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1. ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาล าไย 
2. โครงการวิจัย  ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตล าไยนอกฤดูในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  
3. ชื่อการทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตล าไยนอกฤดูเพ่ือชักน าการออกดอก 
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หัวหน้าการทดลอง พัชราภรณ์  ลีลาภิรมย์กุล1      
        ผู้ร่วมงาน ศิริพร  หัสสรังสี1    นฤนาท  ชัยรังษี1    ฉัตรสุดา  เชิงอักษร1    วิทยา  อภัย2          
   พิจิตร  ศรีปินตา3     นิพัฒน์  สุขวิบูลย์4  
 
5. บทคัดย่อ 
  ทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตล าไยนอกฤดูเพื่อชักน าการออกดอกและติดผลช่วงฤดูฝน จังหวัด
ล าพูน ด าเนินการระหว่างปี 2555 – 2558 ที่อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทดสอบเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการชักน าการออกดอกและติดผลช่วงฤดูฝน โดยเปรียบเทียบวิธีการที่แนะน าด้านการชักน าการออก
ดอกและติดผลช่วงฤดูฝนกับวิธีปฏิบัติของเกษตรกร พบการระบาดของศัตรูล าไย ในแปลงที่ใช้วิธีการแนะน าและ
แมลงที่ใช้วิธีการของเกษตรกรมีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ เพลี้ยไก่แจ้ หนอนม้วนใบ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง  และไร 
(พุ่มไม้กวาด) พบการระบาดเพียงเล็กน้อย โดยที่ปริมาณแมลงศัตรูล าไยทุกชนิดที่ตรวจนับได้ในแปลงที่ใช้วิธีการ
แนะน าและแปลงที่ใช้วิธีการเกษตรกรไม่มีความแตกต่างทางสถิติ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือชักน าการออก
ดอกและติดผลช่วงฤดูฝน การเตรียมความพร้อมของต้นล าไยก่อนใส่สาร โดยพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 
120-150 กรัม/น้ า20 ลิตร 3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ในระยะพักต้นก่อนการใส่สาร KClO3   และสูตร 10-52-17 อัตรา 
30 กรัม/น้ า 20 ลิตร 3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน ในช่วงเริ่มแทงช่อดอก การจัดการเพ่ือกระตุ้นการออกดอก โดยหว่าน
สารโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) เป็นวงบริเวณรอบทรงพุ่ม ในอัตรา 150 กรัมต่อเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 
เมตร การเพ่ิมขนาดผลผลิต พ่นสารเอ็นเอเอ ความเข้มข้น 200 ppm หลังจากดอกบาน 15 วัน ล าไยมีการติดผล

                                                           
รหัสการทดลอง  01-19-56-01-01-00-01-56 
1 กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1 โทรศัพท์  0-5311-4121-5 
2 กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1 โทรศัพท์  0-5386-9638 
3 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  โทรศัพท์ 0-5343-2207 
4 ผู้เชี่ยวชาญฯ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1 โทรศัพท์  0-5311-4121-5 
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ประมาณ 70% พบว่าแปลงทดสอบได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ในด้านความกว้างผล ความ
ยาวผล ความหนาผล ความหนาเนื้อ น้ าหนักเนื้อ/ผลและความหวาน (TSS) ผลผลิตเฉลี่ยแปลงทดสอบ 1,434 
กิโลกรัม/ไร่  มีรายได้สุทธิ 64,063 บาท/ ไร่ ในแปลงเกษตรกร 1,226 กิโลกรัม/ไร่  มีรายได้สุทธิ 48,183 บาท/ไร่ 
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 3,280 บาท/ ไร่(20%) โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุนในแปลงทดสอบ (5) 
สูงกว่าแปลงเกษตรกร (3) จึงคุ้มค่ากับการลงทุนมากกว่า 
6. ค าน า 

ล าไย (Dimocarpus longan Lour.) เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย  เป็นพืชหนึ่ง
ใน Product Champion ของกรมวิชาการเกษตร ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกล าไยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากการปรับ
โครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา ซึ่งท าให้เกษตรกรหันมาปลูกล าไยทดแทนนา
ข้าว เพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่า ประกอบกับประสบความส าเร็จในการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตและโซเดียม
คลอเรต กระตุ้นให้ล าไยออกดอกติดผลทั้งในฤดูและนอกฤดู จึงท าให้พ้ืนที่ปลูกล าไยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว    แหล่ง
ปลูกล าไยที่ส าคัญของประเทศคือภาคเหนือตอนบน  โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ และล าพูน ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกล าไย
รวมกันกว่า 55%  ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ  ในปี 2549 พ้ืนที่ปลูกล าไยในเขตภาคเหนือ  851,405 ไร่ เป็นพื้นที่พร้อม
ให้ผลผลิต 723,792  หรือประมาณร้อยละ 80  ของพ้ืนที่ทั้งหมด (ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี6,  
2550) ผลผลิตล าไยสดทั้งประเทศในปี 2549 เท่ากับ 471,892 ตัน โดยผลผลิตล าไยสดในแต่ละปีจะใช้บริโภค
ภายในประเทศเพียง  17% ที่เหลือส่งออกในรูปผลสดและผลิตภัณฑ์ 83 % โดยในปี  2549 ประเทศไทยส่งออก
ล าไยสด 119,430  ตัน ล าไยอบแห้ง 258,687 ตัน ล าไยแช่แข็ง 354 ตัน และล าไยกระป๋อง 12,663 ตัน คิดเป็น
มูลค่ารวมกว่า 4,000 ล้านบาท  (สถาบันอาหาร, 2550) 

