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รายงานผลงานเรื่องเตม็การทดลองที่สิ้นสุด ปี 2558 

----------------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาล าไย 

2. ชื่อโครงการวิจัย  การแก้ปัญหาการผลิตล าไยเพ่ือการส่งออกของเกษตรกรในภาคตะวันออก 

กิจกรรม   - 

กิจกรรมย่อย   - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) ทดสอบผลการเตรียมต้นและการเร่งการสลายตัวของคลอเรตในดินต่อการ

ชักน าการออกดอกนอกฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  On Farm Trial on the effect of Postharvest Practice and 

Chlorate Decomposition to induced off-season flowering in Longan 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางอรุณี  วัฒนวรรณ สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

ผู้ร่วมงาน  นายชูชาติ  วัฒนวรรณ สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

   นางสาวอรุณี  แท่งทอง สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

   นายชนะศักดิ์  จันปุ่ม สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

   นายพีรพงษ์  เชาวนพงษ์ สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการ เกษตร 

5. บทคัดย่อ 

การทดสอบผลการเตรียมต้นและการเร่งการสลายตัวของคลอเรตในดินต่อการชักน าการออกดอก

นอกฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแก้ปัญหาการผลิตล าไยเพ่ือการส่งออกของเกษตรกรใน

ภาคตะวันออก ด าเนินในแปลงล าไยอายุ 10-12 ปี ของเกษตรกรในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี จ านวน 13 

ราย ทดสอบการเตรียมต้นโดยการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว  ให้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีสัดส่วน N:P:K 

เท่ากับ 4:3:1 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น ก าจัดศัตรูพืชที่หลงเหลือจากฤดูกาลก่อน และให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ ร่วมกับ

การการเร่งการสลายตัวของคลอเรต โดยใช้สารละลายกากน้ าตาล:น้ า ในอัตรา 1:30 ราดลงดินรอบทรงพุ่มใน

ปริมาณ 5 ลิตร/ตร.ม. หลังการราดสารโพแทสเซียมคลอเรต 1 เดือน (กรรมวิธีแนะน า) เปรียบเทียบกับกรรมวิธี

เกษตรกรที่เตรียมต้นโดยการตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอบ ารุงต้น และให้น้ าเป็นครั้งคราวก่อนการชักน าการ

ออกดอก 1 เดือน และไม่มีการเร่งการสลายตัวของคลอเรต พบว่าการออกดอกของทั้งกรรมวิธีแนะน าและ

กรรมวิธีเกษตรกรไม่แตกต่างกัน โดยมีการออกดอกเฉลี่ยร้อยละ 88 และ 90 ตามล าดับ สอดคล้องกับผลการ
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วิเคราะห์ปริมาณสารคลอเรตในดินของทั้งสองกรรมวิธี พบปริมาณสารคลอเรตตกค้างในดินในปริมาณที่ต่ ามาก  

(น้อยกว่า 5 ppm) อาจกล่าวได้ว่าการเร่งการสลายตัวของคลอเรตในดินไม่มีผลต่อการชักน าการออกดอกของ

ล าไยนอกฤดู แต่การเตรียมต้นตามกรรมวิธีแนะน ามีผลท าให้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร โดยมี

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,970 และ 1,764 กิโลกรัมต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 66,367 และ 57,158 บาทต่อไร่ 

ตามล าดับ และพบว่ากรรมวิธีแนะน ามีต้นทุนต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 1,551 บาทต่อไร่ และพบว่าทั้งสอง

กรรมวิธีมีค่า BCR>1 แสดงถึงการลงทุนที่มีผลก าไร สามารถท าการผลิตได้ แต่กรรมวิธีแนะน าสามารถลดต้นทุน

การผลิต เพ่ิมปริมาณผลผลิตและผลตอบแทนได้  ซึ่งเป็นผลมาจากการเตรียมต้นตามกรรมวิธีแนะน า ท าให้ต้น

ล าไยแข็งแรง สมบูรณ์กว่ากรรมวิธีเกษตรกร 

 

6. ค าน า 

ล าไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคตะวันออก มีศักยภาพการผลิตในเชิงการค้า  เป็นที่ต้องการ

ของผู้บริโภค และเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพของผลผลิต  อีกทั้งยังสามารถส่งออกไปจ าหน่ายยังตลาด

ต่างประเทศ ท ารายได้ให้กับประเทศไทยปีละหลายพันล้านบาท  แม้ว่าจะมีศักยภาพการผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี  

แต่ก็พบปัญหาการผลิตหลายประการ 

ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตล าไยคุณภาพที่ส าคัญ มีลักษณะการผลิตที่แตกต่างจากการผลิตล าไย

