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บทคัดย่อ 

การทดลองการศึกษาศักยภาพการผลิตกล้วยไข่เชิงการค้าในจังหวัดมุกดาหาร เริ่มด าเนินการทดลองใน

เดือนกันยายนปี 2557 สิ้นสุดเดือนกันยายนปี 2558 ในพ้ืนที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

มุกดาหาร ด าเนินการทดลองในพ้ืนที่ 1 ไร่ จ านวน 400 ต้นต่อไร่ โดยวางแผนการทดลองแบบ  Split plot 

design มีจ านวน 4 ซ้ า ประกอบด้วย  ปัจจัยหลัก 1) กล้วยไข่พันธุ์ก าแพงเพชร 2) กล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2   

ปัจจัยรองคือ 1) ไม่ให้น้ า 2) ให้น้ า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 3) ให้น้ า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ วิธีการให้น้ าจะให้แบบหัวน้ าสปริง

เกลอแบบปีกผีเสื้อ ซึ่งการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพการผลิตกล้วยไข่เชิงการค้าภายใต้ระบบ

จัดการคุณภาพ GAP กล้วยไข่ของกรมวิชาการเกษตร ในสภาพพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การผลิตกล้วยไข่ให้

มีปริมาณและคุณภาพผลผลิตตรงตามมาตรฐานคุณภาพ ส าหรับแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ผลการ

ด าเนินการทดลองพบว่าการทดลองในครั้งนี้ได้ให้น้ าหัวสปริงเกลอแบบปีกผีเสื้อ และวิธีการที่ให้ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 

จะให้จ านวน 33 ครั้ง รวมประมาณน้ าที่ให้ตลอดฤดูปลูก 1,606 มิลลิลิตร และวิธีการให้น้ า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ รวม

จ านวนครั้งที่ให้ 56 ครั้ง ทั้งสองวิธีการให้น้ าจะให้นานครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมปริมาณน้ าที่ให้ตลอดฤดูปลูก 2,606 

มิลลิลิตร    วิธีการให้น้ ากล้วยไข่ 2 ครั้งต่อสัปดาห์มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยทั้งสองพันธุ์ด้านความสูง มี

จ านวนหน่อมาก ซึ่งต้องตัดทิ้งให้เหลือ 1 หน่อต่อกอ เมื่อให้น้ า 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีผลต่อจ านวนวันเก็บเก่ียวหลัง



ตัดปลี เฉลี่ยจ านวน 43-45 วัน  และการให้น้ า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ท าให้กล้วยไข่มีน้ าหนักท้ังเครือ 5.8 กิโลกรัมต่อ

เครือ  และมีน้ าหนักหวีสูงสุด 1.23 กิโลกรัมต่อหวี  นอกจากนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางผลของกล้วยไข่ขนาด 3.24 

เซนติเมตร และมีความยาวผล 8 เซนติเมตร ในขณะที่วิธีการให้น้ า 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ท าให้กล้วยไข่มีจ านวนผล 

16-17 ผลต่อหวี และมีจ านวนหวี 5 หวีต่อเครือ มีค่าความหวานบริกซ์  20.89 - 21.7  และมีน้ าหนักผลสูงสุด 77 

กรัมต่อผล ส าหรับวิธีการให้น้ า 2 ครั้งต่อสัปดาห์  ท าให้กล้วยไข่มีผลผลิตสูงสุด 2,313 กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีการ

ให้น้ า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ได้ผลผลิต 1,721 กิโลกรัมต่อไร่ 

 

 

ค าน า   

กล้วยไข่เป็นพืชส่งออกท่ีส าคัญพืชหนึ่ง มีปริมาณท่ีส่งออก 1,475 ตัน มูลค่า 30,616 บาทต่อตัน รวม

รายได้เข้าประเทศจากการส่งออก 45.15 ล้านบาท  ซึ่งมีคูค้าที่ส าคัญคือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ส่วนคู่แข่งที่

ส าคัญคือ ฟิลิปปินส์ เอกวาดอร์  โดยส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 95 ซึ่งแนวโน้มการส่งออกสู่ตลาดญี่ปุ่น

อาจลดลงเนื่องจากคุณภาพไม่สม่ าเสมอ เช่นขนาดผลที่ญี่ปุ่นต้องการน้ าหนักผล 120 กรัมต่อผล ปัญหา โรคแมลง 

และราคาสูง ที่ส าคัญมาตรการสุขอนามัย ซึ่งประเทศไทยมีแหล่งปลูกกล้วยไข่ใหญ่ๆ 5 อันดับแรกคือ จันทบุรี 

นครสวรรค์ เพชรบุรี ตาก และชุมพร (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)  กล้วยไข่เป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกัน

ทั่วไป เนื่องจากรสชาติดี ลักษณะการเรียงตัวของผลและสีของผลสวยสะดุดตา และสามารถปลูกได้ทุกภาคของ

ประเทศไทย โดยแหล่งปลูกท่ีเหมาะสมมีสภาพพ้ืนที่ดอน หรือพ้ืนราบ ไม่มีน้ าท่วมขัง ความสูงจากระดับน้ าทะเลไม่

เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน้ าธรรมชาติ หรืออยู่ในเขตชลประทาน และมีลักษณะดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือ

ดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ าดี ระดับน้ าใต้ดินลึกกว่า 75 เซนติเมตร มีค่าความเป็นกรดด่าง

ของดินระหว่าง 5.0-7.0 อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส และมีปริมาณ

น้ าฝนไม่น้อยกว่า 1200 มิลลิเมตรต่อปี มีแสงแดดจัด ไม่มีลมแรงพัดผ่านเป็นประจ า มีแหล่งน้ าเพียงพอตลอดฤดู

ปลูก  (กรมวิชาการเกษตร, 2557 ) เข้าถึงได้จาก www.doa.go.th/กล้วยไข่    ในขณะที่ สาลี่ และคณะ (2553)  

ได้รายงานถึงกล้วยไข่ส าหรับส่งออก ทีเ่ก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 70-80 วันหรือ 32-36 วันหลังตัดปลี  และผลผลิตของ

กล้วยไข่ในระบบเกษตรอินทรีย์กับเคมีไม่แตกต่างกัน โดยเฉลี่ย ให้ผลผลิต 2,494 กิโลกรัมต่อไร่ โดยพบว่าความ

ยาวผลมีรหสัขนาด 4 (ความยาวผลกล้วยไข่ >7-9 เซนติเมตร) คือความยาวผล เท่ากับ 8.85 เซนติเมตร น้ าหนัก

ผลต่อเครือ 6.6 กิโลกรัม จ านวนหวีต่อเครือเฉลี่ย 6 หวี น้ าหนักผล 1 หวีเฉลี่ย 0.9 กิโลกรัม ความหวานบริกซ์

เฉลี่ย 28.8  ส าหรับในการทดลองนี้ได้ปฏิบัติการดูแลรักษาตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับกล้วยไข่ และพ้ืนที่

ปลูกใกล้กับแหล่งการค้าชายแดนถ้าหากผลิตได้คุณภาพและมาตรฐานส่งออกก็จะช่วยลดระยะทางขนส่ง และใน

การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพการผลิตกล้วยไข่เชิงการค้าภายใต้ระบบจัดการคุณภาพ GAP

http://www.doa.go.th/กล้วยไข่%20%20%20%20ในขณะ


กล้วยไข่ของกรมวิชาการเกษตรในสภาพพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การผลิตกล้วยไข่ให้มีปริมาณและคุณภาพ

ผลผลิตตรงตามมาตรฐานคุณภาพ ส าหรับแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ 
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วิธีการ  วางแผนการทดลองแบบ Split plot design มีจ านวน 4 ซ้ าประกอบด้วยปัจจัยหลัก 1) กล้วย

ไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2  2) กล้วยไข่พันธุ์ก าแพงเพชร ปัจจัยรองคือ 1) ไม่ให้น้ า 2) ให้น้ า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 3) ให้

น้ า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ด าเนินการทดลองในพ้ืนที่ 1 ไร่ ในพ้ืนที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

มุกดาหาร โดยเตรียมหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกอัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อ

หลุม และถ้ามีการไว้หน่อเพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิตต่อไปอีก 1-2 รุ่น รองก้นหลุม หินฟอสเฟต 0-3-0 อัตรา 100-200 

กรัมต่อหลุม ระยะหลุมที่เหมาะสมส าหรับไว้ตอหรือหน่อ 1-2 รุ่นคือ 2 x 2 เมตร (ถ้าปลูกเพ่ือเก็บเกี่ยวผลผลิต

เพียงครั้งเดียวแล้วรื้อปลูกใหม่ควรใช้ระยะ 1.5 x 2 เมตร) ปลูกด้วยหน่อใบแคบท่ีมีความสมบรูณ์ วางหน่อพันธุ์ใน

หลุมปลูกให้ลึก 25-30 เซนติเมตร โดยวางหน่อพันธุ์ด้านที่ติดกับต้นแม่หันไปทิศทางเดียวกัน กลบดินลงหลุมและ

กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น แล้วรดน้ าให้ชุ่ม  แล้วเริ่มให้น้ าตามกรรมวิธีที่ก าหนด  ใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 

130 กรัมต่อต้นต่อครั้ง  หรือใส่จ านวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 และ 2 ในระยะที่กล้วยมีการเจริญเติบโตทางล าต้น และ

