คํานํา
ลําไยเปนไมผลเศรษฐกิจที่สาํ คัญของไทย ในชวงหลายปที่ผานมาการผลิตลําไยของไทยประสบปญหาผลผลิต
ลําไยในฤดูมักจะออกมามากพรอมกันในเวลาสั้น ๆ กลาวคือ ผลผลิตประมาณรอยละ 87 ออกสูตลาดในชวงกลางเดือน
กรกฎาคม-กลางเดือนสิงหาคม ซึ่งสงผลใหราคาลําไยตกต่ําในชวงดังกลาว และเปนปญหาเรื้อรังตลอดมา ซึ่งรัฐบาลตอง
สูญเสียงบประมาณจํานวนมากในการแกไขปญหาเปนประจําทุกป เชน การยกระดับราคาและเสริมสภาพคลองทาง
การตลาดเปนตน ทั้งนี้หากภาครัฐไมมีการเตรียมการในการแกไขปญหาดังกลาวขางตน ผลกระทบจากปริมาณผลผลิตที่
ลนตลาดนี้จะกอใหเกิดปญหาราคาผลผลิตตกต่ํารุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลผลิต
ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้น จึงมอบหมายให กรมสงเสริม
การเกษตรรวมกับศูนยวิจยั และพัฒนาลําไย มหาวิทยาลัยแมโจ จัดทําหนังสือการผลิตลําไยนอกฤดูเลมนี้ขึ้นมา ซึ่งไดเรียบ
เรียงความรูที่ไดรับจากประสบการณจริง ผลงานวิจัยและภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตลําไยนอกฤดูที่มีมานานกวา 10 ป มา
เรียบเรียงเปนภาษาที่เกษตรสามารถทําความเขาใจไดงายและสามารถใชเปนคูมือหรือแนวทางปฏิบัติในการผลิตลําไยนอก
ฤดูอยางถูกตองและเหมาะสมทุกขั้นตอน เชน การเตรียมความพรอมของตนลําไย การชักนําการออกดอก การดูแลรักษา
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาด การเก็บเกีย่ ว ตลอดจนแนวทางการตลาด และตอยอดการผลิต
ลําไยนอกฤดู ใหเกิดประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ความดีงามของเอกสารฉบับนี้ ทีมคณะผูจดั พิมพขอมอบใหโครงการปรับโครงสรางการผลิตลําไย (ลําไยนอกฤดู)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําหนังสือคูมือการผลิตลําไยนอกฤดูขึ้น เพื่อใชเปน
ตําราสําหรับเกษตรกรและผูที่สนใจทั่วไปในการผลิตลําไยนอกฤดูตอไป
กรมสงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ

การผลิตลําไยนอกฤดู
ลําไยจัดเปนผลไมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึง่ ของประเทศ สามารถทํารายไดจากการสงออกปละไมต่ํา
กวา 5,000 ลานบาท แหลงผลิตลําไยที่สําคัญอยูในภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม ลําพูน เชียงราย และพะเยา การ
ผลิตลําไยในอดีตเกษตรกรตองรับภาระความเสี่ยงเกี่ยวกับการใหผลผลิตของลําไยเนือ่ งจากการออกดอกติดผล ขึ้นอยูกับ
ความหนาวเย็นหากปใดที่มอี ุณหภูมติ ่ําและหนาวเย็นยาวนาน ลําไยจะออกดอกติดผลมาก ในขณะที่บางปอากาศไมหนาว
เย็นพอ ตนลําไยจะออกดอกติดผลนอยทําใหลําไยถูกจัดอยูในกลุมไมผลที่มีนิสัยการออกดอกติดผลเวนป นับตั้งแตป พ.ศ.
2541 การคนพบสารโพแทสเซียมคลอเรต ดวยความบังเอิญของคนทําดอกไมไฟ ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถชักนําการออกดอก
ของลําไยโดยไมตองพึ่งพาความหนาวเย็น ทําใหลดปญหาการออกดอกเวนปลง ในชวงเวลานั้นเกษตรกรสามารถจําหนาย
ผลผลิตไดในราคาสูง จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากพืน้ ที่ปลูก 4 แสนกวาไร ในป 2541 เพิ่มขึ้นเปน
ประมาณ 1 ลานไร ในป พ.ศ. 2549 สงผลใหผลผลิตมากเกินความตองการของตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งผลผลิตลําไยใน
ฤดูกาล มีผลใหราคาผลผลิตตกต่ํา เกษตรกรประสบกับการขาดทุน กระทรวงเกษตรและสหกรณจงึ มีนโยบายกระจาย
ฤดูกาลผลิตลําไยใหมีผลผลิตออกสูตลาดตลอดป โดยสงเสริมใหเกษตรกรผลิตลําไยนอกฤดูมากขึ้น

