
การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดดินระแงะท่ีเหมาะสมเพ่ือปลูกส มโชกุน 
 

อดิศร มะสาแม, อำนาจ บุญสม และลำยอง คงภักดี 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

 

บทคัดย%อ 
 การศึกษาการปรับปรุงดินชุดระแงะที่เหมาะสมเพื่อปลูกส.มโชกุน ได.ดำเนินการในพื้นท่ีแปลงทดลอง
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในป4พ.ศ. 2533–2539 โดย
การศึกษาเปรียบเทียบระหว:างตำรับ โดยตำรับที่ 1 ใส:ปุ;ยเคมีเพียงอย:างเดียวเปรียบเทียบกับตำรับท่ี 2 ใส:
ปุ;ยเคมีร:วมกับฟอสเฟต ตำรับท่ี 3 ใส:หินปูนฝุ>นรองก.นหลุมร:วมกับปุ;ยเคมี เปรียบเทียบกับตำรับท่ี 4 ใส:หินปูน
ฝุ>น โดยวิธีการหว:านทั่วแปลงร:วมกับกับปุ;ยเคมี พบว:า ส.มโชกุนทุกตำรับมีการเจริญเติบโตได.ดีใกล.เคียงกัน 
วัสดุปรับปรุงดินและวิธีการใช.ไม:ได.มีผลทำให.ส.มโชกุนเจริญเติบโตแตกต:างกันประการใด โดยในป4ที่ 1การ
เจริญเติบโตด.านความสูงและเส.นรอบโคนในตำรับท่ีใส:ปุ;ยเคมีเพียงอย:างเดียว 45.90 และ 2.06 เซนติเมตร 
ตามลำดับ ตำรับท่ีใส:ปุ;ยเคมีร:วมกับฟอสเฟต 48.10 และ 2.24 เซนติเมตร ตามลำดับ ตำรับท่ีใส:หินปูนฝุ>นรอง
ก.นหลุมร:วมกับปุ;ยเคมี 48.49 และ 2.37 เซนติเมตร ตามลำดับ และตำรับท่ีใส:หินปูนฝุ>น โดยวิธีการหว:านท่ัว
แปลงร:วมกับกับปุ;ยเคมี 44.85 และ 2.04 เซนติเมตร ป4ท่ี 2 ในตำรับท่ีใส:ปุ;ยเคมีเพียงอย:างเดียว 167.00 และ 
13.20 เซนติเมตร ตามลำดับ ตำรับท่ีใส:ปุ;ยเคมีร:วมกับฟอสเฟต 170.40 และ 13.80 เซนติเมตร ตามลำดับ 
ตำรับท่ีใส:หินปูนฝุ>นรองก.นหลุมร:วมกับปุ;ยเคมี 177.80 และ 15.60 เซนติเมตร ตามลำดับ และตำรับท่ีใส:
หินปูนฝุ>น โดยวิธีการหว:านท่ัวแปลงร:วมกับกับปุ;ยเคมี 173.60 และ 13.60 เซนติเมตร ป4ที่ 3 ในตำรับท่ีใส:
ปุ;ยเคมีเพียงอย:างเดียว 210.47 และ 20.10 เซนติเมตร ตามลำดับ ตำรับท่ีใส:ปุ;ยเคมีร:วมกับฟอสเฟต 226.00 
และ 20.97 เซนติเมตร ตามลำดับ ตำรับท่ีใส:หินปูนฝุ>นรองก.นหลุมร:วมกับปุ;ยเคมี 234.57 และ 20.07 
เซนติเมตร ตามลำดับ และตำรับท่ีใส:หินปูนฝุ>น โดยวิธีการหว:านทั่วแปลงร:วมกับกับปุ;ยเคมี 228.12 และ 
18.60 เซนติเมตร ป4ท่ี 4 ในตำรับท่ีใส:ปุ;ยเคมีเพียงอย:างเดียว 233.35 และ 25.55 เซนติเมตร ตามลำดับ ตำรับ
ท่ีใส:ปุ;ยเคมีร:วมกับฟอสเฟต 254.20 และ 26.63 เซนติเมตร ตามลำดับ ตำรับท่ีใส:หินปูนฝุ>นรองก.นหลุมร:วมกับ
ปุ;ยเคมี 243.75 และ 26.78 เซนติเมตร ตามลำดับ และตำรับท่ีใส:หินปูนฝุ>น โดยวิธีการหว:านทั่วแปลงร:วมกับ
กับปุ;ยเคมี 222.85 และ 25.50 เซนติเมตร ป4ที่ 5 ในตำรับท่ีใส:ปุ;ยเคมีเพียงอย:างเดียว 259.22 และ 28.92 
เซนติเมตร ตามลำดับ ตำรับท่ีใส:ปุ;ยเคมีร:วมกับฟอสเฟต 267.29 และ 31.06 เซนติเมตร ตามลำดับ ตำรับท่ีใส:
หินปูนฝุ>นรองก.นหลุมร:วมกับปุ;ยเคมี 261.68 และ 33.20 เซนติเมตร ตามลำดับ และตำรับท่ีใส:หินปูนฝุ>น โดย
วิธีการหว:านทั่วแปลงร:วมกับกับปุ;ยเคมี 257.50 และ 32.29 เซนติเมตร ส:วนผลผลิตพบว:าส.มโชกุนถูกรบกวน
โดยโรคและแมลง จนไม:สามารถเก็บผลผลิตได. 
 
