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เนือ่งจากดนิพร ุ มีอยูบริเวณมากในทองที่จังหวัดนราธิวาส แตไมอาจใชเพาะปลูกพืชได
โดยตรง จงึไดน ําดินพรุบานทอน ซึ่งไดปรับความเปนกรด ดาง ดวยปูนขาวและเพิ่มยูเรียแลวมาทดสอบ
เพือ่เพาะเหด็นางรม นางฟา และเห็ดตีนแรด โดยเตรียมเปน 0.5 เปอรเซ็นต โดยนํ้ าหนัก สูตรที่ 2 ดินพรุ:
แกลบ อัตราสวน 1:1 ผสมรํ า 0.5 เปอรเซ็นต โดยนํ้ าหนัก สูตรที่ 2 ดินพรุ : แกลบ อัตราสวน 1:1 ผสมรํ า 
0.5 เปอรเซน็ต และแปงขาวเหนียว 0.5 เปอรเซ็นต โดยนํ้ าหนัก สูตรที่ 3 ดินพรุ : ข้ีเลือ้ย ไมยางพาราอัตรา
สวน 1:1 ผสมรํ า 0.5 เปอรเซ็นต และดีเกลือ 0.2 เปอรเซ็นต โดยนํ้ าหนัก สูตรที่ 4 เปนสูตรเปรียบเทียบ
ประกอบดวยขี้เลื่อย ไมยางพารา : รํ า : ปนูขาว : ดเีกลือ อัตราสวน 100:6:1:0.2 โดยนํ ้าหนัก ผลการ
ทดลองคอื เสนใยของเห็ดนางรม เจริญไดดีที่สุดในอาหารสูตรที่ 1 และเสนใยเห็ดนางฟา ตีนแรด เจริญได
ดใีนอาหารทัง้ 4 สูตร ไมแตกตางกัน สวนผลผลิตของเห็ดนางรมในครั้งที่ 2 และเห็ดนางฟา คร้ังที่ 1 จาก
อาหารทัง้ 4 สูตร ไมมคีวามแตกตางกันทางสถิติ ฉะนั้น งานทดลองนี้จึงเปนแนวทางที่จะนํ าดินพรุมาใช
ประโยชนในการเพาะเห็ดโดยตรง และกอนเชื้อเห็ดที่ไมออกดอกแลว ยังคงนํ ากลับไปเปนปุยอินทรียที่มี
ธาตอุาหารสูงสํ าหรับพืชอ่ืน ๆ ตอไปไดอีก

Abstract
Acidic soil is one of the most serious problem in the South of Thailand.

Especially at Narathiwat Province there are appoximately 300,000 rai of organic and acidic
soil.  In general pH 4.5-5.5 is as 3.0. Liming at 2 tons per rai is Known to be the way to raise
the pH up to the preper lovel Phikulthong, 1985).  Varietal tolerance is a further unexpensive
method should be used.  The purpose of this project is to identify rice cultivars with tolerance
to such low pH soil for the poor farmers.
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From 500 local varieties from genetic stock of Phattalung Rice Research Center 
were screened for tolerance to acidlic soil in 1985 (Pechpisit, 1985) 20 were found to be good 
tolerance to low pH soil.  These varieties were planted this year, 1986, in 4 rows observation 
with 2 replication without any liming at Phikulthong, Narathiwat province.  Fertilizer graded    
16-16-8 were applied as basal at 30 kg/rai. At 30 and 60 days after transplanting score 1-9 
system were given.  Out of 20 varietes 10 were found to be the best tolerance to low pH soil.  
These varieties named : Ruang Yow, Yala Yai Daeng, Hawm Jan, Khao Noy, Nahng Kong, 
Kuan Sai, Nahng Ake, Ma Ter Ma and Nahng Grai.  These varieties will be collected to set up 
an Inter-Station Yield Trail next year (1987)

ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ
ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ พรอมดวย

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
เสดจ็พระราชด ําเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตํ าหนักทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส     
ในระหวางวนัที ่ 18 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2524 พระองคไดเสด็จเยี่ยมราษฎรโดยทั่วไปในเขตพื้นที่
จงัหวดันราธวิาส ไดทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่ และความจํ าเปนที่จะยกระดับความเปนอยู ภาวะ
เศรษฐกจิของประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดใหดีข้ึน จึงไดทรงมีพระราชดํ าริและพระราชกระแสรับส่ังตอ
เจาหนาที ่ และผูตดิตามเสด็จใหพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาการพัฒนาพิกุลทองขึ้น เปนศูนยกลาง
การฝกอบรมพฒันาอาชีพทั้งทางดานเกษตรและศิลปหัตถกรรมที่ทํ าจากวัสดุพื้นเมืองใหกับราษฎร เปน
ศนูยกลางการวเิคราะห ทดลอง วิจัย และทดสอบ เกี่ยวกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวรวมทั้งเกษตร
อุตสาหกรรมทีม่ีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดินเปรี้ยว และใหผลตอบแทนสูง

