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Abstract
A good fertilizer management, according to plant development, is an important 

method for longan production to promote growth for good quantity and quality. For the 
fertilizer application with 7 fertilizer formulae on “Daw”, 7-9 years old longan trees for 
3 years during March 2017 to July 2020. The results showed that all treatments were no 
significant differences among treatments over 3 years on number of fruits per kilogram 
in the first year ranged from 110.82-121.93 fruit/kg, and tended to decrease in the second 
year (104.10-120.77 fruit/kg) and the third year (91.14-115.31 fruit/kg), this indicated the 
increase in fruit size. The yields per tree in 3 years were ranged from 24.68-46.28 kg/tree, 
11.00-35.13 kg/tree and 21.03-46.86 kg/tree, respectively. There were no significant 
differences over 3 years in aril weight ranged from 6.23-6.87 g, 7.33-8.24 g and 
6.16-7.73 g and total soluble solid ranged from 19.08-21.68 °Brix, 17.61-19.22 °Brix and 
19.19-21.23 °Brix, respectively
Keywords:  Off-season longan, Fertilizer application
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บทคัดยอ
การจัดการปุยที่เหมาะสมตามระยะการพัฒนาของพืช สําหรับการผลิตลําไยเปนวิธีที่สําคัญเพื่อ

สงเสริมการเจริญเติบโตกับตนลําไยนําไปสูการผลิตลําไยใหไดปริมาณและคุณภาพท่ีดี การศึกษาน้ีใชปุย
ทั้งหมด 7 สูตรกับตนลําไยพันธุดอ อายุ 7-9 ป เปนเวลา 3 ป ระหวางเดือนมีนาคม 2560 – กรกฎาคม 
2563 ผลการทดลอง พบวา การใหปุยทุกกรรมวิธีกับลําไยตลอด 3 ปที่ศึกษากับจํานวนผลตอกิโลกรัม
ซึ่งในปที่ 1 อยูในชวง 110.82-121.93 ผล/กิโลกรัม และมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องในปที่ 2 (104.10-
120.77 ผล/กิโลกรัม) และปที่ 3 (91.14-115.31 ผล/กิโลกรัม) ชี้ใหเห็นวา ผลลําไยมีขนาดเพิ่มขึ้น แตยัง
ไมสงผลใหเกดิความแตกตางกนัทางสถติริวมถงึนํา้หนกัผลผลติตอตนตัง้แตปที ่1-3 อยูในชวง 24.68-46.28 
กิโลกรัม/ตน, 11.00-35.13 กิโลกรัม/ตน และ 21.03-46.86 กิโลกรัม/ตน ตามลําดับ ตลอดจนไมสงผล
ใหเกิดความแตกตางกันทางสถิติกับคุณภาพผลในน้ําหนักเนื้อ และปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได พบวา 
นํา้หนักเนือ้อยูในชวง 6.23-6.87 กรมั, 7.33-8.24 กรัม และ 6.16-7.73 กรัม และปริมาณของแข็งทีล่ะลาย
นํ้าอยูในชวง 19.08-21.68 °Brix, 17.61-19.22 °Brix และ 19.19-21.23 °Brix ตามลําดับ
คําสําคัญ:  ลําไยนอกฤดู การใชปุย

