
 
 

แผนธุรกจิ 

กลุ่มเกษตรกรต ำบลตะนำวศรี  

ต ำบลต ำนำวศรี อ ำเภอสวนผ้ึง จังหวัดรำชบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเกษตรกรรมต ำบล 

เป็นเกษตรอุตสำหกรรม 
 

 

   จัดท ำโดย ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี 

 

 

 



2 
 

 

บทท่ี 1 

บทน ำ 

 
กล้วยท่ีคนไทยนิยมรับประทานมีมากมาย ประโยชน์ของกล้วยก็เช่นกันมีมากมาย บางคน

ถือเอากล้วยเป็นอาหารลดความอ้วน บางคนท ามาทานเป็นผลไม้ท่ีเหมาะกับการเป็นของว่าง แต่จริงๆ แล้ว

นัน้นอกจากความอร่อย ถูกปากคนไทย กล้วยยังมีประโยชน์ในเชิงโภชนาการ และสารอาหารอีกมากมายท่ี

เรายังไม่เคยรู้กล้วยถือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง มีกลิ่นหอม ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Banana และ Plantain กล้วย

ถือเป็นไม้ล้มลุก ล าต้นอยู่ใตด้ิน เป็นพืชท่ีมีอายุยาวหลายปี ไม่ชอบพ้ืนท่ีท่ีมีน้ าขัง ขยายพันธ์ุด้วยการแตก

หน่อและการใช้เมล็ดหลายคนมักเคยได้ยินกันว่า กล้วยมีประโยชนทุ์กส่วนตัง้แต่ใบยันรากซึ่งก็เป็นความ

จริง แถมยังเป็นสมุนไพรใกล้ตัวท่ีมีราคาถูกและหาทานได้ง่าย 

 
 
 
 
 
 

 

1.หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแห่งชาต ิพ.ศ.2553 ก าหนดขึน้โดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง คือ เพ่ือ

สนับสนุนสิทธิและการมีส่วน ร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนา

เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความม่ันคงในอาชีพเกษตรกร เพ่ิม

ศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้ดีขึน้ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างตอ่เนื่อง

ได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียใน

พ้ืนท่ีจากระดับล่างสู่ระดับบน มีการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมตัง้แตใ่นระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็น

ล าดับ จนเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับประเทศ ในการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าวคร้ัง

นัน้มุ่งเน้นให้ความส าคัญพ้ืนท่ีในระดับหมู่บ้าน ต าบลอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเร่ิมต้นขอ งปัญหาและ

ความต้องการในการพัฒนาทุกเร่ืองทุกสาขาท้ังในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหา
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ความตอ้งการตา่ง ๆ ท่ีได้จากพื้นท่ีเหล่านั้นถือเป็นข้อมูลจริงท่ีเกิดจากปัญหาความเดอืดร้อนของเกษตรกร

โดยตรง ในเร่ืองท่ีมีความเร่งด่วนสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ให้ความส าคัญเร่งน าเสนอรัฐบาลในลักษณะ

ข้อเสนอเชิงนโยบายและพบว่าเม่ือเวลาผ่านไปปัญหาตา่ง ๆ เหล่านัน้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนัน้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้หยิบยกเร่ืองการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรม

ระดับต าบลขึ้นมาด าเนนิการอีกคร้ัง โดยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนชุมชนระดับต าบลร่วมมือกัน

แก้ไขปัญหาด้วนตนเองส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูป

ของการจัดการตนเองพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนา

ร่วมกัน น าไปสู่ การเปลี่ยนแปลงเชิ งโครงสร้างทางการเกษตร และสร้างเค รือข่ายองค์กรเกษตรกร 

เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางการเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการ

บริโภคเพ่ือการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นด าเนนิการใน 

5 เร่ืองหลักให้บังเกิดผลแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือ

การเกษตร ปัญหาท่ีดินท ากิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เร่ืองสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการ

ไม่ได้รับความเป็นธรรม พ้ืนท่ีด าเนนิการอ าเภอละ 1 ต าบล และหลังจากท่ีสภาเกษตรกรได้ด าเนนิการเร่ือง

นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีค าสั่ง เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2558 แต่งตัง้คณะท างานปฏิบัตกิาร

ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 เร่ือง ได้แก่ การลดต้นทุนและ

เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพ้ืน ท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ระบบส่ งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่  เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ

ธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งได้มุ่งเนน้พ้ืนท่ีด าเนินการในระดับต าบลเช่นเดียวกับโครงการจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต าบล ท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดก าลังด าเนนิการอยู่  อย่างไร 

ก็ตามสภาเกษตรกรแหงชาติเห็นว่าการจะแก้ไขปัญหาการเกษตรของประเทศได้น้ันตอ้งมีการด าเนินงานใน

ลักษณะของการรวมกลุ่ม และส่งเสริมการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ โดยเร่ิมจากกลุ่มขนาด

เล็กระดับหมู่บ้าน ต าบล ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเบ้ืองต้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ใน

ลักษณะของเกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร ซึ่งการท่ีจะพัฒนาสู่ความเข้มแข็งในระดับนั้นได้ 

จ าเป็นตอ้งสนับสนุนให้กลุ่มหรือชุมชนมีแผนปฏิบัติงาน มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้อง และ

เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการวางแผน มีการสร้างผู้ น า สร้างคนในชุมชนหรือกลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความ

เข้าใจมีความสามารถจัดท าแผน มีการสร้างผู้น า สร้างคนในชุมชนหรือกลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจ

มีความสามารถจัดท าแผนงาน ก าหนดวิธีการ เป้าหมายการด าเนนิงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะเป็น

พลังขับเคลื่อนท่ีส าคัญให้กับเศรษฐกิจฐานรากระดับต าบลอย่างย่ังยืน ซึ่งจะสอดคล้องและเป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงได้ควบรวมโครงการจัดท าแผนพัฒนา
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เกษตรกรรมระดับต าบล กับโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร

เข้าไว้ดว้ยกัน เป็นกิจกรรมภายใต ้ “โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม” 

 
 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน น าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

 2.จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ีต าบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ใน

พ้ืนท่ีหรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่าย 

3.ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต าบล โดยอาศัยแผนพัฒนา

เกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือสร้างมูลค่าเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ตั้งแตต่้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในรูปแบบ

เกษตรอุตสาหกรรม และ SMEs เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เนน้บริหาร

จัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 
 

3.บรบิทต ำบลตะนำวศร ีอ ำเภอสวนผ้ึง จังหวัดรำชบุรี 

ข้อมูลท่ัวไป 

ต าบลตะนาวศรี เป็น 1 ใน 4 ต าบลของ อ.สวนผึ้ง อยู่ห่างจากเมือง จ.ราชบุรี ประมาณ 63 กม. 

มีพ้ืนท่ี ท้ังหมด 126,343 .75 ไร่ หรือประมาณ 202,153 ตารางกิ โล เมตร พ้ืนท่ีท าการเกษตร 

ประมาณ 9,000 ไร่ หรือประมาณ 14.4 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง เป็นภูเขา และเป็น

หุบเขา ทิศตะวันตกตดิต่อกับเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งกั้นชายแดนระหว่างไทยกับพม่า ฤ ดูฝนมีฝนตกชุก

ในช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม ของทุกปี ฤดูหนาวมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 13 - 36 องศา

เซลเซียส เป็นท่ีต้ังของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัดราชบุรี 

ท่ีตั้งอำณำเขต 

ต าบลตะนาวศรีต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใตข้องอ าเภอสวนผึ้ง มีถนนลาดยางจากอ าเภอสวนผึ้ง 

หมู่ท่ี 6 บ้านห้วยน้ าหนัก ยาว 35 กิโลเมตร 
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ทิศเหนอื ตดิกับ เทศบาลต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

ทิศใต ้ตดิกับ ต าบลบ้านคา กิ่งอ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันออก ตดิกับ ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันตก ตดิกับ เทือกเขาตะนาวศรี และสาธารณรัฐสังคมนยิมแห่งสหภาพพม่า 

จากจุดพิกัด เอ็นคิว 222900 ไปทางทิศใต ้ 21.5 กม. ถึงจุดพิกัดเอ็นคิว 219732 โดยตลอด

เป็นแนวแบ่งเขต 

 
 

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นท่ีราบลุ่มสลับภูเขามีแม่น้ าภาชีไหลผ่าน 
 

ลักษณะภูมิอำกำศ 

ลักษณะภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้แตเ่นื่องจากมีเทือกเขาตะนาวศรี 

กั้นอยู่จึงท าให้ได้รับมนสุมจากอินเดียและทะเลอันดามันไม่เต็มท่ี ส่วนใหญ่เป็นช่วงปลายฤดูฝนท่ีมาพร้อม

กับร่องความกดอากาศต่ าท าให้มีฝนตกชุกในช่วงเดอืนกันยายน – พฤศจิกายน ปริมาณน้ าฝน ปี 2556 

เฉลี่ยประมาณ 50 มิลลิเมตร ฤดูร้อนมีอากาศร้อนชื้นและมักจะมีพายุฤดูร้อนช่วงเดอืนมีนาคม – เมษายน 

อุณหภูมิสูงท่ีสุดประมาณ 38.9 องศาเซลเซียส ในเดอืนเมษายน ฤดูหนาวโดยท่ัวไปอากาศเย็นถึงหนาว

อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 11.4 องศาเซลเซียส ในช่วงเดอืนธันวาคม ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน ตัง้แตเ่ดอืนกุมภาพันธ์ – กลางเดอืนเมษายน 

ฤดูฝน  ตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม – กลางเดอืนพฤศจิกายน 

ฤดูหนาว ตัง้แตเ่ดอืนธันวาคม – กลางเดอืนมกราคม 

ต าบลตะนาวศรี มีพ้ืนท่ีป่าไม้ 65% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด อยู่ในความดูแลของป่าไม้จังหวัดราชบุรี 

เหมาะแก่การส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนเิวศน ์แต่เนื่องจากขาดกาประชาสัมพันธ์และการบริหาร

จัดการท่ีถูกต้อง และความไม่ชัดเจนระหว่างแนวเขตป่าอนุรักษ์กับท่ีอยู่อาศัย ท่ีท ากินของประชาชนท าให้มี

การบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ ล่าสัตว์ และหาของป่า อย่างตอ่เนื่อง ประกอบด้วย 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 

- แม่น้ า ได้แก่ แม่น้ าล าภาชี 

- ล าห้วย ได้แก่ ล าห้วยท่าเคย, ล าห้วยบ่อคลึง, ล าห้วยคอกหมู, ล าห้วยอะนะ, และล า

ห้วยยาง 

- ห้วย ได้แก่ ห้วย รบ2, ห้อยบ่อหวี, ห้วยดีบุก, ห้วยบ้านห้วยผาก, ห้วยกะวาน, ห้วย



6 
 

วังโค, ห้วยโกท่า, ห้วยพุระก า และห้วยบ่อเก่า 

- บึง หนอง ได้แก่ หนองน้ าโรงเรียนรุจิรพัฒน์ 

แหล่งน้ าท่ีสร้างขึน้ 

1) อ่างเก็บน้ า จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 

- อ่างเก็บน้ าบ้านสวนผึ้ง หมู่ท่ี 1 - อ่างเก็บน้ าบ้านตะเคียนทอง หมู่ท่ี 3 

- อ่างเก็บน้ าบ้านพุหิน หมู่ท่ี 1 - อ่างเก็บน้ าบ้านโป่งแห้ง หมู่ท่ี 3 

- อ่างเก็บน้ าผาชนแดน หมู่ท่ี 3 - อ่างเก็บน้ าห้วยคอกหมู หมู่ท่ี 4 

- อ่างเก็บน้ าห้วยจันมาก หมู่ท่ี 3 - อ่างเก็บน้ าห้วยอะนะ หมู่ท่ี 6 

2) ฝาย จ านวน 6แห่ง ได้แก่ 

- ฝายทดน้ าบ้านท่ามะขาม หมู่ท่ี 2 - ฝายน้ าล้น (มข.27) หมู่ท่ี 4 

- ฝายทดน้ าบ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี 3 - ฝายน้ าล้น (มข.27) หมู่ท่ี 6 

- ฝายน้ าล้นห้วยคอกหมู หมู่ท่ี 4     - ฝายน้ าล้นขนาดเล็กล าห้วยบ่อเก่าบน หมู่ท่ี 7 

3) บ่อบาดาล จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

- บ่อบาดาล ร.ร.บ้านท่ามะขาม หมู่ท่ี 2 - บ่อบาดาล ร.ร.รุจิรพัฒน์ หมู่ท่ี 3 

- บ่อบาดาลบ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี 3 - บ่อบาดาลบ้านนายประเสริฐ หมู่ท่ี 5 

4) สระน้ าสาธารณะ จ านวน 9 แห่ง ได้แก 

- สระน้ าสาธารณะกลุ่มบ้านเขาลูกช้าง หมู่ท่ี 1 - สระน้ าฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวี หมู่ท่ี 4 

- สระน้ า อบต.ตะนาวศรี หมู่ท่ี 1 - สระน้ าสาธารณะบ้านห้วยแห้ง หมู่ท่ี 5 

- สระน้ าสาธารณะบ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี 3 - สระน้ าวนเกษตร หมู่ท่ี 6 

- สระน้ า ร.ร.รุจิรพัฒน์ หมู่ท่ี 3 - สระน้ าสาธารณะบ้านหนองตาดั้ง หมู่ท่ี 6 

- สระน้ า ร.ร.บ้านบ่อหวี หมู่ท่ี 4     

5) ถังปูนแบบ ฝ 33 จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านบ่อเก่ากลาง หมู่ท่ี 1 และบ้านหนองตัง้ หมู่ท่ี 6 

6) ถังปูนแบบ ฝ99 จ านวน 6 แห่งได้แก่ บ้านเขาลูกช้าง หมู่ท่ี 1, บ้านท่ากุลา หมู่ท่ี 2, บ้านท่ามะขาม หมู่ท่ี 2 

บ้านไทรงาม หมู่ท่ี 3, บ้านห้วยแห้ง หมู่ท่ี 5 
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7) คลอง จ านวน 4 แห่ง ได้แก่คลองข้างบ้านผู้ใหญ่กล้า หมู่ท่ี 1, คลองข้างบ้านนายโยธิน หมู่ท่ี 3 

   คลองบ้านโป่งแห้ง หมู่ท่ี 3 และคลองบ้านตะเคียนทอง หมู่ท่ี 3 

ข้อมูลด้ำนชีวภำพ 

1. สภาพลักษณะพ้ืนท่ีของต าบลตะนาวศรีมีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีราบเชิงเขา จากทิศใตจ้ดทิศเหนือ 

ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินปนกรวด จัดอยู่ในชุดดินท่ี 29, 35, 38, 40, 44, 47-48, 

56, 62 

2.ลักษณะของไม้และป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ หรือป่าโปร่ง พบมากในบริเวณเนิน

เขาและยอดเขา มีลักษณะเด่น คือ ไม้พ้ืนลา่งประกอบด้วยไม้ไผ่เป็นส่วนใหญ่ เช่น ไผ่ซางนวล ไผ่ป่า ไผ่รวก 

ฯลฯ ในบริเวณท่ีเป็นดินลูกรังมากๆ พบว่ามีไม้ไผ่เป็นไม้เด่นมากกว่าไม้ยืนตน้อื่นๆ ไม้ยืนตน้ท่ีพบได้แก่ สมอ

ตนีเป็ด ตะแบก แคทราย เสลา ประดู่ มะค่าโมง ฯลฯ 

3.สภาพการผลิตการเกษตรต าบลตะนาวศ รี มี พ้ืนท่ี ท้ังหมด 126,343.75 ไร่  พ้ืน ท่ี

การเกษตร 9,168 ไร่ (ข้อมูล ทบก. วันท่ี 27 มกราคม 2554) หรือร้อยละ 7.26  การท าการเกษตร

โดยท่ัว ๆ ไป มีการปลูกพชืไร่ พืชผักและไม้ผลชนดิตา่งๆ การเลีย้งสัตว์ และการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 

ระบบทำงเศรษฐกิจ 

การเกษตร ต าบลตะนาวศรี มีการเกษตร ได้แก่ การปลูกอ้อย ปลูกมันส าปะหลัง การท านา 

การท าสวนผลไม้ และปลูกผัก 

การประมงต าบลตะนาวศรี มีการประมง ได้แก่ อาชีพเลีย้งปลา 

การปศุสัตว์ ต าบลตะนาวศรี มีการปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงเป็ด ไก่ 

การเลีย้งแพะ  

อุตสาหกรรม ต าบลตะนาวศรี มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การจักสานเข่ง การแปรรูป

หนอ่ไม้ 
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บทท่ี 2 

หลักแนวคิดและบทวิเครำะห์ 

Business Model Canvas เป็นเคร่ืองมือใหม่ส าหรับผู้ประกอบการท่ีก าลังคิดจะ “ลงทุน” เร่ิมต้นธุรกิจ 

หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เตบิโตมากย่ิงขึ้น เหตุท่ีต้องเนน้ค าว่า “ลงทุน” เพราะหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับ

การท า “Business Model” ท่ีไม่ว่าจะกี่ต าราหรือนักธุรกิจกี่คนก็มักจะบอกว่า ก่อนจะเร่ิมตน้ธุรกิจท่ีด ีควรมี 

Business Model ท่ีชัดเจน เพ่ือลดความเสี่ยงในการท าธุรกิจนั้นๆ และท าให้เรารู้และเข้าใจภาพรวมของ

ธุรกิจของตัวเองได้มากขึ้น แต่ในทางปฎิบัติแล้ว Business Model ยังไม่สามารถตอบโจทย์ภาพรวมของ

ธุรกิจได้อย่างครบถ้วน  Business Model Canvasจึงถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นเคร่ืองมือส าเร็จรูป ( template) 

โดย Alex Osterwalder เพ่ือมาเติมเต็มช่องว่างของโมเดลธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็น

ภาพรวม (visualizing) ของธุรกิจได้ครบทุกมิตมิากขึน้ ช่วยให้ผู้ประกอบการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน

ได้ ขึ้ น เป็นการตอบโจทย์ส า คัญ ของการท าธุรกิจ นั่น คือ ท าอ ย่าง ไรให้มี  “ก าไร”  Business Model 

Canvas จึงเปรียบเสมือนแผนลงทุนของผู้ประกอบการด้วย Business Model ท่ีสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
http://alexosterwalder.com/
http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
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หลักกำรตลำด  4P คือ หรือเรียกอีกอ ย่างหนึ่งว่า ส่ วนผสมทางการตลาดท่ีนิยมน ามาเป็น

เคร่ืองมือ หรือใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดมีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ ซึ่งหลักการใช้ก็คือการ

วางแผนในแตล่ะส่วนให้เข้ากันอย่างลงตัวและเหมาะสม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ผลิตภัณฑ์ (Product) ในการท าธุรกิจมีองค์ประกอบส าคัญก็คือ สินค้าหรือบริการ ซ่ึงถือเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้เกิดรายได้หรือผลตอบแทนให้กับองค์กร หลักการวางแผนจึงต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆเช่น 

ความต้องการของลูกค้า คุณภาพของสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีความทันสมัย และสามารถเปรียบเทียบ

เทียบกับคู่แข่งขันได้หรือไม่ 

2.ราคา (Price) การต้ังราคาขายถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญ ซ่ึงนอกจากราคาจะสามารถดึงดูดความสนใจ

