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ภาพแผนภูมิที่ 2.3.5   ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินท่ีบ่มในระยะเวลา 28 วนั 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      66 

ภาพแผนภูมิที่ 2.3.6   ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินท่ีบ่มในระยะเวลา 35 วนั 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      66 

ภาพแผนภูมิที่ 2.3.7   ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินท่ีบ่มในระยะเวลา 42 วนั 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      67 

ภาพแผนภูมิที่ 2.4.1   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 1 วนั 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      70 

ภาพแผนภูมิที่ 2.4.2   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 7 วนั 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      70 

ภาพแผนภูมิที่ 2.4.3   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 14 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      71 

ภาพแผนภูมิที่ 2.4.4   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 21 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      71 

ภาพแผนภูมิที่ 2.4.5   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 28 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      72 

ภาพแผนภูมิที่ 2.4.6   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 35 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      72 
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ภาพแผนภูมิที่ 2.4.7   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 42 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      73 

ภาพแผนภูมิที่ 2.4.8   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 49 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      73 

ภาพแผนภูมิที่ 2.4.9  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 54 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      74 

ภาพแผนภูมิที่ 2.4.10  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 63 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      74 

ภาพแผนภูมิที่ 2.5.1   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 1 วนั 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      75 

ภาพแผนภูมิที่ 2.5.2   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 3 วนั 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      76 

ภาพแผนภูมิที่ 2.5.3   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 7 วนั 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      76 

ภาพแผนภูมิที่ 2.5.4   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 14 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      77 

ภาพแผนภูมิที่ 2.5.5   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 21 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      77 

ภาพแผนภูมิที่ 2.5.6  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 28 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      78 

ภาพแผนภูมิที่ 2.5.7   ปริมาณโพแทสเซียมทีส่กัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 35 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      78 

ภาพแผนภูมิที่ 2.5.8   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 42 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      79 

ภาพแผนภูมิที่ 2.5.9   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 49 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      79 

ภาพแผนภูมิที่ 2.5.10   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 56 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      80 

ภาพแผนภูมิที่ 2.6.1   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 14 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      81 
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ภาพแผนภูมิที่ 2.6.2   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 21 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      81 

ภาพแผนภูมิที่ 2.6.3  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 28 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      82 

ภาพแผนภูมิที่ 2.6.4   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 35 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      82 

ภาพแผนภูมิที่ 2.6.5   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 42 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      83 

ภาพแผนภูมิที่ 2.6.6   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 49 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      83 

ภาพแผนภูมิที่ 2.6.7   ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 56 วัน 
หลังบ่มดิน ( มก./กก.)      84 
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สารบัญภาพภาคผนวก 

           หน้า 

กิจกรรมงานวิจัยที่ 1  การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองท่ีสูญเสียไปกับ 
ผลผลิตทุเรียนพันธุ์การค้าในแหล่งผลิตภาคใต้ตอนบนและภาค
ตะวันออก 

ภาพผนวกท่ี 1.1   เนื้อทุเรียนที่น ามาเตรียมตัวอย่างก่อนท าแห้งด้วยเครื่อง  
Freeze dryer        106 

กิจกรรมงานวิจัยที่ 2 การจัดการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินปลูกทุเรียนโดย 
             การประเมินสมรรถนะของดิน     

ตารางผนวกท่ี 2.1  ผลวิเคราะห์สมบัติบางประการทางเคมีดินกลุ่มชุดดินอ่าวลึก ทุ่งหว้า 
และท่าใหม่         107 

ภาพผนวกท่ี 2.1  หน้าตัดดิน กลุ่มชุดดินอ่าวลึก ในแปลงสวนเกษตรกร อ.สวี จ.ชุมพร  107 
 ภาพผนวกแผนภูมิที่ 2.1 ปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดได้จากดินเฉลี่ยที่บ่มในระยะเวลา 1-42 วัน 

หลังบ่มดิน ( มก./กก.) ชองแปลงทุเรียน อ.สวี จ.ชุมพร  
(ชุดดินอ่าวลึก)       108 

ภาพผนวกแผนภูมิที่ 2.2  ปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดได้จากดินเฉลี่ยที่บ่มในระยะเวลา 1-49 วัน 
หลังบ่มดิน( มก./กก.) ชองแปลงทุเรียน อ.บ้านนาเดิม  
จ.สุราษฏร์ธาน ี(ชุดดินทุ่งหว้า)     108 

ภาพผนวกแผนภูมิที่ 2.3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดได้จากดินเฉลี่ยที่บ่มในระยะเวลา 1-42 วัน 

หลังบ่มดิน   ( มก./กก.) ชองแปลงทุเรียน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี 

(ชุดดินท่าใหม่)       109 
ภาพผนวกแผนภูมิที่ 2.4  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินเฉลี่ยที่บ่มในระยะเวลา 1-63 วัน   

หลังบ่มดิน (มก./กก.) ชองแปลงทุเรียน อ.สวี จ.ชุมพร  109 
ภาพผนวกแผนภูมิที่ 2.5  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินเฉลี่ยที่บ่มในระยะเวลา 1-56 วัน 

  หลังบ่มดิน (มก./กก.) ชองแปลงทุเรียน อ.บ้านนาเดิม  
จ.สุราษฏร์ธาน ี       110 

ภาพผนวกแผนภูมิที่ 2.6  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินเฉลี่ยที่บ่มในระยะเวลา 14-56 วัน 
หลังบ่มดิน (มก./กก.) ชองแปลงทุเรียน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  110 
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กิจกรรมงานวิจัย 3    การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตใน 
แหล่งผลิตภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก 

กิจกรรมงานวิจัย 3    การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตใน 
แหล่งผลิตภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก 

ภาพผนวกท่ี 3.1 ผลผลิตทุเรียนจากการใส่ปุ๋ยอัตราต่างๆ T1= การใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกร
ปฏิบัติ, T2= การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช และT3= การใส่ปุ๋ย 
ตามค าแนะน าลักษณะเนื้อดิน สวนเกษตรกร อ.นาเดิม  
จ.สุราษฏร์ธาน ี       111 

ภาพผนวกท่ี 3.2 ผลผลิตทุเรียนจากการใส่ปุ๋ยอัตราต่างๆ  T1= การใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ, T2= 
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช และT3= การใส่ปุ๋ย 

ตามค าแนะน าลักษณะเนื้อดิน สวนเกษตรกร อ.ท่าใหม่  
จ.จันทบุรี       112 

ภาพผนวกท่ี 3.3   การวางแผนการให้ปุ๋ยเคมีโดยใช้ค่าวิเคราะห์ดินและ 
ผลผลิตพืช       113 

ภาพผนวกท่ี 3.4   การแสดงผลแนวทางการใช้ปุ๋ยตามค่าเคราะห์ดินและพืชส าหรับล าดับ 
ที่1/ 2562 (จัดท าโดย  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  
ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร)  114 
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ค าปรารภ 

การผลิตทุเรียนในประเทศไทยได้พัฒนาเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์  นอกจากการเพ่ิมปริมาณผลผลิต
แล้ว ยังควรค านึงถึงคุณภาพของผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาดอีกด้วย  การจัดการเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนของ
ผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาดนี้ การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพและต้นทุนการผลิต 
ปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินและพืช ที่สามารถวิเคราะห์ได้สะดวก รวดเร็ว น า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการให้ค านะน าการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพได้  โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
ใช้ปุ๋ยทุเรียนในการผลิตเชิงการค้า จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งฐานข้อมูลและรูปแบบค าแนะน าการใช้ปุ๋ยส าหรับ
ทุเรียน เพ่ือปรับปรุงให้ได้ค าแนะน าใหม่ให้ง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยได้ดี
ยิ่งขี้น อย่างไรก็ตามคณะวิจัยคาดหวังว่าผลงานวิจัยนี้  จะมีโอกาสได้น าไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตทุเรียนได้  ซึ่งคณะวิจัยมีความยินดีที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากโครงการวิจัยนี้ให้แก่เกษตรกร และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คณะวิจัยตั้งเป้าหมายไว้ต่อไป  
 

 

 

         (นางปัญจพร เลิศรัตน์)  
หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบ
การใช้ปุ๋ยทุเรียนในการผลิตเชิงการค้า 

มีนาคม  2563 
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กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการใช้ปุ๋ยทุเรียนในการผลิตเชิงการค้า  คงจะส าเร็จลุล่วงไม่ได้ถ้าขาด
การสนับสนุนจากหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก กรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี และศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารที่ได้ให้ค าแนะน าและ
สนับสนุนในการให้ค าเสนอแนะ ในการด าเนินงานวิจัย นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สวนทดลอง ทั้ง
ในแหล่งปลูกภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก และผู้ที่ช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ แต่มิได้เอ่ยนามไว้ซึ่ง
ล้วนแต่มีส่วนส่งเสริมให้โครงการ วิจัยนี้ด าเนินงานจนเป็นผลส าเร็จ ซึ่งคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความ
ร่วมมืออย่างดียิ่งไว้ใน ณ โอกาสนี้ 
 

คณะนักวิจัย  
กันยายน 2563 
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กิจกรรมงานวิจัยที่ 1  การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองท่ีสูญเสียไปกับผลผลิต 

      ทุเรียนพันธุ์การค้าในแหล่งผลิตภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก  
ชื่อผู้วิจัย 

ปัญจพร เลิศรัตน์   
Panjaporn Lertrat 

ปิยะนันท์ วิวัฒน์วิทยา 
Piyanan Wiwatwittaya  

ทิวาพร  ผดุง   
Thiwaporn Phadung 

สุภานันท์  จันทน์ประอบ 
Supanant Chanpra-ob 

ภาณุมาศ โคตรพงศ์ 
Panumas Kotpong 
สาธิดา โพธิ์น้อย  
Sathida Phonoy 

ฤทธิ์  เอ่ียนเล่ง 
Rit  Eanleng 
สมพร  มิตรอวยพร 
Somporn Mitrouyporn 

กิจกรรมงานวิจัยท่ี 2 การจัดการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินปลูกทุเรียนโดยการประเมิน 
        สมรรถนะของดิน 

ชื่อผู้วิจัย 
ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 
Sirilak Kaewsuralikhit 

ปัญจพร  เลิศรัตน์  
Panjaporn Lertrat 

พัชรินทร์  นามวงษ์ 
Patcharin Namwong 

วริศ  แคนคอง 
Warit Khaenkhong 

ณัฐพงศ์  ศรีสมบัติ 
Nuttapong Srisombat 

สาธิดา โพธิ์น้อย 
Sathida Phonoy 

กิจกรรมงานวิจัย 3   การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตในแหล่ง 
ผลิตภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก 

ชื่อผู้วิจัย 
นายณัฐพงศ์  ศรีสมบัติ 
Nuttapong Srisombat 

ทิวาพร ผดุง 
Thiwaporn Phadung 

ปัญจพร  เลิศรัตน์ 
Panjaporn Lertrat 

ภาณุมาศ โคตรพงศ์ 
Panumas Kotpong 

ปิยะนันท์ วิวัฒน์วิทยา 
Piyanan Wiwatwittaya 

วริศ  แคนคอง 
Warit Khaenkhong 

สาธิดา โพธิ์น้อย 
Sathida Phonoy 

อัครชาพรรณ กวางแก้ว 
Ackarachapan Kwangkaew 
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โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการใช้ปุ๋ยทุเรียนในการผลิตเชิงการค้า 

บทคัดย่อ 
การพฒันาระบบการใหค้  าแนะน าการใชปุ้๋ ยตามคา่วิเคราะหด์นิและพืชส าหรบัทเุรียน เพ่ือให้

เกษตรกรสามารถลดการใชปุ้๋ ยเคมีมากเกินความจ าเป็น มีการใชปุ้๋ ยใหเ้หมาะสมตอ่การเจรญิเติบโต 
พฒันาการและผลผลิตทเุรียน และความอดุมสมบรูณข์องดนิ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 6 การทดลอง โดย
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2562 ผลการ
ทดลองสรุปได้ดังนี้ 

การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่สูญเสียไปกับผลผลิตทุเรียนพันธุ์การค้าใน
แหล่งผลิตภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก ได้ด าเนินการทดลองในแปลงทุเรียน สวนเกษตรกร อ.สวี จ.
ชุมพร และสวนเกษตรกร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระหว่างตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2560 น ามาประเมิน
องค์ประกอบธาตุอาหารในผลทุเรียน โดยการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชหลักและธาตุอาหารรอง ในส่วน
ต่างๆของผล คือ เปลือก เนื้อและเมล็ด  เมื่อประเมินองค์ประกอบธาตุอาหารพืชของผลสดทุเรียน 1 กิโลกรัม 
พบว่า องค์ประกอบธาตุอาหารพืชในผลทุเรียนสวนเกษตรกร อ.สวี จ.ชุมพร พบว่า มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม 3.19, 0.45 และ 4.39 กรัมตามล าดับ คิดเป็นปริมาณปุ๋ยที่สูญเสียไปกับผลผลิตเทียบเท่าปุ๋ย 
เป็นสัดส่วนที่ 3:1:5 ของ N-P2O5-K2O  ส่วนผลทุเรียนจากสวนเกษตรกร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พบว่า มี
ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเท่ากับ N 2.19, กรัม P 0.42 กรัม K และ5.37 กรัม คิดเป็น
ปริมาณปุ๋ยที่สูญเสียไปกับผลผลิตเทียบเท่า กับ N 2.19 กรัม P2O5 0.95 กรัม K2O 6.50 กรัม เป็นสัดส่วนปุ๋ย
เท่ากับ 2:1:7 ::ของ N-P2O5-K2O  ส่วนธาตุอาหารรองพบว่า ผลทุเรียนจากแหล่งปลูก อ.สวี จ.ชุมพรมีปริมาณ
ของ Ca,Mg และ S เป็น 0.26, 0.51 and 0.32 กรัมต่อผลสด 1 กิโลกรัม ในขณะที่ผลทุเรียนจากแหล่งปลูก 
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรีมีปริมาณของ Ca,Mg และ S เป็น 0.62, 0.40 and 0.24 กรัม ซึ่งสามารถน าไปเป็นข้อมูล
เฉพาะของทุเรียนพันธุ์หมอนทองในการชดเชยธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่สูญเสียไปกับผลผลิต
ทุเรียนเก็บเก่ียว และการจัดการปุ๋ยให้เหมาะสมต่อปริมาณผลผลิตการผลิตทุเรียนได้ต่อไป 
 การจัดการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินปลูกทุเรียนโดยการประเมินสมรรถนะของดิน ได้ท าการ 
ประเมินสัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดิน โดยส ารวจและเลือกสวนทดลองตัวแทน
ในพ้ืนที่แหล่งผลิตภาคใต้ตอนบน.และภาคตะวันออก รวม 3 แห่ง คือ 1. สวนเกษตร อ.สวี จ.ชุมพร เป็นชุดดิน
อ่าวลึก 2. สวนเกษตร อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นชุดดินทุ่งหว้า และ 3 .สวนเกษตร อ.ท่าใหม่ จ.
จันทบุรี เป็นชุดดินท่าใหม่  ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างดินบริเวณใต้ทรงพุ่มที่ระดับความลึกดิน 3 ระดับ คือ 0-15 
15-30 และ 30-45 ซม. ต้นละ 4 จุด รอบทรงพุ่ม  โดยเติมสารละลายโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตความ
เข้มข้น 0 15 30 60 120 240 480 และ 960 มก.P/กก. น ามาบ่มในห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 1 7 14 21 
28 35 42 และ 49 วันตามวิธีการที่ก าหนด วิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดได้จากดินแปลงทุเรียน เพ่ือ
หาสัมประสิทธ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดิน พบว่า ค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิการ
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ปลดปล่อยฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.6082  0.8103 และ 0.6969 ตามล าดับ ดังนั้นจึงมีค่าการดูดซับเฉลี่ยของ
ฟอสฟอรัสในดิน 39.18, 18.97 และ 43.17% ตามล าดับ 

ในท านองเดียวกันได้ท าการประเมินสัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยโพแทสเซียมของดินด้วย 
ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างดินทั้ง3 แห่ง น ามาบ่มในห้องปฏิบัติการโดยเติมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ความ
เข้มข้น 0 50 100 200 400 800 1,600 และ 3,200 มก.K/กก. วิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดิน
แปลงทุเรียนในระยะเวลา 1 7 14 21 28 35 42, 49, 56 และ 63 วันตามวิธีการที่ก าหนด เพื่อหาสัมประสิทธ์
การดูดซับและการปลดปล่อยโพแทสเซียมของดิน พบว่า ค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิการปลดปล่อย
โพแทสเซียม เท่ากับ 0.5146, 0.5377 และ 0.6812 ตามล าดับ ดังนั้นจึงมีค่าการดูดซับเฉลี่ยของโพแทสเซียม
ในดิน 48.54, 46.23 and 31.88% ตามล าดับ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบโปรแกรมค าแนะน าปุ๋ยที่
สอดคล้องต่อสมรรถนะของดินปลูกทุเรียน 

การศึกษาผลตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิต  ในแหล่งผลิตภาคใต้ตอน 
บนและภาคตะวันออก ได้ด าเนินการ 2 แหล่งปลูก ในภาคใต้ตอนบนด าเนินการในแปลงทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 
สวนเกษตรกรต าบล บ้านนา อ าเภอ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี และในแหล่งผลิตภาคตะวันออก อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี ติดต่อกัน 2 ฤดูกาลผลิตโดยจัดท าแผนการใส่ปุ๋ย 3 กรรมวิธี ซึ่งประกอบด้วย (1) การใส่ปุ๋ย
ตามที่เกษตรกรปฏิบัติ (2) การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตพืช และ (3) การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของ
ลักษณะเนื้อดิน ผลการเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพการบริโภคของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จากการให้ปุ๋ย
ทั้ง 3 กรรมวิธีสองแหล่งปลูก มีน้ าหนักผล ผลผลิต คุณภาพการบริโภคและสัดส่วนที่บริโภคได้ไม่แตกต่างทาง
สถิติ ซึ่งจะเห็นว่า กรรมวิธีที่ 2 มีการลดปริมาณการให้ปุ๋ยเคมีในอัตราการประเมินตามค่าวิเคราะห์ดินและ
ผลผลิตพืช ยังคงให้ผลผลิตและคุณภาพการบริโภคได้ดีไม่แตกต่างจากการให้ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ ทั้งนี้
จากการลดปริมาณปุ๋ยเคมีลง ท าให้มีค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมีลดลงได้อีกเฉลี่ยร้อยละ 12 -18 และมีอัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนมากกว่ากรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตามอัตราที่เกษตรกรปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 12-16  

จากนั้นแล้วจึงได้น าข้อมูลมาจัดเรียบเรียงฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ด้วย web application DOA 
Durian Fertilizer Guide ล าดับที่ 1/2562 ที่สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โปรแกรมจะ
แสดงผลเป็นอัตราปุ๋ยที่ควรใส่ให้ทราบ สามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือให้ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยส าหรับทุเรียน 
ประกอบการบริการทางวิชาการดินและปุ๋ย เพ่ือเป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถวางแผนการใช้ปุ๋ยได้สะดวก 
รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของพืช และความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ดียิ่งขึ้น 
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Abstract 

 The development of fertilizer recommendation system based on soil analysis and 
nutrient removal for durian has been initiated to assist farmers in applying fertilizers at the 
quantity necessary for development of growth and yield as well as to provide sustainable 
soil fertility, It was composed with 6 experiments and investigated in various farmer 
experimental trial  of The upper sounthern and eastern region of Thailand as follows: 

Determination on nutrient loss due to yield harvest of durian var. Monthong in Upper 
Southern and Eastern region was carried out durian fruits analysis to quantify the nutrient 
contents of Monthong durian cultivars were collected from farmer orchard Sawei, Chumporn 
province and Tha Mai District, Chanthaburi 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 of Sawei, Chumporn orchard 
contains nitrogen, phosphorus and potassium at 3.19, 0.45 and 4.39 gram of N-P-K, which 
complied to 3:1:5 of  N-P2O5-K2O ratio. And durian fruit of Tha Mai District, Chanthaburi 
orchard also contains nitrogen, phosphorus and potassium at 2.19, 0.42 and 6.50 gram, while 
the ratio of N-P2O5-K2O was 2:1:7 in respectively. As which the amount of Ca Mg and S 
removed with yield was 0.26, 0.51 and 0.32 gram of one kilogram fresh durian fruit from 
Sawei, Chumporn orchrd  whilst it taken 0.62, 0.40 and 0.24 gram of Ca Mg and S by durian 
fruit from Tha Mai District, Chanthaburi orchard. 

Estimating buffer coefficients for the phosphorus and potassium management on 
durian production has been studied on selected from difference three durian locations 
emphasis on Location 1) Chumporn Province (North southern : Ao Luek series: Ak ; Very-
fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiudoxs) Location 2 Surat Thani Province (North 
southern : Thung Wa series: Tg; Coarse-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic 
Paleudults ) and Location 3 Chanthaburi Province (Eastern : Tha Mai series: Ti; Fine, 
kaolinitic, isohyperthermic Typic Hapludox). Top soil samples (0- 45 cm) were collected from 
each soil to represent each of the soil under different management practices. Added 
potassium dihydrogenphosphate solutions to soil samples at rate 0 15 30 60 120 240 480 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphorus
https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium
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and 960 mg.P/kg. The soil samples were then analyzed for the extracted Bray II 
phosphorus values against amounts of phosphorus added to soil for 1, 7, 14, 21, 28, 35, 42 
and 49 days at a room temperature incubations. The results from sorption revealed that 
buffer coefficients for phosphorus were 0.6082 0.8103 and 0.6969 respectively. Therefore, 
phosphorus from three durian orchard represent as: Ao Luek series: Ak ; Thung Wa series: 
Tg; Tha Mai series: Ti; have been absorped 39.18, 18.97 and 43.17% respectively. This may 
because the phosphorus applied is not available for durian uptake. Moreover, some areas 
soils are over supplied with phosphorus which is expensive to the farmer.. 

As which the potassium sorption also determination by added potassium chloride 
solutions to soil samples at rate 0 50 100 200 400 800 1,600 and 3,200 mg.K/kg. The soil 
samples were then analyzed for the extracted potassium values against amounts of 
potassium added to soil for 1 , 7 , 1 4 , 2 1 , 2 8 , 3 5 , 42 4 9  5 6  and 6 3  days at a room 
temperature incubations. The results from sorption showed that buffe r coeffic ien ts fo r 
potassium were 0.5 1 46 , 0 .5377  and 0.6812 respectively. So these results revealed that 
potassium from three durian orchard represent as: Ao Luek series: Ak ; Thung Wa series: 
Tg Tha Mai series: Ti; have been  ab sorped  48.54 , 46 .23 and 31 .88%  respectively.. 
Moreover, patassum buffer coefficients will be taken to nutrient management guideline for 
the optimizing durian potash fertilizer recommendation in as well.. 

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 farmer’s durian orchard of the 
upper southern region; Ban Na Subdistrict, Ban Na Doem District, Surat Thani and Eastern 
Region; Tha Mai District Chanthaburi  which assessed during two consecutive crop season of 
2017 and 2018. The experimental trial with the three fertilizer applicatins were established: 
(1) a farmer practice ’s fertilizer rate (2) a fertilizer rate based on soil and yield analysis and 
(3) a fertilizer rate based on classified soil texture Results showed that yield and 
consumption quality of Monthong durian obtained from fertilizer application of all three 
fertilizer treatments were not statistically different in average. Over two seasonal crops, not 
only the amount of fertilizers were reduced according to soil and yield analysis values but 
the cost of fertilizers was also reduced lower than that of farmer’s rate at an average around 
12-18%, whereas both treatments statistically promoted no difference in yield and 
consumption quality. Moreover, a proportion of economic return to fertilizer expenses of 
this fertilizer rate was higher than that of farmer’s rate by 12-16 % in comparatively. 
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Therefore, experiment database were organized and managed through computerized 

system, a web appliation, has been operated for data input and output to launch a 
technical service of soil and fertilizer recommendation. Durian farmers can appropriately 
fertilizer their durian tree that is more suitable for requirements and yield productivity of 
durian. 

