
บทที่ 2 
การทําสวนฝรั่งพันธุกลมสาลี่ในอําเภอเมือง จังหวดัลําปาง 

 
2.1 สภาพทั่วไปของทองท่ีท่ีทําการศึกษา 

    2.1.1 ท่ีตั้ง 
จังหวดัลําปางเปนจังหวัดหนึง่ของทางภาคเหนือของประเทศไทย  อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 

268.8 เมตร หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 613 กิโลเมตร มีพี้นที่ประมาณ 12,533,691 ตารางกิโลเมตร 
เปนจังหวัดทีม่ีพื้นที่ใหญเปนอันดับที่ 5 ของจังหวดัในเขตภาคเหนือ รองลงมาจากจังหวดัเชยีงใหม 
ตาก แมฮองสอน และเพชรบูรณ 

    2.1.2 อาณาเขต  
              ทิศเหนือ             ตดิกับ      จังหวดัเชยีงใหม  จังหวัดเชยีงราย  และจังหวัดพะเยา 

ทิศใต                  ติดกับ      จังหวดัสุโขทัย  และจังหวัดตาก 
ทิศตะวนัออก     ติดกับ      จังหวดัพะเยา  แพร  และสุโขทัย 

 ทิศตะวนัตก        ติดกับ      จังหวดัเชยีงใหม  จังหวัดลําพูน  และจังหวัดตาก 
       2.1.3 ภูมิประเทศ 

เปนที่ราบสูงมีภูเขาอยูสูงทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปยังทิศใตของจังหวัดลําปาง  
และมีที่ราบลุมริมฝงแมน้ําเปนบางสวนในบริเวณตอนกลางของจังหวัด ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
มีเทือกเขาขุนตาน  มยีอดเขาสูงสุดคือดอยปางมวง  สูง 1,373 เมตร  ซ่ึงกั้นบริเวณจังหวัดลําพนูและ
จังหวดัลําปาง  ตอนกลางของพื้นที่มีเทือกเขาดอยอาง  มยีอดเขาดอยขนุเม็งสูงสุดที่ 1,267 เมตรและ
ดอยหลวง  ดานทิศตะวันตกเฉียงใตเปนเทือกเขาพญายอ  มีดอยพญายอเปนยอดเขาสูงสุด 1,465 
เมตร  ในระหวางเทือกเขาทัง้สามมีที่ราบลุมวางตัวเปนแอง  ตามลักษณะทางกายภาพทางดานธรณี
สันฐานวิทยาจงัหวัดลําปางมพีื้นที่เปนที่ราบลอมรอบดวยภูเขา  มีลักษณะเปนแองแผนดินหรืออาง
เรียกวา “อางลําปาง”  เปนอางที่ยาวและกวางที่สุดในภาคเหนือ  แบงลักษณะภูมิประเทศไดเปน 3 
ลักษณะ  คือ 

- ตอนบนของจงัหวัด  มีลักษณะเปนที่ราบสูง ภูเขา และเปนปาคอนขางทึบ อุดมสมบูรณ
ดวยไมมีคาไดแก พื้นที่อําเภอเมืองปาน แจหม วังเหนือ และงาว 

- ตอนกลางของจังหวดั มีลักษณะเปนที่ราบและมีที่ราบลุมริมฝงแมน้ํา สวนใหญเปนแหลง
เกษตรกรรมทีสํ่าคัญของจังหวัด ไดแก พืน้ที่อําเภอหางฉัตร เกาะคา เมือง แมทะ และสบปราบ 
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- ตอนใตของจังหวัด  มีลักษณะเปนปาไมรัง บางสวนมีลักษณะเกอืบเปนทุงหญา ไดแก 
พื้นที่อําเภอเถนิ แมพริก บางสวนของอําเภอเสริมงามและอําเภอแมทะ 

2.1.4  ลักษณะภูมิอากาศ  
จากลักษณะพืน้ที่ของจังหวดัที่เปนแองคลายกนกระทะ  จึงทําใหอากาศรอนอบอาวเกือบ

ตลอดป  ฤดูรอนรอนจัดและหนาวจดัในฤดูหนาว  มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 41.6 องศาเซลเซียส และ
เฉลี่ยต่ําสุด 10.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนวัดได 1,105 มิลลิเมตรตอป แบงไดเปน 3 ฤดู คือ 

- ฤดูรอน  เร่ิมประมาณตนเดือน มีนาคม–กลางเดือนพฤษภาคม อากาศรอนอบอาวมาก 
อุณหภูมิสูงสุดในรอบปที่ผานมาวัดไดเทากับ 43.1 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน 

- ฤดูฝน     เร่ิมประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมปริมาณน้ําฝน เฉลี่ยใน
รอบปที่ผานมาเทากับ 74.47 มิลลิเมตร ฝนตกมากที่สุดในเดือนมิถุนายน มีประมาณรวม 108.8 
มิลลิเมตร สําหรับเดือนที่ไมมีฝนตกเลย ไดแก มกราคม และกุมภาพนัธ 

- ฤดูหนาว  เร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายน–เดือนกุมภาพนัธ อากาศหนาวเย็นมาก ชวงที่มี
อากาศหนาวมากที่สุดคือเดือนมกราคม  อุณหภูมิต่ําสุดทีผ่านมาวัดไดเทากับ 9.9 องศาเซลเซียส 
ตารางที่ 2.1  สถิติจํานวนน้าํฝน ป 2542 จังหวัดลําปาง 

เดือน จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) ปริมาณน้ําฝน (มม.) 

  มกราคม - 0.0 

  กุมภาพันธ - 0.0 

  มีนาคม 2 5.4 

  เมษายน 7 9.2 

  พฤษภาคม 14 177.6 

  มิถุนายน 13 180.0 

  กรกฎาคม 16 156.7 

  สิงหาคม 17 135.7 

  กันยายน 15 172.8 

  ตุลาคม 7 11.9 

  พฤศจิกายน 7 43.4 

  ธันวาคม 1 0.1 

  รวมทั้งป 8.25 61.42 

ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง (2542) 
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รูปท่ี 2.1 แผนที่จังหวดัลําปาง 
 
 

ที่มา :  http://www.thaiall.com/lovelampang/map/index.html
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 2.1.5 ลักษณะดิน 
            เนื่องจากภูมิประเทศเปนที่ราบสูงที่มีภูเขา  สามารถกําหนดลักษณะของที่ดินหรือระบบ
การใชที่ดินของจังหวดัออกเปน 4 ลักษณะ  คือ 
            1) บริเวณที่ราบที่ดนิ     เปนบริเวณที่สามารถปลูกพืชไรไดหลายชนิด     สวนใหญเปนดิน
ตะกอนใหมและมีบางแหง เปนดินตะกอนเกา ไดแก บริเวณตอนใตของอําเภอแจหม  
            2) บริเวณที่ราบลุมดนิตะกอนใหม    ลักษณะโครงสรางของดินเปนดินเหนยีวและดินรวน
ประสิทธิภาพในการระบายน้ําต่ําถึงปานกลาง      บางแหงเปนบริเวณดินตะกอนที่ราบลุมแมน้ํา มี
ความลาดชันนอยกวารอยละ2  ที่ราบลุมลําธารระหวางภเูขามีความสูงเหนือรองน้ําไมเกิน 30 เมตร 
ลักษณะดินบรเิวณนี้สวนใหญโครงสรางของดินสามารถเก็บน้ําและความชื้นไวไดเอง เหมาะสมแก
การเกษตรกรรมตลอดป  ไดแก   บริเวณบางสวนของอําเภอเกาะคา  อําเภอเมืองลําปาง อําเภอแมทะ 
ซ่ึงเปนเขตติดตอกัน นอกจากนั้นยังมีอยูบางแหงของอําเภอแจหม อําเภองาว อําเภอสบปราบ และ
อําเภอแมพริก 
            3) บริเวณทีด่ินตะกอนเกา สวนใหญเปนดินเหนยีวปนทราย เปนที่ราบสูง ๆ ต่ํา ๆ ระหวางที่
ราบมีลําน้ําตาง ๆ ไหลผาน ลักษณะโครงสรางของดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง ไดแก บริเวณ
ตอนกลางของจังหวดัตั้งแตเหนือจรดใต คอื  เขตอําเภอวงัเหนือ    อําเภอแจหม    อําเภอเมืองลําปาง 
อําเภอเกาะคา อําเภอสบปราบ อําเภอแมทะ อําเภอแมพริก อําเภอเถิน และบางสวนของอําเภองาว 
พื้นที่บริเวณนีเ้ปนพื้นที่สวนใหญของจังหวัดคือประมาณรอยละ75   ของพื้นที่ทั้งหมด  
            4) บริเวณตนน้ําลําธาร บริเวณนีจ้ะมีความสูงเหนอืระดับน้ําทะเลประมาณ 1,000 เมตรขึ้น
ไป ความลาดชันของพื้นที่มากกวารอยละ 30 เปนแหลงที่ควรสงวนไวเปนแหลงตนน้ําลําธาร ไดแก 
อําเภอวังเหนือ บริเวณทางตะวันตกของอําเภอแจหม และเขตติดตอกับอาํเภอแจหมกับอําเภองาว 
และสงวนไวเปนเขตปาไมเพื่อการอุตสาหกรรม ไดแก บริเวณอําเภองาว อําเภอหางฉัตร อําเภอแม
ทะ และตอนใตอําเภอเถิน การใชประโยชนพื้นที่จริง เฉพาะที่เกีย่วของกับอาชีพ และการดํารงชวีติ
ที่สําคัญของประชาชนในปจจุบันของจังหวัดลําปางมีดังนี้ 
              1. พื้นที่ปาไม และภูเขา 5,649,931 ไร (รอยละ 72.1)  
              2. พื้นที่ทําการเกษตร 1,292,894 ไร   (รอยละ 16.5)  
              3. พื้นที่ชุมชน ที่อยูอาศัย สาธารณะและอื่น ๆ 890,901 ไร (รอยละ 11.4) ความเหมาะสม
ของดินในจังหวัดลําปางสามารถแบงออกเปน 6 ประเภทสําคัญ ๆ คือ  
              - ดินที่เหมาะสมตอการปลูกขาว : ความเหมาะสมของดินในจังหวัดลําปางกระจายอยูทัว่ทั้ง
จังหวดั พบมากตามที่ราบลุมในตอนบนและตอนกลางของจังหวดั สวนมากจะกระจายอยูในอําเภอ
เกาะคาและอําเภอเมือง นอกจากนั้นก็พบมากในอําเภอวงัเหนือและเถิน  
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              - ดินที่เหมาะสมตอปลูกพืชไร : ดนิชนิดนีก้ระจายอยูทัว่ทั้งจังหวัด โดยจะพบมากทาง
ตอนกลางและตอนลางของจังหวัดและพบอยูใกล ๆ กับพื้นที่ปลูกขาว ในพื้นที่ราบลุมน้ําตางๆ 
              -  ดินที่เหมาะสมตอการปลูกไมผลและไมยืนตน : พบอยูทางตอนลางของจังหวัด ไดแก 
อําเภอเถินซึ่งพบกับพื้นที่ทีใ่ชปลูกขาว ในอําเภออื่น ๆ มีการใชที่ดินประเภทนี้นอยมาก  
              -  ดินที่เหมาะสมในการเปนพื้นทีป่าไม : จังหวดัลําปางมีดินประเภทนี้จํานวนมาก ซ่ึง
กระจายอยูทัว่ทั้งจังหวดั สวนมากจะเปนพืน้ที่ที่เปนภูเขาที่มีความลาดชนัสูง ระหวางพื้นที่ที่เปน
ภูเขาสูงเพื่อกจิกรรมประเภทอื่น พื้นที่ปาสวนใหญจะพบมากทางตอนบนและตอนลางของจังหวดั  
              -  ที่ดนิรกรางและอืน่ ๆ : พบมากทางตอนกลางของจังหวดั คือในอําเภอแมเมาะนอกจากนี้
พบในตอนลางของจังหวดั คือที่อําเภอสบปราบ เกาะคา และเถิน พืน้ทีด่ังกลาวจะอยูติดกันเปนผืน
ใหญ และอาจจะพบพืน้ที่ปลูกขาว พืชไร และไมยืนตนอยูดวย  
              -  แหลงน้ํา ในจังหวัดลําปางมีแหลงที่สําคัญคือ อางเก็บน้ํากิว่ลม อําเภอแจหม ทางตอนบน
ของจังหวดัลําปาง นอกจากนี้ยังมีพืน้ที่ที่เปนแหลงน้ําอกีมาก เนื่องจากจังหวัดลําปางยังมีพื้นที่ที่เปน
ปาไมและมีความอุดมสมบูรณอยูมาก 
              -  ที่ดนิในพืน้ที่ชลประทาน จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีพื้นที่รวมทั้งสิน้ 7,833,726 ไร มีพื้นที่
เหมาะสมสําหรับใชทําการเกษตรไดประมาณ 1,293,000 ไร (16.5%) พื้นที่ที่สามารถรับประโยชน
จากโครงการชลประทานขนาดตาง ๆ คือ พื้นที่ในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมวัง-กิ่วลม 
จํานวน 151,010 ไร รวมมีพืน้ที่การเกษตรที่ไดรับประโยชนจากโครงการชลประทานประเภทตาง 
ๆ ทั้งหมด 654,345 ไร (50.6%) และพื้นทีท่ําการเกษตรสวนที่เหลือประมาณ 638,655 ไร (49.4%)  
ยังตองพึ่งพาน้าํฝน 

