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การผลิตส้มโอเป็นการค้าในแหล่งปลูกต่างๆ ปรากฏว่าผลผลิตแก่เก็บเกี่ยวได้มีมากในช่วงฤดูกาล
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี มีผลให้ราคาต่่า การควบคุมให้มีผลผลิตส้มโอได้นอก
ฤดูหรือในช่วงเวลาอ่ืนที่ตลาดมีความต้องการสูงเป็นแนวทางของการแก้ปัญหาให้แก่ เกษตรกร จึง
ท่าการศึกษาทดสอบประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิตส้มโอนอกฤดูเชิงการค้าโดยวิธีควั่นกิ่งต้น
ร่วมกับการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยได้แก่ ส้มโอพันธุ์ขาว
น้่าผึ้ง แหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร และส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลิตส้มโอนอกฤดูในภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 
และ เดือนกันยายน 2560 ประกอบด้วย 3 กรรมวิธีคือ กรรมวิธีที่ 1 การใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น
ร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ
ละ 1 ครั้ง กรรมวิธีที่ 2 การใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน
ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆละ 1 ครั้ง 
ร่วมกับการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี (วิธีปรับใช้) ท่าการให้กรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 
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2 เดือนสิงหาคม 2559 และกรรมวิธีที่ 3 ไม่มีการบังคับการออกดอก (วิธีเปรียบเทียบ) ปรากฏว่า ต้นส้ม
โอ มีการออกดอกและผลได้ 2 รุ่น โดยรุ่นก่อนฤดูมีการออกดอกได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559 ถึง ต้นเดือน
พฤศจิกายน 2559 และผลแก่เก็บเกี่ยวได้ระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2560 และมีการ
ออกดอกรุ่นในฤดูที่ตามมา เดือนมกราคม 2560 และผลแก่เก็บเกี่ยวได้ระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือน
กันยายน 2560 จากการศึกษาการออกดอกนอกฤดูของต้นส้มโอในแหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร พบว่า ต้นส้ม
โอที่ได้รับการใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 
กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และการใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับ
วิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิค
การควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆละ 1 ครั้ง ร่วมกับการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี  มีการ
ออกดอก เฉลี่ย 33.6% และ 34.0% ตามล่าดับ สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับการปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละ
ท้องถิ่น (ออกดอกเฉลี่ย 5.25%) และต้นส้มโอที่ได้รับการใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้
สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และ
การใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อ
สารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับการให้สารพา
โคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี มีการออกดอกในฤดูเฉลี่ย 75.6% และ 74.5% ตามล่าดับ และออก
ดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับการปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น (ออกดอกเฉลี่ย 66.2%) ในแหล่ง
ปลูกจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้นส้มโอที่ได้รับการใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคล
บิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และการใช้
เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อ
ทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับการให้สารพาโคล
บิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี มีการออกดอกนอกฤดู เฉลี่ย 56.2% และ 56.0% ตามล่าดับ และออก
ดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับการปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น (ออกดอกเฉลี่ย 36.4%) และทั้ง
ต้นส้มโอที่ได้รับการใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน 
ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และการใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่ง
ต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดย
ใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆละ 1 ครั้ง ร่วมกับการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี  
มีการออกดอกในฤดูเฉลี่ย 83.5% และ 68.1% ตามล่าดับ และออกดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับ
กรรมวิธีที่ 3 (ออกดอกเฉลี่ย 52.9%) ในแหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร ต้นส้มโอที่ได้รับการใช้เทคนิคการควั่น
และรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 
เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และการใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซล
ทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆละ 1 
ครั้ง ร่วมกับการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี มีผลผลิตนอกฤดู เฉลี่ย 25.3 และ 21.3 ผล
ต่อต้น ตามล่าดับ และมีผลผลิตสูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับการปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น (ผลผลิต
เฉลี่ย 16.2 ผลต่อต้น) และต้นส้มโอที่ได้รับการใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพา
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โคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และการใช้
เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อ
ทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆละ 1 ครั้ง ร่วมกับการให้สารพาโคลบิวท
ราโซลทางดินสลับปีเว้นปี มีผลผลิตในฤดูเฉลี่ย 30.0 และ 30.1 ผลต่อต้น ตามล่าดับ และไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติกับต้นส้มโอที่ได้รับการปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น (ผลผลิตเฉลี่ย 28.1 ผลต่อต้น) ใน
แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และต้นที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 มีผลผลิตนอกฤดู 
เฉลี่ย 31.1 และ 30.4 ผลต่อต้น ตามล่าดับ และให้ผลผลิตสูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 3 (ผลผลิต
เฉลี่ย 25.4 ผลต่อต้น) นอกจากนี้ ต้นส้มโอที่ได้รับการใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้
สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และ
การใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อ
สารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆละ 1 ครั้ง ร่วมกับการให้สารพา
โคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี และต้นส้มโอที่ได้รับการปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น มีผลผลิต
ในฤดเูฉลี่ย 48.3, 47.1 และ 43.1 ผลต่อต้น ตามล่าดับ  

