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ศึกษาอัตราการใช�หินปูนฝุ�นท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดิน 
ชุดดินระแงะ เพ่ือปลูกข�าวไร' 

ชัยวัฒน	  สิทธิบุศย	, ป�ญญา  เอ่ียมอ�อน, จรรยา  แก�นแก ว, จักรพงษ	  ตันติวิริยะ และละมัย  ศิริมัญจา 
ศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

บทคัดย'อ 

การศึกษาอัตราการใช หินปูนฝุ1นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะเพื่อปลูกข าวไร� ดำเนินการ
ในช�วงป4พ.ศ. 2528-2530 ในพื้นที่แปลงทดลองศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง   จ.
นราธิวาส โดยวางแผนการทดลอง แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 5 ตำรับๆ ละ 4 ซ้ำ 
โดยใส�หินปูนฝุ1นท่ีจำนวน 4 อัตรา คือ 0, 1.8, 2.7, และ 3.6 ตัน/ไร� ร�วมกับปุZยเคมีอัตรา 10 กก. N/ไร�, 10 กก.
P2O5/ไร�, 5 กก. K2O/ไร� และไม�ใส�ปุZยเคมี ดังนี้ ตำรับที่ 1 ไม�ใส�หินปูนฝุ1น  ไม�ใส�ปุZยเคมี (L0F0) ตำรับที่ 2 ไม�ใส�
หินปูนฝุ1น  ใส�ปุZยเคมี (L0F1) ตำรับท่ี 3 ใส�หินปูนฝุ1น 1.8 ตัน/ไร� ใส�ปุZยเคมี (L1F1) ตำรับที่ 4 ใส�หินปูนฝุ1น 2.7ตัน/ไร� 
ใส�ปุZยเคมี (L2F1) ตำรับที่ 5 ใส�หินปูนฝุ1น 3.6 ตัน/ไร� ใส�ปุZยเคมี (L3F1) จากผลการทดลองพบว�า ตำรับการใส�หินปูน
ฝุ1นในอัตรา 1.8 ตัน/ไร� ร�วมกับปุZยเคมี มีการเจริญเติบโตดีที่สุด 140 ซม. และตำรับที่มีการใส�หินปูนฝุ1น 1.8 ตัน/ไร�
กับปุZยเคมี มีการแตกกอดีที่สุด 10.2 ต น/กอ และผลผลิตเฉลี่ย 329.3 กก./ไร� ซึ่งสูงกว�าทุกตำรับการทดลอง จึง
เปcนอัตราที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะเพ่ือปลูกข าวไร� 
 
 
คำสำคัญ : หินปูนฝุ1น ชุดดินระแงะ ข าวไร� 

หลักการและเหตุผล 

ชุดดินระแงะ เปcนดินเปรี้ยวจัดที่มีลักษณะเปcนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปcนดินร�วน มีสีดำหรือเทาปนดำ 
เนื่องจากมีอินทรียวัตถุมาก ดินล�างมีเน้ือดินเปcนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปfง สีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสี
เหลืองและถัดลงไปที่ความลึกตั้งแต� 50-100 ซม. มีลักษณะเปcนดินเลนสีเทาปนน้ำเงินที่มีสารประกอบกำมะถัน 
(pyrite: FeS2) มาก ดินนี้มีปฏิกิริยาดินเปcนกรดจัดมากความเปcนกรดที ่รุนแรงน้ี เกิดจากการเติมออกซิเจน 
(oxidized) เข าไปในสารประกอบกำมะถัน ทำให เกิดเปcนกรดกรดซัลฟnวริคเกิดข้ึนในช้ันดิน ดินเปรี้ยวจัดเปcนดินท่ีมี
ป�ญหาทางด านการเกษตร มีความสามารถในการให ผลผลิตต่ำ ด วยสภาพดินเปรี้ยวจัดเปcนพื้นที่ลุ�มต่ำ และมีเน้ือ
ดินเปcนดินเหนียว ส�วนใหญ�จึงใช ประโยชน	เพื่อการทำนา หากต องการปลูกพืชผักพืชไร�หรือไม ผลจำเปcนต องมีการ
ขุดยกร�อง ร�วมกับการจัดการดินอย�างหมาะสม ศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงดำเนินการศึกษาอัตราการใช 
หินปูนฝุ1นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะเพื่อปลูกข าวไร�ขึ้น ซึ่งข าวไร�นับเปcนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิด
หนึ่งที่มีอายุสั้น จึงเหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่มีการขุดยกร�อง การศึกษาอัตราการใช หินปูนฝุ1นท่ี
เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะเพื่อปลูกข าวไร�จึงเปcนสิ่งจำเปcน เพื่อเปcนแนวทางในการปรับปรุงดิน 



