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5. บทคัดย่อ 
 การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่สูญเสียไปกับผลผลิตทุเรียนพันธุ์การค้าในแหล่ง
ผลิตภาคใต้ตอนบน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าระบบค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตพืช
ส าหรับทุเรียน  ได้ด าเนินการทดลองในแปลงทุเรียน สวนเกษตรกร อ.สวี จ.ชุมพร  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง
เดือนกันยายน 2560 น ามาประเมินองค์ประกอบธาตุอาหารในผลทุเรียน โดยการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืช
หลักและธาตุอาหารรอง ในส่วนต่างๆของผล คือ เปลือก เนื้อและเมล็ด   พบว่า โพแทสเซียมมีความเข้มข้นมาก
ที่สุดในทุกส่วนของผล  ในเปลือกมีความเข้มข้นสูงสุด มากกว่าในเนื้อผลและเมล็ด ไนโตรเจนมีความเข้มข้น
รองลงมา โดยในส่วนของเนื้อผลมีความเข้มข้นของไนโตรเจนสูงสุด ส่วนฟอสฟอรัสมีความเข้มข้นในส่วนต่างๆของ
ผลน้อยกว่าโพแทสเซียมและไนโตรเจนค่อนข้างมาก ส่วนแคลเซียม และแมกนีเซียมในส่วนของผลมีความเข้มข้น
น้อยกว่าโพแทสเซียม และไนโตรเจนมาก โดยแคลเซียม แมกนีเซียมสะสมในส่วนของเปลือก มากกว่า เนื้อ และ
เมล็ด เมื่อประเมินองค์ประกอบธาตุอาหารพืชของผลสดทุเรียน 1 กิโลกรัม สูงสุด พบว่า มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม 3.19, 0.45 และ 4.39 กรัมตามล าดับ เทียบเท่าปุ๋ย เป็นสัดส่วนที่ 3:1:5 ของ N-P2O5-K2O  และ
จากการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ดิน และ การชดเชยปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับทุเรียนพันธุ์
หมอนทอง ร่วมกับการชดเชยการสูญเสียธาตุอาหารจากการไม่เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารต่างๆ จึงได้ก าหนด
ประมาณการใส่ปุ๋ยทุเรียนแปลงนี้ในระยะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของผลผลิตได้เป็น  1000-300-1000  
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กรัมของ N-P2O5-K2O ต่อต้น/ปี  ซึ่งเกษตรกรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปุ๋ยทีเหมาะสมต่อการผลิต
ทุเรียนได้ต่อไป 
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Abstract 
 The durian fruits analysis was carried out to quantify the nutrient contents of Monthong 
durian cultivars to development a fertilizer recommendation system based on soil analysis and 
nutrient removal of durian The durian fruits were collected in farmer orchard Sawei, Chumporn 
province during October 2015- September 2016 period. These were analyzed for all primary 
macronutrients and micronutrients : nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), Calcium (Ca), 
Magnesium(Mg) and Sulfure (S) contents in each fruit part including pericarp, pulp and seed. 
Nutrients 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 
Monthong cultivar has been showed that one kilogram of fresh durian fruit contains nitrogen, 
phosphorus and potassium at 3.19, 0.45 and 4.39 gram of N-P-K, respectively which complied 
to 3:1:5 of  N-P2O5-K2O ratio. However, As supplemental fertilizers were estimated and adjusted 
with coefficient of fertilizer nutrient recovery, then fertilizer scheme should be decided and 
planned to account for the stage of durian growth at 1000-300-1000  gram of N-P2O5-K2O per 
tree per year. Therefore, durian farmers can appropriately fertilize their durian trees that is 
more suitable for requirements and yield productivity of durian. 
Key words: Durian, Durio zibethinus Merr.,  fertilizer recommendation 

