
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปี 2560 

1. ชุดโครงการวิจัย   การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วย 

2. โครงการวิจัย   การวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการคุณภาพในโซ่อุปทาน 
กล้วยไข่เพื่อการส่งออก 

3. ชื่อการทดลองที่  2 
(ภาษาไทย) ผลของการใช้สารชะลอการเจริญเติบโตบางชนิดต่อการหักล้มของกล้วยไข่ 
(ภาษาอังกฤษ) Effects of plant growth retardants on growth and pseudostem damage of 

Kluai Khai banana (Musa AA group)  

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง รัชนี  ฉัตรบรรยงค์ 1 
 ผู้ร่วมงาน ทวีศักดิ์ แสงอุดม2 วรางคณา  มากก าไร2 รุ้งลาวัลย์  อินต๊ะวงค์2 เพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล3  

5. บทคัดย่อ 
การหักล้มของกล้วยไข่เป็นปัญหาส าคัญที่ท าความเสียหายแก่ผลผลิตของเกษตรกร  จึงได้ศึกษาวิธีการ

ลดปริมาณการสูญเสียดังกล่าวโดยใช้สารชะลอการเจริญเติบโต 2 ชนิด คือสารแพกโคลบิวทราซอล และ 
สารยูนิโคนาซอล ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและการหักล้มของกล้วยไข่ ด าเนินการระหว่างตุลาคม 2558 - 
กันยายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย การด าเนินงานแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 
การใช้สารแพกโคลบิวทราซอลต่อการหักล้มของกล้วยไข่ วางแผนการทดลองแบบ RCBD ท า 4 ซ  า มี 5 กรรมวิธี 
คือ ไม่ใช้สาร (control) ราดสารแพกโคลบิวทราซอล อัตรา 60  90  120 และ 150 ppm  กิจกรรมที่ 2 การใช้
สารยูนิโคนาซอล  วางแผนการทดลองแบบ RCBD ท า 4 ซ  า มี 5 กรรมวิธี ดังนี  ไม่ใช้สาร (control) ราดสาร 
ยูนิโคนาซอล อัตรา 6  9  12 และ 15 ppm โดยท าการราดสารหลังปลูก 4 เดือน ต้นละ 5 ลิตร ผลการทดลอง
พบว่า การราดสารแพกโคลบิวทราซอล อัตรา 120 และ 150 ppm ช่วยให้ความสูงต้นเมื่อระยะออกปลี (อายุ  
8 เดือน) ลดลง 29.3-33.4 เปอร์เซ็นต์ และความยาวใบลดลง 15.12 - 16.44 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างทางสถิติ 
เมื่อเทียบกับต้นที่ไม่ได้ราดสาร  ส่วนการใช้สารแพกโคลบิวทราซอลในอัตราต่ าคือ 60 และ 90 ppm ไม่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตด้านเส้นรอบวงต้น จ านวนใบ/ต้น ความกว้างใบ และ จ านวนต้น/กอ โดยไม่แตกต่างกับการไม่ได้
ราดสาร ด้านผลผลิตพบว่าการราดสารแพกโคลบิวทราซอล ทุกอัตราให้น  าหนักเครือ น  าหนักหวี จ านวนผล/หวี 
น  าหนัก/ผล ความกว้างและความยาวผลไม่แตกต่างกับการไม่ราดสาร แต่มีแนวโน้มว่าการใช้แพกโคลบิวทราซอล 
อัตรา 150 ppm ให้น  าหนักต่อหวีมากกว่าการไม่ราดสาร 7.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการหักล้มในเดือนพฤษภาคม 2560 
ซึ่งเกิดฝนตกหนักและลมพายุท าให้ต้นกล้วยไข่หักล้มจ านวนมาก โดยพบว่าการไม่ราดสาร (control) มีการหักล้ม
มากสุด 78 เปอร์เซ็นต์ รองมาคือการราดสารแพกโคลบิวทราซอล 60 ppm มีการหักล้ม 70 เปอร์เซ็นต์ การราด
สารแพกโคลบิวทราซอล 90 120 และ 150 ppm มีการหักล้ม 57 54 และ 52 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

                                                           
1 1/ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี    2/สถาบันวิจัยพืชสวน     3/ศนูย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 



ส าหรับการใช้สารยูนิโคนาซอล อัตรา 6  9  12 และ 15 ppm เมื่อกล้วยไข่อายุ 8 เดือน พบว่าการใช้
สารยูนิโคนาซอลทุกอัตราไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตด้านเส้นรอบวง ความสูงต้น จ านวนใบ/ต้น  ความกว้างใบ  
ความยาวใบและการแตกหน่อ การให้สารอัตรา 6 และ 12 ppm ให้น  าหนักเครือมากกว่าการไม่ราดสาร ส่วนการ
หักล้มพบว่าหลังปลูกในเดือนพฤษภาคม 2560 มีฝนตกหนักและลมพายุท าให้ต้นกล้วยไข่หักล้มจ านวนมาก โดย 
ทุกกรรมวิธีที่มีการหักล้มระหว่าง 61-75  เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ดังนั นจะเห็นได้ว่าการใช้สารควบคุม
การเจริญเติบโตทั ง 2 ชนิดไม่มีผลผลผลิตของกล้วยไข่ การใช้สารแพกโคลบิวทราซอลความเข้มข้นสูงขึ นท าให้
ความสูงของต้นลดลงและลดการหักล้มได้ 21-26 เปอร์เซ็นต์  ส่วนการใช้สารยูนิโคนาซอล อัตรา 6-15 ppm  
ไม่มีผลต่อความสูงต้นและเปอร์เซ็นต์การหักล้มดังกล่าว 

