
 
 

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 475 

วิจัยและพัฒนาการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพเพ่ือการสงออก 
Research and Development on Off-Season Technology forExported-Longan 

 
อรุณี  วัฒนวรรณ1ชูชาติ วัฒนวรรณ1 ศรีนวล สุราษฎร1ชนะศักด์ิ จันปุม1เกษสิริ  ฉันทะพิริยะพูน1 

อานันท เลิศรัตน2และพุฒนา รุงระวี2 
Arunee  Wattanawan1Choochat  Wattanawan1Srinuan  Surat1Chanasak  Chanpum1 

Kedsiri  Chantapiriyapoon1Anand  Lertrat2Puttana  Rungrawee2 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยและพัฒนาการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพเพื่อการสงออกเปนการเพิ่มศักยภาพการผลิตลําไยนอกฤดู
ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งเปนแหลงผลิตลําไยนอกฤดูที่ใหญที่สุดของประเทศ โดยศึกษาการผลิตลําไย
นอกฤดูของเกษตรกร  ทดสอบและปรับใชเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพในพื้นที่เกษตรกร และขยาย
ผลงานวิจัยสูพื้นที่เปาหมาย  ทําการประเมินผลการใชเทคโนโลยีการผลิตลําไยของเกษตรกร  โดยพิจารณาจากความ
สอดคลองของการปฏิบัติงานของเกษตรกรกับเทคโนโลยีการผลิตลําไยตามคูมือเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับลําไย (GAP)  
ใหคะแนนและระดับการนําไปใชตามเกณฑที่กําหนดไว  แบงระดับการนําไปใชเปน 3 ระดับคือ การนําไปใชระดับดี 
ปานกลาง และตํ่า พบวาเกษตรกรสวนใหญรอยละ 69 นําเทคโนโลยีการผลิตไปใชในระดับปานกลาง  มีเพียงรอยละ 2 
นําเทคโนโลยีการผลิตไปใชในระดับดี  เน่ืองจากเทคโนโลยีการผลิตลําไยตามคูมือเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับลําไย 
(GAP) เปนเทคโนโลยีการผลิตพื้นฐาน  มิใชเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูโดยเฉพาะ  จึงไดทําการคนควาและ
รวบรวมเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพ โดยเนนเทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการเกษตร  ทําการทดสอบ
เทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพในพื้นที่เกษตรกร และปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับเงื่อนไขของเกษตรกร  
ผลการวิจัยพบวาเทคโนโลยีแนะนําสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพสงออก (เกรด 1 และ 2)  จากรอยละ 64 
เปนรอยละ 76  โดยเกษตรกรยอมรับวาการเตรียมความพรอมของตน และการตัดแตงชอผล มีผลตอคุณภาพของ
ผลผลิต  สวนเทคโนโลยีที่เกษตรกรตองการใหปรับเปลี่ยน ไดแก ปริมาณการใชสารคลอเรต  การใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูลําไย และการใชปุยเคมีกอนการเก็บเกี่ยว  จึงดําเนินการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตรวมกับเกษตรกรที่
รวมโครงการ  โดยใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตามความจําเปน และระมัดระวังการใชกอนการเก็บเกี่ยว    สวนการ
ใหปุยไดเพิ่มการใชปุยเคมีสูตร 15-5-20 กอนการเก็บเกี่ยว 1 เดือน   จากการทดสอบเทคโนโลยีปรับใชน้ีในพื้นที่ 
พบวาวิธีปรับใชมีปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพสงออกรอยละ 76  ในขณะที่เกษตรกรไดทําการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
การผลิตของตนในดานการเตรียมความพรอมของตน และการตัดแตงชอผล  ทําใหวิธีเกษตรกรมีปริมาณผลผลิตที่มี
คุณภาพสงออกใกลเคียงกับวิธีปรับใชคือรอยละ 72  แสดงใหเห็นวาเกษตรกรมีการปรับใชเทคโนโลยีใหสอดคลองกับ
สภาพและเงื่อนไขของตน  สงผลใหเกิดการเพิ่มศักยภาพการผลิตลําไยคุณภาพของเกษตรกรอยางเปนรูปธรรมเมื่อ
สิ้นสุดการทดลองคณะผูวิจัยไดรายงานผลการดําเนินงานวิจัยในพื้นที่ใกลเคียงไดแก ตําบลคลองใหญ และตําบลหนอง
ตาคง อําเภอโปงนํ้ารอน และตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  ตลอดจนไดทําการเผยแพรในอีก
หลากหลายรูปแบบ เชน ผานสื่อโทรทัศน วิทยุ การอบรม การประชุม และนิทรรศการ  เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย และ
เปนเทคโนโลยีทางเลือกใหกับเกษตรกรในพื้นที่   
 
