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บทคัดย$อ 
การศึกษาการปรับปรุงชุดดินระแงะเพื่อปลูกมะพร1าวดำเนินการในป3พ.ศ. 2528-2535 ภายในพื้นท่ี

ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block Design มี 4 ตำรับการทดลองคือ ตำรับท่ี 1 ไม�ใส�หินปูนฝุTน ใส�ปุUยเคมี
ตามอัตรากำหนด ตำรับที่ 2 ใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น ใส�ปุUยเคมีตามอัตรากำหนด ตำรับที่ 3 ใส�หินปูนฝุTน 
2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 10 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อที่ทรงพุ�ม ใส�ปุ Uยเคมีตามอัตรา
กำหนด และตำรับท่ี 4 ใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพ่ิมอีก 20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อ
ท่ีทรงพุ�ม ใส�ปุUยเคมีตามอัตรากำหนด ทำการทดลอง 4 ซ้ำ จากการทดลอง พบว�า มะพร1าวสามารถเจริญเติบโต
ได1ดีทุกตำรับการทดลอง และไม�มีความแตกต�างทางสถิติ ส�วนผลผลิตมะพร1าว พบว�า ในทุกตำรับการทดลอง
ไม�มีความแตกต�างทางสถิติ แต�มีแนวโน1มว�าตำรับท่ีมีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีให1ผลผลิตสูงกว�าตำรับท่ีใส�
ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียว 
 
 
คำสำคัญ : ชุดดินระแงะ มะพร1าว 
 

หลักการและเหตุผล 
 ชุดดินระแงะมีลักษณะเนื้อดินเป]นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาปนดำ มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ดินล�างมีสี
เทามีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง ดินล�างช�วงลึกกว�า 80 เซนติเมตร จะมีลักษณะเป]นดินเลนสีเทาปนเขียว มีสาร
กำมะถันปนอยู�มาก พบบริเวณที่ลุ�มต่ำชายฝ�^งทะเลหรือพื้นที่พรุ มีการระบายน้ำเลวมาก มีค�าความเป]นกรด
เป]นด�างน1อยกว�า 4.5 มักเกิดน้ำท�วมในช�วงฤดูฝน เพ่ือใช1ประโยชน�จากพ้ืนท่ีเหล�านี้ให1ได1ประโยชน�สูงสุดในการ
ปลูกพืชต�าง ๆ วิธีการหนึ่งท่ีได1ดำเนินการคือการยกร�องปลูกพืช ซ่ึงเป]นการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับ
การปลูกพืช (สรสิทธิ์, 2535)  
 มะพร1าว เป]นพืชยืนต1นชนิดหนึ่งอยู�ในตระกูลปาล�ม และเป]นพืชท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เนื่องจากมะพร1าวเป]นพืชที่ได1รับความนิยมจากผู1บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป]นพืช
ซึ่งสามารถใช1ประโยชน�ได1ในหลายทาง เช�น น้ำและเนื้อมะพร1าวอ�อนใช1รับประทาน เนื้อในผลแก�นำไปขูดและ
คั ้นทำกะทิ กะลานำไปประดิษฐ�ส ิ ่งของต�าง ๆ เช�น กระบวย โคมไฟ ฯลฯ ซึ ่งในการวิจัยครั ้งนี ้คณะ
ผู1ดำเนินการวิจัยได1ใช1มะพร1าว เป]นพืชทดลอง โดยทำการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินชุดดินระแงะที่เหมาะสม 
เพื่อปลูกมะพร1าว เพื่อเป]นแนวทางในการส�งเสริมให1มีการปลูกมะพร1าวในดินกรดกำมะถันในภาคใต1 ตลอดจน
การแก1ป�ญหาในการใช1ประโยชน�ของชุดดินนี้ต�อไป 
 
 



อุปกรณ*และวิธีการ 
1. อุปกรณ*  

1.1 ต1นพันธุ�มะพร1าวน้ำหอม อายุ 6 เดือน 
1.2 ปุUยเคมีสูตร 15-15-15 และ 13-13-21 
1.3 หินปูนฝุTน 

