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  บทน ำ 

1.1 ท ำไมต้อง “ูอฤตอ ำไำ อติลผ” ?? 

เหตุผลด้ำนรำคำ 

เกษตรกรไทยทราบดีว่าเป้าหมายการผลิตล าไยนอกฤดู คือ ราคาผลผลิต  ซึ่งถ้าจะเทียบ
ไปแล้ว  ช่วงเวลาจ าหน่ายผลผลิตที่ราคาดีที่สุด คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
(เนื่องจากมีเทศกาลมากทั้งในประเทศไทยและในตลาดนานาชาติ เช่น ตรุษจีน เป็นต้น) 

และช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน (ล าไยก่อนฤดู) ช่วงที่ผลผลิตมีราคาถูกที่สุด คือ เดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม (ช่วงในฤดู) เนื่องจากมีผลผลิตจ านวนมากเ้้าสู่ตลาดพร้อมกัน 
 

แนวโน้มกำรแข่งขันในตลำดภำยในประเทศ และกำรแย่งแรงงำนในฤดูเก็บ

เกี่ยว 

ผลกระทบจากการพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการในปัจจุบัน ท าให้เกิดการไหล้องแรงงานจ านวนมากออกจากภาคเกษตรเ้้าสู่ชุมชนเมือง  
ท าให้การเกษตรทั้งระบบ้าดแคลนแรงงาน ในกรณี้องล าไยในฤดู ผลจะแก่เก็บเก่ียวได้พร้อมกันใน
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ท าให้เกิดการแย่งแรงงานกัน และต้องจ่ายค่าแรงสูงมาก 

 

แนวโน้มกำรแข่งขันในตลำดนำนำชำติ 

เป็นที่ทราบกันดีว่าล าไยจากประเทศไทยมีคู่แ้่งในตลาดโลกที่ส าคัญ ได้แก่ จีน เวียดนาม 
และไต้หวัน จีนเป็นประเทศคู่ค้าล าไยและคู่แ้่ง้ันไปพร้อมกัน  จีนก าลังเร่งเพ่ิมพ้ืนที่และ

ก าลังการผลิตจาก 3.45 ล้านไร่ ผลผลิต 1.65 ล้านตัน ในปี 2542 ให้ได้ 4.45 ล้านไร่ ผลผลิต 1.65 
ล้านตัน ในปี 2547 ประเทศเวียดนามมีพ้ืนที่ปลูกล าไยประมาณ 3.5 แสนไร่ ผลผลิตประมาณ 2.5-3 
แสนตัน )ใกล้เคียงกับไทย  (  

บทที่ 
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การ้ยายตัว้องพ้ืนที่ปลูกและผลผลิตในประเทศจีนจะส่งผลกระทบต่อปริมาณความ
ต้องการ้องล าไยสดและแห้งจากไทย  เพราะจีนเป็นตลาดใหญ่สุด้องประเทศไทย ระบบการค้าแบบ
เสรีตามระเบียบ้ององค์กรการค้าโลก (WTO) อาจส่งผลให้ล าไยจากจีนและเวียดนามเ้้ามาตีตลาด
ล าไยไทยในที่สุดก็ได้ เพราะต้นทุนแรงงานการผลิตถูกกว่า้องไทยมาก สภาพสิ่งแวดล้อมก็เหมาะต่อ
การเจริญ้องล าไยมากกว่า 

 

1.2 ขั้ ตอ ตำรูอฤตไำ อติลผ 
ถ้าจะพิจารณาอย่างครบวงจรที่สุด การผลิตล าไยนอกฤดูอย่างมืออาชีพควรพิจารณาถึง

ระดับการคัดเลือกต้นกล้าที่น ามาเพาะปลูกเพราะจะเกี่ยว้้องอย่างใกล้ชิดกับพฤติกรรมการ
ตอบสนองต่อสารโพแทสเซียมคลอเรตอย่างสม่ าเสมอด้วย เช่น ท าให้ออกดอกพร้อมกันทั่วทั้งสวน 
การติดผลและการสุกแก่้องผลพร้อมเพรียงกัน ท าให้เก็บเกี่ยวได้ง่ายและมีความสม่ าเสมอ้อง
คุณภาพผล ดังนั้นการเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นแม่เดียวกัน หรือจากจ านวนต้นแม่พันธุ์น้อยต้นที่สุดเป็นสิ่ง
ควรพิจารณาถ้าท าได้ และควรเลือกจากต้นแม่พันธุ์คุณภาพดีทั้งด้านความสมบูรณ์้องต้น และนิสัย
การออกดอก ติดผล  ประวัติ้องต้นแม่พันธุ์มีความส าคัญมากกว่าที่เราคิดกัน   

 แต่เรื่องต้นแม่พันธุ์อาจใช้ได้เาพาะกรณี้องการสร้างสวนใหม่เท่านั้น  ถ้าเป็นสวนเก่าที่ต้นล าไย
มีอายุมากไม่อาจแก้ไ้ได้แล้ว  

 

 

1) ้ั้นตอนการเตรียมต้น โดยเาพาะอย่างยิ่งการตัดแต่งกิ่ง การดูแลยอดใหม่ให้มี
ใบสมบูรณ์ และแก่จัด การตัดแต่งทรงพุ่มที่ดีจะมีผลต่อ้นาดผลและสีผิว
เปลือกผลด้วย 

2) ้ั้นตอนการบังคับดอกด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต 

3) ้ั้นตอนการเพ่ิม้นาดผล  และดูแลสีผิวเปลือกผล 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรจัดกำรเพื่อผลิตล ำไยนอกฤดู   แบ่งเป็นหลาย้ั้นตอนดังนี้ 
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แต่ละ้ั้นตอนล้วนมีความส าคัญเท่าเทียมกัน และจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและประณีต เทคนิค
ในแต่ละ้้ันตอนจะได้อธิบายในรายละเอียดในบทต่อๆ ไป แต่โดยหลักการเบื้องต้นอาจกล่าวได้ว่า การ
บังคับล าไยให้ออกดอกนอกฤดูจะ้ึ้นอยู่กับปัจจัยความสมบูรณ์้องต้น ความได้สัดส่วนพอดีกันระหว่าง
ส่วน้องก่ิงใบและส่วน้องราก ใบจะต้องแก่จัด้ณะใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต นอกจากนี้ 

 เพราะการ
ตอบสนอง้องพืชจะไม่ดี การออกดอกติดผลจะได้สม่ าเสมอ หรือไม่ออกเลย 
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กำรเตรียมต้นเพื่อผลิตล ำไย

นอกฤด ู

การเตรียมต้นล าไยให้สมบูรณ์แ้็งแรงนับว่าเป็น้ั้นตอนส าคัญ้องการผลิตล าไยนอกฤดู  เป็นที่
ทราบกันดีว่าต้นล าไยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลท าให้ออกดอกติดผล และคุณภาพผลผลิตดีกว่าต้นที่ อ่อนแอ 
การเตรียมต้นล าไยควรเริ่มตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยการตัดแต่งกิ่ง ให้น้ า และปุ๋ยอย่างเหมาะสม 
ตลอดจนป้องกันก าจัดโรคและแมลงไม่ให้ท าลายใบอ่อน ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดแต่ละหัว้้อดังนี้ 

2.1 ตำรตัลแต่งตฤ่ง  

ในปัจจุบันเกษตรกรได้ให้ความส าคัญกับการตัดแต่งกิ่งล าไยมาก้ึ้นเพราะการตัดแต่งกิ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์หลายๆ ด้าน ดังนี้ 

 ต้นล าไยที่มีทรงพุ่มทึบจะเป็นแหล่งอาศัย้อง

แมลง  นอกจากนี้ทรงพุ่มทึบท าให้เกิดความชื้นสูงท าให้เกิดโรค เช่น โรคราด า โรคจุด
สาหร่ายสนิม และไลเคนส์ เป็นต้น  การตัดแต่งกิ่งเพ่ือให้ทรงพุ่มโปร่งท าให้อากาศ
ถ่ายเทสะดวก  และแสงแดดสามารถส่องทะลุเ้้าไปในทรงพุ่มจะช่วยลดการระบาด
้องโรคและแมลงได้ 

 

 การตัดแต่งกิ่งเพ่ือให้ทรงพุ่มเตี้ยท าให้ง่ายต่อการเก็บ

เกี่ยวผลผลิต การาีดพ่นปุ๋ย  หรือสารป้องกันการก าจัดศัตรู พืช ท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องไม้ค้ ายันกิ่ง ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลงได้ 

 

บทที่ 
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 ต้นล าไยที่มีอายุมากเมื่อให้สารโพแทสเซียมคลอเร

ตมักจะออกดอกน้อยหรือออกดอกไม่สม่ าเสมอ การตัดแต่งก่ิงให้ทรงพุ่มโปร่ง แสงส่อง
เ้้าไปในทรงพุ่มจะช่วยให้ต้นล าไยตอบสนองต่อสารโพแทสเซียมคลอเรตได้ดีท าให้
ออกดอกมาก้้ึน 
 

 ต้นล าไยที่มีทรงพุ่มทึบถ้าหากออกดอกติดผลมากท า

ให้ผลล าไยมี้นาดเล็ก ผลผลิตด้อยคุณภาพ การตัดแต่งกิ่งออกบางส่วนจะช่วยลด
พ้ืนที่การออกดอกติดผลลงบ้าง ท าให้้นาดผลใหญ่้ึ้นและผลผลิตโดยรวมมีคุณภาพดี
้ึ้น 

