
รายงานผลการทดลองปีงบประมาณ 2554 
1.   ชุดโครงการวจัิย : ชุดโครงการวิจยัและพฒันาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นท่ีภาคตะวนัออก    
                                              เฉียงเหนือตอนบน  
2.   โครงการวจัิย  :   โครงการวจิยัพฒันาการผลิตมะเม่าในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก
     เฉียง เหนือตอนบน  
     กิจกรรมท่ี 2   วจิยัและพฒันาเทคโนโลยี   
3.   ช่ือการทดลอง :   การทดลองท่ี 2.1 ศึกษาการจดัการธาตุอาหารท่ีเหมาะสมของมเะเม่า 

                         Nutrient Management  in MaMao Tree  
4.   คณะผู้ด าเนินงาน :   อรัญญา   ลุนจนัทา   ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 

เตือนฤทยั   หอไชย   ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 
เศกฤทธ์ิ   ดาวงัปา   ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 

5. บทคัดย่อ 
มะเม่ามีช่ือวทิยาศาสตร์ Antidesma velutinosum Blume ในวงศ ์ Stilaginaceae  เป็นไมผ้ล 

เศรษฐกิจท่ีส าคญัของเทือกเขาภูพาน จงัหวดัสกลนคร มีทั้งการเพาะปลูกขายตน้พนัธ์ุ การซ้ือขายผลสด 
และแปรรูปเป็นผลิตภณัฑห์ลายชนิดขายทั้งในและต่างประเทศ ในอนาคตมีแนวโนม้ในการใชม้ะเม่า 
เป็นวตัถุดิบเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารมากยิง่ข้ึน  เกษตรกรก็มีความสนใจปลูกมากข้ึน  เน่ืองจาก 
มะเม่าเป็นพืชทอ้งถ่ินนอกเหนือจากการรวบรวมพนัธ์ุและคดัเลือกสายพนัธ์ุโดยเกษตรกรแลว้   ขอ้มูล 
สนบัสนุนทางวชิาการในดา้นโรค/แมลงและการเพิ่มผลผลิตยงัไม่เพียงพอ กลุ่มพฒันาการตรวจสอบ 
พืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 จึงท าการประเมินระดบัธาตุอาหาร เพื่อ
ก าหนดความเขม้ขน้ธาตุอาหารในใบมะเม่าเพื่อเป็นแนวทางการใชปุ๋้ยใหถู้กตอ้งเหมาะสม ด าเนิน การ
ทดลองใน 4 สวน  ท่ีต าบลสร้างคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ในปีงบประมาณ 2554   ท าการ เก็บ
ตวัอยา่งดินและใบมะเม่ามาวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหารทางเคมีในหอ้งปฏิบติัการ โดยการเก็บ ตวัอยา่ง
ดิน 2 ระดบั คือดินบนท่ีความลึก 0-30 เซนติเมตรและดินล่างท่ีความลึก 31-60 เซนติเมตร น าตวัอยา่ง
ดินมาวเิคราะห์คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมี พบวา่เน้ือดินบนเป็นชนิด  loamy sand และ sandy 
loam  ดินล่างเป็นดินชนิด  sandy loam ในทุกสวน  ความเป็น กรด-ด่างของดินอยูร่ะหวา่ง 4.63–6.04 
ในดินบนส่วน ในดินชั้นล่างมีค่าอยูร่ะหวา่ง 4.7–6.07 มีค่าการน าไฟฟ้าของดินบน 0.016–0.022 ds/m 
ดินล่าง 0.012–0.023 ds/m   ปริมาณอินทรียวตัถุของดินชั้นบนไดค้่า 0.82–1.22 %   ดินล่าง  0.51–0.64 
%   ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัต ่าถึงต ่ามากในดินบนและดินล่างทั้ง 4 สวน ปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นทุกสวนค่อนขา้งต ่าไดค้่าระหวา่ง 13.6–57.6 ppm   แคลเซียม อยูใ่น
ระดบัต ่าทั้งในดินบนและดินล่างไดค้่าระหวา่ง 46.2–190.6 ppm ปริมาณแมกนีเซียมอยูใ่นระดบั ต ่าทั้ง
ดินบนและดินล่างไดค้่าวิเคราะห์อยูใ่นช่วง 36.0–106.6 ppm   การวเิคราะห์ใบท าการวเิคราะห์ ปริมาณ
ธาตุอาหารหลกัและธาตุอาหารรองจ านวน 5 ธาตุ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม  



และแมกนีเซียม  เม่ือน าค่าวเิคราะห์ใบมาศึกษาหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมในการเก็บตวัอยา่ง  พบวา่ใบ
ล าดบัท่ี 1 2 และ 3  นบัจากยอดเหมาะสมกบัเก็บตวัอยา่งเพื่อวเิคราะห์ ธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
แคลเซียม และ แมกนีเซียม  เน่ืองจากไม่มีความแตกต่างของปริมาณธาตุอาหารอยา่งมี นยัส าคญัท่ีความ
เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์    ในขณะท่ีใบล าดบัท่ี 3 เหมาะสมส าหรับการเก็บตวัอยา่งเพื่อ วเิคราะห์ธาตุ
ไนโตรเจน   ส าหรับการศึกษาเพื่อก าหนดค่ามาตรฐานธาตุอาหารเบ้ืองตน้ส าหรับมะเม่า   ด าเนินการ
โดยการน าค่าวเิคราะห์ธาตุอาหาร 5 ชนิด  คือไนโตรเจน 361 ตวัอยา่ง  ฟอสฟอรัส 361 ตวัอยา่ง 
โพแทสเซียม 362 ตวัอยา่ง  แคลเซียม 362 ตวัอยา่ง  และแมกนีเซียม 361 ตวัอยา่ง  แลว้น า ค่าวเิคราะห์
มาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ท าใหไ้ดไ้ดค้่าธาตุอาหารเบ้ืองตน้ในมะเม่า  โดยท่ี ธาตุ
ไนโตรเจนไดค้่าระหวา่ง 1.38–1.92 เปอร์เซ็นต ์  ฟอสฟอรัสไดค้่าระหวา่ง  0.15–0.26 เปอร์เซ็นต ์
โพแทสเซียมไดค้่าระหวา่ง 0.51–0.69 เปอร์เซ็นต ์ แคลเซียมไดค้่าระหวา่ง 1.14–1.98  เปอร์เซ็นต ์ และ 
แมกนีเซียมระหวา่ง 0.08–0.14 เปอร์เซ็นต ์  
6. ค าน า 