 
      Abstract 

In several planting areas for the commercial pummelo production, the great on-
season fruit crop is harvested between July and September yearly. This event affects 
the low price of the fruit produce. It is needed to regulate the off-season fruit crop or 
the one yielded in the other season with high market demand. This would solve the 
problem for the farmers. The trial was aimed to assess the efficiency of the technology 
application in the off-season crop production in pummelo. The cincturing technique 
combined with the soil paclobutrazol technology was investigated on the pummelo 
farmer orchards at the low northern region of Thailand. The study was provided 
including the KhaoNampuoeng pummelo in the Phichit province and the KhaoTangkwa 
in the Petchabun province. The experiment was undertaken between October 2015 and 
September 2017. There were the 3 treatments for the experimental pummelo trees. For 
the treatment 1, the trees were applied by the cincturing technique combined with the 
soil paclobutrazol drench at the 1 gram per 1 meter of the canopy diameter once a 
year. Similarly, the treatment 2 was the cincturing technique combined with the soil 
paclobutrazol drench at the 1 gram per 1 meter of the canopy diameter once for 2 
years. Both the 2 treatments were applied to the trees in August, 2016. The control 
untreated method was the treatment 3 for a comparison. Flowering of all the 
experimental trees occurred at 2 periods of time by November, 2016 and January, 2017. 
Subsequently, the 2 fruit crops were harvested between April and May, 2017 and 
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between August and September, 2017. These events were present in both the 2 
planting areas of the 2 provinces. In the Phichit province, the off-season flowering at 
average 33.6% and 34.0% was examined from the pummelo trees operated by the trees 
were applied by the cincturing technique combined with the soil paclobutrazol drench 
at the 1 gram per 1 meter of the canopy diameter once a year and the cincturing 
technique combined with the soil paclobutrazol drench at the 1 gram per 1 meter of 
the canopy diameter once for 2 years, respectively. Their flowering percentages were 
higher than those of the trees applied by The control untreated method with average 
5.25%. In addition, there was the on-season flowering at average 75.6% and average 
74.5% was noted from the trees applied by the trees were applied by the cincturing 
technique combined with the soil paclobutrazol drench at the 1 gram per 1 meter of 
the canopy diameter once a year and the cincturing technique combined with the soil 
paclobutrazol drench at the 1 gram per 1 meter of the canopy diameter once for 2 
years, respectively. Both their flowering percentages were higher than those of the trees 
applied by the control untreated method with average 66.2%. In the Petchabun 
province, the off-season flowering at average 56.2% and 56.0% was recorded from the 
pummelo trees operated by the trees were applied by the cincturing technique 
combined with the soil paclobutrazol drench at the 1 gram per 1 meter of the canopy 
diameter once a year and the cincturing technique combined with the soil 
paclobutrazol drench at the 1 gram per 1 meter of the canopy diameter once for 2 
years, respectively. Their flowering percentages were higher than those of the trees 
applied by the control untreated method with average 36.4%. Moreover, the on-season 
flowering at average 83.5.6% and average 68.1% was investigated from the trees applied 
by the trees were applied by the cincturing technique combined with the soil 
paclobutrazol drench at the 1 gram per 1 meter of the canopy diameter once a year 
and the cincturing technique combined with the soil paclobutrazol drench at the 1 
gram per 1 meter of the canopy diameter once for 2 years, respectively. Both their 
flowering percentages were higher than those of the trees applied by the control 
untreated method with average 52.9%. In the Phichit province, there was the off-season 
fruit crop at the numbers of 25.3 and 21.3 fruits per tree harvested from the pummelo 
trees applied by the trees were applied by the cincturing technique combined with the 
soil paclobutrazol drench at the 1 gram per 1 meter of the canopy diameter once a 
year and the cincturing technique combined with the soil paclobutrazol drench at the 1 
gram per 1 meter of the canopy diameter once for 2 years, respectively. In a 
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comparison, a smaller number of 16.2 fruits per tree was produced from the trees 
applied by the control untreated method. On the other hand, the on-season fruit crop 
at the numbers of 30.0 and 30.1 fruits per tree was collected from the pummelo trees 
applied by the trees were applied by the cincturing technique combined with the soil 
paclobutrazol drench at the 1 gram per 1 meter of the canopy diameter once a year 
and the cincturing technique combined with the soil paclobutrazol drench at the 1 
gram per 1 meter of the canopy diameter once for 2 years, respectively. Their fruit 
numbers per tree were not different statistically from those of the trees applied by the 
control untreated method with a number of 28.1 fruits per tree. In the Petchabun 
province, the pummelo trees applied by the trees were applied by the cincturing 
technique combined with the soil paclobutrazol drench at the 1 gram per 1 meter of 
the canopy diameter once a year and the cincturing technique combined with the soil 
paclobutrazol drench at the 1 gram per 1 meter of the canopy diameter once for 2 
years produced the off-season fruit crop at the number of 31.1.and 30.4 fruits per tree, 
respectively. Their fruit yield was greater than that of the trees applied by the control 
untreated method with a number of 25.4 fruits per tree. Furthermore, for the on-season 
crop, there were the numbers of 48.3, 47.1 and 43.1 fruits per trees harvested from the 
trees applied by the trees were applied by the cincturing technique combined with the 
soil paclobutrazol drench at the 1 gram per 1 meter of the canopy diameter once a 
year and the cincturing technique combined with the soil paclobutrazol drench at the 1 
gram per 1 meter of the canopy diameter once for 2 years, respectively. 

