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บทคัดย่อ 

        การศึกษาสภาพการผลิตของกลว้ยเล็บมือนางในพื้นท่ีภาคใตต้อนบนเป็นการศึกษาถึงสภาพการ
ผลิตกลว้ยเล็บมือนางในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช,จงัหวดัชุมพร,จงัหวดัสุราษฏร์ธานี, พงังา และจงัหวดัภูเก็ต  
เพื่อศึกษาสภาพการผลิต และประเมินศกัยภาพ โอกาสการผลิตในเชิงพาณิชย์ วิธีการโดยการเขา้พื้นท่ีสัมภาษณ์
ข้อมูลตามแบบส ารวจและศึกษาสภาพการผลิตของกล้วยเล็บมือนาง ซ่ึงจากการส ารวจโดยการสัมภาษณ์
เกษตรกรในพื้นท่ีภาคใตต้อนบนทั้ง 5 จงัหวดั คือ จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 48 ราย ชุมพร จ านวน 21 ราย 
พงังา จ านวน 7 ราย สุราษฎร์ธานี จ  านวน 3 ราย และจงัหวดัภูเก็ต จ  านวน 2 ราย พบวา่ อายุเกษตรกร จงัหวดันคร
ศรีฯและจงัหวดัชุมพร เกษตรกรมีอายุ 61 ปีข้ึนไปมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 35.42 และ 33.33  จงัหวดัพงังา อายุ
เกษตรกรระหวา่ง41-50 ปี และระหวา่ง51-60 ปี มากท่ีสุดเท่ากนั เท่ากบัร้อยละ 42.86 ส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ฯและ
ภูเก็ต พบว่าอายุเกษตร61 ปีข้ึนไป เท่ากบัร้อยละ 100 เท่ากนั การศึกษาพบว่า เกษตรกรทุกจงัหวดัคือนครศรีฯ,
ชุมพร,พงังา,สุราษฎร์ฯและภูเก็ตจบชั้นประถมมากท่ีสุดทุกจงัหวดัเท่ากบัร้อยละ83.33,61.90,71.42,100 และ100 
ตามล าดับ อาชีพหลัก พบว่ามีอาชีพเป็นเกษตรเท่ากบัร้อยละ 100 ทุกจงัหวดั รายได้ของครอบครัว(บาท/ปี) 
จงัหวดันครศรีฯมีรายไดร้ะหวา่ง10,001-15,000 บาท มากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 31.25 จงัหวดัชุมพร,พงังา,สุราษฎร์
ฯและภูเก็ต มีรายได้ระหว่าง 20,001-25,000 มากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 71.43, 57.14,66.67 และ 100 ตามล าดับ 
รายได้จากกล้วยเล็บมือนาง พบว่าจงัหวดันครศรีฯ,ชุมพร,พงังา,สุราษฎร์ฯและภูเก็ต มีรายได้ระหว่าง 5,001-
10,000 บาท มากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 29.17,47.12,100,100และ100 ตามล าดบั การเป็นสมาชิกกลุ่ม พบวา่ จงัหวดั
นครศรีฯและสุราษฎร์ฯ เป็นสมาชิกกลุ่มมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 64.59 และ 66.67 ส่วนจงัหวดัชุมพรและพงังา 
พบวา่เป็นสมาชิกกลุ่มเท่ากบัร้อยละ52.38,57.14 ส่วนจงัหวดัภูเก็ตเป็นสมาชิกกลุ่มและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มร้อยละ 
50 เท่ากนั แหล่งเงินทุน พบวา่ทุกจงัหวดัใชทุ้นของตวัเองทั้งหมดเท่ากบัร้อยละ 100 ลกัษณะการถือครอง พบวา่
ทุกจงัหวดัใช้พื้นท่ีของตวัเองทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 พื้นท่ีปลูก พบว่าทุกจงัหวดัพื้นท่ีปลูกเป็นพื้นท่ีราบ
ทั้งหมดเท่ากบัร้อยละ 100 สภาพดิน  พบวา่ทุกจงัหวดันครศรีฯ,ชุมพร,พงังา,สุราษฎร์และภูเก็ต  สภาพดินเป็นดิน 
ร่วนมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 95.83,85.71,71.42,100และ100 ตามล าดบั มีความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากบั 6.25-6.96  
สภาพภูมิอากาศ ในพื้นท่ีมีปริมาณน ้ าฝนปี 2554 จงัหวดันครศรีฯ,ชุมพร, พงังา, ภูเก็ตและสุราษฏร์ธานี เท่ากบั 
4126.4, 2197.5,4282.1, 3113.1   และ 1978.8 ม.ม.  อุณหภูมิเฉล่ียปี 2554  จงัหวดันครศรีฯ,ชุมพรพงังา, ภูเก็ต 
และสุราษฏร์ธานี เท่ากบั 27.8, 26.6, 26.9, 27.8 และ26.6  องศาเซลเซียส   ลกัษณะการปลูก พบวา่จงัหวดันคร
ศรีฯ,ชุมพร และพงังาปลูกแซมไมผ้ลมากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 81.25,38.10 และ 71.12 ส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ และ
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ภูเก็ต ปลูกแซมยางพาราทั้งหมดร้อยละ 100 ระยะปลูก พบวา่จงัหวดันครศรีฯ,ชุมพร,พงังาและสุราษฎร์ฯใชร้ะระ
ปลูกไม่แน่นอนมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 47.91,61.90,71.42 และ66.67 ส่วนจงัหวดัภูเก็ตใช้ระยะปลูก 4x4 เมตร
ทั้งหมด ร้อยละ 100 การใส่ปุ๋ยรองกน้หลุม พบวา่จงัหวดันครศรีฯ,ชุมพร,พงังา,สุราษฎร์ฯและจงัหวดัภูเก็ตไม่ใส่
ปุ๋ยรองกน้หลุมมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ75,90.48,100,100 และ 100 ตามล าดบั  และปุ๋ยท่ีใชใ้ส่รองกน้หลุม พบว่า
จงัหวดันครศรีฯ มีการใส่ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 มากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 58.33 ส่วนจงัหวดัชุมพรมีการใช้มูลววั
และปุ๋ยสูตร 15-15-15 เท่ากนัเท่ากบัร้อยละ 50 การใส่ปุ๋ยหลงัปลูก พบวา่จงัหวดันครศรีฯไม่มีการใส่ปุ๋ยเท่ากบั
ร้อยละ66.67 ส่วนจงัหวดัชุมพร,พงังา,สุราษฎร์ฯและจงัหวดัภูเก็ตมีการใส่ปุ๋ยมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 100, 85.71, 
100 และ100 ตามล าดบั ปุ๋ยท่ีใชใ้ส่หลงัปลูก พบวา่จงัหวดันครศรีฯ,ชุมพร,พงังา,สุราษฎร์ฯและจงัหวดัภูเก็ตมีการ
ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 มากท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 43.75,52.38,66.66,100 และ 100 ตามล าดับ  การตดัแต่งหน่อ  
หลงัจากปลูกกลว้ยไปแลว้ประมาณ 5-6 เดือน ในช่วงน้ีจะมีหน่อกลว้ย จ านวน 4-5 หน่อ หรือมากกว่านั้น หน่อ
กลว้ยจะแยง่อาหารจากตน้แม่ ท าใหเ้ครือกลว้ยท่ีออกมาจากตน้แม่มีขนาดเล็กเกษตรกรจะนิยมตดัหน่อกลว้ยออก 
เหลือเก็บไว ้3-4 หน่อ แต่ไม่ควรขดุหน่อในช่วงกลว้ยออกเครือ เพราะอาจท าให้กลว้ยผลลีบเล็กเครือเล็กหรือสั้น
ลงได ้การตดัปลี เม่ือปลูกกลว้ยไปประมาณ 6-8 เดือนกลว้ยจะมีล าตน้ขนาดใหญ่พร้อมท่ีจะออกปลี กลว้ยสีแดง
ออกให้เห็นชดัและกาบปลีจะบานต่อไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ผลกลว้ยท่ีอยูบ่นหวีเร่ิมสั้นและเล็กลงและขนาดผลแต่
ละผลไม่สม ่าเสมอกนั ท าการตดัเปลือกทิ้งเพื่อป้องกนัการแย่งน ้ าเล้ียงและจะได้กลว้ยท่ีผลใหญ่ การเก็บเก่ียว    
กลว้ยจะแก่โดยใช้เวลาประมาณ3-4 เดือน หลงัจากเร่ิมออกดอก การเก็บเก่ียวจะเก็บเก่ียวท่ีความแก่ ของกลว้ย
ประมาณ 80% สามารถตดัส่งให้กบัตลาดไดเ้ลย เกษตรกรจะไม่นิยมให้กลว้ยสุกคาตน้ในแปลง เน่ืองจากจะมี
ปัญหาแมลงวนัทอง   การตลาด  เกษตรกรจะนิยมตดัเครือเอง แลว้ส่งให้พ่อคา้คนกลาง ซ่ึงจะมีพ่อคา้คนกลางใน
พื้นท่ี มารับซ้ือถึงบ้านหรือท าการบ่ม ขายเองในตลาดทอ้งถ่ิน ตน้ทุนการผลิตและรายได้ พบว่า เกษตรกรใช้
ต้นทุนในการปลูกกล้วยเล็บมือนางต ่ ามากเม่ือเปรียบเทียบกับพืชชนิดอ่ืน เน่ืองจาก เกษตรกรปลูกกล้วย
เล็บมือนางเป็นพืชแซมพืชอ่ืน โดยนครศรีฯ มีตน้ทุนน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3,050 บาท/ไร่ รองลงมาคือจงัหวดัชุมพร 
พงังา และสุราษฎร์ฯ เท่ากบั 3,350, 3420 และ 3,520 บาท/ไร่ จงัหวดัภูเก็ต มีตน้ทุนสูงท่ีสุด เท่ากบั 5,420 บาท/ไร่ 
รายไดสุ้ทธิ จงัหวดัภูเก็ตมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 26,820 บาท /ไร่ มีค่า รองลงมาคือจงัหวดัชุมพร สุ
ราษฎร์ฯ และพงังา เท่ากบั 23,770, 22,760 และ20,280 บาท/ไร่ จงัหวดันครศรีฯ มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียต ่าท่ีสุด เท่ากบั 
20,170 บาท/ไร่  ค่า BCRจงัหวดัชุมพรมีค่าBCRมากท่ีสุด เท่ากบั 8.09  รองลงมาคือจงัหวดันครศรีฯ, สุราษฎร์ฯ 
และพงังา เท่ากบั 7.61, 7.46 และ 6.93 บาท/ไร่ จงัหวดัภูเก็ต มีค่าBCRนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 5.94  
-------------------------------------- 
   รหสัทะเบียนวจิยั  : 02-07-54-05-04-00-01-54 
  1/ ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรนครศรีธรรมราช, 2/ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี7, 3/ ศูนยว์จิยัและ
พฒันาการเกษตรชุมพร, 4/ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรภูเก็ต, 5/ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพงังา 
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ค าน า 
กล้วยเล็บมือนาง  เป็นพืชท่ีจดัอยู่ในวงศ์ Musaceae มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Musa sapientum Linn.  มี 

Genome เป็น AA มีจ านวนโครโมโซม 2n=22 เช่นเดียวกับกล้วยหอมจันทร์  กล้วยไข่ทองร่วง  กล้วยไข่
จีน  กลว้ยน ้ านม กลว้ยไล กลว้ยสา กลว้ยหอม กลว้ยหอมจ าปา กลว้ยทองกาบด า (เบญจมาศและประวติั, 2534 ; 
วรายุทธ และอรดี, 2536 ; ประศาสตร์ และคณะ, 2538) จดัอยู่ในกลุ่มเดียวกับกล้วยไข่ของไทย กล้วยพันธ์ุ 
senorita ของฟิลิปปินส์ กลว้ยพนัธ์ุ pisangmas ของมาเลเซีย กลว้ยพนัธ์ุ Lady’s Finger  ของฮาวาย และกลว้ยพนัธ์ุ 
apple banana ของ west indies (Valmayer et al 1990 ; Yoging, 1992) และมีช่ืออ่ืนซ่ึงเรียกต่างกนัในหลายพื้นท่ี 
ได้แก่   กล้วยเล็บมือนาง (สุราษฎร์ธานี) กล้วยข้าว (ภู เก็ต) กล้วยทองดอกหมาก (พัทลุง) กล้วยหมาก 
(นครศรีธรรมราช) กล้วยมะลิอ่อง (จันทบุ รี) กล้วยอ่อง(ชัยภู มิ ) กล้วยใต้(เชียงใหม่ )  กล้วยตานี อ่อง 
(อุบลราชธานี)  หน่ึงเครือมี 7-8 หวี  หวหีน่ึงมี 10-16 ผล ผลขนาดเล็ก กวา้ง 2-2.5 เซนติเมตร ขนาดเท่าน้ิวมือ ผล
ค่อนขา้งโคง้งอปลายเรียวยาว  กา้นผลสั้น เปลือกหนา ผลดิบผิวสีเขียวอมเทานวล  เน้ือใสสีขาว ผลแข็ง รสฝาด 
เม่ือผลสุกเปลือกสีเหลืองทอง เน้ือใสสีเหลือง รสหวาน มีกล่ินคลา้ยกลว้ยหอมจนัทร์  เมล็ดลีบหรือไม่มีเมล็ด  ล า
ตน้สูงไม่เกิน 2.5 เมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางนอ้ยกวา่ 15 เซนติเมตร  จะเห็นไดว้า่ลกัษณะล าตน้มีขนาดเล็ก เต้ียกวา่
กล้วยทั่วไป จึงสามารถปลูกเป็นพืชแซมในสวนไม้ผลได้ดี เน่ืองจากเป็นพืชท่ีต้องการแสงน้อยในการ
เจริญเติบโต (ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรชุมพร, 2552) และปลูกเป็นพืชแซมยางไดโ้ดยปลูก 3 แถวระหว่าง
ร่องยาง ปลูก 2x2.5 เมตร (เบญจมาศ, 2534)  

