
 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกมะเขือพวงในชุดดินระแงะทีม่ีการปรับปรุง 

ประดิษฐ์ บุญอำพล 
งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

บทคัดย่อ 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกมะเขือพวงในชุดดินระแงะที่มีการปรับปรุง ดำเนินการทดลองที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ. 2530-2531 โดยการปลูกมะเขือพวงในชุดดิน   
ระแงะที่เคยมีการใส่วัสดุปรับปรุงดินหรือปุ๋ยมาแล้ว โดยมีการกำหนดการใส่ปัจจัยอื่น ๆ โดยแบ่งแปลงออก   
เป็น 2 แปลงย่อยใช้ตำรับเดิม 1) ใส่ปูนขาว 1,000 กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ +       
ธาตุอาหารเสริม + หินฟอสเฟต 100 กก./ไร่ 2) ใส่ปูนขาว 1,000 กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 
กก./ไร่ + มูลวัว อัตรา 100 กก./ไร่ + หินฟอสเฟต 100 กก./ไร่ 3) ใส่ขี ้เถ้า 1,000 กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมีสูตร      
15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ + ธาตุอาหารเสริม + หินฟอสเฟต 100 กก./ไร่ 4) ใส่ขี ้เถ้า 1,000 กก./ไร่ + 
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ + มูลวัว อัตรา 100 กก./ไร่ 5) ใส่หินฟอสเฟต 500 กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ + มูลวัว อัตรา 100 กก./ไร่ + ธาตุอาหารเสริม 6) หินฟอสเฟต 500 กก./ไร่ 
+ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ + มูลวัว อัตรา 100 กก./ไร่ และตำรับใหม่ 1) ไม่ใส่ปูนขาว          
2) ใส่ปูนขาว 200 กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ + มูลวัว อัตรา 100 กก./ไร่ 3) ไม่ใส่
ขี ้เถ้า + ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ + มูลวัว อัตรา 100 กก./ไร่ 4) ใส่ขี ้เถ้า 500 กก./ไร่ + 
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ + มูลวัว อัตรา 100 กก./ไร่ 5) ไม่ใส่หินฟอสเฟต + ปุ๋ยเคมีสูตร 15-
15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ + มูลวัว อัตรา 100 กก./ไร่ 6) หินฟอสเฟต 100 กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
อัตรา 50 กก./ไร่ + มูลวัว อัตรา 100 กก./ เป็นการศึกษากิจกรรมต่อเนื่องและอิทธิพลของผลตกค้างของวัสดุ
ต่อมะเขือพวง ที่ทำการปลูกในชุดดินระแงะ ที่มีการระบายน้ำยกร่องแบบแปลงผัก พบว่า วัสดุปรับปรุงดิน 
เช่น ขี้เถ้า และหินฟอสเฟตมีความจำเป็นต้องใส่ต่อเนื่อง การใส่อัตราตํ่ามีส่วนในการปรับปรุงปฏิกิริยาดิ นได้
บ้าง ปูนขาวให้ประสิทธิภาพของผลตกค้างดีกว่าวัสดุอ่ืน มูลสัตว์เช่นมูลวัวมีแนวโน้มใช้ทดแทนปุ๋ยธาตุปริมาณ
น้อยได้บ้าง มะเขือพวงแสดงอาการขาดธาตุอาหารรุนแรงในช่วงก่อนแก่ แต่เมื่อตัดแต่งและใส่ปุ๋ยก็จะแตกใบ
สมบูรณ์ และติดผลอีกแต่อาการขาดธาตุยังแสดงเหมือนเดิมปฏิกิริยาดินในหลุมปลูก แต่ละตำรับยังเป็นกรดจัด 
4.5 - 5.5 โดยเฉพาะน้ำในร่องปลูกเป็นกรดจัดมาก 3.0 - 4.5 การจัดการดินและน้ำให้อยู่ในระดับเหมาะสมจะ
ทำ ให้มะเขือพวงให้ผลผลิตสูง 

 
 

คำสำคัญ : มะเขือพวง การปรับปรุงดิน ชุดดินระแงะ  

หลักการและเหตุผล 
ชุดดินระแงะในสภาพที่มีการระบายน้ำออก และยกร่องสันกว้างแบบแปลงผัก โดยมีการรักษาระดับ

น้ำให้ตํ่ากว่าผิวดินเพื่อปลูกพืช ดินจะมีความเป็นกรดจัดมากมีปฏิกิริยาดินตํ่าและรวมถึงปฏิกิริยาน้ำในร่องด้วย 
ดินที่อยู่ในสภาพเดียวกัน เช่น ชุดดินนราธิวาส ก็มีความเป็นกรดจัดเช่นกัน (Yusuo Takai, et al. 1987)         
ในต่างประเทศซึ่งเป็นเขตร้อนหรือเขตหนาวยังพบว่าดินอินทรีย์จะมีความเป็นกรดสูง เช่นกัน (Adams, et al. 
1697) การใช้ปูนมีความจำเป็นกับดินดังกล่าวพอๆ กับการใช้ปุ ๋ยในการปลูกพืชในลักษณะดังกล่าว         
(ปัญญา และคณะ 2520, เจริญและคณะ 2523 Chew, 1971 ) ดินกรดจัดจะมีปัญหาเกี่ยวกับธาตุอลูมิเนียม



