
4. 5 การใช้สารกลุ่มคลอเรตกระตุ้นการออกดอกของล าไย 
 
 ล ำไยเป็นพืชที่ต้องกำรอำกำศหนำวเย็นช่วยกระตุ้นให้ออกดอก ดังนั้นจึงออกดอกเมื่อได้รับ
ควำมหนำวเย็นในฤดูหนำว หำกปีใดมีอุณหภูมิอำกำศหนำวเย็นมำกล ำไยก็จะมีโอกำสออกดอกได้มำก 
ขณะเดียวกันหำกสภำพอำกำศหนำวเย็นน้อย ล ำไยก็จะออกดอกน้อยเช่นกัน นับตั้งแต่ประเทศไทยน ำ
ล ำไยมำปลูกในสมยัรัชกำลที่ 5 สภำพอำกำศทำงภำคเหนือตอนบนในฤดูหนำวก็มีอำกำศหนำวเย็น
ตลอดมำ บำงปีหนำวมำกบำงปีหนำวน้อยซึ่งส่งผลถึงกำรออกดอกติดผลของล ำไยมำกน้อยตำมสภำพ
ควำมหนำวเย็น ผลผลติก็มีจ ำหน่ำยทุกปีแต่จะมำกบ้ำงน้อยบ้ำงเป็นเงำตำมตัวตำมสภำพภูมิอำกำศ        
แต่เมื่อเดือนธันวำคม พ.ศ. 2540และเดือนมกรำคม พ.ศ. 2541 เกิดสภำพอำกำศแปรปรวนมำกกว่ำทุกปี
ที่ผ่ำนมำ เป็นที่รู้จักกันคือปรำกฏกำรณ์เอลนิโน ซึ่งเกิดจำกสภำวะกำรเปลี่ยนทิศทำงกำรไหลของ
กระแสน้ ำอุ่นในมหำสมุทร ซึ่งมีผลกระทบอย่ำงมำกต่อสภำพอำกำศบนพื้นโลกด้วย       สภำพอำกำศ
ในฤดูหนำวที่เคยหนำวเย็นกลับอบอุ่น ส่งผลกระทบต่อกำรออกดอกของพืชพันธุ์บนพื้นโลกอย่ำงมำก
ซึ่งรวมถึงล ำไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของเกษตรกรชำวเหนือของประเทศไทยด้วย ในช่วง
ดังกล่ำวนั้นอำกำศไม่หนำวเย็นเพียงพอที่จะท ำให้ล ำไยออกดอกได้ อุณหภูมิต่ ำสุดประมำณ 10oซ มี
เพียงช่วงสั้นๆและมีอุณหภูมิสูงสอดแทรกอยู่ตลอดเวลำ ขณะเดียวกันอุณหภูมิสูงสุดก็จะขึ้นสูงมำกกว่ำ 
30oซ. ซึ่งเหตุกำรณ์เช่นนี้ล ำไยจะไม่สำมำรถถูกชกัน ำให้ออกดอกได้ แต่บำงสถำนทีม่ีอุณหภูมิต่ ำ
ยำวนำนพอ ก็พบว่ำล ำไยในบริเวณนั้นออกดอกติดผลได้บ้ำง ซึ่งปัญหำนี้ท ำให้เกษตรกรชำวสวนล ำไย
ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูนและบำงจังหวัดที่มีกำรปลูกล ำไย ไม่มีผลผลิตล ำไยจ ำหน่ำยสู่ตลำดมำกเช่น
ทุกปี เกษตรกรขำดรำยได้เงินหมุนเวียนที่เคยมีนับพันล้ำนบำทกลับหำยไป รำคำผลผลิตล ำไยในปีนั้น
สูงถึงกิโลกรัมละ 120 บำท แมลงศัตรูก็มำกมีกำรพ่นสำรเคมีอย่ำงหนัก แต่ผลผลิตก็ยังขำยส่ง
ต่ำงประเทศได้  

จำกปัญหำดังกล่ำวทั้งภำครัฐเอกชนและโดยเฉพำะเกษตรกรก็ได้เรียกร้องเพื่อหำแนวทำงแก้ไข 
ซึ่งขณะนั้นก็ทรำบกันอยู่แล้วว่ำมีกำรน ำสำรเคมีชนิดหนึ่งมำใช้กระตุ้นให้ล ำไยออกดอกได้ ซึ่งท ำกันมำ
ประมำณ 20 ปีแล้ว (ประมำณปี พ.ศ. 2524-2525) ที่อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูนและอ ำเภอสำรภี 
จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้ท ำสำรได้มำเลือกท ำกับต้นที่ไม่ออกดอกติดผลตำมฤดูกำล แล้วรำดสำรน้ัน
ในช่วงฤดูฝน หลังรำดสำรแล้วบำงต้นก็ออกดอกดอก บำงต้นก็ออกดอกบ้ำงเล็กน้อยและบำงต้นก็ไม่
ออกดอก  ซึ่งโดยภำพรวมแล้วยังได้ผลไม่เต็มที่ ซึ่งในเวลำนั้นเกษตรกรก็ไม่ค่อยได้สนใจมำกนัก  
เน่ืองจำกกำรออกดอกติดผลของล ำไยที่เป็นอยู่ก็ค่อนข้ำงดีอยู่แล้วจะมีบ้ำงที่ออกดอกเว้นปีบ้ำง      แต่ก็
เน่ืองจำกต้นทรุดโทรมมำก  เคยติดผลดกมำก่อนติดต่อกันหลำยปีเป็นต้น  ก็ถือว่ำเป็นเร่ืองปกติธรรมดำ  
ซึ่งพบคร้ังแรกด้วยควำมบังเอิญ โดยที่ข้ำงโรงเก็บสำรโพแทสเซียมคลอเรตนั้นมีต้นล ำไยอยู่ 1 ต้น เมื่อ
ชั่งสำรแล้วหกตกหล่นอยู่บ้ำงจึงกวำดเข้ำโคนล ำไย ท ำให้ล ำไยต้นนั้นออกดอกแต่ก็ออกไม่มำก มี 4-5 
ช่อ แต่มีออกมำเร่ือยๆ ก็จึงน ำสำรน้ีมำทดลองใส่ต้นอ่ืนๆ ดูบ้ำง ก็ปรำกฏว่ำเป็นสำรช่วยกระตุ้นกำรออก
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ดอกของล ำไยได้จริง จึงเกิดกำรซื้อขำยสำรโพแทสเซียมคลอเรตในรำคำค่อนข้ำงแพง กิโลกรัมละ 500 
บำทบำงทีสู่งถึง   1,200 บำท ในระยะต้นๆ ของกำรค้นพบก็ยังมีกำรปิดบังกันอยู่มำกทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ทำงกำรค้ำ ทั้งผู้ขำยสำรและผู้รับจ้ำงที่จะท ำให้ล ำไยออกดอก ขณะเดียวกันก็มีกำรผลิตล ำไยนอกฤดูที่
จังหวัดสงขลำโดยให้สำรช่วยกระตุ้นเช่นกัน กำรด ำเนินกำรนั้นเจ้ำของสวนแบ่งสวนเป็นสองส่วนและ
รำดสำรปีละส่วน ส่วนที่เหลือก็บ ำรุงรักษำให้ต้นแข็งแรง  ซึ่งได้ผลผลิตดีและขำยได้รำคำดีอีกด้วย 
กล่ำวคือจ ำหน่ำยได้กิโลกรัมละไม่ต่ ำกว่ำหนึ่งร้อยบำท ท ำให้ชำวสวนล ำไยในจังหวัดจันทบุรีก็มีควำม
ต้องกำรที่จะใช้สำรน้ีเช่นกัน  เน่ืองจำกสภำพอำกำศคล้ำยคลึงกับทำงภำคใต้หำกจะรอให้ควำมหนำว
เย็นมำกระทบ เช่นล ำไยภำคเหนือนั้นก็ต้องรออยู่หลำยปีจึงจะมีสักครั้ง  ก็มำประจวบเหมำะกับ
ปรำกฏกำรณ์เอลนิโนขึ้นมำและมีกำรค้นพบสำรโพแทสเซียมคลอเรตดังกล่ำว ที่สำมำรถกระตุ้นให้
ล ำไยออกดอกได้และใช้กันแพร่หลำยในปัจจุบัน แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้สำรก็ยังขำดควำมระมัดระวัง
กันอย่ำงมำก  บำงคร้ังจะเห็นว่ำมีกำรระเบิด  เมื่อใช้กันมำกๆหลำยๆปีก็เร่ิมท ำให้ต้นล ำไยมีปัญหำ เช่น
อำกำรใบเหลืองแล้วแห้งตำยก็มี  ดังนั้นกำรใช้สำรน้ีควรมีขอบเขตจ ำกัดไม่ควรใช้พร่ ำเพร่ือเกินไปหรือ
อัตรำกำรใช้สูงเกินไป   
 
