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ศึกษาหาวิธีการจัดการดินอินทรีย�เพ่ือปลูกอ�อย 

ถาวร มีชัย, อำนาจ บุญสม และสายหยุด เพ็ชรสุข  
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

 
บทคัดย�อ 

 การศึกษาการจัดการดินอินทรีย�ชุดดินนราธิวาสเพื่อปลูกอ/อย ดำเนินการทดลองในพื้นที่พรุหมู2บ/าน
นิคมสหกรณ�บาเจาะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในช2วงระป7 พ.ศ. 2536-2538 โดยศึกษา
เปรียบเทียบหินปูนฝุ?น 4 อัตรา คือ ใส2ปุAยเคมี , ใส2หินปูนฝุ?น ½ ความต/องการปูนของดิน , ใส2หินปูนฝุ?น ¾ 
ความต/องการปูนของดิน และเท2ากับความต/องการปูนของดิน ร2วมกับการใส2ปุ Aยเคมีและไม2ปุ Aยเคมี จาก
การศึกษาพบว2า การเจริญเติบโตด/านความสูงของอ/อยก2อนการเก็บเกี่ยวมีความแตกต2างกันทางสถิติ คือ ในป7
แรกตำรับท่ีใส2หินปูนฝุ?นอัตราต2างๆ ร2วมกับปุAยเคมีอ/อยมีความสูงไม2แตกต2างกันทางสถิติกับตำรับท่ีใส2หินปูนฝุ?น
อัตราต2างๆ และตำรับที่ปุAยเคมีอย2างเดียว ส2วนตำรับตรวจสอบอ/อยมีการเจริญเติบโตน/อยที่สุด ในป7ที่ 2 การ
เจริญเติบโตของอ/อยมีลักษณะเหมือนป7แรก โดยพบว2าตำรับที่ใส2หินปูนฝุ?นอัตราต2างความต/องการปูนของดิน
ร2วมกับปุAยเคมี อ/อยมีความสูงดีที่สุดแต2ไม2แตกต2างกันทางสถิติกับตำรับที่ใส2หินปูนฝุ?นอัตรา ½ และ ¾ ของ
ความต/องการปูนของดินร2วมกับปุAยเคมี ตำรับตรวจสอบอ/อยมีความสูงน/อยที่สุด ส2วนผลผลิตเปGนไปในทำนอง
เดียวกับการเจริญเติบโตของอ/อยคือ ตำรับท่ีใส2หินปูนฝุ?นอัตราต2างๆ ร2วมกับปุAยเคมีอ/อยให/ผลผลิตดีกว2าการใส2
หินปูนฝุ?นเพียงอย2างเดียว การใส2ปุAยเคมีเพียงอย2างเดียวและตำรับตรวจสอบ ฉะนั้นในการปรับปรุงดินอินทรยี�
ชุดดินนราธิวาสเพื่อปลูกอ/อย การใสหินปูนฝุ?นอัตราครึ่งหนึ่งของความต/องการปูนของดินร2วนกับปุAยเคมีเปGน
อัตราท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินอินทรีย�ชุดดินนราธิวาสโดยให/ผลผลิตสูงถึง 3.01 ตัน/ไร2 
 
 
คำสำคัญ : ดินอินทรีย� หินปูนฝุ?น อ/อย 

 
หลักการและเหตุผล 

 ชุดดินนราธิวาสเปGนดินอินทรีย�ท่ีเกิดจากการทับถมของซากพืชมาเปGนเวลานาน มีสภาพเปGนท่ีลุ2มน้ำขัง
ดินมีความเปGนกรดจัดมาก  ซึ่งเมื่อชั้นดินนี้แห/งจะแปรสภาพเปGนดินเปรี้ยวจัด ส2วนใหญ2จะพบตอนกลางของ
พื้นที่พรุ ลักษณะทางกายภาพ จะมีชั้นดินอินทรีย�ที่มีความหนาประมาณ 40 – 300 เซนติเมตร เนื้อดินส2วน
ใหญ2ประกอบไปด/วยซากพืชสลายตัว ผุพังยังไม2หมด ซ่ึงจะมีเส/นใยมากกว2า 75 เปอร�เซ็นต� ของเนื้อดินท้ังหมด 
โดยปริมาตรความหนาแน2นรวมประมาณ 0.1-0.3 กรัม/ลูกบาศก�เซนติเมตร (ชัยวัฒน� และคณะ, 2529) พบ
มากในจังหวัดนราธิวาสรวมพ้ืนท่ีประมาณ 268,906 ไร2 เพ่ือเปGนการใช/พ้ืนท่ีท่ีรกร/างว2างเปล2ามาทำการพัฒนา
โดยใช/เทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสมปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือให/สามารถใช/เปGนประโยชน�ได/ดีท่ีสุดและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด จึงเห็นควรมีการทดลองปลูกอ/อยในชุดดินนี้ขึ ้น เนื่องจากเปGนพืชชนิดหนึ่งที่มีผู/นิยมบริโภคเปGน
จำนวนมาก และสามารถทำรายได/ให/แก2เกษตรกรผู/ปลูกได/ดีอีกทางหนึ่ง ผลการศึกษาทดลองท่ีเหมาะสมจะได/
นำไปเผยแพร2แก2เกษตรกรเพ่ือทำการพัฒนาพ้ืนท่ีตนเองต2อไป 
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อุปกรณ�และวิธีการ 
 

