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การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดดินระแงะท่ีเหมาะสมเพ่ือปลูกส มโอ 

ป�ญญา เอ่ียมออน, ชัยวัฒน�  สิทธิบุศย�, เพทาย สุวรรณวิโก และประสิทธิ์ เพ็ชรสุข 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

บทคัดย$อ 
การศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดดินระแงะท่ีเหมาะสมเพ่ือปลูกส3มโอ ดําเนินการทดลองภายในศูนย�

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในชวงป7 2530-2535 โดยวาง
แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design มี 4 ซํ ้า 5 ตําร ับ โดยตําร ับที ่  1 ใสหิน
ฟอสเฟตรวมกับปุTยเคมี (RF1) ตํารับที่ 2 ใสหินปูนฝุZนเทากับความต3องการปูนรวมกับปุTยเคมี (L1F1) ตำรับที่ 3 
ใสหินปูนฝุZนเพิ่มทุกๆป7ๆละ 10% ของอัตราความต3องการปูนรวมกับปุTยเคมี (L2F1) ตํารับที่ 4 ใสหินปูนฝุZน
เทากับความต3องการปูนรวมกับหินฟอสเฟต และปุTยเคมี (L1R1F1) ตำรับท่ี 5 ใสหินปูนฝุZนเพ่ิมทุกๆป7ๆละ 10% 
ของอัตราความต3องการปูน รวมกับการใสหินฟอสเฟต และปุTยเคมี (L2R1F1) จากผลการทดลอง พบวา ส3มโอใน
ทุกตํารับการทดลองมีการเจริญเติบโตใกล3เคียงกัน ไมวาจะเป_นด3านความสูงและเส3นรอบโคน แตในชวงเวลา
ของการทดลองปรากฏวาส3มโอยังไมให3ผลผลิต แตมีแนวโน3มวาในป7ตอไปสaมโอที่ปลูกทดลองจะให3ผลผลิตได3 
การใสวัสดุปรับปรุงดินไมวาจะเป_นหินปูนฝุZนหรือหินฟอสเฟตไมได3มีผลทําให3ส3มโอมีการเจริญเติบโตท่ีแตกตาง
กันแตประการใด โดยในป7ท่ี 6 ส3มโอแตละตำรับมีความสูงอยูในชวง 261.83-295.41 ซม. และมีความยาวเส3น
รอบโคนอยูในชวง 22.75-27.16 ซม. ซึ่งการใสวัสดุปรับปรุงดินรวมกับปุTยเคมีควบคูกับการขุดยกรอง ปลูกให3
อยูเหนือระดับการทวมขังของนํ้าเป_นวิธีการหนึ่งท่ีเหมาะสม และมีความจําเป_นตอการปลูกส3มโอเป_นอยางยิ่ง 
 
 
คำสำคัญ : ชุดดินระแงะ ส3มโอ 

หลักการและเหตุผล 
ชุดดินระแงะมีลักษณะเนื้อดินเป_นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาปนดำ มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ดินลางมี   

สีเทามีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง ดินลางชวงลึกกวา 80 เซนติเมตร จะมีลักษณะเป_นดินเลนสีเทาปนเขียว มี
สารกำมะถันปนอยูมาก พบบริเวณที่ลุมต่ำชายฝ�iงทะเลหรือพื้นที่พรุ มีการระบายน้ำเลวมาก มีคาความเป_น
กรดเป_นดางน3อยกวา 4.5 มักเกิดน้ำทวมในชวงฤดูฝน เพ่ือใช3ประโยชน�จากพ้ืนท่ีเหลานี้ให3ได3ประโยชน�สูงสุดใน
การปลูกพืชตาง ๆ วิธีการหนึ่งท่ีได3ดำเนินการคือการยกรองปลูกพืช ซ่ึงเป_นการปรับสภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับ
การปลูกพืช (สรสิทธิ์, 2535) ดินเปรี้ยวจัดชุดดินระแงะที่ผานการขุดยกรองและปรับปรุงดินแล3วสามารถ
นำมาใช3ประโยชน�เพื่อการปลูกพืชผัก และไม3ผล ซึ่งส3มโอเป_นพืชตระกูลส3มชนิดหนึ่งที่กำลังได3รับความสนใจ
จากเกษตรกร มีการขยายพ้ืนท่ีปลูกกันอยางกว3างขวาง เนื่องจากมีแนวโน3มในการสงออกเพ่ิมมากข้ึนทุกป7 และ
มีเหตุผลหลายประการที่เป_นแรงจูงใจในการลงทุนปลูกส3มโอ คือ ปลูกและขยายพันธุ�งาย รายได3ดี ผู3ปลูก
สามารถขายปลีกได3เอง มีรสชาติอรอย เปลือกหนาสามารถเก็บรักษาได3นานและทนทานตอการขนสงทางไกล 
จึงเป_นที่ต3องการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงการศึกษาหาวิธีการ
ปรับปรุงดินชุดดินระแงะที่เหมาะสมเพื่อปลูกส3มโอ เพื่อเป_นต3นแบบในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดปลูกส3มโอ 
และเป_นฐานข3อมูลการปลูกส3มโอ สำหรับใช3เป_นแนวทางในการแนะนำสงเสริมให3กับเกษตรกรนำไปปรับใช3ใน
การประกอบอาชีพตอไป 
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อุปกรณ+และวิธีการ 
1. อุปกรณ+  

