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ศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

บทคัดย(อ 

 การศึกษาอัตราการใช หินปูนฝุ3นท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะเพ่ือปลูกถ่ัวเหลือง 
ดำเนินการทดลองในช�วงป6 พ.ศ. 2528-2530 ในพ้ืนท่ีแปลงทดลองศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอ
เหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดนวางแผนการทดลอง แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 
มี 5 ตำรับๆ ละ 4 ซ้ำ โดยมีการใส�หินปูนฝุ3นท่ีเหมาะสม จำนวน 4 อัตรา คือ 0, 1.2, 1.8 และ 2.4 ตัน/ไร� 
ร�วมกับปุZยเคมีอัตรา 4.5 กก. N/ไร�, 9 กก.P0O2/ไร�, 4.5 กก. K2O/ไร� และไม�ใส�ปุZยเคมี ดังนี้ ตำรับท่ี 1 ไม�ใส�
หินปูนฝุ3น ไม�ใส�ปุZยเคมี (L0F0) ตำรับท่ี 2 ไม�ใส�หินปูนฝุ3น ใส�ปุZยเคมี (L0F1) ตำรับท่ี 3 ใส�หินปูนฝุ3น 1.2 ตัน/ไร� 
ใส�ปุZยเคมี (L1F1) ตำรับท่ี 4 ใส�หินปูนฝุ3น 1.8 ตัน/ไร� ใส�ปุZยเคมี (L2F1) ตำรับท่ี 5 ใส�หินปูนฝุ3น 2.4 ตัน/ไร� ใส�
ปุZยเคมี (L3F1) จากผลการทดลอง พบว�า ตำรับท่ี 4 การใส�หินปูนฝุ3นอัตรา 1.8 ตัน/ไร� ร�วมกับการใส�ปุZยเคมี มี
การเจริญเติบโตดีท่ีสุด 75.02-92.20 ซม. ส�วนน้ำหนักของเมล็ด (กรัม/100 เมล็ด) และผลผลิต กก./ไร� พบว�า 
ตำรับการใส�หินปูนฝุ3นในอัตรา 1.2 ตัน/ไร� ร�วมกับปุZยเคมี มีน้ำหนักเมล็ดดีท่ีสุด 19.12-20.95 กรัม/100 เมล็ด 
และผลผลิตเฉลี่ย428 กก./ไร� ซ่ึงสูงกว�าทุกตำรับการทดลอง จึงเปeนอัตราท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดิน
ระแงะเพ่ือปลูกถ่ัวเหลือง 
 
คำสำคัญ : หินปูนฝุ3น ชุดดินระแงะ ถ่ัวเหลือง 

หลักการและเหตุผล 

 ชุดดินระแงะ มีลักษณะเนื้อดินเปeนดินเหนียว ดินปนมีสีเทาปนดำ มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ดินล�างมีสี
เทามีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง ดินล�างช�วงลึกกว�า 80 เซนติเมตร จะมีลักษณะเปeนดินเลนสีเทาปนเขียว มีสาร
กำมะถันปนอยู�มาก พบบริเวณท่ีลุ�มต่ำชายฝ�fงทะเลหรือพ้ืนท่ีพรุ มีการระบายน้ำเลวมาก มีค�าความเปeนกรด
เปeนด�างน อยกว�า 4.5 ดินนี้มีปฏิกิริยาดินเปeนกรดจัดมากความเปeนกรดท่ีรุนแรงนี้ เกิดจากการเติมออกซิเจน 
(oxidized) เข าไปในสารประกอบกำมะถัน ทำให เกิดเปeนกรดซัลฟjวริคเกิดข้ึนในชั้นดิน ดินเปรี้ยวจัดเปeนดินท่ีมี
ป�ญหาทางด านการเกษตร มีความสามารถในการให ผลผลิตต่ำ ด วยสภาพดินเปรี้ยวจัดเปeนพ้ืนท่ีลุ�มต่ำ และมี
เนื้อดินปeนดินเหนียว ส�วนใหญ�จึงใช ประโยชน	เพ่ือการทำนา หากต องการปลูกพืชผักพืชไร�หรือไม ผลจำเปeนต อง
มีการขุกยกร�อง ร�วมกับการจัดการดินอย�างเหมาะสม ศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงดำเนินการศึกษา
อัตราการใช หินปูนฝุ3นท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงชุดดินระแงะเพ่ือปลูกถ่ัวเหลืองข้ึน ซ่ึงถ่ัวเหลืองนับเปeนพืช
เศรษฐกิจท่ีสำคัญชนิดหนึ่งท่ีมีอายุสั้น จึงเหมาะสมท่ีจะปลูกในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดท่ีมีการขุดยกร�อง การศึกษา
อัตราการใช หินปูนฝุ3นท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะเพ่ือปลูกถ่ัวเหลืองจึงเปeนสิ่งจำเปeน เพ่ือเปeน
แนวทางในการปรับปรุงดิน ตลอดจนการแก ป�ญหาในการใช ประโยชน	ของชุดดินนี้เพ่ือเปeนแนวทางท่ีจะส�งเสริม
แก�เกษตรกรในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดต�อไป 
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อุปกรณ.และวิธีการ 

