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การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพ 
ของเกษตรกร ในจังหวัดกําแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ผลท่ีเกิดกับชุมชนท่ีได้รับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
ปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพ (2) องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรใน
จังหวัดกําแพงเพชร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ท่ีมีประสบการณ์  
5 ปีข้ึนไป ในจังหวัดกําแพงเพชร โดยวิธีการเจาะจง จํานวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา
ผลการวิจัย พบว่า (1) ผลท่ีเกิดกับชุมชน คือ เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไข่ เกิดกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยขนาดเล็กในเครือญาติและเพื่อนบ้าน ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ชุมชนมีหลักสูตรท้องถ่ินเพ่ือ
การเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เยาวชนตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไข่พันธ์ุพื้นเมืองกําแพงเพชร 
ชุมชนมีองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง และชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสําคัญของจังหวัด ชุมชน
มีช่ือเสียง และได้รับการยอมรับจากสังคม (2) องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพ พบว่า 
องค์ความรู้ระยะก่อนปลูก คือ การเตรียมแปลงปลูก เตรียมขุดหลุมปลูกให้เหมาะสม การคัดเลือกและการดูแล 
หน่อพันธ์ุกล้วยไข่ การตัดหน่อและการปาดหน่อกล้วยไข่ ระยะปลูก คือ ความสะอาดของแปลงปลูก การให้นํ้าและปุ๋ย
อย่างสม่ําเสมอ การกําจัดวัชพืชและแมลง การพรวนดิน ระยะเก็บผลผลิต คือ การตัดปลีกล้วยไข่ การทําแนวกันลม 
การใช้ไม้คํ้ายันต้นกล้วย ระยะหลังการเก็บผลผลิต คือ ความสะอาดของแปลงปลูก การกําจัดวัชพืชและต้นท่ี เป็นโรค 
การบํารุงดิน การคัดเลือกหน่อพันธ์ุด้วยวิธีการตันหน่อและปาดหน่อกล้วยไข่ 
 
คําสําคัญ: การจัดการความรู้, ภูมิปัญญาท้องถ่ิน, กล้วยไข่, จังหวัดกําแพงเพชร 
 

Abstract 

This research aims to study ( 1 )  the effect of the knowledge management community on local 
knowledge, the quality of banana ( 2 )  knowledge of local wisdom, the quality of banana in the 
province.  Kamphaeng Phet Using qualitative research methodology.  The key informants are banana 
growers with 5  years experience in Kamphaeng Phet.  Analysis of data using descriptive analysis. The 
results showed that (1) the effect on the community was the grouping of farmers for the conservation 
of banana species.  Small group of farmers, relatives and neighbors.  The community is learning 
together.  The community has a local curriculum for elementary school students.  Young people are 
aware of the conservation of native banana species Kamphaengphet.  The community has new 
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knowledge.  Can be used to actually.  And the community is an important source of learning in the 
province.  Famous community ( 2 )  Knowledge of local knowledge, the quality of banana seedlings, 
the knowledge before planting is to prepare the transplant.  Prepare to dig well.  Selection and care 
of banana breeds.  The shoots and shoots of banana shoots are planted cleanly.  Watering and 
fertilizing regularly. Weeding and insects. Harvesting is the harvesting of banana. Winding The use of 
banana trees.  The post- harvest period is the cleanliness of the plot.  Weed control and soil 
maintenance, selection of shoots by sowing and slicing. 
 
