
 

 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวจัิยท่ีเก่ียวของ 

  

 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมงานวิจัยและงานเขียนท่ีเกี่ยวของเพื่อนํามา

เปนแนวทางในการศึกษา แบงเปน 3 ตอนดังตอไปนี้ 

 1. ลักษณะและสภาพท่ัวไปของการผลิตลําไย 

 2. แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิตลําไยนอกฤดู 

 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ลักษณะและสภาพท่ัวไปของการผลิตลําไย 

 พงษศักดิ์ และคณะ (2542) กลาวถึงลําไยวาเปนไมผลยืนตนขนาดใหญปานกลาง ทรงพุม

กวางประมาณ 10 เมตร มีความสูงประมาณ 12 - 15 เมตร หากขยายพันธุดวยเมล็ดจะมีความสูงและ

พุมกวางถึง 20 – 25 เมตร ลําไยมีช่ือสามัญวา Longan จัดเปนพืชท่ีอยูในตระกูล Sapindaceae มีช่ือ

วิทยาศาสตรวา Euphoria Longana (L.) Cambess มีลักษณะคลายล้ินจี่แตใบเล็กกวา ผลจะสุกภายใน 

7 เดือน ผลมีสีเขียวอมเหลือง ผิวเรียบแตจะคอยๆ  มีสะเก็ดข้ึนทีละนอย และเม่ือสุกผลจะมีรูปราง

กลม เนื้อสีขาว มีรสหวานเหมือนน้ําผ้ึง จะติดชอประมาณ 20-30 ผลในหนึ่งชอ ลําไยเปนไมผลท่ี

สามารถเจริญเติบโตไดดีท่ีอุณหภูมิ 10 – 25 องศาเซลเซียส และประมาณน้ําฝนปานกลาง         

(1000 – 1200 มิลลิเมตรตอป) พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกลําไยไดแกจังหวัดทางภาคเหนือของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน จัดเปนพื้นท่ีปลูกลําไยมากท่ีสุด จากพื้นท่ี

รวมท้ังหมดของประเทศ 481 ,833 ไร พื้นท่ีปลูกลําไยในจังหวัดเชียงใหมและลําพูนคิดเปนรอยละ 

71.04 ของประเทศ คือ 328,329 ไร ในทางเศรษฐกิจลําไยเปนพืชท่ีสรางรายไดใหแกเกษตรกรและ

ประเทศไทยเปนอยางมาก โดยสามารถแปรรูปและสงออกไปตางประเทศไดเปนอยางดี ตลาดใหญ

ของลําไย ไทย  ไดแก ฮองกง สิงคโปรและจีน  จากความสําคัญของลําไยดังกลาวนี้ไดสงผลให

กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชยไดจัดใหลําไยเปนไมผลยอดเยี่ยม           

(Product Champion) เปนหนึ่งในส่ีสินคาเกษตรท่ีสําคัญ คือ ลําไย ทุเรียน ยางพารา และกลวยไม ซ่ึง

มีการผลักดัน สงเสริมพัฒนาการผลิต เพื่อสามารถแขงขันเชิงอุตสาหกรรมกับตางประเทศไดตอไป 

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2551) ประเทศไทยผลิตลําไย ป 2545-2549 เฉล่ียปละ 

418,302 ตัน โดยป 2550 มีผลผลิต 495, 000  ตัน แหลงผลิตท่ีสําคัญ ไดแก เชียงใหม ลําพูน 
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ปริมาณรอยละ 67 ของผลผลิตท้ังประเทศรองลงมาไดแก เชียงราย พะเยา จันทบุรี  ผลผลิตออกสู

ตลาดเดือน มิถุนายน – กันยายน 

ตารางท่ี 1 สถิติการผลิตลําไย ป 2545 - 2550 

ป ปริมาณ(ตัน) 

2545 429,518 

2546 396,323 

2547 597,272 

2548 712,178 

2549 471,892 

2550 495,000 

 วีรชัย (2538) กลาววาในทางการแพทยแผนโบราณจีนใชลําไยแหงเปนยา มีคุณสมบัติ

บํารุงหัวใจ  บํารุงเลือด บํารุงประสาท ชวยยอยและเปนอาหารบํารุงกําลัง  จึงเหมาะสําหรับผูท่ีมี

รางกายออนแอ  

 เสาวลักษณ ( 2527) ถ่ินกําเนิดของลําไยสันนิษฐานวาอยูในประเทศจีนตอนใต  เนื่องจากมี

การปลูกกันมานานหลายพันป มีการปลูกกันมากในมณฑลฟูเกี้ยน กวางตุง  กวางสี ไตหวัน และ  

เสฉวน โดยมีศูนยกลางอยูท่ีมณฑลฟูเกี้ยน 

 พิชัย (2529 :3) กลาววาลําไยเปนไมผลท่ีพบท่ัวไปในเขตรอนและกึ่งรอนของเอเชีย เปนไม

ผลพื้นเมืองของอินเดีย พมา เกาะมลายู  และประเทศจีนตอนใต มีการปลูกอยางแพรหลายไปยังเขต

รอนของอเมริกา ทางตอนใตของแคริฟอรเนีย  และฟลอลิดา  ลําไยเปนไมพื้นเมืองของประเทศจีน

ตอนใต ชาวจีนไดปลูกลําไยมาเปนเวลาหลายพันปแลวควบคูกันไปกับการปลูกล้ินจี่ 

 เล็ก (2528) กลาววาในราวป พ.ศ. 2439 มีชาวจีน ผูหนึ่งนํากิ่งตอนลําไย 5 กิ่ง จากประเทศ

จีนมาถวายเจาดารารัศมี  พระชายาของพระบาทสมเด็จ-พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5        

เจาดารารัศมี  ไดแบงลําไยเอาไวปลูกท่ีกรุงเทพฯ 2 กิ่ง สวนอีก 3 กิ่งไดมอบใหเจานอยตั๋น ณ  

เชียงใหม ผูเปนนองชายนําไปปลูกท่ีเชียงใหม ณ บานน้ําโทง ตําบลสบแมขา  อําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหมตอมาไดแพรกระจายพันธุ ไปยังจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง 

  พาวิน (2543) กลาววาลําไยเปนไมขนาดกลางถึงใหญอายุยืน เปลือกสีเทา ใบใหญกวาล้ินจี่

เล็กนอย เจริญเติบโตแข็งแรงกวาล้ินจี่เล็กนอย ผลกลมหรือกลมเบ้ียว เนื้อในผลสีขาว หรือขาวนวล

ใส เนื้อในทํานองเดียวกับล้ินจี่ คือมีเปลือกเกล้ียง ช้ันนอกหุมเนื้อใน เนื้อในหุมเมล็ด ซ่ึงลอนจาก

เมล็ดเหมือนล้ินจี่เนื้อหนาบางกรอบ หรือแฉะผลใหญหรือเล็ก เมล็ดใหญหรือเล็ก  รสหวานหรือ

หวานจัดแลวแตชนิดพันธุ ลําไยออกดอกชากวาล้ินจี่ และแกชากวาล้ินจี่ การขยายพันธุลําไย 
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สมัยกอนนิยมใชวิธีการเพาะจากเมล็ดทําใหเกิดการกลายพันธุ และมีการเพาะวิธีอ่ืนๆเพิ่มข้ึน ซ่ึง

ตอมาจึงไดมีการขยายพันธุโดยใชกิ่งตอน 

 ลําตน  เปนไมยืนตนผลัดใบ ลําไยปาเม่ือเติบโตเต็มท่ีจะมีความสูงถึง 30-40 ฟุต ตนท่ี

ขยายพันธุดวยเมล็ดมีตนตรง ความสูงประมาณ 10-15 เมตร แตตนท่ีขยายพันธุดวยการตอนกิ่ง

มักจะแตกกิ่งกานสาขาใกล  ๆ กับพื้น ทรงพุมตนสวยงาม มีการแตกกิ่งกานสาขาดี  เนื้อไมเปราะทํา

ใหกิ่งหักงายกวาตนล้ินจี่ เปลือกลําตนขรุขระ มีสีน้ําตาลหรือสีเทา 

 ใบ ใบลําไยเปนใบรวมท่ีประกอบดวยใบยอยอยูบนกานใบรวมกับ ( Pinnately Compound 

Leaves) มีปลายใบเปนคู มีใบยอย 2-5 คูใบรวมมีความยาว 20-30 เซนติเมตร ใบยอยเรียงตัวสลับ

หรือเกือบตรงขามความกวางของใบยอย 3-6 เซนติเมตร ยาว 7-15 เซนติเมตร รูปรางใบเปนรูปรี

หรือรูปหอก สวนปลายใบและฐานใบคอนขางปาน  ใบดานบนมีสีเขียวเขม กวาดานลาง ผิวดานบน

เรียบ สวนผิวดานลางสากเล็กนอย ขอบใบเรียบไมมีหยัก ใบเปนคล่ืนเล็กนอยและเห็นเสนใบแขนง  

(Vein) แตกออกจากเสนกลางใบชัดเจนและมีจํานวนมาก  

 ดอก  ดอกเปนชอแบบ Compound Dichasia ท่ีมีการจัดเรียงแบบ Panicle ซ่ึงพบท่ีปลายกิ่ง

ท้ังตายอดและตาขางท่ีอยูใกลยอด ชอดอกของลําไยมีลักษณะของชอดอกแตกตางกันได 3 แบบ คือ 

แบบท่ี 1 ชอดอกมีแกนกลางยาวแลวมีแขนงแตกยอยออกทางดานขางรอบแกน แบบท่ี 2 ชอดอกไม

มีแกนกลางแตจะเปนแกนส้ันๆ มากกวาหนึ่งแกน  และมีการเจริญของกิ่งแขนงยาวออกมาใกลเคียง

กัน หรือยาวกวาแกนกลาง และแบบท่ี 3 ชอดอกมีใบเล็กๆ ออกมาแซมสลับกับแขนงยอยของชอ

ดอก ชอดอกของลําไยมีความยาว 8.0-44.0 เซนติเมตร กวาง 12.0-50.0 เซนติเมตร ภายในหนึ่งชอ

ดอกมีดอกแยกตามเพศได 3 ชนิด คือ ดอกเพศผู ดอกเพศเมีย  และดอกกะเทยหรือดอกสมบูรณเพศ

โดยจะอยูรวมกันบนชอเดียวกัน สําหรับดอกสมบูรณเพศ  จะมีรังไขพองเปนกระเปราะคอนขาง

กลม ขนาดเล็กกวารังไขดอกเพศเมีย และยอดเกสรตัวเมียจะส้ัน  

 ผล รูปรางผลรีจนถึงรูปไข มีขนาดแตกตางกันตามพันธุและตามความสมบูรณของต นมี

เสนผาศูนยกลาง 1.0-3.4 เซนติเมตร เปลือกมีสีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง  หรือน้ําตาลปนเขียว ผิว

เปลือกเรียบกวาล้ินจี่  เนื้อรับประทานท่ีอยูระหวางเปลือกและเมล็ด  เปนสวนท่ีเจริญมาจากเนื้อเยื่อ

ตรงบริเวณฐานหรือกานของเมล็ดท่ีเจริญข้ึนมาโอบเมล็ดเอาไว เนื้อของลําไยมีลักษณะเปนวุนสีขาว 

มีรสหอมหวาน และกรอบ  

 เมล็ด   มีลักษณะกลมจนถึงกลมแบน เม่ือยังไมแกมีสีขาวแลวคอย ๆ เปล่ียนเปนสีดํามัน  

สวนของเมล็ดท่ีติดกับข้ัวผล มีลักษณะเปนวงกลมสีขาว อยูบนเมล็ด ( Placenta) คลายตามังกร 

(Dragon's Eye) วงสีขาวจะมีขนาดเล็กหรือใหญตางกันไปตามพันธุ  
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 วิจิตร (2526) กลาววา ลําไยสามารถข้ึนไดดีในดินแทบทุกชนิด แมกระท่ังดินลูกรังแตดินท่ี

ลําไยชอบมาก คือดินรวนปนทราย และดินตะกอน ซ่ึงเกิดจากตะกอนกรวด หิน ดิน ทราย 

อินทรียวัตถุท่ีน้ําพัดพามาเกิดการทับถมของอินทรียวัตถุ ซ่ึงจะสังเกตไดจากตนลําไยท่ีปลูกตามท่ี

ราบลุมแมน้ําปง ในเขตจังหวัดเชียงใหม ลําพูน เจริญงอกงามและใหผลผลิตดี ดินท่ีปลูกลําไยควรมี

หนาดินลึก การระบายน้ําดี สําหรับคาของความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 6 

 พาวิน (2543)  กลาววาโดยท่ัวไปลําไยตองการอากาศคอนขางเย็น อุณหภูมิท่ีสามารถเติบโต

ไดอยูระหวาง 4 – 30 องซาเซลเซียส และตองการอุณหภูมิต่ํา (10 – 20 องซาเซลเซียส) ในฤดูหนาว

ชวงหนึ่งคือประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมเพื่อการออกดอก  ซ่ึงจะสังเกตวาถาปไหนอากาศ

หนาวเย็นนานๆโดยไมมีอากาศอบอุนเขามาแทรกลําไยจะออกดอกติดผลดี  2น้ําและความช้ืน  2 น้ํา

เปนส่ิงจําเปนในการเจริญเติบโตของตนลําไยในแหลงปลูกลําไย ควรมีปริมาณน้ําฝนอยูในเกณฑ

เฉล่ียประมาณ 1,250 มิลลิเมตรตอป และควรมีการกระจายตัวของฝนดีประมาณ 100 - 150 วันตอป 

แตอยางไรก็ตามในบางชวงลําไยตองการน้ํานอย คือในชวงกอนออกดอกแตในชวงออกดอกติดผล

ลําไยตองการน้ํามาก 2แสง แหลงปลูกลําไยตองโลงแจง2

 ประยงค (2542: 1 - 2) กลาววาจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม เปนแหลงท่ีปลูกลําไย

พันธุดีมากท่ีสุดในประเทศไทย กําเนิดลําไยพันธุดีหรือท่ีชาวบานเรียกวา “ลําไยพันธุกะโหลก ” 

ลําไยเทาท่ีพบในประเทศไทยแบง 4 กลุม คือ ลําไยปา ลําไยพื้นเมือง (ลําไยกระดูก) ลําไยพันธุดี 

(ลําไยกะโหลก) และลําไย เครือ (ลําไยชลบุรี)  ลําไยพันธุพื้นเมืองเปนลําไยท่ีมีผลเล็ก ออกผลดก

เปนพวงมีหลากหลายชนิดแตเรียกรวมๆ กันวาลําไยเมือง (ลําไยพันธุพื้นเมือง , ลําไยกระดูก) พบ

เห็นอยูท่ัวไปในภาคเหนือและเหลือนอยเต็มทีเพราะไมนิยมปลูกและไมมีราคา   ลําไยท่ีนิยมปลูก

มากท่ีสุดในขณะนี้คือ ลําไยพันธุกะโหลก กลุมลําไยอีดอหรือถาจะเรียกแบบเมืองเหนือก็ตอง

เรียกวา พันธุอีดอ ซ่ึงไมใชคําหยาบคายอะไร พืชพันธุใดท่ีเปนพันธุเบาออกกอนเขา ภาษาเหนือจะ

เรียกวา พันธุดอท้ังนั้น  พันธุลําไยท่ีพบในปจจุบันอาจแบงได 2 ชนิด ตามลักษณะการเจริญเติบโต 

ลักษณะผล เนื้อ เมล็ด และรสชาติ  

 มีแสงแดดสองตลอดเวลา 

 1. ลําไยเครือหรือลําไยเถา  มีลําตนเล้ือยคลายเถาวัลย มีผลเล็ก เมล็ดโต เนื้อผลมีกล่ินคลาย

กํามะถัน ปลูกไวเปนไมประดับมากกวารับประทาน 

 2. 2ลําไยตน แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 2

 1) 

1) ลําไยพันธุพื้นเมือง  2) ลําไยกะโหลก มีอยูหลาย

พันธุ ดังนี้ 

พันธุดอ หรืออีดอ 2 เปนลําไยพันธุเบา คือออกดอกและเก็บผลกอนพันธุอ่ืนชาวสวนนิยม

ปลูกมากท่ีสุดราคาดี เปนพันธุท่ีเจริญเติบโตดี  โดยเฉพาะในดินอุดมสมบูรณ  และมีน้ําพอเพียง  ทน

แลงและทนน้ําไดดีปานกลาง พันธุดอแบงตามสีของยอดออนได 2 ชนิดคือ 
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 2- อีดอยอดแดง 2

