(4)

Abstract
The study on the process of increasing the percentage of flowering of off-season longan with the
objective of identifying the best method for increasing the percentage and reducing leaves-flushing before
flowering during off-season, was divided into 4 experiments, as follow:
Experiment 1. Effect of applying potassium chlorate with girdling of branches on the
flowering and type of inflorescence of longan during raing season
Experiment 1.1. The effect of applying potassium chlorate combined with girdling on the
flowering of longan var. ‘E-daw’ during raing season, was conducted in Sansai district, Chiang Mai
province with 12-year old longan using a Complete Randomized Design (CRD) experiment with 4
treatments consisting of the application of potassium chlorate only (no girdling) and in combination with
girdling at 30 days, 15 days and immediately after application of potassium chlorate at a rate of 20 g/sq m
of canopy Results of the experiment showed that treatments were not different in terms of flowering, type
of inflorescence, width and length of inflorescence, sex of the flower and number of inflorescence, except
in longan trees where branches were applied smoking 30 days before girded of potassium chlorate, and
which showed the fastest inflorescence.
Experiment 1.2 The study on the effect of applying potassium chlorate combined with girdling of
branches on flowering and types of inflorescence of longan var. Phuangthong during raing season with
treatments and experimental design similar to Experiment 1.1, showed that longan trees with girdling did
not exhibit inflorescence at all while those which did had only 14.2% inflorescence.
Experiment 2. The study on the effect of applying paclobutrazol chemical, monopotassium
phosphate fertilizer (0-52-34) and ethephon on the flowering and types of inflorescence of longan
during raing season, was divided into 2 experiments, as follow:
Experiment 2.1 Effect of paclobutrazol, monopotassium phosphate fertilizer and ethephon on the
flowering and types of inflorescence of longan during raing season planted in Sansai district, Chiang Mai
province, using a Complete Randomized Design experiment with 6 treatments: 1) applying potassium
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chlorate alone; 2) spraying of 1% 0-52-34 fertilizer combined with potassium chlorate applied at 20 g/sq
m of canopy area; 3) spraying of 400 ml/L ethephon at 15 days prior to emergence of young leaves; 4)
applying 1% 0-52-34 fertilizer (100 g) mixed with 400 ml/L ethephon at 15 days prior to emergence of
young leaves followed by an application of potassium chlorate 7 days later; 5) applying paclobutrazol at a
rate of 1 g a.i per width diameter of foliage, 1 m in the length of the young leaf and application of
potassium chlorate during maturity; and, 6) applying paclobutrazol at 2,000 mg/L 2x resulting to an
increase of pure flowers to 92.5%. Results indicated that was a clearly observed decrease in the production
of mixed flowers, which was only 5.5%. Meanwhile, application of potassium chlorate only caused 16.5%
flowering but produced 85.2 % mixed flowers.
Experiment 2.2 Results of the application of paclobutrazol, monopotassium phosphate and
ethephon on the flowering and inflorescence types of longan during raing season planted in Ban Phaew
district, Samut Sakorn province, with treatments and experimental design similar to Experiment 2.1,
showed that application of paclobutrazol to longan leaves at 2,000 mg/L and then followed by the
spraying of potassium chlorate caused longan var. Phuangthong to increase flowering at 87% which was
more than any other treatments. In addition, there was also an increase in the production of pure flowers at
43.3%. As for other treatments, flowering of pure flowers ranged from 6.7 to 32.5% but flowering in
every experimental treatment showed no statistical difference from each other, at 63.7-85.6%.
Experiment 2.3 Results of using paclobutrazol, monopotassium phosphate and ethephon towards
flowering and inflorescence types of longan during raing season planted in Pong Nam Ron district,
Chantaburi province with experimental treatments and design similar to Expt. 2 and 2.2, showed also
similar results as in Expt. 2.1 and 2.2. Two-time spraying of paclobutrazol to longan leaves at 2,000 mg/L,
caused an increase in the production of pure inflorescence at 84.4% and 1.3% only of mixed flowers,
which confirmed the results in Experiments 2.1 and 2.2
Experiment 3. The effect of fogging to increase relative humidity in longan towards
flowering and types of inflorescence was conducted in Ban Phaew district, Samut Sakorn province, in a
Completely Randomized experimental design with 2 treatments: 1) control (no fogging); and 2) with
fogging set, to increase relative humidity in the atmosphere for longan trees. Results of the study showed
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that the use of a fogging set to increase relative humidity in longan had no effect on the flowering and
types of inflorescence of longan var. Phuangthong.
Experiment 4. The effect of monopotassium phosphate fertilizer (0-52-34) and potassium
chlorate (0-0-60) on flowering and types of inflorescence of longan var. E-daw conducted in Sansai
district, Chiang Mai province in a Complete Randomized Design, had 7 treatments: 1) application of
potassium chlorate only; 2) spraying of 0-52-34 fertilizer at 0.25%; 3) spraying of 0-52-34 fertilizer at
0.5%; 4) spraying of 0-52-34 fertilizer at 1%; 5) spraying of 0-0-60 fertilizer at 0.25; 6) spraying of 0-0-60
fertilizer at 0.5%; and, 7) spraying of 0-0-60 fertilizer at 1%. Results showed that using monopotassium
phosphate fertilizer (0-52-34) and potassium chlorate (0-0-60) in every treatment had no effect on
increasing the flowering and flowering of pure inflorescence in longan var. E-daw.
