
1 
 

การศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปร้ียวจัดเพ่ือปลกูพืชเศรษฐกิจ 
 

ถาวร มีชัย 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

 

บทคัดย!อ 
การศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ ดําเนินการทดลองท่ีแปลงทดลองวิจัยของศูนย�
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส ต้ังแต.ป/ พ.ศ. 2528-2543 โดยทําการศึกษาวิธีการปรับปรุงดิน
เปรี้ยวจัดวิธีการต.าง ๆ ตามความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจ ได;แก. ศึกษาวิธีการใช;นํ้าชะล;างความเป=นกรดและ
สารพิษในดิน การศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?นท่ีเหมาะสม การใช;หินปูนฝุ?นและหินฟอสเฟตท่ีเหมาะสม การใช;
หินปูนฝุ?นและปริมาณธาตุอาหารท่ีเหมาะสมต.อพืช และการใช;นํ้าชะล;างความเป=นกรดและสารพิษในดินควบคู.
การใช;หินปูนฝุ?นเพ่ือปลูกข;าว และนอกจากนี้ได;ทําการศึกษาวิธีการจัดการดินเปรี้ยวจัดท่ีเหมาะสมต.อการปลูก
พืชผักพืชไร. ไม;ผล และไม;ยืนต;น 

จากผลการศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดวิธีการต.าง ๆ เพ่ือปลูกข;าว พบว.า วิธีการใช;นํ้าชะล;าง
ความเป=นกรดและสารพิษในดิน โดยการขังนํ้าในแปลงและระบายนํ้าออกทุก ๆ 4 สัปดาห� เป=นวิธีการท่ี
เหมาะสมในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวท่ีอยู.ในพ้ืนท่ีเขตชลประทานท่ีมีการจัดการระบบนํ้าชลประทานท่ีดี โดยปลูกข;าว
พันธุ�พ้ืนเมืองจะให;ผลผลิตสูงกว.าข;าวพันธุ�ลูกผสม ส.วนวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวโดยการใช;หินปูนฝุ?นหรือใช;
หินปูนฝุ?นควบคู.กับการใช;นํ้าชะล;างความเป=นกรดและสารพิษในดิน พบว.า การใส.หินปูนฝุ?นอัตราครึ่งหนึ่งของ
ความต;องการปูนของดิน หรือควบคู.กับการระบายนํ้าออกทุก ๆ 4 สัปดาห� เป=นวิธีการท่ีเหมาะสม โดยแนะนํา
ให;ปลูกข;าวพันธุ�ลูกผสม ซ่ึงให;ผลผลิตสูงกว.าข;าวพันธุ�พ้ืนเมือง ส.วนการศึกษาการใช;หินปูนฝุ?น และหินฟอสเฟต
ท่ีเหมาะสม พบว.า การใส.หินปูนฝุ?นอัตราครึ่งหนึ่งของความต;องการปูนของดินกับหินฟอสเฟตอัตรา 100 กก./
ไร. ร.วมกับปุFยเคมี สามารถเพ่ิมผลผลิตข;าวได;ผลดี ส.วนความสําคัญของธาตุอาหารหลักของพืชในดินเปรี้ยวจัด 
พบว.า ธาตุไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เป=นธาตุท่ีมีความจําเป=นมากในสภาพดินเปรี้ยวจัด ส.วนธาตุโปแตสเซียม
มีความสําคัญรองลงมา แต.ถ;าหากมีการใส.ร.วมกันท้ัง 3 ธาตุ และมีการใส.ปูนร.วมด;วย ข;าวให;ผลผลิตดีท่ีสุด 
ส.วนการศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกพืชไร.ชนิดต.าง ๆ ได;แก. ถ่ัวเขียว, ถ่ัวลิสง, ถ่ัวเหลือง    
และข;าวโพดหวาน พบว.า การใส.หินปูนฝุ?นอัตราครึ่งหนึ่งของความต;องการปูนของดินร.วมกับปุFยเคมี เป=น
วิธีการท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชไร.เหล.านี้ในดินเปรี้ยวจัด ส.วนการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกผัก จําเป=น   
ต;องใส.หินปูนฝุ?น อัตราเพ่ิมมากข้ึนเท.ากับสามในสี่ของความต;องการปูนของดินร.วมกับปุFยหมัก และปุFยเคมี ผัก
ชนิดต.าง ๆ ได;แก. ถ่ัวฝJกยาว, คะน;า, ผักกาดขาวปลี, ผักกาดเขียวปลี, ผักบุ;ง และข;าวโพดฝJกอ.อน ให;ผลผลิตได;
ดี การศึกษาการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกมะพร;าวนํ้าหอม พบว.า การใส.หินปูนฝุ?นอัตราครึ่งหนึ่งของความ
ต;องการปูนของดินพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร และมีการเพ่ิมให;ทุก ๆ ป/ ๆ ละ 10 เปอร�เซ็นต�ของความต;องการปูนใน
ระดับรัศมีทรงพุ.มมะพร;าวให;ผลผลิตได;ดี ส.วนปาล�มนํ้ามันเป=นพืชท่ีค.อนข;างทนต.อสภาพดินท่ีเป=นกรดได;ดี แต.
เม่ือมีการปรับปรุงดินโดยการใส.ปูนร.วมกับปุFยเคมี จะให;ผลผลิตได;สูงกว.าแปลงตรวจสอบอย.างชัดเจน 
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หลักการและเหตุผล 
 จากจำนวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส.งผลให;ความต;องการใช;ท่ีดินเพ่ิมมากข้ึน ทําให;มีความพยายาม
ทุกวิถีทางท่ีจะใช;ประโยชนี่ดินว.างเปล.าให;?ได;มาท้ังรายได;หลักและนำมาซ่ึงปJจจัยสี่ พ้ืนท่ีพรุบริเวณชายฝJMงทะเล 
ปากแม.น้ำ และป?าชายเลน ซ่ึงเป=นแหล.งกําเนิดของดินเปรี้ยวจัด จึงได;ถูกพัฒนาด;วยวิธีการต.างๆ โดยไม.เข;าใจ
สภาพอันแท;จริงของพ้ืนท่ีดิน ประกอบกับปรากฎการณ�ต.าง ๆท่ีเกิดโดยธรรมชาติ ได;ช.วยเร.งเร;าให;เกิดการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางเคมีในพ้ืนท่ีเหล.านั้น เกิดเป=นพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดข้ึนมามากมายและ
ไม.สามารถท่ีจะใช;ประโยชน�เพ่ือกิจการต.าง ๆ ได; ในทางกลับกันดินเปรี้ยวจัดเหล.านี้ ได;ก.อให;เกิดผลกระทบต.าง 
ๆ ติดตามมาเป=นปJญหาสำคัญ ขยายออกไปเป=นวงกว;างผลกระทบต.าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนี้ ดังเช.น ส.งผลต.อการใช;
ประโยชน�จากท่ีดินเพ่ือการเกษตรอย.างรุนแรง ทําให;การปลูกพืชได;น;อยชนิดและให;ผลผลิตต่ำ การปลูกพืชจะ
ได;รับผลกระทบโดยตรงจากความรุนแรงของกรดนี้ เกิดข้ึนในดินโดยการละลายธาตุบางชนิด เช.น อลูมินั่ม
เหล็ก และแมงกานีส จนถึงระดับท่ีเป=นพิษต.อพืช อีกท้ังทําให;ธาตุฟอสฟอรัสซ่ึงเป=นธาตุอาหารหลักของพืชถูก
ตรึงทําให;อยู.ในรูปท่ีไม..มีประโยชน�ต.อพืชหรือดึงดูดไปใช;ไม.ได; (พิสุทธิ์ และคณะ, 2533) นอกจากปJญหาทาง
เคมีท่ีมีผลต.อการเจริญเติบโตของพืชดังกล.าวแล;ว ปJญหาทางกายภาพของดินก็ส .งผลกระทบต.อการ
เจริญเติบโตของพืชระบบรากพืช โดยไม.อาจชอนไปหาอาหารได; เนื่องจากโครงสร;างของดินไม.เหมาะสมซ่ึง    
ปJญหาทางเคมีและทางกายภาพดังกล.าว นอกจากจะทำให;พืชไม.เจริญเติบโตแล;วยังง.ายต.อการถูกทําลาย โดย
โรคและแมลงด;วย และยังมีผลต.อกิจกรรมการย.อยสลายอินทรีย�วัตถุของจุลินทรีย�ในดิน ผลกระทบต.อแหล.งน้ำ 
ทําให;เกิดมลภาวะของน้ำ นํ้าท่ีไหลผ.านพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจะไม.สามารถนํามาใช;ในการอุปโภคหรือทําการเกษตรได; 
อีกท้ังเกิดผลกระทบโดยตรงต.อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เนื่องจากความเป=นกรดและสารพิษในน้ำ ปJญหาเหล.านี้ทําให;
เกษตรกรท่ีมีดินในเขตพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดซ่ึงปกติยากจนอยู.แล;วยิ่งยากจนมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ;าอยู.หัว
ได;เสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน� จังหวัดนราธิวาส   
เป=นประจําทุกป/ ทรงเสด็จเยี่ยมผสกนิกรในพ้ืนท่ี ได;ทรงทราบถึงปJญหาและความจําเป=นท่ีจะต;องยกระดับ
ความเป=นอยู.ของเกษตรกรผู;ยากไร;เหล.านี้ให;มีความเป=นอยู .ให;ดีข้ึน จึงได;มีพระราชดําริให;หาทางพิจารณา
พัฒนาปรับปรุงดินพ้ืนท่ีพรุ เพ่ือนำมาใช;ให;เกิดประโยชน�ในทางเกษตรกรรมให;ได;มากท่ีสุด แต.เกิดผลกระทบ  
ต.อระบบนิเวศน�ของพ้ืนท่ีน;อยท่ีสุด 
 

