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บทคัดย�อ 

 การศึกษาการจัดการดินอินทรีย!เพ่ือปลูกปาล!มสาคู ดำเนินการทดลองในป2 พ.ศ. 2541 – 2544 ใน
พ้ืนท่ีศูนย!ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวางแผนแบบ 3 x3 
factorial in RCBD 3 ซ้ำ ปJจจัยท่ี 1 อัตราการใสKหินปูนฝุMน มี 3 ระดับ คือ 1) ไมKใสKหินปูนฝุMน 2) ใสKหินปูนฝุMน
ครึ่งอัตรา 3) ใสKหินปูนฝุMนเต็มอัตรา ปJจจัยท่ี 2 คือ อัตราการใสKปุPยเคมี คือ มี 3 อัตรา คือ 1) ไมKใสKปุPย 2) ใสK
ปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 3) ใสKหินฟอสเฟต 2 กก./ตSน/ป2 ทำการเก็บตัวอยKางดินกKอนและ
หลังการทดลองท่ีระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร วิเคราะห!สมบัติทางเคมีของดิน จากผลการทดลอง พบวKา 
ผลการวิเคราะห!ดินแปลงปาล!มสาคูความเปVนกรดเปVนดKาง อยูKในชKวง 4.1 - 4.5 สKวนการเจริญเติบโตโดยการใชS
หินปูนฝุMนอัตรา ½ ของความตSองการปูนของดินรKวมกับการใชSปุPยเคมี และหินฟอสเฟตสามารถเพ่ิมการ
เจริญเติบโตดSานความสูง จำนวนใบ เสSนรอบวง และจำนวนหนKอตKอตนไดSดี กวKาตำรับท่ีไมKใสKหินปูนฝุMนและ
ปุPยเคมีโดยการเจริญเติบโตทางดSานความสูงสูงสุด เทKากับ 263.88 ซม. การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนทางใบ
สูงสุด เทKากับ 33.83 ทางใบ/กอ การเจริญเติบโตทางดSานเสSนรอบวงสูงสุด เทKากับ 84.65 ซม. และการ
เจริญเติบโตทางดSานหนKอตKอตSนสูงสุด เทKากับ 5.48 หนKอ/ตSน 
 
 
คำสำคัญ : ดินอินทรีย! ปาล!มสาคู 

 
หลักการและเหตุผล 

 ดินอินทรีย! เปVนดินท่ีมีวัสดุอินทรีย!หรือมีเศษซากพืชทับถมกันปริมาณมากและเปVนชั้นหนา มากกวKา 
40 เซนติเมตรจากผิวดิน พบในพ้ืนท่ีลุKมน้ำทKวมขังหรือมีน้ำขังนานเกือบตลอดป2 และมักพบชั้นดินเลนของ
ตะกอนน้ำทะเลท่ีมีองค!ประกอบของกำมะถันอยูKสูง (ไพไรต!) ซ่ึงเม่ือชั้นดินนี้แหSงจะแปรสภาพเปVนดินเปรี้ยวจัด 
ลักษณะทางกายภาพ จะมีชั้นดินอินทรีย!ท่ีมีความหนาประมาณ 40 -300 เซนติเมตร เนื้อดินสKวนใหญKประกอบ
ไปดSวยซากพืชสลายตัว ผุผังยังไมKหมด ซ่ึงจะมีเสSนใยหนามากกวKา 75 เปอร!เซ็นต! ของเนื้อดิน โดยปริมาตร
ความหนาแนKนรวมประมาณ0.1-0.3 กรัม/ลูกบาศก!เซนติเมตร ซ่ึงถือวKามีความพรุนสูงมาก นอกจากนี้ยังพบวKา 
มีเศษซากพืชขนาดใหญKโตกวKา 4 เซนติเมตร เปVนองค!ประกอบประมาณ 42-67 เปอร!เซ็นต! ซ่ึงจะพบมากในชั้น
ดินลKาง สำหรับดินบน เศษซากพืชสKวนใหญKจะมีขนาดเล็กกวKา 5 มิลลิเมตร เนื่องจากองค!ประกอบของดิน
อินทรีย!สKวนใหญKเปVนอินทรีย!สาร จึงมีความสามารถในการอุSมน้ำสูง ยิ่งสลายตัวดีเทKาไหรKก็จะมีสามารถในการ
อุSมสูงมากเทKานั้น แตKเม่ือดินเหลKานี้แหSงถูกเผาไหมSหรือถูกความรSอนจะแปรสภาพเปVนกSอนแข็งหรือถKาน ทำใหS
ไมKสามารถอุSมน้ำไวSไดSเลย ถึงแมSจะทำใหSดินเป2ยกอีกก็ตาม (จำเปVน, 2550) 
 ปาล!มสาคู (Sago) มีถ่ินกำเนิดในเขตรSอนชื้นทางตะวันออกของมาเลเซียนิวกินีและเอเซียตะวันออก
เฉียงใตSเจริญเติบโตข้ึนตามธรรมชาติสKวนใหญKมีกระจายเปVนหยKอมๆในบริเวณท่ีราบลุKมนํ้าทKวมขังและแหSงขอด
ในฤดูแลSงตามริมลำคลองลำหSวยและหนองน้ำโดยท่ัวไปนอกจากนี้ยังพบวKามีกระจายเพียงเล็กนSอยในบริเวณ
พ้ืนท่ีลุKมใกลSชายหาดและพ้ืนท่ีลุKมใกลSภูเขาเจริญเติบโตไดSดีในดินรKวนดินเหนียวและดินพีช (peat) นอกจากนี้