------------------------------------------------------------
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิธีการเพิ่มเปอร์ เซ็นต์การออกดอกของลาไยนอกฤดูฝนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาวิธีเพิ่ม
เปอร์ เซ็นต์และลดการแตกใบก่อนออกดอก แบ่งการทดลองออกเป็ น 4 การทดลอง คือ
การทดลองที่ 1ผลของการให้ สารโพแทสเซียมคลอเรต ร่ วมกับการควั่นกิ่งต่ อการออกดอกและชนิด
ของช่ อดอกลาไยในฤดูฝน
การทดลองที่ 1.1. ผลของการให้สารโพแทสเซี ยมคลอเรตร่ วมกับการควัน่ กิ่งต่อการออกดอกของ
ลาไยพันธุ์อีดอในฤดูฝน ทาการทดลองในพื้นที่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ กับต้นลาไยพันธุ์อีดออายุ
12 ปี วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์มี 4 สิ่ งทดลอง ประกอบด้วยให้สารโพแทสเซี ยมคลอเรตอย่าง
เดียว (ไม่ควัน่ กิ่ง) ควัน่ กิ่ง 30 วัน 15 วัน และควัน่ กิ่งทันทีแล้วให้สารโพแทสเซี ยมคลอเรตอัตรา 20 กรัม
ต่อตารางเมตร ของพื้นที่ทรงพุ่ม ผลการทดลองพบว่าทุกสิ่ งทดลองให้ผลไม่แตกต่างกันในด้านการออก
ดอก ชนิดช่อดอก ความกว้างและความยาวของช่อดอก เพศดอกและจานวนผลต่อช่อ ยกเว้นการควัน่ กิ่ง 30
วัน ก่อนให้สารโพแทสเซี ยมคลอเรตใช้ระยะเวลาแทงช่อดอกเร็ วที่สุด
การทดลองที่ 1.2 . ผลของการให้สารโพแทสเซี ยมคลอเรตร่ วมกับการควัน่ กิ่งต่อการออกดอกและ
ชนิดช่อดอกของลาไยพันธุ์พวงทองในฤดูฝนโดยกาหนดสิ่ งทดลองและวางแผนการทดลองเช่นเดียวกับการ
ทดลองที่ 1.1 ผลการทดลองพบว่าต้นลาไยที่ควัน่ กิ่งทั้งหมดไม่ออกดอกส่ วนต้นที่ควัน่ กิ่งออกดอกเพียง
เล็กน้อย คือ 14.2 %
การทดลองที่ 2 ผลของสารพาโคลบิวทราโซล ปุ๋ยโมโนโพแทสเซี ยมฟอสเฟต(0-52-34) และเอทธิ
ฟอนต่ อการออกดอกและชนิดช่ อดอกของลาไยในฤดูฝนแบ่ งเป็ น 2 งานทดลองย่อย คือ
การทดลองที่ 2.1 ผลของสารพาโคลบิวทราโซล ปุ๋ ยโมโนโพแทสเซี ยมฟอสเฟต และ เอทธิ ฟอนต่อ
การออกดอกและชนิ ดช่ อดอกของลาไยในฤดู ฝนในพื้นที่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์มี 6สิ่ งทดลอง คือ 1.) ให้สารโพแทสเซี ยมคลอเรตอย่างเดียว 2.) พ่นปุ๋ ย 0 -52 – 34
ความเข้มข้น 1 % แล้วให้สารโพแทสเซียมคลอเรตอัตรา 20 กรัมต่อตารางเมตรของพื้นที่ทรงพุ่ม 3.) พ่นเอ
ทธิ ฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ในระยะใบเพสลาด ( 15 วันหลังแตกใบอ่อน) 4.) ปุ๋ ย 0-52-34 ความเข้มข้น
1 % (100 กรัม)ผสมเอทธิฟอน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ในระยะใบเพสลาด จากนั้น 7 วัน ให้สารโพแทสเซี ยม
คลอเรต 5.) ให้สารพาโคลบิวทราโซลอัตรา 1 กรัมของสารออกฤทธิ์ ต่อเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตรใน
ระยะใบอ่อนเมื่อใบโตเต็มที่ให้สารโพแทสเซี ยมคลอเรต 6.) ให้สารพาโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น 2,000
มิลลิ กรัมต่อลิ ตร จานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกระยะใบอ่อน ครั้งที่ 2 ระยะใบโตเต็มที่และให้สารโพแทสเซี ยม
คลอเรตผลการทดลองพบว่าการให้สารพาโคบิวทราโซลทางใบความเข้มข้น 2,000 มิ ลลิ กรั มต่อลิ ตร
