
รายงานผลการทดลองทีส้ิ่นสุด ปีงบประมาณ 2556 
1. ช่ือชุดโครงการ วจิยัและพฒันาระบบการปลูกพืชอยา่งย ัง่ยนื 

2. โครงการวจิัย  วจิยัและพฒันาระบบการปลูกพืชอยา่งย ัง่ยนืในพื้นท่ีชลประทาน 

    กจิกรรม  วจิยัและพฒันาระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีปลูกไมผ้ล 
   และไมย้นืตน้เป็นหลกัในเขตภาคตะวนัออก 

3. ช่ือการทดลอง  การศึกษาระบบการผลิตกลว้ยไข่แซมในมงัคุด 
   Study Banana Cropping System Production  Integration in the Mangosteen. 

4. คณะผู้ด าเนินการ 
   หัวหน้าการทดลอง นายนพดล  แดงพวง  สวพ.6 

   ผู้ร่วมงาน  นางสาวหฤทยั  แก่นลา  สวพ.6 

    นางสาวสุชาดา  ศรีบุญเรือง ศวพ.จนัทบุรี 
   นายประเสริฐ  อุปถมัภ ์  ศวพ.ระยอง 
   นายณัฐพล  มากท่า  สวพ.6 

5. บทคดัย่อ 
 การศึกษาระบบการผลิตกลว้ยไข่แซมในมงัคุด โดยน าเทคโนโลยกีารผลิตกลว้ยไข่ตาม
หลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสมตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร มาเป็นรูปแบบในการด าเนินการ
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลการผลิต ปริมาณผลผลิต  ตน้ทุน รายได ้ และผลตอบแทน วางแผนระบบการปลูก
แซมระหวา่งแถวของมงัคุด เปรียบเทียบกบัการปลูกพืชเด่ียว ใชร้ะยะปลูก 2 X 2 เมตร จ านวน 100 
ตน้ต่อไร่ พื้นท่ี 6 ไร่ ด าเนินการในแปลงเกษตรกรอ าเภอมะขาม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี 
และอ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ระหวา่งปี 2554-2556 มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดรู้ปแบบการผลิต
กลว้ยไข่ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี ไดข้อ้มูลการผลิต ตน้ทุน รายได ้และผลตอบแทน  ซ่ึงกลว้ยไข่เป็นพืช
ท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายไดแ้ละสามารถปลูกแซมในแปลงไมผ้ล ท าใหเ้กษตรกรมีการใชท่ี้ดิน
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผลการด าเนินงาน พบวา่การปลูกกลว้ยไข่แซมในมงัคุด ใหผ้ลผลิตกลว้ยไข่
เฉล่ีย 1,058 กิโลกรัม/ไร่ มีรายได ้ 30,000 บาท/ไร่ ส่วนมงัคุดใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 870 กิโลกรัม/ไร่ มี
รายได ้25,000 บาท/ไร่ และการปลูกมงัคุดอยา่งเดียวใหผ้ลผลิต 1,008 กิโลกรัม/ไร่ มีรายได ้23,500 
บาท/ไร่ เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุน BCR พบวา่ระบบการปลูกกลว้ยไข่แซมใน
มงัคุดมีค่า BCR 3.36 และวธีิเกษตรกรมีผลตอบแทน 23,198 บาท/ไร่ มีค่า BCR 3.42 ซ่ึงมีค่า
ใกลเ้คียงกนั 
 
ค าส าคญั : ระบบการปลูกพืช กลว้ยไข ่รายได ้ผลตอบแทน  



6. บทน า 
 กลว้ยไข่เป็นพืชส่งออกท่ีส าคญัพืชหน่ึงของประเทศไทย โดยในปี 2555 มีเน้ือท่ีใหผ้ลผลิต
ประมาณ 31,700 ไร่ ผลผลิตรวม 88,600 ตนั แหล่งผลิตท่ีส าคญั ไดแ้ก่ จงัหวดัตาก ก าแพงเพชร 
นครสวรรค ์ จนัทบุรี และกาญจนบุรี มีปริมาณการส่งออกกลว้ยไข่สด 15,471 ตนั คิดเป็นมูลค่า 
138.5 ลา้นบาท (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) กลว้ยไข่สามารถผลิตไดต้ลอดทั้งปี รูปแบบ
การผลิตมีทั้งการปลูกเป็นพืชเด่ียวและปลูกร่วมกบัพืชอ่ืนๆไดดี้ เช่นในพื้นท่ีปลูกจงัหวดัจนัทบุรี 
และหวดัระยอง พบวา่มีการปลูกแซมระหวา่งแถวไมผ้ลเน่ืองจากเป็นพืชเสริมรายได ้ และสภาพ
พื้นท่ีแวดลอ้มเหมาะสม เช่นปลูกในแปลงทุเรียน มงัคุด เงาะ หรือปลูกเป็นพืชเด่ียวได ้ท่ีผา่นมาการ
ปลูกกลว้ยไขใ่นแปลงไมผ้ล พบปัญหาผลผลิตกลว้ยไข่คุณภาพมีปริมาณนอ้ยเน่ืองจากการจดัระบบ
การผลิตยงัไมเ่หมาะสม และยงัขาดขอ้มูลทางวชิาการในการสนบัสนุนเก่ียวการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 
โดยเฉพาะการใชร้ะยะปลูก จ านวนตน้ต่อไร่ รวมทั้งการจดัการดูแลรักษาเพื่อใหไ้ดก้ลว้ยไข่คุณภาพ
มีเพียงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงการส่งออกมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนโดยเฉพาะตลาดจีน ใต้
หวนั ฮ่องกง สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น และยโุรป ดงันั้นการเพิ่มศกัยภาพการผลิตกลว้ยไข่คุณภาพโดยใช้
เทคโนโลยกีารผลิตกลว้ยไข่ตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) และมีการวางแผนการผลิตอยา่ง
เป็นระบบและไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตไมผ้ลหลกั จึงท าการศึกษาระบบการปลูกกลว้ยไข่แซม
ในมงัคุด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในระบบการปลูกพืชแซมในระหวา่งรอฤดูการผลิตไมผ้ลเศรษฐกิจ
หลกัอยา่งย ัง่ยนื และมีแผนการจดัการผลิตท่ีตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมถึงการเพิ่ม
ทางเลือกใหแ้ก่เกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการใชท่ี้ดินของเกษตรกร ท าใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน 
 

