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บทคัดย่อ 

 การศึกษาประสิทธิภาพของผลตกค้างของวัสดุปรับปรุงชุดดินต้นไทรต่อผลผลิตอ้อยเคี้ยว ดำเนินการ
ในปี พ.ศ.2528 – 2531 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อทดลองการปลูกพืชในชุดดินต้นไทรที่มีความ
เป็นกรดจัด และมีการใส่ว ัสดุปรับปรุงดินต่อเนื ่อง และวัสดุเหล่านี ้สามารถจะตกค้างในดินในรูปของ
สารประกอบเคมีต่าง ๆ โดยบางส่วนจะไปทำปฏิกิริยากับอนุมูลกรด บางส่วนจะเหลืออยู่ในดิน การปลูกพืช 
เช่น อ้อยเคี้ยวในดินที่มีการใส่วัสดุปรับปรุงดินมาก่อน เพื่อหาประสิทธิภาพผลตกค้าง พบว่า ปูนขาวถึงแม้จะ
ใส่ในอัตราตํ่ากว่าค่าความต้องการปูนของชุดดินต้นไทร (2,000 กก./ไร่) ก็ให้ผลตกค้างมีประสิทธิภาพสูงกว่า
วัสดุอื่น ๆ ดินโดยธรรมชาติให้ผลผลิตอ้อยเคี้ยวตํ่ามากหินฟอสเฟตให้ผลตกค้างตํ่ากว่าขี้เถ้า และปูนขาว
ตามลำดับ 

คำสำคัญ: ดินชุดต้นไทร วัสดปุรับปรุงดิน อ้อยเคี้ยว 

หลักการและเหตุผล 
 ชุดดินต้นไทร เป็นดินที ่อยู ่ขอบพรุน้ำท่วมถึง และเป็นกรดจัดมีความต้องการปูนขาวประมาณ     
2,000 กก./ไร่ เพ่ือปรับสภาพความเป็นกรดให้ลดลงจนสามารถปลูกพืชได้ การใช้วัสดุปรับปรุงดินที่สามารถหา
ได้ในท้องถิ่น เช่น ขี้เถ้า หรือหินฟอสเฟต สามารถช่วยปรับสภาพดินให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ การใส่วัสดุ
ปรับปรุงดิน เช่น ปูนขาว หรือ หินปูนบด แล้วไถพรวนกลบช่วยลดความเป็นกรดให้กับดินได้ดี และลดความ
เป็นพิษของธาตุอลูมิเนียมได้ด้วย (YasuoTakai, et al 1987) วัสดุปรับปรุงดินบางชนิด เช่น หินปูนเหล็กไม่
สามารถลดความเป็นกรดของดินได้ในระยะสั้น และการใช้พวกปูนขาวหรือหินปูนบดจะสามารถให้ผลตกค้าง
ระยะยาวได้ และปูนแต่ละชนิดจะให้ผลตกค้าง และมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน (เมธี และคณะ 2522) และ
ปูนขาวมีความจำเป็นกับดินกรดจัด พอ ๆ กับการใช้ปุ๋ย (Chew,1971) และการใช้ปุ๋ยจะมีประสิทธิภาพสูงก็
ต้องมีการใส่ปูนในดินกรดกำ มะถันหรือดินอินทรีย์ (เมธี และคณะ 2522) การใส่ปูนจะทำ ให้ปริมาณและรูป
ของธาตุอาหารในดินอินทรีย์หรือดินกรดกำ มะถันเปลี่ยนแปลง (Yasuo Takai, et al 1987) ดังนั้นการใส่วัสดุ
ปรับปรุงดิน เช่น ปูนขาว ขี ้เถ้า หรือหินฟอสเฟตจะใส่ในอัตราหรือวิธีการใดย่อมให้ผลแตกต่างต่อการ
เจริญเติบโตของพืช และประสิทธิภาพของการตกค้างจากการใช้วัสดุปรับปรุงดิน ควรมีการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือ
หาความเป็นไปได้ในการปลูกพืชและการใช้อย่างเหมาะสมต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. อุปกรณ์  
 1.1 วัสดุปรับปรุงดิน ปูนขาว , ขี้เถ้า , หินฟอสเฟต 
 1.2 ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 46-0-0 
 1.3 แปลงทดลองการปลูกอ้อยเคี้ยว  



 

