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5. บทคัดย่อ   :    การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมเพ่ือการส่งออกในจังหวัด

ปทุมธานี ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมกราคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบ

และค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยหอมเพ่ือการส่งออกในพ้ืนที่ภาคกลาง โดยเปรียบเทียบ

ระหว่างกรรมวิธีทดสอบกับกรรมวิธีของเกษตรกร ผลการทดสอบพบว่า ผลผลิตรวมและคุณภาพผลกล้วย

หอมของทั้งสองกรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างกัน แต่มีความแตกต่างในด้านข้อมูลเศรษฐศาสตร์ โดยกรรมวิธี

ทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 103,798 บาท/ไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 33,928 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 69,870 บาท/ไร่ 

และมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 3.05 ในขณะที่กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 104,416 

บาท/ไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 53,136 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 51,280 บาท/ไร่ และมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

(BCR) เท่ากับ 1.96 



 

 

Abstract  :  Testing on production technologies of banana [Musa (AAA group) 

“Kluai Hom Thong] for export in Pathum Thani province was conducted during October 

2011 to January 2015 at farmer’s fields. The objective was to test and find out the 

suitable production technologies for banana export in the central region via comparison 

between testing method and farmer’s method. The result showed that there were no 

difference among these two methods in case of total yield amount and fruit quality but 

occurred in economic data. Testing method gave 103798 baht/rai average income, 33928 

baht/rai average costs, 69870 baht/rai average net return and 3.05 BCR while farmer’s 

method gave 104416, 53136, 51280 and 1.96, respectively. 

6. ค าน า       :  กล้วยจัดเป็นผลไม้ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  อีกทั้งยังเป็นพืช

อาหาร 

ที่มีความส าคัญอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามิน ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตกล้วยเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ

มากมายทั้งในรูปผลสดและใบ โดยเป็นผลไม้ที่มีการส่งออกเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ มีปริมาณการ

ส่งออก 25,426,196 ตัน มูลค่าการส่งออก 213,805,130 บาท ประเทศส าคัญที่ส่งออกได้แก่ จีน ญี่ปุ่น 

เวียดนาม เบอร์เนีย สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น การผลิตกล้วยหอมเพ่ือการส่งออกไปตลาดต่างประเทศนั้น ก็

ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรต้องดูแลรักษาผิวกล้วยหอมที่บอบบาง  และบอบช้ า

ง่ายด้วยการห่อ และเก็บผลผลิตอย่างระมัดระวัง (ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ,2550) จาก

การส่งออกนั้นได้มีการแจ้งเตือนในเรื่องคุณภาพของผลผลิตจากต่างประเทศมาหลายครั้ง โดยปัญหาส่วน

ใหญ่เกิดจากการที่มีศัตรูพืชติดไปกับผลผลิต พบสารพิษตกค้างในผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตไม่ได้

ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนด ท าให้มีการท าลายผลผลิตในสินค้าชุดนั้นๆ เกิดการสูญเสียอย่าง

มากมายทั้งชื่อเสียงของประเทศและมูลค่าในการส่งออก และอาจรุนแรงถึงขั้นการห้ามน าเข้าผลผลิตในพืช

นั้นๆ ด้วย ถ้าไม่มีการแก้ไข การพัฒนา หรือมาตรการที่ดีในการผลิตเพ่ือให้ได้คุณภาพ ซึ่งจะก่อเกิดความ

เสียหายและผลกระทบระดับประเทศ โดยเฉพาะกล้วยหอมซึ่งมีการผลิตเป็นจ านวนมากในแต่ละปีเพ่ือการ

จ าหน่ายทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ กล้วย

หอมสามารถน าเงินตราเข้าประเทศได้ปีละหลายร้อยล้านบาท โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นมีความต้องการสูง

มาก สหกรณ์ผู้บริโภคของญี่ปุ่นได้ลงนามท าสัญญารับซื้อกล้วยหอมกับกลุ่มผู้ผลิตของไทย เนื่องจากความ

เชื่อถือในคุณภาพสินค้าที่มีความปลอดภัย ไร้สารเคมีและสารพิษตกค้างปนเปื้อน ท าให้กล้วยหอมของไทย



