
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปี 2556 
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย  :  ชุดโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ผลผลิตคุณภาพ คุณภาพผลผลิตและเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด 

2. โครงการวิจัย  :  โครงการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเพ่ือการบริโภค
สด เพ่ิมมูลค่าเป็น ผลิตภัณฑ์และการน าสารส าคัญจากกล้วยไปใช้ประโยชน์ 

 กิจกรรม   :  การคัดเลือกสายต้นกล้วยที่มีศักยภาพ 
กิจกรรมย่อย (ถ้าม)ี  :   - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การคัดเลือกสายต้นกล้วยน  าว้าที่มีศักยภาพทางการค้าเพ่ือการบริโภคผล
สด/อาหารเพื่อสุขภาพ/การแปรรูป 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ):  Clonal Selection of banana “Kluai Namwa”  on 
commercial potential for fresh consumption / healthy food 
and processing 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  :  เพ็ญจันทร์  สุทธานุกูล  ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 
ผู้ร่วมงาน              :  พรรณผกา  รัตนโกศล  ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 

          รักชัย  คุรุบรรเจิดจิต  ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 
         จารินี  จันทร์ค า  ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย  
 

5. บทคัดย่อ 
 การเปรียบเทียบกล้วยน  าว้าที่คัดเลือกจากแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วย จ านวน 7 สายต้น/พันธุ์ 

คือ กล้วยน  าว้านวลจันทร์  กล้วยน  าว้าปากช่อง 50  กล้วยน  าว้าอุบลราชธานี  กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 
43-1  กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย  43-2  กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-3  กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4 
กับกล้วยน  าว้าพันธุ์การค้า (กล้วยน  าว้ามะลิอ่อง) ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถาบันวิจัยพืชสวน ระหว่าง ปี 
2555-2556 พบว่า สายต้น/พันธุ์กล้วยน  าว้าที่คัดเลือกมีการเจริญเติบโต ทั งความสูงต้น และเส้นรอบวงโคน
ต้นดีกว่าหรือใกล้เคียงกับกล้วยน  าว้ามะลิอ่องที่ใช้เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ โดยกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4  
กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-2 และกล้วยน  าว้าปากช่อง 50 มีการเจริญเติบโตดีกว่าพันธุ์อ่ืน ๆ รองลงมา
เป็นกล้วยน  าว้าอุบลราชธานี  กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย43-2  กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย43-1 และกล้วย
น  าว้านวลจันทร์  ในด้านผลผลิต พบว่า กล้วยน  าว้าที่คัดเลือกให้ผลผลิตขนาดใหญ่กว่ากล้วยน  าว้ามะลิอ่อง 
โดยกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4  ให้ผลผลิตเป็นน  าหนักเครือ จ านวนหวีต่อเครือ น  าหนักหวี และ
จ านวนผลต่อหวี มากกว่า กล้วยน  าว้าพันธุ์อ่ืน ๆ (24.7 กิโลกรัม  11 หวีต่อเครือ  1.96 กิโลกรัมต่อหวี  17 
ผลต่อหวี ตามล าดับ) รองลงมาเป็นกล้วยน  าว้าปากช่อง 50  กล้วยน  าว้าอุบลราชธานี และกล้วยน  าว้าสาย
ต้นสุโขทัย 43-2  



6. ค าน า :  
ประเทศไทยมีพื นที่ปลูกกล้วยประมาณ 534,193 ไร่ เป็นพื นที่ปลูกกล้วยน  าว้า 369,948 ไร่ (ศูนย์

สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556) คิดเป็น 69 เปอร์เซ็นต์ นับเป็นกล้วยที่มีพื นที่ปลูกรวมใน
ประเทศมากกว่ากล้วยชนิดอ่ืน ๆ ในเขตภาคเหนือมีพื นที่ปลูกกล้วยน  าว้าปลูกมากที่สุด คือ 162,088 ไร่  
ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เชียงใหม่ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน ล าปาง ตาก เป็นต้น รองลงมาเป็น
ภาคกลาง มีพื นที่ปลูก 92,256 ไร่ ได้แก่จังหวัด เพชรบุรี นครสวรรค์ อ่างทอง นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ราชบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี ชัยนาท นครปฐม เป็นต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื นที่ปลูกกล้วยน  าว้า 
86,289 ไร่ ได้แก่ จังหวัด เลย นครราชสีมา ชัยภูมิ เป็นต้น ภาคใต้ 23,823 ไร่ ได้แก่ จังหวัดสงขลา เป็นต้น 
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556) แต่ส่วนใหญ่เป็นการปลูกแบบสวนหลังบ้าน หรือสวนขนาดเล็ก กล้วยน  าว้า
เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารอยู่มากมาย เมื่อเทียบกับกล้วยอ่ืน ๆ   ทั งยังมีเส้นใยที่ช่วยระบบการขับถ่าย 
กล้วยน  าว้าเป็นพืชที่ปลูกดูแลรักษาง่าย ประกอบกับกระแสการรับประทานเพ่ือสุขภาพในปัจจุบัน ส่งผลให้
กล้วยน  าว้าเป็นผลไม้ ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยม แต่ยังขาดพันธุ์ที่ดี และข้อมูลของพันธุ์ ประกอบกับกล้วย
น  าว้าที่มีปลูกอยู่ในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายสายต้นในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจากการรวบรวมและอนุรักษ์
พันธุกรรมกล้วย ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย พบมีกล้วยน  าว้าที่รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ  มากกว่า 36 
ตัวอย่าง เมื่อมีการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์เบื องต้นของกล้วยดังกล่าว พบมีความแตกต่างกันใน
หลาย ๆ ลักษณะ เช่น ขนาด/สีของล าตนเทียม ขนาดของเครือ จ านวนหวีต่อเครือ ขนาดหวี จ านวนผลต่อ
หวี เป็นต้น การศึกษาหาสายต้นกล้วยน  าว้าที่ดีมีคุณภาพ ให้ผลผลิตสูง จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์และ
น าไปสู่การผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของกล้วยน  าว้า เละเป็นพันธุ์พืชทางเลือกหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรต่อไป 

 
7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ ์
1. สายต้น/พันธุ์กล้วยน  าว้าที่ผ่านการคัดเลือกจากแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วย และกล้วยน  าว้าพันธุ์
การค้า (มะลิอ่อง)  
2. ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยเคมี และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
3. อุปกรณ์ และเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น ไม้เมตร สายวัด ตาชั่ง ป้าย เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ฯ 

- วิธีการ 
 - วิธีด าเนินงาน  
วางแผนการทดลอง: แบบ Randomize Complete Block Design 3 ซ  า 8 กรรมวิธี ได้แก่  

  กรรมวิธีที่ 1 กล้วยน  าว้านวลจันทร์ 
  กรรมวิธีที่ 2 กล้วยน  าว้าปากช่อง50 
   กรรมวิธีที่ 3 กล้วยน  าว้าอุบลราชธานี 
  กรรมวิธีที่ 4 กล้วยน  าว้า สุโขทัย 43-1 



  กรรมวิธีที5่ กล้วยน  าว้าสุโขทัย 43-2 
  กรรมวิธีที ่6 กล้วยน  าว้าสุโขทัย 55-3 
  กรรมวิธีที ่7 กล้วยน  าว้าสุโขทัย 55-4 
  กรรมวิธีที ่8 กล้วยน  าว้ามะลิอ่อง (สายต้นเปรียบเทียบ) 

วิธีปฏิบัติการทดลอง    
- เตรียมหน่อพันธุ์กล้วยน  าว้าที่คัดเลือกจากแปลงรวบรวมอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วย  จ านวน 7 สายต้น/

พันธุ์ และกล้วยน  าว้ามะลิอ่อง สายต้น/พันธุ์ละ 6 หน่อต่อซ  า  
- เตรียมพื นที่ปลูก 2 ไร่ ไถตากดิน ยกร่องแปลงปลูกแบบหลังเต่า ใช้ระยะปลูก 4x4 เมตร และ เตรียม

หลุมขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม อัตรา  5  กิโลกรัมต่อหลุม 
- ปลูกกล้วยตามแผนการทดลอง ดูแลรักษาตามค าแนะน า ให้ปุ๋ยหลังปลูกกล้วย 3,  5และ 7 เดือน และ 

ก าจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องตัดหญ้า 
- ดูแลรักษาแปลง โดยการก าจดัวัชพืช แต่งใบ ท าโคน ใส่ปุ๋ย ให้น  าหลังการใส่ปุ๋ยและเม่ือฝนทิ งช่วง  

เกณฑ์การคัดเลือกกล้วยน  าว้า    ให้ผลผลิตสูง  จ านวนหวีต่อเครือมากกว่า 7 หวี มีรสชาติหวาน ไม่เปรี ยว  
การบันทึกข้อมูล 

- ข้อมูลการเจริญเติบโต  ได้แก่ ความสูง เส้นรอบวงล าต้น ฯลฯ 

- ข้อมูลผลผลิต ได้แก่ น  าหนักเครือ จ านวนหวีต่อเครือ น  าหนักหวี จ านวนผลต่อหวี  ขนาดผล  ฯลฯ 

