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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุดปีงบประมาณ 2561 
 

1.  ชุดโครงการวิจัย 104.2  วิจัยและพัฒนาการผลิตทุเรียน 
 

 2.   โครงการวิจัย 174.    วิจัยและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ  
   ระยะที่ 2 (ปี 2559-2564)  

กิจกรรม 1.    การออกแบบสวนทุเรียนเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ 

 
1. 3.  ชื่อการทดลอง 1.2 ศึกษาอิทธิพลของวัสดุห่อผลที่มีต่อการเจริญเติบโต  และคุณภาพของ

ผลผลิตทุเรียน  ในแปลงทุเรียนระยะปลูกชิด  
    Effect of Fruit Bagging Material on Growth and Quality 

Durian from High Density Plantation 
2.                                                               
3. 4.  คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   นางสาวศิริพร  วรกุลด ารงชัย สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

 ผู้ร่วมงาน  นางสาววีรญา   เต็มปีติกุล สังกัด   ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี   
    นางสาวอรวินทินี  ชูศรี       สังกัด   ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี   
    นางอุษา   สิทธิฤทธิ์ สังกัด   ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี    
 

5. บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาการห่อผลทุเรียนด้วยวัสดุห่อผลชนิดต่างๆ เพ่ือป้องกันโรคและแมลงที่เป็นศัตรูที่ส าคัญของ
ผลทุเรียน ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่าจากเชื้อราไฟทอปธอรา  หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน  หนอนเจาะผล  และเพลี้ย
ชนิดต่างๆ  เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพส าหรับทุเรียนระยะปลูกชิด ที่มีความสูงต้นไม่เกิน 5 
เมตร และลดต้นทุนการผลิต  ด าเนินการทดลองในแปลงทดลองทุเรียนระยะชิด 13 x 3 เมตร ของศูนย์พัฒนาไม้
ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก อ.ขลุง จ.จันทบุรี ที่อยู่ในแหล่งระบาดของโรคและแมลงดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2559-2561 
วางแผนการทดลองแบบ RCB  ประกอบด้วย  8  กรรมวิธี  จ านวน 8 ซ้ า โดย 1 ต้นคิดเป็น 1 ซ้ า  (Single tree 
plot) การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานด้วยการพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงตามค าแนะน าของ
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีตั้งแต่การเตรียมต้น-เก็บเกี่ยว (ไม่ห่อผล)  ร่วมกับการห่อผลเมื่อผลอายุ 1.5 เดือนจนถึง
เก็บเกี่ยวด้วยวัสดุห่อผลชนิดต่างๆ 7 ชนิด ได้แก่ ถุงกระดาษห่อขนุน, ถุงกระดาษคาร์บอน 2 ชั้น, ถุงกระดาษ
คราฟท์ห่อกล้วย, ถุงรีเมย์,  ถุงตาข่ายไนล่อนสีน้ าเงิน , ถุงพลาสติก Polyethylene แบบใส และถุงพลาสติก 
Polyethylene สีน้ าเงิน  เปรียบเทียบกับการพ่นสารฆ่าแมลงทุก 7- 10 วัน   พบว่าทุกกรรมวิธีสามารถป้องกัน
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ก าจัดโรคและแมลงศัตรูทุเรียนได้ 100 %  การห่อผลช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมี   ท าให้สามารถ
ลดจ านวนครั้งในการพ่นสารเคมีในช่วงผลทุเรียนอายุ 1.5 เดือน – เก็บเก่ียวอย่างน้อย 5 ครั้ง   โดยวัสดุชนิดต่างๆ 
ไม่มีอิทธิพลต่ออายุการเก็บเกี่ยวเมื่อเทียบกับการไม่ห่อผล  รวมทั้งสามารถช่วยปกป้องและเพ่ิมมูลค่าทาง
การตลาดของผลผลิตทุเรียนได้โดยท าให้สีผิวของผลทุเรียนสวยงามตามธรรมชาติ และมีสีเขียวจนถึงเหลืองตาม
คุณสมบัติของวัสดุห่อผลแต่ละชนิด   
ค าส าคัญ  :  ทุเรยีน  ระบบปลูกระยะชิด การห่อผล 
  Durio zibethinus Murr., high density plantation, fruit bagging    