สามารถส่งออกขายได้ในตลาดญี่ปุ่น ซึ่งนับวันแนวโน้มความต้องการของตลาดยิ่งเพ่ิมสูงขึ้น การผลิตกล้วย

หอมเพ่ือการส่งออกไปตลาดประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ  เพราะทางประเทศญี่ปุ่นได้ก าหนดเงื่อนไข

ในการรับซื้อกล้วยหอมไว้ค่อนข้างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นขนาดของกล้วยหอมที่ต้องมีน้ าหนักผลละไม่ต่ า

กว่า 100 กรัม สีผิวกล้วยไม่คล้ า และต้องไม่สุก ก่อนส่งถึงประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่

เกษตรกรต้องดูแลรักษาผิวกล้วยหอมที่บอบบาง และบอบช้ าง่ายด้วยการห่อ และเก็บผลผลิตอย่าง

ระมัดระวัง ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเป็นจ านวนมาก จากการส ารวจและสอบถามข้อมูลจาก

เกษตรกร พบว่า มีการแนะน าให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยชีวภาพ และ

ต้องการให้เกษตรกรลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรใช้มีหลากหลายชนิด ทั้งเกษตรกร

ผลิตใช้เองและซื้อจากร้านค้าท้องตลาดทั่วไป ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรืองานวิจัยในการใช้ปุ๋ยที่เป็นวิชาการ

กับกล้วยหอมมากพอให้เกษตรกรน าไปปรับใช้ รวมทั้งการใช้อินทรียวัตถุทดแทนการใช้สารเคมีซึ่งเป็นที่

ต้องการของตลาดส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่ยังมีความต้องการปริมาณกล้วย

หอมอีกจ านวนมาก แต่ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ผลมีขนาดเล็ก

กว่ามาตรฐานหรือมีสารพิษตกค้างท าให้ส่งไปจ าหน่ายไม่ได้ เนื่องมาจากเกษตรกรส่วนมากยังขาดความรู้

และความเข้าใจในเรื่องการผลิต การใส่ปุ๋ยและการจัดการให้ได้กล้วยหอมคุณภาพเพ่ือการส่งออก เพราะ

ขณะนี้เกษตรกรยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีอยู่เป็นจ านวนมากโดยเกรงว่าผลผลิตจะไม่ได้ขนาดตามต้องการ 

เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการใช้ธาตุอาหารจากอินทรียวัตถุเพียงอย่างเดียวในการผลิตกล้วยหอม ดังนั้นการ

พัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อผลิตกล้วยหอมให้มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับแนะน า

ให้เกษตรกรน าไปปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนมากยังไม่มีการผลิตเพ่ือการส่งออกจึงควรที่จะ

น าวิธีการผลิตกล้วยหอมเพ่ือการส่งออกของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด ซึ่งมีการรวมกลุ่มเกษตรกร

เพ่ือส่งออกกล้วยหอมทองไปยังประเทศญี่ปุ่นซึ่งเน้นการไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด การใส่ปุ๋ยจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์

เป็นหลัก และถึงแม้ว่าจะให้ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ได้บ้าง แต่ในอนาคตพยายามที่จะศึกษาแนวทางที่จะไม่

อาศัยปุ๋ยวิทยาศาสตร์ (สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจ ากัด, 2547)  จึงควรท าการทดสอบเทคโนโลยีการ

ผลิตกล้วยหอมเพ่ือการส่งออกโดยใช้วิธีทดสอบซึ่งเป็นวิธีที่ประยุกต์ในการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับการใส่

ปุ๋ยเคมี การปฏิบัติดูแลรักษา ตามคู่มือ GAP เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมของเกษตรกร

ในจังหวัดปทุมธานี โดยท าการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพ่ือผลิตกล้วยหอมให้มี

คุณภาพ เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมเพ่ือการส่งออกทั้งระบบ อีกทั้งประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูก

และศักยภาพที่เพียงพอในการผลิต โดยเฉพาะในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก เช่น จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง

มีพ้ืนที่การปลูกกล้วยอยู่มากโดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานีนับเป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วยหอมที่ส าคัญ มีพ้ืนที่

