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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ  2558 

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   วิจัยและพัฒนาทุเรียน 

2. โครงการวิจัย   วิจัยและพัฒนาพันธุ์ทุเรียน 

กิจกรรม   วิจัยการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนลูกผสม 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  ศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยของทุเรียนลูกผสมที่คัดเลือกแล้ว 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) A study on fertilizer response of three selected  

durian hybrid cultivars    

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  ปัญจพร  เลิศรัตน์ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา  กปผ. 

ผู้ร่วมงาน  ทิวาพร  ผดุง  กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา  กปผ. 

ทรงพล  สมศรี  ส านักผู้เชี่ยวชาญ 

วีรญา เต็มปิติกุล  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน 

อุมาพร  รักษาพราหมณ์   ส านักวิจัยพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 

5. บทคัดย่อ    

          การศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยของทุเรียนลูกผสมที่คัดเลือกแล้ว  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ

รับรองพันธุ์พืชใหม่ ได้ด าเนินการทดลองในแปลงทุเรียน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี   อ าเภอ

มะขาม จังหวัดจันทบุรี  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 โดยท าการสุ่มเก็บตัวอย่างผล

ทุเรียนลูกผสมที่คัดเลือกแล้ว 3 พันธุ์ คือ จันทบุรี 1  จันทบุรี 2 และจันทบุรี 3 เปรียบเทียบกับทุเรียนพันธุ์

การค้า 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ชะนี และ พันธุ์หมอนทอง  เพ่ือประเมินองค์ประกอบธาตุอาหารในผลทุเรียนแต่ละ

สายพันธุ์ โดยการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในส่วนต่างๆ

ของผล คือ เนื้อ เปลือก และเมล็ด  พบว่าในการเปรียบเทียบทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 1, 2,3 และพันธุ์การค้าอีก 

2 พันธุ์ คือ พันธุ์ชะนี และ พันธุ์หมอนทอง พบว่า พันธุ์จันทบุรี 1 มีองค์ประกอบธาตุอาหารของผลสดทุเรียน 

1 กิโลกรัม สูงสุด คือ มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 3.19, 0.43 และ 3.35 กรัมตามล าดับ และ

ทุเรียนลูกผสมทั้งสามสายพันธุ์มีสัดส่วนธาตุอาหารใกล้เคียงกันกับพันธุ์ชะนี คือ 3 :1:4 ของ N-P2O5-K2O   
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ส่วนพันธุ์เปรียบเทียบอีกพันธุ์ คือ พันธุ์หมอนทองค่อนข้างมีสัดส่วนของปริมาณไนโตรเจนในผลมากกว่าพันธุ์

อ่ืนๆ   โดยมีสัดส่วนที่ 2:1:3 ของ N-P2O5-K2O   

 

 

 

Abstracts 

       The durian fruits analysis was carried out to quantify the nutrient contents of three 
selected durian cultivars compared .with two durian commercial cultivars The aim of this 
study was to select the most promising durian hybrids for commercialization The durian 
fruits were collected in an experimental plot at Chanthaburi Horticultural Research 
Centre,Chanthaburi during 2014-2015 period. These were analyzed for all primary 
macronutrients: nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K) contents in each fruit part 
including pericarp, pulp and fruit stalk. Chemical analyses were performed using standard 
methods approved by DOA. Nutrient removal was calculated as the amount of each 
nutrient in dry matter. In this study, the amount of nitrogen ,phosphorus and potassium 
removed by harvested fruit of durian hybrid Chanthaburi 1 cultivar were highest. A fruit of 1 
kilogram fresh weight removed 3.19,0.43 and 3.35 gram of N-P-K. However, the analytical 
informations has been related that three selected durian hybrid cultivars were not 
differences amongst Chanthaburi 1, Chanthaburi 2 Chanthaburi 3 and Chanee commercial 
cultivar comparatively as the ratio 3 :1:4 of N-P2O5- K2O. While for Monthong commercial 
cultivar  showed slightly higher nitrogen consume than the others  with 2:1:3 of  N-P2O5-K2O 
ratio. 

