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กิจกรรม   เทคโนโลยีการผลิตมะนาว 
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)   

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  วิธีการตัดแต่งเพ่ือควบคุมขนาดและทรงพุ่มต้นมะนาวที่เจริญบน
ต้นตอ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Training and pruning for a control of canopy size for 
rootstock-grown lime trees 

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

 นายทวีป หลวงแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
น.ส.วาสนา สุภาพรหม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

5. บทคัดย่อ  

การศึกษา เพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมในการตัดแต่งกิ่งควบคุมขนาด และทรงพุ่มมะนาวที่เจริญ
บนต้นตอ จึงท าการศึกษากับต้นมะนาวพันธุ์แป้นร าไพที่ได้รับการขยายพันธุ์ด้วยเสียบกิ่งและเจริญบนต้น
ตอส้มพันธุ์ Volkameriana และน าลงปลูกในสภาพแปลงปลูก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 โดยมีการวางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design (RCBD) ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี และ 6 ซ  า กรรมวิธีการตัดแต่งก่ิงแบบต่างๆ
ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1, 2 และ 3 ตัดแต่งทรงพุ่มแบบพีรามิดแปลงหรือแบบดัดแปลงยอดกลาง (modified 
leader or delayed-open center type) ให้ชั น เรือนยอดสูง 2.0, 1.5 และ 1.0 เมตรเหนือพื นดิน 
ตามล าดับ และเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ 4 ตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมของมะนาว 
(วิธีเปรียบเทียบ control) ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 และ เดือนกันยายน 2560 ปรากฏว่า วิธีการตัดแต่ง
กิ่งแบบต่างๆไม่มีผลต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่มต้น ในทุกช่วงอายุต่างๆที่เพ่ิมขึ น ตั งแต่ อายุ 1 
ปี เป็นต้นไป จนกระทั่งต้นมะนาวมีอายุ 4 ปี 1 เดือนหลังปลูก และวิธีการตัดแต่งกิ่งแบบต่างๆไม่มีผลต่อ
เส้นรอบวงโคนต้น ในทุกช่วงอายุต่างๆที่เพ่ิมขึ น ตั งแต่ อายุ 1 ปี เป็นต้นไป จนกระทั่งต้นมะนาวมีอายุ 3 ปี 
10 เดือนหลังปลูก เมื่อต้นมะนาวมีอายุ 4 ปี 1 เดือน ต้นมะนาวที่ได้รับวิธีการตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 1 
เมตรเหนือพื นดิน มีเส้นรอบวงโคนต้นสูงที่สุดเฉลี่ย 33.7 เซนติเมตร และต้นมะนาวที่ได้รับการตัดแต่งตาม
เกษตรดีที่เหมาะสมของมะนาวมีเส้นรอบวงโคนต้นต่ าสุดเฉลี่ย 28.0 เซนติเมตร ในช่วงเวลาต่างๆระหว่าง
เดือนสิงหาคม 2559 และเดือนกันยายน 2560 มะนาวมีการออกดอกน้อย และไม่แตกต่างกัน ทั งช่วงเวลา
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ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2560 และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2560 ต้น
มะนาวที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งแบบต่างๆให้จ านวนผลต่อต้นไม่แตกต่างกัน ผลมะนาวพันธุ์แป้นที่เก็บเกี่ยวได้
จากต้นที่ได้รับกรรมวิธีของการตัดแต่งก่ิงต่างๆ มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ต้นมะนาวที่ได้รับการตัดแต่งก่ิงทั ง 4 
กรรมวิธีมีการเป็นโรคแคงเกอร์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ทั งช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2560 (เฉลี่ย 20.0 – 
25.0%) และระยะกลางเดือนกันยายน 2560 (เฉลี่ย 1.92 – 3.68%) ในปี พ.ศ.2557-2558 วิธีตัดแต่งทรง
พุ่มตาม GAP มะนาว และวิธีตัดแต่งต้นให้มีชั นเรือนยอด สูง 2 เมตรเหนือพื นดิน มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
ดูแลรักษามากที่สุดเท่ากับ 9,517 บาทต่อไร่ต่อปี และ วิธีการตัดแต่งต้นให้มีชั นเรือนยอด สูง 1 เมตร 
เหนือพื นดิน มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยที่สุด เท่ากับ 8,365 บาทต่อไร่ต่อปี และ ในปี พ.ศ.2559-2560 วิธีตัด
แต่งทรงพุ่มตาม GAP มะนาวมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติดูแลรักษามากที่สุดเท่ากับ 10.862 บาทต่อไร่ต่อปี 
และวิธีตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 1.0 เมตรเหนือพื นดินมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยที่สุด เท่ากับ 9,966 บาทต่อ
ไร่ต่อปี วิธีการตัดแต่งทรงพุ่มต้นมะนาวที่เจริญบนต้นตอ Volkameriana ที่เหมาะสมที่สุด คือ การตัดแต่ง
ให้ชั นเรือนยอดสูง 2 เมตรเหนือพื นดิน ปีละ 1 ครั งช่วงเดือนกรกฎาคม 

