
 

 

รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุด 
----------------------------- 

1. แผนงานวิจัย   : การวิจัยและพัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจ            
 

2. โครงการวิจัย   : การพัฒนารูปแบบการใช้ปุ๋ยทุเรียนในการผลิตเชิงการค้า 
กิจกรรม   :             - 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชในแหล่ง 
ผลิตภาคตะวันออก 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ): Increasing the efficiency of fertilizer application using soil and   
plant analysis for durian in Eastern Region 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง : นางสาวทิวาพร ผดุง กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

ผู้ร่วมงาน : นางสาวปิยะนันท์ วิวัฒน์วิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
นายณัฐพงศ์  ศรีสมบัติ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
นางสาธิดา โพธิ์น้อย กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
นายภาณุมาศ โคตรพงศ์ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว 

และแปรรูปผลิตผลเกษตร 
 นางสาวศิริพร  วรกุลด ารงชัย ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน 
5. บทคัดย่อ 
 การจัดการปุ๋ยเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตและศักยภาพของผลผลิตทุเรียนทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยรูปแบบต่างๆ ของ
ทุเรียนพันธุ์หมอนทองในแหล่งผลิตภาคตะวันออก ด าเนินการทดลองในแปลงทุเรียนพันธุ์หมอนทองของ
เกษตรกร อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ติดต่อกัน 2 ฤดูกาลผลิต โดยท าการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ 
(709-987-1,195 กรัม N-P2O5-K2O/ต้น/ปี) การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช (845-315-1,315 กรัม       
N-P2O5-K2O/ต้น/ปี) และการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าลักษณะเนื้อดิน (700-525-985 กรัม N-P2O5-K2O/ต้น/ปี) 
พบว่า ในฤดูกาลผลิต 2561  การใส่ปุ๋ยทั้ง 3 กรรมวิธี มีน้ าหนักผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ การใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินและพืชมีน้ าหนักเปลือกสูงสุด ส่วนน้ าหนักเนื้อ เมล็ดและขั้วผลพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ ส าหรับฤดูกาลผลิต 2562 การใส่ปุ๋ยทั้ง 3 กรรมวิธี มีองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่ น้ าหนักเปลือก เนื้อ 
เมล็ดและขั้วผล ไม่แตกต่างกันทางสถิต เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิต พบว่าการใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินและพืชมีปริมาณผลผลิตสูงที่สุดทั้ง 2 ฤดูกาลผลิต ขณะที่คุณภาพผลผลิตไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ เมื่อประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พบว่า การใส่ปุ๋ยตามค่า
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วิเคราะห์ดินและพืชให้ผลตอบแทนสูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ 16 เปอร์เซ็นต์ และสามารถลด
ต้นทุนปุ๋ยได้ 12 เปอร์เซ็นต์ 
Abstract 

Fertilizer management is a key factor affecting to cost and production potential of 
durian in term of quantity and quality.  This study was aimed to evaluate the responses to 
fertilizer application method of Monthong durian grown in Eastern Region. The experiment 
was conducted at Tha Mai District, Chanthaburi Province for 2 years (2018-2019). The 
following treatments were applied 1) farmer’s practice (709-987-1,195 g N-P2O5-K2O/ tree/ 
year) 2) application fertilizer according to soil and plant analysis (845-315-1,315 g N-P2O5-
K2O/tree/year) and 3) application fertilizer according to soil texture recommendation (700-
525-985 g N-P2O5-K2O/tree/year). The results indicated that in the year 2018, fruit weight was 
not significantly different among treatments. The application of fertilizer according to soil 
and plant analysis produced the highest fruit peel, while pulp weight, seed and fruit stalk 
were not significantly different. In the year 2019, there were no significant differences in fruit 
weight, pulp, seed and fruit stalk. The application of fertilizer according to soil and plant 
analysis showed the greatest yield in both years and fruit quality was not significantly 
different among treatments. Considering the economic return, the application of fertilizer 
according to soil and plant analysis gave the highest income approximately 1 6 %  a n d 
fertilizer cost also decreased by 12% when compared with farmer’s practice. 
 