ทําไมตองผลิตลําไยนอกฤดู
1. เหตุผลดานราคา
เกษตรกรชาวสวนลําไยทราบดีวาเปาหมายการผลิตลําไยนอกฤดู คือ ราคาผลผลิต ซึ่งถาจะเทียบไปแลว ชวงเวลา
จําหนายผลผลิตที่ราคาดีที่สุด คือชวงเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนกุมภาพันธ เนื่องจากตรงกับเทศกาล เชน วันคริสตมาส
วันขึ้นปใหม และวันตรุษจีน ชวงที่ผลผลิตมีราคาถูกที่สุด คือ ลําไยในฤดูในชวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เนื่องจากมี
ผลผลิตจํานวนมากเขาสูตลาดพรอมกัน ดังนั้นเกษตรกรจึงพยายามบังคับใหลําไยออกดอกใน 2 ชวง คือ เดือนพฤษภาคม กรกฎาคม เพือ่ ใหเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน ถึงตนกุมภาพันธ และชวงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เพื่อใหเก็บเกี่ยวกอน
ฤดูคือเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน การบังคับใหออกดอกในเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม เกิดปญหาคอนขางมากเพราะตรง
กับฤดูฝน ลําไยจะตอบสนองตอสารโพแทสเซียมคลอเรตไมดีเหมือนการใหสารนี้ในฤดูหนาวในขณะที่ลําไยทีอ่ อกดอกใน
เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะกระทบอากาศหนาว ทําใหการผสมเกสรไมสมบูรณ ผลออนมักรวงเสียหายไดงาย ดังนัน้ จึง
ตองมีการเตรียมตนใหสมบูรณ การกําหนดอัตราสารใหเหมาะสม และศึกษาถึงเทคนิคการผลิตลําไยนอกฤดูในแตละ
ขั้นตอน ตลอดจนการเลือกชวงเวลาการผลิตใหตรงกับความตองการของตลาด และใหเหมาะสมกับพื้นที่จึงจะประสบ
ผลสําเร็จ

2. ลดปญหาการขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต
ผลกระทบจากการพัฒนาประเทศไปสูอุตสาหกรรมหนักและการพัฒนาการทองเที่ยวทําใหเกิดการเคลื่อนยายของ
แรงงานจํานวนมากออกจากภาคเกษตรเขาสูในเมือง ทําใหการเกษตรทั้งระบบขาดแคลนแรงงาน สงผลกระทบตอการผลิต
ลําไยโดยเฉพาะแรงงานดานเก็บเกี่ยว ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแตเก็บเกี่ยวผลผลิตจากตน การลําเลียงผลผลิตสูโรงเรือนหรือที่รม การ
คัดเกรด การบรรจุตะกราซึ่งแตละขั้นตอนตองอาศัยแรงงานที่มีความชํานาญจํานวนมาก ปญหาการขาดแคลนแรงงานจะ
รุนแรงมากในชวงการผลินลําไยในฤดู