ครั้งที่ 3 และ 4  ใส่ปุ๋ยหลังจากปลูกอายุ 5 โดยใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-24 อัตรา 130 กรัมต่อต้นต่อครั้งและ 7 เดือน 

โดยใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-24 อัตรา 200 กรัมต่อต้นต่อครั้ง ซึ่งเป็นระยะที่กล้วยใกล้จะให้ผลผลิต ใส่โรยห่างจากต้น

ประมาณ 30 เซนติเมตร หรือใส่เป็นหลุมลึก ประมาณ 10 เซนติเมตร 4 ด้านรอบต้นแล้วพรวนดินกลบ เมื่อกล้วย

อยู่ในระยะเจริญเติบโต จะตัดใบกล้วยออกให้เหลือต้นละ 9 ใบ 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 

เมื่อวัดการเจริญเติบโต ด้านความสูง (เซนติเมตร) ของกล้วยไข่เมื่ออายุ 3 เดือน  (ตารางที่ 1) พบว่าความ

สูงของกล้วยทั้งสองพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีความสูงเฉลี่ย 67.7 เซนติเมตร และไม่มีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างพันธุ์กับวิธีการให้น้ า   และเมื่ออายุ 6 เดือน พบว่าวิธีการให้น้ าท าให้ความสูงกล้วยไข่ทั้งสองพันธุ์แตกต่าง

กันทางสถิติอย่างมีนัยยส าคัญยิ่ง โดยกล้วยไข่ทั้งสองพันธุ์มีความสูงเฉลี่ย 112.3 เซนติเมตร และวิธีการให้น้ า 2 

ครั้งต่อสัปดาห์กล้วยมีความสูงเฉลี่ยสูงสุด 129.7 เซนติเมตร รองลงมาคือวิธีการให้น้ า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และอาศัย

น้ าฝน ท าให้กล้วยไข่มีความสูงเฉลี่ย 117.9 และ 89.2 เซนติเมตร ตามล าดับ และพันธุ์ก าแพงเพชรมีความสูงเฉลี่ย

สูงสุด 125.5 เซนติเมตร พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 มีความสูงเฉลี่ย 99.08 เซนติเมตร  ส าหรับความสูงของกล้วยไข่เม่ือ

อายุ 9 เดือน พบว่ากล้วยไข่ท้ังสองพันธุ์มีความสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ  และวิธีการให้น้ ามีผลต่อความสูงของ

กล้วยไข่อย่างมีนัยยส าคัญยิ่งทางสถิติ วิธีการให้น้ า 2 ครั้งต่อสัปดาห์กล้วยไข่มีการเจริญเติบโตด้านความสูง สูงสดุ

มีค่าเฉลี่ย188.5 เซนติเมตร รองลงมาคือวิธีการให้น้ า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และอาศัยน้ าฝน มีความสูงเฉลี่ย 175.3 

และ 78 เซนติเมตร และไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับวิธีการให้น้ าทางสถิติ 

จ านวนใบต่อต้นของกล้วยไข่  (ตารางที่ 2) เมื่ออายุ 3 เดือน พบว่าจ านวนใบกล้วยไข่ทั้งสองพันธุ์ไม่มี

ความแตกต่างกันทางสถิติ  โดยมีจ านวนใบเฉลี่ย 10 ใบต่อต้น  เมื่ออายุ 6 เดือน   พบว่าวิธีการให้น้ า ท าให้กล้วย

ไข่มีจ านวนใบแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยยส าคัญยิ่ง โดยวิธีการให้น้ า 2 หรือ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ มีจ านวนใบไม่

แตกต่างกนัที่ 13 และ 12 ใบต่อต้นตามล าดับ วิธีการอาศัยน้ าฝนมีจ านวนใบ 7 ใบต่อต้น  อีกท้ังไม่พบความ



แตกต่างทางสถิติของจ านวนใบกล้วยไข่ทั้งสองพันธุ์ และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับวิธีการให้น้ า  ใบกล้วย

เมื่ออายุ 9 เดือน วิธีการให้น้ าท าให้กล้วยไข่มีจ านวนใบแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยยส าคัญยิ่ง ซ่ึงวิธีการให้น้ า 1

หรือ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ให้จ านวนใบไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือที่ 12 ใบต่อต้น และวิธีอาศัยน้ าฝนมีจ านวนใบ 7 ใบ

ต่อต้น โดยทั้งสองพันธุ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับวิธีการให้น้ าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ทุกกรรมวิธี

หลังจากนับใบเรียบร้อยแล้ว จะตัดใบกล้วยให้เหลือ เพียง 9 ใบต่อต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต 

