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บทคัดยอ 

การเพิ่มคุณภาพผลผลิตกลวยไขเพื่อการสงออกแบบบูรณาการมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเทคโนโลยีการ
ผลิตกลวยไขที่ใหผลผลิตและคุณภาพสูง โดยมีพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่   หาเทคนิคการขยายพันธุกลวยไขเพื่อ
แกปญหาการขาดแคลนตนพันธุในพื้นที่ปลูกใหม  และถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตสูเกษตรกร ขยายพื้นที่
ปลูกกลวยไขใหไดผลผลิตเพียงพอกับความตองการของตลาดการดําเนินงานประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก 
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตพันธุเกษตรศาสตร 2 และกําแพงเพชรซึ่งเปนพันธุพื้นเมืองที่เหมาะสม
กับพื้นที่ในจังหวัดแพร การเพิ่มคุณภาพผลผลิตกลวยไขเพื่อการสงออกเปรียบเทียบผลผลิตของกลวยไขที่
ขยายพันธุดวยวิธีการผาหนอกับหนอขุดจากตนแม และขยายพื้นที่ปลูกกลวยไขเพื่อรองรับความตองการของ
ตลาดผลการทดลองพบวา  การผลิตกลวยไขในพื้นที่จังหวัดแพรสามารถปลูกไดทั้ง 2 พันธุ  คือ พันธุ
เกษตรศาสตร 2 และพันธุกําแพงเพชร ซึ่งมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตไมแตกตางกัน ปริมาณการใหปุย
และการไวหนอที่เพิ่มข้ึน มีผลตอนํ้าหนักผลตอหวีและจํานวนผลตอเครือไมแตกตางกัน  ดังน้ันการใหปุยที่
เหมาะสมควรใหตามผลวิเคราะหดิน  และการไวจํานวนหนอตอตนที่เหมาะสม คือ ไว 1-2 หนอ เมื่ออายุ 6 
เดือน  สวนผลผลิตของกลวยไขที่ขยายพันธุการผาหนอ มีนํ้าหนักเครือนอยกวาหนอที่ขุดแยกจากตนแมไป
ปลูก แตจํานวนหวีและจํานวนผลไมแตกตางกัน  พบวาเกษตรกรที่เขารวมโครงการจํานวน 52 เปอรเซ็นต 
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจําหนายไดในราคา 10-35 บาทตอหวี ถึงแมผลผลิตยังมีปริมาณไมเพียงพอกับการ
สงออกแตก็ไดผลตอบรับจากเกษตรกรเพิ่มข้ึน ในป 2553-2554 มีเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกมากข้ึน ทําให
สํานักงานเกษตรจังหวัดแพรรับเทคโนโลยีการผลิตกลวยไขไปขยายผลตอไป  
 
คําสําคัญ:  กลวยไข Musa (AA group),   พันธุเกษตรศาสตร 2,   พันธุกําแพงเพชร   
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Abstract 
The study was aimed to integrate the technologies in producing of the quality Kluai 

Khai in Phare province. Such the technologies comprised of utilizing suitable cultivar for the 
area, finding the best mean for reproducing sufficient banana seedlings for the new 
cultivating area, transferring of cultivation techniques to the growers, and expanding of the 
planting areas to produce reasonably adequate harvest for the need of the market. Then 4 
experiments were cautiously designed as follows: cultivar contrasting between Kasetsart 2 
and Kamphaeng Phet, the later cultivar was well adapted in Phare area, improving yield 
quality for exporting, contrasting between the buddings derived from the mother plants and 
the budlets obtained by cutting of the whole bud into the small one, and extending the 
areas of cultivation to increase yield for the need of the market. The results indicated that 
both cultivars were suitable for Phare province. It also indicated that growth and yield 
performances of them were not different statistically. Amount of fertilizer supplied and 
number of new shoots produced were correlated with fruit weight per handand number of 
fruits per brunch. For this reason, application of fertilizer should be given to the plants in 
according to the laboratory soil analysis result. In addition, after planting for 6 months, 1-2 
buds keeping were seem to suitable for a single mother plant. Relatively, the weights of 
brunches obtained from the budlet treatment were less than the one obtained from the 
whole bud treatment. However, number of hands and fruits from both treatments were not 
significantly different. Remarkably, 52% of participating growers were able to sell their 
products with the price ranging from 10-35 Baht per hand of banana. Even though the total 
harvests were not sufficient for exporting but at the end of the project, the growers were 
prepared themselves to expand the areas of cultivation in the coming season. 
 
Keywords:  Kluai Khai, Musa (AA group), Kasetsart 2, Kamphaeng Phet    
 
บทนํา  

กลวยไข  เปนผลไมที่มีประโยชนทางโภชนาการสูง ชาวจีนมีความเช่ือวาเปนผลไมมงคล มีช่ือเรียกวา 
“หวงต้ีเจียว”  หมายถึง “กลวยจักรพรรดิ”  จึงทําใหไดรับความนิยมซื้อไปรับประทาน และจัดเปนกระเชา
ของฝากเพื่อมอบใหผูใหญในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ กลวยทุกชนิดลวนดีตอสุขภาพ แตกลวยไขมีความโดดเดน
เปนพิเศษ คือ กลวยไขเปนหน่ึงในผักผลไม 7 ชนิด ที่ผูหญิงไมควรพลาด ไดแก  ลูกพรุน  ถ่ัว  บร็อคโคลี่  
กลวยไข  ฝรั่ง  แอปเปล  และสม  กลวยไขมีสารตานอนุมูลอิสระที่เรารูจักกันดี คือ เบตาแคโรทีน  มีฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระ ซึ่งในกลวยไข 100 กรัม มีสารเบตาแคโรทีนถึง 492 มิลลิกรัม   กลวยไขมีประโยชนตอสุขภาพ  
บรรเทาอาการซึมเศรา  ลดความอยากอาหาร  ชวยใหเกิดอาการผอนคลาย  อารมณผองใส  มีความสุข  รูสึก
ผอนคลาย บรรเทาอาการนอนไมหลับ  และชวยลดอันตรายที่เกิดจากความดันเลือดหรือโรคหลอดเลือดแตก
ได   ลดอัตราการเสี่ยงตอโรคหัวใจวาย   เน่ืองจากกลวยสุกมีกรดอะมิโนในปริมาณสูงกวาอาหารโปรตีนอื่น ๆ 
(ชลพรรษ, 2552) 
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ปจจุบันกลวยไขมีความตองการสงออกในปริมาณมาก  โดยมีประเทศคูคาที่สําคัญ ไดแก ประเทศจีน 
ฮองกง ญี่ปุน และสิงคโปร  สวนใหญสงออกในรูปกลวยไขสด ในป 2552 มีปริมาณการสงออก 13,000 ตัน 
มูลคา 80 ลานบาท  มีราคาสงออก 6,300 บาทตอตัน  และยังเปนที่ตองการของตลาดภายในประเทศ 
159,587 ตัน  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) เดิมแหลงปลูกกลวยไขที่สําคัญ คือ จังหวัดกําแพงเพชร  
แตผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการของตลาด  จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกกลวยไขไปยังจังหวัดอื่น ๆ จังหวัดที่
ปลูกกลวยไขเชิงเด่ียว ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร ตาก นครสวรรค สุโขทัย กาญจนบุรี และพิจิตร ในภาค
ตะวันออก และภาคใตสวนใหญปลูกแซมพืชสวน ไดแก จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดและชุมพร เชนเดียวกับที่
จังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี  โดยมีพื้นที่ปลูก 59,227 ไร  เกษตรกรสามารถผลิตกลวยไขออกสูตลาดไดตลอด
ทั้งปในพื้นที่ที่มีแหลงนํ้าเพียงพอ   แตปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพสําหรับการสงออกยังไมเพียงพอกับความ
ตองการของตลาด  สาเหตุหลักมาจากการระบาดของโรคและราคาตกตํ่า  เน่ืองจากผลผลิตสวนใหญจะออก
ในชวงฤดูกาลปกติ ระหวางเดือนสิงหาคม–กันยายน ซึ่งเปนชวงที่ในประเทศจีนมีผลไมชนิดอื่นๆ ออกสูตลาด
หลากหลายชนิด  ดังน้ันชวงเวลาที่เหมาะสมในการสงกลวยไขไปประเทศจีน คือ ชวงต้ังแตเดือนธันวาคมถึง
เมษายน (จริยา, 2552) 