ปาล!มสาคูยังมีลักษณะพิเศษคือเปVนพืชท่ีทนทานตKอความเปVนกรดสูงซ่ึงพบมากในพ้ืนท่ีภาคใตSโดยท่ัวไป
โดยเฉพาะอยKางยิ่งในพ้ืนท่ีภาคใตSตอนลKางแถบจังหวัดนราธิวาสของประเทศไทยซ่ึงเปVนพืชท่ีนKาจะมีความ
เหมาะสมอยKางยิ่งท่ีจะนำไปปลูกเชิงเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีพรุท่ีรกรSางและเสื่อมโทรมซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีเปVนพรุเหลKานี้เปVน
ทรัพยากรดินท่ีมีขSอจำกัดในทางกายภาพคKอนขSางสูงมีศักยภาพในการใชSประโยชน!ต่ำมากโดยเฉพาะในการ
เพาะปลูกและใหSผลตอบแทนจากการใชSท่ีดินต่ำมีปJญหาและอุปสรรคซ่ึงจะตSองลงทุนปรับปรุงแกSไขมาก (ชวลิต
, 2529) ศูนย!ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงไดSดำเนินการศึกษาการจัดการดินอินทรีย!เพ่ือปลูกปาล!มสาคู เพ่ือ
ศึกษาอัตราหินปูนฝุMนและอัตราความตSองการหินปูนฝุMนของปาล!มสาคูท่ีเหมาะสมในชุดดินนราธิวาส และศึกษา
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดิน 

 
  

อุปกรณ�และวิธีการ 
1. อุปกรณ� 

1.1 หินปูนฝุMน 
1.2 อุปกรณ!เก็บตัวอยKางดิน 
1.3 ตSนพันธุ!ปาล!มสาคู 
1.4 ปุPยเคมีสูตร 15-15-15 
1.5 หินฟอสเฟต 

2. วิธีการ 
 2.1 วางแผนการทดลองแบบ 2x3 Factorial in RCBD โดยปJจจัยท่ี 1 คือ การใสKปูน มี 3 ระดับคือ 1) 
ไมKใสKหินปูนฝุMน 2) ใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหนึ่งของความตSองการปูนของดิน 3) ใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับความ
ตSองการปูนของดิน ปJจจัยท่ี 2 การใสKปุPยมี มี 3 แบบคือ 1) ไมKใสKปุPย 2) ใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุ
พืช/ตSน/ป2 3) ใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 
  ตำรับท่ี 1  ไมKใสKหินปูนฝุMน + F0 
  ตำรับท่ี 2 ไมKใสKหินปูนฝุMน + F1 
  ตำรับท่ี 3 ไมKใสKหินปูนฝุMน + R 
  ตำรับท่ี 4 ใสKหินปูนฝุMน ½ ของความตSองการปูนของดิน + F0 
  ตำรับท่ี 5 ใสKหินปูนฝุMน ½ ของความตSองการปูนของดิน + F1 
  ตำรับท่ี 6 ใสKหินปูนฝุMน ½ ของความตSองการปูนของดิน + R 
  ตำรับท่ี 7 ใสKปูนเทKากับความตSองการปูนของดิน + F0 
   ตำรับท่ี 8 ใสKปูนเทKากับความตSองการปูนของดิน + F1   
  ตำรับท่ี 9 ใสKปูนเทKากับความตSองการปูนของดิน + R 
 หมายเหตุ 
  F0 ไมKใสKปุPย 
  F1 ใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2    
  R  ใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 
 
 
 