ล าไยเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด ดินที่เหมาะสมกับการปลูกล าไยมากที่สุด คือ ดินร่วนปนทราย
และดินตะกอน ควรมีหน้าดินลึก การระบายน้ าดี ค่า pH ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 5.0-7.5 ล าไยต้องการอากาศ
ค่อนข้างเย็น อุณหภูมิที่สามารถเจริญเติบโตได้อยู่ระหว่าง 4-30 องศาเซลเซียส และต้องการอุณหภูมิต่ า 10-22 
องศาเซลเซียสในฤดูหนาวช่วงหนึ่ง เพ่ือสร้างตาดอก ล าไยมีความต้องการน้ ามาก ควรมีปริมาณน้ าฝนในช่วง 
1,000-2,000 มิลลิเมตรต่อปี และควรมีการกระจายตัวของฝนดีประมาณ 100-150 วันต่อปี ล าไยปลูกได้ดีในที่
ราบลุ่มจนถึงพ้ืนที่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 1,000 เมตร พ้ืนที่ปลูกล าไยเป็นการค้าควรอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15-28 
องศาเหนือ ส าหรับ จ.เชียงใหม่และจ.ล าพูนอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 17-19 องศาเหนือ (พาวิน, มปป.) ล าไยเป็นไม้ผล
ที่ต้องการอุณหภูมิต่ าระดับหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดดอก  มักออกดอกติดผลมากและน้อยเว้นปี หรือเว้นสองปี  ขึ้นอยู่
กับสภาพภูมิอากาศ อายุ และความสมบูรณ์ของต้น   ตลอดจนการจัดการสวนของเกษตรกร  ดังนั้นปริมาณ
ผลผลิตล าไยรวมทั้งประเทศจึงแปรปรวนในแต่ละปี   

การผลิตล าไยให้ได้ผลผลิตเป็นจ านวนมากและมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด มีอุปสรรคหลาย
ประการ แมลงและโรคศัตรูล าไยนับว่าเป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อระบาดแล้วกระทบต่อผลผลิตโดยตรงหรือ
โดยทางอ้อม คือท าให้ต้นพืชอ่อนแอและทรุดโทรมลงเรื่อยๆ จนกระทั่งตายได้ในที่สุด การระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูล าไยในพื้นที่ปลูกที่มีความแตกต่างกัน ก็พบว่ามีชนิดของโรคและแมลงแตกต่างกันไปด้วย อีกท้ังมีการ
ผลิตล าไยนอกฤดู เกษตรกรมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงบ่อยและมากกว่าการผลิตในฤดู ท าให้เกิดการ
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ระบาดของเพลี้ยหอย 2 ชนิด และเพลี้ยกระโดด เนื่องจากศัตรูธรรมชาติที่คอยควบคุมแมลงเหล่านี้ถูกท าลายไป
เป็นส่วนใหญ่ (จริยา, 2545) ปัญหาการผลิตล าไยที่ส าคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพล าไยเพ่ือการส่งออกได้แก่ 
การระบาดของเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ป้องกันก าจัดโดยใช้สารเคมี (ในอดีตนิยมใช้สารเมธามิ
โดฟอส และเกิดสารพิษตกค้างท าให้ประเทศจีนงดน าเข้าล าไยจากประเทศไทยอยู่ระยะหนึ่ง) โรคพุ่มไม้กวาดพบ
ระบาดท่ัวไปทั้งในแปลงล าไยบนพื้นที่ดอนและพ้ืนที่ลุ่ม ปัญหาด้านคุณภาพอ่ืนๆ ได้แก่ ปัญหาขนาดของผลล าไยไม่
สม่ าเสมอ ผลขนาดเล็ก ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรไม่นิยมตัดแต่งช่อผล ไม่เห็นความส าคัญของการตัดแต่งกิ่ง และ
ขาดความรู้ด้านการจัดการธาตุอาหารพืชที่ถูกต้อง 

จากรายงานผลการวิจัยประจ าปี 2543 กองวัตถุมีพิษการเกษตร โดยมารศรี (2543) พบว่ามีสารพิษ
ตกค้างกลุ่มออร์แกโนฟอสฟอรัส ได้แก่โมโนโครโตฟอส มาลาไธออน และเมธามิโดฟอสในส่วนเปลือกและส่วนเนื้อ
ของล าไยโดยพบในส่วนเปลือกมากกว่าส่วนเนื้อ กลุ่มออร์แกโนคลอรีนพบในส่วนเปลือกล าไย ส่วนสารตกค้างของ
ซัลเฟอร์พบในส่วนเปลือกและส่วนเนื้อของล าไย การพบสารพิษตกค้างในผลิตผลล าไยส่งออก เนื่องจากเกษตรกรผู้
ปลูกล าไยยังขาดความรู้ด้านการผลิตล าไยที่ดีและเหมาะสม และการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง 
เกษตรกรบางรายพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามความเคยชิน ตามเพ่ือนบ้าน หรือตามระยะเวลาเช่น พ่นทุก 
2 สัปดาห์ โดยไม่มีการตรวจนับศัตรูพืชก่อนการพ่น 

การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน คือการจัดการศัตรูพืช โดยเลือกวิธีการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชที่เหมาะสมมาใช้ร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช และได้รับผลตอบแทนสูงสุดทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม หลักการในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานเป็นการใช้ทุกวิธีการที่มี
อยู่เพื่อลดปริมาณศัตรูพืช การผสมผสานหลายวิธีจะมีผลดีกว่าการใช้วิธีการเดียว ลดความเสียหายอันเกิดจาก
ศัตรูพืชโดยวิธีการที่ปฏิบัติกันมาแต่เดิมและยังใช้ได้ผลดี วิธีการควบคุมศัตรูพืชต้องใช้ได้ในระยะยาว และช่วย
รักษาสภาพแวดล้อม (ส านักงานมาตรฐานและตรวจสอบสินค้าเกษตร, 2544) การจัดการศัตรูล าไยโดยใช้วิธีการ
ต่างๆ หลายวิธีร่วมกัน คือ วธิีกล วิธีเขตกรรม การดูแลจัดการตามวิธีเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP)ให้พืชแข็งแรง การ
ใช้สารปิโตรเลียมสเปรย์ ออยล์ ทดแทนสารเคมี การส ารวจตรวจนับศัตรูพืชก่อนการตัดสินใจป้องกันก าจัด การใช้
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชเมื่อจ าเป็นและเลือกใช้สารเคมีที่มีพิษตกค้างสั้น สามารถเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและลด
ต้นทุนการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้างได้(พัชราภรณ์และคณะ, 2553)   