ทางภาคเหนือ โดยระบบการผลิตล าไยของภาคตะวันออกเป็นการผลิตล าไยนอกฤดูเพ่ือการส่งออกทั้งพ้ืนที่   

ในขณะที่การผลิตล าไยในภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นการผลิตล าไยในฤดู  ท าให้การบริหารจัดการสวนของ

เกษตรกรทั้งสองภาคนี้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  พ้ืนที่ปลูกล าไยนอกฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออกขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว  จากการด าเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ภายใต้สัญลักษณ์ Q 

ของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พบว่าปี 2552 มีเกษตรกรผู้ปลูกล าไยภาคตะวันออกอยู่ในระบบ

ทั้งสิ้น 4,998 ราย 5,675 แปลง พ้ืนที่ปลูก 86,125 ไร่  ได้รับการรับรอง (Q) จ านวน 2,589 ราย 2,935 แปลง 

พ้ืนที่ปลูก 45,041 ไร่  พื้นที่ปลูกกระจายอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ตราด สระแก้ว ระยอง และชลบุรี  แหล่งผลิตที่

ส าคัญอยู่ในจังหวัดจันทบุรี โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกล าไยจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,898 ราย 5,571 แปลง พ้ืนที่ปลูก 

83,891 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 97 ของพ้ืนที่ปลูกล าไยในภาคตะวันออก (ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6, 

2553)  ลักษณะการผลิตเป็นการผลิตล าไยนอกฤดูเพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศในรูปผลสด  ท าให้ผล

ผลิตล าไยของจังหวัดจันทบุรีออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี  การ

ผลิตล าไยนอกฤดูเพ่ือการส่งออกจ าเป็นต้องค านึงถึงศักยภาพการผลิต คุณภาพของผลผลิต ความปลอดภัยต่อ
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การบริโภค รวมทั้งต้องมีแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (อรุณี, 2550) เพ่ือให้ผลผลิตได้

มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค น าไปสู่การขยายตลาดส่งออก เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและประเทศ 

ปัญหาส าคัญในการผลิตล าไยคือมาตรฐานคุณภาพผลผลิตต่ าโดยเฉพาะด้านขนาดของผลซึ่งมีขนาด

เล็ก และความไม่สม่ าเสมอของผลภายในช่อ (ส านักนโยบายเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2547) สอดคล้องกับการ

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการผลิตล าไยนอกฤดูปี 2553 โดยใช้กระบวนการเทคนิคบัตร

ความคิด (Card Technique) ในพ้ืนที่อ าเภอโป่งน้ าร้อน และอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบประเด็น

ปัญหาตามล าดับความส าคัญและความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาดังนี้คือ ปัญหาคุณภาพผลผลิตไม่ดี การใช้สาร

คลอเรตไม่ได้ผล และการระบาดของโรคพุ่มไม้กวาด  ซึ่งได้น าประเด็นปัญหาเหล่านี้มาเป็นโจทย์วิจัยในการ

แก้ปัญหาการผลิตล าไยนอกฤดูในพื้นที่ 

ปี 2552-2553 จังหวัดจันทบุรีพบปัญหาการใช้สารคลอเรตไม่ได้ผล  ส่งผลให้การชักน าการออกดอก

ไม่ดีเท่าที่ควร โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีการใช้สารคลอเรตต่อเนื่องกันหลายปี  ต้นล าไยที่ได้รับสารคลอเรตมี

การออกดอกไม่ดีเท่าที่ควร  เกษตรกรจ านวนมากใช้วิธีการเพ่ิมอัตราการใช้สารคลอเรต ซึ่งอาจก่อให้เกิด

ปัญหาต่อต้นล าไยและสิ่งแวดล้อมได้  อีกท้ังไม่ได้ส่งผลให้ปริมาณการออกดอกเพ่ิมข้ึนแต่อย่างใด (สมชาย และ

คณะ, 2549)  สาเหตุของปัญหาดังกล่าวอาจเนื่องมาจากความไม่พร้อมของต้นล าไย และการสะสมของสาร

คลอเรตในดิน ท าให้ประสิทธิภาพการชักน าการออกดอกลดลง  ความสมบูรณ์ของต้นและระยะเวลาที่

เหมาะสมต่อการได้รับสารคลอเรตเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการกระตุ้นการออกดอก โดยต้นที่สามารถชักน า

การออกดอกได้ดีต้องเป็นต้นล าไยที่สมบูรณ์ ผ่านการแตกยอดอ่อนอย่างน้อย 2 ชุด และใบชุดที่ 2 แก่เต็มที่ 

อายุใบประมาณ 45 วัน (มนตรี, 2547)  ส่วนวิธีการเร่งการสลายตัวของคลอเรตในดินที่ได้ผลดีได้แก่การใช้

