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บทคัดย่อ 
การทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยทางใบสูตร 18-6-12 (ชื ่อการค้า นูแทค® ไฮ-เอ็น) เพื ่อเพิ ่มผลผลิตล าไยพันธุ์ดอ       

อายุต้น 6 ปี  ท าการทดลองที่สวนล าไย อ.โป่งน ้าร้อน จ.จันทบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 - เมษายน 2559 วางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จ านวน 4 ซ ้า แบ่งออกเป็น 4 กรรมวิธี ได้แก่ การพ่นปุ๋ยสูตร 
18-6-12 อัตรา 1, 2 และ 3 กรัม/ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกร (ชุดควบคุม)  ที่ใช้ปุ๋ยสูตร 30-10-10 อัตรา 1.5  
กรัม/ลิตร  พ่นจ านวน 8 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 15 วัน จากการเก็บเกี่ยวผลล าไยจ านวน 20 ช่อ ทีพ่่นด้วยปุ๋ยสูตร 18-6-12 อัตรา 
1, 2 และ 3 กรัม/ลิตร มีน ้าหนักผลผลิตอยู่ระหว่าง 6.7 - 7.9 กก. ซึ่งมากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่มีน ้าหนกั
ผลผลิตเพียง 5.8 กก. และการพ่นปุ๋ยสูตร 18-6-12 อัตรา 1, 2 และ 3 กรัม/ลิตร ล าไยมีน ้าหนักผลเฉลี่ยเท่ากับ 11.71, 11.55 
และ 12.7 กรัม/ผล ตามล าดับ ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาตรฐานของการคัดเกรดล าไย ขณะที่ชุดควบคุมมีน ้าหนักผลเฉลี่ยเท่ากับ 
9.4 กรัม/ผล จากการสังเกตพบว่า การพ่นปุ๋ยสูตร 18-6-12 ทุกอัตราไม่มีความเป็นพิษต่อใบและผลล าไย ซึ่งการพ่นปุ๋ยสูตร 
18-6-12 อัตรา 3 กรัม/ลิตร สามารถเพิ่มผลผลิตล าไยพันธ์ุดอได้มากท่ีสุด 
ค าส าคัญ: นูแทค® ไฮ-เอ็น, ปุ๋ยทางใบ, โพแทสเซียมคลอเรต 
 

Abstract 
Effect of 18-6-12 fertilizer (trade name: NUTAC®  Hi-N) on increasing of productivity of 6 years old 

‘Dor’ longan was tested at Pong-nam-ron district, Chantaburi province between December 2015 to April 
2016. Trees were sprayed with 1, 2 and 3 g/L of 18-6-12 fertilizer at 15 days interval, totally 8 times 
compared with 1.5 g/L of 30-10-10 fertilizer (farmer protocol used as control). The experiment was designed 
as Randomized Complete Block Design with 4 replications. Twenty longan panicles were measured.           
The productivity of longan applied with 1, 2 and 3 g/L of 18-6-12 fertilizer was 6.7 - 7.9 kg which was 
significantly higher than the control (5.8 kg). Moreover, application of 18-6-12 fertilizer at 1, 2 and 3 g/L 
showed a higher average fruit weight (11.7, 11.6 and 12.7 g/fruit, respectively) than the control (9.4 g/fruit). 
Phytotoxicity of longan fruit and leaves were not found. Therefore, applying 18-6-12 fertilizer at 3 g/L was 
the best practice to increase the productivity of ‘Dor’ longan. 
Keywords: NUTAC® Hi-N, foliar fertilizer, potassium chlorate 
 

ค าน า 
ล าไยเป็นผลไม้เขตกึ่งร้อน (sub-tropical fruit) เดิมปลูกเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากจ าเป็นต้อง

