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ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 
จังหวัดเชียงใหม ่ 



ประเด็นที่ 1 เป้าหมายของการขยายผล (Goal) 
 
 ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดนโยบายที่ส าคัญในด้านการเกษตร คือ การปรับ
โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร อาทิ สินค้าด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยเน้นการลดต้นทุนผลิต การเพ่ิม
ผลผลิต การผลิตสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน สุดท้ายมีตลาดรองรับที่แน่นอน ปัจจุบันโครงสร้างภาค
การเกษตรของไทย เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรขนาดเล็ก การ
ผลิตมีลักษณะต่างคนต่างผลิต ท าให้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาการผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ตลาดรองรับไม่
แน่นอนส่งผลต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไม่ม่ันคง 
 แนวทางการด าเนินงานและการขับเคลื่อน การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยได้รวมกลุ่มการผลิตและวางแผนบริหารจัดการการผลิตร่วมกัน โดยใช้ศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน ภายใต้เงื่อนไข 1) มีเกษตรกรต้นแบบ 2) มีฐานเรียนรู้ 3) มีหลักสูตรการเรียนรู้ และ 4) มีแปลง
เรียนรู้ จนเกิดผลลัพธ์  มีองค์ความรู้สร้าง Smart Farmer และ Smart Group ที่เข้มแข็ง สู่กระบวนการ
ผลิตรูปแบบแปลงใหญ่ ซึ่งมีคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิด 
Smart Product ที่มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของตลาด  ดังนั้น การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ 
ฯ เพ่ือขับเคลื่อนแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต โดยการเชื่อมโยงงานวิจัยลงสู่พ้ืนที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพผลผลิตสู่การเป็นผู้ผลิตที่มี
รายได้ที่แน่นอนและมชีีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศรีบัวบาน  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน เป็นศพก.ที่มีสินค้าหลัก คือ ล าไย ซึ่งล าไยถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของอ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน โดยการผลิตล าไยในพ้ืนที่ อ าเภอเมืองจังหวัดล าพูน มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ การผลิตล าไยในฤดู 
และการผลิตล าไยนอกฤดู โดยการผลิตล าไยในฤดู หมายถึงการผลิตล าไยตามสภาพธรรมชาติ ที่การออก
ดอกต้นล าไยจะเกิดจากการที่ต้นได้รับอุณหภูมิต่ าในช่วงฤดูหนาว (พฤศจิกายน – ธันวาคม) ท าให้มีการ
ออกดอกในช่วงเดือนมกราคม และไปเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกปี ส่วนการ
ผลิตล าไยที่มีการชักน าให้ล าไยออกดอก โดยใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต ท าให้ล าไยออกดอก ติดผล และ
ไปเก็บเก่ียวได้ในช่วงเดือนอื่นๆ นอกเหนือจาก 2 เดือนดังกล่าว เรียกว่าเป็นการผลิตล าไยนอกฤดู ซึ่งส่วน
ใหญ่จะขายได้ราคาสูงกว่าล าไยในฤดู  



แม้ว่าล าไยจะเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ แต่การผลิตล าไยในพ้ืนที่อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน ส่วนใหญ่เป็นการผลิตล าไยในฤดู โดยผลผลิตจะออกให้เก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือน กรกฎาคม-
สิงหาคม ของทุกปี ท าให้มีปัญหาเรื่องผลผลิตเกินความต้องการของตลาดและส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ า
ในช่วงดังกล่าว เกษตรกรจึงประสบกับภาวะขาดทุน เนื่องจากผลิตล าไยในฤดูมากกว่าการผลิตนอกฤดู 

จากรายงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาล าไยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2560) รายงานไว้ว่า ปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อการผลิตล าไยนอกฤดูประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่, ความ
เหมาะสมของเทคโนโลยี และความพร้อมของเกษตรกรเอง ดังนั้น การจะเพ่ิมพ้ืนที่ผลิตล าไยนอกฤดู หรือ
กระจายระยะเวลาการผลิตล าไยออกไปนอกฤดูได้ ความเหมาะสมหรือความพร้อมของส่วนประกอบทั้ง 3 
ส่วนต้องได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน คือ (1) พ้ืนที่  (2) คน และ (3) เทคโนโลยี 

ในปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือผลิตล าไยนอกฤดูในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย”
โดยท าการวิจัยเพื่อหาเทคโนโลยีเพ่ือผลิตล าไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยแบ่งเป็น (1) 
เทคโนโลยีการเตรียมต้น (2) เทคโนโลยีการชักน าให้ออกดอก (3) เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
และ (4) เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเก่ียว  

ในการด าเนินการขยายผลการวิจัย “การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือผลิตล าไยนอกฤดูใน
พ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย” ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้
ด าเนินการขยายผลการวิจัยโดยเจาะจงเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเตรียมต้น และ เทคโนโลยีการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต ทั้งนี้เนื่องจาก การวิเคราะห์และส ารวจความต้องการของสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศรีบัวบาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน จ านวน 30 คน พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีการเตรียมต้น และ เทคโนโลยีการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต และในการด าเนินการขยายผลการวิจัยมีเป้าหมายคือ  

1) สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศรีบัวบาน  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน ร้อยละ 50 มีการน าเทคโนโลยีการเตรียมต้น และ เทคโนโลยีการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต ไปปฏิบัติ 

2)  สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศรีบัวบาน  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน ร้อยละ 80 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเตรียมต้น และ 
เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  

 
 



ประเด็นที่ 2 สถานการณ์พื้นที่หรือสภาพปัญหาที่พบ (Situation) 
 
 สภาพพ้ืนที่ต าบลศรีบัวบาน ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและ
เพาะปลูกข้าว, ไม้ผล และพ้ืนที่ป่าเขามีเขตป่าชุมชนที่อนุรักษ์ไว้เป็นป่าต้นน้ าล าธาร สภาพภูมิอากาศ อยู่
ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน ฤดูฝนจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม บางปีน้ า
ท่วมไหลหลาก บางปีฝนแล้ง ท าให้กระทบต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกร  การผลิต
พืช ต าบลศรีบัวบานเป็นต าบลที่เหมาะแก่การปลูกล าไย เพราะมีพ้ืนที่เป็นที่ดอนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมี
เกษตรกรที่ปลูกล าไยในต าบลศรีบัวบาน โดยมากจะมีการปลูกกระจายไปทุกหมู่บ้าน พันธุ์ที่ใช้ส่วนมาก 
ใช้พันธุ์อีดอ ซึ่งเป็นพันธุ์ส่งเสริมและเหมาะแก่การปลูกในต าบลศรีบัวบาน ส่วนพันธุ์อ่ืนๆ เช่น เบี้ยวเขียว 
แห้ว และสีชมพู มีการปลูกบ้างเล็กน้อย ไว้บริโภคในครัวเรือน ส าหรับการบ ารุงรักษาการให้น้ า การ
ป้องกันโรคแมลง เกษตรกรมีการท าที่ถูกต้อง ซึ่งถ้าท าไม่ถูกต้องจะท าให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดีท าให้ผลผลิตต่ า 
และการขาดทุนก็จะติดตามมา 

