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4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง   :  นิพัฒน์  สุขวิบูลย์1 
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5. บทคัดย่อ 
การทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพ่ือเพ่ิมการติดผลของล าไยพันธุ์ดอ ด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 

2559-2561 ในแปลงเกษตรกรที่จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน กรรมวิธีทดลอง ได้แก่ 1) การไม่พ่นสารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืช 2) การพ่นละอองเกสรตัวผู้ในสารละลายน  าตาลทรายขาว 5 กิโลกรัมต่อน  า 100 ลิตร 2 ครั ง
ติดต่อกัน 2 วันเมื่อดอกตัวเมียบาน 3) การพ่นสาร NAA อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อลิตร 2 ครั งหลังดอกบาน 7 และ 
14 วัน 4) การพ่นสาร uniconazole อัตรา 400 มิลิกรัมต่อลิตร 2 ครั งเมื่อแทงช่อดอกและก่อนดอกบาน  ผลการ
ทดสอบพบว่า กรรมวิธีทดสอบมีผลต่อจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล แต่ประสิทธิภาพไม่คงที่ และผันแปรตาม
สถานที่และปีที่ด าเนินงาน การพ่นสาร uniconazole เพ่ิมจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุดและสูงกว่าการพ่น
ละอองเกสรตัวผู้และการพ่นสาร NAA ร้อยละ 3.4-37.7  การพ่นละอองเกสรตัวผู้และการพ่นสาร NAA เพ่ิม
จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลมากกว่าการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชร้อยละ 5.1-52.28  กรรมวิธี
ทดสอบมีผลต่อจ านวนผลที่เหลือในช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตและคุณภาพผล แต่ประสิทธิภาพผันแปร
ตามสถานที่และปีที่ด าเนินงานเช่นกัน  

 
 
 
 

       
1ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 
2สถาบันวิจัยพืชสวน 
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Abstract 
Testing on plant growth regulators for increasing fruit set of longan conducted during 

2015-2018 in Chiang Mai and Lamphun provinces. Experimental treatments were  1) no spraying 
plant growth regulators 2) spraying pollen grain in 5% white sugar solution for 2 times 
continuously for 2 days 3) spraying NAA at 10 mL.L-1 for 2 times at 7 and 14 days after blooming 
and 4) spraying uniconazole at 400 mg. L-1  for 2 times at flowering and before blooming. Results 
showed that effects of experimental treatments were uncertain and varied according to locations 
and years. Trees sprayed with uniconazole trended to have the highest number of fruit per 
panicle than trees sprayed with pollen grain and NAA about 3.4-37.7%. Furthermore, trees 
sprayed with pollen grain and NAA had more number of fruit per panicle than no spraying 
treatment about 5.10-52.28%. Experimental treatments affect to fruit retention and fruit quality 
but the efficiency also varied according to locations and years.  
 
6. ค าน า  

ล าไยเป็นไม้ผลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย เนื อที่ให้ผลของล าไยเพ่ิมขึ นจาก 
970,703 ไร่ในปี 2552 เป็น 1,010,263 ไร่ในปี 2556 (ส านักเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 
1.34 ต่อปี ไทยส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก เช่น ปี 2556 ไทยส่งออก 570,060  ตัน (919,560 ตันสด) มูลค่า 
12,101 ล้านบาท จนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้เป็นสินค้าเกษตรในกลุ่มโปรดักซ์แชมเปี้ยน 
(Product champion) และก าหนดแผนยุทธศาสตร์ล าไย เพ่ือรักษาความเป็นผู้น าในการผลิตและส่งออก 
ตลอดจนประกาศเขตเหมาะสม (Zoning) ส าหรับการปลูกล าไยรวม 26 จังหวัด 142 อ าเภอ 511 ต าบล ประเด็น
ปัญหาการผลิตที่ส าคัญ คือ 1)  ผลผลิตมีคุณภาพต่ า 2) ต้นทุนการผลิตสูง 3) ขาดแคลนแรงงานปฏิบัติงาน 4) 
ผลผลิตมีสารพิษตกค้างหรือมีศัตรูพืชและ 5) การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรมีน้อย การ
ผลิตนอกฤดูช่วยท าให้จ าหน่ายล าไยได้ราคาดี ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เก็บเกี่ยวและแข่งขันในตลาด
ต่างประเทศได้อีกด้วย (พาวิน และคณะ, 2550)  

การติดผลของล าไยยังขึ นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ความสมบูรณ์ของต้น เพศดอก สัดส่วนเพศดอก ล าดับการ
บานของดอก แมลงผสมเกสรและสภาพแวดล้อม (นพดลและคณะ,  2543) ที่ผ่านมามีงานวิจัยเพ่ือควบคุมการ
ออกดอกติดผล กระจายการผลิตและปรับปรุงคุณภาพไม้ผลชนิดต่างๆ เช่น ล าไย ลิ นจี่ มะม่วง อะโวกาโดและสาลี่
ทั งในประเทศและต่างประเทศ การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชักน าให้ออกดอกติดผลไม้ผลหลายชนิด
เพ่ิมขึ น (Peng et al., 2010; Leonardi, 2015; Zhang et al., 2008; Lima et al., 2016)   Yuan and Huang 
(1991) รายงานว่า การพ่นสาร 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้ลิ นจี่พันธุ์ 
H-1224 ติดผลเพ่ิมขึ น 6 เท่า  ซึ่งถ้าน าเทคโนโลยีที่ประสบความส าเร็จเหล่านั นมาทดสอบหรือพัฒนาในแปลง
เกษตรกรหรือแหล่งปลูกที่ส าคัญและสภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการกระจาย
การผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตล าไยคุณภาพ ท าให้ช่วยลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัว ราคาตกต่ าและเพ่ิม
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รายได้ให้เกษตรกร ตลอดจนเพ่ิมสัดส่วนหรือพื นที่ผลิตล าไยนอกฤดูที่มีคุณภาพให้มากขึ นตามนโยบายแก้ปัญหา
ราคาผลไม้ของรัฐบาลได้ จะท าให้มีการพัฒนาระบบการผลิตล าไยคุณภาพที่เหมาะสมกับภาคเหนือตอนบน ท าให้
เพ่ิมมูลค่าการส่งออกและยังเป็นผู้น าในการส่งออกล าไย 
 
7. วิธีด าเนินการ  
    อุปกรณ์ 
    1. ต้นล าไยพันธุ์ดอ 
    2. สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช เช่น 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) และ uniconazole 
    3. สารโพแตสเซียมคลอเรต (KClO3)   
    4. ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี   เช่น 15-15-15  46-0-0  0-52-34 และ 13-13-21 
    5. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เช่น คาร์บาริล ไซเพอร์เมทริน คาร์โบซัลแฟนและก ามะถันผง 
    6. เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น เครื่องพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบเครื่องยนต์สะพายหลัง ดิจิตอลเวอร์เนีย
คาลิปเปอร์ ตาชั่งดิจิตอล แผ่นเทียบสี เครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ไม่ละลายน  าได้ เลื่อยตัดแต่งก่ิง  
 
    แบบและวิธีการทดลอง 
 การทดสอบปี 2559 

วางแผนการทดลองแบบ RCB  จ านวน 6 ซ  า ใช้ 1 ต้นต่อหน่วยทดลอง มี 3 กรรมวิธี คือ  
กรรมวิธีที่ 1 ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช  
กรรมวิธีที่ 2 พ่นละอองเกสรตัวผู้ที่ได้จากช่อดอกตัวผู้ 10 ช่อในสารละลาย 5% น  าตาลทรายขาว (5 

กก./น  า 100 ล.) เมือ่ดอกตัวเมียบานจ านวน 2 ครั งติดกัน 2 วัน 
กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร NAA อัตรา 10 มก./ล. จ านวน 2 ครั ง หลังดอกบาน 7 และ 14 วัน 

การทดสอบปี 2560 และปี 2561 
วางแผนการทดลองแบบ RCB  จ านวน 6 ซ  า ใช้ 1 ต้นต่อหน่วยทดลอง มี 4 กรรมวิธี คือ  

กรรมวิธีที่ 1 ไม่พ่นสารควบคุมการเจรbญเติบโตพืช  
กรรมวิธีที่ 2 พ่นละอองเกสรตัวผู้ที่ได้จากช่อดอกตัวผู้ 10 ช่อในสารละลาย 5% น  าตาลทรายขาว (5 กก./

น  า 100 ล.) เมือ่ดอกตัวเมียบานจ านวน 2 ครั งติดกัน 2 วัน 
กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร NAA อัตรา 10 มก./ล. จ านวน 2 ครั ง หลังดอกบาน 7 และ 14 วัน 
กรรมวิธีที ่4 พ่นสาร uniconazole อัตรา 400 มก./ล. จ านวน 2 ครั ง เมื่อแทงช่อดอกและก่อนดอกบาน 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. เลือกแปลงล าไยพันธุ์ดอของเกษตรกรใน จ.เชียงใหม่และล าพูนที่อายุต้นหรือขนาดทรงพุ่มใกล้เคียงกัน  
2. ปฏิบัติดูแลรักษา เช่น ตัดแต่งก่ิงแบบเปิดกลางทรงพุ่มหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร 

15-15-15+46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 2 กก./ต้น งดให้น  าช่วงก่อนออกดอกและเริ่มให้น  าอีกครั งเมื่อดอกบานจน
เก็บเก่ียวผล เมื่อติดผลแล้ว 1 เดือนจึงใส่ปุ๋ยเคมี N-P-K สัดส่วน 3-1-4 อัตรา 1-2 กก./ต้น ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
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เช่น หนอนคืบกัดกินใบหรือแมลงค่อมทอง เพลี ยไฟ เพลี ยหอย ไรสี่ขาสีเทาและโรคพุ่มไม้กวาด โดยตัดส่วนที่ถูก
ท าลายออกและพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร 

3. เลือกต้นทดสอบที่มีขนาดทรงพุ่มใกล้เคียงกันและออกดอกมากกว่า 80% ของทรงพุ่ม (ภาพท่ี 1ก) 
4. เก็บช่อดอกตัวผู้ที่เพ่ิงบานในตอนบ่ายจ านวน 10 ช่อ ใส่ถุงพลาสติกใส (ภาพท่ี 1ข) น าช่อดอกเหล่านั น

ไปเก็บไว้ในที่ร่มที่อุณหภูมิห้อง เช้าตรู่วันรุ่งขึ นจึงน าละอองเกสรตัวผู้จากช่อดอกเหล่านั นผสมกับสารละลาย
น  าตาลทรายขาว 5 กโิลกรัมต่อน  า 100 ลิตร แล้วพ่นเมื่อดอกบานจ านวน 2 ครั ง ติดต่อกัน 2 วัน (ภาพท่ี 2ก) 

 

 
 

ภาพที่ 1 สภาพต้นที่ออกดอกมากกว่า 80% (ก) และการเก็บช่อดอกตัวผู้ (ข) 
 
5. พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชตามกรรมวิธีทดลอง ได้แก่ 1) สาร NAA อัตรา 10 มก./ล. จ านวน 

2 ครั ง เมื่อดอกบานแล้ว 7 และ 14 วัน และ 2) สาร uniconazole อัตรา 400 มก./ล. จ านวน 2 ครั ง เมื่อแทงช่อ
ดอกและก่อนดอกบาน  

6. พ่นละอองเกสรตัวผู้และสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชด้วยเครื่องพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบ
เครื่องยนต์สะพายหลัง ป้องกันการฟุ้งกระจายโดยใช้ผ้าพลาสติกเป็นฉากกั นระหว่างต้น (ภาพท่ี 2ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ช่อดอกตัวเมียบาน (ก) และการพ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช (ข) 

ก ข 
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7. สุ่มผูกป้ายช่อดอกจ านวน 10 ช่อต่อต้น จ านวน 5 ต้น และสุ่มผูกเส้นด้ายผลในช่อผลที่เลือกไว้ 

จ านวน 2 ผลต่อช่อผล (ภาพท่ี 3) 
 

    
ภาพที่ 3  สุ่มผูกเส้นด้ายผลในช่อผล (ก) ผลและช่อผลที่สุ่ม (ข) 

 
การบันทึกข้อมูล 

1. วันที่ปฏิบัติงาน วันออกดอก ติดผลและเก็บเกี่ยวผลผลิต 
2. จ านวนผลต่อช่อผลทุก 14 วันตั งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิต (ภาพท่ี 4) 
3. น  าหนักผล ความกว้างผล ความยาวผล ความกว้างเมล็ด ความยาวเมล็ด น  าหนักเมล็ด สีเปลือก

และปริมาณของแข็งที่ละลายน  าได้ (TSS) เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยสุ่มผลมาจ านวน 2 ผลต่อช่อ 
รวมเป็น 20 ผลต่อต้น (ภาพที่ 5) 

4. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์และน  าฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การติดผล (ก) และการนับจ านวนผลล าไย (ข) 
 

ก ข 

ก ข 
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ภาพที่ 5 การบันทึกขนาดผล สีเปลือกผล ขนาดเมล็ดและปริมาณของแข็งที่ละลายน  าได้   
           เมื่อเก็บเก่ียวผลผลิต 

 
เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลาด าเนินงาน               เริ่มต้น ปี 2559 สิ นสุด ปี 2561 
   สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
 1. การทดสอบปี 2559 
  1.1 สภาพภูมิอากาศ 

ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่มีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 15.0 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม 2559 โดยวันที่ 26 
มกราคม 2559 มีอุณหภูมิต่ าสุด 10 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน 2559 มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 39.9 องศาเซลเซียส 
โดยวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีอุณหภูมิสูงสุด 42.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน  าฝนรวมทั งปี 1,179.3 มิลลิเมตร 
โดยเดือนมิถุนายน 2559 มีปริมาณน  าฝนสูงสุด 236.1 มิลลิเมตร แต่เดือนมีนาคม 2559 ไม่มีฝนตก (ภาพที่ 6) 
เดือนกันยายน 2559 มีความชื นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 94.3% เดือนเมษายน 2559 มีความชื นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ย 
28.8% (ภาพท่ี 7)  
 

 
ภาพที่ 6 อุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุด และปริมาณน  าฝนเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559 ที่จ.เชียงใหม่ 
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ภาพที่ 7 ความชื นสัมพัทธ์เดือนมกราคม-ธันวาคม 2559 ที่ จ.เชียงใหม่ 

ปี 2559 จังหวัดล าพูนมีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 13.9 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม 2559 โดยวันที่ 26 
มกราคม 2559 มีอุณหภูมิต่ าสุด 9.2 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน 2559 มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 41.6 องศาเซลเซียส 
โดยวันที่ 12 เมษายน 2559 มีอุณหภูมิสูงสุด 43.6องศาเซลเซียส ปริมาณน  าฝนรวมทั งปี 1,313.3 มิลลิเมตร โดย
เดือนมิถุนายน 2559 มีปริมาณน  าฝนสูงสุด 277.2 มิลลิเมตร แต่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2559 มีฝนตก
น้อยมาก (ภาพท่ี 8) เดือนตุลาคม 2559 มีความชื นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 97.4% และเดือนเมษายน 2559 มีความชื น
สัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ย 26.6% (ภาพท่ี 9)  
 

 
ภาพที่ 8 อุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุด และปริมาณน  าฝนเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559 ที่จ.ล าพูน 

ปี 2559 
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ภาพที่ 9 ความชื นสัมพัทธ์เดือนมกราคม-ธันวาคม 2559 ที่ จ.ล าพูน 
 

1.2 ผลการทดสอบ  
  ปี 2559 ด าเนินการทดสอบในแปลงล าไยเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 1 แปลงและล าพูนจ านวน 1 
แปลง แปลงละ 3 ไร่ ได้แก่ 1) นายแดง ผูกพัน ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่และ 2) นายศราวุธ 
แซ่เตียว ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน  โดยปฏิบัติงานทดสอบตามตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  การปฏิบัติงานทดสอบแปลงเกษตรกร ปี 2559 
 

เกษตรกร 
     พ่นละอองเกสรตัวผู ้        พ่นสาร NAA 
ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 

แดง ผูกพัน 29 มี.ค. 59 30 มี.ค. 59 5 เม.ย. 59 12 เม.ย. 59 
ศราวุธ  แซ่เตียว 30 มี.ค. 59 1 เม.ย. 59 5 เม.ย. 59 12 เม.ย. 59 

   

  ผลการทดสอบพบว่า จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลของทั ง 2 แปลงแตกต่างกันทางสถิติ แม้การไม่พ่นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชและการพ่นสาร NAA มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลไม่แตกต่างกัน แต่มีจ านวนผลต่อ
ช่อผลเมื่อติดผลสูงกว่าการพ่นละอองเกสรตัวผู้ซ่ึงมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลต่ าสุด (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2 จ านวนผลต่อช่อหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้และสาร NAA แปลงเกษตรกร ปี 2559 
 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในคอลมัน์เดยีวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับ p<0.05  

กรรมวิธ ี
จ านวนผลต่อช่อผล 

แดง ผูกพัน ศราวุธ แซ่เตียว 
ไม่พ่นสารสารควบคุมการเจริญเติบโตพชื 50.14a 53.23a 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 39.36b 14.69b 
พ่นสาร NAA   46.82a 40.21a 
F-test * * 
CV (%) 48.55 79.18 

ปี 2559 
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1.2.1 แปลงนายแดง ผูกพัน ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
กรรมวิธีทดสอบท าให้จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในวันที่ 18 เมษายน 2559 แตกต่างกันทางสถิติ การ

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุด  50.14 ผลต่อช่อผล ในขณะที่การพ่น
ละอองเกสรตัวผู้มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลต่ าสุด 39.36 ผลต่อช่อผล และการพ่น NAA มีจ านวนผลต่อช่อผล
เมื่อติดผล 46.82 ผลต่อช่อผล (ตารางท่ี 3)  

จ านวนผลต่อช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลงหรือหลุดร่วงอย่างต่อเนื่องและจ านวนผลที่เหลือใน
ช่อผลไม่แตกต่างทางสถิติ ยกเว้นในวันที่ 18 เมษายนถึง 2 พฤษภาคม 2559 ที่แตกต่างกันทางสถิต เมื่อเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในวันที่  15 สิงหาคม 2559 พบว่า การไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช การพ่นละอองเกสรตัวผู้และ
การพ่นสาร NAA มีจ านวนผลที่เหลือในช่อผลเท่ากับ 18.38 16.82 และ 17.96 ผลต่อช่อผล (ตารางที่ 3) หรือมี
จ านวนผลเหลือต่อช่อผลร้อยละ 36.7-42.7 (ภาพที่ 10) รายละเอียดจ านวนช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวแสดงใน
ตารางที่ 3   
 

ตารางท่ี 3 จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้และสาร NAA แปลงนายแดง ผูกพัน ปี 2559 
 

กรรมวิธ ี จ านวนผลต่อช่อผล 
18เม.ย.59 2พ.ค. 16พ.ค. 30พ.ค. 13มิ.ย. 27มิ.ย. 11ก.ค. 25ก.ค. 8ส.ค. 15ส.ค. 

ไม่พ่นสารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืช 

 
50.14a 

 
40.43a 

 
38.56 

 
34.57 

 
25.59 

 
21.90 

 
19.23 

 
18.97 

 
18.76 

 
18.38 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 39.36b 31.81b 31.90 29.81 24.23 19.95 16.59 16.21 17.16 16.82 
พ่นสาร NAA  46.82a 37.49a 35.72 30.33 24.23 20.60 18.35 18.07 17.04 17.96 
F-test * * ns ns ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 48.55 48.38 48.30 47.26 45.03 44.46 47.00 48.03 47.81 48.26 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในคอลมัน์เดยีวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับ p<0.05  
 

 
 

ภาพที่ 10 ร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิต แปลงนายแดง ผูกพัน ปี 2559 
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  กรรมวิธีทดสอบท าให้น  าหนักช่อผล ความยาวผล น  าหนักผล น  าหนักเนื อและปริมาณของแข็งที่ละลายน  า
ได้แตกต่างกันทางสถิติ โดยการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีน  าหนักช่อผลสูงสุด 194.87 กรัม มีความ
ยาวผลสูงสุด 2.45 เซนติเมตร มีน  าหนักผล 10.97 กรัม และปริมาณของแข็งที่ละลายน  าได้สูงสุด 18.11 องศาบ
ริกซ์ ตามล าดับ แต่กรรมวิธีทดสอบไม่ท าให้ความกว้างผล น  าหนักเมล็ด ความกว้างเมล็ดและความยาวเมล็ด
แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4) รายละเอียดผลของกรรมวิธีทดสอบต่อคุณภาพผลแสดงในตารางที่ 4 
 
 

ตารางท่ี 4 น  าหนักช่อผลและคุณภาพผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้และสาร NAA แปลงนายแดง ผูกพัน ปี 2559 
 

กรรมวิธ ี นน.ช่อผล 
(ก.) 

กว้างผล 
(ซม.) 

ยาวผล 
(ซม.) 

นน.ผล 
(ก.) 

นน.เปลือก 
(ก.) 