และสบืเนือ่งจากกระแสพระราชดํ ารัส พระราชดํ าริ พระราชเสาวนีย และขอแนะนํ าที่
เกีย่วของกบักรมวิชาการเกษตรระหวางเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตํ าหนักทักษิณราช
นเิวศน จงัหวดันราธวิาส ระหวางวันที่ 3 กันยายน ถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2528 ไดทรงมีพระราชกระแสรับส่ัง
วา ในบรเิวณทีร่าบที่ปลูกขาวได ใหทํ าการทดลองปลูกขาวและควรเนนใหเกษตรกรปลูกขาวใหเพียงพอ
ตอการบริโภค รวมทั้งพืชอ่ืน ๆ เชน ถั่ว พืชผักสวนครัวตาง ๆ

ซึง่รวมถงึการศกึษาและคัดเลือกพันธุทนทานตอสภาพดินเปรี้ยวขั้นสูง (20 พันธุ) นี้ดวย
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วิธีดํ าเนินงาน
ในฤดนูาป 2528/29 ศูนยวิจัยขาวพัทลุง ไดดํ าเนินการปรับปรุงพันธุขาวใหทนทานตอ

สภาพดนิเปรีย้ว (ดนิพร)ุ ข้ึน โดยนํ าพันธุขาวพื้นเมืองภาคใตรวมกับพันธุสงเสริม จํ านวน 500 พันธุ ปลูก
คดัเลอืกพนัธุละ 2 แถว แถวยาว 3 เมตร จํ านวน 2 ซํ้ า ในนาซึ่งมี pH=3.0 และยังไมมีการปรับปรุงแต
อยางไร ไดขาวพนัธุพื้นเมืองที่มีแนวโนมวาทนทานตอสภาพดินเปรี้ยวได 20 พันธุ คือ แดง, เบานํ้ าเค็ม,
หอมจนัทร, นางกลาย, ยะลา, หัวนา, ขาวนอย, รวงยาว, ชอนารี, มาเตอมา, ขม, เมล็ดยาว, เบาระเดน,
ขังด ํา, นางกอง, ยายแดง, ดอนทราย, รากแหง และนางเอก

พนัธุขาวเหลานี้ไดนํ ามาทดสอบในดินเปรี้ยวครั้งที่ 2 ดวยการปลูกแบบ 4 rows obser
ration จ ํานวน 2 ซํ้ า แถวยาว 5 เมตร ระยะปลูก 25x3 ซม. ปกดํ ากอละ 1 ตน ปกดํ าในพื้นที่ที่ยังไมไดทํ า
การปรับปรุง pH ของดนิ และนํ้ าที่วัดไดประมาณ 3.0-3.5

ใหคะแนนความทนทานตอสภาพดินเปรี้ยวตามมาตรฐานสากลของสถาบันวิจัยขาว
นานาชาติ (Internation Rice Research Institute) คะแนน 1-9 ดังนี้.-

Description
Score
1 Nearly normal growth and tillering
2 Nearly normal growth and tillering, oldest leaf shows brown spots
3 Nearly normal growth and tillering, some old leaves are purple or

orange yellow
4 Growth and tillering retarded, many discolored leaves
7 Growth and tillering have stopped, most leaves are discolored or dead
9 Almost all plants are dying or dead

ผลการศึกษาทดลอง วิจัย

ไดท ําการตกกลาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2529 และปกดํ าวันที่ 12 สิงหาคม 2529 ใสปุย
สูตร 16-16-8 กก./ไร รองพื้น และใหคะแนนความทนทานตอสภาพดินเปรี้ยวตามมาตรฐานสากลของ
IRRI ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที่ 26 กันยายน 2529 และครั้งที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2529 ไดขาวที่ทนทานตอสภาพ
ดนิเปรีย้วไดดี การเจริญเติบโตและการแตกกอเกือบเปนปรกติ ยกเวนในระยะกลาและระยะแตกกอ ใน
ขาวแกมอีาการพษิ เนื่องจากความเปนกรด คือ มีลักษณะเหลืองสม และแหงตายไป พันธุเหลานี้ไดแก
พนัธุรวงยาว ยะลา ยายแดง หอมจันทร ขาวนอย นางกอง มาเตอมา นางเอก ดอนทราย และนางกลาย
ดงัคะแนนความทนทานตอดินเปรี้ยวในตารางที่ 1 ซึ่งจะทํ าการรวบรวมเมล็ดพันธุ เพื่อทํ าการทดลองการ
เปรียบเทียบพันธุและผลผลิตในข้ันตอไป
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