ก ล ว ย ตั ด ด อ ก
✻
✻
✻
✻

✻

เอกสารเผยแพร : กรมสงเสริมการเกษตร กองสงเสริมพืชสวน
คณะผูแตง : ประเสริฐ คงพิชญานนท
จิรายุพนิ จันทรประสงค
จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม

✻
✻
✻
✻

ขอมูลทั่วไป
อนุกรมวิธาน
พันธุกลวยตัดดอก
กลวยกัทลี
- ลักษณะทางพฤษศาสตร
- ปจจัยการผลิต
- การปฏิบตั ดิ แู ลรักษา
กลวยบัวสีชมพู
- ลักษณะทางพฤษศาสตร
- การปฏิบตั ดิ แู ลรักษา
กลวยประดับ
- ลักษณะทางพฤษศาสตร
ตลาด
อายุการปกแจกัน
บรรณานุกรม

ขอมูลทั่วไป
กลวยตัดดอก มีการปลูกเปนไมประดับมานานแลวในประเทศไทย ปจจุบนั ไดมกี ารนําพันธุ
ใหม ๆ มาปลูกและนิยมนํามาเปนไมตดั ดอกซึง่ จะไดดอกทีส่ วยงามรูปทรงทีแ่ ปลกประกอบกับมีอายุการ
ใชงานที่ยาวนาน เหมาะสมกับการนํามาทําไดตดั ดอก ในขณะนีไ้ ดปลูกตัดดอกบริโภคภายในประเทศ
หากมีการขยายการผลิตเพิม่ ขึน้ มีโอกาสเปนไปไดทจ่ี ะเปนไมตดั ดอกสงออกตอไปในอนาคต นอกจาก
ปลูกเปนไมตัดดอกแลวยังมีการปลูกเพือ่ ขายหนอพันธุเ ปนไมประดับจัดสวน เนือ่ งจากการปลูกดูแล
รักษางายสามารถเจริญเติบโตไดดใี นสภาพดินทัว่ ไป มีการขยายพันธุโดยใชหนอ และใหดอกตลอดป
ดอกสามารถทยอยบานอยูไ ดนาน ทําใหเปนทีต่ อ งการของผูบ ริโภค ดังจะเห็นไดจากวิวัฒนาการจาก
การปลูกเปนไมประดับมาเปนการปลูกเพื่อตัดดอกมากขึน้
แหลงผลิตทีส่ ําคัญของกลวย คือ ชลบุรี เพชรบูรณ เชียงใหม กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
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อนุกรมวิธาน
ชื่อวิทยาศาสตร
ชือ่ สามัญ
วงศ
ชือ่ อืน่ ๆ
ถิน่ กําเนิด

:
:
:
:
:

Musa spp
Flowering Banana
Musaceae
กลวย
เวียดนาม บังคลาเทศ พมา ไทยตอนเหนือ

พันธุก ลวยตัดดอก
พันธุ ปจจุบนั พันธุก ลวยตัดดอกทีม่ กี ารปลูกมีอยู 3 พันธุดวยกันคือ
1. กลวยกัทลี
2. กลวยบัวสีชมพู
3. กลวยประดับ

✽ กลวยกัทลี (OKINAWA TORCH, RED-FLOWERING BANANA)
กลวยกัทลี
OKINAWA TORCH;
RED-FLOWERING BANANA;
OKINAWAN BANANA FLOWER
ชื่ออื่นๆ : กลวยแดง
ชื่อวิทยาศาสตร : Musa uranoscopol Lour
(syn. M. coccineandrews)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร :
ไมลมลุก มีเหงาใตดนิ สัน้ ๆ ลําตนเทียม ประกอบดวยกาบใบ ตนกลมตรง ใบเปนใบเดีย่ ว ดอก
ออกเปนชอที่ปลายยอดเรียกวา ปลีปลีตง้ั ยาว 75 ซม. กานของปลีมขี นสีขาวปกคลุม ใบประดับมีขนาด
ใหญ อวบนํา้ ใบประดับเรียงเวียนสลับรองรับดอกยอยซึง่ เรียงเปน 1 แถว และมีดอกยอยเพียง 2 ดอก
เมื่อดอกบาน ใบประดับจะแยมออกเล็กนอย ดานโคนปลีเปนดอกเพศเมีย ดานปลายปเปนดอกเพศผู
นิเวศนวทิ ยา
:
มีถน่ิ กําเนิดในอินโดจีน
ระยะเวลาออกดอกติดผล
:
เมื่อตนเจริญเติบโตเต็มที่
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การขยายพันธุ

:

