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บทคัดยอ 

 

 จากการสุมสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกกลวยในภาคตาง ๆ ประเทศไทย ป พ.ศ. 2554 จํานวน 681 ราย ใน 

28 จังหวัด คือ กาญจนบุรี นครนายก  นครปฐม  เพชรบุรี  ราชบุรี  ลพบุรี  อางทอง  อยุธยา  ปทุมธานี  

นครสวรรค สมุทรสงคราม  สระแกว  สระบุรี  จันทบุรี  ตราด  ระยอง  กําแพงเพชร พิจิตร  พิษณุโลก  

เพชรบูรณ  สุโขทัย  อุตรดิตถ  นครราชสีมา เลย  ศรีสะเกษ  หนองคาย  ชุมพร และยะลา  มีพื้นทีป่ลูกกลวยรวม 

5,646 ไร เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร ขอมูลการปลูก การผลิต การใชปจจัยการผลิต ขอมูลโรค แมลง 

และสัตวศัตรูพืช และขอมูลทางการตลาด พบวา เกษตรกรผูปลูกกลวยเปนเพศชาย 56.2% ซึ่งสวนใหญเปน

เจาของสวนถึง 90% และ50.2% ของเกษตรกรมีประสบการณในการปลูกกลวยมากกวา 10 ป สวนใหญเปน

สมาชิกกลุมเกษตรกร ถึง91.8% แตมีเพียง 7.6% ที่เปนสมาชิก GAP กลวย  กลวยที่ปลูกสวนใหญเปนกลวยน้ําวา 

(46%) รองลงมา ไดแก กลวยไข กลวยหอม กลวยหักมุก กลวยเล็บมือนาง กลวยตานี และกลวยหิน คิดเปน 24.3, 

17.2, 5.4, 4.6, 1.5 และ 1.2% ตามลําดับ ลักษณะการปลูกกลวย นิยมปลูกเปนพืชหลัก แตมีบางรายปลูกแซม

กับพืชอื่นๆ เชน มะนาว มังคุด ลองกอง เงาะ เตย เปนตน  แหลงน้ําที่ใชสวนใหญเปนแหลงน้ําธรรมชาติ นิยมปลูก

                                                           

รหัสการทดลอง (00-00-54-28-01-01-01-54) 
1 / ศูนยวจิัยพืชสวนสุโขทัย  
2 / สถาบันวิจัยพืชสวน 
3 / ศูนยสารสนเทศ 
4 / สํานักวิจัยพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 
5 / สํานักวิจัยพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 
6 / ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร 
7 / ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
8 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 
9 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 
10 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 
11 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอยุธยา สถาบันวิจัยพืชสวน 



กลวยกอนฤดูฝน คือ ชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน โดยใชการแยกหนอจากสวนของตนเองมากถึง 99.3% ใช

หนอที่มีความสูง 100 เซนติเมตร ปลูกกลวยโดยใชระยะปลูก 3x3, 3x3.25 และ 3.5x3.5 เมตร(48.2%) ไมนิยม

แตงหนอ กลวยจะเริ่มใหผลผลิตภายในระยะเวลา 11-12 เดือน มากถึง 46.7% และเก็บเกี่ยวในชวงเดือน

พฤษภาคม – มิถุนายน  

 เกษตรกรนิยมแลกเปลี่ยนความรูในการผลิตกันเองในกลุมและลองทําดวยตนเองมากที่สุดคือ 46.1% มี

การรับเทคโนโลยีจากหนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และจากสื่ออื่นๆ คอนขางนอยคือ 

14, 8.4  และ 2.3% ตามลําดับ    สวนใหญเกษตรกรไมมีการวิเคราะหดินถึง 93% และไมมีการปรับปรุงดินกอน

ปลูก 70.3% ไมนิยมใสปุยเคม ี51.8% ไมใสปุยอินทรีย 67.3% และไมใสปุยชีวภาพ 87.7%  สวนใหญอาศัยน้ําฝน

ในการผลิตกลวย 38.2% รองลงมาเปนการใหน้ําแบบพนสปริงเกอร 26.3% และคลอง/รองสงน้ํา 21% 

 ศัตรูที่สําคัญของกลวย พบการเขาทําลายของ โรคใบลาย 19.1% โรคตายพราย 17.8% โรคผลจุด/จุด

กระบนผล 8.1% และโรคอื่นๆรวม 55% ดานแมลงศัตรูกลวย พบ ดวงงวงเหงากลวย ดวงงวงเจาะลําตน หนอน

มวนใบกลวย  เพลี้ยแปง และดวงกินผิวใบ 13.7, 10, 10, 5.6 และ 2.1% เกษตรกรไมปองกันกําจัด คิดเปนรอย