    Abstract 
The aim of our study was to know the suitable training and pruning method for 

the rootstock-grown lime tree. The Pan rumpai lime trees grown on the Volkameriana 
citrus rootstock were planted in the field plot at the Phichit Agricultural Research and 
Development Center, Mueang, Phichit in August 2013. The Randomized Complete Block 
Design (RCBD) was provided including 4 training and pruning treatments and 6 replicates. 
All the trees were generally trained with the modified leader or delayed-open center 
type. The tree height at the 3 different levels of 2.0, 1.5 and 1.0 meters were designed to 
the treated lime trees for the treatment 1, 2 and 3, respectively. The untreated control 
trees were trained commonly following to the GAP recommendation for a comparison 
(treatment 4). The study was done between October, 2013 and September, 2017. There 
was no difference in the tree canopy diameter among the four training treatments at any 
periods of time starting from the tree age of 1 year up to that of 4 years and 1 month. 
Similarly, the tree trunk circumference was also observed on those trees with no 
difference at any periods of time between the tree age of 1 year and that of 3 years and 
10 months. When the trees were 4 years old, the greatest trunk circumference of 33.7 
centimeters was noted on the ones trained to be 1 meter above the ground. Meanwhile, 
the lowest trunk circumference of 28.0 centimeters was measured on the trees trained 
following to the GAP (control). At any periods of time between August 2016 and 
September 2017, flowering of the whole treated trees occurred with the low percentage 
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and no difference statistically. Between January and June 2017 and between July and 
September 2017, there were no difference in the fruit numbers per tree produced from 
the trees trained by the 4 treatments. The Pan lime fruits harvested from the 4 treatment 
trees showed similar quality characteristics. Moreover, the canker disease was also 
investigated on the trees with the low percentages at average 20.0 - 25.0 in late June 
2017 and average 1.92 – 3.68 in mid September 2017. In 2014-2015, the highest cost at 
9,517 bahts per rai per year for the orchard maintenance was examined for both the lime 
trees trained following to the GAP and another ones trained to be 2 meters above the 
ground. On the contrary, the lowest cost at 8,365 bahts per rai per year was present for 
the trees trained to be 1 meter above the ground. In 2016-2017, the highest cost at 
10,862 bahts per rai per year for that maintenance was determined for the lime trees 
trained following to the GAP. Meanwhile, the lowest cost at 9,966 bahts per rai per year 
was recorded for the trees trained to be 1 meter above the ground. This study could be 
concluded that the training for the lime trees grown on the Volkameriana rootstock to be 
2 meters above the ground becomes the most favorable method. It should be made in 
July. 

 

6. ค าน า                                  
ในการปลูกมะนาวที่ใช้ต้นพันธุ์มะนาวพันธุ์ดีติดตาหรือเปลี่ยนยอดบนต้นตอพืชสกุลส้มต่างๆยัง

ไม่มีรายงานการศึกษารูปแบบของการจัดทรงต้นและการตัดแต่งกิ่งที่มีผลควบคุมขนาดต้นเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการจัดการสวน จากการใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานคน สะดวกต่อการจัดการทั งเขต
กรรมและอารักขาพืช ซึ่งจะมีผลลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติจัดการสวนเพ่ือเพ่ิมการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การผลิตมะนาวนอกฤดู 

การจัดทรงต้นไม้ผล (training) เป็นการจัดโครงสร้างและทิศทางการเจริญเติบโตของกิ่งให้มี
ความแข็งแรง มีรูปทรงเป็นไปตามต้องการเพ่ือทรงพุ่มโปร่งแสงแดดส่องผ่านบริเวณภายในพุ่มต้นส่งเสริม
พัฒนาการของต้น ตาดอก การเจริญและพัฒนาของผล จะเป็นผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ น สุมาลี 
(2551) ศึกษาวิธีการจัดการทรงพุ่มที่เหมาะสมของลองกอง เพ่ือให้มีลักษณะโครงสร้างก่ิงใบกระจายทั่วต้น 
และสามารถควบคุมความสูงและขนาดทรงพุ่ม พบว่า ทรงพุ่มแบบแจกันหรือเปิดกลางพุ่ม(open center)
ช่วยลดขนาดต้นง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติจัดการสวนต่างๆมีผลลดต้นทุนการผลิต และสามารถควบคุม
คุณภาพของผลผลิตได้ดี แต่ชะลอการออกดอก เป็นเวลา 1 ปี 



4 

 

 

กวิศร์ และคณะ (2551) รายงานว่าต้นชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ที่ได้รับการปลูกแบบระยะชิด และมี
การควบคุมทรงพุ่มแบบ open center มีแนวโน้มให้ปริมาณ และความหนาแน่นของผลผลิตมากกว่าต้นที่
ได้รับการควบคุมทรงพุ่มแบบ slender spindle, palmette และ Y-trellis 

มนตรี (2544) ศึกษาการตัดแต่งกิ่งเพ่ือควบคุมขนาดทรงพุ่มและให้กิ่งยอดใหม่แตกพร้อมกัน
สม่ าเสมอก่อนการใช้สารพาโคลบิวทราโซลในมะม่วงพันธุ์เขียวเสวยที่ปลูกในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการ
ตัดยอดกิ่งเจริญในปีที่ผ่านมา พบว่าต้นมะม่วงที่ได้รับการตัดแต่งมาก(ตัด100%ของยอดทั งหมด)ออกดอก
เพียง 10%  ต้นที่ถูกตัดแต่งปานกลาง(ตัด 40-50%ของยอดทั งหมด)ออกดอก 20% ในขณะที่ต้นที่ไม่ได้รับ
การตัดแต่งกิ่งออกดอก 25% 

Yaacob and Tindall (1995) และ Sakdiset et. al. (2000) ได้ทดลองตัดแต่งยอดและตัดแต่ง
ใบในทรงพุ่มมังคุดแบบต่างๆ พบว่า การตัดยอดให้แสงส่องผ่านเข้าไปในทรงพุ่มสามารถช่วยให้มังคุดให้
ผลผลิตสูงและมีการใช้น  าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ทั งนี น่าจะเป็นผลมาจากการส่งเสริมให้พืชมีการ
สังเคราะห์แสงได้ด ี(กวิศร์, 2546) 