1. อุปกรณ. 
 1.1 เมล็ดพันธุ	ถ่ัวเหลือง สจ.4 
 1.2 ปุZยเคมี สูตร 12-24-12 
 1.3 หินปูนฝุ3น 
 1.4 สารเคมีปmองกันกำจัดศัตรูพืช 
 1.5 ไม ปmายแปลงทดลอง 
 1.6 อุปกรณ	อ่ืนๆ ท่ีจำเปeน 
2. วิธีการ 
 2.1 การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB (Randomized Complete Block) มี 5 
ตำรับ (Treatments) 4 ซ้ํา (Replication) ดังต�อไปนี้ 
  ตำรับท่ี 1 ไม�ใส�หินปูนฝุ3น ไม�ใส�ปุZยเคมี (L0F0) 
  ตำรับท่ี 2 ไม�ใส�หินปูนฝุ3น ใส�ปุZยเคมี (L0F1) 
  ตำรับท่ี 3 ใส�หินปูนฝุ3น 1.2 ตัน/ไร� ใส�ปุZยเคมี (L1F1) 
  ตำรับท่ี 4 ใส�หินปูนฝุ3น 1.8 ตัน/ไร� ใส�ปุZยเคมี (L2F1) 
  ตำรับท่ี 5 ใส�หินปูนฝุ3น 2.4 ตัน/ไร� ใส�ปุZยเคมี (L3F1) 
  อัตราหินปูนฝุ3นท่ีใช  
     L0 = หินปูนฝุ3น 0 ตัน/ไร� 
     L1 = หินปูนฝุ3น 1.2 ตัน/ไร� หรือเท�ากับครึ่งหนึ่งของความต องการปูนของดิน 
     L2 = หินปูนฝุ3น 1.8 ตัน/ไร� หรือเท�ากับเศษสามส�วนสี่ของความต องการปูนของดิน 
     L3 = หินปูนฝุ3น 2.4 ตัน/ไร� หรือเท�ากับความต องการปูนของดิน 
  การใส�ปุZยเคมี 
     F0 = ไม�ใส�ปุZยเคมี 
     F1 = ปุZยเคมีอัตรา 4.5 ก.ก.N/ไร,� 9 ก.ก. P2O5/ไร,� 4.5 ก.ก.K2O/ไร� 
 2.2 การเตรียมดิน พ�นยาปราบวัชพืช และท้ิงไว  15 วัน จึงไถพรวนดินตากท้ิงไว  15 วัน แบ�งแปลง
ย�อยขนาด 3x5 เมตร จำนวน 20 แปลงใส�หินปูนฝุ3น ในแต�ละแปลงย�อยตามอัตราท่ีกำหนด คลุกเคล ากับดินท้ิง
ไว  15วัน ใส�หินปูนฝุ3นในป6แรกเท�านั้น ป6ต�อไปไม�มีการใส�หินปูนฝุ3น 
 2.3 วิธีปลูก ถ่ัวเหลืองพันธุ	 สจ.4 คลุกเคล าด วยเชื้อไรโซเบ่ียม ระยะปลูก 50X20 ซม. หลุมละ 5 
เมล็ด 
 2.4 การใส�ปุZย อัตรา 4.5-9-4.5 ก.ก./ไร� โดยแบ�งใส� 2 ครั้ง เท�ากัน  ใส�ปุZย ครั้งท่ี 1 เม่ือถ่ัวเหลืองอายุ
ได  15 วัน และใส�ปุZย ครั้งท่ี 2 เม่ือถ่ัวเหลืองอายุได  30 วัน 
 2.5 การปmองกันกำ จัดแมลงและโรคพืช ใส�ฟูราดาน อัตรา 4 ก.ก./ไร� วันปลูกและเม่ืออายุได  30 วัน 
ฉีดยาปmองกันและกำจัดแมลงทุก 7 วัน 
 2.6 การเก็บเก่ียว เม่ือถ่ัวเหลืองครบอายุการเก็บเก่ียว (ประมาณ 84-97 วัน) ทำการเก็บเก่ียวถ่ัว
เหลืองในพ้ืนท่ี 8 ตารางเมตร แล วนำไปชั่งน้ำหนัก 
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ผลการศึกษาและวิจารณ. 