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกลวยไข 70,786 ไร  ผลผลิต 168,221 ตัน  แหลงปลูกกลวยไขที่สําคัญใน
ภาคเหนือ ไดแก จังหวัด ตาก  กําแพงเพชร สุโขทัย และนครสวรรค  ภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรี  และ
ภาคกลางที่จังหวัดเพชรบุรี กลวยไข เปนที่ตองการของตลาดตางประเทศ  โดยเฉพาะ จีน  ฮองกง  ลาวและ
ญี่ปุน  ในป 2549 มีปริมาณการสงออก  10,688, 1,661, 1,405 และ  66 ตัน มีมูลคา  89.5, 14.1, 7.0  และ 
2.7  ลานบาท ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)  หากประเทศไทยมีการพัฒนาการผลิตกลวย
ไขเพื่อการสงออก  สําหรับเพิ่มรายไดของเกษตรกร  ควรมีการวางแผนปลูกกลวยไขใหไดผลผลิตออกในชวงที่
ตลาดมีความตองการมาก จะทําใหราคาของกลวยไขสูง  กลวยไขที่ปลูกในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม  เก็บ
ผลผลิตในเดือนมกราคมถึงเมษายน  ถือเปนกลวยนอกฤดูที่ตลาดมีความตองการมากและราคาคอนขางแพง  
สวนกลวยไขที่เก็บเกี่ยวในเดือนอื่น ๆ มีผลผลิตกลวยไขออกสูตลาดมากทําใหราคาตํ่า  แตในปจจุบันยังขาด
เทคโนโลยีดานการผลิตกลวยไขใหมีคุณภาพเพื่อการสงออก ดังน้ันจึงควรทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตกลวยไขใหมีคุณภาพเพื่อการสงออก 

 
วัตถุประสงค 

เพื่อหาเทคโนโลยีการผลิตกลวยไขที่ไดผลผลิตสูง  และมีคุณภาพเพื่อการสงออก โดยมีพันธุที่
เหมาะสมพันธุกับพื้นที่  เพื่อหาเทคนิคการขยายพันธุกลวยไขเพื่อแกปญหาการขาดแคลนตนพันธุในพื้นที่ปลูก
ใหม  และถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตสูเกษตรกรเพื่อขยายพื้นที่ปลูกกลวยไขใหเพียงพอกับความตองการ
ของตลาด 

 
วิธีการศึกษา 

วิธีดําเนินการแบงออกเปน 4 การทดลอง ดังน้ี 
1. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตพันธุเกษตรศาสตร 2 และพันธุกําแพงเพชร ที่เหมาะสม  
    กับพื้นที่จังหวัดแพร 
2. การเพิ่มคุณภาพผลผลิตกลวยไขเพื่อการสงออก 
3. เปรียบเทียบผลผลิตของกลวยไขที่ขยายพันธุดวยวิธี การผาหนอกับหนอขุดจากตนแม 
4. การขยายพื้นที่ปลูกกลวยไขเพื่อรองรับความตองการของตลาด 
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การทดลองท่ี 1 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตพันธุเกษตรศาสตร 2 และพันธุกําแพงเพชรท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีจังหวัดแพร 

1. ดําเนินการทดลองในพื้นที่ 2 ไร  
2. วางแผนการทดลองแบบ split-plot  จํานวน 6 ซ้ํา  แตละซ้ํามีตนกลวยไข 3 ตน 
main plot  เปนกลวยไข 2 พันธุ คือ พันธุเกษตรศาสตร 2 และพันธุกําแพงเพชร  
sub-plot ประกอบดวย  4 กรรมวิธี ไดแก   

- ตัดหญา 8 ครั้ง   
- ฉีดพนยาฆาหญา 3 ครั้ง    
- ตัดหญา 3 ครั้ง   
- คลุมพลาสติก  

3. การดูแลรักษาทุกกรรมวิธีเหมือนกัน  ไดแก ใหปุยตามผลวิเคราะหดิน โดยปลอยไปกับระบบนํ้า  
แบบระบบนํ้าหยด   

4. การบันทึกขอมูล   
-  ขอมูลการเจริญเติบโต  ไดแก ความสูง โดยวัดจากโคนตนถึงกาบใบบนสุดของยอดเสนรอบวงลําตน

วัดสูงจากโคนตน 30 เซนติเมตร เมื่อตนกลวยอายุ 40 วัน และ 180 วัน  จํานวนหนอ อายุการออกปลี และอายุการ
เก็บเกี่ยว   

-  ขอมูลผลผลิต ไดแก นํ้าหนักเครือ  จํานวนหวี  จํานวนผล  และขนาดผล   
การทดลองท่ี 2 การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตกลวยไขเพ่ือการสงออก 
การทดลองท่ี 2.1 แปลงกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 

1. วางแผนการทดลองแบบ split-plot มี 4 ซ้ํา   
main plot  ไดแก   

- ใหปุยตามผลวิเคราะหดิน   
- ใหปุย 1 เทาของผลวิเคราะหดิน   
- ใหปุย 2 เทาของผลวิเคราะหดิน   

sub-plot ประกอบดวย 4 กรรมวิธี ไดแก   
- ไวหนอ 1 หนอเมื่อตนแมอายุ 5 เดือน   
- ไวหนอ 2 หนอเมื่อตนแมอายุ 5 และ 7 เดือน   
- ไวหนอ 3 หนอเมื่อตนแมอายุ 5, 7 และ 9 เดือน  
- ไวหนอ 1 หนอเมื่อตนแมอายุ 6 เดือน  เปนกรรมวิธีควบคุม 

2. เตรียมพื้นที่ปลูก ไถตากดินประมาณ 14 วัน  ยกรองแปลงปลูก  ขนาดแปลงกวาง 150 เซนติเมตร 
ความยาวของแปลงตามพื้นที่  รองแปลงกวาง 50 เซนติเมตร  

3. สุมเก็บตัวอยางดินสงวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดิน ที่หองปฏิบัติการ สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที ่1  จังหวัดเชียงใหม  มีผลวิเคราะห คือ คาความเปนกรดเปนดาง (pH) ของดินมีความ
เหมาะสม  จึงไมจําเปนตองปรับสภาพดิน  อินทรียวัตถุตํ่า ตองใสปุยอินทรีย 6 กิโลกรัมตอตนตอป  
ฟอสฟอรัส (P) อยูในระดับที่เพียงพอ  โพแทสเซียม (K) มีปริมาณที่ตํ่าเกินไปสําหรับกลวยไข คาที่เหมาะสมคือ 
190-270 mg/kg (ตารางที่ 1-2)  แปลงที่มีปริมาณอินทรียวัตถุคอนขางตํ่าถึงตํ่ามากนอยกวา 1% ควรใส
อินทรียวัตถุใหกับดินเพื่อรักษาระดับของอินทรียวัตถุใหสูงกวา 2% ควรใชปุยอินทรีย (ปุยคอก/ปุยหมัก) ผสม
กับดินปลูกรองกนหลุมในอัตรา 3–10 กิโลกรัม/ตน   จากการศึกษาปริมาณธาตุอาหารที่กลวยไขตองการ
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ตลอดฤดูปลูก พบวาประมาณรอยละ 70-75 ถูกใชไปในระยะการเจริญเติบโตทางลําตน และอีกรอยละ 25-30 
ถูกใชในระยะใหผลผลิต  ดังน้ันการใสปุยกลวยไขจึงควรแบงการใสปุยออกเปน 2 ระยะ คือ ใสใหในระยะการ
เจริญเติบโตทางลําตน 3 สวน โดยใสครั้งแรกเมื่ออายุ 1-2 เดือนหลังปลูก ครั้งที่ 2 อายุ 3-4 เดือน ครั้งที่ 3 
อายุ 5-6 เดือน และครั้งสุดทายใสในระยะแทงปลี อายุ 7-8 เดือน 1 สวน  โดยใชแมปุยยูเรีย (46-0-0) แมปุย
ฟอสฟอรัส (0-46-0) และแมปุยโพแทสเซียม (0-0-60) ทั้งสามชนิดมาผสมคลุกเคลาใหเขากัน ในสัดสวน
ประมาณ 1 : 0.25 : 2.4 (สัดสวนโดยนํ้าหนัก) แลวจึงนําไปใสกลวยไขในอัตราประมาณ 120 กรัม/ตน/ครั้ง ใน
กรณีที่ไมสามารถหาแมปุยฟอสฟอรัส (0-46-0) ได ใหใชแมปุยยูเรีย (46-0-0) ผสมกับปุยสูตรเสมอ (15-15-15 
หรือ 16-16-16) และปุยโพแทสเซียม (0-0-60) ในอัตราสวน 1 : 1 : 3 (สัดสวนโดยนํ้าหนัก) อัตราประมาณ 
120 กรัม/ตน/ครั้ง (ชูชาติ, 2552) 