ค าน า 

ทุเรียน (Durio zibethinus Murr.) เป็นไม้ผลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงและมีการ
ส่งออกเพ่ิมขึ้นทุกปี เนื่องจากความต้องการของตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะตลาดประเทศ
จีนที่มีความต้องการบริโภคทุเรียนสดจากประเทศไทยส่งผลให้ราคาส่งออกทุเรียนสดและผลิตภัณฑ์อยู่ใน
ระดับสูงท าให้มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น (ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2562ก)  ในปี 2562 ประเทศไทยมี
เนื้อที่ ให้ผลผลิตทุเรียน 726,475 ไร่ ปริมาณผลผลิต 1,013,741 ตัน โดยมีแหล่งปลูกส าคัญอยู่ ในภาค
ตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งแหล่งปลูก 5 อันดับแรก ได้แก่ จันทบุรี ชุมพร ระยอง สุราษฎร์ธานีและยะลา 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562ข) อย่างไรก็ตามการพัฒนาการผลิตทุเรียนยังคงมีปัญหาและข้อจ ากัดใน
ด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร  

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ใช้ในการเพาะปลูกมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
ภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตพืช จึงมีความเป็นต้อง
พ่ึงพาการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  Bruulsema et al. (2012) กล่าวว่า 
การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมต้องอาศัยหลัก 4R Nutrient Stewardship Concept ได้แก่ ชนิดของปุ๋ยเคมี (right 
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source) ปริมาณหรืออัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม (right rate) ระยะเวลาของการใส่ปุ๋ย (right time) และตา
แหน่งของการใส่ปุ๋ย (right place) ซึ่งการน าหลักการดังกล่าวมาใช้ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความต้องการธาตุอาหารระหว่างการเจริญเติบโตของพืชจึงจะท าให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพและเป็นกลยุทธ์
ส าคัญที่สามารถเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินและลดต้นทุนการผลิตได้ เช่นเดียวกับ Lang et al. (1999) 
รายงานว่า การใส่ปุ๋ยทุกชนิดจ าเป็นต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและการตอบสนองของพืชตลอดจนคุณภาพของ
ผลผลิต โดยการให้ปุ๋ยควรพิจารณาถึงธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน การสูญเสียธาตุอาหารทางดินและศักยภาพของ
พืชในการดูดใช้ธาตุอาหารด้วย ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลตอบสนองต่อปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินและพืชโดยก าหนดอัตราปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินและผลการประเมิน
ความต้องการธาตุอาหารของทุเรียนพันธุ์หมอนทองเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติและการใส่
ปุ๋ยตามค าแนะน าลักษณะเนื้อดินเพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและช่วยลดการ
ใส่ปุ๋ยมากเกินความจ าเป็น 
 
7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์    
1. ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จ านวน 15 ต้น 
2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน ได้แก่ สว่านเจาะดิน ถังพลาสติกและถุงพลาสติกเก็บตัวอย่างดิน 
3. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างพืช ได้แก่ กรรไกรตัดก่ิงและถุงพลาสติก 
4. ปุ๋ยเคม ีได้แก่ ปุ๋ย 15-0-0, 8-24-24, 15-15-15, 13-9-25 และ 0-0-50 
5. ตู้อบลมร้อน 
6. เครื่องบดตัวอย่างพืช 
7. สารเคมีในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช 
8. เครื่องมือวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดิน ได้แก่ เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง (pH meter) 

เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้าของดิน (EC meter) เครื่อง Spectrophotometer เครื่อง Atomic 
absorption spectrophotometer 

9. เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช ได้แก่ Atomic absorption spectrophotometer (AAS) และ 
Spectrophotometer 

