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5. บทคัดย่อ    

การทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพ่ือเพ่ิมการติดผลของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ด าเนินการระหว่างปี 
พ.ศ. 2559-2561 ในแปลงเกษตรกรที่จังหวัดเชียงใหม่และพะเยา กรรมวิธีทดสอบ ได้แก่ 1) การไม่พ่นสารควบคุม
การเจริญเติบโตพืช 2) การพ่นละอองเกสรตัวผู้ในสารละลายน้ าตาลทรายขาว 5 กิโลกรัมต่อน้ า 100 ลิตร 2 ครั้ง
ติดต่อกัน 2 วันเมื่อดอกตัวเมียบาน 3) การพ่นสาร NAA อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อลิตร 2 ครั้ง 4) การควั่นกิ่งแขนง
แบบวงสปริงเมื่อดอกบาน และ 5) การพ่นสาร uniconazole อัตรา 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 2 ครั้งเมื่อแทงช่อดอก
และก่อนดอกบาน  ผลการทดสอบพบว่า กรรมวิธีทดสอบมีผลต่อจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล แต่ประสิทธิภาพไม่
คงท่ีและผันแปรตามสถานที่หรือปีที่ด าเนินงาน การควั่นกิ่งแขนงแบบวงสปริงท าให้มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล
สูงสุดและสูงกว่าการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 1.12-1.22 เท่า การพ่นสาร uniconazole และการพ่น
ละอองเกสรตัวผู้เพ่ิมจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลมากกว่าการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 0.54 และ 
0.14 เท่า ตามล าดับ กรรมวิธีทดสอบมีผลต่อจ านวนผลที่เหลือในช่อผลตั้งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิตและ
คุณภาพผล แต่ประสิทธิภาพผันแปรตามสถานที่และปีที่ด าเนินงานเช่นกัน 
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Abstract 

 Testing on plant growth regulators to increasing fruit set of lychee cv. Hong Huay was 
conducted during 2016-2018 in Chiang Mai and Phayao provinces.  Experiment treatments were 
1) no spraying plant growth regulators 2) spraying pollen grain in 5% sugar solution 2 times 
continuously for 2 days at blooming 3) spraying NAA at 10 ml.L-1 for 2 times at 7 and 14 days after 
blooming 4) spiral cincturing at blooming and 5) spraying uniconazole at 400 ml.L-1 for 2 times at 
flowering and before blooming. Results showed that experimental treatments significantly 
affected to a number of fruit per panicle at fruit set staget. But effects were uncertain and varied 
according to locations and years. The spiral cincturing trended to have the highest number of 
fruits per panicle and also had more number of fruit per panicle than no spraying treatment about 
1.12-1.22 times. Spraying uniconazole and spraying pollen grain increased number of fruit per 
panicle more than no spraying treatment about 0.54 and 0.14 times, respectively. Experimental 
treatments affect to fruit retention and fruit quality but the efficiency also varied according to 
locations and years.   

 
6. ค าน า   

ลิ้นจี่เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคเหนือ แหล่งปลูกที่ส าคัญคือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และ
พะเยา พันธุ์ที่ปลูกมาก ได้แก่ พันธุ์ฮงฮวย และจักรพรรดิ ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศหนาวและกึ่งหนาว  
แตเ่กษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ยังประสบปัญหาด้านการผลิต ได้แก่ การออกดอกติดผลไม่สม่ าเสมอ บางปีไม่ออกดอกหรือ
ออกดอกน้อยท าให้การติดผลน้อยมาก เนื่องจากสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนสูง คุณภาพผลผลิตยังมีความ
แปรปรวนสูง มีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐานส่งออกได้น้อย ปัญหาผลร่วงสะสมตั้งแต่ผลขนาดเล็กจนถึงผลโตท าให้
จ านวนผลต่อช่อน้อยหรือผลผลิตต่ า จึงมีแนวความคิดใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพ่ือเพ่ิมการติดผลลิ้นจี่  

ที่ผ่านมามีผลงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมการติดผลในลิ้นจี่ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ปรีชาและคณะ (2530) พบว่า 
การพ่นช่อดอกลิ้นจี่ฮงฮวยด้วยสาร GA3 อัตรา 20 มิลลิกรัมต่อลิตรท าให้ติดผล 24.1% ในขณะทีไ่ม่พ่นสารควบคุม
การเจริญเติบโตพืชติดผลเพียง 13.1%  พาวินและคณะ (2545) พบว่า การควั่นกิ่งลิ้นจี่ฮงฮวยเดือนตุลาคมท าให้
จ านวนผลต่อช่อผลเพ่ิมขึ้น 3 เท่า อย่างไรก็ตาม Menzel (1983) กล่าวว่าผลการทดลองดังกล่าวอาจไม่คงที่
เนื่องจากสภาพแวดล้อมในบางปี ที่แตกต่างกัน   Yuan and Huang (1991) รายงานว่า การพ่นสาร 1-
Naphthaleneacetic acid (NAA) อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อลิตรหลังดอกตัวเมียบาน 7 และ 17 วัน ท าให้ลิ้นจี่พันธุ์ 
H-1224 ติดผลเพ่ิมขึ้น 6 เท่า  Nie et al (2001) พบว่า การพ่นสาร uniconazole อัตรา 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 
จ านวน 2 ครั้ง เมื่อแทงช่อดอกและก่อนดอกบานท าให้ผลผลิตล าไยพันธุ์ Shixia เพ่ิม 109% นอกจากนีก้ารพ่นสาร 
3 , 5, 6-trichloro-2-pyridyl-oxycetic acid (3, 5, 6-TPA) อัตรา 20-25 มิลลิกรัมต่อลิตรท าให้ลิ้นจี่ พันธุ์  
Mauritius (Stern and Gazit, 1997) และ พันธุ์ Heiye (Stern et al., 2001) ติดผลมากขึ้น อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบัน 2, 4, 5-TP จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ในการเกษตรของประเทศไทยแล้ว ถ้ามีการน าเทคโนโลยีที่



ประสบความส าเร็จเหล่านั้นมาทดสอบหรือพัฒนาในแปลงเกษตรกรหรือแหล่งปลูกที่ส าคัญในสภาพแวดล้อม
ภาคเหนือตอนบน จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลิ้นจี่ ท าให้ลิ้นจี่มีคุณภาพ 
ช่วยลดปัญหาราคาตกต่ าและเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 
 
7. วิธีด าเนินการ 
    อุปกรณ์ 

1. ต้นลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย  
2. สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช ได้แก่ 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) และ uniconazole 
3. ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี เช่น ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 46-0-0 0-52-34 และ 13-13-21  
4. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เช่น คาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน เมตาแลกซิลและก ามะถันผง  
5. อุปกรณ์ เช่น เครื่องพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบเครื่องยนต์สะพายหลัง เลื่อยตัดแต่งกิ่ง ดิจิตอล

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้และแผ่นเทียบสี    
    วิธีการ 
การทดสอบปี 2559  
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 7 ซ้ า ใช้ 1 ต้นต่อหน่วยทดลอง มี 3 กรรมวิธี คือ 

กรรมวิธีที่ 1 ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 
กรรมวิธีที่ 2 พ่นละอองเกสรตัวผู้ที่ได้จากช่อดอกตัวผู้ 10 ช่อในสารละลาย 5% น้ าตาลทรายขาว 
  (5 กก./น้ า 100 ล.) เมื่อดอกตัวเมียบาน 
กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร NAA อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อลิตร จ านวน 2 ครั้ง หลังดอกบาน 7 และ 14 วัน  

การทดสอบปี 2560 
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 5 ซ้ า ใช้ 1 ต้นต่อหน่วยทดลอง มี 4 กรรมวิธี คือ 

กรรมวิธีที่ 1 ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 
กรรมวิธีที่ 2 พ่นละอองเกสรตัวผู้ที่ได้จากช่อดอกตัวผู้ 10 ช่อในสารละลาย 5% น้ าตาลทรายขาว 

     (5 กก./น้ า 100 ล.) เมื่อดอกตัวเมียบานจ านวน 2 ครั้ง ติดกัน 2 วัน 
กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร NAA อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อลิตร จ านวน 2 ครั้ง หลังดอกบาน 7 และ 14 วัน  
กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่งแขนงแบบวงสปริง (spiral cincturing) เมื่อดอกบาน 

การทดสอบปี 2561 
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า ใช้ 1 ต้นต่อหน่วยทดลอง มี 5 กรรมวิธี คือ 

กรรมวิธีที่ 1 ไมพ่่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 
กรรมวิธีที่ 2 พ่นละอองเกสรตัวผู้ที่ได้จากช่อดอกตัวผู้ 10 ช่อในสารละลาย 5% น้ าตาลทรายขาว  

     (5 กก./น้ า 100 ล.) เมือ่ดอกตัวเมียบานจ านวน 2 ครั้งติดกัน 2 วัน 
กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร NAA อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อลิตร จ านวน 2 ครั้ง หลังดอกบาน 7 และ 14 วัน  
กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่งแขนงแบบวงสปริง (spiral cincturing) เมื่อดอกบาน 



กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร uniconazole อัตรา 400 มิลลิกรัมต่อลิตร จ านวน 2 ครั้ง เมื่อแทงช่อดอกและก่อน
ดอกบาน  

