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5. บทคัดย่อ     

การทดสอบการเสียบกิ่งกลางทรงพุ่มของต้นตอมะม่วงต่างสายพันธุ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแปลงเกษตรกร 
ณ ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบจ านวนการเสียบกิ่ง
กลางทรงพุ่มของต้นตอมะม่วงต่างสายพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตส าหรับมะม่วงอีกสายพันธุ์  และลดการเสีย
โอกาสจากการเปลี่ยนยอดมะม่วงทันที  วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 2 ซ  า ประกอบด้วย 2 วิธี คือ วิธีที่ 
1 คือ วิธีทดสอบ โดยใช้ต้นตอมะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่น เสียบกิ่งพันธุ์มะม่วงน  าดอกไม้สีทอง จ านวน 3 ยอดต่อ 1 
ต้น และวิธีที่ 2 คือ วิธีเกษตรกร โดยใช้ต้นตอมะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่น เสียบกิ่งพันธุ์มะม่วงน  าดอกไม้สีทอง 
จ านวนตามที่เกษตรกรเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งอยู่ระหว่าง 10-20 ยอด พบว่า วิธีทดสอบให้จ านวนการรอดของ
กิ่งเสียบ การออกช่อดอก และติดผล สูงกว่าวิธีเกษตรกร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 230 กิ่ง  1.12 ช่อ และ 0.36 ผล 
ตามล าดับ 
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Abstract 

The examination of Approch Grafting on Mango (Mangifera indica L.) in Phisanulok 
Province was conducted in mango fields on 2017. The objectives were to increase yield 
and shortening time of production. The experiment was designed as randomize complete 
block with 2 treatments and 2 replications. Treatment 1 was approch grafting by using 3 
scions (Namdokmai variety) per tree (Farlun variety) and treatment 2 was approch grafting 
by using 10-20 scions per tree. The result showed that treatment 1 was indicated survival 
number , inflorescences number and fruit-setting higher than treatment 2, 231 ,  1.12 and 
0.36, respectively. 

 

6. ค าน า                                    

มะม่วง ไม้ผลที่นิยมปลูกเชิงการค้า มีความส าคัญในแง่ของพืชอาหารจากเขตเมืองร้อน รองจากกล้วย 

ในปี ค.ศ. 2017 มีปริมาณการผลิตทั่วโลก ประมาณ 50 ล้านตัน ประเทศไทย จัดเป็นประเทศที่ผลิตมะม่วง

สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากอินเดีย และจีน Heuze et al. (2015) จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรพบว่า ในปี 2559 ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกมะม่วง 33,347 ตัน ประเทศไทยสามารถผลิต

มะม่วงคุณภาพส่งออกหรือขายในประเทศ ได้ตลอดทั งปี ทั งมะม่วงรับประทานสุก เช่น น  าดอกไม้ ทองด า 

อกร่องทอง แรด พิมเสนแดง มะม่วงรับประทานดิบ เช่น หนองแซง ฟ้าลั่น พิมเสนมัน เขียวเสวย และมะม่วง

เพ่ืออุตสาหกรรม เช่น มะม่วงแก้ว มะม่วงสามปี เป็นต้น ฉลองชัย (2560) ส าหรับมะม่วงน  าดอกไม้ นายก

สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย นายมนตรี ศรีนิล ได้ให้ข้อมูลว่า ในปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของมะม่วงไทย 

จากจุดเด่นที่มีรสชาติหวาน หอม เนื อหนา ไม่มีเสี ยน ในปี 2545-2551 ถือเป็นยุคทองมะม่วงน  าดอกไม้

ส่งออก เนื่องจากสภาพอากาศที่อ านวยต่อการผลิตมะม่วงน  าดอกไม้ ท าให้มะม่วงน  าดอกไม้ทุกสวนติดผลดี 