มะเม่าหรือหมากเม่าเป็นไมท้อ้งถ่ินภาคอีสาน พบมากในแถบจงัหวดัสกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร และหนองคาย มีสารอาหารและวติามินหลายชนิดซ่ึงมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีสารตา้น 
อนุมูลอิสระและมีคุณค่าทางเภสัชอีกดว้ย  มะเม่าเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนทั้งในแง่ของคุณค่าท่ีมีต่อสุขภาพ 
และมูลค่าทางเศรษฐกิจ  เกษตรกรมีการคดัพนัธ์ุพร้อมกบัเพิ่มพื้นท่ีปลูกมะเม่ามากข้ึนและท าสวน มะ
เม่ากนัอยา่งจริงจงั มีการจดัตั้งกลุ่มอาชีพเกษตรผูป้ลูกมะเม่า แต่ในดา้นเทคโนโลยกีารผลิตยงัไม่มี 
การศึกษาทดลองอยา่งเป็นระบบ    เน่ืองจากธาตุอาหารพืชมีความสัมพนัธ์กบัการเจริญเติบโตและการ 
ใหผ้ลผลิต ดงันั้นจึงน าค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในพืชมาเป็นเคร่ืองมือในการจดัการธาตุอาหาร และเป็น 
แนวทางในการใส่ปุ๋ยส าหรับพืชเฉพาะพื้นท่ีนั้น ๆ ส าหรับไมผ้ลชนิดอ่ืนท่ีมีมูลค่าทางเศษฐกิจและมี 
พื้นท่ีปลูกมากไดมี้การวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบเพื่อหาค่ามาตรฐานธาตุอาหารแลว้ หลายชนิด 
เช่น การศึกษาค่ามาตรฐานในใบลองกอง (จ าเป็น และคณะ, 2546)     การหาค่ามาตรฐานธาตุอาหาร 
ของในปาลม์ น ้ามนั (ชยัรัตน์ และ คณะ, 2548)   เพื่อการใชปุ๋้ยท่ีเหมาะสมกบัปาลม์น ้ามนั   การหาค่า 
มาตรฐานธาตุอาหารของทุเรียน (สุมิตรา และคณะ, 2544)  เป็นตน้ แต่มะเม่าท่ีมีความส าคญัทาง 
เศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน   ยงัไมมี่การการศึกษาการจดัการธาตุอาหารท่ีเหมาะสมดงัเช่นไมผ้ลเศษฐกิจอ่ืน ๆ  
การทดลองน้ีเป็นการหาล าดบัใบท่ีเหมาะสมในการเก็บตวัอยา่งใบเพื่อวิเคราะห์ทางเคมี เพื่อเป็นวธีิ 
มาตรฐานในการเก็บตวัอยา่งใบมะเม่าเพื่อประเมินสถานะธาตุอาหาร  และไดศึ้กษาการหาปริมาณธาตุ 
อาหารหลกั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการการประเมินระดบัธาตุอาหารในตน้มะเม่าเป็นแนวทางในการ 
ใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตใหเ้หมาะสมต่อไป  
7. วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์  

วสัดุ/อุปกรณ์ส าหรับเก็บตวัอยา่งดิน/ใบ 



วสัดุวทิยาศาสตร์/สารเคมี / เคร่ืองมือ ตามวธีิวิเคราะห์ดิน/ใบของกรมวชิาการเกษตร 
  ตวัอยา่งดินและตวัอยา่งใบมะเม่าจากสวนทดลอง   
วธีิการ 

 1.  คดัเลือกสวนทดลอง    การคดัเลือกจะใชว้ธีิการสัมภาษณ์เจา้ของสวนท่ีปลูกมะเม่าอยูเ่ดิม 
โดยก าหนดท่ีตั้งเบ้ืองตน้ของสวนมะเม่าท่ีจะเป็นแปลงทดลองวา่ควรจะอยูบ่ริเวณ อ าเภอภูพาน จงัหวดั 
สกลนคร เน่ืองจากมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของมะเม่า  นอกจากน้ี  บริเวณ 
ดงักล่าวยงัมีการปลูกมะเม่าเพื่อเป็นอาชีพเสริมอยูม่าก 
   2. การวเิคราะห์ดิน 
 การวเิคราะห์ดินของแปลงทดลองแบ่งเป็น 2 ระดบั   คือการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินบน ท่ี
ความลึกระดบั 0-30 เซนติเมตร และดินล่างท่ีความลึก 31-60 เซนติเมตร โดยวเิคราะห์ใน 7 รายการ   
ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)    ค่าการน าไฟฟ้า (EC)   ปริมาณอินทรียวตัถุ (OM)   ฟอสฟอรัส ท่ี
เป็นประโยชน์ (Avail.P)   โพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้ (Exch.K)   แมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้
(Exch.Mg)   และเน้ือดิน (Texture) ในทุกสวนโดยเก็บภายในทรงพุม่  น าตวัอยา่งดินมาวเิคราะห์ ทาง
เคมีและทางกายภาพในหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์ดินสวพ. 3 ขอนแก่น  วธีิวเิคราะห์ดินด าเนินการ ตาม
วธีิวเิคราะห์ดินของกรมวชิาการเกษตร (กลุ่มงานวจิยัเคมีดิน, 2544)  
 3.  การวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในตวัอยา่งพืช 

