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บทคัดย+อ 
 การศึกษาการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดโดยใช2หินปูนฝุ4น ปุ5ยเคมี และปุ5ยอินทรีย�เพ่ือปลูกข2าว ดำเนินการ
ในป7 พ.ศ. 2547-2553 ในพ้ืนท่ีศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design มี 12 ตำรับการทดลอง 
ตำรับละ 4 ซ้ำ คือ ตำรับท่ี 1 ไมVใสVปูน ไมVใสVปุ5ย  ตำรับท่ี 2 ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ ของความต2องการปูนของดิน 
ตำรับท่ี 3 ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ ของความต2องการปูนของดินรVวมกับการใสVปุ5ยเคมีเทVากับอัตราท่ีกำหนด ตำรับ
ท่ี 4 ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ ของความต2องการปูนของดินรVวมกับการใช2ปุ5ยพืชสด ตำรับท่ี 5 ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ 
ของความต2องการปูนของดินรVวมกับการใสVปุ5ยอินทรีย�น้ำ ตำรับท่ี 6 ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ ของความต2องการปูน
ของดินรVวมกับการใช2ปุ5ยพืชสดและการใสVปุ5ยอินทรีย�น้ำ ตำรับท่ี 7 ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ ของความต2องการปูน
ของดินรVวมกับการใสVปุ5ยเคมี ½ ของอัตราท่ีกำหนดและการใช2ปุ5ยพืชสด ตำรับท่ี 8 ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ ของ
ความต2องการปูนของดินรVวมกับการใสVปุ5ยเคมีเทVาอัตรากำหนดและการใช2ปุ5ยพืชสด ตำรับท่ี 9 ใสVหินปูนฝุ4น
อัตรา ½ ของความต2องการปูนของดินรVวมกับการใสVปุ5ยเคมี ½ ของอัตราท่ีกำหนดและการใสVปุ5ยอินทรีย�น้ำ 
ตำรับท่ี 10 ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ ของความต2องการปูนของดินรVวมกับการใสVปุ5ยเคมีเทVาอัตราท่ีกำหนดและการ
ใสVปุ5ยอินทรีย�น้ำ ตำรับท่ี 11 ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ ของความต2องการปูนของดินรVวมกับปุ5ยเคมี ½ ของอัตราท่ี
กำหนดการใช2ปุ5ยพืชสดและการใสVปุ5ยอินทรีย�น้ำ ตำรับท่ี 12 ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ ของความต2องการปูนของ
ดินรVวมกับปุ5ยเคมีเทVาอัตราท่ีกำหนดรVวมกับการใช2ปุ5ยพืชสดและการใสVปุ5ยอินทรีย�น้ำ พบวVาเม่ือมีการใสVหินปูน
ฝุ4นอัตราครึ่งหนึ่งของความต2องการปูนสVงผลให2คVาความเป\นกรดเป\นดVางเพ่ิมข้ึน จากเดิมท่ีไมVมีการใสVหินปูนฝุ4น 
มีคVาความเป\นกรดดVาง 4.70 เม่ือใสVหินปูนฝุ4นทำให2มีคVาความเป\นกรดดVางเพ่ิมข้ึน 4.85-5.53 รวมท้ังปริมาณ
แคลเซียมและแมกนีเซียมท่ีมีแนวโน2มสูงข้ึนเชVนกัน ในด2านการเจริญเติบโต ตำรับท่ีมีการใสVหินปูนฝุ4นอัตรา
ครึ่งหนึ่งของความต2องการปูนรVวมกับปุ5ยเคมีครึ่งหนึ่งของอัตราท่ีกำหนด ทำให2มีน้ำหนักผลผลิตข2าวดีข้ึนมาก
ท่ีสุด (230 กก./ไรV) รองลงมา ตำรับท่ีใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ ของความต2องการปูนของดินรVวมกับการใสVปุ5ยเคมี
เทVาอัตราท่ีกำหนดและปุ5ยอินทรีย�น้ำ (220 กก./ไรV)  
 
 
คำสำคัญ : ข2าว ดินเปรี้ยวจัด ปุ5ยอินทรีย�น้ำ 
 

หลักการและเหตุผล 
 ดินเปรี้ยวจัดเป\นดินท่ีมีปbญหาทางด2านการเกษตรชนิดหนึ่ง มีความสามารถในการให2ผลผลิตต่ำเม่ือ
เทียบกับดินโดยท่ัวไป มีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีท่ีไมVเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช โดยมีเนื้อดินเป\นดิน
เหนียว มีโครงสร2างดินแนVนทึบทำให2ดินมีการระบายน้ำเลวมีน้ำทVวมขัง เม่ือดินแห2งจะแข็งและแตกระแหง 
(กรมพัฒนาท่ีดิน, 2541) ด2วยสภาพพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดเป\นพ้ืนท่ีลุVมต่ำ และมีเนื้อดินเป\นดินเหนียวสVวนใหญVจึง