 
6. ค าน า                                  

ปัจจุบันการส่งออกส้มโอได้จากแหล่งปลูกที่กระจายตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ  ได้แก่ ตราด 

จันทบุรี ปราจีนบุรี  สระแก้ว  ชัยภูมิ  เชียงราย  ชัยนาท  พิจิตร ก่าแพงเพชร  นครนายก  นครปฐม 

สมุทรสงคราม ชุมพร และนครศรีธรรมราช เป็นต้น 
ด้านสถานการณ์การตลาด แม้ว่าการผลิตส้มโอกระจายไปตามเขตการปลูกพืชในภูมิภาคต่างๆ

ของประเทศจนมีผลิตผลออกสู่ตลาดได้เกือบตลอดปี  และสามารถให้ผลผลิตได้ทุกปี แต่ปริมาณผลผลิต
ส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดอย่างมากมายตามช่วงฤดูกาลในแต่ละปี ระหว่างเดือนกรกฎาคม  จนถึงเดือน
กันยายน โดยออกดอกและติดผลแก่เก็บเกี่ยวได้มากจนถึงขั้นเกินความต้องการของตลาดในช่วงเดือน
สิงหาคม และเดือนกันยายน จึงเป็นเหตุให้ส้มโอราคาตกต่่ามาก ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการจัดการสวนเพ่ือ
การผลิตส้มโอคุณภาพในฤดูถัดไป การควบคุมให้ส้มโอออกดอกและให้ผลผลิตนอกฤดูกาลได้จะส่งเสริม
ให้ส้มโอมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
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วสันติ์ และคณะ (2547) รายงานผลการศึกษาการใช้เทคนิคของการควั่นและรัดกิ่งต้นด้วยเชือก
มีผลส่งเสริมการออกดอกและการให้ผลผลิตนอกฤดูของส้มโอพันธุ์ขาวทองดีอายุระหว่าง10-12ปีที่ปลูก
จากต้นที่ได้จากการตอนกิ่งและเจริญเติบโตในสภาพดินเหนียวไม่ยกร่อง ณ สวนเกษตรกร อ่าเภอโพธิ์
ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

