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การจัดการดินเปร้ียวจัดเพ่ือปลูกไม�ผลแบบผสมผสาน 

ป�ญญา  เอ่ียมออน, อํานาจ  บุญสม และรอสะดี  มะรอเซะ 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

บทคัดย�อ 
 การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกไม1ผลแบบผสมผสาน ดำเนินการในพ้ืนท่ีศูนย�ศึกษาการพัฒนา    
พิกุลทองฯ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในป6 พ.ศ. 2535-2542 ซ่ึงมีการขุดยกรองขนาดความกว1าง 7 เมตร 
คูน้ำกว1าง 2 เมตร ลึก 80 เซนติเมตร และสามารถควบคุมระดับน้ำในรอง โดยปลูกไม1ผลบนสันรองแถวเดียว 
ได1แก ทุเรียน มะพร1าว เงาะ และมะมวง มีการดูแลรักษาไม1ผลผสมผสานโดยการใสปุBยเคมี จำนวน 3 ครั้ง/ป6 
ครั้งท่ี 1 ใสปุBยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5 กิโลกรัม/ต1น ครั้งท่ี 2 ใสปุBยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา 2.5 
กิโลกรัม/ต1น ครั้งท่ี 3 ปุBยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 1.5 กิโลกรัม/ต1น และใสปุBยคอก อัตรา 10 กิโลกรัม/ต1น 
ทำการวิเคราะห�เก็บข1อมูลสมบัติทางเคมีของดิน และการให1ผลผลิตของไม1ผล พบวา คาวิเคราะห�สมบัติทาง
เคมีของดิน กอนการดำเนินงานมีความเปEนกรดรุนแรง (pH 3.2 ) หลังมีการจัดการขุดยกรองรวมกับการ
ปรับปรุงดินด1วยหินปูนฝุKน อัตรา 1,800 กิโลกรัมตอไร คาความเปEนกรดเปEนดางของดินเพ่ิมข้ึน (3.4-3.5) โดย
ในป6 1-4 ปฏิกิริยาดินเปEนกรดรุนแรง (pH 3.2-3.5) ในป6ท่ี 5 มีแนวโน1มลดลง (pH 3.4) จึงมีการวิเคราะห�คา
ความต1องการปูนและใสหินปูนฝุKนตามความต1องการปูนทุก ๆ 5 ป6 สวนปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับสูงมาก 
(10.03-18.42%) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปEนประโยชน�มีแนวโน1มเพ่ิมสูงข้ึนในชวงแรก (8-26 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม) จากนั้นปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปEนประโยชน�ก็เริ่มลดลง และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปEนประโยชน�มีการ
เปลี่ยนแปลงน1อยมาก โดยมีแนวโน1มเพ่ิมข้ึนจากชวงแรกเล็กน1อย (35-46 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) สวนการ
เจริญเติบโตและการให1ผลผลิตของไม1ผลผสมผสาน พบวา มะพร1าวมีการเจริญเติบโตท่ีดีแตให1ผลผลิตต่ำลง 
เนื่องจากดินมีความเปEนกรดมากข้ึน ปริมาณโพแทสเซียมก็ต่ำลงไปด1วย ซ่ึงมะพร1าวมีปริมาณผลผลิต เฉลี่ย
เทากับ 83.6 ผล/ต1น/ป6 หรือ 1,755.6 ผล/ไร/ป6 สวนทุเรียนมีปริมาณผลผลิต เฉลี่ยเทากับ 25 ผล/ต1น/ป6 หรือ 
525 ผล/ไร/ป6 สวนเงาะและมะมวงยังไมมีผลผลิต 
 
 
คำสำคัญ : ดินเปรี้ยวจัด ไม1ผล 
 

หลักการและเหตุผล 
ดินเปรี้ยวจัด เปEนดินท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรต่ำเม่ือเทียบกับดินท่ัว ๆ ไป ดินเปรี้ยวจัดของประเทศ

ไทย สวนใหญจะพบอยูในแถบท่ีราบลุมภาคกลางตอนใต1และชายฝ�Uงตะวันออกของภาคใต1 เนื่องจากเปEนดินท่ีมี
ป�ญหาทางเคมีและทางกายภาพ ซ่ึงมีผลตอการเจริญเติบโตและการให1ผลผลิตของพืช จึงจำเปEนต1องทำการ
ปรับปรุงแก1ไขหรือพัฒนาให1ดินมีศักยภาพในการผลิตโดยวิธีการท่ีเหมาะสม (จำเปEน, 2555) ศูนย�ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ได1มีการศึกษา ทดลอง วิจัย เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกพืชชนิดตางๆ เชน การ
ปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือการปลูกข1าว การขุดยกรองเพ่ือปลูกพืชผักพืชไร ปลูกไม1ผล รวมถึงปลูกไม1ยืนต1นอ่ืนๆ 
เชน ปาล�มน้ำมัน เปEนต1น และได1ขยายผลการศึกษาทดลองไปในพ้ืนท่ีของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรในพ้ืน
ท่ีดินเปรี้ยวจัด ในขณะเดียวกันก็มีการจัดทำแปลงสาธิตในการจัดการดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกไม1ผลแบบ
ผสมผสานในพ้ืนท่ีของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ด1วย โดยเน1นไม1ผลท่ีเปEนท่ีนิยมบริโภคในท1องถ่ินและ
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พ้ืนท่ีใกล1เคียงและสามารถจำหนายได1ท้ังภายในและตางประเทศ เชน ลองกอง มะพร1าวน้ำหอม ทุเรียน มังคุด 
และกระท1อน เปEนต1น เพ่ือเปEนต1นแบบในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกไม1ผลแบบผสมผสาน และทำการ
เก็บข1อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตอยางตอเนื่อง เปEนข1อมูลสำหรับแนวทางในการแนะนำสงเสริมให1กับ
เกษตรกรเพ่ือนำไปปรับใช1ในการประกอบอาชีพตอไป 