เกษตรกรปฏิบัติและดูแลสวนล าไยตลอดปี โดยจะแบ่งการผลิตเป็น 2 ลักษณะ คือการปล่อยให้
ติดดอกตามธรรมชาติ คือล าไยจะออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์และจะเก็บเกี่ยวประมาณเดือน
กรกฎาคม ถึงสิงหาคม ส่วนอีกลักษณะหนึ่งจะเป็นการท าล าไยให้ออกนอกฤดูคือการใช้สารโปรตัสเซียม
คลอเรท บังคับให้ล าไยออกดอกนอกฤดูกาล ซึ่งเกษตรสามารถท าให้ล าไย ให้ผลผลิตนอกเดือนกรกฎาคม 
ถึงสิงหาคม 

สถานการณ์ของพ้ืนที่ การประกอบอาชีพของราษฎรในต าบลศรีบัวบาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางด้านเกษตร โดยมีการเพาะปลูกข้าวและล าไย เป็นหลัก ซึ่งต าบลศรีบัวบาน นั้น เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีการ
เพาะปลูกล าไยเป็นจ านวนมาก โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกล าไยทั้งสิ้น 6,478 ไร่ แบ่งเป็นล าไนในฤดู จ านวน 
3,850 ไร่ ล าไยนอกฤดู จ านวน 2,628 ไร่ เกษตรกร ผู้ปลูกล าไย จ านวน 752 ราย ปัญหาการผลิตล าไย
ในพ้ืนที่ คือผลผลิตกระจุกตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ เนื่องมาจากการใช้
เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เกษตรกรขาดการปฏิบัติดูแลสวนที่ดี  

จากปัญหาล าไยราคาตกต่ าและผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 
เกษตรกรชาวสวนล าไยต าบลศรีบัวบาน จึงได้มีการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิตล าไยนอกฤดูขึ้น ในปี 2555 เพ่ือ
กระจายผลผลิตล าไยออกสู่ตลาดให้กว้างขึ้น การรวมตัวจัดตั้งกลุ่ม โดยมีสมาชิก จ านวน 250 ราย พ้ืนที่ 
838 ไร่ และด าเนินการภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลศรีบัวบาน 
(ศพก.)  



กล่าวโดยสรุปพบว่า ปัญหาเรื่องการผลิตล าไยในพื้นท่ีต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน เกิดจากสาเหตุหลัก 2 ส่วนคือ ปัญหาเรื่องราคาตกต่ า เนื่องจากปริมาณการผลิตมีมากกว่าความ
ต้องการของตลาด ซึ่งมักจะเป็นปัญหาหลักของการผลิตลาไยในฤดู (เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม) และอีกปัญหาหนึ่งคือล าไยที่ผลิตได้ด้อยคุณภาพ เช่น ขนาดผลเล็กไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด เปลือกบาง แฉะน้ า เป็นต้น ท าให้ขายไม่ได้ราคา ดังนั้นหากสามารถแก้ไขปัญหาทั้ง 2 เรื่องได้ 
เชื่อว่าจะสามารถลดความรุนแรงของปัญหาการผลิตล าไยได้ 

การให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า นอกเหนือจากการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เหมาะสม สามารถผลิตล าไยนอก
ฤดูได้ ซึ่งในการด าเนินงานดังกล่าว จะต้องมีการส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกร ผู้น ากลุ่มเกษตรกร และ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร อย่างครบวงจร  
   
 

ประเด็นที่ 3 วัตถุประสงค์ของการขยายผล (Target) 
 
 

3.1 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมต้น และ เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ล าไย
ให้กับสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศรีบัวบาน  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน จ านวน 30 คน 

3.2  เพ่ือจัดท าแปลงต้นแบบการขยายผลงานวิจัยเทคโนโลยีการเตรียมต้น และ เทคโนโลยีการ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศรีบัว
บาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน จ านวน 30 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นที่ 4 วิธีการด าเนินการขยายผล (Action) 
 

ขั้นตอนที่ 1  แต่งตั้งคณะท างาน 
1) ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างาน ในเดือนมีนาคม 2562 โดยมีท่านผู้อ านวยการส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
 1.1 ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน 
 1.3 ข้าราชการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะท างาน จ านวน 6 คน 
 1.4 ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัด

เชียงใหม่ เป็นเลขานุการ 
2) วันที่ 12  มีนาคม 2562 จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจทีมงานเพ่ือก าหนดแนวทาง 

ในการด าเนินงาน พร้อมทั้งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของคณะท างาน 
 
ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกงานวิจัยและศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมาย 

2.1 ในการด าเนินการขยายผลการวิจัย ประจ าปี 2562 ทางคณะท างาน สรุปว่าจะเลือก
งานวิจัยของ2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง 
“การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือผลิตล าไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย” ประกอบด้วย (1) 
เทคโนโลยีการเตรียมต้น (2) เทคโนโลยีการชักน าให้ออกดอก (3) เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
และ (4) เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

2.2  ในการพ้ืนที่เป้าหมายจะเลือกขยายผลงานวิจัย กับ ศพก. ที่มีสินค้าหลัก คือ ล าไย  
ควรเป็นจุดเดียวกับแปลงใหญ่ล าไย จึงสรุปตรงกันที่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรล าไย ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
 
ขั้นตอนที่ 3  จัดเวทีที่ 1 เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการเทคโนโลยีที่เหมาะสมในพ้ืนที่ ต าบลศรีบัวบาน 

อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
 
 จากการส ารวจความคิดเห็นของสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ศรีบัวบาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน จ านวน 30 คน ได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี



ความต้องการ คือ เทคโนโลยีการเตรียมต้น และ เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 

เทคโนโลยี จ านวน (ราย) 