ละ 63.7  เก็บทําลายหรือนําออกจากแปลง 18.1% มีการสํารวจความเสียหาย 9% และใชวิธีการอื่นๆ ไดแก การ

ตัดสวนที่ถูกทําลายทิ้ง การปลูกพืชสลับ การใชกับดักลอแมลง เปนตน เพียง 8.2%  

 ดานตลาด สวนใหญใชประโยชนในรูปผลสด 92.1%  ที่เหลือเปนการใชใบตอง และแปรรูป การจําหนาย

ผลผลิตสวนใหญจําหนายในตลาดทองถิ่น 71.4% ตลาดกลาง 23.1% มีสงออกเพียง 3.7% การซื้อขายเปนแบบ

ซื้อขายลวงหนามากถึง 63.4%  ที่เหลือเปนการขายโดยตัวเกษตรกรเอง หรือขายในรูปแบบของสหกรณ แตถูก

กําหนดราคาโดยพอคาคนกลางถึง 79.7% และขายผานพอคาคนกลางสูงถึง 66.1%  มีการขายโดยตรง ถึง

ผูบริโภค ผูประกอบการขายผานตัวแทนจําหนาย และขายใหสหกรณเพียง 15.3, 13.7, 2.8 และ 1.9% ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 

 

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกลวยประมาณ 866,410 ไร เปนพื้นที่ปลูกกลวยไข 74,225 ไร กลวยหอม 

105,248 ไร และกลวยน้ําวา 686,937 ไร มูลคาการสงออกกลวย  25,708  ตัน  มูลคา 379.90  ลานบาท เปน

การสงออกกลวยไข  12.633 ตัน  มูลคา 75.71  ลานบาท กลวยหอม  9,910 ตัน  มูลคา 149.09  ลานบาท  

กลวยอื่น ๆ (ทั้งผลสดและแปรรูป  3,167  ตัน  มูลคา 155.11  ลานบาท (ขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2552)   

กลวยไขเปนกลวยบริโภคผลสุกท่ีนิยมปลูกและบริโภครองจากกลวยน้ําวาและกลวยหอม มีแหลงผลิตหลัก

ในเขตภาคเหนือตอนลาง (กําแพงเพชร สุโขทัย ตาก และนครสวรรค) ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนลาง  และ

ภาคใตของประเทศไทย (เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ ชลบุรี  จันทบุรี เพชรบูรณ พิจิตร เชียงราย ชุมพร และ

นครศรีธรรมราช)  ปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพสําหรับการสงออกยังไมเพียงพอกับความตองการ  ประกอบกับพ้ืนที่

ปลูกกลวยไขลดลง  สาเหตุหลักมาจากการระบาดของโรค และราคาตกต่ํา  เนื่องจากผลผลิตสวนใหญจะออก

ในชวงฤดูกาล คือ ระหวางเดือนสิงหาคม–กันยายน ซึ่งเปนชวงที่ในประเทศจีนมีผลไมชนิดอื่นๆ ออกหลายชนิด  

หากจะสงออกกลวยไขไปประเทศจีน ตองผลิตใหออกในชวงตั้งแตเดือนมกราคมถึงเมษายนหรือกวานั้น แตผลผลิต

ที่มีคุณภาพยังมีปริมาณไมเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค หากประเทศไทยมีการพัฒนาการผลิตกลวยไข

เพื่อการสงออก  เพื่อเพิ่มรายไดของเกษตรกร  ควรมีการวางแผนปลูกกลวยไขใหไดผลผลิตออกในชวงที่ตลาดมี

ความตองการมาก  จะทําใหราคาของกลวยไขสูง คือใหผลผลิตเก็บเกี่ยวไดในเดือนมกราคมถึงเมษายน  ถือเปน

กลวยนอกฤดูที่ตลาดมีความตองการมากและราคาคอนขางแพง ซึ่งในป 2552-2553 ศูนยวิจัยพืชสวนสุโขทัยและ

สถาบันวิจัยพืชสวน ไดวิจัยการจัดการผลิตกลวยไขเพื่อกระจายผลผลิตในเขตภาคเหนือ แตฤดูรอนที่ผานมา

อากาศแลงจัด มีความชื้นสัมพัทธไมถึง 30% ทั้งนี้เนื่องจากภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ถึงแมจะใหน้ําแก

กลวยไขเต็มที่ แตยังไมสามารถทําใหกลวยไขเจริญเติบโตจนใหผลผลิตได เปนผลใหการเจริญเติบโตของกลวยไข

ชะลอและยืดยาวเกินกวาจะเก็บขอมูลตาง ๆ ไดสมบูรณตามแผนการทดลองเดิมที่วางไว 

กลวยน้ําวา เปนผลไมที่มีคุณคาทางอาหารอยูมากมาย เชน วิตามิน แคลเซียม เหล็ก แมงกานีส เมื่อเทียบ

