
ทดสอบเปรียบเทียบระบบการผลิตลําไยแบบพุมเตี้ยกับแบบเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

Compare Longan  Prunning between Low Canopy and Farmer Method  

In Chiangrai Area 

 

วีระ  วรปตริังสี 1 ปฏิพัทธ  ใจปน 1/ ศศิธร  วรปติรังสี 1/ กฤษณะ  หาญพิพัฒน 1/ วิมล  แกวสดีา1/ อนุ  สุวรรณโฉม 1/      

ศิริพร   หัสสรังสี 2/ ปริศนา  หาญวิริยะพันธ2/ วัชรพล บําเพ็ญอยู 1/ ศักดิ์โสภณ  อั้งสกุล1/ 

 

บทคัดยอ 

 

ทดสอบระบบการผลิตลําไยแบบพุมเตี้ย และแบบเกษตรกร โดยใชแปลงเกษตรกรในแหลงผลิตตางๆ ของ

เขต จ.เชียงราย จํานวน 10 แปลง  แตละแปลงสุมคัดเลือกตนลําไย จํานวน 20 ตน  แบงเปน 2 ซ้ํา 2 กรรมวิธีๆ 

ละ 5 ตน เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี T-test  ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึงกันยายน 2554 ผลการ

ทดสอบ พบวาระบบการผลิตลําไยแบบพุมเตี้ยไมทําใหลําไยมีการออกดอกแตกตางกันทางสถิติกับระบบการผลิต

แบบเกษตรกร (พุมสูง) ที่ระยะ2ปแรก แตสําหรับในปที่3 ระบบการผลิตแบบพุมเตี้ยจะทําใหลําไยออกดอกดีกวา

แบบเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ สําหรับการติดผล พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติทั้ง3ปของทั้ง2ระบบการ

ผลิต  สวนผลผลิตเฉลี่ยตอตน  พบวาในปแรก (2552)  ระบบการผลิตแบบพุมเตี้ยจะมีผลผลิตตอตนต่ํากวาแบบ

เกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ  แตไมแตกตางกันทางสถิติในปที่2และ3 (2553-2554)    สําหรับคาประสิทธิภาพการ

เก็บเกี่ยว (กก./ชม./แรง)  พบวา การผลิตแบบพุมเตี้ยจะมีคาประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวสูงกวาการผลิตแบบ

เกษตรกรอยางมีนัยสําคัญยิ่งทั้ง 3 ป  และเมื่อคํานวณรายไดสุทธิเฉลี่ยตอตนพบวาระบบการผลิตแบบพุมเตี้ยจะ

เริ่มมากกวาการผลิตแบบเดิมของเกษตรกรในปที่ 3 
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คํานํา 

 

ลําไย ( longan, Dimocarpus longan Lour. ) เปนพืชไมผลที่สําคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายโดย

ปจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกท้ังสิ้น 154,204 ไร  โดยเปนสวนที่ใหผลผลิตแลว จํานวน 120,715 ไร  ซึ่งกวา 90% เปนสวน

ที่มีอายุมากกวา 10 ปขึ้นไป (สนง.ฯ เกษตรจังหวัดเชียงราย, 2549)  ซึ่งสวนเหลานี้เกษตรกรยังใชวิธีการดูแล  ตัด

แตงกิ่งแบบปลอยพุมใหสูงและโปรงตามคําแนะนําจากทางราชการ และการปฏิบัติสืบตอกันมานับสิบป  ซึ่งวิธีการ

ดังกลาวนี้นับวาเปนปญหาอยางมากในเรื่องของการดูแลรักษา  การพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยวที่

จําเปนตองใชแรงงานมากขึ้น  ทําใหตนทุนในการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นตามไปดวย ประกอบกับปญหาราคา

ลําไยตกต่ํา  จึงจําเปนตองลดตนทุนในการจัดการสวนลําไยลงมาเพ่ือใหเกษตรกรสามารถอยูรอดได  โดยวิธีการลด

ตนทุนของการผลิตลําไยทางหนึ่งก็คือ  การลดความสูงของทรงพุมลําไยลง  อันจะทําใหเกษตรกรสามารถลด

ตนทุนในแงของการจางแรงงานการจัดการตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องการดูแลรักษา  การตัดแตงกิ่ง  การควบคุม

คุณภาพ  ตลอดจนการเก็บเกี่ยว  ซึ่งสามารถทําไดงายสะดวกและรวดเร็ว ในปจจุบันจากการศึกษาโดยกรม

วิชาการเกษตรและหนวยงานของรัฐไดแกมหาวิทยาลัยตางๆไดมีคํา แนะนํา เกี่ยวกับการควบคุมทรงพุมใหเตี้ยลง  

