
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

 

2. โครงการวิจัย    :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเล็บมือนางในพ้ืนที่ภาค ใต้ตอนบน 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเล็บมือนางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 

   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Testing of the Farmer’s Participatory Technological of  

   Banana (Musa spp. cv. Leb Mue Nang) 

    

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

   หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวสุธีรา ถาวรรัตน1์/  

   ผู้ร่วมงาน                         :  นายอุดมพร เสือมาก2/  นางอารมณ์ โรจน์สุจิตร3/  

     นางสุภาพร ขุนเสถียร1/ นายณัฐพล พุทธศาสน์1/ นายอนุศักดิ์ ขุนเสถียร1/  

 

5. บทคัดย่อ     
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเล็บมือนางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ด าเนินการปลูกทดสอบที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร พ้ืนที่ 1 ไร่ วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 3 กรรมวิธี คือ 1.กรรมวิธี
เกษตรกร  เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร 2.กรรมวิธีแนะน า เป็นข้อมูลจาก GAP กล้วย และ 3.กรรมวิธี
ปรับปรุง เป็นข้อมูลจากมติของเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรผู้ตรวจประเมินแปลง GAP พบว่า กล้วย
เล็บมือนางมีการเจริญเติบโตทางล าต้น คือ ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลาง และจ านวนใบเพ่ิม/เดิม ที่อายุ 8 เดือน 
ของหน่อที่ 1 และ 2 ของทั้ง 3 กรรมวิธี ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (หน่อที่ 1 122.07-
122.96 เซนติเมตร 8.64-9.08 เซนติเมตร และ 3.57-3.61 ใบ/เดือน ตามล าดับ หน่อที่  2 153.84-170.77 
เซนติเมตร 11.58-12.20 เซนติเมตร และ 2.67-3.09 ใบ/เดือน ตามล าดับ) และการให้ผลผลิต คือ ความยาวเครือ 
จ านวนหวี/เครือ ของหน่อที่ 1 และ 2 และน้ าหนักเครือของหน่อที่ 2 ของทั้ง 3 กรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% (หน่อที่ 1 47.72-49.88 เซนติเมตร 6.76-6.68 หวี ตามล าดับ หน่อที่ 2 48.21-49.70 
เซนติเมตร 6.52-7.04 หวี และ 2.24-2.37 กิโลกรัม ตามล าดับ) แต่น้ าหนักเครือของหน่อที่ 1 พบว่า กรรมวิธี
เกษตรกร (2.35 กิโลกรัม) และกรรมวิธีปรับปรุง (2.35 กิโลกรัม) มีน้ าหนักเครือสูงแตกต่างกับกรรมวิธีแนะน า 



(2.21 กิโลกรัม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ส าหรับต้นทุนในการผลิตกล้วยเล็บมือนาง
ตั้งแต่ปลูกถึงการเก็บเก่ียวผลผลิตครั้งที่ 2 พบว่า มีความแตกต่างกัน คือ กรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุน 
             
รหัสทะเบียนวิจัย  : 02-07-54-05-02-00-03-54 
1/กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
2/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร 
3/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสรุาษฎร์ธาน ี

การผลิตต่ าที่สุด (10,400 บาท) ตามด้วยกรรมวิธีปรับปรุง (14,900 บาท) และกรรมวิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิตสูง
ที่สุด (21,700 บาท)  

 

6.ค าน า                                  
 กล้ วย เล็ บ มื อน าง (Musa sapientum Linn.) อยู่ ใน วงศ์  Musaceae มี  Genome AA ซึ่ งกล้ วย  
Genome นี้ มีถ่ินก าเนิดจากกล้วยป่า มีขนาดเล็ก ไม่มีเมล็ด รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม กล้วยกลุ่มนี้ ได้แก่ กล้วยไข่ 
กล้วยหอมจันทร์ กล้วยหอมจ าปา เป็นต้น  
 กล้วยเล็บมือนาง เป็นพืชท้องถิ่นทางภาคใต้ มีชื่อเรียกหลากหลายตามแต่ละท้องที่ ได้แก่ กล้วยข้าว (จ.
ภูเก็ต) กล้วยหมาก (จ.นครศรีธรรมราช) กล้วยเล็บมือนาง (จ.ชุมพรและสุราษฎร์ธานี) เป็นต้ น ปัจจุบัน เป็นพืช
ท้องถิ่นที่ศักยภาพ เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น ผลและเนื้อมีสีเหลืองทอง เนื้อแน่น กลิ่นหอมน่า
รับประทาน เปลือกหนา ก้านผลสั้นและแข็งแรงรวมทั้งมีการเรียงตัวของผลในหวีและขนาดหวีเล็กเหมาะต่อการ
บรรจุหีบห่อและขนส่ง นอกจากนี้มีผลขนาดเล็กเหมาะต่อการบริโภคในแต่ละครั้ง แต่การผลิตกล้วยเล็บมือนางจะ
พบเห็นได้เฉพาะท้องที่ภาคใต้โดยพบปลูกมากในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และปัจจุบันยังไม่มีคู่มือเทคโนโลยีการผลิต
กล้วยเล็บมือนางโดยเฉพาะ ดังนั้น เพ่ือให้การผลิตกล้วยเล็บมือนางมีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มีคุณ ภาพ 
ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเล็บมือนางแบบ ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่
ภาคใต้ตอนบน และเป็นที่ยอมรับแล้วน าเทคโนโลยีการผลิตดังกล่าวไปใช้ โดยร่วมกันคิดระหว่างนักวิจัยกับกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตกล้วยเล็บมือนางในพ้ืนที่ คิดค้นและวิจัยเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเล็บมือนางที่มีประสิทธิภาพขึ้น  

