
โครงการทดสอบกึ่งสาธิตการปรับตัวของพืชในดินชุดระแงะ
(ประสิทธิภาพของผลตกคางของวัสดุปรับปรุงดิน)

กิจกรรมปฐพีวิทยา  1  /                       งานวิชาการเกษตร

บทคัดยอ

การปลกูพชืเศรษฐกิจ  พวกพืชไรและพืชผัก  บางชนิดมีการปรับสภาพดินใหมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามความตองการพืช ดินที่มีปญหา เชนดินชุดระแงะ   เปนดินกรดจัดและอยูในสภาพนํ้ าขัง
การระบายนํ ้าและยกรองแบบแปลงผักสามารถปลูกพืชได  ควรใสวัสดุปรับปรุงดิน เชน ปูนขาว ข้ีเถา และ
หนิฟอสเฟต  สามารถปรับสภาพดินใหพืชตาง  ๆ เจริญเติบโตได รวมกับการใสปุย ในอัตราของแตละพืช
การใสวสัดุปรับปรุงดินตอเนื่องยอมมีปริมาณ   ที่สะสมตกคางในดินเปนประโยชนตอพืชที่ปลูกตอเนื่อง
เชนจากปนูขาว และข้ีเถา พบวาสามารถใหผลผลิตพืชไดดีในฤดูฝนใหผลผลิตสูงกวาฤดูแลง แตปฏิกิริยา
ดนิไมสูงขึน้  ยังคงเปนกรดจัด  โดยเฉพาะจากผลของการใชข้ีเถา แตพืชสามารถเจริญเติบโตได ความ
เปนกรดของดนิ และความเปนกรดของนํ้ าในรองปลูก เปนปญหากับพืชที่ปลูกในฤดูแลง  การระบายนํ้ า
ในฤดฝูนจากรองปลูกหรือจากหลุมปลูกที่มีความจํ าเปนมาก  ความเปนกรดของดินและสภาพความอิ่ม
นํ ้าของดิน เปนอุปสรรคในการปลูกพืช

1    /  ประดิษฐ  บุญอํ าพล    กองปฐพีวิทยา  กรมวิชาการเกษตร
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ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

ดนิชดุระแงะทีอ่ยูในสภาพพรุมีนํ้ าขังซึ่งเปนดินกรดกํ ามะถัน   มีความเปนกรดจัดมาก เนื่อง
จากมสีารประกอบของกํ ามะถัน  และเหล็ก เมื่อทํ าปฏิกิริยากับอากาศจะเกิดเปนอนุมูลกรดกํ ามะถัน
และไฮโดรเจนอิออน  อิสระทํ าใหเปนกรดจัด  โดยเฉพาะเมื่อระบายนํ้ าออกและจัดการดินเพื่อปลูกพืชใน
สภาพไร หรอืชองกวางแบบแปลงผัก และระบายนํ้ าออกไอระเหย ของกรดจะขึ้นมาสะสมอยูในชั้นดิน
บริเวณรากพืชทํ าใหเกิดเปนกรดจัด  (Yasuo  Takai  ,  et  la. 1987) การใชวัสดุปรับปรุงดินเชนพวกหิน
ปนูฝุนหรอืหนิปนูบด  หรือปูนขาวมีความจํ าเปน เพื่อลดความเปนกรดและลดปริมาณธาตุอลูมิเนียมใน
ดนิใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตกับพืชตาง ๆ (Chew/1971/Coleman,et  al. 1967,  YasuoTakai,
etal198   การใสปุยมคีวามสํ าคัญพอ  ๆ  กับการใชปูนเพื่อลดความเปนกรดและปูนขาวจะชวยเพิ่ม
ประสิทธภิาพการใชปุยในดินที่ปรับปรุงความเปนกรดแลวไดดี  (เมธีและคณะ  2522)  ดินพรุที่มีกรดจัด
สามารถปลกูพชืเศรษฐกิจไดหลายชนิดได  โดยการใสวัสดุปรับปรุงปฏิกิริยาดิน เชน พวกหินปูนบด
หรือหินฝุน   (ปญญาและคณะ   2520)

ดงันัน้การปรบัปรุงดินใหเหมาะสมที่พืชจะสามารถเจริญเติบโต   ไดมีความจํ าเปนและการ
หาพชืเศรษฐกจิทีม่รีาคามาทํ าการทดสอบในดินดังกลาว เพื่อหาความเปนไปไดในทองถิ่นจึงมีความ
สํ าคญัยิง่ตอเศรษฐกิจของประชาชน  ในทองที่และการหาประสิทธิภาพของการใชวัสดุปรับปรุงดินตอ
เนือ่งก็มีความสํ าคัญดวย