อุปกรณ'และวิธีการ 
1. อุปกรณ'  
 1.1 ต1นไม1ผลผสมผสาน 
 1.2 ปุBยเคมี 
 1.3 ปุBยคอก 
 1.4 ยาปVองกันกำจัดศัตรูพืช 
 1.5 อุปกรณ�เก็บตัวอยางดิน 
2. วิธีการ 

การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกไม1ผลแบบผสมผสาน ได1ดำเนินการท่ีแปลงทดสอบ ภายในศูนย�
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พ้ืนท่ี 10 ไร ซ่ึงเปEนชุดดินระแงะท่ีมีการขุดยกรองและสามารถควบคุมระดับน้ำใน
รองได1 โดยปลูกไม1ผล ได1แก ทุเรียน มะพร1าว เงาะ และมะมวง  

2.1 การเตรียมพ้ืนท่ี ทำการขุดคูยกรอง โดยจัดทำแปลงมีขนาดรองกว1าง 7 เมตร คูน้ำกว1าง 2 เมตร 
ลึก 80 เซนติเมตร ปลูกไม1ผลบนสันรองแถวเดียว ระยะระหวางต1น 8 เมตร ระยะระหวางแถว 9 เมตร  

2.2 การเตรียมดิน ทำการเก็บตัวอยางดินครั้งท่ี 1 ท่ีระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร มาวิเคราะห�คา
ความต1องการปูน สำหรับใช1เปEนข1อมูลในการคำนวณการใสปูน จากนั้นทำการหวานปูนท่ัวท้ังรองในอัตรา
เทากับ 1,800 กิโลกรัมตอไร และครั้งท่ี 2 หลังจากหวานปูน 15 วัน มาวิเคราะห�สมบัติทางเคมีได1แก คาความ
เปEนกรดเปEนดางของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปEนประโยชน� และปริมาณโพแทสเซียมท่ี
เปEนประโยชน� สำหรับใช1เปEนข1อมูลในการใสปุBย หลังจากนั้นมีการเก็บตัวอยางดินป6ละครั้งทุกป6 

2.3 การปลูก การเตรียมหลุมปลูก เตรียมหลุมปลูกขนาดความกว1าง x ยาว x ลึก 50X50X50
เซนติเมตร ผสมดินบนกับปุBยหมักอัตรา 15 กิโลกรัม/หลุม รวมกับหินปูนฝุKนในอัตรา 2 กิโลกรัม/หลุม และหิน
ฟอสเฟตในอัตรา 3 กิโลกรัม/หลุม กลบหลุมด1วยดินท่ีผสมแล1ว นำต1นพันธุ�ไม1ผลมาปลูกตรงกลางหลุมท่ีเตรียม
ไว1 กอนกลบดินให1แนน 

2.4 การดูแลรักษา 
1) กำจัดวัชพืช ตัดหญ1าเดือนละครั้ง 
2) การตัดแตงก่ิง หลังการเก็บเก่ียวทำการตัดแตงก่ิง  
3) การใสปุBย  
   (1) การใสปุBยเคมี 

- ครั้งท่ี 1 เดือนมกราคม ใสปุBยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5 กิโลกรัมตอต1น  
- ครั้งท่ี 2 เดือนพฤษภาคม ใสปุBยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา 2.5 กิโลกรัมตอต1น 
- ครั้งท่ี 3 เดือนสิงหาคม ใสปุBยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 1.5 กิโลกรัมตอต1น 

   (2) การใสปุBยคอก โดยการหวานรอบทรงพุมในอัตรา 10 กิโลกรัม/ต1น 
2.5 การปVองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ตามความจำเปEน 
2.6 การให1น้ำ ให1น้ำตามความจำเปEนโดยมีการควบคุมระดับน้ำในท1องรอง  
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2.7 เก็บข1อมูลการเจริญเติบโต น้ำหนักผลผลิต และจำนวนผลผลิต  

ผลการศึกษาและวิจารณ' 
1. การเปล่ียนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน 

