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- เพ่ือศกึษาวิธีการเสียบฝากท้องของมะมว่งพนัธุ์สามปีในต้นแม่มะมว่งพนัธุ์โชคอนนัต์ 
 -เพ่ือศกึษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกของหมอ่นรับประทานผลสด 
- เพ่ือศกึษาการเจริญเตบิโต ผลผลิตและคณุภาพของผลมะเก๋ียง 

 
ขอบเขตการวิจัย    

การศกึษาเพ่ือหาแนวทางการเสียบฝากท้องของมะมว่งพนัธุ์สามปีในต้นแม่มะม่วงพนัธุ์โชคอนนัต์ การ
ตดัแตง่ก่ิงตอ่การออกดอกของหมอ่นและศกึษาการขาดน า้ตอ่การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของผลมะเก๋ียง 
 
วิธีการทดลอง 
   ศกึษาการพฒันาเทคโนโลยีการเสียบฝากท้องเพ่ือเพิ่มผลผลิตของมะม่วงพนัธุ์สามปีในต้นแม่มะม่วง
พนัธุ์โชคอนนัต์  การพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกของหม่อนผลสดพนัธุ์เชียงใหม่เพ่ือ
การแปรรูป และผลของการตดิผลตอ่การเจริญเติบโตของผล ผลผลิตและคณุภาพของผลมะเก๋ียง 
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ผลการวิจัย  
ศกึษาการพฒันาเทคโนโลยีการเสียบฝากท้องเพ่ือเพิ่มผลผลิตของมะม่วงพนัธุ์สามปีในต้นแม่

มะมว่งพนัธุ์โชคอนนัต์  การพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกของหม่อนผลสดพนัธุ์เชียงใหม่
เพ่ือการแปรรูป และผลของการติดผลต่อการเจริญเติบโตของผล ผลผลิตและคณุภาพของผลมะเก๋ียง  ทดลอง
ในสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ระหว่างเดือนมิถนุายน 2554 ถึงมกราคม 2555 จากการทดลองพบว่า การ
เช่ือมตดิของยอดมะมว่งสามปีในต้นมะมว่งโชคอนนัต์ของทกุกรรมวิธีมีร้อยละการเช่ือมติดไม่แตกตา่งกนัโดยมี
แนวโน้นการเช่ือมเข้ากนัได้ในทิศทางท่ีดี กรรมวิธีท่ี 1 ต้นควบคมุ (มีการเสียบฝากท้องยอดพนัธุ์ในต้นแม่พนัธุ์ท่ี
ไม่มีกระบวนการกระตุ้นการออกดอก) มีก่ิงตายหลงัเปิดพลาสติกคอ่นข้างสงู กรรมวิธีท่ี 2 การจดัการควบคมุ
การผลิต1 (มีการเสียบฝากท้องยอดพนัธุ์ในต้นแม่ท่ีมีกระบวนการราดสารกระตุ้นการออกดอก)  มีเปอร์เซ็นต์
การออกดอกมาก  

ในหม่อนพบว่า กรรมวิธีท่ี 1 ต้นควบคมุ (ใช้เทคโนโลยีการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก)  มี
เปอร์เซ็นต์การแตกตามากท่ีสดุ ในกรรมวิธีท่ี 2 การจดัการควบคมุการผลิต1 (พ่นปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ก่อน
ท าการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก)  มีการออกดอกและคณุภาพผลผลิตทางด้านความกว้างผล ความยาวผล
และน า้หนกัผลของหมอ่นมากท่ีสดุ  

  ในมะเก๋ียง พบว่า การติดผลของมะเก๋ียงไม่มีผลต่อ ความยาวช่อดอก ความกว้างช่อดอก 
เส้นผ่าศนูย์กลางช่อดอก จ านวนช่อดอกตอ่ก่ิง จ านวนดอกตอ่ช่อ จ านวนก่ิงแขนงย่อยของช่อดอก ความกว้าง
ผล ความยาวผล ความหนาเนือ้ ความหนาเมล็ด ปริมาณของแข็งท่ีละลายน า้ได้ ความแน่นเนือ้ น า้หนกัผล 
และน า้หนกัเนือ้ ส่วนความหนาเนือ้ การติดผลน้อยท าให้ความหนาเนือ้มากท่ีสุด น า้หนกัเมล็ดต่อผล  พบว่า
การตดิผลปานกลางมีน า้หนกัเมล็ดตอ่ผลมากท่ีสดุ 

 
ค าส าคัญ : มะมว่งสามปี หมอ่น มะเก๋ียง การผลิต  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Project Title :  The Appropriate Development on Management Efficiency and Fruit Quality for 
Processing Industry. 
 
Investigators :    
1. Sunti  Changjeraja               
2. Chiti  Sritontip             
3. Apinun Meakbungwan             
4. Sunchai  Puntachod             
5. Sirisak Butkrachang  
 
Project Period :   June   2011 to December  2011   
 
Objectives :   

- To study grafting method of mango cv. Sampee on mango cv. chokanan  
 -To increase flowering efficiency of fresh mulberry 
- To study growth product and fruit quality of makiang 

 
Scope of Research :  

Research has targeted to study grafting method of mango cv. Sampee on mango cv. 
Chokanan.  The pruning on flowering of mulberry and study of fruit setting on fruit growth product 
and fruit quality of makiang. 
 
Methodology :  

Study the development of technology of grafting for increase productionin mango cv. 
Sampee on mango cv. Chokanan.  The development of technology for increase efficiency on 
flowering of mulberry and study of fruit setting on fruit growth product and fruit quality of makiang. 
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Results :  
The Appropriate Development on Management Efficiency and Fruit Quality for Processing 

Industry was conducted at Agricultural Technology Research Institute. The result showed that all 
treatment  gave the highest percentage of complet grafting more incomple, treatment 1 gave the 
highest of percentage of died after open plastic grafting, while treatment 2 gave the highest of 
flowering.  

Mulberry, treatment 1 gave the highest of percentage of open bud and treatment 2 gave the 
highest of flowering and affect fruit weight, fruit length and fruit weight. 

Makiang, The fruit set did not affect on inflorescence leangth, inflorescence width, 
inflorescence diameter, number of inflorescence to branch, number of flower to inflorescence,  fruit 
width, fruit length thickness of fresh, thickness of seed, TSS, fruit weight and fresh weight, while the 
less of fruit set gave the highest of  thickness of fresh. 
 
