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การชกันําใหตนลําไยออกดอกและติดผลในฤดูรอน 
 

พิจิตร  ศรีปนตา1 สุพัฒธณกิจ  โพธิส์วาง 1 อนันต  ปญญาเพิ่ม 1 จันทรเพ็ญ  แสนพรหม 1 

พัชราภรณ  ลีลาภิรมยกุล 2 อนรรค  อุปมาลี 2และ ศิริพร  หัสสรังสี 2 
  

บทคัดยอ 
 การศึกษาการชักนําตนลําไยออกดอกและติดผลในฤดูรอน ระหวางปพ.ศ. 2549-2551 ณ สวนลําไยของ
เกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหมและลําพูน โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 5 กรรมวิธี 4 ซ้ํา กรรมวิธี
ประกอบดวย 1) ราดสารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 50 กรัม/เสนผาศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร 2) ราดสาร
โพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 50 กรัม/เสนผาศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร รวมกับการพนสาร GA3 ความเขมขน 50 ppm 
จํานวน 3 ครั้ง หางกัน 3 วัน/ครั้ง ในชวงแทงชอดอก 3) ราดสารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 50 กรัม/เสนผาศูนยกลาง
ทรงพุม 1 เมตร รวมกับการพนสารสกัดจากสาหรายทะเล จํานวน 3 ครั้ง หางกัน 7 วัน/ครั้ง ในชวงดอกบาน 4) ราด
สารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 50 กรัม/เสนผาศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร รวมกับการพนแคลเซียม-โบรอน จํานวน 3 
ครั้ง หางกัน 7 วัน/ครั้ง ในชวงดอกบาน และ 5) ราดสารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 50 กรัม/เสนผาศูนยกลางทรงพุม 
1 เมตร รวมกับการพนสารพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 50 ppm จํานวน 1 ครั้ง ในชวงดอกบาน  โดยดําเนินการ
ราดสารโพแทสเซียมคลอเรตในชวงตนเดือนมีนาคม ทั้งในสภาพที่ลุมและที่ดอน  ผลการทดลองพบวาการราดสาร
โพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 50 กรัม/เสนผาศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร รวมกับการพนแคลเซียม-โบรอน จํานวน 3 ครั้ง 
หางกัน 7 วัน/ครั้ง ในชวงดอกบาน มีเปอรเซ็นตการติดผล จํานวนผลเฉลี่ยตอชอ ผลผลิตเฉลี่ยตอตน มากกวา
กรรมวิธีอื่นทั้ง 3 ป  และการราดสารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 50 กรัม/เสนผาศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร โดยไมพน
สารเคมีเพื่อชวยการติดผล (กรรมวิธีควบคุม) มีเปอรเซ็นตการติดผล จํานวนผลเฉลี่ยตอชอ  และผลผลิตเฉลี่ยตอตน 
นอยกวากรรมวิธีอื่นๆ สําหรับขนาดของผลพบวาทั้ง 3 ป การราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพนสารเคมี
ชนิดตางๆ เพื่อชวยการติดผล (กรรมวิธีที่ 2-5) มีขนาดของผลใหญกวากรรมวิธีควบคุม สําหรับคุณภาพของผลทุก
กรรมวิธีไมมีความแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ลําไย  การผลิตไมผลนอกฤดู  การผลิตลําไยนอกฤดู  การใชสารโพแทสเซียมคลอเรต  การติดผล  จิบ-
เบอเรลลิก แอซิด  สารสกัดจากสาหรายทะเล  แคลเซียม -โบรอน  พาโคลบิวทราโซล 
 
 
 
 

 

 

 

 

1  ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม  สาํนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1   053-114133-6 

2  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่ 1   053-114121-6 
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บทนํา 
ลําไยเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยจากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรป 2548 

