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บทคัดยอ 

 ศึกษาผลของสูตรปุยเคมีเหลวแขวนลอย อัตรา และความถี่ที่ใหในระบบน้ําตอผลผลิต และความเขมขน  

ธาตุอาหารในใบ และผลของสมพันธุสายน้ําผ้ึง จ.เชียงใหมที่ปลูกในดินมีสภาพเปนกรดจัดและความอุดม

สมบูรณสูง ใหปุย สูตร 18-6-12 ชวงการเติบโตทางกิ่งใบ อัตรา 225 และ 375 ก.ปุย/ชวง ชวงการพัฒนาผล ให

สูตร 7-3-10 หรือ 15-5-20 อัตรา 375 และ 625 ก.ปุย/ชวง ที่ความถี่ 15 30 และ 45 วัน รวม 12 กรรมวิธี พบวา 

ทุกกรรมวิธีใหปริมาณ และคุณภาพผลผลิต และความเขมขนธาตุอาหารในใบไมแตกตางกันทางสถิติ และอยูใน

เกณฑเหมาะสม การใหปุยทุก 45 วัน สูตร 18-6-12 ชวงการเติบโตทางกิ่งใบ และสูตร 7-3-10 ชวงการพัฒนาผล 

อัตรา 225 และ 375 ก.ปุย/ชวง ตามลําดับ เปนกรรมวิธีที่เหมาะสม มีตนทุนปุยต่ําและจํานวนครั้งในการใหปุย

นอย ใหผลผลิต 112 กก./ตน ปริมาณเกรดสมรวม 95.5% ปริมาณน้ําสม 50.6% TSS 12.3 brix TA 0.5% 

TSS/TA 23.1 ความเขมขนธาตุอาหาร N P K Ca และ Mgในใบคือ 2.34%, 0.16%, 1.22%, 6.58% และ 0.99% 

ตามลําดับ  

คําสําคัญ : การใหปุยระบบน้ํา  ความเขมขนธาตุอาหาร  ตนทุนปุย  ปุยเคมีเหลวแขวนลอย  สมสายน้ําผึ้ง  

 
ABSTRACT 

 Effects of analysis grades, rates and application frequencies of suspension fertilizer (SF) in 

fertigation system on yield and nutrient concentration in leaf and fruit of Mandarin ‘Sai Namphueng’ 

were studied in Chiang Mai province. Orchard soil was acidic and high fertility. SF grade 18-6-12 was 

applied during a vegetative growth period at the rates of 225 and 375 g fertilizer/tree and 15-5-20 or 

7-3-10 was applied during a fruit development period at the rates of 375 and 625 g fertilizer/tree with 

application frequencies of 15, 30 or 45 days; the total of 12 application treatments. The result showed 

that fruit yield, quality and nutrient concentration in leaf were not statistically different and satisfactory 

                                                            
1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ.นครปฐม 73140 

 Dept. of Horticulture, Fac. of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart, Nakhon Pathom 73140 
2 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ.นครปฐม 73140 

 Dept. of Soil Science, Fac. of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart, Nakhon Pathom 73140 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

  1559 

among fertigated treatments. The treatment, 18-6-12 grade for vegetative growth period and 7-3-10 

grade for fruit development period fertigated at the rates of 225 and 375 g fertilizer/tree every 45-day, 

was the most satisfactory combination with the lower fertilizer cost and the less application 

frequencies. It yielded 112 kg fruit weight/tree with 95.5% by weight of no. 4, 5 and 6 fruit, 50.6% 

juice, 12.3 brix TSS, 0.5% TA, 23.1 TSS/TA ratio and leaf N, P, K, Ca and Mg concentrations of 2.34%, 

0.16%, 1.22%, 6.58% and 0.99%, respectively. 

Key Words : Fertigation, Fertilizer cost, Mandarin, Nutrient concentration, Suspension fertilizer 

 
คํานํา 

 การปลูกสมเปลือกลอนพันธุสายน้ําผ้ึงที่ จ.เชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 100,000 ไร (สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2553)  เกษตรกรนิยมใชปุยเคมีชนิดเม็ดหวานลงดิน ซึ่งใชเวลานานนับสัปดาหในการปลดปลอยธาตุ

อาหาร รากพืชอาจเสียหายจากสารละลายปุยที่เขมขน ปุยถูกชะลางออกนอกบริเวณรากพืช และซึมลึกสูน้ําใต