7. วธิีการด าเนินงาน  
 ส่ิงทีใ่ช้การทดลอง 

1. กลว้ยไข่พนัธ์ุก าแพงเพชร (เลือกหน่อพนัธ์ุท่ีสมบูรณ์ มีใบแคบ) 
2. ปูนขาว และปุ๋ยหมกั 
3. ใส่เคมีปุ๋ยเคมี 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ในระยะการเจริญเติบโต ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-20-20 หรือ 15-

15-15 อตัรา 125-250 กรัมต่อตน้ และคร้ังท่ี 2 ในระยะให้ผลผลิต ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-24 หรือ 14-
14-21 อตัรา 125-250 กรัมต่อตน้ 

4. สารเคมีป้องกนัโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา ไดแ้ก่ คาร์เบนดาซิม / สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลง
ศตัรูกลว้ยไข่ ไดแ้ก่ คลอร์ไพรีฟอส หรือฟิโปรนิล 

5. อุปกรณ์อ่ืนๆ เคร่ืองชัง่ สายวดั ถุงเก็บตวัอยา่ง ถุงห่อผล 



 วธีิการ 

 ในการศึกษาระบบการผลิตกลว้ยไข่แซมมงัคุด กบัวธีิการของเกษตรกร (ไม่มีพืชแซม) โดย
ใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตกลว้ยไข่ของกรมวิชาการเกษตร (2545) ตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับ
กลว้ยไข่ เร่ิมตั้งแต่การเตรียมดิน เก็บดินท่ีระดบั 0-30 เซนติเมตร เพื่อวเิคราะห์คุณสมบติัทางเคมีดิน 
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน ขุดหลุมปลูกขนาด 50 X 50 X 50 เซนติเมตร เบ้ืองตน้ใส่ปูนขาว
อตัรา 200 กรัม/หลุม ปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  ใช้
ระยะปลูก 2 X 2  เมตร   รองกน้หลุมดว้ยดินผสมกบัปุ๋ยหมกั อตัรา 3-5 กิโลกรัม/หลุม สูงจากก้น
หลุมประมาณ 1 ใน 3 ของหลุม   ใช้หน่อพันธ์ุท่ีสมบูรณ์ในระยะท่ีมีใบแคบ ล าต้นสูง 30–50 
เซนติเมตร  หลงัปลูก 1 เดือน และ 3 เดือน เป็นระยะท่ีกลว้ยไข่มีการเจริญเติบโตทางล าตน้ ใส่ปุ๋ย
คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2   ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 20-20-10 หรือ 15-15-15 อตัรา 125-250 กรัม/ตน้/คร้ัง  หลงั
ปลูก 5 เดือน และ 7 เดือน   เป็นระยะท่ีกลว้ยไข่เร่ิมให้ผลผลิต ใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ใชปุ๋้ยเคมี
สูตร 12-12-24 หรือ 14-14-21 อตัรา 125-250 กรัม/ตน้/คร้ัง โดยวธีิโรยรอบโคนตน้ใหห่้างจากล าตน้
ประมาณ 30 เซนติเมตร หรือขุดหลุมลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ทั้ง 4  ดา้น หลงัจากใส่ปุ๋ยเสร็จแลว้
พรวนดินกลบ ในระยะท่ีมีการจดัการดูแลรักษามีการตดัแต่งหน่อและใบอย่างสม ่าเสมอเพื่อไม่ให้
หน่อใหม่แย่งอาหารท่ีจะน าไปพฒันาการของผล พร้อมกบัการป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรู
กลว้ยไข่ เม่ือกลว้ยไข่เร่ิมแทงปลีท าการห่อเครือดว้ยถุงกระดาษสีน ้ าตาล หรือถุงพลาสติกสีฟ้า ซ่ึง
โดยทัว่ไปเกษตรกรจะห่อดว้ยถุงกระดาษสีน ้ าตาล หรือถุงพลาสติกสีน ้ าเงิน หลงัจากนั้นประมาณ 
35-45 จึงท าการเก็บผลผลิต ชัง่น ้าหนกั ประเมินผลผลิตคุณภาพและน าส่งขายทนัที  

 ส่วนการผลิตมงัคุดทั้งในแปลงท่ีปลูกกลว้ยไข่แซม และแปลงมงัคุดเด่ียวใชเ้ทคโนโลยีการ
ผลิตมงัคุดคุณภาพของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่การเตรียมตน้ให้พร้อมส าหรับการออกดอก    ดว้ย
การจดัการปุ๋ยเพื่อชักน าการแตกใบอ่อน (2 สัปดาห์หลังการเก็บเก่ียว) ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ใตท้รงพุ่ม
อตัราเป็นกิโลกรัม/ตน้ เท่ากบั 4 เท่าของเส้นผ่าศูนยก์ลางทรงพุ่ม    ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 
16-16-16 อตัราเป็นกิโลกรัมต่อตน้ เท่ากบั 1/3 เท่าของเส้นผ่าศูนยก์ลางทรงพุ่ม  (หรือปรับเปล่ียน
ให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน) ตดัแต่งก่ิงเพื่อควบคุมขนาดทรงพุ่ม (3-4 สัปดาห์หลงัเก็บเก่ียว)   
จดัการเพื่อชักน าให้แตกใบอ่อน (6 สัปดาห์หลงัเก็บเก่ียว) ในกรณีแตกใบอ่อนน้อยกว่า 5% ของ
จ านวนยอดทั้งหมดโดยการฉีดพ่นยูเรีย อตัรา 100-200 กรัม/น ้ า 20 ลิตร   จดัการปุ๋ย เพื่อส่งเสริม
ความสมบูรณ์ของตน้ (11-12 สัปดาห์หลงัเก็บเก่ียว) ถา้ใบอ่อนชุดใหม่มีขนาดเล็กกว่าชุดเก่าและสี
ไม่สดใสฉีดพ่นดว้ยปุ๋ยเคมีทางใบสูตร 15-30-15  หรือ 20-20-20 ท่ีมีธาตุอาหารรอง อตัรา 60 กรัม 
ร่วมกบักรดฮิวมิค อตัรา 20 มิลลิลิตร/น ้า 20 ลิตร   มีการจดัการปุ๋ยเพื่อเตรียมความพร้อมตน้ส าหรับ
การออกดอก (14-16 สัปดาห์ หลงัเก็บเก่ียว) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 หรือ 13-13-21 
อตัราเป็น กิโลกรัม/ตน้เท่ากบั 1/3 เท่าของเส้นผ่าศูนยก์ลางทรงพุ่ม การจดัการเพื่อชกัน าการออก