 
วิธีการ 
1. ด าเนินการทดลองในแปลงทุเรียนพันธุ์หมอนทองของเกษตรกร ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี คัดเลือกต้นที่โตเต็มที่อายุประมาณ 8-10 ปี และให้ผลผลิตแล้ว เป็นตัวแทนต้นทดลองที่มีความ
สมบูรณ์สม่ าเสมอกัน 
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2. วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized designs (CRD) ประกอบด้วย 3 กรรมวิธีๆ 
ละ 5 ซ้ า ดังนี้ 

กรรมวิธีที ่1 การใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ (709-987-1,195 กรัม N-P2O5-K2O/ต้น/ป)ี  
กรรมวิธีที่ 2 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช (845-315-1,315 กรัม N-P2O5-K2O/ต้น/ป)ี 
กรรมวิธีที่ 3 การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าลักษณะเนื้อดิน (700-525-985 กรัม N-P2O5-K2O/ต้น/ป)ี 

3. การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินบางประการ 
เก็บตัวอย่างดินก่อนเริ่มการทดลองที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร น ามาผึ่งให้แห้ง

ในที่ร่มเมื่อตัวอย่างดินแห้งแล้ว ท าการแยกเศษพืชและกรวดออก น าตัวอย่างดินไปร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.5 
และ 2 มิลลิเมตร จากนั้นจึงน าไปวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินบางประการ ได้แก่ เนื้อดิน โดย
วิธี hydrometer (คณาจารย์ภาควิชาธรณีศาสตร์, 2550) ความเป็นกรดด่าง (pH) อัตราส่วนดินต่อน้ า 1:1 ค่า 
อินทรียวัตถุ (organic matter; OM) โดยวิธี Walkley and Black ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (available 
phosphorus; Avail.P) สกัดตัวอย่างดินด้วยสารละลาย Bray II และวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารละลายด้วย
วิธี colorimetric method โดยวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer (กลุ่มงานวิจัยเคมีดิน, 
2544) โพแทสเซียม (exchangeable potassium; Exch.K) แคลเซียม (exchangeable calcium; Exch.Ca) 
และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (exchangeable magnesium; Exch.Mg) สกัดตัวอย่างดินด้วยสารละลาย
แอมโมเนียมอะซิเทต (1 M NH4OAc) pH 7 และน าสารละลายที่สกัดได้ไปวัดเครื่อง Atomic absorption 
spectrophotometer (AAS) (ทัศนีย์และจงรักษ,์ 2542; กลุ่มงานวิจัยเคมีดิน, 2544) 
 4. การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบทุเรียน 

เก็บตัวอย่างใบทุเรียน จ านวน 10-12 ใบย่อยต่อต้น โดยเก็บตัวอย่างใบในระยะใบเพสลาด (อายุ
ใบประมาณ 45-60 วัน หลังแตกใบใหม่) จากกิ่งที่สูงประมาณ 1.5-2 เมตร ทั้ง 4 ทิศ ต าแหน่งของใบที่ 2-3 
ของช่อใบใหม่ ใส่ถุงพลาสติกแช่ในกระติกน้ าแข็ง เมื่อมาถึงห้องปฏิบัติการน ามาล้างท าความสะอาดด้วยน้ า
กลั่น ผึ่งให้แห้งแล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5วัน จนตัวอย่างพืชมีน้ าหนักคงที่ 
น ามาชั่งน้ าหนักแห้งแล้วประเมินค่าร้อยละมวลแห้งต่อมวลสดแล้วนาไปวิเคราะห์ความเข้มข้นธาตุอาหาร  
ได้แก่ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen) โดยวิธี Kjeldahl ปริมาณฟอสฟอรัส (total phosphorus) 
สกัดตัวอย่างด้วยกรดผสมของ HClO4 และ HNO3 ในอัตราส่วน 1:2 และวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารละลาย
ด้ วยวิ ธี  colorimetric method โดยวัดการดู ดกลืนแสงด้ วย เครื่อ ง  Spectrophotometer ปริมาณ
โพแทสเซียม (potassium) แคลเซียม (calcium) และแมกนีเซียม (magnesium) วิเคราะห์ความเข้มข้นของ
สารละลายด้วยวิธี atomic absorption spectrophotometry (กลุ่มงานวิจัยเคมีดิน, 2544) แล้วน าค่าที่ได้
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าความเข้มข้นมาตรฐานใบทุเรียนของประเทศไทย (สุมิตรา และคณะ, 2544) 