   
7. วิธีด าเนินการ                         

- อุปกรณ์    
1) สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 

      - แปลงปลูกกล้วยเล็บมือนางในพ้ืนที่ จังหวัดชุมพร 1 แปลง พ้ืนที่ 1 ไร่ 
      - หน่อกล้วยเล็บมือนาง จ านวน 400 หน่อ 
      - ปุ๋ยเคม ี

- วิธีการ  



1) คัดเลือกเกษตรกร GAP กล้วยเล็บมือนาง 30% ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน
ทั้งหมด  

2) ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเล็บมือนางของเกษตรกรเป้าหมาย ด้วยแบบสอบถามเทคโนโลยีการ
ผลิตกล้วยเล็บมือนาง   
 3) จัดท าแบบสอบถามฯ  โดยแบ่งเป็นหมวดเทคโนโลยีการผลิต  ดังนี้ 
   3.1 การเตรียมพ้ืนที ่
   3.2 การปลูก 

3.3 การใส่ปุ๋ย 
   3.4 การไว้หน่อ 
   3.5 การเก็บเกี่ยว 

4) สัมภาษณ์เกษตรกรเป้าหมาย  
5) สรุปเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเล็บมือนางของเกษตรกรโดยพิจารณาการใช้กรรมวิธีนั้นๆ กรรมวิธีละ

อย่างน้อย 70% ของเกษตรกรเป้าหมายและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตกล้วยเล็บมือนาง แล้วสรุป
กรรมวิธีแบบผสมผสานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 

แบบและวิธีการทดลอง 
- แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 3 กรรมวิธี หน่วยทดลองละ 6 ต้น ดังนี้ 

  กรรมวิธีที่ 1 วิธีเกษตรกร  
  กรรมวิธีที่ 2 วิธีกรมวิชาการเกษตร   

  กรรมวิธีที่ 3 วิธีการปรับปรุง 
6) คัดเลือกพ้ืนที่  วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ าพื้นที่ทดสอบ 
7) วางผังแปลงปลูก เตรียมพื้นท่ีปลูกตามกรรมวิธี   
8) ปลูกระยะ 2x2 เมตร และดูแลตามกรรมวิธี 
9) บันทึกข้อมูล 
10) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทดสอบในรอบปี 
11) รายงานผลการทดสอบ 
12) ขยายผลโดยการน าวิธีที่ให้ผลผลิตดีและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดไปปลูกทดสอบในพ้ืนที่ต่างๆ  

ในจังหวัดพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนเพื่อจัดท าเทคโนโลยีการผลิตกล้วยมือนางที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ต่อไป 
- การบันทึกข้อมูล  
เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต เดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

   - ความสูงต้น วัดจากโคนต้นเหนือพ้ืนดิน 15 เซนติเมตร ถึง โคนใบสุดท้าย 
   - เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น วัดที่โคนต้นเหนือพ้ืนดิน 15 เซนติเมตร ต้นที่ 1  
   - ความยาวเครือ วัดจากข้ัวหวีแรก ถึง หวีสุดท้าย 



   - จ านวนหวีต่อเครือ 
   - น้ าหนักเครือหลังตัดเครือที่ความสุก 80% 

- เวลาและสถานที่      

เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2556 
ในพ้ืนที่แปลงปลูกกล้วยเล็บมือนางในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
1. การส ารวจข้อมูลพื้นฐานการผลิตกล้วยเล็บมือนางในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จากการสัมภาษณ์และ

สืบค้นข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร มีดังนี้ 
  1.1 พ้ืนที่ปลูกกล้วยเล็บมือนาง ได้รับการรับรองแปลงตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) พบว่า 

แปลงกล้วยเล็บมือนางในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนที่ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองแปลงเกษตรดีที่เหมาะสมกล้วย
เล็บมือนางแล้วจ านวน 105 แปลง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยกระจายอยู่ใน 4 ต าบล คือ 1. 
นากะตาม จ านวน 46 แปลง 2. สลุย จ านวน 45 แปลง 3. คุริง จ านวน 8 แปลง และ 4. หินแก้ว จ านวน 5 
แปลง และในจังหวัดภูเก็ต 2 ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จ านวน 1 แปลง   