วสันติ์ และอนุรักษ์ (2552) รายงานจากการศึกษา ในปี 2549-50 พบว่า ต้นส้มโอพันธุ์ทองดีที่
ได้รับวิธีการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินอัตรา 1 กรัมต่อทรงพุ่มกว้าง 1 
เมตร สามารถออกดอกก่อนฤดู(ระหว่างเดือน กันยายน ถึงเดือน ธันวาคม 2549) ได้สูงสุด และ ยัง
สามารถออกดอกในฤดูที่ตามมา(ระหว่างเดือน มกราคมถึงเดือน เมษายน 2550) ได้สูงสุด ในขณะที่ต้น
ส้มโอที่ให้ได้รับสารพาโคลบิวทราโซลทางใบ ความเข้มข้น 1,000 หรือ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับปุ๋ย
ทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 50 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร มีการออกดอกได้ไม่แตกต่างจากต้นส้มโอที่ให้ได้รับ
สารพาโคลบิวทราโซลทางใบ ความเข้มข้น 1,000 หรือ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-
34 อัตรา 50 กรัมต่อน้่า 20 ลิตรอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว และต้นที่ไม่ได้รับวิธีบังคับใดๆ 

ดังนั้นเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลิตส้มโอนอกฤดูในภาคเหนือตอนล่าง การ
จัดการสวนด้วยการน่าเอาเทคนิคต่างๆ ได้แก่ การใช้วิธีการควั่นและรัดกิ่งต้น การให้สารเคมีควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชบางชนิดเช่นสารพาโคลบิวทราโซล เป็นต้น หรือการผสมผสานการใช้วิธีการต่างๆ 
ดังกล่าว น่าจะมีผลส่งเสริมให้ต้นส้มโอสามารถออกดอกและพัฒนาเป็นผลได้นอกฤดูกาลหรือในช่วงเวลา
ที่ต้องการ ซึ่งนอกจากจะเป็นผลท่าให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนมากขึ้นแล้วยังเป็นการเพ่ิมการกระจาย
ฤดูกาลของการผลิตส้มโอและเพ่ิมโอกาสของเกษตรกรในการผลิตส้มโอเป็นการค้าน่าไปสู่การส่งเสริมการ
ขยายตัวของตลาดต่อไป  

 
7. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์ 
1. สวนเกษตรกรในแหล่งปลูกส้มโอเป็นการค้าในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิจิตร และ

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 และ 12-24-12  
3. สารป้องกันก่าจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลแฟน อะบาแม็กติน และ อิมิดาคลอพิด 
4. อุปกรณ์ตัดแต่งก่ิง เช่น เลื่อย และ กรรไกรตัดแต่งก่ิง 
 

- วิธีการ 
แบบและวิธีการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 10 ซ่้า(1ต้นเป็น 1 ซ้่า) และ 3 กรรมวิธี  เกษตรกร 10 ราย 
ด่าเนินการทดสอบตามสภาพพ้ืนที่ทดลอง  
กรรมวิธีที่ 1 การใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทาง

ดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง 
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กรรมวิธีที่ 2 การใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทาง
ดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆละ 1 
ครั้ง ร่วมกับการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี (วิธีปรับใช้) 

กรรมวิธีที่ 3 การปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น ไม่มีการบังคับออกดอก (control) 
 กรรมวิธีที่ 1 และ 2 มีการด่าเนินการในช่วงระหว่างกลางเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม

ในปีต่างๆ ที่ศึกษา โดยมีการเตรียมต้นส้มโอพันธุ์การค้าให้พร้อมล่วงหน้าก่อนการทดลอง 1 ปีและเริ่ม
ด่าเนินการในปีงบประมาณ 2559 เป็นปีแรก 

 - วิธีปฏิบัติการทดลอง 
   1. เลือกพ้ืนที่ทดลอง สวนเกษตรกร จังหวัดละ 10 รายๆละ 1 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 20 ไร่ 
   2. การปฏิบัติจัดการสวนทั่วไปตามค่าแนะน่า เกษตรดีที่เหมาะสมของส้มโอ 
   3. ด่าเนินการทดสอบตามแผนการทดลอง 
 -การบันทึกข้อมูล 
   - การออกดอก รุ่นต่างๆ 

- ปริมาณของผลผลิตรุ่นต่างๆในรอบปี 
- ประเมินความยอมรับของเกษตรกร 

- เวลาและสถานที่   
ระยะเวลา  เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2558    สิ้นสุด  เดือนกันยายน 2560 
สถานที่ท่าการทดลอง แหล่งสวนส้มโอเกษตรกร อ.โพธิ์ประทับช้าง และศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรพิจิตร จ.พิจิตร แหล่งสวนเกษตรกร อ.หล่มสัก และศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์ 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