5. ประเมินจ านวน ปริมาณและคุณภาพการบริโภคของผลผลิตทุเรียนที่มีคุณค่าทางการตลาด    
(มกษ.3-2556)  

6. ประเมินค่าใช้จ่ายปุ๋ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
7. วิเคราะห์ผลทางสถิติ ประมวลผล น าเสนอรายงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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8. ประยุกต์ / พัฒนารูปแบบค าแนะน าการจัดการปุ๋ยให้เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่แหล่งผลิตเพ่ือวาง
แผนการจัดการปุ๋ยให้สอดคล้องต่อการเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาด 

การบันทึกข้อมูล 

1. สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ได้แก่ เนื้อดิน ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) 
ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (availabl P) โพแทสเซียม แคลเซียมและ
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (exchangeable K, Ca, Mg 

2. ความเข้มข้นของของไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม 
(Mg) ซัลเฟอร์ (S) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และโบรอน (B) ในใบ  

3. ปริมาณผลผลิตทุเรียนต่อต้น  
4. ผลประเมินลักษณะภายนอกและคุณภาพด้านการบริโภค ได้แก่ สัดส่วนที่บริโภคได้ ความหนาเนื้อ

และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (TSS) 
5. ค่าใช้จ่ายปุ๋ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
6. ผลวิเคราะห์ทางสถิติ  

 
เวลาและสถานที่ 
สถานที่ท าการทดลอง 
1. กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

 2. กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
3. อาคารปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการ    

เก็บเก่ียวพืชสวน กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร 

 4. แปลงทุเรียนของเกษตรกร ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 ระยะเวลาท าการทดลอง 
 ตุลาคม 2560 - กันยายน 2562 
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 การทดลองการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชในแหล่งผลิตภาค
ตะวันออก ด าเนินการทดลองในแปลงทุเรียนหมอนทองของเกษตรกร อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ติดต่อกัน 
2 ฤดูกาลผลิต (ปี 2561 และ 2562)  

8.1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 
วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดินก่อนการทดลอง พบว่า เนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทราย 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก pH อยู่ในช่วง 4.31-4.59 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินปานกลาง 2.79-3.44% มี
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงมาก โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับปานกลาง มีแคลเซียมและ
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ า (ตารางท่ี 1) 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าสมบัติทางกายภาพและทางเคมีดินมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดย 
pH ของดินยังคงเป็นกรดจัดมาก ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูง ขณะที่แคลเซียมและแมกนีเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ต่ า (ตารางท่ี 1) 

จากการวิเคราะห์ดิน pH เป็นกรดจัดมากอาจท าให้ความเปนประโยชนของธาตุอาหารบางชนิดลดลง
หรือละลายออกมามากจนเปนพิษกับพืชได้ ซึ่งดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชควรมี pH เป็นกลางหรือเป็นกรด
เล็กน้อย (5.5-6.5) เพราะความเป็นกรดของดินมีความส าคัญอย่างมากต่อการละลายของธาตุอาหารต่างๆที่มี
อยู่ในดิน ธาตุอาหารในดินจะเปลี่ยนรูปเนื่องจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในดิน  ปฏิกิริยาต่างๆถูกควบคุมโดย pH 
ของดิน (นันทรัตน์, 2558) อีกทั้งดินยังมีแคลเซียมและแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ า จึงควรปรับปรุงดินด้วย
ปูนโดโลไมท์หรือปูนขาวผสมกับปูนโดโลไมท์เพราะปูนโดโลไมท์ช่วยปรับให้ดินเป็นกลางหรือเป็นกรดน้อยลง
และช่วยเพิ่มธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมให้แก่ดิน 