การใช้สารคลอเรตทางดินเพ่ือกระตุ้นให้ล าไยออกดอกและติดผลที่มีอยู่แล้วนั้น มีข้อจ ากัดในช่วงฤดูฝนซึ่ง
มีฝนตก ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตล าไยนอกฤดูในพ้ืนที่ทางภาคเหนือจะตรงกับช่วงฤดูฝน มีปัญหาทั้งในด้านฝนตก
มากหลังการให้สาร และต้นล าไยบางต้นมีการแตกใบอ่อน ไม่แทงช่อดอก หรือมีการแตกใบอ่อนพร้อมออกดอก 
ถึงแม้จะมีการใช้ปุ๋ยทางใบและสารควบคุมการเจริญเติบโต เพ่ือยับยั้งการเจริญของใบอ่อน เพ่ือให้การแทงช่อ
สมบูรณ์ แต่ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ท าให้มีการออกดอกติดผลน้อย ผลผลิตต่อต้นต่ า นอกจากนี้ผลผลิตล าไยนอกฤดูที่
ผ่านมาพบว่ามีปัญหาด้านสารพิษตกค้างในผลผลิตส่งออก ผลผลิตมีคุณภาพต่ าโดยเฉพาะมีผลขนาดเล็กกว่าล าไย
ในฤดูและมีสีผลไม่สวยงามโดยราคาจ าหน่ายขึ้นกับขนาดและสีผล ล าไยนอกฤดูต้องมีผลขนาดเท่าล าไยในฤดู ผลมี
สีเหลืองทอง ไม่มีลายหรือมีจุดด า(พาวินและคณะ, 2548)   ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่อการผลิตล าไยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  
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7. วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  จัดท าแปลงทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีในพ้ืนที่เกษตรกร ในลักษณะแปลงใหญ่ โดยเกษตรกรร่วม
ด าเนินการ ใช้กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Technology Development, 
PTD) และหลักการ Farming System Research (FSR) ขั้นตอนด าเนินงานมีดังนี้ 

1. การเลือกพื้นที่เป้าหมาย 
          การเลือกพ้ืนที่เป้าหมายส าหรับงานวิจัย จะต้องสนองต่อวัตถุประสงค์ และมีเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ในการวิจัย:  เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตล าไยนอกฤดูเพ่ือชักน าการออก
ดอกติดผลช่วงฤดูฝน 
 2) เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ คัดเลือกแหล่งปลูกล าไยที่มีศักยภาพในการผลิตล าไยนอกฤดูและเป็นตัวแทน
ของสภาพพ้ืนที่แปลงล าไยจังหวัดล าพูน ประสบปัญหาการจัดการในการผลิตล าไยนอกฤดูในฤดูฝนและการระบาด
ของศัตรูล าไย มีการใช้สาร KClO3 และสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูล าไยไม่ถูกต้องเหมาะสม ท าให้ต้นทุนการผลิต
ด้านการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูล าไยสูง 

3) เกษตรกรยินดีให้ความร่วมมือกับโครงการวิจัยเพ่ือให้ได้ผลการทดลอง สนองตามวัตถุประสงค์ ได้
ข้อมูลตรงกับสภาพความเป็นจริง 
  จากเกณฑ์การคัดเลือกข้างต้น ได้ท าการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและส ารวจพ้ืนที่ พบว่า ต าบลหนองปลา
สวาย อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน มีสภาพพ้ืนที่และเกษตรกร สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ จึงคัดเลือกเป็น
พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย 
  2. การศึกษาวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมาย 
 จากข้อมูลสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่เป้าหมาย ท าให้เห็นภาพกว้างๆ ของ
สภาพแวดล้อมทางการเกษตร ผลจากการวิเคราะห์พ้ืนที่เป้าหมายและสัมภาษณ์เกษตรกรในพ้ืนที่  ต าบลหนอง
ปลาสวาย อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน สรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี้ 