 2

  เจริญเติบโตเร็วมากเม่ือเปรียบเทียบกับอีดอยอดเขียว ลําตนแข็งแรงไมฉีก

หักไดงาย เปลือกลําตนสีน้ําตาลปนแดง ใบแบนสีแดงปจจุบันดอยอดแดงไมคอยนิยมปลูก  

เนื่องจากออกดอกติดผลไมดี และเม่ือผลเร่ิมสุกถาเก็บไมทันผลจะรวงเสียหายมาก 

- อีดอยอดเขียว  2

 

มีลักษณะตนคลายอีดอยอดแดง แตใบออนเปนสีเขียว ออกดอกติดผลงาย 

แตอาจไมสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ลําไยพันธุอีดอยังแบงตามลักษณะของกานชอผลได 2 ชนิด คือ อี

ดอกานออน เปลือกของผลจะบาง และอีดอกานแข็ง เปลือกผลจะหนาผลขนาดคอนขางใหญ ทรง

ผลกลมแปน เบ้ียวยกบาขางเดียว ผิวสีน้ําตาล มีกระหรือตาหาง สีน้ําตาลเขม เนื้อคอนขางเหนียว สี

ขาวขุน เมล็ดขนาดใหญปานกลางรูปรางแบนเล็กนอย 

2) พันธุชมพูหรือสีชมพู 2 เปนลําไยพันธุกลาง มีรสชาดดี นิยมรับประทาน ทรงพุมตนสูง

โปรง กิ่งเปราะหักงาย การเจริญเติบโตดี ไมทนแลง เกิดดอกติดผลงายปานกลาง การติดผลไม

สมํ่าเสมอ ชอผลยาว ผลขนาดใหญปานกลาง ทรงผลคอนขางกลม เบ้ียวเล็กนอย ผิวสีน้ําตาลอมแดง 

ผิวเรียบ มีกระสีคลํ้าตลอดผล เปลือกหนา แข็งและเปราะ เนื้อหนาปานกลาง นิ่มและกรอบ สีชมพู

เร่ือๆ ยิ่งผลแกจัดสีของเนื้อยิ่งเขม เนื้อลอน รสหวาน กล่ินหอม เมล็ดคอนขางเล็ก 

 3) พันธุแหว  หรืออีแหว  2

 

เปนลําไยพันธุหนัก ลําตนไมคอยแข็งแรง เปลือกลําตนสีน้ําตาล

ปนแดงเขียว เปนพันธุท่ีเจริญเติบโตดีมาก ทนแลงไดดี พันธุแหวแบงไดเปน 2 ชนิด คือแหวยอด

แดงและแหวยอดเขียว ลักษณะแตกตางกันท่ีสีของใบออนหรือยอด แหวยอดแดงมีใบออนเปนสี

แดง แหวยอดเขียวมีใบออนหรือยอดเปนสีเขียว เกิดดอกและติดผลคอนขางยากอาจใหผลเวนป ชอ

ดอกส้ัน ขนาดผลในชอมักไมสมํ่าเสมอกัน ผลขนาดใหญหรือปานกลาง ทรงผลกลมและเบ้ียว ฐาน

ผลบุม ผิวสีน้ําตาล มีกระสีคลํ้าตลอดผล เปลือกหนา เนื้อหนาแนน แหงและกรอบ สีขาวขุน รส

หวานแหลม กล่ินหอม มีน้ําปานกลาง เมล็ดขนาดคอนขางเล็ก แหวยอดแดงจะออกดอกงายกวา

แหวยอดเขียว และมีเนื้อสีคอนขางขุนนอยกวา และมีปริมาณน้ํามากกวาแหวยอดเขียว 

4) พันธุเบ้ียวเขียวหรืออีเบ้ียวเขียว   2

 

เปนลําไยพันธุหนักเจริญเติบโตดี ทนแลงไดดีแตมัก

ออนแอตอโรคพุมไมกวาด เกิดดอกยาก มักเวนป ชอผลหลวม สีของผลเม่ือมีขนาดเล็กสีเขียวพันธุ

เบ้ียวเขียว แบงไดเปน 2 ชนิด เบ้ียวเขียวกานแข็ง (เบ้ียวเขียวปาเสา) และเบ้ียวเขียวกานออน  (เบ้ียว

เขียวปาแดด) เบ้ียวเขียวกานแข็งใหผลไมดกแตขนาดผลใหญมาก แตติดผลนอยไมคอยนิยมปลูก 

สวนเบ้ียวเขียวกานออนใหผลดกเปนพวงใหญ ผลมีขนาดใหญ ทรงผลกลมแบนและเบ้ียวมากเห็น

ไดชัด ผิวสีเขียวอมน้ําตาล ผิวเรียบ เปลือกหนาและเหนียว เนื้อหนาแหงกรอบลอนงาย สีขาว มีน้ํา

นอย รสหวานแหลม กล่ินหอม เมล็ดคอนขางเล็ก 

5) พันธุใบดําหรืออีดําหรือกะโหลกใบดํา 2 เปนลําไยพันธุกลาง ออกดอกติดผลสมํ่าเสมอ

เจริญเติบโตดีมาก ทนแลงและน้ําไดดี ขอเสียคือ ผลโตเต็มท่ีจะเล็กกวาพันธุอ่ืนๆ มีผลขนาดใหญ
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ปานกลาง คอนขางกลม แบนและเบ้ียวเล็กนอย ผิวสีน้ําตาล ผิวขรุขระ เปลือกหนาและเหนียว 

ทนทานตอการขนสง เนื้อหนาปานกลาง สีขาวครีม รสหวาน เมล็ดขนาดเล็ก รูปรางคอนขางยาว

และแบน 

 6) พันธุแดงหรืออีแดงกลม 2

 

เปนลําไยพันธุกลาง ผลกลม เนื้อมีกล่ินคาวคลายกํามะถัน ทํา

ใหคุณภาพไมคอยดี การเจริญเติบโตดีปานกลาง ไมทนแลง และไมมีน้ําขังจึงลมงาย มักยืนตายเม่ือ

เกิดสภาพน้ําขัง หรือปท่ีติดผลดก พันธุแดงแบงไดเปน 2 ชนิด คือ แดงเปลือกหนา และแดงเปลือก

บาง พันธุแดงเกิดดอกและติดผลงาย ติดผลคอนขางคงท่ี ผลขนาดใหญปานกลาง ขนาดผลคอนขาง

สมํ่าเสมอ ทรงผลกลม ผิวสีน้ําตาลอมแดง ผิวเรียบ เปลือกบาง เนื้อหนาปานกลาง สีขาวครีมเนื้อ

เหนียว มีน้ํามากจึงมักแฉะ เมล็ดรูปรางปอม จุกใหญมาก แดงเปลือกหนามีขนาดผลใหญกวา 

เปลือกหนากวา เนื้อหนากวา สวนลักษณะอ่ืนๆ คลายคลึงกัน 

7) พันธุอีเหลืองหรือเหลือง  มีทรงพุมคอนขางกลม 2

 

 ออกผลดก กิ่งเปราะจึงหักงายเม่ือมีผล

ดกมากๆ ผลคอนขางกลม เนื้อสีขาวนวล เมล็ดกลม 

8) พันธุพวงทอง 2

 

เปนพันธุท่ีชอดอกขนาดใหญกวาง ผลทรงคอนขางกลมและเบ้ียวเล็กนอย 

ผิวสีน้ําตาลมีกระสีน้ําตาล เนื้อหนา กรอบ สีขาวครีม รสหวาน เมล็ดขนาดปานกลางและแบน 

9) พันธุเพชรสาครทวาย  2

 

จัดวาเปนลําไยพันธุทวายคือ สามารถออกดอกมากกวาหนึ่งคร้ัง

ตอป มีใบขนาดเล็ก เรียวแหลม ออกดอกและใหผลผลิตปละ 2 รุน คือ รุนแรกออกดอกราวเดอืน

ธันวาคม - มกราคม และเก็บผลไดประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน รุนท่ีสองออกดอกราวเดือน

กรกฎาคมถึงสิงหาคม เก็บเกี่ยวผลไดในเดือนธันวาคม – มกราคม ผลกลม เปลือกบาง เนื้อมีสีขาว

ฉํ่าน้ํา 

10) พันธุปูมาตีนโคง 2

 

มีผลสวยมาก ขนาดใหญ สีเขียวใหผลดก แตคุณภาพและรสชาติไมดี 

กล่ินคาว ปจจุบันพันธุนี้ลดลงเปนอยางมาก คงมีแตสวนเกาๆ ซ่ึงมีเพียงบางตนเทานั้น 

11) พันธุตลับนาค 2

 พาวิน (2550) กลาววาดานแนวทางการโซนนิ่งลําไยนั้นตองมีการศึกษาและรวมทําความ

เขาใจกับเกษตรกรผูผลิต  ท้ังนี้เพื่อลดความเส่ียงและหาความเหมาะสมในหลายๆดาน เชน  ลักษณะ

ภูมิประเทศอยางพื้นท่ีเหมาะสมควรจะเปนสภาพท่ีดอนไมมีน้ําทวมขัง และชวงเวลาท่ีผลผลิตออกสู

ตลาดอยางฤดูฝนจะมีการใชสารควบคุมการออกดอก หรือการตรวจสอบสภาพดินดวยการวิเคราะห

สภาพดินในพื้นท่ีนั้นๆกอนการปลูก  ซ่ึงหากขาดธาตุอาหารท่ีสําคัญก็ตองมีการเติมลงไปในดิน  แต

หากสภาพดินมีธาตุอาหารสําคัญเพียงพออยูแลวเกษตรกรก็ไมจําเปนตองใสปุยเพิ่มข้ึนไปอีก  หรือ

การบริหารการจัดการอยางเร่ืองเล็กๆเชน ไมคํ้าผลของลําไย ท่ีสามารถลดจํานวนลงไดหากมีการตัด

แตงกิ่งใหเตี้ยลงและสงตอไปยังโซนของการผลิตลําไยท่ีตองการใชงานกอนดวยวิธีการเหลานี้จะทํา

ผลขนาดใหญ คอนขางกลม ผิวเปลือกเรียบ เนื้อหนา สีขาวใส เมล็ด 
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ใหสามารถลดคาใชจายลงไปได  ซ่ึงกลุมเกษตรกรผูผลิตลําไยท่ีประสบความสําเร็จนั้นลวนมาจาก

การศึกษาหาความรูและทดลองปฏิบัติส่ิงเหลานี้ท้ังหมด 

พาวิน(2537) และ พาวิน( 2539) ไดศึกษาถึงวิธีการขยายพันธุลําไยในประเทศไทย พบวา 

วิธีการขยายพันธุโดย การตอนกิ่ง เปนวิธีท่ีนิยมมากท่ีสุด  เพราะเปนวิธีท่ีงายและไดพันธุตรงตาม

พันธุแตมีขอเสียคือตนไมมีรากแกวจึงมักโคนลมเม่ือมีลมพายุการขยายพันธุลําไยในตางประเทศ

เชนสาธารณรัฐประชาชนจีนและเวียดนามนิยมขยายพันธุลําไยโดยวิธีการตอกิ่งการขยายพันธุลําไย

นอกเหนือจากการตอนและตอกิ่งแลว ลําไยสามารถขยายพันธุโดยวิธีอ่ืนเชนการตัดชําและทาบกิ่ง 

1. การขยายพันธุโดยการตัดชํา   เปนวิธีท่ีทําไดงาย รวดเร็ว และขยายพันธุไดในปริมาณท่ี

มาก การเลือกกิ่งตัดชํา ควรเลือกกิ่งท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.5 - 1.0 เซนติเมตรความ

ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร และมีใบติดประมาณ 2 - 3 ใบรวมนํากิ่งดังกลาวมาปกชําในกระบะหรือ

ถุงพลาสติกท่ีบรรจุข้ีเถาแกลบรดน้ําใหช้ืนจากนั้นนํากิ่งท่ีชําเสร็จไปใสในถุงพลาสติกใสขนาดใหญ

เก็บไว ในรมใหมีแสงแดดผานไดประมาณ 25 % ท้ิงไวประมาณ 2 เดือน กิ่งตัดชําจะเร่ิมออกราก  

เม่ือรากเดินเต็มถุง  ซ่ึงจะสังเกตจากรากท่ีโผลออกจากขางถุงจึงคอยยายลงชําในถุงอีกคร้ังหนึ่ง  มี

การทดลองควั่นกิ่งท้ิงไว 30 วัน จากนั้นตัดกิ่งมาจุมในสาร NAA ความเขมขน 10,000มก./ล และ

นําไปตัดชําพบวาจํานวนกิ่งท่ีเกิดรากและจํานวนรากตอกิ่งเพิ่มมากข้ึน  

 2. การขยายพันธุโดยการตอนกิ่ง เปนวิธีขยายพันธุท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดเนื่องจากการ

ตอนกิ่งเปนวิธีท่ีงาย  ตนท่ีไดไมกลายพันธุ เทคนิคและข้ันตอนในการปฏิบัติมีดังนี้ การชํากิ่งตอน

ลําไย มีข้ันตอนดังนี้ 

 - เลือกตนพันธุท่ีออกดอกติดผลดี ปราศจากโรค โดยเฉพาะโรคพุมไมกวาด 

 - เลือกกิ่งท่ีตั้งตรง  แตถาเปนกิ่งนอนก็ใชได แตการเกิดรากจะเกิดเฉพาะดานลาง  ขนาด

ความยาวของกิ่งยาวประมาณ 75 - 100 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของกิ่ง 1.5 - 2.0 เซนติเมตร 

 - ใชมีดควั่นกิ่ง 2 รอยหางกันประมาณ 1 นิ้ว หรืออาจควั่นรอยเดียวจากนั้นใชคีมปากจิ้งจก

คีบแลวบิดรอยท่ีควั่น โดยไมจําเปนตองใชมีดกรีดลอกเปลือกออก สวนของเนื้อเยื่อเจริญ จะถูกขัดถู

ทําลายไปดวย  

 - หุมรอยควั่นท่ีลอกเปลือกแลวดวยดินเหนียวและกาบมะพราว  หลังจากนั้นจึงหุมดวย ผา

พลาสติก มัดกระเปาะหัวทายดวยเชือกฟางหรือตอก  หุมดวยขุยมะพราวช้ืนท่ีอัดในถุงขนาด 4 x 6 

นิ้ว ใชมีดผากลางถุงและหุมรอยควั่นประมาณ 30 วัน รากจะเร่ิมงอกเม่ือเห็นรากมี  สีขาวและมี

ปริมาณมากจึงคอยตัดมาชํา ในการตอนกิ่งเพื่อการคา มักจะเร่ิมทําในเดือนพฤษภาคม ซ่ึงกิ่งตอนชุด

นี้จะสามารถนําไปปลูกไดในกลาง ๆ ฤดูฝนในปเดียวกัน การชํากิ่งตอนลําไย 
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 3.  การขยายพันธุโดยการตอกิ่ง   ปจจุบันชาวสวนปลูกลําไยดวยกิ่งตอนจึงทําใหเกิดปญหา

การโคนลม เนื่องจากลมพายุ  ท้ังนี้เนื่องจากระบบรากของลําไยท่ีไดจากการตอนกิ่งเปนระบบราก

พิเศษ เจริญแผกวางไปในแนวนอนและจากการสังเกตรากของลําไยจะมีนอย  ประกอบกับลําไยมี

ทรงพุมทึบและกวางในปท่ีลําไยติดผลมาก ๆ  เม่ือเกิดลมพายุจึงมักจะโคนลมงาย ปหนึ่งๆพบวามี

ลําไยถูกพายุโคนลมเปนจํานวนมาก  วิธีการท่ีนาจะสามารถแกไขปญหานี้ไดทางหนึ่ง  คือการปลูก

ลําไยดวยกิ่งพันธุท่ีขยายพันธุโดยการตอกิ่ง  ซ่ึงใชตนตอท่ีมีระบบรากแกวสามารถหยั่งลึกลงไปใน

ดิน นอกจากนี้ การตอกิ่งยังมีประโยชนในดานการศึกษาถึงอิทธิพลของตนตอท่ีมีตอกิ่งพันธุดี เชน  

อาจมีผลตอขนาดของทรงพุม และคุณภาพของผลลําไย การขยายพันธุโดยวิธีการตอกิ่งจะตองมีการ

เตรียมตนตอและขยายพันธุดี 

 การดูแลรักษาตนลําไยในระยะท่ียังไมใหผล   

 1. การทํารม ในแหลงปลูกลําไยท่ีมีน้ําไมเพียงพอ และมีลมพัดแรงตลอดเวลา  ควรทํารมเงา

ใหกับตนลําไยท่ีปลูกใหม โดยนําฟางขาวหรือหญาคามาสานเปนแผง  แลวนําไปบังรมใหกับตน

ลําไย หรือใชทางมะพราวพรางแสงก็ได เม่ือตนตั้งตัวไดดีคอยนําเอาท่ีบังรมออก  

 2. การใหน้ํา  ลําไยตนเล็กควรมีการใหน้ําอยางสมํ่าเสมอ ประมาณสัปดาหละคร้ัง  ท้ังนี้