 
8.2 ความเข้มข้นของปริมาณธาตุอาหารในใบ 

วิเคราะห์ความเข้มข้นของไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) 
แมกนีเซียม (Mg) ซัลเฟอร์ (S) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) และโบรอน (B) ใน
ตัวอย่างใบทุเรียนพันธุ์หมอนทองอายุใบ 45-60 วัน พบว่า ความเข้มข้นธาตุอาหารหลัก (N P และ K) ธาตุ
อาหารรอง (Mg) และจุลธาตุ (Zn Cu และ B) ของการให้ปุ๋ยในแต่ละกรรมวิธีอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานของธาตุ
อาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน (สุมิตรา และคณะ, 2544) (ตารางที่ 2) ขณะเดียวกันพบว่า
ใบทุเรียนพันธุ์หมอนทองมีความเข้มข้นเฉลี่ยของ Ca ต่ าค่ามาตรฐานสอดคล้องกับค่าวิเคราะห์ดินที่พบว่ามี
ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ าซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการให้ปุ๋ย Ca ทางใบเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลน
ธาตุอาหาร (กลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ยพืชสวนและไม้ยืนต้น, 2545) 
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ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพและเคมีดินก่อนเริ่มการทดลองของแปลงปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปี 2561-2562 

ธาตุอาหาร ผลวิเคราะห์ดินก่อนการทดลอง  ผลวิเคราะห์ดินหลังเก็บเกี่ยวปี 2561  ผลวิเคราะห์ดินหลังเก็บเกี่ยวปี 2562  ค่าที่เหมาะสม1/ 

  กรรมวิธีท่ี 12/ กรรมวิธีท่ี 22/ กรรมวิธีท่ี 32/  กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 2 กรรมวิธีท่ี 3  กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 2 กรรมวิธีท่ี 3   

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 4.31 4.50 4.59  4.28 4.53 4.58  4.46 4.45 4.62  5.5-6.5 

อินทรียวัตถ ุ(%) 3.44 2.93 2.79  3.01 3.09 2.99  2.86 2.86 2.87  2.0-3.0 

ฟอสฟอรัส (มก./กก.) 118.06 111.17 90.49  167.33 126.67 190.61  172.18 165.62 182.95  35-60 

โพแทสเซียม (มก./กก.) 83.32 61.72 95.81  113.54 101.99 135.43  115.13 119.73 162.65  100-120 

แคลเซียม (มก./กก.) 161.51 146.07 216.53  173.77 184.55 262.7  188.9 92.33 164.43  800-1,500 

แมกนีเซียม (มก./กก.) 28.00 25.04 35.40  11.97 23.27 28.88  188.7 119.48 195.45  250-450 

ที่มา: 1/Modified from Soil and Plant Analysis Agronomy Handbook Midwest Laboratories  
2/กรรมวิธีท่ี 1 การใส่ปุ๋ยตามทีเ่กษตรกรปฏิบัติ, กรรมวิธีท่ี 2 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช และกรรมวิธีที่ 3 การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าลักษณะเนื้อดิน 
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ตารางที่ 2 ความเข้มข้นของธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุในตัวอย่างใบทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปี 2561-2562 

ธาตุอาหาร ความเข้มข้นธาตุอาหาร 2561  ความเข้มข้นธาตุอาหาร 2562 ความเข้มข้นมาตรฐาน1/ 

  กรรมวิธีท่ี 12/ กรรมวิธีท่ี 22/ กรรมวิธีท่ี 32/  กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 2 กรรมวิธีท่ี 3   

