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บทคดัย่อ 
 

   จากการทดลองตดัแต่งตน้ลําไย 4 รปูทรง คอืทรงมาตรฐาน (ทรงครึ�งวงกลม) ทรงสี�เหลี�ยม ทรงเปิด
กลางทรงพุ่ม และทรงแบน (ทรงฝาชหีงาย)  พบว่าการตดัแต่งกิ�งทรงฝาชหีงายและทรงสี�เหลี�ยมมผีลกระตุ้น   
การแตกใบออ่นไดด้ีท ี�สดุ นอกจากนี-ยงัมปีรมิาณกิ�งกระโดงสะสมที�มากกวา่ทรงครึ�งวงกลมและทรงเปิดกลาง
ทรงพุม่ ทกุรปูทรงที�ตดัแต่งมกีารออกดอก ติดผล และนํ-าหนักผลผลติต่อต้นไมแ่ตกต่างกนั  แต่การตดัแต่
ทรงฝาชหีงายทาํใหไ้ดส้ดัสว่นของผลผลติขนาดใหญ่มากกวา่การตดัแต่งรูปทรงอื�น ๆ อย่างเด่นชดั จนทาํให้
ไดร้าคาเฉลี�ยสงูที�สุดและไดกํ้าไรมากที�สดุ รองลงมาคือทรงสี�เหลี�ยม สว่นการตดัแต่งทรงมาตรฐานนั-นไมไ่ด้
ผลผลติขนาดใหญ่ เหตุผลที�การตดัแต่งทรงฝาชหีงายและทรงสี�เหลี�ยมทาํใหไ้ดผ้ลผลติดดีงักล่าว น่าจะอยูท่ี�
การแตกกิ�งกระโดงและกิ�งใหมท่ี�มขีนาดใหญ่และสมบูรณ์ของการตดัแต่งทรงฝาชหีงายและสี�เหลี�ยม 
  

Abstract 
 

The experiment on pruning with 4 shapes, i.e., standard shape (half-sphere shape),cubic shape, 

opened-center shape and flat shape, had revealed that the flat and cubic shapes were best in stimulating 

leaf flushing and more water sprout. Flowering, fruit setting and yield of all pruning shape were statistical 

equal. However, the flat shape resulted in obviously highest ratio of class A fruits. Consequently, the 

average fruit price and profit from the production of the flat shape were highest. The cubic shape was the 

runner-up. None of the yield of the standard shape was class A fruits. Therefore, almost no profit was 

obtained from the production of the shape.  Reasons for the best performance of the flat shape and cubic 

shape were the putting out of new big and healthy branches. 
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คาํนํา 
 

ในปจจุบนัสวนลําไยหลายๆ  แห่งั   โดยเฉพาะในแหล่งที�มกีารปลูกลําไยมาแต่ดั -งเดิมของจงัหวดั
เชยีงใหม่ และลาํพนู สภาพของสวนมตีน้ลาํไยทรงพุม่สงูใหญ่ เนื�องจากตน้ลําไยดังกล่าวมอีายุมากประกอบ
กบัวิธีการในการตัดแต่งกิ�งของเกษตรกรมกัจะตัดกิ�งที�อยู่ด้านล่างออกหมด ทําให้สูญเสียพื-นที�ออกผล 
(fruiting area) ที�อยูท่างดา้นขา้ง และยงัทําใหต้้นลําไยเจรญิทางด้านส่วนสงูเพิ�มขึ-นทุกปี (พาวิน และคณะ
,2547) ทาํใหไ้ม่สะดวกต่อการดูแลรกัษาและยงัเสยีค่าใช้จ่ายในการคํ-ายนักิ�งสงู การเก็บเกี�ยวผลผลติจะต้อ
ใชแ้รงงานที�มทีกัษะและความชํานาญ  นอกจากนี-ต้นที�มีทรงพุ่มสูงใหญ่ยงัตอบสนองต่อสารโพแทสเซียม
คลอเรตไดไ้มด่ี เกษตรกรตอ้งเพิ�มปรมิาณสารทุกปี จงึสง่ผลทาํใหต้้นทนุการผลิตสูงในทกุๆ ดา้น การตดัแต่ง
กิ�งเพื�อควบคุมทรงพุ่มให้เตี-ยน่าจะเป็นแนวทางหนึ�งที�สามารถแก้ไขปญหาดงักล่าวได้แต่คงต้องศึกษาถึงั
รปูทรงที�เหมาะสมของการตดัแต่งกิ�ง 

