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5. บทคัดย่อ 

การทดสอบพันธุ์กล้วยเล็บมือนางส าหรับการแปรรูป จ านวน 5 สายต้น ได้แก่ กล้วยเล็บมือนางรหัส 

001, 002, 007, 008 และ 017 ได้ด าเนินการในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ระนอง   สุราษฎร์

ธานี นครศรีธรรมราช และ พังงา จ านวน จ านวน 5 แปลง ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2561 

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า พบว่า กล้วยเล็บมือนางทั้ง 5 สายต้นมีการเจริญเติบโตด้านความสูง 

และเส้นรอบวงล าต้นเฉลี่ย 210.0 และ 43.2 เซนติเมตร อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย 55.4 วัน น้ าหนักเครือ

เฉลี่ย 4.9 กิโลกรัม จ านวนหวีต่อเครือเฉลี่ย 7.2 หวี น้ าหนักหวีเฉลี่ย 627.9 กรัม จ านวนผลต่อหวีเฉลี่ย 16.5 

ผล น้ าหนักผลเฉลี่ย 32.9 กรัม ความหวานเฉลี่ย 26.1 บริกซ์ ความแน่นเนื้อเฉลี่ย 2.9 นิวตัน สีผิวผลอยู่ใน

กลุ่ม Yellow Group 15A/B และ Yellow Group 15B และผลมีลักษณะไม่มีขน โดยกล้วยเล็บมือนางรหัส 

008 มีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูงที่สุด อายุการเก็บเกี่ยวสั้น เหมาะส าหรับการแปรรูป ผลใหญ่ การ

เรียงตัวของหวี และผลในหวีสวยงามมองดนู่ารับประทาน 
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Abstract 

An experiment testing of banana clones CV. Leb Mu Nang for processing of five 

clones : 001, 002, 007, 008 and 017. The experiment was performed at the Chumphon, 

Ranong, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat and Phangnga Agricultural Research and 

Development Center conducted five experiments during October 2015-September 2018. The 

study was conducted in randomized complete block design with four replications. This 

results showed that five clones of banana Leb Mu Nang had the average of high plant and 

circumference of plant 210.0 and 43.2 cm, respectively, the average of harvesting age of 55.4 

days. All varieties had the average of bunch weight of 4.9 kg, number of hands per bunch of 

7.2, hands weight of 627.9 g, number fruits per hands of 16.5, fruits weight of 32.9 g, total 

soluble solid of 26.1 brix, firmness of 2.9 N, peel color of the Yellow Group 15A/B and 

Yellow Group 15B and fruit hairiness of the hairless. The banana Leb Mu Nang 008 code had 

high growth and yield. It was short harvesting age, appropriate for processing, fruit size is  

large, hands and fruits palatability. 

 

6. ค าน า                

กล้วยเล็บมือนางเป็นพืชท้องถิ่นทางภาคใต้ มีปลูกกระจายในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร  
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง และภูเก็ต ปลูกแซมพืชเศรษฐกิจอ่ืน เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน 
ยางพารา และปาล์มน้ ามัน มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 20,000 ไร่ สร้างรายได้ปีละกว่า 280 ล้านบาทมีชื่อเรียก
หลากหลายตามแต่ละท้องที่ เช่น กล้วยข้าว(ภูเก็ต) กล้วยหมาก (นครศรีธรรมราช) กล้วยเล็บมือนาง (ชุมพร 
และสุราษฎร์ธานี) กล้วยทองดอกหมาก (พัทลุง)กล้วยหมาก (นครศรีธรรมราช)กล้วยมะลิอ่อง (จันทบุรี)กล้วย
อ่อง (ชัยภูมิ)กล้วยใต้ (เชียงใหม่) และกล้วยตานีอ่อง (อุบลราชธานี)กล้วยชนิดนี้มีคุณสมบัติเด่นหลายประการ 
เช่น ผลและเนื้อมีสีเหลืองทอง เนื้อแน่น กลิ่นหอมน่ารับประทาน ก้านผลสั้น และแข็งแรง การเรียงตัวของผล
ในหวีเป็นระเบียบ ขนาดหวีเล็กเหมาะต่อการบรรจุหีบห่อ และขนส่ง ผลมีขนาดเล็กเหมาะต่อการบริโภคในแต่



