
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

------------------------ 
1.  แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาล าไย 
2.  โครงการวิจัย  :  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตล าไยในภาคเหนือตอนบน 
     กิจกรรม   :  ทดสอบเทคโนโลยีผลิตล าไยนอกฤดูแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม   
3.  ชื่อการทดลอง  :  ทดสอบเทคโนโลยีการใช้โพแทสเซียมคลอเรตชักน าให้ออกดอก 

   นอกฤดู (ปี 2559-61) 
     ชื่อการทดลอง   :  Testing on the use of potassium chlorate for  flowering  

   induction in Longan 
4.  คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง  : นิพัฒน์  สุขวิบูลย์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1 
    ผู้ร่วมงาน                  : นฤนาท  ชัยรังษี  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1 

วัฒนิกรณ์  เทพโพธา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย 
เกียรติรวี  พันธ์ไชยศรี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1      
พิจิตร  ศรีปินตา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ 

                              ทวีศักดิ์  แสงอุดม สถาบันวิจัยพืชสวน 
 

5.  บทคัดย่อ 
ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกล าไยภาคเหนือและภาคตะวันออกใช้สารคลอเรตกระตุ้นให้ล าไยออกนอกฤดู

อย่างแพร่หลาย ซ่ึงการผลิตในภาคตะวันออกมักมีผลผลิตต่อพ้ืนที่มากกว่าในภาคเหนือ จากการวิเคราะห์เบื้องต้น
พบว่ากรรมวิธีให้สารกลุ่มคลอเรตเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้แตกต่างกัน  จึงได้ทดสอบเทคโนโลยีการให้สารคลอเรตใน
การผลิตล าไยนอกฤดูระหว่างกรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกมีวัตถุประสงค์เพ่ือหา
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการกระตุ้นการออกดอกของล าไยนอกฤดูในภาคเหนือ โดยวางแผนการทดลอง
แบบ RCB มี 2 ซ้ าในสวนเกษตรกร 5 รายๆ ละ 2 ไร่ มี 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกซึ่งพ่นสาร
โพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) ทางดินอัตรา 500 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หลังจากนั้น 7 วันจึงพ่นทางใบด้วยสาร 
KClO3 อัตรา 20 กรัม ผสมสารไทโอยูเรียอัตรา 20 กรัมและน้ าตาลทางด่วนอัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
จ านวน 3 ครั้งห่างกัน 5-7 วัน ครั้งสุดท้ายจึงพ่นทางใบด้วยสารละลาย KClO3 อัตรา 20 กรัม ผสมน้ าตาลทางด่วน 
อัตรา 20 มิลลิลิตร ผสมปุ๋ย KNO3 อัตรา 100 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือซึ่งมีหลากหลายวิธี
โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหว่านสาร KClO3 หรือใช้สารละลาย KClO3 ทางดินอัตรา 1.0-1.5 กิโลกรัมต่อต้น หรือ
สารละลาย NaClO3 อัตรา 5 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยเคมี 13-0-46 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ า 200 ลิตร และพ่นทางใบด้วย
สารชุดเร่งการออกดอกที่ขายเป็นการค้าหรือปุ๋ยเกล็ด ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือทุกราย
ออกดอกมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกแต่มีความแตกต่างทางสถิติจ านวน 3 ราย โดยแปลงนางสมจิต 



2 

 

ดวงบาล (จังหวัดเชียงใหม่) มีร้อยละการออกดอกของกรรมวิธีภาคเหนือเท่ากับ 34.0 และกรรมวิธีภาคตะวันออก
ร้อยละ 10.63 ส่วนแปลงในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายของนางสาวพชรพรรณ สุพรณิช มีร้อยละการออกดอกของ
กรรมวิธีภาคเหนือเท่ากับ 91.90 และกรรมวิธีภาคตะวันออกร้อยละ 83.10 และแปลงนายฐานุวัฒน์ คงทอง มีร้อย
ละการออกดอกของกรรมวิธีภาคเหนือเท่ากับ 84.99 และกรรมวิธีภาคตะวันออกร้อยละ 69.73 ส่วนเกษตรกรอีก 
2 รายพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และล าพูน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ด้านต้นทุนการใช้สารกระตุ้นการออก
ดอกพบว่ากรรมวิธีภาคเหนือมีต้นทุนต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออก 3 ราย โดยกรรมวิธีภาคเหนือมี
ต้นทุนระหว่าง 14.9 – 57.0 บาทต่อต้น กรรมวิธีภาคตะวันออกมีต้นทุนระหว่าง 32.56 -64.0 บาทต่อต้น และ
เกษตรกรที่มีต้นทุนของกรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออก 2 ราย  โดยกรรมวิธี
ภาคเหนือมีต้นทุนระหว่าง 18.8-64.22 บาทต่อต้น ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกมีต้นทุน 17.32-38.12 
บาทต่อต้น  
 
