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ค�ำน�ำ
 ประเทศไทย สามารถผลติและส่งออกล�าไยได้เป็นอนัดบั
ต้นของโลกโดยมคู่ีแข่งทางการค้าทีส่�าคญัได้แก่ จนีและเวยีดนาม
แต่ปัญหาหรอืข้อจ�ากัดด้านการผลติของประเทศคูแ่ข่งเหล่านีย้งั
มข้ีอจ�ากดัโดยเฉพาะปัจจัยสภาพอากาศทีห่นาวเยน็มผีลกระทบ 
ต่อการเจริญและพัฒนาของผลล�าไยซึ่งประเทศไทยยังมีความ
ได้เปรียบของปัจจัยการผลิตหลายด้านที่เหมาะสมต่อความ
สามารถในการผลิตล�าไยคุณภาพ ตลอดจนมีข้อมูลการวิจัย
ล�าไยที่สามารถสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตล�าไยให้มีคุณภาพ
เช่น การจัดการดินและธาตุอาหาร	การควบคุมการออกดอก	
การตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่ม เป็นต้น 
 หนังสอืคู่มือ การจัดการสวนล�าไย		การจดัการความรู้	
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล�าไยคุณภาพดี	 ต้นทุนต�่า  
ได้เรียบเรียงความรู้และพัฒนามาจากชุดเทคโนโลยีและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล�าไย ผลงานวิจัย บทเรียนจาก
เกษตรกรทีป่ระสบผลส�าเรจ็ และผูเ้ชีย่วชาญ โดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ การประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้เพื่อจับความรู้  
(knowledge capture) การผลิตล�าไย เพื่อเป็นชุดความรู้  
วิธีการปฏิบัติส�าหรับกลุ่มผู้ผลิตล�าไยและต้องขอขอบพระคุณ 
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้ส่งเสริมการท�า
กิจกรรมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจ�า
ปีงบประมาณ 2559 เพือ่ให้ได้แนวทางในการผลติล�าไยคณุภาพ
ดีต้นทุนต�่า ส�าหรับกลุ ่มผู ้ผลิตล�าไยท่ีตรงกับความต้องการ  
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู ่มือ การจัดการสวนล�าไยฯ  
จะเป็นส่วนหน่ึงในเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตล�าไยในวงกว้าง
ต่อไป
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การจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล�าไยคุณภาพดี ต้นทุนต�่า

พันธุ์และการขยายพันธุ์ล�าไย
 

ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของล�ำไย
	 ชื่อสามัญ	(อังกฤษ)	  :  Longan, Lungan, Lingeng
	 ชื่อวิทยาศาสตร์       :  Dimocarpus Longan Lour.
 ตระกูล	    :  Spindaceae
พืชร่วมตระกูลได้แก่ ลิ้นจี่ เงาะ คอแลน ล�าไยป่าและล�าไยเครือหรือล�าไยเถา 

พันธุ์ล�ำไยที่นิยมปลูกได้แก่

	 1.	พันธุ์ดอ	 เป็นล�าไยพันธุ์เบา มีการออกดอกและติดผลก่อนพันธุ์อื่นๆ  
ที่ชาวสวนนิยมปลูก เพราะสามารถเก็บเกี่ยวก่อน ขายได้ราคาดี สามารถ
จ�าหน ่ายทั้งผลสดและแปรรูปท�าล�าไยกระป๋องและล�าไยอบแห้ง เป ็น
พันธุ ์ที่ เจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีน�้า
พอเพียง ทนแล้งและทนน�้าขังได้ปานกลางหากสภาพอากาศเหมาะสมจะ
มีการออกดอกประมาณเดือนธันวาคม และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ประมาณปลายเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม ผลมีขนาดค่อนข้าง
ใหญ่ ทรงผลกลมแป้นเบี้ยวเล็กน้อย ขนาดผลเฉลี่ยกว้าง 2.60 เซนติเมตร  
ยาว 2.50 เซนติเมตร และหนา 2.30 เซนติเมตร น�้าหนักผลเฉลี่ย 18.70 กรัม  
สีน�้าตาลเข้ม เนื้อผลหนา สีขาวขุ่น ค่อนข้าเหนียว รสหวาน เปอร์เซ็นต์น�้าตาล 
ประมาณ 18 %  



3
พันธุ์และการขยายพันธุ์ล�าไย

	 2.	สชีมพ	ูเป็นล�าไยพนัธุก์ลาง คือเก็บเกีย่วผลตัง้แต่เดอืนกรกฎาคมถึงต้น
เดอืนสงิหาคม มกีารเจรญิเตบิโตดพีอใช้ ไม่ค่อยทนแล้ง ออกดอกตดิผลง่ายปานกลาง 
การตดิผลไม่สม�า่เสมอ พนัธุส์ชีมพูเป็นพนัธ์ุทีรู้่จักกนัดีในท้องตลาด ผลโตปานกลาง  
ทรงผลค่อนข้างกลม เบี้ยวเล็กน้อย ขนาดผลเฉล่ียกว้าง 2.9 เซนติเมตร  
ยาว  2 .7 เซนติเมตรและหนา  2 .6  เซนติ เมตร ผิวผลสีน�้ าตาล
อมแดง ผิวเรียบ มีกระสีคล�้าตลอดผล เปลือกหนา แข็งเปราะ เนื้อผล
หนาปานกลา ง  นิ่ ม ก รอบ  สี ชมพู เรื่ อ  ๆ  และยิ่ ง แก ่ สี จ ะ เข ้ ม ขึ้ น 
เนื้อล่อน รสหอม รสหวานจัด เปอร์เซ็นต์น�้าตาลประมาณ 21 – 22 % น�้าน้อย  
 3.	เบ้ียวเขีย้ว เป็นล�าไยพนัธุห์นกั ต้นเจรญิเตบิโตดมีาก ทนแล้งและทน
น�้าได้ดี ออกผลช้า เก็บเกี่ยวผลตั้งแต่ปลาย สิงหาคม ถึงต้น กันยายน ออกดอก
ยาก ผลโตกว่าทุก ๆ พันธุ์ ขนาดผลเฉลี่ย กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 2.8 เซนติเมตร 
และหนา 2.6 เซนติเมตร ทรงผลกลมแบนและเบี้ยวมากเห็นได้เด่นชัด ผิวผลสี
เขียวอมน�้าตาล เปลือกหนาและเหนียวผลเกิดหลวม ๆ ในช่อ เนื้อผลสีขาวขุ่น 
แห้งกรอบ ล่อนง่าย รสหวานจัด กลิ่นหอม เปอร์เซ็นต์น�้าตาลประมาณ 22 % 
	 4.	แห้ว	พันธุ์แห้วประกอบด้วยสายพันธุ์ “ยอดแดง” และ “ยอดขาว” 
แห้วยอดแดงออกดอกง่ายกว่ายอดขาว การเจรญิเติบโตของยอดดมีาก ทนแล้งได้ดี 
ออกดอกติดผลค่อนข้างยาก ผลโตปานกลางถึงใหญ่ ทรงผลกลมเบี้ยว ฐานผลบุ๋ม  
ผิวผลสีน�้าตาล มีกระสีคล�้าตลอดผล รู้สึกสากมือ เปลือกหนามาก เนื้อผลสีขาว
ขุ่น เนื้อหนา แน่น แห้งกรอบ รสหวานจัด ขนาดผลเฉลี่ย กว้าง 2.8 เซนติเมตร  
ยาว 2.6 เซนติเมตร และหนา 2.6 เซนติเมตร การติดผลดกกว่าเบ้ียวเขียว  
โดยเฉพาะแหล่งปลูกแถว อ.ฝาง และเชียงดาว 
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กำรขยำยพันธุ์ล�ำไย
 การขยายพันธุ ์ล�าไยสามารถขยายพันธุ ์ได้หลายวิธี ล�าไยท่ีปลูกใน
ประเทศไทยขยายพันธุ์จากกิ่งตอน ปัจจุบันในสวนที่ปลูกใหม่ ใช้ต้นท่ีได้จากการ
ต่อกิ่ง โดยน�ากิ่งยอดพันธุ์ดีมาต่อลงบนต้นตอล�าไยเกษตรกรเช่ือว่าจะได้ต้นท่ีแข็ง
แรง ในประเทศจีนต้นกล้าที่ใช้ทาบกิ่งเป็นต้นตออายุประมาณ 3-5 ปี ส่วนกิ่งทาบ
ได้มีการทดลองแล้วว่าสามารถปฏิบัติได้แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม การขยายพันธุ์
ล�าไยที่นิยมมีหลายวิธี คือ
	 1.	 การเพาะเมล็ด	 เป็นวิธีด้ังเดิม
ที่ท�ากันมานาน ตั้งแต่มีการน�าเข้าล�าไยจาก
ประเทศจีน ซ่ึงมีผลท�าให้เกิดล�าไยมากมาย
หลายพันธุ์ในปัจจุบัน ปัจจุบันวิธีดังกล่าวไม่
เป็นที่นิยม เนื่องจากได้ต้นที่ไม่ตรงตามพันธุ์
และให้คุณภาพผลต�่า เมื่อเปรียบเทียบกับต้น
แม่ นอกจากน้ีต้นทีป่ลกูจากเมลด็มรีะยะเยาว์
วัยนานใช้เวลา7-8 ปี (รูปที่ 1.1)
	 2.	การตอนก่ิง	เป็นวธิท่ีีนยิมกันมาก 
ในประเทศไทย เนื่องจากวิธีการที่ท�าได้ง่าย 
ออกรากง่าย ในฤดูฝนกิ่งตอนใช้เวลาประมาณ  
1 เดือนในการออกราก หลังจากออกราก
แล้วน�าไปเพาะช�าไว้ในที่ร่ม 1-2เดือนก่อน
น�าลงปลูก (เพื่อป้องกันการคายน�้าที่ เกิด
ขึ้นอย ่างรวดเร็ว และเพื่อเร ่งการเจริญ
เติบโตของราก)  ต ้นที่ ได ้ จากการตอน
กิ่ งจะใช ้ เวลา 3-5 ป ี ในการให ้ผลผลิต 
แต่ข้อเสียของกิ่งตอนคือ การโค่นล้มเนื่องจาก
ลมได้ง่าย การเสริมรากโดยการปลูกต้นกล้า
ล�าไยไว้ใกล้ ๆ  กับต้นหลกั และทาบสองต้นตดิกนั
เป็นวิธีหน่ึงที่เกษตรกรปฏิบัติเพื่อลดปัญหานี้ 
การใช้ไม้ไผ่ในการค�้ายันกิ่งก็สามารถช่วยป้องกันกิ่งฉีกหักได้ (รูปที่ 1.2)