เพาะปลูกมากเป็นอันดับสองรองจากพ้ืนที่ปลูกข้าว โดยในปี พ .ศ.2557 มีพ้ืนที่ปลูกกล้วยหอม ทั้งหมด 

14,170.5 ไร่ มีเกษตรกรจ านวน 701 ราย ในช่วงปี พ.ศ.2553 - 2557 พบว่าจังหวัดปทุมธานีมีแนวโน้ม



การปลูกกล้วยหอมเพ่ิมขึ้น โดยในปี พ .ศ.2557 มีพ้ืนที่เพาะปลูกกล้วยหอมเพ่ิมขึ้นจากปี พ .ศ.2553 

จ านวน 6,905.5 ไร่ คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 95 และมีเกษตรกรเพ่ิมข้ึนจ านวน 230 ราย หรือมี

เกษตรกรปลูกกล้วยหอมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 49 (ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี, 2557) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน

เขตอ าเภอหนองเสือ ซึ่งความได้เปรียบของการปลูกกล้วยหอมเขตนี้ คือ มีดินเป็นลักษณะดินเหนียว มีน้ า

อย่างเพียงพอจากระบบชลประทานที่ทั่วถึง และอยู่ไม่ไกลกับตลาดกลางค้าส่ง ตลาดไท และตลาดสี่มุม

เมือง ท าให้มีความได้เปรียบในเรื่องการขนส่ง ท าให้ผลผลิตกล้วยหอมเกิดความเสียหายได้น้อยกว่านอก

เขตพ้ืนที่ และอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ท าให้มีความสะดวกในการขนส่งและส่งออกไปยังต่างประเทศอีกทั้งการ

พัฒนาและส่งเสริมการผลิตกล้วยคุณภาพเพ่ือการส่งออก ควรรีบด าเนินการเนื่ องจากการผลิตกล้วยเพ่ือ

การส่งออกในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่มีความต้องการกล้วยเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้การส่งเสริมและพัฒนาให้มีการปลูกกล้วยเพื่อการส่งออกยังเป็นการ

ลดการใช้สารเคมีอีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากการส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นจะเน้นใน

เรื่องสารพิษตกค้างไปในผลผลิตด้วย ซึ่งถ้าหากไม่รีบด าเนินการโดยเร็วจะท าให้เสียโอกาสในการเพ่ิม

รายได้และการครอบครองตลาดในระยะยาว จึงต้องท าการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการน าไปพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเพ่ือรองรับความต้องการเหล่านี้ อีกทั้งกล้วยหอมยังเป็น 1 ในพืช

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดปทุมธานี (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี, 2553) จึงควรที่จะมีการ

พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจในการผลิตกล้วยเพื่อส่งออก  

 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

-อุปกรณ์ 

  1. หน่อกล้วยหอม 

  2. วัสดุการเกษตรได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

  3. อุปกรณ์การเกษตร ได้แก่ ไม้ค้ า ถุงห่อเครือกล้วย ริบบิ้น ตะกร้า 

  4. อุปกรณ์ระบบน้ า ได้แก่ เรือรดน้ า  

  5. อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล  

 

-วิธีการ 

1.ขั้นตอนและวิธีการในการทดสอบ 



ขั้นตอนที่ 1 การเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย (Selection of the Target Area) โดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีการ

ปลูกกล้วย โดยเลือกพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี  

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการวิจัย (Research Planning) เป็นการวางแผนการวิจัยตามประเด็นปัญหา

ที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมด าเนินการวิจัย ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง

เทคโนโลยีที่น าเข้าไปทดสอบกับวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการวิจัย (Experimentation) เป็นการด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรที่

ได้วางแผนไว้ โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้ด าเนินการวิจัยและเกษตรกรตามขั้นตอนที่ได้วางไว้ 

ขั้นตอนที่ 4 การยืนยันการทดสอบ เมื่อพบว่าเทคโนโลยีตัวใดในการผลิตพืช หรือระบบเกษตรกรรม