2.1.6 แหลงน้ําสําคัญ            แหลงน้ําธรรมชาติ มีแมน้ําสายสําคัญคือ  
              1) แมน้ําวัง เปนแมน้ําสายสําคัญของจังหวดั มตีนกําเนดิจากทองที่ อําเภอวงัเหนือ ไหล
ผานลงมาทางใตผานอําเภอแจหม อําเภอเมือง อําเภอสบปราบ อําเภอเถิน และอําเภอแมพริก แลว
ไหลผานเขาสูจังหวดัตากระยะทางยาว 382 กิโลเมตร  
              2) แมน้ําตุย ไหลจากอําเภอแจหมผานอําเภอหางฉัตร แลวไหลมาบรรจบแมน้ําวังในเขต
อําเภอเมืองลําปาง ระยะทางยาว 60 กิโลเมตร  
              3) แมน้ํายาว ตนกําเนิดจากทองที่ตําบลเมืองยาว อําเภอหางฉัตร ไหลมาบรรจบกับแมน้ําวงั 
ที่อําเภอเกาะคา ระยะทางยาว 38 กิโลเมตร  
              4) แมน้ําแมจาง ตนกําเนิดจากอําเภองาวไหลผานอําเภอแมทะ มาบรรจบกับแมน้ําวงัอําเภอ
เกาะคา ระยะทางยาว 127 กโิลเมตร  
              5) แมน้ํางาว มีตนกาํเนดิในเขตอําเภอเมือง ระยะทางยาว 90 กิโลเมตร  
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 แหลงน้ําที่สรางขึ้นเพื่อ  
                 1. น้ําอุปโภคบริโภค ในป 2540 มีประชากรในเขตเมือง (เทศบาลและสุขาภิบาล) 
233,695 คน และในเขตชนบท 571,000 คน มีความตองการน้ํากินน้ําใชในเขตเมืองและชนบท
ประมาณ 47,907,475 ลิตร และ 28,550,000 ลิตร ตามลําดับ  
                 2. น้ําเพื่อการเกษตรแหลงน้ําทีป่ระชาชนชาวจังหวดัลําปางใชเพื่อการเกษตรประกอบ 
ดวยบอบาดาลสวนตัว 10,647 บอ บอบาดาลสาธารณะ 1,356 บอ (จากขอมูล กชช.2ค ป 2539) 
แหลงน้ําชลประทานที่มีอยูภายในจังหวดัประกอบดวยแหลงน้ําตามโครงการขนาดใหญและขนาด
กลาง โครงการอันเนื่องจากพระราชดําริและโครงการขนาดเล็กที่สรางเสร็จแลวถึงสิ้นปงบประมาณ 
2541  รวม 461โครงการมีพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 630,594 ไร หรือรอยละ 56.84 ของ
พื้นที่ถือครองทางการเกษตรของจังหวดั 1,109,318 ไรในป 2541 

2.1.7 การเกษตรกรรม 
           พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวดัลําปาง ที่มีการเพาะปลูกมาก 3 ชนิด ไดแก  
           1) ออย    จากสถิติการเพาะปลูกป 2536-2541  พบวา   ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมไมชัดเจน 
กลาวคือในป 2541 ผลิตไดจํานวน 240,071 ตัน ลดลงจากป 2540 เปนจํานวน 119,997 ตัน หรือคิด
เปนรอยละ 38.70 โดยมีเนื้อที่ เพาะปลูก ในป 2541 เปนจํานวน 37,478 ไร ลดลงจากป 2540 เปน
จํานวน 9,502 ไร หรือคิดเปนรอยละ 20.22  
            2) ขาวนาป    จากสถิติการเพาะปลกูป 2536-2541   พบวา     ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมไม
ชัดเจน กลาวคอื ในป 2541 ผลิตไดจํานวน 289,835.62 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2540 เปนจํานวน 116,087 
ตัน หรือคิดเปนรอยละ 66.81 โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกในป 2541 เปนจํานวน 542,497 ไร เพิ่มขึ้นจาก 
ป 2540 เปนจํานวน 119,752 ไร หรือคิดเปนรอยละ 28.32  
             3) สับปะรด จากสถิติการเพาะปลกูป 2535-2539 พบวา ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมไม
ชัดเจน กลาวคอื ในป 2539   ผลิตไดจํานวน 36,034 ตัน   ลดลงจากป 2538  เปนจํานวน 25,511 ตัน 
หรือคิดเปนรอยละ 41.15    โดยมีเนื้อทีเ่พาะปลูก ในป 2539   เปนจํานวน 8,380 ไร   ลดลงจากป 
2538 เปนจํานวน 4,871   หรือคิดเปนรอยละ 36.7     สําหรับในป 2541   ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น   
โดยผลิตไดจํานวน 58,282 ตัน    เพิ่มขึ้นจากป 2539     จํานวน 22,248 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 61.74 
โดยเนื้อที่เพาะปลูกในป 2541 เปนจํานวน 9,855 ไร เพิ่มขึ้นจากป 2539 เปนจํานวน 1,475 ไร หรือ
คิดเปนรอยละ 17.60 

2.1.8 การใชพืน้ท่ีและการถือครองท่ีดินทางการเกษตร 
            การใชพื้นที ่จงัหวัดลําปาง มีพื้นที่ทั้งหมด 7,833,726 ไร    จากขอมูล ป 2542     เปนพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติ ที่อยูในความดแูลของกรมปาไม จํานวน 33 ปา เนื้อที่ 5,132,784.44 ไร (65.52%) 
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แตมีพื้นที่ที่มสีภาพเปนปา  เหลือเพียง 4,896,875 ไร (62.51%)    พื้นที่เพื่อการเกษตร 1,217,348.10 
ไร (15.54%) ที่สาธารณประโยชน 34,562 ไร (0.44%) และพื้นทีไ่มไดจําแนก (ที่อยูอาศัย 
อุตสาหกรรม ที่ปลอยรกรางวางเปลา) 1,449,031.46 ไร (18.50%)  
              ลักษณะการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร          สวนใหญพื้นที่เกษตรเปนของเกษตรกรเอง 
858,298 ไร (70.51%) และยงัเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองโดยสมบูรณ (ไมไดจํานอง/ขายฝาก) 
812,034 ไร (66.71%)     ไดจํานอง/ขายฝากไวแลว 46,264 ไร (3.81%)  ที่เหลือเปนพืน้ที่ของคนอื่น 
219,326 ไร (22.13%) ซ่ึงสวนใหญเปนพื้นที่ไดทําฟรี 180,871 ไร (11.46%) การออกเอกสารสิทธิ์ ป 
2544 มีพื้นที่ออกเอกสารสิทธิ์แลว 934,871 ไร (11.93% ของพื้นที่จังหวดั) เปนเอกสารสิทธิ์ประเภท
โฉนด 677,768 ไร (72.50%) และเปนเอกสารสิทธิ์ประเภท น.ส.3/น.ส.ก. 240,107 ไร (25.68%) 
เปนใบจอง 16,995 ไร (1.82%) 