และลดการสะสมโรคและแมลงในใบลง  

จ านวนหน่อต่อต้นของกล้วยไข่ (ตารางที่ 3)  ที่อายุ  3 เดือน ไม่พบความแตกต่างของจ านวนหน่อใน

กล้วยไข่ทั้งสองพันธุ์และวิธีการให้น้ า  เมื่ออายุ 7 เดือน  พบว่าวิธีการให้น้ าท าให้กล้วยไข่มีจ านวนหน่อแตกต่างกัน

อย่างมีนัยยส าคัญยิ่ง โดยวิธีการให้น้ า 2 หรือ 1 ครั้งต่อสัปดาห์มีจ านวนหน่อไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ 6 และ 5 

หน่อต่อตน้ วิธีการอาศัยน้ าฝน มีจ านวน 1 หน่อต่อต้น พันธุ์ทั้งสองมีจ านวนหน่อไม่แตกต่างกันทางสถิติ และไม่มี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับวิธีการให้น้ า  และเมื่อกล้วยไข่อายุ 8 เดือน พบว่าวิธีการให้น้ ามีผลต่อจ านวนหน่อของ

กล้วยไข่อย่างมีนัยยส าคัญยิ่งทางสถิติ  วิธีการให้น้ า 2 ครั้งต่อสัปดาห์มีจ านวนหน่อ 11 หน่อต่อกอ รองลงมาคือ

วิธีการให้น้ า 1 ครั้งต่อสัปดาห์และวิธีการอาศัยน้ าฝน มีจ านวนหน่อ 8 และ 10 หน่อต่อต้น ซึ่งพันธุ์กล้วยไข่ทั้งสอง

พันธุ์ให้จ านวนหน่อไม่แตกต่างกันทางสถิติ และไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับวิธีการให้น้ า ทุกวิธีการจะตัดหน่อ

ทุกๆ 1 เดือน เพ่ือให้กล้วยต้นแม่เจริญเติบโตและสร้างปลี ซ่ึงจ านวนหน่อของกล้วยที่มีในทุกกรรมวิธีจะตัดให้เหลือ 

1 หน่อต่อต้นเมื่อกล้วยตกเครือแล้วเพ่ือเอาหน่อไว้ส าหรับขยายพันธุ์ต่อไป 

  ส าหรับจ านวนวันเก็บเก่ียวหรือตัดเครือกล้วยหลังจากตัดปลีออก (ตารางที่ 4) พบว่าทัง้สองพันธุมี์

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับวิธีการให้น้ า มีจ านวนวันเก็บเกี่ยวแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยยส าคัญยิ่ง วิธีการให้

น้ า  1 และ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีจ านวนวันตัดเครือ 45 และ 43 วัน วิธีการอาศัยน้ าฝนมีจ านวนวันเก็บเก่ียวหลังตดั

ปลี 24 วัน  พันธุ์ก าแพงเพชรมีจ านวนวันเก็บเก่ียว 46 วัน พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 มีจ านวนวันเก็บเก่ียว 29 วัน  ทั้ง

สองพันธุ์มีจ านวนวันเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 37 วัน   จ านวนวนัตัดเครือกล้วยนั้นนอกจากนับวันที่ตัดปลีแล้วยังขึ้นกับ

ฤดูกาล เช่นในฤดูหนาวจ านวนวันเก็บเก่ียว 45 วันหรือมากกว่า ในฤดูร้อนจ านวนวันเก็บเกี่ยว จะน้อยกว่า 45 วัน  

 กล้วยไข่มีน้ าหนักท้ังเครือ (กิโลกรัม) เมื่อเก็บเกี่ยว พบว่าวิธีการให้น้ ามีผลต่อน้ าหนักทั้งเครืออย่างมี

นัยยส าคัญยิ่งทางสถิติ วิธีการให้น้ า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีน้ าหนักทั้งเครือสูงสุด 5.8 กิโลกรัมต่อเครือ รองลงมาได้แก่

วิธีการให้น้ า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และวิธีการอาศัยน้ าฝนมีน้ าหนักทั้งเครือ 3.6 และ 0.43 กิโลกรัมต่อเครือ และกล้วย

ไข่ท้ังสองพันธุ์ให้น าหนักเครือไม่แตกต่างกันทางสถิติ  และไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับวิธีการให้น้ า และมี

น้ าหนักท้ังเครือเฉลี่ย 3.28 กิโลกรัมต่อเครือ 

 น้ าหนักหวีของกล้วยไข่ (กิโลกรัมต่อหวี) เมื่อเก็บเก่ียว พบว่ากล้วยไข่ทั้งสองพันธุ์มีน้ าหนักหวีไม่แตกต่าง