 
7. วิธีด าเนินการ  

- อุปกรณ์ 
1. ต้นพันธุ์มะนาวพันธุ์แป้นเจริญบนต้นตอส้มพันธุ์ Volkameriana ในสภาพแปลงปลูก 
2. ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคม ีสูตร 16-16-16 และ 12-24-12  
3. สารป้องกันก าจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลแฟน อะบาแม็กติน และ อิมิดาคลอพิด 
4. อุปกรณ์ตัดแต่งก่ิง เช่น เลื่อย และ กรรไกรตัดแต่งก่ิง 
5. อุปกรณ์ส าหรับต่อระบบน  าแบบมินิสปริงเกอร์ 

- วิธีการ 
วางแผนทดลองแบบ RCB ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี และ 6 ซ  า ( 3 ต้นเป็น 1ซ  า)  

ท าการศึกษากรรมวิธีการตัดแต่งกิ่งแบบต่างๆดังนี  
1) ตัดแต่งทรงพุ่มแบบพีรามิดแปลงหรือแบบดัดแปลงยอดกลาง  (modified leader or 

delayed-open center type) ให้ชั นเรือนยอดสูง 2.0 เมตรเหนือพื นดิน 
2) ตัดแต่งทรงพุ่มแบบพีรามิดแปลงหรือแบบดัดแปลงยอดกลาง (modified leader or 

delayed-open center type) ให้ชั นเรือนยอดสูง 1.5 เมตรเหนือพื นดิน 
3) ตัดแต่งทรงพุ่มแบบพีรามิดแปลงหรือแบบดัดแปลงยอดกลาง (modified leader or 

delayed-open center type) ให้ชั นเรือนยอดสูง 1.0 เมตรเหนือพื นดิน 
4) ตัดแต่งก่ิงให้ทรงพุ่มโปร่งตาม GAP มะนาว (control) 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ศึกษากับต้นมะนาวพันธุ์การค้าที่ปลูกด้วยต้นที่ ได้รับการขยายพันธุ์ด้วยต้นตอส้มพันธุ์ 

Volkamerianaอายุ 1 ถึง 1.5 ปีซึ่งปลูกแบบยกร่องมีสันร่องกว้าง 6 เมตรยาว 134 เมตร จ านวน 2 ร่อง 
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ปลูกแบบแถวคู่สลับฟันปลา ระยะปลูก 4.5 × 4.5 เมตร รวมพื นที่ 1.5 ไร่โดยมีการปฏิบัติการดูแลรักษา
ตามเกษตรดีที่เหมาะสมของมะนาว  

ตัดแต่งกิ่งแบบต่างๆดังนี  กรรมวิธีที่ 1, 2 และ 3 ตัดแต่งทรงพุ่มแบบพีรามิดแปลงหรือแบบ
ดัดแปลงยอดกลาง (modified leader or delayed-open center type) ให้ชั นเรือนยอดสูง 2.0, 1.5, 
และ 1.0 เมตรเหนือพื นดินตามล าดับร่วมกับการตัดแต่งกิ่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมของมะนาว ส่วน
กรรมวิธีที่4 ตัดแต่งก่ิงตามเกษตรดีที่เหมาะสมของมะนาว (control) 

การตัดแต่งกิ่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมของมะนาว ได้แก่ การตัดกิ่งแห้งตาย กิ่งเป็นโรค กิ่งมุม
แคบ กิ่งเจริญซ้อนทับกัน และก่ิงบิดไขว้ กิ่งกระโดง และก่ิงย่อยเจริญเป็นกระจุกเบียดแน่นภายในพุ่มต้น  

ตัดแต่งเพ่ือจัดรูปแบบทรงพุ่ม ในช่วงเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม ปีละครั ง โดยมีการตัดแต่งก่ิง
พุ่มด้านข้างหากมีการเจริญถึงกัน มีการให้ปุ๋ยและน  าตามระยะพัฒนาการของพืช และการอารักขาพืช  

การบันทึกข้อมูล 
บันทึกข้อมูล ขนาดทรงพุ่ม  การเจริญเติบโต การออกดอกและติดผล คุณภาพผลผลิต ผลผลิต 

การเข้าท าลายโดยโรคและแมลงศัตรูพืช ปริมาณการใช้สารเคมี และสารอ่ืนๆในแต่ละวิธีการ ค่าใช้จ่ายใน
การพ่นสารเคมี การหาปริมาณการใช้สารเคมี ท าโดยการฉีดพ่นน  าให้เปียกทั่วทั งต้นเหมือนกับการฉีดพ่น
สารเคมีแล้วค านวณหาค่าเฉลี่ยการใช้สารเคมี/ต้น ในแต่ละกรรมวิธี 

- เวลาและสถานที่ 
-ระยะเวลา เริ่มต้นเดือน ตุลาคม 2556 สิ นสุด เดือน กันยายน 2560 
- สถานท่ื  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจติร อ.เมือง จ.พิจิตร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
จากการศึกษาวิธีการตัดแต่งเพ่ือควบคุมขนาดและทรงพุ่มต้นมะนาวที่เจริญบนต้นตอ ณ แปลง

ทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร เริ่มต้น เดือน ตุลาคม 2556 และ สิ นสุด 
เดือน กันยายน 2560 โดยมะนาวพันธุ์แป้นบนต้นตอในกรรมวิธีที่  1, 2 และ 3 ได้รับการตัดแต่งทรงพุ่ม
แบบพีรามิดแปลงหรือแบบดัดแปลงยอดกลาง (modified leader or delayed-open center type) 
และควบคุมความสูงให้ชั นเรือนยอดสูง 2.0, 1.5 และ 1.0 เมตรเหนือพื นดิน ตามล าดับ ในเดือน กรกฏาคม 
2559 ได้รับการตัดแต่งกิ่งทั งภายนอกและภายในทรงพุ่มตามแผนการทดลอง ส่วนต้นมะนาวพันธุ์แป้นบน
ต้นตอในกรรมวิธีที่4 ได้รับการตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งตาม GAP มะนาว (control) และศึกษาการ
เจริญเติบโตทางด้านล าต้น กิ่งใบ (vegetative growth) ได้แก่ เส้นรอบวงรอบโคนต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง
ทรงพุ่มต้น และ ความสูงต้น เป็นต้น การออกดอก และผล ปริมาณการใช้สารเคมี และสารอ่ืนๆในแต่ละ
วิธีการ ปรากฏผลดังต่อไปนี  