โดยแนะนําใหมีการตัดแตงกิ่งแบบใหม  เชน บุญแถม (2544), พิทยาและพาวิน (2545), และพิชิต (2543)  ที่

กําหนดทรงพุมลําไยใหมีความสูงระดับ 2-3 เมตร โดยตัดแตงกิ่งแบบ open center หรือรูปทรงกระทะหงาย  ซึ่ง

จะทําใหลําไยมีการออกดอก และผลผลิตที่ไดจะมีคุณภาพตลอดจนสีผลดีกวาการตัดแตงกิ่งแบบเดิม   อยางไรก็

ตามเกษตรกรสวนใหญยังลังเลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิต วาระบบการจัดการแบบพุมเตี้ยนี้จะสามารถใหผลผลิต

ไดมากเทากับระบบการจัดการแบบเดิมๆ ที่เกษตรกรปฏิบัติกันมาแตกอนหรือไม และยังไมเคยมีการทดสอบใชใน

พื้นที่ของเกษตรกรจริงๆ มากอน  นอกจากนี้รายงานการศึกษาสวนใหญเปนการทดสอบในแปลงลําไยที่มีอายุไม

มาก (3-5 ป) ซึ่งทําใหการสรางพุมใหมสําหรับลําไยทําไดงาย  แตสําหรับสวนลําไยท่ีมีอายุมากกวา 10 ปขึ้นไป ซึ่ง

มีประมาณ 80% ของพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย การปรับเปลี่ยนพุมลําไยจากพุมสูงมาเปนพุมเตี้ย  นับวาทําได

ยุงยากกวา  โอกาสการไดผลผลิตใกลเคียงกับแบบพุมสูงในความคิดของเกษตรกรจึงยังไมเชื่อมั่นนัก  จึง

จําเปนตองศึกษา และทดสอบระบบการผลิตแบบพุมเตี้ยตลอดจนผลกระทบในระยะปรับเปลี่ยนจากลําไยทรงพุม

สูงเปนลําไยทรงพุมเตี้ย วาจะมีความเหมาะสม คุมคา สามารถลดตนทุน ตลอดจนเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร

ชาวสวนลําไยในเขต จ.เชียงรายไดจริงหรือไม เพื่อเปนขอมูลใหแกเกษตรกรใชตัดสินใจเลือกระบบการผลิตที่

เหมาะสมของตนเองตอไป 
 

วิธีดําเนินการ 

 

วิธีการ 



 วางแผนการทดสอบเทคโนโลยีระบบการผลิตลําไย 2 กรรมวิธี ไดแก 

 กรรมวิธีที่ 1  ระบบการผลิตลําไยแบบพุมเตี้ย 

 กรรมวิธีที่ 2  ระบบการผลิตลําไยแบบเกษตรกร 

 

 วิธีการดําเนินการทดสอบ  

1.  สุมเลือกสวนลําไยที่มีอายุมากกวา 10 ป และทรงพุมสูงมากกวา 4 เมตร จํานวน 10 สวนในแหลง

ผลิตตางๆ ของจังหวัดเชียงรายคัดเลือกตนทดลองลําไย จํานวน 20 ตน ในแตละสวน กําหนดกรรมวิธีตาม

แผนการทดสอบลงบนตนทดลอง โดย 

 กรรมวิธีที่ 1  ทําการตัดแตงก่ิงลําไยแบบ open center และควบคุมทรงพุมใหสูงไมเกิน 2 เมตร  

 กรรมวิธีที่ 2  ทําการตัดแตงก่ิงทรงพุมตามแบบเดิมของเกษตรกร โดยตัดแตงใหโปรงและปลอยพุมสูง                    

 2. หลังตัดแตงก่ิงควบคุมทรงพุมแลว บํารุงตนลําไยตามปกติ  โดยดูแลรักษา ใหปุยและน้ําตามคําแนะนํา  

    GAPลําไย 

 3. การบันทึกขอมูล  

      3.1 บันทึกสภาพตนกอนและหลังการควบคุมทรงพุม 

      3.2 บันทึกขอมูลการออกดอก การติดผล ผลผลิต 

      3.3 บันทึกระยะเวลาการเขาปฏิบัติงานของแรงงานตอตนลําไยแตละกรรมวิธีเมื่อเก็บเก่ียวเพื่อ

คํานวณคาประสิทธิภาพการเก็บเก่ียว ( กก./ชม./แรง ) 

 4. วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาเฉลี่ย โดยวิธี T-test 

 

เวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลาดําเนินการ 

  เริ่มตน   ตุลาคม   2550  

  สิ้นสุด   กันยายน 2554 

 