 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหดินแปลงกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 และพันธุที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

แพร  เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 
 ความเปนกรด อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 
 เปนดาง  (pH) Organic matter P K Ca Mg 
 (1:1) (%) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 
แปลงพันธุ
เกษตรศาสตร 2 

5.9* 1.44 30 93 491 144 

แปลงพันธุ
กําแพงเพชร 

6.9 1.81 70 146 1422 212 

คาเหมาะสม 6-7 2.5-3 26-42 130 1040 135 
*วิเคราะหโดยกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม 
 
ตารางท่ี 2 ปริมาณธาตุอาหารที่กลวยไขตองการตลอดฤดูปลูก  

 ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
 (กรัม/ตน) (กรัม/ตน) (กรัม/ตน) 

ปริมาณธาตุอาหารที่ควรใส
ตลอดฤดูปลูก 

60-85 15-50 190-270 

ปริมาณปุยที่แนะนํา 130-185 33-109 317-450 
 (46-0-0) (0-46-0) (0-0-60) 

ที่มา: ชูชาต ิ(2552) 
 
 
4. ใสปุยคอกรองกนหลุม อัตรา 6 กิโลกรัมตอหลุม   
5. เตรียมหนอกลวยไขที่ขุดจากตนแมพันธุเกษตรศาสตร 2 จํานวน 200 ตน   
6. ปลูกกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 ในพื้นที่ 1 ไร ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร ในเดือน
พฤษภาคม 2552  ใชระยะปลูก 2x2 เมตร  
7. ติดต้ังระบบนํ้าแบบมินิสปริงเกลอร มีหัวจายแบบนํ้าหยด  อัตราไหลของนํ้า 120 มิลลิลิตรตอ
ช่ัวโมง   และใหนํ้าสัปดาหละ 2 ครั้ง 
8. ใหปุยตามคําแนะนําจากผลวิเคราะหดิน  เมื่ออายุ 1-4  เดือน    อัตราเทากันตามผลวิเคราะหดิน
ทุกกรรมวิธี   หลังจากอายุ 5 เดือน ใหปุยและไวจํานวนหนอตามกรรมวิธี   
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9. ปฏิบัติดูแลรักษา  ตัดแตงใบและหนอทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง และกําจัดวัชพืชโดยใชเครื่องตัดหญา 
10. การบันทึกขอมูล   

-  ขอมูลการเจริญเติบโต  ไดแก ความสูง โดยวัดจากโคนตนถึงกาบใบบนสุดของยอดเสนรอ
บวงลําตนวัดสูงจากโคนตน 30 เซนติเมตร เมื่อตนกลวยอายุ 40 วัน และ 180 วัน   จํานวนหนอ  
อายุการออกปลี  และอายุการเก็บเกี่ยว   

-  ขอมูลผลผลิต ไดแก นํ้าหนักเครือ  จํานวนหวี  และจํานวนผล    
 
การทดลองท่ี 2.2 แปลงกลวยไขพันธุกําแพงเพชร 

1. วางแผนการทดลองแบบ split-plot มี 4 ซ้ํา   
main plot  ไดแก   

- ใหปุยตามผลวิเคราะหดิน   
- ใหปุย 1 เทาของผลวิเคราะหดิน   
- ใหปุย 2 เทาของผลวิเคราะหดิน   

sub-plot ประกอบดวย 4 กรรมวิธี ไดแก   
- ไวหนอ 1 หนอเมื่อตนแมอายุ 5 เดือน   
- ไวหนอ 2 หนอเมื่อตนแมอายุ 5 และ 7 เดือน   
- ไวหนอ 3 หนอเมื่อตนแมอายุ 5, 7 และ9 เดือน  
- ไวหนอ 1 หนอเมื่อตนแมอายุ 6 เดือน  เปนกรรมวิธีควบคุม 

2. เตรียมพื้นที่ปลูก ไถตากดินประมาณ 14 วัน  ยกรองแปลงปลูก  ขนาดแปลงกวาง 150 
เซนติเมตร ความยาวของแปลงตามพื้นที่  รองแปลงกวาง 50 เซนติเมตร  

3. สุมเก็บตัวอยางดินสงวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดิน ที่หองปฏิบัติการ สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม  มีผลวิเคราะห คือ คาความเปนกรดเปนดาง (pH) 
ของดินมีความเหมาะสม อินทรียวัตถุอยูในระดับปานกลาง ใสปุยอินทรีย 5 กิโลกรัมตอตนตอป 
ฟอสฟอรัส(P) อยูในระดับสูงแลว โพแทสเซียม (K) อยูในระดับที่เหมาะสม คาที่เหมาะสมคือ 
190-270 mg/kg (ตารางที่ 1-2)   

4. ใสปุยคอกรองกนหลุม อัตรา 6 กิโลกรัมตอหลุม   
5. เตรียมหนอกลวยไขที่ขุดจากตนแมพันธุเกษตรศาสตร 2 จํานวน 200 ตน   
6. ปลูกกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 ในพื้นที่ 1 ไร ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร ในเดือน

พฤษภาคม 2552  ใชระยะปลูก 2x2 เมตร  
7. ติดต้ังระบบนํ้าแบบมินิสปริงเกลอร มีหัวจายแบบนํ้าหยด  อัตราไหลของนํ้า 120 มิลลิลิตรตอ

ช่ัวโมง   และใหนํ้าสัปดาหละ 2 ครั้ง 
8. ใหปุยตามคําแนะนําจากผลวิเคราะหดิน เมื่ออายุ 1-4 เดือน อัตราเทากันตามผลวิเคราะหดินทุก

กรรมวิธี   หลังจากอายุ 5 เดือน ใหปุยและไวจํานวนหนอตามกรรมวิธี   
9. ปฏิบัติดูแลรักษา  ตัดแตงใบและหนอทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง และกําจัดวัชพืชโดยใชเครื่องตัดหญา 
10. การบันทึกขอมูล   

-  ขอมูลการเจริญเติบโต  ไดแก ความสูง โดยวัดจากโคนตนถึงกาบใบบนสุดของยอดเสนรอ
บวงลําตนวัดสูงจากโคนตน 30 เซนติเมตร เมื่อตนกลวยอายุ 40 วัน และ180 วัน  จํานวนหนอ อายุ
การออกปลี  และอายุการเก็บเกี่ยว   
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-  ขอมูลผลผลิต ไดแก นํ้าหนักเครือ จํานวนหวี และจํานวนผล   
การทดลองท่ี 3 เปรียบเทียบผลผลิตของกลวยไขท่ีขยายพันธุดวยวิธีการผาหนอกับหนอขุดจากตนแม 

ศึกษาวิธีการขยายพันธุกลวยไขใหไดปริมาณมากในระยะเวลารวดเร็ว โดยทดลองผาหนอกลวยเปน
สวนๆ ทั้งตามแนวขวางและแนวยาวของเหงา  บันทึกอัตราการตาย  และอัตราการอยูรอด  จนกระทั่งได
วิธีการผาหนอกลวยที่ใหอัตราการรอดตาย  และไดจํานวนมากที่สุด ดังตอไปน้ี   

1. เตรียมวัสดุเพาะ ไดแก แกลบดํา 2 สวน  แกลบดิบ 1 สวน และ ดิน 1 สวน ผสมใหเขากัน นําใส
ถุงพลาสติกสีดําขนาด 4x8 น้ิว ประมาณครึ่งถุง  สวนที่เหลือนําใสหลังวางช้ินสวนหนอที่ผา 

2. เลือกหนอกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 และพันธุกําแพงเพชร ที่มีอายุ 2-3 เดือน โดยเลือกจาก
ตนที่ไดตัดเครือแลวซึ่งจะไมสงผลกระทบตอผลผลิตของตนแม   เปนหนอที่สมบูรณและแข็งแรง  
สังเกตไดจาก  มีลักษณะใบแคบ  

3. นําดิน  และตัดรากออกจากหนอ  ลางทําความสะอาดหนอกลวยไขที่ตัดรากแลว  ตัดลําตนสวนที่
อยูบนดินออก   

4. ผาหนอกลวยตามแนวยาวแบงออกเปนสวนๆ  โดยหลีกเลี่ยงสวนตา จํานวนหนอที่ผาไดข้ึนอยูอยู
จํานวนตาที่อยูรอบ ๆ หนอ 

5. นําสวนหนอกลวยที่ผาได ใสถุงตาขายไนลอนตาขาย แชในถังขนาด 100 ลิตร ซึ่งมีนํ้าผสมสาร
ปองกันกําจัดเช้ือราเทอรราคลอซุปเปอรเอ็กซ อัตรา 80 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร  และสารเรง
รากตามอัตราแนะนํา  แชไวนาน  30 นาท ี นําออกผึ่งในที่รมใหพอหมาด 

