
 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาถึง ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัด

เชียงใหม  จากการสํารวจขอมูลเกษตรก รท่ีผลิตลําไยนอกฤดู ผูวิจัยไดแบงขอมูลออกเปน                 

4 สวน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ 

ตอนท่ี 2 ขอมูล เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กมีพื้นท่ีนอยกวาหรือเทากับ 5 ไร  และ

ขอมูลเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญมีพื้นท่ีมากกวา 5 ไร ข้ึนไป 

2.1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญ 

ประกอบดวย อายุ  ระดับการศึกษา  จํานวนแรงงาน  ขนาดพื้นท่ีการเกษตร  

ราคาลําไยนอกฤดู  การไดรับขอมูลขาวสาร ความตระหนักผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม และการสนับสนุนจากเจาหนาท่ี 

2.2  ขอมูลดาน ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู ของเกษตรกร

กลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญ 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

  ตอนท่ี 4 ปญหา  อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิตลําไยนอกฤดู 

 

ตอนท่ี 1 ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดขูองเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญ 

 ขอมูลเกี่ยวกับการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญ  

การถือครองพื้นท่ี เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญสวนมากมีพื้นท่ีในการผลิต

ลําไยเปนของตนเอง พันธุลําไยท่ีเกษตรกรท้ังสองกลุมนิยมปลูกไดแก พันธุอีดอ เนื่องมาจากลําไย

พันธุดอ เปนพันธุท่ีตรงกับความตองการของตลาด ใหผลผลิตสูงกวาลําไยพันธุอ่ืนและมีความ

เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี ดานลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี ลักษณะดินของเกษตรกรกลุมสวน

ลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญสวนมากเปนดินรวนปนทราย และดินรวนดํา ลักษณะพื้นท่ีสวนใหญ

เปนพื้นท่ีดอนและท่ีลุม   
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การขยายพันธุ เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญนิยมขยายพันธุแบบการ

ตอนกิ่ง เนื่องจากการตอนกิ่งเปนวิธีท่ีงาย  ตนท่ีไดไมกลายพันธุ  และการขยายพันธุโดยการตอกิ่ง  

เปนการปลูกลําไยดวยกิ่งพันธุท่ีขยายพันธุโดยการตอกิ่ง  ซ่ึงใชตนตอท่ีมีระบบรากแกวสามารถหยั่ง

ลึกลงไปในดิน การตอกิ่งยังมีประโยชนในดานการศึกษาถึงอิทธิพลของตนตอท่ีมีตอกิ่งพันธุดี เชน  

อาจมีผลตอขนาดของทรงพุม และคุณภาพของผลลําไย 

การจัดการคุณภาพผลผลิต เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากมีการปลิดผล

เนื่องจากคุณภาพของลําไยนอกฤดูมีผลขนาดเล็กเปลือกบาง และแฉน้ํา เกษตรกรสามารถทําใหผลมี

ขนาดใหญ เนื้อไมแฉะน้ําโดยวิธีการปลิดผล ถาลําไยติดผลดกเกินไป สวนเกษตรกรกลุมสวนลําไย

ขนาดใหญมีการปลิดผลตามความมากนอยของการติดผลท้ังหมดของตนและสภาพตน  ถาตน

สมบูรณก็สามารถไวจํานวนผลมากกวาตนท่ีไมสมบูรณ  

การจัดการธาตุอาหาร เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากมีการตรวจสอบธาตุ

อาหารในดินเพื่อ การจัดการธาตุอาหาร  คาท่ีสูญเสียไปกับผลผลิต  ซ่ึงจะชวยทําใหใชปุยอยางมี

ประสิทธิภาพ สวนเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากไมมีการตรวจสอบธาตุอาหารในดิน 

เนื่องจากพื้นท่ี มีความแตกตางกันทางดานลักษณะสภาพแวดลอมและชนิดของดิน ไมสามารถ

จัดการธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดินไดท้ังหมด   

การจัดการดานการตัดแตงกิ่ง เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญสวนมากมี

การตัดแตงกิ่งทันทีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อกระตุนใหเกิดการแตกใบและกิ่ง ใหมท่ีสมบูรณ ควบคุม

ทรงพุมเพื่อใหสะดวกตอการดูแลรักษางายตอการเก็บเกี่ยว  เกษตรกรจะ ตัดแตงกิ่งใหเหลืออยู

ประมาณ 60% ของทรงพุม  สําหรับดานรูปแบบการตัดแตงกิ่งเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็ก

และขนาดใหญสวนมากตัดทรงเปดกลางพุม ทรงฝาชีหงาย คร่ึงวงกลมและส่ีเหล่ียม ข้ึนอยูกับพันธุ

ลําไยและวิธีการจัดการการผลิต  

การจัดการดานการใหน้ํา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญจะให น้ําตาม

ความตองการน้ํา หรือปริมาณของน้ําท่ีใหแตละคร้ังข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน  สภาพภูมิอากาศ 

คุณสมบัติของดิน  วิธีการใหน้ํา และระยะการเจริญเติบโตของ ตนลําไยกับ ปริมาณการใหน้ํา  

เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากนิยมใหน้ําดวยวิธีการปลอยทวมแปลง ลากสายยางราด 

เนื่องจากพื้นท่ีมีขนาดเล็กสามารถใหน้ําเองไดท่ัวถึง สวนเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญ

สวนมากใหน้ําแบบสปริงเกอร ปลอยทวมแปลง เพราะพื้นท่ีมีขนาดใหญการใหน้ําตองใหแบบ

กระจายใหท่ัวถึงทุกพื้นท่ี   

การชักนําการออกดอก  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญสวนมาก ใชสาร

โพแทสเซียมคลอเรต ในการชักนําการออกดอกลําไยนอกฤดู เกษตรกรมีการใหสารตามขนาด ของ
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พื้นท่ีทรงพุม โดยใชสารโพแทสเซียมคลอเรต  อัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร  เพื่อเปนการลดการใช

คลอเรต วิธีการใชสาร โพแทสเซียมคลอเรต กเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญ

สวนมากใหสารทางดินโดยการผสมน้ําราดและหวานโดยตรงบริเวณทรงพุม  เกษตรกรใหสารใน

ระยะใบอยูในระยะใบแกหรืออยางต่ําอยูในระยะใบเพสลาดข้ึนไป 

การจัดการดานปุย เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญสวนมากใหปุยอินทรีย

และเคมีเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กจะใหปุยตาม เสนผาศูนยกลางของทรงพุม ใหปุยอินทรีย 

อัตรา 10 - 20 กิโลกรัมตอตน  ซ่ึงตนลําไยตองการธาตุ  N-P-K คิดเปนสัดสวน ประมาณ 4:1:3 

เกษตรกรใชปุยเคมี สูตร 46-0-0, 15-15-15 และ 0-0-60 อัตราการใช ข้ึนอยูกับขนาดทรงพุม  สวน

เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญจะใหปุยเคมีและอินทรียตามอายุ และระยะเวลาการเจริญเติบโต

ของตนลําไย เกษตรกรนิยมใชปุยสูตร 15-15 –15 , 13-13-21 , 12-24-12   สําหรับการปองกันกําจัด

โรคและแมลง เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญสวนมากมีการใชเทคโนโลยีการ

จัดการสวนลําไยในการประเมินความเสียหายจากโรคและแมลงกอนการใชสารปองกันกําจัดโรค

และแมลง มีการสํารวจการระบาดของแมลงในสวนลําไย ในชวงออกดอก ดอกบาน และติดผล 

การจัดการดานการเก็บเกี่ยว การเก็บรวบรวมผลผลิตลําไยนอกฤดูเกษตรกรกลุมสวนลําไย

ขนาดเล็กสวนมากใชแรงงานในครัวเรือนในการเก็บผลผลิตเองท้ังหมด บางสวนขายแบบเหมาสวน

ใหกับพอคาคนกลาง สวนเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากใชแรงงานในครัวเรือนและมี

การจางแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตดวย เนื่องจากพื้นท่ีมีขนาดใหญทําใหตองใชแรงงานในการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตใหทันเวลา   สําหรับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็ก

และขนาดใหญสวนนอยท่ีใหความสําคัญดานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การ ผลิตลําไยนอกฤดูหาก

เก็บเกี่ยวไมถูกวิธีหรือมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไมเหมาะสม อาจทําใหเกษตรกรสูญเสียรายได

ไปสวนหนึ่งโดยไมรูตัวเชน ถูกพอคากดราคา เนื่องจากตองการเรงเก็บลําไยเพื่อขายกอน ทําให

ลําไยท่ีไดไมแกจัด ผลมีขนาดเล็ก หรือมีความหวานนอย เปนตน   

 การจัดการดานการตลาดและราคาลําไย เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญ

สวนมากรับรูราคาขายสงและขายปลีก ลําไยนอกฤดูตลอดทุกชวงเวลาการผลิตทําใหขายผลิตลําไย

ไดราคาดี   สําหรับดานการขายผลผลิต เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากขายใหกับพอคา

คนกลาง จากในและนอกพื้นที่ และขายแบบเหมาสวนใหกับคนคุนเคย เพราะสะดวกรวดเร็ว

เกษตรกรสวนมากขายผลผลิตตอนผลแก สวนเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากขาย

รูปแบบผลสดสวนมากขายลําไยใหกับลง หรือแหลงรับซ้ือ และพอคาคนกลางแลวแตชวงเวลาของ

ราคาลําไยนอกฤดู  สําหรับแหลงเงินทุนท่ีใชในการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรกลุมสวนลําไย

ขนาดใหญและขนาดเล็กสวนมากเปนทุนของตนเอง กูเงินจาก ธ.ก.ส กองทุนหมูบาน ธนาคาร
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พานิชย  สําหรับเหตุผลในการขายผลผลิตลําไยนอกฤดูเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาด

ใหญสวนมากขายเนื่องจากไดระยะเก็บเกี่ยว ถึงเวลาเก็บเกี่ยว และไดราคาดี  

การไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและ

ขนาดใหญสวนมากไดรับความชวยเหลือจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร และ

สถาบันการศึกษา เพื่อชวยเหลือแกปญหา และสงเสริมใหเกษตรกรผลิตลําไยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  สําหรับดานการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและ

ขนาดใหญสวนมากไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจากการศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตลําไยนอก

ฤดู และจากการฝกอบรม  

 

ตอนท่ี 2 ขอมูล เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กมีพืน้ท่ีนอยกวาหรือเทากับ 5 ไร  และขอมูล

เกษตรกรกลุมสวน ลําไย ขนาดใหญมีพื้นท่ีมากกวา 5 ไร ขึ้นไป 

 2.1  ขอมูลท่ัวไปของ เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญ 

 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็ก มีอายุเฉล่ีย 38 ป  โดยมีอายุมากท่ีสุด 

60 ป และต่ําสุด 22 ป เกษตรกรสวนมากมีอายุอยูในชวง 31 - 40 ป รอยละ 34.5 รองลงมา คือ มีอายุ 

อยูในชวง 41 - 50 ป รอยละ 27.6 มีอายุอยูในชวง 21 - 30 ป รอยละ 24.1 และมีอายุมากกวา 50 ป 

รอยละ 13.8  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาด ใหญมีอายุเฉล่ีย 44.32 ป  โดยมีอายุมากท่ีสุด 65 ป และ

ต่ําสุด 25 ป เกษตรกรสวนมากมีอายุอยูในชวง 41 - 50 ป รอยละ 33.9 รองลงมา คือ มีอายุมากกวา 5 

ป รอยละ 29.2  มีอายุอยูในชวง 31 - 40 ป รอยละ 27.7 และอายุอยูในชวง 21 – 30 ป รอยละ 9.2  

(ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 8 อายขุองเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญ 

อายุ (ป) กลุมสวนขนาดเล็ก (คน) รอยละ กลุมสวนขนาดใหญ (คน) รอยละ 

21 - 30 14 24.1 6 9.2 

31 - 40 20 34.5 18 27.7 

41 - 50 16 27.6 22 33.9 

มากกวา 50 8 13.8 19 29.2 

รวม 58 100.0 65 100.0 

อายุต่ําสุด 22 ป     อายุต่ําสุด 25 ป  

อายุสูงสุด 60 ป     อายุสูงสุด 65 ป  

อายุเฉล่ีย 38.48 ป    อายุเฉล่ีย 44.32 ป 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.89 ป   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.64 
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 ผลการศึกษาพบวา เกษตรก รกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากมีการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

รอยละ 31.0 รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 22.4 ระดับมัธยมปลายรอยละ 

19.0 ระดับประถมศึกษาปท่ี 4 รอยละ 12.1 ระดับมัธยมตนรอยละ 10.3 และไมไดรับการศึกษารอย

ละ 5.2  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาด ใหญสวนมากมีการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 

35.4 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมปลายรอยละ 20.0 ระดับประถมศึกษาปท่ี 4 รอยละ 13.8 

ระดับอุดมศึกษารอยละ 12.3 ระดับมัธยมตนรอยละ 10.8 และไมไดรับการศึกษารอยละ 7.7    

(ตารางท่ี 9) 

ตารางท่ี 9 ระดับการศึกษาของเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญ 

ระดบัการศึกษา กลุมสวนขนาดเล็ก (คน) รอยละ กลุมสวนขนาดใหญ (คน) รอยละ 

ไมไดรับการศึกษา 3 5.2 5 7.7 

ป.4 7 12.1 9 13.8 

ป.6 13 22.4 23 35.4 

มัธยมตน 6 10.3 7 10.8 

มัธยมปลาย 11 19.0 13 20.0 

อุดมศึกษา 18 31.0 8 12.3 

รวม 58 100.0 65 100.0 

 

 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกร กลุมสวนลําไยขนาดเล็ก มีแรงงานในการผลิตลําไยนอกฤดู

เฉล่ีย 2.26 คน มีจํานวนแรงงานในการผลิตลําไยนอกฤดูสูงสุด 6 คน ต่ําสุด 1 คน เกษตรกร

สวนมากมีจํานวนแรงงานในการผลิตลําไยนอกฤดู 1 – 2 คน รอยละ 72.4 รองลงมามีจํานวน

แรงงานในการผลิตลําไยนอกฤดู 3 - 4 คน รอยละ 22.4 และจํานวนแรงงานในการผลิตลําไยนอกฤดู 

5 – 6 คน รอยละ 5.2  เกษตรกร กลุมสวนลําไยขนาด ใหญมีแรงงานในการผลิตลําไยนอกฤดูเฉล่ีย 

2.22 คน มีจํานวนแรงงานในการผลิตลําไยนอกฤดูสูงสุด 5 คน ต่ําสุด 1 คน เกษตรกรสวนมากมี