 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. เลือกแปลงลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยใน จ.เชียงใหม่ และ จ.พะเยา ทีอ่ายุต้นหรือขนาดทรงพุ่มใกล้เคียงกัน 
2. ปฏิบัติดูแลรักษา เช่น หลังเก็บเกี่ยวผลจึงตัดแต่งกิ่งแบบเปิดกลางทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร 

46-0-0+15-15-15 อัตรา 1+1 กิโลกรัมต่อต้น งดให้น้ าช่วงก่อนออกดอกและเริ่มให้น้ าอีกครั้งเมื่อดอกบานจนเก็บ
เกี่ยวผล เมื่อติดผลแล้วจึงใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ เชน่ 
หนอนกัดกินใบ แมงค่อมทอง และไรก ามะหยี่  โดยตัดส่วนที่ถูกท าลายออกและพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชตาม
ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร 

3. เลือกต้นทดสอบที่มีขนาดทรงพุ่มใกล้เคียงกันและออกดอกมากกว่า 80% ของทรงพุ่ม 
4. เก็บช่อดอกตัวผู้ที่เพ่ิงบานในตอนบ่ายจ านวน 10 ช่อ ใส่ถุงพลาสติกใส น าช่อดอกเหล่านั้นไปเก็บไว้ในที่

ร่มที่อุณหภูมิห้อง เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นจึงน าละอองเกสรตัวผู้จากช่อดอกเหล่านั้นผสมกับสารละลายน้ าตาลทรายขาว 5 
กิโลกรัมต่อน้ า 100 ลิตร (ภาพท่ี 1) แล้วพ่นเมื่อดอกบานจ านวน 2 ครั้ง ติดต่อกัน 2 วัน 

5. พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชตามกรรมวิธีทดสอบเมื่อดอกเพศเมียบาน โดยใช้เครื่องพ่นสาร
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบเครื่องยนต์สะพายหลัง ป้องกันการฟุ้งกระจายโดยใช้ผ้าพลาสติกเป็นฉากกั้นระหว่างต้น
ทดลอง (ภาพท่ี 2)  

6. พ่นละอองเกสรตัวผู้และสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชด้วยเครื่องพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบ
เครื่องยนต์สะพายหลัง ป้องกันการฟุ้งกระจายของสารโดยใช้ผ้าพลาสติกเป็นฉากกั้นระหว่างต้นทดลอง (ภาพท่ี 2) 

 7.  ควั่นกิ่งแขนงแบบวงสปริง (spiral cincturing) เมื่อดอกบาน (ภาพท่ี 3) 
   8. สุ่มผูกป้ายช่อดอกจ านวน 10 ช่อต่อต้น จ านวน 5 ต้นและสุ่มผูกเส้นด้ายผลในช่อผลที่เลือกไว้ 

จ านวน 2 ผลต่อช่อผล 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 การเก็บช่อดอกตัวผู้ (ก) และการเตรียมสารละลายละอองเกสรตัวผู้ (ข)  

ก ข 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ระยะดอกตัวเมียบาน (ก) และการพ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช (ข) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การควันกิ่งแขนงแบบวงสปริง  

การบันทึกข้อมูล 
         - วันที่ปฏิบัติงาน วันออกดอก ติดผลและเก็บเกี่ยวผลผลิต  
         - จ านวนผลต่อช่อผลทุก 7 วัน ตั้งแต่ติดผลจนเก็บเกี่ยวผลผลิต  
         - น้ าหนักผล ความกว้างผล ความยาวผล ความกว้างเมล็ด ความยาวเมล็ด น้ าหนักเมล็ด สีเปลือกและ
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (TSS) เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต (ภาพที่ 4) โดยสุ่มผลมาจ านวน 2 ผลต่อช่อ รวมเป็น 
20 ผลต่อต้น 

- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และปริมาณน้ าฝน 
 
 
 
 
  

ก ข 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 การบันทึกขนาดผล สีเปลือกผล ขนาดเมล็ดและปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ เมื่อเก็บเก่ียวผลผลิต 
 
- เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลาด าเนินงาน               เริ่มต้น ปี 2559 สิ้นสุด ปี 2561 
   สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล จังหวัดเชียงใหม่ และพะเยา 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การทดสอบปี 2559 
1.1 สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 มีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 15.0 องศาเซลเซียส ใน
เดือนมกราคม 2559 โดยวันที่ 26 มกราคม 2559 มีอุณหภูมิต่ าสุด 10.0 องศาเซลเซียส ส่วนเดือนเมษายน 2559 
มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 39.9 องศาเซลเซียส โดยวันที่ 15 และ 28 เมษายน 2559 มีอุณหภูมิสูงสุด 41.6 องศา
เซลเซียส ปริมาณน้ าฝนรวมทั้งปี 1,103.6 มิลลิเมตร โดยเดือนมิถุนายน 2559 มีปริมาณน้ าฝนสูงสุด 236.1 
มิลลิเมตร แต่เดือนมีนาคม 2559 ไม่มีฝนตก (ภาพท่ี 5) เดือนกันยายน 2559 มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 94% 
ส่วนเดือนเมษายน 2559 มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ย 29% (ภาพท่ี 6) 
 



 
 

ภาพที่ 5 อุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุด และปริมาณน้ าฝนเดือนตุลาคม 2558–กันยายน 2559 ทีอ่.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 

 

ภาพที่ 6 ความชื้นสัมพัทธ์เดือนตุลาคม 2558–กันยายน 2559 ที่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
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1.2 ผลการทดสอบ 
1.2.1 แปลงนายผัด ชุ่มเขียว ต. แม่สูน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 

ด าเนินการทดสอบที่แปลงลิ้นจี่เกษตรกร 1 แปลง ในจังหวัดเชียงใหม่ แปลงละ 3 ไร่ ได้แก่ นายผัด ชุ่ม
เขียว ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปฏิบัติงานทดสอบตามตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1 การปฎิบัติงานทดสอบแปลงนายผัด ชุ่มเขียว ปี 2559 
 

การปฏิบัติงาน วัน-เดือน-ปี 

พ่นละอองเกสรตัวผู้ ครั้งท่ี 1 24 ม.ีค. 59 
พ่นละอองเกสรตัวผู้ ครั้งท่ี 2 25 ม.ีค. 59 
พ่นสาร NAA ครั้งท่ี 1 24 ม.ีค. 59 
พ่นสาร NAA ครั้งท่ี 2 31 ม.ีค. 59 
เก็บเกี่ยวผลผลิต 19 พ.ค. 59 

 
             ผลการทดสอบ พบว่า การพ่นละอองเกสรตัวผู้และการพ่นสาร NAA ไม่มีผลต่อจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อ
ติดผล การพ่นละอองเกสรตัวผู้มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในวันที่ 8 เมษายน 2559 สูงสุด 8.79 ผลต่อช่อผล 
การไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและการพ่นสาร NAA ซ่ึงมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล 7.71 และ 5.77 
ผลต่อช่อผล ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

จ านวนผลต่อช่อผลลดลงหรือหลุดร่วงอย่างต่อเนื่องและไม่แตกต่างกันทางสถิติในทุกกรรมวิธีตั้งแต่ติดผลจน
เก็บเกี่ยวผลผลิต (ภาพที่ 7)  เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 23 พ.ค. 2559 พบว่า จ านวนผลต่อช่อผลที่เหลืออยู่ของ
การไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช การพ่นละอองเกสรตัวผู้และการพ่นสาร NAA เท่ากับ 5.24 5.34 และ 
3.84 ผลต่อช่อผล ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) หรือมีจ านวนผลต่อช่อผลเหลือร้อยละ 60.75-67.96 ส่วนการไม่พ่นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีการหลุดร่วงของผลต่ าสุด คือ ร้อยละ 32.06 (ภาพท่ี 7) 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้และการพ่นสาร NAA แปลงนายผัด ชุ่มเขียว ปี 2559 
 

กรรมวิธ ี
จ านวนผลต่อช่อผล 

8 เม.ย.  15 เม.ย. 22 เม.ย. 29 เม.ย. 10 พ.ค.  16 พ.ค. 23 พ.ค. 
การไม่พ่นสารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืช 7.71 6.89 6.47 6.31 5.71 5.31 5.24 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 8.79 7.49 6.91 6.67 6.46 5.71 5.34 
พ่น NAA  5.77 5.2 4.96 4.86 4.57 4.31 3.84 
F-test ns ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 29.21 28.65 29.21 28.46 29.85 36.94 38.52 

หมายเหตุ  ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  
           



 

 
 

ภาพที่ 7 ร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลจนถึงเก็บเกี่ยวผล แปลงนายผัด ชุ่มเขียว ปี 2559 
 

การพ่นละอองเกสรตัวผู้และการพ่นสาร NAA ไม่มีผลต่อคุณภาพผล ยกเว้นน้ าหนักเมล็ดที่แตกต่างกันทาง
สถิติ การพ่นสาร NAA ท าให้มีน้ าหนักผล น้ าหนักเนื้อ น้ าหนักเปลือกและน้ าหนักเมล็ดสูงสุดคือ 18.62 12.20 2.75 
และ 3.66 กรัม ตามล าดับ การพ่นละอองเกสรตัวผู้ท าให้มีน้ าหนักผล น้ าหนักเนื้อ น้ าหนักเปลือกและน้ าหนักเมล็ด
ต่ าสุดคือ 17.23 11.22 2.70 และ 3.30 กรัม ตามล าดับ การพ่นละอองเกสรตัวผู้และการพ่นสาร NAA ท าให้มี
ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ 20.10 และ 19.39 องศาบริกซ์ ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
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ตารางท่ี 3 คุณภาพผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้และการพ่นสาร NAA แปลงนายผัด ชุ่มเขียว ปี 2559 
 

กรรมวิธ ี
ความกว้างผล 

(ซม.) 
ความยาวผล 

(ซม.) 
นน.ผล  
(ก.) 