4.5.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตอบสนองของต้นล าไยต่อสารโพแทสเซียมคลอเรต 

1.   ความบริสุทธิ์ของสารและอัตราการใช้ท่ีเหมาะสม   
 เมื่อมีกำรค้นพบสำรคลอเรตใหม่ๆ ก็ยังไม่มีใครทรำบว่ำจะใช้อัตรำเท่ำไรจึงจะเหมำะต่อกำร
กระตุ้นให้ออกดอกและไม่เป็นพิษต่อต้นล ำไย เกษตรกร ผู้บริโภคและสภำพแวดล้อม    ซึ่งในระหว่ำง
นั้นสำรโพแทสเซียมคลอเรตก็ถูกควบคุมโดยกระทรวงกลำโหมอย่ำงเข้มงวด  จึงต้องน ำมำปลอมปน
กับสำรอ่ืนแล้วขำยในรูปของผลิตภัณฑ์อื่นๆ จึงท ำให้ควำมบริสุทธิ์ของสำรลดลง ดังนั้นอัตรำกำรใช้จึง
ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่พ่อค้ำผลิตขึ้นมำ  แม้สภำพกำรณ์ปัจจุบันก็ทรำบกันดีว่ำใช้มำกไม่ดีแน่
ก็ยังมีคนใช้สำรน้ีในอัตรำที่สูงมำกเช่น ต้นละ 2-3 กิโลกรัมก็มี  จำกกำรทดลองใช้สำรโพแทสเซียมคลอ
เรตและโซเดียมคลอเรตบริสุทธิ์ 99%  อัตรำ 0  45  60  75  90  และ  105  กรัมต่อเส้นผ่ำศูนย์กลำงทรง
พุ่ม  1  เมตรในช่วงเดือนมิถุนำยน  ปรำกฏว่ำอัตรำ 60 กรัมต่อเส้นผ่ำศูนย์กลำงทรงพุ่ม  1  เมตร  เป็น
อัตรำที่เหมำะสมคือ ท ำให้ล ำไยออกดอกติดผลเต็มที่เป็นที่น่ำพอใจ ซึ่งสำรโซเดียมคลอเรตก็มีผลออก
ฤทธิ์เช่นเดียวกับโพแทสเซียมคลอเรต  ดังนั้นอัตรำที่แนะน ำส ำหรับสำรโซเดียมคลอเรตก็คือ  60 กรัม
ต่อเส้นผ่ำศูนย์กลำงทรงพุ่ม  1  เมตรเช่นกัน กำรใช้สำรปริมำณน้อยกว่ำนี้ก็สำมำรถชักน ำให้ล ำไยออก
ดอกได้แต่จ ำเป็นต้องใช้ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน อัตรำ 8 กรัมต่อตำรำงเมตร ก็สำมำรถชักน ำให้ล ำไย
พันธุ์ดอออกดอกได้ 100%  ส่วนอัตรำที่ต่ ำกว่ำนี้คือ 4 กรัมต่อตำรำงเมตรชักน ำให้ออกดอกได้  86%  
ส่วนพันธุ์สีชมพูนั้น กำรให้สำรเพียง  1 กรัมต่อตำรำงเมตรก็สำมำรถชักน ำให้ออกดอกได้ 100% ซึ่ง
เป็นกำรให้เสริมกำรออกดอกในฤดูปกติ  
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2.  ช่วงพัฒนาการของใบ   
หลังจำกเก็บเกี่ยวผลแล้วล ำไยควรได้รับกำรตัดแต่งกิ่งและให้ปุ๋ยเพื่อเร่งกำรแตกยอดอ่อนใหม่  

ซึ่งต้นล ำไยควรมีกำรแตกยอกอ่อนอย่ำงน้อย  2 คร้ังและใบชุดที่  2  ควรแก่เต็มที่ ก่อนที่จะรำดสำรคร้ัง
ต่อไปได้ กำรรำดสำรจะไม่ได้ผลหำกยอดเร่ิมคลี่ตัวออกมำแล้วแม้จะยังเพียงเล็กน้อยก็ตำม ถ้ำเป็นใบ
อ่อนเล็กๆ ก็ไม่ได้ผลเช่นกัน  แต่เมื่อใบพัฒนำไปจนเลยระยะใบเพสลำดหรือใบแก่จัดแล้ว กำรรำดสำร
จึงจะได้ผลและจะได้ช่อดอกที่ใหญ่  กำรรำดสำรโพแทสเซียมคลอเรตกับต้นล ำไยที่มีใบ 3 ระยะ คือ  
ใบอำยุน้อยกว่ำ 10  20  25 และ  45  วัน  ปรำกฏว่ำรำดสำรเมื่อใบอำยุ  45  วันออกดอกดีที่สุด  แต่ถ้ำ
ปลิดใบอ่อนออกก่อนและเหลือไว้แต่ใบแก่ก็จะออกดอกได้ดีเช่นกัน  

3.  ฤดูกาลในการให้สาร    
 ช่วงแรกที่เหมำะส ำหรับรำดสำรควรมีสภำพอำกำศปลอดโปร่ง  ดินแห้งโดยเฉพำะช่วงปลำย
ฤดูฝน  แต่ก็มีข้อจ ำกัดว่ำหำกใช้สำรแล้วดอกบำนตรงฤดูหนำวดอกตัวเมียจะมีขนำดเล็กและละออง
เกสรตัวผู้จะมีเปอร์เซ็นต์กำรงอกต่ ำท ำให้ไม่ติดผล ดังนั้นต้องค ำนวณระยะเวลำให้ดี ซึ่งระยะเวลำที่
เหมำะสมในกำรรำดสำรในได้แก่ปลำยเดือนกันยำยนถึงต้นเดือนตุลำคม จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อน
ล ำไยในฤดูปกติ  แต่ถ้ำรำดสำรปลำยเดือนตุลำคมดอกจะบำนตรงอำกำศหนำวเย็นพอดี ท ำให้ล ำไยไม่
ติดผล        ช่วงที่สองคือรำดสำรเดือนธันวำคม-มกรำคมขณะที่อำกำศเย็นก็จะออกดอกได้พร้อมกับ
ล ำไยในฤด ู  และมีข้อดีคือผลค่อนข้ำงดกมำกกว่ำล ำไยในฤดูซึ่งไม่รำดสำร และช่วงสำมได้แก่ กำรผลิต
ล ำไยนอกฤดูให้เก็บเกี่ยวได้ตรงเทศกำลปีใหม่หรือตรุษจีนก็จะให้สำรเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน ซึ่ง
เป็นระยะที่ฝนยังไม่ตกชุกมำกนัก กำรรำดสำร 3 ช่วงดังกล่ำวนี้ก็จะออกดอกติดผลค่อนข้ำงดี  ส ำหรับ
ช่วงอื่นๆ ในรอบปีนั้น     ได้ผลไม่ค่อยดีเช่น เดือนมีนำคมมีอำกำศร้อนเกินไป เมื่อออกดอกจะท ำให้ช่อ
ดอกสั้น จ ำนวนดอกในช่อมีน้อย  พัฒนำกำรของดอกสั้น  ดอกบำนเร็วและติดผลน้อย  ส่วนกำรรำด
สำรเดือนกรกฎำคม-สิงหำคมเป็นช่วงที่อำกำศมืดคร้ึมด้วยเมฆหมอกและดินชุ่มฉ่ ำด้วยน้ ำ  กำรให้สำร
ในลักษณะนี้จะได้ผลน้อยหำกโคนต้นมีน้ ำท่วมขังให้งดใช้สำรโดยเด็ดขำด  มิฉะนั้นต้นอำจตำยได้  