 

6. ค าน า 

   ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่ของโลก  โดยมีแหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในภาคตะวันออก

และภาคใต้  ในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา  ราคาทุเรียนตกต่ าลงมาก  สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ทุเรียนมีปริมาณ

มากเกินความต้องการของตลาดในช่วงกลางฤดูกาลเก็บเกี่ยว  ส่งผลให้เกษตรกรบางรายเปลี่ยนสวนทุเรียน

เป็นไม้ผลอ่ืนที่เชื่อว่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าบางรายละเลยการดูแลเอาใจใส่ต้นทุเรียน  ท าให้ปริมาณผลผลิต

ด้อยคุณภาพในตลาดมีสัดส่วนมากขึ้น จากการวิเคราะห์ผลการค้นคว้าวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  พบว่า  

ยังไม่สามารถแก้ปัญหาด้านการผลิต  และการตลาดของทุเรียนได้ทั้งระบบ  โดยเฉพาะปัญหาราคาทุเรียน

https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphorus
https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium
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ตกต่ าเนื่องจากผลผลิต  ล้นตลาด  แม้จะมีงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนมาบ้าง  แต่

ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับการปรับปรุงคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาด  แต่ยังขาดการวิจัยน า

ร่องทดสอบการปลูกทุเรียนลูกผสมดีเด่นสายพันธุ์ใหม่ๆ  ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนหรือหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ปกติ  เพ่ือ  ทดแทนพันธุ์ดั้งเดิมที่มีอายุมากให้ผลผลิตต่ า  ตลอดจนการวิจัยเพ่ือสร้างทางเลือกใหม่แก่

เกษตรกรด้วยการหาพืชอ่ืนทดแทนการปลูกทุเรียน  การผลิตทุเรียนคุณภาพในปัจจุบัน  พบว่ายังใช้ต้นทุนการ

ผลิตสูง  ในขณะที่ผลผลิตที่ได้ค่อนข้างต่ า  เนื่องจากยังขาดข้อมูลในการก าหนดเขตพ้ืนที่ๆ เหมาะสมในการ

ปลูกทุเรียน (Zoning) และอาจใช้เทคโนโลยีชีวภาพช่วยในการคัดเลือกให้ได้สายพันธุ์ทุเรียนที่มีลักษณะตรง

ตามความต้องการของตลาดและต้านทานโรคได้  นอกจากนั้นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทุเรียนด้วยการแปรรูปให้

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานยังต้องอาศัยเครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐานก็เป็นการช่วยกระจายผลผลิตออกจาก

แหล่งผลิตได้อีกทางหนึ่ง 

 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

  1. การวางแผนการทดลอง 

                วางแผนการทดลองแบบ  Factorial in .RCB 4 ซ้ า 2 ปัจจัย  หน่วยทดลองละ 1 ต้นต่อซ้ า     

                   ปัจจัยที่ 1 : ทุเรียนพันธุ์ต่างๆ  

  1. ทุเรียนลูกผสมที่คัดเลือกแล้ว สายพันธุ์ที่ 1 

  2. ทุเรียนลูกผสมที่คัดเลือกแล้ว สายพันธุ์ที่ 2 

  3. ทุเรียนลูกผสมที่คัดเลือกแล้ว สายพันธุ์ที่ 3 

  4. ทุเรียนพันธุ์ชะนี 

  5. ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 

                  ปัจจัยที่ 2 : 2. อัตราปุ๋ย 

1. การให้ปุ๋ยตามค าแนะน า  (1 เท่า ) 
2. การให้ปุ๋ยตามค าแนะน า อัตราต่ า 0.5 เท่า 
3. การให้ปุ๋ยตามค าแนะน า อัตราสูง 1.5 เท่า 
4. การให้ปุ๋ยตามค าแนะน า อัตราสูง 2.0 เท่า 
 

            2. การด าเนินการทดลอง 
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2.1.ท าการส ารวจสุ่มเก็บตัวอย่างผลทุเรียนพันธุ์ต่างๆโดยเลือกตัวแทนต้นทดลองที่มีความ

สมบูรณ์สม่ าเสมอกันเพ่ือประเมินปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากผลผลิตทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ใน

ระยะเก็บเก่ียว 

2.2. สุ่มเก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกพืชที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร    น ามา

วิเคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพบางประการในห้องปฏิบัติการ 

2.3 วิเคราะห์สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดิน ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ความต้องการปูน 

ค่าการน าไฟฟ้า ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter) ปริมาณธาตุอาหารหลัก (N, P, K) ธาตุอาหารรอง 

(Ca, Mg, S) ตามวิธีของกรมวิชาการเกษตร (2544)  