 จากการศึกษาอัตราการใช หินปูนฝุ3นท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะเพ่ือปลูกถ่ัวเหลือง 
พบว�า การเจริญเติบโต ท้ัง 3 ป6 ในตำรับตรวจสอบมีการเจริญเติบโตด านความสูงต่ำมาก 40-54 ซม. ซ่ึง
แตกต�างจากตำรับท่ี 4 ท่ีมีการใส�หินปูนฝุ3น 1.8 ตัน/ไร� ร�วมกับการใส�ปุZยเคมี มีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด 75.02-
92.20 ซม. ซ่ึงสูงทุกกว�าตำรับทดลองอ่ืนๆ 
 น้ำหนักเมล็ด พบว�า ท้ัง 3 ป6 ตำรับตรวจสอบมีน้ำหนักเมล็ดต่ำท่ีสุด 14.42 – 16.55 กรัม/100 เมล็ด 
ซ่ึงแตกต�างจากตำรับท่ี 3 การใส�หินปูนฝุ3นอัตรา 1.2 ตัน/ไร� ร�วมกับการใส�ปุZยเคมี มีน้ำหนักเมล็ดดีท่ีสุด 
19.12–20.95 กรัม/100 เมล็ด ซ่ึงสูงกว�าทุกตำรับทดลองอ่ืนๆ 
 ผลผลิต เม่ือพิจารณาผลผลิตของตำรับตรวจสอบในแต�ละป6 พบว�า ให ผลผลิตน อยกว�าตำรับอ่ืนๆ 
อย�างชัดเจน โดยในป6ท่ี 1 ได ผลผลิต 108.75 กก./ไร� ป6ท่ี 2 ได ผลผลิตเฉลี่ย 160 กก./ไร� ป6ท่ี 3 ได ผลผลิต 140 
กก./ไร� ซ่ึงแตกต�างกับตำรับใส�หินปูนฝุ3น 1.2 ตัน/ไร� ร�วมกับการใส�ปุZยเคมี ให ผลผลิตเฉลี่ยในป6ท่ี 1, 2 และ 3 
เปeน 379, 450 และ 425 กก./ไร� ตามลำดับ การใส�ปูนและใส�ปุZยสามารถเพ่ิมผลผลิตของถ่ัวเหลืองได เปeนอย�าง
ดีแตกต�างกับตำรับตรวจสอบอย�างเห็นได ชัดในป6ท่ี 1 ป6ท่ี 2 และป6ท่ี 3 จากการทดลองท้ัง 3 ป6 พบว�า การใส�
หินปูนฝุ3นอัตรา 1.2 ตัน/ไร� ร�วมกับปุZยเคมีสามารถเพ่ิมผลผลิตของถ่ัวเหลืองได ดีมาก และการใส�หินปูนฝุ3น
อัตรา 1.8 ตัน/ไร� หรือ 2.4 ตัน/ไร� จะให ผลผลิตไม�แตกต�างกันแต�ประการใด (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงการเจริญเติบโต น้ำหนักเมล็ด และผลผลิตของถ่ัวเหลืองท่ีปลูกในชุดดินระแงะ  

ตำรับ 
ความสูงเฉลี่ย (ซม.) น้ำหนัก 100 เมล็ด (กรัม) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร�) 

2528 2529 2530 2528 2529 2530 2528 2529 2530 
L0F0 52.45b 54.05b 40.00d 16.55 16.45b 14.42c 108.75c 160c 140d 
L0F1 54.07c 54.21b 45.35c 18.62 18.40ab 17.43b 142.14c 220c 190cd 
L1F1 69.67b 90.29a 80.78a 20.27 20.95a 19.12a 379.00a 450a 425a 
L2F1 75.02a 92.20a 78.82a 20.00 19.60a 18.22b 385.64a 370b 335b 
L3F1 67.20ab 80.49ab 72.03b 20.97 19.55a 18.15b 334.27a 320b 290b 

F-test * * * * * ns * * * 
CV% 8.67 19.45 2.75 14.11 6.88 26.32 40.09 11.89 12.74 

          

หมายเหตุ   ns = ไม�แตกต�างกันทางสถิติ  
           * = แตกต�างกันทางสถิติท่ีระดับ 95% 
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สรุป 

 จากการศึกษาอัตราการใช หินปูนฝุ3นท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงดินชุดดินระแงะเพ่ือปลูกถ่ัว
เหลือง ซ่ึงดำเนินการทดลองในพ้ืนท่ีแปลงทดลองศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส ผลการทดลอง 
พบว�า ตำรับท่ีมีการใส�หินปูนฝุ3นในอัตรา 1.8 ตัน/ไร� ร�วมกับปุZยเคมีเพ่ือปรับปรุงดินชุดดินระแงะเพ่ือปลูกถ่ัว
เหลือง ส�งผลให ถ่ัวเหลืองมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดเฉลี่ย 82.0 ซม. ส�วนน้ำหนักของเมล็ด (กรัม/100 เมล็ด) และ
ผลผลิต กก./ไร� พบว�า ตำรับการใส�หินปูนฝุ3นในอัตรา 1.2 ตัน/ไร� ร�วมกับปุZยเคมี มีน้ำหนักของเมล็ดสูงสุดเฉลี่ย 
22 กรัม/100 เมล็ด และผลผลิตเฉลี่ย 428.0 กก./ไร� ซ่ึงสูงกว�าทุกตำรับการทดลอง จึงเปeนอัตราท่ีเหมาะสมใน
การปรับปรุงดินชุดดินระแงะเพ่ือปลูกถ่ัวเหลือง 

 