ใดเหมาะที่จะเผยแพร่สู่เกษตรกรได้ ด าเนินการดังนี้ 

 4.1 การทดสอบหลายพ้ืนที่ โดยน าเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มว่าดี และเกษตรกรยอมรับไปทดสอบ

ในหลาย ๆ พ้ืนที่ ซึ่งศักยภาพคล้ายคลึงกัน 

4.2 การขยายผลการผลิตขั้นทดลอง เมื่อได้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ก็จะมีการขยายผลการ

ทดสอบในพื้นที่วงกว้าง 

ในขั้นตอนการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกล้วยจะเลือกทดสอบตามปัญหาที่เกิดจริงในแต่ละพ้ืนที่  

โดยเลือกทดสอบเปรียบเทียบระหว่าง  2 กรรมวิธี ดังนี้  

1) วิธีเกษตรกร     
 2)  วิธีทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 

การเตรียมแปลง เตรียมแปลงแบบยกร่อง กว้าง 4-5  เมตร 

ความยาวตามขนาดของพื้นที่  

การเตรียมแปลง การปลูกแบบยกร่อง ยกร่อง กว้าง 4-5  เมตร 

ความยาวตามขนาดของพื้นที่  

การปลูก ระยะปลูก 1.5x1.5 เมตร โดยขุดหลุมประมาณ 10-

20 เซนติเมตร ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วน าหน่อกล้วยที่

เตรียมไว้ใส่หลุมแล้วกลบหน้าดินถมลงไปบรเิวณโคนแลว้เหยยีบ

ให้แน่น ฉีดพ่นด้วยคลอร์ไพรีฟอส 

การปลูก ระยะปลูก 1.5x1.5 เมตร โดยขุดหลุมประมาณ 10-20 

เซนติเมตร ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วน าหน่อกล้วยที่

เตรียมไว้ใส่หลุมแล้วกลบหน้าดินถมลงไปบริเวณโคนแล้วเหยียบ

ให้แน่น  

การให้น้ า ให้น้ าแบบร่อง วันละ 1 ครั้ง  การให้น้ า ให้น้ าแบบร่อง วันละ 1 ครั้ง  

การใส่ปุ๋ย กล้วยอายุ 20 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 300 

กรัม/ต้น กล้วยอายุ 1, 2, 3, 4 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 และ 

16-16-16 อัตรา อัตรา 400 กรัม/ต้น กล้วยอายุ 5,6,7 เดือน 

ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 400 กรัม/ต้น สูตร 0-0-60 ช่วง

ออกปลี อัตรา 400 กรัม/ต้น  

การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยคอก โดยใส่รอบโคนต้นห่างประมาณ 50 

เซนติเมตร ช่วงอายุ 1,3 และ 6 เดือน อัตรา 3 กิโลกรัม/ต้น การ

ใส่ปุ๋ยเคมี โดยใส่รอบโคนต้นห่างประมาณ 50 เซนติเมตร ช่วง

อายุ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7  อัตรา 125 กรัม/ต้น อายุ 6 

เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 16-16-16 อัตรา 125 กรัม/ต้น  

การหุ้ ม เค รือ  ห ลั งจ ากตั ดปลี  10-15 วัน  ห่ อ เค รือด้ วย

ถุงพลาสติกสีฟ้า โดยมัดปลายถุง ด้านบนให้แน่นและเปิด

ด้านล่างไว้เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก  โดยก่อนห่อพ่น

สารเคมี   คลอร์ไพรีฟอส  

การหุ้มเครือ หลังจากตัดปลี 10-15 วัน ห่อเครือด้วยถุงพลาสติก

สีฟ้า โดยมัดปลายถุง ด้านบนให้แน่นและเปิดด้านล่างไว้เพื่อให้

อากาศถ่ายเทได้สะดวก  

การดูแลรักษา  

การก าจัดวัชพืช ใช้เครื่องตัดหญ้าในการก าจัดวัชพืช  

การตัดปลีกล้วย เมื่อกล้วยอายุ 6-7 เดือน เริ่มออกปลี หลังจาก

ออกปลีได้ 7-10 วันท าการตัดปลี โดยตัดปลีให้ห่างจากกล้วย

หวีสุดท้ายประมาณ 10 เซนติเมตร  

การค้ ายัน ขณะออกเครือใช้ไม้ลวกขาดยาวมากกว่าล าต้นกล้วย

เล็กน้อยและมัดติดกับตน้กล้วยให้แน่นในแนวท่ีต้นกลว้ยเอียงไป  

การดูแลรักษา  

การแต่งทาง ตัดแต่งใบท่ีแห้งออก เพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมของโรค  