4.  พันธุ์ล าไย   
 กำรตอบสนองของล ำไยแต่ละพันธุ์ต่อสำรคลอเรตแตกต่ำงกัน  พันธุ์สีชมพูตอบสนองดีที่สุด
คือใช้สำรในเดือนพฤศจิกำยนเพียง 2 กรัมต่อตำรำงเมตรก็กระตุ้นให้ออกดอกได้  ส่วนพันธุ์แห้วและ
ใบด ำใช้สำรในอัตรำ  4 กรัมต่อตำรำงเมตรออกดอกได้ 100%  ส่วนพันธุ์ดอต้องใช้ปริมำณสำรถึง  8  
กรัมต่อตำรำงเมตรจึงจะออกดอกได้ดี  
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4.5.2 คุณสมบัติของสารคลอเรต 

 1. สารโพแทสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate)  
 เป็นสารที่สามารถน ามาใช้กระตุ้นให้ล าไยออกดอกนอกฤดูได้ สารโพแทสเซียมคลอเรตมีสูตร
เคม ี KClO3  และเป็นตัวออกซิไดส์หรือตัวเติมอ๊อกซิเจนอย่างแรง   ถ้าน าไปเผาจะกลายเป็น
โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) และออกซิเจน (O2) ดังสมการ  
  

     2 KClO3       
                           2 KCl +3O2      

 
ชื่อผลิตภัณฑ์:    โพแทสเซียมคลอเรต  (Potassium  Chlorate) 
ชื่อสำมัญและชื่อพ้อง  :  คลอเรตโพแทส   (Chlorate of Potash) 
    เกลือเบอโทรเรต  (Berthollet Salt)   
    โพแทสเซียม ออกซีมูเรต  (Potassium Oxymurate) 
ชื่อเคมี :     Potassium Chlorate 
กำรจัดกำรกลุ่มทำงเคมี:  Inorganic salt  oxidizer 
สูตรทำงเคมี :   KClO3  
ลักษณะ, สี, กลิ่น และรส : เป็นผลึกโปร่งแสงไม่มีสี หรืออำจอยู่ในรูปเป็นผงหรือเป็นเม็ดสีขำว 
    ไม่มีกลิ่น  มีรสแบบเกลือ 
กำรละลำยน้ ำ :   ละลำยน้ ำไม่ดีนัก  คือ ละลำยน้ ำได้  7.1 กรัม/น้ ำ  100  ซีซ ี
กำรละลำยในสำรละลำยอื่น: แอลตำลิส, แอลกอฮอล์, กลีเซอรอล แต่ไม่ละลำยในอะซีโตน 
จุดเดือด:   400oซ. 
จุดหลอมเหลว:   368oซ.  
น้ ำหนักโมเลกุล :  122.55 
ค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะ:  2.32 
ข้อจ ำกัด :     เป็นสำรที่ติดไฟได้ง่ำยและระเบิดได้ เมื่อรับควำมร้อนสูงกว่ำ 400 oซ. 
ควำมเป็นพิษ  
ค่ำ LD50 
หนู    1,870  มก./กก. 
กระต่ำย    2,000  มก./กก 
สุนัข        429  มก./กก 
 
 
 

เผา 
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คุณสมบัติอ่ืนๆ 
-      อำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อผิวหนังและตำ 
- เป็นผลึกใสหรือผงสีขำว มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ แต่จะช่วยให้สำรอ่ืนเกิดกำรลุกไหม้ได้ดีขึ้น 
- จุดหลอมเหลวที่ 350oซ. และสลำยตัวให้ก๊ำซพิษที่อุณหภูมิ 400oซ. ขึ้นไป 
- ละลำยในน้ ำได้ปำนกลำงประมำณ 7 กรัม/น้ ำ 100 ซีซ ีแต่จะละลำยได้ดีในด่ำงและ

แอลกอฮอล์ 
- มีรสเค็มแบบเกลือ 
- เป็นส่วนผสมในกำรผลิตวัตถุระเบิด พลุไฟและไม้ขีดไฟ 
- กำรเสียดสีหรือผสมกับสำรอ่ืน เช่น ซัลเฟอร์ (ก ำมะถัน) คำร์บอน (ผงถ่ำน)  ขี้เลื่อย ปุ๋ย

คอก -   ร ำข้ำว  ปุ๋ยยูเรีย สำรก ำจัดแมลง อำหำรสัตว์ น้ ำมันเชื้อเพลิง ผ้ำ กระดำษและเศษ
ไม้แห้ง อำจท ำให้เกิดกำรลุกไหม้หรือระเบิดขึ้นได้   

- เป็นสำรฆ่ำเชื้อ นิยมใช้เป็นส่วนผสมของน้ ำยำบ้วนปำก หรือน้ ำยำกลั้วคอ โดยมีส่วนผสม 
2-3% 

- ใช้เป็นสำรก ำจัดวัชพืช 
- ใช้กันมำกในอุตสำหกรรม กำรท ำสำรระเบิด สี และน้ ำยำขัดเฟอร์นิเจอร์    
- สำมำรถกระตุ้นให้ล ำไยออกดอกได้ 
- ไม่มีรำยงำนว่ำสำรโพแทสเซียมคลอเรตเป็นสำรก่อมะเร็ง 
 

 2. สารโซเดียมคลอเรต    (Sodium  Chlorate)   
 มีคุณสมบัติดังนี้ 
ชื่อผลิตภณัฑ์:    โซเดียมคลอเรต  (Sodium  Chlorate) 
ชื่อสำมัญและชื่อพ้อง  :  คลอริค  แอซิค   (Chloric  Acid) 
    เกลือโซเดียม  (Sodium Salt)   
    โซดำคลอเรต  (Chlorate  of Soda) 
ชื่อเคมี :     Sodium  Chlorate 
กำรจัดกำรกลุ่มทำงเคมี:  Inorganic  salt  oxidizer 
สูตรทำงเคมี :   NaClO3  
ลักษณะ, สี, กลิ่น และรส : เป็นผลึกแข็งสีขำวหรือเหลืองซีด 
    ไม่มีกลิ่น  มีรสขม 
กำรละลำยน้ ำ :   ละลำยน้ ำได้ดี  คือ  

   - ละลำยได ้79  กรัม/น้ ำ 100  ซีซ ี ที่อุณหภูมิ 0oซ.  
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                            - ละลำยได ้101  กรัม/น้ ำ 100  ซีซี ที่อุณหภูมิ 20 oซ. 
    - ละลำยได ้  273  กรัม/น้ ำ 100  ซีซ ีที่อุณหภูมิ 100 oซ. 
ค่ำ pH  เมื่อละลำยน้ ำ :  6.8-7.2   
กำรละลำยในสำรละลำยอื่น: แอลกอฮอล์  90%     กลีเซอรอล 
จุดเดือด:   249oซ. 
จุดหลอมเหลว:   248 oซ. 
น้ ำหนักโมเลกุล :  106.44 
ค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะ  2.49 
ข้อจ ำกัด :     เป็นสำรที่ติดไฟได้ง่ำย 
ควำมเป็นพิษ 
ค่ำ LD50 
หนู    1,200 – 7,000    มก./กก. 
กระต่ำย    7,000  มก./กก 
สุนัข    700  มก./กก 
คน    15-30  กรัม/คน 
คุณสมบัติอ่ืนๆ 

 -  ใช้เป็นสำรก ำจัดวัชพืชชนิดใบกว้ำงและใบแคบ (nonselective herbicide)  และหำกรำก
วัชพืชดูดซับสำรเข้ำไปก็อำจฆ่ำวัชพืชนั้นได้ด้วย  สำมำรถฉีดทำงดินก็ได้  แต่ไม่ฆ่ำพืชพวกมอส  
(moss)  ผลออกฤทธิ์อยู่ได้ 3-6  เดือน 
 - อำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อผิวหนังและตำ 

- โซเดียมคลอเรตไม่มีรายงานว่าเป็นสารก่อมะเร็ง 
 3. พิษของสารกลุ่มคลอเรต และการแก้พิษ 

  1. กลไกการเกิดพิษ 
 สำรคลอเรต เป็นสำรที่ออกฤทธิ์ในลักษณะ เป็นสำรกระตุ้น (Catalyst) ในขบวนกำรออกซิ
เดชั่นของฮีโมโกลบิน (สำรสีแดงในเม็ดเลือด ที่ท ำหน้ำที่น ำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่ำงๆ ทั่วร่ำงกำย) 
ท ำให้เป็นเมทธีโมโกลบิน  (Methemoglobin) โดยไม่ได้เข้ำท ำปฏิกิริยำโดยตรง ดังนั้นแม้จะได้รับสำร
คลอเรตเข้ำสู่ร่ำงกำยในปริมำณเพียงเล็กน้อย ก็สำมำรถกระตุ้นท ำให้ฮีโมโกลบินในร่ำงกำยเปลี่ยนไป
เป็น เมทธีโมโกลบินได้จ ำนวนมำก 
 1. อาการเป็นพิษ 

