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ประดิษฐ์  บุญอำพล 
 งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

บทคัดย่อ 
 โครงการทดสอบกึ่งสาธิตการปรับตัวของพืชในชุดดินระแงะ  ดำเนินการทดลองในปี 2529 - 2530 ใน
พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยทำการปลูกพืช
เศรษฐกจิ พวกพืชไรและพืชผัก จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม แตงร้าน มะระจีน 
ข้าวโพดฝักอ่อน และแคนตาลูป ปลูกในชุดดินระแงะที่มีการปรับปรุงโดยการใช้วัสดุ 2 ชนิด คือ ปูนขาว และขี้เถ้า 
มี 2 ตำรับ ดังนี้ ตำรับที่ 1) ปูนขาว 1,000 กก./ไร ่+ ใส่ปุยเคมี 15-15-15 (ตามความตองการของพืช)  + ปุยยูเรีย 
(ตามความตองการของพืช) + ปุยคอก 200 กก./ไร  และตำรับที่ 2 ขี้เถา 1,000 กก./ไร + ปุยเคม ี(ตามคำแนะนํา
ของพืชแตละชนิด) + ปุยยูเรีย (ความตองการของพืชแตละชนิด) + ปุยคอก 200 กก./ไร่ หลังจากทำการปรับ
สภาพดิน ทำการปลูกพืชทั้ง 8 ชนิด โดยทำการทดสอบใน 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูแล้ง พบวา พืชสามารถให
ผลผลิตพืชไดดีในฤดูฝนใหผลผลิตสูงกว่าฤดูแลง แตปฏิกิริยาดินไมสูงขึ้น ยังคงเปนกรดจัด โดยเฉพาะจากผลของ
การใชขี้เถา แตพืชสามารถเจริญเติบโตได ความเป็นกรดของดิน และความเปนกรดของนํ้าในรองปลูก เปนปญหา
กับพืชที่ปลูกในฤดูแลง การระบายนํ้าในฤดูฝนจากร่องปลูกหรือจากหลุมปลูกที่มีความจําเปนมาก ความเปนกรด
ของดินและสภาพความอ่ิมนํ้าของดิน เปนอุปสรรคในการปลูกพืช 

 
 

คำสำคัญ : พืชผัก พืชไร่ ชุดดินระแงะ 

หลักการและเหตุผล 
 ชุดดินระแงะที่อยู่ในสภาพพรุ มีนํ ้าขังซึ ่งเปนดินกรดกํามะถัน มีความเปนกรดจัดมาก เนื ่องจากมี
สารประกอบของกำมะถัน และเหล็ก เมื่อทําปฏิกิริยากับอากาศจะเกิดเปนอนุมูลกรดกํามะถันและไฮโดรเจน
ไอออน อิสระทําใหเปนกรดจัด โดยเฉพาะเมื่อระบายนํ้าออกและจัดการดินเพื่อปลูกพืชในสภาพไร หรือชองกว้าง
แบบแปลงผัก และระบายนํ้าออกไอระเหย ของกรดจะขึ้นมาสะสมอยูในชั้นดินบริเวณรากพืชทําใหเกิดเปนกรดจัด 
(Yasuo Takai , et la. 1987) การใชวัสดุปรับปรุงดินเชนพวกหินปูนฝุ่นหรือหินปูนบด หรือปูนขาวมีความจําเปน 
เพื ่อลดความเป นกรดและลดปริมาณธาตุอล ูมิน ั ่มในดินให้เหมาะสมกับการเจริญเต ิบโตกับพืชต าง ๆ 
(Chew/1971/Coleman,et al. 1967, YasuoTakai, et al 198) การใสปุยมีความสำคัญพอ ๆ กับการใชปูนเพ่ือ
ลดความเปนกรดและปูนขาวจะชวยเพิ่มประสทธิภาพการใช้ปุยในดินที่ปรับปรุงความเปนกรดแลวไดดี (เมธี และ
คณะ, 2522) ดินพรุที่มีกรดจัดสามารถปลกพืชเศรษฐกิจไดหลายชนิด โดยการใสวัสดุปรับปรุงปฏิกิริยาดิน เชน 
พวกหินปูนบดหรือหินฝุน (ปญญา และคณะ, 2520) ดังนั้นการปรับปรุงดินให เหมาะสมที ่พืชจะสามารถ
เจริญเติบโต ไดมีความจําเปนและการหาพืชเศรษฐกิจที่มีราคามาทําการทดสอบในดินดังกลาวเพื่อหาความเปนไป
ไดในทองถิ่นจึงมีความสําคญยิ่งต่อเศรษฐกิจของประชาชนในทองที่และการหาประสิทธิภาพของการใชวัสดุ
ปรับปรุงดินตอเนื่องก็มีความสําคัญดวย 
 