ไม่พ่นสารสารควบคุมการเจริญเติบโตพชื 194.87a 2.82 2.45a 10.97a 1.69 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 166.20b 2.74 2.39b 9.89b 1.64 
พ่นสาร NAA 146.03b 2.77 2.40b 9.95b 1.69 
F-test * ns * * ns 
CV (%) 60.21 10.15 9.54 46.75 21.06 

 
กรรมวิธ ี นน.เมลด็ 

(ก.) 
กว้างเมล็ด 

(ซม.) 
ยาวเมลด็ 

(ซม.) 
TSS 

(oบริกซ์) 
นน.เนื อ 

(ก.) 
ไม่พ่นสารสารควบคุมการเจริญเติบโตพชื 1.28 1.2.83 1.33 17.9ab 7.99a 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 1.23 1.2.72 1.31 18.1a 7.03b 
พ่นสาร NAA 1.23 1.2.80 1.32 17.8b 7.02b 
F-test ns ns ns * * 
CV (%) 27.73 1.2.17 13.43 7.51 62.08 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในคอลมัน์เดยีวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับ p<0.05 โดยวิธี LSD 
 

1.2.2 แปลงนายศราวุธ แซ่เตียว ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน 
กรรมวิธีทดสอบท าให้จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในวันที่ 18 เมษายน 2559 แตกต่างกันทางสถิติ การ

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีจ านวนผลต่อข่อผลเมื่อติดผลสูงสุด 53.23 ผลต่อช่อผล การพ่นละอองเกสร
ตัวผู้ท าให้มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลต่ าสุด 14.69 ผลต่อช่อผล การพ่นละอองเกสรตัวผู้มีผลต่อจ านวนผลต่อ
ช่อผลเมื่อติดผลสูงสุด 53.23 ผลต่อช่อผล ในขณะที่การไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีจ านวนผลต่อช่อผล
ต่ าสุด 14.69 ผลต่อช่อผล ส่วนการพ่นสาร NAA มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล 40.21 ผลต่อช่อผล (ตารางที่ 5)  
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จ านวนผลต่อช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลงหรือหลุดร่วงและแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเก็บ
เกี่ยวผลผลิตในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 มีจ านวนผลต่อช่อผลแตกต่างกันทางสถิติ โดยการไม่พ่นสารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืชมีจ านวนผลต่อช่อผลสูงสุด 22.38 ผลต่อช่อผล ขณะที่การพ่นละอองเกสรตัวผู้มีจ านวนผลต่อช่อผล
ต่ าสุด 8.76 ผลต่อช่อผล  ส่วนการพ่นสาร NAA มีจ านวนผลต่อช่อผล 20.50 ผลต่อช่อผล (ตารางที่ 5) หรือการ
พ่นละอองเกสรตัวผู้มีผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตร้อยละ 59.6 ส่วนการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช
และการพ่นสาร NAA มีผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตร้อยละ 42.0 และ 51.0 ตามล าดับ (ภาพที่ 11) 
รายละเอียดจ านวนช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวแสดงในตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5 จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้และสาร NAA แปลงนายศราวุธ  แซ่เตียว ปี 2559 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในคอลมัน์เดยีวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับ p<0.05  

 

                        
 

ภาพที่ 11 ร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิต แปลงนายศราวุธ แซ่เตียว ปี 2559 
 

 
 
 
 

กรรมวิธ ี
 

จ านวนผลต่อช่อผล 
18เมย.59 2 พ.ค. 16 พ.ค. 30 พ.ค. 13 มิ.ย. 27 มิ.ย. 11 ก.ค. 25 ก.ค. 8 ส.ค. 

ไม่พ่นสารสารควบคุม
การเจริญเติบโตพืช 

 
53.23a 

 
39.88a 

 
38.29a 

 
33.58a 

 
28.37a 

 
25.76a 

 
23.57a 

 
22.59a 

 
22.38a 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 14.69b 13.88b 13.22b 12.19b 10.91b 9.56b 8.93b 9.01b 8.76b 
พ่นสาร NAA   40.21a 36.99a 33.56a 29.02a 24.71a 23.78a 21.39a 20.37a 20.50a 
F-test * * * * * * * * * 
CV (%) 79.18 76.16 72.98 70.53 71.81 71.32 72.0 72.43 72.54 
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กรรมวิธีทดสอบมีผลต่อคุณภาพผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นความกว้างเมล็ดและปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน  าได้ การไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีน  าหนักช่อผล น  าหนักผล น  าหนักเปลือก น  าหนักเมล็ด
และน  าหนักเนื อสูงสุดเท่ากับ 183.60 9.03 1.59 1.30 และ 6.14 กรัม ตามล าดับ มีความกว้างผลและตวามยาว
ผลสูงสุด 2.69 และ 2.37 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 6) รายละเอียดผลของกรรมวิธีทดสอบต่อคุณภาพผล
แสดงในตารางที่ 6 

 

ตารางท่ี 6 น  าหนักช่อผลและคุณภาพผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้และ NAA แปลงนายศราวุธ แซ่เตียว ปี 2559 
 

กรรมวิธ ี
นน.ช่อผล  

(ก.) 
กว้างผล 
(ซม.) 

ยาวผล 
(ซม.) 

นน.ผล 
(ก.) 

นน.เปลือก 
(ก.) 

ไม่พ่นสารสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 183.60a 2.69a 2.37a 9.03a 1.59a 
พ่นละอองเกสรตัวผู้ 91.69b 2.33b 2.04b 6.18b 1.37c 
พ่นสาร NAA 154.21a 2.67a 2.34a 8.62a 1.47b 
F-test * * * * * 
CV (%) 95.95 11.00 11.74 28.62 25.20 

  

กรรมวิธ ี
นน.เมลด็ 

(ก.) 
กว้างเมล็ด 

(ซม.) 
ยาวเมลด็ 

(ซม.) 
TSS 

(oบริกซ์) 
นน.เนื อ 

(ก.) 
ไม่พ่นสารสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 1.30a 1.24 1.35a 17.60 6.14a 
พ่นละอองเกสรตัวผู้ 0.84b 1.03 1.08b 17.61 3.42b 
พ่นสาร NAA 1.22a 1.22 1.34a 17.32 5.95a 
F-test * ns * ns * 
CV (%) 43.10 21.58 19.59 17.00 35.45 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในคอลมัน์เดยีวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับ p<0.05 โดยวิธี LSD 



2 .การทดสอบปี 2560 
  2.1 สภาพภูมิอากาศ 
            ปี 2560 จ.เชียงใหม่มีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 18.3 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 2560 โดยวันที่ 21 
ธันวาคม 2560 มีอุณหภูมิต่ าสุด 9.6 องศาเซลเซียส เดือนมีนาคม 2560 มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37.0 องศาเซลเซียส  
1,419.5 มิลลิเมตร โดยเดือนพฤษภาคม 2560 มีปริมาณน  าฝนสูงสุด 411.4 มิลลิเมตร แต่กุมภาพันธ์ 2560 และ
เดือนมีนาคม 2560 ไม่มีฝนตก (ภาพท่ี 12) เดือนตุลาคม 2560 มีความชื นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 92.3% ส่วนเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 มีความชื นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ย 34.0% (ภาพท่ี 13)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 อุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุด และปริมาณน  าฝนเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ที่จ.เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 ความชื นสัมพัทธ์เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ที่จ.เชียงใหม่ 
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ปี 2560 จังหวัดล าพูนมีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 16.3  องศาเซลเซียส ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยวันที่ 21 
และ 22 ธันวาคม 2560 มีอุณหภูมิต่ าสุด 8.2 องศาเซลเซียส ส่วนเดือนมีนาคม 2560 มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 38.0 

องศาเซลเซียส โดยวันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2560 มีอุณหภูมิสูงสุด 40.3 องศาเซลเซียส ปริมาณน  าฝนรวมทั งปี 
1,495.4 มิลลิเมตร โดยเดือนพฤษภาคม 2560 มีปริมาณน  าฝนสูงสุด 362.9 มิลลิเมตร แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
จนถึงเดือนมีนาคม 2560 ไม่มีฝนตก (ภาพที่ 15) เดือนตุลาคม 2560 ความชื นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 97.4% เดือน
มีนาคม 2560 ความชื นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ย 24.1% (ภาพท่ี 15)  

 

 
ภาพที่ 14 อุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุด และปริมาณน  าฝนเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ที่จ.ล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 ความชื นสัมพัทธ์เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ที่จ.ล าพูน 

 

 

 

 

ปี 2560 

ปี 2560 
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2.2 ผลการทดสอบ 
       ปี 2560 ด าเนินการทดสอบที่แปลงล าไยเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 แปลง และจังหวัดล าพูน 
จ านวน 1 แปลง แปลงละ 3 ไร่ ได้แก่ 1) นายสมพร สิทธิชาติ ต าบลท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 2) นาย
แดง ผูกพัน ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 3) นายสนั่น  หอยแก้ว  ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ทา 
จังหวัดล าพูน   
          ปี 2560 ได้เพ่ิมกรรมวิธีการพ่นสาร uniconazole อัตรา 400 มิลลิกรัมต่อน  า 1 ลิตร 2 ครั ง เมื่อออก
ดอกและก่อนดอกบาน  โดยปฏิบัติงานทดสอบตามตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7  การปฏิบัติงานทดสอบแปลงเกษตรกร ปี 2560 
 

เกษตรกร ละอองเกสรตัวผู ้ NAA uniconazloe 
ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 

นายสมพร สิทธิชาต ิ 3 ก.พ.60 4 ก.พ.60 4 ก.พ.60 10 ก.พ.60 - - 
นายแดง ผูกพัน 24 มี.ค.60 30 มี.ค.60 30 มี.ค.60 7 เม.ย.60 24 มี.ค.60 30 มี.ค.60 
นายสนั่น หอยแก้ว 21 ก.ค.60 22 ก.ค.60 27 ก.ค.60 3 ส.ค.60 21 ก.ค.60 27 ก.ค.60 

 

      ผลการทดสอบปี 2560 พบว่า การพ่นละอองเกสรตัวผู้มีแนวโน้มท าให้จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุด 
คือ 79.9 และ 44.67 ผลต่อช่อผล ส่วนการไม่พ่นสารและพ่นสาร NAA ท าให้มีจ านวนผลต่อช่อผลไม่แตกต่างกัน
ทางสถิต ิ(ตารางท่ี 8) 
 

ตารางท่ี 8 จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช ปี 2560 
 

กรรมวิธ ี                            จ านวนผลต่อช่อผล  
สมพร สิทธิชาติ แดง ผูกพัน สนั่น หอยแก้ว 

ไม่พ่นสารสารควบคุมการเจริญเติบโตพชื 38.97ab 18.48b 63.5b 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 44.67a 22.15ab 79.9a 
พ่นสาร NAA  35.32b 20.38b 61.3b 
พ่นสาร uniconazole  -  25.25a 69.2b 
F-test * * ** 
CV (%) 63.89 57.3 37.77 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในคอลัมนเ์ดียวกันท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไมแ่ตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ p<0.05 และ p<0.01 
              แปลงนายสมพร สิทธิชาติ ไม่มีการพ่นสาร uniconazole 
 

2.2.1 แปลงของนายสมพร สิทธิชาติ ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
กรรมวิธีทดสอบท าให้จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในวันที่ 30 มีนาคม 2560 แตกต่างกันทางสถิติ การ

พ่นละอองเกสรตัวผู้มีผลต่อจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุด 44.67 ผลต่อช่อผล ในขณะที่การพ่นสาร NAA มี
จ านวนผลต่อช่อผลต่ าสุด 3.32 ผลต่อช่อผล ส่วนการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อ
ติดผล 38.97 ผลต่อช่อผล (ตารางที่ 9)  
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จ านวนผลต่อช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลงหรือหลุดร่วงอย่างต่อเนื่องและแตกต่างกันทางสถิติ 
ยกเว้นวันที่ 2 24 และ 30 มิถุนายน 2561 เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจ านวนผลต่อช่อผล
เมื่อเก็บเก่ียวผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช การพ่นละอองเกสรตัวผู้
และการพ่นสาร NAA มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเก่ียวผลผลิต 26.33 30.59 และ 25.56 ผลต่อช่อผล ตามล าดับ 
รายละเอียดจ านวนช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเก่ียวแสดงในตารางที่ 9 และร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลตามภาพท่ี 16 
 
ตารางที ่9   จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้และสาร NAA แปลงนายสมพร สิทธิชาติ ปี 2560 
 

กรรมวิธ ี
จ านวนผลต่อช่อผล 

30 มี.ค.60 24 เม.ย. 9 พ.ค. 2 มิ.ย. 14 มิ.ย. 30 มิ.ย. 