 

2 
 

ตลอดจนการแก ป�ญหาในการใช ประโยชน	ของชุดดินน้ีเพื่อเปcนแนวทางที่จะส�งเสริมแก�เกษตรกรในพื้นที่ดินเปรี้ยว
จัดต�อไป 

อุปกรณ/และวิธีการ 

1. อุปกรณ/ 
1.1 เมล็ดพันธุ	ข าวไร�พันธุ	 
1.2.ปุZยเคมี สูตร 15-15-15 

 1.3 หินปูนฝุ1น 
 1.4 สารเคมีปfองกันกำจัดศัตรูพืช 
 1.5 ไม ปfายแปลงทดลอง 
 1.6 อุปกรณ	อ่ืนๆ ท่ีจำเปcน 
2. วิธีการ 
 2.1 การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 
มี 5 ตำรับ (Treatments) 4 ซ้ำ (Replication) ดังต�อไปน้ี 
  ตำรับท่ี 1 ไม�ใส�หินปูนฝุ1น ไม�ใส�ปุZยเคมี (L0F0) 
  ตำรับท่ี 2 ไม�ใส�หินปูนฝุ1น ใส�ปุZยเคมี (L0F1) 
  ตำรับท่ี 3 ใส�หินปูนฝุ1น 1.8 ตัน/ไร� ใส�ปุZยเคมี (L1F1) 
  ตำรับท่ี 4 ใส�หินปูนฝุ1น 2.7 ตัน/ไร� ใส�ปุZยเคมี (L2F1) 
  ตำรับท่ี 5 ใส�หินปูนฝุ1น 3.6 ตัน/ไร� ใส�ปุZยเคมี (L3F1) 

อัตราหินปูนฝุ1นที่ใช  
    L0  = หินปูนฝุ1น 0 ตัน/ไร�  
    L1 =ใส�หินปูนฝุ1น 1.8 ตัน/ไร� หรือเท�ากับเศษสามส�วนสี่ของความต องการปูนของดิน 
    L2 =ใส�หินปูนฝุ1น 2.7 ตัน/ไร� หรือเท�ากับความต องการปูนของดิน 
    L3 =ใส�หินปูนฝุ1น 3.6 ตัน/ไร� หรือเท�ากับความต องการปูนของดิน 
การใส�ปุZยเคมี 
    F0 = ไม�ใส�ปุZยเคมี 
    F1 = ใส�ปุZยเคมีอัตรา  

N = 10 กก./ไร� (ยูเรีย 46 %)  
P2O5 = 10 กก/ไร� (ซุปเปอร	ฟอสเฟต 20 % P2O5) 
K2O  = 5 กก/ไร� (โพแทสเซียมคลอไรด	 60 % K2O) 

 2.2. การเตรียมดิน หลังจากเลือกพื้นที่ที่ทำการทดลองได แล ว พ�นยาปราบวัชพืชตามอัตราที่เหมาะสมใน
ฉลากยา ท้ิงไว  15 วัน พร อมท้ังเก็บเศษก่ิงไม และตอไม ออกจากพ้ืนท่ีแล วจึงไถพรวนตากดินไว ประมาณ 1 สัปดาห	 
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แล วแบ�งแปลงย�อยให มีขนาด 3x5 ตารางเมตร จำนวน 20 แปลง เก็บตัวอย�างดินก�อนการทดลอง เก็บวัชพืชออก
จากแปลงใส�หินปูนฝุ1นตามแผนการทดลอง คลุกเคล าให กับดินท้ิงไว  15 วัน แล วจึงปลูกข าวไร� 