2.4. ท าเครื่องหมายต้นและผลทุเรียน  เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตและก าหนดการสุ่มเก็บ

ตัวอย่างผลผลิต เลือกสุ่มผลผลิตจ านวน 4-6 ผลต่อต้น  

2.5. การเก็บตัวอย่างพืช  โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตทุเรียนพันธุ์ลูกผสมจันทบุรี 1 ,2 และ 3 

และพัฯธืเปรียบเทียบ เช่น หมอนทอง และชะนี  โดยเก็บในระยะเก็บเกี่ยว  ส าหรับพันธุ์หมอนทองที่อายุ

ประมาณ 110-120 วันหลังดอกบาน และพันธุ์ชะนี 90-100 วันหลังดอกบาน โดยคัดเลือกผลทุเรียนที่มี

คุณภาพมาตรฐานทางการตลาด เช่น เป็นผลทุเรียนสดทั้งผลพร้อมขั้วสมบูรณ์ สภาพภายนอกสมบูรณ์ไม่

เน่าเสีย ไม่มีต าหนิที่เห็นเด่นชัดและไม่มีผลกระทบถึงคุณภาพภายใน เมื่อผลทุเรียนสุก ไม่มีความผิดปกติ

ของเนื้อ ได้แก่ แกน เต่าเผา ไส้ซึม ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันต้องไม่เกิน 5% ของส่วนที่บริโภคได้ 

(มกษ.3-2556) 

2.6. วิเคราะห์ธาตุอาหารพืช น าตัวอย่างพืชมาชั่งน้ าหนักสด  แล้วท าการแยกส่วนต่างๆของ

ผลผลิต เช่น เปลือก เนื้อ เมล็ด และขั้วผล สุ่มตัวอย่างที่แยกส่วนส่วนแล้วน ามาอบให้แห้ง  บดละเอียด 

ส่วนของเนื้อน าไปท าให้แห้งด้วยความเย็นด้วยเครื่อง Freeze dryer ก่อนน ามาบดละเอียด เพ่ือเตรียม

เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ความเข้มข้นของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม

และธาตุอาหารเสริม จากส่วนของเปลือก เนื้อ เมล็ด และขั้วผล ตามวิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชของ

กรมวิชาการเกษตร (2544) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาค านวณเป็นปริมาณธาตุอาหารในส่วนต่างๆของพืช 

2.7.ประมวลผลและประยุกต์ข้อมูลเพ่ือประเมินปริมาณธาตุอาหารและสัดส่วนธาตุอาหารที่
เหมาะสมต่อไป 

2.8. สรุปผลและน าเสนอรายงานวิจัย /เผยแพร่ผลงานวิจัย 
         ระยะเวลา     ตุลาคม 2557    -  กันยายน  2558     

        สถานที่ด าเนินการ        

  1. แปลงทุเรียนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี 
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     2 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6  จันทบุรี 

    3 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช  กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา 

        กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

  1.ปริมาณธาตุอาหารพืชในผลผลิตทุเรียน 

จากการสุ่มเก็บผลทุเรียนพันธุ์ลูกผสม จันทบุรี 1 ,2 และ 3 และพันธุ์เปรียบเทียบทั้งสองพันธุ์  

น าไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชในห้องปฏิบัติการ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 

และแมกนีเซียม ซึ่งผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชในส่วนต่างๆของผล พบว่า โพแทสเซียมมีมีความ

ต้องการมากกว่าไนโตรเจน และฟอสฟอรัสตามล าดับ  (ดังแสดงในตารางที่ 1)  ในการเปรียบเทียบทุเรียน

ลูกผสมจันทบุรี 1, 2 และ 3 มีความต้องการใช้ปุ๋ยในการเจริญเติบโตของผลในสัดส่วนใกล้เคียงกันกับพันธุ์ชะนี 

คือ 3:1:4 ของ N-P2O5-K2O  ส่วนพันธุ์เปรียบเทียบอีกพันธุ์ คือ พันธุ์หมอนทองค่อนข้างมีสัดส่วนของความ

ต้องการปุ๋ยไนโตรเจนในผลน้อยกว่าพันธุ์อ่ืนๆ มีสัดส่วนที่ 2:1:3 ของ N-P2O5-K2O  โดยที่ทุเรียนพันธุ์ จันทบุรี 