 3.1 การเก็บตวัอยา่งใบจะเก็บตวัอยา่งใบมะเม่าระยะการเจริญทางก่ิง    และระยะให ้ 
ผลผลิตท่ีต าแหน่งใบต่างๆ 3 ต  าแหน่งคือต าแหน่งใบท่ี 1,2,3  มาท าการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลกัและ 
ธาตุอาหารรอง 5 ธาตุ ไดแ้ก่ ไนโตรเจน (%N)  ฟอสฟอรัส (% P)  โพแทสเซียม (%K)  แคลเซียม(%Ca)  
แมกนีเซียม (%Mg) ท่ีหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์พืชส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 วธีิการ 
วเิคราะห์พืชด าเนินการตามวิธีวเิคราะห์พืชของกรมวชิาการเกษตร (กลุ่มงานวจิยัเคมีดิน, 2544)  
เวลาและสถานท่ี 
             ระยะเวลา ตุลาคม 2553 – กนัยายน 2554 
 สถานท่ี  แปลงปลูกมะเม่า ต าบลสร้างคอ้  อ าเภอภูพาน  จงัหวดัสกลนคร 

หอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์ปุ๋ยและน ้า   กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยั 
การผลิต  ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3                                             

8. ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 1. การคดัเลือกสวน     คดัเลือกสวนทดลองได ้4 สวน  ดงัน้ี 

สวนท่ี 1  ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 50 หมู่ 20 ต าบลสร้างคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร เกษตรกร 
เจา้ของสวนคือนายคณพ สุวรรณวงค ์ พื้นท่ีปลูกมะเม่า 10 ไร่  มีการให้น ้า ใหปุ๋้ยอินทรีย ์3-5 กิโลกรัม 
ต่อตน้ในระยะติดผลเล็กและใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ 3 กิโลกรัมต่อตน้ระยะหลงัเก็บเก่ียว มีการก าจดัวชัพืช  
ในทรงพุม่และระหวา่งตน้ปลูกมะเม่าหลายพนัธ์ุไดแ้ก่ ฟ้าประทาน พนัธ์ุค าไหล สร้างคอ้  1   สร้างคอ้ 2  



แสนโฮม และภูโซง ผลผลิตค่อนขา้งสูงและใหผ้ลผลิตต่อเน่ืองทุกปี  เป็นตวัแทนของแปลงปลูกท่ีมี 
การจดัการดี 

 
ภาพที ่1  สภาพแปลงทดลองท่ี 1  

 
สวนท่ี 2  ตั้งอยูท่ี่หมู่ 20 ต าบลสร้างคอ้ อ าเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร เจา้ของคือ ดต.ณฐักานต ์  

อาจนรินทร์ ขนาดสวน 30 ไร่  สภาพสวนเป็นการปลูกไมย้นืตน้แบบผสมผสานหลายชนิด เช่น  มะเม่า  
ล าไย และไมป่้าต่างๆ เช่น มะค่า พยงุ เป็นตน้  พนัธ์ุมะเม่าท่ีปลูกส่วนมากเป็นพนัธ์ุสร้างคอ้ซ่ึงเป็น 
พนัธ์ุค่อนขา้งเบาโดยผลจะสุกประมาณปลายเดือนมิถุนายน การดูแลรักษานอ้ยมีการใส่ปุ๋ยอินทรียต์อน 
ติดลูกเล็กนอ้ย ก าจดัวชัพืชเป็นคร้ังคราว  ไม่มีการให้น ้า  ตน้มะเม่ามี 2 รุ่น  คืออายุระหวา่ง 4-5 ปี  และ
รุ่นท่ีอาย ุ7-8 ปี  เป็นแปลงท่ีปลูกโดยมีการดูแลรักษานอ้ย  

 
ภาพที ่2  สภาพแปลงทดลองท่ี 2  

 
สวนท่ี 3   อยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัสวนท่ี 2  เจา้ของสวนคือนายคูณทว ี  จอนถวลิ  พื้นท่ี 20 ไร่  

ปลูก มะเม่าพนัธ์ุสร้างคอ้และพนัธ์ุฟ้าประทาน มีการปลูกมนัส าปะหลงัแซมระหวา่งตน้และบริเวณ ท่ี
วา่ง  ไม่มีการก าจดัวชัพืช ไม่ใหน้ ้า ไม่มีการตดัแต่งก่ิง แต่ใส่ปุ๋ยอินทรียช่์วงออกดอกประมาณ 2-3 
กิโลกรัมต่อตน้เป็นบางปีข้ึนอยูก่บัขนาดและอายขุองตน้มะเม่า  

 
ภาพที ่3  สภาพแปลงทดลองท่ี 3 



สวนท่ี 4  เจา้ของสวนคือนายด ารงค ์  อนนัตวธุ  เป็นสวนท่ีมีการดูแลรักษาค่อนขา้งดี    พื้นท่ี 
6 ไร่ ปลูกเฉพาะมะเม่าชนิดเดียวไม่มีพืชอ่ืนแซม  มีการใส่ปุ๋ยอินทรียร์ะยะติดผลเล็ก แต่ไม่มีการใหน้ ้า     
ผลผลิตค่อนขา้งดีแต่ติดผลปีเวน้ปี  มีการก าจดัวชัพืชเป็นระยะในทรงพุม่และทั้งแปลง  สภาพตน้มะเม่า 
สมบูรณ์ดีแต่มีเพล้ียไฟรบกวนในระยะลูกเขียวท าใหผ้วิเป็นแผลหม่นเม่ือสุก 

 
ภาพที ่4  สภาพแปลงทดลองท่ี 4 

 

2.  การวเิคราะห์ดินในแปลงทดลอง     ผลการวเิคราะห์แต่ละรายการในแต่ละสวนเป็นดงัน้ี 
2.1 ค่าวเิคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ปฏิกิริยาดิน หรือ pH ของดินแปลงปลูกมะเม่าในทุกสวน  