2.3 วิธีปลูกและระยะปลูก 25x25 ซม. หลุมละ 6-8 เมล็ด หลังจากการงอก 10 วัน ถอนให เหลือ 3 ต น 
2.4 การใส�ปุZยใส�ปุZยอัตรา N, P2O5 และ K2O 10-10-5 กก./ไร� โดยแบ�งใส� 2 ครั้ง  ดังนี้ ใส�ปุZยครั้งที่ 1 ใส� 

อัตรา 6-10-5 กก./ไร� รองก นหลุมก�อนปลูกและใส�ปุZยครั้งท่ี อัตรา 4-0-0 เม่ือ ระยะ PL Stage  
2.5. การปfองกันกำจัดแมลงและโรคพืช ใส�ฟูราดานอัตรา 4 กก./ไร� ก�อนปลูก พร อมกับคลุกเคล าเมล็ด

ด วยยาปfองกันกำจัดเชื้อราไทรมิลตuอก ฟอร	เต  และพ�นยากำจัดศัตรูพืชทุก 15 วัน 
2.6. การเก็บเกี่ยว เมื่อข าวไร�ครบอายุการเก็บเกี่ยว (ประมาณ 150 -187 วัน) ทำการเก็บเกี่ยวข าวไร� ใน

พ้ืนท่ี 8 ตารางเมตร แล วนำไปชั่งน้ำหนัก 
 

ผลการศึกษาทดลองและวิจารณ/ 

จากการศึกษาอัตราการใช หินปูนฝุ1นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะเพ่ือปลูกข าวไร� พบว�า การ
เจริญเติบโตทางด านความสูงท้ัง 3 ป4 ตำรับตรวจสอบมีการเจริญเติบโตต่ำมาก 70.25-124.10 ซม. ซึ่งแตกต�างจาก
ตำรับที่ 3 การใส�หินปูนฝุ1นอัตรา 1.8 ตัน/ไร� ร�วมกับการใส�ปุZยเคมี มีการเจริญเติบโตดีด านความสูงสูงที่สุด 98.41 
–140.90 ซม.ซึ่งสูงกว�าทุกตำรับทดลอง ส�วนตำรับที่มีการหินปูนฝุ1น 0 ตัน/ไร� ร�วมกับการใส�ปุZยเคมี ตำรับที่มีการ
ใส�หินปูนฝุ1น 2.7 ตัน/ไร� หรือเท�ากับความต องการปูนของดิน ร�วมกับการใส�ปุZยเคมี และตำรับที่มีการใส�หินปูนฝุ1น 
3.6 ตัน/ไร� หรือเท�ากับความต องการปูนของดิน ร�วมกับการใส�ปุZยเคมี มีการเจริญเติบโตทางด านความสูงเท�ากับ 
85.78-134.20, 98.41-140.90 และ 99.32-138.40 ซม. ตามลำดับ 

การแตกกอ ตำรับตรวจสอบมีการแตกกอน อยที่สุด 5 ต น ตำรับที่มีการใส�หินปูนฝุ1น 3.6  ตัน/ไร�ร�วมกับ
ปุZยเคมี มีการแตกกอดีท่ีสุด 9.4 ต น/กอ แต�ไม�มีความแตกต�างทางสถิติ ในป4ที่ 1 ส�วนในป4ที่สองไม�แตกต�างทางสติถิ 
ในป4ที่สามตำรับตรวจสอบมีการแตกกอน อยที่สุด 8.17 ต น/กอ และตำรับที่มีการใส�หินปูนฝุ1น 1.8 ตัน/ไร�กับปุZยเคมี 
มีการแตกกอดีท่ีสุด 10.2 ต น ส�วนตำรับท่ีมีการหินปูนฝุ1น 0 ตัน/ไร� ร�วมกับการใส�ปุZยเคมี ตำรับท่ีมีการใส�หินปูนฝุ1น 
2.7 ตัน/ไร� หรือเท�ากับความต องการปูนของดิน ร�วมกับการใส�ปุZยเคมี และตำรับที่มีการใส�หินปูนฝุ1น 3.6 ตัน/ไร� 
หรือเท�ากับความต องการปูนของดิน ร�วมกับการใส�ปุZยเคมี มีการแตกกอเท�ากับ 7.30-13.00, 7.80-13.98 และ 
9.40-12.61 ต น/กอ ตามลำดับ 