 
Key words: Durian, Durio zibethinus Merr.,  fertilizer recommendation,computer database, 
fertilizer recommendation 
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บทน า 

1.ความส าคัญและที่มาของโครงการวิจัย 

ทุเรียน เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญ มีแหล่งผลิตในจังหวัด จันทบุรี ชุมพร ระยอง ยะลา และ 

นครศรีธรรมราช ในปี 2555 สามารถส่งออกทุเรียนผลสดได้ 325 ,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ามากถึง 5,790 ล้าน

บาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2556)   เนื่องจากมีผลผลิตได้มาตรฐานที่ดี  แต่โอกาสของสินค้าทุเรียนสู่

ประชาคมอาเซียน ยังมีข้อจ ากัดในด้านต้นทุนการผลิตสูง  แนวทางพัฒนาด้านการผลิตจึงมุ่งเน้น การวิจัย

พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน โดยมีประเทศคู่แข่ง

ส าคัญ คือ เวียดนาม มาเลเซีย และออสเตรเลีย   ซึ่งการจัดการปุ๋ยเป็นปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อต้นทุนการผลิตและ

ศักยภาพการผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ   เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนส่วนใหญ่มีการใส่ปุ๋ยตามวิธีการและ

สูตรปุ๋ ยที่ นิยมปฏิบัติส าหรับ ไม้ผลทั่ วไป  มีการใช้ปุ๋ ย เคมีรวมทุกสูตรเฉลี่ย  7 -13 กก.ต่อต้นต่อปี 

(Subhadrabandhu, 2001) ไม่มีการใส่ปุ๋ยที่เฉพาะเจาะจงต่อพันธุ์และพ้ืนที่ปลูก ซึ่งแม้ว่ากองปฐพีวิทยาจะได้

จัดท าค าแนะน าการใช้ปุ๋ยพืชสวนอย่างมีประสิทธิภาพ.  นั้นแล้วตั้งแต่ปี พศ.2545(กองปฐพีวิทยา,2545) แต่

เนื่องจากสภาพแวดล้อมการผลิตและจุดมุ่งหมายการผลิตเพ่ือเป็นการค้าต้องการผลิตผลที่มีมาตรฐานสูงขึ้น 

การจัดการปัจจัยการผลิตจึงควรพัฒนาให้สอดคล้องต่อการจัดการสวน พันธุ์ปลูกและศักยภาพของดิน  และ

จากการให้บริการวิชาการค าแนะน าการใช้ปุ๋ยทุเรียนของกลุ่มวิจัยเกษตรเคมีและกลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัย

ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พบว่า ในระหว่างปี 2554-2557 ผลวิเคราะห์ดินมีแนวโน้มการสะสมปริมาณ

ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในระดับที่สูงเกินกว่าเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ในขณะที่อินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง

ค่อนข้างต่ า ดังนั้นการใช้ปุ๋ยเคมีที่เกินจ าเป็นและขาดการจัดการดินที่เหมาะสมจึงเป็นข้อจ ากัดในการลด

ค่าใช้จ่ายปุ๋ย และอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในสภาวะแวดล้อมได้  การน าเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอย่างมี

ประสิทธิภาพมาใช้ในการผลิตทุเรียน  ซึ่งนอกจากการประเมินความสูญเสียธาตุอาหารพืชของทุเรียนพันธุ์

การค้าแต่ละสายพันธุ์ในแหล่งปลูกต่างๆแล้ว  การพัฒนาฐานข้อมูลดินในแหล่งผลิตที่มีทั้งข้อจ ากัดและการใช้

ประโยชน์ของธาตุอาหารในดินที่ต่างกัน  ยังคงเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดอัตราและระยะเวลาการใส่ปุ๋ยให้มี

ความสอดคล้องต่อพันธุ์พืชและสภาพแวดล้อมการผลิต  นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางส าคัญในการลดค่าใช้จ่ายการ

ใช้ปุ๋ย  และคงความอุดมสมบูรณ์ของดินไปพร้อมๆกัน    ตลอดจนเป็นแนวทางสนับสนุนการให้บริการข้อมูล

ทางวิชาการการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น   
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โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการใช้ปุ๋ยทุเรียนในการผลิตเชิงการค้า 
มีองค์ประกอบดังนี้ 

 

 
 

2. การทบทวนวรรณกรรม  

 ทุเรียน เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญ มีแหล่งผลิตในจังหวัด จันทบุรี ชุมพร ระยอง  ยะลา และ 
นครศรีธรรมราช  ในปี 2555 สามารถส่งออกทุเรียนผลสดได้ 325 ,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ามากถึง 5,790 ล้าน
บาท  เนื่องจากมีผลผลิตได้มาตรฐานที่ดี  เป็นที่ต้องการของตลาดในอาเซียนและตลาดโลก  แต่อย่างไรก็ดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศผู้ผลิตอ่ืน เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  โอกาสของสินค้าทุเรียนสู่ประชาคม
อาเซียน ยังมีข้อจ ากัดในด้านต้นทุนการผลิตสูง  (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)  
 มาตรฐานสินค้าเกษตร: ทุเรียน มีการตรวจพินิจคุณภาพตามข้อก าหนด เช่น  เป็นทุเรียนทั้งผลที่มีข้ัว
ผล ตรงตามพันธุ์ สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ ไม่มีร่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืช
ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อทุเรียน เมื่อผลทุเรียนสุก ไม่มีความผิดปกติของเนื้อ ได้แก่ แกน เต่าเผา ไส้ซึม 
ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันต้องไม่เกิน 5 เปอร์เซนต์ ของส่วนที่บริโภคได้  ผลทุเรียนที่เป็นพันธุ์ทาง
การค้าทั่วไปต้องมีน้ าหนักต่อผล คือ พันธุ์ชะนี ไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม และไม่มากกว่า 4.5 กิโลกรัมและ 
พันธุ์หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม และไม่มากกว่า 6 กิโลกรัม  (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ, 2556) 

การพัฒนารูปแบบการใช้ปุ๋ย
ทุเรียนในการผลิตเชิงการค้า

การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักและ

อาหารรองท่ีสูญเสียไปกับผลผลิตทุเรียน
พันธุ์การค้าในแหล่งผลิตภาคใต้ตอนบน

และภาคตะวันออก

การจัดการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
ในดินปลูกทุเรียนโดยการประเมิน

สมรรถนะของดิน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยทุเรียน
ตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตในแหล่ง

ผลิตภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก

การจัดท าโปรแกรมค าแนะน าการใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชส าหรับ

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
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ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตพืชที่มีผลโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  ในแต่ละปี
ประเทศไทยต้องน าเข้าปุ๋ยเคมีเป็นจ านวนมากและมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปีคิดเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท โดย
ในปี 2557 ประเทศไทยน าเข้าปุ๋ยเคมีในปริมาณ  คือ 5.415 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 66,103 ล้านบาท 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) จากแนวโน้มการน าเข้าปุ๋ยเคมีที่เพ่ิมข้ึนทุกปีประกอบกับราคาปุ๋ยเคมีที่แพงขึ้น
ตามความต้องการของตลาดส่งผลให้ต้นทุนการผลิตพืชเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย การจัดการปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงมีความส าคัญในแง่ของการลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินความจ าเป็น  

จากการที่กองเกษตรเคมีและกองปฐพีวิทยาได้ให้บริการวิเคราะห์ดินและค าแนะน าการใช้ปุ๋ยทุเรียน
ให้กับเกษตรกรทั่วไป ในระหว่างปี 2555-2557 จ านวน 44 แปลง พบว่า ดินส่วนใหญ่มีค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัด ปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง  แต่มีแนวโน้มการสะสมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในเกณฑ์ที่สูงมาก ( กรม
วิชาการเกษตร, 2553)  โดยมีค่าเฉลี่ย อินทรียวัตถุ 2.03%, ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 80 ppm และ 
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยน 142 ppm  

การใส่ปุ๋ยเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปนอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์แล้ว ยังอาจ
มีผลท าให้เสียสมดุลของธาตุอาหารและมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช การจัดการปุ๋ยให้เพียงพอกับ
ความต้องการของพืชและให้ปุ๋ยทดแทนเท่ากับปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปในระหว่างการปลูกพืชจึงเป็นวิธีที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย สามารถหลีกเลี่ยงการได้รับธาตุอาหารหลักมากเกินไปจนเกิดภาวะการขาด
แคลนจุลธาตุและช่วยลดปัญหาดินเสื่อมโทรม (Stewart, 2002) สอดคล้องกับ Tisdale et al. (1985) ที่
กล่าวว่า ธาตุอาหารแต่ละชนิดที่พืชได้รับในความเข้มข้นต่างๆ กันจะมีปฏิกิริยาร่วมซึ่งกันและกันท าให้มีผลทั้ง
ในทางส่งเสริมและแข่งขันกัน การให้ธาตุอาหารพืชจึงควรมีการจัดการให้พืชได้รับธาตุอาหารที่มีปริมาณ
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ดีและมีสัดส่วนที่สมดุลต่อกันด้วย  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีการวิเคราะห์พืชมีบทบาทส าคัญต่อการจัดการธาตุอาหารซึ่งเทคนิคการวิเคราะห์
ได้รับการพัฒนามาจากข้อมูลสถานะธาตุอาหาร     และปริมาณความต้องการธาตุอาหารพืช เพ่ือสนับสนุนผล
การวิเคราะห์ดินและพัฒนาการจัดการธาตุอาหารพืชในแต่ละฤดูกาลผลิตได้สะดวก ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 
(Snyder, 1998) การวิเคราะห์ดินแสดงให้ทราบถึงคุณสมบัติดินว่ามีปริมาณธาตุอาหารในรูปที่เป็นประโยชน์
เพียงพอต่อความต้องการของพืชหรือไม่ ส่วนการวิเคราะห์พืชแสดงถึงปริมาณธาตุอาหารที่พืชดูดจากดินมาใช้
ประโยชน์ได้ ซึ่งการประเมินธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผลผลิต (crop removal) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แสดงให้เห็น
ว่าขณะนั้นพืชสามารถดูดธาตุอาหารจากดินมาใช้ได้และมีการสูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิตซึ่งถูกเก็บเก่ียวไป
เท่าใดซึ่งในการเก็บเก่ียวแต่ละครั้งจะมีการสูญเสียธาตุอาหารติดไปกับผลผลิตด้วยเสมอ การวิเคราะห์ธาตุ
อาหารที่อยู่ในส่วน ล าต้น ใบ รากและผลผลิต สามารถใช้เปรียบเทียบความต้องการธาตุอาหารของพืชในแต่ละ
ระยะการเจริญเติบโตซึ่งจะแตกต่างกันไปในพืชแต่ละชนิด (Zublena, 1991)  และ Dizbalis (2002) รายงาน
ว่า การติดตามธาตุอาหารพืชเป็นแนวทางการจัดการปุ๋ยส าหรับเงาะในออสเตรเลีย ช่วยประหยัดปุ๋ยได้ดี   และ
จะได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อมีการน าผลการวิเคราะห์ดินและใบพืชมาเป็นข้อมูลการประเมินร่วมกัน Xiuchong et al. 
(2001) ได้สนับสนุนว่า การชดเชยธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผลผลิตที่ถูกเก็บเกี่ยวในปริมาณ สัดส่วนและ
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ระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้มะม่วงมีผลผลิตและผลตอบแทนการผลิตที่สูงขึ้นได้ Fallihi and Simons (1996) 
รายงานว่า ระดับความเข้มข้นของโพแทสเซียมในใบแอปเปิลมีผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิต เช่น ความแน่น
เนื้อ สีเนื้อ ระยะเวลาในการเก็บรักษา หากมีโพแทสเซียมต่ าจะท าให้มีคุณค่าทางโภชนาการลดลง แต่เนื่องจาก
โพแทสเซียมมีการแข่งขันที่ท าให้มีผลกระทบต่อระดับความเข้มข้นของธาตุอาหารบางชนิด เช่น แมกนีเซียม
และแมงกานีสได้ ดังนั้นการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมมากเกินไป อาจท าให้เสียสมดุลของธาตุอาหารหรือขัดขวางการ
ดูดดึงธาตุอาหารอ่ืนๆโดยเฉพาะแคลเซียมได้ และอาจส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับ
ปริมาณไนโตรเจนในใบที่สูงขึ้นอาจไม่เป็นผลดีต่อพืช เนื่องจากมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตโดยท าให้สี
ผิวของแอปเปิลจางลง   และท าให้โปรตีนและกรดอะมิโนที่จ าเป็นในเมล็ดธัญพืชลดลง  (ยงยุทธ, 2543)    

สุมิตรา และคณะ (2544) ได้ศึกษาการประเมินระดับธาตุอาหารและติดตามการเปลี่ยนแปลงธาตุ
อาหารในทุเรียนพันธุ์หมอนทอง โดยใช้วิธีเก็บตัวอย่างใบที่มีอายุ 5-7 เดือน ที่อยู่ส่วนกลางของช่อใบใน
ต าแหน่งใบที่ 2 หรือ 3 จากปลายยอดของช่อใบ โดยเก็บจากทุกทิศรอบทรงพุ่ม ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี พบว่า 
วิธีการเก็บตัวอย่างใบในต าแหน่งและอายุใบดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารที่ใกล้เคียงกันสามารถน ามา
สร้างค่ามาตรฐานส าหรับทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ดังนี้ N 2.0-2.4% P 0.15-0.25% 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 นอกจากนีย้ังได้มีการศึกษาอิทธิพลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (1,000 1,500 และ 2,000 กรัมต่อต้น) และ
โพแทสเซียม (2,000 และ 3,000  กรัมต่อต้น) ต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของธาตุอาหารและผลผลิตใน
ใบทุเรียน พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมทุกอัตราไม่มีผลต่อความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจนและ
แมกนีเซียมและผลผลิตทุเรียน 

Lim (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 ได้ค่ามาตรฐานธาตุ
อาหารเบื้องต้นในใบทุเรียนของออสเตรเลีย 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 และ B 
33.3-38.5 ppm  ส่วนองค์ประกอบธาตุอาหารในผลทุเรียน พบว่า 27.9 K > 16.1 N >3.26 Mg > 2.72 P > 
1.99 Ca กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ และพบมี K Ca และ Mg สูงในเนื้อผล  และรายงานว่า การเปลี่ยนแปลงของธาตุ
อาหารในใบทเุรียนและธาตุอาหารในดินมีความสัมพันธ์กับการเจริญและพัฒนาในรอบปีของทุเรียน ธาตุ
อาหารหลักและจุลธาตุในใบ (Zn และ B) จะลดลงในระยะติดผลและช่วงที่ผลก าลังพัฒนา ส่วน N P K Ca 
และ Mg ในดินมีแนวโน้มลดลงในช่วงที่ผลิใบใหม่และช่วงที่ผลก าลังพัฒนา ส าหรับ N ในใบจะลดลงเมื่อมีการ
ผลิยอดใหม่ แนวทางการให้ปุ๋ยทุเรียนควรก าหนดตามการเจริญเติบโตและการพัฒนาในรอบปีซึ่งผันแปรตาม
ความต้องการธาตุอาหารพืช ส าหรับการให้ปุ๋ยทุเรียนในพ้ืนที่ปลูกเมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย แนะน าว่า
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ควรให้ปุ๋ยหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ระยะที่ทุเรียนเริ่มผลิยอดใหม่ ช่วงก่อนออกดอกและช่วงที่ผลก าลังพัฒนา 
ซึ่งปริมาณการให้ปุ๋ยควรปรับปีต่อปีตามผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบและปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

ปัญจพรและคณะฯ (2544) ได้ท าการประเมินปริมาณองค์ประกอบธาตุอาหารในผลทุเรียนพันธุ์
หมอนทองเบื้องต้น  ซึ่งสุ่มจากผลทุเรียนจ านวน 16 ผล จาก 1 แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จ.
จันทบุรี พบว่า ผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองผลสด 1 กิโลกรัมมีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
เทียบเท่าปริมาณ 1.85,0.74 และ 5.12 กรัม ตามล าดับ นอกจากนั้น Ganeshamurthy et al. (2011) พบว่า 
ในแต่ละฤดูกาลผลิตพืชสวนมีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมติดไปกับผลผลิตแตกต่างกัน 
Patrick, et.al. (2000) ได้รายงานการศึกษาการประเมินความต้องการธาตุอาหารไนโตรเจนของอัลมอนด์ โดย
วิเคราะห์ปริมาณการดูดดึงธาตุอาหารในส่วนของใบ กิ่ง ราก ล าต้น ในช่วงระยะการเจริญเติบโตและระยะการ
เก็บเก่ียวต่าง ๆ หลายปีติดต่อกัน น าไปเป็นฐานข้อมูลจัดท าโปรแกรมการก าหนดอัตราการให้ปุ๋ยพืชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางท่ีให้ผลดีต่อการปรับปรุงการผลิตไม้ผลเมืองร้อนบางชนิดได้ดีเช่นกัน 

ส าหรับปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมของดินในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ า เนื่องจากดินใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นดินที่มีพัฒนาการสูง ดินที่มีออกไซด์ของเหล็ก อะลูมินั่ม และวัสดุอสัณฐานในดินใน
ปริมาณมาก ดินจึงมีความสามารถในการตรึงฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงแต่ปลดปล่อยฟอสฟอรัสได้น้อย 
(Henry and Smith, 2002) ท าให้เกษตรกรต้องใส่ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในปริมาณมากเพ่ือให้ได้ผลผลิต
ทางการเกษตรสูงขึ้น (Warren, 1994) 
ความต้องการฟอสฟอรัสจ าเป็นต้องค านึงถึงการสูญเสียฟอสฟอรัสจากการดูดใช้ของพืช การสูญเสียจากการ
กษัยการ และการเกิดปฏิกิริยาอย่างช้า ๆ ระหว่างฟอสฟอรัสกับดิน (Onweremadu, 2007) ปัจจัยที่ก าหนด
สถานะของฟอสฟอรัสในดินประกอบไปด้วย ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในสารละลายดิน พลังงานที่ดินดูดยึด
ฟอสฟอรัส ค่าสูงสุดของฟอสฟอรัสที่สามารถดูดยึดได้ในดิน ค่าบัฟเฟอร์ของดินที่ต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้นฟอสฟอรัสในดิน ระดับความสมดุลระหว่างฟอสฟอรัสในสารละลายกับฟอสฟอรัสในรูปของแข็งใน
ดิน และความสัมพันธ์ของทุกปัจจัยที่กล่าวมา (Onweremdu, 2007) ความต้องการฟอสฟอรัสของพืช 
(External P requirement; EPR) คือ ค่าฟอสฟอรัสที่สูงที่สุดในสารละลายดิน ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่า
ฟอสฟอรัสที่ท าให้พืชให้ผลผลิตสูงที่สุด (Maximum yield) หรือที่เรียกว่า ค่าความเข้มข้นวิกฤติ (Critical 
Concentration) (Fox, 1981) ความต้องการฟอสฟอรัสสามารถประเมินได้จากกราฟการดูดยึดฟอสฟอรัส
ของดิน โดยฟอสฟอรัสในสารละลายดินเป็นแหล่งฟอสฟอรัสที่พืชสามารถดูดใช้ได้ทันที (Holford, 1997) 
ความเข้มข้นมาตรฐานของฟอสฟอรัสในสารละลายดินคือ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งถ้าสามารถรักษาระดับของ
ฟอสฟอรัสในสารละลายดินให้อยู่ในระดับนี้ได้จะถือว่าเพียงพอต่อการปลูกพืชทุกชนิด (Beckwith, 1965) 
สมการที่สามารถอธิบายการดูดยึดฟอสฟอรัสในดิน ได้แก่ Langmuir Freundlich Gunary Tempkin และ
อ่ืน ๆ แต่สมการที่ใช้มากและเป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ Langmuir และ Freundlich (  Boschetti et al., 
1998; Dubus and Becquer, 2001) ที่ผ่านมาได้มีนักวิจัยจ านวนมากที่ท าการศึกษาสมการการดูดยึด
ฟอสฟอรัสส าหรับการประเมินและพยากรณ์ความต้องการฟอสฟอรัสของพืช โดยความเข้มข้นของฟอสฟอรัส
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ในสารละลายดินซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมากกับกระบวนการดูดยึดฟอสฟอรัสกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของดิน 
ประกอบด้วย แร่ดินเหนียว ออกไซด์ เหล็กและอะลูมินั่มไฮดรอกไซด์ แคลเซียมคาร์บอเนต และอินทรียวัตถุ 
(Hoseini and Taleshmikaiel, 2013) ส าหรับโพแทสเซียมเป็นธาตุที่แตกต่างจากไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
อย่างมาก เนื่องจาก โพแทสเซียมเป็นธาตุที่ไม่เข้าไปในโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์เหมือนไนโตรเจน 
หรือฟอสฟอรัส แต่โพแทสเซียมจะอยู่ในสารละลายดิน (Solution) หรือ ถูกตรึงโดยการมีพันธะกับประจุลบ
ของพ้ืนที่ผิว (Clay surface) ของแร่ในดิน รูปของโพแทสเซียมในดินนั้นมีความสัมพันธ์เชิงพลวัต โดยรูปของ
โพแทสเซียมในดินประกอบด้วย  โพแทสเซียมในสารละลายดินเป็นโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 
(Kirkman et al., 1994) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้จะถูกดูดยึดที่พ้ืนผิวของแร่ดินเหนียว (Sparks, 2000) 
และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไม่ได้ อยู่ระหว่างช่องระหว่างชั้น หรือรอยแตกของแร่ (Sparks, 2000) ซึ่งเป็น
ต าแหน่งเดียวกับท่ีสามารถดูดยึดไอออน เช่น NH4

+ และ H3O+ เพราะว่าแคตไอออนนี้มีขนาดใกล้เคียงกันกับ
โพแทสเซียม (Goulding, 1987) และ 4. โพแทสเซียมในองค์ประกอบของแร่ในดิน คือ โพแทสเซียมใน
โครงสร้างผลึกของแร่ เช่น ไมกา เฟลด์สปาร์ และหินภูเขาไฟ (Kirkman et.al., 1994) โดยปริมาณของ
โพแทสเซียมในองค์ประกอบของแร่นั้นขึ้นกับองค์ประกอบของวัตถุต้นก าเนิด และระยะพัฒนาการของดิน 
(Sparks และ Huang, 1985) เนื่องจากโพแทสเซียมในรูปนี้อยู่ในโครงสร้างผลึกของแร่ท าให้โพแทสเซียมในรูป
นี้ถูกปลดปล่อยและเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ช้ามาก โดยมักจะขึ้นกับระดับการผุพังของแร่ และขนาดอนุภาค
ของแร่ที่มีโพแทสเซียมที่เป็นองค์ประกอบ โพแทสเซียมจะถูกปลดปล่อยออกมาได้ง่ายขึ้นถ้าแร่มีการผุพัง
รุนแรง และมีอนุภาคขนาดเล็ก (Metson, 1980) โดยอัตราการผุพังของแร่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบ 
และโครงสร้างของแร่ เช่น ไบโอไทต์ และหินภูเขาไฟจะสลายตัวได้ง่ายกว่าเฟลด์สปาร์ เป็นต้น (Steven, 
2010) การศึกษาพลวัตของโพแทสเซียมจ าเป็นต้องค านึงถึงท้ัง 4 รูปของโพแทสเซียมในดิน แต่รูปที่เป็น
ตัวก าหนดพลวัตของโพแเทสเซียมในดินคือ โพแทสเซียมในสารละลายดิน หรือก็คือ โพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์นั่นเอง (Moody และ Bell, 2006) 

