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ชนิดและอายุของพืชหลกัที่มกีารปลูกแซมด้วยกล้วยไข่ ในจังหวัดจันทบุรี 
The Kinds and Ages of Main Crops as Intercropping with Emperor Bananas in Chanthaburi. 
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บทคัดย่อ 
 ด าเนินการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ในบางพื้นที่เป้าหมายของ จ.จันทบุรี ได้แก่ อ.แก่งหางแมว ใน
พื้นที่ ต.ขุนซ่อง ต.พวา ต.เขาวงกต อ.นายายอาม ในพ้ืนท่ี ต.วังใหม่ อ.ท่าใหม่ ในพื้นที่ ต.ทุ่งเบญจา และอ.เขาคิชฌกูฎในพื้นที่ ต.คลอง
พลู ต.พลวง ต.จันทเขลม ต.ชากไทย ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2554 จ านวนรวม 80 ราย พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่คือประมาณ 85.7% 
มีการปลูกกล้วยไข่เป็นพืชแซมในพืชหลัก โดย 31.2% ปลูกกล้วยไข่แซมในสวนทุเรียน รองลงไปได้แก่การปลูกกล้วยไข่แซมในมังคุด 
เงาะ และลองกอง ซึ่งมีปริมาณคิดเป็น 25.7% 13.8% และ 11.9% ตามล าดับ ในขณะที่มีการปลูกกล้วยไข่แซมในพืชอื่นค่อนข้างน้อย 
โดยที่อายุของพืชหลักโดยรวม ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0-5 ปี คิดเป็น 36.3% รองลงไปพบว่าพืชหลักมีอายุอยู่ระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็น 
20.0%  
ค าส าคัญ : กล้วยไข;่ พืชหลัก; การปลูกแซม    

 

Abstract 
 The study was conducted by interviewing emperor banana growers in some target area of Chanthaburi 
province, i.e. Tambol Khun Song, Tambol Pha Wa, Tambol Kao Wong Kod in Kang Hang Maew District, Tambol 
Wang Mai in Na Yai Am District, Tambol Tung Banja in Tha Mai District, Tambol Klong Plu, Tambol Phlung, Tambol 
Chanta Klam, Tambol Chag Thai in Khitchakut District in February 2011 for 80 samples. There found that most 
farmers are estimated 85.7% to have grown emperor bananas as the main crop plants. By 31.2% grow emperor 
bananas in the durian orchard, subsequent to the planting of emperor bananas in orchards of mangosteen, 
rambutan and longkong, which accounted for 25.7%, 13.8% and 11.9%, respectively. While emperor banana 
planting in other crop plants was relatively little. The age of the main crop plant as a whole, most of the them 
between 0-5 years was 36.3%, followed by the main crop plant was between 6-10 years, 20.0%. 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันในพื้นที่ จ.จันทบุรีเกษตรกรนิยมปลูกกล้วยไข่เป็นพืชแซมในสวนผลไม้จ านวนมาก  โดยมีข้อมูลว่าในปี 2552 มี
เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่ถึง 5,165 ราย คิดเป็นพื้นที่ปลูกทั้งหมด 18,701 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ให้ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวกล้วยได้แล้ว 
16,574 ไร่ โดยมีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 1,602 กิโลกรัม ต่อไร่ คิดเป็นผลผลิตโดยรวม 26,552 ตัน มีมูลค่า 330 ล้านบาท โดยเฉลี่ยแล้ว
เกษตรกรใช้ต้นทุนในการผลิตเท่ากับ 6.85 บาทต่อกิโลกรัม [1] และในบ้างช่วงของรอบปีราคากล้วยไข่เพื่อการส่งออกมีราคาสูงถึง 90 
บาทต่อกิโลกรัม [2] ซึ่งเกษตรกรบางรายที่ปลูกกล้วยไข่เป็นพืชแซมในสวนผลไม้เช่นในสวนทุเรียนหรือมังคุดอาจมีรายได้ถึงเดือนละ 
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50,000 บาทจากการจ าหน่ายกล้วยไข่ส่งออก [3] เพื่อท่ีจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงลักษณะการปลกูกล้วยไข่ของเกษตรกรในจังหวัดจันทบรุี 
ในการที่จะได้น าไปประกอบการตัดสินในและวางแผนในการส่งเสริมและแนะน าให้กับเกษตรต่อไปของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย  
 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่เป้าหมายได้แก่ อ.แก่งหางแมว และอ.เขาคิชฌกฎ  จ.จันทบุรี 
ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2554 จ านวนรวม 80 คน (ตามแบบสอบถามแนบ) แล้วน าเอาข้อมูลมาแจกแจงเป็นแผนภาพโดยใช้โปรแกรม 
SPSS v.16 
 
