
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

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

1. ชุดโครงการวิจัย :  วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

 

2. โครงการวิจัย            :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเล็บมือนางในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

กิจกรรม          :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเล็บมือนางในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)       :  ศึกษาวัสดุห่อเครือกล้วยต่อคุณภาพผลผลิตของกล้วยเล็บมือนาง 

   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)    :  Study on Materials of Bunch Cover to Quality of Lab Mu Nang  

 Fruits. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง :  นายอุดมพร เสือมาก1/ 

ผู้ร่วมงาน           :  นางสาวสโรชา กรีธาพล2/ นางสาวสธุีรา ถาวรรัตน์3/ นางอาพร คงอิสโร4/ 

       

5. บทคัดย่อ 

การศึกษาวัสดุห่อเครือกล้วยต่อคุณภาพผลผลิตของกล้วยเล็บมือนาง  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ชุมพร เพ่ือได้วัสดุห่อเครือกล้วยที่ เหมาะสมในการผลิตกล้วยเล็บมือนาง วางแผนการทดลองแบบ RCB 
ประกอบด้วย 3 กรรมวิธี มี  5 ซ้้า คือ ห่อเครือด้วยถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้า, ห่อเครือด้วยถุงผ้าขาวดิบ  และ 
ไม่ห่อเครือ เริ่มท้าการทดลอง 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 ผลการทดลอง พบว่า การห่อเครือด้วย
ถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้า และถุงผ้าขาวดิบ มีน้้าหนักเครือ จ้านวนหวีต่อเครือ น้้าหนักหวี จ้านวนผลต่อหวี 
และน้้าหนักผลไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ คือ เฉลี่ยเท่ากับ 4.53 กิโลกรัม, 6.75 หวีต่อเครือ, 532.50 กรัม, 
14.25 ผลต่อหวี และ 34.37 กรัม ตามล้าดับ แต่จ้านวนหวีต่อเครือ จ้านวนผลต่อหวี และน้้าหนักผล มีความ
แตกต่างกันทางสถิติกับการไม่ห่อเครือ คือ 6.00 หวีต่อเครือ, 12.50 ผลต่อหวี และ28.75 กรัม ตามล้าดับ ส่วน
คุณภาพผลผลิต พบว่าการห่อเครือด้วยถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้า และถุงผ้าขาวดิบ มีความหวานไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ คือ เฉลี่ยเท่ากับ 27.08 บริกซ์ แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับการไม่ห่อเครือ คือ 23.83  
บริกซ์ ความแน่นเนื้อพบว่าการห่อเครือด้วยถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้า ถุงผ้าขาวดิบ และ ไม่ห่อเครือไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติคือ เฉลี่ยเท่ากับ 3.57 นิวตัน และการห่อเครือด้วยถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้า และถุงผ้าขาว
ดิบมีสีผิวสุกอยู่ในกลุ่ม Yellow Group 13B ไม่พบการเข้าท้าลายของโรคแมลง ส่วนการไม่ห่อมีสีผิวสุกอยู่ในกลุ่ม 
Yellow Group 12A และพบการเข้าท้าลายของแมลงวันผลไม้ในผลสุก 



             
รหัสทะเบียนวิจัย  : 02-07-54-05-02-00-04-55 
1/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร 
2/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภเูก็ต 
3/ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
4/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช 

6. ค าน า 

กล้วยเล็บมือนางเป็นพืชท้องถิ่นทางภาคใต้ ซึ่งมีชื่อเรียกหลากหลายตามแต่ละท้องที่ ได้แก่ กล้วยข้าว (จ.