6. ค าน า 
 ทุเรียน เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญ มีแหล่งผลิตในจังหวัด จันทบุรี  ชุมพร ระยอง ยะลา และ 
นครศรีธรรมราช ในปี 2555 สามารถส่งออกทุเรียนผลสดได้ 325 ,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ามากถึง 5,790 ล้านบาท 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,2556)   เนื่องจากมีผลผลิตได้มาตรฐานที่ดี  แต่โอกาสของสินค้าทุเรียนสู่
ประชาคมอาเซียน ยังมีข้อจ ากัดในด้านต้นทุนการผลิตสูง  แนวทางพัฒนาด้านการผลิตจึงมุ่งเน้น การวิจัยพัฒนา
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน โดยมีประเทศคู่แข่งส าคัญ คือ 
เวียดนาม มาเลเซีย และออสเตรเลีย   ซึ่งการจัดการปุ๋ยเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตและศักยภาพการ
ผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ   เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนส่วนใหญ่มีการใส่ปุ๋ยตามวิธีการและสูตรปุ๋ยที่นิยม
ปฏิบัติส าหรับไม้ผลทั่วไป  มีการใช้ปุ๋ยเคมีรวมทุกสูตรเฉลี่ย 7 -13 กก.ต่อต้นต่อปี (Subhadrabandhu และ 
Saichol ,2001) ไม่มีการใส่ปุ๋ยที่เฉพาะเจาะจงต่อพันธุ์และพ้ืนที่ปลูก การใช้ปุ๋ยเคมีที่เกินจ าเป็นและขาดการ
จัดการดินที่เหมาะสมจึงเป็นข้อจ ากัดในการลดค่าใช้จ่ายปุ๋ย และอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในสภาวะแวดล้อมได้  
การน าเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพมาใช้ในการผลิตทุเรียน  ในการประเมินความสูญเสียธาตุ
อาหารพืชของทุเรียนพันธุ์การค้าแต่ละสายพันธุ์ในแหล่งปลูกต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดอัตราและ
ระยะเวลาการใส่ปุ๋ยให้มีความสอดคล้องต่อพันธุ์พืชและสภาพแวดล้อมการผลิต  นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางส าคัญใน
การลดค่าใช้จ่ายการใช้ปุ๋ย  และคงความอุดมสมบูรณ์ของดินไปพร้อมๆกัน    ตลอดจนเป็นแนวทางสนับสนุนการ
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพได้มากข้ึน   

https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphorus
https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium
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ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตพืชที่มีผลโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  ในแต่ละปี
ประเทศไทยต้องน าเข้าปุ๋ยเคมีเป็นจ านวนมากและมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปีคิดเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท โดยในปี 
2557 ประเทศไทยน าเข้าปุ๋ยเคมีในปริมาณ  คือ 5.415 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 66,103 ล้านบาท (ฝ่ายปุ๋ยเคมี 
.2558) จากแนวโน้มการน าเข้าปุ๋ยเคมีที่เพ่ิมข้ึนทุกปีประกอบกับราคาปุ๋ยเคมีที่แพงขึ้นตามความต้องการของตลาด
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตพืชเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย การจัดการปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญในแง่ของการลด
ต้นทุนการผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินความจ าเป็น  

การใส่ปุ๋ยเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปนอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์แล้ว ยังอาจมี
ผลท าให้เสียสมดุลของธาตุอาหารและมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช การจัดการปุ๋ยให้เพียงพอกับความ
ต้องการของพืชและให้ปุ๋ยทดแทนเท่ากับปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปในระหว่างการปลูกพืชจึงเป็นวิธีที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย สามารถหลีกเลี่ยงการได้รับธาตุอาหารหลักมากเกินไปจนเกิดภาวะการขาดแคลนจุลธาตุ
และช่วยลดปัญหาดินเสื ่อมโทรม (Stewart, 2002และ Weinbaum,1992) สอดคล้องกับ Tisdale et al. 
(1985) ที่กล่าวว่า ธาตุอาหารแต่ละชนิดที่พืชได้รับในความเข้มข้นต่างๆ กันจะมีปฏิกิริยาร่วมซึ่งกันและกันท าให้มี
ผลทั้งในทางส่งเสริมและแข่งขันกัน การให้ธาตุอาหารพืชจึงควรมีการจัดการให้พืชได้รับธาตุอาหารที่มีปริมาณ
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ดีและมีสัดส่วนที่สมดุลต่อกันด้วย  