 
 ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรหาวิธีเร่งให้ต้นล าไย

แตกใบอ่อนให้เร็วที่สุด เพ่ือให้ใบใหม่สร้างอาหารและสะสมไว้ส าหรับออกดอกติดผล 
การตัดแต่งกิ่งเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถเร่งให้ล าไยแตกใบได้เร็ว้ึ้น 

 

2.2 อุปตรณ์ตำรตัลแต่งตฤ่ง  

   เหมาะส าหรับตัดกิ่งที่มี้นาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่

เกิน 0.5 นิ้ว 

   ใช้ตัดกิ่งที่มี้นาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง้องก่ิงตั้งแต่ 0.5-4.0 นิ้ว 
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2.3 รผปแบบตำรตัลแต่งตฤ่ง  

 

ในปัจจุบันนี้ยังมีเกษตรกรหลายรายตัดแต่งกิ่งล าไยไม่ถูกวิธี เช่น ใช้มีดตัดแต่งกิ่งโดยให้เหลือตอ
ไว้  ส่วน้องตอไม้ที่เหลือจะตายลึกเ้้าไปถึงเนื้อไม้  ท าให้ท่อน้ าท่ออาหารบริเวณนั้นถูกตัด้าด และยัง
เป็นช่องทางให้แมลงเ้้าอาศัย นอกจากนี้เกษตรกรยังนิยมตัดแต่งกิ่งที่อยู่ด้านล่างออกจนหมดท าให้
สูญเสียพ้ืนที่การออกดอกจากด้าน้้าง้องทรงพุ่มท าให้ต้นล าไยสูง้ึ้นทุกปี )ทรงโบราณ  (ค าถามที่เกิด้ึ้น 
คือ จะตัดแต่งก่ิงล าไยรูปทรงอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสม เป็นการยากที่จะก าหนดรูปแบบที่แน่นอน
้องการตัดแต่งกิ่ง เพราะล าไยแต่ละสวนจะมีอายุและระยะปลูกแตกต่างกัน แต่

 นอกจากนี้ควรค านึงถึงนิสัยการออกดอก้องล าไย โดยปกติ
แล้วล าไยจะออกดอกติดผลตรงส่วนปลายยอดตั้งแต่ใกล้พ้ืนดินจนถึงส่วนยอด แต่ผลล าไยที่เกิดจากกิ่งที่
อยู่ด้าน้้างที่ใกล้ๆ พ้ืนดินจะมีคุณภาพดี ใน้ณะที่ก่ิงตั้งตรงในส่วน้องยอดก็สามารถออกดอกได้ แต่การ
เก็บเกี่ยวและการดูแลรักษาท าได้ไม่สะดวก ส าหรับรูปแบบการตัดแต่งกิ่งที่จะน าเสนอมี 2 รูปแบบ คือ 

 เป็นการตัดแต่งกิ่งที่ใช้กันในหลาย

พ้ืนที่ โดยจะตัดก่ิงออก ดังนี้ 
1.1) ตัดกิ่งที่อยู่กลางทรงพุ่ม  1-2 กิ่ง เพ่ือลดความสูง้องต้นและให้แสงแดดส่องเ้้าใน

ทรงพุ่ม 
1.2) ตัดกิ่งที่อยู่ด้าน้้างที่ไม่ได้รับแสง และตัดกิ่งที่มี้นาดใหญ่ทางด้าน้้างออกบ้าง  

เพ่ือให้แสงแดดส่องเ้้าไปในทรงพุ่ม 
1.3) ตัดกิ่งที่ถูกโรคและแมลงท าลาย 
1.4) ตัดกิ่งที่ไ้ว้กัน กิ่งซ้อนทับ และกิ่งที่ชี้ลง 
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 เกษตรกรตัดแต่งกิ่งที่อยู่ด้านล่างออกท าให้ต้นล าไยมีความสูงเพ่ิม้ึ้นทุกปี
ส่งผลให้ต้องใช้ไม้ค้ ายันเพิ่มมาก้ึ้น เพื่อป้องกันต้นล าไยโคนล้ม และก่ิงหัก 

 การไม่ควบคุมความสูง้อง
ทรงพุ่มจะท าให้ต้นล าไย (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้น
ที่ได้จากตอนกิ่ง) ไม่สามารถต้านทานลมพายุ
ได้จึงโค่นล้มในที่สุด หากเกิด้ึ้นในช่วงติดผล
จะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก 

 วิ ธี การตัดแต่ งกิ่ ง้อง
เกษตรกรที่ไม่นิยมการตัดปลายกิ่งท าให้ต้น
ล าไยไม่สามารถแตกกิ่งกระโดงได้ แตกใบ
อ่อนช้า และไม่สม่ าเสมอ การตัดแต่งกิ่ง
แบบนี้จะท าให้พื้นที่การดอกติดผลลดลง 
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 การตัดแต่งกิ่งแบบปกติโดยเปิดกลางทรงพุ่ม และเน้นการตัดปลายกิ่ง
ร่วมกับการรูดใบแก่ที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งบ้าง 

 ต้นล าไยจะเริ่มแตกใบอ่อนประมาณ 24-30 วันหลังตัดแต่งกิ่ง 
และจะแตกใบใหมอ่อกมาพร้อมกันและมากกว่าต้นล าไยที่ไม่ตัดปลายปลายกิ่ง 
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  อาจแบ่งได้ 2 แบบ คือ 

2.1) การตัดแต่งกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มล าไยท่ีมีอายุมาก 

การตัดแต่งกิ่งต้นล าไยที่มีอายุมากให้มีทรงพุ่มเตี้ย ท าโดยเปิดกิ่งที่อยู่ส่วนกลางทรง
พุ่มออกให้หมด  ให้เหลือทรงพุ่มด้าน้้างสูงไม่เกิน 3 เมตร และตัดปลายยอด กิ่งที่เหลือประมาณ 1 
ฟุตทุกกิ่ง เมื่อกิ่งล าไยได้รับแสงก็จะแตกตาจากกิ่งและล าต้น เรียกว่า กิ่งกระโดงเกิด้ึ้นจ านวนมาก  
ปล่อยให้กิ่งกระโดงแตกใบได้ 2 ชุด  แล้วให้สารโพแทสเซียมคลอเรต พบว่า สามารถออกดอกและให้
ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ  ภายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะตัดกิ่งกระโดงเก่าทิ้ง โดยเหลือตอกิ่งไว้
เล็กน้อยเพ่ือให้กิ่งกระโดงใหม่เกิด้ึ้นแทนซึ่งเท่ากับว่าความสูง้องต้นล าไยในแต่ละปีค่อน้้างคงที่ 

้้อดี้องวิธีนี้ คือ ช่วยกระตุ้นให้ล าไยแตกใบอ่อนได้เร็วกว่าการตัดรูปแบบที่ 1 และ
ยังท าให้ทรงต้นเตี้ยง่ายต่อการเก็บเกี่ยว และการท าให้ผลผลิตมีคุณภาพสามารถท าได้ง่ายกว่าต้นล าไย
ต้นสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 การตัดแต่งกิ่งเพ่ือควบคุมทรงพุ่มล าไยที่มีอายุมาก  )ซ้าย (  เปรียบเทียบกับ
ต้นที่ยังไม่ได้ตัดแต่งก่ิง (้วา) 

 ้้อดี้องการตัดแต่งกิ่งเพ่ือควบคุมทรงพุ่มล าไยที่มีอายุมาก 
คือ ช่วยกระตุ้นให้ล าไยแตกใบอ่อนได้เร็ว และมีความสม่ าเสมอ 
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2.2) ต้นที่มีอายุน้อยและปลูกในระยะชิด 

ในอดีตการปลูกล าไยในระยะชิดไม่ประสบความส าเร็จเพราะเมื่อต้นล าไยเจริญเติบโตใน
ระยะหนึ่งทรงพุ่มจะชิดกัน เมื่อตัดแต่งกิ่งออกเพ่ือควบคุมทรงพุ่มหากตัดลึกมากเกินไปล าไยจะออกดอก
เว้นปี ภายหลังการค้นพบสารโพแทสเซียมคลอเรตที่สามารถบังคับให้ล าไยออกดอกได้ทุกฤดู แนวคิด
เกี่ยวกับการปลูกล าไยในระยะชิดจึงกลับมานิยมอีกครั้ง การควบคุมทรงพุ่มที่ชิดกันโดยวิธีการตัดแต่งกิ่ง
ควบคู่กับการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตชักน าให้ล าไยออกดอก วิธีการตัดแต่งกิ่งท าได้ดังนี้ คือ ตัดปลาย
กิ่งในด้านส่วนสูงโดยก าหนดความสูงไม่ควรเกิน 2.5 เมตร และตัดปลายกิ่งด้าน้้างออก ความลึก้องการ
ตัดกิ่งด้าน้้างออกประมาณ 15-30 เซนติเมตร เมื่อล าไยแตกใบอ่อน 2 ครั้ง ก็สามารถให้สารโพแทสเซียม
คลอเรตบังคับให้ออกดอกได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ้้อเสีย้องการใช้มีดฟันกิ่งแทน
การใช้เลื่อย ซึ่งจะท าให้เกิดแผลเป็นที่เป็นแหล่ง
สะสม้องโรคและแมลง 

 ต้นล าไยอายุ 6 ปี ควบคุมความสูงไม่เกิน 2 เมตร และปลูกในระยะชิด 4x4 เมตร 
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2.4 เวอำใ ตำรตัลแต่งตฤ่ง  

 