ไม่พ่นสารสารควบคมุการเจริญเตบิโตพืช 38.97ab 36.60ab 32.71ab 28.23 27.43 26.33 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 44.67a 42.34a 37.41a 32.56 31.57 30.59 

พ่นสาร NAA  35.32b 33.10b 28.70b 27.64 27.04 25.56 

F-test * * * ns ns ns 
CV (%) 63.89 65.32 65.19 67.56 67.64 67.20 

 หมายเหตุ  ไม่มีกรรมวิธีพ่นสาร uniconazole 
               ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดยีวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับ p<0.05 

  
 

 
 

ภาพที่ 16 ร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตแปลงนายสมพร สิทธิชาติ ปี 2560 
 

กรรมวิธีทดสอบมีผลต่อคุณภาพผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติยกเว้นน  าหนักช่อผล ความยาวผล น  าหนัก
ผลและปริมาณของแข็งที่ละลายน  าได้ท่ีไม่แตกต่างกันทางสถิติ การพ่นสาร NAA มีน  าหนักช่อผลสูงสุด 237.78 
กรัม การพ่นละอองเกสรตัวผู้มีน  าหนักเปลือกสูงสุด 1.45 กรัม การไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีน  าหนัก
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เมล็ดสูงสุด  1.60 กรัม การพ่นสาร NAA น  าหนักเนื อสูงสุด 7.09 กรัม (ตารางที่ 12) รายละเอียดผลของกรรมวิธี
ทดสอบต่อคุณภาพผลแสดงในตารางที่ 12 
 
ตารางท่ี 12 น  าหนักช่อผล และคุณภาพผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้และสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช  
               แปลงนายสมพร  สิทธิชาติ  ปี 2560 
 

กรรมวิธ ี
นน.ช่อผล 

(ก.) 
กว้างผล  
(ซม.) 

ยาวผล  
(มม.) 

นน.ผล 
 (ก.) 

นน.เปลือก 
 (ก.) 

ไม่พ่นสารสารควบคุมการเจริญเติบโตพชื 224.16b 2.74 2.41 9.73 1.42ab 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 285.22a 2.74 2.42 10.11 1.45a 

พ่นสาร NAA 237.78ab 2.75 2.41 10.00 1.37b 

F-test * ns ns ns * 
CV (%) 65.41 8.10 6.89 19.32 17.98 

 
 

กรรมวิธ ี
นน.เมลด็ 

 (ก.) 
กว้างเมล็ด 

(ซม.) 
ยาวเมลด็ 

(ซม.) 
   TSS     
(o บริกซ์) 

นน.เนื อ  
(ก.) 

ไม่พ่นสารสารควบคุมการเจริญเติบโตพชื 1.60a 1.41ab 1.42a 19.07 6.71b 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 1.59ab 1.43a 1.41a 18.86 7.07ab 

พ่นสาร NAA 1.54b 1.37b 1.39b 19.29 7.09a 
F-test *  * * ns * 
CV (%) 15.72 6.99 7.07 13.44 22.36 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในคอลัมนเ์ดียวกันท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไมแ่ตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ p<0.05 
 
2.2.2 แปลงของนายแดง ผูกพัน หมู่ 4 ต. แม่สอย อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ 

กรรมวิธีทดสอบท าให้จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 แตกต่างกันทางสถิติ การ
พ่นละอองเกสรตัวผู้มีผลต่อจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุด 22.15 ผลต่อช่อผล ในขณะที่การไม่พ่นสารควบคุม
การเจริญเติบโตพืชมีจ านวนผลต่อช่อผลต่ าสุด 18.48 ผลต่อช่อผล ส่วนการพ่นสาร NAA มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อ
ติดผล 22.15 ผลต่อช่อผล (ตารางที่ 10)  

จ านวนผลต่อช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลงหรือหลุดร่วงอย่างต่อเนื่องและแตกต่างกันทางสถิติ 
ยกเว้นวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ก็มีจ านวนผลต่อช่อผลที่เหลืออยู่
แตกต่างกันทางสถิติ โดยการพ่น NAA มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเก่ียวผลผลิตสูงสุด 15.58 ผลต่อช่อผล ในขณะ
ที่การไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตต่ าสุด 11.68 ผลต่อช่อผล  
ส่วนการพ่นละอองเกสรตัวผู้มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต 13.71 ผลต่อช่อผล (ตารางที่ 10) หรือมี
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จ านวนผลเหลือต่อช่อผลร้อยละ 61.90-76.43 (ภาพที่ 17) รายละเอียดจ านวนช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวแสดง
ในตารางที่ 10 

 
 

ตารางท่ี 10  จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้และสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช  
                  แปลงนายแดง ผูกพัน ปี 2560 
 

กรรมวิธ ี
จ านวนผลต่อช่อผล 

14 มิ.ย.60 29 มิ.ย. 13 ก.ค. 20 ก.ค. 3 ส.ค. 11 ส.ค. 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 18.48b 16.15 13.93b 13.18b 12.50c 11.68c 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 22.15ab 19.40 16.25ab 15.27ab 14.47bc 13.71bc 

พ่นสาร NAA  20.38b 18.45 16.95ab 16.37ab 15.88ab 15.58ab 

พ่นสาร uniconazole  25.25a 21.72 19.02a 18.25a 17.75a 17.37a 

F-test * ns * * * * 
CV (%) 57.3 58.76 57.16 58.09 58.51 58.85 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในคอลัมนเ์ดียวกันท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไมแ่ตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ p<0.05 

 

 
 

ภาพที่ 17 ร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิต แปลงนายแดง ผูกพัน ปี 2560 
 

กรรมวิธีทดสอบท าให้คุณภาพผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การพ่นสาร uniconazole มี
น  าหนักช่อผลสูงสุด 162.89 กรัม ความกว้างผลสูงสุด 2.82 เซนติเมตร ความยาวผลสูงสุด 2.51 เซนติเมตร 
น  าหนักเปลือกสูงสุด 1.86 กรัม น  าหนักเมล็ดสูงสุด 1.64 กรัมและปริมาณของแข็งท่ีละลายน  าได้สูงสุด 19.28 
องศาบริกซ์และน  าหนักเนื อสูงสุด 7.12 กรัม (ตารางท่ี 13) รายละเอียดผลของกรรมวิธีทดสอบต่อคุณภาพผลแสดง
ในตารางที ่13  
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ตารางท่ี 13 น  าหนักช่อผลและคุณภาพผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้และสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 
แปลงนายแดง ผูกพัน ปี 2560 

 

กรรมวิธ ี
นน.ช่อผล 

 (ก.) 
กว้างผล  
(ซม.) 

ยาวผล 
(ซม.) 

นน.ผล 
(ก.) 

นน.เปลือก  
(ก.) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 103.34b 2.81ab 2.51a 10.38ab 1.8ab 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 124.03b 2.75bc 2.45b 9.98bc 1.73b 

พ่นสาร NAA 121.05b 2.74c 2.45b 9.71c 1.82a 

พ่นสาร uniconazole 162.89a 2.82a 2.51a 10.62a 1.86a 

F-test ** * * ** * 
CV (%) 61.09 9.09 8.00 21.07 19.01 

 

กรรมวิธ ี
นน.เมลด็ 

 (ก.) 
กว้างเมล็ด  

(ซม.) 
ยาวเมลด็ 

(ซม.) 
    TSS     

(o บริกซ์) 
นน.เนื อ 

 (ก.) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 1.47b 1.36b 1.42b 18.37b 7.11a 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 1.42b 1.32b 1.38b 18.50b 6.83ab 

พ่นสาร NAA 1.46b 1.34b 1.40b 19.03a 6.43b 

พ่นสาร uniconazole 1.64a 1.42a 1.47a 19.28a 7.12a 

F-test ** ** ** ** ** 
CV (%) 19.59 10.51 10.34 6.55 27.90 

     หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในคอลัมนเ์ดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกนัไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ p<0.05 และ p<0.01 
 

2.2.3 แปลงของนายสนั่น  หอยแก้ว  ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ล าพูน 
กรรมวิธีทดสอบท าให้จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 แตกต่างกันทางสถิติ การ

พ่นละอองเกสรตัวผู้มีผลต่อจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุด 79.9 ผลต่อช่อผล ในขณะที่การพ่น NAA มีจ านวน
ผลต่อช่อผลต่ าสุด 61.3 ผลต่อช่อผล ส่วนการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและการพ่นสาร uniconazole 
มีจจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล 63.5 และ 69.2 ผลต่อช่อผล ตามล าดับ (ตารางที่ 11)  

จ านวนผลต่อช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลงหรือหลุดร่วงอย่างต่อเนื่องและแตกต่างกันทางสถิติ 
เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 มีจ านวนผลต่อช่อผลที่เหลืออยู่แตกต่างกันทางสถิติ การพ่น
ละอองเกสรตัวผู้มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตสูงสุด 46.1 ผลต่อช่อผล ขณะที่การพ่นสาร NAA มี
จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตต่ าสุด 33.8 ผลต่อช่อผล  ส่วนการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช
และการพ่นสาร uniconazole มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเก่ียวผลผลิต 36.6 และ 35.5 ผลต่อช่อผล ตามล าดับ 
(ตารางที่ 11) หรือมีจ านวนผลเหลือต่อช่อผลร้อยละ 51.13-57.6 (ภาพที่ 18) รายละเอียดจ านวนช่อผลตั งแต่ติด
ผลจนเก็บเกี่ยวแสดงในตารางที่ 11 
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ตารางท่ี 11  จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้และสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช  
                 แปลงนายสนั่น หอยแก้ว  ปี 2560 
 

กรรมวิธ ี
จ านวนผลต่อช่อผล 

24ส.ค. 30ส.ค 6ก.ย. 22ก.ย. 6ต.ค. 19ต.ค. 2พ.ย. 17พ.ย. 29พ.ย. 

