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คาปรารภ (Foreward หรือ Preface)
งานวิจัยโครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตส้มโอ เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และ
สิ้นสุด เดือนกันยายน 2560 รวม 4 ปี มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการจัดการสวนส้มโอในสภาพสวนเก่าที่มีอายุมาก
ให้สามารถออกดอก และให้ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาการออกดอกและให้ผลผลิตในฤดูที่มี
มากตามธรรมชาติในรอบปีหนึ่ง จึงได้มีการเสนอกิจกรรมงานวิจัยภายใต้โครงการฯต่างๆ ได้แก่ การจัดการทรง
พุ่มต้นส้มโอ การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการทรงพุ่มส้มโอ และ การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตส้มโอ นอก
ฤดูกาล ซึ่งแม้ว่าผลของการศึกษาเทคโนโลยีการจัดการทรงพุ่มส้มโอโดยวิธีการตัดแต่งกิ่งต้นจะไม่ชัดเจน อาจ
ด้ว ยระยะเวลาของการดาเนิ น งานมีจ ากัด แต่ข้อมูล ที่ได้มายังมีประโยชน์อันเป็ นแนวทางของการพัฒ นา
เทคโนโลยีของการจัดการสวนส้มโอเพื่อผลิตเป็นการค้าต่อไป ส่วนงานวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตส้ม
โอนอกฤดูกาล ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ปรากฏว่าได้เทคโนโลยีการบังคับการออกดอกและผลนอกฤดูกาล
โดยการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิ นมีผลให้ต้นส้มโอพันธุ์การค้า ได้แก่ ขาว
น้าผึ้ง และ ขาวแตงกวา เป็นต้น สามารถออกดอกก่อนฤดูเดือนพฤศจิกายน ได้เพิ่มขึ้น และยังสามารถออก
ดอกในฤดูที่ตามมาได้ไม่แตกต่างจากต้นส้มโอที่ไม่ได้รับการบังคับการออกดอก ทาให้ต้นส้มโอที่ได้รับการบังคับ
การออกดอกมีผลผลิตเก็บเกี่ ยวได้ 2 รุ่น จึงมีผลให้เกิดการกระจายผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ออกสู่ตลาด ซึ่งเป็น
แนวทางของการพัฒ นาการใช้เทคโนโลยี ดั งกล่ า ว เพื่ อการควบคุมการผลิ ต ส้ มโอคุณภาพออกสู่ ตลาดใน
ช่วงเวลาที่ตลาดมีความต้องการสูง เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตส้มโอ และทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
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และตาบลลานบ่า อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ให้ความอนุเคราะห์แปลงส้มโอสาหรับการวิจัย ซึ่งคาดว่า
ผลที่ได้น่าจะนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการจัดการสวนของเกษตรกรในแหล่งปลูกส้มโอเป็นการค้า
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บทนา
ส้มโอเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการส่งออก เนื่องจากเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในการ
บริโภคและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง คลาดจึงมีความต้องการสูงและต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการปลูกส้มโอกันเป็น
การค้าแพร่กระจายไปสู่แหล่งปลูกไม้ผลตามภูมิภาคต่างๆ แต่เกษตรกรประสบปัญหาการขาดคาแนะนาการใช้
เทคโนโลยีของการตัดแต่งกิ่ง เพื่อควบคุมขนาดและรูปทรงต้นที่เหมาะสมต่อการจัดการทั้งด้านการเขตกรรมอื่ น
การอารักขาพืช และ พันธุ์ปลูก
นอกจากการเตรียมต้นพันธุ์ และการปลูกแล้ว การจัดการสวนเพื่อการผลิตส้มโอเป็นการค้าใน
แหล่งปลูกต่างๆยังพบปัญหาด้านการควบคุมขนาดและรูปทรงของต้นส้มโอที่มีอายุราว 8 ปีขึ้นไปให้มีความ
เหมาะสม สะดวกและเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติจัดการเขตกรรมและอารั กขาพืช คาแนะนาเรื่องการตัดแต่งกิ่ง
ทั่วไป ได้แก่กิ่งกระโดง กิ่งเป็นโรค กิ่งแห้ง กิ่งมุมแคบ กิ่งบิดไขว้ ซึ่งมุ่งเน้นให้ทรงพุ่มโปร่ง ถึงแม้ว่ามีระยะปลูก
6×6, 6×7 และ 6×8 เมตรเมื่อต้นส้มโอเจริญเติบโตจนมีอายุ 8 ปีขึ้นไปทรงพุ่มเจริญเบียดชิดกันหรือซ้อนกัน มี
ผลให้ส่วนยอดกลางลาต้นเจริญสูงขึ้นในแนวดิ่ง ซึ่งนอกจากจะแก่งแย่งอาหารแล้วยังบังแสงบริเวณส่วนล่างของ
ทรงพุ่ม ส่วนของกิ่งต้นที่ออกดอกและให้ผลผลิตได้จึงอยู่บริเวณส่วนบนของต้นซึ่งสูงยากต่อการปฏิบัติจัดการ
ต่างๆ ขณะเดียวกันส่วนของพุ่มทางด้านแนวกว้างยังเจริญซ้อนทับกัน ทาให้ได้รับแสงไม่ทั่วถึงเป็นผลให้ส่วนล่าง
ของทรงพุ่มสูญเสียพื้นที่ในการให้ผลผลิต ผลผลิตต่าและขาดคุณภาพจึงเป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษาและการ
เก็บเกี่ยว ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการสวนได้แก่ การใช้วัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์ แรงงาน
สารเคมีเกษตร ฯลฯ ในการดาเนินการผลิตส้มโอคุณภาพเป็นการค้าที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการ
วิจัย และคาแนะนาใดๆของการจัดการขนาดและรูปทรงของต้นส้มโอที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นส้มโอที่มี
ช่วงอายุของการให้ผลผลิตได้มีการเจริญเติบโตมาก จนถึงอายุมากในสภาพสวนเก่า การตัดแต่งกิ่งและการ
ควบคุมทรงพุ่มที่เหมาะสมจะทาให้การออกดอกติดผลดีขึ้นเนื่องจากใบในส่วนต่างๆของทรงพุ่มได้รับแสงแดด
อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของใบ ช่วยลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรู
บางชนิด การตัดแต่งลดขนาดและจัดทรงต้นที่เจริญเติบโตมากจึงจาเป็นต้องมีการวิจัยให้ได้ข้อมูลเพื่อพัฒนา
เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการสวนเพื่อการผลิตส้มโอที่มีคุณภาพ
การผลิตไม้ผลเพื่อให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพนั้นยังต้องคานึงถึงการลดต้นทุน และความสะดวก
ในการจัดการสวน การทาให้ต้นไม้ผลมีขนาดทรงพุ่มลดลงด้วยการตัดแต่งกิ่งร่วมกับการควบคุมทรงพุ่มต้น เป็น
วิธีการที่เหมาะสมสามารถมีผลลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพราะนอกจากลดค่าใช้จ่ายของการ
ปฏิบัติดูแลรักษาสวน ค่าแรงงานที่หาได้ยากในบางแหล่งผลิตผลไม้เป็นการค้า
ปัญหาการออกดอกและให้ผลผลิตมากในฤดูกาลของส้มโอ เกษตรกรในแหล่งปลูกต่างๆของ
ประเทศยังประสบกันทั่วไปทาให้ได้ผลตอบแทนน้อย และขณะเดียวกันส้มโอให้ผลผลิตได้น้อยนอกฤดูกาล การ
วิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ น าเทคโนโลยี ข องการบั ง คั บ การออกดอกนอกฤดู ข องส้ ม โอพั น ธุ์ ท องดี มาท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีของการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน กับ
ส้มโอพันธุ์การค้า ได้แก่ ขาวน้าผึ้ง และ ขาวแตงกวา เป็นต้น ในแหล่งปลูก ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัด
พิจิตร และ จังหวัดเพชรบูรณ์
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บทคัดย่อ
การผลิตส้มโอเป็นการค้าในแหล่งปลูกต่างๆยังพบปัญหาด้านการควบคุ มขนาดและรูปทรงของต้นส้ม
โอที่มีอายุมากราว 8 ปีขึ้นไปให้มีความเหมาะสม จึงทาการศึกษาวิธีตัดแต่งเพื่อควบคุมขนาดและทรงพุ่มต้นส้ม
โอพันธุ์ทองดีอายุ 16 ปี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2556 ถึง เดือน มีนาคม 2559 ปรากฏว่าการวิธีตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งตามGAPส้มโอ(control) มี
การใช้จ่ายของการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดโรค และแมลงศัตรู และปุ๋ย กับส้มโอสูงสุดเท่ากับ 8,233 และ8,488
บาทต่อไร่ต่อปี ในปี2557 และปี2558 ตามลาดับ ในขณะที่วิธีตัดแต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของต้น 2.5 เมตร
เหนือโคนลาต้น มีค่าใช้จ่ายของใช้สารเคมีฯดังกล่าวต่าสุด เท่ากับ 6,738 และ 7,445 บาทต่อไร่ต่อปี ในปี
2557 และปี2558 ตามลาดับ หลังจากได้รับวิธีต่างๆของการตัดแต่งเดือนมิถุนายน 2557 พบว่าต้นส้มโอออก
ดอกได้ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยต้นที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง ตามGAP
ส้มโอออกดอกได้สูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 76.7% และไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการออกดอกของต้นที่ได้รับวิธี ตัด
แต่งกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางพุ่มสูง 3.5 และ 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้
มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร ซึ่งออกดอก เฉลี่ยเท่ากับ 73.4% และ 72.8%% ตามลาดับ ต้นส้มโอที่ได้รับ
การตัดแต่งกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางพุ่มสูง 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มี
ช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 65.5 ผลต่อต้น วิธีการตัดแต่งกิ่งที่เจริญแนวตั้ง
ส่วนกลางทรงพุ่มสูง 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของทรงพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรง
พุ่ม 1 เมตรเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับต้นส้มโอพันธุ์ทองดีที่มีอายุมาก
ทาการศึกษาทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมขนาดและทรงพุ่มต้นส้มโอสวนเก่าที่มีอายุมากใน
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยศึกษากับต้นส้มโอพันธุ์ขาวน้าผึ้ง อายุ 12 ปีในแหล่งปลูกจังหวัดพิจิตร
และส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา อายุ 12 ปีในแหล่งปลูกจังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มต้นเดือนเมษายน 2559 สิ้นสุดเดือน
กันยายน 2560 โดยทาการทดสอบวิธีตัดแต่งส่วนกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางทรงพุ่มสูง 3.5 เมตรเหนือโคนลา
ต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของทรงพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร (กรรมวิธีที่ 1) เปรียบเทียบกับ
วิธีการตัดแต่งกิ่งของเกษตรกรตามแต่ละท้องถิ่น (วิธีเปรียบเทียบ) (กรรมวิธีที่ 2) และทาการตัดแต่ง กิ่ง
ระหว่างปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม 2559 ปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์การออกดอกระหว่างต้นส้มโอที่
ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งตามกรรมวิธีที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติทั้งเดือนพฤศจิกายน 2559 (นอกฤดู) และเดือนมกราคม 2560 (ในฤดู) ซึ่งพบทั้ง 2 พื้นที่ทดลอง
ดังกล่าว ในพื้นที่ทดลองจังหวัดพิจิตร ผลผลิตรุ่นนอกฤดู (เดือนพฤษภาคม 2560) ของต้นส้มโอที่ได้รับการตัด
แต่งตามกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 2 เฉลี่ย 8.83 และ 8.16 ผลต่อต้น
ตามลาดับ และต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1 และต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 2
ให้ผลผลิตรุ่นในฤดู (เดือนสิงหาคม 2560) เฉลี่ย 22.8 และ 28.1 ผลต่อต้น ตามลาดับ ในพื้นที่ทดลองจังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลผลิตรุ่นนอกฤดู (เดือนพฤษภาคม 2560) ของต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1 และ
ต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 2 เฉลี่ย 25.4 และ 25.4 ผลต่อต้น ตามลาดับ นอกจากนี้ต้นส้มโอที่
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ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1 และต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 2 ให้ผลผลิตรุ่นในฤดู (เดือน
สิงหาคม 2560) เฉลี่ย 40.1 และ 43.1 ผลต่อต้น ตามลาดับ
การผลิตส้มโอเป็นการค้าในแหล่งปลูกต่างๆปรากฏว่าผลผลิตแก่เก็บเกี่ยวได้มีมากในช่วงฤดูกาล
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี มีผลให้ราคาต่า การควบคุมให้มีผลผลิตส้มโอได้นอกฤดูหรือ
ในช่วงเวลาอื่นที่ตลาดมีความต้องการสูงเป็นแนวทางของการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร จึงทาการศึกษาทดสอบ
ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิตส้มโอนอกฤดูเชิงการค้าโดยวิธีควั่นกิ่งต้นร่วมกับการให้สารพาโคลบิวท
ราโซลทางดินในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยได้แก่ ส้มโอพันธุ์ขาวน้าผึ้ง แหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร และ
ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา แหล่งปลูก จังหวัด เพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 และ เดือนกันยายน 2560
ประกอบด้วย 3 กรรมวิธีคือ กรรมวิธีที่ 1 การใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวท
ราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆละ 1 ครั้ ง กรรมวิธีที่ 2 การใช้เทคนิค
การควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง
1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆละ 1 ครั้ง ร่วมกับการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับ
ปีเว้นปี(วิธีปรับใช้) ทาการให้กรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 2 เดือนสิงหาคม 2559 และกรรมวิธีที่ 3 ไม่มีการ
บังคับการออกดอก(วิธีเปรียบเทียบ) ปรากฏว่า ต้นส้มโอ มีการออกดอกและผลได้ 2 รุ่น โดยรุ่นก่อนฤดูมีการ
ออกดอกได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559 ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 และผลแก่เก็บเกี่ยวได้ระหว่างเดือน
เมษายนและเดือนพฤษภาคม 2560 และมีการออกดอกรุ่นในฤดูที่ตามมา เดือนมกราคม 2560 และผลแก่เก็บ
เกี่ยวได้ระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2560 ทั้งเปอร์เซ็นต์การออกดอกนอกฤดูและในฤดูของต้น
ส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีทั้ง 3 ได้นาแสดงผลไว้ในรายละเอียด รวมทั้งผลผลิตทั้งนอกฤดูและในฤดูของต้นส้มโอ
ดังกล่าว
Abstract
Large canopy size when the pummelo tree ages are more than 8 years becomes
a problem for many planting regions. The study of training and pruning was designed for the
16-year-old Thongdee pummelo trees at Phichit Agricultural Research and Development
Center, Amphoe Muang, Phichit. It was conducted between October, 2013 and March, 2016.
It was found that the greatest costs for the fertilization application and the pest control
were noted from the trees pruned following to the GAP management. There were 8,233 and
8,488 bahts/rai/year in 2014 and 2015, respectively. The lowest costs of 6,738 and 7,445
bahts/rai/year in 2014 and 2015, respectively were evaluated for the trees pruned and
remaining 2.5-meter stems above the trunk base. After the trees were pruned in June, 2014,
the greatest flowering of 76.7% between January and February 2015 was examined on the
trees pruned with the GAP method. Its flowering percentages were not different from those
of the trees pruned by cutting the erect central trunks remaining the 3.5-and the 2.5-meter
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stems above the trunk base and the canopies were pruned to operate the 1-meter space
between the trees by 73.4 % and 72.8 %, respectively. The greatest yield of 65.5 fruits/tree
was produced from the trees pruned by cutting the erect central trunks remaining the 3.5meter stem above the trunk base and the canopies were pruned to operate the 1-meter
space between the trees. Presumably, the trees pruned by cutting the erect central trunks
remaining the 3.5-meter stems above the trunk base and the canopies were pruned to have
the 1-meter space between the trees became available for training the old Thongdee
pummelo.
The trial on the tree canopy size and shape control technology was operated on
the farmer orchards at the lower north region of Thailand. The study was conducted for the
12-year-old trees of the Khao Nampuoeng pummelo for the planting site in the Phichit
province and the 12-year-old trees of the Khao Tangkwa one for the planting site in the
Petchabun province. The experiment was established between April 2015 and September
2017. The treatment 1 trees were pruned by cutting the erect central trunks remaining 3.5meter stem above the trunk base and the canopies were pruned to have the 1-meter space
between the trees. For the treatment 2, the control trees were pruned following to the
farmer method at the two experimental areas for a comparison. The treatments were
applied to the trees between late July and early August 2016. It was found that there was
no difference in the flowering percentages between the trees pruned by the 2 treatments.
Flowering occurred in both November 2015 (off-season) and January 2017 (on-season). The
similar flowering capacity between the 2 pruned treatment trees was shown at both the 2
experimental areas. In the experimental site of the Phichit province, the off-season fruit crop
in May 2017 produced from the trees pruned by the treatment 1 and the trees pruned by
the treatment 2 was averagely 8.83 and 8.16 fruits per tree, respectively. Moreover, for the
on-season one, there were averagely 22.8 and 28.1 fruits per tree yielded from the trees
pruned by the treatment 1 and the trees pruned by the treatment 2, respectively. For the
experimental site in the Petchabun province, the off-season fruit crop in May 2017 produced
from both the trees pruned by the treatment 1 and the trees pruned by the treatment 2
was averagely 25.4 fruits per tree. In addition, for the on-season one, there were averagely
40.1 and 43.1 fruits per tree harvested from the trees pruned by the treatment 1 and the
treatment 2, respectively.
In several planting areas for the commercial pummelo production, the great onseason fruit crop is harvested between July and September yearly. This event affects the
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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 offseason 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 between August and September, 2017. These events were present in both the 2
planting areas of the 2 provinces. The off-season and on-season flowering percentages of all
the trees applied by the three treatments were described in details. Furthermore, the offseason and on season fruit yields of those trees were also mentioned.
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บทคัดย่อ
การผลิตส้มโอเป็นการค้าในแหล่งปลูกต่างๆยังพบปัญหาด้านการควบคุมขนาดและรูปทรงของต้นส้ม
โอที่มีอายุมากราว 8 ปีขึ้นไปให้มีความเหมาะสม และเอื้ออานวยต่อการจัดการเขตกรรมและอารักขาพืช จึง
ทาการศึกษาวิธีตัดแต่งเพื่อควบคุมขนาดและทรงพุ่มต้นส้มโอพันธุ์ทองดีอายุ 16 ปี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรพิจิตร อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือน มีนาคม 2559 ปรากฏว่าการวิธี
ตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งตามGAPส้มโอ(control) มีการใช้จ่ายของการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดโรค และแมลง
ศัตรู และปุ๋ย กับส้มโอสูงสุดเท่ากับ 8,233 และ8,488 บาทต่อไร่ต่อปี ในปี2557 และปี2558 ตามลาดับ
ในขณะที่วิธี ตัดแต่งกิ่งทุกยอดให้ มีความสูงของต้น 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้น มีค่าใช้ จ่ายของใช้ส ารเคมีฯ
ดังกล่าวต่าสุด เท่ากับ 6,738 และ 7,445 บาทต่อไร่ต่อปี ในปี2557 และปี2558 ตามลาดับ หลังจากได้รับวิธี
ต่างๆของการตัดแต่งเดือนมิถุนายน 2557 พบว่าต้นส้มโอออกดอกได้ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
2558 โดยต้นที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง ตามGAPส้มโอออกดอกได้สูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 76.7% และ
ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการออกดอกของต้นที่ได้รับวิธีตัดแต่งกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางพุ่มสูง 3.5 และ 2.5
เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร ซึ่งออกดอก เฉลี่ย
เท่ากับ 73.4% และ 72.8%% ตามลาดับ ส่วนต้นส้มโอที่ได้รับ ตัดแต่งทุกกิ่งยอดในแนวระนาบให้มีความสูง
ของต้น 3.5 เมตรเหนือพื้นดินและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร ต้นที่