- ข้อมูลลักษณะอ่ืน ๆ ที่เด่นชัดหรือดีเด่นเป็นพิเศษหรือเป็นข้อจ ากัด 
เวลาและสถานที่  
ระยะเวลาด าเนินการทดลอง   ตุลาคม 2554 - กันยายน 2556 
สถานที่ท าการทดลอง  ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย   
      สถาบันวิจัยพืชสวน 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

การเจริญเติบโต 
ความสูงต้นแม่ เมื่อให้ผลผลิต พบว่า กล้วยน  าว้าที่คัดเลือกจากแปลงรวบรวมอนุรักษ์ พันธุกรรม

กล้วยมีการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นเฉลี่ย (3.00-3.73 เมตร) ดีกว่ากล้วยน  าว้ามะลิอ่อง (2.70 เมตร) ซึ่ง
เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ และใช้ปลูกเป็นการค้าอยู่ในปัจจุบัน โดยสายต้นกล้วยน  าว้า สุโขทัย 55-4 มีการ
เจริญเติบโตด้านความสูงต้นเฉลี่ย มากที่สุด 3.73 เมตร และไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับกล้วยน  าว้าสายต้น
สุโขทัย 55-3  กล้วยน  าว้าปากช่อง 50 และ กล้วยน  าว้านวลจันทร์ (3.47 3.43 และ 3.27 เมตร ตามล าดับ) 
รองลงมา คือ กล้วยน  าว้าอุบลราชธานี  กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-1  และกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย  
43-2 มีความสูงต้น เป็น 3.17, 3.10 และ 3.00 เมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 1)   

เส้นรอบวงโคนต้นแม่ เมื่อให้ผลผลิต พบว่า สายต้นกล้วยน  าว้าที่คัดเลือกจากแปลงรวบรวม
อนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยมีการเจริญเติบโตด้านเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ย (60.8-78.7 เซนติเมตร) ดีกว่ากล้วย



น  าว้ามะลิอ่อง (58.0 เซนติเมตร) ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ โดยกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4 มีการ
เจริญเติบโตด้านเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ยมากที่สุด 78.7 เซนติเมตร และไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับกล้วย
น  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-3  (73.0เซนติเมตร) รองลงมาเป็นกล้วยน  าว้าพันธุ์ปากช่อง 50 กล้วยน  าว้า
อุบลราชธานี  กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-2 และกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-1  มีเส้นรอบวงโคนต้น
เฉลี่ย เป็น 70.0, 68.0, 68.0  และ 66.7 เซนติเมตรตามล าดับ  (ตารางท่ี 1)   

ความสูงต้นหน่อน้องเมื่อให้ผลผลิต พบว่า หน่อน้องของกล้วยน  าว้าที่คัดเลือกจากแปลงรวบรวม
อนุรักษ์ พันธุกรรมกล้วยนั น มีการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นของหน่อน้อง (ต้นปีที่2) เฉลี่ย (4.13-4.90 
เมตร) ดีกว่ากล้วยน  าว้ามะลิอ่อง (3.10 เมตร) ยกเว้นกล้วยน  าว้าอุบลราชธานี ที่มีความสูงต้นใกล้เคียงกับ
กล้วยน  าว้ามะลิอ่อง คือ 3.40 เมตร   ส่วนกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4 มีการเจริญเติบโตด้านความสูง
ต้นเฉลี่ย มากที่สุด 4.97 เมตร และไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-3  กล้วยน  าว้า
สายต้นสุโขทัย 43-1  กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-2  กล้วยน  าว้านวลจันทร์ และกล้วยน  าว้าปากช่อง 50 
คือมีความสูงต้นเป็น 4.78, 4.70, 4.53, 4.23 และ 4.13 เมตร ตามล าดับ  (ตารางท่ี 1)   

เส้นรอบวงโคนต้นหน่อน้องเมื่อเมื่อให้ผลผลิต พบว่า หน่อน้องของกล้วยน  าว้าที่คัดเลือกจาก
แปลงรวบรวมอนุรักษ์ พันธุกรรมกล้วยนั น มีการเจริญเติบโตด้านเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ย (74.3-79.4 
เซนติเมตร) ดีกว่ากล้วยน  าว้ามะลิอ่อง (65.2 เซนติเมตร) ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้น กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย  43-2 มีขนาดเส้น
รอบวงโคนต้น (71.8 เซนติเมตร) ใกล้เคียงกับกล้วยน  าว้ามะลิอ่อง  ส่วนกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-3   มี
การเจริญเติบโตด้านเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ยมากท่ีสุด 79.4 เซนติเมตร และไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกล้วย
น  าว้าพันธุ์ปากช่อง 50   กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-1  กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4  กล้วยน  าว้า
นวลจันทร์  และกล้วยน  าว้าอุบลราชธานี  มีเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ย คือ 79.3, 79.2, 76.7, 76.7  และ 
74.3 เซนติเมตร ตามล าดับ  (ตารางที่ 1)   