1) เทคโนโลยีการเตรียมต้น  13 

2) เทคโนโลยีการชักน าให้ออกดอก  1 

3) เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  15 

4) เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 1 

รวม 30 

 
ขั้นตอนที่ 4  จัดเวทีที่ 2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงงานวิจัย/เทคโนโลยีในพ้ืนที่ ต าบลศรีบัวบาน 

อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
      4.1 ด าเนินการจัดเวทีเ พ่ือให้ผู้แทนของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพ และ
สาธิตเทคโนโลยีการเตรียมต้น และ เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ให้กับสมาชิกศูนย์เรียนรู้ การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศรีบัวบาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน จ านวน 30 คน  

4.2 เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  6 จังหวัดเชียงใหม่  แจก
แบบสอบถามวัดความรู้ให้กับสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศรีบัว
บาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน จ านวน 30 คน  

4.2 เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้แทน
นักวิจัย และเกษตรกรต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศรีบัวบาน  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน ด าเนินการวางแผนการจัดท าแปลงต้นแบบการขยายผลงานวิจัยเทคโนโลยี
การเตรียมต้น และ เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และวิธีการเก็บข้อมูล 

 
 



ขั้นตอนที่ 5  จัดท าแปลงต้นแบบการขยายผลงานวิจัยเทคโนโลยีการเตรียมต้น และ เทคโนโลยีการ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ใน ศพก.ศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

      5.1 ด าเนินการจัดแปลงควบคุมและแปลงต้นแบบการขยายผลงานวิจัยเทคโนโลยีการเตรียม
ต้น และ เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ใน ศพก.ศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
  1) แปลงควบคุม คือ พ้ืนทีป่ลูก 1 ไร่ จ านวนต้นล าไยที่ใช้ในการทดสอบจ านวน 30 ต้น 
มีอายุ 10 ปี ขนาดทรงพุ่ม 4 - 5 เมตร ผ่านการตัดแต่งก่ิงแบบเปิดทรงพุ่ม และมีการใช้สารโซเดียมครอเร
ตพ่นทางใบและราดทางดิน  มีการใส่ปุ๋ยตามวิธีเดิมที่เกษตรกรปฏิบัติ และไม่มีการตัดแต่งช่อผล 
  2) แปลงต้นแบบ คือ พื้นทีป่ลูก 1 ไร่ จ านวนต้นล าไยที่ใช้ในการทดสอบจ านวน 30 ต้น 
มีอายุ 10 ปี ขนาดทรงพุ่ม 4 - 5 เมตร ผ่านการตัดแต่งก่ิงแบบเปิดทรงพุ่ม และมีการใช้สารโซเดียมครอเร
ตพ่นทางใบและราดทางดิน  มีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และไม่มีการตัดแต่งช่อผล 
 
      5.2  เทคโนโลยีการเตรียมต้น โดยการใช้ปุ๋ยสั่งตัด 
  1) ด าเนินการวิเคราะห์ดินในพ้ืนที่แปลงต้นแบบ ด าเนินการเก็บตัวอย่างดิน จ านวน 5 
จุด และส่งตัวอย่างดินให้กับส านักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
  2) ส านักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ
ท าการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และให้ปุ๋ยตามค าแนะน าของงานวิจัย ซึ่งมีหลักการคือ ให้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ตามระยะการเจริญเติบโตและความต้องการของต้นล าไย ตามหลักการดังนี ้
 
ตารางที่ 2 ปริมาณปุ๋ยเคมีท่ีควรให้ในระยะแตกใบอ่อน 
 

เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม (เมตร) 46-0-0 15-15-15 0-0-60 

4 150 100 80 

5 260 180 140 

6 430 290 230 

 
      5.3  เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต โดยการตัดแต่งช่อผล 
  ด าเนินการตัดแต่งช่อผล โดยการปลิดผลและตัดช่อผล การเพ่ิมขนาดและคุณภาพของ
ผลล าไยจากต้นที่ติดผลดก โดยใช้กรรไกรตัดปลายช่อผล ประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวช่อ หรือไว้ผลไม่



เกิน 50 ผล ต่อช่อ หรืออาจตัดช่อเว้นช่อทิ้งเป็นช่องไฟ ระยะห่าง ประมาณ 25-30 เซนติเมตร หรือใช้วิธี
ผสมผสานกัน ทั้งตัดช่อผลและตัดช่อเว้นช่อทิ้งเป็นช่องไฟ ก็สามารถเพ่ิมขนาดผลได้อย่างชัดเจน และมี
รายได้ต่อต้นมากกว่าต้นที่ไม่ตัดช่อ ระยะตัดที่เหมาะสม ควรตัดในระยะที่ผลล าไยมีขนาดไม่เกิน 0.5 
เซนติเมตร หรือผลล าไยมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว วิธีตัดช่อถ้าเป็นต้นเล็กใช้กรรไกร ในกรณีที่ต้นสูงควรใช้
กรรไกรด้ามยาวตัด ถึงแม้จะเป็นวิธีการที่ยุ่งยาก สิ้นเปลืองแรงงาน แต่เป็นวิธีการที่ได้ผลแน่นอน ใน
อนาคตถ้ามีการจัดทรงพุ่มล าไยให้ต้นเตี้ย ก็สามารถปฏิบัติง่ายขึ้น ปัญหาที่ส าคัญคือ เกษตรกรยังเสียดาย 
ไม่กล้าตัดช่อผล  

ใช้เทคนิคการตัดแต่งกิ่ง หลักการคือ ท าอย่างไรให้ผลผลิตอยู่ในทรงพุ่มหรือช่อผลหลบ
เข้าทรงพุ่มการห่อผล โดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อก่อนที่ผลล าไยจะแก่ ประมาณ 1 -2 เดือน และต้อง
ป้องกันเชื้อราด้วย พร้อมทั้งผูกมัดกระดาษด้านปลายช่อให้หลวม เพ่ืออากาศจะได้ระบาย ล าไยต้นหนึ่งๆ 
อาจไม่จ าเป็นต้องห่อทุกช่อ ช่อผลที่อยู่ในร่มหรือใกล้กับพ้ืนดินโดยปกติจะมีสีผิวที่สวยอยู่แล้ว ก็ไม่
จ าเป็นต้องห่อผลการป้องกันโรคและแมลง  

 
     5.5  การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล 
 1) เกษตรกรต้นแบบด าเนินเก็บข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างแปลงต้นแบบ กับแปลงล าไย