นน.เปลือก 
 (ก.) 

นน.เนื้อ  
(ก.) 

ไม่พ่นสารควบคุมการจริญเติบโตพืช 2.96 3.38 18.04 2.72 11.98 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 2.96 3.41 17.23 2.70 11.22 
พ่น NAA  2.92 3.35 18.62 2.75 12.20 
F-test ns ns ns ns ns 
CV (%) 3.39 2.38 7.27 19.3 8.73 

 

กรรมวิธ ี
นน.เมลด็  

(ก.) 
% เนื้อ 

ความกว้าง
เมลด็ (ซม.) 

ความยาว
เมลด็ (ซม.) 

TSS 
(o Brix) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 3.34b 66.06 1.53 2.40 19.59 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 3.30b 65.06 1.58 2.35 20.10 
พ่น NAA  3.66a 64.95 1.59 2.40 19.39 
F-test * ns ns ns ns 

CV (%) 7.21 3.98 7.25 4.14 4.08 
หมายเหตุ  ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  
               * = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
                ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 
2. การทดสอบปี 2560 
2.1 สภาพภูมิอากาศ 
              สภาพภูมิอากาศของอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 มีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 17.7 องศาเซลเซียส 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 มีอุณหภูมิต่ าสุด 14.6 องศาเซลเซียส เดือนมีนาคม 2560 
มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37.0 องศาเซลเซียส โดยวันที่ 12 มีนาคม 2560 มีอุณหภูมิสูงสุด 39.0 องศาเซลเซียส 
ปริมาณน้ าฝนรวมทั้งปี 1,440.5 มิลลิเมตร โดยเดือนพฤษภาคม 2560 มีปริมาณน้ าฝนสูงสุด 411.4 มิลลิเมตร แต่
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนมนีาคม 2560 ไม่มีฝนตก (ภาพท่ี 8) ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีความชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 93% ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ าสุด 34% (ภาพท่ี 9) 
 



 
 

ภาพที่ 8 อุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุด และปริมาณน้ าฝน เดือนตุลาคม 2559–เดือนกันยายน 2560 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 

 
 

ภาพที่ 9 ความชื้นสัมพัทธ์เดือนตุลาคม 2559–เดือนกันยายน 2560 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 

2.2 ผลการทดสอบ 
ด าเนินการทดสอบที่แปลงเกษตรกร 2 แปลง ในจังหวัดเชียงใหม่ แปลงละ 3 ไร่ ได้แก่ 1) นายผัด ชุ่มเขียว 

ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) นายเลื่อน ปัญญา ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ปฎิบัติงานทดสอบตามตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 4 การปฏิบัติงานทดสอบในแปลงเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 
 

การปฏิบัติงาน 
วัน-เดือน-ปี 

ผัด ชุ่มเขียว เลื่อน ปัญญา 

พ่นละอองเกสรตัวผู้ ครั้งท่ี 1 15 ก.พ. 60 15 ก.พ. 60 
พ่นละอองเกสรตัวผู้ ครั้งท่ี 2 16 ก.พ. 60 16 ก.พ. 60 
พ่นสาร NAA ครั้งท่ี 1 16 ก.พ. 60 16 ก.พ. 60 
พ่นสาร NAA ครั้งท่ี 2 22 ก.พ. 60 22 ก.พ. 60 
ควั่นก่ิงแขนงแบบวงสปริง 14 ก.พ. 60 14 ก.พ. 60 
เก็บเกี่ยวผลผลิต 11 พ.ค. 60 6 พ.ค. 60 

 
การไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและการพ่นสาร NAA ท าให้มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลใน

แปลงเกษตรกรทั้ง 2 แปลงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีจ านวนผล
ต่อช่อผลเมื่อติดผล 19.35-21.77 ผลต่อช่อผล และการพ่นสาร NAA มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล 11.67-19.85 
ผลต่อช่อผล ส่วนการพ่นละอองเกสรตัวผู้ท าให้มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลต่ าสุดคือ 9.53-12.52 ผลต่อช่อผล 
(ตารางท่ี 5) 

 
ตารางที่ 5 จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและควั่นกิ่ง

แบบวงสปริงแปลงเกษตรกร ปี 2560 
 

กรรมวิธ ี
                             จ านวนผลต่อช่อผล 

ผัด ชุ่มเขียว เลื่อน ปัญญา 
การไม่พ่นสารควบคุมการเจรญิเตบิโตพืช 21.77a 19.35a 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 12.52b 9.53c 
พ่น NAA  19.85a 11.67bc 
ควั่นก่ิงแขนงแบบวงสปริง 14.98b 13.63b 
F-Test  ** ** 
CV (%)  63.87 60.55 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  
               ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  

 
2.2.1 แปลงของนายผัด ชุ่มเขียว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
  การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การพ่นสาร NAA และการควั่นกิ่งแบบวงสปริงมีจ านวนผลต่อช่อผลแตกต่างกันทาง
สถิติระหว่างวันที่ 14 มีนาคมถึงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หลังจากนั้นจ านวนผลต่อช่อผลไม่แตกต่างกันทางสถิติตั้งแต่
วันที่ 28 มีนาคม 2560 ถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 การไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชมี
จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุด 21.77 ผลต่อช่อผล ในขณะที่การพ่นละอองเกสรตัวผู้มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติด



ผลต่ าสุด 12.53 ผลต่อช่อผล ส่วนการพ่น NAA และการควั่นกิ่งแบบวงสปริงมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลเท่ากับ 
19.85 และ 14.98 ผลต่อช่อผล ตามล าดับ (ตารางที่ 6)  
 
ตารางท่ี 6 จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและควั่นกิ่งแบบ       วง

สปริงแปลงนายผัด ชุ่มเขียว ปี 2560 
 

กรรมวิธ ี
จ านวนผลต่อช่อผล 

14 มี.ค. 22 มี.ค. 28 มี.ค. 4 เม.ย. 11 เม.ย. 18 เม.ย. 25 เม.ย. 2 พ.ค. 6 พ.ค. 11 พ.ค. 

การไม่พ่นสารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืช 21.77a 11.67a 9.38 8.27 7.93 7.65 

 
7.45 

 
6.98 

 
6.55a 

 
6.30a 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 12.53b 8.23b 6.93 5.90 5.67 5.32 5.13 4.928 4.40b 3.95b 
พ่น NAA  19.85a 9.28ab 8.17 7.20 6.88 6.53 6.38 6.12 5.77ab 5.50ab 
ควั่นก่ิงแขนงแบบวงสปริง 14.98b 8.33b 7.18 6.37 6.23 5.78 5.55 5.22 4.50b 4.25b 
F-Test ** * ns ns ns ns ns ns * * 
CV (%) 63.87 76.89 81.64 82.05 83.56 83.70 84.45 82.54 85.07 87.24 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  
              * = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  
              ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 

การหลุดร่วงของผลในช่อผลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 7 วันแรกหลังติดผล จากนั้นการหลุดร่วงของผล
น้อยลงแต่ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเก็บเกี่ยวผลผลิต (ภาพที่ 10) กรรมวิธีทดสอบท าให้จ านวนผลที่เหลืออยู่ต่อช่อผล
หรือการหลุดร่วงของผลแตกต่างกันทางสถิติในบางช่วงเวลาหลังติดผล เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 11 พฤษภาคม 
2560 พบว่า การไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การพ่นสาร NAA และการควั่นกิ่งแบบ
วงสปริงมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แตกต่างกันทางสถิติ คือ 6.30 3.95 5.50 และ 4.25 ผลต่อช่อผล 
ตามล าดับ (ตารางที่ 6) หรือคิดเป็นจ านวนผลที่เหลืออยู่ในช่อผลร้อยละ 27.71-31.52 เทียบกับจ านวนผลต่อช่อผล
เมื่อติดผล (ภาพที่ 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาพที่ 10 ร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต แปลงนายผัด ชุ่มเขียว ปี 2560 
 

การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การพ่นสาร NAA และการควั่นกิ่งแบบวงสปริงไม่มีผลต่อความกว้างผลและความ
ยาวผล อย่างไรก็ตามการพ่นละอองเกสรตัวผู้ท าให้ผลมีความกว้างและความยาวสูงสุด 3.35 และ 3.66 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ส่วนการพ่นสาร NAA ท าให้ผลมีความกว้างและความยาวผลต่ าสุด 3.18 และ 3.48 เซนติเมตร 
ตามล าดับ การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การพ่นสาร NAA และการควั่นกิ่งแบบวงสปริงท าให้น้ าหนักผล น้ าหนักเปลือก
และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การพ่นละอองเกสรตัวผู้ท าให้มีน้ าหนักผล 
น้ าหนักเปลือกและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้สูงสุด คือ 25.77 กรัม  7.04 กรัม และ 20.18 องศาบริกซ์ 
ตามล าดับ การพ่นสาร NAA ท าให้มีน้ าหนักผลและน้ าหนักเปลือกต่ าสุด 21.08 และ 3.15 กรัม ตามล าดับ ส่วน
การไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและการควั่นกิ่งแบบวงสปริงมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ต่ าสุดเท่ากัน 
คือ 17.80 องศาบริกซ ์(ตารางท่ี 7) 
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กรรมวิธีควบคุม

พ่นละอองเกสรตัวผู้

พ่น NAA 

คว่ันกิ่งแขนงแบบวงสปริง



ตารางท่ี 7 คุณภาพผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและควั่นกิ่งแบบวงสปริงแปลง
นายผัด ชุ่มเขียว ปี 2560 

 

กรรมวิธ ี
ความกว้างผล 

(ซม.) 
ความยาวผล 

(ซม.) 
นน.ผล  
(ก.) 