6. วางเหงากลวยไขในแนวนอน เพื่อปองกันวางกลับหัว   และใหสวนตาอยูดานบน  นําวัสดุเพาะใส
ทับหนาประมาณ  2-3 เซนติเมตร  

7. รดนํ้าใหชุมอยางสม่ําเสมอ  ทิ้งไว  7-14 วัน ตนกลวยจะงอกข้ึนมาจากตา  
8. เลือกตนที่มีขนาดใกลเคียงกันอายุ 1 และ 3 เดือน นําไปปลูกในแปลงทดลอง  ระยะปลูก 2x2 

เมตร  เปรียบเทียบกับหนอที่ขุดจากตนแมอายุ 3 เดือนไปปลูก   
9. ปฏิบัติดูแลรักษา การใหนํ้า  การใหปุย  การตัดแตงหนอ  การตัดใบแกและแหงออกจากตน   
10. บันทึกอายุการแทงปลี  อายุการเก็บเกี่ยว จํานวนหวีตอเครือ  นํ้าหนักผลตอหวีและนํ้าหนักเครือ

ตอตน  เปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติโดยวิธี T-test 
 

การทดลองท่ี 4 การขยายพ้ืนท่ีปลูกกลวยไขเพ่ือรองรับความตองการของตลาด 
1. ดําเนินการทดลองในป 2552  ในพื้นที่แปลงของเกษตรกร  ใน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง  เดน

ชัย  สอง  รองกวางและวังช้ิน  จังหวัดแพร 
2. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 50 ราย  แตละรายมีพื้นที่ 2 ไร รวม

พื้นที่ทั้งหมด 100 ไร  โดยเลือกพื้นปลูกที่ที่มีแหลงนํ้าเพียงพอในชวงฤดูแลง     
3. นําหนอกลวยไขพันธุกําแพงเพชรจากแปลงของเกษตรกรในอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

จํานวน 11,250 หนอ  ไปขยายพันธุที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร 
4. ดําเนินการขยายพันธุกลวยไขดวยวิธีการผาหนอ จากหนอพันธุจํานวน 11,250 หนอ เปน 

45,000 ตน   
5. ทําการถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิต ดานการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว 

และการตลาด     
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6. สนับสนุนปจจัยการผลิตบางสวนใหแกเกษตรกร ไดแก ตนพันธุกลวยไขรายละ 800 ตน  รวม 
45,000 ตน  ปุยอินทรีย  ปุยเคมี  และอุปกรณระบบนํ้า เปนตน   

7. เกษตรกรปลูกกลวยไขในเดือน พฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2552  
8. ใหคําปรึกษาดานการผลิตและการดูแลรักษาจนกระทั่งเก็บเกี่ยว    
9. การตรวจรับรองแหลงผลิต ตามระบบการจัดการคุณภาพพืชเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับกลวยไข 

(กรมวิชาการเกษตร, 2545)   
10. ทําการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  สรุปผลและสงรายงาน 
 

ผลการศึกษา  
การทดลองท่ี 1 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2  
และพันธุกําแพงเพชรท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีจังหวัดแพร 

1.1 การเจริญเติบโต 
 หลังจากปลูกกลวยไข 3 เดือนพบวา กลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 ที่ปลูกดวยวิธีคลุมพลาสติกมี
อัตราการตายสูงถึง 45% ขณะที่หนอกลวยไขมีการเจริญเติบโตตามปกติ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะปลูกในเดือน
เมษายน ซึ่งมีอากาศรอนมาก ประกอบกับปริมาณนํ้าที่ไมพอเพียง ทําใหมีการตายสูงกวาการปลูกดวยหนอ  
ดังน้ันผลการทดลองจึงไดตัดกรรมวิธีการคลุมดินดวยพลาสติกออกไป เหลือเพียง 3 กรรมวิธี  การเปรียบเทียบ
การเจริญเติบโตโดยวัดความสูงและขนาดเสนรอบวงของลําตนที่วัดเหนือผิวดิน 30 เซนติเมตร พบวาพันธุมี
ความแตกกันเฉพาะชวงแรก เพราะขนาดของตนกลาที่นําไปปลูกมีขนาดไมเทากัน โดยพันธุเกษตรศาสตร 2 
เมื่ออายุ 40 วัน ที่ตัดหญา 8 ครั้ง ตัดหญา 3 ครั้งและใชสารกําจัดวัชพืช 3 ครั้ง และการตัดหญา 3 ครั้ง มีเสน
รอบวงของลําตนเฉลี่ย 16.42, 17.95 และ 22.64 เซนติเมตร  พันธุกําแพงเพชรมีเสนรอบวง 30.58, 24.17 
และ 22.94 เซนติเมตร  เมื่ออายุ 180 วัน พันธุเกษตรศาสตร 2 มีเสนรอบวงของลําตนเฉลี่ย 48.42, 50.92 
และ 49.56 เซนติเมตร และพันธุกําแพงเพชรมีเสนรอบวง 44.11, 45.75 และ 44.69 เซนติเมตร ตามลําดับ  
ดานความสูงก็เปนไปในลักษณะเดียวกัน (ตารางที่ 3-4)   
 
ตารางท่ี 3   เสนรอบวงของลําตนของกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2  และพันธุกําแพงเพชร เมื่ออายุ 40 วัน  

ที่มีการจัดการควบคุมวัชพืช 3 วิธี  ในเดือนมิถุนายน 2550  ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
แพร  

 เสนรอบวงลําตน (เซนติเมตร) 
พันธุ ตัดหญา 8 ครั้ง ตัดหญา 3 ครั้ง  

ใชสารกําจัดวัชพืช 3 ครั้ง 
ตัดหญา 3 ครั้ง 

เกษตรศาสตร 2 7.081 7.11 8.00 
กําแพงเพชร 18.97 17.83 16.94 
 LSD (p = 0.05) = 2.39  เซนติเมตร CV(a) = 17.29%   
 LSD (p = 0.01) = 3.53  เซนติเมตร CV(b) =  12.01% 
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ตารางท่ี 4 เสนรอบวงของลําตนของกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 และพันธุกําแพงเพชร อายุ 180 วัน  ที่มี
การจัดการควบคุมวัชพืช 3 วิธี  ในเดือนตุลาคม 2550  ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร  

 เสนรอบวงลําตน (เซนติเมตร) 
พันธุ  

ตัดหญา 8 ครั้ง 
ตัดหญา 3 ครั้ง  

ใชสารกําจัดวัชพืช 3 ครั้ง 
 

ตัดหญา 3 ครั้ง 
เกษตรศาสตร 2 48.42 50.92 49.56 
กําแพงเพชร 44.11 45.75 44.69 
 LSD (p = 0.05) = 8.82 เซนติเมตร  CV(a) = 18.91% 
 LSD (p = 0.01) = 13.30 เซนติเมตร  CV(b) = 9.58% 
 

1.2 อายุการออกปล ีและอายุการเก็บเก่ียว   
อายุการแทงปลีของกลวยไข 2 พันธุ พบวาแทงปลีไมพรอมกันกลวยไขพันธุกําแพงเพชรแทงปลีกอน 

คือ เริ่มแทงหลังปลูกได 232 วัน อายุการเก็บเกี่ยวพันธุกําแพงเพชรเฉลี่ย 304 วัน ในขณะที่พันธุเกษตรศาสตร 
2 แทงปลีเมื่ออายุ 276 หลังการปลูก  อายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 331 วัน ชา ซึ่งกวาพันธุกําแพงเพชรประมาณ 
26 วัน  

1.3 ผลผลิต 
การเปรียบเทียบผลผลิต ไดแก นํ้าหนักเครือ จํานวนหวีตอเครือ จํานวนผลตอเครือ นํ้าหนักหวีที่ 2 

และ จํานวนผลของหวีที่ 2 พบวาพันธุ (main plot)  วิธีการกําจัดวัชพืช (subplot) ของกลวยไขทั้ง 2 พันธุ 
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  สวนการเกิดปฏิกิริยารวม (interaction) ระหวางพันธุและวิธีการกําจัดวัชพืช 
พบวา เกิดข้ึนกับ 2 ตัวแปร คือ จํานวนหวีตอเครือ และ จํานวนผลของหวีที่ 2 ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดย
พันธุเกษตรศาสตร 2 มีจํานวนหวีเฉลี่ย 6.47 หวีตอเครือ  มีนํ้าหนักเครือเฉลี่ย 7.27 กิโลกรัมตอเครือ  และมี
จํานวนผลเฉลี่ย 113.27 ผลตอเครือ  สวนพันธุกําแพงเพชร มีจํานวนหวีเฉลี่ย 5.78 หวีตอเครือ  มีนํ้าหนัก
เครือเฉลี่ย 6.78 กิโลกรัมตอเครือ  และมีจํานวนผลเฉลี่ย 95.86 ผลตอเครือ  (ตารางที่ 5-7) 

