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ศึกษาอัตราการใช�หินปูนฝุ�นท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงชุดดินต�นไทร เพ่ือปลูกถ่ัวลิสง 
 

ป�ญญา เอ่ียมออน, สุภา รันดาเว, เพทาย สุวรรณวิโก, และละมัย ศิริมัญจา 
ศูนย#ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

บทคัดย(อ 

 การศึกษาอัตราการใช0หินปูนฝุ2นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดต0นไทร เพื่อปลูกถั่วลิสง ดำเนินการ
บริเวณแปลงทดลองศูนย#ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในป8 
พ.ศ. 2528-2530 โดยศึกษาเปรียบเทียบอัตราปูนท่ีเหมาะสมในการปลูกถ่ัวลิสง จำนวน 4 อัตรา ได0แก 0, 1.2, 
1.8 และ 2.4 ตัน/ไร และปุAยเคมีอัตรา 4.5 กก. N/ไร , 9 กก. P2O5/ไร , 4.5 กก. K2O/ไร และไมใสปุAยเคมี 
จากการศึกษาพบวา ป8 ผลผลิตของถั่วลิสงที่ปลูกในวิธีการที่ใสหินปูนฝุ2น อัตรา 1.2, 1.8 และ 2.4 ตัน/ไร 
รวมกับการใช0ปุAยเคมี สามารถทำให0ถ่ัวลิสงได0ผลผลิตใกล0เคียงกัน ระหวาง 260-310 ก.ก./ไร ตางจากในแปลง
ตรวจสอบที่ไมใสหินปูนฝุ2นและไมใสปุ Aยเคมี หรือการใสปุAยเคมีเพียงอยางเดียวถั่วลิสงมีปริมาณผลผลิตอยู
ในชวง 86-135 กก./ไร ซึ่งแตกตางกันทางสถิติกัน 3 ตำรับข0างต0นสวนในด0านการเจริญเติบโตของถั่วลิสง 
พบวาเปKนไปในทำนองเดียวกับจำนวนผลผลิตถั่วลิสง ซึ่งจะเห็นชัดเจนในป8ที่ 3 โดยพบวาในวิธีการที่ใสหินปูน
ฝุ2นอัตรา 1.2, 1.8 และ 2.4 ตัน/ไร รวมกับการใสปุAยเคมี ถ่ัวลิสงสามารถเจริญเติบโตทางด0านความสูงดีกวาใน
แปลงตรวจสอบท่ีไมใสหินปูนฝุ2น และไมใสปุAยเคมีหรือการใสปุAยเคมีอยางเดียว ฉะนั้นในการปรับปรุงดินเปรี้ยว
จัดชุดดินต0นไทรเพ่ือปลูกถ่ัวลิสงจำเปKนต0องมีการใสหินปูนฝุ2นและปุAยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตภายในแปลง สามารถ
ทำให0ผลผลิตสูงกวา 260 ก.ก./ไร  

 
 