การก าจัดวัชพืช ใช้เครื่องตัดหญ้าในการก าจัดวัชพืช  

การตัดปลีกล้วย เมื่อกล้วยอายุ 6-7 เดือน เริ่มออกปลี หลังจาก

ออกปลีได้ 7-10 วันท าการตัดปลี โดยตัดปลีให้ห่างจากกล้วยหวี

สุดท้ายประมาณ 10 เซนติเมตร  

การค้ ายัน ขณะออกเครือใช้ไม้ลวกขาดยาวมากกว่าล าต้นกล้วย



อายุเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน โดยเก็บใส่เข่งๆละ 7 หว ี 

 

เล็กน้อยและมัดติดกับต้นกล้วยให้แน่นในแนวท่ีต้นกล้วยเอียงไป  

อายุเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน โดยเก็บใส่เข่งๆละ 7 หว ี

2. การเก็บข้อมูล 
  เก็บข้อมูลทางด้านการเกษตร เช่น การเจริญเติบโต การระบาดของโรค แมลงศัตรูพืช และ

ผลผลิตเกข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยต้นทุนการผลิต รายได้ ผลตอบแทน เก็บข้อมูลด้าน

กายภาพดิน และเคมีดิน   

- เวลาและสถานที ่ 

ตุลาคม 2554 – มกราคม 2558 ทีแ่ปลงเกษตรกรใน อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  :  ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมคุณภาพเพ่ือการส่งออก

ในจังหวัดปทุมธานี จ านวน  4 แปลง โดยด าเนินการทดสอบระหว่างเดือน ตุลาคม 2554-มกราคม 2558  

ผลการทดลองพบว่า เฉลี่ยทั้ง 3 ปี ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย เฉลี่ย 619 

และ 639 เครือ/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 33,928 และ 53,136 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 103,798 และ 104,416 

บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 69,870 และ 51,280 บาท/ไร่  มีค่า BCR  เท่ากับ 3.05 และ 1.96 ตามล าดับ 

(ตารางที่ 1) ซึ่งกรรมวิธีทดสอบ มีผลผลิตและต้นทุนการผลิตน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกร แต่มีรายได้ รายได้

สุทธิ และค่า BCR มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร  เนื่องจากกรรมวิธีทดสอบมีการใส่ปุ๋ยเคมีน้อยกว่าและเน้น

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท าให้มีต้นทุนในการผลิตต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกร จึงมีรายได้ รายได้สุทธิและค่า BCR 

มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร และพบว่า จ านวนหวี/เครือ น้ าหนักเครือ น้ าหนักหวี จ านวนลูก/หวี น้ าหนักลูก 

ความยาวลูก เส้นรอบวงลูก ของกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 2) ในปี 

2555 กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย เฉลี่ย 600 และ 650 เครือ/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 

35,259 และ 56,010 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 110,802 และ 111,236  บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 75,543 

และ 55,226 บาท/ไร่  มีค่า BCR  เท่ากับ 3.14 และ 1.98 ตามล าดับ (ตารางที่ 3)  และพบว่า จ านวนหวี/

เครือ น้ าหนักเครือ น้ าหนักหวี จ านวนลูก/หวี น้ าหนักลูก ความยาวลูก เส้นรอบวงลูก ของกรรมวิธีทดสอบ

และกรรมวิธีเกษตรกรไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4) ในปี 2556 กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้

ผลผลิตเฉลี่ย เฉลี่ย 493 และ 507 เครือ/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 27,680 และ 43,693 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 

83,867 และ 86,133  บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 56,187 และ 42,440 บาท/ไร่  มีค่า BCR  เท่ากับ 3.03 