ใช2ในการทำนาข2าว แตVได2ผลผลิตคVอนข2างต่ำหรือไมVได2ผลผลิตเลยเนื่องจากปฏิกิริยาดินท่ีมีความเป\นกรดรุนแรง
มากทำให2พืชท่ีปลูกไมVสามารถดูดธาตุอาหารจากดินไปใช2ประโยชน�ได2 เนื่องจากปฏิกิริยาดินท่ีมีความเป\นกรด
รุนแรงมากดังกลVาวทำให2ธาตุอาหารพืชในดินเปลี่ยนไปอยูVในรูปท่ีไมVเป\นประโยชน�ตVอพืช มีการสะสมของธาตุ
เหล็กและอะลูมินัมในระดับท่ีเป\นพิษตVอพืช ผลก็คือพืชท่ีปลูกในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดให2ผลผลิตต่ำ เชVนเดียวกัน
กับการปลูกข2าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดโดยท่ัวไปมักจะให2ผลผลิตต่ำมาก และเกิดปbญหาน้ำทVวมในฤดูฝนสำหรับ
คุณภาพน้ำในแตVละพ้ืนท่ีและจากแหลVงน้ำตVางๆจะมีคุณภาพท่ีแตกตVางกันไป น้ำท่ีมีคุณภาพดีนำไปใช2
ประโยชน�ได2มาก แตVบางพ้ืนท่ีก็หลีกเลี่ยงได2ยากท่ีจะต2องนำน้ำคุณภาพต่ำมาใช2จึงจำเป\นต2องมีการจัดการน้ำ
เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับดินและพืชท่ีปลูก โดยน้ำท่ีมีคุณภาพดีจะมีคVาการนำไฟฟhาต่ำกวVา 
700 uS/cm ซ่ึงเป\นน้ำท่ีสามารถนำมาใช2ได2โดยไมVมีข2อจำกัด (จักรพงษ�, 2528) ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
ฯ จึงทำการศึกษาการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดโดยใช2หินปูนฝุ4น ปุ5ยเคมี และปุ5ยอินทรีย�เพ่ือปลูกข2าว เพ่ือศึกษา
สมบัติทางเคมีของดินจากการปลูกข2าวในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด และศึกษาการเจริญเติบโตของข2าวท่ีปลูกในพ้ืนท่ี
เดินเปรี้ยวจัด โดยใช2ปุ5ยอินทรีย�น้ำรVวมกับปุ5ยเคมี เพ่ือนำข2อมูลท่ีได2จากการศึกษาไปใช2เป\นแนวทางในการ
ปรับปรุงคุณภาพของดินในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด เพ่ือให2เกษตรกรสามารถใช2ประโยชน�ท่ีดินได2อยVางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

 
อุปกรณ&และวิธีการ 

1. อุปกรณ&  
1.1 เมล็ดพันธุ�ข2าวหอมกระดังงา 59 
1.2 ปุ5ยเคมีสูตร 16-20-0 และ 46-0-0 
1.3 หินปูนฝุ4น 
1.4 เมล็ดพันธุ�พืชปุ5ยสด ได2แกV โสนอัฟริกัน 
1.5 ปุ5ยอินทรีย�น้ำ 
1.6 อุปกรณ�ในการเก็บตัวอยVางดิน 
1.7 อุปกรณ�ในการใช2วัดการเจริญเติบโต 

2. วิธีการ 
 2.1 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Designโดยมี 12 ตำรับการทดลอง 
ทำการทดลอง 4 ซ้ำ คือ 
  ตำรับท่ี 1  Control ไมVใสVปูน ไมVใสVปุ5ย 
  ตำรับท่ี 2  ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ LR + ไมVใสVปุ5ยเคมี 
  ตำรับท่ี 3  ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ LR + ปุ5ยเคมีเทVาอัตรากำหนด 