วัตถุประสงคการศึกษา ทดลอง วิจัย

1. เพือ่ศึกษาหาความสามารถและประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินที่ตกคางจากการใสใน
ฤดกูาลทดลองที่แลว ๆ มา

2. เพือ่ประเมนิความสามารถและระยะเวลาที่ผลตกคางของวัสดุปรับปรุงดินที่เปนประโยชน
ตอพืชที่ปลูกตาม

3. ประสิทธิภาพของชนิดวัสดุปรับปรุงดิน

วิธีดํ าเนินงาน

1.  สถานทีด่ํ าเนินการทดลอง   ใชดนิชดุระแงะในบริเวณพรุของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อ.เมือง
     จ.นราธิวาส
2. ระยะเวลาดํ าเนินการ   เปนการศกึษาจากแปลงทดสอบกึ่งสาธิตของโครงการเดิมที่มีการดํ าเนินงาน
    ตอเนือ่งจากป พ.ศ. 2529-2530 และการศึกษาผลตกคางนี้  ดํ าเนินงานในป พ.ศ. 2531
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3. การวางแผนการทดลอง   การศกึษาผลตกคางของวัสดุปรับปรุงดินนั้น  ไดจากแปลงทดสอบ ของพืช
  ตาง    ๆ     ในดินชุดระแงะซึ่งไมไดทํ าการทดลองโดยมีการคิดคํ านวณทางสถิติเหมือนการศึกษาวิจัย
  พืน้ฐานทัว่  ๆ ไป  แตการศึกษานี้เปนลักษณะการทดสอบกึ่งสาธิต  ดูความสามารถของพืชตาง  ๆ  ที่
  จะขึน้ไดในสภาพดินที่ไดรับการปรับปรุงดินกรดจากกรมพัฒนาที่ดิน  คือปูนขาว และนํ ามาเปรียบเทียบ
  ความเปนไปไดกบัวัสดุในทองถิ่น  เชน  ข้ีเถา  เพื่อการใชวัสดุที่มีราคาถูกและหาไดงายในทองถิ่น ตํ ารับ
  การศึกษาเดิมมีดังนี้
  ต ํารับที่ 1      ปนูขาว 1,000 กก./ไร  (ไมใสในป  พ.ศ.  2531)

  - ปุยเคมี  15-15-15  (ตามอัตราความตองการของพืช)
  - ปุยยเูรีย  (อัตราตามความตองการของพืชแตละชนิดใหใสครั้งที่สอง)
  - ปุยคอกอัตรา  200  กก./ไร

ตํ ารับที่ 2       ข้ีเถา  1,000  กก./ไร   (ไมใสในป พ.ศ. 2531)
- ปุยเคมีตามอัตราที่แนะนํ าของพืชแตละชนิด
- ปุยยเูรีย  ตามความตองการของพืชแตละชนิด
- ปุยคอกอัตรา 200  กก./ไร

ผลการศึกษาทดลองวิจัย

               จากผลการศกึษาในอดีตที่มีการใสวัสดุปรับปรุงดินพบวาในฤดูฝนพืชเศรษฐกิจ เชน ถั่วเหลือง
ถัว่พุม  บวบเหลี่ยม  มะระ ถั่วฝกยาว จะใหผลดีและผลผลิตสูงกวาในฤดูแลง  เนื่องจากผลกระทบจากนํ้ า
ในรองปลกูพชืมคีวามเปนกรดจัดมาก (คาปฏิกิริยานํ้ าในฤดูแลง  3.0-4.0) การรดพืชดวยนํ้ าดังกลาวจะ
ท ําใหพชืบางชนดิชงักการเจริญเติบโต ใบและยอดไหม  สํ าหรับฤดูฝนนั้นถึงแมวานํ้ าในรองไมเปนกรดจัด
แตกย็งัคงสภาพความเปนกรดอยู และดินชุดระแงะเมื่อยกรองแบบแปลงผัก ระดับนํ้ าในรองจะสูง การ
ระบายนํ ้าของดนิบนไมดี ทํ าใหดินฉํ่ านํ้ า  การระบายนํ้ าจากรากพืชควรปฏิบัติตอเนื่องโดยเฉพาะในระยะ
อายตุนกลายังออน