ดอก  ชกัน าการออกดอก (20-22 สัปดาห์หลงัเก็บเก่ียว) ถา้ตายอดอายุ 9- 12 สัปดาห์ ให้มงัคุดผา่น
ช่วงแลง้ จนปลอ้งสุดทา้ยของยอดแสดงการเห่ียว ใบคู่สุดทา้ยเร่ิมมีอาการใบตก จึงให้น ้ าคร้ังแรก
ปริมาณ 35-40 มิลลิลิตร คร้ังต่อมาทุก 7-10 วนั ในปริมาณ 17.5 - 20 มิลลิลิตร ควบคุมปริมาณผล
ต่อตน้ให้เหมาะสม (สัปดาห์ท่ี 6 หลงัออกดอก) ถา้มีผลมากกว่า 50% ของยอดทั้งหมด ใส่ปุ๋ยยูเรีย 
อตัรา 3-5 กิโลกรัม/ตน้ เพื่อท าให้ผลร่วง จดัการปุ๋ยเพื่อส่งเสริมพฒันาการของผล (สัปดาห์ท่ี 8 หลงั
ออกดอก หรือ 4 สัปดาห์หลังดอกบาน) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17+2 อัตราเป็น
กิโลกรัม/ตน้ เท่ากบั 1/3 ของเส้นผา่ศูนยก์ลางทรงพุ่ม ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชโดย ส ารวจแมลงทุก ๆ 7 
วนั ในทุกระยะการพฒันาการและป้องกนัก าจดัเม่ือพบความเสียหายเกินระดบัเศรษฐกิจ และมีการ
จดัการดูแลรักษาจนถึงเก็บเก่ียว โดยปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร 

 การบันทกึข้อมูล 
1. คุณสมบติัทางเคมีของดิน 
2. ขอ้มูลปริมาณน ้าฝน อุณหภูมิและความช้ืน 
3. ขอ้มูลปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของกลว้ยไข่ และปริมาณผลผลิตมงัคุด 
4. ขอ้มูลเศรษฐศาสตร์ เช่น  ตน้ทุน ผลตอบแทน รายได ้และค่า BCR    

 
ระยะเวลา  ตุลาคม 2553-กนัยายน 2556 
สถานที ่   จงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัระยอง 
 

8. ผลการทดลองและวจิารณ์   

 1. ลกัษณะของพืน้ที ่

 ลกัษณะสภาพพื้นท่ีของจงัหวดัจนัทบุรี ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศไทย มี
พื้นท่ีประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,961,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.63 ของพื้นท่ีภาค
ตะวนัออก และเท่ากบัร้อยละ 1.8 ของพื้นท่ีทั้งประเทศ (ส านกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 
3. 2547) มีลกัษณะภูมิประเทศ 3 ลกัษณะ ประกอบดว้ย ภูเขาสูงและเนินเขา ท่ีราบสูงและท่ีราบเชิง
เขา และ ท่ีราบลุ่มน ้ าแลท่ีราบลุ่มชายฝังทะเล ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตท่ีมีอากาศร้อนช้ืน มีฝนตกชุกติดต่อกนั
ประมาณ 6 เดือนต่อปี อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28.46 องศาเซลเซียส พื้นท่ีส่วนใหญ่ใชป้ระโยชน์ทาง
การเกษตร พืชเศรษฐกิจท่ีปลูกมากเป็นอนัดบั 1 ไดแ้ก่ ยางพารา มีพื้นท่ีปลูก 325,182 ไร่ รองลงมา 
คือ มนัส าปะหลงั มีเน้ือท่ีปลูก 271,598 ไร่ ส่วนไมผ้ลเศรษฐกิจท่ีมีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุดไดแ้ก่ ล าไย 
พื้นท่ี 116,581 ไร่ รองลงมา คือทุเรียน มงัคุด และ เงาะ มีพื้นท่ีปลูก 75,456 64,409 และ 51,898 ไร่ 



และมีพื้นท่ีปลูกกล้วยไข่ 11,546 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 1,286 กิโลกรัม/ไร่ (ส านักงานเกษตรจงัหวดั
จนัทบุรี, 2554)  

  คุณสมบติัทางเคมีดิน 

ผลการวิเคราะห์คุณสมบติัทางเคมีดิน พบว่าดินมีค่าความเป็นกรดด่างเฉล่ีย 4.48 มีธาตุ
ฟอสฟอรัสอยู่ในระดบัสูงเฉล่ีย 56.93 มก./ก.ก. โพแตสเซียมอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงเฉล่ีย 48.48 
มก./ก.ก. และมีอินทรียวตัถุอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงเฉล่ีย 2.46 ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนดินเหนียว 
จากผลวิเคราะห์คุณสมบติัทางเคมีดิน ซ่ึงมีค่าความเป็นกรดด่างของดินค่อนขา้งต ่า จึงมีการใส่ปูน
ขาวรองกน้หลุม 200 กรัม/หลุม เพื่อปรับค่าความเป็นกรดด่างของดิน ส่วนปริมาณธาตุอาหารอ่ืน
พบวา่มีเพียงพอส าหรับการผลิตกลว้ยไข่ (ตารางที ่1) 
ตารางที่  1  ผลวิเคราะห์คุณสมบติัทางเคมีดินในการศึกษาระบบการผลิตกล้วยไข่แซมในมงัคุด

จงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัระยอง ปี 2554-56 
สถานท่ี pH 

(1:1) 
อินทรียวตัถุ 

(%) 
ฟอสฟอรัส 
(มก./ก.ก.) 