6.  ค าน า 

ล าไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย มีมูลค่าส่งออก 2.07 หมื่นล้านบาท มีเนื้อที่ให้ผล
1,056,277 ไร่ ในภาคเหนือมีเนื้อที่ให้ผล 857,987 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูนและเชียงใหม่ 
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีเนื้อที่ให้ผล 158,914 ไร่ เนื้อที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดจันทบุรี (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2559) ด้านการผลิตจะมีผลผลิตล าไยตลอดทั้งปี แต่ส่วนใหญ่จะมีผลผลิตในช่วงเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม (ในฤดู) และช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม (นอกฤดู) ภาคเหนือจะมีการผลิตทั้งล าไยในฤดูและนอกฤดู 
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะเป็นการผลิตล าไยนอกฤดู  

ในอดีตการออกดอกของล าไยจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่หนาวเย็น ความแปรปรวนของอุณหภูมิ ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักที่จะชักน าให้ออกดอกท าให้ผลผลิตล าไยในแต่ละปีไม่แน่นอน ภายหลังมีการค้นพบสารโพแทสเซียม
คลอเรต (KClO3) ที่สามารถชักน าให้ล าไยออกดอกทดแทนสภาพอากาศที่หนาวเย็นและภายหลังมีการใช้อย่าง
แพร่หลาย ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใช้สารกลุ่มคลอเรตบังคับให้ล าไยออกดอกนอกฤดู และสามารถกระจายการผลิต
ล าไยได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามการใช้สารคลอเรตอย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรต้องวางแผนการผลิตให้ 
เหมาะสมกับความพร้อมของต้น สภาพแวดล้อม และความต้องการของตลาด (อรุณี , 2550)  ส านักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร (2556) รายงานว่า ผลผลิตต่อไร่ปี 2555 ของล าไยในจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูนและเชียงรายปี 2555 
เท่ากับ 891 763 และ 513 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่ในจังหวัดจันทบุรีเท่ากับ 2,158 
กิโลกรัมต่อไร่  จาก การวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่านอกจากปริมาณน้ าฝนที่มากกว่า ขั้นตอนการใช้สารคลอเรตเป็น
ประเด็นหลักที่แตกต่างกัน หากมีการเปรียบเทียบขั้นตอนการใช้สารคลอเรต ของเกษตรกรทั้งสองกลุ่มใน
สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน จะใช้เป็นแนวทางแนะน าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตล าไยนอกฤดูได้ใกล้เคียง
กัน นอกจากนี้คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าล าไย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้
แก้ปัญหาราคาล าไยตกต่ าด้วยการเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตล าไยใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีเป้าหมายให้เพ่ิม
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สัดส่วนการผลิตล าไยนอกฤดู:การผลิต ล าไยในฤดูในสัดส่วน 40:60 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะศึกษาและ
พัฒนาการผลิตล าไยนอกฤดูในภาคเหนือตอนบน ให้สอดคล้องกับนโยบายการขยายพื้นท่ีล าไย 
 
7.  วิธีด าเนินการ 
สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 

- ต้นล าไยพันธุ์ดอ 
- สารเคมี เช่น โพแทสเซียมคลอเรต (KClO3 ) และไทโอยูเรีย 
- ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี   เช่น 15-15-15  46-0-0 และ 13-13-21 เป็นต้น 
- สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เช่น คาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน เมตาแลกซิลและก ามะถันผง 
- อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น เครื่องพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เลื่อยตัดแต่งก่ิง กรรไกรตัดแต่งก่ิง 

แบบและวิธีการทดลอง 
วางแผนแบบ RCB มี 2 ซ้ า ในสวนเกษตรกร 10 ราย แต่ละรายแปลงละ 2 ไร่ มี 2 กรรมวิธี คือ 

               - กรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออก คือ พ่นสารละลาย KClO3 ทางดินในทรงพุ่มอัตรา 500 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร แล้วพ่นสารละลาย KClO3 อัตรา 20 กรัม ผสมสารไทโอยูเรียอัตรา 20 กรัม และผสมน้ าตาลทางด่วน
อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตรทางใบ จ านวน 4-5 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน แล้วให้น้ าจนดินชื้นพอเพียงทุก 2-3 วันจน
ออกดอก 
               - กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือ คือ ราดสารละลาย KClO3  ทางดินในทรงพุ่มอัตรา 100 กรัมต่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. แล้วพ่นทางใบอัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1 ครั้ง แล้วงดให้น้ าจนออกดอก 

เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติด้วย Paired T-test และ Yield GAP analysis 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

เป็นการจัดท าแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตล าไยนอกฤดูในสวนเกษตรกรแบบแปลงใหญ่  โดย
เกษตรกรร่วมด าเนินการ ใช้กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วน มีข้ันตอนด าเนินงาน ดังนี้ 

1. เลือกพ้ืนที่และเกษตรกรเป้าหมายใน จ. เชียงใหม่ ล าพูนหรือเชียงรายที่เป็นตัวแทนของระบบการ
ผลิตล าไยนอกฤดูและมีศักยภาพในการขยายผล  