ภูเก็ต) กล้วยหมาก (จ.นครศรีธรรมราช) กล้วยเล็บมือนาง (จ.ชุมพรและสุราษฎร์ธานี) (เบญจมาศ, 2538)  กล้วย

เล็บมือนางเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นพันธุ์การค้าส้าหรับตลาดภายในและภายนอกประเทศ เนื่องจากมี

คุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น ผลและเนื้อมีสีเหลืองทอง เนื้อแน่น กลิ่นหอมน่ารับประทาน เปลือกหนา ก้าน

ผลสั้นและแข็งแรง รวมทั้งมีการเรียงตัวของผลในหวี และขนาดหวีเล็กเหมาะต่อการบรรจุหีบห่อและขนส่ง 

(ไพโรจน์, 2539) นอกจากนี้มีผลขนาดเล็กเหมาะต่อการบริโภคในแต่ละครั้ง แต่เก็บผลสดได้ไม่นานเมื่อผลสุกจัด 

ท้าให้ต้องน้าไปแปรรูปเป็นกล้วยตาก กล้วยอบ กล้วยฉาบ  กล้วยเล็บมือนางเป็นพืชเฉพาะถิ่น ที่มีปลูกและ

จ้าหน่ายมากเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรเท่านั้น  อาจเนื่องมาจากกล้วยเล็บมือนางในท้องที่อ่ืนมีสภาพแวดล้อมไม่

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตท้าให้ได้ผลผลิตน้อยหรือได้ผลผลิตที่มีลักษณะผลและรสชาติไม่เป็นที่นิยม (ประ

ศาสตร์ และคณะ, 2538) 

กล้วยมีนักวิจัยท้าการศึกษาไว้มากมาย แต่ส้าหรับกล้วยเล็บมือนางกลับพบว่ามีผู้ท้าการศึกษาน้อย เพราะ

เป็นพืชเฉพาะถิ่น ส่วนมากจะเป็นการรวมกลุ่มของชุมชนคิดหาวิธีการแปรรูปเพ่ือจ้าหน่าย ขาดการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาด้านการผลิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมผลผลิต (วิทยา และคณะ , 2544)  การผลิตกล้วยเล็บมือนางใน

ปัจจุบันเกษตรกรผลิตตามธรรมชาติท้าให้ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ และไม่ตรงตามความต้องการของตลาด 

นอกจากนี้ผลผลิตยังมีโรคและแมลงเข้าท้าลาย ท้าให้ผลผลิตเสียหาย ส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียรายได้จากการผลิต

กล้วยเล็บมือนาง ดังนั้นการศึกษาวัสดุห่อเครือต่อคุณภาพผลผลิตของกล้วยเล็บมือนาง จึงเป็นแนวทางให้

เกษตรกรสามารถผลิตกล้วยเล็บมือนางได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด เนื่องจากวัสดุห่อเครือกล้วย

จะช่วยป้องกันการเข้าท้าลายของโรคและแมลงที่ท้าให้ผลผลิตเสียหาย ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ท้าให้

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนให้ทัดเทียมกับการผลิตพืชเศรษฐกิจตัวอ่ืน ๆ 

 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 



  - เครื่องมือวัด ได้แก่ ไม้บรรทัด ตาชั่ง เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เครื่องวัดความแน่นเนื้อ เครื่องมือ

วัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ และแผ่นเทียบสี 

- ปุ๋ยเคม ีสูตร 21-0-0, 0-46-0,0-0-60, 0-3-0 และปุ๋ยคอก 

  - หน่อกล้วยเล็บมือนาง จ้านวน 400 หน่อ 

  - วัสดุห่อเครือกล้วย ได้แก่ ถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้า และ ถุงผ้าขาวดิบ 

- วิธีการ 

 1. วางแผนการทดลองแบบ RCB ประกอบด้วย 3 กรรมวิธี มี  5 ซ้้า 

2. กรรมวิธี 

   กรรมวิธีที่ 1 ห่อเครือด้วยถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้า 

   กรรมวิธีที่ 2 ห่อเครือด้วยถุงผ้าขาวดิบ 

    กรรมวิธีที่ 3 ไม่ห่อเครือ 

3. วิธีปฏิบัติการทดลอง 

         3.1 การเตรียมแปลงและการปลูกต้นกล้วย 

- เตรียมแปลงปลูก ปรับสภาพพ้ืนที่แปลงทดลอง โดยการไถดิน เก็บเศษพืช 

แล้วตากดินไว้ 25-30 วัน เพ่ือลดการระบาดของศัตรูพืช 

- เตรียมหน่อกล้วยเล็บมือนางพันธุ์เดียวกันที่มีอายุและขนาดใกล้เคียงกันอยู่ใน

ระยะที่มีใบแคบ ต้นสูงไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร มาปลูกในแปลงทดลอง  