2.1.9 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด 
              ป 2542 ภาวะเศรษฐกิจจังหวดัลําปางมีทิศทางการปรับตัวดีขึน้จากปกอน   หลังจากที่หด
ตัวตามภาวะ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ   การผลิตภาคเกษตรขยายตัวตอเนื่องจากปกอนจาก
ภาวะอากาศที่เอื้ออํานวย และการขยายพื้นที่ปลูกตามแรงจูงใจของราคาปกอน สวนนอกภาคเกษตร
แสดงทิศทางการปรับตัวดีขึน้   โดยเฉพาะ การใชจายภาคเอกชน    และการผลิตของอุตสาหกรรม
เพื่อการสงออก    ทางดานเงนิฝากลดลงเนือ่งจากการปรบัลดอัตราดอกเบี้ย  สวนสินเชื่อลดลงตาม
การชะลอการใหสินเชื่อใหมรวมทั้งมีการเรงรัดการชําระหนี้ของธนาคารพาณิชยตอเนื่องจากปกอน     
ขณะที่การใชจายภาครัฐขยายตัวตามการเรงเบิกจายเพื่อการกอสรางเปนสําคัญ 
 ภาคเกษตร ผลผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญสวนใหญเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย 
ตอการเจริญเตบิโตสงผลใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น และการขยายพื้นที่ปลูกตามแรงจูงใจทางดานราคา
ปกอน ไดแก ขาวนาป เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 เปน 164,516 เมตริกตัน ออย เพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 เปน 
305,555 เมตริกตัน ถ่ัวลิสง และ ถ่ัวเหลือง เพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 และรอยละ 10.1 เปน 15,388 
เมตริกตัน และ 7,064 เมตริกตัน ตามลําดบั สวน กระเทยีมและหอมแดง เพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 และรอย
ละ 4.9 เปน 7,383 เมตริกตนั และ 1,769 เมตริกตัน ตามลําดับ จากความตองการภายในประเทศที่
เพิ่มสูงขึ้น มีเพียง ขาวโพด ที่ลดลงรอยละ 4.4 เหลือ 15,846 เมตริกตัน ทางดานราคาพืชผลที่
เกษตรกรขายไดสวนใหญลดลงจากปกอนไดแก ขาวนาป ราคาเฉลี่ยเมตริกตันละ 5,191 บาท ลดลง
จากปกอนรอยละ 22.4 หอมแดงราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.61 บาท ลดลงจากปกอนรอยละ 8.7 ถ่ัว
ลิสงราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.85 บาท ลดลงจากปกอนรอยละ 25.8 ถ่ัวเหลืองราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
9.13 บาท ลดลงจากปกอนรอยละ 14.5 สวนกระเทยีมราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.39 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนรอยละ 10.5 ขาวโพดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.90 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.4 อยางไรก็
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ตาม แมวารายไดเกษตรกรจะลดลง จากปกอนตามราคาพืชผลสวนใหญที่ต่ําลงแตยังอยูในเกณฑสูง
เมื่อเทียบกับป2540 
 ภาคนอกเกษตร ปรับตัวดีขึน้ตามการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ภาคอุตสาหกรรม 
ขยายตวั จากปกอนตามความตองการของตลาดตางประเทศเปนสําคญั ไดแก เซรามิก ผักผลไม
กระปอง ผักแชแข็ง เปนตน สวนการผลิตน้ําตาลลดลงรอยละ 18.1 เหลือ 9,587 เมตริกตัน แตต่ํากวา
ที่ลดลงรอยละ 54.8 เหลือ 11,702 เมตริกตันปกอน สวนหนึ่งเปนผลจากการลดปริมาณการผลิต 
ทางดานการผลิตปูนซีเมนต แมวาปริมาณผลผลิตจะยังคงลดลงตอเนื่องจากปกอนตามการหดตัว
ของภาคกอสราง   แตมีอัตราการลดลงต่ํากวาปกอน ทั้งนี้ สวนหนึ่งเปนผลจากความตองการเพื่อ
การสงออกในตลาดชายแดนที่มีความตองการเพิ่มขึ้น  
             ภาคเหมืองแร ผลผลิตแรลิกไนตยังคงลดลงตอเนื่องจากปกอนรอยละ 17.9 จากการลด
ปริมาณความตองการของโรงงานไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง และอุตสาหกรรมปูนซเีมนตเปน
สําคัญ หินปูนผลผลิตลดลงรอยละ 17.2 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 11.4 ปกอน เนื่องจากการลดกําลัง
การผลิตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต สวนผลผลิตแรดินขาวและบอลเคลยซ่ึงใช เปนวัตถุดิบในการ
ผลิตเซรามิกเพิ่มขึ้นรอยละ 29.3 และรอยละ 40.8 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับภาวะการผลิตของ
อุตสาหกรรมเซรามิกที่ขยายตัวตามความตองการเพื่อการสงออก การใชจายภาคเอกชน ขยายตัวใน
เกณฑดีพิจารณา จากเครื่องชี้สําคัญไดแก การจดทะเบียนรถยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 45.1 เทียบกับลดลง
รอยละ 57.1 ปกอน การจดทะเบียนรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 55.8 
ปกอน สวนหนึ่งเปนผลจากอัตราดอกเบีย้ เงินฝากทีอ่ยูในเกณฑต่ําทําใหผูฝากบางสวนถอนเงิน
ออกมาใชจายมากขึ้น และแมวาสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคสวนบุคคลจะลดลงรอยละ 15.6 
เหลือ 3,245 ลานบาท แตจากการเปดบริการใหสินเชื่อของผูประกอบการ จําหนายรถยนตและ
เครื่องใชไฟฟาทดแทน การใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ทําใหการจําหนายสินคาดงักลาวเพิ่มขึ้น 
ภาษีมูลคาเพิ่มแมลดลงจากปกอนรอยละ 12.8 เหลือ 341 ลานบาท เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 25.1 ป
กอน จากการปรับลดอัตราจัดเก็บ แตเมื่อเทียบในอัตราภาษีรอยละ 7 เดียวกันแลว กลับเพิ่มขึ้นรอย
ละ 13.8 เทียบกับที่เพิ่มขึ้น รอยละ 2.8 ปกอน ซ่ึงแสดงถึงภาวะการคาโดยรวมมกีารขยายตวัจากป
กอน ประกอบกับภาวะการจางงานมีแนวโนม ดีขึ้น จากจํานวนผูประกันตนของจังหวดัลําปาง
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 10.0 (ขอมูลจากสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม) สวนสินเชื่อเพื่อการพาณิชยกรรมเพิ่มขึ้น รอยละ 15.8 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 21.9 ปกอน 
ซ่ึงเปนการใหสินเชื่อแกผูประกอบการคาสงคาปลีก  
             การลงทุน/กอสราง การลงทุนภาคเอกชนอยูในภาวะซบเซาตอเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม ทั้งนี้ เครื่องชี้การลงทุนสวนใหญลดลงตอเนื่องจากปกอน โดยกิจการที่ไดรับอนุมตัิ
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สงเสริมการลงทุน แมวาจํานวน โครงการจะมีทั้งสิ้น 2 โครงการ เทากับปกอน แตมูลคาเงินลงทุน
ลดลงรอยละ 87.0 เทียบกับลดลงรอยละ 85.4 ปกอน ไดแก กิจการผลิตอาหารจากธรรมชาติ และ
กิจการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป สวนเงินลงทุนของการจดทะเบียน ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใหมลดลง
รอยละ 46.3 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 51.3 ปกอน โดยมีการจดัตั้งโรงงาน อุตสาหกรรมใหมที่
นาสนใจ ไดแก โรงงานผลิตกรอบรูป เฟอรนิเจอรจากไมยางพารา โรงงานผลิตกระดาษสา 
โรงงานผลิตกระเบื้องใยหินและกระเบื้องคอนกรีต และโรงงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผา เปนตน 
สําหรับ การกอสราง ภาคเอกชนมีแนวโนมการปรับตัวดีขึ้น จากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางใน
เขตเทศบาลลดลงเล็กนอยรอยละ 2.1 เหลือ 29,163 ตารางเมตร เทียบกับลดลงรอยละ 80.3 เหลือ 
29,796 ตารางเมตร เมื่อแยกพิจารณาเปนประเภท พบวาการกอสรางประเภทที่อยูอาศัยและประเภท
พาณิชยกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 12.0 และรอยละ 2.5 ตามลําดับ สวนการกอสรางภาครัฐยังคงเปนการ
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภคตอเนื่องจากปกอนเปนสําคัญภาคการเงิน 
             ปริมาณเงินนําฝากและเบิกถอนของสาขาธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทย สาขา
จังหวดัลําปางเพิ่มขึ้นรอยละ 8.2 เปน 27,975 ลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 0.8 เหลือ 25,862 
ลานบาทปกอน โดยเงินนําฝากลดลงจากปกอนรอยละ 3.6 เหลือ 13,519 ลานบาท สวนเงินเบกิถอน
เพิ่มขึ้นรอยละ 22.1 เปน 14,456 ลานบาท สวนหนึ่งเปน ผลจากภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวทําใหมีการ
เบิกถอน เงินจากธนาคารพาณิชยไปใชจายมากขึ้น ขณะเดยีวกัน อัตราดอกเบี้ยที่ต่าํลงสงผลตอการ
ถอนเงินจากธนาคารพาณิชยมากขึ้นเชนกนั นอกจากนีย้งัมีการสํารองเงินไว เพื่อรองรับปญหา Y2K 
ชวงสิ้นปทําใหมีเงินเบกิถอน สุทธิ 937 ลานบาท เทียบกับที่มีเงินนําฝากสุทธิ 2,192 ลานบาทปกอน 
ณ ส้ินเดอืนธันวาคม 2542 เงินฝาก ของสาขาธนาคารพาณิชยมยีอดคงคาง 17,906 ลานบาท ลดลง
รอยละ 2.4 เทยีบกับที่เพิ่มขึน้รอยละ 2.5 ปกอน เนื่องจาก ธนาคารพาณิชยปรับลดอตัราดอกเบี้ยลง
ไมจูงใจใหมกีารฝากเงิน โดยเงินฝากลดลงทั้งในเขตอําเภอเมือง และอําเภอรอบนอก ทางดานการ
ให สินเชื่อ มยีอดคงคาง 11,648 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.7 ต่ํากวาที่ลดลงรอยละ 16.8 ปกอน  
          ทั้งนี้การชะลอการใหสินเชื่อใหมและการเรงรัดการชําระหนี้ของธนาคารพาณิชยยังเปน
ปจจัยสําคัญทีท่ําใหสินเชื่อลดลง โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล สินเชื่อเพื่อ
การบริการ สวนสินเชื่อเพื่อการพาณิชยกรรม ขยายตวัเพิ่มขึ้นตามการใชจายภาคเอกชนที่ปรับตัวดี
ขึ้น สําหรับปริมาณการใชเช็คผานสํานักหักบัญชีจังหวดัลําปางมีปริมาณเช็คเรียกเกบ็ใกลเคียงกับป
กอนคือ 358,399 ฉบับ แตมูลคาเช็คเรียกเก็บลดลงรอยละ 17.9 เหลือ 23,844 ลานบาท สวนปริม
และมูลคาเช็คคืนลดลงตอเนือ่งจากปกอนรอยละ 32.2 และ รอยละ 28.1 ตามลําดับ ขณะที่สัดสวน
ของปริมาณเชค็คืนตอเช็คเรียกเก็บลดลงอยูที่ระดับรอยละ 1.5 เทียบกบัรอยละ 2.2 ปกอน สําหรับ
ความกาวหนาทางดานการประนอมหนี้ปรากฏวา ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2542 จากรายงานของ สาขา
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ธนาคารพาณิชยมีสินเชื่อที่อยูในขบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ จํานวนทั้งสิ้น 1,802 ราย วงเงิน 
2,613.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,750 ราย วงเงิน 2,252.1 ลานบาท ประกอบดวยที่อยูใน
ระหวางการปรับปรุง โครงสรางหนี้จํานวน 170 ราย วงเงิน 294.4 ลานบาท และปรับปรุงโครงสราง
หนี้แลวเสร็จจาํนวน 1,632 ราย เปนเงิน 2,319.0 ลานบาท ฐานะการคลังจังหวดัลําปางปงบประมาณ 
2542 เงินในงบประมาณขาดดุล 7,063 ลานบาท เพิ่มขึ้นเทียบกับ ขาดดุล 6,349 ลานบาทปกอน 
เนื่องจากนโยบายการเรงรัดใหหนวยงานราชการเรงเบิกจาย งบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรการเพิ่มการใชจายภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจทําใหรายจายเพิ่มขึ้นรอยละ 7.9 เปน 8,333 ลาน
บาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 16.6 เหลือ 7,722 ลานบาท และการจัดเก็บรายไดลดลงรอยละ 7.5 
เหลือ 1,270 ลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 4.7 เหลือ 1,373 ลานบาท เปนการลดลงตามการ
จัดเก็บภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดา โดยเฉพาะรายไดจากดอกเบีย้ที่ลดลงในเกณฑสูง เนื่องจาก
ธนาคารพาณิชยลดอัตราดอกเบี้ย ลงอยางตอเนื่อง และเมือ่รวมกับดุลเงนินอกงบประมาณที่ขาดดุล 
687 ลานบาท เทียบกับที่ขาดดุล 366 ลานบาท ปกอน ทําใหเงินสดขาดดุล 7,750 ลานบาท เทียบกับ
ที่ขาดดุล6,715ลานบาทปกอน  
             สําหรับการใชจายในโครงการมิยาซาวา ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2542 มีการใชจายไปแลว
ทั้งสิ้น 616 ลานบาท หรือรอยละ 82.9 ของวงเงินที่ไดรับอนุมัติ สวนใหญเปนการใชจายเพื่อการจาง
งานเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ 