Keywords: Knowledge Management, Local Knowledge, Banana, Kamphaeng Phet Province 
 

บทนํา 
 ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตกล้วยท่ีสําคัญแห่งหน่ึงของโลก มีกล้วยหลากหลายสายพันธ์ุ รสชาติดี เกษตรกร
ไทยนิยมปลูกกล้วยเน่ืองจากมีต้นทุนการผลิตท่ีต่ํา วิธีการเพาะปลูกและบํารุงดูแลรักษาท่ีง่ายให้ผลผลิตเร็ว อีกท้ังยัง
สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมท้ังตลาดท่ีมีความคล่องตัวสูงท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือส่งออก เกษตรกรจึงนิยมปลูกเพ่ือการค้า ไม่ว่าจะปลูกเป็นพืชหลักหรือปลูกแซมพืชอ่ืน เป็นการเพ่ิม
รายได้ให้แก่เกษตรกร ได้ในอีกทาง กล้วยท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูก ได้แก่ กล้วยหอม กล้วยหักมุก กล้วยไข่ และ
กล้วยนํ้าว้า...กล้วยไข่เป็นกล้วยท่ีได้รับความนิยมในการบริโภคโดยท่ัวไป โดยเฉพาะกล้วยไข่ท่ีสุกแล้ว เน่ืองจากรสชาติ
ดี อร่อย หวานหอม นุ่ม มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป เดิมการเพาะปลูกกล้วยไข่ในประเทศไทยเป็นการผลิตเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศ แต่ในปัจจุบันกล้วยไข่เป็นผลไม้ชนิดหน่ึงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีการขยายการ
เพาะปลูกกล้วยไข่เพ่ือทําการส่งออกไปยังต่างประเทศ เน่ืองจากกล้วยไข่เป็นผลไม้ท่ีถือได้ว่ามีศักยภาพในการส่งออกสงู 
เพราะเป็นผลไม้ท่ีสามารถเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิท่ีต่ําได้นาน จึงเอ้ืออํานวยต่อการส่งออกในด้านการผลิตน้ันก็สามารถ
ท่ีจะผลิตเพ่ือจําหน่ายได้ตลอดปี (บุษรา  ใจยศ, 2551, หน้า 1) 
 กล้วยไข่ในประเทศไทยน้ัน สายพันธ์ุท่ีนิยมปลูก คือ กล้วยไข่กําแพงเพชร เน่ืองจากกล้วยไข่ชอบดินดําปน
ทราย ดินร่วนท่ีมีการระบายนํ้าดี และมีนํ้าท่ีอุดมสมบูรณ์ ไม่ชอบแล้ง ไม่ชอบพ้ืนท่ีราบ ซ่ึงจังหวัดกําแพงเพชรน้ันมี
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมมาก จึงส่งผลให้กล้วยไข่กําแพงเพชรมีจุดเด่น คือ มีรสชาติหวาน เปลือก
บาง และเน้ือแน่นกว่ากล้วยไข่ในจังหวัดอ่ืนๆ ดังน้ันจึงถือได้ว่าจังหวัดกําแพงเพชรเป็นแหล่งผลิตกล้วยไข่ท่ีสําคัญของ
ประเทศ (เผด็จ  บุญทอง, 2554, หน้า 1) 
 การจัดการความรู้เป็นกระบวนการท่ีเป็นวงจรต่อเน่ือง ทําให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอซ่ึงมี
เป้าหมายเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาคน โดยมีความรู้และกระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ...การจัดการ
ความรู้ทําให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในองค์การให้มีความมั่นใจตนเองเป็นชุมชนท่ีเรียนรู้ร่วมกันท่ีมีการสั่งสม
และจัดระบบให้พร้อมในการนําไปใช้ประโยชน์ เพ่ือป้องกันการสูญหายของความรู้และภูมิปัญญา...ส่วนการจัดการ
ความรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชน หรือเรียกว่าการจัดการความรู้ชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีทําให้ชุมชนน้ันๆ อยู่ร่วมกันได้อย่าง
ปกติสุข และสามารถถ่ายทอดให้คนในชุมชนได้ และสามารถนํามาปฏิบัติได้ (นํ้าทิพย์  วิภาวิน, 2557, หน้า 7, 20, 22) 
 จากข้อมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า สถานการณ์การผลิตกล้วยไข่ของจังหวัด
กําแพงเพชรมีพ้ืนท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ เมื่อปี 2553 มีพ้ืนท่ีปลูก 2,746 ไร่  ปี 2554 มีพ้ืนท่ีปลูก 2,232 ไร่ 
ปี 2555 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 1,747 ไร่ มาปี 2556 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพียง 1,036.30 ไร่  ซ่ึงแนวโน้มการผลิตกล้วยไข่ของ
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เกษตรกรจังหวัดกําแพงเพชร ท่ีลดลงเน่ืองจากเกษตรกรประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ลมพายุพัดต้นกล้วยไข่ล้ม
เสียหาย ผลผลิตต่อไร่ลดลง ดินเสื่อมคุณภาพ โรคและแมลงระบาด ขาดแรงงานในครัวเรือน และกล้วยไข่มีการดูแล
มากกว่า พืชชนิดอ่ืน ทําให้เกษตรกรหันไปปลูกอ้อยหรือข้าวโพดแทน (วินัด  อ่วมอยู่, 2556, หน้า 3) 
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าการผลิตกล้วยไข่ซ่ึงเป็นผลไม้ท่ีเป็นสัญลักษณ์ประจําจังหวัดกําแพงเพชรมี
เกษตรกรลดพ้ืนท่ีการเพาะปลูกลดลง กล้วยไข่พันธ์ุกําแพงเพชรมีผลผลิตน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
และการปลูกกล้วยไข่ให้ได้คุณภาพต้องอาศัยความรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสั่งสมกันมาอย่างยาวนานจากประสบการณ์
ของเกษตรกรท่ีประสบผลสําเร็จซ่ึงเป็นการสืบทอดความรู้น้ีจากบรรพบุรุษท่ีแตกต่างกันออกไป ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาการปลูกกล้วยไข่คุณภาพ โดยอาศัยวิธีการจัดการความรู้เข้ามาเป็นเครื่องมือสกัดองค์ความรู้ เพ่ือรวบรวมองค์
ความรู้การปลูกกล้วยไข่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร
และสื่อสารไปยังกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดกับชุมชนท่ีได้รับการจัดการความรูภู้มิปัญญาท้องถ่ินการปลูกกล้วยไข่อย่างมี
คุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร 
 2.  เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัด
กําแพงเพชร 
 

กรอบแนวคิดการวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
 1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู ้
 2.  แนวคิดเก่ียวกับการปลูกกล้วยไข่ 
 3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 
 4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย  เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดกําแพงเพชร 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา/ตัวแปร  การวิจัยน้ีมุ่งศึกษาการจัดการความรู้ และผลท่ีเกิดกับชุมชนท่ีได้รับการ
จัดการความรู้การปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร  

การจัดการความรู ้

ภูมิปัญญาการปลูก

กล้วยไข่ 

องค์ความรู้ภูมิปัญญาการปลูกกล้วยไข่

อย่างมีคุณภาพ 
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 หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล คือ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกกล้วยไข่ไม่น้อยกว่า 5 ปี          
โดยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 6 คน ท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) จากเกษตรกร          
ผู้ปลูกกล้วยไข่ท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกกล้วยไข่ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยจะกําหนดแนวคําถาม          
ไว้อย่างกว้างๆ นอกจากน้ียังมีอุปกรณ์ช่วยในการสัมภาษณ์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์บันทึกภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหว 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ กระบวนการวิจัยในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยดําเนินการ
เก็บข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย โดยติดต่อประสานงานเป็นการส่วนตัวกับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 6 คน เพ่ือดําเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ระหว่างการพูดคุยในการสัมภาษณ์จะมีการขออนุญาตเพ่ือจดบันทึก บันทึกเสียง และ
ถ่ายภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การพรรณนาวิเคราะห์เน้ือหาอย่างเป็นระบบตามประเด็น
เน้ือหาท่ีศึกษา แบ่งแยกเป็นกลุ่มตามเน้ือหา ตัวแปร และประเด็นหลักตามท่ีกําหนด คัดสรรข้อมูลท่ีต้องการ ตัดทอน
ข้อมูลท่ีไม่เก่ียวข้องออกไป และนําข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 

ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกร 
ในจังหวัดกําแพงเพชร ผู้วิจัยแบ่งสรุปการวิจัยออกตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 1.  ผลท่ีเกิดกับชุมชนท่ีได้รับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของ
เกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า ชุมชนมีกระบวนการจัดการความรู้อย่างต่อเน่ืองแบบไม่เป็นทางการ และส่งผล
ต่อชุมชน คือ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากมีการบ่งชี้หรือระบุความรู้ คือทําให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อการอนุรักษ์สายพันธ์ุ
กล้วยไข่ เกิดกลุ่มเกษตรกรรายย่อยขนาดเล็กในเครือญาติและเพื่อนบ้าน ทําให้ชุมชนเกิดการเรียนรู ้ร่วมกัน 
เกิดความรักและสามัคคีกันในกลุ่มเกษตรกร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเกษตรกรด้วยกันเอง ชุมชนมี
การถ่ายทอดความรู้ และมีหลักสูตรการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เยาวชนอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไข่ 
พันธุ์พื้นเมืองกําแพงเพชร ชุมชนมีจุดเด่นเรื ่องการเกษตรกล้วยไข่ ชุมชนมีองค์ความรู ้ใหม่ๆ ที่สามารถนําไป
ประโยชน์ได้จริง ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของจังหวัด และเกษตรกรในชุมชนสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่บุคคลหรือชุมชนอื่นๆได้ ชุมชนมีความเจริญ มีคนรู้จักชุมชน ชุมชนมีชื่อเสียง และทําให้เกิดความสามัคคี
ระหว่างชุมชน ชุมชน มีผู้ท่ีมีความรู้เรื่องกล้วยไข่ ชุมชนได้รับการยอมรับจากสังคม 
 2.  องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร 
พบว่า มีองค์ความรู้  4 ระยะ ดังน้ี 
  2.1  องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพ ระยะก่อนปลูกจะต้องมีการเตรียม
แปลงปลูกโดยการกําจัดวัชพืชให้ดี เตรียมขุดหลุมปลูกให้เหมาะสมประมาณ 2x2 เมตร ความลึกพอประมาณให้มิด 
โคนต้น สําหรับการคัดเลือกและการดูแลหน่อพันธ์ุกล้วยไข่ จะต้องเลือกใช้หน่อท่ีสมบูรณ์ ลําต้นสวยงาม การดูแล 
หน่อพันธ์ุจะต้องใช้เทคนิคการตันหน่อและการปาดหน่อ เพ่ือให้หน่อกล้วยไข่มีโคนหรือเหง้าท่ีใหญ่สมบูรณ์แข็งแรง 
  2.2  องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพ ระยะปลูก ต้องดูแลเรื่องความ
สะอาดของสวน ควรให้โปร่งโล่ง ดูแลการให้นํ้าและปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอ กําจัดวัชพืชและแมลงในแปลงปลูก ตรวจสอบ 
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โคนต้นและรากกล้วยไข่ให้สามารถเกิดรากใหม่และหาอาหารได้อย่างสะดวกสมบูรณ์ด้วยการพรวนดินบริเวณรอบๆ   
โคนต้นและระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนต่อรากกล้วยไข่ 
  2.3  องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการปลูกกล้วยอย่างมีไข่คุณภาพ ระยะเก็บผลผลิตควรมีการดูแล
รักษาความสะอาดให้แปลงปลูกโปร่งโล่ง กําจัดวัชพืช โรคและแมลงศรัตรูกล้วยไข่ การตัดปลีกล้วยไข่ในระยะท่ี
เหมาะสม และการบํารุงรักษาให้นํ้าและปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอ ควรหมั่นสังเกตรอบๆ แปลงปลูก พร้อมกับการทําแนวกัน
ลม และหา  ไม้ค้ํายันต้นกล้วยท่ีมีขนาดเหมาะสมและแข็งแรง 
  2.4  องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพ ระยะหลังการเก็บผลผลิต ดูแล
รักษาความสะอาดของแปลงปลูกให้โปร่งโล่ง กําจัดวัชพืชและต้นท่ีเป็นโรค บํารุงรักษาดิน และคัดเลือกหน่อเพ่ือ
ขยายพันธ์ุ ด้วยวิธีการตันหน่อ ปาดหน่อกล้วย 
  สรุปองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัด
กําแพงเพชร แบ่งออกเป็นข้ันตอนต่างๆ ดังน้ี  
  1. การคัดเลือกหน่อพันธ์ุกล้วยไข่ ดังน้ี 
   1.1 การตันหน่อกล้วย 
   1.2 การปาดหน่อกล้วย 
   1.3 การขุดหน่อ และการเพาะชําหน่อ 
  2. การเตรยีมสถานท่ีปลูกกล้วยไข่ 
  3. การดูแลและบํารุงรักษากล้วยไข่ 
  4. โรคและการกําจัดโรคของกล้วยไข่ 
 