- การปลูกกล้วยเล็บมือนาง ระยะต้น 2x2 เมตร ขนาดหลุม 50x50x50 

เซนติเมตร ก่อนปลูกรองก้นหลุมด้วยดินผสมปุ๋ยคอก อัตรา 5 กิโลกรัม และ ปุ๋ยสูตร 0-3-0 อัตรา 100 กรัมต่อ

หลุม วางหน่อพันธุ์ที่ก้นหลุมลึก 25 เซนติเมตร 

- การให้น้้า ให้น้้าทันทีหลังปลูก และหลังการใส่ปุ๋ยทุกครั้ง เพ่ือให้ต้นกล้วยตั้ ง

ตัวได้เร็วหลังปลูก จากนั้นให้น้้าสม่้าเสมอตลอดระยะการเจริญเติบโต ทุก 7 วัน 

- การใส่ปุ๋ย เริ่มใส่ปุ๋ยเมื่อต้นกล้วยมีอายุ 1 เดือนหลังปลูก โดยใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 

21-0-0 อัตรา 690 กรัมต่อต้นต่อปี, 0-0-60 อัตรา 300 กรัมต่อต้นต่อปี และ 0-46-0 อัตรา 315 กรัมต่อต้นต่อปี 

และใส่อีกทุก ๆ 2 เดือน 

- หลังจากปลูกแล้วประมาณ 3-4 เดือน กล้วยเจริญเติบโตเกิดการแตกหน่อ ท้า

การไว้หน่อจ้านวน 2 หน่อต่อกอ 

        3.2 การปฏิบัติการทดลองตามกรรมวิธี 



    - คัดเลือกเครือกล้วยเล็บมือนางหลังตัดปลี และมีขนาดใกล้เคียงกัน  สุ่มเครือ

กล้วยเพื่อให้กรรมวิธี และท้าเครื่องหมาย 

- ห่อเครือกล้วยเล็บมือนางที่ท้าการคัดเลือกแล้วด้วยวัสดุห่อตามกรรมวิธี โดยใช้

เครือกล้วยจ้านวน 4 เครือต่อซ้้า 

4. การบันทึกข้อมูล 

- ผลผลิต คือ น้้าหนักเครือ จ้านวนหวีต่อเครือ จ้านวนผลต่อหวี (หวีที่ 3) 

- คุณภาพผลผลิต คือ สีและลักษณะผิวของผล และตรวจนับอาการและร่องรอยการเข้าท้าลาย

ของโรคและแมลง (หวีที่ 3) 

5. วิเคราะห์ผลทางสถิติ  สรุปและรายงานผลการทดลอง 

- เวลาและสถานที่      

- เริ่มต้น ตุลาคม 2554  สิ้นสุด กันยายน 2556 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการศึกษาวัสดุห่อเครือกล้วยต่อคุณภาพผลผลิตของกล้วยเล็บมือนาง โดยท้าการทดลองที่ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรชุมพร ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งท้าการศึกษาวัสดุห่อเครือกล้วย ได้แก่ 

ถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้า ถุงผ้าขาวดิบ เปรียบเทียบกับไม่ห่อเครือ พบว่า 

ผลผลิต 

น้้าหนักเครือของกล้วยเล็บมือนางทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเครือกล้วย

เล็บมือนางที่ห่อเครือด้วยถุงผ้าขาวดิบมีน้้าหนักเครือสูงที่สุด 4.45 กิโลกรัม รองลงมา คือ ห่อเครือด้วยถุงพลาสติก

โพลีเอทธิลีนสีฟ้า น้้าหนักเครือ 4.15 กิโลกรัม และ ไม่ห่อเครือมีน้้าหนักเครือต่้าสุด 3.40 กิโลกรัม (ตารางท่ี 1) 

จ้านวนหวีต่อเครือของกล้วยเล็บมือนางในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

โดยการห่อเครือด้วยถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้า และถุงผ้าขาวดิบ มีจ้านวนหวีต่อเครือสูงสุดเฉลี่ย 6.75 หวี และ

มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญกับการไมห่่อเครือ มีจ้านวนหวีต่อเครือต่้าสุด 6.00 หวี (ตารางท่ี 1) 