ไนโตรเจน (%) 2.19 2.18 2.46  2.05 2.16 2.21 2.0-2.4 

ฟอสฟอรัส (%) 0.20 0.20 0.22  0.23 0.23 0.23 0.15-0.25 

โพแทสเซียม (%) 2.14 1.97 2.58  2.28 2.28 2.26 1.5-2.5 

แคลเซียม (%) 0.70 0.83 0.81  0.91 1.11 0.91 1.7-2.5 

แมกนีเซียม (%) 0.26 0.27 0.31  0.30 0.30 0.30 0.25-0.50 

ซัลเฟอร์ (%) 0.12 0.11 0.15  0.10 0.12 0.11 
 

เหล็ก (มก./กก.) 86 48 32  35 54 42 40-120 

แมงกานีส (มก./กก.) 34 49 81  56 75 124 50-120 

สังกะส ี(มก./กก.) 19 19 24  21 21 22 15-30 

ทองแดง (มก./กก.) 11 17 22  7 7 9 - 

โบรอน (มก./กก.) 21 21 21  21 25 22 - 

ที่มา: 1/สุมิตรา และคณะ (2544) 
2/กรรมวิธีท่ี 1 การใส่ปุ๋ยตามทีเ่กษตรกรปฏิบัต,ิ กรรมวิธีท่ี 2 การใสปุ่๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินและพืช และกรรมวิธีท่ี 3 การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าลักษณะเนื้อดิน 
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8.3 องค์ประกอบของผลผลิต 
การใส่ปุ๋ยทั้ง 3 กรรมวิธี มีน้ าหนักผลไม่แตกต่างกันทางสถิติทั้ง 2 ฤดูกาลผลิต โดยการใส่ปุ๋ยตาม

ค่าวิเคราะห์ดินและพืชมีแนวโน้มให้น้ าหนักผลสูงสุดในฤดูกาลผลิต 2561 คือ 3.36 กิโลกรัมต่อผล รองลงมา
คือการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ  มีน้ าหนักผล 2.85 กิโลกรัมต่อผล และการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของ
ลักษณะเนื้อดินมีน้ าหนักผลต่ าสุด 2.28 กิโลกรัมต่อผล ในฤดูกาลผลิต 2562 การใส่ปุ๋ยตามท่ีเกษตรกรปฏิบัติมี
แนวโน้มให้น้ าหนักผลสูงสุด รองลงมาคือการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช ขณะที่การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า
ของลักษณะเนื้อดินยังคงให้น้ าหนักผลต่ าสุด (ตารางท่ี 3 และ 4) 

จากการประเมินองค์ประกอบของผลผลิต พบว่า ในฤดูกาลผลิต 2561 การใส่ปุ๋ยกรรมวิธีต่างๆ ให้
น้ าหนักเปลือกของผลทุเรียนความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชมีน้ าหนัก
เปลือกสูงสุด 2,148.22 กรัมต่อผล รองลงมาคือการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติมีน้ าหนักเปลือก  1,901.00 
กรัมต่อผล ส่วนการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดินมีน้ าหนักเปลือกต่ าสุด 1,342.11 กรัมต่อผล ส่วน
น้ าหนักเนื้อ เมล็ดและขั้วผลพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ส าหรับฤดูกาลผลิต 2562 การใส่ปุ๋ยทั้ง 3 
กรรมวิธี มีองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่ น้ าหนักเปลือก เนื้อ เมล็ดและขั้วผล ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตาราง
ที ่3 และ 4) 

 
8.4 ปริมาณผลผลิต 

การใส่ปุ๋ยทั้ง 3 กรรมวิธี ให้ปริมาณผลผลิตแตกต่างกันทางสถิติ ในฤดูกาลผลิต 2561 การใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชมีปริมาณผลผลิตสูงที่สุด 177.55 กิโลกรัมต่อต้น รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยตามที่
เกษตรกรปฏิบัติมีปริมาณผลผลิต 143.11 กิโลกรัมต่อต้น ส่วนการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดินมี
ปริมาณผลผลิตต่ าสุด 101.60 กิโลกรัมต่อต้น ในฤดูกาลผลิต 2562 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชและ
การใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมจากฤดูกาลผลิต 2561 ขณะที่การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า
ของลักษณะเนื้อดินมีปริมาณผลผลิตลดลง โดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชยังคงมีปริมาณผลผลิต
สูงสุด 195.42 กิโลกรัมต่อต้น รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ 163.38 กิโลกรัมต่อต้น และการ
ใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดินมีปริมาณผลผลิตต่ าสุด 93.30 กิโลกรัมต่อต้น (ตารางท่ี 3 และ 4) 

