
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

 

2. โครงการวิจัย    :  วิจัยพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหินในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

 กิจกรรม    :  การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหิน 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)   :                             -                               

3. ชื่อการทดลอง    :  ผลของการไว้หน่อต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตกล้วยหิน 

:  ผลของการห่อเครือต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตกล้วยหิน 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นายฉัตรชัย กิตติไพศาล   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

ผู้ร่วมงาน                         :  นางสุคนธ์ วงศ์ชนะ   ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 

    :  นายจิตต์ เหมพนม   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี 

    :  นางดาริกา ดาวจันอัด   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ          

                    

5. บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของการไว้หน่อต่อผลผลิตกล้วยหิน ผลการทดลองพบว่า การไว้หน่อ 3 หน่อต่อกอ ท าให้

กล้วยหินมีน้ าหนักเครือ น้ าหนักหวีและน้ าหนักผลสูงสุด การศึกษาวัสดุห่อเครือกล้วยหินต่อผลผลิตและคุณภาพ

ผลผลิต ผลการทดลองพบว่า การห่อเครือด้วยถุงพลาสติกสีฟ้า ถุงกระดาษและกระสอบสีขาวมีน้ าหนักเครือสูงสุด

คือ 16.26 16.45 และ 16.86 กิโลกรัม ตามล าดับโดยมีความแตกต่างทางสถิติกับการไม่ห่อเครือ จ านวนหวีต่อ

เครือ น้ าหนักหวี และน้ าหนักผลในแต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ การห่อเครือด้วยถุงพลาสติกสีฟ้า ถุ ง

กระดาษและกระสอบสีขาวไม่พบการเข้าท าลายของโรคและแมลงศัตรูพืช ขณะที่การไม่ห่อผลพบการเข้าท าลาย

ของโรคและแมลงศัตรูพืช 

 

6. ค าน า 

กล้วยหินเป็นพืชท้องถิ่นที่ส าคัญของจังหวัดยะลา มีพ้ืนที่ปลูก 2 ,995.50 ไร่ ผลผลิต 3,433.34 ตัน สร้าง

รายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ คิดเป็นมูลค่า 41.36 ล้านบาท (ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา , 2550) และมี

ศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนแนวโน้มความต้องการของตลาดยังมีสูง กล้วยหินสามารถใช้ประโยชน์ได้เกือบทุก



ส่วน โดยเฉพาะผลมีรสชาติอร่อย ไม่ฝาด เนื้อไม่ยุ่ย ผลมีลักษณะเป็นรูปเหลี่ยม เปลือกหนาจึงป้องกันการกระแทก 

และเก็บรักษาได้นาน (นพรัตน์, 2536) กล้วยหินสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด ได้แก่ กล้วยต้ม กล้วย

ตาก กล้วยทอด กล้วยเชื่อม กล้วยบวชชี และที่นิยมกันมากในปัจจุบันคือกล้วยฉาบ (มนูญ, 2544) ด้วยลักษณะ

เด่นดังกล่าวท าให้กล้วยหินได้รับความนิยมส าหรับการบริโภคและซื้อเป็นของฝากในจังหวัดยะลา และจังหวัด

ใกล้เคียง นอกจากนี้ผลกล้วยหินสดนิยมใช้เป็นอาหารนก โดยเฉพาะนกปลอดหรือนกกรงหัวจุก ซึ่งนิยมเลี้ยงกัน

มากในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พงศกร, 2547) ท าให้ความต้องการเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับศูนย์

อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ จังหวัดยะลา มีนโยบายจัดท าค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) กล้วยหินยะลา ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาซึ่งเป็น

หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรในพ้ืนที่ จึงได้ท าการวิจัยพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหินในพ้ืนที่ภาคใต้

ตอนล่าง เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดท าค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กล้วยหินยะลาและเพ่ิมมูลค่า

ของกล้วยหิน ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนส่งผลให้เศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น 

  

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์  หน่อพันธุ์กล้วยหิน ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ถุงห่อเครือกล้วย เครื่องชั่ง 

- วิธีการ 

ผลของการไว้หน่อต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตกล้วยหิน วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 กรรมวิธี 