11

ได้รับการตัดแต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของต้น 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้น และต้นที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งทุกยอด
ให้มีความสูงของต้น 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้น มีการออกดอกน้อยมาก ต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งที่เจริญ
แนวตั้งส่วนกลางพุ่มสูง 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรง
พุ่ม 1 เมตร ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 65.5 ผลต่อต้นและไม่แตกต่างกับผลผลิตที่ได้จากต้นที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งให้
ทรงพุ่มโปร่ง ตามGAPส้มโอ (เฉลี่ย 59.2 ผลต่อต้น) และต้นที่ได้รับวิธี ตัดแต่งกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางพุ่มสูง
2.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร (เฉลี่ย 55.9
ผลต่อต้น) วิธีการตัดแต่งกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางทรงพุ่มสูง 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้าน
กว้างของทรงพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตรเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับต้นส้มโอพันธุ์ทองดีที่มี อายุ
มาก
Abstract
Large canopy size when the pummelo tree ages are more than 8 years becomes
a problem for many planting regions. The study of training and pruning was designed for the
16-year-old Thongdee pummelo trees at Phichit Agricultural Research and Development
Center, Amphoe Muang, Phichit. It was conducted between October, 2013 and March, 2016.
It was found that the greatest costs for the fertilization application and the pest control
were noted from the trees pruned following to the GAP management. There were 8,233 and
8,488 bahts/rai/year in 2014 and 2015, respectively. The lowest costs of 6,738 and 7,445
bahts/rai/year in 2014 and 2015, respectively were evaluated for the trees pruned and
remaining 2.5-meter stems above the trunk base. After the trees were pruned in June, 2014,
the greatest flowering of 76.7% between January and February 2015 was examined on the
trees pruned with the GAP method. Its flowering percentages were not different from those
of the trees pruned by cutting the erect central trunks remaining the 3.5-and the 2.5-meter
stems above the trunk base and the canopies were pruned to operate the 1-meter space
between the trees by 73.4 % and 72.8 %, respectively. The greatest yield of 65.5 fruits/tree
was produced from the trees pruned by cutting the erect central trunks remaining the 3.5meter stem above the trunk base and the canopies were pruned to operate the 1-meter
space between the trees. Similarly, the high yields of 59.2 and 55.9 fruits/tree were obtained
from the trees pruned by the GAP and the trees the trees pruned by cutting the erect
central trunks remaining 2.5-meter stems above the trunk base and the canopies were
pruned to operate the 1-meter space between trees and trees, respectively. Presumably,
the trees pruned by cutting the erect central trunks remaining the 3.5-meter stems above
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the trunk base and the canopies were pruned to operate the 1-meter space between the
trees became available for training the old Thongdee pummelo.
บทนา (Introduction)
ส้มโอเป็นไม้ผลขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อมีอายุมากขึ้นพร้อมขนาดต้นที่โตสูง ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารจัดการสวน การควบคุมต้นส้มโอให้มีความสูงและขนาดเล็กลง เพื่อทาให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการสวน
ลดลงทั้งด้านเขตกรรมและอารักขาพืช ลดการพึ่งพาแรงงานคน มีผลส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตส้มโอให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ
การผลิ ต ไม้ ผ ลเขตร้ อ นในปั จ จุ บั น นั้ น มี ก ารน าเทคนิ ค การตั ด แต่ ง กิ่ ง และการจั ด ทรงต้ น มา
ประยุกต์ใช้(Mohammed and Wilson, 1984) และ นับเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากในการควบคุมการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของต้นไม้ผล(ประทีป, 2540; Elfving, 1988)
อย่ า งไรก็ ต ามการตั ด แต่ ง กิ่ ง เพื่ อ การลดขนาดและควบคุ ม รู ป ทรงต้ น อาจมี ผ ลกระทบต่ อ
ความสามารถในการสร้างกิ่ง ใบ ดอก และผลของส้มโอในรุ่นต่างๆ
การจัดทรงต้นไม้ผล(training) เป็นการจัดโครงสร้างและทิศทางการเจริญเติบโตของกิ่งให้มีความ
แข็งแรง มีรูปทรงเป็นไปตามต้องการเพื่อทรงพุ่มโปร่งแสงแดดส่องผ่านบริเวณภายในพุ่มต้นส่งเสริมพัฒนาการ
ของต้น ตาดอก การเจริญและพัฒนาของผล จะเป็นผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สุมาลี(2551)ศึกษา
วิธีการจัดการทรงพุ่มที่เหมาะสมของลองกอง เพื่อให้มีลักษณะโครงสร้างกิ่งใบกระจายทั่วต้น และสามารถ
ควบคุมความสูงและขนาดทรงพุ่ม พบว่า ทรงพุ่มแบบแจกันหรือเปิดกลางพุ่ม(open center)ช่วยลดขนาดต้น
ง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติจัดการสวนต่างๆมีผลลดต้นทุนการผลิต และสามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิต
ได้ดี แต่ชะลอการออกดอก เป็นเวลา 1 ปี
การทบทวนวรรณกรรม
กวิศร์ และคณะ(2551) รายงานว่าต้นชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ที่ได้รับการปลูกแบบระยะชิด และมี
การควบคุมทรงพุ่มแบบ open center มีแนวโน้มให้ปริมาณ และความหนาแน่นของผลผลิตมากกว่าต้นที่
ได้รับการควบคุมทรงพุ่มแบบ slender spindle, palmette และ Y-trellis
มนตรี(2544)
ศึกษาการตัดแต่งกิ่งเพื่อควบคุมขนาดทรงพุ่มและให้กิ่งยอดใหม่แตกพร้อมกัน
สม่าเสมอก่อนการใช้สารพาโคลบิวทราโซลในมะม่วงพันธุ์เขียวเสวยที่ปลูกในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการตัด
ยอดกิ่งเจริญในปีที่ผ่านมา พบว่าต้นมะม่วงที่ได้รับการตัดแต่งมาก(ตัด100%ของยอดทั้งหมด)ออกดอกเพียง
10% ต้นที่ถูกตัดแต่งปานกลาง(ตัด 40-50%ของยอดทั้งหมด)ออกดอก 20% ในขณะที่ต้นที่ไม่ได้รับการตัด
แต่งกิ่งออกดอก 25%
Yaacob and Tindall(1995) และ Sakdiset et. al.(2000) ได้ทดลองตัดแต่งยอดและตัดแต่ง
ใบในทรงพุ่มมังคุดแบบต่างๆ พบว่า การตัดยอดให้แสงส่องผ่านเข้าไปในทรงพุ่มสามารถช่วยให้มังคุดให้
ผลผลิตสูงและมีการใช้น้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ทั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจากช่วยให้พืชมีการสังเคราะห์แสง
ได้ด(ี กวิศร์, 2546)
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การจัดการสวนที่เหมาะสมเป็นแนวทางของการพัฒนาการผลิตส้มโอที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมด้านการตลาด การนาเทคโนโลยีการการตัดแต่งควบคุมขนาดและรูปทรงที่มีประสิทธิภาพไปศึกษา
ทดสอบประสิทธิภาพกับส้มโอพันธุ์การค้าอื่นรวมทั้งพันธุ์ที่มีการปลูกในสภาพแวดล้อมหรือระบบการปลูกอื่น
จะทาให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสามารถนาไปผสมผสานกับวิทยาการของจัดการด้าน
เขตกรรม อารักขาพืช และ การปฏิบั ติหลั งการเก็บเกี่ยวเพื่อส่ งเสริมการผลิตส้ มโอให้มีคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
การทดลองที่ 1 วิธีการตัดแต่งเพื่อควบคุมขนาดและทรงพุ่มต้นส้มโอในสภาพสวนเก่า
Training and Pruning for Canopy Control in Pummelo in Old Orchard.
วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษากับต้นส้มโอพันธุ์การค้าที่ปลูกด้วยต้นที่ได้รับการขยายพันธุ์ด้วยต้นตอส้มทรอยเยอร์(troyer)
อายุ 14 ปี ระยะปลูกระหว่าง 6-8 × 6-8 เมตร พื้นที่ 4.5 ไร่ โดยมีการปฏิบัติการดูแลรักษาตาม GAP ส้มโอ
วางแผนทดลองแบบRCBD ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี และ4 ซ้า( 2 ต้นเป็น 1ซ้า)
ทาการศึกษากรรมวิธีการตัดแต่งกิ่งแบบต่างๆดังนี้
T1 ตัดแต่งกิ่งหลักที่เจริญตั้งตรงกลางพุ่มต้นสูง 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้าง
ของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร(ภาพ ก)
T2 ตัดแต่งกิ่งหลักที่เจริญตั้งตรงกลางพุ่มต้นสูง 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้าง
ของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร(ภาพ ข)
T3 ตัดแต่งทุกกิ่งยอดในแนวระนาบ ให้มีความสูงของต้น 3.5 เมตรเหนือพื้นดินและตัดแต่งกิ่ง
ด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร(ภาพ ค)
T4 ตัดแต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของต้น 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้น(ภาพ ง)
T5 ตัดแต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของต้น 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้น(ภาพ จ)
T6 ตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งตามGAPส้มโอ(control)(ภาพ ฉ)