ละครั้ง เนื่องจากกล้วยเล็บมือนาง มีรสชาติอร่อย เป็นที่นิยมรับประทานทั้งผลสด และการแปรรูปเช่น กล้วย
อบ กล้วยฉาบ กล้วยทอด กล้วยเคลือบช็อคโกเลต เป็นสินค้าประจ าจังหวัดชุมพร มีการขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ชื่อว่า “กล้วยเล็บมือนางชุมพร” 

กล้วยเล็บมือนาง Musaspp.(AA group)เป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์ Musaceaeมี Genome เป็น AA มี
จ านวนโครโมโซม 2n=22 (เบญจมาศ และประวัติ, 2534; วรายุทธ และอรดี, 2536; ประศาสตร์ และคณะ, 
2538) จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกล้วยไข่ของไทย กล้วยพันธุ์ senorita ของฟิลิปปินส์ กล้วยพันธุ์ pisangmas ของ
ม า เล เซี ย  ก ล้ ว ย พั น ธุ์  Lady’s Finger ข อ งฮ าว าย  แ ล ะก ล้ ว ย พั น ธุ์  apple banana ข อ ง  west 
indies(Valmayeret al., 1990; Yoging, 1992) 

กล้วยเล็บมือนางเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจส าหรับตลาดภายใน และภายนอก
ประเทศ เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น ผลและเนื้อมีสีเหลืองทอง เนื้อแน่น กลิ่นหอมน่า
รับประทาน ก้านผลสั้นและแข็งแรง รวมทั้งมีการเรียงตัวของผลในหวีและขนาดหวีเล็กเหมาะต่อการบรรจุหีบ
ห่อและขนส่ง (ไพโรจน์, 2539) นอกจากนี้มีผลขนาดเล็กเหมาะต่อการบริโภคในแต่ละครั้งแต่เก็บผลสดได้ไม่
นานเมื่อผลสุกจัด ท าให้ต้องน าไปแปรรูปเป็นกล้วยตาก กล้วยอบ กล้วยฉาบแต่มีการปลูกและจ าหน่ายมาก
เฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชุมพรเท่านั้น อาจเนื่องมาจากกล้วยเล็บมือนางในท้องที่อ่ืนมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตท าให้ได้ผลผลิตน้อยหรือได้ผลผลิตที่มีลักษณะผลและรสชาติไม่เป็นที่นิยม (ประศาสตร์ และ
คณะ, 2538) 

มีนักวิจัยท าการศึกษากล้วยไว้มากมาย แต่ส าหรับกล้วยเล็บมือนาง พบว่ามีผู้ท าการศึกษาน้อยเพราะ
เป็นพืชเฉพาะถิ่น ส่วนมากจะเป็นการรวมกลุ่มของชุมชนคิดหาวิธีการแปรรูปเพ่ือจ าหน่าย ขาดการศึกษาวิจัย
และพัฒนาด้านพันธุ์ และการจัดการสวน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิต ขยายพื้นที่การผลิต และขยายตลาด
ให้เป็นที่รู้จักและต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ จึงจ าเป็นต้องศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างครอบคลุม
เพ่ือให้มีคุณภาพตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค เนื่องจากกล้วยเล็บมือนางในภาคใต้ตอนบนมีการกระจายพันธุ์ใน
หลายพื้นที่ ดังนั้นต้องท าการส ารวจการกระจายพันธุ์ เปรียบเทียบพันธุ์ ทดสอบพันธุ์ และพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิต เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ดี และองค์ความรู้ส าหรับการผลิตกล้วยเล็บมือนางที่มีคุณภาพ สามารถยกระดับการผลิต
จากสินค้าพืชท้องถิ่นเป็นสินค้าที่แพร่หลายระดับประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต ้
 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์       

- หน่อกล้วยเล็บมือนาง จ านวน 800 หน่อ 

- ปุ๋ยเคม ีสูตร 21-0-0, 18-46-0, 0-0-60 และ 0-3-0 

- เครื่องมือวัดการเจริญเติบโต เช่น ตลับเมตร ไม้บรรทัด เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  

- เครื่องมือเก็บข้อมูลผลผลิต เช่น ตาชั่ง เครื่องวัดความแน่นเนื้อ เครื่องวัดปริมาณน้ าตาล 



- วิธีการ  

- แบบและวิธีการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี มี 4 ซ้ า โดยใช้

กล้วยเล็บมือนางที่ได้จากการเปรียบเทียบพันธุ์จ านวน 5 สายต้น คือ 001, 002, 007, 008 และ 017  