ที่ใช้วิธีการผลิตเดิม ข้อมูลที่ด าเนินการจัดเก็บ ได้แก่ 
1.1 ต้นทุนในการผลิตล าไย เก็บข้อมูลเฉพาะต้นทุนการใช้ปุ๋ย และการพ่นสารเคมี

หลังการติดดอก 
1.2 ปริมาณผลผลิต  แบ่งเป็น เกรด AA, A และ B 
1.3 ราคาจ าหน่ายผลผลิตต่อกิโลกรัม 
1.4 รูปแบบการจ าหน่าย 

 2) ด าเนินการเก็บข้อมูลเป็นความถี่และร้อยละ  
 

ขั้นตอนที่ 6  จัดเวทีที่ 3 เพื่อน าเสนอผลการด าเนินการ เพ่ือสรุปผลและคืนข้อมูลที่ได้ให้แก่เกษตรกร 
 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการจัดเวทีเพ่ือน าเสนอ
ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัยให้กับ สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) ศรีบัวบาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
 
 



ประเด็นที่ 5 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการขยายผล (Result) 
 
 
5.1 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร  

ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการเตรียมต้น และ เทคโนโลยีการ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ล าไยนอกฤดู มีดังนี้ 

1) สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศรีบัวบาน  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน จ านวน 30 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตล าไยนอกฤดู ได้แก่ การ
เตรียมดิน/ระยะปลูก   การให้น้ า   การคัดเลือกพันธุ์   การก าจัดวัชพืช  การป้องกันก าจัดโรคและแมลง
การบังคับการออกดอก  การคัดคุณภาพ/การเก็บเกี่ยว  การตัดแต่งกิ่ง และการตลาด เพ่ิมขึ้น โดยมีการ
วัดผลความรู้ จากแบบสัมภาษณ์ปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีหลาย
ค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) โดยแบ่งเกณฑ์การวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) ดังนี้ 
        1.00 – 1.80 =  มีระดับความรู้น้อยที่สุด 
  1.81 – 2.60 =  มีระดับความรู้น้อย 
  2.61 – 3.40  = มีระดับความรู้ปานกลาง 
  3.41 – 4.20  = มีระดับความรู้มาก 
  4.21 – 5.00 = มีระดับความรู้มากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3 ความรู้ในการผลิตล าไยคุณภาพ ด้านการเตรียมดิน/ระยะปลูก 
 

 
การเตรียมดิน/ระยะปลูก 

ค่าเฉลี่ย 
(S.D.) 

ระดับ
ความรู้ 

 
 อันดับ 

1. ล าไยเป็นพืชที่เจริญเติบโตในดินแทบทุกชนิด แม้กระทั้ง
ดินลูกรัง แต่ดินปลูกที่ให้ล าไยมีการเจริญเติบโตได้ดี คือ
ดินร่วนปนทรายและดินตะกอน 

3.23 
(0.817) 

ปานกลาง 3 

2. ดินปลูกล าไยควรมีค่าความเป็นกรดด่างของดิน(pH)อยู่
ในช่วง 5.0-7.0 มีหน้าดินลึกระบายน้ าดี 

3.15 
(0.827) 

ปานกลาง 6 

3. ก าหนดให้ระยะห่างระหว่างแถวและระยะห่างระหว่างต้น
เกิน 8 เมตร เช่น 8x8 10x10 12x12 8x10 และ 10x12 
เมตร 

2.96 
(0.729) 

ปานกลาง 7 

4. ล าไยระยะชิดเป็นรูปแบบการปลูกท่ีได้จ านวนต้นต่อไร่สูง 3.29 
(1.002) 

ปานกลาง 2 

5. รูปแบบการปลูกคล้ายระบบการปลูกห่างแต่มีระยะปลูกท่ี
แคบกว่า 

3.17 
(0.833) 

ปานกลาง 5 

6 การปลูกล าไยในที่ลุ่ม คือ การยกสันร่องปลูกล าไย 3.21 
(0.982) 

ปานกลาง 4 

7 การปลูกล าไยในสภาพที่ดอน คือ การต้องมีแหล่งน้ าที่
แน่นอน 

3.51 
(1.106) 

มาก 1 

 รวมเฉลี่ย 3.22 
(0.908) 

ปานกลาง  

  
 ด้านการเตรียมดิน/ระยะปลูก พบว่า ในภาพรวม เกษตรกรมีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  
3.22)  โดยมีระดับความต้องการตามล าดับ ดังนี้ การปลูกล าไยในสภาพที่ดอน คือ การต้องมีแหล่งน้ าที่
แน่นอน  มีความรู้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.51)   ล าไยระยะชิดเป็นรูปแบบการปลูกที่ได้จ านวนต้นต่อไร่
สูง มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.29)   ล าไยเป็นพืชที่เจริญเติบโตในดินแทบทุกชนิด แม้กระทั้ง
ดินลูกรัง แต่ดินปลูกท่ีให้ล าไยมีการเจริญเติบโตได้ดี คือดินร่วนปนทรายและดินตะกอน มีความรู้ในระดับ
ปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย  3.21)  การปลูกล าไยในที่ลุ่ม คือ การยกสันร่องปลูกล าไย มีความรู้ในระดับปาน



กลาง (ค่าเฉลี่ย  3.21) รูปแบบการปลูกคล้ายระบบการปลูกห่างแต่มีระยะปลูกที่แคบกว่า เช่น แบบ
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ระยะปลูก 4x4 5x5 เมตร หรือ แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ระยะปลูก 3x6 4x6 เมตร มีความรู้ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.17)  และ ดินปลูกล าไยควรมีค่าความเป็นกรดด่างของดิน(pH)อยู่ในช่วง 5.0-7.0 
มีหน้าดินลึกระบายน้ าดี มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.15)  และ ก าหนดให้ระยะห่างระหว่างแถว
และระยะห่างระหว่างต้นเกิน 8 เมตร เช่น 8x8 10x10 12x12 8x10 และ 10x12 เมตร มีความรู้ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  2.96)   
 
ตารางที่ 4 ความรู้ในการผลิตล าไยคุณภาพ ด้านการคัดเลือกพันธุ์  

n = 30 

 
การคัดเลือกพันธุ์  

ค่าเฉลี่ย 
(S.D.) 