ของลูกค้าได้แล้ว การต้ังราคาขายยังเป็นเทคนิคอย่างหน่ึงท่ีท าให้ต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน

ได้ เช่น ก าหนดให้มีส่วนลดเมื่อซ้ือตามจ านวน ก าหนดราคาตามขนาดและปริมาณของสินค้า 

3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ก็คือการน าสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลักความมี

ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินค้าท่ีสามารถท าให้

เกิดผลก าไรมากท่ีสุด ต้องกระจายสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ( 4P คือ ) 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หัวใจส าคัญของการส่งเสริมการตลาดก็คือ ท าอย่างไรให้

สามารถขายสินค้าหรือบริการให้ได้มากท่ีสุด การส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทส าคัญและมีอยู่หลายวิธี เช่น 
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การโฆษณาผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ การท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการขาย การบริการ หรือขายตรงโดยการ

น าเสนอของพนักงาน 

 

กลยุทธ์กำรตลำด 4C คือ เป็นแนวคิดทางด้านการตลาดแนวใหม่ท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบโจทย์

ของ ผู้บริโภคให้ตรงประเด็นได้มากท่ีสุด เพราะปัจจุบันจากพฤติกรรมในการเลอืกซือ้สินค้าและบริการของ

ผู้บริโภคเปลี่ยนไป กลยุทธ์การตลาด 4C ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ตัว ท่ี 1 มาจากค าว่า Consumer Wants and Needs หมายถึงความต้องการของผู้บริโภค 

การผลิต สินค้าในปัจจุบันต้องค านึงถึงความตอ้งการของลูกค้าเป็นหลัก และนักการตลาดต้องรู้ก่อนว่า

ลูกค้าหรือผู้บริโภคตอ้งการสินค้าแบบไหน 

C ตัวท่ี 2 มาจากค าว่า Consumer’s Cost to satisfy หมายถึง ต้นทุนของผู้บริโภค การตั้ง

ราคาของผู้ผลิตตอ้งค านงึตน้ทุนของผู้บริโภคมากกว่าต้นทุนของผู้ผลิต 

C ตั ว ท่ี  3 ม าจาก ค าว่ า  Convenience to buy หม ายถึ ง  ค ว าม ส ะดว กในก ารซื้ อ 

ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดจะตอ้งค านงึถึงความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นส าคัญ 

โดยอาจเพ่ิมช่องทางในการซื้อให้กับลูกค้า 

C ตัว ท่ี 4 มาจากค าว่า Communication that Connects หมายถึง การสื่อสาร การสื่อสารท่ี

ดีจะท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อใจและเชื่อถือในตัวสินค้า ท่ีจะส่งผลให้เกิดการสั่งซื้อเพ่ิมมากขึน้ 
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แต ่กลยุทธ์การตลาด 4C คือ กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบโจทย์และความต้องการของ

ลูกค้าในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญ ดังนัน้เม่ือกลยุทธ์ 4C เกิดจากการพัฒนาของอินเทอร์เน็ต 

นักการตลาดท่ีชาญฉลาดก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตท าการตลาดให้ประสบความส าเร็จด้วยเช่นกัน 
 

 พฤติกรรมผู้บริโภค หรือ Consumer Behavior หมายถึง การตัดสินใจและการกระท าของ

ผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อ และใช้สินค้าบริการเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของตน 

ดังนัน้การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค จึงเป็นการศกึษาถึงพฤตกิรรมตา่งๆ เพ่ือคุณจะได้น าไปใช้ในการ

พัฒนาสินค้า และบริการให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจเช่นกัน เหมือนกับสุภาษิตจีนท่ี

กล่าวไว้ข้างตน้ครับ  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนักการตลาดจะเรียกว่า 6Ws ซึ่งประกอบไปด้วยดังนี้ 

 

 

1.WHO – ใครคือกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นการศึกษาถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมายในเร่ืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชากรศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรม เช่น เพศ อายุ อาชีพ  สถานท่ี เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยระบุข้อมูล

ของคุณได้ชัดเจน เพ่ือท่ีคุณจะสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและสามารถ

ตอบสนองตอ่ความพึงพอใจของกลุ่มเป็นหมายได้น่ันเอง 

2.WHAT – ผู้บริโภค ซื้ออะไร 

ก่อนอื่นคุณตอ้งทราบถึงสิ่งท่ีผู้บริโภคตอ้งการซื้อ  เช่น องค์ประกอบผลิตภัณฑ์หีบห่อ 

คุณสมบัติตั วสินค้า ท่ีตรงตามความต้องการ ตราสินค้าต้องตรานี้เท่านั้น เป็นต้น เพ่ือท่ี คุณจะน าไป

ปรับปรุงหรือส่งเสริมสินค้าและบริการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าและบริการ  รูปลักษณ์ของสินค้า 

คุณภาพสินค้า เพ่ือสร้างแบรนดใ์ห้แข็งแกร่งรวมถึงสร้างความแตกต่างจากแบรนดอ์ื่นๆ 

3.WHERE – ช่องทางในการซื้อ 

ช่องทางท่ีลูกค้าใช้ในการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อผ่านเว็บไซต์ ซื้อท่ีตลาด

ขายสินค้าเฉพาะ หรือห้างสรรพสินค้า หรือพูดง่ายๆก็คือการสถานท่ี ท่ีกลุ่มเป้าหมายมักชอบไปซื้อสินค้า

ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งส าคัญ หากว่าคุณทราบว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณซื้อสินค้าจากท่ีไหน ก็จะท าให้คุณสามารถ

ก าหนดกลยุทธ์ดา้นการจัดจ าหน่ายและน าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าไปสู่แหล่งตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.WHY –  ท าไมผู้บริโภคต้องการซื้อ.... 
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เราคว รศึกษาถึ งผู้บริโภค หาเหตุผลว่าท าไมผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อเพ่ือ

ตอบสนองตามความต้องการ ซื้อเพ่ือตอบสนองตามปัจจัยพ้ืนฐาน หรือ การซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเพ่ือเข้า

สังคม และ การซื้อถุงมือเพราะอยู่ในช่วงหนา้หนาว คุณตอ้งตอบค าถามกับตัวเองให้ได้ก่อนว่า เขาจะซื้อ

ของเราเพ่ืออะไร !! 

5. WHEN – โอกาสในการซื้อหรือจะซื้อเม่ือไหร่ 

เราต้องค านงึถึงสินค้าของคุณว่า สินค้าคุณเป็นสินค้าท่ีอยู่ในช่วงเวลาหรือไม่ หรือเป็น

สินค้าท่ีขายได้ตลอดท่ัวไป เพราะคุณตอ้งแยกแยะสินค้าเหล่านี้ออกจากกันก่อน บางคร้ังสินค้าคุณอาจเป็น

ช่วงเทศกาล อาทิ คุณเปิดธุรกิจโรงแรมคุณก็ต้องดูเหมือนกันว่าช่วงไหนคนไม่ค่อยไปโรงแรม คุณก็ต้อง

จัดการลดโปรโมชั่นราคาห้องพักให้ต่ าลงเพ่ือการอยู่รอดของธุรกิจ ซึ่งสิ่งนี้สามารถช่วยเพ่ิมยอดขายให้

ธุรกิจยังคงด ารงอยู่ในโลกของการตลาดออนไลน์ 

 

 

6.WHOM - ใครมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจของลูกค้าตอ่การซื้อสินค้า 

บางคร้ังลูกค้าก็ไม่ได้ซื้อเพราะความต้องการของตนเองเพียงอย่างเดียว อาจมีบุคคลอื่นท่ี

มีผลครอบคลุมในการซื้อดังนี้ 

- ผู้ริเร่ิม คือ ผู้ท่ีมีความตอ้งการซื้ออะไรสักอย่าง แล้วบอกพอ่แม่ให้ท าการซื้อ 

- ผู้ท่ีแนะน า คือ ผู้ท่ีมีสว่นในการเลอืกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น พ่ีชายมีการแนะน าให้ซื้อ

สินค้านี้นะ 

- ผู้ตัดสินใจ คือ ผู้ ท่ีมีอ านาจตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อ บางคร้ังอาจจะเป็นเครือญาติ พ่อและ

แม่ 

- ผู้ซือ้ คือ ใครก็ได้ท่ีมีเงินเพียงพอตอ่การซื้อ 
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บทท่ี 3 

แผนกำรธุรกิจกลุ่ม 
 

1.ควำมเป็นมำของกลุ่ม 

ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตร และ

รับจ้างท่ัวไปบ้างเป็นบางส่วน การเกษตรท่ีท า ประกอบด้วย พืชผัก  (ถั่วฝักยาว หน่อไม้) และพืชสวน อาทิ 

ฝร่ัง มันส าปะหลัง อ้อย และกล้วย แตส่่วนใหญ่ผลไม้ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีนีจ้ะปลูกกล้วยเป็นสว่นใหญ่ พืชชนิดอื่น

รองลงมา กล้วยท่ีนิยมปลูกมาก คือ  กล้วยไข่ กล้วยหอม และกล้วยน้ าว้า เพราะเนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล่าว

เป็นพ้ืนท่ีราบสูง น้ าเพ่ือการเกษตรค่อนข้างน้อย ต้องอาศัยน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ และ น้ าฝน เป็น

ส่วนมาก ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาราคากล้วยมีราคาท่ีสูงขึ้น จึงท าให้เกษตรรายอื่นท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีและ

บริเวณใกล้เคียงหันมาปลูกกล้วยกันมากขึ้น แตเ่นื่องจากเกษตรกรในพ้ืนท่ียังขาดการบริหารจัดการแปลง

ท าการเกษตรท่ีด ี จึงเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรโดยวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม ดังนี้ 

1.เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตท่ีมีราคาสูงขึ้น (ปุ๋ย และยา)  

2.เพ่ือสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางให้ได้ราคาท่ียุตธิรรม 

3.เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีสามารถบริหารจัดการแปลงเกษตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ย่ิงขึน้ 

4.เพ่ือน าผลผลิตบางส่วนมาแปรรูปเพ่ิมมูลค่าสูงขึน้ 
 

2.รำยช่ือสมำชิก 
 

ล ำดับ

ท่ี 

ช่ือ – นำสกุล ท่ีอยู่ เลขท่ีบัตรประชำชน 

1. นางสุพรรณี โค้วถาวร 280 ม. 5 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 2700300016727 

2. นางสมฤดี วิสฐิศุภการ 101 ม.5 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 3700300334450 

3. น.ส.ฉวีวรรณ บุ้งกี๋ 49/1 ม.4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 2700300019912 

4. น.ส.วิมล สวนผึ้ง 57/2 ม.4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 5700300027839 

5. นายเพทาย เพละ 213 ม.6 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 5700300023299 



14 
 

 

 

ล ำดับ

ท่ี 

ช่ือ – นำสกุล ท่ีอยู่ เลขท่ีบัตรประชำชน 

6. นางหนอ่ไร่ อุบุ 297/3 ม.6 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 8700376026129 

7. นางเวมู หอระ 15 ม.6 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 3700389014935 

8. นายดิเรก บุญมา 239/2 ม.6 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 3700300016415 

9. น.ส.ม่ิงขวัญ ทับถม 23/1 ม.4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 8700376000499 

10. นายบรรจบ แสวงหาทรัพย์ 11/1 ม.1 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 3210500147534 

11. นายยงยุทธ สงบวาจา 140 ม.4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 3700300241583 

12. นายสุข คุ้งลึง 52/1 ม.3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 3700300060465 

13. นายส าราญ คุ้มรักษา 35 ม.3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 3650101187644 

14. นายณัฐวุฒิ เป่ียมชวลิต 62/2 ม.3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 3700300060422 

15. นายบุญช่วย บุญให้ 8/1 ม.1 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 8700373003969 

16. นายวัชระพงษ์ เทิดสุวรรณ 19 ม.2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 1700300034662 

17. นายอุษา เทิดสุวรรณ 95/2 ม.2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 270030000749 

18. นายอาทิตย์ ทองอ่อน 31 ม.7 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 1700200035306 

19. นายสมชาย ตาคู้ 7 ม.7 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 3700300300172 

20. น.ส.นงนุช จ้ิงหรีด 130 ม.7 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 3700300300270 

21. นายระวี บุญเลิศ 23/1 ม.5 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 370030002287 

22. นายปรมัตถ์ สุวรรณ์ 179 ม.2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 3700300336517 

 

3.รำยช่ือคณะกรรมกำรกลุ่ม 
1.นายณัฐวุฒิ  เป่ียมชวลิต  ประธานกลุ่ม 

2.นายดิเรก  บุญมา   รองประธานกลุ่ม 

3.นายบรรจบ  แสวงหาทรัพย์  คณะกรรมการ 

4.นายวัชระพงษ์  เทิดสกุลธรรม  คณะกรรมการ 

5.นายยงยุทธ  สงบวาจา  คณะกรรมการ 
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6.นายระวีร์  บุญเลิศ   คณะกรรมการ 

7.นายอาทิตย์  ทองอ่อน  คณะกรรมการ 

4.สถำนที่ต้ังกลุ่ม 
“กลุ่มเกษตรกรต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี” 

เลขท่ี 62/2 ม.3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

 

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับกล้วย 

กล้วยเป็นผลไม้ท่ีคนไทยรู้จักกันมานาน เนื่องจากกล้วยมีถิ่นก าเนิดในเอเชียใต้และเอเชีย

ตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า กล้ วยมี

วิวัฒนาการถึง 50 ล้านปีมาแล้ว ดังนัน้จึงเป็นไม้ผลท่ีมนุษย์รู้จักบริโภคเป็นอาหารกันอย่างแพร่หลาย เชื่อ

กันว่ากล้วยเป็นไม้ผลชนิดแรก ท่ีมีการปลูกเลี้ยงไว้ตามบ้าน และได้แพร่พัน ธ์ุจากเอเชียใต้ และเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตไ้ปยังดินแดนอื่นๆ ในระยะเวลาตอ่มา 

กล้วยมีการปลูกกันมากในเอเชียใต้ แม้ในปัจจุบัน ประเทศอินเดียเป็นประเทศท่ีมีการปลูก

กล้วยมากท่ีสุดในโลก และมีพันธ์ุกล้วยมากมายอีกด้วย เหมาะสมกับท่ีมีการกล่าวกันไว้ในหนังสือของชาว

อาหรับว่า “กล้วยเป็นผลไม้ของชาวอินเดีย” ต่อมา ได้มีหมอของจักรพรรดิโรมันแห่งกรุงโรมชื่อว่า แอนโตนิ

อุส มูซา ได้น าหน่อกล้วยจากอินเดียไปปลูกทางตอนเหนือของอียิปต์เม่ือประมาณ 2,000 ปีมา แล้ว 

หลังจากนั้น มีการแพร่ขยายพันธ์ุกล้วยไปในดินแดนของแอฟริกา ท่ีชาวอาหรับเข้าไปค้าขาย และพ านัก

อาศัย จนกระท่ังเม่ือประมาณ ค.ศ.965 ได้มีการกล่าวถึงกล้วยว่า ใช้ในการประกอบอาหารชนดิหนึ่งของ

ชาวอาหรับ ซึ่งอร่อย และเป็นท่ีเลื่องลอืมาก ชื่อว่า กาลาอิฟ เป็นอาหารท่ีปรุงด้วยกล้วย เมล็ดอัลมอนด์ 

น้ าผึ้งผสมกับน้ ามันนัต ซึ่งสกัดจากผลไม้เปลอืกแข็งชนิดหนึ่ง นอกจากใช้ประกอบอาหารแล้ว ชาวอาหรับ

ยังใช้กล้วยท ายาอีกด้วย ชาวอาหรับเรียดกล้วยว่า “มูซา” ตามชื่อของหมอท่ีเป็นผู้น ากล้วยเข้ามาในอียิปต์

เป็นคร้ังแรก ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 15 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือไปค้าขายบริเวณชายฝั่งตะวันตกของ

ทวีปแอฟริกา และได้น ากล้วยไปแพร่พันธ์ุท่ีหมู่เกาะคะแนรี ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของ

ทวีป หลังจากนั้น ชาวสเปนจึงได้น ากล้วยจากหมู่เกาะคะแนรีเข้าไปปลูกในหมู่เกาะอินดีสตะวันตกใน

อเมริการกลาง โดยเร่ิมปลูกท่ีอาณานิคมซันโตโดมิงโก บนเกาะฮิสปันโยลาเป็นแห่งแรก แล้วขยายไปปลูกท่ี

เกาะอื่นในเวลาต่อมา ส่งผลให้ดิ นแดนในอเมริการกลางมีการปลูกกล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจกันอ ย่าง

แพร่หลาย และนับตั้งแตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา ได้กลายเป็นแหล่งปลูกกล้วยส่งเป็นสินค้ าออก

มากท่ีสุดของโลก โดยปลูกในประเทศคอสตาริกา และประเทศฮอนดูรัส 
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ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ 

ล ำต้น กล้วยมีล าตน้อยู่ใตด้ิน หัว หรือ เหง้า ท่ีหัวมีตา ซึ่งจะเจริญเป็นต้นเกิด หนอ่หลายหน่อ 

เรียกว่า การแตกกอ หน่อท่ีเกิด หรือต้นท่ีเห็นอยู่เหนือดินความจริงแล้วมิใช่ล าต้น เราเรียกว่า ล าตน้เทียม 

ส่วนนี้เกิดจากการอัดกันแนน่ของกาบใบ ท่ีเกิดจากจุดเจริญของล าต้นใตด้ิน  กาบใบจะชูก้านใบ และใบ 

และท่ีจุดเจริญนี้ จะมีการเจริญเป็นดอกตามขึน้มาหลังจากสิ้นสุดการเจริญของใบ ใบสุดท้ายก่อนการเกิด

ดอกเรียกว่า ใบธง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกของกล้วยออกเป็นช่อ ในช่อดอกยังมีกลุ่มของช่อดอกย่อยเป็นกลุ่มๆ ระหว่างกลุ่มของช่อ
ดอกย่อยแตล่ะช่อจะมีกลีบประดับ หรือท่ีเราเรียกกันว่า กาบปลี มีสีม่วงแดงกั้นไว้ กลุ่มดอกเพศเมียอยู่ท่ี

โคน และกลุ่มดอกเพศผู้อยู่ท่ีปลาย เป็นส่วนท่ีเราเรียกว่า หัวปลี ระหว่างกลุ่มดอกเพศเมีย และดอกเพศผู้ 

มีดอกกะเทยแตบ่างพันธ์ุก็ไม่มีในช่อดอกย่อยแตล่ะช่อมีดอกเรียงซ้อนกันอยู่ 2 แถว ถ้าเป็นดอกเพศเมีย

ดอกเหล่านี้จะเจริญต่อไปเป็นผล 

 

 

 

 

 

ใบสุดท้ายก่อนเกิดดอก เรียกว่า ใบธง 
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ผลกล้วยท่ีเกิดจากดอกเพศเมีย ซึ่งอยู่ท่ีโคน กลุ่มของดอกเพศเมีย 1 กลุ่ม เจริญ เป็นผล 

เรียกว่า 1 หวี ช่อดอกเจริญเป็น 1 เครือ ดังนัน้กล้วย 1 เครือ อาจมี 2 – 3 หวี หรือมากกว่า 10 หวี ท้ังนี้

แล้วแต่พันธ์ุกล้วยและการดูแล ผลของกล้วยจะมีการเจริญเตบิโตได้โดยไม่ต้องผสมพันธ์ุจึงท าให้กล้วยส่วน