ในด้านการเจริญเติบโต พบว่า กล้วยน  าว้าที่คัดเลือกทั งต้นแม่ และหน่อน้องมีการเจริญเติบโต ทั ง
ความสูงต้น และเส้นรอบวงโคนต้นดีกว่าหรือใกล้เคียง กล้วยน  าว้ามะลิอ่องที่ใช้เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ โดย
กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4  กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-2 และกล้วยน  าว้าปากช่อง 50 มีการ
เจริญเติบโตดีกว่าพันธุ์อ่ืน ๆ รองลงมาเป็นกล้วยน  าว้าอุบลราชธานี  กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย43-2  กล้วย
น  าว้าสายต้นสุโขทัย43-1 และกล้วยน  าว้านวลจันทร์  

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตเฉลี่ย (ความสูง และเส้นรอบวงโคนต้น ) ของกล้วยน  าว้าต้นแม่และหน่อน้อง  

กรรมวิธี 
ต้นแม่  หน่อน้อง 

ความสูงต้น 
(ม.) 

เส้นรอบวงโคนต้น 
(ซ.ม.) 

 ความสูงต้น 
(ม.) 

เส้นรอบวงโคนต้น 
(ซ.ม.) 

กล้วยน  าว้านวลจันทร์  3.27 ab 60.8 c  4.23 ab 76.7 a 
กล้วยน  าว้าปากช่อง50 3.43 ab 70.0 b  4.13 ab 79.3 a 
กล้วยน  าว้าอุบลราชธานี  3.17 bc 68.0 bc  3.40 bc 74.3 a 
กล้วยน  าว้า สุโขทัย 43-1  3.00 bc 66.7 bc  4.70 a 79.2 a 
กล้วยน  าว้าสุโขทัย 43-2    3.10 bc 68.0 bc  4.53 a 71.8 ab 
กล้วยน  าว้าสุโขทัย55-3  3.47 ab 73.0 ab  4.78 a 79.4 a 
กล้วยน  าว้าสุโขทัย 55-4   3.73 a 78.7 a  4.97 a 76.7 a 
กล้วยน  าว้ามะลิอ่อง 
(สายต้นเปรียบเทียบ) 

2.70 c 58.0 d  3.10 c 65.2 b 

CV (%) 8.94 6.47  11.4 5.97 
Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต 
ต้นแม่  (ผลผลิตปีแรก) 

 น้ าหนักเครือ  พบว่า กล้วยน  าว้าสายต้น/พันธุ์ที่คัดเลือกให้ผลผลิตเป็นน  าหนักเครือเฉลี่ย 
(12.5-24.7 กิโลกรัม) มากกว่า และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
กับกล้วยน  าว้ามะลิอ่อง (10.1 กิโลกรัม) ที่เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ โดยกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4 ให้
ผลผลิตเป็นน  าหนักเครือเฉลี่ย (24.7 กิโลกรัม) สูงกว่าสายต้น/พันธุ์ อ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ กล้วยน  าว้าที่ให้ผลผลิตเป็นเครือขนาดรองลงมา คือกล้วยน  าว้าปากช่อง 50 
กล้วยน  าว้าอุบลราชธานี กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-3 (20.0,  18.7 และ 17.6 กิโลกรัม ตามล าดับ) 
(ตารางท่ี 2) 

 จ านวนหวีต่อเครือ พบว่า กล้วยน  าว้าสายต้น/พันธุ์ที่คัดเลือก มีจ านวนหวีต่อเครือเฉลี่ย (8-11 
หวี) มากกว่า และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ กับกล้วยน  าว้า
มะลิอ่อง (7 หวี) ที่เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ โดยกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4 มีจ านวนหวีต่อเครือเฉลี่ย
สูงสุด (11 หวี) ไม่แตกต่างกันทาสถิติกับกล้วยน  าว้าปากช่อง 50  (10 หวี) รองลงมาเป็นกล้วยน  าว้า
อุบลราชธานี  กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-3 กล้วยน  าว้านวลจันทร์  กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-1 และ
กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-2  (9, 9,  8, 8 และ 8 หวี ตามล าดับ) (ตารางท่ี 2) 

น้ าหนักหวี  พบว่า กล้วยน  าว้าสายต้น/พันธุ์ที่คัดเลือก ให้น  าหนักหวีเฉลี่ย (1.60-1.96 กิโลกรัม) 
มากกว่า และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ กับกล้วยน  าว้ามะลิอ่อง 