นน.เปลือก   
(ก.) 

นน.เนื้อ  
  (ก.) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 3.33 3.63 21.34b 3.65b 13.71 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 3.35 3.66 25.77a 7.04a 14.44 
พ่น NAA  3.18 3.48 21.08b 3.15b 13.76 
ควั่นก่ิงแบบวงสปริง 3.21 3.64 21.84b 3.26b 14.55 
F-test ns ns ** ** ns 
CV (%) 11.30 11.67 20.28 72.16 25.45 

 

กรรมวิธ ี
นน.เมลด็ 

 (ก.) 
%  
เนื้อ 

ความกว้างเมลด็ 
(ซม.) 

ความยาวเมล็ด 
(ซม.) 

TSS 
(o Brix) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 3.97 64.36 1.62ab 2.51 17.80b 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 4.29 58.31 1.50b 2.44 20.18a 
พ่น NAA  4.16 62.83 1.57ab 2.41 17.82b 
ควั่นก่ิงแบบวงสปริง 4.03 65.46 1.70a 2.60 17.80b 
F-test ns ns * ns ** 
CV (%) 26.32 17.24 16.79 13.51 13.05 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  
              * = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  
              ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 

2.2.2 แปลงนายเลื่อน ปัญญา ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่   
  การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การพ่นสาร NAA และการควั่นกิ่งแบบวงสปริงมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช โดยการไม่พ่นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในวันที่ 14 มีนาคม 2560 สูงสุด 19.35 ผลต่อช่อผล 
ในขณะที่การพ่นละอองเกสรตัวผู้มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลต่ าสุด 9.53 ผลต่อช่อผล ส่วนการพ่นสาร NAA 
และการควั่นกิ่งแบบวงสปริงมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล 11.67 และ 13.63 ผลต่อช่อผล (ตารางท่ี 8) 
          จ านวนผลต่อช่อผลท่ีเหลืออยู่หลังติดผลหรือการหลุดร่วงของผลในช่อผลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ติดผลจน
เก็บเกี่ยวผลผลิต การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การพ่นสาร NAA และการควั่นกิ่งแบบวงสปริงมีผลต่อจ านวนผลต่อช่อผลที่
เหลืออยู่หรือการหลุดร่วงของผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 
การไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชมีจ านวนผลต่อช่อผลที่เหลืออยู่สูงสุด คือ 10.60 ผลต่อช่อผล ในขณะที่การพ่น
ละอองเกสรตัวผู้มีจ านวนผลต่อช่อผลที่เหลืออยู่ต่ าสุด 5.75 ผลต่อช่อผล (ตารางที่ 8) หรือคิดเป็นจ านวนผลที่เหลืออยู่
ร้อยละ 27.71-31.52 (ภาพที่ 11) 



ตารางที่ 8 จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและควั่นกิ่งแบบวงสปริง
แปลงนายเลื่อน ปัญญา ปี 2560 

 

กรรมวิธ ี
จ านวนผลต่อช่อผล 

14มี.ค. 22มี.ค. 28มี.ค. 4เม.ย. 11เม.ย. 18เม.ย. 25เม.ย. 2พ.ค. 6พ.ค. 

ไม่พ่นสารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืช 19.35a 13.83a 13.28a 12.50a 12.12a 11.98a 

 
11.48a 

 
11.00a 

 
10.60a 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 9.53c 7.60b 7.03b 6.60b 6.38b 6.23b 6.02b 5.88b 5.75b 
พ่น NAA  11.67bc 9.15b 8.82b 8.23b 7.90b 7.78b 7.45b 7.35b 7.17b 
ควั่นก่ิงแขนงแบบวงสปริง 13.63b 9.00b 8.57b 8.25b 8.07b 7.95b 7.62b 7.45b 7.28b 
F-Test ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
CV (%) 60.55 70.09 70.76 69.55 70.22 70.62 70.15 71.56 72.05 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  
              * = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  
              ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
 

 
 

ภาพที่ 11 ร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต แปลงนายเลื่อน ปัญญา ปี 2560 
 

การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การพ่นสาร NAA และการควั่นกิ่งแบบวงสปริงมีผลต่อความกว้างผล ความยาว
ผล น้ าหนักผล น้ าหนักเนื้อ เปอร์เซ็นต์เนื้อและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  การพ่น
ละอองเกสรตัวผู้ท าให้ความกว้างผล ความยาวผล น้ าหนักผล น้ าหนักเนื้อ เปอร์เซ็นต์เนื้อ และปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้ต่ าสุด คือ ความกว้างผล 3.25 เซนติเมตร ความยาวผล 3.72 เซนติเมตร น้ าหนักผล 22.17 กรัม 
เปอร์เซ็นต์เนื้อ 80.28% และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 19.27 องศาบริกซ ์รองลงมาคือ การพ่นสาร NAA ท า
ให้มีความกว้างผล 3.23 เซนติเมตร ความยาวผล 3.62 เซนติเมตร น้ าหนักผล 21.50 กรัม เปอร์เซ็นต์เนื้อ 76.31% 
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และ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 18.39 องศาบริกซ์ ส่วนการควั่นกิ่งแบบวงสปริงท าให้ความกว้างผล ความยาว
ผล น้ าหนักผล น้ าหนักเนื้อ เปอร์เซ็นต์เนื้อและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ต่ าสุด คือ กว้างผล 3.08 เซนติเมตร 
ยาวผล 3.55 เซนติเมตร น้ าหนักผล 18.20 กรัม เปอร์เซ็นต์เนื้อ 58.20% และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 
17.65 องศาบริกซ ์(ตารางท่ี 9) 
 
ตารางที่ 9 คุณภาพผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและควั่นกิ่งแบบวงสปริงแปลง  

นายเลื่อน ปัญญา ปี 2560 

 

กรรมวิธ ี
ความกว้างผล 

(ซม.) 
ความยาวผล 

(ซม.) 
นน.ผล 
 (ก.) 

นน.เปลือก 
(ก.) 

นน.เนื้อ   
 (ก.) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 3.20ab 3.75a 20.13b 3.56 12.17b 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 3.25a 3.72a 22.17a 3.46 14.73a 
พ่น NAA  3.23a 3.62ab 21.50ab 3.41 14.00a 
ควั่นก่ิงแบบวงสปริง 3.08b 3.55b 18.20c 3.20 10.68c 
F-test * * ** ns ** 
CV (%) 7.81 7.11 14.69 16.25 19.73 

 

กรรมวิธ ี
นน.เมลด็ 

 (ก.) 
% 

 เนื้อ 
ความกว้างเมลด็ 

(ซม.) 
ความยาว

เมลด็ (ซม.) 
TSS 

(o Brix) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 4.40 66.31b 1.700a 2.57 18.09b 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 3.98 80.28a 1.55b 2.61 19.27a 
พ่น NAA  4.08 76.31a 1.63ab 2.60 18.39ab 
ควั่นก่ิงแบบวงสปริง 4.31 58.20c 1.69a 2.62 17.65b 
F-test ns ** ** ns * 

CV (%) 19.23 19.72 9.33 10.72 9.69 
 หมายเหตุ  ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  
              * = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  
              ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 
3. การทดสอบปี 2561 
3.1 สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 มีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 18.0 องศาเซลเซียส ใน
เดือนมกราคม 2561 โดยวันที่ 31 มกราคม 2561 มีอุณหภูมิต่ าสุด 12.5 องศาเซลเซียส ส่วนเดือนมีนาคม 2561 
มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.7 องศาเซลเซียส โดยวันที่ 5 มีนาคม 2561 มีอุณหภูมิสูงสุด 37.5 องศาเซลเซียส 
ปริมาณน้ าฝนรวมทั้งปี 968.4  มิลลิเมตร โดยเดือนพฤษภาคม 2561 มีปริมาณน้ าฝนสูงสุด 196.6 มิลลิเมตร แต่



เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีฝนตก (ภาพที่ 12) เดือนตุลาคม 2560 มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 92% ส่วนเดือน
มีนาคม 2561 มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ย 32% (ภาพท่ี 13) 

 

 
 

ภาพที่ 12 อุณหภูมิและปริมาณน้ าฝน เดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือนพฤษภาคม 2561 ทีอ่.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 

 
 