ใหญ่ไม่มีเมล็ด 

เมล็ดกล้วยมีลักษณะกลมเล็ก บางพันธ์ุมีขนาดใหญ่ เปลอืกหนา แข็ง มีสดี า 

รำกเป็นระบบรากฝอยแผ่ไปทางด้านกว้างมากกว่าทางแนวดิ่งลึก 

ใบกล้วยมีลักษณะเป็นแผ่นใบใหญ่ มีความกว้างประมาณ 70 – 90 เซนติเมตร ความยาว 

1.7 – 2.5 เซนติเมตร ปลายใบมน รูปใบขอบขนาน โคนใบมน และแผ่นใบมีสเีขียว 

กำรจ ำแนกชนิดของกล้วย 
กล้วยจัดอยู่ในอันดับ (order) Scitamineae  หรือ Zingiberales ประกอบด้วย 8 วงศ ์ด้วยกัน 

คือ 

1.กล้วยท้ังหลาย 

2.กล้วยพัด 

3.ก้ามกุ้ม ธรรมรักษา 

4.พืชในสกุล Orchidantha ซึ่งไม่มีในประเทศไทย 

5.เอือ้งหมายนา 

6.ขิงท้ังหลาย 

7.คล้า 

8.พุทธรักษา 

ในท่ีนีจ้ะอธิบายเฉพาะกล้วยในสกุล Musaceae ซึ่งมีท้ังกล้วยกินได้ และกล้วยประดับ 

Musaceae แบ่งเป็น 3 สกุล คือ 

1.สกุล Ensete เป็นกล้วยท่ีไม่มีการแตกหนอ่ ขยายพันธ์ุโดยใช้เมล็ด ในประเทศไทยมี 2 ชนิด 

คือ กล้วยผา และกล้วยนวล กล้วยญวณ กล้วยชนดินี้ในประเทศไทยไม่มีการน ามาบริโภคแต่ในประเทศ

แถบทวีปแอฟริการน าแป้งท่ีได้จากล าตน้มาบริโภค 

2.สกุล Musa เป็นกล้วยท่ีมีการแตกหน่อ และนิยมใช้หน่อในการขยายพันธ์ุมีท้ังกล้วยกินได้ 

และกล้วยประดับ แบ่งออกเป็น 5 หมู่ คือ  
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- หมู่ Australimusa กล้วยชนิดนี้มีช่อดอกตั้ง มีถิ่นก าเนิดอยู่ในแถบทวีปออสเตรเลีย จนถึง

ประเทศฟิลปิปินส ์ เส้นใยของล าตน้เทียมมีความเหนียวมาก เหมาะในการท าเชือกกระดาษ และทอเป็นผ้า 

- หมู่Callimusa ส่วนใหญ่เป็นกล้วยประดับ ในแระเทศไทยมีกล้วยทหารพาราน หรือกล้วย

เลอืด ใบสีเขียว มีป้ันสม่ีวง เม่ือโตเต็มท่ีสีของป้ันอาจจางลง ช่อดอกตั้ง ผลมีขนาดเล็ก ใช้ประดับเพราะมีใบ

สวยงาม นอกจากนี ้ยังได้มีการน าเข้ากล้วยกัทลี หรือกล้วยรัตกัทลี จากประเทศอินโดเนเซีย กล้วยชนดินี้มี

ใบ ประดับสีแดง สดใส ช่อดอกตั้ง ใช้เป็นไม้ตัดดอกได้เป็นอย่างดี 

- หมู่ Rhodochlamys หรือเรียกกันว่า กล้วยบัว ใช้เป็นไม้ประดับ มีความสวยงามของช่อดอก

คล้ายดอกบัว ใบประดับมีสสีวยงามและสดใส กล้วยบัวท่ีมีใบประดับสีชมพูอมม่วง เรียกว่า กล้วยบัว สีชมพู 

หากมีใบประดับสีส้ม เรียกว่า กล้วยบัวสีส้ม ท้ัง 2 พันธ์ุนี้เป็นพันธ์ุพ้ืนเมืองของไทย พบมากในภาคเหนือ 

นอกจาก 2 ชนิดนี้แล้ว ได้มีการน าเข้ากล้วยบัวสีม่วงและสีชมพูอ่อนจากต่างประเทศอีกด้วย 

- หมู่ Eumusa  มี 9 – 10 ชนิด มีท้ังกล้วยป่าและกล้วยกินได้ ซึ่งกล้วยกินได้นัน้ถือก าเนิด

มาจากกล้วย 2 ชนิดผสมกัน คือ กล้วยป่า กับกล้วยตานี ผ่านวิวัฒนาการอันยาวนานนับหลายพันปี กล้วย

ป่ามีถิ่นก าเนดิในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนกล้วยตานีถิ่นก าเนดิทางตอนใตข้องประเทศอินเดีย หรือ

เอเชียใต้ ต่อมาได้เกิดการผสมพันธ์ุกันขึ้นระหว่าง กล้วยป่ากับกล้วยตานีท าให้เกิดพันธ์ุกล้วยลูกผสม

ดังกล่าว นอกจากนี้แล้วยังอาจเกิดจากการกลายพันธ์ุท าให้เกิดพันธ์ุมากมายมากกว่า 100 พันธ์ุในโลกนี้

และเกิดการพัฒนาจากกล้วยท่ีมีเมล็ด เป็นกล้วยท่ีไม่มีเมล็ดท าให้กล้วยท่ีรับประทานกันอยู่ในปัจจุบันไม่มี

เมล็ด 

3.สกุล Musella เป็นกล้วยท่ีจัดอยู่ในสกุลใหม่ ตน้เตี้ย คล้ายกล้วยเผา ล าตน้เทียม มีลักษณะ

พองเช่นกัน แตมี่การแตกกอท่ีเกิดจากมุมระหว่างใบ มีช่อดอกตัง้ และกลีบใบประดับสีเหลอืงสดใส ขนาด

ของดอกใหญ่ เช่น กล้วยคุนหมิง 

กำรจ ำแนกกลุ่มของกล้วย ท าได้ 2 อย่าง คือ จ าแนกตามวิธีการน ามาบริโภค และจ าแนก

ตามลักษณะทางพันธุกรรม 

1.การจ าแนกตามวิธีการน ามาบริโภค แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ 

 1) กล้วยกินสด เม่ือกล้วยสุกสามารถน ามารับประทานได้ทันที โดยไม่ตอ้งน ามาท าให้สุก

ด้วยความร้อน เพราะเม่ือสุก เนื้อจะนิ่ม มีรสหวาน เช่นกล้วยไข่ กล้วยหอมทอง กล้วยหอมเขียว 

2) ต้องน ามาท าให้สุกด้วยความร้อน กล้วยเหล่านี้มีแป้ง เม่ือดิบมีแป้งมาก เนื้อค่อนข้างแข็ง 

เม่ือสุกยังมีส่วนของแป้งอยู่มากกว่ากล้วยกินสดมาก เนื้อจึงไม่ค่อยนิ่ม รสไม่หวาน ต้องน ามาต้ม เผา ป้ิง 

เชื่อม จึงจะท าให้อร่อย รสชาตดิีขึ้น เช่น กล้วยกล้าย กล้วยหักมุก กล้วยเล็บช้างกุด 

2.การจ าแนกตามลักษณะทางพันธุกรรม  



19 
 

  ตัง้แต่ พ.ศ.2498 นักวิชาการได้เร่ิมจ าแนกชนดิของกล้วยตามหลักวิชาการสมัยใหม่ คือ มี

การแยกชนิดตามพันธุกรรม โดยใช้จีโนม ของกล้วยเป็นตัวก าหนดในการแยกชนดิ กล่าวคือ กล้วยท่ีบริโภค

กันในปัจจุบันนี้ มีบุรุษเพียง 2 ชนิด เท่านั้น คือ กล้วยป่า และกล้วยตาน ีกล้วยท่ีมีก าเนิดจากกล้วยป่ามี

จีโนมเป็น AA กล้วยท่ีมีก าเนดิจากกล้วยตานีมีจีโนมเป็น BB ส่วนกล้วยท่ีเกิดจากลูกผสมของกล้วยท้ัง 2 

ชนิดจะมีจีโนมแตกต่างกันไป โดยสามารถจ าแนกกลุ่มได้ดังนี้ 

1) กลุ่ม AA เป็นกล้วยท่ีมีก าเนดิมาจากกล้วยป่า ซึ่งอาจเกิดจากการผสมภายในชนิดย่อย 

หรือระหว่างชนิดย่อย หรืออาจเกิดจากการกลายพันธ์ุ กล้วยกลุ่มนี้มักมีขนาดเล็ก ไม่มีเมล็ดเป็นส่วนใหญ่ท่ี

พบในประเทศไทยมี กล้วยป่า ส าหรับกล้วยกินได้ในกลุ่มนี้มีขนาดเล็ก รสหวาน กลิ่นหอมรับประทาน สด 

ได้แก่ กล้วยไข่ กล้วยเล็กมือนาง กล้วยหอมจันทร์ กล้วยไข่ทองร่วง กล้วยไข่จีน กล้วยน้ านม กล้วยไล 

กล้วยสา กล้วยหอม กล้วยหอมจ าปา กล้วยทองกาบด า 

2) กลุ่ม AAA เป็นกล้วยท่ีมีก าเนดิคล้ายกับกลุ่ม AA แต่ได้มีการเพ่ิมจ านวนโครโมโซมขึน้เป็น 

3 เท่า ผลมีขนาดใหญ่กว่าชนิดแรก ไม่มีเมล็ด รูปร่างผลเรียวยาว มีเนื้อนุม่ รสหวาน กลิ่นหอม รับประทาน

สดเช่นกัน ได้แก่ กล้วยหอมทอง กล้วยนาก กล้วยคร่ัง กล้วยหอมเขียว กล้วยกุ้งเขียว กล้วยหอมแม้ว 

กล้วยไข่พระตะบอง กล้วยคลองจัง 

3) กลุ่ม AAB เป็นกล้วยลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี โดยมีเชื้อของกล้วยป่า 2 ใน 

3 และมีเชือ้ของกล้วยตาน ี1 ใน 3 กล้วยชนดินี้มีรสหวาน มีแป้งผสมอยู่บ้างในเนื้อ ท าให้มีความเหนยีว 

บางชนิดรับประทานสดได้ บางชนดิตอ้งท าให้สุก ซึ่งเราเรียกกล้วยชนิดท่ีตอ้งท าให้สุกนี้ว่า “กล้าย”ได้แก่ 

กล้วยกล้าย กล้วยงาช้าง กล้วยนิ้วจระเข้ กล้วยพม่าแหกคุก 

4) กลุ่ม ABB เป็นกล้วยลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานเีช่นกัน แต่มีเชือ้ของกล้วยป่า

อยู่น้อยกว่าเชื้อของกล้วยตาน ีกล่าวคือ มีเชือ้ของกล้วยป่าอยู่เพียง 1 ใน 3 และมีเชือ้ของกล้วยตาน ี2 ใน 

3  เนื้อกล้วยในกลุ่มนี้จะมีแป้งมาก โดยเฉพาะผลดิบ ผลท่ีสุกบางชนดิรับประทานสดได้ แตบ่างชนิดอาจจะ

ฝาด จึงนิยมน ามาท าให้สุกด้วยความร้อนก่อน จะท าให้รสอร่อยขึ้น ได้แก่ กล้วยหักมุกเขียว กล้วยน้ าว้า 

ส าหรับกล้วยน้ าว้าแบ่งเป็น 3  ชนิด ตามสีของเนื้อ คือน้ าว้าแดง น้ าว้าขาว แล ะน้ าว้าเหลือง คนไทย

รับประทานกล้วยน้ าว้า ท้ังผลสด ต้ม ป้ิง และน ามาประกอบอาหาร นอกจากนี้ยังมีกล้วยน้ าว้าด า ซึ่ง

เปลือกมีสีคร่ังปนด า แต่เนื้อมีสีขาว รสชาติอร่อยคล้ายกล้วยน้ าว้าขาว ส าหรับกล้วยตีบ เหมาะท่ีจะ

รับประทานผลสด เพราะเม่ือน าไปย่าง หรือตม้จะมีรสฝาด 

5) กลุ่ม BBBเป็นกล้วยท่ีมีก าเนิดมาจากกล้วยตาน ีปัจจุบันพบว่า กล้วยตานไีม่ได้มีชนิด

เดียวเช่นแตก่่อน ดังนัน้กล้วยกลุ่มนี้อาจเกิดจากการผสมพันธ์ุกันระหว่างชนดิเดียวกัน หรือต่างชนดิกัน 

และอาจเกิดจากการกลายพันธ์ุก็ได้ กล้วยชนิดนี้มีแป้งมาก เม่ือดิบมีรสฝาดมาก เนื้อไม่ค่อยนุม่ และเม่ือสุก
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ก็ไม่ค่อยอร่อย เนื่องจากมีแป้งประกอบอยู่เป็นจ านวนมาก แต่เม่ือน ามาตม้ หรือย่าง รสชาติจะอร่อยมาก 

เนื้อแนน่และนุม่ ได้แก่ กล้วยเล็บช้างกุด 

 

6) กลุ่ม ABBB เป็นกล้วยท่ีเกิดจาดการผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี เช่นกัน เป็น

กล้วยท่ีมีจ านวนโครโมโซมมากเป็น 4 เท่า ดังนั้น จะมีผลขนาดใหญ่มาก กล้วยในกลุ่มนี้มีอยู่ชนิดเดียวกัน 

คือ กล้วยเทพรส กล้วยชนิดนี้จะมีเชือ้ของกล้วยป่าอยู่เพียง 1 ใน 4 และมีเชื้อของกล้วยตานอียู่ 3 ใน 4 

จึงมีแป้งมาก ผลท่ีสุกงอมจะมีรสหวาน 

7) กลุ่ม AABB กล้วยกลุ่มนี้เกิดจากการผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตาน ีโดยมีเชือ้ของ

กล้วยป่าอยู่คร่ึงหนึ่ง และกล้วยตานอีีกคร่ึงหนึ่ง มีจ านวนโครโมโซมเพ่ิมขึน้เป็น 4 เท่า ผลจึงมีขนาดใหญ่ 

รูปร่างคล้ายกล้วยไข่ เม่ือสุกผิวสีเหลอืงสดใส เนื้อผลสีส้ม มีแป้งมาก รับประทานผลสด กล้วยกลุ่มนี้มีอยู่

ชนิดเดียวในประเทศไทย คือ กล้วยเงิน  

กำรปลูกและกำรดูแลกล้วย 

กล้วยเป็นพืชท่ีชอบอากาศร้อนชื้น ซึ่งเหมาะกับการปลูกในประเทศไทย ถ้าหากอุณหภูมิต่ า

กว่า 14 องศาเซลเซียส กล้วยจะชะงักการเจริญเตบิโต หรือมีการเตบิโตช้าลง รวมท้ังการออกดอก และ

ตดิผลช้าด้วย อนึ่ง กล้วยเป็นพืชท่ีมีแผ่นใบใหญ่ ดังนัน้จึงไม่ค่อยทนต่อแรงลม เพราะใบจะต้านลม ท าให้ใบ

แตกได้ ถ้าหากใบแตกมากจนเป็น ฝอย จะท าให้มีการสังเคราะห์อาหารได้น้อย ตน้ไม่เจริญเท่าท่ีควร ดังนั้น

ถ้าพ้ืนท่ีท่ีมีลมแรงมาก ควรปลูกต้นไม้อื่นท าเป็นแนวกั้นลมให้ตน้กล้วย 

ดินท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกกล้วย คือ ดินตะกอนธารน้ าท่ีชาวบ้านเรียกว่า “ดินน้ าไหล

ทรายมูล” ซึ่งเป็นดินร่วนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีการระบายน้ า และการหมุนเวียนอากาศดี ถ้าดินเป็นดิน

เหนยีว ควรใส่ปุ๋ยคอก จะท าให้ดนิร่วนโปร่งขึน้ 

ระยะการปลูกกล้วยเป็นพืชท่ีมีใบยาว หากปลูกในระยะใกล้กันมาก อาจท าให้ใบเกยกัน หรือ

ซ้อนกัน ท าให้ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ และดูแลล าบาก การก าหนดระยะการปลูกจึงควรค านงึถึงเร่ือง

แสงแดดความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความตอ้งการของผู้ปลูกว่าต้องการปลูกกล้วยเพ่ือกักเก็บเกี่ยวกี่

คร้ังหากต้องการเก็บเกี่ยวเพียงคร้ังเดียวก็อาจปลูกถี่ได้ แตถ่้าต้องการเก็บเกี่ยวหลายๆ คร้ัง ต้องปลูกให้

ห่างกัน เพ่ือมีพ้ืนท่ีส าหรับการแตกหนอ่ 

การปลูก ขุดหลุมให้มีขนาดความกว้าง 50 เซนตเิมตร ลึก 50 เซนตเิมตร น าดินท่ีขุดได้กอง

ตากไว้ 5 – 7 วัน หลังจากนั้นเอาดินชั้นบนท่ีตากไว้ลงไปก้นหลุม ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักท่ีสลายตัวแล้ว ให้

สูงขึ้นมาประมาฯ 20 เซนติเมตร คลุกเคล้าปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักกับดินชั้นบนท่ีใส่ลงไป แล้วจึงเอาหน่อ

กล้วยท่ีเตรียมไว้ วางท่ีตรงกลางหลุม เอาดินล่างกลบ รดน้ า และกดดินให้แนน่ ยอดของหน่อควรสูงกว่า

ระดับดินประมาณ 10 เซนตเิมตร ควรหันรอยแผลของหน่อให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน เพราะเม่ือโตเต็มท่ีและ
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ตดิผล ผลจะเกิดในทิศทางท่ีตรงกันข้ามกับรอยแผล และอยู่ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือสะดวกในการท างาน 

แต่หากเป็นต้นท่ีเกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ จะไม่มีทิศทางของรอยแผลในการวางต้นจึงจ าเป็นตอ้งมี

ทิศทาง 

การก าจัดหน่อเม่ือกล้วยมีอายุได้ 4 – 6 เดือน จะเร่ิมมีการแตกหน่อ หนอ่ท่ีเกิดมาเรียกว่า 

หน่อตาม กล้วยบางพันธ์ุท่ีมีหน่อมาก ควรเอาหนอ่ออกบ้าง เพ่ือมิให้หนอ่แย่งอาหารจากตน้แม่ ควรเก็บ

หนอ่ไว้ 1 – 2 หนอ่ เพ่ือให้เป็นตัวพยุงตน้แม่เม่ือมีลมแรง และเพ่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีต่อไป วิธีการก าจัด

หนอ่อาจใช้เสียมท่ีคมหรือมีดแซะลงไป หรือใช้มีดตัดหรือคว้านหนอ่ท่ีอยู่เหนอืดิน แล้ใช้น้ ามันก๊าด หรือสาร

ก าจัดวัชพืชหยอดท่ีบริเวณจุดเจริญ เพ่ือไม่ให้มีการเจริญ เป็นต้น แต่ไม่ควรแซะหนอ่ในระหว่างการออก

ดอก เพราะตน้อาจกระทบกระเทือนได้ นอกจากการก าจัดหนอ่แล้ว ควรตัดใบท่ีแห้งออก เพราะถ้าท้ิงไว้

อาจเป็นแหล่งสะสมโรคใน 1 ตน้ ควรเก็บใบไว้ประมาณ 7 – 12 ใบ 

การให้ปุ๋ย กล้วยเป็นพืชท่ีตอ้งการธาตุอาหารมาก การตดิผลจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอาหาร

และน้ าท่ีได้รับ ดังนั้นควรบ ารุงโดยใส่ปุ๋ย ท้ังปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี ตัง้แต่เร่ิมปลูก ในระยะแรก

ควรให้ปุ๋ยท่ีมีไนโตรเจนมากในช่วง 2 เดือนแรก โดเยให้ปุ๋ยยูเรียเดือนละคร้ัง และเดือนท่ี 3 และ 4 ให้ปุ๋ย

สูตร 15 – 15 – 15 ตน้ละ ½ กิโลกรัม ส่วนเดอืนท่ี 5 และ 6 ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 13 – 13 – 21 ต้นละ ½ 

กิโลกรัม 

การค้ ายัน กล้วยบางพันธ์ุมีผลดกมากโดยมีจ านวนหวีมากและผลใหญ่ ต้นท่ีมีขนาดเล็กหาก

ไม่ค้ าไว้ตน้อาจล้ม ท าให้เครือหักได้ เช่น กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ จ าเป็นตอ้งค้ าบริเวณโคนเครือกล้วยไว้

โดยใช้ไม่ไผ่หรือไม้อื่นท่ีมีง่าม 

การให้ผล กล้วยจะออกดอกเม่ืออายุตา่งกันตามชนิดของกล้วย เช่น กล้วยไข่ เร่ิมออ กดอก

เม่ืออายุประมาณ 5 – 6 เดอืน และกล้วยหอมทองจะเร่ิมออกดอกเม่ืออายุได้ประมาณ 6 – 7 เดอืน ส่วน

กล้วยน้ าว้า และกล้วยหักมุกใช้เวลานานกว่า และผลจะแก่ในระยะเวลาท่ีตา่งกัน  

การคลุมถุงถ้าหากปลูกกล้วยเพ่ือการส่งออกควรท าการคลุมถุง ถุงท่ีใช้ควรเป็นถุงพลาสตกิสี

ฟ้าขนาดใหญ่ และยาวกว่าเครือกล้วย เจาะรูเป็นระยะๆ และเปิดปากถุง ท าให้มีอากาศถ่ายเทได้ ถ้าหากไม่

เจาะรูและปิดปากถุง อาจท าให้กล้วยเนา่ได้ 

โรคระบำดในกล้วยท่ีส ำคัญ 

โรคตายพราย เกิดจากเชือ้ราเข้าท าลายราก และมีการเจริญเข้าไปในท่อน้ า ท่ออาหาร ท าให้

เกิดอุดตัน ใบจึงมีอาการขาดน้ า เห่ียวเฉา และเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลอืง หักพับ การเจริญจะชะงักงัน และ

ตายในท่ีสุด โรคนี้สามารถระบาดไปทางดิน ดังนัน้ตน้ท่ีอยู่ในบริเวณนั้นจะถูกโรคนี้ท าลายหมด จึงควรท า

ความสะอาดโคนกอกล้วย อย่าให้รกท าทางระบายน้ าให้ด ี และราดด้วยแคปแทน 40 กรัม ตอ่น้ า 20 ลิตร 
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โรคใบจุด มีหลายชนิด เช่น โรคซิกาโตกาสีเหลือง เฟโอเซปทอเรียใบจุด ใบจุดสีด า ใบจุดสี

น้ าตาล ใบจุดสีกระ แตล่ะโรคเกิดจากเชือ้ราตา่งชนิดกัน ส่วนใหญ่โรคท่ีพบในกล้วยหอมทอง คือ โรคเอโอ

เซปทอเรียใบจุด เกิดจากเชือ้รา ลักษณะอาการคือ ใบเกิดเป็นจุดเล็กขนาดเท่าหัวเข็มหมุด สีน้ าตาลด า 

รูปร่างยาวรี เม่ือความชื้นเหมาะสมแผลตรงกลางจะแห้งเป็นสีน้ าตาลอ่อนปนเทา ขอบแผลเป้นแถบสี

น้ าตาลเข้ม และรอบนอกเป็นสีเหลือง เม่ือเร่ิมมีโรคระบาด ควรพ่นด้วยเบนโนมิล 10 กรัมตอ่น้ า 20 ลิตร 

ท่ีใบ โรคใบจุดท่ีพบอีกชนิดคือ โรคซิกาโตกาสีเหลือง เกิดจากเชื้อรา มีลักษณะอาการคือ เกิดจุดเล็กๆ สี

เหลอืง  ตอ่มาจุดนี้ขยายใหญ่ เป็นขีดเหลอืงขนานไปตามเส้นใบ ขนาดของแผลโตขึ้น มีรูปร่างเหมือนไข่ ตรง

กลางแห้งเป็นสีน้ าตาลปนเทา ถ้าพบโรคใบจุดเหล่านี้ควรตัดใบท่ีแสดงอาการของโรคมาเผาท้ิง และพ่นใบท่ี

เหลอืด้วยคาร์เบนดาซิม 16 กรัม ตอ่น้ า 20 ลิตร 

แมลงศัตรูท่ีส ำคัญของกล้วยในประเทศไทย คือ 

ด้วงงวง จะเข้าท าลายท่ีรากและเหง้ากล้วย ท าให้ต้นกล้วยชะงักการเจริญเติบโต ใบเห่ียวเฉา 

และตายในท่ีสุด ควรถางบริเวณโคนของกอกล้วยให้สะอาด อย่าให้รกหรือมีวัชพืช 

หนอนม้วนใบ ผีเสื้อจะมาวางไข่ในใบยอดท่ียังไม่คลี่ หลังจากนัน้ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนเจริญอยู่

ในใบอ่อนท่ียังม้วนอยู่ ตัวหนอนจะกัดกินใบอ่อน ท าให้ใบแหว่งเป็นรูพรุน หรือฉีกขาด และม้วนตัวอย่าง

รวดเร็ว จึงควรตัดใบท่ีถูกท าลายมาเผาไฟให้หมด 

กำรขยำยพันธุ์ 

1.โดยใช้เมล็ด กล้วยกินได้บางต้นมีเมล็ดบางต้นไม่มีเมล็ด เมล็ดของกล้วยส่วนใหญ่เกิดจาก

การผสมข้ามกับกล้วยตน้อื่นหรือพันธ์ุอื่น ดังนัน้เมล็ดท่ีได้อาจเกิดจากการผสมข้ามจะกลายเป็นลูกผสม ท า

ให้ต้นท่ี ได้ไม่ตรงกับต้นแม่นั ก และเนื่องจากเมล็ดของกล้วยมีเปลือกหุ้มเมล็ดท่ีหนาและแข็ง ต้อง ใช้

เวลานานมาก กว่าจะเพาะเมล็ดเป็นต้นได้ จึงไม่ค่อยนิยมการเพาะเมล็ดกล้วยยกเว้นกล้วยนวลและกล้วย

ผาท่ีจ าเป็นตอ้งเพาะเมล็ด เพราะตน้กล้วยชนิดนี้ไม่มีการแตกหนอ่ 

2.โดยการใช้หนอ่ ปกติกล้วยมีการแตกหนอ่จากตาข้างตน้แม่ หนอ่กล้วยมี 3 แบบใหญ่ คือ 

1) หนอ่อ่อน เป็นหนอ่อ่อนมากเกิดจากต้นแม่ท่ียังมีส่วนประกอบต่างๆ ไม่ครบส่วนของล า

ตน้เล็กมักจะอ่อนแอ ไม่เหมาะในการน าไปขยายพันธ์ุ 

2) หน่อใบแคบ หรือใบดาบ เป็นหน่อท่ีมีใบเรียวเล็ก โคนหน่อใหญ่หรือมีส่วนของล าต้น

ใหญ่ จึงมีอาหารสะสมมาก หนอ่ชนิดนี้นิยมน าไปปลูกเพราะจะได้ตน้ท่ีแข็งแรง 

3) หน่อใบกว้าง หน่อชนิดนี้มีโคนหนอ่หรือล าตน้เล็ ก ใบคลี่โตกว้าง ไม่เหมาะท่ีจะน าไป

ปลูกเพราะมีอาหารสะสมในล าตน้นอ้ย ตน้ท่ีปลูกจากหนอ่ชนิดนี้จึงไม่แข็งแรง 

นอกจากท้ัง 3 ชนิดดังกล่าวแล้ว อาจใช้ตน้แม่ซึ่งมีตาตดิอยู่ มาผ่าเป็นชิ้นๆ และช าก็ได้แต่

ไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก 
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3.โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ วิธีกานี้ก าลังเป็นท่ีนิยม เพราะเป็นวิธีท่ีขยายพันธ์ุให้ได้จ านวน

มากในเวลาอันสั้น จากหน่อท่ีสมบูรณ์ 1 หนอ่ อาจขยายได้ถึง 10,000 ต้น ในเวลา 1 ปี ถ้าหากมีการ

ท างานอย่างต่อเนื่องตลอด วิธีนี้เหมาะสมส าหรับการปลูกเพ่ือการส่งออก เพราะว่าการส่งออกตอ้งการ

จ านวนตน้ปลูกท่ีมีขนาดสม่ าเสมอ ปลูกพร้อมๆ กันเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้มีการเก็บเกี่ยวผลได้พร้อมๆ กัน 

และมีน้ าหนักมากกว่า 1 ตันขึ้นไป ส าหรับบรรจุใส่ตูข้นสง่ในการส่งออก เนื่องจากการส่งออกไปจ าหนา่ย

ในตา่งประเทศน้ัน ถ้ามีจ านวนนอ้ยจะไม่เพียงพอกับการส่งออก และไม่คุ้มกับการลงทุน 

วธิีกำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

การเพาะเลีย้งเนื้อเย่ือกล้วยเป็นวิธีการท่ีไม่ยากนัก แต่ต้องลงทุนมาก เพราะจะต้องมีห้องท่ี

ปลอดเชือ้ ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ และอาหารเพาะเลี้ยงท่ีมีสูตรอาหารพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่ของอาหารนั้นจะ

เลียนแบบอาหารท่ีพืชได้จากการปลูกแบบธรรมชาตนิั่นเอง คือ จะตอ้ งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ได้แก่ 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม และธาตุอาหารรอง คือ แมงกานีส โซเดียม แคลเซียม แมกนเีซียม 

ก ามะถัน เหล็ก สังกะสี ทองแดง โบรอน นอกจากนี้ยังตอ้งมีวิตามินปริมาณท่ีใช้ตามสูตรอาหาร และ

ฮอร์โมน เพ่ือชวยในการขยายพันธ์ุให้มีการแตกกอมากขึน้ คือ ฮอร์โมน ในระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมกับ

กล้วยประมาณ 3 -5 PPM หรืออาจใช้น้ ามะพร้าวประมาณร้อยละ 15 ต่อปริมาตรของอาหารก็ได้ จะ

ช่วยให้มีการแตกหนอ่เพ่ิมมากขึน้ ส าหรับแหล่งของธาตุคาร์บอนจะได้จากน้ าตาล โดยใช้น้ าตาลร้อยละ 2 

– 4 โดยปริมาณ เม่ือผสมอาหารทุกอย่างแล้ว ปรับความเป็นกรดด่างท่ี 5.6 – 6.8 โดยใช้ NaOH และ HCI 

ท่ีความเข้มข้น 1 N หลังจากปรับแล้ว เตมิวุ้น 4.5 – 8.0 กรัมต่ออาหาร 1 ลิตร บรรจุใส่ขวด ปิดฝา นึ่งใน

หม้อนึ่งฆ่าเชือ้ ท่ีความดัน 14 ปอนด์ นาน 15 – 30 นาที ท้ิงไว้ให้เย็นเก็บไว้ 1 – 2 วัน แล้วจึงน ามาใช้

เลีย้งเนื้อเย่ือได้ 

หน่อกล้วยท่ีจะน ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือใช้หน่อใบแคบ แล้วลอกกาบนอกออก จนเหลือท่ีมี

ขนาดประมาณ 1 × 1 นิ้ว ท าการฟอกฆ่าเชือ้โรคในสารละลายคลอรอกซ์แล้วล้างในน้ ากลั่น หลังจากนั้น

จึงน าชิ้นสว่นของหนอ่กล้วยเข้าท างานในตูเ้พาะเลี้ยง จากนั้นจึงลอกกาบกล้วยออกอีก จนมีขนาดประมาณ 

1 × 1 เซนตเิมตร แล้วผ่าออกเป็น 4 ส่วน โดยผ่าให้ผ่านจุดเจริญของกล้วย และวางลงบนวุ้นอาหาร แล้ว

จึงน าขวดอาหารไปวางไว้ในห้องปลอดเชือ้ ท่ีมีแสง ประมาณ 3,000 ลักซ์ อุณหภูมิ 23 – 30 องศา

เซลเซียส หลังจากนั้นประมาณ 6 – 8 สัปดาห์ จะสังเกตเห็นว่า มีการแตกยอดอ่อนของกล้วยเกิดขึน้ ให้

ท าการตัดแบ่งเนื้อเย่ือตอ่ไปทุกเดือน จนเม่ือได้จ านวนมากพอแล้ว น ามาออกรากในอาหาร MS ท่ีไม่มี

ฮอร์โมนประมาณ 1 เดือน ตน้อ่อนของกล้วยก็จะออกรากพอประมาณ จึงน าย้ายออกปลูกในบรรยากาศ

ธรรมชาตไิด้ โดยการน าขวดตน้อ่อนนัน้มาวางในบรรยากาศปกติก่อน 2 – 3 วัน เพ่ือให้ต้นอ่อนปรับตัวเข้า

กับบรรยากาศธรรมชาติ แล้วน าออกปลูกในเคร่ืองปลูกท่ีสะอาด ประกอบด้วย ดิน ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก 
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1:1:1 อบฆ่าเชื้อ ท้ิงไว้ให้ เย็นก่อนปลูก เม่ือต้นกล้ามีอายุประมาณ 6 – 8 สัปดาห์ หรือมีความสู ง

ประมาณ 30 เซนติเมตร จึงน าไปปลูกลงในแปลงได้ 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

1.เพ่ือเพ่ิมปริมาณในระยะเวลาสั้น เพราะการเกิดหนอ่ตามธรรมชาตินัน้ หากขยายพันธ์ุจาก 

1 ตน้ จะให้หนอ่ไม่เกิน 10 หนอ่ และเม่ือน าหน่อนัน้มาขยายพันธ์ุต่อๆ มา ใน 1ปี จะได้หนอ่จ านวน ไม่เกิน 

1,000 หน่อ แต่หากใช้วิทยาการเพาะเลีย้งเนื้อเย่ือ จะท าให้สามารถเพ่ิมประมาณได้ถึง 10,000 หน่อ ซึ่ง

ใช้เวลาเท่ากัน แตจ่ านวนท่ีได้จะตา่งกันมากประมาณ 10 เท่า 

2.ได้ตน้พันธ์ุท่ีสะอาดปราศจากโรค และแมลง ปกตหินอ่พันธ์ุท่ีขุดมาจากตน้ มักจะมีโรคและ

แมลงท่ีระบาดอยู่ในท้องถิ่นนัน้ตดิมาด้วย ท าให้การเจริญของหนอ่ชะงัก เจริญได้ไม่เต็มท่ี และโรคบางชนิด

อาจมาแพร่เชื้อ ท าให้เกิดการระบาดตามมา รวมท้ังแมลงบางชนดิ เช่น หนอนเจาะล าต้น สามารถเจริญ

พันธ์ุได้อย่างรวดเร็ว และระบาดเจาะไชล าต้นท าให้การเจริญของต้นไม่ดี หรือเม่ือเจริญขึน้มาแล้วเกิดหัก

ล้ม บางคร้ังเม่ือออกดอกแลว้ก าลังตดิผล ตน้อาจจะล้มลง เกิดความเสียหายอย่างมาก 

การใช้ต้นพันธ์ุจากการเพาะเลี้ยงเนื้อ เย่ือจะไม่มีโรคและแมลงติดมาด้วย เพราะในการ

ขยายพันธ์ุเราใช้จุดก าเนิดซึ่งอยู่ส่วนในสุดของล าต้น และเป็นส่วนท่ีสะอาด ไม่มีเชื้อโรค น ามาเพาะเลี้ยงใน

สภาพท่ีปลอดเชื้อ คือ ในอาหารสังเคราะห์ ปละห้องปฏิบัติการท่ีปราศจากเชื้อโรค จึงท าให้ต้นพันธ์ุท่ีได้

จากการเพาะเลีย้งเนื้อเย่ือสะอาด ปราศจากเชือ้โรคและแมลง ท าให้ตน้เจริญเตบิโตเร็ว ให้ผลผลิตเร็ว และ

มีคุณภาพ แตท้ั่งนี้ต้นท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือจะมิใช่ตน้ท่ีทานตอ่โรค 

3.เพ่ือการปรับปรุงพันธ์ุในการขยายพันธ์ุตามธรรมชาตจิ านวนมาก จะมีการกลายพันธ์ุเกิดขึ้น 

แม้ในการเพาะเลีย้งเนื้อเย่ือก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกัน ถ้าหากต้นท่ีเกิดขึน้มีลักษณะท่ีดใีห้ผลผลิตดี ก็ควร

ส่งเสริมตอ่ไปเป็นสายพันธ์ุใหม่ แตถ่้าไม่ด ีก็สามารถคัดท้ิงออกไปได้ การกลายพันธ์ุอาจดูได้ต้ังแตต่น้ขนาด

เล็ก ถ้าเราไม่ต้องการสามารถคัดท้ิงได้ แตถ่้าตอ้งการทดสอบตอ่ไปก็อาจปลูกให้ตน้โต และถ้าได้ลักษณะท่ี

ดีก็ขยายพันธ์ุตอ่ไปเป็นสายพันธ์ุใหม่นอกจากนี้ ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ อาจท าถึงระดับเพาะเลี้ยงเซลล์

และโพรโทพลาสต์ ซึ่งสามารถท่ีจะน าเอาโพรโทพลาสต์ ของกล้วยสายพันธ์ุท่ีดีมาผสมกันท าให้เกิดพันธ์ุ

ใหม่ได้เช่นเดียวกับพืชอื่นๆ 

4.เพ่ือเก็บรักษาสายพันธ์ุ การเก็บรักษาสายพันธ์ุอาจท าได้โดยการลดอุณหภูมิให้ต่ า นอกจาก

บริโภคเป็นอาหารแล้ว ทุกส่วนของกล้วยยังน ามาใช้ในพิธีกรรมต่างๆ รวมท้ังในชีวิตประจ าวันดว้ย 
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5.แผนกำรผลิต 

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ส่วนใหญ่จะปลูกกล้วยน้ าว้า กล้วย

หอมและกล้วยไข่ โดยตอ้งการขายผลผลิตท่ีเป็นผลสด และแปรรูปผลผลิตกล้วยเพ่ือสร้างมูลค่าให้มีราคา

สูงขึ้น ซึ่งผลผลิตของกล้วยไม่ว่าจะเป็นผลสด หรือท่ีแปรรูปแล้วยังคงเป็นท่ีต้องการของตลาดอีกมากมาย 

ตัง้แต ่กลุ่มเด็ก วัยกลางคน ผู้ใหญ่ และผู้ท่ีรักษาสุขภาพ 

 

 

 

 

 
 

ลักษณะของสินค้ำ 

กล้วยน้ ำว้ำ เป็นกล้วยพันธ์ุหนึ่ง พัฒนามาจากลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี บริโภค