(1.23 กิโลกรัม) ที่เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ยกเว้น กล้วยน  าว้านวลจันทร์ มีน  าหนักหวีเฉลี่ย (1.20 กิโลกรัม)
ใกล้เคียงกับกล้วยน  าว้ามะลิอ่อง  โดยกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4 มีขนาดหวีเฉลี่ยใหญ่ที่สุด (1.96 
กิโลกรัม) ใกล้เคียงกับ กล้วยน  าว้าอุบลราชธานี กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-3 กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 
43-1 และกล้วยน  าว้าปากช่อง 50  (1.84, 1.80, 1.75 และ 1.70 กิโลกรัม ตามล าดับ)  (ตารางท่ี 2) 

จ านวนผลต่อหวี  พบว่า กล้วยน  าว้าสายต้น/พันธุ์ที่คัดเลือก ให้จ านวนผลต่อหวีเฉลี่ย (15.3-
17.0 ผลต่อหวี) มากกว่า และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ กับ
กล้วยน  าว้ามะลิอ่อง (14.2 ผลต่อหวี) ที่เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ยกเว้น กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-2  และ
กล้วยน  าว้านวลจันทร์ มีจ านวนผลต่อหวีเฉลี่ย 14.9 และ 13.2 ผลต่อหวี ใกล้เคียงกับกล้วยน  าว้ามะลิอ่อง  
โดยกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัยมีจ านวนผลต่อหวีเฉลี่ยสูงสุด (17.0 ผลต่อหวี) ใกล้เคียงกับ กล้วยน  าว้าปาก
ช่อง 50  กล้วยน  าว้าอุบลราชธานี (16.7 และ 16.0 ผลต่อหวี ตามล าดับ) รองลงมาคือกล้วยน  าว้าสายต้น
สุโขทัย 43-1 มี 15.3 ผลต่อหวี (ตารางท่ี 2) 

น้ าหนักผล  พบว่า กล้วยน  าว้าสายต้น/พันธุ์ที่คัดเลือก ให้น  าหนักผลเฉลี่ย (109-134 กรัม) 
มากกว่า และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ กับกล้วยน  าว้ามะลิอ่อง 
(81.8 กรัม) ที่เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ยกเว้น กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-3 กล้วยน  าว้าปากช่อง 50 กล้วย
น  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-2 และกล้วยน  าว้านวลจันทร์ มีน  าหนักหวีเฉลี่ยใกล้เคียงกับกล้วยน  าว้ามะลิอ่อง  
คือ 106, 98.9, 95.4 และ 82.2 กรัม ตามล าดับ โดยกล้วยน  าว้าอุบลราชธานี มีน  าหนักผลเฉลี่ยสูงสุด คือ 
134 กรัม รองลงมาเป็น กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4 และ กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-1 (121, 109  
กรัม ตามล าดับ) (ตารางท่ี 2) 

ความยาวผล พบว่า กล้วยน  าว้าสายต้น/พันธุ์ที่คัดเลือก มีความยาวผลเฉลี่ย (12.3-15.1 
เซนติเมตร) มากกว่า และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ กับกล้วย
น  าว้ามะลิอ่อง (12.0 เซนติเมตร) ที่เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ โดยกล้วยน  าว้าอุบลราชธานี มีความยาวผลเฉลี่ย
สูงสุด (15.1 เซนติเมตร) ซึ่งมีความยาวผลเฉลี่ยไม่แตกต่างกับกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4  และกล้วย
น  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-3 (14.1 และ 13.8 เซนติเมตร ตามล าดับ) รองลงมาเป็นกล้วยน  าว้าปากช่อง 50 
กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-1 และกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-2 ให้ความยาวผลเฉลี่ยเท่ากัน คือ 13.2 
เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 

เส้นรอบวงกลางผล พบว่า กล้วยน  าว้าสายต้น/พันธุ์ที่คัดเลือก มีเส้นรอบวงผลเฉลี่ยมากกว่า 
และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ กับกล้วยน  าว้ามะลิอ่อง (12.2 
เซนติเมตร) ที่เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ยกเว้นกล้วยน  าว้านวลจันทร์ ที่มีขนาดเส้นรอบวงผลเฉลี่ย (12.1 
เซนติเมตร) ใกล้เคียงกับกล้วยน  าว้ามะลิอ่อง  โดยกล้วยน  าว้าอุบลราชธานี มีเส้นรอบวงผลเฉลี่ยสูงสุด (13.6 
เซนติเมตร) ซึ่งไม่แตกต่างกับกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-1 กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4 กล้วยน  าว้า
ปากช่อง 50 กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-2 กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-3 ให้เส้นรอบวงผลเฉลี่ย คือ 
13.4, 13.1, 12.9, 12.8 และ 12.8 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 