2.1.10 รายไดประชากรตอหัว 
            รายไดประชากรตอหัว / ป   43,419   บาท 

2.1.11 ผลิตภณัฑมวลรวมจังหวัด 
            สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดลําปางในป 2539 พบวาประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหวั 
43,419 บาทตอป เปนอันดับ 36 ของประเทศ อันดับ 3 ของภาคเหนือ โดยทั้งจังหวดัมผีลิตภณัฑ
มวลรวม 33,432.665 ลานบาท รายไดสวนใหญ ขึ้นอยูกับสาขาการเหมืองแรและการยอยหินมาก
ที่สุดถึงรอยละ 18.16 คิดเปนมูลคา 6,070.856 ลานบาท รองลงมาเปนสาขาการคาสงและคาปลีก
รอยละ 16.26 คิดเปนมูลคา 5,436.653 ลานบาท และสาขาการบริการรอยละ 16.62 คิดเปนมูลคา 
3,886.299 ลานบาท อัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจรอยละ 8.95 

2.2  สภาพทั่วไปของเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีทําการศึกษา    เกษตรกรที่ทําการศึกษาเปน
เกษตรกรผูลงทุนทําสวนฝรัง่กลมสาลี่  ในอําเภอเมืองลําปาง  จังหวดัลําปาง  ขอมูลการสัมภาษณ
แบงตามขนาดของสวนฝรั่งกลมสาลี่  โดย กลุมที่ 1 คือ สวนฝรั่งที่มีขนาดพื้นที่ในการปลูกนอยกวา 
10 ไร   มีจํานวน 5 สวน      และ กลุมที่ 2 คือ สวนฝรั่งที่มีขนาดพื้นที่ปลูกตั้งแต 10 สวนขึ้นไป ซ่ึงมี
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เพียง 1 สวน  โดยเก็บขอมูลรวมเปนจํานวน 6 ตัวอยาง  เพื่อใชเปนตวัแทนสําหรับเกษตรกรผูปลูก
ฝร่ังกลมสาลี่ จากการสํารวจทําใหทราบขอมูลทั่วไปของเกษตรกร  ดังนี ้

2.2.1 เพศ อายุ  การศึกษา  การเปนสมาชิกสถาบัน  และประสบการณ 
         สภาพโดยทัว่ไปของเกษตรกรผูปลูกฝร่ังกลมสาลี่ที่ทําการศึกษา  พบวา  หัวหนาครัวเรือน
สวนใหญเปนชาย 6 ราย คิดเปนรอยละ 100.00 อายุเฉลี่ยของหัวหนาครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกฝร่ัง
กลมสาลี่เทากับ 45 ป จะมีชวงอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 66.66 รองลงมาเปนเกษตรกรที่มี
ชวงอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 33.33 
 ดานการศึกษาของเกษตรกร  จะเห็นไดวาเกษตรกรผูปลูกฝร่ังกลมสาลี่  จบการศึกษา
ระดับชั้นประถมปที่ 4 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.33 รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับชั้นประถมป
ที่ 6 คิดเปนรอยละ 16.66 
 การเปนสมาชกิสถาบันของเกษตรกรของหัวหนาครัวเรือนสวนใหญไมเปนสมาชิกสถาบัน  
หรือเปนเกษตรกรอิสระ 6 ราย คิดเปนรอยละ 100 
   สวนประสบการณในการทําสวนฝรั่งกลมสาลี่ของหัวหนาครัวเรือนเฉลี่ย 8.35 ป  
ตารางที่ 2.2   ลักษณะเพศ อายุ การเปนสมาชิกสถาบัน และประสบการณของหวัหนาครอบครัวผู 
         ปลูกฝร่ังกลมสาลี่ 

รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 
จํานวนตัวอยาง 6 100.00 

เพศ : ชาย 6 100.00 

          หญิง - - 

ชวงอายุ: อายุเฉลี่ย (ป)   

               ตํ่ากวา 31ป - - 

               31-40 ป 2 33.33 

               41-50 ป 4 66.66 

               51-60 ป - - 

               มากกวา 60 - - 

ระดับการศึกษา   

       ประถมศึกษาปที่ 4 5 83.33 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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ตารางที่ 2.2 (ตอ)   

รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 
      ประถมศึกษาปที่  6 1 16.66 
      มัธยมศึกษาตอนตน - - 

การเปนสมาชิกสถาบันการเกษตร   

      สหกรณ - - 
      ธกส. - - 
      เกษตรกรอิสระ 6 100.00 

ประสบการณในการทําสวนฝรั่งเฉลี่ย (ป) 8.35 - 

ที่มา: จากการสํารวจ 

 2.2.2 ขนาดครัวเรือน  อาชีพหลัก  อาชีพรอง  เนื้อท่ีฟารมและลักษณะการถือครองท่ีดิน 
 ขนาดครัวเรือนของเกษตรกรผูปลูกฝร่ังกลมสาลี่ในปที่ทําการสํารวจ  โดยขนาดครวัเรือน
เฉลี่ยทั้งหมดเทากับ 4.8 คนตอครัวเรือน แบงเปนสมาชกิที่ทํางานในการผลิตฝร่ังกลมสาลี่ 2.44 คน 
นอกจากนี้สมาชิกในครัวเรือนยังประกอบอาชีพหลักโดยการปลูกฝร่ังกลมสาลี่ 5 ราย คิดเปนรอย
ละ 83.33 รองลงมาคือทําสวนผลไม คิดเปนรอยละ16.67   
 การถือครองที่ดินของเกษตรกร  เกษตรกรมีเนื้อที่การถือครองที่ดินในการทําสวนฝรั่งเฉลีย่ 
5.79 ไรตอครัวเรือน โดยเปนของตนเองทัง้หมด 6 ราย คิดเปนรอยละ 100 
 เมื่อพิจารณาตามพื้นที่เพาะปลูกฝร่ังกลมสาลี่  พบวา เกษตรกรตัวอยางสวนใหญมีการทํา
สวนฝรั่งกลมสาลี่ไมแตกตางกันมากนัก  ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวทําใหทราบวาเกษตรกรสวนใหญทํา
สวนฝรั่งกลมสาลี่ขนาดพื้นที่ 5 ไร ดังนั้นในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินจึง
ตัดสินใจเลือกทําการวิเคราะหทางการเงินในกรณีการลงทุนทําสวนฝรั่งกลมสาลี่ที่มีขนาดพื้นที่5ไร 
เพื่อใชเปนตัวอยางในการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนทําสวนฝรั่งกลมสาลี่ (ดัง
แสดงไวในตารางที่2.3) 
ตารางที่ 2.3     ขนาดครัวเรือน  อาชีพหลัก  อาชีพรอง  เนื้อที่ฟารมและลักษณะการถือครองที่ดิน 

รายการ จํานวน รอยละ 
จํานวนตัวอยาง 6 100.00 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย (คน) 4.8 - 

จํานวนสมาชิกในสวนฝรั่งเฉลี่ย (คน) 2.44 - 

อาชีพหลัก   

      ทําสวนฝรั่ง 5 83.33 
      ทําสวนผลไม 1 16.67 
ที่มา: จากการสํารวจ
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ตารางที่ 2.3  (ตอ) 
รายการ จํานวน รอยละ 