 
Abstract2 

Banana trees are sensitive to strong wind which damage pseudostem of banana 

especially during reproductive stage and is the main problem of banana's growers. The 
objective of this study was to determined the effect of plant growth retardants ( PGRs; 
paclobutrazol and uniconazole) on growth and pseudostem damage of Kluai Khai banana (Musa 
AA group) . The experiment was conducted at Sukchothai Horticulture Research Center during 
October 2015-September 2017. RCBD, 4 replications and 5 treatments of paclobutrazol  
(0 , 60 , 9 0 , 1 2 0  and 1 50  ppm) were applied 5 liters/plant by soil application after planting  
4 months. Uniconazole, RCBD, 4 replications and 5 treatments (0 , 6, 9 12 and 15 ppm) .  The 
results found that the application of paclobutrazol at rate 120 and 150 ppm were decreased 
psueudostem height at reproductive stage 29.3-33.4 percentages and length of leaves were 
decreased 15.12-16.44 percentages when compared with control. All of the application rates of 

paclobutrazol were not effect on yield.  Pseudostem's broken after planting 10 months, the 
result found that paclobutrazol at rates 90, 120 and 150 ppm were decreased these damages 
less than control 21-26 percentages. Uniconazole, the resulults found that all treatments with 
uniconazole had not effects on plant height, number of leaf and sucker per plant, size of leaf 
and damage of pseudostem. The application rates at 6 and 12 ppm gave higher bunch weight 
more than control. From the results can concluded that the rates of paclobutrazol at 120-150 
ppm gave plant height and length of leaves at reproductive stage shorter than control and can 
decreased the damaged from strong wind but all rates of Uniconazole had no effects like 
paclobutrzol treatments. 
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6. ค าน า 

ปัจจุบันกล้วยไข่เป็นผลไม้ที่มีศักยภาพการส่งออกสูง จากการวิเคราะห์ SWOT พบว่า กล้วยไข่ 

มีจุดแข็ง (strengths) คือรสชาติดี มีกลิ่นหอมและผลผลิตตลอดปี จุดอ่อน (weakness) คือเปลือกบางท าให้มี

ผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานจ านวนมาก สูญเสียง่าย อายุเก็บรักษาสั นและผลผลิตต่อไร่ต่ าและต้นหักล้มง่าย โอกาส

(opportunities) คือตลาดมีความต้องการสูงทั งในและต่างประเทศ ส่วนอุปสรรค (threats) คือการคัดเกรดของ

ผู้รับซื อไม่ได้มาตรฐาน ราคาไม่แน่นอน ต้นทุนการผลิตสูง ขาดการรวมกลุ่มการผลิต ขาดการวางแผนการผลิตที่

สอดคล้องความต้องการตลาด ขาดข้อมูลข่าวสารด้านการของตลาด รวมทั งขาดความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายในโซ่

อุปทานการผลิต (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2552; Sangudom, 2013) จากการสูญเสียในขั นตอนการผลิต โดยเฉพาะ

การหักล้มของต้นในช่วงที่ออกเครือจะท าความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก การหักล้มส่วนหนึ่งมาจาก

การที่กล้วยไข่เริ่มออกปลีเมื่อมีความสูงถึง 2 เมตรกว่า และปกติจะไม่มีการค  าเครือเหมือนในกล้วยหอม ดังนั นเมื่อ

เจอฝนตกหนักและหรือลมแรงจะท าให้ต้นหักล้มได้ง่าย ซึ่งลมจะท าให้ใบกล้วยฉีกขาดประสิทธิภาพการสังเคราะห์

แสงลดลง สภาพลมแรง 30 ไมล์/ชั่วโมง ท าให้ก้านทางใบหัก ลมแรง 40 ไมล์/ชั่วโมง ท าให้ล าต้นหักและถ้าลมแรง  

60 ไมล์/ชั่วโมง จะท าความเสียหายทั งหมด (Anonymous, 2017) ดังนั นในการจัดการเพ่ือป้องกันความเสียหาย

ดังกล่าวนอกจากการจัดการแปลงโดยปลูกพืชรอบแนวขอบแปลง (wind break) เพ่ือลดแรงลมแล้ว อีกแนวทางหนึ่ง

คือการลดความสูงของต้น ในการลดความสูงหรือชะลอการเจริญเติบโตของพืช สามารถท าได้โดยใช้สารควบคุม

การเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มสารชะลอการเจริญเติบโต (plant growth retardant) สารกลุ่มนี มีผลยับยั ง 

จิบเบอเรลลิน (Gibberellin) ดังนั นลักษณะใดก็ตามที่ถูกควบคุมโดยจิบเบอเรลลินจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย

การใช้สารชะลอการเจริญเติบโต คุณสมบัติส าคัญของสารชะลอการเจริญเติบโตพืช คือมีบทบาทในการยับยั ง 

การสร้างหรือยับยั งการท างานของฮอร์โมนจิบเบอเรลลินในพืช ลดการยืดตัวของเซลล์ท าให้ข้อปล้องสั น ท าให้ 

ต้นเตี ย ใบหนา ใบเขียวเข้ม (ทวีศักดิ์ , 2559) และมีการใช้ประโยชน์มากในการผลิตไม้กระถางเพ่ือให้มีทรงพุ่ม