อาศัยความหนาวเย็นของอากาศในการชักน าการออกดอก แต่หลังจากค้นพบสารโพแทสเซียมคลอเรตที่สามารถช่วยชกัน าให้
ออกดอกได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 พื้นที่ปลูกล าไยจึงกระจายออกไปทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันล าไยเป็นผลไม้
เศรษฐกิจส าคัญ โดยไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกล าไย (ผลสด แช่แข็ง และอบแห้ง) รายใหญ่ของโลก ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทย
ส่งออกล าไยประมาณ 552.46 ล้านกิโลกรัม มูลค่า 20,721 ล้านบาท ซึ่งตลาดหลักของการส่งออกล าไยไทย ได้แก่ จีน 
เวียดนาม ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ และพม่า (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ส่งผลให้เกษตรกรรายใหม่ๆ สนใจปลูก
ล าไยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรชาวสวนล าไยจึงมีความส าคัญ  โดยเฉพาะการเพิ่มขนาดผลของล าไย 
เนื่องจากในทางปฏิบัติการซื้อขายล าไยจะใช้ข้อก าหนดเรื่องขนาดผลมาเป็นตัวก าหนดราคา ดังนั้นในระยะที่ผลล าไยมีการ
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ขยายขนาดการให้ปุ ๋ยไนโตรเจนจึงมีความส าคัญ แต่หากมีการให้ไนโตรเจนที่มากเกินไปจะมีผลท าให้ผลที่ก าลังพัฒนา           
ไม่สมบูรณ์หรือท าให้เกิดโรคได้ง่าย ซึ่งการให้ไนโตรเจนสูงกับพืชเพียงอย่างเดียวในช่วงนี้อาจไม่เหมาะสม การใช้ปุ๋ยทางใบสูตร 
18-6-12 (นูแทค® ไฮ-เอ็น) ทีม่ีสัดส่วนของไนโตรเจนและโพแทสเซียมที่ค่อนข้างสมดุลเหมาะส าหรับช่วงที่พืชมีการขยายขนาด
ผลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจส าหรับเกษตรกร ไนโตรเจนมีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาและขยายขนาดผลในช่วงแรก
โดยเฉพาะช่วงที่ล าไยมีการสร้างเปลือก ส าหรับโพแทสเซียมมีบทบาทต่อการเพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสงให้สูงขึ้น การ
เคลื่อนย้ายสารอาหารจากใบไปสู่ผลได้สะดวกยิ่งข้ึนจึงเป็นผลให้อัตราการขยายขนาดของผลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง
ส่งผลให้ผลมีขนาดใหญข่ึ้น (อรพิน, 2549) จากการใช้ปุ๋ยสูตร 18-6-12 พ่นในมะม่วงน ้าดอกไม้สีทอง อัตรา 1 กรัม/ลิตร พบว่า
สามารถเพิ่มขนาดผลและปริมาณผลผลิตได้มากขึ้น 40.27% (กรรณิการ์ และรวี, 2560)  ดังนั้นการให้ไนโตรเจนร่วมกับ
โพแทสเซียมในสัดส่วนที่เหมาะสมอาจท าให้ล าไยมีการพัฒนาหรือขยายขนาดผลได้ดีขึ้น การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพของการพ่นปุ๋ยสูตร 18-6-12 ต่อการเพิ่มผลผลิตล าไยพันธุ์ดอ 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ท าการทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยสูตร 18-6-12 ในการเพิ่มผลผลิตและขยายขนาดผลล าไยพันธุ์ดอ อายุต้น 6 ปี ขนาด
ทรงพุ่ม 3 เมตร ที่ อ.โป่งน ้าร้อน จ.จันทบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 - เมษายน 2559 ดินที่ใช้ในการทดลองเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย มปีฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH=5.48) ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดอยู่ในระดับสูง (0.13 %) ปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูงมาก (173.90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับสูงมาก 
(303.70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) หลังจากกลีบดอกร่วงระยะแรกมีการให้ปุ๋ยทางดินสูตร 15-0-0 หรือ 20-10-10 ทุก 15 วัน 
และก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน ให้ปุ๋ยสูตร 15-5-20 อัตรา 500 กรัม/ต้น/ครั้ง (วิธีการของเกษตรกร) เริ่มพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 18-6-12 
ครั้งแรกระยะหลังดอกบาน อัตรา 1, 2 และ 3 กรัม/ลิตร พ่นจ านวน 8 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 15 วัน เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร
ที่พ่นปุ๋ยสูตร 30-10-10 อัตรา 1.5 กรัม/ลิตร (ชุดควบคุม) วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design 
(RCBD) จ านวน 4 ซ ้า การพ่นปุ๋ยทางใบใช้เครื่องยนต์สะพายหลังพ่นให้ทั่วทั้งต้นปริมาณ 4 ลิตร/ต้น จากนั้นบันทึกขนาดผล 
จ านวนผลต่อ 20 ช่อ น ้าหนักผลผลิตต่อ 20 ช่อ จ านวนผลต่อช่อ และน ้าหนักต่อผล  
 

