
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
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1. ชุดโครงการวิจัย   :   

 

2. โครงการวิจัย   : การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว 
Improvement on Breeding and Crop Production 
Technology in Lime (Citrus aurantifolia Swingle) 

กิจกรรม   : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดู 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : ผลของวิธีการให้ทางดิน และทางใบและอัตราของสารยูนิคอนาโซลต่อ

การออกดอกและให้ผลผลิตนอกฤดูของมะนาวพันธุ์แป้น 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ): Effects of soil and foliar applications and rates of 
uniconazole on offseason flowering and fruit yield in 
“Pan”lime 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  : นายวสรรญ ผ่องสมบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
ผู้ร่วมงาน   นายอนุรักษ์ สุขขารมย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

นายทวีป หลวงแก้ว  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
นายเสงี่ยม แจ่มจ ารูญ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
นายนรินทร์ พูลเพิ่ม1/  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

 

5. บทคัดย่อ   :   

1.) การศึกษาผลของวิธีการให้ทางดิน และทางใบและอัตราของสารยูนิคอนาโซลต่อการออกดอก

และให้ผลผลิตนอกฤดูของมะนาวพันธุ์แป้น ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร อ าเภอ

เมือง จังหวัดพิจิตร ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2556 ถึง เดือน กันยายน 2558 วางแผนการทดลองแบบ 

randomized complete block design (RCBD) ประกอบด้วย 9 กรรมวิธี  และ 10 ซ  าๆละ 1 ต้น 

ปรากฏว่า กรรมวิธีให้สารยูนิคอนาโซล ทางดินปริมาณ 0.1, 0.2 และ0.4 กรัมต่อความกว้างทรงพุ่ม 1 

เมตร และ กรรมวิธีให้สารยูนิคอนาโซล ทางใบความเข้มข้น 5, 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลให้ต้น

มะนาว สามารถออกดอกนอกฤดูระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2557 ได้ไม่แตกต่างกัน



ทางสถิติ กับ กรรมวิธีของการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินร่วมกับวิธีควั่นและรัดกิ่งต้นด้วยเชือก และ  

กรรมวิธีให้สารละลายพาโคลบิวทราโซลทางใบความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร (เฉลี่ย ระหว่าง 80 – 

100 %) และมีผลให้ต้นมะนาวมีผลผลิตได้สูงสุดและไม่แตกต่างกันทางสถิติ เฉลี่ย จ านวน 378 - 484 ผล

ต่อต้น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2558 ในขณะที่ต้นมะนาวที่ไม่ได้รับการบังคับการออกดอก 

(กรรมวิธีเปรียบเทียบ) มีการออกดอกในช่วงเวลาดังกล่าวได้ต่ าสุด เฉลี่ย 12.5 % และให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว

ได้นอกฤดูช่วงเวลาดังกล่าว เฉลี่ย จ านวน 21.7 ผลต่อต้น ส่วนต้นมะนาวที่ไม่ได้รับการบังคับการออกดอก 

มีการออกดอกในฤดูที่ตามมาได้สูงสุด (เฉลี่ย 69.9 % เดือนกุมภาพันธ์ 2558) และ (เฉลี่ย 53.4 % เดือน

พฤษภาคม 2558) และให้ผลผลิตในฤดูรวม เฉลี่ย จ านวน 338.8 ผลต่อต้น ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง 

เดือนกันยายน 2558 ในขณะที่ต้นมะนาวที่ได้รับกรรมวิธีของการบังคับการออกดอกทั ง 8 กรรมวิธีดังกล่าว 

ออกดอกในฤดูได้ต่ าสุด เฉลี่ย 0.8 – 13.3 % เดือนกุมภาพันธ์ 2558 และ เฉลี่ย 0 – 2.3 % เดือน

พฤษภาคม 2558 และให้ผลผลิตรวมในฤดูได้น้อยมาก เฉลี่ย ระหว่าง 0 – 25.7 ผลต่อต้น  

 