กับกลวยหอมและกลวยไข กลวยน้ําวาจะใหพลังงานมากที่สุด  ผลดิบ มีรสฝาด มีสารสําคัญชื่อแทนนิน (Tannin) 



ใชรักษาอาการทองเสีย ผลสุก มีรสหวาน มีสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ชื่อ เพคติน (pectin) ซึ่งชวยเคลือบผนังกระเพาะ

อาหาร กลวยน้ําวาที่มีปลูกอยูในปจจุบันมีมากมายในแตละทองถิ่น ซึ่งมีความแตกตางกันในหลาย ๆ ดาน ทั้ง

ขนาดลําตน สีกาบใบ ครีบที่กานใบ สีและการบานของปลี (ดอก) กานเครือ ขนาดเครือ ลักษณะและสีของหวี, ผล 

ฯลฯ และจากท่ี ศวส.สุโขทัยไดรวบรวมพันธุและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตรเบื้องตน พบมีกลวยน้ําวา ถึง 36 

ตัวอยาง ที่รวบรวมจากแหลงตาง ๆ  

ปจจุบันกลวยน้ําวาเปนกลวยที่มีความสําคัญ ปลูกดูแลรักษาไมยาก และไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้นใน

ดานสุขภาพ แตจะหาพันธุที่ดีมีคุณภาพและใหผลผลิตตามความตองการของตลาดยังขาดการศึกษาอยูมาก ดังนั้น

การคัดเลือกหาสายพันธุที่ดีมีคุณภาพ จะมีประโยชนและใชเปนแหลงอาหารที่หาดีตอสุขภาพในอนาคต 

กลวยพันธุตางๆสามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆไดเนื่องจากมีแปงเปนสวนประกอบตั้งแตรอยละ 

26.3(กลวยหักมุก) - 33.1(กลวยน้ําวา) (กองโภชนาการ,มปป)  การศึกษาขอมูลดังกลาวในกลวยพันธุตาง ๆ จะ

นําไปสูการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาของกลวย เนื่องจากกลวยเปนผลไมที่มีโพแทสเซียมสูงแตแคลอรี่คอนขางต่ํา 

มีพลังงาน, โปรตีนและเสนใยทั้งที่ยอยไดและยอยไมได เหมาะที่จะใชเปนอาหารเพื่อสุขภาพ  นอกจากนี้การ

พัฒนาพันธุโดยการชักนําใหเกิดการกลายพันธุแลวคัดเลือกจะทําใหมีโอกาสไดกลวยในลักษณะที่ตองการ และ

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเปนเจาภาพในการจัดประชุม Banana Symposium  ในชวงเดือนมกราคม 2555  

เปนโอกาสดีในการนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยของไทยในงานดังกลาว 

 

วิธีดําเนินการ 

  

 1.สํารวจรวบรวมขอมูลภูมิศาสตรของ พื้นที่ปลูกกลวยในแหลงปลูกกลวยที่สําคัญ พันธุการคา ระบบการ

ผลิต  ดิน   

 2.ชนิดพันธุปลูก   ลักษณะและการใหผลผลิต  ศัตรูพืชที่พบอาการและการระบาดของศัตรูของกลวยใน

แตละภูมิภาคของประเทศไทย 

 3.ขอมูลสภาพภูมิอากาศ ไดแก อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ในแหลงปลูกหลักที่สําคัญ 

 4.ขอมูลการเจริญเติบโต  ผลผลิต  คุณภาพผลผลิต 

 

เวลาและสถานที่ 

เวลา เริ่มตนมีนาคม 2553 สิ้นสุดกันยายน 2554  

ดําเนินการ แปลงเกษตรกรผูปลูกกลวยในเขตจังหวัดกาญจนบุรี นครนายก  นครปฐม  เพชรบุรี  ราชบุรี  

ลพบุรี  อางทอง  อยุธยา  ปทุมธานี  นครสวรรค สมุทรสงคราม  สระแกว  สระบุรี  จันทบุรี  ตราด  ระยอง  

กําแพงเพชร พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ  สุโขทัย  อุตรดิตถ  นครราชสีมา เลย  ศรีสะเกษ  หนองคาย  ชุมพร 

และยะลา   

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 



 

 จากการสํารวจพื้นที่การปลูกกลวยและสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกกลวยในประเทศไทย ป พ.ศ. 2554 สุม

สํารวจเกษตรกร จํานวน681 ราย จาก 28 จังหวัด พื้นที่ 5,646 ไร โดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร 

ขอมูลการปลูก ขอมูลการผลิตการใชปจจัยการผลิต ขอมูลโรค แมลง และสัตวศัตรูพืช และขอมูลทางการตลาด 