2. ประชุมเกษตรกรเพ่ือให้ความรู้และชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ตลอดจนแนวทางการด าเนินงาน  
3. เลือกต้นพันธุ์ดอที่ออกดอกติดผลแล้ว ต้นสมบูรณ์และขนาดทรงพุ่มใกล้เคียงกัน  จ านวน 10 แปลง 

แปลงละ 2 ไร่ จ านวน 10 ราย 
4. เตรียมความพร้อมต้นก่อนชักน าให้ออกดอกเช่น ตัดแต่งก่ิงแบบเปิดกลางทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยทางดินหรือ

พ่นปุ๋ยทางใบ และป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร เมื่อใบชุดที่ 2 จึงให้สารเดือนสิงหาคม
หรือกันยายน ซึ่งจะเก็บเก่ียวผลเดือนกุมภาพันธ์ 
การบันทึกข้อมูล 

- วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและธาตุอาหารพืช 
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- การออกดอก เช่น ช่วงออกดอก เปอร์เซ็นต์ออกดอก 
- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และน้ าฝน 
- ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ เช่น ต้นทุน  

 
8.  ผลการทดลองและวิจารณ์  
                 คัดเลือกแปลงล าไยของเกษตรกร 5 รายๆ ละ 4 ไร่ ที่ไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง ต้นสมบูรณ์และอายุ
ใบพร้อมใช้สารคลอเรต ตลอดจนมีแหล่งน้ าเพียงพอในการผลิตล าไยนอกฤดู  ได้แก่  

1. นางสมจิต ดวงบาล  หมู่ 9 ต. แม่หอพระ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 
2. นายประเสริฐ ผูกพัน   หมู่ 4 ต. แม่สอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 
3. น.ส.พชรพรรณ สุพรณิช  หมู่ 1 ต. เวียง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 
4. นายฐานุวัฒน์ ทองคง  หมู่ 4 ต. แม่ต  า อ. พญาเม็งราย จ. เชียงราย 
5. นายโกศล แสนหงษ์   หมู่ 3 ต. หนองปลาสะวาย อ. บ้านโฮ่ง จ. ล าพูน 

  เตรียมความพร้อมต้นล าไยโดยตัดแต่งกิ่งแบบเปิดกลางทรงพุ่ม ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15+46-0-0  
สัดส่วน 1:1 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น ให้น้ า และป้องกันก าจัดศัตรูพืช เช่น หนอนคืบกินใบ ไรสี่ขาสีเทา และแมลง
ค่อมทอง จนต้นล าไยดังกล่าวแตกใบอ่อน 2 ชุด 

เมื่อใบชุดที่ 2 เป็นใบเพสลาดหรือแก่เต็มที่ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนและสิงหาคม 2559 จึงให้สารคลอเร
ตตามกรรมวิธีของเกษตรกรภาคเหนือและกรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกจ านวน 5 ราย รายละเอียดแสดงไว้ใน
ตารางที่ 1.1 ภายหลังให้สารคลอเรตแล้ว มีการปฎิบัติดูแลรักษา เช่น ให้ปุ๋ย ให้น้ าและป้องกันก าจัดศัตรูพืชตาม
ความเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 1.1 กรรมวิธีการให้สาร KClO3 ของเกษตรกรภาคเหนือและเกษตรกรภาคตะวันออก 
 

ช่ือ-สกุล กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือ กรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออก  
นางสมจิต ดวงบาล   พ่นสารละลาย KClO3 ทางใบ อัตรา 1 กิโลกรมัต่อน้ า 200 

ลิตร จ านวน 3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน แล้วพ่นสารเปิดตาดอก
ล าไยการค้า (ดึงดอกด)ี อัตราตามสลากจ านวน 1-2 ครั้ง 

พ่นสารละลาย KClO3 ทางดิน
อัตรา 500 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
หลังจากนั้น 7 วันจึงพ่นทางใบ
ด้วยสารละลาย KClO3 อัตรา 20 
กรัม ผสมสารไทโอยูเรียอัตรา 20 
กรัม และผสมน้ าตาลทางด่วน
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร
ทางใบ จ านวน 3 ครั้ง ห่างกัน 5-
7 วัน ครั้งสุดท้ายจึงพ่นทางใบ
ด้วยสาร KClO3 อัตรา 20 กรัม 

นายประเสริฐ ผกูพัน หว่านสาร KClO3 ใต้ทรงพุ่มอัตรา 0.6 กิโลกรัมต่อต้น แล้ว
ให้น้ าด้วยระบบสปริงเกลอร ์จากนั้น 7 วันจึงพ่นสาร KClO3 

ทางใบอัตรา 250 กรัมต่อน้ า 100 ลิตรอีกครั้ง 
น.ส.พชรพรรณ สุ
พรณิช 

หว่านสาร KClO3 อัตรา 1-1.5 กิโลกรัมต่อต้น จากนั้นจึงพ่น
สารเร่งออกดอกล าไยการค้า (ป้อเลี้ยง) อัตรา 0.5-1.0 
กิโลกรัมต่อน้ า 200 ลิตร จ านวน 2 ครั้งห่างกัน 7 วัน 

