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รายงานผลงานเรื่องเตม็การทดลองที่สิ้นสุด ปี 2558 

----------------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาล าไย 

2. ชื่อโครงการวิจัย  การแก้ปัญหาการผลิตล าไยเพ่ือการส่งออกของเกษตรกรในภาคตะวันออก 

กิจกรรม   - 

กิจกรรมย่อย   - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) ทดสอบผลการเตรียมต้นและการตัดแต่งช่อผลต่อการเพ่ิมขนาดผลล าไย

นอกฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  On Farm Trial on the effect of Postharvest Practice and Fruit 

Trimming for off-season Fruit Size Increasing in Longan 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางอรุณี  วัฒนวรรณ สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

ผู้ร่วมงาน  นายชูชาติ  วัฒนวรรณ สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

   นางสาวอรุณี  แท่งทอง สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

   นายชนะศักดิ์  จันปุ่ม สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

5. บทคัดย่อ 

การทดสอบผลของการเตรียมต้นและการตัดแต่งช่อผลต่อการเพ่ิมขนาดผลล าไยนอกฤดู ของ

เกษตรกรในพ้ืนที่  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแก้ปัญหาการผลิตล าไยเพ่ือการส่งออกของเกษตรกรในภาค

ตะวันออก ด าเนินในแปลงล าไยอายุ 10-12 ปี ของเกษตรกรในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี จ านวน 13 ราย 

ทดสอบการเตรียมต้นโดยการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว  ให้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีสัดส่วน N:P:K เท่ากับ 

4:3:1 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น ก าจัดศัตรูพืชที่หลงเหลือจากฤดูกาลก่อน และให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ ร่วมกับการตัด

แต่งช่อผล โดยตัดแต่งช่อผลออกประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวช่อ หรือไว้ผลไม่เกิน 50 ผลต่อช่อในระยะที่ผล

ล าไยมีขนาดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (กรรมวิธีแนะน า) เปรียบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกรที่เตรียมต้นโดยการตัดแต่งก่ิง 

ให้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอบ ารุงต้น และให้น้ าเป็นครั้งคราวก่อนการชักน าการออกดอก 1 เดือน ร่วมกับการตัดแต่งช่อผล 

โดยตัดแต่งช่อผลในระยะที่ผลล าไยมีขนาด 10 มิลลิเมตรขึ้นไป  โดยตัดแต่งปลายช่อผลออกเล็กน้อย พบว่า

กรรมวิธีแนะน ามีปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพส่งออก (เกรด 1 และ 2) สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 14  ทั้งนี้
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อาจเนื่องมาจากการเตรียมต้น ท าให้ต้นล าไยแข็งแรง สมบูรณ์ และการตัดแต่งช่อผล ท าให้มีการไว้ผลในปริมาณที่

เหมาะสม ผลจึงมีการเจริญเติบโตได้ดี 

6. ค าน า 

ล าไยเป็นไม้ผลเศรษกกิจที่ส าคัญของภาคตะวันออก มีศักยภาพการผลิตในเชิงการค้า  เป็นที่ต้องการ

ของผู้บริโภค และเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพของผลผลิต  อีกทั้งยังสามารถส่งออกไปจ าหน่ายยังตลาดต่างประเทศ 

ท ารายได้ให้กับประเทศไทยปีละหลายพันล้านบาท  แม้ว่าจะมีศักยภาพการผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี  แต่ก็พบปัญหาการผลิต

หลายประการ 

ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตล าไยคุณภาพที่ส าคัญ มีลักษณะการผลิตที่แตกต่างจากการผลิตล าไย

ทางภาคเหนือ โดยระบบการผลิตล าไยของภาคตะวันออกเป็นการผลิตล าไยนอกฤดูเพ่ือการส่งออกทั้งพ้ืนที่   ในขณะ

ที่การผลิตล าไยในภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นการผลิตล าไยในฤดู  ท าให้การบริหารจัดการสวนของเกษตรกรทั้งสองภาคนี้

แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  พ้ืนที่ปลูกล าไยนอกฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออกขยายตัวอย่างรวดเร็ว  จากการด าเนินงาน

ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ภายใต้สัญลักษณ์ Q ของส านักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 6 พบว่าปี 2552 มีเกษตรกรผู้ปลูกล าไยภาคตะวันออกอยู่ในระบบทั้งสิ้น 4,998 ราย 5,675 แปลง พ้ืนที่