ผิวสวย ได้คุณภาพมาตรฐานส่งออก โดยมีตลาดหลักคือประเทศญี่ปุ่น  

มะม่วงน  าดอกไม้ เป็นไม้ผลที่นิยมปลูกเชิงการค้า สามารถปลูก ได้หลายจังหวัดกระจายอยู่ทุกภูมิภาค
ในประเทศไทย ให้คุณภาพผลผลิตแตกต่างกันตามสภาพของพื นที่และการดูแลรักษา แต่การผลิตมะม่วง
น  าดอกไม้เชิงการค้าต้องศึกษาถึงสภาพความเหมาะสมต่างๆ เช่น สภาพพื นที่ปลูก พันธุ์ที่ เหมาะสม ต้นทุน
การผลิต ตลอดจนความสามารถประมาณการณ์และคาดการณ์ผลผลิตก่อนออกสู่ตลาด ถ้ามีการวางแผนการ
ผลิตที่ดีเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จะสามารถผลิตในช่วงเวลาที่ตลาดต้องการ  มนตรี (2560) 
จังหวัดพิษณุโลก มีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม สามารถปลูกมะม่วงน  าดอกไม้ได้ดี สามารถจัดการคุณภาพ
ให้อยู่ในระดับส่งออกได้ จากข้อมูลของส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก พบว่า จังหวัดพิษณุโลกมีพื นที่ปลูก
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มะม่วง 81,178 ไร่ จัดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งมะม่วงที่ปลูกมีหลายพันธุ์ เช่น น  าดอกไม้ฟ้าลั่น โชค
อนันต์ เป็นต้น แต่ในช่วงปี 2554-2559 เกิดสภาพอากาศแปรปรวน เกิดสภาวะแล้ง ฝนมาช้ากว่าฤดูกาล ท า
ให้การผลิตมะม่วงน  าดอกไม้นอกฤดูท ายากขึ น มะม่วงบางสวนยืนต้นตาย ไม่ออกดอก  ดอกติดผลน้อย ผล
ร่วง ผลเป็นกระเทย เกิดการระบาดของโรคและแมลง ท าให้มะม่วงน  าดอกไม้ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะ
เป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน ด้วยเหตุนี  เกษตรกรจึงสมควรทบทวนกระบวนการผลิต
ภายในสวนของตนเอง ด้วยการริเริ่มปลูกมะม่วงพันธุ์อ่ืน ที่ไม่อ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มี
เปลือกหนา ทนต่อการขนส่ง และมีตลาดต่างประเทศรองรับ เช่น เขียวเสวย ฟ้าลั่น โชคอนันต์ อาร์ทูอีทู เป็น
ต้น ราเชนทร์ (2560) 

การเสียบกิ่งกลางทรงพุ่มมะม่วงเป็นเทคนิคหนึ่งในการเพ่ิมผลผลิตมะม่วงซึ่งมีวิธีการท าไม่ยุ่งยาก ให้
ผลผลิตมาก และช่วยย่นระยะเวลาในการปลูก โดยการเสียบกิ่งมะม่วงไม่จ ากัดอายุของต้นตอแต่ขอให้มะม่วง
เริ่มมีผลปีแรกจึงจะสามารถท าการเสียบกิ่งได้ หลังจากเสียบกิ่งแล้วประมาณ 45 วัน เริ่มบังคับมะม่วงให้ออก
ดอกด้วยการราดสาร มะม่วงจะออกดอกพร้อมกับมะม่วงต้นต่อเดิม สามารถจะเลือกเสียบกิ่งได้ตามที่
ต้องการ เพราะต้นพันธุ์คือต้นที่หาอาหารมาเลี ยง ต้นที่เราน าไปเสียบกิ่งยอดคือ ต้นที่ให้ผลผลิต ประมาณ 1 
สัปดาห์ ยอดที่เสียบจะติดโดยจะเป็นสีเขียวไม่ด า และประมาณ 22 วัน จะแทงยอดใหม่ถ้าไม่แทงยอดก็จะ
แทงช่อดอกเลย ข้อดีของการเสียบกิ่งกลางทรงพุ่ม คือมะม่วงจะติดผลมาก โดยจะท าการเสียบกิ่งเป็นจุด
รอบๆ ล าต้น เพ่ือที่เวลาช่อดอกบานจะกระจายทั่วทรงพุ่ม และท าให้การถ่ายละอองเกสรทั่วทั งต้น (สุนทร, 
2555)  ที่ส าคัญการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเสียบกิ่ง ที่เราไม่ต้องตัดต้นแม่ทิ งในช่วงปีแรกๆ เราสามารถเก็บต้น
แม่ไว้ให้ผลผลิต รอจนกว่ากิ่งพันธุ์ดีที่เสียบไว้ในปีแรกโตพอจึงตัดต้นแม่ทิ ง เหลือแต่กิ่งพันธุ์ดีให้เจริญเติบโต
ต่อไป วิธีการนี จะไม่เสียประโยชน์จากต้นแม่และเป็นการเพ่ิมช่วงการเก็บผลผลิตจากต้นเดียวกันได้นาน  