- วิธีปฏิบัติการทดลอง เตรียมแปลงทดลองจ านวน 5 แปลงใน จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช ระนอง และพังงา ขนาด 2 ไร่ แปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร (25 กอ) พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 6x6 

เมตร (9 กอ) วิเคราะห์ดินก่อนปลูก ปรับสภาพพ้ืนที่ ไถดิน เก็บเศษพืช แล้วตากดินไว้ 25-30 วัน เพ่ือลดการ

ระบาดของศัตรูพืช ปลูกกล้วยเล็บมือนางตามแผนการทดลอง โดยใช้ระยะปลูก 2x2 เมตร ขนาดหลุม 

50x50x50 เซนติเมตร ก่อนปลูกรองก้นหลุมด้วยดินผสมปุ๋ยคอก อัตรา 5 กิโลกรัม และปุ๋ยสูตร 0-3-0 อัตรา 

100 กรัมต่อหลุม วางหน่อพันธุ์ที่ก้นหลุมลึก 25 เซนติเมตร หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0, 18-46-0 และ 0-0-

60 อัตรา 690, 145 และ 300 กรัม/กอ/ปี ให้น้ าให้ทันทีหลังปลูก และให้สม่ าเสมอ และหลังการใส่ปุ๋ยทุกครั้ง 

ตัดแต่งหน่อ โดยไว้หน่อจ านวน 3 หน่อ/กอ ซึ่งเริ่มตัดแต่งหน่อเมื่ออายุ 4 เดือน และเริ่มไว้หน่อแรก จากนั้นไว้

หน่อต่อไปทุก ๆ 3 เดือน การตัดหน่อใช้มีดคว้านเอาส่วนยอดของหน่อออกเพ่ือท าลายจุดเจริญ  ตัดปลีกล้วย 

เมื่อต้นกล้วยเล็บมือนางออกปลีแล้ว 2 สัปดาห์ โดยใช้มีดตัดปลีออก เก็บเกี่ยวเมื่อผลกล้วยแก่ประมาณ 70 -

90% หรือหลังออกปลีประมาณ 9 สัปดาห์ ป้องกันก าจัดศัตรูพืช โรค และแมลง ตามค าแนะน าของกรม

วิชาการเกษตร 

การแปรรูปกล้วยเล็บมือนางอบตามข้ันตอนดังนี้ 

 1. น ากล้วยเล็บมือนางที่สุกงอม มาปอกเปลือก ลอกเส้นใยให้สะอาด แช่ในน้ าเกลือ
ประมาณ 5 นาที (น้ า 2 ลิตร/เกลือ 50 กรัม) หลังจากนั้นน าขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ าประมาณ 1 ชั่วโมง บน
ตะแกรงไม้ไผ่ 

 2. อบกล้วยเล็บมือนางที่ผึ่งแห้งแล้วด้วยเตาอบ ซึ่งแบ่งการอบเป็น 2 ช่วง คือ 

  - ช่วงที่ 1 ใช้ความร้อน 50 องศาเซลเซียส อบนาน 24 ชั่วโมง แล้วน าออกมาผึ่งพัก
ไว้ 1 ชั่วโมง 

  - ช่วงที่ 2 น าเข้าเตาอบอีกครั้ง ลดอุณหภูมิลงเหลือ 70 องศาเซลเซียส อบนาน 10 
ชั่วโมง 

   3. กล้วยเล็บมือนางที่อบเสร็จแล้ว จะมีสีน้ าตาลอ่อน รสหวาน เนื้อแน่นนุ่ม 

- การบันทึกข้อมูล 



- การเจริญเติบโต คือ ความสูง เส้นรอบวงล าต้น (เก็บข้อมูลทุก 3 เดือน) การแตกหน่อ 
อายุการให้ผลผลิต อายุการเก็บเกี่ยว 

- ผลผลิต คือ น้ าหนักเครือ น้ าหนักหวี จ านวนหวี/เครือ จ านวนผล/หวี น้ าหนักผล (หวีที่ 
3)  

- คุณภาพผลผลิตสด คือ สีผิวผล การมีขนหรือไม่มีขนของผล ความแน่นเนื้อ ความหวาน 
(หวีที่ 3)  

- คุณภาพผลผลิตก่อนและหลังแปรรูป คือ น้ าหนัก ขนาดผล และสีของผลผลิต 

- ความพึงพอใจของเกษตรกร ผู้แปรรูป และผู้บริโภค คือ ผลผลิต สีเนื้อ ขนาดผล ความ
หวาน และความแน่นเนื้อ) 

