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สถาบันวิจัยพืชสวนรวมกับสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ดําเนินการวางระบบการใหน้ําอยางประหยัดในสวนทุเรียน อ. บาง
กรวย จ. นนทบุรี ที่ประสบปญหาน้ําเค็มหนุนในชวงฤดูแลง จนทําใหน้ําชลประทานมีคุณภาพไมเหมาะสมในการเกษตร ตองเปลี่ยนมา
ใชน้ําประปารดทุเรียนและพืชแซมชนิดอื่นๆ ดําเนินการระหวางปงบประมาณ 2558-2559 โดยในปแรก ทําการออกแบบและติดตั้ง
ระบบการใหน้ําอยางประหยัด 4 แบบ เปรียบเทียบกับการใชแครงรดน้ํา พบวา เกษตรกรมีความพอใจกับกรรมวิธีที่มีการใหน้ําที่โคน
ตนทุเรียน (ติดตั้งหางจากโคนตน 10 cm สูงจากพื้น 30 cm) โดยใชหัวพนฝอย (jet spray) อัตรา 90 lhr-1 รัศมีการใหน้ํา 0.75 m
โดยการกระจายของน้ําเปนรูปหัวคว่ํา รวมกับการใหน้ําระหวางตนทุเรียนแบบ mini sprinkler อัตรา 120 lhr-1 รัศมีการใหน้ํา 3 –
4.5 m ติดตั้งสูงจากพื้น 70 cm เนื่องจากหลังการใหน้ําทั้งทุเรียนและพืชแซมไดรับน้ําเพียงพอมากกวากรรมวิธีอื่น ในปที่ 2 ไดปรับ
ระบบการใหน้ําเปนวิธีที่เกษตรกรพอใจ ทําการเปรียบเทียบระยะเวลาในการใหน้ําแตละรอบเวร (ทุก 3 วัน) โดยคํานึงถึงการประหยัด
น้ําและแรงงานเมื่อเทียบกับการใชแครงรด เก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงความชื้นในดิน ดวยการติดตั้งเครื่องมือบันทึกขอมูล WatchDog
data logger Model 425 ร วมกับหัววัดความชื้นดิน (Watermark Soil Moisture Sensor) ที่ร ะดั บความลึก 30 cm พบวา ใน
กรรมวิธีใหน้ําดวยแครงมีคาแรงดึงน้ําเกิน 20 KPa สวนกรรมวิธีที่มีการใหน้ํา 20 และ 30 นาที มีคาแรงดึงน้ําอยูในระดับต่ํากวา 20
KPa แสดงวาดินยังมีปริมาณน้ําที่เพียงพอสําหรับตนทุเรียนกอนการใหน้ํารอบตอไป ดังนั้นกรรมวิธีที่ใหน้ํา 20 นาทีจึงเหมาะสมที่สุด
เนื่องจากน้ําประหยัดน้ําไดมากกวาและไมเกิดการสูญเสียน้ําบนผิวดินเทียบกับการใชแรงงานคน โดยที่ตนทุเรียนอายุ 3 ปมีพัฒนาการ
ไมแตกตางกัน
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Abstract

TS

The Horticultural Research Institute in corporation with the Agricultural Engineering Research Institute
conducted a research during 2015-2016 with the objective to find an efficient water management in durian
plantation in Bang Kruai, Nonthaburi. The plantation faced the problem of water salinity during dry season. As
saline water is not suitable for agriculture, tap water was stored for irrigation instead. In 2015, 4 patterns of irrigation
were tested and compared with farmer practice (using watering can). The most preferable treatment was the
combination of jet spray (90 Lhr- 1 ) installed near the durian trunk and mini sprinkler (120 Lhr- 1 ) installed between
durian trees as all plants on the bed received enough water. In 2016, all tested beds were installed with the
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selected treatment and durations of irrigation (20 and 30 minutes every 3 days) were compared with farmer
practice. WatchDog data logger (Model 425) and soil moisture sensor (at 30 cm. below soil level) were installed.
The result showed that with watering can, the water tension was higher than 20 KPa, while at 20 and 30 min.
irrigation, water tensions were lower than 20 KPa which mean that there was enough water in the soil before next
irrigation cycle. There were no growth differences among 3 year-old-durian trees in all treatments. In conclusion,
20 min. irrigation was the most suitable and most efficient in the experiment.