ปลูก 86,125 ไร่  ได้รับการรับรอง (Q) จ านวน 2,589 ราย 2,935 แปลง พ้ืนที่ปลูก 45,041 ไร่  พ้ืนที่ปลูกกระจายอยู่

ในจังหวัดจันทบุรี ตราด สระแก้ว ระยอง และชลบุรี  แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในจังหวัดจันทบุรี โดยมีเกษตรกรผู้ปลูก

ล าไยจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,898 ราย 5,571 แปลง พื้นที่ปลูก 83,891 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 97 ของพ้ืนที่ปลูกล าไยในภาค

ตะวันออก (ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6, 2553)  ลักษณะการผลิตเป็นการผลิตล าไยนอกฤดูเพ่ือส่งออกไป

จ าหน่ายยังต่างประเทศในรูปผลสด  ท าให้ผลผลิตล าไยของจังหวัดจันทบุรีออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน

กันยายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี  การผลิตล าไยนอกฤดูเพ่ือการส่งออกจ าเป็นต้องค านึงถึงศักยภาพการผลิต 

คุณภาพของผลผลิต ความปลอดภัยต่อการบริโภค รวมทั้งต้องมีแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

(อรุณี, 2550) เพ่ือให้ผลผลิตได้มาตรกาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค น าไปสู่การขยายตลาดส่งออก เพ่ิมรายได้ให้กับ

เกษตรกรและประเทศ 

ปัญหาส าคัญในการผลิตล าไยคือมาตรกานคุณภาพผลผลิตต่ าโดยเฉพาะด้านขนาดของผลซึ่งมีขนาด

เล็ก และความไม่สม่ าเสมอของผลภายในช่อ (ส านักนโยบายเศรษกกิจการพาณิชย์, 2547) สอดคล้องกับการวิเคราะห์

ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการผลิตล าไยนอกฤดูปี 2553 โดยใช้กระบวนการเทคนิคบัตรความคิด (Card 

Technique) ในพ้ืนที่อ าเภอโป่งน้ าร้อน และอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบประเด็นปัญหาตามล าดับความส าคัญ
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และความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาดังนี้คือ ปัญหาคุณภาพผลผลิตไม่ดี การใช้สารคลอเรตไม่ได้ผล และการระบาดของ

โรคพุ่มไม้กวาด  ซึ่งได้น าประเด็นปัญหาเหล่านี้มาเป็นโจทย์วิจัยในการแก้ปัญหาการผลิตล าไยนอกฤดูในพ้ืนที ่

ปัญหาคุณภาพผลผลิตล าไยไม่ดี โดยเฉพาะขนาดของผล ซึ่งมีขนาดไม่โตเท่าที่ควร ซึ่งอาจเกิดจาก

การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่เหมาะสม  สอดคล้องกับผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตล าไยของเกษตรกร

ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ซึ่งพิจารณาจากความสอดคล้องของการปฏิบัติงานของเกษตรกรกับเทคโนโลยีการผลิตล าไย

ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร พบว่ากลุ่มเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่มีการ

น าเทคโนโลยีไปใช้ในระดับปานกลาง โดยเทคโนโลยีที่เกษตรกรส่วนใหญ่น าไปใช้ในระดับต่ าได้แก่ เทคโนโลยีด้านการ

จัดการปุ๋ย การใช้สารกระตุ้นการออกดอก และการป้องกันก าจัดศัตรูล าไย  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ

ของผลผลิตทั้งสิ้น  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ได้ท าการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพในพ้ืนที่

เกษตรกรผู้ปลูกล าไยจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยเทคโนโลยีการเตรียมต้นหลังการเก็บเกี่ยว การกระตุ้นการออกดอก 

การจัดการคุณภาพผลผลิต และการจัดการศัตรูพืช พบว่าเทคโนโลยีแนะน าสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพ

ส่งออก (เกรด AA และ A) ได้ร้อยละ 12  โดยเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีด้านการเตรียมความพร้อมของต้น และการ

ตัดแต่งช่อผล ว่าสามารถท าให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น (อรุณี, 2551)  โดยในกรณีที่มีการติดผลดก (มากกว่า 80 ผลต่อ