จะตองดูความช้ืนของดินเปนหลัก  

 3. การใหปุย เม่ือตนพันธุตั้งตัวได สังเกตจากการแตกยอดใหม ควรใสปุยอินทรีย เชน  ปุย

หมัก หรือปุยคอกเกาๆ และใหปุยวิทยาศาสตร สูตร 15-15-15 อัตรา 100-1,000 กรัม/ตัน/ป แบงใส

หลายๆ คร้ัง  ในระยะท่ียังไมใหผลผลิตนั้นจะตองใหปุยเม่ือไรก็ได  อาจใหปุยพรอมกับการใหน้ํา

เกษตรกรชาวสวนลําไย จังหวัดลําพูน  ท่ีอยูในสภาพพื้นท่ีลุมท่ีปลูกลําไยแบบยกรองจะปลูกลําไย

ตรงกลางแปลงและรอบๆ  แปลงจะทําการปลูกผักชนิดตางๆ เชน ผักกาด ผักคะนา พริก เปนตน  

การปลูกพืชผักดังกลาวจะตองมีการใหน้ําและปุยอยูตลอดเวลา  ทําใหลําไยไดรับน้ําและปุยตลอด  

ผลท่ีตามมาคือลําไยมีอัตราการรอดตายสูงและมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  ปหนึ่งแตกใบได 4-5 

คร้ังและบางตนสามารถใหผลผลิตไดในปท่ีสอง และสวนใหญจะเร่ิมใหปท่ีสาม 

 4. การคลุมดิน  มีวัตถุประสงค เพื่อปองกันการระเหยของน้ําจากดินและปองกันวัชพืช  

นอกจากนี้ยังมีผลตออุณหภูมิบริเวณรอบๆ โคนตน  คือทําใหอุณหภูมิไมสูงเกินไปในเวลากลางวัน 

และใหความอบอุนในเวลากลางคืน วัสดุท่ีใชคลุมดิน ไดแก ฟางขาว เศษหญา เปนตน วัสดุดังกลาว

เม่ือยอยสลายจะเปนปุยใหกับตนลําไย (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม, 2550) 

 การดูแลรักษาลําไยท่ีใหผลผลิตแลว 

 1. การใหน้ํา ชวงระยะเวลาท่ีสําคัญท่ีควรใหน้ํากับตนลําไย  ซ่ึงลําไยตองการน้ํามาก มี 2 

ชวงดวยกัน 
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 1) ชวงระยะเวลาการเจริญทางกิ่งใบ สวนใหญจะอยูในฤดูฝนโดยตลอด  การใหน้ําจึงไม

คอยมีความจําเปน เพราะมีน้ําฝนจากธรรมชาติชวย แตถาฝนท้ิงชวงจะตองมีการใหน้ําเพื่อไมใหการ

เจริญเติบโตหยุดชะงัก 

 2) ชวงระยะการออกดอกติดผล ระยะนี้จะตรงกับหนาแลง ท้ังความช้ืนในดินและในอากาศ

จะต่ําการใหน้ําจะเร่ิมเม่ือลําไยแทงชอดอกออกมาประมาณ  3-4นิ้ว โดยใหน้ําคร้ังแรกใหแตเพียง

เล็กนอย คร้ังตอไปจึงใหในปริมาณมากข้ึน และตองทําติดตอกันโดยตลอด  ปริมาณน้ําท่ีใหและชวง

ระยะเวลาตองเหมาะสมโดยสังเกตวาดินมีความช้ืนอยางสมํ่าเสมอ  หยุดใหน้ําเม่ือมีฝนตก ถาฝนท้ิง

ชวงถึงใหน้ําใหมอีก กอนการเก็บเกี่ยวประมาณ 2 สัปดาหควรงดการใหน้ําเพื่อใหลําไยมีคุณภาพ

ของผลดีในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ควรงดใหน้ํา  ท้ังนี้เพื่อใหลําไยหยุดการ

เจริญเติบโตทางกิ่งใบ และสะสมอาหารไวเพื่อการออกดอก 

 2. การใหปุย ลําไยเปนพืชท่ีออกดอกติดผลถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตใชเวลานาน 6 - 8 เดือน ทํา

ใหมีการใชอาหารจากตนเพื่อการเจริญเติบโตของดอกและผลมาก  นอกจากนี้เม่ือเก็บเกี่ยวผลผลิต

ธาตุอาหารก็ตองสูญเสียไปดวยระยะแรกของการพัฒนาของผลลําไยมีแนวโนมท่ีตองการธาตุ

ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมากกวาโพแทสเซียม  สวนระยะผลใกลสุกลําไยตองการธาตุ

โพแทสเซียมมากกวาธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส  นอกจากนี้ยังพบวาลําไยหนึ่งกิโลกรัมจะ

สูญเสียธาตุไนโตรเจน 2.23 กรัม ฟอสฟอรัส 0.32 กรัม และโพแทสเซียม 2.43 กรัม ดังนั้นการให

ปุยลําไยจังมีความจําเปนอยางยิ่งในรอบปอาจมีการให 4 คร้ัง ดังนี้  

 คร้ังท่ี 1 ใสหลังการเก็บเกี่ยว สูตร 20 -11- 11 หรือใช 15-15-15 อัตรา 1 - 2 กก./ตน รวมกับ

สูตร 46-0-0 พรอมกับปุยอินทรีย 3 - 5 ปบ เพื่อเรงการแตกใบออน  

 คร้ังท่ี 2 ในระยะกอนการออกดอก ปุยท่ีใชควรเปนสูตรท่ีมีตัวกลางและทายสูง ปุยทางดิน 

เชน 8-24-24 หรือ 12-24-12 อัตรา 1-2 กก./ตน ใสประมาณกลางเดือนตุลาคม 

 คร้ังท่ี 3 เม่ือลําไยแทงชอดอกยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ใสสูตร 25-7-7 หรือสูตรใกลเคียง

อัตรา 1 - 2 กก./ตน รวมกับปุยอินทรีย 3 - 5 ปบ/ตน 

 คร้ังท่ี 4 เม่ือเมล็ดเร่ิมเปล่ียนเปนสีน้ําตาล สูตรท่ีใชควรหนักตัวทายคือ โพแทสเซียมธาตุน้ํา

จะชวยใหการเคล่ือนยายอาหารจากใบไปยังผลไดดี สูตรท่ีใชเชน  13-13-21, 14-14-21 หรือสูตร

ใกลเคียงอัตรา 1-2 กก./ตน 

 ปริมาณปุยท่ีใชข้ึนอยูกับขนาดของตนผลผลิต  ถาออกดอกติดผลมากก็ใสปุยมากและ

จะตองพิจารณาถึงความอุดมสมบูรณของดิน  นอกจากนี้ควรมีการวิเคราะหธาตุอาหารในใบและใน

ดินประกอบในการพิจารณา  ในการเลือกชนิดของปุยและปริมาณท่ีใส  (สํานักงานเกษตรจังหวัด

เชียงใหม, 2550) 
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 กรมวิชาการเกษตร  (2542 ก) ไดกลาวถึงธรรมชาติของลําไยมักจะแตกกิ่งหลายๆกิ่งใกลๆ

พื้น ทําใหทรงตนท่ีไดคอนขางทึบทําใหตองใชไมคํ้ายันกิ่งมาก  บางคร้ังมีลมพายุพัดก็มักจะหักโคน 

การตัดแตงกิ่งจะชวยใหตนลําไยมีทรงพุงโปรง  แสงแดดสองทรงพุมไดท่ัวถึง อากาศถายเทไดดี  ไม

ทําใหตานลมจะชวยลดปญหาการโคนลม การดูแลรักษาสะดวกและชวยทําใหการออกดอกติดผลดี

ข้ึน การตัดแตงกิ่งแบงออกเปน 2 ระยะ 

 1. การตัดแตงกิ่งเพื่อควบคุมทรงตน  จะทําในระยะแรกของการปลูกเปนการตัดแตงเพื่อ

รักษารูปทรง โดยปลอยใหตนลําไยลําตนสูง  1 เมตร จากนั้นทําการตัดยอดเพื่อใหตนลําไยแตกกิ่ง

ดานขาง ซ่ึงอาจจะแตกออกมา 3-5 กิ่ง เลือกกิ่งท่ีแข็งแรงไว 2-3 กิ่ง และตองคํานึงถึงความสมดุล

ของทรงตน เม่ือลําไยแตกกิ่งอีกก็ใหเลือกกิ่งท่ีแข็งแรงละทํามุมกวางอีก 2-3 กิ่ง ทําเชนนี้ไปเร่ือยๆ 

เม่ือลําไยมีอายุ 3-4 ป จะไดตนลําไยท่ีมีทรงตนท่ีแข็งแรงและมีความสมดุล 

 2. การตัดแตงกิ่งตนท่ีใหผลผลิต  เปนการตัดแตงกิ่งประจําป  จะกระทําทุกป หลักการเก็บ

เกี่ยวโดยตัดแตงกิ่งท่ีอยูในทรงพุง (กิ่งกระโดง)  กิ่งท่ีเปนโรค กิ่งแหง กิ่งท่ีฉีกหัก โดยตัดใหชิดโคน

กิ่งแลวทารอยแผลดวยปูนขาว ปูนแดง สีน้ํามัน หรือสารกันเช้ือราอยางใดอยางหนึ่ง 

 ธีรนุช (2543) ไดกลาวถึงการเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวโดยมองวามีเกษตรกร

สวนนอยท่ีใหความสําคัญกับการเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวท้ังท่ีในความเปนจริงแลว 

การปลูกไมผลทุกชนิดหากเก็บเกี่ยวไมถูกวิธีหรือมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไมเหมาะสม อาจทํา

ใหเกษตรกรสูญเสียรายไดไปสวนหนึ่งโดยไมรูตัวเชน ถูกพอคากดราคา เนื่องจากตองการเรงเก็บ

ลําไยเพื่อขายกอน ทําใหลําไยท่ีไดไมแกจัด ผลมีขนาดเล็ก หรือมีความหวานนอย เปนตน การ

สูญเสียรายไดดังกลาว เปนปญหาท่ีสามารถปองกันไมใหเกิดข้ึนได โดยเกษตรกรตองรูจักวิธีการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีเหมาะสมและมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีดี ซ่ึงหากเกษตรกรมีการจัดการท่ีถูก

วิธีจะทําใหเกษตรกรไดลําไยท่ีมีคุณภาพดีเก็บรักษาไวไดนานและขายไดราคาดีข้ึน 

 

 แนวความคดิเก่ียวกับการผลิตลําไยนอกฤด ู

 กรมสงเสริมการเกษตร  (2550) ไดกลาวถึง เหตุผลทําไมตองผลิตลําไยนอกฤดู และ

เทคโนโลยีในการผลิตลําไยนอกฤดู เหตุผลท่ีตองมีการผลิตลําไยนอกฤดูนั้น 
 1. ลดปริมาณการกระจุกตัว  ของลําไยในฤดูชวงเดือนกรกฎาคม -สิงหาคม ซ่ึงทําใหเกิด

ปญหาราคาตกต่ํา เกษตรกรประสบปญหาขาดทุน 
 2. ไดราคาผลผลิตท่ีสูงกวาลําไยในฤดู  กระจายการผลิตลําไยนอกฤดูใหตรงกับชวงความ

ตองการของตลาด โดยเฉพาะตลาดประเทศจีน ไดแก 

 1) เทศกาลไหวพระจันทร และสารทจีน ประมาณเดือนกันยายน 
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 2) เทศกาลวันชาติ วันท่ี 1-10 ตุลาคม ของทุกป 

 3) เทศกาลตรุษจีน ประมาณเดือนกุมภาพันธ 

 อยางไรก็ตาม เกษตรกรตองเก็บเกี่ยวผลผลิตและจําหนายใหแกผูสงออก  กอนชวงเทศกาล

ประมาณ 

10-15 วัน จึงจะไดราคาดี 

 3. ลดปญหาการขาดแคลนแรงงานในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิต  การผลิตลําไยนอกฤดูจะลด

ปญหาขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว เนื่องจากไมตองแยงแรงงานจากสวนอ่ืนๆในชวงเก็บเกี่ยว

ผลผลิต นอกจากนี้การผลิตลําไยนอกฤดูโดยใชเทคโนโลยีการตัดแตงกิ่ง  ทรงพุมเตี้ยทําใหไมตอง

ใชแรงงานจํานวนมากในการเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกท้ังเปนการลดตนทุนดานแรงงานอีกดวย 

 4. ความไดเปรียบของสินคาไทยตอประเทศคูแขง  แมวาประเทศจีนเปนประเทศท่ีมีพื้นท่ี

ผลิตลําไยกวา 2.7 ลานไร แตเนื่องจากสภาพภูมิอากาศไมอํานวย ชวงหนาหนาวอากาศหนาวจัดและ

หนาวนาน และมีฝนตกชุกในเดือนมีนาคม - เมษายน ดังนั้น จึงไมสามารถควบคุมการออกดอกได  

แมวาเกษตรกรในเมือง  Maoming มณฑลกวางตุง ซ่ึงเปนแหลงผลิตลําไยท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ

จีน จะมีการผลิตลําไยนอกฤดูโดยใชสารโ พแทสเซียมคลอเ รต เชนเดียวกับประเทศไทยแตก็ไม

ประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 

 สําหรับประเทศเวียดนามมีพื้นท่ีผลิตลําไย  756,875 ไร แมวาในพื้นท่ีเวียดนามใต  จะ

สามารถผลิตลําไยได  2 ป 3 คร้ัง แตพันธุท่ีผลิตเปนการคา  คือกลุมพันธุ Xuong (ซวง) เปนพันธุท่ีมี

เมล็ดโต เนื้อบาง และกลุมพันธุ Tieu (ติว) เปนพันธุท่ีมีผลขนาดเล็ ก เนื้อหนาเมล็ดเล็ก  ซ่ึงเม่ือ

เปรียบเทียบกับพันธุของไทยยังไดเปรียบกวามาก  สวนพื้นท่ีแถบเวียดนามเหนือแมจะมีกลุมพันธุ  

Long (ลอง) คลายกับพันธุของไทยแตก็มีปญหาดานสภาพภูมิอากาศเหมือนกับประเทศจีน  ทําให

เปนอุปสรรคในการผลิตลําไยนอกฤดู 

 ดังนั้น  เปนโอกาสดีท่ีไทยสามารถสงลําไยนอกฤดูคุณภาพไปจําหนายในชวงท่ีตลาด

ตองการได โดยปราศจากคูแขง 

 กรมวิชาการเกษตร (2552) กลาววา การผลิตลําไยนอกฤดูเปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหา

ผลผลิตกระจุกตัวและราคาตกต่ําในชวงเดือนสิงหาคม  แบงเปน 4 ข้ันตอนคือ การเตรียมตน การชัก

นาํ การออกดอก การดูแลรักษาเพื่อใหผลผลิตไดคุณภาพ และการเก็บเกี่ยว  และการปฏิบัติหลังการ

เก็บเกี่ยว แตละข้ันตอนแลวมีความสําคัญและเกษตรกรตองดูแลอยางใกลชิดดังนี้ 

 1. การเตรียมสภาพตน การเตรียมความพรอมใหตนลําไย  เปนการจัดการเพื่อกระตุนใหเกิด

การแตกใบและกิ่งท่ีสมบูรณใหพรอมสําหรับการออกดอก  และไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  การ

ดําเนินงานข้ันตอนนี้จะตองปฏิบัติทันทีภายหลังเก็บเกี่ยว โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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 1.1 ตัดแตงกิ่ง  ควรตัดแตงใหไดเร็วท่ีสุดภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อชักนําใหเกิดการ

แตกกิ่งใหมท่ีสมบูรณ โดยตัดกิ่งหลักท่ีอยูกลางทรงพุมออก 2 - 3 กิ่งเพื่อใหไดรับแสงมากข้ึน และ

ยังชวยชะลอความสูงของตน  จากนั้นตัดกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ําคาง  กิ่งท่ีไมไดรับแสง  กิ่งท่ีไม

สมบูรณ และกิ่งท่ีถูกโรคหรือแมลงทําลาย โดยควรตัดแตงกิ่งใหเหลืออยูประมาณ 60% ของทรงพุม 

 1 .2 การใหปุย  ควรใหปุยอินทรีย (ปุยคอกหรือปุยหมัก) อัตรา 10 - 20 กิโลกรัมตอตน ซ่ึง

ในระยะนี้ตนลําไยตองการธาตุไนโตรเจน  ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม  คิดเปนสัดสวน ประมาณ 

4:1:3 ดังนั้น สูตรปุยท่ีใช จะเนนหนัก  ธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมเพื่อใหงายตอการใชจึง