2. วิธีการ 
 2.1 สถานที่ดำเนินการทดลอง แปลงทดลองในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ชุดดินต้นไทร แปลง
ทดลองอ้อยเคี้ยวเดิม 
 2.2 ระยะเวลาดำเนินการ เป็นลักษณะงานศึกษาต่อเนื่องจากแปลงทดลองอ้อยเคี้ยวจากปี พ.ศ. 2528 
ถึง 2530 และการศึกษานี้ทำ การศึกษาในปี พ.ศ. 2531  
 2.3 การวางแผนการทดลอง กำหนดวัสดุการปรับปรุง 3 ชนิด คือ ปูนขาว ขี้เถ้า หินฟอสเฟต อัตรา
การใส่ และวิธีการ  

ตารางที่ 1 การใช้วัสดุปรับปรุงดินเพ่ือประเมินศักยภาพการผลิตธาตุอาหารของดินโดยธรรมชาติ 

ตำรับ ปริมาณ(กก./ไร่) วิธีดำเนินการ 
1 
2 
3 
4 

- 1,000 กก./ไร่ 
- 500 กก./ไร่ 
- 500 กก./ไร่ 
ไม่มีการใส่วัสดุ 

ใส่แบบหว่าน 
ใส่แบบหว่าน 

ใส่คลุกเป็นหลุมตามร่องปลูก 
 

 

แต่ในการศึกษาในปัจจุบันในตำรับที่ใส่วัสดุปรับปรุงดินมาแต่เดิมจะไม่ใส่วัสดุเหล่านี้อีกใส่เฉพาะปุ๋ยเคมี เพ่ือให้
ธาตุอาหารเท่านั้นโดยใส่ ปุ๋ยเกรด 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่ และใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 20 กก./ไร่ เมื่ออ้อย 
อายุ 2 เดือน โดยเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์หาปฏิกิริยาก่อนดำเนินการในแต่ละตำรับเดิม 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
 จากแปลงทดลองอ้อยเคี้ยวปลูกในดินชุดต้นไทรที่มีการใส่วัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนขาว ขี้เถ้า       
และหินฟอสเฟต เพ่ือลดความรุนแรงของความเป็นกรดของดินซึ่งจากค่าความต้องการปูนของดินที่จะยกระดับ
ความเป็นกรด-ด่าง ของดินอยู่ที่ระดับ 6.5 จะต้องใส่อัตรา 2000 กก./ไร่ โดยที่เดิมมีปฏิกิริยาดินประมาณ 4.5 
ตามธรรมชาติของชุดดินต้นไทรขอบพรุ ซึ ่งรับอิทธิพลจากตะกอนทะเลที่มีสารประกอบของกํามะถันเป็น
องค์ประกอบ นั้นจากผลการศึกษาในตารางที่ 2 พบว่าในตำรับที่ 4 ซึ่งไม่มีการใส่วัสดุปรับปรุงดินพบว่าค่า
วิเคราะห์ดิน ในแปลงทดลองไม่ว่าจะใส่วัสดุปรับปรุงดินใด ๆ มีปฏิกิริยาดินอยู่ระหว่าง 4.5-5.0 การใส่ปูนขาว
มาเติมพบว่ามีแนวโน้มทำให้ปฏิกิริยาดินสูงกว่าการใส่ขี้เถ้าและหินฟอสเฟต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแปลงที่ไม่ใส่
วัสดุมากอ่น ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก ดังนั้นการใส่วัสดุปรับปรุงดนิในชุดดินต้นไทรต่ำกว่าอัตราที่ดินมีความ
ต้องการปูนขาวแล้ว ถึงแม้ว่าจะใส่ทุกปี ปฏิกิริยาดินยังคงเป็นกรดตลอดเวลาตรงตาม Yasuo Takai , 1987 
พบว่าการใส่หินปูนบด หรือหินปูนฝุ่นละเอียดจะไปทำปฏิกิริยากับไอกรด ที่ระเหยจากดินชั้นล่างและกลายเป็น
กลางหมดไปรวดเร็ว จึงทำให้ดินอยู่ในสภาพเป็นกรดไมเ่ปลี่ยนแปลงไปมากนัก 
 การปลูกอ้อยเคี้ยว ในชุดดินต้นไทรในฤดูแล้ง ขาดน้ำชลประทานจะทำศึกษาใช้ผ่านแล้วเข้าใจหรือทำ
ให้อ้อยแตกกอมากเกินไป และช่วงข้อปล้องถี่มากเกินไป ทำให้ลำต้นเล็กมาก และเตี้ยจนทำให้ผลผลิตต่ำมาก 
(ควรจะอยู่ในระดับไมต่่ำกว่า 10,000 กิโลกรัม/ไร่) ถา้มีนำ้ชลประทานให้ช่วยในช่วงแล้ง 
 ผลผลิตอ้อยเคี้ยว น้ำหนักต้นอ้อยสดในแปลงที่หนึ่ง พบว่าอ้อยที่ไม่เคยได้รับการใส่ วัสดุปรับปรุงดิน 
มาเลย จะให้ผลผลิตตํ่ามากเพียง 500 กก./ไร่ และตํ่าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตที่เคยได้รับการใส่วัสดุ
ปรับปรุงดินมาก่อนนี้ ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม การใส่วัสดุปรับปรุงดิน เช่น ปูนขาว หินฟอสเฟต หรือขี้เถ้า 
อัตรา 1,000 กก./ไร่ มาแต่เดิม แสดงอิทธิพลของผลตกค้างเด่นชัด จากผลผลิตอ้อยจะสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ



 

อัตราโดยใส่แบบหว่าน การใส่แบบคลุกหลุมใส่แถวปลูก ก็ยังให้ผลผลิตค้างที่ปลูกสูงพอ ๆ กับ อัตราสูง ใส่แบบ
หว่านปูนขาวมีแนวโน้มให้ผลตกค้างดีกว่าวัสดุอื่น อย่างไรก็ตามผลผลิตเฉลี่ยของอ้อยจะตํ่ามากก็ตาม ทั้งนี้
เนื่องจากปลูกในฤดูแล้ง การเจริญเติบโตระยะเริ่มแรกตํ่ามากมีอ้อยมาก ฉะนั้นการปลูกในฤดูฝนจะให้ ผลดี    
กว่าและควรให้น้ำชลประทานในฤดูช่วย 
 

สรุป 
 การใส่วัสดุปรับปรุงดินในอัตราตํ่ามากเกินไป (ต่ำกว่าค่าความต้องการปูนของดิน) จะให้ผลตกค้างเป็น
ประโยชน์ต่ออ้อยตํ่ามาก ปูนขาวให้ผลค้างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าวัสดุอื่น แต่คลุกในหลุมปลูกหรือแถวปลูก 
จะให้ประสิทธิภาพของผลตกค้างสูงเช่นกัน ในฤดูแล้งควรมีการให้น้ำอย่างพอเพียง เพื่อป้องกันอ้อยขาดน้ำ 
และปอ้งกันการระเหยของกรดกํามะถันในดินล่าง มาทำให้ดินบนเป็นกรดเพ่ิมขึ้น จนทำให้วัสดุปรับปรุงดินมา
ทำปฏิกิริยากับกรดจนหมดสภาพเป็นวัสดุปรับปฏิกิริยาดิน และต้องมีการใส่เพิ่มเรื่อย ๆ เป็นการสิ้นเปลือง
ค่าใช้จา่ย 

ตารางที่ 2 อิทธิพลผลตกค้างของวัสดุปรับปรุงดินต่อผลผลิตอ้อยเคี้ยวพันธุ์เหลือง ปลูกในดินชุดต้นไทร 

ตํารับการทดลอง (เก่า) 1 * ผลผลิตอ้อย (ตัน/ไร่) 2 * 
ใส่หินฟอสเฟต 1,000 กก./ไร่ 3.5 
ใส่หินฟอสเฟต 500 กก./ไร่ 2.6 

ใส่หินฟอสเฟต 500 กก./ไร่ (คลุก) 3.5 
ใส่ขี้เถ้า 1,000 กก./ไร่ 4.2 
ใส่ขี้เถ้า 500 กก./ไร่ 3.5 

ใส่ขี้เถ้า 500 กก./ไร่ (คลุก) 6.0 
ใส่ปูนขาว 1,000 กก./ไร่ 6.3 
ใส่ปูนขาว 500 กก./ไร่ 6.5 

ใส่ปูนขาว 500 กก./ไร่ (คลุก) 4.3 
ไม่ใสว่ัสดุใด ๆ 0.5 

1 * เป็นตำรับการทดลองเดิมที่ใส่วัสดุปรับปรุงดินมาแล้ว 
2 * ผลผลิตต่ำมากเนื่องจากกระทบแล้งระยะยาว 
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