จํานวนแรงงานในการผลิตลําไยนอกฤดู 1 – 2 คน รอยละ 73.8 รองลงมามีจํานวนแรงงานในการ

ผลิตลําไยนอกฤดู 3 - 4 คน รอยละ 23.1 และจํานวนแรงงานในการผลิตลําไยนอกฤดู 5 – 6 คน รอย

ละ 3.1 (ตารางท่ี 10) 
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ตารางท่ี 10  จํานวนแรงงานในการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกร กลุมสวนลําไยขนาดเล็ก และ

ขนาดใหญ 

แรงงานในการผลิต

ลําไยนอกฤดู (คน) 

กลุมสวนขนาดเล็ก  

(คน) 

รอยละ กลุมสวนขนาดใหญ  

(คน) 

รอยละ 

1 - 2 42 72.4 48 73.8 

3 - 4 13 22.4 15 23.1 

5 - 6 3 5.2 2 3.1 

รวม 58 100.0 65 100.0 

จํานวนแรงงานต่ําสุด 1 คน   จํานวนแรงงานต่ําสุด 1 คน 

จํานวนแรงงานสูงสุด 6 คน   จํานวนแรงงานสูงสุด  5 คน 

คนคาเฉล่ียจํานวนแรงงาน 2.26 คน  คาเฉล่ียจํานวนแรงงาน 2.22 คน 

 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.18 คน   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.94 คน 

 

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กมีขนาดพื้นท่ีการเกษตรเฉล่ีย 5.78 ไร 

ขนาดพื้นท่ีสูงสุด 15 ไร ต่ําสุด 1 ไร เกษตรกรสวนมากมีขนาดพื้นท่ี 1 – 13 ไร รอยละ 94.8 และ

ขนาดพื้นท่ี 14 ไร ข้ึนไป รอยละ 5.2  เกษตรกร กลุมสวนลําไยขนาด ใหญมีขนาดพื้นท่ีการเกษตร

เฉล่ีย 15.00 ไร ขนาดพื้นท่ีสูงสุด 40 ไร ต่ําสุด 6 ไร เกษตรกรสวนมากมีขนาดพื้นท่ี 14 ไรข้ึนไป 

รอยละ 52.3 และมีขนาดพื้นท่ี 1 - 13 ไร รอยละ 47.7 (ตารางท่ี 11) 

ตารางท่ี 11 ขนาดพื้นท่ีการเกษตรของเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญ 

ขนาดพื้นที่

การเกษตร (ไร) 

กลุมสวนขนาดเล็ก  

(คน) 

รอยละ กลุมสวนขนาดใหญ  

(คน) 

รอยละ 

1 - 13 55 94.8 31 47.7 

14 ไรข้ึนไป 3 5.2 34 52.3 

รวม 58 100.0 65 100.0 

 พื้นท่ีถือครองต่ําสุด 1 ไร    พื้นท่ีถือครองต่ําสุด 6 ไร  

 พื้นท่ีถือครองสูงสุด 15 ไร    พื้นท่ีถือครองสูงสุด 40 ไร 

พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 5.78 ไร   พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 15.00 ไร 

 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.17ไร    สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.27 ไร 
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 ผลการศึกษาพบวา ราคาลําไยนอกฤดูท่ีเกษตรกร กลุมสวนลําไยขนาดเล็ก ขายไดเฉล่ีย 

20.45 บาท/กิโลกรัม ราคาลําไยนอกฤดูท่ีเกษตรกรขายไดสูงสุด 23 บาท/กิโลกรัม ต่ําสุด 19 บาท/

กิโลกรัม เกษตรกรสวนมากขายลําไยนอกฤดูไดราคา 19 – 20 บาท/กิโลกรัม รอยละ 67.2 รองลงมา

ขายลําไยนอกฤดูไดราคา 21 – 22 บาท/กิโลกรัม รอยละ 29.4 และขายลําไยนอกฤดูไดราคา 23 บาท/

กิโลกรัม รอยละ 3.4  ราคาลําไยนอกฤดูท่ีเกษตรกร กลุมสวนลําไยขนาด ใหญขายไดเฉล่ีย 20.51 

บาท/กิโลกรัม ราคาลําไยนอกฤดูท่ีเกษตรกรขายไดสูงสุด 25 บาท/กิโลกรัม ต่ําสุด 20 บาท/กิโลกรัม 

เกษตรกรสวนมากขายลําไยนอกฤดูไดราคา 19 – 20 บาท/กิโลกรัม รอยละ 69.2 รองลงมาขายลําไย

นอกฤดูไดราคา 21 – 22 บาท/กิโลกรัม รอยละ 26.2 และขายลําไยนอกฤดูไดราคา 23 บาท/กโิลกรัม

ข้ึนไป รอยละ 4.6 (ตารางท่ี 12) 

ตารางท่ี 12 ราคาลําไยนอกฤดูท่ีขายไดของเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญ 

ราคาลําไยนอกฤด ู

ที่ขายได 

(บาท/กิโลกรัม) 

กลุมสวนขนาดเล็ก  

(คน) 

รอยละ กลุมสวนขนาดใหญ 

 (คน) 

รอยละ 

19 - 20 39 67.2 45 69.2 

21 – 22 17 29.4 17 26.2 

23 บาท/กโิลกรัม ข้ึนไป 2 3.4 3 4.6 

รวม 58 100.0 65 100.0 

ราคาลําไยนอกฤดูต่ําสุด 19 บาท/กโิลกรัม  ราคาลําไยนอกฤดูต่ําสุด 20 บาท/กโิลกรัม  

ราคาลําไยนอกฤดูสูงสุด 23 บาท/กิโลกรัม  ราคาลําไยนอกฤดูสูงสุด 25 บาท/กิโลกรัม 

ราคาลําไยนอกฤดูเฉล่ีย 20.45 บาท/กิโลกรัม  ราคาลําไยนอกฤดูเฉล่ีย 20.51 บาท/กิโลกรัม 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 บาท/กิโลกรัม สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.95 บาท/กโิลกรัม 

 

ผลการศึกษาพบวา การไดรับขอมูลขาวสารในการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกร กลุม

สวนลําไยขนาดเล็ก  โดยใชวัดความถ่ีของการไดรับขอมูลขาวสารในรอบ 1 เดือน พบวาเกษตรกร

สวนมาก รอยละ 82.8 ไดรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร รองลงมา รอยละ 79.3 

ไดรับขอมูลขาวสารจากเอกสารวิชาการจากหนวยงานตางๆ และรอยละ 70.7 ไดรับขอมูลขาวสาร

จากนิตยาสารทางการเกษตร และรอยละ 69.0 ไดรับขอมูลขาวสารจากเพื่อนบาน และรอยละ 60.3 

ไดรับขอมูลขาวสารจากวิทยุ 

เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรสวนมากรอยละ 58.6 ไดรับ

ขาวสาร 1 – 2 คร้ัง รองลงมาคือรอยละ 20.7 ไดรับขาวสาร 3 – 4 คร้ัง รอยละ 3.4 ไดรับขาวสาร
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มากกวา 4 คร้ัง  เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารจากเอกสารวิชาการจากหนวยงานตางๆสวนมากรอย

ละ 56.9 ไดรับขาวสาร 1 – 2 คร้ัง รองลงมาคือรอยละ 17.2 ไดรับขาวสาร 3 – 4 คร้ัง รอยละ 5.2 

ไดรับขาวสารมากกวา 4 คร้ัง  เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารจากนิตยสารทางการเกษตรสวนมาก

รอยละ 58.6 ไดรับขาวสาร 1 – 2 คร้ัง รองลงมาคือรอยละ 8.6 ไดรับขาวสาร 3 – 4 คร้ัง รอยละ 3.4 

ไดรับขาวสารมากกวา 4 คร้ัง 

เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารจากเพื่อนบานสวนมากรอยละ 48.3 ไดรับขาวสาร 1 – 2 คร้ัง 

รองลงมาคือไดรับขาวสาร 3 – 4 คร้ัง ไดรับขาวสารขาวสารมากกวา 4 คร้ัง เทากันคือรอยละ 10.3

เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารจากวิทยุสวนมากรอยละ 29.3 ไดรับขาวสาร 1 – 2 คร้ัง รองลงมาคือ

รอยละ 17.2 ไดรับขาวสารมากกวา 4 คร้ัง และรอยละ 13.8 ไดรับขาวสาร 3 – 4 คร้ัง (ตารางท่ี 13) 

ตารางท่ี 13 การไดรับขอมูลขาวสารในการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรสวนลําไยขนาดเล็ก 

แหลงขอมูล

ขาวสาร 

ระดบัความถ่ี / เดอืน 

 1-2 คร้ัง 3-4 คร้ัง มากกวา 4 คร้ัง รวม 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เพื่อนบาน 28 48.3 6 10.3 6 10.3 40 69.0 

2. วิทยุ 17 29.3 8 13.8 10 17.2 35 60.3 

3. โทรทัศน 21 36.2 6 10.3 4 6.9 31 53.4 

4. หนังสือพิมพ 18 31.0 2 3.4 4 6.9 24 41.4 

5. เอกสารวิชาการ 33 56.9 10 17.2 3 5.2 46 79.3 

6. นิตยสารเกษตร 34 58.6 5 8.6 2 3.4 41 70.7 

7. เจาหนาท่ี  

สงเสริม 

34 58.6 12 20.7 2 3.4 48 82.8 

8. อ่ืนๆ 2 3.4 5 8.6 5 8.6 12 20.6 

  

 การไดรับขอมูลขาวสารในการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญ 

โดยใชวัดความถ่ีของการไดรับขอมูลขาวสารในรอบ 1 เดือน พบวาเกษตรกรสวนมาก รอยละ 76.9 

ไดรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร และเอกสารวิชาการจากหนวยงานตางๆ 

รองลงมา รอยละ 61.5 ไดรับขอมูลขาวสารจากนิตยาสารทางการเกษตร และรอยละ 58.5 ไดรับ

ขอมูลขาวสารจากเพื่อนบาน และรอยละ 53.8 ไดรับขอมูลขาวสารจากวิทยุ และรอยละ 35.4 ไดรับ

ขอมูลขาวสารจากชองทางอ่ืนๆ  
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เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรสวนมากรอยละ 61.5 ไดรับ

ขาวสาร 1 – 2 คร้ัง รองลงมาคือรอยละ 9.2 ไดรับขาวสาร 3 – 4 คร้ัง รอยละ 6.2 ไดรับขาวสาร

มากกวา 4 คร้ัง  เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารจากเอกสารวิชาการจากหนวยงานตางๆสวนมากรอย

ละ 64.6 ไดรับขาวสาร 1 – 2 คร้ัง รองลงมาคือรอยละ 7.7 ไดรับขาวสาร 3 – 4 คร้ัง รอยละ 4.6 

ไดรับขาวสารมากกวา 4 คร้ัง 

เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารจากนิตยสารทางการเกษตรสวนมากรอยละ 49.2 ไดรับ

ขาวสาร 1 – 2 คร้ัง รองลงมาคือรอยละ 7.7 ไดรับขาวสาร 3 – 4 คร้ัง รอยละ 4.6 ไดรับขาวสาร

มากกวา 4 คร้ัง  เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารจากเพื่อนบานสวนมากรอยละ 50.8 ไดรับขาวสาร     

1 – 2 คร้ัง รองลงมาคือ รอยละ 6.2 ไดรับขาวสาร 3 – 4 คร้ัง รอยละ 1.5 ไดรับขาวสารขาวสาร

มากกวา 4 คร้ัง (ตารางท่ี 14) 

ตารางท่ี 14 การไดรับขอมูลขาวสารในการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรสวนลําไยขนาดใหญ 

แหลงขอมูล

ขาวสาร 

ระดบัความถ่ี / เดอืน 

 1-2 คร้ัง 3-4 คร้ัง มากกวา 4 คร้ัง รวม 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เพื่อนบาน 33 50.8 4 6.2 1 1.5 38 58.5 

2. วิทยุ 14 21.5 10 15.4 11 16.9 35 53.8 

3. โทรทัศน 19 29.2 - - - - 19 29.2 

4. หนังสือพิมพ 12 18.5 4 6.2 3 4.6 19 29.2 

5. เอกสารวิชาการ 42 64.6 5 7.7 3 4.6 50 76.9 

6. นิตยสารเกษตร 32 49.2 5 7.7 3 4.6 40 61.5 

7. เจาหนาท่ี  

สงเสริม 

40 61.5 6 9.2 4 6.2 50 76.9 

 8. อ่ืนๆ 3 4.6 8 12.3 12 18.5 23 35.4 

  

 ผลการศึกษาพบวา ความตระหนักผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ในการผลิตลําไยนอกฤดู ของ

เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็ก เกษตรกรไมเคยมีการกําจัดสารตกคาง รอยละ 60.3 และหลังจาก

ราดสารเกษตรกรเคยมีการกําจัดสารตกคาง รอยละ 39.7  ความตระหนักผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

ในการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญ เกษตรกรเคยมีการกําจัดสารตกคาง 

รอยละ 43.1 และหลังจากราดสารเกษตรกรไมเคยมีการกําจัดสารตกคาง รอยละ 56.9 (ตารางท่ี 15) 
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ตารางท่ี 15  ความตระหนักผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ในการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกร กลุม

สวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญ 

ความตระหนกัผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม 

กลุมสวนขนาดเล็ก 

 (คน) 

รอยละ กลุมสวนขนาดใหญ 

(คน) 

รอยละ 

ไมเคย 35 60.3 28 43.1 

เคย 23 39.7 37 56.9 

รวม 58 100.0 65 100.0 

 

ผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนจากเจาหนาท่ีในการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรกลุม

สวนลําไยขนาดเล็ก โดยใชวัดความถ่ีของการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีในรอบ 1 ป พบวาเกษตรกร

สวนมากรอยละ 82.8 เจาหนาท่ีมีการประชาสัมพันธและเผยแพรการผลิตลําไยนอกฤดู  รองลงมา

รอยละ 75.9 เจาหนาท่ีมีการช้ีแจงและใหความรูท่ีเกี่ยวกับการผลิตลําไยนอกฤดู เทากับ เจาหนาท่ีได

มีโอกาสใหคําปรึกษาและการ ถายทอดเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการผลิตลําไย นอกฤดู และรอยละ 65.5 

เจาหนาท่ีมีการติดตามและประเมินผลเกษตรกรจากการผลิตลําไยนอกฤดู  และรอยละ 43.1 

เจาหนาท่ีสนับสนุนปจจัยการผลิตและใหเทคโนโลยีการเกษตร  

เกษตรกรไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีในเรื่องการประชาสัมพันธและเผยแพรการผลิต

ลําไยนอกฤดู ในรอบ 1 ป สวนมากรอยละ 65.5 ไดรับการสนับสนุน 1 - 2 คร้ัง รองลงมาคือ รอยละ 