 
8.5 คุณภาพผลผลิต 

การใส่ปุ๋ยทั้ง 3 กรรมวิธี ให้คุณภาพผลผลิต ได้แก่ สัดส่วนที่บริโภคได้และความหนาเนื้อ ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ในฤดูกาลผลิต 2561 และ 2562 การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดินมีแนวโน้ม
ให้สัดส่วนที่บริโภคได้สูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติและการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช ในส่วน
ของความหนาเนื้อ พบว่า ในฤดูกาลผลิต 2561 การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดินมีแนวโน้มให้ความ
หนาเนื้อสูงสุด 21.82 มิลลิเมตร รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชและการใส่ปุ๋ยตามที่
เกษตรกรปฏิบัติมีความหนาเนื้อ 19.75 และ 18.30 มิลลิเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 3) ส่วนในฤดูการผลิต 
2562 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชมีแนวโน้มให้ความหนาเนื้อสูงสุด  รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยตาม
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ค าแนะน าของลักษณะเนื้อดินและการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติมีความหนาเนื้อ 17.75 17.17 และ 17.00 
มิลลิเมตร ตามล าดับ ส าหรับปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (TSS) พบว่า ในฤดูกาลผลิต 2561 การใส่ปุ๋ยทั้ง 3 
กรรมวิธี มีปริมาณ TSS แตกต่างกันทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติมีปริมาณ TSS สูงสุด 22.07 
oBrix รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชและการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดิน  มี
ปริมาณ TSS 21.23 และ 18.70 ตามล าดับ ขณะที่ฤดูการผลิต 2562 การใส่ปุ๋ยทั้ง 3 กรรมวิธี มีปริมาณ TSS 
ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ(ตารางท่ี 3 และ 4) 

 
8.6 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 ประเมินผลตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พบว่า การใส่ปุ๋ยตาม
ค าแนะน าของลักษณะเนื้อดินมีค่าใช้จ่ายปุ๋ยน้อยที่สุดทั้ง 2 ฤดูกาลผลิต รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินและพืช ขณะที่การใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติมีค่าใช้จ่ายปุ๋ยสูงที่สุด แต่เมื่อพิจารณาผลตอบแทน
ที่ได้รับ พบว่า การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชให้ผลตอบแทนสูงที่สุด  ในฤดูกาลผลิต 2561 ให้
ผลตอบแทน 13,121.22 และฤดูกาลผลิต 2562 ให้ผลตอบแทน 15,092.07 บาทต่อต้น รวมทั้งให้ปริมาณ
ผลผลิตสูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติและการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดิน จากการทดลอง
นี้กล่าวได้ว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชเป็นกรรมวิธีที่เหมาะสมเนื่องจากให้ปริมาณผลผลิตและ
ผลตอบแทนสูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดินเฉลี่ย 47 เปอร์เซ็นต์ และ 40 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ พบว่า การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและ
พืชสามารถลดต้นทุนปุ๋ยได้เฉลี่ย 12 เปอร์เซ็นต์ และได้รับผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 14 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3 
และ 4) 
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ตารางที่ 3 การประเมินองค์ประกอบผลผลิต ปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ให้ปุ๋ยอัตราต่างกัน 3 กรรมวิธี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ฤดูกาลผลิต 2561 

กรรมวิธีทดลอง น้ าหนักผลสด น้ าหนักเปลือก น้ าหนักเนื้อ น้ าหนักเมลด็ น้ าหนักขั้ว สัดส่วนท่ีบริโภคได ้ ความหนาเนื้อ TSS ปริมาณผลผลิต ค่าใช้จ่ายปุ๋ย รายได้/ต้น 

  (กก.) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (%) (มม.) (oBrix) (กิโลกรัม/ต้น) (บาท/ต้น) (บาท) 

กรรมวิธีท่ี 11/ 2.85 1,901.00 ab 931.50 139.93 23.67 31.49 18.30 22.07 a 143.11 ab 119.14 10,733.25 