น้้าหนักหวีของกล้วยเล็บมือนางทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการห่อเครือด้วย

ถุงผ้าขาวดิบมีน้้าหนักหวีสูงที่สุด 536.25 กรัม รองลงมาคือถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้ามีน้้าหนักหวี 528.75 กรัม 

ส่วนไม่ห่อเครอืมีน้้าหนักหวีต่้าสุด 396.25 กรัม (ตารางท่ี 1) 



จ้านวนผลต่อหวีของกล้วยเล็บมือนางในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

โดยการห่อเครือด้วยถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้า และถุงผ้าขาวดิบมีจ้านวนผลต่อหวีสูงที่สุดเฉลี่ย 14.25 ผล โดย

มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญกับการไม่ห่อเครือ มีจ้านวนผลต่อหวีต่้าสุด 12.50 ผล (ตารางท่ี 1) 

น้้าหนักผลของกล้วยเล็บมือนางในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดย

การห่อเครือด้วยถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้ามีน้้าหนักผลสูงที่สุด 35.25 กรัม แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ

การห่อเครือด้วยถุงผ้าขาวดิบ มีน้้าหนักผล 33.50 กรัม แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญกับการไม่ห่อ

เครือ มีน้้าหนักผลต่้าสุด 28.75 กรัม (ตารางท่ี 1) 

คุณภาพผลผลิต 

ความหวานของกล้วยเล็บมือนางที่ห่อเครือด้วยถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้า และถุงผ้าขาวดิบ มี

ความหวานสูงสุดเฉลี่ย 26.58 บริกซ์ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับการไม่ห่อเครือมีความหวาน

เท่ากับ 23.83 บริกซ ์(ตารางท่ี 2) 

ความแน่นเนื้อของกล้วยเล็บมือนางทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการไม่ห่อเครือ 

มีความแน่นเนื้อสูงสุด 3.88 นิวตัน รองลงมาคือห่อเครือด้วยถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้ามีความแน่นเนื้อ 3.50 

นิวตัน และถุงผ้าขาวดิบมีความแน่นเนื้อต่้าสุด 2.80 นิวตัน (ตารางท่ี 2) 

สีผิวผลสุกของกล้วยเล็บมือนางที่ห่อเครือด้วยถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้า และถุงผ้าขาวดิบ มีสี

ผิวอยู่ในกลุ่ม Yellow Group 13 B และไม่มีการเข้าท้าลายของโรคแมลง ส่วนกล้วยเล็บมือนางที่ไม่มีการห่อเครือ 

พบว่ามีสีผิวผลสุกในกลุ่ม Yellow Group 12A และมีการเข้าท้าลายของแมลง โดยพบหนอนแมลงวันผลไม้ในผล

สุก (ตารางที่ 2) 

จากการศึกษาวัสดุห่อเครือกล้วยต่อคุณภาพผลผลิตของกล้วยเล็บมือนาง พบว่า การเครือกล้วย

เล็บมือนางด้วยถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้า และถุงผ้าขาวดิบ มีผลท้าให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตกล้วย

เล็บมือนางดีกว่าการไม่ห่อเครือ และการห่อเครือสามารถป้องกันโรคแมลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับส้านักงานโครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2555) ได้กล่าวว่าหลังจากที่ท้าการตัดปลีออกไปแล้ว ผล

กล้วยก็จะเริ่มพัฒนาและขยายขนาดใหญ่ขึ้นในการผลิตกล้วยเป็นการค้าที่ต้องการให้กล้วยผิวสวยงามปราศจาก

โรคแมลงท้าลาย สีผิวนวลขึ้น และน้้าหนักผลเพ่ิมข้ึน ควรมีการห่อเครือ และการห่อเครือกระท้าหลังจากตัดปลีไม่

เกิน 15 วัน เพ่ือให้ผิวกล้วยสวย และป้องกันแมลงท้าลายด้วยถุงพลาสติกสีฟ้า แบบเปิดด้านล่าง  โดยหุ้มทั้งเครือ 