6. ค าน า 
 

  การท าสวนทุเรียนให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง แต่ต้นทุนการผลิตของทุเรียนสูงมากด้วยเช่นกันเมื่อ
เปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น    ต้นทุนการผลิตทุเรียนรวมทั้งประเทศในปี 2560 เท่ากับ 16,681.60 บาท/ไร่ สูงขึ้น
กว่าในปี 2556 ซึ่งมีเท่ากับ 16,001.66 บาท/ไร่ ถึง 679.94 บาท/ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556   
และ 2560)   เมื่อพิจาณาต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ของการผลิตทุเรียนพบว่า  เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายของต้นทุน
ผันแปรด้านวัสดุมากท่ีสุด เช่น ค่าแรงงาน และค่าวัสดุ  ได้แก่ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช สารเคมี น้ ามันเชื้อเพลิง และ
วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร คิดเป็น 82.27 % ของต้นทุนการผลิตทุเรียนทั้งหมด (ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 
2556)    การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนเพ่ือการแข่งขันในอนาคต   มิใช่เพ่ือให้ได้ทุเรียนคุณภาพในปริมาณ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเท่านั้น    แต่จ าเป็นต้องควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ให้สูงมากเกินไปจนไม่
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ   ท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในตลาดโลกได้       ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้ท า
การวิจัยเรื่อง     การจัดทรงต้นทุเรียนรูปแบบต่างๆในระยะปลูกชิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ 
ตั้งแต่ปี 2554-2558   เพ่ือพัฒนารูปแบบสวนทุเรียนยุคใหม่ และรูปแบบทรงพุ่มต้นทุเรียนแบบต่างๆ ในระยะ
ปลูกชิด 13 x 3 เมตร ความสูงต้น 5 เมตร   ที่เหมาะสมส าหรับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และต้นทุนการ
ผลิต( บาท/กก.) ต่ าลง   (ศิริพร และคณะ, 2557)   ซึ่งในขณะนี้ได้มีเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทั้งในภาคตะวันออก 
และภาคใต้ที่มาดูงานในแปลงทดลองที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลภาคตะวันออก จ.จันทบุรี อยู่เป็นระยะๆ  ได้น ารูปแบบ
สวนทุเรียนนี้ไปพัฒนาและปรับปรุงในการสร้างสวนทุเรียนใหม่  หรือท าการปรับปรุงสวนเดิมด้วยการปลูกต้น
ทุเรียนต้นเล็กแทรกระหว่างต้นทุเรียนในแปลงปลูกเดิม   เพ่ือให้เป็นแปลงทุเรียนระยะปลูกชิดตามความเหมาะสม
ของตนเอง    
  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการต่อยอดและพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับทุเรียนระยะ
ปลูกชิด  ที่มีการควบคุมความสูงต้นไม่เกิน 5 เมตร   ให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ าลงได้อีก     ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
จึงมแีนวคิดในการศึกษาการห่อผลทุเรียนด้วยวัสดุห่อผลชนิดต่างๆ เพ่ือป้องกันโรค และแมลงที่เป็นศัตรูที่ส าคัญ
ของผลทุเรียน ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่าจากเชื้อราไฟทอปธอรา  (Phytophthora palmivora (Butler) Butler)  
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน  หนอนเจาะผล  และเพลี้ยชนิดต่างๆ  (หิรัญ และคณะ, 2546)  โดยเฉพาะหนอนเจาะ
เมล็ดทุเรียน และเพลี้ยแป้ง เป็นแมลงศัตรูพืชที่ทางด้านกักกันพืชหลายประเทศไม่ยอมให้ติดไปกับผลผลิตเพื่อเป็น
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การป้องกันการเข้าไประบาดท าความเสียหายให้แก่พืชอ่ืนๆ ภายในประเทศ  ดังนั้นจึงได้ตั้งเงื่อนไขด้านมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) มาเป็นข้อก าหนดในการน าเข้าผลผลิตทุเรียนสดจากประเทศ
ไทยที่จะต้องปลอดจากศัตรูพืช และสารพิษตกค้าง   จึงต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบก่อนการส่งออกท่ีศูนย์
บรรจุภัณฑ์ และการสุ่มตรวจอีกครั้งที่ตลาดปลายทาง  ซึ่งหากตรวจพบศัตรูพืชที่ติดไปด้วยผลทุเรียนทั้งหมด
จะต้องถูกส่งกลับหรือถูกท าลายทันที   เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว นักวิจัยจึงได้ท าการศึกษา
เพ่ือต้องการลดปริมาณการระบาดของศัตรูพืชและลดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้   ซึ่งศรุต 
และเกรียงไกร (2540) ได้ศึกษาการห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนอายุ 1.5 เดือน พบว่าสามารถป้องกันการท าลายของ
หนอนเจาะเม็ดทุเรียนได้ 100%   ถ้าระหว่างช่วงตั้งแต่เริ่มห่อผลจนถึงระยะเก็บเก่ียวถุงไม่มีการช ารุด   ต่อมา 
ศรุต และคณะ (2546) ได้ท าการวิจัยต่อเนื่องเพ่ือหาเทคโนโลยีในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะเมล็ดที่เหมาะสม
ส าหรับทุเรียนส่งออก  ด้วยวิธีผสมผสานโดยการพ่นสารฆ่าแมลงป้องกันในระยะแรกร่วมกับการห่อผลในระยะ
หลัง เปรียบเทียบกับการพ่นสารฆ่าแมลงทุกสัปดาห์  และการห่อผลระยะยาวตลอดจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว    พบว่า
ทุกกรรมวิธีให้ผลในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะเม็ดทุเรียนได้ 100%  ส่วนความเสียหายจากเพลี้ยแป้งพบว่าการ
ห่อผลระยะยาวเสียหายน้อยที่สุดอยู่ในระดับ 5.02 %   แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่น าวิธีการห่อผลไปใช้เนื่องจาก
ต้นทุเรียนโดยทั่วไปสูงมากกว่า 6-7 เมตร ท าให้การห่อผลเป็นไปได้ยากในการด าเนินการ   ในการท าสวนทุเรียน
โดยทั่วไปพบว่าตั้งแต่การเตรียมต้นถึงเก็บเก่ียว   จะมีการพ่นสารป้องกันก าจัดโรคและแมลงปีละไม่น้อยกว่า 12 
ครั้ง/รอบการผลิต โดยเฉพาะในช่วงผลอ่อนจนถึงระยะใกล้เก็บเก่ียวจะต้องมีการพ่นสารเคมีต่อเนื่องเป็นระยะๆ 
(สุขวัฒน์ และคณะ, 2545)      ดังนั้น การห่อผลทุเรียน  จึงมีความเป็นไปได้ส าหรับเป็นขั้นตอนหนึ่งในการ
ปฏิบัติในสวนทุเรียนระยะปลูกชิดที่มีการควบคุมความสูงไม่เกิน 5 เมตร  ที่ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันความเสียหาย
จากโรคและแมลงศัตรูพืชเท่านั้น  แต่ยังมีความส าคัญต่อการยกระดับคุณภาพผลผลิตทั้งก่อนและหลังการเก็บ
เกี่ยว รวมทั้งเป็นการปกป้องและช่วยท าให้สีผิวของผลไม้สวยงามตามธรรมชาติ  ลดการใช้สารเคมี  ลดการร่วง
หล่นของผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้ เช่น ลม ฝน และความแห้งแล้งได้     ท าให้สามารถช่วย
ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้     ไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญในตลาดโลกส่วนใหญ่ล้วนแต่มีการห่อผลเพ่ือปกป้อง
และเพ่ิมมูลค่าผลผลิต   เช่น แอปเปิล สาลี่ พีช องุ่น และมะม่วง เป็นต้น     ส าหรับประเทศไทยมีการศึกษาวิจัย
การห่อผลที่มีต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพของผลผลิตในไม้ผลชนิดต่างๆ  เช่น กระท้อน (จรีรัตน์ และคณะ, 
2546) กล้วยหอมทอง (วรินธร, 2548)  ชมพู่ (อรพิน และณรงค์ชัย, 2542) ฝรั่ง (กวิศร์ และสิริวรรณ, 2543) 
มะม่วง (กอบเกียรติ และคณะ, 2540 , จุฑามาศ และล าแพน, 2554)    ลิ้นจี่ (กมล, 2528)   และองุ่น (ทวีศักดิ์, 
2531)  เป็นต้น  แต่ส าหรับในทุเรียนยังมีการศึกษาวิจัยน้อยมาก  เนื่องจากต้นทุเรียนส่วนใหญ่มีขนาดสูงใหญ่
เพราะไม่มีการตัดแต่งควบคุมทรงพุ่ม  ท าให้ยากต่อการจัดการ   ดังนั้น ส าหรับต้นทุเรียนยุคใหม่ที่มีการออกแบบ
ทรงพุ่ม และควบคุมความสูง  ท าให้ง่ายต่อการจัดการสวนและการห่อผลได้ง่ายขึ้น    การศึกษาการห่อผลจึงเป็น
งานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับชาวสวนทุเรียนที่ต้องการผลิตทุเรียนคุณภาพ และมีต้นทุนต่ าลง   ที่สอดคล้อง
กับความต้องการและสถานการณ์การผลิตทุเรียนในปัจจุบันและในอนาคต 
 

7. วิธีด าเนินการ 
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- อุปกรณ์ 
1. ต้นทุเรียนระยะปลูกชิดระยะปลูก 13 x 3 เมตรความสูงต้น 5 เมตร อายุ 10 ปี ทีม่ีความ