กันอย่างแพร่หลาย ปลูกง่าย รสชาติดี ส าหรับกล้วยน้ าว้าแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามสีของเนื้อ คือ น้ าว้า

แดง น้ าว้าขาว และน้ าว้าเหลอืง คนไทยรับประทานกล้วยน้ าว้าท้ังผลสด ต้ม ป้ิง และน ามาประกอบอาหาร 

นอกจากนี้ยังมีกล้วยน้ าว้าด า ซึ่งเปลือกมีสีคร่ังปนด า แตเ่นื้อมีสีขาว รสชาติอร่อยคล้ายกล้วยน้ าว้าขาว 

ส าหรับกล้วยตบีเหมาะท่ีจะรับประทานผลสด เพราะเม่ือน าไปย่าง หรือต้มจะมีรสฝาดกล้วยน้ าว้ามีชื่อ

พ้ืนเมืองอื่นเช่น กล้วยน้ าว้าเหลอืง กล้วยใต ้หรือ กล้วยอ่อง เดิมจัดเป็นชนิด Musa sapientum L. 
ชื่อพันธ์ุ   กล้วยน้ าว้า 

ชื่ออื่นๆ     กล้วยใต ้(เชียงใหม่ เชียงราย) กล้วยอ่อง (ชัยภูมิ) กล้วยตานอี่อง 

(อุบลราชธาน)ี กล้วยมะลิอ่อง (จันทบุรี)กล้วยส้ม 

ตน้ก าเนดิ     เอเชียใตแ้ละเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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ชื่อสามัญ      Banana,Cultivated banana 

ชื่อวิทยาศาสตร์    Musa ABB CV. Kluai “Namwa” 

ชื่อวงศ์    Musaceae 

ชื่อภาษาอังกฤษ   Cultivated banana 
    - ไม่ต้านเพลีย้กระโดดสีน้ าตาล เพลีย้จัดจ่ันสเีขียวและหนอนกอ 

กล้วยหอมเป็นไม้ล้มลุกชนดิหนึ่ง มีอยู่หลากหลายสายพันธ์ุ เช่น กล้วยหอมจันท์  กล้วยหอม

ทอง  กล้ วยหอมเขี ยว โดยกล้ วยหอมเขี ยวหรือกล้ว ยหอมคาเวนดิ ชเป็นกล้ วยหอมท่ีนิ ยมปลูกกั น

โดยท่ัวไป จัดเป็นผลไม้ท่ีอุดมไปด้วยคุณค่าสารอาหารครบถ้วนตามหลักทางโภชนาการ เช่น มีวิตามิน ใย

อาหารท่ีช่วยในการขับถ่าย มีสารแทนนิน ซึ่งช่วยยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย์ Escherichia coli เป็นต้น 

กล้วยหอมถูกจัดเป็นผลไม้เมืองร้อน สามารถปลูกได้เกือบทุกประเทศท่ีมีภูมิอากาศร้อนชื้นหลายแห่ง 

ส าหรับประเทศไทย สามารถปลูกกล้วยหอมได้ท่ัวทุกภาค 

ลักษณะท่ัวไป 

ราก รากกล้วยหอมเป็นแบบ adventitious root ท่ีแตกออกจากหน่อ ซึ่งหน่อจะแตกออกจาก

เหง้า รากมีความยาวได้มากกว่า 5 เมตร ลึกลงดินได้ถึง 5 - 7.5 เมตร 

ล าตน้ มีล าตน้จริงเป็นหัวหรือเหง้าอยู่ใตด้ิน และมีล าตน้ท่ีอยู่เหนอืดินสูง 2.5 - 3.5 เมตร เส้น

ผ่านศูนย์กลางมากกว่า 20 เซนติเมตร กาบล าต้นด้านนอกมีประด า ด้านในสีเขียวอ่อนและมีเส้นลายสี

ชมพู 

ใบ เป็นใบเดี่ยว เป็นแบบขนาน ก้านใบมีร่องค่อนข้างกว้าง และมีปีก เส้นกลางใบสีเขียว ใบอาจ

ยาวได้มากถึง 3 เมตร 

ดอก/ปลี ดอกหรือปลีจะแทงออกจากหยวกตรงกลางปลายยอด เม่ือแทงออกช่วงแรกจะตั้งตรง 

และค่อยๆโค้งงอลงด้านลา่ง ด้านบนสแีดงอมม่วง มีไข่ ด้านในสแีดงซีด บรรจุน้ าข้างใน 

ผล กล้วยหอมติดผลเป็นเครือ เครือหนึ่งมี 4 - 6 หวี หวีหนึ่งมี 12 - 16 ผล กว้าง 3 - 4 

เซนติเมตร ยาว 21 - 25 เซนติเมตร ปลายผลมีจุกเห็นชัดเปลอืกบาง เม่ือสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลอืงทอง แต่

ท่ีปลายจุกจะมีสเีขียว แล้วเปลี่ยนสภีายหลัง เนื้อสีขาวขุ่น กลิ่นคาว รสหวานอุ่น 

 

กล้วยไข่ พืชเกษตรส่งออก ท่ีมียอดการส่งออกกว่า 15,000 ตัน / ปี หรือราว ๆ 100 ล้าน

บาท / ปี ก าลังเป็นท่ีนิยมมากในตลาดเพ่ือนบ้านอย่าง จีน และ ฮอ่งกง เนื่องจากรสชาตท่ีิอร่อย หอมหวาน 

ท าให้ยอดการสั่งซื้อเพ่ิมมากขึน้เร่ือยๆการท่ีเกษตรกรหันมาปลูกกล้วยไข่สง่ออกเป็นการช่วยเร่ืองเศรษฐกิจ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ของประเทศให้ดขีึน้ แถมยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึน้ ถ้าเทียบดูจากความตอ้งการของตลาดส่งออก

และตลาดในไทยกับผลผลิตแล้ว ยังถือว่าไม่เพียงพอตอ่ความตอ้งการ หากเกษตรกรท่ีก าลังมองหา

แนวทางเพ่ิมรายได้หรือก าลังตัดสนิใจว่าจะปลูกพืชเกษตรตัวไหนอยู่ กล้วยไข่เป็นตัวเลอืกหนึ่งแก่เกษตรกร 

เพราะปลูกง่าย แถมยังเป็นท่ีต้องการของตลาดอีกด้วย 

 

กล้วยไข่ มีแหล่งปลูกดังเดิมอยู่ท่ีจังหวัดก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ แต่ในปัจจุบันนี้กลุ่ม

จังหวัดท่ีเป็นแหล่งปลูกเดิม ได้ลดจ านวนแปลงในการปลูกกล้วยไข่ลงเนื่องด้วยปัญหาพายุฝน แต่โชคดีท่ี

จังหวัดทางภาคตะวันออก อย่างจันทบุรี ระยอง และตราด ได้หันมาปลูกกล้วยไข่มากขึน้ จึงไม่ได้ส่งผล

กระทบตอ่ยอดการส่งออกกล้วยไข่ของไทยการปลูกกล้วยไข่ สามารถปลูกได้ทุกพื้นท่ีในประเทศไทย  

กระบวนกำรผลิต 

กำรปลูกกล้วยน้ ำว้ำให้ออกลูกตลอดท้ังปี 

1) ท าการเลือกต้นพันธ์ุโดยในท่ีนี้ขอเสนอให้เลือกพันธ์ุจากการเพาะเนื้อเย่ือ จะท าให้กล้วย

ปลอดโรคและออกลูกได้พร้อมกัน 

2) ท าการเตรียมดิน โดยการไถดะด้วยผานสามตากดินประมาณหนึ่งเดอืน และไถแปรด้วยผาน

ห้าอีกทีตากดินท้ิงไว้ประมาณหนึ่งเดือน 

3) ก าหนดระยะและขนาดหลุมปลูก  โยระยะท่ีเหมาะสม 4×4 เมตร และควรขุ ดหลุม 

50×50×50 เซนตเิมตร เพราะรัศมีของรากกล้วยจะหากินไม่เกิน 50 เซนตเิมตร การขุดหลุมนี้จะท าให้

รากกล้วยหากินได้ไกลขึน้ และความลึกของหลุมจะแก้ปัญหาการขึน้โคนหรือโคนลอย โดยการปลูกคร้ัง

หนึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ 4 – 5 ปีเลยทีเดียว ถ้าขุดหลุมขนาดเล็กและตื้นกว่านี้จะให้ผลผลิตแค่ปีสองปีก็

ตอ้งร้ือปลูกใหม่แล้ว 

4) ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกผสมดินประมาณหลุมละ 2 กิโลกรัม รองหนาขึน้มาประมาณ 

30 เซนติเมตร แล้วจึงปลูกต้นกล้วยและกลบบริเวณโคนต้นให้แน่น ท าแอ่งดินรอบต้นเพ่ือเก็บน้ ารักษา

ความชืน้ของดิน และควรรองกันหลุมด้วยฟูราดานป้องกันหนอนกอกกล้วยประมาณ 1 ช้อนโตะ๊ ตอ่หลุม  

5) ปลูกเสร็จให้น้ าตามทันทีให้ชุ่มชืน้พอเพียง ไม่เช่นนัน้ตน้จะเห่ียวเฉา ใบแห้งและยุบตัว บางต้น

ตาย และบางตน้แตกต้นใหม่ขึ้นแทนท าให้อายุตน้ไม่สม่ าเสมอกัน 

6) ในระยะเดอืนแรกต้องให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ และดินตอ้งชุ่มชื้นเพียงพอ เป็นเดอืนท่ีตอ้งเอาใจ

ใส่อย่างมาก หากเป็นการให้น้ าแบบฝอยหรือมินิสปริงเกอร์จะท าให้ตน้ตัง้ตัวได้เร็ว สามารถสร้างใบและล า

ตน้ใหม่ได้ดี โอกาสรอดสูงกว่าการลากสายยางรดน้ า และเร่ิมให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 
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ประมาณ 100 – 150 กรัมตอ่ตน้ หลังปลูกได้ 1 เดอืน และเดอืนท่ี 2 ส่วนเดอืนท่ี 2 ส่วนเดอืนท่ี 3 ใช้

ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแทน 

7) เดือนท่ี 2 และ 3 ต้นกล้วยจะมีตน้และใบใหม่ท้ังหมด ปัญหาคือหญ้าขึ้นคลุมต้นต้องถาก

หญ้าบริเวณโคนตน้ออกให้หมด 

8) เดือนท่ี 4 การเจริญเติบโตเร็วมาก ท้ังความสูงและรอบวงต้นใกล้เคียงปลูกจากหน่อพันธ์ุ 

แตท้ั่งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดต้นปลูกเร่ิมแรก ถ้าสูง 15 เซนตเิมตรขึ้นไป จะโตทันกันถือว่าเดอืนนี้เป็นเดือนท่ีต้น

รอดตายท้ังหมดการดูแลท าเช่นเดียวกับการปลูกด้วยหน่อ โดยให้ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 16-16-16 

ประมาณ 100 – 150 กรัมต่อต้นในเดือนท่ี 4 และ 5 ส่วนเดอืนท่ี 6 ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแทนและงด

ใส่ปุ๋ยจนกว่าจะแทงปลี ถึงจะใส่ปุ๋ยเคมีอีกคร้ัง จนกระท่ังหลังเก็บเกี่ยวถึงจะเร่ิมให้ปุ๋ยในรอบใหม่ 

9) ในช่วง 1 – 6 เดอืนหลังปลูกให้ปาดหนอ่ท่ีโผล่ออกมาท้ิงไปพอหลังจากอายุ 6 เดอืน ให้ไว้

หนอ่ท่ี 1 พอหนอ่ท่ี 1 อายุ 3 เดอืนให้ไว้หน่อท่ี 2 หลังจากนั้นทุกๆ 3 เดอืน ให้ไว้หนอ่ท่ี 3 และ 4,5 ตาม

โดยหน่อท่ีขึ้นมาในช่วงท่ีไม่ได้ก าหนดให้ปาดท้ิงท้ังหมด ปรากฏว่าเม่ือจะไว้หนอ่ท่ี 5 ตน้แม่ก็สามารถเก็บ

เกี่ยวเครือกล้วยได้แล้ว ฉะนัน้จะกลายว่ากอนัน้มีตน้กล้วย 4 ตน้ ท่ีอายุห่างกัน 3 เดอืน โดยมีหนอ่ท่ี 1 ท่ี

อายุห่าง 6 เดอืน ดังนัน้ เม่ือใช้ระบบนี้ต่อไปหลายๆ ปี จะท าให้กล้วยน้ าว้าในแปลงมีอายุห่าง 3 เดอืน  

สาเหตุท่ีไว้หนอ่ทุก 3 เดือน มีเหตุผลว่าด้วยการออกผลผลิตของกล้วยน้ าว้าในแปลงนัน้จะออก

ไม่พร้อมกัน ถึงแม้ไว้ใกล้เคียงกัน จะมีการกระจายตัวในการเก็บเกี่ยวประมาณ 3 เดอืน โดยจากข้อมูลท่ี

ศกึษาจากการปลูกกล้วยน้ าว้าด้วยหน่อพบว่า จะมีช่วงแรกท่ีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 25% 

“ทีนีถ้้าค่อยๆ ปลูกหรือไว้หนอ่ไป กล้วยท่ีออกผลในช่วงปลาย 25% จะไปรวมกับ 25% ของช่วงแรกในอีก

แปลงหนึ่ง จะท าให้ได้ผลผลิตรวมเป็น 50% เพราะฉะนั้นท้ังปีด้วยวิธีการนี้ ท าให้สามารถมีผลผลิตกล้วย

น้ าว้าจ าหน่ายให้กับพ่อค้าได้ตลอดท้ังปีและสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าได้โดยไม่ต้องถูกกดราคาเพราะ

จ าเป็นตอ้งตัดขายท้ังแปลง 

10) เม่ือเข้าสู่เดือนท่ี 9 กล้วยจะเร่ิมแทงปลี การแทงปลีหรือตกเครือจะเร็วหรือช้ากว่าหน่อ

พันธ์ุ ขึน้อยู่กับขนาดล าตน้ปลูกเร่ิมแรกและการดูแลรักษาหากต้นพันธ์ุท่ีมีขนาดสูง 15 เซนติเมตรขึ้นไป 

หรือมีเส้นรอบวงต้นมากกว่า 4 เซนติเมตร การตกเครือใกล้เคียงกับหน่อพันธ์ุขนาด 1 เมตร หากต้นมี

ขนาดใหญ่กว่านี้ การตดเครือจะเร็วหว่าหนอ่พันธ์ุ และหากเล็กกว่านี้การตกเครือจะช้ากว่าหน่อพันธ์ุ อายุ

เครือกล้วยจากการแทงปลีจนกระท่ังเก็บเกี่ยวมีอายุประมาณ 4 เดอืน เท่ากับหนอ่พันธ์ุกล้วยน้ าว้าท่ัวไป 

กำรปลูกกล้วยหอมทอง 

1) ท่ีนาควรยกร่องกว้าง 1 เมตร และปลูกบนหลังร่อง 
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2) ท่ีไร่ สามารถปลูกได้เลยโดยไม่ต้องยกร่อง 

   ระยะปลูกคือ 2 × 1.5 เมตร พ้ืนท่ี 1ไร่ ปลูกได้ 500 ต้น การไถตากดินก่อนปลูกจะช่วย

ก าจัดวัชรพืชและเชือ้โรคในดิน ช่วยให้ดินร่วนชุย ระบายน้ าได้ดี การไถดะโดยใช้ผาน 3 ไถตากดินไว้

ประมาณ 5 – 7 วัน เป็นอย่างนอ้ย จากนัน้ไถแปรโดยใช้ผาน 7 ก่อนท าการปลูกโดยขุดหลุมลึกประมาณ 

20 เซนติเมตร กว้าง 20 เซนติเมตร ไม่ต้องใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมเพราะอาจท าให้เกดรากเน่าได้ 

เม่ือรับหน่อแล้วควรปลูกทันทีหากไม่พร้อมปลูกควรเก็บไว้ในร่ม และรดน้ า หากจะเก็บหน่อ

ไว้นานเกิน 3 วันควรน าหนอ่ปักช าไว้ในดิน โดยขุดหลุมลึกประมาณ 10 เซนติเมตร เอาบริเวณเหง้าของ

หนอ่กล้วยลงไปประมาณคร่ึงหัวแล้วกลบและรดน้ าวันละคร่ึงไม่ควรช าไว้นานเกิน 1 เดอืน 

การปลูกกล้วยหอมให้มีคุณภาพดี สามารถจ าแนกปลูกได้เป็น 4 แบบ คือ 

 การปลูกกล้วยหอมทองโดยการไถยกร่อง ขนาดกว้างประมาณ 1เมตร เหมาะส าหรับ

พ้ืนท่ีลุม่ลักษณะเป็นท่ีนามาก่อน โดยจะปลูกกล้วยบนร่องดังกล่าว 

 การปลูกกล้วยหอมทองโดยการไถยกร่องแตป่ลูกกล้วยในไร่ และให้น้ าโดยการปล่อยน้ า

ไหลไปตามร่องท่ีปลูกกล้วย เหมาะส าหรับพ้ืนท่ีราบและมีความลาดเอียงเล็กน้อย 

 การปลูกกล้วยหอมทองโดยไม่ยกร่องเหมาะส าหรับพ้ืนท่ีไร่ไม่มีน้ าขังในฤดูฝน เช่นท่ีราบ 

ท่ีเชิงเขา 

 การปลูกล้วยหอมทอง โดยการขุดร่องน้ าเหมาะส าหรับพ้ืนท่ีลุ่มน้ ามีน้ าขังตลอดปี มี

ระบบชลประทานเพียงพอ และลักษณะดินเป็นดินเหนียว เพราะดินทรายอาจท าให้เกิดการพังทลายของ

ร่องน้ าได้ง่าย 

การรดน้ า กล้วยเป็นพืชท่ีต้องการน้ าสม่ าเสมอ และขาดน้ าไม่ได้ การให้น้ าควรสังเกตหนา้ดิน 

เม่ือดินแห้งก็ควรรดน้ า หากให้น้ าไม่เพียงพอจะท าให้ต้นกล้วยและผลผลิตท่ีได้ไม่สมบูรณ์ หักล้มง่ายซึ่ง

ระบบการให้น้ ากล้วยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้ 

1) ระบบสปริงเกอร์ดีท่ีสุดส าหรับท่ีราบ 

2) ระบบน้ าท่วมร่อง (น้ าไหลไปตามร่อง) และน้ าราด 

3) ระบบน้ าหยด ไม่แนะน าส าหรับเมืองไทย 

4) ใช้เรือรดน้ าเหมาะส าหรับพ้ืนท่ีลุม่น้ ามีน้ าขังตลอดปี 

การดูแลกล้วยหอมทองตามอายุ 
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1 เดือน ตั้งแต่เร่ิมปลูกกระท่ังอายุครบ 1 เดอืนกล้วยจะสูงประมาณ 30 เซนตเิมตร ควรใส่

ปุ๋ยคอกประมาณ ตน้ละ 1 ถ้วยแกง หรือใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ในอัตราต้นละ 1 ก ามือร่วมด้วย และรดน้ า

ตามทันที ไม่ควรใส่ชิดโดนตน้มากเพราะอาจท าให้โคนเน่าได้ 

 

2 เดอืน ในช่วงอายุนี้แปลงกล้วยจะเร่ิมมีหญ้า ให้ท าการก าจัดโดยใชเคร่ืองตัดหญ้า ตัดให้