ที่ส าคัญการเสียบกิ่งกลางทรงพุ่มเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ป้องกันการสูญเสียโอกาส จากการ โค่นล้ม
ต้นเดิมทิ งเพ่ือเปลี่ยนเป็นพันธุ์ใหม่อันเนื่องจากต้นเดิมด้อยค่าลงหรือมีรูปทรงต้นสูงใหญ่เกินที่จะดู แล 
สามารถเก็บผลผลิตได้สะดวก เป็นวิธีการแก้ไขต้นมะม่วงที่ขาดการจัดการรูปทรงต้นให้มีโอกาสฟ้ืนฟูต้น 
กลับมาเพ่ิมผลผลิตใหม่อีกครั งในเวลาอันสั นเพียง 1-2 ปี อีกทั งเป็นการส่งเสริมความหลากหลายของพันธุ์ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้บริโภคและส่งออกผลผลิตการเกษตร (ธวัชชัย และรุ่งทิพย์,2552)   

ธวัชชัย และรุ่งทิพย์ (2552) ให้ข้อมูลว่า การเสียบกิ่งกลางทรงพุ่ม พันธุ์ ของต้นแม่ (ต้นตอกลาง) ที่
สามารถรับการเสียบกิ่งกลางทรงพุ่มเป็นมะม่วงพันธุ์รับประทานดิบ โดยเฉพาะ พันธุ์เพชรบ้านลาดมีการ
ตอบสนองดีที่สุดเพราะยอดพันธุ์ดีที่น าไปเสียบกิ่งติดผลง่าย และติดผลดก ผลที่ได้มี ขนาดใหญ่และคุณภาพดี
แม้ปล่อยให้มีผลมากถึง 5 ผลต่อช่อ รองลงมาคือฟ้าลั่น พันธุ์นี มีจุดอ่อนคือยอดที่ ฝากท้องไม่ค่อยติดผล ต้น
แม่อ่อนแอต่อหนอนเจาะล าต้น ท าให้ต้นโทรมง่ายปริมาณและคุณภาพผลผลิตทั ง จากยอดกิ่งเสียบและต้นแม่
ลดลงส่วนพันธุ์เขียวเสวย พันธุ์หนองแซง พันธุ์เจ้าคุณทิพย์ และพันธุ์แห้ว  สามารถตอบสนองต่อการเสียบกิ่ง
ดีรองลงมาตามล าดับและมีข้อสังเกตคือการเสียบกิ่งกลางทรงพุ่มบนต้นตอ พันธุ์เดียวกันจะไม่ค่อยออกดอก
หรือมีการติดผลน้อย นอกจากนี หากต้นตอเดิมเป็นมะม่วงมันพันธุ์เพชรบ้านลาดหรือพันธุ์ฟ้าลั่น แล้วการ
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เสียบกิ่งกลางทรงพุ่มด้วยพันธุ์น  าดอกไม้สีทองไว้ที่โคนกิ่งข้าง ควรท า 2 ชั น จะเหมาะสมที่สุด ที่ระดับ
ความสูงจากพื นดิน 1.5 เมตร และต้องมีการตัดแต่งกิ่งใต้พุ่มต้น (รอบกิ่งที่เสียบ) ให้โปร่ง อากาศถ่ายเท
สะดวก จะท าให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั งสองพันธุ์ ส่วนต าแหน่งของการเสียบกิ่งบนต้นแม่แบ่งได้ 3 
ต าแหน่ง คือ กิ่งข้าง กิ่งกระโดง และล าต้น  