ภาพที่ 13 ความชื้นสัมพัทธ์เดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือนพฤษภาคม 2561 ที่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 

  สภาพภูมิอากาศของอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปี 2561 มีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 15.7 องศาเซลเซียส ใน
เดือนธันวาคม 2560 โดยวันที่ 21 ธันวาคม 2560 มีอุณหภูมิต่ าสุด 6.8 องศาเซลเซียส ส่วนเดือนเมษายน 2561 มี
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.2 องศาเซลเซียส โดยวันที่ 23 เมษายน 2561 มีอุณหภูมิสูงสุด 37.0 องศาเซลเซียส 
ปริมาณน้ าฝนรวมทั้งปี 1,297.9  มิลลิเมตร โดยเดือนเมษายน 2561 มีปริมาณน้ าฝนสูงสุด 200.6 มิลลิเมตร แต่
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ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีฝนตกน้อยมาก (ภาพที่ 14) เดือนมกราคม 2561 มีความชื้น
สัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 98% ส่วนเดือนพฤศจิกายน 2560 มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ย 23% (ภาพท่ี 15)  

 

 
 

 
ภาพที่ 14 อุณหภูมิและปริมาณน้ าฝน เดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือนพฤษภาคม 2561 ทีอ่.แม่ใจ จ.พะเยา 

 

 
 

ภาพที่ 15 ความชื้นสัมพัทธ์เดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือนพฤษภาคม 2561 ที่อ.แม่ใจ จ.พะเยา 
 

 
 
 
 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

ปริมาณฝน

อุณหภูมิสูงสุด

อุณหภูมิต่ าสุด

อุณ
หภ

ูมิ(
อง

ศา
เซ

ลเ
ซีย

ส)

ปริมาณ
ฝน(มิลลเมตร)

วัน-เดือน-ปี

0

20

40

60

80

100

120

คว
าม

ชื้น
 (เ

ปอ
ร์เซ

็นต
์)

ความช้ืนสูงสุด

ความช้ืนต่ าสุด



3.2 ผลการทดสอบ 
ด าเนินการทดสอบที่แปลงเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 แปลง และจังหวัดพะเยา จ านวน 1 แปลง 

แปลงละ 3 ไร่ ได้แก่ 1) นายผัด ชุ่มเขียว ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2) นางภัทราพร นิเวศน์เมธากุล 
ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และ 4) นายอ้วน สวามิภักดิ์ ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

ในปี 2561 ได้เพ่ิมกรรมวิธีทดสอบ คือ การพ่นสาร uniconazole อัตรา 400 มิลลิกรัมต่อลิตร จ านวน 2 
ครั้งในระยะออกดอกและก่อนดอกบาน เนื่องจากมีงานวิจัยใช้สาร uniconazole เพ่ิมการติดผลในล าไย 
ปฏิบัติงานทดสอบตามตารางท่ี 10 

 
 

ตารางท่ี 10 การปฏิบัติงานทดสอบในแปลงเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่และพะเยา ปี 2561 
 

การด าเนินงาน 
วันท่ีปฏิบัติงาน 

ผัด ชุ่มเขียว ภัทราพร นิเวศนเ์มธากุล ศวพ.เชียงใหม่ อ้วน สวามิภักดิ ์

พ่นละอองเกสรตัวผู้ ครั้งท่ี 1 27 ก.พ. 61 27 ก.พ. 61 21 ก.พ. 61 22 ก.พ. 61 
พ่นละอองเกสรตัวผู้ ครั้งท่ี 2 28 ก.พ. 61 28 ก.พ. 61 22 ก.พ. 61 23 ก.พ. 61 
พ่นสาร NAA ครั้งท่ี 1 27 ก.พ. 61 27 ก.พ. 61 21 ก.พ. 61 16 ก.พ. 61 
พ่นสาร NAA ครั้งท่ี 2 8 ม.ีค. 61 8 มี.ค. 61 28 ก.พ. 61 23 ก.พ. 61 
ควั่นก่ิงแขนงแบบวงสปริง 20 ก.พ. 61 20 ก.พ. 61 20 ก.พ. 61 16 ก.พ. 61 
พ่นสาร uniconazole ครั้งท่ี 1 20 ก.พ. 61 20 ก.พ. 61 21 ก.พ. 61 16 ก.พ. 61 
พ่นสาร uniconazole ครั้งท่ี 2 27 ก.พ. 61 27 ก.พ. 61 28 ก.พ. 61 23 ก.พ. 61 
เก็บเกี่ยวผลผลิต 21 พ.ค. 61 17 พ.ค. 61 17 พ.ค. 61 11 พ.ค. 61 

 
การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การพ่นสาร NAA การพ่นสาร uniconazole และการควั่นกิ่งแขนงแบบวงสปริง

มีผลต่อจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลเปรียบเทียบกับการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช โดยการควั่นกิ่งแบบ
วงสปริงท าให้มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุดและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจ านวน 2 แปลง คือ มี
จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล 38.54 และ 36.10 ผลต่อช่อผล แปลงที่ 3 พบว่า การควั่นกิ่งแบบวงสปริงท าให้มี
จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุดแต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชซึ่งมี
จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล 27.65 ผลต่อช่อผล  ส่วนแปลงที่ 4 พบว่า การพ่นสาร uniconazole มีจ านวนผล
ต่อช่อผลสุงสุดคือ 39.34 ผลต่อช่อผล (ตารางท่ี 11 ) 

 
 
 

  



ตารางท่ี 11 จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและควั่นกิ่งแบบวงสปริง  
                แปลงเกษตรกร ปี 2561 
 

กรรมวิธ ี
จ านวนผลต่อช่อผล 

ผัด ชุ่มเขียว ภัทราพร นิเวศนเ์มธากุล ศวพ.เชียงใหม่ อ้วน สวามิภักดิ ์

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 25.52b 27.60 16.24bc 18.16b 
พ่นละอองเกสรตัวผู้ 19.04bc 25.60 15.08c 20.34b 
พ่น NAA  13.16c 21.02 7.12d 15.60bc 
ควั่นกิ่งแบบวงสปริง 33.12a 27.65 36.10a 38.54a 
พ่น uniconazole 39.34a 27.60 22.56b 9.76c 

F-Test  ** ns ** ** 
CV (%)  73.04 65.22 84.48 87.69 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  
              ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  
              ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 
3.2.1 แปลงนายผัด ชุ่มเขียว ต. แม่สูน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่  
           การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การพ่นสาร NAA การพ่นสาร uniconazole และการควั่นกิ่งแบบวงสปริงท าให้
จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในวันที่ 12 มีนาคม 2561 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การพ่นสาร 
uniconazole มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุด 39.34 ผลต่อช่อผล รองลงมาคือ การควั่นกิ่งแบบวงสปริง 
การไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและการพ่นละอองเกสรตัวผู้ซึ่งมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล 33.12 
25.52 และ 19.04 ผลต่อช่อผล ตามล าดับ ส่วนการพ่นสาร NAA มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลต่ าสุด คือ 13.16 
ผลต่อช่อผล (ตารางที่ 12) 
            จ านวนผลที่เหลืออยู่ต่อช่อผลหรือการหลุดร่วงของผลในช่อผลของทุกกรรมวิธีทดสอบเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วใน 1-2 สัปดาห์แรกหลังติดผล จากนั้นการลดลงก็ชะลอช้ากว่าเดิมจนถึงวันเก็บเกี่ยวผลผลิต การพ่นละออง
เกสรตัวผู้ การพ่นสาร NAA การพ่นสาร uniconazole และการควั่นกิ่งแบบวงสปริงท าให้จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บ
เกี่ยวผลผลิตแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต 1.22-5.78 ผลต่อช่อ
ผล (ตารางที่ 12) หรือคิดเป็นจ านวนผลที่เหลืออยู่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตร้อยละ 8.70-17.45 (ภาพที่ 16) 
 
 
 
 
 
  



ตารางที่ 12 จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและควั่นกิ่งแบบ               
วงสปริง แปลงนายผัด ชุ่มเขียว ปี 2561 
 
หมายเหตุ  ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  

              ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 ร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต แปลงนายผัด ชุ่มเขียว ปี 2561 
 

การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การพ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและการควั่นกิ่งแบบวงสปริงมีผลต่อความ
กว้างผล น้ าหนักผล น้ าหนักเปลือก น้ าหนักเนื้อ เปอร์เซ็นต์เนื้อ น้ าหนักเมล็ดและขนาดเมล็ดอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยการพ่นสาร NAA มีความกว้างผล น้ าหนักผล น้ าหนักเนื้อและเปอร์เซ็นต์เนื้อสูงสุดคือ ความกว้างผล 3.79 
เซนติเมตร น้ าหนักผล 24.51 กรัม น้ าหนักเนื้อ 15.85 กรัม และเปอร์เซ็นต์เนื้อ 64.02% ส่วนการพ่นสาร 
uniconazole มีความกว้างผล น้ าหนักผล น้ าหนักเนื้อและเปอร์เซ็นต์เนื้อต่ าสุดคือ ความกว้างผล 3.25 เซนติเมตร 
น้ าหนักผล 21.34 กรัม น้ าหนักเนื้อ 12.57 กรัม และเปอร์เซ็นต์เนื้อ 58.04% นอกจากนี้ การพ่นละอองเกสรตัวผู้ 
การพ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช และการควั่นกิ่งแบบวงสปริงท าให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการพ่นละอองเกสรตัวผู้มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้สูงสุด 18.46 องศาบริกซ์ 

กรรมวิธี 
จ านวนผลต่อช่อผล 

12มี.ค. 19มี.ค. 26มี.ค. 2เม.ย. 9เม.ย. 16เม.ย. 24เม.ย. 30เม.ย. 7พ.ค. 15พ.ค. 