และ 1.97 ตามล าดับ (ตารางที่ 5)  และพบว่า จ านวนหวี/เครือ น้ าหนักเครือ น้ าหนักหวี จ านวนลูก/หวี 

น้ าหนักลูก ความยาวลูก เส้นรอบวงลูก ของกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 

6) ในปี 2557 กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย เฉลี่ย 765 และ 760 เครือ/ไร่ มี



ต้นทุนเฉลี่ย 38,845 และ 59,705 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 116,725 และ 115,880  บาท/ไร่ รายได้สุทธิ

เฉลี่ย 77,880 และ 56,175 บาท/ไร่  มีค่า BCR  เท่ากับ 3.00 และ 1.94 ตามล าดับ (ตารางที่ 7)  และ

พบว่า จ านวนหวี/เครือ น้ าหนักเครือ น้ าหนักหวี จ านวนลูก/หวี น้ าหนักลูก ความยาวลูก เส้นรอบวงลูก 

ของกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 8) การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานใน

การผลิต โดยใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยท าให้ลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งเกษตรกรในจังหวัด

ปทุมธานีมีการใส่ปุ๋ยเคมีที่มากเกินความจ าเป็นเนื่องจากมีความเข้าใจว่าถ้าใส่ปุ๋ยน้อยจะท าให้ได้กล้วยลูกเล็ก 

และพบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ยบางสูตรเพ่ือท าน้ าหนักให้มาก พบปัญหา คือ  น้ าหนัก มากเกินไป ตลาด  

โรงแรมต่างประเทศ ไม่ต้องการ  เนื้อกล้วยหลวม รสชาติไม่อร่อย มีรสเปรี้ยว (สหกรณ์การเกษตรท่ายาง

จ ากัด,2547) เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าในการปลูกกล้วยหอมนั้นปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ การลด

ปุ๋ยเคมีโดยน าปุ๋ยอินทรีย์มาทดแทนนั้นหลายคนกลัวว่าผลผลิตจะลดน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร

รายย่อย ในขณะเดียวกันก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเช่นกันว่าการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินควรนั้นก็ไม่เป็นผลดีต่อ

ดินซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญมากที่สุด ผู้ผลิตส่วนมากต้องการที่จะลดปุ๋ยเคมีลงแต่ทางปฏิบัติไม่กล้าที่

จะท าเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงดังกล่าว อย่างไรก็ตามเกษตรกรบางรายประสบความส าเร็จในการลดปุ๋ยเคมี 

จึงมีการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีเพ่ือการส่งออกของสหกรณ์บ้านลาด (สหกรณ์

การเกษตรบ้านลาดจ ากัด, 2547) และเมื่อน าเทคโนโลยีเข้าไปทดสอบแม้จะมีการใส่ปุ๋ยที่น้อยกว่าวิธี

เกษตรกรแต่จ านวนหวี/เครือ น้ าหนักเครือ น้ าหนักหวี จ านวนหวี/เครือ น้ าหนักลูก ความยาวลูก เส้นรอบ

วงลูก ของกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรไม่แตกต่างกัน ดังนั้นการพัฒนาการใช้ปุ๋ยเพ่ือผลิตกล้วย

หอมให้มีคุณภาพ มีการทดสอบร่วมกับเกษตรกรให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและเห็นผลการทดสอบสามารถ

น าไปปรับใช้ได ้

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมคุณภาพเพ่ือการ 

ส่งออกในจังหวัดปทุมธานีพบว่า กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนน้อยกว่าท าให้มีรายได้สุทธิมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 

และจ านวนหวี/เครือ น้ าหนักเครือ น้ าหนักหวี จ านวนหวี/เครือ น้ าหนักลูก ความยาวลูก เส้นรอบวงลูก ของทั้ง 

2 กรรมวิธีไม่แตกต่างกัน 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : การทดลองทีค่าดว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ในปี ๒๕๕๘

กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรในพ้ืนที่ จังหวัด ปทุมธานี  

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  :  - 

 



 

 

 

12. เอกสารอ้างอิง :  

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว. 2550. พบใช้ Technical Textiles เป็นวัสดุกันกระแทก 

กล้วยหอมทองเพ่ือส่งออกช่วยลดต้นทุน แถมประสิทธิภาพดีกว่า.  (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา 

 http://www.phtnet.org/news/view-news.asp?nID=56 (วันที่ 8 สิงหาคม 2550) 

 สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ ากัด. 2547. ประชุมสมาชิกผู้ปลูกกล้วยโครงการกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพ่ือ   

       การส่งออก. อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. 10 น. 