- วิเคราะห์ผลทางสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสายต้น สรุปและรายงานผล 

- เวลาและสถานที่ 

- ระยะเวลา : 3 ปี เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2561 

- สถานที่ท าการทดลอง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา 
และ สุราษฎร์ธานี 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การทดสอบพันธุ์กล้วยเล็บมือนางส าหรับการแปรรูป ได้ด าเนินการในพ้ืนทีศู่นย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ พังงา จ านวน จ านวน 5 แปลง ขนาดแปลงละ 2 ไร่ 
โดยปลูกกล้วยเล็บมือนางระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 และได้วัดความสูงและขนาดเส้นรอบวงล า
ต้น ผลผลิต และคุณภาพผลผลิต พบว่า 

การเจริญเติบโต 

ความสูงของกล้วยเล็บมือนางในแต่ละกรรมวิธีในช่วงให้ผลผลิตซึ่งเป็นช่วงที่ต้นกล้วย

เล็บมือนางมีความสูงมากที่สุด พบว่า ต้นกล้วยเล็บมือนางรหัส 008 มีความสูงเฉลี่ยสูงสุด 228.9.4 เซนติเมตร 

โดยมีความแตกต่างทางสถิติกับกล้วยเล็บมือนางรหัส 002, 007, 001 และ 017 มีความสูงเฉลี่ย 216.2, 

214.8, 208.2 และ 181.7 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางผนวกที่ 1) 



เส้นรอบวงล าต้นของกล้วยเล็บมือนางในแต่ละกรรมวิธีในช่วงให้ผลผลิตซึ่งเป็นช่วงที่ต้นกล้วย

เล็บมือนางมีเส้นรอบวงล าต้นมากที่สุด พบว่า ต้นกล้วยเล็บมือนางรหัส 008 มีเส้นรอบวงล าต้นเฉลี่ยสูงสุด 

49.4 เซนติเมตร โดยมีความแตกต่างทางสถิติกับกล้วยเล็บมือนางรหัส 002, 001, 007 และ 017 มีเส้นรอบวง

ล าต้นเฉลี่ย 44.2, 41.9,41.7 และ 38.9 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางผนวกที่ 1) 

อายุการเก็บเกี่ยว พบว่า กล้วยเล็บมือนางในแต่ละกรรมวิธีมีอายุการเก็บเกี่ยวไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ โดยกล้วยเล็บมือนางรหัส 017 มีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยน้อยที่สุด 53.2 วัน รองลงมา

ได้แก่ กล้วยเล็บมือนางรหัส 008, 001, 007 และ 002 มีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 55.2, 55.5, 56.4 และ 56.7 

วัน ตามล าดับ (ตารางผนวกที่ 1) 

ผลผลิต 

น้ าหนักเครือของกล้วยเล็บมือนางในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกล้วย

เล็บมือนางรหัส 008 มีน้ าหนักเครือเฉลี่ยสูงสุด 5.7 กิโลกรัม รองลงมาได้แก่ กล้วยเล็บมือนางรหัส 002, 001 

มีน้ าหนักเครือเฉลี่ย 4.9, 4.7 กิโลกรัม ตามล าดับ โดยกล้วยเล็บมือนางรหัส 007 และ 017 มีน้ าหนักเครือ

เฉลี่ยต่ าสุด 4.5 กิโลกรัม (ตารางผนวกที่ 2) 

จ านวนหวีต่อเครือของกล้วยเล็บมือนางในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดย

กล้วยเล็บมือนางรหัส 008 มีจ านวนหวีต่อเครือเฉลี่ยสูงสุด 7.7 หวี รองลงมาได้แก่ กล้วยเล็บมือนางรหัส 002 

มีจ านวนหวีต่อเครือเฉลี่ย 7.2 หวี โดยกล้วยเล็บมือนางรหัส 001, 007 และ 017 มีจ านวนหวีต่อเครือเฉลี่ย

ต่ าสุด 7.0 หวี (ตารางผนวกที่ 2) 

น้ าหนักหวีของกล้วยเล็บมือนางในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกล้วย

เล็บมือนางรหัส 008 มีน้ าหนักหวีสูงสุดเฉลี่ย 664.4 กรัม รองลงมาได้แก่ กล้วยเล็บมือนางรหัส 002 และ 001 

มีน้ าหนักหวีเฉลี่ย 631.4 และ 619.2 กรัม โดยกล้วยเล็บมือนางรหัส 007 และ 017 มีน้ าหนักหวีเฉลี่ยต่ าสุด 