รูปที่ 1.1 ต้นตอล�ำไยอำยุ 12 เดือน

รูปที่ 1.2 กิ่งตอนล�ำไย
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3.	 การทาบกิ่ง	 เป็นวิธีที่ง่ายและให้ผลดี โดยใช้
ต้นกล้าอายุ 8-12 เดือน เป็นต้นตอ โดยน�าต้นตอ
ใส่ถุงพลาสติกขนาดเล็กและใช้ขุยมะพร้าวหรือ
กาบมะพร้าวเป็นวัสดุส�าหรับให้ความช้ืนแล้วน�า
ไปทาบกับก่ิงพันธุ์ดี โดยทาบท้ิงไว้ 45-60 วัน 
เพื่อให้รอยแผลเชื่อมกันสนิทแล้วตัดส่วนบนของ
ต้นตอออก และตดัส่วนใต้ก่ิงยอดพันธ์ุดทีิง้น�ามา
ใส่ภาชนะปลูกอาจเป็นกระถางหรือถุงพลาสติก
สีด�าเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ ก่อนน�าลงปลูกต่อไป 
(รูปที่ 1.3)
	 4.	การเสยีบยอด	ใช้ต้นกล้าอายุ 1 ปี เป็นต้น
ตอ ต้นตอควรมีความสมบูรณ์แข็งแรง และมี
ลักษณะของการเจริญเติบโตที่ดี โดยท่ัวไปใช้
ต้นตอทีเ่ป็นล�าไยพันธ์ุท่ีมกีารเจริญเตบิโตเร็ว เช่น
ล�าไยกระดูก ท�าหารตัดยอดต้นตอให้มีความสูง 
ประมาณ 3-5 นิ้ว แล้วน�ายอดพันธุ์ดีมีความยาว
ประมาณ 10-12 นิ้ว ท�าการเฉือนแผลต้นตอและ
ก่ิงพันธุ์ให้มีความยาวของบาดแผลประมาณ  
1-2 นิ้ว พันพลาสติกหรือใช้เชือกฟางให้แน่น 

น�าไปปลกูในถุงพลาสตกิใสขนาด 20X30 นิว้ พ่นสารก�าจดัเชือ้ราและรดน�า้ให้ชุม่ 
เพ่ือรกัษาความชืน้ภายในถงุ  มดัปากถุงให้แน่นทิง้ไว้ในทีร่่มประมาณ 45 - 60 วัน 
แล้วค่อยเปิดปากถุงออก หลังจากนั้นประมาณ 3-5 วัน ท�าการย้ายลงภาชนะ
ปลูกโดยใช้ดินผสมเป็นวัสดุปลูก (รูปที่ 1.4)
	 5.	 การตัดช�า	 ในประเทศไทยมีการปฏิบัติโดยการใช้กิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่
ความยาวประมาณ 5 นิว้มาปักช�าในถุงขนาด 3 X 7 น้ิว ใช้แกลบด�าเป็นวัสดปัุกช�า  
แล้วน�าใส่ถุงพลาสติกเพ่ือควบคุมความชืน้อีกครัง้หน่ึง การตดัช�าก่ิงล�าไยภายใต้ 
ระบบพ่นฝอยพบว่าประสบความส�าเร็จค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับการปฏิบัติ 
ในประเทศออสเตรเลีย หลังจากต้นล�าไยออกรากก็ท�าการย้ายลงภาชนะปลูก
เพื่อใช้เป็นต้นพันธุ์ดีต่อไป

รูปที่ 1.3 กำรทำบกิ่งล�ำไย

รูปที่ 1.4 กิ่งเสียบล�ำไย
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การจัดการธาตุอาหารและให้ปุ๋ยล�าไย

การจัดการธาตุอาหารและให้ปุ๋ยล�าไย
 
 การให้ปุ๋ยกับต้นล�าไยที่ผ่านมา ชาวสวนจะอาศัยจากประสบการณ์
ที่เคยปฏิบัติกันมาเป็นหลัก ในกรณีการจัดการธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสมจะ
ส่งผลต่อสมดุลของธาตุอาหารในดิน ซึ่งจะมีปัญหาต่อการจัดการธาตุอาหาร
และการผลิตล�าไยในอนาคตได้ นอกจากน้ียังเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จ�าเป็น  
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น การใช้ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ดินและธาตุอาหารจะช่วยให้การให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเหมาะสม  
ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยลดลง และมีประสิทธิภาพสูง 

ธำตุอำหำรพืช
 ธาตุอาหารพืช หมายถึง ธาตุที่พืชต้องการเพื่อด�ารงชีพ ธาตุเหล่านี้มี
บทบาทในกระบวนการเมตาบอลซิมึ (metabolism) อย่างเฉพาะเจาะจงในพชื  ไม่มี
ธาตอุืน่ใดท�าหน้าทีแ่ทนได้อย่างสมบรูณ์ เมือ่พืชขาดธาตอุาหารใดธาตหุนึง่จะชะงกั
การเจริญเติบโต มีอาการผิดปกติอันเป็นลักษณะเฉพาะและอาจฟื้นตัวได้เมื่อได ้
รับปุย๋ซึง่มธีาตน้ัุนจนเพยีงพอ โดยหน้าทีข่องธาตอุาหารพชืนัน้สรปุไว้ในตารางที ่2.1 
ซึง่การให้ธาตอุาหารแก่พชืจะมกีารตอบสนองของพชืเป็นระดบัต่างๆ ตามปรมิาณ
ธาตุอาหารที่ได้รับ ดังนี้
	 ระดบัการขาดธาตอุาหาร	(Nutrient		deficiency)	หมายถึง การท่ีพืชได้รบั 
ธาตุอาหารท่ีจ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตอยู่ในระดับท่ีขาดแคลน ท�าให้ผลผลิต
ลดลงอย่างมาก พืชจะแสดงอาการขาดธาตุให้เห็นซึ่งลักษณะอาการขาดธาตุ
นีอ้าจจะแสดงให้เห็นชดัเจนมากน้อยแล้วแต่ปรมิาณท่ีพืชได้รับ ส่วนระดบัทีพ่ชื
ได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอ (Insufficient) หมายถึงพืชได้รับธาตุอาหารในระดับ
ที่ต�่ากว่าระดับความต้องการที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ผลท�าให้พืช
มีการเจริญเติบโตช้าลงให้ผลผลิตน้อยลง ในกรณีเช่นนี้พืชอาจจะไม่แสดงอาการ
ขาดธาตุอาหารออกมาให้เห็น



8 คู่มือ การจัดการ สวนล�าไย
การจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล�าไยคุณภาพดี ต้นทุนต�่า

 
	 ระดบัเป็นพษิ	(Toxic)	หมายถึงพืชได้รบัธาตอุาหาร ในระดบัทีส่งูเกินความ
ต้องการมาก จนมผีลท�าให้พืชลดการเจรญิเติบโต ในกรณีทีพื่ชได้รับในระดบัสูงมาก
พืชจะแสดงอาการผดิปกติทางสรรีะวทิยาออกมาให้เหน็ หรอือาจท�าให้พืชชะงกัการ
เจริญเติบโตได้
	 ระดับมากเกินพอ	(Excessive)	หมายถึงพืชได้รับธาตุอาหารมากเกินความ
ต้องการ จนมผีลท�าให้พืชเจรญิเติบโตอย่างรวดเรว็จนก่อให้เกิดการขาดธาตอุาหาร
ธาตุอื่น

ตารางที ่2.1   หน้าทีส่�าคญัของธาตอุาหารพชืและอาการขาดแคลนธาตอุาหารของพชื

ไนโตรเจน

ฟอสฟอรัส

โพแทสเซ�ยม

ธาตุ หนาที่สำคัญ อาการขาด

เปนองคประกอบของกรดอะมิโน โปรตีน 

คลอโรฟลล และเอนไซมในพืช สงเสริม 

การเจริญเติบโตของ ยอดออน ใบและ 

กิ่งกาน

โตชา ใบลางมีสีเหลืองซีดท้ังแผนใบ 

ตอมากลายเปนสีน้ำตาลแลวรวงหลน

ใบลางเร่ิมมีสีมวงตามแผนใบ ตอมา 

ใบเปนสีน้ำตาลและรวงหลน ลำตน 

แกร็น ไมผลิดอกออกผล

ใบลางมีอาการเหลืองและกลายเปน 

สีน้ำตาลตามขอบใบ แลวลุกลามเขา 

มาตามแผนใบ รากเจริญชา ลำตน 

ออนแอ ผลไมเติบโต

ชวยในการสังเคราะหโปรตีน และสาร 

อินทรียท่ีสำคัญในพืชเปนองคประกอบ 

ของสารท่ีทำหนาท่ี ถายทอดพลังงาน 

ในกระบวน เชน การสังเคราะหแสงและ 

การหายใจ

ชวยสังเคราะหน้ำตาล แปงและโปรตีน 

สงเสริมการเคล่ือนยายของน้ำตาลจาก 

ใบไปยังผล ชวยใหผลเจริญเติบโตเร็ว 

พืชแข็งแรง มีความตานทานตอโรคบาง 

ชนิด
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ธาตุ หนาที่สำคัญ อาการขาด

โบรอน

ทองแดง

คลอร�น

เหล็ก

ตายอดตายแลวเร่ิมมีตาขาง แตตา 

ขางจะตายอีก ลำตนไมคอยยืดตัว 

ก่ิงและใบจึงชิดกัน ใบเล็ก หนา โคง 

และเปราะ

ตายอดชะงักการเจริญเติบโต และ 

กลายเปนสีดำ ใบออนเหลือง พืชท้ัง 

ตนชะงักการเจริญเติบโต

พืชเห่ียวงายใบซีดและบางสวนแหง

ตาย

ใบออนมีสีขาวซีดในขณะท่ีใบแก 

ยังเขียวสด

ชวยในการออกดอกและการผสมเกสร 

มีบทบาทสำคัญในการติดผล และการ 

เคล่ือนยายน้ำตาลมาสูผล การเคล่ือน 

ยายของฮอรโมน การใชประโยชนจาก 

ไนโตรเจนและการแบงเซลล

ชวยในการสังเคราะหคลอโรฟลล 

การหายใจ การใชโปรตีนและแปง 

กระตุนการทำงานของเอนไซมบางชนิด

มีบทบาทบางประการเก่ียวกับฮอรโมน 

ในพืช

ชวยในการสังเคราะหคลอโรฟลล 

มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห 

แสงและหายใจ

แคลเซ�ยม

แมกนีเซ�ยม

ใบท่ีเจริญใหมจะหงิก ตายอดไมเจริญ 

อาจมีจุดดำท่ีเสนใบ รากส้ันผลแตก 

และมีคุณภาพไมดี

ใบแกจะเหลืองยกเวนเสนใบ และใบ 

รวงหลนเร็ว

เปนองคประกอบในสารท่ีเช่ือมผนังเซลล 

ใหติดกัน ชวยในการแบงเซลล การผสม 

เกสร การงอกของเมล็ด และชวยให 

เอนไซมบางชนิดทำงานไดดี

เปนองคประกอบของคลอโรฟลล ชวย 

สังเคราะหกรดอะมิโน วิตามิน ไขมัน 

และน้ำตาล 

กำมะถัน
เปนองคประกอบของกรดอะมิโน 

โปรตีน และวิตามิน
ใบท้ังบนและลางมีสีเหลืองซีด และ

ตนออนแอ
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การจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล�าไยคุณภาพดี ต้นทุนต�่า