 ตำรับท่ี 4  ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ LR + ปุ5ยพืชสด 
  ตำรับท่ี 5  ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ LR + ปุ5ยอินทรีย�น้ำ 
  ตำรับท่ี 6  ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ LR + ปุ5ยพืชสด + ปุ5ยอินทรีย�น้ำ 
  ตำรับท่ี 7  ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ LR + ปุ5ยเคมี ½ ของอัตราท่ีกำหนด + ปุ5ยพืชสด 
  ตำรับท่ี 8  ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ LR + ปุ5ยเคมีเทVาอัตรากำหนด + ปุ5ยพืชสด 
  ตำรับท่ี 9  ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ LR + ปุ5ยเคมี ½ ของอัตราท่ีกำหนด + ปุ5ยอินทรีย�น้ำ 
  ตำรับท่ี 10 ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ LR + ปุ5ยเคมีเทVาอัตราท่ีกำหนด + ปุ5ยอินทรีย�น้ำ 



  ตำรับท่ี 11 ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ LR + ปุ5ยเคมี ½ ของอัตราท่ีกำหนด +ปุ5ยพืชสด+ปุ5ย
อินทรีย�น้ำ 
  ตำหรับท่ี 12 ใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ LR + ปุ5ยเคมีเทVาอัตราท่ีกำหนด + ปุ5ยพืชสด + ปุ5ย
อินทรีย�น้ำ 
 2.2 การใสVปุ5ยเคมี ใช2ปุ5ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไรV รVวมกับปุ5ยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 20 
กิโลกรัม/ไรV 
 2.3 การเตรียมเมล็ดพันธุ�พืชปุ5ยสด การเก็บตัวอยVางและการใช2ปุ5ยพืชสด 
 2.4 การเตรียมทำปุ5ยอินทรีย�น้ำ การเก็บตัวอยVางและการใช2ปุ5ยอินทรีย�น้ำ 
 2.5 การเตรียมดินและการจัดการดิน 
  1) ในตำรับท่ีมีการใช2ปุ5ยอินทรีย�น้ำทำการผลิตปุ5ยอินทรีย�น้ำจากผักหรือผลไม2จำนวน 50 
ลิตร 
  2) ทำการไถเตรียมพ้ืนท่ีและท้ิงไว2เป\นเวลา 20 วัน สำหรับกรณีในตำรับท่ีมีการใช2ปุ5ยอินทรีย�
น้ำให2ทำการฉีดพVนปุ5ยอินทรีย�น้ำกVอนไถกลบ จำนวน 5 ลิตร/ไรV  โดยเจือจางอัตราสVวน 1:500 ทำการฉีดพVน
ทุก 10 วัน 
  3) ในตำรับท่ีไถกลบพืชปุ5ยสดหวVานเมล็ดพืชปุ5ยสด โดยใช2โสนอัฟริกัน อัตราเมล็ดพันธุ�                  
5 กิโลกรัม/ไรV  กVอนปลูกข2าวประมาณ 2 เดือน ไถกลบเม่ือพืชปุ5ยสดมีอายุประมาณ 50 วัน และปลVอยให2ยVอย
สลายเป\นเวลา 15 วัน จึงทำการปลูกข2าว 
  4) ในตำรับท่ีมีการใช2ปุ5ยอินทรีย�น้ำรVวมกับปุ5ยพืชสด โดยในชVวงระหวVางท่ีมีการปลูกพืชปุ5ยสด
นั้น     ทำการฉีดพVนด2วยปุ5ยอินทรีย�น้ำอัตรา 5 ลิตร/ไรV โดยเจือจางอัตราสVวน 1:500 ทำการฉีดพVนทุก 10 วัน 
  5) ในตำรับท่ีใสVปุ5ยอินทรีย�น้ำชVวงระหวVางปลูกข2าวปฏิบัติ ดังนี้ 
   - ฉีดปุ5ยอินทรีย�น้ำท่ีใบครั้งแรก เม่ือข2าวมีอายุได2 20 วัน อัตรา 1:500 
   - ฉีดปุ5ยอินทรีย�น้ำครั้งท่ี 2 เม่ือข2าวมีอายุได2 30-35 วัน ฉีดพVนปุ5ยอินทรีย�น้ำท่ัวใบให2
ท่ัวถึง  ในชVวงเวลาเช2าหรือมีแดดอVอน หรือเวลาเย็นเพ่ือให2ต2นข2าวมีการแตกใบมากข้ึน ลำต2น และใบจะมี                   
สีเขียวนวล ซ่ึงแสดงถึงต2นข2าวแข็งแรง ทนทานตVอการรบกวนของแมลงและทนตVอโรค 
   - ฉีดพVนปุ5ยอินทรีย�น้ำครั้งท่ี 3 เม่ือข2าวมีอายุได2 50-55 วัน เพ่ือให2ต2นข2าวมีลำต2นโต         
และแข็งแรง รากกระจายหนาแนVนมาก ใบต้ังแข็ง แมลงไมVกวน และใบมีสีเขียวนวล 
   - ฉีดพVนปุ5ยอินทรีย�น้ำครั้งท่ี 4 เม่ือข2าวมีอายุได2 60-65 วัน ในชVวงเช2าหรือแสงแดด
อVอน     หรือเวลาตอนเย็นจะเหมาะสมท่ีสุด 
   - ฉีดพVนปุ5ยอินทรีย�น้ำ ครั้งท่ี 5 เม่ือข2าวมีอายุ 70-75 วัน ฉีดพVนให2ท่ัวเชVนเดิมใน
ชVวงเวลาแดดอVอน ๆ หรือตอนเย็น 
 2.6 การปลูก โดยวิธีปbกดำ มี 2 ข้ันตอน 