Abstract 

The overloaded on-season cropping in lime still become a big problem for the 
farmers in many planting areas throughout the country. Effects of soil and foliar 
applications and rates of uniconazole on offseason flowering and fruit yield in “Pan” lime 
were accessed in order to develop the new technology for a control of out of season 
crop production in lime. These would encourage the distribution in lime fruit yield to be 
produced more in-out-of season crop. The experiment was conducted at the Phichit 
Agricultural Research and Development center, amphoe Muang, Phichit province between 
October 2013 and September 2015. The randomized complete block design (RCBD) was 
provided including 9 treatments and 10 single tree replicates. It was evident that the 
huge early offseason flowering at average 80 – 100 % between October and November 
2014 occurred on the trees treated with the soil drenches of uniconazole at 0.1, 0.2 and 
0.4 grams per 1 meter of canopy diameter and the foliar uniconazole applications of 5, 
10 and 20 milligrams.litre-1

. The offseason flowering percentages at 80 % were also 
recorded on the trees treated with the soil paclobutrazol drench of 0.25 grams per 1 
meter of canopy diameter combined with tree trunk cincturing technique and the foliar 
paclobutrazol sprays of 400 milligrams.litre-1. Subsequently, the highest offseason fruit 
yield at average fruit numbers per tree of 378 – 484 was produced between February and 
May 2015 from those treated trees with no statistical difference. In the mean time, the 
flowering percentages of 12.5 and an average 21.7 fruits per tree were determined on the 
untreated control trees. On a contrary, the highest onseason flowering of average 69.9 % 



and average 53.4 % in February and May, respectively was examined on the untreated 
control trees. The greatest total fruit yield at average 338.8 fruits per tree was also 
harvested from these trees between June and September 2015. Meanswhile, all the trees 
applied with the 6 uniconazole treatments and the 2 paclobutrazol treatments had the 
lowest flowering of average 0.8 – 13.3 % and average 0 – 2.3 % during February and May 
2015, respectively. Moreover, the lowest total fruit yield at average numbers of 0 – 25.7 
fruits per tree was also reported on these chemical - treated trees.  

 

6. ค าน า                                 :   

ปัญหาหลักที่ส าคัญอย่างหนึ่งของมะนาวคือการออกดอกติดผลไม่สม่ าเสมอทั งปี ผลผลิตมะนาวที่
ผลิตได้ภายในประเทศไม่แน่นอนในแต่ละปีและกระจายออกสู่ตลาดได้อย่างจ ากัด ไม่ต่อเนื่องและสม่ าเสมอใน
ฤดูกาลต่างๆได้ตลอดปี การขาดแคลนมะนาวในฤดูแล้งเพื่อการบริโภคสดยังเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ นทุกปี และ
นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ นเรื่อยๆ ดังนั นการวิจัยพัฒนาทั งด้านพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคแคงเกอร์และให้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพดี การพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมการออกดอกนอกฤดู และแนวทางการควบคุมโรคโดยลดการใช้
สารเคมี จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาร่วมกันเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกร 

การศึกษาและพัฒนาเทคนิคของการบังคับการออกดอกได้ ได้แก่การใช้เทคนิคของการควั่นและรัดกิ่ง
ต้นด้วยเชือกมีผลส่งเสริมการออกดอกของมะม่วงได้ (Blaikie et al.,1999 ; Pongsomboon et al.,1999) 
การน าเอาเทคนิคดังกล่าวมาศึกษาและพัฒนาปรับใช้ กับมะนาวอาจสามารถควบคุมการออกดอกและผลของ
สวนมะนาวได้ดีและแน่นอนมากยิ่งขึ นจนเป็นที่ยอมรับในการจัดการสวนเพื่อผลิตมะนาวนอกฤดูเป็นการค้าได้ 
(วสันติ์ และ ไพโรจน์, 2548) 

ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร กรมวิชาการเกษตร ประสบความส าเร็จในการศึกษาและพัฒนาวิธีการต่างๆ
ในการควบคุมให้มะนาวสามารถออกดอกก่อนฤดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้ได้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้มากอ
อกสู่ตลาดในช่วงฤดูแล้ง ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวเป็นการค้าในแหล่งปลูกของเขต
ภาคเหนือตอนล่างได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร และพิจิตร เป็นต้น (วสันติ์ และธ ารง, 2542 ; วสันติ์, 2546 ; 
วสันติ์ และธ ารง, 2546 ; วสันติ์ และ ไพโรจน์, 2548) 