นายฐานุวัฒน์ ทองคง พ่นสาร NaClO3 ทางดินอัตรา 5 กิโลกรัมผสมปุ๋ยเคมี 13–
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0–46 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ า 200 ลิตร หลังจากนั้น 7 วัน
จึงพ่นสาร NaClO3 ทางใบ อัตรา 0.5 กิโลกรัมผสมปุ๋ยสูตร 
10-52–17 อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อน้ า 200 ลิตร จ านวน 2 
ครั้ง ห่างกัน 7 วัน แล้วพ่นน้ าหมักท าเอง (ไข่ไก่ 3 แผง+
น้ าตาลทรายแดง 3 กิโลกรัม+โยเกิร์ตขวดเล็ก 1 ขวด+แป้ง
ข้าวหวาน 1 ก้อน)  อัตรา 0.5 ลิตรต่อน้ า 200 ลิตร ผสมกับ
ปุ๋ยเคมีสูตร 10–52–17 อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อน้ า 200 ลิตร  

ผสมน้ าตาลทางด่วน อัตรา 20 
มิลลิลิตรผสมปุ๋ย KNO3 อัตรา 
100 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

นายโกศล แสนหงษ ์   ราดสาร KClO3 ทางดิน อัตรา 1 กิโลกรมัต่อต้น  จ านวน 1 
ครั้ง แล้วพ่นสารเปิดตาดอก (ไมร่ะบุ) จ านวน 3 ครั้ง 

  
           แปลงนางสมจิต ดวงบาล ล าไยอายุต้น 15 ปี ต้นมีขนาดทรงพุ่มกว้าง 5.5-9.0 เมตร ความสูง 3.2-4.9 
เมตร ซึ่งทรงพุ่มชนหรือติดกับต้นข้างเคียง เกษตรกรให้สาร KClO3  ตามกรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกเมื่อวันที่ 
6 กรกฎาคม 2559 แต่หลังให้สารแล้วนั้นมีฝนตกเล็กน้อย ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือให้สาร KClO3  วันที่ 25 
กรกฎาคม 2559 ต้นล าไยทั้งสองกรรมวิธีออกดอกใกล้เคียงกัน คือหลังให้สารแล้ว 35 วัน กรรมวิธีเกษตรกร
ภาคเหนือออกดอก 34.0 % กรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกออกดอก 10.63 % และแตกต่างกันทางสถิติ 
(ตารางท่ี 1.2 1.3 และ 1.4) 
 แปลงนายประเสริฐ ผูกพัน ล าไยอายุ 20 ปี ขนาดทรงพุ่ม 9.0-9.4 เมตร ความสูง 4.9 เมตร เกษตรกรให้
สาร KClO3 ทั้งสองกรรมวิธีในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 แต่หลังจากใส่สารแล้ว 1-2 วันมีฝนตก กรรมวิธีเกษตรกร
ภาคเหนือจึงได้พ่นปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 เพ่ือไม่ให้แตกใบอ่อน  ต้นล าไยออกดอกหลังให้สารแล้ว 35 วัน 
กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือออกดอก 62.6% มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกที่ออกดอก 48.8% แต่ไม่
แตกต่างกันทางสถติิ (ตารางท่ี 1.2, 1.3 และ 1.4) 
 แปลงนางสาวพชรพรรณ  สุพรณิช ล าไยอายุ 15 ปี ขนาดทรงพุ่ม 5.8-5.4 เมตร ความสูง 4.0-3.8 เมตร 
เกษตรกรให้สาร KClO3 ทั้งสองกรรมวิธีวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 หลังให้สารแล้วมีฝนตกเล็กน้อย ต้นล าไยกรรมวิธี
เกษตรกรภาคเหนือออกดอกหลังให้สารแล้ว 30 วัน กรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกออกดอกหลังให้สาร 33 วัน 
กรรมวิธีเกษตรกรภาคภาคเหนือออกดอก 91.9% ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรตะวันออกที่ออกดอก 83.1% 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(ตารางท่ี 1.2, 1.3 และ 1.4) 
 แปลงนายฐานุวัฒน์  ทองคง ล าไยอายุ 15 ปี ขนาดทรงพุ่ม 6.8-6.4 เมตร ความสูง 4.2-4.3 เมตร 
เกษตรกรให้สาร KClO3 ทั้งสองกรรมวิธีพร้อมกันในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ต้นล าไยกรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือ
ออกดอกหลังให้สาร 36 วัน กรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกออกดอกหลังใส่สารแล้ว 33 วัน กรรมวิธีเกษตรกร
ภาคเหนือออกดอก 84.9% ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกที่ออกดอก 69.7%อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (ตารางท่ี 1.2, 1.3 และ 1.4) 
 แปลงนายโกศล แสนหงษ์ ล าไยอายุ 15 ปี ขนาดทรงพุ่ม 8.0-8.3 เมตร ความสูง 5.5-5.7 เมตร เกษตรกร
ตัดแต่งกิ่งก่อนการให้สาร KClO3 ทั้งสองกรรมวิธีในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ต้นล าไยทั้งสองกรรมวิธีออกดอกหลัง
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ใส่สาร 36 วัน กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือออกดอก 66.5% ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออก ออก
ดอก 58.3% ตามล าดับ แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 1.2, 1.3 และ 1.4) 
 