กลว้ยเล็บมือนางเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพสูงท่ีจะพฒันาเป็นพนัธ์ุการคา้ส าหรับตลาดภายในและภายนอก
ประเทศ (ไพโรจน์, 2539) ราคาขายมดัละ 20 บาท (2 หวี)ถา้ซ้ือเป็นเครือ เครือละ 100 บาท  (ตลาดพ่อตาหินชา้ง) 
ทั้งน้ียงัมีคุณสมบติัเด่นอีกหลายประการ เช่น ผลและเน้ือมีสีเหลืองทอง เน้ือแน่น กล่ินหอมน่ารับประทาน เปลือก
หนา กา้นผลสั้นและแข็งแรงรวมทั้งมีการเรียงตวัของผลในหวีและขนาดหวีเล็กเหมาะต่อการบรรจุหีบห่อและ
ขนส่ง และเน่ืองจากผลมีขนาดเล็กจึงเหมาะต่อการบริโภคในแต่ละคร้ัง (วิทยา และคณะ, 2544) ดงันั้น กล้วย
เล็บมือนางก็เป็นกลว้ยอีกชนิดหน่ึงท่ีควรมีการศึกษาใหมี้ศกัยภาพเพื่อการส่งออก ส าหรับการผลิตเพื่อการส่งออก
ตอ้งให้ความส าคญัตั้งแต่การผลิตถึงจ าหน่าย จากคุณสมบติัดงักล่าว  นักวิจยั และหลายๆ หน่วยงานให้ความ
สนใจน ามาศึกษา พฒันาใหเ้ป็นพืชส่งออกท่ีย ัง่ยนืของประเทศ  ฉะนั้นกลว้ยเล็บมือนาง กลว้ยทอ้งถ่ินทางภาคใต ้ 
อาจเป็นกลว้ยอีกชนิดหน่ึงท่ีควรส่งเสริมเป็นกลว้ยเศรษฐกิจ เพราะมีคุณสมบติัเหมาะสมหลายๆ ประการ ดงันั้น
หากมีการศึกษาอยา่งจริงจงัแบบครบวงจรตั้งแต่พนัธ์ุ เทคโนโลยีการผลิต และวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว ก็จะ
สามารถผลิตกลว้ยเล็บมือนางท่ีมีคุณภาพและถูกใจ จนถึงมือผูบ้ริโภคได ้ และอาจจะพฒันาเป็นกลว้ยเศรษฐกิจ
ของไทยได้ในอนาคต หากผ่านไปศาลเจา้พ่อตาหินช้าง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จะพบร้านคา้ปลีกสองขา้งทางยาว
ประมาณ 300 ร้าน แขวนกล้วยเล็บมือนางเหลืองอร่ามเรียกลูกค้าท่ีผ่านไปผ่านมา ซ่ึงกล้วยเล็บมือนางเป็นท่ี
ตอ้งการของผูบ้ริโภคเน่ืองจากมีผลขนาดเล็กพอค า รสหวานจดั เปลือกหนาบอบช ้ ายาก แต่เก็บผลสดไดไ้ม่นาน
เม่ือผลสุกจดั  ท าใหต้อ้งน าไปแปรรูปเป็นกลว้ยตาก กลว้ยอบ กลว้ยฉาบ แต่เม่ือส ารวจพื้นท่ีปลูกพบวา่มีการปลูก
กลว้ยเล็บมือนางในบางพื้นท่ีเท่านั้นและมีตลาดจ าหน่ายน้อย  อาจเน่ืองมาจากกลว้ยเล็บมือนางในทอ้งท่ีอ่ืนมี
สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตท าให้ ไดผ้ลผลิตนอ้ยหรือไดผ้ลผลิตท่ีมีลกัษณะผลและรสชาติไม่
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เป็นท่ีนิยม  ดงันั้นจากประเด็นเหล่าน้ี จึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาเทคโนโลยีการผลิต การเก็บเก่ียว  และสภาพ
การตลาดของกลว้ยเล็บมือนางแต่ละทอ้งท่ี แลว้มาพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตและสร้างองคค์วามรู้การผลิตท่ีเป็น
มาตรฐานส าหรับขยายพื้นท่ีการผลิตกลว้ยเล็บมือนางคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ท่ีย ัง่ยืนให้กบัเกษตรกรในพื้นท่ี
ภาคใตต้อนบนต่อไป 

วตัถุประสงค์ 
1.   เพื่อศึกษาสภาพการผลิตกลว้ยเล็บมือนางในพื้นท่ีภาคใตต้อนบน 
2.  เพื่อประเมินศกัยภาพ และโอกาสการผลิตสู่การผลิตในเชิงพาณิชย ์

วธีิการด าเนินงานและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ 

  1. แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 
  2. กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
  3. อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล 

วธีิการ  
ขั้นตอนท่ี 1 รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งและจ านวนเกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยเล็บมือนางพร้อมทั้ง

สถานการณ์การผลิตและการตลาดจากเจา้หนา้ท่ีกรมวชิาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ผูรั้บซ้ือและ
เกษตรกรท่ีปลูก 

ขั้นตอนท่ี 2 เขา้พื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์เกษตรกร โดยการสุ่มตวัอยา่งเกษตรกรแบบวธีิการเลือกแบบ
เจาะจง หรืออิงจุดมุ่งหมาย (Purposive or Purposeful Sampling)  

ขั้นตอนท่ี 3 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เกษตรกร โดยบนัทึกขอ้มูลสภาพสวนและ
การเจริญเติบโตของพืช (ท าการเก็บขอ้มูลทุกปีรวม 3 ปี) 

ขั้นตอนท่ี 4 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดแ้บ่งเป็น 2 ส่วน  
ส่วนแรกคือ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการปลูกกลว้ยเล็บมือนาง ไดแ้ก่ การเตรียมดินส าหรับปลูก การ

คดัเลือกพนัธ์ุ การใส่ปุ๋ย การควบคุมก าจดัวชัพืช โรคแมลงศตัรูและการป้องกนัก าจดั การเก็บเก่ียว ราคาและตลาด
ในการจ าหน่ายรวมทั้งขอ้จ ากดัในการผลิต  

ส่วนท่ี 2 คือ ตน้ทุนการผลิต ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุท่ีน ามาปลูก ค่าวสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการ
ผลิตกลว้ยเล็บมือนาง ค่าจา้งแรงงานในการท ากิจกรรมต่างๆ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ผลผลิตและราคา 

ขั้นตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลแยกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรก คือ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการผลิต วเิคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา ตารางแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ส่วนท่ี 2 วเิคราะห์ตน้ทุนการผลิต 

10.2.4  การบนัทึกขอ้มูล 
   - ตามแบบสอบถาม 
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10.2.5 รวบรวม วเิคราะห์ และสรุปผล 
เวลาและสถานที่ 
      ด าเนินการ ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2553 – กนัยายน 2555  ในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช,จงัหวดัชุมพร,
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี และจงัหวดัภูเก็ต 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 
ลกัษณะการปลูกกลว้ยเล็บมือนางในพื้นท่ีภาคใตต้อนบน มีพื้นท่ีปลูกมากในจงัหวดันครศรีธรรมราช,

ชุมพร,สุราษฎร์ธานี,พงังา และภูเก็ต  กลว้ยเล็บมือนาง เป็นกลว้ยท่ีมีล าตน้ค่อนขา้งเล็กไม่สูงมากนกั ผลขนาดเล็ก 
ปลายผลเรียวแหลม ผลสุกมีสีเหลืองเขม้ เน้ือแน่น รสชาติหอมหวาน ใชส้ าหรับรับประทานสุก หรือแปรรูป ท า
เป็นกลว้ยตากหรือกลว้ยอบน ้าผึ้ง  ลกัษณะการปลูกในพื้นท่ีทั้งหมดจะเป็นการปลูกแซมพืชหลกัชนิดอ่ืน  เพื่อเป็น
รายไดเ้สริมในครอบครัว  แต่สามารถท ารายไดใ้หก้บัเจา้ของสวนเป็นอยา่งดี  ปลูกเพียงคร้ังเดียวสามารถเก็บเก่ียว
ผลผลิตไดย้าวนานหลายปี การปฏิบติัดูแลง่ายไม่ยุง่ยาก มีโรคแมลงรบกวนนอ้ย และท่ีส าคญัราคาผลผลิตดีตลอด
ปี ซ่ึงสามารถสรุปเป็นจงัหวดัไดด้งัน้ี 

1. จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดเ้ขา้พื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์ขอ้มูลตามแบบส ารวจและศึกษาสภาพการผลิตของ
กลว้ยเล็บมือนาง ในพื้นท่ี อ าเภอพรหมคีรีและอ าเภอท่าศาลา  ไดจ้  านวน 48  ราย  

ขอ้มูลพื้นฐานเกษตรกร 
  - อายุเกษตรกร พบว่า เกษตรกรท่ีปลูกกล้วยเล็บมือนางส่วนใหญ่จะเป็นผูสู้งอายุ โดยมีอาย ุ
ระหวา่ง51-60 ปี มากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 39.58  รองลงมาอายุ 61 ปี ข้ึนไปเท่ากบัร้อยละ 35.42,อายุระหวา่ง 41-
50 และต ่ากวา่ 40 ปี เท่ากบัร้อยละ 18.75 และ 6.25  ตามล าดบั  
  - การศึกษา พบว่า เกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยเล็บมือนางส่วนใหญ่จะจบชั้นประถมศึกษามากท่ีสุด 
เท่ากับร้อยละ 83.33  รองลงมาจบชั้นมัธยม,ปริญญาตรี และอนุปริญญา เท่ากับร้อยละ 8.33, 6.25 และ 2.09  
ตามล าดบั 
  - อาชีพหลกั พบวา่มีอาชีพหลกัเป็นเกษตรกรเท่ากบัร้อยละ97.92และรับราชการร้อยละ 2.08 
  - รายได้ของครอบครัว/ปี  พบว่ามีรายได้มากกว่า 10,001-15,000 บาท เท่ากับร้อยละ 31.25 
รองลงมารายได ้(15,001-20,000), (มากกว่า25,001), (5,001-10,000) และ(20,001-25,000) เท่ากบัร้อยละ 29.17, 
27.08, 6.25 และ 4.17 ตามล าดบั 
  - รายไดจ้ากกลว้ยเล็บมือนาง  พบว่ามีรายไดม้ากกว่า 5,001-10,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 29.17 
รองลงมารายได้(มากกว่า25,001) (15,001-20,000), (10,001-15,000), (20,001-25,000) และ (น้อยกว่า5,000) 
เท่ากบัร้อยละ 27.08, 16.67, 14.58, 8.33 และ 4.17 ตามล าดบั 
  - การเป็นสมาชิกกลุ่ม พบวา่เป็นสมาชิกกลุ่ม เท่ากบัร้อยละ 64.59 ไม่เป็นร้อยละ 35.42 
  - การกูเ้งิน พบวา่ เกษตรกรทุนของตนเองร้อยละ 100 
   - การถือครอง พบวา่เกษตรกรเป็นเจา้ของท่ีร้อยละ 100 
  - ลกัษณะการถือครอง พบวา่เป็นโฉนดร้อยละ 100 
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  - ลกัษณะการปลูก จากการสัมภาษณ์ พบวา่ ปลูกเป็นพืชแซมไมผ้ลต่าง เช่นๆ เช่นเงาะ มงัคุด 
ทุเรียน ลองกอง เป็นตน้ มากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 81.25 รองลงมาปลูกแซมยางพาราเท่ากบัร้อยละ 14.58 และปลูก
แซมปาลม์น ้ามนักบัปลูกกลว้ยอยา่งเดียวเท่ากนั เท่ากบัร้อยละ 2.08   

- ลกัษณะพื้นท่ี เป็นท่ีราบร้อยละ 100  
- ลกัษณะดิน ส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 95.83 รองลงมาเป็นดินร่วนปน