สารยูนิคอนาโซล (Uniconazole) จัดเป็นสารชะลอการเจริญเติบโตของพืชอีกชนิดหนึ่ง ( plant 
growth retardant) มีบทบาทยับยั งการสังเคราะห์สารจิบเบอเรลลิน (gibberellins)ในพืช มีผลหยุดการสร้าง
และพัฒนาการทางด้านกิ่งและใบ (vegetative inhibition) จึงมีผลส่งเสริมการเจริญและพัฒนาของตาดอกพืช 

 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์   -  



- ต้นมะนาวพันธุ์แป้นร าไพ ที่ได้รับการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง ซึ่งปลูกและได้รับการบ ารุงดูแล 

รักษาในสภาพแปลงปลูก จนมีอายุต้น กว่า 2 ปี (ทรงพุ่มกว้างมากกว่า 2 เมตร) มีความพร้อมในการ

ออกดอกให้ผลผลิตได้ 

- สารเคมีควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คือ ยูนิคอนาโซล 

- ปุ๋ยอินทรีย์ 
- ปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 หรือ 15-15-15 + 46-0-0 และสูตร 8-24-24 หรือ 12-24-12 เป็นต้น  
- ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ และอาหารเสริม 
- สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
- เลื่อย และกรรไกรตัดแต่งก่ิง 

- วิธีการ -  
วางแผนการทดลอง แบบ RCBD มี 10 ซ  า (ซ  าละ1 ต้น)ประกอบด้วย 9 กรรมวิธี ดังนี    

1.) กรรมวิธีที่ 1.ให้สารยูนิคอนาโซล ทางดินปริมาณ 0.1 กรัมต่อความกว้างทรงพุ่ม 1 เมตร 
2.) กรรมวิธีที่ 2.ให้สารยูนิคอนาโซล ทางดินปริมาณ 0.2 กรัมต่อความกว้างทรงพุ่ม 1 เมตร 
3.) กรรมวิธีที่ 3.ให้สารยูนิคอนาโซล ทางดินปริมาณ 0.4 กรัมต่อความกว้างทรงพุ่ม 1 เมตร 
4.) กรรมวิธีที่ 4ให้สารยูนิคอนาโซล ทางใบความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
5.) กรรมวิธีที่ 5.ให้สารยูนิคอนาโซล ทางใบความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร 
6.) กรรมวิธีที่ 6.ให้สารยูนิคอนาโซล ทางใบความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
7.) กรรมวิธีที่ 7 ให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 0.25 กรัมต่อความกว้างทรงพุ่ม 1 เมตร

ร่วมกับวิธีการควั่นและรัดต้นด้วยเชือกมะนิลา (check 1) 
8.) กรรมวิธีที่ 8 ให้สารละลายพาโคลบิวทราโซลทางใบความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร (check 2) 
9.) กรรมวิธีที่ 9 ไม่ได้รับการบังคับการออกดอก (check 3) 
ด าเนินการให้กรรมวิธีต่างๆระหว่างปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนในช่วงเช้าก่อนดวง

อาทิตย์ขึ นถึงช่วงแดดอ่อนก่อนแสงแดดร้อน 
ทดลองกับต้นมะนาวอายุตั งแต่ 1–2 ปี ที่มีขนาดทรงพุ่มต้นสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรและกว้างไม่น้อย

กว่า 2 เมตร โดยศึกษาเป็นเวลา 2 ปีต่อเนื่อง ต้นมะนาวได้รับธาตุอาหารรอง จุลธาตุ และอาหารเสริม และ
การอารักขาพืชตาม GAP มะนาว 

บันทึกข้อมูล การสร้างกิ่งใบ การออกดอก การติดผล ผลผลิต จ านวนรุ่นและช่วงเวลาของผลผลิตที่
เก็บเก่ียวได้ในปีหนึ่ง ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา 

- เวลาและสถานที่     - ระบุเวลา (เริ่มต้น-สิ นสุด) และสถานที่ท าการทดลอง 
 ระยะเวลา       เริ่มต้น เดือน ตุลาคม 2556  สิ นสุด เดือน กันยายน 2558 
 สถานที่ท าการทดลอง         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  (เป็นส่วนส าคัญของการท างานวิจัย) 