(1) การเจริญเติบโตทางด้านล าต้น กิ่งใบ (vegetative growth) 
(1.1) เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มต้น  ต้นมะนาวที่ได้รับกรรมวิธีของการตัดแต่งกิ่งแบบ

ต่างๆมีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่มต้นใกล้เคียงกัน และไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในทุกช่วงอายุต่างๆที่
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เพ่ิมขึ น ตั งแต่ อายุ 1 ปี เป็นต้นไป จนกระทั่งต้นมะนาวมีอายุ 4 ปี 1 เดือนหลังปลูก (ตารางที่ 1) แม้ว่าต้น
มีการเจริญเติบโตทางก่ิงใบได้ดีหลังได้รับวิธีการตัดแต่งกิ่งต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปีเรื่อยมา  

ตารางที่ 1  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มต้น ของต้นมะนาวพันธุ์แป้นเจริญบนต้นตอ Volkameriana 
และได้รับการตัดแต่งให้มีความสูงต่างๆ เมื่อมีอายุต่างๆหลังปลูก 

กรรมวิธ ี เส้นผา่นศูนย์กลางทรงพุ่มต้นที่อายุต้นต่างๆ (เซนติเมตร) 

 1 ปี 2 ปี 6 เดือน 3 ปี 4เดือน 3 ปี 7 เดือน 3 ปี 10 เดือน 4 ปี 1 เดือน 

1) ตัดแต่งให้ชั นเรือน
ยอดสูง 2.0 เมตร
เหนือพื นดิน 

119 a 216 a 280 a 298 a 307 a 322 a 

2) ตัดแต่งให้ชั นเรือน
ยอดสูง 1.5 เมตร
เหนือพื นดิน 

137 a 199 a 251 a 269 a 283 a 302 a 

3) ตัดแต่งให้ชั นเรือน
ยอดสูง 1.0 เมตร
เหนือพื นดิน 

138 a 219 a 254 a 289 a 316 a 329 a 

4) ตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่ม
ตามเกษตรดีที่
เหมาะสมมะนาว 
(control) 

134 a 185 a 258 a 277 a 298 a 307 a 

C.V. (%) 35.9 19.6 15.4 11.6 10.4 10.9 

ค่าเฉลียในช่องสดมป์เดยีวกันถูกก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95% 
โดย DMRT 

 

(1.2) เส้นรอบวงโคนล าต้น ต้นมะนาวมีการเจริญเติบโตของล าต้นใกล้เคียงกัน และไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ในทุกช่วงอายุต่างๆที่เพ่ิมขึ น ตั งแต่ อายุ 1 ปี เป็นต้นไป จนกระท่ังต้นมะนาวมีอายุ 3 
ปี 10 เดือนหลังปลูก และเมื่อต้นมะนาวมีอายุ 4 ปี 1 เดือนหลังปลูก ต้นมะนาวที่ได้รับวิธีการตัดแต่งให้ชั น
เรือนยอดสูง 1 เมตรเหนือพื นดิน มีเส้นรอบวงโคนต้นสูงที่สุดเฉลี่ย 33.7 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ
กับเส้นรอบวงโคนต้นมะนาวที่ได้รับการตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 2 และ 1.5 เมตร(เฉลี่ย 31.6 และ 30.3 
เซนติเมตร ตามล าดับ ในขณะที่เส้นรอบวงโคนต้นมะนาวที่ได้รับการตัดแต่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมของ
มะนาวมีค่าต่ าสุดเฉลี่ย 28.0 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางที่ 2  เส้นรอบวงโคนล าต้น ของต้นมะนาวพันธุ์แป้นเจริญบนต้นตอ Volkameriana และได้รับการ
ตัดแต่งให้มีความสูงต่างๆ เมื่อมีอายุต่างๆหลังปลูก 

กรรมวิธ ี เส้นรอบวงโคนล าต้นที่อายตุ้นต่างๆ (ซ.ม.) 
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 1 ปี 2 ปี 6 เดือน 3 ปี 4 เดือน 3 ปี 7 เดือน 3 ปี 10 เดือน 4 ปี 1 เดือน 

1) ตัดแต่งให้ชั นเรือน
ยอดสูง 2.0 เมตร
เหนือพื นดิน 

10.3 a 19.6 a 26.6 a 28.1 a 30.4 a 31.6 ab 

2) ตัดแต่งให้ชั นเรือน
ยอดสูง 1.5 เมตร
เหนือพื นดิน 

12.9 a 17.8 a 25.9 a 27.0 a 27.6 a 30.3 ab 

3) ตัดแต่งให้ชั นเรือน
ยอดสูง 1.0 เมตร
เหนือพื นดิน 

13.4 a 20.7 a 28.1 a 29.2 a 30.6 a 33.7 a 

4) ตัดแต่งกิ่งให้ทรง
พุ่มตามเกษตรดีที่
เหมาะสมมะนาว 
(control) 

12.0 a 18.3 a 24.3 a 25.1 a 27.7 a 28.0 b 

C.V. (%) 34.0 23.7 14.7 13.9 12.1 9.35 

ค่าเฉลียในช่องสดมป์เดยีวกันถูกก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95% 
โดย DMRT 
 