ควรท าหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ือกระตุ้นให้ยอดล าไยแตกใบอ่อนให้เร็ว
ที่สุด เพราะใบอ่อนชุดแรกจะได้สร้างอาหารสะสมไว้ทดแทนอาหารที่สูญเสียไป และ
เพ่ือให้ต้นล าไยมีความสมบูรณ์เตรียมพร้อมส าหรับการชักน าให้ออกดอกติดผล 
อย่างไรก็ตามถ้าหากก่ิงที่แตกออกมาทึบเกินไปก็สามารถตัดแต่งกิ่งได้อีกครั้งแต่การ
ตัดแต่งกิ่งครั้งที่สอง จะต้องไม่ตัดกิ่งมากเกินไปเพราะอาจกระทบต่อเปอร์เซ็นต์การ
ออกดอกและท าให้พื้นที่การออกดอกลดลง 

 

2.5 ตำรให้  ้ำแอะตำรให้ปุ๋ำ  

1)  ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต้องล าไยก่อนฤดูและล าไยในฤดู การให้น้ า

กับต้นล าไยแทบไม่มีความจ าเป็นเพราะอยู่ในช่วงฤดูฝน แต่ถ้าฝนทิ้งช่วงควรให้น้ าเพ่ือให้การเติบโตไม่
หยุดชะงัก 

2)  การให้ปุ๋ยควรให้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีควบคู่กัน เพราะปุ๋ยทั้งสองอย่างมี้้อดี

้้อเสียแตกต่างกัน 

2.1) ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งมีชีวิต เช่น มูลสัตว์ต่างๆ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็นต้น 
เมื่อใส่ลงไปในดินจะช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุ ท าให้โครงสร้าง้องดินดี้ึ้น แต่ปุ๋ยอินทรีย์จะมีธาตุอาหาร
น้อยและต้องใส่ในปริมาณที่มาก  ปุ๋ยอินทรีย์ที่จะน ามาใส่ให้ต้นล าไยควรผ่านการย่อยสลายก่อนแล้ว
ค่อยน ามาใช้  ต้นล าไยทรงพุ่มประมาณ 5 เมตร ใส่ในอัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อต้นต่อป ี

2.2) ปุ๋ยเคมี การให้ปุ๋ยเคมีกับต้นล าไยนั้นคงไมม่ีสูตรส าเร็จ เพราะในสภาพความเป็นจริง
สภาพความสมบูรณ์้องดินในสวนล าไยแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน แม้กระทั่งสวนล าไยที่อยู่บริเวณ

ใกล้เคียงกันถ้าหากมีการจัดการสวนแตกต่างกัน ความอุดมสมบูรณ์้องดินย่อมแตกต่างกัน 
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2.6 ตำรปรับควำมเป็ ตรลเป็ ล่ำงของลฤ  

ความเป็นกรด -ด่างที่เหมาะสม้องล าไยควรอยู่ ที่ 5.5-6.5 ถ้าดินเป็นกรดควรใช้ปูน
้าวหรือโดโลไมท์หว่านให้สัมผัสกับดินมากที่สุด และดินควรมีความชื้นพอเหมาะ 
ควรใส่ปูนก่อนการใส่ปุ๋ยแก่พืชอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือให้ปูนท าปฏิกิริยาสะเทินความ
เป็นกรด้องดินก่อน อัตราการใช้ดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วนในกรณีท่ีดินเป็นด่าง  )pH 
สูงกว่า 7  (วิธีการ แก้ไ้ คือ ใส่ก ามะถันผง แต่จะมีราคาแพง  ถ้าดินมีสภาพความเป็น
ด่างไม่มากควรเลือกใช้ปุ๋ยที่มีฤทธิ์ตกค้างเป็นกรด เช่น แอมโมเนียมซัลเฟต เป็นต้น 

 

2.7 ตำรป้องตั ต ำจัลโรคแอะแมอง  

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแต่งกิ่ง ล าไยจะเริ่มแตกใบใหม่เกิด้ึ้น ใบอ่อนชุดแรก
จะต้องดูแลรักษาอย่าให้โรคและแมลงเ้้าท าลาย เพราะถ้าหากใบล าไยเสียหายมากท า
ให้พื้นที่การสังเคราะห์แสงลดลงส่งผลให้ต้นล าไยฟ้ืนตัวได้ช้า และส่งผลท าให้การแตก
ใบครั้งที่สองเกิด้ึ้นช้าลง ดังนั้นในระยะที่ล าไยแตกใบอ่อนชุดแรกจะต้องส ารวจดู
แมลงบ่อยๆ หากพบให้รีบป้องกันก าจัด 

 

  เป็นหนอนที่กัดกินใบที่มีความส าคัญ ตัวหนอนกัดกินใบอ่อน

อย่างรวดเร็วถ้าระบาดมากใช้เวลา 2-3 วัน สามารถกินใบอ่อนทั้งต้นเหลือแต่ก้านใบ ท าให้ล าไยชะงัก
การเจริญเติบโต 

(1) เ้ย่าต้นหรือก่ิงเมื่อหนอนทิ้งตัวลงดินแล้วเก็บท าลาย 
(2) เมื่อพบการระบาด้องหนอนให้าีดพ่นด้วยคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับเบิลยู พี) 

อัตรา 45 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือเฟนวาลีเอท (ซูมิไซดริน 20% อีซ)ี อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร 
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 ตัวแก่กัดกินใบอ่อนจาก้อบใบด้านนอกเ้้าหาเส้นกลางใบ จะ

เห็นอาการ้อบใบที่ถูกท าลายเป็นรอยเว้าท าให้พ้ืนที่สังเคราะห์แสง้องใบลดลง ถ้าหากแมลงชนิดนี้
ระบาดจะท าความเสียหายให้กับใบอ่อน้องล าไยทั่วทั้งต้น 

พ่นด้วยคาร์บาริลอัตรา 45-60 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร แต่ถ้าพ้ืนที่ที่มีการระบาดมากพ่น
ด้วยอะซีเฟต (ออร์ธีน เอสพี) อัตรา 30 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 

  ตัวหนอนเ้้าท าลายล าไยระยะแตกใบอ่อนโดยสังเกตได้

จากตรงปลาย้องใบอ่อนไหม้มีสีน้ าตาลเป็นเพราะตัวหนอนเจาะกินเส้นกลางใบท าให้ท่อน้ าท่ออาหาร
ถูกท าลาย จึงท าให้ปลายใบแห้งตายซึ่งท าให้เ้้าใจว่าเป็นอาการ้องโรค 

บริเวณที่พบว่ามีการระบาดประจ าควราีดพ่นด้วยไซฮาโลธริน 2.5 อีซี อัตรา 10 ซีซี ต่อ
น้ า 20 ลิตร หรือคาร์บาริล (เซฟวิน 85) อัตรา 30 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร าีดพ่นในระยะเริ่มแตกใบอ่อน 

 อาการท่ีเกิดจากการท าลาย้องไร คือ ยอดล าไยแตกออกมาเป็นกระจุกคล้าย

ช่อไม้กวาด 

(1) ตัดช่อดอกท่ีถูกท าลายเผาไฟ 
(2) ถ้าพบช่อใบถูกท าลายรุนแรงพ่นด้วยสารเคมีฆ่าไรอะมีทราซ 20% อีซี อัตรา 20 ซีซี 

ต่อน้ า 20 ลิตร 

นอกจากแมลงทั้ง 4 ชนิดที่กล่าวมา้้างต้น ยังมีกลุ่ม้องแมลงที่ท าลายใบล าไยอีกหลาย
ชนิด ได้แก่ เพลี้ยไก่แจ้ หนอนม้วนใบ หนอนกัดกินใบ หนอนร่าน หนอนมังกร ด้วงกินใบ เป็นต้น แต่
แมลงเหล่านี้มักพบว่ามีประชากรต่ า และไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ต้นล าไยจึงไม่จ าเป็นต้องาีดพ่น
สารเคมีจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนการผลิต 
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โ รคที ่อ า จ เกิดกับ ใบล า ไย  เ ช่น  โ รคร าด า  โ รค ใบจุด  โ ร คจุดส าห ร่า ยสนิม 
และไลเคนส์ การป้องกันโดยการตัดแต่งกิ่ งหากพบการระบาดมาก ให้าีดพ่นด้วยสาร
ก าจัดเชื้อรา เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์  

 

 

 

 

 

 

 

2.8 ตำรคอุมโค ต้  
น าใบล าไยที่ได้จากการตัดแต่งก่ิงหรือฟาง้้าวคลุมบริเวณภายในทรงพุ่ม แต่ไม่ควร
หนาเกินไป ้้อดีอย่างหนึ่ง้องการคลุมโคน คือ รากล าไยจะเจริญ้ึ้นมาอยู่บริเวณผิว
ดินใต้วัสดุคลุมดิน  เมื่อเปิดวัสดุออกจะเห็นว่ามีรากฝอยและราก้นอ่อนเกิด้ึ้น
จ านวนมาก ซึ่งรากเหล่านี้จะดูดน้ าและธาตุอาหารได้ดี นอกจากนี้ถ้าหากให้สาร
โพแทสเซียมคลอเรต รากดังกล่าวก็จะดูดสารเ้้าสู่ต้นได้ดีจึงไม่จ าเป็นต้องใช้ใน
ปริมาณมาก 

 

 

 

 

 

 