การศึกษาผลของวิธีการให้ทางดิน และทางใบและอัตราของสารยูนิคอนาโซลต่อการออกดอกและให้

ผลผลิตนอกฤดูของมะนาวพันธุ์แป้น ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร อ าเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตร ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2556 ถึง เดือน กันยายน 2558 ปรากฏผลดังต่อไปนี  

(ก) การออกดอก และ ให้ผลผลิตในฤดูกาล 

ต้นมะนาวที่ได้รับกรรมวิธีต่างๆของการบังคับการออกดอกทุกกรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีให้สารยูนิคอนา
โซล ทางดินปริมาณ 0.1, 0.2 และ0.4 กรัมต่อความกว้างทรงพุ่ม 1 เมตร (กรรมวิธีที่  1, 2 และ 3 
ตามล าดับ) กรรมวิธีให้สารยูนิคอนาโซล ทางใบความเข้มข้น 5, 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรรมวิธีที่ 4, 
5 และ 6 ตามล าดับ) กรรมวิธีให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 0.25 กรัมต่อความกว้างทรงพุ่ม 1 
เมตรร่วมกับวิธีการควั่นและรัดต้นด้วยเชือกมะนิลา (กรรมวิธีที่ 7) และกรรมวิธีให้สารละลายพาโคลบิวทรา
โซลทางใบความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรรมวิธีที่  8) สามารถออกดอกก่อนฤดูกาล (early-
offseason flowering) ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ของการ
ออกดอกได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (เฉลี่ย ระหว่าง 80 – 100 %) และ ให้ผลผลิตได้เฉลี่ย ระหว่าง 378 - 
484 ผลต่อต้น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2558 และแตกต่างกันทางสถิติกับต้นที่ไม่ได้รับการ
บังคับการออกดอก (check 3) ออกดอกได้เฉลี่ย 12.5 % และมีผลผลิต เฉลี่ย จ านวน 21.7 ผลต่อต้น (ดัง
ตารางที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1 แสดง %การออกดอกนอกฤดู และ ผลผลิต (จ านวนผลต่อต้น) ของต้นมะนาวพันธุ์แป้นร าไพ ที่

ได้รับกรรมวิธีการบังคับการออกดอกต่างๆ (ต้นทดลองได้รับกรรมวิธีทดลองตามแผนทดลองช่วง

กลางเดือนกันยายน 2557) 

กรรมวิธ ี ออกดอกนอก

ฤด(ู%) 

ผลผลิต  

(จ านวนผลต่อต้น) 

1.ให้สารยูนิคอนาโซล ทางดินปริมาณ 0.1 กรัมต่อความกว้างทรงพุ่ม 1 เมตร 80 a 379.2 a 

2.ให้สารยูนิคอนาโซล ทางดินปริมาณ 0.2 กรัมต่อความกวา้งทรงพุ่ม 1 เมตร 100 a 463.6 a 

3.ใหส้ารยูนิคอนาโซล ทางดินปริมาณ 0.4 กรัมต่อความกว้างทรงพุ่ม 1 เมตร 100 a 424.2 a 

4.ให้สารยูนิคอนาโซล ทางใบความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร  80 a 378.0 a 

5.ให้สารยูนิคอนาโซล ทางใบความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร  100 a 483.8a 

6.ให้สารยูนิคอนาโซล ทางใบความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร  100 a 463.6 a 

7 ให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 0.25 กรัมต่อความกว้างทรงพุ่ม 1 

เมตรร่วมกับวิธีการควั่นและรัดต้นด้วยเชือกมะนลิา (check 1) 

80 a 438.6 a 



8 ให้สารละลายพาโคลบิวทราโซลทางใบความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(check 2) 

80 a 408.2 a 

9 ไม่ไดร้ับการบังคับการออกดอก (check 3) 12.5 b 21.7 0b 

บันทึกข้อมูลออกดอกระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึง พฤศจิกายน 2557 และ ผลผลิตระหว่างเดือนกมุภาพันธ์ ถึง 

พฤษภาคม 2558 

(ข) การออกดอก และให้ผลผลิตในฤดูกาล 

ในทางตรงกันข้าม ต้นที่ไม่ได้รับการบังคับการออกดอก (check 3) ออกดอกตามฤดูกาลที่ตามมา 