สวยงาม ใช้ควบคุมทรงพุ่มไม้ผลเพ่ือการปลูกในระบบชิด รวมทั งสามารถกระตุ้นการออกดอกในไม้ผลบางชนิด  

สารสั งเคราะห์ ในกลุ่มสารชะลอการเจริญ เติบ โตที่ ส าคัญ ที่ มีขายทางการค้าคือแพกโคลบิ วทราซอล 

(Paclobutrazol) นอกจากนี มี สารที่ มี คุณ สมบั ติคล้ ายสารแพกโคลบิ วทราซอล คือสารยูนิ โคนาซอล 

(Uniconazole) ซึ่งมีการทดลองใช้ในการควบคุมการออกดอกในมะม่วง (คณพล และประศาสตร์ , 2560) 

Padhye และ Groninger (2009) ใช้สารแพกโคลบิวทราซอล (30-90 ppm)  และยูนิ โคนาซอล (3-9 ppm)  

กับต้นกล้ากล้วยที่ได้จากการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ หลังลงปลูก 4 สัปดาห์ พบว่าสารทั ง 2 ชนิดสามารถลดความสูง

ของต้นกล้วย โดยสูงน้อยกว่า control 38-50 และ 31-32 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยอัตราความเข้มข้นสูงจะลด

ความสูงกล้วยได้ดีกว่าอัตราความเข้มข้นต่ า ดังนั นการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตอาจเป็นอีกแนวทางหนึ่ง  



ในการช่วยป้องกันการหักล้มของกล้วยไข่ในแปลงปลูก จึงได้มีการทดลองน าสารทั ง 2 ชนิดมาใช้ในการควบคุม 

การเจริญเติบโตเพ่ือลดความสูงของต้นกล้วยไข่เพ่ือลดปัญหาความสูญเสียจากการหักล้มดังกล่าว 

7. วิธีด าเนินการ 
 - อุปกรณ์ 

1. ต้นพันธุ์กล้วยไข่จากการผ่าหน่อ 
2. สารควบคุมการเจริญเติบโตแพกโคลบิวทราซอล และสารยูนิโคนาซอล 
3. วัสดุและอุปกรณ์การใหน้  า  
4. อุปกรณ์การวัด และชั่งน  าหนัก 
5. วัสดุส านักงานและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ 

- วิธีการ 
การด าเนินการแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ตามชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโต ดังนี  
กิจกรรมที่ 1 การใช้สารแพกโคลบิวทราซอลต่อการหักล้มของกล้วยไข่ 
แบบและวิธีการทดลอง : วางแผนการทดลองแบบ RCBD ท า 4 ซ  า ซ  าละ 25 ต้น มี 5 กรรมวิธีคือ 
1. ไม่ใช้สาร (control) 
2. ราดสารแพกโคลบิวทราซอล อัตรา 60 ppm  
3. ราดสารแพกโคลบิวทราซอล อัตรา 90 ppm 
4. ราดสารแพกโคลบิวทราซอล อัตรา 120 ppm 
5. ราดสารแพกโคลบิวทราซอล อัตรา 150 ppm 
กิจกรรมที่ 2  การใช้สารยูนิโคนาซอลต่อการหักล้มของกล้วยไข่ 
แบบและวิธีการทดลอง : วางแผนการทดลองแบบ RCBD ท า 4 ซ  า ซ  าละ 25 ต้น มี 5 กรรมวิธีดังนี  
1. ไม่ใช้สาร (control) 
2. ราดสารยูนิโคนาซอล อัตรา 6 ppm 
3. ราดสารยูนิโคนาซอล อัตรา 9 ppm 
4. ราดสารยูนิโคนาซอล อัตรา 12 ppm 
5. ราดสารยูนิโคนาซอล อัตรา 15 ppm 
วิธีปฏิบัติการทดลอง   ท าการเตรียมต้นพันธุ์กล้วยไข่โดยใช้ส่วนขยายพันธุ์ด้วยวิธีการผ่าหน่อ ดูแล

รักษาต้นในเรือนเพาะช าจนถึงระยะพร้อมปลูกในแปลง ปลูกกรรมวิธีละ 100 ต้น (4 ซ  า) ระยะปลูก 2×2 เมตร  
รวมพื นที่ 1.25 ไร่ (แต่ละกิจกรรม) หลังปลูก 4 เดือนท าการให้สารตามกรรมวิธีโดยราดสารตามความเข้มข้น
ดังกล่าวต้นละ 5 ลิตร 

การบันทึกข้อมูล   การเจริญเติบโตด้านความสูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น ความกว้างและความยาวใบ 
อายุปลูก - ออกเครือ เปอร์เซ็นต์การหักล้ม ผลผลิต คุณภาพ เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้มาตรฐานส่งออก ต้นทุนและ
ผลตอบแทน รวมทั งบันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 



- เวลาและสถานที่    ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560  
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย  
สถาบันวิจัยพืชสวน 

9. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

กิจกรรมที่ 1 การใช้สารแพกโคลบิวทราซอลต่อการหักล้มของกล้วยไข่ 
 ผลของการใช้สารแพกโคลบิวทราซอล ที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไข่ โดยได้ท าการราดสาร 
ตามกรรมวิธีหลังปลูก 4 เดือน และวัดการเจริญเติบโตหลังการราดสาร 1 เดือน และ 3 เดือน (กล้วยไข่อายุ  
5 เดือน และ 8 เดือนหลังปลูก) พบว่าเมื่อกล้วยไข่อายุ 8 เดือน การใช้สารแพกโคลบิวทราซอล 150 ppm ล าต้น
กล้วยไข่มีเส้นรอบวงล าต้นต่ าสุด 47.3 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ โดยการไม่ให้สารมี 
เส้นรอบวงล าต้นมากสุด 52.3 เซนติเมตร (Table 1) แต่การราดสารฯ ที่ 150 และ 120 ppm ให้ความสูงต้น 
164.6 และ 173.9 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างทางสถิติกับ control และการใช้ 
สารแพกโคลบิวทราซอล 60 ppm (Table 2 Figure 1 และ Figure 4 - Figure 8) ด้านจ านวนใบต่อต้นทุกกรรมวิธี
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีจ านวนใบระหว่าง 28.9-29.7 ใบ ความกว้างใบ 53.3-57.7 เซนติเมตร (Table 3 
และ Table 4) แต่พบว่าการราดสารฯ ที่ 150 ppm ให้ความยาวใบต่ าสุด 144.2 เซนติเมตร แตกต่างทางสถิติกับ 
control ซึ่งให้ความยาวใบมากสุด 172.6 เซนติเมตร (Table ที่ 5 และ Figure 2) และพบว่า การใช้สารแพกโคล-
บิวทราซอล ทุกอัตราไม่มีผลต่อการแตกหน่อของกล้วยไข่ โดยมีการแตกหน่อระหว่าง 5.9-6.8 หน่อ/ต้น (Table 6) 
ซึ่งจากข้อมูลการเจริญเติบโตจะเห็นได้ว่าการราดสารแพกโคลบิวทราซอล กับกล้วยไข่หลังปลูกในอัตราที่ 120 
และ 150 ppm ท าให้ความสูงลดลง 29.3-33.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับต้นที่ไม่ได้ราดสาร สอดคล้องกับ 
การทดลองของ Padhye และ Groninger (2009) ซึ่งใช้สารแพกโคลบิวทราซอล (30-90 ppm) และยูนิโคนาซอล  
(3-9 ppm) กับกล้ากล้วยที่ได้จากการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ หลังลงปลูก 4 สัปดาห์ พบว่าสามารถลดความสูงของ
กล้วยได้ลงได้ 38-50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับ control และท าให้ความยาวใบลดลง 15.12-16.44 
เปอร์เซ็นต์ โดยสารที่มีอัตราความเข้มข้นสูงจะลดความสูงของต้นได้มากกว่า ทั งนี เนื่องจากคุณสมบัติของ 
สารแพกโคลบิวทราซอล จัดอยู่ในกลุ่มของสารชะลอการเจริญเติบโต และมีผลในการยับยั งจิบเบอเรลลิน ดังนั น
ลักษณะใดก็ตามท่ีถูกควบคุมโดยจิบเบอเรลลิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการใช้สารชะลอการเจริญเติบโต  
 ด้านการหักล้ม พบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2560 ในพื นที่ปลูกมีฝนตกหนักปริมาณฝนรวม 371.2 
มิลลิเมตร และลมแรง ความเร็วลม 23 น๊อต หรือ 42.55 กิโลเมตร/ชั่วโมง (Figure 3 ) ท าให้ต้นกล้วยไข่ (อายุ  
10 เดือนหลังปลูก) มีการหักล้มเป็นจ านวนมาก โดยพบว่าต้นกล้วยที่ราดด้วยสารแพกโคลบิวทราซอล  
ความเข้มข้น 150 ppm มีต้นหักล้มต่ าสุด 52 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างทางสถิติกับ control (78 เปอร์เซ็นต์)  ส่วนการ
ราดสารที่ 60-120 ppm มีการหักล้ม 54-70 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่า control ซึ่งมีการหักล้มสูงถึง 78 เปอร์เซ็นต์ 
แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าการหักล้มของกล้วยไข่มีสัมพันธ์กับความสูงต้น ต้นที่ราด
สาร 150 ppm มีความสูงต่ าสุดแตกต่างสถิติกับ control ส่วนการราดสาร ที่ 60 และ 90 ppm ให้ความสูงไม่ต่าง
กับ control ดังนั นการใช้สารชะลอการเจริญเติบโตในอัตราที่เหมาะสมจะช่วยลดความสูงของต้นกล้วยและไม่มีผล



ต่อผลผลิต โดยจะช่วยลดความเสียหายจากการหักล้มได้ระดับหนึ่ง (Table 2 และ Table 7) และการใช้โดย 
การราดสารทางดินจะให้ผลดีกว่าการพ่นทางใบ (Murmu et al., 2014) แต่อย่างไรก็ตามจะต้องใช้การจัดการ
แปลงร่วมโดยเฉพาะการปลูกไม้บังลมเพ่ือลดความเสียหายจากการหักล้มดังกล่าว 

ด้านผลผลิต พบว่า การราดสารแพกโคลบิวทราซอล ทุกกรรมวิธีให้น  าหนักเครือ ระหว่าง 6.02-6.62 
กิโลกรัม ไม่แตกต่างทางสถิติกับ control (6.55 กิโลกรัม) จ านวนหวี 4.8-5.5 หวี/เครือ  control (5.6 หวี/เครือ) 
น  าหนักหวี  935.6-1017.5 กรัม control (947.5 กรัม) ซึ่งได้ตามมาตรฐาน รวมทั งจ านวนผล/หวี  น  าหนักผล  
ความกว้างผล ความยาวผล เส้นรอบวง ความหนาเนื อและความหนาเปลือกไม่แตกต่างทางสถิติกับ control 
(Table 8) ดังนั นจึงสรุปได้ว่าการใช้สารแพกโคลบิวทราซอล ทุกอัตราดังกล่าวไม่มีผลต่อผลผลิตซึ่งสอดคล้องกับ
การใช้สารนี ในพืชหลายๆ ชนิด เช่น การใช้สารแพกโคลบิวทราซอล  ควบคุมการออกดอก เช่น มะม่วงจะไม่มีผล
ต่อผลผลิตของมะม่วงเช่นเดียวกัน  