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูก 820,985 ไร ผลผลิต 712,178 ตัน (ไมตรี, 2548) ปริมาณการสงออก 132,000 ตัน มูลคา 
2,135 ลานบาท (กรมศุลกากร, 2550) หรือสงออกประมาณ 20% ของผลผลิตทั้งหมด การแกปญหาลําไยลนตลาด
โดยกระจายผลผลิตลําไยออกสูตลาดไมกระจุกตัวมากในชวงเดือน ก.ค.-ส.ค. ซึ่งจากเดิมการผลิตลําไยในฤดูมีพื้นที่
การปลูกจํานวน 6 ลานไร คิดเปน 90 เปอรเซ็นตของพื้นที่ปลูกทั้งหมด ใหผลผลิตประมาณ 900 กก.ตอไร สวนพื้นที่
การปลูกลําไยนอกฤดูมีประมาณ 6 หมื่นไร คิดเปนประมาณ 10 เปอรเซ็นตของพื้นที่ปลูกทั้งหมด ใหผลผลิต
ประมาณ 1,000 กก./ไร รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายใหเกษตรกรเพิ่มการผลิตลําไยนอกฤดูเพื่อ
แกปญหาผลผลิตลนตลาดในฤดูทําใหราคาตกต่ํา แตการผลิตลําไยนอกฤดูที่ผานมายังมีปริมาณนอยทั้งนี้เพราะวามี
ปญหาหลายประการ ซึ่งปญหาประการหนึ่งเกิดจากการใหสารคลอเรตเพื่อผลิตลําไยนอกฤดูในชวงฤดูรอน ถาลําไย
มีดอกบานในชวงที่มีอากาศรอน จะทําใหไมมีการติดผลหรือมีการติดผลคอนขางนอยทําใหผลผลิตต่ํา แตจาก
การศึกษาที่ผานมาพบวา มีฮอรโมน ธาตุอาหารและสารสังเคราะหหลายชนิดที่ชวยในการติดผลไดแก GA3 
แคลเซียม โบรอน สารสกัดจากสาหรายทะเล พาโคลบิวทราโซลที่นอกจากจะชวยในการติดผลแลว แลวสารฯ บาง
ชนิดยังชวยในการเพิ่มขนาดหรือคุณภาพของผล ดังนั้นในการแกไขปญหาเพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตลําไยนอก
ฤดูไดตลอดทั้งป จึงมีการศึกษาถึงการเพิ่มติดผลและผลผลิตของลําไยที่มีการทําใหออกดอกฤดูในชวงฤดูรอน 
 
วิธีดําเนินการ 
อุปกรณ 

- ตนลําไยพันธุดอที่ใหผลผลิตแลว  
- ปุยอินทรีย 
- ปูนขาว 
- สารโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3), สารจิบเบอเรลลิกแอซิค (GA3), สารสกัดจากสาหรายทะเล,  

สารแคลเซียม - โบรอน (Ca 6%, B 1.5%) และสารพาโคลบิวทราโซล 10% WP 
- ปุยเคมีสูตร 15 – 15 – 15, สูตร 0 – 52 – 34 และสูตร 46 – 0 – 0  
-  สารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
- อุปกรณในการพนสารเคมี 
- อุปกรณในการตัดแตงกิ่ง ไดแก กรรไกรตัดแตงกิ่ง เล่ือยตัดแตงกิ่ง บันไดอะลูมิเนียม 
- อุปกรณในการบันทึกขอมูลการทดลอง เชน ตัวนับ (counter) สมุดบันทึก 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 เลือกตนลําไยที่ใหผลผลิตแลว ดําเนินการวิเคราะหดิน ตัดแตงกิ่ง ใสปุยอินทรียปริมาณ 10 กิโลกรัมตอตน 
และปูนขาวเพื่อปรับความเปนกรด - ดางของดินตามผลการวิเคราะห และใสปุยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 + 46 – 0 – 0 
อัตรา 1 – 2 กิโลกรัม ใหมีการแตกใบออน 2 – 3 ชุด พนปุย 0 – 52 – 34 สัปดาหละครั้ง จํานวน 3 ครั้ง ในเดือน
กุมภาพันธ และราดสารโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) ทางดินในชวงใบแกในเดือนมีนาคม วางแผนการทดลองแบบ 
RCB จํานวน 4 ซ้ํา ซ้ําละ 1 ตนตอกรรมวิธี จํานวน 5 กรรมวิธี คือ 
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1. ราดสาร KClO3 อัตรา 50 กรัม/เสนผาศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร ในเดือนมีนาคม 
2. ราดสาร KClO3 อัตรา 50 กรัม/เสนผาศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร ในเดือนมีนาคม + พนสาร GA3 

เขมขน 50 ppm จํานวน 3 ครั้ง หางกัน 3 วัน/ครั้ง ในชวงแทงชอดอก 
3. ราดสาร KClO3 อัตรา 50 กรัม/เสนผาศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร ในเดือนมีนาคม + พนสาร สกัดจาก

สาหรายทะเล จํานวน 3 ครั้ง หางกัน 7 วัน/ครั้ง ในชวงดอกบาน 
4. ราดสาร KClO3 อัตรา 50 กรัม/เสนผาศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร ในเดือนมีนาคม + พนสาร แคลเซียม 

– โบรอน จํานวน 3 ครั้ง หางกัน 7 วัน/ครั้ง ในชวงดอกบาน 
5. ราดสาร KClO3 อัตรา 50 กรัม/เสนผาศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร ในเดือนมีนาคม + พนสารพาโคล

บิวทราโซล เขมขน 50 ppm จํานวน 1 ครั้ง ในชวงดอกบาน 
 

บันทึกขอมูล 
- เปอรเซ็นตการออกดอกและความยาวชอดอก 
- เปอรเซ็นตการติดผล ผลผลิตและคุณภาพผล 
- การระบาดของโรคและแมลงในชวงออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยว 
- ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
 

เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลาดําเนินการวิจยั เริ่มตน ตุลาคม 2548  ส้ินสุด กันยายน 2551 
1. ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม อ. หางดง จ. เชียงใหม 
2. สวนเกษตรกร  จ. เชียงใหม  
3. สวนเกษตรกร  จ. ลําพูน  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ความยาวชอดอก 
ป 2549 
สภาพพื้นที่ลุม   การใชสารโพแทสเซียมคลอเรตอัตรา 50 กรัม/เสนผาศูนยกลางทรงพุม 1 เมตรรวมกับการพนสาร
เพื่อเพิ่มการติดผลชนิดตาง ๆ พบวา ความยาวชอดอกของลําไยมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการพนน้ําเปลา 
(กรรมวิธีที่ 1)   GA3 ความเขมขน 5  ppm จํานวน 3 ครั้ง ในระยะแทงชอดอก สารสกัดจากสาหรายทะเล จํานวน 3 
ครั้ง ในระยะดอกบาน (กรรมวิธีที่ 3) และแคลเซียมโบรอน จํานวน 3 ครั้ง ระยะดอกบาน (กรรมวิธีที่ 4) มีความยาวชอ
ดอก 22.4 – 23.7 เซนติเมตร แตกตางกับการพนพาโคลบิวทราโซลความเขมขน 50 ppm จํานวน 1 ครั้ง ในระยะดอก
บาน (กรรมวิธีที่ 5) ที่มีความยาวชอดอก 19.7 เซนติเมตร  
สภาพพื้นที่ดอน   การใชสารโพแทสเซียมคลอเรตอัตรา 50 กรัม/เสนผาศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร รวมกับการพนสาร
เพื่อเพิ่มการติดผลกับลําไยพบวา ความยาวชอดอกของลําไยมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการพนแคลเซียม – 
โบรอนมีความยาวชอดอกมากที่สุดเทากับ 32.5 เซนติเมตร และการพน GA3 และกรรมวิธีควบคุม มีความยาวชอดอก
ส้ันที่สุดเทากับ 26.0 เซนติเมตร  
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ป 2550 
สภาพพื้นที่ลุม   จากการศึกษาพบวา การราดสารโพแทสเซียมคลอเรตในเดือนมีนาคม 2550 รวมกับการพนสาร
โพแทสเซียมคลอเรตเพื่อเพิ่มการติดผลนั้น พบวา ความยาวชอดอกของแตละกรรมวิธีไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมี
ความยาวชอดอก 25.3 – 33.0 เซนติเมตร 
สภาพพื้นที่ดอน    ความยาวชอดอกไมแตกตางกันทางสถิติโดยมีความยาวชอดอก 23.6 – 26.6 เซนติเมตร 
ป 2551 
สภาพที่ลุม    ความยาวชอดอกทุกกรรมวิธีไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีความยาวชอดอกเทากับ 26.5 – 30.6 
เซนติเมตร  
สภาพที่ดอน   ความยาวชอดอกมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพน
แคลเซียม – โบรอน มีความยาวชอดอกมากที่สุดเทากับ 29.7 เซนติเมตร รองลงมาไดแก การราดสารโพแทสเซียมคลอ
เรตรวมกับการพนสารสกัดจากสาหรายทะเล ที่มีความยาวชอ 29.1 เซนติเมตรและการราดสารคลอเรตรวมกับการพน 
GA3 มีความยาวชอดอกนอยที่สุดเทากับ 22.8 เซนติเมตร 
 