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด. 2547. เอกสารประกอบงานประชุมเปิดเผยและรับรองข้อมูลการผลิต 

โครงการกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีเพ่ือการส่งออก. อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. 45 น. 

ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี. 2557. ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรระดับจังหวัดประจ าปี 2556/2557. เอกสาร       

  โรเนียว. 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี. 2553. ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.  

2554-2557. เอกสารโรเนียว. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.phtnet.org/news/view-news.asp?nID=56


 

 

 

13. ภาคผนวก :  

ตารางผนวกที่ 1 แสดงผลผลติ ต้นทุน รายได้ รายได้สุทธิ และ BCR ของการปลูกกล้วยหอมจังหวัด
ปทุมธานี ปี 2555-2557 

 

ตารางผนวกที่ 2 แสดงข้อมูลจ านวนหวี/เครือ น้ าหนักเครือ จ านวนผล/หวี น้ าหนักหวี ความยาวผล เส้นรอบ
วงผล น้ าหนักผล ของการปลูกกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ปี 2555-2557 

 
กรรมวิธี จ านวนหวี/

เครือ 

 

น้ าหนักเครือ 

(กิโลกรัม) 

 

จ านวน ผล/

หว ี

 

น้ าหนักหวี 

(กิโลกรัม) 

 

ความยาวผล 

(เซนติเมตร) 

 

เส้นรอบวงผล 

(เซนติเมตร) 

 

น้ าหนักผล 

(กรัม) 

 

กรรมวิธีทดสอบ 5.5 14.0 13.1 2.2 17.4 12.7 178.7 

กรรมวิธีเกษตรกร 5.4 14.2 13.3 2.3 17.1 12.8 180.5 

T-test ns ns ns ns ns ns ns 

 

            กรรมวิธีทดสอบ       กรรมวิธีเกษตรกร 

ผลผลิต (เครือ/ไร่) 619 639 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 33,928 53,136 

รายได้ (บาท/ไร่) 103,798 104,698 

ก าไร (บาท/ไร่) 69,870 51,562 

BCR  3.05 1.97 



ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรที่ไม่เหมือนกันในแนวตั้งมีความแตกต่างทางสถิติ จากการวิเคราะห์โดยวิธี 

DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

 

ตารางผนวกที่ 3 แสดงผลผลติ ต้นทุน รายได้ รายได้สุทธิ และ BCR ของการปลูกกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี  
ปี 2555 

 

ตารางผนวกที่ 4 แสดงข้อมูลจ านวนหวี/เครือ น้ าหนักเครือ จ านวนผล/หวี น้ าหนักหวี ความยาวผล เส้นรอบ
วงผล น้ าหนักผล ของการปลูกกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ปี 2555 

กรรมวิธี จ านวนหวี/

เครือ 

 

น้ าหนักเครือ 

(กิโลกรัม) 

 

จ านวน ผล/

หว ี

 

น้ าหนักหวี 

(กิโลกรัม) 

 

ความยาวผล 

(เซนติเมตร) 

 

เส้นรอบวงผล 

(เซนติเมตร) 

 

น้ าหนักผล 

(กรัม) 

 

กรรมวิธีทดสอบ 4.5 12.4 12.7 2.3 18.8 12.4 190.4 

กรรมวิธีเกษตรกร 5 13.8 13.8 2.5 18.3 12.4 191.8 

T-test ns ** ** ns ns ns ns 

 

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรที่ไม่เหมือนกันในแนวตั้งมีความแตกต่างทางสถิติ จากการวิเคราะห์โดยวิธี 

DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

            กรรมวิธีทดสอบ       กรรมวิธีเกษตรกร 

ผลผลิต (เครือ/ไร่) 600 650 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 35,259 56,010 