สั้น จากนั้นใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 และรดน้ าตามทันที เม่ือกล้วยอายุครบ 2 เดอืน ควรท าการกลบโคนต้น

ไม่ให้โคนลอยเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างรากใหม่ ท าให้การเจริญเตบิโตท าได้ดขีึ้น (ไม่ควรใช้ยาก าจัดวัชพืช

หากมีความจ าเป็นตอ้งใช้ ควรใช้อย่างระมัดระวัง เพราะอาจส่งผลท าให้กล้วยแคระแกรนหรือตายได้) 

3 เดือน ให้สังเกตุต้นกล้วยหากพบว่าใบเหลอืง หรือใบเสียให้ตัดแตง่ท้ิง โดยปกติจะเป็น 1 – 

2 ใบล่าง ใส่ปุ๋ยคอกในอัตรา 2 ถ้วยแกง ตอ่ 1 ต้น โรยบริเวณโคนต้นให้ห่างจากต้นประมาณ 1 คืบ 

และปุ่ยสูตร 25-7-7 ตน้ละ 1 ก ามือ 

4 เดือน ให้สังเกตุในแปลงหากมีหญ้า ให้ท าการก าจัดโดยใช้เคร่ืองตัดหญ้า ตัดให้สั้น หรือใช้

ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้ฉีดพ่นได้ แต่ต้องระวังไม่ให้ละอองนาสัมพัสตน้และใบกล้วยจากนั้นใส่ปุ๋ยสูตร 15-

15-15 หรือ 16-16-16 สูตรใดก็ได้ ประมาณ 1 ก ามือ และรดน้ าตามทันที และท าการกลบโคนต้น

เหมือนตอนอายุ 2 เดอืน 

5 เดือน ช่วงนี้กล้วยต้องการสะสมอาหารเพ่ือน าไปสร้างปลี ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 

หรือ 16-16-16 ผสมกับปุ๋ยสูตร 13-13-21 ตน้ละ 1 ก ามือ 

6 เดือน เม่ือกล้วยอายุได้ 6 เดือน จะต้องท าการค้ าตน้ โดยใช้ไม่ไผ่ ยาวประมาณ 3.5 – 4 

เมตร ขึ้นอยู่กับความสูงของตน้กล้วย การค้ าเป็นการช่วยพยุงล าตน้ให้รับน้ าหนักเครือกล้วยได้ดี ไม่ให้หัก

ก่อนถึงเวลาตัด โดยเร่ิมสังเหตุเห็นกล้วยเร่ิมตกเครือ มีปลีกล้วยโผล่ออกมาบริเวณยอด เม่ือกล้วยเร่ิมตั้ง

ควรท าการห่อเครือกล้วยเพ่ือให้กล้วยมีผวสวย และท าการตัดปลีในวันเดียวกันท่ีท าการห่อกล้วย ควรตัด

ปลีให้ต่ าลงจากหวีสุดท้ายประมาณ 1 คืบ และใส่ปุ๋ยสูตร 8-2-24 หรือ สูตร 12-12-21 ต้นละ 1  

ก ามือ 

7 เดอืน ผลกล้วยเร่ิมใหญ่ขึน้ ควรเร่งขนาดผลกล้วยโดยใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ตน้ละ 1 

ก ามือ  

8 เดอืน เป็นช่วยเร่ิมการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส าหรับตน้ท่ีสมบูรณ์จะเร่ิมตัดได้ก่อน ประมาณ

จะมากน้อยขึน้อยู่กับความสมบูรณ์ของตน้ และจะทยอยตัดในเดอืนตอ่ๆไปจนหมดแปลง 

9 เดอืน เป็นเดอืนของการเก็บเกี่ยวผลผลิต (มากกว่า 50%) เกินเครือของกล้วยท้ังแปลงจะ

ได้เก็บเกี่ยวในช่วงเดอืนนี้ 
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10 เดือน ผลผลิตชุดสุดท้ายจะได้เก็บเกี่ยวในช่วงนี้ (ประมาณ 10%) เพราะความสมบูรณ์

ของตน้ความสม่ าเสมอของปุ๋ยและน้ ามีผลให้ต้นท่ีได้รับการดูแลได้ไม่ดีพอให้ผลผลิตได้ล่าช้ากว่าปกติ 

ควรหม่ันสังเกตแปลงกล้วยในทุกช่วงอายุ หากพบว่าใบกล้วยมีเชือ้ราเข้าท าลาย ต้องฉีดพ่น

ด้วยยาป้องกันก าจัดเชือ้รา ยาท่ีแนะน า ชื่อสามัญ ไดฟีโนโคนาโซล , โพรพิโคนาโซล , อะซ๊อกซิสโตรบิน 

การเก็บเกี่ยวผลผลิต เม่ือกล้วยโตได้ขนาดตามท่ีตลาดตอ้งการ กรรมวิธีการตัดกล้วยและ

จัดการกับผลผลิตกล้วยค่อนข้างส าคัญจะได้ราคาดีหรือไม่ขึ้นอยู่ในช่วงนี้ 

1) การคัดเลอืกเครือท่ีต้องการโดยสังเกตจากลักษณะผลกล้วยท้ังเครือ 

2) วิธีการตัดท่ีถูกต้องและให้เกิดการบอบอช้ านอ้ยท่ีสุดเพ่ือลดการสูญเสียผู้ตัดควรมีความรู้

ความช านาญ 

3) การล าเลียงขนย้ายผลผลิต ต้องให้ความส าคัญในการป้องกันร้ิวรอยจากกันการกระทบ 

กระแทกและขีดข่วน ควรใช้วัสดุกันกระแทก 

กำรปลูกกล้วยไข่ 

1) เลอืกหนอ่จากต้นท่ีตัดเครือแล้วและเป็นหน่อท่ีมีใบแคบ จากนั้นให้เตรียมพ้ืนท่ีปลูก โดย

ระยะท่ีเหมาะสมคือ 2 x 2 เมตร หรือ 2 x 3 เมตร 

2) ขุดหลุมควรกว้าง 50 x 50 เซนตเิมตร จากนั้นให้วางหนอ่พันธ์ุในหลุมปลูก โดยจัดวาง

หนอ่พันธ์ุให้ด้านท่ีตดิกับแม่พันธ์ุอยู่ในทิศทางเดียวกัน กลบดินปากหลุมปลูกและกดดินให้แน่น บริเวณโคน

ตน้ รดน้ าให้ชุ่ม 

3) การดูแลรักษา พรวนดินหลังการปลูกประมาณ 1 เดอืน จากนัน้ให้ท าการพลิกดินให้ท่ัว

ท้ังแปลงปลูก เพ่ือให้ดินเก็บความชืน้จากน้ าฝนไว้ให้มากท่ีสุด และเป็นการก าจัดวัชพืชไปด้วย ขณะท่ีราก

กล้วยยังขยายไปไม่มากนัก และตัดหนอ่กล้วยท่ีงอกขึน้มาใหม่ไม่ให้แย่งอาหารจากตัวแม่ 

4) ส่วนการเก็บเกี่ยว หลังจากวันตัดหัวปลี ให้ห่อผลไว้ให้เรียบร้อย นับอีก 30 วัน จะได้

กล้วยไข่ท่ีมีคุณภาพเกรด A ควรเก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวัง ใช้มีดสะอาดและคมตัดเครือกล้วยไม่ให้เครือ

กล้วยสัมผัสกับพ้ืนดิน ขนย้ายด้วยพาหนะท่ีสะอาดและมีวัสดุหนานิ่มรองเพ่ือไม่ให้กล้วยช้ า เพ่ือคุณภาพท่ีดี

ส่งตรงตอ่ผู้บริโภค 

เทคนิคลดต้นทุน ในการปลูกกล้วยไข่โดยการแต่งหน่อ หลังจากตัดหน่อท่ี 1 ซึ่งจ าหน่าย

เครือแล้ว ให้ฟันตอแม่จากดินประมาณ 70 เซนติเมตร เจาะล าตน้บริเวณกลางล าต้นให้เป็นหลุม แบบ

หลุมขนมครก เพ่ือใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ (ปุ๋ยสูตร 16-16-16) เพ่ือบ ารุงต้นท่ี 2 (หน่อลูก) ประมาณ 1 ช้อน

โตะ๊/ต้นส่วนโคนตน้ใส่ขี้นกกระทาประมาณ 3 ขีด ช่วงนี้เร่งใส่ปุ๋ยสูตร 15-5-25 ประมาณ 200 กรัม/ต้น 

จนกล้วยออกปลีใช้เวลาประมาณ 15 วัน จนปลีกล้วยคลี่หมด เลือกหวีท่ีสมบูรณ์เอาไว้ ตัดลูกเล็ก (หวี
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เตา่) ออก เหลอืหวีกล้วยท่ีมีคุณภาพประมาณ 5 หวี ใช้ถุงฟรอยด์ห่อกล้วย มันให้แน่นพอสมควร รดน้ าท่ี

โคนตน้ตามปกติ 

 

 

ตน้ทุนในการปลูกกล้วยไข่แบบประหยัด 

ปุ๋ยขีน้ก กิโลกรัมละ 7 บาท ตน้ทุน 2.10 บาท 300 กรัม 

ปุ๋ยสูตร 16-16-16 กิโลกรัมละ 21 บาท ตน้ทุน 2.10 บาท 100 กรัม 

ปุ๋ยสูตร 15-5-25 กิโลกรัมละ 21 บาท ตน้ทุน 4.20 บาท 200 กรัม 

รวมตน้ทุนปุ๋ยตน้ละ 8.40 บาท / ตน้ 

สถำนกำรณ์กำรกำรผลิตกล้วย 

1) กล้วยน้ าว้ า ปี  พ.ศ. 2552-2557 ประเทศไทยมี พ้ืน ท่ีให้ผลผลิตกล้ วยน้ าว้าอ ยู่

ระหว่าง 82,265-201,096 ไร่ ผลผลิตอยู่ระหว่าง 156,367-1,150,397 ตัน ในปี พ.ศ. 2557 

พ้ืนท่ีให้ผลผลิตรวมท้ังประเทศ 173,435 ไร่ ผลผลิตรวมท้ังประเทศ 1,150,397 ตัน เม่ือเปรียบเทียบ

กับปี พ.ศ. 2556 พบว่า พ้ืนท่ีให้ผลผลิตกล้วยน้ าว้าลดลงร้อยละ 85.20 และผลผลิตเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

53.72  

2) กล้ วยไข่ ปี พ.ศ. 2552-2557 ประเทศไทยมี พ้ืนท่ีให้ผลผลิตกล้ว ยไข่อยู่ระหว่าง 

2,524-232,329 ไร่ ผลผลิตอยู่ระหว่าง 7,619-149,574 ตัน ในปี พ.ศ. 2557 พ้ืนท่ีให้ผลผลิต

รวมท้ังประเทศ 34,019 ไร่ ผลผลิตรวมท้ังประเทศ 149,574 ตัน เม่ือเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

พบว่า พ้ืนท่ีให้ผลผลิตกล้วยไข่ลดลงร้อยละ 99.85 และผลผลิตลดลงร้อยละ 98.81  

3) กล้วยหอม ปี พ.ศ. 2552-2557 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีให้ผลผลิตกล้วยหอมอยู่ระหว่าง 

4,501-206,076 ไร่ ผลผลิตอยู่ระหว่าง 17,548-214,213 ตัน ในปี พ.ศ. 2557 พ้ืนท่ีให้ผลผลิต

รวมท้ังประเทศ 33,330 ไร่ ผลผลิตรวมท้ังประเทศ 214,213 ตัน เม่ือเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

พบว่า พ้ืนท่ีให้ผลผลิตกล้วยหอมลดลงร้อยละ 83.25 และผลผลิตเพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.36  

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

ตารางแสดงพ้ืนท่ีให้ผลผลิตและผลผลิตของกล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ และกล้วยหอม ปี พ.ศ. 2552-2557 

ป ี

กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม 

พ้ืนที่ให้ผลผลิต 

(ไร่) 

ผลผลิต 

(ตัน) 

พ้ืนที่ให้ผลผลิต 

(ไร่) 

ผลผลิต 

(ตัน) 

พ้ืนที่ให้ผลผลิต 

(ไร่) 

ผลผลิต 

(ตัน) 

2552 82,265 156,367 2,524 7,619 4,501 17,548 

2553 201,096 789,629 33,376 83,735 24,964 97,954 

2554 192,711 770,005 28,091 118,360 25,468 129,991 

2555 177,867 712,568 214,507 130,585 206,076 177,305 

2556 195,944 773,964 232,329 125,718 199,002 180,977 

2557 173,435 1,150,397 34,019 149,574 33,330 214,213 

(ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, 2559) 
 

ลักษณะเด่นของสินค้ำ 

กล้วยมีความผูกพัน ในวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน คนไทยรู้จักใช้ประโยชน์จากต้นกล้ วย 

นอกจากบริโภคเป็นอาหารแล้ว ทุกส่วนของกล้วยยังน ามาใช้ในพิธีกรรมตา่งๆ รวมท้ังในชีวิตประจ าวันดว้ย 

1) การใช้ประโยชน์ในการบริโภคกล้วยเป็นผลไม้ท่ีมีเปลือกหุ้มเช่นเดียวกับผลไม้อื่นๆ แต่

วิธีการปอกเปลือกกล้วยนัน้ ไม่จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือ เพียงใช้มือเด็ดปลายหรือจุก ก็สามารถปอกเปลอืก

ได้ดว้ยมือและรับประทานได้ทันที จึงเป็นผลไม้ท่ีรับประทานง่าย ดังค าโบราณว่า "ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้า

ปาก" นอกจากปอกเปลือกง่ายแล้ว กล้วยสุกเม่ือรับประทานแล้ว ก็จะลื่นลงกระเพาะได้ง่าย และย่อยง่าย 

ด้วยเหตุท่ีกล้วยลื่นลงกระเพาะได้ง่าย ท าให้บางคนไม่ค่อยเค้ียวกล้วยซึ่งเป็นวิธีการท่ีผิด การรับประทาน

กล้วยจ าเป็นตอ้งเค้ียวให้ละเอียด เพราะกล้วยมีแป้งร้อยละ ๒๐ - ๒๕ ของเนื้อกล้วย ถ้าเค้ียวไม่ละเอียด 

น้ าย่อยในกระเพาะตอ้งท างานหนัก หากย่อยไม่ทันกล้วยจะอืดในกระเพาะ อย่างไรก็ตาม กระเพาะของคน

ใช้เวลาในการย่อยกล้วยสั้นกว่าการย่อยส้ม นม กะหล่ าปลี หรือแอปเปิล ดังนัน้คนไทยจึงนิยมใช้กล้วยท่ีขูด
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เอาแตเ่นื้อ ไม่เอาไส้ บดละเอียดให้ทารกรับประทาน นอกจากทารกแล้ว คนชราก็รับประทานกล้วยได้ดี

เช่นกัน ในกรณีคนหนุ่มสาว กล้วยเหมาะส าหรับคนท่ีต้องการลดความอ้วน เนื่องจากกล้วยมีคุณค่าทาง

อาหารสูงพอๆ กับมันฝร่ัง แตมี่ปริมาณไขมัน คอเลสเตอรอล และเกลือแร่ต่ า กล้วยมีโซเดียมเพียงเล็กน้อ ย 

แตมี่โพแทสเซียมสูง การมีโพแทสเซียมสูงนี้จะช่วยลดความดันโลหิตลงได้ ในประเทศอินเดียมีความเชื่อว่า 

หากรับประทานกล้วย ๒ ผลต่อวัน จะสามารถลดความดันโลหิตได้ถึงร้อยละ ๑๐ ภายในระยะเวลา ๑ 

สัปดาห์กล้วยยังเป็นผลไม้ท่ีเหมาะส าหรับผู้ ท่ีเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร แล ะท้องเสียบ่อย เพราะ

สามารถช่วยลดแก๊สในกระเพาะอาหารได้ กล้วยเม่ือยังดิบจะมีแป้งมาก แต่เม่ือสุก แป้งจะเปลี่ยนเป็น

น้ าตาล ดังนั้นหากท้องเดิน การกินกล้วยดิบจะช่วยท าให้อาการท้องเดินหยุดได้ และเม่ือเป็นโรคกระเพาะ 

ให้กินกล้วยท่ีสุกแล้ว ส าหรับกล้วยท่ีท าให้สุกด้วยความร้อน วิตามินจะลดลง 

2) การใช้ประโยชน์ในพิธีกรรมตา่งๆ และในชีวิตประจ าวัน 

ในพิธีทางศาสนา เช่น การเทศน์มหาชาติ  และการทอดกฐิน มักใช้ต้นกล้วยประดับ

ธรรมาสน ์ และองค์กฐนิ 

ในพิธีต้ังขันข้าว หรือค่าบูชาครูหมอต าแย ส าหรับผู้หญิ งท่ีตั้งครรภ์ และไปขอให้หมอ

ต าแยท าคลอดให้ จะต้องใช้กล้วย ๑ หวี พร้อมท้ังข้าวสาร หมากพลู ธูปเทียนส าหรับการท าพิธีบูชาครูก่อน

คลอด และเม่ือคลอดแล้ว จะตอ้งอยู่ไฟ ก็ยังใช้ตน้กล้วยท าเป็นท่อนลอ้มเตาไฟ ป้องกันการลามของไฟ 

ในพิธีท าขวัญเด็ก เม่ือเด็กอายุได้ ๑ เดอืน กับ ๑ วัน มีการท าขวัญเด็กและโกนผมไฟ จะ

มีกล้วย ๑ หวี เป็นสว่นประกอบในพิธีดว้ย 

ในพิธีแต่งงาน มักมีตน้กล้วยและตน้อ้อยในขบวนขันหมาก พร้อมท้ังมีขนมกล้วย และ

กล้วยท้ังหวี เป็นการเซ่นไหว้เทวดาและบรรพบุรุษ 

ในการปลูกบ้าน เม่ือมีพิธีท าขวัญยกเสาเอก จะใช้หนอ่กล้วยผูกมัดไว้ท่ีปลายเสาร่วมกับ

ต้นอ้อย และเม่ือ เสร็จพิธี ก็ จะมีการลาต้นกล้วยและต้นอ้อยนั้น น ามาปลูกไว้ในบริเวณบ้าน จากนั้ น

ประมาณ ๑ ปี หรือเม่ือปลูกบ้านเสร็จแล้วพร้อมอยู่อาศัย ก็มีกล้วยไว้กินพอดี 

ในงานศพ ในสมัยโบราณ มีการน าใบตอง มารองศพ ก่อนน าศพวางลงในโลงนอกจากนี้ 

ใบตองยังมีบทบาทส าคัญมากในพิธีกรรมต่างๆ โดยการน ามาท ากระทงใส่ของ ใส่ดอกไม้ และประดิษฐเ์ป็น

กระทง บายศรี 

ในชีวิตประจ าวัน ใช้ใบตองในการห่อผักสดและอาหาร เนื่องจากใบตองสดมีความชื้น 

ดังนั้นเม่ือใช้ห่อผักสดหรืออาหาร ความชืน้จะช่วยรักษาผักหรืออาหารให้สดอยู่เสมอ นอกจากนี้ใบตองยัง

ทนทานตอ่ความเย็นและความร้อน ดังนั้นเม่ือน าใบตองห่ออาหารแล้วเอาไปป้ิง นึ่ง ต้ม ใบตองก็จะไม่สลาย

หรือละลายเหมือนเช่นพลาสตกิ จึงมีอาหารหลายอย่างท่ีห่อใบตองแล้วน าไปนึ่ง เช่น ห่อหมก ข้าวตม้ผัด 