ส าหรับขั นตอนและเทคนิคการเสียบกิ่งกลางทรงพุ่ม สังวร และพาวิน (2555) แนะน าไว้ดังนี   
1. การคัดเลือกต้นพันธุ์  
2. ช่วงเวลา ควรท าการเสียบกิ่งก่อนที่ พันธุ์มะม่วงต้นตอจะออกดอกประมาณ 1 เดือน โดย

ปกติมะม่วงพันธุ์ ต้นตอจะออกดอกนอกฤดูในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ฉะนั นจึงท าการเสียบกิ่งในช่วง
ต้นเดือนมีนาคม หรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ส่วนเดือนเมษายนสามารถเสียบกิ่งได้แต่จะไม่นิยม
ปฏิบัติ เพราะในช่วงนี อากาศยังแห้งและแสงแดดร้อนจัดมากอาจท าให้ยอดที่ผลิใหม่เหี่ยวตายส่วนการเสียบ
กิ่งกลางทรงพุ่มในเดือนกรกฎาคมถือว่าล่าช้าไปเพราะช่วงนี ชาวสวนมะม่วงมักราดสารชักน าการออกดอก
ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมท าให้ยอดที่เสียบมีใบใหม่ไม่ทันแต่จะมีการออกดอกติดผลเลย ส่งผลให้ยอด
แห้งตายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตปีนั นไปแล้ว 

 
 
3. การเลือกยอดพันธุ์ ที่จะน ามาเสียบควรเป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการ และจ าหน่ายได้ราคาสูง  
4. ต าแหน่ง ควรท าการเสียบกิ่งที่โคนต้นเพราะจะท าให้แทงช่อดอกได้ดีกว่าการเสียบใน 

ต าแหน่งอื่น  
5. จ านวนยอดต่อต้น ปริมาณยอดที่จะเสียบต่อต้น จะมากน้อยขึ นอยู่กับความสมบูรณ์ต้นตอ  
6. ใช้วิธีการเสียบข้าง โดยเฉือนเปลือกก่ิงต้นตอเป็นแผลยาว 1.5 นิ ว (ภาพ 1 ก.) น ายอดพันธุ์ดี

ตัดใบออกให้หมด พร้อมเฉือนเป็นรูปปากฉลามยาว 1.5 นิ ว น ามาประกบกับรอยแผลต้นตอ (ภาพ 1 ข.) พัน
พลาสติกให้แน่น   

7. หลังจากเสียบยอดได้ 20–25 วัน ยอดพันธุ์ดีจะเริ่มแตกตา เปิดพลาสติกตรงบริเวณยอดพันธุ์

ดี (ภาพ 1 ค.) ให้ยอดพันธุ์ดีเจริญเติบโตต่อไป  

นอกจากนี  สังวร และพาวิน (2555) ได้แนะน าการเพิ่มโอกาสการติดผลดังนี  

1.ควรบ ารุงรักษาต้นให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ คือ ต้องมีการให้น  า และปุ๋ยอย่างสม่ าเสมอ  

2.ยอดท่ีน ามาเสียบจะต้องสมบูรณ์  

3.เมื่อมะม่วงมีการติดผลอ่อน ควรมีการฉีดพ่น สารควบคุมการเจริญเติบโต ได้แก่ NAA เพ่ือ

ป้องกันผลร่วง เมื่อผลอ่อนมีอายุประมาณ 1 เดือน วิธีการนี ลงทุนน้อย แต่สามารถท าให้มะม่วงออกดอกและ

ติดผลนอกฤดูได้  
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ภาพ 1 ขั นตอนการเสียบกิ่งกลางทรงพุ่มมะม่วง (ก.) เฉือนเปลือกก่ิงต้นตอเป็นแผลยาว 1.5 นิ ว น ายอดพันธุ์

ดีตัดใบออกให้หมด พร้อมเฉือนเป็นรูปปากฉลามยาว 1.5 นิ ว น ามาประกบกับรอยแผลต้นตอ (ข.)  
พันผ้าพลาสติกให้แน่น (ค.) 

โดยในการทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบจ านวนการเสียบกิ่งกลางทรงพุ่ม ของต้น
ตอมะม่วงต่างสายพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ส าหรับมะม่วงอีกสายพันธุ์ ซึ่งเกษตรกรมีวิธีการเสียบกิ่งกลางทรงพุ่ม 
ดังนี  

1 กรีดเปลือกมะม่วงต้นตอ สองเส้นขนานเป็นเส้นตรง แผลขนาดความกว้างเท่ากิ่งพันธุ์ดี  
ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร 

2 ลอกเปลือกไม้ออก ระวังอย่าให้เนื อไม้เป็นขุย 
3 น ากิ่งพันธุ์ดีมาตัดเป็นปากฉลาม เหลือส่วนยอดไว้ประมาณ 5-8 เซนติเมตร ตัดใบทิ งให้หมด 

และวางขนาบไปกับแผลที่กรีดไว้บนต้นตอ 
4 พันแผลด้วยผ้าเทปพันกิ่ง โดยให้เหลือช่องว่างตรงปลายแผล เพื่อไม่ให้มีน  าขังเวลาฝนตก 

และพันให้แน่นบริเวณแผล แล้วจึงผ่อนแรงลง เมื่อพันมาถึงส่วนยอด (ภาพ 2)   
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
                           (ก.)                  (ข.)                   (ค.) 



6 

 

 
 
 

ภาพ 2  มะม่วงที่เสียบกิ่งพันธุ์น  าดอกไมเ้รียบร้อยแล้ว 
 

7. วิธีด าเนินการ                          
อุปกรณ ์    

1 ต้นตอมะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่น จ านวน 10 แปลง 
2 กิ่งพันธุ์น  าดอกไม้สีทอง  
3 มีดเสียบกิ่ง และผ้าพลาสติกรัดก่ิงไม ้

วิธีการ     
วางแผนการทดลอง แบบ RCB มี 2 ซ  า ประกอบด้วย 2 วิธี คือ 

วิธีที่ 1 วิธีทดสอบ โดยใช้ต้นตอมะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่น และ เสียบกิ่งพันธุ์มะม่วงน  าดอกไม้สีทอง 
จ านวน 3 ยอดต่อ 1 ต้น ที่ความสูงของกิ่งข้างสูง จากพื นดิน 1.5 เมตร  

วิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร โดยใช้ต้นตอมะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่น 1 ต้นเสียบกิ่งพันธุ์มะม่วงน  าดอกไม้สีทอง 
จ านวนตามที่เกษตรกรเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งอยู่ระหว่าง 10-20 ยอด  

การบันทึกข้อมูล   
การปฏิบัติงานของเกษตรกร เช่น วันเสียบกิ่ง อายุต้นตอ วันเก็บเก่ียว การใส่ปุ๋ย  

เวลาและสถานที่     
ตุลาคม 2560- กันยายน 2561 ณ แปลงมะม่วงของเกษตรกร จ านวน 10 ราย ในพื นที่ ม.4  

ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก  
 
 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

ลักษณะแปลง  
ต้นแม่คือพันธุ์ฟ้าลั่น ระยะปลูก 6X6 เมตร มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ส่วนกิ่งพันธุ์มะม่วง

น  าดอกไม้สีทองที่ใช้ เป็นกิ่งพันธุ์ในแปลงของเกษตรกรเอง ที่ปลูกไว้ส าหรับจ าหน่ายผลผลิต และใช้แรงงาน
ในครัวเรือนเป็นแรงงานหลักในการเสียบกิ่งกลางพุ่ม  (ภาพ 3) 
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ภาพ 3  แปลงมะม่วงเกษตรกร ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