จ านวน 4 ซ้ า หลังจากปลูกกล้วยหิน 5-6 เดือน ท าการตัดแต่งหน่อ โดยไว้หน่อต่อกอดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 ไว้หน่อ 2 หน่อต่อกอ 

กรรมวิธีที่ 2 ไว้หน่อ 3 หน่อต่อกอ 

กรรมวิธีที่ 3 ไว้หน่อ 4 หน่อต่อกอ 

กรรมวิธีที่ 4 ไว้หน่อ 5 หน่อต่อกอ 

ผลของการห่อเครือต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตกล้วยหิน วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 กรรมวิธี 

จ านวน 4 ซ้ า หลังจากตัดปลี (กล้วยหินอายุประมาณ 8 เดือน) ท าการห่อผลโดยใช้วัสดุดังนี้  

กรรมวิธีที่ 1 ไม่มีการห่อเครือ 

กรรมวิธีที่ 2 ห่อเครือด้วยถุงพลาสติกสีฟ้า 

กรรมวิธีที่ 3 ห่อเครือด้วยถุงกระดาษ 

กรรมวิธีที่ 4 ห่อเครือด้วยกระสอบสีขาว 

- เวลาและสถานที่  เริ่มต้น ตุลาคม 2555 สิ้นสุด กันยายน 2556 ท าการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรยะลา 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

8.1 ผลของการไว้หน่อต่อผลผลิตกล้วยหิน 
น้ าหนักเครือของแต่ละกรรมวิธี มีความแตกต่างทางสถิติ โดยการไว้หน่อ 3 และ4 หน่อต่อกอ มีน้ าหนัก

เครือสูงสุด คือ 16.25 และ 16.06 กิโลกรัมตามล าดับ รองลงมาคือการไว้หน่อ 2 และ5 หน่อต่อกอ มีน้ าหนักเครือ 

13.33 และ 13.12 กิโลกรัม ตามล าดับ 

 จ านวนหวีต่อเครือในแต่ละกรรมวิธี มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการไว้หน่อ 4 5และ2 หน่อต่อกอ มี

จ านวนหวีสูงสุดคือ 9.50  9.24และ 9.15 หวีต่อเครือตามล าดับ รองลงมาคือ การไว้หน่อ 3 หน่อต่อกอ มีจ านวน 

8.56 หวีต่อเครือ 

 น้ าหนักหวี ในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการไว้หน่อ 3 หน่อต่อเครือ มีน้ าหนักหวี

สูงสุดคือ 1,793.38 กิโลกรัม รองลงมาคือการไว้หน่อ 4  2 และ 5 หน่อต่อกอ มีน้ าหนักหวี 1,456.72  1,339.50

และ 1,320.03 กิโลกรัม ตามล าดับ 

 น้ าหนักผล ในแต่ละกรรมวิธี มีความแตกต่างทางสถิติ โดยการไว้หน่อ3 หน่อต่อกอ มีน้ าหนักสูงสุด คือ 

96.96 กรัม รองลงมาคือ การไว้หน่อ 4 2 และ5 หน่อต่อกอ มีน้ าหนักผล 69.73 63.69 และ  59.99 กรัม

ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 ผลของการไว้หน่อต่อผลผลิตกล้วยหิน 

 

กรรมวิธี 

ผลผลิต 

น้ าหนักเครือ 

(กิโลกรัม) 

จ านวนหวีต่อเครือ น้ าหนักหวี 

(กรัม) 

น้ าหนักผล 

(กรัม) 

การไว้หน่อ 2 หน่อต่อกอ 

การไว้หน่อ 3 หน่อต่อกอ 

การไว้หน่อ 4 หน่อต่อกอ 

การไว้หน่อ 5 หน่อต่อกอ 

13.33b 

16.25a 

 

16.06a 

13.12b 

9.15ab 

8.56b 

 

9.50a 

9.24a 

1,339.50c 

1,793.38a 

 

1,456.72b 

1,320.03d 

63.69b 

96.96a 

 

69.73b 

69.99c 
F * * * * 
CV (%) 28.24 30.68 28.00 22.57 
หมายเหตุ : อักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบค่าโดย LSD 

*= แตกต่างทางสถิติที่ 95% 

 

 8.2 ผลของการห่อเครือต่อผลผลิตกล้วยหิน 

 น้ าหนักเครือ ในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติ โดยการห่อเครือด้วยกระสอบสีขาว ถุงกระดาษ