1 มีองค์ประกอบธาตุอาหารพืชต่อกิโลกรัมผลสด มีปริมาณไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เทียบเท่า

กับ 3.19, 0.43 และ 3.35 กรัม ตามล าดับ  ในท านองเดียวกัน ทุเรียนพันธุ์ จันทบุรี 2 มีองค์ประกอบธาตุ

อาหารพืชต่อกิโลกรัมผลสด มีปริมาณไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เทียบเท่ากับ 2.73, 0.42 และ 

3.28 กรัม ตามล าดับ และทุเรียนพันธุ์ จันทบุรี 3 มีองค์ประกอบธาตุอาหารพืชต่อกิโลกรัมผลสด มีปริมาณ

ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เทียบเท่ากับ 2.79, 0.39 และ 3.32 กรัม ตามล าดับ  ซึ่งใกล้เคียงกับ

พันธุ์ชะนี ที่มีองค์ประกอบธาตุอาหารพืชต่อกิโลกรัมผลสด มีปริมาณไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  

เทียบเท่ากับ 2.37, 0.38 และ 3.19 กรัม ตามล าดับ  และค่อนข้างแตกต่างกับพันธุ์หมอนทอง เนื่องจากมีมี

องค์ประกอบธาตุอาหารพืชต่อกิโลกรัมผลสด มีปริมาณไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  เทียบเท่ากับ 

1.91, 0.43 และ 2.33 กรัม ตามล าดับ 

 

2. ปริมาณธาตุอาหารพืชในดินปลูกทุเรียน 

จากผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน และจากการให้ปุ๋ยตามกรรมวิธีในอัตรา  

0.5,1.0 ,1.5 และ 2.0 เท่าของอัตราแนะน า  ส าหรับพันธุ์ทุเรียนทั้ง 5 พันธุ์ พบว่า ความอุดมสมบูรณ์ดินหลัง

การทดลอง ในฤดูกาลผลิต 2557 นี้อยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน  โดยมี ปริมาณ

อินทรียวัตถุ 1.8-2.2 เปอร์เซ็นต์  ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน 36-57 ppm โพแทสเซียม 54-82 ppm 

(ดังแสดงในตารางที่ 3)   

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  
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               การศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยของทุเรียนลูกผสมที่คัดเลือกแล้ว  เพ่ือทดสอบการตอบสนองของ

ทุเรียนลูกผสมที่คัดเลือกแล้ว ในด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการและผลผลิตทุ เรียน เพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบการรับรองพันธุ์พืช ได้ด าเนินการทดลองในแปลงทุเรียน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี  

อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  โดยท าการปลูกทุเรียนลูกผสมที่คัดเลือกแล้ว 3 พันธุ์ คือ จันทบุรี 1 จันทบุรี 2 

และจันทบุรี 3 เปรียบเทียบกับทุเรียนพันธุ์การค้า 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ชะนี และ พันธุ์หมอนทอง  ท าการดูแล

รักษาต้นทดลองในระยะแรกโดยการก าจัดวัชพืช ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช  ท าการจัดการให้ปุ๋ยระดับ

ต่างๆทั้ง 4 ระดับตามแผนการทดลอง แบ่งใส่ 1 เดือนต่อครั้ง  หว่านรอบโคนต้น  หลังจากท าการให้ปุ๋ย

ประมาณ 1 เดือน  ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างใบวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืช  และประเมินการเจริญเติบโตทาง

กิ่งก้านทุกครั้ง  และท าการประเมินขนาดของเส้นรอบวงต้นทุกๆ 1 เดือน  พบว่า  จากการวิเคราะห์

องค์ประกอบธาตุอาหารพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  เพ่ือประเมินปริมาณองค์ประกอบ

ธาตุอาหารพืชในผลผลิตทุเรียนพันธุ์ต่างๆ  คือ พันธุ์การค้าหมอนทองและชะนี  และพันธุ์ลูกผสมใหม่ จันทบุรี 

1 2 และ 3  โดยวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมในส่วน

ต่างๆของผล เช่น เนื้อ เมล็ด เปลือก และขั้วผล  พบว่า มีสัดส่วนธาตุอาหารหลักใกล้เคียงกัน คือ ไนโตรเจน: 

ฟอสฟอรัส:โพแทสเซียม .มีสัดส่วน 3:1:4  ยกเว้นพันธุ์หมอนทองซึ่งมีสัดส่วน 2:1:3 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการรับรองพันธุ์ทุเรียน 
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    12.ภาคผนวกจัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