ดิน เกิดปญหามลภาวะ และส้ินเปลืองปุย แตการใชปุยเคมีเหลว (fluid fertilizer) ในระบบนํ้าชลประทานเปน

วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ธาตุอาหารกระจายอยางทั่วถึง และมีความเขมขนสม่ําเสมอ รวมท้ังการใชแรงงานในการ

ใหปุยและอัตราปุยที่ใชนอยกวาปุยเคมีแบบเดิม (ปญจพร, 2544; สาล่ีและคณะ, 2545; Thompson et al., 

2003;Kusakabe et al., 2006) สามารถลดตนทุนการผลิตพืช (สาล่ีและคณะ, 2545) และผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม (Dasberg et al., 1983) แตขอมูลเกี่ยวกับการใชปุยเคมีเหลวแขวนลอย (suspension fertilizer; SF) 

ซึ่งธาตุอาหารสวนหนึ่งละลายอยูในของเหลวและอีกสวนแขวนลอยอยู (ยงยุทธ, 2536) ในการผลิตพืชยังมีจํากัด 

โดยเฉพาะกับสมพันธุสายน้ําผ้ึง ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสูตรปุย อัตราใช และความถี่ที่

เหมาะสมในการผลิตสมใหไดผลผลิตดี มีคุณภาพ มีระดับธาตุอาหารในใบเพียงพอ โดยประเมินปริมาณธาตุ

อาหาร N P และ K ที่สูญเสียไปกับผลผลิตสม (crop removal) และเปรียบเทียบตนทุนการใชปุยเคมีเหลว

แขวนลอยกับปุยเคมีชนิดเม็ดแบบเดิม 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 ทดลองกับตนสมพันธุสายน้ําผ้ึงบนตนตอพันธุ Swingle จํานวน 104 ตน อายุ 7 ปซึ่งกําลังติดผลอายุ 1-

2 เดือนหลังออกดอก ปลูกบนที่ราบเชิงเขา ที่ อ.แมอาย จ.เชียงใหม ระยะปลูก 3 x 6 ม. ใหผลผลิตประมาณ 100 

กก./ตน/ป วางแผนการทดลองแบบ RCBD แบงเปน 4 บล็อก ตามความสม่ําเสมอของตนสม ใหปุยในระบบน้ํา 

(fertigation) ผานหัวจายขนาด 120 ล./ชม. โดยชวงที่ 1 (ชวงการเติบโตทางกิ่งใบ; 30 เมษายน-15 กรกฎาคม 

2552) ใหปุย SF สูตร18-6-12 อัตรา 225 และ 375 ก.ปุย/ชวง ชวงที่ 2 (ชวงการพัฒนาผล; 30 กรกฎาคม-15 

ธันวาคม 2552) ใหปุย SF สูตร 7-3-10 หรือ 15-5-20 อัตรา 375 และ 625 ก.ปุย/ชวง ใหทุก 15 30 และ 45 วัน 

รวม 12 กรรมวิธี เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร (control; Tc) ใหปุยในระบบน้ําเชนกัน ชวงที่ 1 ใหปุย SF 

สูตร18-6-12 ชวงที่ 2 ใหปุย SF สูตร 12-6-18 อัตรา 300 และ 500 ก.ปุย/ชวง ทุก 30 วัน (Table 1) การใหปุยใน

ระบบน้ําของแตละกรรมวิธีเร่ิมโดยใหน้ําเปลา 10 นาที ตามดวยสารละลายปุย 15 นาที และใหน้ําเปลาอีก 15 

นาที  
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Table 1  Grades, rates, frequencies and application events of suspension fertilizer treatments during    

               vegetative growth and fruit development periods 

Period 1 (Vegetative growth) 

April 30-July 15, 2009 

Period 2 (Fruit development) 

July 30-December 15, 2009 

Treat- 

ments 

Grade  Rate  Events Total (g) Grade  Rate  Events Total (g) 