อภิปรายผล 
 1.  ผลท่ีเกิดกับชุมชนท่ีได้รับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของ
เกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า ชุมชนมีกระบวนการจัดการความรู้อย่างต่อเน่ืองแบบไม่เป็นทางการ และส่งผล
ต่อชุมชน คือ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากมีการบ่งชี้หรือระบุความรู้ คือทําให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อการอนุรักษ์สายพันธ์ุ
กล้วยไข่ เกิดกลุ่มเกษตรกรรายย่อยขนาดเล็กในเครือญาติและเพื่อนบ้าน ทําให้ชุมชนเกิดการเรียนรู ้ร่วมกัน  
เกิดความรักและสามัคคีกันในกลุ่มเกษตรกร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเกษตรกรด้วยกันเอง ชุมชนมี
การถ่ายทอดความรู้ และมีหลักสูตรการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เยาวชนอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไข่พันธ์ุ
พื้นเมืองกําแพงเพชร ชุมชนมีจุดเด่นเรื่องการเกษตรกล้วยไข่ ชุมชนมีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนําไปประโยชน์ 
ได้จริง ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู ้ที ่สําคัญของจังหวัด สอดคล้องกับสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร (2552) 
ทําการศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการปลูกกล้วยไข่ของจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า แนวทางพัฒนาการปลูกกล้วยไข่ของ
จังหวัดกําแพงเพชร มี 4 แนวทาง คือ 1) การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ 2) การให้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพผลผลิต การป้องกันโรคแมลง และการลดต้นทุนการผลิต 3) การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกลุ่มผู้ปลูกกล้วยไข่และ
สนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การสนับสนุนพันธ์ุเพ่ือการส่งออก การหาวิธีการเพ่ือชดเชยเมื่อกล้วยไข่ประสบภัย
ธรรมชาติ  เป็นต้น และ 4) ส่งเสริมการปรับระบบการปลูกกล้วยไข่เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายจากลมพายุและ
ตอบสนองตลาดต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าการจัดการความรู้และผลท่ีเกิดข้ึนทําให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มผลิตกล้วยไข่
และอนุรักษ์ สายพันธ์ุกล้วยไข่กําแพงเพชรอย่างเป็นรูปธรรมในการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและ
กันในกลุ่ม สอดคล้องกับเผด็จ  บุญทอง (2554) ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการผลิตกล้วยไข่ของเกษตรกร
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ตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า แนวทางพัฒนาการผลิตกล้วยไข่มีดังน้ี 1) ปรับปรุงโครงสร้าง
ของดินให้อุดมสมบูรณ์ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จัดให้มีการปลูกพืชหมุนเวียนหรือการปลูกพืชสลับพร้อมท้ังเก็บตัวอย่างดินไป
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 2) คัดเลือกพันธ์ุกล้วยท่ีเหมาะสมกับตลาดภายในประเทศ คือ พันธ์ุกําแพงเพชร และควร
คัดเลือกหน่อพันธ์ุ ท่ีมาจากแหล่งปราศจากโรคและเป็นหน่อพันธ์ุท่ีอยู่ในระยะใบแคบ 3) ตัดแต่งหน่อหน่อท่ีไม่สมบูรณ์
ท้ิงให้หมด 4) การใช้สารเคมีโดยต้องใช้สารเคมีท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับชนิดของศัตรูพืชหรือใช้สารอินทรีย์ท่ีสามารถ
ป้องกันกําจัดโรคและแมลง 5) ควรเก็บเก่ียวเมื่อตัดปลีกล้วยไข่แล้ว 45 วัน เครื่องมือเก็บเก่ียวผลผลิตกล้วยไข่ใช้มีดท่ี
คมและสะอาดตัดท่ีก้านของเครือ และระวังอย่าให้สัมผัสพ้ืนดิน เพ่ือป้องกันการบอบชํ้าและปนเป้ือน 6) การขนย้าย
จากต้นกล้วยควรใช้คนแบกหามมายังจุดรวบรวมและต้องมีวัสดุหนาและน่ิมวางค่ันระหว่างเครือกล้วยและรองพ้ืน ต้อง
วางในท่ีร่มท่ีมีอากาศถ่ายเท เพ่ือป้องกันผลกล้วยไข่ชํ้า 
 2.  องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร 
พบว่า มีองค์ความรู้  4 ระยะ คือ ระยะก่อนปลูก ระยะปลูก ระยะเก็บผลผลิตและระยะหลังการเก็บผลผลิต  
สรุปองค์ความรู้ภ ูม ิป ัญญาท้อง ถิ ่นการปลูกกล ้วยไข่อย่างม ีค ุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร 
ประกอบด้วย  (1) การคัดเลือกหน่อพันธ์ุกล้วยไข่ (2) การเตรียมสถานท่ีปลูกกล้วยไข่ (3) การดูแลและบํารุงรักษา
กล้วยไข่ (4) โรคและการกําจัดโรคของกล้วยไข่ สอดคล้องกับเผด็จ  บุญทอง (2554) ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการ
พัฒนาการผลิตกล้วยไข่ของเกษตรกรตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า (1) สภาพการปลูกกล้วย
ไข่ของเกษตรกรมีการใช้พันธ์ุกําแพงเพชรปลูกเพ่ือการค้า ระยะการปลูกส่วนใหญ่จะปลูกระหว่างต้นระหว่างแถว 2x2 
เมตร จะมีการตัดแต่งหน่อทุกระยะการเจริญเติบโตและหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต การให้ปุ๋ยเคมีสําหรับกล้วยไข่ท่ีให้
ผลผลิต แล้วมีการให้ปุ๋ย 2 ครั้ง ได้แก่ หลังจากการปลูกประมาณ 1 เดือน และหลังการเก็บเก่ียว 1 เดือน ปุ๋ยเคมีท่ีใช้
ได้แก่ สูตร 15-15-15, 46-0-0  ใส่ครั้งละ 0.5-1 กิโลกรัมต่อต้น ส่วนปุ๋ยอินทรีย์จะให้มูลไก่และกากชานอ้อย อัตราไร่
ละ 1,000 กิโลกรัม การให้นํ้า แบบสูบลาด การจัดการวัชพืชมี 2 วิธี ได้แก่ การใช้กลวิธีร่วมกับสารเคมีและ การใช้
สารเคมี หรือกลวิธีอย่างใดอย่างหน่ึง แมลงศัตรูไม่พบ การเก็บเก่ียวจะใช้การสังเกตก่อนเก็บผลผลิต ได้แก่ การนับอายุ 
ดูสีเหลี่ยมของผล ดูขนาดผล และ  นับวันท่ีกล้วยไข่ออกดอกบานถึงวันเก็บเก่ียวประมาณ 45 วัน ท้ังน้ีจะเห็นได้ว่าองค์
ความรู้การปลูกกล้วยไข่คุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชรจะมีวิธีการท่ีคล้ายคลงึกันตั้งแต่การเตรียมการปลกู 
การดูแลรักษา น่ันแสดงให้เห็นว่า องค์ความรู้ดังกล่าวนับเป็นองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือประสบการณ์ของ
เกษตรกรท่ีสั่งสมหรือได้รับการสืบทอดกันมา และสอดคล้องกับสันติพงษ์  ศุภกิจเจริญ (2556) ทําการศึกษาเรื่องปัจจัย
ท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า วิธีการปลูกกล้วยไข่เป็นปัจจัยท่ีมี
ความสําคัญท่ีสุด มีผลต่อโอกาสท่ีจะปลูกกล้วยไข่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.17 รองลงมา ได้แก่ การส่งเสริมการปลูกจาก
ภาครัฐ ภาครัฐให้ความรู้ในการปลูกอย่างชัดเจน การจัดหาตลาดโดยภาครัฐ วิธีการดูแลรักษากล้วยไข่ ราคามีผลต่อ
การปลูกกล้วยไข่ และการสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ แสดงว่าองค์ความรู้ท่ีสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษเป็นภูมิปัญญาท่ี
เหมาะสมเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปลูกกล้วยไข่คุณภาพในจังหวัดกําแพงเพชรต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการนําไปใช้พัฒนาการปลูกกล้วยไข่คุณภาพสาํหรับเกษตรกร 
ดังน้ี 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