พบวา 

 1. เกษตรกรผูปลูกกลวยที่สัมภาษณสวนใหญเปนเพศชาย 56.2% และเพศหญิง 43.8% มีสถานะภาพ

เปนเจาของสวนสูงสุดถึง 90% นอกจากนั้นจัดเปนผูดูแลสวนและผูเชาที่ดิน 6.2% และ 3.7% ตามลําดับ โดย

พบวาเกษตรกรสวนใหญ 50.2% มีประสบการณในการปลูกกลวยมากกวา 10 ป รองลงมา มีประสบการณ   1-5 

ป และ 6-10 ป คิดเปน 27.5% และ 22.2% ตามลําดับ และ 91.8% เปนสมาชิกกลุมเกษตรกร แตไมเปนสมาชิก 

GAP กลวย มีเพียง 7.6% เทานั้นที่เปนสมาชิก GAP  

 2. กลวยที่ปลูกสวนใหญเปนกลวยน้ําวา คิดเปน 46% รองลงมา ไดแก กลวยไข กลวยหอม กลวยหักมุก 

กลวยเล็บมือนาง กลวยตานี และกลวยหิน คิดเปน 24.3%, 17.2%, 5.4%, 4.6%, 1.5% และ 1.2% ตามลําดับ 

ลักษณะการปลูกกลวย นิยมปลูกเปนพืชหลัก แตมีบางรายปลูกแซมกับพืชอื่นๆ เชน มะนาว มังคุด ลองกอง เงาะ 

เตย เปนตน พื้นที่ปลูกสวนใหญเปนที่ราบ 53.7% แปลงยกรอง 22.3% ที่ราบเชิงเขา 16.7% ที่ดอน 5.6% และที่

ลุม 0.7% ลักษณะดินเปนดินรวน/รวนปนทรายมากถึง 71.5% ดินเหนียว 19.5% และมีลักษณะดินเปนดินทราย

เพียง 2.1% เทานั้น แหลงน้ําที่ใชสวนใหญเปนแหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก น้ําฝน น้ําบาดาล น้ําคลอง มากที่สุดถึง 

86.8% มีการใชน้ําชลประทานเพียงแค 13.2% สภาพโดยรอบสวนติดกับสวนรายอื่นเปนสวนใหญ 55.9% 

รองลงมาพื้นที่สวนติดกับชุมชน ติดถนนหลัก ติดที่รกราง และอื่นๆ คิดเปน 18.8%, 11.9% 2.5% และ 0.4% 

ตามลําดับ 

 

 

 

 

  แปลงกลวย จ.กาญจนบุรี    แปลงกลวย จ.หนองคาย 

 

 

 



  

  แปลงกลวย จ.ปทุมธานี    แปลงกลวย จ.ราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

  แปลงกลวย จ.นครนายก              แปลงกลวย จ.นครปฐม 

3. การสํารวจขอมูลการผลิตและปจจัยการผลิต พบวา การปลูกกลวยจะปลูกไดตลอดทั้งป แตชวงเวลาที่

มีการปลูกมากที่สุดจะเปนชวงกอนฤดูฝน คือ ชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน คิดเปน 49.5%  เกษตรกรสวน

ใหญนิยมใชการแยกหนอจากสวนของตนเองมากถึง 99.3% สวนแหลงพันธุที่มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีนอย

มากเพียง 0.7% เทานั้น ชนิดของหนอที่ใชในการปลูกจะใชหนอทั้งชนิดใบกวาง และใบแคบ คือ 51.2% และ 

45.5% ตามลําดับ โดยเกษตรกรเลือกใชหนอที่มีความสูง 100 เซนติเมตร มากถึง 41% รองลงมาที่ขนาดสูง

มากกวา 100 เซนติเมตร คิดเปน 29% หนอสูง 75 เซนติเมตร 23.8% และหนอสูง 50 เซนติเมตร เพียง 5.6%  

หลังจากการปลูกเกษตรกรสวนใหญมีการไวหนอหลังแตกกอมากกวา 3 หนอประมาณ 52.2% รองลงมา มีการไว

หนอ 3 หนอ 2 หนอ และไมไวหนอ คิดเปน17.6%, 16.2% และ 13.2% ตามลําดับ เกษตรกรนิยมปลูกกลวยโดย

ใชระยะปลูก 3x3 , 3x3.25  และ 3.5x3.5 เมตร มากถึง 48.2% รองลงมาใชระยะปลูก 2x2, 2.5x2.5 และ 2x2.5 

เมตร คิดเปน 23.1ม 20.9และ 6.6% ตามลําดับ กลวยจะเริ่มใหผลผลิตภายในระยะเวลา 11-12 เดือน มากถึง 

46.7% และสวนใหญเก็บเกี่ยวไดในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ในการผลิตเกษตรกรจะใชเทคโนโลยีจาก 