ปัจจุบันเทคโนโลยีการวิเคราะห์พืชมีบทบาทส าคัญต่อการจัดการธาตุอาหารซึ่งเทคนิคการวิเคราะห์ได้รับ
การพัฒนามาจากข้อมูลสถานะธาตุอาหาร     และปริมาณความต้องการธาตุอาหารพืช เพ่ือสนับสนุนผลการ
วิเคราะห์ดินและพัฒนาการจัดการธาตุอาหารพืชในแต่ละฤดูกาลผลิตได้สะดวก ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น  (Snyder, 
1998) การวิเคราะห์ดินแสดงให้ทราบถึงคุณสมบัติดินว่ามีปริมาณธาตุอาหารในรูปที่เป็นประโยชน์เพียงพอต่อ
ความต้องการของพืชหรือไม่ ส่วนการวิเคราะห์พืชแสดงถึงปริมาณธาตุอาหารที่พืชดูดจากดินมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ง
การประเมินธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผลผลิต (crop removal) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าขณะนั้นพืช
สามารถดูดธาตุอาหารจากดินมาใช้ได้และมีการสูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิตซึ่งถูกเก็บเกี่ยวไปเท่าใดซึ่งในการ
เก็บเกี่ยวแต่ละครั้งจะมีการสูญเสียธาตุอาหารติดไปกับผลผลิตด้วยเสมอ การวิเคราะห์ธาตุอาหารที่อยู่ในส่วน ล า
ต้น ใบ รากและผลผลิต สามารถใช้เปรียบเทียบความต้องการธาตุอาหารของพืชในแต่ละระยะการเจริญเติบโตซึ่ง
จะแตกต่างกันไปในพืชแต่ละชนิด (Zublena, 1991)  และ Dizbalis (2002) รายงานว่า การติดตามธาตุอาหาร
พืชเป็นแนวทางการจัดการปุ๋ยส าหรับเงาะในออสเตรเลีย ช่วยประหยัดปุ๋ยได้ดี   และจะได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อมีการน า
ผลการวิเคราะห์ดินและใบพืชมาเป็นข้อมูลการประเมินร่วมกัน ในแต่ละฤดูกาลผลิตพืชสวนมีปริมาณไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมติดไปกับผลผลิตแตกต่างกัน Patrick, et.al. (2000) :ซึ่ง Xiuchong et al. (2001) ได้
สนับสนุนว่า การชดเชยธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผลผลิตที่ถูกเก็บเกี่ยวในปริมาณ  สัดส่วนและระยะเวลาที่
เหมาะสม ท าให้มะม่วงมีผลผลิตและผลตอบแทนการผลิตที่สูงขึ้นได้สุมิตรา และคณะ (2544) ได้ศึกษาการ
ประเมินระดับธาตุอาหารและติดตามการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในทุเรียนพันธุ์หมอนทอง โดยใช้วิธีเก็บตัวอย่างใบ
ที่มีอายุ 5-7 เดือน ที่อยู่ส่วนกลางของช่อใบในต าแหน่งใบที่ 2 หรือ 3 จากปลายยอดของช่อใบ โดยเก็บจากทุกทิศ
รอบทรงพุ่ม ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี พบว่า วิธีการเก็บตัวอย่างใบในต าแหน่งและอายุใบดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง
ธาตุอาหารที่ใกล้เคียงกันสามารถน ามาสร้างค่ามาตรฐานส าหรับทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ดังนี้ N 2.0-2.4% P 0.15-
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0.25% K 1.5-2.5% Ca 1.7-2.5% Mg 0.25-0.5% Fe 40-150 ppm Mn 50-120 ppm Cu 10-25 ppm Zn 
10-30 ppm และ B 30-70 ppm นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาอิทธิพลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (1,000 1,500 และ 
2,000 กรัมต่อต้น) และโพแทสเซียม (2,000 และ 3,000  กรัมต่อต้น) ต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของธาตุ
อาหารและผลผลิตในใบทุเรียน พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมทุกอัตราไม่มีผลต่อความเข้มข้นของ
ธาตุไนโตรเจนและแมกนีเซียมและผลผลิตทุเรียน 

Lim และ Lauders (1996) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารในใบและธาตุอาหารของดินในประเทศ
ออสเตรเลีย พบว่ามีความสัมพันธ์กับการเจริญและพัฒนาในรอบปีของทุเรียน  โดยท าการสุ่มเก็บตัวอย่างใบ
ต าแหน่งที่ 5 และ 6 จากปลายยอดของช่อใบ จาก 4 ทิศ และเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 15-20 เซนติเมตร 
รอบทรงพุ่ม โดยเก็บตัวอย่างดินและพืชทุก 2 เดือน เป็นเวลาต่อเนื่องกัน 3 ปี ได้ค่ามาตรฐานธาตุอาหารเบื้องต้น
ในใบทุเรียนของออสเตรเลีย คือ N 1.58-1.98% P 0.18-0.22% K 1.48-1.96% Ca 1.11-1.88% Mg 0.83-
1.13% Fe 15-30 ppm Mn 6-27 ppm Cu 5.8-12.4 ppm Zn 11.9-14.6 ppm แ ล ะ  B 33.3-38.5 ppm  
ส่วนองค์ประกอบธาตุอาหารในผลทุเรียน พบว่า 27.9 K > 16.1 N >3.26 Mg > 2.72 P > 1.99 Ca กิโลกรัมต่อ
เฮกตาร์ และพบมี K Ca และ Mg สูงในเนื้อผล  และรายงานว่า การเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารในใบทุเรียนและ
ธาตุอาหารในดินมีความสัมพันธ์กับการเจริญและพัฒนาในรอบปีของทุเรียน ธาตุอาหารหลักและจุลธาตุในใบ (Zn 
และ B) จะลดลงในระยะติดผลและช่วงที่ผลก าลังพัฒนา ส่วน N P K Ca และ Mg ในดินมีแนวโน้มลดลงในช่วงที่
ผลิใบใหม่และช่วงที่ผลก าลังพัฒนา ส าหรับ N ในใบจะลดลงเมื่อมีการผลิยอดใหม่ แนวทางการให้ปุ๋ยทุเรียนควร
ก าหนดตามการเจริญเติบโตและการพัฒนาในรอบปีซึ่งผันแปรตามความต้องการธาตุอาหารพืช ส าหรับการให้ปุ๋ย
ทุเรียนในพ้ืนที่ปลูกเมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย แนะน าว่าควรให้ปุ๋ยหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ระยะที่ทุเรียน
เริ่มผลิยอดใหม่ ช่วงก่อนออกดอกและช่วงที่ผลก าลังพัฒนา ซึ่งปริมาณการให้ปุ๋ยควรปรับปีต่อปีตามผลการ
วิเคราะห์ธาตุอาหารในใบและปริมาณผลผลิตที่เก็บเก่ียวได้ 