1.1 ต3นพันธุ�ส3มโอ 
1.2 ปุTยเคมี 
1.3 หินปูนฝุZน 
1.4 หินฟอสเฟต 
1.5 ปุTยหมัก 
1.6 สารเคมีปaองกันศัตรูพืช 
1.7 ไม3ปaายแปลงทดลอง 

2. วิธีการ 
2.1 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จำนวน 4 ซํ้า 5 ตํารับการ

ทดลอง ดังนี้ 
ตำรับท่ี 1 RF1 
ตำรับท่ี 2  L1F1 
ตำรับท่ี 3  L2F1 
ตำรับท่ี 4  L1R1F1 
ตำรับท่ี 5  L2R1F1 

หมายเหตุ 
L1 = 1.1875 กก./ต3น เทากับความต3องการปูนของดินพ้ืนท่ี 1 ตร.เมตร 
L2 = L1 + เพ่ิมทุก ๆ ป7 ๆ ละ 10% ของอัตราความต3องการปูนของดิน 
R = ใสหินฟอสเฟต 1 กก./ต3น 
F1 = ใสปุTยเคมี 
2.2 การเตรียมดิน 
จัดแบงพ้ืนที่ทํารองขนาดกว3าง 8 เมตร ใช3แทรกเตอร�ปาดหน3าดิน ลึกประมาณ 25 ซม. มารวมพูนไว3

ตรงกลางสันรอง ขุดคูขนาดกว3าง 1.50 เมตร ลึก 80 ซม. โดยใช3ดินชั้นบนไว3กลาง พื้นที่ดินลางไว3ถัดออกมา 
การขุดลึก 80 ซม. ไมให3ถึงชั้นตะกอนนํ้ากรอยที่มีไพไรท�สูง วัดระยะปลูกบนสันรอง ระหวางต3น 8 เมตร ใส
หินปูนฝุZนและหินฟอสเฟตตามตํารับทดลอง 

2.3 วิธีปลูก  
 วัดระยะปลูก 8x9.5 เมตร ขุดหลุมขนาด 80x80 ซม. ลึก 70 ซม. โดยแยกดินชั้นลางไว3ตางหาก ผสม

ดินบนกับปุTยหมัก 25 กก./ต3น นําก่ิงส3มโอมาปลูกกลางหลุม และกลบดินให3เต็มหลุม 
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2.4 การใสปุTย ใสปุTยสูตร 15-15-15 ทุกตํารับการทดลอง โดยแบงใส 2 ครั้ง ดังตาราง 
อายุ เดือนนับจากวันปลูก จำนวนปุTยท่ีใช3 ครั้งท่ีเดือนท่ีใสปุTย จำนวนปุTยท่ีใช3 

 0 เดือน  25 มิถุนายน 2530  
1 6 เดือน 1,000 กรัม 26 ธันวาคม 2530 500 กรัม 

 12 เดือน  25 มิถุนายน 2531 500 กรัม 

2 
18 เดือน 

2,000 กรัม 
26 ธันวาคม 2531 1,000 กรัม 

24 เดือน 25 มิถุนายน 2532 1,000 กรัม 

3 
30 เดือน 

3,000 กรัม 
26 ธันวาคม 2532 1,500 กรัม 

36 เดือน 25 มิถุนายน 2533 1,500 กรัม 

4 
42 เดือน 

4,000 กรัม 
26 ธันวาคม 2533 2,000 กรัม 

48 เดือน 25 มิถุนายน 2534 2,000 กรัม 

5 
54 เดือน 

5,000 กรัม 
26 ธันวาคม 2534 2,500 กรัม 

60 เดือน 25 มิถุนายน 2535 2,500 กรัม 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ+ 
จากการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดดินระแงะที่เหมาะสมเพื่อปลูกส3มโอ พบวา ส3มโอในทุกตํารับ