 
คำสำคัญ : ชุดดินระแงะ ส.มโชกุน 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
 ชุดดินระแงะมีลักษณะเนื้อดินเปJนดินเหนียว ดินบนมีสีเทาปนดำ มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ดินล:างมีสี
เทามีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง ดินล:างช:วงลึกกว:า 80 เซนติเมตร จะมีลักษณะเปJนดินเลนสีเทาปนเขียว มีสาร
กำมะถันปนอยู:มาก พบบริเวณที่ลุ:มต่ำชายฝKLงทะเลหรือพื้นที่พรุ มีการระบายน้ำเลวมาก มีค:าความเปJนกรด
เปJนด:างน.อยกว:า 4.5 มักเกิดน้ำท:วมในช:วงฤดูฝน เพ่ือใช.ประโยชน�จากพ้ืนท่ีเหล:านี้ให.ได.ประโยชน�สูงสุดในการ
ปลูกพืชต:าง ๆ วิธีการหนึ่งท่ีได.ดำเนินการคือการยกร:องปลูกพืช ซ่ึงเปJนการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับ
การปลูกพืช (สรสิทธิ์, 2535)  
 ส.มโชกุน (Citrus reticulata Blanco cv.Shokun)  จัดอยู:ในกลุ:มส.มแมนดาริน (Mandarins หรือ  
Tangerines)  ซึ่งส.มกลุ:มนี้มักมีลักษณะเปลือกล:อนปอกง:ายและนิยมรับประทานผลสดมากกว:านํามาเข.าสู:
กระบวนการแปรรูปก:อนบริโภค ส.มโชกุนได.รับความนิยมจากผู.บริโภคท้ังในและต:างประเทศ เนื่องจากเปJนส.ม
พันธุ�ท่ีมีรสหวาน กลิ่นหอม น้ำเยอะ ซันนิ่ม รกน.อย กุ.งส.มมีขนาดสั้นและสีแดงเข.มกว:าส.มเขียวหวานพันธุ�อ่ืนๆ 
จึงได.รับความนิยมอย:างกว.างขวางในท.องตลาด ซึ่งนำรายได.ให.แก:เกษตรกรภาคใต.เปJนอย:างมาก ในการวิจัย
ครั้งนี้คณะผู.ดำเนินการวิจัยได.ใช.ส.มโชกุน เปJนพืชทดลอง ทั้งนี้ก็เพราะบริเวณพื้นที่ใช.ทำการทดลอง สามารถ
ควบคุมระดับน้ำให.เหมาะสมต:อการปลูกไม.ผล ประกอบกับการทดลองปลูกส.มเขียวหวานในชุดดินระแงะ มี
แนวโน.มในการให.ผลผลิตในป4แรกได.ผลดี จึงทำการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดดินระแงะที่เหมาะสม เพ่ือ
ปลูกส.มโชกุน เพ่ือเปJนแนวทางในการส:งเสริมให.มีการปลูกส.มโชกุนในดินกรดกำมะถันในภาคใต. ตลอดจนการ
แก.ปKญหาในการใช.ประโยชน�ของชุดดินนี้ต:อไป 
 