Keywords : mango cv. sampee mulberry makiang 
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การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการจัดการและคุณภาพผลผลติไม้ผล
เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป 

สนัต ิ ช่างเจรจา  ชิต ิ ศรีตนทิพย์  อภินนัท์  เมฆบงัวนั สญัชยั  พนัธโชต ิและศริิศกัดิ ์ บตุรกระจา่ง 
 
 

บทคัดย่อ 
 

ศกึษาการพฒันาเทคโนโลยีการเสียบฝากท้องเพ่ือเพิ่มผลผลิตของมะม่วงพนัธุ์สามปีในต้นแม่
มะมว่งพนัธุ์โชคอนนัต์  การพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกของหม่อนผลสดพนัธุ์เชียงใหม่
เพ่ือการแปรรูป และผลของการติดผลต่อการเจริญเติบโตของผล ผลผลิตและคณุภาพของผลมะเก๋ียง  ทดลอง
ในสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ระหว่างเดือนมิถนุายน 2554 ถึงมกราคม 2555 จากการทดลองพบว่า การ
เช่ือมตดิของยอดมะมว่งสามปีในต้นมะมว่งโชคอนนัต์ของทกุกรรมวิธีมีร้อยละการเช่ือมติดไม่แตกตา่งกนัโดยมี
แนวโน้นการเช่ือมเข้ากนัได้ในทิศทางท่ีดี กรรมวิธีท่ี 1 ต้นควบคมุ (มีการเสียบฝากท้องยอดพนัธุ์ในต้นแม่พนัธุ์ท่ี
ไม่มีกระบวนการกระตุ้นการออกดอก) มีก่ิงตายหลงัเปิดพลาสติกคอ่นข้างสงู กรรมวิธีท่ี 2 การจดัการควบคมุ
การผลิต1 (มีการเสียบฝากท้องยอดพนัธุ์ในต้นแม่ท่ีมีกระบวนการราดสารกระตุ้นการออกดอก)  มีเปอร์เซ็นต์
การออกดอกมาก  

ในหมอ่นพบวา่ กรรมวิธีท่ี 1 ต้นควบคมุ (ใช้เทคโนโลยีการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) มี
เปอร์เซ็นต์การแตกตามากท่ีสดุ ในกรรมวิธีท่ี 2 การจดัการควบคมุการผลิต1 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ก่อน
ท าการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก)  มีการออกดอกและคณุภาพผลผลิตทางด้านความกว้างผล ความยาวผล
และน า้หนกัผลของหมอ่นมากท่ีสดุ  

  ในมะเก๋ียง พบวา่ การตดิผลของมะเก๋ียงไมมี่ผลตอ่ ความยาวชอ่ดอก ความกว้างชอ่ดอก 
เส้นผา่ศนูย์กลางชอ่ดอก จ านวนชอ่ดอกตอ่ก่ิง จ านวนดอกตอ่ช่อ จ านวนก่ิงแขนงย่อยของชอ่ดอก ความกว้าง
ผล ความยาวผล ความหนาเนือ้ ความหนาเมล็ด ปริมาณของแข็งท่ีละลายน า้ได้ ความแน่นเนือ้ น า้หนกัผล 
และน า้หนกัเนือ้ สว่นความหนาเนือ้ การติดผลน้อยท าให้ความหนาเนือ้มากท่ีสดุ น า้หนกัเมล็ดตอ่ผล  พบวา่
การติดผลปานกลางมีน า้หนกัเมล็ดตอ่ผลมากท่ีสดุ 

 
ค าส าคัญ : มะมว่งสามปี หมอ่น มะเก๋ียง 
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The Appropriate Development on Management Efficiency and Fruit Quality for 

Processing Industry. 
 

Sunti  Changjeraja  Chiti  Sritontip  Apinun Meakbungwan Sunchai  Puntachod  
and Sirisak Butkrachang  

 
 

ABSTRACT 
The Appropriate Development on Management Efficiency and Fruit Quality for Processing 

Industry was conducted at Agricultural Technology Research Institute. The result showed that all 
treatment  gave the highest percentage of complet grafting more incomple, treatment 1 gave the 
highest of percentage of died after open plastic grafting, while treatment 2 gave the highest of 
flowering.  

Mulberry, treatment 1 gave the highest of percentage of open bud and treatment 2 gave the 
highest of flowering and affect fruit weight, fruit length and fruit weight. 

Makiang, The fruit set did not affect on inflorescence leangth, inflorescence width, 
inflorescence diameter, number of inflorescence to branch, number of flower to inflorescence,  fruit 
width, fruit length thickness of fresh, thickness of seed, TSS, fruit weight and fresh weight, while the 
less of fruit set gave the highest of  thickness of fresh. 
 
Keywords :  mango cv. Sampee, mulberry,  makiang 
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บทน า 
การตดัแตง่ก่ิงนบัว่าเป็นการจดัการท่ีมีความส าคญั ในการปฏิบตัดิแูลรักษาและกาจดัการสวนใน

ปัจจบุนั เพราะจะต้องมีการตดัแตง่ก่ิงเพ่ือการจดัทรงต้นในต้นมะเก๋ียงท่ียงัไมใ่ห้ผลผลิต ซึง่จะมีการ
เจริญเตบิโตทางด้านก่ิงและใบอยู่ตลอด และการตดัแตง่ก่ิงในระยะทีต้นมะเก๋ียงท่ีให้ผลผลิตแล้ว โดยการตดั
แตง่ก่ิงจะต้องมีการค านงึถึงการจดัการในด้านอ่ืนๆ เชน่ การให้ปุ๋ ย การใช้เคร่ืองทุน่แรงภายในการปฏิบตังิาน  
การฉีดพน่สารป้องกนัก าจดัโรคและแมลง และการเก็บเก่ียว นอกจากจะท าให้การจดัการภายในสวนสะดวก
แล้วยงัเป็นแนวทางการเพิ่มคณุภาพของผลผลิตมะเก๋ียงและนา่แป็นแนวทางในการเพิ่มสารประกอบฟีโนลิคใน
ผลผลิตอีกด้วย เชน่เดียวกบัการขาดน า้ก็สามารถเพิ่มปริมาณสารประกอบฟีโนลิคในผลได้ 

ดงันัน้ผลท่ีคาดวา่จะได้ในโครงการนี ้จะท าให้ได้รูปแบบการตดัแตง่ท่ีเหมาะสมกบัต้นมะเก๋ียงท าให้ได้
รูปทรงท่ีเหมาะสมและให้ได้ปริมาณผลผลิตท่ีเหมาะสมต่อต้นมะเก๋ียงมากท่ีสุดและมีคุณภาพสูงท่ีสุดท่ีสุด 
ตลอดจนการงดการให้น า้ในชว่งท่ีมะเก๋ียงติดผลยงัเป็นการเพิ่มปริมาณสารประกอบฟีโนลิคในผลด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือศกึษาวิธีการเสียบฝากท้องของมะมว่งพนัธุ์สามปีในต้นแมม่ะมว่งพนัธุ์โชคอนนัต์ 
 -เพ่ือศกึษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกของหมอ่นรับประทานผลสด 
- เพ่ือศกึษาการเจริญเตบิโต ผลผลิตและคณุภาพของผลมะเก๋ียง 

 
วิธีการทดลอง 
การทดลองที่  1 การพัฒนาเทคโนโลยีการเสียบฝากท้องเพ่ือเพิ่มผลผลิตของมะม่วงพันธุ์สามปีในต้นแม่