พบวา่จากผลวเิคราะห์จะเห็นวา่ในดินชั้นบนท่ีความลึก 0-30 เซนติเมตร ในทุกสวนเป็นดินกรด   ไดค้่า
ความเป็น กรด-ด่าง ตั้งแต่ 4.63-6.04 โดยสวนท่ี 1 มีค่าเฉล่ียของ pH ของดินสุงสุดคือเท่ากบั 5.74   และ
ต ่าสุดเท่ากบั 4.78 ในสวนท่ี 3  ในดินชั้นล่างท่ีความลึก 30-60 เซนติเมตรมีค่า pH เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย แต่ก็
ยงัมีความเป็นกรดอยูใ่นระดบักรดจดัถึงปานกลางเช่นเดียวกบัดินชั้นบน  โดยท่ีค่าจะใกลเ้คียงกนั อยูท่ี่
ช่วงระหวา่ง 4.7-6.07 ทั้ง 4 สวน  
 2.2  ค่าวเิคราะห์ชนิดของดิน พบวา่ดินบน (0-30 เซนติเมตร) ของสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 มีเน้ือ 
ดินแบบ sandy loam  ส่วนสวนท่ี 3 มีเน้ือดินสองแบบคือ loamy sand และ sandy loam  สวนท่ี 4 ชนิด
ดินเป็น loamy sand  ดินชั้นล่าง ท่ีความลึก 30-60 เซนติเมตรเป็นเน้ือดินแบบ sandy loam ทั้ง 4 สวน  
 2.3   การน าไฟฟ้าของสารละลายดิน พบวา่ดินชั้นล่างและดินชั้นบนของทั้ง 4 สวน ซ่ึงเป็นดิน 
ร่วนปนทรายมีค่าการน าไฟฟ้าต ่าจึงจดัวา่เป็นดินท่ีไม่มีความเคม็ (very low)  โดยดินชั้นบนมีค่าเฉล่ีย 
ตั้งแต่ 0.016–0.022 ds/m ส่วนดินชั้นล่างมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 0.012–0.023 ds/m  

2.4 ค่าวเิคราะห์อินทรียวตัถุ จากการวิเคราะห์ปริมาณอินทรียวตัถุของแปลงทดลอง ทั้ง 4 
แปลงพบวา่ทั้ง 4 สวนมีปริมาณอินทรียวตัถุในระดบัค่อนขา้งต ่าถึงต ่ามากคือมีค่า 0.82–1.22 เปอร์เซ็นต ์
ในดินบนและลดลงในดินชั้นล่างท่ีความลึก 30-60 เซนติเมตรของทั้ง 4 สวนไดค้่าวเิคราะห์อยูร่ะหวา่ง 
0.51–0.64 เปอร์เซ็นต ์ 

2.5 ค่าวเิคราะห์ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์  พบวา่ดินบนของสามสวนคือสวนท่ี 2 3 และ 4 มี
ปริมาณฟอสฟอรัสในระดบัต ่าคือค่าวิเคราะห์เฉล่ียระหวา่ง 2.09-6.74 ppm ยกเวน้ในสวนท่ี 1 ท่ี 
ปริมาณฟอสฟอรัสอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งสูงส่วนในดินล่างของทั้ง 4 สวน มีปริมาณใกลเ้คียงกนั และ 
จดัวา่อยูใ่นระดบัท่ีต ่าถึงต ่ามาก  อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่ดินชั้นบนสวนของท่ี 1 ไดค้่าฟอสฟอรัส 18.52 



ppm ซ่ึงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง   แต่จากค่าวิเคราะห์ดินชั้นล่างพบวา่ปริมาณฟอสฟอรัส ไดค้่าเพียง 
4.75 ppm จดัอยูใ่นระดบัต ่าแสดงวา่ในสวนท่ี 1 มีการเคล่ือนท่ีของฟอสฟอรัสในดินไดน้อ้ย  

2.6 ค่าวเิคราะห์โพแทสเซียม พบวา่ในทุกสวนค่อนขา้งต ่าคือมีค่าระหวา่ง 13.6–57.6 ppm อาจ
เกิดข้ึนเน่ืองจากดินของทุกสวนเป็นดินกรดและเน้ือหยาบ  และต าบลสร้างคอ้มีฝนตกค่อนขา้งชุก ซ่ึง
อาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดการชะลา้งของโพแทสเซียมสูง  
 2.7 ค่าวเิคราะห์แคลเซียม พบวา่ปริมาณธาตุแคลเซียมทั้ง 4 สวนมีปริมาณในระดบัต ่าอยู ่
ระหวา่ง 66.6–190.6 ppm ในดินบนและต ่าลงไปอีกในดินล่างคือปริมาณแคลเซียมอยูร่ะหวา่ง 46.2-138 
ppm  

2.8 ค่าวเิคราะห์แมกนีเซียม ค่าวเิคราะห์ธาตุแมกนีเซียมของทั้ง 4 สวน พบวา่เป็นไปท านอง 
เดียวกบัแคลเซียม คืออยูใ่นระดบัต ่าทั้งหมด 4 สวนทั้งในดินบนและดินล่าง ดินบนมีค่าอยูร่ะหวา่ง 
44.61-106.6 ppm  และลดลงอีกในดินล่างคือค่าอยูร่ะหวา่ง 36.0–78.8 ppm 

3.  การวเิคราะห์ใบเพื่อศึกษาต าแหน่งใบท่ีเหมาะสมส าหรับเก็บตวัอยา่งใบ 
3.1 ผลวเิคราะห์ธาตุไนโตรเจน   จากการวิเคราะห์ธาตุไนโตรเจนในใบจ านวน 362 ตวัอยา่ง  