 1) ตกกล2า 
  - เตรียมแปลงตกกล2า โดยไถดะท้ิงไว2 7-10 วัน ไถแปรเอาน้ำเข2า แชVข้ีไถ คราดปรับ

ระดับผิวดินแล2วทำเทือก 
  - แบVงแปลงยVอย กว2างประมาณ 1-2 เมตร ยาวตามความยาวของแปลง ทำรVองน้ำ

ระหวVางแปลงกว2างประมาณ 30 เซนติเมตร แล2วระบายน้ำออก 
  - หวVานเมล็ดข2าวท่ีเตรียมไว2บนแปลงให2สม่ำเสมอ ใช2อัตราเมล็ดพันธุ� 50-70 กรัมตVอ

ตารางเมตร 



  - อยVาให2น้ำทVวมแปลงกล2า แตVให2มีความชื้นเพียงพอสำหรับการงอก เพ่ิมระดับน้ำ
ตามการเจริญเติบโตของต2นข2าว อยVาให2ทVวมต2นข2าวและไมVเกิน 5 เซนติเมตร จากระดับหลังแปลงกล2า 

 2) การปbกดำ 
  - เตรียมแปลง โดยไถดะ ท้ิงไว2 7-10 วัน ไถแปร เอาน้ำเข2า แชVข้ีไถ คราดปรับระดับ

ผิวดินแล2วทำเทือก รักษาระดับน้ำในแปลงปbกดำประมาณ 5 เซนติเมตร จากผิวดิน 
  - ปbกดำโดยใช2ต2นกล2าอายุประมาณ 25 วัน 
  - ระยะปbกดำ 25X25 เซนติเมตร จำนวน 3 ต2นตVอกอ 
  - รักษาระดับน้ำในนาให2เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต2นข2าว ประมาณ 10 

เซนติเมตร 
  - อยVาปลVอยให2ต2นข2าวขาดน้ำ โดยเฉพาะอยVางยิ่ง ในชVวงกำเนิดชVอดอกถึงออกรวง 
  - หลังข2าวออกรวง 80 เปอร�เซ็นต�แล2วประมาณ 20 วัน ระบายน้ำออก 

 2.7 การเก็บข2อมูลทางสถิติ 
  1) เก็บตัวอยVางดินท่ีระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร เพ่ือวิเคราะห�สมบัติทางเคมีของดิน 

ดังนี้ ปฏิกิริยาดิน การวิเคราะห�หาปริมาณความต2องการปูน อินทรียวัตถุ ปริมาณดVางท่ีแลกเปลี่ยน ปริมาณ
กรด ท่ีแลกเปลี่ยนได2 คVาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนประสิทธิผลและคVาความอ่ิมตัวของอลูมิเนียม                
ความเข2มข2นของกำมะถันท้ังหมด ทองแดงท่ีสกัดได2 และฟอสฟอรัสท่ีใช2ประโยชน�ได2 

 2) ตัวอยVางพืช เก็บข2อมูลการเจริญเติบโต ได2แกV ชVวงการเจริญเติบโต วัดการแตกกอ อายุ 40 
วัน ชVวงเก็บเก่ียวผลผลิตเก็บข2อมูลด2านความสูงกVอนเก็บเก่ียว จำนวนรวงตVอกอ ความยาวรวง หาน้ำหนักเมล็ด
ข2าวท่ีความชื้น 14 เปอร�เซ็นต� สุVมจาก 10 รวงเพ่ือหาเปอร�เซ็นต�เมล็ดดีและเมล็ดลีบ 