 
ตารางท่ี 5 จํานวนหวีตอเครือของกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2  และพันธุกําแพงเพชร ที่มีการจัดการควบคุม 

   วัชพืช 3  วิธี ต้ังแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2551  ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร  
 
 จํานวนหวีตอเครือ (หวี) 
พันธุ  

ตัดหญา 8 ครั้ง 
ตัดหญา 3 ครั้ง ใชสารกําจัด

วัชพืช 3 ครั้ง 
 

ตัดหญา 3 ครั้ง 
เกษตรศาสตร 2 6.471 6.47 6.03 
กําแพงเพชร 5.78 6.00 6.25 
 LSD (p = 0.05) = 0.77  หวีตอเครือ  CV(a) = 12.70% 
 LSD (p = 0.01) = 1.16  หวีตอเครือ CV(b) =  6.46% 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 304 

ตารางท่ี 6 นํ้าหนักเครือของกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2  และพันธุกําแพงเพชร ที่มีการจัดการควบคุมวัชพืช 
3 วิธี  ต้ังแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2551ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร  

  การควบคุมวัชพืช  
 

พันธุ 
 

ตัดหญา 8 ครั้ง 
ตัดหญา 3 ครั้ง ใชสารกําจัด

วัชพืช 3 ครั้ง 
 

ตัดหญา 3 ครั้ง 
เกษตรศาสตร 2 7.27* 8.80 7.53 
กําแพงเพชร 6.78 7.43 7.62 
 LSD (p = 0.05) = 2.13 กิโลกรัม CV(a) = 25.19% 
 LSD (p = 0.01) = 3.13 กิโลกรัม CV(b) = 18.56% 
 
ตารางท่ี 7 จํานวนผลตอเครือของกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 และพันธุกําแพงเพชร ที่มีการจัดการควบคุม

วัชพืช      3  วิธี  ต้ังแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2551  ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร  
  การควบคุมวัชพืช  
พันธุ  

ตัดหญา 8 ครั้ง 
ตัดหญา 3 ครั้ง ใชสารกําจัด

วัชพืช 3 ครั้ง 
 

ตัดหญา 3 ครั้ง 
เกษตรศาสตร 2 113.271 112.06 107.42 
กําแพงเพชร 95.86 104.28 108.17 
 LSD (p = 0.05) = 18.77 ผลตอเครือ  CV(a) = 18.00% 
 LSD (p = 0.01) = 28.38 ผลตอเครือ CV(b) =  8.72% 

 
การทดลองท่ี 2 การเพ่ิมคุณภาพผลผลิตกลวยไขเพ่ือการสงออก 

การทดลองท่ี 2.1 แปลงกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 
2.1 จํานวนหวีตอเครือ 
ปริมาณการใหปุย (mainplot) ไมมีผลตอจํานวนหวีตอเครือของผลผลิตกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 

เมื่อไวหนอจํานวนการไวหนอ (subplot) ต้ังแต 1-3 หนอ  การใหปุยตามผลวิเคราะหดินมีจํานวนหวีตอเครือ
เฉลี่ย 4.00-5.25 หวีตอเครือ  การใหปุยเพิ่มข้ึน 1 เทาของผลวิเคราะหดิน มีจํานวนหวีตอเครือเฉลี่ย 4.50-
5.50 หวีตอเครือ  และการใหปุยเพิ่มข้ึน 2 เทาของผลวิเคราะหดินมีจํานวนหวีตอเครือเฉลี่ย 5.25-5.75 หวีตอ
เครือ (ตารางที่ 8 )   

 
ตารางท่ี 8 จํานวนหวีตอเครือกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2  เมื่อใหปุยในอัตราตาง ๆ  ต้ังแตเดือนมกราคมถึง

มีนาคม 2551 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร 
 จํานวนหวีตอเครือของตนแม 
อัตราการใหปุย 1 หนอ เม่ือตนแม

อายุ 5 เดือน 
2 หนอ เม่ือตนแม
อายุ 5, 7 เดือน 

3 หนอ เม่ือตนแม 
อายุ 5, 7, 9 เดือน 

1 หนอ  เม่ือตนแม
อายุ 6 เดือน 

ใหปุยตามผลวิเคราะหดิน 5.00 4.00 4.75 5.25 
ใหปุยเพิ่มขึ้น 1 เทา 
ของผลวิเคราะหดิน 

5.25 5.50 5.50 4.50 

ใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทา 
ของผลวิเคราะหดิน 

5.75  5.25 5.75 5.75 

LSD (p = 0.05) = 0.82 หวี  CV (a) = 14.81  CV (b) = 14.75 
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2.3 นํ้าหนักผลตอหวี 
ปริมาณการใหปุยที่เพิ่มข้ึน ไมมีผลตอนํ้าหนักผลตอครือกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 เมื่อไวหนอ

จํานวนการไวหนอเพิ่มข้ึน  การใหปุยตามผลวิเคราะหดินผลกลวยไขมีนํ้าหนักตอเครือเฉลี่ย 3.50-4.73 
กิโลกรัมตอเครือ การใหปุยเพิ่มข้ึน 1 เทาของผลวิเคราะหดิน มีนํ้าหนักผลตอเครือเฉลี่ย 3.38-5.05 กิโลกรัม
ตอเครือ และการใหปุยเพิ่มข้ึน 2 เทาของผลวิเคราะหดินมีนํ้าหนักผลตอเครือเฉลี่ย 3.91-5.00 กิโลกรัมตอ
เครือ ซึ่งมีความแตกตางที่สถิติ (ตารางที่ 9 )   

 
ตารางท่ี 9 นํ้าหนักผลตอเครือ  ของกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2  ที่ใหปุย 3 ระดับ  การไวหนอจํานวน 1-3 

หนอเมื่อตนแมอายุ 5-9 เดือน  ต้ังแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2551 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรแพร  

 นํ้าหนักผลตอเครือ (กิโลกรัม) 
อัตราการใหปุย 1 หนอ เม่ือตนแม

อายุ 5 เดือน 
2 หนอ เม่ือตนแม
อายุ 5, 7 เดือน 

3 หนอ เม่ือตนแม 
อายุ 5, 7, 9 เดือน 

1 หนอ  เม่ือตนแม
อายุ 6 เดือน 

ใหปุยตามผลวิเคราะหดิน 3.50 3.73 3.95 4.73 
ใหปุยเพิ่มขึ้น 1 เทา 
ของผลวิเคราะหดิน 

4.50 4.73 5.05 3.38 

ใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทา 
ของผลวิเคราะหดิน 

4.45 3.91 4.23 5.00 

  LSD (p = 0.05) = 1.21 กิโลกรัม CV (a) = 20.02 % 
LSD (p = 0.05) = 1.71 กิโลกรัม CV (b) = 17.87 % 
 
2.4 จํานวนผลตอเครือ การใหปุยตามผลวิเคราะหดิน ใหจํานวนผลตอเครือเฉลี่ย 55.75-78.25 ผล  

การใหปุยเพิ่มข้ึน 1 เทาของผลวิเคราะหดิน มีจํานวนผลเฉลี่ย 67.50-87.75 ผลตอเครือ  และการใหปุย
เพิ่มข้ึน 2 เทาของผลวิเคราะหดินมีจํานวนผลเฉลี่ย 74.75-94.25 ผลตอเครือ  ถึงแมการเพิ่มอัตราการใหปุย
จะทําใหจํานวนผลเพิ่มมากข้ึนแตก็ไมมีความแตกตางทางสถิติ  (ตารางที่ 10 )   

 
ตารางท่ี 10 จํานวนผลตอเครือ  ของกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2  ที่ใหปุย 3 ระดับ  การไวหนอจํานวน 1-3 

หนอเมื่อตนแมอายุ 5-9 เดือน  ต้ังแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2551 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรแพร  

 จํานวนผลตอเครือ  (ผล) 
อัตราการใหปุย 1 หนอ เม่ือตนแม

อายุ 5 เดือน 
2 หนอ เม่ือตนแม
อายุ 5, 7 เดือน 

3 หนอ เม่ือตนแม 
อายุ 5, 7, 9 เดือน 

1 หนอ  เม่ือตนแม
อายุ 6 เดือน 

ใหปุยตามผลวิเคราะหดิน 78.25 55.75 74.25 76.00 
ใหปุยเพิ่มขึ้น 1 เทา 
ของผลวิเคราะหดิน 