1. ท ำให้เกิดอำกำรคลื่นไส้ อำเจียน ปวดท้อง ซีดเน่ืองจำกโลหิตจำง เป็นมำกท ำให้ไตวำยได้ 
2. ปัสสำวะไม่ออก และมีฤทธิ์ต่อระบบประสำทส่วนกลำง อำจท ำให้ชักได้ 
3. อำกำรที่เห็นเด่นชัด คือ อำเจียนและตัวเขียว  
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4. ขนำดที่เป็นพิษ ในผู้ใหญ่หำกได้รับสำรเข้ำสู่ร่ำงกำยในปริมำณ 15-35 กรัม ท ำให้เสียชวีิต
ได้ ส ำหรับเด็กเพียง 7 กรัม ก็ท ำให้เสียชีวิตได้ อย่ำงไรก็ตำมยังไม่เคยมีรำยงำนกำรเสียชีวิต
เน่ืองจำกสำรน้ีมำก่อน 

5. เป็นอันตรำยต่อระบบทำงเดินหำยใจ 
6. ระคำยเคืองต่อผิวหนังและตำ และหำกสะสมในร่ำงกำยปริมำณมำก อำจมีผลต่อไต และ

เม็ดเลือดแดงได้ 
 3. การแก้พิษ 

1. ท ำให้ผู้ป่วยอำเจียนออกมำโดยเร็วที่สุดหลังได้รับสำร โดยกำรล้วงคอหรือให้ยำช่วย
อำเจียน หรือให้กลืนผงถ่ำนเข้ำไปเพื่อช่วยดูดซับสำรคลอเรตในกระเพำะ ลดกำรดูดซึมเข้ำ
สู่เส้นเลือด 

2. ให้ดื่มสำรละลำยโซเดียมไธโอซัลเฟต (Sodium thiosulfate) ประมำณ 2-3 กรัม ที่ละลำยใน 
โซเดียมไบคำร์โมเนตเข้มข้น 5% จ ำนวน 200 ซีซ.ี จะสำมำรถท ำลำยฤทธิ์ของสำรคลอเรต
ได้ หรือท ำกำรล้ำงสำรออกจำกเลือดโดยวิธีทำงกำรแพทย์  

3. ให้ดื่มนมเพื่อลดกำรระคำยเคืองต่อกระเพำะ 
4. ท ำให้ร่ำงกำยผู้ป่วยอบอุ่น และอยู่นิ่งๆ จนอำกำรเขียวค่อยๆ ลดลง 
5. หำกอำกำรต่ำงๆ ค่อยๆ ลดลงภำยใน 12 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะสำมำรถกลับคืนสู่สภำพปกติได้ 
6. หำกสัมผัสสำรละลำยให้รีบล้ำงออกทันทีด้วยน้ ำสะอำดอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำ 15 นำที 
7. ถ้ำสูดหำยใจเอำก๊ำซพิษที่เกิดจำกกำรสลำยตัวของสำรนี้เข้ำไป ให้ย้ำยผู้ป่วยไปในที่มี

อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ให้ออกซิเจนและน ำส่งแพทย์ทันที 
8. หำกผู้ป่วยหมดสติห้ำมปฐมพยำบำล โดยวิธีผำยปอดแบบปำกต่อปำก อำจได้รับสำรพิษ

ติดต่อกันได้  
 4. การป้องกนั    

1. ภำชนะบรรจุสำรต้องมีฝำปิดมิดชิด 
2. ไม่สูบบุหรี่ขณะท ำกำรขนถ่ำยสำรขึ้นและลงจำกยำนพำหนะ 
3. กำรขนถ่ำยสำรต้องอยู่ห่ำงจำกไฟและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดประกำยไฟ 
4. ต้องผูกยึดภำชนะเพื่อป้องกันกำรเคลื่อนไหว ในระหว่ำงกำรขนส่ง 
5. ต้องไม่ให้ส่วนของภำชนะยื่นออกมำนอกรถและหำกรถไม่มีหลังคำให้ปิดด้วยผ้ำใบ 
6. เก็บสำรให้ห่ำงจำกอำหำร เคร่ืองดื่มและอำหำรสัตว์ 
7. เก็บไว้ในอำคำรที่มีกำรถ่ำยเทอำกำศดี และต้องมีพื้นที่ว่ำงเหลือไว้โดยรอบ 
8. เก็บรักษำไว้ให้ห่ำงจำกจุดไวไฟประกำยไฟและหลีกเลี่ยงกำรใช้ผสมกับสำรอินทรีย์ทุก

ชนิด เช่น ก ำมะถัน ผงถ่ำน ปุ๋ยยูเรีย น้ ำตำลทรำย สำรกลุ่มซัลเฟตและเกลือแอมโมเนียทุก
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ชนิด ได้แก่ แอมโมเนียมคลอไรด์ และแอมโมเนียมซัลเฟต เป็นต้น เพรำะจะท ำให้ง่ำยต่อ
กำรติดไฟ และอำจเกิดระเบิดอย่ำงรุนแรงขึ้นได้เมื่อได้รับควำมร้อนสูง 

9. ห้ำมเก็บสำรคลอเรตรวมกับสำรก ำมะถัน ผงถ่ำน กรด สำรอินทรีย์ของเหลวไวไฟ 
ของแข็งไวไฟ น้ ำมันเชื้อเพลิง ปุ๋ยคอก ปุ๋ยยูเรีย และสำรก ำจัดแมลง 

10.  ห้ำมวำงบนพื้นไม้ และต้องจัดวำงสำรไม่ให้สูงเกิน 3 เมตร 
11. กำรใช้สำรน้ีควรใช้ในรูปของเหลวโดยผสมกับน้ ำ 
12. ไม่ควรทุบ บด กระแทกสำรหรือท ำให้สำรเกิดกำรเสียดสีเพรำะอำจท ำให้สำรเกิดระเบิดได้ 
13. เวลำใช้ควรสวมถุงมือ และใส่หน้ำกำกป้องกันสำรเคมี 
14. ห้ำมสูบบุหรี่ขณะที่รำดสำร 
15. ควรท ำควำมสะอำดร่ำงกำยทันทีหลังกำรใช้สำร โดยเฉพำะถ้ำสำรท ำให้เกิดกำรระคำย

เคืองต่อผิวหนังและตำ เพรำะสำรอำจเข้ำร่ำงกำยได้ทำงบำดแผล และเข้ำสู่กระแสเลือด 
ท ำลำยเม็ดโลหิตแดง เป็นอันตรำยต่อไต และกล้ำมเนื้อหัวใจ  

16. ห้ามกลืนกินสารคลอเรตที่เป็นน้ ายาบ้วนปาก หรือน้ ายากลั้วคอโดยเด็ดขาดหรือหยุดการ     
                   ใช้สารน้ี เมื่อมีอาการเกิดขึ้น เน่ืองจากสารคลอเรตละลายน้ าได้ดี หากใช้ภายนอกเช่นในไร่ 
                    สวน สารน้ีจะซึมผ่านผิวหนังได้น้อยและค่อนข้างปลอดภัย ยกเว้นกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือ 
                   ได้สัมผัสสารละลายนี้จ านวนมากให้รีบล้างออกทันทีด้วยน้ าสะอาดปริมาณมากๆ   
 
4.5.3 วิธีการใช้สารกลุ่มคลอเรต   

1. วิธีการราดหรือหว่านทางดิน  
เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เน่ืองจากการตอบสนองของล าไยค่อนข้างได้ผลแน่นอน