คํานํา
การผลิตลําไยนอกฤดูมีจุดประสงคเพื่อชวย

ทําใหมีการกระจายตัวของฤดูกาลในการผลิตลําไย
กวางมากข้ึน จึงเปนที่ทราบกันดีวาการผลิตลําไย
ใหออกดอกนอกฤดูกาลนั้นจะสามารถจําหนาย
ผลผลิตไดในราคาสูงขึ้น (พาวิน, 2544) โดยความ
ตองการผลผลิตลําไยมีตลอดทั้งปและมีแนวโนม
เพิ่มมากข้ึน แตสวนใหญมักจะออกสูตลาดในชวง
เดือนพฤศจกิายนถงึเดอืนเมษายน เนือ่งจากตรงกบั
เทศกาลสําคัญของประเทศจีน (อรุณี และคณะ, 
2554) ซึ่งไดแก ตรุษจีน สารทจีน และปใหม 
จึงสงผลทําใหลําไยในชวงเวลาดังกลาวมีราคาสูง 
(สรุพล, 2553) แตเกษตรกรสวนใหญกย็งัมกีารปลูก
ลาํไยตามฤดูกาลปกติ บางคร้ังจึงทําใหผลผลิตที่ได
ดอยคุณภาพและสงผลทําใหราคาต่ํา ซึ่งมีแนวทาง
ในการแกปญหาคอืการกระจายฤดกูาลผลติใหกวาง
ขึ้นดวยการผลิตลําไยนอกฤดู และปรับปรุงผลผลิต
ใหไดคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด 
(พาวิน และคณะ, 2550) ความตองการธาตุอาหาร

ในพืชสวนใหญแลวในปุ ยเคมีที่ใช บํารุงดินจะ
ประกอบดวยธาตอุาหารหลกัคอืไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม ซึ่งเปนธาตุอาหารที่พืชตองการ
ปรมิาณมากจงึเพยีงพอตอการเจรญิเตบิโตตามปกติ 
(ยงยุทธ, 2543) ในสภาพท่ีพืชไดรับธาตุอาหาร
พอเหมาะกับความตองการ ไนโตรเจนปริมาณที่
พอเหมาะจะชวยกระตุนใหพืชมีการเจริญเติบโต
แข็งแรง สงเสริมการเจริญเติบโตของใบและลําตน
ทําใหใบมีสีเขียว ควบคุมการออกดอกและติดผล 
และชวยเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึนสําหรับฟอสฟอรัส
จะสรางเสริมการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของ
พืช สวนบทบาทของโพแทสเซียมที่มีความสําคัญ
ตอกระบวนการสะสมตาง  ๆ  ไดแก กระบวนการ
สรางนํ้าตาลและแปง กระบวนการสังเคราะหแสง
และการหายใจ รวมถึงคุณภาพของผักและผลไม 
(ยงยุทธ และคณะ, 2541) การใหธาตุอาหารที่
เหมาะสมและเพียงพอตอความตองการจะชวยเพิม่
ปริมาณและคุณภาพของลําไยได ดังนั้น งานวิจัยนี้
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จงึมวีตัถปุระสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพ
ในการผลิตลําไยนอกฤดูที่ไดรับปุยสูตรตาง ๆ

อุปกรณและวิธีการ
การศกึษาแนวทางการใชปุยอยางมปีระสทิธภิาพ

ในการผลิตลําไยนอกฤดู ณ แปลงลําไยสาขาไมผล 
(บานโปง) ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชยีงใหม โดยศกึษากบัตนลาํไยพนัธุดอ อาย ุ7-9 ป 
มีทรงพุม 2 ขนาด คือ 3-4 เมตร และ 5-6 เมตร 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete 
block design (RCBD) มี 7 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 
5 ซํ้า ซํ้าละ 1 ตน รวมเปน 35 ตน ดังนี้ กรรมวิธีที่ 
1 ถึง 4 (T1-T4) คือ สูตรปุยตามคําแนะนําของ
บรษิทัไทยเซ็นทรลัเคม ีจาํกดั (มหาชน) กรรมวธิทีี ่5 

(T5) คือ สูตรปุยที่ใชเปนตัวเปรียบเทียบ กรรมวิธี
ที่ 6 (T6) คือ สูตรปุยตามที่เกษตรกรใช และ
กรรมวิธีที่ 7 (T7) คือ ปุยสูตร 15-15-15 การใสปุย
โดยการหวานเม็ดปุยใตทรงพุมเดือนละ 1 ครั้ง 
ในอตัรา 400 กรมัตอขนาดทรงพุม 3-4 เมตร อตัรา 
800 กรัมตอขนาดทรงพุม 5-6 เมตร สวนกรรมวิธี
ที่ 6 ใสปุ ยในอัตรา 500 กรัมตอขนาดทรงพุม 
3-4 เมตร และ 1 กิโลกรัมตอขนาดทรงพุ ม 
5-6 เมตร (นพดล และคณะ, 2562) โดยเปลีย่นสตูร
ปุยตามระยะพฒันาการของตน 4 ระยะ ไดแก ระยะ
ฟนตน (3 เดือนหลังตัดแตงกิ่ง) ระยะกระตุนการ
เกิดดอก (2 เดือนกอนชักนําใหออกดอก) ระยะติด
ผลออน (3 เดือนหลังติดผล) และระยะกอนการ
เก็บเก่ียว (2 เดือนกอนเก็บเก่ียว) (Table 1)