3. แนวโนมการแขงขันในตลาดนานาชาติ
เปนที่ทราบกันดีวาลําไยจากประเทศไทยมีคูแข็งที่สําคัญในตลาดโลก ไดแก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
เวียดนาม ซึ่งจีนเปนทั้งประเทศคูคาและคูแขง ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาจีนเพิ่มพืน้ ที่การผลิตถึง 3 ลานไร ผลผลิตลําไย
ของจีนออกสูตลาดในชวงเดียวกับของไทย คือ กรกฎาคมถึงกันยายน ทําใหประสบปญหาคลายกับไทย คือ ผลผลิตในฤดู
ลนตลาด ราคาตกต่ํา ดวยเหตุนี้แนวทางการพัฒนาลําไยของไทยจึงควรมุงเนนที่การกระจายตัวของชวงฤดูการผลิตตลอดป
การลดตนทุนการผลิตและปรับปรุงผลผลิตใหไดคณ
ุ ภาพ ในขณะที่การปลูกลําไยของจีนยังไมประสบผลสําเร็จในการ
กระจายฤดูการผลิตหรือการผลิตลําไยนอกฤดู เนื่องจากมีความหนาวเย็นเกินไปในชวงของป ทําใหไมสามารถผลิตลําไย
ตลอดปเหมือนไทยไดนอกจากนี้เวียดนามซึ่งเปนคูแขงสําคัญอีกประเทศหนึ่งยังขาดพันธุที่มีคุณภาพดี ประเทศไทยจึงควร
พัฒนาลําไยนอกฤดูบนจุดออนเหลานี้ของคูแขง
เงื่อนไขการกําหนดความสําเร็จในการคงความเปนผูนําในดานผูผลิตและผูสงออกในตลาดโลก คือ การควบคุม
ผลผลิตใหออกสูตลาดในชวงเวลาที่ตลาดมีความตองการสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดโลก การควบคุมคุณภาพใหดี
สม่ําเสมอและการควบคุมตนทุนการผลิตใหต่ํา ทั้ง 3 ประการนี้ เปนความทาทายที่ไมใชเรื่องงายแตก็ไมยากเกินไปถามี
ความจําเปน “มืออาชีพ” เพียงพอ มืออาชีพที่วาคือ
1. สามารถใชโพสารโพแทสเซียมคลอเรตบังคับไดสําเร็จตลอดปตามชวงจังหวะทีต่ องการโดยไมใชสารในอัตราที่
สูงเกินไป
2. มีวิธีการควบคุมทรงพุมใหสามารถใชสารเคมีเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดตนทุนการจัดการและ
การเก็บเกีย่ ว
3. มีการวิเคราะหดนิ และการจัดการธาตุอาหารอยางถูกตองและเหมาะสม
4. มีวิธีการปรับปรุงคุณภาพผลในดานขนาดผลและสีผิวเปลือกใหมีสีเหลืองทอง
5. มีวิธีการจัดการใหผลในชอมีขนาดใหญและสม่ําเสมอกันทั้งชอ เพื่อลดตนทุนแรงงานคัดบรรจุและลดสัดสวน
ของผลที่ตกเกรด

ความเปนมืออาชีพดังกลาวยังตองมีการพัฒนาอีกมากมายดวยการศึกษา วิจยั การลองผิดลองถูก การผสมผสานกัน
ระหวางองคความรู ประสบการณและความบังเอิญ ซึ่งความบังเอิญ ไดแก ความพอเหมาะพอดีของสภาพภูมิอากาศในชวง
การผลิต เชน อุณหภูมิ การกระจายตัวของฝน เปนตน นอกจากนีย้ ังตองมีการบริหารความเสี่ยงในการผลิตลําไยนอกฤดู
ควบคูกันไปดวย