อุปกรณ+และวิธีการ 
1. อุปกรณ+  

1.1 ข;าวพันธุ�ลูกแดง พันธุ�ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ� กข7 และพันธุ� กข 21 
1.2 หินฟอสเฟต 
1.3 หินปูนฝุ?น 
1.4 เมล็ดพันธุ�ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง และข;าวโพดหวาน 
1.5 เมล็ดพันธุ�ผักบุ;ง คะน;า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ถ่ัวฝJกยาว และข;าวโพดฝJกอ.อน 
1.6 ปุFยเคมีสูตร 15-15-15 
1.7 ปุFยหมัก 
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2. วิธีการ 
 2.1. การศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกข;าว 
  2.1.1 การใช;น้ำชะล;างความเป=นกรดและสารพิษออกจากดิน โดยการขังน้ำและสูบออก ท่ี
ระยะเวลาต.างๆ กัน คือ 
        - ไม.มีการระบายน้ำออกจากแปลง (แปลงตรวจสอบ) 
        - ขังน้ำในแปลงและระบายออกทุกๆ 2 สัปดาห� 
        - ขังน้ำในแปลงและระบายออกทุกๆ 4 สัปดาห� 
        - ขังน้ำในแปลงและระบายออกทุกๆ 6 สัปดาห� 
�  โดยใช;ข;าว 4 สายพันธุ� คือ ข;าวพันธุ�พ้ืนเมือง 2 สายพันธุ� ได;แก. พันธุ�ลูกแดง กับพันธุ�ขาวดอก
มะลิ 105 เปรียบเทียบกับข;าวพันธุ�ลูกผสม ได;แก. พันธุ� กข 7 กับ กข 21 
  2.1.2 การใช;วัสดุปรับปรุงดินโดยใช;หินปูนฝุ?น ดำเนินการศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?นท่ี
เหมาะสม โดยดูจากค.าความต;องการปูนของดินเป=นหลัก 
  1) การศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?นท่ีเหมาะสมเพ่ือการปลูกข;าว โดยเปรียบเทียบหินปูนฝุ?น 4 
อัตรา คือ  
        - ไม.ใส.หินปูนฝุ?น (แปลงตรวจสอบ) 
        - ใส.หินปูนฝุ?นอัตราครึ่งหนึ่งของความต;องการปูนของดิน 
        - ใส.หินปูนฝุ?นอัตราสามในสี่ของความต;องการปูนของดิน 
        - ใส.หินปูนฝุ?นอัตราเท.ากับความต;องการปูนของดิน 
  โดยมีการเปรียบเทียบกับการใส.ปุ Fยเคมีร.วมด;วยกับไม.มีการใส.ปุFยเคมีใช;ข;าวพันธุ�ลูกผสม 
ได;แก. พันธุ� กข7, กข21 และ กข23 
  2) การศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?นอัตราต่ำเพ่ือปลูกข;าว โดยเปรียบเทียบการใช;หินปูนฝุ?น 4 
อัตรา คือ 
        - ไม.ใส.หินปูนฝุ?น (แปลงตรวจสอบ) 
        - ใส.หินปูนฝุ?นอัตรา 1/8 ของความต;องการปูนของดิน 
        - ใส.หินปูนฝุ?นอัตรา 1/4 ของความต;องการปูนของดิน 
        - ใส.หินปูนฝุ?นอัตรา 1/2 ของความต;องการปูนของดิน 
  โดยใช;ข;าว 4 สายพันธุ� ได;แก.กข 7, กข 21,ลูกแดง และขาวดอกมะลิ 105 
     3) ศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?น และหินฟอสเฟตท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด 
โดยใช;หินปูนฝุ?น 4 อัตรา และหินฟอสเฟต 2 อัตรา คือ  
        - ไม.ใส.หินปูนฝุ?น (แปลงตรวจสอบ) 
        - ใส.หินปูนฝุ?น อัตรา 1/2 ของความต;องการปูนของดิน 
        - ใส.หินปูนฝุ?น อัตรา 3/4 ของความต;องการปูนของดิน 
        - ใส.หินปูนฝุ?น อัตราเท.ากับความต;องการปูนของดิน 
        - ใส.หินฟอสเฟต 100 กก./ไร. ร.วมกับการใส.ปุFยเคมี 
        - ใส.หินฟอสเฟต 200 กก./ไร. ร.วมกับการใส.ปุFยเคมี 
     4) ศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?นและปริมาณธาตุอาหารหลักท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดิน
เปรี้ยวจัด โดยใช;หินปูนฝุ?น และธาตุอาหาร 3 ชนิด 
        - ไนโตรเจน อัตรา 10 กก.N/ไร. 
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        - ฟอสฟอรัส อัตรา 10 กก.P2O5/ไร. 
        - โปแตสเซียม อัตรา 5 กก.K2O/ไร. 
        - หินปูนฝุ?นอัตราเท.ากับ1/2 ของความต;องการปูนของดิน 
  2.1.3 ศึกษาการใช;น้ำชะล;างความเป=นกรดและสารพิษในดินควบคู.กับการใช;หินปูนฝุ?น 
        - ไม.มีการระบายน้ำควบคู.กับการใส.หินปูนฝุ?น 1/2 ของความต;องการปูนของดิน 
        - ขังน้ำในแปลงและระบายออกทุก 2 สัปดาห�ควบคู.กับการใส.หินปูนฝุ?นอัตรา 1/2 ของ
ความต;องการปูนของดิน 
        - ขังน้ำในแปลงและระบายออกทุก 4 สัปดาห�ควบคู.กับการใส.หินปูนฝุ?นอัตรา 1/2 ของ
ความต;องการปูนของดิน 
        - ขังน้ำในแปลงและระบายออกทุก 6 สัปดาห�ควบคู.กับการใส.หินปูนฝุ?นอัตรา 1/2 ของ
ความต;องการปูนของดิน 
  โดยใช;ข;าว 4 สายพันธุ�คือกข 7, กข 21, ลูกแดง และขาวดอกมะลิ 105 
 2.2 การศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดโดยการขุดยกร.องเพ่ือปลูกผัก,พืชไร.,ไม;ผล 
  การยกร.องปลูกพืชเป=นวิธีการใช;สําหรับการปลูกพืชไร. พืชผัก ไม;ผล หรือไม;ยืนต;นท่ีให;ผล 
ตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงแต.การท่ีจะยกร.องปลูกพืชให;ได;ผลจําเป=นต;องมีแหล.งน้ำชลประทานเพ่ือใช;ขังในร.อง
และถ.ายเทน้ำได;เม่ือน้ำในร.องเป=นกรดจัด 
  วิธีการขุดท;องร.อง จําเป=นต;องทราบเสียก.อนว.าพ้ืนท่ีดินดังกล.าวมีชั้นดินเลนท่ีมีสารประกอบ
ไพไรท�มากอยู.ในระดับใดเม่ือทราบแล;วให;ขุดลึกเพียงแค.ระดับดินเลนซ่ึงโดยท่ัว ๆ ไปแล;วคาดว.าคงขุดได;ใน
ระดบความลึกไม.เกิน 100 ซม.ข้ันตอนในการขุดร.องสวน ดังนี้ 
  1) วางแนวร.องให;เหมาะสมกับชนิดของพืชท่ีจะปลูกซ่ึงโดยท่ัว ๆ ไปสันร.องสวนจะกว;าง
ประมาณ 6-8 เมตร ส.วนท;องร.องกว;างประมาณ 1.5-2 เมตร 
  2) ระหว.างร.องท่ีจะขุดคู ให;ใช;แทรคเตอร�ปาดหน;าดินมาวางไว;กลางสันร.อง 
  3) ขุดดินจากคูท่ีวางแนวไว;มากลบบริเวณขอบสันร.องซ่ึงการทําเช.นนี้จะทำให;เกิดสันร.องสู
งอย.างน;อย 50 ซม. เหมาะท่ีจะปลูกไม;ผลหรือไม;ยืนต;นต.างๆ 
  4) เพ่ือปXองกันไม. .ให;นํ้าท.วม ควรมีคันดินล;อมรอบสวนคันดินควรอัดแน.น เพ่ือปXองกันน้ำซึม
และควรมีระดับความสูงมากพอท่ีจะปXองกันน้ำท.วมในช.วงฤดูฝน(รูปท่ี 1) 
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รูปท่ี 1 แสดงข้ันตอนการยกร.องสวน สำหรับดินเปรี้ยวจัด 
 