  g/tree/15day    g/tree/15day   

 T1 18-6-12 37.50 6 225 7-3-10 37.50 10 375 

T2 18-6-12 37.50 6 225 15-5-20 37.50 10 375 

T3 18-6-12 62.50 6 375 7-3-10 62.50 10 625 

T4 18-6-12 62.50 6 375 15-5-20 62.50 10 625 
  g/tree/30day    g/tree/30day   

T5 18-6-12 75.00 3 225 7-3-10 75.00 5 375 

T6 18-6-12 75.00 3 225 15-5-20 75.00 5 375 

T7 18-6-12 125.00 3 375 7-3-10 125.00 5 625 

T8 18-6-12 125.00 3 375 15-5-20 125.00 5 625 

Tc 18-6-12 100.00 3 300 12-6-18 100.00 5 500 

  g/tree/45day    g/tree/45day   

T9 18-6-12 112.50 2 225 7-3-10 93.75 4 375 

T10 18-6-12 112.50 2 225 15-5-20 93.75 4 375 

T11 18-6-12 187.50 2 375 7-3-10 156.25 4 625 

T12 18-6-12 187.50 2 375 15-5-20 156.25 4 625 

 
การวิเคราะหดิน  

เก็บตัวอยางดินกอนเริ่มการทดลองในเดือน มีนาคม 2552 และเมื่อส้ินสุดการทดลองในเดือน 

กุมภาพันธ 2553 โดยวัด pH และสภาพการนําไฟฟาของดิน และวิเคราะหอินทรียวัตถุโดยวิธี wet oxidation 

(ทัศนีย และจงรักษ, 2542) วิเคราะหฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (สกัดดวยสารละลาย Bray II) ดวยวิธี 

colorimetry โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได (สกัดดวยสารละลายแอมโมเนียมแอซิเตต) 

ดวยวิธี atomic absorption spectrometry (กลุมงานวิจัยเคมีดิน, 2544)  
การวิเคราะหธาตุอาหารในใบสมและผลสม  

เก็บตัวอยางใบในเดือน พฤศจิกายน 2552 ชวงอายุผล 8-9 เดือน โดยเก็บใบที่ 3 และ 4 (อายุ 4-7 

เดือน) จากปลายยอดของกิ่งที่ไมติดผล จํานวน 40 ใบตอตน (นันทรัตน, 2547) จากทุกกรรมวิธี วิเคราะหความ

เขมขนไนโตรเจนโดยวิธี combustion ดวยเครื่อง protein / nitrogen determinator วิเคราะหความเขมขน

ฟอสฟอรัสโดยวิธี colorimetry วิเคราะหโพแทสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียมโดยวิธี atomic absorption 

spectrometry (ทัศนีย และจงรักษ, 2542) 
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วิเคราะหไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในผลสมระยะพรอมเก็บเกี่ยวจากทุกกรรมวิธี ดวย

วิธีการเชนเดียวกับการวิเคราะหธาตุอาหารในใบ แลวคํานวณปริมาณธาตุอาหารที่ติดไปกับผลผลิต (crop 

removal) จากผลคูณของความเขมขนของธาตุอาหารในผลกับปริมาณผลผลิตตอตน  
การประเมนิปริมาณและคณุภาพผลผลิต  

เก็บเกี่ยวผลผลิตเดือน มกราคม 2553 อายุผลสม 10-11 เดือน บันทึกน้ําหนักผลผลิตรวมของแตละตน 

และนํามาคัดเกรด ดวย automatic fruit sizer โดยแยกตามเกณฑเสนผาศูนยกลางผลสม เปนรหัสเบอร1- เบอร 

7 บันทึกน้ําหนักผลผลิตรวมในแตละรหัส สุมเก็บผลสมที่คัดเกรดแลวจํานวน 5 ผลตอตนของแตละกรรมวิธี เพื่อ

บันทึก น้ําหนักตอผลสด น้ําหนักน้ําสมตอผล total soluble solid (TSS) โดยวิธี hand refractometer และ 
titratable acid (TA) โดยวิธีไตเตรตดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 
การวิเคราะหขอมูล  

วิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance; ANOVA) และตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย

ดวย Least significant difference (LSD) ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ R Program  
เปรียบเทียบตนทุนการใชปุยเคมีเหลวแขวนลอยกับปุยเคมีชนิดเม็ดในการผลิตสม 

สอบถามขอมูล สูตรปุยเคมีชนิดเม็ดที่แนะนําใหใชกับสมในชวงการเจริญเติบโตทางกิ่งใบ และชวงการ

พัฒนาผล อัตราใชในแตละชวง พรอมราคาที่จําหนาย จากรานคา บริษัทคาปุย และเกษตรกร ในชวงเดือน

มีนาคม – เดือน ธันวาคม 2552 คํานวณตนทุนปุย และเปรียบเทียบกับตนทุนของการใชปุยเคมีเหลวแขวนลอย

ตามกรรมวิธีที่ 9 ซึ่งเหมาะสมที่สุดจากผลการศึกษาครั้งนี้  

 
ผลและวจิารณ 

สมบัติของดิน 
ดินในแปลงทดลองเปนกรดจัด โดยคาปฏิกิริยาดินหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง และต่ํากวา