ลักษณะการถือครองที่ดิน 
- เปนของตนเองทั้งหมด1                                                                                    
- เปนเจาของบางสวน2 
- เชาทั้งหมด3 

 
6 
- 
- 

 
100.00 

- 
- 

ที่มา: จากการสํารวจ 
หมายเหตุ :  
1  หมายถึง   เกษตรกรมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง 
2  หมายถึง   เกษตรกรมีที่ดินทํากินเปนของตนเองบางสวนและเชาที่ดินผูอืนทําบางสวน  หรือได  ทํากินบางสวน

โดยไมตองเสียคาเชา 
3 หมายถึง   เกษตรกรที่เชาผูอื่นทํากินทั้งหมด  โดยไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเองเลย  รวมทั้งเกษตรกรไมมีที่ดิน

ทํากินของตนเอง  แตไดทํากินในที่ผูอื่น  โดยไมตองเสียคาเชา 

 2.2.3 ภาวะหนีส้ินและแหลงเงินกู 
              เกษตรกรจะกูยืมเงนิลงทุนในการทําสวนฝรั่งกลมสาลี่บางเปนบางสวน 6 ราย คิดเปนรอย
ละ 100.00 โดยสวนใหญเกษตรกรจะทําการกูยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.)
มากที่สุด    (ดงัแสดงไวในตารางที่2.4) 
 2.2.4 วิธีการจําหนาย 
 เกษตรกรผูปลูกฝร่ังกลมสาลี่  ในทองที่ทีศ่ึกษาสวนใหญมีการจัดจําหนายฝรั่งกลมสาลี่แก
กลุมพอคาแมคาในทองถ่ินเปนบางสวน  โดยจะมาทําการรับซื้อผลผลิตถึงในสวน คดิเปนรอยละ50   
ในขณะที่เกษตรกรเปนผูขายผลผลิตเอง มีเพียงแค 3 ราย คิดเปนรอยละ 50 (ในตารางที่2.4) 

 2.2.5 ลักษณะการใชปจจัยการผลิต 
  เกษตรกรที่ทําการปลูกฝร่ังพันธุกลมสาลี่  สวนใหญจะใชปจจัยการผลิตไดแก แรงงานคน
ในการหอผล  ปริมาณปุยเคมสูีตร 16-16-16 และปริมาณสารเคมีปองกันและกําจดัศัตรูพืชชนิดเลน
เนท  โดยทีจ่ะใชแรงงานคนในการหอผล  ในแตละปรวมเฉลี่ย 62.3981 วัน/งาน/ไร  ซ่ึงเปนปจจยั
ชวยใหผลผลิตฝร่ังกลมสาลี่ที่ไดมีคุณภาพดีขึ้น  ปริมาณปุยเคมีสูตร 16-16-16  ในแตละปรวมเฉลี่ย 
100.8574 กิโลกรัมตอไร  เนือ่งจากเปนปจจัยที่ชวยในการบํารุงตน ใบ และผลฝรั่งกลมสาลี่ ในขณะ
ที่ปริมาณสารเคมีปองกันและกําจดัศัตรูพืชชนิดเลนเนท  ในแตละปเฉลี่ย 1.736 กิโลกรัมตอไร เปน
ปจจัยที่ชวยปองกันและกําจดัศัตรูพืชไดหลายชนิด  จึงเปนที่นิยมของเกษตรกรที่จะนําไปใช  
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ตารางที่ 2.4 สภาพสินเชื่อ วธีิการจําหนายและลักษณะการใชปจจัยการผลิตของเกษตรกรผูปลูกฝร่ัง 

รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 
จํานวนตัวอยาง 6 100 

การกูยืม   

      ของตนเอง - - 
      กูทั้งหมด - - 
      กูบางสวน 6 100 

แหลงเงินกู   

      ธกส. 6 100 
      สหกรณ - - 
      ญาติพ่ีนอง - - 
      พอคา - - 

วิธีการจัดจําหนาย   
      ขายพอคาทองถิ่นเปนบางสวน 3 50 
      ขายผลผลิตเอง 3 50 

ลักษณะการใชปจจัยการผลิต (เฉล่ีย)   

      แรงงานคนในการหอผล (วันงาน) 62.3981 วัน/ไร/คน 
      ปริมาณปุยเคมีสูตร 16-16-16 (กิโลกรัม) 100.8574 กิโลกรัมตอไร 
      ชนิดเลนเนท (กิโลกรัม) 1.736 กิโลกรัมตอไร 
ที่มา: จากการสํารวจ 
2.3 การผลิตฝรั่งกลมสาลี่ 

2.3.1 ลักษณะทั่วไป 

      ฝร่ังมีช่ือสามัญวา Guava ช่ือทางวิทยาศาสตรวา Psidium guajava Linn.  เปนไมยนืตน
ขนาดเล็กหรือไมพุม  ลําตนมีลักษณะทรงพุมแผขยาย  ความสูงของฝรั่งอาจมีตั้งแต 3-10 เมตร ใบ
ออนมีสีเขียวมลัีกษณะไมเรียบ มีขนออนปกคลุม ดอกฝรั่งเปนดอกสมบูรณเพศ ผลฝร่ังจะมีน้ําหนกั
ตั้งแต 50-1,000 กรัม สีของเนื้อเปนสขีาว อาจมีรสหวานหรืออมเปรี้ยว 
      ฝร่ังสามารถปรับสภาพเขากับดินฟาอากาศไดดีมาก  มักพบวาฝรั่งเจริญเติบโตในสภาพ
ธรรมชาติบริเวณทีไ่มผลอ่ืนๆขึ้นไมได  ฝร่ังสามารถเจริญเติบโตไดทั้งในเขตรอนและเขตกึ่งรอน  
ในประเทศไทยพบวามกีารปลูกตั้งแตชายทะเลไปจนถึงภูเขาสูง 1,200-1,300 เมตร  สภาพภูมิอากาศ
ที่เหมาะสมกบัตนฝรั่งคือ  อากาศแหงและเย็นเล็กนอย  ตองการอุณหภูมิที่เหมาะสมในการใหผล
ผลิตอยูระหวาง 23-28 องศาเซลเซียส  การติดผลจะลดลงเมื่ออุณหภูมิต่ํากวา 20 องศาเซลเซยีส  
หรือสูงเกิน 28 องศาเซลเซียส  และยิ่งอณุหภูมิสูงมากขึ้นจะมกีารรวงหลนมากขึ้น  ตนฝรั่งตองการ
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ปริมาณน้ําฝนประมาณ 1,000-2,000 มิลลิเมตรตอป  จึงจะใหผลผลิตที่ดี  แตในระยะผลแกนัน้ไม
ตองการปริมาณน้ํามากนักจะทําใหผลแตกและกลิ่นลดนอยลงได สภาพดินรวนที่มีความอุดม
สมบูรณและระบายน้าํไดดีจะเหมาะตอการเติบโตของตน  ระดับความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมอยู
ระหวาง 4.5-8.2  และยังเปนพืชที่มีความทนตอสภาพดนิเค็มไดดีอีกดวย  ในการปลูกฝร่ังจะตองทํา
ใหไดผลผลิตสูงสุดในระยะสั้น       หลังจากการปลูกเพราะตนจะมีอายุใหผลผลิตที่ดีไดประมาณ
10-12 ปเทานั้น  ถึงแมวาตนสามารถใหผลผลิตตอเนื่องไปไดถึง 30 ป  แตในบางพื้นที่อาจจะให
ผลไดเพียง 6-8 ปเทานั้น  ในสภาพพื้นทีท่ี่ไมเหมาะสมตอการเจริญเตบิโตนัก 

2.3.2 พันธุและการขยายพนัธุ 
      ฝร่ังพันธุกลมสาลี่  มีผลโต  ผิวมีสีเขียวออน  น้ําหนักผล 350-700 กรัม  รสอรอย  หวาน
กรอบ  เนื้อหนาละเอียด  ไมมีกาก  ลูกดก  เปนพันธุทีป่ลูกงาย  ใหผลเร็ว  เปนพันธุที่กลายมาจาก
พันธุเดิมที่นําเมล็ดมาจากประเทศเวียดนาม  ลําตนแข็งแรงมาก  มีทรงตนที่แผกวางมาก  เมื่อผลแก
แลวสามารถปลอยไวบนตนไดนานกวาพนัธุอ่ืนๆ  การใหผลคอนขางสม่ําเสมอ  ผลทนทานตอการ
ขนสง  ไมเหี่ยวงาย  เก็บไวไดนาน 
 การขยายพนัธุฝร่ังสามารถทําไดหลากหลายวิธีดวยกัน เชน การติดตา การเพาะเมลด็ การ
ทาบกิ่ง  การตอนกิ่งปกชํา เปนตน  การตอนคือการขยายพันธุที่นยิมที่สุดเพราะสะดวกและงายใน
การปฏิบัติ  ใชเวลา 25-35 วัน รากกอ็อกแลว เมื่อเห็นรากออกเปนสีขาวเต็มตุมก็ตัดไปชําใน
ถุงพลาสติกและใชเวลาอีกเพียง 1-2 เดอืน นําไปปลกูลงแปลงได การขยายพนัธุดวยวิธีการเพาะ
เมล็ด ไมคอยจะนยิมทํากนั เพราะฝรั่งจะมีเกสรตัวผูและตัวเมยีอยูในดอกเดียวกนั ทาํใหการเพาะ
เมล็ดไมมีการพัฒนาสายพนัธุ   สวนการทาบกิ่งเปนวิธีที่ยุงยากและเสียเวลา จึงไมคอยเปนที่นยิม
เหมาะสําหรับตนไมที่ทําการตอนไดยาก 

2.3.3 ขั้นตอนการทําสวนฝรัง่กลมสาลี่  
              1) การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก สิ่งท่ีจําเปน คือ การเตรียมหลุมเพาะปลูกและดินที่ใชในการ
ปลูก 