 สถานที่ดําเนินการ 

 สวนลําไยเกษตรกรในแหลงผลิตตางๆ ของจังหวัดเชียงราย จํานวน 10 ราย พื้นที่รายละ 2 ไร 

โดยแบงเปนกลุมลําไยตามอายุไดดังนี้ 

1. กลุมลําไยอายุ 1. นายสุขใจ  เขื่อนเพชร 11 ม. 19 ต.หวยสัก  อ.เมือง จ.เชียงราย 

10-15 ป 2. นายศรีผัด  หมูเกรียง 329 ม. 14 ต.หวยสัก  อ.เมือง จ.เชียงราย 

 3. นางวิธัญญา  วรสิทธิ์เดชา 156 ม.9 ต.จอมหมอกแกว  อ.แมลาว จ.เชียงราย 

 4. นายจันทรคํา  พรมศรี 

 

328 ม. 12 ต.หวยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 

2. กลุมลําไยอายุ 1. นายทอง  พุทธวงศ 238 ม. 17 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 



16-20 ป 2. นายวิรัตน  คํายอด 120 ม. 4 ต.แมออ อ.พาน จ.เชียงราย 

 3. นายคงศักดิ์  โตบรรลือภพ 132 ม. 1 ต.ปาแงะ  อ.ปาแดด  จ.เชียงราย 

 4. นายนิพนธ  สารกอย 

 

363 ม. 24 ต.หวยสัก  อ.เมือง จ.เชียงราย 

3. กลุมลําไยอายุ 1. นายทักษิณ  วันทา 76 ม.6 ต.หวยสัก  อ.หวยสัก  จ.เชียงราย 

อายุมากกวา 20 ป 2. นายบุญชวย  นรเกต 62 ม. 4  ต.แมออ  อ.พาน จ.เชียงราย 
 
 

ผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

 ทดสอบเปรียบเทียบระบบการผลิตลําไยโดยการตัดแตงกิ่ง และควบคุมทรงพุมตนลําไย 2 รูปแบบ ไดแก 

แบบพุมเตี้ย และแบบเกษตรกรหรือแบบพุมสูง  ดําเนินการระหวางป 2551-2554  ทั้งนี้ในชวง ต.ค.-ธ.ค. 2550 

เมื่อเขาสํารวจและคัดเลือกแปลงทดสอบนั้นตนลําไยไดออกดอกติดผลแลว  จึงดําเนินการไดเพียงคัดเลือกตน  วาง

แผนการทดลอง และกําหนดกรรมวิธีลงบนตนทดลองเทานั้น  โดยเริ่มดําเนินการตัดแตงตนลําไยตามกรรมวิธีได  

หลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม  2551 แลว  จึงมีผลการทดลองผลผลิตลําไยเฉพาะ

ป 2552 2553และ 2554เทานั้น  นอกจากนี้ในป2554แปลงทดสอบของนายสุขใจ เขื่อนเพชร และแปลงของนาง

วิธัญญา  วรสิทธิ์เดชา ไดเลิกทําสวนลําไย จึงมีขอมูลเพียง8แปลง  โดยมีผลการทดลองดั้งนี ้

 

1. การออกดอก 

 จากการตรวจวัดเปอรเซ็นตการออกดอกของลําไยในแตละกรรมวิธี  ดังแสดงไวในตารางที่ 1  พบวา 

ลําไยมีการออกดอกโดยรวมในป 2552  มากกวาในป 2553และ2554  ในทุกแปลงทดสอบ  ยกเวนแปลงนายบุญ

ชวยที่มีการออกดอกของลําไยป 2553 ดีกวาปอื่นๆ   

 เมื่อพิจารณาจากกลุมอายุลําไย  จะเห็นไดวาในกลุมลําไยที่มีอายุ 10-15 ป การตัดแตงทรงพุมแบบเตี้ย 

จะมีผลทําใหลําไยมีเปอรเซ็นตการออกดอกเฉลี่ยตอตนสูงกวาการตัดแตงแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญถึง 3 แปลงในป 

2552 ขณะท่ี ในป 2553 ซึ่งลําไยออกดอกนอยเปนสวนใหญ   พบวาลําไยจะมีเปอรเซ็นตการออกดอกไมแตกตาง

ทางสถิติในเกือบทุกแปลงทดสอบ  สวนป2554ลําไยที่ตัดแตงแบบพุมเตี้ยจะออกดอกดีกวาแบบเกษตรกร 

       สําหรับกลุมลําไยอายุ 16-20 ป และมากกวา 20 ป  การตัดแตงกิ่งลําไยท้ังแบบพุมเตี้ยและแบบเกษตรกร

ไมทําใหลําไยมีเปอรเซ็นตการออกดอกแตกตางกันทางสถิติแตอยางใดในป 2552  ขณะที่ป 2553 และ 2554 