สมบูรณ์ต้นดี การเจริญเติบโตสม่ าเสมอ จ านวน  24  ต้น 
 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการห่อผลชนิดต่างๆ 9 ชนิด ได้แก่  ถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ 2 ชั้น (Proof 
paper) ถุงกระดาษชุนฟง (Zunfong)    ถุงห่อผลไม้รีเมย์ (Remey)    ถุงกระดาษคาร์บอน 2 ชั้น    กระดาษ
คราฟท์ (Kraft paper)  ถุงพลาสติกชนิดมีหูหิ้ว (Polyethylene) แบบใส สีแดง สีน้ าตาล และสีน้ าเงิน 
 3. ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก เช่น ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ,  8-24-24 , 12-12-17+2  และ ปุ๋ยขี้วัว เป็นต้น  
 4. สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคและแมลง เช่น คาร์เบนดาซิม ฟอสเอททิล อลูมินั่ม  เมตาแลค
ซิล  โพลีอาร์ฟอส  ลอร์สแบน  โอไมท์  แลมป์ดาไซฮาโลทริน และโปรวาโดร  เป็นต้น   
 5. สารก าจัดวัชพืช    ได้แก่  ราวด์อัพ   
 6. เครื่องมือวิทยาศาสตร์   เช่น   เครื่อง data logger ส าหรับเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น
สัมพทัธ์  ปริมาณน้ าฝน    และเครื่องวัดสี color flex spectrophotometer  เป็นต้น 
 7. อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลและประมวลผล  เช่น  เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไม้บรรทัด  เครื่อง
คอมพิวเตอร์   ปริ้นเตอร์  และแบบบันทึกข้อมูล   เป็นต้น 

 
วิธีการ 

  กรรมวิธี  : -  วางแผนการทดลองแบบ   Randomized Complete Block Design (RCBD)  
ประกอบด้วย  8  กรรมวิธี  จ านวน 3 ซ้ า โดย 1 ต้นคิดเป็น 1 ซ้ า  (Single tree plot)   จุ่มสารเคมีชนิดต่างๆ   
เมื่อผลอายุ 1.5  เดือนหลังดอกบาน      เพ่ือป้องกันโรคท่ีผลก่อนห่อ ได้แก่ ฟอสเอททิล  อลูมินั่ม อัตรา 50 กรัม/
น้ า 20 ลิตร + คาร์เบนดาซิม อัตรา 30 มล./น้ า 20  หลังจากนั้นห่อผลทุเรียนด้วยวัสดุชนิดต่างๆ ตั้งแต่ผลทุเรียน
อายุ 1.5 เดือน จนถึงเก็บเกี่ยว  ตามกรรมวิธี ดังนี้ 
 กรรมวิธีที่ 1  ไม่ห่อผล  
 กรรมวิธีที่ 2 ถุงกระดาษชุนฟง (Zunfong)  ห่อขนุน 
 กรรมวิธีที่ 3 ถุงกระดาษชุนฟง (Zunfong) คาร์บอน 2 ชั้น 
 กรรมวิธีที่ 4 ถุงกระดาษคราฟท์ (Kraft paper) ส าหรับห่อกล้วย    
 กรรมวิธีที่ 5 ถุงรีเมย์ 
 กรรมวิธีที่ 6 ถุงตาข่ายไนล่อนสีน้ าเงิน  
 กรรมวิธีที่ 7 ถุงพลาสติกชนิดมีหูหิ้ว (Polyethylene) แบบใส 
 กรรมวิธีที่ 8 ถุงพลาสติกชนิดมีหูหิ้ว (Polyethylene) สีน้ าเงิน 
 โดยถุงทุกชนิดจะเจาะรูกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร จ านวน 4 รู ที่บริเวณก้นถุง  
เพ่ือให้น้ าที่ควบแน่นอยู่ภายในถุงเม่ือห่อผลไม้ไปแล้วระบายออกได้          
 

- วิธีปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกข้อมูล 
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  1. ดูแลรักษาต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองอายุ 10 ปี ระยะปลูกชิด  13 x 3 เมตร จ านวน 24 ต้น ให้
ต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์และแข็งแรง  มีความสม่ าเสมอ   พร้อมส าหรับท าการทดลอง  ตามเอกสารวิชาการ
เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี (หิรัญ และคณะ, 2546)  ตั้งแต่การจัดการเพ่ือ
เตรียมสภาพต้นให้พร้อมเพ่ือการออกดอก  การจัดการเพ่ือช่วยในการออกดอก และการจัดการในช่วงการพัฒนา
ของดอก  เพ่ือส่งเสริมการติดผล  การจัดการในช่วงที่ผลก าลังมีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิต   และการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
  2.  เมื่อผลทุเรียนอายุ 1.5 สัปดาห์หลังดอกบาน    จัด  Block  เลือกต้นทุเรียนที่มีความสมบูรณ์ต้น
สม่ าเสมอส าหรับใช้ในการทดลองจ านวน 3 block  block ละ 8 ต้น โดยแต่ละต้นจะต้องมีจ านวนผลมากกว่า 15 
ผล / ต้น   ทั้งนี้เพ่ือให้ขนาดผลบนต้นทุเรียนระยะชิดมีขนาดผลไม่ใหญ่เกินไปเนื่องจากจ านวนผล / ต้นน้อย    
รวมจ านวนต้นที่ใช้ทดลองทั้งหมดจ านวน 24 ต้น   สุ่มผลทุเรียน 8 ผล / ต้นเพื่อทดลองการห่อผลทุเรียนด้วยวัสดุ
ชนิดต่างๆ เมื่อผลทุเรียนอายุ 1.5 เดือน 
   3. พ่นสารเคมีป้องกันและก าจัดโรคและแมลงที่ต้นทุเรียน ตามค าแนะน าของศูนย์วิจัยพืชสวน
จันทบุรีตั้งแต่การเตรียมต้น - เก็บเก่ียว   รวมทั้งท าการป้องกันแมลงศัตรูพืชที่จะขึ้นต้นทุเรียนโดยการใช้ผ้าชุบสาร
ฆ่าแมลง คาร์บาริล 80 % WP อัตรา 50 กรัม / น้ า 20 ลิตร พันรอบโคนต้นทุเรียน   หลังจากนั้นจึงจุ่มผลทุเรียน
ทุกลูกท่ีทดลองก่อนห่อผลด้วยสารเคมีที่ก าหนด   แล้วห่อผลด้วยวัสดุชนิดต่างๆ  7  ชนิดตามกรรมวิธี    ก่อนห่อ
ผลทุเรียนทุกผล  ต้องท าการตรวจสอบว่าผลทุเรียนต้องปราศจากการท าลายของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอน
เจาะผล และเพลี้ยแป้ง  ถ้ามีให้ก าจัดโดยใช้แปรงปัดออก  แล้วพ่นด้วยสารฆ่าแมลงคลอไพรีฟอส (Pyrenex 20% 
EC) อัตรา 30 มล./น้ า 20 ลิตร  
  4.  เก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝน    
  5. เมื่อผลทุเรียนในทุกกรรมวิธีแก่พร้อมเก็บเกี่ยวได้  เก็บผลทุเรียนน ามาตรวจสอบคุณภาพ
ภายนอกผล 
   5.1  บันทึกการเจริญเติบโตของผล  ได้แก่ น้ าหนักผล ขนาดผล และรูปร่างผล 
   5.2  วัดสีผิวผลโดยใช้ color chart ของ The Royal Horticultural Society และ/หรือ
เครื่องวัดสี color flex spectrophotometer ในระบบ  L, a, b color space โดยวัด 5 ต าแหน่ง / ผล บริเวณ
กึ่งกลางพูทุกพูของผลทุเรียน 
   5.3  เก็บข้อมูลการท าลายของโรคในแต่ละกรรมวิธี      
    การตรวจนับเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค  โดยนับผลที่เป็นโรค / จ านวนผลทั้งหมด x 100  
   5.4  เก็บข้อมูลการท าลายของแมลงในแต่ละกรรมวิธี 
    การตรวจนับเปอร์เซ็นต์ความเสียหายจากการท าลายของแมลงศัตรูชนิดต่างๆ จากภายนอก 
เช่น หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะผล และเพลี้ยแป้ง   โดยนับผลที่ถูกแมลงท าลาย / จ านวนผลทั้งหมด x 
100   ส าหรับผลทุเรียนที่มีเพลี้ยแป้ง  ท าการประเมินโดยการให้คะแนนความรุนแรง (ศรตุ และคณะ, 2546) ดังนี้ 
   ระดับต่ า         พบเพลี้ยแป้ง     1-10    ตัว/ผล  
    ระดับปานกลาง         พบเพลี้ยแป้ง     11-20   ตัว/ผล  
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    ระดับสูง         พบเพลี้ยแป้งมากกว่า    21   ตัว/ผล  
  6.  เมื่อผลทุเรียนในทุกกรรมวิธีแก่พร้อมเก็บเกี่ยวได้   เก็บผลทุเรียนน ามาตรวจสอบคุณภาพภายใน
ผล   
   6.1 ลักษณะทางกายภาพ  ได้แก่  น้ าหนักผล น้ าหนักเนื้อ เปลือก และเมล็ด   วัดความหนาเนื้อ 
และเปลือก 
   6.2 ตรวจสอบคุณภาพของผลทุเรียน ได้แก่ วัดสีของเนื้อ เปลือก และเมล็ด ด้วย R.H.S colour 
chart   
  7. วิเคราะห์และเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผล คุณภาพผลผลิต และต้นทุนของแต่ละ  
กรรมวิธี 
 