แนะนําปุยเคมี สูตร 46-0-0, 15-15-15 และ 0-0-60 สวนอัตราการใช ข้ึนอยูกับขนาดทรงพุม 

ตารางท่ี 2 ปริมาณปุยเคมีท่ีใหในแตละคร้ังของการแตกใบ (กรัมตอตน) 

เสนผาศูนยกลางของทรงพุม (เมตร) สูตรปุย 

 46-0-0 15-15-15 0-0-60 

4 150 100 80 

5 260 180 140 

6 430 290 230 

7 650 450 370 

 1.3 การปองกันกําจัดแมลง   เพื่อรักษายอดใหมใหสมบูรณพรอมท่ีจะผลิดอกออกผลในฤดู

ตอไปควรมีการปองกันโรคและแมลงอยางเหมาะสม  โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงแตกใบออน   เนื่องจาก

ตนท่ีจะชักนําการออกดอกควรแตกใบออน  อยางนอย 2 ชุด ใบมีความสมบูรณเปนมันและสีเขียว

เขม ปลายยอดตั้งแข็ง  ดังนั้นในชวงแตกใบออน เพื่อปองกันกําจัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  หากใบ

ลําไยไดรับความเสียหายมาก จะทําใหลําไยฟนตัวไดชา ทําใหมีการแตกใบออนคร้ังท่ีสองชาไปดวย 

สําหรับแมลงสําคัญท่ีระบาดในชวงแตกใบออนไดแก หนอนคืบกินใบ และแมลงคอมทอง  ถาพบ

การะบาดมาก ควรพนดวยสารเคมี แลมปดาไซฮาโลทริน หรือคารบาริล  

 2. การชักนําการออกดอก  การชักนําใหตนลําไยออกดอกโดยสารโพแทสเซียมคลอเรตอ

ยางมีประสิทธิภาพ ควรปฏิบัติดังนี้ 

 2.1 เลือกสวนลําไยท่ีตนสมบูรณ และอยูในระยะใบแก (อายุใบ 25-40 วัน) 

 2.2 ทําความสะอาดบริเวณทรงพุม โดยกําจัดวัชพืช ใบแหงและวัสดุคลุมดินออกจาก

บริเวณทรงพุม หากดินแหงเกินไปควรรดน้ําเล็กนอยในบริเวณทรงพุม กอนราดสารอาหาร  เพื่อให

การดูดซึมสารโพแทสเซียมคลอเรตดีข้ึน แตถาหากดินชุมมากเกินไป  ตองระบายน้ําออกและปลอย

ใหดินแหงพอควร 
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 2.3 ใชสารโพแทสเซียมคลอเรตบริ สุทธิ  ท่ีมีความเขมขนของเนื้อสารโพแทสเซียมคลอเรต  

ไมต่ํากวา 95% อัตราใชดังนี้ 

ตารางท่ี 3 อัตราการใชสารโพแทสเซียมคลอเรตกับตนลําไยท่ีมีเสนผาศูนยกลางของทรงพุมตางๆ 

เสนผาศูนยกลางทรงพุม (เมตร) อัตราการใช (กรัมตอตน) 

3 50-150 

4 100-250 

5 150-400 

6 250-500 

7 300-750 

8 400-1,000 

9 500-1,250 

10 600-1,500 

หมายเหตุ

 2.4 วิธีการใหสาร นิยมทํา 2 แบบ คือ ผสมน้ําราดและแบบหวานการผสมน้ําราดจะตอง

ละลายสารคลอเรตในน้ําใหหมดกอนแลวจึงราด  สวนการใหแบบหวาน ควรทําใหสารละเอียดเปน

ผง การใหแบบหวานและผสมน้ําราด  ควรใหรอบๆ ทรงพุม เปนบริเวณกวาง ประมาณ 50-100 

เซนติเมตร เพื่อใหสารกระจายท่ัวทรงพุมและปองกันรากเสียหาย 

 อัตราการใชประยุกตจาก ผลการทดลองท่ีใชในอัตรา  8-20 กรัม ตอตารางเมตร  โดยคิด 

จากสารท่ีมีความ บริสุทธ์ิ 99.7% 

 2.5 ควรรดน้ําตาม เพื่อใหสารโพแทสเซียมคลอเรตละลายใหมากท่ีสุด  หลังจากนั้นรักษา

ความช้ืนโดยใหน้ําทุก 3-5 วัน เพื่อใหรากดูดสารเขาสูตนใหมากท่ีสุด ประมาณ 3-5 สัปดาหลําไยจะ

เร่ิมแทงชอดอก 

 2.6 ชวงเวลาท่ีควรหลีกเล่ียงการใชสาร ไดแก ฝนตกชุก แตกใบออนและออกดอกในชวง

อากาศหนาวเย็นจัด 

 2.7 ควรมีการใหน้ําหรือมีแหลงน้ําเพียงพอ  ตั้งแตออกดอกจนกระท่ังเก็บเกี่ยวผลผลิต  

เนื่องจากการผลิตนอกฤดูอาจตรงกับชวงแลงท่ีไมมีฝนตก 

 3.  การดูแลรักษาเพื่อใหผลผลิตไดคุณภาพ  

 3.1 การใหน้ําความตองการน้ําหรือปริมาณของน้ําท่ีใหแตละคร้ังข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง 

เชน สภาพภูมิอากาศ คุณสมบัติของดิน   วิธีการใหน้ํา และระยะการเจริญเติบโตของพืช เปนตน  

ปริมาณการใหน้ําลําไยนั้น อาจคํานวณปริมาณการใชน้ําของลําไยแตละตนตอวัน  โดยคํานวณได

จากพื้นท่ีทรงพุมคูณกับคาการใชน้ําจริงตอวัน   ซ่ึงแสดงความตองการน้ํารายวัน ในตารางท่ี 3 เชน 
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ตนลําไยขนาดทรงพุม 3 เมตร ในเดือนมกราคม ควรใชน้ํา 26 ลิตรตอวัน เปนตน  ท้ังนี้การใหน้ํา

ตองคํานึงถึงความสามารถในการอุมน้ําของดิน เพราะหากใหน้ํากับดินท่ีอุมน้ําไดนอย เชนดินทราย  

ในปริมาณท่ีมากกวาดินจะอุมน้ําได น้ําก็จะซึมเลยเขตรากลําไย  ทําใหส้ินเปลืองและธาตุอาหารอาจ

ถูกชะลางไปอีกดวย  

ตารางท่ี 4 ความตองการน้ํารายวัน (ลิตร) ของลําไยทรงพุมขนาดตางๆ (เมตร) 

 ความตองการน้ํารายวัน (ลิตร) ตอขนาดทรงพุมลําไย 

 3 4 5 6 7 8 

มกราคม 26 46 71 102 139 182 

กุมภาพันธ 36 61 96 108 188 245 

มีนาคม 42 74 115 166 226 295 

เมษายน 49 86 135 194 264 345 

พฤษภาคม 42 74 115 166 226 295 

มิถุนายน 34 61 96 138 188 245 

กรกฎาคม ไมตองใหน้ํา ยกเวนฝนท้ิงชวงยาว 

ตุลาคม ไมตองใหน้ํา ยกเวนฝนท้ิงชวงยาว 

พฤศจิกายน 26 46 71 102 139 182 

ธันวาคม 23 41 64 92 125 163 

 3.2 การใหปุยเคมี อัตราการใหปุยเคมีข้ึนอยูกับปริมาณผลผลิตตอตน เชน ถาติดผลมากก็ใส

มาก ติดผลนอยก็ลดปริมาณการใช ดังแสดงในตารางท่ี 4 โดยแบงใส 2-3 คร้ัง ในปริมาณเทาๆ กัน 

ตารางท่ี 5 ปริมาณปุยเคมีท่ีควรใหแกลําไยในระยะติดผลถึงเก็บเกี่ยว (กรัมตอตน)  

ปริมาณผลผลิตท่ีคาดวาจะได (กก. /ตน) สูตรปุย 

 46-0-0 15-15-15 0-0-60 

50 450 480 440 

100 900 960 880 

200 1,800 1,920 1,800 

 นอกจากการใหปุยลําไย  โดยอาศัยขอมูลความตองการธาตุอาหารในระยะตางๆ ท่ีกลาวมา

ขางตน แลวนั้น  ควรมีการวิเคราะหดินในสวนกอนเพื่อจะใหทราบถึงปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยูแลว

ในดินตลอดจนทราบวาดินเปนกรดหรือไม  เพื่อท่ีจะปรับปรุงดินกอนใสปุย จะทําใหลําไยใชปุยได

ดียิ่งข้ึน และอาจมีการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในใบลําไยรวมดวย เพื่อประกอบการใหปุยใน

ฤดูกาลผลิต ปถัดๆ ไป 
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 การใหปุยกับลําไยโดยอาศัยวิธีการท่ีกลาวมาขางตนนั้น ลําไยในแตละสวนอาจจะ

ตอบสนองตอปุยท่ีใหแตกตางกัน   ซ่ึงอาจเปนผลมาจากความแตกตางของดินและการจัดการสวนท่ี

แตกตางกัน   ดังนั้นควรปรับลดหรือเพิ่มปริมาณปุยท่ีใหในปตอไปดวย อาจทําไดโดยสังเกตตน

ลําไยและใบลําไยท่ีระยะตางๆ เชน กอนเก็บเกี่ยววามีอาการผิดปกติหรือไม ใบลางเหลืองหรือไม 

เหลืองมากหรือนอยเปนตน หากพบอาการก็พิจารณาเพิ่มปุยจากท่ีเคยให แตหากไมพบอาการ

ดังกลาวก็แสดงวาการใหปุยอาจเหมาะสมแลว   ซ่ึงอาจจะมีการใชท้ังการวิเคราะหดินและใบ 

ประกอบการพิจารณาปรับลด หรือเพิ่มปริมาณปุยดวยจะทําใหการใหปุยลําไย มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 3.3 การปรับปรุงคุณภาพผล หากลําไยติดผลดกมากกวา 80 ผลตอชอ เปนสาเหตุสําคัญท่ีทํา

ใหผลผลิตดอยคุณภาพ ทําใหอาหารไมพอเพียงท่ีจะสงไปเล้ียงผลใหมีคุณภาพได   แนวทางการ

จัดการท่ีไดผลดีคือ การตัดชอผลใหเหลือ ไมเกิน 50 ผลตอชอ   การจะตัดชอผลออกมากนอย

เพียงใด ข้ึนอยูกับความสมบูรณของตน ถาตนสมบูรณสามารถไวผลตอชอไดมาก แตถาตนไม

สมบูรณควรไวผลตอชอนอย การตัดชอผลควรตัดเม่ือผลมีขนาดเทากับเมล็ดถ่ัวเขียว   โดยใช

กรรไกรตัดตรงกลางชอผล นอกจากนี้เกษตรกร ยังสามารถปรับปรุงสีผิวผลลําไยโดยการหอชอ

ผลได  โดยหอดวยกระดาษหนังสือพิมพหนาประมาณ 2 ช้ัน เม่ือเมล็ดลําไยเร่ิมเปล่ียนสี หรือหอไว

ประมาณ 8 สัปดาหกอนการเก็บเกี่ยว ท่ีสําคัญกอนการหอชอผล ควรทําการฉีดพนสารปองกันกําจัด

ศัตรูพืชกอน 

 3.4 การปองกันกําจัดโรคและแมลงในชวงติดผล  เกษตรกรควรหม่ันสํารวจการระบาดของ

แมลงในสวนลําไย แมลงท่ีสําคัญท่ีพบในชวงออกดอก ไดแก เพล้ียไฟ และไรส่ีขา ถาระบาดอยาง

รุนแรงควรพนสารฆาแมลง ไดเมทโธเอท ในระยะท่ีดอกยังไมบาน แตไมควรพนสารฆาแมลง

ในชวงดอกบาน เนื่องจากอาจจะเปนอันตรายตอแมลงท่ีชวยผสมเกสร ชวงติดผลใหระมัดระวัง

แมลงปากดูด เชน เพล้ียหอย เพล้ียแหง ควรดูแล ตั้งแตผลยังเล็กอยู โดยใชน้ํามันปโตรเลียม หรือ

ไวทออยลฉีดพน 

 4. ข้ันตอนการเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

 4.1 การเก็บเกี่ยวควรทําดวยความระมัดระวัง โดยใชกรรไกรคมและสะอาด ตัดชอผลจาก

ตน ควรตัดใหมีใบแรกติดชอผลไปดวย หลังจากนั้นรวบรวมชอผลลําไยใสตะกราพลาสติก หรือเขง

ไมไผท่ีกรุภายในดวยกระดาษหรือกระสอบปุยท่ีสะอาด หรือมีฟองน้ํารองกนตะกราหรือเขง เพื่อ

ปองกันมิใหผลกระแทกชํ้า จากนั้นขนยายไปยังโรงเรือนหรือท่ีรมภายในสวน เพื่อเตรียมบรรจุ

ตะกราเพื่อจําหนาย 

 4.2 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว   กอนเตรียมผลเพื่อบรรจุตะกรา   ควรคัดแยกชอผลท่ี

เสียหายจากการเก็บเกี่ยวหรือมีตําหนิจากโรคและแมลงออกกอน  จากนั้นตัดแตงชอผล   ใหกานชอ
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ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร และตัดผลท่ีมีขนาดเล็กหรือใหญเกินกวาขนาดผลเฉล่ียในชอนั้นออก 

เพื่อใหผลในชอมีความสมํ่าเสมอ โดยยอมใหมีผลท่ีมีขนาดเล็กในชอ ปนไดไมเกิน 20 % ของ

จํานวนผลในชอ กรณีตองการจําหนายเปนลําไยชอและปนไดไมเกิน 10 % ของจํานวนผล กรณี

ตองการจําหนายเปนผลเดี่ยว หลังจากนั้นเรียงชอผลใสในตะกราพลาสติก ท่ีมีแผนฟองน้ํา บุอยู ให

ไดน้ําหนักสุทธิ 10-11 กิโลกรัมตอตะกรา หรือบรรจุกลองกระดาษลูกฟูกท่ีมีแผนฟองน้ําบุอยู โดย

น้ําหมักสุทธิตอกลอง ประมาณ 10 หรือ 15 กิโลกรัมแลวปดทับดวยแผนฟองน้ํา กอนปดฝาตะกรา 

หรือฝากลองพรอมนําไปจําหนาย 

 สํานักงานวิจัยและสงเสริมการเกษตร (2552) กลาววาลําไยเปนพืชท่ีตองการอากาศท่ีหนาว

เย็นเพื่อกระตุนการออกดอกในฤดูชวงเดือนมกราคม  พื้นท่ีปลูกลําไยริมฝงแมน้ําปง คนเฒาคนแก

เรียกพื้นท่ีน้ําไหลทรายมูล ฤดูกาลท่ีลําไยออกสูตลาดชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเทานั้น  แตใน

ป 2541 มีการคนพบสารโพแทสเซียมคลอเรต  ท่ีสามารถทําใหลําไยออกดอกนอกฤดูกาลได   โดย

ท่ีไมตองอาศัยอากาศหนาวเย็นก็สามารถทําใหลําไยออกดอกได   สามารถปลูกไดท่ัวไปเกือบทุก

ภาคของประเทศ  ทําใหมีการขยายพื้นท่ีการปลูกอยางมากในภาคเหนือตอนบน   และภาค

ตะวันออกในอําเภอโปงน้ํารอนและอําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  ขอดีของการทําลําไยนอก

ฤดู สามารถทํารายไดใหกับเกษตรกรเจาของสวนเปนกอบเปนกํากวาไมผลดั่งเดิมของจังหวัด  ไมมี

ปญหาเร่ืองราคาผลผลิตเหมือนกับลําไยในจังหวัดอ่ืนๆท่ีมีปญหาบางปลําไยใหผลผลิตมาก  ผลผลิต

ลนตลาด  ราคาถูก  ไมคุมคากับตนทุนการผลิต  ชวยลดปริมาณการกระจุกตัว ของลําไยในฤดู ลด

ปญหาการขาดแคลนแรงงานในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิต  และความไดเปรียบของสินคาไทยตอประเทศ

คูแขง  แตขอเสียของการผลิตลําไยนอกฤดูคือ ในทุกข้ันตอนของการผลิตมีความยุงยากซับซอน 

เกษตรกรผูผลิตลําไยนอกฤดูยังตองเรียนรูพัฒนาเทคนิควิธีการผลิต การตลาด ปญหาดานของการ

ใชสารโพแทสเซียมคลอเรต ปจจุบันเกษตรกรชาวสวนลําไยมีการใชสารโพแทสเซียมคลอเรตกันอ

ยางแพรหลาย จนทําใหสารโพแทสเซียมคลอเรตขาดแคลนมีราคาสูงข้ึนและมีการปลอมปนกันมาก  

ซ่ึงมีผลทําใหเกษตรกรท่ีตองการใชสารโพแทสเซียมคลอเรตเดือดรอน ตนทุนในการผลิตลําไยนอก