จากการศึกษาประเมินอัตราการให้ปุ๋ยเคมีทางระบบการให้น้ าอัตราต่างๆ  ได้น าข้อมูลจากการประเมิน
ปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผลผลิตเก็บเกี่ยว ร่วมกับผลวิเคราะห์สถานะธาตุอาหารพืชในดินและใบทุเรียน
พันธุ์หมอนทอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เพ่ือก าหนดอัตราการให้ปุ๋ยเคมีทางระบบการให้น้ า   เปรียบเทียบกับการให้
ปุ๋ยเคมีแบบเม็ดหว่านทางดินอัตราแนะน าที่เกษตรกรทั่วไปปฏิบัติ พบว่าผลผลิตทุเรียนต่อหน่วยน้ าหนักปุ๋ยที่ใช้  มี
ค่ามากกว่า และมีดัชนีของประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าวิธีการให้ปุ๋ยเคมีแบบเม็ดหว่านทางดินประมาณ 30-40 
% โดยไม่ส่งผลต่อสถานะของธาตุอาหารพืชหลักในดินและใบทุเรียน  (ปัญจพรและคณะ, 2547)   ดั ง นั้ น
การศึกษาการใช้ประโยชน์ผลวิเคราะห์ดินและพืช นับเป็นอีกแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยและ
ประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ได้อีกรูปแบบหนึ่ง   

 
7. วิธีด าเนินการ 
        อุปกรณ์  - 

1. สวนทุเรียนเกษตรกร  ที่มีต้นสมบูรณ์ โตเต็มที่ อายุต้น 12-15 ปี จ านวน 15 ต้น 
2. อุปกรณ์เจาะดิน และเก็บตัวอย่างดิน 
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3. อุปกรณ์ในการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 
4. เครื่องมือแสดงพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

  แบบและวิธีการทดลอง 
      แผนการทดลอง  - 
      วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. ท าการส ารวจสุ่มเก็บตัวอย่างผลทุเรียนพันธุ์การค้า  ในพ้ืนที่ปลูก 1  แปลง โดยเลือกสวนทดลองที่มี
อายุต้นโตเต็มที่และให้ผลผลิตแล้ว เลือกตัวแทนต้นทดลองที่มีความสมบูรณ์สม่ าเสมอกัน อายุต้น 12-15 ป ี
จ านวน 15 ต้นต่อสวนทดลอง ท าเครื่องหมายต้นทดลอง  

2. สุ่มเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 3 ระดับ คือ 0-15,15-30และ 30-45 เซนติเมตร ก่อนด าเนินการ
ทดลอง  น ามาวิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการในห้องปฏิบัติการ และบันทึกพิกัดต าแหน่งที่เก็บตัวอย่างโดยใช้
เครื่องวัดพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

3. วิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการของดิน ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณธาตุ

อาหารหลัก (N, P, K) ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg) ตามวิธีการ กรมวิชาการเกษตร (2544)  

4. ท าเครื่องหมายต้นและผลทุเรียน  เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตและก าหนดการสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิต 

จ านวน 15 ต้นต่อสวนทดลอง  

5. เก็บตัวอย่างใบทุเรียน จ านวน 10-12 ใบย่อยต่อต้น โดยเก็บตัวอย่างใบในระยะใบเพสลาด (อายุใบ

ประมาณ 45-60 วัน หลังแตกใบใหม่)  จากกิ่งที่สูงประมาณ 1.5-2 เมตร ทั้ง 4 ทิศ ต าแหน่งของใบที่ 2-3 ของช่อ

ใบใหม่  เพื่อเป็นตัวอย่างใบทุเรียนในการวิเคราะห์ความเข้มข้นธาตุอาหารพืชในใบ 

   6.วิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในใบทุเรียน โดยน าตัวอย่างใบทุเรียนมาวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ตามวิธีการคณะงานปรับปรุงมาตรฐานการวิเคราะห์ดินและพืข (2536) น าไป

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าความเข้มข้นมาตรฐานใบทุเรียนของประเทศไทย  (สุมิตรา,2544.)  