สารละลายน้ าตาลในอัตราส่วน 1 กก./น้ า 60 ลิตร หรือสารละลายกากน้ าตาล อัตรา 1 ลิตร/น้ า 30 ลิตร ราด

ลงดินรอบทรงพุ่มในปริมาณ 5 ลิตร/ตร.ม. (สมชาย และคณะ, 2549)  ดังนั้นเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา

ดังกล่าว  จึงควรด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการชักน าการออกดอกนอกฤดู  โดยการทดสอบผลของ

การเตรียมต้นและการเร่งการสลายตัวของคลอเรตในดินต่อการชักน าการออกดอกล าไยนอกฤดูของเกษตรกร

ในพ้ืนที่  เพื่อให้ได้เทคโนโลยีทางเลือกให้กับเกษตรกรในการแก้ปัญหาการใช้สารคลอเรตไม่ได้ผลต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 

ทดสอบเปรียบเทียบวิธีการของเกษตรกรกับวิธีการใหม่ที่ผ่านการวิจัยแล้วว่าได้ผลดี (Technology Verification 

Experiment: TVE) ในแปลงเกษตรกร 13 ราย  มีรูปแบบการทดสอบเป็น Factorial Experiment จ านวน 2 ซ้ าๆ ละ 1 

ต้น  ประกอบด้วย 2 ปัจจัยคือ 
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ปัจจัยที่ 1 การเตรียมต้น 

ปัจจัยที่ 2 การเร่งการสลายตัวของคลอเรต 

แต่ละปัจจัยมี 2 ระดับคือระดับเกษตรกร (วิธีเกษตรกร) กับระดับวิชาการที่ได้ผ่านการวิจัยแล้ว (วิธีแนะน า) รวม 

4 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที ่
ปัจจัย 

การเตรียมต้น การเร่งการสลายตัวของคลอเรต 

1 วิธีแนะน า วิธีแนะน า 

2 วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

3 วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า 

4 วิธีเกษตรกร วิธีเกษตรกร 

ปัจจัยที่ 1  การเตรียมต้น ประกอบด้วย 

- วิธีแนะน า :- ตัดแต่งก่ิงหลังการเก็บเก่ียว  ให้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีสัดส่วน N:P:K เท่ากับ 4:3:1 
อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น ก าจัดศัตรูพืชที่หลงเหลือจากฤดูกาลก่อน และให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ 

- วิธีเกษตรกร :- ตัดแต่งก่ิง ให้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอบ ารุงต้น และให้น้ าเป็นครั้งคราว ก่อนการชักน าการออก
ดอก 1 เดือน  

ปัจจัยที่ 2  การเร่งการสลายตัวของคลอเรต ประกอบด้วย 

- วิธีแนะน า :- ใช้สารละลายกากน้ าตาล:น้ า ในอัตรา 1:30 ราดลงดินรอบทรงพุ่มในปริมาณ 5 ลิตร/ตร.ม. 

- วิธีเกษตรกร :- ไม่มีการใช้สารละลายกากน้ าตาล 

การบันทึกข้อมูล 

1. ข้อมูลสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 
2. ข้อมูลการผลิต กรรมวิธีการผลิต การตลาด และการจัดจ าหน่าย 
3. ปริมาณสารคลอเรตในดิน 
4. ปริมาณการออกดอก 
5. ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
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6. ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต รายได้ และผลตอบแทน 

เวลาและสถานที่ 

เริ่มต้น ตุลาคม  2554 สิ้นสุด กันยายน 2558 

สถานที่ท าการทดลอง  แปลงล าไยของเกษตรกร  จังหวัดจันทบุรี 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการทดสอบการเตรียมต้นโดยการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว  ให้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มี

สัดส่วน N:P:K เท่ากับ 4:3:1 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น ก าจัดศัตรูพืชที่หลงเหลือจากฤดูกาลก่อน และให้น้ าอย่าง

สม่ าเสมอ ร่วมกับการการเร่งการสลายตัวของคลอเรต โดยใช้สารละลายกากน้ าตาล:น้ า ในอัตรา 1:30 ราดลงดิน

รอบทรงพุ่มในปริมาณ 5 ลิตร/ตร.ม. หลังการราดสารโพแทสเซียมคลอเรต 1 เดือน (กรรมวิธีแนะน า) 

เปรียบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกรที่เตรียมต้นโดยการตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอบ ารุงต้น และให้น้ าเป็นครั้ง

คราวก่อนการชักน าการออกดอก 1 เดือน และไม่มีการเร่งการสลายตัวของคลอเรต พบว่าการออกดอกของทั้ง