 
การปฏิบัติงาน และการพัฒนาของกิ่งเสียบ 

เกษตรกรเริ่มต้นเสียบกิ่ง ระหว่างวันที่ 10-20 กรกฎาคม  2560 กิ่งเสียบเริ่มออกช่อ ช่วงวันที่ 
25-30 สิงหาคม 2560 

 
จ านวนและเปอร์เซ็นต์การรอดของกิ่งที่เสียบกลางทรงพุ่ม 

วิธีทดสอบมีจ านวนการรอดอยู่ระหว่าง 17-28 กิ่ง ต่อต้น วิธีเกษตรกร มีจ านวนการรอดอยู่
ระหว่าง 17-43 กิ่ง ต่อต้น (ตาราง 1) (ภาพ 4) 

 
จ านวนการออกช่อและติดผล 

วิธีทดสอบมีจ านวนการออกช่ออยู่ระหว่าง 0.67-1.63 ช่อ ต่อ 1 กิ่งเสียบ วิธีเกษตรกรมีจ านวน

การออกช่ออยู่ระหว่าง 0.16-1.20 ช่อ ต่อ 1 กิ่งเสียบ (ตาราง 2) 

วิธีทดสอบมีการติดผลอยู่ระหว่าง 0.03-0.60 ผล ต่อ 1 กิ่งเสียบ วิธีเกษตรกรมีการติดผลอยู่
ระหว่าง 0.06-0.28 ผล ต่อ 1 กิ่งเสียบ ทั งสองวิธีการ มีการออกช่อและติดผลน้อย ไม่เหมือนปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากในช่วงการออกช่อดอก ระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2560 มีฝนตกลงมาในพื นที่ ในช่วงวันที่ 24-
30 สิงหาคม 2560 ที่มีปริมาณน  าในรวมกัน 80.7 มม. (ภาพที่ 6) ท าให้ช่อดอกได้รับความเสียหายจากเชื อรา 
ดอกร่วง ซึ่งเป็นความเสียหายในลักษณะนี เช่นเดียวกันทุกสวน ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าว มีความชื นใน
อากาศสูงเกิน 80 เปอร์เซ็นต์  เพราะฝนที่ตกในช่วงที่ดอกพร้อมผสมเกสร ส่งผลต่อการแตกของอับละออง
เกสร เนื่องจากมะม่วงพันธุ์น  าดอกไม้จะมีเปอร์เซ็นต์การแตกของอับละอองเกสรได้น้อย เมื่อความชื นใน
อากาศสูงเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ เกษม (2543) และ Z.H. (1999) และที่ส าคัญ สังวร และพาวิน (2555) ให้
ข้อมูลไว้ว่า ช่วงเวลาที่เสียบกิ่งกลางทรงพุ่ม มีความส าคัญเนื่องจากเดือนกรกฎาคม เป็นช่วงเวลาที่เกษตรราดสาร 
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เพ่ือผลิตมะม่วงนอกฤดูกันแล้ว ท าให้กิ่งที่เสียบ ไม่ทันได้มีใบใหม่ แต่ออกดอกทันที (ภาพ 5) ท าให้กิ่งเสียบ
อ่อนแอ มีสภาพไม่สมบูรณ์ ไม่พร้อมต่อการติดผล  

 

ปริมาณผลผลิต 

ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ เนื่องจากทุกแปลงได้รับความเสียหายจากฝนที่ตกมาในช่วงออกดอก 

ตาราง 1  จ านวนการรอดของก่ิงที่เสียบกลางทรงพุ่ม ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ปี 2560 
ชื่อ วิธีทดสอบ  วิธีเกษตรกร 

จ านวนกิ่งเสียบ 
ทั งหมด (กิ่ง) 

จ านวนกิ่งเสียบ 
ที่เสียบติด (ก่ิง) 

 
 

จ านวนกิ่งเสียบ 
ทั งหมด (กิ่ง) 