1. อุปกรณ� 
1.1 ท2อนพันธุ�อ/อยสิงคโปร� (อ/อยเค้ียวพันธุ�ลำต/นเหลือง) 
1.2 ปุAยเคมีสูตร 15-15-15 
1.3 หินปูนฝุ?น ขนาดผ2านตะแกรง 8 เมตร ไม2น/อยกว2า 70% มีค2า cce ไม2ต่ำกว2า 70%  
1.4 สารเคมีปSองกันและกำจัดวัชพืช 
1.5 ปSายแปลง 
1.6 อุปกรณ�อ่ืนๆ ท่ีจำเปGน 
 

2. วิธีการ  
  2.1 วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Ramdomizied Completed Block Design) จำนวน 4 ซ้ำ มี

8 ตำรับการทดลอง ดังนี้ 
   ตำรับท่ี 1  แปลงตรวจสอบ 
   ตำรับท่ี 2  ใส2ปุAยเคมี 
   ตำรับท่ี 3  ใส2หินปูนฝุ?น ½ ความต/องการปูนของดิน 
   ตำรับท่ี 4  ใส2หินปูนฝุ?น ½ ความต/องการปูนของดิน + ปุAยเคมี 
   ตำรับท่ี 5  ใส2หินปูนฝุ?น ¾ ความต/องการปูนของดิน 
   ตำรับท่ี 6  ใส2หินปูนฝุ?น ¾ ความต/องการปูนของดิน + ปุAยเคมี 
   ตำรับท่ี 7  ใส2หินปูนฝุ?นเท2ากับความต/องการปูนของดิน 
   ตำรับท่ี 8  ใส2หินปูนฝุ?นเท2ากับความต/องการปูนของดิน + ปุAยเคมี 
 

 ขนาดของตำรับการทดลอง 4x5 ตารางเมตร ขนาดของซ้ำเท2ากับ 14x22 ตารางเมตร พ้ืนท่ี
แปลงทดลองท้ังหมด 28x44 ตารางเมตร (0.77 ไร2) 

 การใส2หินปูนฝุ?นใส2ครั้งเดียวก2อนการปลูกอ/อยประมาณ 15 วัน ความต/องการปูนขอดิน
เท2ากับหินปูนบดประมาณ 3,500 กก./ไร2 

 การใส2ปุAยเคมีใส2ครั้งแรกรองก/นหลุมก2อนปลูกใช/ปุAยสูตร 15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร2 (500 
กรัม/แปลงย2อย) ครั้งท่ี 2 ใส2ปุAยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร2 (625 กรัม/แปลงย2อย) ก2อนพูนโคนเม่ืออายุ 
90 วัน ในป7ท่ี 2, 3 และ 4 หลังเก็บเก่ียวผลผลิตแล/วตัดแต2งกออ/อยให/ชิดผิวดินเพ่ือไว/ตอ ใส2ปุAยสูตร 15-15-15 
อัตรา 100 กก./ไร2 แบ2งใส2 2 ครั้ง ครั้งแรกหลังจากการแต2งกอ ครั้งท่ีสองใส2หลังจากครั้งแรก 45-60 วัน โดยวิธี
โรยสองข/างแถวแล/วพรวนดินกลบ 

 
 2.2 การเตรียมดิน 
  หลังจากเลือกพ้ืนท่ีได/แล/ว จัดแบ2งพ้ืนท่ีทำร2องและคูระบายน้ำ ขนาดร2องปลูกกว/าง 5 เมตร คู
ระบายน้ำกว/าง 2 เมตร พ2นยากำจัดวัชพืชตามอัตราท่ีกำหนดท้ิงไว/ประมาณ 15 วัน ทำการเก็บเศษก่ิงไม/และ
ตอไม2ออกจากพ้ืนท่ีแล/วจึงไถพรวน ทำการบางแปลงออกเปGนแปลงย2อยให/มีขนาด 4x5 ตารางเมตร จำนวน 32 
แปลงย2อย ใส2หินปูนฝุ?นตามแผนผังการทดลองแล/วคลุกเคล/าให/เข/ากับดินท้ิงไว/ประมาณ 15 วัน แล/วปลูกอ/อย 
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2.3 การปลูก 
  ปลูกโดยใช/ท2อนพันธุ�ท่ีได/จากต/นอ/อยอายุ 6-8 เดือน ท2อนละ 3 ข/อ วางท2อนพันธุ�ปลูกใน