 2.2 การเตรียมแปลงปลูกและดูแลรักษา 
  เลือกพ้ืนท่ีทำการเกษตร 12 ไรK กำจัดวัชพืชทำคันดินเพ่ือแบKงแปลง เตรียมหลุมปลูกขนาด 
30x30x30 ซม. ใสKปJจจัยตามกรรมวิธีการทดลอง แลSวปลูกปาล!มสาคูขนาดลำตSนสูง 50 ซม. แลSวมีการดูแล
รักษากำจัดวัชพืชใสKปุPยตามกรรมวิธีการทดลอง การเพาะปลูก 
 2.3 การเก็บขSอมูล-สถิติ 
  1) การเก็บขSอมูล-สถิติ 
  2) เก็บขSอมูลดSานการเจริญเติบโตโดยวัดความสูงของตSน นับจำนวนใบ วัดเสSนผKานศูนย!กลาง
ของลำตSน นับจำนวนหนKอ ทุก 6 เดือน 
  3) เก็บตัวอยKางดินวิเคราะห! pH, OM, P, K, Ca, Mg, Fe, Al 
  4) นำขSอมูลท่ีไดSไปวิเคราะห!ทางสถิติและเขียนรายงาน 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ� 
 จาการทดลอง พบวKา ผลการวิเคราะห!ดินแปลงปาล!มสาคูความเปVนกรดเปVนดKาง ในป2 2543 และ 
2544 อยูKในชKวง 4.1 -4.5 คKาอินทรียวัตถุ ในป2 2543 อยูKในชKวง 11.2 – 56.44 ในป2 2544 อยูKในชKวง 21.63 – 
60.26 คKาฟอสฟอรัสท่ีเปVนประโยชน! ในป2 2543 อยูKในชKวง 16 -72.75 ในป2 2544 อยูKในชKวง 11 – 980.75 คKา
แมกนีเซียม ในป2 2543 อยูKในชKวง 0.79 - 4.19 ในป2 2544 อยูKในชKวง 0.90 – 60.19 คKาโพแทสเซียม ในป2 
2543 อยูKในชKวง 13.5 ในป2 2544 อยูKในชKวง 10 – 405 คKาแคลเซียม ในป2 2543 อยูKในชKวง 1.1 -5.8 ในป2 
2544 อยูKในชKวง 2.82 – 7.91 คKาเหล็ก ในป2 2543 อยูKในชKาง 234.2 – 370.5 ในป2 2544 อยูKในชKวง 228.25 – 
393.25  คKาอะลูมิเนียม ในป2 2543 อยูKในชKวง 2.61 – 5.16 ในป2 2544 อยูKในชKวง 2.14 – 44  (ตารางท่ี 1 
และตารางท่ี 2 ) 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห!ดินคKา  pH, OM, P, K แปลงปาล!มสาคู 

ตำรับการทดลอง 
pH 

1:1 H2O 
OM (%) 

P 
(ppm) 

K 
(meg/100 g) 

การใสKหินปูนฝุMน การใสKปุPย 2543 2544 2543 2544 2543 2544 2543 2544 

ไมKใสKหินปูนฝุMน 
F0 4.5 4.4 56.44 60.26 18.25 11.00 46.0 405.0 
F1 4.2 4.3 41.84 43.66 35.25 26.75 56.0 54.0 
R 4.5 4.3 43.70 51.10 28.50 17.75 43.5 39.5 

ใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหน่ึงของ
ความตSองการปูนของดิน 

F0 4.4 4.5 42.70 46.22 23.25 32.50 43.5 39.0 
F1 4.1 4.2 36.41 35.11 16.00 980.75 36.5 27.5 
R 4.2 4.5 40.32 47.48 24.50 10.75 40.0 40.5 

ใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับความ
ตSองการปูนของดิน 

F0 4.2 4.5 11.20 24.13 27.25 16.75 13.5 10.0 
F1 4.5 4.6 23.96 21.63 72.75 48.50 107.0 52.0 
R 4.3 4.1 27.87 31.00 53.50 34.50 28.5 14.0 

 

 

 



 ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห!ดินคKา  Ca, Mg, Fe, Al แปลงปาล!มสาคู 

 