ตารางท่ี 1.2 อายุต้นและขนาดทรงพุ่มของต้นล าไยพันธุ์ดอที่ใช้ในงานวิจัยนี้ 
 
เกษตรกร อายุต้น

ล าไย 
(ปี) 

ระยะ
ปลูก 

(เมตร) 

ขนาดทรงพุ่ม (เมตร) ความสูง (เมตร) 
กรรมวิธเีกษตรกร

ภาคเหนือ 
กรรมวิธเีกษตรกร 
ภาคตะวันออก 

กรรมวิธีเกษตรกร
ภาคเหนือ 

กรรมวิธเีกษตรกร 
ภาคตะวันออก 

นางสมจิต ดวงบาล 15 6x6 9.0 5.4 4.9 3.2 
นายประเสริฐ ผูกพัน 20 8x8 9.0 9.4 4.9 4.9 
น.ส.พชรพรรณ สรุณิช 15 4x4 5.8 5.4 4.0 3.8 
นายฐานุวัฒน์ ทองคง 15 8x10 6.8 6.4 4.3 4.2 
นายโกศล แสนหงษ ์ 15 8x8 8.6 8.0 5.7 5.5 

 
ตารางที่ 1.3 วันที่ที่ให้สารคลอเรต และระยะเวลาที่ออกดอกหลังใหส้ารคลอเรต 
 

เกษตรกร วันที ่ ระยะเวลาออกดอกหลังให้สาร (วัน) 
กรรมวิธีเกษตรกร

ภาคเหนือ 
กรรมวิธเีกษตรกร 
ภาคตะวันออก 

กรรมวิธเีกษตรกร
ภาคเหนือ 

กรรมวิธเีกษตรกร 
ภาคตะวันออก 

นางสมจิต ดวงบาล 25 ก.ค. 59 6 ก.ค. 59 35   35 
นายประเสริฐ ผูกพัน 29 มิ.ย.59 29 มิ.ย.59 35   35 
น.ส.พชรพรรณ สุรณิช     8 ก.ค. 59         8 ก.ค. 59           30 33 
นายฐานุวัฒน์ ทองคง     9 ก.ค. 59 9 ก.ค. 59           36 33 
นายโกศล แสนหงษ ์ 8 ส.ค.59   8 ส.ค.59    36     36 

 

กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือ                             กรรมวธิีเกษตรกรภาคตะวันออก 
แปลงล าไยนางสมจิต ดวงบาล 
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                  กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือ                         กรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออก 
แปลงนายประเสริฐ ผูกพัน 

                           

                กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือ                            กรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออก 
แปลงนางสาวพชรพรรณ สุพรณิช 

 

                 

                  กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือ                              กรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออก 
แปลงนายฐานุวัฒน์ ทองคง 
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             กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือ                         กรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออก 
แปลงนายโกศล แสนหงษ์ 

ภาพที่ 1.1-1 ขนาดทรงพุ่มล าไยของกรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือและกรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออก 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1-2 การพ่นสาร KClO3 ทางดินและพ่นทางใบของเกษตรกร  

การให้สารคลอเรตชักน าให้ล าไยออกดอกในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พบว่า กรรมวิธีเกษตรกร
ภาคเหนือและกรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกออกดอกหลังใส่สารใกล้เคียงกันคือ 30-36 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับ
รายงานของ Tran Van Hau และคณะ (2554) ที่พบว่าล าไยพันธุ์ดอจะเริ่มแทงช่อดอกหลังใส่สาร 30-35 วัน แต่
จะใช้เวลามากกว่าการทดลองของณัฐวราและคณะ (2549) ที่พบว่า การชักน าให้ล าไยในโรงเรือนปิดในฤดูฝน จะ
เริ่มออกดอกหลังใส่สารแล้ว 25-30 วัน ซึ่งระยะเวลาที่เริ่มออกดอกที่แตกต่างกันนี้อาจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
และความอุดมสมบูรณ์ของต้นที่แตกต่างกัน (พาวินและคณะ, 2552) 
 
ตารางท่ี 1.4 การออกดอกของล าไยในสวนเกษตรกร 5 แห่งหลังให้สาร KClO3 ต่างกัน 
 
เกษตรกร เปอร์เซ็นต์การออกดอก          %C.V. 