พบวา การออกดอกของกรรมวิธีแบบพุมเตี้ย  ลําไยจะออกดอกมากกวากรรมวิธีแบบเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ 2 

และ 3 แปลงตามลําดับ 

( ตารางที่1) 

 เมื่อพิจารณาโดยรวมทุกแปลง พบวากรรมวิธีการผลิตแบบพุมเตี้ยและแบบเกษตรกรไมมีความแตกตาง

ทางสถิติในสวนของการออกดอกของลําไยในป 2552 และ2553 แตมีแนวโนมวาการตัดแตงกิ่งลําไยแบบพุมเตี้ย



จะทําใหตนลําไยมีเปอรเซ็นตการออกดอกเฉลี่ยตอตนสูงกวาแบบเกษตรกร คือ 89.08 กับ 80.91    และ 41.97 

กับ 37.07%  ในป 2552 และ 2553 ตามลําดับ สวนในป 2554 พบวา การตัดแตงกิ่งแบบพุมเตี้ยจะทําใหลําไย

ออกดอก 65.85% ซึ่งมากกวาอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับการตัดแตงกิ่งแบบเดิมที่ทําใหลําไยออกดอก 43.69%  

 จากการที่ตนลําไยกลุมอายุ 10-15 ป  การตัดแตงกิ่งแบบพุมเตี้ยมีเปอรเซ็นตการออกดอกเฉลี่ยของตน

ลําไยสูงกวาอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีการตัดแตงกิ่งแบบเกษตรกรในปแรกหลังตัดแตงกิ่ง (ป 2552)  ขณะที่ใน

กลุมลําไยอายุมากกวา 15 ป  ไมพบความแตกตางกัน นาจะเปนผลมาจากตนลําไยที่อายุไมมาก  การควบคุมทรง

พุมลําไยใหเตี้ยโดยการตัดแตงกิ่ง        ตนลําไยสามารถฟนตัวไดเร็วกวาตนลําไยที่มีอายุมาก  เนื่องจากการ

สูญเสียกิ่งใบจากการตัดแตงกิ่งจะนอยกวาตนลําไยท่ีอายุมาก   ในกลุมลําไยอายุมากกวา 20 ป พบวา หลังตัดแตง

กิ่งแบบพุมเตี้ยในปที่ 3 (2554)  จะเริ่มทําใหลําไยมีการออกดอกดีกวาแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญ   ขณะที่ 2 ปแรก

ไมแตกตางกัน 

 

2. จํานวนผลตอชอ 

 จากการตรวจนับการติดผลของลําไยจากกรรมวิธีตางๆ แสดงไวในตารางที่ 2  พบวา ในป 2552  ซึ่งเปน

ปที่ลําไยมีการออกดอกดี การตัดแตงทรงพุมแบบเตี้ยไมทําใหลําไยมีการติดผลแตกตางกับการตัดแตงทรงพุมแบบ

เกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ คือ มีการติดผลเฉลี่ย 10.5 กับ 8.9 ผล/ชอ  ตามลําดับ  และเมื่อพิจารณาแตละแปลง

ทดสอบ  พบวา สวนใหญมีการติดผลไมแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญของแตละกรรมวิธี  มีเพียงแปลง

ทดสอบของนายศรีผัด  และนาย บุญชวย เทานั้นที่กรรมวิธีการตัดแตงกิ่งแบบพุมเตี้ย  ลําไยจะมีการติดผลดีกวา

กรรมวิธีตัดแตงก่ิงแบบเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ คือ 18.2 กับ 14.6   และ 17.7 กับ 8.7 ผล/ชอ ตามลําดับ 

 สําหรับป 2553  ซึ่งลําไยมีการออกดอกนอย  ซึ่งนาจะเนื่องมาจากสภาพความสมบูรณของตนต่ํา  จาก

การออกดอกติดผลมากในป 2552  แมจะมีถึง 4 แปลง ที่กรรมวิธีการตัดแตงกิ่งแบบพุมเตี้ยจะทําใหลําไยมีจํานวน

ผล/ชอ แตกตางกันกับกรรมวิธีการตัดแตงกิ่งแบบเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ แตเมื่อพิจารณาโดยรวมแลวกลับไมมี

ความแตกตาง กันอยางมีนัยสําคัญของทั้ง 2 กรรมวิธี ที่ทําใหลําไยมีการติดผลเฉลี่ย 15.3 และ 13.8  ผล/ชอ 

ตามลําดับ เชนเดียวกับป 2554 ที่ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของจํานวนผล/ชอของลําไย จากการการ

ตัดแตงกิ่งแบบพุมเตี้ยและแบบเกษตรกร โดยมีจํานวนผล/ชอของลําไย เปน 20.5 และ16.5 ผล/ชอ ตามลําดับ   

(ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการออกดอกลําไยกรรมวิธีแบบพุมเตี้ยและแบบเกษตรกร  ป 2552 และ 2553 

แปลงทดสอบ 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 

พุมเตี้ย เกษตรกร T-test พุมเตี้ย เกษตรกร T-test พุมเตี้ย เกษตรกร T-test 

กลุมลาํไยอายุ 10-15 ป          

    สุขใจ 97.2 82.5 ** 7 23.8 ns - - - 

    ศรีผัด 89.6 97.6 ns 5.7 5.7 ns 25.3 12.5 ns 

    วิชัญญา 88.8 67.8 ** 32.5 10 ** - - - 

    จันทรคํา 97.6 61.9 ** 33 45 ns 46.5 23 * 



กลุมลาํไยอายุ 16-20 ป          

    ทอง 85.6 92 ns 55.5 23 * 69.5 43 ns 

    วิรัตน 72.1 83.9 ns 38 52.5 ns 74 54.5 ns 

    คงศักดิ์ 96.8 93.3 ns 62 29.7 ** 77.5 45.5 ** 

    นพินธ 89.6 97.6 ns 78.5 60 ns .73 72.5 ns 

กลุมลาํไยอายุมากกวา 20 ป          

    ทักษิณ 87.6 89.5 ns 13.5 28.5 ns 75.5 30.5 ** 

    บุญชวย 86 43 ns 94 93 ns 85.5 68 * 

เฉลี่ย 89.08 80.91 ns 41.97 37.07 ns 65.85 43.69 ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยจํานวนผลตอชอ ของลําไย  กรรมวิธีแบบพุมเตี้ยและแบบเกษตรกร  ป 2552 และ 2553 

แปลงทดสอบ 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 

พุมเตี้ย เกษตรกร T-test พุมเตี้ย เกษตรกร T-test พุมเตี้ย เกษตรกร T-test 

กลุมลาํไยอายุ 10-15 ป   

    สุขใจ 

 

8.6 

 

8.5 

 

ns 

 

14.3 

 

16.6 

 

ns 

 

- 

 

- 

 

- 

    ศรีผัด 18.2 14.6 * 6.6 6.1 ns 14.4 4.8 ns 

    วิชัญญา 7 8.2 ns 19.3 11.6 * - - - 

    จันทรคํา 6.2 3.9 ns 10.9 19.2 ** 11.7 9 ns 

กลุมลาํไยอายุ 16-20 ป  

     ทอง 

  

5.2 

 

5.7 

 

ns 

 

12.2 

 

9.4 

 

ns 

 

17.3 

 

21.9 

 

ns 

    วิรัตน     13.7 13.7 ns 11.8 11.7 ns 31.7 33.1 ns 

    คงศักดิ์ 5.7 5.8 ns 11.7 8.6 ns 13.3 9.1 ** 



    นิพนธ 12.2 9.5 ns 28.9 21.5 ** 24.6 27.2 ns 

กลุมลาํไยอายุมากกวา 20 ป   

    ทักษิณ 

 

10.6 

 

7.7 

 

ns 

 

12.7 

 

15.6 

 

ns 

 

19.6 

 

10.1 

 

** 

    บุญชวย 17.7 11.8 ** 24.8 17.8 ** 31.3 16.6 ns 

เฉลี่ย 10.5 8.9 ns  15.3 13.8 ns 20.5 16.5 ns 

 

 

3. สัดสวนขนาดผลลําไย 

 พบวาในสวนของขนาดผลลําไยที่เก็บเกี่ยวทั้ง 3 ป  การผลิตลําไยแบบพุมเตี้ย ไมทําใหลําไยมีสัดสวนของ

ขนาดผลลําไยเกรดตางๆ  แตกตางทางสถิติกับการผลิตแบบเกษตรกร โดยป 2552 ตนลําไย ที่ตัดแตงกิ่งแบบพุม

เตี้ยจะมีสัดสวนขนาดผลลําไย เกรด AA, A และ B คือ 56.6  27.3  และ 16.1%  ตามลําดับ  ขณะที่ตนลําไยท่ีตัด

แตงกิ่งแบบเกษตรกร มีสัดสวนขนาดผลลําไยเปน 57.9  25.8  และ  16.3% ตามลําดับ สวนในป 2553 ตนลําไย

ที่ตัดแตงกิ่งแบบพุมเตี้ย จะไดผลผลิตที่มีขนาดผลเกรด AA, A, B, และ C เปน 25.57 , 27.75 , 38.05 และ 

8.59%  ตามลําดับ 

     ขณะที่ตนลําไยตัดแตงกิ่งแบบเกษตรกรจะทําใหลําไยมีสัดสวนผลลําไยเปน 23.56, 25.99, 40.55 และ 