Table 1  Fertilizer formulae (N-P2O5-K2O) used in different growth stages of longan in 
each treatment

Treatment
Vegetative 

stage
Flower 

induction stage
Fruit setting 

stage
Pre-harvest 

stage

T1
T2
T3
T4

T5
T6
T7

15-15-15
15-15-15
15-15-15
15-15-15

16-16-16
25-7-7

15-15-15

9-24-24
9-24-24
12-24-12
9-24-24

8-24-24
15-15-15
15-15-15

9-24-24
13-13-21
12-9-21
12-12-17

15-9-20
15-15-15
15-15-15

9-24-24
13-13-21
9-24-24
12-12-17

15-9-20
0-0-60

15-15-15

ชวงระยะเวลาของการชกันาํใหลาํไยออกดอก
นอกฤดูหลังจากการตัดแตงกิ่ง โดยใหมีการแตกใบ
ใหม 2 ครั้ง แลวทําการชักนําใหออกดอกโดยราด
สารโพแทสเซียมคลอเรต 1 ครั้ง อัตรา 20 กรัมตอ
ตารางเมตร และฉดีพนทางใบ 1 ครัง้ อตัรา 40 กรมั
ตอนํ้า 20 ลิตร (Table 2) จากน้ันทําการบันทึก

ขอมลูในจาํนวนผลตอกโิลกรมั ปรมิาณผลผลติตอตน 
นํา้หนักเน้ือ และปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได โดย
วเิคราะหขอมลูความแตกตางทางสถิตดิวยโปรแกรม 
Statistical Analysis System version 9.0 (SAS 
ver.9.0) และบันทึกปริมาณรวมปุย N, P2O5 และ 
K2O ที่ลําไยไดรับในแตละปของการทดลอง
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Table 2  The period of off-season longan productions each year

Year Pruning
Flower induction with 
Potassium chlorate Harvesting

1
2
3

March 2017
March 2018
May 2019

July 2017
August 2018

November 2019

March 2018
April 2019
July 2020

ผลการวิจัยและวิจารณ
จํานวนผลตอกิโลกรัมและน้ําหนักผลผลิตตอตน

จากการศกึษาการใชปุยในการผลติลาํไยนอกฤดู 
3 ปตอเนื่อง พบวา จํานวนผลตอกิโลกรัมในปที่ 1 
ปที ่2 และปที ่3 กบัการใหปุยทกุกรรมวธิไีมมคีวาม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยจํานวนผลตอ
กิโลกรัมในปที่ 1 อยูในชวง 110.82-121.93 ผล/
กโิลกรมั และมจีาํนวนผลลดลงอยางตอเนือ่งในปที ่2 
อยูในชวง 104.10-120.77 ผล/กิโลกรัม และในป
ที่ 3 อยูในชวง 91.14-115.32 ผล/กิโลกรัม ซึ่ง
จํานวนผลตอกิโลกรัมในการใชปุยกรรมวิธีที่ 1, 3, 
6 และ 7 มีจํานวนผลมากในการใหปุยในปที่ 1 