กันทางสถิติ และวิธีการให้น้ ามีผลต่อน้ าหนักทั้งหวีของกล้วยไข่แตกต่างกันอย่างมีนัยยส าคัญทางสถิติ วิธีการให้น้ า 



2 ครั้งต่อสัปดาห์มีน้ าหนักหวีสูงสุด 1.23 กิโลกรัมต่อหวี รองลงมาคือวิธีการให้น้ า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และวิธีการ

อาศัยน้ าฝน ให้น้ าหนักหวีกล้วย 0.96 และ 0.24 กิโลกรัมต่อหวี และไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับวิธีการให้น้ า

ต่อน้ าหนักหวีของกล้วย 

 จ านวนผล (ผลต่อหวี) กล้วยทั้งสองพันธุ์มีจ านวนผลไม่แตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนวิธีการให้น้ ามีความ

แตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยยส าคัญยิ่งต่อจ านวนผล โดยวิธีการให้น้ า 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีจ านวนผลไม่

แตกต่างกันในทางสถิติ ที่จ านวน 16-17 ผลต่อหวี  และวิธีอาศัยน้ าฝน มีจ านวน 6 ผลต่อหวี และพบว่ามี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับวิธีการให้น้ าทางสถิตติอย่างมีนัยยส าคัญยิ่ง พันธุ์ก าแพงเพชรมีจ านวน 14 ผลต่อหว ี

พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 มีจ านวน 12 ผลต่อหวี  โดยสองพันธุ์มีจ านวนผลเฉลี่ย 13 ผลต่อหวี 

  เส้นผ่านศูนย์กลางผล (เซนติเมตร) เมื่อเก็บเกี่ยว พบว่าวิธีการให้น้ า มีผลต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของผล

กล้วยแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยยส าคัญยิ่ง วิธีการให้น้ า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางผล 3.24 

เซนติเมตร รองลงมาคือ วิธีการให้น้ า 1 ครั้งต่อสัปดาห์และอาศัยน้ าฝน มีเส้นผ่านศูนย์กลางผล 2.8 และ1.16 

เซนติเมตร ตามล าดับ ในขณะที่กล้วยไข่ท้ังสองพันธุ์มีเส้นผ่านศูนย์กลางผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ และไม่มี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับวิธีการให้น้ า 

 ความยาวผลของกล้วย(เซนติเมตร) เมื่อเก็บเกี่ยว พบว่าพันธุ์กล้วยมีความยาวผลไม่แตกต่างกันในทางสถิติ 

แตว่ิธีการให้น้ าต่อความยาวผลมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยยส าคัญยิ่ง โดยวิธีให้น้ า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ มี

ความยาวผล 8 เซนติเมตร รองลงมาคือวิธีการให้น้ า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และอาศัยน้ าฝน มีความยาวผล 7 และ 3 

เซนติเมตร  และพบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับวิธีการให้น้ าทางสถิติอย่างมีนัยยส าคัญยิ่ง โดยพันธุ์ก าแพงเพชร

มีความยาวผล 14 เซนติเมตร พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 มีความยาวผล 5 เซนติเมตร โดยทั้งสองพันธุ์มีความยาวผล

เฉลี่ย 6 เซนติเมตร  ซ่ึงสาลี่ และคณะ (2553)  ได้รายงานว่ากล้วยไข่ส าหรับส่งออก ที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 70-80 วัน

หรือ 32-36 วันหลังตัดปลี  ซึ่งการให้ผลผลิตของกล้วยไข่ในระบบเกษตรอินทรีย์กับเคมีไม่แตกต่างกัน โดยเฉลี่ย 

ให้ผลผลิต 2,494 กิโลกรัมต่อไร่ โดยพบว่าความยาวผลมีรหัสขนาด 4 (ความยาวผลกล้วยไข่ >7-9 เซนติเมตร) คือ

ความยาวผล เท่ากับ 8.85 เซนติเมตร น้ าหนักผลต่อเครือ 6.6 กิโลกรัม จ านวนหวีต่อเครือเฉลี่ย 6 หวี น้ าหนักผล 

1 หวีเฉลี่ย 0.9 กิโลกรัม ความหวานบริกซ์เฉลี่ย 28.8   

  น้ าหนักผลกล้วย (กรัมต่อผล) เมื่อเก็บเก่ียว   พบว่ากล้วยทั้งสองพันธุ์มีน้ าหนักผลไม่แตกต่างกันในทาง

สถิติ  แต่วิธีการให้น้ ามีน้ าหนักผลแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยยส าคัญ โดยวิธีการให้น้ า 2 ครั้งต่อสัปดาห์มี