มะมว่งพนัธุ์โชคอนนัต์  
ท าการพัฒนาเทคโนโลยีจากการจัดการเสียบฝากท้องของมะม่วงโดยใช้การขยายพันธุ์วิธี

เสียบเปล่ียนยอดมะม่วงพนัธุ์สามปีในต้นแม่มะม่วงพนัธุ์โชคอนนัต์ควบคู่กบัการใช้เทคโนโลยีเพ่ือกระตุ้นการ
ออกดอกของมะม่วงโดยใช้สารแพคโคบิวทราโซล โดยก าหนดให้มีการทดลองพฒันาเทคโนโลยีกระบวนการ
จดัการเพ่ือควบคมุการออกของมะมว่ง 5 กรรมวิธี ดงันี ้ 

กรรมวิธีท่ี 1 ต้นควบคมุ (มีการเสียบฝากท้องยอดพนัธุ์ในต้นแมพ่นัธุ์ท่ีไมมี่กระบวนการกระตุ้น
การออกดอก) 

กรรมวิธีท่ี 2 การจดัการควบคมุการผลิต1 (มีการเสียบฝากท้องยอดพนัธุ์ในต้นแมท่ี่มี
กระบวนการราดสารกระตุ้นการออกดอก) 
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กรรมวิธีท่ี 3 การจดัการควบคมุการผลิต2 (มีกระบวนการราดสารกระตุ้นการออกดอกหลงั
เสียบฝากท้องยอดพนัธุ์ในต้นแม ่1 เดือน) 

กรรมวิธีท่ี 4 การจดัการควบคมุการผลิต3 (ใช้ยอดพนัธ์จากต้นมะมว่งสามปีท่ีราดสารสารแพค
โคบิวทราโซลเสียบฝากท้องในต้นแมพ่นัธุ์) 

กรรมวิธีท่ี 5 การจดัการควบคมุการผลิต4 (แชย่อดพนัธ์มะมว่งสามปีในสารสารแพคโคบวิทรา
โซลก่อนเสียบฝากท้องในต้นแมพ่นัธุ์) 

ท าการเสียบฝากท้องยอดพันธุ์มะม่วงสามปีบนต้นแม่พนัธุ์มะม่วงโชคอนนัต์โดยใช้วิธีเสียบ
เปลือกจ านวน 50 ยอดตอ่ต้น ใช้ต้นมะม่วงโชคอนนัต์จ านวน 25 ต้น ช่วงเดือนท่ีมีการเสียบฝากท้อง
ในชว่งพฤศจิกายนก่อนต้นแมอ่อกดอก 

การบนัทกึผลการทดลอง 
 1. ร้อยละของการเช่ือมตดิ 

2. ร้อยละของการออกดอกและตดิผลของยอดพนัธุ์มะมว่งสามปีและต้นแมพ่นัธุ์โชคอนนัต์ 
 
การทดลองที่ 2  การพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกของหม่อนผลสดพนัธุ์เชียงใหม่เพ่ือ

การแปรรูป 
ท าการทดลองกบัหมอ่นรับประทานผลสดพนัธุ์เชียงใหมอ่าย ุ 3 ปี ในแปลงปลกูโดยก่อนการทดลองท า

การตดัแตง่ก่ิงเพ่ือให้ต้นมีการเจริญทางก่ิงใบใหมค่ดัเลือกก่ิงท่ีสมบรูณ์ไว้ 6-8 ก่ิงตอ่ต้น ในระยะการพฒันาของ
ก่ิงใหม่ช่วงแรก (1-2 เดือนหลงัแตกยอด) มีการจดัการปัจจยัการผลิตเหมือนกนัหมดทกุต้น หลงัจากนัน้เร่ิมท า
การทดลองศกึษาการจดัการเพ่ือควบคมุการออกดอกของหม่อนโดยก าหนดให้มีการทดลองพฒันาเทคโนโลยี
กระบวนการจดัการเพ่ือควบคมุการออก 5 กรรมวิธี ดงันี ้ 

กรรมวิธีท่ี 1 ต้นควบคมุ (ใช้เทคโนโลยีการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) 
กรรมวิธีท่ี 2 การจดัการควบคมุการผลิต1 (พ่นปุ๋ ยทางใบสูตร 0-52-34 ก่อนท าการโน้มก่ิง

กระตุ้นการออกดอก) 
กรรมวิธีท่ี 3 การจดัการควบคมุการผลิต2 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ไมมี่การโน้มก่ิงกระตุ้น

การออกดอก) 
กรรมวิธีท่ี 4 การจดัการควบคมุการผลิต3 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ร่วมกบัการพน่สารแพค

โคบิวทราโซลก่อนท าการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) 
กรรมวิธีท่ี 5 การจดัการควบคมุการผลิต4 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ร่วมกบัการพน่สารแพค

โคบิวทราโซลไมมี่การโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) 
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การบนัทกึผลการทดลอง 
 1. ร้อยละของการออกดอก 

2. ระยะเวลาของการออกดอก 
3. การเจริญและพฒันาของก่ิงใหม่ 
4. การเจริญและพฒันาของผล 
5. คณุภาพผลผลิตตามมาตรฐานการแปรรูป เชน่ น า้หนกัผล ขนาดผล เป็นต้น 
 

การทดลองท่ี 3  ผลของการตดิผลตอ่การเจริญเตบิโตของผล ผลผลิตและคณุภาพของผลมะเก๋ียง 
โดยท าการวางแผนทดลองแบบสุ่มในบล็อค (RCBD : Randomized Completely Block Design) โดยมี 

4 กรรมวิธี มีจ านวน 4 ซ า้ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
กรรมวิธีท่ี 1 การไมต่ดิผล 
กรรมวิธีท่ี 2 การติดผลน้อย 
กรรมวิธีท่ี 3 การติดผลปานกลาง 
กรรมวิธีท่ี 4 การติดผลมาก 

- การเปล่ียนแปลงขนาดผลในชว่งท่ีท าการทดลองท าการวดัทกุ 2 สบัปดาห์ 
- จ านวนผลตอ่ช่อ และการร่วงของผล ทกุ 2 สปัดาห์ 
- การบนัทึกข้อมลูในด้านการเปล่ียนแปลงปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ โดยใช้เคร่ือง chlorophyll meter 

รุ่น SPAD-502 (ย่ีห้อ Minolta) การวดัศกัยภาพของคลอโรฟิลล์ด้วยชดุวดั chlorophyll fluorescence meter 
ย่ีห้อ Hansatech (Plant efficiency analyser) รุ่น PEA SENS ของบริษัท Hansatech instruments LTD  

- การวดัการสงัเคราะห์แสงของใบพืช โดยใช้เคร่ือง leaf chamber analysis (LCA 4 Model : ADC, 
Hoddessdon, Herts, England)  

-ปริมาณธาตอุาหารในใบ ท าการสุม่เก็บตวัอย่างใบแก่มาวิเคราะห์หาปริมาณธาตอุาหารในใบ ได้แก่ 
การวิเคราะห์หาปริมาณ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียมและเเม็กนีเซียม  