จากการวิเคราะห�สมบัติทางเคมีของดิน พบวา ปฏิกิริยาดินกอนการดำเนินงานมีความเปEนกรดรุนแรง 
(pH 3.2 ) หลังมีการจัดการขุดยกรอง เพ่ือรักษาระบบน้ำในฤดูแล1งให1อยูในระดับสูงกวาชั้นดินเลน เพ่ือปVองกัน
อากาศลงไปทำปฏิกิริยากับสารประกอบไพไรต�ในดิน รวมกับการปรับปรุงดินด1วยหินปูนฝุKน อัตรา 1,800 
กิโลกรัมตอไร เก็บตัวอยางดินอีกครั้งคาความเปEนกรดเปEนดางของดินเพ่ิมข้ึน (3.4-3.5) โดยในป6 1-4 ปฏิกิริยา
ดินเปEนกรดรุนแรง (pH 3.2-3.5) ในป6ท่ี 5 มีแนวโน1มลดลง (pH 3.4) จึงมีการวิเคราะห�คาความต1องการปูน
และใสหินปูนฝุKนตามความต1องการปูนทุก ๆ 5 ป6 สวนปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับสูงมาก (10.03-18.42%) 
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปEนประโยชน�มีแนวโน1มเพ่ิมสูงข้ึนในชวงแรก (8-26 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) จากนั้นปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเปEนประโยชน�ก็เริ่มลดลง และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปEนประโยชน�มีการเปลี่ยนแปลงน1อยมาก 
โดยมีแนวโน1มเพ่ิมข้ึนจากชวงแรกเล็กน1อย (35-46 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1 สมบัติทางเคมีของดินในแปลงการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกไม1ผลแบบผสมผสาน 
ป6 pH 1:1 H2O OM (%) Avail. P (mg kg-1) Avail. K (mg kg-1) 

2532 3.2 - - - 
2532 3.4 10.03 7 35 
2533 3.5 11.95 8 38 
2534 3.5 12.03 8 40 
2535 3.5 13.54 9 40 
2536 3.4 15.02 9 42 
2537 3.6 15.30 10 43 
2538 3.8 16.23 12 41 
2539 3.9 15.64 13 42 
2540 3.9 16.53 14 43 
2541 4.1 17.63 16 42 
2542 4.0 17.55 17 41 

2. การเจริญเติบโตและการให�ผลผลิต 
 จากการวิเคราะห�ข1อมูลการเจริญเติบโตและการให1ผลผลิตของไม1ผลผสมผสาน พบวา มะพร1าวมีการ
เจริญเติบโตท่ีดีแตให1ผลผลิตต่ำลง เนื่องจากดินมีความเปEนกรดมากข้ึน ปริมาณโพแทสเซียมก็ต่ำลงไปด1วย 
มะพร1าวมีปริมาณผลผลิต เฉลี่ยเทากับ 83.6 ผล/ต1น หรือ 1,755.6 ผล/ไร สวนทุเรียนมีปริมาณผลผลิต เฉลี่ย
เทากับ 25 ผล/ต1น หรือ 525 ผล/ไร สวนเงาะและมะมวงยังไมมีผลผลิต 
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ภาพท่ี 1 จำนวนผลผลิตของไม1ผลผสมผสาน 

สรุป 
 จากการศึกษาการจัดการดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกไม1ผลแบบผสมผสาน ในพ้ืนท่ีแปลงทดสอบ ศูนย�ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ พบวา คาวิเคราะห�สมบัติทางเคมีของดิน กอนการดำเนินงานมีความเปEนกรดรุนแรง (pH 
3.2 ) หลังการดำเนินงาน มีคาความเปEนกรดเปEนดางของดินเพ่ิมข้ึน (3.4-3.5) โดยในป6 1-4 ปฏิกิริยาดินเปEน
กรดรุนแรง (pH 3.2-3.5) ในป6ท่ี 5 มีแนวโน1มลดลง (pH 3.4) จึงมีการวิเคราะห�คาความต1องการปูนและใส
หินปูนฝุKนตามความต1องการปูนทุก ๆ 5 ป6 สวนปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับสูงมาก (10.03-18.42%) 
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปEนประโยชน�มีแนวโน1มเพ่ิมสูงข้ึนในชวงแรก (8-26 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) จากนั้นปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเปEนประโยชน�ก็เริ่มลดลง และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปEนประโยชน�มีการเปลี่ยนแปลงน1อยมาก 
โดยมีแนวโน1มเพ่ิมข้ึนจากชวงแรกเล็กน1อย (35-46 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) สวนการเจริญเติบโตและการให1ผล
ผลิตของไม1ผลผสมผสาน พบวา มะพร1าวมีปริมาณผลผลิต เฉลี่ยเทากับ 83.6 ผล/ต1น หรือ 1,755.6 ผล/ไร 
สวนทุเรียนมีปริมาณผลผลิต เฉลี่ยเทากับ 25 ผล/ต1น หรือ 525 ผล/ไร สวนเงาะและมะมวงยังไมมีผลผลิต 

เอกสารอ�างอิง 
จำเปEน  ออนทอง. 2555. ดินมีป�ญหาและการจัดการ. สงขลา : ภาควิชาธรณีศาสตร� คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�. 
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