   7. การเก็บตัวอย่างผลทุเรียน  ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ในระยะเก็บเกี่ยว  

ส าหรับพันธุ์หมอนทอง เก็บผลที่อายุประมาณ 110-120 วันหลังดอกบาน คัดเลือกผลทุเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ทางการตลาด เช่น เป็นผลทุเรียนสดทั้งผลพร้อมขั้วสมบูรณ์ สภาพภายนอกสมบูรณ์ไม่เน่าเสีย ไม่มีต าหนิ ที่เห็น

เด่นชัดและไม่มีผลกระทบถึงคุณภาพภายในเมื่อผลทุเรียนสุก ไม่มีความผิดปกติของเนื้อ ได้แก่ แกน เต่าเผา ไส้ซึม 

ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันต้องไม่เกิน 5% ของส่วนที่บริโภคได้ พันธุ์หมอนทองควรมีน้ าหนักผลไม่น้อยกว่า 

1.5 กิโลกรัม และไม่มากกว่า 6  กิโลกรัม ดังมาตรฐาน มกษ.3-2556 (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ.2556) 

8. วิเคราะห์ธาตุอาหารในผลทุเรียน จากการน าตัวอย่างผลมาชั่งน้ าหนักสด  แล้วท าการแยกส่วนต่างๆ

ของผลผลิต เช่น เปลือก เนื้อ เมล็ด และขั้วผล สุ่มตัวอย่างที่แยกส่วนแล้วน ามาอบให้แห้ง  บดละเอียด ส่วนของ
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เนื้อน าไปท าให้แห้งด้วยความเย็นโดยใช้เครื่อง Freeze dryer (ดังภาพผนวกที่ 1) ก่อนน ามาบดละเอียด เพ่ือ

เตรียมเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ความเข้มข้นของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม  

ซัลเฟอร์ และธาตุอาหารเสริมบางชนิด จากส่วนต่างๆ คือ เปลือก เนื้อ เมล็ด และขั้วผล ตามวิธีการวิเคราะห์ธาตุ

อาหารพืชของตามวิธีการของ กรมวิชาการเกษตร (2544) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาประเมินองค์ประกอบธาตุอาหารพืช

ในส่วนต่างๆของผลทุเรียน 

    9.ประมวลผลและประยุกต์ข้อมูลเพื่อประเมินปริมาณธาตุอาหารและสัดส่วนธาตุอาหารที่เหมาะสม 

10. สรุปผลและน าเสนอรายงานวิจัย /เผยแพร่ผลงานวิจัย 
การบันทึกข้อมูล 

1. ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการของดิน เช่น ความเป็นกรด-ด่าง  ปริมาณอินทรียวัตถุ 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน และปริมาณธาตุอาหารรอง  

2. ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นธาตุอาหารพืชในใบทุเรียน เช่น ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และธาตุอาหารเสริมบางชนิด 

3. ผลวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุอาหารพืชที่ส าคัญในส่วนต่างๆของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง เช่น ความ
เข้มข้นของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร์ และธาตุอาหารเสริมบางชนิด ใน
ส่วนของเปลือก เนื้อ และ เมล็ด เป็นต้น  
เวลาและสถานที่ 

 เริ่มต้น   ตุลาคม . 2559  สิ้นสุด กันยายน 2560 
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สถานที่ท าการทดลอง 
1.   กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

 2.   กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  
 3.   สวนทุเรียนเกษตรกร อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

1.ความเข้มข้นธาตุอาหารพืชในผลผลิตทุเรียน 
จากการสุ่มเก็บผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองจากสวนเกษตรกร อ.สวี จ.ชุมพร  พิกัดแปลง 47P 

0505382 1140384 ALT 85 m  น าไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชในห้องปฏิบัติการ   เช่น ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และธาตุอาหารเสริม ซึ่งผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชใน
ส่วนต่างๆของผล  พบว่า ธาตุอาหารพืชหลักท้ังสามชนิด โพแทสเซียมมีความเข้มข้นมากท่ีสุด ในทุกส่วนของผล  
ในเปลือกมีความเข้มข้นสูงสุด มากกว่าในเนื้อผลและเมล็ด โดยมีความเข้มข้นโพแทสเซียม 1.76,1.73 และ 1.35% 
ตามล าดับ (ดังแสดงในตารางที่ 1) ธาตุอาหารพืชหลักท่ีมีความเข้มข้นรองลงมา คือ ไนโตรเจน โดยในส่วนของเนื้อ
ผลมีความเข้มข้นของไนโตรเจนสูงสุด คือ 1.5% ในเมล็ดและเปลือก มีความเข้มข้นน้อยกว่า คือ 1.26 และ 0.86% 
ตามล าดับ  ส่วนฟอสฟอรัสมีความเข้มข้นในส่วนต่างๆของผลน้อยกว่าโพแทสเซียมและไนโตรเจนค่อนข้างมาก 
โดยมีความเข้มข้นในส่วนของเปลือก เนื้อ และเมล็ดเฉลี่ย 0.21,0.12 และ 0.20% ตามล าดับ ในท านองเดียวกัน
กับความเข้มข้นธาตุอาหารพืชรอง เช่น แคลเซียม และแมกนีเซียมในส่วนของผลมีความเข้มข้นน้อยกว่า
โพแทสเซียม และไนโตรเจนมาก โดยมีความเข้มข้นของแคลเซียมในส่วนของเปลือกมากท่ีสุด มากกว่า เนื้อ และ
เมล็ด คือ  0.19,0.02 และ 0.12% Ca ตามล าดับ 

เช่นเดียวกับความเข้มข้นของแมกนีเซียมที่มีในส่วนของเปลือกและเมล็ดมากกว่าในเนื้อผล โดยมี
ความเข้มข้นของแมกนีเซียมเฉลี่ย คือ  0.30,0.30 และ 0.10%Mg แตกต่างจากความเข้มข้นของซัลเฟอร์ โดยที่ใน
ส่วนของเนื้อผลมีความเข้มข้นของซัลเฟอร์มากที่สุด ในเมล็ดและเปลือกรองลงมา คือ 0.16, 0.13 และ 0.09 % S 
ตามล าดับ  นอกจากนั้น พบว่า ความเข้มข้นของธาตุอาหารเสริม เช่น สังกะสี ทองแดง และโบรอน โดยl
สังกะสีมีความเข้มข้นในส่วนของเมล็ดมากท่ีสุด รองลงมาคือในส่วนของเปลือกและเนื้อผล โดยมีค่าเฉลี่ย คือ 
23.0,15.0 และ14.0 มก./กก.ของ Zn  ส่วนทองแดงและโบรอน มีความเข้มข้นในส่วนของเปลือกมากกว่า เมล็ด 
และมากกว่าในส่วนของเนื้อผล โดยมีค่าเฉลี่ยความเข้มข้น คือ,  20.0,15.0 และ 9.0 มก./กก.ของ Cu, และ 
19.0,16.0 และ 10.0 มก./กก.ของ B, ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

2.ปริมาณธาตุอาหารพืชในผลผลิตทุเรียน 
      จากการประเมินความเข้มข้นธาตุอาหารพืชและสัดส่วนน้ าหนักแห้งของผลทุเรียนแต่ละส่วนแล้ว 
พบว่า ผลทุเรียนมีองค์ประกอบของโพแทสเซียมมากท่ีสุด ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสรองลงมา โดยที่ผลสด
ทุเรียนแต่ละ 1 กิโลกรัมมีโพแทสเซียม 4.39 กรัม ไนโตรเจน 3.19 กรัม และมีฟอสฟอรัส 0.45 กรัม ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 ซึ่งประเมินเทียบเท่าปุ๋ย เป็น 3.19-1.03-5.31 N- P2O5 –K2O หรอืเป็นสัดส่วนของปุ๋ยประมาณ 3:1:5  
และในท านองเดียวกัน ได้ท าการประเมินปริมาณธาตุอาหารรองในส่วนของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พบว่า มี
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ปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียมและซัลเฟอร์ เป็น 0.26,0.51 และ 0.32 กรัมต่อผลผลิตสด 1 กิโลกรัม นอกจากนั้น
ผลทุเรียนยังมีองค์ประกอบของธาตุอาหารเสริมเช่น สังกะสี ทองแดง และโบรอนอีกด้วย เป็นปริมาณ 0.35,0.37 
และ 0.32  กรัมต่อผลผลิตสด 1 กิโลกรัม ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 
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3. ปริมาณธาตุอาหารพืชในดินปลูกทุเรียน 
     จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการ พบว่า แปลงทดลองมีพิกัดทาง

ภูมิศาสตร์ คือ 47P 505382 1144384 Altitude 85 ม. เป็นชุดดินอ่าวลึก มีเนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย ความ
หนาแน่นดินรวม 1.47กรัม/ลบ.ซม. มีความเป็นกรดปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ดินปานกลางค่อนข้างต่ า  โดยมี
ปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างต่ า 1.57  เปอร์เซ็นต์  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินต่ า 35 มก./กก. แต่มี
ปริมาณโพแทสเซียมสูงมาก คือ  196 มก./กก. (ดังแสดงในตารางที่ 4)  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้ว ยังคงมีปริมาณธาตุอาหารพืชหลักที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตได้ แต่ควรมี การ
ปรับปรุงและรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ดินด้วยเช่นกัน 

4 ความเข้มข้นธาตุอาหารพืชในใบทุเรียน 
        จากการวิเคราะห์ความเข้มข้นไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และธาตุ