  2.2.1 ศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?นท่ีเหมาะสมเพ่ือปลูกพืชไร.ชนิดต.างๆ ได;แก. ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง 
ถ่ัวเหลือง และข;าวโพดหวาน โดยการเปรียบเทียบหินปูนฝุ?น 4 อัตรา คือ  
        - ไม.ใส.หินปูนฝุ?น (ตรวจสอบ) 
        - ใส.หินปูนฝุ?นอัตรา 1/2 ของความต;องการปูนของดิน 
        - ใส.หินปูนฝุ?น อัตรา 3/4 ของความต;องการปูนของดิน 
        - ใส.หินปูนฝุ?นอัตราเท.ากับความต;องการปูนของดิน 
  การใส.ปุFยเคมี ใส.ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรของพืชแต.ละชนิด 



6 
 

  2.2.2 ศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?นและปุFยหมักในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกผักชนิด
ต.างๆ ได;แก. ผักบุ;ง คะน;า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ถ่ัวฝJกยาว และข;าวโพดฝJกอ.อน โดยเปรียบเทียบ
อัตราการใช;หินปูนฝุ?น 3 อัตรา ปุFยหมัก 2 อัตรา คือ 
        - ไม.ใส.หินปูนฝุ?น (ตรวจสอบ) 
        - ใส.หินปูนฝุ?นอัตรา 3/4 ของความต;องการปูนของดิน 
        - ใส.หินปูนฝุ?นอัตราเท.ากับความต;องการปูนของดิน 
        - ไม.ใส.ปุFยหมัก (ตรวจสอบ) 
        - ใส.ปุFยหมัก อัตรา 5 ตัน/ไร. 
  การใส.ปุFยเคมี ใส.ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรตามชนิดพืชผัก 
  2.2.3 ศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด เพ่ือปลูกไม;ผล ไม;ยืนต;น โดยเปรียบเทียบอัตราการ
ใช;หินปูนฝุ?น คือ  
        - ไม.ใส.หินปูนฝุ?น (ตรวจสอบ) 
        - ใส.หินปูนฝุ?นเท.ากับความต;องการปูนของดิน 1 ตารางเมตร (เตรียมหลุมปลูก) 
        - ใส.หินปูนฝุ?นกับความต;องการปูนของดิน และเพ่ิมทุกป/ ๆ ละ 10% ของค.า LR 
        - ใส.หินปูนฝุ?นเท.ากับความต;องการปูนของดิน 1 ตารางเมตร และเพ่ิมทุกป/ ๆ ละ20% 
ของค.า LR 
  การใส.ปุFยเคมี ใส.ตามความเหมาะสมของชนิดพืชตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ+ 
1. การศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกข;าว 

1.1 ผลการศึกษาการใช;นํ้าชะล;างความเป=นกรดและสารพิษในดินเพ่ือปลูกข;าว 
จากการทดลองใช;วิธีขังนํ้าในแปลงแล;วระบายนํ้าออกในระยะเวลาต.าง ๆ กัน ผลการปลูกข;าวในป/แรก