 3) เก็บข2อมูลสภาพภูมิอากาศในรอบป7 ได2แกV ข2อมูลกระจายของปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิ
อากาศ โดยเก็บจากสถานีตรวจวัดอากาศจากแหลVงท่ีต้ังอยูVใกล2กับพ้ืนท่ีแปลงทดลองมากท่ีสุด นำข2อมูล
ดังกลVาวมาคำนวณหาคVาเฉลี่ยเป\นรายเดือน 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ& 
 จากการศึกษาการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดโดยใช2หินปูนฝุ4น ปุ5ยเคมี และปุ5ยอินทรีย�เพ่ือปลูกข2าว พบวVา 
ผลการวิเคราะห�ดิน ตำรับท่ีมีการใสVหินปูนฝุ4นอัตราครึ่งหนึ่งของความต2องการปูนสVงผลให2คVาแคลเซียมและ
แมกนีเซียมมีแนวโน2มสูงข้ึนเม่ือเทียบกับตำรับควบคุม นอกจากนั้น ยังพบวVาในตำรับท่ีมีการใสVหินปูนฝุ4นอัตรา
ครึ่งหนึ่งของความต2องการปูนรVวมกับปุ5ยเคมี ปุ5ยพืชสด และปุ5ยอินทรีย�น้ำ มีผลให2คVาความเป\นกรดเป\นดVางและ
ปริมาณอินทรียวัตถุมีแนวโน2มสูงกวVาตำรับอ่ืน ๆ (ตารางท่ี 1) จากการพิจารณาการเจริญเติบโตของข2าว ได2แกV 
การแตกกอ ความสูงท่ีอายุ 30 วัน การแตกกอกVอนเก็บเก่ียว ความสูงกVอนเก็บเก่ียว จำนวนรวงกVอนเก็บเก่ียว 
ความยาวรวง น้ำหนักฟางสด และน้ำหนักผลผลิต พบวVา การแตกกอ ท่ีอายุ 30 วัน ตำรับท่ีใสVหินปูนฝุ4นอัตรา 
½ ของความต2องการปูนของดินรVวมกับการใช2ปุ5ยพืชสด มีการแตกกอดีท่ีสุด 11 ต2น/กอ ความสูงท่ีอายุ 30 วัน 
ตำรับท่ีใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ ของความต2องการปูนของดิน รVวมกับการใสVปุ5ยเคมีเทVาอัตรากำหนดและการใช2ปุ5ย
พืชสด มีความสูงมากท่ีสุด 59.6 ซม. การแตกกอกVอนเก็บเก่ียว ตำรับท่ีใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ ของความต2องการ
ปูนของดินรVวมกับการใสVปุ5ยอินทรีย�น้ำ มีการแตกกอกVอนเก็บเก่ียวดีท่ีสุด 14 ต2น/กอ ความสูงกVอนเก็บเก่ียว 
ตำรับท่ีใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ ของความต2องการปูนของดินรVวมกับการใสVปุ5ยเคมีเทVาอัตราท่ีกำหนดและปุ5ย
อินทรีย�น้ำ มีความสูงมากท่ีสุด 102.9 ซม. จำนวนรวงกVอนเก็บเก่ียว ตำรับท่ีใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ ของความ
ต2องการปูนของดินรVวมกับการใสVปุ5ยอินทรีย�น้ำ มีจำนวนรวงมากท่ีสุด 14 รวง ความยาวรวง ตำรับท่ีใสVหินปูน



ฝุ4นอัตรา ½ ของความต2องการปูนของดินรVวมกับการใสVปุ5ยเคมี ½ ของอัตราท่ีกำหนดการใช2ปุ5ยพืชสดและปุ5ย
อินทรีย�น้ำ มีความยาวรวงมากท่ีสุด 20.3 ซม. น้ำหนักฟางสด ตำรับท่ีใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ ของความต2องการ
ปูนของดินรVวมกับการใสVปุ5ยเคมีเทVาอัตราท่ีกำหนดและปุ5ยอินทรีย�น้ำ มีน้ำหนักฟองสดมากท่ีสุด 12.7 กก. และ
น้ำหนักผลผลิต ตำรับท่ีใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ ของความต2องการปูนของดินรVวมกับการใสVปุ5ยเคมีเทVาอัตรา
กำหนด มีน้ำหนักผลผลิตมากท่ีสุด 230 กก/ไรV (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 1 ข2อมูลผลการวิเคราะห�ดิน  

