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บทคัดย่อ 

ทุเรียนพันธุ์หลินลับแล เป็นทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันทุเรียนพันธุ์หลินลับแล ได้รับ
ความนิยมจากผู้บริโภคทั่วไป แต่ก็ยังมีพ้ืนที่ปลูกน้อย โดยทุเรียนพันธุ์หลินลับแล ผลผลิตมีราคา เฉลี่ย 100-120 
บาทต่อกิโลกรัม และลักษณะเด่นเฉพาะตัว โดยทุเรียนพันธุ์หลินลับแลมีลักษณะเด่น คือ หลังเก็บเกี่ยวเก็บผลไว้ได้
นาน เนื้อไม่แฉะสีเหลือง เนื้อละเอียดเหนียว กลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน มักพบพูลวงเมื่อติดผลรุ่นแรกๆ และ



จ านวนพูลวงลดลงเมื่ออายุต้นมากขึ้น  แต่มีปัญหาในด้านผลผลิตมีคุณภาพต่ า เนื่องจากการติดผลไม่ดี  และขาด
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม  และระบบการปลูกทุเรียนที่ใช้ต้นตอพันธุ์พ้ืนเมืองหลายอายุในการน าไปปลูกใหม่ 
จึงได้ศึกษาการปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ดอนด้วยต้นตอทุเรียนพันธุ์พ้ืนที่เมืองที่มีอายุต่างๆ เพ่ือสามารถพัฒนาการผลิต
ทุเรียนหลินลับแลในพ้ืนที่ดอนให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป โดยด าเนินการปี 2554-2556 ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรอุตรดิตถ์ ในพ้ืนที่ 2.5 ไร่ โดยใช้ระยะปลูก 6x8 เมตร วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า ประกอบด้วย 4 
กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 6 เดือน 
กรรมวิธีที่ 2 การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 1 ปี กรรมวิธีที่ 3 
การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 2 ปี กรรมวิธีที่ 4 การศึกษาปลูก
ทุเรียนพันธุ์หลิน ลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 3 ปี พบว่าการเจริญเติบโตของต้นตออายุ 3 ปี มี
การเจริญเติบโตดีที่สุด คือ มีความสูงต้น 114.80 เซนติเมตร เส้นรอบวง 7.20 เซนติเมตร และขนาดทรงพุ่ม 
63.60 เซนติเมตร ซึ่งเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืน  

 

ค าน า 

 
ทุเรียนเป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์เป็น

จังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพในการผลิตทุเรียนที่มีตลาดทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เช่น ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 
การท าสวนทุเรียน ได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพืชอ่ืนอีกหลายชนิด ท าให้การขยายตัวของพ้ืนที่ปลูก
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว จาก 518,294 ไร่ ในปี 2531 เป็น 855,029 ไร่ ในปี 2540 โดยมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน จาก 
486,644 ตัน เป็น 966,747 ตัน ในปี 2531 และ ปี 2540 ตามล าดับ   การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ปลูกโดยไม่มีการวาง
แผนการผลิต และการตลาดรองรับไว้อย่างเหมาะสม ประกอบกับเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรกรรายใหม่ ส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมปริมาณและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต ท าให้
ได้ผลผลิตน้อย และผลผลิตส่วนมากด้อยคุณภาพ ในขณะที่ต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูงถึงไร่ละ 12,000 – 14,000 
บาท หรือคิดเป็นต้นทุนการผลิตประมาณ 9.23 – 15.38 บาท/กก. (ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี,2540) โดยค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ย 36.9% เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและก าจัดโรค 32.8 %  เป็น
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและก าจัดแมลงอีก 15.6%  และเป็นค่าใช้จ่ายในด้านเขตกรรม 14.7% (สุขวัฒน์ และคณะ 
2545) ดังนั้น จะเห็นว่าการผลิตทุเรียนในปัจจุบัน มิใช่เพียงเพ่ือให้ได้ทุเรียนคุณภาพในปริมาณท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องเน้นการผลิตโดยมิให้ต้นทุนการผลิตสูงมาก จนไม่อาจแข่งขันราคา
กับผลไม้ชนิดอื่น 