84.00 87.75 75.25 67.50 

ใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทา 
ของผลวิเคราะหดิน 

83.75 74.75 93.00 94.25 

  LSD (p = 0.05) = 22.10 ผล  CV (a) = 18.25 % 
     CV (b) = 18.55 % 
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การทดลองท่ี 2.2 แปลงกลวยไขพันธุกําแพงเพชร 
2.1 จํานวนหวีตอเครือ ผลของปริมาณการใหปุยตอจํานวนหวีตอเครือของผลผลิตกลวยไขพันธุ

กําแพงเพชร คือ การใหปุยตามผลวิเคราะหดินมีจํานวนหวีตอเครือเฉลี่ย 5.75-6.79 หวีตอเครือ  การใหปุย
เพิ่มข้ึน 1 เทาของผลวิเคราะหดิน มีจํานวนหวีตอเครือเฉลี่ย 5.38-7.04 หวีตอเครือ  และการใหปุยเพิ่มข้ึน 2 
เทาของผลวิเคราะหดินมีจํานวนหวีตอเครือเฉลี่ย 5.25-6.28 หวีตอเครือ ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติ (ตาราง
ที่ 11 )    
ตารางท่ี 11 จํานวนหวีตอเครือกลวยไขพันธุกําแพงเพชร  ที่ใหปุย 3 ระดับ  การไวหนอจํานวน 1- 3 หนอเมื่อ

ตนแมอายุ 5-9 เดือน ต้ังแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2551 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร 
 จํานวนหวีตอเครือ (หวี) 
อัตราการใหปุย 1 หนอ เม่ือตนแม

อายุ 5 เดือน 
2 หนอ เม่ือตนแม
อายุ 5, 7 เดือน 

3 หนอ เม่ือตนแม 
อายุ 5, 7, 9 เดือน 

1 หนอ  เม่ือตนแม
อายุ 6 เดือน 

ใหปุยตามผลวิเคราะหดิน 5.791 5.75 6.63 6.79 
ใหปุยเพิ่มขึ้น 1 เทา 
ของผลวิเคราะหดิน 

5.81 7.04 6.00 5.38 

ใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทา 
ของผลวิเคราะหดิน 

6.28 6.13 5.67 5.25 

 LSD (p = 0.05) = 1.02 หวี  CV (a) = 12.35 % 
 CV (b) = 11.15 % 

 
2.2 จํานวนผลตอเครือ การใหปุยตามผลวิเคราะหดิน ใหจํานวนผลตอเครือเฉลี่ย 86.75108.25 ผล  

การใหปุยเพิ่มข้ึน 1 เทาของผลวิเคราะหดิน มีจํานวนผลเฉลี่ย 85.75-103.50 ผลตอเครือ  และการใหปุย
เพิ่มข้ึน 2 เทาของผลวิเคราะหดินมีจํานวนผลเฉลี่ย 75.00-102.00 ผลตอเครือ ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติ  
(ตารางที่ 12 )   
 
ตารางท่ี 12  จํานวนผลตอเครือกลวยไขพันธุกําแพงเพชร ที่ใหปุย 3 ระดับ  การไวหนอจํานวน 1-3 หนอเมื่อ

ตนแม อายุ  5-9 เดือน  ต้ังแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2551 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
แพร  

 จํานวนหวีตอเครือ  (หวี) 
อัตราการใหปุย 1 หนอ เม่ือตนแม

อายุ 5 เดือน 
2 หนอ เม่ือตนแม
อายุ 5, 7 เดือน 

3 หนอ เม่ือตนแม 
อายุ 5, 7, 9 เดือน 

1 หนอ  เม่ือตนแม
อายุ 6 เดือน 

ใหปุยตามผลวิเคราะหดิน 89.75 86.75 87.75 108.25 
ใหปุยเพิ่มขึ้น 1 เทา 
ของผลวิเคราะหดิน 

103.50 86.50 96.50 85.75 

ใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทา 
ของผลวิเคราะหดิน 

102.00 88.75 85.50 75.00 

  LSD (p = 0.05) = 23.26 ผล CV (a) = 16.85 % 
    CV (b) = 16.72 % 
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2.3 นํ้าหนักผลตอเครือ 
การใหปุยตามผลวิเคราะหดินผลกลวยไขมีนํ้าหนักผลตอเครือเฉลี่ย 4.30-6.06 กิโลกรัมตอเครือ  การ

ใหปุยเพิ่มข้ึน 1 เทาของผลวิเคราะหดิน มีนํ้าหนักผลเฉลี่ย 3.73-4.28 กิโลกรัมตอเครือ  และการใหปุยเพิ่มข้ึน 
2 เทาของผลวิเคราะหดินมีนํ้าหนักผลเฉลี่ย 2.93-4.79 กิโลกรัมตอเครือ ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติ (ตารางที่ 
13)   
ตารางท่ี 13  นํ้าหนักผลตอหวีของกลวยไขพันธุกําแพงเพชร ที่ใหปุย 3 ระดับ  การไวหนอจํานวน 1-3 หนอ 

เมื่อตนแมอายุ 5-9 เดือน ต้ังแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2551 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรแพร  

 นํ้าหนักผลตอเครือ  (กิโลกรัม) 
อัตราการใหปุย 1 หนอ เม่ือตนแม

อายุ 5 เดือน 
2 หนอ เม่ือตนแม
อายุ 5, 7 เดือน 

3 หนอ เม่ือตนแม 
อายุ 5, 7, 9 เดือน 

1 หนอ  เม่ือตนแม
อายุ 6 เดือน 

ใหปุยตามผลวิเคราะหดิน 4.35 4.33 4.30 6.06 
ใหปุยเพิ่มขึ้น 1 เทา 
ของผลวิเคราะหดิน 

4.28 4.18 4.05 3.73 

ใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทา 
ของผลวิเคราะหดิน 

4.79 4.58 4.38 2.93 

  LSD (p = 0.05) = 1.61 กิโลกรัม  CV (a) = 32.59 % 
LSD (p = 0.01) = 2.32 กิโลกรัม  CV (b) = 19.46 % 
 
2.4 จํานวนผลตอเครือ 
การใหปุยตามผลวิเคราะหดิน ใหจํานวนผลตอเครือเฉลี่ย 86.75-108.25 ผล  การใหปุยเพิ่มข้ึน 1 

เทาของผลวิเคราะหดิน มีจํานวนผลเฉลี่ย 85.75-103.50 ผลตอเครือ  และการใหปุยเพิ่มข้ึน 2 เทาของผล
วิเคราะหดินมีจํานวนผลเฉลี่ย 75.00-102.00 ผลตอเครือ ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติ  (ตารางที่ 14 )   

 
ตารางท่ี 14 จํานวนผลตอเครือ  ของกลวยไขพันธุกําแพงเพชร  ที่ใหปุย 3 ระดับ  การไวหนอจํานวน 1-3 

หนอ เมื่อตนแมอายุ 5-9 เดือน  ต้ังแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2551 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรแพร  

 จํานวนผลตอเครือ  (ผล) 
อัตราการใหปุย 1 หนอ เม่ือตนแม

อายุ 5 เดือน 
2 หนอ เม่ือตนแม
อายุ 5, 7 เดือน 

3 หนอ เม่ือตนแม 
อายุ 5, 7, 9 เดือน 

1 หนอ  เม่ือตนแม
อายุ 6 เดือน 

ใหปุยตามผลวิเคราะหดิน 89.75 86.75 87.75 108.25 
ใหปุยเพิ่มขึ้น 1 เทา 
ของผลวิเคราะหดิน 

103.50 86.50 96.50 85.75 

ใหปุยเพิ่มขึ้น 2 เทา 
ของผลวิเคราะหดิน 

102.00 88.75 85.50 75.00 

  LSD (p = 0.05) = 23.26 ผล  CV (a) = 16.85 % 
     CV (b) = 16.72 % 
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การทดลองท่ี 3 เปรียบเทียบผลผลิตของกลวยไขท่ีขยายพันธุดวยวิธีการผาหนอกับหนอขุดจากตนแม 
3.1 เปรียบเทียบผลผลิตกลวยไขท่ีปลูกดวยหนอขุดกับหนอผาอายุ 1 เดือน 

ผลผลิตกลวยไขที่ปลูกดวยหนอขุดมีนํ้าหนักหวีตอเครือ 5.31 กิโลกรัม มากกวาตนกลวยที่ปลูกดวย
หนอผาอายุ 1 เดือน มีนํ้าหนัก 3.80 กิโลกรัม ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ สวนจํานวน
หวีตอเครือของตนกลวยที่ปลูกดวยหนอขุดจากตนแมเฉลี่ย 6.25 หวี ตนกลวยที่ปลูกดวยหนอผาอายุ 1 เดือน 
เฉลี่ย 4.95 หวี  จํานวนผลตอเครือของตนกลวยที่ปลูกดวยหนอขุดจากตนแมเฉลี่ย 98.35 ผล ที่ปลูกดวยหนอ
ผาอายุ 1 เดือน มีจํานวนผลเฉลี่ย 74.41 ผลตอเครือ  ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติ (ตารางที่ 15) 
 
ตารางท่ี 15  จํานวนหวีตอเครือ  นํ้าหนักหวีตอเครือ  จํานวนผลตอหวี ของกลวยไขพันธุกําแพงเพชรที่ปลูก

ดวยหนอผาอายุ 1 เดือน และหนอขุดจากตนแม  ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร เดือน
มิถุนายนถึงกันยายน  2553 

หนอพันธุ จํานวนหวีตอเครือ  
(หวี) 

นํ้าหนักหวีตอเครือ 
(กก.) 