Table 1 Effect of paclobutrazol on the circumference of pseudostem of banana after planting 

4, 5 and 8 months 

Treatmant 
Circumference (cm)  

4 months 5 months 8 months 
1. control       27.67  39.62  52.34    
2. Paclobutrazol 60 ppm 28.95  38.34  51.46    
3. Paclobutrazol 90 ppm 28.92 37.97  50.53    
4. Paclobutrazol 120 ppm 26.08  35.35  46.47    
5. Paclobutrazol 150 ppm 25.44  35.36  47.29    
F test ns Ns ns 
cv. (%) 10.6  11.3 11.3 
 
Table 2 Effect of paclobutrazol on the height of banana after planting 4, 5 and 8 months 

Treatmant 
Height of banana (cm) 1/ 

4 months 5 months 8 months 
1. control              76.36 161.94 b 246.11 c   
2. Paclobutrazol 60 ppm   81.00 137.19 ab 225.14 c   
3. Paclobutrazol 90 ppm 80.64 128.86 a 209.30 bc  
4. Paclobutrazol 120 ppm 69.17 117.64 a 173.89 ab  
5. Paclobutrazol 150 ppm 70.47 114.44 a 164.58 a   
F test ns * * 
cv. (%) 14.4 15.5 12.6 
1/ Mean with the same letter are not significant different at P 0.05 by DMRT 



Table 3 Effect of paclobutrazol on the number of leaf after planting 4, 5 and 8 months 

Treatment 
No. of leaf /plant 

4 months 5 months 8 months 
1. control      12.97  21.19  28.89   
2. Paclobutrazol 60 ppm 12.91  21.33  29.83   
3. Paclobutrazol 90 ppm 12.11  20.80  29.20   
4. Paclobutrazol 120 ppm 12.19  20.75  29.05   
5. Paclobutrazol 150 ppm 12.50  20.31  29.67   
F test ns ns ns 
cv. (%) 7.2 4.7 3.8 

Table 4 Effect of paclobutrazol on the leaf width after planting 4, 5 and 8 months 

Treatment 
Leaf width (cm) 

4 months 5 months 8 months 
1. control       35.02  53.14  57.75    
2. Paclobutrazol 60 ppm 37.36  52.00  56.90    
3. Paclobutrazol 90 ppm 36.36  50.72  53.33   
4. Paclobutrazol 120 ppm 34.30  50.00  56.30    
5. Paclobutrazol 150 ppm 35.19  49.00  56.53    
F test ns ns ns 
cv. (%) 11.6 8.9 8.2 

Table 5 Effect of paclobutrazol on the leaf length after planting 4, 5 and 8 months 

Treatment 
Leaf length (cm)1/ 

4 months 5 months 8 months 
1. control       78.14 143.85 a 172.64 a 
2. Paclobutrazol 60 ppm 84.19 129.45 ab 163.75 ab 
3. Paclobutrazol 90 ppm 82.31 122.97 ab 151.66 ab 
4. Paclobutrazol 120 ppm 76.00 110.40 b 146.53 b 
5. Paclobutrazol 150 ppm 77.53 107.47 b 144.25 b 
F test ns * * 
cv. (%) 14.2 13.8 9.7 
1/  Mean with the same letter are not significant different at P 0.05 by DMRT 



Table 6 Effect of paclobutrazol on the number of sucker after planting 4, 5 and 8 months 

Treatment 
no of sucker/plant 

4 months 5 months 8 months 
1. control       3.29 5.36 5.89   
2. Paclobutrazol 60 ppm 3.77 5.27 6.78   
3. Paclobutrazol 90 ppm 3.28 5.94 6.92   
4. Paclobutrazol 120 ppm 3.41 5.44 6.36   
5. Paclobutrazol 150 ppm 3.35 5.06 6.67   
F test ns ns ns 
cv. (%) 38.6 19.0 14.7 

Table 7 Effect of paclobutrazol on the number and percentage of plant damage by strong 
wind after planting 10 months (reproductive stage) 

Treatment No. of plant damage1/ 

(Total 25 plants) 
Percentage of damage 

1. control                       19.5 b          78 
2. Paclobutrazol 60 ppm 17.5 ab 70 
3. Paclobutrazol 90 ppm 14.3 ab 57 
4. Paclobutrazol 120 ppm 13.5 ab 54 
5. Paclobutrazol 150 ppm                 13.0 a 52 
F-test *  
cv. (%) 24.1  
1/ Mean with the same letter are not significant different at P 0.05 by DMRT 

Table 8  Effect of paclobutrazol on the yield component of Kluai Khai 

Treatment 

yield component of Kluai Khai 1/ 
Bunch 
Weight 

(kg) 

No. of comb 
/bunch 

Comb 
Weight 

(g) 

No. of finger/ 
comb 

Weight 
of finger 

(g) 

Width  
of 

finger 
(cm) 

Length 
of 
finger 
(cm) 

Circum-
ference 
of finger 

(cm) 

Finger 
thick-
ness 
 (cm) 