ฤดูสูงข้ึน ดังนั้นเกษตรกรตองระมัดระวังในการใชสารโพแทสเซียมคลอเรต  ถาไมระมัดระวังจะทํา

ใหเกิดโทษ และสรางความเสียหายแกเกษตรกรเปนอยางมาก 

 เพื่อเปนการสงเสริมใหเกษตรกรหันมาผลิตลําไยนอก ฤดูเพิ่มข้ึน  ภาครัฐควรเรงจัดตั้งกลุม

เกษตรกรหรือสหกรณผูผลิตลําไยนอกฤดูในพื้นท่ี  จังหวัดเชียงใหมและลําพูนซ่ึงเปนแหลงผลิต

สําคัญ เพื่อใหการสงเสริมเปนไปอยาง   มีประสิทธิภาพ มีกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนใน การถายทอด

เทคโนโลยี  การใหความรูในการผลิตลําไยนอกฤดูสามารถติดตามประเมินผลในรูปแบบ ของ

โครงการได โดยจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในเงื่อนไขผอนปรน เพื่อใชในการปรับปรุงและลงทุนใน
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ระบบน้ํา รวมท้ังเปนคาใช จายในการดูแลลําไยของเกษตรกร  โดยประสานกับผูสงออกในการหา

ตลาดและกําหนดชวงเวลาและปริมาณผลผลิตท่ีตองการรับซ้ือในแตละเดือน  เพื่อพัฒนาไป   สูการ

ทําสัญญาซ้ือขายแบบมีขอตกลง ( Contract Farming) ตลอดจนสามารถวางแผนการผลิตให

สอดคลองกับความตองการของตลาดตอไป 

       พงษศักดิ์ และคณะ (2542)  ไดศึกษาถึงสารท่ีกระตุนใหลําไยออกดอก โดยการใชสารเคมี

ในกลุมคลอเรต ( CIO3) กระตุนการเจริญเติบโต เพื่อเรงการติดดอกทางราก ซ่ึงสารเคมีในกลุม

ดังกลาวไดแสดงผลตอการออกดอกไดอยางชัดเจนโดยมี สารเคมีท่ีใชในการกระตุนการออกดอก 

คือ โพแทสเซียมคลอเรต (KCIO3) และ โซเดียมคลอเรต (NaCIO3

  พาวิน (2552) ไดศึกษา การผลิตลําไยโดยวิธีกระตุนใหเกิดตาดอกจากการใชสารในกลุม

คลอเรตเพื่อใหไดผลผลิตนอกหรือเหล่ือมฤดูการผลิตปกติของลําไย (กรกฎาคม – กันยายน) โดย

เร่ิมจากการเตรียมตนและการตัดแตงกิ่ง เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการแตกใบและกิ่งท่ีสมบูรณให

พรอมสําหรับการออกดอก และไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ โดยการชักนําใหเกิดการออกดอกโดยสาร

โพแทสเซียมคลอเรต และสารโซเดยีมคลอเรต  สารท้ังสองชนิดเปนสารเคมีท่ีใชในอุ ตสาหกรรม 

ไมขีด และดอกไมไฟ ซ่ึงเปนสารท่ีอันตรายตอมนุษยอาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังและตา 

ตอระบบทางเดินอาหารไต  ยังไมมีงานวิจัยท่ีบงบอกแนชัดวามีความปลอดภัยตอตนลําไย และ

สภาพแวดลอม  เม่ือใหสารเพื่อการออกดอกของลําไย อาจมีสารตกคางอยูภายในลําตนและผลผลิต 

หลังจากราดสารควรมีวิธีการกําจัดสารตกคางดวยวิธีทางธรรมชาติ โดยตองมีความรูดานวิธีการใช

สารกับลําไย  โดยหลังจากการใหสารกับตนลําไยตองมีการพักตนไปประมาณหนึ่งป  เพื่อใหตน

ลําไยไดสะสมอาหารอยางเต็มท่ี แตหากบํารุงตนไมดี  การแตกใบออนแตกไดนอยชุด อาหารสะสม

ในตนไมพอ จะไมสามารถออกดอกและใหผลผลิตได  จึงตองมีการวางแผนการผลิต คํานึงถึงสภาพ

ภูมิประเทศท่ีผลิต ปรับปรุงดิน ดูแลตน กําจัดศัตรูพืช  การคาดการณผลผลิตลวงหนา รวมท้ังหัวใจ

สําคัญคือ “ตลาด” ซ่ึงจะเปนกลไกท่ีตัวเกษตรกรเอง จําเปนตองรวมเรียนรูท้ังระบบ 

) คณะผูวิจัยไดใหความสําคัญตอ

สภาวะการเจริญเติบโต และการใหผลิตผลในธรรมชาติ หรือวิธีการทางดานอินทรี ดังนั้น การนํา

สารโพแทสเซียมคลอเรตมากระตุนการออกดอกผลของลําไย จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองใชความ

ระมัดระวังเปนอยางมากเพราะคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารโพแทสเซียมคลอเรต หากมีการใชอยาง

ขาดความรู ขาดความเหมาะสม ตอปริมาณการใช อายุลําไย ชวงเวลา แลวิธีการใช ผลของสารเคมี

ยอมจะมีผลกระทบตอความเจริญเติบโตของลําไย สรีรวิทยาของลําไยและผลผลิตลําไยจึงควร

พิจารณาในการสรางความสมดุลตอสภาพการผลิตลําไย โดยการใชธรรมชาติเขามาชวย เชน การใส

ปุยอินทรีในการพัฒนาสภาพดินและส่ิงแวดลอมซ่ึงจะชวยใหลําไยไมทรุดโทรมและมีอายุยืนยาว

ตามปกติได 
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 ประนม (2542) กลาววาการผลิตลําไยนอกฤดูนั้นตองมีการเตรียมตนลําไยใหสมบูรณ เชน  

หลังจากใสสารแลวตองเวนระยะอยางนอยหกเดือนเพื่อใหกิ่งสมบูรณเต็มท่ี  และหากตนลําไยมีการ

แตกชอข้ึนมาชวงฝนตกก็ตองมีการแกปญหาดวยการใชสารคุมการออกดอกเพิ่ม  ทําใหตนทุนการ

ผลิตอาจสูงกวาการผลิตลําไยในฤดูประมาณ 20% ของผลผลิตท่ีได  ซ่ึงถามีการแบงสวนลําไย

ออกเปนหลายโซนและบังคับใหผลผลิตออกสูตลาดชวงไหนก็ได ทําใหสามารถเก็งกําไรผลผลิตให

มีราคาเพิ่มข้ึนได  

 สมชาย (2543) ไดสรุปผลการศึกษาวาลําไยท่ีออกดอกกอนฤดูและในฤดูจะมีขนาดผลใหญ

กวาลําไยนอกฤดู กลาวโดยภาพรวมแลวคุณภาพของลําไยกอนฤดูและนอกฤดูโดยใ ชสาร

โพแทสเซียมคลอเรต จะมีผลขนาดเล็กเปลือกบาง และแฉะน้ํา แตอยางไรก็มีเกษตรกรหลายรายท่ี

สามารถผลิตลําไยนอกฤดูโดยใ ชสารนี้และสามารถทําใหผลมีขนาดใหญ เนื้อไมแฉะน้ํา ซ่ึงขนาด

ผลและคุณภาพของผลข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน พันธุ สภาพแวดลอม ความสมบูรณของตน

และการดูแลรักษาตนลําไยท่ีติดผลมากและมีจํานวนผลตอชอมากมักจะมีผลขนาดเล็กและฉํ่าน้ํา 

บางตนผลแตกกอนการเก็บเกี่ยว จากการสังเกตลําไยพันธุอีดอกานแข็งตนท่ีสมบูรณและติดผลไม

เกิน 50 ผลตอชอจะมีผลขนาดใหญ ดังนั้นถาลําไยติดผลดกเกินไป ควรปลิดผลออกบางโดยตัดชอ

ผลในระยะท่ีผลมีขนาดเทาเมล็ดถ่ัวเหลือง สวนจะไวจํานวนผลตอชอเทาไหรนั้น จะตองพิจารณา

จากความมากนอยของการติดผลท้ังหมดของตนและสภาพตน ถาตนสมบูรณก็สามารถไวจํานวน

ผลมากกวาตนท่ีไมสมบูรณ 

 พาวิน และ คณะ (2549) ไดสรุปผลการศึกษา วาการผลิตลําไยนอกฤดูใหประสบผลสําเร็จ

นั้นจะตองใชความรูความเขาใจและประสบการณของชาวสวนตลอดจนการนําผลงานวิจัยท่ีมีอยูมา

ใชประโยชนใหมากข้ึนเพื่อผลิตลําไยนอกฤดูอยางมีประสิทธิภาพ  กลาวคือผลิตใหไดคุณภาพ

ตนทุนต่ําและมีความปลอดภัยตอผูบริโภคซ่ึงไดรวบรวมผลงานวิจัยนํามาจัดทําเปนชุดเทคโนโลยี

การผลิตลําไยนอกฤดูจํานวน 5 ชุด ประกอบดวย 

 1. การตัดแตงกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุมเพื่อใหสะดวกตอการดูแลรักษาและงายตอการเก็บเกี่ยว 

ทําใหตนทุนการผลิตลดลง   

 2. การจัดการธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดินและคาท่ีสูญเสียไปกับผลผลิตซ่ึงจะชวยทําให

ใชไดปุยอยางมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของพืช   

 3. การชักนําการออกดอกโดยใชสารโพแทสเซียมคลอเรตอัตรา 20 กรัมตอตารางเมตรของ

พื้นท่ีทรงพุมเพื่อลดการใชคลอเรตของเกษตรกร   

 4. การจัดการศัตรูลําไยอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใชสารเคมี   

 5. การปรับปรุงคุณภาพโดยการปลิดผล (ในกรณีผลดก) 
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 วินัย และคณะ(2542)  กลาววา สารในกลุมของคลอเรตสามารถทําใหออกดอกได

แนนอน   สวนพืชอ่ืน ๆ ยังไมมีรายงานวิจัยออกมาเดนชัด ในปจจุบันสารในกลุมนี้ท่ีมีรายงาน

ออกมามีอยู 3 ชนิด คือ โพแทสเซียมคลอเรต , โซเดียมคลอเรต และโซเดียมไฮโปคลอไรท และมี

ความเช่ือกันวาอนุมูลคลอเรต ( CIO3

 ธนะชัย (2542) ไดกลาวถึงบทบาทของสารโพแทสเซียมคลอเรต ( KCIO

) หรือ ไฮโปคลอไรด (CIO) ทําใหลําไยออกดอกได ซ่ึงไมใช

ตัวโพแทสเซียมหรือโซเดียมแตอยางใด ในการผลิตลําไยควรจะตองทราบถึงขอดี ขอเสียใน

เทคโนโลยีใหม ๆ ใหถองแท มิฉะนั้นจะเกิดผลเสียหลาย ๆ ดานในภายหลัง 

3

 โซเดยีมคลอเรต ( NaCIO

) มีคุณสมบัติเปน

ของแข็งถาอยูในรูปผลึกใสจะไมมีสี  เม่ือนํามาบดเปนผงจะมีสีขาวคลายแปงแตไมไดมีความมัน

วาว มีจุดหลอมเหลว 356 องศาเซลเซียส และโมเลกุลของโพแทสเซียมคลอเรต จะแตกตัวใหกาซ

ออกซิเจนท่ีอุณหภูมิสูงกวา 400 องศาเซลเซียส โดยละลายได 73 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร  ท่ีอุณหภูมิ 20 

องศาเซลเซียสและละลายหมดในน้ําเดือดปริมาตรเพียง 1.8 มิลลิเมตร สารนี้มีคุณสมบัติเปนสาร

ออกซิไดสอยางแรงเชนกัน คือ เปนสารท่ีใหออกซิเจนในปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน จึงมีการนํามาใหทํา

พลุ ไมขีดไฟ ชนวนจุดระเบิด สียอม การฟอกหนัง ตลอดจนสารฆาเช้ือโรค (Haelwy, 1981 อางโดย 

พาวินและคณะ 2542) สําหรับประเทศเยอรมันไดจัดโพแทสเซียมคลอเรตไวเปนสารท่ีสามารถทํา

ใหเกิดมลภาวะของน้ําไดเล็กนอย สําหรับความเปนพิษของโพแทสเซียมคลอเรตตอสัตวทอลองเม่ือ

รับประทานเขาไป พบวา ในหนูมี การตายคร่ึงหนึ่งเม่ือไดรับสาร 1 ,870 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 

กิโลกรัม และในกระตายมีการตายคร่ึงหนึ่ง เม่ือไดรับสารนี้ 2 ,000 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 

กโิลกรัม โซเดียมไฮโปคลอไรด  มีลักษณะเปนน้ํามีกล่ินฉุน  เปนองคประกอบของน้ํายาซักผาขาว

มีการใชในการฟอกฆาเช้ือโรคเนื้อเยื่อพืชตาง ๆ  และเปนสารออกซิไดซเชนกัน 

3

 พืชสามารถดูดซึมอนุมูลคลอเรตไดท้ังทางใบและรากโดยเช่ือกันวาอนุมูลคลอเรตจะ

เคล่ือนท่ียายไปยังสวนตางๆของตนพืช โดยผานทางทอลําเลียงน้ํา ( Xylem) ซ่ึงประกอบดวยเซลทอ

ลําเลียงท่ีไมมีชีวิต เม่ืออนุมูลคลอเรตถูกลําเลียงไปยังเซลท่ีมีชีวิต อนุมูลคลอเรตจะเกาะกับเอนไซม

ไนเตรทรีดักเตรท แลวเกิดการปลดปลอยออกซิเจนออกไป 1 อะตอม เกิดเปนสารประกอบคลอ

ไรท (chlorite, CIO

) มีลักษณะเปนผงสีขาวใสคลายเม็ดน้ําตาลทราย มีรสเค็ม มี

คุณสมบัติในการดูดซับความช้ืนในอากาศไดดี ในอดีตมีการใชเปนสารกําจัดวัชพืช ปจจุบัน

ประเทศไทยหามการใชสารนี้อยู 

2) ซึงสารประกอบคลอไรทนี้จะไปมีผลตอการทํางานของเอนไซเอนไซมไนเต

รทรีดักเตรท ทําใหไมสามารถทํางานตอไปไดอีก ดังนั้นอัตราการทํางานรวมของเอนไซมไนเตรทรี

ดักเตรท ภายในตนพืชจึงลดลงภายหลังจากการไดรับสารประกอบคลอเรต 
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 พืชท่ีรับสารประกอบคลอเรตอาจแสดงอาการความเปนพิษของคลอเรตไดตางๆกันเชน 

ใบเหลือง ใบเหี่ยว ใบรวง และตายในท่ีสุด สวนอาการความเปนพิษของคลอเรตตอตนลําไยพบวา

รากจะถูกทําลาย ใบจะแหงกรอบ ใบรวง และถารุนแรงมากตนกลาก็จะตายในท่ีสุด เม่ือทําการผาลํา

ตนตนกลาท่ีตาย จะพบวาในเซลของสวนทอน้ําจะมีอาการไหมสีดําเปนชวงๆ สําหรับตนกลาท่ีรอด

ตายหลังใบรวง พบวาจะมีการสรางรากใหมข้ึนมาทดแทนรากเกาท่ีถูกทําลาย และมีการแทงยอด

ใหมเกิดข้ึนภายหลังจากไดรับสารแลวประมาณ 25 วัน 

 กรมวิชาการเกษตร(2542 ข) การท่ีเกษตรกรทางภาคเหนือปลูกลําไยเปนหลัก โดยรวมจึง

เปนความเส่ียงท่ีสูงมาก ดังนั้นจึงนาท่ีจะมีการปลูกพืชอ่ืนๆ รวมดวย เพื่อทําใหมีรายไดสมํ่าเสมอ 

และลดความเส่ียง จากการเก็บและการใชสาร ( KCIO3

 พาวิน(2546) ไดสรุปการศึกษาวา ในปจจุบันมีการใชสารโพแทสเซียมคลอเรตกันมากข้ึน

ถึงแมวางานวิจัยดานนี้ยังไมเดนชัดมากนัก โดยไมเกรงกลัวตอผลกระทบในภายหลังท้ังตนลําไย 

หรือตอสภาพแวดลอมแมกระท่ังตอผูบริโภค ซ่ึงชาวสวนลําไยจะพูดเปนเสียงเดียวกันวา “ตนลําไย

ตาย ดีกวาคนตาย” ซ่ึงหมายความวา  ถาใสสารแลวออกดอกติดผลขายไดกําไรแลวตนลําไยตายก็ยัง