กรรมวิธเีกษตรกรภาคเหนือ กรรมวิธเีกษตรกรภาคตะวันออก  
นางสมจิต ดวงบาล 34.0a 10.63b 25.87 
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นายประเสริฐ ผูกพัน 62.50a 48.80a 35.04 
น.ส.พชรพรรณ สุพรณิช 91.90a 83.10b 15.26 
นายฐานุวัฒน์ ทองคง 84.99a 69.73b 10.26 
นายโกศล แสนหงษ ์ 66.50a 58.63a 18.07 
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  
ตัวหนังสือในแถวเดียวกันที่ไม่เหมือนกันในแถวเดียวกันแตกตา่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธ ีLSD 

เกษตรกรครั้งนี้ส่วนใหญ่ใช้สาร KClO3 ชักน าให้ล าไยออกดอก มีเพียง 1 รายที่ใช้ NaClO3 ในการกระตุ้น
การออกดอกของล าไย ซึ่งพบว่าสามารถกระตุ้นให้ล าไยออกดอกได้เช่นเดียวกับ KClO3 สอดคล้องกับธนะชัย 
(2542); พาวินและคณะ (2542); พาวินและคณะ (2550) และมนตรี (2548); Matsumoto และคณะ (2550) ที่
พบว่า สารกลุ่มคลอเรตหลายชนิดที่ชักน าให้ล าไยออกดอกได้ เช่น โพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) โซเดียมคลอเรต 
(NaClO3) โซเดียมไฮโปคลอไรท์  (NaClO) และแคลเซียมไฮโปคลอไรด์  (CaClO2)  สารกลุ่มคลอเรตที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีจ าหน่ายเป็นการค้าและราคาถูก ได้แก่ KClO3 และ NaClO3 
     การออกดอกของล าไยพันธุ์ดอในตารางที่ 1.4 ของกรรมวิธีภาคเหนือของเกษตรกรทุกรายมีค่าสูงกว่า
กรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกอยู่ระหว่างร้อยละ 8-23 อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติของเกษตรกรหลังการใส่สาร 
โดยพบว่า การจัดการของกรรมวิธีภาคเหนือเกษตรกรจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในแปลงเอง โดยภายหลังการใส่สาร
กระตุ้นการออกดอกเกษตรกรมีการดูแลที่ใกล้ชิดและมีการปรับแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของต้นล าไยและสภาพแวดล้อม เช่น แปลงของนายประเสริฐ ผูกพัน พบภายหลังใส่สารกระตุ้นมีฝน
ตกเกษตรกรจะมีวิธีป้องกันการแตกใบอ่อนในช่วงที่มีฝนตกคือการพ่นปุ๋ยสูตร 0-52-34 ส่วนกรรมวิธีภาค
ตะวันออกเป็นกรรมวิธีที่นักวิจัยเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งจะปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนดที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามสภาพการณ์
ที่เปลี่ยนไป  

ในแปลงทดสอบของเกษตรกร 3 ราย หลังให้สารKClO3 ในวันนั้นและในช่วง 1-2 วันหลังจากนั้นมีฝนตก
มากพอควร ท าให้เปอร์เซ็นต์การออกดอกต่ ากว่าที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะแปลงของนางสมจิต ดวงบาล ซึ่งหลังราด
สารแล้วมีอากาศครึ้นและมีฝนตกในวันเดียวกันนั้น อาจเกิดการชะล้างก่อนที่ซึมลงไปในดินหรือเจือจางและต้น
ล าไยอาจอ่ิมน้ าและดูดสารเข้าสู่ล าต้นได้น้อยกว่าในวันที่แสงแดดดี จึงท าให้แปลงนี้มีเปอร์เซ็นต์ออกดอกต่ ากว่า
แปลงของเกษตรกรรายอ่ืน (ตารางที่ 1.4) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพาวินและคณะ (2547) ที่พบว่า การ
ราดสาร KClO3 ลงดินในฤดูหนาวและฤดูร้อนท าให้ล าไยออกดอกมากกว่า 90% แต่การราดสาร KClO3 ในฤดูฝน
มักออกดอกน้อยกว่าเนื่องจากมีการชะล้าง นอกจากนั้นหากต้นล าไยอยู่ในสภาวะเครียดท างห้การเจริญเติบโตด้าน
ล าต้นลดลงและช่วยให้ออกดอกมากขึ้น (Thunyarpar, 2541) รวมทั้งรายงานของธนะชัย (2542) ที่พบว่า การ
ราดสาร KClO3 ทางดินช่วงกลางเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นฤดูฝน ท าให้ล าไยออกดอกน้อยที่สุด  

นอกจากสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการชักน าให้ล าไยออกดอกแล้ว อายุของใบที่เป็นใบแก่หรือความ
สมบูรณ์ของต้นก็ยังมีผลต่อการชักน าให้ออกดอก จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า มีล าไยบางต้นที่มีใบอ่อนบนต้นมักไม่
ออกดอก อาจเนื่องจากแป้งที่สะสมในใบเปลี่ยนรูปไปเป็นน้ าตาล จึงมีอาหารสะสมในใบไม่เพียงพอที่จะน าไปใช้
สร้างตาดอกได้ (Yang และคณะ, 2557) นอกจากนี้ยังพบว่าแปลงที่มีทรงพุ่มแน่นทึบและชายพุ่มชิดกันไม่มี
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ช่องว่างระหว่างต้น (แปลงของนางสมจิต ดวงบาล แปลงนายประเสริฐ ผูกพัน) ล าไยในบริเวณที่ถูกบังแสงจะไม่
ออกดอกหรือออกดอกน้อยมากเนื่องจากแสงแดดมีความส าคัญต่อการสังเคราะห์แสงเพ่ือสร้างอาหารของพืช 
(ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1,2558) 