รายได้ (บาท/ไร่) 110,802 111,236 

ก าไร (บาท/ไร่) 75,543 55,226 

BCR  3.14 1.98 



 

 

ตารางผนวกที่ 5 แสดงผลผลติ ต้นทุน รายได้ รายได้สุทธิ และ BCR ของการปลูกกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี  
ปี 2556 

 

ตารางผนวกที่ 6 แสดงข้อมูลจ านวนหวี/เครือ น้ าหนักเครือ จ านวนผล/หวี น้ าหนักหวี ความยาวผล เส้นรอบ
วงผล น้ าหนักผล ของการปลูกกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ปี 2556 

 

กรรมวิธี จ านวนหวี/

เครือ 

 

น้ าหนักเครือ 

(กิโลกรัม) 

 

จ านวน ผล/

หว ี

 

น้ าหนักหวี 

(กิโลกรัม) 

 

ความยาวผล 

(เซนติเมตร) 

 

เส้นรอบวงผล 

(เซนติเมตร) 

 

น้ าหนักผล 

(กรัม) 

 

กรรมวิธีทดสอบ 6.3 16.1 13.6 2.3 16.8 12.8 182.2 

กรรมวิธีเกษตรกร 5.8 15.4 13.2 2.3 16.6 13.2 184.4 

T-test ns ns ns ns ns ns ns 

 

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรที่ไม่เหมือนกันในแนวตั้งมีความแตกต่างทางสถิติ จากการวิเคราะห์โดยวิธี 

DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

            กรรมวิธีทดสอบ       กรรมวิธีเกษตรกร 

ผลผลิต (เครือ/ไร่) 493 507 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 27,680 43,693 

รายได้ (บาท/ไร่) 83,867 86,133 

ก าไร (บาท/ไร่) 56,187 42,440 

BCR  3.03 1.97 



 

ตารางผนวกที่ 7 แสดงผลผลิต ต้นทุน รายได้ รายได้สุทธิ และ BCR ของการปลูกกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี  
ปี 2557 

 

ตารางผนวกที่ 8 แสดงข้อมูลจ านวนหวี/เครือ น้ าหนักเครือ จ านวนผล/หวี น้ าหนักหวี ความยาวผล เส้นรอบ
วงผล น้ าหนักผล ของการปลูกกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานี ปี 2557 
 

กรรมวิธี จ านวนหวี/

เครือ 

 

น้ าหนักเครือ 

(กิโลกรัม) 

 

จ านวน ผล/

หว ี

 

น้ าหนักหวี 

(กิโลกรัม) 

 

ความยาวผล 

(เซนติเมตร) 

 

เส้นรอบวงผล 

(เซนติเมตร) 

 

น้ าหนักผล 

(กรัม) 

 

กรรมวิธีทดสอบ 5.55 13.6 12.9 2.1 16.5 12.8 163.5 

กรรมวิธีเกษตรกร 5.3 13.45 12.9 2.1 16.3 12.9 165.4 

T-test ns ns ns ns ns ns ns 

 

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรที่ไม่เหมือนกันในแนวตั้งมีความแตกต่างทางสถิติ จากการวิเคราะห์โดยวิธี 

DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

 

* จัดส่งข้อมูลไปยัง 

            กรรมวิธีทดสอบ       กรรมวิธีเกษตรกร 

ผลผลิต (เครือ/ไร่) 765 765 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 38,845 59,705 

รายได้ (บาท/ไร่) 116,725 116,725 

ก าไร (บาท/ไร่) 77,880 57,020 

BCR  3.00 1.95 



 nonglux.k@doa.in.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 1 แสดงลักษณะของสวนกล้วยหอมและการจัดการสวนกล้วยหอม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพผนวกที่ 2 แสดงการเก็บและการขนส่งกล้วยหอมและการเปรียบเทียบกรรมวิธีทดสอบ 


	ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว. 2550. พบใช้ Technical Textiles เป็นวัสดุกันกระแทก
	กล้วยหอมทองเพื่อส่งออกช่วยลดต้นทุน แถมประสิทธิภาพดีกว่า.  (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา

