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การเปรียบเทียบวัสดุการปรับปรุงดินเปร้ียวจัดท่ีมีผลต�อการปลูกสละในชุดดินมูโนะ 

สมพงศ�  พรหมฉ่ำ, อนุรักษ�  บัวคลี่คลาย และไตรทศ  ลำพรหมสุข 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

 
บทคัดย�อ 

 การเปรียบเทียบวัสดุการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดท่ีมีผลต.อการปลูกสละในชุดดินมูโนะ ดำเนินการใน
พ้ืนท่ีศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสในป5 พ.ศ. 2553-2558 ซ่ึงมีการขุดยกร.อง
ขนาดความกว<าง 6 เมตร คูระบายน้ำกว<าง 3 เมตร ลึก 1 เมตร และสามารถควบคุมระดับน้ำในร.อง โดยปลูก
สละบนสันร.อง 2 แถว ระยะปลูก 3 x 2.5 เมตร มีการดูแลรักษาโดยการใส.โดโลไมท� อัตรา 2 กิโลกรัม/ต<น 
ร.วมกับหินฟอสเฟต และปุBยเคมี จำนวน 3 ครั้ง/ป5 ใส.ปุBยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1.3 กิโลกรัม/ต<น ท้ัง 3 ครั้ง 
และใส.ปุBยคอก อัตรา 10 กิโลกรัม/ต<น ทำการวิเคราะห�สมบัติทางเคมีของดิน และการให<ผลผลิตของสละ 
พบว.า มีการจัดการดินขุดยกร.องโดยการผสมดินกับปุBยหมัก 15 กิโลกรัม/หลุม ร.วมกับโดโลไมท� อัตรา 2 
กิโลกรัม/หลุม และหินฟอสเฟต อัตรา 3 กิโลกรัม/หลุม ส.งผลให<ค.าความเปDนกรดเปDนด.างของดินอยู.ในช.วง 
4.2-5.2 ปริมาณอินทรียวัตถุอยู.ในระดับปานกลางถึงสูง ค.าอยู.ในช.วง 1.97-2.60 เปอร�เซ็นต� ปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเปDนประโยชน�มีแนวโน<มเพ่ิมสูงข้ึนทุกป5อย.างเห็นได<ชัด ค.าอยู.ในช.วง 12-106 มิลลิกรัมต.อกิโลกรัม 
และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปDนประโยชน�มีแนวโน<มเพ่ิมสูงข้ึนเช.นกัน ค.าอยู.ในช.วง 19-58 มิลลิกรัมต.อกิโลกรัม  
ส.วนการเจริญเติบโตของสละ พบว.า ต<นสละมีการเจริญเติบโตด<านความสูงเพ่ิมข้ึนทุกป5จนเม่ือต<นสละมีอายุ 
12 ป5 ความสูงเริ่มลดลงเล็กน<อยจากป5ก.อน เนื่องจากลำต<นเอียงตามลักษณะทางพฤกษศาสตร�ของต<นสละ โดย
ในป5 2558 ต<นสละมีความสูง 295 เซนติเมตร ซ่ึงลดลงจากป5ก.อน 6 เซนติเมตร ส.วนการให<ผลผลิต พบว.า ไม.
สามารถเก็บข<อมูล ผลผลิตสละได<เนื่องจากผลสละมีอาการฝMอและเน.า  
 