ไม่พ่นสารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืช 25.52b 6.66b 3.36cd 2.64cd 2.56cd 2.42b 

 
2.42cd 

 
2.28c 

 
2.24b 

 
2.22c 

พ่นละอองเกสร 19.04bc 6.66b 3.84c 3.24c 3.06c 2.82b 2.74c 2.70c 2.64b 2.52c 
พ่น NAA  13.16c 3.5b 1.94d 1.54d 1.48d 1.34b 1.28d 1.28c 1.26b 1.22c 
ควั่นกิ่งแบบวงสปริง 33.12a 14.64a 8.86a 7.86a 7.02a 6.16a 6.02a 6.02a 5.92a 5.78a 
พ่น uniconazole 39.34a 15.36a 6.56b 5.26b 5.26b 5.08a 4.72b 4.56b 4.54a 4.30b 
F-Test ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
CV (%) 73.04 94.39 93.24 100.19 103.09 108.56 104.18 107.12 108.03 110.93 
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รองลงมาคือ การพ่นสาร NAA การควั่นกิ่งแบบวงสปริง และการพ่นสาร uniconazole ซึ่งมีปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้ 17.80 17.48 และ 17.28 องศาบริกซ ์ตามล าดับ (ตารางที่ 13) 

 

ตารางที่ 13 คุณภาพผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและควั่นกิ่งแบบวงสปริง              
แปลงนายผัด ชุ่มเขียว ปี 2561 

 

กรรมวิธ ี
ความกว้างผล 

(ซม.) 
ความยาวผล 

(ซม.) 
นน.ผล    
(กรัม) 

นน.เปลือก 
(กรัม) 

นน.เนื้อ 
 (ก.) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 3.26b 3.70 21.27c 3.91b 13.16bc 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 3.44a 3.78 24.25ab 4.35a 15.01a 
พ่น NAA  3.44a 3.79 24.51a 4.03b 15.85a 
ควั่นก่ิงแบบวงสปริง 3.38a 3.70 22.57bc 4.02b 14.39ab 
พ่น uniconazole 3.25b 3.66 21.34c 3.98b 12.57c 
F-test ** ns ** * ** 
CV (%) 5.13 5.43 15.11 13.16 20.67 

 

กรรมวิธ ี
นน.เมลด็  

(ก.) 
%  
เนื้อ 

ความกว้างเมลด็ 
(ซม.) 

ความยาวเมล็ด 
(ซม.) 

TSS 
(o Brix) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 4.20b 61.61a 1.65b 2.66 17.13b 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 4.89a 61.67a 1.76a 2.68 18.46a 
พ่น NAA  4.63ab 64.02a 1.75a 2.60 17.80ab 
ควั่นก่ิงแบบวงสปริง 4.16b 63.53a 1.66b 2.53 17.48b 
พ่นสาร uniconazole 4.78a 58.04b 1.76a 2.63 17.28b 
F-test * ** * ns * 
CV (%) 19.02 8.43 8.02 8.39 9.19 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  
             * = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  
             ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 

3.2.2 แปลงของนางภัทราพร นิเวศน์เมธากุล ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
          การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การพ่นสาร NAA การพ่นสาร uniconazole และการควั่นกิ่งแบบวงสปริงท าให้
จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การควั่นกิ่งแบบวงสปริงมีจ านวน
ผลต่อช่อเมื่อติดผลสูงสุด 27.65 ผลต่อช่อผล รองลงมาคือ การพ่นสาร uniconazole การพ่นละอองเกสรตัวผู้ 
และการพ่นสาร NAA ซึ่งมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล 27.60 25.60 และ 21.02 ผลต่อช่อผล ตามล าดับ (ตาราง
ที่ 14)  
       จ านวนผลที่เหลืออยู่ต่อช่อผลหรือการหลุดร่วงของผลในช่อผลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน 1-2 สัปดาห์แรก
หลังติดผล จากนั้นการหลุดร่วงของผลในช่อผลลดลงช้ากว่าเดิมจนถึงวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิต (ภาพที่ 17) การพ่น



ละอองเกสรตัวผู้ การพ่นสาร NAA การพ่นสาร uniconazole และการควั่นกิ่งแบบวงสปริงมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อ
เก็บเกี่ยวผลผลิต 7.02-8.25 ผลต่อช่อผล (ตารางที่ 14) หรือมีจ านวนผลที่เหลืออยู่ร้อยละ 25.43-35.20 (ภาพที่ 17) 
 
ตารางท่ี 14 จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและควั่นกิ่งแบบวงสปริง  
                แปลงนางภัทราพร นิเวศน์เมธากุล ปี 2561 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  
              * = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  
              ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 ร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต แปลงนางภัทราพร นิเวศน์เมธากุล ปี 2561 

            การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การพ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและการควั่นกิ่งแบบวงสปริงมีความกว้าง
ผล น้ าหนักเนื้อ เปอร์เซ็นต์เนื้อ น้ าหนักเมล็ดและขนาดเมล็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การพ่นสาร 
uniconazole ท าให้มีความกว้างและความยาวผลสูงสุด 3.35 และ 3.67 เซนติเมตร ตามล าดับ การพ่นสาร NAA 

กรรมวิธ ี
จ านวนผลต่อช่อ 

12มี.ค. 20มี.ค. 26มี.ค. 2เม.ย. 9เม.ย. 16เม.ย. 23เม.ย. 30เม.ย. 7พ.ค. 17พ.ค. 

ไม่พ่นสารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืช 27.60 12.52c 8.95 8.25 7.90 7.42 

 
7.42 

 
7.18 

 
7.20 

 
7.02 

พ่นละอองเกสร 25.60 22.58ab 12.95 10.45 9.78 8.60 8.38 8.25 8.10 7.55 
พ่น NAA  21.02 15.10c 10.37 8.58 8.30 7.78 7.72 7.75 7.60 7.40 
ควั่นก่ิงแบบวงสปริง 27.65 16.82bc 11.20 9.92 9.38 8.85 8.40 8.32 8.30 8.02 
พ่นสาร uniconazole 27.60 23.65a 13.87 11.65 11.00 9.38 9.12 9.05 9.02 8.25 
F-Test ns * ns ns ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 65.22 79.38 77.25 83.86 85.90 89.34 89.68 90.12  90.28 91.41 
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มีน้ าหนักผล น้ าหนักเนื้อและเปอร์เซ็นต์เนื้อสูงสุดคือ น้ าหนักผล 20.81 กรัม น้ าหนักเนื้อ 13.60 กรัม และ
เปอร์เซ็นต์เนื้อ 64.75% (ตารางที่ 15) 
 
ตารางที่ 15 คุณภาพผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและควั่นกิ่งแบบวงสปริงแปลง

นางภัทราพร นิเวศน์เมธากุล ปี 2561 
 

กรรมวิธ ี
ความกว้างผล 

(ซม.) 
ความยาวผล 

 (ซม.) 
นน.ผล 
 (ก.) 

นน.เปลือก 
 (ก.) 

นน.เนื้อ  
(ก.) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 3.05b 3.57 19.02 3.46 11.21b 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 3.03b 3.51 18.70 3.52 11.24b 
พ่น NAA  3.12b 3.58 20.81 3.51 13.60a 
ควั่นก่ิงแบบวงสปริง 3.01b 3.51 18.11 3.43 11.17b 
พ่นสาร uniconazole 3.35a 3.67 20.04 3.84 12.35ab 
F-test ** ns ns ns * 
CV (%) 7.33 6.40 16.62 14.91 22.10 

 

กรรมวิธ ี
นน.เมลด็ 

 (ก.) 
% เนื้อ 

ความกว้างเมลด็ 
(ซม.) 

ความยาวเมล็ด 
(ซม.) 