ช่อ) ให้ท าการตัดแต่งช่อผลในระยะท่ีผลล าไยมีขนาดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร  โดยตัดแต่งช่อผลออกประมาณ 1 ใน 3 ของ

ความยาวช่อ (พาวินและนภดล, 2545) สอดคล้องกับนพดล  จรัสสัมฤทธิ์ และคณะ (2545) ที่กล่าวว่าการปลิดผล

ล าไยพันธุ์ดอ ออกร้อยละ 60 ของจ านวนผลที่ติดทั้งหมด เมื่อผลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 3 - 4 มิลลิเมตร 

ท าให้มีขนาดความกว้างและความสูงของผลเพ่ิมขึ้น  ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพผลผลิตล าไยนอกฤดูในพ้ืนที่ จึงควร

ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมขนาดผลล าไยนอกฤดู โดยการทดสอบผลของการเตรียมต้นและการตัด

แต่งช่อผลต่อการเพ่ิมขนาดผลล าไยนอกฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่  เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีทางเลือกให้กับเกษตรกรในการ

ปรับปรุงคุณภาพของผลต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 

ทดสอบเปรียบเทียบวิธีการของเกษตรกรกับวิธีการใหม่ที่ผ่านการวิจัยแล้วว่าได้ผลดี (Technology Verification 

Experiment: TVE) ในแปลงเกษตรกร 13 ราย  มีรูปแบบการทดสอบเป็น Factorial Experiment จ านวน 2 ซ้ าๆ ละ 1 

ต้น  ประกอบด้วย 2 ปัจจัยคือ 
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ปัจจัยที่ 1 การเตรียมต้น 

ปัจจัยที่ 2 การตัดแต่งช่อผล 

แต่ละปัจจัยมี 2 ระดับคือระดับเกษตรกร (วิธีเกษตรกร) กับระดับวิชาการที่ได้ผ่านการวิจัยแล้ว (วิธีแนะน า) รวม 

4 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที ่
ปัจจัย 

การเตรียมต้น การตัดแต่งช่อผล 

1 วิธีแนะน า วิธีแนะน า 

2 วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

3 วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า 

4 วิธีเกษตรกร วิธีเกษตรกร 

ปัจจัยที่ 1  การเตรียมต้น ประกอบด้วย 

- วิธีแนะน า :- ตัดแต่งก่ิงหลังการเก็บเก่ียว  ให้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีสัดส่วน N:P:K เท่ากับ 4:3:1 
อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น ก าจัดศัตรูพืชที่หลงเหลือจากฤดูกาลก่อน และให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ 

- วิธีเกษตรกร :- ตัดแต่งก่ิง ให้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอบ ารุงต้น และให้น้ าเป็นครั้งคราว ก่อนการชักน าการออก
ดอก 1 เดือน  

ปัจจัยที่ 2  การตัดแต่งช่อผล ประกอบด้วย 

- วิธีแนะน า :- ตัดแต่งช่อผลในระยะที่ผลล าไยมีขนาดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร  โดยตัดแต่งช่อผลออกประมาณ 
1 ใน 3 ของความยาวช่อ หรือไว้ผลไม่เกิน 50 ผลต่อช่อ 

- วิธีเกษตรกร :- ตัดแต่งช่อผลในระยะที่ผลล าไยมีขนาด 10 มิลลิเมตรขึ้นไป  โดยตัดแต่งปลายช่อผลออก
เล็กน้อย 

การบันทึกข้อมูล 

1. ข้อมูลสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษกกิจ และสังคมของเกษตรกร 
2. ข้อมูลการผลิต กรรมวิธีการผลิต การตลาด และการจัดจ าหน่าย 
3. การออกดอก-ติดผล 
4. ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
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5. ข้อมูลทางเศรษกศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต รายได้ และผลตอบแทน 

เวลาและสถานที่ 

เริ่มต้น ตุลาคม  2554 สิ้นสุด กันยายน 2558 

สถานที่ท าการทดลอง  แปลงล าไยของเกษตรกร  จังหวัดจันทบุรี 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการทดสอบการเตรียมต้นโดยการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว  ให้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มี

สัดส่วน N:P:K เท่ากับ 4:3:1 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น ก าจัดศัตรูพืชที่หลงเหลือจากฤดูกาลก่อน และให้น้ าอย่าง