แยกหนอ เพาะเมล็ด

ปจจัยการผลิต
เจริญเติบโตไดดี ในทีม่ แี สงรําไร สภาพอากาศ ชายทะเล และทีส่ งู อากาศคอนขางเย็น ดินรวน
ปนทราย มีอนิ ทรียว ตั ถุสงู ออกอดกตลอดป
การปฏิบตั ดิ แู ลรักษา
ระยะปลูกและการเตรียมหลุม ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 1.5x2 เมตร เตรียมหลุมโดยใชปยุ คอก
และ Rock phospage รองกนหลุม
การใหปยุ : ใชปุยสูตร 16-16-16 อัตรา 50 g /ตน/เดือน และระยะที่ใกลออกดอกให
ปุยสูตร 12-12-12-2
การใหนา้ํ : ใหนาสมํ
้ํ ่าเสมอโดยใหระบบสปริงเกอรจะเหมาะสม
การตัดแตง : ใหทําการตัดใบแหงและหนอทีม่ มี ากเกินจําเปนออกเพือ่ ปองกันการเขาทําลาย
หนอนเจาะลําตน
โรคและแมลง : หนอนเจาะลําตน จะมีดว งเจาะกัดกินไสลาต
ํ นทําใหเกิดความเสียหาย การ
ปองกันกําจัดโดยใชฟูราดาน 3% G ตัก๊ แตนกัดใบ แตพบนอยมาก
การเก็บเกีย่ ว : ตัดดอกที่บาน 80% โดยการตัดทัง้ ตน ในตอนเชานํามาปอกกาบออกใหเหลือ
ติดอยู 2-3 กาบ และตัดใบออกใหเหลือเหนือดอกประมาณ 2-3 นิว้ เพือ่ ปองกันดอกชําระหว
้
างขนสง

✽ กลวยสีชมพู (Musa ornata Roxb.)
กลวยบัวสีชมพู (Musa ornata Roxb. )
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :
ไมลม ลุก มีเหงาใตดนิ สัน้ ๆ ลําตนแตกเปนกอ ลําตน
เทียม ประกอบดวยกาบใบสูง 1.5-3 เมตรใบเปนใบเดีย่ ว
รูปขอบขนาน ดานลางใบมีนวล ดอกออกเปนชอทีป่ ลาย
ยอด เรียกวา ปลี ใบประดับขนาดใหญ เมล็ดเปนเหลีย่ ม
และแบนสีดาํ
นิเวศนวทิ ยา : มีถิ่นกําเนิดในอินเดีย ภาคเหนือของไทยพบขึน้ ตามทีช่ น้ื ๆ ริมแมน้าทางภาค
ํ
เหนือ
ระยะเวลาออกดอกติดผล : ออกดอกเมือ่ เจริญเติบโตเต็มที่

กลวยตัดดอก ✿ 4

การขยายพันธุ : แยกหนอ เพาะเมล็ด
Musa ornata Roxb. มีอยู 2 ชนิด คือ ดอกสีสม และสีชมพูอมมวง ตองการแสงแดดจัดและนํา้
มาก หากขาดนําจะทํ
้
าใหใบไหม ขึ้นไดดีทั่วทุกภาคของประเทศ
1. ดอกสีสม ลักษณะเดนคือการแตกหนอจะออกหางจากตนแม
2. ดอกสีชมพูอมมวง ลักษณะการแตกหนอจะชิดตนแมหากอยูกลางแจงตนจะเตี้ย หากอยูในที่
รําไรลําตนจะสูง
การปลูกและการดูแลรักษา
ระยะปลูกและการเตรียมหลุม : ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 1.5x2 เมตร หรือ 2.5x3 เมตร ใช
ปุยคอก และ Rock phospage รองกนหลุม
การใหปยุ : หลังจากปลูกใหปุยสูตร 16-16-16 อัตรา 50 g /ตน/เดือน และระยะที่ใกล
ออกดอกใหปุยสูตร 12-12-12-2
การใหนา้ํ : ใหนาสมํ
้ํ ่าเสมอโดยใหระบบสปริงเกอรจะเหมาะสม
โรคและแมลง : หนอนเจาะลําตน, ตัก๊ แตนกัดกินใบ
การเก็บเกีย่ ว : ตัดดอกทีบ่ านโดยตัดทัง้ ตน นํามาปอกกาบออกใหเหลือ 2-3 กาบ ทําการตัด
ใบที่เหลือออกใหเหนือดอกประมาณ 2-3 นิว้

✽ กลวยประดับ (ORNAMENTAL BANANA)
กลวยประดับ (ORNAMENTAL BANANA)
ชื่อวิทยาศาสตร : Musa velutina Wendl. & Drude
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลม ลุก มีเหงาใตดนิ
สั้น ๆ ลําตนแตกเปนกอ ลําตนเทียม ประกอบดวย
กาบใบสูง 1-1.5 เมตร ใบเปนใบเดีย่ ว เรียงเวียนสลับ
รูปขอบขนาน ดานบนใบสีเขียวเขมกวาดานลาง เสน
กลางใบสีเขียวหรือสีชมพู ดอกออกเปนชอทีป่ ลายยอด
เรียกวาปลี เมือ่ ดอกบานใบประดับจะอาออก ดอกสี
ชมพูออ น ไมมกี า นดอก
นิเวศวิทยา
ระยะเวลาออกดอกติดผล
การขยายพันธุ
การปฏิบตั ดิ แู ลรักษา

:
:
:
:

มีถน่ิ กําเนิดในอินเดีย
ออกดอกเมือ่ เจริญเติบโตเต็มที่
แยกหนอ เพาะเมล็ด
เหมือนกับชนิดทีก่ ลาวมาแลว
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ตลาด
- ตลาดปากคลอง
- รานดอกไม
- โรงแรม

อายุการปกแจกัน

15-30 วัน
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