 
อปุกรณ์และวธีการิ  

 
ตน้ลาํไยที�ใชใ้นการทดลองเป็นลําไยที�ปลูกในระยะชดิ ระยะปลูก 6x6 เมตร อายุประมาณ 7 ปี  มี

ความสูงประมาณ 2.8 เมตร ความกวา้งทรงพุ่มประมาณ 3 - 4 เมตร วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบูรณ์ม ี
10 ซํ-าๆ ละ 1 ตน้ ประกอบดว้ย 4  treatment คอื 
 treatment 1  ตดัแต่งทรงครึ�งวงกลมโดยตดัแต่งเฉพาะกิ�งในทรงพุม่ออก 

treatment 2  ตดัแต่งทรงสี�เหลี�ยมโดยตดัแต่งใหม้คีวามสงูไมเ่กนิ 1.75 เมตร ทรงพุ่มกวา้ง 3 เมตร 
 treatment 3  ทรงเปิดกลางพุม่ (open center) ตดักิ�งที�อยูก่ลางทรงพุม่ออกประมาณ 2 - 3 กิ�ง 
 treatment 4 ทรงแบน  หรอืทรงฝาชหีงาย  ตัดกิ�งกลางทรงพุ่ม  และกิ�งหลกัที�ทาํมมุกบัระดบัพื-นดนิ
เกิน 45 องศา ออกจนเหลอืทรงพุ่มเพยีงชั -นเดียว (ภาพที� 1) ทาํการตดัแต่งในเดอืนกนัยายน 2546 และสุม่
ยอดรอบทรงพุม่จํานวน 50 ยอด บนัทกึขอ้มลูการเจรญิเติบโตทางกิ�งใบ หลงัตัดแต่งกิ�งไดป้ระมาณ 8 เดือน 
จึงราดสารคลอเรต อตัรา 10 กรมัต่อตารางเมตร บนัทกึผลการออกดอก  ตดิผล ปรมิาณและคุณภาพ
ผลผลติ ต้นทนุและผลตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการทดลอง 

ภาพที� 1 รปูแบบการตดัแต่งกิ�งลําไย 4 รปูทรง 
 
การเจรญเตบโตทางกงใบิ ิ ิ�  
 จากตารางที� 1 และ 2 จะเหน็ไดว้่าตน้ลําไยที�ตดัแต่งรปูทรงฝาชหีงายและทรงสี�เหลี�ยมมกีารแตกใบ
ไดเ้รว็กว่าทรงเปิดกลางพุม่และทรงครึ�งวงกลมโดยใชเ้วลาเพยีง 3 สปัดาห ์ หลงัตดัแต่งกิ�งสามารถกระตุน้
การแตกใบได ้ 65–73% นอกจากนี-ยงัพบว่าการเกิดกิ�งกระโดงเกดิขึ-นมากในตน้ที�ตดัรปูทรงแบน และทรง
สี�เหลี�ยมอยา่งเหน็ไดช้ดั 
 
การออกดอกและตดผลิ  
 พบว่าการตดัแต่งกิ�งทั -งสี�รปูทรงตอบสนองต่อสารโพแทสเซยีมคลอเรตไดไ้ม่แตกต่างกนั แต่ทรง
สี�เหลี�ยมมีความยาวของช่อดอกมากที�สดุ สว่นการตดิผลพบวา่ทรงเปิดกลางพุม่มจํีานวนผลต่อช่อน้อยที�สดุ 
(ตารางที� 3) 
 



ตารางที� 1  การแตกใบออ่นชุดที� 1 และจํานวนกิ�งกระโดงของตน้ลําไยที�ตดัแต่งกิ�ง 4 รปูทรง 
รูปทรงการตดัแต่ง 2 สปัดาห ์ 3 สปัดาห ์ 4 สปัดาห ์ 5 สปัดาห ์ จํานวนกิ�ง