การใส่โพแทสเซียมในดินบนอาจจะชะล้างไปในดินล่างได้ ซึ่งการปลูกพืชที่มีระบบรากลึกจะท าให้พืช
สามารถใช้โพแทสเซียมในชั้นดินล่างได้ ดังนั้นพืชจึงไม่ตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยในดินบนเนื่องจากพืชใช้
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตอย่างเพียงพอแล้วในดินล่าง นอกจากนี้รากพืชยังสามารถ
โยกย้ายโพแทสเซียมจากดินบนสู่ดินล่าง (Translocation) ได้อีกด้วย (Gourley, 1999) ในการวิเคราะห์เพ่ือ
หาความต้องการธาตุอาหารพืชในปัจจุบันท าการเก็บตัวอย่างเพียงดินบน แต่ในความจริงแล้ว รากพืชสามารถ
ชอนไชไปในชั้นดินล่างได้ ซึ่งความลึกท่ีรากพืชจะลงไปได้นั้นขึ้นกับ ชนิดพืช เนื้อดิน และโครงสร้างดิน เป็นต้น 
เพ่ือให้การจัดท าค าแนะน าการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงควรค านึงถึงโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ในโซนรากพืชเป็นส าคัญ กล่าวคือถ้าดินล่างมีโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ พืชจะไม่แสดงอาการขาด
โพแทสเซียม หรือก็คือเกษตรกรไม่มีความจ าเป็นต้องใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมให้กับพืชในบริเวณนั้น ซึ่งจะเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายลงไปได้อย่างมาก ทั้งนี้ข้อมูลเรื่องเปลี่ยนแปลงของโพแทสเซียมในดิน และการกระจายตัวของ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในโซนรากพืชของดินในประเทศไทยยังมีน้อย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความส าคัญอย่าง
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ยิ่งต่อการจัดท าค าแนะน าการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมเพ่ือให้สามารถใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึง
มีความจ าเป็นต้องศึกษาสมบัติของดินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโพแทสเซียมในดิน และการกระจาย
ตัวของโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในโซนรากพืชของดินในประเทศไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
อัตราการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่ เหมาะสม เพ่ือจัดท าคู่มือค าแนะน าการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมโดยเชื่อมโยง ข้อมูลดิน ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ ชนิดของพืช และ
ระบบของรากพืชเข้าด้วยกัน 
จากการศึกษาดินในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย พบว่า เป็นดินที่มีพัฒนาการสูง มีการชะล้างสูง ความอุดม
สมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ต่ า จัดเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ าถึงค่อนข้างต่ า  แต่เนื่องจากพ้ืนที่นี้มีสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการผลิตพืช ดังนั้นถ้ามีการจัดการดินอย่างเหมาะสมก็สามารถเพ่ิมผลผลิตพืชได้ (ณัฐ
พร และคณะ, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ ปัญจพร และคณะ 2557 พบว่า การจัดการปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ใบและผลผลิต  แปลงเกษตรกรสหกรณ์นิคมท่าแซะจ ากัด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ในระหว่างปี 2554-
2557 มีแนวโน้มค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมีลดลงประมาณ 12-16  เปอร์เซ็นต์  เปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า
ของสหกรณ์นิคมผู้ปลูกปาล์ม และไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางกิ่งก้าน การให้ผลผลิตและ
ความสมบูรณ์ดินยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตได้ดี  ในท านองเดียวกัน จากการศึกษาประเมิน
อัตราการให้ปุ๋ยเคมีทางระบบการให้น้ าอัตราต่างๆ ได้น าข้อมูลจากการประเมินปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไป
กับผลผลิตเก็บเกี่ยว ร่วมกับผลวิเคราะห์สถานะธาตุอาหารพืชในดินและใบทุเรียนพันธุ์หมอนทอง อ.ขลุง จ.
จันทบุรี เพ่ือก าหนดอัตราการให้ปุ๋ยเคมีทางระบบการให้น้ า  เปรียบเทียบกับการให้ปุ๋ยเคมีแบบเม็ดหว่านทาง
ดินอัตราแนะน าที่เกษตรกรทั่วไปปฏิบัติ พบว่าผลผลิตทุเรียนต่อหน่วยน้ าหนักปุ๋ยที่ใช้  มีค่ามากกว่า และมี
ดัชนีของประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าวิธีการให้ปุ๋ยเคมีแบบเม็ดหว่านทางดินประมาณ 30-40 % โดยไม่ส่งผล
ต่อสถานะของธาตุอาหารพืชหลักในดินและใบทุเรียน  (ปัญจพรและคณะ, 2547)   ดังนั้นการศึกษาการ
ใช้ประโยชน์ผลวิเคราะห์ดินและพืช นับเป็นอีกแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยและประสิทธิภาพ
การผลิตในพ้ืนที่ได้อีกรูปแบบหนึ่ง   

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือศึกษาปริมาณธาตุอาหารพืชหลักและธาตุอาหารรองที่สูญเสียไปกับผลผลิตทุเรียนพันธุ์การค้า
ในแหล่งผลิตต่างๆ 

3.2 เพ่ือศึกษาหาวิธีการจัดการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เหมาะสมในดินปลูกทุเรียนในแหล่งผลิต
ภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก 

3.3 เพ่ือศึกษาผลตอบสนองต่อรูปแบบการใส่ปุ๋ยทุเรียนรูปแบบต่างๆที่มีผลต่อการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนในเชิงการค้า 
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4. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

ทุเรียน เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญ สามารถท ารายได้ให้กับประเทศคิดเป็นมูลค่ามากถึง 5,790 ล้าน
บาท  เนื่องจากมีผลผลิตได้มาตรฐานที่ดี  แต่โอกาสของสินค้าทุเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ยังมีข้อจ ากัดในด้าน
ต้นทุนการผลิตสูง  (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2556)  ปุ๋ยเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตและ
ศักยภาพของผลผลิตทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพ เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนส่วนใหญ่มีการใส่ปุ๋ยตามวิธีการ
และสูตรปุ๋ยที่นิยมปฏิบัติส าหรับไม้ผลทั่วไป  โดยมีการใช้ปุ๋ยเคมีรวมทุกสูตรเฉลี่ย 7-13 กก.ต่อต้นต่อปี 
(Subhadrabandhu, 2001) หรือประเมินเป็นปริมาณการใช้ปุ๋ยส าหรับทุเรียนประมาณ  64,800 ตันต่อปี 
(พ้ืนที่ให้ผลผลิต 2555: 579,790 ไร่. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 

การลดปริมาณการให้ปุ๋ยเคมีเกินความจ าเป็น โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับเกณฑ์การประเมินระดับความ
สมบูรณ์ของดินที่แหมาะสม  และสถานะของธาตุอาหารหลักในต้นพืช (Daniels and Armour, 2000) เพ่ือให้
มีการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างสอดคล้องต่อความต้องการของพืชแต่ละชนิดและสภาพแวดล้อมการผลิต ส่งผลให้คง
ศักยภาพการผลิตได้ยาวนานต่อไป (Zublena, 1991)  เนื่องจากปริมาณธาตุอาหารที่พืชได้รับมีความสัมพันธ์
กับการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิต การทราบปริมาณการใช้ธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและการสร้าง
ผลผลิตพืชเป็นข้อมูลส าคัญที่สามารถน าไปใช้วางแผนการจัดการธาตุอาหารที่ดีให้แก่พืชได้ (Weinbaum et 
al., 1992)   การให้ปุ๋ยทดแทนปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปในแต่ละระยะการเจริญเติบโต ท าให้พืชได้รับ
ธาตุอาหารที่เพียงพอและสามารถพัฒนาฐานข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดรูปแบบการให้ธาตุอาหาร
พืชอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชได้ (Patrick, 2000)  

นอกจากนั้นดินที่ใช้เพาะปลูกในประเทศไทยในแต่ละชุดดินมีศักยภาพ และข้อจ ากัดที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชที่แตกต่างกัน การพัฒนาฐานข้อมูลความต้องการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมของดินเป็น
ข้อมูลที่จ าเป็นในการประเมินความเพียงพอของการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม  จากการ ถูกตรึงด้วย
องค์ประกอบของดิน สภาพความชื้นดิน และระยะเวลา แตกต่างกัน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมจึงเป็น
ประโยชน์ต่อพืชในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน   การใช้ประโยชน์ค่าวิเคราะห์การดูดซับและการปลดปล่อย
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมของแต่ละดิน  จึงน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมให้เพียงพอกับความต้องการของพืช (Hoseini and Taleshmikaiel, 2013)   โดยไม่ใส่ปุ๋ยจน
มากเกินไปจนกระทั่งมีการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ าหรือน้ าใต้ดิน (Daniel et al., 1994; Sharpley et al., 1999) 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตพืช    แล้วยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชน
อีกด้วย 

5. .ขอบเขตของโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยนี้ได้ท าการส ารวจเลือกพ้ืนที่ปลูกทุเรียนพันธุ์การค้าในแหล่งผลิตภาคใต้ตอนบนและภาค
ตะวันออก สุ่มเก็บตัวอย่างผลทุเรียนจากแหล่งผลิต น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุอาหารพืชที่สูญเสียไปกับ
ผลผลิตเก็บเกี่ยว เพ่ือประกอบการประเมินความต้องการธาตุอาหารของทุเรียนพันธุ์การค้าในแหล่งผลิตต่างๆ   
พัฒนาฐานข้อมูลสมบัติของดินปลูกทุเรียนในแหล่งผลิตส าคัญ   โดยการศึกษาสัมประสิทธิ์การดูดใช้และการ
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ปลดปล่อยธาตุอาหารฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  จากการส ารวจ สุ่มเก็บตัวอย่างดินจากขอบเขตแผนที่
ศึกษาที่ก าหนด น าดินมาบ่มในห้องปฏิบัติการ  น ามาหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อย
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมของดิน  เมื่อได้ค่าคาดคะเนการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมตาม
คุณสมบัติเฉพาะของดินแต่ละพ้ืนที่แล้วจึงน ามาประเมินศักยภาพของดินและข้อจ ากัดที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช  ประเมินสหสัมพันธ์ร่วมกับชุดข้อมูลต่างๆ เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลร่วมในการก าหนด
อัตราการใส่ปุ๋ยที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการและคุณภาพผลผลิตทุเรียน ศึกษาแนวทางการจัดการ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินให้เป็นประโยชน์ต่อการให้ผลผลิตทุเรียน จากนั้นท าการศึกษาผลตอบสนอง
ต่อการจัดการปุ๋ยรูปแบบต่างๆ ตามการประเมินผลวิเคราะห์ดิน พืช และผลผลิต ต่อการเจริญเติบโต ปริมาณ
ผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ส าหรับทุเรียนในแหล่งผลิตต่างๆกัน ในภาคใต้ตอนบน 
ภาคตะวันออก เปรียบเทียบดัชนีความแตกต่างและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตทุเรียนในแหล่งผลิต
ต่างๆ ก่อนน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป  
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

กิจกรรมวิจัยท่ี 1.. การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองท่ีสูญเสียไปกับผลผลิตทุเรียน 
   พันธุ์การค้าในแหล่งผลิตภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก  
การทดลองท่ี 1.1 การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่สูญเสียไปกับผลผลิต 

ทุเรียนพันธุ์การค้าในแหล่งผลิตภาคใต้ตอนบน  
วิธีการด าเนินงานทดลอง 
       อุปกรณ์  - 

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

      วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. ท าการส ารวจสุ่มเก็บตัวอย่างผลทุเรียนพันธุ์การค้า  ในพ้ืนที่ปลูก 1  แปลง โดยเลือกสวนทดลองที่มี

อายุต้นโตเต็มที่และให้ผลผลิตแล้ว เลือกตัวแทนต้นทดลองที่มีความสมบูรณ์สม่ าเสมอกัน อายุต้น 12 -15 ปี 
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)  จากก่ิงที่สูงประมาณ 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 าหนิที่เห็น
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เด่นชัดและไม่มีผลกระทบถึงคุณภาพภายในเมื่อผลทุเรียนสุก ไม่มีความผิดปกติของเนื้อ ได้แก่ แกน เต่าเผา ไส้ซึม 

ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันต้องไม่เกิน 5% ของส่วนที่บริโภคได้ พันธุ์หมอนทองควรมีน้ าหนักผลไม่น้อยกว่า 

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

อาหารแห่งชาติ.2556) 

8. วิเคราะห์ธาตุอาหารในผลทุเรียน จากการน าตัวอย่างผลมาชั่งน้ าหนักสด  แล้วท าการแยกส่วนต่างๆ

ของผลผลิต เช่น เปลือก เนื้อ เมล็ด และขั้วผล สุ่มตัวอย่างที่แยกส่วนแล้วน ามาอบให้แห้ง  บดละเอียด ส่วนของ

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 าข้อมูลที่ได้มาประเมินองค์ประกอบธาตุอาหาร

พืชในส่วนต่างๆของผลทุเรียน 

    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  
เวลาและสถานที่ท าการทดลอง 

 เริ่มต้น   ตุลาคม . 2559  สิ้นสุด กันยายน 2560 
สถานที่ท าการทดลอง 

1.   กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 2.   กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  
 3.   สวนทุเรียนเกษตรกร อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
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การทดลองท่ี 1.2 การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่สูญเสียไปกับผลผลิต 

ทุเรียนพนัธุ์การค้าในแหล่งผลิตภาคตะวันออก  
วิธีการด าเนินงานทดลอง 

อุปกรณ ์    
1. ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จ านวน 15 ต้น 
2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน 
3. อุปกรณ์เก็บความหนาแน่นดิน 
4. ตู้อบลมร้อน 
5. เครื่องบดตัวอย่างพืช 
6. เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง (pH meter) 
7. เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้าของดิน (EC meter) 
8. เครื่อง Spectrophotometer 
9. เครื่อง Atomic absorption spectrophotometer 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. คัดเลือกต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จ านวน 15 ต้น จากแปลงของเกษตรกรใน อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี 
2. การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  

เก็บตัวอย่างดินก่อนเริ่มการทดลองที่ระดับความลึก 0-15 15-30 และ 30-45 เซนติเมตร น ามาผึ่งให้
แห้งในที่ร่มเมื่อตัวอย่างดินแห้งแล้ว ท าการแยกเศษพืชและกรวดออก น าตัวอย่างดินไปร่อนผ่านตะแกรงขนาด 
0.5 และ 2 มิลลิเมตร จากนั้นจึงน าไปวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ได้แก่ เนื้อดิน ความเป็นกรด-
ด่าง (pH) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (availabl P) 
โพแทสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้  (exchangeable K, Ca, Mg) ซัลเฟอร์ (S) แมงกานีส 
(Mn) สังกะสี (Zn) เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) และโบรอน (B) 

3. การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบทุเรียน 
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 ใส่ถุงพลาสติกแช่ในกระติกน้ าแข็ง เมื่อมาถึงห้องปฏิบัติการน ามาล้างท าความสะอาดด้วยน้ ากลั่น ผึ่งให้
แห้งแล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส จนน้ าหนักแห้งคงที่ บดตัวอย่างให้ละเอียดเพ่ือน ามาวิเคราะห์
ความเข้มข้นของไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) ซัลเฟอร์ (S) 
เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และโบรอน (B) 

4. การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในผลทุเรียน 
สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทองอายุประมาณ 110-120 วันหลังดอกบาน น ามาชั่ง

น้ าหนักผลแล้วแยกส่วนของเปลือก ขั้วผล เนื้อและเมล็ด น าไปอบที่อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5 
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วัน จนตัวอย่างพืชแห้งและมีน้ าหนักคงที่ หลังจากนั้นบดตัวอย่างพืชให้ละเอียดร่อนผ่านตะแกรงขนาด 40 เมช 
แล้วน าไปวิเคราะห์ความเข้มข้นของไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม 
(Mg) ซัลเฟอร์ (S) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และโบรอน (B) 

การบันทึกข้อมูล 

1. สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ได้แก่ เนื้อดิน ความเป็นกรด -ด่าง (pH) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) 
ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (availabl P) โพแทสเซียม แคลเซียมและ
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (exchangeable K, Ca, Mg) ซัลเฟอร์ (S) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) เหล็ก (Fe) 
ทองแดง (Cu) และโบรอน (B) 

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

3. การประเมินปริมาณธาตุอาหารในใบ เปลือก ขั้วผล เนื้อและเมล็ดทุเรียน 
4. ปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผลผลิตทุเรียน  

เวลาและสถานที่ท าการทดลอง 
เริ่มต้น   ตุลาคม . 2559  สิ้นสุด กันยายน 2560 

สถานที่ท าการทดลอง 
1.   กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

 2.   กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  
 3.   กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บ 

4.  สวนทุเรียนเกษตรกร อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 

กิจกรรมงานวิจัยที่ 2 การจัดการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินปลูกทุเรียนโดยการประเมิน 
   สมรรถนะของดิน 
การทดลองท่ี 2.1   การจัดการฟอสฟอรัสในดินปลูกทุเรียนโดยการประเมินสมรรถนะของดิน 
วิธีการด าเนินงานทดลอง 
 สิ่งที่ใช้ในการทดอง 

1. สวนทุเรียนเกษตรกร ที่มีต้นสมบูรณ์ โตเต็มที่ อายุประมาณ 8-12 ปี จ านวน 15-24 ต้น 
2. อุปกรณ์เจาะดิน และเก็บตัวอย่างดิน 
3. อุปกรณ์ในการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 
4. เครื่องมือแสดงพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

 แบบและวิธีการทดลอง 
กรรมวิธีการทดลอง....ไม่มีเนื่องจากเป็นการส ารวจ 
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วิธีปฏิบัติการทดลอง 

ประกอบด้วยการด าเนินในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม โดยการประเมินค่าการดูดยึดและการ
ปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดินในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการธาตุ
อาหารพืช 

1. การทดลองภาคสนาม 
1.1 การวิเคราะห์พ้ืนที่ในภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก โดยใช้แผนที่สภาพภูมิประเทศมาตรา

ส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร และจ าแนกกลุ่มชุดดินตาม application กลุ่มชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน  
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/62 soilgroup/main 62 soilgroup.htm  จากนั้นท าการ
ตรวจสอบภาคสนามโดยวิธีการส ารวจดินและอุปกรณ์ เครื่องมือศึกษาดินภาคสนาม (Soil Survey Division 
Staff, 1993) 

1.2 รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ เช่น ปริมาณน้ าฝน สภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการ
ดิน ประวัติการใช้ที่ดิน สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป เป็นต้น 

1.3 เก็บตัวอย่างดินโดยเก็บตัวอย่างที่ถูกรบกวนโครงสร้าง โดยเก็บดินในชั้นดินบน ใต้ฐานของชั้น
ดินบนถึงระดับ 60 เซนติเมตร และระดับ 60-100 เซนติเมตร เพ่ือให้ครอบคลุมระดับของรากพืช จากนั้นท า
การเก็บตัวอย่างดินโดยวิธีการวิเคราะห์หน้าตัดดินและเก็บตัวอย่างท่ีไม่ถูกรบกวนโครงสร้างโดยวิธี core  

2. การทดลองในห้องปฏิบัติการ 
2.1 วิเคราะห์สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดิน ได้แก่ เนื้อดิน ความหนาแน่นดินรวม ความเป็น

กรด-ด่าง ความต้องการปูน ค่าการน าไฟฟ้า ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน ปริมาณ

อินทรียวัตถุ (organic matter) ปริมาณธาตุอาหารหลัก และ ธาตุอาหารรอง ตามวิธีการของคณะท างาน

ปรับปรุงมาตรฐานการวิเคราะห์ดินและพืข (2536)  

2.2 สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดิน  
เก็บตัวอย่างดินปลูกทุเรียนในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก มาบ่มในห้องปฏิบัติการหาค่า 

สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดิน โดยชั่งดินขนาด 5 มิลลิเมตร ผสมกับสารละลาย 
KH2PO4 ให้มีความเข้มข้น 0 15 30 60 120 240 480 และ 480 มก.P/กก. โดยรักษาระดับความชื้นดินที่
ความจุความชื้น 60 เปอร์เซ็นต์การอ่ิมตัวด้วยน้ าของดิน ซึ่งเป็นความชื้นที่ใกล้เคียงกับความจุความชื้นในสนาม
ของดิน (field capacity) เป็นความชื้นสูงสุดที่ดินสามารถดูดยึดไว้ได้และเป็นประโยชน์ต่อพืช เป็นระยะเวลา 
1 3 5 7 14 21 28 42 56 63 70 และ 77 วัน เมื่อครบก าหนดเวลาน าตัวอย่างดินมาสกัดด้วยวิธี Bray II แล้ว
วิเคราะห์ปริมาณโดยวิธี colorimetric (Bray and Kurtz, 1945)  

ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสที่ได้คือ ความชันที่ได้จากสมการเส้นถดถอย
ระหว่างปริมาณธาตุอาหารที่สกัดได้กับปริมาณปุ๋ยที่เติมลงไป แล้วน าผลที่ได้ไปหาความสัมพันธ์กับสมบัติของ
ดินที่ส าคัญที่คาดว่ามีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยของดินปลูกทุเรียนในแต่ละพ้ืนที่โดย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุ เมื่อแทนค่าวิเคราะห์สมบัติดินลงไปในตัวแปร ก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง

http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/62%20soilgroup/main%2062%20soilgroup.htm


36 
 

สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยที่ได้จากการคาดคะเนโดยตัวแบบ (predicted BC) กับที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (observed BC) โดยวิธี 1:1 relationship  

การบันทึกข้อมูล 
1 สมบัติดินที่ส าคัญก่อนปลูกทั้งทางด้านเคมีและกายภาพของดินที่ระดับความลึก 0-15,15-30 และ30-

45 เซนติเมตร หา pH, EC, CEC, Total Organic Carbon, OC, Total N, OM, P, K, Ca, Mg, ความหนาแน่น
ดินรวม (BD) และ เนื้อดิน (texture) 

2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสที่วิเคราะห์ด้วยวิธี Bray II  
3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสกับสมบัติของดินก่อนปลูก

ที่ส าคัญ ได้ตัวแบบทางสถิติที่เหมาะสมในการอธิบายความผันแปรของ BC ด้วยสมการถดถอยแบบขั้นตอน 
(stepwise multiple regression) โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์การก าหนดที่ปรับค่า (adjR2) 

4 ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสที่ได้ ประเมินร่วมกับค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือ
ก าหนดเป็นปริมาณปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ต้องใส่ให้กับพืช 
เวลาและสถานที่ท าการทดลอง 

ระยะเวลาการทดลองตุลาคม 2559- กันยายน 2561 
สถานที่ท าการทดลอง 

1. กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
2. แปลงเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพ้ืนที่ศักยภาพการผลิตภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก  

 

การทดลองท่ี 2.2   การจัดการโพแทสเซียมในดินปลูกทุเรียนโดยการประเมินสมรรถนะของดิน 
วิธีการด าเนินงานทดลอง 