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แรงงานคนในการตักดวยแครงรดใตโคนตน หรือใชเรือที่มีการติด
ปมน้ํารดตามรองสวน เปนการใหน้ําอยางประหยัดดวยระบบการ
ใชน้ํานอย (mini sprinkler) จากน้ําประปาที่นํามาสํารองในรอง
สวน เพื่อแกปญหาน้ําเค็มหนุนในชวงหนาแลง ทําใหตนทุเรียน
และพืชแซมสามารถเจริญเติบโตและมีการพัฒนาการไดตามปกติ
เปนการแกปญหาของเกษตรกรผูปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี
2 อุปกรณและวิธีการ

2.1 อุปกรณ

เครื่ อ งมือ และอุ ป กรณ ที่ จํ า เปน ในการติ ดตั้ง ระบบน้ํ า แบบ
ประหยัด เชน ปมน้ํา ทอ PVC ขนาดตางๆ หัวใหน้ําแบบ minisprinkler เปนตน
อุปกรณเก็บขอมูลอุตุนิยมวิทยา ประกอบดวย เครื่องบันทึก
ข อ มู ล (WatchDog data logger Model 425) พร อ มหั ว วั ด
ค ว า ม ชื้ น ดิ น ( Watermark Soil Moisture Sensor) แ ล ะ
เครื่องวัดแรงดึงความชื้นในดิน (Tensiometer) ขนาดตางๆ กัน
ปุยและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ตามความจําเปน
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1 บทนํา
นนทบุรีเปนแหลงปลูกทุเรียนที่สําคัญในอดีตของประเทศไทย
เกษตรกรมีการปลูกทุเรียนรวมกับไมผลชนิดอื่น เชน มังคุด กลวย
หอม สมโอ ในสภาพสวนยกรองในลักษณะสวนผสมผสาน มีการ
ใชน้ําจากแมน้ําเจาพระยา ทดเขาไปตามรองสวนสําหรับรดตนไม
แตในปจจุบันมีการขยายความเจริญของกรุงเทพมหานครไปยัง
เขตชานเมือง ทําใหมีการเปลี่ยนพื้นที่สวนไปเปนที่พักอาศัยมาก
ขึ้น เกษตรกรจํานวนมากโยกยายแหลงปลูกทุเรียนไปยังภูมิภาค
อื่ น เชน ระยอง จันทบุรี แตมีเกษตรกรอีกจํานวนหนึ่ งที่ ยังคง
ปกหลักทําสวนทุเรียนอยูในจังหวัดนนทบุรี และประสบปญหา
ตางๆ อยางตอเนื่อง เชน ปญหาน้ําทวมใหญเมื่อปลายป 2554 ที่
ทําใหทุเรียนลมตายไปเปนจํานวนมาก ตอมากรมวิชาการเกษตร
ไดมีโครงการขยายพันธุทุเรียนพันธุตางๆ แจกจายใหกับชาวสวน
ทุเรียนนนทบุรี เพื่อชาวสวนจะไดสามารถปลูกทุเรียนตอไปได
ซึ่งโดยปกติ เกษตรกรจะใชน้ําจากแมน้ํ าเจาพระยาที่ไหล
ผาน จ. นนทบุรี เปนแหลงน้ําชลประทาน แตในชวง 2-3 ปที่ผาน
มา ประเทศไทยประสบปญหาภัยแลง ทําใหมีการปลอยน้ําจาก
เขื่อนตางๆ ลงมานอย ประกอบกับมีปญหาน้ําทะเลหนุนเขามาใน
รองสวนในชวงฤดูแลง ทําใหน้ํามีความเค็ม ไมเหมาะกับการ
เจริญเติบโตของทุเรียน ในระยะแรกเกษตรกรไมตระหนักถึง
ป ญ หาเรื่ อ งน้ํ า เค็ม และใช น้ํา ดัง กล า วรดต นทุเ รีย น ทํา ให ต น
ทุเรียนที่ยังเล็กมีอาการใบไหม และลมตายไปเปนจํานวนมาก
จากปญหาดังกลาวที่นับวันจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ในป
2557 เกษตรกรสวนทุเรียนใน อ. บางกรวย จ. นนทบุรี จึงไดมี
จดหมายถึงอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อขอความชวยเหลือใน
ดานวิชาการเกี่ยวกับระบบการใหน้ําที่เหมาะสมกับการทําสวน
ทุ เ รีย นใน จ. นนทบุ รี เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพการใชน้ํ าและลด
ต น ทุน การผลิต สถาบัน วิจั ย พื ช สวนจึ งไดร ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย
เกษตรวิ ศ วกรรม วางแผนจัด การให น้ํ า แบบประหยัด ในสวน
ทุเรียน จังหวัดนนทบุรี โดยปรับเปลี่ยนระบบการใหน้ําh จากเดิม
ที่มีการใชน้ําในรองสวนที่เปดเขาทางประตูน้ําของสวน และใช
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Keywords: durian, irrigation, soil moisture
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การทดลองในปที่ 2 ปรับระบบน้ําเปนแบบที่เกษตรกร
เลือกจากการทดลองในปแรก ทําการเปรียบเทียบระยะเวลาการ
ใหน้ํา จํานวน 3 กรรมวิธี 2 ซ้ํา ในแตละซ้ําประกอบดวยทุเรียน
5 ตน กรรมวิธีประกอบดวย
1.เปดระบบใหน้ําเปนเวลา 20 นาที คิดเปนปริมาณน้ํา
ประมาณ 40 ลิตร
2.เปดระบบใหน้ําเปนเวลา 30 นาที คิดเปนปริมาณน้ํา
ประมาณ60 ลิตร
3.แรงงานคนรดน้ําดวยแครงจํานวน 15 แครง คิดเปน
ปริมาณน้ําประมาณ 45 ลิตร
โดยจะทําการใหน้ําทุก 3 วัน
วิธีปฏิบัติการทดลอง
.
1. เลื อ กแปลงทุ เ รี ย นที่ ป ลู ก แบบยกร อ งในจั ง หวั ด
นนทบุรี จํานวน 1 แปลง
2. สํารวจพื้นที่ ออกแบบติดตั้งระบบน้ําอยางประหยัด
ในสวนทุเรียน หลังการติดตั้ง ทําการทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบน้ํา และเริ่มใหน้ําตามกรรมวิธีตั้งแตเดือนมกราคม 2558
3. ติ ด ตั้ ง เ ค รื่ อ ง วั ด แ ร ง ดึ ง ค ว า ม ชื้ น ใ น ดิ น
(Tensiometer) แบบอานคาจากเกจวัดแรงดึง บริเวณเขตราก
ทุเรียน กรรมวิธีละ 1 ชุด (ความลึก 15 30 และ 60 ซม.) เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ 2558
4. บันทึกขอมูลการเจริญเติบโตของตนทุเรียน โดยการ
วัดเสนรอบวงลําตน
5. เนื่องจากการใช tensiometer วัดแรงดึ งความชื้น
ดินในป 2558 มีปญหาไมสามารถอานคาไดเพราะระดับเข็ม ใน
เกจวัดไมชี้ในตําแหนงระดับปกติเสมอและไดรับความเสียหาย
จากการตัดหญา จึ งไดป รับเปลี่ยนเป นการติดตั้งเครื่องบันทึก
ข อ มู ล WatchDog Data Logger Model 425 พร อ มหั ว วั ด
ความชื้นดินที่ฝงลงในดินที่ระดับความลึก 30 cm กรรมวิธีละ 1
จุด เพื่อเก็บขอมูลในป 2559
3 ผลและวิจารณ
ปที่1
1. หลั ง จากติ ด ตั้ ง ระบบน้ํ า เสร็ จ ในเดื อ นมกราคม ได
ดําเนินการใหน้ําตามกรรมวิธีที่ 1 – 4 เปนเวลา 1 ชั่วโมงเทากัน
ซึ่งวิธกี ารใหน้ําในแตละกรรมวิธใี หผลที่แตกตางกัน ดังนี้