จากการพิจารณาทางดSานการเจริญเติบโต 
     จาการศึกษาการจัดการดินอินทรีย!เพ่ือปลูกปาล!มสาคู ท่ีความตSองการปูนของดินมี 3 อัตรา คือไมKใสKหินปูน
ฝุMนใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหนึ่งของความตSองการปูนของดิน และใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับความตSองการปูนของ
ดินพบวKา  
 1. การเจริญเติบโตทางดSานความสูง ในป2 พ.ศ. 2541 ท่ีไมKมีการใสKหินปูนฝุMน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสK
หินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีความสูงสูงสุด เทKากับ 79.33 ซม. รองลงคือตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-
15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยมีความสูงเทKากับ 70.47 และ 67.23 ซม. ตามลำดับ 
การเจริญเติบโตทางดSานความสูงท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหนึ่งของความตSองการปูนของดิน พบวKา ตำรับท่ีไมKมี
การใสKปุPยมีความสูงสูงสุด เทKากับ 72.8 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และ
ตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีความสูงเทKากับ 67.63 และ 67.4 ซม. 
ตามลำดับการเจริญเติบโตทางดSานความสูงท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับความตSองการปูนของดิน พบวKา ตำรับท่ี
มีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีความสูงสูงสุด เทKากับ 43.03 ซม.รองลงมาคือ ตำรับท่ี
มีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย มีความสูงเทKากับ 66.33 และ 65.83 ซม. 
ตามลำดับ 
 การเจริญเติบโตทางดSานความสูง ในป2 พ.ศ. 2542 ท่ีไมKมีการใสKหินปูนฝุMน พบวKาตำรับท่ีมีการใสK
ปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีความสูงสูงสุด เทKากับ 106.45 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีมีการ
ใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยมีความสูง เทKากับ 94.58 และ 69.98 ซม. 
ตามลำดับ การเจริญเติบโตทางดSานความสูงท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหนึ่งของความตSองการปูนของดิน พบวKา 
ตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีความสูงสูงสุด เทKากับ 111.13 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีมีการ
ใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยเทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีความสูง
เทKากับ 72.8 และ 67.4 ซม. ตามลำดับการเจริญเติบโตทางดSานความสูงท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับความ
ตSองการปูนของดิน พบวKา ตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย มีความสูงสูงสุดเทKากับ 104.15 ซม.รองลงมาคือ ตำรับท่ีมีการ
ใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2และตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีความสูง
เทKากับ 96.98 และ 96.3 ซม. ตามลำดับ 

ตำรับการทดลอง 
Ca 

(meg/100 g) 
Mg 

(meg/100 g) 
Fe 

(ppm) 
Al 

(ppm) 
การใสKหินปูนฝุMน การใสKปุPย 2543 2544 2543 2544 2543 2544 2543 2544 

ไมKใสKหินปูนฝุMน 
F0 4.48 3.41 278.0 372.5 4.19 2.93 4.69 5.01 
F1 4.26 3.51 287.2 367.5 2.99 3.17 4.93 4.59 
R 3.33 2.82 316.5 393.2 2.40 2.61 4.22 4.69 

ใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหน่ึงของ
ความตSองการปูนของดิน 

F0 5.86 7.44 375.5 299 2.66 2.35 3.58 2.32 
F1 3.69 5.05 340.0 228.2 1.76 2.30 5.16 5.01 
R 3.83 6.52 316.0 360.2 2.93 6.19 4.31 3.46 

ใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับความ
ตSองการปูนของดิน 

F0 1.10 3.95 234.2 302.5 1.09 1.25 4.33 4.65 
F1 4.90 7.97 291.7 310.2 0.90 107.0 2.61 2.14 

R 
4.27 5.43 317.2 309.5 2.25 28.5 3.07 44.0

0 



 การเจริญเติบโตทางดSานความสูง ในป2 พ.ศ. 2543 ท่ีไมKมีการใสKหินปูนฝุMน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสK
ปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีความสูงสูงสุด เทKากับ 196.05 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีมีการ
ใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยมีความสูงเทKากับ 185.23 และ 116.45 ซม. 
ตามลำดับ การเจริญเติบโตทางดSานความสูงท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหนึ่งของความตSองการปูนของดิน พบวKา 
ตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีความสูงสูงสุด เทKากับ 211.23 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีมีการ
ใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยมีความสูงเทKากับ 195.05 และ 
128.73 ซม. ตามลำดับการเจริญเติบโตทางดSานความสูงท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับความตSองการปูนของดิน 
พบวKา ตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีความสูงสูงสุด เทKากับ 181.45 ซม. รองลงมาคือตำรับ
ท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย มีความสูงเทKากับ 179.48 
และ 164.3 ซม. ตามลำดับ 
 การเจริญเติบโตทางดSานความสูง ในป2 พ.ศ. 2544 ท่ีไมKมีการใสKหินปูนฝุMน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสK
ปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีความสูงสูงสุด เทKากับ 231.48 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีมีการ
ใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย มีความสูงเทKากับ 201.65 และ 119.45 ซม. 
ตามลำดับ การเจริญเติบโตทางดSานความสูงท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหนึ่งของความตSองการปูนของดิน พบวKา 
ตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีความสูงสูงสุด เทKากับ 263.88 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีมีการ
ใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยมีความสูงเทKากับ 249.38 และ 
164.63 ซม. ตามลำดับการเจริญเติบโตทางดSานความสูงท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับความตSองการปูนของดิน 
พบวKา ตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีความสูงสูงสุด เทKากับ 197.3 ซม. 
รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย มีความสูงเทKากับ 
194.23 และ 170.98 ซม. ตามลำดับ (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3 แสดงการเจริญเติบโตทางดSานความสูง ป2พ.ศ. 2541-2544 
 