3. ผลการวิจัย 
 เกษตรกรส่วนใหญ่คือประมาณ 85.7% มีการปลูกกล้วยไข่เป็นพืชแซมในพืชหลัก มีเพียง 14.3% ที่ปลูกกล้วยไข่เชิงเดี่ยว 
(รูปที่ 1) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายพืชหลัก ที่มีการปลูกกล้วยไข่เป็นพืชแซมนั้น พบว่า 31.2% ปลูกกล้วยไข่แซมในสวนทุเรียน รองลง
ไปได้แก่การปลูกกล้วยไข่แซมในมังคุด เงาะ และลองกอง ซึ่งมีปริมาณคิดเป็น 25.7% 13.8% และ 11.9% ตามล าดับ ในขณะที่มีการ
ปลูกกล้วยไข่แซมในพืชอื่นค่อนข้างน้อย เช่น การปลูกกล้วยไข่แซมในสวนยางพารา 6.4% ปลูกแซมในสวนพริกไทย 1.8% และมีการ
ปลูกกล้วยไข่แซมในสวนฝรั่ง มะพร้าว ขนุนเพียง 0.9% โดยมี 4.6% ที่ไม่ได้ระบุชนิดของพืชหลักซึ่งปลูกแซมด้วยกล้วยไข่ (รูปที่ 2) 
ในขณะที่อายุของพืชหลักโดยรวม ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0-5 ปี คิดเป็น 36.3% รองลงไปพบว่าพืชหลักมีอายุอยู่ระหว่าง 6-10 ปี คิด
เป็น 20.0% และพืชหลักท่ีมีอายุระหว่าง 16-20 ปี มี 11.3% โดยพืชหลักท่ีมีอายุ 26-30 ปี มีจ านวนเท่ากับการไม่ระบุชนิดพืชหลัก ซึ่ง
เท่ากับ 10.0% พืชหลักที่มีอายุ 21-25 ปี มีจ านวน 6.3% พืชหลักที่มีอายุเกิน 30 ปี มี 5.0% และพืชหลักที่มีอายุ 11-15 ปี มีเพียง 
1.3% (รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 1  แสดงลักษณะปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในจังหวัดจันทบรีุ 
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รูปที่ 2  แสดงชนิดของพืชหลกัทีม่ีการปลูกแซมด้วยกล้วยไขข่องเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี 

 
รูปที่ 3  แสดงช่วงอายุของพืชหลักที่มีการปลกูแซมด้วยกล้วยไขข่องเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี 

 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการด าเนินการเก็บข้อมูลของเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่จ านวน 80 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในพื้นที่ อ.แก่งหางแมว 
และอ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี นั้นพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปลูกกล้วยไข่เป็นพืชแซม ซึ่งส่วนใหญ่พืชหลักจะเป็นแปลงไม้ผล ได้แก่
ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในขณะที่พืชหลักชนิดอื่น เช่น ยางพารา พริกไทย มีการปลูกกล้วยไข่แซมค่อนข้างน้อย ในขณะที่การ
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ปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ เช่นที่ จ.ก าแพงเพชร นั้นส่วนใหญ่จะมีการปลูกกล้วยไข่แบบพืชเชิงเดี่ยวแบบพืชหลัก เหตุที่
การปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี จ.จันทบุรีส่วนใหญ่เป็นพืชแซมน่าจะเนื่องมาจากในพ้ืนท่ีนี้มีสภาพความเหมาะสมในการปลูกไม้
ผลยืนต้นเขตร้อนช้ืน พวก ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง มาก่อน กล้วยไข่ซึ่งเป็นพืชที่แม้จะมีการน ามาปลูกในพื้นที่มาหลายสิบปี แต่ก็
ปลูกในสวนปะปนกับกล้วยชนิดอื่น เช่นกล้วยหอม กล้วยน้ าว้า เป็นต้น การปลูกกล้วยไข่ใน จ.จันทบุรี พึ่งจะมีกระแสปลูกเพิ่มขึ้น
ในช่วงราวไม่ถึงสิบปีท่ีผ่านมา เนื่องจากมีช่องทางการส่งออกไปจีน แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรใน จ.จันทบุรี ก็มีส่วนน้อยที่ปลูกกล้วยไข่
ในแปลงแบบเชิงเดี่ยว ส่วนใหญ่ยังคงปลูกไม้ผลเป็นพืชหลัก แต่น ามากล้วยไข่มาปลูกเป็นพืชแซมเพื่อเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง ถึงแม้ว่า
การปลูกกล้วยไข่แบบพืชแซมในแปลงปลูกพืชหลัก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นแปลงไม้ผลนั้น จะก่อให้เกิดอุปสรรคในแง่ของการจัดการ 
การบังแสงของพืชหลัก ท าให้ต้นกล้วยไข่สูง ไม่สะดวกต่อการห่อผลและการเก็บเกี่ยวอยู่บ้าง แต่ข้อดีของการปลูกแบบผสมผสานนี้ ก็มี
เช่นในแง่ของการที่กล้วยไข่ได้รับน้ าและปุ๋ยจากการที่เกษตรกรจัดการให้กับพืชหลักอยู่แล้ว และในแง่ของการที่พืชหลักช่วยบังกระแส
ลมแรง ที่จะมีผลท าให้ใบกล้วยแตกกระทบกับผลผลิต และเกิดการหักล้มเสียหายได้  โดยทั่วไปเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีนิยมปลูก
กล้วยไข่แซมในสวนผลไม้มากกว่าพืชหลักชนิดอื่น ซึ่งสอดคล้องกับการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ เนื่องจากการปลูกกล้วยไข่ในพืชอื่นเช่น 
ยางพารา นั้นสามารถท าได้ในระยะเวลาที่จ ากัด ในช่วงระยะเวลาแค่ 3 ปีแรก เพราะหลังจากที่ต้นยางพาราโตกว่านี้ จะบังแสงจนไม่
สามารถปลูกกล้วยไข่ได้อีกต่อไป [2] 
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