1.1 กรรมวิธีที่ 1 และ 2 ซึ่งเปนการใหน้ําชิดทรงพุ ม
(ติดตั้งหางจากโคนตน 60 cm สูงจากพื้น 70 cm) น้ําที่ออกจาก
หั ว mini sprinkler สว นหนึ่ งจะโดนใบและต น ทุ เ รี ย นที่ ร ะดั บ
ความสูง 80 – 100 cm และหยดลงที่โคนตนทุเรียนอยางชา อีก
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แบบและวิธีการทดลอง
การทดลองในป 2558 วางแผนการทดลองแบบ RCB
จํานวน 5 กรรมวิธี 3 ซ้ํา ในแตละซ้ําประกอบดวยทุเรียน 8 ตน
กรรมวิธีประกอบดวย
1.ใหน้ําชิดทรงพุม (ติดตั้งหางจากโคนตน 60 cm สู ง
จากพื้ น 70 cm) โดยใช หั ว mini sprinkler อั ต รา 90 l hr-1
รัศมีการใหน้ํา 3 – 4.5 m
2.ใหน้ําชิดทรงพุม (ติดตั้งห างจากโคนตน 60 cm สู ง
จากพื้น 70 cm) โดยใชหัว mini sprinkler อั ตรา 120 l hr-1
รัศมีการใหน้ํา 3 – 4.5 m
3.ใหน้ําที่โคนตน (ติดตั้งหางจากโคนตน 10 cm สูงจาก
พื้น 30 cm) โดยใชหัวพนฝอย อัตรา 90 l hr-1 รัศมีการใหน้ํา
0.75 m โดยการกระจายของน้ําเปนรูปหัวหงาย รวมกับการให
น้ําระหวางตนทุเรียนแบบ mini sprinkler อัตรา 90 lhr-1 รัศมี
การใหน้ํา 3 – 4.5 m ติดตั้งสูงจากพื้น 70 cm
4.ใหน้ําที่โคนตน (ติดตั้งหางจากโคนตน 10 cm สูงจาก
พื้น 30 cm) โดยใชหัวพนฝอย อัตรา 90 l hr-1 รัศมีการใหน้ํา
0.75 m โดยการกระจายของน้ําเปนรูปหัวคว่ํา รวมกับการใหน้ํา
ระหวางตนทุเรียนแบบ mini sprinkler อัตรา 120 l hr-1 รัศมี
การใหน้ํา 3 – 4.5 m ติดตั้งสูงจากพื้น 70 cm
5.การใหน้ําตามวิธีดั้งเดิมของเกษตรกร (Control) โดย
ใชแครงตักสาดบริเวณโดยรอบโคนตน
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Figure 1 water the plants by man
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แบบเดิม ประหยัดน้ํา และคาแรงงานต่ําลง ทําใหตนทุนการผลิต
โดยรวมต่ําลงดวย
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ปที่ 2
ปรั บ เปลี่ ย นระบบให น้ํ า ทั้ ง สวนเป น กรรมวิ ธี ที่ เ กษตรกร
ยอมรับจากการทดลองในป 2558 คือ กรรมวิธีที่ 4 ซึ่งเปนการ
ติดตั้งหัวน้ําหางจากโคนตน 10 cm สูงจากพื้น 30 cm โดยใช
หัวพนฝอยที่มีการกระจายของน้ําเปนรูปหัวคว่ํา อัตรา 90 l hr-1
รัศมีการใหน้ํา 0.75 m รวมกับการใหน้ําระหวางตนทุเรียนแบบ
mini sprinkler อั ต รา 120 lhr-1 รั ศ มี ก ารให น้ํ า 3 – 4.5 m
ติดตั้งสูงจากพื้น 70 cm
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ส ว นหนึ่ ง กระจายไปยั ง พื้ น ที่ ร ะหว า งต น ทุ เ รี ย น เมื่ อ ครบ
กําหนดเวลาใหน้ํา วัดปริมาณน้ําที่โคนตนทุเรียนพบวา ทุเรียน
และพืชแซมไดรับน้ําไมเพียงพอ
1.2 กรรมวิธีที่ 3 น้ําจากหัวพนฝอยแบบหงายที่ติดตั้ง