เปอรเซ็นตการติดผล 
ป 2550 
สภาพที่ลุม จากการศึกษาพบวา เปอรเซ็นตการติดผลมีความแตกตางกันทางสถิติโดย การราดโพแทสเซียมคลอ
เรตรวมกับการพนแคลเซียม-โบรอน มีเปอรเซ็นตการติดผลมากที่สุดเทากับ 59.9 เปอรเซ็นต รองลงมาเปนการราด
สารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพนพาโคลบิวทราโซลและการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพนสารสกัด
จากสาหรายทะเล ที่มีเปอรเซ็นตติดผล 58.8 และ 58.6 เปอรเซ็นตตามลําดับ และการราดสารโพแทสเซียมคลอเรต
โดยที่ไมมีการพนสารเคมีเพิ่มการติดผล (กรรมวิธีควบคุม) มีเปอรเซ็นตการติดผลต่ําสุดเทากับ 34.7 เปอรเซ็นต 
สภาพที่ดอน  เปอรเซ็นตการติดผล มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการราดสารคลอเรตรวมกับการพนแคลเซียม-
โบรอน มีเปอรเซ็นตติดผลมากที่สุด (68.4 เปอรเซ็นต) แตไมแตกตางกับการราดสารคลอเรตรวมกับการพนพาโคล
บิวทราโซล สารสกัดจากสาหรายทะเลและ GA3 ที่มีเปอรเซ็นตการติดผล 52.2, 52.3 และ 64.9 เปอรเซ็นตตามลําดับ 
แตแตกตางกับการราดสารคลอเรตเพียงอยางเดียว (กรรมวิธีควบคุม) ที่มีเปอรเซ็นตการติดผลเพียง 24.5 เปอรเซ็นต 
(ตารางที่ 1) 
ป 2551 
สภาพที่ลุม  เปอรเซ็นตการติดผลมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการราดสารคลอเรตรวมกับการพนแคลเซียม- 
โบรอน มีเปอรเซ็นตการติดผลมากที่สุด (40.8 เปอรเซ็นต) แตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีอื่น ๆ ที่มีเปอรเซ็นตการติด
ผล 7.08 – 17.7 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1) 
สภาพที่ดอน เปอรเซ็นตการติดผล มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการราดสารคลอเรตรวมกับการพนแคลเซียม – 
โบรอน มีเปอรเซ็นตการติดผลมากที่สุดเทากับ 84.7 เปอรเซ็นต แตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีอื่น ๆ ที่มีเปอรเซ็นต
การติดผล 7.06 – 42.0 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 เปอรเซ็นตการติดผล  ( %) ของลําไยที่ราดสาร KCLO3 และพนสารเคมีชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มการติดผลใน
การชักนําใหตนลําไยออกดอก ติดผลในฤดูรอนในพื้นที่ลุมและพื้นที่ดอน (ปที่ 2550 -  2551) 
 
        กรรมวิธี                                                      พื้นที่ลุม                                              พื้นที่ดอน 
                                                                 2550                  2551                           2550                  2551                           
1. KCLO3 50 g                                         34.7 b                16.9 b                         24.5 b               30.1 b 
2. KCLO3 50 g +                                      44.8 ab              14.5 bc              64.9 a               7.06 c 
    GA3 50 ppm 
3. KCLO3 50 g +                                      58.6 a                 7.08 c              52.3 a                42.0 b 
    สารสกัดจากสาหรายทะเล 
4. KCLO3 50 g +                                      59.9 a                40.8 a              68.4 a                84.7 a 
    แคลเซียม-โบรอน 
5. KCLO3 50 g +                                      58.8 a                 17.7 b              52.2 a                 30.3 b 
    พาโคลบิวทราโซล 50 ppm 
       F-test                                                   *                         * *                               *                        * *         
       C.V. (%)                                             21.8                    30.9                            28.4                   19.5 
 
คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติ  
(เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test) 
 
จํานวนผลเฉลี่ยตอชอ 
ป 2549 
สภาพที่ลุม   จํานวนผลตอชอเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ 1 – 4 มีจํานวนผลตอชอเฉลี่ย 29.9 – 
37.1 ผลมากกวาและแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 5 ที่มีจํานวนผลเฉลี่ยตอชอ 16.1 ผล (ตารางที่ 2) 
สภาพที่ดอน   พบวา จํานวนผลเฉลี่ยตอชอมีความแตกตางกันทางสถิติโดยการราดสารคลอเรตรวมกับการพน
แคลเซียม – โบรอน มีจํานวนผลเฉลี่ยตอชอมากที่สุดเทากับ 55.2 ผล รองลงมาเปน การราดสารคลอเรตรวมกับการ
พนพาโคลบิวทราโซลที่มีจํานวนผลเฉลี่ยตอชอ 46.2 ผล และการราดสารคลอเรตรวมกับการพน GA3 มีจํานวนผล
เฉล่ียตอชอนอยที่สุดเทากับ 23.1 ผล  (ตารางที่ 2) 
ป 2550 
สภาพที่ลุม   จํานวนผลเฉลี่ยตอชอมีความแตกตางกันทางสถิติโดยการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการใช
สารเคมีที่ชวยเพิ่มการติดผล ทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นตติดผลแตกตางทางสถิติกับการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตเพียง
อยางเดียว (กรรมวิธีควบคุม) โดยการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการใชสารเคมีเพื่อชวยการติดผลมีจํานวน
ผลตอชอ 29.1 – 31.0 ผลตอชอ และการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตมีจํานวนผลเฉลี่ยตอชอ 16.6 ผล (ตารางที่ 2) 
สภาพที่ดอน   จํานวนผลเฉลี่ยตอชอมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพน
แคลเซียม-โบรอน มีการติดผลมากที่สุดเทากับ 35.9 ผล รองลงมาเปนการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพน
พาโคลบิวทราโซลที่มีจํานวนผลเฉลี่ยตอชอ 27.8 ผล และการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพน GA3 มี
จํานวนผลตอชอเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 12.2 ผล (ตารางที่ 2) 
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ป 2551 
สภาพที่ลุม   จํานวนผลเฉลี่ยตอชอทุกกรรมวิธีไมแตกตางกันทางสถิติ  โดยมีจํานวนผลเฉลี่ยตอชอเทากับ 20.4–32.2 
ผล (ตารางที่ 2) 
สภาพที่ดอน   จํานวนผลเฉลี่ยตอชอแตกตางกันทางสถิติ โดยการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพน
แคลเซียม – โบรอน มีจํานวนผลเฉลี่ยตอชอมากที่สุด (68.8 ผล) รองลงมาไดแก การราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวม
กับการพนพาโคลบิวทราโซล และการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพนสารสกัดจากสาหรายทะเล มีจํานวน
ผลเฉล่ียตอชอเทากับ 62.5 และ 57.4 ผลตามลําดับ การราดสารโพแทสเซียมคลอเรตเพียงอยางเดียว (กรรมวิธี
ควบคุม) และการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพน GA3 มีจํานวนผลเฉลี่ยตอชอนอยที่สุดเทากับ 41.8 และ 
33.3 ผลตอชอ ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 จํานวนผลเฉลี่ยตอชอของลําไยที่ราดสาร KCLO3 และพนสารเคมีชนิดตาง ๆ เพื่อเพิ่มการติดผลในการชัก