 
 หลังตัดแต่งก่ิงให้เอาใบล าไยที่ได้จากการตัดแต่งก่ิงคลุมบริเวณโคนต้น 

 อาการยอดล าไยที่ถูกไรเ้้าท าลาย 
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กำรชักน ำกำรออกดอก 
หลังจากเตรียมต้นล าไยให้สมบูรณ์พร้อมที่จะผลิตล าไยนอกฤดู ้ั้นตอนต่อไป คือ การชักน าให้ล าไยออก
ดอก  เป็นที่ทราบดีกันดีว่าสารโพแทสเซียมคลอเรตมีคุณสมบัติชักน าให้ล าไยออกดอกได้โดยไม่ต้องพ่ึงพา
อากาศหนาวเย็นจึงท าให้มีการผลิตล าไยนอกฤดู จากการให้สารนี้ในปีแรกพบว่า ประสบความส าเร็จ
สามารถชักน าให้ล าไยออกดอกได้แทบทุกต้น แต่ในปีต่อๆ มากลับพบปัญหา คือ การใช้สารซ้ าเดิมในที่
เดิม ต้นล าไยออกดอกน้อยลงหรือไม่ออกดอก ท าให้เกษตรกรเกิดความคิดว่าจะต้องเพ่ิมปริมาณสารทุกปี 
แต่การปฏิบัติเช่นนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เกษตรกรบางรายให้สารนี้ในอัตราที่สูงกลับออกดอกน้อย
กว่าสวนล าไย้้างเคียงที่ใช้สารในอัตราต่ ากว่า แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองต่อสารโพแทสเซียมคลอเรต
ไม่ได้้ึ้นอยู่อัตรา้องสารเพียงอย่างเดียว แต่ยัง้ึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง ซึ่งเกษตรกรควรให้
ความส าคัญเพราะจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตอย่างมีประสิทธิภาพ และ้้อ
ส าคัญ คือ สารโพแทสเซียมคลอเรตเป็นสารเคมีฆ่าหญ้า เมื่อใส่ลงในดินปริมาณมากอาจท าให้ต้นล าไย
ตายได ้

3.1 ปัจจัำ ที่ เตี ่ำวข้องตับตำรตอบส องของ

อ ำไำต่อสำรโพแทสเซีำมคออเรต 
ต้นล าไยเมื่อได้รับสารโพแทสเซียมคลอเรตจะออกดอกหรือไม่้้ึนอยู่กับปัจจัย ดังนี้ 

  การให้สารโพแทสเซียมคลอเรตกับต้นล าไยในระยะใบอ่อนมักพบว่า  

เปอร์เซ็นต์การออกดอกต่ าและแทงช่อดอกช้า เนื่องจากใบอ่อนอาจมีสารยับยั้งการออกดอก จากการ

ทดสอบสรุปได้ว่า

บทที่ 



  คู่ มื อ ก า รผลิ ต ล า ไ ยน อกฤดู   

  การให้สารในช่วงฤดูร้อน (มี.ค.-พ.ค.) และฤดูหนาว (ต.ค.-ม.ค.) พบว่า  

ล าไยจะออกดอกได้ดี  แต่ถ้าให้สารในช่วงฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ย.) กลับพบว่า ล าไยออกดอกได้น้อยหรือ
บางต้นไม่ออกดอก โดยเาพาะอย่างยิ่งต้นล าไยที่มีอายุมาก จาก้้อมูลดังกล่าวมีข้อแนะน า คือ ควร
ก าหนดปริมาณสารให้เหมาะสมกับฤดูกาล เช่น ช่วงฤดูหนาวควรให้สารในอัตราต่ า ช่วงฤดูร้อนอัตรา
ปานกลาง และฤดูฝนให้อัตราสูง นอกจากนี้ไม่ควรให้สารกับต้นล าไยที่มีอายุมากในฤดูฝนเพราะจะ
ตอบสนองไม่ดีเท่ากับล าไยที่มีอายุน้อย ส าหรับอัตราการใช้สารแสดงในตารางที่ 2

ตารางท่ี  2 ้้อแนะน าการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตกับต้นล าไยที่มี้นาดทรงพุ่มต่างๆ 

เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม (เมตร) อัตราต่ า (กรัม) อัตราปานกลาง (กรัม) อัตราสูง (กรัม) 
3 40 80 160 
4 50 125 250 
5 100 200 400 
6 150 300 600 
7 200 400 800 
8 250 500 1,000 
9 300 600 1,200 

>10 400 800 1,600 
หมายเหตุ  อัตราท่ีแนะน าประยุกต์จากงานทดลองกับต้นล าไยอายุ 3-12 ปี ผู้ใช้ควรน าไปประยุกต์ใช้ตามพื้นท่ีต่างๆ 

  ต้นล าไยที่ให้สารโพแทสเซียมคลอเรตในสภาพที่มีแสงแดดจะออกดอกได้ดีกว่า
ในสภาพที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝน  ้้อแนะน าที่จะน าไปประยุกต์ใช้ คือ ตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มล าไยโปร่งแสง
กระจายทั่วทรงพุ่ม  และยังเป็นการลดจ านวนกิ่งต่อต้นลงท าให้ล าไยออกดอกได้ดี  นอกจากนี้ควร
หลีกเลี่ยงการให้สารในช่วงครึ้มฟ้าครึ้มฝน หรือช่วงฝนตกชุก 

  ล าไยพันธุ์สีชมพูจะตอบสนองต่อสารโพแทสเซียมคลอเรตได้ดีกว่าพันธุ์อีดอ  
ดังนั้นจึงควรลดปริมาณสารลงครึ่งหนึ่ง้องอัตราที่ใช้ได้ผลกับพันธุ์อีดอ 

  ถึงแม้การให้สารโพแทสเซียมคลอเรตสามารถให้ได้
หลายวิธี เช่น ทางดิน ทางใบ และาีดเ้้าล าต้น แต่วิธีที่ได้ผลดีที่สุด คือ การให้ทางดิน ซึ่งจะกล่าว
ต่อไปในหัว้้อเทคนิคการให้สารโพแทสเซียมคลอเรต 
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3.2 เทค ฤคตำรให้สำรโพแทสเซีำมคออเรต  มี

้ั้นตอนดังนี้ 
 

 หากล าไยต้นใดมีทรง
พุ่มทึบเกินไป ควรตัดแต่งกิ่งออกบ้าง เพ่ือให้แสงแดดส่องผ่านเ้้าไปในทรงพุ่ม 
หลังจากตัดแต่งกิ่งควรให้สารทันทีหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 1 สัปดาห์ เพราะจะ
ท าให้ล าไยแตกใบอ่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลักษณะทรงพุ่มที่ทึบ
มากเกินไปไม่เหมาะต่อการราดสาร
โพแทสเซียมคลอเรต 

 ระยะใบเพสลาดซึ่งในระยะใบที่มีความสมบูรณ์ (ซ้าย) แต่ยังไม่
เหมาะสมต่อการราดสาร จะต้องให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเ้ียวเ้้ม (้วา) ถึงจะตอบสนองต่อ
การราดสารได้ดี 
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 ก าจัดวัชพืชและกวาดเศษใบล าไยออกนอกทรงพุ่ม 
ถ้าหากดินมีความชื้นมากควรทิ้งไว้ 1-2 วัน ก่อนให้สาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก่อนการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตควรน าสารไป
ตรวจเช็คหาความบริสุทธิ์ว่ามกีี่เปอร์เซ็นต์ เพ่ือน ามาประกอบการก าหนดอัตราการให้สาร
โพแทสเซียมคลอเรตอย่างเหมาะสม 

 

 วิธีการให้สารนิยมท า 3 แบบ คือ ผสมน้ าราดผสมน้ าและาีดพ่นลงบริเวณ
รากพืช และแบบหว่าน การผสมน้ าราดจะต้องคนให้สารละลายน้ าให้หมดก่อนแล้วจึงราด 
ส่วนการให้แบบหว่านควรท าให้สารมีความละเอียด การให้แบบหว่านและผสมน้ าราดควรให้
รอบๆ ทรงพุ่มเป็นบริเวณกว้างประมาณ 50-100 เซนติเมตร เพื่อให้รากล าไยดูดสารเ้้าสู่
ต้นให้มากที่สุด หลังจากราดสารแล้วประมาณ 3-5 สัปดาห์ ล าไยจะเริ่มแทงช่อดอก 

 

 

 

 

 

 

 

  วิธีการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตแบบผสมน้ าราด )ซ้าย (และแบบหว่าน )้วา(  

 การท าความ
สะอาดบริเวณทรงพุ่ม 
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3.3 ข้อควรระวังใ ตำรใช้สำรตอุ่มคออเรต  
จากเอกสารค าแนะน าการใช้สารกลุ่มคลอเรตเร่งการออกดอกล าไยอย่างปลอดภัย
้องกรมวิชาการเกษตร (2542) แนะน าว่า 
1) สารกลุ่มคลอเรตเป็นวัตถุอันตรายชนิดวัตถุระเบิด  อาจเกิดระเบิดได้รับความ

ร้อนสูง 
2) อาจเป็นอันตรายต่อพืช 
3) เก็บรักษาไว้ให้ห่างจากวัตถุไวไฟ  ประกายไฟ  และหลีกเลี่ยงการผสมกับ

สารอินทรีย์ทุกชนิด เช่น ผงถ่าน น้ าตาลทราย นอกจากนี้ไม่ควรน าผสมกับ
ก ามะถัน สารกลุ่มซัลเฟต  และเกลือแอมโมเนียมทุกชนิด เช่น แอมโมเนียม
คลอไรด์ และแอมโมเนียมซัลเฟต เป็นต้น เพราะจะท าให้ง่ายต่อการติดไฟ 
และอาจเกิดระเบิดอย่างรุนแรง 