ความหนาเปลือกผล  พบว่า กล้วยน  าว้าทุกสายต้น/พันธุ์ รวมทั งกล้วยน  าว้ามะลิอ่องมีความหนา
เปลือกผลเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความหนาเปลือกผลเฉลี่ย 0.11-.012 เซนติเมตร (ตารางที่ 2) 

ในด้านผลผลิต พบว่า กล้วยน  าว้าที่คัดเลือกให้ผลผลิตขนาดใหญ่กว่ากล้วยน  าว้ามะลิอ่องที่ใช้เป็น
พันธุ์เปรียบเทียบ โดยกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4  ให้ผลผลิตเป็นน  าหนักเครือ จ านวนหวีต่อเครือ 
น  าหนักหวี และจ านวนผลต่อหวี มากกว่า กล้วยน  าว้าพันธุ์อ่ืน ๆ (24.7 กิโลกรัม  11 หวีต่อเครือ  1.96 
กิโลกรัมต่อหวี  17 ผลต่อหวี ตามล าดับ) รองลงมาเป็นกล้วยน  าว้าปากช่อง 50  กล้วยน  าว้าอุบลราชธานี 
และกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-2   

 
ตารางที่ 2 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเฉลี่ยของกล้วยน  าว้า ต้นแม่ แต่ละสายต้น/พันธุ์ 

กรรมวิธ ี
น  าหนัก
เครือ 
(กก.) 

จ านวนหวี
ต่อเครือ 

(หวี) 

น  าหนักหว ี
(กก.) 

จ านวน 
ผลต่อหวี   

(ผล) 

น  าหนัก
ผล 
(ก.) 

ความยาว
ผล 

(ซม.) 

เส้นรอบวง
กลางผล   
(ซม.) 

หนา
เปลือก  
(ซม.) 

กล้วยน  าว้านวลจันทร์  12.5 e 8 cd 1.20 c 13.2 e 82.2 c 12.3 bc 12.1 c 0.11 

กล้วยน  าว้าปากช่อง50 20.0 b 10 ab 1.70 ab 16.7 ab 98.9 bc 13.2 bc 12.9 ab 0.11 

กล้วยน  าวา้อุบลราชธานี  18.7 bc 9 bc 1.84 ab 16.0 abc 134 a 15.1 a 13.6 a 0.12 

กล้วยน  าว้า สุโขทัย 43-1  16.0 cd 8 cd 1.75 ab 15.3 bcd 109 abc 13.2 bc 13.4 a 0.12 

กล้วยน  าว้าสุโขทัย 43-2    13.4 de 8 cd 1.60 b 14.9 cd 95.4 bc 13.2 bc 12.8 abc 0.11 

กล้วยน  าว้าสุโขทัย55-3  17.6 bc 9 bd 1.80 ab 15.8 abcd 106 bc 13.8 abc 12.8 abc 0.12 

กล้วยน  าว้าสุโขทัย 55-4   24.7 a 11 a 1.96 a 17.0 a 121 ab 14.1 ab 13.1 a 0.11 

กล้วยน  าว้ามะลิอ่อง  
(สายต้นเปรียบเทียบ) 

10.1 f 7 d 1.23 c 14.2 de 81.8 c 12.0 c 12.2 bc 0.11 

CV (%) 9.63 10.6 8.5 5.65 13.5 7.52 3.19 10.5 

F test ** ** ** ** ** * ** ns 

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
** = significant at 1% level   
  * = significant at 5% level 
 ns = not significant 

 
หน่อน้อง (ผลผลิตปีที่ 2) 

 น้ าหนักเครือ การให้ผลผลิตปีที่สองของกล้วยน  าว้าแต่ละสายต้น/พันธุ์ พบว่า ให้น  าหนักเครือ
เฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดย กล้วยน  าว้าสายต้น
สุโขทัย 55-4 ให้ผลผลิตเป็นน  าหนักเครือเฉลี่ย (18.5 กิโลกรัม) สูงกว่าสายต้น/พันธุ์ อื่น ๆ  แต่ไม่แตกต่าง
จากกล้วยน  าว้าอุบลราชธานี กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-3 และกล้วยน  าว้าปากช่อง 50 (17.9, 17.6 และ 
17.4 กิโลกรัม ตามล าดับ) ส่วนกล้วยน  าว้านวลจันทร์  กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-1  กล้วยน  าว้าสายต้น



สุโขทัย 43-2 ให้น  าหนักเครือเฉลี่ย (15.2, 14.6 และ 12.6 กิโลกรัม ตามล าดับ) ใกล้เคียงกับกล้วยน  าว้า
มะลิอ่อง (14.7 กิโลกรัม) (ตารางท่ี 3) 