1) มีความเสี่ยงในการผลิตล าไยนอกฤดูในช่วงฤดูฝน จากการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตไม่ถูกวิธี ในด้าน
ปริมาณ และวิธีการใช้ ท าให้เกิดปัญหาการออกดอกและติดผลไม่สม่ าเสมอ 
  2) มีการระบาดของแมลงศัตรูล าไย โดยเฉพาะเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งเป็นประจ าทุกปี  
 3) เกษตรกรใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูล าไยไม่ถูกวิธี ในด้านชนิด ปริมาณ และวิธีการใช้ท าให้เกิด
ปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิต และต้นทุนการใช้สารเคมีสูงขึ้น 
 4) ต้นทุนการผลิตสูง แต่ราคาผลผลิตไม่แน่นอน ท าให้เกษตรกรมีความเสี่ยงด้านการตลาดสูง 
 5) เกษตรกรไม่มีการวางแผนการผลิต ขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตล าไยที่ดีและเหมาะสม หรือรู้แต่
ไม่ปฏิบัติตามเนื่องจากขาดความมั่นใจในเทคโนโลยีที่แนะน าจากทางราชการ ท าให้ผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน ท าให้
ไม่สามารถต่อรองราคาได ้
 4. ด าเนินการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยี  
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 โดยท าการทดสอบในลักษณะแปลงใหญ่ร่วมกับเกษตรกร ระยะเวลา 3 ปี (ปีที่1 ทดสอบเทคโนโลยี
ทางเลือก ปีที่ 2 ปรับปรุงชุดเทคโนโลยีและทดสอบซ้ า  ปีที่ 3 ปรับปรุงชุดเทคโนโลยีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น/ทดสอบซ้ า 
และเตรียมการขยายผล) 
 5. ขยายผลเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร  
 ท าการขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกรบริเวณใกล้เคียงหรือในพ้ืนที่ที่มีลักษณะภูมินิเวศคล้ายคลึงกัน โดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริม และผู้สนใจ ผ่านการฝึกอบรม สาธิต ศึกษาดูงาน และการจัดงาน
วันนัดพบเกษตรกร และเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ แปลงเกษตรกรร่วมโครงการจะเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลในพ้ืนที่เป้าหมาย 
 กรรมวิธีการทดลอง น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการชักน าการออกดอกและติดผลช่วงฤดูฝน ไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับการผลิตล าไยนอกฤดูในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย (อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน) ที่มกีารชักน าการออกดอกและติดผล
ช่วงฤดูฝน (กลางเดือน พ.ค.-ก.ย.) ด าเนินการ 2 กรรมวิธี โดยกรรมวิธีการทดสอบเน้นการจัดการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตล าไยในช่วงฤดูฝน เปรียบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกรที่เป็นวิธีการที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่แล้ว 
คัดเลือกเกษตรกรที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรส่วนใหญ่ ในพ้ืนที่ร่วมด าเนินการ  5 ราย พ้ืนที่รวม 10 ไร่ 
 ด าเนินการทดสอบตามกรรมวิธีดังนี้ 
 
 
 
 
  

กิจกรรม กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
1. การเตรียมความพร้อม
ของต้นล าไยก่อนใส่สาร 

การบังคับล าไยไม่ให้แตกใบอ่อนในช่วงฤดู
ฝน พ่นปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 
120-150 กรัม/น้ า20 ลิตร 3 ครั้ง ห่างกัน 
7 วัน ในระยะพักต้นก่อนการใส่สาร 
KClO3   และสูตร 10-52-17 อัตรา 30 
กรัม/น้ า 20 ลิตร 3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน 
ในช่วงเริ่มแทงช่อดอก 

1. ใส่ปุ๋ยตามความเคยชิน เช่น ใส่ปุ๋ย
สูตร 15-15-15, 25-7-7 และ 13-13-
21 พ่นปุ๋ยทางใบและฮอร์โมนชนิด
ต่างๆ เช่น ดอกดี หวีทอง 
 

2. การชักน าการออกดอก
และติดผลช่วงฤดูฝน 

2.การชักน าการออกดอกและติดผลช่วง
ฤดูฝน ด าเนินการตั้งแต่การจัดการเพื่อ
เตรียมความพร้อมของสภาพต้น โดยการ
ตัดแต่งก่ิงหลังเก็บผลผลิต ใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น
ให้มีการแตกใบอ่อนอย่างน้อย 2 ชุดใบ 
การจัดการเพ่ือกระตุ้นการออกดอก โดย

2. วิธีการตัดแต่งกิ่งยังไม่ถูกต้องตาม
ค าแนะน า การเตรียมต้นก่อนราดสาร 
KClO3 ยังไม่ถูกหลักวิชาการ  
การใช้สาร KClO3ในอัตราสูงและเพ่ิม
ปริมาณข้ึนเรื่อยๆ (1,500-3,000 
กรัม/ต้น) และไม่นิยมตัดแต่งช่อผล 
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หว่านสารโพแทสเซียมคลอเรตบนดินเป็น
วงกลมบริเวณรอบทรงพุ่ม  ในอัตรา 150 
กรัมต่อเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร
แล้วให้น้ าตามพอชุ่ม เพ่ือให้สาร
โพแทสเซียมคลอเรตละลายลงในดิน 

 
 

3. การเพ่ิมขนาดผลผลิต 3. การเพ่ิมขนาดผลผลิต พ่นสารเอ็นเอเอ 
ความเข้มข้น 200 ppm หลังจากดอก
บาน 15 วัน  

3. ไม่นิยมตัดแต่งช่อผล 
 

 
การบันทึกข้อมูล   ในระหว่างการทดลองจะมีการเก็บข้อมูล 
1.ข้อมูลทางด้านเกษตรศาสตร์ ที่ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร ข้อมูลดิน ข้อมูลทางด้าน

อุตุนิยมวิทยา ข้อมูลที่เกี่ยวกับพืชได้แก่ การเจริญเติบโต  การระบาดและเข้าท าลายของศัตรูพืช การติดดอกออก
ผล ปริมาณผลผลิต  คุณภาพผลผลิต(ขนาดผล ความหนาเนื้อ ความหนาเปลือก น้ าหนักผล ความหวาน) การใช้
สารเคมีของเกษตรกร(อัตรา ระยะเวลา) และสุ่มวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต   

 2. เก็บข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์  
- ต้นทุนด้านปัจจัยการผลิต เช่น ค่าวัสดุ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี  
- ต้นทุนด้านแรงงาน เช่น ค่าจ้างก าจัดวัชพืช ค่าจ้างเก็บเก่ียวผลผลิต ค่าจ้างพ่นสารเคมี 
- ต้นทุนอื่นๆ เช่น ค่าสูบน้ า ค่าขนส่ง   
- รายได้  = ผลผลิต x ราคาผลผลิต 
- ผลตอบแทน = รายได้-ต้นทุนการผลิต 
3. เก็บข้อมูลด้านสังคม : ข้อมูลผลกระทบของเกษตรกรต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
- ด้านเกษตรศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยท าการเปรียบเทียบข้อมูลการผลิตคุณภาพ