  1.2 การผลิตกล้วยเล็บมือนาง  
จากการเปรียบเทียบกิจกรรมการผลิตกล้วยเล็บมือนางของเกษตรกรที่ได้รับการรับรองแปลง

เกษตรดีที่เหมาะสม GAP จ านวน 30%ของจ านวนแปลงทั้งหมด และจากค าแนะน าการผลิตกล้วยของกรม
วิชาการเกษตร พบว่า มีกิจกรรมทีด่ าเนินการเหมือนกันและด าเนินการแตกต่างกัน ดังนี้ 

-กิจกรรมของเกษตรกรและกรรมวิธีแนะน าส าหรับการผลิตกล้วย พบว่า มีกิจกรรมที่ เหมือนกัน 
3 กิจกรรม คือ  

1. พันธุ์ คือ มีเลือกต้นพันธุ์ที่แข็งแรง ปราศจากโรค โดยส่วนใหญ่เลือกพันธุ์ในท้องถิ่น เลือก
ปลูกกล้วยลักษณะกาบใบสีเขียว 

2. การให้น้ า คือ อาศัยน้ าฝนและจะให้น้ าเมื่อฝนทิ้งช่วง   
3. การตัดแต่งหน่อและใบ คือ ตัดแต่งหน่อเหลือไว้ 2-3 หน่อ/กอ เพ่ือให้ได้ผลผลิตต่อเนื่องและ

ไม่ให้มีการแก่งแย่งธาตุอาหารกัน และตัดแต่งใบแห้ง ใบเป็นโรค แมลงทิ้ง ซึ่งกรมวิชาการเกษตรแนะน าให้ไว้ใบ
ในช่วงการเจริญเติบโตทางล าต้นให้ไว้ 12 ใบ/ต้น และเมื่อถึงช่วงตกเครือ ให้ไว้ใบ 9 ใบ/ต้น เพื่อไม่ให้เกิดการแย่ง
ธาตุอาหาร และป้องกันการสะสมโรค แมลง ประมาณ 3 เดือน/ครั้ง 

-กิจกรรมของเกษตรกรและกรรมวิธีแนะน าส าหรับการผลิตกล้วย ที่มีกิจกรรมที่แตกต่างกัน 
พบว่า มี 8 กิจกรรม คือ  

1. การเตรียมพ้ืนที่ปลูก  
2. การเตรียมหลุมปลูก  
3. การใส่ปุ๋ย  



4. การตัดปลี  
5. การป้องกันก าจัดโรค แมลง  
6. การค้ าเครือ 
7. การป้องกันก าจัดวัชพืช 
8. การเก็บเกี่ยว  

  โดยกิจกรรมท่ีด าเนินการแตกต่างกันดังกล่าว มีรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 
 - วิธีเกษตรกร กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการมี 1 กิจกรรม คือ การป้องกันก าจัดโรค แมลง  
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมี 5 กิจกรรม โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

1. การเตรียมพ้ืนที่ปลูก คือ ไถพรวนร่วมกับเก็บวัชพืช  
2. การเตรียมหลุมปลูก คือ ขุดหลุมปลูก ขนาด 20x20x50 เซนติเมตร และไม่รองก้นหลุม 
3. การใส่ปุ๋ย คือ ใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง โดยให้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 และสูตร 13-13-21 500 

กรัม/ต้น  4. การตัดปลี คือ ก่อนตัดสังเกตเกสรตัวผู้ของหวีสุดท้ายของเครือที่ไม่มีการพัฒนา (หวีตีนเต๋า) 
เป็นสีด าทั้งหมด และตัดปลีห่างจากหวีตีนเต๋า ประมาณ 10 ซม. 

5. การค้ าเครือ คือ มีการค้ าเครือด้วยไม้ไผ่หรือไม้รวกป้องกันต้นล้ม แบบค้ าใต้เครือแบบท ามุม 
30-45 องศากับล าต้น  

6. การป้องกันก าจัดวัชพืช คือ ใช้แรงงานหรือเครื่องทุ่นแรงตัด ปีละ 2 ครั้ง และฉีดยาก าจัด
วัชพืช ปีละ 1 ครั้ง และน าใบกล้วยที่ตัดแต่งคลุมโคนต้น 

7. การเก็บเกี่ยว คือ เก็บเก่ียวเมื่อผลกล้วยมีเหลี่ยมผล 20 เปอร์เซ็นต์ 
 - วิธีแนะน า (กรมวิชาการเกษตร, 2549) มีค าแนะน าให้ด าเนินการดังนี้ 