กรรมวิธีแนะน าและกรรมวิธีเกษตรกรไม่แตกต่างกัน โดยมีการออกดอกเฉลี่ยร้อยละ 88 และ 90 ตามล าดับ 

(ตารางที่ 1) สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปริมาณสารคลอเรตในดินของทั้งสองกรรมวิธี ก่อนการราดสารและ

หลังการราดสารโพแทสเซียมคลอเรต 1 เดือน พบปริมาณสารคลอเรตตกค้างในดินในปริมาณที่ต่ ามาก (น้อยกว่า 

5 ppm) ซึ่งไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่อง spectrophotometer (ตารางที่ 2)  อาจกล่าวได้ว่าการเร่งการ

สลายตัวของคลอเรตในดินไม่มีผลต่อการชักน าการออกดอกของล าไยนอกฤดู แต่การเตรียมต้นตามกรรมวิธี

แนะน ามีผลท าให้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร โดยมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,970 และ 1,764 

กิโลกรัมต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 66,367 และ 57,158 บาทต่อไร่ ตามล าดับ และพบว่ากรรมวิธีแนะน ามีต้นทุน

ต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 1,551 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 3) 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่า BCR ซึ่งเป็นอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน พบว่าทั้งสองกรรมวิธีมีค่า 

BCR>1 แสดงถึงการลงทุนที่มีผลก าไร สามารถท าการผลิตได้ แต่กรรมวิธีแนะน าสามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิม

ปริมาณผลผลิตและผลตอบแทนได้  ซึ่งเป็นผลมาจากการเตรียมต้นตามกรรมวิธีแนะน า ท าให้ต้นล าไยแข็งแรง 

สมบูรณ์กว่ากรรมวิธีเกษตรกร 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยของปริมาณการออกดอก 

รายการ การออกดอก (%) 

กรรมวิธีแนะน า 88 

กรรมวิธีเกษตรกร 90 

 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยของปริมาณสารคลอเรตในดิน 

รายการ ระดับความลึก 

(ซม.) 

ปริมาณสารคลอเรตในดิน (ppm) 

ก่อนการราดสารคลอเรต หลังการราดสารคลอเรต 1 เดือน 

กรรมวิธีแนะน า 0-15 <5 <5 

15-30 <5 <5 

กรรมวิธีเกษตรกร 0-15 <5 <5 

15-30 <5 <5 

 

ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยของปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ และผลตอบแทน 

รายการ กรรมวิธีแนะน า กรรมวิธีเกษตรกร ส่วนต่าง 

ปริมาณผลผลิต (กก./ไร่) 1,970 1,764 206 

ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 11,058 12,609 -1,551 

รายได้ (บาท/ไร่) 77,425 69,767 7,658 

ผลตอบแทน (บาท/ไร่) 66,367 57,158 9,209 

BCR 1/ 7.0 5.5  

1/ = อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio: BCR) 
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การเตรียมต้นและการเร่งการสลายตัวของคลอเรตในดินตามกรรมวิธีแนะน าไม่มีผลท าให้การชักน า

การออกดอกนอกฤดูของเกษตรกรดีขึ้น แต่การเตรียมต้นตามกรรมวิธีแนะน าสามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิม

ปริมาณผลผลิตและผลตอบแทนได้ จึงควรแนะน าเกษตรกรให้เห็นความส าคัญของการเตรียมต้นหลังการเก็บเกี่ยว 

ซึ่งมีผลท าให้ต้นล าไยแข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมส าหรับการออกดอก-ติดผล 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เผยแพร่ความรู้ และแนะน าให้เกษตรกรตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมต้นหลังการเก็บเกี่ยว 

ก่อนการชักน าการออกดอกของล าไยนอกฤดู ซึ่งมีผลต่อการออกดอก -ติดผล ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

น าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพการผลิตล าไยนอกฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรให้

สูงขึ้น 

 

11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ นางพุฒนา  รุ่งระวี  ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร  ที่ให้

ค าปรึกษาในการวางแผนการทดลอง และให้ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์สถิติ และนายพีรพงษ์  เชาวนพงษ์

นักวิชาการช านาญการ  ส านักวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์

สารคลอเรตในดิน 

 

12. เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการเกษตร.  2545 .  เกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับล าไย . กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์.  22 หน้า. 

กรมวิชาการเกษตร.  2551.  ล าไย.  แหล่งที่มา: http://it.doa.go.th/ vichakan/ news.php?newsid =4, 

10 มิถุนายน 2553. 

มนตรี  ทศานนท์. 2547.  การใช้สารกลุ่มคลอเรตกระตุ้นการออกดอกของล าไย.  ใน เอกสารวิชาการล าไย, 

กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  หน้า 43-58. 
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