13.8 ไดรับการสนับสนุน 3 - 4 คร้ัง รอยละ 3.4 มากกวา 4 คร้ัง  เกษตรกรไดรับการสนับสนุนจาก

เจาหนาท่ีในเร่ืองเจาหนาท่ีมีการช้ีแจงและใหความรูท่ีเกี่ยวกับการผลิตลําไยนอกฤดู ในรอบ 1 ป 

สวนมากรอยละ 62.1 ไดรับการสนับสนุน 1 - 2 คร้ัง รองลงมาคือ รอยละ 6.9 ไดรับการสนับสนุน  

3 - 4 คร้ัง เทากับ มากกวา 4 คร้ัง  เกษตรกรไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีในเร่ือง เจาหนาท่ีไดมี

โอกาสใหคําปรึกษาและการ ถายทอดเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการผลิตลําไย นอกฤดู  ในรอบ 1 ป 

สวนมากรอยละ 63.8 ไดรับการสนับสนุน 1 - 2 คร้ัง รองลงมาคือ รอยละ 8.6 ไดรับการสนับสนุน  

3 - 4 คร้ัง รอยละ 3.4 มากกวา 4 คร้ัง 

เกษตรกรไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีในเรื่อง เจาหนาท่ีมีการติดตามและประเมินผล

เกษตรกรจากการผลิตลําไยนอกฤดู  ในรอบ 1 ป สวนมากรอยละ 60.3 ไดรับการสนับสนุน 1 - 2 

คร้ัง รองลงมาคือ รอยละ 3.4 ไดรับการสนับสนุน 3 - 4 คร้ัง รอยละ 1.7 มากกวา 4 คร้ัง  เกษตรกร

ไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีในเร่ือง เจาหนาท่ีสนับสนุนปจจัยการผลิตและให

เทคโนโลยีการเกษตร  ในรอบ 1 ป สวนมากรอยละ 37.9 ไดรับการสนับสนุน 1 - 2 คร้ัง รองลงมา
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คือ รอยละ 3.4 ไดรับการสนับสนุนมากกวา 4 คร้ัง รอยละ 1.7 ไดรับการสนับสนุน 3 - 4 คร้ัง 

(ตารางท่ี 16) 

ตารางท่ี 16 การสนับสนุนจากเจาหนาท่ีในการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรสวนลําไยขนาดเล็ก 

การสนับสนุน ระดบัความถ่ี / ป 

 1-2 คร้ัง 3-4 คร้ัง มากกวา 4 คร้ัง รวม 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เจาหนาท่ีมีกา ร

ประชาสัมพัน

ธและเผยแพร

การผลิต 

38 65.5 8 13.8 2 3.4 48 82.8 

2. เจาหนาท่ีมีการ

ช้ีแจงให

ความรูดาน

การผลิต 

36 62.1 4 6.9 4 6.9 44 75.9 

3. เจาหนาท่ีมีการ

สนับสนุน

ปจจัยพื้นฐาน 

เชน แหลงน้ํา  

12 20.7 - - - - 12 20.7 

4.เจาหนาท่ี

สนับสนุน

ปจจัยการผลิต

เทคโนโลย ี

22 37.9 1 1.7 2 3.4 25 43.1 

5. เจาหนาท่ีให

คําปรึกษาและ

การ ถายทอด

เทคโนโลยี 

37 63.8 5 8.6 2 3.4 44 75.9 

6. เจาหนาท่ีมีการ

ติดตาม  และ

ประเมินผล 

35 60.3 2 3.4 1 1.7 38 65.5 
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 การสนับสนุนจากเจาหนาที่ในการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรกลุมสวนขนาดใหญ 

โดยใชวัดความถ่ีของการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีในรอบ 1 ป พบวาเกษตรกรสวนมากรอยละ 75.4 

เจาหนาท่ีไดมีโอกาสใหคําปรึกษาและการ ถายทอดเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการผลิตลําไย นอกฤดู  

รองลงมา รอยละ 73.8 เจาหนาท่ีมีการประชาสัมพันธและเผยแพรการผลิตลําไยนอกฤดู  รองลงมา

รอยละ 66.2 เจาหนาท่ีมีการช้ีแจงและใหความรูท่ีเกี่ยวกับการผลิตลําไยนอกฤดู  และรอยละ 64.6 

เจาหนาท่ีมีการติดตามและประเมินผลเกษตรกรจากการผลิตลําไยนอกฤดู  และรอยละ 43.1 

เจาหนาท่ีสนับสนุนปจจัยการผลิตและใหเทคโนโลยีการเกษตร  

เกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีในเร่ืองเจาหนาท่ีไดมีโอกาสใหคําปรึกษาและ

การถายทอดเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการผลิตลําไย นอกฤดู  ในรอบ 1 ป สวนมากรอยละ 66.2 ไดรับ

การสนับสนุน 1 - 2 คร้ัง รองลงมาคือ รอยละ 4.6 ไดรับการสนับสนุน 3 - 4 คร้ัง รอยละ 4.6 

มากกวา 4 คร้ัง  เกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีในเร่ือง การประชาสัมพันธและ

เผยแพรการผลิตลําไยนอกฤดู  ในรอบ 1 ป สวนมากรอยละ 61.5 ไดรับการสนับสนุน 1 - 2 คร้ัง 

รองลงมาคือ รอยละ 9.2 ไดรับการสนับสนุน 3 - 4 คร้ัง รอยละ 3.1 มากกวา 4 คร้ัง  เกษตรกรท่ี

ไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีในเร่ืองเจาหนาท่ีมีการช้ีแจงและใหความรูท่ีเกี่ยวกับการผลิต

ลําไยนอกฤดู ในรอบ 1 ป สวนมากรอยละ 56.9 ไดรับการสนับสนุน 1 - 2 คร้ัง รองลงมาคือ รอยละ 

6.2 ไดรับการสนับสนุน 3 - 4 คร้ัง รอยละ 3.1 มากกวา 4 คร้ัง 

เกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีในเร่ืองเจาหนาท่ีมีการติดตามและประเมินผล

เกษตรกรจากการผลิตลําไยนอกฤดู  ในรอบ 1 ป สวนมากรอยละ 58.5 ไดรับการสนับสนุน 1 - 2 

คร้ัง รองลงมาคือ รอยละ 3.1 ไดรับการสนับสนุน 3 - 4 คร้ัง รอยละ 3.1 มากกวา 4 คร้ัง  เกษตรกรท่ี

ไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีในเร่ือง เจาหนาท่ีสนับสนุนปจจัยการผลิตและให

เทคโนโลยีการเกษตร  ในรอบ 1 ป สวนมากรอยละ 40.0 ไดรับการสนับสนุน 1 - 2 คร้ัง รองลงมา

คือ รอยละ 1.5 ไดรับการสนับสนุน 3 - 4 คร้ัง และไดรับการสนับสนุนมากกวา 4 คร้ัง  (ตารางท่ี 17) 
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ตารางท่ี17 การสนับสนุนจากเจาหนาท่ีในการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรสวนลําไยขนาดใหญ 

การสนับสนุน ระดบัความถ่ี / ป 

 1-2 คร้ัง 3-4 คร้ัง มากกวา 4 คร้ัง รวม 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  เจาหนาท่ีมีกา ร

ประชาสัมพันธ

และเผยแพร

การผลิต 

40 61.5 6 9.2 2 3.1 48 73.8 

2.  เจาหนาท่ีมีการ

ช้ีแจงใหความรู

ดานการผลิต 

37 56.9 4 6.2 2 3.1 43 66.2 

3.  เจาหนาท่ีมีการ

สนับสนุน

ปจจัยพื้นฐาน 

เชน แหลงน้ํา  

17 26.2 - - - - 17 26.2 

4.เจาหนาท่ี

สนับสนุน

ปจจัยการผลิ ต

เทคโนโลย ี

26 40.0 1 1.5 1 1.5 28 43.1 

5. เจาหนาท่ีให

คําปรึกษาและ

การ ถายทอด

เทคโนโลยี 

43 66.2 3 4.6 3 4.6 49 75.4 

6.  เจาหนาท่ีมีการ

ติดตาม  และ

ประเมินผล 

38 58.5 2 3.1 2 3.1 42 64.6 
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 2.2 ขอมูลดาน ความรูเก่ียวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู ของเกษตรก รกลุมสวน

ลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญ  

ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็ก

และขนาดใหญ ผลการศึกษาในตารางท่ี 18 ไดผลการศึกษาในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 1. ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู คือองคประกอบของ ระบบการผลิต ระบบการตลาด 

ลักษณะสภาพแวดลอม เกษตรกร หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และสวนตางๆท่ีเกี่ยวของในการผลิตลําไย

นอกฤดู  

การศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากทราบวาระบบการผลิตลําไย

นอกฤดูตองประกอบดวย องคประกอบของระบบการผลิต ระบบการตลาด ลักษณะสภาพแวดลอม 

ตัวเกษตรกรเอง และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 84.5 มีเพียงเกษตรกรสวน

นอย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 15.5 ท่ีไมมีทราบในเร่ืองนี้  ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาด

ใหญสวนมากทราบวาระบบการผลิตลําไยนอกฤดูตองประกอบดวย องคประกอบของระบบการ

ผลิต ระบบการตลาด ลักษณะสภาพแวดลอม ตัวเกษตรกร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 55 คน 

คิดเปนรอยละ 84.6 มีเพียงเกษตรกรสวนนอย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 15.4 ท่ีไมทราบเร่ืองนี้ 

 2. ระบบการจัด การผลิตลําไยนอกฤดูเปนท้ังทางเลือกใหกับผูผลิต รวมท้ังผูบริโภค

เกษตรกรชาวสวนจะมีรายไดจากการผลิตลําไยนอกฤดูเพิ่มข้ึนเสมอไป  

  การศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมาก ไมมีความม่ันใจ วาระบบการ

จัดการการผลิตลําไยนอกฤดูจะทําใหเกษตรกร มีรายไดจากการผลิตลําไยนอกฤดูเพิ่มข้ึนเสมอไป  

จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 56.9 และมีเกษตรกรที มีความม่ันใจ  จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 

43.1 เนื่องจากเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กมีปญหาในเร่ืองของราคาปจจัยการผลิตสูง ผลผลิต

เฉล่ียตอไรต่ําและการตลาดท่ีเปล่ียนปลงตลอดเวลา เกษตรกรสวนมากจึงใหความสําคัญกับ

การศึกษาระบบการตลาดในการผลิตลําไยนอกฤดูแตละคร้ังเพื่อใหขายลําไยไดถูกชวงเวลาตรงกับ

ความตองการของตลาด  ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากมีความม่ันใจวาระบบการ

จัดการการผลิตลําไยนอกฤดูจะทําใหเกษตรกร มีรายไดจากการผลิตลําไยนอกฤดูเพิ่มข้ึนเสมอไป  

จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 53.8 และมีเกษตรกรทีไม ความม่ันใจ  จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 

46.2 เนื่องจากเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญ  มีการวางแผนการผลิต  เลือกพันธุท่ีตรงกับความ

ตองการตลาดตองการ เชนพันธุดอ ศึกษาระบบตลาดในการผลิตแตละคร้ัง และ คาดการณผลผลิต

ลวงหนาเพื่อใหขายผลผลิตไดราคาดี  

3. เกษตรกรท่ีจะทําการผลิตลําไยนอกฤดูตองมีความรูในเร่ืองของระบบการจัดการผลิต

ลําไยนอกฤดูเปนอยางดี  
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 การศึกษาพบวา  เกษตรกรสวนกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากมีความรูวาการจะผลิต

ลําไยนอกฤดูตองมีความรูในเร่ืองของระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูเปนอยางดี จํานวน 47 คน 

คิดเปนรอยละ 81.0 และมีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 19.0  เทานั้นท่ีไมมี

ความรู  ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากมีความรูวาการจะผลิตลําไยนอกฤดูตองมี

ความรูในเร่ืองของระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูเปนอยางดี จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 80.0 

และมีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 20.0 เทานั้นท่ีไมมีความรู 

4. ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูประเด็นหลักคือการลดตนทุนการผลิตและผลผลิตท่ี

ไดตองมีคุณภาพ เกษตรกรตองเรียนรูพัฒนาเทคนิคการปลูกใหเหมาะกับสภาพพื้นท่ี  ระบบการให

น้ําและการใชสารกระตุนอยางถูกวิธี  

 การศึกษาพบวา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดสวนมากมีความรูวาระบบการผลิตลําไย

นอกฤดู ประเด็นหลักคือตองลดตนทุนการผลิตและผลผลิตท่ีไดตองมีคุณภาพ เกษตรกรมีการ

เรียนรูพัฒนาเทคนิคการปลูกใหเหมาะกับสภาพพื้นท่ี  ระบบการใหน้ําและการใชสารกระตุนอยาง

ถูกวธิี จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 91.4 มีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 5 คน คิดเปน รอยละ 8.6  ท่ี

ไมมีความรู  ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากมีความรูวาระบบการผลิตลําไยนอก

ฤดูประเด็นหลักคือตองลดตนทุนการผลิตและผลผลิตท่ีไดตองมีคุณภาพ เกษตรกรมีการเรียนรู

พัฒนาเทคนิคการปลูกใหเหมาะกับสภาพพื้นท่ี  ระบบการใหน้ําและการใชสารกระตุนอยางถูกวิธี  

จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 95.4 มีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 3 คน คิดเปน รอยละ 4.6  ท่ีไมมี

ความรู 

 5. ระบบการจัดการผลิต ลําไยนอกฤดู จะชวยในการรักษาระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอม

ธรรมชาติ ไดดีกวาระบบการจัดการผลิตลําไยท่ัวไป  

 การศึกษาพบวา  เกษตรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากมีความเช่ือม่ันวา ระบบการจัดการ

ผลิตลําไยนอกฤดู จะชวยในการรักษาระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอมธรรมชาติ ไดดีกวา ระบบการ

จัดการผลิตลําไยท่ัวไป จํานวน 29 คน เทาๆกัน คิดเปนรอยละ 50 เนื่องจากเกษตรกรกลุมสวนลําไย

ขนาดเล็กไมมีความรูในเร่ืองผลกระทบตอสภาพแวดลอม เกษตรกรไมมีทางเลือกอ่ืนนอกจากากร

ใชสารโพแทสเซียมคลอเรต ในการผลิตลําไยนอกฤดู และงานวิจัยดาน ผลกระทบจากการใชสาร

โพแทสเซียมคลอเรตยังไมเดนชัดมากนัก  เกษตรกรสวนมากใสสาร โดยไมเกรงกลัวตอผลกระทบ

ในภายหลังท้ังตนลําไยหรือตอสภาพแวดลอม และตอผูบริโภค  ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาด

ใหญสวนมากไมมีความเช่ือม่ันวา ระบบการจัดการผลิต ลําไยนอกฤดู จะชวยในการรักษาระบบ

นิเวศนและส่ิงแวดลอมธรรมชาติ ไดดีกวา ระบบการจัดการผลิตลําไยท่ัวไป จํานวน 35 คน คิดเปน

รอยละ 53.8 และมีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 46.2 เทานั้นท่ีเช่ือ 



58 
 

 

6. เทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดู โดยใชสารประกอบกลุมคลอเรตเปนสวนหนึ่งของ

ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู   

 การศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากคิดวาสารประกอบกลุมคลอเรต

เปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการผลิตลําไยนอก ฤดู จํานวน 49 คน คิดเปน รอยละ 84.5 มีเพียง

เกษตรกรสวนนอย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 15.5 เทานั้นท่ีไมคิดอยางนั้น  ดานเกษตรกรกลุม

สวนลําไยขนาดใหญสวนมากคิดวาสารประกอบกลุมคลอเรตเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการ

ผลิตลําไยนอกฤดู จํานวน 60 คน คิดเปน รอยละ 92.3  มีเพียงเกษตรกรสวนนอย จํานวน 5 คน คิด

เปนรอยละ 7.7 เทานั้นท่ีไมคิดอยางนั้น 

7. ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู  เปนการจัดการเพื่อเล่ียงปญหาลําไยลนตลาดและ

ราคาลําไยตกต่ํา แตถามีการจัดการการผลิตท่ีไมถูกตองจะทําใหผลผลิตไมมีคุณภาพไมตรงกับความ

ตองการของตลาด  

 การศึกษาพบวา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากมีความรูวา ระบบการจัด การ

ผลิตลําไยนอกฤดู  เปนการจัดการเพื่อเล่ียงปญหาลําไยลนตลาดและราคาลําไยตกต่ํา และถามีการ

จัดการการผลิตท่ีไมถูกตองจะทําใหผลผลิตไมมีคุณภาพ จํานวน 53 คน คิดเปน รอยละ 91.4 มีเพียง

เกษตรกรสวนนอย จํานวน 5 คน คิดเปน รอยละ 8.6  ท่ีไมมีความรู  ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไย

ขนาดใหญสวนมากมีความรูวา ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู  เปนการจัดการเพื่อเล่ียงปญหา

ลําไยลนตลาดและราคาลําไยตกต่ํา และถามีการจัดการการผลิตท่ีไมถูกตองจะทําใหผลผลิตไมมี

คุณภาพ จํานวน 62 คน คิดเปน 95.4 รอยละ มีเพียงเกษตรกรสวนนอย จํานวน 3 คน คิดเปน รอยละ

4.6 ท่ีไมมีความรู 

8. ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูไมมีความแตกตางจากระบบการจัดการผลิตลําไย

ท่ัวไป การศึกษาพบวา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากเช่ือวาระบบการจัดการผลิต

ลําไยนอกฤดูไมมีความแตกตางจากระบบการจัดการผลิตลําไยท่ัวไป จํานวน 44 คน คิดเปน รอยละ 

75.9 มีเพียงเกษตรกรสวนนอย จํานวน 14 คน คิดเปน รอยละ 24.1 ท่ีไมเช่ือ ดานเกษตรกรกลุมสวน

ลําไยขนาดใหญสวนมากเช่ือวาระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูไมมีความแตกตางจากระบบการ

จัดการผลิตลําไยท่ัวไป จํานวน 54 คน คิดเปน รอยละ 83.1 มีเพียงเกษตรกรสวนนอย จํานวน 11 คน 

คิดเปน รอยละ 16.9 ท่ีไมเช่ือ 

9. เกษตรกรท่ีใชระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูเทานั้น ท่ีจะไดรับการชวยเหลือจาก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการผลิตลําไย  

 การศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากเช่ือวาเกษตรกรท่ีใชระบบการ

จัดการผลิตลําไยนอกฤดูเทานั้น ท่ีจะไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการผลิตลําไย 
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จํานวน 35 คน คิดเปน รอยละ 60.3 สวนเกษตรกรอีก 23 คน คิดเปน รอยละ 39.7  ไมเช่ืออยางนั้น 

ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากไมเช่ือวาเกษตรกรท่ีใชระบบการจัดการผลิตลําไย

นอกฤดูเทานั้น ท่ีจะไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการผลิตลําไย จํานวน 37 คน 

คิดเปน รอยละ 56.9 สวนเกษตรกรอีก 28 คน คิดเปน รอยละ 43.1 เช่ืออยางนั้น 

10. ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูชวยเพิ่มผลผลิตใหแกเกษตรกรได  และทําใหการ

ผลิตลําไยของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากข้ึน ขายไดราคาสูง 

 การศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากไมเช่ือวา ระบบการจัดการผลิต

ลําไยนอกฤดู  จะชวยเพิ่มผลผลิตใหแกเกษตรกรได  และทําใหการผลิตลําไยของเกษตรกรมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  ขายไดราคาสูง จํานวน 25 คน คิดเปน รอยละ 60.3  และเกษตรกรสวนนอย

จํานวน 23 คน คิดเปน รอยละ 39.7 เช่ืออยางนั้น  ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมาก

ไมเช่ือวาระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู จะชวยเพิ่มผลผลิตใหแกเกษตรกรได  และทําใหการ

ผลิตลําไยของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ขายไดราคาสูง จํานวน 46 คน คิดเปน รอยละ 70.8  

และเกษตรกรสวนนอยจํานวน 19 คน คิดเปน รอยละ 29.2 ท่ีเช่ืออยางนั้น 

 1 1. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานไดคัดเลือกชนิดพันธุลําไยท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  

ตลาดตองการ และตรงกับลักษณะชนิดของดินท่ีจะทําการผลิตลําไยนอกฤดู  

 การศึกษาพบวา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากไดคัดเลือกชนิดพันธุลําไยท่ี

เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  ตรงกับความตองการของตลาด และลักษณะชนิดของดินท่ีจะทําการผลิต

ลําไยนอกฤดู จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 87.9 และจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 12.1  ไมได

คัดเลือกชนิดพันธุลําไยท่ีเหมาะสม เนื่องจากเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากจะใชลําไย

พันธุดอ พันธุสีชมพู ในการผลิตลําไยนอกฤดูเพราะเปนพันธุท่ีตรงกับความตองการของตลาด จาก

งานทดลองพบวาการใหสารอัตรา 8 กรัมตอตารางเมตร สามารถทําใหลําไย พันธุดอออกดอกได 

100% สวนพันธุสีชมพูใหสารอัตรา 1 กรัมตอตารางเมตร ก็ใหการออกดอกได 100% เชนเดียวกัน   

ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากไดคัดเลือกชนิดพันธุลําไยท่ีเหมาะสมกับสภาพ

พื้นท่ี ตรงกับความ ตลาดตองการ ของตลาด และลักษณะชนิดของดินท่ีจะทําการผลิตลําไยนอกฤดู 

จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 93.8 และจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 6.2  ไมไดคัดเลือกชนิดพันธุ

ลําไยท่ีเหมาะสม เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากปลูกลําไยพันธุดอซ่ึงมีความเหมาะสม

กับสภาพพื้นท่ีในการผลิตลไยนอกฤดูและตรงกับความตองการของตลาด 

12. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานไดมีการปรับปรุงคุณภาพโดยการปลิดผล (กรณผีลดก)  

 การศึกษาพบวา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากไดมี การปรับปรุงคุณภาพโดย

การปลิดผล (ในกรณีผลดก)  จํานวน 33 คน คิดเปน  รอยละ 56.9 เกษตรกรสวนนอย จํานวน 25 คน 
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คิดเปน 43.1 ไมมีการปลิดผล  เกษตรกรมีการปลิดผลลําไย เนื่องจากคุณภาพของผลผลิตลําไยนอก

ฤดูมีผลขนาดเล็กเปลือกบาง และแฉะน้ํา เกษตรกร กลุมสวนลําไยขนาดเล็ก ท่ีสามารถผลิตลําไย

นอกฤดูสามารถทําใหผลมีขนาดใหญ เนื้อไมแฉะน้ํา โดยวิธีการปลิดผล ถาลําไยติดผลดกเกินไป 

เกษตรกร มีการปลิดผลออกบางโดยตัดชอผลในระยะท่ีผลมีขนาดเทาเมล็ดถ่ัวเหลือง สวนจะไว

จํานวนผลตอชอเทา ใดนั้น จะตองพิจารณาจากความมากนอยของการติดผลท้ังหมดของตนและ

สภาพตน ถาตนสมบูรณก็สามารถไวจํานวนผลมากกวาตนท่ีไมสมบูรณ   ดานเกษตรกรกลุมสวน

ลําไยขนาดใหญสวนมากไดมี การปรับปรุงคุณภาพโดยการปลิดผล (ในกรณีผลดก)  จํานวน 33 คน 

คิดเปน รอยละ 50.8 เกษตรกรสวนนอย จํานวน 32 คน คิดเปน 49.2 ไมมีการปลิดผล เกษตรกรกลุม

สวนลําไยขนาดใหญสวนมากปลิดผลตาม ความมากนอยของการติดผลท้ังหมดของตนและสภาพ

ตน ถาตนสมบูรณก็สามารถไวจํานวนผลมากกวาตนท่ีไมสมบูรณ 

13. ในการผลิตลําไยนอกฤดูแตละคร้ัง ทานไดมีการตรวจสอบธาตุอาหารในดินเพื่อ การ

จัดการธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดินและคาท่ีสูญเสียไปกับผลผลิตซ่ึงจะชวยทําใหใชปุยอยางมี

ประสิทธิภาพตรงกับความตองการของลําไย  

 การศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากมีการตรวจสอบธาตุอาหารใน

ดินเพื่อการจัดการธาตุอาหาร  คาท่ีสูญเสียไปกับผลผลิต  ซ่ึงจะชวยทําใหใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ  

จํานวน 34 คน คิดเปน รอยละ 58.6 เกษตรกรสวนนอย จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 41.4  ไมไดมี

การตรวจสอบธาตุอาหารในดิน เนื่องจากเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากมีการ

ตรวจสอบธาตุอาหารเพื่อเปนการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของตนลําไยและ

ลดคาใชจายในเร่ืองของตนทุนและปจจัยการผลิต  ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมาก

ไมมีการตรวจสอบธาตุอาหารในดินเพื่อ การจัดการธาตุอาหาร คาท่ีสูญเสียไปกับผลผลิต ซ่ึงจะชวย

ทําใหใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ  จํานวน 33 คน คิดเปน รอยละ 50.8 เกษตรกรสวนนอย จํานวน 32 

คน คิดเปนรอยละ 49.2  มีการตรวจสอบธาตุอาหารในดิน เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญไมมี

การตรวจสอบธาตุอาหารในดิน เนื่องจากพื้นท่ี มีความแตกตางกันทางดานลักษณะของดิน การผลิต

มีการจัดการท่ีซับซอนไมสามารถจัดการธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดิน ไดท้ังหมด ทําใหใชปุยอยาง

ไมมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของตนลําไย  

  1 4. หลังจากการเก็บผลผลิตลําไยนอกฤดู ทานไดทําการตัดแตง กิ่งเพื่อกระตุนใหเกิดการ

แตกใบและกิ่งท่ีสมบูรณ ควบคุมทรงพุมเพื่อใหสะดวกตอการดูแลรักษางายตอการเก็บเกี่ยว  ทําให

ตนทุนการผลิตลดลง  

 การศึกษาพบวา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากมีการ ตัดแตงกิ่งเพื่อกระตุนให

เกิดการแตกใบและกิ่ง ท่ีสมบูรณ ควบคุมทรงพุม เพื่อใหสะดวกตอการดูแลรักษา และลดตนทุนการ
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ผลิต จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 94.8 มีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.2 ท่ีไม

ทําการตัดแตงกิ่งหลังจากการเก็บผลผลิต  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กมีการเตรียมตนลําไยให

สมบูรณ หลังจากใสสารแลวตองเวนระยะอยางนอยหกเดือนเพื่อใหกิ่งสมบูรณเต็มท่ี  โดยเร่ิมจาก

การเตรียมตนและการตัดแตงกิ่ง เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการแตกใบและกิ่งท่ีสมบูรณใหพรอม

สําหรับการออกดอก และไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากมี

การตัดแตงกิ่งเพื่อกระตุนใหเกิดการแตกใบและกิ่ง ท่ีสมบูรณ ควบคุมทรงพุม เพื่อใหสะดวกตอการ

ดูแลรักษา และลดตนทุนการผลิต จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 90.8 มีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 6 

คน คิดเปนรอยละ 9.2 ท่ีไมทําการตัดแตงกิ่งหลังจากการเก็บผลผลิต เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาด

ใหญมีการตัดแตงกิ่ง เพื่อชักนําใหเกิดการแตกกิ่งใหมท่ีสมบูรณ โดยตัดกิ่งหลักท่ีอยูกลางทรงพุม

ออก 2 - 3 กิ่งเพื่อใหไดรับแสงมากข้ึน และยังชวยชะลอความสูงของตน  ตัดกิ่งกระโดงหรือกิ่ง

น้ําคาง กิ่งท่ีไมไดรับแสง กิ่งท่ีไมสมบูรณ และกิ่งท่ีถูกโรคหรือแมลงทําลาย เกษตรกรจะตัดแตงกิ่ง

ใหเหลืออยูประมาณ 60% ของทรงพุม 

15. การชักนําการออกดอกโดยใชสา รในกลุมคลอเรต เชน  โพแทสเซียมคลอเรต  และ

โซเดยีมคลอเรต ทานไดใหสารตามขนาดของพื้นท่ีทรงพุมเพื่อลดการใชคลอเรต  

 การศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากใหสารกลุมคลอเรต ตามขนาด

ของพื้นท่ีทรงพุมเพื่อลดการใชคลอเรต  จํานวน 49 คน คิดเปน  รอยละ 84.5 มีเพียงเกษตรกรสวน

นอย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 15.5  ท่ีไมไดใหสารกลุมคลอเรต ตามขนาด ของพื้นท่ีทรงพุม   

ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากใหสารกลุมคลอเรต ตามขนาด ของพื้นท่ีทรงพุม

เพื่อลดการใชคลอเรต จํานวน 54 คน คิดเปน รอยละ 83.1 มีเพียงเกษตรกรสวนนอย จํานวน 11 คน 

คิดเปนรอยละ 16.9 ท่ีไมไดใหสารกลุมคลอเรต ตามขนาดของพื้นท่ีทรงพุม 

16. ในการผลิตลําไยนอกฤดูโดยใชระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ทานยังคงใช

ปุยเคมีชวยในการผลิต  

 การศึกษาพบวา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากยังคงใชปุยเคมีในระบบ

การเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 70.7 มีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 17 

คน คิดเปนรอยละ 29.3 ไมไดใช ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากยังคงใชปุยเคมีใน

ระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 81.5 มีเกษตรกรสวนนอย 

จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 18.5 ไมไดใช 

17. ในการผลิตลําไยนอกฤดูโดยใชระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ทานตองใชปุย

อินทรียชวยในการผลิต  



62 
 

 

 การศึกษาพบวา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากยังคงใชปุยอินทรียในระบบ

การเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 74.1 มีเกษตรกรเกษตรกรสวนนอย 

จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 25.9  ไมไดใช ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากยังคง

ใชปุยอินทรียในระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 90.8 มี

เกษตรกรเกษตรกรสวนนอย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 9.2 ไมไดใช 

18. ในการผลิตลําไยนอกฤดูโดยใชระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ทานตองใช

สารเคมีเพื่อชวยในการกําจัดแมลง  

 การศึกษาพบวา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากยังคงใชสารเคมีในระบบ

การเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 69.0 มีเกษตรกรเกษตรกรสวนนอย 

จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 31.0  ไมไดใช ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากยังคง

ใชสารเคมีในระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 80.0 มีเกษตรกร

เกษตรกรสวนนอย จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ไมไดใช 

19. ในการผลิตลําไยนอกฤดูโดยใชระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ทานตองใชสาร

อ่ืนๆเชน จุลินทรีย สารปลิดใบออน  

 การศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากยังคงใชสารอ่ืนๆเชน จุลินทรีย 

สารปลิดใบออนในระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 93.1 มี

เกษตรกรเกษตรกรสวนนอย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 6.9 ไมไดใช ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไย

ขนาดใหญสวนมากยังคงใชสารอ่ืนๆเชน จุลินทรีย สารปลิดใบออนในระบบการเกษตรดีท่ี

เหมาะสม (GAP) จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 92.3 มีเกษตรกรเกษตรกรสวนนอย จํานวน 5 คน 

คิดเปนรอยละ 7.7 ไมไดใช 

20. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ตองนาํเอาเทคโนโลยี การผลิตลําไยนอกฤดู เขามาใชเพื่อให

ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ทานไดมีการนําเทคโนโลยีตางๆมาใช  

 การศึกษาพบวา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากมีการนํา เทคโนโลยีการผลิต

ลําไยนอกฤดู เขามาใชเพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 94.8 มีเกษตรกร

สวนนอย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.2 ท่ีไมไดนําเทคโนโลยีตางๆมาใช  ดานเกษตรกรกลุมสวน

ลําไยขนาดใหญสวนมากมีการนํา เทคโนโลยี การผลิตลําไยนอกฤดู เขามาใชเพื่อใหไดผลผลิตท่ีมี

คุณภาพ จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 90.8 มีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 9.2 ท่ี

ไมไดนําเทคโนโลยีตางๆมาใช 

21. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานไดตัดแตงชอดอกและผลใหมีปริมาณเหมาะสมกับตน  
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 การศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากมีการ ตัดแตงชอดอกและผลให

มีปริมาณเหมาะสมกับตน จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 77.6 เกษตรกรสวนนอย จํานวน 13 คน คิด

เปนรอยละ 22.4  ไมไดตัดแตงชอดอกและผล   ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากมี

การ ตัดแตงชอดอกและผลใหมีปริมาณเหมาะสมกับตน  จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 78.5 

เกษตรกรสวนนอย จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 21.5 ไมไดตัดแตงชอดอกและผล 

22. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทาน มีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชสารกระตุน  และการทําลําไย

นอกฤดูจะใหผลผลิตท่ีคุมคาตอการลงทุน  

 การศึกษาพบวา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากยังมี ขอสงสัยเกี่ยวกับการใช

สารกระตุน และการทําลําไยนอกฤดูจะใหผลผลิตท่ีคุมคาตอการลงทุน  จํานวน 39 คน คิดเปน รอย

ละ 67.2 มีเกษตรสวนนอย จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 32.8  ไมมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชสาร

กระตุน  ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากยังมี ขอสงสัยเกี่ยวกับการใชสารกระตุน  

และการทําลําไยนอกฤดูจะใหผลผลิตท่ีคุมคาตอการลงทุน  จํานวน 44 คน คิดเปน รอยละ 67.7 มี

เกษตรสวนนอย จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 32.3 ไมมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชสารกระตุน 

23. ทานไดมีการศึกษาหาความรูดานการตลาด การวางแผนการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี

การผลิต เพื่อท่ีจะทําใหลําไยนอกฤดูมีคุณภาพ และจําหนายไดราคา  

 การศึกษาพบวา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากไดมี การศึกษาหาความรูดานการตลาด 

การวางแผนการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  เพื่อท่ีจะทําใหลําไยนอกฤดูมีคุณภาพ และ

จําหนายไดราคา จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 82.8 มีเกษตรสวนนอย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 

17.2 ท่ีไมไดมีการ การศึกษาหาความรู  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็ก มีการวางแผนการผลิต  

คํานึงถึงสภาพภูมิประเทศท่ีผลิต ปรับปรุงดิน ดูแลตน กําจัดศัตรูพืช  การคาดการณผลผลิตลวงหนา 

ศึกษาระบบ ตลาดซ่ึงมีการแบงสวนลําไยออกเปนหลายโซนและบังคับใหผลผลิตออกสูตลาดชวง

ไหนก็ได ทําใหสามารถเก็งกําไรผลผลิตใหมีราคาเพิ่มข้ึนได   ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาด

ใหญสวนมากไดมีการศึกษาหาความรูดานการตลาด การวางแผนการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการ

ผลิต เพื่อท่ีจะทําใหลําไยนอกฤดูมีคุณภาพ และ จําหนายไดราคา จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 83.1 

มีเกษตรสวนนอย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 16.9  ท่ีไมมีความรู เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาด

ใหญมีการเรียนรูระบบการตลาด ระบบการผลิตลําไยนอกฤดู มีการคาดการณผลผลิตลวงหนา  

24. ระยะใบท่ีควรราดสารควรอยูในระยะใบแกหรืออยางต่ําตองอยูในระยะใบเพสลาดข้ึน

ไป 

 การศึกษาพบวา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากมีความรูวา ระยะใบท่ีควรราด

สารควรอยูในระยะใบแกหรืออยางต่ําตองอยูในระยะใบเพสลาดข้ึนไป  จํานวน 53 คน คิดเปนรอย
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ละ 91.4 มีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 8.6 ท่ีไมมีความรู  ดานเกษตรกรกลุม

สวนลําไยขนาดใหญสวนมากมีความรูวา ระยะใบท่ีควรราดสารควรอยูในระยะใบแกหรืออยางต่ํา

ตองอยูในระยะใบเพสลาดข้ึนไป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 92.3 มีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 5 

คน คิดเปนรอยละ 7.7 ท่ีไมมีความรู 

25. การผลิตลําไยนอกฤดูมีตนทุนการผลิตสูง การจัดการผลิตมีความยุงยากซับซอน มีความ

เส่ียงสูงเนื่องจากมีขอจํากัดในเร่ืองของปจจัยส่ิงแวดลอมและการตลาดท่ีแปรผันอยูตลอดเวลา  

 การศึกษาพบวา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากมีความรูวา การผลิตลําไยนอก

ฤดูมีตนทุนการผลิตสูง  และการจัดการผลิตมีความยุงยากซับซอน  มีความเส่ียงสูง เนื่องจากมี

ขอจํากัดในเร่ืองของปจจัยส่ิงแวดลอมและการตลาดท่ีแปรผันอยูตลอดเวลา  จํานวน 52 คน คิดเปน

รอยละ 89.7 มีเพียงเกษตรกร จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 10.3 ท่ีไมมีความรูในเร่ืองนี้ เกษตรกร

กลุมสวนลําไยขนาดเล็กมีการลดตนทุนการผลิตโดยการชักนําการออกดอกโดยใชสารโพแทสเซียม

คลอเรตอัตรา 20 กรัมตอตารางเมตรของพื้นท่ีทรงพุมเพื่อลดการใชคลอเรตของเกษตรกร  มีการตัด

แตงกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุมเพื่อใหสะดวกตอการดูแลรักษาและงายตอการเก็บเกี่ยว  ทําใหตนทุนการ

ผลิตลดลง   ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากมีความรูวา การผลิตลําไยนอกฤดูมี

ตนทุนการผลิตสูง และการจัดการผลิตมีความยุงยากซับซอน  มีความเส่ียงสูงเนื่องจากมีขอจํากัดใน

เร่ืองของปจจัยส่ิงแวดลอมและการตลาดท่ีแปรผันอยูตลอดเวลา  จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 93.8 

มีเพียงเกษตรกร จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 6.2 ท่ีไมมีความรูในเร่ืองนี้ เกษตรกรกลุมสวนลําไย

ขนาดใหญมี การตัดแตงกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุมเพื่อใหสะดวกตอการดูแลรักษาและงายตอการเก็บ

เกี่ยว ทําใหตนทุนการผลิตลดลง  การจัดการธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดินและคาท่ีสูญเสียไปกับ

ผลผลิตซ่ึงจะชวยทําใหใชไดปุยอยางมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของพืช  และการจัดการ

ศัตรูลําไยอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใชสารเคมี    

   26. เม่ือทานมีปญหาหรือขอสงสัยใดๆท่ีเกี่ยวกับการผลิตลําไยนอกฤดู ทานไดปรึกษา

เจาหนาท่ี  

 การศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากเม่ือมีปญหาหรือขอสงสัยใดๆท่ี

เกี่ยวกับการผลิตลําไยนอกฤดู ไดปรึกษาเจาหนาท่ี จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 74.1 มีเกษตรกร

สวนนอย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 25.9 ท่ีไมไดปรึกษาเจาหนาท่ี  ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไย

ขนาดใหญสวนมากเม่ือมีปญหาหรือขอสงสัยใดๆท่ีเกี่ยวกับการผลิตลําไยนอกฤดู ไดปรึกษา

เจาหนาท่ี จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 60.0 มีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 

20.0 ท่ีไมไดปรึกษาเจาหนาท่ี 
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27. การผลิตลําไยนอกฤดู ทานได คํานึงถึงสภาพภูมิประเทศท่ีผลิต ปรับปรุงดิน ดูแลตน 

กําจัดศัตรูพืช การคาดการณผลผลิตลวงหนา ทุกคร้ัง  

 การศึกษาพบวา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมาก คํานึงถึงสภาพภูมิประเทศท่ี

ผลิต มีการปรับปรุงดิน ดูแลตน กําจัดศัตรูพืช  และการคาดการณผลผลิตลวงหนา ทุกคร้ัง จํานวน 

32 คน คิดเปนรอยละ 55.2 เกษตรกรท่ีไม คํานึงถึงสภาพภูมิประเทศท่ีผลิต ปรับปรุงดิน ดูแลตน  

จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 44.8 เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กมีการกําจักศัตรูพืช โดยเฉพาะ

อยางยิ่งชวงแตกใบออน  หากใบลําไยไดรับความเสียหายมากจะทําใหลําไยฟนตัวไดชา  ทําใหมีการ

แตกใบออนคร้ังท่ีสองชาไปดวย  แมลงสําคัญท่ีระบาดในชวงแตกใบออนไดแก หนอนคืบกินใบ 

และแมลงคอมทอง  ถาพบการะบาดมาก เกษตรกรจะใชสารเคมี แลมปดาไซฮาโลทริน หรือคารบา

ริล  ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมาก คํานึงถึงสภาพภูมิประเทศท่ีผลิต มีการ

ปรับปรุงดิน ดูแลตน กําจัดศัตรูพืช  และการคาดการณผลผลิตลวงหนา ทุกคร้ัง จํานวน 34 คน คิด

เปนรอยละ 52.3 มีเกษตรกรท่ีไม คํานึงถึงสภาพภูมิประเทศท่ีผลิต ปรับปรุงดิน ดูแลตน  จํานวน 31 

คน คิดเปนรอยละ 47.7 เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากปลูกพันธุดอ สีชมพู เพื่อผลิต

ลําไยนอกฤดู โดยสวนมากเกษตรกรจะปรับปรุงดิน ดูแลตน กําจัดศัตรูพืช 1 – 2 คร้ัง/อาทิตย 

28. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานไดใสปุยคอกและปุยเคมีตามขนาดและอายุของตน  

 การศึกษาพบวา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมาก ใสปุยคอกและปุยเคมีตาม

ขนาดและอายุของตน จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 89.7 มีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 6 คน คิดเปน

รอยละ 10.3 ท่ีไมไดปฏิบัติ เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กมีการใหปุยตาม เสนผาศูนยกลางของ

ทรงพุม ใหปุยอินทรีย อัตรา 10 - 20 กิโลกรัมตอตน ซ่ึงตนลําไยตองการธาตุไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส

และโพแทสเซียม  คิดเปนสัดสวน ประมาณ 4:1:3 สูตรปุยท่ีใช จะเนนหนัก  ธาตุไนโตรเจนและ

โพแทสเซียมเพื่อใหงายตอการใช เกษตรกรใชปุยเคมี สูตร 46-0-0, 15-15-15 และ 0-0-60 อัตราการ

ใช ข้ึนอยูกับขนาดทรงพุม   ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมาก ใสปุยคอกและปุยเคมี

ตามขนาดและอายุของตน  จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 87.7 มีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 8 คน 

คิดเปนรอยละ 12.3 ท่ีไมไดปฏิบัติ เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากใหปุยตามอายุ และ

ระยะเวลาการเจริญเติบโตของตนลําไย ปริมาณการใหข้ึนอยูกับเสนผาศูนยกลางของทรงพุม  

29. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานได ควบคุมระบบการใหน้ําและปุยตามระยะการแตกใบ

ออกดอกและติดผล  

 การศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากได ควบคุมระบบการใหน้ําและ

ปุยตามระยะการแตกใบออกดอกและติดผล  จํานวน 53 คิดเปนรอยละ 91.4 มีเกษตรกรสวนนอย 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 8.6 ท่ีไมไดปฏิบัติ เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กมี การใหน้ําตาม
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ความตองการน้ํา หรือปริมาณของน้ําท่ีใหแตละคร้ังข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน  สภาพภูมิอากาศ 

คุณสมบัติของดิน  วิธีการใหน้ํา และระยะการเจริญเติบโตของ ตนลําไยกับปริมาณการใหน้ํา  ดาน

เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากไดควบคุมระบบการใหน้ําและปุยตามระยะการแตกใบ

ออกดอกและติดผล  จํานวน 57 คิดเปนรอยละ 87.7 มีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 8 คน คิดเปนรอย

ละ 12.3 ท่ีไมไดปฏิบัติ เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญใหน้ําตามระยะการเจริญเติบโตของตน