ผลผลิตล าไยของวิธีทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกรโดยใช้ t-test  
- ด้านเศรษฐศาสตร์  โดยใช้ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างกรรมวิธี 
อุปกรณ์ 

 1. สวนล าไยของเกษตรกร ในพ้ืนที่ อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน จ านวน 2 แปลง 
 2. แว่นขยายขนาดก าลังขยาย 10 เท่า 
 3. สารโพแทสเซียมคลอเรต (Potassium  Chlorate หรือ KClO3) 
 4. สารฆ่าแมลง คาร์บาริล  อมิทราซ  คลอร์ไพริฟอส  คาร์โบซัลแฟน 
 5. สารทดแทนสารเคมีเช่น น้ าส้มควันไม้ 

6. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, 46-0-0, 0-0-60 
 7. ปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34, 10-52-17 
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 8. ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
 9. อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นอื่น ๆ 
8. ระยะเวลา 

ตุลาคม 2555- กันยายน2558 
 
9. สถานที่ด าเนินการ    

สวนล าไยของเกษตรกร ต าบลหนองปลาสวาย อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
 

10. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การกระจายตัวของฝน 

 การกระจายตัวของฝนเป็นแบบ Bi-modal distribution มีฝน 2 ช่วง ในปี 2555-2557 มีปริมาณฝนรวม 
914  1,145   และ 1,036 มิลลิเมตร (ภาพ 1)  ในปี 2555 มีฝนทิ้งช่วงในเดือน มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 
ปี 2556 มีฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคม และปี 2557 มีฝนทิ้งช่วงในเดือน มิถุนายน กรกฎาคม ส่วนจ านวนวันฝน
ตก 70  84และ 85 วัน ปริมาณฝนในแต่ละปีและการกระจายตัวของฝนมีความแปรปรวนสูง  การให้น้ าจึงมี
ความจ าเป็นมากในการผลิตล าไยนอกฤดู โดยเฉพาะในช่วงหลังดอกบานและระยะติดผล 
 

 
ภาพที่   1   ปริมาณน้ าฝนรายเดือน ปี พ.ศ. 2555 – 2557 อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

 
2. แมลงศัตรูล าไยท่ีพบการระบาดและช่วงเวลาการระบาด 

 จากการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยการระบาดของแมลงศัตรูล าไย ตามระยะพัฒนาของล าไย
ตลอดฤดูปลูก พบว่า ปริมาณการระบาดของแมลงทุกชนิด ที่ตรวจนับในแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกร ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ โดยวิธี T-test ชนิดและปริมาณการระบาด มีดังนี้ 

(1) หนอนม้วนใบ (Statherotis sp.) พบการท าลายในระยะยอดอ่อน ใบอ่อน ใบเพสลาด ระยะ
เริ่มแทงช่อดอก  ถึงติดผลขนาดเล็ก พบการระบาดเฉลี่ย น้อยกว่า 10%  ในแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกร 
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(2) เพลี้ยไก่แจ้ (Cornegenapsylla sinica) พบการท าลายในระยะยอดอ่อน ใบอ่อน ใบเพสลาด 
ระยะเริ่มแทงช่อดอก  ถึงติดผลขนาดเล็ก พบการระบาดสูงสุดเฉลี่ย 35.2%ในแปลงเกษตรกร และ13.8% ใน
แปลงทดสอบ ในระยะยอดอ่อนและแทงช่อดอก 

(3) เพลี้ยหอย  (Drepanococcus chiton) พบการท าลายในระยะยอดอ่อน ระยะติดผลขนาดเล็ก
และระยะติดผล พบการระบาดเฉลี่ยน้อยกว่า 5%  ในแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกร 

(4) เพลี้ยแป้ง  (Nipaecoccus sp.) พบการท าลายในระยะยอดอ่อน ใบอ่อน ใบเพสลาด ระยะเริ่ม
แทงช่อดอก  ถึงติดผล พบการระบาดเฉลี่ยน้อยกว่า 10% ในแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกร 

(5) ไร (Aceria dimocarpi) พบการท าลายในระยะยอดอ่อน ใบอ่อน ใบเพสลาด ระยะเริ่มแทงช่อ
ดอก  พบการระบาดสูงสุดเฉลี่ย 20.8% ในแปลงเกษตรกร และ19.6% ในแปลงทดสอบ  

การระบาดของแมลงศัตรูล าไยทั้ง 5 ชนิดดังกล่าว พบการระบาดมากที่สุดคือ เพลี้ยไก่แจ้ พบระบาด
รุนแรงในระยะแตกยอดอ่อนที่มีสภาพอากาศแห้งแล้ง รองลงมาคือ ไร หนอนม้วนใบ เพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย 
ส่วนแมลงศัตรูอ่ืน ๆ พบในปริมาณเล็กน้อย ส่วนโรคที่พบทั่วไปคือ ราด า พุ่มไม้กวาด ใบจุดด า และใบจุดสนิม
สาหร่าย แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบมี แมลงช้าง  แมลงปอ ด้วงเต่า แมงมุม และดักแด้ตัวเบียน 