 สิ่งที่ใช้ในการทดอง 
1.  สวนทุเรียนเกษตรกร ที่มีต้นสมบูรณ์ โตเต็มที่ อายุประมาณ 8-12 ปี  จ านวน 15-24 ต้น 
2.  อุปกรณ์เจาะดิน และเก็บตัวอย่างดิน 
3. อุปกรณ์ในการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 
4.  เครื่องมือแสดงพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

 แบบและวิธีการทดลอง 
กรรมวิธีการทดลอง....ไม่มีเนื่องจากเป็นการสุ่มส ารวจ 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ประกอบด้วยการด าเนินในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม โดยการประเมินค่าการดูดยึดและการ

ปลดปล่อยโพแทสเซียมของดินในพื้นท่ีภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการธาตุ
อาหารพืช 

1.การทดลองภาคสนาม 
1.1 แบ่งตัวอย่างดินจากแหล่งปลูกต่างๆ ในการทดลองท่ี 2.1 น ามาบ่มดินในห้องฏิบัติการ 

2. การทดลองในห้องปฏิบัติการ 
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2.1 วิเคราะห์สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดิน ได้แก่ เนื้อดิน ความหนาแน่นดินรวม ความเป็น

กรด-ด่าง ความต้องการปูน ค่าการน าไฟฟ้า ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน ปริมาณ

อินทรียวัตถุ (organic matter) ปริมาณธาตุอาหารหลัก และ ธาตุอาหารรอง ตามวิธีการของคณะท างาน

ปรับปรุงมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน (2536)  

2.2 สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยโพแทสเซียมของดิน  
เก็บตัวอย่างดินปลูก มาบ่มในห้องปฏิบัติการ หาค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อย

โพแทสเซียมของดิน ชั่งดินขนาด 5 มิลลิกรัม ผสมกับสารละลายโพแทสเซียม ให้มีความเข้มข้น 0 50 100 
200 400 800 1600 และ 3200 มก.K/กก. โดยรักษาระดับความชื้นดินที่ความจุความชื้น 60 เปอร์เซ็นต์การ
อ่ิมตัวด้วยน้ าของดิน ซึ่งเป็นความชื้นที่ใกล้เคียงกับความจุความชื้นในสนามของดิน เป็นความชื้นสูงสุดที่ดิน
สามารถดูดยึดไว้ได้และเป็นประโยชน์ต่อพืช เป็นระยะเวลา 1 3 5 7 14 21 28 42 56 63 70 และ 77 วัน  
เมื่อครบก าหนดเวลาน าตัวอย่างดินมาสกัดด้วยน้ ายาสกัด NH4OAc pH 7 ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดินและพืช และวิเคราะห์ปริมาณด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer  น าไป
วิเคราะห์หาปริมาณโพแทสเซียมในสารละลาย หาปริมาณโพแทสเซียมที่ดินดูดยึดได้ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับ
และการปลดปล่อยโพแทสเซียมที่ได้คือ ความชันที่ได้จากสมการเส้นถดถอยระหว่างปริมาณธาตุอาหารที่สกัด
ได้กับปริมาณปุ๋ยที่เติมลงไป แล้วน าผลที่ได้ไปหาความสัมพันธ์กับสมบัติของดินที่ส าคัญที่คาดว่ามีผลต่อค่า
สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยของโพแทสเซียมดินปลูกทุเรียนในแต่ละพ้ืนที่โดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ เมื่อแทนค่าวิเคราะห์สมบัติดินลงไปในตัวแปร ก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การดูดซับ
และการปลดปล่อยที่ ได้จากการคาดคะเนโดยตัวแบบ (predicted BC) กับที่ ได้จากการวิเคราะห์ ใน
ห้องปฏิบัติการ (observed BC) โดยวิธี 1:1 relationship  
การบันทึกข้อมูล 

1 สมบัติดินที่ส าคัญทางด้านเคมีบางประการ เช่น pH, EC, OM, P, K, Ca, Mg, ความหนาแน่น
ดินรวม (BD) และ เนื้อดิน (texture) 

2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อย โพแทสเซียมด้วยวิธี 
วิเคราะห์ปริมาณด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer   

3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสกับสมบัติของดิน
ก่อนปลูกที่ส าคัญ ได้ตัวแบบทางสถิติที่เหมาะสมในการอธิบายความผันแปรของ BC ด้วยสมการถดถอยแบบ
ขั้นตอน (stepwise multiple regression) โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์การก าหนดที่ปรับค่า (adjR2) 

4 ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยโพแทสเซียมที่ได้ ประเมินร่วมกับค่าวิเคราะห์ดิน 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดปริมาณปุ๋ยโพแทชที่ต้องใส่ให้กับพืช 
เวลาและสถานที่ท าการทดลอง 

ระยะเวลาการทดลองตุลาคม 2559- กันยายน 2561 
สถานที่ท าการทดลอง 

1. กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
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2. แปลงเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ภาคใต้ตอนบน  และภาคตะวันออก  
 

กิจกรรมงานวิจัยที ่3    การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตในแหล่ง  
        ผลิตภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก 

การทดลองที่ 3.1     การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตในแหล่งผลิต 
       ภาคใต้ตอนบน 

วิธีการด าเนินงานทดลอง 
สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 

 1. ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 
 2. ปุ๋ย 10-0-4 
 3. ปุ๋ย 21-0-0 
 4. ปุ๋ย 9-25-25 
 5. ปุ๋ย 12-12-17 
 6. ปุ๋ย 0-0-50 
 7. สารควบคุมก าจัดศัตรูพืชและโรคพืช 

8. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน ได้แก่ สว่านเจาะดิน (augor) จอบ เสียม ถังพลาสติก ถุงพลาสติกเก็บ
ตัวอย่างดิน ยางรัดถุง 

9. สารเคมีส าหรับวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช 
แบบและวิธีการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design  
ประกอบด้วย 3 กรรมวิธีๆ ละ 7 ซ้ า ดังนี้    

กรรมวิธีที่ 1 การใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ 
    (อัตรา 1480-1110-2240 กรัมของ N-P2O5-K2O ต่อต้นต่อปี) 

กรรมวิธีที่ 2 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช 
    (อัตรา 1240-370-1640 กรัมของ N-P2O5-K2O ต่อต้นต่อปี) 

กรรมวิธีที่ 3 การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าลักษณะเนื้อดิน 
    (อัตรา 1135-1110-1670 กรัมของ N-P2O5-K2O ต่อต้นต่อปี) 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1 คัดเลือกแปลงทดลองของเกษตรกรจ านวน 1 แปลงทดลอง เลือกตัวแทนต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้ว 

อายุประมาณ 15 ปี   
2 สุ่มเก็บตัวอย่างดินแปลงทดลองที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร ก่อนด าเนินการและ

หลังจากเริ่มการทดลอง  สุ่มเก็บตัวอย่างดินพร้อมกับการเก็บตัวอย่างพืช   น ามาวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและ
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กายภาพบางประการในห้องปฏิบัติการ และบันทึกพิกัดต าแหน่งที่เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องวัดพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ 

3 วิเคราะห์สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดิน ได้แก่ เนื้อดิน ความหนาแน่นดินรวม ความเป็นกรด-

ด่าง ความต้องการปูน ค่าการน าไฟฟ้า ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ 

(organic matter) ปริมาณธาตุอาหารหลัก (N, P, K) ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg, S) ตามวิธีการของคณะท างาน

ปรับปรุงมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน กรมวิชาการเกษตร (2536)  

4 ใส่ปุ๋ยเคมีที่ก าหนดไว้ตามกรรมวิธีทดลอง 
การประเมินความต้องการธาตุอาหารและอัตราการใส่ปุ๋ยจากการประเมินระดับความอุด,สมบูรณ์ดิน เพื่อ

เติมเต็มธาตุอาหารในดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมี
การเติมเต็มน้อยกว่าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และพิจารณาร่วมกับ การชดเชยปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสีย
ไปกับผลผลิตจากข้อมูลปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในผล หลังจากนั้นจึง
ประเมินการชดเชยการสูญเสียธาตุอาหารจากการไม่เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก การ
ถูกตรึงไว้ในดิน  การถูกชะล้าง การเปลี่ยนรูปอยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ เป็นต้นดังขั้นตอนในภาพผนวกท่ี 3.3 
จึงท าการให้ปุ๋ยตามกรรมวิธีต่างๆที่ก าหนดไว้ 

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 ของ
ช่อใบใหม่   

6 วิเคราะห์ธาตุอาหารพืช น าตัวอย่างใบทุเรียนมาวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
แคลเซียม แมกนีเซียม ตามวิธีการของคณะท างานปรับปรุงมาตรฐานการวิเคราะห์พืช         กรมวิชาการ
เกษตร (2536) น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าความเข้มข้นมาตรฐานใบทุเรียนของประเทศไทย  
(สุมิตรา, 2544)  

7 ประเมินจ านวน ปริมาณและคุณภาพการบริโภคของผลผลิตทุเรียนที่มีคุณค่าทางการตลาด (มกษ.3-
2556)  

8 ประเมินค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมี และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit cost ratio) (กฤษณ์ คงเจริญ
และคณะ ,2547) 

9 วิเคราะห์ผลทางสถิติ ประมวลผล น าเสนอรายงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
10 ประยุกต์ / พัฒนารูปแบบค าแนะน าการจัดการปุ๋ยให้เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่แหล่งผลิตเพ่ือวาง

แผนการจัดการปุ๋ยให้สอดคล้องต่อการเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาด 
การบันทึกข้อมูล 

1 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพบางประการของตัวอย่างดินก่อนและหลังปลูก เช่น ความ
เป็นกรด-ด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน และ
ธาตุอาหารรองบางชนิด 
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2 ผลวิเคราะห์สถานะของธาตุอาหารพืชในใบพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 
และแมกนีเซียม เป็นต้น  

3 ปริมาณผลผลิตทุเรียนต่อต้น  
4 คุณภาพลักษณะภายนอกและคุณภาพด้านการบริโภค 
5 ค่าใช้จ่ายปุ๋ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
6 ผลวิเคราะห์ทางสถิติ  

เวลาและสถานที่ท าการทดลอง 
   ระยะเวลาการทดลอง ตุลาคม 2560- กันยายน 2562 

สถานที่ท าการทดลอง 
1 กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

 2 กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
3 แปลงเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธานี  

.การทดลองที่ 3.2  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิต 
  ในแหล่งผลิตภาคตะวันออก 

วิธีการด าเนินงานทดลอง 
อุปกรณ์    
1. ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จ านวน 15 ต้น 
2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน  
3. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างพืช  
4. ปุ๋ยเคม ี 
5. ตู้อบลมร้อน 
6. เครื่องบดตัวอย่างพืช 
7. สารเคมีในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช 
8. เครื่องมือวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดิน ได้แก่ เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง (pH meter) 

เครื่องวัดค่าการน าไฟ ฟ้าของดิ น  (EC meter) เครื่อง Spectrophotometer เครื่อง Atomic 
absorption spectrophotometer 

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

1. ด าเนินการทดลองในแปลงทุเรียนพันธุ์หมอนทองของเกษตรกรอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี คัดเลือก
ต้นทีโ่ตเต็มที่อายุประมาณ 8-10 ปี และให้ผลผลิตแล้ว เป็นตัวแทนต้นทดลองที่มีความสมบูรณ์สม่ าเสมอกัน2. 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design ประกอบด้วย 3 กรรมวิธีๆ ละ 5 ซ้ า ดังนี้ 

กรรมวิธีที ่1 การใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ (709-987-1,195 กรัม N-P2O5-K2O/ต้น)  



41 
 

กรรมวิธีที่ 2 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช (845-315-1,315 กรัม N-P2O5-K2O/ต้น) 
กรรมวิธีที่ 3 การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าลักษณะเนื้อดิน (700-525-985 กรัม N-P2O5-K2O/ต้น) 

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

ที่ร่มเมื่อตัวอย่างดินแห้งแล้ว ท าการแยกเศษพืชและกรวดออก น าตัวอย่างดินไปร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.5 และ 
2 มิลลิเมตร จากนั้นจึงน าไปวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินบางประการ ได้แก่ เนื้อดิน โดยวิธี 
hydrometer (คณาจารย์ภาควิชาธรณีศาสตร์, 2550) ความเป็นกรดด่าง (pH) อัตราส่วนดินต่อน้า 1:1 ค่าการนา
ไฟฟ้าของดิน (EC) อัตราส่วนดินต่อน้า 1:1 อินทรียวัตถุ (organic matter; OM) โดยวิธี Walkley and Black 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (available phosphorus; Avail.P) สกัดตัวอย่างดินด้วยสารละลาย Bray II และ
วิเคราะห์ความเข้มข้นของสารละลายด้วยวิธี  colorimetric method โดยวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง 
Spectrophotometer (กลุ่ มงานวิจัย เคมีดิน , 2544) โพแทสเซียม  (exchangeable potassium; Exch.K) 
แ ค ล เซี ย ม  (exchangeable calcium; Exch.Ca) แ ล ะแ ม ก นี เซี ย ม ที่ แ ล ก เป ลี่ ย น ได้  (exchangeable 
magnesium; Exch.Mg) สกัดตัวอย่างดินด้วยสารละลายแอมโมเนียมอะซิเทต (1 M NH4OAc) pH 7 และนา
สารละลายที่สกัดได้ไปวัดเครื่อง Atomic absorption spectrophotometer (AAS) (ทัศนีย์และจงรักษ์, 2542; 
กลุ่มงานวิจัยเคมีดิน, 2544) 

4 ใส่ปุ๋ยเคมีที่ก าหนดไว้ตามกรรมวิธีทดลอง 
การประเมินความต้องการธาตุอาหารและอัตราการใส่ปุ๋ยจากการประเมินระดับความอุด,สมบูรณ์ดิน เพ่ือ

เติมเต็มธาตุอาหารในดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมีการ
เติมเต็มน้อยกว่าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และพิจารณาร่วมกับ การชดเชยปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับ
ผลผลิตจากข้อมูลปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในผล หลังจากนั้นจึงประเมินการ
ชดเชยการสูญเสียธาตุอาหารจากการไม่เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก การถูกตรึงไว้ในดิน  
การถูกชะล้าง การเปลี่ยนรูปอยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ เป็นต้นดังขั้นตอนในภาพผนวกที่ 3.3 จึงท าการให้ปุ๋ยตาม
กรรมวิธีต่างๆที่ก าหนดไว้ 
 5. การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบทุเรียน 

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 ใส่ถุงพลาสติกแช่ในกระติกน้ าแข็ง เมื่อมาถึงห้องปฏิบัติการน ามาล้างท าความสะอาดด้วยน้ ากลั่น ผึ่งให้
แห้งแล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5วัน จนตัวอย่างพืชมีน้าหนักคงท่ี นามาชั่งน้าหนัก
แห้งแล้วประเมินค่าร้อยละมวลแห้งต่อมวลสดแล้วนาไปวิเคราะห์ ความเข้มข้นธาตุอาหาร ได้แก่ ปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen) โดยวิธี Kjeldahl ปริมาณฟอสฟอรัส (total phosphorus) สกัดตัวอย่าง
ด้วยกรดผสมของ HClO4 และ HNO3 ในอัตราส่วน 1:2 และวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารละลายด้วยวิธี 
colorimetric method โดยวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer ปริมาณโพแทสเซียม 
(potassium) แคลเซียม (calcium) และแมกนีเซียม (magnesium) วิเคราะห์ความเข้มข้นของสารละลายด้วยวิธี 
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atomic absorption spectrophotometry (กลุ่มงานวิจัยเคมีดิน , 2544) แล้วน าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ค่าความเขม้ข้นมาตรฐานใบทุเรียนของประเทศไทย (สุมิตรา, 2544) 

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

7. ประเมินค่าใช้จ่ายปุ๋ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
8. วิเคราะห์ผลทางสถิติ ประมวลผล น าเสนอรายงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
9. 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) ซัลเฟอร์ (S) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) เหล็ก (Fe) 
ทองแดง (Cu) และโบรอน (B) 

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 
5. ค่าใช้จ่ายปุ๋ยและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
6. ผลวิเคราะห์ทางสถิติ  

เวลาและสถานที่ท าการทดลอง 
 ตุลาคม 2560 - กันยายน 2562 
สถานที่ท าการทดลอง 

1. กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 2. กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

3. อาคารปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการ    เก็บ
เกี่ยวพืชสวน กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร 

 4. แปลงทุเรียนของเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี 
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ผลการวิจัย 

กิจกรรมวิจัยท่ี 1. การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองท่ีสูญเสียไปกับผลผลิตทุเรียน 
   พันธุ์การค้าในแหล่งผลิตภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก  

แม้ว่ากองปฐพีวิทยาจะได้จัดท าค าแนะน าการใช้ปุ๋ยพืชสวนอย่างมีประสิทธิภาพ.  นั้นแล้วตั้งแต่ปี พศ.
2545(กองปฐพีวิทยา,2545) แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมการผลิตและจุดมุ่งหมายการผลิตเพ่ือเป็นการค้าต้องการ
ผลิตผลที่มีมาตรฐานสูงขึ้น การจัดการปัจจัยการผลิตจึงควรพัฒนาให้สอดคล้องต่อการจัดการสวน พันธุ์ปลูกและ
ศักยภาพของดิน  ดังนั้นจึงได้ด าเนินการประเมินความสูญเสียธาตุอาหารพืชของทุเรียนพันธุ์การค้าแต่ละสายพันธุ์
ในแหล่งปลูกต่างๆ เพ่ือน าไปเป็นฐานข้อมูลจัดท าโปรแกรมการก าหนดอัตราการให้มีความสอดคล้องต่อพันธุ์และ
สภาพแวดล้อมการผลิตทุเรียนได้ดีข้ึน 
การทดลองท่ี 1.1 การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่สูญเสียไปกับผลผลิต 

ทุเรียนพันธุ์การค้าในแหล่งผลิตภาคใต้ตอนบน  
ได้ท าการส ารวจเลือกพ้ืนที่ปลูกทุเรียนพันธุ์การค้าในแหล่งผลิตภาคใต้ตอนบน สุ่มเก็บตัวอย่างผลทุเรียน

จากแหล่งผลิต น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุอาหารพืชที่สูญเสียไปกับผลผลิตเก็บเกี่ยวเพ่ือพัฒนาฐาน ข้อมูล
ประกอบความต้องการธาตุอาหารของทุเรียนพันธุ์การค้าในแหล่งผลิตต่างๆ    

จากการสุ่มเก็บผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองจากสวนเกษตรกร อ.สวี จ.ชุมพร  พิกัดแปลง 47P 0505382 
1140384 ALT 85 m  น าไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชในห้องปฏิบัติการ   เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และธาตุอาหารเสริม ซึ่งผลการวิเคราะห์ดินและปริมาณธาตุอาหารพืชในส่วน
ต่างๆของผล  พบว่า  

1. สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 

จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการ พบว่า แปลงทดลองมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

คือ 47P 505382 1144384 Altitude 85 ม. เป็นชุดดินอ่าวลึก มีเนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย ความหนาแน่นดิน

รวม 1.47กรัม/ลบ.ซม. มีความเป็นกรดปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ดินปานกลางค่อนข้างต่ า  โดยมีปริมาณ

อินทรียวัตถุค่อนข้างต่ า 1.57  เปอร์เซ็นต์  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินต่ า 35 มก./กก. แต่มีปริมาณ

โพแทสเซียมสูงมาก คือ  196 มก./กก. (ดังแสดงในตารางที่ 1.1)  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของพืชแล้ว ยังคงมีปริมาณธาตุอาหารพืชหลักที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตได้ แต่ควรมีการปรับปรุง

และรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ดินด้วยเช่นกัน 

2. ความเข้มข้นของปริมาณธาตุอาหารพืช 

2.1 ความเข้มข้นของปริมาณธาตุอาหารพืชในใบ 
        จากการวิเคราะห์ความเข้มข้นไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และธาตุ

อาหารเสริมในตัวอย่างใบทุเรียน  สวนเกษตรกร อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร   เพ่ือติดตามสถานะของธาตุอาหารใน
ต้นทุเรียนที่ท าการเก็บตัวอย่างทั้ง 15 ต้น พบว่า ความเข้มข้นของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ
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แมกนีเซียมในใบทุเรียน มีระดับความเข้มข้นในเกณฑ์ที่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย  
คือ 2.3, 0.23, 1.81 ,1.20และ 0.67% ตามล าดับ (ดังแสดงในตารางที่ 1.2)  และท านองเดียวกัน ความเข้มข้น
เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดงและโบรอนในใบทุเรียนมีความเข้มข้น เฉลี่ย คือ 33.40, 89.67, 20.27, 15.33 
และ28.27 มก./กก. ตามล าดับและมีระดับความเข้มข้นในเกณฑ์ที่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน   
(ดังแสดงในตารางที่ 1.2) 

2.2..ความเข้มข้นธาตุอาหารพืชในผลผลิตทุเรียน 
ธาตุอาหารพืชหลักทั้งสามชนิด โพแทสเซียมมีความเข้มข้นมากที่สุด ในทุกส่วนของผล  ในเปลือก

และขั้วมีความเข้มข้นสูงสุด มากกว่าในเนื้อผลและเมล็ด โดยมีความเข้มข้นโพแทสเซียม 1.76,1.73 และ 1.35% 
ตามล าดับ (ดังแสดงในตารางที่ 1.3) ธาตุอาหารพืชหลักที่มีความเข้มข้นรองลงมา คือ ไนโตรเจน โดยในส่วนของ
เนื้อผลมีความเข้มข้นของไนโตรเจนสูงสุด คือ 1.5% ในเมล็ดและเปลือกและขั้ว มีความเข้มข้นน้อยกว่า คือ 1.26 
และ 0.86% ตามล าดับ  ส่วนฟอสฟอรัสมีความเข้มข้นในส่วนต่างๆของผลน้อยกว่าโพแทสเซียมและไนโตรเจน
ค่อนข้างมาก โดยมีความเข้มข้นในส่วนของเปลือกและข้ัว เนื้อ และเมล็ดเฉลี่ย 0.21,0.12 และ 0.20% ตามล าดับ 
ในท านองเดียวกันกับความเข้มข้นธาตุอาหารพืชรอง เช่น แคลเซียม และแมกนีเซียมในส่วนของผลมีความเข้มข้น
น้อยกว่าโพแทสเซียม และไนโตรเจนมาก โดยมีความเข้มข้นของแคลเซียมในส่วนของเปลือกและขั้วมากที่สุด 
มากกว่า เนื้อ และเมล็ด คือ  0.19,0.02 และ 0.12% Ca ตามล าดับ 

เช่นเดียวกับความเข้มข้นของแมกนีเซียมที่มีในส่วนของเปลือกและขั้วและเมล็ดมากกว่าในเนื้อผล 
โดยมีความเข้มข้นของแมกนีเซียมเฉลี่ย คือ  0.30,0.30 และ 0.10%Mg แตกต่างจากความเข้มข้นของซัลเฟอร์ 
โดยที่ในส่วนของเนื้อผลมีความเข้มข้นของซัลเฟอร์มากที่สุด ในเมล็ดและเปลือกและขั้วรองลงมา คือ 0.16, 0.13 
และ 0.09 % S ตามล าดับ  นอกจากนั้น พบว่า ความเข้มข้นของธาตุอาหารเสริม เช่น สังกะสี ทองแดง 
และโบรอน โดยlสังกะสีมีความเข้มข้นในส่วนของเมล็ดมากท่ีสุด รองลงมาคือในส่วนของเปลือกและข้ัวและเนื้อผล 
โดยมีค่าเฉลี่ย คือ 23.0,15.0 และ14.0 มก./กก.ของ Zn  ส่วนทองแดงและโบรอน มีความเข้มข้นในส่วนของ
เปลือกและข้ัวมากกว่า 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 (ตารางท่ี 1.3) 

2.3 ปริมาณธาตุอาหารพืชในผลทุเรียนระยะเก็บเกี่ยว 
      จากการประเมินความเข้มข้นธาตุอาหารพืชและสัดส่วนน้ าหนักแห้งของผลทุเรียนแต่ละส่วนแล้ว 
พบว่า ผลทุเรียนมีองค์ประกอบของโพแทสเซียมมากท่ีสุด ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสรองลงมา โดยที่ผลสด
ทุเรียนแต่ละ 1 กิโลกรัมมีไนโตรเจน 3.19 กรัม ฟอสฟอรัส 0.45 กรัม และมีโพแทสเซียม 4.39 กรัม โพแทสเซียม 
4.39 กรัม ดังแสดงในตารางที่ 1.4 ซึ่งประเมินเทียบเท่าปุ๋ย เป็น 3.19-1.03-5.31 N- P2O5 –K2O หรือเป็นสัดส่วน
ของปุ๋ยประมาณ 3:1:5  และในท านองเดียวกัน ได้ท าการประเมินปริมาณธาตุอาหารรองในส่วนของผลทุเรียน
พันธุ์หมอนทอง พบว่า มีปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียมและซัลเฟอร์ เป็น 0.26,0.51 และ 0.32 กรัมต่อผลผลิตสด 
1 กิโลกรัม นอกจากนั้นผลทุเรียนยังมีองค์ประกอบของธาตุอาหารเสริมเช่น สังกะสี ทองแดง และโบรอนอีกด้วย 
เป็นปริมาณ 0.35,0.37 และ 0.32  กรัมต่อผลผลิตสด 1 กิโลกรัม ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1.5 
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   ตารางท่ี 1.1  ผลวิเคราะห์สมบัติบางประการทางเคมีดิน สวนเกษตรกร  อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร    

ธาตุอาหาร ค่าวิเคราะห์ ค่าท่ีเหมาะสม* 
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 
แคลเซียม ( มก. / กก. ) 4,123 800 -1500 
แมกนีเซียม ( มก. / กก. ) 285 250 – 450 

ที่มา :*  Modified from Ankerman, and Large.1988.  