คาที่เหมาะสมเล็กนอย แตไมมีปญหาตอการปลูกสม ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากการใหปุย SF ที่มี pH 6.5 – 7 คา

สภาพการนําไฟฟาเพิ่มขึ้นแตยังอยูในเกณฑที่เหมาะสมไมมีปญหาดินเค็ม ปริมาณอินทรียวัตถุในดินกอนการ

ทดลองคอนขางสูง และหลังการทดลองลดลงเล็กนอย แตฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได 

และแมกนีเซียมที่แลกเปล่ียนไดมีคาสูงมากกวาคาที่เหมาะสมทั้งกอน และหลังการทดลอง ซึ่งเปนสภาพที่พบได

ทั่วไปในสวนไมผลที่มีการใสปุยเคมีอยางตอเนื่อง การที่ระดับโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนไดหลังการทดลองมีคา

ลดลงเปนผลจากมีการดูดใชโพแทสเซียมมากในชวงพัฒนาการของผล สอดคลองกับที่มีรายงานวาโพแทสเซียม

เปนธาตุที่มีความเขมขนมากกวาธาตุอื่นๆ ในผลผลสม (จริยา, 2549) สวนแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนไดกอนการ

ทดลองมีคาต่ํากวาคาที่เหมาะสมเล็กนอย แตหลังการทดลองกลับมีคามากกวาคาที่เหมาะสม ขณะที่แมกนีเซียม

ที่แลกเปลี่ยนไดมีคามากกวาระดับที่เหมาะสมทั้งกอนและหลังการทดลอง (Table 2) ปริมาณแคลเซียมและ

แมกนีเซียมที่เพิ่มขึ้นนี้คาดวาสวนหนึ่งเปนผลจากการใชน้ําการเกษตรที่ไหลผานชั้นหินที่มีแคลเซียมและ

แมกนีเซียมในพื้นที่ กลาวไดวาดินที่ใชในการทดลองครั้งนี้มีความสมบูรณสูง (Table 2) และเปนผลดีตอการผลิต

สมในฤดูหนาดวย 
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Table 2  Physical and chemical properties of soil 

value of analysis Soil properties 

before trial after trial satisfactory1 

Soil pH (1:1 water/soil) 5.11 5.37 6 – 7 

Electrical conductivity ( ECe; dS/m) 0.81 1.4 0-2 
Organic matter (OM; %) 2.73 2.56 2.5 – 3.0 

Available phosphorus (mg/kg) 107.19 153.69 26 – 42 

Exchangeable potassium (mg/kg) 204.77 177.30 130 
Exchangeable calcium (mg/kg) 918.01 1351.49 1,040 

Exchangeable magnesium (mg/kg) 240.84 281.53 135 
Note:  1 Office of Agricultural Research and Development Region 1 (1997) 
 

ปริมาณและคุณภาพผลผลิต  
การใชปุย SF ทั้ง 12 กรรมวิธีไมทําใหปริมาณและคุณภาพผลผลิตมีความแตกตางทางสถิติ (Table 3) 

และใหคาที่อยูในเกณฑมาตรฐานของสมเปลือกลอน คือน้ําหนักผลผลิตเฉลี่ย 112.1 กก.ตอตน ซึ่งสอดคลองกับ

มาตรฐานสําหรับสมเปลือกลอนอายุ 7-9 ป ควรใหน้ําหนักผลผลิต 100-150 กก.ตอตน (ศูนยวิจัยพืชยืนตน และ

ไมผลเมืองรอน, 2552) มีคาเฉลี่ยปริมาณรวมของสมเบอร 4 5 และ6 ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดมาก 95.6% โดย

น้ําหนัก มีคาเฉลี่ยปริมาณน้ําสม TSS และ สัดสวน TSS/TA เทากับ 49.5% 12.3 brix และ 23:1 ตามลําดับ ซึ่ง

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานสมเปลือกลอนคือ ปริมาณน้ําสม 35% TSS 9 brix  และ TSS/TA 13:1 ตามลําดับ 

(สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2551) คา TA เฉล่ีย 0.6% สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

มนตรี (2527) ที่พบวารสชาติของสมเขียวหวานที่พึงประสงคมีคา TA 0.6-1.0 %  

การศึกษาครั้งนี้ สภาพดินในสวนสมเร่ิมตนมีความอุดมสมบูรณสูง (Table 2) เนื่องจากมีการใหปุยเคมี