ตำรับ pH 1:1 
H20 

OM 
(%)  

Avail. P  
(ppm) 

Avail. K 
(ppm)  

Ca 
(me/100g) 

Mg 
(me/100g) 

 Fe 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

1 4.70 7.30 32 16 2.62 0.20 268 3.08 1.04 
2 5.00 7.57 38 6 4.28 0.38 253 3.22 0.77 
3 5.00 6.59 58 11 4.47 0.55 234 1.93 0.72 
4 5.00 6.04 40 4 4.14 0.45 267 2.05 0.59 
5 4.95 7.25 41 11 5.51 0.32 256 2.88 0.73 
6 4.93 6.51 39 6 4.10 0.47 243 2.24 0.80 
7 4.85 7.83 50 12 5.11 0.67 248 3.14 0.75 
8 5.13 7.97 42 10 4.79 0.41 267 2.89 0.89 
9 4.93 7.76 45 6 5.10 0.52 275 2.84 1.08 
10 5.00 7.47 50 4 3.55 o.46 234 3.05 1.04 
11 5.23 7.45 44 4 4.03 0.38 278 2.85 0.60 
12 5.53 7.50 50 4 3.61 0.47 265 1.96 0.72 

 
ตารางท่ี 2 ข2อมูลการเจริญเติบโต 

 

ตำรับ
ท่ี  

การแตกกอ
อายุ 30 วัน 
(ต2น/กอ) 

ความ
สูงอายุ 30 
วัน (ซม.) 

การแตกกอ
กVอนเก็บเก่ียว

(ต2น/กอ) 

ความสูงกVอน
เก็บเก่ียว 

(ซม.) 

จำนวน
รวงกVอน
เก็บเก่ียว 

ความยาว
รวง (ซม.) 

น้ำหนัก
ฟางสด 
(กก.) 

น้ำหนัก
ผลผลติ 
(กก./ไรV) 

1 9.2 56.9 11.7 99.1 11.7 19.4 6.8 190.0 
2 8.3 55.4 11.8 98.3 11.8 19.8 8.8 180.0 
3 9.2 55.4 10.4 98.2 10.4 19.9 9.2 230.0 
4 11.0 57.8 12.4 97.0 12.4 19.6 10.7 195.0 
5 9.3 55.8 14.0 99.2 14.0 20.0 7.9 200.0 
6 10.1 56.3 12.0 97.8 12.0 20.2 11.3 190.0 
7 7.8 57.1 12.2 97.9 12.2 19.7 8.7 190.0 
8 9.4 59.6 13.3 98.1 13.3 19.6 9.3 170.0 
9 7.4 58.3 11.7 102.1 11.7 20.2 8.6 205.0 
10 7.0 59.2 12.8 102.9 12.8 19.9 12.7 220.0 
11 8.8 58.5 13.2 101.7 13.2 20.3 10.5 200.0 
12 10.9 57.2 13.5 98.4 13.4 19.6 7.5 175.0 



สรุป 
จากผลศึกษาการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดโดยใช2หินปูนฝุ4น ปุ5ยเคมี และปุ5ยอินทรีย�เพ่ือปลูกข2าว พบวVา 

เม่ือมีการใสVหินปูนฝุ4นอัตราครึ่งหนึ่งของความต2องการปูนสVงผลให2คVาความเป\นกรดเป\นดVางเพ่ิมข้ึน จากเดิมท่ี
ไมVมีการใสVหินปูนฝุ4น มีคVาความเป\นกรดดVาง 4.70 เม่ือใสVหินปูนฝุ4นทำให2มีคVาความเป\นกรดดVางเพ่ิมข้ึน 4.85-
5.53 รวมท้ังปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมท่ีมีแนวโน2มสูงข้ึนเชVนกัน ในด2านการเจริญเติบโต ตำรับท่ีมีการ
ใสVหินปูนฝุ4นอัตราครึ่งหนึ่งของความต2องการปูนรVวมกับปุ5ยเคมีครึ่งหนึ่งของอัตราท่ีกำหนด ทำให2มีน้ำหนัก
ผลผลิตข2าวดีข้ึนมากท่ีสุด (230 กก./ไรV) รองลงมา ตำรับท่ีใสVหินปูนฝุ4นอัตรา ½ ของความต2องการปูนของดิน
รVวมกับการใสVปุ5ยเคมีเทVาอัตราท่ีกำหนดและปุ5ยอินทรีย�น้ำ (220 กก./ไรV) 
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