(1.3) การสร้างกิ่งใบ (vegetative flushing) พบว่าเปอร์เซ็นต์การสร้างก่ิงใบในระยะอายุ
ต้นต่างๆ ตั งแต่ต้นอายุ 3 ปี 4 เดือน ถึง อายุ 4 ปี เดือนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3  เปอร์เซ็นต์การสร้างกิ่งใบ ของมะนาวพันธุ์แป้นที่เจริญบนต้นตอส้มพันธุ์ Volkameriana ใน
ระยะอายุต่างๆหลังได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีต่างๆ 

กรรมวิธ ี เปอร์เซ็นต์การแตกใบของต้นมะนาวท่ีอายุต่างๆ 
3 ปี 4 เดือน 3 ปี 7 เดือน 3 ปี 10 เดือน 4 ปี 1 เดือน 

1) ตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 
2.0 เมตรเหนือพื นดิน 

40.0 a 0 52.8 a 19.6 a 

2) ตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 
1.5 เมตรเหนือพื นดิน 

50.0 a 0 52.3 a 18.7 a 

3) ตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 
1.0 เมตรเหนือพื นดิน 

63.3 a 0 50.5 a 16.7 a 

4) ตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มตาม 
เกษตรดี ที่ เหมาะสม 
มะนาว (control) 

40.0 a 0 52.5 a 18.4 a 

C.V.(%) 59.1 - 17.0 24.1 
ค่าเฉลียในช่องสดมป์เดยีวกันถูกก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95% 
โดย DMRT 
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(2) การออกดอกของมะนาวพันธุ์แป้นที่เจริญบนต้นตอส้มพันธุ์ Volkameriana หลังได้รับการ
ตัดแต่งตามกรรมวิธีต่างๆเดือนกรกฎาคม 2559 และเดือนกรกฎาคม 2560 พบว่าในช่วงเวลาต่างๆตั งแต่
เดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 มะนาวมีการออกดอกน้อย และไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(ตารางท่ี4) 

ตารางที่ 4  เปอร์เซ็นต์การออกดอก ของมะนาวพันธุ์แป้นที่เจริญบนต้นตอส้มพันธุ์ Volkameriana หลัง
ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีต่างๆ 

 เปอร์เซ็นต์การออกดอกท่ีระยะเวลาต่างๆ 

กรรมวิธ ี สิงหาคม 

2559 

มกราคม 
2560 

มีนาคม 
2560 

มิถุนายน 
2560 

กันยายน 
2560 

1) ตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 2.0 
เมตรเหนือพื นดิน 

3.70 a 20.0 a 0.67 a 0 19.6 a 

2) ตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 1.5 
เมตรเหนือพื นดิน 

1.20 a 10.2 a 0 a 0 18.7 a 

3) ตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 1.0 
เมตรเหนือพื นดิน 

1.01 a 0 a 0.67 a 0 16.7 a 

4) ตัดแต่งก่ิงให้ทรงพุ่มตามเกษตรดี
ที่เหมาะสมมะนาว (control) 

1.61 a 20.0 a 1.0 a 0 18.4 a 

C.V.(%) 37.5 54.2 20.6 - 24.1 

ค่าเฉลียในช่องสดมป์เดียวกันถูกก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95% 
วิเคราะห์โดย DMRT 

(3) จากการศึกษาการให้ผลผลิตได้ ถึงแม้ทั งช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคมและเดือนมิถุนายน 
2560 และระหว่างเดือนกรกฎาคม และเดือนกันยายน 2560 ต้นมะนาวที่ได้รับวิธีการตัดแต่งกิ่งแบบต่างๆ
ให้ผลผลิต(จ านวนผลต่อต้น)ได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และพบว่าต้นมะนาวที่ได้รับการตัดแต่งเรือนยอดสูง 
2.0 เมตรเหนือพื นดินมีแนวโน้มให้ผลผลิตเฉลี่ยรวมสูงที่สุดจ านวน 88.7 ผลต่อต้น รองลงมาได้แก่ต้น
มะนาวที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมของมะนาว (control) ต้นมะนาวที่
ได้รับการตัดแต่งเรือนยอดสูง 1.5 เมตรเหนือพื นดิน และต้นมะนาวที่ได้รับการตัดแต่งเรือนยอดสูง 1.0 
เมตรเหนือพื นดินให้ผลผลิตเฉลี่ยรวม จ านวน 71.4, 52.4  และ 45.2 ผลต่อต้น ตามล าดับ (ตารางท่ี 5) 

      มนตรี (2544) ศึกษาการตัดแต่งต้นมังคุดกล่าวว่า ต้นมังคุดที่ได้รับการตัดยอด 30-35%ของ
ความสูง มีผลส่งเสริมการเจริญของก่ิงกระโดงภายในทรงพุ่ม ไม่ท าให้จ านวนผลต่อต้น แตกต่างจากต้นที่ไม่
ตัดแต่ง  สอดคล้องกับผลการศึกษานี กล่าวคือ ผลผลิตต่อต้น ของต้นมะนาวที่ได้รับการตัดแต่งที่ความสูง 2 
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,1.5 และ1 เมตรเหนือพื นดิน ไม่แตกต่างจากต้นที่ไม่ตัดแต่งลดความสูงตามเกษตรดีที่เหมาะสม (control) 
(ตารางท่ี 5) 
 
 
ตารางที่ 5  จ านวนผลต่อต้น ของมะนาวพันธุ์แป้นที่เจริญบนต้นตอส้มพันธุ์ Volkameriana หลังได้รับการ

ตัดแต่งตามกรรมวิธีต่างๆเดือน กรกฎาคม 2560 
กรรมวิธ ี จ านวนผลต่อต้น 

มกราคม ถึง มิถุนายน 
2560 

กรกฎาคม ถึง กันยายน 
2560 

รวม 

1) ตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 2.0 
เมตรเหนือพื นดิน 

62.4 a 26.3 a 88.7 

2) ตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 1.5 
เมตรเหนือพื นดิน 

24.1 b 28.3 a 52.4 

3) ตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 1.0 
เมตรเหนือพื นดิน 

26.4 b 18.8 a 45.2 

4) ตัดแต่งก่ิงให้ทรงพุ่มตาม
เกษตรดีทีเ่หมาะสมมะนาว 
(control) 