เนื่องจากผลมีขนาดเล็ก แตการใหปุยในปที่ 2 และ
ปที่ 3 จํานวนผลตอกิโลกรัมลดลงตามลําดับ ชี้ให
เห็นวา การใหปุยตามกรรมวิธีดังกลาวมีแนวโนม
สงผลดตีอขนาดของผลลาํไยทาํใหผลมขีนาดใหญขึน้ 
(Figure 1) จากการรายงานของยุทธนา และคณะ 
(2545) ที่ใหปริมาณธาตุอาหาร 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 
และ 4.0 เทาของธาตุอาหารที่ประเมินได พบวา 
ผลผลิตตอตนทีไ่ดอยูในชวง 10.25-36.85 กโิลกรมั 
และ Senanan et al. (2010) ทดลองใหปุยรวม
กับการจัดทรงตน พบวา ปริมาณผลผลิต ขนาดผล 
นํ้าหนักผล และจํานวนผลตอกิโลกรัมไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ

Figure 1 Effect of fertilizer applications on number of fruits per kilogram
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ปริมาณผลผลิตตอตนกับการใหปุยทั้งหมด 
7 กรรมวิธี พบวา นํ้าหนักผลผลิตตอตนปที่ 1 
อยูในชวง 24.68-46.28 กโิลกรัม/ตน และมีนํา้หนกั
ผลผลิตลดลงในปที่ 2 อยูในชวง 11.00-35.13 
กโิลกรมั/ตน ในปที ่2 มนีํา้หนกัผลผลติตอตนลดลง
เกือบทุกกรรมวิธีอาจมีผลมาจากการผลิตลําไย
นอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือจะตรงกับฤดูฝน ชวง
ที่ทําการราดสารโพแทสเซียมคลอเรตมีฝนตกชุก
ติดตอกันหลายวันทําใหความเขมขนของสาร
ไมเพียงพอตอการชักนําใหลําไยออกดอกหรือ
ออกดอกนอย จึงกระทบตอการติดผลซึ่งไมไดเปน
ผลมาจากการใหปุยโดยตรง และลําไยจะออกดอก

ไดดีควรราดสารโพแทสเซียมคลอเรตชวงฤดูหนาว 
และฤดูรอน (พิทยา และพาวิน, 2545) ดังนั้น 
ขัน้ตอนการทาํใหลาํไยออกดอกจงึสาํคัญอยางมาก
เพราะถาลําไยออกดอกในเกณฑที่ดีจะสงผลตอ
ปริมาณผลผลิต นอกจากนี้ยังมีอายุใบ สายพันธุ 
ความสมบูรณของตน และการดูแลรักษาอยาง
เหมาะสมเปนปจจัยท่ีควรพิจารณาในแตละรอบป
ที่ผลิต (พาวิน, 2544) ในปที่ 3 นํ้าหนักผลผลิตเพิ่ม
ขึ้นเกือบทุกกรรมวิธี อยู ในชวง 21.03-46.86 
กโิลกรมั/ตน แตการใหปุยกบัลาํไยตลอดการทดลอง
ก็ไมไดสงผลใหเกิดความแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) (Figure 2)

Figure 2 Effect of fertilizer applications on yield per tree

นํ้าหนักเน้ือและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได
การใหปุยทกุกรรมวิธกีบัตนลาํไยตอคุณภาพ

ผลในดานน้ําหนักเนื้อ และปริมาณของแข็งที่
ละลายนํ้าได โดยนํ้าหนักเน้ือในการใหปุยปที่ 1 
มีนํ้าหนักอยูในชวง 6.23-6.87 กรัม และมีนํ้าหนัก
เพิ่มขึ้นในปที่ 2 กับการใหปุยทุกกรรมวิธีอยูในชวง 