   วิธีการเตรียมหลุมเพื่อการเพาะปลูก 
                1.ใหทําการขุดหลุมใหความลึก ความกวาง ความยาว ประมาณ 50 เซนตเิมตร 
                2. หลังจากนั้นทําการแยกดินชั้นบนไวกองหนึง่ และแยกดินชั้นลางไวกองหนึ่งไมใหปน
กัน 
   3.  สวนหลุมที่ขุดเสร็จแลวใหทิ้งไวกอน คอยหมั่นสังเกตวามีน้ําซึมออกมาหรือไม ถาไม
พบก็แสดงวาหลุมนั้นใชได เพราะแสดงใหเห็นวาระดับน้ําในดินอยูลึกกวา 1 เมตร 
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   4.  ตนฝรั่งแมจัดวาเปนพืชที่ชอบน้ํา แตจะไมชอบใหน้าํแชขังราก ดังนั้นถานําไป
เพาะปลูกในหลุมที่มีน้ําขังจะไมไดผล ควรทําการเปลี่ยนหลุมเพื่อการปลูกใหม 
   5.  นําเศษใบไมแหง มูลสัตวมาใสลงในหลุมใหทับชั้นบน ปลอยทิ้งประมาณ 3-4 เดือน 
หลุมที่เตรียมไวก็สามารถนํามาเพาะปลูกตนฝรั่งได 
   วิธีการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก 
   1.  นําดินชั้นบนที่แยกเอาไวมาผสมดวย ปุยหมัก ปุยคอก มูลสัตว ที่ผานการหมัก ทาํการ
ผสมดิน 1 สวน ตอปุย 1 สวน หากวาดนิไมพอใหเอาดินสวนลางมาผสมเพิ่ม 
   2.  ใหคลุกดนิและปุยใหเขากัน ตากไวกอนจะนําไปใช 
  2) การเตรียมก่ิงเพื่อการเพาะปลูก 
           กิ่งพันธุที่จะทําการเพาะปลูก เชน   กิง่ตอน หรือกิ่งจากการเพาะเมล็ด เปนตน    ควร
นําไปชําใหแขง็แรงในที่รมทีม่ีแดดรําไร หลังจากนัน้ฉีดพนดวยวิตามินพืชผสมปุยทางใบประมาณ 
7-17 วนั/คร้ัง   เชนไบตกิ 100, อะโทนคิ หรือไบโอตกิา เปนตน สําหรับปุยทางใบใชสูตร 3 ตวั 
เทาๆกัน เชน 15-15-15, 19-19-19, 20-20-20 หรือ21-21-21 จะทําใหตนฝรั่งแข็งแรงกอนจะนําไป
เพาะปลูก 
   ส่ิงที่ควรระวงัอยางมาก คือ นําตนฝรั่งไปชํานานเกนิไปจนทําใหรากงอกติดพื้น 
  3) การปลูก 
   1.  เตรียมดินไวในหลุมปลูก  และเหลือบริเวณปากหลุมประมาณ 1 ฟตุ 
   2.  นํากิ่งฝร่ังตั้งวางในดิน  หลังจากนัน้กลบดินจนถึงปากหลุม 
   3.  หาไมมาปกเปนแกน  เปนการทําใหกิ่งไมโยกเยก  และรดน้ําใหชุม 
   4.  ถาหากมีใบที่กิ่งตอนมากใหปลิดใบลางออก  จะทําใหใบคายน้ํานอยลง 
   5.  หมั่นดแูลโดยการฉีดพนดวยวติามิน  และอาหารเสริม พรอมปุยทางใบ จะทําใหตน
ฝร่ังแข็งแรงตั้งตัวไดเร็ว 
   6.  หลังจากนัน้ใหนําใบไม เชนใบตอง  มาบังแสงแดดใหกับตน 
 ในการปลูกฝร่ังพันธุกลมสาลี่เกษตรกรมักจะใชกิ่งตอนปลูก  เนื่องจากกิ่งตอนมีขอดีคือ 
 -  ทรงพุมเตี้ยไมใหญเกนิไป 
  4) ระยะการปลูก 
       ฝร่ังมีความจําเปนที่จะตองปลูกในระยะที่เหมาะสม เพราะตนฝรั่งมกีารแผกิ่งกวาง และ
ตองการแสงแดดสองทั่วลําตน  สวนระยะปลูก คือ 6x6 เมตร แตสําหรับในดนิที่ไมอุดมสมบูรณ
มากนักระยะปลูกคือ5x5เมตร ในพืน้ที่ที่ทําการศกึษาอําเภอเมืองลําปางก็มีระยะการปลูกฝร่ัง
ใกลเคียงกันเนือ่งจากเกษตรกรไดรับทราบขอมูล และการอบรมจากเจาหนาที่ทางเกษตรจากแหลง
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เดียวกันระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 3x4 เมตร    ดังนั้นในเนื้อที่ 1ไร จึงสามารถปลูกไดประมาณ 60-
70 ตน 
   ฤดูปลูก 
   ในประเทศไทยสามารถปลูกฝร่ังไดทุกฤด ู  ถาหากปลูกจํานวนไมมากนัก ใหทําการรดน้ํา
ใหเพยีงพอตอความตองการและความชืน้ในดิน สวนการปลูกเปนไร  สามารถใชวิธีใหน้ําแบบหยด
จะเปนการลดงานลงได  สําหรับการปลูกในจํานวนมาก  ก็ควรเตรียมใหพรอมกอนฤดูฝน จะเปน
การดีที่สุด 
  5) การดูแลรักษา 
    การใหน้ํา 
    ตนฝรั่งถือไดวาเปนผลไมที่เติบโตไดชากวาผลไมชนดิอื่นๆ  แตถาหากมีการดูแลอยางดี
และสม่ําเสมอจะทําใหตนฝรัง่โตเร็ว  โดยเฉพาะการใหน้าํ  เพราะฝรั่งจะชอบน้ําแตไมแฉะมาก
จนเกนิไป  ระยะ 6 เดือนแรกถาหากไมมีฝนตกลงมาใหรดน้ําวนัละ 2 คร้ัง สวนตนที่โตแลวใหเวน
ระยะการใหน้าํตามสภาพอากาศ 
  การใหน้ํามากจนเกนิไปในระยะออกดอกจะเปนการชะลอการออกดอกของตนฝรั่งได  
สําหรับในพื้นที่อําเภอเมืองลําปางมีลักษณะเปนพืน้ที่ราบ จึงตองเตรียมน้ําใหเพียงพอและจะตองให
น้ําสัปดาหละ 1 คร้ัง  ตนฝรั่งที่มีอายุประมาณ 3 ป ควรรดน้ําสัปดาหละ 1 คร้ัง  ในฤดูรอน  สวนฤดู
หนาวควรรดน้ําเดือนละ 2 คร้ัง  และใหสังเกตความชืน้ในดินวามีความชื้นหรือไม  ถาหากเปนฤดู
ฝน  ไมตองทําการรดน้ํา ควรเวนระยะการใหน้ําในฤดูนี้  จนกวาดอกจะบานและตดิผลจึงใหน้ํา
ตามปกต ิ
   6) การพรวนดิน 
        การพรวนดินสําหรับฝรั่งตนเล็กควรพรวนบาง  เพื่อเปนการชวยใหดินรวนซยุ  เพือ่
รากจะสามารถชอนไชหาอาหารไดงายขึน้  ควรพรวนดินในชวงเวลา  ตนหรือปลายฤดูฝน  สวนฤดู
แลงดินจะจับตัวเปนกอนแข็งทําใหรากไมสามารถหาอาหารได  นอกจากนีก้ารพรวนดินยังเปนตวั
ชวยใหดนิมีความชื้นเพิ่มมากขึ้น 
       สําหรับตนที่มีอายุประมาณ 1-2 ปขึ้นไป  ไมควรทําการพรวนดนิ  เพราะรากฝงตวัอยู
ใกลๆ รอบๆ ตน 
    7) การใหปุย ปุยมีความสําคัญสําหรับตนฝรั่ง  เพราะถาหากไมใสปุยเปนตัวชวยผลผลิตที่
ไดก็อาจจะนอยลงตามมา  ปุยที่นิยมใชกนั คือ ปุยหมัก ปุยคอก ปุยมูลสัตว เปนตน  จะตองใสปุย
ทุกๆป ปละ 3 คร้ัง  วิธีมีดังนี ้

1.   ใหทําการพรวนดนิบริเวณรอบๆ อยาใหชิดโคนมากเกนิไป 
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2.   รดน้ําเพื่อเปนตัวชวยละลายปุยไดงาย 
3.   หลังจากเก็บเกี่ยวควรเพิ่มปุย คือ มูลโค เปด ไก เปนตน  ในอัตราตามขนาดและ

อายุของตนฝรั่ง 
          ปุยคอกเปนมูลโค เปด ไก รวมทั้งมูลคางคาวดวย  การใสปุยนยิมใสปละครั้ง  ในชวง
เดือนมีนาคมถงึเดือนเมษายน  ซ่ึงเปนชวงกอนเขาฤดูฝน  หรือบางครั้งอาจแบงใสปละ 2 คร้ังก็ได  
ปริมาณที่ใสในชวง 1-2 ปแรก  จะใสประมาณ 10-12 กิโลกรัมตอตน  ปตอๆไปจะใสประมาณ 18-
20 กิโลกรัมตอตน 
          ปุยเคมี  ในระยะปแรกจะใสปุยสูตรเสมอเชน 15-15-15, 16-16-16  และหลังจากนั้น
ในชวงทีเ่ร่ิมใหผลจะใสปุยสูตร 46-0-0 เพื่อเรงดอกและบํารุงใหฝร่ังติดผล  ในชวงที่ฝร่ังติดผลแลว  
จะใสปุยสูตร 15-15-15  ในระยะใกลเก็บผลกอน 3 เดือนและ 1 เดือนตามลําดับจะใชสูตรตัวทายสูง 
เชน 13-13-21หรือ 12-12-17 แทนตลอด  เพื่อเพิ่มความหวาน  และในระยะเก็บผลผลิตแลว  ถาตน
โทรมจะสังเกตไดจากลักษณะของใบเชนใบเหลือง  ซ่ึงขาดธาตุอาหารควรใชสูตรตัวหนาสูง เชน 
46-0-0 หรือ 24-14-0  ในการใสปุยเคมีจะใส 15-20 วันตอคร้ัง  ปริมาณที่ใสจะแตกตางตามอายุฝร่ัง  
โดยจะใสปุยเคมีในปที่1 ถึง ปที่2  ประมาณ 100-180 กรัมตอตน  และตั้งแตปที่ 3 จะใสปละ 200 
กรัมตอตน 
          นอกจากการใสปุยดังกลาวแลว  อาจจะเสริมดวยปุยทางใบ  เชนปุยสูตร 13-0-46, 10-
20-30, 11-22-23 และใชวิตามินพืชแทนฮอรโมน  ผสมน้ําฉีดกอนเก็บผลประมาณ 1 เดือน  ซ่ึงจะ
ฉีด 2 คร้ัง  สัปดาหละครั้ง  แลวหยุดฉีดทิ้งไวประมาณ 15 วนั จึงเก็บผล  ฝร่ังจะมีผิวสวย ผลใหญ 
เนื้อกรอบ  มีรสหวานตามตองการ 
       8) การตัดแตงกิง่ 
           การตัดแตงกิ่งจะเปนการรักษารูปรางรูปทรงของตนฝรั่งใหมีความสวยงาม  และดแูล
ไดงาย  เพือ่ใหกิ่งออนแตกตัวออกมาใหมแทนกิ่งที่ตดัออกไปและสามารถรับแสงแดดที่สาดสอง
ผานมาไดและทําใหไมเปนทีก่ําเนิดโรคตางๆ หรือมีแมลงมาอาศัย  มีวิธีปฏิบัติดังนี ้