กว่าวิธีอ่ืน  การให้ทางดินมี  2  วิธีคือ การผสมน้ ารดใต้ชายทรงพุ่มล าไย    โดยชั่งสารตามที่ให้ค านวณ
ไว้ของแต่ละต้น ละลายในน้ าที่บรรจุในถังพลาสติก  เมื่อละลายดีแล้วจึงเติมน้ าให้ พอที่จะราดได้ทั่ว 
ปกติจะผสมน้ าให้ได้ประมาณ  60-80 ลิตรต่อต้น   หลังราดสารแล้วจ าเป็นต้องให้น้ าเป็นระยะๆ เพื่อให้
ยังคงมีความชื้นอยู่  ส าหรับการดูดซับสารของรากจนกว่าจะออกดอก อีกวิธีหนึ่งคือ การหว่านในรูป
ของผงผลึกที่ชั่งไว้ตามที่ค านวณ โดยหว่านให้ทั่วโคนต้นแล้วรดน้ าตาม  วิธีนี้เหมาะส าหรับให้สาร
ในช่วงมีฝนตกชุกจะได้ผลดี  แต่วิธีแรกจะได้ผลดีเมื่อดินแห้งมีความชื้นน้อย ก่อนราดสารทางดินควร
ก าจัดวัชพืชหรือเศษใบไม้ใบหญ้าออกจากโคนต้นก่อน  เพื่อป้องกันการตกค้างของสารบนวัสดุ
ดังกล่าว  เมื่อท าความสะอาดแล้วสารจะได้ซึมลงสู่ดินและดูดซึมด้วยรากได้ทันที  ขณะที่ชั่งสาร ละลาย
สารและราดสารต้องสวมถุงมือและหน้ากากป้องกันสารพิษด้วย  ระวังมิให้ละอองของสารเข้าปากจมูก
หรือสัมผัสหน้า 



 9 

 
ข้อจ ำกัดก่อนรำดสำร 
1. ต้นล ำไยที่จะรำดสำรต้องเป็นต้นที่มีใบแก่เขียวเข็มและสมบูรณ์ 
2. หำกเห็นมีใบอ่อนเร่ิมพัฒนำแล้วไม่ควรรำดสำรเพรำะใบอ่อนจะพัฒนำต่อไปจนเป็นใบแก่และไม่

ออกดอก 
3. จ ำเป็นต้องมีแหล่งน้ ำเพียงพอ เน่ืองจำกต้องให้น้ ำบ้ำงหลังให้สำรแล้ว  มิฉะนั้นใบจะเหลืองเหี่ยว

เฉำและต้นอำจตำยได้ 
4. สำรคลอเรตควรเป็นสำรบริสุทธิ์ในรูปผลึกสีขำว หำกเป็นสีอ่ืนแสดงว่ำได้รับกำรผสมกับสำรอ่ืน

และไม่ควรใช้ เพรำะอำจเป็นอันตรำยหรือเกิดกำรระเบิดได้ 
5. หลังมีฝนตกหนักและมีน้ ำขังบริเวณโคนต้นหรือดินชุ่มน้ ำ กำรรำดสำรจะไม่ได้ผลเน่ืองจำกระบบ

รำกอ่ิมน้ ำอยู่ก่อนแล้วและไม่ดูดสำรที่รำดในปริมำณที่เพียงพอ 
6.    สภำพอำกำศหนำวกำรแสดงผลกำรรำดสำรไม่ชัดเจน เน่ืองจำกควำมเย็นท ำให้ต้นล ำไยเกิด 
       ควำมเครียด ต้นจะชะงักกำรเจริญเติบโตแต่ระบบรำกก็ยังคงดูดธำตุอำหำรได้  ซึ่งสำรจะถูกดูด 
       เข้ำสู่ล ำต้นได้เช่นกัน ล ำไยเมื่อได้รับสำรจะกระตุ้นให้ออกดอก  แต่ดอกไม่สำมำรถพัฒนำออก 
       มำได้จนกว่ำสภำพอำกำศอุ่นขึ้น ท ำให้ดอกพัฒนำออกมำพร้อมกับดอกที่ออกตำมฤดูปกติ 
          ขั้นตอนกำรรำดสำร 

1. วิธีกำรรำดสำรละลำยหรือหว่ำนสำรลงดิน เป็นวิธีที่นิยมท ำกันมำกที่สุดเนื่องจำกต้นล ำไย
ตอบสนองได้ดีและแสดงผลชัดเจน โดยเลือกต้นที่มีควำมสมบูรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้น  ควรผ่ำนกำรแตก
ใบอ่อนแล้ว 2 คร้ังขึ้นไป ใบควรมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ปลำยยอดยังแข็งและยังไม่เร่ิมพัฒนำเป็นใบ
อ่อน 

2. ท ำควำมสะอำดบริเวณทรงพุ่มโดยเอำหญ้ำและเศษขยะออกจำกโคนต้นให้หมด เพื่อให้สำรละลำย
ซึมลงสู่รำกบริเวณผิวดินได้ง่ำยขึ้น หำกดินแห้งเกินไปควรพรมน้ ำเล็กน้อยในบริเวณทรงพุ่มก่อน
รำดสำร เพื่อให้เวลำรำดสำรแล้วจะได้ซึมไปสู่รำกสะดวกรวดเร็วขึ้น แต่ถ้ำหำกดินชุ่มฉ่ ำน้ ำมำกไป
ต้องระบำยน้ ำออกและควรปล่อยให้ดินแห้งพอควรจึงค่อยรำดสำร  

3. วัดขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของทรงพุ่มเป็น “เมตร” แล้วคูณด้วย 60  ก็จะเป็นปริมำณสำรที่ใช้เป็นกรัม 
เช่น  วัดขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงทรงพุ่มได้ 6 เมตร ก็จะใช้สำรโพแทสเซียมคลอเรต บริสุทธิ์ 95%   
เท่ำกับ   6x60 = 360 กรัม เป็นต้น หำกต้นมีขนำดใหญ่มำกเส้นผ่ำศูนย์กลำงมำกกว่ำ 10 เมตรขึ้นไปก็
ไม่ควรใส่สำรเกินต้นละ 1 กิโลกรัม 

4. น ำสำรในข้อ 3 ผสมน้ ำให้พอทีจะรำดได้ทั่วรอบโคนต้น ซึ่งประมำณ 60-80 ลิตรต่อต้น เวลำรำด
สำรให้ห่ำงโคนต้นประมำณ 50 เซนติเมตร และรำดทั่วบริเวณภำยในทรงพุ่มจนถึงชำยพุ่มที่ได้ท ำ
ควำมสะอำดไว้ 
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5. หลังรำดสำรแล้วจะเป็นต้องให้น้ ำเพื่อรักษำควำมชื้นให้พอเหมำะอยู่เสมอ โดยเฉพำะช่วง 10 วัน
แรก เพื่อสำรจะได้ซึมเข้ำสู่รำกอย่ำงต่อเน่ือง และป้องกันมิให้เป็นพิษต่อรำกและต้นล ำไย หรือ
สะสมในดิน  

6. หำกใช้วิธีกำรหว่ำนสำรซึ่งเป็นผลึกลงในดินโดยตรง ยิ่งจ ำเป็นที่จะต้องให้น้ ำในปริมำณมำกและ
สม่ ำเสมอเพื่อละลำยสำรซึ่งบำงครั้งเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ไม่เท่ำกัน กำรละลำยจึงยำกง่ำยต่ำงกัน 
บำงคร้ังหว่ำนสำรในปริมำณที่มำกและก้อนใหญ่ท ำให้ละลำยช้ำจึงมีผลต่อกำรออกดอกซ้ ำซ้อนจะ
เห็นว่ำเมื่อดอกรุ่นแรกเร่ิมติดผล แต่ช่อที่ติดผลนั้นมีปริมำณผลน้อย ดอกก็จะออกมำในช่อนั้นอีกท ำ
ให้มีดอก 2 รุ่น ผล 2 รุ่น เล็กบ้ำงใหญ่บ้ำงซึ่งจะมีผลต่อกำรเก็บเกี่ยวในอนำคตข้ำงหน้ำอีกเพรำะแก่
ไม่พร้อมกัน ถ้ำติดผลไม่ดีทั้งต้นก็จะมีดอกประปรำยทั้งต้น เป็นปัญหำมำก แต่ต้นที่ติดผลดกจะไม่
พบอำกำรออกดอกซ้ ำซ้อน 

  
2. วิธีการพ่นสารทางใบ 
 กำรพ่นสำรคลอเรตทำงใบ กเ็ป็นอีกวิธีหนึ่งที่สำมำรถชักน ำให้ล ำไยออกดอกได้แม้จะเป็นวิธีที่