ไม่พ่นสารไม่พ่นสารควบคุม
การเจรญิเติบโตพืช 63.5b 62.3b 58.9b 54.7b 47.0b 40.3b 38.0b 

 
35.3b 36.6b 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 79.9a 77.7a 75.7a 71.0a 64.4a 55.8a 52.5a 48.5a 46.1a 

พ่นสาร NAA 61.3b 58.2b 57.3a 52.7b 45.5b 38.6b 37.3b 35.5b 33.8b 

พ่นสาร uniconazole 69.2b 66.3b 63.8a 58.9b 51.1b 42.4b 39.6b 37.5b 35.5b 

F-test ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
CV (%) 37.77 38.84 38.90 38.90 39.13 40.41 41.17 40.74 51.49 

 หมายเหตุ  ค่าเฉลีย่ในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอกัษรเหมือนกันไม่แตกต่างกนัทางสถิติที่ระดับ p<0.01 

 

 
 

ภาพที่ 18 ร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิต แปลงนายสนั่น หอยแก้ว ปี 2560 
 

กรรมวิธีทดสอบท าให้คุณภาพผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติยกเว้นน  าหนักช่อผล การพ่นสาร 
NAA ท าให้มีน  าหนักผลต่อช่อผลสูงสุด คือ 294.35 กรัม การพ่นสาร NAA มีน  าหนักผลสูงสุด 9.21 กรัม น  าหนัก
เปลือกสูงสุด 1.72 กรัม น  าหนักเมล็ดสูงสุด 1.55 กรัม ปริมาณของแข็งที่ละลายน  าได้สูงสุด 20.55 องศาบริกซ์และ
น  าหนักเนื อสูงสุด 5.81 กรัม (ตารางที่ 14) รายละเอียดผลของกรรมวิธีทดสอบต่อคุณภาพผลแสดงในตารางที่ 14   
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ตารางท่ี 14  น  าหนักช่อผล และคุณภาพผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ พ่นสาร NAA และพ่นสาร uniconazole  
                   แปลงนายสนั่น หอยแก้ว ปี 2560 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันทีต่ามด้วยอกัษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ p<0.05 
 

กรรมวิธ ี
นน.ช่อผล  

(ก.) 
กว้างผล  
(ซม.) 

ยาวผล  
(ซม.) 

นน.ผล 
(ก.) 

นน.เปลือก  
(ก.) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 263.96 2.59a 2.32b 8.62b 1.58b 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 294.35 2.38b 2.18c 6.92c 1.25c 
พ่นสาร NAA 282.80 2.59a 2.37a 9.21a 1.72a 
พ่นสาร uniconazole 286.95 2.56a 2.31b 8.51b 1.61b 
F-test ns ** ** ** ** 
CV (%) 47.56 7.31 6.43 17.68 16.07 

กรรมวิธ ี
นน.เมลด็ 

 (ก.) 
กว้างเมล็ด 

 (ซม.) 
ยาวเมลด็ 

(ซม.) 
TSS 

(o บริกซ์) 
นน.เนื อ 

(ก.) 
ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 1.43b 1.262c 1.232c 20.47a 5.61ab 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 1.25d 1.273bc 1.269b 18.54b 4.41c 
พ่นสาร NAA 1.55a 1.295ab 1.306a 20.55a 5.81a 
พ่นสาร uniconazole 1.38c 1.304a 1.307a 20.20a 5.52b 
F-test ** ** ** ** ** 
CV (%) 13.47 8.29 8.95 11.04 23.20 
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3. การทดสอบปี 2561 
3.1 สภาพภูมิอากาศ 

              ปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่มีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 18.0องศาเซลเซียส เดือนมกราคม 2561 โดยวันที่ 
31 มกราคม 2561 มีอุณหภูมิต่ าสุด 12.5 องศาเซลเซียส ส่วนเดือนเมษายน 2561 มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.9 

องศาเซลเซียส โดยวันที่ 14 เมษายน 2561 มีอุณหภูมิสูงสุด 39.8 องศาเซลเซียส ปริมาณน  าฝนรวมทั งปี 984.2 
มิลลิเมตร โดยเดือนตุลาคม 2561 มีปริมาณน  าฝนสูงสุด 214.6 มิลลิเมตร แต่มกราคม 2561 จนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 มีฝนตกน้อยมาก (ภาพที่ 19) เดือนธันวาคม 2561 มีความชื นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 91.5% ส่วน
เดือนมีนาคม 2561 มีความชื นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ย 32.3% (ภาพท่ี 20)  
 

 
ภาพที่ 19 อุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุด และปริมาณน  าฝนเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ที่ จ.เชียงใหม่  

 

 
 

ภาพที่ 20 ความชื นสัมพัทธ์เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ที่ จ.เชียงใหม่ 

ปี 2561 จังหวัดล าพูนมีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 17.3 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม 2561 โดยวันที่ 31 
มกราคม 2561 มีอุณหภูมิต่ าสุด 11.5 องศาเซลเซียส ส่วนเดือนมีนาคม 2561 มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 36.6 องศา
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เซลเซียส โดยวันที่ 7 มีนาคม 2561 มีอุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส ปริมาณน  าฝนรวมทั งปี 1,125.7 
มิลลิเมตร โดยเดือนพฤษภาคม 2561 มีปริมาณน  าฝนสูงสุด 265.6 มิลลิเมตร แต่มกราคม 2561 จนถึงเดือน
มีนาคม 2561 มีฝนตกน้อยมาก (ภาพท่ี 21) เดือนตุลาคม 2561 มีความชื นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 96.8% เดือน
มีนาคม 2561 มีความชื นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ย 31.8% (ภาพที่ 22)  
 

 
ภาพที่ 21 อุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุด และปริมาณน  าฝนเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ของจ.ล าพูน 
 

 
ภาพที่ 22 ความชื นสัมพัทธ์เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ของจ.ล าพูน 

3.2 ผลการทดสอบ 
ปี 2561 ด าเนินการทดสอบที่แปลงล าไยเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 แปลง และจังหวัด

ล าพูน จ านวน  1 แปลง แปลงละ 3 ไร่ ได้แก่ 1) นายนิโรจน์  แสนไชย ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง 
จงัหวัดล าพูน  2) นายสมพร สิทธิชาติ ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 3) นายสวัสดิ์ บ ารุง
ยศ ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และ 4) น.ส.เทียมจันทร์ กันทา ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปฏิบัติงานทดสอบตามตารางท่ี 15  
   

ปี 2561 

ปี 2561 
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ตารางท่ี 15  การปฏิบัติงานทดสอบแปลงเกษตรกร ปี 2561 
 

เกษตรกร พ่นละอองเกสรตัวผู ้ พ่นสาร NAA พ่นสาร uniconazole 
ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 

นายนิโรจน์  แสนไชย 21 ก.พ. 61 22 ก.พ. 61 21 ก.พ. 61 27 ก.พ. 61 21 ก.พ. 61 27 ก.พ. 61 
นายสมพร สิทธิชาต ิ 7 ก.พ. 61  8 ก.พ. 61   7 ก.พ. 61 14 ก.พ. 61   7 ก.พ. 61 12 ก.พ. 61 
นายสวัสดิ์ บ ารุงยศ 27 ก.พ. 61 28 ก.พ. 61 21 ก.พ. 61 27 ก.พ. 61 14 ก.พ. 61 21 ก.พ. 61 
น.ส.เทียมจันทร์ กันทา 14 ก.พ. 61 15 ก.พ. 61 21 ก.พ. 61 27 ก.พ. 61 21 ก.พ. 61 27 ก.พ. 61 
นายอนันต์  มาตันบญุ 29 มี.ค. 61 30 มี.ค. 61 29 มี.ค. 61  4 เม.ย. 61 28 มี.ค. 61 4 เม.ย. 61 

 
การพ่นสาร uniconazole ท าให้แปลงเกษตรกร 3 รายมีจ านวนผลต่อช่อผลมากที่สุดได้แก่ 41.38 

41.03 27.18 ผลต่อช่อผล รองลงมาคือการพ่นละอองเกสรตัวผู้  สาร NAA และไม่พ่นสาร (ตารางท่ี 16)  
  

ตารางที่ 16 จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ สาร NAA และ uinconazole แปลงเกษตรกร ปี 
2561 
 

กรรมวิธ ี จ านวนผลต่อช่อผล 
นิโรจน์ แสนไชย สมพร สิทธิชาติ สวัสดิ์ บ ารุงยศ เทียมจันทร์ กันทา อนันต์ มาตันบุญ 

ไม่พ่นสาร 34.45b 14.48c 18.75b 25.85b 16.38b 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 39.48ab 43.73a 17.79b 36.76ab 34.33a 
พ่นสาร NAA  35.35b 29.38b 26.27a     42.64a 20.34b 
พ่นสาร uniconazole 41.38a 33.35b 27.18a 41.03a 16.88b 
F-test * ** ** * ** 
CV (%) 42.59 71.04 60.74 59.19 72.92 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในคอลัมนเ์ดียวกันท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไมแ่ตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ p<0.05 และ p<0.01 
 

3.2.1 แปลงนายนิโรจน์ แสนไชย ต. วังผาง อ. เวียงหนองล่อง จ. ล าพูน 
กรรมวิธีทดสอบท าให้จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในวันที่ 22 มีนาคม 2561 แตกต่างกันทางสถิติ 

การพ่นสาร uniconazole มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุด 41.38 ผลต่อช่อผล ในขณะที่การไม่พ่นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีจ านวนผลต่อช่อผลต่ าสุด 34.45 ผลต่อช่อผล ส่วนการพ่นสารละอองเกสรตัวผู้และ
การพ่นสาร NAA มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล 39.48 และ 35.35 ผลต่อช่อผล ตามล าดับ (ตารางท่ี 17)  

จ านวนผลต่อช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลงหรือหลุดร่วงอย่างต่อเนื่องและแตกต่างกันทาง
สถิติ ยกเว้นจ านวนผลต่อช่อผลในวันที่ 4 เมษายน 11 พฤษภาคมและ 24 พฤษภาคม 2561 เมื่อเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 มีจ านวนผลต่อช่อผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยการไม่พ่นสารควบคุม
การเจริญเติบโตพืช การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การพ่นสาร NAA และการพ่นสาร uniconazole มีจ านวนผลต่อ
ช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต 25.3 27.7 27.5 และ 30.2 ผลต่อช่อผล ตามล าดับ (ตารางท่ี 17) หรือมีจ านวนผล
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เหลือต่อช่อผลร้อยละ 62.80-97.81 (ภาพที่ 23) รายละเอียดจ านวนช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวแสดงใน
ตารางที่ 17 

 

ตารางท่ี 17 จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้และสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช  
                แปลงนายนิโรจน์ แสนไชย ปี 2561 
 