ควำมต้องกำรธำตุอำหำรและแนวทำงกำรจัดกำรปุ๋ยล�ำไย
 การให้ปุ๋ยล�าไยโดยอาศัยค่าปริมาณธาตุอาหารที่ใช้ไปในระหว่างการ
แตกใบและทีสู่ญเสยีไปกบัผลผลติ (Crop removal) เป็นแนวทางหนึง่ในการเพิม่
ประสิทธิภาพการใส่ปุ๋ยเพราะเป็นการให้ปุ๋ย

 จากตารางที่ 2.2 และ 2.3  คือปริมาณธาตุอาหารที่ล�าไยใช้ไปใน
ระหว่างการแตกช่อใบและที่สูญเสียไปกับผลผลิต  ซึ่งในการจัดการธาตุอาหาร 
จะต้องค�านึงถงึปริมาณทีธ่าตุอาหารเกดิการสญูเสยีหรอืไม่เป็นประโยชน์ อาทิเช่น 

ตารางที่ 2.2 ปริมาณธาตุอาหารที่ล�าไยใช้ในแต่ละระยะการแตกช่อใบ

ตารางที่ 2.3  ปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผลผลิต ที่น�้าหนักผลผลิตต่างๆ

1-2

3-4

5-6

7

ปร�มาณธาตุอาหาร (กรัม/ตน)

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน

ขนาดทรงพุม
(เมตร)

6.0-12  0.5-1.0  3.8-7.0

28-55  2.3-4.4  18.0-35.0

96.4-156  7.7-12.5  60.3-98.0

241.4  19.3  160.0

ที่มา: ยุทธนาและคณะ,2545

ปร�มาณผลผลิต
(กก. /ตน)

N         P         K          Ca           Mg           Fe             Zn              Cu                Mn             B

50

100

200

185.5       21.0        186.5   76.5   13.0   1.02   0.22     0.16         0.75         0.32

371.0       42.0         373.0   153.0   26.0   2.05   0.44     0.33         1.51               0.65

742.0       84.0         746.0   306.0   52.0   4.11   0.88     0.66        3.02        1.30

ที่มา: ดัดแปลงจากยุทธนาและคณะ,2545

(กรัม)

1-2

3-4

5-6

7

ปร�มาณธาตุอาหาร (กรัม/ตน)

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน

ขนาดทรงพุม
(เมตร)

6.0-12  0.5-1.0  3.8-7.0

28-55  2.3-4.4  18.0-35.0

96.4-156  7.7-12.5  60.3-98.0

241.4  19.3  160.0

ที่มา: ยุทธนาและคณะ,2545

ปร�มาณผลผลิต
(กก. /ตน)

N         P         K          Ca           Mg           Fe             Zn              Cu                Mn             B

50

100

200

185.5       21.0        186.5   76.5   13.0   1.02   0.22     0.16         0.75         0.32

371.0       42.0         373.0   153.0   26.0   2.05   0.44     0.33         1.51               0.65

742.0       84.0         746.0   306.0   52.0   4.11   0.88     0.66        3.02        1.30

ที่มา: ดัดแปลงจากยุทธนาและคณะ,2545

(กรัม)
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ตารางที ่2.5  แสดงปรมิาณปุย๋ทีค่วรให้แก่ล�าไยในระยะตดิผลถงึเกบ็เกีย่ว (กรัมต่อต้น)

ตารางท่ี 2.4 แสดงปริมาณปุ๋ยที่ควรให้แก่ล�าไยในแต่ละครั้งของการแตกใบ  
          (กรัมต่อต้น)

1

2

3

4

5

6

7

ชนิดปุย

urea 15-15-15 0-0-60 0-0-50
ทรงพุม
( เมตร )

หมายเหตุ  :  เลือก 0 - 0 - 50 หร�อ 0 - 0 - 60 อยางใดอยางหนึ่ง

หมายเหตุ  :  เลือก 0 - 0 - 50 หร�อ 0 - 0 - 60 อยางใดอยางหนึ่ง

ปร�มาณผลผลิตที่คาดวา

จะเก็บเกี่ยวได (กก. /ตน)

ชนิดปุย

46-0-0 15-15-15 0-0-60 0-0-50

ระยะการเจร�ญเติบโตของลำไย

หลังตัดแตงกิ่งถึง
แตกใบครั้งที่ 1

แตกใบครั้งที่ 2 ติดผลถึงระยะเก็บเกี่ยว

การใหปุย

ใหปุยตามตารางที่ 2.2 

หรือ 2.4 โดยขึ้นอยูกับ

ขนาดทรงพุมของลำไยและ

ผลการวิเคราะหดิน

การใหปุย

ใหปุยตามตารางที่ 2.2 

หรือ 2.4 โดยขึ้นอยูกับ

ขนาดทรงพุมของลำไย

และผลการวิเคราะหดิน

การใหปุย

ใหปุยตามตารางที่ 2.3 หรือ2.5  

โดยขึ้นอยูกับผลการวิเคราะหดินและปริมาณผล

ผลิตที่คาดวาจะไดรับในระยะเก็บเกี่ยวทั้งนี้อาจ

แบงใส 2 ถึง 4  ครั้ง

1

2

3

4

5

6

7

ชนิดปุย

urea 15-15-15 0-0-60 0-0-50
ทรงพุม
( เมตร )

หมายเหตุ  :  เลือก 0 - 0 - 50 หร�อ 0 - 0 - 60 อยางใดอยางหนึ่ง

หมายเหตุ  :  เลือก 0 - 0 - 50 หร�อ 0 - 0 - 60 อยางใดอยางหนึ่ง

ปร�มาณผลผลิตที่คาดวา

จะเก็บเกี่ยวได (กก. /ตน)

ชนิดปุย

46-0-0 15-15-15 0-0-60 0-0-50

ระยะการเจร�ญเติบโตของลำไย

หลังตัดแตงกิ่งถึง
แตกใบครั้งที่ 1

แตกใบครั้งที่ 2 ติดผลถึงระยะเก็บเกี่ยว

การใหปุย

ใหปุยตามตารางที่ 2.2 

หรือ 2.4 โดยขึ้นอยูกับ

ขนาดทรงพุมของลำไยและ

ผลการวิเคราะหดิน

การใหปุย

ใหปุยตามตารางที่ 2.2 

หรือ 2.4 โดยขึ้นอยูกับ

ขนาดทรงพุมของลำไย

และผลการวิเคราะหดิน

การใหปุย

ใหปุยตามตารางที่ 2.3 หรือ2.5  

โดยขึ้นอยูกับผลการวิเคราะหดินและปริมาณผล

ผลิตที่คาดวาจะไดรับในระยะเก็บเกี่ยวทั้งนี้อาจ

แบงใส 2 ถึง 4  ครั้ง

การถูกตรึงในดิน การถูกชะล้าง เป็นต้น  โดยจากผลการวิจัยพบว่า	ปริมาณให้
ธาตุอาหาร	ที่	1.5	เท่าของปริมาณธาตุอาหารที่ติดไปกับผลผลิต		เป็นปริมาณ
เร่ิมต้นที่เหมาะสมที่สุด	 และเมื่อค�านวนเป็นปริมาณปุ๋ยสูตร	 46-0-0	 (ยูเรีย)		
15-15-15	และ	0-0-50	หรือ0-0-50	แล้ว	ปริมาณที่เหมาะสมแสดงดังตาราง
ที่	2.4	และ	2.5	



12 คู่มือ การจัดการ สวนล�าไย
การจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล�าไยคุณภาพดี ต้นทุนต�่า

กำรให้ปุ๋ยล�ำไยที่ระยะต่ำงๆ	ของกำรเจริญเติบโตของล�ำไย
 การให้ปุ๋ยล�าไยที่ระยะต่างๆ อาจก�าหนดแนวทางได้ดังตารางที่ 2.6  
ซ่ึงปรมิาณปุย๋สตูรต่างๆ ทีค่วรให้กบัล�าไยจะขึน้อยูก่บั ขนาดทรงพุม่ และ ปรมิาณ
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับในระยะเก็บเกี่ยว

ตารางที่ 2.6   แนวทางการให้ปุ๋ยล�าไยในช่วงระยะต่างๆ

 
 นอกจากนีก่้อนการใส่ปุ๋ย ควรมีการวเิคราะห์ดนิในสวนก่อน ซึง่จะท�าให้
ทราบถงึปรมิาณธาตอุาหารทีม่อียูแ่ล้วในดนิ ตลอดจนทราบว่าดนิเป็นกรดหรอืไม่ 

เพื่อที่จะได้มีการปรับปรุงดินก่อนใส่ปุ๋ย จะท�าให้ล�าไยใช้ปุ๋ยได้ดียิ่งขึ้น 

กำรสังเกตอำกำรตอบสนองของล�ำไยหลังกำรใส่ปุ๋ย
 การให้ปุ๋ยกับล�าไยในแต่ละสวนอาจจะตอบสนองต่อปุ๋ยที่ให้แตกต่าง
กัน ซึ่งเป็นผลมาจาก ดินในแต่ละสวนและ การจัดการอื่นๆแตกต่างกัน เป็นต้น  
ดังนั้น อาจต้องมีการปรับลดหรือเพิ่มปริมาณปุ๋ยที่ควรให้กับล�าไยในปีต่อไปด้วย 
ซ่ึงอาจท�าได้โดยสังเกตต้นล�าไย อาทเิช่น ใบล�าไย ก่อนเกบ็เกีย่วประมาณ 1 เดอืน
ว่ามีอาการผิดปกติเช่น ใบล่างเหลืองหรือไม่ เหลืองมากหรือน้อย หากพบอาการ 
ก็พิจารณาเพิ่มปุ๋ยจากที่เคยให้ เป็นต้น แต่หากไม่พบอาการก็แสดงว่าการให้
ปุ๋ยของเราอาจจะเหมาะสมแล้ว “ซึ่งอาจจะมีการใช้การวิเคราะห์ดินและใบ 
ร่วมพิจารณาปรับลดหรือเพิ่มปริมาณปุ๋ย ด้วย จะท�าให้การให้ปุ๋ยล�าไยมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” 

1

2

3

4

5

6

7

ชนิดปุย

urea 15-15-15 0-0-60 0-0-50
ทรงพุม
( เมตร )

หมายเหตุ  :  เลือก 0 - 0 - 50 หร�อ 0 - 0 - 60 อยางใดอยางหนึ่ง

หมายเหตุ  :  เลือก 0 - 0 - 50 หร�อ 0 - 0 - 60 อยางใดอยางหนึ่ง

ปร�มาณผลผลิตที่คาดวา

จะเก็บเกี่ยวได (กก. /ตน)