 เวลาและสถานที่ 
 เริ่มต้น    ตุลาคม  2559    สิ้นสุด    กันยายน  2561 

สถานที่ด าเนินการทดลอง   ศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก จ.จันทบุรี 
  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

8.1  ปี 2559 
 
 - ผลการทดลอง  
 1. ดูแลรักษาต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองอายุ 10 ปี ระยะปลูกชิด  13 x 3 เมตร จ านวน 24 ต้น ให้
ต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์และแข็งแรง มีความสม่ าเสมอพร้อมส าหรับท าการทดลอง  ตามค าแนะน าของศูนย์วิจัย
พืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร พบว่าต้นทุเรียนมีการเจริญเติบโตดี มีความสมบูรณ์ต้นเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ  
80.50 %  (ภาพที1่)     
  2.  เมื่อผลทุเรียนอายุ 1.5 สัปดาห์หลังดอกบาน   จัด  Block  เลือกต้นทุเรียนที่มีความสมบูรณ์ต้น
สม่ าเสมอส าหรับใช้ในการทดลองจ านวน 3 block  block ละ 8 ต้น โดยแต่ละต้นจะต้องมีจ านวนผลมากกว่า 15 
ผล / ต้น   ทั้งนี้เพ่ือให้ขนาดผลบนต้นทุเรียนระยะชิดมีขนาดผลไม่ใหญ่เกินไปเนื่องจากจ านวนผล / ต้นน้อย    
รวมจ านวนต้นที่ใช้ทดลองทั้งหมดจ านวน 24 ต้น   สุ่มผลทุเรียน 8 ผล / ต้นเพื่อทดลองการห่อผลทุเรียนด้วยวัสดุ
ชนิดต่างๆ เมื่อผลทุเรียนอายุ 1.5 เดือน ดังนี้คือ 
              กรรมวิธีที่ 1  ไม่ห่อผล  
  กรรมวิธีที่ 2 ถุงกระดาษชุนฟง (Zunfong)  ห่อขนุน 
  กรรมวิธีที่ 3 ถุงกระดาษชุนฟง (Zunfong) คาร์บอน 2 ชั้น 
  กรรมวิธีที่ 4 ถุงกระดาษคราฟท์ (Kraft paper) ส าหรับห่อกล้วย    
  กรรมวิธีที่ 5 ถุงรีเมย์ 
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  กรรมวิธีที่ 6 ถุงตาข่ายไนล่อนสีน้ าเงิน  
  กรรมวิธีที่ 7 ถุงพลาสติกชนิดมีหูหิ้ว (Polyethylene) แบบใส 
  กรรมวิธีที่ 8 ถุงพลาสติกชนิดมีหูหิ้ว (Polyethylene) สีน้ าเงิน 
 3. พ่นสารเคมีป้องกันและก าจัดโรคและแมลงที่ต้นทุเรียน ตามค าแนะน าของศูนย์วิจัยพืชสวน
จันทบุรีตั้งแต่การเตรียมต้น - เก็บเก่ียว   รวมทั้งท าการป้องกันแมลงศัตรูพืชที่จะขึ้นต้นทุเรียนโดยการใช้ผ้าชุบสาร
ฆ่าแมลง คาร์บาริล 80 % WP อัตรา 50 กรัม / น้ า 20 ลิตร พันรอบโคนต้นทุเรียน   หลังจากนั้นจึงจุ่มผลทุเรียน
ทุกลูกท่ีทดลองก่อนห่อผลด้วยสารเคมีที่ก าหนด   แล้วห่อผลด้วยวัสดุชนิดต่างๆ  7  ชนิดตามกรรมวิธี    ก่อนห่อ
ผลทุเรียนทุกผล  ต้องท าการตรวจสอบว่าผลทุเรียนต้องปราศจากการท าลายของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอน
เจาะผล และเพลี้ยแป้ง  ถ้ามีให้ก าจัดโดยใช้แปรงปัดออก  แล้วพ่นด้วยสารฆ่าแมลงคลอไพรีฟอส (Pyrenex 20% 
EC) อัตรา 30 มล./น้ า 20 ลิตร  
 4. เมื่อผลทุเรียนในทุกกรรมวิธีแก่พร้อมเก็บเกี่ยวได้ พบว่าผลทุเรียนที่ห่อด้วยวัสดุต่างชนิดกัน 
(ภาพที่2) จะมีอายุการเก็บเก่ียวไม่แตกต่างกันทางสถิติ เท่ากับ 133.0, 132.7, 134.5, 132.6, 131.0, 132.3, 
135.8 และ 135.9 วัน ตามล าดับ   
 5.   เก็บข้อมูลการท าลายของโรคในแต่ละกรรมวิธี    พบว่าในทุกกรรมวิธีไม่พบการท าลายของโรค  
 6. เก็บข้อมูลการท าลายของแมลงในแต่ละกรรมวิธี  พบว่าในทุกกรรมวิธีไม่พบการท าลายของแมลง
ศัตรูชนิดต่างๆ จากภายนอก เช่น หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะผล และเพลี้ยแป้ง  
 7.  เมื่อผลทุเรียนในทุกกรรมวิธีแก่พร้อมเก็บเกี่ยวได้   เก็บผลทุเรียนน ามาตรวจสอบคุณภาพ พบว่า
การห่อผลจะท าให้ผลมีกลิ่นอับชื้นในช่วงแรกที่มีการแกะถุงออก  แต่หลังจากนั้นกลิ่นจะค่อยๆจางหาย ไป  
ลักษณะภายนอกพบว่า สีผิวเปลือกมีความแตกต่างกันตั้งแต่สีเขียว-สีเหลือง (ตารางที่ 1)  ส่วนลักษณะภายในและ
คุณภาพเนื้อไม่แตกต่างกันมากนัก ได้แก่ ความหนาเปลือก ความหนาเนื้อ  ไม่พบอาการแกน เตาเผา แต่มีอาการ
ไส้ซึมบ้างในกรรมวิธีที่เก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝนตกมาก กลิ่นหอมหวาน ความหวานเนื้อ ความมัน และเส้นใยน้อย 
ความละเอียดเนื้อและความเหนียวเนื้อปานกลาง และความชอบปานกลาง-มาก แต่สีเนื้อมีความแตกต่างกันบ้าง
เล็กน้อย   
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ภาพที่ 1   ความสมบูรณ์ต้นทุเรียนในช่วงก่อนออกดอก  ในฤดูการผลิตปี 2559 
 

