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ทดสอบการขุดยกร�องเพ่ือปลูกฝร่ังในชุดดินระแงะ 

สมโสถต์ิ  ดำเนินงาม, ถาวร  มีชัย และอนุรักษ�  บัวคลี่คลาย 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

บทคัดย�อ 

การทดสอบการขุดยกร-องเพ่ือปลูกฝรั่งในชุดดินระแงะ ดำเนินการในพ้ืนท่ีแปลงทดลองของศูนย�
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในป5 2537-2538 ซ่ึงมีการขุดยก
ร-องขนาดร-องกว<าง 6 เมตร ร-องคูกว<าง 2 เมตร และลึก 1 เมตร โดยทำการปลูกฝรั่งโดยใช<หินปูนฝุ>นอัตรา
ครึ่งหนึ่งของความต<องการปูนของดิน หว-านท่ัวท้ังแปลงและรองก<นหลุมด<วยหินปูนฝุ>น อัตรา 2 กก./หลุม 
ร-วมกับปุAยมูลไก- อัตรา 2 กก./หลุม ผสมคลุกเคล<าภายในหลุมปลูก ร-วมกับการใช<ปุAยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 
2 กก.ต<น/ป5 โดยแบ-งใส-จำนวน 4 ครั้ง/ป5 จากการทดสอบพบว-า ในป55ท่ี 1-3 มีจำนวนผลฝรั่งเท-ากับ 53, 478 
และ 1,122 ลูก/ไร- ตามลำดับ และจำนวนน้ำหนักผลผลิตเท-ากับ 17, 228 และ 395 กก./ไร- ตามลำดับเม่ือต<น
ฝรั่งมีอายุมากกว-า 4 ป5 พบว-า ผลผลิตท่ีได<มีปริมาณสูงข้ึนและค-อนข<างใกล<เคียงกันโดยในป5ท่ี 4 มีจำนวนผล
ฝรั่งเท-ากับ 1,623 ลูก/ไร- และจำนวนน้ำหนักผลผลิตเท-ากับ 521 กก./ไร- ป5ท่ี 5 มีจำนวนผลฝรั่งเท-ากับ 1,708 
ลูก/ไร- และจำนวนน้ำหนักผลผลิตเท-ากับ 543 กก./ไร- ป5ท่ี 6 มีจำนวนผลฝรั่งเท-ากับ 1,726 ลูก/ไร- และ
จำนวนน้ำหนักผลผลิตเท-ากับ 561 กก./ไร- ป5ท่ี 7 มีจำนวนผลฝรั่งเท-ากับ 1,738 ลูก/ไร- และจำนวนน้ำหนัก
ผลผลิตเท-ากับ 566 กก./ไร- และในป5ท่ี 8 มีจำนวนผลฝรั่งเท-ากับ 1,786 ลูก/ไร- และจำนวนน้ำหนักผลผลิต
เท-ากับ 584 กก./ไร- 
 
 
คำสำคัญ : ขุดยกร-อง ฝรั่ง ชุดดินระแงะ 

หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวอยู-ประมาณ 119,200 ไร- (สุรพลและณรงค�, 2536) เนื่องจากดิน
เปรี้ยวจัดเปJนดินท่ีมีปKญหาและง-ายต-อการเปลี่ยนแปลงท่ีก-อให<เกิดความเสียหายต-อตัวของดินเอง และ
สภาพแวดล<อมนั้น ก-อนท่ีจะพัฒนาดินเปรี้ยวจัดเพ่ือใช<ประโยชน�ในด<านการเกษตร จำเปJนต<องมีการพิจารณา
อย-างรอบคอบในข<อจำกัดเรื่องคุณสมบัติของดิน ลักษณะพ้ืนท่ีและสภาพนํ้าท-วมขังวิธีการจัดการดินและนํ้าท่ี
เหมาะสม สถานภาพทางการเงิน เปJนต<น เกษตรกรท่ีทำ การเกษตรบนพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด ต<องลงทุนสูงกว-า
เกษตรกรท่ีทำ การเพาะปลูกในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไม-ว-าจะเปJนต<นทุนในการปรับปรุงดิน ค-าวัสดุ ค-าแรงงาน และปุAยท่ี
ต<องการใช<มากข้ึน เนื่องจากความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติตํ่ากว-าดินท่ัวไป เพ่ือใช<ประโยชน�จากพ้ืนท่ีเหล-านี้
ให<ได<ประโยชน�สูงสุดในการปลูกพืชต-างๆ วิธีการหนึ่งท่ีได<ดำเนินการคือ การยกร-องปลูกพืช ซ่ึงเปJนการ
ปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกพืชท่ีไม-ชอบนํ้าแช-ขังโดยเฉพาะพืชไร- พืชผัก ไม<ผลหรือไม<ยืนต<นท่ี
ให<ผลตอบแทนสูงซ่ึงฝรั่งเปJนไม<ผลท่ีได<รับความนิยมจากผู<บริโภคท้ังในและต-างประเทศ สามารถทำรายได<ให<แก-
เกษตรกรได<เปJนอย-างมาก ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงจัดทำการทดสอบการปลูกฝรั่ง ในพ้ืนท่ีขุดยก
ร-อง โดยมีการปรับปรุงดินด<วยหินปูนฝุ>นและปุAยเคมี เพ่ือนำผลจากการทดสอบ ไปเปJนแนวทางในการส-งเสริม
การปลูกฝรั่งในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด ให<แก-เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเปJนดินเปรี้ยวจัดต-อไป 
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อุปกรณ&และวิธีการ 