ได้ผลไม่ดีนัก  จำกกำรศึกษำของมนตรี และคณะ (2544)   พ่นสำรละลำยโพแทสเซียมคลอเรตอัตรำ
ควำม     เข้มข้น 0   0.3  0.5 และ 1.0%  ฉีดพ่นช่วงฤดูฝนขณะที่ใบแก่จัด อัตรำที่ 0.3% ใบเร่ิมร่วง  
อัตรำ 0.5% ใบร่วงเกือบหมดต้น และอัตรำ 1.0% ใบร่วงหมดทั้งต้น  แต่ก็มีกำรแตกยอดอ่อนออกมำ
ทดแทนได้ภำยใน 1 สัปดำห์ไม่พบกำรออกดอก  เมื่อปรับอัตรำให้ต่ ำลงที่ 0.1 และ 0.2% ฉีดพ่นช่วง
แล้ง เดือนพฤศจิกำยนพบว่ำ   เกิดอำกำรใบเห่ียวลู่ ใบแก่สีเหลืองร่วงหล่นประมำณ  20% ยอดอ่อนที่ถูก
สำรโดยตรงจะเหี่ยวแห้งและหลุดร่วงไปซึ่งเป็นทิศที่ถูกแสงแดดจัด  ส่วนที่ระดับ 0.2% นั้นมีผลท ำให้
ใบร่วงประมำณ 30% มีปลำยใบไหม้และสำมำรถออกดอกได้ 80-90%  ซึ่งชิต ิ และคณะ (2542)  
รำยงำนว่ำกำรให้สำรทำงใบอัตรำ 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร  สำมำรถชักน ำให้ล ำไยออกดอกได้  กำรให้สำร
วิธีนี้มีข้อดีคือ  ใช้สำรในปริมำณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกำรให้ทำงดิน  ข้อควรระมัดระวังในกำรฉีด
พ่นสำรน้ันคือ  ใช้สำรไม่ควรเกิน 0.2% หรือ 2,000  มิลลิกรัม/ลิตร  มิฉะนั้นใบจะร่วงมำกและร่วง
เพิ่มขึ้นตำมอัตรำควำมเข้มข้น   

ข้อควรระวังในกำรใช้สำร 
1.  ไม่ควรใช้สำรดังกล่ำวปริมำณที่แนะน ำเพรำะจะท ำให้ใบล ำไยไหม้และร่วงได้ 
2.  ควรฉีดพ่นในระยะใบเพสลำดถึงใบแก่ (ใบอำยุ 45-60 วัน) 
3.  ควรฉีดพ่นในตอนเช้ำหรือเย็นในขณะที่อำกำศไม่ร้อน 
4. ควรสวมชุดปกปิดร่ำงกำยและไม่ควรสูบบุหรี่ในขณะพ่นสำรและท ำควำมสะอำดชุดที่สวม           
    ใส่ทันทีหลังจำกฉีดพ่น 
6. ไม่ควรผสมสำรใดๆ ร่วมกับสำรคลอเรต 
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       ข้อจ ำกัดในกำรพ่นสำรทำงใบ 
1. กำรพ่นสำรทำงใบนั้นจ ำเป็นต้องเลือกต้นล ำไยที่สมบูรณ์ใบเขียวเข้มเป็นมันและอยู่ในระยะใบแก่

จัดเช่นกัน 
2. ช่วงเวลำที่จะใช้ได้ผลดีได้แก่ช่วงที่มีสภำพอำกำศค่อนข้ำงแห้งแล้ง โดยเฉพำะช่วงเดือนพฤศจิกำยน  

และธันวำคม จะฉีดพ่นเพื่อเสริมกำรออกดอกในฤดูให้สมบูรณ์ขึ้น ส่วนในฤดูฝนหรือฤดูแล้งจัด 
เช่นเดือนมีนำคมจะไม่ค่อยได้ผล ออกดอกเล็กน้อยและในช่วงแล้งช่อดอกจะสั้นปริมำณดอกต่อช่อ
น้อย ช่อดอกไม่ทันพัฒนำให้ยำวได้เท่ำขนำดปกติดอกก็เร่ิมบำนไม่ค่อยติดผล 

3. ควำมเข้มข้นของสำรที่ใช้พ่นทำงใบที่เหมำะสม คือ 0.2% หรือใช้สำร 40 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร กำรพ่น
อัตรำที่เข้มข้นเกิน 0.3% นั้นใบจะร่วงหล่นมำก แม้แต่ที่ควำมเข้มข้น 0.2% ยังพบว่ำบำงคร้ังมีใบร่วง
หล่นประมำณ 5-10% 

4. ในช่วงฤดูฝนกำรพ่นอัตรำที่เข้มข้นเกินไป (0.3% ขึ้นไป) จะพบว่ำเกิดเป็นพิษ (toxic) ที่ปลำยใบจะมี
รอยไหม้และกำรร่วงหล่นจะตำมมำภำยหลังพ่นสำรได้ 4 วัน ในกรณีที่พ่นด้วยควำมเข้มข้นสูงถึง 
0.5% อำกำรใบร่วงจะเร่ิมร่วงเช่นเดียวกันและจะร่วงหมดทั้งต้นภำยในเวลำสัปดำห์เดียว แต่จะแตก
ใบใหม่ออกมำแทนที่ได้อย่ำงรวดเร็วแต่ไม่ออกดอก 

5. เน่ืองจำกสำรคลอเรตเป็นสำรที่อันตรำยสำมำรถก ำจัดวัชพืชได้ ดังนั้นก็ย่อมจะเป็นอันตรำยต่อใบ
ล ำไยได้เช่นกัน จึงควรใช้อย่ำงระมัดระวัง โดยเฉพำะอัตรำที่ใช้แม้ผิดเพี้ยนเพียงเล็กน้อยก็จะ
ก่อให้เกิดอันตรำยได้ เวลำที่พ่นก็ควรเป็นตอนเช้ำหรือเย็น ก็จะช่วยลดกำรเป็นพิษลงได้บ้ำง 

6. กำรพ่นสำรทำงใบปกติแล้วถ้ำไม่ใช้เป็นกำรเสริมในฤดูปกติแล้ว จะได้ผลเพียงเล็กน้อยคือประมำณ 
5-10% และไม่คุ้มค่ำกับกำรลงทุน 

  
3. การฉีดสารเข้าทางกิ่ง 

  กำรฉีดเข้ำทำงกิ่งนับเป็นวิธีที่ยุ่งยำกมำกที่สุดและได้ผลน้อยที่สุดด้วย เกษตรกรไม่ค่อยนิยม
เน่ืองจำกต้องเตรียมอุปกรณ์เช่น สว่ำนเจำะกิ่ง ปลอก เข็มฉีดยำ และกระบอกฉีดยำชนิดพลำสติกที่
ดัดแปลงให้มีรูส ำหรับปรับแรงดันน้ ำยำได้ โดยใช้ลวดแข็งเสียบในรูปรับแรงดันตำมควำมต้องกำร เมื่อ
แรงดันน้ ำยำอ่อนลงก็สำมำรถขยับลวดเสียบที่ต่ ำลงมำอีกได้ แรงดันก็จะเพิ่มขึ้น 
  เลือกกิ่งที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 7 เซนติเมตรขึ้นไป จำกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือน
ต้นที่รำดทำงดินหรือพ่นทำงใบ ใช้สว่ำนที่มีดอกสว่ำนขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.5 เซ็นติเมตร เจำะกิ่งให้
ลึกประมำณ 2 เซนติเมตร แล้วใช้ปลอกพลำสติกที่พอดีกับปลำยกระบอกฉีดยำเสียบเข้ำไปในรูให้แน่น
ก่อน พร้อมเสียบกระบอกฉีดยำที่มีสำรละลำยคลอเรตเข้มข้น 2.5 กรัมต่อเส้นผ่ำศูนย์กลำงกิ่ง 1 
เซนติเมตรละลำยน้ ำ 4 ซี.ซี. โดยเหลือช่องว่ำงส ำหรับให้อำกำศอยู่ภำยในกระบอกฉีดยำประมำณ 10 ซี.
ซี. แล้วสวมปลำยกระบอกฉีดยำเข้ำปลอกพลำสติกให้แน่นเดินน้ ำยำให้เข้ำสู่กิ่งล ำไยและปรับควำมดัน
ให้แน่นที่สุดและใช้ลวดเสียบปรับควำมดันไว้ 
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  กำรฉีดเข้ำกิ่งบำงคร้ังจะพบอำกำรเป็นพิษ โดยใบจะร่วงหล่น บำงคร้ังรุนแรงใบไหม้แห้งติด
ต้น ซึ่งอำกำรเช่นนี้จะท ำให้กิ่งตำยได้ จำกกำรใช้สำรวิธีนี้ช่วงปลำยฤดูฝนยังไม่พบกำรออกดอก แต่พบ
อำกำรเป็นพิษมำก โดยเฉพำะถ้ำควำมเข้มข้นสูงที่ 0.3-0.5 กรัมต่อเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1 เซนติเมตรนั้นจะ
เป็นพิษมำกน้อยตำมควำมเข้มข้นและกำรเป็นพิษจะพุ่งตรงจำกรอยเจำะไปยังปลำยกิ่ง เป็นส่วนใหญ่ กิ่ง
แขนงที่แยกออกจะได้รับควำมเป็นพิษลดหลั่นลงมำ  