ขั้นตอนการผลิตลําไยนอกฤดู
มี 4 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดแตงกิ่งและการดูแลยอดใหมใหมีใบสมบูรณ การตัดแตงที่ดจี ะมี
ผลตอปริมาณและคุณภาพผลผลิตตลอดจนตนทุนการผลิต
2. ขั้นตอนการบังคับการออกดอกดวยสารโพแทสเซียมคลอเรต
3. ขั้นตอนการดูรักษาเพื่อใหผลผลิตลําไยไดคุณภาพ
4. ขั้นตอนการเก็บเกีย่ วและการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ ว
แตละขั้นตอนลวนมีความสําคัญเทาเทียมกันและตองดูแลอยางใกลชิดและประณีต เทคนิคในแตละขั้นตอนจะได
อธิบายในรายละเอียดดังนี้

1. การเตรียมตน
การเตรียมความพรอมใหตนลําไยเปนการจัดการเพื่อกระตุนใหเกิดการแตกใบและกิ่งสมบูรณใหพรอมสําหรับการ
ออกดอก และไดผลผลิตที่มีคุณภาพ การดําเนินงานขั้นตอนนี้จะตองปฏิบัติทันทีภายหลังเก็บเกีย่ ว โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 การตัดแตงกิ่ง ควรตัดแตงใหไดเร็วทีส่ ุดภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อชักนําใหเกิดการแตกกิ่งใหมที่
สมบูรณ รูปทรงที่แนะนํา 2 รูปทรงไดแก
ทรงเปดกลางทรงพุม โดยตัดกิ่งหลักที่อยูก ลางทรงพุมออก 2-5 กิ่งเพื่อใหไดรับแสงมากขึ้น จากนัน้ ตัดกิ่งกระโดง
หรือกิ่งน้ําคาง กิ่งที่ไมไดรับแสง กิ่งที่ไมสมบูรณ และกิ่งที่ถูกโรคหรือแมลงทําลาย โดยควรตัดแตงกิ่งใหเหลืออยูป ระมาณ
60 ของทรงพุม ขอดีของทรงเปดกลางพุม คือ ชวยชะลอความสูงโดยทีผ่ ลผลิตไมลดลง
ทรงฝาชีหงาย วิธีตัดแตง คือ ตัดกิ่งกลางทรงพุมออกใหหมดเหลือเฉพาะกิ่งที่เจริญในแนวนอน ความสูง 2-3 เมตร
จากนั้นจะเกิดกิ่งกระโดงขึ้นตามกิ่งจํานวนมาก ภายหลังตัดแตงกิ่งไดประมาณ 5 เดือนสามารถบังคับใหออกดอก และเก็บ
เกี่ยวผลผลิตไดภายในปที่ตดั แตงกิ่ง ภายหลังเก็บเกีย่ วใหตัดกิ่งกระโดงออกเหลือตอยาวประมาณ 2-5 นิ้ว เพื่อใหเกิดกิ่งใหม