11.38% ตามลําดับ และป2554  ผลผลิตลําไยที่ตัดแตงกิ่งแบบพุมเตี้ย มีขนาดผลเกรด AA, A, B, และ C เปน 

38.37,34.44,23.77และ3.43 %  ตามลําดับ  สวนแบบเกษตรกรมีสัดสวนผลลําไยเปน36.67,34.39,25.31และ

3.63 %  ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

 จะเห็นไดวาในป 2552  ลําไยจะมีเกรดผลเฉลี่ย เปนเกรด AA เปนสวนใหญ ขณะที่ป 2553 ลําไยจะมี

ขนาดผลเปนเกรด B มากที่สุด   สวนป2554สัดสวนเกรดผล AA และ A ใกลเคียงกัน ทั้งนี้นาจะ สัมพันธกับสภาพ

ความสมบูรณของตนและเปอรเซ็นตการออกดอกของลําไย โดยในป 2552 ลําไยมีเปอรเซ็นตการออกดอกสูงจาก

สภาพตนลําไยที่สมบูรณ ขณะที่ในป 2553 สภาพตนลําไยมีความสมบูรณ และการออกดอก นอยกวา จึงทําให

ผลผลิตลําไยที่ไดมีขนาดเกรดผลเล็กกวาป 2552   ขณะที่ป 2554 ลําไยมีการออกดอกระดับปานกลาง 

 

4. ผลผลิต และประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว 

 จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวากรรมวิธีการผลิตลําไยที่ตัดแตงกิ่งแบบพุมเตี้ยจะทําใหลําไยมีผลผลิตนอยกวา

ลําไยที่ตัดแตงแบบเกษตรกรใน2ปแรก  โดยในป 2552 กรรมวิธีผลิตลําไยแบบพุมเตี้ย ลําไยมีผลผลิตเฉลี่ย 36.38 

กก./ตน ซึ่งนอยกวาอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีผลิตแบบเกษตรกร ที่ลําไยมีผลผลิตเฉลี่ย 47.1 กก./ตน สําหรับป 

2553 กรรมวิธีผลิตลําไยแบบพุมเตี้ย ลําไยมีผลผลิตเฉลี่ย 27.01 กก./ตน ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีแบบ

เกษตรกร ที่ลําไยมีผลผลิตเฉลี่ย 32.41 กก./ตน  แตในปที่ 3 (2554) ลําไยที่ตัดแตงกิ่งแบบพุมเตี้ย เริ่มมีผลผลิต

ใกลเคียงกับลําไยที่ตัดแตงแบบเกษตรกรและไมแตกตางกันทางสถิติ  โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 49.9 และ 46.58  กก./

ตน ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

สําหรับคาประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว พบวาทั้ง3ป ใหผลในทํานองเดียวกัน โดยกรรมวิธีการผลิตลําไย

แบบพุมเตี้ย จะมีคาประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวสูงกวากรรมวิธีการผลิตแบบเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญยิ่งทั้ง 3 ป 



คือ 46.01 กับ 30.81, 43.08 กับ 20.62 และ 47.56 กับ 19.1 กก./ชม./แรง ของป 2552, 2553 และ 2554 

ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

 จะเห็นไดวาในระยะ 2 ป หลังตัดแตงกิ่งควบคุมทรงพุมแบบตนเตี้ย ตนลําไยยังคงใหผลผลิตนอยกวาการ

ตัดแตงกิ่งแบบเดิมของเกษตรกรในปแรก (2552) อยู 22.76% และปที่ 2 (2553) ลดลงเหลือ16.66% ขณะที่ในป

ที ่3 (2554) 

 ผลผลิตใกลเคียงกันมาก (ตารางที่ 3) และนาจะมีแนวโนมวาการตัดแตงกิ่งแบบพุมเตี้ยจะมีผลผลิตดีกวา

การตัดแตงก่ิงแบบเกษตรกรเพิ่มมากข้ึนในปตอๆไป                    

ในสวนของคาประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว  จะเห็นไดวาในปแรก (2552) กรรมวิธีการตัดแตงกิ่งควบคุม

ทรงพุม  แบบตนเตี้ย ตนลําไยจะมีคาประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวสูงกวากรรมวิธีการตัดแตงกิ่งแบบเกษตรกร อยู 

33.04%, ปที่ 2 (2553) 52.13% และเพิ่มเปน 59.84% ในปที่ 3 (2554) นั่นคือความคุมคาของการผลิตแบบพุม

เตี้ยในเรื่องของการประหยัดคาแรงงานในการเก็บเกี่ยวจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในปตอๆ ไป อยางไรก็ตาม เปนที่นา