นําใหตนลําไยออกดอก ติดผลในฤดูรอนในพื้นที่ลุมและพื้นที่ดอน (ปที่ 2549 -2551) 
 
        กรรมวิธี                                                      พื้นที่ลุม                                              พื้นที่ดอน 
                                                           2549            2550          2551               2549            2550          2551 
1. KCLO3 50 g                                  30.5 a            16.6 b        32.2              30.9 bc         20.8 ab      41.8 bc 
2. KCLO3 50 g +                               37.1 a            31.0 a        28.1              23.1 c           12.2 b        33.3 c 
    GA3 50 ppm 
3. KCLO3 50 g +                               31.0 a            29.1 a        20.4              29.1 c           18.2 b        57.4 ab 
    สารสกัดจากสาหรายทะเล 
4. KCLO3 50 g +                               29.9 a            30.2 a        32.1              55.2 a            35.9 a       68.8 a 
    แคลเซียม-โบรอน 
5. KCLO3 50 g +                               16.1 b            30.7 a        32.2              46.2 ab          27.8 ab     62.5 ab 
    พาโคลบิวทราโซล 50 ppm 
       F-test                                           * *                   *               ns                  * *                    *               *                   
       C.V. (%)                                     17.9               24.1          32.6                28.1               39.3          27.5 
 
คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติ  
(เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test) 
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น้ําหนักผลเฉลี่ยตอชอ  
ป 2550 
สภาพที่ลุม  น้ําหนักผลเฉลี่ยตอชอมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพน
สารเคมีทุกชนิด มีน้ําหนักผลเฉล่ียตอชอแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม (การราดสารโพแทสเซียมคลอเรตเพียง
อยางเดียว) การราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพนพาโคลบิวทราโซลมีน้ําหนักผลเฉล่ียตอชอมากที่สุด (281 
กรัม) รองลงมาเปนการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพนแคลเซียม – โบรอน (238 กรัม) และการราดสาร
โพแทสเซียมคลอเรต (กรรมวิธีควบคุม) มีน้ําหนักผลเฉลี่ยตอชอนอยที่สุด (110 กรัม)  
สภาพที่ดอน  น้ําหนักผลเฉลี่ยตอชอมีความแตกตางกันทางสถิติเชนเดียวกับสภาพที่ลุม การราดสารโพแทสเซียมคลอ
เรตรวมกับการพนแคลเซียม – โบรอน มีน้ําหนักผลตอชอเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 380 กรัม รองลงมาคือ การราดสาร
โพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพนพาโคลบิวทราโซล ที่มีน้ําหนักผลตอชอเฉล่ีย 222 กรัม และการราดสาร
โพแทสเซียมคลอเรตโดยไมใชสารเคมีเพิ่มการติดผล (กรรมวิธีควบคุม) มีน้ําหนักผลตอชอนอยที่สุดเพียง 148 กรัม  
 