2. วิธีการ 
 2.1 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design โดยมี 4 ตำรับ 4 ซ้ำ 
  L0F1 ไม�ใส�หินปูนฝุTน ใส�ปุUยเคมีตามอัตรากำหนด 
  L1F1 ใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น ใส�ปุUยเคมีตามอัตรากำหนด 
  L2F1 ใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 10 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดิน
เนื้อท่ีทรงพุ�ม ใส�ปุUยเคมีตามอัตรากำหนด 
   L3F1 ใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดิน
เนื้อท่ีทรงพุ�ม ใส�ปุUยเคมีตามอัตรากำหนด 
 2.2 วิธีการปลูก 
  จัดแบ�งพื้นที่ทำร�องและคูระบายน้ำขนาด 8x1.5 เมตร โดยขุดคูกว1าง 1.5 เมตร ลึก 80 
เซนติเมตร ใช1รถแทรกเตอร�ปาดหน1าดินลึก 25 เซนติเมตร มารวมพูนไว1กลางสันร�อง ตกแต�งสันร�อง ขุดหลุม
ปลูกขนาด 80x80 เซนติเมตร ลึก 70 เซนติเมตร โดยใช1ระยะปลูก 6x8 เมตร ผสมดินบนกับปุUยหมัก 25 กก./
ต1น จากนั้นนำต1นพันธุ�มะพร1าวน้ำหอม อายุ 6 เดือน ลงปลูก ใส�หินปูนฝุTน และใส�ปุUย ตามอัตราท่ีกำหนด กำจัด
วัชพืชทุกๆ 2 เดือน เก็บข1อมูลการเจริญเติบโตของต1นมะพร1าวทุก 6 เดือน และเก็บข1อมูลผลผลิต 
 

การใส�ปุUย โดยใส�ปุUยสูตร 15-15-15 และปุUยสูตร 13-13-21 แบ�งใส� 2 ครั้ง 
อายุป3 เดือนนับจาก

วันปลูก 
จำนวนปุUยท่ี

ต1องใช1 
ปุUยหมัก เดือนท่ีใส�ปุUย จำนวนปุUยท่ีใส� หมายเหต ุ

1 
0 เดือน 
6 เดือน 
12 เดือน 

 
1,000 กรัม 

25 กก.  
1 มี.ค.28 
2 ก.ย. 28 

 
500 กรัม 
500 กรัม 

ใช1ปุUยสูตร 15-15-15 

2 
18 เดือน 
24 เดือน 

2,000 กรัม 
 1 มี.ค.29 

2 ก.ย. 29 
1,000 กรัม 
1,000 กรัม 

ใช1ปุUยสูตร 15-15-15 

3 
30 เดือน 
36 เดือน 

2,000 กรัม 
 1 มี.ค.30 

2 ก.ย. 30 
1,000 กรัม 
1,000 กรัม 

ใช1ปุUยสูตร 13-13-21 

4 
42 เดือน 
48 เดือน 

2,000 กรัม 
 1 มี.ค.31 

2 ก.ย. 31 
1,000 กรัม 
1,000 กรัม 

ใช1ปุUยสูตร 13-13-21 

5 
54 เดือน 
60 เดือน 

2,500 กรัม 
 1 มี.ค.32 

2 ก.ย. 32 
1,250 กรัม 
1,250 กรัม 

ใช1ปุUยสูตร 13-13-21 

6 
66 เดือน 
72 เดือน 

3,000 กรัม 
 1 มี.ค.33 

2 ก.ย. 33 
1,500 กรัม 
1,500 กรัม 

ใช1ปุUยสูตร 13-13-21 

7 
78 เดือน 
84 เดือน 

4,000 กรัม 
 1 มี.ค.34 

2 ก.ย. 34 
2,000 กรัม 
2,000 กรัม 

ใช1ปุUยสูตร 13-13-21 

8 
90 เดือน 
96 เดือน 

5,000 กรัม 
 1 มี.ค.35 

2 ก.ย. 35 
2,500 กรัม 
2,500 กรัม 

ใช1ปุUยสูตร 13-13-21 

 



ผลการศึกษาและวิจารณ* 
จากการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงชุดดินระแงะที่เหมาะสมเพื่อปลูกมะพร1าว พบว�า การเจริญเติบโต

