ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตร
ในการผลิตทุเรียน “GI”
ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

ในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญในการ

ก� ำ หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาที่ มุ ่ ง สู ่ ก ารเปลี่ ย นผ่ า นจาก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมี
ความมั่นคง และยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการ
ผลิตภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อคุ้มครองพื้นที่
เกษตรกรรมในการผลิตภาคการเกษตร สร้างความมั่นคง
ทางอาหาร (food security) และความปลอดภัยทาง
อาหาร (food safety) การคุม้ ครองพืน้ ทีเ่ กษตรในการผลิต
พื ช ที่ อ าศั ย ลั ก ษณะที่ มี เ ฉพาะในแหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ ต าม
ธรรมชาติ ห รื อ ที่ เ รี ย กว่ า สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์

(Geographical Indications: GI) ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณลักษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ดังกล่าวหรือมีเอกลักษณ์
เฉพาะอาจหมายถึง คุณภาพ รสชาติหรือคุณลักษณะเฉพาะ
อื่นๆ ที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความ
ส�ำคัญและเดินหน้าผลักดันโครงการส่งเสริมหนึ่งจังหวัด
หนึง่ GI เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละท้องถิน่ ผลิตสินค้า
ที่มีคุณลักษณะพิเศษประจ�ำถิ่นโดยตั้งเป้าให้ทุกจังหวัดมี
สินค้า GI เป็นของตนเอง เพื่อให้การผลิตพืชดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน ควรได้รบั การคุม้ ครองให้สามารถ
ปลูกได้อย่างเหมาะสมตามสถานภาพดินได้อย่างยั่งยืน

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใด
ที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว (ราชกิจจานุเบกษา, 2546)
โดยในประเทศไทยหน่วยงานทีด่ แู ลเกีย่ วกับ
เรื่อง GI คือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ ได้ให้บริการขึน้ ทะเบียน GI มาตัง้ แต่ปี 2547
ซึ่ง GI เปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาดยุคใหม่
หรือแบรนด์ของชุมชนที่ผู้ประกอบการคนไทยมี
ความต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของตน ในการ
แข่งขันทางการตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและสร้างความได้เปรียบทางการค้า โดยจะ
มีตราสัญลักษณ์GI เป็นตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้า GI ซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและมิให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่
“ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” (Lava Durian Sisaket) เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป และเป็นที่ต้องการของตลาดในระดับบน หรือ
ตลาดพรีเมียม เพราะความเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนศรีสะเกษนั้น อยู่ที่เนื้อนุ่ม ไม่แฉะติดมือ มีพูที่สวยงาม รสชาติกรอบนอกนุ่มใน
และมีกลิ่นฉุนน้อยกว่าการปลูกในพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากแหล่งที่ปลูกนั้น ในอดีตเป็นพื้นที่ภูเขาไฟโบราณ แถบเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็น
ดินที่ผุพังมาจากหินบะซอลต์ ดินจึงมีลักษณะเหนียวสีแดงระบายน�้ำดีมาก มีธาตุอาหารชนิดต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อพืช และเกษตรกรใช้
น�้ำบาดาลที่มีความลึกกว่า 50 ถึง 100 เมตร ในการให้น�้ำผลไม้ จึงส่งผลให้รับธาตุอาหารครบถ้วน ผลผลิตที่ได้มีรสชาติดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศให้ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” เป็นทุเรียนภูเขาไฟ GI ซึ่งเป็นพืชสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ
จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ มีรสชาติหวานมัน มีกลิ่นหอมปานกลาง เนื้อละเอียด เนียนนุ่ม แห้ง สีเนื้อเหลืองสม�่ำเสมอ
ทัง้ ผล พันธุท์ เุ รียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ได้แก่ ทุเรียนพันธุห์ มอนทอง พันธุช์ ะนี และพันธุก์ า้ นยาว ปลูกในพืน้ ที่ 3 อ�ำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ
เรียงตามล�ำดับพื้นที่ปลูกจากมากไปน้อย ได้แก่ อ�ำเภอกันทรลักษ์ อ�ำเภอขุนหาญ และอ�ำเภอศรีรัตนะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดจากหินภูเขาไฟ
จ�ำพวกหินบะซอลต์ ลักษณะดินเป็นดินเหนียวสีแดง การระบายน�้ำดี พื้นที่มีปริมาณน�้ำฝนรวมตลอดปี 1,445 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปี 27.4 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีร้อยละ 74.5
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พื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ใน อ.กันทรลักษ์
อ.ขุนหาญ และ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