น้ าหนักผลสูงสุด 77 กรัมต่อผล แต่ไม่แตกต่างกันกับวิธีการให้น้ า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ที่มีน้ าหนักผล 57 กรัมต่อผล 

และวิธีอาศัยน้ าฝนมีน้ าหนักผล 21.1 กรัมต่อผล และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับวิธีให้น้ า และกล้วยทั้งสอง

พันธุ์มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 52 กรัมต่อผล  ซึ่งมาตรฐานส่งออกกล้วยไข่ตามมาตรฐานอินทรีย์ที่ส่งออกนั้นประเทศญี่ปุ่น

ต้องการกล้วยที่มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 120 กรัมต่อผล  (ส านักเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)   การผลิตกล้วยไข่นอก



พ้ืนที่หลักนั้นต้องท าให้ได้ตามมาตรฐานการผลิตตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมเพ่ือจะปรับปรุงสู่มาตรฐานส่งออก

ต่อไป   

 จ านวนหวีต่อเครือ ของกล้วยไข่ พบว่าพันธุ์ทั้งสองมีจ านวนหวีต่อเครือไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส าหรับ

วิธีการให้น้ ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยวิธีการให้น้ า 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์มีจ านวนหวีไม่

แตกต่างกันในทางสถิติที่ 5 หวีต่อเครือ และวิธีการอาศัยน้ าฝนมีจ านวน 1 หวีต่อเครือ และพบว่ามีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างพันธุ์กับวิธีการให้น้ าทางสถิติอย่างมีนัยยส าคัญยิ่ง โดยพันธุ์ก าแพงเพชรมีจ านวน 4 หวีต่อเครือ   

 ส าหรับค่าความหวานบริกซ์ พบว่ากล้วยทั้งสองพันธุ์มีค่าบริกซ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าบริกซ์เฉลี่ย 

17.37   ส าหรับวิธีการให้น้ ามีความแตกตา่งกันทางสถิติอย่างมีนัยยส าคัญยิ่ง วิธีการให้น้ า 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มี

ค่าบริกซ์ไมต่่างกันในทางสถิติ มีค่าบริกซ์ 21.7 และ 20.89   วิธีอาศัยน้ าฝนมีค่าบริกซ์น้อยที่สุด 9.52   และพบว่า

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับวิธีการให้น้ าอย่างมีนัยยส าคัญยิ่ง โดยพันธุ์ก าแพงเพชรมีค่าบริกซ์ 20.32 และ พันธุ์

เกษตรศาสตร์ 2 มีค่าบริกซ์ 14.43 และทั้งสองพันธุ์มีค่าบริกซ์เฉลี่ย 17.37    

 ผลิตกล้วยไข่ (กิโลกรัมต่อไร่)  เมื่อเก็บเก่ียว พบว่าพันธุ์ทั้งสองให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ และมี

ผลผลิตเฉลี่ย 1,390 กิโลกรัม  ส าหรับวธิีการให้น้ ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยยส าคัญยิ่ง ซึ่งวิธีการให้น้ า 

2 ครั้งต่อสัปดาห์ให้ผลผลิตสูงสุดถึง 2,313 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือวิธีการให้น้ า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ให้ผลผลิต 

1,721 กิโลกรัมต่อไร่  และวิธีการอาศัยน้ าฝนได้ผลผลิตต่ าสุด 138 กิโลกรัมต่อไร่  และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

พันธุ์กับวิธีการให้น้ าที่มีต่อผลผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 

การทดลองในครั้งนี้ได้ให้น้ าแบบสปริงเกลอแบบปีกผีเสื้อ และวิธีการที่ให้ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ จะให้จ านวน 

33 ครั้ง ให้นานครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมประมาณน้ าที่ให้ตลอดฤดูปลูก 1,606 มิลลิลิตร และวิธีการให้น้ า 2 ครั้งต่อ



สัปดาห์ รวมจ านวนครั้งที่ให้ 56 ครั้ง ให้นานครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมปริมาณน้ าท่ีให้ตลอดฤดูปลูก 2,606 มิลลิลิตร    

วิธีการให้น้ ากล้วยไข่ 2 ครั้งต่อสัปดาห์มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยทั้งสองพันธุ์ด้านความสูงเพ่ิมข้ึน และมี

จ านวนหน่อมากถึง  6-11 หน่อ ต่อต้น  เมื่อให้น้ า 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีผลต่อจ านวนวันเก็บเก่ียวหลังตัดปลี เฉลี่ย

จ านวน 43-45 วัน  และการให้น้ า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ท าให้กล้วยไข่มีน้ าหนักท้ังเครือ 5.8 กิโลกรัมต่อไร่  และ

น้ าหนักหวีสูงสุด 1.23 กิโลกรัมต่อหวี  นอกจากนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางผลของกล้วยไข่ เพ่ิมข้ึน 3.24 เซนติเมตร 