โพแตสเซียม 
(มก./ก.ก.) 

แคลเซียม 
(มก./ก.ก.) 

จนัทบุรี 
ระยอง 

4.47 
4.56 

3.21 
1.72 

59.08 
54.78 

71.08 
25.89 

250.43 
442.44 

เฉลีย่ 4.48 2.46 56.93 48.48 346.43 

หมายเหตุ : วเิคราะห์ท่ีหอ้งปฏิบติัการ ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 จนัทบุรี 

ปริมาณน ้ าฝนในพื้นท่ีอ าเภอมะขาม และอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี จากปี 2554 ถึง 
ปี 2556 พบว่ามีฝนตกรวมมากท่ีสุดในปี 2554 ปริมาณ 3,165.4 มิลลิเมตร/ปี มีจ านวนวนัท่ีฝนตก
รวม 136 วนั (ตารางที่ 2) ส่วนพื้นท่ีอ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง มีฝนตกรวมมากท่ีสุดในปี 2554 
ปริมาณ1,650.4 มิลลิเมตร/ปี มีจ านวนวนัท่ีฝนตกรวม 133 วนั  เม่ือพิจารณาปริมาณฝนท่ีตกในแต่
ละปี พบวา่มีปริมาณน ้าฝนเพียงพอส าหรับการปลูกและการเจริญเติบโตของกลว้ยไข่ จากค าแนะน า
ส าหรับแหล่งผลิตกลว้ยไข่ตอ้งมีปริมาณฝนไม่น้อยกวา่ 1,200 มิลิเมตรต่อปี (กรมวิชาการเกษตร, 
2545) ดงันั้นปริมาณฝนท่ีตกเฉล่ียต่อปีในพื้นท่ีท าการทดสอบมีเพียงพอส าหรับการผลิตกลว้ยไข่ 
และทรงพุ่มของไมผ้ลสามารถเป็นแนวป้องกนัลมไดอ้ยา่งดี มีระบบให้น ้ าท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป็น
โอกาสในการเพิ่มศกัยภาพการผลิตกลว้ยไข่คุณภาพ (ตารางที ่3) 

 2.  เปรียบเทยีบผลผลติ ต้นทุน รายได้และผลตอบแทน 
ผลการด าเนินงานในจงัหวดัจนัทบุรี ระหวา่งปี 2554-56 เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิต พบว่าไดผ้ล

ผลิตกลว้ยไข่  966 ก.ก./ไร่ ราคาขายเฉล่ีย 23 บาท/ก.ก. มีรายไดร้วมจากกลว้ยไข่ 22,902 บาท/ไร่ มี
ต้นทุนผนัแปร 5,790 บาท/ไร่ มีผลตอบแทนรวมจากกล้วยไข่ เป็นเงิน 17,112 บาทต่อไร่ ส่วน



ผลผลิตมงัคุดท่ีปลูกกลว้ยไข่แซม ให้ผลผลิต 957 ก.ก./ไร่ มีรายได ้28,725 บาท/ไร่ มีผลตอบแทน 
18,965 บาท/ไร่ และแปลงท่ีไม่มีการปลูกกล้วยไข่แซมให้ผลผลิต 897 ก.ก./ไร่ มีรายได้ 26,925 
บาท/ไร่ และมีผลตอบแทน 17,165 บาท/ไร่ ซ่ึงพบว่าผลตอบแทนจากกล้วยไข่มีค่าใกล้เคียงกับ
มงัคุด แสดงวา่ในพื้นท่ีดงักล่าวการผลิตกลว้ยไข่สามารถสร้างรายไดแ้ก่เกษตรกรอยา่งคุม้ค่า 

ผลการด าเนินงานในจงัหวดัระยอง ระหว่างปี 2554-56 เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิต พบว่าไดผ้ล
ผลิตกลว้ยไข่  775 ก.ก./ไร่ ราคาขายเฉล่ีย 20 บาท/ก.ก. มีรายไดร้วมจากกลว้ยไข่ 15,500 บาท/ไร่ มี
ต้นทุนผนัแปร 5,620 บาท/ไร่ มีผลตอบแทนรวมจากกล้วยไข่ เป็นเงิน 9,880 บาทต่อไร่ ส่วน
ผลผลิตมงัคุดท่ีปลูกกลว้ยไข่แซม ให้ผลผลิต 753 ก.ก./ไร่ มีรายได ้22,590 บาท/ไร่ มีผลตอบแทน 
14,526 บาท/ไร่ และแปลงท่ีไม่มีการปลูกกล้วยไข่แซมให้ผลผลิต 714 ก.ก./ไร่ มีรายได้ 21,420 
บาท/ไร่ และมีผลตอบแทน 13,356 บาท/ไร่ ซ่ึงพบว่าผลตอบแทนจากกล้วยไข่มีค่าต ่ากว่ามงัคุด 
เน่ืองจากการผลิตกลว้ยไข่ในพื้นท่ีจงัหวดัระยองยงัไม่แพร่หลาย และการจดัการไม่เหมาะสม แต่มี
เกษตรกรบางรายท่ีท าการผลิตกลว้ยไข่ในแปลงไมผ้ลท าใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน 