ปลูกใหมได แตถาลําไยไมออกดอกติดผล  ชาวสวนเองก็จะตองจํานํา จํานองท่ีดินหรือบางราย

อาจจะกูหนี้ยืมสินธนาคารมาทําใหไมมีเงินไปใชหนี้ก็อยูไมได เชนกัน ท่ีกลาวมานี้เปนปญหา

สําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีเหลานักวิชาการไมสามารถจะยับยั้งหรือชะลอการใชสารไดในฐานะ

นักวิชาการคนหนึ่งท่ีสนในเร่ืองลําไย และทํางานวิจัยเร่ืองสารในกลุมคลอเรตอยูจึงใหความสําคัญ

ตรงจุดนี้มาก ซ่ึงผลกระทบตอตนลําไยและตอสภาพแวดลอมขณะนี้ยังอยูในระหวางการศึกษา  

ไมไดมีจุดประสงคท่ีจะชักชวนหรือสงเสริมใชเกษตรกรใชสารเคมี แตในปจจุบันไดมีกระแสการ

ตื่นตัวของการใหสารโพแทสเซียมคลอเรตกับลําไยไดเพิ่มมากข้ึนในขณะท่ีขอมูลทางวิชาการก็มีอยู

อยางจํากัด ทําใหเกษตรกรลองผิดลองถูกซ่ึงอาจจะเกิดผลเสียในระยะยาวได สําหรับงานวิจัยและ

ขอมูลเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวกับสารโพแทสเซียมคลอเรต ท่ีเกษตรกรชาวสวนลําไยควรรู 

) 

 วิธีการใชสารกับลําไย  

 การใชสารโพแทสเซียมคลอเรตกับลําไย  

 1) การใหสารทางดิน โดยวิธีการผสมน้ําราด 

 2) การใหสารโดยการฉีดเขาทางกิ่ง-ลําตน 

 3) การใหสารโดยการฉีดพนทางใบ 

 1. การใหสารทางดิน  

 โดยท่ัวไปเกษตรกรใหสารทางดินโดยการผสมน้ําราดและหวานโดยตรง บริเวณทรงพุมซ่ึง

ไดผลเหมือนกันแลวแตจะสะดวกของแตละคน แตจากการสังเกตพบวาการผสมน้ําราดในชวงท่ีมี
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ฝนตกหนักมักไมคอยประสบความสําเร็จ ในเร่ืองการออกดอกเทาใดนัก ซ่ึงอาจเปนเพราะวาน้ําฝน

ชะลางสารคลอเรตออกไปนอกทรงพุมหรือลงสูขางลางเกินกวาท่ีรากจะหยั่งลึกลงไปถึง  แตขณะท่ี

การหวานแลวรดน้ําตาม จะประสบความสําเร็จไดดีวาในชวงฤดูฝนอาจเปนเพราะวาสารคอย ๆ 

ละลายหรือปลดปลอยออกมาเร่ือย ๆ(พาวิน , 2543) เทาท่ีสังเกตดูพบวาหลังฝนตกหนักประมาณ 1-

2 สัปดาห จะสังเกตเห็นสารยังอยูเปนกอนเล็ก ๆ บางจุด 

 วิธีการเตรียมตนเพื่อราดสาร  

 1. หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวควรมีการตัดแตงกิ่งตนลําไยใหปุย และพนสารเคมีปองกัน

กําจัดศัตรูพืช  ชวงแตกใบออน โดยใหตนลําไยมีการแตกใบใหมอยางนอย 1-2 ชุดข้ึนไป (นิรนาม , 

2542) 

 2. กอนการราดสารควรทําความสะอาดบริเวณทรงพุม โดยการกวาดเศษใบลําไยหรือหญา

ออกใหหมด  แลวปลอยใหดินแหง ประมาณ 1 สัปดาห เพื่อใหตนลําไยดูดสารไดดี (พาวิน, 2543) 

 3. อัตราของสารท่ีใชโดยวัดจากทรงพุม จากงานทดลองของพาวิน และคณะ(2542ก.) 

พบวาการใหสารอัตรา 8 กรัมตอตารางเมตร สามารถทําใหลําไยพันธุดอออกดอกได 100% สวน

พันธุสีชมพูใหสารอัตรา 1 กรัมตอตารางเมตร ก็ใหการออกดอกได 100% เชนเดียวกัน 

 4. ระยะใบท่ีควรราดสารควรอยูในระยะใบแกหรืออยางต่ําตองอยูในระยะใบเพสลาดข้ึน

ไป (พาวิน และคณะ, 2542 ข.) 

 5. หลังจากราดสารวันแรกจนถึงการออกดอกจะใชเวลาประมาณ 21-45 วัน  (ข้ึนอยูกับพันธุ

และสภาพแวดลอม) ตองมีการใหน้ําพอช้ืนอยาใหแฉะอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหลําไยดูดสารข้ึนได

เปนอยางดี ในชางท่ียังไมออกดอกไมควรใสปุยคอกเด็ดขาด ซ่ึงมีเกษตรกรบางรายเอาปุยคอกและ

ฟางคลุมในตนทันทีพบวาลําไยไมคอยออกดอก อาจเปนเพาะวาอินทรียวัตถุใหมๆ ท่ีกําลังมีการยอย

สลายจะไปลดความเปนพิษและประสิทธิภาพของคลอเรตลง อันมีผลใหลําไยไมออกดอกได 

(สมชาย  องคประเสริฐ, สนทนาทางวิชาการ) 

 6.  ควรใชสารดวยความระมัดระวังและตามอัตราท่ีกําหนด หากใหมากเกินไปอาจมีผลเสีย

หรือผลกระทบตอตนได 
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ตารางท่ี 6 การใชสารเม่ือเทียบกับทรงพุมตางๆ 

เสนผาศูนยกลาง  (เมตร) พื้นท่ีทรงพุม (ตาราง

เมตร) 

อัตราความเขมขนของสาร  (กรัม) ตอตน 

  4 8 16 

4 12.56 50.24 100.48 200.96 

5 19.63 78.52 157.00 314.00 

6 28.26 113.04 226.08 452.16 

7 38.47 153.88 307.72 615.44 

8 50.24 200.96 401.92 803.84 

9 63.59 254.36 508.66 1017.36 

10 78.50 314.00 628.00 1256.00 

 ท่ีมา: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550 

 2. การฉีดสารโพแทสเซียมคลอเรตเขาทางกิ่ง-ลําตน  

วิธีนี้ไดนําเอาวิธีการฉีดสีเคมีเขาตนทุเรียนและมะมวง เพื่อปองกันและรักษาโรคโคนเนา-

รากเนา และเพื่อผลิตทุเรียน , มะมวงนอกฤดู การฉีดสารเขาทางกิ่ง-ลําตนสามารถทําใหลําไยออก

ดอกได เชนเดียวกับการราดลงดินหรือพนสารทางใบ โดยเลือกกิ่งท่ีจะใหออกดอกไดเชนกันซ่ึงกิ่ง

ท่ีไดรับสารมีการออกดอกไดเร็วและดีกวากิ่งท่ีไมใหสาร ภายในตนเดียวกันจากงานทอลองกับพันธุ

สีชมพู โดยฉีดสารเขากิ่งท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางของกิ่ง  10-15 เซนติเมตร พบวาการใชสาร 0.25 

กรัมตอเสนผาศูนยกลางของกิ่ง  1 เซนติเมตร  ทําใหลําไยพันธุสีชมพูออกดอกไดมากกวา 80 % 

(วินัย และคณะ ,2542) ขณะท่ีพันธุแหวใชสารอัตราเดียวกันกับพันธุสีชมพู พบวามีการออกดอกได

ถึง 80 % เชนเดียวกัน (วินัย และคณะ , ขอมูลยังไมไดตีพิมพ) การฉีดสารเขาทางกิ่งเปนทางเลือก

หนึ่งของเกษตรกรชาวสวนลําไยซ่ึงใหสารนอยมากท่ีสุด แตจะตองมีเทคนิคและวธิีเฉพาะตัวในการ

ปฏิบัติ สารละลายไมสูญหายออกนอกกิ่งจึงจะไดผลดี ท้ังนี้ขอจํากัดของการฉีดสารเขาทางกิ่งมีอยู

หลายประการ   

1. อุปกรณท่ีใชปจจุบันทางภาคเหนือยังมีอยูอยางจํากัด เชน ปลอกพลาสติก 

2. จําเปนท่ีจะตองใชสวานในการเจาะรู ซ่ึงเกษตรกรบางรายไมมี 

3. จะตองใชสารบริสุทธ์ิ (ประมาณ 99.5-99.7%) ถาเปนสารผสมการละลายตัวของสารจะ

เหลือตะกอนทําใหเกิดการอุดตัน สารซึมเขาไปในเนื้อเยื่อพืชไดยาก 

4. จะตองมีการวัดเสนผาศูนยกลางกิ่งทุกกิ่ง หรือทุกตนเพื่อคํานวณหาปริมาณสารท่ีใชให

ถูกตองมิฉะนั้นอาจเกิดผลเสียกับกิ่งนั้นๆ ไดถาไดรับสารมากเกินไป 
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 เทคนิคและวิธีการฉีดสารเขาทางกิ่ง-ลําตน  

1. เลือกตนลําไยท่ีมีใบแกเต็มท่ีท่ีมีกิ่งขนาดเสนผาศูนยกลางของกิ่ง 10-15 ซม. ใหงดน้ํา

ประมาณ 1  สัปดาห 

2. ใชสวานเจาะกิ่งลึก 2.5-3.5 ซม. (ดอกสวานขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 ซม.) 

 3. นําปลอกพลาสติกท่ีนิยมใชกับตนทุเรียน หรือมะมวงตอกลงไปในรูใหแนน  

 4. ละลายสารโพแทสเซียมคลอเรตท่ีเตรียมไวโดยใชน้ํานอยท่ีสุดในการละลาย พอให

สารละลายหมด 

 5. ใชหลอดฉีดยาขนาด 50-60 ซีซี ดูดสารละลายท่ีเตรียมไวจนหมด (ถาสารละลายมีมาก

จนดูดข้ึนมาคร้ังเดียวไมหมดก็ใหทําการฉีดสารเขาไปสวนหนึ่งกอนแลวดูดสารละลายตอเร่ือยๆ)  

แลวดูดอากาศเขาไปอีกประมาณ 5-10 ซีซีเพื่อเปนตัวดันสารละลายอีกทางหนึ่ง 

 6. จากนั้นอัดหลอดฉีดยากับปลอกพลาสติกใหแนนแลวอัดกานหลอดฉีดยาเขาไปผานรู

ของปลอกพลาสติกใหพอแนนและรูสึกวาอัดกานไมเขาแลว ใหใชลวดหรือตะปู  สอดตามรูกาน

หลอดฉีดยาท่ีเตรียมไวระยะหาง 1 ซม. เพื่อปองกันแรงอัดดีดกานฉีดยาออกมา รอจนกวา

สารละลายหมด นําปลอกพลาสติกไปใชงานกิ่งตอไปได 

 สําหรับการปฏิบัติหลังการฉีดสารเขากิ่ง  - ลําตนแลว ควรรดน้ําใหชุมอยูเสมอเพื่อใหราก

พืชดูดน้ําเขาไปแลวพาตัวสารข้ึนไปสู 

 3. การใหสารโดยการฉีดพนทางใบ  

 ชิติ และคณะ(2542) ไดศึกษาไววาการฉีดพนทางใบถือเปนวิธีท่ีใชสารในปริมาณนอยมาก 

และทําใหลําไยออกดอกได เชนเดียวกับการใหสารทางดิน ใหสารทางใบอัตรา 200 กรัม ตอน้ํา 100 

ลิตร (คิดจากสารบริสุทธ์ิ  99.7%) สามารถทําใหลําไยออกดอกได แตก็ยังมีขอจํากัดอยูท่ีใบลําไย

ไหมและรวงเปนบางสวน  ขณะท่ี พาวิน  (ขอมูลยังไมไดตีพิมพ) ไดศึกษาการฉีดพนทางใบเชนกัน

พบวาใหสารเพียง 100 กรัม ตอน้ํา 100  ลิตร ในระยะใบแกสามารถทําใหลําไยออกดอกไดถึง 97% 

แตพบวามีใบรวงและไหมเชนเดียวกันและยังพบอีกวาถาพนสารในชวงท่ีลําไยขาดน้ํามากๆ และใน

สภาพท่ีแดดรอนจัดจะทําใหลําไยใบไหมและรวงมากข้ึน ซ่ึงจะตองมีการศึกษาทดลองกันตอไป 

 การปฏิบัติและขอควรระวังในการฉีดพนสารทางใบ  

 1. ตนลําไยตองสมบูรณ 

 2. ควรพนในชวงท่ีมีใบแกเทานั้น ( ระยะ 4-8 สัปดาหหลังการแตกใบออนหรือ 45-60 วัน) 

 3. ควรพนในชวงอากาศไมรอน 

 4. จะตองมีการใหน้ําบางอยาปลอยใหดินแหงมากเกินไป 

 5. ทําความสะอาดเคร่ืองนุงหมทุกคร้ังหลังพนสารโพแทสเซียมคลอเรต 
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 6. ไมควรสูบบุหร่ีขณะพนสาร 

 7. ไมควรผสมสารใดๆ ลงไปในขณะพนสารโพแทสเซียมคลอเรต 

 8. ไมควรผสมสารเกินอัตราท่ีกําหนดหรือท่ีแนะนํา 

 9. ขณะพนสารควรอยูเหนือลม หลีกเล่ียงการโดนละอองของสารโพแทสเซียมคลอเรตให

มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

 การปฏิบัติดูแลรักษาลําไยหลังการใหสารโพแทสเซียมคลอเรต 

 1. การใหน้ํา  ในชวงท่ีใหสารใน 2-4 สัปดาห ควรรดน้ําอยางสมํ่าเสมอ แตอยาใหแฉะหรือ

ไหลนอง  และใหเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เม่ือลําไยออกดอกติดผลแลว กอนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือน ควร

ลดประมาณน้ําลงจนถึงงดน้ําถาในสภาพรองสวนควรระบายน้ําออกจากสวนใหมากท่ีสุด 

 2. การใหปุยแบงการใหออกเปน 4 ระยะดังนี้  

 2.1 เร่ิมแทงชอดอก ชวงนี้ลําไยตองการธาตุไนโตรเจนมาก ฉะนั้นควรใหปุยท่ีมีไนโตรเจน

สูงๆ เชน  สูตร 25-7-7 หรือ 46-0-0 ประมาณ 0.5-1 กก./ตน 

 2.2 ระยะเร่ิมติดผลเทาหัวไมขีด ชวงนี้ควรมีการใหปุยสูตร 15-0-0 ประมาณ 0.5-1  กก./ตน 

โดยการแบงใส 2 คร้ัง หางกัน 15 วัน และควรใหปุยทางใบท่ีมีธาตุอาหารรองและอาหารเสริม 

 2.3 ระยะสรางเนื้อถึงเมล็ดเร่ิมดํา การใหปุยในชวงนี้จะเนนใหธาตุโพแทสเซียมสูงซ่ึงธาตุนี้

จะชวยสงเสริมการเคล่ือนยายอาหารจากใบสงไปยังผลไดดี  และยังเปนธาตุท่ีสะสมในเนื้อผลมาก

ท่ีสุดปุยท่ีใชในชวงนี้  คือ สูตร 0-0-60 โดยการแบงใส 2 คร้ัง หางกันประมาณ 15-20 วัน (พาวิน , 

2542) หรืออาจพิจารณาสูตรใกลเคียงท่ีใชไดผลดี เชนกัน คือ 0-0-50 

 2.4 ระยะหลังการเก็บเกี่ยวชวงนี้ลําไยใชธาตุอาหารไปจากดิน  - ลําตนจํานวนมาก ถามีการ

ติดผลมากลําไยก็จะฟนตนไดชากวา ตนท่ีติดผลนอย จึงควรใหปุยตนท่ีติดผลมากๆ มากกวาตนท่ี

ติดผลนอย เชน ปุยสูตร  46-0-0 หรือ 25-7-7 อัตราตนละ 1-2 กก./ตน และใหปุยทางใบท่ีมีธาตุ

อาหารเสริมและธาตุอาหารรอง (สูตรเรงการเจริญเติบโตทางดานกิ่งใบ) 
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แผนภูมิระยะเวลาตั้งแตใหสารโพแทสเซียมคลอเรต จนถึงเก็บเกี่ยวลําไยพันธุดอ (พาวิน, 2543) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3. การฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดโรค-แมลง 

 ปจจุบันลําไยมีการออกดอกติดผลตลอดท้ังปทําใหการเปล่ียนแปลงวงจรชีวิตหรือนิสัยการ

กินของแมลงศัตรูพืชเร่ิมเปล่ียนไปรวมท้ังเกิดโรคระบาดกับลําไยเกิดข้ึนใหมๆ มากมายเกษตรกร