เสียดายที่งานวิจัยสิ้นสุดเพียงป 2554 ทั้งนี้นาจะไดมีการติดตามการดําเนินงานตอเนื่องไปอีกอยางนอย2ป

โดยเฉพาะในสวนลําไยที่มีทรงพุมสูงใหญและอายุมากกวา20ปขึ้นไป เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนและยืนยันตอ

เกษตรกรอยางม่ันใจในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตลําไยจากแบบเดิมมาเปนแบบพุมเตี้ย 

 

ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย  ผลผลิตรวม (กก./ตน) ปริมาณขนาดผลเกรดตางๆ (%) และประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวลําไย  

              (กก./ชม./แรง) ของกรรมวิธีแบบพุมเตี้ยและแบบเกษตรกรของ ป 2552 และ 2553 
 ป 2552 ป 2553 ป 2554 

 พุมเตี้ย เกษตรกร T-test พุมเตี้ย เกษตรกร T-test พุมเตี้ย เกษตรกร T-test 

ผลผลติเฉลีย่ (กก./ตน) 36.38 47.1 * 27.01 32.41 ns 49.9 46.58 ns 

สัดสวนขนาดผล AA (%) 56.6 57.9 ns 25.57 23.56 ns 38.37 36.67 ns 

                     A (%) 27.3 25.8 ns 27.79 25.99 ns 34.44 34.39 ns 

                     B (%) 16.1 16.3 ns 38.05 40.55 ns 23.77 25.31 ns 

                     C (%) - - - 8.59 11.38 ns 3.43 3.63 ns 

ประสิทธิภาพการเก็บ

เกี่ยว  (กก./ชม./

แรงงาน) 

46.01 30.81 ** 43.08 20.62 ** 47.56 19.1 ** 

หมายเหตุ   ป 2552   มีการคัดเกรดผลระดับ AA,  A,  B  เทานั้น 

 

5. รายไดเกษตรกร 

 จากผลผลิตและคาประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวในตารางที่ 3  เมื่อนํามาคิดคํานวณเปนรายไดของเกษตรกร

ในแตละป โดยกําหนดราคาขายลําไยเฉลี่ยที่ 15 บาทตอ กก. และอัตราคาแรงขึ้นเก็บลําไยบนตนวันละ 250 บาท

ตอคน จะไดรายไดสุทธิเฉลี่ยตอตนของเกษตรกรดังแสดงในตารางที่ 4  ซึ่งพบวาในระยะ 2 ปแรก (2552+2553)  

การผลิตลําไยแบบพุมเตี้ยเกษตรกรจะมีรายไดสุทธิ 520.99 และ 385.56 บาทตามลําดับ นอยกวาการผลิตลําไย



แบบเดิม (เกษตรกร) ที่มีรายไดสุทธิเฉลี่ยตอตน 658.73 และ 437.03 บาทตามลําดับ  แตเมื่อเขาปที่สาม (2554)  

พบวา การผลิตลําไยแบบพุมเตี้ยจะทําใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิ 715.71 บาท สูงกวาแบบเกษตรกรที่มีรายไดสุทธิ

ตอตน 622.49 บาท 

 

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบคาเฉลี่ย รายได  คาแรง  และรายไดสุทธิตอตนของลําไยแบบพุมเตี้ยกับแบบเกษตรกร  

                  ป 2552,  2553  และ 2554 

 ป 2552 ป 2553 ป 2554 

 พุมเตี้ย เกษตรกร พุมเตี้ย เกษตรกร พุมเตี้ย เกษตรกร 

รายได (15/กก.) 545.7 706.5 405.15 456.15 748.5 698.7 

คาแรง 24.71 47.77 19.59 49.12 32.79 76.21 

รายไดสุทธิ 520.99 658.73 385.56 437.03 715.71 622.49 

 

หมายเหตุ     - คิดคาแรง วันละ 250 บาท/วัน 

      - ราคาลําไยเฉลี่ย 15 บาท/กก. 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

1.  การตัดแตงก่ิงลําไยแบบพุมเตี้ยไมทําให ลําไยมีการออกดอกแตกตางกับการตัดแตงกิ่งแบบเกษตรกร

(พุมสูง) ในระยะสองปแรก  แตจะมากกวาอยางมีนัยสําคัญในปที่ 3 

2.  การตัดแตงก่ิงลําไยแบบพุมเตี้ย และแบบเกษตรกรไมทําใหลําไยมีการติดผลแตกตางกันทั้ง 3 ป 

3.  การตัดแตงก่ิงลําไยแบบพุมเตี้ย  จะทําใหลําไยมีผลผลิตนอยกวาการตัดแตงกิ่งแบบเกษตรกรอยางมี

นัยสําคัญในปแรก  แตไมแตกตางกับทางสถิติในปที่ 2  และ 3 โดยมีแนวโนมผลผลิตพุมเตี้ยจะเริ่มดีกวาในปที่ 3 