กระโดง 
ทรงครึ�งวงกลม 8.0b 36.3b 91.0 98.7 6.2b 
ทรงเปิดกลางพุม่ 23.0ab 40.3b 92.7 97.7 6.7b 
ทรงสี�เหลี�ยม 26.0ab   63.7ab 94.0 98.0      125.7a 
ทรงฝาชหีงาย      42.7a 75.0a 92.3 97.7 97.5a 
Significant ** ** ns ns * 

หมายเหตุ :  ค่าเฉลี�ย(Mean) ใน Column เดยีวกนั ตวัอกัษรเหมอืนกนั ไม่แตกต่างกนัทางสถิตเิปรยีบเทียบโดยใชวิ้ธ ี
    Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
    ns  =  ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ

                 * =  แตกต่างที�ระดบัความเชื�อมั �น 95% 
                 ** =  แตกต่างที�ระดบัความเชื�อมั �น 99% 

 
 
ตารางที� 2   การแตกใบออ่นชดุที� 2 ของต้นลําไยที�ตดัแต่งกิ�ง  4 รูปทรง 

สปัดาหห์ลงัการตดัแต่งกิ�ง รปูทรงการตดัแต่ง 
9 11 13 15 19 21 

ทรงครึ�งวงกลม 0.0b   0.0b   3.7c 44.0b 79.3 80.0 
ทรงเปิดกลางพุม่ 0.0b   1.7b   1.7c 38.3b 73.7 82.0 
ทรงสี�เหลี�ยม 0.7b   4.0b 34.3b 65.0a 85.3 86.0 
ทรงฝาชหีงาย 4.3a 25.3a 72.3a 96.0a 98.7 99.0 
Significant ** ** ** * ns ns 

 
 
ตารางที� 3  การออกดอก ขนาดความกวา้ง ยาวของช่อดอกและจํานวนผลต่อชอ่ของตน้ลําไยที�ตดัแต่งกิ�ง  
 4 รปูทรง 

รปูทรงการตดัแต่ง การออกดอก 
(%) 

ความกวา้งชอ่ดอก 
(ซม.) 

ความยาวชอ่ดอก 
(ซม.) 

จํานวนผล/ชอ่ 

ทรงครึ�งวงกลม 98.20 52.67   70.66ab 89.99a 
ทรงเปิดกลางพุม่ 98.20 50.67 66.85b 68.41b 
ทรงสี�เหลี�ยม 96.80 54.26 74.25a 94.62a 
ทรงฝาชหีงาย 98.20 51.78 67.64b 87.75a 
Significant ns ns * ** 

 



ปริมาณและคุณภาพผลผลติ  
 การตดัแต่งกิ�งท ั -ง 4 รูปทรงใหนํ้-าหนกัผลผลติต่อต้นไมแ่ตกต่างกนัแต่มแีนวโน้มวา่ทรงสี�เหลี�ยมจ
ใหผ้ลผลติต่อตน้สูง ในขณะที�ทรงฝาชหีงายใหนํ้-าหนกัผลเฉลี�ยมากกว่าทรงอื�นๆ  จงึสง่ผลทาํใหจํ้านวนผลต่
กโิลกรมัน้อยที�สุด คือ 102 ผลต่อกโิลกรมั (ตารางที� 4) นอกจากนี-ทรงฝาชหีงายยงัมขีนาดผลใหญ่ที�สดุ สว่น
ทรงครึ�งวงกลมมขีนาดผลน้อยที�สดุ (ขอ้มลูไมไ่ดนํ้ามาแสดง) ปรมิาณของแขง็ที�ละลายนํ-าและสผีวิของลําไย 
ทั -ง 4 รปูทรง ไมแ่ตกต่างกนั (ตารางที� 5) ส่วนเกรดผลที�ได้พบว่าการตดัแต่งกิ�งทรงฝาชหีงายใหเ้กรดผล
ใหญ่ (เบอร ์ 3) มากถึง 62.7% ของผลผลิตท ั -งหมดรองลงมา คอื ทรงสี�เหลี�ยม (32.2%) และทรงเปิดกลาง
ทรงพุม่ (11.7%) ในขณะที�ทรงครึ�งวงกลมไมไ่ด้เกรดผลขนาดใหญโ่ดยไดเ้กรดผลขนาดเล็กมากถงึ 85.4% 
ส่วนผลรว่งและผลแตกของทกุรปูทรงไมแ่ตกต่างกนั (ตารางที� 6) 
 ปรมิาณของแข็งที�ละลายนํ-าไดแ้ละสผีวิ  พบได้จากการตัดแต่งทรงพุม่ทั -ง 4 ทรงไม่มคีวามแตกต่าง
กนัทางสถติิท ั -งปรมิาณของแขง็ที�ละลายนํ-าไดแ้ละสผีวิ 
 