4) ไม่ควรทุบ บด กระแทกสาร หรือท าให้เกิดการเสียดสีโดยเด็ด้าด  เพราะแรง
เสียดทานจะท าให้สารเกิดระเบิดได ้

5) ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและตา ท าลายเม็ดเลือดแดง เป็นอันตราย
ต่อไต และกล้ามเนื้อหัวใจ จึงควรท าความสะอาดร่างกายทันทีหลังการให้สาร 

 

3.4 ข้อควรปฏฤบัตฤใ ตำรใช้สำรตอุ่มคออเรต  
1) ภาชนะบรรจุสารต้องมีฝาปิดมิดชิด 

2) เก็บไว้ในอาคารที่มีอากาศถ่ายเทท่ีดีและต้องมีพ้ืนที่ว่างเหลือไว้โดยรอบให้ห่าง
จากอาหารและเครื่องดื่ม  รวมทั้งอาหารสัตว์  ห้ามวางบนพ้ืนไม้และต้องจัด
วางสารซ้อนกันไม่สูงเกิน 3 เมตร 

3) ควรใช้สารนี้ในรูป้องเหลวโดยผสมกับน้ า 

4) สวมใส่ชุดป้องกันที่ท าด้วยใยสังเคราะห์ไวนิล  นีโอพรีน หรือพีวีซี 

5) สวมรองเท้าบู๊ทที่ท าด้วยใยสังเคราะห์ไวนิล  นีโอพรีน 

6) สวมแว่นตาชนิดที่กระชับลูกตา 

7) สวมถุงมือยาง และสวมหมวก 
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8) ห้ามสูบบุหรี่้ณะราดสารละลายกลุ่มคลอเรต และต้องระวังอย่าให้สารสัมผัส
กับผิวหนัง  

9) หลังราดสารแล้วต้องท าความสะอาดร่างกายด้วยน้ าสะอาดทุกครั้ง 

10) การให้สารกลุ่มคลอเรตเพ่ือท าให้ล าไยออกดอก ควรปฏิบัติตามค าแนะน า
อย่างเคร่งครัด 

 
 

3.5 ตำรเพฤ่มประสฤทธฤภำพของสำรโพแทสเซีำมคออ

เรตเม่ือใช้ตระตุ้ ตำรออตลอต อติลผใ ช่วง

ิลผฝ   
ใน้ั้นตอนนี้เป็น้ั้นตอนที่จะช่วยให้ต้นล าไยสามารถออกดอกก่อนฤดู  และนอก

ฤดูในช่วงฤดูฝนได้ดียิ่ง้้ึน  โดยมี้ั้นตอนดังนี้ 

1) เตรียมความสมบูรณ์้องต้นล าไย โดยการตัดแต่งกิ่งตามวิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว
้้างต้น 

2) เมื่อใบล าไยแก่จัดและอยู๋ในระยะที่พร้อมกระตุ้นดอกให้เปิดโคนต้น และท า
ความสะอาดบริเวณแปลง เพ่ือลดความชื้นภายใต้ทรงพุ่ม   

3) จากนั้นเมื่อใบล าไยอยู่ในระยะใบเพสลาดให้พ่นทางใบด้วย 0-52-34 1 
กิโลกรัม ผสมกับเอทิฟอน 80 ซีซี ละลายน้ า 100 ลิตร จ านวน 3 ครั้ง ห่างกัน 
5-7 วัน จากนั้นอีก 7 วัน ให้ราดโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 4-8 กรัมต่อ
ตารางเมตร (*เอทิฟอน หรืออีเทรล มีสารออกฤทธิ์ 48 เปอร์เซ็นต์ ) 
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กำรดูแลรักษำล ำไยในระยะออก

ดอก 
ภายหลังจากที่ได้รับสารโพแทสเซียมคลอเรตได้ 3-4 สัปดาห ์ต้นล าไยจะเริ่มแทงช่อดอก  
จึงต้องดูแลเอาใจใส่ ดังนี้ 

4.1 ตำรให้  ้ำ   
ความชื้นในดินเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งเพราะน้ าเป็นตัวละลายธาตุอาหาร และ

ล าเลียงธาตุอาหารเพ่ือใช้ในการสร้างอาหารส าหรับการเจริญเติบโต้องดอกและผล ถ้าหาก
ล าไย้าดน้ าในระยะออกดอกอาจส่งผลท าให้การติดผลลดลง โดยปกติแล้วควรให้น้ าตั้งแต่
วันที่ให้สารและให้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งออกดอกถึงผลใกล้แก่ ส าหรับปริมาณการให้น้ าดัง
แสดงในตาราง 

ตารางที่  4.1 ปริมาณน้ าที่ให้แต่ละครั้ง (ลิตร) ส าหรับต้นล าไยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มต่างๆ 
(สมชาย, 2543) 

เนื้อดิน 
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม (เมตร) 

2 3 4 5 6 7 8 
ร่วนทราย 110 250 440 690 990 1,346 1,760 
ร่วน 170 370 650 1,030 1,490 2,020 2,640 
ร่วนเหนียวและเหนียว 180 400 720 1,120 1,610 2,190 2,860 
ดินเหนียวและร่วนสีแดงในที่ดอน 140 310 550 860 1,240 1,680 2,200 
 

บทที่ 
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4.2 ตำรให้ปุ๋ำ   
โดยปกติควรให้ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดิน และน้ าในระยะที่ล าไยแทงช่อดอก ควรเก็บใบล าไย  
เพ่ือไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารโดยเก็บใบที่ 2-5 ใต้ช่อดอก จ านวน 8 ใบรวม รอบๆ ต้น
ส่งไปวิเคราะห์เพ่ือก าหนดสูตรปุ๋ย แต่อย่างไรก็ตามการให้ปุ๋ยในระยะออกดอกติดผลถึงผลแก่ 
อาจอาศัย้้อมูลจากการสูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิต ้้อแนะน าให้ใช้ ไนโตรเจน : 
ฟอสฟอรัส : โพแทสเซียม อัตราส่วน 3 : 1 : 4 สูตรปุ๋ยที่ใช้ เช่น 15-5-20 หรือ 18-6-24 
หรือสูตรใกล้เคียง หรือใช้ในรูปแม่ปุ๋ย 

4.3 ตำรป้องตั ต ำจัลโรคแอะแมอง 

  โรคที่ส าคัญในระยะออกดอกส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อรา หากพบมีการระบาดการ

ป้องกันก าจัด  โดยาีดพ่นสารกันราในระยะเริ่มแทงช่อดอก เช่น คาร์เบนดาซิม คอปเปอร์ออก
ซีคลอไรด์ เป็นต้น 

 

  ท าลายโดยดูดกินน้ าเลี้ยงท าให้ดอกช้ า และไม่ติดผล การตรวจดู

ปริมาณเพลี้ยไฟบนช่อดอก โดยใช้กระดาษสี้าวรองใต้ช่อดอกแล้วเคาะช่อดอกเบาๆ เพลี้ยไฟจะร่วง
หล่นลงบนกระดาษ จะมีสีครีมหรือสีเหลืองอ่อน หรือสีน้ าตาล 

  

(1) ถ้าระบาดไม่มากให้ใช้น้ าเปล่าาีดพ่น 

(2) ถ้าระบาดมากใช้ คาร์โบซัลแฟน 50 อีซี อัตรา 80 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร 
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อาการที่เกิดจากการท าลาย้องไร คือ ยอดล าไยแตกออกมาเป็นกระจุกคล้าย

ช่อไม้กวาด 

(1) ตัดช่อดอกท่ีถูกท าลายเผาไฟ 
(2) ถ้าพบช่อใบถูกท าลายรุนแรงพ่นด้วยสารเคมีฆ่าไรอะมีทราซ 20% อีซี อัตรา 

20 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร 
 

นอกจากนี้ยังอาจพบกับแมลงอ่ืนๆ ในระยะช่อดอก เช่น หนอนคืบ หนอนกินดอก 
แมลงค่อมทอง มวนล าไย และหนอนเจาะกิ่ง เกษตรกรควรหมั่นส ารวจสวนล าไย
หากพบไม่มากควรท าลายโดยการจับท าลาย แต่หากมีการระบาดมากให้าีดพ่นยา
ฆ่าแมลงในระยะที่ดอกยังไม่บาน ควรหลีกเลี่ยงการาีดยาฆ่าแมลงในระยะที่ดอก
บาน เพราะจะเป็นอันตรายต่อแมลงที่ผสมเกสร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  คู่ มื อ ก า รผลิ ต ล า ไ ยน อกฤดู   
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กำรปรับปรุงคุณภำพผล 
การผลิตล าไยนอกฤดูให้ได้คุณภาพนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก แต่จะผลิตล าไยให้ได้คุณภาพดี 
และมีต้นทุนที่ต่ าด้วยนับว่าเป็นเรื่องยาก เกษตรกรหลายรายสามารถผลิตล าไยให้มีผล้นาด
ใหญ่ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ก าไรมากเพราะผลผลิตสูงสุดอาจไม่ใช่ก าไรสูงสุด ทั้งนี้
เนื่องมาจากมีต้นทุนการผลิตที่สูง จากการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย สารเคมี ฮอร์โมน ฯลฯ ที่
มากเกินความจ าเป็น ค าถามมีอยู่ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเพ่ือจะผลิตล าไยให้ได้คุณภาพก่อนอ่ืนคง
ต้องวิเคราะห์กันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อคุณภาพ้องล าไยเพ่ือจะน าไปสู่การปฏิบัติที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 