ตอเนื่อง การใหปุย SF ตามกรรมวิธีตางๆมีความผันแปรทั้งสูตร อัตราใช และความถี่ในการใหที่แตกตางกัน

ในชวงการเติบโตทางกิ่งใบและชวงการพัฒนาของผล ไมมีผลทําใหปริมาณและคุณภาพผลผลิตแตกตางกันซึ่ง

สอดคลองกับผลการศึกษาอิทธิพลของปุยตอผลผลิตพืชในสภาพดินที่อุดมสมบูรณสูงที่เคยมีรายงานมากอน (วี

ระ, 2543; จุฬาลักษณ, 2530 และ Boman, 1992) ในการศึกษาครั้งนี้ใหปุยในความถี่ 6 – 16 คร้ังตอฤดูการผลิต 

แตไมเห็นผลเดนชัด ขณะที่ Kusakabe et al. (2006) รายงานวาความถี่ในการใหปุยในระบบน้ําที่ดีที่สุดคือ 27 

ครั้งตอฤดูการผลิตสม และ Thompson et al. (2003) รายงานวาความถี่ในการใหปุยในระบบน้ําแกสมที่

เหมาะสมผันแปรในชวง 10-30 ครั้งตอป ซึ่งแสดงใหเห็นวาสามารถปรับลดปริมาณและความถี่ในการใหปุยใน

ระบบน้ําได โดยไมกระทบตอปริมาณและคุณภาพผลผลิตในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง  

นอกจากนี้ความสมบูรณของตนสมที่ใชในการทดลองซึ่งเห็นไดจากน้ําหนักผลผลิตตอตนของปที่ผานมา

เฉล่ีย 115 กก.ตอตน เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหมีการตอบสนองนอยตอการใหปุย SF กรรมวิธีตางๆ เนื่องจากตน

สมที่สมบูรณมีธาตุอาหารสะสมไวใน ราก ลําตน กิ่งแก และใบแก ธาตุอาหารเหลานั้นถูกดึงไปใชมากกวาที่ใช

จากปุยที่เพิ่งใสใหแกพืชทางดิน (Dasberg et al.,1983) การใสปุยใหมีประสิทธิภาพควรใสเพื่อชดเชยธาตุ
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อาหารที่สูญเสียไปเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต และใสเพื่อรักษาความสมบูรณของตนในระยะยาวเพื่อสามารถให

ผลผลิตที่มีคุณภาพ  มากกวาที่ใหปุยเสริมในระยะเวลาสั้นๆ  ปริมาณและคุณภาพของผลสมขึ้นอยูกับความ

สมบูรณของธาตุอาหารทุกธาตุที่ตนสมไดรับตลอดป (ยงยุทธ, 2552)  
ความเขมขนธาตุอาหารในใบและผล 
 การใหปุย SF ทั้ง 12 กรรมวิธีไมทําใหความเขมขนธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ

แมกนีเซียม ในใบแตกตางกันทางสถิติ (Table 3) ความเขมขนธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

และแมกนีเซียมในใบ เฉล่ียทั้ง 12 กรรมวิธี มีคา 2.39%, 0.17%, 1.35% และ 1.00% ตามลําดับ ซึ่งอยูในเกณฑ

ที่เหมาะสม ยกเวนแมกนีเซียมมีมากเกินพอ เมื่อเทียบกับความเขมขนของธาตุอาหารที่วิเคราะหจากใบสมอายุ 

4-7 เดือนจากกิ่งที่ไมติดผลของ Chapman (1960) มีเพียงความเขมขนของแคลเซียมในใบสม ที่พบความ

แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (Table 3) กลาวคือ กรรมวิธีของเกษตรกร (Tc) มีคาต่ําสุด 5.49% และอยูใน

เกณฑที่เหมาะสม กรรมวิธีที่ 7 มีคาสูงสุด 7.26 % ซึ่งจัดวามากเกินพอ แสดงใหเห็นวาปุย SF ที่ใชในการทดลอง

ครั้งนี้มีสัดสวนของธาตุอาหารที่เหมาะสม มีผลใหความเขมขนธาตุอาหารในใบของสมพันธุสายน้ําผ้ึงอยูใน ระดบั

ที่เพียงพอ สวนความเขมขนธาตุอาหารแคลเซียมและแมกนีเซียมในใบที่พบวามากเกินพอนั้นสอดคลองกับระดับ

แคลเซียมและแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินที่พบวาสูงกวาระดับที่เหมาะสมเชนกัน (Table 2) 

 การใชปุย SF ทั้ง 12 กรรมวิธีไมทําใหน้ําหนักผลสด และน้ําหนักผลแหง มีความแตกตางทางสถิติ 

(Table 4) มีน้ําหนักผลสดเฉลี่ย 117.0 กรัม น้ําหนักผลแหงเฉลี่ย 17.9 กรัม แตเปนที่นาสังเกตวาการใชปุย SF 

ในกรรมวิธีตางๆ มีผลใหความเขมขนธาตุอาหารไนโตรเจนและโพแทสเซียมในผลมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ 3 มีความเขมขนไนโตรเจนในผลต่ําสุดคือ 0.75% กรรมวิธีที่ 5 มีความเขมขน

ไนโตรเจนสูงสุดคือ 0.98% กรรมวิธีที่ 10 มีความเขมขนโพแทสเซียมต่ําสุดคือ 1.14 % และกรรมวิธีที่ 1 มีความ

เขมขนโพแทสเซียมสูงสุดคือ 1.60 % ขณะที่กรรมวิธีของเกษตรกร มีความเขมขนไนโตรเจนและโพแทสเซียมใน

ผล 0.87 % และ 1.55% ตามลําดับ สวนความเขมขนธาตุอาหารฟอสฟอรัสในผล ไมพบความแตกตางทางสถิติ

ระหวางกรรมวิธี (Table 4) เมื่อคํานวณปริมาณธาตุอาหารที่ติดไปกับผลผลิต (crop removal) จากขอมูลความ

เขมขนธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในผลโดยน้ําหนักแหงซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 0.86% 

0.13% และ 1.35% ตามลําดับ โดยพบวาน้ําหนักแหงและน้ําหนักสดของผล ทุกๆ 1 กก. ของผลสดมีการสูญเสีย

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมติดไปกับผลผลิต โดยเฉลี่ย เทากับ 1.31, 0.21 และ 2.07 ก. ตามลําดับ 

ซึ่งสอดคลองกับที่เคยมีรายงานไว (นันทรัตน, 2547; จุฬาลักษณ, 2530; Smith and Reuther, 1953) โดยผลสม

ตองการโพแทสเซียมมากที่สุด รองลงมาคือไนโตรเจน และฟอสฟอรัส  

จากขอมูลปริมาณและคุณภาพผลผลิตรวมถึงความเขมขนธาตุอาหารตางๆ ในใบ และผลจากการให

ปุยเคมีเหลวแขวนลอยในระบบน้ํา 12 กรรมวิธี พบวา กรรมวิธีที่ 9 มีความเหมาะสมที่สุดคือใชปุยสูตร 18-6-12 

ในชวงการเจริญดานลําตนใบ อัตรา 225 ก.ปุยตอชวง (112.5 ก./ตน/45 วัน) และสูตร 7-3-10 ในชวงการพัฒนา

ผล อัตรา 375 ก.ปุยตอชวง (93.75 ก./ตน/45 วัน) ใหทุก 45 วันครั้ง ซึ่งมีจํานวนครั้งในการใหปุยนอยที่สุด ให

ผลผลิตดีทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  มีความเขมขนธาตุอาหารตางๆ ในใบ และผลอยูในเกณฑที่เหมาะสม ให

น้ําหนักผลผลิต 112 กก.ตอตน ผลรวมปริมาณสมเบอร 4 5 และ 6 เทากับ 95.5% โดยน้ําหนัก ปริมาณน้ําสม 

TSS TA และ สัดสวน TSS/TA เทากับ 50.6% 12.3 brix 0.5% และ 23:1 ตามลําดับ ความเขมขนธาตุอาหาร



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

  1564 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมในใบ เทากับ 2.34% 0.17% 1.22% 6.58% และ 

0.99% ตามลําดับ  
เปรียบเทียบตนทุนการใชปุยเคมีเหลวแขวนลอยกับปุยเคมีชนิดเมด็ในการผลิตสม  

จากการสอบถามขอมูล  สูตรปุยเคมีชนิดเม็ดที่เหมาะสมกับสมในชวงการเจริญเติบโต ทางกิ่งใบ และ

ชวงการพัฒนาผล อัตราใชในแตละชวง พรอมราคาที่จําหนาย ตามคําแนะนําของรานคา บริษัทคาปุย และ

เกษตรกร (สวนสามหัวใจ อ.ฝาง จ.เชียงใหม) ในชวงเดือนมีนาคม – เดือน ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับสูตร

ปุยเคมีเหลวแขวนลอย อัตราใช และความถี่ในการใหปุย พบวากรรมวิธีที่ 9 ซึ่งเหมาะสมที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ 

และนํามาปรับตามปฏิทินสากลเพื่องายตอการใหปุยในรอบปสําหรับการปลูกสมพันธุสายน้ําผ้ึง (Table 5) ใน

การทดลองครั้งนี้เร่ิมใหปุยครั้งแรกปลายเดือนเมษายน และสิ้นสุดในเดือนธันวาคม รวม 6 ครั้ง สวนเดือน 

มกราคม กุมภาพันธ และมีนาคม ที่เปนชวงกอนการทดลองใหปุยเพิ่มอีก 2 ครั้ง ดังนั้นในหนึ่งปถาใหปุยทุก 45 

วัน ตองใหปุยเทากับ 8 ครั้ง แบงเปนชวงการเจริญเติบโตดานลําตน ใบ ใหปุย 2 คร้ังในอัตรา 112.5 ก./ตน/ครั้ง 

ชวงออกดอก ใหปุย 2 ครั้งในอัตรา 112.5 ก./ตน/คร้ัง และชวงการพัฒนาผล ใหปุย 4 คร้ังในอัตรา 93.75 ก./ตน/

ครั้ง พบวาการใหปุยเคมีชนิดเม็ดหวาน ตองใชปุยเคมี 6 กก./ตน/ป มีตนทุนปุย เทากับ 120 บาท/ตน/ป ขณะที่

การใหปุยเคมีเหลวแขวนลอยในระบบน้ําชลประทาน ใชปุยเพียง 825 ก./ตน/ป มีตนทุนปุย เทากับ 63.54 บาท/

ตน/ป ซึ่งคิดเปนเพียง 13.75% ของอัตราการใชปุยเคมีชนิดเม็ด สอดคลองกับรายงานของ Kusakabe et al. 

(2006) ที่พบวาอัตราการใชปุยเคมีเหลวควรเปน 17-34% ของอัตราการใชปุยเคมีชนิดเม็ด สวนตนทุนปุยของการ

ใหปุยเคมีเหลวแขวนลอยในระบบน้ําชลประทาน คิดเปนเพียง 52.95% ของตนทุนปุยเคมีชนิดเม็ด ซึ่งสอดคลอง

กับที่ สาล่ี  และคณะ (2545) และปญจพร (2544) รายงานไววา การใหปุยเคมีกับไมผลในระบบน้ําชลประทานมี

อัตราใช และตนทุนปุยต่ํากวาการใหปุยเคมีแบบหวาน  
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Table 3  Effects of suspension fertilizer treatments in fertigation system on yield and leaf nutrient concentrations of Mandarin Orange 

 

Fruits Weight (No 4,5,6) Juice TSS TA TSS/TA leaf N leaf P leaf K Leaf Ca leaf Mg Treatments 

Kg / tree % % brix %  % % % % % 

T1 113.5 94.4 51.1 12.8 0.6 23.6 2.52 0.186 1.31 5.61 cd 1.10 

T2 116.1 97.1 48.1 12.6 0.5 24.5 2.28 0.173 1.37 5.99 bcd 1.00 

T3 113.9 96.7 49.7 12.3 0.6 22.1 2.35 0.165 1.47 6.04 bcd 1.04 

T4 151.3 97.6 46.4 12.6 0.7 19.4 2.54 0.181 1.42 5.57 cd 1.03 

T5 124.3 95.9 46.5 11.4 0.6 20.2 2.51 0.162 1.27 6.31 abcd 0.97 

T6 135.1 93.6 48.5 13.0 0.6 24.4 2.34 0.163 1.38 6.28 abcd 1.00 

T7 139.6 92.7 50.2 12.3 0.5 24.6 2.14 0.171 1.27 7.26 a 0.99 

T8 125.9 97.1 49.8 11.9 0.5 24.4 2.47 0.171 1.35 6.49 abcd 1.14 

T9 112.0 95.5 50.6 12.3 0.5 23.3 2.34 0.174 1.22 6.58 abc 0.99 

T10 131.8 94.0 50.5 12.4 0.6 22.3 2.34 0.171 1.36 7.00 ab 1.00 

T11   90.9 97.2 54.1 11.8 0.5 22.7 2.39 0.196 1.33 6.44 abcd 1.04 

T12 110.8 95.0 48.5 11.9 0.5 23.2 2.43 0.179 1.41 6.05 bcd 0.98 

Tc 132.5 92.6 46.2 12.4 0.5 24.7 2.65 0.189 1.42 5.49 d 1.05 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns ns * ns 
 