ระดับความรู้ อันดับ 
 

1. ควรเลือกซ้ือต้นล าไยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ 3.53 
(1.138) 

มาก 1 

2. ต้นพันธุ์ที่มีประวัติการออกดอกติดผลสม่ าเสมอ 
ผลมีขนาดใหญ่ 

3.35 
(1.042) 

ปานกลาง 3 

3. มีพ่อแม่พันธุ์สมบูรณ์ แข็งแรงสามารถตั้งตัวได้เร็ว 3.36 
(1.049) 

ปานกลาง 2 

4 การคัดเลือกล าไยควรค านึงถึงระบบรากที่แข็งแรง 
เช่น การปลูกต้นล าไยกิ่งเสียบหรือการเสริมราก
กับต้นก่ิงตอนหลังปลูก 

3.21 
(0.984) 

ปานกลาง 4 

 
รวมเฉลี่ย 

3.36 
(1.053) 

ปานกลาง  

  
 ด้านการคัดเลือกพันธุ์ พบว่า ในภาพรวม เกษตรกรมีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.36) 
โดยมีระดับความรู้ตามล าดับ ดังนี้  ควรเลือกซื้อต้นล าไยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ มีความรู้ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย  3.53) มีพ่อแม่พันธุ์สมบูรณ์ แข็งแรงสามารถตั้งตัวได้เร็ว มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  
3.36)  ต้นพันธุ์ที่มีประวัติการออกดอกติดผลสม่ าเสมอ ผลมีขนาดใหญ่ มีความรู้ในระดับปานกลา ง 
(ค่าเฉลี่ย  3.35) และ การคัดเลือกล าไยควรค านึงถึงระบบรากที่แข็งแรง เช่น การปลูกต้นล าไยกิ่งเสียบ
หรือการเสริมรากกับต้นกิ่งตอนหลังปลูก มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.21) 



ตารางที่ 5 ความรู้ในการผลิตล าไยคุณภาพ ด้านการให้น้ า    
n = 30 

 
การให้น้ า   

ค่าเฉลี่ย 
(S.D.) 

 ระดับความรู้ 
 

 อันดับ 
1. เมื่อเห็นเป็นช่อดอกแล้วควรมีการให้น้ า

เล็กน้อยและเพ่ิมปริมาณข้ึนเรื่อย ๆ 
3.35 

(1.008) 
 ปานกลาง 2 

2. ควรให้น้ าสม่ าเสมอในหน้าแล้ง 3.62 
(1.002) 

 มาก 1 

3. พ้ืนที่ลุ่มน้ าควรมีการขึ้นแปลงเพ่ือง่ายต่อ
การให้น้ า 

3.27 
(1.039) 

 ปานกลาง 3 

4 ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวควรงดการให้น้ าอย่าง
น้อย 7 วัน 

3.18 
(0.998) 

 ปานกลาง 4 

 
รวมเฉลี่ย 

3.35 
(1.102) 

 ปานกลาง  

  
 ด้านการให้น้ า  พบว่า ในภาพรวม เกษตรกรมีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.35) โดยมี
ระดับความรู้ตามล าดับ ดังนี้  ควรให้น้ าสม่ าเสมอในหน้าแล้ง มีความรู้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.62) เมื่อ
เห็นเป็นช่อดอกแล้วควรมีการให้น้ าเล็กน้อยและเพ่ิมปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ มีความรู้ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย  3.35) พ้ืนที่ลุ่มน้ าควรมีการขึ้นแปลงเพ่ือง่ายต่อการให้น้ า มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  
3.27) และ ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวควรงดการให้น้ าอย่างน้อย 7 วัน มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  
3.18) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 6 ความรู้ในการผลิตล าไยคุณภาพ ด้านการให้ปุ๋ย  
n = 30 

 
การให้ปุ๋ย  

ค่าเฉลี่ย 
(S.D.) 

ระดับความรู้ อันดับ 
 

1. ควรมีการพ่นปุ๋ยทางใบเพ่ือบ ารุงช่อดอกและ
การติดผลที่ดี เช่น ปุ๋ยสูตร 10-45-10,  10-52-
17 อัตรา 20-30 ซีซี.ต่อน้ า 20 ลิตร 

3.06 
(0.995) 

ปานกลาง 4 

2. ระยะติดผลขนาด 5 มิลลิเมตร ควรใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 13-13-21 ประมาณ 1-3 กิโลกรัม ต่อต้น
เพ่ือบ ารุงผลให้โตอย่างสม่ าเสมอระยะผลโต
ปานกลาง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา
ประมาณ 1-3 กิโลกรัมต่อต้น 

3.05 
(0.937) 

ปานกลาง 5 

3. ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต 30 วัน ควรใส่ปุ๋ยเคมี
สูตรตัวท้ายสูง เช่น 13-13-21 เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น 

3.18 
(1.060) 

ปานกลาง 2 

4 ในระยะใบแก่จัดควรใส่ปุ๋ยเคมีตัวกลางและตัว
ท้ายสูง เช่นสูตร 9-24-24 ประมาณ 1-2 
กิโลกรัมต่อตัน เพ่ือบ ารุงต้นเพ่ือให้มีการสะสม
อาหารและสร้างตาดอกต่อไป 

3.06 
(0.983) 

ปานกลาง 4 

5 ควรมีการพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 100-150 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน 
เพ่ือช่วยให้ใบแก่เร็วขึ้นและช่วยป้องกันการแตกใบอ่อน 
หากมีฝนตกในช่วงนี้ 

ปานกลาง 3 

6 คลุมโคนต้นล าไยด้วยเศษพืชในช่วงฤดูแล้ง เช่น ฟาง
ข้าว หญ้าแห้ง เป็นต้น เพ่ือลดการสูญเสียน้ าไปจากดิน
และควรราดสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูท าลายราก
ล าไย 

มาก 1 

 รวมเฉลี่ย ปานกลาง  

 