บริเวณโคนตน มีรัศมี 0.75 m หัวพนฝอยแบบหงายนี้มีลักษณะ
การเหวี่ย งน้ํา ขึ้ น ประมาณ 30 องศา เมื่ อ มีล มพั ด จะทํา ให น้ํ า
บางสวนถูกพัดไปตกนอกเขตทรงพุมของตนทุเรียน สวนน้ําจาก
หั ว mini sprinkler ที่ติ ดตั้ ง บริเ วณกึ่ งกลางระหวา งตนทุ เ รีย น
สามารถกระจายน้ําไดทั่วถึงพืชแซมที่ปลูก เมื่อครบกําหนดเวลา
การใหน้ํา พบวาทุเรียนและพืชแซมยังไดรับน้ําไมเพียงพอ
1.3 กรรมวิธีที่ 4 น้ําจากหัวพนฝอยแบบคว่ํา ที่ติ ดตั้ง
บริเวณโคนตน มีรัศมี 0.75 m หัวพนฝอยแบบคว่ํามีลักษณะการ
เหวี่ยงน้ําลงคลายรม เมื่อมีลดพัดมาน้ําจะไมถูกพัดพาออกไปจาก
นอกทรงพุมทุเรียนเหมือนหัวพนฝอยแบบหงาย และน้ําจากหัว
mini sprinkler ที่ ติ ด ตั้ ง บริ เ วณกึ่ ง กลางระหว า งต น ทุ เ รี ย น
สามารถกระจายน้ําไดทั่วถึงพืชแซมที่ปลูก เมื่อครบกําหนดเวลา
การให น้ํา พบวา ทุเ รียนและพืชแซมไดรับ น้ําเพีย งพอมากกวา
กรรมวิธีที่ 3 และเปนที่ยอมรับของเกษตรกร
1.4 กรรมวิธีที่ 5 ใหน้ําตามวิธีของเกษตรกร (Control)
ใชแรงงานคนรดน้ํา โดยใชแครงตักน้ําสาดเขาใตตน ในแตละครั้ง
จะใชน้ํา 15 แครง พบวาปริมาณน้ําที่รดมากเกินไปจนน้ําไหลบา
ออกนอกทรงพุมและการกระจายน้ําไมสม่ําเสมอทั่วทั้งทรงพุม
2. หลังจากทําการใหน้ําแตละกรรมวิธีจนถึงเดือนกันยายน
2558 ไดสอบถามความพึงพอใจและการยอมรับระบบการใหน้ํา
อยางประหยัดรูปแบบตางๆ โดยการหารือกับเกษตรกรเจาของ
สวน พบว า ระบบน้ํ า ในกรรมวิ ธี ที่ 4 ได รั บ การยอมรั บ จาก
เกษตรกร โดยเปนการใหน้ําที่โคนตน (ติดตั้งหางจากโคนตน 10
cm สูงจากพื้น 30 cm) ใชหัวพนฝอย อัตรา 90 l hr-1 รัศมีการ
ใหน้ํา 0.75 m โดยการกระจายของน้ําเปนรูปหัวคว่ํา รวมกับการ
ให น้ํ าระหวางตนทุเรียนแบบ mini sprinkler อัตรา 120 l hr-1
รัศมีการใหน้ํา 3 – 4.5 m ติดตั้งสูงจากพื้น 70 cm
เกษตรกรพอใจกับระบบน้ําในกรรมวิธีที่ 4 เนื่องจากสภาพ
สวนทุเ รี ย นที่ทํา การทดลองเปน สวนผสมผสาน มี ก ารปลู ก
ทุเ รีย นรว มกับ มัง คุด กลว ย ส ม โอ และพริ ก ไทย โดยปลูก ต น
ทองหลางเปนไมรมเงา ดังนั้นเกษตรกรจึงตองการใหน้ํา ทั้ งพืช
หลักและพืชแซมในสวนไปในคราวเดีย วกัน สําหรับ การใหน้ํา
บริเวณโคนตน เกษตรกรพอใจกับการใชหัวน้ําที่อัตราสูง เพื่อให
ระยะเวลาการเปดน้ําแตละครั้งไมนานเกินไป มากกวาการใหน้ํา
แบบเดิ มโดยใช แครง เนื่ อ งจากประสิทธิภ าพสู งกว าการให น้ํา

Figure 2 installation soil moisture sensor and
tensiometer
เก็ บ ข อ มู ล ช ว งเวลาและปริ ม าณการให น้ํ า แก ทุ เ รี ย นของ
เกษตรกรที่ใชแรงงานคนรดน้ําดวยแครง พบวา เกษตรกรจะรด
น้ําตนทุเรียนในชวงเวลา 8.00 น. – 11.00 น. โดยรดน้ําจํานวน