ควรหม่ันดูแลสวนลําไยตั้งแตโคนตนจนถึงผลอยูเสมอ เม่ือพบความผิดปกติเกิดข้ึนควรหาทาง

ปองกันโดยเรงดวน เชน ถามีแมลงเขาทําลายในชวงท่ีสําคัญๆ เชน ชวงออกดอก-ติดผล จะมีแมลง

พวกเพล้ียแปง-หอย , ไร, เพล้ียไกฟา , หนอนชักใยกินดอกลําไยและหนอนคืบตางๆ ควรฉีดพน

ใหสาร 

5 พ.ย. 2541 

เร่ิมติดผล 

28 ธ.ค.2541 

ดอกเร่ิมบาน 

20 ธ.ค.2541 

ออกดอก 

26 พ.ย. 2541 

ผลแก 

25 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2542 
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สารเคมีพวก เอ็นโดซัลแฟน , ไซเปอรเมทธิน , เฮ็กวีไธอะซอค หรือ  คลอไพริฟอส เปนตน ในสวน

ของโรคท่ีเกดิข้ึน เชน โรคแอนแทรคโนส, โรคราดาํ, โรคยอดไหม-ใบไหม , โรคผลเนา ควรฉีดพน

ดวยสารปองกันกําจัดเช้ือรา พวกคอบเปอรออกซิคลอไรด , ไดเทนเอ็ม45 , เมทาแลคซิล เปนตน 

สวนโรคท่ีผูเขียนคิดควรหาทางปองกันโดยเรงดวนคือโรคระบบรากเนา ซ่ึงจากการนําดินและราก

ตนท่ีเปนโรคมาเล้ียงเช้ือดูพบวามีเช้ือ  phytophthora sp. อยูเปนจํานวนมาก (วรวรรณ ชาลีพรหม , 

สนทนาทางวิชาการ) ซ่ึงเปนอาการท่ีเกิดจะคลายๆ กับทุเรียน โดยลําไยใบรางเล็กนอยและยืนตน

ตายในท่ีสุด ท้ังนี้ไมไดมีจุดประสงคท่ีจะสงเสริมใหเกษตรกรตองใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ี

รุนแรงแตเพียงอยางเดียวควรใชในยามท่ีจําเปนเทานั้น 

 พาวิน  (2549) กลาววาตนลําไยท่ีมีทรงพุมสูงใหญแมจะใหผลผลิตตอตนสูง  แตก็ทําใหมี

ตนทุนการผลิตสูงตามไปดวย ท้ังยังไมสะดวกตอการดูแลรักษา  เนื่องจากตองใชแรงงานท่ีมีความ

ชํานาญในการเก็บเกี่ยว และการปรับปรุงผลผลิตใหไดคุณภาพทําไดยากกวาลําไยทรงตนเตี้ย  จึงคิด

วานาจะทําการศึกษาเร่ืองการตัดแตงกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุมของลําไย  โดยในเบ้ืองตนไดทดลองหา

ความสูงท่ีเหมาะสมของการตัดแตงกิ่งควบคุมทรงพุมเพื่อผลิตลําไยทรงเตี้ย ผลการทดลองพบวา 

การตัดแตงกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุมท่ีระดับความสูง 2 เมตร ทําใหลําไยมีเปอรเซ็นตการแตกใบและ

จํานวนกิ่งกระโดงตอตนมากท่ีสุด  ท้ังนี้อาจเกิดจากการกิ่งลําไยท่ีถูกตัดออกในปริมาณมากจึงแตก

ใบและกิ่งกระโดงชดเชยกิ่งท่ีถูกตัดออก  นอกจากนี้การตัดแตงกิ่งยังมีผลตอการเปล่ียนแปลงสมดุล

ของฮอรโมน ซ่ึงมีผลตอการแตกตา ออกดอก และจํานวนผลตอชอของกิ่งในทุกการทดลอง  แตชอ

ดอกท่ีเกิดจากกิ่งของตนมีการตัดแตงท่ีระดับความสูง 2 เมตรมีจํานวนผลตอชอมากท่ีสุด  คือมี

ปริมาณผลผลิตลดลง  แตผลผลิตท่ีไดจะมีคุณภาพดีกวา  คือมีผลขนาดใหญและน้ําหนักผลมากกวา

ตนท่ีไมควบคุมความสูง  ทําใหจําหนายลําไยไดในราคาสูงตามไปดวย  สวนลําไยท่ีตัดแตงท่ีระดับ

ความสูง 3 เมตรใหผลผลิตไมแตกตางจากตนท่ีไมควบคุมความสูง  ท้ังนี้เนื่องจากตนท่ีตัดแตงสูง 3 

เมตร มีพื้นท่ีออกดอกติดผลดานขางทรงพุมมากกวาทรงสูง 2 เมตรและกิ่งท่ีอยูกลางทรงพุมถูกตัด

ออกนอยทําใหกิ่งกระโดงท่ีเกิดข้ึนเพียงพอท่ีจะชดเชยกิ่งท่ีสูญเสียไป  อยางไรก็ตามจากการนํา

ผลผลิตจําหนายในรูปผลสดบรรจุตะกรา พบวาลําไยตนท่ีตัดทรงสูง 2 เมตร มีรายไดตอตนนอย

ท่ีสุด แตผลตอบแทนท่ีไดไมแตกตางจากตนท่ีทรงสูง 3 เมตรและตนไมควบคุมทรงพุม  แต

ประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับจากการตัดแตงกิ่งลําไยท่ีขนาดความสูง 2 เมตรก็คือ ตนทุนการผลิตท่ี

ลดลงถึง  50 เปอรเซ็นต เนื่องจากสะดวกตอการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิตซ่ึงจะแกไขปญหา

ดานแรงงานเก็บเกี่ยวและยังงายตอการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใหเปนท่ีตองการของตลาด 

 ไพฑูรย (2523) ไดศึกษาถึงการตลาดของลําไยพบวา ตลาดสวนใหญจะสงออกจีนเปนหลัก

และชวงตรุษจีนหรือวันชาติจีนจะทําใหไดราคาสูงข้ึนเนื่องจากปจจัยหลายอยาง เชน  ตรงกับชวง
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เทศกาลสําคัญๆของคนจีน  ซ่ึงมีความเช่ือวาลําไยเปนผลไมมงคลเหมาะสําหรับการมอบใหเปน

ของขวญัของฝาก และยังเปนชวงท่ีอยูในฤดูหนาวทําใหลําไยสามารถเก็บไดนาน ผลผลิตไมเปล่ียน

สี ซ่ึงหากลําไยมีผลผลิตในฤดูอยางชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมซ่ึงเปนชวงหนารอนจะทําใหผล

เปล่ียนสีและไมสวยงามราคาตก  ซ่ึงหากจะลดความเส่ียงของการผลิตลําไยนอกฤดูลง  เกษตรกร

ชาวสวนตองมีความแมนยําในชวงเวลาการผลิตดังกลาว  โดยผลผลิตท่ีไดในนอกฤดูกาลนี้ยังมีราคา

สูงถึงกิโลกรัมละ 40 บาท ซ่ึงหากเกษตรกรผลิตสินคามีคุณภาพดีเปนท่ียอมรับก็จะมีการส่ังซ้ือใน

ปริมาณเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อีกท้ังประเทศจีนยังไมมีการกําหนดโควตารับซ้ือ 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 จันทรสุดา (2546) ไดศึกษา ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในการผลิตลําไยนอกฤดูของ

ชาวสวนลําไยในจังหวัดลําพูน โดยจําแนกเปนชาวสวนกลุมสวนขนาดเล็กท่ีมีขนาดพื้นท่ีสวนนอย

กวา 4.3 ไร และชาวสวนกลุมสวนขนาดใหญท่ีมีขนาดพื้นท่ีสวนมากกวา 4.3 ไร พบวา การใชปจจัย

การผลิตในการผลิตลําไยนอกฤดูของชาวสวนลําไย ชาวสวนท้ังสองกลุมใชแรงงานครัวเรือนใน

การตัดแตงกิ่งมากท่ีสุด รองลงมาไดแก การใหน้ํา และการขนยาย ขณะท่ีชาวสวนท้ังสองกลุมใช

แรงงานจางสวนใหญในการเก็บเกี่ยวผลผลิต การคัดเกรดและการใสตะกรา ชาวสวนกลุมขนาดเล็ก

มีการใชวัสดุปจจัยการผลิตในมูลคาเฉล่ียของการใชปุยเคมีและสารโพแทสเซียมคลอเรต มากกวา

กลุมสวนขนาดใหญ แตมูลคาเฉล่ียในการใชสารเคมีและปุยคอกนั้นนอยกวา 

 ปญหาท่ีสําคัญของชาวสวนกลุมสวนขนาดเล็ก และชาวสวนกลุมสวนขนาดใหญ ในการ

ใชปจจัยการผลิตผันแปรเพื่อการผลิตลําไยนอกฤดูท่ีเกี่ยวของกับการใชสารโพแทสเซียมคลอเรต  

ดังนี้ 

 1. คุณภาพของสารโพแทสเซียมคลอเรต ในการกระตุนใหลําไยออกดอก ยังไมมีมาตรฐาน 

และยังไมไดควบคุมคุณภาพจากหนวยงานภาครัฐ 

 2. ราคาแพงข้ึนอยูกับแหลงท่ีมาและผูจําหนายเปนผูกําหนด  

 3. หลากหลายแหลงท่ีมาและแหลงขาวสาร สารโพแทสเซียมคลอเรต  

 4. ไมมีการระบุปริมาณสารโพแทสเซียมคลอเรต  ท่ีแนนอนตอถัง 

 5. มีการปลอมปนไมไดสารโพแทสเซียมคลอเรต ท่ีบริสุทธ์ิ  

 6. ขาดความรูในการเก็บรักษาเพื่อไมใหเกิดอันตรายจากสารสารโพแทสเซียมคลอเรต 

 ชาวสวนท้ังสองกลุมมีการตัดสินใจใสสารโพแทสเซียมคลอเรต ในการผลิตลําไยนอกฤดู

เพื่อ ตองการผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน รองลงมาเปนการทําตามชาวสวนรายอ่ืน เนื่องจากการใชเทคโนโลยี

ใหมนี้สมารถเพิ่มผลผลิตและรายไดใหแกชาวสวนไดในระดับหนึ่งแตชาวสวนสวนใหญยังไมมี
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ความชํานาญและประสบการณ ชาวสวนกลุมสวนขนาดเล็กนิยมใสสารโพแทสเซียมคลอเรต

ในชวงเดือน มกราคม-มิถุนายน รองลงมาคือเดือน กรกฎาคม-กันยายน สวนชาวสวนกลุมสวน

ขนาดใหญนิยมใสในชวงเดือน มกราคม-มิถุนายน รองลงมาคือเดือน ตุลาคม-ธันวาคม เพื่อให

ผลผลิตเก็บเกี่ยวไดกอนฤดูปกติ หรือปลายฤดูปกติเนื่องจากราคาผลผลิตลําไยท่ีขายไดสูงกวา 

 ศราวุธ (2548) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตผักตามระบบเกษตรดีท่ี

เหมาะสมของเกษตรกรศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยาง

ท่ีใชในการศึกษาไดแกเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตําบลแม

แรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 130 ครอบครัว โดยแบงออกเปน 2 กลุม กลุมท่ี 1 ไดแก

กลุมเกษตรกรท่ีผานการรับรอง GAP ของกรมวิชาการเกษตร  จํานวน 86 ครอบครัว กลุมท่ี 2 ไดแก 

กลุมเกษตรกรท่ียังไมผานการรับรอง  GAP ของกรมวิชาการเกษตร  จํานวน 44 ครอบครัว ผล

การศึกษาพบวาเกษตรกรท้ัง 2 กลุม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะ แต

เกษตรกรที่ ไมผานเกษตรดีท่ีเหมาะสมไมสามารถจําหนายผลผลิตใหมูลนิธิโครงการหลวงได  

เกษตรกรท่ีผานการรับรอง  GAP ไมมีความม่ันใจวาระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมจะทําใหมีรายได

มากข้ึน มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีข้ึนกวาเกษตรกรท่ีปลูกพืชผักท่ีใชวิธีการอ่ืนๆ  และการลด

ปริมาณการใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืช  แตในทางปฏิบัติไดดําเนินการตามข้ันตอนของระบบ

การเกษตรดีท่ีเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา แหลงรับซ้ือผลผลิต  และ

การติดตอกับเจาหนาท่ีมีกับวิธีการปฏิบัติการเกษตรดีท่ีเหมาะสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ  

0.05 ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ คือ การท่ีเกษตรกรจําหนายผลผลิตการเกษตรไดราคาต่ํากวาท่ีคาดไว 

และมีความตองการใหราคาของวัสดุท่ีใชในการผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ําลงกวาราคาปจจุบัน 

 เบญจพร (2547) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการใชประโยชนจากสระน้ําใน

โครงการเกษตรทฤษฏีใหมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรกรท่ีมีการใชประโยชน

จากสระน้ําในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม อายุเฉล่ีย 54 ป มีขนาดพื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 12.25 ไร สวน

ใหญเกษตรกรไดรับขาวสารจากโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ และสวนใหญเกษตรกรไดศึกษามี

การดูงานและไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับเกษตรทฤษฏีใหม ดานการสนับสนุนจากเจาหนาท่ี 

เกษตรกรไดรับการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับทฤษฏีใหม และเจาหนาท่ีมีโอกาสให

คําปรึกษา และช้ีแจงใหความรู ตลอดจนการสนับสนุนปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต ปจจัย

ท่ีมีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากสระน้ําในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม ไดแก ขนาดพื้นท่ี

ทํากิน แหลงความรูและขาวสาร และจํานวนแรงงานในครัวเรือน 

 ประเสริฐ  (2543) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตกลวยไมปลอดเพล้ียไฟโดย

เกษตรกรใน กรุงเทพมหานคร พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 47.14 ป สวนมาก
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มีการศึกษาต่ํากวาหรือเทียบเทาประถมศึกษาตอนตน ประสบการณในการปลูกเล้ียงกลวยไมเฉล่ีย 

14.08 ป ขนาดพื้นท่ีปลูกเฉล่ีย 7.48 ไร ใชแรงงานเฉล่ีย 3.63 คน ใชเงินทุนเฉล่ีย 158 ,125.7 บาทตอ

ป รายไดเฉล่ีย 267 ,714.3 บาทตอป เกษตรกรมีความรูเฉล่ียในการปองกันและกําจัดเพล้ียไฟ

กลวยไมนอยเกษตรกรพบเพล้ียไฟระบาดมากในฤดูรอน ในสภาพท่ีมีอุณหภูมินอยกวาหรือเทากับ 

34 องศาเซลเซียส มีพืชอาศัยอยูรอบๆ สวนเฉล่ีย 4.14 ชนิดการติดตอกับเจาหนาท่ีเกษตรเฉล่ีย 

11.16 คร้ังตอป มีการติดตอกับเกษตรกรผูปลูกกลวยไมเฉล่ีย 113.33 คร้ังตอป มีการติดตอกับบริษัท

สงออกดอกกลวยไมเฉล่ีย 62.4 คร้ังตอป ไดรับขาวสารทางการเกษตรเฉล่ีย 9.76 คร้ังตอเดือน และมี

การผลิตกลวยไมปลอดเพล้ียไฟตามมาตรฐานของราชการคิดเปนรอยละ 11.4 การทดสอบสมติฐาน

พบวาปจจัยท่ีมีกับการผลิตกลวยไมปลอดเพล้ียไฟอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ไดแก 

จํานวนพื้นท่ีปลูก จํานวนแรงงาน เงินทุน รายไดจากการผลิตกลวยไม ความรูในเร่ืองการปองกัน

และกําจัดเพล้ียไฟกลวยไม การติดตอกับเจาหนาท่ีเกษตร และการติดตอกับบริษัทสงออกดอก

กลวยไม  

มงคล (2539) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการเขาเปนสมาชิกสมาคมชาวไรออย

ของเกษตรกรชาวไรออย อําเภอเกาะ คา จังหวัดลําปาง ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ 

เกษตรกรท่ีเปนชาวไรออย จํานวน 130 คน โดยแยกเปนเกษตรกรชาวไรออยท่ีเปนสมาชิกสมาคม

ชาวไรออย 98 คน และไมเปนสมาชิก 32 คน ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรชาวไรออยมีอายุเฉล่ีย 

43.75 ป มีการศึกษาระหวางช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีรายไดจากการปลูก

ออยเฉล่ีย 28,012.74 บาท รายไดรวมเฉล่ียตอป 42 ,805.67 บาท ขนาดของพื้นท่ีปลูกออยเฉล่ีย 10.3 

