
รายงานผลงานเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

......................................... 

1. ชุดโครงการวิจัย    : โครงการวจิยัและพฒันาการผลิตพุทราอยา่งมีคุณภาพ 

2. โครงการวิจัย       :   วิจยัและพฒันาการผลิตพทุราอย่างมีคณุภาพ 

กิจกรรม  : 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) : 

3. ชื่อการทดลองภาษาไทย : การศกึษาชว่งเวลาในการตดัแตง่ก่ิงเพ่ือกระจายผลผลิตพทุรา 
ชื่อการทดลองภาษาอังกฤษ :  The  study  period for the pruning to spread  produce         

jujube 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นางวิภาวรรณ  ดวนมีสุข           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

ผู้ร่วมงาน             :  นายสุวรรณ  ทิพย์เมืองพรหม     ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

                            นางอารีรัตน์  พระเพชร            ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

                            นายสุรศักดิ์  วัฒนพันธุ์สอน       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

                            นางสาวอรณิชชา  สุวรรณโฉม    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

                            นายชัยณรงค์   จันทร์แสนตอ     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

                    

5. บทคัดย่อ  : การศึกษาช่วงเวลาในการตัดแต่งก่ิงเพ่ือกระจายผลผลิตพุทรามีจุดประสงค์เพ่ือให้ได้

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดกิ่งเพ่ือให้สามารถผลิตพุทรานอกฤดู  ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาพุทราล้นตลาด

และมีราคาถูก  ท าการศึกษาโดยท าการตัดแต่งพุทราในช่วงเดือนมกราคม  เมษายน  กรกฎาคม และตุลาคม  

พบว่า พุทราสามารถติดดอกออกผลได้หลังจากท าการตัดแต่งก่ิง 6 ถึง 7 เดือน  แต่หากติดดอกในช่วงฤดูแล้ง

พุทราพันธุ์สามรสไม่สามารถผสมเกสรได้  หากติดดอกในช่วงฤดูฝนพุทราสามารถผสมและติดผลได้  แต่ในช่วง

ติดผลอ่อน  ถ้ามีฝนตกติดต่อกันหลายวันท าให้ผลพุทราร่วงไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้  และพุทราพันธุ์

สามรสจะมีการพัฒนาและออกดอกติดผลในช่วงฤดูกาลปกติอีกครั้งหนึ่ง  ดังนั้นการตัดแต่งก่ิงตามกรรมวิธีที่

ก าหนดไม่สามารถกระจายผลผลิตพุทราได้ 

6. ค าน า  :    พุทรา (Common Jujube) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Zizyphus mauritiana Lamk. ชื่อวงศ์ 
RHAMNACEAE   พุทราเป็นไม้ผลทรงพุ่มขนาดกลาง  มีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีพอสมควร ขึ้นได้ใน
ดินร่วน ดินเหนียวร่วน  ตามต้นและกิ่งก้านมีหนาม ออกดอกเป็นช่อเหลืองเล็กๆ  ผลกลม บางชนิดผลกลม



ปลายแหลมคล้ายผลละมุดไทย บางชนิดมีรสหวานสนิท บางชนิดเปรี้ยวและฝาด พุทราเป็นไม้มักขึ้นเองตาม
ป่าราบโดยทั่วไป (สัมฤทธิ์ และทวีเกียรติ์,  2527) 