พบว.า ข;าวให;ผลผลิตต่ําทุกตํารับการทดลอง และผลผลิตเริ่มสูงข้ึนในป/ท่ี 2 เป=นต;นไปท้ังนี้ เนื่องจากการ     
ชะล;างความเป=นกรดของดินในป/แรกยังไม.มากพอ เม่ือดําเนินการต.อไปดินมีการชะล;างมากข้ึนทําใหความเป=น
กรดของดินลดลง การปลูกข;าวจึงค.อย ๆ ได;ผลดีข้ึนในป/ถัดมา และพบว.า ข;าวพันธุ�ลูกแดงมีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 
295.44 กก./ไร. เนื่องจากเป=นพันธุ�ข;าวท่ีมีความทนทานต.อสภาพดินเปรี้ยวจัดได;ดีท่ีสุด และแตกต.างทางสถิติ
กับพันธุ�ขาวดอกมะลิ 105 ซ่ึงเป=นพันธุ�ข;าวท่ีมีความทนทานปานกลางต.อสภาพดินเปรี้ยวจัด มีผลผลิตเฉลี่ย 
276.43 กก./ไร. ส.วนข;าวพันธุ � กข.7 และ กข.21 มีผลผลิตเฉลี่ยไม.แตกต.างกันทางสถิติคือ 226.96 และ 
234.86 กก./ไร. ตามลําดับ วิธีการขังนํ้าในแปลงและระบายนํ้าออกทุก 4 สัปดาห� ข;าวทุกพันธุ�ให;ผลผลิตเฉลี่ย
สูงท่ีสุด 312.73 กก./ไร. ท้ังนี้เนื่องจากเม่ือขังนํ้าไว;นาน 4 สัปดาห� กระบวนการชะล;างความเป=นกรดและ
สารพิษในดินจะสามารถละลายออกมาได;มากท่ีสุด เม่ือขังนํ้าต.อไปการเปลี่ยนแปลงเป=นชนิดท่ีไม.ใช.ออกซิเจน
เกิดปฏิกิริยารีดักชั่น เกิดก`าซไข.เน.า ซ่ึงมีผลต.อการเจริญเติบโตและผลผลิตข;าวในท่ีสุด การใช;นํ้าชะล;างความ
เป=นกรดและสารพิษในดิน เป=นวิธีการปรับปรุงดินกรดกํามะถันได; โดยในระยะแรกอาจจะไม.เห็นผลทันทีต;องมี
การดำเนินการต.อเนื่องกันไป ทําให;ดินลดความเป=นกรดลงเรื่อย ๆ และสามารถปลูกข;าวได;เช.นดินท่ัวไป ใน
ท่ีสุดวิธีการขังนํ้าในแปลงและระบายนํ้าออกทุก 4 สัปดาห� จากนั้นใช;นํ้าดีขังใหม.และระบายนํ้าออก เม่ือครบ 4 
สัปดาห �เป=นช.วงท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการชะล;างความเป=นกรดของดิน เนื่องจากข;าวทุกสายพันธุ�มีผลผลิตเฉลี่ย
สูงสุด (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 แสดงค.าเฉลี่ยผลผลิตข;าว (กก./ไร.) แต.ละตำรับการทดลองป/ 2534-2541 

พันธุ�ข;าว 
ผลผลิต (กก./ไร.) 

ไม.มีการระบายน้ำ ระบ าย น้ ำ ทุ ก  2 
สัปดาห� 

ระบ าย น้ ำ ทุ ก  4 
สัปดาห� 

ระบ าย น้ ำ ทุ ก  6 
สัปดาห� 

กข.7 187.85b 202.56b 286.48b 230.94b 
กข.21 198.27b 205.75b 287.11b 248.31b 
ลูกแดง 254.25a 276.98a 342.64a 307.88b 
ขาวดอกมะลิ 105 226.03ab 248.78a 334.68a 296.23a 
เฉลี่ย 216.60 233.52 312.73 270.84 
หมายเหตุ ระหว.างสองค.าเฉลี่ยใดใดในแนวตั้งเดียวกัน ถ;ามีอักษรต.างกันแสดงว.ามีความแตกต.างกันอย.างมีนัยสำคัญ 
 
 1.2 การใช;วัสดุปรับปรุงดินเปรี้ยว 

       จากการศึกษาการใช;หินปูนฝุ?นอัตราต่ําเพ่ือปลูกข;าว พบว.า ผลผลิตของข;าวในตํารับท่ีใช;หินปูน 
ฝุ?นอัตราเพ่ิมข้ึน ข;าวจะให;ผลผลิตสูงข้ึนตามไปดXวย ข;าวพันธุ�ผสม กข 7 และ กข 21จะให;ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว.า
ข;าวพันธุ�พ้ืนเมืองท่ีเป=นพันธุ�ทนดินเปรี้ยว จากการวิเคราะห�ข;อมูลผลผลิตเฉลี่ยของข;าวท้ัง 4 สายพันธุ� พบว.า 
ไม.มีความแตกต.างทางสถิติอย.างมีนัยสําคัญระหว.างพันธุ�ข;าว แต.มีความแตกต.างกันระหวางตำรับการทดลอง
โดยตํารับท่ีใส.หินปูนฝุ ?นอัตราครึ่งหนึ่งของความต;องการปูนของดิน ข;าวทุกสายพันธุ �มีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 
404.96 กก./ไร. และพบว.าข;าวพันธุ� กข.21 ให;ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 458.06 กก./ไร. และไม.แตกต.างทางสถิติกับ 
ข;าวพันธุ� กข.7 ให;ผลผลิตเฉลี่ย 430.40 กก./ไร.ซ่ึงข;าวท้ัง 2 สายพันธุ �เป=นข;าวพันธุ�ลกูผสมที	มีการตอบสนอง  

ต.อการใช;ปุFยเคมีได;ดีกว.าข;าวพันธุ�พ้ืนเมือง ในสภาพพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวท่ีได;ทําการปรับปรุงดินแล;ว และแตกต.าง
ทางสถิติอย.างมีนัยสําคัญกับข;าวพันธุ�ลูกแดง และพันธุ �ขาวดอกมะลิ 105 ซ่ึงเป=นข;าวพันธุ �พ้ืนเมืองมีการ
ตอบสนองต.อการใช;ปุFยเคมีน;อยกว.า โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 376.79 และ 354.58 กก./ไร. ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2 แสดงค.าเฉลี่ยผลผลิตข;าว (กก./ไร.) แต.ละตำรับการทดลอง ป/ 2534-2541 

พันธุ�ข;าว 
ผลผลิต (กก./ไร.) 

ไม.ใส.หินปูนฝุ?น หินปูนฝุ?น 1/8 LR หินปูนฝุ?น 1/4 LR หินปูนฝุ?น 1/2LR 
กข.7 229.09a 281.55a 354.36a 430.40a 
กข.21 226.91a 297.31a 382.63a 458.06a 
ลูกแดง 263.70a 373.27a 360.94a 376.79b 
ขาวดอกมะลิ 105 256.99a 280.73a 348.73a 354.58b 
เฉลี่ย 244.17 293.21 361.66 404.96 
หมายเหตุ ระหว.างสองค.าเฉลี่ยใดใดในแนวตั้งเดียวกัน ถ;ามีอักษรต.างกันแสดงว.ามีความแตกต.างกันอย.างมีนัยสำคัญ 
 
 1.3 ศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?นท่ีเหมาะสมเพ่ือปลูกข;าว  
                จากการศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?นท่ีเหมาะสมเพ่ือปลูกข;าว พบว.า การใส.หินปูนฝุ ?นอัตรา
ครึ่งหนึ่งของความต;องการปูนของดินร.วมกับปุFยเคมี เป=นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดเนื่องจากการใส.หินปูนฝุ?นอัตรา
เพ่ิมข้ึน ข;าวให;ผลผลิตไม.แตกต.างกันทางสถิติแต.อย.างใด และพบว.าในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดท่ีควบคุมนํ้าได;ดี การ
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ใส.ปุFยเคมีเพียงอย.างดี ข;าวสามารถใหผลผลิตได;ดีในป/ท่ี 2 และ 3 ใกล;เคียงกับตํารับท่ีมีการใส.หินปูนฝุ?นร.วม   
ด;วย (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3 ศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?นท่ีเหมาะสมเพ่ือปลูกข;าว 

วิธีการ 
ผลผลิต (กก./ไร.) 