ตารางที� 4  ผลผลิตต่อต้นนํ-าหนักผลสดและจาํนวนผลต่อกิโลกรมัของต้นลําไยที�ตดัแต่งกิ�ง 4 รปูทรง 

รูปทรงการตดัแต่ง นํ-าหนักผลผลิต 
(กก./ตน้) 

จํานวนผล/กก. นํ-าหนักผลสด  
(กรมั) 

ทรงครึ�งวงกลม 55.4 146a 6.92b 
ทรงเปิดกลางพุม่ 59.8 123a 7.76b 
ทรงสี�เหลี�ยม 73.2 134a 7.76b 
ทรงฝาชหีงาย 51.1 102b 9.87a 
Significant ns ** ** 

 
 
ตารางที� 5  ปรมิาณของแขง็ที�ละลายนํ-าและสผีวิของผลลําไยที�ตดัแต่งกิ�ง 4 รปูทรง 

สผีวิ รปูทรงการตดัแต่ง ปรมิาณของแขง็ที�ละลาย
นํ-าได ้(Brix) ความสวา่ง (L) สเีขยีว (a) สเีหลือง (b) 

ทรงครึ�งวงกลม 23.08 42.78 11.43 31.95 
ทรงเปิดกลางพุม่ 23.63 43.03 10.55 32.68 
ทรงสี�เหลี�ยม 23.47 41.56 13.61 31.80 
ทรงฝาชหีงาย 22.66 42.64   9.96 31.31 
Significant ns ns ns ns 

 
 
 
 



ตารางที� 6  เปอรเ์ซน็ต์เกรดผล  ผลรว่งและผลแตกของตัดแต่งกิ�ง 4 รปูทรง 
ผลผลติแบ่งตามเกรด(%) รูปทรงการตดัแต่ง 

เกรดใหญ่ เกรดเลก็ ผลรว่ง ผลแตก 
ทรงครึ�งวงกลม  0.0b 85.4a  7.6 7.0 
ทรงเปิดกลางพุม่  11.7ab   70.7ab 11.1 6.4 
ทรงสี�เหลี�ยม  32.3ab   53.4ab 12.2 2.2 
ทรงฝาชหีงาย 62.7a 27.5b   7.9 2.0 
Significant ** * ns ns 

 
ต้นทุนการผลตและผลตอบแทนิ  
 ตน้ทนุที�เกดิจากค่าใชจ่้ายดา้นปจจยัการผลิตไดแ้ก่ การตดัแต่งกิ�ง การใส่ปุย กาํจดัวชัั ๋ พชื สารปองกนั้

กําจดัศตัรพูชืและสารโพแทสเซยีมคลอเรตพบวา่รูปทรงสี�เหลี�ยมมค่ีาใชจ่้ายสงูสุด รองลงมาคือทรงเปิดกลางพุ่ม 
ทรงฝาชหีงาย และทรงครึ�งวงกลม โดยมคี่าใชจ่้ายเทา่กบั 211.1, 209.6, 205.5 และ 203.8 บาทต่อต้น 
ตามลําดบั สว่นค่าใชจ้า่ยดา้นแรงการเก็บเกี�ยวผลผลติพบว่าทรงสี�เหลี�ยมมตีน้ทนุการผลติมากที�สุด รองลงมา
คอืทรงเปิดกลางพุม่และทรงฝาชหีงาย สว่นทรงครึ�งวงกลมมตีน้ทุนการผลติตํ�าสดุ  แต่เมื�อคดิต้นทนุต่อกโิลกร ั
พบว่าทรงสี�เหลี�ยมมต้ีนทนุการผลติต่อกโิลกรมัน้อยกว่าทรงอื�นๆ คอื มคี่าใชจ่้าย 4.8 บาทต่อกิโลกรมั  (ตาราง
ที� 7)  