ภาพ ก) กรรมวิธีที่1

ภาพ ข) กรรมวิธีที่2
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ภาพ ค) กรรมวิธีที่3

ภาพ ง) กรรมวิธีที่4

ภาพ จ) กรรมวิธีที่5

ภาพ ฉ) กรรมวิธีที่6
ดาเนินการตัดแต่งเพื่อจัดรูปแบบทรงพุ่ม ในเดือนพฤษภาคม โดยกรรมวิธีที่1และ2มีการตัดกิ่ง
ปลายออก(terminal shoots) ทาการตัดแต่งกิ่งตามกรรมวิธีที่1 , 2 ,3 และ6 ปีละครั้ง และตัดแต่งกิ่งตาม
กรรมวิธีที่ 4 และ5 ทุก 3 ปี รวมทั้งมีการตัดแต่งกิ่งภายในทรงพุ่มหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตราวเดือน กันยายน
บันทึกข้อมูล ปริมาตรทรงพุ่ม %แสงผ่านภายในทรงพุ่มที่ระดับยอด กลาง และล่างของพุ่ม การออก
ดอกและติดผล คุณภาพผลผลิต เกรดผล ผลผลิต การเข้าทาลายโดยโรคและแมลงศัตรูพืช และปริมาณการใช้
สารเคมี และสารอื่นๆ
สถานที่ทาการทดลอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2
จ.พิษณุโลก
ระยะเวลา
เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2556 สิ้นสุด เดือนมีนาคม 2559
ผลและอภิปรายผลการวิจัย (Results and Discussion)
(!) การศึกษาปริมาตรทรงพุ่มต้นส้มโอพันธุ์ทองดี ที่ได้รับการตัดแต่ง 6 วิธีการ จากสูตร ปริมาตรทรง
พุ่ม (V) = (H-d/S)¶.(d/2)2+¶(d/2)3. 2/3 Chapman, et al. (1986) ปรากฏว่า ก่อนต้นส้มโอได้รับการตัดแต่งครั้ง
แรก(3พ.ค.2557)มีขนาดทรงพุ่มไม่แตกต่างกัน(ดังตารางที่ 1) หลังจากนั้นในระยะต่างๆของการเจริญและ
พัฒนา หลังได้รับการตัดแต่งแบบต่างๆต้นส้มโอที่ได้รับ การตัดแต่งกิ่งหลักที่เจริญตั้งตรงกลางพุ่มต้นสูง 3.5
เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตรมีขนาดปริมาตร
ทรงพุ่มมากที่สุด(T1) ต้นที่ได้รับตัดแต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของต้น 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้น มีขนาด
ปริมาตรทรงพุ่มน้อยที่สุด(T5) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ปริมาตรทรงพุ่ม (canopy volume)(ลูกบาศก์เมตร)ต้นส้มโอพันธุ์ทองดี ที่ได้รับการตัดแต่ง 6
วิธีการ ในระยะต่างๆ
กรรมวิธี

1 เดือน ก่อนตัดแต่ง 1 เดือน ก่อนตัดแต่ง 1 เดือน ก่อนตัดแต่ง
30 ก.ย.2559
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
T1
66.9 a
75.4 a
74.0 a
71.8 a
T2
63.6 a
74.0 a
57.4 ab
44.5 ab
T3
68.3 a
37.5 b
41.6 bc
37.8 b
T4
60.1 a
47.1 ab
44.8 bc
37.6 b
T5
63.8 a
26.0 b
24.0 c
29.9 b
T6(control)
69.7 a
51.5 ab
51.2 ab
54.2 ab
Cv(%)
7.32
36.4
34.2
39.4
ค่าเฉลียในช่องสดมป์เดียวกันถูกกากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิเคราะห์โดย DMRT
หมายเหตุ ตัดแต่งเดือนมิถุนายน ของทุกปี
กรรมวิธี T1, T2, T3, และT6 ตัดแต่งทุกปี ส่วน T4 และ T5 ตัดแต่งทุก 3 ปี
ปริมาตรทรงพุ่ม (V) = (H-d/S)¶.(d/2)2+¶(d/2)3. 2/3 Chapman, et al. (1986)
V = ปริมาตรของทรงพุ่ม (ม.3)
H = ความสูงของต้น (ม.)
d = เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มเฉลี่ยจาก เหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก (ม.)
S = ความสูงจากพื้นดิน-ชายพุ่มด้านล่าง (ม.)

(2) ค่าใช้จ่ายของการใช้สารเคมี ปรากฏว่า ) วิธตี ัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งตามGAPส้มโอ(control)(กรรมวิธีที่
6) มีการใช้จ่ายของการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดโรค และแมลงศัตรู และปุ๋ย กับส้มโอพันธุ์ทองดีมากที่สุดเท่ากับ
8,233 และ8,488 บาทต่อไร่ต่อปี ในปี2557 และ 2558 ตามลาดับ ในขณะที่วิธีตัดแต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของ
ต้น 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้น มีค่าใช้จ่ายของการใช้สารเคมีฯดังกล่าว เท่ากับ 6,738 และ 7,445 บาทต่อไร่ต่อปี
ในปี2557 และ 2558 ตามลาดับ (ตารางที่ 2) อาจเป็นเพราะต้นที่ได้รับตัดแต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของต้น 2.5
เมตรเหนือโคนลาต้น มีปริมาตรทรงพุ่มต้นเฉลี่ยต่าสุด(ดังตารางที่ 1) สอดคล้องกันกับการศึกษาของ นพ และชัย
พร(2552)ซึ่งรายงานว่าการจัดการทรงพุ่มต้นส้มโอที่ต่างกันมีผลต่อปริมาณการใช้สารเคมีต่อต้น และปริมาตร
ทรงพุ่มต้นส้มโอมีความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้สารเคมี
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ตารางที่ 2 ค่าใช้จ่ายการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดโรค และแมลงศัตรู และปุ๋ย กับส้มโอพันธุ์ทองดี ที่ได้รับการ
ตัดแต่งทรงพุ่ม 6 แบบ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ในปี พ.ศ.2557 และ2558
กรรมวิธี

ค่าใช้จ่าย (บาท/ไร่/ปี)
ปี 2557
ปี 2558

1)ตัดแต่งกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางพุ่มสูง 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่ง
ด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร (T1)

7,539

7,936

2) ตัดแต่งกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางพุ่มสูง 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่ง
ด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร (T2)

7.496

7,808

3) ตัดแต่งทุกกิ่งยอดในแนวระนาบ ให้มีความสูงของต้น 3.5 เมตรเหนือพื้นดินและ
ตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มชี ่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร (T3)

7,659

7,896

4) ตัดแต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของต้น 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้น (T4)

7,422

7,896

5) ตัดแต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของต้น 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้น (T5)

6,738

7,445

6) ตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง ตามGAPส้มโอ(control) (T6)

8,233

8,488

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายไม่รวม ค่าแรงงาน และค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องยนต์พ่นสาร
(3) ปริมาณแสงส่องผ่านภายในทรงพุ่มต้น พบว่า ในปี พ.ศ.2558 ก่อนการได้รับการตัดแต่งกิ่ง (11 พ.ค.
2558) ต้นส้มโอทดลองได้รับปริมาณ ความเข้มของแสงส่องผ่านภายในทรงพุ่มไม่แตกต่างกัน(ดังตารางที่ 3) หลัง
ได้รับการตัดแต่งเดือนมิถุนายน 2558 วิธีการตัดแต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของต้น 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้น (T5) มีผลให้
มีเปอร์เซ็นต์ความเข้มของแสงส่องผ่านภายในทรงพุ่ม สูงสุดหลังได้รับกรรมวิธีเฉลี่ยเท่ากับ 75.2% (11ก.ค.
2558) รองลงมาได้แก่ วิธีตัดแต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของต้น 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้น (T4) และวิธีตัดแต่ง
ทุกกิ่งยอดในแนวระนาบ ให้มีความสูงของต้น 3.5 เมตรเหนือพื้นดินและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มี
ช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร (T3) มีผลให้มีเปอร์เซ็นต์ความเข้มของแสงส่องผ่านภายในทรงพุ่ม หลังได้รับ
กรรมวิธีเฉลี่ยเท่ากับ 69.2% และเฉลี่ยเท่ากับ 67.5% ตามลาดับ(ตารางที่3) ส่วนในปี 2559 ก่อนที่ต้นส้มโอ
จะได้รับกรรมวิธีต่างๆของการตัดแต่งกิ่งมีปริมาณความเข้มของแสงส่องผ่านภายในทรงพุ่มใกล้เคียงกัน (ตาราง
ที่ 3)การตัดแต่งทรงพุ่มอย่างเหมาะสม เพื่อให้แสงส่องผ่านเข้าไปในทรงพุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ใบมีการสังเคราะห์
แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการระบาดของโรคและแมลงบางชนิด (Yaacob and Tindall, 1995)
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ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์ความเข้มของแสงส่องผ่านภายในทรงพุ่ม (canopy light intensity percentages) ต้น
ส้มโอพันธุ์ทองดี ที่ได้รับการตัดแต่ง 6 แบบ (ตัดแต่งเดือนมิถุนายน)
กรรมวิธี
11 พ.ค.2558
11 ก.ค.25581/
11 มี.ค.2559
T1
44.5
55.6 c
40.4 abc
T2
46.6
53.8 c
47.4 ab
T3
46.2
67.5 b
37.5 c
T4
43.4
69.2 ab
39.4 bc
T5
46.7
75.2 a
48.6 a
ns
T6(control)
45.6
56.1 c
42.7 ab
Cv(%)
29.4
4.66
9.17
ค่าเฉลียในช่องสดมป์เดียวกันถูกกากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทรี่ ะดับความเชื่อมั่น 95%
วิเคราะห์โดย DMRT
1/
บันทึกผลหลังตัดแต่งกิ่งต้น 1 เดือน

(4) ต้นส้มโอพันธุ์ทองดี ก่อนได้รับการตัดแต่งตามวิธีต่างๆ 6 แบบในปี พ.ศ.2557 มีปริมาณการออก
ดอกได้ไม่แตกต่างกัน (ดังตารางที่ 4) หลังจากได้รับวิธีต่างๆของการตัดแต่ง (เดือนมิถุนายน 2557) พบว่าต้น
ส้มโอมีการออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมุภ าพันธ์ โดยต้นที่ได้รับวิธี ตัดแต่งกิ่งที่เจริญแนวตั้ง
ส่วนกลางพุ่มสูง 3.5 และ 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรง
พุ่ม 1 เมตร (T1) และ (T2) มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกได้สูง เฉลี่ยเท่ากับ 73.4 และ 72.8 ตามลาดับ ซึ่งไม่
แตกต่างจากการออกดอกของต้น ที่ได้รั บ การตัดแต่งกิ่งให้ ท รงพุ่มโปร่ง ตามGAPส้ มโอ (T6) เฉลี่ ยเท่ากั บ
76.7% (ดังตารางที่ 4) ส่วนต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งหนักได้แก่ ตัดแต่งทุกกิ่งยอดในแนวระนาบ ให้มีความ
สูงของต้น 3.5 เมตรเหนือพื้นดินและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร(T3)
ตัดแต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของต้น 3.5 และ 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้น ( T4 และ T5 ตามลาดับ) มีการออก
ดอกน้อยมากถึงไม่ออกดอกจึงไม่ให้ผลผลิตในปีด้งกล่าว (ดังตารางที่ 4 และ 5) ดรุณี (2551) อธิบายว่า กรณี
ต้นส้มโอที่มีอายุมาก ต้นสูงมาก อาจทาการตัดกิ่งหลักที่มีใบออกทั้งหมด (ตัดหนัก) โดยเหลือความสูงต้นจาก
พื้นดินประมาณ 2 เมตร เพื่อให้มีการแตกกิ่งใหม่ทั้งหมด และได้ต้นที่เตี้ยลง หลังจากตั ดหนัก ส้มโอจะเริ่มแตก
กิ่งใหม่ภายใน 2 สัปดาห์ และเมื่อมีการดูแลรักษากิ่งใบที่แตกใหม่เป็นอย่างดี ในปีที่สองส้มโอจะเริ่มให้ผลผลิต
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ตารางที่ 4 เปอร์เซ็นต์การออกดอก (flowering percentages) ของต้นส้มโอพันธุ์ทองดี ที่ได้รับการตัดแต่ง 6
แบบ ในรอบปีต่างๆที่ทาการศึกษา
กรรมวิธี
ม.ค.- ก.พ.2557
ม.ค.- ก.พ.2558
ม.ค.- ต้นเดือนมี.ค.2559
T1
76.0 a
73.4 a
76.4 a
T2
72.0 a
72.8 a
45.9 b
T3
81.5 a
4.0 b
20.8 c
T4
75.0 a
0b
4.7 d
T5
76.1 a
0b
2.0 d
T6(control)
73.5 a
76.7 a
69.8 a
Cv(%)
19.6
36.8
27.2
ค่าเฉลียในช่องสดมป์เดียวกันถูกกากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทรี่ ะดับความเชื่อมั่น 95%
วิเคราะห์โดย DMRT