จํานวนผลตอเครือ 
(ผล) 

หนอขุดจากตนแม 6.25 5.31 98.35 
หนอผาอายุ 1 เดือน 4.95 3.80 74.40 
Student’s t 5.11ns 3.57** 4.83ns 
ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ เปรียบเทียบในคอลัมน 
** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 % เปรียบเทียบโดยวิธี Student’ t 
 
3.2 เปรียบเทียบผลผลิตกลวยไขท่ีปลูกดวยหนอขุดกับหนอผาอายุ 3 เดือน 

ผลผลิตกลวยไขที่ปลูกดวยหนอขุดมีนํ้าหนักหวี 5.31 กิโลกรัมตอเครือ มากกวาตนกลวยที่ปลูกดวย
หนอผาอายุ 1 เดือน มีนํ้าหนัก 4.88 กิโลกรัมตอเครือ ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ สวน
จํานวนหวีตอเครือของตนกลวยที่ปลูกดวยหนอขุดจากตนแมเฉลี่ย 6.25 หวีตอเครือ ตนกลวยที่ปลูกดวยหนอ
ผาอายุ 1 เดือน เฉลี่ย 4.95 หวีตอเครือ  จํานวนผลตอเครือของตนกลวยที่ปลูกดวยหนอขุดจากตนแมเฉลี่ย 
98.35 ผลตอเครือ ที่ปลูกดวยหนอผาอายุ 1 เดือน มีจํานวนผลเฉลี่ย 74.41 ผลตอเครือ  ซึ่งไมมีความแตกตาง
ทางสถิติ (ตารางที่ 16) 
 
ตารางท่ี 16  จํานวนหวีตอเครือ  นํ้าหนักหวีตอเครือ  จํานวนผลตอหวี ของกลวยไขพันธุกําแพงเพชรที่ปลูก

ดวยหนอผาอายุ 3 เดือน และหนอขุดจากตนแม  ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร เดือน
มิถุนายนถึงกันยายน  2553 

หนอพันธุ จํานวนหวีตอเครือ 
(หวี) 

นํ้าหนักหวีตอเครือ 
(กก.) 

จํานวนผลตอเครือ 
(ผล) 

หนอขุดจากตนแม 6.251 5.31 98.35 
หนอผาอายุ 3 เดือน 5.45 4.88 88.65 
Student’s t 2.73ns 0.86** 1.44ns 
ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ เปรียบเทียบในคอลัมน 
** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 % เปรียบเทียบโดยวิธี Student’ t 
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3.3 เปรียบเทียบผลผลิตกลวยไขท่ีปลูกดวยตนท่ีไดจากหนอผาอายุ 1 เดือน กับอายุ 3 เดือน 
ผลผลิตกลวยไขที่ปลูกดวยหนอผาอายุ 3 เดือน มีนํ้าหนักหวี 4.88 กิโลกรัมตอเครือ มากกวาตนกลวย

ที่ปลูกดวยหนอผาอายุ 1 เดือน ซึ่งมีนํ้าหนัก 3.80 กิโลกรัมตอเครือ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สวนจํานวนหวีตอเครือของตนกลวยที่ปลูกดวยหนอหนอผาอายุ 3 เดือน มี 5.45 หวีตอเครือ ตนกลวยที่
ปลูกดวยหนอผาอายุ 1 เดือน เฉลี่ย 4.95 หวีตอเครือ ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติ สวนจํานวนผลตอเครือ
ของตนกลวยที่ปลูกดวยหนอผาอายุ 3 เดือน เฉลี่ย 88.65 ผลตอเครือ มากกวาตนที่ปลูกดวยหนอผาอายุ 1 
เดือน มีจํานวนผลเฉลี่ย 74.40 ผลตอเครือ  ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (ตารางที่ 17) 
 
ตารางท่ี 17   จํานวนหวีตอเครือ  นํ้าหนักหวีตอเครือ  จํานวนผลตอหวี ของกลวยไขพันธุกําแพงเพชรที่ปลูก

ดวยหนอผาอายุ 1 เดือน และหนอผาอายุ 3 เดือน  ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร 
เดือนมิถุนายนถึงกันยายน  2553 

หนอพันธุ จํานวนหวีตอเครือ 
(หวี) 

นํ้าหนักหวีตอเครือ 
(กก.) 

จํานวนผลตอเครือ 
(ผล) 

หนอผาอายุ 1 เดือน 4.951 3.80 74.40 
หนอผาอายุ 3 เดือน 5.45 4.88 88.65 
Student’s t 2.19ns 3.71* 2.27** 
ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ เปรียบเทียบในคอลัมน 
*  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 %  
** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 % เปรียบเทียบโดยวิธี Student’ t 

 
การขยายพันธุกลวยไข ทําไดหลายวิธี  ไดแก  การขุดหนอจากตนแมแลวนําไปปลูก เปนวิธีการที่งาย

และนิยมทําโดยทั่วไป  การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ เปนวิธีการที่ทําใหไดตนพันธุเปนจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว   
แตตองมีวัสดุ  อุปกรณ และหองปฏิบัติการ และการขยายพันธุอีกวิธีหน่ึงที่เกษตรกรสามารถทําไดเอง คือ การ
ผาหนอกลวย ทําโดยการนําเหงาของกลวยมาผาเปนสวนๆ แลวนําไปเพาะในวัสดุปลูก วิธีน้ีดูแลรักษาไดงาย 
ใชเวลาไมนาน  สามารถวางแผนการปลูกลวงหนาได   การขยายพันธุโดยวิธีผาหนอเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มี
หนอตนกลวยไขไมเพียงพอ  แตมีขอเสียคือ  ตนกลวยที่ไดจากการผาหนอจะโผลข้ึนมาไมพรอมกันใน
ระยะแรก  หลังจากนําไปปลูกมีการจัดการ  ไดแก  การใหนํ้า  การใหปุย  การตัดแตงหนอ  การตัดใบแกและ
แหงออกจากตน  และการปองกันกําจัดโรคและแมลงอยางถูกวิธี  จะทําใหตนกลวยไขแทงปลีในระยะเวลาไม
แตกตางกันมากนัก  และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตต้ังแตอายุ 9-12 เดือน   ข้ึนอยูกับความอุดมสมบูรณของลํา
ตน  
การทดลองท่ี 4 การขยายพ้ืนท่ีปลูกกลวยไขเพ่ือรองรับความตองการของตลาด 

เปนโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแพร ในประเด็นยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  โดยไดรับงบประมาณจังหวัดประจําปงบประมาณ 2552 มีวัตถุประสงคเพื่อขยายพื้นที่ปลูก
กลวยไขในพื้นที่จังหวัดแพร  ใหไดผลผลิตกลวยไขเพียงพอตอการของตลาด และเปนพืชทางเลือกใหเกษตรกร  
ผลการการดําเนินงานพบวา  เกษตรกรที่เขารวมโครงการรอยละ 52 ของทั้งหมด สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได  
โดยผลผลิตที่ไดมีคุณภาพตามที่ตลาดตองการ แตปริมาณผลผลิตยังไมเพียงพอสําหรับการสงออก  เน่ืองจาก
พื้นที่ปลูกยังมีนอย  จึงจําหนายภายในจังหวัดแพร ราคาผลผลิตต้ังแตหวีละ 10-35 บาท  ซึ่งเปนราคาสูงกวา
ราคากลวยไขที่ผูประกอบการผูสงออกใหเกษตรกรหากจะสงออก สวนเกษตรกรที่เหลืออีกรอยละ 48 พบวา
ตนกลวยไขไดรับนํ้าไมเพียงพอในชวงฤดูแลง  ทําใหไดผลผลิตนอย ใชบริโภคภายในครัวเรือนและจําหนายบาง
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ภายในหมูบาน  ในป 2553 ถึง 2554  หลังสิ้นสุดโครงการเกษตรกรยังไดจําหนายตนพันธุใหกับเกษตรกรราย
อื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดแพรจังหวัดใกลเคียง ราคาตนพันธุตนละ 5 บาท  เพื่อขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากข้ึน  
ผลผลิตที่ไดมีการตรวจรับรองคุณภาพตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับกลวยไข เพื่อใหไดผลผลิตมี
คุณภาพ  
 