- ปริมาณผลผลิตตอ่ต้น  โดยสุ่มนบัจ านวนผลผลิต ในช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต เพ่ือใช้ค านวนหาปริมาณ
ผลผลิตอ่ไร่ 

- คณุภาพของผลผลิตในด้านความกว้างของผล ความยาวของผล น า้หนกัเฉล่ียตอ่ผล ความหนาของ
เปลือก ความหนาของเนือ้ ความแน่นของเนือ้ เส้นผ่าศนูย์กลางของเมล็ด ปริมาณกรดรวม ปริมาณของแข็งท่ี
ละลายน า้ได้ (TSS)  
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การทดลองที่ 1 การพฒันาเทคโนโลยีการเสียบฝากท้องเพ่ือเพิ่มผลผลิตของมะมว่งพนัธุ์สามปีในต้นแม่

มะมว่งพนัธุ์โชคอนนัต์  
การพฒันาเทคโนโลยีการเสียบฝากท้องเพ่ือเพิ่มผลผลิตของมะม่วงพนัธุ์สามปีในต้นแม่มะม่วงพนัธุ์

โชคอนนัต์ โดยใช้การขยายพนัธุ์วิธีเสียบข้างยอดมะม่วงพนัธุ์สามปีในต้นแม่มะม่วงพนัธุ์โชคอนนัต์ควบคูก่ับ
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือกระตุ้นการออกดอกของมะม่วงโดยใช้สารแพคโคบิวทราโซล โดยก าหนดให้มีการทดลอง
พฒันาเทคโนโลยีกระบวนการจดัการเพ่ือควบคมุการออกดอกของมะม่วง 5 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีท่ี 1 ต้น
ควบคมุ (มีการเสียบฝากท้องยอดพนัธุ์ในต้นแม่พนัธุ์ท่ีไม่มีกระบวนการกระตุ้นการออกดอก) กรรมวิธีท่ี 2 การ
จดัการควบคมุการผลิต 1 (มีการเสียบฝากท้องยอดพนัธุ์ในต้นแม่ท่ีมีกระบวนการราดสารกระตุ้นการออกดอก) 
กรรมวิธีท่ี 3 การจดัการควบคมุการผลิต 2 (มีกระบวนการราดสารกระตุ้นการออกดอกหลงัเสียบฝากท้องยอด
พนัธุ์ในต้นแม่ 1 เดือน) กรรมวิธีท่ี 4 การจดัการควบคมุการผลิต 3 (ใช้ส่วนยอดจากต้นมะม่วงสามปีท่ีราดสาร
สารแพคโคบิวทราโซลเสียบฝากท้องในต้นแม่พนัธุ์ ) และกรรมวิธีท่ี 5 การจดัการควบคมุการผลิต 4 (แช่ยอด
พนัธ์มะมว่งสามปีในสารสารแพคโคบวิทราโซลก่อนเสียบฝากท้องในต้นแมพ่นัธุ์) จากการทดลองพบว่า หลงัท า
การเสียบฝากท้องยอดมะมว่งสามปีบนต้นมะมว่งโชคอนนัต์ 2 เดือน ร้อยละการเช่ือมติดของยอดมะม่วงสามปี
ในต้นมะมว่งโชคอนนัต์ในการทดลองทกุกรรมวิธีไม่มีความแตกตา่งกนัมีการเช่ือมติดอยู่ในช่วงร้อยละ 57.02 – 
73.57 และร้อยละของก่ิงท่ีไม่สามารถเช่ือมติดอยู่ในช่วงร้อยละ 26.42 – 42.98 (ตารางท่ี 1) ความส าเร็จของ
การเช่ือมตอ่ระหว่างยอดพนัธุ์มะม่วงสามปีกบัมะม่วงโชคอนนัต์มีแนวโน้มสามารถเช่ือมตอ่กนัได้เป็นอย่างดี มี
การเจริญและพฒันาหลงัการเช่ือมตอ่ซึ่งปัจจยัท่ีมีผลท าให้เกิดความส าเร็จประการหนึ่งอาจเกิดจากมะม่วงทัง้
สองสายพนัธุ์มีความใกล้ชิดทางด้านพนัธุกรรมโดยจากรายงานพบว่ามะม่วงโชคอนนัต์เป็นสายพันธุ์มะม่วงท่ี
กลายพนัธุ์โดยธรรมชาติจากมะม่วงสามปีดงันัน้จึงท าให้สามารถเช่ือมต่อกันได้ดีส่วนปัจจยัท่ีมีผลท าให้การ
เช่ือมต่อไม่ประสบผลส าเร็จอาจเกิดได้จากหลายอย่างเช่น สภาพอากาศ โรคเน่า ตลอดจนร่วมไปถึง
ความสามารถของผู้ปฏิบตัิการ ( รูปท่ี 1)  ด้านการพฒันาของดอกในช่วงฤดกูาลท่ีมีการออกดอกในช่วงเดือน
ธนัวาคมถึงมกราคมพบวา่ ด้านการออกดอกของต้นแมม่ะมว่งโชคอนนัต์ในกรรมวิธีท่ี 2 การจดัการควบคมุการ
ผลิต1 (มีการเสียบฝากท้องยอดพนัธุ์ในต้นแม่ท่ีมีกระบวนการราดสารกระตุ้นการออกดอก) มีเปอร์เซ็นต์การ
ออกดอกมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 50 รองลงมาคือ  กรรมวิธีท่ี 1 ต้นควบคมุมีการออกดอกร้อยละ 25 มีความ
แตกตา่งทางสถิอย่างมีนยัส าคญักบักรรมวิธีท่ี 4 การจดัการควบคมุการผลิต 3 (ใช้ยอดจากต้นมะม่วงสามปีท่ี
ราดสารสารแพคโคบิวทราโซลเสียบฝากท้องในต้นแม่พนัธุ์)และกรรมวิธีท่ี 5 การจดัการควบคมุการผลิต4 (แช่
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ยอดมะม่วงสามปีในสารแพคโคบิวทราโซลก่อนเสียบฝากท้องในต้นแม่พนัธุ์ ) มีการออกดอกน้อยท่ีสดุคือ ร้อย
ละ 2 – 8 ตามล าดบั (ตารางท่ี 2 ) การออกดอกของก่ิงเสียบฝากท้องมะม่วงสามปีพบว่า ทกุกรรมวิธีมีการออก
ดอกไม่แตกต่างกันออกดอกค่อนข้างน้อยอยู่ในช่วงร้อยละ 3.33 – 3.71 ซึ่งในการทดลองกรรมวิธีท่ี 5 การ
จดัการควบคมุการผลิต4 (แช่ยอดพนัธ์มะม่วงสามปีในสารสารแพคโคบิวทราโซลก่อนเสียบฝากท้องในต้นแม่
พนัธุ์) ไม่มีการออกดอกของก่ิงมะม่วงพนัธุ์สามปีท่ีท าการเสียบฝากท้อง (ตารางท่ี 2) ในด้านการพฒันาของ
ดอกในช่วงนอกฤดกูาลท่ีมีการดอกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนพบว่า การออกดอกของต้นแม่มะม่วง
โชคอนนัต์มีการดอกนอกฤดไูม่แตกตา่งกนัคือ ออกดอกร้อยละ 3.50 – 18.04 (ตารางท่ี 4) ส่วนก่ิงเสียบฝาก
ท้องของมะมว่งพนัธุ์สามปีไมพ่บการพฒันาของดอก 