Peel 
thick-
ness 
(cm) 

1. control       6.55  5.60 a 947.52  17.92 52.99 3.10 8.94 10.47 2.60 1.09 
2.Paclobutrazol 60 ppm 6.38 5.51 ab 943.17  17.71 52.73 3.15 8.79 9.93 2.70 1.22 
3.Paclobutrazol 90 ppm 6.21 5.65 a 935.62  16.96 55.67 3.19 8.83 9.82 2.65 1.07 
4.Paclobutrazol 120 ppm 6.02 4.82 b 980.93  17.30 57.47 3.21 8.92 10.06 2.74 1.24 
5.Paclobutrazol 150 ppm 6.62 5.45 ab 1017.46  17.66 56.36 3.16 9.26 9.91 2.66 1.49 
F test ns * ns ns ns ns ns ns ns ns 
cv.  (%) 15.7 8.7 15.5 3.5 14.6 6.4 5.8 6.0 6.0 35.9 

1/ Mean with the same letter are not significant different at P 0.05 by DMRT 



 
Figure 1 Effect of paclobutrazol on percentage of plant height increased after treated  

1 and 3 months (plant age 5 and 8 months) 
 

 
Figure 2 Effect of paclobutrazol on percentage of leaf length increased after treated  

1 and 3 months (plant age 5 and 8 months) 
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กิจกรรมที่ 2 การใช้สารยูนิโคนาซอลที่มีต่อการหักล้มของกล้วยไข่ 
ด้านการเจริญเติบโตได้ท าการราดสารตามกรรมวิธีหลังปลูก 4 เดือน และวัดการเจริญเติบโตหลังการ

ราดสารฯ 1 เดือน และ 3 เดือนหลังปลูก (กล้วยไข่อายุ 5 เดือน และ 8 เดือนหลังปลูก) พบว่าเมื่อกล้วยไข่อายุ  
8 เดือน การใช้สารยูนิโคนาซอล ทุกกรรมวิธี ต้นกล้วยไข่มีการเจริญเติบโตด้านต่างๆ ไม่แตกต่างทางสถิติกับการ 
ไม่ราดสาร (control) (Figure 9–Figure 13) โดยทุกกรรมวิธีที่ราดสารฯให้ เส้นรอบวงล าต้น 46.6-47.9 
เซนติเมตร มากกว่าแต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการไม่ให้สาร (control) ซึ่งมีเส้นรอบวงล าต้น 43.99 เซนติเมตร  
โดยการราดสารฯ ที่ 15 ppm ให้เส้นรอบวงล าต้นมากสุด 47.95 เซนติเมตร (Table 9)  ด้านความสูงต้น 
ทุกกรรมวิธีที่ราดสารฯ ให้ความสูงต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ control โดยมีความสูงระหว่าง 185.8-196.3 
เซนติเมตร (Table 10) ด้านจ านวนใบต่อต้น ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติเช่นกันโดยมีจ านวนใบระหว่าง 
28.61 -30.55 ใบ/ต้น  (Table 11) ความกว้างใบ 52.30 -56.61 เซนติ เมตร (Table 12) ความยาวใบ  
144.55-161.94 เซนติเมตร (Table 13) และพบว่าการใช้สารฯ ไม่มีผลต่อการแตกหน่อของกล้วยไข่ โดย 
มีการแตกหน่อระหว่าง 4.94-5.80 หน่อ/ต้น (Table 14) ซึ่งจากข้อมูลการเจริญเติบโตจะเห็นได้ว่าการราดสาร 
ยูนิโคนาซอล อัตรา 6 9 12 และ 15 ppm ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทุกด้านของกล้วยไข่ ทั งนี อาจเป็นเพราะ
ความเข้มข้นที่ ใช้ต่ าเกินไป ดังนั นถ้าจะใช้เพ่ือลดความสูงของต้นควรใช้ความเข้มข้นที่สูงขึ นและหาอัตรา 
ที่เหมาะสมที่ไม่มีผลต่อคุณภาพผลผลิตด้วย ด้านการหักล้มพบว่าในเดือนพฤษภาคม 2560 ในพื นที่ปลูกมีฝนตก
หนักปริมาณฝนรวม 371.2 มิลลิเมตร และลมแรง ความเร็วลม 23 น๊อต  (Figure 3 ) ท าให้ต้นกล้วยไข่  
(อายุ 10 เดือนหลังปลูก) มีการหักล้มเป็นจ านวนมาก โดยพบว่าต้นกล้วยที่ราดด้วยสารยูนิโคนาซอลทุกอัตรามีการ
หักล้ม 62-75 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการไม่ราดสารมีการหักล้ม 62 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
(Table 15) ทั งนี อาจเนื่องจากอัตราสารยูนิโคนาซอลที่ใช้ทุกอัตราต่ าเกินไปจึงไม่มีผลในการช่วยลดความสูงต้น
(Table 10) ดังนั นต้นกล้วยจึงมีความสูงไม่แตกต่างกับกรรมวิธีที่ไม่ราดสารจึงไม่ช่วยลดการหักล้ม ซึ่งแตกต่างกับ
การใช้สารแพกโคลบิวทราซอลที่ความเข้มข้นสูง ความสูงต้นจะลดลงและช่วยลดการหักล้มได้ 