ผลผลิตเฉล่ียตอตน 
ป 2549 
สภาพที่ลุม การราดโพแทสเซียมรวมกับการพนสารสกัดจากสาหรายทะเล มีน้ําหนักผลผลิตตอตนมากที่สุดเทากับ 
103 กิโลกรัม แตกตงจากสถิติกับกรรมวิธีอื่น ๆ รองลงมาเปน การราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพน
แคลเซียม – โบรอน จํานวน 3 ครั้ง ในชวงเวลาดอกบาน ที่มีน้ําหนักผลตอตน 46.6 กิโลกรัม และการราดสาร
โพแทสเซียมคลอเรตเพียงอยางเดียว (กรรมวิธีควบคุม) มีผลผลิตตอตนต่ําสุด  
สภาพที่ดอน พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพนแคลเซียม – 
โบรอน จํานวน 3 ครั้งหลังดอกบาน มีน้ําหนักผลเฉล่ียตอตนมากที่สุดเทากับ 126 กิโลกรัม รองลงมาเปนการราดสาร
โพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการราดสารพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 50 ppm จํานวน 1 ครั้งในดอกบาน ที่มี
น้ําหนักผลตอตนเทากับ 90 กิโลกรัม และการราดสารโพแทสเซียมคลอเรต (กรรมวิธีควบคุม) มีน้ําหนักผลตอตนนอย
ที่สุดเทากับ 34.4 กิโลกรัม  
ป 2550 
สภาพที่ลุม  การราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพนแคลเซียม – โบรอน มีผลผลิตตอตนเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 
52.8 กิโลกรัม แตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีอื่น ๆ รองลงมาเปน การราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพนพา
โคลบิวทราโซลและการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพนสารสกัดจากสาหรายทะเล ที่มีผลผลิตตอตนเฉลี่ย 
36.0 และ 34.1 กิโลกรัมตามลําดับ และการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตเพียงอยางเดียว (กรรมวิธีควบคุม) มีผลผลิต
ตอตนเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 14.8 กิโลกรัม  
สภาพที่ดอน  ผลผลิตตอตนเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพน 
GA3 มีผลผลิตเฉล่ียตอตนมากที่สุดเทากับ 59.7 กิโลกรัม รองลงมาเปนการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการ
พนแคลเซียม – โบรอน การราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพนสารสกัดจากสาหรายทะเล การราดสาร
โพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพนพาโคลบิวทราโซลที่มีผลผลิตเฉล่ียตอตนเทากับ 38.5, 30.2 และ 24.1 กิโลกรัม
ตามลําดับ และการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตโดยไมพนสารเคมีเพิ่มการติดผล (กรรมวิธีควบคุม) มีผลผลิตตอตน
เฉล่ียต่ําสุดเพียง 3.25 กิโลกรัม  
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ป 2551 
สภาพที่ลุม  น้ําหนักผลเฉลี่ยตอตนของทุกกรรมวิธีไมแตกตางกันทางสถิติ โดยพบวามีน้ําหนักผลเฉลี่ยตอตน 9.50-
21.6 กิโลกรัม โดยการราดสารคลอเรตรวมกับการพน GA3 และแคลเซียม-โบรอน มีแนวโนมมีน้ําหนักผลเฉลี่ยตอตน
มากกวากรรมวิธีอื่น ๆ 
สภาพที่ดอน  น้ําหนักผลเฉลี่ยตอตนมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการราดสารคลอเรตรวมกับการพนแคลเซียม-
โบรอน มีน้ําหนักผลเฉลี่ยตอตนมากที่สุด รองลงมาเปนการราดสารคลอเรตรวมกับการพนพาโคลบิวทราโซลและการ
ราดสารคลอเรตรวมกับการพน GA3 และการราดสารคลอเรตเพียงอยางเดียว (กรรมวิธีควบคุม) มีน้ําหนักผลเฉลี่ยตอ
ตนนอยที่สุด 
 
ขนาดของผล (น้ําหนักผลเฉลี่ย ความกวางและความยาวผล) 
ป 2550 
สภาพที่ลุม   การราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพนสารเคมีเพื่อเพิ่มการติดผลทุกกรรมวิธี มีขนาดของผล
ไดแก น้ําหนักผล ความกวาง และความยาวผลมากกวาการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตเพียงอยางเดียว (กรรมวิธี
ควบคุม) อยางแตกตางกันทางสถิติ โดยการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพนพาโคลบิวทราโซลมีขนาดของ
ผลใหญที่สุด และการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตเพียงอยางเดียวมีขนาดของผลเล็กที่สุด 
สภาพที่ดอน    ขนาดของผลไดแก  น้ําหนักผลเฉลี่ย ความกวางและความยาวของผล ทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติ แตการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพนพาโคลบิวทราโซล มีแนวโนมขนาดของผลใหญที่สุด 
และการราดสารโพแทสเซียมคลอเรต (กรรมวิธีควบคุม) มีแนวโนมขนาดผลเล็กที่สุด  
ป 2551 
สภาพที่ลุม  ขนาดของผลทุกกรรมวิธีของลําไยในสภาพที่ลุมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการราดสารโพแทสเซียม
คลอเรตรวมกับการพนสารเคมีเพื่อเพิ่มเปอรเซ็นตติดผลทุกกรรมวิธีมีขนาดของผลใหญกวา การราดสารโพแทสเซียม
คลอเรตเพียงอยางเดียว (กรรมวิธีควบคุม)   
สภาพที่ดอน  ขนาดของผลทุกกรรมวิธีมีความแตกตางกันทางสถิติเชนเดียวกันกับในสภาพที่ลุม โดยการราดสาร
โพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการพนสารเคมีเพื่อเพิ่มเปอรเซ็นตการติดผลทุกกรรมวิธี มีขนาดของผลใหญกวาการราด
สารโพแทสเซียมคลอเรตเพียงอยางเดียว (กรรมวิธีควบคุม) 
 