พบวา่ปริมาณไนโตรเจนใกลเ้คียงกนัทั้งในใบท่ี 1  2  และใบท่ี 3  กล่าวคือใบท่ี 1 ค่าวเิคราะห์เฉล่ีย 1.59 
เปอร์เซ็นต ์ ใบท่ี 2 ไดค้่าวเิคราะห์เฉล่ีย 1.61 เปอร์เซ็นต ์ และใบท่ี 3 ปริมาณไนโตรเจนเฉล่ีย 1.65 
เปอร์เซ็นต ์ โดยมีค่า SD เท่ากบั  0.31  0.28 และ 0.26 ตามล าดบั   ดงันั้นการเก็บตวัอยา่งใบมะเม่าเพื่อ 
การวเิคราะห์ธาตุไนโตรเจนใบท่ี 3 จะเหมาะสม   เน่ืองจากปริมาณไนโตรเจนนอ้ยท่ีสุดท่ีวเิคราะห์ได้ 
ไดค้่ามากกวา่ใบท่ี 1 และ 2 เม่ือน ามาวิเคราะห์จะท าใหเ้กิดการผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด   นอกจากน้ีค่า SD 
ของธาตุไนโตรเจนในใบท่ี 3 ยงันอ้ยท่ีสุดอีกดว้ย  
 3.2 ผลวเิคราะห์ธาตุฟอสฟอรัส   ผลวิเคราะห์ธาตุฟอสฟอรัสในใบหมากเม่าจ านวน 361 
ตวัอยา่ง  พบวา่ตั้งแต่ใบท่ี 1 2 และ 3 ไดค้่าท่ีใกลเ้คียงกนัมากคือค่าเฉล่ียจะเท่ากนัทั้ง 3 ต าแหน่ง   คือได ้
ค่าวเิคราะห์ 0.2088  0.2112 และ 0.2104 เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั   อีกทั้งค่า SD ของปริมาณฟอสฟอรัส 
ยงัไม่แตกต่างกนัคือเท่ากบั 0.06  0.05  และ 0.05 ตามล าดบั  ดงันั้นการจะเก็บตวัอยา่งใบ 1 หรือ 2 หรือ 
3 จึงไม่มีความแตกต่างกนั 
 3.3 ผลวเิคราะห์ธาตุโพแทสเซียม   จากการวิเคราะห์ธาตุโพแทสเซียมจ านวน 239 ตวัอยา่ง   
พบวา่ใบท่ี 1 ไดค้่าวิเคราะห์อยูร่ะหวา่ง  0.37-0.74 เปอร์เซ็นต ์   ใบท่ี 2 ค่าวเิคราะห์ระหวา่ง 0.35-0.90  
ใบท่ี 3 มี ปริมาณโพแทสเซียมอยูใ่นช่วง 0.99-0.93 เปอร์เซ็นต ์   หรือค่าเฉล่ีย 0.74 0.72 และ 0.70 
เปอร์เซ็นต ์  ในต าแหน่งใบท่ี 1 2 และ 3 ตามล าดบั  ซ่ึงค่าดงักล่าวไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกัแต่จะพบวา่  
SD ของปริมาณ ธาตุฟอสฟอรัสในใบต าแหน่งท่ี 2   จะสูงกวา่ใบท่ี 1 และใบท่ี 3 ท่ีมี SD เท่ากนั คือ  
0.17   ดงันั้นหากตอ้งการเก็บตวัอยา่งใบเพื่อวเิคราะห์ปริมาณธาตุโพแทสเซียม จึงควรเลือกใบต าแหน่ง 
ท่ี  1 หรือใบต าแหน่งท่ี 3  



   3.4 ผลวเิคราะห์ธาตุแคลเซียม   วเิคราะห์ธาตุแคลเซียมในใบหมากเม่า 362 ตวัอยา่ง  พบวา่ 
ปริมาณแคลเซียมเฉล่ียในใบท่ี 1 เท่ากบั 1.54 เปอร์เซ็นต ์  ใบต าแหน่งท่ี 2 ไดค้่าเฉล่ีย 1.57 เปอร์เซ็นต ์  
ส่วนใบในต าแหน่งท่ี 3 ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 1.56 เปอร์เซ็นต ์  ซ่ึงเป็นค่าท่ีไม่แตกต่างกนัโดยท่ี SD ของ 
ธาตุแคลเซียมของใบต าแหน่งท่ี 3 นอ้ยท่ีสุดคือ  0.4  อยา่งไรก็ตามทั้งสามต าแหน่งใบก็มีค่า SD นอ้ย 
เช่นกนั  ดงันั้นจึงสามารถเก็บตวัอยา่งใบเพื่อวเิคราะห์ไดใ้นทุกต าแหน่งใบ 
  3.5 ผลวเิคราะห์ธาตุแมกนีเซียม ปริมาณธาตุแมกนีเซียมในใบต าแหน่งต่างๆของมะเม่า  เป็น 
ไปในท านองเดียวกนักบัแคลเซียม กล่าวคือ ปริมาณเฉล่ียของทั้ง 3 ต าแหน่งใบมีปริมาณเกือบเท่ากนั 
คือ 0.11 0.109 และ 0.11 ในใบต าแหน่งท่ี 1 2 และ 3 ตามล าดบั  ค่า SD ก็ไมแ่ตกต่างกนัในทุก 
ต าแหน่งใบ  แสดงวา่การเก็บตวัอยา่งใบเพื่อวเิคราะห์ธาตุแมกนีเซียมสามารถน าใบต าแหน่งท่ี 1 2 และ 
3  มาวเิคราะห์ไดโ้ดยไม่มีความแตกต่างกนั 
          เม่ือน าค่าวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหารทุกค่าทั้ง 5 ชนิดในตวัอยา่งใบมะเม่ามาหาค่าเฉล่ียและส่วน 
เบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่อพิจารณาความแปรปรวนของธาตุอาหาร  พบวา่ใบต าแหน่งท่ี 3 เหมาะสมในการ 
เก็บตวัอยา่งเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารหลกัและธาตุอาหารรองทั้ง 5 ชนิด   แต่ถา้ไม่มีใบท่ี 3 ยงัสามารถ 
เก็บใบท่ี 1 และ 2 แทนไดเ้พราะความแปรปรวนไม่แตกต่างจากใบท่ี 3    อยา่งไรก็ตามส าหรับการ 
วเิคราะห์ใบเฉพาะธาตุไนโตรเจนใบท่ี 3 จะเหมาะสมท่ีสุด  เพราะมีความแปรปรวนนอ้ยกวา่ใบท่ี 1 
และ 2   (ตารางท่ี 1) 