แนวนอน แล/วกลบดินบางๆ ใช/ระยะหว2างแถว 10 ซม. ระหว2างต/น 50 ซม. 
2.4 การดูแลรักษา 
 ฉีดพ2นยาปSองกันและกำจัดศัตรูพืชตามความจำเปGน 
2.5 การเก็บเก่ียว 
 การเก็บเก่ียวเม่ือต/นอ/อยอายุได/ 10-12 เดือน 
2.6 การเก็บข/อมูล 
 2.6.1 เก็บตัวอย2างดินก2อนการทดลองและเก็บทุกป7 เพ่ือวิเคราะห� pH OM P K Fe และ AI 
 2.6.2 วัดความสูงต/นอ/อยทุก 3 เดือน และวันเก็บเก่ียว 
 2.6.3 พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 2x4 ตารางเมตร  
 2.6.4 สุ2มตัดชั่งน้ำหนักอ/อย 10 ต/น/ตำรับ 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ� 
จากการศึกษาวิธีการจัดการดินอินทรีย�ชุดดินนราธิวาสที่เหมาะสมเพื่อปลูกอ/อย โดยเปรียบเทียบ

อัตราการใส2หินปูนฝุ?น 4 อัตรา คือ ใส2ปุAยเคมี , ใส2หินปูนฝุ?น ½ ความต/องการปูนของดิน , ใส2หินปูนฝุ?น ¾ 
ความต/องการปูนของดิน และเท2ากับความต/องการปูนของดินร2วนกับการใส2 และไม2ใส2ปุ Aยเคมี พบว2า การ
เจริญเติบโตของอ/อยหลังจากปลูกในป7 2536 ตำรับท่ีใส2หินปูนฝุ?น ½ ความต/องการปูนของดิน การเจริญเติบโต
ของอ/อยมีความสูงสูงสุดเม่ือเทียบกับตำรับอ่ืนๆ (186.73 เซนติเมตร)  และตำรับทดสอบ การเจริญเติบโตของ
อ/อยความสูงต่ำสุดเมื่อเทียบกับตำรับอื่นๆ (149.33 เซนติเมตร)  ส2วนในป7 2538 ตำรับท่ีใส2หินปูนฝุ?นเท2ากับ
ความต/องการปูนของดินร2วมกับปุAยเคมี การเจริญเติบโตของอ/อยมีความสูงสูงสุดเมื่อเทียบกับตำรับอื่นๆ 
(155.53 เซนติเมตร)  และตำรับทดสอบ การเจริญเติบโตของอ/อยมีความสูงต่ำสุดเมื่อเทียบกับตำรับอื่นๆ 
(83.95 เซนติเมตร) การให/ผลผลิตของอ/อยหลังจากการปลูก พบว2า ในป7 2536 ตำรับท่ีใส2หินปูนฝุ?น ¾ ความ
ต/องการปูนของดิน การให/ผลผลิตของอ/อยมีอัตราสูงสุดเมื่อเทียบกับตำรับอื่นๆ (3,390 กิโลกรัม/ไร2)  และ
ตำรับทดสอบ การให/ผลผลิตของอ/อยมีอัตราความต่ำสุดเมื่อเทียบกับตำรับอื่นๆ (900 กิโลกรัม/ไร2)  ส2วนในป7 
2538 ตำรับท่ีใส2หินปูนฝุ?นเท2ากับความต/องการปูนของดินร2วมกับปุAยเคมี การให/ผลผลิตของอ/อยมีอัตราสูงสุด
เม่ือเทียบกับตำรับอ่ืนๆ (2,790.50 กิโลกรัม/ไร2)  และตำรับทดสอบ การให/ผลผลิตของอ/อยมีอัตราความต่ำสุด
เมื่อเทียบกับตำรับอื่นๆ (749.33 กิโลกรัม/ไร2)   แต2จากการสังเกตในแปลงทดลอง พบว2า ตำรับที่ใส2หินปูนฝุ?น
อัตราต2างๆ เพียงอย2างเดียวอ/อยมีลักษณะลำต/นผอมเรียวและใบมีสีเหลือง แสดงถึงอาการขาดธาตุอาหารอย2าง
ชัดเจน ซ่ึงต2างกับตำรับท่ีใส2หินปูนฝุ?นร2วมกับปุAยเคมีอ/อยจะมีลำต/นอ/วนสมบูรณ� และใบเขียว ซ่ึงมีความสัมพันธ�
กับผลผลิตโดยตรง คือ ตำรับท่ีใส2หินปูนฝุ?นอัตราต2างๆ ร2วมกับปุAยเคมีอ/อยมีผลผลิตสูงกว2าตำรับท่ีใส2หินปูนฝุ?น
อัตราต2างๆ เพียงอย2างเดียว และตำรับที่ใส2ปุAยเคมีเพียงอย2างเดียว ส2วนตำรับตรวจสอบอ/อยให/ผลผลิตต่ำที่สุด
ทุกป7 ดังนั้นในการปลูกอ/อยในชุดดินนราธิวาส จำเปGนต/องใส2ปูนเพื่อแก/ความเปรี้ยวให/ดินก2อน แล/วใส2ปุAยเคมี
เพื่อเติมธาตุอาหารให/กับอ/อยการใส2ปูนเพื่อแก/ความเปGนกรดให/กับดินอัตราครึ่งหนึ่งของความต/องการปูนของ
ดินร2วมกับปุAยเคมีถือเปGนอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากไม2มีความแตกต2างทางสถิติกับการใส2หินปูนฝุ?นอัตราสาม
ส2วนสี่ และอัตราเท2ากับความต/องการปูนของดินร2วมกับปุAยเคมี อ/อยให/มีผลผลิตไม2แตกต2างกันทางสถิติแต2
อย2างใด (ตารางท่ี 1) 
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       ตารางท่ี 1 แสดงการเจริญเติบโตและผลผลิตอ/อย 
 