 ด้านการติดผลของม่ะมวงพนัธุ์สามปีท่ีเสียบฝากท้องในต้นมะม่วงพนัธุ์โชคอนนัต์พบว่า ดอก
มะม่วงพนัธุ์สามปีท่ีมีเสียบฝากท้องมีการพฒันาของผลในระยะผลขนาดเล็กแล้วเกิดการร่วงหล่นไปส่วนการ
เจริญและพฒันาของผลมะม่วงในต้นแม่พนัธุ์โชคอนนัต์พบว่ามีการติดผลค่อนข้างน้อยไม่แตกต่างกันในทุก
กรรมวิธีมีการติดผลอยู่ในช่วงร้อยละ 9.50 – 25.78 (ตารางท่ี 3 ) จากการทดลองพบว่ากระบวนการจดัการต้น
แมมี่ผลตอ่การออกดอกของมะมว่งโดยต้นมะมว่งท่ีมีการกระตุ้นสารแพคโคบิวทราโซลจะมีการพฒันาของดอก
ค่อนข้างดีกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ การเจริญและพฒันาของต้นแม่มีผลกระทบท่ีสอดคล้องต่อการออกดอกของก่ิง
มะม่วงท่ีมีการเสียบฝากท้อง ต้นแม่ท่ีมีการพฒันาของดอกมากย่อมมีผลท าให้ก่ิงท่ีเสียบฝากท้องจะออกดอก
ได้มากขึน้ตามไปด้วยเชน่กนัซึง่อาจเกิดจากกระบวนการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบภายในของต้นแม่ในระยะท่ี
มีการพฒันาดอกอาจจะมีปริมาณสมดยุของฮอร์โมนภายในท่ีเปล่ียนแปลงจึงส่งผลต่อการออกดอกของยอด
พนัธุ์มะมว่งท่ีมีการเสียบฝากท้องได้ ในการพฒันาของผลมะมว่งอาจเกิดจากปัจจยัภายในทางด้านความพร้อม
และความสมบูรณ์ของก่ิงมะม่วงท่ีน ามาเสียบฝากท้องท่ีจะสามารถท าให้ดอกเจริญและพฒันาไปเป็นผลได้
อย่างสมบรูณ์นอกจากนีย้งัเกิดจากปัจจยัสภาพอากาศท่ีไม่เหมาะสมต่อการพฒันาของผลเช่น สภาพอากาศ
ในชว่งท่ีมีการพฒันาของผลมะมว่งมีอากาศคอ่นข้างแห้งและมีอณุหภูมิท่ีสงูเกินไปจนส่งผลให้ผลมะม่วงแสดง
อาการผลร่วงได้มากยิ่งขึน้ 
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ตารางท่ี 1 ร้อยละก่ิงท่ีเช่ือมตดิและก่ิงตายของยอดมะมว่งพนัธุ์สามปีหลงัเสียบฝากท้องในต้นมะมว่งพนัธุ์โชค

อนนัต์ 60 วนั 
กรรมวิธีการจดัการ* ร้อยละของความส าเร็จของการเสียบก่ิงฝากท้อง 

เช่ือมติด ไมเ่ช่ือมตดิ 
1 57.02 42.98 
2 62.29 37.70 
3 60.35 39.64 
4 73.57 26.42 
5 62.12 37.87 

Significant ns ns 
หมายเหต ุ: ns = ไมม่ีความแตกตา่งกนัทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 2 ร้อยละการพฒันาของดอกในฤดขูองมะมว่งพนัธุ์สามปีหลงัเสียบฝากท้องในต้นมะมว่งพนัธุ์โชค

อนนัต์โดยมีการกรรมวิธีการจดัการลกัษณะตา่งๆ 
กรรมวิธี* ร้อยละของการพฒันาดอกในฤดกูาล (ธ.ค. – ก.พ.) 

ต้นแมพ่นัธุ์โชคอนนัต์ ก่ิงเสียบฝากท้องมะมว่งพนัธุ์สามปี  
1 25 ab 3.33 
2 50 a 3.71 
3 10 bc 3.33 
4 8 c 3.00 
5 2 c ไมอ่อกดอก 

Significant * ns 
หมายเหต ุ: ns = ไมม่ีความแตกตา่งกนัทางสถิติ 

      *  = มีความแตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าตญั 
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ตารางที่ 3 ร้อยละการติดผลของมะมว่งพนัธุ์สามปีหลงัเสียบฝากท้องในต้นมะมว่งพนัธุ์โชคอนนัต์โดยมีการ
กรรมวิธีการจดัการลกัษณะตา่งๆ 

กรรมวิธี* ร้อยละของการตดิผลในชว่งฤดกูาลต้นแมพ่นัธุ์โชคอนนัต์* 

1 15.89 
2 25.78 
3 10.00 
4 9.86 
5 9.50 

Significant ns 
    หมายเหต ุ: ns = ไมม่ีความแตกตา่งกนัทางสถิติ 

 *ผลมะมว่งจากชอ่ดอกก่ิงเสียบฝากท้องมะมว่งพนัธุ์สามปีมีการร่วงหล่นไปไมส่ามารถเจริญพฒันาได้ 
 
ตารางท่ี 4 ร้อยละการพฒันาของดอกในฤดขูองมะมว่งพนัธุ์สามปีหลงัเสียบฝากท้องในต้นมะมว่งพนัธุ์โชค

อนนัต์โดยมีการกรรมวิธีการจดัการลกัษณะตา่งๆ 
กรรมวิธี ร้อยละการออกดอกนอกฤดกูาล (เดือนมีนาคม – เมษายน) ของต้น

แมม่ะมว่งพนัธุ์โชคอนนัต์* 
1 12.70 
2 3.50 
3 4.00 
4 18.04 
5 14.31 

Significant Ns 
    หมายเหต ุ: ns = ไมม่ีความแตกตา่งกนัทางสถิติ 

 *ก่ิงเสียบฝากท้องมะมว่งพนัธุ์สามปีไมพ่บการออกดอกนอกฤดกูาลได้ 
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การทดลองที่ 2  การพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกของหม่อนผลสดพนัธุ์เชียงใหมเ่พ่ือ
การแปรรูป 

การพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกของหมอ่นผลสดพนัธุ์เชียงใหมเ่พ่ือการแปรรูป 
ในหมอ่น3 ปี ในแปลงปลกูโดยก่อนการทดลองท าการตดัแตง่ก่ิงเพ่ือให้ต้นมีการเจริญทางก่ิงใบใหม่คดัเลือกก่ิง
ท่ีสมบรูณ์ไว้ 6-8 ก่ิงตอ่ต้น ในระยะการพฒันาของก่ิงใหมช่ว่งแรก (1-2 เดือนหลงัแตกยอด) มีการจดัการปัจจยั
การผลิตเหมือนกนัหมดทกุต้น หลงัจากนัน้เร่ิมท าการทดลองศกึษาการจดัการเพ่ือควบคมุการออกดอกของ
หมอ่นโดยก าหนดให้มีการทดลองพฒันาเทคโนโลยีกระบวนการจดัการเพ่ือควบคมุการออก 5 กรรมวิธี คือ
กรรมวิธีท่ี 1 ต้นควบคมุ (ใช้เทคโนโลยีการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) กรรมวิธีท่ี 2 การจดัการควบคมุการผลิต
1 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ก่อนท าการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) กรรมวิธีท่ี 3 การจดัการควบคมุการผลิต
2 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ไมมี่การโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) กรรมวิธีท่ี 4 การจดัการควบคมุการผลิต3 
(พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ร่วมกบัการพน่สารแพคโคบวิทราโซลก่อนท าการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) 
กรรมวิธีท่ี 5 การจดัการควบคมุการผลิต4 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ร่วมกบัการพ่นสารแพคโคบวิทราโซลไม่
มีการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) หลงัจากท าการทดลองจดัการกรรมวิธีตา่งๆท่ีระยะ 1 เดือน ท าการศกึษาทิศ
ทางการเจริญและการพฒันาของต้นหม่อนพบว่า กรรมวิธีท่ีมีการจดัการโน้มก่ิงมีแนวโน้มท าให้เกิดการกระตุ้น
ให้เกิดการพฒันาการแตกใบและการเกิดดอกมากกวา่ต้นท่ีไมมี่การโน้มก่ิง(กรรมวิธีท่ี 1 2 และ 4) นอกจากนี ้
ต้นหมอ่นท่ีมีการโน้มก่ิงร่วมกบัการพน่ปุ๋ ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต สตูร 0-52-34 ทางใบ (กรรมวิธีท่ี 2)
สามารถท าให้การพฒันาของดอกมากกว่าต้นท่ีไมมี่โน้มก่ิงร่วมกบัการพน่ปุ๋ ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต สตูร 0-
52-34 (กรรมวิธีท่ี 3) นอกจากนีใ้นการศกึษายงัพบวา่ ต้นหมอ่นท่ีไมมี่การโน้มก่ิงแตมี่การจดัการพน่ปุ๋ ยทางใบ
สตูร 0-52-34 ร่วมกบัการพ่นสารแพคโคบวิทราโซล(กรรมวิธีท่ี 5) ท าให้ต้นหมอ่นมีการพฒันาดอกไมแ่ตกตา่ง
กบัต้นท่ีมีการจดัการพน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ร่วมกบัการพน่สารแพคโคบวิทราโซลท่ีมีการโน้มก่ิงกระตุ้นการ
ออกดอก (กรรมวิธีท่ี 4) (รูปท่ี 1)  
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รูปท่ี 1 ร้อยละการแตกตาใบและการออกดอกของต้นหมอ่นท่ีระยะ 1 เดือน หลงัมีการจดัการควบคมุการออก
ดอกกรรมวิธีตา่งๆ  
หมายเหต ุ: T1 = กรรมวิธีที่ 1 ต้นควบคมุ (ใช้เทคโนโลยีการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) 

T2 = กรรมวิธีที่ 2 การจดัการควบคมุการผลิต1 (พ่นปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ก่อนท าการโน้มก่ิงกระตุ้นการออก
ดอก) 

T3 = กรรมวิธีที่ 3 การจดัการควบคมุการผลติ2 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ไมม่ีการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) 
T4 = กรรมวิธีที่ 4 การจดัการควบคมุการผลติ3 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ร่วมกบัการพน่สารแพคโคบิวทราโซล

ก่อนท าการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) 
T5 = กรรมวิธีที่ 5 การจดัการควบคมุการผลติ4 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ร่วมกบัการพน่สารแพคโคบิวทราโซล

ไมม่ีการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) 
 

ทางด้านการพฒันาผลผลิตของหมอ่นในด้านขนาดผลพบวา่  ทกุกรรมวิธีมีจ านวนผลตอ่ก่ิงไมแ่ตกตา่ง
กนัมีจ านวนผลอยูใ่นช่วง 6.20 – 13.00 ผลตอ่ก่ิงแขนงยอ่ย โดยกรรมวิธีท่ีไมมี่การโน้มก่ิงมีแน้วโน้มการให้
ผลผลิตในก่ิงย่อยคอ่นข้างต ่ากวา่ต้นท่ีมีการโน้มก่ิง (ตารางท่ี 5 ) สว่นทางด้านน า้หนกัตอ่ผลพบวา่ ต้นหมอ่นท่ี
มีการจดัการผลิตในกรรมวิธีท่ี 2 การจดัการควบคมุการผลิต1 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ก่อนท าการโน้มก่ิง
กระตุ้นการออกดอก)มีน า้หนกัผลมากท่ีสดุคือ 2.00 กรัม มีความแตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญักบัการ
จดัการผลิตกรรมวิธีท่ี 5 การจดัการควบคมุการผลิต4 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ร่วมกบัการพน่สารแพคโค
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บวิทราโซลไมมี่การโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) มีน า้หนกัผลน้อยท่ีสดุคือ 0.98 กรัม (ตารางท่ี 6) นอกจากนี ้
ด้านน า้หนกัผลรวมตอ่ต้นพบวา่ต้นหมอ่นท่ีมีการจดัการผลิตในกรรมวิธีท่ี 2 การจดัการควบคมุการผลิต1 (พน่
ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ก่อนท าการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก)มีน า้หนกัผลรวมตอ่ต้นมากท่ีสดุคือ 5,170 ตอ่
ต้น มีความแตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญักบัการจดัการผลิตกรรมวิธีท่ี 5 การจดัการควบคมุการผลิต4 (พน่
ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ร่วมกบัการพน่สารแพคโคบวิทราโซลไม่มีการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) มีน า้หนกั
ผลรวมน้อยท่ีสดุคือ 1,860 กรัมตอ่ต้น (ตารางท่ี 6) ด้านความกว้างผลและความยาวผลของหมอ่นพบวา่ ผล
หมอ่นจากต้นท่ีมีการจดัการกรรมวิธีท่ี 1 ต้นควบคมุ (ใช้เทคโนโลยีการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) กรรมวิธีท่ี 2 
การจดัการควบคมุการผลิต1 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ก่อนท าการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) และกรรมวิธี
ท่ี 3 การจดัการควบคมุการผลิต2 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ไมมี่การโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก)  มีขนาด
ความกว้างและความยาวผลมากท่ีสดุคือ อยูใ่นชว่ง 1.04 – 1.14 และ 2.36 – 2.67 เซนตเิมตร มีความแตกตา่ง
ทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญักบัการจดัการผลิตกรรมวิธีท่ี 4 การจดัการควบคมุการผลิต3 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-
52-34 ร่วมกบัการพน่สารแพคโคบวิทราโซลก่อนท าการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) กรรมวิธีท่ี 5 การจดัการ
ควบคมุการผลิต4 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ร่วมกบัการพน่สารแพคโคบิวทราโซลไมมี่การโน้มก่ิงกระตุ้นการ
ออกดอก) มีขนาดความกว้างและความยาวผลน้อยท่ีสดุคือ อยูใ่นชว่ง 0.86 – 0.93 และ 2.05 – 2.13 
เซนตเิมตร (ตารางท่ี 7) 
  ด้านคณุภาพผลผลิตของหม่อนท่ีระยะเก็บเก่ียวทางด้านปริมาณของแข็งท่ีละลายน า้ได้ (TSS) พบวา่ 
การจดัการผลิตกรรมทกุกรรมวิธีมีปริมาณของแข็งท่ีละลายน า้ได้ไมแ่ตกตา่งกนั คือ อยูใ่นชว่ง 11.04 – 15.34 
องศาบริกซ์ (ตารางท่ี 8) 
 