ทรายเท่ากบัร้อยละ 4.17 ค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 6 - 6.5 
  - สภาพภูมิอากาศ ในพื้นท่ีมีปริมาณน ้าฝนปี 4126.4  ม.ม.  อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด  31.68  องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุด 24.03  องศาเซลเซียส  (2554,สถานีอุตุฯศูนยว์ิจยัขา้วนครศรีฯ) 
  - แหล่งน ้า เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบ มีแม่น ้าล าคลองใกล้ๆ  แต่เกษตรกรก็ไม่นิยมใหน้ ้า 
เน่ืองจากในภาคใตมี้ฝนตกชุกเกือบตลอด 

ขอ้มูลการปลูกกลว้ยเล็บมือนาง 
- พนัธ์ุ   หน่อพนัธ์ุท่ีใชใ้นพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นการขดุหน่อในสวนตนเองเพื่อปลูกเพิ่มมาก

ท่ีสุดเท่ากบั ร้อยละ 64.58 รองลงมาขอพนัธ์ุจากเครือญาติหรือเพื่อนบา้น เท่ากบัร้อยละ 33.33  และซ้ือพนัธ์ุจาก
เพื่อนบา้นเท่ากนัร้อยละ 2.08 โดยพนัธ์ุท่ีนิยมปลูกในจงัหวดันครศรีธรรมราชจะนิยมพนัธ์ุท่ีมีขนท่ีผล เน่ืองจาก
รสชาติจะหวานเหนียวกวา่พนัธ์ุท่ีไม่มีขน 
                                - หลุมปลูก กลว้ยเล็บมือนาง เกษตรกรในพื้นท่ีนิยมขดุหลุมขนาด 20×20มากท่ีสุด เท่ากบั
ร้อยละ 54.17 รองลงมาขดุหลุมขนาด 30x30 เซนติเมตร, 50x50 เซนติเมตร และ 80x80 เซนติเมตร เท่ากบัร้อยละ 
31.25, 12.5 และ 2.09 ตามล าดบั 
                               - ระยะปลูก  เน่ืองจากกลว้ยเล็บมือนางเป็นกลว้ยท่ีเกษตรกรปลูกแซมพืชอ่ืนบางคร้ังก็ปลูกไม่
เป็นแถวเป็นแนวท าให้ไม่สามารถบอกระยะปลูกไดม้ากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 47.91 รองลงมาใช้ระยะปลูก 4x4 
เมตรและระยะปลูก 3x3 เมตร เท่ากบัร้อยละ 35.42 และ 16.67 ตามล าดบั 
                              - การรองกน้หลุมก่อนปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมใส่ปุ๋ยรองกน้หลุมก่อนปลูกเพราะคิดวา่
สภาพดินในพื้นท่ีดีอยูแ่ลว้ โดยขุดหลุมแลว้ปลูกเลยมากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 75  และมีการใส่ปุ๋ยรองกน้หลุมก่อน
ปลูก เท่ากบัร้อยละ 25  และปุ๋ยท่ีนิยมใส่รองกน้หลุม จะเป็นปุ๋ยสูตร 15-15-15 มากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 58.33 และ
เป็นมูลววั เท่ากบัร้อยละ41.67 
                         - การใส่ปุ๋ย หลงัปลูก เกษตรกรจะไม่ใส่ปุ๋ย คือปล่อยตามธรรมชาติ แต่มีการเอาหญา้และใบกลว้ย
มาสุ่มท่ีโคนตน้มากท่ีสุดเท่ากนัร้อยละ 66.67 รองลงมามีการใส่ปุ๋ยเท่ากบัร้อยละ 33.33  และแยกเป็นใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 มากท่ีสุดร้อยละ 43.75 รองลงมาเป็นการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ร้อยละ 31.25 และใส่ปุ๋ยอินทรีย์
(มูลววั)นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 25  
                         - การตดัแต่งหน่อ  หลงัจากปลูกกลว้ยไปแลว้ประมาณ 5-6 เดือน ในช่วงน้ีจะมีหน่อกลว้ย จ านวน 
4-5 หน่อ หรือมากกว่านั้น หน่อกลว้ยจะแย่งอาหารจากตน้แม่ ท าให้เครือกลว้ยท่ีออกมาจากตน้แม่มีขนาดเล็ก
เกษตรกรจะนิยมตดัหน่อกลว้ยออก เหลือเก็บไว ้3-4 หน่อ แต่ไม่ควรขดุหน่อในช่วงกลว้ยออกเครือ เพราะอาจท า
ใหก้ลว้ยผลลีบเล็กเครือเล็กหรือสั้นลงได ้
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       - การตดัปลี  เม่ือปลูกกลว้ยไปประมาณ 6-8 เดือนกลว้ยจะมีล าตน้ขนาดใหญ่พร้อมท่ีจะออกปลี 
กลว้ยสีแดงออกให้เห็นชดัและกาบปลีจะบานต่อไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ผลกลว้ยท่ีอยูบ่นหวีเร่ิมสั้นและเล็กลง และ
ขนาดผลแต่ละผลไม่สม ่าเสมอกนั ท าการตดัเปลือกทิ้งเพื่อป้องกนัการแยง่น ้ าเล้ียงและจะไดก้ลว้ยท่ีผลใหญ่สวย 
                           - สุขลกัษณะและความสะอาด ก าจดัวชัพืชในสวน โดยใช้เคร่ืองตดัหญา้หรือฉีดพ่นสารก าจดั
วชัพืช ประมาณ 3-4  เดือน/คร้ัง 

           - การเก็บเก่ียว    กลว้ยจะแก่โดยใชเ้วลาประมาณ 3-4 เดือน หลงัจากเร่ิมออกดอก การเก็บเก่ียวจะ
เก็บเก่ียวท่ีความแก่ ของกลว้ยประมาณ 80% สามารถตดัส่งให้กบัตลาดไดเ้ลย เกษตรกรจะไม่นิยมให้กลว้ยสุกคา
ตน้ในแปลง เน่ืองจากจะมีปัญหาแมลงวนัทอง หลงัจากนั้นก็จะน ามาตดัเป็นท่อน เครือละ 2-3 ท่อน แลว้แต่ขนาด
ของเครือ 
                        - การบ่มกลว้ย เกษตรกรจะท าการบ่ม โดยหลงัจากตดัเป็นท่อนแลว้วางทิ้งไวใ้ห้ยางแห้ง หลงัจาก
นั้นก็น ามาใส่เข่งหรือถงัขนาดใหญ่ท่ีบุดว้ยกระดาษ หรือกระสอบไวแ้ลว้ จดักลว้ยให้เต็มภาชนะ ปิดให้สนิท ทิ้ง
ไว ้3 คืน ก็จะสุก แต่ถา้อยากใหสุ้กเร็วกวา่นั้นก็ใหใ้ชแ้คลเซ่ียมคาร์ไบ 5-6 กอ้น ห่อดว้ยกระดาษใส่ไวท่ี้กน้ภาชนะ
ก่อนใส่กลว้ย ทิ้งไว ้เพียง 1 คืน กลว้ยก็สุกแลว้  ส าหรับการขายสุกเกษตรกรจะขายเองหน้าบา้น หรือตามตลาด
นดั ราคาอยูท่ี่ ท่อนละ 30-35 บาท  ซ่ึงจะขายไดร้าคาดีกวา่ขายผา่นพอ่คา้คนกลาง 
                           - การแปรรูป เกษตรกรในพื้นท่ีมีการแปรรูปกลว้ยเล็บมือนางเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ โดยมีทั้ง
เกษตรกรรายเดียว และมีการรวมกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตมีดงัน้ี 

1. กลว้ยกรอบแกว้ 
2. กลว้ยอบน ้าผึ้ง 
3. กลว้ยกรอบเคม็ 
4. กลว้ยแขก 
5. กลว้ยเช่ือม  
6. ขา้วเกรียบ 
ตารางท่ี1 ขอ้มูลการส ารวจการปลูกกลว้ยเล็บมือนางจงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 48 ราย 

ท่ี ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 
1 อายเุกษตรกร   
 - ต  ่ากวา่40 ปี     

- ระหวา่ง41-50 ปี 
- ระหวา่ง 51-60 ปี 
- 61 ปี ข้ึนไป 

3 
9 
19 
17 

6.25 
18.75 
39.58 
35.42 

2 การศึกษา   
 - ประถม 

- มธัยม 
40 
4 

83.33 
8.33 
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- อนุปริญญา 
- ปริญญาตรี 

1 
3 

2.09 
6.25 

3 อาชีพหลกั   
 - เกษตรกร 48 100 
4. รายไดจ้ากของครอบครัว บาท/ปี   
 - นอ้ยกวา่5,000 

-  5,001-10,000  
- 10,001-15,000  
- 15,001-20,000 
- 20,001-25,000 
- มากกวา่ 25,001 

- 
3 
15 
14 
2 
13 

- 
6.05 
31.25 
29.17 
4.17 
27.08 

5. รายไดจ้ากกลว้ยเล็บมือนาง(บาท/เดือน)   
 - นอ้ยกวา่5,000 

-  5,001-10,000  
- 10,001-15,000  
- 15,001-20,000 
- 20,001-25,000 
- มากกวา่ 25,001  

2 
14 
7 
8 
4 
13 

 4.17 
29.17 
14.58 
16.67 
8.33 
27.08 

5 การเป็นสมาชิกกลุ่ม   
 - เป็น 

- ไม่เป็น 
31 
17 

64.59 
35.42 

6. แหล่งเงินทุน   
 - ส่วนตวั 48 100 
7.  การถือครอง   
 -โฉนด 48 100 
8 ลกัษณะการถือครอง   
 - เป็นของตนเอง 48 100 
9. พื้นท่ีปลูก   
 -พื้นท่ีราบ 48 100 
10 สภาพดิน   
 - ดินร่วน 

- ดินเหนียวปนทราย 
46 
2 

95.83 
4.17 
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11 ขนาดหลุม   
 - 20x20 ซ.ม. 

- 30x30 ซ.ม. 
- 50x50 ซ.ม. 
- 80x80 ซ.ม. 

26 
15 
6 
1 

54.17 
31.25 
12.5 
2.09 

12 ลกัษณะการปลูก   
 - แซมยาง 

- แซมปาลม์ 
- แซมไมผ้ล 

7 
1 
39 

14.58 
2.08 
81.25 

13 ระยะปลูก   
 - ไม่แน่นอน 

- 4x4 เมตร 
- 3x3 เมตร 

23 
17 
8 

47.91 
35.42 
16.67 

14 การใส่ปุ๋ยรองกน้หลุม   
 - ไม่ใส่ 

- ใส่ 
         - มูลววั 
         - 15-15-15           

36 
12 
           5 
           7 

75 
25 
41.67 
58.33 

15 การใส่ปุ๋ยหลงัปลูก   
 - ไม่ใส่ 

- ใส่ 
        - มูลววั 
        - 15-15-15 
        - 13-13-21 

32 
16 
           4 
           7 
           5 

66.67 
33.33 
 25 
43.75 
31.25 

 
2. จงัหวดัชุมพร ไดเ้ขา้พื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์ขอ้มูลตามแบบส ารวจและศึกษาสภาพการผลิตของกลว้ย  เล็บมือนาง 
ในพื้นท่ี อ าเภอท่าแซะ,อ าเภอทุ่งตะโก และอ าเภอสว ีไดจ้  านวน 21  ราย  

ขอ้มูลพื้นฐานเกษตรกร 
  - อายุเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยเล็บมือนางส่วนใหญ่จะเป็นผูสู้งอายุ โดยมีอายุ อายุ
61 ปี ข้ึนไปมากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 33.33 รองลงมาอายุระหวา่ง 51-60 ปี เท่ากบัร้อยละ 28.57,อายุระหวา่ง41-50
และต ่ากวา่ 40 ปี เท่ากนักบัร้อยละ 19.05  ตามล าดบั  
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  - การศึกษา พบว่า เกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยเล็บมือนางส่วนใหญ่จะจบชั้นประถมศึกษามากท่ีสุด 
เท่ากบัร้อยละ  61.90  รองลงมาจบชั้นมธัยม, และอนุปริญญา เท่ากบัร้อยละ 33.33 และ 4.76 ตามล าดบั 
  - อาชีพหลกั พบวา่มีอาชีพหลกัเป็นเกษตรกรเท่ากบัร้อยละ100 
  - รายไดข้องครอบครัว/ปี พบวา่มีรายไดม้ากกวา่ 20,001-25,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 71.43 
 รองลงมารายได ้(มากกวา่25,001) เท่ากบัร้อยละ 28.57 
  - รายไดจ้ากกลว้ยเล็บมือนางต่อเดือน  พบวา่มีรายไดม้ากกวา่ 5,001-10,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 
47.12 รองลงมารายไดน้อ้ยกวา่ 5,000 และ10,001-15,000 เท่ากบัร้อยละ 28.57  และ23.81 ตามล าดบั 
  - การเป็นสมาชิกกลุ่ม พบวา่เป็นสมาชิกกลุ่ม เท่ากบัร้อยละ 47.62 ไม่เป็นร้อยละ 52.38 
  - แหล่งเงินทุน พบวา่ เกษตรกรทุนของตนเองร้อยละ 100 
  ขอ้มูลพื้นท่ี 
  - การถือครอง พบวา่เกษตรกรเป็นเจา้ของท่ีร้อยละ 100 
  - ลกัษณะการถือครอง พบวา่เป็นโฉนดร้อยละ 100 
  - ลกัษณะการปลูก จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปลูกเป็นพืชแซมไมผ้ลต่าง เช่นๆ เช่นเงาะ มงัคุด 
ทุเรียน ลองกอง เป็นตน้ มากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 38.10 รองลงมาปลูกแซมปาล์มน ้ ามนัเท่ากบัร้อยละ 33.33 และ
ปลูกแซมยางพาราเท่ากบัร้อยละ 28.57 