  1. กลุ่มเกษตรกรหรือชุมชนควรมกีารนําองค์ความรูด้ังกล่าวเผยแพร่สูส่มาชิกเกษตรกรในการจัดการ
แปลงปลูกกล้วยไข่ให้มีคณุภาพอยา่งท่ัวถึง พร้อมมีการทําลองใช้องค์ความรู้และประเมินผลท่ีไดร้ับเพ่ือปรับใช้ให้
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างกัน 

  2.  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําองค์ความรู้การปลูกกล้วยไข่คณุภาพเผยแพร่และส่งเสริมการให้ความรู ้
แก่เกษตรกร และเยาวชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย เพ่ือการอนุรักษ์ สืบสานวิธีการปลูกกล้วยไข่คณุภาพต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1.  ควรศึกษาวิจัยเชิงทดลองโดยการนําองค์ความรูด้ังกล่าวมาใช้ในการศึกษาวิจัยให้เหมาะสมกับ
สภาพบริบทหรือแตล่ะพ้ืนท่ีต่อไป 
  2.  ควรศึกษาวิจัยประเด็นการคิดต้นทุนการผลิต จากการใช้องค์ความรู้ดังกลา่วในการปลูกกล้วยไข่
คุณภาพให้มตี้นทุนการผลติท่ีเหมาะสม 
  3.  ควรศึกษาวิจัยโดยมีการเปรียบเทียบระหว่างการปลูกกล้วยไข่พันธ์ุพ้ืนเมือง และกล้วยไข่พันธ์ุอ่ืนๆ 
ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน 
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