คําสําคัญ:ลําไย, การผลิตนอกฤดู, คุณภาพ, การสงออก, เทคโนโลยีการผลิต 
 
Abstract   

Research and development on off-season production for quality of exporting longan 
aimed to increase the potential for producing off-season longan of farmers in Chanthaburi 
province, where is the biggest production area in Thailand, by studied off-season longan 
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production in the area, tested and applied production technology in the farmers area and 
extended results of the research to the target area. An evaluation on longan production 
technologyof the farmers by compared the grower’s practices with the GAP guideline, scored 
and marked in 3 levels: good, modulate and low. It showed that the most farmers (69%) 
were following the guideline of Good Agricultural Practices (GAP) at the moderate level. 
However, some farmers in the area (2%) was following the guideline of GAP at the good 
level because GAP guideline was the general production technology, not for off-season 
production. Then, searched and collected off-season production technology, emphasized 
production technology of the Department of Agriculture, tested and applied the technology 
in the farmers area. The study showed that the technology could increase the yield of the 
quality longan for export (Grade 1 and 2) from 64%to 76%. The farmers adopted post-
harvest plant management and fruit thinning technology for quality production, but not in 
flower stimulation, pest management and fertilizer management. Then, set the applied 
technology to follow the grower’s adoption and tested the technology in the farmers area. 
The study showed that the applied technology could increase the less yield of the quality 
longan for export (Grade 1 and 2) from 72%to 76% because the farmers applied the own 
technology included post-harvest plant management and fruit thinning correspond their 
condition. So, it could increase the yield of quality longan for export as well as the applied 
technology, affected to the really enhance off-season longan production efficiency. After 
that it has been passed on knowledge to be alternative technology for the farmers. 
 
Keywords: longan, off-season, quality, export, production technology 
 
บทนํา 

ลําไยเปนไมผลเศรษฐกิจของไทยที่มีการผลิตและสงออกเปนอันดับหน่ึงของโลก  ป 2552 มีพื้นที่ปลูก
ลําไยทั่วประเทศทั้งสิ้น 1,044,000 ไร  เปนพื้นที่ปลูกที่ใหผลผลิตแลว 969,000 ไร และมีปริมาณผลผลิต 
623,000 ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553ก)  โดยมีปริมาณการสงออกลําไยสด 239,828 ตัน  มี
มูลคาการสงออก 3,632.9 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 

ภาคตะวันออกเปนแหลงการผลิตลําไยนอกฤดูเพื่อการสงออกที่สําคัญ  มีพื้นที่ปลูกกระจายอยูใน
จังหวัดจันทบุรี ตราด ชลบุร ีและสระแกว   จันทบุรีเปนแหลงผลิตที่สําคัญของภาคตะวันออก โดยเปนแหลง
ผลิตลําไยนอกฤดูที่ใหญที่สุดของไทย  มีปริมาณผลผลิตนอกฤดูถึงรอยละ 63 ของปริมาณลําไยนอกฤดูทั้ง
ประเทศ โดยมีพื้นที่ปลูกลําไยทั้งสิ้น 74,497 ไร  เปนพื้นที่ใหผลผลิต 47,960 ไร  มีปริมาณผลผลิตทั้งสิ้น 
110,068 ตันตอป  เปนลําไยนอกฤดูถึง 108,361 ตันตอป (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553ข)  ออกสู
ตลาดในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกป  โดยสวนใหญออกสูตลาดในชวงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนเมษายน เน่ืองจากตรงกับเทศกาลสําคัญของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนตลาดสงออกที่
สําคัญของไทย ไดแก วันชาติของจีน ปใหม ตรุษจีน และ เช็งเมง 

ความสําเร็จของการผลิตลําไยนอกฤดูเพื่อการสงออกข้ึนอยูกับคุณภาพของผลผลิต การวางแผนการ
ผลิตที่เหมาะสมกับภาวะความตองการของตลาด สภาพแวดลอม และความพรอมของตนในการกระตุนการ
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ออกดอกในจังหวะเวลาที่เหมาะสม สอดคลองกับแผนที่วางไว (อรุณี, 2550)  ดังน้ันเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ลําไยสดนอกฤดูเพื่อการสงออกในพื้นที่  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จึงทําการวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพเพื่อการสงออก  โดยศึกษาการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรในพื้นที่  ทดสอบ
เทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพในพื้นที่เกษตรกร ปรับใชเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพใน
พื้นที่เกษตรกร และขยายผลงานวิจัยสูพื้นที่เปาหมาย 

 
วัตถุประสงค 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรในพื้นที่ 
 

วิธีการศึกษา 
อุปกรณ 

1. แบบสัมภาษณเรื่องการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลําไยของเกษตรกร 
2. แบบสัมภาษณเรื่องการติดตามการนําเทคโนโลยีการผลิตลําไยไปใช 
3. แบบใหคะแนนการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลําไยของเกษตรกร 
4. ขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ 
5. อุปกรณตัดแตงกิ่งและชอผล ไดแก กรรไกรตัดแตงกิ่ง  มีด  และบันได เปนตน 
6. อุปกรณตรวจสอบคุณภาพผล ไดแก เครื่องวัดความหวาน (hand refractometer)  เครื่องช่ัง  

และเวอรเนียแคลิฟเปอร เปนตน 
วิธีการ 

กิจกรรมท่ี 1  ศึกษาการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรในพื้นที่ 
สํารวจขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร การผลิตลําไยนอกฤดู และประเมินการ

ใชเทคโนโลยีการผลิตลําไยของเกษตรกร  โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการวิจัย  เก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกลําไยในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 418 ราย   วิเคราะห
ขอมูลดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไป  ไดแกขอมูลพื้นฐาน เชน เพศ การศึกษา อายุ พื้นที่ปลูก สภาพพื้นที่ 
ชนิดดิน แหลงนํ้าที่ใช  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเทคโนโลยี  สถิติที่ใชคือคารอยละ (percentage) 
และคามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic means) 