 
                   ภาพที่ 2   การห่อผลทุเรียนด้วยวัสดุชนิดต่างๆ 
       

8.2  ปี 2560 
 

 -ผลการทดลอง  
1. ดูแลรักษาต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองอายุ 11 ปี ระยะปลูกชิด  13 x 3 เมตร จ านวน 244 ต้น ให้

ต้นทุเรียนมีความสมบรูณ์และแข็งแรง มีความสม่ าเสมอพร้อมส าหรับท าการทดลอง  ตามค าแนะน าของศูนย์วิจัย
พืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร  พบว่าต้นทุเรียนมีการเจริญเติบโตดี   มีความสมบูรณ์ต้นเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ  
88.00 % (ภาพที่ 3) 

2. ท าการชักน าการออกดอกต้นทุเรียน พบว่าในปีการผลิต 2560 ความสมบูรณ์ต้นดีและสภาพ 
แวดล้อมเหมาะสมท าให้ต้นทุเรียนออกดอกมาก  โดยมีปริมาณดอก/ต้นเฉลี่ย  5,870-6,350 ดอก (ภาพที่ 4) 

3.  เมื่อผลทุเรียนอายุ 1.5 สัปดาห์หลังดอกบาน เลือกต้นทุเรียนที่มีความสมบูรณ์ต้นสม่ าเสมอ
ส าหรับใช้ในการทดลองจ านวน 3 block  block ละ 8 ต้น โดยแต่ละต้นจะต้องมีจ านวนผลมากกว่า 15 ผล / ต้น   
ทั้งนี้เพ่ือให้ขนาดผลบนต้นทุเรียนระยะชิดมีขนาดผลไม่ใหญ่เกินไปเนื่องจากจ านวนผล / ต้นน้อย   รวมจ านวนต้น
ที่ใช้ทดลองทั้งหมดจ านวน 24 ต้น   สุ่มผลทุเรียน 8 ผล / ต้นเพื่อทดลองการห่อผลทุเรียนด้วยวัสดุชนิดต่างๆ  
ดังนี้คือ (ภาพที่ 5 - 7) 
              กรรมวิธีที่ 1  ไม่ห่อผล  
  กรรมวิธีที่ 2 ถุงกระดาษชุนฟง (Zunfong)  ห่อขนุน 
  กรรมวิธีที่ 3 ถุงกระดาษชุนฟง (Zunfong) คาร์บอน 2 ชั้น 
  กรรมวิธีที่ 4 ถุงกระดาษคราฟท์ (Kraft paper) ส าหรับห่อกล้วย    
  กรรมวิธีที่ 5 ถุงรีเมย์ 
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  กรรมวิธีที่ 6 ถุงตาข่ายไนล่อนสีน้ าเงิน  
  กรรมวิธีที่ 7 ถุงพลาสติกชนิดมีหูหิ้ว (Polyethylene) แบบใส 
  กรรมวิธีที่ 8 ถุงพลาสติกชนิดมีหูหิ้ว (Polyethylene) สีน้ าเงิน 

4.  พ่นสารเคมีป้องกันและก าจัดโรคและแมลงที่ต้นทุเรียน ตามค าแนะน าของศูนย์วิจัยพืชสวน
จันทบุรีตั้งแต่การเตรียมต้น - เก็บเก่ียว   รวมทั้งท าการป้องกันแมลงศัตรูพืชที่จะขึ้นต้นทุเรียนโดยการใช้ผ้าชุบสาร
ฆ่าแมลง คาร์บาริล 80 % WP อัตรา 50 กรัม / น้ า 20 ลิตร พันรอบโคนต้นทุเรียน   หลังจากนั้นจึงจุ่มผลทุเรียน
ทุกลูกท่ีทดลองก่อนห่อผลด้วยสารเคมีที่ก าหนด   แล้วห่อผลด้วยวัสดุชนิดต่างๆ  7  ชนิดตามกรรมวิธี    ก่อนห่อ
ผลทุเรียนทุกผล  ต้องท าการตรวจสอบว่าผลทุเรียนต้องปราศจากการท าลายของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอน
เจาะผล และเพลี้ยแป้ง  ถ้ามีให้ก าจัดโดยใช้แปรงปัดออก  แล้วพ่นด้วยสารฆ่าแมลงคลอไพรีฟอส (Pyrenex 20% 
EC) อัตรา 30 มล./น้ า 20 ลิตร   