ด้านผลผลิต พบว่า การราดสารยูนิโคนาซอล ทุกกรรมวิธีให้น  าหนักเครือ ระหว่าง 5.11-6.54 กิโลกรัม 
โดยการใช้ที่อัตรา 6 และ 12 ppm ให้น  าหนักเครือมากกว่าการไม่ราดสาร (control) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
(Table 16) จ านวนหวีไม่แตกต่างกันทางสถิติในทุกกรรมวิธี  (5.2-5.9 หวี/เครือ) น  าหนักหวี น  าหนักผล และ 
ความยาวผล แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ราดสาร ในด้านเส้นรอบวงผล พบว่าทุกกรรมวิธีที่ราดสาร 
ให้เส้นรอบวงผลมากกว่า control อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนจ านวนผล/หวี ความกว้างผล และความหนาเนื อ 
ทุกกรรมวิธีที่ราดสารฯไม่แตกต่างทางสถิติกับ control (Table 16) ซึ่งในส่วนของผลผลิตบางส่วนที่แตกต่างกัน
ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากน  าหนักเครือของ control ซึ่งมีน  าหนัก/เครือต่ าสุด แต่มีจ านวนหวี/เครือมาก จึงท าให้
น  าหนัก/หวีต่ า ในด้านจ านวนผล/หวี พบว่าไม่แตกต่างกัน ดังนั นการที่มีน  าหนักหวีต่ าแต่มีจ านวนผลเท่ากัน 
จึงท าให้ความยาวผล และเส้นรอบวงของผลน้อยกว่าหวีที่มีน  าหนักมากกว่า 

  



Table 9 Effect of uniconazole on the circumference of pseudostem of banana after planting 

4, 5 and 8 months 

Treatments 
Circumference of pseudostem (cm) 

4 months 5 months 8 months 

1. control       24.58   30.76   43.99   

2. Uniconazole 6 ppm 26.19   34.66   46.66   

3. Uniconazole 9 ppm 23.83  33.16   46.76   

4. Uniconazole 12 ppm 27.83   35.71   47.66   

5. Uniconazole 15 ppm 25.72   34.30   47.95   

F test ns ns ns 

cv. (%) 15.1 18.5 7.6 

 

Table 10 Effect of uniconazole on the height of banana after planting 4, 5 and 8 months 

Treatments 
Height of banana (cm) 

4 months 5 months 8 months 

1. control       61.47   116.66   185.83   

2. Uniconazole 6 ppm 69.58   131.80   193.89   

3. Uniconazole 9 ppm 61.72   126.80   196.28   

4. Uniconazole 12 ppm 74.47   133.05   194.94   

5. Uniconazole15 ppm 70.86   126.53   193.75   

F test ns ns ns 

cv. (%) 19.1 21.7 12.6 

 

 

 



Table 11 Effect of uniconazole on the number of leaf after planting 4, 5 and 8 months  

Treatment 

No. of leaf/plant 

4 months 5 months 8 months 

1. control       12.69   20.11   28.61   

2. Uniconazole 6 ppm 12.69   20.50   28.61   

3. Uniconazole 9 ppm 12.67   21.16   30.55   

4. Uniconazole 12 ppm 13.47   21.66   29.86   

5. Uniconazole 15 ppm 13.03   21.28   29.83   

F test ns ns ns 

cv. (%) 7.8 5.9 4.0 

 

Table 12 Effect of uniconazol on the leaf width after planting 4, 5 and 8 months 

Treatment 
Leaf width (cm) 

4 months 5 months 8 months 

1. control       34.55   43.87   52.30   

2. Uniconazole 6 ppm 34.39   47.50   55.58   

3. Uniconazole 9 ppm 32.89   45.06   54.28   

4. Uniconazole 12 ppm 36.00   48.90   56.61   

5. Uniconazole 15 ppm 38.53   47.89   54.08   

F test ns ns ns 

cv. (%) 15.2 11.4 9.7 

 

 

 



Table 13 Effect of uniconazol on the leaf length after planting 4, 5 and 8 month 

Treatments 
Leaf length (cm) 

4 months 5 months 8 months 

1. control       73.80   112.26   144.55   

2. Uniconazole 6 ppm 76.66   122.37   161.94   

3. Uniconazole 9 ppm 71.08   115.94   153.47   

4. Uniconazole 12 ppm 78.77   126.17   161.36   

5. Uniconazole 15 ppm 70.47   123.06   154.72   

F test ns ns ns 

cv. (%) 15.1 14.3 11.9 

Table 14 Effect of uniconazol on the number of sucker after planting 4, 5 and 8 months 

Treatment 
No. of sucker/plant 

4 months 5 months 8 months 

1. control       3.21   4.21   4.94   

2. Uniconazole 6 ppm 3.11   4.64   5.28   

3. Uniconazole 9 ppm 2.64   5.01   5.47   

4. Uniconazole 12 ppm 3.10   4.55   5.19   

5. Uniconazole15 ppm 2.65   4.72   5.80   

F test ns ns ns 

cv. (%) 25.3 19.8 12.3 

 

 

 



Table 15 Effect of uniconazol on the number and percentage of plant damage by strong wind 
after planting 10 months (reproductive stage) 

Treatment No. of plant damage 
(Total 25 plants) 

Percentage of damage 

1. control       15.5  62 

2. Uniconazole 6 ppm 18.8  75 

3. Uniconazole 9 ppm 15.3  61 

4. Uniconazole12 ppm 18.3  73 

5. Uniconazole 15 ppm 18.3  73 

F-test ns  

cv. (%) 18.7  

 

Table 16 Effect of uniconazol on the yield component of Kluai Khai 

Treatment 

yield component 1/ 

Bunch 
Weight 

(kg) 

No. of 
comb 

/bunch 

Comb 
Weight 

(g) 