แปลงเกษตรกรที่กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือมีต้นทุนชักน าให้ล าไยออกดอกต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรภาค
ตะวันออกมีจ านวน 3 แปลง ได้แก่ แปลงนางสมจิต ดวงบาลพบว่า กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือมีต้นทุน 14.9 
บาทต่อต้น และกรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกมีต้นทุน 32.56 บาทต่อต้น (ตารางที่ 1.5) แปลงนายประเสริฐ 
ผูกพัน พบว่ากรรมวิธีภาคเหนือมีต้นทุนต่ ากว่าเท่ากับ 57.00 บาทต่อต้น และกรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกมี
ต้นทุน 64.0 บาทต่อต้น (ตารางที่ 1.6) แปลงนายโกศล แสนหงส์พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือมีต้นทุน 
30.56 บาทต่อต้น และกรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกมีต้นทุน 49.86 บาทต่อต้น (ตารางที่ 1.7)  แปลง
เกษตรกรที่กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือมีต้นทุนชักน าให้ล าไยออกดอกสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกมี
จ านวน 2 แปลงคือ แปลงนางสาวพชรพรรณ สุพรณิชซึ่งพบว่า กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือมีต้นทุน 64.22 บาท
ต่อต้น และกรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกมีต้นทุน 38.12 บาท (ตารางที่ 1.8) แปลงนายฐานุวัฒน์ ทองคง 
พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือมีต้นทุน 18.8 บาทต่อต้น และกรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออกมีต้นทุน 17.32 
บาทต่อต้น (ตารางที่ 1.9)  โดยสาร KClO3 ที่เกษตรกรใช้นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลีกเลี่ยงขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรแต่มีจ าหน่ายที่ร้านค้าบางแห่งหรือโดยเกษตรกรบางราย  ปัจจุบันการใช้สาร KClO3 ใน
ภาคเหนือมักมีผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้และต้นทุนการชักน าให้ออกดอกแตกต่างหลากหลาย ส่วนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ตามเพ่ือนเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการผลิตล าไยนอกฤดูหรือตามค าแนะน าของร้านจ าหน่าย  
 
ตารางท่ี 1.5 ต้นทุนการใหส้าร KClO3 ชักน าให้ล าไยออกดอกของแปลงนางสมจิต ดวงบาล 

 
ตารางท่ี 1.6 ต้นทุนการใหส้าร KClO3 ชักน าให้ล าไยออกดอกของแปลงนายประเสริฐ ผูกพัน 
 

รายการ กรรมวิธเีกษตรกรภาคเหนือ 
(บาท) 

รายการ กรรมวิธเีกษตรกรภาคตะวันออก 
(บาท) 

1. สารชุด  1,800 1. KClO3 ทางดิน 810 
2. สารเปดิตาดอก   800 2. KClO3 ทางใบ    32.4 
3. ปุ๋ย 0-52-34   360 3. ไทโอยูเรีย  60 
  4.น้ าตาลทางด่วน 300 
  5. KNO3 100 

รวม 2,980  1,302.4 
จ านวนต้น 200 ต้น  40 ต้น 
เฉลี่ย (บาท/ต้น) 14.90  32.56  
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รายการ กรรมวิธเีกษตรกรภาคเหนือ 
(บาท) 

รายการ กรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออก 
(บาท) 

1. KClO3  540 1. KClO3 ทางดิน 810 
2. สารพ่นใบ 300 2. KClO3 ทางใบ 59.4 
3. ปุ๋ย 0-52-34 180 3. ไทโอยูเรีย 60 
  4. น้ าตาลทางด่วน 350 
  5. KNO3 150 
รวม 1,020  1,407.8 
จ านวนต้น 18  22 
เฉลี่ย (บาท/ต้น) 57.0  64.0 

 
 ตารางท่ี 1.7 ต้นทุนการใหส้าร KClO3 ชักน าให้ล าไยออกดอกของแปลงน.ส.พชรพรรณ สุพรณิช 
 
รายการ กรรมวิธเีกษตรกรภาคเหนือ 

(บาท) 
รายการ กรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออก 

(บาท) 
1. KClO3  3,828 1. KClO3 ทางดิน 270 
2. เปิดตาดอก   800 2. KClO3 ทางใบ   32.4 
3. สารก่อนดอบาน                 960 3. ไทโอยูเรีย 60 
  4. น้ าตาลทางด่วน 300 
  5. KNO3 100 
รวม 5,588  762.4 
จ านวนต้น 87  20 
เฉลี่ย (บาท/ต้น) 64.22  38.12 

 
ตารางท่ี 1.8 ต้นทุนการใหส้าร KClO3 ชักน าให้ล าไยออกดอกของแปลงนายฐานุวัฒน์ ทองคง 
 
รายการ กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือ 

(บาท) 
รายการ กรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออก 

(บาท) 
1. NaClO3  600 1. KClO3 ทางดิน  67.5 
2. NaClO3ทางใบ 180 2. KClO3 ทางใบ  8.1 
3. ปุ๋ย 13-0-46                 72 3. ไทโอยูเรีย 15 
4. ไทโอยูเรีย               120 4. น้ าตาลทางด่วน 75 
5. ปุ๋ย 10-52-17               100 5. KNO3 25 
รวม 1,207  190.6 
จ านวนต้น 64  11 
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เฉลี่ย (บาท/ต้น) 18.80  17.32 