1. การเตรียมพ้ืนที่ปลูก คือ ให้เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์คุณภาพดินปลูก จากนั้นไถพรวนร่วมกับ
เก็บวัชพืชและตากดินก่อนปลูกเป็นเวลา 1 เดือน 

2. การเตรียมหลุมปลูก คือ ขุดหลุมปลูก ขนาด 50x50x50 เซนติเมตร และให้รองก้นหลุมด้วย
ปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัม/หลุม และใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟต 100-200 กรัม/หลุม 

3. การใส่ปุ๋ย คือ แบ่งใส่ปุ๋ย 4 ครั้ง โดยใส่หลังปลูกเดือนที่ 1 และ 3 ใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-10 หรือ 
สูตร 15-15-15 อัตรา 125-250 กรัม/ต้น และหลังปลูกเดือนที่ 5 และ 7 ใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-24 หรือ 13-13-21 
หรือ 14-14-21 อัตรา 125-250  กรัม/ต้น โรยห่างจากโคนต้น 30 เซนติเมตร 

4. การตัดปลี คือ ให้ตัดปลีหลังแทงปลีประมาณ 15 วัน 
5. การป้องกันก าจัดโรค แมลง คือ เฝ้าระวัง เมื่อพบโรค แมลงให้ด าเนินการป้องกันก าจัดทันที 

และให้ห่อเครือเพ่ือให้เครือไม่ถูกท าลายจากโรค แมลง และสีผิวสวยสม่ าเสมอ 
6. การค้ าเครือ คือ มีการค้ าเครือด้วยไม้ไผ่หรือไม้รวกป้องกันต้นล้ม โดยใช้ไม้หลักยาวปักชิดล า

ต้นในทิศตรงข้ามกับเครือกล้วย  
7. การป้องกันก าจัดวัชพืช คือ ใช้แรงงานหรือเครื่องทุ่นแรงตัดวัชพืชก่อนวัชพืชออกดอก และ

น าใบกล้วยที่ตัดแต่งคลุมโคนต้น 



8. การเก็บเกี่ยว คือ เก็บเกี่ยวเมื่อผลกล้วยมีเหลี่ยมผล 30-35 เปอร์เซ็นต์ หรือที่อายุเครือ 45 
วันหลังตัดปลี 

และจากกิจกรรมการผลิตกล้วยข้างต้น ได้ประชุมหารือและสรุปกิจกรรมแบบปรับปรุง (วิธี
ทดลองที่ 3) จากความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยเล็บมือนางที่ได้รับการรับรองเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับ
กล้วย จ านวน 30%ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด และความคิดเห็นของนักวิชาการเกษตรผู้ตรวจประเมิน
แปลง GAP พืช จ านวน 30%ของผู้ตรวจประเมินทั้งหมดของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 สรุปได้ดังนี้ 
 - วิธีปรับปรุง มีวิธีการด าเนินการดังนี้  

1. การเตรียมพ้ืนที่ปลูก คือ ไถพรวนร่วมกับเก็บวัชพืชและตากดินก่อนปลูกเป็นเวลา 1 เดือน 
2. การเตรียมหลุมปลูก คือ ขุดหลุมปลูก ขนาด 20x20x50 เซนติเมตร และให้รองก้นหลุมด้วย

ปุ๋ยคอก 3 กิโลกรัม/หลุม และหินฟอสเฟต 100-200 กรัม/หลุม  
3. การใส่ปุ๋ย คือ แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง โดยใส่หลังปลูกเดือนที่ 1 ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 125-250 

กรัม/ต้น และใส่หลังปลูกเดือนที่  5 ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 125-250  กรัม/ต้น โรยห่างจากโคนต้น 30 
เซนติเมตร 

4. การตัดปลี คือ สังเกตเกสรตัวผู้ของหวีตีนเต่า ตัดเมื่อหวีตีนเต่าไม่มีการพัฒนาเพ่ิม 
5. การป้องกันก าจัดโรค แมลง คือ เฝ้าระวัง เมื่อพบโรค แมลงให้ด าเนินการป้องกันก าจัดทันที 

และให้ห่อเครือเพ่ือให้เครือไม่ถูกท าลายจากโรค แมลง และสีผิวสวยสม่ าเสมอ 
6. การค้ าเครือ คือ มีการค้ าเครือด้วยไม้ไผ่หรือไม้รวกป้องกันต้นล้ม แบบค้ าใต้เครือแบบท ามุม 

30-45 องศากับล าต้น  
7. การป้องกันก าจัดวัชพืช คือ ใช้แรงงานหรือเครื่องทุ่นแรงตัดวัชพืชก่อนวัชพืชออกดอก และ

น าใบกล้วยที่ตัดแต่งคลุมโคนต้น 
8. การเก็บเกี่ยว คือ เก็บเก่ียวเมื่อผลกล้วยมีเหลี่ยมผล 20 เปอร์เซ็นต์  