ป/ท่ี 1 ป/ท่ี 2 ป/ท่ี 3 
ไม.ใส.หินปูนฝุ?น 3.64bc 28.50d 61.20c 
ใส.ปุFยเคมี 114.4b 372.50ab 371.85a 
ใส.หินปูนฝุ?น 1/2 LR 53.4bc 294.50bc 61.15c 
ใส.หินปูนฝุ?น 1/2 LR + ปุFยเคมี 240.0a 390.50ab 420.90a 
ใส.หินปูนฝุ?น 3/4 LR 29.4c 223.00ab 170.95b 
ใส.หินปูนฝุ?น 3/4 LR+ ปุFยเคมี 230.0a 465.00b 421.05a 
ใส.หินปูนฝุ?นเท.าLR 52.0bc 179.50cd 80.85bc 
ใส.หินปูนฝุ?นเท.า LR +ปุFยเคมี 245.0a 493.30a 401.05a 
  
 1.4 ผลการศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?นและหินฟอสเฟตท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือ
ปลูกข;าว โดยใช;หินปูนฝุ?น 4 อัตรา ได;แก. 0, 1.6, 2.4 และ 3.2 ตัน/ไร. หินฟอสเฟต 2 อัตรา 100 และ 200 
กก./ไร. และปุFยเคมี พบว.า ในป/แรกแปลงตรวจสอบไม.ให;ผลผลิต ส.วนแปลงท่ีใส.หินฟอสเฟตอย.างเดียว และ
ปุFยเคมีผลผลิตจะเพ่ิมข้ึน และถ;าใส.ครบผลผลิตจะเพ่ิมข้ึนได;ชัด ในป/ท่ี 2 ก็เช.นเดียวกัน แต.พอถึงป/ท่ี 3 สรุปได;
ว.า ใส.หินปูนฝุ?นปรับปรุงดินในอัตราครึ่งหนึ่งของความต;องการปูนของดิน (1,600 กก./ไร.) ร.วมกับหินฟอสเฟต 
อัตรา 100 กก./ไร. ร.วมกับปุFยเคมีสามารถเพ่ิมผลผลิตของข;าวในชุดดินนี้ได;เป=นอย.างดี และสำหรับพ้ืนท่ีนี้ได;รับ
การควบคุมระดับน้ำ และใช;น้ำชลประทานชะล;างความเป=นกรดของดินมาแล;วประมาณ 1 ป/ จะเห็นได;ว.า การ
ใส.หินฟอสเฟตในอัตรา 100 กก./ไร. ร.วมกับปุFยเคมีก็สามารถเพ่ิมผลผลิตของข;าวในชุดดินนี้ได;เช.นเดียวกัน
(ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 ศึกษาอัตราการใส.หินปูนฝุ?นและหินฟอสเฟตท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกข;าว 

ตำรับการทดลอง 
ผลผลิต (กก./ไร.) 

ป/ท่ี 1 ป/ท่ี 2 ป/ท่ี 3 
L0R0 0 36.65c 46.70c 
L0R1 137.78d 331.50ab 296.00b 
L0R2 164.44cd 314.00b 267.50b 
L1R1 213.33cd 350.50a 320.20a 
L1R2 302.22ab 294.00b 245.65a 
L2R1 235.55abc 429.80a 335.90a 
L2R2 324.44a 399.80a 334.60a 
L3R1 324.44a 444.00a 344.10a 
L3R2 284.44ab 430.00a 340.20a 

 หมายเหตุ 
 L0 = ไม.ใส.หินปูนฝุ?น 
 L1 = หินปูนฝุ?น อัตรา 1.6 ตัน/ไร. (1/2 LR)  R0 = หินฟอสเฟต อัตรา 0 กก./ไร. 
 L2 = หินปูนฝุ?น อัตรา 2.4 ตัน/ไร. (3/4LR)  R1 = หินฟอสเฟต อัตรา 100 กก./ไร. 
 L3 = หินปูนฝุ?น อัตรา 3.2 ตัน/ไร. (=LR)   R2 = หินฟอสเฟต อัตรา 200 กก./ไร. 
 
 1.5 ศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?นและปริมาณธาตุอาหารท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือ
ปลูกข;าว โดยการใช;หินปูนฝุ?นและธาตุอาหาร 3 ชนิด ได;แก. ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแตสเซียม พบว.า 
ธาตุไนโตรเจน และฟอสฟอรัสเป=นแร.ธาตุอาหารท่ีจำเป=นมากในการปรับปรุงดินกรดกำมะถันเพ่ือปลูกข;าว 
ส.วนธาตุโพแตสเซียมนั้นมีความจำเป=นในการให;ผลผลิตของข;าวในชุดดินนี้น;อยกว.าสองธาตุแรก แต.หากใส.
ร.วมกันท้ัง 3 ธาตุ และมีการใส.ปูนร.วมด;วยเป=นวิธีการท่ีข;าวให;ผลผลิตได;ดีท่ีสุด(ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5 ศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?นและปริมาณธาตุอาหารท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูก
ข;าว 

กรรมวิธี 
ผลผลิต กก./ไร. 

2528 2530 
Check 

NP 
PK 
NK 
NPK 
NP+L 
PK+L 
NK+L 
NPK+L 

80.00b 
185.00a 
62.50b 
90.50b 
192.50a 
182.50a 
92.50b 
66.50b 

209.00a 

26.40d 
269.80b 
184.80c 
33.00d 

330.10ab 
313.10ab 
308.45b 
51.45d 
373.50a 

 หมายเหตุ 
 ปุFยเคมี     หินปูนฝุ?น 
 N = 10 กก.N/ไร.   L = 2.4 ตัน/ไร. (314 LR) 
 P = 10 กก. P2O5/ไร.  LR = 3.2 ตัน/ไร. 
 K = 5 กก. K2O/ไร. 
 