4.  การตัดแตงก่ิงลําไยแบบพุมเตี้ย  จะทําใหตนทุนในการเก็บเก่ียวต่ํากวาการตัดแตงกิ่งแบบเกษตรกร

อยางมีนัยสําคัญยิ่งทั้ง 3 ป  และมีแนวโนมแตกตางกันมากขึ้นในปตอๆ ไป 

5.  การตัดแตงก่ิงลําไยแบบพุมเตี้ยจะมีรายไดสุทธิเฉลี่ยตอตนนอยกวาการตัดแตงกิ่งแบบเดิม (เกษตรกร) 

ในปที่ 1 และ 2 แตจะเริ่มมีรายไดสุทธิมากกวาในปที่ 3 

6.  ตนลําไยท่ีมีอายุนอยและพุมไมใหญมาก (10-20 ป)  มีแนวโนมใหผลผลิตและลดตนทุนไดคุมคาจาก

การตัดแตงกิ่งแบบพุมเตี้ยไดเร็วกวาตนลําไยท่ีมีอายุมาก (มากกวา 20 ป) และทรงพุมสูงใหญ 

7.  เนื่องจากมีระยะเวลาดําเนินการวิจัยเพื่อเก็บบันทึกขอมูลเพียง 3 ป จึงทําใหไดขอมูลการศึกษาในตน

ลําไยที่มีอายุมาก และทรงพุมสูงใหญ (ซึ่งเปนสวนลําไยที่มีอยูมากกวา 60% ของพื้นที่ปลูกในปจจุบัน) ไมครบถวน  

โดยนาจะไดมีการศึกษาติดตามผลการดําเนินการตอเนื่องไปอีกอยางนอย 2 ป เพื่อใหไดขอมูลครบสมบูรณ  



สามารถใชเปนคําแนะนําและประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตมาเปนแบบ

พุมเตี้ยไดอยางมั่นใจ 

 

 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

1. จากผลทดสอบ สามารถถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกรชาวสวนลําไยที่สนใจปรับเปลี่ยนทรงพุม  

โดยเฉพาะในสวนลําไยที่มีอายุระหวาง 10-20 ป 

2. ควรไดมีการศึกษาทดสอบเพิ่มเติม และติดตามผลการศึกษาในลําไยอายุมาก (มากกวา 20 ป) อยาง

นอยเปนเวลา 5 ป เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ (เพ่ิมขึ้นอีก 2 ป) 

3. ไดเผยแพรเทคโนโลยีการผลิตแบบพุมเตี้ยใหแกเกษตรกรชาวสวนลําไยในแหลงผลิตตางๆ โดยใชแปลง

ทดสอบตางๆ ที่อยูในแหลงผลิตเปนแปลงสาธิตตัวอยาง 

 

เอกสารอางอิง 
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               ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย  กรมวิชาการเกษตร. 7 หนา 
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ภาคผนวก 

 

 

 

ภาพที่ 1 สภาพสวนลําไยแบบเดิมทรงพุมสูง การปฏิบัติตางๆ ยากลําบากพบปญหาการโคนลมจากลมพายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ภาพที่ 2 การปรับแตงทรงพุมลําไยจากพุมสูงเปนพุมเตี้ยโดยการตัดแตงกิ่งกระโดงและเปดทรงพุมใหเตี้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การโนมกิ่ง

ลําไยเพื่อสราง

ทรงพุมใหม

สําหรับลําไย

อายุมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 สภาพพุมลําไยหลังแตกใบใหม 1 และ 2 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 สภาพตนลําไยพุมเตี้ยงายตอการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ตนลําไยพุมเตี้ยสามารถใหผลผลิตไดเต็มที่หลังปรับแตงในปที่ 2 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 การแตกยอดใหมของลําไยพุมเตี้ย สวนมากจะเปนยอดจากกิ่งกระโดง  ซึ่งจะใหชอดอกที่

สมบูรณ 

 

                           



 

                                         (ก)            (ข) 

 

ภาพที่ 8 (ก) ชอดอกจากกิ่งกระโดงจะเปนชอที่สมบูรณและติดผลดี    (ข) น้ําหนักของชอผลลําไยทําใหชอโนมลง

ในพุม ลําไย 
 
                                           
 

                        
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 9   แสดงลักษณะชอผลลําไยที่โนมลงในพุม (ซาย) จะมีสีผิวผลสวยกวาชอผลลําไยท่ีอยูชายพุม (ขวา) 

                         

(ลําไยที่ตัดแตงก่ิงแบบพุมเตี้ย)  (ลําไยที่ตัดแตงกิ่งแบบพุมสูงเดิมของเกษตรกร) 