40.9 ab 30.5 a 71.4 

C.V.(%) 54.3 62  
ค่าเฉลียในช่องสดมป์เดยีวกันถูกก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95% 
โดย DMRT 
 

(4) การศึกษาลักษณะและคุณภาพของผลมะนาวพันธุ์แป้นที่เจริญบนต้นตอ Volkameriana 
และได้รับกรรมวิธีของการตัดแต่งกิ่งต่างๆ โดยการสุ่มผลมะนาวพันธุ์แป้นที่เก็บเกี่ยวได้ พบว่าทั งคุณภาพ
ภายนอกและคุณภาพภายในของผล มีค่าของขนาด สีเปลือก ความหนาเปลือก ปริมาณน  าคั น สีน  าคั น 
และ%SS ใกล้เคียงกัน นอกจากนี ยังพบว่า ผลมะนาวที่เก็บเกี่ยวจากต้นตอต่างๆดังกล่าวมีโรคแคงเกอร์เข้า
ท าลายน้อย (0 – 11.4%) (ตารางที่ 6) 

ตารางท่ี 6  ลักษณะทางคุณภาพผลของต้นมะนาวพันธุ์แป้นที่ได้รับกรรมวิธีตัดแต่งต่างๆ 
ชนิดต้นตอ น  าหนัก

ผล(ก.) 
เส้นผา่น

ศูนย์กลาง
ผล(ซ.ม.) 

สีเปลือก ความ
หนา 

เปลือก 

ปริมาณ
น  าคั น
(ม.ล.) 

สีน  าคั น %SS %
แคง
เกอร ์

1) ตัดแต่งให้ชั น
เรือนยอดสูง 2.0 
เมตรเหนือพื นดิน 

55.0 5.9 G-143-C 1.40 17.3 YG-154-D 8.05 3.7 

2) ตัดแต่งให้ชั น 56.3 6.1 G-143-C 1.30 17.6 YG-154-D 8.25 6.0 
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เรือนยอดสูง 1.5 
เมตรเหนือพื นดิน 

3) ตัดแต่งให้ชั น
เรือนยอดสูง 1.0 
เมตรเหนือพื นดิน 

55.2 6.0 G-143-C 1.35 18.0 YG-154-D 8.30 9.2 

4) ตัดแต่งกิ่งใหท้รง
พุ่มตามเกษตรดีที่
เหมาะสมมะนาว 
(control) 

54.0 6.1 G-143-C 1.32 17.6 YG-154-D 7.78 11.4 

หมายเหตุ ตัวเลขของลักษณะต่างๆเป็นค่าเฉลี่ยของผลมะนาวพันธุ์แป้นจ านวน 5 ผล 

(5) จากการศึกษาการเป็นโรคแคงเกอร์ของต้นมะนาวพันธุ์แป้นที่เจริญบนต้นตอ Volkameriana 
และได้รับกรรมวิธีของการตัดแต่งก่ิงแบบต่างๆ ปรากฏว่า 
      1.ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2560 ต้นมะนาวที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งทั ง 4 กรรมวิธีมีการเป็นโรค
แคงเกอร์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (เฉลี่ย 20.0 – 25.0%) (ตารางท่ี 7) 
      2.ระยะกลางเดือนกันยายน 2560 ในท านองเดียวกัน ต้นมะนาวที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งทั ง 4 
กรรมวิธีมีการเป็นโรคแคงเกอร์น้อยและไม่แตกต่างกันทางสถิติ (เฉลี่ย 1.92 – 3.68%) (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7  เปอร์เซ็นต์การเป็นโรคแคงเกอร์ของต้นมะนาวพันธุ์แป้นที่เจริญบนต้นตอ Volkameriana 
และได้รับกรรมวิธีของการตัดแต่งก่ิงต่างๆ ตั งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน กันยายน 
2560  

กรรมวิธ ี เปอร์เซ็นต์การเป็นโรคแคงเกอร์ของต้นมะนาว 

27 มิถุนายน 2560 14 กันยายน 2560 
1) ตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 2.0 

เมตรเหนือพื นดิน 

20.0 a 3.34 a 

2) ตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 1.5 
เมตรเหนือพื นดิน 

25.0 a 3.32 a 

3) ตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 1.0 
เมตรเหนือพื นดิน 

20.3 a 3.68 a 

4) ตัดแต่งก่ิงให้ทรงพุ่มตาม
เกษตรดีทีเ่หมาะสมมะนาว 
(control) 

22.3 a 1.92 a 

C.V.(%) 45.8 44.8 
ค่าเฉลียในช่องสดมป์เดยีวกันถูกก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95% 
โดย DMRT 
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ต้นทุนในการปฏิบัติทดลองและดูแลรักษาตลอดปี เป็นค่าใช้จ่ายในการพ่นสารป้องกันก าจัดโรค
และแมลงศัตรู และธาตุอาหารที่จ าเป็น ร่วมกับการใส่ปุ๋ย ปรากฏว่า  

(1) ในปี พ.ศ.2557-2558 วิธีตัดแต่งต้นให้มีชั นเรือนยอด สูง 2 เมตรเหนือพื นดิน และ วิธีตัดแต่ง
กิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมของมะนาว (control) มีค่าใช้จ่ายรวมสูงที่สุด (วิธีละ 9,517 บาท
ต่อไร่ต่อปี) รองลงมาได้แก่ วืธีตัดแต่งต้นให้มีชั นเรือนยอด สูง 1.5 เมตร เหนือพื นดินมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงิน 