5.  ดูแลรักษาต้นทุเรียนโดยการจัดการปุ๋ย และป้องกันก าจัดโรคแมลงจนกระทั่งสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้  โดยรอผลทุเรียนในแต่ละกรรมวิธีหล่นจากต้นเพื่อนับอายุการเก็บเก่ียว   
 6. เนื่องจากในปีการผลิต 2560  สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนสูง มีฝนตกเป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่องในช่วงการพัฒนาการของผลในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว  เมื่อผลทุเรียนในทุกกรรมวิธีแก่พร้อมเก็บเกี่ยวได้ พบว่า
ผลทเุรียนที่ห่อด้วยวัสดุต่างชนิดกันจะมีอายุการเก็บเกี่ยวไม่แตกต่างทางสถิติ เท่ากับ 153.7, 156.7, 156.0, 
155.2, 152.5, 154.2, 158.5 และ 154.9 วัน ตามล าดับ  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับอายุการเก็บเกี่ยวของผลทุเรียน
ของปี 2559  ซึ่งเท่ากับ 133.0, 132.7, 134.5, 132.6, 131.0, 132.3, 135.8 และ 135.9 วัน ตามล าดับ  จะเห็น
ได้ว่าอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนในทุกกรรมวิธีของปี 2560 มากกว่าปี 2559 เฉลี่ยประมาณ 21.7 วัน แสดง
ให้เห็นว่าสภาพอากาศท่ีมีฝนมากในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวมีผลต่ออายุการเก็บเก่ียวของทุเรียน โดยจะท าให้อายุ
การเก็บเกี่ยวของทุเรียนเพ่ิมข้ึน 
 7.   เก็บข้อมูลการท าลายของโรคในแต่ละกรรมวิธี  พบว่าในทุกกรรมวิธีไม่พบการท าลายของโรค  

8.  เก็บข้อมูลการท าลายของแมลงในแต่ละกรรมวิธี  พบว่าในทุกกรรมวิธีไม่พบการท าลายของแมลง
ศัตรูชนิดต่างๆ จากภายนอก เช่น หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะผล และเพลี้ยแป้ง  
 9.  เมื่อผลทุเรียนในทุกกรรมวิธีแก่พร้อมเก็บเกี่ยวได้   เก็บผลทุเรียนน ามาตรวจสอบคุณภาพ พบว่า
การห่อผลจะท าให้ผลมีกลิ่นอับชื้นในช่วงแรกที่มีการแกะถุงออก แต่หลังจากนั้นกลิ่นจะค่อยๆจางหายไป  ลักษณะ
ภายนอกพบว่า สีผิวเปลือกมีความแตกต่างกันตั้งแต่สีเขียว-สีเหลือง (ตารางที่ 1) ส่วนลักษณะภายในและคุณภาพ
เนื้อไม่แตกต่างกันมากนัก ได้แก่ ความหนาเปลือก ความหนาเนื้อ  ไม่พบอาการแกน เตาเผา แต่มีอาการไส้ซึมบ้าง
ในกรรมวิธีที่เก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝนตกมาก กลิ่นหอมหวาน ความหวานเนื้อ ความมัน และเส้นใยน้อย ความ
ละเอียดเนื้อและความเหนียวเนื้อปานกลาง และความชอบปานกลาง-มาก แต่สีเนื้อมีความแตกต่างกันบ้าง
เล็กน้อย   
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ภาพที่ 3  ความสมบูรณ์ต้นทุเรียนในช่วงก่อนออกดอก  ในฤดูการผลิตปี 2560 

 

  
ภาพที่ 4   การออกดอกของต้นทุเรียนในปีการผลิต 2560  
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ภาพที่ 5  การติดดี  ปริมาณผลมาก และมีการพัฒนาการชองผลดี 

 

   
ภาพที่ 6  เลือกผลที่จะห่ออายุ 1.5 เดือนหลังดอกบาน 
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ภาพที่ 7  ต้นทุเรียนที่ห่อผลด้วยวัสดุชนิดต่างๆ ตามกรรมวิธี 

 
  8.3  ปี 2561 
 ผลการทดลอง  

1. ดูแลรักษาต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองอายุ 12 ปี ระยะปลูกชิด  13 x 3 เมตร จ านวน 64 ต้น ให้
ต้นทุเรียนมีความสมบรูณ์และแข็งแรง  มีความสม่ าเสมอพร้อมส าหรับท าการทดลอง  ตามค าแนะน าของศูนย์วิจัย
พืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร พบว่าต้นทุเรียนมีการเจริญเติบโตดี  มีความสมบูรณ์ต้นเฉลี่ยใกล้เคียงเท่ากัน
คือ  85.00 %  (ภาพที่ 8)  
   2.  ต้นทุเรียนทั้ง 3 แปลง มีการเจริญเติบโตดี   แต่เนื่องจากในปีการผลิต 2561  สภาพอากาศ
ค่อนข้างแปรปรวนสูง  มีฝนตกเป็นระยะๆ ในช่วงการเตรียมความพร้อมต้นเพื่อการออกดอก ท าให้การออกดอก
ชะงักและไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับปีนี้ในช่วงเดือนธันวาคมมีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ า 15-16 องศาเซลเซียส  
และมีอิทธิพลของลมมรสุมร่วมกับลมหนาวในช่วงปลายเดือนธันวาคม  ท าให้มีฝนตก อากาศหนาวเย็น และลม
แรง  ส่งผลให้ต้นทุเรียนออกดอกรุ่นแรกค่อนข้างน้อย   ต้องท าการชักน าการออกดอกรุ่นที่ 2 ในช่วงเดือน
มกราคม 2561   เพ่ือให้มีปริมาณดอกและผลผลิตที่เพียงพอส าหรับการเก็บข้อมูลงานวิจัย   โดยมีปริมาณดอก/
ต้นเฉลี่ยตั้งแต ่ 1,945 - 3,053 ดอก หรือเฉลี่ย 2,356 ดอก/ต้น (ภาพที่ 9 และ 10) 

3. เมื่อผลทุเรียนอายุ 1.5 สัปดาห์หลังดอกบาน เลือกต้นทุเรียนที่มีความสมบูรณ์ต้นสม่ าเสมอส าหรับ
ใช้ในการทดลองจ านวน 3 block  block ละ 8 ต้น โดยแต่ละต้นจะต้องมีจ านวนผลมากกว่า 15 ผล / ต้น   ทั้งนี้
เพ่ือให้ขนาดผลบนต้นทุเรียนระยะชิดมีขนาดผลไม่ใหญ่เกินไปเนื่องจากจ านวนผล / ตน้น้อย   รวมจ านวนต้นที่ใช้
ทดลองทั้งหมดจ านวน 24 ต้น   สุ่มผลทุเรียน 8 ผล / ต้นเพื่อทดลองการห่อผลทุเรียนด้วยวัสดุชนิดต่างๆ ตาม
กรรมวิธีที่ก าหนด  (ภาพที่ 11)  

4. พ่นสารเคมีป้องกันและก าจัดโรคและแมลงที่ต้นทุเรียน ตามค าแนะน าของศูนย์วิจัยพืชสวน
จันทบุรีตั้งแต่การเตรียมต้น - เก็บเก่ียว   รวมทั้งท าการป้องกันแมลงศัตรูพืชที่จะขึ้นต้นทุเรียนโดยการใช้ผ้าชุบสาร
ฆ่าแมลง คาร์บาริล 80 % WP อัตรา 50 กรัม / น้ า 20 ลิตร พันรอบโคนต้นทุเรียน   หลังจากนั้นจึงจุ่มผลทุเรียน