จากการวิเคราะห์วิธีด าเนินการข้างต้น สรุปกรรมวิธีทดลองได้ดังตารางที่ 1  
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 กรรมวิธีทดลองส าหรับการผลิตกล้วยเล็บมือนางในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 
กิจกรรม/กรรมวิธี

ทดลอง 

1.วิธีเกษตรกร 2.วิธีแนะน า 3.วิธีปรับปรุง 

1. การเตรียมพ้ืนทีป่ลูก ไถพรวนร่วมกับเก็บวัชพืช ให้เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์
คุณภาพดินปลูก จากนั้นไถ
พรวนร่วมกับเก็บวัชพืชและ
ตากดินก่อนปลูกเป็นเวลา 
1 เดือน 

ไถพรวนร่วมกับเก็บวัชพืช
และตากดินก่อนปลูกเป็น
เวลา 1 เดือน 
 



2. การเตรียมหลุมปลูก    

   2.1 ขนาดหลุม 20x20x50 ซม. 50x50x50 ซม. 20x20x50 ซม. 

   2.2 รองก้นหลุม ไมด่ าเนินการ สูตร 0-3-0 อัตรา 100-200 

กรัม ร่วมกับ ปุ๋ยหมัก 5 

กิโลกรัม 

สูตร 0-3-0 อัตรา 100-

200 กรัม ร่วมกับ ปุ๋ย

หมัก 3 กิโลกรัม 

3. การใส่ปุ๋ย แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ;      

สูตร 15-15-15 หรือสูตร 

13-13-21 อัตรา 500 

กรัม/ต้น 

แบ่งใส่ 4 ครั้ง/ปี ;                            

-เดือนที่ 1,3                        

ใส่ สูตร 20-10-10 หรือ

สูตร 15-15-15 อัตรา 125-

250 กรัม/ต้น-เดือนที่ 5,7                              

ใส่สูตร 13-13-21 อัตรา 

125-250 กรัม/ต้น 

แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ;                           

-เดือนที่ 1                           

ใส่สูตร 15-15-15 อัตรา 

125-250 กรัม/ต้น                       

-เดือนที่ 5                                

ใส่ 13-13-21 อัตรา 125-

250 กรัม/ต้น 

4. การตัดปลี สังเกตเกสรตัวผู้ของหวี

ตีนเต่าไม่พัฒนา (เกสรตัว

ผู้ของหวีตีนเต่าเป็นสีด า

ทั้งหมด) 

นับวันตัดปลี หลังแทงปลี 

15 วัน 

สังเกตเกสรตัวผู้ของหวี

ตีนเต่าไม่พัฒนา (เกสรตัว

ผู้ของหวีตีนเต่าเป็นสีด า

ทั้งหมด) 

5. การป้องกันโรค แมลง ไมด่ าเนินการ เฝ้าระวัง เมื่อพบโรค แมลง

ให้ด าเนินการป้องกันก าจัด

ทั น ที  แ ล ะ ให้ ห่ อ เค รื อ

เพ่ือให้ เครือไม่ถูกท าลาย

จากโรค แมลง และสีผิว

สวยสม่ าเสมอ 

เฝ้ า ระ วั ง  เมื่ อ พ บ โรค 

แ ม ล ง ให้ ด า เนิ น ก า ร

ป้องกันก าจัดทันที และ

ให้ห่อเครือเพ่ือให้เครือไม่

ถูกท าลายจากโรค แมลง 

และสีผิวสวยสม่ าเสมอ 

6. การค้ าเครือ ใช้ไม้ค้ าใต้เครือกล้วยท า

มุม 30-45 องศากับล าต้น 

ใช้ไม้หลักยาวปักชิดล าต้น

ใน ทิ ศต รงข้ ามกั บ เค รื อ

กล้วย 

ใช้ไม้ค้ าใต้เครือกล้วยท า

มุม 30-45 องศากับล าต้น 



7. การป้องกันก าจัด

วัชพืช 

ก าจัดวัชพืช 4 เดือนครั้ง 

และใช้ใบกล้วยคลุมโคน

ต้น 

ก าจัดวัชพืชก่อนวัชพืชออก

ดอก และใช้ใบกล้วยคลุม

โคน 

ก าจัดวัชพืช 4 เดือนครั้ง 

และใช้ใบกล้วยคลุมโคน

ต้น 

8. การเก็บเกี่ยว มีเหลี่ยมผล 20%  มีเหลี่ยมผล 30-35% มีเหลี่ยมผล 20%  

2. พัฒนาการของผลกล้วยเล็บมือนาง       
จากการเก็บข้อมูลพัฒนาการกล้วยเล็บมือนางทุก 3 วัน พบว่า ประกอบด้วย 4 ระยะ คือ  
ระยะที่ 1 แทงปลีถึงปลีบาน ใช้ระยะเวลา 6 วัน  
ระยะที่ 2 ปลีบานถึงตัดปลี ใช้ระยะเวลา 7 วัน  
ระยะที่ 3 ตัดปลีถึงเก็บเก่ียว 