 



อุปกรณ์และวิธีการ 
 

1. อุปกรณ์ 
 1.1 ชนิดพืช ได้แก่ ถั่วเหลือง, ถั่วฝักยาว, บวบเหลี่ยม, แตงร้าน, มะระจีน และ แคนตาลูป 
 1.2 ปุ๋ยเคมี (สูตร 15-15-15 และ 46-0-0) 
 1.3 ปูนขาว 
 1.4 ขี้เถา 
 1.5 ปุ๋ยคอก 
 
2. วิธีการ 
 ศึกษาผลตกคา้งของวัสดุปรับปรุงดินนั้น ทดสอบโดยการปลูกพืชจำนวน 8 ชนิด ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง 
ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม แตงร้าน มะระจีน ข้าวโพดฝักอ่อน และแคนตาลูป ในชุดดินระแงะที่มีการปรับปรุงโดยการ
ใช้วัสดุ 2 ชนิด คือ ปูนขาว และขี้เถ้า มี 2 ตำรับ ดังนี้ ตำรับที่ 1) ปูนขาว 1,000 กก./ไร่ + ใส่ปุยเคมี 15-15-15 
(ตามอัตราความ ตองการของพืช)  + ปุยยูเรีย (อัตราตามความตองการของพืช) + ปุยคอก 200 กก./ไร  และ
ตำรับที่ 2 ขี้เถา 1,000 กก./ไร + ปุยเคม ี(ตามอัตราที่แนะนําของพืชแตละชนิด) + ปุยยูเรีย (ความตองการของพืช
แตละชนิด) + ปุยคอก 200 กก./ไร่ หลังจากทำการปรับสภาพดิน ทำการปลูกพืชทั้ง 6 ชนิด โดยทำการทดสอบใน 
2 ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูแล้ง จากนั้นทำการเก็บข้อมูลผลผลิตของพืชแต่ละชนิด  
  

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
 จากผลการศึกษาในอดีตที่มีการใสวัสดุปรับปรุงดิน พบวา ในฤดูฝนพืชเศรษฐกิจ เชน ถั่วเหลือง บวบ
เหลี่ยม มะระ ถั่วฝกยาว จะใหผลดีและผลผลิตสูงกวาในฤดูแลง เนื่องจากผลกระทบจากนํ้าในร่องปลูกพืชมี ความ
เป็นกรดจัดมาก (คาปฏิกิริยานํ้าในฤดูแลง 3.0 - 4.0) การรดพืชดวยนํ้าดังกลาวจะทําใหพืชบางชนิดชะงัก การ
เจริญเติบโต ใบและยอดไหม สําหรับฤดูฝนนั้นถึงแมวานํ้าในรองไมเปนกรดจัดแตก็ยังคงสภาพความเปนกรดอยู 
และชุดดินระแงะเมื่อยกรองแบบแปลงผัก ระดับนํ้าในรองจะสูง การระบายน้ำของดินบนไมดี ทําใหดินฉํ่านํ้า การ
ระบายนํ้าจากรากพืชควรปฏิบัติตอเนื่องโดยเฉพาะในระยะอายุตนกลายังออน เมือ่ทำการศึกษาผลตกค้างของวัสดุ
ปรับปรุงดิน (2531) พบว ถั่วเขียว ซึ่งไมชอบนํ้าฝน จะใหผลดีในฤดูแลง และใหผลผลิตไม่แตกต่างกันระหวาง
แปลงที่เคยใสปูนขาว หรือขี้เถา ถึงแมในฤดูฝนผลการทดสอบแสดงผลผลิตสูงกว่าก็ตามแตไมแตกตางกันมาก
เกินไป  ถั่วเหลอง พบว่า   มีปญหาตนตาย ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุของนํ้าเปนกรดจัด ผลตกคางไมมีอิทธิพลใน
การชวยปรับปฏิกิริยาดิน ถั่วฝักยาว นั้นในฤดูแลงผลตกคางของปูนยังแสดงประสิทธิภาพตอการใหผลผลิตสูงกวา
ผลผลิตทีข่ี้เถาตกค้าง แตในฤดูฝนไมพบความแตกตางของผลตกคางของวัสดุ 2 ชนิด และใหผลผลิตสูงกว่าฤดูแล้ง
ทั้งสองแปลง  บวบเหลี่ยม แสดงความแตกตางของผลผลิตจากอิทธิพลผลตกคาง ของวัสดุปรับปรุงดินไมมากทั้ง
สองฤดูปลูก  แตงร้าน และมะระจีน พบวาการใสขี้เถามีแนวโนมใหผลผลิตสูงกวาปูนขาวในการศึกษาผลตกคาง
ของวัสดุทั้งสองชนิด แคนตาลูป พบวามีปญหาดานการเจริญเติบโตในระยะหลังจากแตงกิ่ง เมื่อติดผลแล้วก่อนถงึ
วัยแก่เก็บเกี่ยวไดผลจะเนา หลน และลําตนแตกและเกิดเปนโรคนํ้าคางมาก ถึงแมวาจะเจริญงอกงามดี ในระยะ
เดือนแรกก็ตาม (ตารางที่ 1)  
 