จ านวนกิ่งเสียบ 
ที่เสียบติด (ก่ิง) 

นายสุทัศน์ จันทะคูณ 30 17 93 17 
นายนิภาพร  เพียรศักดิ์ 30 18 95 24 
นางรุจาภา  แสงจันทร์ฉาย 30 23 93 32 
นายวินิล  เนตรแสงสี 30 24 95 21 
น.ส.ธาริน ี อินทะรัตน์ 30 24 91 41 
นางมาลัย  พรมอาจ 30 26 72 16 
นายบุญแต่ง  บุญเรือง 30 21 88 30 
นางบุญชืน  มีพร้อม 30 28 92 34 
นางค าแพง  โตะกาว 30 28 89 27 
นางกริศนา  ยศปัญญา 30 22 93 43 
เฉลี่ย 300 231 901 285 
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ภาพ 4  กิ่งพันธุ์น  าดอกไม้ที่เสียบติดแล้ว และออกดอกพร้อมให้ผลผลิต 

 

ตาราง 2  จ านวนการออกช่อและติดผลของก่ิงที่เสียบกลางทรงพุ่ม ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง  
 จ.พิษณุโลก ปี 2560 

ชื่อ วิธีทดสอบ  วิธีเกษตรกร 
การออกช่อ 

ต่อ 1 กิ่งเสียบ 
(ช่อ) 

การติดผล 
ต่อ 1 กิ่งเสียบ 

(ผล) 

 
 

การออกช่อ 
ต่อ 1 กิ่งเสียบ 

(ช่อ) 

การติดผล 
ต่อ 1 กิ่งเสียบ 

(ผล) 
นายสุทัศน์ จันทะคูณ  0.67 0.33  0.16 0.06 
นายนิภาพร  เพียรศักดิ์ 0.97 0.07  0.36 0.12 
นางรุจาภา  แสงจันทร์ฉาย 1.17 0.03  0.80 0.16 
นายวินิล  เนตรแสงสี 1.30 0.57  0.26 0.06 
น.ส.ธาริน ี อินทะรัตน์ 1.47 0.60  1.10 0.16 
นางมาลัย  พรมอาจ 1.13 0.40  0.32 0.08 
นายบุญแต่ง  บุญเรือง 1.23 0.37  0.38 0.12 
นางบุญชืน  มีพร้อม 1.63 0.23  1.20 0.28 
นางค าแพง  โตะกาว 1.27 0.43  0.56 0.06 
นางกริศนา  ยศปัญญา 0.93 0.53  1.10 0.24 
เฉลี่ย 1.12 0.36  0.62 0.13 
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ภาพ 5  กิ่งพันธุ์น  าดอกไม้ที่ให้ผลผลิตไม่สมบูรณ์ 

 

 

ที่มา : ปริมาณน  าฝนจาก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง, 2561 
ภาพที่ 6  กิจกรรมภายในแปลงของเกษตรกร ที่เปรียบเทียบกับปริมาณน  าฝนสะสม  

เดือนมกราคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
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ไม่สามารสรุปได้ เนื่องจากมะม่วงไม่ติดผลติดผล เหมือนทุกปีที่ผ่านมา ทั ง 2 วิธีการ ซึ่งมีผลมาจาก
สภาพอากาศ และความสมบูรณ์ของกิ่งที่เสียบกลางทรงพุ่ม ซึ่งเสียบในระยะเวลาที่กระชั นชิดไป กิ่งเสียบยัง
ไม่มีใบจริง และในส่วนของวิธีทดสอบที่ก าหนดให้ 3 กิ่งต่อต้นนั น เป็นวิธีการที่เกษตรกรไม่ยอมรับ เนื่องจาก
มีจ านวนน้อยเกินไป ท าให้เกษตรกรเสียโอกาสในการเพ่ิมผลผลิต ถึงแม้จะมีเปอร์เซ็นต์การรอดของก่ิงเสียบ 
และการติดผลที่สูงกว่าวิธีเกษตรกรก็ตาม 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
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