 ปัญหาที่ส าคัญในการผลิตทุเรียนพันธุ์หลินลับแล คือ เกษตรกรยังคงปลูกเป็นไม้ผลในป่าบนภูเขาหลังบ้าน 
ท าให้มีพ้ืนที่ค่อนข้างน้อย และขาดการปฏิบัติดูแลรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม การน าทุเรียนไปปลูกในพ้ืนที่ปลูก
ใหม่ ส่วนใหญ่เกษตรกรน าต้นตอทุเรียนพ้ืนเมืองไปปลูกก่อน อายุตั้งแต่  1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปีแล้วแต่เกษตรกรที่เคย
ปฏิบัติมาตั้งแต่อดีต ดังนั้นจึงยังไม่ทราบว่าจะใช้ต้นตอพันธุ์พ้ืนเมืองอายุเท่าใดที่เหมาะสมในการปลูกในพ้ืนที่ใหม่  



รวมทั้งไม่มีการจัดระบบการผลิตให้มีคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการปลูกและการผลิตในพ้ืนที่ใหม่ ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ   

จากการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของเกษตรกร พบว่า  การผลิตทุเรียนพันธุ์หลินลับแล ในพ้ืนที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ มักประสบปัญหาผลผลิตต่ า เนื่องจากการติดผลไม่ดี และขาดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม  และ
ปัญหาคุณภาพของผลทุเรียน โดยเฉพาะจ านวนพูไม่เต็ม และระบบการปลูกทุเรียนที่ใช้ต้นตอพันธุ์พ้ืนเมืองหลาย
อายุในการน าไปปลูกใหม่ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเฉพาะความยุ่งยากของการเก็บผลผลิต
เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกในพ้ืนที่เนินเขาและเขาสูง รวมทั้งขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว แล ะค่าจ้าง
แรงงานในการเก็บเก่ียวค่อนข้างแพง 

จากประเด็นปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรในการผลิตทุเรียนหลินลับแลพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ท าให้ระบบ
การปลูกและการผลิตทุเรียนไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านผลผลิต คุณภาพ และรายได้  เนื่องจากเกษตรกรยังคงมีการ
ผลิตทุเรียนแบบดั้งเดิม ท าให้ได้รายได้ต่ า และผลผลิตด้อยคุณภาพ ดังนั้น จึงได้ควรศึกษาหาแนวทางการวิจัยและ
พัฒนาการปลูกและการผลิตทุเรียนพันธุ์หลินลับแลอย่างมีคุณภาพในพ้ืนที่เดิมและพ้ืนที่ดอนปลูกใหม่ 
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วิธีการ 
ด าเนินการในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ในพ้ืนที่ 2.5 ไร่ โดยใช้ระยะปลูก 6 X 8 เมตร 

วางแผนการทดลองแบบ RCB 4  ซ้ า ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี  
กรรมวิธีที่ 1 การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 6 เดือน
 กรรมวิธีที่ 2 การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 1 ปี 

 กรรมวิธีที่ 3 การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 2 ปี 
 กรรมวิธีที่ 4 การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 3 ปี 

โดยศึกษาประสิทธิภาพอายุต้นต่อทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองอายุต่างๆกัน โดย เป็นการวางระบบการปลูก
ทุเรียนในสวนใหม่ในสภาพดอน แปลงใหม่ในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ท าการติดตั้งติดตั้ง
เครื่องมืออุณหภูมิอากาศ เครื่องวัดปริมาณน้ าฝน ปฏิบัติดูแลรักษาต้นทุเรียน บันทึกข้อมูล การเจริญเติบโตได้แก่    



ความสูงต้น(วัดจากโคนต้นเหนือพ้ืนดิน 5 เซนติเมตร จนถึงปลายยอด) เส้นรอบวง (วัดเหนือรอยแผลที่เสียบยอด 
5 เซนติเมตร) ขนาดทรงพุ่ม (วัดเหนือ-ใต้ และ ออก-ตก) และบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน 
 
เวลาและสถานที่ด าเนินการ 

เริ่มต้น ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2556 รวม 3 ปี ด าเนินการในศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรอุตรดิตถ์ 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ประเมินการเจริญเติบโตของทุเรียนพันธุ์หลินลับแลในพ้ืนที่แหล่งปลูกใหม่ ปี 2554 ถึง ปี 2556  หลัง