Note:  * = highly significant at p < 0.05, within a column, a number followed by the same letter is not significantly different at P=0.05 by LSD 

         ns = no significantly different (P>0.05),  
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Table 4  Effects of suspension fertilizer treatments in fertigation system on fruit nutrient concentrations of Mandarin Orange 

 

Fruit weight 

(g) 

nutrient concentrations in fruit  

by dry weight 

nutrient content in fruit 

(g /1 kg fresh fruit) 

Treatments 

 

 Fresh weight Dry weight % N % P % K N P K 
T1 115.64 17.18 0.89 abc 0.15 1.60 a 1.33 abcd 0.22 2.37 abc 
T2 113.54 17.67 0.90 abc 0.14 1.59 a 1.40 abc 0.22 2.48 a 
T3 111.24 17.30 0.75 d 0.13 1.39 b 1.17 d 0.20 2.16 abcd 
T4 110.43 17.21 0.88 abc 0.15 1.57 a 1.36 abc 0.24 2.45 ab 
T5 107.17 15.93 0.98 a 0.14 1.34 bc 1.45 a 0.21 1.99 bcd 
T6 134.03 20.24 0.95 ab 0.13 1.35 bc 1.44 ab 0.20 2.04 abcd 
T7 126.18 19.15 0.83 cd 0.14 1.28 bcd 1.26 cd 0.21 1.94 cd 
T8 125.81 19.12 0.87 abcd 0.14 1.29 bcd 1.32 abcd 0.21 1.97 bcd 
T9 118.66 18.18 0.81 cd 0.13 1.25 bcd 1.24 cd 0.19 1.92 cd 
T10 109.23 17.08 0.84 bcd 0.11 1.14 d 1.31 abcd 0.17 1.78 d 
T11 119.71 19.32 0.79 cd 0.13 1.16 d 1.28 bcd 0.21 1.88 cd 
T12 111.87 16.64 0.80 cd 0.14 1.22 cd 1.18 d 0.21 1.82 d 
Tc 124.35 18.90 0.87 abcd 0.15 1.55 a 1.32 abcd 0.23 2.36 abc 

F-test ns ns * ns ** * ns ** 

 
Note:  * = highly significant at p < 0.05, ** = highly significant at p < 0.01, within a column, a number followed by the same letter is not significantly 

different by LSD, ns = no significantly different (P>0.05) 
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Table 5  Comparison of grades, rates and unit prices in each growth stage, fertilizer weight and fertilizer cost in total between 

             broadcasting granular fertilizer and suspension fertilizer for Mandarin Orange production 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broadcasting Fertigation system Growth stage 

grade kg/tree ฿/kg Total 

(฿) 

grade g/tree/45day ฿/g Total 

(฿) 

Vegetative 25-7-7 2 18 36 18-6-12 225 0.077 17.33 

Flowering 6-24-24 1 24 24 18-6-12 225 0.077 17.33 

Fruit development 15-5-20 3 20 60 7-3-10 375 0.077 28.88 

Total  6  120  825  63.54 

Fertilizer  weight /tree/year 6 kg  825 g 

Fertilizer cost /tree/ year ฿ 120  ฿ 63.54  
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สรุป  
การใหปุยเคมีเหลวแขวนลอย ในระบบน้ําชลประทานกับสมเปลือกลอนพันธุสายน้ําผ้ึง สูตร 18-6-12 ใน 

ชวงการเจริญดานกิ่งใบ อัตรา 225 ก.ตอชวง (112.5 ก./ตน/45วัน) และสูตร 7-3-10 ในชวงการพัฒนาผล อัตรา 

375 ก.ตอชวง (93.75 ก./ตน/45วัน) ทุก 45 วันใหผลผลิตดีทั้งดานปริมาณและคุณภาพ และมีความเขมขนธาตุ

อาหารในใบอยูในเกณฑที่เหมาะสม มีจํานวนครั้งในการใหปุยนอยและตนทุนปุยต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับการใช

ปุยเคมีชนิดเม็ดพบวา ใชปุยเคมีเหลวแขวนลอยอัตราเพียง 13.75% ของการใชปุยเคมีชนิดเม็ด และมีตนทุนปุย

คิดเปน 52.95% ของการใชปุยเคมีชนิดเม็ด 
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