รูปทรงนี้มีขอดี คือ สามารถควบคุมความสูงใหอยูในระดับเดิมทุกป ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพ ขอควรระวังสําหรับรูปทรงนี้ คือ
ถาลดความสูงลงมากผลผลิตที่ไดมีคุณภาพ ขอควรระวังสําหรับรูปทรงนี้ คือ ถาลดความสูงลงมากผลผลิตจะลดลงและ
อาการแตกของเปลือกที่กิ่งและลําตน ดังนัน้ ในปแรกที่ตดั แตงกิ่งควรทําในฤดูและควรลดความสูงไมเกินรอยละ 30 ของ
ความสูงตนเดิม
1.2 การใหปุย ควรใหปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 10-20 กิโลกรัมตอตนควบคูกับปุยเคมี ซึ่งเปนระยะนี้
ตนลําไยตองการธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม คิดเปนสัดสวนประมาณ 4:1:3 ดังนัน้ สูตรปุยที่ใชจะเนนหนัก
ธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมเพื่อใหงายตอการใชจึงแนะนําปุยเคมีที่เกษตรกรนิยมใช คือ สูตร 46-0-0-0, 15-15-15 และ
0-0-60 อัตราการใชขึ้นอยูกับขนาดทรงพุม ขอสําคัญควรงดการใหปยุ ทีม่ ีธาตุไนโตรเจนกอนการใหสารโพแทสเซียม
คลอเรตอยางนอยหนึง่ เดือนเพราะถาไนโตรเจนในใบสูงมีรายงานวาทําใหการออกดอกลดลง
1.3 การปองกันกําจัดโรคและแมลง เพื่อรักษายอดใหมใหสมบูรณพรอมที่จะผลิดอกออกผลในฤดูตอ ไป ควรมีการ
ปองกันโรคและแมลงโดยเฉพาะอยางยิ่งชวงแตกใบออนเนื่องจากตนที่จะชักนําการออกดอกควรแตกใบออนอยางยิ่งชวง
แตกใบออนเนือ่ งตนที่จะชักนําการออกดอกควรแตกใบออนอยางนอย 2 ชุด ใบมีความอุดมสมบูรณเปนมันและสีเขียวเขม
ปลายยอดตั้งแข็ง ดังนั้นในชวงแตกใบออนควรสํารวจการระบาดของโรคและแมลงในแปลงอยางสม่ําเสมอเพื่อปองกัน
กําจัดไดอยางมีประสิทธิภาพ หากใบลําไยไดรับความเสียหายมากจะทําใหลําไยฟนตัวไดชาทําใหมีการแตกใบออนครั้งที่
สองชาไปดวย สําหรับแมลงสําคัญที่ระบาดในชวงแตกใบออนไดแก หนอนคืบกินใบและแมลงคอมทอง ถาพบการระบาด
มากควรพนดวยสารเคมี เชน แลมปดาไซฮาโลทรินหรือคารบาริล สวนไรสี่ขาที่เปนสาเหตุทําใหเกิดอาการพุมไมกวาดให
ตัดชอที่แสดงอาการพุมไมกวาดไปเผาทําลายหรือพนดวยกํามะถันผงหรืออามิทราช

2. การบังคับการออกดอกดวยสารโพแทสเซียมคลอเรต
การชักนําการออกดอกเปนขั้นตอนสําคัญ จะตองทําใหตนลําไยออกดอกมากกวารอยละ 70 ของทรงพุมจึงจะได
ผลผลิตตอไรสูง การชักนําใหตนลําไยออกดอกโดยสารโพแทสเซียมคลอเรตอยางมีประสิทธิภาพ ควรปฏิบัติดังนี้
2.1 เลือกสวนลําไยที่ตนสมบูรณแตกใบออนอยางนอย 2 ครั้งและอยูในระยะใบโตเต็มที่ (อายุใบ 25-35 วัน) ตนลําไย
ควรมีการพักตัวหลังการเก็บเกี่ยวอยางนอย 4 เดือน ในกรณีที่มีการผลิตนอกฤดูมากอนควรเลื่อนเวลาการใหสารในปถัดไป
ออกไปอยางนอย 1 เดือน เชน ปแรกใหสารเดือนมิถุนายน ปถัดไปควรใหสารในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม ทั้งนี้เพื่อให
รากและตนมีระยะเวลาพักฟน นานขึ้น