13 

 

ทุกลูกท่ีทดลองก่อนห่อผลด้วยสารเคมีที่ก าหนด   แล้วห่อผลด้วยวัสดุชนิดต่างๆ  7  ชนิดตามกรรมวิธี    ก่อนห่อ
ผลทุเรียนทุกผล  ต้องท าการตรวจสอบว่าผลทุเรียนต้องปราศจากการท าลายของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอน
เจาะผล และเพลี้ยแป้ง  ถ้ามีให้ก าจัดโดยใช้แปรงปัดออก  แล้วพ่นด้วยสารฆ่าแมลงคลอไพรีฟอส (Pyrenex 20% 
EC) อัตรา 30 มล./น้ า 20 ลิตร (ภาพที่ 12)  

5.  ดูแลรักษาต้นทุเรียนโดยการจัดการปุ๋ย และป้องกันก าจัดโรคแมลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้   โดยรอผลทุเรียนในแต่ละกรรมวิธีหล่นจากต้นลงในวัสดุห่อแต่ละชนิดเพ่ือนับอายุ
การเก็บเกี่ยว  เนื่องจากผลทุเรียนในทุกกรรมวิธีที่ห่อด้วยวัสดุต่างชนิดกันแก่เก็บเก่ียวได้ไม่พร้อมกัน  
 6.  เมื่อผลทุเรียนในทุกกรรมวิธีแก่พร้อมเก็บเกี่ยวได้ พบว่าผลทุเรียนที่ห่อด้วยวัสดุต่างชนิดกัน  ตาม
กรรมวิธีที่ 1-8 จะมีอายุการเก็บเก่ียวไม่เท่ากัน เท่ากับ 139.8, 142.1, 146.4, 145.4, 144.5, 144.1, 143.2 และ 
144.2 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีการผลิต 2560 เท่ากับ 153.7, 156.7, 156.0, 155.2, 152.5, 154.2, 
158.5 และ 154.9 วัน ตามล าดับ และปี 2559 เท่ากับ  133.0, 132.7, 134.5, 132.6, 131.0, 132.3, 135.8 
และ 135.9 วัน ตามล าดับ  จะพบว่าอายุการเก็บเกี่ยวในแต่ละกรรมวิธีของปี 2560 จะมากกว่าปี 2561 และ 
2559 ทุกกรรมวิธี ตามล าดับ เนื่องจากสภาพอากาศในปี 2560 มีความแปรปรวนสูง ปริมาณฝนตกมากและ
แสงแดดน้อย ท าให้ต้นทุเรียนมีการแตกใบอ่อนระหว่างการพัฒนาการของผล และฟ้ามืดครึ้มในช่วงที่มีฝนตก  
การสังเคราะห์แสงเพ่ือสร้างอาหารของต้นทุเรียนน้อยลง  ท าให้การพัฒนาการของผลช้า และอายุการเก็บเก่ียวจึง
ใช้เวลามากข้ึนตามไปด้วย  (ภาคผนวก) 
 7.  เก็บข้อมูลการท าลายของโรคในแต่ละกรรมวิธี  พบว่าในทุกกรรมวิธีไม่พบการท าลายของโรค  

8.  เก็บข้อมูลการท าลายของแมลงในแต่ละกรรมวิธี  พบว่าในทุกกรรมวิธีไม่พบการท าลายของแมลง
ศัตรูชนิดต่างๆ จากภายนอก เช่น หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะผล และเพลี้ยแป้ง  

9.  เมื่อผลทุเรียนในทุกกรรมวิธีแก่พร้อมเก็บเกี่ยวได้   เก็บผลทุเรียนน ามาตรวจสอบคุณภาพ พบว่า
การห่อผลจะท าให้ผลมีกลิ่นอับชื้นในช่วงแรกที่มีการแกะถุงออก  แต่หลังจากนั้นกลิ่นจะค่อยๆจางหาย ไป  
ลักษณะภายนอกพบว่า สีผิวเปลือกมีความแตกต่างกันตั้งแต่สีเขียว-สีเหลือง (ตารางที่ 1) ส่วนลักษณะภายในและ
คุณภาพเนื้อไม่แตกต่างกันมากนัก ได้แก่ ความหนาเปลือก ความหนาเนื้อ  ไม่พบอาการแกน เตาเผา แต่มีอาการ
ไส้ซึมบ้างในกรรมวิธีที่เก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝนตกมาก กลิ่นหอมหวาน ความหวานเนื้อ ความมัน และเส้นใยน้อย 
ความละเอียดเนื้อและความเหนียวเนื้อปานกลาง และความชอบปานกลาง-มาก แต่สีเนื้อมีความแตกต่างกันบ้าง
เล็กน้อย   
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    ภาพที่ 8   ความสมบูรณ์ต้นทุเรียนในช่วงก่อนออกดอก  ในฤดูการผลิตปี 2561 

     
ภาพที่ 9  การออกดอกของต้นทุเรียนในปีการผลิต 2561 เนื่องจากความ 

                แปรปรวนของสภาพอากาศท าให้การออกดอกน้อย และบางต้นยังไม่ออกดอก 
 

 
ภาพที่ 10  ดอกทุเรียนรุ่นที่ 2 ในช่วงเดือนมกราคม 2561  มีปริมาณดอก 
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                มากและกระจายทั่วต้นเพียงพอส าหรับการทดลองการห่อผล  
 

 
ภาพที่ 11  เมื่อผลทุเรียนอายุ 1.5 สัปดาห์หลังดอกบาน ท าการห่อผลทุเรียน 

 
ภาพที่ 12  ท าการห่อผลด้วยวัสดุชนิดต่างๆ ตามกรรมวิธีที่ก าหนด และเก็บเก่ียว 
เมื่อผลทุเรียนร่วงในวัสดุห่อผลชนิดต่างๆ 
 

ตารางที่ 1   สีผิวเปลือกและสีเนื้อทุเรียนที่ห่อด้วยวัสดุชนิดต่างๆ ปีการผลิต  2559 - 2561   

    
วัสดุห่อผลทุเรียน สีผิวเปลือก สีผิวเนื้อ 

1. ไม่ห่อผล YG 146 B, YG 146 C, YG 146 D Y 10 B 
2. ถุงกระดาษห่อขนุน YG 146 C, YG 152 C Y 10 A , Y 10 B 
3. ถุงกระดาษคาร์บอน 2 ชั้น YO 16 A, YO 16 B Y 10 B 
4. ถุงกระดาษคราฟท์ห่อกล้วย    YG 152 B, YG 152 C, YG 146 C, YG 146 D Y 10 A , Y 10 B 
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5. ถุงรีเมย์ YG 146 C, YG 146 B Y 10 A , Y 10 B 
6. ถุงตาข่ายไนล่อนสีน้ าเงิน YG 146 B, YG 146 C Y 10 A , Y 10 B 
7. ถุงพลาสติก 
(Polyethylene) แบบใส 