ตารางที ่1   ปริมาณธาตุอาหารเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในต าแหน่งใบท่ี 1 – 3  
ต าแหน่งใบ N (%) P  (%) K (%) Ca (%) Mg (%) 

mean SD mean SD mean SD mean SD mean SD 
ท่ี 1 1.59 0.31 0.2088 0.06 0.74 0.17   1.54 0.43 0.11 0.03 
ท่ี 2 1.61 0.28 0.2112 0.05   0.72 0.17   1.57 0.43 0.109   0.03 
ท่ี 3 1.65 0.26 0.2104 0.05 0.70 0.17   1.56 0.40   0.11 0.03 

ใบทีเ่หมาะสม ใบที ่3 ใบที ่1,2,3 ใบที ่1,2,3 ใบที ่1,2,3 ใบที ่1,2,3 

  
ดงันั้นการเก็บตวัอยา่งใบมะเม่าเพื่อวเิคราะห์ธาตุอาหารหลกัและธาตุอาหารรอง 5 ชนิด ใน 

หอ้งปฏิบติัการจึงควรเก็บใบต าแหน่งท่ี 3 นบัจากยอดเป็นอนัดบัแรก   หากไม่มีใบดงักล่าวอยูใ่นก่ิงให ้
เก็บใบต าแหน่งท่ี 1 (ภาพท่ี 5) จึงจะเป็นตวัแทนท่ีดีในการวเิคราะห์ใบเพื่อประเมินธาตุอาหารของ ตน้
มะเม่า   

                                    

ใบที่ ใบที่ 33  

ใบที่ ใบที่ 22  

ใบที่ ใบที่ 11  

ภาพที ่5  ต าแหน่งใบท่ีเหมาะสมในการเก็บตวัอยา่งใบมะเม่า 
 



4.  ค่าธาตุอาหารเบ้ืองตน้ส าหรับมะเม่า 
เม่ือน าค่าปริมาณธาตุอาหารของตวัอยา่งทั้งหมดจากการเก็บทั้ง 3 คร้ังมาหาค่าเฉล่ีย (mean) 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อหาช่วงความเขม้ขน้ของธาตุอาหารทั้ง 5 ชนิด วา่ 
อยูใ่นช่วงใด  ซ่ึงการใชช่้วงค่าความเขม้ขน้ของธาตุอาหาร (range) ท่ีไดจ้ากการหา standard deviation 
น้ีใกลเ้คียงกบัวธีิใชช่้วงค่าท่ี 70% (สุมิตรา, 2547) ในกรณีท่ีธาตุอาหารไม่มีความผนัแปรมาก  
นอกจากน้ี  ไดน้ าค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารทั้ง 5 ชนิดมาวดัการกระจายและสร้างตารางแจกแจงความถ่ี 
พบวา่ธาตุท่ีมีการกระจายตวัของค่าวเิคราะห์นอ้ย คือฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม แคลเซียม และ 
แมกนีเซียม โดยท่ีฟอสฟอรัสมีความถ่ีของค่าวเิคราะห์หนาแน่นท่ี 0.15-0.25 ppm  โพแทสเซียมมี 
ความถ่ีของค่าวเิคราะห์ดา้นค่ามากท่ีประมาณ 0.5-1 ppm แคลเซียมมีความถ่ีค่าวเิคราะห์หนาแน่น ดา้น
ค่านอ้ยคือประมาณ 1-2 ppm  แมกนีเซียมมีการกระจายเป็นรูปพาราโบราความหนาแน่นของค่า 
วเิคราะห์อยูใ่นช่วงกลางประมาณ 0.07-0.1 ppm   ส่วนไนโตรเจนจะมีการกระจายตวัของค่าวเิคราะห์ 
มากแสดงวา่ค่าวเิคราะห์แตกต่างกนัมากกวา่ธาตุอ่ืน   แต่ค่าวเิคราะห์ท่ีหนาแน่นท่ีสุดของไนโตรเจน 
ประมาณ 1.6 ppm  
 เม่ือน าค่าวเิคราะห์ธาตุอาหารหลกัและธาตุอาหารรองทุกค่าทั้ง 5 ชนิดมาค านวณหาค่าเฉล่ีย +/- 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของธาตุอาหารแต่ละชนิดในมะเม่า  ท่ีเก็บตวัอยา่งตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกนัยายน 
2554  ท าใหไ้ดช่้วงค่ามาตรฐานธาตุอาหารหลกั 5 ธาตุ (ตารางท่ี 2)   อยา่งไรก็ตาม ค่ามาตรฐานท่ีน า 
เสนอน้ีเป็นเพียงแนวทางเบ้ืองตน้เท่านั้นยงัตอ้งมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในปีต่อไป แต่ก็สามารถน าไป 
ใชเ้ป็นแนวทางในการอธิบาย  หรือแปลผลปริมาณธาตุอาหารในการวเิคราะห์ใบมะเม่าทางเคมีในหอ้ง 
ปฏิบติัการได ้

ตารางที ่2   ค่ามาตรฐานเบ้ืองตน้ 5 ธาตุส าหรับมะเม่าในจงัหวดัสกลนคร 
 ธาตุอาหาร ความเข้มข้น 