จากผลการด าเนินงานทั้ง 2 ปี เม่ือน ามาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลผลิต ตน้ทุน รายได้ และ
ผลตอบแทน พบว่าการผลิตกล้วยไข่แซมในมงัคุดให้ผลผลิตเฉล่ีย 870 ก.ก./ไร่ มีตน้ทุนผนัแปร 
5,705 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 19,201 บาท/ไร่ มีผลตอบแทนคือรายไดม้ากกวา่รายจ่าย 13,496 บาท/
ไร่ และมีค่า BCR เท่ากบั 3.35 ส่วนผลผลิตมงัคุดในแปลงท่ีมีการปลูกกลว้ยไข่แซม ใหผ้ลผลิต 855 
ก.ก./ไร่ มีตน้ทุนผนัแปร 8,912 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 25,657 บาท/ไร่ มีผลตอบแทน 16,745 บาท/
ไร่ และแปลงมงัคุดเด่ียว ให้ผลผลิต 805 ก.ก./ไร่ มีตน้ทุนผนัแปร 8,912 บาท/ไร่ มีรายได้เฉล่ีย 
24,172 บาท/ไร่ มีผลตอบแทน 15,260 บาท/ไร่ เม่ือคิดรายไดข้องเกษตรกรจากการผลิตมงัคุดอย่าง
เด่ียวมีรายไดเ้ฉล่ีย 24,915 บาท/ไร่/ปี และมีรายไดจ้ากกลว้ยไข่ 19,201 บาท/ไร่/ปี ดงันั้นกลว้ยไข่จึง
เป็นพืชท่ีมีศกัยภาพในการปลูกแซมและเสริมรายไดต้ลอดทั้งปี และให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า ช่วยลด
ความเส่ียงในการผลิต (ตารางที ่4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที ่4 ผลผลิต (ก.ก./ไร่) ตน้ทุนผนัแปร และผลตอบแทน (บาท/ไร่) ระบบการผลิตกลว้ยไข่ 
    แซมในมงัคุด ในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัระยอง ระหวา่งปี 2554-56 

รายการ 
จ.จนัทบุรี (ค่าเฉล่ีย 2 ปี) จ.ระยอง (ค่าเฉล่ีย 2 ปี) 
ระบบปลูก 

มงัคุด 
ระบบปลูก 

มงัคุด 
มงัคุด กลว้ยไข ่ มงัคุด กลว้ยไข ่

1.ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ (ก.ก./ไร่) 957 966 897 753 775 714 
2.ตน้ทุนผนัแปรต่อไร่ (บาท/ไร่) 9,760 5,790 9,760 8,064 5,620 8,064 
3.ราคาขายต่อหน่วย (บาท/ก.ก.) 30 23 30 30 20 30 
4.รายไดต่้อไร่ (บาท/ไร่) 28,725 22,902 26,925 22,590 15,500 21,420 
5.ผลตอบแทน (บาท/ไร่)  18,965 17,112 17,165 14,526 9,880 13,356 
6.ผลผลิต ณ จุดคุม้ทุน (บาท/ไร่) 325 244 325 268 281 268 
7.ราคา ณ จุดคุม้ทุน (บาท/ก.ก.) 10.23 4.43 10.89 10.70 7.25 11.29 
8.ค่า BCR 2.92 3.95 2.72 2.80 2.75 2.65 
หมายเหตุ ขอ้มูลผลผลิตกลว้ยไข่ถึงเดือนกนัยายน 2556 

ผลผลิต ณ จุดคุม้ทุน = ตน้ทุนผนัแปร/ราคาขายต่อหน่วย 
  ราคา ณ จุดคุม้ทุน = ตน้ทุนผนัแปร/ผลผลิตต่อไร่ 
  ค่า BCR   = รายไดต่้อไร่/ตน้ทุนผนัแปรต่อไร่ 
  
 3.  ชนิดต้นทุนการผลติ 
 เม่ือคิดตน้ทุนการผลิตกลว้ยไข่และมงัคุด ในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัระยอง โดย
แยกตามชนิดปัจจยัการผลิต พบว่าการผลิตกล้วยไข่มีตน้ทุนรวม 5,395 บาท/ไร่ ส่วนใหญ่เป็นค่า
วสัดุเกษตรคิดเป็นเงิน 4,956 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด โดยค่าวสัดุ
เกษตรท่ีมีการใช้จ่ายมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ค่าให้น ้ าและไฟฟ้า คิดเป็นเงิน 2,096 บาท/ไร่ ค่าพนัธ์ุ ค่าปุ๋ย
หมกั ค่าปุ๋ยเคมี และค่าถุงห่อคิดเป็นเงิน 500 600 750 และ 800 บาท/ไร่ ส่วนตน้ทุนท่ีเป็นค่าแรงงาน
ท่ีมีการใช้จ่ายมากท่ีสุด คือค่าจา้งขุดหลุมปลูกคิดเป็นเงิน 200 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของ
ตน้ทุนการผลิตทั้งหมด  
 ตน้ทุนการผลิตมงัคุดในแปลงท่ีมีการปลูกแซมดว้ยกลว้ยไข่ พบวา่การผลิตมงัคุดมีตน้ทุน
รวม 8,912 บาท/ไร่ ส่วนใหญ่เป็นค่าวสัดุเกษตรคิดเป็นเงิน 5,966 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 67 
ของตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด โดยค่าวสัดุเกษตรท่ีมีการใชจ่้ายมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ค่าให้น ้ าและไฟฟ้า คิด
เป็นเงิน 2,610 บาท/ไร่ ค่าพนัธ์ุ ค่าปุ๋ยหมกั ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมีป้องกนัก าจดัโรคแมลง และเก็บ