 
คำสำคัญ : สละ ดินเปรี้ยวจัด ชุดดินมูโนะ 
 

หลักการและเหตุผล 

ชุดดินมูโนะ เปDนดินเปรี้ยวจัดท่ีมีลักษณะเนื้อดินเปDนดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปDน
ดินร.วนเหนียวถึงเปDนดินร.วนเหนียวปนทรายแปOง ดินล.างมีเนื้อดินเปDนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปOง มี
จุดประสีเหลือง สีน้ำตาล และมีจุดประสีเหลืองฟางข<าวของสารประกอบจาโรไซท� (jarosite mottles) 
ปฏิกิริยาดินเปDนกรดรุนแรงมากถึงเปDนกรดรุนแรงมากท่ีสุด (pH 3.5-4.0) ความเปDนกรดรุนแรงมาก เกิดมาจาก
การเติมออกซิเจน (oxidized) เข<าไปในสารประกอบกำมะถัน และดินล.างชั้นถัดไปช.วงความลึก 50-100 ซม. 
เปDนดินเลนสีเทา มีสารประกอบกำมะถัน (pyrite: FeS2) มาก ปฏิกิริยาดินเปDนกรดจัดถึงเปDนกรดเล็กน<อย มีค.า
ความเปDนกรดเปDนด.าง (5.0-6.5) มีความอุดมสมบูรณ�ของดินต่ำ ทำให<พืชท่ีปลูกไม.สามารถเจริญเติบโตและ
ให<ผลผลิตได<  ดินเปรี้ยวจัดในประเทศไทยมีพ้ืนท่ีประมาณ 5.26 ล<านไร. (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2558) พบมากใน
บริเวณท่ีราบลุ.มภาคกลางและจังหวัดต.างๆ ในภาคใต< เพ่ือใช<ประโยชน�จากพ้ืนท่ีเหล.านี้ให<ได<ประโยชน�สูงสุดใน
การปลูกพืชต.าง ๆ วิธีการหนึ่งท่ีได<ดำเนินการคือการยกร.องปลูกพืช ซ่ึงเปDนการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
กับการปลูกพืช (สรสิทธิ์, 2535) ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได<มีการศึกษาเพ่ือหารูปแบบในการพัฒนา
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พ้ืนท่ีพรุ โดยการขุดยกร.องเปDนวิธีการหนึ่งซ่ึงศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นำมาใช<ในการจัดการพ้ืนท่ีดิน
เปรี้ยวจัดเพ่ือยกระดับของพ้ืนท่ีลุ.มนํ้าให<สูงข้ึนสามารถแก<ไขปhญหานํ้าแช.ขัง เม่ือนำพ้ืนท่ีมาใช<ทำการเกษตรอีก
ท้ังยังควบคุมการเกิดดินเปรี้ยวได<เม่ือมีการควบคุมระดับน้ำในร.องคูให<อยู.สูงกว.าชั้นวัตถุต<นกำเนิดดินเปรี้ยวไว<
ให<ได<ตลอด หากต<องการปลูกพืชผักพืชไร.หรือไม<ผลจำเปDนต<องมีการขุดยกร.อง ร.วมกับการจัดการดิน
อย.างหมาะสม 
 ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงทำการเปรียบเทียบวัสดุการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดท่ีมีผลต.อการ
ปลูกสละในชุดดินมูโนะ เพ่ือเปDนแนวทางในการส.งเสริมการปลูกสละในดินเปรี้ยวจัดให<แก.เกษตรกร อีกท้ังเปDน
ทางเลือกให<แก.เกษตรกรในการปลูกสละในพ้ืนท่ีขุดยกร.อง และนำข<อมูลท่ีได< ไปใช<เปDนแนวทางในการส.งเสริม
การปรับปรุงบำรุงดินในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดแก.เกษตรกรต.อไป 

อุปกรณ'และวิธีการ 
1. อุปกรณ'  
 1.1 ต<นสละ 
 1.2 ปุBยหมัก 
 1.3 โดโลไมท� 
 1.4 ปุBยเคมีสูตร 15-15-15 และ 46-0-0 
 1.5 ปุBยคอก 
 1.6 อุปกรณ�เก็บตัวอย.างดิน 
2. วิธีการ 

การสาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกสละดำเนินการในชุดดินมูโนะ ต้ังแต.ป5 2553 ในพ้ืนท่ีท่ีมี
การขุดยกร.อง โดยมีขนาดร.องกว<าง 6 เมตร และคูระบายน้ำมีกว<าง 3 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร รวม 14 ร.อง 
ในพ้ืนท่ี 3 ไร. ปลูกสละท้ังหมด 330 ต<น และจัดทำร.มเงาในแปลงโดยปลูกกล<วยแซมในร.องสละ มีข้ันตอนการ
ดำเนินการดังนี้ 