 
 
ตารางท่ี 1.9 ต้นทุนการใหส้าร KClO3 ชักน าให้ล าไยออกดอกของแปลงนายโกศล แสนหงส์ 

 
9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   

10.1 การให้สาร KClO3 ช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมตามกรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือและกรรมวิธี
เกษตรกรภาคตะวันออกท าให้ล าไยออกดอกใกล้เคียงกัน คือ  30-36 วันหลังให้สาร KClO3 

10.2 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของล าไยตามกรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรภาค
ตะวันออกทั้ง 5 แปลง กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือท าให้ล าไยออกดอก 34.0– 91.9% กรรมวิธีเกษตรกร
ภาคเหนือท าให้ล าไยออกดอก 10.6-83.1% แตแ่ตกต่างกันทางสถิติ 3 ราย  

10.3 มีเกษตรกร 1 รายที่ใช้สาร NaClO3 และมีผลเช่นเดียวกับทีช่้ KClO3  
10.4 ปัจจัยท าให้ชักน าให้ออกดอกได้ ได้แก่ เตรียมความพร้อมต้น เช่น การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยให้น้ า

อย่างเพียงพอและสม่ าเสมอ  
10.5 ต้นทุนของกรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือมีต้นทุนต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออก 3 ราย โดย

กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือมีต้นทุน 14.9 – 57.0 บาทต่อต้น กรรมวิธีภาคตะวันออกมีต้นทุนระหว่าง 32.56 -
64.0 บาทต่อต้น  

10.6 เกษตรกรในภาคเหนือมีชนิดและวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ใช้ ส่วนใหญ่น าวิธีปฏิบัติที่ประสบ
ความส าเร็จมาปรับใช้ เกษตรกรมักใช้สารผสมส าเร็จที่ซื้อจากร้านค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

 
10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

      น าเทคโนโลยีการใช้สารคลอเรตเพ่ือกระตุ้นการออกล าไยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนที่ 

รายการ กรรมวิธีเกษตรกรภาคเหนือ 
(บาท) 

รายการ กรรมวิธีเกษตรกรภาคตะวันออก 
(บาท) 

1. KClO3 ชนิดน้ า 800 1. KClO3 ทางดิน 1,080 
2. เปิดตาดอก 300 2. KClO3 ทางใบ       59.4 
  3. ไทโอยูเรีย   105 
  4. น้ าตาลทางด่วน   550 
  5. KNO3   200 
รวม 1,100    1,994.4 
จ านวนต้น 36  40 
เฉลี่ย (บาท/ต้น) 30.56  49.86 
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11.  ค าขอบคุณ  

ขอขอบคุณเกษตรกรที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้แปลงล าไยเพ่ือท างานวิจัยครั้งนี้ 
 
12.  เอกสารอ้างอิง  
ณัฐวรา แสงอรุณ สมชาย องค์ประเสริฐ วินัย วิริยะอลงกรณ์ และนงลักษณ์ ปูระณะพงษ์.  2549. อิทธิพลของ

ฤดูกาลต่อการออกดอกของล าไยที่ชักน าด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต : การศึกษาภายใต้สภาวะโรงเรือน
พลาสติก ในรายงานการประชมทางวิชาการ ครั้งที่ 7 25–26 พฤษภาคม 2549 มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หน้า 
11-15. 

ธนะชัย พันธ์ เกษมสุข. 2542. ล าไยกับสารประกอบคลอเรต. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่. 53 หน้า. 

พาวิน  มะโนชัย  วรินทร์  สุทนต์  วินัย  วิริยะอลงกรณ์  นพดล  จรัสสัมฤทธิ์ และเสกสันต์  อุสสหตานนท์. 2542.  
ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการออกดอกของล าไยพันธุ์ดอ และสีชมพู .  รายงานการสัมมนาฮอร์โมนพืช
เพ่ือการผลิตไม้ผลนอกฤดู.  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  โรงแรมเคพี   แกรนด์  จันทบุรี . หน้า 
1-8. 

พาวิน มะโนชัย ธีรนุช เจริญกิจ พิชัย สมบูรณ์วงศ์ จริยา วิสิทธิ์พานิช ชาตรี สิทธิกุล และยุทธนา เขาสุเมรุ.  2552. 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาชุดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล าไยนอกฤดู. 120 
หน้า. 

พาวิน มะโนชัย ยุทธนา เขาสุเมรุ ชิติ ศรีตนทิพย์ และสันติ ช่างเจรจา. 2547. เทคโนโลยีการผลิตล าไย. หจก. 
ส านักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ กรุงเทพ. 128 หน้า. 

มนตรี  ทศานนท์. 2548. การใช้สารกลุ่มคลอเรตกระตุ้นการออกดอกของล าไย. ใน : เอกสารวิชาการ ล าไย. 
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