   กำรใช้สำรคลอเรตอัตรำ 0.25 กรัมต่อเส้นผ่ำศูนย์กลำงของกิ่ง 1 เซนติเมตรกับล ำไยพันธุ์สี
ชมพูสำมำรถชักน ำให้ออกดอกได้ถึง 80%  โดยควรเลือกกิ่งที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 10-15 ซม. แล้ว
ใช้สว่ำนเจำะลึก 1-1.5 นิ้ว  จำกนั้นใช้ปลอกพลำสติกตอกลงไปในรูสว่ำนให้แน่น  ละลำยสำรคลอเรต
ในน้ ำปริมำณน้อยๆ  จำกนั้นใช้กระบอกฉีดยำชนิดพลำสติก ขนำด 60 ซ.ีซี.  ดูดสำรละลำยและดูด
อำกำศเข้ำไปด้วยประมำณ  10 ซ.ีซี.  เพื่อให้เกิดแรงดันสำรละลำย  แล้วฉีดอัดสำรละลำยเข้ำไปในกิ่ง
โดยผ่ำนทำงปลอกพลำสติกที่ตอกไว้  ภำยหลังจำกฉีดสำรเข้ำไปในกิ่งต้องให้น้ ำกับต้นล ำไยเพื่อให้สำร
ล ำเลียงขั้นสู่ยอดให้เร็วที่สุด 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ กำรใช้สำรคลอเรตกับล ำไยเพื่อชักน ำกำรออกดอก  สำมำรถจะใช้ได้ทั้งทำง
รำก  กิ่ง และใบ  แต่กรรมวิธีที่ง่ำยสะดวกและได้ผลดีคือ กำรรำดทำงดินโดยผสมสำรคลอเรตในน้ ำและ
น้ ำรำดบริเวณใต้ทรงพุ่มได้ผลดีทีสุด  ส ำหรับกำรหว่ำนในรูปของผงและให้น้ ำตำมก็ได้ผลดี แต่บำงที
พบอำกำรออกดอกซ้ ำซ้อนในปริมำณมำก  เน่ืองจำกกำรให้แบบหว่ำนผง เนื้อสำรจะค่อยๆ ละลำยท ำให้
กำรออกฤทธิ์มีผลต่อเนื่องยำวนำน  เมื่อช่อใดไม่ติดผลจำกกำรออกดอกครั้งที่ผ่ำนมำ ช่อน้ันจะออกดอก
ตำมมำอีกชุดหนึ่ง ขณะที่ชุดแรกติดผลไปแล้วท ำให้มีล ำไยหลำยรุ่นในช่อเดียวกัน  กำรพ่นทำงใบถ้ำท ำ
ในฤดูฝนไม่ค่อยได้ผลและถ้ำพ่นผิดอัตรำที่สูงไปก็จะท ำให้ใบร่วง  พ่นน้อยไปหรืออัตรำที่แนะน ำก็ยัง
ไม่ค่อยได้ผลเป็นกำรค้ำ 
 
4.5.5 การปฏิบัติดูแลรักษาหลังจากใช้สาร 

 1. เมื่อล ำไยออกดอกแล้วควรให้น้ ำและปุ๋ยตำมค ำแนะน ำอย่ำงสม่ ำเสมอ มิฉะนั้นจะท ำให้ผลมี
ขนำดเล็กและต้นอำจโทรมได้ 
 2.  ถ้ำล ำไยติดผลดกเกินไปคือ มีจ ำนวนผลในช่อ 80-100 ผลขึ้นไป ควรตัดช่อผลบ้ำงหรือปลิด
ผลออกบ้ำง คือควรให้เหลือ 60-70 ผลต่อช่อ 
 3. กำรให้ปุ๋ยทำงดินในระยะที่ผลล ำไยก ำลังขยำยตัว ควรใช้ปุ๋ย N:P:K อัตรำส่วน 3:1:2 และ
อำจเสริมด้วยปุ๋ยปลำทั้งทำงดินและทำงใบเป็นระยะๆ ก็จะได้  ส่วนช่วงก่อนเก็บเกี่ยวประมำณ 1.5 
เดือน ควรให้ปุ๋ย N:P:K อัตรำ 1:2:4   หรือ 1:2:5 หรือสูตรใกล้เคียง  

 4. กำรใช้ปุ๋ยปลำหมัก ฉีดพ่นทำงใบหรือรำดทำงดินร่วมกับกำรใชปุ้๋ยเคม ีจะช่วยท ำให้ต้นล ำไย
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเพิ่มขนำดผลได้  โดยกำรท ำปุ๋ยหมักปลำจะใช้เศษปลำน้ ำหนัก  100 กิโลกรัม ผสม
น้ ำส้มสำยช ู2.5 ลิตรและกำกน้ ำตำล  20 ลิตร  คลุกเคล้ำให้ทั่วในช่วง 10 วันแรก ให้กวนทุกวันเพื่อให้
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กำรหมักสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยหมักไว้ประมำณ 3-4 สัปดำห์ จึงบีบเอำน้ ำออกมำใช้พ่นได้โดยใช้ควำม
เข้มข้นประมำณ 0.5-1.0%  ส่วนกำกใช้ผสมน้ ำรดที่โคนต้นได้ 