จากการศึกษาการตอบสนองทางการออกดอกและให้ผลผลิตได้ของต้นส้มโอ ปรากฏว่าทั้งสวนส้ม
โอของเกษตรกร อ.โพธิ์ประทับช้าง และ อ.เมือง จ.พิจิตร และสวนส้มโอของเกษตรกร อ.หล่มสัก          
จ.เพชรบูรณ์ ต้นส้มโอ มีการออกดอกและผลได้ 2 รุ่น โดยรุ่นก่อนฤดูมีการออกดอกได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 
2559 ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 และผลแก่เก็บเกี่ยวได้ระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 
2560 และมีการออกดอกรุ่นในฤดูที่ตามมา เดือนมกราคม 2560 และผลแก่เก็บเกี่ยวได้ระหว่างเดือน
สิงหาคมและเดือนกันยายน 2560  

(1) การออกดอก 
(1.1) แหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร 

จากการศึกษาการออกดอก ของต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีของการบังคับการออกดอก พบว่า ทั้ง
ต้นส้มโอที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อ
สารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆละ 1 ครั้ง (กรรมวิธีที่ 1) และต้นที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับ
วิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการ
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ควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับ การให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี (วิธีปรับใช้) 
(กรรมวิธีที่ 2) มีการออกดอกนอกฤดู ได้ เฉลี่ย 33.6% และเฉลี่ย 34.0% ตามล่าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ และออกดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ไม่ได้รับการบังคับการออกดอก (วิธีเปรียบเทียบ) (กรรมวิธีที่ 3) 
(ออกดอกนอกฤดู เฉลี่ย 5.25%) (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ ทั้งต้นส้มโอที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับ
วิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 
ครั้ง และต้นที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัม
เนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับ การให้สาร
พาโคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี มีการออกดอกในฤดูที่ตามมาได้เฉลี่ย 75.6% และ เฉลี่ย 74.5% 
ตามล่าดับซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ และออกดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับการปฏิบัติของเกษตรกรในแต่
ละท้องถิ่น (ออกดอกในฤดเูฉลี่ย 66.2%) (ตารางที ่1) 

(1.2) แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ในท่านองเดียวกัน ทั้งต้นส้มโอที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทรา
โซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และต้นที่ได้รับการควั่น
และรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 
เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับ การให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน
สลับปีเว้นปี มีการออกดอกนอกฤดูได้ เฉลี่ย 56.2% และเฉลี่ย 56.0% ตามล่าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ และออกดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับการปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น (ออกดอกนอกฤดู
เฉลี่ย 36.4%) (งตารางที่ 1) นอกจากนี้ต้นส้มโอที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคล
บิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และต้นที่ได้รับการ
ควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 
1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับ การให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน
สลับปีเว้นปี มีการออกดอกในฤดูที่ตามมาได้เฉลี่ย 83.5% และ เฉลี่ย 68.1% ตามล่าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ และออกดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับการปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น (ออกดอกในฤดู
เฉลี่ย 52.9%) (ตารางที่ 1) 

 การใช้เทคโนโลยีการควั่นและรัดกิ่งต้นด้วยเชือก (cincturing or girdling) มีผลส่งเสริมการ
ออกดอกของมะม่วง (Blaikie et al., 1999 ; Pongsomboon et al., 1999) 

การให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินมีผลส่งเสริมการออกดอกและให้ผลผลิตนอกฤดูกับไม้ผล
หลายชนิด ได้แก่ มะม่วง มะนาว และส้มโอ เป็นต้น (พีรเดช , 2532 ; วสันติ์ และอนุรักษ์ 2552 ; 
Pongsomboon et al., 1999 ; Tripathi and Dhakal, 2005) 

 ธ่ารง และคณะ (2546) และ สุมาลี และคณะ (2546) รายงานการศึกษาการใช้สารพาโคล
บิวทราโซลร่วมกับเทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นสามารถบังคับการออกดอกและให้ผลผลิตนอกฤดูของ
มะนาวและเงาะพันธุ์โรงเรียนได้ 
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ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การออกดอก ของต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีของการบังคับการออกดอกที่ใช้ทดสอบ 
ในแหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร และ แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2559 และ 2560 

กรรมวิธี เปอร์เซ็นต์การออกดอก 
แหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
นอกฤดู1/ ในฤดู2/ นอกฤดู1/ ในฤดู2/ 

1) การควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับ
วิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซล
ทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อ
สารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร 
ทุกปีๆละ 1 ครั้ง 