1. เมื่อตนฝรั่งเริ่มปลูกไปไดสักระยะ  ใหสังเกตการณแตกหนอจากตนตอและลําตน  
ใหรีบตัดทิ้ง 

2. เมื่อปลูกไปไดประมาณ 2 ป ตนจะแตกกิ่งกานสาขา  ก็เร่ิมตัดกิ่งได  ระยะเวลาที่
เหมาะสําหรับการตัดแตงกิ่งคือ ฤดูฝน  เพราะตนฝรั่งสามารถแตกกิ่งออนใหมไดงาย 

3. การตัดแตงกิ่งที่ดีควรเลือกกิง่ที่แข็งแรงและมีกิ่งแตกออกจากลําตนและโคน
ประมาณ 3-4 กิ่ง สูงจากพืน้ดิน 2-3 ฟุต ปที่ 3 ที่ไดทําการตัดแตงกิ่งไวจะมีกิ่งเล็กกิ่งนอยแตกออกมา  
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พอถึงตนฤดูฝนควรทําการสาํรวจดวูากิ่งทีท่ําการแตกตวัใหมไปทับกลางลําตน  จนตนฝรั่งไม
สามารถรับแสงแดดไดหรือไม  ถามีใหรีบตดัออกทันท ี

4. ชวงฤดูฝนกิ่งขนาดใหญที่ทําการเลือกไวก็จะแตกกิ่งออกเปนรูปทรงตามที่ตองการ 
การตัดแตงกิ่งใหไดรูปทรงนั้นตองคอยหมั่นตัดกิ่งทีแ่ตกตัวออกมาปกคลุมสวนกลางของยอด  และ
ใหตัดกิ่งที่แหงออกทุกครั้งที่พบ 

5. ผลที่มีขนาดใหญจะไดจากกิ่งที่มีอายุประมาณ 2-3 ปเพียงครั้งเดียว  จากนั้นผลจะมี
ขนาดเล็กลงจงึควรตัดแตงกิง่ทุก 2-3 ป  จะเปนการชวยกระตุนใหแตกกิ่งใหมๆเพือ่ใหไดผลผลิต
ขนาดใหญเสมอ 
                    7.  ใหตัดกิ่งแบบทแยงและใหแผลเรียบ แลวใชคูปราวิทผสมน้ําใหขนทาบาดแผล  อยา
ใหหนาหรือบางจนเกนิไปจะเปนวิธีที่ทําใหกิ่งแตกตวัไดเร็วข้ึน 
                   9) การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
           ฝร่ังที่ปลูกเพื่อการคา  ปลูกดวยกิง่ตอนหรือกิ่งปกชํา  จะใหผลเร็วมากโดยจะเก็บ
ผลผลิตไดหลังจากปลูกเพยีง 9 เดือน  แตโดยสวนใหญเกษตรกรมักจะเก็บผลในเชิงเศรษฐกิจเมื่อ
ฝร่ังเริ่มขึ้นปที่ 2 เนื่องจากตองการใหตนแข็งแรงกอน  ในชวงปแรกถึงปที่ 2  ฝร่ังที่ไดจะมจีํานวน
นอย  แตมีผลโต  โดยน้ําหนักผลจะมีตั้งแต 500-1,000 กรัม  และผลจะเริ่มเล็กลงเมื่อฝร่ังมีอายุมาก
ขึ้น  ฝร่ังจะสามารถใหผลเต็มที่ในปที่ 3-5 หลังจากนัน้ผลฝรั่งจะเริ่มลดลงดวย  ในบางครั้งพบวาใน
ปที่ 7-8  จะมกีารตายของตนมากเกษตรกรจะเริ่มร้ือถอนตนฝรั่งทิ้ง 

ตนฝรั่งจะใหผลไมเกินปละ 3 ชวงเวลา  ในแตละชวงจะเก็บไดประมาณ 5 คร้ังคือ  สามารถ
เก็บไดสัปดาหละครั้ง  เปนตน  โดยปกติผลผลิตจะออกดอกในเดือนมกราคมถึงมีนาคม  และผลแก
ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม  และจะออกอีกในเดือนพฤษภาคม มิถุนายนและกรกฎาคม  เปนตน  
จะนอยลงในฤดูฝน  เพราะเกิดจากการผสมพันธุในดอกลมเหลวทําใหติดผลไดนอย 

ผลฝร่ังที่เก็บจะตองขาว กรอบ ไมมีร้ิวรอยจากแมลงตางๆและการเก็บเกี่ยวจะตองเก็บเมื่อ
ผลแกจัด  ผลแกจะมีลักษณะสีขาวนวล  ซ่ึงเปนผลที่สามารถเก็บเกี่ยวได  ถาหากปลอยใหแกมาก
จนเกินไปจะไมเปนที่นิยมนําไปรับประทาน 
 วิธีเก็บเกี่ยว  ควรใชมือดึงจากกิ่งมาใสตะกรา  หรือถาหากตนสูงใหใชบันได  แตเกษตรกร
สวนใหญจะใช  ตะกรนในการเก็บเกี่ยว คือ เครื่องมือชนิดนี้ทําดวยไมไผหรือไมรวกยาวประมาณ
บริเวณปลายปลองจักเปนซี่ๆ  ภายในจักเปนซี่โคงดวยลวดที่มีขนาดแข็ง  ทําการขดเปนวงกลมโต
ประมาณ 2 วง มีหนาที่ทําเปนกระเปาะคลายตะกรอสอยมะมวง  ปลายซีกจะมัดดวยเชือกที่มีความ
เหนียว  หรือเสนลวดขนาดเล็ก  ระหวางเสนลวดกลมทั้งสองตัดซี่ไมประมาณ 2-3 ซ่ี  เพื่อใชปาก
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สอยผล  โดยจะมีไมดามยาวตออีกปลายขางหนึ่ง  เมื่อเก็บผลแลวใหรีบคัดขนาด  และทําการแยก
บรรจุ  ใหนําใบตองแหงหรือกระดาษรองตะกรากอนที่จะนํามาเรียง 
 ถาหากสงที่ไกลๆ  ใหนําผลออกผึ่งใหถูกอากาศกอน  สําหรับการเกบ็เกี่ยวจะเก็บไปทั้งถุง
ที่ใชหอ เชนถุงกระดาษ  โดยไมตองแกะถงุออก 

การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูฝร่ัง 
 การเพาะปลูกฝรั่งไมมีความจําเปนที่จะตองคอยดูแลมากนัก  เพราะฝรั่งจะไมคอยพบโรค
และแมลงระบาดรายแรง  โรคและแมลงทีพ่บมีดังนี ้
 ก.  โรค 
 1.  โรคแคงเกอร   
 เกิดจากเชื้อรา Pestaloria psidii (Pat) Mordue จะแสดงอาการจุดสีน้ําตาลแกมดํา ขอบแผล
นูนขึ้น และกลางผลมักบุมลงเปนแองเล็กนอย สวนผิวบริเวณกลางแผลจะแตกและเปดออก เห็น
เปนจุดแตกบนผิวกระจัดกระจายทัว่ผล ควรฉีดพนปองกันดวย mancozeb, benomyl หรือ 
carbendazim 
  2. โรคระยะหลังการเก็บเกี่ยว         สาเหตุเกิดจากเชื้อรา ที่พบมากๆมีดงันี้ 
  1.  Phomopsis psidii Nag Rag & Ponnappa. de Camara จะทําใหเกิดการเนา
บริเวณกนเปนสีน้ําตาล และมีpycnidium สีน้ําตาลฝงที่ผิวเนื้อเยื่อที่เปนโรค 
  2.  Phoma psidii จะเกดิจดุสีดําเปนแองบุมที่บริเวณแผล และรอบๆจะมีลักษณะ
ชุมน้ํา สวนเนื้อเยื่อนนูขึ้นเพียงเล็กนอย pycnidium จะทําการฝงตัวบริเวณกลางจดุที่จะสรางกลุม
สเปอรเปนขดสีขาวครีมที่ผิว 
  3.  Lasiodiplodia sp.Ellis & Everh เขาทําลายบริเวณขัว้ผลจะทําใหเกดิการเนานิ่ม 
ลุกลามไปยังสวนลาง หลังจากนั้นจะสรางเสนใยปกคลุมทําใหเกิดผลเนาได 
  4.  Macrophoma allahabadensis Kapoor and Tandom เกิดจุดสนี้ําตาลมีลักษณะ
ชุมน้ําบนแผล สวนแผลจะเปลียนเปนสีน้าํตาลเขมในเวลาตอมาและสราง pycnidium นูนขึ้นจากผิว 
จนสามารถเหน็ไดเดนชัดดวยแวนขยายต่ํา 
  5. Colletotrichum gloeosporioides ทําใหเกิดผลเนาเสียเปนจดุสีน้ําตาลแดงเปน
แองบุม และจะลุกลามเกิดผลเนาเสียอยางรวดเร็ว 
  6.  Rhizopus stolonifer ทําใหเกิดผลเนาเสียเปนจดุนิ่ม ชุมน้ํา สีน้ําตาลจาง ลุกลาม
อยางรวดเรว็ และจะสรางเสนใยสีเทาฟบูนผลที่เปนโรคและมีน้ําเยิ้มจากผลที่เนานิ่ม 
  7.  Aspergillus niger เปนจดุเนานิ่มที่มเีชือ้ราสีดําหรือสีน้ําตาลเจริญฟบูริเวณกลาง
ของผล 
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 3.  โรคแอนแทรคโนส   
  สาเหตุเกิดจากเชื้อรา  Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Penz & Sacc. In Penz  
ลักษณะอาการ  ผลฝร่ังที่แกหรือสุกจะแสดงอาการจุดสนี้ําตาลแดง  เปนแองบุมแตกตางกัน  มีกลุม
เมือกสีชมพูหรือสีสมของเชื้อรา  ปรากฏมากมายกลางผล  ผลฝร่ังที่ถูกดูดกนิดวยเพล้ียไฟหรือไร
แดงจะเปนโรคแอนแทรคโนสไดงาย  จะปรากฏอาการของจุดเชื่อมกันเปนแผลโตลอมรอบกนผล  
เชื้อราเขาทําลายยอดทําใหแหงตาย  ผลฝร่ังที่เก็บเกีย่วแลวมีโอกาสเปนโรคแอนแทรคโนสจํานวน
มาก  แพรระบาดโดยเชื้อราฟกตัวบนผลที่เปนโรค  หรือกิ่งที่แหงตาย  แพรกระจายโดยน้ําฝน  เขา
ทําลายระยะใบออน  กิ่งออน  และผลแกระยะใกลสุก   ปองกันไดโดยการจดัแตงทรงพุมใหโปรง  
ฉีดพนสานปองกันกําจัดเชื้อรา  เชน mancozeb สลับกับ carbendazim 
 4.  โรคราดํา (Sooty mold)  
                    เกิดขึ้นเนื่องจากราชนิดนีจ้ะอาศัยมูลของแมลงประเภทเพลี้ยเปนอาหาร  ซ่ึงอาศัยอยู
ตามผิว  หากมีมากจะทําใหพืชปรุงอาหารไมไดเต็มที่  เพราะแสงสวางผานเขามาไมได  ตนฝรั่งจะ
ออกดอกและผลไดนอยลง  ผลสุกชา 
 การปองกันและกําจดั  ควรทําการกําจัดแมลงที่จะถายมูลออกมาใหเปนอาหารของรานี้
กอน  แลวจึงใชสารคูปราวิทฉีดปองกัน  ในอัตราประมาณ 20 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร 
 5.  โรคใบจุด (Leaf spot)   
      เปนโรคที่เกิดจากเชื้อราดาํพวก Cercospora sp. ใบจะเปนจดุสีน้ําตาลเล็กๆ เปนหยอมๆ 
ตามใบฝรั่ง เมื่อนานๆเขาจดุสีน้ําตาลเล็กๆนี้จะเปนจุดสีน้ําตาลขนาดใหญ แลวจะทําใหใบหลุดรวง
ไป 
       การปองกนัและกําจัด  ฉดีพนดวยคูปราวิท  หรือ  ออรโทไซด 
 ข . แมลงศัตรพูืช 