TSS 
(o Brix) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 4.36a 58.45b 1.63b 2.59ab 17.70 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 3.93ab 58.64b 1.57bc 2.64a 17.44 
พ่น NAA  3.69b 64.75a 1.56bc 2.49bc 17.84 
ควั่นก่ิงแบบวงสปริง 3.51b 61.72ab 1.47c 2.43c 16.91 
พ่นสาร uniconazole 3.85b 61.44ab 1.77a 2.69a 17.50 
F-test * * ** ** ns 
CV (%) 19.76 9.70 10.93 8.34 8.08 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  
               * = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  
               ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 
3.2.3 แปลงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ต.โป่งน้ าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
           การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การพ่นสาร NAA การพ่นสาร uniconazole และการควั่นกิ่งแบบวงสปริงท าให้
จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในวันที่ 13 มีนาคม 2561 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การควั่นกิ่งแบบวง
สปริงมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุด 36.10 ผลต่อช่อผล รองลงมาคือ การพ่นสาร uniconazole การไม่พ่น
สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช การพ่นละอองเกสรตัวผู้ และการพ่นสาร NAA มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล 
22.56 16.24 15.08 และ 7.12 ผลต่อช่อผล ตามล าดับ (ตารางท่ี 16)  



           จ านวนผลต่อช่อผลของทุกกรรมวิธีทดสอบลดลงตามล าดับตั้งแต่ติดผลจนถึงวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 
8 พฤษภาคม 2561 การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การพ่นสาร NAA การพ่นสาร uniconazole และการควั่นกิ่งแบบวง
สปริงมีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต 2.42-3.92 ผลต่อช่อผล (ตารางที่ 16) หรือคิดเป็นจ านวนผลที่
เหลืออยู่ในช่อผลร้อยละ 13.12-33.99 (ภาพที่ 18) 
 
ตารางท่ี 16 จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและควั่นกิ่งแบบวงสปริง  
                แปลง ศวพ.เชียงใหม่ ปี 2561  

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  
              * = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  
             ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 

 

 

ภาพที่ 18 ร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต แปลงศวพ.เชียงใหม ่ปี 2561 

             กรรมวิธีทดสอบไม่มีผลต่อความกว้างผล ความยาวผล น้ าหนักเมล็ด เปอร์เซ็นต์เนื้อความกว้างเมล็ด แต่
และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ แต่ท าให้น้ าหนักผล น้ าหนักเปลือก น้ าหนักเนื้อและความยาวเมล็ดแตกต่างกัน

กรรมวิธี 
จ านวนผล/ช่อ  

13 มี.ค. 19 มี.ค. 26 มี.ค. 2 เม.ย. 9 เม.ย. 18 เม.ย. 23 เม.ย. 30 เม.ย. 8 พ.ค. 

ไม่พ่นสารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืช 16.24bc 10.54c 8.34bc 6.36b 5.56b 4.46b 

 
4.12bc 

 
3.92b 

 
3.68bc 

พ่นละอองเกสรตัวผู้ 15.08c 10.80c 7.00c 5.60b 4.94bc 4.54b 4.30b 4.16b 3.92b 

พ่น NAA  7.12d 5.34d 3.82d 3.34c 3.10c 2.76c 2.68c 2.64b 2.42c 

ควั่นกิ่งแบบวงสปริง 36.10a 21.72a 14.06a 11.82a 10.32a 8.28a 8.02a 7.76a 7.26a 
พ่นสาร uniconazole 22.56b 16.48b 10.28b 6.32b 4.72bc 3.52bc 3.04bc 2.94b 2.96bc 
F-Test ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

CV (%) 84.48 97.96 90.36 84.78 85.14 90.11 91.58 91.01 90.92 
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ทางสถิติ การควั่นกิ่งมีน้ าหนักผลสูงสุด 20.20 กรัม ในขณะที่การพ่นสาร uniconazole มีน้ าหนักผลต่ าสุด 16.51 
กรัม เปอร์เซ็นต์เนื้อของทุกกรรมวิธีทดสอบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ การพ่นสาร NAA มีเปอร์เซ็นต์เนื้อสูงสุดคือ 
64.17% รองลงมาคือ การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การควั่นกิ่งแบบวงสปริง และการพ่นสาร uniconazole ซึ่งมี
เปอร์เซ็นต์เนื้อ 63.16 62.62 61.17 และ 60.74% ตามล าดับ ส่วนการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชมี
เปอร์เซ็นต์เนื้อต่ าสุด 60.74% (ตารางที่ 17) 
 
ตารางท่ี 17 คุณภาพผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและควั่นกิ่งแบบวงสปริงแปลง 

ศวพ.เชียงใหม่ ปี 2561 
 

กรรมวิธ ี
ความกว้างผล 

(ซม.) 
ความยาวผล 

 (ซม.) 
นน.ผล 
 (ก.) 

นน.เปลือก 
 (ก.) 

นน.เนื้อ 
 (ก.) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 3.03 3.43 17.21bc 3.17bc 10.59bc 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 3.14 3.50 20.06a 3.55a 12.67a 
พ่น NAA  3.08 4.75 19.19ab 3.35ab 12.60ab 
ควั่นก่ิงแบบวงสปริง 3.13 3.58 20.20a 3.55a 12.92a 
พ่นสาร uniconazole 2.96 3.26 16.51c 3.04c 10.35c 
F-test ns ns * * * 
CV (%) 8.24 80.56 23.11 16.43 30.32 

 

กรรมวิธ ี
นน.เมลด็ 

 (ก.) 
%  
เนื้อ 

ความกว้าง
เมลด็ (ซม.) 

ความยาวเมล็ด 
(ซม.) 

TSS 
(o Brix) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 3.44 60.74 1.50 2.42bc 19.05 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 3.83 63.16 1.55 2.58a 19.44 
พ่น NAA  3.24 64.17 1.42 2.52ab 18.87 
ควั่นก่ิงแบบวงสปริง 3.73 62.62 1.54 2.60a 18.36 
พ่นสาร uniconazole 3.11 61.17 1.43 2.32c 18.30 
F-test ns ns ns * ns 
CV (%) 31.58 13.83 15.47 10.94 11.27 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  
              * = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  
             ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
  
 

3.2.4 แปลงของนายอ้วน สวามิภักดิ์ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 
การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การพ่นสาร NAA การพ่นสารสาร uniconazole และการควั่นกิ่งแบบวงสปริง 

ท าให้จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในวันที่ 9 มีนาคม 2561 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การควั่นกิ่งแบบ
วงสปริงมีจ านวนผลต่อช่อผลสูงสุด 38.54 ผลต่อช่อผล รองลงมาคือ การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การไม่พ่นสาร



ควบคุมการเจริญเติบโตพืชและการพ่นสาร NAA มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผล 20.34 18.16 และ 15.60 ผลต่อ
ช่อผล ตามล าดับ ส่วนการพ่นสาร uniconazole มีจ านวนผลต่อช่อผลต่ าสุด 9.76 ผลต่อช่อผล (ตารางที่ 18) 
  กรรมวิธีทดสอบมีจ านวนผลต่อช่อผลลดลงหรือหลุดร่วงตามล าดับและแตกต่างกันทางสถิติจนถึงวันเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 การควั่นกิ่งแบบวงสปริงมีจ านวนผลต่อช่อผลที่เหลืออยู่จนเก็บเกี่ยว
ผลผลิตสูงสุด 8.96 ผลต่อช่อผล รองลงมาคือ การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การการพ่น NAA และการไม่พ่นสารควบคุม
การเจริญเติบโตพืชซึ่งมีจ านวนผลต่อช่อผลที่เหลืออยู่ 4.60 4.22 และ 2.76 ผลต่อช่อผล ตามล าดับ ส่วนการพ่นสาร 
uniconazole มีจ านวนผลต่อช่อผลที่เหลืออยู่ต่ าสุด 1.78 ผลต่อช่อผล (ตารางที่ 18) หรือคิดเป็นจ านวนผลที่เหลืออยู่
ร้อยละ 15.20-27.05 (ภาพที่ 19) 
 
ตารางท่ี 18 จ านวนผลต่อช่อผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและควั่นกิ่งแบบวงสปริง  
                แปลงนายอ้วน สวามิภักดิ์ ปี 2561 

 

กรรมวิธ ี
จ านวนผลต่อช่อผล   

9มี.ค. 15มี.ค. 22มี.ค. 29มี.ค. 5เม.ย. 10เม.ย. 17เม.ย. 25เม.ย. 2พ.ค. 11พ.ค. 
ไม่พ่นสารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืช 18.16b 11.32b 4.94bc 3.66cd 3.48cd 3.36cd 

 
3.36cd 

 
3.36cd 

 
3.36cd 

 
2.76bc 

พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 20.34b 11.54b 7.60b 6.70b 6.32b 6.04b 6.04b 6.04b 6.04b 4.60b 

พ่น NAA  15.60bc 9.60bc 6.64b 6.02bc 5.82bc 5.54bc 5.54bc 5.54bc 5.54bc 4.22b 

ควั่นกิ่งแบบวงสปริง 38.54a 22.34a 16.26a 14.58a 13.34a 12.62a 12.62a 12.62a 12.62a 8.96a 
พ่นสาร uniconazole 9.76c 5.68c 3.38c 2.52d 2.36d 2.36d 2.36d 2.36d 2.36d 1.78c 
F-Test ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
CV (%) 87.69 83.11 91.99 95.78 98.82 100.33 100.33 100.33 100.33 92.13 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  
* = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  
ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

  



 

    

ภาพที่ 19 ร้อยละจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต แปลงนายอ้วน สวามิภักดิ์ ปี 2561 

             ความกว้างผล น้ าหนักผลและเปอร์เซ็นต์เนื้อในแต่ละกรรมวิธีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การ
ควั่นกิ่งมีขนาดผลกว้างสูงสุดคือ 3.38 เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับการพ่น NAA และการพ่นละอองเกสร
ตัวผู้ ซึ่งมีความกว้างผล 3.34 และ 3.30 เซนติเมตร ตามล าดับ การพ่น uniconazole มีความกว้างผลต่ าสุด คือ 
2.89 เซนติเมตร การพ่น NAA มีน้ าหนักผลสูงสุด คือ 22.23 กรัม ซึ่งไม่แตกต่างกับการพ่นละอองเกสรตัวผู้และการ
ควั่นกิ่งซึ่งมีน้ าหนักผล 21.57 และ 19.75 กรัม ตามล าดับ การพ่น uniconazole มีน้ าหนักผลต่ าสุดคือ 13.52 กรัม 
การพ่น NAA มีเปอร์เซ็นต์เนื้อสูงสุดคือ 63.31% รองลงมาคือ การพ่นละอองเกสรตัวผู้ การควั่นกิ่ง การไม่พ่นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชและการพ่น uniconazole ที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อ 62.91 59.62 59.32 และ 55.09% 
ตามล าดับ (ตารางที่ 19) 
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ตารางที ่19 คุณภาพผลหลังพ่นละอองเกสรตัวผู้ สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชและควั่นกิ่งแบบวงสปริง  
                 แปลงนายอ้วน สวามิภักดิ์ ปี 2561 
 

กรรมวิธ ี
ความกว้างผล 

(ซม.) 
ความยาวผล 

(ซม.) 
นน.ผล 
 (ก.) 