อุปกรณ+และวิธีการ 
1. อุปกรณ+  
 1.1 ส.มพันธุ�โชกุน 
 1.2 หินปูนฝุ>น 
 1.3 ปุ;ยเคมี 
 1.4 Rock phosphate 
 1.5 สารเคมีปiองกันกำจัดศัตรูพืช 
 1.6 ไม.ปiายแปลงทดลอง 
 1.7 อุปกรณ�อ่ืนๆ ท่ีจำเปJน  

2. วิธีการ 
 2.1 แบบการทดลอง แบ:งกลุ:มการทดลองโดยเปรียบเทียบ (Group Comparision) ระหว:างตำรับท่ี 1 
กับตำรับท่ี 2, ตำหรับท่ี 3 กับตำรับท่ี 4 
  L0F1  ไม:ใส:หินปูนฝุ>น ใส:ปุ;ยเคมีตามอัตราท่ีกำหนด 
  L0F1R1  ไม:ใส:หินปูนฝุ>น ใส:ปุ;ยเคมีตามอัตราท่ีกำหนดร:วมกับ Rock phosphate 
  L1F1  ใส:หินปูนฝุ>นรองก.นหลุมร:วมกับปุ;ยเคมีตามอัตราท่ีกำหนด 
  L0F1  ใส:หินปูนฝุ>น โดยการหว:านท่ัวแปลงร:วมกับการใช.ปุ;ยเคมีตามอัตราท่ี 
    กำหนด 
หมายเหตุ ความต.องการปูนของดิน ในแปลงทดลองเท:ากับ 2 ตัน/ไร: 



การใส:หินปูนฝุ>น 
  L  = ไม:ใส:หินปูนฝุ>น 
  L1  = ใส:หินปูนฝุ>นครึ่งหนึ่งของความต.องการปูนของดิน พ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร หรือ
    เท:ากับ 625 กรัม/ต.น 
  L2 = ใส:หินปูนฝุ>นครึ่งหนึ่งของความต.องการปูนของดิน คือ 1,000 กก./ไร: โดย
    หว:านท่ัวแปลง 
  R = Rock phosphate ใส:เท:ากันทุกต.นโดยใส: 1 กก./ต.นใส:ทุกป4 ๆ ละ 1 ครั้ง 
 

การใส:ปุ;ย โดยใส:ปุ;ยสูตร 15-15-15 แบ:งใส: 2 ครั้ง 
อายุ (ป4) เดือนนับจากวัน

ปลูก 
จำนวนปุ;ยท่ีใช. 

(กรัม) 
จำนวนปุ;ยท่ีใช.  

(แต:ละครั้ง) (กรัม) 
หมายเหตุ 

 0   -  
 8  200  
1 12 600 200  
 16  200  
 20  300  
2 24 1,000 300  
 28  400  
 32  400  
3 36 1,500 500  
 40  600  
 44  600  
4 48 2,000 700  
 52  700  
 56  700  
5 60 2,500 900  
 64  900  

 
 2.2 กรรมวิธี 
  จัดแบ:งพ้ืนท่ีทำร:องขนาด 6 เมตร และคูระบายน้ำ 1.50 เมตร โดยใช.รถฟาร�มแทรกเตอร�
ปาดหน.าดินลึกประมาณ 25 ซม. มารวมกันไว.บนกลางสันร:อง ขุดคูขนาดกว.าง 1.50 เมตร ลึก 80 ซม. โดยใช.
ดินชั้นบนไว.กลางสันร:องดินล:างไว.ถัดออกมา ตกแต:งสันร:องขนาดกว.าง 6 เมตร บริเวณกลางพ้ืนท่ีสันร:องจะมี
ส:วนสูงและลดระดับมาจนถึงคูระบายน้ำ และคูส:งน้ำ และหว:านหินปูฝุ>นบนร:องตามแผนผังท่ีกำหนด ในอัตรา 
1,000 กก./ไร: ท้ิงไว. 2 อาทิตย� ก:อนปลูก (ตำรับ 4) 
 2.3 วิธีการปลูก ใช.ก่ิงตอนส.มพันธุ�โชกุน 
  วัดระยะปลูก 6 x 7.5 เมตร ขุดหลุมกว.าง 80 x 80 x 70 ซม. ผสมดินบนกับปุ;ยหมัก 5-6 
กก./หลุม และหินฟอสเฟตตามอัตราท่ีกำหนด หว:านหินปูนฝุ>นในพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร และท่ัวแปลงตามตำรับ