2.2 ทําความสะอาดบริเวณทรงพุมโดยการกําจัดวัชพืช นําใบลําไยแหงและวัสดุคลุมดินออกจากบริเวณทรงพุมหาก
ดินแหงเกินไปควรรดน้ําเล็กนอยในบริเวณทรงพุมกอนราดสารเพื่อใหการดูดซึมสารโพแทสเซียมคลอเรตดีขึ้น แตถาหาก
ดินชุมมากเกินไปตองระบายน้ําออกและปลอยใหดนิ แหงพอสมควร
2.3 ตรวจเช็คความบริสุทธิ์ของสารโพแทสเซียมคลอเรต กอนการใหสารควรตรวจเช็คหาความเขมขนของสารวามี
กี่เปอรเซ็นตเพื่อนําไปประกอบการพิจารณากําหนดอัตราการใหสารอยางเหมาะสมเพราะถาใหในปริมาณนอยหรือมาก
เกินไปจะทําใหการออกดอกลดลง สําหรับอัตราของสารโพแทสเซียมคลอเรตที่แนะนําตามขนาดทรงพุม
2.4 วิธีการใหสาร นิยมทํา 2 แบบ คือผสมน้ํารดและแบบหวาน การผสมน้ํารดจะตองละลายสารโพแทสเซียมคลอ
เรตในน้ําใหหมดกอนแลวจึงราด สวนการใหแบบหวาน ควรทําใหสารละเอียดเปนผงกอน การใหแบบหวานหรือผสมน้ํา
รด ควรใหทวั่ บริเวณพุม เพือ่ ใหสารกระจายทั่วทรงพุมและปองกันรากเสียหาย
2.5 การใหน้ํา ควรรดน้ําตามเพื่อใหสารโพแทสเซียมคลอเรตละลายใหมากที่สุด หลังจากนั้นรักษาความชื้นโดยให
น้ําทุก 3-5 วัน เพื่อใหรากดูดสารเขาสูตนใหมากที่สุด ประมาณ 3-6 สัปดาห หลังใชสารลําไยจะเริ่มแทงชอดอก
2.6 ชวงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงหารใชสารคลอเรต ไดแก ฝนตกชุด และระยะที่ตนลําไยแตกใบออน

3. การดูรักษาเพื่อใหผลผลิตลําไยไดคุณภาพ
3.1 การใหน้ํา ความตองการน้ําหรือปริมาณชองน้ําที่ใหแตละครั้งขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน สภาพภูมิอากาศ
คุณสมบัติของดิน วิธีการใหน้ําและระยะการเจริญเติบโตของพืช เปนตน ปริมาณการใหน้ําลําไยนั้นอาจคํานวณปริมาณการ
ใชน้ําของลําไยแตละตนตอวัน โดยคํานวณไดจากพื้นทีท่ รงพุมคูณกับคาการใชน้ําจริงตอวัน ทั้งนีก้ ารใหน้ําตองคํานึงถึง
ความสามารถในการอุมน้ําของดินดวย เพราะหากใหน้ํากับดินที่อุมน้ําไดนอย เชน ดินทราย ในปริมาณที่มากกวาดินจะอุม
น้ําได น้ําก็จะซึมเลยเขตรากลําไย ทําใหสนิ้ เปลืองและธาตุอาหารอาจถูกชะลางไปอีกดวย
3.2 การใหปุยเคมี อัตราการใหปุยเคมีขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตตอตน เชน ถาตนลําไยติผลดกควรใสปุยปริมาณมาก
แตถาติดผลนอยควรลดปริมาณลง ปจจุบนั นักวิชาการพยายามสงเสริมใหเกษตรกรใหปยุ ตามปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไป
กับผลผลิต