ขนมกล้วย ขนมตาล ขนมใส่ไส้ หรือเอาไปป้ิง เช่น ข้าวเหนียวป้ิง หรือน าไปต้ม เช่น ข้าวตม้มัด หรือข้าวต้ม
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จ้ิม อาหารเหล่านี้เม่ือน าไปต้ม ป้ิง หรือนึ่งแล้ว ยังท าให้เกิดความหอมของใบตองอีกด้วย ส าหรับใบตอง

แห้ง น ามาใช้ท ากระทงเพ่ือใส่อาหาร ห่อกะละแม มวนบุหร่ี โดยใบตองแห้งก็จะมีกลิ่นหอมเช่นกัน ท่ี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการทดลองน าเอาใบตองแห้งมาอัดกันแนน่หลายๆ ชั้น ท าเป็นภาชนะใส่ของ

แทนการใช้โฟมได้อีกด้วย 

ใบตองแห้งยังน าไปใช้งานศิลปกรรมไทยได้อีกหลายอย่าง เช่น น าไปท ารักสมุกในงาน

ของช่างเขียน ช่างป้ัน ช่างแกะ และช่างหุ่น เพราะรักสมุกใบตองแห้ง ช่วยในการเคลอืบและปกป้องเนื้อไม้ 

ขัดแต่งง่าย เม่ือผิวแห้งเป็นมัน น้ าหนักเบา เหมาะในการท าหัวโขน และการลงรักปิดทองในสมัยโบราณ 

เม่ือยังใช้เตารีดท่ีเป็นเตาถ่าน หากเตาร้อนมากไปก็เอามารัดบนใบตองสดก่อนน าไปรีดบนผ้า เพราะใบตอง

มีสารจ าพวกขีผ้ึง้หุ้มอยู่ ขีผ้ึง้จะช่วยเคลอืบเตารีดท าให้รีดผ้าไม่ติด 

กาบกล้วยใช้ในศลิปะการแทงหยวกไว้ท่ีเชิงตะกอนเวลาเผาศพ ส่วนใหญ่ใช้กาบกล้วย

ตานเีพราะกาบกล้วยตานขีาวสะอาดท าให้หยวกท่ีแทงมีลวดลายสวยงาม งานแทงหยวกเป็นงานท่ีต้องทพห

ลายคนและเอามาประกอบกัน โดยช่างผู้ท าต้องสลักเป็นลายไทยต่างๆ เช่น กระจังตาอ้อย กระหนกเปลว 

ครีบสิงห์ แข้งสิงห์ รักร้อย และเครือเถา นอกจากนี้กาบกล้วยยังน ามาฉีกเป็นเส้นใหญ่ๆ ใช้มัดผักเป็นก าๆ 

เช่น ชะอม ต าลึง เพ่ือให้ความชืน้กับผัก เพราะกาบกล้วยมีน้ าอยู่มาก ถ้าฉีกเป็นเส้นเล็กๆ ก็ใช้มัดของแทน

เชือกได้ กาบกล้วยเม่ือแห้งอาจน ามาท าเป็นเชือกกล้วย ส าหรับผูกของและสานท าเป็นภาชนะรองของ หรือ

สานเป็นกระเป๋าสุภาพสตรี นอกจากนีใ้ยของกาบกล้วยยังน ามาใช้ทอผ้าได้ดว้ยเช่นกัน 

ตน้กล้วยท่ีห่ันเป็นท่อนๆ อาจใช้เป็นเป็นทุ่นลอยน้ าให้เด็กๆ ใช้หัดว่ายน้ า หรือน ามาท า

เป็นแพส าหรับตัง้สิ่งของให้ลอยอยู่ในน้ า 

ก้านกล้วยเม่ือเอาแผ่นใบออกแกนกลางหรือเส้นเส้นกลางใบอาจน ามาใช้มัดของหรือ

น ามาท าของเล่นเด็กๆ ได้ เช่น ท าเป็นม้าก้านกล้วย และปืนก้านกล้วย ซึ่งเป็นของเล่นของเด็กไทยในสมัย

โบราณ 

กำรบริกำร 

การค้ากล้วยในตลาดโลกมีประมาณ 8.8 ล้านตัน มูลค่าเฉลี่ยปีละไม่ต่ ากว่า 5,000 

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ประเทศส่งออกกล้วยรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ประเทศเอกวาดอร์ เบลเยียม 

คอสตาริกา โคลัมเบีย เยอรมน ีและฟิลิปปินส์ ส าหรับประเทศไทยกล้วยท่ีปลูกได้ส่วนใหญ่จะใช้บริโภค

ภายในประเทศ ส่วนการส่งออกกล้วยและผลิตภัณฑ์จากกล้วยยังมีมูลค่าไม่มากนักเม่ือเปรียบเทียบกับ

ประเทศอื่น ๆ ปัจจุบันจึงมี  การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกล้วยเพ่ือการส่ งออกมากขึ้น โดยกล้วยและ

ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพ่ือการส่งออกท่ีส าคัญของประเทศไทย มีดังนี้ 

1) กล้วยสดแช่เย็น มีปริมาณการส่งออกมากท่ีสุดในบรรดากล้วยและผลิตภัณฑ์จาก

กล้วยท้ังหมด กล้วยท่ีสง่ออกในลักษณะของกล้วยสดแช่เย็น ได้แก่ 
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กล้วยหอม ตลาดส่งออกท่ีส าคัญ คือ  ประเทศญี่ปุ่น และจีน 

กล้วยไข่ ตลาดส่งออกท่ีส าคัญ คือ ประเทศจีน และฮอ่งกง 

กล้วยน้ าว้า ตลาดส่งออกท่ีส าคัญ คือ ประเทศจีน และฮอ่งกง 

 

2) ผลิตภัณฑ์จากกล้วย มีการส่งออกหลายประเภท ได้แก่ 

กล้วยแปรรูปอย่างง่าย เช่น กล้วยอบแห้ง กล้วยฉาบน้ าตาล เป็นตน้ ซึ่งมีการควบคุม

คุณภาพและความสะอาดในการผลิตเป็นอย่างดี เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ตลาดส่งออกท่ีส าคัญ 

ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น 

กล้วยแปรรูปบรรจุกระป๋อง ส่วนใหญ่วัตถุดิบท่ีน ามาใช้แปรรูป คือ กล้วยน้ าว้า และ

กล้วยไข่สุก น ามาปอกเปลือก ฝานบาง ๆ แล้วแช่ลงในน้ าเชื่อม น าไปบรรจุกระป๋อง โดยในปี พ.ศ. 2552 

ประเทศไทยสามารถส่งออกกล้วยแปรรูปบรรจุกระป๋องได้ท้ังหมด 87.4 ตัน มูลค่า 3.9 ล้านบาท ตลาด

ส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และฝร่ังเศส  

กลุ่มเกษตรกรต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือให้

มีอ านาจในการต่อรองราคาผลผลิตของกล้วยผลสด ซึ่งพ่อค้าคนกลางสามารถมาคัดเลอืกซื้อกล้วยท่ีมี

คุณภาพได้จากกลุ่ม หรือกลุ่มจะส่งขายให้พ่อคนกลางท้ังในจังหวัด และนอกพื้นท่ี เนื่องจากกล้วยยังเป็นท่ี

ตอ้งการของตลาดอีกมาก นอกจากนี้ในช่วงท่ีราคาไม่สูงมากกลุ่มสามารถน ากล้วยมาแปรรูปเพ่ือมูลค่าของ

สินค้าให้มากขึน้ 

กำรแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 

1.การท ากล้วยอบเนย กล้วยฉาบ หรือกล้วยกรอบแก้วต้องใช้กล้วยดิบ เช่นกล้วยน้ าว้า กล้วย

หอม กล้วยหักมุก น าไปฝานบางๆ ตามยาว หรือตามขวาง อาจจะผึ่งลมสักครู่ หรือฝานลงกระทะทันทีก็ได้  

และทอดในกระทะท่ีใส่น้ าท่วม เม่ือชืน้กล้วยสุกจะลอย ก็ตักขึน้และซับน้ ามันด้วยกระดาษฟาง จากนั้นอาจ

น าไปคลุกเนย รัยกว่า กล้วยอบเนย หรือฉาบให้หวานด้วยการน าไปคลุกกับน้ าตาลท่ีเค่ียวจนเกือบแห้งใน

กระทะ เรียกว่า กล้วยฉาบ หรือน าไปคลุกในน้ าเชื่อม แล้วเอาลงทอดอีกคร้ังอย่างรวดเร็ว เรียกว่า กล้วย

กรอบแก้ว 
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2.แป้งกล้วย น ากล้วยดิบมานึ่งให้สุก ปอกเปลอืก ห่ัน และอบให้แห้ง แล้วบดให้ละเอียดเป็นแป้ง 

ใช้ท าขนมกล้วยและบัวลอย หรือผสมกับแป้งเค้กใช้ท าคุกกีไ้ด้ท าให้มีกลิ่นหอมกล้วย 

 
 
 
 
 
 
 

3.น้ าผลไม้ น าเนื้อกล้วยท่ีสุกมาหมักใส่เอนไซม์เพกทิโนไลตกิ ความเข้มข้น 0.01% เพ่ือย่อย 

และบ่มไว้ท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง จะได้น ากล้วยท่ีใส 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  ประเทศในทวีปแอฟริกา เช่น ยูกันดา รวันดา บุรุนดี คองโก และ

แทนซาเนีย นยิมน ากล้วยมาท าเคร่ืองท่ีมีแอลกอฮอล์ต่ า ในประเทศยูกันดา เรียกเคร่ืองดื่มชนดินี้ว่า วารากิ 

ประเทศฝร่ังเศสน าเนื้อกล้วยสุกบดเหลวผสมกับน้ า และท าให้ร้อน 65 – 70 องศาเซลเซียส นาน 1 

ชั่วโมง แล้วท าให้เย็นท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ต่อมาใส่เอนไซม์เพกทิเนส ท้ิงไส้น าน 24 ชั่วโมง 

ภายใตบ้รรยากาศท่ีเพ่ิมคาร์บอนไดออกไซต ์น าส่วนท่ีเป็นกากมาบดแล้วน าส่วนท่ีเป็นน้ ามาหมักด้วยเชือ้ ท่ี



38 
 

อุณหภูมิ 25 องสาเซลเซียส ภายใตบ้รรยากาศท่ีมีคาร์บอนไดออกไซต์ หรือไนโตรเจนจะได้สุราผลไม้ท่ีท า

จากกล้วย  

 
 

 

 

 

 
 

5.กล้วยตากน ากล้วยท่ีสุกงอมมาปอกเปลือก และน าไปตากแดด 1-2 แดด จากนัน้มาคลึง

เพ่ือให้กล้วยนุ่ม แล้วน าไปตากอีก 5-6 แดด หรือจนกว่ากล้วยจะแห้งตามตอ้งการ (ในทุกๆ วันท่ีเก็บ ให้

น ากล้วยท้ังหมดมารวมกัน น้ าหวานจากกล้วยจะออกมาทุกวัน และกล้วยจะฉ่ า แล้วน าไปตากแดด)  ระวัง

อย่าให้แมลงวันตอม ส่วนการตากอาจใช้แสงอาทิตย์ หรือเตาอบขนาดใหญ่ท่ีใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือ

ไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.กล้วยกวนน ากล้วยสุกงอมมายี แล้วเคล้ากับน้ าตาลและกะทิ น าไปกวนในกระทะท่ีไม่เป็น

สนมิ กวนท่ีไฟอ่อนๆ จนสุกเหนยีว ป้ันเป็นก้อนกลม หรือสี่เหลี่ยม แล้วห่อด้วยกระดาษแก้ว 
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7.ทอฟฟ่ีกล้วยคล้ายกล้วยกวน แตใ่ส่แบะแซจึงท าให้แข็งกว่ากล้วยกวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.ข้าวเกรียบกล้วยใช้กล้วยสุกผสมกับแป้งและเกลอื อาจเติมน้ าตาลเล็กนอ้ยนวดแล้วท า

เป็นแท่งยาวๆ นึ่งให้สุก เม่ือสุก ปล่อยท้ิงไว้ให้เย็น ฝานเป็นชิ้นบางๆ ตากแดดให้แห้ง แล้วน ามาทอด

รับประทานเป็นอาหารว่าง ข้าวเกรียบกล้วยนี้หากใช้กล้วยท่ีมีกลิ่นจะท าให้หอม 

 
 
 
 
 
 
 
 

กล้วยนอกจากจะน ามาแปรรูปเพ่ิมมูลค่าเป็นผลผลิตต่างๆ ตามข้างตน้แล้ว ยังสามารถน ามา

ท าเป็นเวชส าอางดูแลผิวพรรณได้มากมาย อาทิ แป้งทาหนา้ ครีมทาผิว และอื่นๆ อีกมาก 
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กำรบรรจุหีบห่อ และกำรเคล่ือนย้ำย มีสว่นส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งในการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ นอกจากเร่ืองการดีไซต์บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามนา่ดึงดูดในเร่ืองของข้อมูลท่ีแสดงบน

บรรจุภัณฑ์ก็ส าคัญไม่แพ้กัน เม่ือลูกค้าสนใจบรรจุภัณฑ์ของเราแล้ว เขาจึงอ่านรายละเอียดเพ่ือพิจารณา

การซื้อตอ่ ซึ่งประกอบด้วย 

1.ชื่อสินค้า  

2.ตราสินค้า หรือโลโก้ ตาสัญลักษณ์ 

3.ท่ีมาและความหมายของสินค้า 

  - สรรพคุณ 

  - ราคา 

  - สโลแกนหรือโปรโมชั่น 

4.รูปภาพประกอบสินค้า - รูปสินค้าท่ีใช้แสดงเพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าในในตัวสินค้ามากขึน้ 

5.ส่วนประกอบสินค้า – แจกแจรายละเอียดของส่วนประกอบสินค้าว่าท ามาจากอะไรบ้างและใน

อัตราส่วนเท่าไหร่ 

6.ประมาณสุทธิของสินค้า- น้ าหนักสุทธิของสินค้า 

7.ชื่อผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย – กรณีท่ีไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง รวมถึงท่ีตัง้ สถานท่ีของชื่อผู้ผลิต

และผู้จ าหนา่ย 

8.ข้อมูลท่ีต้องใส่ตามกฎหมาย 

  - วันผลิต 

  - วันท่ีควรบริโภค 

  - ข้อแนะน า / ขั้นตอนหรือวิธีใช้ของสินค้า 

  - เคร่ืองหมายรับรอง – อย / มอก. 

  - บาร์โค้ด 
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  - คุณค่าทางโภชนาการ / ชิ้น 

การกระจายสินค้า และการบริหารจัดการกระจายสินค้าเป็นการเร่ืองของกิจกรรมการเคลื่อนย้าย

สินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งของผู้บริโภค อุปโภค หรือท่ีเราเรียกว่า “ลูกค้าคนสุดท้าย” ในประมาณท่ี

ตอ้งการ ในจ านวนท่ีถูกตอ้ง และในความเร็วท่ีต้องการของลูกค้าโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของการ

กระจายสิน ค้า ไม่ว่ าจ ะเป็น  ท า เล ท่ีตั้ ง คลั งสิ น ค้ าและก ารค ลั งสิ น ค้า ( Inventory Location and 

Warehousing) การจัดการวัสดุ (Material Handing) การควบคุมสินค้าคงเหลือ (Inventory Control) และ

กิจกรรมหรือกระบวนการอื่น ๆ ฯลฯ โดยน าหลักในการบริหารจัดการมาใช้ในกระบวนการกระจายสินค้า

เพ่ือให้เกิดประโยชนส์ูงสุดในกิจกรรมการเคลื่อนย้ายตอ่คร้ังซึ่งในการจัดท าหนังสอืเล่มนี้เป็นการเรียบเรียง

องค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลระบบสารสนเทศ และหนังสือท่ีมีความนา่สนใจหลาย ๆ แหล่งข้อมูล โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายความรู้ในการกระจายสินค้ า และการบริหารจัดการกระจายสินค้าซึ่งก าหนด

ขอบเขตในการรวบรวมองค์ความรู้ดังตอ่ไปนี้ 
1.ความหมายของการกระจายสินค้าและการบริหารจัดการกระจายสินค้า  การกระจายสินค้า 

(Physical Distribution) หมายถึง “กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม”หรืออาจหมายถึง “การขนส่งและการเก็บรักษาตัวสินค้าภายในธุรกิจใดธุรกิจ

หนึ่งและระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจนั้น” จากความหมายนี้จะเห็นว่างานท่ีเกี่ยวข้องกับการ

กระจายตัวสินค้าการบริหารการกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution Management) เป็นการพัฒนา

และด า เนิ นงานระบบการเคลื่ อน ย้ายผลิต ภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพดั งนั้ นการเคลื่ อน ย้ายสินค้าจึง

ประกอบด้วย 
1) การเคลื่อนย้ายสินค้าส าเร็จรูปจากแหล่งผลิตไปยังลูกค้าขั้นสุดท้าย 

2) การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตจากแหล่งเสนอขายมายังแหล่งการผลิต 
องค์ประกอบของกำรกระจำยตัวสินค้ำมี 5 ระบบย่อย  

1) ท าเล ท่ีตั้ งคลังสิน ค้าและการคลังสิน ค้า (Inventory Location and Warehousing) ท าเลท่ีตั้ ง

คลังสินค้าเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องการเลือกสถานท่ีตัง้ของคลังสินค้าว่าควรจะเก็บสินค้าไว้ท่ีไหน ส่วนงานท่ี

เกี่ยวข้องกับการคลังสินค้า (Warehousing) เป็นกิจกรรมของการกระจายตัวสินค้าท่ีประกอบด้วยการเก็บ

รักษา การจัดหมวดหมู่ การแบ่งแยกและการเต รียมผลิตภัณฑ์ เพ่ือการขนส่ง” ธุรกิจมีทางเลือก ท่ีจะ

ด าเนินงานโดยมีคลังสินค้าของตนเอง (Private Warehouse) หรือไปใช้บริการของคลังสินค้าสาธารณะ 

(Public Warehouse) 

2) การจัดการวัสดุ (Material Handing) เป็นการเลือกใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการจัดการ

วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมสามารถท าให้เกิดการสูญ เสียท่ีเกิดจากการ

แตกหัก เนา่เสียและขโมยนอ้ยท่ีสุด อุปกรณ์เคร่ืองมือมีประสิทธิภาพสามารถท าให้ลดตน้ทุนและเวลาท่ี
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ตอ้งใช้ในการจัดการดังกล่าว อุปกรณ์เคร่ืองมือในการจัดการวัสดุได้แก่ สายพาน รถยก ล้อเลื่อน ลิฟท์  

ตูเ้ก็บสินค้า (Container) เป็นตน้ 

3) การควบคุมสินค้าคงเหลือ ( Inventory Control) หมายถึ ง กิ จกรรมในการเก็บ รักษาสินค้า

คงเหลอืให้มีขนาดและประเภทของสินค้าในปริมาณท่ีเหมาะสม สินค้าคงเหลอืส าหรับหลายบริษัทจะแสดง

ถึงขนาดของการลงทุน เป้าหมายของการควบคุมสิ้นค้าคงเหลือคือ การควบคุมการลงทุนและการขึน้ลง