612.1 กรัม (ตารางผนวกที่ 2) 

จ านวนผลต่อหวีของกล้วยเล็บมือนางในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกล้วย

เล็บมือนางรหัส 008 มีจ านวนผลต่อหวีเฉลี่ยสูงสุด 17.0 ผล รองลงมาได้แก่ กล้วยเล็บมือนางรหัส 001, 002, 

007 และ 017 มจี านวนผลต่อหวีเฉลี่ย 16.4 ผล (ตารางผนวกที่ 2) 

น้ าหนักผลของกล้วยเล็บมือนางในแต่ละกรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกล้วย

เล็บมือนางรหัส 008 มีน้ าหนักผลเฉลี่ยสูงสุด 33.8 กรัม รองลงมาได้แก่ กล้วยเล็บมือนางรหัส 002 มีน้ าหนัก



ผลเฉลี่ย 32.8 กรัม โดกล้วยเล็บมือนางรหัส 001, 007 และ 017 มีน้ าหนักผลเฉลี่ยต่ าสุด 32.6 กรัม (ตาราง

ผนวกที่ 2) 

คุณภาพผลผลิต 

ความหวานของกล้วยเล็บมือนางในแต่ละกรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกล้วย

เล็บมือนางรหัส 002 มีความหวานเฉลี่ยสูงสุด 26.3 บริกซ์ รองลงมาได้แก่ กล้วยเล็บมือนางรหัส 017, 007, 

001 และ 008 มีความหวานเฉลี่ย 26.2, 26.1, 26.0 และ 25.8 บริกซ์ ตามล าดับ (ตารางผนวกที่ 3) 

ความแน่นเนื้อของกล้วยเล็บมือนางในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกล้วย

เล็บมือนางรหัส 017 มีความแน่นเนื้อเฉลี่ยสูงสุด 3.1 นิวตัน แต่ไมมี่ความแตกต่างทางสถิติกับกล้วยเล็บมือนาง

รหัส 002 และ 007 มีความแน่นเนื้อเฉลี่ย 2.95 นิวตัน แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกล้วย

เล็บมือนางรหัส 001 และ 008 มีความแน่นเนื้อเฉลี่ย 2.8 นิวตัน (ตารางผนวกที่ 3) 

สีผิวผลของกล้วยเล็บมือนางในแต่ละกรรมวิธี พบว่า มี 2 แบบใกล้เคียงกันมาก คือ สีกลุ่ม 

Yellow Group 15A/B ไดแก่ กล้วยเล็บมือนางรหัส 002 และ 007 และกลุ่ม Yellow Group 15B ไดแก่ 

กล้วยเล็บมือนางรหัส 001, 008 และ 017 (ตารางผนวกที่ 3) 

การมีขนหรือไม่มีขนของผลของกล้วยเล็บมือนางในแต่ละกรรมวิธี พบว่า กล้วยเล็บมือนางทุก

กรรมวิธีมีลักษณะผลไม่มีขน (ตารางผนวกที่ 3) 

ซึ่งสอดคล้องกับงานทดลองของ อุดมพร และคณะ (2557) ได้ท าการเปรียบเทียบพันธุ์กล้วย

เล็บมือนางในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน จ านวน 21 สายต้น พบว่า กล้วยเล็บมือนางสายต้นรหัส 008 มีการ

เจริญเติบโต และผลผลิตสูงที่สุด และ กล้วยเล็บมือนางสายต้นรหัส 001, 002, 007, 008 และ 017 มีลักษณะ

ผลไม่มีขน และ วิทยา และคณะ (2544) ได้กล่าวว่า กล้วยเล็บมือนางที่น ามาอบต้องมีผลขนาดกลางถึงใหญ่ ให้

ผลผลิตสูง การเรียงตัวของหวี และผลในหวีสวยงาม 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การการทดสอบพันธุ์กล้วยเล็บมือนางส าหรับการแปรรูป จากการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต 

และคุณภาพผลผลิตของต้นกล้วยเล็บมือนาง พบว่า กล้วยเล็บมือนางมีการเจริญเติบโตด้านความสูง และเส้น

รอบวงล าต้นเฉลี่ย 210.0 และ 43.2 เซนติเมตร อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย 55.4 วัน ส่วนผลผลิต พบว่า 