   ตารางท่ี 1.2  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 
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   ตารางท่ี 1.3  ความเข้มข้นธาตุอาหารพืชหลักและธาตุรอง ในส่วนต่างๆของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 

 สวนเกษตรกร อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร    

ธาตุอาหาร เปลือก+ขั้วผล 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 
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 1.4  ปริมาณ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียมและซัลเฟอร์ 
ในผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง สวนเกษตรกร อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 

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 1.5  ปริมาณ สังกะสี ทองแดงและโบรอน ในผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง สวนเกษตรกร  
อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร   (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 
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การทดลองที่ 1.2   การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่สูญเสียไปกับผลผลิตทุเรียนพันธุ์ 
                    การค้าในแหล่งผลิตภาคตะวันออก  

1. สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 

วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดินก่อนการทดลอง พบว่า เนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทราย 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมากอยู่ในช่วง 4.8 ปริมาณอินทรียวัตถุปานกลางค่อนข้างสูง 2.59  
เปอร์เซ็นต์  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินสูงมาก -308 มก./กก. แต่มีปริมาณโพแทสเซียมานกลาง คือ  
97 มก./ มีแคลเซียมและแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ า (ตารางที่ 1.6)ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของพืชแล้ว ยังคงมีปริมาณธาตุอาหารพืชหลักที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตได้ แต่ควรมีการ
ปรับปรุงและรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ดินด้วยเช่นกัน 

2. ความเข้มข้นของปริมาณธาตุอาหารพืช 

2.1 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 ใบทุเรียนพันธุ์หมอนทองมีความเข้มข้นเฉลี่ยของ N สูง
ที่สุด 2.32% รองลงมาคือ K 1.98% Ca 1.71% Mg 0.30% P 0.21% และ S 0.14% ส าหรับความเข้มข้น     
จุลธาตุ พบว่า ใบทุเรียนพันธุ์หมอนทองมีความเข้มข้นเฉลี่ยของ Mn สูงที่สุด 102.60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
รองลงมาคือ Fe 54.60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม B 35.60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม Zn 11.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ 
Cu 6.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งค่าวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบที่ได้พบว่าอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานของ
ธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน (สุมิตรา และคณะ , 2544) ยกเว้น Cu ที่พบว่ามีค่าต่ ากว่า
ช่วงค่ามาตรฐานเล็กน้อย (ตารางท่ี 1.7) 

2.2 ความเข้มข้นของปริมาณธาตุอาหารในเปลือก เนื้อ เมล็ดและขั้วผล 
วิเคราะห์ความเข้มข้นของ N P K Ca Mg S Fe Mn Zn และ Cu ในตัวอย่างเปลือกทุเรียนพันธุ์ 

หมอนทอง พบว่า ส่วนของเปลือกทุเรียนมีความเข้มข้นเฉลี่ยของ K สูงที่สุด 2.49% รองลงมาคือ N 0.58% และ 
Ca 0.43% ขณะที่ P และ Mg มีความเข้มข้นเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ 0.22% และ 0.26% ส่วน S มีความเข้มข้น
เฉลี่ยน้อยที่สุด 0.06% ในส่วนของการวิเคราะห์จุลธาตุ พบว่า เปลือกทุเรียนมีความเข้มข้นเฉลี่ยของ  Fe 19.69 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม Mn 54.66 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม Zn 6.15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม Cu <5.00 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม และ B 9.17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 1.8) 

ในตัวอย่างเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พบว่า เนื้อทุเรียนมีความเข้มข้นเฉลี่ยของ K สูงที่สุด 
1.78% รองลงมาคือ N 1.04% และมีความเข้มข้นเฉลี่ยของ P และ S ใกล้เคียงกัน คือ 0.10% และ 0.11% 
ตามล าดับ ซึ่งในเนื้อทุเรียนมี S สูงเพราะในเนื้อทุเรียนมีสารประกอบอินทรีย์ เช่น thiols, thioethers, ester  
และ sulphides ที่ท าให้ทุเรียนมีกลิ่นรุนแรง (Laohakunjit et al., 2007) ส่วน Ca และ Mg มีความเข้มข้นเฉลี่ย
เท่ากับ 0.07% และ 0.05% ตามล าดับ ส าหรับความเข้มข้นของจุลธาตุ พบว่า เนื้อทุเรียนมีความเข้มข้นเฉลี่ยของ 
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Fe 13.18 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  Mn 3.51 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  Zn 4.89 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  Cu <5.00 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ B 4.52 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 1.8) 

ในตัวอย่างเมล็ดทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พบว่า เมล็ดทุเรียนมีความเข้มข้นเฉลี่ยของ K สูงที่สุด  
1.72% รองลงมาคือ N 1.20% ส่วน P Ca และ Mg มีความเข้มข้นเฉลี่ยใกล้เคียงกัน เท่ากับ 0.25% 0.24% และ 
0.27% ตามล าดับ ส่วน S มีความเข้มข้นเฉลี่ย 0.12 % ส าหรับความเข้มข้นของจุลธาตุ พบว่า เมล็ดทุเรียนมี
ความเข้มข้นเฉลี่ยของ Fe 25.51 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม Mn 27.80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม Zn 13.17 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม Cu <5.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ B 9.36 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 1.8) 

และในตัวอย่างขั้วผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พบว่า ขั้วผลทุเรียนมีความเข้มข้นเฉลี่ยของ K สูง 
ที่สุด 3.62% รองลงมาคือ N 2.80% Ca 1.57% Mg 0.57% P 0.26% และ S 0.06% ส าหรับความเข้มข้นของ
จุลธาตุ พบว่า ขั้วผลทุเรียนมีความเข้มข้นเฉลี่ยของ Fe 42.06 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม Mn 46.39 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม Zn 22.39 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม Cu 7.85 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ B 10.15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
(ตารางท่ี 1.8) 

2.3 การประเมินปริมาณธาตุอาหารในผลผลิต 
น าค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุที่วิเคราะห์ได้จากส่วนของ

เปลือก เนื้อ เมล็ดและข้ัวผลมาค านวณเป็นปริมาณธาตุอาหารโดยน้ าหนักแห้งของผลทุเรียน 1 ผล ดังนี้  
จากการทดลอง พบว่า เปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองมี K มากที่สุด 6.63 กรัมต่อผล รองลงมาคือ N  

1.54 กรัมต่อผล Ca 1.14 กรัมต่อผล Mg 0.68 กรัมต่อผล P 0.59 กรัมต่อผล และ S 0.17 กรัมต่อผล ส าหรับ
ปริมาณจุลธาตุ พบว่า เปลือกทุเรียนมีปริมาณ Fe 5.24 กรัมต่อผล Mn 14.55 กรัมต่อผล Zn 1.64 กรัมต่อผล 
Cu 1.33 กรัมต่อผล และ B 2.44 กรัมต่อผล (ตารางท่ี 1.9) 

ในส่วนของเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทองมี K มากที่สุด 5.47 กรัมต่อผล รองลงมาคือ N 3.19 กรัมต่อ 
ผล S 0.35 กรัมต่อผล P 0.30 กรัมต่อผล Ca 0.22 กรัมต่อผล และ Mg 0.16 กรัมต่อผล ส่วนปริมาณจุลธาตุ 
พบว่า เนื้อทุเรียนมีปริมาณ Fe 4.05 กรัมต่อผล Mn 1.08 กรัมต่อผล Zn 1.50 กรัมต่อผล Cu 1.54 กรัมต่อผล 
และ B 1.39 กรัมต่อผล (ตารางท่ี 1.9) 

ในส่วนของเมล็ดทุเรียนพันธุ์หมอนทองมี K มากที่สุด 0.65 กรัมต่อผล รองลงมาคือ N 0.45 กรัมต่อ 
ผล Mg 0.10 กรัมต่อผล P 0.09 กรัมต่อผล Ca 0.09 กรัมต่อผล และ S 0.04 กรัมต่อผล ส่วนปริมาณจุลธาตุ 
พบว่า เมล็ดทุเรียนมีปริมาณ Fe 0.96 กรัมต่อผล Mn 1.05 กรัมต่อผล Zn 0.50 กรัมต่อผล Cu 0.19 กรัมต่อผล 
และ B 0.35 กรัมต่อผล (ตารางท่ี 1.9) 

และในส่วนของขั้วผลมีองค์ประกอบธาตุอาหารน้อยที่สุดเพราะเป็นส่วนที่น้ าหนักสดและน้ าหนัก 
แห้งน้อยที่สุด พบว่า ขั้วผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองมี K มากที่สุด 0.09 กรัมต่อผล รองลงมาคือ N 0.05 กรัมต่อผล 
Ca 0.04 กรัมต่อผล P 0.01 กรัมต่อผล Mg 0.01 กรัมต่อผล และ S 0.0016 กรัมต่อผล ส่วนปริมาณจุลธาตุ 
พบว่า ขั้วผลทุเรียนมีปริมาณ Fe 0.10 กรัมต่อผล Mn 0.11 กรัมต่อผล Zn 0.05 กรัมต่อผล Cu 0.02 กรัมต่อผล 
และ B 0.02 กรัมต่อผล (ตารางท่ี 1.9) 
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จากการประเมินปริมาณธาตุอาหารในส่วนต่างๆ ของผลทุเรียน พบว่า ส่วนของเปลือก เนื้อ 
เมล็ดและขั้วผล มีปริมาณ K มากที่สุด โดยเฉพาะในส่วนของเปลือกมี K มากกว่า N ประมาณ 4 เท่า เนื่องจาก K 
มีบทบาทส าคัญในการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ าตาลไปสะสมไว้ในผล หากมี K ต่ าจะท าให้คุณภาพของผลไม้ลดลง 
(ยงยุทธ, 2546) ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติของเกษตรกรที่มีการให้ปุ๋ย K กับต้นทุเรียนก่อนการเก็บเกี่ยว โดยจะมี
การใส่ปุ๋ย 0-0-50 ในระหว่างการพัฒนาของผลเพ่ือช่วยปรับปรุงคุณภาพผล (หิรัญ และคณะ, 2541) 

 

2.4 ปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผลผลิต 
จากการทดลองทุเรียนหมอนทอง 1 ผล มีค่าเฉลี่ยปริมาณธาตุอาหารโดยน้ าหนักแห้ง N P K 

Ca Mg และ S เฉลี่ย 5.23 0.99 12.83 1.48 0.95 และ 0.56 กรัมต่อผลโดยน้ าหนักแห้งตามล าดับ  (ตารางที ่
1.9) เมื่อพิจารณาการสูญเสียธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองไปกับผลผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พบว่า ใน
ผลผลิตทุเรียน 1 กิโลกรัมผลสด มีปริมาณ N 2.19 กรัม P 0.42 กรัม K 5.37 กรัม Ca 0.62 กรัม Mg 0.40 กรัม 
และ S 0.23 กรัม (ตารางที่ 1.10) คิดเป็นปริมาณปุ๋ยที่สูญเสียไปกับผลผลิตเทียบเท่ากับ 2.19 -0.95-6.50 กรัม 
ของ N P2O5K2O   และ CaO 0.87 กรัม MgO 0.66 กรัม และ SO4 0.71 กรัม (ตารางที ่1.11) คิดเป็นสัดส่วน N 
P2O5K2O เทียบเท่า 2:1:7 
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 ตารางท่ี 1.6  สมบัติทางกายภาพและเคมีดินก่อนเริ่มการทดลองของแปลงปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง  

อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 

ธาตุอาหารและสมบัติทางเคมีดิน ค่าวิเคราะห์ ค่าท่ีเหมาะสม* 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 4.48 5.5-6.5 
อินทรียวัตถ ุ(%) 2.59 2.0-3.0 
ฟอสฟอรัส (มก./กก.) 308.50 35-60 
โพแทสเซียม (มก./กก.) 96.91 100-120 
แคลเซียม (มก./กก.) 141.50 800-1,500 
แมกนีเซียม  (มก./กก.) 4.14 250-450 

ที่มา :*  Modified from Ankerman, and Large.1988.  
 
ตารางท่ี 1.7  ความเข้มข้นของธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุในตัวอย่างใบทุเรียนพันธุ์หมอนทอง  
  อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
 

ธาตุอาหาร ความเข้มข้นธาตุอาหารในใบทุเรียน ความเข้มข้นธาตุอาหารพืช
มาตรฐานในใบทุเรียน* 

ไนโตรเจน (%) 2.32 2.00-2.40 
ฟอสฟอรัส (%) 0.21 0.15-0.25 
โพแทสเซียม (%) 1.98 1.50-2.50 
แคลเซียม (%) 1.71 1.50-2.40 
แมกนีเซียม (%) 0.30 0.25-0.50 
ซัลเฟอร์ (%) 0.14 - 
เหล็ก (มก./กก.) 54.60 40-120 
แมงกานีส (มก./กก.) 102.60 50-120 
สังกะสี (มก./กก.) 11.40 15-30 
ทองแดง (มก./กก.) 6.40 - 
โบรอน (มก./กก.) 35.60 - 

ที่มา: *สุมิตรา และคณะ (2544) 

8 
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ตารางท่ี 1.8  ความเข้มข้นของธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุในผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง  

อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
 

ธาตุอาหาร เปลือก เนื้อ เมล็ด ขั้วผล 
ไนโตรเจน (%) 0.58 1.04 1.20 2.08 
ฟอสฟอรัส (%) 0.22 0.10 0.25 0.26 
โพแทสเซียม (%) 2.49 1.78 1.72 3.62 
แคลเซียม (%) 0.43 0.07 0.24 1.57 
แมกนีเซียม (%) 0.26 0.05 0.27 0.57 
ซัลเฟอร์ (%) 0.06 0.11 0.12 0.06 
เหล็ก (มก./กก.) 19.69 13.18 25.51 42.06 
แมงกานีส (มก./กก.) 54.66 3.51 27.80 46.39 
สังกะสี (มก./กก.) 6.15 4.89 13.17 22.39 
ทองแดง (มก./กก.) <5.00 <5.00 <5.00 7.85 
โบรอน (มก./กก.) 9.17 4.52 9.36 10.15 

 
ตารางท่ี 1.9  ปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุในผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง  

อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
 

ธาตุอาหาร เปลือก เนื้อ เมล็ด ขั้วผล 
ไนโตรเจน (กรัม/ผล) 1.54 3.19 0.45 0.05 
ฟอสฟอรัส (กรัม/ผล) 0.59 0.30 0.09 0.01 
โพแทสเซียม (กรัม/ผล) 6.63 5.47 0.65 0.09 
แคลเซียม (กรัม/ผล) 1.14 0.22 0.09 0.04 
แมกนีเซียม (กรัม/ผล) 0.68 0.16 0.10 0.01 
ซัลเฟอร์ (กรัม/ผล) 0.17 0.35 0.04 0.0016 
เหล็ก (มก./ผล) 5.24 4.05 0.96 0.10 
แมงกานีส (มก./ผล) 14.55 1.08 1.05 0.11 
สังกะสี (มก./ผล) 1.64 1.50 0.50 0.05 
ทองแดง (มก./ผล) 1.33 1.54 0.19 0.02 
โบรอน (มก./ผล) 2.44 1.39 0.35 0.02 
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ตารางท่ี 1.10  ปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองที่สูญเสียไปกับผลผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 

อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (1 กิโลกรัมผลสด) 

ธาตุอาหาร ปริมาณธาตุอาหารในผลผลิต (กรัม.) 
ไนโตรเจน  2.19 
ฟอสฟอรัส  0.42 
โพแทสเซียม  5.37 
แคลเซียม  0.62 
แมกนีเซียม  0.40 
ซัลเฟอร์  0.24 

 
ตารางท่ี 1.11  ปริมาณปุ๋ยที่สูญเสียไปกับผลผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทอง  

อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 กิโลกรัม 
 

ธาตุอาหารปุ๋ย ปริมาณปุ๋ยที่สูญเสียไปกับผลผลิต (กรัม.) 
N 2.19 
P2O5 0.95 
K2O 6.50 
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กิจกรรมงานวิจัยที่ 2 การจัดการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินปลูกทุเรียนโดยการประเมิน 
   สมรรถนะของดิน 

การพัฒนาฐานข้อมูลดินในแหล่งผลิตที่มีทั้งข้อจ ากัดและการใช้ประโยชน์ของธาตุอาหารในดินที่

ต่างกัน  เนื่องจากความต้องการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมจ าเป็นต้องค านึงถึงการสูญเสียฟอสฟอรัสจากการ

ดูดใช้ของพืช การสูญเสียจากการกษัยการ และการเกิดปฏิกิริยาอย่างช้า ๆ ระหว่างธาตุอาหารกับดิน  ปริมาณ

ธาตุอาหารที่ถูกดูดยึดในดินขึ้นอยู่กับสมบัติของดินที่เกี่ยวข้องและปฏิกิริยาบางอย่างที่เกิดขึ้นในดิน จึงท าให้ค่า

สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยธาตุอาหารของดินแต่ละชนิดแตกต่างกัน  ซึ่งข้อมูลนี้สารถน าใช้

ประโยชน์ในการจัดท าค าแนะน าการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมได้อย่างเหมาะสมต่อศักยภาพดิน นับ 

เป็นอีกหนึ่งแนวทางส าคัญในการใช้ปุ๋ยเคมีที่ค านึงถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินไปพร้อมกัน:จึงด าเนินการศึกษา

สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสโพแทสเซียมของดินสวนเกษตรกรในแหล่งปลูกทุเรียนทั้ง

ภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก ดังนี้ 

การทดลองท่ี 2.1  การจัดการฟอสฟอรัสในดินปลูกทุเรียนโดยการประเมินสมรรถนะของดิน 
1. สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการ 

1.1 สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการแปลงทดลองภาคใต้ตอนบน จ.ชุมพร 
จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการ พบว่า แปลงทดลองมีพิกัดทาง

ภูมิศาสตร์ คือ 47P 505382 1144384 Altitude 85 ม. เป็นชุดดินอ่าวลึก มีเนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย 
ความหนาแน่นดินรวม 1.47กรัม/ลบ.ซม. มีความเป็นกรดปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ดินปานกลางค่อนข้าง
ต่ า  โดยมีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างต่ า 1.57  เปอร์เซ็นต์  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินต่ า 35 
มก./กก. แต่มีปริมาณโพแทสเซียมสูงมาก คือ  196 มก./กก. (ดังแสดงในตารางที่ 2.1)  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้ว ยังคงมีปริมาณธาตุอาหารพืชหลักที่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตได้ แต่ควรมีการปรับปรุงและรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ดินด้วยเช่นกัน 

1.2 สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการแปลงทดลองภาคใต้ตอนบน จ.สุราษฏร์ธานี 
ได้ด าเนินการส ารวจและเลือกสวนทดลองตัวแทนในพ้ืนที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้ตอนบน ในสวน

เกษตรกรต าบล บ้านนา อ าเภอ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี พิกัดทางภูมิศาสตร์ 47P 537797 E 981415 N 
ATL 44 m กลุ่มชุดดินที่ 39 ชุดดิน ทุ่งหว้า  จากการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดิน  พบว่า เนื้อดิน
เป็นดินเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก pH (4.12) ปริมาณอินทรียวัตถุในดินปานกลาง (1.7 
%) มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงมาก (232 มก./ กก.)  โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับปานกลาง 
(98.5 มก./ กก.) มีแคลเซียมและแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ า (65.9 และ 12.8 มก./ กก. ตามล าดับ) 
(ตารางท่ี 2.2) 
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1.3 สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการแปลงทดลองภาคตะวันออก จ.จันทบุรี 
จากการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการของตัวอย่างดินในแปลงทุเรียนพันธุ์

หมอนทอง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า เนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรง
มากถึงกรดจัดมากอยู่ในช่วง 4.41-4.59 มีค่าการน าไฟฟ้า (EC) 16.5-20.70 µS/m  ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
ปานกลาง 2.36-2.98% มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงมาก โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับปานกลาง
ถึงสูง มีแคลเซียมและแมกนีเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ต่ า (ตารางท่ี 2.3) 

ตารางท่ี 2.1 ผลวิเคราะห์สมบัติบางประการทางเคมีดิน สวนเกษตรกร  อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร    

รายการ ค่าวิเคราะห์ ค่าท่ีเหมาะสม* 
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 
แคลเซียม ( มก. / กก. ) 4,123 800 -1500 
แมกนีเซียม ( มก. / กก. ) 285 250 – 450 

ที่มา :*  Modified from Ankerman, and Large.1988.  

ตารางท่ี 2.2 ผลวิเคราะห์สมบัติบางประการทางเคมีดิน อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธานี  2561-62 

รายการ ค่าวิเคราะห์ ค่าท่ีเหมาะสม* 
เนื้อดิน เหนียวปนทราย  
ชุดดิน ทุ่งหว้า  
ความเป็นกรด – ด่าง ( pH ) 4.1 5.5 – 6.5 
อินทรียวัตถุ ( % ) 1.87 2.0 – 3.0 
ฟอสฟอรัส ( มก./ กก. ) 414 35 – 60 
โพแทสเซียม ( มก. / กก. ) 73 100 – 120 
แคลเซียม ( มก. / กก. ) 53 800 -1500 
แมกนีเซียม ( มก. / กก. ) 14 250 – 450 

ที่มา :*  Modified from Ankerman, and Large.1988.  
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 ตารางท่ี 2.3 สมบัติทางกายภาพและเคมีดินแปลงปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

รายการ ค่าวิเคราะห์ ค่าท่ีเหมาะสม* 
เนื้อดิน เหนียวปนทราย  
ชุดดิน ท่าใหม่  
ความเป็นกรด – ด่าง ( pH ) 4.48 5.5 – 6.5 
อินทรียวัตถุ ( % ) 2.59 2.0 – 3.0 
ฟอสฟอรัส ( มก./ กก. ) 308 35 – 60 
โพแทสเซียม ( มก. / กก. ) 97 100 – 120 
แคลเซียม ( มก. / กก. ) 141 800 -1500 
แมกนีเซียม ( มก. / กก. ) 4 250 – 450 

ที่มา :*  Modified from Ankerman, and Large.1988.  

2. สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดิน 
2.1 สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดินสวนเกษตรกร อ.สวี จ.ชุมพร 
ส ารวจและเลือกสวนทดลองตัวแทนในพ้ืนที่แหล่งผลิตภาคใต้ตอนบน  สวนเกษตร อ.สวี จ.ชุมพร 

แปลงทดลองมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ คือ 47P 505382 1144384 Altitude 85 ม. เป็นชุดดินอ่าวลึก ท าการท า
เครื่องหมายต้นทุเรียนพันุธุ์หมอนทองที่จะท าการเก็บตัวอย่าง สุ่มเก็บตัวอย่างดินบริเวณใต้ทรงพุ่มที่ระดับ
ความลึกดิน 3 ระดับ คือ 0-15,15-30 และ 30-45 ซม. ต้นละ 4 จุด รอบทรงพุ่ม  และเก็บตัวอย่างเพ่ือ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดิน สวนเกษตรกรน าตัวอย่างอย่างดินมา
เตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการ และน า
ตัวอย่างดินไปบ่มในห้องปฏิบัติการ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ตามวิธีการที่ก าหนด เพ่ือหาสัมประสิทธ์การดูดซับ
และการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดินแปลงทุเรียนในภาคใต้ตอนบน  และจากผลการวิเคราะห์ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่สกัดได้จากดินแปลงทุเรียน จ.ชุมพรที่บ่มเป็นระยะเวลา 1, 7, 14, 21, 28, 35 และ 42 วัน พบว่า 
มีค่าสัมประสิทธิการดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.7082, 0.6693, 0.6347, 0.5022,0.5006, 
0.5684 และ 0.6737 ตามล าดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2.1.1-2.1.7 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิการดูดซับ
และการปลดปล่อยฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.6082  ดังนั้นแสดงว่าในดินมีการปลดปล่อยฟอสฟอรัสไว้ได้มีค่า
เท่ากับ  70.82, 66.93, 63.47, 50.22, 50.06, 56.84 และ 67 .37%  ตามล าดับ ซึ่ งมีค่าการปลดปล่อย
ฟอสฟอรัสในดินไว้ไดเ้ฉลี่ย 60.82%   
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ภาพแผนภูมิที่ 2.1.1  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 1 วันหลังบม่ดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.1.2  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 7 วันหลังบม่ดิน ( มก./กก.) 
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ภาพแผนภูมิที่ 2.1.3  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 14 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.1.4  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 21 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
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ภาพแผนภูมิที่ 2.1.5  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 28 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.1.6  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 35 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
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ภาพแผนภูมิที่ 2.1.7  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 42 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

2.2  สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดินสวนเกษตรกร อ.บ้านนาเดิม  
จ.สุราษฎร์ธานี  

สวนเกษตรกร ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดทางภูมิศาสตร์ 47P 537797 E 981415 
N Altitude 44 m. กลุ่มชุดดินที่ 39 ชุดดินทุ่งหว้า  ท าการท าเครื่องหมายต้นทุเรียนพันุธุ์หมอนทองที่จะท า
การเก็บตัวอย่าง สุ่มเก็บตัวอย่างดินบริเวณใต้ทรงพุ่มที่ระดับความลึกดิน 3 ระดับ คือ 0 -15,15-30 และ 30-
45 ซม. ต้นละ 4 จุด รอบทรงพุ่ม  และเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อย
ฟอสฟอรัสของดิน สวนเกษตรกรน าตัวอย่างอย่างดินมาเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  วิเคราะห์
สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการ และน าตัวอย่างดินไปบ่มในห้องปฏิบัติการ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
ตามวิธีการที่ก าหนด เพ่ือหาสัมประสิทธ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดินแปลงทุเรียนในภาคใต้
ตอนบน และจากผลการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดได้จากดินแปลงทุเรียน จ.ชุมพรที่บ่มเป็นระยะเวลา 
1, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42  และ 49 วัน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิการดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัส 
เท่ากับ 0.7988, 0.8463, 0.8899, 0.7959, 0.9805, 0.7360, 0.5790, 0.7896 และ 0.8764 ตามล าดับ 
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2.2.1-2.2.9  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิการดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัส 
เท่ากับ 0.8103  ดังนั้นแสดงว่าในดินมีการปลดปล่อยฟอสฟอรัสไว้ได้มีค่าเท่ากับ 79.88, 84.63, 88.99, 
79.59, 98.05, 73.60, 57.90, 78.96 และ 87.64% ตามล าดับ ซึ่งมีค่าการปลดปล่อยฟอสฟอรัสในดินไว้ได้
เฉลี่ย 81.03%   
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ภาพแผนภูมิที่ 2.2.1  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 1 วันหลังบม่ดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.2.2  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 3 วันหลังบม่ดิน ( มก./กก.) 
 

y = 0.7988x + 348.25
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ภาพแผนภูมิที่ 2.2.3  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 7 วันหลังบม่ดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.2.4  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 14 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

y = 0.8899x + 320.78
R² = 0.9926
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ภาพแผนภูมิที่ 2.2.5  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 21 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.2.6  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 28 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
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ภาพแผนภูมิที่ 2.2.7  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 35 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.2.8  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 42 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

y = 0.579x + 335.91
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ภาพแผนภูมิที่ 2.2.9  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 49 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

2.3 สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดินสวนเกษตรกร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  
จาการสุ่มเก็บตัวอย่างดินบริเวณใต้ทรงพุ่มที่ระดับความลึกดิน 3 ระดับ คือ 0 -15,15-30 และ 

30-45 ซม. ต้นละ 4 จุด รอบทรงพุ่ม  และเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อย
ฟอสฟอรัสของดิน สวนเกษตรกรน าตัวอย่างอย่างดินมาเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  วิเคราะห์
สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการ และน าตัวอย่างดินไปบ่มในห้องปฏิบัติการ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
ตามวิธีการที่ก าหนด เพ่ือหาสัมประสิทธ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดินแปลงทุเรียนในภาค
ตะวันออก และจากผลการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดได้จากดินแปลงทุเรียน จ.จันทบุรีที่บ่มเป็น
ระยะเวลา 1, 7, 14, 21, 28, 35 และ 42 วัน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิการดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัส 
เท่ากับ 0.4964, 0.4674, 0.4295, 0.239, 0.2629, 1.0372 และ 1.0457 ตามล าดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 
2.3.1-2.3.7  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิการดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.6969  แสดง
ว่าในดินมีการปลดปล่อยฟอสฟอรัสไว้ได้มีค่าเท่ากับ  46.64, 46.74, 42.95, 23.90, 26.29, 103.72 และ 
104.50% ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าการปลดปล่อยฟอสฟอรัสในดินไว้ได้เฉลี่ย 56.83%   
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ภาพแผนภูมิที่ 2.3.1  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 1 วันหลังบม่ดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.3.2  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 7 วันหลังบม่ดิน ( มก./กก.) 
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ภาพแผนภูมิที่ 2.3.3  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 14 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.3.4  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 21 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

y = 0.4295x + 9.486
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ภาพแผนภูมิที่ 2.3.5  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 28 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.3.6  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 35 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

y = 0.2629x + 9.0443
R² = 0.9881

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 50 100 150 200 250 300

Extractable P 
(mg/kg)

P added to soil (mg/kg)

28 days

y = 1.0372x + 8.898
R² = 0.9981

0

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200 250 300

Extractable P 
(mg/kg)

P added to soil (mg/kg)

35 days



68 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.3.7  ปริมาณฟอสฟอรัส ที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 42 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

การทดลองท่ี 2.2  การจัดการโพแทสเซียมในดินปลูกทุเรียนโดยการประเมินสมรรถนะของดิน 
1. สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการ 

1.1 สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการแปลงทดลองภาคใต้ตอนบน จ.ชุมพร 
จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการ พบว่า แปลงทดลองมีพิกัดทาง

ภูมิศาสตร์ คือ 47P 505382 1144384 Altitude 85 ม. เป็นชุดดินอ่าวลึก มีเนื้อดินร่วนเหนียวปนทราย 
ความหนาแน่นดินรวม 1.47กรัม/ลบ.ซม. มีความเป็นกรดปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ดินปานกลางค่อนข้าง
ต่ า  โดยมีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างต่ า 1.57  เปอร์เซ็นต์  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินต่ า 35 
มก./กก. แต่มีปริมาณโพแทสเซียมสูงมาก คือ  196 มก./กก. (ดังแสดงในตารางที่ 2.4)  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้ว ยังคงมีปริมาณธาตุอาหารพืชหลักที่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตได้ แต่ควรมีการปรับปรุงและรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ดินด้วยเช่นกัน 

1.2 สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการแปลงทดลองภาคใต้ตอนบน จ.สุราษฏร์ธานี 
ได้ด าเนินการส ารวจและเลือกสวนทดลองตัวแทนในพ้ืนที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้ตอนบน ในสวน

เกษตรกรต าบล บ้านนา อ าเภอ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี พิกัดทางภูมิศาสตร์ 47P 537797 E 981415 N 
ATL 44 m กลุ่มชุดดินที่ 39 ชุดดิน ทุ่งหว้า  จากการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดิน พบว่า เนื้อดิน
เป็นดินเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก pH (4.12) ปริมาณอินทรียวัตถุในดินปานกลาง (1.7 
%) มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงมาก (232 มก./ กก.)  โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับปานกลาง 
(98.5 มก./ กก.) มีแคลเซียมและแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ า (65.9 และ 12.8 มก./ กก. ตามล าดับ) 
(ตารางท่ี 2.5) 

 

y = 1.0457x + 15.109
R² = 0.9934
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ตารางท่ี 2.4 ผลวิเคราะห์สมบัติบางประการทางเคมีดิน สวนเกษตรกร  อ.สวี จ.ชุมพร    

รายการ ค่าวิเคราะห์ ค่าท่ีเหมาะสม* 
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 
แคลเซียม ( มก. / กก. ) 4,123 800 -1500 
แมกนีเซียม ( มก. / กก. ) 285 250 – 450 

ที่มา :*  Modified from Ankerman, and Large.1988.  

ตารางท่ี 2.5 ผลวิเคราะห์สมบัติบางประการทางเคมีดิน อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธานี  2561-62 

รายการ ค่าวิเคราะห์ ค่าท่ีเหมาะสม* 
เนื้อดิน เหนียวปนทราย  
ชุดดิน ทุ่งหว้า  
ความเป็นกรด – ด่าง ( pH ) 4.1 5.5 – 6.5 
อินทรียวัตถุ ( % ) 1.87 2.0 – 3.0 
ฟอสฟอรัส ( มก./ กก. ) 414 35 – 60 
โพแทสเซียม ( มก. / กก. ) 73 100 – 120 
แคลเซียม ( มก. / กก. ) 53 800 -1500 
แมกนีเซียม ( มก. / กก. ) 14 250 – 450 

ที่มา :*  Modified from Ankerman, and Large.1988.  
 

1.3 สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการแปลงทดลองภาคตะวันออก จ.จันทบุรี 
จากการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการของตัวอย่างดินในแปลงทุเรียนพันธุ์

หมอนทอง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า เนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรง
มากถึงกรดจัดมากอยู่ในช่วง 4.41-4.59 มีค่าการน าไฟฟ้า (EC) 16.5-20.70 µS/m     ปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดินปานกลาง 2.36-2.98% มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงมาก โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับปาน
กลางถึงสูง มีแคลเซียมและแมกนีเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ต่ า (ตารางท่ี 2.6) 
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  ตารางท่ี 2.6 สมบัติทางกายภาพและเคมีดินแปลงปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี

รายการ ค่าวิเคราะห์ ค่าท่ีเหมาะสม* 
เนื้อดิน เหนียวปนทราย  
ชุดดิน ท่าใหม่  
ความเป็นกรด – ด่าง ( pH ) 4.48 5.5 – 6.5 
อินทรียวัตถุ ( % ) 2.59 2.0 – 3.0 
ฟอสฟอรัส ( มก./ กก. ) 308 35 – 60 
โพแทสเซียม ( มก. / กก. ) 97 100 – 120 
แคลเซียม ( มก. / กก. ) 141 800 -1500 
แมกนีเซียม ( มก. / กก. ) 4 250 – 450 

ที่มา :*  Modified from Ankerman, and Large.1988.  
 

2. สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยโพแทสเซียมของดิน 
2.1 สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยโพแทสเซียมของดินสวนเกษตรกร อ.สวี จ.ชุมพร 

ส ารวจและเลือกสวนทดลองตัวแทนในพ้ืนที่แหล่งผลิตภาคใต้ตอนบน สวนเกษตร อ.สวี จ.ชุมพร 
แปลงทดลองมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ คือ 47P 505382 1144384 Altitude 85 ม. เป็นชุดดินอ่าวลึก ท าการท า
เครื่องหมายต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่จะท าการเก็บตัวอย่าง  สุ่มเก็บตัวอย่างดินบริเวณใต้ทรงพุ่มที่ระดับ
ความลึกดิน 3 ระดับ คือ 0-15,15-30 และ 30-45 ซม. ต้นละ 4 จุด รอบทรงพุ่ม  และเก็บตัวอย่างเพ่ือ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยโพแทสเซียมของดิน สวนเกษตรกรน าตัวอย่างอย่างดินมา
เตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการ และน า
ตัวอย่างดินไปบ่มในห้องปฏิบัติการ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ตามวิธีการที่ก าหนด เพ่ือหาสัมประสิทธ์การดูดซับ
และการปลดปล่อยโพแทสเซียมของดินแปลงทุเรียนในภาคใต้ตอนบน และจากผลการวิเคราะห์ปริมาณ
โพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินแปลงทุเรียน จ.ชุมพรที่บ่มเป็นระยะเวลา 1, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 และ 
63 วัน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิการดูดซับและการปลดปล่อยโพแทสเซียม เท่ากับ 0.3882, 0.4352, 0.3943, 
0.4248, 0.4233, 0.6224, 0.613, 0.609, 0.6225 และ 0.613 ตามล าดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2.4.1-2.4.10  
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิการดูดซับและการปลดปล่อยโพแทสเซียม เท่ากับ 0.5146  แสดงว่าในดินมี
การปลดปล่อยโพแทสเซียมไว้ได้มีค่าเท่ากับ 38.82, 43.52, 39.43 , 42.48, 42.33, 62.24, 61.30, 60.90, 
62.25, และ 61.30% ตามล าดับ ซึ่งมีค่าการปลดปล่อยโพแทสเซียมในดินไว้ไดเ้ฉลี่ย 51.46% 
 

 
 

 

8 



71 
 

 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.4.1  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 1 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.4.2  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 7 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

y = 0.3882x + 221.64
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ภาพแผนภูมิที่ 2.4.3  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 14 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.4.4  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 21 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

y = 0.3943x + 193.9
R² = 0.9669
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ภาพแผนภูมิที่ 2.4.5  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 28 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.4.6  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 35 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

y = 0.4233x + 214.86
R² = 0.9822
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ภาพแผนภูมิที่ 2.4.7  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 42 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.4.8  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 49 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

y = 0.613x + 186.06
R² = 0.9999
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ภาพแผนภูมิที่ 2.4.9  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 54 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.4.10  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 63 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

2.2 สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยโพแทสเซียมของดินสวนเกษตรกร อ.บ้านนาเดิม  
จ.สุราษฎร์ธานี  

สวนเกษตรกร ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดทางภูมิศาสตร์ 47P 537797 E 981415 
N Altitude 44 m. กลุ่มชุดดินที่ 39 ชุดดินทุ่งหว้า  ท าการท าเครื่องหมายต้นทุเรียนพันุธุ์หมอนทองที่จะท า
การเก็บตัวอย่าง สุ่มเก็บตัวอย่างดินบริเวณใต้ทรงพุ่มที่ระดับความลึกดิน 3 ระดับ คือ 0 -15,15-30 และ 30-
45 ซม. ต้นละ 4 จุด รอบทรงพุ่ม  และเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อย
โพแทสเซียมของดิน สวนเกษตรกรน าตัวอย่างอย่างดินมาเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  วิเคราะห์
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สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการ และน าตัวอย่างดินไปบ่มในห้องปฏิบัติการ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
ตามวิธีการที่ก าหนด เพ่ือหาสัมประสิทธ์การดูดซับและการปลดปล่อยโพแทสเซียมของดินแปลงทุเรียนใน
ภาคใต้ตอนบน และจากผลการวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินแปลงทุเรียน จ.ชุมพรที่บ่มเป็น
ระยะเวลา 1, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 และ 56 วัน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิการดูดซับและการปลดปล่อย
โพแทสเซียม เท่ากับ 0.546, 0.545, 0.498, 0.536, 0.555, 0.5513, 0.5276, 0.5369, 0.5365 และ 0.5439  
ตามล าดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2.5.1-2.5.10  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิการดูดซับและการปลดปล่อย
โพแทสเซียม เท่ากับ 0.5377   แสดงว่าในดินมีการการปลดปล่อยการปลดปล่อยโพแทสเซียมไว้ได้มีค่าเท่ากับ 
54.63, 54.48, 49.8, 53.63, 55.53, 55.13, 52.76, 53.69, 53.65 และ 54.39%  ตามล าดับ ซึ่ งมีค่าการ
ปลดปล่อยโพแทสเซียมในดินไว้ไดเ้ฉลี่ย 53.77% 

 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.5.1  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 1 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
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ภาพแผนภูมิที่ 2.5.2  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 3 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.5.3  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 7 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

y = 0.5448x + 64.851
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ภาพแผนภูมิที่ 2.5.4  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 14 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.5.5  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 21 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
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ภาพแผนภูมิที่ 2.5.6  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 28 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.5.7  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 35 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

y = 0.5513x + 74.348
R² = 1
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ภาพแผนภูมิที่ 2.5.8  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 42 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
ภาพแผนภูมิที่ 2.5.9  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 49 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
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ภาพแผนภูมิที่ 2.5.10  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 56 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

2.3 สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยโพแทสเซียมของดินสวนเกษตรกร  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  
จาการสุ่มเก็บตัวอย่างดินบริเวณใต้ทรงพุ่มที่ระดับความลึกดิน 3 ระดับ คือ 0 -15,15-30 และ 

30-45 ซม. ต้นละ 4 จุด รอบทรงพุ่ม  และเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อย
โพแทสเซียมของดิน สวนเกษตรกรน าตัวอย่างอย่างดินมาเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  วิเคราะห์
สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการ และน าตัวอย่างดินไปบ่มในห้องปฏิบัติการ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
ตามวิธีการที่ก าหนด เพ่ือหาสัมประสิทธ์การดูดซับและการปลดปล่อยโพแทสเซียมของดินแปลงทุเรียนในภาค
ตะวันออก และจากผลการวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินแปลงทุเรียน จ.จันทบุรีที่บ่มเป็น
ระยะเวลา 14, 21, 28, 35, 42, 49 และ 56 วัน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิการดูดซับและการปลดปล่อย
โพแทสเซียม เท่ากับ  0.6036, 0.6012, 0.9531, 0.6157, 0.5757, 0.7313 และ 0.6875 ตามล าดับ  ดัง
แสดงในแผนภูมิที่ 2.6.1-2.6.7  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิการดูดซับและการปลดปล่อยโพแทสเซียม 
เท่ากับ 0.6812  แสดงว่าในดินมีการปลดปล่อยโพแทสเซียมไว้ได้มีค่าเท่ากับ 60.36, 60.12, 95.31, 61.57, 
73.13 และ 68.75 % ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าการปลดปล่อยโพแทสเซียมในดินไว้ไดเ้ฉลี่ย 68.12%   
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ภาพแผนภูมิที่ 2.6.1  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 14 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.6.2  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 21 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

y = 0.6036x + 41.298
R² = 0.9997

0

500

1000

1500

2000

2500

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Extractable K 
(mg/kg)

K added to soil (mg/kg)

14 days

y = 0.6012x + 182.49
R² = 0.9998

0

500

1000

1500

2000

2500

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Extractable K 
(mg/kg)

K added to soil (mg/kg)

21 days



83 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.6.3  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 28 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.6.4  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 35 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

y = 0.9531x + 68.963
R² = 0.9998
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ภาพแผนภูมิที่ 2.6.5  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 42 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 2.6.6  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 49 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
 

y = 0.5757x + 37.353
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ภาพแผนภูมิที่ 2.6.7  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จากดินที่บ่มในระยะเวลา 56 วันหลังบ่มดิน ( มก./กก.) 
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กิจกรรมงานวิจัยที่ 3   การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตในแหล่ง  
     ผลิตภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก 

การจัดการปุ๋ยเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตและศักยภาพของผลผลิตทุเรียนทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ จึงควรศึกษาการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยอัตราต่างๆ ของทุเรียนพันธุ์หมอนทองในแหล่ง
ผลิตที่ส าคัญ เพ่ือน าข้อมูลมาประมวลและประยุกต์ใช้ประโยชน์และพัฒนาโปรแกรมแนะน าการใช้ปุ๋ยส าหรับ
ทุเรียนในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

การทดลองที่ 3.1  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิต 
  ในแหล่งผลิตภาคใต้ตอนบน 
จากการคัดเลือกแปลงทดลองของเกษตรกร เลือกตัวแทนต้นทดลองที่มีความสมบูรณ์สม่ าเสมอกัน สุ่ม

เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกพืชที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร แปลงที่ 1 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม 
จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดทางภูมิศาสตร์ 47P 537797 E 981415 N ATL 44 m. กลุ่มชุดดินที่ 39 ชุดดิน ทุ่งหว้า  
จากการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ดิน เพ่ือเติมเต็มธาตุอาหารในดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืช จากผลการวิเคราะห์ดินในแปลงทดลอง ก่อนการทดลอง พบว่า ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ
ปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงมาก แต่มีปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลาง (ดัง
แสดงในตารางที่ -3.6)  จึงน าข้อมูลนี้มาประมวลผลร่วมกับค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในผลผลิตทุเรียนพันธุ์
หมอนทอง และโปรแกรมแนวทางการใส่ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตพืช DOA Fertilizer  เพ่ือ
ก าหนดอัตราการใส่ปุ๋ยตามระยะการเจริญเติบโต การออกดอก การพัฒนาผลและระยะการปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิตทุเรียน (ตารางที่ 3.1) เมื่อท าการประเมินผลตอบสนองในด้านผลผลิต คุณภาพการบริโภคของผลผลิต
ทุเรียน ผลตอบแทนการผลิต และการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการ เปรียบเทียบกับ
การให้ปุ๋ยตามอัตราที่เกษตรกรปฏิบัติ และการให้ปุ๋ยตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดิน พบว่า 

1 ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 
จากการประเมินผลผลิตและคุณภาพการบริโภคของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ที่ให้ปุ๋ยอัตราต่างกัน 3 