ผลผลิตในป4แรกตำรับตรวจสอบผลผลิตต�อไร�น อยที่สุด 266.0 กก./ไร� การใช หินปูนฝุ1นในอัตรา 1.8 ตัน/ไร� 
ร�วมกับปุZยแคมีเปcนอัตราที่เหมาะสมสามารถให ผลผลิตสูงสุด 458 กก/ไร�.การใส�หินปูนฝุ1นอัตราต�างๆ ร�วมกับ
ปุZยเคมีจะให ผลผลิตของข าวสูงกว�าตำรับอ่ืนๆ แต�การใช ปุZยเคมีเพียงอย�างเดียวไม�ทำให ผลผลิตของข าวสูงข้ึนหรือมี
ความแตกต�างจากแปลงตรวจสอบแต�ประการใด (ตารางที่1) ส�วนตำรับที่มีการหินปูนฝุ1น 0 ตัน/ไร� ร�วมกับการใส�
ปุZยเคมี ตำรับท่ีมีการใส�หินปูนฝุ1น 2.7 ตัน/ไร� หรือเท�ากับความต องการปูนของดิน ร�วมกับการใส�ปุZยเคมี และตำรับ
ที่มีการใส�หินปูนฝุ1น 3.6 ตัน/ไร� หรือเท�ากับความต องการปูนของดิน ร�วมกับการใส�ปุZยเคมี มีผลผลิตเฉลี่ยเท�ากับ 
230.0-358.5, 235.0-389.0 และ 252.0-440.0 กก./ไร� ตามลำดับ 
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ตารางที่ 1 แสดงการเจริญเติบโต การแตกกอ และผลผลิตของข าวไร�ท่ีปลูกในชุดดินระแงะ 

ตำรับ 
ความสูงเฉลี่ย (ซม.) การแตกกอ (ต น/กอ) ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร�) 

2528 2529 2530 2528 2529 2530 2528 2529 2530 
L0F0 
L0F1 
L1F1 
L2F1 
L3F1 

72.60b 

99.70a 
98.40a 
103.60a 
103.80a 

124.10c 
134.20bc 
148.60a 
140.90ab 
138.4ab 

70.25c 
85.78bc 
110.30a 
98.412ab 
99.32ab 

5.00 
7..30 
7.90 
7.80 
9.40 

12.92 
13.00 
12.57 
13.98 
12.61 

8.17b 
9.95a 
10.20a 

10.00a 
10.10a 

266.0b 
358.5a 
458.0a 
389.0a 
440.0a 

247.5 
285.0 
275.0 
235.0 
252.0 

210.0b 
230.0ab 
255.0a 
240.0ab 
245.0a 

CV% 
F-test  

9.14 
13.8 

86.07 
12.83 

10.85 
15.53 

25.6 
ns 

4.35 
ns 

6.49 
0.95 

20.21 
19.09 

26.52 
ns 

8.08 
20.37 

สรุป 
 จากการศึกษาอัตราการใช หินปูนฝุ1นที่เหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงชุดดินระแงะเพื่อปลูกข าวไร� ซ่ึง
ดำเนินการทดลองในพื้นที่แปลงทดลองศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส ผลการทดลองพบว�า การใช 
หินปูนฝุ1นในอัตรา 1.8 ตัน/ไร� ร�วมกับปุZยเคมี เปcนอัตราที่เหมาะสมสามารถให ผลผลิตข าวไร�ได สูงสุดถึง 458.0 
กก./ไร� ในป4แรก 275.0 กก./ไร� ในป4ท่ีสอง และ 255 กก./ไร� ในป4ท่ีสาม ซึ่งสูงกว�าตำรับท่ีใช ปุZยเคมีเพียงอย�างเดียว 
และไม�แตกต�างกับการใช หินปูนฝุ1น 2.7 และ 3.6 ต น/ไร� 