E ตารางที่ 1 ความเข้มข้นขององค์ประกอบธาตอุาหารพืชในส่วนต่างๆของผลทุเรยีน 5 พันธุ์ 

   ปริมาณธาตุอาหารพืช (กรัม)  

  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 

หมอนทอง           

เนื้อ 3.49 0.41 3.39 0.04 0.17 

เมลด็ 0.33 0.06 0.24 0.03 0.04 

เปลือก 3.14 1.10 4.90 0.75 0.73 

รวมทั้งผล 7.02 1.59 8.58 0.85 0.96 

1 กก.ผลสด 1.91 0.43 2.33 0.23 0.26 

ชะนี           

เนื้อ 3.084 0.318 3.036 0.000 0.147 

เมลด็ 0.655 0.129 0.717 0.001 0.118 

เปลือก 1.705 0.432 3.578 0.336 0.528 

รวมทั้งผล 5.444 0.879 7.330 0.337 0.793 

1 กก.ผลสด 2.37 0.38 3.19 0.15 0.34 

จันทบุรี 1           

เนื้อ 4.858 0.477 4.294 0.000 0.260 

เมลด็ 0.760 0.109 0.700 0.002 0.119 

เปลือก 2.998 0.571 4.057 0.342 0.776 

รวมทั้งผล 8.616 1.156 9.051 0.344 1.156 

1 กก.ผลสด 3.19 0.43 3.35 0.13 0.43 

จันทบุรี 2           

เนื้อ 1.244 0.100 0.796 0.000 0.050 

เมลด็ 0.257 0.046 0.205 0.000 0.035 

เปลือก 2.054 0.402 3.261 0.212 0.445 

รวมทั้งผล 3.555 0.548 4.262 0.212 0.529 

1 กก.ผลสด 2.73 0.42 3.28 0.16 0.41 

จันทบุรี 3           
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เนื้อ 3.924 0.389 3.405 0.000 0.162 

เมลด็ 0.849 0.145 0.724 0.000 0.112 

เปลือก 2.485 0.467 4.503 0.664 0.689 

รวมทั้งผล 7.258 1.001 8.632 0.664 0.963 

1 กก.ผลสด 2.79 0.39 3.32 0.26 0.37 

ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการของดินแปลงปลูกทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ฤดูกาลผลิต  

   2557-58  

พันธุ ์ pH OM(%) P(ppm) K(ppm) Ca(ppm) Mg(ppm) 

จันทบุร-ี1       

T1 4.94 2.11 16 61 207 20 

T2 4.73 2.71 32 57 203 23 

T3 4.55 2.49 47 62 95 8 

T4 4.92 1.70 30 113 577 56 

จันทบุร-ี2       

T1 4.62 1.64 20 65 127 14 

T2 4.55 2.10 21 53 120 13 

T3 4.56 2.08 31 44 101 9 

T4 4.78 2.05 144 77 85 13 

จันทบุร-ี3       

T1 4.94 2.45 83 48 155 29 

T2 5.24 1.58 19 62 262 32 

T3 4.77 1.74 44 51 168 27 

T4 5.05 1.67 16 85 268 29 

ชะนี       

T1 4.68 2.07 30 48 144 16 

T2 4.59 2.51 67 47 130 11 

T3 4.72 2.41 123 70 342 34 

T4 4.85 2.21 18 79 210 19 

หมอนทอง       

T1 4.99 1.46 29 56 190 16 
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T2 4.63 2.15 46 54 82 11 

T3 4.51 1.44 42 68 107 12 

T4 4.51 1.51 20 55 64 8 

 

 

ตารางที ่3 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการของดินแปลงปลูกทุเรียนอัตราปุ๋ยต่างกัน ฤดูกาลผลิต  

    2557-58  

กรรมวิธ ี pH OM(%) P(ppm) K(ppm) Ca(ppm) Mg(ppm) K/Ca+Mg 

อัตราปุ๋ย        

T1 4.83 1.9 36 55 165 19 0.31 

T2 4.75 2.2 37 54 159 18 0.35 

T3 4.62 2.0 57 59 163 18 0.40 

T4 4.82 1.8 45 82 240 25 0.47 

ค่าที่เหมาะสม 4.5-5.5 2-3 15-45 50-100    
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