เก่ียวคิดเป็นเงิน 750 725 1,125 และ 657 บาท/ไร่ ส่วนตน้ทุนท่ีเป็นค่าแรงงานท่ีมีการใช้จ่ายมาก
ท่ีสุด คือค่าจ้างเก็บเก่ียวคิดเป็นเงิน 2,793 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของต้นทุนการผลิต
ทั้งหมด  
 ตน้ทุนการผลิตมงัคุดเด่ียว พบวา่การผลิตมงัคุดมีตน้ทุนรวม 8,912 บาท/ไร่ ส่วนใหญ่เป็น
ค่าวสัดุเกษตรคิดเป็นเงิน 5,966 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด ค่าวสัดุ
เกษตรท่ีมีคา่ใชจ่้ามากท่ีสุด ไดแ้ก่ ค่าให้น ้าและไฟฟ้า คิดเป็นเงิน 2,610 บาท/ไร่ ค่าพนัธ์ุ ค่าปุ๋ยหมกั 
ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมีป้องกนัก าจดัโรคแมลง และเก็บเก่ียว 750 725 1,125 และ 657 บาท/ไร่ ส่วน
ตน้ทุนท่ีเป็นค่าแรงงานท่ีมีการใชจ่้ายมากท่ีสุด คือค่าจา้งเก็บเก่ียวคิดเป็นเงิน 2,943 บาท/ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 33 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด  
 เม่ือเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายระหวา่งมงัคุดกบักลว้ยไข่ พบวา่ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าวสัดุ
เกษตรโดยเฉพาะค่าให้น ้ าและไฟฟ้า ค่าสารเคมี ส่วนค่าจา้งแรงงานส่วนจะเป็นการเก็บเก่ียว ส่วน
การผลิตกลว้ยไข่ พบว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าวสัดุเกษตรโดยเฉพาะค่าให้น ้ าและไฟฟ้า ค่า
สารเคมี และค่าถุงห่อผล ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบรายไดต่้อการลงทุนพบว่าทั้งระบบการผลิต
มงัคุดและกลว้ยไข่มีค่า BCR มากกวา่ 2 แสดงวา่การผลิตมงัคุดและกลว้ยไข่ในพื้นท่ีดงักล่าวท าให้
เกษตรกรมีรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า (ตารางที ่5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่5 ตน้ทุนการผลิตกลว้ยไข่ท่ีปลูกแซมในมงัคุด และตน้ทุนการผลิตในมงัคุด ในพื้นท่ี 
  จงัหวดั จนัทบุรี และจงัหวดัระยอง ในระหวา่งปี 2554-56 

รายการ 
จ.จนัทบุรี (ค่าเฉล่ีย 2 ปี) จ.ระยอง (ค่าเฉล่ีย 2 ปี) 
ระบบปลูก 

มงัคุด 
ระบบปลูก 

มงัคุด 
มงัคุด กลว้ยไข่ มงัคุด กลว้ยไข่ 

1.ค่าวสัดุเกษตร (บาท/ไร่) 6,549 5,322 6,549 5,384 4,590 5,384 
-ค่าหน่อพนัธ์ุ  750 500 750 750 500 750 
-ค่าปุ๋ยหมกั  850 600 850 600 600 600 
-ค่าปุ๋ยเคมี  1,250 750 1,250 1,000 750 1,000 
-ค่าสารเคมีก าจดัวชัพืช 79 98 79 120 120 120 
-ค่าสารเคมีก าจดัแมลง 420 85 420 894 65 894 
-ค่าถุงห่อผล ถุงกระดาษสีน ้ าตาล 0 800 0 0 800 0 
-การใหน้ ้ า 3,200 2,437 3,200 2,020 1,755 2,020 
-อ่ืนๆ เช่น ฮอร์โมน 0 52 0 0 0 0 
2.ค่าแรงงาน (บาท/ไร่) 3,211 468 3,211 2,680 410 2,680 
-ขดุหลุมปลูก 125 200 125 180 200 180 
-ห่อผล 0 118 0 0 90 0 
-เก็บเก่ียว 3,086 150 3,086 2,500 120 2,500 
3.รวมตน้ทุนการผลิต (บาท/ไร่) 9,760 5,790 9,760 8,064 5,000 8,064 
4.ผลผลิตเฉล่ีย (ก.ก./ไร่) 957 966 897 753 775 714 
5.ราคาขาย (บาท/ก.ก.) 30 23 30 30 20 30 
6.รายได ้(บาท/ไร่) 28,725 22,925 26,925 22,590 15,500 21,420 
7.ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) 18,965 17,112 17,165 14,526 9,880 13,356 
8.ค่า BCR 2.92 3.95 2.72 2.80 2.75 2.65 
หมายเหตุ  BCR (อตัราส่วนของรายไดต้่อการลงทุน) = รายได/้ตน้ทุนการผลิต 
  BCR < 1 = รายไดน้อ้ยกวา่รายจ่าย กิจกรรมท่ีจะด าเนินการนั้นขาดทุน 
  BCR > 1 = รายไดเ้ท่ากบัรายจ่ายลงทุนแลว้มีความเส่ียงควรระมดัระวงัในการผลิต 
  BCR > 2 = รายไดม้ากกวา่รายจ่ายลงทุนแลว้ไดก้ าไรและมีความเส่ียงนอ้ย 

 
4.  ปริมาณผลผลติและกล้วยไข่คุณภาพ 
จากการสุ่มผลผลิตกลว้ยไข่จ  านวน 10 เครือ และน ามาชัง่น ้ าหนกัผลผลิตต่อเครือ จ านวน

หวีต่อเครือ จ านวนผลต่อเครือ จ านวนผลต่อหวี น ้ าหนักต่อหวี พบว่ากลว้ยไข่ให้ผลผลิตน ้ าหนัก
เฉล่ีย 10.4 ก.ก./เครือ มีจ านวนหวีเฉล่ีย 7 หว/ีเครือ มีจ านวนผลต่อเครือเฉล่ีย 148.8 ผล มีจ านวนผล
ต่อหวเีฉล่ีย 22 ผล/หวี และมีน ้ าหนกัเฉล่ีย 1.6 ก.ก./หวี ซ่ึงมีน าหนกัเฉล่ียตามเกณฑ์มาตรฐานกลว้ย
ไข่คุณภาพส่งออก (ตารางที ่6) 



ตารางที ่6 ประเมินผลผลิตกลว้ยไข่คุณภาพ น ้าหนกัต่อเครือ จ านวนหวต่ีอเครือ จ านวนผลต่อเครือ  
จ านวนผลต่อหว ีน ้าหนกัต่อหว ีในระบบการปลูกกลว้ยไข่แซมในมงัคุด และในพื้นท่ี      
จงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัระยอง ในระหวา่งปี 2554-56 

แปลง น ้าหนกัต่อเครือ 
(ก.ก.) 