ด1านความสูงของมะพร1าว ทุกตำรับการทดลองที่มีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีในอัตราต�างๆ กัน มะพร1าวมี
การเจริญเติบไม�แตกต�างกัน และใกล1เคียงกับตำรับที่มีการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียว โดยในป3ที่ 1 – ป3ที่ 5 ทำ
การวัดความสูงจากพื้นดินถึงปลายยอด พบว�าในป3ที่ 1 ตำรับการทดลองที่มีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีใน
อัตราต�างๆ กัน โดยการใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 10 
เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม และตำรับท่ีมีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพ่ิมอีก 
20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อที่ทรงพุ�ม มะพร1าวมีการเจริญเติบโตด1านความสูงเป]น 83.00, 
88.58 และ 81.25 ซม. ตามลำดับ และการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียวมีการเจริญเติบโตด1านความสูง 83.00 
ซม. ซ่ึงมะพร1าวมีการเจริญเติบไม�แตกต�างกัน ป3ท่ี 2 พบว�า ตำรับการทดลองท่ีมีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมี
ในอัตราต�างๆ กัน โดยการใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 10 
เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม และตำรับท่ีมีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพ่ิมอีก 
20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม มะพร1าวมีการเจริญเติบโตด1านความสูงเป]น 116.13, 
119.34 และ 118.09 ซม. ตามลำดับ และการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียวมีการเจริญเติบโตด1านความสูง 110.29 
ซม.ซ่ึงมะพร1าวมีการเจริญเติบไม�แตกต�างกัน ป3ท่ี 3 พบว�า ตำรับการทดลองท่ีมีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมี
ในอัตราต�างๆ กัน โดยการใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 10 
เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม และตำรับท่ีมีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพ่ิมอีก 
20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม มะพร1าวมีการเจริญเติบโตด1านความสูงเป]น 264.58, 
268.33 และ 280.00 ซม. ตามลำดับ และการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียวมีการเจริญเติบโตด1านความสูง 252.08 
ซม. ซ่ึงมะพร1าวมีการเจริญเติบไม�แตกต�างกัน ป3ท่ี 4 พบว�า ตำรับการทดลองท่ีมีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมี
ในอัตราต�างๆ กัน โดยการใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 10 
เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม และตำรับท่ีมีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพ่ิมอีก 
20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม มะพร1าวมีการเจริญเติบโตด1านความสูงเป]น 348.92, 
328.47 และ 345.88 ซม. ตามลำดับ และการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียวมีการเจริญเติบโตด1านความสูง 341.41 
ซม. ซ่ึงมะพร1าวมีการเจริญเติบไม�แตกต�างกัน ป3ท่ี 5 พบว�า ตำรับการทดลองท่ีมีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมี
ในอัตราต�างๆ กัน โดยการใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 10 
เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม และตำรับท่ีมีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพ่ิมอีก 
20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม มะพร1าวมีการเจริญเติบโตด1านความสูงเป]น 419.17, 
390.00 และ 415.42 ซม. ตามลำดับ และการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียวมีการเจริญเติบโตด1านความสูง 421.50 
ซม. ซึ่งมะพร1าวมีการเจริญเติบไม�แตกต�างกัน ป3ที่ 6-ป3ที่ 8 ทำการวัดความสูงจากพื้นดินถึงกาบใบล�างสุด 
พบว�าในป3ที่ 6 ตำรับการทดลองที่มีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีในอัตราต�างๆ โดยการใส�หินปูนฝุTนอัตรา 
2.19 กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 10 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ี
ทรงพุ�ม และตำรับที่มีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดิน
เนื้อที่ทรงพุ�ม มะพร1าวมีการเจริญเติบโตด1านความสูงเป]น 54.78, 69.67 และ 62.78 ซม. ตามลำดับ และการ
ใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียวมีการเจริญเติบโตด1านความสูง 64.33 ซม. ซึ่งมะพร1าวมีการเจริญเติบไม�แตกต�างกัน 
ป3ที่ 7 พบว�า ตำรับการทดลองที่มีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีในอัตราต�างๆ กัน โดยการใส�หินปูนฝุTนอัตรา 
2.19 กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 10 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ี
ทรงพุ�ม และตำรับที่มีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดิน



เนื้อท่ีทรงพุ�ม มะพร1าวมีการเจริญเติบโตด1านความสูงเป]น 71.23, 98.67 และ 120.43 ซม. ตามลำดับ และการ
ใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียวมีการเจริญเติบโตด1านความสูง 124.43 ซม. ซ่ึงมะพร1าวมีการเจริญเติบไม�แตกต�างกัน 
และป3ที่ 8 พบว�า ตำรับการทดลองที่มีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีในอัตราต�างๆ กัน โดยการใส�หินปูนฝุTน
อัตรา 2.19 กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพ่ิมอีก 10 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดิน
เนื้อที่ทรงพุ�ม และตำรับที่มีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูน
ของดินเนื ้อที ่ทรงพุ �ม มะพร1าวมีการเจริญเติบโตด1านความสูงเป]น 179.08, 153.67 และ 171.83 ซม. 
ตามลำดับ และการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียวมีการเจริญเติบโตด1านความสูง 143.25 ซม. ซึ่งมะพร1าวมีการ
เจริญเติบไม�แตกต�างกัน (ตารางท่ี 1)  

ความยาวรอบโคน พบว�า ทุกตำรับการทดลองที่มีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีในอัตราต�างๆ กัน 
มะพร1าวมีการเจริญเติบไม�แตกต�างกัน และใกล1เคียงกับตำรับที่มีการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียว โดยในป3ที่ 1 
ตำรับการทดลองท่ีมีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีในอัตราต�างๆ กัน โดยการใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น 
ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 10 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อที่ทรงพุ�ม และ
ตำรับที่มีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อที่ทรงพุ�ม 
มะพร1าวมีความยาวรอบโคนเป]น 12.96, 13.13 และ 12.63 ซม. ตามลำดับ และการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียว
มีความยาวรอบโคน 12.34 ซม. ซึ่งไม�แตกต�างกัน ป3ที่ 2 พบว�า ตำรับการทดลองที่มีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับ
ปุUยเคมีในอัตราต�างๆ กัน โดยการใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพ่ิม
อีก 10 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม และตำรับท่ีมีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และ
เพิ่มอีก 20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อที่ทรงพุ�ม มะพร1าวมีความยาวรอบโคนเป]น21.38, 
21.27 และ 20.86 ซม. ตามลำดับ และการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียวมีความยาวรอบโคน 21.17 ซม. ซึ่งไม�
แตกต�างกัน ป3ที่ 3 พบว�า ตำรับการทดลองที่มีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีในอัตราต�างๆ กัน โดยการใส�
หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 10 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการ
ปูนของดินเนื้อที่ทรงพุ�ม และตำรับที่มีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 20 เปอร�เซ็นต�ของความ
ต1องการปูนของดินเนื้อที่ทรงพุ�ม มะพร1าวมีความยาวรอบโคนเป]น 83.67, 82.17 และ 84.75 ซม. ตามลำดับ 
และการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียวมีความยาวรอบโคน 71.62 ซม. ซึ่งไม�แตกต�างกัน ป3ที่ 4 พบว�า ตำรับการ
ทดลองท่ีมีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีในอัตราต�างๆ กัน โดยการใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น ใส�หินปูน
ฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 10 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อที่ทรงพุ�ม และตำรับที่มี
การใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพ่ิมอีก 20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม มะพร1าว
มีความยาวรอบโคนเป]น 95.27, 90.79 และ 95.43 ซม. ตามลำดับ และการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียวมีความ
ยาวรอบโคน 96.29 ซม. ซ่ึงไม�แตกต�างกัน ป3ท่ี 5 พบว�า ตำรับการทดลองท่ีมีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีใน
อัตราต�างๆ กัน โดยการใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 10 
เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม และตำรับท่ีมีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพ่ิมอีก 
20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม มะพร1าวมีความยาวรอบโคนเป]น 98.42, 92.83 และ 
96.50 ซม. ตามลำดับ และการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียวมีความยาวรอบโคน 95.42 ซม. ซ่ึงไม�แตกต�างกัน ป3ท่ี 
6 พบว�า ตำรับการทดลองท่ีมีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีในอัตราต�างๆ กัน โดยการใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 
กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพ่ิมอีก 10 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม 
และตำรับท่ีมีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพ่ิมอีก 20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรง
พุ�ม มะพร1าวมีความยาวรอบโคนเป]น 99.46, 94.17 และ 97.79 ซม. ตามลำดับ และการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�าง
เดียวมีความยาวรอบโคน 91.46 ซม. ซึ่งไม�แตกต�างกัน ป3ที่ 7 พบว�า ตำรับการทดลองที่มีการใช1หินปูนฝุTน