ผลการทดลอง 
จากการทดลองพบว่า ผลล าไยในช่วงก่อนการพ่นปุ๋ยมีขนาดไม่แตกต่างกันทางสถิติ ภายหลังการพ่นปุ๋ยพบว่าขนาด

ผลครั้งท่ี 2, 4, 5, 6 และ 7 ของการพ่นปุ๋ยสูตร 18-6-12 อัตรา 1, 2 และ 3 กรัม/ลิตร มีขนาดผลใหญ่กว่าวิธีการของเกษตรกร 
(ชุดควบคุม) ที่ใช้ปุ๋ยสูตร 30-10-10 อัตรา 1.5 กรัม/ลิตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการพ่นปุ๋ยสูตร 18-6-12 ทุกอัตรา มี
ขนาดผลอยู่ระหว่าง 2.81 - 2.90 ซม. โดยเฉพาะการพ่นปุ๋ยสูตร 18-6-12 อัตรา 3 กรัม/ลิตร จะมีขนาดผลล าไยใหญ่ที่สุด 
(Table 1 และ Figure 1)  
 
Table 1 Effect of different foliar fertilizer treatments on changes of fruit size with time.  

  Means with the same letters in the same column are not significantly different at P<0.05 by DMRT. 
  Significance level: ns = not significant, * = P < 0.05 
   1 DAF = Days after fruit setting  
 
 
 

Treatments 
Fruit size (cm) 

Fruit 
setting 

15  
DAF1  

30   
DAF  

45   
DAF  

60   
DAF  

75   
DAF  

90  
  DAF  

105   
DAF  

120 
  DAF 

1. NPK 18-6-12  1 g/L 0.57 0.70 0.94a 1.19 1.58a 1.84 a 2.21a 2.65a 2.83 
2. NPK 18-6-12  2 g/L 0.58 0.72 0.95a 1.19 1.56a 1.81a 2.21a 2.63a 2.81 
3. NPK 18-6-12  3 g/L 0.56 0.72 0.95a 1.20 1.61a 1.87a 2.26a 2.71a 2.90 
4. Control (30-10-10) 0.54 0.68 0.89b 1.12 1.47b 1.73b 2.09b 2.48b 2.71 

F-test ns ns * ns * * * * ns 
CV 3.6 3.5 2.9 3.4 3.7 3.1 3.1 3.5 3.0 
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Figure 1 Longan fruit from trees treated with NUTAC® Hi-N 1, 2 and 3 g/L compared with the control. 
 