จ านวนหวตี่อเครือ 
(หว)ี 

จ านวนผลต่อเครือ 
(ผล) 

จ านวนผลต่อหว ี
(ผล) 

น ้าหนกัต่อหว ี
(ก.ก.) 

1 10.6 7 139 22 1.4 
2 12.0 8 147 24 1.8 
3 9.8 7 149 22 1.6 
4 10.0 6 145 20 1.6 

รวม 42.4 28 580 88 6.4 

เฉลีย่ 10.6 7 145 22 1.6 

หมายเหตุ ผลผลิตกลว้ยไข่ในจงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัระยอง 
 

เม่ือประเมินสัดส่วนคุณภาพผลผลิตกลว้ยไข่ พบวา่มีปริมาณกลว้ยไข่คุณภาพมากกวา่กลว้ย
ไข่ตกเกรด จากการประเมินผลผลิตและเม่ือน าไปจ าหน่ายตามจุดรับซ้ือจึงท าให้ได้กล้วยไข่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกล้วยไข่คุณภาพส่งออก ซ่ึงราคารับซ้ือจะค่อนขา้สูงในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปี
ใหม่ ตรุษจีน และไม่พบความเสียหายท่ีเกิดจากการท าลายของโรคแมลง (ตารางที ่7) 
 
ตารางที ่7 ประเมินผลผลิตกลว้ยไข่คุณภาพ น ้าหนกัต่อเครือ จ านวนหวต่ีอเครือ จ านวนผลต่อเครือ  

 จ  านวนผลต่อหว ีน ้าหนกัต่อหว ีในระบบการปลูกกลว้ยไข่แซมในมงัคุด และในพื้นท่ี      
    จงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัระยอง ในระหวา่งปี 2554-56 
จงัหวดั ผลผลิตรวม (ก.ก.) ผลผลิตกลว้ยไข่คุณภาพ (ก.ก.) ผลผลิตกลว้ยไข่ตกเกรด (ก.ก.) 
จนัทบุรี 966 762 204 
ระยอง 775 459 316 
หมายเหตุ ประเมินคุณภาพผลผลิตก่อนน าไปจ าหน่าย ณ จุดรับซ้ือ 
 

9. สรุปลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
 การปลูกกลว้ยไข่แซมในแปลงไมผ้ลเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันารูปแบบการผลิตพืช
และการใชพ้ื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเพิ่มรายได ้ การเลือกชนิดพืชปลูกแซมจึงควรเลือก
พืชท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ และมีการวางแผนการผลิตท่ีเป็นระบบไม่กระทบต่อพืช
หลกัและสะดวกในการจดัการดูแลรักษา ซ่ึงกลว้ยไข่เป็นอีกพืชหน่ึงท่ีมีอนาคตสดใส เน่ืองจากปลูก



ง่าย การเจริญเติบโตดี สามารถใหผ้ลผลิตตลอดปี ผลสุกมีรสชาติหอมหวานและเป็นท่ีนิยมของ
ผูบ้ริโภค จากการศึกษาการผลิตกลว้ยไข่แซมในมงัคุด พอสรุปไดด้งัน้ี 
 1. การปลูกกลว้ยไข่แซมในมงัคุด ควรเลือกพื้นท่ีมีช่องวา่งระหวา่งแถวห่าง ทรงพุม่โปร่ง
เพื่อความสะดวกในการจดัการ และการใชร้ะยะปลูก 2 X 2 เมตร โดยใหมี้จ าวน 100 ตน้/ไร่ น่าจะ
เป็นรูปแบบการผลิตท่ีเหมาะสม 
 2. การผลิตกลว้ยไข่ควรเลือกใชห้น่อพนัธ์ุท่ีสมบูรณ์ มีใบแคบ มีความสูงตน้ 30-50 
เซนติเมตร จากการทดสอบพบวา่การใชห้น่อพนัธ์ุท่ีสมบูรณ์ มีใบแคบ มีการเจริญเติบโตดีกวา่การ
ใชห้น่อพนัธ์ุท่ีมีใบกวา้งในทุกพื้นท่ีปลูก เม่ือเก็บเก่ียวจะไดก้ลว้ยไข่คุณภาพ ดงันั้นการผลิตกลว้ย
ไข่เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพส่งออกควรเลือกใชห้น่อพนัธ์ุท่ีสมบูรณ์ มีใบแคบ 
 3. การห่อผลดว้ยถุงกระดาษสีน าตาลห่อเครือกลว้ยไข่ท าใหไ้ดก้ลว้ยไข่ท่ีมีสีผวิสวย มีการ
บอบช ้านอ้ย หากไม่มีถุงกระดาษสีน ้าตาลควรห่อดว้ยถุงพลาสติกสีฟ้าแทน และหลงัห่อผลควรมี
การพน่สารเคมีป้องกนัเช้ือรา และหมัน่ตรวจแปลงอยา่งสม ่าเสมอเพื่อป้องกนัศตัรูท่ีจะท าความ
เสียหายกบัผลผลิต เช่น หนู นก จนกวา่จะถึงวนัเก็บเก่ียว 
 4. การเก็บเก่ียว ประเมินการสุกแก่กลว้ยไข่ทุกระยะเพื่อก าหนดวนัเก็บเก่ียวจะท าใหไ้ด้
กลว้ยไข่ท่ีมีคุณภาพในการส่งออก จากการเก็บผลผลิตหลงัจากแทงปลีและห่อผล 40 วนั โดย
พิจารณาจากอาย ุ และสีของผล สุ่มประเมินเปอร์เซ็นตค์วามสุกแก่ของกลว้ยไข่ ท าการเก็บเก่ียว
กลว้ยไขต่ามระยะท่ีก าหนดจะไดผ้ลผลิตกลว้ยไข่คุณภาพมากกวา่กลว้ยไข่ตกเกรด สามารถจ าหน่าย
ไดใ้นราคาท่ีสูง 
 ดงันั้นการผลิตกลว้ยไข่แซมในแปลงไมผ้ลจึงเป็นทางเลือกหน่ึงของเกษตรกรในพื้นท่ีผลิต
ไมผ้ล เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกมีความเหมาะสม มีแหล่งรับซ้ือกระจายในพื้นท่ี และช่วยเพิ่มรายได ้
เกษตรกรมีการใชท่ี้เกษตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการถ่ายทอดขยายผลเพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรน าไปปรับใช ้ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงในระบบการผลิตไมผ้ล 
 ข้อเสนอแนะ ในการผลิตกลว้ยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก เกษตรกรควรมีการวางแผนการ
ผลิตเพื่อให้ตรงกบัเทศกาลจะท าใหไ้ดใ้นราคาสูง นอกจากน้ีควรมีการปรับเปล่ียนการใชว้สัดุใน
การห่อผลตามค าแนะน า เช่น ถุงกระดาษสีน ้าตาล ถุงพลาสติกสีฟ้า และไม่ควรใชก้ระสอบท่ีบรรจุ
สารเคมี 
 