ร�วมกับปุUยเคมีในอัตราต�างๆ กัน โดยการใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น 
และเพ่ิมอีก 10 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม และตำรับท่ีมีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./
ต1น และเพิ่มอีก 20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อที่ทรงพุ�ม มะพร1าวมีความยาวรอบโคนเป]น 
100.22, 97.25 และ 98.35 ซม. ตามลำดับ และการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียวมีความยาวรอบโคน 100.90 
ซม. ซึ่งไม�แตกต�างกัน ป3ที่ 8 พบว�า ตำรับการทดลองที่มีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีในอัตราต�างๆ กัน โดย
การใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 10 เปอร�เซ็นต�ของความ
ต1องการปูนของดินเนื้อที่ทรงพุ�ม และตำรับที่มีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 20 เปอร�เซ็นต�ของ
ความต1องการปูนของดินเนื้อที่ทรงพุ�ม มะพร1าวมีความยาวรอบโคนเป]น 111.58, 98.75 และ 99.08 ซม. 
ตามลำดับ และการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียวมีความยาวรอบโคน 103.08 ซม. ซ่ึงไม�แตกต�างกัน (ตารางท่ี 2)  

ผลผลิต พบว�า ทุกตำรับการทดลองที่มีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีในอัตราต�างๆกัน มะพร1าวมี
ผลผลิตไม�แตกต�างกัน แต�ดีกว�าตำรับท่ีมีการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียว โดยในป3ท่ี 5 พบว�า ตำรับการทดลองท่ีมี
การใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีในอัตราต�างๆ กัน โดยการใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 
2.19 กก./ต1น และเพ่ิมอีก 10 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม และตำรับท่ีมีการใส�หินปูน
ฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อที่ทรงพุ�ม มะพร1าวมีผลผลิต 
504.00, 483.50 และ 446.25 ผล/ต1น/ป3. ตามลำดับ ซึ่งมะพร1าวให1ผลผลิตไม�แตกต�างกัน แต�ดีกว�าการใช1
ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียว 309.75 ผล/ต1น/ป3 ป3ท่ี 6 พบว�า ตำรับการทดลองท่ีมีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีใน
อัตราต�างๆ กัน โดยการใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพ่ิมอีก 10 
เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม และตำรับท่ีมีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพ่ิมอีก 
20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื ้อที ่ทรงพุ �ม มะพร1าวมีผลผลิต 2,465.82, 2,074.29 และ 
2,352.00 ผล/ต1น/ป3. ตามลำดับ มะพร1าวให1ผลผลิตไม�แตกต�างกัน แต�ดีกว�าการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียว 
1,911.00 ผล/ต1น/ป3 ป3ที่ 7 พบว�า ตำรับการทดลองที่มีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีในอัตราต�างๆ กัน โดย
การใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 10 เปอร�เซ็นต�ของความ
ต1องการปูนของดินเนื้อที่ทรงพุ�ม และตำรับที่มีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 20 เปอร�เซ็นต�ของ
ความต1องการปูนของดินเนื้อที่ทรงพุ�ม มะพร1าวมีผลผลิต 4,473.00, 3,713.43 และ 4,205.25 ผล/ต1น/ป3. 
ตามลำดับ มะพร1าวให1ผลผลิตไม�แตกต�างกัน แต�ดีกว�าการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียว 3,482.43 ผล/ต1น/ป3 ป3ท่ี 8 
พบว�า ตำรับการทดลองที่มีการใช1หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีในอัตราต�างๆ กัน โดยการใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 
กก./ต1น ใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพ่ิมอีก 10 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม 
และตำรับท่ีมีการใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพ่ิมอีก 20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรง
พุ �ม มะพร1าวมีผลผลิต 6,509.16, 6,509.43 และ 6,490.68 ผล/ต1น/ป3 ตามลำดับ มะพร1าวให1ผลผลิตไม�
แตกต�างกัน แต�ดีกว�าการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียว 5,610.57 ผล/ต1น/ป3 (ตารางท่ี 3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางท่ี 1 การเจริญเติบโตด1านความสูงของมะพร1าว (ซม.)  