(กรมวิชาการเกษตร, 2551) 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



การศึกษาวัสดุห่อเครือกล้วยต่อคุณภาพผลผลิตของกล้วยเล็บมือนาง ผลการทดลองพบว่า กล้วย

เล็บมือนางมีผลผลิต คือ น้้าหนักเครือ จ้านวนหวีต่อเครือ น้้าหนักหวี จ้านวนผลต่อหวี และน้้าหนักผลเฉลี่ย 4.53 

กิโลกรัม, 6.85 หวีต่อเครือ, 357.50 กรัม, 14.10 ผลต่อหวี และ 25.89 กรัม ตามล้าดับ ส่วนคุณภาพผลผลิต คือ 

ความหวาน และความแน่นเนื้อเฉลี่ย 4.56 บริกซ์ และ 3.57 นิวตัน ดังนั้นจากการทดลองควรมีการห่อเครือกล้วย

เล็บมือนาง เพราะมีผลท้าให้ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของกล้วยเล็บมือนางดีกว่าการไม่ห่อเครือ นอกจากนั้นยัง

สามารถป้องกันโรคแมลงเข้าท้าลายผลิตได้อีกด้วย 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้วัสดุห่อเครือกล้วยเล็บมือนางที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยเล็บมือนาง สามารถแนะน้าส่งเสริมให้

เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยเล็บมือนาง ผลิตกล้วยเล็บมือนางได้คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด และราคาดี สามารถ

ยกระดับจากสินค้าพืชท้องถิ่น เป็นสินค้าที่แพร่หลายระดับประเทศ และเป็นสินค้าส่งออก สามารถสร้างรายได้ที่

ยั่งยืนให้กับเกษตรกร 

 

11. ค าขอบคุณ 

ในการด้าเนินงานศึกษาวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อกรมวิชาการเกษตร และ ส้านักวิจัย

และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ที่ได้กรุณาให้งบประมาณสนับสนุนในการด้าเนินงาน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพรที่ได้กรุณาให้สถานที่ และอุปกรณ์สนับสนุนการด้าเนินงาน ขอขอบคุณเป็น

อย่างสูงต่อผู้เชียวชาญสุรกิติ ศรีกุล ดร. ร่วมจิตร นกเขา และคุณพัชราพร หนูวิสัย ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์

ข้อมูลที่ใช้ประกอบในการศึกษาวิจัย 
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13. ภาคผนวก 

ตารางผนวกที่ 1 แสดงค่าผลผลิตของกล้วยเล็บมือนาง 

การทดลอง 
ผลผลิต 

น้้าหนักเครือ

(กิโลกรัม) 

จ้านวนหวี

ต่อเครือ 

น้้าหนักหวี

(กรัม) 

จ้านวนผล

ต่อหวี 

น้้าหนักผล

(กรัม) 
ห่อเครือด้วยถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้า 3.40 6.00 b 396.25  12.50 b 28.75 b 
ห่อเครือด้วยถุงผ้าขาวดิบ 4.45 6.75 a 536.25 14.25 a 33.50 a 
ไม่ห่อเครือ 4.15 6.75 a 528.75 14.25 a 35.25 a 
ค่าเฉลี่ย 4.53 ns 6.85 357.50 

ns 

14.10 36.70 
CV (% ) 32.74 13.91 37.23 8.52 25.89 

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแถวเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดย DMRT ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95 

ตารางผนวกที่ 2 แสดงค่าคุณภาพผลผลิตของกล้วยเล็บมือนาง 

การทดลอง 
คุณภาพผลผลิต 

ความหวาน

(บริกซ์) 

ความแน่นเนื้อ

(นิวตัน) 

สีผิวผลสุก การเข้าท้าลาย

ของโรคแมลง 
ห่อเครือด้วยถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนสีฟ้า 26.53 a 3.50 Yellow Group 13B ไม่มี 

ห่อเครือด้วยถุงผ้าขาวดิบ 27.63 a 2.80 Yellow Group 13B ไม่มี 

ไม่ห่อเครือ 23.83 b 3.88 Yellow Group 12A มี 

ค่าเฉลี่ย 25.25 3.57 ns   
CV (% ) 4.56 18.42   

ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแถวเดียวกัน ไม่มีความแตกต่าง

กันทางสถิติ โดย DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 