2 การวิเคราะหขอมูลการใชเทคโนโลยีการผลิตลําไยของเกษตรกร  โดยใหคะแนนความถูกตอง 
และการนําเทคโนโลยีการผลิตลําไยไปใชของเกษตรกร  ซึ่งพิจารณาจากความสอดคลองของการปฏิบัติงาน
ของเกษตรกรกับเทคโนโลยีการผลิตลําไยตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (GAP) แลวใหคะแนน  โดย
แบงระดับการนําไปใช  ตามรอยละของคะแนนที่ได ดังน้ี 



 
 

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 478 

รอยละ 80-100         =  นําเทคโนโลยีไปใชในระดับดี 
รอยละ 60-79           =  นําเทคโนโลยีไปใชในระดับปานกลาง 
นอยกวารอยละ 60    =  นําเทคโนโลยีไปใชในระดับตํ่า 
3 การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําเทคโนโลยีการผลิตลําไยไปใชของเกษตรกร  ดวย

การต้ังสมมุติฐาน และพิสูจนสมมติฐาน  สถิติที่ใชคือ Chi-square 
กิจกรรมท่ี 2  ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพในพื้นที่เกษตรกร 

ทดสอบเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตลําไยคุณภาพ (วิธีแนะนํา) กับวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ (วิธี
เกษตรกร) ในพื้นที่เกษตรกรผูปลูกลําไยในพื้นที่ 

เทคโนโลยีที่ทําการทดสอบเปรียบเทียบประกอบดวย เทคโนโลยีดานการเตรียมความพรอมของตน
หลังการเก็บเกี่ยว  การกระตุนการออกดอก  การจัดการคุณภาพผลผลิต  และการจัดการศัตรูพืช (ภาคผนวกที่ 
1) 

บันทึกขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ทางเศรษฐศาสตร และสรุปผลการทดลอง 
กิจกรรมท่ี 3 ปรับใชเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพในพื้นที่เกษตรกร 

ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลําไยคุณภาพที่ผานการทดสอบในพื้นที่  ปรับใช
เทคโนโลยีแนะนําใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร  ทําการทดสอบเปรียบเทียบเทคโนโลยีปรับใช 
(วิธีปรับใช) กับวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ (วิธีเกษตรกร) 

บันทึกขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ทางเศรษฐศาสตร และสรุปผลการทดลอง 
กิจกรรมท่ี 4  ขยายผลงานวิจัยสูพื้นที่เปาหมาย 

รายงานผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาการผลิตลําไยในพื้นที่ และรับทราบปญหาและแนว
ทางการแกไขปญหาการผลิตลําไยนอกฤดูในพื้นที่  โดยจัดการประชุมการพัฒนาการผลิตลําไยคุณภาพในพื้นที่
ตําบลคลองใหญ อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี ตําบลหนองตาคง อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี และ
ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2548 - กันยายน 2553 
สถานท่ีดําเนินการ 

อําเภอโปงนํ้ารอน และอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  
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ผลการศึกษา 
1. ศึกษาการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

พบวากลุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกลําไยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีทุกรายปลูกลําไยพันธุดอ โดยสวน
ใหญมีพื้นที่ปลูกลําไยครัวเรือนละไมเกิน 10 ไร  มีแรงงานในครัวเรือนชวยทําสวนลําไย 2 คน  มีประสบการณ 
1-5 ป และมีรายไดตอครัวเรือน 50,000-150,000 บาทตอป  ดานการนําเทคโนโลยีการผลิตลําไยไปใช  ซึ่ง
พิจารณาจากความสอดคลองของการปฏิบัติงานของเกษตรกรกับเทคโนโลยีการผลิตลําไยตามคําแนะนําของ
กรมวิชาการเกษตร (GAP)  โดยใหคะแนนและระดับการนําไปใชตามเกณฑที่กําหนดไว แบงระดับการนําไปใช
เปน 3 ระดับคือ การนําไปใชระดับดี ปานกลาง และตํ่า  พบวากลุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกลําไยในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรีสวนใหญรอยละ 69 นําเทคโนโลยีการผลิตไปใชในระดับปานกลาง  กลุมตัวอยางรอยละ 29 นํา
เทคโนโลยีการผลิตไปใชในระดับตํ่า และกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 2 นําเทคโนโลยีการผลิตไปใชในระดับดี  
โดยเทคโนโลยีที่เกษตรกรสวนใหญนําไปใชในระดับดีไดแก เทคโนโลยีดานพันธุ การเก็บเกี่ยว การใหนํ้า การ
ตัดแตงกิ่ง และการตัดแตงชอผล  คิดเปนรอยละ 99, 98, 94, 94 และ 94 ตามลําดับ  เทคโนโลยีที่เกษตรกร
สวนใหญนําไปใชในระดับปานกลาง ไดแกเทคโนโลยีดานการปลูก คิดเปนรอยละ 90 และเทคโนโลยีที่
เกษตรกรสวนใหญนําไปใชในระดับตํ่าไดแก เทคโนโลยีดานการจัดการปุย การใชสารกระตุนการออกดอก และ
การปองกันกําจัดศัตรูลําไย  คิดเปนรอยละ 99, 71 และ 55 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 1  การนําเทคโนโลยีการผลิตลําไยไปใชของเกษตรกร  แยกตามรายการ 