รายไดจ้ากการจําหน่ายผลผลติในตารางที� 8 พบว่ารายไดจ้ากการจาํหน่ายผลเกรดใหญ่ของต้น
ลําไยที�ตดัแต่ง ทรงฝาชหีงายมากที�สดุรองลงมาคอืทรงสี�เหลี�ยมและทรงเปิดกลางพุม่ สว่นรายได้จากการ
จําหน่ายผลเลก็ไดจ้ากทรงครึ�งวงกลมมากที�สดุ รองลงมาคือทรงเปิดกลางพุม่และทรงเปิดกลางพุม่ ส่วนรายได้
จากการจําหน่ายผลรว่งไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางที� 8) รายไดจ้ากการจําหน่ายผลผลติทั -งหมดมา
รวมกนัพบว่าต้นลําไยที�ตดัแต่งกิ�งทรงแบนมรีายไดม้ากที�สดุรองลงมาคือทรงสี�เหลี�ยม ทรงเปิดกลางพุม่ และทรง
ครึ�งวงกลม เมื�อนํามาคดิกําไรสทุธิพบวา่การตดัแต่งกิ�งทรงฝาชหีงายใหก้ําไรสทุธสิงูสดุ รองลงมาคอืทรงสี�เหลี�ยม 
ทรงเปิดกลางพุม่และทรงครึ�งวงกลมโดยมกํีาไรสุทธเิท่ากบั 872.5, 713.1, 193.5 และ 3.4 บาทต่อต้น 
ตามลําดบั (ตารางที� 8) 
 
ตารางที� 7  ตน้ทนุการผลติลําไยของตน้ลาํไยที�ตดัแต่งกิ�ง 4 รูปทรง 

ตน้ทนุการผลติ (บาท) รูปทรงการตดัแต่ง 
ปจจยัการผลิตั  ค่าแรงเกบ็เกี�ยว 

รวมตน้ทนุ 
ทั -งหมด (บาท) 

ค่าเฉลี�ยตน้ทุน
บาท/กโิลกรมั 

ทรงครึ�งวงกลม 203.8c   89.30 293.1b 5.29 
ทรงเปิดกลางพุม่   209.6ab 109.12   318.7ab 5.33 
ทรงสี�เหลี�ยม 211.1a 139.90 351.0a 4.80 
ทรงฝาชหีงาย    205.5bc 105.96   311.5ab 6.10 
Significant ** ns * - 



ตารางที� 8  รายได้จากการจําหน่ายผลผลิตของตน้ลาํไยที�ตดัแต่งกิ�ง 4 รปูทรง โดยแยกตามขนาดผล 
รายไดข้องผลผลิตแบ่งตามเกรด(บาท/ตน้) รปูทรงการตดัแต่ง 

ผลเกรดใหญ่ ผลเกรดเลก็ ผลเบอรร์ว่ง 
รวมทั -งหมด
(บาท/ต้น) 

กําไรสทุธ ิ
(บาท/ตน้) 

ทรงครึ�งวงกลม   0.0b     283.8a 12.7 296.5b    3.4 
ทรงเปิดกลางพุม่  238.6ab 253.7ab 19.9   512.2ab 193.5 
ทรงสี�เหลี�ยม  803.0ab 214.2ab 26.7 1064.1ab 713.1 
ทรงฝาชหีงาย       1088.0a 84.2b 12.1   1184.3a 872.5 
Significant ** * ns ** - 
  หมายเหตุ :  ผลเกรดใหญ่กโิลกรมัละ 34 บาท     ผลเกรดเลก็กโิลกรมัละ 6 บาท     ผลรว่งกโิลกรมัละ 3 บาท 

 
 