กรรมวิธีท่ี 21/ 3.36 2,148.22 a 1037.27 136.02 21.40 30.49 19.75 21.23 ab 177.55 a 105.35 13,316.25 

กรรมวิธีท่ี 31/ 2.28 1,342.11 b 881.89 108.80 16.00 37.66 21.82 18.70 b 101.60 b 103.25 7,620.00 

F-test ns * ns ns ns ns ns * * – – 

C.V.(%) 32.73 36.54 35.98 41.26 30.01 17.47 23.28 13.04 35.93 – – 

หมายเหตุ 1/กรรมวิธีท่ี 1 การใส่ปุย๋ตามทีเ่กษตรกรปฏิบัต,ิ กรรมวิธทีี่ 2 การใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินและพืช และกรรมวิธีท่ี 3 การใส่ปุย๋ตามค าแนะน าลักษณะเนื้อดิน 
 
ตารางที่ 4 การประเมินองค์ประกอบผลผลิต ปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ให้ปุ๋ยอัตราต่างกัน 3 กรรมวิธี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ฤดูกาลผลิต 2562 

กรรมวิธีทดลอง น้ าหนักผลสด น้ าหนักเปลือก น้ าหนักเนื้อ น้ าหนักเมลด็ น้ าหนักขั้ว สัดส่วนท่ีบริโภคได ้ ความหนาเนื้อ TSS ปริมาณผลผลิต ค่าใช้จ่ายปุ๋ย รายได้/ต้น 

  (กก.) กรัม กรัม กรัม (กรัม) (%) (มม.) (oBrix)  (กิโลกรัม/ต้น) (บาท/ต้น) (บาท) 

กรรมวิธีท่ี 11/ 3.12 1,917.50 1,047.33 131.25 26.05 34.20 17.00 22.15 163.38 a 126.53 13,887.30 

กรรมวิธีท่ี 21/ 2.83 1,710.83 955.95 141.43 24.40 33.40 17.75 23.15 195.42 a 112.14 16,610.70 

กรรมวิธีท่ี 31/ 2.71 1,600.50 961.97 126.80 24.33 35.30 17.17 23.75 93.30 b 110.07 7,930.50 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns * – – 

C.V.(%) 27.86 20.27 28.27 21.44 38.01 15.95 23.51 11.26 21.51 – – 

หมายเหตุ 1/กรรมวิธีท่ี 1 การใส่ปุย๋ตามทีเ่กษตรกรปฏิบัต,ิ กรรมวิธทีี่ 2 การใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินและพืช และกรรมวิธีท่ี 3 การใส่ปุย๋ตามค าแนะน าลักษณะเนื้อดิน 
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช (845-315-1,315 กรัม N-P2O5-K2O/ต้น/ปี) เป็นกรรมวิธีที่

เหมาะสมส าหรับอายุประมาณ 8-10 ปี ที่ปลูกในดินเหนียวปนทราย โดยปริมาณปุ๋ยที่ให้ไม่ส่งผลกระทบต่อ
องค์ประกอบและคุณภาพของผลผลิต อีกทั้งยังให้ปริมาณผลผลิตสูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ เฉลี่ย 
21 เปอร์เซ็นต์ สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายปุ๋ยได้เฉลี่ย 12 เปอร์เซ็นต์ และได้รับผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 14 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในแปลงทุเรียนหมอนทองในแหล่งผลิต
ภาคตะวันออกที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายเพ่ือเป็นแนวทางการจัดการปุ๋ยที่สอดคล้องกับความอุดม
สมบูรณ์ของดินโดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งชุดข้อมูลที่ได้จากการทดลองนี้สามารถ
น าไปช้พัฒนาระบบค าแนะน าการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพันธุ์และแหล่งปลูกในเชิงการค้าได้ 
 
11. ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณ คุณยศพล ผลาผล และคุณเรณุกา ประสงค์ดี เจ้าของสวนทุเรียนที่เอ้ือเฟ้ือสถานที่ในการ
ท าการทดลอง 
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