และอัตราท่ีกำหนด หว:านหินปูนฝุ>นในพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร และท่ัวแปลงตามตำรับและอัตราท่ีกำหนด และนำ
ก่ิงส.มพันธุ�โชกุน ท่ีเตรียมไว.ลงปลูกแล.วกลบดินให.เต็มหลุม พร.อมท้ังทำท่ีบังแดด 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ+ 
 จากการศึกษาหาวิธีการปรับปรงดินชุดระแงะที่เหมาะสม เพื่อปลูกส.มโชกุนโดยเปรียบเทียบระหว:าง
ตำรับที่ 1 กับตำรับที่ 2, ตำหรับที่ 3 กับตำรับที่ 4 พบว:า ส.มโชกุนมีการเจริญเติบโตใกล.เคียงกันทุกตำรับการ
ทดลอง โดยตำรับที่1 ที่มีการใส:ปุ;ยเคมีเพียงอย:างเดียวเปรียบเทียบกับตำรับท่ี 2 ท่ีใส:ปุ;ยเคมีร:วมกับฟอสเฟต 
พบว:า ในป4ที่ 1 การใส:ปุ;ยเคมีร:วมกับฟอสเฟตส.มโชกุนมีการเจริญเติบโตด.านความสูง และเส.นรอบโคนดีกว:า
การใส:ปุ;ยเคมีเพียงอย:างเดียว 48.10 เซนติเมตร 2.24 เซนติเมตร ตามลำดับ ป4ที่ 2 การใส:ปุ;ยเคมีร:วมกับ
ฟอสเฟตส.มโชกุนมีการเจริญเติบโตด.านความสูง และเส.นรอบโคนดีกว:าการใส:ปุ;ยเคมีเพียงอย:างเดียว 170.40 
เซนติเมตร 13.80 เซนติเมตร ตามลำดับ ป4ที่3 การใส:ปุ;ยเคมีร:วมกับฟอสเฟตส.มโชกุนมีการเจริญเติบโตด.าน
ความสูง และเส.นรอบโคนดีกว:าการใส:ปุ;ยเคมีเพียงอย:างเดียว 226.00 เซนติเมตร 20.97 เซนติเมตร ตามลำดับ 
ป4ที่ 4 การใส:ปุ;ยเคมีร:วมกับฟอสเฟตส.มโชกุนมีการเจริญเติบโตด.านความสูง และเส.นรอบโคนดีกว:าการใส:
ปุ;ยเคมีเพียงอย:างเดียว 254.20 เซนติเมตร 26.63 เซนติเมตร ตามลำดับ และป4ที่ 5 การใส:ปุ;ยเคมีร:วมกับ
ฟอสเฟตส.มโชกุนมีการเจริญเติบโตด.านความสูง และเส.นรอบโคนดีกว:าการใส:ปุ;ยเคมีเพียงอย:างเดียว 267.29 
เซนติเมตร 31.06 เซนติเมตร ตามลำดับ ส:วนการใส:หินปูนฝุ>นรองก.นหลุมร:วมกับปุ;ยเคมี ในป4ที่ 1ส.มโชกุนมี
การเจริญเติบโตด.านความสูงและเส.นรอบโคนดีกว:าการใส:หินปูนฝุ>น โดยวิธีการหว:านทั่วแปลงร:วมกับปุ;ยเคมี 
48.49 เซนติเมตร 2.37 เซนติเมตร ตามลำดับ ป4ที่ 2 การใส:หินปูนฝุ>นรองก.นหลุมร:วมกับปุ;ยเคมี ส.มโชกุนมี
การเจริญเติบโตด.านความสูงและเส.นรอบโคนดีกว:าการใส:หินปูนฝุ>น โดยวิธีการหว:านทั่วแปลงร:วมกับกับ
ปุ;ยเคมี 177.80 เซนติเมตร 15.60 เซนติเมตร ตามลำดับ ป4ที่ 3 การใส:หินปูนฝุ>นรองก.นหลุมร:วมกับปุ;ยเคมี 
ส.มโชกุนมีการเจริญเติบโตด.านความสูงและเส.นรอบโคนดีกว:าการใส:หินปูนฝุ>น โดยวิธีการหว:านทั่วแปลง
ร:วมกับกับปุ;ยเคมี 234.57 เซนติเมตร 20.07 เซนติเมตร ตามลำดับ ป4ท่ี 4 การใส:หินปูนฝุ>นรองก.นหลุมร:วมกับ
ปุ;ยเคมี ส.มโชกุนมีการเจริญเติบโตด.านความสูงและเส.นรอบโคนดีกว:าการใส:หินปูนฝุ>น โดยวิธีการหว:านท่ัว
แปลงร:วมกับกับปุ;ยเคมี 243.75 เซนติเมตร 26.78 เซนติเมตร ตามลำดับ ป4ที่ 5 การใส:หินปูนฝุ>นรองก.นหลุม
ร:วมกับปุ;ยเคมี ส.มโชกุนมีการเจริญเติบโตด.านความสูงและเส.นรอบโคนดีกว:าการใส:หินปูนฝุ>น โดยวิธีการหว:าน
ท่ัวแปลงร:วมกับกับปุ;ยเคมี 261.68 เซนติเมตร 33.20 เซนติเมตร ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการเจริญเติบโตส.มโชกุน (ความสูง)  
ตำรับการ
ทดลอง 