แหลงตาง ไดแก จากประสบการณ การลองทําดวยตนเอง มากที่สุดคือ 46.1% รองลงมารับเทคโนโลยีจากเพื่อน

เกษตรกร  หนวยงานของกรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และจากสื่ออื่นๆ  คิดเปน 28.6, 14, 8.4  

และ 2.3% ตามลําดับเกษตรกรสวนใหญไมมีการเก็บตัวอยางดินสงวิเคราะหถึง 93% มีการวิเคราะหดินเพียง 7% 

ความอุดมสมบูรณของดินอยูในระดับปานกลางถึงดีคิดเปน 46.4 - 40.4% ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 0.7% 

และไมทราบความอุดมสมบูรณของดิน 12.2% เกษตรกรที่ปลูกกลวยสวนใหญไมมีการปรับปรุงดิน 70.3% มีการ

ปรับปรุงดินเพียง 14.5% การใชปุยในการปลูกกลวย พบวา เกษตรกรไมนิยมใสปุยเคมี 51.8% (ใสปุยเคมี 

48.2%) ไมใสปุยอินทรีย 67.3% (ใสปุยอินทรียเพียง 31.1%) และไมใสปุยชีวภาพ 87.7% (ใสปุยชีวภาพ 10.7%) 



สวนการใหน้ําสวนใหญ อาศัยน้ําฝน 38.2% รองลงมาเปนการใหน้ําแบบพนสปริงเกอร 26.3% และคลอง/รองสง

น้ํา  21% 

4. ปญหาในการผลิต พบ การเขาทําลายของศัตรูที่สําคัญของกลวย ไดแก โรคใบลาย 19.1% โรคตาย

พราย 17.8% โรคผลจุด/จุดกระบนผล 8.1% และโรคอื่นๆรวม 55% สวนแมลงสวนใหญ พบ ดวงงวงเหงากลวย 

13.7% ดวงงวงเจาะลําตน 10% หนอนมวนใบกลวย 10% เพลี้ยแปง 5.6% และดวงกินผิวใบ 2.1% เกษตรกร

สวนใหญไมมีการปองกันกําจัด คิดเปนรอยละ 63.7 มีการเก็บทําลายหรือนําออกจากแปลง 18.1% สํารวจความ

เสียหาย 9% และใชวิธีการอื่นๆ ไดแก การตัดสวนที่ถูกทําลายทิ้ง การปลูกพืชสลับ การใชกับดักลอแมลง เปนตน 

คิดเปน 8.2%  

5. ขอมูลตลาด เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวนําไปใชประโยชนในรูปของผลสด 92.1%  ใบตอง 6.6% 

และแปรรูป 1.3% โดยชองทางการจําหนายผลผลิตสวนใหญเกษตรกรนิยมจําหนายในตลาดทองถิ่น 71.4% ตลาด

กลาง 23.1% และสงออก 3.7% มีการสงขายซุปเปอรมารเกตเพียง 0.1% เทานั้น รูปแบบการซื้อขาย เปนแบบ

ซื้อขายลวงหนามากถึง 63.4% และเกษตรกรขายเอง หรือขายในรูปแบบของสหกรณ 26.1% สวนการซื้อขาย

แบบเหมาสวนนับตน/ไร เหมาสวนนับตนที่ใหผลผลิต และประกันราคามีการซื้อขาย คิดเปน 5% 2.6% และ 

2.2% ตามลําดับ ในการกําหนดราคาซื้อขายสวนใหญ พอคาคนกลางเปนผูกําหนดราคา คิดเปน 79.7% รองลงมา

เกษตรกรเปนผูกําหนดราคา 12.6% โดยขายผานพอคาคนกลางสูงถึง 66.1% รองลงมาจะเปนการขายผูบริโภค

โดยตรง 15.3% ขายตรงใหผูประกอบการ 13.7% ขายผานตัวแทนจําหนาย 2.8% และขายใหแกบริษัทหรือ

สหกรณคิดเปน 1.9% 

 

 

 

 

 

 

การรับซื้อกลวยแบบเหมาสวนโดยพอคาคนกลาง    กลวยหอมท่ีเกษตรกรเตรียมสงขายตลาดกลาง 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 จากการสํารวจพื้นที่การปลูกกลวยและสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกกลวย พบวา เกษตรกรผูปลูกกลวยสวน

ใหญ มีประสบการณในการปลูกกลวยมากกวา 10 ป กลวยที่ปลูกสวนใหญเปนกลวยน้ําวา นิยมปลูกเปนพืชหลัก 

บางรายปลูกแซมกับพืชอื่นๆ เชน มะนาว มังคุด ลองกอง เงาะ เตย เปนตน สามารถปลูกไดตลอดทั้งป ปญหาที่