ด าเนินการปลูกเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block มี 4 ซ้ า 
ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี  ด าเนินการใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ผลการทดลองพบว่า 
 ปี 2554 ด าเนินการศึกษาการเจริญเติบโตของทุเรียนพันธุ์หลินลับแล ด้านความสูงต้น เส้นรอบวงและ
ขนาดทรงพุ่ม (ดังตารางที่1) ดังนี้ 
 
 
 1.ความสูงต้น 
 พบว่า การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 3 ปี มีความสูงต้น
สูงสุด 66.10 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์
ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 2 ปี มีความสูงต้นเท่ากับ 60.90 เซนติเมตร แต่แตกต่างกันทางสถิติกับ การศึกษาปลูกทุเรียน
พันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 1 ปี และ การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูก 
ต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 6 เดือน มีความสูงต้นเท่ากับ 57.70 และ 57.07 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตามภาพที่ 1)  
 

                          
   ภาพที ่1 การเจริญเติบโตความสูงต้นของต้นตอทุเรียนในปี 2554 



 
 2. เส้นรอบวง 
 พบว่า การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 3 ปี มีเส้นรอบวง
สูงสุด 0.89 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับการศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียน
พ้ืนเมืองอายุ 2 ปี  และ การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 1 ปี มีเส้น
รอบวงเท่ากับ 0.76 และ0.73 เซนติเมตร ตามล าดับ การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์
ทุเรียนพื้นเมืองอายุ 6 เดือน มีเส้นรอบวงต่ าสุด 0.63 เซนติเมตร (ตามภาพที่ 2)  

                     
                 ภาพที ่2 การเจริญเติบโตเส้นรอบวงของต้นตอทุเรียนในปี 2554 
     
 3. ขนาดทรงพุ่ม 
 พบว่า การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองอายุ 6 เดือน มีขนาดทรง
พุ่มสูงสุด 21.01 เซนติเมตร  ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์
ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ  2 ปี มีขนาดทรงพุ่มเท่ากับ 20.84 เซนติเมตร และแตกต่างกันทางสถิติการศึกษาปลูกทุเรียน
พันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 1 ปี และการศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้น
ตอพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองอายุ 3 ปี มีขนาดทรงพุ่มเท่ากับ 16.19 และ 17.22 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตามภาพที่ 3)  
 

                      



                 ภาพที ่3 การเจริญเติบโตขนาดทรงพุ่มของต้นตอทุเรียนในปี 2554 
 
     ตารางที่ 1 แสดงการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง ในปี 2554 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % โดยวิธี DMRT 
 
 ปี 2555 (ดังตารางที่2) 
 1.ความสูงต้น  
 พบว่า การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 3 ปี มีความสูงต้น
สูงสุด 81.22 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับการศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียน
พ้ืนเมืองอายุ 6 เดือน และการศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 2 ปี มี
ความสูงต้นเท่ากับ 76.08 และ74.14 เซนติเมตร ตามล าดับ การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอ
พันธุ์ทุเรียนพื้นเมอืงอายุ 1 ปี มีความสูงต้นต่ าสุด 71.24 เซนติเมตร (ตามภาพที่ 4) 

                       
                      ภาพที่ 4 การเจริญเติบโตความสูงต้นของต้นตอทุเรียนในปี 2555 

กรรมวิธี ความสูงต้น  เส้นรอบวง ขนาดทรงพุ่ม 

ต้นตอ 6 เดือน 57.07 b 0.63 c 21.01 a 

ต้นตอ 1 ปี 57.70 b 0.73 b 16.19 c 

ต้อตอ 2 ปี 60.90 ab 0.76 b 20.84 ab 

ต้นตอ 3 ปี 66.10 a 0.89 a 17.22 bc 

CV (%) 8.21 5.60 14.50 



 
 2. เส้นรอบวง   
            พบว่า การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 6 เดือน มีเส้นรอบ
วงสูงสุด 3.44 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์
ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 2 ปี และการศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 3 ปี  มี
เส้นรอบวงเท่ากับ 3.42 และ3.36 เซนติเมตร ตามล าดับ และ การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอ
พันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองอายุ 1 ปี มีเส้นรอบวงต่ าสุด 2.88 เซนติเมตร (ตามภาพที่ 5) 