ลําไย การออกดอก การติดผล โดยสวนมาใหน้ําแบบปลอยทวมแปลง สปริงเกอร ระบบน้ําหยด  

30. ราคาผลผลิตลําไย นอกฤดู มีการเปล่ียนแปลงเปนประจําทุกป  ทานมีการวางแผนการ

ผลิต ศึกษาระบบตลาด แตละคร้ังเพื่อใหขายผลผลิตไดถูกชวงเวลา และไดราคาดี  

 การศึกษาพบวา  เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากมีการวางแผนการผลิต ศึกษา

ระบบตลาด แตละคร้ังเพื่อใหขายผลผลิตไดถูกชวงเวลา และไดราคาดี  จํานวน 54 คน คิดเปนรอย

ละ 93.1 มีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 6.9 ท่ีไมไดปฏิบัติ  ดานเกษตรกรกลุม

สวนลําไยขนาดใหญสวนมากมีการวางแผนการผลิต มีการศึกษาระบบตลาด แตละคร้ังเพื่อใหขาย

ผลผลิตไดถูกชวงเวลา และไดราคาดี  จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 78.5 มีเกษตรกรสวนนอย 

จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 21.5 ท่ีไมไดปฏิบัติ 

31. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานได ตัดแตงกิ่งแหง กิ่งฉีกขาด กิ่งท่ีเปนโรคทันทีหลังการ

เก็บเกี่ยว  

 การศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากมีการ ตัดแตงกิ่งแหง กิ่งฉีกขาด 

กิ่งท่ีเปนโรคทันทีหลังการเก็บเกี่ยว จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 89.7 มีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 

6 คน คิดเปนรอยละ 10.3 ท่ีไมไดปฏิบัติ เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากมีการตัดแตงกิ่ง

ทันทีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อ ชักนําใหเกิดการแตกกิ่งใหม ท่ีสมบูรณ สะสมอาหารอยางเต็มท่ีแตหาก

บํารุงตนไมดี การแตกใบออนแตกไดนอยชุด อาหารสะสมในตนไมพอ จะไมสามารถออกดอกและ

ใหผลผลิตได  ดานเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญสวนมากมีการตัดแตงกิ่งแหง กิ่งฉีกขาด กิ่งท่ี

เปนโรคทันทีหลังการเก็บเกี่ยว  จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 93.8 มีเกษตรกรสวนนอย จํานวน 4 

คน คิดเปนรอยละ 6.2 ท่ีไมไดปฏิบัติ เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญมีการเตรียม สภาพตน การ

เตรียมความพรอมใหตนลําไย  เปนการจัดการเพื่อกระตุนใหเกิดการแตกใบและกิ่งท่ีสมบูรณให

พรอมสําหรับการออกดอก  และไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพการดําเนินงานข้ันตอนนี้ เกษตรกรจะปฏิบัติ

ทันทีภายหลังเก็บเกี่ยว  
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ตารางท่ี 18 ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็ก

และขนาดใหญ 

 กลุมสวนขนาดเล็ก กลุมสวนขนาดใหญ 

ประเด็นคําถาม ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด 

 จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

 (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

1. ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู คือ

องคประกอบของ ระบบการผลิต ระบบ

การตลาด ลักษณะสภาพแวดลอม เกษตรกร 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และสวนตางๆท่ี

เกี่ยวของในการผลิตลําไยนอกฤดู 

49         

(84.5) 

9 

(15.5) 

55         

(84.6) 

10 

(15.4) 

2. ระบบการจัด การผลิตลําไยนอกฤดูเปนท้ัง

ทางเลือกใหกับผูผลิต รวมท้ังผูบริโภค

เกษตรกรชาวสวนจะมีรายไดจากการผลิต

ลําไยนอกฤดูเพิ่มข้ึนเสมอไป 

25 

(43.1) 

33 

(56.9) 

35 

(53.8) 

30 

(46.2) 

3. เกษตรกรท่ีจะทําการผลิตลําไยนอกฤดูตองมี

ความรูในเร่ืองของระบบการจัดการผลิตลําไย

นอกฤดูเปนอยางดี 

47         

(81.0) 

11 

(19.0) 

52 

(80.0) 

13 

(20.0) 

4. ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูประเด็น

หลักคือการลดตนทุนการผลิตและผลผลิตท่ี

ไดตองมีคุณภาพ  เกษตรกร ตองเรียนรูพัฒนา

เทคนิคการปลูกใหเหมาะกับสภาพพื้นท่ี  

ระบบการใหน้ําและการใชสารกระตุนอยาง

ถูกวธิี   

53 

(91.4) 

5 

(8.6) 

62 

(95.4) 

3 

(4.6) 

5. ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู จะชวยใน

การรักษาระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอม

ธรรมชาติ ไดดีกวาระบบการจัดการผลิตลําไย

ท่ัวไป 

29 

(50.0) 

29 

(50.0) 

30 

(46.2) 

35 

(53.8) 

 



68 
 

 

ตารางท่ี 18 (ตอ)  ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู ของเกษตรกร กลุมสวนลําไย

ขนาดเล็กและขนาดใหญ 

 กลุมสวนขนาดเล็ก กลุมสวนขนาดใหญ 

ประเด็นคําถาม ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด 

 จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

 (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

6. เทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดู โดยใช

สารประกอบกลุมคลอเรตเปนสวนหนึ่งของ

ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู 

49 

(84.5) 

9 

(15.5) 

60 

(92.3) 

5 

(7.7) 

7. ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู  เปนการ

จัดการเพื่อเล่ียงปญหาลําไยลนตลาดและราคา

ลําไยตกต่ํา แตถามีการจัดการการผลิตท่ีไม

ถูกตองจะทําใหผลผลิตไมมีคุณภาพไมตรงกับ

ความตองการของตลาด 

53 

(91.4) 

5 

(8.6) 

54 

(83.1) 

11 

(16.9) 

8.  ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูไมมีความ

แตกตางจากระบบการจัดการผลิตลําไยท่ัวไป 

44 

(75.9) 

14 

(24.1) 

62 

(95.4) 

3 

(4.6) 

9.  เกษตรกรท่ีใชระบบการจัดการผลิตลําไยนอก

ฤดูเทานั้น ท่ีจะไดรับการชวยเหลือจาก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการผลิตลําไย 

35 

(60.3) 

23 

(39.7) 

28 

(43.1) 

37 

(56.9) 

10. ระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูชวยเพิ่ม

ผลผลิตใหแกเกษตรกรได  และทําใหการผลิต

ลําไยของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ขายไดราคาสูง 

23         

(39.7) 

25 

(60.3) 

19         

(29.2) 

46 

(70.8) 

11. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานไดคัดเลือกชนิด

พันธุลําไยท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี ตลาด

ตองการ และตรงกับลักษณะชนิดของดินท่ีจะ

ทําการผลิตลําไยนอกฤดู 

51 

(87.9) 

7 

(12.1) 

61 

(93.8) 

4 

(6.2) 

12. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานไดมี การ

ปรับปรุงคุณภาพโดยการปลิดผล 

33 

(56.9) 

25 

(43.1) 

33 

(50.8) 

32 

(49.2) 
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ตารางท่ี 18 (ตอ)  ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู ของเกษตรกร กลุมสวนลําไย

ขนาดเล็กและขนาดใหญ 

 กลุมสวนขนาดเล็ก กลุมสวนขนาดใหญ 

ประเด็นคําถาม ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด 

 จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

 (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

13. ในการผลิตลําไยนอกฤดูแตละคร้ัง ทานไดมี

การตรวจสอบธาตุอาหารในดินเพื่อ การ

จัดการธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดินและ

คาท่ีสูญเสียไปกับผลผลิตซ่ึงจะชวยทําให

ใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ 

34 

(58.6) 

24 

(41.4) 

32 

(49.2) 

33 

(50.8) 

14. หลังจากการเก็บผลผลิตลําไยนอกฤดู ทาน

ไดทําการตัดแตง กิ่งเพื่อกระตุนใหเกิดการ

แตกใบและกิ่ง ท่ีสมบูรณ ควบคุมทรงพุม

เพื่อใหสะดวกตอการดูแลรักษางายตอการ

เก็บเกี่ยว ทําใหตนทุนการผลิตลดลง 

55 

(94.8) 

3 

(5.2) 

59 

(90.8) 

6 

(9.2) 

15. การชักนําการออกดอกโดยใชสา รในกลุม

คลอเรต เชน  โพแทสเซียมคลอเรต  และ

โซเดยีมคลอเรต  ทานไดใหสารตามขนาด  

พื้นท่ีทรงพุมเพื่อลดการใชคลอเรต 

49 

(84.5) 

9 

(15.5) 

54 

(83.1) 

11 

(16.9) 

16. ในการผลิตลําไยนอกฤดูโดยใชระบบ

การเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ทานยังคงใช

ปุยเคมีชวยในการผลิต 

  41      

(70.7) 

17 

(29.3) 

53        

(81.5) 

12 

(18.5) 

17. ในการผลิตลําไยนอกฤดูโดยใชระบบ

การเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ทานตองใช

ปุยอินทรียชวยในการผลิต 

43 

(74.1) 

15 

(25.9) 

59 

(90.8) 

6 

(9.2) 

18. ในการผลิตลําไยนอกฤดูโดยใชระบบ

การเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ทานตองใช

สารเคมีชวยในการกําจัดแมลง 

40 

(69.0) 

18 

(31.0) 

52 

(80.0) 

13 

(20.0) 
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ตารางท่ี 18 (ตอ)  ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู ของเกษตรกร กลุมสวนลําไย

ขนาดเล็กและขนาดใหญ 

 กลุมสวนขนาดเล็ก กลุมสวนขนาดใหญ 

ประเด็นคําถาม ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด 

 จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

 (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

19. ในการผลิตลําไยนอกฤดูโดยใชระบบ

การเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ทานตองใชสาร

อ่ืนๆเชน จุลินทรีย สารปลิดใบออน ชวยในการ

ผลิต 

54 

(93.1) 

4 

(6.9) 

60 

(92.3) 

5 

(7.7) 

20. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ตองนาํเอาเทคโนโลยี

การผลิตลําไยนอกฤดูเขามาใชเพื่อใหไดผลผลิต

ท่ีมีคุณภาพ ทานไดมีการใชเทคโนโลยีตางๆ  

55 

(94.8) 

3 

(5.2) 

59 

(90.8) 

6 

(9.2) 

21. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานไดตัดแตงชอดอก

และผลใหมีปริมาณเหมาะสมกับตน 

45 

(77.6) 

13 

(22.4) 

51 

(78.5) 

14 

(21.5) 

22. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทาน มีขอสงสัย

เกี่ยวกับการใชสารกระตุน  และการทําลําไย

นอกฤดูจะใหผลผลิตท่ีคุมคา 

39 

(67.2) 

19 

(32.8) 

44 

(67.7) 

21 

(32.3) 

23. ทานไดมีการศึกษาหาความรูดานการตลาด การ

วางแผนการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  

เพื่อท่ีจะทําใหลําไยนอกฤดูมีคุณภาพ และ

จําหนายไดราคา 

48        

(82.8) 

10 

(17.2) 

54 

(83.1) 

11 

(16.9) 

24. ระยะใบท่ีควรราดสารควรอยูในระยะใบแก

หรือตองอยูในระยะใบเพสลาดข้ึนไป 

53 

(91.4) 

5 

(8.6) 

60 

(92.3) 

5 

(7.7) 

25. การผลิตลําไยนอกฤดูมีตนทุนการผลิตสูง  การ

จัดการผลิตมีความยุงยากซับซอน  มีความเส่ียง

สูง เนื่องจากมีขอจํากัดในเร่ืองของปจจัย

ส่ิงแวดลอมและการตลาดท่ีแปรผันอยู

ตลอดเวลา 

52 

(89.7) 

6 

(10.3) 

61 

(93.8) 

4 

(6.2) 
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ตารางท่ี 18 (ตอ)  ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู ของเกษตรกร กลุมสวนลําไย

ขนาดเล็กและขนาดใหญ 

 กลุมสวนขนาดเล็ก กลุมสวนขนาดใหญ 

ประเด็นคําถาม ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด 

 จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

 (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

 

26. เม่ือทานมีปญหาหรือขอสงสัยใดๆท่ีเกี่ยวกับ

การผลิตลําไยนอกฤดู ทานไดปรึกษา

เจาหนาท่ี 

 

43 

(74.1) 

 

15 

(25.9) 

 

39 

(60.0) 

 

26 

(40.0) 

27. การผลิตลําไยนอกฤดู ทานได คํานึงถึงสภาพ

ภูมิประเทศท่ีผลิต ปรับปรุงดิน ดูแลตน กําจัด

ศัตรูพืช  การคาดการณผลผลิตลวงหนา ทุก

คร้ัง 

32 

(55.2) 

26 

(44.8) 

34 

(52.3) 

31 

(47.7) 

28. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานได ใสปุยคอก  

และ ปุยเคมีตามขนาดและอายุของตน 

52 

(89.7) 

6 

(10.3) 

57 

(87.7) 

8 

(12.3) 

29.ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานไดควบคุมระบบ

การใหน้ําและปุยตามระยะการแตกใบออก

ดอกและติดผล 

53 

(91.4) 

5 

(8.6) 

57 

(87.7) 

8 

(12.3) 

30. ราคาผลผลิตลําไย นอกฤดู มีการเปล่ียนแปลง

เปนประจําทุกป  ทานมีการวางแผนการผลิต 

ศึกษาระบบตลาด แตละคร้ังเพื่อใหขาย

ผลผลิตไดถูกชวงเวลา  

54   

(93.1) 

4 

(6.9) 

51   

(78.5) 

14 

(21.5) 

31. ในการผลิตลําไยนอกฤดู ทานได ตัดแตงกิ่ง

แหง กิ่งฉีกขาด กิ่งท่ีเปนโรคทันทีหลังการเก็บ

เกี่ยว 

52 

(89.7) 

6 

(10.3) 

61 

(93.8) 

4 

(6.2) 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหหาความสัมพนัธระหวางตวัแปรอิสระกับตวัแปรตาม 

 การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ คือ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนแรงงาน ขนาด

พื้นท่ีการเกษตร  ราคาลําไยนอกฤดู  การไดรับขอมูลขาวสาร ความตระหนักผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม การสนับสนุนจากเจาหนาท่ี และความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู  กับ

ขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู 

  

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดูของ

กลุมเกษตรกร ปรากฏวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคา ไค-สแควร (χ2) ท่ีคํานวณ

ไดเทากับ 7.377 เม่ือเทียบกับคาไค-สแควร (χ2

ตารางท่ี 19 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุของเกษตรกรกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไย

นอกฤดู 

) จากตาราง df = 2 กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

(ตารางท่ี 19) 

 ขนาดพื้นที่การผลิตลําไยนอกฤด ู  

อาย ุ(ป) กลุมสวนขนาดเล็ก  

(รอยละ) 