วิจารณและสรุปผล  

กลวยไขที่สงออกในภาคเหนือตอนลาง สวนใหญมีหวีที่สมบูรณสามารถสงออกได 6 หวี และในแตละ
หวีตองมีจํานวนผล 12 ผลข้ึนไป หากหวีใดไมมีจํานวนตามที่กําหนดจะกลายเปนกลวย ”แถมหรือกลวยเหมา” 
ซึ่งจําหนายในตลาดภายในประเทศ (เบญจมาศ, 2551)  กลวยที่มีคุณภาพมีลักษณะ คือ เปนกลวยครบทั้งผล  
เน้ือแนน  มีความสด  ผลไมเนาเสียซึ่งไมเหมาะในการบริโภค  สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได  
ไมมีรอยชํ้าที่เดนชัด  ผลและข้ัวผลมีรูปรางปกติ  ข้ัวผลไมเสียหายจากเช้ือราหรือเหี่ยวแหง  ไมมีศัตรูพืชติดไป
กับผลผลิต  ไมมีความเสียจากการเขาทําลายของศัตรูพืช  ไมมีเกสรแหงติดอยู  ไมมีความเสียหายเน่ืองจาก
อุณหภูมิตํ่าหรือสูง  ไมมีความช้ืนที่ผิดปกติจากภายนอกผล  ไมรวมหยดนํ้าที่เกิดหลังจากนําออกหองเย็น และ
จากการเก็บรักษาในสภาวะปรับอากาศ  ไมมีกลิ่นและรสชาติแปลมปลอม สําหรับกลวยที่เปนหวี  ข้ัวหวีมี
สภาพสมบูรณ  รอยตัดดานขวางเรียบสะอาด  ไมฉีกขาด  ไมมีบาดแผลจากการตัดแตงที่มีผลกระทบตอ
รูปลักษณผลผลิต  (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2548)    

การใหปุยตามผลวิเคราะหดินเปนอัตราที่เหมาะสมสําหรับความตองการของกลวยไข  ถึงแมมีการไว
จํานวนหนอที่เพิ่มข้ึน  ซึ่งในความเปนจริงแลวจํานวนหนอเพิ่มข้ึนนาจะตองการปุยเพิ่มข้ึน  และควรใหนํ้าหนัก
ผลผลผลิตเพิ่มข้ึนดวย  แตผลการทดลองไมไดเปนอยางน้ันอาจเปนเพราะในระยะติดผลผลิตการใหนํ้าอาจไม
เพียงพอเน่ืองจากเกิดภาวะแลงจัด 

การไวจํานวนหนอตอตนที่เหมาะสม คือ ไว 1-2 หนอ เมื่ออายุ 5-6 เดือน สําหรับการเลือกหนอที่ดีไว
เพื่อใหออกผลตอไป ควรเลือกหนอที่มีรากลึกและแข็งแรง เรียกวาหนอตาม (follows)  หนอตามจะตกปลีและ
เก็บเกี่ยวหลังจากเก็บเกี่ยวตนแม 4-6 เดือน ปกติจะไวหนอตามประมาณ 1-2 หนอ โดยหนอที่ 1 และหนอที่ 
2 อายุหางกันประมาณ 4 เดือน การทําลายหนอตามโดยวิธีการขุดไมควรทําขณะที่ตนแมเริ่มตกปลีเพราะมี
ผลกระทบตอผลผลิต  ควรใชวิธีการปาดหนอ (เบญจมาศ, 2534)   และปญหาในการปลูกกลวยไขของ
เกษตรกร  คือ การแทงหนอของกลวยออกมามาก  เกิดการแยงอาหารจากตนแม ทําใหตนแมใหผลผลิตตํ่า ผล
กลวยมีขนาดเล็ก  จํานวนหวีตอเครือนอยลง และทําใหตนแมตกเครือชา (ศักด์ิสิทธ์ิ, 2534)  และจากการ
คัดเลือกพันธกลวยไขในแปลงปลูกของเกษตรกรที่เปนการคา  พบวากลวยไขกลุม AA  การเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของกลวยไขรุนที่ 2 ดีกวารุนที่ 1 จํานวนผลตอหวีมากกวา  แตขนาดผลเล็กกวารุนที่ 1  แตการ
เจริญเติบโต  ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตมีความแตกตางกันในแตละแปลงแตละรุน  ข้ึนอยูกับ
สภาพแวดลอมและการดูแลรักษา (กัลยานี และคณะ,  2544) 

การขยายผลสูเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพร มีความเปนไปไดเน่ืองจากสภาพพื้นที่มีเหมาะสมกับ
การปลูกกลวยไขจํานวน 13,025 ไร อยูบริเวณที่ราบตอนกลางของจังหวัด ตามแนวสองฝงแมนํ้ายม และตาม
แหลงนํ้าอื่น ๆ   เปนที่ราบลุมแมนํ้า ดินมีความอุดมสมบูรณดวยดินตะกอนนํ้าพา  กลุมชุดดินมีความ
หลากหลาย ลักษณะของดินสวนใหญเปนดินลึก มีการระบายนํ้าตํ่า–ปานกลาง การกักเก็บนํ้าในดินจึงมีมาก  มี
แหลงนํ้าสําหรับการเกษตรจํานวนมาก และอยูใกลกับเขตพื้นที่ชลประทานขนาดใหญ  (ถาวร และคณะ, 
2553)   
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การผลิตกลวยไขในพื้นที่ภาคเหนือสามารถปลูกไดทั้ง 2 พันธุ  ไดแก  พันธุเกษตรศาสตร 2 และพันธุ
กําแพงเพชร ซึ่งใหผลผลิตไมแตกตางกัน  การใหปุยที่เพิ่มข้ึน  และการไวหนอที่เพิ่มข้ึนไมมีผลตอนํ้าหนักผล
ตอหวีและจํานวนผลตอเครือ  ของกลวยไขทั้ง 2 พันธุ  ดังน้ัน การใหปุยที่เหมาะสมควรใหตามผลวิเคราะหดิน
ก็เพียงพอแลว  และการไวจํานวนหนอตอตนที่เหมาะสม คือ ไว 1-2 หนอ เมื่ออายุ 6 เดือน  กลวยไขที่ปลูก
ดวยหนอขุดมีนํ้าหนักเครือมากกวาหนอผาอายุ 3 เดือน และ1 เดือน  จํานวนหวีและจํานวนผลไมแตกตางกัน   
การขยายผลสูเกษตรกรพบวาเกษตรกร 52 เปอรเซ็นต สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจําหนายไดและเกษตรกร
สามารถขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากข้ึน  ถึงแมวาการผลิตกลวยไขในพื้นที่จังหวัดแพรยังมีปริมาณไมเพียงพอกับ
การสงออก  แตหากมีพื้นที่ปลูกเพิ่มมากข้ึน  และเกษตรกรมีการจัดการที่ถูกตอง  ก็จะไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 
ในอนาคตการคมนาคมสะดวกสามารถพัฒนาใหสงออกตอไป   

 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของ โครงการวิจัยการบูรณาการเทคโนโลยีการผลิตกลวยไขคุณภาพเพื่อการ
สงออก โครงการศึกษารูปแบบการผลิตและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกกลวยไขเพื่อการสงออกในพื้นที่ประสบ
ภัยพิบัติจังหวัดแพร และโครงการขยายพื้นที่ปลูกกลวยไขเพื่อรองรับความตองการของตลาด  ขอขอบคุณ 
สถาบันวิจัยพืชสวน  กองทุนสนับสนุนการวิจัย และสํานักงานจังหวัดแพร ที่สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงาน  และขอขอบคุณ รศ.ดร.จริยา วิสิทธพานิช คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ใหการ
ปรึกษา  และขอขอบคุณพุฒนา รุงระวี กองแผนงานและวิชาการ  ที่ไดใหคําแนะนําดานสถิติ  และขอขอบคุณ
เจาหนาที่ของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพรทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือตลอดการดําเนินการวิจัยในครั้ง
น้ี 
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