การพ่นปุ๋ยสูตร 18-6-12 อัตรา 1, 2 และ 3 กรัม/ลิตร มีน ้าหนักผลผลิต 20 ช่ออยู่ระหว่าง  6.65 - 7.92 กก. ซึ่ง
มากกว่าชุดควบคุมที่มีน ้าหนักผลผลิต 20 ช่อเท่ากับ 5.83 กก. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 2) และการพ่นปุ๋ยสูตร  
18-6-12 อัตรา 1, 2 และ 3 กรัม/ลิตร มีน ้าหนักผลเฉลี่ยเท่ากับ 11.71, 11.55 และ 12.00 กรัม ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าชุด
ควบคุมที่มีน ้าหนักผลเฉลี่ยเท่ากับ 9.36 กรัม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 2)  อย่างไรก็ตาม การพ่นปุ๋ยสูตร 18-6-12  
ทุกอัตรา พบว่า ค่าเฉลี่ยของจ านวนผลต่อ 20 ช่อ และจ านวนผลต่อช่อที่ได้ไม่แตกต่างทางสถิติกับชุดควบคุม แต่การพ่นปุ๋ย
สตูร 18-6-12 อัตรา 3 กรัม/ลิตร สามารถเพิ่มจ านวนผลได้มากท่ีสุด (Table 2) 
 
Table 2 Fresh weight and fruit number of longan in each treatment at harvesting stage. 

Treatments Weight (g/fruit) Marketable yield of 
20 panicles (kg)  

Number of fruit/ 
20 panicles 

Number of fruit/ 
panicle 

1. NPK 18-6-12  1 g/L 11.71±1.04a   6.77±1.10ab 576±50 28.80±2.52 
2. NPK 18-6-12  2 g/L 11.55±1.08a   6.65±0.14ab 578±43 28.90±2.18 
3. NPK 18-6-12  3 g/L 12.00±0.69a 7.92±1.12a 655±82 32.75±4.11 
4. Control (30-10-10)   9.36±1.56b 5.83±0.55b  639±134 31.95±6.72 

F-test * * ns ns 
CV 10.30 12.40 15.50 15.5 

Means with the same letters in the same column are not significantly different at p<0.05 by DMRT. 
Significance level: ns = not significant, * = p<0.05 
 

วิจารณ์ผล 
การพ่นปุ๋ยสูตร 18-6-12 อัตรา 1, 2 และ 3 กรัม/ลิตร  สามารถเพิ่มขนาดผล น ้าหนักผลผลิต และน ้าหนักผลเฉลี่ย