10. การน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 นกัวจิยัสามารถน าขอ้มูลการผลิตกลว้ยไข่ในแปลงไมผ้ลไปใชป้ระกอบการวางแผนผลิต 
และเกษตรกรมีรูปแบบการปลูกพืชแซมท่ีเหมาะสมในแปลงไมผ้ลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ท่ีดินและเพิ่มปริมาณผลผลิตกลว้ยไข่คุณภาพใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และพฒันา
ระบบการผลิตกลว้ยไข่ต่อไป  



11. ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณกรมวชิาการเกษตร ท่ีไดจ้ดัสรรงบประมาณให้ด าเนินการ คณะผูบ้ริหาร
ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรระยอง เจา้หนา้ท่ีทุกท่าน และ
เกษตรกรท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการท าวจิยัจนงานส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์
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ช่ือ ทีอ่ยู่ เกษตรกรทีร่่วมด าเนินการ 

ช่ือสกุล ทีอ่ยู่ 
นายกิตติศกัด์ิ  นาคสาย 11 หมู่ท่ี 11  ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จนัทบุรี 
นางกาญจนา  จรัสพนัธ์   2 หมู่ท่ี 1    ต.วงัแซม้ อ.มะขาม จ.จนัทบุรี 
นายวถีิ  ร่วมโพธ์ิรี 11 หมู่ท่ี 7    ต.วงัตะเคียน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จนัทบุรี 
นายส ารวย  เล่าใช ้
นายยอ้ย  งามสุวรรณ 

24/2 หมู่ท่ี 3  ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 
114/1 หมู่ท่ี 7  ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 

  



ตารางที่  2  ปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จ านวนวนัท่ีฝนตก ในพ้ืนท่ีศึกษาระบบการผลิตกลว้ยไข่แซมในมงัคุด อ าเภอมะขาม และอ าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบุรี จากปี 2554-56 

เดือน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

อ.มะขาม จ.จนัทบุรี อ.มะขาม จ.จนัทบุรี อ.มะขาม จ.จนัทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จนัทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จนัทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จนัทบุรี 

น ้าฝน (มม.) จ านวน(วนั) น ้าฝน (มม.) จ านวน(วนั) น ้าฝน (มม.) จ านวน(วนั) น ้าฝน (มม.) จ านวน(วนั) น ้าฝน (มม.) จ านวน(วนั) น ้าฝน (มม.) จ านวน(วนั) 

มกราคม 0 0 26.7 6 26 1 0 0 65 2 15 1 

กุมภาพนัธ์ 63.2 4 0 0 0 0 194.5 5 0 0 10 1 

มีนาคม 79.1 5 0 0 4.6 1 73 5 0 0 34 2 

เมษายน 156.5 11 137.9 8 114.7 6 103 4 137 7 228 8 

พฤษภาคม 164.7 12 749.9 19 110.9 15 114 6 411 12 318 11 

มิถุนายน 543.2 21 319.3 15 555.6 23 510 17 257 16 505 18 

กรกฎาคม 398 22 312.4 21 750.1 23 295.4 10 456.5 18 590 17 

สิงหาคม 580.4 21 412.6 21 368.1 17 460 15 388 19 229 12 

กนัยายน 743.7 24 425.1 20 561.9 19 687 21 743.5 23 383 15 

ตุลาคม 422.6 14 238.3 15 353.5 11 396.5 11 78.5 11 141.2 8 

พฤศจิกายน 14 2 127.6 15 58.9 4 0 0 102 5 120.5 5 

ธนัวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1 0 0 

รวม 3,165.4 136 2,749.8 140 2,904.3 120 2,833.4 94 2,666.5 114 2,573.7 98 



ตารางที ่3 ปริมาณน ้าฝน (มิลลิเมตร) จ านวนวนัท่ีฝนตก ในพื้นท่ีศึกษาระบบการปลูกกลว้ยไข่แซม 
    ในมงัคุด อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ในระหวา่งปี 2554-55 

เดือน 
ปี 2554 ปี 2555 

อ.แกลง จ.ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง 
ปริมาณฝน (มม.) จ านวน (วนั) ปริมาณฝน (มม.) จ านวน (วนั) 

มกราคม 0 0 82.8 8 
กุมภาพนัธ์ 65.2 8 80.2 3 
มีนาคม 150.6 13 60.3 8 
เมษายน 102.7 8 8.9 4 
พฤษภาคม 33.7 11 184.8 19 
มิถุนายน 278.5 19 66.7 16 
กรกฎาคม 143.6 14 258.4 14 
สิงหาคม 288 20 64.7 10 
กนัยายน 373.8 18 504.7 25 
ตุลาคม 194.8 19 202 18 
พฤศจิกายน 18.9 2 59.3 13 
ธนัวาคม 0.6 1 0 0 

รวม 1,650.4 133 1,572.5 138 
ท่ีมา : ส านกังานเกษตรจงัหวดัระยอง (2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
ภาพการด าเนินงานปีเพาะปลูก 2554-56 

    
รูปที ่1 ระบบการปลูกแซมในมงัคุด 

 

    
รูปที ่2 การห่อผลและการคดับรรจุกลว้ยไข่คุณภาพ 
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