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Abstract

Acidic soil is one of the most serious problem in the South of Thailand.  
Especially at Narathiwat Province there are approximately 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.

Two hundred local rice varieties which are the most popular collested from 14 
provinces in the South of Thailand were planted in 2 rows observation with 2 replications 
without any liming at Phikulthong, Narathivat Province for obse vation and screening.  Fertilizer 
graded 16-16-8 was applied as basal at 30 kg/rai.  At 30 and 60 days after transplanting score 
1-9 system were given.  Out of 200 varietiess 15 were found to be good tolerance to low pH 
soil.  Those Varieties named : Khao Ranong, Kantang, Maledsant, Look Khoe, Hoy Sang, Khao 
Trang, Khao Surat, Leb Nok, Thang Lai, Ko Pong, Khae Chang, Leoung, Tayong, Chumpa, 
and Look Deang (Table 1)

ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ
ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ พรอมดวย

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
เสดจ็พระราชด ําเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตํ าหนักทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส ใน
ระหวางวนัที ่ 18 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2524 พระองคไดเสด็จเยี่ยมราษฎรโดยทั่วไปในเขตพื้นที่
จงัหวดันราธวิาส ไดทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่ และความจํ าเปนที่จะยกระดับความเปนอยู ภาวะ
เศรษฐกจิของประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดใหดีข้ึน จึงไดทรงมีพระราชดํ าริและพระราชกระแสรับส่ังตอ
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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

ในสวนของขาวมีงานทดลองและวิจัย ในความรับผิดชอบของศูนยวิจัยขาวพัทลุง กรม
วชิาการเกษตรอยูดวยกันหลายโครงการ ซึ่งรวมการศึกษาและคัดเลือกพันธุทนทานตอดินเปรี้ยวขั้นตน
(200 พนัธุ) นี้ดวย

วิธีดํ าเนินงาน
ไดท ําการรวบรวมพันธุขาวพื้นเมือง พันธุที่เกษตรกรนิยมปลูกในทองที่ตาง ๆ ทุกอํ าเภอ

และทกุจงัหวดัในภาคใต จํ านวน 200 พันธุ ตกกลาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2529 และปกดํ าเมื่อวันที่ 12
สิงหาคม 2529 ในพื้นที่ที่ยังไมไดทํ าการปรับปรุงแตอยางไร pH ของดนิและนํ้ าที่วัดไดประมาณ 3.5

การทดสอบใชแบบ 2 rows observation จ ํานวน 2 ซํ้ า ปกดํ าจับละ 3 ตน แถวยาว 2.5
เมตร ระยะปลูก 25x25 ซม. ใสปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 30 กก./ไร ใหคะแนนความทนทานตอสภาพดิน
เปร้ียว 2 ครัง้ 30 และ 60 วัน หลังปกดํ า โดยการใชคะแนนมาตรฐานจากสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ
(International Rice Research Institute)

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 opped, most leaves are discolored or dead
9 Almost all plants are dying or dead
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ผลการศึกษาทดลอง วิจัย

ไดท ําการใหคะแนนความทนทานตอสภาพดินเปรี้ยว คร้ังที่ 1   เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2529
และครัง้ที ่ 2 เมือ่วนัที ่ 10 ธันวาคม 2529 ไดพันธุที่มีแนวโนมวาทนทานตอสภาพดินเปรี้ยว จํ านวน
15 พนัธุ ไดคะแนนความทนทาน 3 ไดแก พันธุระนอง,กันตัง,เมล็ดสั้น,ลูกขอ, หอยสังข, ขาวตรัง,
ขาวสรุาษฎร, เลบ็นก, ทางไกล, กอพง, ข้ีชาง, เหลือง, ตายก, จํ าปา และลูกแดง แหลงที่มาของขาวพันธุ
พืน้เมอืงทีม่แีนวโนมวาทนทานตอสภาพดินเปรี้ยวที่แสดงไวในตารางที่ 1 และขาวทั้ง 15 พันธุ จะนํ าไปใช
ในการศกึษาและคัดเลือกพันธุทนทานตอสภาพดินเปรี้ยวขั้นสูงตอไป

ตารางที ่1  พนัธุขาวพื้นเมืองในจังหวัดภาคใต ที่มีแนวโนมวาทนทานตอสภาพดินเปรี้ยว (pH 3.5)
                 ศนูยศกึษาการพัฒนาพิกุลทอง 2529

ชือ่พันธุ ขาวพันธุพื้นเมือง
(จงัหวัด)

คะแนนความตานทาน หมายเหตุ

1. ขาวระนอง ระนอง 3
2. กันตัง ระนอง 3
3. เมล็ดสั้น ระนอง 3
4. ลูกขอ กระบี่ 3
5. หอยสังข ตรัง 3
6. ขาวตรัง ตรัง 3
7. ขาวสุราษฎร สุราษฎรธานี 3
8. เล็บนก สุราษฎรธานี 3
9. ทางไหล สุราษฎรธานี 3
10. กอพง สุราษฎรธานี 3
11. ข้ีชาง ปตตานี 3
12. เหลือง ปตตานี 3
13. ตายก สุราษฎรธานี 3
14. จํ าปา สุราษฎรธานี 3
15. ลูกแดง ปตตานี 3
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เอกสารอางอิง

พฒันาทีด่นิ กรม 2526 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ตามพระราชดํ าริ และการพัฒนาพื้นที่ดินพรุ
การพฒันาพกิลุทอง ศนูยศึกษา 2529 รายละเอียดโครงการวิจัยดินกรดกํ ามะถัน และดินอินทรียในพื้นที่
              ดนิพรุ
การพฒันาพกิลุทอง ศูนยศึกษา 2528 รายงานผลการดํ าเนินการ
พฒันาทีด่นิ กรม 2529 การสัมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาดินเค็มและดินเปรี้ยวภาคใต 8-11
               กรกฎาคม 2529
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