ตารางท่ี 5 จ านวนผลตอ่ก่ิงแขนงยอ่ยของหมอ่นหลงัจากมีการจดัการผลิตกรรมวิธีตา่งๆ 

กรรมวิธีการจดัการ จ านวนผล/ก่ิงแขนงยอ่ย 
1 11.40 
2 13.00 
3 8.40 
4 9.40 
5 6.20 

Significant ns 
หมายเหต ุ: ns = ไมม่ีความแตกตา่งกนัทางสถิติ 

      *  = มีความแตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั 
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ตารางท่ี 6 น า้หนกัผลและน า้หนกัผลรวม/ต้นของหน่อนหลงัจากมีการจดัการผลิตกรรมวิธีตา่งๆ 

กรรมวิธีการจดัการ น า้หนกัผล (ก.) น า้หนกัผลรวม/ต้น (ก.) 
1 1.54b 5,170abc 
2 2.00a 8,230a 
3 1.76ab 5,630ab 
4 1.10c 2,240bc 
5 0.98c 1,860c 

Significant ** ** 
หมายเหต ุ: **  = มีความแตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั 

 

ตารางท่ี 7 ขนาดความกว้างและความยาวของผลหนอ่นหลงัจากมีการจดัการผลิตกรรมวิธีตา่งๆ 
กรรมวิธีการจดัการ ขนาดผล (ซม.) 

กว้าง ยาว 
1 1.04a 2.36ab 
2 1.14a 2.67a 
3 1.07a 2.58a 
4 0.93b 2.05b 
5 0.86b 2.13b 

Significant ** ** 
หมายเหต ุ: **  = มีความแตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั 
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ตารางท่ี 8 น า้หนกัผลและน า้หนกัผลรวม/ต้นของหมอ่นหลงัจากมีการจดัการผลิตกรรมวิธีตา่งๆ 
กรรมวิธีการจดัการ TSS (0 Brix) 

1 12.08 
2 11.04 
3 15.34 
4 13.24 
5 12.64 

Significant ns 
หมายเหต ุ: ns = ไมม่ีความแตกตา่งกนัทางสถิติ 

1 = กรรมวิธีที่ 1 ต้นควบคมุ (ใช้เทคโนโลยีการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) 

2 = กรรมวิธีที่ 2 การจดัการควบคมุการผลติ1 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ก่อนท าการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) 
3 = กรรมวธีิที่ 3 การจดัการควบคมุการผลติ2 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ไมม่ีการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) 
4 = กรรมวธีิที่ 4 การจดัการควบคมุการผลติ3 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ร่วมกบัการพน่สารแพคโคบิวทราโซลก่อน

ท าการโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) 
5 = กรรมวธีิที่ 5 การจดัการควบคมุการผลติ4 (พน่ปุ๋ ยทางใบสตูร 0-52-34 ร่วมกบัการพน่สารแพคโคบิวทราโซลไมม่ี

การโน้มก่ิงกระตุ้นการออกดอก) 
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การทดลองท่ี 3  ผลของการตดิผลตอ่การเจริญเตบิโตของผล ผลผลิตและคณุภาพของผลมะเก๋ียง 

ผลของการติดผลตอ่การเจริญเติบโตของผล ผลผลิตและคณุภาพของผลมะเก๋ียง โดยท าการวางแผน
ทดลองแบบสุ่มในบล็อค (RCBD : Randomized Completely Block Design) โดยมี 4 กรรมวิธี มีจ านวน 4 
ซ า้ ซึง่มีรายละเอียดคือ กรรมวิธีท่ี 1 การไมต่ดิผล กรรมวิธีท่ี 2 การตดิผลน้อย กรรมวิธีท่ี 3 การติดผลปานกลาง 
กรรมวิธีท่ี 4 การติดผลมากจากผลการทดลองพบว่าในด้านความยาวช่อดอก การติดผลมากให้ความยาวช่อ
ดอกท่ียาวท่ีสุดเฉล่ีย 7.1 เซนติเมตร รองลงมาคือ การติดผลปานกลาง มีความยาวเฉล่ีย 6.1 เซนติเมตร และ
การติดผลน้อยมีความยาวช่อดอกสัน้ท่ีสุดเฉล่ีย 5.2 เซนติเมตร ส าหรับในด้านความกว้างช่อดอก และ
เส้นผ่าศูนย์กลางช่อดอก พบว่ามีขนาดไม่แตกต่างกันโดยความกว้างช่อดอกมีความขนาดเฉล่ีย 4.6 -5.7 
เซนตเิมตร และเส้นผา่ศนูย์กลางก็เชน่กนัมีขนาดใกล้เคียงกนัเฉล่ีย 2.3-2.8 เซนตเิมตร ดงัตารางท่ี 9 

 
ตารางท่ี 9 ผลจากการตดิผลตอ่ความยาวของชอ่ดอก ความกว้างชอ่ดอก และเส้นผ่าศนูย์กลางของชอ่ดอก 

กรรมวิธี ยาวชอ่ดอก (ซม.) กว้างชอ่ดอก(ซม.) ศนูย์กลางชอ่ดอก(มม.) 