(5) การให้ผลผลิต พบว่าในปี 2558 (ปีท2ี่ ของการตัดแต่งกิ่งต้น) ต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งที่เจริญ
แนวตั้งส่วนกลางพุ่มสูง 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรง
พุ่ม 1 เมตร (T1) ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด จานวน 65.5 ผลต่อต้น และไม่แตกต่างกับผลผลิตที่ได้จากต้นที่ได้รับ
การตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง ตามGAPส้มโอ(control) (T6)(ผลผลิตเฉลี่ยจานวน 59.2 ผลต่อต้น) และต้นที่
ได้รับวิธีตัดแต่งกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางพุ่มสูง 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้น
ให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร (T2) (ผลผลิตเฉลี่ยจานวน 55.9 ผลต่อต้น) แตกต่างจากต้นที่ได้รับวิธี ตัด
แต่งทุกกิ่งยอดในแนวระนาบ ให้มีความสูงของต้น 3.5 เมตรเหนือพื้นดินและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้
มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร (T3)ให้ผลผลิตเฉลี่ยจานวน 29.5 ผลต่อต้น และต้นที่ได้รับตัดแต่งกิ่งทุกยอด
ให้มีความสูงของต้น 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้น (T4).ให้ผลผลิตเฉลี่ยจานวน 19.7 ผลต่อต้น ในขณะที่ต้นที่
ได้รับวิธีตัดแต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของต้น 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้น (T5)ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่าสุดจานวน
3.08 ผลต่อต้น(ดังตารางที่ 5 )
ในทานองเดียวกันการให้ผลผลิตได้ของส้มโอที่ได้รับการตัดแต่ง 6 แบบดังกล่าว ในปี 2559 พบว่าต้น
ที่ได้รับT1, T6 และ T2 มีผลผลิตเฉลี่ยไม่แตกต่างกันจานวน 34.3, 34.1 และ 28.2 ผลต่อต้นตามลาดับ
รองลงมาได้แก่ต้นที่ได้รับ T3 และ T4 มีผลผลิตเฉลี่ย จานวน 18.1 และ 13.6 ผลต่อต้น และต้นที่ได้รับT5ให้
ผลผลิตต่าสุดเฉลี่ยจานวน 5.5 ผลต่อต้น(ดังตารางที่ 5 )
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ตารางที่ 5 ผลผลิต (จานวนผล ต่อต้น) ของต้นส้มโอพันธุ์ทองดี ที่ได้รับการตัดแต่ง 6 แบบ ในปีที่ 2 (พ.ศ.
2558) และ ปีที่3 (พ.ศ.2559)
กรรมวิธี
ปีที่ 2 (พ.ศ.2558)
ปีท3ี่ (พ.ศ.2559)
หมายเหตุ
T1
65.5 a
34.3 a
ในรอบปีที่1(พ.ศ.2557)
ผลผลิตไม่นามาเปรียบเทียบ
T2
55.9 a
28.2 ab
กันได้เนื่องจากต้นทดลอง
T3
29.5 b
18.1 bc
ได้รับกรรมวิธีตัดแต่งเดือน
T4
19.7 c
13.6 cd
มิถุนายน 2557ตามแผนการ
T5
3.08 c
5.5 d
ทดลอง
T6(control)
59.2 a
34.1 a
Cv(%)
41.1
30.6
ค่าเฉลียในช่องสดมป์เดียวกันถูกกากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทรี่ ะดับความเชื่อมั่น 95%
วิเคราะห์โดย DMRT

(6) จากการศึกษาผลส้มโอที่แก่เก็บเกี่ยวได้ในปิที่ 2 (พ.ศ.2558) จากต้นส้มโอพันธุ์ทองดี ที่ได้รับการ
ตัดแต่ง 6 แบบ ปรากฏว่า ผลผลิตส้มโอดังกล่าว มีน้าหนักเฉลี่ยระหว่าง 1.24 - 1.42 กิโลกรัมต่อ 1 ผล เส้น
รอบวงของผลเฉลี่ย 39.0 – 39.5 เซ็นติเมตร ความหนาเปลือกผลเฉลี่ย 1.23 – 1.42 เซ็นติเมตร จานวนกลีบผล
เฉลี่ย 13.5 – 13.9 กลีบ และ%ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ (% total soluble solids) เฉลี่ย10.9 – 11.8
o
Brix (ดังตารางที่ 6) สอดคล้องกับผลการศึกษาการตัดแต่งกับต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของ นพ และ ชัยพร
(2552) พบว่า การตัดแต่งกิ่งต้นแบบต่างๆไม่มีผลต่อ ความหนาเปลือก จานวนกลีบ และ %ปริมาณของแข็งที่
ละลายน้าได้
ตารางที่ 6 ลักษณะคุณภาพผลของส้มโอพันธุ์ทองดี ที่ได้รับการตัดแต่ง 6 แบบ ในปีที่ 2 (พ.ศ.2558)
กรรมวิธี

น้าหนักเฉลี่ย เสันรอบวง
ความหนา
1ผล
ผลเฉลี่ย เปลือกผลเฉลี่ย
(กิโลกรัม) (เซ็นติเมตร) (เซ็นติเมตร)

จานวน
กลีบผล
เฉลี่ย

%ปริมาณ
ของแข็งที่
ละลายน้าได้ (%
total soluble
solids
11.8
11.5
11.7
10.9

T1
1.42
39.5
1.23
13.5
T2
1.28
39.5
1.40
13.5
T3
1.40
39.0
1.42
13.9
T4
T5
T6(control)
1.24
39.0
1.40
13.8
ข้อมูลจากค่าเฉลี่ยผลส้มโอจานวน 3 ผลในระยะแก่เก็บเกี่ยวได้ เดือน สิงหาคม 2558
ผลผลิตในปีที่ 3 (พ.ศ.2559)เมื่อสิน้ สุดการศึกษายังไม่แก่เก็บเกี่ยวได้ จึงไม่มีข้อมูลคุณภาพ

หมายเหตุ

ไม่มผี ลผลิต
ไม่มผี ลผลิต

20

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)
จากการศึกษาวิธีการตัดแต่งเพื่อควบคุมขนาดและทรงพุ่มต้นส้มโอในสภาพสวนเก่า ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพิจิตร อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ปรากฏผลดังนี้
1)
หลังได้รับการตัดแต่งแบบต่างๆต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งหลักที่เจริญตั้งตรงกลางพุ่มต้น
สูง 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตรมีขนาด
ปริมาตรทรงพุ่มมากที่สุด ต้นที่ได้รับตัดแต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของต้น 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้นมีขนาด
ปริมาตรทรงพุ่มน้อยที่สุด
2)
การวิธี ตัดแต่งกิ่งให้ ทรงพุ่มโปร่งตามGAPส้ มโอ(control) มีการใช้จ่ายของการใช้ส ารเคมี
ป้องกันกาจัดโรค และแมลงศัตรู และปุ๋ย กับส้มโอพันธุ์ทองดีมากที่สุดเท่ากับ 8,233 และ8,488 บาทต่อไร่ต่อ
ปี ในปี2557 และ 2558 ตามลาดับ ในขณะที่วิธีตัดแต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของต้น 2.5 เมตรเหนือโคนลา
ต้น มีค่าใช้จ่ายของใช้สารเคมีฯดังกล่าว เท่ากับ 6,738 และ 7,445 บาทต่อไร่ต่อปี ในปี2557 และ 2558
ตามลาดับ
3)
หลังจากได้รับวิธีต่างๆของการตัดแต่ง (เดือนมิถุนายน 2557) พบว่าต้นที่ได้รับวิธีตัดแต่งกิ่งที่
เจริญแนวตั้งส่วนกลางพุ่มสูง 3.5 และ 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มี
ช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร และ มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกได้สูง เฉลี่ยเท่ากับ 73.4 และ 72.8 ตามลาดับ
ซึ่งไม่แตกต่างจากการออกดอกของต้นที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง ตามGAPส้มโอ เฉลี่ยเท่ากับ
76.7% ส่วนต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งหนัก มีการออกดอกน้อยมากถึงไม่ออกดอก
4)
ในปี 2558 ต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางพุ่มสูง 3.5 เมตรเหนือโคน
ลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร (T1) ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด
จานวน 65.5 ผลต่อต้น และไม่แตกต่างกับผลผลิตที่ได้จากต้นที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง ตามGAPส้ม
โอ(control) (ผลผลิตเฉลี่ยจานวน 59.2 ผลต่อต้น) และต้นที่ได้รับวิธี ตัดแต่งกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางพุ่มสูง
2.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร (ผลผลิตเฉลี่ย
จานวน 55.9 ผลต่อต้น) แตกต่างจากต้นที่ได้รับวิธี ตัดแต่งทุกกิ่งยอดในแนวระนาบ ให้มีความสูงของต้น 3.5
เมตรเหนือพื้นดินและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร ให้ผลผลิตเฉลี่ย
จานวน 29.5 ผลต่อต้น และต้นที่ได้รับตัดแต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของต้น 3.5 และ 2.5 เมตรเหนือโคนลา
ต้น (T4).ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่าสุดจานวน 19.7 และ3.08 ผลต่อต้น ตามลาดับ
5)
การตัดแต่งกิ่งต้นแบบต่างๆไม่มีผลต่อเส้นรอบวงของผล ความหนาเปลือก จานวนกลีบ และ
%ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้
6)
วิธีการตัดแต่งกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางทรงพุ่มสูง 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่ง
ด้านกว้างของทรงพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตรเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับต้นส้มโอพันธุ์ทองดี ที่มี
อายุมาก และสามารถนาไปศึกษาและปรับใช้เทคโนโลยีการจัดการทรงต้นกับส้มโอพันธุ์การค้าต่างๆ และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรนาไปใช้ในจัดการสวนส้มโอในสภาพสวนเก่าเพื่อการผลิตเป็นการค้าได้ยั่งยืน
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7)
ควรมีงานวิจัยต่อกับสภาพสวนอายุมากด้วยการตัดแต่งแบบกึ่งทาสาว (semi-rejuvenile)
โดยตัดแต่งสลับกิ่งเว้นกิ่งเพื่อลดทรงพุ่มที่ความสูงต้นระดับต่างๆในปีแรก และตัดแต่งกิ่งที่เว้นในปีที่สอง
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ภาคผนวก (ถ้ามี) (Appendix)**

(ก)

(ข)

(ภาพ ก) ต้นได้รับวิธตี ัดแต่งกิ่งหลักที่เจริญตั้งตรงกลางพุ่มต้นสูง 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้น
ให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร
(ภาพ ข) ต้นได้รับวิธตี ัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งตามGAPส้มโอ

(ต)

(ง)

(ภาพ ค) ต้นได้รับวิธตี ัดแต่งทุกกิง่ ยอดในแนวระนาบ ให้มีความสูงของต้น 3.5 เมตรเหนือพื้นดินและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของ
พุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร
(ภาพ ง) ต้นได้รับวิธีตดั แต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของต้น 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้น

(จ)

(ฉ)