(onseason flowering) ระหว่างเดือนมกราคม และ กันยายน 2558 ได้สูงสุด (เฉลี่ย 69.9 % เดือน

กุมภาพันธ์ 2558) และ (เฉลี่ย 53.4 % เดือนพฤษภาคม 2558) และให้ผลผลิตในฤดูกาลโดยรวมเฉลี่ย 

338.8 ผลต่อต้น ในขณะเดียวกันต้นมะนาวที่ได้รับกรรมวิธีต่างๆของการบังคับการออกดอกทุกกรรมวิธี 

(กรรมวิธีที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8) สามารถออกดอกตามฤดูกาล (onseason flowering) ได้ต่ าสุด 

(เฉลี่ย 0.8 – 13.3 % เดือนกุมภาพันธ์ 2558) และ (เฉลี่ย 0 – 2.3 % เดือนพฤษภาคม 2558) และ ทั ง 2 

ช่วงเวลาของการออกดอกในฤดูกาลดังกล่าว มีเปอร์เซ็นต์ของการออกดอกได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และ 

นอกจากนี ต้นมะนาวที่ได้รับกรรมวิธีต่างๆของการบังคับการออกดอกดังกล่าวยัง ให้ผลผลิตได้ลดน้อยลง

อย่างมาก (เฉลี่ย ระหว่าง 0 – 25.7 ผลต่อต้น) ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 2558 เมื่อ

เปรียบเทียบกับต้นที่ไม่ได้รับการบังคับการออกดอก (check 3) (ดังตารางที่ 2) 

ตารางท่ี 2 แสดง %การออกดอกในฤด ูและผลผลิต (จ านวนผลต่อต้น) ของต้นมะนาวพันธุ์แป้นร าไพ ที่ได้รับ

กรรมวิธีการบังคับการออกดอกต่างๆ (ต้นทดลองได้รับกรรมวิธีช่วงกลางเดือนกันยายน 2557) 

กรรมวิธ ี %ออกดอก

เดือน

กุมภาพันธ์ 

2558 

%ออกดอก

เดือน

พฤษภาคม 

2558 

ผลผลิต 

(จ านวนผลต่อ

ต้น) 

1.ให้สารยูนิคอนาโซล ทางดินปริมาณ 0.1 กรัมต่อความกว้าง

ทรงพุ่ม 1 เมตร 

12.8 b 2.1 b 7.5 c 

2.ให้สารยูนิคอนาโซล ทางดินปริมาณ 0.2 กรัมต่อความกว้าง

ทรงพุ่ม 1 เมตร 

11.9 b 1.0 b 13.8 bc 

3.ให้สารยูนิคอนาโซล ทางดินปริมาณ 0.4 กรัมต่อความกว้าง

ทรงพุ่ม 1 เมตร 

4.0 bc 2.3 b 1.6 c 

4.ให้สารยูนิคอนาโซล ทางใบความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 3.1 bc 0.4 b 0.4 c 



5.ให้สารยูนิคอนาโซล ทางใบความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร 5.8 bc 0.4 b 1.6 c 

6.ให้สารยูนิคอนาโซล ทางใบความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.8 c 0 0 0c 

7 ให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 0.25 กรัมต่อความ

กว้างทรงพุ่ม 1 เมตรร่วมกับวิธีการควั่นและรัดต้นด้วยเชือก

มะนิลา (check 1) 

13.3 b 1.7 25.7 b 

8 ให้สารละลายพาโคลบิวทราโซลทางใบความเข้มข้น 400 

มิลลิกรัมต่อลิตร (check 2) 

3.7 bc 0.6 1.4 c 

9 ไม่ไดร้ับการบังคับการออกดอก (check 3) 69.9 a 53.4 338.8 a 

บันทึกข้อมูลการออกดอกระหว่างเดือนกุมภาพันธ ์และเดือน พฤษภาคม 2558 และผลผลติ ระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง 

เดือนกันยายน 2558 

ผลจากการให้สารยูนิคอนาโซล ทางดินปริมาณ 0.1, 0.2 และ 0.4 กรัมต่อความกว้างทรงพุ่ม 1 

เมตร และ การสารยูนิคอนาโซล ทางใบความเข้มข้น 5, 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร แก่ต้นมะนาวพันธุ์