ชนิดปุย

46-0-0 15-15-15 0-0-60 0-0-50

ระยะการเจร�ญเติบโตของลำไย

หลังตัดแตงกิ่งถึง
แตกใบครั้งที่ 1

แตกใบครั้งที่ 2 ติดผลถึงระยะเก็บเกี่ยว

การใหปุย

ใหปุยตามตารางที่ 2.2 

หรือ 2.4 โดยขึ้นอยูกับ

ขนาดทรงพุมของลำไยและ

ผลการวิเคราะหดิน

การใหปุย

ใหปุยตามตารางที่ 2.2 

หรือ 2.4 โดยขึ้นอยูกับ

ขนาดทรงพุมของลำไย

และผลการวิเคราะหดิน

การใหปุย

ใหปุยตามตารางที่ 2.3 หรือ2.5  

โดยขึ้นอยูกับผลการวิเคราะหดินและปริมาณผล

ผลิตที่คาดวาจะไดรับในระยะเก็บเกี่ยวทั้งนี้อาจ

แบงใส 2 ถึง 4  ครั้ง
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กำรวิเครำะห์ธำตุอำหำรในดิน
 การวิ เคราะห ์ธาตุอาหารในดิน  
จะท�าให้ทราบถึงปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ใน
ดินท�าได้โดยเก็บตัวอย่างดินบริเวณทรงพุ่ม
ล�าไย ส่งให้กับหน่วยงานที่มีบริการวิเคราะห์
ธาตุอาหารในดิน เพราะสามารถที่จะให้ธาตุ
อาหารทีเ่หมาะสมแก่พชื ซึง่หากมปีรมิาณธาตุ
อาหารที่วิเคราะห์ได้มีปริมาณมากแล้ว อาจไม่
จ�าเป็นต้องให้ปุ๋ยชนิดนั้นเลยก็ได้ และหากดิน
มีสภาพความเป็นกรดด่างไม่เหมาะสมก็จะมีก็
ควรปรับปรุงดินก่อนใส่ปุ๋ย เป็นต้น

กำรเก็บตัวอย่ำงดิน	

1. เก็บตัวอย่างดินจากบริเวณขอบของทรงพุ่มรอบต้นล�าไย อาจใช้ต้นเดียวกัน
กับที่เก็บตัวอย่างใบ 

2. เครื่องมือที่ใช้ขุดดิน และภาชนะบรรจุตัวอย่างดินจะต้องสะอาด ไม่มีดิน ปุ๋ย 
ยาฆ่าแมลง หรือผงสกปรกอื่นๆ ติดอยู่ เพราะจะไปปนเปื้อนกับตัวอย่างดิน 

3. จดุทีจ่ะเก็บตวัอย่างดิน ให้หลกีเลีย่งบริเวณทีเ่ป็นตัวแทนท่ีไม่ด ีเช่น กองปุย๋เก่า 
กองปูนเก่า หรือกองปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักเก่า และหากต้นล�าไยในสวนมีอาการ
แตกต่างกันให้แยกเก็บคนละตัวอย่าง เป็นต้น 

รูปที่ 2.1 อำกำรใบล่ำงเหลืองของต้น
ที่ได้รับปุ ๋ยไม่พอที่ระยะแตกใบ (บน)  
ก่อนเก็บเกี่ยว (ล่ำง)



14 คู่มือ การจัดการ สวนล�าไย
การจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล�าไยคุณภาพดี ต้นทุนต�่า

อุปกรณ์ในกำรเก็บตัวอย่ำงดิน	
1. เคร่ืองมอืส�าหรบัขดุตัวอย่างดินเช่น จอบ เสยีม พลัว่หรืออปุกรณ์เกบ็ตวัอย่าง

ดินโดยเฉพาะ
2. ภาชนะส�าหรับรวบรวมตัวอย่างดิน เช่น ถังพลาสติก หรือ กะละมัง 
3. ถุงพลาสติกส�าหรับบรรจุตัวอย่างดินได้ประมาณคร่ึงกิโลกรัมเพื่อส่งตัวอย่าง

ดินไปวิเคราะห์ 

วิธีเก็บดิน
 เก็บตัวอย่างดินใต้ทรงพุ ่ม 3-4 จุดต่อต้น  
(รูปที่ 2.2)ขุดดินโดยใช้จอบ เสียม หรือพลั่ว ให้
เป็นรูปตัววี (V) ลึก 30-50 เซนติเมตรดังภาพที่ 2.3 
หรืออาจใช ้อุปกรณ ์ เก็บตัวอย ่างดินโดยเฉพาะ  
ห ลั ง จ า ก นั้ น ใช ้ พ ลั่ ว  จ อ บ ห รื อ เ สี ย ม แซ ะ ดิ น
ด้านข้างของหลุมหนา ประมาณ 3-5 เซนติเมตร 
จากปากหลุมให้ขนานไปตามหน้าดิน จนถึงก้นหลุม
แล้วงัดขึ้นให้หน้าดินติดมากับพลั่วหรือเสียมใช้มีด
ตัดดินบนพลั่ว หรือเสียม ออกทั้ง 2 ข้าง เหลือไว้ 
เฉพาะดินตรงกลาง กว้างประมาณ 5 เซนติเมตร 
เก็บใส่ถังพลาสติกหรือ หลังจากน้ันคลุกเคล้าให้ดี  
(รูปที ่2.4-2.5) แล้วแบ่งตวัอย่างดนิมาครึง่กโิลกรมัใส่ถงุ
พลาสติก เขียนชื่อเจ้าของตัวอย่างดิน น�าส่งห้องปฏิบัติ
การวิเคราะห์ต่อไป 

รูปที่ 2.3 กำรขุดดิน ให้เป็นรูป V ลึก 30-50 ซม.

  รูปที่ 2.4 ควรตัดดินออกทั้ง 2 ข้ำง 
เหลือไว้แต่ดินตรงกลำง     

รูปที่ 2.5 น�ำดินมำคลุกเคล้ำแล้วแบ่งใส่ถุง

รูปที่ 2.2 กำรเก็บตัวอย่ำงดินใต้ทรงพุ่ม 3-4 จุดต่อต้น
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กำรวิเครำะห์ดินโดยใช้ชุดวิเครำะห์ดินอย่ำงรวดเร็ว
 การใช้ชุดวิเคราะห์ดินอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นชุดท่ีสามารถน�าไปวิเคราะห์
ในแปลงปลูกพืช   เป็นแนวทางที่จะช่วยให้ทราบถึงปริมาณธาตุอาหารในดิน  
และเพียงพอที่จะเพิ่มประสิทธภาพการใช้ปุ๋ยให้กับเกษตรได้  โดยเมื่อน�าดินมา
วิเคราะห์จะบอกได้ว่าปริมาณธาตุอาหารในดินมีอยู่ในปริมาณสูง ปานกลาง หรือ 
ต�่า ซึ่งอาจแปลความหมายได้ดังนี้

สูง											 หมายถึง.  มีธาตุอาหารเพียงพอต่อ ความต้องการของพืช 
  อาจไม่จ�าเป็นต้องใส่ปุ๋ย หรือ ลดการใส่ปุ๋ยได้
ปานกลาง.		 หมายถึง. หากไม่ใส่หรือเพิ่มปุ๋ยอีกในอนาคต ธาตุอาหาร 
  อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช
ต�่า.													 หมายถึง. ต้องใส่ปุ๋ยตามค�าแนะน�า เนื่องจากธาตุอาหาร 
  ในดินมีไม่เพียงพอรูปที่ 2.3 กำรขุดดิน ให้เป็นรูป V ลึก 30-50 ซม.
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การจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล�าไยคุณภาพดี ต้นทุนต�่า

กำรวิเครำะห์ธำตุอำหำรในพืช
 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในพืช 
เป็นการติดตามว่าปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนั้น
พืชดูดขึ้นไปใช้เพียงใด ซึ่งท�าได้โดยการ
เกบ็ตวัอย่างใบล�าไยต�าแหน่งที ่3, 4 จาก
ยอดท่ีใบอายุ 5-8 สัปดาห์มาวิเคราะห์
ปริมาณธาตุอาหาร และเปรียบเทียบกับ
ค่าที่เหมาะสมของปริมาณธาตุอาหาร
ของล�าไย (ตารางที่ 2.7) เช่นหากมีการ
วิเคราะห์ใบได้ต�่าหรือสูงกว่าค่าที่เหมาะ
สม (โดยทั่วไปใช้ น้อยหรือมากกว่าค่าที่
เหมาะสม 5 %) จะต้องเพิม่หรอืลดปุย๋ลงไป อกีประมาณ 20-25 % จากอตัราเดมิ
ที่เคยใส่ หลังจากนั้นท�าการติดตามสังเกตผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงในปีต่อไป พร้อม
ตรวจสอบค่าวิเคราะห์ใบในปีต่อไปด้วยโดยรกัษาระดับค่าวิเคราะห์ใบให้เหมาะสม

ตารางที่ 2.7    ค่าปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมในใบล�าไย

ไนโตรเจน (%)

ฟอสฟอรัส (%)

โพแทสเซียม (%)

แคลเซียม (มก/กก.)

แมกนีเซียม (มก/กก.)

เหล็ก (มก/กก.)

สังกะสี (มก/กก.)

ทองแดง (มก/กก.)

แมงกานีส (มก/กก.)

โบรอน (มก/กก.)

1.45   -    1.88

0.12   -    0.22

0.88   -    1.36

0.88   -    1.90

0.18   -    0.31

68.11 -  86.99

16.99 -  30.13

7.87   -  16.10

47.00  -  80.46

15.32 -  34.49

ธาตุอาหาร

ที่มา: ปรับปรุงจาก Yuttana., et al, 2005

แรธาตุอาหาร การใหทางใบ
(กรัม/ลิตร)

บอแรกซ (Borax)

สังกะสี (Zinc sulphate heptahydrate)

ทองแดง (Copper sulphate (bluestone))

เหล็ก (Iron sulphate or chelate)

แมงกานีส (Manganese sulphate)

แมกนีเซียม (Magnesium sulphate)

ที่มา: Menzel and Simpson, 1986

รูปที่ 2.6 กำรเก็บตัวอย่ำงใบในต�ำแหน่งที่ 3 และ 4 
จำกยอด (อำยุ 6-8 สัปดำห์หรือหลังจำกใบคลี่เต็ม
ที่แล้ว 1 สัปดำห์)
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การจัดการธาตุอาหารและให้ปุ๋ยล�าไย

ส�าหรบัจลุธาตอุาหารนัน้อาจค�านวณโดยวธิข้ีางต้น หรอื มกีารให้ทางดนิ (พจิารณา
ตามค่าวิเคราะห์ดิน) ดังตารางที่ 2.8 และให้ทางใบตามความจ�าเป็น

ตารางที่ 2.8  ปริมาณจุลธาตุอาหารที่ให้ทางใบและการให้ทางดิน

กำรใช้ปุ๋ยเคมีอย่ำงมีประสิทธิภำพ
 การใช้ปุ๋ยเคมใีห้มปีระสทิธภิาพสงู หมายถงึการใช้ปุย๋ชนดิทีเ่หมาะสมโดย
วิธกีารทีถ่กูต้องเพือ่ให้ได้ผลผลติออกมามมีลูค่าสงูสดุ และมต้ีนทนุต�า่ ซึง่หลกัการ
ปฏิบัติเพื่อให้ปุ๋ยเคมีที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีดังนี้คือ  
 1. ใช้ปุย๋ให้ตรงกบัทีพ่ชืขาด เมือ่ขาดธาตุไนโตรเจนกต้็องให้ปุย๋ไนโตรเจน 
และต้องให้จนถึงระดับที่เพียงพอ ถ้าขาดแคลน 3 ธาตุ ก็ให้จนครบ และเพียงพอ
ทั้ง 3 ธาตุ   เพราะธาตุที่ขาดอยู่จะเป็นตัวจ�ากัดการเจริญเติบโตของพืชอยู่ 
 
 2. พยายามให้ดินร่วนซุยและมีความชื้นอย่างเหมาะสม เพราะโดยปกติ
รากพืชจะแผ่ขยายและชอนไชในดินร่วนซุยได้ดีมาก ย่อมมีโอกาสดูดน�า้และธาตุ
อาหารจากดินไปใช้อย่างเต็มที่ ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ รวมท้ังควรให้ความช้ืนอย่าง
เหมาะสม

ไนโตรเจน (%)

ฟอสฟอรัส (%)

โพแทสเซียม (%)

แคลเซียม (มก/กก.)