(ภาพ จ) ต้นได้รับวิธตี ัดแต่งกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางพุ่มสูง 2.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มี
ช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร
(ภาพ ฉ) ต้นได้รับวิธตี ัดแต่งกิ่งทุกยอดให้มีความสูงของต้น 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้น
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ตอนล่าง(จ.พิจิตร และ จ.เพชรบูรณ์)
Trial on technology for controlling tree canopy size and form of old
pummelo orchard at low northern region (Phichit and Petchabun
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คาสาคัญ (Key words)
การจัดการทรงพุ่ม (canopy management) สวนเก่าอายุมาก (old orchard) ส้มโอพันธุ์ขาวน้าผึ้ง
(Khao Nampuoeng pummelo) ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา (Khao Tangkwa pummelo)
บทคัดย่อ
การผลิตส้มโอเป็นการค้าในแหล่งปลูกต่างๆเกษตรกรยังประสบปัญหาด้านการจัดการทรงพุ่ม
ของต้นส้ มโอที่มีอายุ มากตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปให้ มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลต่อการลงทุน ปฏิบัติจัดการสวน จึง
ทาการศึกษาทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมขนาดและทรงพุ่มต้นส้มโอสวนเก่าที่มีอายุมากในภาคเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทย โดยศึกษากับต้นส้มโอพันธุ์ขาวน้าผึ้ง อายุ 12 ปีในแหล่งปลูกจังหวัดพิจิตร และส้มโอพันธุ์ขาว
แตงกวา อายุ 12 ปีในแหล่งปลูกจังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มต้นเดือนเมษายน 2559 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2560
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โดยทาการทดสอบวิธีตัดแต่งส่วนกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางทรงพุ่มสูง 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่ง
ด้านกว้างของทรงพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร (กรรมวิธีที่ 1) เปรียบเทียบกับวิธีการตัดแต่งกิ่ง
ของเกษตรกรตามแต่ละท้องถิ่น (วิธีเปรียบเทียบ) (กรรมวิธีที่ 2) และทาการตัดแต่งกิ่ง ระหว่างปลายเดือน
กรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม 2559 ปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์การออกดอกระหว่างต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่ง
ตามกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งตามกรรมวิธีที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทั้งเดือน
พฤศจิกายน 2559 (นอกฤดู) และเดือนมกราคม 2560 (ในฤดู) ซึ่งพบทั้ง 2 พื้นที่ทดลองดังกล่าว ในพื้นที่
ทดลองจังหวัดพิจิตร ผลผลิตรุ่นนอกฤดู (เดือนพฤษภาคม 2560) ของต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธี
ที่ 1 และ ต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 2 เฉลี่ย 8.83 และ 8.16 ผลต่อต้น ตามลาดับ และต้นส้ม
โอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1 และต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 2 ให้ผลผลิตรุ่นในฤดู
(เดือนสิงหาคม 2560) เฉลี่ย 22.8 และ 28.1 ผลต่อต้น ตามลาดับ ในพื้นที่ทดลองจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิต
รุ่นนอกฤดู (เดือนพฤษภาคม 2560) ของต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอที่ได้รับการ
ตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 2 เฉลี่ย 25.4 และ 25.4 ผลต่อต้น ตามลาดับ นอกจากนี้ต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตาม
กรรมวิธีที่ 1 และต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 2 ให้ผลผลิตรุ่นในฤดู (เดือนสิงหาคม 2560) เฉลี่ย
40.1 และ 43.1 ผลต่อต้น ตามลาดับ
Abstract
The canopy management of the more than 8–year-old pummelo tree become a
problem in many planting areas. This event causes a negative impact on an investment in
the orchard management for the farmers. The trial on the tree canopy size and shape
control technology was operated on the farmer orchards at the lower north region of
Thailand. The study was conducted for the 12-year-old trees of the Khao Nampuoeng
pummelo for the planting site in the Phichit province and the 12-year-old trees of the Khao
Tangkwa pummelo for the planting site in the Petchabun province. The experiment was
established between April 2016 and September 2017. The treatment 1 trees were pruned by
cutting the erect central trunks remaining 3.5-meter stem above the trunk base and the
canopies were pruned to have the 1-meter space between the trees. For the treatment 2,
the control trees were pruned following to the farmer method at the two experimental
areas for a comparison. The treatments were applied to the trees between late July and
early August 2016. It was found that there was no difference in the flowering percentages
between the trees pruned by the 2 treatments. Flowering occurred in both November 2015
(off-season) and January 2017 (on-season). The similar flowering capacity between the 2
pruned treatment trees was shown at both the 2 experimental areas. In the experimental
site of the Phichit province, the off-season fruit crop in May 2017 produced from the trees
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pruned by the treatment 1 and the trees pruned by the treatment 2 was averagely 8.83 and
8.16 fruits per tree, respectively. Moreover, for the on-season one, there were averagely 22.8
and 28.1 fruits per tree yielded from the trees pruned by the treatment 1 and the trees
pruned by the treatment 2, respectively. For the experimental site in the Petchabun
province, the off-season fruit crop in May 2017 produced from both the trees pruned by the
treatment 1 and the trees pruned by the treatment 2 was averagely 25.4 fruits per tree. In
addition, for the on-season one, there were averagely 40.1 and 43.1 fruits per tree harvested
from the trees pruned by the treatment 1 and the treatment 2, respectively.
บทนา (Introduction)
ส้มโอเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการส่งออก เนื่องจากเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในการ
บริโภคและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง คลาดจึงมีความต้องการสูงและต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการปลูกส้มโอกันเป็น
การค้าแพร่กระจายไปสู่แหล่งปลูกไม้ผลตามภูมิภาคต่างๆ แต่เกษตรกรประสบปัญหาการขาดคาแนะนาการใช้
เทคโนโลยีของการตัดแต่งกิ่ง เพื่อควบคุมขนาดและรูปทรงต้นที่เหมาะสมต่อการจัดการทั้งด้านการเขตกรรม
อื่น การอารักขาพืช และ พันธุ์ปลูก
นอกจากการเตรียมต้นพันธุ์ และการปลูกแล้ว การจัด การสวนเพื่อการผลิตส้มโอเป็นการค้าใน
แหล่งปลูกต่างๆยังพบปัญหาด้านการควบคุมขนาดและรูปทรงของต้นส้มโอที่มีอายุราว 5 ปีขึ้นไปให้มีความ
เหมาะสม สะดวกและเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติจัดการเขตกรรมและอารักขาพืช คาแนะนาเรื่องการตัดแต่งกิ่ง
ทั่วไป ได้แก่กิ่งกระโดง กิ่งเป็นโรค กิ่งแห้ง กิ่งมุมแคบ กิ่งบิดไขว้ ซึ่งมุ่งเน้นให้ทรงพุ่มโปร่ง ถึงแม้ว่ามีระยะปลูก
6×6, 6×7 และ 6×8 เมตรเมื่อต้นส้มโอเจริญเติบโตจนมีอายุ 8 ปีขึ้นไปทรงพุ่มเจริญเบียดชิดกันหรือซ้อนกัน มี
ผลให้ส่วนยอดกลางลาต้นเจริญสูงขึ้นในแนวดิ่ง ซึ่งนอกจากจะแก่งแย่งอาหารแล้วยั งบังแสงบริเวณส่วนล่าง
ของทรงพุ่ม ส่วนของกิ่งต้นที่ออกดอกและให้ผลผลิตได้จึงอยู่บริเวณส่วนบนของต้นซึ่งสูงยากต่อการปฏิบัติ
จัดการต่างๆ ขณะเดียวกันส่วนของพุ่มทางด้านแนวกว้างยังเจริญซ้อนทับกัน ทาให้ได้รับแสงไม่ทั่วถึงเป็นผลให้
ส่วนล่างของทรงพุ่มสูญเสียพื้นที่ในการให้ผลผลิต ผลผลิตต่าและขาดคุณภาพจึงเป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษา
และการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการสวนได้แก่ การใช้วัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์
แรงงาน สารเคมีเกษตร ฯลฯ ในการดาเนินการผลิตส้มโอคุณภาพเป็นการค้าที่มีประสิทธิภาพ
การทบทวนวรรณกรรม
Yaacob and Tindall (1995) และ Sakdiset et. al. (2000) ได้ทดลองตัดแต่งยอดและตัดแต่ง
ใบในทรงพุ่มมังคุดแบบต่างๆ พบว่า การตัดยอดให้แสงส่องผ่านเข้าไปในทรงพุ่มสามารถช่วยให้มังคุดให้
ผลผลิตสู งและมีการใช้น้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ทั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจากการส่ งเสริมให้ พืชมีการ
สังเคราะห์แสงได้ดี (กวิศร์, 2546)
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การผลิ ต ไม้ ผ ลเขตร้ อ นในปั จ จุ บั น นั้ น มี ก ารน าเทคนิ ค การตั ด แต่ ง กิ่ ง และการจั ด ทรงต้ น มา
ประยุกต์ใช้(Mohammed and Wilson, 1984) และนับเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากในการควบคุมการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของต้นไม้ผล (ประทีป, 2540; Elfving, 1988)
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
ดาเนินการทดสอบตามสภาพพื้นที่ทดลอง
กรรมวิธีที่ 1 การใช้เทคนิคการตัดแต่งส่วนกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางพุ่มสูง 3.5 เมตรเหนือโคนลา
ต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร
กรรมวิธีที่ 2 การตัดแต่งกิ่งของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น(วิธีเปรียบเทียบ)
กรรมวิธีที่ 1 และ 2 มีการดาเนินการในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมในปีต่างๆ
ที่ศึกษา โดยมีการเตรียมต้นส้มโอพันธุ์การค้าให้พร้อมล่วงหน้าก่อนการทดลอง 1 ปีและเริ่มดาเนินการใน
ปีงบประมาณ2559เป็นปีแรก
- วิธีปฏิบัติการทดลอง
1. เลือกพื้นที่ทดลอง สวนเกษตรกร จังหวัดละ 10 รายๆละ 1 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่
2. การปฏิบัติจัดการสวนทั่วไปตามคาแนะนา GAP ส้มโอ
3. ดาเนินการทดสอบตามแผนการทดลอง
รวมทั้งมีการตัดแต่งกิ่งภายในทรงพุ่มหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตราวเดือนสิงหาคม-กันยายน
- การบันทึกข้อมูล
- การออกดอกและติดผล คุณภาพผลและปริมาณของผลผลิตรุ่นต่างๆในรอบปี
- ประเมินความยอมรับของเกษตรกร
- ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา
- เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
เริ่มต้น เดือนเมษายน 2559 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2560
สถานที่ทาการทดลอง
แหล่งสวนส้มโอเกษตรกร อ.โพธิ์ประทับช้าง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร จ.พิจิตร
แหล่งสวนเกษตรกร อ.หล่มสัก และศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Results and Discussion)
จากการศึกษาการตอบสนองในการออกดอกและให้ผลผลิตของต้นส้มโอต่อวิธีการตัดแต่งกิ่ง 2
กรรมวิธี ณ สวนส้มโอของเกษตรกร อ.โพธิ์ประทับช้าง และ อ.เมือง จ.พิจิตร และสวนส้มโอของเกษตรกร
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ปรากฏผลดังต่อไปนี้
(1) การออกดอก
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การออกดอกระหว่างต้นส้มโอที่ได้รับวิธี ตัดแต่งส่วนกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางพุ่มสูง 3.5 เมตร
เหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร (กรรมวิธีที่ 1) และ
ต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งของเกษตรกร (วิธีเปรียบเทียบ) (กรรมวิธีที่ 2) ไม่มีความแตกต่างกันของ
เปอร์เซ็นต์การออกดอกทั้งนอกฤดู และในฤดู ซึ่งพบทั้งในแหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร และ แหล่งปลูก จังหวัด
เพชรบูรณ์ (ดังตารางที่ 1)
(1.1) แหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร
การออกดอกนอกฤดู ของต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1 เฉลี่ย 7.15% ซึ่งไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ กับการออกดอกนอกฤดูของต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งตามกรรมวิธีที่ 2 เฉลี่ย 5.64% (ดัง
ตารางที่ 1) นอกจากนี้ยังพบว่าการออกดอกในฤดูที่ตามมา ของต้นส้มโอที่ได้รับวิธี ตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1
เฉลี่ย 63.9% ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการออกดอกในฤดูของต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 2
เฉลี่ย 62.5% (ดังตารางที่ 1)
(1.2) แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์
ในทานองเดียวกัน การออกดอกนอกฤดู ของต้นส้มโอที่ได้รับ การตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1 เฉลี่ย
34.8% ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับการออกดอกนอกฤดูของต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่ง ตามกรรมวิธีที่ 2
เฉลี่ย 36.5% (ดังตารางที่ 1) และพบว่าการออกดอกในฤดูที่ตามมา ของต้นส้มโอที่ได้รับ การตัดแต่งตาม
กรรมวิธีที่ 1 เฉลี่ ย 50.8% ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ การออกดอกของต้นส้ มโอที่ได้รับการตัดแต่ง ตาม
กรรมวิธีที่ 2 เฉลี่ย 52.9% (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การออกดอก ของต้นส้มโอที่ได้รับวิธีการตัดแต่งกิ่งที่ใช้ทดสอบ และการตัดแต่งกิ่งของ
เกษตรกรในแหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร และ แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมวิธี
เปอร์เซ็นต์การออกดอก
แหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร
แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์
1/
2/
นอกฤดู
ในฤดู
นอกฤดู1/
ในฤดู2/
1) ตั ด แต่ ง ส่ ว นกิ่ ง ที่ เ จริ ญ แนวตั้ ง 7.15 a
63.9 a
34.8 a
50.8 a
ส่ ว นกลางพุ่มสู ง 3.5 เมตร
เหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่ง
ด้ า น ก ว้ า ง ข อ ง พุ่ ม ต้ น ใ ห้ มี
ช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร
2) ตั ดแต่ งกิ่ ง ของเกษตรกรในแต่ 5.64 a
62.5 a
36.5 a
52.9 a
ละท้องถิ่น (วิธีเปรียบเทียบ)
ค่าเฉลียในช่องสดมป์เดียวกันถูกกากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์โดย t-test
1/
2/