แป้นร าไพ ที่ปลูกด้วยต้นที่ได้รับการขยายพันธุ์ด้วยกิ่งตอน จนมีอายุ ระหว่าง 1 ปี ครึ่ง ถึง 2 ปี ณ แปลง

ทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยให้กรรมวิธีทดลองระหว่าง

ปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน 2557 ปรากฏว่า ต้นมะนาวสามารถออกดอกได้เฉลี่ย 80 – 100 

% ราว 45 วันหลังจากการให้ได้รับสารยูนิคอนาโซล และออกดอกได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการออก

ดอกของต้นมะนาวพันธุ์แป้นร าไพที่อายุเท่ากันและให้ได้รับสารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 0.25 

กรัมต่อความกว้างทรงพุ่ม 1 เมตรร่วมกับวิธีการควั่นและรัดต้นด้วยเชือกมะนิลา (check 1)(ออกดอกเฉลี่ย 

80 %) และให้ได้รับสารละลายพาโคลบิวทราโซลทางใบความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร (check 2)(

ออกดอกเฉลี่ย 80 %) เมื่อเปรียบเทียบกับการออกดอกได้เฉลี่ย 12.5 % ของต้นมะนาวไม่ได้รับการบังคับ

การออกดอก (check 3)(ดังตารางที่ 1 ) นั น แสดงให้เห็นว่าสารยูนิคอนาโซลซึ่งเป็นสารชะลอการ

เจริญเติบโตของพืชที่มีผลยับยั งการสร้างสารจิบเบอเรลลินในพืช มีผลยับยั งการเจริญและพัฒนาทางด้าน

กิ่งและใบ(vegetative growth and development inhibition) จึงมีผลส่งเสริมการออกดอกของมะนาว

ได้ เช่นเดียวกับผลของสารพาโคลบิวทราโซลในการบังคับการออกดอกนอกฤดูของมะนาว (วสันติ์ และ 

ไพโรจน์, 2548) และในการบังคับการออกดอกของมะม่วงหลายพันธุ์ ได้แก่ น  าดอกไม้ ศาลายา ฟ้าลั่น 

เขียวเสวย และมหาชนก เป็นต้น ( Tongumpai et.al., 1989 ; Nartvaranant et.al.,2000 )  คณพล 

และ ประศาสตร์ (2015 ติดต่อส่วนตัว) รายงานการศึกษาเปรียบเทียบการใช้สารยูนิคอนาโซลกับการใช้

สารพาโคลบิวทราโซลในการบังคับการออกดอกนอกฤดูของมะม่วงมหาชนก พบว่าต้นมะม่วงที่ได้รับสารยูนิ

คอนาโซลทางดินมีการออกดอกได้เร็วที่สุดภายใน 45 วันหลังการให้สาร โดยให้ไช้สารดังกล่าวในปริมาณที่



น้อยกว่าการใช้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินถึง 4 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาทดลองการบังคับการ

ออกดอกนอกฤดูของมะนาวพันธุ์แป้นร าไพด้วยการให้สารยูนิคอนาโซลด้วยการราดสารทางดิน ปริมาณ 

0.1 ถึง 0.4 กรัมต่อความกว้างทรงพุ่ม 1 เมตร และพ่นสารยูนิคอนาโซล ทางใบความเข้มข้น 5 ถึง 20 

มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกในการน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตมะนาวฤดู แล้งได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทดแทนการใช้สารพาโคลบิวทราโซลที่มีใช้กันแพร่หลาย และยังช่วยลดปริมาณสารตกค้างทั ง

ในต้นมะนาว และในดินจากการใช้สารพาโคลบิวทราโซล หรือ สารยูนิคอนาโซล 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

จากการศึกษาผลของวิธีการให้ทางดิน และทางใบและอัตราของสารยูนิคอนาโซลต่อการออกดอกและ

ให้ผลผลิตนอกฤดูของมะนาวพันธุ์แป้น ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร อ าเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตร ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2556 ถึง เดือน กันยายน 2558 สรุปผลได้ดังนี  

2.) กรรมวิธีให้สารยูนิคอนาโซล ทางดินปริมาณ 0.1, 0.2 และ0.4 กรัมต่อความกว้างทรงพุ่ม 1 