คุณภาพของผล  ไดแก ความหนาเปลือก  ความหนาเนื้อและเปอรเซ็นตบริกซ 
ป 2550 
สภาพที่ลุม   ความหนาของเปลือกลําไยไมแตกตางกันทางสถิติ แตความหนาของเนื้อผลและเปอรเซ็นตบริกซ มีความ
แตกตางกันทางสถิติ โดยการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการใชสารเคมีเพิ่มการติดผล ทุกกรรมวิธีมีความ
หนาเนื้อผลมากกวาการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตเพียงอยางเดียว (กรรมวิธีควบคุม) และการราดสารโพแทสเซียม
คลอเรตรวมกับการใชสารเคมีเพิ่มการติดผลยกเวนแคลเซียม – โบรอน มีเปอรเซ็นตบริกซมากกวาการราดสาร
โพแทสเซียมคลอเรตเพียงอยางเดียว  
สภาพที่ดอน   ความหนาเปลือกผล ความหนาของเนื้อผลและเปอรเซ็นตบริกซของลําไยทุกกรรมวิธีไมแตกตางกันทาง
สถิติ  
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ป 2551 
สภาพที่ลุม   คุณภาพของผลไดแกความหนาเปลือกผล  ความหนาเนื้อผล มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการราด
สารโพแทสเซียมคลอเรต (กรรมวิธีควบคุม) มีความหนาเปลือกมากที่สุดและการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับ
การพน GA3 มีความหนาเนื้อมากที่สุด แตเปอรเซ็นตบริกซนั้นพบวา ทุกกรรมวิธีไมแตกตางกันทางสถิติ  
สภาพที่ดอน   ความหนาของเปลือกผลไมแตกตางกันทางสถิติ แตความหนาของเนื้อผลมีความแตกตางกันทางสถิติ 
โดยการใชสารเคมีเพื่อเพิ่มการติดผลทุกกรรมวิธีมีความหนาเนื้อเฉลี่ยมากกวาการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตเพียง
อยางเดียว (กรรมวิธีควบคุม) สําหรับเปอรเซ็นตบริกซนั้น ทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นตบริกซไมแตกตางกัน โดยมี
เปอรเซ็นตบริกซ 20.1 – 21.7 เปอรเซ็นต 
 
วิจารณผลการทดลอง 

การชักนําใหลําไยมีการออกดอกติดผลในฤดูรอนพบวา การราดสารคลอเรตรวมกับการพนแคลเซียม-
โบรอน เพื่อชวยการติดผลจะมีจํานวนผลเฉลี่ยตอชอ เปอรเซ็นตการติดผล ผลผลิตตอตนมากที่สุดทั้งในสภาพที่ลุม
และที่ดอน ทั้งนี้เนื่องจากวา แคลเซียมและโบรอนเปนธาตุอาหารที่สงเสริมในดานการติดผล เนื่องจากแคลเซียมเปน
องคประกอบที่สําคัญของผนังเซลลคือสวนของ Calcium pectate ทําหนาที่คลายกาวเชื่อมผนังเซลลใหติดกัน ซึ่งทํา
ใหเซลลมีความแข็งแรง (ยงยุทธ, 2546) จากการทดลองของ ศุราณี (2540) พบวาสารละลายแคลเซียม-โบรอนที่พน
ตนมะมวงพันธุน้ําดอกไมทะวาย เบอร 4 ความเขมขน 0.5 – 2.0 มม./ล. ชวยเพิ่มเปอรเซ็นตความงอกของละออง
เกสรตัวผู ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งในการชวยเพิ่มในการติดผลและ Jutamanee et al., (2006) พบวา แคลเซียม-
โบรอนสามารถเพิ่มการติดผลของมะมวงพันธุน้ําดอกไม และจากการวิเคราะหดินของแปลงทดลองพบวา จะมี
อาการขาดธาตุแคลเซียมและโบรอนหรือบางแปลงมีการขาดธาตุโบรอน และจากการที่มีการติดผลมากขึ้น จึงทําให
มีผลผลิตมากขึ้น สําหรับการราดสารคลอเรตรวมกับการพนพาโคลบิวทราโซล ทําใหตนลําไยมีจํานวนผลเฉลี่ยตอชอ 
เปอรเซ็นตการติดผลและผลผลิตเฉลี่ยตอตนมากเปนอันดับสองรองจากการพนแคลเซียม-โบรอน ทั้งนี้เนื่องจากสาร
พาโคลบิว ทราโซลมีคุณสมบัติในการยับยั้งการสังเคราะหจิบเบอเรลลินตรงบริเวณใตเนื้อเยื่อปลายยอด (subapical 
meristem) โดยการขัดขวางการ oxidation ของ Kaurene ไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปน Kaurenoic acid อันเปน
สารที่จะเปลี่ยนไปเปนจิบเบอเรลลินชนิดตาง ๆ ตอไปในพืช ดังนั้นพืชที่ไดรับสารพาโคลบิวทราโซลจะมีปริมาณจิบ
เบอเรลลินลดนอยลง การแบงเซลลและขยายขนาดของเซลลก็ลดลง (Dalziel and Lawrence, 1984) และยังมี
คุณสมบัติไปเพิ่มปริมาณ tatal non-structural carbohydrate ทําให มีปริมาณอาหารมากพอสําหรับจํานวนดอกที่
เกิดขึ้นมาก ดังนั้นจึงสามารถเพิ่มเปอรเซ็นตการติดผลของแอปเปล ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองในหลายประเทศที่
พบวา การใหสารพาโคลบิวทราโซลกับแอปเปลทั้งทางดินและทางใบ จะเพิ่มเปอรเซ็นตการติดผลใหสูงขึ้น (Tukey, 
1981; Stinchcombe et al., 1984; Tymoszuk and Mika, 1986; Miller and Stietlik, 1986) ซึ่งสอดคลองกับการ
ทดลองของพิจิตร (2533) ที่มีการสารพาโคลบิวทราโซลทางใบกับแอปเปลพันธุ Ein Shemer ในชวง 2 สัปดาห
หลังจากกลีบดอกรวง พบวา มีเปอรเซ็นตการติดผลสูงกวาตนที่ไมไดรับสารแตกตางกันทางสถิต ิ 