เดือนพฤศจิกายน 2559
เดือนมกราคม 2560
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เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการให้กรรมวิธีของการตัดแต่งได้ เพียง 1 ครั้งในรอบปี
ของการให้ผลผลิต (ปี 2559-2560) โดยทาการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1 และ กรรมวิธีที่ 2 (วิธีเปรียบเทียบ)
ดังกล่าว กับต้นส้มโอ ณ แปลงทดลองสวนเกษตรกร จังหวัดพิจิตร ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2559 และ
แปลงทดลองสวนเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วงเดือนสิงหาคม 2559 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต และต้นส้มโอ
ต้องได้รับการบารุงดูแลรักษาเพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของต้น นอกจากการใส่ปุ๋ย และการอารักขาพืชแล้ว
การตัดแต่งกิ่งมีความสาคัญเพื่อให้แสงแดดส่องได้ทั่วทรงพุ่ม และกระตุ้นให้รากเจริญเติบโตมากขึ้นทาให้ดูด
น้าและธาตุอาหารได้ดีเกิดความสมดุลย์ระหว่างธาตุอาหารในต้นส้มโอ มีการสร้างกิ่งใบใหม่อย่างสม่าเสมอ
ซึ่งจะเป็นกิ่งที่สร้างดอกและผลได้ในฤดูถัดไป (ดรุณี, 2551)
การตอบสนองทางการออกดอกของต้นส้มโอต่อกรรมวิธีของการตัดแต่งกิ่งทั้งสองกรรมวิธีนั้น
คล้ายกันและใกล้เคียงกัน ในแหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร และแหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่า วคือต้นส้มโอ
สามารถออกดอกได้ 2 ระยะเวลา(รุ่น)คือ เดือนเดือนพฤศจิกายน 2559 (รุ่นนอกฤดู) และเดือนมกราคม
2560 (รุ่นในฤดู) และแต่ละรุ่นดังกล่าว ต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอที่ได้รับ
การตัดแต่งกิ่งตามกรรมวิธีที่ 2 มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ดังตารางที่ 1) อาจเป็น
เพราะลักษณะและขนาดทรงพุ่มต้นจากการเจริญและพัฒนาของกิ่งใบใหม่ของต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่ง
ตามกรรมวิธีที่ 1 และต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 2 ใกล้เคียงกัน และทรงพุ่มเจริญถึงกันมีชาย
พุ่มบางส่วนซ้อนทับกันมากขึ้นเนื่องจากต้นมีอายุราว 11 ปีและมีระยะปลูก 6 × 7 เมตร
(2) ผลผลิต (จานวนผลต่อต้น)
(2.1) แหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร
ต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1 ให้ผลผลิตรุ่นนอกฤดูจานวนเฉลี่ย 8.83 ผลต่อต้น
และไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับผลผลิตรุ่นนอกฤดูของต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งตามกรรมวิธีที่ 2 จานวน
เฉลี่ย 8.16 ผลต่อต้น (ดังตารางที่ 2) นอกจากนี้ยังพบว่าต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1 ให้
ผลผลิตรุ่นในฤดูจานวนเฉลี่ย 22.8 ผลต่อต้น และไม่แตกต่างกันทางสถิติกับผลผลิตรุ่นในฤดูของต้นส้มโอที่
ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 2 จานวนเฉลี่ย 28.1 ผลต่อต้น (ดังตารางที่ 2)
(2.2) แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์
ในทานองเดียวกัน การให้ผลผลิตรุ่น นอกฤดู ของต้นส้มโอที่ได้รับ การตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1
จานวนเฉลี่ย 25.4 ผลต่อต้น ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับผลผลิตนอกฤดูของต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่ง
ตามกรรมวิธีที่ 2 จานวนเฉลี่ย 25.4 ผลต่อต้น (ดังตารางที่ 2) และพบว่าผลผลิตในฤดูที่ตามมา ของต้นส้มโอ
ที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1 จานวนเฉลี่ย 40.1 ผลต่อต้น และไม่แตกต่างกันทางสถิติกับผลผลิตของ
ต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 2 จานวนเฉลี่ย 43.1 ผลต่อต้น (ดังตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ผลผลิต(จานวนผลต่อต้น) ของต้นส้มโอที่ได้รับวิธีการตัดแต่งกิ่งที่ใช้ทดสอบ และการตัดแต่งกิ่ง
ของเกษตรกรในแหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร และ แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมวิธี
ผลผลิต(จานวนผลต่อต้น)
แหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร
แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์
1/
2/
นอกฤดู
ในฤดู
นอกฤดู1/
ในฤดู2/
1) ตั ด แต่ ง ส่ ว นกิ่ ง ที่ เ จริ ญ แนวตั้ ง 8.83 a
22.8 a
25.4 a
40.1 a
ส่ ว นกลางพุ่มสู ง 3.5 เมตร
เหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่ง
ด้ า น ก ว้ า ง ข อ ง พุ่ ม ต้ น ใ ห้ มี
ช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร
2) ตั ดแต่ งกิ่ ง ของเกษตรกรในแต่ 8.16 a
28.1 a
25.4 a
43.1 a
ละท้องถิ่น (วิธีเปรียบเทียบ)
ค่าเฉลียในช่องสดมป์เดียวกันถูกกากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์โดย t-test
1/
2/

เดือนพฤษภาคม 2560
เดือนสิงหาคม 2560

การให้ ผ ลผลิ ต ได้ ข องต้ น ส้ ม โอที่ ไ ด้ รั บ การตั ด แต่ ง ตามกรรมวิ ธี ที่ 1 และกรรมวิ ธี ที่ 2 (วิ ธี
เปรียบเทียบ)ของแหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร และ แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความคล้ายคลึงกัน และ
ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ต้นส้มโอสามารถให้ผลผลิตได้ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 คือเดือนพฤษภาคม 2560 (นอกฤดู)
และรุ่นที่ 2 คือเดือนสิงหาคม 2560 (ในฤดู) ซึ่งพบว่าผลผลิต (จานวนผลเฉลี่ยต่อต้น) ภายในแต่ละรุ่น ของ
ต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ น่าจะเป็น
เพราะต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งทั้งสองแบบดังกล่าวมีขนาดทรงพุ่มใกล้เคียงกัน และมีแสงแดดที่ผ่าน
เข้าในทรงพุ่มได้ไม่แตกต่างกัน นพ และชัยพร (2552)รายงานการศึกษารูปแบบของการจัดการทรงพุ่มที่
เหมาะสมกับ ส้ มโอพบว่าการตัดแต่งกิ่งเปิดส่ ว นยอดกว้าง 1 เมตรและตัดปลายกิ่งทุกต้นให้ มีช่องว่า ง
ระหว่างต้น 1 เมตรทาให้แสงส่องผ่านภายในทรงพุ่มได้มาก มีผลลดต้นทุนการพ่นสารเคมี และทาให้ได้ผล
ผลิตที่มีคุณภาพมาก มนตรี (2544) รายงานการศึกษาการตัดแต่งทรงพุ่มต้นมังคุดพบว่าระยะปลูกและ
ขนาดทรงพุ่มมีผลต่อการให้ผลผลิต สวนที่มีระยะปลูกห่างต้นที่ไม่ได้รับการตัดแต่งและมีขนาดทรงพุ่มใหญ่
กว่ามีจานวนผลต่อต้นมากกว่าต้นที่ได้รับการตัดแต่งและมีขนาดทรงพุ่มเล็กกว่า
เนื่องจากการศึกษานี้ดาเนินงานได้เพียง 1 รอบปีของการให้ผลผลิตได้ จึงเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น
ในการจัดการทรงพุ่มต้นส้มโอในสภาพสวนอายุมาก(ราว 12 ปี) และเป็นต้นที่ปลูกด้วยกิ่งตอน ที่ระยะปลูก
6×6 และ 6×7 เมตร บนพิ้นที่ดอน ควรมีการวิจัยรูปแบบชองการตัดแต่งเพื่อลดขนาดทั้งความสูงต้นและ
ความกว้างทรงพุ่มหรือทาสาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนผลิตส้มโอคุณภาพเป็นการค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง
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สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)
จากการศึกษาการตอบสนองในการออกดอกและให้ผลผลิตของต้นส้มโอต่อวิธีการตัดแต่งกิ่ง 2
กรรมวิธี ณ สวนส้มโอของเกษตรกร อ.โพธิ์ประทับช้าง และ อ.เมือง จ.พิจิตร และสวนส้มโอของเกษตรกร
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ สรุปผลดังต่อไปนี้
(1) การออกดอกระหว่างต้นส้มโอที่ได้รับวิธี ตัดแต่งส่วนกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางพุ่มสูง 3.5
เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร (กรรมวิธีที่ 1)
และ ต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งของเกษตรกร (วิธีเปรียบเทียบ) (กรรมวิธีที่ 2) ไม่มีความแตกต่างกันของ
เปอร์เซ็นต์การออกดอกทั้งเดือนพฤศจิกายน 2559 (นอกฤดู) และเดือนมกราคม 2560 (ในฤดู) ซึ่งพบทั้งใน
แหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร และ แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์
(2) ในแหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร ผลผลิตรุ่นนอกฤดูของต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่
1 จานวนเฉลี่ย 8.83 ผลต่อต้น และไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับผลผลิตรุ่นนอกฤดูของต้นส้มโอที่ได้รับการ
ตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 2 จานวนเฉลี่ย 8.16 ผลต่อต้น และต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1 ให้
ผลผลิตรุ่นในฤดูจานวนเฉลี่ย 22.8 ผลต่อต้น ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งกิ่ง
ตามกรรมวิธีที่ 2 .ให้ผลผลิตรุ่นในฤดูจานวนเฉลี่ย 28.1 ผลต่อต้น
(3) ในแหล่ ง ปลู ก จั ง หวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิ ตรุ่น นอกฤดู ข องต้นส้ ม โอที่ได้รั บการตัด แต่ง ตาม
กรรมวิธีที่ 1 จานวนเฉลี่ย 25.4 ผลต่อต้น และเท่ากันกับผลผลิตรุ่นนอกฤดูของต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่ง
ตามกรรมวิธีที่ 2 จานวนเฉลี่ย 25.4 ผลต่อต้น และต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งตามกรรมวิธีที่ 1 ให้ผลผลิต
รุ่นในฤดูจานวนเฉลี่ย 40.1 ผลต่อต้น ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับต้นส้มโอที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งตาม
กรรมวิธีที่ 2 .ให้ผลผลิตรุ่นในฤดูจานวนเฉลี่ย 43.1 ผลต่อต้น
(4) ควรมีการศึกษาการควบคุมขนาดทรงพุ่มส้ม โอในสภาพสวนอายุมาก เพื่อให้ต้นส้มโอมีการ
เจริญและพัฒนาทั้งลาต้น กิ่งและใบ มีความสมบูรณ์ สามารถออกดอก ติดผล และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ส่งเสริมการผลิตเป็นการค้าใด้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ควรมีการศึกษาการปลูกด้วยต้นตอ
การตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มในระยะต่างๆหลังปลูก และสัมพันธ์กับระยะปลูก
(5) งานวิจัยนี้แม้จะไม่พบความแตกต่างของการออกดอกและการให้ผลผลิต ระหว่างการตัดแต่ง
กิ่งของ 2 วิธี แต่อาจนาไปพัฒนาปรับใช้กับการจัดการสวนส้มโอ หรือสวนไม้ผลอื่นที่อายุมาก เพื่อการ
ควบคุมขนาดต้นให้ลดลง
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ภาคผนวก (ถ้ามี) (Appendix)**

ภาพที่ 1 ต้นส้มโอได้รับวิธีการตัดแต่งส่วนกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางพุ่มสูง 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้น
และตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของพุ่มต้นให้มีช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร (กรรมวิธีที่ 1)