3.3 การปรับปรุงคุณภาพผล ในกรณีที่ตน ลําไยติดผลดกมากกวา 80 ผล ตอชอจะเปนสาเหตุสําคัญ ทําใหอาหารไม
เพียงพอที่จะสงไปเลี้ยงผลทําใหผลผลิตดอยคุณภาพ แนวทางการจัดการที่ไดผลดีคือการตัดชอผลใหเหลือไมเกิน 60 ผลตอ
ชอ การจะตัดชอผลออกมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความสมบูรณของตน ถาตนสมบูรณสามารถไวผลตอชอไดมาก แตถาตน
ไมสมบูรณควรไวผลตอชอนอย การตัดชอผลควรตัดเมื่อผลมีขนาดเทากับเมล็ดถั่วเขียว โดยใชกรรไกรตัดตรงกลางชอผล
การตัดชอชวยทําใหผลลําไยมีขนาดเพิ่มขึน้ สามารถจําหนายในราคาสูง ทําใหมีรายไดตอตนมากกวาตนที่ติดผลดก
3.4 การปองกันกําจัดโรคและแมลงในชวงติดผล เกษตรกรควรหมั่นสํารวจการระบาดของแมลงในสวนลําไย แมลง
ที่สําคัญพบในชวงออกดอก ไดแก เพลี้ยไฟและไรสี่ขา ถาระบาดอยางรุนแรงควรพนสารฆาแมลงไดเมทโธเอท ในระยะที่
ดอกยังไมบาน แตไมควรพนสารฆาแมลงในชวงดอกบานเนื่องจากอาจจะเปนอันตรายตอแมลงที่ชว ยผสมเกสร ชวงติดผล
ใหระมัดระวังแมลงปากดูด เชน เพลี้ยหอย เพลี้ยแปง ควรดูแลตั้งแตผลยังเล็กอยู โดยการฉีดพนดวยน้ํามันปโตรเลียมหรือ
ไวทออยล
3.5 การหอชอผลเพื่อพัฒนาสีผิว สามารถทําไดถาเกษตรกรมีแรงงานเพียงพอ ตนลําไยไมสูงจนเกินไป การหอชอ
ผลควรหอหลังจากลําไยตัดชอผลไดประมาณ 3-4 เดือนหรือมีขนาดเทากับปลายนิว้ กอยและควรหอไวอยางนอย 5-8
สัปดาหกอนการเก็บเกี่ยว กอนหอชอผลควรฉีดพนยาปองกันกําจัดศัตรูพืชกอน วัสดุหอที่เหมาะสมคือกระดาษ
หนังสือพิมพหรือวัสดุทึบแสง แตตองไมใชถุงพลาสติก เพราะความรอนที่สะสมในถุงจะทําผลรวงได

4. การเก็บเกีย่ วและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
4.1 วิธีการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวควรทําดวยความระมัดระวังโดยใชกรรไกรคมและสะอาด ตัดชอผลหรือใชมือหัก
ชอผลจากตน ควรตัดใหมใี บแรกติดชอผลไปดวย หลังจากนั้นรวบรวมชอผลลําไยใสตะกราพลาสติกหรือเขงไมไผที่กรุ
ภายในดวยกระดาษหรือกระสอบปุยที่สะอาดหรือมีฟองน้ํารองกนตะกราหรือเขงเพื่อปองกันมิใหผลกระแทกซ้ํา จากนั้นขน
ยายไปยังโรงเรือนหรือที่รมภายในสวนเพือ่ เตรียมบรรจุตะกราเพื่อจําหนาย
4.2 การปฏิบัตหิ ลังการเก็บเกี่ยว กอนทําการเตรียมผลบรรจุตะกราเพื่อการสงออกควรคัดแยกชอผลที่เสียหายจาก
การเก็บเกีย่ วหรือมีตําหนิจากโรคและแมลงหรือผลเล็กเกินไปออกกอน จากนั้นตัดแตงชอผลใหกานชอยาวไมเกิน 15
เซนติเมตร การคัดเกรดโดยแยกผลที่มีขนาดเล็กหรือใหญกวาขนาดผลเฉลี่ยในชอนําผลแตละเกรดมาจัดเรียงในตะกรา
พลาสติกสีขาวการบรรจุตองอาศัยแรงงานที่มีความชํานาญจึงจะจัดเรียงตะกราไดสวยและมีขนาดผลในตะกราส่ําเสมอ การ
บรรจุตะกราจะบรรจุประมาณ 11.5 กิโลกรัม ซึ่งจะสงผลตอราคาที่จําหนาย ซึ่งพอคาหรือผูประกอบการจะใชเกณฑตัดสิน
ราคา คือ ขนาดของผล สีผิวและการจัดเรียงตะกรา ดังนัน้ เกษตรกรจึงควรใหความสําคัญในเรื่องของการคัดเกรดและการ
จัดเรียงตะกราดวย หลังจากนั้นจึงจะลําเลียงผลผลิตไปยังจุดรับซื้อ