 จ านวนหวีต่อเครือ พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99 
เปอร์เซ็นต์ โดย กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4 มีจ านวนหวีต่อเครือเฉลี่ย (11.2 หวีต่อเครือ) สูงกว่าสาย
ต้น/พันธุ์ อ่ืน ๆ  แต่ไม่แตกต่างจากกล้วยน  าว้าอุบลราชธานี กล้วยน  าว้าปากช่อง 50 และกล้วยน  าว้าสายต้น
สุโขทัย 55-3 (10.6, 10.6 และ 10.1 หวีต่อเครือ ตามล าดับ) ส่วนกล้วยน  าว้านวลจันทร์  กล้วยน  าว้าสาย
ต้นสุโขทัย 43-1  กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-2 ให้จ านวนหวีต่อเครือเฉลี่ย (9.28, 8.33 และ 8.33 หวีต่อ
เครือ ตามล าดับ) ใกล้เคียงกับกล้วยน  าว้ามะลิอ่อง (8.00 หวีต่อเครือ) (ตารางท่ี 3) 

น้ าหนักหวี  พบว่า กล้วยน  าว้าทุกสายต้น/พันธุ์ รวมทั งกล้วยน  าว้ามะลิอ่องมีน  าหนักหวีเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีน  าหนักหวีเฉลี่ย 1.41-1.71 กิโลกรัม (ตารางที่ 3) 

จ านวนผลต่อหวี  พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ โดย กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4 มีจ านวนผลต่อหวีเฉลี่ย (17.0 ผลต่อหวี) สูงกว่าสายต้น/
พันธุ์ อ่ืน ๆ  แต่ไม่แตกต่างจากกล้วยน  าว้านวลจันทร์  กล้วยน  าว้าปากช่อง 50  กล้วยน  าว้าอุบลราชธานี 
และกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-1  (16.6,  16.5 และ 16.3 ผลต่อหวี ตามล าดับ) ส่วน กล้วยน  าว้าสาย
ต้นสุโขทัย 55-3  และกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-2 ให้จ านวนผลต่อหวีเฉลี่ย (16.1 และ 15.4 ผลต่อหวี
ตามล าดับ) ใกล้เคียงกับกล้วยน  าว้ามะลิอ่อง (16.1 ผลต่อหวี) (ตารางท่ี 3) 

น้ าหนักผล  พบว่า กล้วยน  าว้าทุกสายต้น/พันธุ์ รวมทั งกล้วยน  าว้ามะลิอ่องมีน  าหนักผลเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีน  าหนักผลเฉลี่ย 74.3-98.5 กรัม (ตารางท่ี 3) 

ความยาวผล กล้วยน  าว้าทุกสายต้น/พันธุ์ รวมทั งกล้วยน  าว้ามะลิอ่องมีความยาวผลเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความยาวผลเฉลี่ย 12.3-13.7 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 

เส้นรอบวงกลางผล พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ โดย กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-1 มีเส้นรอบวงกลางผลเฉลี่ย (13.3 เซนติเมตร) สูงกว่าสาย
ต้น/พันธุ์ อ่ืน ๆ  แต่ไม่แตกต่างจากกล้วยน  าว้าอุบลราชธานี  และกล้วยน  าว้านวลจันทร์ ( 12.9 และ 12.7
เซนติเมตร ตามล าดับ) ส่วน กล้วยน  าว้าปากช่อง 50 กล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-3  กล้วยน  าว้าสายต้น
สุโขทัย 55-4 และกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 43-2 ให้จ านวนผลต่อหวีเฉลี่ย (12.5, 12.3, 12.2 และ 12.1
เซนติเมตร ตามล าดับ) ใกล้เคียงกับกล้วยน  าว้ามะลิอ่อง (12.6 เซนติเมตร) (ตารางท่ี 3) 

ความหนาเปลือกผล  พบว่า กล้วยน  าว้าทุกสายต้น/พันธุ์ รวมทั งกล้วยน  าว้ามะลิอ่องมีความหนา
เปลือกผลเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความหนาเปลือกผลเฉลี่ย 0.11-.012 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 

การให้ผลผลิตในปีที่ 2 พบว่า กล้วยน  าว้าที่คัดเลือกส่วนใหญ่ยังคงให้ผลผลิตดีกว่ากล้วยน  าว้า
มะลิอ่อง ที่ใช้เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ โดยกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4  ให้ผลผลิตเป็นน  าหนักเครือ 
จ านวนหวีต่อเครือ  และจ านวนผลต่อหวี มากกว่า กล้วยน  าว้าพันธุ์อ่ืน ๆ (18.5 กิโลกรัม  11.2 หวีต่อเครือ  
17 ผลต่อหวี ตามล าดับ) รองลงมาเป็นกล้วยน  าว้าปากช่อง 50 และ กล้วยน  าว้าอุบลราชธานี 

  



ตารางที่ 3 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเฉลี่ยของกล้วยน  าว้า หน่อน้อง แต่ละสายต้น/พันธุ์ 

กรรมวิธ ี
น  าหนักเครือ 

(กก.) 
จ านวนหวี
ต่อเครือ 

(หวี) 

น  าหนักหว ี
(กก.) 