กรรมวิธี สวนเกษตรกร อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธานี (2560-61) ฤดูกาลผลิตที่ 1 พบว่า ผลผลิตและคุณภาพ
การบริโภคมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ไม่แตกต่างทางสถิติ (ดังตารางที่ 3.4) และภาพผนวกท่ี 3.1  ผลผลิตต่อต้น มี
ปริมาณเฉลี่ย 141-144 กิโลกรัมต่อต้น น้ าหนักผลเฉลี่ย 2,683-2,933 กรัม และคุณภาพการบริโภค เช่น 
ความหนาเนื้อ มีค่าเฉลี่ย 25-26 ซม. สัดส่วนที่บริโภคได้ 36-38 % นอกจากนั้นเมื่อท าการเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายปุ๋ยในแต่ละกรรมวิธี กรรมวิธีที่ 1 การให้ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ มีค่าใช้จ่ายปุ๋ย 440 บาทต่อต้นต่อ
ปี ส่วนกรรมวิธีที่ 2และ 3 การให้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินและผลผลิตพืช  และการให้ปุ๋ยตามค าแนะน าปุ๋ยตาม
เนื้อดิน มีค่าใช้จ่ายปุ๋ย 362 และ 401 บาทต่อต้นต่อปี ซึ่งน้อยกว่าการให้ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติร้อยละ 18 
และ 9 ตามล าดับ และสอดคล้องกับผลตอบสนองในการประเมินผลผลิตและคุณภาพการบริโภคของทุเรียน
พันธุ์หมอนทอง ที่ให้ปุ๋ยอัตราต่างกัน 3 กรรมวิธี ฤดูกาลผลิตที่ 2 โดยพบว่า ผลผลิตและคุณภาพการบริโภคมี
ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ไม่แตกต่างทางสถิติ (ดังตารางที่ 3.5)  ผลผลิตต่อต้น มีปริมาณเฉลี่ย 173-193 กิโลกรัม
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ต่อต้น น้ าหนักผลเฉลี่ย 2,468-2,564 กรัม และคุณภาพการบริโภค เช่น ความหนาเนื้อ มีค่าเฉลี่ย 20-22 มม. 
สัดส่วนที่บริโภคได้เฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ  41% ซึ่งเห็นได้ว่าการลดปริมาณการให้ปุ๋ยเคมีในอัตราการประเมิน
ตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตพืช ยังคงให้ผลผลิตและคุณภาพการบริโภคได้ดี ไม่แตกต่างจากการให้ปุ๋ยตามที่
เกษตรกรปฏิบัติ นอกจากนั้นการลดปริมาณปุ๋ยเคมีลง ท าให้มีค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมีลดลงได้อีกเฉลี่ยร้อยละ 18 
และมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน มากกว่ากรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตามอัตราที่เกษตรกรปฏิบัติเฉลี่ย 7.10 และ 
6.33 ตามล าดับ   
 ในท านองเดียวกันการประเมินผลตอบสนองการให้ปุ๋ยตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดิน ทั้งสอง
ฤดูกาล พบว่า จากการลดปริมาณปุ๋ยเคมีลง ท าให้มีค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมีลดลงได้ รองลงมาเฉลี่ยเพียงร้อยละ 9  
ยังคงให้ผลผลิตและคุณภาพการบริโภคได้ดีไม่แตกต่างจากการให้ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติและมีอัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนมากกว่ากรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตามอัตราที่เกษตรกรปฏิบัติเฉลี่ย 7.06 และ 6.33 เช่นกัน  
ซึ่งไม่แตกต่างจากกรรมวิธีการให้ปุ๋ยเคมีในอัตราการประเมินตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตพืช อาจเนื่องจาก
มีการให้ปุ๋ยในอัตราคงที่ ไม่มีการปรับเป็นปัจจุบันให้สอดคล้องต่อความอุดมสมบูรณ์ดินที่มีแนวโน้มของการ
สะสมฟอสฟอรัสสูง การปรับลดการใช้ปุ๋ยบางชนิดจึงส่งผลต่อค่าใช้จ่ายปุ๋ย  

2 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการ  
จากการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดินบางประการก่อนและหลังการทดลอง พบว่า 

โดยทั่วไปแล้ว ความอุดมสมบูรณ์ดินของต้นทดลองทั้งสามกรรมวิธี มีการเปลี่ยนแปลงไปในท านองเดียวกัน 
โดยมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางค่อนข้างสูง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก  ปริมาณอินทรียวัตถุในดินปาน
กลาง (1.83-2.26%) มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงมาก (381-394 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม) และมีแนวโน้มการ
สะสมฟอสฟอรัสเพ่ิมสูงขึ้นทั้งสามกรรมวิธี โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูงมีการ
เปลี่ยนแปลงสะสมมากขึ้นในระดับสูงมากทั้งสามกรรมวิธี มีค่าเฉลี่ย 214-286 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม) และยังคงมี
ปริมาณแคลเซียมแมกนีเซียมในดินที่ใกล้เคียงกันทั้งสามกรรมวิธีเช่นกัน มีแคลเซียมเพ่ิมขึ้นเป็น 90 -148 
มิลลิกรัม/ กิโลกรัม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เฉลี่ย 11-16  มิลลิกรัม/ กิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 
3.6)  

3 ความเข้มข้นของปริมาณธาตุอาหารพืชในใบทุเรียน 
วิเคราะห์ความเข้มข้นของไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม 

(Mg) ซัลเฟอร์ (S) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) และโบรอน (B) ในตัวอย่างใบ
ทุเรียนพันธุ์หมอนทองอายุใบ 45-60 วัน พบว่า ปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุของการให้
ปุ๋ยในแต่ละกรรมวิธีอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานของธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน (สุ มิตรา 
และคณะ, 2544) (ตารางท่ี 3.3) 

การให้ปุ๋ยทุกกรรมวิธีมีปริมาณธาตุอาหารพืชที่มากเกินกว่าการดูดดึงโดยผลผลิตเก็บเกี่ยวในแต่ละ
ฤดูกาลผลิต ยังคงมีมากเพียงพอให้สะสมข้ามฤดูได้ และส่งผลต่อการเจริญเติบโตได้ต่อเนื่อง  แต่อย่างไรก็ตาม
มักพบว่าโพแทสเซียมแปรผันได้ง่ายตามปริมาณผลผลิตในแต่ละฤดู  ถ้าหากมีผลผลิตสูงมาก ควรพิจารณาปรับ
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ปริมาณโพแทสเซียมให้มากพอต่อการพัฒนาการของพืชในฤดูกาลถัดไปด้วย สอดคล้องกั บ Subehia 
et.al.(2002) ที่ได้กล่าวว่า การปรับงบปริมาณปุ๋ยโพแทชให้เหมาะสม ควรค านึงถึงปริมาณของผลผลิต
เป้าหมายที่จะผลิตในฤดูกาลถัดไปด้วยเช่นกัน  

ทั้งนี้การลดปริมาณการให้ปุ๋ยเคมีโดยประเมินอัตราตามค่าวิ เคราะห์ดินและพืช และการให้ปุ๋ยตาม
ลักษณะเนื้อดิน ติดต่อกันสองฤดูกาลผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ยังคง
ระดับความอุดมสมบูรณ์ในระดับเดียวกับก่อนการทดลอง ดังนั้นการปรับปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีให้สอดคล้องต่อ
ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและปริมาณผลผลิตพืชจึงเป็นแนวทางการลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตารางที่ 3.1 องค์ประกอบธาตุอาหารพืชหลักเฉลี่ยของ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ในผล
ทุเรียนพันธุ์หมอนทองหมอนทอง  

ทุเรียน ปริมาณธาตุอาหารในผลผลิต (กรัม/กก.ผลผลิต) 

น้ าหนักผลสด N P K P2O5 K2O 
ผลผลิต 1 กก.  3.19 0.45 4.39 1.03 5.32 
ผลผลิต 200 กก. 638 90 878 206 1064 
ผลผลิต1000 กก. (1 ตัน)  3,190 450 4,390 1,030 5,320 

ตารางท่ี 3.2   อัตราการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตทุเรียน 

อัตราปุ๋ย 1150-490-1710 N-P2O5-K2O  
ต่อต้นต่อปี 

 อัตราต้อต้น/ปี 

1.ระยะการเจริญทางกิ่งก้าน 1.สูตร  21-0-0 อัตรา 2000 กรัม ร่วมกับ  
ปุ๋ย 10-0-3  อัตรา 4000 กรัมต่อต้นต่อปี 

2.ระยะก่อนออกดอก 2.สูตร  9-25-25 อัตรา 2000 กรัมต่อต้นต่อปี   
3.ระยะพัฒนาการของผล 3.สูตร 12-12-17 อัตรา 2000 กรัมต่อต้นต่อปี   
4.ระยะพัฒนาการของผล 4.สูตร 0-0-50 อัตรา 1000 กรัมต่อต้นต่อปี   
5.ระยะปรับปรุงคุณภาพของผล 5.สูตร 0-0-50 อัตรา 500-600 กรัมต่อต้นต่อปี  
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ตารางท่ี 3.3  ความเข้มข้นธาตุอาหารพืชในใบทุเรียนพันธุ์หมอนทอง สวนเกษตรกร  

      ต.นาเดิม อ.บ้านนาเดิม  จ.สุราษฏร์ธานี  2560-61 

ธาตุอาหาร ความเข้มข้นธาตุอาหาร ความเข้มข้นมาตรฐาน* หน่วย 
ไนโตรเจน 2.29 2.0-2.4 กรัม/กก.น้ าหนักแห้ง 
ฟอสฟอรัส 0.12 0.15-0.25 กรัม/กก.น้ าหนักแห้ง 
โพแทสเซียม 2.12 1.5-2.5 กรัม/กก.น้ าหนักแห้ง 
แคลเซียม 1.21 1.7-2.5 กรัม/กก.น้ าหนักแห้ง 
แมกนีเซียม 0.31 0.25-0.50 กรัม/กก.น้ าหนักแห้ง 
เหล็ก 60 40-120 มิลลิกรัม/กก.น้ าหนักแห้ง 
แมงกานีส 68 50-120 มิลลิกรัม/กก.น้ าหนักแห้ง 
สังกะสี 17 10-30 มิลลิกรัม/กก.น้ าหนักแห้ง 
ทองแดง 29 10-25 มิลลิกรัม/กก.น้ าหนักแห้ง 
โบรอน 33 30-70 มิลลิกรัม/กก.น้ าหนักแห้ง 

ที่มา : * สุมิตรา และคณะ (2544) 
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ตารางที่ 3.4  ผลผลิต คณุภาพการบริโภคและผลตอบแทนของทุเรยีนพันธุ์หมอนทอง ท่ีให้ปุ๋ยอัตราตา่งกัน 3 กรรมวิธี สวนเกษตรกร ต.บ้านนา อ.นาเดิม จ.สุราษฏร์ธาน(ี2560-61) 

กรรมวิธีทดลอง น้ าหนักผลสด น้ าหนักเปลือก น้ าหนักเนื้อ ความหนาเนื้อ สัดส่วนท่ีบริโภคได ้ รสฃาติ ปริมาณผลผลิต ค่าใช้จ่ายปุ๋ย รายได้/ต้น ผลตอบแทน/ต้น BCR2/ 

  (กรัม) (กรัม) (กรัม) (มม.) (%) 
 

(กิโลกรัม/ต้น) (บาท/ต้น) (บาท) (บาท)  

กรรมวิธีท่ี 11/ 2691 1610 976 26 36 หวานแหลม 141 440 11,280 9,450 5.16 

กรรมวิธีท่ี 21/ 2683 1534 1029 25 38 หวานมัน 140 362 11,200 9,448 5.39 

กรรมวิธีท่ี 31/ 2933 1705 1106 25 38 หวานมัน 144 401 11,520 9,729 5.43 

F-test ns ns ns ns ns  ns - 
 

 - 

C.V.(%) 18.6 20.8 19.7  24.2  22.4 - 
 

 - 
หมายเหตุ 1/กรรมวิธีท่ี 1 การใส่ปุย๋ตามทีเ่กษตรกรปฏิบัต,ิ กรรมวิธทีี่ 2 การใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินและพืช และกรรมวิธีท่ี 3 การใส่ปุย๋ตามค าแนะน าลักษณะเนื้อดิน 

 
ตารางที่ 3.5  ผลผลิต คณุภาพการบริโภคและผลตอบแทนของทุเรยีนพันธุ์หมอนทอง ท่ีให้ปุ๋ยอัตราตา่งกัน 3 กรรมวิธี สวนเกษตรกร ต.บ้านนา อ.นาเดิม จ.สุราษฏร์ธาน(ี2561-62) 

กรรมวิธีทดลอง น้ าหนักผลสด น้ าหนักเปลือก น้ าหนักเนื้อ ความหนาเนื้อ สัดส่วนท่ีบริโภคได ้ รสฃาติ ปริมาณผลผลิต ค่าใช้จ่ายปุ๋ย รายได้/ต้น ผลตอบแทน/ต้น BCR2/ 

  (กรัม) (กรัม) (กรัม) (มม.) (%) 
 

(กิโลกรัม/ต้น) (บาท/ต้น) (บาท) (บาท)  

กรรมวิธีท่ี 11/ 2468 1306 1026 22 41 หวานมัน 173 440 15,570 13,740 7.51 

กรรมวิธีท่ี 21/ 2564 1359 1057 22 41 หวานมัน 191 362 17,190 15,438 8.81 

กรรมวิธีท่ี 31/ 2488 1315 1016 20 41 หวานมัน 193 401 17,370 15,579 8.70 

F-test ns ns ns ns ns  ns - - -  

C.V.(%) 7.9 11.0 11.9 15.3 9.2  31.2 - - -  
หมายเหตุ 1/กรรมวิธีท่ี 1 การใส่ปุย๋ตามทีเ่กษตรกรปฏิบัต,ิ กรรมวิธทีี่ 2 การใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินและพืช และกรรมวิธีท่ี 3 การใส่ปุย๋ตามค าแนะน าลักษณะเนื้อดิน 

2/BCR = Benefit Cost Ratio ( ผลตอบแทนสุทธิ/ค่าใช้จ่าย ) ต้นทุนการผลติผันแปรและต้นทุนคงที่ = 20 บาทต่อกิโลกรัม  รายไดผ้ลผลิตทุเรียน = 80 บาทต่อกิโลกรมั 
ปุ๋ย 21-0-0= 11.60 บาท/กก. ปุ๋ย 9-25-25  = 38.8 บาท/กก.  ปุ๋ย 12-12-17= 34.00 บาท/กก.  ปุ๋ย 0-0-50  = 50.00 บาท/กก. 
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ตารางที่ 3.6 ผลวิเคราะหส์มบตัิทางกายภาพและเคมดีินบางประการก่อนและหลังการทดลอง สวนเกษตรกร ต.นาเดมิ อ.บ้านนาเดมิ  จ.สุราษฏร์ธานี  2560-62 

ธาตุอาหาร 
กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 2 กรรมวิธีท่ี 3 ค่าที่เหมาะสม* 

 ก่อนใส่ปุ๋ย หลังใส่ปุ๋ย ก่อนใส่ปุ๋ย หลังใส่ปุ๋ย ก่อนใส่ปุ๋ย หลังใส่ปุ๋ย  
ความเป็นกรด – ด่าง ( pH ) 4.10 4.07 4.10 3.95 4.15 4.03 5.5-6.5 
อินทรียวัตถุ ( % ) 1.73 2.15 1.67 1.83 1.69 2.26 2.0-3.0 
ฟอสฟอรัส ( มก./ กก. ) 310 389 172 394 214 381 35-60 
โพแทสเซียม ( มก. / กก. ) 118 214 89 265 88 286 100-120 
แคลเซียม ( มก. / กก. ) 56 111 51 98 90 148 800-1,500 
แมกนีเซียม ( มก. / กก. ) 10 14 10 11 18 16 250-450 

ที่มา :*  Modified from Ankerman, and Large.1988.  

.  
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.การทดลองที่ 3.2   การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิต 

  ในแหล่งผลิตภาคตะวันออก 

การทดลองการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชในแหล่งผลิต 
ภาคตะวันออก ด าเนินการทดลองในแปลงทุเรียนหมอนทองของเกษตรกร อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
ติดต่อกัน 2 ฤดูการผลิต (ปี 2561 และ 2562)  

1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 
วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดินก่อนการทดลอง พบว่า เนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทราย 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก pH อยู่ในช่วง 4.31-4.59 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินปานกลาง 2.79-3.44% มี
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงมาก โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับปานกลาง มีแคลเซียมและ
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ า (ตารางท่ี 3.7) 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าสมบัติทางกายภาพและทางเคมีดินมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดย 
pH ของดินยังคงเป็นกรดจัดมาก ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูง ขณะที่แคลเซียมและแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ า (ตารางที่ 
3.7) 

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 

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 3.8) ขณะเดียวกันพบว่า
ใบทุเรียนพันธุ์หมอนทองมีความเข้มข้นเฉลี่ยของ Ca ต่ าค่ามาตรฐานสอดคล้องกับค่าวิเคราะห์ดินที่พบว่ามี
ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ าซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการให้ปุ๋ย Ca ทางใบเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลน
ธาตุอาหาร (กลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ยพืชสวนและไม้ยืนต้น, 2545) 
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ตารางที่ 3.7 สมบัติทางกายภาพและเคมีดินก่อนเริ่มการทดลองของแปลงปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปี 2561-2562 

ธาตุอาหาร ความเข้มข้นธาตุอาหารก่อนการทดลอง  ความเข้มข้นธาตุอาหาร 2561  ความเข้มข้นธาตุอาหาร 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 3.8 ความเข้มข้นของธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุในตัวอย่างใบทุเรียนพันธุ์หมอนทองอ 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.) 86.20 47.60 32.00  35 54 42 40-120 

แมงกานีส (มก./กก.) 34.00 49.20 81.20  56 75 124 50-120 

สังกะส ี(มก./กก.) 19.00 18.60 24.00  21 21 22 15-30 

ทองแดง (มก./กก.) 11.40 16.80 22.00  7 7 9 - 

โบรอน (มก./กก.) 20.60 20.60 21.80  21 25 22 - 

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

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชมีแนวโน้มให้น้ าหนักผลสูงสุดในฤดูกาลผลิต 2561 คือ 3.36 กิโลกรัม
ต่อผล รองลงมาคือการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ มีน้ าหนักผล 3.21 กิโลกรัมต่อผล และการใส่ปุ๋ย
ตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดินมีน้ าหนักผลต่ าสุด 2.36 กิโลกรัมต่อผล ในฤดูกาลผลิต 2562 การ
ใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติมีแนวโน้มให้น้ าหนักผลสูงสุด รองลงมาคือการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
และพืช ขณะที่การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดินยังคงให้น้ าหนักผลต่ าสุด  (ตารางที่ 3.9 
และ 3.10) 

จากการประเมินองค์ประกอบของผลผลิต พบว่า ในฤดูกาลผลิต 2561 การใส่ปุ๋ยกรรมวิธี
ต่างๆ ให้น้ าหนักเปลือกของผลทุเรียนความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
และพืชมีน้ าหนักเปลือกสูงสุด 2,148.22 กรัมต่อผล รองลงมาคือการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติมี
น้ าหนักเปลือก 1,901.00 กรัมต่อผล ส่วนการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดินมีน้ าหนัก
เปลือกต่ าสุด 1,342.11 กรัมต่อผล ส่วนน้ าหนักเนื้อ เมล็ดและขั้วผลพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ ส าหรับฤดูกาลผลิต 2562 การใส่ปุ๋ยทั้ง 3 กรรมวิธี มีองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่ น้ าหนัก
เปลือก เนื้อ เมล็ดและข้ัวผล ไม่แตกต่างกันทางสถิติ(ตารางท่ี 3.9 และ 3.10) และภาพผนวกท่ี 3.2 

4 ปริมาณผลผลิต 
การใส่ปุ๋ยทั้ง 3 กรรมวิธี ให้ปริมาณผลผลิตแตกต่างกันทางสถิติ ในฤดูกาลผลิต 2561 การ

ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชมีปริมาณผลผลิตสูงที่สุด 177.55 กิโลกรัมต่อต้น รองลงมาคือ การใส่
ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติมีปริมาณผลผลิต 143.11 กิโลกรัมต่อต้น ส่วนการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของ
ลักษณะเนื้อดินมีปริมาณผลผลิตต่ าสุด 101.60 กิโลกรัมต่อต้น ในฤดูกาลผลิต 2562 การใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินและพืชและการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมจากฤดูกาลผลิต 2561 
ขณะที่การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดินมีปริมาณผลผลิตลดลง โดยการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินและพืชยังคงมีปริมาณผลผลิตสูงสุด 195.42 กิโลกรัมต่อต้น รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยตามที่
เกษตรกรปฏิบัติ 163.38 กิโลกรัมต่อต้น และการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดินมีปริมาณ
ผลผลิตต่ าสุด 93.30 กิโลกรัมต่อต้น (ตารางท่ี 3.9 และ 3.10) 

5 คุณภาพผลผลิต 
การใส่ปุ๋ยทั้ง 3 กรรมวิธี ให้คุณภาพผลผลิต ได้แก่ สัดส่วนที่บริโภคได้และความหนาเนื้อ 

ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในฤดูกาลผลิต 2561 และ 2562 ดังภาพผนวกที่ 3.2 การใส่ปุ๋ยตามค า
ค าแนะน าของลักษณะเนื้อดินมีแนวโน้มให้สัดส่วนที่บริโภคได้สูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ
และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช ในส่วนของความหนาเนื้อ พบว่า ในฤดูกาลผลิต 2561 การ
ใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดินมีแนวโน้มให้ความหนาเนื้อสูงสุด 21.82 มิลลิเมตร รองลงมา
คือ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชและการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติมีความหนาเนื้อ 19.75 
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และ 18.30 มิลลิเมตร ตามล าดับ ส่วนในฤดูการผลิต 2562 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชมี
แนวโน้มให้ความหนาเนื้อสูงสุด รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดินและการใส่
ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติมีความหนาเนื้อ 17.75 17.17 และ 17.00 มิลลิเมตร ตามล าดับ ส าหรับ
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ 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 มี
ปริมาณ TSS ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 3.9 และ 3.10) 

6 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
ประเมินผลตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พบว่า การใส่ปุ๋ยตาม

ค าแนะน าของลักษณะเนื้อดินมีค่าใช้จ่ายปุ๋ยน้อยที่สุดทั้ง 2 ฤดูกาลผลิต รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินและพืช ขณะที่การใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติมีค่าใช้จ่ายปุ๋ยสูงที่สุด แต่เมื่ อพิจารณา
ผลตอบแทนที่ได้รับ พบว่า การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชให้ผลตอบแทนสูงที่สุด ในฤดูกาล
ผลิต 2561 ให้ผลตอบแทน 13,121.22 และฤดูกาลผลิต 2562 ให้ผลตอบแทน 15,092.07 บาทต่อ
ต้น รวมทั้งให้ปริมาณผลผลิตสูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏิบัติและการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของ
ลักษณะเนื้อดิน จากการทดลองนี้กล่าวได้ว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชเป็นกรรมวิธีที่
เหมาะสมเนื่องจากให้ปริมาณผลผลิตและผลตอบแทนสูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อ
ดินเฉลี่ย 47 เปอร์เซ็นต์ และ 40 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามที่
เกษตรกรปฏิบัติ พบว่า การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชสามารถลดต้นทุนปุ๋ยได้เฉลี่ย 12 
เปอร์เซ็นต์ และได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 14 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3.9 และ 3.10) 
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ตารางที่ 3.9 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 