แมกนีเซียม (มก/กก.)

เหล็ก (มก/กก.)

สังกะสี (มก/กก.)

ทองแดง (มก/กก.)

แมงกานีส (มก/กก.)

โบรอน (มก/กก.)

1.45   -    1.88

0.12   -    0.22

0.88   -    1.36

0.88   -    1.90

0.18   -    0.31

68.11 -  86.99

16.99 -  30.13

7.87   -  16.10

47.00  -  80.46

15.32 -  34.49

ธาตุอาหาร

ที่มา: ปรับปรุงจาก Yuttana., et al, 2005

แรธาตุอาหาร การใหทางใบ
(กรัม/ลิตร)

บอแรกซ (Borax)

สังกะสี (Zinc sulphate heptahydrate)

ทองแดง (Copper sulphate (bluestone))

เหล็ก (Iron sulphate or chelate)

แมงกานีส (Manganese sulphate)

แมกนีเซียม (Magnesium sulphate)

ที่มา: Menzel and Simpson, 1986



18 คู่มือ การจัดการ สวนล�าไย
การจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล�าไยคุณภาพดี ต้นทุนต�่า

 3. ใส่ปุ๋ยให้ถูกที่ ถูกจังหวะและปริมาณที่เหมาะสม
 4. ป้องกันการสูญหาย ปุ๋ยอาจสูญหายไปจากดินได้ดังได้กล่าวมาแล้ว  
หากปุย๋ทีล่ะลายน�า้ง่าย จะถกูน�า้ชะลงไปในชัน้ดินลกึ และควรป้องกนัน�า้ชะพาดนิ
แล้วดินถูกพัดพาไปตามน�้า ส�าหรับอีกกรณีหนึ่งคือการสูญเสียปุ๋ยโดยปุ๋ยระเหย
ไปจากดิน มักเกิดขึ้นเสมอเมื่อใส่ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยแอมโมเนียมในดินท่ีเป็นด่างจัด 
หรือการใส่ปุ๋ยยูเรียร่วมกับการใส่ปูน ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการกระท�าดังกล่าว  

 5. การใส่ปุ๋ยไม่เหมาะสมอาจท�าให้สมดุลของธาตุอาหารในดินคลาด
เคลื่อนได้ ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากชาวสวนใส่ปุ๋ยบางธาตุโดยเฉพาะปุ๋ยท่ีเป็น
ธาตุอาหารหลักหรือปุ๋ยสูตรที่มีขายกันอยู่ทั่วๆ	 ไปเช่น	 15-15-15,	 8-24-24	
ในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการวิเคราะห์ดินว่า		
ดินในสวนมีปริมาณธาตุอาหารมากน้อยเท่าใด	จะท�าให้ธาตุอื่นซึ่งพืชยังไม่น่า
จะขาดแคลนกลับขาดแคลนได้โดยเฉพาะฟอสฟอรัสถ้ามีปริมาณมากเกินไป	
จะมผีลท�าให้พืชขาดจลุธาตเุช่นสงักะสแีละทองแดง และในดนิทีม่โีพแทสเซยีม
ปริมาณมากจะไปขัดขวางไม่ให้พืชดูดแคลเซียมและแมกนีเซียมได้ เป็นต้น 
 
 6. การเพิม่ประสทิธภิาพการใช้ปุย๋โดยการตัดแต่งกิง่ นอกจากจะเป็นการ
ตัดก่ิงที่ทึบ บังแสงซึ่งกันและกัน ท�าให้ใบที่ถูกบังแสงมีประสิทธิภาพในการ
สังเคราะห์แสงลดลง 



การตัดแต่ง
กิ่งล�าไย

03



20 คู่มือ การจัดการ สวนล�าไย
การจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล�าไยคุณภาพดี ต้นทุนต�่า

การตัดแต่งกิ่งล�าไย
 

 การตัดแต่งกิ่งเป็นการจัดการที่มีความส�าคัญต่อการผลิตไม้ผลให้
มีคุณภาพ มีผลกระทบทั้งทางตรงต่อการเจริญของต้นและมีประโยชน์ทาง
อ้อมต่อการจัดการสวนด้านอื่นๆ เกษตรกรจ�าเป็นต้องมีความรู้และความเข้า
ใจหลายๆด้านทั้งนิสัยการเจริญของต้นไม้ผลแต่ละชนิดนอกจากนี้ยังจ�าเป็น
ต้องเข้าใจปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตจึง 
จะท�าให้ผลของการตัดแต่งกิ่งประสบผลดี 
 ล�าไยจดัเป็นไม้ผลทีม่ทีรงต้นขนาดใหญ่ ระดบัความสงูของต้นทีม่ากเกนิ
ไปอาจเป็นสาเหตุท�าให้การจัดการต้นท�าได้ไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อ
กระบวนการเคลือ่นย้ายและการกระจายตัวของปัจจัยท่ีมคีวามจ�าเป็นต่อการเจรญิ
เติบโตเช่น น�้า ธาตุอาหารพืชตลอดจนสารอาหารต่างๆที่ต้นสร้างขึ้นมีไม่เพียงพอ
ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตล�าไยจึงมีคุณภาพต�่า 

ประโยชน์ที่เกิดจำกกำรตัดแต่งกิ่งล�ำไยคือ
1. ต้นล�าไยมีโครงสร้างแข็งแรงลดปัญหาการโค่นล้มจากพายุลมแรง
2. การปฏิบัติงานท�าได้สะดวกทั่วถึงลดระยะเวลาการการปฏิบัติงาน
3. ท�าให้ต้นล�าไยมีความพร้อมต่อการออกดอกติดผล
4. ได้ผลผลิตมีคุณภาพดีกระจายสม�่าเสมอทั่วต้น
5. ลดการระบาดโรคและแมลงศัตรูล�าไย
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การตัดแต่งกิ่งล�าไย

อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่ง
 การตัดแต่งกิ่งมีอุปกรณ์ที่
จ�าเป็นต้องใช้ ได้แก่
	 1.	 กรรไกรตัดแต่งกิ่งใช้ตัดก่ิง
ล�าไยขนาดเล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่เกิน 0.5 นิว้ กรรไกรตัดแต่งก่ิงมหีลาย
แบบเช่น กรรไกรขนาดเล็ก กรรไกรด้าม
ยาว (รูปที่ 3.1)
	 2.	 เลื่อยตัดแต ่งกิ่ ง 	 ใช ้ตัด
ก่ิงล�าไยขนาดใหญ่เกิน 0.5 นิ้วขึ้นไป  
มหีลายลกัษณะเช่น เลือ่ยขนาดเลก็เลือ่ย
คันธนู และเลื่อยยนต์ (รูปที่ 3.1) 

หลักและวิธีกำรปฏิบัติกำรตัดแต่งกิ่งล�ำไยในแต่ละช่วงอำยุ
 การเจริญและการพัฒนาของ
ดอกล�าไยจะเกิดในส่วนปลายยอด 
การตัดแต ่งกิ่ งต ้องไม ่กระทบต ่อ
ป ริ ม าณผลผลิ ต ที่ ไ ด ้ แ ล ะ ค ว ร
อยู ่ในปริมาณที่ เหมาะสม	 ล�าไยที่
ปลู ก ในพื้ นที่ เขตร ้ อนและเขตกึ่ ง
ร ้อนมักจะมีการเจริญและพัฒนา
ของใบใหม่หลายชุดท�าให้ลักษณะ
ทรงพุ ่มมักแน ่นทึบ ดังนั้นการตัด

แต่งก่ิงล�าไยต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี ลักษณะการจัดทรงพุ ่ม
ท่ีดีควรมีข ้อปฏิบัติดังนี้  คือ จัดต�าแหน่งกิ่งก ้านสาขาไว ้อย่างมีระเบียบ  
เลือกเฉพาะกิง่ทีม่มุีมกว้างไว้เท่านัน้มกีารวางต�าแหน่งให้กิง่กระจายทัว่ทศิกิง่ก้าน
สาขาควรแผ่กระจายได้รบัแสงแดดและลมทกุทศิและการจดัทรงพุ่มไม่ควรยืดเยือ้ 
ควรหยุดทันที่เมื่อโครงสร้างดีแล้ว

รูปที่ 3.1  กรรไกรและเลื่อยตัดแต่งกิ่งล�ำไย
 หมำยเหตุ
 1.กรรไกรตัดกิ่ง
 2 เลื่อยตัดแต่งกิ่ง
 3. เลื่อยตัดแต่งกิ่ง
 4. กรรไกรตัดกิ่ง



22 คู่มือ การจัดการ สวนล�าไย
การจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล�าไยคุณภาพดี ต้นทุนต�่า