ไร ขนาดพื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 16.3 ไร ไดรับขาวสารการเกษตรจากเพื่อนบาน มีความรูความเขาใจใน

วัตถุประสงคและการดําเนินงานของสมาคมชาวไรออยมาก และเกษตรกรชาวไรออยมีความพอใจ

ในผลการดําเนินงานของสมาคมชาวไรออยในระดับปานกลาง จากการทดสอบสมติฐานพบวา 

ปจจัยทางดานการเปนสมาชิกของโรงงานน้ําตาล และความรูความเขาใจในวัตถุประสงค และการ

ดําเนินงานของสมาคมมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 กับการเปนและไมเปนสมาชิกของ

สมาคมชาวไรออยเขลางคนคร สวนปจจัยดาน อายุ ระดับการศึกษา รายได ขนาดพื้นท่ีถือครอง การ

ไดรับขาวสารทางการเกษตร ความตองการเงินกู และความพอใจในการดําเนินงานของสมาคมไมมี 

กับการเปนและไมเปนสมาชิกของสมาคมชาวไรออยเขลางคนคร แตประการได ปญหาการ

ดําเนินงานของสมาคมชาวไรออยท่ีพบคือ มีการใหบริการนอย ขาดการประชาสัมพันธในการรับ

สมาชิก เจาหนาท่ีมีไมเพียงพอ ขายออยไดราคาต่ําไมคุมทุน ขาดแคลนแรงงาน 

  สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (2543) ไดทําการศึกษาเร่ือง สภาพการผลิตลําไยนอกฤดู

ในจังหวัดจันทบุรี พบวาวิธีการผลิตของเกษตรกร  สวนใหญปฏิบัติตามขอปฏิบัติในสวนลําไยปาน
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กลาง คือ รอยละ 42 เลือกปลูกพันธุลําไยท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินและตลาดตองการ  แหลงความรูท่ี

ชวยในการตัดสินใจผลิตลําไยนอกฤดู สวนใหญไดจากการฝกอบรม  คือรอยละ 33 สวนสารเคมีท่ี

ใชในการเรงการออกดอกของลําไย รอยละ 58 โพแทสเซียมคลอเรต รองลงมาคือ โซเดียมคลอเรต 

รอยละ 42 ความตองการทางเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูกาลของเกษตรกร มีความตองการมาก

ท่ีสุด คือ รอยละ 58 ในดานความกาวหนาทางงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูดาน รอยละ 

57 ในดานขาวสารขอมูลดานการผลิตและการตลาด ขอเสนอแนะ ควรใหหนวยงานของรัฐและ

เอกชน ทําการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีตาง ๆ  ท่ีมีทิศทางท่ีเกี่ยวของกับกรรมวิธีท่ีจะนําไปสูการผลิต

ลําไยท่ีมีคุณภาพฤดู ศึกษาและพัฒนาการใชสารบังคับใหลําไยออกดอก โดยคํานึงถึงความปลอดภัย

ตอตนลําไย  ตอผูใช ตอผูบริโภค  เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  ควรถายทอดเทคโนโลยีใหกับ

เกษตรกรและกลุมผูผลิตลําไย โดยเนนกรรมวิธีการผลิตท่ียั่งยืน 

 เฉลิมพล (2548)  ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถของเกษตรกรในการชําระหนี้

สินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  อําเภอปว จังหวัดนาน พบวา เกษตรกรสวน

ใหญเปนเพศชาย รอยละ 51.0 อายขุองเกษตรกรเฉล่ีย  46.60 ป จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 4 รอยละ 34.0 เกษตรกรสวนใหญแตงงานแลว  รอยละ 91.0 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย  

4.38 คน มีประสบการณการใชสินเช่ือของสถาบันการเงินเฉล่ีย  2.25 ป จํานวนสถาบันการเงินหรือ

ธนาคารท่ีเกษตรกรเปนหนี้เฉล่ีย 1.75 

แหง เกษตรกรสวนใหญไมเคยถูกดําเนินคดี  รอยละ 94.5 การประกอบอาชีพสวนใหญมีอาชีพเดียว

คือ อาชีพทําการเกษตร  ระยะเวลาการเปนหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเฉล่ีย  

4.85 ป เกษตรกรสวนใหญใชเงินตรงตามวัตถุประสงคของการเบิกใชเงิน  มีหนี้นอกระบบสถาบัน

การเงินเฉล่ีย13, 225.00 บาท มีหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  (ธ.ก.ส.) เฉล่ีย 

49,341.00 บาท เกษตรกรลูกคามีความสามารถในการชําระคืนเงินกูเฉล่ีย  1,957.70 บาท/เดือน และ

มีรายไดตอเดือนเฉล่ีย  4,562.00 บาท/เดือน การทดสอบสมมติฐาน  พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอ

ความสามารถของเกษตรกรในการชําระหนี้สินเช่ือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
ไดแก อายุ จํานวนสถาบันการเงินท่ีเปนหนี้และรายไดของเกษตรกร  สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอ

ความสามารถของเกษตรกรในการชําระหนี้สินเช่ือ  ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณการใช

เงินกู จํานวนอาชีพ และระยะเวลาการเปนหนี้  ปญหาและอุปสรรคของเกษตรกรลูกคา  ธ.ก.ส. 
ตามความเห็นของเกษตรกร ไดแกปญหาเร่ืองราคาผลผลิตตกต่ํา  ปญหาภัยแลง ไมมีตลาดรองรับ

ผลผลิตทางการเกษตร ปญหาเร่ืองผลผลิตไมมีคุณภาพ ปจจัยการผลิตสูง โรคและแมลงระบาด 
และปญหาขาดทุน 



36 
 

 

  ศักดิ์สิทธ์ิ (2538)  ไดทําการศึกษาถึงปจจัยบางประการท่ีมีผลตอการยอมรับ โครงการ

สงเสริมการปลูกกระเทียมพันธุเมืองฝาง ของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา พบวา ความรูท่ีถูกตองใน

การปลูกกระเทียมเมืองฝาง การเอ้ืออํานวยของทรัพยากรแหลงน้ํา ความรูสึกของความเพียงพอของ

แรงงานในครัวเรือน และประสบการณในการปลูกกระเทียมพันธเดิม มีอยางมีนัยสําคัญกับการ

ยอมรับการปลูกกระเทียมเมืองฝาง 

 พาวิน และคณะ (2549 : 4-5) ไดสํารวจขอมูลพื้นฐานลําไยท้ังระบบ ตอน จังหวัดเชียงใหม 

พบวา การผลิตลําไยนอกฤดูป 2548 และลําไยในฤดูป 2549 มีพื้นท่ีปลูกลําไยรวมท้ังส้ิน 4 , 503.54 

ไร ลําไยสวนใหญอยูในชวงอายุ 5 - 10 ป และ 11 – 15 ป คิดเปนประมาณรอยละ 45.82 และ 31.16 

ตามลําดับ โดยการสรางสวนใหมมีนอยมากรอยละ 0.13 ของพื้นท่ีท้ังหมด นอกจากนั้นลําไยท่ีมีอายุ

เกิน 25 ป ก็มีเพียงประมาณรอยละ 2.95 ของพื้นท่ีสํารวจเทานั้น  เกษตรกรปลูกลําไยประมาณ 15 – 

36 ตนตอไร ซ่ึงคิดเปนระยะปลูกประมาณ 8 x 8 เมตร โดยสวนลําไยท่ีมีอายุนอยหรือปลูกใหมจีมี

ระยะปลูกท่ีถ่ีกวาสวนลําไยท่ีมีอายุมาก ดานผลผลิต พบวา ในป 2548 -2549 จังหวัดเชียงใหมมี

ผลผลิตลําไยประมาณ 840.79 กิโลกรัมตอไร โดยผลผลิตลําไยในฤดูป 2549 ไดประมาณ 847.37 

กิโลกรัมตอไร ซึงสูงกวาผลผลิตเฉล่ียลําไยนอกฤดูของป 2548 ซ่ึงไดประมาณ 808.53 กิโลกรัมตอ

ไร เล็กนอย โดยลําไยในฤดูจะมีผลผลิตเฉล่ียสูงกวาลําไยนอกฤดูประมาณรอนละ 4.80 คุณภาพ

ผลผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรชาวสวนลําไยจังหวัดเชียงใหม มีพื้นท่ีท่ีใหผลผลิตลําไยนอกฤดู 

ประมาณ รอยละ 21.85 มีการขายผลผลิตแบบคัดเกรด รอยละ 48.39 เปนลําไยเกรด เอ และรอยละ 

27.35 เปนลําไยเกรด เอเอ  รายไดเฉล่ียจากการผลิตลําไยนอกฤดู ป 2548 เกษตรกรมีรายไดสูงถึง 

24, 478.38 บาทตอไร หรือประมาณ 2.40 เทาของรายไดเฉลี่ย จาการขายผลผลิตลําไยในฤดู ในการ

ผลิตลําไยนอกฤดู พบวา เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิ เหนือตนทุนรวม ประมาณ 12 ,043 .06 

บาทตอไร ซ ึ่ งสูงถึงรอยละ 49.20 ของรายไดเฉลี่ย หรือสูงกวาผลตอบแทนสุทธิในฤดูถึง 13.60 เทา 

และเม่ือคํานวน ผลตอบแทนสุทธิ เหนือตนทุนท่ีเปนตัวเงินของการผลิตลําไยนอกฤดู ก็จะได

ประมาณ 15 ,113.11 บาทตอไร  ดานการขายผลผลิตและแหลงรับซ้ือลําไยนอกฤดู  การขายผลผลิต

ลําไยนอกฤดูป 2548 ซ่ึงมีการขายมากในชวงเดือน กันยายน 2548 – มิถุนายน 2549 พบวา เกษตรกร

มีการขายในรูปผลผลิตลําไยสด ประมาณ รอยละ 51.28 และขายเหมาสวน รอยละ 48.72 โดยไมมี

การขายผลผลิตลําไยแปรรูปในชวงนอกฤดู สําหรับเหตุผลท่ีเกษตรกรนิยมขายเปนผลผลิตลําไยสด 

และขายเหมามีเหตุผลคลายๆกัน คือ ไดระยะเวลาเก็บเกี่ยว และใหราคาดี นอกจากนั้นบางรายก็ขาย

เพราะมีผูมารับซ้ือมาจองไวตั้งแตยังไมไดผลผลิตเต็มท่ี รวมท้ังขายตามเพื่อนบาน ในการขาย

ผลผลิตลําไยนอกฤดู ไมวาจะในรูปขายสดหรือขายเหมาสวน ชาวสวนเกือบท้ังหมดใชบรรจุภัณฑ

ของพอคา  แหลงรับซ้ือสําคัญประกอบดวย พอคาทองถ่ิน และลง (จุดรับซ้ือ) เชนเดียวกับการขาย
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ลําไยในฤดู โดยถาชาวสวนขายผลผลิตลําไยสด สวนใหญ รอยละ 65.79 จะขายใหกับจุดรับซ้ือ ดวย

เหตุผลหลักคือ ความคุนเคย และไดรับราคาดี สวนการขายเหมาสวน แหลงรับซ้ือสําคัญจะเปน

พอคาทองถ่ิน โดยชาวสวนรอยละ 60.53 ท่ีขายผลผลิตลําไยนอกฤดูแบบเหมาสวน จะขายใหกับ

พอคาทองถ่ิน นอกจากนั้น จะกระจายไปขายใหกับลง และพอคาขายสงจากจังหวัดอ่ืน โดยเหตุผลท่ี

ขายใหพอคาทองถ่ินก็เชนเดียวกับการขายผลผลิตสดใหลงหรือจุดรับซ้ือ คือ ความคุนเคย และขาย

ไดราคา 

 นอม (2535) ไดทํา การศึกษาการใชเทคโนโลยีของเกษตรกรผูปลูกลําไยจังหวัดลําพูน 

พบวา หัวหนาครอบครัวเกษตรกรผูปลูกลําไยจังหวัดลําพูน มีอายุระหวาง 41 ถึง 50 ป พื้นฐาน

การศึกษาประถมปท่ี 4 มีประสบการณในการทําสวนลําไยเฉล่ีย 10 ป และรับขาวสารการผลิตลําไย

ดานส่ีอมว ลชน มีความรูจาก หนวยงานราชการและเอกชน สําหรับการใชเทคโนโลยีดาน

การเกษตรในการปลูกลําไยของเกษตรจังหวัดลําพูน สวนใหญจะปลูกพันธุสงเสริมมากกวาพันธุอ่ืน 

มีพื้นท่ี 60 เปอรเซ็นต ท่ีทําการตัดแตงกิ่งลําไยอายุ 2 ถึง 3 ป และ 85.70 เปอรเซ็นต ทําการตัดแตงกิ่ง

หลังเก็บเกี่ยวมีการใหน้ํามากกวา 1 คร้ังเกษตรกรนิยมใชปุยสูตร 15-15 –15 , 13-13-21, 12-24-12 มี

การใชปุยน้ําสูตรตางๆ เกือบ 70 เปอรเซ็นต และเกษตรกรอีกประมาณ 70 เปอรเซ็นต มีการกําจัด

โรคลําไย 2 ถึง 5 ชนิด ทุกๆป เกษตรกร 52.73 เปอรเซ็นต มีการกําจัดศัตรูพืช มีการวัดคุณภาพลําไย

ออกเปนเกรด ได 3 เกรด คือ เกรดเอ เกรดบี เกรดซี 

 สายสมร (2541)  ศึกษาการผลิตและการตลาดลําไยในจังหวัดตาก พบวา เกษตรกรสวน

ใหญนิยมใชพันธุอีดอ ผลผลิตลําไยในป 2539 เฉล่ียไรละ 3 , 616.6 กิโลกรัม ผลผลิตลําไยของ

จังหวัดตากบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากจังหวัดตากจะให ผลผลิตกอนภาคเหนือตอนบน ปญหา

ท่ีพบทางดานการผลิตลําไยเกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิตลําไย ปญหาทางดานราคาและตลาดลําไยท่ี

สําคัญ คือปญหาท่ีเกษตรกรขาดความรูในการคัดเกรด และแยกพันธุ ขาดแคลนแรงงานในการเก็บ

ผลผลิตลําไยขอคิดเห็นจากการศึกษาดานการผลิต รัฐควรใหความชวยเหลือดานเงินทุน การ

คนควาวิจัยและเผยแพรความรูดานวิชาการแกชาวสวน ใหเกษตรกรทราบถึงสภาวะความ

เคล่ือนไหวของราคา ท้ังนี้เพื่อใชเปนเกณฑในการตัดสินใจขายผลผลิต 

 นิวัติ (2544) ไดทําการศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากการใชสารโพแทสเซียมคลอเรตในการ

ผลิตลําไยในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน พบวา เกษตรกรมีความรู ความเขาใจในระดับปานกลาง ใน

เร่ืองความรูเกี่ยวกับสารโพแทสเซียมคลอเรต ดานคุณสมบัติของสารคลอเรต วิธีการใชสาร ขอ

ระมัดระวังในการใชสาร และขอดี ขอเสียของสารโพแทสเซียมคลอเรต สวนเร่ืองผลกระทบของ

สารโพแทสเซียมคลอเรตท่ีมีตอส่ิงแวดลอม พบวา เกษตรกรยังขาดความรู ความเขาใจในเร่ืองของ

ส่ิงแวดลอม แตเกษตรกรยังมีความตระหนักของผลกระทบ แตเนื่องจากเกษตรกรไมมีทางเลือก 
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และไมมีทางไหนท่ีจะกระตุนใหลําไยออกดอกไดดีกวาการใชสารโพแทสเซียมคลอเรต เพราะ

เกษตรกรหวงในเร่ืองของเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว คือ มีความอยากไดเงินมากกวาคํานึงผลกระทบ

อันจะข้ึนกับส่ิงแวดลอม 

 สุภาวดี (2539) ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการใชรถไถเดินตามของเกษตรกร อําเภอศรีบุญ

เรือง จังหวัดหนองบัวลําภู พบวา การรับขาวสารทางการเกษตรของเกษตรกรไดรับขาวสารจาก

โทรทัศนมากท่ีสุด จํานวนแรงงานท่ีใชรถไถเดินตามเฉล่ีย 2 คน ตอครัวเรือน เกษตรกรจะใชรถไถ

เดินตามในกิจกรรมเตรียมดินสําหรับปลูกขาวเปนสวนใหญ ตัวแปรอิสระท่ีสามารถอธิบายถึงการ

ใชรถไถเดินตามของเกษตรกรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตัวเดียวคือ ขนาดของพื้นท่ีทําการเกษตร 

ซ่ึงมีความสัมพันธในทางบวกกับการใชรถไถเดินตามของเกษตรกร 

 