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

กรรมวิธีท่ี 11/ 3.21 1,901.00 ab 931.50 139.93 23.67 31.49 18.30 22.07 a 143.11 ab 119.14 10,575.65 

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 13,121.22 

กรรมวิธีท่ี 31/ 2.36 1,342.11 b 881.89 108.80 16.00 37.66 21.82 18.70 b 101.60 b 103.25 9,016.82 

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 3.10 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/ 3.18 1,917.50 1,047.33 131.25 26.05 34.20 17.00 22.15 163.38 a 126.53 13,887.58 

กรรมวิธีท่ี 21/ 3.05 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/ 2.88 1,600.50 961.97 126.80 24.33 35.30 17.17 23.75 93.30 b 110.07 7,947.50 

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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7 การจัดท าโปรแกรมค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชส าหรับทุเรียนพันธุ์ 
   หมอนทอง 
จากการที่กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ศูนย์สารสนเทศ

และการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร ได้จัดท าค่ามาตรฐานที่เหมาะสมของปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียมในดินที่สัมพันธ์กับอัตราปุ๋ยแนะน าส าหรับทุเรียนในดินที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์
ต่างกันแล้วนั้น จึงได้น าค าแนะน ามาเพ่ิมเติมข้อมูลการแปลผลวิเคราะห์สมบัติบางประการของดิน
เฉพาะพ้ืนที่และองค์ประกอบปริมาณธาตุอาหารพืชของทุเรียนพันธุ์การค้า และปรับปรุงการ
ประมวลผลด้วยรูปแบบการแสดงผลใหม่ให้สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการ
จัดการปุ๋ยทุเรียน และประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ย ลดขั้นตอนการบริการทางวิชาการด้านการให้
ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยโปรแกรมส าหรับค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
และพืชส าหรับทุเรียน มีการท างานในลักษณะ web application  :ซึ่งประกอบด้วย  

1. พัฒนาระบบด้วยภาษา php (PHP Hypertext Preprocessor) เป็นโปรแกรม 

ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ที่สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ มีความสามารถสูง และ
มีผู้นิยมใช้เป็นจ านวนมาก ท างานในลักษณะ เซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์  เหมาะส าหรับการเขียน
โปรแกรมบนเว็บ (Web-based Programming) เพราะจะเก็บโค้ดค าสั่ง หรือสคริปต์ทั้งหมดที่เขียน
ขึ้นมาไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เดียว (Web Server) และให้ผู้ใช้งาน (Client) เรียกใช้งานโปรแกรมผ่าน
เว็บเบราเซอร์ต่างๆ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari 
ฯลฯ เพ่ือน าข้อมูลมาแสดงผลที่หน้าจอของผู้ใช้แต่ละคน 

2. ติดต่อฐานข้อมูลด้วย MySQL ซ่ึงเป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล แบบ Open 

 Source License ซึ่งใช้งานได้ฟรี ด้วยความสามารถของ MySQL ที่ใช้งานได้หลายด้านด้วยกัน 

เริ่มจากการใช้ร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) ซึ่ง MySQL ถูกออกแบบให้สามารถท างาน

ร่วมกับฮาร์ดแวร์ตัวอ่ืน ๆได้ พร้อมกันนั้นยังรองรับภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างหลากหลาย อีกทั้ง 

MySQL ยังสามารถจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้คน เลือกใช้ 

MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานของข้อมูลภายในเครื่อง Server 

แสดงผลบนเว็บไซต์ด้วย HTML ซ่ึง เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้  
Tag ในการก าหนดการแสดงผล  HTML ย่อมาจากค าว่า Hypertext Markup Language โดย 

Hypertext หมายถึง ข้อความท่ีเชื่อมต่อกันผ่านลิ้ง (Hyperlink) Markup language หมายถึง

ภาษาท่ีใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผลสิ่งต่างๆที่แสดงอยู่บนเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง 

ภาษาท่ีใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผลเว็บเพจที่ต่างก็เชื่อมถึงกันใน Hyperspace ผ่าน 

Hyperlink นั่นเอง นอกจากนี้จะเป็นการแสดงผลในลักษณะ  responsive website คือการ

ออกแบบเว็บให้รองรับกับการใช้งานผ่านอุปกรณ์หลากหลายชนิด เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์ มือถือ 
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สมาร์ทโฟน แทปเล็ต ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้มีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน ด้วยความที่ขนาดของหน้าจอ

มันต่างกันมาก การแสดงผลเว็บไซต์จึงต้องมีความยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ท่ี

ใช้งานท าให้การใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังแสดงผลในโปรแกรมต้นแบบล าดับที่ 

1/2562 http://164.115.43.131/fertilizer  และรายละเอียดการใช้งานโปรแกรมแนวทางการใช้

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตพืชส าหรับทุเรียน ดังภาพผนวกท่ี 3.4 แนบท้ายนี้ 

การพัฒนาระบบการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชส าหรับทุเรียน 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยได้ถูกต้อง ปรับปรุงเหมาะสมกับความต้องการของพืช และอนุรักษ์ดิน
ควบคู่กันไป เป็นอีกแนวทางการจัดการปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพที่มีความส าคัญในแง่ของการลด
ต้นทุนการผลิต และลดการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินความจ าเป็น  ตลอดจนน ามาปรับปรุงระบบการ
ให้บริการทางวิชาการดินและปุ๋ย เพ่ือให้บริการวิเคราะห์ดิน พืช น้ าและปุ๋ยเคมีได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพได้ดยีิ่งขึ้น 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

1.. การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่สูญเสียไปกับผลผลิตทุเรียนพันธุ์
การค้าในแหล่งผลิตภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก  

1.1 จากแหล่งปลูกภาคใต้ตอบน ผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองมีองค์ประกอบไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในผลสดทุเรียนแต่ละ 1 กิโลกรัม คือ ไนโตรเจน 3.19 กรัม ฟอสฟอรัส 
0.45 กรัม และโพแทสเซียม 4.39 กรัม ซึ่งประเมินเทียบเท่าปุ๋ย เป็น 3.19-1.03-5.31 N- P2O5 –K2O 
หรือเป็นสัดส่วนของปุ๋ยประมาณ 3 :1:5  และมีองค์ประกอบธาตุอาหารรองเช่น แคลเซียม 
แมกนีเซียมและซัลเฟอร์ 0.26,0.51 และ 0.32 กรัม ต่อผลผลิตสด 1 กิโลกรัม ตามล าดับ 

1.2 จากแหล่งปลูกภาคตะวันออก ผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองมีองค์ประกอบไนโตรเจนและ 

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในผลสดทุเรียนแต่ละ 1 กิโลกรัม คือ ไนโตรเจน 2.19 กรัม ฟอสฟอรัส 

0.41 กรัม และโพแทสเซียม 5.37 กรัม ซึ่งประเมินเทียบเท่าปุ๋ย เป็น 2.19-0.95-6.50 N- P2O5 –K2O 

หรือเป็นสัดส่วนของปุ๋ยประมาณ 2:1:7 และมีองค์ประกอบธาตุอาหารรองเช่น แคลเซียม แมกนีเซียม

และซัลเฟอร์ 0.81,0.66 และ 0.71 กรัม ต่อผลผลิตสด 1 กิโลกรัม ตามล าดับ 

2. การจัดการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินปลูกทุเรียนโดยการประเมินสมรรถนะของดิน 
2.1 ค่าสัมประสิทธิการดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของปลงทุเรียน 3 แห่ง คือ 1. 

สวนเกษตรกร อ.สวี จ.ชุมพร เป็นชุดดินอ่าวลึก  2. สวนเกษตรกร อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี เป็น
ชุดดินทุ่งหว้า และ 3. สวนเกษตรกร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นชุดดินท่าใหม่ มีค่าเฉลี่ยของค่าส้มประ
สิทธิการดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.6082, 0.8103 และ 0.6969 ตามล าดับ (ภาพ
ผนวกแผนภูมิที่ 2.1-2.3)  ดังนั้นดินตัวแทนจากทั้งสามแหล่งปลูกทุเรียน คือ ชุดดินอ่าวลึก ชุดดินทุ่ง

http://www.iclick2shop.com/fruit
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หว้า และชุดดินท่าใหม่ มีค่าการดูดซับฟอสฟอรัสในดินไว้ได้ต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ยการดูดซับ
ฟอสฟอรัสในดินร้อยละ  39.18, 18.97 และ 43.17ตามล าดับ ฟอสฟอรัสที่ใส่ลงไปในดินจะถูกดูดซับ
ไว้อยู่ในรูปแบบที่ปลดปล่อยออกมาได้ยาก และการท าให้ฟอสฟอรัสที่ถูกดูดซับไว้นั้นสามารถ
ปลดปล่อยมาได้ขึ้นกับสภาพของดิน เช่น ความเป็นกรด-ด่างของดิน ความชื้นของดิน กิจกรรมของ
จุลินทรีย์ในดิน เป็นต้น  ปริมาณธาตุอาหารที่ถูกดูดยึดในดินขึ้นอยู่กับสมบัติของดินที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิกิริยาบางอย่างที่เกิดขึ้นในดิน จึงท าให้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยธาตุอาหารของ
ดินแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป พบว่าดินที่มีปริมาณ Cation Exchange Capacity, %OC และ
ปริมาณดินเหนียวต่ าจะปลดปล่อยฟอสฟอรัสสู่ดินสูง (เจนจิรา, 2556) ถ้าหากดินมีสัมประสิทธ์การดูด
ซับฟอสฟอรัสสูง อาจต้องพิจารณาปรับเพ่ิมอัตราการใส่ฟอสฟอรัสให้เพียงพอต่อการดูดใช้องพืช และ
ในทางตรงข้ามหากดินมีสัมประสิทธ์การดูดซับต่ า การปรับปริมาณการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสลงได้ จะส่งผล
ต่อค่าใช้จ่ายปุ๋ยลงด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามการประเมินค่าสัมประสิทธิการดูดซับและการปลดปล่อย
ฟอสฟอรัสในพ้ืนที่ปลูกทุเรียนยังมีข้อจ ากัดในด้านตัวแทนองดินปลูกทุเรียนที่ท าการศึกษาได้เพียงสาม
แหล่งปลูก จึงอาจใช้ค่าเฉลี่ยเหล่านี้เป็นข้อมูลน าไปพัฒนาโปรแกรมค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินกับทุเรียนที่ปลูกตามลักษณะดินที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถประเมินปริมาณปุ๋ยที่
เพียงพอกับความต้องการของพืชและเพ่ิมศักยภาพของดินได้ 

      2.2 ค่าสัมประสิทธิการดูดซับและการปลดปล่อยโพแทสเซียมของปลงทุเรียน 3 แห่ง คือ 
1. สวนเกษตรกร อ.สวี จ.ชุมพร เป็นชุดดินอ่าวลึก  2. สวนเกษตรกร อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 
เป็นชุดดินทุ่งหว้า และ 3. สวนเกษตรกร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นชุดดินท่าใหม่ มีค่าเฉลี่ยของค่าสัม
ประสิทธิการดูดซับและการปลดปล่อยโพแทสเซียม เท่ากับ 0.5146, 0.5377 และ 0.6812 ตามล าดับ 
(ภาพผนวกแผนภูมิที่ 2.4-2.6)  ดังนั้นจึงมีค่าการดูดซับโพแทสเซียมในดินไว้ได้เฉลี่ย 48.54, 46.23 
และ 31.88% ตามล าดับ  การท าให้โพแทสเซียมที่ดูดซับไว้สามารถปลดปล่อยออกมาได้นั้นขึ้นกับ
สภาพของดิน เช่น ความเป็นกรด-ด่างของดิน ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ความชื้นของดิน 
ปริมาณอินทรียวัตถุ กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน เป็นต้น  ซึ่งสามารถน าค่าสัมประสิทธิการดูดซับและ
การปลดปล่อยโพแทสเซียมไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินการใช้ปุ๋ยโพแทชให้เหมาะสมกับพื้นที่
ตามลักษณะของดินในแต่ละแหล่งปลูกทุเรียนต่อไปได้ 
3.   การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตในแหล่ ผลิตภาคใต ้
ตอนบนและภาคตะวันออก 

  3.1 การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ดิน และการชดเชยปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไป
กับทุเรียนพันธุ์หมอนทอง สามารถก าหนดปริมาณการให้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตพืช
แปลงสวนเกษตรกร อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธานี ได้เป็น อัตราการให้ปุ๋ยเป็น 1,150-490-1,710  
กรัมของ N-P2O5-K2O ต่อต้นต่อปี  
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3.2 การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ดิน และการชดเชยปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไป
กับทุเรียนพันธุ์หมอนทอง สามารถก าหนดปริมาณการให้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตพืช
แปลงสวนเกษตรกร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ได้เป็น อัตราการให้ปุ๋ยเป็น 845-315-1,315 กรัมของ N-
P2O5-K2O ต่อต้นต่อปี  

  3.3 การให้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตพืชลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และ
ค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมีได้ 12-18 % โดยยังคงมีผลตอบแทนการผลิตสูงกว่าการให้ปุ๋ยเคมีตามที่เกษตรกร
ปฏิบัติ 11-16% และไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต คุณภาพการบริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน  
 3.4 การให้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตพืชเป็นแนวทางการพัฒนาการให้ปุ๋ยเคมี
ที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่การผลิตควบคู่ไปกับการรักษาระดับผลผลิตที่มีคุณภาพผลผลิตทาง
การค้าได้  
 3.5 การให้ปุ๋ยทุเรียนตามค าแนะน าของลักษณะเนื้อดิน เป็นอีกแนวทางเลือกส าหรับ
เกษตรกรที่ไม่มีผลวิเคราะห์ดิน แต่ควรพิจารณาการสะสมของฟอสฟอรัสที่อาจเพ่ิมขึ้นจากการให้ปุ๋ย
ฟอสฟอรัสปริมาณมากทุกๆ ฤดูกาลผลิต 

3.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้ปุ๋ยทุเรียนเชิงการค้า ไม่ควรมุ่งลดต้นทุนค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมี
เพียงอย่างเดียว ควรค านึงถึงการจัดการธาตุอาหารให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต การออกดอก และ
การพัฒนาการของผลผลิตทุเรียน 

 

 
 

ได้โปรแกรมต้นแบบแนว
ทางการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

ดินและผลผลิตพืชส าหรับ
ทุเรียน ‘ล าดับที่ 1/2562

ได้ประยุกต์และประมวลผลจาก
ค าแนะน าการใชปุ้๋ยพชืสวน
อย่างมีประสิทธภิาพ(กอง
ปฐพีวิทยา,2545)และปรับ
รูปแบบการแสดงผลให้สะดวก
รวดเร็ว

ได้ข้อมูลองค์ประกอธาตุอาหารพืชของ
ทุเรียนพันธุ์หมอนทองในแหล่งปลูกต่างๆ
เพื่อน าไปเป็นฐานข้อมูลจัดท าโปรแกรม
การก าหนดอัตราการใหม้ีความสอดคล้อง
ต่อพันธุ์และสภาพแวดล้อมการผลิตทุเรียน
ได้ดีขึ้น

ได้ทราบค่าสัมประสิทธิ์การดดูซับและการ
ปลดปล่อยธาตุอาหารของดินแต่ละชนิด
แตกตา่งกัน ซึ่งข้อมูลน้ีสารถน าใช้
ประโยชน์ในการจดัท าค าแนะน าการใช้ปุ๋ย
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมได้อยา่ง
เหมาะสมต่อศักยภาพดิน

ได้ผลการตอบสนองต่อการใสปุ่๋ย
อัตราตา่งๆของทุเรียนพันธุ์
หมอนทองในแหล่งผลิตที่ส าคญั
ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้มี
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้โปรแกรมต้นแบบแนวทางการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตพืชส าหรับทุเรียน 
‘ล าดับที่ 1/2562 http://164.115.43.131/fertilizer  ที่สามารถใช้เป็นแนวทางการให้บริการ
วิชาการด้านดินและปุ๋ยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น 

2. สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบแนวทางการใช้ปุ๋ยค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตพืช
ส าหรับไม้ผลเมืองร้อนชนิดอื่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยให้สอดคล้องต่อศักยภาพการผลิตต่อไป 

3. เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนได้รับค าแนะน าการใส่ปุ๋ยรูปแบบใหม่ ที่สามารถน าไปใช้เป็นแนว
ทางการลดค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมีได้อย่างน้อยร้อยละ 10 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต และ
คุณภาพการบริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
 
 
 
 
 

http://www.iclick2shop.com/fruit
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ภาคผนวก 
 

กิจกรรมงานวิจัยที่ 1  การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองท่ีสูญเสียไปกับ 
ผลผลิตทุเรียนพันธุ์การค้าในแหล่งผลิตภาคใต้ตอนบนและภาค 
ตะวันออก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 1.1 เนื้อทุเรียนที่น ามาเตรียมตัวอย่างก่อนท าแห้งด้วยเครื่อง Freeze dryer  
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กิจกรรมงานวิจัยที่ 2 การจัดการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินปลูกทุเรียนโดยการประเมิน 
   สมรรถนะของดิน 
 

  ตารางผนวกท่ี 2.1 ผลวิเคราะห์สมบัติบางประการทางเคมีดินกลุ่มชุดดินอ่าวลึก ทุ่งหว้าและท่าใหม่    

รายการ ค่าวิเคราะห ์
ชุดดิน อ่าวลึก ทุ่งหว้า ท่าใหม่ 

เนื้อดิน ร่วนเหนียวปนทราย เหนียวปนทราย เหนียวปนทราย 

ความเป็นกรด – ด่าง ( pH ) 5.8 4.1 4.48 

อินทรียวัตถุ ( % ) 1.57 1.87 2.59 

ฟอสฟอรัส ( มก./ กก. ) 34.67 414 308 

โพแทสเซียม ( มก. / กก. ) 195.90 73 97 

แคลเซียม ( มก. / กก. ) 4,123 53 141 

แมกนีเซียม ( มก. / กก. ) 285 14 4 

 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 2.1  หน้าตัดดิน กลุ่มชุดดินอ่าวลึก ในแปลงสวนเกษตรกร อ.สวี จ.ชุมพร 
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ภาพผนวกแผนภูมิที่ 2.1 ปริมาณฟอสฟอรัสที่สกดัได้จากดินเฉลี่ยทีบ่่มในระยะเวลา 1-42 วันหลังบ่มดิน 

        ( มก./กก.) ชองแปลงทุเรียน อ.สวี จ.ชุมพร (ชุดดินอ่าวลึก) 

 
ผนวกแผนภูมิที่ 2.2 ปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดได้จากดินเฉลี่ยที่บ่มในระยะเวลา 1-49 วันหลังบ่มดิน 

             ( มก./กก.) ชองแปลงทุเรียน อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธานี (ชุดดินทุ่งหว้า) 
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ภาพผนวกแผนภูมิที่ 2.3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่สกดัได้จากดินเฉลี่ยทีบ่่มในระยะเวลา 1-42 วันหลังบ่มดิน 

   ( มก./กก.) ชองแปลงทุเรียน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี(ชุดดินท่าใหม่) 

 

 
 

ภาพผนวกแผนภูมิที่ 2.4  ปริมาณโพแทสเซียมทีส่กัดได้จากดินเฉลีย่ที่บ่มในระยะเวลา 1-63 วันหลังบ่มดิน  

   (มก./กก.) ชองแปลงทุเรียน อ.สวี จ.ชุมพร (ชุดดินอ่าวลึก) 
 

y = 0.5683x + 11.103
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ภาพผนวกแผนภูมิที่ 2.5  ปริมาณโพแทสเซียมที่สกดัได้จากดินเฉลีย่ที่บ่มในระยะเวลา 1-56 วัน หลังบ่มดิน  

   (มก./กก.) ชองแปลงทุเรียน อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธาน ี(ชุดดินทุ่งหว้า) 
 

 

ภาพผนวกแผนภูมิที่ 2.6 ปริมาณโพแทสเซียมทีส่กัดได้จากดินเฉลีย่ที่บ่มในระยะเวลา 14-56 วันหลังบ่มดิน  

   (มก./กก.) ชองแปลงทุเรียน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี(ชุดดินท่าใหม่) 
 

y = 0.5377x + 73.025
R² = 0.9999
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กิจกรรมงานวิจัย 3   การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยทุเรียนตามค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตใน 
แหล่งผลิตภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก 

    

T1=การใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรปฏบิัติ 

 

T2=การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหด์ินและพืช 

 

T3=การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของลกัษณะเนื้อดิน 

ภาพผนวกที่ 3.1  ผลผลิตทเุรียนจากการใส่ปุย๋อัตราต่างๆ T1= การใส่ปุ๋ยตามทีเ่กษตรกรปฏิบตั,ิ  
T2= การใส่ปุย๋ตามค่าวิเคราะหด์นิและพืช และT3= การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าลักษณะเนื้อดิน 

สวนเกษตรกร อ.นาเดมิ จ.สรุาษฏร์ธานี 
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ภาพผนวกที่ 3.2  ผลผลิตทเุรียนจากการใส่ปุย๋อัตราต่างๆ  T1= การใส่ปุ๋ยตามทีเ่กษตรกรปฏิบัต,ิ  
T2= การใส่ปุย๋ตามค่าวิเคราะหด์นิและพืช และT3= การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าลักษณะเนื้อดิน 

สวนเกษตรกร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบรุี 
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การวางแผนการให้ปุ๋ยเคมีโดยใช้ค่าวิเคราะห์ดินและผลผลิตพืชเป็นเกณฑ์ 

 
ภาพผนวกที่ 3.3  การวางแผนการให้ปุย๋เคมโีดยใช้คา่วิเคราะห์ดินและผลผลิตพืช 
 

ประเมินปริมาณความต้องการธาตอุาหาร 
ของพืชเป้าหมาย 

 

ผลวิเคราะห์ดิน 
เปรียบเทยีบปริมาณความต้องการของพืชและ
ความสามารถการให้ธาตุอาหารของดิน 

ปริมาณไนโตรเจนที่ประเมินได้คณูด้วยค่า
สัมประสิทธ์ิประสิทธิภาพธาตุอาหาร  

ประเมินผลวิเคราะห์ความเข้มข้นธาตุอาหารP และ K 

*ถ้าหากมีระดับความเป็นประโยชน์สูง
แล้วควรใส่  P เพ่ือรักษาระดับที่
เหมาะสมของสภาพดินเท่านั้น 
*ส่วนปริมาณ K ควรพิจารณาใส่ในช่วง
ระยะที่พืชมี  การเจริญเติบโตสูงพืช 

*ประเมินปริมาณปุ๋ย P ที่ต้องใส่เพิ่มแล้วคูณด้วยสัมประ
สิทธ์  
 ประสิทธิภาพธาตุอาหาร *ประเมินปริมาณปุ๋ย K ที่ต้อง
ใส่เพิ่มแล้วคูณด้วยสัมประสิทธ์ 
 ประสิทธิภาพธาตุอาหาร  

ก าหนดสดัส่วนและปรมิาณปุ๋ยเคมทีี่ต้องใส่ให้กับพืช 

ก าหนดปริมาและสูตรปุ๋ยเคมีใหก้บัพืชเป้าหมาย 
ตามระยะการเจริญเติบโตต่างๆ 
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ภาพผนวกที่ 3.4  การแสดงผลแนวทางการใช้ปุ๋ยตามค่าเคราะหด์ินและพืชส าหรับล าดับที่1/ 2562  
  (จัดท าโดย  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ร่วมกับ ศนูย์สารสนเทศและการ 
  สื่อสาร กรมวิชาการเกษตร) 
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