เทคโนโลยีดาน 
ระดับการนําไปใช 

อําเภอโปงน้ํารอน อําเภอสอยดาว เฉล่ีย 
ดี ปานกลาง ต่ํา ดี ปานกลาง ต่ํา ดี ปานกลาง ต่ํา 

1. พันธุ 99 0 1 100 0 0 99 0 1 
2. การเก็บเก่ียว 100 0 0 95 4 1 98 2 0 
3. การใหนํ้า 94 3 3 94 5 1 94 4 2 
4. การตัดแตงก่ิง 92 8 0 96 3 1 94 5 1 
5. การตัดแตงชอผล 90 3 7 98 2 0 94 2 4 
6. การปองกันกําจัดศัตรูลําไย 15 33 52 25 18 57 19 26 55 
7. การใชสารกระตุนการออกดอก 8 20 72 8 23 69 8 21 71 
8. การปลูก 1 90 9 4 89 7 2 90 8 
9. การจัดการปุย 0 1 99 0 0 100 0 1 99 

ทั้งชุดเทคโนโลยี 2 80 18 2 57 41 2 69 29 
 
 

 



 

2. ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพในพ้ืนท่ีเกษตรกร 
ผลการทดสอบเทคโนโลยีคุณภาพ (วิธีแนะนํา) ในพื้นที่เกษตรกรผูปลูกลําไยจังหวัดจันทบุรี 

เปรียบเทียบกับวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ (วิธีเกษตรกร) พบวาเทคโนโลยีแนะนําสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มี
คุณภาพสงออก (เกรด 1 และ 2) จากเดิมรอยละ 64 เปนรอยละ 76 (ตารางที่ 2) โดยมีตนทุนผันแปรสูงกวา
วิธีเกษตรกรเพียงรอยละ 9  แตผลตอบแทนที่ไดรับสูงกวาวิธีเกษตรกรประมาณรอยละ 24 โดยมีผลตอบแทน
เหนือตนทุนผันแปร 25,661 บาทตอไร (ตารางที่ 3)  ในดานการยอมรับพบวาเกษตรกรยอมรับวาการเตรียม
ความพรอมของตนกอนการใชสารกระตุนการออกดอก และการตัดแตงชอผล มีผลตอคุณภาพของผลผลิต  
สวนเทคโนโลยีที่เกษตรกรตองการใหปรับเปลี่ยน ไดแก ปริมาณการใชสารคลอเรต  การใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูลําไย และการใชปุยเคมีกอนการเก็บเกี่ยว 

ดานคุณภาพและมาตรฐาน พบวาวิธีแนะนําและวิธีเกษตรกรมีคุณภาพของผลในแตละช้ันคุณภาพ 
(เกรด) ใกลเคียงกัน  และจากการตรวจนับจํานวนผลตอกิโลกรัมหลังการจัดช้ันคุณภาพในพื้นที่  แบงช้ัน
คุณภาพของผลลําไยเปน 3 เกรดคือ เกรด 1  2 และ 3 พบวาจํานวนผลตอกิโลกรัมของเกรดทั้งสามที่จําหนาย
จริงมีคาใกลเคียงกับมาตรฐานลําไยของประเทศไทยที่สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
(มกอช.) กําหนดไว  และผลการวิเคราะหสารพิษตกคางกลุมออรกาโนฟอสเฟส กลุมออรกาโนคลอรีน และ
กลุมไพรีทรอยดในหองปฏิบัติการ พบวาปริมาณสารพิษตกคางในผลผลิตของทั้งสองวิธีผานเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด  โดยผลผลิตลําไยจากแปลงเกษตรกรสวนใหญไมพบสารพิษตกคาง แมวาผลผลิตลําไยจากแปลง
เกษตรกรบางรายจะพบสารพิษตกคาง  แตไมเกินคามาตรฐานที่ มกอช. กําหนด 

ตารางท่ี 2  ปริมาณผลผลิตลําไยแยกตามขนาดของผล 
ขนาด วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร 

ปริมาณ (กิโลกรัม/ไร) รอยละ ปริมาณ (กิโลกรัม/ไร) รอยละ 
เกรด 1 795 44 602 37 
เกรด 2 578 32 455 27 
ตกเกรด 434 24 598 36 
รวม 1,807 100 1,655 100 
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ตารางท่ี 3 ปริมาณผลผลิต ตนทุนผันแปร รายได และผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 
รายการ วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร สวนตาง 

ปริมาณผลผลิต (กิโลกรัม/ไร) 1,807 1,655 152 
ตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 6,621 6,070 551 
รายได (บาท/ไร) 32,282 26,811 5,471 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 25,661 20,741 4,921 
BCR 1/ 4.9 4.4  
MRR2/ 893  
หมายเหตุ   ราคาจําหนายกิโลกรัมละ 14-27 บาท 
  1/  = อัตราสวนของรายไดตอการลงทุน (BCR) หมายถึง รายไดตอตนทุน 
  BCR<1   รายไดนอยกวารายจาย  กิจกรรมที่จะดําเนินการน้ันขาดทุน  ไมควรทําการผลิต 
  BCR=1   รายไดเทากับรายจาย  กิจกรรมที่จะดําเนินการน้ันไมมีกําไรและไมขาดทุน   