1. อุปกรณ& 
 1.1 ต<นฝรั่งพันธุ�กลมสาลี่ และพันธุ�แปPนสีทอง 
 1.2 ปุAยเคมี 
 1.3 ตาชั่ง 
 1.4 อุปกรณ�เก็บเก่ียวผลผลิต 
2. วิธีการ 
 2.1 การเตรียมแปลง วัดระยะแปลงโดยกำหนดการขนาดของร-องกว<าง 6 เมตร ร-องคูกว<าง 2 เมตร 
และลึก 1เมตร โดยวิธีการขุดยกร-องโดยปาดหน<าดินบริเวณสันร-อง และร-องคูมาพูนรวมกับบริเวณสันร-อง และ
ขุดดินบริเวณร-องคูในระดับดินเลนแต-ลึกไม-เกิน 1 เมตร มาวางไว<บริเวณขอบนอกของสันร-อง มีการควบคุม
ระบายนํ้าไม-ให<ต่ํากว-าชั้นดินเลน ปลูกฝรั่งโดยขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ใส-หินปูนฝุ>นอัตรา 2 
กก./หลุม ผสมคลุกเคล<ากับดินและหว-านหินปูนฝุ>นบริเวณสันร-องอัตรา 2 ตัน/ไร- การปลูกใช<ก่ิงตอน และการ
ปลูกในช-วงต<นฤดูฝนและหลังจากการทำ การปรับปรุงดินแล<วประมาณ 2 สัปดาห� 
 2.2 การใส-ปุAย ในป5แรก ใส-ปุAยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ต<น โดยแบ-งใส- 4 ครั้ง และเม่ือฝรั่งเริ่ม
ให<ผลผลิตแล<วจะใช<ปุAยดังนี้ 
  1) บำรุงต<น ใช<ปุAยเคมีสูตร 15-15-15 
  2) สร<างตาดอก ใช<ปุAยเคมีสูตร 12-24-12 
  3) บำรุงผล ใช<ปุAยเคมีสูตร 15-15-15 
  4) ปรับปรุงคุณภาพผล ใช<ปุAยเคมีสูตร 13-13-21 
  สำหรับปริมาณการใส-ปุAยใช<อัตรา 500 กรัม/ต<น/ครั้ง 
 2.3 การให<นํ้า หลังจากปลูกฝรั่งในช-วงแรกจะต<องให<นํ้าอย-างสม่ําเสมอจนต<นฝรั่งต้ังตัวได< หลังจากนั้น
สังเกตุดูถ<าดินแห<งมากจำเปJนต<องรีบให<นํ้า และถ<าฝนตกหนักควรระบายนํ้าออกจากแปลงโดยเร็ว ช-วงนี้เว<น
การให<นํ้าคือ ช-วงท่ีฝรั่งกำลังจะออกดอก เม่ือติดผลแล<วจึงให<นํ้าและเพ่ิมปริมาณข้ึน ตามความต<องการของพืช 
 2.4 การเก็บเก่ียวผลผลิต ก-อนการเก็บเก่ียวผลิตผลให<เหลือ 1-2 ผลในแต-ละช-อและห-อผลโดยใช<ถุง
ห-อหรือถุงพลาสติกหูหิ้ว เพ่ือปPองกันแมลงวันผลไม< และรองด<วยกระดาษด<านในถุง เพ่ือไม-ให<ผิวถูกแสงแดด
โดยจะเริ่มห-อเม่ือผลมีเส<นผ-าศูนย�กลางประมาณ 3 ซม. เก็บเก่ียวโดยใช<มือหรือกรรไกรตัดบริเวณข้ัวผลควร
เก็บเก่ียวในช-วงเช<า และอย-าให<ผลชํ้า 
 2.5 วิเคราะห�ข<อมูลและสรุปรายงาน 

ผลการศึกษาและวิจารณ& 

 จากการศึกษาการทดสอบการขุดยกร-องเพ่ือปลูกฝรั่งในชุดดินระแงะ พบว-า ปริมาณผลผลิตของฝรั่ง 
ในป5ท่ี 1-3 ทรงต<นของฝรั่งมีปริมาณก่ิงก<านน<อยมีจำนวนผลฝรั่งเท-ากับ 53, 478 และ 1,122 ลูก/ไร- ตามลำดับ 
และจำนวนน้ำหนักผลผลิตเท-ากับ 17, 228 และ 395 กก./ไร- ตามลำดับเม่ือต<นฝรั่งมีอายุมากกว-า 4 ป5 พบว-า 
ผลผลิตท่ีได<มีปริมาณสูงข้ึนและค-อนข<างใกล<เคียงกัน โดยในป5ท่ี 4 มีจำนวนผลฝรั่งเท-ากับ 1,623 ลูก/ไร- และ
จำนวนน้ำหนักผลผลิตเท-ากับ 521 กก./ไร- ป5ท่ี 5 มีจำนวนผลฝรั่งเท-ากับ 1,708 ลูก/ไร- และจำนวนน้ำหนัก
ผลผลิตเท-ากับ 543 กก./ไร-ป5ท่ี 6 มีจำนวนผลฝรั่งเท-ากับ 1,726 ลูก/ไร- และจำนวนน้ำหนักผลผลิตเท-ากับ 561 
กก./ไร-ป5ท่ี 7 มีจำนวนผลฝรั่งเท-ากับ 1,738 ลูก/ไร- และจำนวนน้ำหนักผลผลิตเท-ากับ 566 กก./ไร- และในป5ท่ี 
8 มีจำนวนผลฝรั่งเท-ากับ 1,786 ลูก/ไร- และจำนวนน้ำหนักผลผลิตเท-ากับ 584 กก./ไร- เม่ือนำผลผลิตท่ีได<ไป
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เปรียบเทียบกับการปลูกฝรั่งในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ พบว-า มีความใกล<เคียงกัน ซ่ึงฝรั่งท่ีปลูกในพ้ืนท่ีขุดยกร-องจะมีการใส-
ปุAย เพ่ือดูแลรักษาโดยในป5แรกมีการใส-ปุAยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./ต<น โดยแบ-งใส- 4 ครั้งและเม่ือฝรั่ง
เริ่มให<ผลผลิตแล<วจะใช<ปุAย ใช<ปุAยเคมีสูตร 15-15-15 เพ่ือบำรุงต<นใช<ปุAยเคมีสูตร 12-24-12 เพ่ือสร<างตาดอกใช<
ปุAยเคมีสูตร 15-15-15 เพ่ือบำรุงผล และใช<ปุAยเคมีสูตร 13-13-21 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพผลในอัตรา 500 กรัม/
ต<น/ครั้ง  
 

ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณผลผลิตของฝรั่งท่ีปลูกในดินเปรี้ยวจัดชุดดินระแงะ  
ป5ท่ี จำนวนผล(ลูก/ไร-) นํ้าหนักผลผลิต (กก./ไร-) 
1 53 17 
2 478 228 
3 1,122 395 
4 1,623 521 
5 1,708 543 
6 1,726 561 
7 1,738 566 
8 1,786 584 

 
สรุป 

 จากการศึกษาการทดสอบการขุดยกร-องเพ่ือปลูกฝรั่งในชุดดินระแงะ พบว-า ในการจัดการพ้ืนท่ีดิน
เปรี้ยว จำเปJนต<องมีการขุดยกร-อง เพ่ือปPองกันนํ้าท-วมขังในฤดูฝนและรักษาระดับนํ้าในฤดูแล<ง และต<องมีการ
ใส-หินปูนฝุ>นอัตราครึ่งหนึ่งของความต<องการปูนของดิน เพ่ือยกระดับค-า pH ของดินให<สูงข้ึน และมีการใส-
ปุAยเคมีภายในแปลงปลูกฝรั่ง สามารถทำให<ฝรั่งเจริญเติบโตและให<ผลผลิตตอบแทนท่ีคุ<มค-าการลงทุน ซ่ึงในป55ท่ี 
1-3 มีจำนวนผลฝรั่งเท-ากับ 53, 478 และ 1,122 ลูก/ไร- ตามลำดับ และจำนวนน้ำหนักผลผลิตเท-ากับ 17, 
228 และ 395 กก./ไร- ตามลำดับเม่ือต<นฝรั่งมีอายุมากกว-า 4 ป5 พบว-า ผลผลิตท่ีได<มีปริมาณสูงข้ึนและ
ค-อนข<างใกล<เคียงกัน โดยป5ท่ี 8 ฝรั่งมีจำนวนผลฝรั่งและน้ำหนักผลผลิตสูงท่ีสุด เท-ากับ 1,786 ลูก/ไร- และ 
584 กก./ไร- ตามลำดับ 

เอกสารอ1างอิง 

สุรพล เจริญพงศ� และ ณรงค� ศรีสุวรรณ.2536. รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาดินเปรี้ยวจัดและดิน
เค็มภาคใต< ในช-วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) กอง
แผนงาน กรมพัฒนาท่ีดิน. 