วิธีกำรตัดแต่งกิ่งล�ำไยในแต่ละช่วงอำยุของล�ำไยจะมีกำรปฏิบัติ

ดังนี้
	 1)	การตัดแต่งกิ่งล�าไยต้นเล็ก	(ช่วงอายุ	1	-	2	ปี)	ยังไม่ต้องการให้
ตดิผลเป็นการจดัโครงสร้างต้นให้มกิีง่กระจายทกุทศิของต้น เลอืกก่ิงใหญ่ทีไ่ม่
ซ้อนทบักัน ควรเลอืกก่ิงทีม่ลีกัษณะมมุก่ิงเป็นมมุกว้าง ตดัแต่งก่ิงท่ีไม่สมบรูณ์
มขีนาดเลก็ออก  การปฏิบตัจิะท�าการตดัยอดกลางออกเมือ่ต้นมอีายุประมาณ 
1 ปี ระดับที่ตัดจะสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 80 เซ็นติเมตรหลังตัดจะมีการ
แตกยอดใหม่บริเวณรอบรอยตัดเป็นจ�านวนมากควรพิจารณาตัดออกเหลือ
ให้เลือกก่ิงแขนงที่สมบูรณ์ 3-4 ก่ิง เพ่ือให้ก่ิงแขนงเจริญเป็นก่ิงหลักของต้น  
(รูปที่ 3.2 )
	 2)	การตัดแต่งกิ่งล�าไยรุ่น	(อายุ	3	ปีขึ้นไป)	ทรงต้นล�าไยสูงอยู่ในช่วง
ประมาณ 2-6 เมตร เป็นช่วงทีต้่นให้ผลผลติแล้ว การตดัแต่งก่ิงควรท�า 2 คร้ังคอื  
ตดัแต่งก่ิงครัง้แรกหลงัการเก็บเก่ียวผลผลติทันทแีละคร้ังท่ี 2 เป็นการตดัสางก่ิง
เลอืกก่ิงทีส่มบรูณ์ส�าหรบัให้ผลผลติรปูแบบท่ีนิยมส�าหรบัตดัแต่งกิง่ล�าไยในช่วงนี้ 
มี 2 รูปแบบ คือ
 2.1	การตัดแต่งกิ่งปกติ	เป็นการตัดแต่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทรงพุ่ม
โปร่งและควบคมุความสงูทรงพุม่ มกีารแตกของกิง่ใหม่รวดเรว็ การตดัมกันยิมตดั
กิ่งแขนงหลักบางส่วนออกเพื่อให้แสงส่องผ่านเข้าในทรงพุ่มได้ (รูปที่ 3.3)
 2.2	 การตัดแต่งกิ่งอย่างหนักเพื่อควบคุมขนาดทรงพุ ่ม เป ็น
วิธีการตัดแต่งกิ่งที่ต ้องการควบคุมขนาดทรงพุ ่มของล�าไยให้มีขนาดต้น
ที่ เ ตี้ ยสะดวกต ่ อการ จัดการ  แต ่ป ริมาณผลผ ลิตล� า ไยมั กมีปริ มาณ
น ้อยกว ่าการตัดแต ่งกิ่ งแบบปกติ รูปแบบที่นิยมแบ ่งได ้  2 รูปแบบ
คือ การตัดแต่งหนักลดขนาดทั้งด้านความสูงและความกว้างของทรงพุ ่ม 
(รูปท่ี 3.4) และการตัดแต่งหนักเพื่อลดความสูงแต่ให้ก่ิงมีการเจริญทางด้านข้าง
หรือตัดแบบเปิดแกนกลาง (รูปที่ 3.4) 
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รูปที่ 3.2 ต้นล�ำไยอำยุน้อยก่อนตัด (ก) และหลังมีกำรตัดแต่งกิ่ง (ข)

รูปที่ 3.3 ต้นล�ำไยหลังมีกำรตัดแต่งกิ่งแบบปกติ

รูปที่ 3.4  โครงสร้ำงต้นล�ำไยที่ตัดแต่งกิ่งอย่ำงหนักแบบลดขนำดควำมกว้ำงและควำมสูง(ก และ ข)

ก

ก

ก

ข

ข

ข



24 คู่มือ การจัดการ สวนล�าไย
การจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล�าไยคุณภาพดี ต้นทุนต�่า

ข้อควรค�ำนึงเกี่ยวกับกำรตัดแต่งกิ่งล�ำไย
	 1.	 ปริมาณก่ิงที่ตัดออก	 การตัดแต่งก่ิงที่ผิดวิธีอาจมีผลกระทบต่อ
ปริมาณผลผลิตของต้นล�าไยได้การตัดแต่งกิ่งล�าไยออกในปริมาณน้อยเกินไป
จะท�าให้ทรงพุ่มแน่นทบึ แต่ถ้าตัดแต่งก่ิงออกมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อต้น
ล�าไย เช่น ท�าให้ปริมาณผลผลิตลดลง ต้นล�าไยมีการออกดอกช้าหรือเว้นปี ดัง
น้ันการท่ีจะมีการตัดแต่งก่ิงเท่าใดน้ันต้องค�านึงถึงพ้ืนที่ในการให้ออกดอกติด
ผลตามความเหมาะสมด้วย
	 2.	ฤดกูาลตดัแต่งก่ิง	ควรท�าการตัดแต่งก่ิงในช่วงฤดฝูนเริม่ตัง้แต่เดอืน
มถุินายนถึงกันยายนเพราะสภาพอากาศเหมาะสม ส่งผลให้ต้นล�าไยมกีารแตก
ใบได้เร็วและเจริญเติบโตได้ดีหลังตัดแต่งก่ิงนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการตัด
แต่งก่ิงในฤดูร้อนและหนาวเพราะต้นล�าไยจะมีการแตกก่ิงช้าและอาจท�าให้
เปลือกของกิ่งแตก เพียงแต่ต้นล�าไยที่มีทรงพุ่มแน่นทึบควรตัดสางกิ่งออกบ้าง
	 3.	 วิธีการตัดแต่งก่ิงอย่างหนัก	 ถ้าต้องการให้มีการออกดอกและ
ผลผลิตเร็วจะต้องมีการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตกระตุ้นการออกดอก

 

รูปที่ 3.5  โครงสร้ำงต้นล�ำไยที่ตัดแต่งกิ่งอย่ำงหนักแบบเปิดแกนกลำงให้มีกิ่งขยำยออกด้ำนข้ำง (ก และ ข)

รูปที่ 3.5  โครงสร้ำงต้นล�ำไยที่ตัดแต่งกิ่งอย่ำงหนักแบบเปิดแกนกลำงให้มีกิ่งขยำยออกด้ำนข้ำง (ก และ ข)

ก

ก

ข

ข
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แนวทำงกำรพัฒนำขนำดและคุณภำพผลล�ำไยโดยกำรตัดช่อผล
 
 ปัญหาที่พบอยู่เสมอคือผลผลิตล�าไยด้อยคุณภาพ มีผลขนาดเล็ก ทั้ง ๆ 
ที่ต้นล�าไยสมบูรณ์ และดูแลรักษา เช่น ให้น�้า ให้ปุ๋ย ป้องกันโรค และแมลงอย่างดี 
สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากต้นล�าไยเหล่านัน้ติดผลดก จงึท�าให้เกดิการแก่งแย่งอาหาร
ที่ใบสร้าง และไม่เพียงพอที่จะน�าไปสร้างผลล�าไยให้มีคุณภาพได้ แนวทางปฏิบัติ
ที่ได้ผลดีและได้ทดสอบในหลายพื้นที่แล้ว มี 2 วิธี คือ
	 1.	 	 การตัดแต่งก่ิง	 รูปทรงของการตัดแต่งก่ิงมีผลต่อคุณภาพของ
ผลผลติ  จากการทดลองตัดแต่งก่ิงล�าไย 4 ทรง คือ ทรงฝาชหีงาย ทรงเปิดกลาง
พุ่ม ทรงสีเ่หลีย่ม และทรงครึง่วงกลม พบว่าการตัดแต่งทรงฝาชหีงายให้ผลผลติ
ท่ีมีคุณภาพดีกว่าการตัดแต่งทรงอื่น ๆ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะมีจ�านวนก่ิงต่อต้น
น้อย และผลผลิตส่วนหนึ่งของทรงฝาชีหงายเกิดจากกิ่งกระโดงที่สมบูรณ์แข็ง
แรง เมื่อผลแก่ท�าให้ช่อผลมักโน้มหลบในทรงพุ่ม ท�าให้ผลมีขนาดใหญ่ และมี
สีผิวเหลืองสวย
	 2.		ปลดิผล	และตดัช่อผล ในกรณทีีต้่นล�าไยตดิผลดกมากกว่า 80 ผล
ต่อช่อ ท�าให้อาหารไม่พอเพียงที่จะส่งไปเลี้ยงผล ท�าให้ผลผลิตด้อยคุณภาพ 
แนวทางการจัดการที่ได้ผลดีคือการตัดช่อผลให้เหลือไม่เกิน 60 ผลต่อช่อ ควร
ตัดเมื่อผลมีขนาดเท่ากับ0.5 เซนติเมตรหรือเท่า เมล็ดถ่ัวเขียว โดยใช้กรรไกร
ตัดตรงกลางช่อผล ในกรณีที่ต้นสูงควรใช้กรรไกรด้ามยาวตัด ส�าหรับแรงงาน
ตัดช่อผลจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 40 – 200 บาทต่อต้นข้ึนอยู่กับขนาดต้น  
การตัดช่อผลท�าให้ผลล�าไยมีขนาดเพ่ิมขึ้นสามารถจ�าหน่ายในราคาสูง ท�าให้
มีรายได้ต่อต้นมากกว่าต้นที่ติดผลดก  (ตารางที่ 3.1) 
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การจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล�าไยคุณภาพดี ต้นทุนต�่า

ภาพแสดงวิธีการตัดช่อผลล�าไย

ที่มา : พาว�นและคณะ(2548)

การไวผลตอชอ
เกรดผล (รอยละ)

ปร�มาณผลผลิต

(กิโลกรัมตอตน)

รายไดตอตน 

(บาท)ใหญ เล็ก

ไมปลิดผล 
(ไวผล 99 ผล)

ไวผล 30 ผลตอชอ

ไวผล 60 ผลตอชอ

61.4

36.6

62.8

0.0

72.0

82.7

100.0

28.0

17.3

350

945

1,803

ตารางที่	3.1	น�้าหนักผล เกรดผลและรายได้ต่อต้นของล�าไยที่ไว้จ�านวนผลต่อช่อต่างกัน

ก่อนตัดช่อผลช่อ หลังตัดช่อผลผล

บร�เวณที่ตัด หลังตัดชอผลผลกอนตัดชอผลชอ



การผลิต
ล�าไยนอกฤดู
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การจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล�าไยคุณภาพดี ต้นทุนต�่า

การผลิตล�าไยนอกฤดู
 
 ปัจจุบันปัญหาเรื่องการออกดอกไม่สม�่าเสมอของล�าไยสามารถแก้ไขได ้
โดยการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate) กระตุ้นหรือชักน�า
การออกดอกของล�าไย โดยเฉพาะในแหล่งผลิตล�าไยท่ีจังหวัดล�าพูน เชียงใหม่ 
ล�าปาง เชียงราย พะเยาและจันทบุรี ซึ่งกรรมวิธีการใช้สารโดยการราดทางดิน  
(ละลายน�้าแล้วราดภายในทรงพุ่ม หรือหว่านสารภายในทรงพุ่มแล้วให้น�้าตาม)  
หรือวิธีการพ่นทางใบ วิธีใดวิธีหนึ่งก็สามารกระตุ้นให้ล�าไยออกดอกได้ ภายใน  
21-35 วนั ซ่ึงลกัษณะของสารโพแทสเซียมคลอเรต สูตรทางเคมคืีอ KClO

3 
สามารถ

ละลายน�้าได้และละลายในสาร เช่น กลีเซอรอล และ แอลกอฮอร์ ลักษณะเป็น 
ผลึกใสไม่มีสี อาจเป็นผงสีขาวหรือเม็ดสีขาว คุณสมบัติเป็นของแข็ง และเป็นตัว
เตมิออกซเิจนทีร่นุแรงมาก สามารถตดิไฟและระเบดิได้เมือ่น�าไปบดรวมกบัสารอ
นินทรีย์ชนิดต่างๆ เช่น ก�ามะถัน ฟอสฟอรัส ซัลไฟด์ ปุ๋ยยูเรีย น�้าตาลทราย เกลือ
แอมโมเนียเกือบทุกชนิดและสารตัวเติมออกซิเจนชนิดอื่นๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้
สารผสม ดังกล่าวข้างต้น