และถุงพลาสติกสีฟ้า มีน้ าหนักเครือ 16.86  16.45 และ 16.26 กิโลกรัม ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างทางสถิติ

กับการไม่ห่อเครือ มีน้ าหนักเครือต่ าสุด 14.32 กิโลกรัม 

 จ านวนหวีต่อเครือในแต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการห่อเครือด้วยกระสอบสีขาวมี

จ านวนหวีต่อเครือสูงสุดคือ 9.64 หวี รองลงมาคือห่อเครือด้วยถุงพลาสติกสีฟ้า ไม่มีการห่อเครือ และห่อเครือด้วย

ถุงพลาสติก จ านวนหวีต่อเครือ 9.50 9.42 และ 9.36 หวี ตามล าดับ 

 น้ าหนักหวี ในแต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยห่อเครือด้วยถุงกระดาษ มีน้ าหนักหวีสูงสุด 

คือ 1,700.48 กิโลกรัม รองลงมาคือ ไม่มีการห่อเครือ ห่อเครือด้วยถุงพลาสติกสีขาว และห่อเครือด้วยถุงพลาสติก

สีฟ้าน้ าหนักหวี 1,686.24  1,670.58 และ 1,635.65 กรัมตามล าดับ 

 การเข้าท าลายของโรคและแมลง การห่อเครือด้วยถุงพลาสติกสีฟ้า ถุงกระดาษและกระสอบสีขาว ไม่พบ

การเข้าท าลายของโรคและแมลง ขณะที่การไม่ห่อเครือพบการเข้าท าลายของโรคและแมลง  

 



ตารางท่ี 2  ผลของการห่อเครือต่อผลผลิตกล้วยหิน 

 

กรรมวิธี 

ผลผลิต 

น้ าหนักเครือ 

(กิโลกรัม) 

จ านวนหวีต่อ

เครือ 

น้ าหนักหวี 

(กรัม) 

น้ าหนักผล 

(กรัม) 

การเข้าท าลายของ

โรคและแมลง 
ไม่มีการห่อเครือ 

ห่อเครือด้วยถุงพลาสติกสีฟ้า 

ห่อเครือด้วยถุงกระดาษ 

ห่อเครือด้วยกระสอบสีขาว 

 

14.32b 

16.26a 

 

16.45a 

16.86a 

9.42 

9.50 

 

9.36 

9.64 

1,686.24 

1,635.65 

 

1,700.48 

1,670.58 

72.45 

68.42 

 

70.65 

71.67 

มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

F * ns ns ns  
CV(%) 30.45 22.56 29.88 30.26  
หมายเหตุ : อักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบค่าโดย LSD 

*= แตกต่างทางสถิติที่ 95% 

ns= ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาผลของการไว้หน่อต่อผลผลิตกล้วยหิน ผลการทดลองพบว่า การไว้หน่อ 3 หน่อต่อกอ ท าให้

กล้วยหินมีน้ าหนักเครือ น้ าหนักหวีและน้ าหนักผลสูงสุด การศึกษาวัสดุห่อเครือกล้วยหินต่อผลผลิตและคุณภาพ

ผลผลิต ผลการทดลองพบว่า การห่อเครือด้วยถุงพลาสติกสีฟ้า ถุงกระดาษและกระสอบสีขาวมีน้ าหนักเครือสูงสุด

คือ 16.26  16.45 และ 16.86 กิโลกรัม ตามล าดับโดยมีความแตกต่างทางสถิติกับการไม่ห่อเครือ จ านวนหวีต่อ

เครือ น้ าหนักหวี และน้ าหนักผลในแต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ การห่อเครือด้วยถุงพลาสติกสีฟ้า ถุง

กระดาษและกระสอบสีขาวไม่พบการเข้าท าลายของโรคและแมลงศัตรูพืช ขณะที่การไม่ห่อผลพบการเข้าท าลาย

ของโรคและแมลงศัตรูพืช 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 10.1 เกษตรกรสามารถน าเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหินไปปฏิบัติ เพื่อเพ่ิมผลผลิต คุณภาพผลผลิต และ

ผลตอบแทน 



 10.2 นักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วย

หินให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงและขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่อ่ืนๆ                                 
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