วจารณ์และสรุปผลการทดลองิ  
 
 การศกึษาการตดัแต่งกิ�งลําไย 4 รปูทรง พบว่ารปูทรงฝาชหีงายและทรงสี�เหลี�ยมมผีลต่อความเรว็
ของการแตกใบออ่น   ดงัจะเหน็ได้จากตารางที� 1 และ 2 ทั -งนี-อาจเกิดจากการตดัแต่งทั -งสองรปูทรงนี-ตดัแต่ง
กิ�งออกในปรมิาณที�มาก นอกจากนี-ทรงสี�เหลี�ยมยงัตดัปลายกิ�งทั -งดา้นขา้งและดา้นบน ซึ�งช่วยลด
ปรากฏการณ์ตายอดขม่ตาขา้ง (apical dominance) จึงส่งผลต่อการแตกใบอ่อนไดเ้รว็ขึ-น สอดคลอ้งกบั
การศกึษาของ พาวนิ และคณะ (2545) ทั -งนี-เพราะปรากฏการณ์ตายอดขม่ตาขา้งนั -นเกดิจากฮอรโ์มนออกซินที�
สรา้งที�ยอดและถูกสง่มาสว่นล่างและควบคุมการแตกตาขา้ง การตดัแต่งกิ�งจงึมผีลต่อการเปลี�ยนแปลงสมดุล
ของฮอร์โมน (Westwood, 1993) การแตกใบออ่นชดุที� 2 พบว่าทรงแบนและทรงสี�เหลี�ยมแตกใบอ่อนชุดที� 2 
ไดเ้รว็กว่าทรงครึ�งวงกลมและทรงเปิดกลางยอด เนื�องจากทั -งสองทรงมกีารแตกใบออ่นชดุที� 1 เรว็จงึส่งผล
ทาํใหก้ารแตกใบออ่นชุดที� 2 ไดเ้รว็ข ึ-น สว่นการตอบสนองของลําไยที�ตดัแต่งกิ�งทั -ง 4 รปูทรงต่อสาร
โพแทสเซยีมคลอเรตไมแ่ตกต่างกนั ทั -งนี-อาจเป็นเพราะระยะการเจรญิทางกิ�งใบของแต่ละรูปทรง ณ เวลาที�
ใหส้ารไม่แตกต่างกนั คอื มใีบแกใ่กลเ้คยีงกนั นอกจากนี-อตัราของสารที�ใหค้ร ั -งนี-ใชป้รมิาณถงึ 2 เทา่ ของ
อตัราที�เคยรายงานวา่สามารถชกันําการออกดอกไดเ้ลย (พาวนิ และคณะ, 2542) จึงสามารถชกันําการออก
ดอกเกือบทกุยอด 

การตดัแต่งกิ�งทกุรปูทรงใหผ้ลผลติกโิลกรมัต่อต้นไมแ่ตกต่างกนั แตม่แีนวโน้มวา่ทรงสี�เหลี�ยมใหผ้ล 
ผลติมากทั -งนี-อาจเป็นผลมาจากจํานวนผลต่อช่อมากกว่าทรงอื�นๆ (ตารางที�3) อยา่งไรก็ตามคุณภาพผลผลติ
ของทรงแบนใหคุ้ณภาพดีโดยมนํี-าหนักผลเฉลี�ยมากกว่าทรงอื�นๆ  ท ั -งนี-อาจเกิดจากผลผลิตสว่นหนึ�งเกดิจา
กิ�งกระโดงที�สมบูรณ์ นอกจากนี-ยงัมจํีานวนกิ�งต่อต้นน้อยถึงแมต้ิดผลดกแต่กม็ผีลขนาดใหญ่ทําใหเ้กรดผล
ใหญ่มากถงึ 63% คอืมจํีานวนผลอยู่ในช่วง 101–111 ผลต่อกโิลกรมั (กรมวชิาการเกษตร, 2542) แสดงให้
เหน็วา่รปูทรงของการตดัแต่งกิ�งมผีลต่อคุณภาพของลําไยอยา่งเหน็ไดช้ดั ในด้านตน้ทุนการผลิต พบว่า 
ตน้ทนุการผลติของทรงสี�เหลี�ยมต่อต้นสงูสดุ แต่เมื�อคิดต่อกิโลกรมักลบัน้อยกวา่ทรงอื�น กําไรสทุธทิ ี�ได้ 
พบว่าทรงสี�เหลี�ยมและทรงฝาชหีงายใหร้ายไดต่้อตน้สงู ทั -งนี-เพราะผลผลติที�ไดม้คุีณภาพทาํใหจํ้าหน่ายได้
ในราคาที�สงูกว่าต้นที�มผีลขนาดเลก็มากถึง 5.7 เทา่  
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