มีความเส่ียงในการผลิต  ไมควรทําการผลิต 
  BCR>1   รายไดมากกวารายจาย  กิจกรรมที่จะดําเนินการน้ันมีกําไร  มีความเส่ียงนอย 

สามารถทําการผลิตได 
  2/  = อัตราผลตอบแทนสวนเพิ่ม (MRR) หมายถึง ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น x 100 

ตนทุนที่เพิ่ม 
 

3. ปรับใชเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพในพ้ืนท่ีเกษตรกร 
ดําเนินการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตรวมกับเกษตรกรที่รวมโครงการ โดยปรับเทคโนโลยีดาน

การปองกันกําจัดศัตรูพืช และการใหปุยกอนการเก็บเกี่ยวใหเปนที่ยอมรับของเกษตรกร โดยใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชตามความจําเปนและตามคําแนะนําในคูมือเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับลําไย (GAP)  และ
ระมัดระวังการใชสารเคมีกอนการเก็บเกี่ยว  โดยคํานึงถึงปริมาณสารพิษตกคางในผลผลิตและความปลอดภัย
ของผูบริโภคเปนสําคัญ สวนการใหปุยไดเพิ่มการใชปุยเคมีสูตร 15-5-20 กอนการเก็บเกี่ยว 1 เดือน  นํา
เทคโนโลยีปรับใชน้ีลงไปทดสอบในพื้นที่  เพื่อใหไดเทคโนโลยีการผลิตลําไยคุณภาพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
สภาพทางกายภาพ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และเงื่อนไขของเกษตรกร พบวาวิธีปรับใชมีปริมาณผลผลิตที่มี
คุณภาพสงออก (เกรด 1 และ 2) รอยละ 76 ในขณะที่วิธีเกษตรกรมีปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพสงออก รอยละ 
72 (ตารางที่ 4) จะเห็นไดวาการใชเทคโนโลยีแนะนําและเทคโนโลยีปรับใชมีปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพสงออก
ไมแตกตางกันคือรอยละ 76  ในขณะที่เกษตรกรไดทําการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตของตนในดานการ
เตรียมความพรอมของตน และการตัดแตงชอผล  โดยหลังเก็บเกี่ยว ทําการตัดแตงกิ่ง ใหนํ้าสม่ําเสมอ และ
กําจัดศัตรูพืชที่ตกคางจากฤดูกาลกอน และมีการตัดปลายชอผลออกบาง ในระยะผลโตขนาดเทาลูกแกว   ทํา
ใหวิธีเกษตรกรมีปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพสงออกใกลเคียงกับวิธีปรับใช   แตอยางไรก็ตามวิธีการปรับใชมี
ปริมาณผลผลิตมากกวาวิธีเกษตรกร 745 กิโลกรัมตอไร  ดังน้ันแมวาวิธีปรับใชจะมีตนทุนการผลิตสูงกวา แต
ผลตอบแทนที่ไดรับก็สูงกวาวิธีเกษตรกรถึง 11,277 บาทตอไร หรือมีผลตอบแทนเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 21 (ตาราง
ที่ 5) 

ดานคุณภาพและมาตรฐาน พบวาวิธีปรับใชและวิธีเกษตรกรมีคุณภาพของผลในแตละช้ันคุณภาพ 
(เกรด) ใกลเคียงกัน  และจากการตรวจนับจํานวนผลตอกิโลกรัมหลังการจัดช้ันคุณภาพในพื้นที่  แบงช้ัน
คุณภาพของผลลําไยเปน 3 เกรดคือ เกรด 1  2 และ 3 พบวาจํานวนผลตอกิโลกรัมของเกรดทั้งสามที่จําหนาย
จริงมีคาใกลเคียงกับมาตรฐานลําไยของประเทศไทยที่สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
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(มกอช.) กําหนดไว  และผลการวิเคราะหสารพิษตกคางกลุมออรกาโนฟอสเฟส กลุมออรกาโนคลอรีน และ
กลุมไพรีทรอยดในหองปฏิบัติการ พบวาปริมาณสารพิษตกคางในผลผลิตของทั้งสองวิธีผานเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด  โดยผลผลิตลําไยจากแปลงเกษตรกรสวนใหญไมพบสารพิษตกคาง แมวาผลผลิตลําไยจากแปลง
เกษตรกรบางรายจะพบสารพิษตกคาง  แตไมเกินคามาตรฐานที่ มกอช. กําหนด 

ตารางท่ี 4 ปริมาณผลผลิตลําไยแยกตามขนาดของผล 

ขนาด วิธีปรับใช วิธีเกษตรกร 
ปริมาณ (กิโลกรัม/ไร) รอยละ ปริมาณ (กิโลกรัม/ไร) รอยละ 

เกรด 1 1,063 35 927 41 
เกรด 2 1,217 41 699 31 
ตกเกรด 714 24 623 28 

รวม 2,994 100 2,249 100 
 
รางท่ี 5  ปริมาณผลผลิต ตนทุนผันแปร รายได และผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 