ของล าไยได้มากกว่าชุดควบคุม ซึ่งน ้าหนักผลเฉลี่ยของการพ่นปุ๋ยสูตร 18-6-12 จัดอยู่ในระดับมาตรฐานของการคัดเกรดล าไย
ที่ดีกว่าชุดควบคุม ตามที่กรมวิชาการเกษตรก าหนดจ านวนผลต่อกิโลกรัม ดังนี้ ขนาด 1 อยู่ในช่วงน้อยกว่า 91 ผลต่อกิโลกรัม 
(>10.99 กรัม/ผล), ขนาด 2 อยู่ในช่วง 91-100 ผลต่อกิโลกรัม (10.99-10.00 กรัม/ผล), ขนาด 3 อยู่ในช่วง 101-111 ผลต่อ
กิโลกรัม (9.90-9.01 กรัม/ผล), ขนาด 4 อยู่ในช่วง 112-122 ผลต่อกิโลกรัม (8.93-8.20 กรัม/ผล) และขนาด 5 อยู่ในช่วง
มากกว่า 123 ผลต่อกิโลกรัม (<8.13 กรัม/ผล) (กรมวิชาการเกษตร, 2542) โดยขนาดผลล าไยของการพ่นปุ๋ยสูตร 18-6-12 
จัดอยู่ในขนาด 1 ในขณะที่ชุดควบคุมจัดอยู่ในขนาด 2 นอกจากน้ีพบว่า การพ่นปุ๋ยสูตร 18-6-12 มีแนวโน้มเพิ่มจ านวนผลได้
มากกว่าชุดควบคุม โดยเฉพาะการพ่นปุ๋ยสูตร 18-6-12  อัตรา 3 กรัม/ลิตร สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตล าไยพันธุ์ดอไดม้ากที่สุด 
โดยการทดลองใช้ไนโตรเจนกับส้ม พบว่าสามารถเพิ ่มจ านวนผลผลิตของส้ม รวมถึงการเพิ ่มขนาดและน ้าหนักผล  
(Rabe,1994;  Wutscher, 1997; Khan et al., 2009) โดยไนโตรเจนจะไปส่งเสริมการเจริญเติบโตของผล จึงท าให้ผลมีขนาด
ใหญ่ขึ้น (Roussos and Tassis, 2011) แต่ในวิธีการพ่นปุ๋ยสูตร 30-10-10 ของเกษตรกรที่มีสัดส่วนของไนโตรเจนมากกว่า
โพแทสเซียมนั้น  มีผลท าให้ผลล าไยมีขนาดเล็กกว่าการพ่นปุ๋ยสูตร 18-6-12 จากการสังเกตพบว่าต้นล าไยที่ได้รับปุ๋ยสูตร  
30-10-10 มีการแตกใบอ่อนขณะที ่มีผลผลิตอยู ่บนต้น ซึ ่งอาจจะได้รับไนโตรเจนมากเกินไป เนื ่องจากใบอ่อนจะมี
ความสามารถในการใช้อาหารที่สะสมในต้นได้มากกว่าผล และการที่ได้รับโพแทสเซียมต ่าในระยะขยายขนาดผลท าให้การ
เคลื่อนย้ายสารอาหารจากใบไปสู่ผลลดลงจึงมีผลต่อการพัฒนาของผล ซึ่งการให้โพแทสเซียมที่เหมาะสมในระยะขยายขนาด
ผลจะช่วยให้พืชมีอัตราการขยายขนาดของผลเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องท าให้ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น (อรพิน, 2549) การใช้
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ปุ๋ยทางใบสูตร 18-6-12 ที่มีสัดส่วนของไนโตรเจนและโพแทสเซียมที่ค่อนข้างสมดุลจึงส่งผลให้มีขนาดผลและผลผลิตดีกว่าการ
ได้รับปุ๋ยสูตร 30-10-10 

จากการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดินที่ใช้ก่อนท าการทดลองพบว่ามีปริมาณไนโตรเจนและโพแทสเซียมค่อนขา้งสูง 
แต่ดินเป็นกรดจัดจึงอาจท าให้ไนโตรเจนและโพแทสเซียมหรือธาตุอาหารพืชอื่นๆ ในดินละลายออกมาได้น้อยต้นล าไยที่ใช้ใน
การทดลองจึงน าไปใช้ไม่เพียงพอส่งผลท าให้ชุดควบคุมมีผลผลิตต า่กว่าวิธีการพ่นปุ๋ยสูตร 18-6-12 ทุกอัตรา นอกจากน้ีการพ่น
ปุ๋ยเสริมทางใบที่มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมช่วยให้พืชมีการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารให้แก่ต้นพืชไดอ้ย่าง
เพียงพอ และสามารถน าไปใช้ได้อย่างรวดเรว็ แต่อย่างไรก็ตามการให้ไนโตรเจนหรือธาตุอาหารพืชที่สูงเกินไปอาจท าให้ผลผลติ
ลดลงได้ (Wang et al., 2017) 

 
สรุป 

การพ่นปุ๋ยสูตร 18-6-12 ทุกอัตรา พบว่าสามารถเพิ่มขนาดผลและน ้าหนักผลผลิตได้มากกว่าชุดควบคุมที่พ่นปุ๋ยสูตร 
30-10-10 อัตรา 1.5 กรัม/ลิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพ่นปุ๋ยสูตร 18-6-12 อัตรา 3 กรัม/ลิตร สามารถเพิ่มขนาดผล และ
น ้าหนักผลผลิตในล าไยพันธ์ุดอได้ดีที่สุด 
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