- ลกัษณะพื้นท่ี เป็นท่ีราบร้อยละ 100  
              - ลกัษณะดิน ส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 85.71 รองลงมาเป็นดินร่วนปน

ทรายเท่ากบัร้อยละ 9.52 ค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 6- 6.5 
               - แหล่งน ้า  เกษตรกรไม่นิยมใหน้ ้า เน่ืองจากในภาคใตมี้ฝนตกชุกเกือบตลอดปี 

- พนัธ์ุ  หน่อพนัธ์ุท่ีใชใ้นพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นการขดุหน่อในสวนตนเอง และขอจากเพื่อนบา้น
เพื่อปลูกเพิ่ม โดยพนัธ์ุท่ีนิยมปลูกในจงัหวดัชุมพรจะนิยมพนัธ์ุท่ีไม่ ลกัษณะผลใหญ่ และลกัษณะกาบใบมีสีแดง
ล าตน้จะสูงใหญ่กวา่กลว้ยเล็บมือนางในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
             การปลูก 

- หลุมปลูก กลว้ยเล็บมือนาง เกษตรกรในพื้นท่ีนิยมขุดหลุมขนาด  20×20 เซนติเมตร มากท่ีสุด 
เท่ากบัร้อยละ 71.43 รองลงมาขดุหลุมปลูกขนาด 30x30 เซนติเมตร เท่ากบัร้อยละ 28.57 
                           - ระยะปลูก  เน่ืองจากกลว้ยเล็บมือนางเป็นกลว้ยท่ีเกษตรกรปลูกแซมพืชอ่ืนบางคร้ังก็ปลูกไม่
เป็นแถวเป็นแนวท าให้ไม่สามารถบอกระยะปลูกได้มากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 61.90 รองลงมาใช้ระยะปลูก 4x4 
เมตรและระยะปลูก 3x3 เมตร เท่ากบัร้อยละ 28.57 และ 9.52  ตามล าดบั 
                           - การรองก้นหลุมก่อนปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมก่อนปลูกเพราะ
เกษตรกรคิดวา่สภาพดินในพื้นท่ีดีอยูแ่ลว้ โดยขุดหลุมแลว้ปลูกดว้ยเลยมากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 90.48  และมีการ
ใส่ปุ๋ยรองกน้หลุมก่อนปลูก เท่ากบัร้อยละ 9.52  และปุ๋ยท่ีนิยมใส่รองกน้หลุม จะเป็นปุ๋ยสูตร 0-3-0  และปุ๋ยคอก 
เท่ากนั เท่ากบัร้อยละ 50 
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                          - การใส่ปุ๋ย   หลงัปลูก เกษตรกรจะมีการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 มากท่ีสุดเท่ากนัร้อยละ 66.67 
รองลงมามีการใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 เท่ากบัร้อยละ 42.86  และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21  นอ้ยท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 4.76  
                           - การตัดแต่งหน่อ  หลังจากปลูกกล้วยไปแล้วประมาณ 5-6 เดือนในช่วงน้ีจะมีหน่อกล้วย 
จ านวน 4-5 หน่อ หรือมากกวา่นั้น หน่อกลว้ยจะแยง่อาหารจากตน้แม่ ท าใหเ้ครือกลว้ยท่ีออกมาจากตน้แม่มีขนาด
เล็กเกษตรกรจะนิยมตดัแต่งหน่อกลว้ยออก เก็บไวไ้ด ้3-4 หน่อ  

              -  การตดัปลี   เม่ือปลูกกลว้ยไปประมาณ 6-8 เดือนกลว้ยจะมีล าตน้ขนาดใหญ่พร้อมท่ีจะออก
ปลี กลว้ยสีแดงออกใหเ้ห็นชดัและกาบปลีจะบานต่อไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ผลกลว้ยท่ีอยูบ่นหวเีร่ิมสั้นและเล็กลง 
และขนาดผลแต่ละผลไม่สม ่าเสมอกนั ท าการตดัเปลือกทิ้งเพื่อป้องกนัการแยง่น ้าเล้ียงและจะไดก้ลว้ยท่ีผลใหญ่
สวย 
                        - การเก็บเก่ียว    กลว้ยจะแก่โดยใชเ้วลาประมาณ 3-4 เดือน หลงัจากเร่ิมออกดอก การเก็บเก่ียวจะ
เก็บเก่ียวท่ีความแก่ ของกลว้ยประมาณ80% สามารถตดัส่งตลาดไดเ้ลย  
                            - การแปรรูป เกษตรกรในพื้นท่ีมีการแปรรูปกล้วยเล็บมือนางเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ โดยมีทั้ง
เกษตรกรรายเดียว และมีการรวมกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตมีดงัน้ี 

                 1.กลว้ยกรอบแกว้ 
                 2.กลว้ยอบน ้าผึ้ง 
                 3.กลว้ยกรอบเคม็ 

             ตารางท่ี2 ขอ้มูลการส ารวจการปลูกกลว้ยเล็บมือนางจงัหวดัชุมพร จ านวน 21 ราย 
ท่ี ขอ้มูลเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 
1 อายเุกษตรกร   
 - ต  ่ากวา่ 40 ปี 

- ระหวา่ง 41-50 ปี 
- ระหวา่ง 51-60 ปี 
- 61 ปี ข้ึนไป 

4 
4 
6 
7 

19.05 
19.05 
28.57 
33.33 

2 การศึกษา   
 - ประถม 

- มธัยม 
- อนุปริญญา 

13 
7 
1 

61.90 
33.33 
4.76 

3. รายไดข้องครอบครัว(บาท/ปี)   
 - มากกวา่ 20,001-25,000 บาท 

- (มากกวา่25,001) 
15 
6 

71.43 
28.57 

4. รายไดจ้ากพืชหลกั(บาท/เดือน)   
 - มากกวา่ 5,001-10,000 บาท  10 47.12 
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- นอ้ยกวา่ 5,000  
- 10,001-15,000  

6 
5 

28.57 
23.81    

5 การเป็นสมาชิกกลุ่ม   
 - เป็น 

- ไม่เป็น 
10 
11 

47.62 
52.38 

6. แหล่งเงินทุน   
 - ส่วนตวั 21 100 
7.  การถือครอง    
 -โฉนด 21 100 
8 ลกัษณะการถือครอง- เป็นของตนเอง   
 - เป็นของตนเอง 21 100 
9. พื้นท่ีปลูก    
  -พื้นท่ีราบ 21 100 
10 สภาพดิน   
 - ดินร่วน 

- ดินเหนียวปนทราย 
- ดินเหนียว 

18 
2 
1 

85.71 
9.52 
4.76 

11 ขนาดหลุม   
 - 20x20 ซ.ม. 

- 30x30 ซ.ม. 
15 
6 

71.43 
28.57 

12 ลกัษณะการปลูก   
 - แซมยาง 

- แซมปาลม์ 
- แซมไมผ้ล 

6 
7 
8 

28.57 
33.33 
38.10 

13 ระยะปลูก   
 - ไม่แน่นอน 

- 4x4 เมตร 
- 3x3  

13 
6 
2 

61.90 
28.57 
9.52 

14 การใส่ปุ๋ยรองกน้หลุม   
 - ไม่ใส่ 

- ใส่ 
         - มูลววั 

19 
2 
         1 

90.48 
9.52 
             50 
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         - 0-3-0                    1               50 
15 การใส่ปุ๋ยหลงัปลูก   
 - ใส่ปุ๋ย 

            - 21-0-0 
            - 15-15-15 
            - 13-13-21 

21 
          9 
         11 
         1 

 100 
          42.86 
          52.38 
           4.76 

 
3. จงัหวดัพงังา ไดเ้ขา้พื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์ขอ้มูลตามแบบส ารวจและศึกษาสภาพการผลิตของกลว้ยเล็บมือนางใน
พื้นท่ี อ าเภอกะปง ไดจ้  านวน 7  ราย  

ขอ้มูลพื้นฐานเกษตรกร 
  - อายุเกษตรกรพบว่าเกษตรกรท่ีปลูกกล้วยเล็บมือนางส่วนใหญ่จะเป็นผูสู้งอายุโดยมีอายุ
ระหวา่ง41-50 ปี และ ระหวา่ง 51-60 ปี มากท่ีสุดเท่ากนัคือร้อยละ 42.86 รองลงมาอายุต  ่ากวา่ 40 ปี ร้อยละ 14.29  
ตามล าดบั  
  - การศึกษา พบว่า เกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยเล็บมือนางส่วนใหญ่จะจบชั้นประถมศึกษามากท่ีสุด 
เท่ากบัร้อยละ  71.42  รองลงมาจบชั้นมธัยมร้อยละ 28.57 ตามล าดบั 
  - อาชีพหลกั พบวา่มีอาชีพหลกัเป็นเกษตรกรเท่ากบัร้อยละ 100 
  - รายไดข้องครอบครัว/ปี พบวา่มีรายไดร้ะหวา่ง 20,001-25,000 บาท มากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 
57.14 รองลงมามีรายไดร้ะหวา่ง 15,000-20,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 42.86 
  - รายไดจ้ากกลว้ยเล็บมือนางต่อเดือน  พบวา่มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001-10,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 
100 
  - การเป็นสมาชิกกลุ่ม พบวา่เป็นสมาชิกกลุ่ม เท่ากบัร้อยละ 42.86 ไม่เป็นร้อยละ 57.14 
  - แหล่งเงินทุน พบวา่ เกษตรกรทุนของตนเองร้อยละ 100 
  ขอ้มูลพื้นท่ี 
  - การถือครอง พบวา่เกษตรกรเป็นเจา้ของท่ีร้อยละ 100 
  - ลกัษณะการถือครอง พบวา่เป็นโฉนดร้อยละ 100 
  - ลกัษณะการปลูก จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปลูกเป็นพืชแซมไมผ้ลต่าง เช่นๆ เช่นเงาะ มงัคุด 
ทุเรียน ลองกอง เป็นตน้ มากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 71.42 รองลงมาปลูกแซมปาลม์น ้ามนัเท่ากบัร้อยละ  28.57 

- ลกัษณะพื้นท่ี เป็นท่ีราบร้อยละ 100  
              - ลกัษณะดิน ส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 71.42 รองลงมาเป็นดินร่วนปน

ทรายและดินเหนียวเท่ากนัเท่ากบัร้อยละ 14.28 ค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 6- 6.5 
               - แหล่งน ้า  เกษตรกรไม่นิยมใหน้ ้า  
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       - พนัธ์ุ   หน่อพนัธ์ุท่ีใช้ในพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นการขุดหน่อในสวนตนเอง และขอจากเพื่อน
บา้นเพื่อปลูกเพิ่ม โดยพนัธ์ุท่ีนิยมปลูกในจงัหวดัพงังาจะมีทั้งมีขนและไม่มีขนท่ีผล 

      - หลุมปลูก กลว้ยเล็บมือนาง เกษตรกรในพื้นท่ีนิยมขุดหลุมขนาด  20×20 เซนติเมตร มากท่ีสุด 
เท่ากบัร้อยละ 85.71 รองลงมาขดุหลุมปลูกขนาด 30x30 เซนติเมตร เท่ากบัร้อยละ 14.28 