รายการ วิธีปรับใช วิธีเกษตรกร สวนตาง 
ปริมาณผลผลิต (กิโลกรัม/ไร) 2,994 2,249 745 
ตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 11,779 7,167 4,612 
รายได (บาท/ไร) 77,094 61,205 15,889 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 65,315 54,038 11,277 
BCR 1/ 6.5 8.5  
MRR2/ 245  
หมายเหต ุ ราคาจําหนายกิโลกรัมละ 25-33 บาท 
  1/  = อัตราสวนของรายไดตอการลงทุน (BCR) หมายถึง รายไดตอตนทุน 
  BCR<1   รายไดนอยกวารายจาย  กิจกรรมที่จะดําเนินการน้ันขาดทุน  ไมควรทําการผลิต 
  BCR=1   รายไดเทากับรายจาย  กิจกรรมที่จะดําเนินการน้ันไมมีกําไรและไมขาดทุน   

มีความเส่ียงในการผลิต  ไมควรทําการผลิต 
  BCR>1   รายไดมากกวารายจาย  กิจกรรมที่จะดําเนินการน้ันมีกําไร  มีความเส่ียงนอย 

สามารถทําการผลิตได 
  2/  = อัตราผลตอบแทนสวนเพิ่ม (MRR) หมายถึง ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น x 100 

ตนทุนที่เพิ่ม 
 

4. ขยายผลงานวิจัยสูพ้ืนท่ีเปาหมาย 
จัดการประชุมการพัฒนาการผลิตลําไยคุณภาพในพื้นที่ตําบลคลองใหญ ตําบลหนองตาคง อําเภอโปง

นํ้ารอน จังหวัดจันทบุร ีและตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 17, 18 และ 25 มิถุนายน 
2553 ตามลําดับ  เพื่อรายงานผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาการผลิตลําไยในพื้นที่  รับทราบปญหาและหา
แนวทางการแกไขปญหาการผลิตลําไยในพื้นที่  โดยรายงานผลการดําเนินงานวิจัยและสรุปผลการทดสอบ
เทคโนโลยีแนะนําและเทคโนโลยีปรับใช  วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกปญหาการผลิตลําไยนอกฤดูใน
พื้นที่  โดยใชกระบวนการเทคนิคบัตรความคิด (Card Technique) และ Matrix Board Analysis เปน
เครื่องมือ  ทําใหไดประเด็นปญหาตามลําดับความสําคัญและความเปนไปไดในการแกปญหาดังน้ีคือ ปญหา
โรค/แมลง คุณภาพผลผลิตไมดี การใชสารคลอเรตไมไดผล และการขาดความรู ตามลําดับ 
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วิจารณและสรุปผล 
จากศึกษาการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และประเมินผลการใชเทคโนโลยี

การผลิตลําไยของเกษตรกร โดยพิจารณาจากความสอดคลองของการปฏิบัติงานของเกษตรกรกับเทคโนโลยี
การผลิตลําไยตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (GAP)  ใหคะแนนและระดับการนําไปใชตามเกณฑที่
กําหนดไว  แบงระดับการนําไปใชเปน 3 ระดับคือ การนําไปใชระดับดี ปานกลาง และตํ่า  พบวาเกษตรกร
สวนใหญรอยละ 69 นําเทคโนโลยีการผลิตไปใชในระดับปานกลาง  มีเพียงรอยละ 2 นําเทคโนโลยีการผลิตไป
ใชในระดับดี  โดยเทคโนโลยีที่เกษตรกรสวนใหญนําไปใชในระดับตํ่าไดแก เทคโนโลยีดานการจัดการปุย การ
ใชสารกระตุนการออกดอก และการปองกันกําจัดศัตรูลําไย  คิดเปนรอยละ 99, 71 และ 55 ตามลําดับ  ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากเทคโนโลยีการผลิตลําไยตามคูมือเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับลําไย (GAP) เปนเทคโนโลยีการ
ผลิตพื้นฐาน  มิใชเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูโดยเฉพาะ  จึงไดทําการคนควาและรวบรวมเทคโนโลยีการ
ผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพ เนนเทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการเกษตร  ทําการทดสอบเทคโนโลยีการผลิต
ลําไยนอกฤดูคุณภาพในพื้นที่เกษตรกร และปรับใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับเงื่อนไขของเกษตรกร 

ผลการทดสอบพบวาเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพ (วิธีแนะนํา) สามารถเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตที่มีคุณภาพสงออก (เกรด 1 และ 2)  จากรอยละ 64 เปนรอยละ 76  โดยเกษตรกรยอมรับวาการ
เตรียมความพรอมของตนกอนการใชสารกระตุนการออกดอก และการตัดแตงชอผล มีผลตอคุณภาพของ
ผลผลิต  สวนเทคโนโลยีที่เกษตรกรตองการใหปรับเปลี่ยน ไดแก ปริมาณการใชสารคลอเรต  การใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูลําไย และการใชปุยเคมีกอนการเก็บเกี่ยว  จึงดําเนินการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต
รวมกับเกษตรกรที่รวมโครงการ  โดยใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตามความจําเปนและตามคําแนะนําใน
คูมือเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับลําไย (GAP)  และระมัดระวังการใชสารเคมีกอนการเก็บเกี่ยว  คํานึงถึง
ปริมาณสารพิษตกคางในผลผลิตและความปลอดภัยของผูบริโภคเปนสําคัญ สวนการใหปุยไดเพิ่มการใชปุยเคมี
สูตร 15-5-20 กอนการเก็บเกี่ยว 1 เดือน  นําเทคโนโลยีปรับใชน้ีลงไปทดสอบในพื้นที่  เพื่อใหไดเทคโนโลยี
การผลิตลําไยคุณภาพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สภาพทางกายภาพ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และเงื่อนไข
ของเกษตรกร พบวาวิธีปรับใชมีปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพสงออก (เกรด 1 และ 2) รอยละ 76 ในขณะที่วิธี
เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพสงออก รอยละ 72  เน่ืองจากเกษตรกรไดทําการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
การผลิตของตนในดานการเตรียมความพรอมของตน และการตัดแตงชอผล  ทําใหวิธีเกษตรกรมีปริมาณ
ผลผลิตที่มีคุณภาพสงออกใกลเคียงกับวิธีปรับใช  แสดงใหเห็นวาเกษตรกรมีการปรับใชเทคโนโลยีของตนให
สอดคลองกับสภาพและเงื่อนไขของตน  สงผลใหเกิดการเพิ่มศักยภาพการผลิตลําไยคุณภาพของเกษตรกร
อยางเปนรูปธรรม 

เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและเปนทางเลือกใหกับเกษตรกรในการนําเทคโนโลยีไปใชประโยชน  จึงได
จัดการประชุมการพัฒนาการผลิตลําไยคุณภาพในพื้นที่ตําบลคลองใหญ ตําบลหนองตาคง อําเภอโปงนํ้ารอน 
จังหวัดจันทบุรี และตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยรายงานผลการดําเนินงานวิจัยและ
พัฒนาการผลิตลําไยในพื้นที่  และรับทราบปญหาและหาแนวทางการแกไขปญหาการผลิตลําไยในพื้นที่  
ประกอบดวยการรายงานผลการดําเนินงานวิจัยและสรุปผลการทดสอบเทคโนโลยีแนะนําและเทคโนโลยีปรับ
ใช  และวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกปญหาการผลิตลําไยนอกฤดูในพื้นที่  โดยใชกระบวนการเทคนิค
บัตรความคิด (Card Technique) และ Matrix Board Analysis เปนเครื่องมือ  ทําใหไดประเด็นปญหา
ตามลําดับความสําคัญและความเปนไปไดในการแกปญหา  นําไปสูโจทยวิจัยเพื่อแกปญหาการผลิตลําไยนอก
ฤดูของเกษตรกรในพื้นที่  โดยการจัดทําเปนขอเสนอโครงการวิจัยป 2555 ใน 3 ประเด็นคือวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการเพิ่มขนาดของผล  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการชักนําการออกดอกนอกฤดู และทดสอบการ
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ปองกันกําจัดโรคพุมไมกวาดของเกษตรกรในพื้นที่  เพื่อแกปญหาคุณภาพผลผลิตไมดี การใชสารคลอเรตไม
ไดผล และการระบาดของโรคพุมไมกวาด  ซึ่งเปนปญหาเรงดวนที่มีความสําคัญในพื้นที่ 

จากผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพเพื่อการสงออก  ทําใหได
เทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี  
และสามารถนําขอมูลไปใชในการจัดทําคูมือเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) สําหรับลําไยนอกฤดู ซึ่งเปนเทคโนโลยี
เฉพาะและเหมาะสมสําหรับลักษณะการผลิตในพื้นที่   ทดแทนคูมือเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ลําไย  ซึ่งเปน
เพียงเทคโนโลยีพื้นฐานในการผลิตลําไยเทาน้ัน 
การนําไปใชประโยชน 

เปนเทคโนโลยีทางเลือกใหกับเกษตรกรและผูสนใจ นําไปปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
เศรษฐกิจ และสังคม  โดยเฉพาะดานการเตรียมตนหลังการเก็บเกี่ยว การกระตุนการออกดอก  การจัดการ
คุณภาพผลผลิต และการจัดการศัตรูพืช  นอกจากน้ีกรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และหนวยงาน
ในพื้นที่ สามารถนําเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพไปเผยแพรใหกับบุคคลเปาหมาย  เพื่อให
เทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพถึงมือผูใชประโยชนอยางแทจริง กอใหเกิดการพัฒนาการผลิตลําไย
นอกฤดูคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาด  และเพิ่มศักยภาพการแขงขันกับตลาดโลก  นําไปสูการ
เพิ่มรายไดที่มั่นคงและย่ังยืนใหกับเกษตรกรและประเทศ  โดยไดดําเนินการเพื่อใหเกิดการนําไปใชประโยชนใน
หลากหลายรูปแบบ ไดแก 

1. เผยแพร “เทคโนโลยีการผลิตลําไยเพื่อการสงออกในภาคตะวันออก”  ทางรายการวิทยุ  
“รายการรวมแรง รวมใจ” กับวิจยัวิชาการเกษตร  ออกอากาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2552  เวลา 17.15-17.30 
น.  ทางสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. เผยแพร “เทคโนโลยีการผลิตลําไยเพื่อการสงออกในภาคตะวันออก”  ทางรายการ “กาวไกลไป
กับกรมวิชาการเกษตร”  ออกอากาศวันที่ 20 ธันวาคม 2552  เวลา 05.30-06.00 น. ทางชอง 9 อสมท  