กรรมวิธ ี
จ านวนผลต่อช่อ 

22-มี.ค.61 29-มี.ค. 4เม.ย. 9เม.ย. 19เม.ย. 11พ.ค. 24พ.ค. 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 34.45b 34.30b 36.0 37.45b 34.68b 29.8 25.3 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 39.48ab 36.55ab 37.0 39.00b 36.63b 31.2 27.7 
พ่นสาร NAA  35.35b 34.17b 35.9 38.77b 35.88b 30.7 27.5 

พ่นสาร uniconazole  41.38a 41.92a 42.9 46.68a 45.38a 36.3 30.2 

F-Test * * ns * ** ns ns 
CV (%) 42.59 42.97 42.15 42.09 44.34 46.25 48.52 

  หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดยีวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับ p<0.05 และp<0.01 

 

 
 
ภาพที่ 23 ร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตแปลงนายนิโรจน์  แสนไชย ปี 2561 

 

กรรมวิธีทดสอบไม่มีผลต่อคุณภาพผลแต่ท าให้น  าหนักเมล็ด ความยาวเมล็ดและปริมาณของแข็งที่
ละลายน  าได้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การพ่นสาร NAA มีน  าหนักช่อผลสูงสุด คือ 195.39 กรัม 
การพ่นสาร uniconazole ท าให้มีน  าหนักเมล็ดสูงสุด 1.75 กรัมและมีปริมาณของแข็งที่ละลายน  าได้สูงสุด 
22.23 องศาบริกซ์ส่วนการพ่นละอองเกสรตัวผู้มีน  าหนักเนื อสูงสุด 7.26 กรัม (ตารางที่ 22) รายละเอียดผลของ
กรรมวิธีทดสอบต่อคุณภาพผลแสดงในตารางที่ 22 
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ตารางท่ี 22 น  าหนักช่อผล และคุณภาพผลหลังผลพ่นละอองเกสรตัวผู้และสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 
                แปลงนายนิโรจน์ แสนไชย  ปี 2561 
 

กรรมวิธ ี
น  าหนักช่อผล 

(ก.) 
กว้างผล  
(ซม.) 

ยาวผล 
(ซม.) 

นน.ผล 
 (ก.) 

นน.เปลือก 
(ก.) 

ไม่พ่นสารสารควบคุมการเจริญเติบโตพชื 154.15 27.93 25.06 10.40 1.71 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 195.26 28.12 25.17 10.58 1.65 
พ่นสาร NAA 195.39 28.02 25.18 10.48 1.69 
พ่นสาร uniconazole 188.57 28.05 24.80 10.54 1.69 
F-test ns ns ns ns ns 
CV (%) 53.76 6.61 5.85 16.42 13.98 

 

กรรมวิธ ี
นน.เมลด็ 

 (ก.) 
กว้างเมล็ด 

(ซม.) 
ยาวเมลด็  

(ซม.) 
TSS 

(oบริกซ์) 
นน.เนื อ 

 (ก.) 

ไม่พ่นสารสารควบคุมการเจริญเติบโตพชื 1.73a 14.39 15.27 21.06c 6.96 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 1.67b 14.18 15.06 21.58b 7.26 
พ่นสาร NAA 1.74a 14.36 15.25 22.00a 7.06 
พ่นสาร uniconazole 1.75a 14.28 14.90 22.23a 7.11 
F-test * ns * ** ns 
CV (%) 12.09 6.94 6.7 6.87 20.62 
  หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอกัษรเหมือนกันไม่แตกต่างกนัทางสถิติที่ระดับ p<0.05 และ p<0.01 
 

3.2.2 แปลงนายสมพร สิทธิชาติ ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
กรรมวิธีทดสอบท าให้จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในวันที่ 7 มีนาคม 2561 แตกต่างกันทางสถิติ การ

พ่นละอองเกสรตัวผู้มีผลต่อจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุด 43.73 ผลต่อช่อผล ในขณะที่การไม่พ่นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีจ านวนผลต่อช่อผลต่ าสุด 14.48 ผลต่อช่อผล ส่วนการพ่นสาร NAA และการพ่นสาร 
uniconazoleมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล 33.35 และ 29.38 ผลต่อช่อผล ตามล าดับ (ตารางที่ 18)  

จ านวนผลต่อช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลงหรือหลุดร่วงอย่างต่อเนื่องและแตกต่างกันทาง
สถิติ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีจ านวนผลต่อช่อผลที่เหลืออยู่แตกต่างกันทางสถิติ โดย
การพ่นละอองเกสรตัวผู้มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต 32.88 ผลต่อช่อผล ขณะที่การไม่พ่นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตต่ าสุด 10.78 ผลต่อช่อผล  ส่วนการพ่น
สาร NAA และการพ่นสาร uniconazole มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต20.60 และ 26.51 ผลต่อ
ช่อผล ตามล าดับ (ตารางที่ 18) หรือมีจ านวนผลเหลือต่อช่อผลร้อยละ 41.69-89.45 (ภาพที่ 24) รายละเอียด
จ านวนช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเก่ียวแสดงในตารางที่ 18 
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ตารางท่ี 18  จ านวนผลต่อช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้และพ่นสารควบคุม
การ 
                 เจริญเติบโตพืช แปลงนายสมพร สิทธิชาติ 2561 
 

กรรมวิธ ี
จ านวนผลต่อช่อ 

7มี.ค.61 21มี.ค. 28มี.ค. 5เม.ย. 19เม.ย. 11พ.ค. 24พ.ค. 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 14.48c 14.75c 14.73c 13.76c 12.95c 11.19c 10.78c 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 43.73a 45.38a 45.58a 42.66a 41.15a 34.37a 32.88a 

พ่นสาร NAA  29.38b 31.32b 29.78b 28.43b 27.53b 22.83b 20.60b 

พ่นสาร uniconazole  33.35b 38.38ab 39.60a 36.83a 35.65a 28.95ab 26.51b 

F-Test ** ** ** ** ** ** ** 
CV (%) 71.04 68.33 67.98 69.15 71.06 71.02 71.46 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในคอลัมนเ์ดียวกันท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไมแ่ตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ p<0.01 

 

 
 
ภาพที่ 24 ร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลถึงเก็บเก่ียวผลผลิต แปลงนายสมพร สิทธิชาติ ปี 2561 

 

กรรมวิธีทดสอบท าให้คุณภาพผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติยกเว้นความยาวเมล็ด การพ่น
ละอองเกสรตัวผู้ท าให้มีน  าหนักผลต่อช่อผลสูงสุด คือ 253.27 กรัม การพ่นสาร NAA ท าให้มีน  าหนักผลสูงสุด 
น  าหนักเปลือกสูงสุดและน  าหนักเนื อสูงสุด คือ 10.44 1.87 และ 6.88 กรัม ตามล าดับ การไม่พ่นสารควบคุม
การเจริญเติบโตพืชมีน  าหนักเมล็ดสูงสุด 1.55 กรัม การพ่นสาร uniconazole มีปริมาณของแข็งท่ีละลายน  าได้
สูงสุด 19.23 องศาบริกซ์และน  าหนักเนื อสูงสุด 5.81 กรัม (ตารางท่ี 23) รายละเอียดผลคุณภาพผลหลังของ
การไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช การพ่นละอองเกสรตัวผู้และการพ่นสาร uniconazole แสดงใน
ตารางที ่23  
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ตารางท่ี 23 น  าหนักช่อผล และคุณภาพผลหลังผลพ่นละอองเกสรตัวผู้และสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 
แปลงนายสมพร สิทธิชาติ ปี 2561 

 

กรรมวิธ ี
น  าหนักช่อผล 

(ก.) 
กว้างผล  
(ซม.) 

ยาวผล 
(ซม.) 

นน.ผล 
 (ก.) 

นน.เปลือก 
(ก.) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 102.68c 2.81a 2.48a 10.26a 1.90a 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 253.27a 2.72b 2.39b 9.58b 1.51b 

พ่นสาร NAA 182.82b 2.81a 2.49a 10.44a 1.87a 

พ่นสาร uniconazole 227.45ab 2.69b 2.38b 9.23b 1.44b 
F-test ** ** ** ** ** 

CV (%) 70.17 8.15 7.11 3.38 18.94 

 

กรรมวิธ ี
นน.เมลด็ 

 (ก.) 
กว้างเมล็ด 

(ซม.) 
ยาวเมลด็ 
 (ซม.) 

TSS 
(oบริกซ์) 

นน.เนื อ 
 (ก.) 

ไม่พ่นสารสารควบคุมการเจริญเติบโตพชื 1.72a 1.44a 14.18 18.25c 6.64ab 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 1.55b 1.39bc 14.20 18.68b 6.52ab 

พ่นสาร NAA 1.69a 1.42ab 14.07 18.67b 6.88a 

พ่นสาร uniconazole 1.50b 1.37c 13.91 19.23a 6.28b 
F-test ** ** ns ** * 

CV (%) 17.91 7.89 10.18 8.06 24.84 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันทีต่ามด้วยอกัษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ p<0.05 และ p<0.01 
 

3.2.3 แปลงนายสวัสดิ์ บ ารุงยศ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
กรรมวิธีทดสอบท าให้จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในวันที่ 7 มีนาคม 2561 แตกต่างกันทางสถิติ การ

พ่นละอองเกสรตัวผู้มีผลต่อจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุด 43.73 ผลต่อช่อผล ในขณะที่การไม่พ่นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีจ านวนผลต่อช่อผลต่ าสุด 14.48 ผลต่อช่อผล ส่วนการพ่นสาร NAA และการพ่นสาร 
uniconazoleมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล 33.35 และ 29.38 ผลต่อช่อผล ตามล าดับ (ตารางที่ 18)  

จ านวนผลต่อช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลงหรือหลุดร่วงอย่างต่อเนื่องและแตกต่างกันทาง
สถิติ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีจ านวนผลต่อช่อผลที่เหลืออยู่แตกต่างกันทางสถิติ โดย
การพ่นละอองเกสรตัวผู้มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต 32.88 ผลต่อช่อผล ขณะที่การไม่พ่นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตต่ าสุด 10.78 ผลต่อช่อผล  ส่วนการพ่น
สาร NAA และการพ่นสาร uniconazole มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต20.60 และ 26.51 ผลต่อ
ช่อผล ตามล าดับ (ตารางที่ 18) หรือมีจ านวนผลเหลือต่อช่อผลร้อยละ 41.69-89.45 (ภาพที่ 24) รายละเอียด
จ านวนช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเก่ียวแสดงในตารางที่ 18 
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การพ่น uniconazole ท าให้จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุด คือ 27.18  ผล/ช่อผล เมื่อเทียบกับ
การพ่นสาร NAA ไม่พ่นสารและละอองเกสรตัวผู้ ซึ่งมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล 26.27 18.75 และ 17.79 
ผล/ช่อผล ตามล าดับ 

หลังจากติดผลในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ทุกกรรมวิธีจ านวนผลต่อช่อผลจะลดลงในวันที่ 30 มีนาคม 
2561 และเพ่ิมขึ น ยกเว้นการพ่น uniconazole ที่มีจ านวนผลเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 10 เมษายน 
2561 และจ านวนผลลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง  19 เมษายน 2561 จนถึงเก็บเก่ียวผล เมื่อเก็บเก่ียวผลผลิตใน
วันที่ 24 พ.ค. 61  เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 61 มี 17.58-29.18 ผลต่อช่อผล (ตารางที่ 19) หรือมีจ านวนผลที่เหลือ
ร้อยละ 47.83-86.98 (ภาพท่ี 25)  
 
ตารางท่ี 19 จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ สาร NAA และ uniconazole แปลงนายสวัสดิ์ 
บ ารุงยศ  

ปี 2561 
 

กรรมวิธ ี
จ านวนผลต่อช่อผล 

21มี.ค.61 30มี.ค. 5เม.ย. 10เม.ย. 19เม.ย. 4พ.ค. 18พ.ค. 30พ.ค. 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 18.75b 22.93b 25.07b 26.28c 25.73c 24.32c 23.23b 20.28c 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 17.79b 19.78b 22.65b 24.02c 23.65c 21.57c 20.35b 17.58c 

พ่นสาร NAA  26.27a 29.37a 33.88a 35.33b 34.38b 32.78b 30.86a 24.98b 

พ่นสาร uniconazole 27.18a 34.23a 37.88a 41.35a 40.87a 38.67a 35.28a 29.18a 

F-Test ** ** ** ** ** ** ** ** 
CV (%) 60.74 52.07 50.75 50.12 50.51 49.68 48.6 47.85 

 หมายเหตุ  ค่าเฉลีย่ในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอกัษรเหมือนกันไม่แตกต่างกนัทางสถิติที่ระดับ p<0.01 
 

 
 

ภาพที่ 25 ร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิต แปลงนายสวัสดิ์ บ ารุงยศ ปี 2561 
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กรรมวิธีทดสอบท าให้คุณภาพผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติยกเว้นน  าหนักเปลือก น  าหนัก
เมล็ดและความยาวเมล็ด การพ่นสาร uniconazole ท าให้น  าหนักผลต่อช่อสูงสุด 229.26 กรัม ปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายน  าได้สูงสุด 20.88 องศาบริกซ์ และน  าหนักเนื อสูงสุด 7.59 กรัม (ตารางที่ 24) รายละเอียด
ผลคุณภาพผลหลังของการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช การพ่นละอองเกสรตัวผู้และการพ่นสาร 
uniconazole แสดงในตารางที่ 24  
 
ตารางท่ี 24 น  าหนักช่อผล และคุณภาพผลหลังผลพ่นละอองเกสรตัวผู้และสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช  
                แปลงนายสวัสดิ์ บ ารุงยศ ปี 2561 
 

กรรมวิธ ี
น  าหนักช่อผล  

(ก.) 
กว้างผล  
(ซม.) 

ยาวผล  
(ซม.) 

นน.ผล 
 (ก.) 

นน.เปลือก 
(ก.) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 160.77b 2.80b 2.47bc 10.56b 1.84 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 148.07b 2.87a 2.54a 10.90ab 1.85 

พ่นสาร NAA 207.01a 2.83ab 2.45c 10.85ab 1.88 

พ่นสาร uniconazole 229.26a 2.86a 2.51ab 11.13a 1.83 
F-test ** * ** ns ns 
CV (%) 53.13 7.2 6.75 16.31 14.27 

 

กรรมวิธ ี
นน.เมลด็  

(ก.) 
กว้างเมล็ด  

(ซม.) 
ยาวเมลด็ 

(ซม.) 
TSS  

(oบริกซ์) 
นน.เนื อ  

(ก.) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 1.68 1.41b 1.49 20.03b 7.04b 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 1.70 1.44a 1.52 19.72b 7.36ab 
พ่นสาร NAA 1.72 1.42ab 1.52 20.67a 7.25ab 
พ่นสาร uniconazole 1.71 1.43a 1.49 20.88a 7.59a 
F-test ns * ns ** * 
CV (%) 14.27 6.2 7.84 7.79 19.79 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันทีต่ามด้วยอกัษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ p<0.05 และ p<0.01 
 

3.2.4 แปลงน.ส.เทียมจันทร์ กันทา ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
กรรมวิธีทดสอบท าให้จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในวันที่ 7 มีนาคม 2561 แตกต่างกันทางสถิติ การ

พ่นละอองเกสรตัวผู้มีผลต่อจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุด 43.73 ผลต่อช่อผล ในขณะที่การไม่พ่นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีจ านวนผลต่อช่อผลต่ าสุด 14.48 ผลต่อช่อผล ส่วนการพ่นสาร NAA และการพ่นสาร 
uniconazoleมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล 33.35 และ 29.38 ผลต่อช่อผล ตามล าดับ (ตารางที่ 18)  

จ านวนผลต่อช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลงหรือหลุดร่วงอย่างต่อเนื่องและแตกต่างกันทาง
สถิติ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีจ านวนผลต่อช่อผลที่เหลืออยู่แตกต่างกันทางสถิติ โดย
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การพ่นละอองเกสรตัวผู้มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต 32.88 ผลต่อช่อผล ขณะที่การไม่พ่นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตต่ าสุด 10.78 ผลต่อช่อผล  ส่วนการพ่น
สาร NAA และการพ่นสาร uniconazole มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต20.60 และ 26.51 ผลต่อ
ช่อผล ตามล าดับ (ตารางที่ 18) หรือมีจ านวนผลเหลือต่อช่อผลร้อยละ 41.69-89.45 (ภาพที่ 24) รายละเอียด
จ านวนช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเก่ียวแสดงในตารางที่ 18 

การพ่นลองเกสรตัวผู้ สาร NAA และ uniconazole ท าให้จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลแตกต่างกันทาง
สถิติ การพ่นสาร NAA ท าให้มีจ านวนผลต่อช่อผลไม่แตกต่างกับการพ่นสาร uniconazole แต่แตกต่างทาง
สถิติกับการพ่นละอองเกสรตัวผู้และไม่พ่นสาร โดยมีจ านวนผลเมื่อเริ่มติดผลในวันที่ 8 มี.ค. 2561 เท่ากับ 
41.03 36.76 และ 25.85 ผลต่อช่อผล ตามล าดับ (ตารางท่ี 20) 

หลังจากติดผลในวันที่ 8 มีนาคม 2561 กรรมวิธีไม่พ่นสาร และพ่นสาร uniconazole มีจ านวนผล
เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 และลดลงจนถึงเก็บเกี่ยว แต่การพ่นละอองเกสรตัวผู้และ
สาร NAA จ านวนผลหลังติดผลจะลดลงและเพ่ิมขึ นสูงสุดในวันที่ 10 เมษายน 2561 และลดลงจนถึงเก็บเกี่ยว 
เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตพบว่าการพ่นสาร uniconazole มีจ านวนผลต่อช่อผลไม่แตกต่างกับการพ่นสาร NAA ซึ่ง
มีจ านวนช่อผลต่อช่อ 24.42 และ 25.77 ผลต่อช่อผล ตามล าดับ แต่แตกต่างกับการพ่นละอองเกสรตัวผู้และ
ไม่พ่นสาร ซึ่งมีจ านวนผลต่อช่อผล 21.68 และ 19.25 ผลต่อช่อผล  ตามล าดับ (ตารางท่ี 20) หรือมีจ านวนผล
ที่เหลือร้อยละ 55.82-76.80 (ภาพท่ี 26 )  

 
ตารางท่ี 20 จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ สาร NAA และ uniconazole แปลงเทียมจันทร์ กัน
ทา  
                 ป ี2561 
 

กรรมวิธ ี
จ านวนผลต่อช่อ 

8มี.ค.61 21มี.ค. 30มี.ค. 5เม.ย. 10เม.ย. 4พ.ค. 18พ.ค. 30พ.ค. 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 25.85b 28.45b 29.69b 29.75c 32.02b 27.42c 22.50c 19.25b 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 36.76ab 33.07ab 35.00ab 34.71bc 36.64ab 30.36bc 25.46bc 21.68ab 

พ่นสาร NAA  42.64a 36.17a 38.30a 38.95ab 41.25a 35.25ab 28.93ab 24.42a 

  พ่นสาร uniconazole  41.03a 39.13a 40.62a 43.23a 44.37a 38.57a 31.29a 25.77a 

F-Test * * ** ** * ** * * 
CV (%) 59.19 59.63 52.12 54.18 57.14 58.03 56.73 56.35 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันทีต่ามด้วยอกัษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ p<0.05 และ p<0.01 
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ภาพที่ 26 ร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลถึงเก็บเก่ียวผลผลิต แปลงนางเทียมจันทร์ กันทา ปี 2561 
 

กรรมวิธีทดสอบท าให้คุณภาพผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติยกเว้นน  าหนักช่อผลและ
น  าหนักเมล็ด การพ่นสาร NAA ท าให้น  าหนักช่อผลสูงสุด 199.7 กรัม การพ่นสาร NAA ท าให้มีน  าหนักผล 
น  าหนักเปลือกและน  าหนักเนื อสูงสุด คือ 9.63 1.61 และ 6.72 กรัม ตามล าดับ การไม่พ่นสารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืชมีปริมาณของแข็งที่ละลายน  าได้สูงสุด 20.82 องศาบริกซ์ (ตารางที่ 25) รายละเอียดผลคุณภาพ
ผลหลังของการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช การพ่นละอองเกสรตัวผู้และการพ่นสาร uniconazole 
แสดงในตารางที ่25 
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ตารางท่ี 25 น  าหนักช่อผล และคุณภาพผลหลังผลพ่นละอองเกสรตัวผู้ สาร NAA และ 
uniconazole  
                แปลงนางเทียมจันทร์ กันทา  ปี 2561 
 

กรรมวิธ ี
น  าหนักช่อผล 

 (ก.) 
กว้างผล 
 (ซม.) 

ยาวผล 
 (ซม.) 

นน.ผล 
 (ก.) 