 -เหลี่ยมผล 30-35% ใช้ระยะเวลา 44 วัน  
 -เหลี่ยมผล 20% ใช้ระยะเวลา 51 วัน  

รวมระยะเวลา ตั้งแต่ แทงปลีถึงเก็บเกี่ยว ใช้เวลาทั้งหมด 57-64 วัน  
3. พัฒนาการด้านการเจริญเติบโตของกล้วยเล็บมือนาง 

จากการด าเนินการปลูกกล้วยเล็บมือนางตามกรรมวิธีทดลอง ในแปลงปลูกศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรชุมพร พ้ืนที่ 1 ไร่  

สภาพพ้ืนที่ทดลอง :  
มีความลาดเอียงเล็กน้อย ไม่มีน้ าท่วมขัง ดิน เป็นดินร่วนปนทราย pH ดิน 5.8 อินทรียวัตถุ 

4.0% ฟอสฟอรัส 25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โปแทสเซียม 100  มิลลิกรัม/กิโลกรัม เหมาะสมต่อการปลูกกล้วย (กรม
วิชาการเกษตร, 2549)  

สภาพภูมิอากาศ :  
-ในปี 2554 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 21.8-33.7 องศาเซลเซียส มีปริมาณฝนตก 2044.3 มิลลิเมตร/ปี 

จ านวนวันฝนตก 167 วัน/ปี และความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 81% (สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร, 2554) เหมาะสมต่อการ
ปลูกกล้วย (กรมวิชาการเกษตร, 2549)  

ผลจากการวัดการเจริญเติบโตของกล้วยเล็บมือนาง แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
1. การเจริญเติบโตทางล าต้น คือ ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น และจ านวนใบเพ่ิม/เดือน  
-หน่อที่ 1 อายุ 8 เดือนหลังปลูก คือ เดือนตุลาคม 2555 (ตารางท่ี 2) ให้ผลดังนี้ 
   1.1 ความสูงล าต้น พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย

ละ 95 โดยมีความสูงต้น อยู่ระหว่าง 122.07-122.96 เซนติเมตร  
   1.2 เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความ

เชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง อยู่ระหว่าง 8.64-9.08 เซนติเมตร  



   1.3 จ านวนใบเพ่ิม พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 โดยมีจ านวนใบเพ่ิมต่อเดือน อยู่ระหว่าง 3.57-3.61 ใบ/เดือน  

-หน่อที่ 2 อายุ 8 เดือนหลังแทงหน่อ (เริ่มแทงหน่อ ในเดือนที่ 4 หลังหน่อแรกเจริญเติบโต) คือ
เดือนมีนาคม 2556 (ตารางท่ี 3) ให้ผลดังนี้ 

   1.4 ความสูงล าต้น พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 โดยมีความสูงต้น อยู่ระหว่าง 153.84-170.77 เซนติเมตร 

   1.5 เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง อยู่ระหว่าง 11.58-12.20 เซนติเมตร 
       1.6 จ านวนใบเพ่ิม พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 โดยมีจ านวนใบเพ่ิมต่อเดือน อยู่ระหว่าง 2.67-3.09 ใบ/เดือน 
ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตทางล าต้นของกล้วยเล็บมือนางในแปลงปลูกทดลองฯ หน่อที่ 1 อายุ 8 เดือนหลังปลูก 
(ตุลาคม 2555) 

กรรมวิธีทดลอง ความสูง (ซม.) เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.) จ านวนใบเพิ่ม 

1. วิธีเกษตรกร 122.96 9.08 3.57 

2. วิธีแนะน า 122.07 9.00 3.60 

3. วิธีปรับปรุง 122.43 8.64 3.61 

F-test ns ns ns 

CV (%) 4.8 3.8 0.9 

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตทางล าต้นของกล้วยเล็บมือนางในแปลงปลูกทดลองฯ หน่อที่ 2 อายุ 8 เดือนหลังแทง
หน่อ (มีนาคม 2556) 

กรรมวิธีทดลอง ความสูง (ซม.) เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.) จ านวนใบเพิ่ม 

1. วิธีเกษตรกร 153.84 11.58 2.67 

2. วิธีแนะน า 165.78 11.81 2.99 

3. วิธีปรับปรุง 170.77 12.20 3.09 

F-test ns ns ns 

CV (%) 6.1 4.4 10.7 

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

2. การสืบพันธุ์ คือ น้ าหนักเครือ ความยาวเครือ และจ านวนหวี/เครือ พบว่า 
- ผลผลิตครั้งที่ 1 เดือน ตุลาคม 2555 (ตารางท่ี 4) ให้ผลดังนี้ 