เกษตรกรพบในการผลิต คือการเขาทําลายของศัตรูที่สําคัญของกลวย ไดแก โรคใบลาย โรคตายพราย  โรคผลจุด/

จุดกระบนผล สวนแมลงสวนใหญ พบ ดวงงวงเหงากลวย ดวงงวงเจาะลําตน  หนอนมวนใบกลวย เพลี้ยแปง และ

ดวงกินผิวใบ สวนขอมูลทางการตลาดนั้น พบวา สวนใหญเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวนําไปใชประโยชนในรูป

ของผลสด ใบตอง และแปรรูป โดยชองทางการจําหนายผลผลิตสวนใหญนิยมจําหนายในตลาดทองถิ่น โดยมี

พอคาคนกลางเปนผูกําหนดราคา  

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 1) เปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัยและพัฒนาการผลิตกลวยในประเทศไทยได 

 2) เผยแพรขอมูลใหแกผูที่มีความสนใจ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถาม 

การสํารวจระบบการผลิตกลวย 
 

ภาคเหนือ    ภาคกลาง/ตะวันตก    ภาคตะวันออก    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ภาคใต 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 

 

1. เพศ   ชาย   หญิง 

2. ชื่อ-สกุล ......................................................................................................................................... 

3. อาย ุ ........... ป 

4. ที่อยู  บานเลขที่................หมูที.่..........ซอย............ตําบล.................................. อําเภอ…………………… 

              จังหวัด....................................  หมายเลขโทรศัพท........................................... 

5. สถานะภาพ    เจาของสวน  ผูเชา  ผูจัดการ/ดูแล  

6. ประสบการณในอาชีพ    1-5 ป  6-10 ป  มากกวา 10 ป 

7. เปนสมาชิกกลุมเกษตรกร  ไมเปน  เปน ชื่อกลุม......................................................... 

8. เปนสมาชิกเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) กลวย 

     ไมเปน  เปน ตั้งแต ป.............. หมายเลขที่.......................... 

 

ตอนที่ 2 ขอมูลสวน  

 

9. พิกัดตําแหนงสวน  

จุดที่ 1 X …………… Y …………… Z ……………… 

จุดที่ 2 X …………… Y …………… Z ……………… 

จุดที่ 3 X …………… Y …………… Z ……………… 

จุดที่ 4 X …………… Y …………… Z ……………… 

 

10. พันธุ/พื้นที่ปลูก  กลวยไข .......... ไร    กลวยน้ําวา .......... ไร    กลวยหอม .......... ไร  

 กลวยเล็บมือนาง .......... ไร     กลวยหิน .......... ไร 

2 

4 3 

1 



11. ลักษณะการปลูก  

11.1  พืชหลัก     พืชแซม (ระบุพืชหลัก)............................................................ 

11.2  ปลูกเก็บผลผลิต 1 รุน   ปลูกเก็บผลผลิต 2 รุน 

  ปลูกเก็บผลผลิตมากกวา 2 รุน 

12. ทิศทางการปลูก  ทิศตะวันออก-ตะวันตก   ทิศเหนือ-ใต 

13. ลักษณะพ้ืนที่   ที่ราบ (ความลาดชัน 0-2%)  ที่ราบเชิงเขา        ที่ดอน             

 แปลงยกรอง 

14. ลักษณะดิน   ดินรวน/รวนปนทราย    ดินทราย   ดินเหนียว   

 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................... 

 

15. แหลงน้ํา   ธรรมชาติ (ระบุ).............................................................. 

 ชลประทาน 

16. สภาพแวดลอมโดยรอบของสวน 

 ติดชุมชน  ติดสวนรายอื่น  ติดถนนหลัก 

 ติดที่รกราง  อื่นๆ (ระบุ)........................................... 

 

ตอนที่ 3 ขอมูลการผลิตและการใชปจจัยการผลิต 

 

17. แหลงที่มาของพันธุที่ใชปลูก 

 แยกหนอ   จากสวนตัวเอง 

 จากแหลงซื้อที่เชื่อถือได/เพื่อนเกษตรกร 

 

 ผาหนอ   จากสวนตัวเอง 

 จากแหลงซื้อที่เชื่อถือได/เพื่อนเกษตรกร 

 

 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แหลงพันธุโปรดระบุ.............................................................. 

18. ชวงเวลาที่ปลูก 

 มกราคม-กุมภาพันธ    มีนาคม-เมษายน 

 พฤษภาคม-มิถุนายน   กรกฎาคม-สิงหาคม 

 กันยายน-ตุลาคม   พฤศจิกายน-ธันวาคม 

19. ชนิดหนอปลูก  หนอใบแคบ   หนอใบกวาง 

20. ขนาดหนอปลูก  หนอสูง 50 ซ.ม.  หนอสูง 75 ซ.ม.  หนอสูง 100 ซ.ม. 