 
 
 



ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพและอิทธิพลของผลตกคางของปูนขาวและข้ีเถาในชุดดินระแงะตอผลผลิตพืช 
 

ชนิดพืช 
น้ำหนัก (กก./ไร่) 

ฤดูแล้ง ฤดูฝน 
ตำรับที่ 1 ตำรับที่ 2 ตำรับที่ 1 ตำรับที่ 2 

ถั่วเขียว 186 182 138 111 
ถั่งเหลือง ต้นตายก่อนเก็บเกี่ยว  ต้นตาย 297 
ถั่วฝักยาว 701 541 1,580 1,638 
บวบเหลี่ยม 517 545 976 932 
แตงร้าน ความงอกต่ำมาก  416 538 
มะระจีน 212 355 688 799 
ข้าวโพดฝักอ่อน 248 468 594 ต้นแกรนไม่มีฝัก 
แคนตาลูป ไม่ได้ปลูก  1,975 ต้นตายขณะติดผล 

 
สรุป 

 จากการศึกษาโครงการทดสอบกึ่งสาธิตการปรับตัวของพืชในชุดดินระแงะ เพื่อศึกษาผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของผลตกคางของวัสดุปรับปรุงดิน ปูนขาว และข้ีเถา ถึงแมวาพืชบางชนิด จะสามารถเจริญเติบโตได 
ก็ตามแตก็มีปญหาอุปสรรคตาง ๆ สรุปไดดังนี้ คือความงอกงามของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาจะมี
ความงอกงามตํ่าโดยเฉพาะในฤดูแล้ง สวนในฤดฝูนควรมีการระบายนํ้าจากผิวดิน เพ่ือปองกันการเนาเสียของเมล็ด
และตนกลาจะเปนการยกรองหรือการพูนดินหลุมปลูก ปญหาของโรคจะพบในฤดูฝนมีโรคนํ้าคางทําลาย ในระยะ
เริ่มติดผลตอเนื่องไป ทําใหผลผลิตเสียหาย โดยเฉพาะพวกบวบเหลี่ยม มะระจีน และแตงตาง ๆ ปฏิกิริยาของดิน 
ในขณะพืชเจริญเติบโตพบวา มีความเปนกรดจัด (4.5-5.5) แมวาจะมีการใสวัสดปรับปรุงดินตอเนื่องมาก็ตามและ
ปฏิกิริยานํ้าเปนกรด 2.5-4.0 จากทายรองถึงตนรองปลูกซึ่งจะกระทบตอการเจริญเติบโตและผลผลิตพืชที่ปลูก 
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