นน.เปลือก 
(ก.) 

นน.เนื้อ 
 (ก.) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 2.95b 3.32b 15.21c 3.31b 9.16c 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 3.30a 3.62a 21.57ab 4.12a 13.66a 
พ่น NAA  3.34a 3.68a 22.23a 4.33a 14.09a 
ควั่นก่ิงแบบวงสปริง 3.38a 3.73a 19.75b 4.37a 11.79b 
พ่นสาร uniconazole 2.89b 3.18b 13.52c 3.10b 7.82c 
F-test ** ** ** ** ** 
CV (%) 7.59 6.69 19.07 19.39 26.09 

 

กรรมวิธ ี
นน.เมลด็ 

(ก.) 
% 

 เนื้อ 
ความกว้าง
เมลด็ (ซม.) 

ความยาว  
เมลด็ (ซม.) 

TSS 
(o Brix) 

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 2.74b 59.32ab 1.38 2.31b 17.23b 
พ่นละอองเกสรตัวผู ้ 3.78a 62.91a 1.54 2.57a 18.86a 
พ่น NAA  3.81a 63.31a 1.51 2.61a 19.28a 
ควั่นก่ิงแบบวงสปริง 3.60a 59.62ab 1.55 2.58a 17.22b 
พ่นสาร uniconazole 2.61b 55.09b 1.44 2.28b 16.38b 
F-test ** * ns ** ** 
CV (%) 31.70 15.29 14.34 10.74 9.79 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติด้วยวิธี LSD ที่ P ≤ 0.05  
             * = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  
            ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 

          การติดผลหลังผสมเกสรของลิ้นจี่ในสภาพธรรมชาตินั้นจะแตกต่างกันระหว่างช่อดอกและต้น ปัจจัยส าคัญ
ได้แก่ เพศดอก ดอกที่ได้รับการผสมเกสร และแมลงที่ช่วยผสมเกสรในสภาพธรรมชาติ (McConchie and 
Batten, 1991) ดอกลิ้นจี่ประกอบด้วยดอกตัวผู้และดอกกระเทยที่ท าหน้าที่ เป็นดอกตัวเมียหรือดอกตัวเมีย 
ปริมาณของดอกทั้งสองชนิดนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอุณหภูมิ (Menzel and Simpson, 1994) จึงท าให้
จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลในสภาพธรรมชาติของการทดสอบครั้งนี้ผันแปรตามสถานที่ทดสอบและปีที่
ด าเนินงาน 
          การควั่นกิ่งแขนงแบบวงสปริงเมื่อดอกบานมีแนวโน้มท าให้มีจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุด และสูง
กว่าการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 1.12-1.22 เท่า สอดคล้องกับรายงานของนิพัฒน์ (2551) ที่พบว่า 
การควั่นกิ่งแบบวงสปริงเมื่อดอกบานไม่มีผลต่ออายุเก็บเกี่ยว สีผล และคุณภาพผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย แต่มีแนวโน้ม
ท าให้ติดผลต่อช่อมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาของ พาวินและคณะ (2545) ซึ่งพบว่า การ
ควั่นกิ่งลิ้นจี่ฮงฮวยเดือนตุลาคมท าให้จ านวนผลต่อช่อผลเพ่ิมขึ้น 3 เท่า อย่างไรก็ตามรายงานของ Menzel (1983) 



ระบุว่า อิทธิพลของการควั่นกิ่งเพ่ือเพ่ิมการติดผลนั้น อาจไม่คงที่เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละ
สถานที่และปีที่ด าเนินงาน ซึ่งข้อมูลอตุนิยมวิทยาระหว่างปี 2559-2561 แสดงความแตกต่างของอุณหภูมิและ
ปริมาณน้ าฝนในแต่ละสถานที่ทดสอบ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผลของการควั่นกิ่งเมื่อดอกบานท าให้มีจ านวน
ผลต่อช่อผลเมื่อติดผลแตกต่างกันในแต่ละสถานที่ทดสอบครั้งนี้ 
      การเตรียมความพร้อมต้น เช่น การตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวผล การใส่ปุ๋ยหลังตัดแต่งก่ิงและการจัดการน้ า
มีผลต่อการออกดอกติดผลของลิ้นจี่ จึงควรท าให้แตกใบอ่อน 1-2 ครั้งก่อนออกดอกหรือเข้าฤดูหนาว ซึ่งท าให้ต้น
แตกใบอ่อนและเปลี่ยนเป็นใบแก่ไม่สม่ าเสมอทั่วทรงพุ่มและอาจมีช่อดอกหลายรุ่นในต้นเดียวกัน ส่งผลให้ต้นออก
ดอกและดอกบานไม่พร้อมกันหรือแม้ออกดอกดีแต่ก็อาจติดผลน้อยลง การติดผลจ าเป็นต้องใช้อาหารสะสมในต้น
ปริมาณมาก อาจเกิดการแก่งแย่งอาหารระหว่างผลอ่อนในช่อเดียวกันหรือต้นเดียวกัน (นพดลและคณะ, 2543) 
         ผลการทดสอบพบว่า การพ่นสาร uniconazole สามารถเพ่ิมจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลได้ 0.5 เท่า ซึ่ง
ผลนั้นคล้ายคลึงกับผลการทดลองที่ผ่านมาของ Nie et al (2001) ที่พบว่า การพ่นสาร uniconazole อัตรา 400 
มิลลิกรัมต่อลิตร จ านวน 2 ครั้ง เมื่อแทงช่อดอกและก่อนดอกบานท าให้ผลผลิตล าไยพันธุ์ Shixia เพ่ิมเป็น 109%  
ส่วนการพ่นสาร NAA ไม่สามารถเพ่ิมจ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลซึ่งแตกต่างจากผลการทดลองที่ผ่านมาของ  
Yuan and Huang (1991) ที่พบว่า การพ่นสาร NAA อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อลิตรหลังดอกตัวเมียบาน 7 และ 17 
วัน ท าให้ลิ้นจี่พันธุ์ H-1224 ติดผลเพ่ิมขึ้น 6 เท่า การตอบสนองต่อสาร NAA ที่แตกต่างกันนี้อาจเกิดจากความ
แตกต่างของพันธุ์ลิ้นจี่และสภาพแวดล้อมของการทดลอง  
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
9.1 การควั่นกิ่งแขนงแบบวงสปริงเมื่อดอกบานท าให้จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลสูงสุดและมากกว่าการ

ไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 1.12-1.22 เท่า การพ่นสาร uniconazole และการพ่นละอองเกสรตัวผู้เพ่ิม
จ านวนผลต่อช่อผลเมื่อติดผลมากกว่าการไม่พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 0.54 และ 0.14 เท่า ตามล าดับ แต่
การควั่นกิ่งและการพ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชตามกรรมวิธีทดสอบไม่มีผลต่อคุณภาพผล เช่น ขนาดผล 
ขนาดเมล็ดและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 
          9.2 การเตรียมความพร้อมต้นก่อนออกดอก เช่น การตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต การใส่ปุ๋ยหลังตัดแต่ง
กิ่งและการจัดการให้น้ ามีผลต่อความสมบูรณ์ต้นและการออกดอกติดผล เกษตรกรควรปฏิบัติดูแลรักษาต้นให้แตก
ใบอ่อน 1-2 ครั้งก่อนเข้าช่วงฤดูหนาวหรือก่อนออกดอก 

9.3 ควรศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมถึงการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิดใหม่หรือการใช้ร่วมกันหลายชนิด
เพ่ือเพ่ิมการติดผลลิ้นจี่ 

9.4 ควรมีการทดสอบเทคโนโลยีการควั่นกิ่งแบบวงสปริงช่วงดอกบาน ซึ่งสามารถเพ่ิมจ านวนผลต่อช่อผล
หรือการติดผลในแปลงเกษตรกรตามแหล่งปลูกลิ้นจี่ที่ส าคัญต่อไป  

 
 
 



10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 สามารถน าเทคโนโลยีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพ่ือเพ่ิมการติดผลลิ้นจี่ร่วมกับการปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เป็นแนวทางการปฏิบัติแก่เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ และเป็นแนวทางการน าไป
ศึกษาวิจัยต่อได้ 
 
11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานทุกท่าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่พ้ืนที่

อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการท างานวิจัยในพ้ืนที่

จนงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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