นน.เปลือก 
 (ก.) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 148.1 2.59ab 2.32ab 9.36b 1.51bc 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 181.3 2.65a 2.37a 9.63ab 1.54b 
พ่นสาร NAA 199.7 2.52b 2.23c 9.95a 1.61a 

พ่นสาร uniconazole 173.4 2.56b 2.30b 8.79c 1.47c 
F-test ns ** ** ** ** 
CV (%) 63.92 11.91 11.55 17.97 15.33 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันทีต่ามด้วยอกัษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ p<0.05 และ p<0.01 
 

3.2.5 แปลงนายอนันต์ มาตันบุญ ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
กรรมวิธีทดสอบท าให้จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในวันที่ 19 เมษายน 2561 แตกต่างกันทางสถิติ 

การพ่นละอองเกสรตัวผู้มีผลต่อจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุด 34.33 ผลต่อช่อผล ในขณะที่การไม่พ่นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีจ านวนผลต่อช่อผลต่ าสุด 16.38 ผลต่อช่อผล ส่วนการพ่นสาร NAA และการพ่นสาร 
uniconazole มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล 20.34 และ 16.88 ผลต่อช่อผล ตามล าดับ (ตารางที่ 21)  

จ านวนผลต่อช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลงหรือหลุดร่วงอย่างต่อเนื่องและแตกต่างกันทาง
สถิติ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 มีจ านวนผลที่เหลือในช่อผลแตกต่างกันทางสถิติ โดย
การพ่นละอองเกสรตัวผู้มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต 36.15 ผลต่อช่อผล ขณะที่การพ่นสาร NAA 
มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเก่ียวผลผลิตต่ าสุด 26.70 ผลต่อช่อผล  ส่วนการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชและการพ่นสาร uniconazole มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต 26.93 และ 30.28 ผลต่อช่อผล 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 21) หรือมีจ านวนผลเหลือต่อช่อผลร้อยละ 61.08-98.34 (ภาพที่ 26) รายละเอียดจ านวน
ช่อผลตั งแต่ติดผลจนเก็บเก่ียวแสดงในตารางที่ 21 
  

กรรมวิธ ี
นน.เมลด็ 

 (ก.) 
กว้างเมล็ด 

(ซม.) 
ยาวเมลด็  

(ซม.) 
TSS 

(oบริกซ์) 
นน.เนื อ 

 (ก.) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 1.62 1.33b 1.36b 20.82ab 6.22b 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 1.62 1.39a 1.40a 21.15a 6.47ab 
พ่นสาร NAA 1.62 1.34b 1.37ab 20.38c 6.72a 
พ่นสาร uniconazole 1.59 1.35b 1.35b 20.57bc 5.73c 
F-test ns ** * ** ** 
CV (%) 14.24 9.34 10.45 7.43 22.55 
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ตารางท่ี 21 จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ สาร NAA และ uniconazole แปลงนายอนันต์ มาตัน
บุญ  

ปี 2561 
 

กรรมวิธ ี
จ านวนผลต่อช่อผล 

19เม.ย.61 27เม.ย. 4พ.ค. 11พ.ค. 18พ.ค. 24พ.ค. 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 16.38b 25.08b 28.00b 27.57c 27.78bc 26.93b 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 34.33a 41.65a 39.57a 39.97a 39.67a 36.15a 

พ่นสาร NAA  20.34b 25.45b 27.77b 26.33c 26.20c 26.70b 

พ่นสาร uniconazole  16.88b 27.85b 33.02b 33.43b 33.20a      30.28b 

F-Test ** ** ** ** ** ** 
CV (%) 72.92 55.03 51.12 50.58 51.05 47.18 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันทีต่ามด้วยอกัษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ p<0.05 และ p<0.01 
 

 

 
 

ภาพที่ 27 ร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิต แปลงนายอนันต์ มาตันบุญ ปี 2561 
             กรรมวิธีทดสอบท าให้น  าหนักช่อผล ความกว้างผล น  าหนักผล  ปริมาณของแข็งท่ีละลายน  าได้และ
น  าหนักเนื อแตกต่างกันทางสถิติ แต่ความยาวผล น  าหนักเปลือก  ความกว้างเมล็ดและความยาวเมล็ดไม่
แตกต่างกันทางสถิติ การพ่นละอองเกสรตัวผู้มีน  าหนักช่อผลสูงสุด 220.93 กรัม การพ่นสารuniconazole มี
น  าหนักผลสูงสุด 11.89 กรัม การพ่นสาร NAA มีปริมาณของแข็งที่ละลายน  าได้สูงสุด 21.39 องศาบริกซ์ และ
การพ่นละอองเกสรตัวผู้มีน  าหนักเนื อสูงสุด 8.08 กรัม (ตารางท่ี 26) รายละเอียดผลของกรรมวิธีทดสอบต่อ
คุณภาพผลแสดงในตารางที่ 26 
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ตารางท่ี 26 น  าหนักช่อผลและคุณภาพผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ พ่นสาร NAA และพ่นสาร uniconazole  
                 แปลงนายอนันต์ มาตันบุญ ปี 2561 
 

กรรมวิธ ี
น  าหนักช่อผล 

(ก.) 
กว้างผล 
(ซม.) 

ยาวผล 
(ซม.) 

นน.ผล 
 (ก.) 

นน.เปลือก 
 (ก.) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 144.97bc 2.87b 2.54 11.21a 1.72 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 220.93a 2.95a 2.57 11.89a 1.67 
พ่นสาร NAA 138.41c 2.86b 2.52 10.99a 1.64 
พ่นสาร uniconazole 180.70b 2.88b 2.55 11.38ab 1.69 
F-test ** * ns * ns 
CV (%) 60.05 9.15 8.48 21.74 19.95 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันทีต่ามด้วยอกัษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ p<0.05 และ p<0.01 
 

          การติดผลหลังผสมเกสรของล าไยในสภาพธรรมชาตินั นแตกต่างกันระหว่างช่อดอกและต้น ปัจจัย
ส าคัญได้แก่ เพศดอก ดอกที่ได้รับการผสมเกสร และแมลงที่ช่วยผสมเกสรในสภาพธรรมชาติ (พาวินและคณะ 
2548) ดอกล าไยมี 2 ชนิด คือ ดอกตัวผู้และดอกกระเทยที่ท าหน้าที่เป็นดอกตัวเมียหรือดอกตัวเมีย สัดส่วน
ดอกเพศผู้และดอกสมบูรณ์เพศที่ท าหน้าที่ดอกเพศเมียในช่อดอกเดียวกันแตกต่างกันตามพันธุ์ การดูแลรักษา
สวนและอุณหภูมิในช่วงที่ช่อดอกพัฒนา ท าให้แต่ละปีมีสัดส่วนเพศดอกที่แตกต่างกัน  (นิพัฒน์ 2558) จึงท า
ให้จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในสภาพธรรมชาติของการทดสอบครั งนี ผันแปรตามสถานที่ทดสอบและปีที่
ด าเนินงาน 

การเพ่ิมจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลได้สูงสุดในการทดสอบครั งนี สอดคล้องกับการทดลองของ Nie 
et al (2001) ทีพ่บว่า การพ่นสาร uniconazole อัตรา 400 มิลลิกรัมต่อลิตร จ านวน 2 ครั ง เมื่อแทงช่อดอก
และก่อนดอกบานท าให้ผลผลิตล าไยพันธุ์ Shixia เพ่ิม 109%  ส่วนการพ่นสาร NAA ไม่สามารถเพ่ิมจ านวนผล
ต่อช่อผลเมื่อติดผลซึ่งแตกต่างจากผลการทดลองท่ีผ่านมาของ Yuan and Huang (1991) ที่พบว่า การพ่นสาร 
NAA อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อลิตรหลังดอกตัวเมียบาน 7 และ 17 วัน ท าให้ลิ นจี่พันธุ์ H-1224 ติดผลเพ่ิมขึ น 6 
เท่า  การตอบสนองต่อสาร NAA ที่แตกต่างกันนี อาจเกิดจากชนิดพืชและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

กรรมวิธ ี
นน.เมลด็  

(ก.) 
กว้างเมล็ด 

(ซม.) 
ยาวเมลด็ 

(ซม.) 
TSS 

(oบริกซ์) 
นน.เนื อ  

(ก.) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 2.12 1.40 1.49 20.91b 7.36b 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 2.13 1.41 1.48 21.39a 8.08a 
พ่นสาร NAA 2.09 1.39 1.47 21.38a 7.19b 
พ่นสาร uniconazole 2.13 1.40 1.48 21.06ab 7.56b 
F-test ns ns ns * ** 
CV (%) 21.46 9.74 10.59 7.29 26.03 
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การเตรียมความพร้อมของต้นล าไย เช่น การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย การให้น  า มีผลต่อการออกดอกของ
ล าไย โดยต้นที่เหมาะสมต่อการชักน าให้ออกดอกควรแตกใบใหม่อย่างน้อย 2 ชุด และใบชุดที่ 2 ก่อนให้สาร
อยู่ในระยะแก่เต็มที่หรือระยะเพสลาด นอกจากนี ความสมบูรณ์ของต้นล าไยก่อนการชักน าให้ออกดอก เช่น มี
การติดผลจ านวนมากในปีที่ผ่านมาท าให้อาหารที่สะสมในต้นไม่เพียงพอ มีผลท าให้ออกดอกและการบานของ
ดอกไม่พร้อมกัน และถึงแม้ว่าจะสามารถออกดอกได้แต่ก็มีโอกาสที่จะติดผลน้อยลงเนื่องจากการติดผล
จ าเป็นต้องใช้อาหารจ านวนมากและเกิดการแก่งแย่งอาหารระหว่างผลอ่อนในช่อเดียวกันหรือต้นเดียวกัน 
(นพดลและคณะ, 2543) โดยเฉพาะในปี 2561 ที่พบว่าจ านวนผลเพิ่มขึ นหลังจากการนับครั งแรก 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

9.1 ผลของกรรมวิธีทดสอบต่อจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลไม่แน่นอน ผันแปรตามสถานที่ทดสอบ
และปีท่ีด าเนินงาน อย่างไรก็ตามการพ่นสาร uniconazole อัตรา 400 มก./ล. จ านวน 2 ครั งเมื่อเริ่มแทงช่อ
ดอกและก่อนดอกบาน มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลได้สูงสุด และสูงกว่าการพ่นละอองเกสร
ตัวผู้ และการพ่นสาร NAA ร้อยละ 3.4-37.7  

9.2 เกษตรกรควรมีการเตรียมความพร้อมของต้น เช่น การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยและการให้น  าที่ดีเพ่ือ
เพ่ิมการติดผลตลอดจนเพิ่มคุณภาพการผลิตล าไย 

 9.3 ควรศึกษาวิจัยการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิดใหม่ หรือการใช้สารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืชหลายชนิดร่วมกัน 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

เกษตรกรสามารถน าเทคโนโลยีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพ่ือเพ่ิมการติดผลไปปรับใช้

ร่วมกับเทคโนโลยีอ่ืนๆ ของกรมวิชาการเกษตรในการผลิตล าไยคุณภาพ 

 

11. ค าขอบคุณ  

ขอขอบคุณนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย เกษตรกรผู้ร่วมโครงการที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการท างาน

วิจัยในพื นทีจ่นงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

12. เอกสารอ้างอิง  

นพดล จรัสสัมฤทธิ์ พาวิน มะโนชัย และวินัย วิริยะอลงกรณ์. การควบคุมการออกดอกของล าไย ใน การผลิต
ล าไย. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล าไยและลิ นจี่. ศูนย์วิจัยและพัฒนาล าไยและลิ นจี่. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 128 หน้า. 
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