พื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟในจังหวัดศรีสะเกษ
พบชุดดินที่ปลูกมากที่สุด 8 ชุดดิน เรียงตามล�ำดับ
พื้นที่ปลูกจากมากไปน้อย ได้แก่ ชุดดินโชคชัย (Ci)
ชุดดินศรีสะเกษ (Ssk) ชุดดินภูพาน (Pu) ชุดดิน
ปักธงชัย (Ptc) ชุดดินวังน�้ำเขียว (Wk) ชุดดินร้อยเอ็ด
(Re) ชุดดินคง (Kng) และชุดดินพระทองค�ำ (Ptk)
ส�ำหรับพื้นที่ปลูกทุเรียนที่อยู่ในชุดดินที่มีวัต ถุ ต ้ น
ก�ำเนิดมาจากหินบะซอลต์ (ชุดดินโชคชัย (Ci) และชุด
ดินศรีสะเกษ (Ssk)) จ�ำนวน 12,474 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 76.5 ของพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาชุดดินที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษมากที่สุด 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ ชุดดินโชคชัย
(Ci) ชุดดินศรีสะเกษ (Ssk) ชุดดินภูพาน (Pu) ผลการศึกษาพบว่า ชุดดินโชคชัย มีความเหมาะสมดีที่สุดส�ำหรับการปลูก
ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เป็นดินที่มีวัตถุต้นก�ำเนิดมาจากหินภูเขาไฟจ�ำพวกหินบะซอลต์ สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันร้อยละ 2-5 ดินเป็นดินเหนียวสีแดง มีการระบายน�้ำดี การซึมผ่านได้ของน�้ำปานกลาง
การไหลบ่าของน�้ำบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว มีธาตุอาหารชนิดต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อพืช โครงสร้างดินดีท�ำให้มีการระบาย
น�้ำดี ดินไม่ชื้นแฉะหรือน�้ำขัง ท�ำให้สามารถดูดซับน�้ำไว้ได้ในปริมาณที่เป็นประโยชน์กับพืช ทุเรียนจึงไม่เป็นโรครากเน่า
และโคนเน่า และไม่พบว่าเนื้อทุเรียนมีอาการแกร็น หรืออาการไส้ซึม ส่งผลให้ทุเรียนมีการเจริญเติบโตดีมากผลผลิต
ที่ได้จึงมีคุณสมบัติพิเศษ คือ เนื้อทุเรียนแห้ง นุ่มเหนียว เส้นใยละเอียด มีกลิ่นหอมไม่ฉุนมาก รสชาติค่อนข้างหวาน
Depth
(cm)

pH
1:1

OM
(g kg-1)

Avail. P Avail. K
CEC
(mg kg-1) (mg kg-1) (cmol kg-1)

1. ชุดดินโชคชัย (Ci) (12 จุด)
0-25

5.6

24.5

134.5

165.6

12.13

25-50

5.5

12.7

64.1

173.8

10.20

50-100

5.4

8.9

82.8

108.2

10.55

2. ชุดดินศรีสะเกษ (Ssk) (3 จุด)
0-25

6.3

29.9

47.3

169.2

15.57

25-50

6.3

14.9

5.5

61.6

11.43

50-100

6.4

8.8

3.2

51.6

11.47

3. ชุดดินภูพาน (Pu) (2 จุด)
0-25

5.4

8.9

117.2

35.9

3.50

25-50

5.1

3.5

58.3

23.5

4.45

50-100

4.8

2.2

8.6

16.5

10.55

สมบัติทางเคมีของชุดดิน

ชุดดินโชคชัย (Ci) ชุดดินศรีสะเกษ (Ssk) ชุดดินภูพาน (Pu)
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ต่ำมาก

ต่ำ

ปานกลาง

OM

ดนิบน 0-25 cm

CEC

3.50-15.57 cmol kg-1

Avail.P
Avail.K
BS

สงู

สูงมาก

3.2-134.5 mg kg-1
16.5-173.8 mg kg-1
8.59-59.65 mg kg-1

Soil fertility
สถานะความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคมีความนิยมทุเรียนภูไฟศรีสะเกษเพิม่ มากขึน้ แนวทางการขยายพืน้ ทีป่ ลูกควรคัดเลือกพืน้ ทีป่ ลูก
จากดินทีม่ าจากการสลายตัวจากหินบะซอลต์เป็นอันดับแรก ได้แก่ ชุดดินโชคชัย (Ci) ซึง่ เป็นดินเหนียวสีแดง การระบาย
น�ำ้ ดี การกักเก็บธาตุอาหารดี เหมาะกับการปลูกทุเรียนและควรค�ำนึงถึงลักษณะภูมอิ ากาศ ปริมาณน�ำ้ ฝน อุณหภูมิ และ
ความชื้นสัมพัทธ์ในพื้นที่ร่วมด้วย

ที่มา: กองส�ำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 เรื่อง “อาหาร ก่อก�ำเนิด เกิดจากดิน”
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

32