15 แครง/ตน คิดเปนปริมาณน้ํา 37.5 l/ตน (1 แครงเทากับ
2.5 l) และเวนการใหน้ําจํานวน 2 วัน นําไปเปรียบเทียบกับการ
เปดน้ําในระบบการใหน้ําที่ 20 และ 30 นาที
Figure 3 เปนขอมูลแรงดึงของน้ําในดิน (แกน Y มีหนวยเปน
กิโลปาสกาล, KPa) ที่บันทึกดวย WatchDog data logger ในแต
ละรอบเวรการให น้ํา ในช วงระหว า งวั นที่ 1-9 เมษายน 2559
แสดงใหเห็นวา ในวันที่มีการใหน้ํา ทุกกรรมวิธีจะไดรับน้ําเพียง
พอที่จะทําใหดินโดยรอบมีความชื้น วัดคาแรงดึงน้ําไดเทากับ 0
KPa หลังจากนั้นคาแรงดึงน้ําจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สําหรับกรรมวิธี
ที่มีการใหน้ําดวยแครง โดยมีคาสูงสุดถึงประมาณ 80 KPa ใน
วันที่ 3 หลังการใหน้ํา ซึ่งแสดงวาดินอยูในสภาพแหงมาก และ
รากพืชดูดน้ําไดปริมาณนอยไมเพียงพอกับการคายน้ํา และอาจ
เกิดการขาดน้ํา (สุนทรี และคณะ, 2560) ในขณะที่กรรมวิธีที่มี
การใหน้ํา 20 และ 30 นาที คาแรงดึงน้ําสูงขึ้น แตยังอยูในระดับ
ที่ไมเกิน 20 KPa ทั้ง 2 กรรมวิธี ในวันที่ 3 หลังการใหน้ํา เปน
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สภาพที่ดินยังเปยก ในดินมีน้ําเพียงพอใหพืชดูดไปใชได และยังมี
-ขอบคุณบริษัท Eastern Agritech ที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
ชองวางใหอากาศถายเทได
การเลือกใชหัวจายน้ําแบบตางๆ
-ขอบคุณศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหมที่ใหความอนุเคราะห
ยืมเครื่องบันทึกขอมูล WatchDog data logger
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4 สรุป
1. การปรับเปลี่ยนระบบการใหน้ําในสวนทุเรียนที่ประสบ
ปญหาน้ําเค็มหนุนในจังหวัดนนทบุรีใหเปนระบบการใหน้ําอยาง
ประหยัดที่เหมาะสม คือ ติดตั้งหัวน้ําหางจากโคนตน 10 cm สูง
จากพื้น 30 cm โดยใชหัวพนฝอย (mist spray) ที่มีการกระจาย
ของน้ําเป นรูป หัวคว่ํา อั ตรา 90 lhr-1 รั ศมีการให น้ํา 0.75 m
รวมกับการใหน้ําระหวางตนทุเรียนแบบ mini sprinkler อัตรา
120 lhr-1 รัศมีการใหน้ํา 3 – 4.5 m ติดตั้งสูงจากพื้น 70 cm
เนื่ อ งจากทั้ ง พื ช หลั ก และพื ช แซมจะได รั บ น้ํ า เพี ย งพอต อ การ
เจริญเติบโต
2. ระยะเวลาการใหน้ํ าขึ้น กั บ สภาพภูมิ อากาศในแต ละ
ช ว งเวลาของป การใช อุ ป กรณ ท างวิ ท ยาศาสตร เ ช น
Tensiometer หรือ soil moisture sensor ฝงใตตนทุเรียน เพื่อ
บัน ทึ ก ข อ มูล สภาพของน้ํ า ในดิน จะช ว ยในการตัด สิน ใจเลือก
ระยะเวลาการใหน้ําที่เหมาะสม
5 กิตติกรรมประกาศ
-ขอบคุณ จ.ส.อ. สมพงษ สกุลดิษฐ และ นายกิตติ มั่นกตัญู
เกษตรกรเจาของสวนทุเรียน ที่ใหใชสถานที่ทําการทดลอง
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