 
 
 

ตำรับการทดลอง ความสูง ซม. (ป2) 

การใสKหินปูนฝุMน การใสKปุPย 2541 2542 2543 2544 

ไมKใสKหินปูนฝุMน 

F0 67.23 69.98 116.45 119.45 

F1 70.47 106.45 196.05 231.48 

R 79.33 94.58 185.23 201.65 

ใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหน่ึงของ
ความตSองการปูนของดิน 

F0 72.8 91.48 128.73 164.63 

F1 67.4 91.98 195.05 249.38 

R 67.63 111.13 211.23 263.88 

ใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับความ
ตSองการปูนของดิน 

F0 66.33 104.15 164.3 170.98 

F1 73.03 96.98 179.48 197.3 

R 65.83 96.3 181.45 194.23 



 2. การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนทางใบในป2 พ.ศ. 2541 ท่ีไมKมีการใสKหินปูนฝุMน พบวKา ตำรับท่ีไมKมี
การใสKปุPยมีจำนวนทางใบ มีจำนวนทางใบสูงสุด เทKากับ เทKากับ 8 ทางใบ/กอ รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสK
ปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืชและตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีจำนวนทางใบ
สูงสุด เทKากับ 6.57 และ 6.07 ทางใบ/กอ ตามลำดับ การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนทางใบท่ีใสKหินปูนฝุMน
อัตรา 2 กก./ตSน/ป2 7.63 ทางใบ/กอ รองลงคือตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยและตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 
เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2มีจำนวนทางใบเทKากับ 7.23 ทางใบ/กอ ตามลำดับการเจริญเติบโตทางดSานจำนวนทาง
ใบท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับความตSองการปูนของดิน พบวKา ตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย มีจำนวนทางใบสูงสุด 
เทKากับ 7.4 ทางใบ/กอรองลงมาคือ ตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีมีการใสK
ปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2มีจำนวนทางใบเทKากับ 6.6 และ 6.4 ทางใบ/กอ ตามลำดับ 
 การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนทางใบ ในป2 พ.ศ. 2542 ท่ีไมKมีการใสKหินปูนฝุMน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสK
ปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีจำนวนทางใบสูงสุด เทKากับ 10.63 ทางใบ/กอ รองลงมาคือ
ตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยมีจำนวนทางใบเทKากับ 9.38 และ 
9.3ทางใบ/กอ ตามลำดับ การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนทางใบท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหนึ่งของความ
ตSองการปูนของดิน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีจำนวนทางใบสูงสุด เทKากับ 20.20 
ทางใบ/กอ รองลงมาคือตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยและตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 
มีจำนวนทางใบเทKากับ 72.8 และ 67.4 ซม. ตามลำดับการเจริญเติบโตทางดSานจำนวนทางใบท่ีใสKหินปูนฝุMน
อัตราเทKากับความตSองการปูนของดิน พบวKา ตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย มีความสูงสูงสุดเทKากับ 104.15 ซม.
รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 และตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟต
อัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีจำนวนทางใบเทKากับ 11.65 และ 11.53 ทางใบ/กอ ตามลำดับ 
 การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนทางใบ ในป2 พ.ศ. 2543 ท่ีไมKมีการใสKหินปูนฝุMน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสK
ปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีจำนวนทางใบสูงสุด เทKากับ 33.83 ทางใบ/กอ รองลงมาคือ
ตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยมีจำนวนทางใบเทKากับ 21.95 และ 
11 ทางใบ/กอ ตามลำดับ การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนทางใบท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหนึ่งของความ
ตSองการปูนของดิน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีจำนวนทางใบสูงสุด เทKากับ 31.0
ทางใบ/กอ รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย
มีความสูงเทKากับ 27.8 และ 12.88 ทางใบ/กอ ตามลำดับการเจริญเติบโตทางดSานจำนวนทางใบท่ีใสKหินปูนฝุMน
อัตราเทKากับความตSองการปูนของดิน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มี
จำนวนทางใบสูงสุด เทKากับ 24.65 ทางใบ/กอ รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 
และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย มีความสูงเทKากับ 20.20 และ 16.48 ทางใบ/กอ ตามลำดับ 

 การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนทางใบ ในป2 พ.ศ. 2544 ท่ีไมKมีการใสKหินปูนฝุMน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสK
ปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีจำนวนทางใบสูงสุด เทKากับ 22.93 ทางใบ/กอ รองลงมาคือ 
ตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยมีจำนวนทางใบเทKากับ 10.73 และ 
9.5 ทางใบ/กอ ตามลำดับ การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนทางใบท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหนึ่งของความ
ตSองการปูนของดิน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีจำนวนทางใบสูงสุด 
เทKากับ 12.9 ทางใบ/กอ รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสK
ปุPยมีจำนวนทางใบเทKากับ 11.83 และ 11.3 ทางใบ/กอ ตามลำดับการเจริญเติบโตทางดSานจำนวนทางใบท่ีใสK
หินปูนฝุMนอัตราเทKากับความตSองการปูนของดิน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มี



จำนวนทางใบสูงสุด เทKากับ 11.05 ทางใบ/กอ รองลงมาคือ ตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุ
พืช/ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย มีจำนวนทางใบเทKากับ 11.03 และ 10.55 ทางใบ/กอ ตามลำดับ (ตาราง
ท่ี 4 ) 

ตารางท่ี 4 แสดงการเจริญเติบโตทางดSานจำนวนทางใบ ป2พ.ศ. 2541-2544 

ตำรับการทดลอง จำนวนทางใบ/กอ (ป2) 

การใสKหินปูนฝุMน การใสKปุPย 2541 2542 2543 2544 

ไมKใสKหินปูนฝุMน 
F0 8 9.3 11 9.5 

F1 6.57 10.63 33.83 11.55 
R 6.07 9.38 21.95 10.73 

ใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหน่ึงของ
ความตSองการปูนของดิน 

F0 7.23 10.05 12.88 11.3 

F1 7.23 9.4 27.8 12.9 
R 7.63 10.88 31.0 11.83 

 
ใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับความ

ตSองการปูนของดิน 

F0 7.4 11.53 16.48 10.55 

F1 6.4 11.65 24.65 11.03 
R 6.6 20.20 20.20 11.05 

  
 3. การเจริญเติบโตทางดSานเสSนรอบวง ในป2 พ.ศ. 2541 ท่ีไมKมีการใสKหินปูนฝุMน พบวKา ตำรับท่ีไมKมีการ
ใสKปุPย มีเสSนรอบวงสูงสุด เทKากับ 24.4 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/
ตSน/ป2และ ตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีเสSนรอบวง เทKากับ 22.93 และ 21.07 ซม. 
ตามลำดับ การเจริญเติบโตทางดSานเสSนรอบวง ท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหนึ่งของความตSองการปูนของดิน 
พบวKา ตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย มีเสSนรอบวงสูงสุด เทKากับ 22.67 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟต
อัตรา 2 กก./ตSน/ป2และตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีเสSนรอบวง เทKากับ 
20.73 และ 20.4 ซม. ตามลำดับการเจริญเติบโตทางดSานเสSนรอบวง ท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับความตSองการ
ปูนของดิน พบวKา ตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย มีเสSนรอบวงสูงสุดเทKากับ 21.53 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสK
ปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 และตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีเสSนรอบวง 
เทKากับ 21.23 และ 96.3 ซม. ตามลำดับ 
 การเจริญเติบโตทางดSานเสSนรอบวง ในป2 พ.ศ. 2542 ท่ีไมKมีการใสKหินปูนฝุMน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสK
ปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช มีเสSนรอบวงสูงสุด เทKากับ 38.55 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสKหิน
ฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยมีเสSนรอบวง เทKากับ 37.88 และ 28.3 ซม. ตามลำดับ 
การเจริญเติบโตทางดSานเสSนรอบวง ท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหนึ่งของความตSองการปูนของดิน พบวKา ตำรับท่ีมี
การใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีเสSนรอบวงสูงสุด เทKากับ 44.4 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย 
และตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2มีเสSนรอบวง เทKากับ 30.58 และ 16.3 ซม. 
ตามลำดับการเจริญเติบโตทางดSานเสSนรอบวง ท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับความตSองการปูนของดิน พบวKา 
ตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย มีเสSนรอบวง สูงสุด เทKากับ 43.15 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 
กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีเสSนรอบวง เทKากับ 40.95 และ 
34.7 ซม. ตามลำดับ 