9,402 บาทต่อไร่ต่อปี ในขณะที่วิธีการตัดแต่งต้นให้มีชั นเรือนยอด สูง 1 เมตร เหนือพื นดิน มีการใช้จ่าย
รวม ต่ าสุดเป็นเงิน 8,315 บาทต่อไร่ต่อป ี(ตารางที่ 8 ) 

(2) ในปี พ.ศ. 2559-2560 วิธีตัดแต่งก่ิงให้ทรงพุ่มโปร่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมของมะนาว 
(control)มีค่าใช้จ่ายมากที่สุดเท่ากับ 10,862 บาท/ไร่/ปี รองลงมาได้แก่ วิธีตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 2.0 
เมตร และ 1.5 เมตรมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 10,632 และ10,171 บาท/ไร่/ปี ตามล าดับ วิธตีัดแต่งให้ชั นเรือน
ยอดสูง 1.0 เมตรมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เท่ากับ 9,966 บาท/ไร่/ปี (ตารางท่ี 8 ) 
 
 
 
 
ตารางที ่8  ต้นทุนในการจัดการปฏิบัติบ ารุงดูแลรักษาต้นมะนาวที่ได้รับกรรมวิธีการตัดแต่งต่างๆ 

กรรมวิธี ต้นทุนในการปฏิบัติดูแลรักษาต้นมะนาว(บาท/ไร่/ปี) 
ปี 2557-2558 ปี 2559-2560 

1) ตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 2.0 เมตร
เหนือพื นดิน 

9,517 10,632 

2) ตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 1.5 เมตร
เหนือพื นดิน 

9,402 10,171 

3) ตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 1.0 เมตร
เหนือพื นดิน 

8,365 9,966 

4) ตัดแต่งก่ิงให้ทรงพุ่มตามเกษตรดีที่
เหมาะสมมะนาว (control) 

9,517 10,862 

หมายเหตุ ไม่รวมค่าแรงงาน และวัสดุประกอบอ่ืนๆ 

นพ และ ชัยพร (2552) รายงานว่าค่าใช้จ่ายของปริมาณการใช้สารเคมี กับต้นส้มโอพันธุ์ทองดี ที่
ปลูกในเขตลุ่มน  าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีการฉีดพ่น มีความสัมพันธ์กับปริมาตรของทรง
พุ่ม คือ การที่ไม่มีการตัดแต่งก่ิง ซึ่งมีปริมาตรทรงพุ่มมากที่สุด และมีปริมาณการใช้สารเคมีโดยการฉีดพ่น
มากที่สุดเช่นกัน ดังนั นการจัดทรงพุ่มทุกวิธีสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการ
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ผลิต สอดคล้องกับการศึกษานี  กล่าวคือเมื่อตัดแต่งลดความสูงต้นลง ท าให้ทรงพุ่มมีขนาดลดลงมีผลให้เกิด
การลดค่าใช้จ่ายการใช้สารเคมี (ตารางท่ี 8) 

การท าสวนผลไม้รุ่นใหม่ นิยมปลูกพืชด้วยระยะปลูกถี่ (high density planting) โดยการใช้ต้น
ตอที่เหมาะสมได้แก่ต้นตอแคระ (dwarf rootstock) กับกิ่งพันธุ์ดี ร่วมกับระบบการจัดการทรงพุ่มต้น
(training system) โดยมีการตัดแต่งควบคุมความสูงและทรงพุ่มต้น กิ่งใบที่เจริญแน่นภายในทรงพุ่ม กิ่ง
กระโดงหรือกิ่งน  าค้าง กิ่งแขนงเจริญท ามุมแคบซึ่งอาจเกิดหักและฉีกขาดได้ในอนาคต กิ่งที่เสียหายถูกโรค
และแมลงเข้าท าลาย และกิ่งแห้งตายท าให้ทรงพุ่มมีขนาดและรูปทรงโปร่ง และแข็งแรง ส่งเสริมให้มี
แสงแดดส่องผ่านทั่วทรงพุ่มและการสังเคราะห์แสงของใบพืช เป็นแหล่งอาหารและพลังงานส่งไปยังราก ก่ิง 
ต้น และผล สะดวกต่อการเข้าปฏิบัติงาน ลดการใช้สารเคมี และปุ๋ย สามารถควบคุมโรคและแมลงศัตรูได้ดี
ท าให้มีผลผลิตและคุณภาพเพ่ิมขึ น (กวิศร์, 2546 ; Anonymous, 2003 : ดรุณ,ี 2551)  

การศึกษาครั งนี พอสรุปได้ว่า วิธีการตัดแต่งทรงพุ่มต้นมะนาวที่เจริญบนต้นตอ Volkameriana 
ที่เหมาะสมที่สุด คือ การตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 2 เมตรเหนือพื นดิน ปีละ1 ครั งช่วงเดือนกรกฎาคม มี
แนวโน้มให้ผลผลิตได้มาก และควรมีการตัดแต่งต้นตามเกษตรดีที่เหมาะสมของมะนาวร่วมด้วยเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการด้านเขตกรรม และการอารักขาพืช ส่งเสริมการเจริญและพัฒนาของล าต้น กิ่ง
และใบ การออกดอกและติดผลของมะนาวได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

การศึกษาการตัดแต่งกิ่งต้นมะนาวควรได้มีการพัฒนาควบคู่ไปกับ วิธีการตัดแต่งกิ่ง (training 
and pruning) อายุต้น ระบบการปลูก ระยะปลูก ต้นตอ เพ่ือหาความเหมาะสมในการจัดการสวน ให้ต้น
มะนาวสามารถเจริญพัฒนาและให้ผลผลิตได้มากขึ นและยั่งยืนยิ่งขึ น 

 
 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
จากการศึกษาวิธีการตัดแต่งเพ่ือควบคุมขนาดและทรงพุ่มต้นมะนาวที่เจริญบนต้นตอ ณ แปลง

ทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร เริ่มต้น เดือน ตุลาคม 2556 และ สิ นสุด 
เดือน กันยายน 2560 สรุปได้ดังต่อไปนี  

(1) วิธีการตัดแต่งกิ่งแบบต่างๆไม่มีผลต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่มต้น ในทุกช่วงอายุ
ต่างๆที่เพ่ิมขึ น ตั งแต่ อายุ 1 ปี เป็นต้นไป จนกระท่ังต้นมะนาวมีอายุ 4 ปี 1 เดือนหลังปลูก 

(2) วิธีการตัดแต่งกิ่งแบบต่างๆไม่มีผลต่อเส้นรอบวงโคนต้น ในทุกช่วงอายุต่างๆที่เพ่ิมขึ น ตั งแต่ 
อายุ 1 ปี เป็นต้นไป จนกระทั่งต้นมะนาวมีอายุ 3 ปี 10 เดือนหลังปลูก และเมื่อต้นมะนาวมีอายุ 4 ปี 1 
เดือน ต้นมะนาวที่ได้รับวิธีการตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 1 เมตรเหนือพื นดิน มีเส้นรอบวงโคนต้นสูงที่สุด
เฉลี่ย 33.7 เซนติเมตร และไม่แตกต่างทางสถิติกับเส้นรอบวงโคนต้นมะนาวที่ได้รับการตัดแต่งให้ชั นเรือน
ยอดสูง 2 และ 1.5 เมตรเหนือพื นดิน และต้นมะนาวที่ได้รับการตัดแต่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมของมะนาว 
(control) มีเส้นรอบวงโคนต้นต่ าสุดเฉลี่ย 28.0 เซนติเมตร 
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(3) เปอร์เซ็นต์การสร้างกิ่งใบในระยะอายุต้นต่างๆ ตั งแต่ต้นอายุ 3 ปี 4 เดือน ถึง อายุ 4 ปี 1
เดือนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน 

(4) ในช่วงเวลาต่างๆระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 และเดือนกันยายน 2560 มะนาวมีการออก
ดอกน้อย และไม่แตกต่างกัน 

(5) ทั งช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคมและเดือนมิถุนายน 2560 และระหว่างเดือนกรกฎาคม 
และเดือนกันยายน 2560 ต้นมะนาวที่ได้รับวิธีการตัดแต่งกิ่งแบบต่างๆให้ผลผลิตได้ไม่แตกต่างกัน  

(6) ผลมะนาวพันธุ์แป้นที่เก็บเกี่ยวได้จากต้นที่ได้รับกรรมวิธีของการตัดแต่งกิ่งต่างๆ มีคุณภาพ
ใกล้เคียงกัน 

(7) ต้นมะนาวที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งทั ง 4 กรรมวิธีมีการเป็นโรคแคงเกอร์ไม่แตกต่างกัน ทั งช่วง
ปลายเดือนมิถุนายน 2560 (เฉลี่ย 20.0 – 25.0%) และระยะกลางเดือนกันยายน 2560 (เฉลี่ย 1.92 – 
3.68%) 

(8) ในปี พ.ศ.2557-2558 วิธีตัดแต่งต้นให้มีชั นเรือนยอด สูง 2 เมตรเหนือพื นดิน และ วิธีตัดแต่ง
ทรงพุ่มตามเกษตรดีที่เหมาะสมของมะนาว มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติดูแลรักษามากที่สุดเท่ากับ 9,517 บาท
ต่อไร่ต่อปี และ วิธีการตัดแต่งต้นให้มีชั นเรือนยอด สูง 1 เมตรเหนือพื นดิน มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยที่สุด 
เท่ากับ 8,365 บาทต่อไร่ต่อปี และ ในปี พ.ศ.2559-2560 วิธีตัดแต่งทรงพุ่มตามเกษตรดีที่เหมาะสมของ
มะนาวมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติดูแลรักษามากที่สุดเท่ากับ 10.862 บาทต่อไร่ต่อปี และวิธีตัดแต่งให้ชั น
เรือนยอดสูง 1.0 เมตรเหนือพื นดินมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้อยที่สุด เท่ากับ 9,966 บาทต่อไร่ต่อปี  

(9) วิธีการตัดแต่งทรงพุ่มต้นมะนาวที่เจริญบนต้นตอ Volkameriana ที่เหมาะสมที่สุด คือ การ
ตัดแต่งให้ชั นเรือนยอดสูง 2 เมตรเหนือพื นดิน ปีละ1 ครั งช่วงเดือนกรกฎาคม มีแนวโน้มให้ผลผลิตได้มาก 
และควรมีการตัดแต่งต้นตามเกษตรดีที่เหมาะสม ร่วมด้วยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านเขตกรรม 
และการอารักขาพืช ส่งเสริมการเจริญและพัฒนาของล าต้น กิ่งและใบ การออกดอกและติดผลของมะนาว
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

(1) ให้ค าแนะน า และเผยแพร่ วิธีการควบคุมทรงพุ่มเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตมะนาวเป็น
การค้า แก่เกษตรกร 

(2) เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยร่วมการจัดการระยะปลูก ในการปลูกมะนาวเป็นการค้าด้วย
การใช้ต้นตอ 
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ภาพผนวก 1 ตัดแต่งทรงต้นสูง 2 เมตรเหนือพื นดิน 
 

 
ภาพผนวก 2 ตัดแต่งทรงต้นสูง 1.5 เมตรเหนือพื นดิน 
 

 
ภาพผนวก 3 ตัดแต่งทรงต้นสูง 1 เมตรเหนือพื นดิน 
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ภาพผนวก 4 ตัดแต่งทรงพุ่มตามเกษตรดีที่เหมาะสมของมะนาว 

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

doa.in.th 

 