  ด้านการให้ปุ๋ย พบว่า ในภาพรวม เกษตรกรมีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.24)  
โดยมีระดับความรู้ตามล าดับ ดังนี้ คลุมโคนต้นล าไยด้วยเศษพืชในช่วงฤดูแล้ง เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง เป็น
ต้น เพ่ือลดการสูญเสียน้ าไปจากดินและควรราดสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูท าลายรากล าไย มีความรู้
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.99) ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 30 วัน ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตรตัวท้ายสูง เช่น 13-13-21 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.18) ควรมีการพ่นปุ๋ยทางใบ
สูตร 0-52-34 อัตรา 100-150 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน เพ่ือช่วยให้ใบแก่เร็ว
ขึ้นและช่วยป้องกันการแตกใบอ่อน หากมีฝนตกในช่วงนี้ มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.11) ใน
ระยะใบแก่จัดควรใส่ปุ๋ยเคมีตัวกลางและตัวท้ายสูง เช่นสูตร 9-24-24 ประมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อตัน เพ่ือ
บ ารุงต้นเพื่อให้มีการสะสมอาหารและสร้างตาดอกต่อไป มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.06)  
ควรมีการพ่นปุ๋ยทางใบเพ่ือบ ารุงช่อดอกและการติดผลที่ดี เช่น ปุ๋ยสูตร 10-45-10,  10-52-17 อัตรา 20-
30 ซีซี.ต่อน้ า 20 ลิตร ระยะปลูก 3x6 4x6 เมตร มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.06) ระยะติด
ผลขนาด 5 มิลลิเมตร ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ประมาณ 1-3 กิโลกรัม ต่อต้นเพ่ือบ ารุงผลให้โตอย่าง
สม่ าเสมอระยะผลโตปานกลาง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตราประมาณ 1-3 กิโลกรัมต่อต้น มีความรู้ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.0.5) 
 
ตารางที่ 7 ความรู้ในการผลิตล าไยคุณภาพ ด้านการตัดแต่งกิ่ง 

n = 30 
 

การตัดแต่งกิ่ง 
ค่าเฉลี่ย 
(S.D.) 

ระดับความรู้ อันดับ 
 

1. การตัดแต่งกิ่งมีข้อดีคือ ควบคุมขนาดความสูงและทรงพุ่มล าไย 
และสะดวกต่อการใช้สารป้องกันและก าจดัศัตรูพืช  

3.48 
(1.029) 

มาก 3 

2. การตัดแต่งกิ่งมีข้อดี คือ ท าให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย และลด
ต้นทุนการผลิต 

3.38 
(1.151) 

ปานกลาง 4 

3. การตัดแต่งกิ่งมีข้อดี คือ ท าให้ทรงพุ่มไม่ทึบเกินไป อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก และแสงแดดส่องเข้าไปในทรงพุ่มได้มากข้ึน  

3.60 
(1.079) 

มาก 1 

4 การตัดแต่งกิ่งมีข้อดี คือ ลดการเปน็แหล่งท่ีอยู่อาศัยของโรค-
แมลงศัตรูได ้

3.55 
(1.053) 

มาก 2 

 
รวมเฉลี่ย 

3.50 
(1.078) 

มาก  

  



  ด้านการตัดแต่งกิ่ง พบว่า ในภาพรวม เกษตรกรมีความรู้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.50)  โดย
มีระดับความรู้ตามล าดับ ดังนี้ การตัดแต่งกิ่งมีข้อดี คือ ท าให้ทรงพุ่มไม่ทึบเกินไป อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
และแสงแดดส่องเข้าไปในทรงพุ่มได้มากขึ้น ท าให้ต้นล าไยตอบสนองต่อสารโพแทสเซียมคลอเรตได้ดี
ส่งผลให้ล าไยออกดอกมากข้ึน มีความรู้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.60) การตัดแต่งกิ่งมีข้อดี คือ ลดการเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของโรค-แมลงศัตรูได้ มีความรู้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.55) การตัดแต่งกิ่งมีข้อดีคือ 
ควบคุมขนาดความสูงและทรงพุ่มล าไย และสะดวกต่อการใช้สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช มีความรู้ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.48) การตัดแต่งกิ่งมีข้อดี คือ ท าให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย และลดต้นทุนการผลิต 
มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.38) 
 
ตารางที่ 8 ความรู้ในการผลิตล าไยคุณภาพ ด้านการป้องกันก าจัดโรคและแมลง 

n = 30 

 
การป้องกันก าจัดโรคและแมลง 

ค่าเฉลี่ย 
(S.D.) 

ระดับความรู้ อันดับ 
 

1. ใช้สารเคมีท่ีผ่านการรับรองความปลอดภัยต่อ
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 

3.28 
(1.084) 

ปานกลาง 3 

2. ใช้สารเคมีในช่วงเวลาที่เหมาะสม 3.41 
(1.010) 

มาก 1 

3. เกษตรกรต้องทราบระยะเวลาตกค้างของ
สารเคมีแต่ละประเภท 

3.40 
(1.040) 

ปานกลาง 2 

4 การใช้สารชีวภัณฑ์สามารถลดต้นทุนในการ
ใช้สารเคมี 

3.26 
(1.061) 

ปานกลาง 4 

 
รวมเฉลี่ย 

3.34 
(1.049) 

ปานกลาง  

  
  ด้านการป้องกันก าจัดโรคและแมลง พบว่า ในภาพรวม เกษตรกรมีความรู้ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย  3.34) โดยมีระดับความรู้ตามล าดับ ดังนี้ ใช้สารเคมีในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีความรู้ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.41) เกษตรกรต้องทราบระยะเวลาตกค้างของสารเคมีแต่ละประเภท  มีความรู้ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.40) ใช้สารเคมีที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และ



สิ่งแวดล้อม มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.28) การใช้สารชีวภัณฑ์สามารถลดต้นทุนในการใช้
สารเคมี มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.26) 
 
ตารางที่ 9 ความรู้ในการผลิตล าไยคุณภาพ ด้านการบังคับการออกดอก 

n = 30 

 
การบังคับการออกดอก ระดับความรู้ อันดับ 

 
1. สารเคมีที่ใช้ในการชักน าการออกดอก/กระตุ้นการออก

ดอก คือ สารโพแทสเซียมคลอเรต  
มาก 2 

2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออกดอกของล าไย  คือ 
ปริมาณน้ าฝน และสภาพอากาศ  

ปานกลาง 4 

3. การแตกใบอ่อน 3 ครั้งดีกว่าการแตกใบอ่อน 2 ครั้ง   มาก 1 
4 อายุของใบที่เหมาะสมต่อการบังคับออกดอก ในฤดูหนาว

อายุใบ 45 วัน แต่ในฤดูฝนตั้งแต่อายุใบ 25 วันใบ 
ปานกลาง 3 

 รวมเฉลี่ย ปานกลาง  

  
 ด้านการบังคับการออกดอก พบว่า ในภาพรวม เกษตรกรมีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  
3.37) โดยมีระดับความรู้ตามล าดับ ดังนี้ การแตกใบอ่อน 3 ครั้งดีกว่าการแตกใบอ่อน 2 ครั้ง  มีความรู้ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.47) สารเคมีที่ใช้ในการชักน าการออกดอก/กระตุ้นการออกดอก คือ สาร
โพแทสเซียมคลอเรต มีความรู้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.43) อายุของใบที่เหมาะสมต่อการบังคับออกดอก 
ในฤดูหนาวอายุใบ 45 วัน ใบต้องแก่เต็มที่ สีเขียวเข้ม แต่ในฤดูฝนตั้งแต่อายุใบ 25 วันใบโตเต็มที่ มีสีเขียว
อ่อน มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.30) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออกดอกของล าไย  คือ 
ปริมาณน้ าฝน และสภาพอากาศ  มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.29) 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 10 ความรู้ในการผลิตล าไยคุณภาพ ด้านการคัดคุณภาพ/การเก็บเก่ียว  
n = 30 

 
การคัดคุณภาพ/การเก็บเกี่ยว  

ค่าเฉลี่ย 
(S.D.) 

