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ศึกษาอัตราการใช�หินปูนฝุ�นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินต�นไทรเพ่ือปลูกข�าวโพดหวาน 
 

ป�ญญา เอ่ียมออน, เพทาย สุวรรณวิโก, จรรยา แกนแก�ว และละมัย ศิริมัญจา 
ศูนย"ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

 
บทคัดย)อ 

 
 ศึกษาอัตราการใช�หินปูนฝุ1นท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินต�นไทรเพ่ือปลูกข�าวโพดหวาน
ดำเนินการในชวงป5 พ.ศ. 2528-2530 ในพ้ืนท่ีแปลงทดลองศูนย"ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯตำบลกะลุวอเหนือ
อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสโดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 5 ตำรับการทดลอง คือตำรับท่ี 1) L0F0 
(control) 2) L0F1 (ใสปุOยไนโตรเจน 10 กก./ไร, ฟอสฟอรัสท่ีเปRนประโยชน" 10 กก./ไร และโพแทสเซียมท่ี
ละลายน้ำ 10 กก./ไร) 3) L1F1(ใสหินปูนฝุ1น 1.2 ตัน/ไร รวมกับการใสปุOยไนโตรเจน 10 กก./ไร, ฟอสฟอรัสท่ี
เปRนประโยชน" 10 กก./ไร และโพแทสเซียมท่ีละลายน้ำ 10 กก./ไร) 4) L2F1(ใสหินปูนฝุ1น 1.8 ตัน/ไร รวมกับ
การใสปุOยไนโตรเจน 10 กก./ไร, ฟอสฟอรัสท่ีเปRนประโยชน" 10 กก./ไร และโพแทสเซียมท่ีละลายน้ำ 10 กก./
ไร) 5) L3F1(ใสหินปูนฝุ1น 2.4 ตัน/ไร รวมกับการใสปุOยไนโตรเจน 10 กก./ไร, ฟอสฟอรัสท่ีเปRนประโยชน" 10 
กก./ไร และโพแทสเซียมท่ีละลายน้ำ 10 กก./ไร) จากการวัดการเจริญเติบโตในด�านความสูงของข�าวโพดหวาน
ข�าวโพดหวานท่ีปลูกในตำรับท่ีใสหินปูนฝุ1นอัตรา 1.2, 1.8 และ 2.4 ตัน/ไร รวมกับการใช�ปุOยเคมี มีการ
เจริญเติบโตทางด�านความสูงไมแตกตางกัน ในขณะท่ีแปลงตรวจสอบท่ีไมใสหินปูนฝุ1นและไมใสปุOยเคมีหรือการ
ใสปุOยเคมีเพียงอยางเดียวข�าวโพดหวานมีการเจริญเติบโตด�านความสูงน�อยกวาสวนผลผลิตของข�าวโพดหวาน
เปRนไปในทำนองเดียวกันกับการเจริญเติบโตของข�าวโพดหวานคือตำรับท่ีใสหินปูนฝุ1นรวมกับปุOยเคมีข�าวโพด
หวานสามารถให�ผลผลิตดีกวาในแปลงตรวจสอบท่ีไมใสหินปูนฝุ1นและไมใสปุOยเคมีหรือการใสปุOยเคมีอยางเดียว
ฉะนั้นในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดชุดดินต�นไทรเพ่ือปลูกข�าวโพดหวานจำเปRนต�องมีการใสหินปูนฝุ1นและปุOยเคมี
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตภายในแปลงปลูกข�าวโพดหวานทำให�ได�ผลผลิตสูงถึงกวา 1,000 กก./ไร 
 
 
คำสำคัญ: หินปูนฝุ1น ชุดดินต�นไทร ข�าวโพดหวาน 

 
หลักการและเหตุผล 

  
 ชุดดินต�นไทรเปRนดินกรดกำมะถันท่ีพบมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีลุมของจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดตางๆใน
ภาคใต�มีลักษณะคล�ายคลึงกับชุดดินระแงะ ข�อจำกัดในการนำมาใช�ประโยชน"ทางการเกษตรเนื่องจาก สภาพ
พ้ืนท่ีคอนข�างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1% การระบายน้ำเลวมาก ดินชั้นบนเปRนดินรวนหรือดินรวนปน
ทราย มีสีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเทา มีคา pH 4.5-5.5 สวนดินชั้นลางมีเนื้อดินเปRนดินรวนปนดินเหนียวหรือดิน
รวนเหนียวปนทราย มีสีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ำตาลปนเหลืองและดินชั้นลางถัดไประหวางความลึก 50-
100 ซม. จะพบชั้นดินตะกอนน้ำทะเลท่ีมีสารประกอบซัลไฟด"อยูสูง ป�จจุบันสภาพแวดล�อมได�เปลี่ยนแปลงไป
ทำให�เกิดป�ญหาด�านการเกษตรและการเพาะปลูกข�าวได�รับผลผลิตต่ําหรือบางแหงอาจจะไมได�รับผลผลิตเลย
ท้ังนี้เนื่องจากดินมีความเปRนกรดจัดรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนทำให�สารประกอบบางอยางเปลี่ยนไปอยูในรูปท่ีพืชไม
สามารถนำไปใช�ประโยชน"ได�และบางอยางเปRนพิษตอพืชท่ีปลูกจึงต�องมีการปรับปรุงดินโดยใช�ปูน (ป�ญญา, 
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2525) ข�าวโพดหวานเปRนพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญชนิดหนึ่งท่ีมีอายุการเก็บเก่ียวสั้นผลผลิตมีราคาสูงและเปRนท่ี
ต�องการของตลาด ศูนย"ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงทำการศึกษาอัตราการใช�หินปูนฝุ1นท่ีเหมาะสมในการ
ปรับปรุงดินชุดต�นไทรเพ่ือปลูกข�าวโพดหวานเพ่ือเปRนข�อมูลและแนวทางในการปรับปรุงดิน สำหรับปลูกพืชใน
ดินเปรี้ยวจัดตอไป 
 

อุปกรณ/และวิธีการ 
1. อุปกรณ/  
 1.1 เมล็ดพันธุ"ข�าวโพดหวาน 
 1.2 ปุOยเคมีสูตร 15-15-15 
 1.3 หินปูนฝุ1น 
 1.4 ยาป_องกันกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช 
 1.5 ไม�ป_ายแปลงทดลอง 
2. วิธีการ 
 2.1 การวางแผนการทดลอง 
  ตำรับท่ี 1 (Tr1) L0F0 

  ตำรับท่ี 2 (Tr2) L0F1 

  ตำรับท่ี 3 (Tr3) L1F1 

  ตำรับท่ี 4 (Tr4) L2F1 

  ตำรับท่ี 5 (Tr5) L3F1 

 อัตราหินปูนฝุ1นท่ีใช� 
  L0 = หินปูนฝุ1น 0 ตัน/ไร 
  L1 = หินปูนฝุ1น 1.2ตัน/ไรหรือเทากับครึ่งหนึ่งของความต�องการปูนของดิน 
  L2 = หินปูนฝุ1น 1.8ตัน/ไรหรือเทากับเศษสามสวนสี่ของความต�องการปูนของดิน 
  L3 = หินปูนฝุ1น 2.4 ตัน/ไรหรอืเทากับความต�องการปูนของดิน 
 การใสปุOยเคมี 
  F0 = ปุOยเคมี 0 ก.ก./ไร 
  F1 = ปุOยเคมี 10ก.ก.N/ไร, 10ก.ก. P2O5/ไร, 10ก.ก.K2O/ไร 
 2.2 การเตรียมดิน 
 ทำการไถพรวนดินตากท้ิงไว� 3-5 วัน แบงแปลงยอย ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 20 แปลง ใสหินปูนฝุ1น
แตละแปลงยอยตามอัตราท่ีกำหนด คลุกเคล�ากับดินท้ิงไว� 15 วัน ใสหินปูนฝุ1นในป5แรกเทานั้น ป5ตอไปไมมีการ
ใสหินปูนฝุ1น 
 2.3 วิธีปลูก 
 หยอดเมล็ดข�าวโพดหลุมละ 3 เมล็ด หลังจากงอก 10 วัน ถอนให�เหลือ 1 ต�น ระยะปลูก 75x25 
เซนติเมตร  
 2.4 การใสปุOย 
  ใสปุOยอัตรา 10-10-10 ก.ก./ไรโดยแบงใส 2 ครั้ง 
  1) ใสปุOยครั้งท่ี 1 รองก�นหลุมกอนปลูก 
  2) ใสปุOยครั้งท่ี 2 เม่ืออายุ 25 วัน 
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 2.5 การป_องกันกำจัดแมลงและโรคพืชพนสารเคมีป_องกันกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชทุก 7 วัน 
 2.6 การเก็บเก่ียวเก็บเก่ียวในพ้ืนท่ี 8 ตารางเมตรและชั่งน้ำหนักสดเปRน กก./ไร 
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ผลการศึกษาและวิจารณ/ 
 ข�าวโพดหวาน จากการเก็บข�อมูลการเจริญเติบโตท้ังสามป5 พบวา ตำรับตรวจสอบมีการเจริญเติบโต
ต่ำสุด (61, 34 และ 46 ซม.) ซ่ึงแตกตางจากตำรับท่ีใสหินปูนฝุ1นรวมกับปุOยเคมี มีความสูง 142 ถึง 202 ซม. 
ในป5แรกตำรับท่ีใสปุOยเคมีแตเพียงอยางเดียวมีการเจริญเติบโตไมแตกตางทางสถิติกับตำรับท่ีใสหินปูนฝุ1น
รวมกับปุOยเคมี แตในป5ท่ีสองและสามตำรับท่ีใสหินปูนฝุ1นรวมกับปุOยเคมี มีการเจริญเติบโตสูงกวาการใสปุOยเคมี
อยางเดียว และจากการพิจารณาข�อมูลผลผลิตของข�าวโพด พบวา ข�าวโพดในแปลงตรวจสอบให�ผลผลิตต่ํา
มาก170กก./ไรและ 463 กก./ไร การใสปุOยเคมี ในป5แรกสามารถเพ่ิมผลผลิตของข�าวโพดได�เปRนอยางดี และ
ให�ผลผลิต 1,492 กก./ไร ไมแตกตางจากการใสปุOยเคมีกับหินปูนฝุ1นแตประการใด แตในป5ท่ีสองและสามการใส
ปุOยเคมีแตเพียงอยางเดียวให�ผลผลิตต่ำกวาและแตกตางจากการใสปุOยเคมีรวมกับหินปูนฝุ1นอยางเห็นได�ชัด การ
ใช�หินปูนฝุ1นรวมกับปุOยเคมี ให�ผลผลิตสูงข้ึนท้ัง 3 ป5 พบวา การใช�หินปูนฝุ1นอัตรา 1.2 ตัน/ไร เกือบเทากับ
ครึ่งหนึ่งของความต�องการปูนของดิน สามารถปรับปรุงดินชุดต�นไทร เพ่ือปลูกข�าวโพดได�เปRนอยางดี (ผลผลิต 
1,009-1,628 กก./ไร) 
 
ตารางท่ีแสดงการเจริญเติบโตและผลผลิตของข�าวโพดหวานท่ีปลูกในดินชุดต�นไทร 

ตำรับ 
ความสูงเฉลี่ย (ซม.) ผลผลิต (กก./ไร) 

2528 2529 2530 2528 2529 2530 
L0F0 619b 34.25b 46.24c 170.5c 280.0c 467.7c 
L0F1 192.17a 63.53b 132.26b 1492b 968.0b 784.0b 
L1F1 202.97a 142.8a 185.88a 1628b 1595a 1009.5ab 
L2F1 197.67a 138.8a 180.53a 1519a 1111b 910.0ab 
L3F1 194.92a 150.4a 178.98a 1368.5a 1017b 112.0a 
CV% 10.39 14.03 13.46 19.24 19.04 21.02 
F-test * * * * * * 
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สรุป 

 จากการศึกษาอัตราการใช�หินปูนฝุ1นท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินต�นไทรเพ่ือปลูกข�าวโพด
หวาน โดยทำการทดลองท่ีศูนย"ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาสพบวา ตำรับท่ีใช�หินปูนฝุ1นใน
อัตรา 1.2 ตัน/ไร หรือเทากับครึ่งหนึ่งของความต�องการปูนรวมกับปุOยเคมีอัตรา 10 ก.ก.N/ไร, 10 ก.ก. P2O5/
ไร, 10 ก.ก.K2O/ไร เปRนอัตราท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดต�นไทร สามารถเพ่ิมผลผลิตของข�าวโพดได�ถึง 
1,628 กก./ไร  
 
 

เอกสารอ�างอิง 
ป�ญญาและคณะการทดสอบหาอัตราปูนท่ีเหมาะสมการปรับปรุงดินเปรี้ยวชุดดินนราธิวาสรายงานวิชาการ
 ประจำป5 2525 หน�า 286-290. 
 
 