YG 152 C, YG 153 C Y 10 B 

8. ถุงพลาสติกชนิดมีหูหิ้ว 
(Polyethylene) สีน้ าเงิน 

YG 152 C, YG 146 C Y 10 A , Y 10 B 

 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

  การศึกษาอิทธิพลของวัสดุห่อผลที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพของผลผลิตทุเรียนในแปลง
ทุเรียนระยะปลูกชิด ตั้งแต่ปี 2559-2561 สามารถสรุปผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
        9.1  การห่อผลทุเรียนด้วยวัสดุต่างๆ ได้แก่ ถุงกระดาษห่อขนุน, ถุงกระดาษคาร์บอน 2 ชั้น, ถุง
กระดาษคราฟทห์่อกล้วย, ถุงรีเมย์,  ถุงตาข่ายไนล่อนสีน้ าเงิน, ถุงพลาสติก Polyethylene แบบใส และ
ถุงพลาสติก Polyethylene สีน้ าเงิน  สามารถป้องกันโรคและแมลงที่เป็นศัตรูที่ส าคัญของผลทุเรียน ได้แก่ โรค
รากเน่าโคนเน่าจากเชื้อราไฟทอปธอรา  หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน  หนอนเจาะผล  และเพลี้ยชนิดต่างๆ ได้       
แต่จะต้องมีการจัดการในแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้อง และประณีต  โดยการจุ่มสารเคมีชนิดต่างๆ   เมื่อผลทุเรียน
อายุ 1.5  เดือนหลังดอกบาน      เพ่ือป้องกันโรคที่ผลก่อนห่อ ได้แก่ ฟอสเอททิล  อลูมินั่ม อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 
ลิตร + คาร์เบนดาซิม อัตรา 30 มล./น้ า 20  หลังจากนั้นห่อผลทุเรียนด้วยวัสดุชนิดต่างๆ ตั้งแต่ผลทุเรียนอายุ 
1.5 เดือน จนถึงเก็บเก่ียว 
 9.2  การห่อผลทุเรียนด้วยวัสดุห่อผลชนิดต่างๆ สามารถเพ่ิมเสริมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน
คุณภาพส าหรับทุเรียนระยะปลูกชิด ที่มีความสูงต้นไม่เกิน 5 เมตร และลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมีได้   
ท าให้สามารถลดจ านวนครั้งในการพ่นสารเคมีในช่วงผลทุเรียนอายุ 1.5 เดือน - เก็บเก่ียวอย่างน้อย 5 ครั้ง 

9.3   วัสดุห่อผลชนิดต่างๆ ที่น ามาใช้ในการทดลอง  เมื่อน ามาห่อผลทุเรียนและน าผลผลิตทุเรียนที่
เก็บเกี่ยวแล้วมาตรวจสอบคุณภาพ พบว่าการห่อผลจะท าให้ผลมีกลิ่นอับชื้นในช่วงแรกที่มีการแกะถุงออก  แต่
หลังจากนั้นกลิ่นจะค่อยๆจางหาย ไป  ลักษณะภายนอกพบว่า สีผิวเปลือกมีความแตกต่างกันตั้งแต่สีเขียว -สี
เหลือง   ส่วนลักษณะภายในและคุณภาพเนื้อไม่แตกต่างกันมากนัก ได้แก่ ความหนาเปลือก ความหนาเนื้อ  ไม่
พบอาการแกน เตาเผา แต่มีอาการไส้ซึมบ้างในกรรมวิธีที่เก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝนตกมาก กลิ่นหอมหวาน ความ
หวานเนื้อ ความมัน และเส้นใยน้อย ความละเอียดเนื้อและความเหนียวเนื้อปานกลาง และความชอบปานกลาง -
มาก แต่สีเนื้อมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย   

 ดังนั้น  การแก้ปัญหาผลทุเรียนที่ห่อผลแล้วมีกลิ่นอับชื้น  อาจท าได้โดยท าการแกะวัสดุห่อผล
ก่อนการเก็บเกี่ยว 2 สัปดาห์  เพ่ือให้ผลทุเรียนมีการระบายกลิ่นอับชื้นให้หมดไปได้ก่อนการเก็บเกี่ยว  และ
ผลผลิตในช่วงนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนแล้ว 
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9.4   วัสดุห่อผลชนิดต่างๆ ที่น ามาใช้ในการทดลอง  สามารถช่วยปกป้องและเพ่ิมมูลค่าทาง
การตลาดของผลผลิตทุเรียนได้โดยท าให้สีผิวของผลทุเรียนสวยงามตามธรรมชาติ และมีสีเขียวจนถึงเหลืองตาม
คุณสมบัติของวัสดุห่อผลแต่ละชนิด  เป็นการเพ่ิมความแปลกใหม่ของสินค้าในตลาด 
 9.5  สภาพอากาศมีผลต่ออายุการเก็บเกี่ยวของผลผลิตทุเรียน  จะพบว่าอายุการเก็บเกี่ยวในแต่ละ
กรรมวิธีของปี 2560 จะมากกว่าปี 2561 และ 2559 ทุกกรรมวิธี ตามล าดับ เนื่องจากสภาพอากาศในปี 2560 มี
ความแปรปรวนสูง ปริมาณฝนตกมากและแสงแดดน้อย ท าให้ต้นทุเรียนมีการแตกใบอ่อนระหว่างการพัฒนาการ
ของผล และฟ้ามืดครึ้มในช่วงที่มีฝนตก การสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารของต้นทุเรียนน้อยลง  ท าให้การ
พัฒนาการของผลช้า และอายุการเก็บเกี่ยวจึงใช้เวลามากข้ึนตามไปด้วย   
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  การศึกษาการห่อผลทุเรียนด้วยวัสดุห่อผลชนิดต่างๆ เป็นการต่อยอดและพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ได้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการทุเรียนระยะปลูกชิด  ที่มีการควบคุมความสูงต้นไม่เกิน 5 เมตร   
เพ่ือให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง    การห่อผลสามารถช่วยป้องกันโรค และแมลงที่เป็นศัตรูที่ส าคัญของผลทุเรียน 
ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่าจากเชื้อราไฟทอปธอรา  (Phytophthora palmivora (Butler) Butler)  หนอนเจาะ
เมล็ดทุเรียน  หนอนเจาะผล  และเพลี้ยชนิด   ดังนั้น การห่อผลทุเรียนจึงใช้เป็นขั้นตอนหนึ่งในการปฏิบัติเกษตรดี
ที่เหมาะสม (GAP) ในการผลิตทุเรียนได้  ที่ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูพืชเท่านั้น  
แต่ยังมีความส าคัญต่อการยกระดับคุณภาพผลผลิตทั้งก่อนและหลังการเก็บเก่ียว  งานวิจัยที่ได้นี้จะน าไปใช้ในการ
เผยแพร่และฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ต้องการผลิตทุเรียนคุณภาพ และมีต้นทุนต่ าลง ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและสถานการณ์การผลิตทุเรียนในปัจจุบันและในอนาคต 
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