ตำรับ 
ความสูง (ซม.) 

ป3ท่ี 1 ป3ท่ี 2 ป3ท่ี 3 ป3ท่ี 4 ป3ท่ี 5 ป3ท่ี 6 ป3ท่ี 7 ป3ท่ี 8 
L0F1 83.00 110.29 252.08 341.41 421.50 64.33 124.43 143.25 
L1F1 83.00 116.13 264.58 348.92 419.17 54.78 71.23 179.08 
L2F1 88.58 119.34 268.33 328.47 390.00 69.67 98.67 153.67 
L3F1 81.25 118.09 280.00 345.88 415.42 62.78 120.43 171.83 
F-test ns ns ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 10.6 9.9 25.7 21.1 22.0 50.5 37.7 27.0 

หมายเหตุ ป3 2528-2532 วัดความสูงจากพ้ืนดินถึงปลายยอด 
  ป3 2533-2535 วัดความสูงจากพ้ืนดินถึงกาบใบล�างสุด 
 

ตารางท่ี 2 ความยาวรอบโคนของมะพร1าว (ซม.)  

ตำรับ 
ความยาวเส1นรอบโคน (ซม.) 

ป3ท่ี 1 ป3ท่ี 2 ป3ท่ี 3 ป3ท่ี 4 ป3ท่ี 5 ป3ท่ี 6 ป3ท่ี 7 ป3ท่ี 8 
L0F1 12.34 21.17 71.62 96.29 95.42 91.46 100.90 103.08 
L1F1 12.96 21.38 83.67 95.27 98.42 99.46 96.22 111.58 
L2F1 13.13 21.27 82.17 104.79 92.83 74.17 97.25 98.75 
L3F1 12.63 20.86 84.75 95.43 96.50 90.79 96.35 99.08 
F-test ns ns ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 11.5 8.9 25.7 24.5 19.1 8.7 8.3 6.1 

 
ตารางท่ี 3 ผลผลิตของมะพร1าว (ผล/ต1น/ป3)  

ตำรับ 
ผลผลิต (ผล/ต1น/ป3) 

ป3ท่ี 5 ป3ท่ี 6 ป3ท่ี 7 ป3ท่ี 8 
L0F1 309 1,911 3,482 5,611 
L1F1 504 2,465 4,473 6,509 
L2F1 284 2,074 3,713 6,509 
L3F1 446 2,352 4,205 6,491 
F-test ns ns ns ns 
CV (%) 27.8 64.2 31.3 22.8 

 
 
 
 
 
 



สรุป 
จากผลการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงชุดดินระแงะที่เหมาะสมเพื่อปลูกมะพร1าว พบว�า มะพร1าวมีการ

เจริญเติบโตด1านความสูง ความยาวรอบโคนต1น และผลผลิต ไม�แตกต�างกัน ทุกตำรับการทดลองที่มีการใช1
หินปูนฝุTนร�วมกับปุUยเคมีในอัตราต�างๆ กัน โดยตำรับท่ีมีการใส�หินปูนฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น ตำรับท่ีใส�หินปูน
ฝุTนอัตรา 2.19 กก./ต1น และเพิ่มอีก 10 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อที่ทรงพุ�ม และตำรับที่มี
การใส�หินปูนฝุTน 2.19 กก./ต1น และเพ่ิมอีก 20 เปอร�เซ็นต�ของความต1องการปูนของดินเนื้อท่ีทรงพุ�ม ให1ผลการ
ทดลองไม�แตกต�างกัน แต�ดีกว�าการใช1ปุUยเคมีเพียงอย�างเดียว แสดงว�าการเพิ่มปริมาณหินปูนฝุTนทุกป3 มีความ
จำเป]นและมีความเหมาะสมต�อการเจริญเติบโต และการให1ผลผลิตมะพร1าว 
 

เอกสารอ างอิง 
สรสิทธิ์ วัชโรทยาน. ศ.ดร. 2535, คู�มือการปรับปรุงดิน และการใช1ปุUย ศูนย�การพิมพ�พลชัย กทม.หน1า 17-2. 

 
 
 
 
 
 
 