 

ในสารละลายดินสูง และการใส่ปูนขาวจะช่วยลดปริมาณอลูมิเนียมในดินและการเปลี่ยนแปลงปริมาณและรูป
ของสารประกอบของธาตุอาหารต่าง ๆ (Coleman . et al. 1967, Yusuo Takai , et al. 1987) 

การปลูกมะเขือพวงในชุดดินระแงะที่เคยใส่วัสดุปรับปรุงดินมาก่อน ดังนั้นการปรับปรุงตำรับการ
ทดลองโดยมีการศึกษาหาความสามารถของดินตามคุณสมบัติเดิมและคุณสมบัติใหม่ตามตำรับการทดลองที่
ต่อเนื่อง จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. อุปกรณ์ 
 1.1 ต้นมะเขือพวง 
 1.2 ปุ๋ยมูลวัว 
 1.3 ปุ๋ยเคมี (15-15-15)  
 1.4 วัสดุปรับปรุงดิน (ปูนขาว, ขี้เถ้า และหินฟอสเฟต) 
 1.5 ปุ๋ยเกร็ดที่มีธาตุอาหารปริมาณน้อย 
2. วิธีการ 
 2.1 การวางแผนการทดลอง กำหนดตำรับการศึกษาเป็น 12 ตำรับ แบ่งแปลงย่อยออกเป็น 2 แปลง
ย่อย ใช้ตำหรับเดิม และตำหรับใหม่ โดยแต่ละตำรับใส่เหมือนเดิมทุกอย่างและตำรับใหม่ทั้งใส่ในอัตราต่ำและ
ไม่ใส่วัสดุปรับปรุงดิน 
 2.2 ศึกษากิจกรรมต่อเนื่องและอิทธิพลของผลตกค้างของวัสดุต่อมะเขือพวงที่ทำการปลูกในชุดดินระ
แงะ โดยมีการระบายน้ำยกร่องแบบแปลงผัก 

ตำรับใหม่ 1  ตำรับเดิม 2  
1. ปูนขาว 0 กก./ไร่ + NPK + M 1. ปูนขาว 1,000 กก./ไร่ + NPK+TE+RP 
2. ปูนขาว 200 กก./ไร่ + NPK + M 2. ปูนขาว 1,000 กก./ไร่ + NPK+M+RP 
3. ขี้เถ้า 0 กก./ไร่ + NPK + M 3. ขี้เถ้า 1,000 กก./ไร่ + NPK+TE+RP 
4. ขี้เถ้า 500 กก./ไร่ + NPK + M 4. ขี้เถ้า 1,000 กก./ไร่ + NPK+M+RP 
5. หินฟอสเฟต 0 กก./ไร่ + NPK+ M 5. หินฟอสเฟต 500 กก./ไร่ + NPK+TE 
6. หินฟอสเฟต 100 กก./ไร่ + NPK + M 6. หินฟอสเฟต 500 กก./ไร่ + NPK+M 

หมายเหตุ 
RP = หินฟอสเฟตอัตรา 100 กก./ไร่ 
NPK = ปุย๋เคมสีูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ 
M = มูลวัว อัตรา 100 กก./ไร่ 
TE = ธาตุปริมาณน้อยได้จากปุ ๋ยเกร็ดที ่มีธาตุอาหารปริมาณน้อยพวกเหล็ก สังกะสี  ทองแดง          

เป็นส่วนผสม 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
การศึกษานี้เนนถึงความสำคัญของวัสดุปรับปรุงดินและวิธีการใสต่อเนี่องจะมีผลกระทบตอปฏิกิริยา

และคุณสมบัติ หรืออิทธิพลของการสะสมจากการใส ต่อเนี่อง เป็นผลของการตกค้างของวัสดุในดิน               
และระหว่างที่มีการใสในปริมาณต่ำกวาในบางฤดูปลูก จะใหผลตอบสนองเป็นไปในทิศทางใด จากผล



 

การศึกษาในตารางที่ 1 พบวา ในการใชตํารับการศึกษาใหม่โดยไม่ใชวัสดุปรับปรุงดินเลย และใสในอัตราต่ำมี
ความแตก    ตางจากตํารับเดิมทุกตำรบัการทดลอง 

 ในการศึกษาที่ใชตํารับเดิมพบวาการใชมูลสัตวใสแทนการใสปุ๋ยธาตุปริมาณน้อยนั้นทำให้ผลผลิต
มะเขือพวงแตกตา่งกัน ในตํารับการใชวัสดุต่างชนิดกันการใชปูนและหินฟอสเฟตเป็นวัสดุปรับปรุงดินพบว่ามูล
วัวสามารถใหผลผลิตสูงกวา แต่สำหรับการใชขี้เถ้านั้นพบวาผลผลิตต่ำกวาการใชปุย๋ธาตุอาหารปริมาณน้อย 