จ านวน 
ผลต่อหวี  

(ผล) 

น  าหนักผล 
(ก.) 

ความยาว
ผล 

(ซม.) 

เส้นรอบวง
กลางผล  
(ซม.) 

หนา
เปลือก  
(ซม.) 

กล้วยน  าว้านวลจันทร ์ 15.2 abc 9.28 bc 1.70 16.6 ab 95.7 13.7 12.7 abc 0.11 

กล้วยน  าว้าปากช่อง50 17.4 ab 10.6 a 1.56 16.5 ab 83.2 13.3 12.5 bc 0.11 

กล้วยน  าว้าอุบลราชธาน ี 17.9 ab 10.6 a 1.63 16.3 ab 94.1 13.7 12.9 ab 0.12 

กล้วยน  าว้า สโุขทัย 43-1 14.6 bc 8.33 cd 1.71 16.2 ab 98.5 13.3 13.3 a 0.12 

กล้วยน  าว้าสโุขทัย 43-2 12.6 c 8.33 cd 1.41 15.4 c 74.3 12.3 12.1 c 0.11 

กล้วยน  าว้าสโุขทัย55-3 17.6 ab 10.1 ab 1.53 16.1 bc 86.6 13.5 12.3 bc 0.11 

กล้วยน  าว้าสโุขทัย 55-4 18.5 a 11.2 a 1.41 17.0 a 74.3 12.5 12.2 bc 0.12 

กล้วยน  าว้ามะลิอ่อง 
(สายต้นเปรียบเทียบ) 

14.7 bc 8.00 d 1.53 16.1 bc 88.2 13.2 12.6 bc 0.11 

CV (%) 11.2 7.3 15.3 2.6 15.4 5.4 2.9 12.5 

F test * ** ns * ns ns * ns 

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
** = significant at 1% level   
  * = significant at 5% level 
 ns = not significant 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

จากการคัดเลือกสายต้นกล้วยน  าว้าในแปลงอนุรักษ์ พันธุกรรมกล้วย  แล้วน ามาปลูก
เปรียบเทียบกับกล้วยน  าว้าพันธุ์การค้าในสภาพแปลงปลูก พบทุกสายต้นที่คัดเลือกมีการเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตดีกว่ากล้วยน  าว้ามะลิอ่องที่ใช้เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ และมีกล้วยน  าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4 
เจริญเติบโตดีที่สุดคือมีความสูงต้น 3.73 เมตร น  าหนักเครือ 24.7 กิโลกรัม มี 11 หวีต่อเครือ น  าหนักหวี
เฉลี่ย 1.96 กิโลกรัม จ านวนผล 17 ผลต่อหวี แต่เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มาจากแปลงปลูกแห่งเดียว ซึ่งควรจะ
ได้น  าพันธุ์ที่ได้ปลูกทดสอบกับพันธุ์การค้าในท้องถิ่นที่เป็นแหล่งปลูกในภาคอ่ืน ๆ เพื่อให่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมใน
การแนะน าพันธุ์ให้แก่เกษตรกรต่อไป 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : น าสายต้นที่ผ่านการคัดเลือก/เปรียบเทียบ ไปปลูกทดสอบ
ในศูนย์วิจัยฯ และแปลงเกษตรกรที่เป็นแหล่งปลูก (ปี 2558-2562) เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการแนะน า
พันธุ์ให้แก่เกษตรกรต่อไป 
 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  :  
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13. ภาคผนวก :  
 
ภาพ เครือ หวีดิบ หวีสุก ภาพตัดตามยาว และตามขวาง ผลกล้วยน  าว้า แต่ละสายต้น/พันธุ์ 
 

กล้วยน้ าว้านวลจันทร์ 
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กล้วยน้ าว้าปากช่อง 50 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

กล้วยน้ าว้าอุบลราชธานี 

 

 
 

  
 
 
 



 
 

กล้วยน้ าว้าสายต้นสุโขทัย43-1 

 

  

  
 
 
 
 

กล้วยน้ าว้าสายต้นสุโขทัย 43-2 

 

 
 

  
 
 



 
 

กล้วยน้ าว้าสายต้นสุโขทัย 55-3 

 

 

 

  
 
 
 
 

กล้วยน้ าว้าสายต้นสุโขทัย 55-4 

 

 

 

  



 
 
 

กล้วยน้ าว้ามะลิอ่อง 

 

 

 
 

 

 