2.1 แผนผังแปลง 
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2.2 การเตรียมดิน เนื่องจากแปลงสาธิตดังกล.าวมีการใส.ปูนครั้งล.าสุดในป5 2545 จึงได<ทำการเก็บ
ตัวอย.างดินครั้งท่ี 1 เก็บตัวอย.างดินท่ีระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร เพ่ือวิเคราะห�ค.าความต<องการปูน 
สำหรับใช<เปDนข<อมูลในการคำนวณการใส.ปูน จากนั้นโดยการหว.านโดโลไมท�อัตราเท.ากับความต<องการปูน    
ครั้งท่ี 2 หลังจากหว.านปูนประมาณ 15 วัน เพ่ือวิเคราะห�สมบัติทางเคมี ได<แก. ค.าความเปDนกรด-ด.างของดิน
ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปDนประโยชน� และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปDนประโยชน� สำหรับใช<
เปDนข<อมูลในการใส.ปุBย หลังจากนั้นมีการเก็บตัวอย.างดินป5ละครั้งทุกป5 

2.3 การปลูก ในแต.ละร.องมีการปลูกสละ 2 แถว มีระยะห.างระหว.างต<น 3 เมตร ระหว.างแถว 2.5 
เมตร เตรียมหลุมปลูก ขนาดความกว<าง x ยาว x ลึก เท.ากับ 80x80x70 เซนติเมตร ผสมดินบนกับปุBยหมัก
อัตรา 15 กิโลกรัม/หลุม ร.วมกับโดโลไมท� อัตรา 2 กิโลกรัม/หลุม และหินฟอสเฟตในอัตรา 3 กิโลกรัม/หลุม 
กลบหลุมด<วยดินท่ีผสมแล<ว นำต<นพันธุ�สละมาปลูกตรงกลางหลุมท่ีเตรียมไว< ก.อนกลบดินให<แน.น 

2.4 การดูแลรักษา การใส.ปุBย การใส.ปุBยเคมี (ตารางท่ี 1) การใส.ปุBยคอก โดยการหว.านรอบทรงพุ.ม
ในอัตรา 10 กิโลกรัม/ต<น 

 

ตารางท่ี 1 ระยะเวลา สูตรปุBย และอัตราการใส.ปุBยสละ 

ชนิดพืช ระยะเวลา สูตรปุBย 
อัตราปุBย (กิโลกรัม/ต<น) 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

สละ  1) ก.อนให<ผลผลิต (อายุ1-3 ป5) 15-15-15 
46-0-0 

150 
50 

100 
25 

100 
25 

 2) ให<ผลผลิตแล<ว (อายุ 3 ป5 ข้ึนไป) 15-15-15 1,350 1,350 1,350 
ท่ีมา: กรมวิชาการเกษตร (ม.ป.ป.) 

2) ตัดแต.งทางใบท่ีแห<งท้ิงตามความจำเปDน 
3) การกำจัดวัชพืช ตัดหญ<าเดือนละครั้ง 
4) การให<น้ำ ให<น้ำตามความจำเปDนโดยมีการควบคุมระดับน้ำในท<องร.อง 

2.5 การเก็บข<อมูล เก็บข<อมูลการเจริญเติบโตและน้ำหนักผลผลิต 
2.6 สรุปรายงาน 

ผลการศึกษาและวิจารณ' 

1. การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน 
 จากการวิเคราะห�สมบัติทางเคมีของดิน พบว.า หลังมีการจัดการขุดยกร.อง เพ่ือรักษาระบบน้ำในฤดู
แล<งให<อยู.ในระดับสูงกว.าชั้นดินเลน เพ่ือปOองกันอากาศลงไปทำปฏิกิริยากับสารประกอบไพไรต�ในดิน ร.วมกับ
การปรับปรุงดินด<วยปูนโดโลไมท� 2,000 กิโลกรัมต.อไร. ทำการเก็บตัวอย.างดิน ค.าความเปDนกรดเปDนด.างของดิน
อยู.ในช.วง 4.2 – 5.2 ปริมาณอินทรียวัตถุอยู.ในระดับปานกลางถึงสูง ค.าอยู.ในช.วง 1.97-2.60 เปอร�เซ็นต� ส.วน
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปDนประโยชน�มีการเพ่ิมข้ึนทุกป5อย.างเห็นได<ชัด ค.าอยู.ในช.วง 12-106 มิลลิกรัมต.อกิโลกรัม 
และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปDนประโยชน�มีแนวโน<มเพ่ิมข้ึนเช.นกัน ค.าอยู.ในช.วง 19-58 มิลลิกรัมต.อกิโลกรัม 
(ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 สมบัติทางเคมีของดินในแปลงสาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกสละ 

ป5 พ.ศ. pH (1:1 H2O) OM (%) Avail. P (mg kg-1) Avail. K (mg kg-1) 

2551 4.4 2.25 12 48 
2552 4.2 2.34 63 26 
2553 4.5 2.47 57 19 
2554 4.2 2.60 50 53 
2555 5.2 2.40 65 31 
2556 5.0 2.10 77 58 
2557 4.9 2.39 86 40 
2558 4.8 1.97 106 53 

2. การเจริญเติบโตและการให<ผลผลิต 
 จากการเก็บข<อมูลการเจริญเติบโตด<านความสูงของสละในแปลงสาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด    
เพ่ือปลูกสละ พบว.า ต<นสละมีความสูงเพ่ิมข้ึนทุกป5จนเม่ือต<นสละมีอายุ 12 ป5 ความสูงเริ่มลดลงเล็กน<อย     
จากป5ก.อน เนื่องจากลำต<นเอียงตามลักษณะทางพฤกษศาสตร�ของต<นสละ โดยในป5 2558 ต<นสละมีความสูง 
295 เซนติเมตร ซ่ึงลดลงจากป5ก.อน 6 เซนติเมตร ส.วนการให<ผลผลิต พบว.า ไม.สามารถเก็บข<อมูล         
ผลผลิตสละได< เนื่องจากผลสละมีอาการฝMอและเน.า (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 การเจริญเติบโตของต<นสละ 

ป5 อายุ (ป5) ความสูง (เซนติเมตร) 

2550 6 264 
2551 7 295 
2552 8 300 
2553 9 300 
2554 10 308 
2555 11 311 
2556 12 305 
2557 13 301 
2558 14 295 
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สรุป 

จากการเปรียบเทียบวัสดุการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดท่ีมีผลต.อการปลูกสละในชุดดินมูโนะ ในพ้ืนท่ี
แปลงสาธิตศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พบว.า ค.าวิเคราะห�สมบัติทางเคมีของดิน ปฏิกิริยาดินเปDนกรดจัด 
การปรับปรุงดินด<วยปูนโดโลไมท�โดยการหว.านท่ัวท้ังร.อง ทำให<ค.าความเปDนกรดด.างของดินเพ่ิมข้ึน อยู.ในช.วง 
4.2 -5.2 ส.วนปริมาณอินทรียวัตถุอยู.ในระดับปานกลางถึงสูง อยู.ในช.วง 1.97-2.60 เปอร�เซ็นต� ปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเปDนประโยชน�อยู.ในระดับปานกลางถึงสูงมาก ค.าอยู.ในช.วง 12-106 มิลลิกรัมต.อกิโลกรัม และ
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปDนประโยชน�อยู.ในระดับปานกลาง ค.าอยู.ในช.วง 12-106 มิลลิกรัมต.อกิโลกรัม ด<านการ
เจริญเติบโต  ของต<นสละ ต<นสละมีความสูงเพ่ิมข้ึนและเริ่มคงท่ีในป5ท่ี 12 การให<ผลผลิต พบว.า ไม.สามารถเก็บ
ข<อมูล ผลผลิตสละได< เนื่องจากผลสละมีอาการฝMอและเน.า 
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