33.6 a 75.6 a 56.2 a 83.5 a 

2) การควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับ
วิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซล
ทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อ
สารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร 
โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัด
กิ่งต้น ทุกปีๆละ 1 ครั้ง ร่วมกับ 
การให้สารพาโคลบิวทราโซล
ทางดินสลับปีเว้นปี (วิธีปรับใช้) 

34.0 a 74.5 a 56.0 a 68.1 ab 

3) ไม่มีการบังคับการออกดอก (วิธี
เปรียบเทียบ) 

5.25 b 66.2 b 36.4 b 52.9 b 

C.V. (%) 49 5.32 29.3 17.0 
ค่าเฉลียในช่องสดมป์เดียวกันถูกก่ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
โดย DMRT 

1/ เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2559 
 2/ เดือนมกราคม 2560 
 

จากการศึกษานี้ ทั้งต้นส้มโอพันธุ์ขาวน้่าผึ้ง สวนเกษตรกร ในแหล่งปลูกจังหวัดพิจิตร และต้นส้ม
โอพันธุ์ขาวแตงกวา สวนเกษตรกร ในแหล่งปลูกจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับวิธีการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับ
การให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินอัตรา 1 กรัมต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ตามกรรมวิธีที่ 1 และ กรรมวิธี
ที่ 2 สามารถออกดอกก่อนฤดูได้สูงสุด เดือนพฤศจิกายน 2559 สอดคล้องกับรายงานการศึกษาโดยวสันติ์ 
และอนุรักษ์ (2552) พบว่า ในปี 2549-50 ต้นส้มโอพันธุ์ทองดีที่ได้รับวิธีควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับให้สาร
พาโคลบิวทราโซลทางดินอัตรา 1 กรัมต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร สามารถออกดอกก่อนฤดู (ระหว่างเดือน 
กันยายน ถึงเดือน ธันวาคม 2549) ได้สูงสุด และ ยังสามารถออกดอกในฤดูที่ตามมา(ระหว่างเดือน 
มกราคมถึงเดือน เมษายน 2550) ได้สูงสุด 
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(2) ผลผลิต (จ่านวนผลต่อต้น) 
(2.1) แหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร 
จากการศึกษาการให้ผลผลิตของต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีของการบังคับการออกดอก พบว่า ทั้งต้น

ส้มโอที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสาร
ต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และต้นที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคล
บิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น 
ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับ การให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี ให้ผลผลิตนอกฤดูได้ เฉลี่ย
จ่านวน 25.3  และ 21.3 ผลต่อต้น ตามล่าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ และให้ผลผลิตสูงกว่าต้นส้มโอที่
ได้รับการปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น (ผลผลิตนอกฤดูเฉลี่ยจ่านวน 16.2 ผลต่อต้น) (ตารางที่ 2) 
และต้นส้มโอที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัม
เนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และต้นที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้
สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและ
รัดกิ่งต้น ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับ การให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี มีผลผลิตในฤดูเฉลี่ย
จ่านวน 30.0 และ 30.1 ผลต่อต้น ตามล่าดับซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ และไม่แตกต่างกันทางสถิติกับต้น
ส้มโอที่ได้รับการปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น (ผลผลิตในฤดูเฉลี่ย จ่านวน 28.1 ผลต่อต้น) (ตาราง
ที ่2) 

(2.2) แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ในท่านองเดียวกัน ทั้งต้นส้มโอที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซล

ทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และต้นที่ได้รับการควั่นและ
รัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร 
โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับ การให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับปี
เว้นปี มีผลผลิตนอกฤดู เฉลี่ย จ่านวน 31.1 และ 30.4 ผลต่อต้น ตามล่าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ และ
ให้ผลผลิตสูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับ การปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น (ผลผลิตนอกฤดูเฉลี่ย จ่านวน 
25.4 ผลต่อต้น) (ตารางที่ 4) นอกจากนี้ต้นส้มโอที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคล
บิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และต้นที่ได้รับการ
ควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 
1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับ การให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน
สลับปีเว้นปี และต้นส้มโอที่ได้รับการปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น มีผลผลิตในฤดูเฉลี่ย จ่านวน 
48.3, 47.1 และ 43.1 ผลต่อต้น ตามล่าดับ และไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ผลผลิต(จ่านวนผลต่อต้น) ของต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีของการบังคับการออกดอกที่ใช้ทดสอบ 
ในแหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร และ แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2559 และ 2560 