กลุมสวนขนาดใหญ 

(รอยละ) 

รวม                    

(รอยละ) 

21 - 30 14 

(11.4) 

6 

(4.9) 

20 

(16.3) 

31 - 40 20 

(16.3) 

18 

(14.6) 

38 

(30.9) 

41 ข้ึนไป 24 

(19.5) 

41 

(33.3) 

65 

(52.8) 

รวม 58 

(47.2) 

65 

(52.8) 

123 

(100.0) 

χ2 (คํานวณ) = 7.377   χ2
 (2, 0.05)

  มีนัยสําคัญทางสถิติ  

 = 5.991 

 อายุของเกษตรกรมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู แสดงใหเห็นวา

เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญสวนมากมีอายุมากกวา 41 ปข้ึนไป และสวนนอย

มีอายุระหวาง 21 – 30 ป ท้ังนี้เนื่องจากผูท่ีมีอายุนอยและอยูในวัยทํางานจะเลือกทํางานตามสายงาน

ท่ีตนเองจบการศึกษามาในเมือง จึงเหลือผูท่ีมีอายุมากและเปนหัวหนาครอบครัวประกอบอาชีพการ
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ผลิตลําไยนอกฤดูอยูตามหมูบาน เกษตรกรท่ีมีอายุมากข้ึนบรรลุนิติภาวะแลวมีการจัดการการผลิต

และประสบการณในการผลิตลําไยนอกฤดูประมาณ 5 – 15 ป สามารถคิดและไตรตรอง กลา

ตัดสินใจและยอมรับเทคโนโลยีตางๆในการผลิตลําไยนอกฤดู เชน การเตรียมสภาพตน  การใหน้ํา

และปุยตรงกับ ความตอง ของตนลําไย  การปองกันกําจัด โรคและ แมลง  และใช สารโพแทสเซียม

คลอเรตอยางมีประสิทธิภาพ  

 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอก

ฤดูของกลุมเกษตรกร ปรากฏวา  ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคา ไค-สแควร 

(χ2) ท่ีคํานวณไดเทากับ 0.320 เม่ือเทียบกับคาไค-สแควร (χ2

ตารางท่ี 20 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไย

นอกฤดู 

) จากตาราง df = 1 กําหนดนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 20) 

 ขนาดพื้นที่การผลิตลําไยนอกฤด ู  

ระดบัการศึกษา กลุมสวนขนาดเล็ก 

(รอยละ) 

กลุมสวนขนาดใหญ

(รอยละ) 

รวม                    

(รอยละ) 

ไมไดรับการศึกษา 3 

(2.4) 

5 

(4.1) 

8 

(6.5) 

ไดรับการศึกษา 55 

(44.7) 

60 

(48.8) 

115 

(93.5) 

รวม 58 

(47.2) 

65 

(52.8) 

123 

(100.0) 

χ2 (คํานวณ) = 0.320   χ2
 (1, 0.05)

  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 = 3.841 

 ระดับการศึกษาของเกษตรกรไมมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู 

เนื่องจากเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญสวนมาก ไดรับการศึกษาในระดับ ป.6 

และระดับอุดมศึกษา อยางไรก็ตามแมระดับการศึกษาของเกษตรกรจะจัดอยูในเกณฑต่ําและสูงก็

ไมไดเปนปญหาและอุปสรรคในการผลิตลําไยนอกฤดู เพราะเกษตรกรสวนใหญใหความเห็นวา

การผลิตลําไยนอกฤดูสามารถทําใหเกิดความชํานาญได และข้ึนอยูกับประสบการณในการผลิต

ลําไยนอกฤดูมากกวา เกษตรกรสวนมากมีความรู ความเขาใจในเร่ืองการลําไยนอกฤดูอยูแลว         
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มีการศึกษาดานการผลิตลําไยนอกฤดูซ่ึงเปนการศึกษาเฉพาะทาง และไดรับการถายทอดความรูใน

ดานของการผลิตลําไยนอกฤดูจากบรรพบุรุษในอดีต  

 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนแรงงานกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอก

ฤดูของกลุมเกษตรกร ปรากฏวา  ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคา ไค-สแควร 

(χ2) ท่ีคํานวณไดเทากับ 0.262 เม่ือเทียบกับคาไค-สแควร (χ2

ตารางท่ี 21 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนแรงงานกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอก

ฤด ู

) จากตาราง df = 1 กําหนดนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 21) 

 ขนาดพื้นที่การผลิตลําไยนอกฤด ู  

จํานวนแรงงานในการผลิตลําไย

นอกฤด ู(คน) 

กลุมสวนขนาดเล็ก 

(รอยละ) 

กลุมสวนขนาดใหญ

(รอยละ) 

รวม                    

(รอยละ) 

1 - 3 50 

(40.7) 

58 

(47.2) 

108 

(87.8) 

4 – 6 8 

(6.5) 

7 

(5.7) 

15 

(12.2) 

รวม 58 

(42.2) 

65 

(52.8) 

123 

(100.0) 

χ2 (คํานวณ) = 0.262   χ2
 (1, 0.05)

  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 = 3.841 

จํานวนแรงงานไมมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู เนื่องจาก

เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญสวนมากใชจํานวนแรงงานในการผลิตลําไยนอก

ฤด ู1 -3 คน แรงงานสวนใหญเปนแรงงานในครัวเรือน มีการจัดการผลิตลําไยในดานของ การตัด

แตงกิ่ง การใหสารโพแทสเซียมคลอเรต  การปรับปรุงคุณภาพโดยการปลิดผล และการจัดการโรค

และแมลง  สวนในดานการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กใชแรงงานใน

ครัวเรือนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือขายใหกับพอคาคนกลางแบบเหมาสวน สวนเกษตรกรกลุม

สวนลําไยขนาดใหญใชแรงงานในครัวเรือนและมีการจางแรงงานท้ังในและนอกพื้นท  ี่ ในการเก็บ

เกี่ยวผลผลิต เกษตรกรสวนมากขายผลผลิตใหกับแหลงรับซ้ือลําไยนอกฤดู 
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาดพื้นการเกษตรกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไย

นอกฤดูของกลุมเกษตรกร ปรากฏวา  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคา ไค-สแควร 

(χ2) ท่ีคํานวณไดเทากับ 32.377 เม่ือเทียบกับคาไค-สแควร (χ2

ตารางท่ี 22 การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ขนาดพื้นท่ีการเกษตร กับขนาดของพื้นท่ีการผลิต

ลําไยนอกฤดู 

) จากตาราง df = 1 กําหนดนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี 0.01 (ตารางท่ี 22) 

 ขนาดพื้นที่การผลิตลําไยนอกฤด ู  

ขนาดพื้นที่การเกษตร (ไร) กลุมสวนขนาดเล็ก 

(รอยละ) 

กลุมสวนขนาดใหญ

(รอยละ) 

รวม                    

(รอยละ) 

1 - 13 55 

(44.7) 

31 

(25.2) 

86 

(69.9) 

14 ไร ข้ึนไป 3 

(2.4) 

34 

(27.6) 

37 

(30.1) 

รวม 58 

(47.2) 

65 

(52.8) 

123 

(100.0) 

χ2 (คํานวณ) = 32.377   χ2
 (1, 0.01)

  มีนัยสําคัญทางสถิติ  

 = 6.63 

ขนาดพื้นท่ีการเกษตรมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู เนื่องจาก

การผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กใชพื้นการเกษตรสวนใหญในการ ผลิต

ลําไยนอกฤดูเปนหลัก สามารถวางระบบการจัดการผลิตไดครอบคลุม ในดานการตัดแตงกิ่ง  การ

จัดการธาตุอาหาร และการใหน้ําตามความตองการของตนลําไย สวนเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาด

ใหญมีขนาดพื้นท่ีในการผลิตลําไยนอกฤดูมาก บางสวนเปนพื้นท่ีในการทําการเกษตรอยางอ่ืนดวย 

เกษตรกรจึงมีการนําเทคโนโลยีตางๆเขามาใชในการผลิตลําไยนอกฤดูเพื่อลดตนทุนในการผลิต 

เนื่องจากพื้นท่ีมีขนาดใหญเกษตรกรจึงตองมีการวางแผนการผลิตใหท่ัวถึง เชน การใหสาร

โพแทสเซียมคลอเร ต การใชปุย การกําจัดโรคและแมลง และการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อใหผลผลิตมี

คุณภาพ ตรงกับความตองการของตลาด 
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางราคาลําไยนอกฤดูกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไย

นอกฤดูของกลุมเกษตรกร ปรากฏวา  ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคา             

ไค-สแควร (χ2) ท่ีคํานวณไดเทากับ 0.231 เม่ือเทียบกับคาไค-สแควร (χ2

ตารางท่ี 23 การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ราคาลําไยนอกฤดูกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไย

นอกฤดู 

) จากตาราง df = 2 กําหนด

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 23) 

 ขนาดพื้นที่การผลิตลําไยนอกฤด ู  

ราคาลําไยนอกฤดูท่ีขายได 

 (บาท/กิโลกรัม) 

กลุมสวนขนาดเล็ก 

(รอยละ) 

กลุมสวนขนาดใหญ

(รอยละ) 

รวม                    

(รอยละ) 

19 - 20 39 

(31.7) 

45 

(36.6) 

84 

(68.3) 

21 - 22 17 

(13.8) 

17 

(13.8) 

34 

(27.6) 

23 บาท/กิโลกรัม ข้ึนไป 2 

(1.6) 

3 

(2.4) 

5 

(4.1) 

รวม 58 

(47.2) 

65 

(52.8) 

123 

(100.0) 

χ2 (คํานวณ) = 0.231   χ2
 (2, 0.05)

  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 = 5.991 

 ราคาลําไยนอกฤดูไมมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู เนื่องจาก

ราคาขายเฉล่ียอยูท่ีประมาณ 20 - 23 บาท/กิโลกรัม ซ่ึงเปนราคาลําไยนอกฤดูท่ีคงท่ีและไดราคาสูง

กวาลําไยในฤดูท่ีราคาเปล่ียนแปลงทุกป เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญมีการผลิต

ลําไยนอกฤดูซ่ึงขายไดราคาดีอยูแลว  ซ่ึงเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กเลือกผลิตลําไยนอกฤดู

ควบคูไปกับลําไยในฤดูเพราะสามารถขายผลผลิตไดทุกชวงตามความตองการของตลาด สวน

เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญบางราย แบงสวนลําไยออกเปนหลายโซนและบังคับใหผลผลิต

ออกสูตลาดชวงไหนก็ได  ทําใหสามารถเก็งกําไรผลผลิตใหมีราคาเพิ่มข้ึนได  มีการศึกษาระบบ

ตลาดและวางแผนการผลิตใหขายผลผลิตลําไยนอกฤดูไดถูกชวงเวลา ราคาจึงไมมีผลกับขนาดพื้นท่ี

ในการผลิตลําไยนอกฤดู 
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการไดรับขอมูลขาวสารกับขนาดของพื้นท่ีการผลิต

ลําไยนอกฤดูของกลุมเกษตรกร ปรากฏวา  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคา         

ไค-สแควร (χ2) ท่ีคํานวณไดเทากับ 5.472 เม่ือเทียบกับคาไค-สแควร (χ2

ตารางท่ี 24 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการไดรับขอมูลขาวสารกับขนาดของพื้นท่ีการผลิต

ลําไยนอกฤดู 

) จากตาราง df = 1 กําหนด

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 24) 

 ขนาดพื้นที่การผลิตลําไยนอกฤด ู  

การไดรบัขอมูลขาวสาร กลุมสวนขนาดเล็ก 

(รอยละ) 

กลุมสวนขนาดใหญ

(รอยละ) 

รวม                    

(รอยละ) 

ไมไดรับ 41 

(33.3) 

57 

(46.3) 

98 

(79.7) 

ไดรับ 17 

(13.8) 

8 

(6.5) 

25 

(20.3) 

รวม 58 

(47.2) 

65 

(52.8) 

123 

(100.0) 

χ2 (คํานวณ) = 5.472   χ2
 (1, 0.05)

  มีนัยสําคัญทางสถิติ  

 = 3.841 

 การไดรับขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู ซ่ึงอธิบาย

ไดวาเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญไมไดรับขอมูลขาวสารในดานการผลิตลําไย

นอกฤดู เพราะเกษตรกรไดรับความรู ความเขาใจในดานการผลิตลําไยนอกฤดูจากแหลงขอมูล

ขาวสารตางๆอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบันอยูแลว ซ่ึงในป 2551 ท่ีเก็บขอมูล เกษตรกร

สวนมากอาจไมไดรับขาวสาร แตเกษตรกรสวนมากมีประสบการณในการผลิตลําไยนอกฤดู 5 – 15 

ป ทําใหการไมไดรับขอมูลขาวสาร ไมเปนปญหา อุปสรรค ในการผลิตลําไยนอกฤดู สวนเกษตรกร

ท่ีไดรับขอมูลขาวสารนั้น เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กมีการรวมกลุมการผลิตลําไยนอกฤดู จึง

ทําใหเกษตรกรไดรับขอมูลขาวสาร ความกาวหนาทางวิชาการในเร่ืองใหมๆ สวนเกษตรกรกลุม

สวนลําไยขนาดใหญสวนมากผลิตลําไยนอกฤดูโดยท่ีไมมีการรวมกลุม ทําใหขาดการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และไมไดรับขอมูลขาวสารในการผลิตลําไยนอกฤดู 
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความตระหนักผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กับขนาด

ของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดูของกลุมเกษตรกร ปรากฏวา  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ โดยคา ไค-สแควร (χ2) ท่ีคํานวณไดเทากับ 4.336 เม่ือเทียบกับคาไค-สแควร (χ2

ตารางท่ี 25  การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความตระหนักผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กับขนาด

ของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู  

) จากตาราง 

df = 1 กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 25) 

 ขนาดพื้นที่การผลิตลําไยนอกฤด ู  

ความตระหนกัผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมมีการกําจัดสารตกคาง 

กลุมสวนขนาดเล็ก 

(รอยละ) 

กลุมสวนขนาดใหญ

(รอยละ) 

รวม                    

(รอยละ) 

ตระหนัก 23 

(18.7) 

38 

(30.9) 

61 

(49.6) 

ไมตระหนัก 35 

(28.5) 

27 

(22.0) 

62 

(50.4) 

รวม 58 

(47.2) 

60 

(52.8) 

123 

(100) 

χ2 (คํานวณ) = 4.336    χ2
 (1, 0.05)

  มีนัยสําคัญทางสถิติ  

 = 3.841 

 ความตระหนักผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไย

นอกฤดู เนื่องจากเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญ ไมมีทางเลือกอ่ืนท่ีจะกระตุนให