5.เน่ืองจำกกำรใช้สำรคลอเรตมักท ำนอกฤดูกำลดังนั้นจะพบกับปัญหำแมลงค่อนข้ำงสูงตั้งแต่
หนอนกินดอก มวนล ำไย  หนอนเจำะผลและที่ส ำคัญคือ ค้ำงคำว  ซึ่งจะท ำลำยผลแก่ชว่งเก็บเกี่ยว หำก
รุนแรงมำกเพียง 1-2 วัน ก็อำจท ำลำยได้หมดสวน ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง และตรวจตรำอย่ำงใกล้ชิด 
 โดยปกติหลังจำกวันที่ให้สำรแล้วถึงวันที่ออกดอกประมำณ  21  วัน  จำกนั้นจะใช้เวลำในกำร
พัฒนำดอกและผลจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้ประมำณ 7  เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภำพแวดล้อมใน
ขณะที่ออกดอกและติดผล จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรให้สำรเดือนพฤศจิกำยนซึ่งถือว่ำเป็นกำรผลิตล ำไย
ก่อนฤด ู จะใช้ระยะเวลำตั้งแต่ออกดอกถึงเก็บเกี่ยวได้นำนถึง 180-192 วัน  ส่วนกำรให้สำรช่วงเดือน
พฤษภำคมใช้เวลำเพียง  165-172  วันก็เก็บเกี่ยวได้  ช่วงออกดอกถึงดอกบำนประมำณ 1 เดือน  ดอกจะ
บำนอยู่ประมำณ 1 เดือน  ปกติดอกล ำไยที่บำนก่อนจะเป็นดอกเพศผู้ซึ่งมีปริมำณไม่มำกและจะบำนอยู่
ประมำณ 5-7 วันก็จะหมด จำกนั้นก็เร่ิมมีดอกเพศเมียบำนตำมมำ  ซึ่งดอกชุดนี้จะติดผลและผลจะมี
ขนำดใหญ่จะบำนอยู่ประมำณ 7-10 วัน  เมื่อดอกเพศเมียชุดนี้ใกล้ๆจะบำนหมดก็มีดอกเพศผู้ชุดที่  2    
โดยดอกเพศผู้ชุดนี้มีลักษณะคล้ำยดอกกระเทยที่มีรังไข่อยู่ด้วย แต่มีขนำดเล็กและไม่รับกำรผสมเกสร
และบำนอยู่ 12-13 วัน  บำงคร้ังก็จะมีดอกเพศเมียชุดสุดท้ำยบำนตำมมำอีกเล็กน้อยประมำณ  2-3   วัน  
โดยดอกเพศเมียชุดนี้จะติดผลได้แต่ขนำดของผลมักจะเล็กกว่ำผลที่ได้จำกดอกชุดแรก ท ำให้บำงช่อมี
อำจมผีล  2 รุ่น  เมื่อดอกบำนหมดแล้วก็จะเห็นว่ำล ำไยเร่ิมติดผล   ผลจะมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ประมำณ  2  มิลลิเมตร จ ำเป็นต้องใส่ปุ๋ยให้กับผลอ่อนขยำยตัวค่อนข้ำงช้ำ เป็นกำรพัฒนำของเมล็ดและ
เปลือกเป็นส่วนใหญ่  ระยะนี้ต้นล ำไยต้องกำรไนโตรเจนค่อนข้ำงมำก  ซึ่งเกษตรกรทั่วไปมักใช้ปุ๋ยสูตร
เสมอเช่น 15-15-15  หรือ    16-16-16   จำกกำรทดลองพบว่ำ กำรให้ปุ๋ยต ำรับที่1 คือสูตร 15-15-15  ต้น
ละ  3 กิโลกรัม  หรือปุ๋ยต ำรับที่ 2 คือ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ต้นละ 3 กิโลกรัมผสมปุ๋ยคอกต้นละ 20 ปี๊บ  
หรือปุ๋ยต ำรับที่  3  คือ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ต้นละ 3 กิโลกรัมผสมปุ๋ยคอกต้นละ 20 ปี๊บและปุ๋ยปลำเข้มข้น
ต้นละ  10  กิโลกรัม (แบ่งใส ่ 4  คร้ัง  ห่ำงกัน  1  เดือน) หรือปุ๋ยต ำรับที่  4  ได้แก่ ปุ๋ยต ำรับที่  3  ทำงดิน
และพ่นปุ๋ยปลำอัตรำ 100 กรัม/น้ ำ  20  ลิตร  พ่นทุกสัปดำห์จนถึงก่อนเก็บเกี่ยว  1  เดือนหรือกำรให้ปุ๋ย
ต ำรับที่  5  ได้แก่ ให้ปุ๋ยต ำรับที่  3 ทำงดินและพ่นด้วยยูเรียอัตรำ  40  กรัม/น้ ำ  20  ลติร  โดยพ่นเมื่อผล
มีขนำด 0.5 มิลลิเมตร ปรำกฏว่ำ ปุ๋ยทุกต ำรับท ำให้ล ำไยออกดอกติดผลดี ผลมีขนำดค่อนข้ำงใหญ่ หลัง
เกบ็เกี่ยวแล้วก็สำมำรถแตกยอดอ่อนได้ภำยใน 18-21 วันและเมื่อใบอำยุ 60 วันก็เร่ิมแตกยอดอ่อนคร้ังที่  
2  เมื่อใบอ่อนนี้แก่ก็สำมำรถรำดสำรได้อีกคร้ัง ซึ่งจะใช้เวลำประมำณ  1  ปีเช่นเดียวกับล ำไยในฤดูปกติ 
 
4.5.6 ข้อควรพิจารณาในการผลิตล าไยนอกฤดู 
 1. ผู้ผลิตหรือเกษตรกรจะต้องมั่นใจว่ำเมื่อผลิตล ำไยออกมำนอกฤดูในช่วงนั้นๆ จะมีตลำด
รองรับและรำคำต้องคุ้มค่ำส ำหรับกำรลงทุนด้วย  เน่ืองจำกกำรผลิตล ำไยนอกฤดูต้องมีอยู่ช่วงที่ขำดน้ ำ
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โดยเฉพำะในช่วงที่ผลก ำลังขยำยขนำดหรือช่วงสร้ำงเน้ือ จะต้องใช้น้ ำปริมำณมำกซึ่งล ำไยธรรมชำติจะ
ได้ได้รับน้ ำฝนเต็มที่เน่ืองจำกเป็นช่วงฤดูฝน  เมื่อผู้ผลิตทรำบว่ำจะต้องขำยผลผลิตเมื่อไรก็นับย้อนหลัง
ประมำณ  8 เดือนจะได้รำดสำรคลอเรตและได้ผลผลิตตำมเวลำที่ต้องกำร 
 2. จ ำเป็นต้องมีแหล่งน้ ำที่สะอำดพอเพียงตั้งแต่รำดสำรจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผล เนื่องจำก
ช่วงหนึ่งของกำรพัฒนำดอกหรือผลที่ผลผิตนอกฤดูจะตรงกับช่วงแล้งที่ไม่มีฝนตก จึงจ ำเป็นต้องเตรียม
แหล่งน้ ำไว้ให้พร้อม 
 3. กำรผลิตล ำไยนอกฤดูนั้นจะพบแมลงศัตรูบำงชนิดเช่น หนอนเจำะผล (Deudorix epijabas 
anatius)  มำกกว่ำกำรผลิตในฤดูซึ่งจะไม่พบหรือพบก็น้อยมำก  เมื่อมีกำรผลิตนอกฤท ำให้แมลงเหล่ำนี้
มีวงจรชีวิตที่เปลี่ยนไปและท ำให้มกีำรระบำดในฤดูปกติด้วย นอกจำกนีใ้นบำงท้องที่ที่ผลิตนอกฤดูจะ
มีค้ำงคำวเข้ำท ำลำยมำกช่วงใกล้จะเก็บเกี่ยว ซึ่งผลผลิตจะเสียหำยมำกแทบเก็บเกี่ยวไม่ได้เลย จึงจ ำต้อง
ระมัดระวังเป็นพิเศษ 

 
4.5.7 คุณภาพของผลผลิตของล าไยนอกฤดู 

กำรผลิตล ำไยนอกฤดูมักจะต้องผ่ำนช่วงแล้งอยู่ระยะหนึ่ง ในขณะที่พัฒนำกำรของผลอยู่ใน
ระยะสร้ำงเนื้อซึ่งต้องกำรน้ ำปริมำณมำก  กำรให้น้ ำชลประทำนเฉพำะที่บริเวณโคนต้นนั้นอำจไม่
เพียงพอ  เน่ืองจำกรำกล ำไยบำงส่วนได้แผ่ขยำยออกไปนอกทรงพุ่มมำกแล้ว ถ้ำเป็นกำรผลิตล ำไยในฤดู
ปกติช่วงที่ผลก ำลังขยำยขนำดจะอยู่ในช่วงฤดูฝนและได้รับน้ ำฝนอย่ำงเต็มที่ ไม่ว่ำรำกจะอยู่นอกทรง
พุ่มมำกน้อยเพียงใด นอกจำกนี้ฝนยังสำมำรถเพิ่มควำมชื้นในอำกำศให้สูงขึ้นและมีควำมสัมพันธ์กับ
อุณหภูมิแสงแดดที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของผลเป็นอย่ำงมำก   ส่วนล ำไยที่ใช้สำรคลอเรตผลิต
นอกฤดูนั้นจะมีผลขนำดเล็ก  เปลือกบำงและมักแฉะน้ ำ แต่อย่ำงไรก็ตำมก็มีเกษตรกรหลำยรำยที่
สำมำรถผลิตล ำไยนอกฤดูให้ผลมีขนำดใหญ่และเน้ือไม่แฉะน้ ำได้  ซึ่งขนำดและคุณภำพของผลขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลำยอย่ำง เช่น  พันธุ์ สภำพแวดล้อม ควำมสมบูรณ์ของต้นและกำรดูแลรักษำ  

โดยทั่วไปล ำไยที่ใช้สำรคลอเรตจะติดผลดก บำงคร้ังอำจพบว่ำ อำจติดผลจ ำนวนมำกถึง 200 
ผลต่อช่อ ต้นที่ติดผลดกก็มักจะติดผลดกทั้งต้น  เมื่อผลมีขนำด  0.5-0.7  เซนติเมตรจะพบว่ำ หำกไม่มี
กำรตัดผลอ่อนทิ้งบ้ำง ต้นนั้นจะไม่สำมำรถเลี้ยงผลให้สมบูรณ์ได้  จำกกำรสังเกตต้นล ำไยพันธุ์ดอที่
สมบูรณ์และมีจ ำนวนผลไม่เกิน 50 ผลต่อช่อจะมีผลขนำดใหญ่  ส่วนจ ำนวนผลต่อช่อที่เหมำะสมนั้น
ควรพิจำรณำจำกควำมมำกน้อยของกำรติดผลและควำมสมบูรณ์ของต้น   