                     
                     ภาพที่ 5 การเจริญเติบโตเส้นรอบวงของต้นตอทุเรียนในปี 2555 
 
 3. ขนาดทรงพุ่ม 
 พบว่า การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 3 ปี มีขนาดทรงพุ่ม
สูงสุด 61.15 เซนติเมตร  แตกต่างกันทางสถิติกับการศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียน
พ้ืนเมืองอายุ  2 ปี การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 1 ปี และ 
การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 6 เดือน มีขนาดทรงพุ่มเท่ากับ 
54.95 53.51 และ 53.42 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตามภาพที่ 6) 
 



                         
                                ภาพที ่6 การเจริญเติบโตขนาดทรงพุ่มของต้นตอทุเรียนในปี 2555 
 
ตารางที่ 2 แสดงการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง ในปี 2555 
 

 
     
 
 
 
 
 
  
 
 
ในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % โดยวิธี DMRT 
 
 ป ี2556 (ดังตารางที่3) 
 1.ความสูงต้น  
 พบว่า การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 3 ปี มีความสูงต้น
สูงสุด 114.80 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับการศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียน
พ้ืนเมืองอายุ 2 ปี  การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 6 เดือน มีความ
สูงต้นเท่ากับ 95.40 และ 89.50  เซนติเมตร ตามล าดับ และการศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอ
พันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองอายุ 1 ปี มีความสูงต้นต่ าสุด 80.80 เซนติเมตร (ตามภาพที่ 7) 
 

กรรมวิธี ความสูงต้น เส้นรอบวง ขนาดทรงพุ่ม       

ต้นตอ 6 เดือน 76.08 b 3.44 a 53.42 b 

ต้นตอ 1 ปี 71.24 d 2.88 b 53.51 b 

ต้อตอ 2 ปี 74.14 c 3.42 a 54.95 b 

ต้นตอ 3 ปี 81.22 a 3.36 a 61.15 a 

CV (%) 0.83 8.33 5.09 



                           
 

                 ภาพที ่7 การเจริญเติบโตความสูงต้นของต้นตอทุเรียนในปี 2556 
 
 2. เส้นรอบวง 
            พบว่า การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 3 ปี มีเส้นรอบวง
สูงสุด 7.20 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับการศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียน
พ้ืนเมืองอายุ 2 ปี  การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 1 ปี และ 
การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 6 เดือน มีเส้นรอบวงเท่ากับ 6.20 
6.10 และ 5.50 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตามภาพที่ 8) 
 

                       
            
                     ภาพที่ 8 การเจริญเติบโตเส้นรอบวงของต้นตอทุเรียนในปี 2556 
 

 
        3. ขนาดทรงพุ่ม 



  พบว่า การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 3 ปี มีขนาดทรงพุ่ม
สูงสุด 63.60 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับการศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียน
พ้ืนเมืองอายุ 2 ปี  การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 1 ปี และ 
การศึกษาปลูกทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองอายุ 6 เดือน มีขนาดทรงพุ่มเท่ากับ 
56.40 56.00 และ 55.40 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตามภาพที่ 9) 
                    

                             
 
                     ภาพที ่9 การเจริญเติบโตขนาดทรงพุ่มของต้นตอทุเรียนในปี 2556 
 
ตารางที่ 3 แสดงการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง ในปี 2556 
 

 
    ในสดมภเ์ดียวกันค่าเฉลี่ยทีต่ามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น  95 % โดยวิธี DMRT 
 