พุทราจะเริ่มให้ผลผลิตแล้วหลังจากปลูก 8เดือนถึง1ปี (ปลูกด้วยกิ่งทาบหรือติดตา) และให้ผลผลิตได้
ไม่ต่ ากว่า 20 ปี อายุตั้งแต่เริ่มออกดอกถึงดอกบานประมาณ 20 วัน  หลังจากดอกบานจนผลถึงผลแก่ 
ประมาณ 60-75วัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นส าหรับอายุ 2 ปี ที่เริ่มให้ผลผลิตแล้วประมาณ 100-150  กก./ต้น/ปี 
พุทราพันธุ์ผลโต เช่น เหรียญทอง แอปเปิ้ล ใน 1 กก.จะมีผลประมาณ 10-15  ผล/กก. ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ฤดู
ปกติอยู่ระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ แต่สามารถบังคับให้ออกในช่วงอ่ืนได้ เช่น มิถุนายน - ตุลาคม  
ส่วนการเก็บเกี่ยว ใช้มือปลิดจากต้นโดยตรง โดยเลือกเก็บผลที่แก่เต็มที่  จากนั้นจึงน าไปคัดขนาดเพ่ือบรรจุ
และส่งขายต่อไป (สัมฤทธิ์ และทวีเกียรติ์,  2527)  การตัดแต่งเป็นวิธีปฏิบัติในสวนผลไม้อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ 
ในระยะแรกๆ ของการปลูกไม้ผล มีความจ าเป็นต้องดัดแปลง หรือบังคับให้ต้นไม้มีรูปร่าง และลักษณะตามที่
ต้องการ เพ่ือไม่ให้เกะกะ ในการปฏิบัติงานสวน และเกิดผลดี ในการออกดอกติดผลในเวลาต่อไป การตัดแต่ง
เพ่ือให้ต้นไม้มีรูปทรงตามต้องการนี้เรียกว่า "การแต่งทรงต้น" (training) ซึ่งปกติ จะท าในระยะ 2-3 ปีแรก
ขณะที่ต้นไม้ยังมีขนาดเล็ก และอายุยังน้อยอยู่ พอต้นไม้โตขึ้น จนสามารถให้ดอกผลได้แล้ว จ าเป็นจะต้องตัด
กิ่ง ของพืชออกบ้าง เพ่ือให้ส่วนที่เหลือท าหน้าที่ในการให้ประโยชน์เต็มที่ การปฏิบัติเช่นกรณีหลังนี้ เรียกว่า 
"การตัดแต่งกิ่ง" (pruning) การตัดแต่งกิ่งพุทราเป็น การตัดแต่งกิ่งอย่างหนัก (heavy pruning) ตัดแต่งกิ่งใน
ปริมาณที่มาก ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกิ่งใหม่ขึ้น ท าให้เพ่ิมคุณภาพและปริมาณของผล   หลังจากเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจนหมดรุ่นไปแล้วจะต้องตัดต้นทิ้งให้เหลือแต่ตอ เสร็จแล้วบ ารุงตอเรียกยอดใหม่ ได้ยอดใหม่แล้วบ ารุง
ต่อไปตามปกติ ซึ่งยอดใหม่นี้จะเจริญเติบโตกลายเป็นกิ่งประธาน จากกิ่งประธานก็มีกิ่งแขนง -กิ่งย่อยออกมา 
และกิ่งแขนง-กิ่งย่อยนี้จะออกดอกติดผล  ขั้นตอนตัดต้นต้องระวังเพราะส่วนของล าต้นพันธุ์ดีเสียบอยู่บนต้น
ตอพ้ืนเมือง ต้องพิจารณาให้ดีว่าล าต้นส่วนไหนเป็นตอพันธุ์พ้ืนเมืองและส่วนไหนเป็นล าต้นพันธุ์ดี การตัดต้นให้
ตัดส่วนที่เป็นล าต้นพันธุ์ดีเท่านั้นโดยตัดให้เหลือความยาว (สูง) ไม่น้อยกว่า 30-50 ซม.เสมอ  หลังจากบ ารุงตอ
เรียกใบอ่อนแล้วจะมียอดแตกใหม่ออกมาจากส่วนตอ (ล าต้น) พันธุ์ดี ยอดแตกใหม่ชุดแรกจะเป็นกิ่ งประธาน 
จากกิ่งประธานจะมีกิ่งแขนง และจากกิ่งแขนงก็จะมีกิ่งย่อย ซึ่งดอกและผลจะออกทั้งจากกิ่งแขนงและกิ่งย่อย 
ขั้นตอนนี้ให้พิจารณาตัดกิ่งแขนงและกิ่งย่อยที่บังแสงแดดต่อกิ่งอ่ืนออกบ้างเพ่ือท าให้ทรงพุ่มโปร่งจนแสงแดด
ส่องได้ทั่วถึงทุกกิ่ง กิ่งที่ได้รับแสงแดดจะสมบูรณ์ดีกว่ากิ่งที่ไม่ได้รับแสงแดดหรือได้รับแสงแดดน้อย 
วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 

               1.  ต้นพุทรา 
        2. ป้าย Tag 
  3. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
               4. อุปกรณ์ตัดแต่งก่ิง 
  5. ปุ๋ยคอกและ  ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 13-13-21   



       6. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลและเก็บเกี่ยวผลผลิต 
       -    วิธีการ 
แบบและวิธีการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ า้ ใชร้ะยะปลกู 4x5 เมตร  4  กรรมวิธี  ดงันี ้

              กรรมวิธีท่ี 1  ตดัช่วงเดือนมกราคม   
              กรรมวิธีท่ี 2  ตดัช่วงเดือน เมษายน    
              กรรมวิธีท่ี 3  ตดัช่วงเดือนกรกฎาคม   
              กรรมวิธีท่ี 4  ตดัช่วงเดือนตลุาคม 

 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1   ท าการปลูกพุทราพันธุ์ดี จากต้นติดตาที่สมบูรณ์ดีแล้ว ใช้ระยะปลูก 4 x 5 เมตร กรรมวิธี
ละ  4  ต้นต่อซ้ า  ขนาดหลุม กว้างxยาวxลึก 50x50x50 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 5 กก./หลุม 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 200 กรัม/ต้น  
   2. ช่วงก่อนออกดอก ท าการปฏิบัติดูแลรักษา โดยการให้น้ าใส่ปุ๋ย โดยใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 5 
กก./ต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 13-27-27 อัตรา 200 กรัม/ต้นและเมื่อต้นพุทราเจริญเติบโตสมบูรณ์แล้ว จึงท า
การตัดแต่งในช่วงเดือนต่างๆ ตามกรรมวิธี ที่ก าหนด 
    