 

5.1 อัตษณะอ ำไำคุณภำพล ี
 ผลผลิตล าไยที่มีคุณค่าทางการตลาดที่สามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่สูงควรมีลักษณะดังนี้ ผล
มี้นาดใหญ่ (ใหญ่กว่า 30 มิลลิเมตร) ้นาดผลสม่ าเสมอ ผิวเปลือกผลมีสีเหลืองทอง หรือสี
เหลืองอมเ้ียวอ่อน เนื้อหนาไม่แาะ 
 ส่วนลักษณะล าไยที่ด้อยคุณค่าทางการตลาด คือ ผลล าไยที่มี้นาดเล็ก เปลือกและเนื้อบาง แาะ
น้ า ท าให้ราคาต่ า นอกจากนี้ล าไยที่มีผล้นาดใหญ่แต่ถ้าผิวผลลายหรือมีจุดด าที่เปลือก ผลที่แก่จัดเกินไป 
ก็จะจ าหน่ายในราคาต่ าเช่นกัน 

 

 

 

 

บทที่ 
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5.2 ตำร เพฤ ่ม โ อต ำสต ำรต ฤลูอ  อลอำตำ ร 

ูอร่วง แอะป้องตั ูอแตต 
 เกษตรกรสามารถกระท าได้โดย  

1) ก่อนดอกบานให้พ่นทางใบด้วยปุ๋ยแคลเซียม-
โบรอน (CaB) เ้้ม้้น 1 % จ านวน 2 ครั้ง พร้อม
กับสารเคมีเกษตรป้องกันโรคและแมลง จะช่วยให้
การผสมเกสรเกิด้ึ้นอย่างสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

2) จากนั้นเมื่อล าไยเริ่มติดผลอายุ 1-2 สัปดาห์ )ระยะหัวไม้้ีดไฟ (ให้พ่น ทางใบด้วยปุ๋ยแคลเซียม-
โบรอน (CaB) เ้้ม้้น 1% จ านวน 2 ครั้ง พร้อมกับสารเคมีเกษตรป้องกันโรคและแมลง  จะช่วย
ให้ล าไยมี้้ัวเหนียว้ึ้น  ลดอาการร่วงในระยะแรก รวมทั้งป้องกันผลแตกเมื่อผลล าไยมีการ้ยาย
้นาดเต็มที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระยะก่อนดอกบาน 

 ระยะหัวไม้้ีดไฟ (ซ้าย) ช่อดอกล าไยที่พ่นแคลเซียมโบรอนระยะก่อน
ดอกบานและระยะหัวไม้้ีดไฟ (้วา) 
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5.3 แ วทำงตำรเพฤ่มข ำลูออ ำไำ 

จ านวนผลต่อต้นและต่อช่อเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ล าไยมี้นาดผลเล็ก  เนื่องจากต้น
ล าไยที่ติดผลดกเกิดการแก่งแย่งอาหารที่ใบสร้าง้ึ้น และอาหารที่สะสมในต้นท าให้ไม่เพียงพอที่จะ
เลี้ยงผล จึงท าให้้นาด้องผลเล็กลงและด้อยคุณภาพ นอกจากนี้ช่อที่ติดผลดกจะเป็นแหล่งสะสม้อง
เชื้อราและหนอนเจาะผล  แนวทางการควบคุมปริมาณผลต่อช่อให้น้อยลงสามารถท าได้ 2 วิธี คือ  

 จะกระท าภายหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต วิธีการตัดแต่งกิ่งโดยตัดแต่ง

กิ่งที่อยู่กลางทรงพุ่มออกบางส่วน และตัดแต่งกิ่งด้าน้้างทรงพุ่มออก ตัดกิ่งที่ไม่ได้รับแสงออกทั้งหมด
เพ่ือลดพื้นที่ออกดอกติดผลลง ท าให้ผลมี้นาดใหญ่้ึ้นเมื่อเทียบกับต้นที่มีทรงพุ่มทึบ 

 ควรใช้กรรไกรตัดปลายช่อผลที่มีจ านวนผลมากกว่า 50 

ผล้ึ้นไป ตัดออกประมาณครึ่งหนึ่ง้องความยาวช่อผล และควรตัดช่อผลในระยะที่ผลล าไยมี้นาดไม่
เกิน 0.5 เซนติเมตร   

 การปลิดผลในช่อโดยใช้สารเคมีเกษตรท า

หน้าที่เป็น Fruit thinning  agent สามารถท าได้โดยใช้ NAA ในระดับความเข้มข้น 50-100 
สตล. ฉีดพ่นที่ช่อผลในระยะผลมีขนาดเท่าหัวไม้ขีดไฟ (4 สัปดาห์หลังจากติดผล) ซึ่งจะท าให้ผลร่วง
มากภายใน 8 วันหลังจากาีดพ่น วิธีนี้จะใช้ได้ผลดีและช่วยประหยัดแรงงานตัดปลายช่อผลดังกล่าว
้้างต้น แต่ต้องระมัดระวังผล้้างเคียงจากความเ้้ม้้น้อง NAA ที่สูงเกินไป ในทางปฏิบัติอาจใช้ 
NAA เข้มข้น 50 สตล. พ่น 1 ครั้ง และอาจพ่นซ้ าในกรณียังเหลือผลบนช่อมากเกินไป 

้นาด้องผล้ึ้นอยู่กับจ านวนเซลล์ การ้ยาย้นาด้องเซลล์และช่องว่างระหว่าง
เซลล์ โดยปกติแล้วไม้ผลหลายๆ ชนิด จะแบ่งเซลล์ในระยะแรกๆ ้องการเจริญเติบโต้องผล  แล้วจึง
้ยาย้นาด้องเซลล์ การ้ยาย้นาดผลโดยการปฏิบัติดูแลสามารถท าได้ ดังนี้ 

 ควรรักษาความความชื้นในดินตลอดช่วงระยะเวลาตั้งแต่ออกดอกถึงผล

ใกล้แก่  ต้นล าไยที่ได้รับน้ าไม่เพียงพอจะท าให้้นาด้องผลและผลผลิตลดลง   
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 ต้นล าไยต้องได้รับธาตุอาหารให้เพียงพอตั้งแต่เริ่มแทงช่อดอก

ถึงผลใกล้แก่  มี้้อแนะน าดังนี้ 

 ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 650 กรัมต่อต้น  แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง   

 ปุ๋ยสูตร 0-46-0 อัตรา 225 กรัมต่อต้น  แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง   
 ปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 650 กรัมต่อต้น  แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง 

โดยใช้

ปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 140 กรัม ปุ๋ยสูตร 13-0-46 อัตรา 530 กรัม  และปุ๋ยสูตร 46-0-0 
อัตรา 325 กรัมต่อน้ า 200 ลิตร ในสภาพที่อากาศร้อนควรลดปริมาณปุ๋ยทางใบลง 30% 

 โดยการใช้สารเคมีประเภทฮอร์โมนพืช 

(1)  การเพิ่มขนาดผลในช่อล าไยสามารถกระท าได้  โดยการใช้ GA3 50 สตล. 
และ CPPU 25-30 สตล . เดี่ยวๆ หรือผสมกันชุบช่อผลล าไยขณะผลมีอายุได้ 12 สัปดาห์ โดยจะ
ท าให้มีปริมาณผลเกรด AA  ในช่อเพ่ิม้ึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี้้อควรระวัง คือ การใช้สาร
ฮอร์โมนดังกล่าวใน้ณะผลอ่อนเกินไป )เช่นระยะผลมี้นาดเท่าหัวไม้้ีดไฟ (จะท าให้ผลร่วงอย่ างมาก   

(2)  การศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพผลล าไยที่ผลิตนอกฤดู พบว่า ทั้ง 
CPPU 10 สตล. ผสมกับยูเรีย 0.5 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีการใช้ GA3 25 สตล. ผสมกับ Ca(NO3)2 1 
เปอร์เซ็นต์ และ Boric acid 0.5 เปอร์เซ็นต์ จะช่วยลดการหลุดร่วง้องผลได้ แต่ไม่สามารถช่วยเพ่ิม
้นาด้องผลล าไยได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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5.4 แ วทำงตำรปรับปรุงสีูฤวเปอือตูออ ำไำ 

สีผิว้องผลล าไยที่เป็นที่ต้องการ้องตลาด คือ สีเหลืองทองหรือสีเหลืองอมเ้ียว ซึ่งมี
แนวทางดังนี้ 

  ควรใช้ถุงกระดาษปรู๊ฟห่อช่อผลในระยะประมาณ 2 เดือนก่อนเก็บ

เกี่ยว  โดยถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ช่วยให้สีผลสวยเหมือนกับถุงกระดาษสีน้ าตาลแต่
ต้นทุนถูกกว่า และหาได้ง่ายกว่า แต่มี้้อควรระวังคือ ควรเปิดถุงออกประมาณ 3-7  วันก่อน

การเก็บเกี่ยว  เพ่ือให้ผลปรับตัวและสามารถคงคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวได้นาน้ึ้น 

  ได้แก่  Vitamin E ซึ่งเป็นสารที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์และสัตว์ และ