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน  

กรรมวิธี ความสูงต้น เส้นรอบวง ขนาดทรงพุ่ม 
 

ต้นตอ 6 เดือน 89.50 b 6.20 b 55.40 b 
 

ต้นตอ 1 ปี 80.80 c 5.54 c 56.00 b 
 

ต้อตอ 2 ปี 95.40 b 6.12 b 56.40 b 
 

ต้นตอ 3 ปี 114.80 a 7.20 a 63.60 a 
 

CV (%) 4.53 5.28 4.75 
 



จากผลการวิเคราะห์ดินในแปลงทดลองของทุเรียนพันธุ์หลินลับแลในพ้ืนที่แหล่งปลูกใหม่ (ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์) พบว่า ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความเป็นกรดปานกลาง โดยมีค่า pH 
5.91 ความอุดมสมบูรณ์สูงโดยมีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 3.18 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัส 8.27 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียม 150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณแคลเซียม 732.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณ
แมกนีเซียม 207.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณเหล็ก 730.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะเห็นได้ว่าลักษณะ
ข้างต้นได้แก่เนื้อดิน ค่าความเป็นกรดด่างของดิน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ในพ้ืนที่แหล่งปลูกใหม่ (ศวพ.
อุตรดิตถ์) เหมาะสมส าหรับการปลูกทุเรียนตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร โดยทุเรียนสามารถเจริญเติบโต
ได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิระหว่าง  10-46 องศาเซลเซียส แต่เจริญเติบโตดีที่อุณหภูมิ 24-30 องศา
เซลเซียสและสามารถทนต่อสภาพอุณหภูมิสูงถึง 46 องศาเซลเซียส ทุเรียนเจริญเติบโตได้ดีที่ความชื้นสัมพัทธ์ 75-
80 เปอร์เซ็นต์ ควรมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,600-4,000 มิลลิเมตร และมีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายความอุดม
สมบูรณ์สูง มีการระบายน้ าดี ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหว่าง 5.5-6.5 (ทรงพล , 2551) 

ลักษณะประจ าพันธุ์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ ลักษณะทรงต้น และใบ พบว่า ล าต้นของทุเรียน
พันธุ์หลินลับแลในพ้ืนที่แหล่งปลูกเก่าและแหล่งปลูกใหม่มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ มีกิ่งที่จัดเรียงไม่เป็นระเบียบ
(ตามภาพที่ 10 และ 11) ส่วนใบ แผ่นใบเรียบ  โคนใบห่อและ  ปลายใบเรียวแหลม (ตามภาพที่ 12 และ 13)  

 

                           
ภาพที่ 10 ล าต้นทุเรียนพันธุ์หลินลับแลในพื้นที่แหล่งปลูกเก่า (ต.แม่พูล) 

 



                         
ภาพที่ 11 ใบทุเรียนพันธุ์หลินลับแลในพื้นที่แหล่งปลูกใหม่ ( ศวพ.อุตรดิตถ์) 

 

          
ภาพที่ 12 ใบทุเรียนพันธุ์หลินลับแลในพื้นที่แหล่งปลูกเก่า 

          



ภาพที่ 13 ใบทุเรียนพันธุ์หลินลับแลในพื้นที่แหล่งปลูกใหม่ 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากการด าเนินงานการศึกษาอายุต้นตอทุเรียนพันธุ์หลินลับแลที่เหมาะสมในสภาพที่ดอนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

สามารถสรุปได้ว่า การเจริญเติบโตของทุเรียนพันธุ์หลินลับแลโดยปลูกต้นตอพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองอายุ 3 ปี มีความ
สูงต้น 114.80 เซนติเมตร เส้นรอบวง 7.20 เซนติเมตร และขนาดทรงพุ่ม 63.60 เซนติเมตร ซึ่งเฉลี่ยสูงกว่า
กรรมวิธีอ่ืน (ตารางที่ 1) แต่การทดลองนี้ยังมีข้อมูลสนับสนุนไม่เพียงพอเพราะเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นต้องมีการ
ด าเนินศึกษาไปจนถึงการให้ผลผลิต และคุณภาพ 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การศึกษาอายุต้นตอทุเรียนพันธุ์หลินลับแลที่เหมาะสมในสภาพที่ดอนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานให้กับงานวิจัยอื่นๆเพ่ือน าไปต่อยอดและใช้ในการอ้างอิงต่อไป  
 

ค าขอบคุณ 

การด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัย ผู้อ านวยการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ
ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ที่อ านวยความสะดวกและช่วยในการด าเนินงานต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง 

 

เอกสารอ้างอิง 
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ภาคผนวก 
 
ภาพภาคผนวกที่ 1 กราฟแสดงสภาพภูมิอากาศประจ าปี 2554 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

 
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาการเกษตรอุตรดิตถ์ 

 

ภาพภาคผนวกที่ 2 กราฟแสดงสภาพภูมิอากาศประจ าปี 2555 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 



 
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาการเกษตรอุตรดิตถ์ 

 

ภาพภาคผนวกที่ 3 กราฟแสดงสภาพภูมิอากาศประจ าปี 2556 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาการเกษตรอุตรดิตถ์ 

 

 



 

 