 การบันทึกข้อมูล 
- วันปฏิบัติการดูแลรักษาต่าง ๆ 
- การเจริญเติบโตของพืชต่างๆ 
- องค์ประกอบของผลผลิต และผลผลิต 
- ข้อมูลด้านโรคและแมลง 
- ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ 
- ข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศเช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน  

เวลาและสถานที่ 

ด าเนินการเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย   อ.ศรีส าโรง  จ.สโุขทัย  

7. ผลการทดลองและวิจารณ์ : เตรียมแปลงทดลอง  วางผังแปลงทดลองและท าการปลูกพุทรา ในช่วง
เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555  ดูแลรักษาแปลงเพื่อเตรียมต้นพุทราส าหรับการทดลองและด าเนินการตดัแตง่
ก่ิงในกรรมวิธีท่ี 4  ในชว่งเดือน ตลุาคม 2556   ตดัแตง่ก่ิงในกรรมวิธีท่ี 1 ในชว่ง เดือนมกราคม 2557        
ตดัแตง่ก่ิงในกรรมวิธีท่ี 2  ในชว่งเดือนเมษายน  2557 และตดัแตง่ก่ิงในกรรมวิธีท่ี3  ในชว่งเดือน 



กรกฏาคม  2557   พบวา่  การตดัแตง่ในกรรมวิธีท่ี 4     พทุรามีการตดิดอกในชว่งเดือนเมษายน  ซึ่งเป็น
ชว่งฤดแูลง้ไมส่ามารถตดิผลและพฒันาผลจนเก็บเก่ียวได ้และมีการออกดอกอีกครัง้ในชว่งเดือน
พฤศจิกายน        กรรมวิธีท่ี 1  ออกดอกตดิผลในขว่งเดือนพฤษภาคมซึ่งสามรถผสมเกสรและติดผลได ้แต่
ผลรว่งในชว่งท่ีมีอากาศครึม้และมีฝนตกตดิตอ่กนั  และจะออกดอกติดผลในชว่งเดือนพฤศจิกายน   
กรรมวิธีท่ี 2 ตดิดอกในชว่งเดือน พฤศจิกายน   สามารถผสมเกสรใหผ้ลผลิตได ้ กรรมวิธีที่ 3  สามารถติด

ดอกออกผลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม   ซึ่งเป็นชว่งฤดแูลง้ไมส่ามารถตดิผลและพฒันาผลจนเก็บ
เก่ียวได ้และมีการออกดอกอีกครัง้ในชว่งเดือนพฤศจิกายน     

8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  โดยธรรมชาติของพุทราสามารถผลิดอกและติดผลได้หลังจาก

ท าการตัดแต่งแล้ว 7 เดือน แต่สภาพภูมิอากาศมีผลต่อการติดผลและการพัฒนาผลของพุทราด้วยซึ่งจากผล

การศึกษาไม่สามารถให้ค าตอบได้ว่าการตัดแต่งก่ิงในช่วงเดือนไหนสามารถท าให้พุทราให้ผลผลิตนอกฤดูได้ 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : กรมวิชาการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร  ผู้สนใจ 

10.  ค าขอบคุณ (ถ้ามี) : 

11. เอกสารอ้างอิง :  

      สัมฤทธิ์  เฟ่ืองจันทร์ และ ทวีเกียรติ  ยิ้มสวัสดิ์.  2527. การศึกษาต้นตอพุทรา.  คณะ
เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  13 หน้า. 
       Chaptecno.blogspot.com/2008/02/blog-post_22.html สืบค้น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2558 
      http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Defaultaspx?Newsid=161793 
£t Template = 1  สืบค้น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
       Kanchanapisek.or.th/kp6/sub/…/book.php?...5.. สืบค้น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
       www. Kaset  loongkim .com/modules.php?name=Conten 

&pa=showpage&pid=61  สืบค้น  วันที่  25  กุมภาพันธ์  2558  
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12.  ภาคผนวก 

 

 

                     ภาพที่ 1  ต้นพุทราก่อนการตัดแต่ง 

 

                     ภาพที่ 2  ต้นพุทราหลังการตัดแต่ง 

 

 



 

 

                     ภาพที่ 3  ต้นพุทราก่อนการตัดแต่ง 

 

                     ภาพที่ 4  ต้นพุทราหลังการตัดแต่ง 

 

 

 



 

               ภาพที่ 5 การเจริญเติบโตของต้นพุทราหลังการตัดแต่ง 

 

                ภาพที่ 6 การเจริญเติบโตของต้นพุทราหลังการตัดแต่ง 

 

 

 



ต ัแต่ง มกราคม 2557

 

ต ัแต่ง  ม ายน 2557

 

 

 



ต ัแต่ง กรก าคม 2557

 

ต ัแต่ง ตุลาคม 2556

 

 

ภาพท่ี 7 เปรียบเทียบของแต่ละกรรมวิธีในช่วงเดือนกันยายน 2557 

 

 