อาหารเสริมในตัวอย่างใบทุเรียน  สวนเกษตรกร อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร   เพ่ือติดตามสถานะของธาตุอาหารใน
ต้นทุเรียนที่ท าการเก็บตัวอย่างทั้ง 15 ต้น พบว่า ความเข้มข้นของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แงะ
แมกนีเซียมในใบทุเรียน มีระดับความเข้มข้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย  
คือ 2.3, 0.23, 1.81 ,1.20และ 0.67% ตามล าดับ (ดังแสดงในตารางที่ 5)  และท านองเดียวกัน ความเข้มข้น
เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดงและโบรอนในใบทุเรียนมีความเข้มข้น เฉลี่ย คือ 33.40, 89.67, 20.27, 15.33 
และ28.27 มก./กก. ตามล าดับและมีระดับความเข้มข้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  
(ดังแสดงในตารางที่ 5) 

5. ประเมินการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตทุเรียน  
     จากการประเมินระดับความอุด,สมบูรณ์ดิน เพ่ือเติมเต็มธาตุอาหารในดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อ

การเจริญเติบโตของพืช ซึ่งดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมีการเติมเต็มน้อยกว่าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และ
พิจารณาร่วมกับ การชดเชยปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ร่วมกับการประเมินการ
ชดเชยการสูญเสียธาตุอาหารจากการไม่เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก การถูกตรึงไว้ในดิน  
การถูกชะล้าง การเปลี่ยนรูปอยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ จึงได้ก าหนดประมาณการใส่ปุ๋ยทุเรียนแปลงนี้ในระยะการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของผลผลิตได้เป็นประมาณการอัตราปุ๋ยการใส่ปุ๋ย1000-300-1000 กรัมของ N-P2O5-
K2O ต่อต้น/ปี  ดังแสดงในตารางที่ 6 

 

ตารางท่ี 1 ความเข้มข้นธาตุอาหารพืชหลักและธาตุรอง ในส่วนต่างๆของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง  
สวนเกษตรกร อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร (ฤดูกาลผลิตนอกฤด ู2559) 

ธาตุอาหาร เปลือก เนื้อผล เมล็ด 

ไนโตรเจน (%) 0.86 1.50 1.26 

ฟอสฟอรัส (%) 0.21 0.12 0.20 

โพแทสเซียม (%) 1.76 1.73 1.35 

แคลเซียม (%) 0.19 0.02 0.12 
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แมกนีเซียม (%) 0.30 0.10 0.30 

ซัลเฟอร์ (%) 0.09 0.16 0.13 

สังกะสี (มก./กก.) 15.0 14.0 23.0 

ทองแดง (มก./กก.) 20.0 9.0 15.0 

โบรอน (มก./กก.) 19.0 10.0 16.0 
ตารางท่ี 2 ปริมาณ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียมและซัลเฟอร์ ในผลทุเรียนพันธุ์ 

หมอนทอง สวนเกษตรกร อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร (ฤดูกาลผลิตนอกฤด ู2559) 

ทุเรียน 
ปริมาณธาตุอาหารในผลผลิต (กรัม/กก.ผลผลิต) 

N P K Ca Mg S 

ผลผลิต 1 กก.  3.19 0.45 4.39 0.26 0.51 0.32 

ผลผลิต 200 กก. 638 90 878 52 102 64 

ผลผลิต 1000 กก. (1 ตัน)  3,190 450 4,390 260 510 320 

 

ตารางท่ี 3 ปริมาณ สังกะสี ทองแดงและโบรอน ในผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง สวนเกษตรกร อ าเภอสวี จังหวัด 

ชุมพร (ฤดูกาลผลิตนอกฤดู 2559) 

ทุเรียน 
ปริมาณธาตุอาหารในผลผลิต (กรัม/กก.ผลผลิต) 
Zn Cu B 

ผลผลิต 1 กก.  0.35 0.37 0.32 

ผลผลิต 200 กก. 70 74 64 

ผลผลิต 1000 กก. (1 ตัน)  350 370 320 

 

ตารางท่ี 4 ผลวิเคราะห์สมบัติบางประการทางเคมีดิน สวนเกษตรกร อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร    

ธาตุอาหาร ค่าวิเคราะห์ ค่าที่เหมาะสม* 

เนื้อดิน ร่วนเหนียวปนทราย  
สีดิน 10YR 3/4  
ชุดดิน อ่าวลึก  
ความหนาแน่นดินรวม (กรัม/ลบ.ซม.) 1.47  
ความเป็นกรด – ด่าง ( pH ) 5.8 5.5 – 6.5 