                        - ระยะปลูก  เน่ืองจากกลว้ยเล็บมือนางเป็นกลว้ยท่ีเกษตรกรปลูกแซมพืชอ่ืนบางคร้ังก็ปลูกไม่เป็น
แถวเป็นแนวท าให้ไม่สามารถบอกระยะปลูกไดม้ากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 71.42 รองลงมาใชร้ะยะปลูก 4x4 เท่ากบั
ร้อยละ 28.57 
                          -  การรองกน้หลุมก่อนปลูก เกษตรกรไม่ใส่ปุ๋ยรองกน้หลุมร้อยละ 100 
                               - การใส่ปุ๋ย   หลงัปลูก เกษตรกรจะมีการใส่ปุ๋ยเท่ากบัร้อยละ 85.71 ไม่ใส่ปุ๋ยร้อยละ 14.29  
และปุ๋ยท่ีนิยมใส่จะเป็นปุ๋ยสูตร 15-15-15 ร้อยละ 66.66 รองลงมาเป็นการใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 และปุ๋ยคอกเท่ากนั 
ร้อยละ 16.67 
                         - การตดัแต่งหน่อ  หลงัจากปลูกกลว้ยไปแลว้ประมาณ 5-6 เดือนในช่วงน้ีจะมีหน่อกลว้ย จ านวน 
4-5 หน่อ หรือมากกว่านั้น หน่อกลว้ยจะแย่งอาหารจากตน้แม่ ท าให้เครือกลว้ยท่ีออกมาจากตน้แม่มีขนาดเล็ก
เกษตรกรจะนิยมตดัแต่งหน่อกลว้ยออก เก็บไวไ้ด ้3-4 หน่อ  
                         - การตดัปลี เม่ือปลูกกลว้ยไปประมาณ 6-8 เดือนกลว้ยจะมีล าตน้ขนาดใหญ่พร้อมท่ีจะออกปลี 
กลว้ยสีแดงออกให้เห็นชดัและกาบปลีจะบานต่อไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ผลกลว้ยท่ีอยูบ่นหวีเร่ิมสั้นและเล็กลง และ
ขนาดผลแต่ละผลไม่สม ่าเสมอกนั ท าการตดัเปลือกทิ้งเพื่อป้องกนัการแยง่น ้ าเล้ียงและจะไดก้ลว้ยท่ีผลใหญ่สวย 
                        - การเก็บเก่ียว   กลว้ยจะแก่โดยใชเ้วลาประมาณ 3-4 เดือน หลงัจากเร่ิมออกดอก การเก็บเก่ียวจะ
เก็บเก่ียวท่ีความแก่ ของกลว้ยประมาณ 80% สามารถตดัส่งตลาดไดเ้ลย  

          - การแปรรูป เกษตรกรในพื้นท่ีไม่มีการแปรรูปเน่ืองจากผลผลิตมีนอ้ย 
 
        ตารางท่ี3 ขอ้มูลการส ารวจการปลูกกลว้ยเล็บมือนางจงัหวดัพงังา จ  านวน 7 ราย 

ท่ี ขอ้มูลเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 
1 อายเุกษตรกร   
 - ต  ่ากวา่40 ปี 

- ระหวา่ง41-50 ปี 
- ระหวา่ง 51-60 ปี 
- 61 ปี ข้ึนไป 

1 
3 
3 
- 

14.29 
42.86 
42.86 
- 

2 การศึกษา   
 - ประถม 

- มธัยม 
- อนุปริญญา 

5 
2 
- 

71.42 
28.57 
- 
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3. รายไดข้องครอบครัว(บาท/ปี)   
 - นอ้ยกวา่5,000 

-  5,001-10,000  
- 10,001-15,000  
- 15,001-20,000 
- 20,001-25,000 
- มากกวา่ 25,001 

- 
- 
- 
3 
4 
- 

- 
- 
- 
42.86 
57.14 
- 

4.  รายไดจ้ากพืชหลกั(บาท/เดือน)   
 - นอ้ยกวา่5,000 

-  5,001-10,000  
- 10,001-15,000  
- 15,001-20,000 
- 20,001-25,000 
- มากกวา่ 25,001 

- 
7 
- 
- 
- 
- 

- 
100  
- 
- 
- 
-   

5 การเป็นสมาชิกกลุ่ม   
 - เป็น 

- ไม่เป็น 
3 
4 

47.62 
57.14 

6. แหล่งเงินทุน   
 - ส่วนตวั 7 100 
7.  การถือครอง    
 -โฉนด 7 100 
8 ลกัษณะการถือครอง   
 - เป็นของตนเอง 7 100 
9. พื้นท่ีปลูก    
 -พื้นท่ีราบ 7 100 
10 สภาพดิน   
 - ดินร่วน 

- ดินเหนียวปนทราย 
- ดินเหนียว 

5 
1 
1 

71.42 
14.28 
14.28 

11 ขนาดหลุม   
 - 20x20 ซ.ม. 

- 30x30 ซ.ม. 
6 
1 

85.71 
14.28 
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12 ลกัษณะการปลูก   
 - แซมยาง 

- แซมปาลม์ 
- แซมไมผ้ล 

- 
2 
5 

- 
28.57 
71.42 

13 ระยะปลูก   
 - ไม่แน่นอน 

- 4x4 เมตร 
5 
2 

71.42 
28.57 

14 การใส่ปุ๋ยรองกน้หลุม   
 - ไม่ใส่ 

- ใส่ 
7 
- 

100 
- 

15 การใส่ปุ๋ยหลงัปลูก   
 - ไม่ใส่ 

- ใส่ปุ๋ย 
            - 46-0-0 
            - 15-15-15 
            - ปุ๋ยคอก 

1 
6 
         1 
         4 
         1 

14.29 
85.71 
16.67 
66.66 
16.67 

 
4.จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ได้เขา้พื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์ขอ้มูลตามแบบส ารวจและศึกษาสภาพการผลิตของ

กลว้ยเล็บมือนางในพื้นท่ี อ าเภอบา้นนาสาร,อ าเภอบา้นตาขนุและอ าเภอเมือง  ไดจ้  านวน 3 ราย  
ขอ้มูลพื้นฐานเกษตรกร 

  - อายเุกษตรกร พบวา่เกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยเล็บมือนางเป็นผูสู้งอายโุดยมีอาย ุ61 ปี ข้ึนไปเท่ากบั
ร้อยละ 100  
  - การศึกษา พบวา่ เกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยเล็บมือนางจบชั้นประถมศึกษา เท่ากบัร้อยละ 100   
  - อาชีพหลกั พบวา่มีอาชีพหลกัเป็นเกษตรกรเท่ากบัร้อยละ 100 
  - รายไดข้องครอบครัว/ปีเฉล่ีย พบวา่มีรายไดร้ะหวา่ง 20,001-25,000บาท เท่ากบัร้อยละ 66.67 
รองลงมารายได ้มากกวา่ 25,001 เท่ากบัร้อยละ 33.33 
  - รายไดจ้ากกลว้ยเล็บมือนาง/เดือน พบวา่มีรายไดร้ะหวา่ง5,000-10,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 100 
  - การเป็นสมาชิกกลุ่ม พบวา่เป็นสมาชิกกลุ่ม เท่ากบัร้อยละ 66.67 ไม่เป็นร้อยละ 33.33 
  - การกูเ้งิน พบวา่ เกษตรกรทุนของตนเองร้อยละ 100 
  ขอ้มูลพื้นท่ี 
   - การถือครอง พบวา่เกษตรกรเป็นเจา้ของท่ีร้อยละ 100 
   - ลกัษณะการถือครอง พบวา่เป็นโฉนดร้อยละ 100 
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   - ลกัษณะการปลูก จากการสัมภาษณ์ พบวา่ ปลูกเป็นพืชแซมยางพาราเท่ากบัร้อยละ 100   
 - ลกัษณะพื้นท่ี เป็นท่ีราบร้อยละ 100  
 - ลกัษณะดิน ส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนเท่ากบัร้อยละ 100   ค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 6- 6.5 

   - แหล่งน ้ า  เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบ มีแม่น ้ าล าคลองใกล้ๆ  แต่เกษตรกรก็ไม่นิยมให้น ้ า 
เน่ืองจากในภาคใตมี้ฝนตกชุกเกือบตลอดปี 

 - หน่อพนัธ์ุท่ีใชใ้นพื้นท่ีส่วนใหญ่จะขอพนัธ์ุจากเครือญาติหรือเพื่อนบา้นเท่ากบัร้อยละ 100 
     - หลุมปลูก เกษตรกรในพื้นท่ีนิยมขดุหลุมขนาด 20×20 เซนติเมตร ร้อยละ 100 

                         - ระยะปลูก  เน่ืองจากกลว้ยเล็บมือนางเป็นกลว้ยท่ีเกษตรกรปลูกแซมพืชอ่ืนบางคร้ังก็ปลูกไม่
เป็นแถวเป็นแนวท าให้ไม่สามารถบอกระยะปลูกไดม้ากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 66.67 รองลงมาใช้ระยะปลูก 4x4 
เมตร เท่ากบัร้อยละ 33.33  
                            - การรองก้นหลุมก่อนปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมก่อนปลูกเพราะ
เกษตรกรคิดวา่สภาพดินในพื้นท่ีดีอยูแ่ลว้ โดยขดุหลุมแลว้ปลูกเลยมากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 100   
                            - การใส่ปุ๋ยหลงัปลูก  หลงัปลูก เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ร้อยละ 100  
                            - การตดัแต่งหน่อ  หลังจากปลูกกล้วยไปแล้วประมาณ 5-6 เดือน ในช่วงน้ีจะมีหน่อกล้วย 
จ านวน 4-5 หน่อ หรือมากกวา่นั้น หน่อกลว้ยจะแยง่อาหารจากตน้แม่ ท าใหเ้ครือกลว้ยท่ีออกมาจากตน้แม่มีขนาด
เล็กเกษตรกรจะนิยมตดัหน่อกลว้ยออก เหลือเก็บไว ้3-4 หน่อ แต่ไม่ควรขุดหน่อในช่วงกล้วยออกเครือ เพราะ
อาจท าใหก้ลว้ยผลลีบเล็กเครือเล็กหรือสั้นลงได ้
                           - การตดัปลี    เม่ือปลูกกลว้ยไปประมาณ 6-8 เดือนกลว้ยจะมีล าตน้ขนาดใหญ่พร้อมท่ีจะออกปลี 
กลว้ยสีแดงออกให้เห็นชดัและกาบปลีจะบานต่อไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ผลกลว้ยท่ีอยูบ่นหวีเร่ิมสั้นและเล็กลง และ
ขนาดผลแต่ละผลไม่สม ่าเสมอกนั ท าการตดัเปลือกทิ้งเพื่อป้องกนัการแยง่น ้ าเล้ียงและจะไดก้ลว้ยท่ีผลใหญ่สวย 
                          - การเก็บเก่ียว    กลว้ยจะแก่โดยใชเ้วลาประมาณ3-4 เดือน หลงัจากเร่ิมออกดอก การเก็บเก่ียวจะ
เก็บเก่ียวท่ีความแก่ ของกลว้ยประมาณ 80% สามารถตดัส่งให้กบัตลาดไดเ้ลย เกษตรกรจะไม่นิยมให้กลว้ยสุกคา
ตน้ในแปลง เน่ืองจากจะมีปัญหาแมลงวนัทอง หลงัจากนั้นก็จะน ามาตดัเป็นท่อน เครือละ 2-3 ท่อน แลว้แต่ขนาด
ของเครือ 

            - การบ่มกลว้ย เกษตรกรจะท าการบ่ม โดยหลงัจากตดัเป็นท่อนแลว้วางทิ้งไวใ้ห้ยางแหง้ หลงัจาก
นั้นก็น ามาใส่เข่งหรือถงัขนาดใหญ่ท่ีบุดว้ยกระดาษ หรือกระสอบไวแ้ลว้ จดักลว้ยให้เต็มภาชนะ ปิดให้สนิท ทิ้ง
ไว ้3 คืน ก็จะสุก แต่ถา้อยากใหสุ้กเร็วกวา่นั้นก็ใหใ้ชแ้คลเซ่ียมคาร์ไบ 5-6 กอ้น ห่อดว้ยกระดาษใส่ไวท่ี้กน้ภาชนะ
ก่อนใส่กลว้ย ทิง้ไว ้1 คืน    
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       ตารางท่ี4 ขอ้มูลการส ารวจการปลูกกลว้ยเล็บมือนางจงัหวดัสุราษฏร์ธานี จ านวน 3 ราย 
ท่ี ขอ้มูลเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 
1 อายเุกษตรกร   
 - ต  ่ากวา่40 ปี 

- ระหวา่ง41-50 ปี 
- ระหวา่ง 51-60 ปี 
- 61 ปี ข้ึนไป 

- 
- 
- 
3 

- 
- 
- 
100 

2 การศึกษา   
 - ประถม 

- มธัยม 
- อนุปริญญา 
- ปริญญาตรี 

3 
- 
- 
- 

100 
- 
- 
- 

3 อาชีพหลกั   
 - เกษตรกร 3 100 
4 รายไดข้องครอบครัว บาท/ปี   
 - นอ้ยกวา่5,000 

-  5,001-10,000  
- 10,001-15,000  
- 15,001-20,000 
- 20,001-25,000 
- มากกวา่ 25,001 

- 
- 
- 
- 
2 
1 

- 
- 
- 
- 
66.67 
33.33 

5 รายไดจ้ากกลว้ยเล็บมือนางบาท/เดือน   
 - นอ้ยกวา่5,000 

-  5,001-10,000  
- 10,001-15,000  
- 15,001-20,000 
- 20,001-25,000 
- มากกวา่ 25,001  

- 
3 
- 
- 
- 
- 

 - 
100 
- 
- 
- 
- 

6 การเป็นสมาชิกกลุ่ม   
 - เป็น 

- ไม่เป็น 
2 
1 

66.67 
33.33 

6. แหล่งเงินทุน   
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 - ส่วนตวั 3 100 
7.  การถือครอง    
 -โฉนด 3 100 
8 ลกัษณะการถือครอง   
 - เป็นของตนเอง 