การทดลองมีการเจริญเติบโตใกล3เคียงกันทุกตํารับการทดลองไมวาจะเป_นการเจริญเติบโตด3านความสูงและ         
ความยาวเส3นรอบโคน โดยการเจริญเติบโตด3านความสูงของส3มโอ พบวา ป7ที่1 ตำรับที่มีการใสหินฟอสเฟต
รวมกับปุTยเคมี และตำรับที่มีการใสหินปูนฝุZนเพิ่มทุกๆป7ๆละ 10% ของอัตราความต3องการปูน รวมกับการใส
หินฟอสเฟต และปุTยเคมี ส3มโอมีการเจริญเติบโตด3านความสูงมากท่ีสุด 65.41 ซม. และ 65.41 ซม. ตามลำดับ 
ป7ท่ี 2 ตำรับท่ีมีการใสหินปูนฝุZนเทากับความต3องการปูนรวมกับปุTยเคมี และตำรับท่ีมีการใสหินฟอสเฟตรวมกับ
ปุTยเคมี ส3มโอมีการเจริญเติบโตด3านความสูงมากท่ีสุด 121.17 ซม. และ 118.00 ซม. ตามลำดับ ป7ท่ี 3 ตำรับท่ี
มีการใสหินปูนฝุZนเพิ่มทุกๆป7ๆละ 10% ของอัตราความต3องการปูน รวมกับการใสหินฟอสเฟต และปุTยเคมี 
และตำรับที่มีการใสหินปูนฝุZนเทากับความต3องการปูนรวมกับปุTยเคมี ส3มโอมีการเจริญเติบโตด3านความสูงมาก
ที่สุด 156.83 ซม. และ 139.75 ซม. ตามลำดับ ป7ที่ 4 ตำรับที่มีการใสหินปูนฝุZนเทากับความต3องการปูน
รวมกับปุTยเคมี และตำรับที่มีการใสหินปูนฝุZนเพิ่มทุกๆป7ๆละ 10% ของอัตราความต3องการปูน รวมกับการใส
หินฟอสเฟต และปุ Tยเคมี ส3มโอมีการเจริญเติบโตด3านความสูงมากที่สุด 196.75 ซม. และ 190.50 ซม. 
ตามลำดับ ป7ที่ 5 ตำรับที่มีการใสหินปูนฝุZนเทากับความต3องการปูนรวมกับปุTยเคมี และตำรับที่มีการใสหินปูน
ฝุZนเพิ่มทุกๆป7ๆละ 10% ของอัตราความต3องการปูน รวมกับปุTยเคมี ส3มโอมีการเจริญเติบโตด3านความสูงมาก
ที่สุด 260.33 ซม. และ 260.25 ซม. ตามลำดับ ป7ที่ 6 ตำรับที่มีการใสหินปูนฝุZนเทากับความต3องการปูน
รวมกับปุTยเคมี และตำรับที่มีการใสหินปูนฝุZนเทากับความต3องการปูนรวมกับหินฟอสเฟตและปุTยเคมี ส3มโอมี
การเจริญเติบโตด3านความสูงมากท่ีสุด 295.41 ซม. และ 286.33 ซม. ตามลำดับ (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 แสดงการเจริญเติบโตด3านความสูงของส3มโอ (ซม.) 

ตำรับ 
ความสูง (ซม.) 

ป7ท่ี 1 ป7ท่ี 2 ป7ท่ี 3 ป7ท่ี 4 ป7ท่ี 5 ป7ท่ี 6 
RF1 64.91 118.00 125.17 184.25 141.90 261.83 
L1F1 63.08 121.17 139.75 196.75 260.33 295.41 
L2F1 65.41 114.43 139.42 188.00 260.25 272.00 
L1RF1 62.75 116.25 139.15 181.25 253.07 286.33 
L2RF1 65.41 116.84 156.83 190.50 256.75 285.33 