ระดับความรู้ อันดับ  

1. การตัดผลล าไยที่มีขนาดเล็กไม่ได้มาตรฐานในแต่
ละช่อออก ร่วมกับการตัดก้านช่อผลเหลือยาวไม่
เกิน 15 ซม. และลงบรรจุในตะกร้าพลาสติกท่ีมี
ฟองน ้ารองก้น  

2.97 
(0.935) 

ปานกลาง 2 

2. การบรรจุลงล าไยตะกร้าต้องไม่เกิน 10 กิโลกรัม 
และปิดทับฟองน ้าก่อนปิดด้วยฝาตะกร้า จะท าให้
ผิวของล าไยไม่เกิดความเสียหาย  

2.94 
(0.967) ปานกลาง 3 

3. ล าไยก่อนการเก็บเข้าห้องเย็นต้องผ่านกระบวนการ 
เอาล าไยผ่านความเย็นโดยใช้ไอเย็นก่อนการรมด้วย
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

2.90 
(0.919) ปานกลาง 4 

4 การขนส่งโดยรถที่มีระบบห้องเย็นสามารถคง
คุณภาพล าไย นาน 7 วัน 

3.03 
(1.035) 

ปานกลาง 1 

 
รวมเฉลี่ย 

2.96 
(0.964) 

ปานกลาง  

  
 ด้านการคัดคุณภาพ/การเก็บเกี่ยว พบว่า ในภาพรวม เกษตรกรมีความรู้ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย  2.96) โดยมีระดับความรู้ตามล าดับ ดังนี้  การขนส่งโดยรถที่มีระบบห้องเย็นสามารถคงคุณภาพ
ล าไย นาน 7 วัน มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.03) การตัดผลล าไยที่มีขนาดเล็กไม่ได้มาตรฐาน
ในแต่ละช่อออก ร่วมกับการตัดก้านช่อผลเหลือยาวไม่เกิน 15 ซม. และลงบรรจุในตะกร้าพลาสติกที่มี
ฟองน ้ารองก้น มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  2.97) การบรรจุลงล าไยตะกร้าต้องไม่เกิน 10 
กิโลกรัม และปิดทับฟองน ้าก่อนปิดด้วยฝาตะกร้า จะท าให้ผิวของล าไยไม่เกิดความเสียหาย มีความรู้ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  2.94) ล าไยก่อนการเก็บเข้าห้องเย็นต้องผ่านกระบวนการ เอาล าไยผ่านความ
เย็นโดยใช้ไอเย็นก่อนการรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีความรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  2.90) 
 



 2) สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศรีบัวบาน  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน สามารถน าเทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพไปปฏิบัติ ร้อยละ 95.5 
 
ตารางที่ 11  สรุปการน าเทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพไปปฏิบัติ 

n = 30 

ความรู้ การน าไปปฏิบัติ ร้อยละ 
การเตรียมดิน/ระยะปลูก 30 100.0 
การคัดเลือกพันธุ์  30 100.0 
การให้น้ า  30 100.0 
การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  25 83.3 
การตัดแต่งกิ่ง 30 100.0 
การตัดแต่งช่อผล 28 93.3 
การป้องกันก าจัดโรคและแมลง 28 93.3 
การบังคับการออกดอก 30 100.0 
การคัดคุณภาพ/การเก็บเกี่ยว 27 100.0 

รวมเฉลี่ย 28 95.5 

 
 สรุปการน าเทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพไปปฏิบัติ  พบว่า สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศรีบัวบาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน จ านวน 30 คน มี
เกษตรกรน าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปปฏิบัติ เฉลี่ย 28 คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 
 
5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแปลงต้นแบบ 

การศึกษาเปรียบเทียบแปลงต้นแบบ กับแปลงควบคุม ด าเนินการจัดแปลงควบคุมและแปลง
ต้นแบบการขยายผลงานวิจัยเทคโนโลยีการเตรียมต้น และ เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ใน 
ศพก.ศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  

1) แปลงควบคุม คือ พื้นที่ปลูก 1 ไร่ จ านวนต้นล าไยที่ใช้ในการทดสอบจ านวน 30 ต้น มีอายุ 10 
ปี ขนาดทรงพุ่ม 4 - 5 เมตร ผ่านการตัดแต่งกิ่งแบบเปิดทรงพุ่ม และมีการใช้สารโซเดียมครอเรตพ่นทาง
ใบและราดทางดิน  มีการใส่ปุ๋ยตามวิธีเดิมที่เกษตรกรปฏิบัติ และไม่มีการตัดแต่งช่อผล 



2) แปลงต้นแบบ คือ พ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ จ านวนต้นล าไยที่ใช้ในการทดสอบจ านวน 30 ต้น มีอายุ 
10 ปี ขนาดทรงพุ่ม 4 - 5 เมตร ผ่านการตัดแต่งกิ่งแบบเปิดทรงพุ่ม และมีการใช้สารโซเดียมครอเรตพ่น
ทางใบและราดทางดิน  มีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และไม่มีการตัดแต่งช่อผล 
 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนการผลิต (บาท) 
 

ต้นทุน 
แปลงควบคุม 

(บาท) 
แปลงต้นแบบ 

(บาท) 
1. ต้นทุนค่าปุ๋ย ต่อไร่ (บาท) 1,032 664 
2. ต้นทุนค่าสารเคม ี 1,500 1,500 
3. ต้นทุนค่าแรงงาน  300 300 
4. ต้นทุนอื่น ๆ 150 150 

รวม 2,982 2,614 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตล าไย เปรียบเทียบระหว่างแปลงต้นแบบกับ
แปลงควบคุม พบว่า แปลงควบคุมมีต้นทุนการผลิต เท่ากับ 2,982 บาท ส่วนแปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยสั่ง
ตัด มีต้นทุนการผลิต เท่ากับ 2,614 บาท ดังนั้นแปลงต้นแบบสามารถลดต้นทุนการผลิต เท่ากับ 368 
บาทต่อไร่ 
 

ตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณผลผลิตระหว่างแปลงควบคุมไม่ตัดแต่งช่อผล กับแปลง
ต้นแบบตัดแต่งช่อผล 
 

ปริมาณผลผลิต 
แปลงควบคุม 
(กิโลกรัม/ไร่) 

แปลงต้นแบบ 
(กิโลกรัม/ไร่) 

เกรด AA 120 450 
เกรด A 250 321 
เกรด B 234 42 
เกรด C 120 10 

รวม 724 823 



 จากการจากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตระหว่างแปลงควบคุมไม่ตัดแต่งช่อผล 
กับแปลงต้นแบบตัดแต่งช่อผล พบว่า แปลงควบคุมมีปริมาณผลผลิต เท่ากับ 724 กิโลกรัมต่อไร่ โดยส่วน
ใหญ่เป็นล าไยเกรด A รองลงมา คือ เกรด B ส่วนแปลงต้นแบบที่มีการตัดแต่งช่อผลมีปริมาณผลผลิต  
เท่ากับ 823 กิโลกรัมต่อไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นล าไยเกรด AA รองลงมา คือ เกรด A 
 
ตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลรูปแบบการจ าหน่ายระหว่างแปลงควบคุมไม่ตัดแต่งช่อผล กับแปลง
ต้นแบบตัดแต่งช่อผล  
 

รูปแบบการจ าหน่าย 
แปลงควบคุม 

(กิโลกรัม) 
แปลงต้นแบบ 

(กิโลกรัม) 
รูดร่วง 724 200 

ตะกร้าขาว (มัดปุ๊ก)  523 

รวม 724 823 

 
 จากการจากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบรูปแบบการจ าหน่ายระหว่างแปลงควบคุมไม่ตัดแต่ง
ช่อผล กับแปลงต้นแบบตัดแต่งช่อผล พบว่า แปลงควบคุมมี รูปแบบการจ าหน่าย เป็นรูดร่วง 724 
กิโลกรัม ส่วนแปลงต้นแบบที่มีการตัดแต่งช่อผลมีรูปแบบการจ าหน่าย แบบรูดร่วง เท่ากับ 200 กิโลกรัม
และแบบตะกร้าขาว (มัดปุ๊ก) เท่ากับ 523 กิโลกรัม 
 
ตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลรายได้จากการจ าหน่ายล าไยระหว่างแปลงควบคุมไม่ตัดแต่งช่อผล 
กับแปลงต้นแบบตัดแต่งช่อผล  
 

รายได้จากการจ าหน่ายล าไย 
แปลงควบคุม 

(บาท/ไร่) 
แปลงต้นแบบ 

(บาท/ไร่) 
รูดร่วง 10,860 3,000 

ตะกร้าขาว (มัดปุ๊ก)  18,305 

รวม 10,860 21,305 

 



 จากการจากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการจ าหน่ายล าไยระหว่างแปลงควบคุมไม่
ตัดแต่งช่อผล กับแปลงต้นแบบตัดแต่งช่อผล พบว่า แปลงควบคุมมีรายได้จากการจ าหน่ายล าไย เท่ากับ 
10,860 บาท/ไร่ ส่วนแปลงต้นแบบที่มีการตัดแต่งช่อผลมีรายได้จากการจ าหน่ายล าไย เท่ากับ 21,305 
บาท/ไร่ 
 
ตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลค่าแรงงานในการตัดแต่งช่อผลกับแรงงานในการเก็บเกี่ยวระหว่าง
แปลงควบคุมไม่ตัดแต่งช่อผล กับแปลงต้นแบบตัดแต่งช่อผล  
 

ค่าแรง 
แปลงควบคุม 

(บาท/ไร่) 
แปลงต้นแบบ 

(บาท/ไร่) 
ค่าแรงงานในการตัดแต่งช่อผล 0 900 

ค่าแรงงานในการเก็บเก่ียว 600 1,800 

รวม 600 2,700 

 
 จากการจากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าแรงงานในการตัดแต่งช่อผลกับแรงงานในการเก็บ
เกี่ยวระหว่างแปลงควบคุมไม่ตัดแต่งช่อผล กับแปลงต้นแบบตัดแต่งช่อผล พบว่า แปลงควบคุมมี
ค่าแรงงานในการตัดแต่งช่อผลกับแรงงานในการเก็บเกี่ยวระหว่างแปลงควบคุมไม่ตัดแต่งช่อผล  เท่ากับ 
600 บาท/ไร่ ส่วนแปลงต้นแบบที่มีการตัดแต่งช่อผลมีค่าแรงงานในการตัดแต่งช่อผลกับแรงงานในการ
เก็บเก่ียวระหว่างแปลงควบคุมไม่ตัดแต่งช่อผล เท่ากับ 2,700 บาท/ไร่ 
  

สรุปผลการทดสอบพบว่า แปลงควบคุมมีต้นทุนในค่าแรงงานในการตัดแต่งช่อผลกับแรงงานใน
การเก็บเกี่ยวระหว่างแปลงควบคุมไม่ตัดแต่งช่อผล มากกว่าแปลงต้นแบบตัดแต่งช่อผล 2,100 บาท  แต่
แปลงต้นแบบตัดแต่งช่อผล มีรายได้จากการขายผลผลิตล าไยมากกว่าแปลงควบคุม เท่ากับ 10,445 บาท 
 
5.3 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ 
 เจ้าหน้าที่สามารถน าเทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอ
เมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน มาถ่ายทอดให้กับเกษตรกร โดยให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ 
การตัดแต่งกิ่ง มากที่สุด เพราะเป็นองค์ความรู้ที่เกษตรกรมีความสนใจและพร้อมเปิดรับข้อมูล รองลงมา



คือ การบังคับการออกดอก การคัดเลือกพันธุ์ การให้น้ า การป้องกันก าจัดโรคและแมลง การให้ปุ๋ย การ
เตรียมดิน/ระยะปลูก และ การคัดคุณภาพ/การเก็บเกี่ยว มีความรู้ในระดับปานกลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพ 

 

   
ลักษณะต้นล าไยที่ผ่านการตัดแต่งก่ิง 

       
สาธิตการแต่งช่อผลล าไย 

 



   
 

   
 

  การจัดเวทีถ่ายทอดงานวิจัย 