- ของญาติ 
3 
- 

100 
- 

9. พื้นท่ีปลูก -พื้นท่ีราบ   
 -พื้นท่ีราบ 3 100 
10 สภาพดิน   
 - ดินร่วน 

- ดินเหนียวปนทราย 
- ดินเหนียว 

3 
- 
- 

100 
- 
- 

11 ขนาดหลุม   
 - 20x20 ซ.ม. 3 100 
12 ลกัษณะการปลูก   
 - แซมยาง 3 100 
13 ระยะปลูก   
 - ไม่แน่นอน 

- 4x4 เมตร 
2 
1 

66.67 
33.33 

14 การใส่ปุ๋ยรองกน้หลุม    
 - ไม่ใส่ 

- ใส่          
3 
- 

100 
- 

15 การใส่ปุ๋ยหลงัปลูก   
 - ไม่ใส่ 

- ใส่ 
        - มูลววั 
        - 15-15-15         

- 
3 
- 
3 

- 
100 
- 
100 
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5. จงัหวดัภูเก็ต  ได้เข้าพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลตามแบบส ารวจและศึกษาสภาพการผลิตของกล้วย
เล็บมือนาง ในพื้นท่ี อ าเภอกระทูแ้ละอ าเภอถลาง  ไดจ้  านวน 2  ราย  

ขอ้มูลพื้นฐานเกษตรกร 
          - อายุเกษตรกร พบว่า เกษตรกรท่ีปลูกกล้วยเล็บมือนางจะเป็นผูสู้งอายุ โดยมีอายุ 61 ปี ข้ึนไป
เท่ากบัร้อยละ 100 
          - การศึกษา พบวา่ เกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยเล็บมือนางจบชั้นประถมศึกษา เท่ากบัร้อยละ 100 
          - อาชีพหลกั พบวา่มีอาชีพหลกัเป็นเกษตรกรเท่ากบัร้อยละ100 
          - รายไดข้องครอบครัว/ปี พบวา่มีรายไดร้ะหวา่ง 20,001-25,000 เท่ากบัร้อยละ 100  
                     - รายไดจ้ากกลว้ยเล็บมือนาง  พบวา่มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001-10,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 100  
          - การเป็นสมาชิกกลุ่ม พบวา่เป็นสมาชิกกลุ่ม เท่ากบัร้อยละ 50 ไม่เป็นร้อยละ 50 
          - การกูเ้งิน พบวา่ เกษตรกรทุนของตนเองร้อยละ 100 
        ขอ้มูลพื้นท่ี 
       - การถือครอง พบวา่เกษตรกรเป็นเจา้ของท่ีร้อยละ 100 
       - ลกัษณะการถือครอง พบวา่เป็นโฉนดร้อยละ 100 
       - ลกัษณะการใชพ้ื้นท่ี จากการสัมภาษณ์ พบวา่ ปลูกเป็นพืชแซมยางพาราเท่ากบัร้อยละ 100 

      - ลกัษณะพื้นท่ี เป็นท่ีราบร้อยละ 100  
      - ลกัษณะดิน ส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนเท่ากบัร้อยละ 100 

       - แหล่งน ้า เกษตรกรก็ไม่นิยมใหน้ ้า  
ขอ้มูลการปลูกกลว้ยเล็บมือนาง 

                   - พนัธ์ุ หน่อพนัธ์ุท่ีใชใ้นพื้นท่ีจะขอพนัธ์ุจากเครือญาติหรือเพื่อนบา้น  
                   - หลุมปลูก เกษตรกรในพื้นท่ีนิยมขดุหลุมขนาด 20×20 เซนติเมตร  เท่ากบัร้อยละ 100 
                   - ระยะปลูก กลว้ยเล็บมือนางเป็นพืชท่ีเกษตรกรปลูกแซมยางพาราใชร้ะยะปลูก 4x4 เมตรร้อยละ 100 
                   - การใส่ปุ๋ยรองกน้หลุมก่อนปลูก เกษตรกรไม่นิยมใส่ปุ๋ยรองกน้หลุมโดยขุดหลุมแลว้ปลูกดว้ยเลย
ร้อยละ 100   
                     - การใส่ปุ๋ย  หลงัปลูกมีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ร้อยละ 100  
                     - การตดัแต่งหน่อ  หลงัปลูกกลว้ยไปแลว้ประมาณ 5-6 เดือน ในช่วงน้ีจะมีหน่อกลว้ย จ านวน 4-5 
หน่อ หรือมากกว่านั้ น หน่อกล้วยจะแย่งอาหารจากต้นแม่ ท าให้เครือกล้วยท่ีออกมาจากต้นแม่มีขนาดเล็ก
เกษตรกรจะนิยมตดัหน่อกลว้ยออก เหลือเก็บไว ้3-4 หน่อ แต่ไม่ควรขดุหน่อในช่วงกลว้ยออกเครือ เพราะอาจท า
ใหก้ลว้ยผลลีบเล็กเครือไม่สมบูรณ์ 
                  - การตดัปลี    เม่ือปลูกกล้วยไปประมาณ 6-8 เดือนกล้วยจะมีล าตน้ขนาดใหญ่พร้อมท่ีจะออกปลี 
กลว้ยสีแดงออกใหเ้ห็นชดัและกาบปลีจะบานต่อไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ผลกลว้ยเร่ิมสั้นและเล็กลง และขนาดผลแต่
ละผลไม่สม ่ า เสมอกัน  ท าการตัดป ลี ทิ้ ง เพื่ อ ป้องกันการแย่งอาหารและจะได้กล้วย ท่ีผลใหญ่สวย 
                  - การเก็บเก่ียว    กลว้ยจะแก่โดยใชเ้วลาประมาณ 3-4 เดือน หลงัจากเร่ิมออกดอก การเก็บเก่ียวจะเก็บ
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เก่ียวท่ีความแก่ประมาณ 80% สามารถตดัส่งให้กบัตลาดไดเ้ลย เกษตรกรจะไม่นิยมให้กลว้ยสุกคาตน้ในแปลง 
เน่ืองจากจะมีปัญหาแมลงวนัทอง หลงัจากนั้นก็จะน ามาตดัเป็นท่อน เครือละ 2-3 ท่อน แลว้แต่ขนาดของเครือ 
                 - การบ่มกลว้ย เกษตรกรจะท าการบ่ม โดยหลงัจากตดัเป็นท่อนแลว้วางทิ้งไวใ้ห้ยางแห้ง หลงัจากนั้นก็
น ามาใส่เข่งหรือถงัขนาดใหญ่ท่ีบุดว้ยกระดาษ หรือกระสอบไวแ้ลว้ จดักลว้ยให้เต็มภาชนะ ปิดให้สนิท ทิ้งไว ้3 
คืน ก็จะสุก แต่ถา้อยากใหสุ้กเร็วกวา่นั้นก็ใหใ้ชแ้คลเซ่ียมคาร์ไบ 5-6 กอ้น ห่อดว้ยกระดาษใส่ไวท่ี้กน้ภาชนะก่อน
ใส่กลว้ย ทิ้งไว ้ 1 คืน ส าหรับการขายสุกเกษตรกรจะขายเองหนา้บา้น หรือตามตลาดนดั  
                  - การแปรรูป เกษตรกรเกษตรไม่นิยมแปรรูป เน่ืองจากมีผลผลิตนอ้ย 
 
      ตารางท่ี5 ขอ้มูลการส ารวจการปลูกกลว้ยเล็บมือนางจงัหวดัภูเก็ต จ านวน 2 ราย 

ท่ี ขอ้มูลเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 
1 อายเุกษตรกร   
 - ต  ่ากวา่40 ปี 

- ระหวา่ง41-50 ปี 
- ระหวา่ง 51-60 ปี 
- 61 ปี ข้ึนไป 

- 
- 
- 
2 

- 
- 
- 
100 

 การศึกษา   
 - ประถม 

- มธัยม 
- อนุปริญญา 
- ปริญญาตรี 

2 
- 
- 
- 

100 
- 
- 
- 

3 อาชีพหลกั   
 - เกษตรกร 2 100 
4. รายไดข้องครอบครัว บาท/ปี   
 - นอ้ยกวา่5,000 

-  5,001-10,000  
- 10,001-15,000  
- 15,001-20,000 
- 20,001-25,000 
- มากกวา่ 25,001 

- 
- 
- 
- 
2 
- 

- 
- 
- 
- 
100 
- 

5.  รายไดจ้ากกลว้ยเล็บมือนาง(บาท/ปี)    
 - นอ้ยกวา่5,000 

-  5,001-10,000  
- 
2 

 - 
100 
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- 10,001-15,000  
- 15,001-20,000 
- 20,001-25,000 
- มากกวา่ 25,001  

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

5 การเป็นสมาชิกกลุ่ม   
 - เป็น 

- ไม่เป็น 
1 
1 

50 
50 

 
6. 

 
แหล่งเงินทุน 

  

 - ส่วนตวั 2 100 
7.  การถือครอง    
 -โฉนด 2 100 
8 ลกัษณะการถือครอง   
 - เป็นของตนเอง 2 100 
9. พื้นท่ีปลูก    
 -พื้นท่ีราบ 2 100 
10 สภาพดิน   
 - ดินร่วน 

- ดินเหนียวปนทราย 
- ดินเหนียว 

2 
- 
- 

100 
- 
- 

11 ขนาดหลุม   
 - 20x20 ซ.ม. 2 100 
12 ลกัษณะการปลูก   
 - แซมยาง 2 100 
13 ระยะปลูก   
 - 4x4 เมตร 2 100 
14 การใส่ปุ๋ยรองกน้หลุม    
 - ไม่ใส่ 

- ใส่  
2 
- 

100 
- 

15 การใส่ปุ๋ยหลงัปลูก   
 การใส่ปุ๋ยหลงัปลูก 

- ไม่ใส่ 
 
- 

 
- 
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- ใส่ 
        - 15-15-15 

2 
           2 

100 
100 

 
เกษตรกรปลูกกลว้ยเล็บมือนางท่ีจดัการสวนดี 
            จากการส ารวจการปลูกกลว้ยเล็บมือนางในพื้นท่ีภาคใตต้อนบน พบวา่มีเกษตรกรท่ีปลูกกลว้ย
ประสบผลส าเร็จสามารถใชป้ระโยชน์เป็นแปลงศึกษาเรียนรู้ในพื้นท่ีได ้จ  านวน  9 แปลง  
ตารางท่ี 6 แสดงรายช่ือเกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยเล็บมือนางท่ีจดัการสวนดี 

ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่
พื้นท่ี
(ไร่) 

ลกัษณะการปลูก 

1. นายสงบ  การะศรี 5/7 ม.3 ต.พรหมโลก 
อ.พรหมคีรี  
จ.นครศรีธรรมราช   

17       แซมมงัคุด 

2. นายถาวร  เฉลิมวรรณ 27 ม. 4 ต.พรหมโลก  
อ. พรหมคีรี  
จ.นครศรีธรรมราช   

4      แซมมงัคุด 

3. นายวนัลาภ  แกว้มณี 141 ม.6 ต.นบพิต า  
อ. นบพิต า  
จ.นครศรีธรรมราช   

2      แซมทุเรียน,เงาะ 

4.  นายสุวรรณ  เพชรทอง 13  ม. 7 ต. หงส์เจริญ 
อ.ท่าแซะ จ. ชุมพร   

8      แซมปาลม์น ้ามนั 

5. นายนุกูล  พุม่พวั 103  ม. 2 ต.สลุย  
อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 

5.     แซมปาลม์น ้ามนั 

6. นายวสุิทธ์ิ  เดชแกว้ 29/1 ม.2 ต.ช่องไมแ้กว้ 
อ. ทุ่งตะโก จ. ชุมพร 

7     แซมทุเรียน 

7. นายกิติพงษ ์ ปานสว ี 61/1 ม. 5ต.ครน อ.สว ี
จ.ชุมพร 

18    แซมทุเรียน 

8. นายบุญช่วย คงทอง 27 ม. 4 ต. กะปง 
 อ. กะปง จ. พงังา 

6    แซมลองกอง 

9. นางสะอ้ิง วสิัยคุณ 27 ม. 4 ต.ขนุทะเล  
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ฯ 

3    แซมลองกอง 
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ภาพท่ี1 แสดงกลว้ยเล็บมือนาง 

  
 
ภาพท่ี2 แสดงการบ่มกลว้ย                                                         

  
 
ตน้ทุนการผลิตและรายได ้พบวา่ เกษตรกรใชต้น้ทุนในการปลูกกลว้ยเล็บมือนางต ่ามากเม่ือเปรียบเทียบ

กบัพืชชนิดอ่ืน เน่ืองจาก เกษตรกรปลูกกลว้ยเล็บมือนางเป็นพืชแซมพืชอ่ืน โดยนครศรีฯ มีตน้ทุนนอ้ยท่ีสุด
เท่ากบั 3,050 บาท/ไร่ รองลงมาคือจงัหวดัชุมพร พงังา และสุราษฎร์ฯ เท่ากบั 3,350, 3420 และ 3,520 บาท/ไร่ 
จงัหวดัภูเก็ต มีตน้ทุนสูงท่ีสุด เท่ากบั 5,420 บาท/ไร่ รายไดสุ้ทธิ จงัหวดัภูเก็ตมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 
26,820 บาท /ไร่ มีค่า รองลงมาคือจงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ฯ และพงังา เท่ากบั 23,770, 22,760 และ20,280 บาท/ไร่ 
จงัหวดันครศรีฯ มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียต ่าท่ีสุด เท่ากบั 20,170 บาท/ไร่  ค่า BCRจงัหวดัชุมพรมีค่าBCRมากท่ีสุด 
เท่ากบั 8.09  รองลงมาคือจงัหวดันครศรีฯ, สุราษฎร์ฯ และพงังา เท่ากบั 7.61, 7.46 และ 6.93 บาท/ไร่ จงัหวดั
ภูเก็ต มีค่าBCRนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 5.94  
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         ตารางท่ี 7 แสดงตน้ทุนและรายไดก้ลว้ยเล็บมือนาง( บาท/ไร่/ปี) 
รายการ นครศรีฯ 

 
ชุมพร 

 
พงังา 

 
สุราษฎร์ฯ ภูเก็ต 

 
1. ตน้ทุนการผลิต 

- ค่าเตรียมดิน 
       - ค่าพนัธ์ุ 
       - ค่าปุ๋ยอินทรีย ์
       - ค่าปุ๋ยเคมี 
รวมตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย(บาท/
ไร่) 
2. ผลผลิตเฉล่ีย(กก/ไร่) 
3. ราคาขายเฉล่ีย(บาท/กก) 
4. รายได(้บาท/ไร่) 
5. รายไดสุ้ทธิ(บาท/ไร่) 
6. ตน้ทุนการผลิต(บาท/กก.) 