 
3. คุณภาพมาตรฐานผลผลิต 

  คุณภาพผลด้านต่าง ๆ จากการสุ่มผลผลิตล าไยมาวิเคราะห์คุณภาพผลผลิต (น้ าหนักผล ความกว้างผล 
ความยาวผล ความหนาผล ความหนาเนื้อ น้ าหนักเนื้อ/ผล และความหวาน (TSS) ทั้ง 2 แปลงพบว่า ฤดูการผลิตปี
2556/57 มีค่าเฉลี่ยจากกรรมวิธีทดสอบ/กรรมวิธีเกษตรกร ผลล าไยมี  น้ าหนักผล 9.40/9.08 กรัม ความกว้างผล 
26.13/25.55 มิลลิเมตร ความยาวผล 23.62/23.50 มิลลิเมตร ความหนาผล 3.82/4.19 มิลลิเมตร ความหนาเนื้อ 
3.82/4.19 มิลลิเมตร น้ าหนักเนื้อ/ผล 6.27/5.57 กรัม และความหวาน(TSS) 20.08/19.23 องศาบริกซ์ และฤดู
การผลิตปี2557/58 มีค่าเฉลี่ยจากกรรมวิธีทดสอบ/กรรมวิธีเกษตรกร ล าไยมี  น้ าหนักผล 11.01/9.77 กรัม ความ
กว้างผล 27.15/25.99 มิลลิเมตร ความยาวผล 25.13/23.99 มิลลิเมตร ความหนาผล 24.94/23.93 มิลลิเมตร 
ความหนาเนื้อ 4.79/4.08 มิลลิเมตร น้ าหนักเนื้อ/ผล 7.38/6.42 กรัม และความหวาน(TSS) 21.52/20.89 
องศาบริกซ์ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ยคุณภาพผลด้านต่าง ๆ มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ส่วนเกรดล าไย พบว่า
ฤดูการผลิตปี2556/57แปลงทดสอบมีผลผลิตเกรด 1 เฉลี่ย 33.6% ส่วนแปลงเกษตรกร มีผลผลิตเกรด 1 เฉลี่ย 
31.8% ส่วนฤดูการผลิตปี2557/58 แปลงทดสอบมีผลผลิตเกรด 1 เฉลี่ย 42.1% ส่วนแปลงเกษตรกร มีผลผลิต
เกรด 1 เฉลี่ย 39.8%  
   4. ผลผลิตล าไย ต้นทุนและผลตอบแทน 

ผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า กรรมวิธีทดสอบ ได้ผลผลิต  1,434 กิโลกรัม/ไร่ ขายได้ 73,975 
บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 12,600 บาท/ไร่  ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิต/ไร่ น้อยกว่ากรรมวิธีทดสอบ โดยได้
ผลผลิต 1,226 กิโลกรัม/ไร่ ขายได้ 64,063  บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 15,880 บาท/ไร่  ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมี
ต้นทุนการผลิตต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกร 3,280 บาท/ไร่ ในด้านรายได้สุทธิ พบว่า กรรมวิธีทดสอบ มีรายได้สุทธิ 
61,375 บาท/ไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 48,183   บาท/ไร่    ทั้งนี้กรรมวิธีทดสอบสามารถลดต้นทุน 
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และสามารถเพ่ิมคุณภาพผลผลิตได้เป็นอย่างดี โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: B/C) 
เฉลี่ยในแปลงทดสอบ(5) สูงกว่าแปลงเกษตรกร(3) กรรมวิธีทดสอบ จึงคุ้มค่ากับการลงทุนมากกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร(ตาราง 1) 
ตาราง 1 แสดงผลผลิต ราคาขาย รายได้ ต้นทุน รายได้สุทธิ และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน ของล าไยใน
เกษตรกรแต่ละราย 
 

แปลงที ่

ผลผลิต  
(กก./ไร่) 

ราคาขายเฉลี่ย  
(บาท/ไร่) 

รายได ้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน  
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธ ิ 
(บาท/ไร่) 

อัตราส่วนผลตอบแทน

ต่อต้นทุน (Benefit 
Cost Ratio: B/C 

Ratio) 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

1 1,562  1,042  48  
            

48  
   

74,976  
   

50,016  
   

13,000  
   

16,600  
   

61,976  
   

33,416  4.8 2.0 

2 
     
1,520  

     
1,360  

         
60  

            
60  

   
91,200  

   
81,600  

   
14,300  

   
17,800  

   
76,900  

   
63,800  5.4 3.6 

3 
     
1,390  

     
1,170  

         
30  

            
30  

   
41,700  

   
35,100  

   
10,900  

   
13,400  

   
30,800  

   
21,700  2.8 1.6 

4 
     
1,500  

     
1,380  

         
60  

            
60  

   
90,000  

   
82,800  

   
13,180  

   
16,980  

   
76,820  

   
65,820  5.8 3.9 

5 
     
1,200  

     
1,180  

         
60  

            
60  

   
72,000  

   
70,800  

   
11,620  

   
14,620  

   
60,380  

   
56,180  5.2 3.8 

เฉลี่ย 

     
1,434  

     
1,226  

         
52  

            
52  

   
73,975  

   
64,063  

   
12,600  

   
15,880  

   
61,375  

   
48,183  5 3 

 
 

11.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. การระบาดของแมลงศัตรูล าไย พบการระบาดของ หนอนม้วนใบ เพลี้ยไก่แจ้ ไร  (พุ่มแจ้) เพลี้ยหอย

และเพลี้ยแป้ง ในระยะพัฒนาที่มีการแตกยอดอ่อน ใบอ่อน  ใบเพสลาด ช่วงแทงช่อดอกถึงระยะพัฒนาผล ระบาด
มากที่สุดคือ เพลี้ยไก่แจ้ พบระบาดรุนแรงในระยะแตกยอดอ่อนและแทงช่อดอก รองลงมาคือ ไร ส่วนแมลงศัตรู
ชนิดอ่ืน ๆ พบในระดับที่ไม่มาก หากมีการส ารวจและเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ สามารถควบคุมให้ต่ ากว่าระดับ
ความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ 

2. เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการชักน าการออกดอกและติดผลช่วงฤดูฝน สามารถลดต้นทุนการผลิตล าไย
นอกฤดลูงได้ 46% และสามารถเพ่ิมรายได้สุทธิ 32.5%  

3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน ในแปลงทดสอบ(5) สูงกว่าแปลงเกษตรกร(3) การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการชักน าการออกดอกและติดผลช่วงฤดูฝน จึงคุ้มค่ากับการลงทุนมากกว่า   
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4. วิธีการทดสอบสามารถเพ่ิมคุณภาพผลผลิตได้ ในด้านความกว้างผล ความยาวผล ความหนาผล ความ
หนาเนื้อ น้ าหนักเนื้อ/ผล และความหวาน (TSS)  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรให้ความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีด้านวิชาการแก่เกษตรกร โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ชักน าการออกดอกและติดผลช่วงฤดูฝน การเตรียมต้นล าไยให้พร้อมราดสาร โดย การตัดแต่งก่ิง ใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นให้
มีความสมบูรณ์ มีการแตกยอดอ่อน 2-3 ชุด  ก่อนการใส่สาร KClO3 และดูแลจัดการศัตรูล าไยด้วยวิธีผสมผสาน  
 2. การผลิตล าไยนอกฤดูในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนพบปัญหาในช่วงฤดูฝน ยังเป็นปัญหากับเกษตรกรส่วนใหญ่   
ถ้ามีฝนมากในช่วงราดสารโพแทสเซียมคลอเรตจะท าให้สารถูกชะล้างไป ประสิทธิภาพของสารลดลง และถ้ามีฝน
ชุกและต่อเนื่องในช่วงที่ต้นล าไยเริ่มแทงช่อดอก ท าให้ต้นล าไยแตกใบอ่อน ไม่ออกดอก หรือแตกใบอ่อนแซมช่อ
ดอก ช่อดอกสั้นไม่สมบูรณ์ ติดผลไม่สม่ าเสมอ ผลผลิต/ต้นต่ า ต้นทุนการผลิตสูง  ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของ
ต้นล าไยให้สมบูรณ์  และติดตามการพยากรณ์อากาศนับเป็นสิ่งส าคัญ ในการผลิตล าไยนอกฤดู 
 3. ควรมีแนวทางเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามเทคโนโลยีแนะน า ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิต 
ท าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
 4. การจัดการศัตรูล าไย เกษตรกรต้องมีความใส่ใจหมั่นดูแล ส ารวจการระบาดของศัตรูล าไยอย่าง
สม่ าเสมอ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแมลงศัตรูล าไยและแมลงศัตรูธรรมชาติ รวมถึงมีวิธีการจัดการสวนล าไย
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
12. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
12.1 การถ่ายทอดผลงาน: 
   1.  แปลงเกษตรกรร่วมโครงการสามารถเป็นแปลงตัวอย่างถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล าไยนอกฤดู 

2.  น าชุดเทคโนโลยีที่ได้ไปจัดท าค าแนะน าการดูแลล าไยนอกฤดูให้กับเกษตรกรผู้ปลูกล าไยเพ่ือการ
กระจายผลผลิตล าไย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 
 
 
 
 
 
13. เอกสารอ้างอิง 
จริยา  วิสิทธิ์พานิช.  2545.  การป้องกันก าจัดแมลงแบบผสมผสานในสวนล าไย.  เอกสารโรเนียว.  ภาควิชากีฏ
 วิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  8 หน้า. 
พาวิน  มะโนชัย และนภดล  จรัสสัมฤทธิ์.  2545.  การผลิตล าไยให้ได้คุณภาพ.  เอกสารโรเนียว.  ภาควิชาพืช
 สวน คณะวิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  7 หน้า.  
พาวิน มะโนชัย วรินทร์ สุทนต์ ธีรนุช เจริญกิจ และนภดล จรัสสัมฤทธิ์. 2548. การปรับปรุงคุณภาพล าไย. 
 ในล าไยคุณภาพ. หน้า 27-31. เชียงใหม่. 
พาวิน  มะโนชัย. ไม่ระบุปีที่พิมพ์. ล าไย. เอกสารวิชาการที่ 76. กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร. 4หน้า. 
พัชราภรณ์  ลีลาภิรมย์กุล  ศิริพร  หัสสรังสี และสันติ โยธาราษฎร์. 2553. โรค-แมลงศัตรูล าไยและการป้องกัน 

ก าจัด. เอกสารวิชาการ. ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
 และสหกรณ์. 
มารศรี  อุดมโชค และสุปราณี  อ่ิมพิทักษ์. 2543. วิจัยสารพิษกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต ออร์แกโนคลอรีน  

และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในล าไยส่งออก. รายงานผลงานวิจัยกลุ่มงานสารพิษตกค้าง กองวัตถุมีพิษ
การเกษตร. 2 หน้า. 

สถาบันอาหาร.2550. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่  1 โครงการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการล าไยอย่าง
เป็นระบบเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 158 หน้า. 

ส านักงานมาตรฐานและตรวจสอบสินค้าเกษตร . 2544. การผลิตล าไยให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน . เอกสาร
ประกอบการอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานและระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพล าไยจังหวัดล า พูน ณ 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน วันที่ 7 กันยายน 2544. 6 หน้า. 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6. 2550. รายงานความก้าวหน้าการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตล าไย
ภาคเหนือ ปี 2549. ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 6. จังหวัดเชียงใหม่. 6 หน้า. 