น้ าหนักเครือเฉลี่ย 4.9 กิโลกรัม จ านวนหวีต่อเครือเฉลี่ย 7.2 หวี น้ าหนักหวีเฉลี่ย 627.9 กรัม จ านวนผลต่อหวี

เฉลี่ย 16.5 ผล น้ าหนักผลเฉลี่ย 32.9 กรัม ความหวานเฉลี่ย 26.1 บริกซ์ ความแน่นเนื้อเฉลี่ย 2.9 นิวตัน และ



สีผิวผลอยู่ในกลุ่ม Yellow Group 15A/B และ Yellow Group 15B และผลมีลักษณะไม่มีขน โดยกล้วย

เล็บมือนางรหัส 008 มีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูงที่สุด อายุการเก็บเกี่ยวสั้น เหมาะส าหรับการแปรรูป 

ผลขนาดกลางถึงใหญ ่การเรียงตัวของหวี และผลในหวีสวยงามมองดนู่ารับประทาน  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้ข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ และแปลงรวบรวมพันธุ์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการขอจดทะเบียนพันธุ์กล้วย

เล็บมือนาง และได้พันธุ์กล้วยเล็บมือนางที่เหมาะสมกับการแปรรูป สามารถแนะน าส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกใน

พ้ืนที่ เป็นทีต่้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้ท่ียั่งยืนให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

11. ค าขอบคุณ 

ในการด าเนินงานศึกษาวิจัยนี้  คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อกรมวิชาการเกษตร และ 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ที่ได้กรุณาให้งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงาน ขอขอบคุณเป็น

อย่างสูงต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง และพังงา ที่ได้กรุณา

ให้สถานที่ และอุปกรณ์สนับสนุนการด าเนินงาน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อผู้เชียวชาญสุรกิติ ศรีกุล และ รศ.

ดร. ร่วมจิตร นกเขา ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ประกอบในการศึกษาวิจัย 
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13. ภาคผนวก 

*ตารางผนวกท่ี 1 แสดงค่าการเจริญเติบโตของกล้วยเล็บมือนาง 

 

การทดลอง การเจริญเติบโต 

ความสูง (เซนติเมตร) เส้นรอบวงล าต้น (เซนติเมตร) อายุการเก็บเก่ียว (วัน) 

001 208.2 c 41.9 c 55.5 

002 216.2 b 44.2 b 56.7 

007 214.8 b 41.7 c 56.4 

008 228.9 a 49.4 a 55.2 

017 181.7 d 38.9 d 53.2 

ค่าเฉลี่ย 210.0 43.2 55.4 ns 

Cv (%) 1.78 1.58 2.16 

 

ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดย DMRT ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 99ลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  
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ตารางผนวกท่ี 2 แสดงค่าผลผลิตกล้วยเล็บมือนาง 

การทดลอง ผลผลิต 

น้ าหนักเครือ 

(กิโลกรัม) 

จ านวนหวีต่อเครือ 

(หวี) 

น้ าหนักหวี 

(กรัม) 

จ านวนผลต่อหวี 

(ผล) 

น้ าหนักผล 

(กรัม) 
001 4.7 bc 7.0 b 619.2 c 16.4 b 32.6 

002 4.9 b 7.2 b 631.4 b 16.5 b 32.8 

007 4.5 c 7.0 b 613.6 d 16.3 b 32.6 

008 5.7 a 7.7 a 664.4 a 17.0 a 33.8 

017 4.5 c 7.0 b 610.8 d 16.4 b 32.6 

ค่าเฉลี่ย 4.9 7.2 627.9 16.5 32.9 ns 

Cv (%) 4.75 3.24 0.38 1.44 2.95 

 

ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดย DMRT ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95 

 

ตารางผนวกท่ี 3 แสดงค่าคุณภาพผลผลิตกล้วยเล็บมือนาง 

การทดลอง 
คุณภาพผลผลิต 

ความหวาน

(บริกซ์) 

ความแน่นเนื้อ

(นิวตัน) 

สีผิวผล การมีขนของผล 

001 26.0  2.8 b Yellow Group 15B ไม่มี 

002 26.3  2.9 ab Yellow Group 15A/B ไม่มี 

007 26.1 3.0 ab Yellow Group 15A/B ไม่มี 



008 25.8 2.8 b Yellow Group 15B ไม่มี 

017 26.2 3.1 a Yellow Group 15B ไม่มี 

ค่าเฉลี่ย 26.1 ns 2.9   

Cv (%) 2.40 5.80   

 

ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดย DMRT ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95 
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