ของสิน้ค้าให้เกิดนอ้ยท่ีสุดโดยสามารถรับค าสั่งซื้อของลูกค้าได้ทันทีและถูกตอ้ง 

4) การด าเนนิงานเกี่ยวกับค าสั่งซื้อ (Order Processing) เป็นขั้นตอนในการจัดการตามใบสั่งซื้อของ

ลูกค้า” ประกอบด้วยการจัดท าเอกสารการขาย การให้สินเชื่อ การจัดเตรียมในการเก็บสินค้า การเก็บหนี้ท่ี

ตอ้งช าระ 

5) หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าไปยังลูกคา ฝ่ายบริหารต้องตัดสินใจถึงประเภทของการ

ขนสง่และพาหนะท่ีใช้ในการขนสง่ วิธีการขนสง่หลักท่ีนิยมในปัจจุบันมี 5 ประเภท ดังนี้ 
(1) การขนส่งโดยรถบรรทุก (Truck) เป็นการขนส่งทางบกท่ีนยิมใช้มาก โดยเฉพาะการขนส่ง

ภายในประเทศเพราะสะดวก รวดเร็ว มีเวลาให้เลอืกมาก 

(2) การขนส่งโดยรถไฟ (Railroads) เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าท่ีมีน้ าหนักมาก ขนาดใหญ่มี

ปริมาณมาก และต้องมีการขนส่งระยะทางไกล เพราะค่าใช้จ่ายถูก ความปลอดภัยสูง สินค้า ท่ีนิยมใช้

บริการรถไฟได้แก่ ปูนซีเมนต ์ หินทราย น้ ามัน เป็นตน้ 

(3) การขนส่งทางเคร่ืองบิน (Airlines) เป็นการขนส่งทางอากาศท่ีถือว่ารวดเร็วท่ีสุดและค่า

ขนสง่สูงท่ีสุด เหมาะส าหรับสินค้าท่ีเสียง่าย หรือมีราคาแพง เช่น ดอกไม้ เพชร ฯลฯ  

(4) การขนส่งทางเรือ (Water Way) เป็นการขนส่งทางน้ าท่ีประหยัดค่าขนส่ง เหมาะส าหรับ

สินค้าท่ีคนกลางในช่องทางการจัดจ าหนา่ยหรือคลังสินค้าท่ีอยู่ใกล้ทางน้ า เช่น ซุง ข้าวเปลือก แร่ ถ่าน 

ฯลฯ 

(5) การขนส่งทางท่อ (Pipelines) เป็นการขนส่งสินค้าท่ีเป็นของเหลวหรือแก๊ส เช่น น้ ามัน น้ า 

แก๊ส 
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บทท่ี 4 

แผนกำรตลำด 
 

กำรเข้ำสู่ตลำด ต้องเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคและก้าวน าหน้าความตอ้งการของ

ลูกค้าอยู่ตลอดเวลานัน้เป็นหน้าท่ีหลักของนักการตลาดทุกคน อีกท้ังการเข้าใจ "สิ่งแวดล้อมทางการตลาด" 

(Marketing Environment) เพ่ือให้รับรู้ถึงความกังวลต่างๆ แรงกระตุ้นต่างๆ ของลูกค้า รวมท้ังการปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า ก็นับเป็นหัวใจส าคัญท่ีนักการตลาดจะต้องค านึงถึงอยู่

เสมอ นักการตลาดมักจะคอยส ารวจสิ่งแวดล้อมทางการตลาดตา่งๆ ด้วยการหาข้อมูลจากการจัดกิจกรรม

ทางการตลาดนอกบริษัท โดยจะคอยสังเกตแนวโน้มธุรกิจ โอกาสและภัยคุกคามของธุรกิจไปพร้อมๆ กัน 

องค์ประกอบทีส าคัญในการส ารวจตลาดมี 6 ประการ ได้แก่ แรงกดดันด้านประชากรศาสตร์ แรงกดดัน

ด้านสังคม-วัฒนธรรม แรงกดดันด้านเศรษฐกิจ แรงกดดันด้านกฎหมาย แรงกดดันด้านการแข่งขัน และ

แรงกดดันดา้นเทคโนโลยี โดยนักการตลาดจะต้องส ารวจว่าโอกาสและภัยคุกคามจะมาจากท่ีใดได้บ้างจาก

ทุกมุมโลกเพ่ือให้ธุรกิจด าเนิ นและส ร้างก าไรเพ่ิมขึ้นได้   สิ่งแว ดล้อมทางการตลาดเป็นค าศัพท์ทาง

การตลาดเพ่ือใช้อ้างอิงถึงปัจจัยและแรงกดดันต่างๆ ท่ีกระทบต่อความสามารถในการท าธุรกิจและ

ความสัมพันธ์ต่อลูกค้าได้ โดยสิ่งแวดล้อมทางการตลาดมี 3 ระดับ คือ สิ่งแวดล้อมระดับเล็ก (ภายใน

บริษัท) - เป็นแรงกดดันภายในบริษัทท่ีส่งผลต่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า , 

สิ่งแวดล้อมระดับกลาง (ภายในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม) - เป็นแรงกดดันท่ีเกิดขึ้นภายในกลุ่มธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมท่ีจะส่งผลกระทบตอ่ตลาด และสิ่งแวดล้อมระดับใหญ่ (ประเทศ) – เป็นแรงกดดันท่ีเกิดขึน้ใน

สังคมท่ีกระทบตอ่บริษัทหรือตลาดโดยรวม 

การตลาดสมัยใหม่นี้ได้กล่าวรวมถึง การตลาดความสัมพัน ธ์ท่ีมุ่งเน้นลู กค้าเ ป็นส าคัญ 

การตลาดเชิงธุรกิจหรือการตลาดเชิงอุตสาหกรรมท่ีมุ่งเน้นองค์กรหรือสถาบัน และการตลาดเชิงสังคมท่ี

มุ่งเนน้ประโยชน์ตอ่สังคม นอกจากนี้ การตลาดรูปแบบใหม่นี้ได้ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งเรียกว่า การตลาดผ่าน

อินเทอร์เน็ต (Internet Marketing) หรืออีกหลายชื่อ ตัวอย่างเช่น การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-marketing), 

การตลาดออนไลน์ (online marketing), การตลาดดิจิตอล  (digital marketing) ท่ีหมายถึงการตลาดผ่าน

เว็บไซตค้์นหาข้อมูล (search engine website) , การโฆษณาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (desktop advertising) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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การตลาด ยุคสมัยใหม่นี้พยายามท ากลยุทธ์การแบ่ง กลุ่มลูก ค้าให้เป็น ไปอย่างสมบูรณ์ซึ่ งถื อเป็น

กระบวนการหนึ่งของการตลาดแบบดั้งเดิม อีกท้ังยังเป็นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีความแม่นย าชัดเจน

มากย่ิงขึ้น ซึ่งในบางคร้ังเรียกว่า การตลาดเฉพาะบุคคล (personalized marketing) หรือการตลาดแบบหนึ่ง

สินค้าต่อหนึ่งลูกค้า (one-to-one marketing) อีกประการหนึ่ง การตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นบางคร้ังถูก

พิจารณาในมุมกว้างมากขึน้ เพราะว่าการตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้หมายถึงการท าตลาดอยู่บนโลก

อินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว แตยั่งรวมถึงการตลาดผ่านอีเมล สื่อไร้สาย และการผลักดันผู้คนท่ีได้ บริโภค

สื่ออย่างวิทยุ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการตลาดแบบดั้งเดิมเข้าไปสู่อินเทอร์เน็ตหรือหนา้เว็บไซต์ตา่ง 

ๆ อีกด้วย 

กล้วยหอม ตลาดส่งออกท่ีส าคัญ คือ  ประเทศญี่ปุ่น และจีน 

กล้วยไข่ ตลาดส่งออกท่ีส าคัญ คือ ประเทศจีน และฮอ่งกง 

กล้วยน้ าว้า ตลาดส่งออกท่ีส าคัญ คือ ประเทศจีน และฮอ่งกง 

ส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากกล้วยสามารถจ าหนา่ยได้หลายทาง อาทิ ร้านค้าชุมชน ตลาด

ชุมชน ร้านค้าสหกรณ์ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าภายในป้ัมน้ ามันท่ัวประเทศ  และตลาดออนไลน์  

กำรก ำหนดรำคำสินค้านัน้ มีสิ่งท่ีกิจการจะตอ้งพิจารณาเพ่ือใช้ประกอบการตัดสนิใจ เช่น 

ก าไร จากการขาย การยอมรับของผู้ซือ้ การเปรียบเทียบกับราคาของคู่แข่งขัน เป็นตน้ ซึ่งตอ้งค านงึถุง

อนาคตหากกิจการตอ้งลงราคาสินค้าลงอีก ก็สามารถกระท าได้โดยไม่ขาดทุน 
1.การก าหนดราคาจากต้นทุน (Cost Based Pricing) เป็นวิธีการก าหนดราคาท่ีง่ายและสะดวกท่ีสุด 

โดยใช้ตน้ทุนตอ่หนว่ยมาเป็นพ้ืนฐาน ซึ่งมีวิธีการก าหนดรารา ดังนี้ 

1.1  วิธีการก าหนดราคาแบบ Cost-Plus การก าหนดราคาวิธีนี้มาใช้ในกรณีท่ีกิจการไม่สามารถ

คาดการณ์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ล่วงหนา้ได้ หรือตน้ทุนของผลิตภัณฑ์ไม่แนน่อน กิจการจึงตอ้งก าหนดก าไร

ท่ีแนน่อนขึน้มาก่อน และเม่ือทราบตน้ทุนตอ่หนว่ยแล้วจึงน าตน้ทุนนัน้ไปบวกกับก าไรท่ีตอ้งการ 

      รำคำขำย = ก ำไรต่อหน่วยท่ีต้องกำร + ต้นทุนต่อหน่วย  

1.2  วิธีก าหนดราคาแบบ Mark up เป็นการบวกส่วนเพ่ิมโดยใช้สมการ ดังนี้ 

  Price =  Cost + Mark up หรือ ราคา = ทุน + ส่วนเพ่ิม 

  วิธีการค านวณ Mark up มีดังนี้ 

  1)  Mark up on Cost หรือ Mark on คือ การก าหนดเป็นร้อยละจากราคาทุน 

  2)  Mark up on Selling Price หรือ Mark up คือ การก าหนดเป็นร้อยละจากราคาขายวิธีนี้

ใช้มาก ในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง โดยมีพ้ืนฐานการค านวณมาจากตน้ทุนเช่นเดียวกัน 
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            1.3  วิธีก าหนดราคาเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย (Target Pricing) เป็นการก าหนดราคา

เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) โดยตอ้งการก าไรเป็นร้อยล่ะเท่าใดของ

เงินลงทุน (Target Profit) เข้าไปในตน้ทุนของสินค้าหรือเงินลงทุน โดยใช้สมการดังนี้ 

                  รำคำ = ต้นทุนต่อหน่วย + อัตรำผลตอบแทนท่ีต้องกำร * เงินลงทุน 

                                            จ านวนสินค้าท่ีขาย  
2.การก าหนดราคาจากอุปสงค์ (Demand Based Pricing) เป็นการก าหนดราคาโดยค านงึปริมาณ

ความต้องการซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งของลูกค้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลง หรือเรียกว่า ความยืดหยุ่นของ  

อุปสงค์ต่อราคา 

ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย 

(A) กล้วยหอมเบอร์ใหญ่ 450.00 บาท/เข่ง 

(B) กล้วยไข่เบอร์ใหญ่ 37.50 บาท/หวี 

(C) กล้วยน้ าว้าเบอร์ใหญ่ 22.50 บาท/หวี 

  
กำรโฆษณำ และกำรส่งเสริมกำรขำย เป็นการน าเสนอต่อสาธารณชนบอกข่าวสารสินค้า

แก่คนจ านวนมากไม่เจาะจงเฉพาะตัวหรือกลุ่มข่าวสารตอ้งมีความเป็นสากล เข้าใจได้ท่ัวไป กระตุ้นให้เกิด

การรับรู้ และพฤติกรรมการซื้อการโฆษณา เป็นวิธีการน าเสนอต่อสาธารณชนโดยไม่ใช้ตัวบุคคล ระบุ

สินค้า บริการ หรือองค์กรท่ีเป็นเจ้าของสินค้าอย่างชัดเจน น าเสนอโดยการผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งล้วนแตต่้องใช้

งบประมาณค่าใช้จ่ายท้ังสิ้นการโฆษณามีบทบาทส าคัญต่อการท าธุรกิจ  เพราะเป็นการน าเสนอต่อ

สาธารณชนโดยไม่ใช้ตัวบุคคล แต่มีการระบุชื่อสินค้า บริการ หรือองค์กรท่ีเป็นเจ้าของสินค้าอย่างชัดเจน 

วัตถุประสงค์พ้ืนฐานของงานโฆษณา ได้แก่ 

1.การโฆษณาเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ เป็นการโฆษณาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า

และบริการสามารถท าได้หลายรูปแบบซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่การท าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 
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2.การโฆษณาเพ่ือให้ข่าวสาร เป็นการโฆษณาเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผู้บริโภค 

ซึ่งหลายประเภทและเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับทุกระบบของธุรกิจ อาทิ ข่าวสารการลงทุน ข่าวสารการผลิต 

ข่าวสารด้านการตลาด 

3.การโฆษณาเพ่ือชักจูงเป็นรูปแบบการโฆษณาท่ีจ าเป็นจะต้องสร้างแรงจูงใจให้ เกิดกั บ

ผู้บริโภค ท าให้ลูกค้าเกิดการคล้อยตามและตอ้งการท่ีจะซื้อสินค้าและบริการจากเรา 

การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีนอกเหนือไปจาการโฆษณา การตลาด

ทางตรง การขายโดยพนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ท่ีจัดขึน้เป็นคร้ังคราวเพ่ือกระตุน้ความสนใจ การ

ทดลองใช้หรือการซื้อของลูกค้าสุดท้าย บุคคลในช่องทางการตลาด หรือพนักงานขายของกิจการ การ

ส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้เพียงเคร่ืองมือเดียวได้ โดยท่ัวไปมักจะใช้ร่วมกับการโฆษณา การตลาด

ทางตรง หรือการขายโดยใช้พนักงานชาย เช่นโฆษณาให้รู้ว่ามีการลด แลก แจก แถม หรือ ส่งพนักงานขาย

ไปแจกสินค้าตัวอย่างตามบ้านเป็นต้น  ดังนั้น การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดท่ี

นอกเหนือจากการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการขายโดยพนักงานขาย โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ผู้บริโภคเกิดการซื้อหรือเพ่ิมยอดขายของกิจการ รวมถึงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคนกลางในการจัด

จ าหน่าย โดยการจัดและตกแต่งร้าน การแสดงสินค้า การสาธิตการใช้งาน และความพยายามทาง

การตลาดอื่นๆ ท่ีไม่ใช่งานดา้นการขายท่ีปฏิบัตอิยู่เป็นประจ า  

1.การส่งเสริมการขายเป็นการให้สิ่งจูงใจพิเศษเพ่ือกระตุน้ให้เกิดการซื้อ เช่น คูปอง ของแถม 

การชิงโชค การแลกซือ้ 

2.การส่งเสริมการขายเป็นเคร่ืองมือกระตุ้น กิจกรรมการส่งเสริมการขายมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

กระตุน้ให้เกิดการซื้อจ านวนมากขึน้ และสามารถตัดสินใจซื้อได้ในเวลาทีนทีทันใด 

3.การส่งเสริมการขายใช้ในการจูงใจกลุ่มตา่งๆ 3 กลุ่ม คือ 

- การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผู้บริโภค เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย เพ่ือ

จูงใจให้เกิดการซื้อจ านวนมากขึน้ ตัดสนิใจซื้อได้รวดเร็วขึน้ เกิดการทดลองใช้ ถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ดงึ 

- การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พ่อค้าคนกลาง ผู้ จัด

จ าหนา่ย หรือผู้ขาย ถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ผลัก 

เทคนคิการส่งเสริมการขายมุ่งเน้นผู้บริโภค  

1.การแจกของตัวอย่าง เป็นการแจกสินค้าท่ีผู้ผลิตจัดท าขึน้เป็นพิเศษ เพ่ือแจกฟรี เพ่ือให้

ลูกค้าได้ทดลองใช้ก่อน เพ่ือลูกค้าเกิดความพอใจหลังจากการได้ทดลองใช้ก็จะกลับมาซื้ออีกในภายหลัง 

ซึ่งนับว่าเป็นวิธีท่ีได้ผลดีท่ีสุด 
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2.การแจก คูปอง เป็นการส่งเส ริมการขายท่ีใช้ได้ผลท่ีดีท่ีสุ ด และได้รับความนิยมอ ย่าง

กว้างขวางมากท่ีสุด 

3.การให้ของแถม เป็นการส่งเสริมการอีกรูปแบบหนึ่งท่ีนักการตลาดใช้กันมานาน และได้รับ

ความนิยมอย่างกว้างขวาง การใช้ของแถมเป็นการเสนอสิ่งจูงใจพิเศษให้กับลูกค้าด้วยการแถมสินค้าหรือ

บริการบางอย่างฟรี หรือซื้อในราคาถูกพิเศษ 

4.การเพ่ิมขนาดบรรจุภัณฑ์ เป็นการส่งเสริมการขายท่ีจูงใจผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อท่ีได้ผลวิธี

หนึ่ง แทนท่ีจะเป็นการลดราคาให้กับผู้บริโภค 

จากการท่ีส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ได้ด าเนนิการลงพ้ืนท่ีศกึษาข้อมูลสภาพพ้ืนท่ี

ท่ัวไปและด าเนินการส่งเสริมการจัดตัง้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึง้ จังหวัด

ราชบุรี สามารถน าแนวความคิดและทฤษฎี Business Model Canvas มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ

กลุ่ม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกลุ่มก าหนดไว้ 
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- สภาเกษตรกรจังหวัด 

ราชบุรี ให้องค์ความรู้แก่

กลุ่ม 

- ปลูกกล้วยน้ าหว้า 

- แปรรูปผลผลิต 

- สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกล้วย

น้ าหว้า 

- แรงงานภายในท้องถิ่น 

- กล้วยผลสด 

- ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก

กล้วย 

- กล้วยตาก 

- กล้วยอบกรอบชนิดตา่งๆ 

- แจกของตัวอย่าง 

- แจกคูปองส่งเสริมการขาย 

- ให้ของแถม 

- เพ่ิมขนาดผลิตภัณฑ์ 

- ร้านของฝาก 

- พ่อค้ารับซื้อภายในท้องถิ่น 

- ร้านสะดวกซือ้ 

- พ่อค้าในพ้ืนท่ี 

- นักท่องเท่ียว 

- ร้านของฝาก 

 

- การขายผลสด 

- การขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย 
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ภำพกิจกรรมกำรจัดตั้งกลุ่ม 

ภำยใต้โครงกำรแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบลเป็นเกษตรกรรมอุตสำหกรรม  

วันศุกร์ท่ี 22 พฤษภำคม 2560 

       ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะนำวศรี อ ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี 
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ภำพกิจกรรมกำรจัดตั้งกลุ่ม 

ภำยใต้โครงกำรแผนพัฒนำเกษตรกรรมระดับต ำบลเป็นเกษตรกรรมอุตสำหกรรม  

วันศุกร์ท่ี 22 พฤษภำคม 2560 

       ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะนำวศรี อ ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี 
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ภาพกิจกรรมการจัดต้ังกลุ่ม 

 