ตดิผลมาก 7.1a 5.7 2.8 

ตดิผลปานกลาง 6.1b 5.3 2.3 

ตดิผลน้อย 5.2c 4.6 2.4 

ไมต่ดิผล - - - 

Significant * ns Ns 

หมายเหต ุ *  แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 
  ns ไมมี่ความแตกตา่งทางสถิติ 
 
  การติดผลของมะเก๋ียงท่ีมีต่อจ านวนช่อดอกตอ่ก่ิง จ านวนดอกต่อช่อ และจ านวนก่ิงแขนงย่อยของช่อ
ดอก นัน้พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนั โดยมีจ านวนช่อดอกตอ่ก่ิงเฉล่ีย 3.3-7.8 ช่อ มีจ านวนดอกตอ่ช่อเฉล่ีย 8.9-
11.6 ดอก สว่นจ านวนก่ิงแขนงยอ่ยก็เชน่กนัเฉล่ียอยูท่ี่ 4-7 ก่ิง ดงัแสดงในตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 ผลจากการติดผลตอ่จ านวนชอ่ดอกตอ่ก่ิง จ านวนดอกตอ่ช่อ และจ านวนก่ิงแขนงย่อยของชอ่
ดอก 

กรรมวิธี จน.ชอ่ดอก/ก่ิง (ช่อ) จน.ดอก/ช่อ(ดอก) จน.ก่ิงแขนงย่อย(ก่ิง) 

ตดิผลมาก 7.8 11.6 7 

ตดิผลปานกลาง 5.3 11.0 5 

ตดิผลน้อย 3.3 8.9 4 

ไมต่ดิผล 0.0 0.0 0.0 

Significant Ns ns Ns 

หมายเหต ุ *  แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 
  ns ไมมี่ความแตกตา่งทางสถิติ 
 
  ผลจากการตดิผลของมะเก๋ียงท่ีมีตอ่ความกว้างผล ความยาวผล ความหนาเนือ้ และความหนาเมล็ด
ของผลมะเก๋ียงนัน้ พบว่าความกว้างผล ความยาวผล และความหนาเมล็ดของผลมะเก๋ียงไมมี่ความแตกตา่งกนั 
โดยมีคา่เฉล่ียประมาณ 13.0-13.8 19.5-20.5 และ 9.2.9.8 เซนตเิมตร ตามล าดบั สว่นในด้านความหนาเนือ้
พบวา่ ความหนาเนือ้แปรผนัตามการติดผล โดยการตดิผลน้อยท าให้ความหนาเนือ้มากท่ีสดุเฉล่ีย 3.3 มิลลิเมตร 
และการติดผลมากท าให้ความหนาเนือ้น้อยท่ีสดุเฉล่ีย 2.9 มิลลิเมตร ดงัแสดงในตารางท่ี 11 
ตารางท่ี 11 ผลจากการติดผลตอ่ความกว้างผล ความยาวผล ความหนาเนือ้ และความหนาเมล็ดของผล
มะเก๋ียง 

กรรมวิธี กว้างผล(ม.ม.) ยาวผล (ม.ม.) หนาเนือ้(ม.ม.) หนาเมล็ด(ม.ม.) 

ตดิผลมาก 13.0 19.5 2.9 b 9.6 

ตดิผลปานกลาง 13.8 19.9 3.2a 9.8 

ตดิผลน้อย 13.4 20.5 3.3a 9.2 

ไมต่ดิผล - - - - 

Significant Ns ns * ns 

หมายเหต ุ *  แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 
  ns ไมมี่ความแตกตา่งทางสถิติ  
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 จากการตดิผลของมะเก๋ียงท่ีมีตอ่ปริมาณของแข็งท่ีละลายน า้ได้ และความแนน่เนือ้ พบวา่ไมมี่ความ

แตกตา่งกนั โดยปริมาณของแข็งท่ีละลายน า้ได้ มีคา่เฉล่ียประมาณ 6.9-7.2 oBrix สว่นความแนน่เนือ้มี

คา่เฉล่ียประมาณ 27.9-34.8 ปอนด์/ตารางนิว้ และส าหรับสีผิวเม่ือสกุนัน้ การตดิผลมากให้สี Greyed – 
Purple N186group A, Greyed – Purple N186 group C สว่นการติดผลปานกลางให้สี  Red-Purple 59 
group A , Greyed – Purple N187group A และการตดิผลน้อยให้สี Greyed – Purple 187group A, 
Greyed – Purple N186 group B ดงัตารางท่ี 12 

 
ตารางท่ี 12 ผลจากการติดผลตอ่ปริมาณของแข็งท่ีละลายน า้ได้ และความแนน่เนือ้ ของผลมะเก๋ียง 

กรรมวิธี ปริมาณของแข็งท่ี

ละลายน า้ได้ (oBrix) 

แนน่เนือ้  
(ปอนด์/ตารางนิว้) 

สีผิวเม่ือสกุ 

ตดิผลมาก 7.1 34.8 N186A,N186C 

ตดิผลปานกลาง 6.9 27.9 59A,N187A 

ตดิผลน้อย 7.2 36.3 187A,N186B 

ไมต่ดิผล - - - 

Significant              Ns ns ns 

หมายเหต ุ *  แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 
  ns ไมมี่ความแตกตา่งทางสถิติ 
 
  ผลจากการติดผลต่อน า้หนักผล น า้หนักเนือ้ และน า้เมล็ดของผลมะเก๋ียง พบว่าน า้หนักผล และ
น า้หนกัเนือ้ ไม่มีความแตกตา่งกนั โดยมีคา่เฉล่ีย 3.4-2.8 กรัม และ 1.4-1.6 กรัม ตามล าดบั ส่วนน า้หนกัเมล็ด
ตอ่ผลนัน้  พบวา่การตดิผลปานกลางมีน า้หนกัเมล็ดตอ่ผลมากท่ีสดุเฉล่ีย 1.2 กรัม และการติดผลมากกบัการติด
ผลน้อยนัน้มีคา่ใกล้เคียงกนัเฉล่ีย 1.0-1.1 กรัม ดงัตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 ผลจากการติดผลตอ่น า้หนกัผล น า้หนกัเนือ้ และน า้เมล็ดของผลมะเก๋ียง  

กรรมวิธี น า้หนกัตอ่ผล(กรัม) น า้หนกัเนือ้ตอ่ผล(กรัม) น า้หนกัเมล็ดตอ่ผล(กรัม) 

ตดิผลมาก 2.4 1.4 1.0b 

ตดิผลปานกลาง 2.8 1.6 1.2a 

ตดิผลน้อย 2.7 1.6 1.1ab 

ไมต่ดิผล 0.0 0.0 0.0 

Significant              Ns Ns * 

หมายเหต ุ *  แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 
  ns ไมมี่ความแตกตา่งทางสถิติ 
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รูปท่ี 2 ต้นมะมว่งพนัธุ์โชคอนนัต์ท่ีเสียบฝากท้องด้วยพนัธุ์มะมว่งพนัธุ์สามปี (ก.) ราดสารกระตุ้นการ
ออกดอกในต้นแม ่(ข.) การออกดอกของก่ิงมะมว่งท่ีมีการเสียบฝากท้อง (ค.) 
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รูปท่ี 2 ต้นหมอนท่ีมีการโน้มก่ิงและไมโ่น้มก่ิง (ก.) การแตกยอดหลงัมีการโน้มก่ิง (ข.) ผลหมอ่นท่ีเกิด
ในการโน้มก่ิง (ค.) 
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รูปท่ี 4 การศกึษาการติดผลตอ่การเจริญเติบโตของผล ผลผลิตและคณุภาพของผลมะเก๋ียง 

 
 