ข้อส�ำคัญของกำรใช้สำรผลิตล�ำไยนอกฤดู
	

	 1.ต้นล�าไยต้องมีความสมบูรณ์
 เกษตรกรผู้ที่จะท�าการผลิตล�าไยนอกฤดูต้องบ�ารุงต้นล�าไยให้มีความ
สมบูรณ์หลังจากการเก็บเกี่ยว ต้องท�าการตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบ�ารุงต้นล�าไยก่อน
การให้สารโพแทสเซียมคลอเรต โดยให้ต้นล�าไยมีการแตกช่อใบไม่น้อยกว่า 2 ถึง 
3 ครั้ง
	 2.ต้องมีแหล่งน�้า
 มีน�้าส�าหรับให้ต้นล�าไยในช่วงหลังจากมีการให้สารโพแทสเซียมคลอเรต  
โดยเฉพาะในช่วงดอกเริ่มบานและติดผล ถ้าขาดน�้าจะท�าให้ดอกร่วงและผลร่วง 
ท�าให้การติดผลน้อย ถ้าในช่วงแล้งหรือฝนทิ้งช่วงต้องมีการให้น�้า และถ้ามีการใส่
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็ต้องให้น�้าตาม
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	 3.ต้นล�าไยจะต้องอยู่ในสภาพใบแก่	
 อายุของใบล�าไยต้องอยูใ่นระยะใบแก่จัดคือหลงัจากแตกใบอ่อนประมาณ  
45 ถึง 60 วัน จะเป็นระยะที่ได้ผลดีที่สุด ถ้าเป็นระยะใบอ่อน จะท�าให้ออกดอก
น้อยหรือถ้าพ่นทางใบจะท�าให้ใบอ่อนไหม้และร่วง

	 4.ก่อนการให้สารจะต้องงดการให้ปุ๋ย
 ก่อนการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตไม่ว่าจะพ่นทางใบหรือให้ทางดิน  
จะต้องงดการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในช่วงก่อนการใช้สาร ควร
ใส่ในช่วงที่ต้นล�าไยมีการแท่งช่อดอกแล้ว 
	 5.สารที่ใช้จะต้องมีความบริสุทธิ์สูง
 จะต้องตรวจสอบสารเพราะถ้าเป็นสารผสมจะใช้ในอัตราที่แนะน�าไม่ได้ 
หรือถ้าเป็นการพ่นทางใบจะท�าให้เตรียมสารล�าบากเพราะจะท�าให้ไม่ทราบว่าใช้
สารอะไรผสม หรือผสมในอัตราเท่าไหร่ และจะมีผลท�าให้หัวพ่นอุดตันด้วย
	 6.วิธีการให้สาร
การให้สารทางดนิและการพ่นทางใบใช้ได้กบัล�าไยทกุพนัธุไ์ด้แก่พนัธุด์อ พนัธุแ์ห้ว 
พันธุ์ใบด�าพันธุ์พวงทอง พันธุ์เบี้ยวเขียว พันธุ์สีชมพูและพันธุ์พื้นเมือง
 6.1	การให้ทางดิน 
 อัตราที่แนะน�าอยู่ประมาณ 5-10 กรัมต่อตารางเมตรของทรงพุ่ม หรือ
อาจใช้อัตราตามตารางท่ี 4.1 เพ่ือความง่ายในการเตรียมสารและการค�านวณ
ปริมาณสารที่ต้องใช้กับต้นล�าไย
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การจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล�าไยคุณภาพดี ต้นทุนต�่า

ตารางที ่4.1  ความกว้างของทรงพุม่ต่างและอตัราการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต
ทางดินกับต้นล�าไย (สารโพแทสเซียมคลอเรตที่ไม่มีการผสมสารอื่น)
 

 
การราดสารในช่วงใกล้เคียงกบัฤดูกาลปกติเช่นในเดือนตลุาคม ถึง กมุภาพนัธ์ ควร
ใช้ในอัตราต�่า และช่วงนอกฤดูควรเพิ่มใช้ในอัตราสูง

	 วิธีการให้สาร โดยการหว่านสารภายในทรงพุ่มแล้วให้น�้าตามหรืออาจ
ท�าเป็นร่องรอบทรงพุ่มแล้วให้สารในร่องแล้วให้น�้าตามหรือใช้สารละลายน�้าแล้ว
ราดในทรงพุ่มก็ได้ และจะต้องมีการใสถุงมือและร้องเท้าบู๊ตในการราดสาร
6.2	การปฏิบัติในการพ่นสารโพแทสเซียมคลอเรตทางใบ
 6 . 2 . 1 .  ความ เข ้ มข ้ นของสารที่ ใช ้ คื อ  1  กรั มต ่ อน�้ า  1 
ลิตร หรือ 200 กรัม (2 ขีด) ต่อน�้า 200 ลิตร พ่น 2 ครั้งห่างกัน 7 วัน 
ต้องเป็นสารโพแทสเซียมคลอเรตที่ไม่มีการผสมสารอื่นและไม่ต้องมีการ 
ผสมสารใดในการพ่น           
 6.2.2. ควรพ่นในตอนเช้าหรือช่วงอากาศไม่ร้อน ถ้าพ่นช่วงอาการร้อน
อาจท�าให้เกิดอาการใบไหม้และถ้ามีฝนตก 1-2 วันหลังจากพ่นแล้วควรพ่นสาร
ใหม่อีกครั้ง

4  เมตร

5 เมตร

6 เมตร

7 เมตร

8 เมตร

9 เมตร

10 เมตรหรือมากกวา

ความกวางทรงพุม อัตราของสารโพแทสเซ�ยมคลอเรตตอตน

100 ถึง 200 กรัม (1 ขีด ถึง 2 ขีด)

150 ถึง 250 กรัม (1.5 ขีด ถึง 2.5 ขีด)

200 ถึง 350 กรัม (2 ขีด ถึง 3.5 ขีด)

250 ถึง 450 กรัม (2.5 ขีด ถึง 4.5 ขีด)

350 ถึง 650 กรัม (3.5 ขีด ถึง 6.5 ขีด)

400 ถึง 850 กรัม (4 ขีด ถึง 8.5 ขีด)

500 ถึง 1,000 กรัม (5 ขีด ถึง 1 กิโลกรัม)
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 6.2.3. ควรพ่นในช่วงทีล่�าไยมใีบแก่เท่านัน้ เพราะหากพ่นในใบอ่อนล�าไย
อาจออกดอกไม่ด ีคอืช่อทีแ่ตกออกมาจะมกีารพฒันาใบก่อนแล้วแตกดอกตามอาจ
ท�าให้ช่อดอกสั้นและการพ่นควรพ่นให้โดนส่วนของปลายยอดล�าไยให้มากที่สุด
เพราะจะเป็นจุดที่มีการออกดอก
 6.2.4. การพ่นสารควรมีการสวมชุดป้องกันให้มิดชิด และหลังจาก 
พ่นสารแล้วควรมีการท�าความสะอาดชุดสวมใส่และท�าความสะอาดร่างกาย

7.ช่วงฤดูกาลให้สาร

 ในการใช ้สารทางดิน หากเป็นช ่วงใกล้กับล�าไยออกดอกในฤดู 
คือมีการราดสารในเดือน ตุลาคมถึงเดือน กุมภาพันธ์ สามารถใช้สารใน
อัตราต�่าสุดได้ เพราะต้นล�าไยจะตอบสนองต่อสารได้ดี แต่ช่วงฤดูฝนพบว่า
ล�าไยมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกค่อนข้างต�่า ในช่วงน้ีมีฝนตกมากอาจท�าให้
เกิดการชะล้างสาร และการล�าเลียงสารจากดินเกิดข้ึนน้อยเพราะเป็นช่วง
ท่ีมีอากาศมืดครึ้ม นอกจากนี้การให้ทางดินไม่ควรที่จะผสมน�้าแล้วราด
ในช่วงฤดูฝนเพราะในดินมีความชื้นสูงอยู ่แล้ว จะเกิดอัตราการชะล้างสูง  
ควรหว่านสารแล้วให้น�้าตามก็พอ และในช่วงฤดูฝนก็ต้องใช้สารในปริมาณที่
เพ่ิมขึ้นหรือใช้ในอัตราสูงที่สุดของค�าแนะน�า การออกดอกของล�าไยในช่วงที่ 
มีฝนตกติดกันหลายๆ วันพบว่าต้นล�าไยมีการผลิช่อดอกช้ากว่าการให้สารในช่วง
เวลอื่นโดยออกดอกทางด้านทิศตะวันออกก่อน เนื่องจากช่วงเช้าได้รับแสงแดด  
ซึง่เป็นช่วงทีม่ฝีนตกบ่อยและการท�าล�าไยออกดอกในช่วงฤดฝูนหลงัจากล�าไยแทง
ช่อดอกควรมีการจัดการเรื่องแมลงศัตรูล�าไยให้ดี
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รปูที ่4.1 รปูแบบกำรพฒันำของกำรออกดอกและตดิผลของต้นล�ำไยหลงักำรให้สำรโพแทสเซยีมคลอเรต

กำรดูแลต้นล�ำไยหลังจำกมีกำรให้สำร
1. ต้องมีการให้น�้าอย่างสม�่าเสมอ อย่าให้ต้นล�าไยขาดน�้าโดยเฉพาะในช่วงดอก 

เริ่มบาน ช่วงติดผลและช่วงพัฒนาการของผล
2. ต้องดูแลเรื่องแมลงศัตรูล�าไยในช่วงที่ล�าไยออกดอก
3. ควรมกีารจดัการธาตุอาหาร หลงัจากต้นล�าไยมกีารออกดอก เช่น การใส่ปุ๋ยคอก 

ปุ๋ยหมักและปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เพื่อบ�ารุงต้นล�าไย
4. ในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวต้องมีการตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยเพื่อฟื้นฟูสภาพของต้น

ล�าไย เพื่อเร่งการแตกใบอ่อน

ผลกระทบจำกกำรใช้สำรโพแทสเซียมคลอเรต
 หลังจากมีการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตกระตุ้นการออกดอกของล�าไย
สามารถสรปุผลของการใช้สาร ทัง้ทางด้านผลกระทบต่อต้นล�าไย ผลกระทบต่อสภาพ
แวดล้อม รวมทั้งผลกระทบทางด้านราคาซึ่งจะไม่ขอกล่าวในที่นี้
	 1.	การออกดอกและตดิผลมากเกินไป เน่ืองจากเกษตรกรปล่อยให้ต้นล�าไย
มีจ�านวนกิ่งมากท�าให้ต้นล�าไยมีการออกดอกมากท�าให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ การใช้