อินทรียวัตถุ ( % ) 1.57 2.0 – 3.0 

ฟอสฟอรัส ( มก./ กก. ) 34.67 35 – 60 

โพแทสเซียม ( มก. / กก. ) 195.90 100 – 120 
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แคลเซียม ( มก. / กก. ) 4,123 800 -1500 

แมกนีเซียม ( มก. / กก. ) 285 250 – 450 

ที่มา :*  Modified from Ankerman, and Large.1988.  
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ตารางท่ี 5 ความเข้มข้นธาตุอาหารในใบทุเรียน สวนเกษตรกร อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร    

ธาตุอาหาร 

ความเข้มข้นธาตุอาหารพืชใน
ใบทุเรียน สวนเกษตรกร   

จ.ชุมพร 

ความเข้มข้นธาตุอาหารพืช
มาตรฐานในใบทุเรียน* 

ไนโตรเจน (%) 2.30 2.00-2.40 

ฟอสฟอรัส (%) 0.23 0.15 – 0.25 

โพแทสเซียม (%) 1.81 1.50 – 2.50 

แคลเซียม (%) 1.20 1.50 – 2.40 

แมกนีเซียม (%) 0.67 0.25 – 0.50 

เหล็ก (มก./กก.) 33.40 40-120 

แมงกานีส (มก./กก.) 89.67 50-120 

สังกะสี (มก./กก.) 20.27 15-30 

ทองแดง (มก./กก.) 15.33 - 

โบรอน (มก./กก.) 28.27 - 

ที่มา : * สุมิตรา ภู่วโรดม และคณะ,2544 

 

 ตารางท่ี 6 อัตราการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตทุเรียน สวนเกษตรกร อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร    
ประมาณการอัตราปุ๋ยการใส่ปุ๋ย 

1000-300-1000 กรัมของ N-P2O5-K2O ต่อต้น/ปี 
อัตราต่อต้น/ปี* 

1. สูตร 46-0-0 อัตรา 1200-1300 กรัม ร่วมกับปุ๋ยคอก  
2. สูตร 8-24-24 อัตรา 500 กรัม ก่อนออกดอก  
3. สูตร 13-13-21 อัตรา 1500 กรัม ระยะพัฒนาการของผล 
4. สูตร 0-0-50 อัตรา 500 กรัม ระยะพัฒนาการของผล 
5. สูตร 0-0-50 อัตรา 500-600 กรัม ระยะปรับปรุงคุณภาพของผล 

*ทุเรียนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 7 เมตร, อายุต้นประมาณ 12 ปี 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. ผลทุเรียนมีองค์ประกอบของโพแทสเซียมมากที่สุด ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสรองลงมา 

โดยที่ผลสดทุเรียนแต่ละ 1 กิโลกรัมมีโพแทสเซียม 4.39 กรัม ไนโตรเจน 3.19 กรัม และมีฟอสฟอรัส 0.45 กรัม 
ซึ่งประเมินเทียบเท่าปุ๋ย เป็น 3.19-1.03-5.31 N- P2O5 –K2O หรือเป็นสัดส่วนของปุ๋ยประมาณ 3:1:5  และ มี
ปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียมและซัลเฟอร์ 0.26,0.51 และ 0.32 กรัมต่อผลผลิตสด 1 กิโลกรัม นอกจากนั้นผล
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ทุเรียนยังมีองค์ประกอบของธาตุอาหารเสริมเช่น สังกะสี ทองแดง และโบรอนอีกด้วย เป็นปริมาณ 0.35,0.37 
และ 0.32  กรัมต่อผลผลิตสด 1 กิโลกรัม ตามล าดับ 

2. จากการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ดิน การชดเชยปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับทุเรียน
พันธุ์หมอนทอง ร่วมกับการประเมินการชดเชยการสูญเสียธาตุอาหารจากการไม่เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารต่างๆ 
จึงได้ก าหนดประมาณการใส่ปุ๋ยทุเรียนแปลงสวนเกษตรกร อ า เภอสวี จังหวัดชุมพร ได้เป็น อัตรา 1000-300-
1000  กรัมของ N-P2O5-K2O ต่อต้น/ปี 
10. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
       ได้แนวทางการพัฒนาค าแนะน าการใช้ปุ๋ยทุเรียนรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมต่อพันธุ์ และแหล่งปลูกใน
เชิงการค้า ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการลดค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมี  
 

11. ค าขอบคุณ 
         ขอขอบคุณคุณประยูร พรหมน้อย เจ้าของสวนทุเรียน อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ที่ได้อนุเคราะห์ต้น

ทุเรียนและผลผลิตทุเรียนทดลองในการวิจัยนี้  จึงขอขอบพระคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งไว้ในโอกาสนี้ 
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ภาพผนวกที่ 1 เนื้อทุเรียนที่น ามาเตรียมตัวอย่างก่อนท าแห้งด้วยเครื่อง Freeze dryer  