 การเจริญเติบโตทางดSานเสSนรอบวง ในป2 พ.ศ. 2543 ท่ีไมKมีการใสKหินปูนฝุMน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสK
ปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช มีเสSนรอบวงสูงสุด เทKากับ 74.15 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสKหิน
ฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยมีเสSนรอบวง เทKากับ 63.45 และ 42.73 ซม. ตามลำดับ 
การเจริญเติบโตทางดSานเสSนรอบวง ท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหนึ่งของความตSองการปูนของดิน พบวKา ตำรับท่ีมี
การใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีเสSนรอบวงสูงสุด เทKากับ 78.45 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ี
มีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย มีเสSนรอบวง เทKากับ 66.13 และ 33.23 
ซม. ตามลำดับการเจริญเติบโตทางดSานเสSนรอบวง ท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับความตSองการปูนของดิน พบวKา 
ตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีเสSนรอบวง สูงสุด เทKากับ 59.23 ซม.รองลงมา
คือตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย มีเสSนรอบวง เทKากับ 57.28 และ 
48.65 ซม. ตามลำดับ 
 การเจริญเติบโตทางดSานเสSนรอบวง ในป2 พ.ศ. 2544 ท่ีไมKมีการใสKหินปูนฝุMน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสK
ปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีเสSนรอบวงสูงสุด เทKากับ 84.65 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีมีการ
ใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยมีเสSนรอบวงเทKากับ 56.63 และ 42.13 ซม. 
ตามลำดับ การเจริญเติบโตทางดSานเสSนรอบวงท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหนึ่งของความตSองการปูนของดิน พบวKา 
ตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีเสSนรอบวงสูงสุด เทKากับ 84.55 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีมี
การใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย มีเสSนรอบวง เทKากับ 84.48 
และ 46.95 ซม. ตามลำดับการเจริญเติบโตทางดSานเสSนรอบวงท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับความตSองการปูนของ
ดิน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีเสSนรอบวงสูงสุด เทKากับ 64.35 ซม.
รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย มีเสSนรอบวง เทKากับ 
61.03 และ 53.63 ซม. ตามลำดับ (ตารางท่ี 5 ) 

ตารางท่ี 5 แสดงการเจริญเติบโตทางดSานเสSนรอบวงป2พ.ศ. 2541-2544 

ตำรับการทดลอง เสSนรอบวง ซม. (ป2) 

การใสKหินปูนฝุMน การใสKปุPย 2541 2542 2543 2544 

ไมKใสKหินปูนฝุMน 
F0 24.4 28.3 42.73 42.13 
F1 22.93 38.55 47.15 84.65 
R 21.07 37.88 63.45 56.63 

ใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหน่ึงของ
ความตSองการปูนของดิน 

F0 22.67 30.58 33.23 46.95 
F1 20.4 16.3 78.45 84.48 
R 20.73 44.4 66.13 84.55 

ใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับความ
ตSองการปูนของดิน 

F0 21.53 21.53 48.65 53.63 
F1 21.23 21.23 59.23 64.35 
R 18.67 18.67 57.28 61.03 

 
  
 
 
 
 