ตนทุนและผลตอบแทน
ของการการผลิตลําไยนอกฤดู
สิ่งสําคัญที่เกษตรกรจะประสบผลสําเร็จหรือไดผลตอบแทนเปนทีน่ าพอใจ คือ ตองทําใหตนลําไยออกดอกและติด
ผลดีเพื่อใหไดผลผลิตตอไรไมต่ํากวา 1,000 กิโลกรัม ผลิตลําไยใหไดคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด นั่นคือ
กําหนดชวงเวลาการผลิตใหตรงกับเทศกาลที่สําคัญของจีน นอกจากนีจ้ ะตองควบคุมตนทุนการผลิตไมใหสูง ซึ่งถา
วิเคราะหแลวจะเห็นวาตนทุนที่สูงมากกวารอยละ 10 ของตนทุนทั้งหมด คือ คาปุย คาโพแทสเซียมคลอเรตและคาแรงงาน
โดยเฉพาะคาแรงงานเก็บเกีย่ วผลผลิต
แนวทางการลดตนทุนการผลิต เชน การวิเคราะหดินเพื่อประกอบการพิจารณาการใหปุย ซึ่งพบวาในหลาย ๆ พืน้ ที่
มีปริมาณธาตุอาหารในดินเกินคามาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม การใหปุยในครั้งตอไปควร
ลดหรืองดการใหปุยทั้งสองธาตุจะทําใหสามารถลดตนทุนการใชปุยลงไดรอยละ 20-100 ได การกําหนดอัตราสาร
โพแทสเซียมคลอเรตใหเหมาะสมไมควรใหมากเกินไปเพราะนอกจากจะเสียคาใชจา ยเพิ่มขึ้นแลวยังทําใหการออกดอกของ
ลําไยลดลง นอกจากนีก้ ารตัดแตงเพื่อลดขนาดทรงพุมใหอยูในระดับความสูงไมเกิน 3 เมตร จะทําใหสะดวกตอการดูแล
รักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิตสามารถตนทุนรอยละ 13-38

การบริหารความเสี่ยง
ของการการผลิตลําไยนอกฤดู
เนื่องจากเกษตรกรตองรับความเสี่ยงหลายดาน เชน สภาพแวดลอมที่แปรปรวน เชน เกิดฝนตกหนักระหวางราด
สารหรือฝนตกติดตอกันหลายวันในชวงดอกบานทําใหการออกดอกติดผลลดลง นอกจากนี้ ตลาดมีความผักแปรสูง ปจจัย
ดังกลาวมีผลทําใหเกษตรกรมีโอกาสเสี่ยงตอการขาดทุน แนวทางการลดความเสี่ยง คือ
1. วางแผนการผลิตโดยแบงสวนลําไยผลิตนอกฤดูหลาย ๆ รุนตอปเพื่อลดความเสี่ยง
2. ควรเลือกชวงเวลาผลิตใหเหมาะสมกับพื้นที่ เชน อ.เชียงดาว อ.พราว ควรผลิตลําไยหลังฤดูใหผลผลิตออกสู
ตลาดในเดือนกันยายน ซึ่งตรงกับวันชาติจนี สวนเกษตรกร อ.จอมทอง และ อ.ดอยเตา ควรผลิตลําไยเพื่อใหออกในชวง
ตรุษจีน เปนตน
3. ควรเลือกชวงที่ตลาดมีความตองการสูง เชน ในชวงเทศกาลตาง ๆ ไดแก วันชาติจนี วันขึน้ ปใหม วันตรุษจีน
และวันเชงเมง เปนตน ซึ่งสามารถกําหนดวันที่ใหสารโพแทสเซียมคลอเรตเพื่อใหลําไยเก็บเกี่ยวในชวงตลาดตองการ
4. ควรประยุกตใชเทคโนโลยีการผลิตที่เกิดจากงานวิจยั รวมกับประสบการณของเกษตรกรเพื่อใหการผลิตมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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