 1.  แมลงวันทอง (Dacus dorsalis Hendee)   
  ซ่ึงเปนศัตรูพืชสําคัญเขาทําลายในระยะใกลผลสุก  เกิดจากแมลงวนัผลไมชนิด
หนึ่งมีหลอดวางไขพิเศษมาวางไขบริเวณผลฝรั่งที่ยังเล็กอยู  ไขจะฟกตัวเปนหนอนสีขาว  ไมมขีา  
อาศัยอยูในผลฝรั่งและจะชอนไชกินเนื้ออยูภายในผลฝรั่ง   ทําใหผลเนาและรวง   
  การปองกันและกําจดัจะใชการหอผลดวยกระดาษและหุมดวยพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง  
เพื่อปองกันการทําลาย 
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  2.  แมลงจําพวกเพลี้ยตางๆ   
 -  เพลี้ยแปง (grey pineapple mealybug)   
 เปนตัวปยุขาว  เวลาบี้จะมเีลือด  แมลงชนิดนี้มักเกาะอยูตามขั้วผลออนและตามกานใบ  
เพื่อดูดน้ําเลี้ยง  ซ่ึงทําใหผลฝร่ังรวงไดและใบจะเหี่ยว  ปองกันโดยใชคารบาวิล (เซพวิน)  หรือ
ประเภทดูดดซมึ  เชน โมโนโครโตฟอส (อโซดริน หรือ นูวาคอน) 
 -  เพลี้ยหอย (Coccus sacchari Morin) 
 ตัวเต็มวัยเพศเมีย  จะมีลักษณะรูปรางรูปไขคอนขางกวาง  ตัวเมียสีสมอมแดงผนังลําตัวปก
คลุมดวยขี้ผ้ึงหนาสีขาวขรุขระหรือสีเหลือง  ตัวออนและตัวเต็มวัยจะดดูกินน้ําเลี้ยงจากใบและกิ่ง   
 การปองกันและกําจดัโดยฉดีพนดวยมาลาไธออน(Malathion) จะมีตัวห้าํพวกดวงเตา คอย
ควบคุมปริมาณของเพลี้ยหอยอยู 
 3.  หนอนชนดิตางๆ 

 -  หนอนเจาะกิ่ง (Red coffee borer)   
 หนอนจําพวกนี้มีลักษณะตวัสีชมพู เจาะกิ่งฝร่ัง  ทําใหกิ่งฝร่ังหกัและหอยอยูตามตน
ทั่วๆไป  หนอนนี้เกดิจากหนอนผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่ง  มาวางไขตามกิ่งฝร่ัง  วิธีปองกัน  ควรตัด
กิ่งที่ถูกทําลายและฉีดพนสาร Chlorpyrifos ทุกๆ 10 วัน 
 -  หนอนคืบ (leaf eating looper)   
 หนอนชนดินี้เมื่อโตเต็มที่ตัวสีเขียวเหลือง  บางสวนสีน้ําตาลออน  หนอนจะกัดกนิใบออน
ทําใหใบแหวงเวาจากขอบใบเขาหาเสนกลางใบ  ถาระบาดรุนแรง  และไมพบวามีการทําลายขอ
แตนเบยีน  ใหพนสารฆาแมลง Carbaryl หรือ lambdacyhalothrin ในอัตรา 45 กรัม และ 12 
มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร 
   

 

   
            โรคแคงเกอร     โรคผลเนา 
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       โรคแอนแทรกโนส     โรคเหี่ยว 
 
 

 

    
          แมลงวันผลไม             ผลฝร่ังที่ถูกทําลาย 
 
 
   

   
        ตัวเต็มวัยเพล้ียแปง    เพล้ียแปงทีพ่บบนผลฝรั่ง 
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               เพล้ียหอย                   หนอนคืบ 
 

รูปท่ี2.2  โรคและแมลงศัตรูฝร่ัง 
 
การตลาด 
 ในปจจุบนัราคาฝรั่งจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน เนือ่งจากฝรั่งเปนผลไมที่ใหผลตลอดป  
ดังนั้นราคาที่ไดรับ   นอกจากจะขึน้อยูกับคุณภาพฝรั่งและปริมาณฝรั่งในทองตลาดแลว  ปริมาณ
ของผลไมชนิดอื่นก็มีผลอยางมากตอราคาฝรั่ง  กลาวคือ  เมื่อผลไมชนิดอื่น เชน  มะมวง เงาะ  ลําไย 
ทุเรียน ฯลฯ  ในทองตลาดมีมากและราคาไมสูง  ราคาของฝรั่งจะตกลงมาและเมื่อไรที่ผลไมตางๆ
ดังกลาวมีปริมาณนอยและมรีาคาสูง  ราคาของฝรั่งก็จะสูงขึ้น  ในการจาํหนายฝรั่งปจจัยที่จะมีผลตอ
ราคาไดแก  คณุภาพและปรมิาณฝรั่งดังนี ้
 1.  คุณภาพของฝรั่ง โดยทั่วไปจะมีการกําหนดลักษณะผลไว 3 ประเภทคือ 
  ก.  ผลดี  เปนฝรั่งที่มีผลกลมโต  ผิวเรียบ  หรืออาจขรุขระเล็กนอย  ไมมีรอยตําหนิ
ใดๆ  สีผิวออกขาวนวล 
 ข.  ผลลาย  เปนฝรั่งที่มีตําหนิ  เปนลายแดงๆ  เปนขดีๆ  แมผลจะสวย  แตก็จัดอยูใน
ประเภทนี ้
 ค. ผลตําหนิ  เปนฝรั่งที่มีตําหนิ  จุดดํารอยหนอนเจาะ  แตไมมากนกัจะเปนฝรั่งที่มี
ราคาต่ําสุด 
 2. ปริมาณฝรั่งในตลาด เปนปจจยัหนึ่งทีม่ีผลตอราคาฝรั่ง โดยราคาจะเปนไปตามอปุสงค 
(Demand) และอุปทาน (Supply) ถามีปริมาณมากราคาจะต่ํา แตถามีปริมาณนอยราคาจะสูง 
 สําหรับชองทางการจําหนายฝร่ังของเกษตรกรในเขตพืน้ที่ที่สํารวจ  นิยมทํากัน 3 วิธี คือ 
 วิธีที่1   พอคาไปรับซื้อที่สวน   สําหรับสวนโดยสวนใหญแลว พอคาไปติดตอที่สวน 
ซ่ึงพอคาเหลานี้เปนพอคาในทองถ่ิน โดยจะตกลงราคากันในวันนั้นหรืออาจจะมารับไปขายกอน
แลวเมื่อมารับฝรั่งงวดถัดไปก็จะชําระคาฝรั่งของงวดกอน โดยเกษตรกรจะทราบราคาเมื่อพอคาขาย
ได ซ่ึงพอคาและชาวสวนตางไววางใจและเปนขาประจํากัน 
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 วิธีที่2  เกษตรกรนําฝร่ังมาขายที่ตลาดในทองถ่ิน มักเปนสวนขนาดเล็ก และอยู
หางไกล พอคาไมเขาไปรับซื้อ 
 วิธีที่3    พอคาจากจังหวัดใกลเคียงมารับซื้อจากสวน โดยมีการจายเงินกันเรียบรอยใน
วันที่รับผลผลิตไปจําหนาย และสวนใหญเปนพอคาที่เคยซื้อขายกันเปนประจํา 
 

2.3 แผนผังการจําหนายฝร่ัง 
 
 

 
 
 
 
 

ผูผลิต 

แหลงที่ผลิตหรือท่ีสวน ตลาดภายในจังหวัด ตลาดตางจังหวัด 

ผูผลิต 