   2.1 น้ าหนักเครือ พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีปรับปรุงให้น้ าหนักเครือกล้วยสูงกว่า
กรรมวิธีแนะน า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 คือ 2.35 กิโลกรัม 2.35 กิโลกรัม และ 
2.21 กิโลกรัม ตามล าดับ  

   2.2 ความยาวเครือ พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 โดยมีความยาวเครือ อยู่ระหว่าง 47.72-49.88 เซนติเมตร 

   2.3 จ านวนหวี/เครือ พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 โดยมีจ านวนหวีต่อเครือ อยู่ระหว่าง 6.76-6.68 เครือ 
 
ตารางท่ี 4 ผลผลิตกล้วยเล็บมือนางในแปลงปลูกทดลองฯ ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2555 

กรรมวิธีทดลอง น้ าหนักเครือ (กก.) ความยาวเครือ (ซม.) จ านวนหวี/เครือ 

1. วิธีเกษตรกร 2.35a 49.57 6.78 

2. วิธีแนะน า 2.21b 47.72 6.78 

3. วิธีปรับปรุง 2.35a 49.88 6.76 

F-test * ns ns 

CV (%) 2.4 3.0 3.3 

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

-ผลผลิตครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2556 (ตารางท่ี 5) ให้ผลดังนี้ 
   2.4 น้ าหนักเครือ พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย

ละ 95  โดยมีน้ าหนักต่อเครือ อยู่ระหว่าง 2.24-2.37 กิโลกรัม 
   2.5 ความยาวเครือ พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย

ละ 95  โดยมีความยาวเครือ อยู่ระหว่าง 48.21-49.70 เซนติเมตร 
   2.6 จ านวนหวี/เครือ พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95  โดยมีจ านวนหวีต่อเครือ อยู่ระหว่าง 6.52-7.04 เครือ 
 

ตารางท่ี 5 ผลผลิตกล้วยเล็บมือนางในแปลงปลูกทดลองฯ ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2556  
กรรมวิธีทดลอง น้ าหนักเครือ (กก.) ความยาวเครือ (ซม.) จ านวนหวี/เครือ 

1. วิธีเกษตรกร 2.37 48.21 6.52 

2. วิธีแนะน า 2.24 49.70 7.04 

3. วิธีปรับปรุง 2.36 49.27 6.78 

F-test ns ns ns 

CV (%) 3.7 10.7 7.8 



ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 4. ต้นทุนการผลิตกล้วยเล็บมือนาง 
  จากการรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตกล้วยเล็บมือนางในแต่ละกรรมวิธีทดลอง ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บ
เกี่ยวผลผลิตครั้งที่ 2 พบว่า ต้นทุนหรือรายจ่ายที่เกิดจากกิจกรรม 11 กิจกรรม คือ พันธุ์ การเตรียมพื้นท่ีปลูก การ
เตรียมหลุมปลูก การให้น้ า การใส่ปุ๋ย การตัดแต่งหน่อและใบ การตัดปลี การค้ าเครือ การป้องกันโรคแมลง การ
ป้องกันก าจัดวัชพืชและการเก็บเกี่ยว ของกรรมวิธีเกษตรกรมีรายจ่าย เท่ากับ 10,400 บาท กรรมวิธีแนะน ามี
รายจ่าย เท่ากับ 21,700 บาท และกรรมวิธีปรับปรุงมีรายจ่าย เท่ากับ 14,900 บาท (ตารางที่ 6) 
ตารางที่ 6 ต้นทุนการผลิตกล้วยเล็บมือนางในแต่ละกรรมวิธีทดลอง ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งที่ 2    
(บาท) 

ที ่ กิจกรรม/กรรมวิธีทดลอง วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีปรับปรุง 
1 พันธุ์ 2000 2000 2000 
2 การเตรียมพ้ืนที่ปลูก 800 800 800 
3 การเตรียมหลุมปลูก 3200 8400 5200 
4 การให้น้ า 0 0 0 
5 การใส่ปุ๋ย 3600 7200 3600 
6 การตัดแต่งหน่อและใบ 300 300 300 
7 การตัดปลี 0 0 0 
8 การค้ าเครือ 900 900 900 
9 การป้องกันโรค แมลง 0 500 500 
10 การป้องกันก าจัดวัชพืช 1600 1600 1600 
11 การเก็บเกี่ยว 0 0 0 
 รวมต้นทุน (บาท/ไร่) 10,400 21,700 14,900 
  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
จากการทดสอบการผลิตกล้วยเล็บมือนางแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร พบว่า กิจกรรมการผลิตกล้วย