มีรายงานการน ามาใช้ในพืชอย่างประสบผลดีในการชะลอความแก่้องเซลล์ เพ่ิมความ
ทนทานต่อสภาวะเครียดเนื่องจากแสง และช่วยลดการหลุดร่วง้องผล การใช้ Vitamin E 
เข้มข้น 1.00 เปอร์เซ็นต์ ชุบช่อผลในระยะผลมีอายุ 12 สัปดาห์  จะช่วยลดปัญหาการ
หลุดร่วงของผล เพิ่มขนาดผลโดยเพิ่มความหนาเนื้อและเพิ่มขนาดเมล็ด และมีผลเกรด 
AA และ เกรด A เพิ่มขึ้น รวมทั้งเนื้อผลมีความหวานเพ่ิม้ึ้น และเปลือกผลมีสีทอง (ค่า L 
สูงกว่าที่ไม่ไดใ้ช้สารชุบช่อผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ) 

 ทั้งแบบเปิดกลางทรงพุ่ม  )ฝาชีหงาย  (และแบบทรงพุ่มแบน ซึ่ง

พบว่า ผลจะเจริญห้อยลงอยู่ในทรงพุ่ม ผลที่เจริญเติบโตอยู่ด้านใน้องทรงพุ่ม ท าให้มีใบ
มาปกคลุมอยู่  สีเปลือกจะเป็นสีทองเหมือนการห่อช่วย ดังนั้นการตัดแต่งทรงพุ่มให้มีกิ่ง
กระโดงจ านวนมาก และเมื่อหิ้วผลแล้วปล่อยให้ผลห้อยอยู่ในทรงพุ่มจะดีที่สุด อาจต้องมีการ
จัดช่อผลจัดกิ่งให้เกิดการบังร่มเงาให้แก่กันด้วย วิธีนี้ไม่จ าเป็นต้องห่อช่อผล ซึ่งเป็นการลด
ต้นทุนด้วย 
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เป้าหมาย กรรมวิธีทางเลือก 
1) การลดการหลุดร่วง้อง
ผลอ่อน 

(1) าีดพ่นช่อผลด้วย CPPU 10 สตล. ผสมกับยูเรีย 0.5 

เปอร์เซ็นต์ หรือ GA3 25 สตล. ผสมกับ Ca(NO3)2 1 

เปอร์เซ็นต์ และ Boric acid 0.5 เปอร์เซ็นต์ 
2) การเพิม่้นาดผล (1) ตัดปลายช่อผลเมื่อผลมีอายุ 8-10 สัปดาห์หลังติดผลให้

เหลือจ านวนผล 50-60 ผลต่อช่อ 

(2) ในกรณีที่ติดผลมากเกินไป และทรงพุ่มสูงใหญ่ ควราีด
พ่นช่อผลด้วย NAA 50 สตล. ในระยะผลมี้นาดเท่าหัวไม้
้ีดไฟเพื่อกระตุ้นให้ผลบางส่วนร่วง 

(3) ใช้ GA3 50 สตล. และ CPPU 25-30 สตล. เดีย่วๆ หรือผสมกัน
กับวิตามินอี 1 เปอร์เซ็นต์ ชุบช่อผลเมื่ออายุได้ 12 
สัปดาห ์

3) การปรับปรุงสีเปลือกผล (1) ตัดแต่งให้แทงยอดจากกิ่งกระโดง เมื่อผลเจริญเติบโตจะ
ห้อยลงไปซ่อนอยู่ในทรงพุ่ม เมื่อไม่โดนแสงแดดโดยตรง
เปลือกผลจะมีสีอ่อน 

(2) ห่อช่อผลด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เมื่อระยะผลสร้างเนื้อ 
(2 เดือนก่อนเก็บเกี่ยว) และเปิดถุงออก 3-7 วันก่อนเก็บ
เก่ียว 

(3) ใช้วิตามินอี เ้้ม้้น 1.0 เปอร์เซ็นต์ชุบช่อผลในระยะผลมี
อายุ 12 สัปดาห ์
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5.5 เทคโ โอำีตำรูอฤตอ ำไำ อติลผใ ระบบปอผต

ชฤล 
จากผลการวิจัยต่อเนื่องตลอดมา รวมทั้งการทดสอบองค์ความรู้ในระดับแปลงเกษตรกร และ
การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ดังได้สรุปไว้้้างต้น อาจประมวลผลและสรุปเป็นชุด
เทคโนโลยีเพ่ือน าไปเป็นกรอบแนวทางในการผลิตล าไยนอกฤดูทั้งบนพ้ืนที่สูง และบนพ้ืน
ราบ ได้ดังต่อไปนี้ 

 

พ้ืนที่ที่มีความลาดเทเล็กน้อย ถือว่าเหมาะสมต่อการจัดการดินเพ่ือเก็บเกี่ยว
น้ าฝน และการปล่อยให้ดินแห้งเพื่อกระตุ้นการออกดอก จึงไม่ต้องจัดการด้านระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
มากนัก เพียงแต่ปล่อยให้มีวัชพืชเจริญคลุมดินไว้ และตัดวัชพืชให้สั้นเป็นครั้งคราวก็เพียงพอ แต่ใน
กรณีท่ีที่ดินมีความลาดเอียงเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ จ าเป็นต้องมีระบบอนุรักษ์ โดย  

1.1.1) ปลูกไม้ผลระยะชิด 2 x 4 เมตร หรือไม่เกิน 4 x 4 เมตร  โดยให้ระยะ
ต้น 2 เมตร้นานไปกับเส้น ระดับคอนทัวร์ เพ่ืออาศัยล าต้นและระบบรากช่วยชะลอการไหล้องน้ าบ่าผิว
ดิน และระบบราก้องต้นไม้ผลช่วยลดการชะล้างหน้าดิน  

1.1.2) ปลูกแถบหญ้าแฝกในลักษณะของ  alley cropping ในทุกระยะ 22 
เมตร เพ่ือใช้ระบบราก้องแฝกช่วยเก็บกักความชื้นไว้ในดิน และแนวก าแพง้องล าต้นและใบช่วยกัก
เก็บหน้าดินไว้ในแปลง ซึ่งจะเป็นการลดการชะล้างหน้าดินออกจากพ้ืนที่  

1.1.3) บริเวณโคนต้นไม้ผลแต่ละต้น ควรปรับดินให้อยู่ในแนวระนาบเพ่ือช่วย
ให้ระบบรากพัฒนากระจายทั่วทั้งทรงพุ่ม  และช่วยรักษาน้ าและปุ๋ยไว้ที่บริเวณระบบราก ไม่ถูกชะล้าง
ตามความลาดเอียงออกไปจากบริเวณราก 

 

1.2.1) การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณระบบรากของไม้ผล  โดย
การุ้ดหลุมปลูก้นาด 60 – 80 x 60 – 80 x 60 – 80 เซนติเมตร (ดินอุดมสมบูรณ์มาก 
โครงสร้างดินดี หรือหน้าดินลึก ุ้ดเป็นหลุมเล็กกว่าที่ดินเลว) แล้วรองก้นหลุมด้วยเศษพืชผสมปุ๋ย
หมักที่ย่อยสลายดีแล้ว มูลสัตว์ และ Rock phosphate เพ่ือช่วยกระตุ้นการพัฒนา้องระบบราก 
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1.2.2) การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณแปลงโดยทั่วไป จะจ าเป็น
มาก้ึ้นเมื่อต้องการปลูกพืชแซมสร้างรายได้ ้ณะที่ต้นไม้ผลยังมี้นาดเล็ก ซึ่งโดยทั่วไปดินบนพ้ืนที่สูง
จะมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่ 3.5-4.5 ซึ่งเป็นกรดจัด และมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยมาก (ยกเว้น
ที่ดินป่าเปิดใหม่) จึงควรใช้อินทรีย์วัตถุจ านวนมากรองก้นหลุมในการปลูกพืชแซม ควรลดต้นทุนด้วย
การผลิตปุ๋ยหมักใช้เองในพ้ืนที่ร่วมกับการใช้วัสดุธรรมชาติคลุมโคนต้นไม้ผล เพ่ือควบคุมความชื้น ลด
ปัญหาวัชพืช และเป็นแหล่งก าเนิด้องอินทรียวัตถุ ควรปรับค่าความเป็นกรดด่าง้องดินด้วยการใช้ 
Dolomite ซึ่งจะช่วยเพ่ิมธาตุ Ca และ Mg ให้กับดินไปพร้อมกัน ควรมีการวิเคราะห์ดินอย่างน้อยปี
ละครั้ง เพื่อเป็นฐาน้้อมูลในการเพ่ิมเติมธาตุอาหารให้กับดินและรากพืชได้อย่างเหมาะสม 

1.3.1) ระยะปลูกชิด 2 x 4 เมตร และ 4 x 4 เมตร บังคับให้ต้องตัดแต่งควบคุม
ทรงพุ่มไม้ผล ให้มีความสูงไม่เกิน 2   เมตร และมีความกว้าง้องทรงต้นเป็น 2 x 3 เมตร ลักษณะ
เช่นนี้ต้องท าการตัดแต่งและโน้มกิ่งหลักให้้นานกับพื้นดิน โดยด าเนินการตั้งแต่ต้นพืชมีอายุน้อย (1-2 
ปี) ก่อนจะปล่อยให้ตั้งพุ่ม ซึ่งบนพ้ืนที่สูงต้นลิ้นจี่จะเจริญเร็วกว่าล าไย และมะม่วง ตามล าดับ ท าให้
การตัดแต่งควบคุม้นาดทรงพุ่มเป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับลิ้นจี่ แต่อาจจะมีความจ าเป็นน้อยกว่ า 
ส าหรับล าไยและมะม่วง ซึ่งมะม่วงพันธุ์ไทยจะเจริญเติบโตช้ามากจนน่าจะปลูกที่ความสูงได้ไม่ 500 
เมตรเหนือระดับน้ าทะเล 