เมตร และ กรรมวิธีให้สารยูนิคอนาโซล ทางใบความเข้มข้น 5, 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลให้ต้น

มะนาว สามารถออกดอกนอกฤดูระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2557 ได้ไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ กับ กรรมวิธีของการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินร่วมกับวิธีควั่นและรัดกิ่งต้นด้วยเชือก และ  

กรรมวิธีให้สารละลายพาโคลบิวทราโซลทางใบความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร (เฉลี่ย ระหว่าง 80 – 

100 %) ในขณะที่ต้นมะนาวที่ไม่ได้รับการบังคับการออกดอก มีการออกดอกในช่วงเวลาดังกล่าวได้ต่ าสุด 

เฉลี่ย 12.5 % 

3.) กรรมวิธีของการบังคับการออกดอกทั ง 8 กรรมวิธีดังกล่าวข้างต้น มีผลท าให้ต้นมะนาวให้

ผลผลิตได้สูงสุดและไม่แตกต่างกันทางสถิติ เฉลี่ย จ านวน 378 - 484 ผลต่อต้น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 

ถึง พฤษภาคม 2558 และแตกต่างกันทางสถิติ กับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้นอกฤดูช่วงเวลาดังกล่าวของต้น

มะนาวทีไ่ม่ได้รับการบังคับการออกดอก (กรรมวิธีเปรียบเทียบ check 3) เฉลี่ย จ านวน 21.7 ผลต่อต้น 

4.) ต้นมะนาวที่ไม่ได้รับการบังคับการออกดอก มีการออกดอกในฤดูที่ตามมาได้สูงสุด (เฉลี่ย 

69.9 % เดือนกุมภาพันธ์ 2558) และ (เฉลี่ย 53.4 % เดือนพฤษภาคม 2558) และให้ผลผลิตในฤดูรวม 

เฉลี่ย จ านวน 338.8 ผลต่อต้น ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 2558 ในขณะที่ต้นมะนาวที่ได้รับ

กรรมวิธีของการบังคับการออกดอกทั ง 8 กรรมวิธีดังกล่าว ออกดอกในฤดูได้ต่ าสุด เฉลี่ย 0.8 – 13.3 % 

เดือนกุมภาพันธ์ 2558 และ เฉลี่ย 0 – 2.3 % เดือนพฤษภาคม 2558 และยังให้ผลผลิตในฤดูรวมใน

ช่วงเวลาเดียวกันได้น้อยมาก เฉลี่ย ระหว่าง 0 – 25.7 ผลต่อต้น  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  



10.1) สามารถน าผลงานวิจัยนี  ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมการออกดอกช่วงนอกฤดูของมะนาวพันธุ์

การค้าอ่ืนๆเพื่อการกระจายฤดูกาลของการให้ผลผลิตออกสู่ตลาดได้ตลอดปีมากยิ่งขึ น 

10.2) น าไปศึกษาทดสอบเทคโนโลยีการบังคับการออกดอกของมะนาว สวนเกษตรกรในแหล่งปลูก

ต่างๆเพ่ือเป็นแนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตมะนาวคุณภาพให้มากขึ น 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร นักวิชาการเกษตร อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เป็นต้น 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   
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13. ภาคผนวก : เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพ่ิมเติม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องแสดงไว้ใน

เนื อหาของรายงาน เช่น สูตร วิธีค านวณ ตารางการบันทึก

ข้อมูลภาพ แสดงเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย แบบส ารวจข้อมูล 

เป็นต้น ส่วนนี จะมีหรือไม่มีก็ไม่ท าให้เนื อหาของรายงานขาด

ความสมบูรณ์ 

หมายเหตุ 

รูปแบบ :  

- หัวเรื่องข้อ 1-13 : ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point ตัวหนา 

- เนื อหา : ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point ตัวธรรมดา 

- Page Setup : ด้านบน 2.5 ซม. ด้านซ้าย 2.5 ซม. ด้านขวา 2 ซม. ด้านล่าง 2.5 ซม. 

- ขนาด A4 โดยใช้ Program Microsoft Word 

* ให้แนบไฟล์รูปภาพประกอบด้วย เพื่อน าไปจัดท ารูปเล่มต่อไป 

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

Email Address : nonglux.k@doa.in.th 

 