กรรมวิธี ผลผลิต(จ่านวนผลต่อต้น) 
แหล่งปลูก 

จังหวัดพิจิตร 
แหล่งปลูก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

น
อกฤดู1/ 

ใ
นฤดู2/ 

น
อกฤดู1/ 

ใน
ฤดู2/ 

1) การควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับ
วิธีการให้สารพาโคลบิวทรา
โซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัม
เนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 
เมตร ทุกปีๆละ 1 ครั้ง 

2
5.30 a 

3
30.0 a 

 
31.1 a 

 
      48.3 a 

2) การควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับ
วิธีการให้สารพาโคลบิวทรา
โซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัม
เนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 
เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่น
และรัดกิ่ งต้น  ทุกปีๆละ 1 
ครั้ง ร่วมกับ การให้สารพา
โคลบิวทราโซลทางดินสลับปี
เว้นปี (วิธีปรับใช้) 

21.3ab 
 
 
 

30.1 a 30.4 a 47.1 a 

3) ไม่มีการบังคับการออกดอก (วิธี
เปรียบเทียบ) 

16.2 b 28.1 a 25.4 b 43.1 a 

C.V. (%) 39.1 38.0 11.1 20.9 
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ค่าเฉลียในช่องสดมป์เดียวกันถูกก่ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
โดย DMRT 

1/ เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2560 
 2/ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2560 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
จากการศึกษาผลการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 

กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ต่อการออกดอกและให้ผลผลิตได้ของต้นส้มโอ ปรากฏว่าทั้งสวนส้มโอ
ของเกษตรกร อ.โพธิ์ประทับช้าง และ อ.เมือง จ.พิจิตร และสวนส้มโอของเกษตรกร อ.หล่มสัก จ.
เพชรบูรณ์ สรุปผลได้ดังนี้ 

1.) ต้นส้มโอ มีการออกดอกและผลได้ 2 รุ่น โดยรุ่นก่อนฤดูมีการออกดอกได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 
2559 ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 และผลแก่เก็บเกี่ยวได้ระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 
2560 และมีการออกดอกรุ่นในฤดูที่ตามมา เดือนมกราคม 2560 และผลแก่เก็บเกี่ยวได้ระหว่างเดือน
สิงหาคมและเดือนกันยายน 2560  

2.) จากการศึกษาการออกดอกนอกฤดู ของต้นส้มโอในแหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร พบว่า ทั้งต้นส้ม
โอที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อ
ทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆละ 1 ครั้ง (กรรมวิธีที่ 1) และต้นที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้
สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและ
รัดกิ่งต้น ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี  (วิธีปรับใช้) (กรรมวิธีที่ 
2) มีการออกดอกได้ เฉลี่ย 33.6% และเฉลี่ย 34.0% ตามล่าดับ สูงกว่าต้นส้มโอที่ไม่ได้รับการบังคับการ
ออกดอก (วิธีเปรียบเทียบ) (กรรมวิธีที่ 3) (ออกดอกเฉลี่ย 5.25%) และต้นส้มโอมีการออกดอกในฤดูที่
ตามมาได้เดือนมกราคม 2560 ทั้งต้นส้มโอที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทรา
โซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และต้นที่ได้รับการควั่นและ
รัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร 
โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับ การให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้น
ปี มีการออกดอกได้เฉลี่ย 75.6% และ เฉลี่ย 74.5% ตามล่าดับ และออกดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับการ
ปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น (ออกดอกเฉลี่ย 66.2%)  

3.) ในแหล่งปลูกจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งต้นส้มโอที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สาร
พาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และต้นที่
ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรง
พุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับ การให้สารพาโคลบิวทรา
โซลทางดินสลับปีเว้นปี มีการออกดอกนอกฤดู เฉลี่ย 56.2% และเฉลี่ย 56.0% ตามล่าดับ และออกดอกได้
สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับการปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น (ออกดอกนอกฤดูเฉลี่ย 36.4%) และทั้งต้น
ส้มโอที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสาร
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ต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และต้นที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคล
บิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุก
ปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับ การให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี มีการออกดอกในฤดูที่ตามมาเฉลี่ย 
83.5% และ เฉลี่ย 68.1% ตามล่าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ และออกดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับการ
ปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น (ออกดอกในฤดูเฉลี่ย 52.9%) 