สม่ าเสมอ ร่วมกับการตัดแต่งช่อผล โดยตัดแต่งช่อผลออกประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวช่อ หรือไว้ผลไม่เกิน 50 

ผลต่อช่อในระยะที่ผลล าไยมีขนาดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (กรรมวิธีแนะน า) เปรียบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกรที่

เตรียมต้นโดยการตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอบ ารุงต้น และให้น้ าเป็นครั้งคราวก่อนการชักน าการออกดอก 1 

เดือน ร่วมกับการตัดแต่งช่อผล โดยตัดแต่งช่อผลในระยะท่ีผลล าไยมีขนาด 10 มิลลิเมตรขึ้นไป  โดยตัดแต่งปลาย

ช่อผลออกเล็กน้อย พบว่ากรรมวิธีแนะน ามีปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพส่งออก (เกรด 1 และ 2) สูงกว่ากรรมวิธี

เกษตรกรร้อยละ 14 (ตารางที่ 1) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเตรียมต้น ท าให้ต้นล าไยแข็งแรง สมบูรณ์ และการตัด

แต่งช่อผล ท าให้มีการไว้ผลในปริมาณที่เหมาะสม ผลจึงมีการเจริญเติบโตได้ดี  กรรมวิธีแนะน ามีปริมาณผลผลิต

ใกล้เคียงกับกรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 1,875 และ 1,854 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  ต้นทุนการผลิตต่ ากว่าวิธี

เกษตรกรเฉลี่ย 1,642 บาทต่อไร่ ท าให้กรรมวิธีแนะน าสร้างผลตอบแทนสูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 7,919 บาทต่อ

ไร่ (ตารางท่ี 2) 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่า BCR ซึ่งเป็นอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน พบว่าทั้งสองกรรมวิธีมีค่า 

BCR>1 แสดงถึงการลงทุนที่มีผลก าไร สามารถท าการผลิตได้ แต่กรรมวิธีแนะน าสามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิม

ปริมาณผลผลิต ปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพส่งออก (เกรด 1 และ 2) และผลตอบแทนได้ 
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ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยของปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

กรรมวิธี ปริมาณผลผลิต 

(กก./ไร่) 

สัดส่วนผลผลิต (%) TSS 

(%) เกรด 1 เกรด 2 ตกเกรด 

กรรมวิธีแนะน า 1,875 30 44 26 20.2 

กรรมวิธีเกษตรกร 1,854 17 43 40 19.9 

 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยของปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ และผลตอบแทน 

รายการ กรรมวิธีแนะน า กรรมวิธีเกษตรกร ส่วนต่าง 

ปริมาณผลผลิต (กก./ไร่) 1,875 1,854 21 

ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 11,020 12,662 -1,642 

รายได้ (บาท/ไร่) 76,574 70,297 6,277 

ผลตอบแทน (บาท/ไร่) 65,554 57,635 7,919 

BCR 1/ 6.9 5.6  

1/ = อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio: BCR) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การเตรียมต้นและการตัดแต่งช่อผลตามกรรมวิธีแนะน าสามารถเพ่ิมขนาดผลล าไยนอกฤดูได้ โดย

พบว่ากรรมวิธีแนะน ามีปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพส่งออก (เกรด 1 และ 2) สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 14 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเตรียมต้น ท าให้ต้นล าไยแข็งแรง สมบูรณ์ และการตัดแต่งช่อผล ท าให้มีการไว้ผลใน

ปริมาณที่เหมาะสม ผลจึงมีการเจริญเติบโตได้ดี  ดังนั้นจึงควรมีการขยายผลเพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่ได้ตระหนัก

ถึงความส าคัญของการเตรียมต้น และการตัดแต่งช่อผล เพ่ือผลิตล าไยนอกฤดูคุณภาพเพ่ือการส่งออก 
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10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เผยแพร่เทคโนโลยีการเตรียมต้นและการตัดแต่งช่อผลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขนาดผลล าไย

นอกฤดู น าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพการผลิตล าไยนอกฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันอก ยกระดับผลผลิตและรายได้ของ

เกษตรกรให้สูงขึ้น 

 

11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ นางพุฒนา  รุ่งระวี  ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร  ที่ให้

ค าปรึกษาในการวางแผนการทดลอง และให้ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์สถิติ  
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