No. of 
finger/ 
comb 

Weight  
of 

finger 
(g) 

Width  
of 

finger 
(cm) 

Length  
of 
finger 
(cm) 

Circum-
ference 
of finger 
(cm) 

Finger 
thick-
ness 
(cm) 

Peel 
thick-
ness 
 (cm) 

1. control       4.70 b 5.98 717.54 b 17.67 39.03 b 3.08 8.035 b 8.645 b 2.35 1.753 a 

2. Uniclonazole 6 ppm 6.54 a 5.29 1011.00 a 17.53 54.94 a 3.12 9.337 a 9.948 a 2.61 1.250 ab 

3. Uniclonazole 9 ppm 5.95 ab 5.25 900.01 ab 17.51 50.47 ab 3.14 8.563 ab 9.633 a 2.61 1.395 ab 

4. Uniclonazole 12 ppm 6.48 a 5.77 910.87 ab 17.81 51.49ab 3.07 8.747 ab 9.545 a 2.58 1.230 ab 

5. Uniclonazole 15 ppm 5.11 ab 5.53 797.80 b 17.62 44.07 ab 2.96 8.625 ab 9.790 a 2.39 0.953 b 

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

cv. (%) 15.4 7.1 14.5 4.3 16.3 6.5 6.1 5.8 8.3 32.4 

1/ Mean with the same letter are not significant different at P 0.05 by DMRT 

 



 
 

 
 

Figure 3 Weather condition included temperature, rain fall, relative humidity and wind speed 
during November 2016 to July 2017 which plant age 10 months in May  
note:   wind speed 1 knot= 1.85 kph 
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Avg. Temp (°C) 27.2 24.9 26 26.4 29.6 30.6 30.5 30 28.9

Rian fall(mm) 42.5 0.6 42.7 0 37.4 47.2 371.2 180.5 175.1

RH(%) 82.29 77.84 79.91 70.84 70.39 68.81 80.13 80.47 85.4

Wind speed(knots) 7 7 8 7 13 15 23 19 20
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สภาพต้นกล้วยไข่ที่ราดสารแพกโคลบิวทราซอล 

  5 months    8 months 
Figure 4  Effect of paclobutrazol (control) after planting 5 and 8 months 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 months    8 months  

Figure 5  Effect of paclobutrazol at rates 60 ppm after planting 5 and 8 months 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 months    8 months  

Figure 6  Effect of paclobutrazol at rates 90 ppm after planting 5 and 8 months 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5 months    8 months  

Figure 7  Effect of paclobutrazol at rates 120 ppm after planting 5 and 8 months 

 



 

 

 

 

 

 

 

5 months    8 months  
Figure 8  Effect of paclobutrazol at rates 150 ppm after planting 5 and 8 months 

 

สภาพต้นกล้วยไข่ที่ราดสารยูนิโคนาซอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 months    8 months  

Figure 9  Effect of uniconazole (control) after planting 5 and 8 months 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 months    8 months  

Figure 10  Effect of uniconazole at rates 6 ppm after planting 5 and 8 months 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

5 months    8 months 

Figure 11  Effect of uniconazole at rates 9 ppm after planting 5 and 8 months 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 months    8 months 

Figure 12  Effect of uniconazole at rates 12 ppm after planting 5 and 8 months 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 months    8 months 

Figure 13  Effect of uniconazole at rates 15 ppm after planting 5 and 8 months 



9. สรุปผลการทดลองและคะแนะน า 

 1. การใช้สารแพกโคลบิวทราซอล อัตรา 120 และ 150 ppm ช่วยลดความสูงต้นเมื่อถึงระยะออกปลี 
29.3-33.4 เปอร์เซ็นต์ และความยาวใบลดลง 15.12-16.44 เปอร์เซ็นต์ และช่วยให้การหักล้มต่ ากว่า control  
22-26 เปอร์เซ็นต์ การใช้สารฯ ทุกอัตราไม่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ส่วนอัตราค่าสารเฉลี่ยประมาณ 
1.50 บาท/ต้น 
 2. การใช้สารยูนิโคนาซอล อัตรา 6  9  12 และ 15 ppm ไม่มีผลในการลดความสูงต้น ความยาวใบ 
และการเจริญเติบโตในด้านต่างๆ และไม่ช่วยลดการหักล้มของต้นกล้วย การให้สารอัตรา 6 และ 12 ppm  
ให้น  าหนักเครือมากกว่าการไม่ราดสาร 
 3. การใช้สารชะลอการเจริญเติบโตเพ่ือลดความสูงของต้นกล้วยเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลดความ
เสียหายจากการหักล้มได้ แต่จะต้องใช้ความเข้มข้นที่เหมาะสม นอกจากนี ควรท าควบคู่กับการจัดการแปลงที่ดี
โดยเฉพาะการปลูกไม้บังลมเพื่อช่วยลดความเสียหายดังกล่าว หรือการปลูกแซมในแปลงไม้ผลที่มีระยะห่างระหว่าง
แถวพอเหมาะจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดความเสียหายจากการหักล้มได้เช่นเดียวกัน  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 ใช้เป็นแนวทางหนึ่ งในการบริหารจัดการแปลงกล้วยของเกษตรกร เพ่ือลดความเสียหายจาก  
ภัยธรรมชาติ (ลม) ที่ท าลายความเสียหายแก่ต้น และผลผลิตของกล้วย 

11. ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยพืชสวนทุกท่านที่  
ร่วมด าเนินการและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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