เมือ่ท ําการศกึษาผลตกคางของวัสดุปรับปรุงดิน  (2531)  พบวาผลการทดลองในตารางที่ 1
ซึง่ปลกูทัง้ในฤดฝูนและฤดูแลง พวกพืชถั่วเขียว ซึ่งไมชอบนํ้ าฝนมีปริมาณสูงจะใหผลดีในฤดูแลง  และให
ผลผลิตไมแตกตางกันระหวางแปลงที่เคยใสปูนขาว  หรือข้ีเถา  ถึงแมในฤดูฝนผลการทดสอบแสดงผล
ผลิตสงูกวาก็ตามแตไมแตกตางกันมากเกินไป

ถัว่เหลอืง  พบวามีปญหาตนตาย  ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุของนํ้ าเปนกรดจัด ผลตกคางไมมี
อิทธพิลในการชวยปรับปฏิกิริยาดิน
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ถัว่ฝกยาว  นัน้ในฤดูแลงผลตกคางของปูนยังแสดงประสิทธิภาพตอการใหผลผลิตสูงกวาผล
ผลิตทีข้ี่เถาตกคาง  แตในฤดูฝนไมพบความแตกตางของผลตกคางของวัสดุ 2 ชนิด  และใหผลผลิตสูง
กวาฤดูแลงทั้งสองแปลง

บวบเหลีย่ม  แสดงความแตกตางของผลผลิตจากอิทธิพลผลตกคาง  ของวัสดุปรับปรุงดินไม
มากทั้งสองฤดูปลูก

แตงราน  และมะระจีน  พบวาการใสข้ีเถามีแนวโนมใหผลผลิตสูงกวาปูนขาวในการศึกษา
ผลตกคางของวัสดุทั้งสองชนิด

แตงฝรัง่  (คัลตาลูป) พบวามีปญหาดานการเจริญเติบโตในระยะหลังจากแตงกิ่ง  เมื่อติดผล
แลวกอนถงึวยัแกเก็บเกี่ยวไดผลจะเนา  หลน   และลํ าตนแตกและเกิดเปนโรคนํ้ าคางมาก ถึงแมวาจะ
เจริญงอกงามดีในระยะเดือนแรกก็ตาม

สรุปอภิปรายและขอเสนอแนะ

การศกึษาผลการทดสอบประสิทธิภาพของผลตกคาง  ของวัสดุปรับปรุงดิน  ปูนขาว และ
ข้ีเถา ถงึแมวาพืชบางชนิด  จะสามารถเจริญเติบโตได ก็ตามแตก็มีปญหาอุปสรรคตาง ๆ  พอสรุปได
ดังนี้   คือ

ความงอกงามของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาจะมีความงอกงามตํ่ าโดยเฉพาะใน
ฤดแูลง  สวนในฤดฝูนควรมีการระบายนํ้ าจากผิวดิน เพื่อปองกันการเนาเสียของเมล็ดและตนกลาจะเปน
การยกรองหรือการพูนดินหลุมปลูก 

ปญหาของโรคจะพบในฤดูฝนมีโรคนํ้ าคางทํ าลาย  ในระยะเริ่มติดผลตอเนื่องไป ทํ าใหผล
ผลิตเสยีหาย โดยเฉพาะพวกบวบ มะระ และแตงตาง ๆ

ปฏิกริิยาของดิน    ในขณะพืชเจริญเติบโตพบวา   มีความเปนกรดจัด (4.5-5.5)  แมวาจะมี
การใสวสัดุปรับปรุงดินตอเนื่องมาก็ตาม  และปฏิกิริยานํ้ าเปนกรด 2.5-4.0  จากทายรองถึงตนรองปลูก
ซึง่จะกระทบตอการเจริญเติบโตและผลผลิตพืชที่ปลูก
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ตารางที่ 1  ประสิทธภิาพและอิทธิพลของผลตกคางของปูนขาวและขี้เถาในดินชุดระแงะตอผลผลิตพืช
ชนิดพืช นํ ้าหนัก  (กก./ไร)

ฤดูแลง ฤดูฝน
ตํ ารับที่ 1 ตํ ารับที่ 2 ตํ ารับที่ 1 ตํ ารับที่ 2

ถัว่เขียว
ถัว่เหลือง
ถัว่ฝกยาว
บวบเหลี่ยม
แตงราน
มะระ
ขาวโพดฝกออน
แตงคัลตาลูป

186
ตนตายกอนเก็บเกี่ยว

701
517

ความงอกตํ่ ามาก
212
248

ไมไดปลูก

182

541
545

355
468

138
ตนตาย
1,580
976
416
688
594

1,975

111
297

1,638
932
538
799

ตนแกรนไมมีฝก
ตนตายขณะติดผล

ต ํารับที่ 1.  ผลตกคางจากปูนขาว
ต ํารับที่ 2.  ผลตกคางจากขี้เถา
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