ลําไยออกดอกและติดผลไดดีกวาวิธี การใชสารโพแทสเซียมคลอเรต ในการผลิตลําไยนอกฤดู 

เกษตรกรท้ังสองกลุมมีการใชสาร โพแทสเซียมคลอเรต ในการผลิตลําไยนอกฤดู มากข้ึน เกษตรกร

กลุมสวนลําไยขนาดเล็กสวนมากจะใชขนาดพื้นท่ีการเกษตรท้ังหมดในการผลิตลําไยนอกฤดู มีการ

ใชสารโดยไมเกรงกลัวตอผลกระทบในภายหลัง ท้ังตนลําไย สภาพแวดลอมและผูบริโภค เกษตรกร

สวนมากยังคงไม ตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เนื่องจากเกษตรกรตองการขายลําไยใหได

ผลผลิตจํานวนมากและไดราคาดี สวนเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญจะใหความสําคัญกับการ

ใชสารโพแทสเซียมคลอเรต  เนื่องจากพื้นท่ีมีขนาดใหญและเปนพื้นท่ีการเกษตรอยางอ่ืนดวย 

เกษตรกรจะใหสารตามขนาดของพื้นท่ีทรงพุม เพื่อเปนการใชสารคลอเรตอยางมีประสิทธิภาพ 

และลดตนทุนการผลิต หลังจากใหสารเกษตรกรมีวธิีการกําจัดสารตกคางโดยวิธีทางธรรมชาติ  
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 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง การสนับสนุนจากเจาหนาท่ี กับขนาดของพื้นท่ีการ

ผลิตลําไยนอกฤดูของกลุมเกษตรกร ปรากฏวา  ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคา 

ไค-สแควร (χ2) ท่ีคํานวณไดเทากับ 0.020 เม่ือเทียบกับคาไค-สแควร (χ2

ตารางท่ี 26 การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง การสนับสนุนจากเจาหนาท่ี กับขนาดของพื้นท่ีการ

ผลิตลําไยนอกฤดู 

) จากตาราง df = 1 กําหนด

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 26) 

 ขนาดพื้นที่การผลิตลําไยนอกฤด ู  

การสนับสนุนจากเจาหนาท่ี กลุมสวนขนาดเล็ก 

(รอยละ) 

กลุมสวนขนาดใหญ

(รอยละ) 

รวม                    

(รอยละ) 

ไมไดรับ 55 

(44.7) 

62 

(50.4) 

117 

(95.1) 

ไดรับ 3 

(2.4) 

3 

(2.4) 

6 

(4.9) 

รวม 58 

(47.2) 

65 

(52.8) 

123 

(100.0) 

χ2 (คํานวณ) = 0.020    χ2
 (1, 0.05)

  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 = 3.841 

การสนับสนุนจากเจาหนาท่ี ไมมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู 

เนื่องจากเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญสวนมากไมไดรับการสนับสนุน เพราะ

ไมมีการรวมกลุมในการผลิตลําไยนอกฤดู ทําใหไมไดรับการสงเสริมและการ สนับสนุนจาก

เจาหนา ท่ีในดานของ ปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีการเกษตร  การใหคําปรึกษาและการ ถายทอด

เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการผลิตลําไย นอกฤดู  เนื่องจากเจาหนาท่ีสวนมากจะใหการสนับสนุน

เกษตรกรท่ีรวมกลุมและข้ึนทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อสะดวกตอการสนับสนุนปจจัย

ตางๆในการผลิตลําไยนอกฤดู เกษตรกรสวนนอยไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีแตก็ไมมีผลตอ

ขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรมากนัก เนื่องจากเกษตรกรสวนมากมีการจัดการ

ผลิตลําไยนอกฤดู จากการสนับสนุนจากรายได และขนาดพื้นท่ีของตนเองโดยใชความรูและ

ประสบการณท่ีผลิตลําไยนอกฤดูมา 5 – 15 ป เปนรากฐานในการผลิตลําไยนอกฤดู 
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอก

ฤดูกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดูของกลุมเกษตรกร ปรากฏวา  ไมมีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ โดยคา ไค-สแควร (χ2) ท่ีคํานวณไดเทากับ 1.755 เม่ือเทียบกับคาไค-สแควร (χ2

ตารางท่ี 27 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอก

ฤดูกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู 

) 

จากตาราง df = 1 กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (ตารางท่ี 27) 

 ขนาดพื้นที่การผลิตลําไยนอกฤด ู  

ระดบัความรูเก่ียวกับระบบการ

จัดการผลิตลําไยนอกฤด ู

กลุมสวนขนาดเล็ก 

(รอยละ) 

กลุมสวนขนาดใหญ

(รอยละ) 

รวม                    

(รอยละ) 

คาคะแนนสูง 53 

(43.1) 

63 

(51.2) 

116 

(94.3) 

คาคะแนนต่ํา 5 

(4.1) 

2 

(1.6) 

7 

(5.7) 

รวม 58 

(47.2) 

65 

(52.8) 

123 

(100.0) 

χ2 (คํานวณ) = 1.755   χ2
 (1, 0.05)

  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 = 3.841 

 ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูไมมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ีการ

ผลิตลําไยนอกฤดู ซ่ึงอธิบายไดวาเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กและขนาดใหญสวนมากมีระดับ

ความรูสูง เนื่องจากเกษตรกรมีการศึกษาในเร่ืองของระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูอยูแลว 

เพราะการผลิตลําไยนอกฤดูเกษตรกรตองมีความรูในเร่ืองของระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู

เปนอยางดี เกษตรกรสวนมากมีการคนควาหาความรูในดานของการผลิตและการตลาด มี

ประสบการณในการผลิตลําไยนอกฤดู 5 - 15 ป ทําใหมีการเรียนรูและพัฒนาเทคนิคการผลิตลําไย

นอกฤดูใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  สวนเกษตรกรสวนนอยท่ีมีระดับความรูต่ํา อาจเปนเพราะ

เกษตรกรยังไมมีความเขาใจระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูในบางเร่ือง เกษตรกรจึงตองมี

การศึกษา หาความรูจากเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร เอกสารวิชาการจากหนวยงานตางๆ การ

ฝกอบรม และการศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตลําไยนอกฤดูใหมากข้ึน เพื่อนําความรูมาปรับใช

กับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดูของตนเองใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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ตอนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิตลําไยนอกฤด ู

 ดาน การสนับสนุนจากเจาหนาท่ี 

 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนขนาดใหญท่ีมีพื้นท่ีมากกวา 5 ไร จํานวน 17 คน 

และเกษตรกรกลุมสวนขนาดเล็ก จํานวน 10 คน ท่ีมีปญหาในเร่ืองการไมไดรับการสนับสนุนจาก

เจาหนาท่ีเนื่องจาก เจาหนาท่ีมีการช้ีแจงและใหความรู เฉพาะกลุมเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับกรม

สงเสริมการเกษตร โดยไมลงไป ช้ีแจงและใหความรู ในพื้นท่ีปลูกลําไยนอกฤดูของเกษตรกรท่ัวไป 

จึงทําใหเกษตรกรไมไดรับ คําปรึกษาและการ ถายทอดเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการผลิตลําไย นอกฤดู 

รวมไปถึงเจาหนาท่ีขาดการติดตามประเมินผลในดานการผลิตลําไยนอกฤดู จึงทําใหไมทราบ

ผลกระทบ และปญหาท่ีแทจริงของเกษตรกรในพื้นท่ีการผลิตจริง  

 ขอเสนอแนะของเกษตรกรกลุมสวนขนาดใหญและเกษตรกรกลุมสวนขนาดเล็ก ในการ

แกปญหาท่ีไมไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ี คือ 

 1. เกษตรกรเห็นควรให เจาหนาท่ีมีการประชาสัมพันธและเผยแพรการผลิตลําไยนอกฤดูให

ท่ัวถึง 

 2. เกษตรกรเห็นควรใหเจาหนาท่ี มีการสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมการผลิตลําไยนอกฤดู

ใหมากข้ึน 

 ดานตนทุนและแหลงเงินทุน 

 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนขนาดใหญและขนาดเล็กสวนใหญตองใชเงินทุน

เปนคาใชจายในการซ้ือสาร โพแทสเซียมคลอเรต สารเคมีกําจัดแมลง สารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช

และปุย ซ่ึงบางฤดูการผลิตตองประสบปญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน รวมไปถึงเกษตรกรยังมีปญหา

ทางดานแหลงเงินทุนในการผลิตลําไยนอกฤดู ตนทุนในการผลิตลําไยนอกฤดูท่ีสูง เนื่องจาก

เกษตรกรใชสารโพแทสเซียมคลอเรต สารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช และการใชปุย เกินขนาดความ

ตองการของตนลําไย ทําใหตนทุนการผลิตสูงไปดวย 

 ขอเสนอแนะของเกษตรกรกลุมสวนขนาดใหญและขนาดเล็กสวนใหญ ในการแกปญหา

แหลงเงินทุนและการลดตนทุน 

1. เกษตรกรเห็นควรใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเปนหลักแหลงเฉพาะ 

สําหรับผูผลิตลําไยนอกฤดูใหแกเกษตรกร 

2. เกษตรกรเห็นควรใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของสนับสนุนใหเกษตรกรไดรับขอมูลดานการ

ผลิต สนับสนุนใหมีการรวมชุดเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดู เพื่อลดตนทุนการผลิต ดาน

การตลาด มีการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา เพื่อท่ีจะทําใหเกษตรกรคํานวณตนทุนท่ีเปนตัวเงิน และ

ตนทุนท่ีไมเปนตัวเงินไดอยางถูกตอง 
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 ดานราคาลําไยนอกฤด ู

 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนขนาดเล็ก จํานวน 39 คน และเกษตรกรกลุมสวน

ลําไยขนาดใหญจํานวน 45 คน ประสบปญหาราคาในชวงฤดูฝนมีราคาต่ํา ซ่ึงเกษตรกรขายไดเพียง

ราคา 19 – 20 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากเปนชวงท่ีใกลเคียงกับลําไยในฤดูท่ีผลผลิตจะออกสูตลาด 

เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม แหลงรับซ้ือลําไยนอกฤดูรับซ้ือลําไยนอกฤดูในปริมาณท่ีนอยลง 

หรือไมรับซ้ือเลย เนื่องจากแหลงรับซ้ือสวนใหญจะรอรับซ้ือลําไยในฤดูท่ีมีราคาต่ํากวา เพราะลําไย

ในฤดูมีผลผลิตออกสูตลาดมาก เกิดการกระจุกตัว ทําใหราคาลําไยต่ํา ซ่ึงสงผลกระทบกับราคาลําไย

นอกฤดูไปดวย ทําใหชวงนี้เกษตรท่ีผลิตลําไยนอกฤดูตองขายผลผลิตใหกับแหลงรับซ้ือท่ีไม

แนนอน เกษตรกรบางรายขายผลผลิตใหผูรับซ้ือแบบเหมาสวน ซ่ึงราคาในชวงนี้จะไมดีและไม

แนนอน 

 ขอเสนอแนะ ของเกษตรกรกลุมสวนขนาดใหญและขนาดเล็กในการแกปญหาดานราคา

ลําไย 

 1. เกษตรกรเห็นควรใหตองปรับเปล่ียนระยะเวลาใหสารในการผลิตลําไยนอกฤดูใหออกสู

ตลาดในชวงท่ีราคาดีกวานี้ คือ ตรงกับงานชาติจีน เทศกาลปใหมสากล กอนเทศกาลตรุษจีน วันเชง

เมง  

 2. เกษตรกรสวนใหญเห็นควรให หนวยงานท่ีเกี่ยว  ติดตอกับแหลงรับซ้ือลําไยนอกฤดูให

รับซ้ือลําไยนอกฤดูท่ีมีราคาเปนมาตรฐานแนนอนและหาแหลงรับซ้ือลําไยนอกฤดูท่ีแนนอน

สําหรับผูผลิตลําไยนอกฤดูโดยตรง 

 ดานการไดรบัความรูเร่ืองการผลิตลําไยนอกฤดู 

 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมสวนขนาดใหญ จํานวน 13 คน และเกษตรกรกลุมสวน

ขนาดเล็ก จํานวน 11 คน ท่ียังคงมีระดับความรูต่ํา เปนเพราะเกษตรกรยังไมเขาใจดานระบบการ

จัดการผลิตลําไยนอกฤดูในบางเร่ือง เนื่องจากการใหความรู และการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ลําไยนอกฤดู ของเจาหนาท่ีการเกษตรเปนการบรรยายเชิงวิชาการ มากกวาการปฏิบัติอยางใกลชิด

กับของจริงทําใหเกษตรกรบางรายไมเขาใจและไมกลาท่ีจะซักถามในขอสงสัย จึงทําใหไมไดรับ

ความรูอยางเพียงพอ 

 ขอเสนอแนะเกษตรกรกลุมสวนขนาดใหญและเกษตรกรกลุมสวนขนาดเล็กไดเสนอแนะ

วาควรมีการใหความรูดานการผลิตลําไยนอกฤดูเปนการบรรยายเชิงวิชาการและการปฏิบัติอยาง

ใกลชิดกับของจริงควบคูกันไปดวย และใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีการประชาสัมพันธและเผยแพร

ความรูดานความกาวหนาทางวิชาการในการผลิตลําไยนอกฤดูแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง 
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ดานอ่ืน ๆ 

 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางนอกจากมีปญหาและอุปสรรคดังท่ีกลาวมา

ขางตนแลว ยังมีปญหาอ่ืนๆ อีกดังตอไปนี้ 

 1. ปญหาภัยแลง ซ่ึงเกิดจาก ปจจัยทางกายภาพ สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ และ

สภาวะการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ ทําใหบางปฝนท้ิงชวงและฝนแลงเกิดปญหาภัยแลง 

 2. ขาดแหลงน้ําชลประทาน ในบางพื้นท่ีท่ีไมไดติดแมน้ําปง ไกลจากคลองสงน้ํา

ชลประทาน พื้นท่ีมีสภาพภูมิประเทศท่ีไมเหมาะสมในการผลิตลําไยนอกฤดูอาจเปนพื้นท่ีราดชัน 

ทําใหขาดแลงน้ําชลประทาน ซึงน้ําเปนปจจัยท่ีสําคัญในการผลิตลําไยนอกฤดู 

 ขอเสนอแนะ  

 1. รัฐควรมีการทําฝนเทียมในชวงท่ีฝนท้ิงชวงและฝนแลง สงเสริมการบํารุงรักษาความช้ืน

ในดินใหแกเกษตรกร 

 2. รัฐควรมีกาสรางคลองสงน้ําชลประทานใหมีความท่ัวถึง รวมไปถึงสรางอางเก็บน้ําหรือ

ฝายกักเก็บน้ําในพื้นท่ีท่ีหางไกลจากแหลงน้ําธรรมชาต ิ