% N 1.38 - 1.92 
% P 0.15 - 0.26 
% K 0.54 - 0.90 
% Ca 1.14 - 1.98 
% Mg 0.08 - 0.14 

 
 นอกจากน้ี จากการค านวณหาค่าเฉล่ีย +/- ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของใบแยกเป็นสวนท่ีมีการ 
เจริญเติบโตของตน้ดี  พบวา่ค่าวเิคราะห์ธาตุอาหารหลกั 3 ธาตุสูงกวา่สวนท่ีเจริญเติบโตไม่มีเล็กนอ้ย 
(ตารางท่ี 3) และสวนท่ีการเจริญเติบโตของตน้ไม่ดีไดค้่าวเิคราะห์ธาตุอาหารหลกันอ้ยกวา่สวนท่ีเจริญ 
เติบโตดีเล็กนอ้ย   และช่วงความเขม้ขน้ของค่าวเิคราะห์แต่ละธาตุจะแคบกวา่เล็กนอ้ย (ตารางท่ี 4) 
 



           ตารางที ่3   ค่าความเขม้ขน้ของธาตุอาหารส าหรับมะเม่าท่ีการเจริญเติบโตดี  
ธาตุอาหาร ความเข้มข้น 

% N 1.24 - 1.97 
% P 0.17 - 0.29 
% K 0.54 - 0.93 

          
   ตารางที ่4   ค่าความเขม้ขน้ของธาตุอาหารส าหรับมะเม่าท่ีการเจริญเติบโตไม่ดี  

ธาตุอาหาร ความเข้มข้น 
% N 1.45 - 1.88 
% P 0.15 - 0.22 
% K 0.46 - 0.79 

 
จากผลการด าเนินงาน จะเห็นวา่ความเขม้ขน้ของธาตุอาหารหลกัในใบทั้ง 3 ชนิดคือ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซีย ในสวนมะเม่ามีการเจริญเติบโตดีและไม่ดีไม่มีความแตกต่างกนัมาก แต่ 
เม่ือสังเกตผลผลิตสวนท่ีตน้มีการเจริญเติบโตดีจะใหผ้ลผลิตสูงกวา่ เม่ือเปรียบเทียบผลวเิคราะห์ดินบน 
ของสวนท่ีเติบโตดีกบัสวนท่ีมะเม่าเจริญเติบโตไม่ดี 3 รายการ พบวา่ปริมาณอินทรียวตัถุไม่แตก 
ต่างกนัแต่ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสเฉล่ียแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก (สวนเจริญดี = 11.62 เปอร์เซ็นต ์  สวน 
เจริญไม่ดี = 4.28 เปอร์เซ็นต)์ ปริมาณธาตุโพแทสเซียมเฉล่ียก็เป็นไปในท านองเดียวกนั คือสวนท่ี 
เจริญเติบโตดีจะมีปริมาณสูงกวา่คือ 49.6 เปอร์เซ็นต ์  ในขณะท่ีสวนท่ีตน้มะเม่าเจริญไม่ดีมีปริมาณ 
โพแทสเซียมเฉล่ียในดินบนเพียง 23.3 เปอร์เซ็นต ์  
 เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ค่าวเิคราะห์ดินและใบมะเม่าทั้ง 4 สวน มีปริมาณธาตุอาหารในเกณฑต์ ่าเม่ือ 
เทียบกบัไมผ้ลทัว่ไป แต่ปริมาณผลผลิตของมะเม่ายงัอยูใ่นระดบัปกติโดยเฉพาะในสวนท่ี 1  ผลผลิต 
อยูใ่นระดบัท่ีดีท่ีสุดและค่าวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินมากท่ีสุดใน 4 สวน   แต่ก็อยูใ่นระดบัต ่า 
เม่ือเทียบกบัใมผ้ลทัว่ไป  ท่ีเป็นดงัน้ีอาจเน่ืองมาจากหมากเม่าเป็นไมพ้ื้นเมืองท่ีไม่ตอ้งการปริมาณธาตุ 
อาหารมากนกัและโดยธรรมชาติของผลผลิตยงัเป็นลูกเล็กๆ  นอกจากน้ียงัมีลกัษณะติดผลแบบปีเวน้ปี  
หากเกษตรกรตอังการเพิ่มผลผลิตมะเม่าจะตอ้งมีการศึกษาถึงการตอบสนองต่อปุ๋ยเพิ่มเติมต่อไป   
9.  สรุปผลการทดลอง 
 จากการวเิคราะห์ดินใบแปลงปลูกมะเม่าใน 2 ระดบัคือดินบนและดินล่าง พบวา่คุณสมบติั 
ของดินแปลงปลูกหมากเม่าทั้ง 4 สวนมีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารหลกัและธาตุอาหารรอง 5 
ชนิดอยูใ่นระดบัต ่าทุกสวนเม่ือเทียบกบัไมผ้ลทัว่ไป  ดินชั้นบนเป็นดินร่วนทราย (loamy sand) และ 
ทรายร่วน (sandy loam) ค่า pH อยูร่ะหวา่ง 4.63-6.04  ดินชั้นล่างเป็นดินทรายร่วนค่า pH อยูร่ะหวา่ง 
4.7-6.07 ทั้ง 4 สวน  การน าไฟฟ้าของสารละลายดินชั้นบนมีค่าเฉล่ีย 0.016–0.022 ds/m  ส่วนดิน ชั้น