4.) ในแหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร ทั้งต้นส้มโอที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพา
โคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และต้นที่ได้รับ
การควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่ม
กว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับ การให้สารพาโคลบิวทราโซล
ทางดินสลับปีเว้นปี มีผลผลิตนอกฤดู เฉลี่ยจ่านวน 25.3 และ 21.3 ผลต่อต้น ตามล่าดับ และมีผลผลิตสูง
กว่าต้นส้มโอที่ได้รับการปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น (ผลผลิตนอกฤดูเฉลี่ยจ่านวน 16.2 ผลต่อต้น) 
และต้นส้มโอที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัม
เนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และต้นที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สาร
พาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่ง
ต้น ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับ การให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี มีผลผลิตในฤดูเฉลี่ยจ่านวน 
30.0 และ 30.1 ผลต่อต้น ตามล่าดับ และไม่แตกต่างกันทางสถิติกับต้นส้มโอที่ได้รับการปฏิบัติของเกษตรกร
ในแต่ละท้องถิ่น (ผลผลิตในฤดูเฉลี่ย จ่านวน 28.1 ผลต่อต้น)  

5.) ในแหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้นส้มโอที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพา
โคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และต้นที่ได้รับ
การควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่ม
กว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับ การให้สารพาโคลบิวทราโซล
ทางดินสลับปีเว้นปี มีผลผลิตนอกฤดู เฉลี่ย จ่านวน 31.1 และ 30.4 ผลต่อต้น ตามล่าดับ และให้ผลผลิตสูง
กว่าต้นส้มโอที่ได้รับการปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น (ผลผลิตนอกฤดูเฉลี่ย จ่านวน 25.4 ผลต่อต้น) 
และ ต้นส้มโอที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัม
เนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และต้นที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สาร
พาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่ง
ต้น ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง ร่วมกับ การให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี และต้นส้มโอที่ได้รับการ
ปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น  มีผลผลิตในฤดูเฉลี่ย จ่านวน 48.3, 47.1 และ 43.1 ผลต่อต้น 
ตามล่าดับ และไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

6.) ข้อควรระวัง สภ่าพต้นต้องมีความสมบูรณ์โดยมีการสร้างกิ่งใบชุดใหม่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
แล้ว และการควั่นกิ่งต้นควรเลือกบริเวณส่วนที่เป็นวงกลมเรียบไม่มีรอยบุ๋มเว้า มิฉะนั้นการรัดด้วยเชือกจะไม่
สามารถสอดแทรกรอยแผลได้รอบ และการควั่นให้ลึกถึงเนื้อใม้เท่านั้นเพ่ือหยุดการส่งอาหารจากส่วนเหนือ
รอยควั่นไปยังโคนต้นและส่วนราก และการราดสารพาโคลบิวทราโซลทางดินที่จะได้ผล สภาพดินควรเปียก 
อาจมีการให้น้่าก่อนการราดสาร 1 วันกรณีท่ีฝนไม่ตก 
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10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

(1) สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส้มโอนอกฤดูกาลต่างๆให้เกิดการ
กระจายฤดูการผลิตส้มโอได้ต่อเนื่องตลอดปีมากยิ่งขึ้น และปรับใช้ในสวนเกษตรกร ในแหล่งปลูกภาคต่างๆ
ของประเทศ 

(2) เกษตรกรได้องค์ความรู้ และน่าเทคโนโลยีของการผลิตส้มโอนอกฤดูไปปฏิบัติเพ่ือการผลิตส้ม
โอเป็นการค้า 
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13. ภาคผนวก  

  
ภาพผนวก 1 วิธีการควั่นและรัดกิ่งต้นรอบโคนต้นด้วยเชือกร่วมกับการราดสารพาโคลบิวทราโซลทาง

ดินรอบโคนต้นเพ่ือบังคับการออกดอกกับส้มโอพันธุ์ขาวน้่าผึ้ง สวนเกษตรกร แหล่งปลูก
อ่าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

 

  
ภาพผนวก 2 วิธีการควั่นและรัดกิ่งต้นรอบโคนต้นด้วยเชือกร่วมกับการราดสารพาโคลบิวทราโซลทาง

ดินรอบโคนต้นเพ่ือบังคับการออกดอกกับส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา สวนเกษตรกร แหล่ง
ปลูกอ่าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ภาพผนวก 3 เกษตรกรสวนส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา แหล่งปลูกอ่าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รับฟัง
ค่าบรรยาย และฝึกปฏิบัติการบังคับการออกดอกนอกฤดู ด้วยวิธีการควั่นและรัดกิ่งต้น
ด้วยเชือก ในแปลงปลูกสภาพไร่ 
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เดือนกรกฎาคม 2559 
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