7.33-8.24 กรัม แตการใหปุ ยในปที่ 3 พบวา 
นํา้หนกัเนือ้ลดลงเกือบทกุกรรมวิธเีมือ่เปรียบเทียบ
กับปที่ 2 แตการลดลงของนํ้าหนักเนื้อไมสงผลให
เกิดความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ในการให
ปุยทั้ง 3 ปการทดลอง (Figure 3)
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ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายนํา้ไดของการใหปุย
ทัง้หมด 7 กรรมวธิทีัง้หมด 3 ปทีท่าํการทดลอง พบวา 
ในปที่ 1 มีคาอยูในชวง 19.08-21.68 °Brix ปที่ 2 
อยูในชวง 17.61-19.22 °Brix ซึ่งกรรมวิธีสวนใหญ
มีคาลดลงในการทดลองปที่ 2 และเพิ่มขึ้นเพียง
เลก็นอยในปที ่3 อยูในชวง 19.19-21.23 °Brix และ
ไมพบความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับการ
ใหปุยทกุกรรมวธิตีลอดชวงการทดลอง จากรายงาน
ของ Rai et al. (2002) ที่ทดสอบอิทธิพลของปุย
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมใหผล
ไมแตกตางกันทางสถิติในการพัฒนาขนาดและ

คณุภาพของลิน้จ่ี และสอดคลองกบัจิรนนัท (2551) 
ทาํการทดลองใหปุยปริมาณ 0.5, 1.0 และ 2.0 เทา
ของปรมิาณธาตุอาหารท่ีสญูเสยีไปกบัผลผลิต และ
การใหปุยตามคาวิเคราะหดิน พบวา การใหปุยทุก
ระดับไมสงผลใหเกิดความแตกตางทางสถิติตอ
คุณภาพผลผลิต ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได 
อยูในชวง 21.12-21.82 ºBrix ซึง่โดยปกติดชันกีาร
เกบ็เกีย่วลาํไยถาวดัปรมิาณของแขง็ท่ีละลายนํา้ได
จะอยูในชวง 16-22 ºBrix (พาวิน, 2544) ซึ่งปุย
โพแทสเซียมสูงสามารถชวยเพิ่มปริมาณแปงและ
นํ้าตาลได (จีราภรณ, 2557) (Figure 4)

Figure 3 Effect of fertilizer applications on aril weight

Figure 4 Effect of fertilizer applications on total soluble solid (TSS)
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จากปริมาณรวมปุย N, P2O5 และ K2O ที่ตน
ลําไยไดรับตลอดการทดลองทั้ง 3 ป จะเห็นไดวา
ตนลําไยไดรับปุยเปนปริมาณที่สูงแตกตางกัน โดย
ปริมาณปุยทีล่าํไยไดรบัในปที ่1 เกิดจากขอมูลอางอิง
คาวิเคราะหดินกอนการทดลอง สวนในปริมาณปุย
ทีใ่หกบัตนลาํไยในปที ่2 มปีรมิาณเพิม่ขึน้เกอืบ 2 เทา
จากปที่ 1 แตก็ยังไมสงผลใหเกิดความแตกตางกัน
ทางสถิติตอผลผลิตและคุณภาพลําไย และในปที่ 3 
ปริมาณปุยที่ตนไดรับลดลงเกือบ 2 เทาจากปที่ 2 
พบวา ปรมิาณปุยทีใ่หกบัลาํไยทุกกรรมวิธใีนแตละ
รอบที่ทําการทดลองไมสงผลใหเกิดความแตกตาง
กันทางสถิติกับผลผลิตและคุณภาพของลําไยอยาง
ชัดเจน จากปริมาณรวมปุย N, P2O5 และ K2O 
ทีต่นลาํไยไดรบัตลอดการทดลองในแตละปจะเห็น
ไดวามปีริมาณทีส่งูมากเมือ่เทยีบกบัการใชปุยลาํไย
นอกฤดใูนจงัหวดัจนัทบรุทีีม่ขีนาดเสนผาศนูยกลาง 
3.8 เมตร (Changthom and Sutisa, 2016) 
อตัราสวน N : P2O5 : K2O เทากบั 183-1,456 กรมั : 
44-352 กรัม : 200-1,600 กรัมเทาน้ัน และจาก
ปริมาณปุยที่ใหในงานทดลองดังกลาวก็ไมไดทําให
ปรมิาณและคณุภาพผลผลติแตกตางกนัชดัเจน จาก
คําแนะนําของ Khoi and Tri (2003) ปริมาณปุยที่
ใหตอตนลําไยในระยะใหผลผลิต โดยใหไนโตรเจน
ปริมาณ 400-500 กรัม/ตน ฟอสฟอรัส 80-240 
กรมั/ตน และโพแทสเซียม 300-480 กรมั/ตน ตาม