เล็บมือนางของเกษตรกรและกิจกรรมการผลิตตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (เกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับ
กล้วย : GAP กล้วย) มีกิจกรรมที่แตกต่างกัน 8 กิจกรรม คือ 1. การเตรียมพ้ืนที่ปลูก 2. การเตรียมหลุมปลูก 3. 
การใส่ปุ๋ย 4. การตัดปลี 5. การป้องกันก าจัดโรค แมลง 6. การค้ าเครือ 7. การป้องกันก าจัดวัชพืช และ 8. การ
เก็บเก่ียว  
 การพัฒนาการของกล้วยเล็บมือนาง ตั้งแต่ปลูกถึงแทงปลี ใช้เวลา 6 เดือน และตั้งแต่แทงปลีถึงระยะเก็บ
เกี่ยว ใช้เวลา 57-64 วัน คือ ที่ขนาดเหลี่ยมผล 30% จะใช้เวลา 57 วัน หรือที่ขนาดเหลี่ยมผล 20% จะใช้เวลา 



64 วัน ใกล้เคียงกับพัฒนาการการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของกล้วยไข่ ซึ่งเป็นกล้วยกลุ่ม genome 
เดียวกัน คือ AA (เบญจมาศ, 2556 กรมวิชาการเกษตร, 2551 ประศาสตร์ และคณะ, 2538) และให้ผลผลิต 2 
ครั้งต่อปี คือ เดือนมีนาคมและเดือนตุลาคมของปี 
 จากการปลูกเปรียบเทียบกล้วยเล็บมือนางตั้งแต่ปลูก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 
พบว่า กล้วยเล็บมือนางมีการเจริญเติบโตทางล าต้น คือ ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 
 และจ านวนใบเพ่ิม ของทั้งหน่อที่ 1 (ให้ผลผลิตครั้งแรก : ตุลาคม 2555) และ หน่อที่ 2 (ให้ผลผลิตครั้งที่ 2 : 
มีนาคม 2556) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เช่นเดียวกับการให้ผลผลิต คือ ความ
ยาวเครือ จ านวนหวีต่อเครือ ของทั้งหน่อที่ 1 หน่อที่ 2 และน้ าหนักเครือของหน่อที่ 2 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติเช่นกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แต่น้ าหนักเครือของหน่อที่ 1 มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยเทคโนโลยีการผลิตตามวิธีเกษตรกรและวิธีปรับปรุงให้น้ าหนักเครือทีสู่งกว่ากรรมวิธีแนะน า  
 ต้นทุนการผลิตของเทคโนโลยีการผลิตทั้ง 3 กรรมวิธี พบว่า มีต้นทุนที่แตกต่างกัน คือ กรรมวิธีแนะน ามี
ต้นทุนการผลิตสูงที่สุด คือ 21,700 บาท ตามด้วยกรรมวิธีปรับปรุง คือ 10,400บาท และกรรมวิธีเกษตรกรมี
ต้นทุนการผลิตที่ต่ าทีสุด คือ 14,900 บาท  
 จากข้อมูลข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต พบว่า การผลิตกล้วยเล็บมือนางทั้ง 
3 กรรมวิธี สามารถเป็นทางเลือกในการผลิตกล้วยเล็บมือนางในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนได้อย่างดี เนื่องจากไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ แต่กรรมวิธีการผลิตตามวิธีเกษตรกรจะมีต้นทุนการผลิตต่ าที่สุด ตามด้วยกรรมวิธีปรับปรุง 
แต่กรรมวิธีแนะน า จะมีต้นทุนการผลิตที่สูงที่สุด แต่ข้อควรระมัดระวังระหว่างกรรมวิธีการผลิตตามวิธีเกษตรกร
กับวิธีปรับปรุง คือ กรรมวิธีเกษตรกรจะไม่มีการเฝ้าระวังหรือป้องกันก าจัดการเกิดโรคและแมลง ดังนั้น อาจเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแมลงได้ เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่
หลากหลาย ส่งผลต่อการสะสมหรือพัฒนาการของโรคและแมลง และส่งผลให้การผลิตกล้วยเล็บมือนางไม่มี
คุณภาพได้ 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

1. เป็นข้อมูลในการจัดท าองค์รู้ด้านการผลิตกล้วยเล็บมือนางที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

2. เป็นองค์ความรู้ส าหรับการจัดท าคู่มือเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับกล้วยเล็บมือนาง  

3. เป็นข้อมูลในการถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยเล็บมือนางในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 

 

11. ค าขอบคุณ    

ขอบคุณความอนุเคราะห์งบประมาณจากกรมวิชาการเกษตร ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่  7 ผู้ เชี่ยวชาญด้านพืชฯ ภาคใต้ตอนบน ที่ ให้ค าแนะน าในการวางแผนการด าเนินงานวิจัย  

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ที่อ านวยความสะดวกให้พื้นที่ทดสอบ คุณอุดมพร เสือมาก และ



คุณอารมณ์ โรจน์สุจิตร ที่ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการด าเนินการวิจัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการทุกท่านที่ช่วย

อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัยกลุ่มวิชาการทุกท่านที่ช่วยด าเนินการงานวิจัยให้

ส าเร็จลุล่วงได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดียิ่ง 
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