ขนาดของผลลําไยที่ทําการราดสารคลอเรตรวมกับการพน GA3 ในชวงแทงชอดอก สารสกัดจากสาหราย
ทะเลและแคลเซียม-โบรอน ในชวงดอกเริ่มบานและการพนพาโคลบิวทราโซลในชวงดอกบาน จะมีขนาดใหญกวาผล
ลําไยที่เกิดจากตนที่ราดสารคลอเรตเพียงอยางเดียว ทั้งนี้เนื่องจากสารเคมีเหลานี้ บางชนิดเปนฮอรโมนที่ชวยขยาย
ขนาดของเซลล เชน GA3 ดังเชน การชวยขยายขนาดของผลองุน สม (พีรเดช, 2537) หรือกระตุนการเจริญเติบโต
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ของผล (สุรนันต, 2523) นภาและพิทักษ (2545) พบวา การใชแคลเซียม-โบรอน ราดลงดินที่ระดับความเขมขน 1.5 
กรัมตอตน มีแนวโนมเพิ่มน้ําหนักผลมะเขือเทศ  
 สําหรับคุณภาพของผลนั้นพบวา มีคุณภาพผลไมแนนอน เนื่องจากคุณภาพของผลขึ้นกับการดูแลรักษา
อื่นๆ เชน การใหปุย ใหน้ํามากกวาผลของสารเคมีที่ชวยเพิ่มการติดผล 
 
สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองชักนําใหลําไยมีการออกดอกติดผลและฉีดพนสารเคมีชนิดตาง ๆ เพื่อเพิ่มเปอรเซ็นตการ
ติดผลในชวงฤดูรอน (เมษายน) เปนเวลา 3 ป ณ สวนเกษตรกรจังหวัดเชียงใหมและลําพูน สามารถสรุปไดวา 

1. การราดสารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 50 กรัมตอเสนผาศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร รวมกับการพน
แคลเซียม-โบรอน ในชวงดอกบาน จํานวน 3 ครั้ง หางกัน 7 วัน จะทําใหตนลําไยมีจํานวนผลเฉลี่ยตอชอ เปอรเซ็นต
การติดผลและผลผลิตตอตนมากที่สุด 

2. การราดสารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 50 กรัมตอเสนผาศูนยกลางทรงพุม 1 เมตร รวมกับการพน
สารเคมีเพื่อเพิ่มการติดผลทุกชนิด ไดแก แคลเซียม-โบรอน, พาโคลบิวทราโซล, สารสกัดจากสาหรายทะเลและ GA3 

สามารถเพิ่มขนาดของผลลําไยใหมีขนาดใหญเมื่อเปรียบเทียบกับการราดสารคลอเรตเพียงอยางเดียว  
3. การราดสารโพแทสเซียมคลอเรตรวมกับการใชสารเคมีเพื่อเพิ่มการติดผลทุกชนิด ไมสามารถเพิ่ม

คุณภาพของผลลําไย 
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