    หนอสูงมากกวา 100 ซ.ม. 



21. จํานวนตนตอกอ  ไมไวหนอ  ไว 2 หนอ  ไว 3 หนอ  ไว มากกวา 3 หนอ 

22. ระยะปลูก   2x2 เมตร  2x2.5 เมตร  2.5x2.5 เมตร อื่นๆ..........................

  

23. .ระยะเวลาใหผลผลิตหลังปลูก 

 9-10 เดือน   11-12 เดือน   13-14 เดือน 

 15-16 เดือน   อื่นๆ (ระบุ)........................................................... 

24. ชวงเวลาที่เก็บเกี่ยว  

 มกราคม-กุมภาพันธ    มีนาคม-เมษายน 

 พฤษภาคม-มิถุนายน   กรกฎาคม-สิงหาคม 

 กันยายน-ตุลาคม   พฤศจิกายน-ธันวาคม 

25. ปริมาณผลผลิต...................................................กิโลกรมัตอตน หรือ...........................................ตันตอไร 

26. เทคโนโลยีการผลิตที่ใช 

 กรมวิชาการเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร ภาคเอกชน 

 จากเพ่ือนเกษตรกร  จากสื่อ (ระบุ).....................................................  

 อื่นๆ (ระบุ)................ .............................................. 

27. การวิเคราะหดิน 

 ไมไดวิเคราะห เหตุผล........................................................................................ 

 วิเคราะห เหตุผล................................................................................................. 

         สถานที่สงตัวอยาง  ............................................................................................ 

28. ความอุดมสมบูรณของดิน 

 ดี   ปานกลาง   ต่ํา   ไมทราบ 

29. การปรับปรุงสภาพดิน 

 ใสปูนขาว  ใสโดโลไมท   อื่นๆ (ระบุ) ……....................... 

อัตราท่ีใส………………...............…ชวงเวลาที่ใส…......................……........... 

ความถี่ท่ีใส………..........…………… 

30. ปุยเคมี   ไมใส 

 ใส อัตรา………………....ชวงเวลา…………...........วธิีการ....................... 

31. ปุยอินทรีย   ไมใส 

 ใส อัตรา………………....ชวงเวลา…………...........วธิีการ....................... 

32. ปุยชีวภาพ/อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................... 

 ไมใส 

 ใส  อัตรา………………....ชวงเวลา…………...........วิธีการ....................... 



33. วิธีการใหน้ํา 

 ทอสงน้ําทั่วไป  น้ําพนฝอย   น้ําหยด 

 คลอง/รองสงน้ํา  พนสปริงเกอร  น้ําฝน 

 อื่นๆ (ระบุ)........................................................................... 

 

ตอนที่ 4 ขอมูลโรค แมลง และสัตวศัตรูพืช 

 

34. โรคที่เขาทําลาย  

 โรคใบลาย   โรคผลจุด/จุดกระบนผล 

 โรคตายพราย  อื่นๆ (ระบุ)........................................................... 

ชวงที่พบการเขาทําลาย (ระยะการเจริญเติบโต)...............……………………… 

หรือเดือน...................................................... 

35. แมลงที่พบเขาทําลาย  

 ดวงงวงเหงากลวย  ดวงงวงเจาะลําตน   หนอนมวนใบกลวย 

 ดวงกินผิวใบ   เพลี้ยแปง   

 อื่นๆ …........................................................... (ใหระบุชนิดดวย) 

ชวงที่พบการเขาทําลาย (ระยะการเจริญเติบโต)....................................……………………… 

หรือเดือน......................................................... 

 

 

 

36. วิธีการปองกันกําจัดโรค แมลง ที่ไดดําเนินการ 

 จัดทําเปนตารางควบคุมการใชสารเคมีปองกันกําจัดโรค แมลง 

 สํารวจความเสียหายอยางสม่ําเสมอ เมื่อพบความเสียหายระดับหนึ่งจึงทําการพนสารปองกันกําจัด 

 เก็บทําลายออกจากแปลง 

 ไมไดปองกันกําจัด 

 อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................ 

 

ตอนที่ 5 ขอมูลตลาด 

 

37. การใชประโยชน  ผลสด  แปรรูป (ระบุ)...................................................................... 

38. การขายผลผลิต  ตลาดทองถ่ิน  ตลาดกลาง  ซุปเปอรมารเกต  สงออก 

39. การซื้อขาย 



 ซื้อ-ขายลวงหนา  เหมาสวนแบบนับตน/ไร 

 ประกันราคา   เหมาสวนแบบนับตนที่ใหดอกติดผล 

 อื่นๆ (ระบุ)................................................................................ 

40. การกําหนดราคา 

 เกษตรกร   พอคาคนกลาง 

 ตลาดกลาง   อื่นๆ (ระบุ) ........................................ 