ล่างมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 0.012–0.023 ds/m ค่าวเิคราะห์อินทรียวตัถุพบวา่ทั้ง 4 สวนมีปริมาณ อินทรียวตัถุ
ต ่าคือดินบนอยูใ่นช่วง 0.82–1.22 % และในดินล่างอยูร่ะหวา่ง 0.51–0.64 %  ค่าวเิคราะห์ ฟอสฟอรัสท่ี
เป็นประโยชน์ในดินบนของสวนท่ี 2 3 และ 4 อยูใ่นระดบัต ่าคือมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.09-6.74 ppm 
ยกเวน้ในสวนท่ี 1 ท่ีอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงไดค้่า 18.52 ppm ส่วนดินล่างของทั้ง 4 สวน มีปริมาณ
ใกลเ้คียงกนัและจดัวา่อยูใ่นระดบัต ่าถึงต ่ามาก ค่าวเิคราะห์โพแทสเซียมพบวา่ค่อนขา้งต ่า ทุกสวนไดค้่า
ระหวา่ง 13.6–57.6 ppm ค่าวเิคราะห์ธาตุแคลเซียมของทั้ง 4 สวนอยูใ่นระดบัต ่าเช่นกนั อยูร่ะหวา่ง 
66.6–190.6 ppm ในดินบน   และในดินล่างอยู ่ ระหวา่ง 46.2-138 ppm   ค่าวเิคราะห์ธาตุ แมกนีเซียม
ของทั้ง 4 สวนเป็นไปท านองเดียวกบัแคลเซียม คืออยูใ่นระดบัต ่าหมดทั้ง 4 สวนดินบนมีค่า อยูร่ะหวา่ง 
44.61-106.6 ppm และในดินล่างอยูร่ะหวา่ง 36.0–78.8 ppm 
         การศึกษาหาต าแหน่งใบท่ีเหมาะสมส าหรับเก็บตวัอยา่งใบมะเม่า เพื่อวเิคราะห์ปริมาณธาตุ 
อาหารในหอ้งปฏิบติัการพบวา่การเก็บใบต าแหน่งท่ี 3 เพื่อวเิคราะห์ธาตุไนโตรเจนจะเหมาะสมท่ีสุด 
เน่ืองจากปริมาณไนโตรเจนนอ้ยท่ีสุดท่ีวเิคราะห์มากกวา่ใบท่ี 1 และ 2  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ยงันอ้ยท่ีสุดอีกดว้ยเม่ือน ามาวเิคราะห์จะท าใหเ้กิดการผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด   ธาตุฟอสฟอรัสจากการ 
วเิคราะห์พบวา่ต าแหน่งใบท่ี 1 หรือ 2 หรือ 3  ไม่มีความแตกต่างกนัจึงสามารถเก็บตวัอยา่งไดทุ้ก 
ล าดบัใบ  ธาตุโพแทสเซียมควรเลือกใบต าแหน่งท่ี 1 หรือใบต าแหน่งท่ี 3 เน่ืองจากมีค่าส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐานนอ้ยกวา่ใบท่ี 2   ในธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมทั้งสามต าแหน่งใบมีค่าส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐานนอ้ยและไม่แตกต่างกนัจึงสามารถเก็บตวัอยา่งใบเพื่อวเิคราะห์ไดใ้นทุกต าแหน่งใบ  ดงันั้น 
ใบมะเม่าต าแหน่งท่ี 3 นบัจากยอดจึงเหมาะสมท่ีสุดในการเก็บตวัอยา่งเพื่อวเิคราะห์ธาตุอาหารหลกั 
และธาตุอาหารรองทั้ง 5 ชนิด  แต่ถา้หากไม่ตอ้งการวเิคราะห์ธาตุไนโตรเจนจะสามารถเก็บตวัอยา่งใบ 
ทั้งท่ีต าแหน่งท่ี 1 2 และ 3 เน่ืองจากปริมาณธาตุอาหารไม่แตกต่างกนั 
 การหาค่าธาตุอาหารเบ้ืองตน้ส าหรับมะเม่าในจงัหวดัสกลนคร  พบวา่ช่วงค่าความเขม้ขน้ธาตุ 
อาหารเบ้ืองตน้ส าหรับมะเม่าท่ีมีการเจริญเติบโตดีไดค้่าความเขม้ขน้ของไนโตรเจนระหวา่ง 1.24-1.97 
เปอร์เซ็นต ์ฟอสฟอรัส 0.17-0.29 เปอร์เซ็นต ์ โพแทสเซียม 0.54-0.93 เปอร์เซ็นต ์  ค่าความเขม้ขน้ ธาตุ
อาหารส าหรับมะเม่าท่ีการเจริญเติบโตไม่ดีไดค้่าความเขม้ขน้ของไนโตรเจนระหวา่ง 1.45 -1.88 
เปอร์เซ็นต ์  ฟอสฟอรัส   0.15-0.22  เปอร์เซ็นต ์  โพแทสเซียม  0.46 -0.79 เปอร์เซ็นต ์
10.  การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 1. เกษตรกรทราบปริมาณธาตุอาหารในแปลงและในตน้มะเม่า น าขอ้มูลการวิเคราะห์ดินและ 
ใบไปใชเ้ป็นแนวทางบ ารุงดินใหมี้ความอุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน จะท าใหมี้ศกัยภาพการเพิ่มผลผลิตต่อตน้ 
ไดอี้ก  
 2. ท าใหท้ราบล าดบัใบท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับเก็บตวัอยา่งใบมะเม่า เพื่อใหผู้มี้ความประสงค ์
จะเก็บตวัอยา่งใบมะเม่ามาวิเคราะห์ธาตุอาหารทางเคมี เก็บตวัอยา่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 



 3. มีค่ามาตรฐานเบ้ืองตน้ท่ีไดเ้สนอไวเ้ป็นเกณฑใ์ชอ้ธิบายค่าวเิคราะห์ เพื่อน าไปสู่ค าแนะน า 
การใชปุ๋้ยเฉพาะสวน ท าใหใ้ชปั้จจยัการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มผลผลิตมะเม่าไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม 
11.  ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณเจา้ของสวนมะเม่าท่ีร่วมด าเนินการทดลองทั้ง 4  สวน  

และหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์ ดิน   กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต สวพ.3 ท่ี
ใหค้วามอนุเคราะห์วิเคราะห์คุณสมบติัของดิน 
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