 

หมายเหตุ  อ/อยไว/ตอหลังจากตัดป7 2536 มีการเจริญเติบโตน/อยมาก และขาดน้ำในช2วงป7 2537 ไม2
    สามารถเก็บข/อมูลได/ และได/ปลูกใหม2ในป7 2538 

 

สรุป 
 จากการศึกษาวิธีการจัดการดินอินทรีย�ชุดดินนราธิวาส เพื่อปลูกอ/อยโดยวิธีการเปรียบเทียบการใส2
หินปูนฝุ?นอัตราต2างๆ 4 อัตรา ใส2ปุAยเคมีและไม2ใส2ปุAยเคมี พบว2า อ/อยมีการเจริญเติบโตโดยเฉพาะอย2างยิ่งด/าน
ความสูงใกล/เคียงกัน แต2ขนาดของลำต/นมีความแตกต2างกัน คือ ตำรับท่ีใส2หินปูนฝุ?นท้ัง 3 อัตรา ร2วมกับปุAยเคมี 
อ/อยมีลำต/นอวบสมบูรณ�กว2าตำรับที่ใส2หินปูนฝุ?น หรือปุAยเคมีเพียงอย2างเดียวและทำให/อ/อยมีน้ำหนักดีกว2า 
โดยทั่วไปการปลูกอ/อยครั้งหนึ่งจะไว/ตอประมาณ 3 ป7 แต2ในสภาพพื้นที่พรุชุดดินนราธิวาส ในช2วงฤดูฝนน้ำจะ
ท2อมขังและช2วงแล/งดินจะแห/งสนิท มีผลต2อการไว/ตอในรุ2นสองไม2สามารถเจริญเติบโตและจะต/องปลูกอ/อยใหม2
ทุกๆ ป7 
 

 เอกสารอ�างอิง 

ชัยวัฒน� สิทธิบุศย� ปpญญา เอ่ียมอ2อน สาโรช ศรีสมปอง และกวี ลิ่มอุสันโน 2529. การศึกษาหาวิธีการปรับปรุง
 ดินชุดดินนราธิวาสท่ีเหมาะสมเพ่ือปลูกปาล�มน้ำมัน. รายงานค/นคว/าวิจัยป7 2528-2529 โครงการศูนย�
 ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส. หน/า 209-218. 
 
 
 

 

 

ตำรับท่ี 
ความสูงก2อนเก็บเก่ียว (ซม.) ผลผลิต (กก./ไร2) 
2536 2538 2536 2538 

1. L0F0 149.33 83.95 900 749.33 
2. L0F1 169.28 146 1610 1692.80 
3. L1F0 186.73 103.03 2070 1567.37 
4. L1F1 165.75 146.88 3010 2657.50 
5. L2F0 168.63 118.88 1710 1686.30 
6. L2F2 163.08 146.40 3390 2630.70 
7. L3F0 158.43 127.02 2000 1584.30 
8. L3F1 179.05 155.53 3270 2790.50 