การพัฒนาของตนลำไยหลังมีการใหสารกระตุนการออกดอก

ใหสาร
เก็บเกี่ยวผลผลิตดอกเร�่มบาน

ผลเทาหัวไมข�ด

เร�่มมีการ
ผลิชอดอก

เมล็ดเร�่มเปลี่ยน
เปนสีดำ

เร�่มติดผล

18-35 วัน 39-65 วัน 49-86 วัน 66-106 วัน 146-196 วัน 186-256 วัน
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สารครั้งแรกกับต้นล�าไยที่ยังไม่เคยให้สารมาก่อน พบว่าต้นล�าไยมีการออกดอก
และติดผลมากเกินไปท�าให้ผลผลิตมีขนาดเล็กไม่ได้คุณภาพ แนวทางแก้ไขโดย
การบ�ารุงต้นให้สมบูรณ์ จัดการดินและปุ๋ยอย่างเหมาะสมหรือการตัดแต่งช่อผล 
หรือการตัดแต่งกิ่งให้เหลือเฉพาะกิ่งที่สมบูรณ์ก่อนการให้สาร (ภาพที่ 4.8)
 2.	การออกดอกซ�้าซ้อนหลังการให้สาร	เกิดจากเกษตรกรมีการให้สาร
มาก โดยเฉพาะการให้สารทางดนิ ส่วนมากจะเกดิกบัต้นล�าไยหรอืกิง่ล�าไยทีม่กีาร
ออกดอกและตดิผลน้อยหรือไม่ติดผล ต้นล�าไยจะมกีารแทงช่อดอกซ�า้ มผีลท�าให้มี
การตดิผลซ�า้ซ้อนท�าให้ยากในการปฏบิติัดูแลรกัษา ท�าให้ช่อดอกค่อนข้างสัน้และ
ได้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ (ภาพที่ 4.9)
 3.	 การให้สารแล้วต้นล�าไยแทงช่อดอกช้า เกษตรกรคงรงดการใส่ปุ๋ย
คอก ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในช่วงก่อนการใช้สาร ควรใส่ในช่วงที่ต้นล�าไย
มีการแทงช่อดอกแล้วและการให้สารในช่วงฤดูฝนต้นล�าไยมีการออกดอกน้อย 
จากการทดลองพบว่า การให้สารกับต้นล�าไยในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนมีการ
ออกดอกได้ดีกว่าช่วงฤดูฝน ซึ่งล�าไยมีการออกดอกค่อนข้างช้าเนื่องจากเป็นช่วง
ที่มีฝนตกบ่อยมากท�าให้เกิดการชะล้างสารมาก และในฤดูฝนอากาศจะมืดครึ้มมี
แสงแดดน้อย ท�าให้ต้นล�าไยออกดอกช้าหรือออกดอกน้อย และการผลิตล�าไยใน
ช่วงฤดฝูนมปัีญหาเรือ่งโรคและแมลงระบาดก็ฉดีสารป้องกันก�าจดัล�าบากเนือ่งจาก
ฝนตกบ่อยท�าให้ชะล้างสารเคมีที่พ่น 
 4.	การติดผลต�า่ มกัจะเกดิกบัการให้สารในช่วงก่อนฤดกูาลและดอกล�าไย
ไปบานในช่วงฤดูหนาว ซึ่งอาจเกิดจากในช่วงอากาศหนาว การงอกของละออง
เกสรต�่าและแมลงช่วยผสมเกสรอาจจะออกหาอาหารน้อยในช่วงอากาศเย็น 
   5.	การให้สารซ�า้ คือให้สารซ�า้ต้นเดิมในปีการผลติ โดยไม่ให้ล�าไยแตกช่อ
ใบและให้ต้นล�าไยแตกช่อใบ 1 ชุด พบว่าต้นล�าไยสามารถออกดอกได้ แต่ถ้าต้นที่
ไม่ค่อยสมบรูณ์จะมผีลท�าให้ช่อดอกสัน้และช่อดอกไม่ค่อยสมบรูณ์ หรอืการให้สาร
ในช่วงฤดฝูน ต้นล�าไยก�าลงัแทงช่อใบถ้ามกีารให้สารต้นล�าไยจะมกีารแทงใบอ่อน
ทนัท ีบางคร้ังออกดอกตามหรอืบางครัง้เป็นช่อดอกน้อยมากท�าให้เกษตรกรมกีาร
ให้สารซ�้าอีก อาจจะท�าให้ต้นล�าไยโทรมได้ เพราะรากล�าไยถูกท�าลายมาก
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6.	การให้สารอาจจะส่งผลต่อต้นล�าไยและสภาพแวดล้อม การให้สารทางดินมี
ผลท�าให้รากถกูท�าลายในจุดทีใ่ห้สารเพราะสารมีความเข้มข้นสงูท�าให้รากท่ีรบัสาร
ตาย และส่งผลต่อจุลินทรีย์ในดินในจุดที่ให้สารบางส่วนตาย โดยการทดลองใน
กระถางแล้วตรวจสอบรากหลังให้สารโพแทสเซียมคลอเรตและโซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์ทางดนิ พบว่าการให้สารทัง้ 2 ชนดิมผีลท�าให้ปลายรากถูกท�าลายประมาณ 10 
ถึง 15  เปอร์เซ็นต์ ส�าหรับผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนั้นมีการศึกษาผลตกค้าง
โดย สมชายและคณะ, (2544) พบว่า สารโซเดียมคลอเรตมีการสลายตัวในดินช้า
กว่าสารโพแทเซียมคลอเรต และ สารประกอบคลอเรตมีการสลายตัวได้เร็วในใน
ดินทีม่อีนิทรย์ีวตัถ ุฟอสฟอรสั แคลเซยีมและแมกนเีซยีมสงู หรอืดนิทีม่คีวามอดุม
สมบูรณ์สูง สลายตัวช้าในดินทรายและดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต�่า และหลังจาก
มีการใช้สารไปแล้วสามารถเร่งการสลายตัวของโพแทสเซียมคลอเรตได้โดยการ
จัดการอินทรีย์วัตถุ การจัดการน�้าเป็นต้น

ความปลอดภัยในการใช้สารกลุ่มคลอเรต	(กรมวิชาการเกษตร 2542)

1.การเก็บรักษา
 1.1.ภาชนะบรรจุต้องมิดชิด
 1 . 2 . เ ก็ บ ไ ว ้ ใ น ที่ เ ย็ น แ ล ะ แ ห ้ ง  อ า ก า ศ ถ ่ า ย เ ท ไ ด ้ ส ะ ด ว ก  
          ให ้ห ่ า งจากอาหาร เครื่ อ ง ด่ืม  อาหารสัตว ์ และ เ ก็บ 
                  ให้พ้นจากมือเด็ก
 1 . 3 . ต ้ อ ง ไ ม ่ มี ก า ร ผสมส า ร ใ ดๆ  ท้ั ง สิ้ น  เ พ ร า ะถ ้ า ไ ด ้ รั บ 
                 ความร้อนจะท�าให้ลุกไหม้และระเบิดได้

2.ข้อปฏิบัติในการใช้กลุ่มคลอเรต
 2.1.การใช้สารต้องมีการสวมชุดป้องกันที่ท�าด้วยใยสังเคราะห์
 2.2.สวมรองเท้าบู๊ตที่ท�าด้วยใยสังเคราะห์
 2.3.สวนแว่นตาชนดิทีก่ระชบัลกูตา
 2.4.สวมถุงมือยางและสวมหมวก
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 2 . 5 .ห ้ า มสู บบุ ห รี่ ขณะที่ 
ราดสาร และต้องระวงัอย่าให้สารสมัผัส
กับผิวหนังหรืออวัยวะต่างๆโดยตรง
 2.6.หลังราดสารต้องท�าความ
สะอาดร่างกายด้วยน�้า
 2.7.ระวังสัตว์เลี้ยงอย่าให้มา
กินหญ้าในบริเวณที่ให้สาร

3.ข้อปฏิบัติเมื่อได้รับสารพิษในกลุ่ม
คลอเรต
 3.1.หากมีการสัมผัสผิวหนัง
หรือเข้าตา ให้ล้างด้วยน�า้สะอาดภายใน 
15 นาที
 3.2.หากสูดหายใจเอาก๊าซ
พิษที่เกิดขึ้นจากากรสลายตัวของสาร
นี้เข้าไป ให้ย้ายผู้ป่วยไปในที่ที่มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก ให้ออกซิเจนและน�าส่ง
แพทย์ทันที
 3.3.หากกลืนสารเข้าไปรีบ
ท�าให้อาเจียนทันทีและดื่มน�้ามากๆ ถ้า
มอีาการรนุแรงควรให้ออกซเิจนและน�า
ส่งแพทย์
 3.4.หากผู้ป่วยหมดสติ ให้น�า
ส่งแพทย์ ห้ามปฐมพยาบาลโดยวิธีผาย
ปลอดแบบปากต่อปาก

รูปที่ 4.2 ระยะใบแก่พร้อมที่จะให้สำร

รูปที่ 4.3 ระยะแตกใบอ่อนไม่พร้อมที่จะให้สำร

รูปที่ 4.4 กำรให้สำรโพแทสเซียมคลอเรตทำงดิน

รูปที่4.5 กำรพ่นสำรโพแทสเซียมคลอเรตทำงใบ
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 ก า ร ใช ้ ส า ร เคมี ห รื อส า ร
กระ ตุ ้ นการออกดอกของล� า ไย 
ผู ้ ใช ้ จ ะต ้ อ งมี ความระวั ด ระวั ง 
และให ้คิด เสมอว ่ าสารเคมี ท่ี ใช  ้
มี อั นตร ายจะต ้ อ งมี ก า รปฏิ บั ต ิ
ให้ถูกต้องและท�าอย่างไรกับการใช้
สารเคมีให้มีความปลอดภัยสูงที่สุด 
โดยต้องมีการป้องกันและไม่สัมผัส
สารโดยตรง “การผลิตล�าไยใน
ป ัจจุบันผู ้ ผลิตจะต ้องค�านึ ง ถึง  
การลดต้นทุนการผลิตซึ่งสามารถ
ท�าได ้โดยการลดการใช้สารเคมี
หรือใช้ให้เหมาะสม และผลผลิต
ต้องมีคุณภาพ” และการผลิตล�าไย 
ในปัจจบุนัผูผ้ลติจะต้องค�านงึถึงความ
ปลอดภัยต่อผู้ผลิตเอง ต่อผู้บริโภค 
ต่อต้นล�าไยและต่อสภาพแวดล้อม  
จะท�าให้การผลิตล�าไยมีความยั่งยืน

รูปที่ 4.9 กำรออกดอกและติดผลหลำยรุ่น
หลังจำกกำรให้สำรโพแทสเซียมคลอเรต

ภำพที่ 4.6 อำกำรใบไหม้เนื่องจำกพ่นสำรมำกเกินไป

ภำพที่ 4.7 ต้นล�ำไยหลังกำรให้สำรโพแทสเซียมคลอเรต

รูปที่ 4.8 ต้นล�ำไยที่ให้สำรมีกำรออกดอกและติดผลมำก
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