ลําดับ และมีรายงานของ Yan (2002) ไดวิเคราะห
ความตองการธาตุอาหารในแตละปของลําไยท่ีมี
ขนาดเสนผาศนูยกลาง 7-8 เมตร เทากบัไนโตรเจน 
1,500-2,500 กรัม ฟอสฟอรัส 200-300 กรัม และ
โพแทสเซียม 1,300-2,000 กรัม และ Paull and 
Odilo (2011) ในระยะแทงชอดอกใชปุ ยสูตร 
10-20-20 และระยะหลังเก็บเก่ียวสูตร 14-14-14 
ปริมาณ 1-1.5 กิโลกรัม/ตน แตทั้งนี้ควรพิจารณา
ถึงความตองการธาตุอาหารของพืชดวย โดยทั่วไป
มกัวิเคราะหใบและวิเคราะหดนิรวมกับการจัดการ
ธาตุอาหาร (ยงยุทธ, 2543) จากการใหปุยในชวง
ใหผลผลิตแลว แนะนําใหใส 4 ครั้ง คือ ครั้งแรกใส
หลงัเกบ็เกีย่วและตดัแตงกิง่ ครัง้ที ่2 ใสในชวงท่ีเริม่
มีดอก ครั้งท่ี 3 ใสเมื่อลําไยเริ่มติดผล และครั้งท่ี 4 
ใสเมือ่ผลใกลแกซึง่เปนระยะสรางเนือ้ (สมชาย และ
พาวนิ, 2543) ปกตกิารเจรญิเตบิโตของพชืไมไดเกดิ
จากธาตุอาหารเพียงอยางเดียว แตเกิดจากปจจัยของ
สิง่แวดลอมรวมดวย ไดแก แสง สภาพภมูอิากาศ นํา้ 
และการจัดการโรคและแมลง (สมบุญ, 2548) 
ซึง่อาจเปนสวนหน่ึงท่ีทาํใหการใสปุยในทุกกรรมวิธี
ไมสงผลใหเกิดความแตกตางกันของจํานวนผลตอ
กิโลกรัม นํ้าหนักผลผลิตตอตน นํ้าหนักเนื้อ และ
ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดทั้ง 3 ปการทดลอง 
(Table 3)
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Table 3  The amount of fertilizers (N-P2O5-K2O) each longan tree received in different 
treatment

Treatment
N (g) P2O5 (g) K2O (g)

Year 1 Year 2 Year 3 Year 1 Year 2 Year 3 Year 1 Year 2 Year 3

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

910
1,106
1,049
1,057
1.200
962
941

1,774
1,928
1,984
1,890
2,033
1,190
2,310

1,504
1,183
1,176
1,155
1.260
700

1,365

1,382
843
737
794
647
647
941

2,982
1,613
2,562
2,520
2,474
647

2.310

1,806
1,498
1,596
1,470
1,428
1,295
1,365

1,382
1,232
1,209
1,039
1,186
647
941

2,982
2,866
2,394
2,713
2,898
647

2,310

1,806
1,722
1,513
1,470
1,764
1,698
1,365

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการใชปุยในการผลิตลําไย

นอกฤดทูัง้ 7 กรรมวิธตีลอดจนปรมิาณปุย N : P2O5 
: K2O ทีล่าํไยไดรบัในแตละป พบวา ไมสงผลใหเกดิ
ความแตกตางกันทางสถิตกิบัจาํนวนผลตอกโิลกรัม 
นํ้าหนักผลผลิตตอตน นํ้าหนักเนื้อ และปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้ง 3 ปที่ศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด 

(มหาชน) ที่ใหการสนับสนุนทุนในการทําวิจัย และ
สาขาไมผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจทีเ่อือ้เฟอสถานทีใ่นการดําเนนิงานวจิยัในครัง้นี้
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