 
 

 
 



 12 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

ตารางผนวก 1 แสดงค่าเฉลี่ยการระบาดของแมลงศัตรูล าไยตามระยะพัฒนาของล าไยตลอดฤดูการ
ผลิตปี 2557/58 อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน (เฉลี่ย 5 แปลง) 

     
          

 
ครั้ง
ที ่

ล าไย หนอนม้วนใบ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง ไร (พุ่มแจ้) 
 

  
ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

 

1 ยอด, ดอก 3.4 4.4 13.8 35.2 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 20.8  
2 ยอด, ดอก 1.2 5.4 4.2 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 16.6  
3 ยอด, ดอก 0.6 1.8 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 9.8  
4 ยอด, ดอก 1.2 7.0 0.6 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 10.6  
5 ยอด, ดอก 0.5 2.4 2.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 3.0 7.0  

6 
ยอด, ดอก, 

ผล 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.4 1.8 0.4 6.4 10.2  

7 
ยอด, ดอก, 

ผล 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.4 6.4 8.6  

8 ดอก, ผล 0.0 1.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 2.4 4.8  
9 ดอก, ผล 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 3.2 6.2  
10 ดอก, ผล 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 5.6 6.6  
11 ผล 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.4 1.8 2.2 4.6  
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12 ผล 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.2 2.8 3.6  
13 ผล 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 4.0  
14 ผล 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.8 2.1 6.8  
15 ผล 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.5  
16 ผล 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 2.5 3.0  
17 ผล 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 3.3  
18 ผล 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 
หมายเหตุ  - โรคล าไยที่พบ มี พุ่มไม้กวาด ราด า  

  - แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบ มี แมลงช้าง, แมลงปอ, แมงมุม,  
              - ค่าเฉลี่ยการระบาดของแมลงศัตรลู าไยไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคญั 0.01 โดยวิธี T-test 
 
 

ตารางผนวก  2 ค่าเฉลี่ยคุณภาพผลผลิตของล าไยฤดูการผลิตปี 2556/57 อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน (5 แปลง) 

            

แปลงที่ 
น้ าหนักผล  

(กรัม) 
ความกวา้งผล 

(มม.) 
ความยาวผล 

(มม.) 
ความหนาผล    

(มม.) 

 
ความหนาเนื้อ 

(มม.) 
 

 
น้ าหนักเนื้อ  

(กรัม) 
 

 
TSS  

(องศาบริกซ์) 
 

 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

1 9.69 8.35 26.43 24.81 24.24 22.83 24.17 22.47 4.75 4.12 6.56 5.18 21.28 20.50 
2 10.93 10.20 28.07 27.10 25.72 25.03 25.32 24.96 3.99 4.52 7.06 6.91 19.14 17.73 
3 7.87 8.60 24.85 25.46 21.51 22.86 22.08 23.93 1.72 3.05 5.81 3.96 18.61 17.53 
4 8.16 7.84 24.17 23.75 22.20 22.32 21.66 21.67 4.27 4.44 4.97 4.88 20.17 19.47 
5 10.36 10.39 27.13 26.61 24.44 24.47 24.70 24.46 4.39 4.80 6.94 6.93 21.22 20.90 

เฉลี่ย 9.40 9.08 26.13 25.55 23.62 23.50 23.59 23.50 3.82 4.19 6.27 5.57 20.08 19.23 
 
 

ตารางผนวก  3 ค่าเฉลี่ยคุณภาพผลผลิตของล าไยนอกฤดูปี 2557/58 อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน (5 แปลง) 

            

แปลงท่ี น้ าหนักผล  
(กรัม) 

ความกวา้งผล 
(มม.) 

ความยาวผล 
(มม.) 

ความหนาผล    
(มม.) 

 
ความหนาเนื้อ 

(มม.) 
 

 
น้ าหนักเนื้อ  

(กรัม) 
 

 
TSS  

(องศาบริกซ์) 
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ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

1 11.30 9.55 28.46 26.35 25.45 24.03 25.49 24.15 5.45 3.82 7.20 6.09 21.16 19.46 

2 10.54 10.30 26.92 26.73 24.38 23.93 24.69 24.31 4.89 4.17 6.95 6.92 22.34 21.87 

3 10.42 10.41 26.82 26.77 24.18 23.98 24.77 24.63 3.81 4.28 7.40 7.01 21.34 20.77 

4 11.62 9.76 26.11 25.00 26.88 25.05 24.83 23.50 5.34 4.43 7.56 6.19 21.21 20.93 

5 11.18 8.81 27.46 25.09 24.76 22.97 24.93 23.08 4.45 3.68 8.20 6.46 21.54 21.42 

เฉลี่ย 11.01 9.77 27.15 25.99 25.13 23.99 24.94 23.93 4.79 4.08 7.38 6.42 21.52 20.89 

 

 

 

 

 

ตารางผนวก  4 แสดงเกรดผลผลิต (เปอร์เซ็นต์) ล าไยนอกฤดูปี 2556/57 อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน (5 แปลง) 

แปลง เกรด 1 เกรด 2 เกรด 3 เกรด 4 

 
ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

1 35 34 40 42 15 14 10 10 

2 38 35 45 42 12 13 5 10 

3 30 28 40 40 20 22 10 10 

4 30 30 50 49 10 11 10 10 

5 35 32 45 48 10 10 10 10 

เฉลี่ย 33.60 31.80 44.00 44.20 13.40 14.00 9.00 10.00 
 

 
ตารางผนวก  5 แสดงเกรดผลผลิต (เปอร์เซ็นต์) ล าไยนอกฤดูปี 2557/58 อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน (5 แปลง) 

แปลง เกรด 1 เกรด 2 เกรด 3 เกรด 4 

 
ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

1 40 39 35 41 15 10 10 10 
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2 42 38 40 35 10 17 8 10 

3 40 40 40 38 15 15 5 7 

4 50 42 40 37 10 10 - - 

5 42 40 39 42 10 10 9 8 

เฉลี่ย 42.8 39.8 38.8 38.6 12 12.4 6.4 7 
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