ภาพที่ 2 ต้นส้มโอได้รับการตัดแต่งกิ่งของเกษตรกร (วิธีเปรียบเทียบ) (กรรมวิธีที่ 2)
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คาสาคัญ (Key words)
การผลิตนอกฤดูกาล (off-season crop production) การควั่นและรัดกิ่งต้น (cincturing) การราด
สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน (soil paclobutrazol application)
บทคัดย่อ
การผลิตส้มโอเป็นการค้าในแหล่งปลูกต่างๆปรากฏว่าผลผลิตแก่เก็บเกี่ยวได้มีมากในช่วงฤดูกาล
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี มีผลให้ราคาต่า การควบคุมให้มีผลผลิตส้มโอได้นอกฤดูหรือ
ในช่วงเวลาอื่นที่ตลาดมีความต้องการสูงเป็นแนวทางของการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร จึงทาการศึกษาทดสอบ
ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิตส้มโอนอกฤดูเชิงการค้าโดยวิธีควั่นกิ่งต้นร่วมกับการให้สารพาโคลบิวท
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ราโซลทางดินในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยได้แก่ ส้มโอพันธุ์ขาวน้าผึ้ง แหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร และ
ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา แหล่งปลูก จังหวัด เพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 และ เดือนกันยายน 2560
ประกอบด้วย 3 กรรมวิธีคือ กรรมวิธีที่ 1 การใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวท
ราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆละ 1 ครั้ ง กรรมวิธีที่ 2 การใช้เทคนิค
การควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง
1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุกปีๆละ 1 ครั้ง ร่วมกับการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับ
ปีเว้นปี(วิธีปรับใช้) ทาการให้กรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 2 เดือนสิงหาคม 2559 และกรรมวิธีที่ 3 ไม่มีการ
บังคับการออกดอก(วิธีเปรียบเทียบ) ปรากฏว่า ต้นส้มโอ มีการออกดอกและผลได้ 2 รุ่น โดยรุ่นก่อนฤดูมีการ
ออกดอกได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559 ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 และผลแก่เก็บเกี่ยวได้ระหว่างเดือน
เมษายนและเดือนพฤษภาคม 2560 และมีการออกดอกรุ่นในฤดูที่ตามมา เดือนมกราคม 2560 และผลแก่เก็บ
เกี่ยวได้ระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2560 จากการศึกษาการออกดอกนอกฤดูของต้นส้มโอใน
แหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร พบว่า ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และต้นที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 มีการออกดอก เฉลี่ย
33.6% และ 34.0% ตามลาดับ สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 3 (ออกดอกเฉลี่ย 5.25%) และ ต้นส้มโอที่
ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 มีการออกดอกในฤดูเฉลี่ย 75.6% และ 74.5% ตามลาดับ
และออกดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 3 (ออกดอกเฉลี่ย 66.2%) ในแหล่งปลูกจังหวัดเพชรบูรณ์
ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และต้นที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 มีการออกดอกนอกฤดู เฉลี่ย 56.2% และ 56.0%
ตามลาดับ และออกดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 3 (ออกดอกเฉลี่ย 36.4%) และทั้งต้นส้มโอที่ได้รับ
กรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 มีการออกดอกในฤดูเฉลี่ย 83.5% และ 68.1% ตามลาดับ และ
ออกดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 3 (ออกดอกเฉลี่ย 52.9%) ในแหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร ต้นส้มโอที่
ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 มีผลผลิตนอกฤดู เฉลี่ย 25.3 และ 21.3 ผลต่อต้น
ตามลาดับ และมีผลผลิตสูงกว่าต้นส้มโอที่ ได้รับกรรมวิธีที่ 3 (ผลผลิตเฉลี่ย 16.2 ผลต่อต้น) และต้นส้มโอที่
ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 มีผลผลิตในฤดูเฉลี่ย 30.0 และ 30.1 ผลต่อต้น ตามลาดับ
และไม่แตกต่างกันทางสถิติกับต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 3 (ผลผลิตเฉลี่ย 28.1 ผลต่อต้น) ในแหล่งปลูก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และต้นที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 มีผลผลิตนอกฤดู เฉลี่ย 31.1 และ
30.4 ผลต่อต้น ตามลาดับ และให้ผลผลิตสูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับ กรรมวิธีที่ 3 (ผลผลิตเฉลี่ย 25.4 ผลต่อต้น)
นอกจากนี้ ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 และต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 3 มี
ผลผลิตในฤดูเฉลี่ย จานวน 48.3, 47.1 และ 43.1 ผลต่อต้น ตามลาดับ
Abstract
In several planting areas for the commercial pummelo production, the great onseason 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
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farmers. The trial was aimed to assess the efficiency of the technology application in the offseason 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 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 treatment 1 and
the treatment 2, respectively. Their flowering percentages were higher than those of the
trees applied by the treatment 3 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
treatment 1 and the treatment 2, respectively. Both their flowering percentages were higher
than those of the trees applied by the treatment 3 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 treatment 1 and the treatment 2, respectively. Their
flowering percentages were higher than those of the trees applied by the treatment 3 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 treatment 1 and the treatment 2,
respectively. Both their flowering percentages were higher than those of the trees applied by
the treatment 3 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 treatment 1 and the treatment 2, respectively. In a comparison, a smaller
number of 16.2 fruits per tree was produced from the trees applied by the treatment 3. On
the other hand, the on-season fruit crop at the numbers of 30.0 and 30.1 fruits per tree was
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collected from the pummelo trees applied by the treatment 1 and the treatment 2,
respectively. Their fruit numbers per tree were not different statistically from those of the
trees applied by the treatment 3 with a number of 28.1 fruits per tree. In the Petchabun
province, the pummelo trees applied by the treatment 1 and the treatment 2 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 treatment 3 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 treatment 1, the treatment
2 and the treatment 3, respectively.
บทนา (Introduction)
ปัจจุบันการส่งออกส้มโอได้จากแหล่งปลูกที่กระจายตามจังหวัดต่างๆทั่ วประเทศ ได้แก่ ตราด
จั น ทบุ รี ปราจี น บุ รี สระแก้ ว ชั ย ภู มิ เชี ย งราย ชั ย นาท พิ จิ ต ร ก าแพงเพชร นครนายก นครปฐม
สมุทรสงคราม ชุมพร และนครศรีธรรมราช เป็นต้น
ด้านสถานการณ์การตลาด แม้ว่าการผลิตส้มโอกระจายไปตามเขตการปลูกพืชในภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศจนมีผลิตผลออกสู่ตลาดได้เกือบตลอดปี และสามารถให้ผลผลิตได้ทุกปี แต่ปริมาณผลผลิตส่วน
ใหญ่ออกสู่ตลาดอย่างมากมายตามช่วงฤดูกาลในแต่ละปี ระหว่างเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนกันยายน โดย
ออกดอกและติดผลแก่เก็บเกี่ยวได้มากจนถึงขั้นเกินความต้องการของตลาดในช่วงเดือนสิงหาคม และเดือน
กันยายน จึงเป็นเหตุให้ส้มโอราคาตกต่ามาก ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการจัดการสวนเพื่อการผลิตส้มโอคุณภาพ
ในฤดูถัดไป การควบคุมให้ส้มโอออกดอกและให้ผลผลิตนอกฤดูกาลได้จะส่งเสริมให้ส้มโอมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การทบทวนวรรณกรรม
วสันติ์ และคณะ (2547) รายงานผลการศึกษาการใช้เทคนิคของการควั่นและรัดกิ่ งต้นด้วยเชือก
มีผลส่งเสริมการออกดอกและการให้ผลผลิตนอกฤดูของส้มโอพันธุ์ขาวทองดีอายุระหว่าง10-12ปีที่ปลูกจาก
ต้นที่ได้จากการตอนกิ่งและเจริญเติบโตในสภาพดินเหนียวไม่ยกร่อง ณ สวนเกษตรกร อาเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง จังหวัดพิจิตร
วสันติ์ และอนุรักษ์ (2552) รายงานจากการศึกษา ในปี 2549-50 พบว่า ต้นส้มโอพันธุ์ทองดีที่
ได้รับวิธีการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินอัตรา 1 กรัมต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร
สามารถออกดอกก่อนฤดู(ระหว่างเดือน กันยายน ถึงเดือน ธันวาคม 2549) ได้สูงสุด และ ยังสามารถออก
ดอกในฤดูที่ตามมา(ระหว่างเดือน มกราคมถึงเดือน เมษายน 2550) ได้สูงสุด ในขณะที่ต้นส้มโอที่ให้ได้รับ
สารพาโคลบิวทราโซลทางใบ ความเข้มข้น 1,000 หรือ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับปุ๋ยทางใบสูตร 0-5234 อัตรา 50 กรัมต่อน้า 20 ลิตร มีการออกดอกได้ไม่แตกต่างจากต้นส้มโอที่ให้ได้รับสารพาโคลบิวทราโซล
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ทางใบ ความเข้มข้น 1,000 หรือ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 50 กรัมต่อน้า
20 ลิตรอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว และต้นที่ไม่ได้รับวิธีบังคับใดๆ
ดังนั้นการจัดการสวนด้วยการนาเอาเทคนิคต่างๆได้แก่ การใช้วิธีการควั่นและรัดกิ่งต้น การให้
สารเคมีควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดเช่นสารพาโคลบิวทราโซล เป็นต้น หรือการผสมผสานการ
ใช้วิธีการต่างๆดังกล่าว น่าจะมีผลส่งเสริมให้ต้นส้มโอสามารถออกดอกและพัฒนาเป็นผลได้นอกฤดูกาล
หรือในช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งนอกจากจะเป็นผลทาให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนมากขึ้ นแล้วยังเป็นการ
เพิ่มการกระจายฤดูกาลของการผลิต ส้มโอและเพิ่มโอกาสของเกษตรกรในการผลิตส้มโอเป็นการค้านาไปสู่
การส่งเสริมการขยายตัวของตลาดต่อไป
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
ดาเนินการทดสอบตามสภาพพื้นที่ทดลอง
กรรมวิธีที่ 1 การใช้เทคนิ คการควั่นและรัดกิ่งต้ นร่ว มกับวิธีการให้ ส ารพาโคลบิว ทราโซลทางดิ น
ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆละ 1 ครั้ง
กรรมวิธีที่ 2 การใช้เทคนิ คการควั่นและรัดกิ่งต้ นร่ว มกับวิธีการให้ ส ารพาโคลบิว ทราโซลทางดิ น
ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้น ทุก
ปีๆละ 1 ครั้ง ร่วมกับการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี(วิธีปรับใช้)
กรรมวิธีที่ 3 การปฏิบัติของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น(control)
กรรมวิธีที่ 1 และ 2 มีการดาเนินการในช่วงระหว่างกลางเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมในปี
ต่างๆทีศ่ ึกษา โดยมีการเตรียมต้นส้มโอพันธุ์การค้าให้พร้อมล่วงหน้าก่อนการทดลอง 1 ปี
และเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ2559เป็นปีแรก
- วิธีปฏิบัติการทดลอง
4. เลือกพื้นที่ทดลอง สวนเกษตรกร จังหวัดละ 10 รายๆละ 1 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่
5. การปฏิบัติจัดการสวนทั่วไปตามคาแนะนา GAP ส้มโอ
6. ดาเนินการทดสอบตามแผนการทดลอง
- การบันทึกข้อมูล
- การออกดอก รุ่นต่างๆ
- ปริมาณของผลผลิตรุ่นต่างๆในรอบปี
- ประเมินความยอมรับของเกษตรกร
- เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2558 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2560
สถานที่ทาการทดลอง
แหล่งสวนส้มโอเกษตรกร อ.โพธิ์ประทับช้าง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร จ.พิจิตร
แหล่งสวนเกษตรกร อ.หล่มสัก และศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Results and Discussion)
จากการศึกษาการตอบสนองทางการออกดอกและให้ผลผลิตได้ของต้นส้มโอ ปรากฏว่าทั้งสวนส้ม
โอของเกษตรกร อ.โพธิ์ป ระทับ ช้าง และ อ.เมื อง จ.พิ จิตร และสวนส้ มโอของเกษตรกร อ.หล่ มสั ก 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 ทั้ งต้น
ส้มโอที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสาร
ต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ทุกปีๆละ 1 ครั้ง (กรรมวิธีที่ 1) และต้นที่ได้รับการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการ
ให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินปริมาณ 1.0 กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร โดยใช้เทคนิคการควั่น
และรั ดกิ่ งต้ น ทุก ปี ๆ ละ 1 ครั้ ง ร่ ว มกับ การให้ ส ารพาโคลบิว ทราโซลทางดิ นสลั บ ปีเ ว้น ปี (วิ ธีป รับ ใช้ )
(กรรมวิธีที่ 2) มีการออกดอกนอกฤดู ได้ เฉลี่ย 33.6% และเฉลี่ย 34.0% ตามลาดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ และออกดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ไม่ได้รับการบังคับการออกดอก (วิธีเปรียบเทียบ) (กรรมวิธีที่ 3) (ออก
ดอกนอกฤดู เฉลี่ย 5.25%) (ดังตารางที่ 1) นอกจากนี้ ทั้งต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอที่ได้รับ
กรรมวิธีที่ 2 มีการออกดอกในฤดูที่ตามมาได้เฉลี่ย 75.6% และ เฉลี่ย 74.5% ตามลาดับซึ่งไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ และออกดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 3 (ออกดอกในฤดูเฉลี่ย 66.2%) (ดังตารางที่ 1)
(1.2) แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์
ในทานองเดียวกัน ทั้งต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และต้นที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 มีการออกดอกนอก
ฤดูได้ เฉลี่ย 56.2% และเฉลี่ย 56.0% ตามลาดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ และออกดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอ
ที่ได้รับกรรมวิธีที่ 3 (ออกดอกนอกฤดูเฉลี่ย 36.4%) (ดังตารางที่ 1) นอกจากนี้ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1
และ ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 มีการออกดอกในฤดูที่ตามมาได้เฉลี่ย 83.5% และ เฉลี่ย 68.1%
ตามลาดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ และออกดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 3 (ออกดอกในฤดู
เฉลี่ย 52.9%) (ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การออกดอก ของต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีของการบังคับการออกดอกที่ใช้ทดสอบ ใน
แหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร และ แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมวิธี
เปอร์เซ็นต์การออกดอก
แหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร
แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์
1/
2/
นอกฤดู
ในฤดู
นอกฤดู1/
ในฤดู2/
1) การควั่ น และรั ด กิ่ ง ต้ น ร่ ว มกั บ 33.6 a
75.6 a
56.2 a
83.5 a
วิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซล
ทางดิน ปริ ม าณ 1.0 กรั มเนื้ อ
สารต่ อ ทรงพุ่ ม กว้ า ง 1 เมตร
ทุกปีๆละ 1 ครั้ง
2) การควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับ 34.0 a
74.5 a
56.0 a
68.1 ab
วิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซล
ทางดิ น ปริ ม าณ 1.0 กรั ม เนื้ อ
สารต่ อ ทรงพุ่ ม กว้ า ง 1 เมตร
โดยใช้ เทคนิ ค การควั่ น และรั ด
กิ่งต้น ทุกปีๆละ 1 ครั้ง ร่วมกับ
การให้ ส ารพาโคลบิ ว ทราโซล
ทางดินสลับปีเว้นปี (วิธีปรับใช้)
3) ไม่มีการบังคับการออกดอก (วิธี 5.25 b
66.2 b
36.4 b
52.9 b
เปรียบเทียบ)
cv(%)
49
5.32
29.3
17.0
ค่าเฉลียในช่องสดมป์เดียวกันถูกกากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิเคราะห์โดย DMRT
1/

2/

เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2559
เดือนมกราคม 2560

การใช้เทคโนโลยีการควั่นและรัดกิ่งต้นด้วยเชือก (cincturing or girdling) มีผลส่งเสริมการออก
ดอกของมะม่วง (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)
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ธารง และคณะ (2546) และ สุมาลี และคณะ (2546) รายงานการศึกษาการใช้สารพาโคลบิวท
ราโซลร่วมกับเทคนิคการควั่นและรัดกิ่งต้นสามารถบังคับการออกดอกและให้ผลผลิตนอกฤดูของมะนาว
และเงาะพันธุ์โรงเรียนได้
จากการศึกษานี้ ทั้งต้นส้มโอพันธุ์ขาวน้าผึ้ง สวนเกษตรกร ในแหล่งปลูกจังหวัดพิจิตร และต้นส้ม
โอพันธุ์ขาวแตงกวา สวนเกษตรกร ในแหล่งปลูกจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับวิธีการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับ
การให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินอัตรา 1 กรัมต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ตามกรรมวิธีที่ 1 และ กรรมวิธีที่
2 สามารถออกดอกก่อนฤดู ได้สูงสุด เดือนพฤศจิกายน 2559 สอดคล้องกับรายงานการศึก ษาโดยวสันติ์
และอนุรักษ์ (2552) พบว่า ในปี 2549-50 ต้นส้มโอพันธุ์ทองดีที่ได้รับวิธีควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับให้สารพา
โคลบิ วทราโซลทางดินอัตรา 1 กรัมต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร สามารถออกดอกก่อนฤดู (ระหว่างเดือน
กัน ยายน ถึง เดือน ธัน วาคม 2549) ได้สู งสุ ด และ ยังสามารถออกดอกในฤดูที่ตามมา(ระหว่า งเดือ น
มกราคมถึงเดือน เมษายน 2550) ได้สูงสุด
(2) ผลผลิต (จานวนผลต่อต้น)
(2.1)

แหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร
จากการศึกษาการให้ผลผลิตของต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีของการบังคับการออกดอก พบว่า ทั้ง
ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 ให้ผลผลิตนอกฤดูได้ เฉลี่ยจานวน 25.3 และ
21.3 ผลต่อต้น ตามลาดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ และให้ผลผลิตสูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับ กรรมวิธีที่ 3
(ผลผลิตนอกฤดูเฉลี่ยจานวน 16.2 ผลต่อต้น) (ดังตารางที่ 2) และต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอ
ที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 มีผลผลิตในฤดูเฉลี่ยจานวน 30.0 และ 30.1 ผลต่อต้น ตามลาดับซึ่งไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ และไม่แตกต่างกันทางสถิติกับต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 3 (ผลผลิตในฤดูเฉลี่ย จานวน 28.1 ผลต่อต้น)
(ดังตารางที่ 2)
(2.2)

แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์

ในทานองเดียวกัน ทั้งต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และต้นที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2) มีผลผลิตนอกฤดู
เฉลี่ย จานวน 31.1 และ 30.4 ผลต่อต้น ตามลาดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ และให้ผลผลิตสูงกว่าต้นส้มโอ
ที่ได้รับ กรรมวิธีที่ 3 (ผลผลิตนอกฤดูเฉลี่ย จานวน 25.4 ผลต่อต้น) (ดังตารางที่ 4) นอกจากนี้ต้นส้มโอที่
ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 และต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 3 มีผลผลิตในฤดูเฉลี่ย
จานวน 48.3, 47.1 และ 43.1 ผลต่อต้น ตามลาดับ และไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ดังตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ผลผลิต(จานวนผลต่อต้น) ของต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีของการบังคับการออกดอกที่ใช้ทดสอบ
ในแหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร และ แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมวิธี
ผลผลิต(จานวนผลต่อต้น)
แหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร
แหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์
1/
2/
นอกฤดู
ในฤดู
นอกฤดู1/
ในฤดู2/
1) การควั่ น และรั ด กิ่ ง ต้ น ร่ ว มกั บ 25.3 a
30.0 a
31.1 a
48.3 a
วิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซล
ทางดิน ปริ ม าณ 1.0 กรั มเนื้ อ
สารต่ อ ทรงพุ่ ม กว้ า ง 1 เมตร
ทุกปีๆละ 1 ครั้ง
2) การควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับ 21.3 ab
30.1 a
30.4 a
47.1 a
วิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซล
ทางดิ น ปริ ม าณ 1.0 กรั ม เนื้ อ
สารต่ อ ทรงพุ่ ม กว้ า ง 1 เมตร
โดยใช้ เทคนิ ค การควั่ น และรั ด
กิ่งต้น ทุกปีๆละ 1 ครั้ง ร่วมกับ
การให้ ส ารพาโคลบิ ว ทราโซล
ทางดินสลับปีเว้นปี (วิธีปรับใช้)
3) ไม่มีการบังคับการออกดอก (วิธี 16.2 b
28.1 a
25.4 b
43.1 a
เปรียบเทียบ)
cv(%)
39.1
38.0
11.1
20.9
ค่าเฉลียในช่องสดมป์เดียวกันถูกกากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิเคราะห์โดย DMRT
1/

2/

เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2560
เดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2560

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)
จากการศึกษาผลการควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับวิธีการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1.0
กรัมเนื้อสารต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร ต่อการออกดอกและให้ผลผลิตได้ของต้นส้มโอ ปรากฏว่าทั้ง สวนส้มโอ
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
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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 ทุกปีๆละ 1 ครั้ง ร่วมกับ การให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินสลับปีเว้นปี (วิธีปรับใช้) (กรรมวิธีที่
2) มีการออกดอกได้ เฉลี่ย 33.6% และเฉลี่ย 34.0% ตามลาดับ สูงกว่าต้นส้มโอที่ไม่ได้รับการบังคับการ
ออกดอก (วิธีเปรีย บเทีย บ) (กรรมวิธีที่ 3) (ออกดอกเฉลี่ ย 5.25%) และต้นส้ มโอมีการออกดอกในฤดูที่
ตามมาได้เดือนมกราคม 2560 ทั้งต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 มีการออก
ดอกได้เฉลี่ย 75.6% และ เฉลี่ย 74.5% ตามลาดับ และออกดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 3
(ออกดอกเฉลี่ย 66.2%)
3.) ในแหล่งปลูกจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และต้นที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 มี
การออกดอกนอกฤดู เฉลี่ย 56.2% และเฉลี่ย 56.0% ตามลาดับ และออกดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับ
กรรมวิธีที่ 3 (ออกดอกนอกฤดูเฉลี่ย 36.4%) และทั้งต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอที่ได้รับ
กรรมวิธีที่ 2 มีการออกดอกในฤดูที่ตามมาเฉลี่ย 83.5% และ เฉลี่ย 68.1% ตามลาดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ และออกดอกได้สูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 3 (ออกดอกในฤดูเฉลี่ย 52.9%)
4.) ในแหล่งปลูก จังหวัดพิจิตร ทั้งต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2
มีผลผลิตนอกฤดู เฉลี่ยจานวน 25.3 และ 21.3 ผลต่อต้น ตามลาดับ และมีผลผลิตสูงกว่าต้นส้มโอที่ได้รับ
กรรมวิธีที่ 3 (ผลผลิตนอกฤดูเฉลี่ยจานวน 16.2 ผลต่อต้น) และต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอที่
ได้รับกรรมวิธีที่ 2 มีผลผลิตในฤดูเฉลี่ยจานวน 30.0 และ 30.1 ผลต่อต้น ตามลาดับ และไม่แตกต่างกันทาง
สถิติกับต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 3 (ผลผลิตในฤดูเฉลี่ย จานวน 28.1 ผลต่อต้น)
5.) ในแหล่งปลูก จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และต้นที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 มี
ผลผลิตนอกฤดู เฉลี่ย จานวน 31.1 และ 30.4 ผลต่อต้น ตามลาดับ และให้ผลผลิตสูงกว่า ต้นส้มโอที่ได้รับ
กรรมวิธีที่ 3 (ผลผลิตนอกฤดูเฉลี่ย จานวน 25.4 ผลต่อต้น) และ ต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 1 และ ต้นส้มโอ
ที่ได้รับกรรมวิธีที่ 2 และต้นส้มโอที่ได้รับกรรมวิธีที่ 3 มีผลผลิตในฤดูเฉลี่ย จานวน 48.3, 47.1 และ 43.1 ผล
ต่อต้น ตามลาดับ และไม่แตกต่างกันทางสถิติ
6.) ข้อควรระวัง สภ่าพต้นต้องมีความสมบูรณ์โดยมีการสร้างกิ่งใบชุดใหม่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
แล้ว และการควั่นกิ่งต้นควรเลือกบริเวณส่วนที่เป็นวงกลมเรียบไม่มีรอยบุ๋มเว้า มิฉะนั้นการรัดด้วยเชือกจะไม่
สามารถสอดแทรกรอยแผลได้รอบ และการควั่นให้ลึกถึงเนื้อใม้เท่านั้ นเพื่อหยุดการส่งอาหารจากส่วนเหนือ
รอยควั่นไปยังโคนต้นและส่วนราก และการราดสารพาโคลบิวทราโซลทางดินที่จะได้ผล สภาพดินควรเปียก
อาจมีการให้น้าก่อนการราดสาร 1 วันกรณีที่ฝนไม่ตก
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7.) สามารถใช้เป็น แนวทางการพัฒ นาเทคโนโลยีการผลิ ตส้มโอนอกฤดูกาลต่างๆให้ เกิดการ
กระจายฤดูการผลิตส้มโอได้ต่อเนื่องตลอดปีมากยิ่งขึ้น และปรับใช้ในสวนเกษตรกร ในแหล่งปลูกภาคต่างๆ
ของประเทศ
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ภาคผนวก (ถ้ามี) (Appendix)

ภาพ (ก) วิธีการควั่นและรัดกิ่งต้นรอบโคนต้นด้วยเชือกร่วมกับการราดสารพาโคลบิวทราโซลทางดิน
รอบโคนต้นเพื่อบังคับการออกดอกกับส้มโอพันธุ์ขาวน้าผึ้ง สวนเกษตรกร แหล่งปลูกอาเภอ
โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ภาพ (ข) วิธีการควั่นและรัดกิ่งต้นรอบโคนต้นด้วยเชือกร่วมกับการราดสารพาโคลบิวทราโซลทางดิน
รอบโคนต้นเพื่อบังคับการออกดอกกับส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา สวนเกษตรกร แหล่งปลูก
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
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ภาพ (ค) เกษตรกรสวนส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา แหล่งปลูกอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รับฟังคา
บรรยาย และฝึกปฏิบัติการบังคับการออกดอกนอกฤดู ด้วยวิธีการควั่นและรัดกิ่งต้นด้วย
เชือก ในแปลงปลูกสภาพไร่

ภาพ (ง) การออกดอกนอกฤดูเดือนพฤศจิกายน 2559 ของต้นส้มโอพันธุ์ขาวน้าผึ้ง สวนเกษตรกร
อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร หลังจากได้รับวิธีการบังคับการออกดอกปลายเดือน
กรกฎาคม 2559

ภาพ (จ) การออกดอกในฤดูเดือนมกราคม 2560 (ซ้าย)และผลรุ่นก่อนฤดูอายุ 3 เดือนหลังดอกบาน
เดือนพฤศจิกายน 2559 (ขวา) ของต้นส้มโอพันธุ์ขาวน้าผึ้ง ข้อมูลไปยังกลุ่
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาโครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตส้มโอนี้ ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์หลัก กล่าวคือ
เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการทรงพุ่มต้นที่มีอายุมาก และเทคโนโลยีการผลิตส้มโอนอกฤดูกาล
และสรุปได้ดังต่อไปนี้
1.
ได้เทคโนโลยีการควบคุมขนาดและทรงต้น ส้มโอที่มีอายุมาก ได้แก่ วิธีการตัดแต่งกิ่งที่เจริญ
แนวตั้งส่วนกลางทรงพุ่มสูง 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของทรงพุ่มต้นให้มีช่องว่าง
ระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตรเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับต้นส้มโอพันธุ์ทองดีที่มีอายุมาก สามารถนาไปศึกษาและปรับ
ใช้เทคโนโลยีการจัดการทรงพุ่มพันธุ์การค้าต่างๆ และส่งเสริมให้เกษตรกรนาไปใช้ในจัดการสวนส้มโอในสภาพ
สวนเก่าเพื่อการผลิตเป็นการค้าได้ยั่งยืน
2.
งานวิจัยนี้แม้จะไม่พบความแตกต่างของการออกดอกและการให้ผลผลิตระหว่างวิธีการตัด
แต่งกิ่งที่เจริญแนวตั้งส่วนกลางทรงพุ่มสูง 3.5 เมตรเหนือโคนลาต้นและตัดแต่งกิ่งด้านกว้างของทรงพุ่มต้นให้มี
ช่องว่างระหว่างทรงพุ่ม 1 เมตร และวิธีการตัดแต่งกิ่งต้นของเกษตรกร ทั้งในแหล่งปลูกจังหวัดพิจิตรและแหล่ง
ปลูกจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่อาจนาไปพัฒนาปรับใช้กับการจัดการสวนส้มโอเป็นการค้า หรือสวนไม้ผลอื่นที่อายุ
มาก เพื่อการควบคุมขนาดทรงพุ่มต้นให้ลดลง
3.
เป็นแนวทางของการพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมทรงพุ่ม กับสวนส้มโอที่อายุมาก และมีทรง
พุ่มเจริญบังแสงซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมการเจริญและพัฒนาของกิ่งใบ การสร้างดอกและผลผลิตที่มีคุณภาพ
มากขึ้น
4.
ควรมีงานวิจัยต่อกับสภาพสวนอายุมากด้วยการตัดแต่งแบบกึ่งทาสาว (semi-rejuvenile)
โดยตัดแต่งสลับกิ่งเว้นกิ่งเพื่อลดทรงพุ่มที่ความสูงต้นระดับต่างๆในปีแรก และตัดแต่งกิ่งที่เว้นในปีที่สอง
5.
เป็นแนวทางของการพัฒนาการสร้างและจัดการสวนส้มโอที่มีระยะปลูกชิดในสภาพไร่เพื่อ
การผลิตส้มโอคุณภาพ
6.
ควรมีการศึกษาการควบคุมขนาดทรงพุ่มส้มโอในสภาพสวนอายุมาก เพื่อให้ต้นส้มโอมีการ
เจริญและพัฒนาทั้งลาต้น กิ่ง และใบ มีความสมบูรณ์ สามารถออกดอก ติดผล และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ส่งเสริมการผลิตเป็นการค้าใด้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ควรมีการศึกษาการปลูกด้วยต้นตอ
การตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มในระยะต่างๆหลังปลูก และสัมพันธ์กับระยะปลูก
7.
ได้เทคโนโลยีการผลิตส้มโอนอกฤดูในแหล่งปลูกเป็นการค้าเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีการ
ควั่นและรัดกิ่งต้นร่วมกับการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดิน ปริมาณ 1 กรัมต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร สามารถ
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส้มโอนอกฤดูกาลต่างๆให้เกิดการกระจายฤดูการผลิตส้มโอได้
ต่อเนื่องตลอดปีมากยิ่งขึ้น และปรับใช้ในสวนเกษตรกร ในแหล่งปลูกภาคต่างๆของประเทศ
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