และมีความยาวผล 8 เซนติเมตร ในขณะที่วิธีการให้น้ า 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์กล้วยไข่มีจ านวนผล 16-17 ผลต่อหวี มี

จ านวน 5 หวีต่อเครือ และมีค่าความหวานบริกซ์  20.89 - 21.7  และมีน้ าหนักผลสูงสุด 77 กรัมต่อผล ในวิธีการ

ให้น้ า 2 ครั้งต่อสัปดาห์  และวิธีการให้น้ า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ให้ผลผลิตสูงสุด 2,313 กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีการให้น้ า 

1 ครั้งต่อสัปดาห์ให้ผลผลิต 1,721 กิโลกรัมต่อไร ่

การผลิตกล้วยไข่ในดินร่วนชุดดินสตึก นั้นต้องปรับวิธีการใส่ปุ๋ยโดยการต้องแบ่งใส่ที่ละน้อยแต่ให้ครบตาม

ปริมาณที่แนะน า ในพ้ืนที่ใหม่เกษตรกรมีความสนใจการปลูกกล้วยไข่มาก เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจควรต้องปรับปรุง

ดินด้วยปุ๋ยคอกและใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า กล้วยไข่ถึงจะให้ผลผลิต  และการให้น้ าแก่กล้วยไข่นั้นส าคัญมากซึ่งถ้า

หากขาดน้ า กล้วยไข่จะไม่ให้ผลผลิต  และปัญหาในการผลิตในแปลงทดลองนี้คือลมแรงในฤดูฝน ฤดรู้อนและฤดู

หนาวท าให้ต้นกล้วยหักโค่น และใบกล้วยขาดวิ่น 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  ผลการทดลองในครั้งสามารถน าไปพัฒนาต่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป โดยปรับการใส่ปุ๋ย เคมี ปุ๋ยหมัก

หรือปุ๋ยคอกเพ่ิมข้ึน อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่สู่เกษตรกรผู้สนใจต่อไป  

 

ค าขอบคุณ 

ขอบคุณ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และคนงานของ ศวพ. มุกดาหาร ทุกท่านที่ได้ให้การ

สนับสนุนและช่วยเหลือ ท าให้งานทดลองนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ตารางที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการให้น้ ากับพันธุ์กล้วยไข่ท่ีมีต่อ ความสูง ที่อายุ  3 6 และ 9 เดือน  ในการศึกษา

 ศักยภาพการผลิตกล้วยไข่เชิงการค้า จังหวัดมุกดาหาร ปี 2557/58 

 ความสูง 3 เดือน ความสูง 6 เดือน ความสูง 9 เดือน 

(v1) เกษตรศาสตร์2  59.92 99.08 138.21 

(v2) ก าแพงเพชร 75.48 125.53 156.11 

ค่าเฉลี่ยพันธุ์ (V) 67.70 112.30 147.16 

w1) อาศัยน้ าฝน 66.46 89.24 b 77.7 bc 

w2)ให้น้ า1 ครั้ง/สัปดาห์ 66.56 117.98 a 175.28 ab 

w3)ให้น้ า2 ครั้ง/สัปดาห์ 70.07 129.77 a 188.5 a 

ค่าเฉลี่ยการให้น้ า (W) 64.0 112.3 147.1 

CV (a) %           13.5 9.9 12.6 

CV (b) %       3.3 5.9 12.3 

A ns ns ns 

B ns ** ** 

A x B ns ns ns 

ns =ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 



 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการให้น้ ากับพันธุ์กล้วยไข่ท่ีมีต่อ จ านวนใบที่อายุ  3 6 และ 9 เดือน  ในการศึกษา

 ศักยภาพการผลิตกล้วยไข่เชิงการค้า จังหวัดมุกดาหาร ปี 2557/58 

 จ านวนใบ 3 เดือน จ านวนใบ 6 เดือน จ านวนใบ 9 เดือน 

(v1) เกษตรศาสตร์2  8.8 10.9 10.7 

(v2) ก าแพงเพชร 10.7 11.9 10.3 

ค่าเฉลี่ยพันธุ์ (V) 9.75 11.4 10.5 

w1) อาศัยน้ าฝน 9.8 8.3b 6.5b 

w2)ให้น้ า1 ครั้ง/สัปดาห์ 9.8 12.8a  12.9a 

w3)ให้น้ า2 ครั้ง/สัปดาห์ 9.6 13.3a 12.0a 

ค่าเฉลี่ยการให้น้ า (W) 9.7 11.5 10.5 

CV (a) %            6.4 12 16.1 

CV (b) %       10.3 12.3 6.3 

A ns ns ns 

B ns ** ** 

A x B ns ns ns 



ns =ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการให้น้ ากับพันธุ์กล้วยไข่ที่มีต่อ จ านวนหน่อ ที่อายุ  3 6 และ 9 เดือน  ใน