 

41.ช่องทางการตลาด  

 ขายผูบ้ริโภคโดยตรง   ผา่นพอ่คา้คนกลาง 

 ผา่นตวัแทนจาํหน่าย   ขายตรงใหผู้ป้ระกอบการ 

                     อื�นๆ (ระบุ) ........................................................................... 

42. ปัญหาที�พบ

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

��. ขอ้เสนอแนะ

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

 

 

 



Table 1: Fruit Production in Thailand 

Fruit 

Harvested area (ha) Yield (ton) Export quantity (tons) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Mango 305,114 308,026 311,048 2,374,165 2,469,814 2,550,595 41,660 50,305 47,613 

Longan 154,693 154,995 152,732 476,930 623,027 525,230 286,328 409,952 303,477 

Banana 23,063 23,252 23,206 406,074 412,981 413,797 18,820 22,543 21,230 

Durian 106,790 100,519 97,793 637,790 611,665 568,067 240,265 299,692 247,126 

Mangosteen 63,412 63,910 64,899 175,274 270,554 250,508 44,268 117,987 119,572 

Rambutan 63,518 57,930 53,686 404,053 370,600 337,721 6,564 6,327 9,448 

Longkong 52,995 56,518 59,395 100,583 158,343 151,806 637 1,531 1,780 

Tangerine 43,872 37,122 23,139 647,171 514,678 280,190 14,774 6,472 2,907 

Pummelo 32,450 35,158 31,779 320,122 305,500 294,949 11,218 11,156 12,149 

Litchi 25,570 23,770 23,131 53,175 82,808 43,581 23,320 43,924 38,470 



Source: Office of Agricultural Economics 2008 - 2010 



Table 2: Banana Planted area (ha) and total yield (ton)   in Thailand 

The central region 

Variety Planted area (ha) Total yield (ton) 

Kluai Namwa (ABB) 143.3 493 

Kluai Hom (AAA) 40 1,218 

Kluai Khai (AAK) 59.2 1,270 

Kluai Hak Muk (AAM) 6 63.02 

Kluai Tani (BB) 47 16 

Kluai Leb Me Nang (AAL) 0.24 4 

 

The North  

Variety Planted area (ha) Total yield (ton) 

Kluai Namwa (ABB) 26.4 8.2 

 

The West  

Variety Planted area (ha) Total yield (ton) 

Kluai Namwa (ABB) 126.3 1,346 

Kluai Hom (AAA) 40.78 522 

Kluai Khai (AAK) 19.3 245.12 

Kluai Tani (BB) 0.56 4.2 



Kluai Hak Muk (AAM) 8.5 69 

 

The East  

Variety Planted area (ha) Total yield (ton) 

Kluai Namwa (ABB) 2.6 32 

Kluai Hom (AAA) 1.12 18 

Kluai Khai (AAK) 102.4 2,037 

 

The South  

Variety Planted area (ha) Total yield (ton) 

Kluai Namwa (ABB) 5 46 

Kluai Hom (AAA) 56 594 

Kluai Khai (AAK) 39 193 

Kluai Leb Me Nang (AAL) 15 103 

Kluai Hin (AAH) 5 0.6 

 

The Northeast 

Variety Planted area (ha) Total yield (ton) 

Kluai Namwa (ABB) 147 1,791 

Kluai Hom (AAA) 1.5 13.51 



Kluai Khai (AAK) 0.64 92.16 

Kluai Hak Muk (AAM) 0.32 0.6 

Kluai Leb Me Nang (AAL) 0.32 5 

 

ตารางผนวก 3  พื้นที่ปลูกและผลผลิตกลวยในพื้นที่ท่ีทําการสํารวจ 

Variety Planted area (ha) Total yield (ton) 

Kluai Nam Wa (ABB) 450 3,716 

Kluai Hom (AAA) 139 2,366 

Kluai Khai (AAK) 228 3,836 

Kluai Hak Muk (AAM) 15 133 

Kluai Tani (BB) 47 20 

Kluai Leb Me Nang (AAL) 15 9 

 

ตารางผนวก 4 การผลิตกลวยไขภายในประเทศไทย พื้นที่ปลูก ผลผลิต และการสงออกกลวยไข ป2553 

Year 
Harvested 

area (ha) 

Total yield 

(ton) 
Yield (t/ha) 

Export volume 

ton m.baht 

2010 
58,585 

(9,374) 

171,478 

(171.48) 
2,927 (2.93) 14,490 101.00 

2009 
59,227 

(9,476) 

172,587 

(172.59) 
2,914 (2.91) 12,633 75.71 



2008 
58,403 

(9,344) 

169,252 

(169.25) 
2,898 (2.90) 11,585 74.27 

 

Source: Office of Agricultural Economics 2010 

 

 

 