ความสูง (ซม.) 
ป4ท่ี 1 ป4ท่ี 2 ป4ท่ี 3 ป4ท่ี 4 ป4ท่ี 5 

L0F1 45.90 167.00 210.47 233.35 259.22 
L0F1R1 48.10 170.40 226.00 254.20 267.29 
L1R1 48.49 177.80 234.57 243.75 261.68 
L2F1 44.85 173.60 228.12 222.85 257.50 

หมายเหตุ ป4 2538-2539 ได.ยกเลิกโครงการ เนื่องจากส.มโชกุนได.ล.มตายเสียหายจากโรคโคนเน:าและโรคก่ิง
แห.ง ไม:สามารถเก็บผลผลิตได. 
 
 



ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการเจริญเติบโตส.มโชกุน (เส.นรอบโคน) 
ตำรับการ
ทดลอง 

ความสูง (ซม.) 
ป4ท่ี 1 ป4ท่ี 2 ป4ท่ี 3 ป4ท่ี 4 ป4ท่ี 5 

L0F1 2.06 13.20 20.10 25.55 28.92 
L0F1R1 2.24 13.80 20.97 26.63 31.06 
L1R1 2.37 15.60 20.07 26.78 33.20 
L2F1 2.04 13.60 18.60 25.50 32.29 

 

หมายเหตุ ป4 2538-2539 ได.ยกเลิกโครงการ เนื่องจากส.มโชกุนได.ล.มตายเสียหายจากโรคโคนเน:าและโรคก่ิง
แห.ง ไม:สามารถเก็บผลผลิตได. 
 

สรุป 
 จากผลการทดลอง พบว:า ส.มโชกุนมีการเจริญเติบโตใกล.เคียงกันทุกตำรับการทดลอง โดยในตำรับท่ีมี
การใส:ปุ;ยเคมีเพียงอย:างเดียว หรือใส:ร:วมกับหินฟอสเฟต และตำรับที่ใส:หินปูนฝุ>นรองก.นหลุมร:วมกับปุ;ยเคมี 
หรือใส:หินปูนฝุ>นโดยการหว:านทั่วแปลงร:วมกับปุ;ยเคมี หินปูนฝุ>นและหินฟอสเฟต ไม:ได.ทำให.การเจริญเติบโต
ของส.มโชกุนแตกต:างกันแต:ประการใด แต:การทดลองนี้ได.ยุติก:อนท่ีจะหมดโครงการ สาเหตุมาจากโรคโคนเน:า
และโรคก่ิงแห.ง ต.นส.มโชกุนได.ตายไปเปJนจำนวนมาก จึงไม:สามารถทำการทดลองต:อไปได. 
 

เอกสารอ างอิง 
สรสิทธิ์ วัชโรทยาน. ศ.ดร. 2535, คู:มือการปรับปรุงดิน และการใช.ปุ;ย ศูนย�การพิมพ�พลชัย กทม.หน.า 17-2. 

 
 