 การศึกษาศักยภาพการผลิตกล้วยไข่เชิงการค้า จังหวัดมุกดาหาร ปี 2557/58 

  3 เดือน  7 เดือน  8 เดือน 

(v1) เกษตรศาสตร์2  2.1 3.1 6.1 

(v2) ก าแพงเพชร 2.2 4.3 7.0 

ค่าเฉลี่ยพันธุ์ (V) 2.1 3.7 6.6 

w1) อาศัยน้ าฝน 2.3 0.5b 1.1c 

w2)ให้น้ า1 ครั้ง/สัปดาห์ 2.4 4.8a 7.9b  

w3)ให้น้ า2 ครั้ง/สัปดาห์ 1.8 5.8a 10.6a 

ค่าเฉลี่ยการให้น้ า (W) 2.1 3.7 6.5 

CV (a) %     79.4 28.4 15.7 

CV (b) %       66.7 18.1 15.2 



F-Test    

A ns ns ns 

B ns ** ** 

A x B ns ns ns 

ns =ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 

 

 

 

 

ตารางตารางที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการให้น้ ากับพันธุ์กล้วยไข่ที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิตของกล้วยไข่ 

  ในการศึกษา ศักยภาพการผลิตกล้วยไข่เชิงการค้า จังหวัดมุกดาหาร ปี 2557/58 

กรรมวิธี 

จ านวนวัน

เก็บเก่ียว 

(วัน) 

น้ าหนัก

เครือ 

(กก.) 

น้ าหนักหวี 

(กก.) 

จ านวนผล

ต่อหวี 

(ผล) 

(v1) เกษตรศาสตร์2  28.9 2.64 0.69 11.6 

(v2) ก าแพงเพชร 45.7 3.92 0.93 14.2 

ค่าเฉลี่ยพันธุ์ (V) 37.3 3.3 0.81 12.9 

w1) อาศัยน้ าฝน 23.8b 0.43c 0.24b 5.6b 



w2)ให้น้ า1 ครั้ง/สัปดาห์ 45.0a 3.61b 0.96b 16.6a 

w3)ให้น้ า2 ครั้ง/สัปดาห์ 43.1a 5.80a 1.23a 16.4a 

ค่าเฉลี่ยการให้น้ า (W) 37.3 3.3 0.81 12.9 

CV (a) %         

CV (b) %       

7.1 

4.7 

24.2 

- 

73.3 

- 

9.3 

- 

F-Test     

A ns ns ns ns 

B ** ** * ** 

A x B ** ns ns ** 

ns =ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

* , ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ และ 99 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 

 

 

 

ตารางตารางที่ 5 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการให้น้ ากับพันธุ์กล้วยไข่ที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิตของกล้วยไข่ 

  ในการศึกษา ศักยภาพการผลิตกล้วยไข่เชิงการค้า จังหวัดมุกดาหาร ปี 2557/58 

 เส้นผ่าน 

ศก.ผล 

(ซม.) 

ความยาว

ผล 

(ซม.) 

น้ าหนัก

ผล 

(กรัม/ผล) 

จ านวน

หวี/เครือ 

(หวี) 

ค่าความ

หวาน 

(บริกซ์) 

ผลผลิต 

(กก./ไร่) 

ปัจจัยหลัก       



(v1) เกษตรศาสตร์2  1.89 4.68 39.6 3.3 14.43 1,304 

(v2) ก าแพงเพชร 2.91 7.53 64.1 3.8 20.32 1,476 

ค่าเฉลี่ยพันธุ์ (V) 2.4 6.10 51.8 3.5 17.37 1,390 

ปัจจัยรอง       

w1) อาศัยน้ าฝน 1.16c 2.83c 21.1b 0.81b 9.52b 137.5b 

w2)ให้น้ า1 ครั้ง/สัปดาห์ 2.8b 7.00b 57.4a 4.9a 21.70a 1,721a 

w3)ให้น้ า2 ครั้ง/สัปดาห์ 3.24a 8.49a 77ab 4.9a 20.89a 2,313a 

ค่าเฉลี่ยการให้น้ า (W) 2.4 6.1 51.8 3.5 17.37 1,390 

CV (a) %         

CV (b) %       

11.2 

- 

11.5 

- 

74.7 

76.2 

8.2 

- 

8.3 

9.9 

78.3 

92.7 

F-Test       

A ns ns ns ns ns ns 

B ** ** * ** ** ** 

A x B ** ** ns ** ** ns 

ns =ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

* , ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ และ 99 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 