 
- 
- 

1, 000 
2,050 
3,050 
3,870 

6 
23,220 
20,170 
1.27 

 

 
- 
- 

1, 000 
2,350 
3,350 
4,520 

6 
27,120 
23,770 
0.74 

 

 
- 
- 

1,200 
2,220 
3,420 
3,950 

6 
23,700 
20,280 
0.86 

 
- 
- 

1,520 
2,000 
3,520 
4,380 

6 
26,280 
22,760 
0. 80 

 
- 

2,000 
1,200 
2,220 
5,420 
4,030 

8 
32,240 
26,820 
1.34 

 
BCR 7.61 8. 09 6. 93 7.46 5. 94 

                                 หมายเหตุ  :BCR คือ(Benefit Cost Ratio) = รายไดต่้อตน้ทุนผนัแปร 
        BCR< 1 รายไดน้อ้ยกวา่รายจ่ายไม่ควรผลิต 

      BCR=1 รายไดเ้ท่ากบัรายจ่ายไม่มีก าไรไม่ขาดทุน มีความเส่ียงในการผลิตไม่ควรท าการผลิต 
      BCR>1 รายไดม้ากกวา่รายจ่าย มีก าไร มีความเส่ียงนอ้ยสามารถท าการผลิตได ้
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาสภาพการผลิตของกล้วยเล็บมือนางในพื้นท่ีภาคใตต้อนบน (จงัหวดันครศรีธรรมราช,

จงัหวดัชุมพร,จงัหวดัสุราษฏร์ธานี, พงังา และจงัหวดัภูเก็ต) ซ่ึงจากการส ารวจโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นท่ี
ภาคใตต้อนบนทั้ง 5 จงัหวดั คือ จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 48 ราย ชุมพร จ านวน 21 ราย พงังา จ านวน 7 
ราย สุราษฎร์ธานี จ  านวน 3 ราย และจงัหวดัภูเก็ต จ  านวน 2 ราย สรุปไดด้งัน้ี อายุเกษตรกร จงัหวดันครศรีฯและ
จงัหวดัชุมพร  พบว่าเกษตรกรมีอายุ 61 ปีข้ึนไปมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 35.42  และ 33.33  จงัหวดัพงังา อายุ
เกษตรกรระหวา่ง41-50 ปี และระหวา่ง51-60 ปี มากท่ีสุดเท่ากนั เท่ากบัร้อยละ 42.86 ส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ฯและ
ภูเก็ต พบว่าอายุเกษตร61 ปีข้ึนไป เท่ากบัร้อยละ 100 เท่ากนั การศึกษาพบว่า เกษตรกรทุกจงัหวดัคือนครศรีฯ,
ชุมพร,พงังา,สุราษฎร์ฯและภูเก็ตจบชั้นประถมมากท่ีสุดทุกจงัหวดัเท่ากบัร้อยละ83.33, 61.90, 71.42, 100 และ
100 ตามล าดบั อาชีพหลกั พบวา่มีอาชีพเป็นเกษตรเท่ากบัร้อยละ 100 ทุกจงัหวดั รายไดข้องครอบครัว(บาท/ปี) 
จงัหวดันครศรีฯมีรายไดร้ะหวา่ง10,001-15,000 บาท มากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 31.25 จงัหวดัชุมพร,พงังา,สุราษฎร์
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ฯและภูเก็ต มีรายได้ระหว่าง 20,001-25,000 มากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 71.43, 57.14,66.67 และ 100 ตามล าดับ 
รายได้จากกล้วยเล็บมือนาง พบว่าจงัหวดันครศรีฯ,ชุมพร,พงังา,สุราษฎร์ฯและภูเก็ต มีรายได้ระหว่าง 5,001-
10,000 บาท มากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 29.17,47.12,100,100และ100 ตามล าดบั การเป็นสมาชิกกลุ่ม พบวา่ จงัหวดั
นครศรีฯและสุราษฎร์ฯ เป็นสมาชิกกลุ่มมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 64.59 และ 66.67 ส่วนจงัหวดัชุมพรและพงังา 
พบวา่เป็นสมาชิกกลุ่มเท่ากบัร้อยละ52.38,57.14 ส่วนจงัหวดัภูเก็ตเป็นสมาชิกกลุ่มและไม่เป็นสมาชิกกลุ่มร้อยละ 
50 เท่ากนั แหล่งเงินทุน พบวา่ทุกจงัหวดัใชทุ้นของตวัเองทั้งหมดเท่ากบัร้อยละ 100 ลกัษณะการถือครอง พบวา่
ทุกจงัหวดัใช้พื้นท่ีของตวัเองทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 พื้นท่ีปลูก พบว่าทุกจงัหวดัพื้นท่ีปลูกเป็นพื้นท่ีราบ
ทั้งหมดเท่ากบัร้อยละ 100 สภาพดิน พบวา่ทุกจงัหวดันครศรีฯ,ชุมพร,พงังา,สุราษฎร์และภูเก็ต สภาพดินเป็นดิน
ร่วนมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 95.83,85.71,71.42,100และ100 ตามล าดบั ลกัษณะการปลูก พบวา่จงัหวดันครศรีฯ
,ชุมพร และพงังาปลูกแซมไมผ้ลมากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 81.25,38.10 และ 71.12 ส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ และภูเก็ต 
ปลูกแซมยางพาราทั้งหมดร้อยละ 100 ระยะปลูก พบวา่จงัหวดันครศรีฯ,ชุมพร,พงังาและสุราษฎร์ฯใชร้ะระปลูก
ไม่แน่นอนมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 47.91,61.90,71.42 และ66.67 ส่วนจงัหวดัภูเก็ตใชร้ะยะปลูก 4x4 เมตรทั้งหมด 
ร้อยละ 100 การใส่ปุ๋ยรองกน้หลุม พบวา่จงัหวดันครศรีฯ,ชุมพร,พงังา,สุราษฎร์ฯและจงัหวดัภูเก็ตไม่ใส่ปุ๋ยรอง
กน้หลุมมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ75,90.48,100,100 และ 100 ตามล าดบั  และปุ๋ยท่ีใชใ้ส่รองกน้หลุม พบวา่จงัหวดั
นครศรีฯ มีการใส่ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 มากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 58.33 ส่วนจงัหวดัชุมพรมีการใช้มูลววัและปุ๋ย
สูตร 15-15-15 เท่ากนัเท่ากบัร้อยละ 50 การใส่ปุ๋ยหลงัปลูก พบวา่จงัหวดันครศรีฯไม่มีการใส่ปุ๋ยเท่ากบัร้อยละ
66.67 ส่วนจงัหวดัชุมพร,พงังา,สุราษฎร์ฯและจงัหวดัภูเก็ตมีการใส่ปุ๋ยมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 100,85.71,100 และ
100 ตามล าดบั ปุ๋ยท่ีใช้ใส่หลงัปลูก พบว่าจงัหวดันครศรีฯ,ชุมพร,พงังา,สุราษฎร์ฯและจงัหวดัภูเก็ตมีการใส่ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 มากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 43.75,52.38,66.66,100 และ 100 ตามล าดบั  การตดัแต่งหน่อ  หลงัจาก
ปลูกกลว้ยไปแลว้ประมาณ 5-6 เดือน ในช่วงน้ีจะมีหน่อกลว้ย จ านวน 4-5 หน่อ หรือมากกวา่นั้น หน่อกลว้ยจะ
แยง่อาหารจากตน้แม่ ท าให้เครือกลว้ยท่ีออกมาจากตน้แม่มีขนาดเล็กเกษตรกรจะนิยมตดัหน่อกลว้ยออก เหลือ
เก็บไว ้3-4 หน่อ แต่ไม่ควรขุดหน่อในช่วงกลว้ยออกเครือ เพราะอาจท าให้กลว้ยผลลีบเล็กเครือเล็กหรือสั้นลงได ้
การตดัปลี    เม่ือปลูกกลว้ยไปประมาณ 6-8 เดือนกลว้ยจะมีล าตน้ขนาดใหญ่พร้อมท่ีจะออกปลี กลว้ยสีแดงออก
ให้เห็นชดัและกาบปลีจะบานต่อไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ผลกลว้ยท่ีอยูบ่นหวีเร่ิมสั้นและเล็กลง และขนาดผลแต่ละ
ผลไม่สม ่าเสมอกนั ท าการตดัเปลือกทิ้งเพื่อป้องกนัการแย่งน ้ าเล้ียงและจะไดก้ลว้ยท่ีผลใหญ่สวย การเก็บเก่ียว    
กลว้ยจะแก่โดยใช้เวลาประมาณ3-4 เดือน หลงัจากเร่ิมออกดอก การเก็บเก่ียวจะเก็บเก่ียวท่ีความแก่ ของกลว้ย
ประมาณ 80% สามารถตดัส่งให้กบัตลาดไดเ้ลย เกษตรกรจะไม่นิยมให้กลว้ยสุกคาตน้ในแปลง เน่ืองจากจะมี
ปัญหาแมลงวนัทอง   การตลาด  แต่ละจงัหวดัจะแตกต่างกนัไป จงัหวดันครศรีฯจะแยกตลาดเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
เกษตรกรจะตดัเครือเอง แลว้ตดัเครือออกเป็น 2-3 ท่อนแลว้แต่ขนาดของเครือ (1ท่อน มีน ้ าหนักประมาณ 2-3  
กก.)  แลว้มีพ่อคา้คนกลางเจา้ประจ ามารับซ้ือท่ีสวน ในราคาท่อนละ 25-30 บาท  ซ่ึงพ่อคา้คนกลางก็จะน ามาส่ง
ขายตลาดหัวอิฐอีกทีหน่ึงก่อนกระจายไปยงัจงัหวดัใกลเ้คียง ซ่ึงราคาขายท่ีตลาดหัวอิฐอยูท่ี่ท่อนละ 35-40 บาท 
และเกษตรกรบางรายจะท าการบ่มขายเองท่ีหน้าบา้นหรือตลาดนัดในหมู่บา้น ในราคาท่อนละประมาณ 30-35 
บาท จงัหวดัชุมพร เกษตรกรจะตดัเครือกลว้ยแลว้น ามาส่งขายพ่อคา้ท่ีขายตามริมทางหลวงท่ีพ่อตาหินช้าง ใน
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ราคากิโลกรัมละ 5-6 บาท จงัหวดัชุมพร และจงัหวดัพงังาจะมีลกัษณะของตลาดท่ีเหมือนกนัคือ มีการตดัเครือ
กลว้ยแลว้บ่มขายท่ีหนา้บา้น และตามตลาดนดัในหมู่บา้นในราคาท่อนละ 30-35 บาท จงัหวดัภูเก็ต เกษตรกรตดั
เครือกล้วยแลว้บ่มส่งขายแม่คา้ผลไมต้ลาดในตวัเมือง ราคาขายท่อนละ 50-60 บาทตน้ทุนการผลิตและรายได ้
พบวา่ เกษตรกรใชต้น้ทุนในการปลูกกลว้ยเล็บมือนางต ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกบัพืชชนิดอ่ืน เน่ืองจาก เกษตรกร
ปลูกกล้วยเล็บมือนางเป็นพืชแซมพืชอ่ืน โดยนครศรีฯ มีตน้ทุนน้อยท่ีสุดเท่ากบั 3,050 บาท/ไร่ รองลงมาคือ
จงัหวดัชุมพร พงังา และสุราษฎร์ฯ เท่ากบั 3,350, 3420 และ 3,520 บาท/ไร่ จงัหวดัภูเก็ต มีตน้ทุนสูงท่ีสุด เท่ากบั 
5,420 บาท/ไร่ รายไดสุ้ทธิ จงัหวดัภูเก็ตมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 26,820 บาท /ไร่ มีค่า รองลงมาคือ
จงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ฯ และพงังา เท่ากบั 23,770, 22,760 และ20,280 บาท/ไร่ จงัหวดันครศรีฯ มีรายไดสุ้ทธิ
เฉล่ียต ่าท่ีสุด เท่ากบั 20,170 บาท/ไร่  ค่า BCRจงัหวดัชุมพรมีค่าBCRมากท่ีสุด เท่ากบั 8.09  รองลงมาคือจงัหวดั
นครศรีฯ, สุราษฎร์ฯ และพงังา เท่ากบั 7.61, 7.46 และ 6.93 บาท/ไร่ จงัหวดัภูเก็ต มีค่าBCR นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 5.94  