จานวน 2 ครั้ง มีการเกิดดอกล้วนเพิ่มมากขึ้นถึง 92.5 ส่ วนผลทาให้ลดการเกิดดอกปนใบอย่างเห็นได้ชดั
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คือ เกิ ดดอกปนใบเพียง 5.5 % ในขณะที่ ตน้ ที่ใช้สารโพแทสเซี ยมคลอเรตเพียงอย่างเดี ยวเกิ ดดอกล้วน
16.5 % และเกิดดอกปนใบมากถึง 81.5 %
การทดลองที่ 2.2ผลของสารพาโคลบิวทราโซล ปุ๋ ยโมโนโพแทสเซี ยมฟอสเฟตและเอทธิ ฟอนต่อ
การออกดอกและชนิดช่อดอกของลาไยในฤดูฝนในพื้นที่ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครโดยกาหนดสิ่ ง
ทดลองและวางแผนการทดลองเช่นเดียวกับการทดลองที่ 2.1 ผลการทดลองพบว่าการให้สารพาโคบิวทรา
โซลทางใบความเข้มข้น 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร จานวน 2 ครั้ง แล้วให้สารโพแทสเซี ยมคลอเรตตามมีผล
ทาให้ลาไยพันธุ์พวงทองออกดอกเพิ่มขึ้น คือ 87 %มากกว่าสิ่ งทดลองอื่น ๆ และการเกิ ดดอกล้วนมากถึ ง
43.3 % ส่ วนสิ่ งทดลองอื่น ๆออกดอกอยูใ่ นช่วง 6.7 -32.5 % แต่การออกดอกของทุกสิ่ งทดลองไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ คือมีการออกดอกอยูใ่ นช่วง 63.7 – 85.6 %
การทดลองที่ 2.3 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลปุ๋ ยโมโนโพแทสเซี ยมฟอสเฟตและเอทธิ ฟอนต่อ
การออกดอกและชนิดช่อดอกของลาไยในฤดูฝนในพื้นที่ อาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยกาหนดสิ่ ง
ทดลองและวางแผนการทดลองเช่ นเดี ยวกับการทดลองที่ 2.1และ 2.2
ผลการทดลองพบว่าให้ผล
เช่นเดียวกับการทดลองที่ 2.1 และ 2.2 คือการให้สารพาโคบิวทราโซลทางใบความเข้มข้น 2,000 มิลลิกรัม
ต่อลิตร จานวน 2 ครั้ง มีการเกิดช่อดอกล้วนเพิ่มมากขึ้น โดยมีดอกล้วน 84.4 % และมีช่อดอกปนใบเพียง
1.3 % สอดคล้องกับการทดลองที่ 2.1 และ 2.2
การทดลองที่ 3 ผลของการพ่ นหมอกเพื่อเพิ่มความชื้ นสั มพัทธ์ แก่ ต้นลาไยต่ อการออกดอกและชนิดของช่ อ
ดอกลาไย ทดลอง ณ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู รณ์ มี 2สิ่ ง
ทดลอง คือ 1.) ชุดควบคุม (ไม่ติดตั้งระบบพ่นหมอก) 2.) ติดตั้งระบบพ่นหมอกเพื่อเพิ่มความชื้ นสัมพัทธ์ใน
อากาศแก่ตน้ ลาไยผลการทดลองพบว่าการติดตั้งระบบพ่นหมอกเพื่อเพิ่มความชื้ นแก่ตน้ ลาไยไม่มีผลต่อการ
ออกดอกและชนิดของช่อดอกของลาไยพันธุ์พวงทอง
การทดลองที่ 4 ผลของปุ๋ยโมโนโพแทสเซี ยมฟอสเฟต(0-52-34) และโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) ต่ อการ
ออกดอกและชนิ ดช่ อดอกของลาไยพันธุ์ อีดอทดลอง ณ อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์มี 7สิ่ งทดลอง คือ 1.)ให้สารโพแทสเซี ยมคลอเรตอย่างเดี ยว 2.) พ่นปุ๋ ย 0 -52 -34
ความเข้มข้น 0.25 % 3.)พ่นปุ๋ ย 0 -52 -34 ความเข้มข้น 0.5 % 4.)พ่นปุ๋ ย 0 -52 -34 ความเข้มข้น 1 % 5.)พ่น
ปุ๋ ย 0 -0 –60 ความเข้มข้น 0.25 % 6.) พ่นปุ๋ ย 0 -0 –60 ความเข้มข้น 0.5 % 7.) พ่นปุ๋ ย 0 -0 –60 ความ
เข้มข้น 1 % ผลการทดลองพบว่าการให้ปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต(0-52-34) และโพแทสเซี ยมคลอไรด์
(0-0-60) พบว่าทุกสิ่ งทดลองไม่มีผลต่อการเพิ่มการออกดอกและดอกล้วนในลาไยพันธุ์อีดอ