  
 สวนความยาวเส3นรอบโคน พบวา ป7ที่1 ตำรับที่มีการใสหินปูนฝุZนเทากับความต3องการปูนรวมกับ
ปุTยเคมี และตำรับที่มีการใสหินปูนฝุZนเพิ่มทุกๆป7ๆละ 10% ของอัตราความต3องการปูน รวมกับการใสหิน
ฟอสเฟต และปุTยเคมี และตำรับท่ีมีการใสหินปูนฝุZนเทากับความต3องการปูน และใสหินฟอสเฟต รวมกับปุTยเคมี 
ส3มโอมีความยาวเส3นรอบโคนมากท่ีสุด 4.03 ซม. และ 4.00 ซม. ตามลำดับ ป7ท่ี 2 ตำรับท่ีมีการใสหินฟอสเฟต
รวมกับปุTยเคมี และตำรับที่มีการใสหินปูนฝุZนเพิ่มทุกๆป7ๆละ 10% ของอัตราความต3องการปูน รวมกับปุTยเคมี
ส3มโอมีความยาวเส3นรอบโคนมากที่สุด 8.64 ซม. และ 8.63 ซม. ตามลำดับ ป7ที่ 3 ตำรับที่มีการใสหินปูนฝุZน
เพิ่มทุกๆป7ๆละ 10% ของอัตราความต3องการปูน รวมกับการใสหินฟอสเฟต และปุTยเคมี และตำรับที่มีการใส
หินปูนฝุZนเทากับความต3องการปูน และใสหินฟอสเฟต รวมกับปุTยเคมี ส3มโอมีความยาวเส3นรอบโคนมากที่สุด 
14.88 ซม. และ 13.00 ซม. ตามลำดับ ป7ที่ 4 ตำรับที่มีการใสหินปูนฝุZนเพิ่มทุกๆป7ๆละ 10% ของอัตราความ
ต3องการปูน รวมกับการใสหินฟอสเฟต และปุTยเคมี และตำรับท่ีมีการใสหินฟอสเฟตรวมกับปุTยเคมี ส3มโอมี 
ความยาวเส3นรอบโคนมากท่ีสุด 19.17 ซม. และ 17.67 ซม. ตามลำดับ ป7ท่ี 5 ตำรับท่ีมีการใสหินปูนฝุZนเทากับ
ความต3องการปูนรวมกับปุTยเคมี และตำรับที่มีการใสหินปูนฝุZนเพิ่มทุกๆป7ๆละ 10% ของอัตราความต3องการ
ปูน รวมกับการใสหินฟอสเฟต และปุTยเคมี ส3มโอมีความยาวเส3นรอบโคนมากท่ีสุด 24.43 ซม. และ 21.97 ซม. 
ตามลำดับ ป7ที่ 6 ตำรับที่มีการใสหินปูนฝุZนเทากับความต3องการปูนรวมกับปุTยเคมี และตำรับที่มีการใสหินปูน
ฝุZนเพิ่มทุกๆป7ๆละ 10% ของอัตราความต3องการปูน รวมกับการใสหินฟอสเฟต และปุTยเคมี และตำรับที่มีการ
ใสหินปูนฝุZนเทากับความต3องการปูนรวมกับปุTยเคมี 27.16 ซม. และ 26.31 ซม. ตามลำดับ (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2 แสดงความยาวเส3นรอบโคนของส3มโอ (ซม.) 

ตำรับ 
เส3นรอบโคนของส3มโอ (ซม.) 

ป7ท่ี 1 ป7ท่ี 2 ป7ท่ี 3 ป7ท่ี 4 ป7ท่ี 5 ป7ท่ี 6 
RF1 3.92 8.64 12.25 17.67 21.63 24.85 
L1F1 3.86 8.39 12.96 17.43 24.43 26.31 
L2F1 3.80 8.63 12.63 17.46 19.57 22.75 
L1RF1 4.00 8.59 13.00 17.27 21.35 25.36 
L2RF1 4.03 9.21 14.88 19.17 21.97 27.16 
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สรุป 

การจัดการดินกรดกํามะถันชุดดินระแงะ โดยวิธีการขุดยกรองและขุดคูระบายนํ้าในพื้นท่ีที่มีการควบ
คมระดับนํ้าได3 ควบคูไปกับการใช3หินปูนฝุZนในอัตรา 1.1875 กก./ต3น และมีการใสปุTยเคมีรวมด3วย ส3มโอ
สามารถเจริญเติบโตได3ดี แตในชวงระยะเวลาดําเนินการทดลองส3มโอไมสามารถให3ผลผลิตได3 คณะผู3ดําเนิน
งานวิจัยได3ศึกษาข3อมูลตอเนื่องพบวาในป7 2541 (11 ป7 หลังจากปลูก) ส3มโอเริ ่มให3ผลผลิตแตยังคงให3ใน
ปริมาณน3อยจนถึงในป7 2542 มีแนวโน3มวาส3มโอท่ีปลูกทดลองจะให3ผลผลิตในปริมาณสูง และสามารถเก็บเก่ียว
ผลผลิตได3 

เอกสารอ างอิง 
สรสิทธิ์ วัชโรทยาน. 2535, คูมือการปรับปรุงดิน และการใช3ปุTย ศูนย�การพิมพ�พลชัย กทม.หน3า 17-2. 
 