1.3.2) ควรเน้นการตัดปลายกิ่งเพ่ือกระตุ้นการแตกกิ่งจ านวนมากจากกิ่งหลักที่
ทอด้นานกับพ้ืนดิน และให้มีจ านวนยอดประมาณ 200  ยอดต่อต้น เพ่ือให้ได้ผลผลิตคุณภาพดี เาลี่ย

ประมาณไร่ละ 2,000 กิโลกรัม  

1.3.3) จัดการควบคุมโรคและแมลงให้กับใบอ่อนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ใบใหม่ที่
มีความสมบูรณ์สามารถสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารได้ดี  

1.3.4) หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละปีควรตัดแต่งกิ่งหนัก  เพ่ือให้ได้ใบ
ใหม่และกิ่งใหม่ที่สมบูรณ์  และเป็นยอดที่แตกใหม่รุ่นเดียวกัน และแตกสม่ าเสมอพร้อมกันทั้งต้น  ซึ่ง
จะท าการบังคับดอกนอกฤดูมีความสม่ าเสมอ 
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ในระยะแรก  )ประมาณ  3-4  ปี  (  หลังจากย้ายปลูกต้นกล้าไม้ผล จะมีพ้ืนที่
ว่างระหว่างแถวไม้ผลที่อาจใช้ปลูกพืชอายุสั้นเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน แต่จะมี้้อควรระวังใน
การเพาะปลูกพืชแซมพอสมควร เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ถ้าไม่มีการจัดการ
ที่ดีพอ แนวทางท่ีควรด าเนินการเพ่ือปลูกพืชแซมอย่างยั่งยืน ได้แก่ 

(1) การลดการชะพังทลายหน้าดิน โดยรบกวนหน้าดินน้อยที่สุด การุ้ด
หน้าดินเพ่ือยกแปลงปลูกพืชแซมทุกปี จะท าให้สูญเสียหน้าดิน และความอุดมสมบูรณ์้องดินไปกับการ
ชะกร่อน้องน้ าฝนที่ไหลบ่าหน้าดิน ในกรณีที่จ าเป็นอาจต้องใช้วัสดุคลุมดินช่วยกรณีที่ต้องรบกวนหน้า
ดิน 

(2) การเพิ่มโอกาสการซึมของน้ าฝนลงสู่ดิน โดยการท าแปลงปลูกพืช
้วางทางไหล้องน้ า เพ่ือชะลอให้น้ าไหลช้าลง จะเปิดให้น้ าฝนซึมลงสู่เนื้อดินได้มาก้ึ้น เป็นการช่วย
เก็บรักษาน้ าฝนไว้ในดิน เพ่ือใช้ประโยชน์ในช่วงปลายฤดูฝนหรือฤดูแล้ง 

(3) พืชแซมควรมีระบบรากตื้นกว่าไม้ผล เพ่ือไม่แก่งแย่งกันในการดูด
น้ าและแร่ธาตุในดิน และควรเป็นพืชที่มีทรงพุ่มต่ ากว่าไม้ผล เพื่อไม่แก่งแย่งแสงส าหรับการสังเคราะห์
แสง 

จากการประมวลผลการวิจัยต่อเนื่อง 9 ปี (2543-2552) เพ่ือจัดท าเป็นชุด
เทคโนโลยี สรุปได้ดังนี้ 

2.1.1)  การผลิตล าไยหลังฤดูด้วยการตัดช่อดอกชุดแรกทิ้ง การตัดช่อดอก
ชุดแรกทิ้งเพ่ือให้เกิดช่อดอกชุดที่สอง จะท าให้ผลแก่และเก็บเกี่ยวได้ช้ากว่าฤดูกาลปกติ เป็นการเพ่ิม
โอกาสสร้างรายได้จากราคาผลผลิตที่มักสูง้ึ้นในช่วงท้ายฤดู โดยเทคนิคที่ควรปฏิบัติคือ 

(1) บ ารุงต้นล าไยให้สมบูรณ์เต็มที่ก่อนเ้้าสู่ระยะออกดอกในฤดูหนาว 
เพ่ือให้ต้นพืชมีอาหารสะสมเพียงพอส าหรับการพัฒนาช่อดอกชุดที่สอง 

(2) ท าการตัดช่อดอกลึกถึงระดับโคนช่อดอกเมื่อช่อดอกพัฒนาเต็มที่ และ
มีดอกที่บริเวณโคนช่อดอกเริ่มบาน แต่ไม่ควรรอจนดอกบานหมดทั้งช่อ เพราะช่อดอกรุ่นที่สองจะไม่
สมบูรณ์ และแตกช่อดอกน้อยลง 

(3) ในกรณีที่จ าเป็นอาจพ่นทางใบด้วยปุ๋ยโพแตสเซียมไนเตรท หรือไธโอยู
เรีย เมื่อตาที่ซอกใบเริ่มแทงเป็นช่อดอกชุดที่สอง เพื่อกระตุ้นให้การแทงช่อดอกชุดที่สองเกิดมากท่ีสุด 
และแทงเป็นช่อดอกพร้อมกัน  เพ่ือเพ่ิมจ านวนดอกเพศผู้และเพศเมียในทรงพุ่ม  ซึ่งจะเป็นการเพ่ิม
โอกาสการผสมเกสร  
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(4) ควรระวังอากาศร้อนในช่วงปลายเดือนมีนาคม -เมษายนที่จะมีผลต่อ
การติดผล้องช่อดอกชุดที่สอง ซึ่งจะท าให้จ านวนดอกลดลง โดยเาพาะอย่างยิ่งดอกเพศเมีย ในทาง
ปฏิบัติจ าเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลง้องอุณหภูมิอากาศอย่างใกล้ชิด โดยคาดการณ์ล่วงหน้า
พอสมควร 

2.1.2) การผลิตล าไยนอกฤดู  

ช่วงเวลาที่ต้องการ คือ ราด KClO3 ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
เพ่ือให้ผลแก่เก็บเก่ียวได้ในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ซึ่งในตลาดมีความต้องการบริโภคผลล าไยมาก 
โดยเาพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน โดยบริโภคทั้งลักษณะผลสดและผลแห้ง แต่ประเด็นปัญหาที่
เกษตรกรประสบอยู่ คือ ต้นล าไยจะไม่ตอบสนองต่อสาร KClO3 ที่ราดในฤดูฝน โดยเาพาะอย่างยิ่ง
เมื่อต้นล าไย้าดความสมบูรณ์ จึงควรจัดการดังต่อไปนี้ 

(1) ป้องกันการแทงช่อดอกตามธรรมชาติ โดยตัดปลายกิ่งก่อนถึงจังหวะ
การออกดอกในฤดูหนาว 

(1.1) ตัดปลายกิ่งในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ลึก 3-6 ้้อใบ ซึ่งการ
ตัดในเดือนพฤศจิกายนจะมีการแทงยอดใหม่ได้สมบูรณ์กว่าการตัดในเดือนธันวาคม  มีเปอร์เซ็นต์การ
แตกยอดใหม่มากกว่าการตัดในเดือนธันวาคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(1.2) กิ่งที่ตัดลึก 3 ้้อใบในเดือนพฤศจิกายนจะใช้เวลาในการแตกกิ่ง
ใหม่ 14 วัน ใน้ณะที่ถ้าตัดในเดือนธันวาคมจะใช้เวลาแตกยอดใหม่ 21 วัน ส่วนการตัดลึก 6 ้้อใบ 
จะใช้เวลา 22 วัน  ถ้าตัดในเดือนธันวาคม จะใช้เวลา 21 และ 28 วันตามล าดับ ยอดที่แตกใหม่ทั้ง 2 
กรณียังมีโอกาสแทงช่อดอกได้  ถ้าอุณหภูมิอากาศในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์เย็นสม่ าเสมอ ดังนั้นถ้า
ต้นล าไยสมบูรณ์ดี และอากาศเย็น  ควรตัดลึก 12 ้้อใบ ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะได้จ านวนยอดที่
แตกใหมม่าก้ึ้น  ท าให้มีจ านวนดอกและผลผลิตมาก้้ึนด้วย 

(2) ใช้ปุ๋ยใบร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มการตอบสนอง
ของต้นล าไยต่อ KClO3 ที่ราดทางดินในช่วงฤดูฝน 

(2.1) การตัดแต่งปลายกิ่งให้ลึก 6 ้้อใบในเดือนพฤศจิกายน และ
รักษายอดที่แตกใหม่ในเดือนมกราคม (โดยไม่มีการแทงช่อดอก) และที่แตกใบใหม่รอบสองในเดือน
มีนาคม ให้พร้อมส าหรับการราดสาร KClO3 ในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม) 

(2.2) าีดพ่นปุ๋ยใบ 0-52-34 เ้้ม้้น 1 เปอร์เซ็นต์ผสมกับเอทิฟอน
เ้้ม้้น 400 สตล. จ านวน 3 ครั้ง เว้นระยะห่าง 5 วัน เริ่มจากระยะใบเพสลาด ในเดือนพฤษภาคมเพ่ือ
ช่วยให้ต้นล าไยตอบสนองต่อสาร KClO3 ที่ ราดให้ทางดินในฤดูฝน  ในอัตราความเ้้ม้้น 4-8 กรัมต่อ
ตารางเมตร 

(2.3) การาีดพ่น KClO3 เ้้ม้้น 1,500 สตล. ให้ทางใบร่วมกับการราด
ทางดิน จะช่วยให้ต้นล าไยแทงช่อดอกเร็ว้้ึนอีกประมาณ 7 วัน 
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