สำหรับการศึกษาโดยใชตํารับใหม่มากอนหนานี้ เชนในตำรับ 1, 3 และ 5 และอีกตำรับใช้ในวัสดุ
ปรับปรุงดินในอัตราตํ่า เชนในตำรบั 2, 4 และ 6 เป็นต้น พบวาโดยสวนใหญ่แลวตํารับใหม่จะให้ผลผลิตต่ำกว่า
ตํารับเกา และระหว่างตํารับใหม่ด้วยกันพบวาตํารับใหม่ที่ใสหินฟอสเฟต อัตราตํ่า 100 กก. /ไร่ จะให้ผลผลิต 
สูงกวาตํารับที่ไม่ใสหินฟอสเฟตเลย สวนในตํารับใหม่ของขี้เถ้า และปูนขาวนั้นพบวาผลตกค้างของวัสดุเดิมมี
ประสิทธิภาพพอที่จ่ะใหพืชเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูง 

ปฏิกิริยาดินและน้ำ จากผลการตรวจวัดปฏิกริยาในแปลงศึกษาทุกๆ ตํารับ พบวา ระดับปฏิกิริยาดิน
จะอยู่ระหว่าง 4.5 - 5.5 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำรับที่ไม่มีการใสวัสดุปรับปรุงดินทำให้ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดเพ่ิมขึน้กวาตํารับที่ใสวัสดุปรับปรุงดินไม่วาจะปริมาณต่ำก็ตาม 

การวัดปฏิกิริยาความเป็นกรด – ด่าง ของน้ำในรองปลูกที่ใชรดมะเขือพวงพบว่าปฏิกิริยาของน้ำเป็น
กรดอยู่ในระหว่าง 4.5 (ตนรอง) และ 3.0 (ปลายรอง) จะเปน็สาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตพืช 

การสังเกตุลักษณะอาการของใบมะเขือพวงพบวา เมื่อพนระยะติดผลแลวจนถึงระยะตนแกหลังจาก
เก็บผลผลิตครั้งที่สองแลว ใบมะเขือพวงจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแหงเหมือนกับแสดงอาการขาดธาตุอาหาร
รุนแรงเมื่อทำการตัดแต่งกิ่งใหม่จะแตกใบออนสีเขียวลักษณะสมบูรณและจะเปลี่ยนเป็นอาการดังกล่าวเมื่อ
หลังเก็บเกีย่วครัง้ทีส่อง 

ตารางที ่1 ผลผลิตมะเขอืพวงจากผลการกระทบของการปรับปรุงดินชุดระแงะที่ไดร้ับการใสวัสดุปรับปรุงดินแล้ว 

ตํารับการทดลอง ผลผลิตมะเขือพวง (กก./ไร) 
1. ตํารับเดิม (ปูนขาว) 225 
    1.1 ตํารับใหม่ (ปูนขาว) 314 
2. ตํารับเดิม (ปูนขาว) 326 
    2.1 ตํารับใหม่ (ปูนขาว) 228 
3. ตํารับเดิม (ขีเ้ถ้า) 355 
    3.1 ตํารับใหม่ (ข้ีเถา้) 325 
4. ตํารับเดิม (ขี้เถ้า) 264 
    4.1 ตํารับใหม่ (ข้ีเถา้) 151 
5. ตํารับเดิม (หินฟอสเฟต) 222 
   5.1 ตํารับใหม่ (หินฟอสเฟต) 147 
6. ตํารับเดิม (หินฟอสเฟต) 397 
   6.1 ตํารับใหม่ (หินฟอสเฟต) 282 

 
 
 
 
 



 

สรุป 
จากผลการศึกษานี้สามารถนำมาพิจารณาการเลือกใช้วัสดุปรับปรุงดินบางชนิดนำมาใช้หรือการ

ทดแทนกันได้ เช่น หินฟอสเฟต ขี้เถ้า และปูนขาว ซึ่งให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันเท่าใด และในวัสดุบางชนิด      
เช่น หินฟอสเฟต การใส่ต่อเนื่องและสลับกันใส่อัตราตํ่ามีแนวที่จะเป็นไปได้ แต่จะไม่ใส่เลยไม่ได้ หรือการใส่
ธาตุปริมาณน้อยจากสารเคมีอาจใช้มูลวัวทดแทนได้ ในกรณีที่หาสารเคมีไม่ได้เนื่องจากในมูลสัตว์ย่อมมีธาตุ
อาหารทุกชนิดผสมอยู่ด้วย นอกจากนี้แล้วปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยเกร็ดที่มีขายในตลาดบางชนิดระบุว่ามีธาตุปริมาณ
น้อยผสมอยู่ดว้ย จึงสามารถใช้ในการฉีดพ่นเพ่ือให้ธาตุอาหารดังกล่าวได้ การให้น้ำที่มีคุณภาพดีย่อมจะช่วยให้
พืชมีการเจริญเติบโตปกติได้ 
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