 
การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

น าเทคโนโลยีการปลูกกลว้ยเล็บมือนางของเกษตรและน ามาปรับใชร่้วมกบัเทคโนโลยขีองกรมวชิาการ
เกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมแนะน าแก่เกษตรกร และเป็นข้อมูลต่อยอดในการท างานวิจยักล้วย
เล็บมือนางต่อไป 

ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณ เกษตรกร เจา้หน้าท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรนครศรีธรรมราช ท่ีช่วยเหลือให้งาน
น้ีบรรลุวตัถุประสงค์ และขอขอบพระคุณ ผู เ้ชี่ยวชาญฯ ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตร เขตที่ 7 ที่ให้
ค  าปรึกษาในการทดลอง 
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ภาคผนวก 
                        ตารางภาคผนวกท่ี 1 รายช่ือเกษตรปลูกกลว้ยเล็บมือนางในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

นางวนัลาภ  แกว้มณี 
นางสาวโสภา มุสิกะ  
นางทรงศรี ร่วมสนิท  
นางบุญรุ่ง รัตนโรจน์  
นายสินลา  รัตนกาญจน์  
นายนิพล มงัสาทอง  
นายสงบ การะศรี 
นางประจวบ  มาจนัทร์   
นายฤทธิชยั  จนัทร์เสน  
นางไสว  โมราศิลป์  
นายสาคร   สุขศิริ 
นายสมนึก  จีนจนัทร์  
นางนิระมล  โมราศิลป์ 
นางสร้อยสุนีย ์ หีดเสน 
นางอรสา  ทวีแกว้ 
นางเพรียง  ลกัษณะอฐั 
นางหนูกลัน่ จนัทร์สุวรรณ 
นางเจียม  สุทธิพนัธ์ุ 
นางสมจิตร  สุทิน 
นางรัตนา  นาคสุวรรณ 
นางสาวรัชนี  สุขศิริ 
นายประสิทธ์ิ  เก้ือกาญจน์ 
นายชูศกัด์ิ  บุญพร่อง 
นางพฒันะ  พลอินทร์ 
นางสาวอวยพร  เพชรศิริ 
นางสาวอาวรณ์  ระวงัวงค์ 
นางสุณีย ์ พนัธ์พงศ ์
นายสร้วง  คีรีพนัธ์ 
นายนอบ  ทิพยรั์ตน์ 
นายนรินทร์  นิลพฒัน์ 

141  ม.  6  ต. นบพิต า อ.นบพิต า 
6/2 ม.2   ต. พรหมโลก อ.พรหมคีรี  
7/1 ม. 4  ต. พรหมโลก อ.พรหมคีรี 
91/1 ม.4 ต. พรหมโลก อ.พรหมคีรี 
93/2 ม.4  ต. พรหมโลก อ.พรหมคีรี  
92/1 ม.4  ต.พรหมโลก อ. พรหมคีรี 
5/7 ม. 2  ต. พรหมโลก อ. พรหมคีรี 
102/2 ม.4 ต. พรหมโลก อ.พรหมคีรี 
22/2 ม. 4  ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา  
12/4 ม. 4  ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา   
29 ม. 4  ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา  
26/3 ม. 4  ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา  
16  ม. 2  ต. บา้นเกาะ อ. พรหมคีรี 
41  ม. 6  ต. นบพิต า อ. นบพิต า  
26  ม. 4  ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา 
4  ม. 4  ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา 
45/1 ม. 4  ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา 
30  ม. 4  ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา 
37  ม. 4  ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา  
34/1 ม. 4  ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา 
1/5 ม. 4  ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา  
21  ม. 4  ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี  
20/2  ม. 4  ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี  
98/1  ม. 4  ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี  
36  ม. 2  ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี  
5/3 ม. 4  ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา  
17/2  ม. 2  ต. บา้นเกาะ อ. พรหมคีรี 
10/1  ม. 2  ต. บา้นเกาะ อ. พรหมคีรี 
70/5  ม. 9  ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี 
10/3 ม. 4  ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา  
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31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

นายเชาวลิตร  พนัทวี 
นางอรวรรณ  สุทธิพนัธ์ุ 
นายบุญนอบ  สุดตะนาคา 
นางจอมศรี  สิงห์แกว้ 
นางจ าแลง  เขียวเสน 
นายขจร  ส าอางกาย 
นายวกิิต  คีรีเพชร 
นางอารี  บุญโญภาส 
นางพร้อย  ทองใบใหม่ 
นางอจัฉราภรณ์  คีรีเพชร์ 
นางหนูป่ัน  พนัธ์ุนิตย ์
นายสุพจน์  คีรีคช 
นางโชคดี  ทองสลกั 
นายถาวร  เฉลิมวรรณ 
นางหนูพนัธ์ุ  หมดส้ิน 
นางยอง  ดวงแป้น 
นางศิริพนัธ์  เอกพนัธ์ 

48/3 ม. 4  ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา  
29/3 ม. 4  ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา  
89 ม. 4  ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา  
18/1  ม. 2  ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี  
18/1  ม. 2  ต. บา้นเกาะ อ. พรหมคีรี  
179  ม. 3  ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี  
15 ม. 7  ต. พรหมโลก อ.พรหมคีรี 
24/6 ม. 4  ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา  
101/1 ม.8  ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี 
97 ม. 4  ต. พรหมโลก อ.พรหมคีรี 
141 ม. 4 ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี 
112/3 ม. 9 ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี 
76 ม. 8 ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี 
27 ม. 4  ต. พรหมโลก อ.พรหมคีรี 
42/5 ม. 2 ต. นาเหรง อ. นบพิต า 
140 ม. 6 ต. นบพิต า  อ. นบพิต า 
31 ม. 6 ต. นบพิต า  อ. นบพิต า     

 
                       ตารางภาคผนวกท่ี 2 รายช่ือเกษตรปลูกกลว้ยเล็บมือนางในพื้นท่ีจงัหวดัชุมพร 

ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่
1 นางอ านวย  วงศอ์นนัต ์ 87  ม.11  ต.หงษเ์จริญ  อ.ท่าแซะ 
2 นายอนนัต ์ คลีเกษร 103  ม.2  ต.สลุย  อ.ท่าแซะ 
3 นายนุกูล  พุม่พวั 208  ม.2  ต.สลุย  อ.ท่าแซะ 
4 นายด ารง  ไตรนาก 433  ม.6  ต.สลุย  อ.ท่าแซะ 
5 นางกฤษณา  สุริยนัต ์ 84  ม.8  ต.ชุมโค  อ.ปะทิว 
6 นายทวปี  แสงเดือนศรี 247  ม.6  ต.หงษเ์จริญ  อ.ท่าแซะ 
7 นางจนัทร์เพญ็  พรมเทพ 2  ม.6  ต.หงษเ์จริญ  อ.ท่าแซะ 
8 นายนิรุตต์ิ  ชุมแสง 196  ม.1  ต.ตะโก  อ.ทุ่งตะโก 
9 นายวสุิทธ์ิ  เกชแกว้ 29/1  ม.2  ต.ช่องไมแ้กว้  อ.ทุ่งตะโก 
10 นายนิรัช  สุดสวาท 2/1  ม.5  ต.นาสัก  อ.สวี 
11 นางแจง้  สวสัด์ิวงศ ์ 33/3  ม.2  ต.ช่องไมแ้กว้  อ.ทุ่งตะโก 
12 นายภูวดล  เสือมาก 23  ม.15  ต.นาสัก  อ.สวี 
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13 นายสุรชยั  ทองหอม 146/6  ม.7  ต.นาโพธ์ิ  อ.สวี 
14 นายกิตพงษ ์ ปานสว ี 61/1  ม.5  ต.ครน  อ.สว ี
15 นางญาณิศา  ขาวศรี 9  ม.4  ต.ทะเลทรัพย ์ อ.ปะทิว 
16 นางบุบผา  แกว้เกตุ 239  ม.6  ต.หงษเ์จริญ  อ.ท่าแซะ 
17 นางระเบียบ  จนัทร์ตรา 84  ม.8  ต.สลุย  อ.ท่าแซะ 
18 นายเกษม  บุญฤทธ์ิ 144  ม.4  ต.สลุย  อ.ท่าแซะ 
19 นายสุวรรณ  เพช็รทอง 13  ม.7  ต.หงษเ์จริญ  อ.ท่าแซะ 
20 นางเตือนใจ  ผลประทุม 5  ม.6  ต.หงษเ์จริญ  อ.ท่าแซะ 
21 นายช าเลือง  ขนัธุลี 231  ม.4  ต.หงษเ์จริญ  อ.ท่าแซะ 

                        
                       ตารางภาคผนวกท่ี 3 รายช่ือเกษตรปลูกกลว้ยเล็บมือนางในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา 

ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่
  1 นายบุญช่วย  คงทอง 10  ม.4  ต.กะปง  อ.กะปง 
2 นางเพญ็ศรี  ทิมเดช 20/1  ม.4  ต.กะปง  อ.กะปง 
3 นางประนอม  แซ่ตั้น 33  ม.4  ต.กะปง  อ.กะปง 
4 นายปรีชา  พลประสิทธ์ิ 32/1  ม.3  ต.บางไทร  อ.กะปง 
5 ประจิต  แซ่ตั้ง 2  ม.4  ต.กะปง  อ.กะปง 
6 
7 

นายประสิทธ์ิ  พิมพดี์ด 
นายพงศกัด์ิ หนูเขียว 

28 ม.4  ต.กะปง  อ.กะปง 
12  ม.4  ต.กะปง  อ.กะปง 

                     
                      ตารางภาคผนวกท่ี 4 รายช่ือเกษตรปลูกกลว้ยเล็บมือนางในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่
1 นางสอ้ิง  วสิัยคุณ 27  ม.4  ต.ขนุทะเล  อ.เมือง 
2 นายเชิบ  โรจน์วเิชียรรัตน์ 79  ม.2  ต.เขาวง  อ.บา้นตาขุน 
3 นางอุไร  แกว้ศรีสุข 66/1  ม.4  ต.ควนสุบรรณ  อ.บา้นนาสาร 

    
                      ตารางภาคผนวกท่ี 5 รายช่ือเกษตรปลูกกลว้ยเล็บมือนางในพื้นท่ีจงัหวดัภูเก็ต    

ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่
1 นายสาคร  ภกัดี 44/2  ม.2  ต.เทพกระษตัรี  อ.ถลาง 
2 นางสุ  ชุมจนัทร์ 50/12  ต.ป่าตอง  อ.กระทู ้
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            ตารางผนวกท่ี6  แสดงปริมาณน ้าฝน ปี 2553-2554 จงัหวดัภูเก็ต,ชุมพร,สุราษฏร์ฯและพงังา 

Year/Month 
ปี2553 ปี 2554 

ภูเก็ต ชุมพร สุราษฏร์ฯ พงังา ภูเก็ต ชุมพร สุราษฏร์ฯ พงังา 
Jan 75.1 64 52.9 84.9 77 76.4 137 85.4 
Feb 21.7 10.2 3.2 2.5 30.5 24.4 28.6 59.2 
Mar 54.1 71.8 1.5 132.1 547.5 604.3 809.4 561.3 
Apr 109.7 24.4 0.7 148.8 131.8 35 53.1 214.3 
May 255.9 104 124.4 225.5 152.1 218.4 88.6 405.9 
Jun 625.4 113.9 155.6 644.3 210.1 170.9 69.5 396.8 
Jul 251.2 95.9 211.7 393.3 216.4 117 118.8 452.8 
Aug 342.8 174.2 110.2 453.3 554.1 119.4 159.4 772.9 
Sep 314.2 102.4 162.9 247.5 316 256 94.7 594.1 
Oct 342.7 266.7 227.4 593.5 480.3 180.4 160.1 472.4 
Nov 254.1 871.7 664.7 197 282.7 313 81.7 162.3 
Dec 157.5 242.4 278.4 261.8 114.6 82.3 177.9 104.7 

Average 2804.4 2141.6 1993.6 3384.5 3113.1 2197.5 1978.8 4282.1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