 1.6 ผลการศึกษาการใช;น้ำชะล;างความเป=นกรดและสารพิษในดินควบคู.กับการใช;หินปูนฝุ?นเพ่ือปลูก
ข;าว พบว.า ข;าวท้ัง 4 สายพันธุ� ได;แก. กข 7, กข 21, ลูกแดง และขาวดอกมะลิ 105 มีการตอบสนองต.อ
ระยะเวลาการขังนํ้าในแปลงควบคู.กับการใส.หินปูนฝุ?นอัตราครึ่งหนึ่งของความต;องการปูนของดิน แตกต.างกัน
ทางสถิติ จากค.าเฉลี่ยผลผลิตข;าวแต.ละตํารับการทดลอง พบ ว.าข;าวพันธุ� กข 21 ซ่ึงเป=นข;าวพันธุ�ลูกผสมให;
ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดคือ 379.42 กก./ไร. .และแตกต.างกันทางสถิติกับข;าวพันธุ�ลูกแดง, กข 7 และข;าวพันธุ�ขาว
ดอกมะลิ 105 มีผลผลิตเฉลี่ย 363.27, 355.89 และ 345.20 กก./ไร. .ตามลําดับ ตํารับท่ีมีการใส.หินปูนฝุ?น 
อัตราครึ่งหนึ่งของความต;องการปูนของดินควบคู.กับการระบายนํ้าทุก 4 สัปดาห� ข;าวท้ัง 4 สายพันธุ�ให;ผลผลิต
เฉลี่ยสูงสุด คือ 388.98 กก./ไร. รองลงมาคือ ตํารับท่ีมีการใส.ปูนร.วมกับการระบายนํ้าทุก 6 สัปดาห �และตำรับ
ท่ีมีการใส.ปูนร.วมกับการระบายนํ้าทุก 2 สัปดาห� ข;าวท้ัง 4 สายพันธุ� มีผลผลิตเฉลี่ย 365.88 และ 352.39 
กก./ไร. ตามลําดับ ส.วนตํารับท่ีใส.หินปูนฝุ?นอัตราครึ่งหนึ่งของความต;องการปูนของดิน และไม.มีการระบายนํ้า 
ข;าวมีผลผลิตเฉลี่ยต่ําสุดคือ 336.54 กก./ไร.  
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ตารางท่ี 6 แสดงค.าเฉลี่ยผลผลิตข;าว (กก./ไร.) แต.ละตำรับการทดลอง ป/ 2534-2541 

พันธุ�ข;าว 

วิธีการทดลอง 
ไม.ระบายน้ำ+ใส.ปูน 
1/2 LR 

ร ะ บ าย น้ ำ ทุ ก  1 
สัปดาห�+ใส.ปูน1/2 
LR 

ร ะ บ าย น้ ำ ทุ ก  4 
สัปดาห�+ใส.ปูน1/2 
LR 

ร ะ บ าย น้ ำ ทุ ก  6 
สัปดาห�+ใส.ปูน1/2 
LR 

กข.7 325.72a 349.38a 384.79b 363.69a 
กข.21 346.57a 355.79a 425.51a 388.83a 
ลูกแดง 344.65a 366.95a 383.90b 357.57a 
ขาวดอกมะลิ 105 329.20a 337.44a 360.73b 353.44a 
เฉลี่ย 336.54 352.39 388.98 365.88 
หมายเหตุ ระหว.างสองค.าเฉลี่ยใดใดในแนวตั้งเดียวกัน ถ;ามีอักษรต.างกันแสดงว.ามีความแตกต.างกันอย.างมีนัยสำคัญ 
 
 1.7 ผลการศึกษาการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกพืชไร. พบว.า การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดโดยการใส.
หินปูนฝุ?นในอัตรา 1.8 ตัน/ไร. หรือครึ่งหนึ่งของความต;องการปูนของดินเป=นอัตราท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยใส.ร.วม
กับปุFยเคมีในอัตราตาม คําแนะนําและปลูกพืชไร.ชนิดต.าง ๆ ได;แก. ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง และข;าวโพด
หวาน พืชไร. เหล.านี้ให;ผลผลิตสูงการใส.หินปูนฝุ?นอัตราเพ่ิมมากข้ึน ไม.มีผลทําให;ผลผลิตของถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ถ่ัว
เหลือง และข;าวโพดหวาน มีผลผลิตเพ่ิมสูงข้ึนจนแตกต.างกันทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 7 แสดงผลผลิตการปลูกพืชไร.ชนิดต.างๆ ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด (กก./ไร.) 
ตำรับการ
ทดลอง 

ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ข;าวโพดหวาน 
ป/ท่ี 1 ป/ท่ี 2 ป/ท่ี 3 ป/ท่ี 1 ป/ท่ี 2 ป/ท่ี 3 ป/ท่ี 1 ป/ท่ี 2 ป/ท่ี 3 ป/ท่ี 1 ป/ท่ี 2 ป/ท่ี 3 

L0F0 72c 67c 30b 108b 135b 86c 160b 280c 151c 0c 282c 192c 
L0F1 167b 105bc 53b 136b 175b 98c 421a 295c 331b 1102b 1102b 710b 
L1F1 228a 170ab 109a 285a 285a 189c 447a 440a 419ab 1579a 1579a 1194a 
L2F1 226a 227a 149a 296a 280a 307a 460a 335bc 483a 1501a 1501a 1073a 
L3F1 185ab 195ab 127a 299a 310a 260a 471a 370ab 407ab 1224ab 1224ab 827b 

หมายเหตุ 
 อัตราการใช;หินปูนฝุ?น 
 L0 = ไม.ใส.หินปูนฝุ?น    การใส.ปุFยเคมี 
 L1 = หินปูนฝุ?น อัตรา 1.8 ตัน/ไร. (1/2 LR)  F0 = ไม.ใส.ปุFยเคมี 
 L2 = หินปูนฝุ?น อัตรา 2.7 ตัน/ไร. (3/4LR)  F1 = ใส.ปุFยเคมีอัตราตามคำแนะนำกรมวิชาการเกษตร 
 L3 = หินปูนฝุ?น อัตรา 3.6 ตัน/ไร. (=LR)   
 
 1.8 ผลการศึกษาการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกพืชผักชนิดต.าง ๆ พบว.า ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดท่ีมี
การขุดยกร.อง และมีการควบคุมนํ้าการใส.หินปูนฝุ?นในอัตรา 2.5 ตัน/ไร. หรือสามในสี่ของความต;องการปูนของ
ดินเป=นอัตราท่ีเหมาะสม โดยใส.ร.วมกับปุ Fยหมักอัตรา 5 ตัน/ไร .และปุ Fยเคมีผักชนิดต.างๆ ได;แก. คะน;า 
ผักกาดขาวปลี ถ่ัวฝJกยาว และข;าวโพดฝJกอ.อน สามารถให;ผลผลิตได;สูงไม.แตกต.างกันทางสถิติ กับการใส.หินปูน
ฝุ?นอัตราเท.ากับความต;องการปูนของดินร.วมปุFยหมัก และปุFยเคมี ยกเว;น การปลูกผักบุ;งการใส.หินปูนฝุ?นอัตรา
เพ่ิมมากข้ึนจนถึงระดับเท.ากับความต;องการปูนของดิน ผักบุ;งสามารถให;ผลิตได;ดีสูงสุด 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลผลิตผักชนิดต.างๆท่ีปลูกในดินเปรี้ยวจัด (กก./ไร.) 

วิธีการ 
ถั่วฝJกยาว ผักกาดเขียวปลี ข;าวโพดฝJกอ.อน ผักบุ;ง คะน;า ผักกาดขาวปลี 

ป/ที่ 1 ป/ที่ 2 ป/ที่ 1 ป/ที่ 2 ป/ที่ 1 ป/ที่ 2 ป/ที่ 1 ป/ที่ 2 ป/ที่ 1 ป/ที่ 2 ป/ที่ 1 ป/ที่ 2 
ไม.ใส.หินปูนฝุ?น 536c 800d 186c 86b 193d 209bc 2933dc 2240a 101b 89c 133bc 125d 
ใส.ปุFยหมัก 5 ตัน/ไร. 562c 1200c 287c 110b 211d 233c 2024c 3013de 174b 105c 102bc 186cd 
ใส.ปุFยเคมี 744bc 1213c 426bc 333b 341cd 341bc 3361cde 3187cd 572b 366c 101bc 612cd 
ใส.หินปูนฝุ?น 3/4 LR 796bc 866d 429bc 546b 338cd 349bc 3989cd 3400cd 569b 305c 312abc 1107bc 
ใส.หินปูนฝุ?น 3/4 LR+ปุFยเคมี 868ab 1530b 687bc 560b 553cd 462b 4569bc 3872c 736b 936c 517abc 1360bc 
ใส.หินปูนฝุ?น 3/4 LR+ปุFยเคมี+
ปุFยหมัก 

956ab 1667ab 992b 1133ab 722ab 781a 5622b 4773b 1414a 1906ab 765ab 1871ab 

ใส.หินปูนฝุ?นเท.าLR+ปุFยเคมี+
ปุFยหมัก 

1125a 1720a 1488a 2107a 804a 842a 7336a 5680a 1719a 2146a 825a 2337a 

 
 1.9 ผลการศึกษาวิธีการจัดการดินเปรี้ยวจัดร.วมกับการใช;หินปูนฝุ?นท่ีเหมาะสมเพ่ือปลูกไม;ผล และไม;
ยืนต;นชนิดต.าง ๆ ได;แก. มะพร;าวนํ้าหอมและปาล�มนํ้ามันดังนี้ 
 การปลูกมะพร;าวน้ำหอม พบว.า ตํารับการทดลองท่ีมีการใช;ปุFยเคมีร.วมกับหินปูนฝุ?น 2.1875 กก./ต;น 
มะพร;าวนํ้าหอมใหผลผลิตต.อไร.เฉลี่ยสูงสุด 
 

ตารางท่ี 9 แสดงผลผลิตมะพร;าว (ผล/ไร./ป/) 

ตำรับการทดลอง 
ผลผลิต (ผล/ไร./ป/) 

ป/ท่ี 1 ป/ท่ี 2 ป/ท่ี 3 ป/ท่ี 4 
L0F1 309.75 1,911.00 3,482.43 5,610.57 
L1F1 567.00 2,465.82 4,473.00 6,509.16 
L2F1 283.50 2,074.29 3,713.43 6,509.43 
L3F1 446.25 2,352.00 4,205.25 6,490.68 

หมายเหตุ ปลูกมะพร;าว 21 ต;น/ไร. 
 อัตราการใช;หินปูนฝุ?น 
 L0 = ไม.ใส.หินปูนฝุ?น    การใส.ปุFยเคมี 
 L1 = หินปูนฝุ?น อัตรา 1.8 ตัน/ไร. (1/2 LR)  F1 = ใส.ปุFยเคมีอัตราตามคำแนะนำกรมวิชาการเกษตร 
 L2 = หินปูนฝุ?น อัตรา 2.7 ตัน/ไร. (3/4LR)   
 L3 = หินปูนฝุ?น อัตรา 3.6 ตัน/ไร. (=LR)   
 
 การปลูกปาล�มน้ำมัน พบว.า ทุกตํารับท่ีมีการใช;หินปูนฝุ?นอัตราต.าง ๆ ร.วมกับหินฟอสเฟตและปุFยเคมี
ปาล�มนํ้ามันให;ผลผลิตไม.แตกต.างกัน และใกล;เคียงกับตํารับท่ีใช;หินฟอสเฟตร.วมกับปุFยเคมี และทุกตำรับจะให;
ผลผลิตดีกว.าตํารับท่ีใช;ปุFยเคมีเพียงอย.างเดียว รวมท้ังตํารับท่ีไม.ใส.อะไรเลย 
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ตารางท่ี 10 แสดงผลผลิตปาล�มน้ำมัน (กก./ไร./ป/) 

ตำรับการทดลอง 
ผลผลิต (กก./ไร./ป/) 

ป/ท่ี 1 ป/ท่ี 2 ป/ท่ี 3 ป/ท่ี 4 
L0R0F0 492.45ab 1,342.53b 2,302.23b 3,757.11c 
L0R0F1 494.55ab 1,362.69ab 2,815.68a 4,167.24b 
L0R1F1 747.39a 1,371.09ab 2,769.48a 4,175.64b 
L1R1F1 616.98ab 1,513.47ab 2,788.17a 4,452.63ab 
L3/2R1F1 558.81ab 1,618.68a 2,917.95a 4,662.63a 
LBR1F1 464.10b 1,503.39ab 2,780.40a 4,196.85b 

LBL1R1F1 467.67b 1,483.02ab 2,866.71a 4,370.32ab 
LBL3/2R1F1 632.52ab 1,573.11ab 2,857.89a 4,558.47ab 

หมายเหตุ ปลูกปาล�มน้ำมันป/ 2529 เริ่มให;ผลผลิตป/ 2532 
             การใส.ปุFยเคมีและหินฟอสเฟต 
  F0 = ไม.ใส.ปุFยเคม ี
  F1 = ใส.ปุFยเคมตีามอัตราท่ีกำหนด 
  R0 = ไม.ใส.หินฟอสเฟต 
  R1 = ใส.หินฟอสเฟตตามอัตราท่ีกำหนด 
 การใส.หินปูนฝุ?น 
  L0 = ไม.ใส.หินปูนฝุ?น 
  L1 = ใส.หินปูนฝุ?น 2.187 กก./ต;น เท.ากับความต;องการปูนของดินเน้ือท่ี 1 ตารางเมตร 
  L3/2 = ใส.หินปูนฝุ?น 3/2 ของ L1 3.281 กก./ต;น 
  LB = ใส.หินปูนฝุ?น 1/2 ของความต;องการปูนของดิน 1,750 กก./ไร. โดยหว.านกระจายให;ท่ัวพ้ืนท่ี
ท้ังร.องปลูก 
 

สรุป 
       จากผลการทดลองการศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยทําการศึกษาวิธีการ
ปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดวิธีการต.าง ๆ ตามความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจ ได;แก. ศึกษาวิธีการใช;นํ้าชะล;างความ
เป=นกรดและสารพิษในดิน การศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?นท่ีเหมาะสม การใช;หินปูนฝุ?นและหินฟอสเฟตท่ี
เหมาะสม การใช;หินปูนฝุ?นและปริมาณธาตุอาหารท่ีเหมาะสมต.อพืช และการใช;นํ้าชะล;างความเป=นกรดและ
สารพิษในดินควบคู.การใช;หินปูนฝุ?นเพ่ือปลูกข;าว และการศึกษาวิธีการจัดการดินเปรี้ยวจัดท่ีเหมาะสมต.อการ
ปลูกพืชผักพืชไร. ไม;ผล และไม;ยืนต;น สามารถสรุปผลการศึกษาได;ดังนี้ 

1. การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด โดยการใช;น้ำชะล;างความเป=นกรดและสารพิษในดินโดยมีการขังน้ำใน
แปลงแล;วระบายออกท่ีระยะเวลาต.างๆ สามารถช.วยลดความเป=นกรดและสารพิษในดินได ;โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การขังน้ำในแปลงแล;วระบายออกทุก 4 สัปดาห� มีผลทําให;ข;าวท้ัง 4 สายพันธุ� มีการเจริญเติบโตและใหผลผลิต
เฉลี่ยสูงสุด 312.73 กก./ไร. วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดวิธีนี้เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีท่ีอยู.ในเขตชลประทาน 

2. การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด โดยการใช;หินปูนฝุ?นอัตราต่ํา โดยตํารับท่ี 1 ไม.ใส.หินฝุ?น, ตํารับท่ี 2 ใส.
หินปูนฝุ?น 1/8 ของความต;องการปูนของดิน และตํารับท่ี 3 ใส.หินปูนฝุ?น 1/4 ของความต;องการปูนของดิน 
และตำรับท่ี 4 ใส.หินปูนฝุ?น 1/2 ของความต;องการปูนของดิน พบว.า การใส.หินปูนฝุ?นในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน ข;าวมี
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ผลผลผลิตสูงข้ึนตามไปด;วย การใส.หินปูนฝุ?นอัตราครึ่งหนึ่งของความต;องการปูนของดิน ข;าวท้ัง 4 สายพันธุ� มี
การเจริญเติบโตและให;ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 404.96 กก./ไร.  

3. การศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?นท่ีเหมาะสม พบว.า การใส.หินปูนอัตราครึ่งหนึ่งของความต;องการ
ปูนของดินร.วมกับปุFยเคมีเป=นอัตราท่ีเหมาะสมท่ีสุด เนื่องจากการใส.หินปูนฝุ?นในอัตราเพ่ิมมากข้ึนไม.ทําให;ผล
ผลิตข;าวเพ่ิมมากข้ึนจนแตกต.างกันทางสถิติแต.ประการใด 

4. การศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?นและหินฟอสเฟตท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินเพ่ือปลูกข;าว พบว.า
การใส.หินปูนฝุ?นเพ่ือปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดในอัตราครึ่งหนึ่งของความต;องการปูนของดินร.วมกับใส.หินฟอสเฟต 
อัตรา 100 กก./ไร. เป=นวิธีการท่ีเหมาะสมเนื่องจากข;าวให;ผลผลิตได;ดี และการใส.หินฟอสเฟตอัตรา 100 กก./
ไร .ร.วมกับปุFยเคมี ก็สามารถเพ่ิมผลผลิตของข;าวให;สูงข้ึนในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดท่ีมีการควบคุมนํ้า 

5. การศึกษาอัตราการใช;หินปูนฝุ?นและปริมาณธาตุอาหารท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือ
ปลูกข;าว พบว.า ธาตุฟอสเฟต และธาตุไนโตรเจน เป=นแร.ธาตุท่ีจําเป=นมากในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด ส.วน
ธาตุโปแตสเซียม ซ่ึงมีความจำเป=นรองลงมา และเม่ือมีการใส.หินปูนฝุ?นร.วมด;วยธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โปแตสเซียม ข;าวมีผลผลิตสูงสุด 

6. วิธีการปรับปรุงดินโดยการใช;นํ้าชะล;างความเป=นกรด และสารพิษในดิน ควบคู.กับการใช;หินปูนฝุ?น 
4 วิธีการคือ ตํารับป/ท่ี 1ไม.มีการระบายนํ้าควบคู.กับการใส.หินปูนฝุ?นอัตราครึ่งหนึ่งของความต;องการปูนของดิน
,ตํารับท่ี 2 ขังนํ้าในแปลงและระบายออกทุก 2 สัปดาห �ควบคู.กับการใส.หินปูนฝุ?นอัตราครึ่งหนึ่งของความ
ต;องการปูนของดิน,ตํารับท่ี 3 ขังนํ้าในแปลงและระบายออกทุก 4 สัปดาห� ควบคู.กับการใส.หินปูนฝุ?นอัตรา
ครึ่งหนึ่งของความต;องการปูนของดินและตํารับท่ี 4 ขังนํ้าในแปลงและระบายออกทุก6 สัปดาห�ควบคู.กับการ
ใส.หินปูนฝุ?นอัตราครึ่งหนึ่งของความต;องการปูนของดิน พบว.า ตํารับการทดลองท่ีมีการขังน้ำในแปลงและ
ระบายออกทุก 4 สัปดาห� ร.วมกับการใส.หินปูนฝุ?นอัตราครึ่งหนึ่งของความต;องการปูนของดิน ข;าวทุกสายพันธุ�
มีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 388.98 กก./ไร.  

7. การศึกษาการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกพืชไร. พบว.า การใส.หินปูนฝุ?นอัตราครึ่งหนึ่งของความ
ต;องการปูนของดินร.วมกับปุFยเคมี เป=นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการปลูกพืชไร.ชนิดต.าง ๆ การใส.หินปูนฝุ?น
อัตราเพ่ิมมากข้ึนไม.ทําให;ผลผลิตของพืชไร.ชนิดต.าง ๆ มีผลผลิตเพ่ิมสูงข้ึนจนแตกต.างกันทางสถิติ 

8. การศึกษาการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกผัก พบว.า ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดการขุดยกร.องและมี
การควบคุมน้ำ การใส.หินปูนฝุ?นอัตราสามในสี่ของความต;องการปูนของดิน เป=นอัตราท่ีเหมาะสมโดยใส.ร.วมกับ
ปุFยหมัก และปุFยเคมี สามารถปลูกผักชนิดต.าง ๆ ได;แก. คะน;า, ผักกาดขาวปลี, ผักกาดเขียวปลี, ผักบุ ;ง, 
ถ่ัวฝJกยาว และข;าวโพดฝJกอ.อน สามารถให;ผลผลิตสูง 

9. การศึกษาการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูกไม;ผล และไม;ยืนต;น พบว.า ในการปลูกมะพร;าวท่ีมีการ
ขุดยกร.อง และมีการควบคุมระดับนํ้า การใส.หินปูนฝุ?นอัตราครึ่งหนึ่งของความต;องการปูนของดินในพ้ืนท่ี1
ตารางเมตร และมีการเพ่ิมทุก ๆ ป/ ๆ ละ 10 และ 20 เปอร�เซ็นต� เป=นวิธีท่ีเหมาะสม ส.วนปาล�มนํ้ามันจากการ
ทดลอง พบว.า การใส.หินปูนฝุ?นอัตราต.าง ๆ ร.วมกับหินฟอสเฟต และปุFยเคมี ปาล�มนํ้ามันให;ผลผลิตใกล;เคียง
กัน และใกล;เคียงกันกับตํารับท่ีใส.ปุFยเคมีอย.างเดียว และใส.หินฟอสเฟตร.วมกับปุFยเคมี 

 
เอกสารอ/างอิง 

พิสุทธิ์ วิจารสรณ� และคณะ. 2533. คู.มือการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพ่ือการเกษตร เอกสารทางวิชาการ. 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, จังหวัดนราธิวาส. 
 