3. จัดการประชุมการพัฒนาการผลิตลําไยคุณภาพในพื้นที่ตําบลคลองใหญ ตําบลหนองตาคง 
อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี และตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาการผลิตลําไยในพื้นที่  แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดู  
และเปนเทคโนโลยีทางเลือกใหกับเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียง  โดยมีเกษตรกรและผูเกี่ยวของในพื้นที่เขารวม
ประชุมทั้งสิ้น 109 ราย  

4. เผยแพรเอกสารวิชาการเรื่องการพัฒนาการผลิตลําไยคุณภาพ  ประกอบการประชุมการ
พัฒนาการผลิตลําไยคุณภาพในพื้นที่ตําบลคลองใหญ ตําบลหนองตาคง อําเภอโปงนํ้ารอน และตําบลทรายขาว 
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร ีจํานวน 109 ราย  

5. รวบรวมองคความรู และผลการวิจัยและพัฒนาการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพเพื่อการสงออก  
จัดทําเปนคูมือการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพ  จํานวน 3,000 เลม  เพื่อเผยแพรใหกับเกษตรกรและผูเกี่ยวของ  

6. เผยแพรผลงานวิจัยในรูปโปสเตอร “การผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพ” ในงานพืชสวนกาวหนา ครั้ง
ที่ 11  ณ ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี ในระหวางวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2553 และงานมหกรรมวิชาการเกษตร 
“วิชาการเกษตรกาวไกล ใตรมพระบารมี” ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี ในวันที่ 23 
กุมภาพันธ 2554 

7. เผยแพรคูมือการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพใหกับผูเขารวมพิธีเปดงานพืชสวนกาวหนา ครั้งที่ 11 
ณ ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุร ีในระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 จํานวน 100 เลม 
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8. เผยแพรคูมือการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพใหกับเจาหนาที่ตรวจรับรองแหลงผลิตพืช(GAP) 
จํานวน 19 ราย 

9. เผยแพรคูมือการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพใหกับเกษตรกร GAP ลําไยที่อยูระหวางการตรวจ
รับรอง จังหวัดจันทบุร ีจํานวน 600 เลม  เผยแพรสูเกษตรกรเปาหมายแลว 286 ราย  

10. บรรยายเรื่อง การผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพ  ในการอบรมกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย  ตําบลปะ
ตง  อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ ศาลาอเนกประสงค   บานคลองกะทา  
หมู 2  ตําบลปะตง  อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  มีเกษตรกรเขาฟง 62 คน  

11. เผยแพรคูมือการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพใหกับผูเขารับการอบรม กลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย 
ตําบลปะตง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร ีในวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ ศาลาอเนกประสงค บานคลองกะ
ทา หมู 2 ตําบลปะตง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จํานวน 62 ราย  

12. เผยแพร “เทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพ”  ทางรายการวิทยุ “เกษตรจันทสัมพันธ”  
ออกอากาศวันที่ 9 กุมภาพันธ 2554  เวลา 15.30-16.00 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดจันทบุรี ระบบ FM 90.25 MHz  

13. รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนาระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตลําไยใน
พื้นที่ภาคตะวันออก  ในสัมมนาทางวิชาการประจําป 2554  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6  ในวันที่ 
1-2 มีนาคม  2554  ณ โรงแรมนครพนม ริเวอรวิว  จังหวัดนครพนม 

14. เผยแพรผลงานวิจัยในรูปโปสเตอร “การผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพ” ในการประชุมวิชาการ
ประจําป 2554 กรมวิชาการเกษตร  ณ โรงแรมรามาการเดนส  กรุงเทพมหานคร ในระหวางวันที่ 9-11 
พฤษภาคม 2554  

15. เผยแพรคูมือการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพใหกับผูเขารวมการประชุมวิชาการประจําป 2554 
กรมวิชาการเกษตร  ณ โรงแรมรามาการเดนส  กรุงเทพมหานคร ในระหวางวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2554 
จํานวน 100 เลม 

16. บรรยายเรื่อง การผลิตลําไย  ในการอบรมเกษตรกรภายใตโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุน
ใหม ปงบประมาณ 2554  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554  ณ ศาลากลางบานหมูที่ 7 (บานตาเรืองลาง)          
ต.ปะตง  อ.สอยดาว  จ.จันทบุร ี มีเกษตรกรเขาฟง 20 คน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยและพัฒนาการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพเพื่อการสงออก สําเร็จไดดวยความรวมมือของกรม
วิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาลตําบล เกษตรกร และกลุม
เกษตรกรในพื้นที่  ที่มุงมั่นที่จะพัฒนาการผลิตลําไยนอกฤดูคุณภาพของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  ซึ่ง
เปนแหลงผลิตลําไยนอกฤดูเพื่อการสงออกที่สําคัญของไทย  นําไปสูการผลิตลําไยที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 
เปนที่ยอมรับในระดับสากลตอไป  คณะผูวิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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