 4. การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนหนKอ ในป2 พ.ศ. 2541 ท่ีไมKมีการใสKหินปูนฝุMน พบวKา ตำรับท่ีไมKมี
การใสKปุPย ตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 และตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 
2 กก./ตSน/ป2 มีจำนวนหนKอ เทKากับ 1 หนKอ/ตSน  การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนหนKอ ท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตรา
ครึ่งหนึ่งของความตSองการปูนของดิน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีจำนวนหนKอ
สูงสุด เทKากับ 2 หนKอ/ตSน รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีจำนวน
หนKอ 1 หนKอ/ตSน และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย ไมKมีจำนวนหนKอ/ตSน การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนหนKอ ในป2 
พ.ศ. 2541 ท่ีไมKมีการใสKหินปูนฝุMน พบวKา ตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย ตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับ
อายุพืช/ตSน/ป2และตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีจำนวนหนKอ เทKากับ 1 หนKอ/ตSน 
 การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนหนKอ ในป2 พ.ศ. 2542 ท่ีไมKมีการใสKหินปูนฝุMน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสK
ปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช มีจำนวนหนKอสูงสุด เทKากับ 1.2 หนKอ/ตSน รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสK
หินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยมีจำนวนหนKอ เทKากับ 1 หนKอ/ตSน การเจริญเติบโต
ทางดSานจำนวนหนKอ ท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหนึ่งของความตSองการปูนของดิน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมี
สูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2มีจำนวนหนKอสูงสุด เทKากับ 1.17 หนKอ/ตSน รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสK
หินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย มีจำนวนหนKอ เทKากับ 1.5 และ 1 หนKอ/ตSน 
ตามลำดับการเจริญเติบโตทางดSานจำนวนหนKอ ท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับความตSองการปูนของดิน พบวKา 
ตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีจำนวนหนKอสูงสุด เทKากับ 1.38 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีไมKมี
การใสKปุPย และตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีจำนวนหนKอ เทKากับ 1.25 และ 
1.15 ซม. ตามลำดับ 
 การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนหนKอ ในป2 พ.ศ. 2543 ท่ีไมKมีการใสKหินปูนฝุMน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสK
ปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีจำนวนหนKอสูงสุด เทKากับ 3.58 หนKอ/ตSน รองลงมาคือตำรับท่ีมี
การใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยมีจำนวนหนKอ เทKากับ 1.9 และ 1หนKอ/ตSน 
ตามลำดับ การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนหนKอ ท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหนึ่งของความตSองการปูนของดิน 
พบวKา ตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPย /ป2 มีจำนวนหนKอ สูงสุด เทKากับ 78.45 ซม. รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมี
สูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 และตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีจำนวนหนKอ 
เทKากับ 3.03 และ 2.98 หนKอ/ตSน ตามลำดับการเจริญเติบโตทางดSานจำนวนหนKอ ท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับ
ความตSองการปูนของดิน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีจำนวนหนKอ
สูงสุด เทKากับ 3.37 หนKอ/ตSน รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการ
ใสKปุPย มีจำนวนหนKอ เทKากับ 2.75 และ 1.63 หนKอ/ตSน ตามลำดับ 
 การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนหนKอ ในป2 พ.ศ. 2544 ท่ีไมKมีการใสKหินปูนฝุMน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสK
ปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีจำนวนหนKอสูงสุด เทKากับ 5.48 หนKอ/ตSน รองลงมาคือตำรับท่ีมี
การใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยมีจำนวนหนKอ เทKากับ 3.65 และ 1 หนKอ/ตSน 
ตามลำดับ การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนหนKอ ท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหนึ่งของความตSองการปูนของดิน 
พบวKา ตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 มีจำนวนหนKอสูงสุด เทKากับ 4.73 หนKอ/ตSน รองลงมา
คือตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการใสKปุPยมีจำนวนหนKอ 
เทKากับ 4.55 และ 3.3 หนKอ/ตSน ตามลำดับการเจริญเติบโตทางดSานจำนวนหนKอ ท่ีใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับ
ความตSองการปูนของดิน พบวKา ตำรับท่ีมีการใสKปุPยเคมีสูตร 15-15-15 เทKากับอายุพืช/ตSน/ป2 มีจำนวนหนKอ
สูงสุด เทKากับ 5.37 หนKอ/ตSน รองลงมาคือตำรับท่ีมีการใสKหินฟอสเฟตอัตรา 2 กก./ตSน/ป2 และตำรับท่ีไมKมีการ
ใสKปุPย มีจำนวนหนKอ เทKากับ 2.75 และ 2.73 หนKอ/ตSน ตามลำดับ (ตารางท่ี 6 ) 



ตารางท่ี 6 แสดงการเจริญเติบโตทางดSานจำนวนหนKอตKอตSนป2พ.ศ. 2541-2544 

ตำรับการทดลอง จำนวนหนKอ/ตSน 

การใสKหินปูนฝุMน การใสKปุPย 2541 2542 2543 2544 

ไมKใสKหินปูนฝุMน 
F0 1 1 1 1 

F1 1 1.2 3.58 5.48 

R 1 1 1.9 3.65 

ใสKหินปูนฝุMนอัตราครึ่งหนึ่ง
ของความตSองการปูนของดิน 

F0 - 1 3.5 3.3 

F1 1 1.7 3.03 4.55 

R 2 1.5 2.98 4.73 

ใสKหินปูนฝุMนอัตราเทKากับ
ความตSองการปูนของดิน 

F0 1 1.25 1.63 2.73 

F1 1 1.15 3.37 5.37 

R 1 1.38 2.75 2.75 

 
สรุป 

 จากการศึกษาการจัดการดินอินทรีย!เพ่ือปลูกปาล!มสาคู พบวKา ผลการวิเคราะห!ดินแปลงปาล!มสาคู
ความเปVนกรดเปVนดKาง อยูKในชKวง 4.1 - 4.5 สKวนการเจริญเติบโตโดยการใชSหินปูนฝุMนอัตรา ½ ของความ
ตSองการปูนของดินรKวมกับการใชSปุPยเคมี และหินฟอสเฟตสามารถเพ่ิมการเจริญเติบโตดSานความสูง จำนวนใบ 
เสSนรอบวง และจำนวนหนKอตKอตนไดSดี กวKาตำรับท่ีไมKใสKหินปูนฝุMนและปุPยเคมีโดยการเจริญเติบโตทางดSาน
ความสูงสูงสุด เทKากับ 263.88 ซม. การเจริญเติบโตทางดSานจำนวนทางใบสูงสุด เทKากับ 33.83 ทางใบ/กอ 
การเจริญเติบโตทางดSานเสSนรอบวงสูงสุด เทKากับ 84.65 ซม. และการเจริญเติบโตทางดSานหนKอตKอตSนสูงสุด 
เทKากับ 5.48 หนKอ/ตSน 
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