คำสำคัญ : หินปูนฝุ2น ชุดดินต0นไทร ถ่ัวลิสง 

หลักการและเหตุผล 

ดินชุดต0นไทร เปKนดินกรดกำมะถันท่ีพบมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีลุมของจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดตาง ๆ ใน
ภาคใต0 ป�จจุบันสภาพแวดล0อมได0เปลี่ยนแปลงไปทำ ให0เกิดป�ญหาด0านการเกษตร และการเพาะปลูกข0าวได0รับ
ผลผลิตต่ำหรือบางแหงอาจจะไมได0รับผลผลิตเลย ทั้งนี้เนื่องจากดินมีความเปKนกรดจัดรุนแรงเพิ่มมากข้ึน     
ทำให0สารประกอบบางอยางเปลี่ยนไปในรูปท่ีพืชไมสามารถนำ ไปใช0ประโยชน#ได0และบางอยางเปKนพิษตอพืชท่ี
ปลูกถั่วลิสงเปKนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นจึงเหมาะสมที่จะเปKนพืชที่ใช0ในการ
ทดลอง การปรับปรุงดินชุดนี ้ เพื ่อเปKนแนวทางในการพิจารณาและปรับปรุงดินและแก0ป�ญหาในการใช0
ประโยชน#ในดินชุดนี้ตอไป (ป�ญญา และคณะ, 2525) เนื่องจากดินมีความเปKนกรดจัดรุนแรง เพ่ิมมากข้ึนทำให0
สารประกอบบางอยางเปKนพิษตอพืชที่ปลูก ถั่วลิสงเปKนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น 
ประกอบกับมีระบบรากสั้น สามารถนำมาปลูกในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดท่ีมีการขุดยกรอง ซ่ึงต0องมีการปรับปรุงดิน
อยางเหมาะสม จึงควรศึกษาอัตราการใช0หินปูนฝุ2นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดชุดดินต0นไทร เพ่ือ
ปลูกถั่วลิสง เพื่อเปKนแนวทางในการพิจารณาและปรับปรุงดินเพื่อเปKนแนวทางในการสงเสริม แกเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดตอไป 
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อุปกรณ.และวิธีการ 

1. อุปกรณ.  
1.1 เมล็ดพันธุ#ถ่ัวลิสงไทนาน 9 
1.2 ปุAยเคมี ปุAยสูตร 12-24-12 
1.3 หินปูนฝุ2น 
1.4 สารเคมีปTองกันกำจัดศัตรูพืช 
1.5 ไม0ปTายแปลงทดลอง 

2. วิธีการ 
2.1 การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB (Randomized Complete Block) มี 5 

ตำรับ (Treatments) 4 ซ้ํา (Replication) ดังตอไปนี้ 
 ตำรับท่ี 1  (Tr1)  L0F0 
 ตำรับท่ี 2 (Tr2)  L0F1 
 ตำรับท่ี 3  (Tr3)  L1F1 
 ตำรับท่ี 4  (Tr4) L2F1 
 ตำรับท่ี 5  (Tr5)  L3F1 

 อัตราหินปูนฝุ2นท่ีใช0 
  L0 = หินปูนฝุ2น 0 ตัน/ไร 
  L1 = หินปูนฝุ2น 1.8 ตัน/ไร หรือเทากับครึ่งหนึ่งของความต0องการปูนของดิน 
  L2 = หินปูนฝุ2น 2.7 ตัน/ไร หรือเทากับเศษสามสวนสี่ของความต0องการของดิน 
  L3 = หินปูนฝุ2น 3.6 ตัน/ไร หรือเทากับความต0องการปูนของดิน 
 การใสปุAยเคมี 
  F0 = ไมใสปุAยเคมี 
  F1 = ปุAยเคมีอัตรา 4.5 ก.ก.N/ไร, 9 ก.ก. P2O5 /ไร, 4.5 ก.ก.K2O/ไร 
2.2 การเตรียมดิน 
 1) พนยาปราบวัชพืช และท้ิงไว0 15 วัน จึงไถพรวน ตากแดดท้ิงไว0 5 วัน 
 2) แบงแปลงยอยขนาด 3x5 เมตร จำนวน 20 แปลง 
 3) ใสหินปูนฝุ2นในแตละแปลงยอยตามอัตราที่กำหนดคลุกเคล0ากับดินทิ้งไว0 15 วัน ใสหินปูน

ฝุ2นในป8แรกเทานั้น ป8ตอไปไมมีการใสหินปูนฝุ2นอีก 
2.3 แผนผังแปลงทดลอง 
 ดังแผนผังแปลงทดลอง 
2.4 วิธีปลูก 
 1) ถ่ัวลิสงพันธุ#ไทนาน 9 
 2) คลุกเคล0าถ่ัวลิสงด0วยเชื้อไรโซเบ่ียม 
 3) ระยะปลูก 50X20 ซม. หลุมละ 3 เมล็ด 
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2.5 การใสปุAย 
 ใสปุAยสูตร 12-24-12 ปุAยเคมีอัตรา 4.5 ก.ก.N/ไร, 9 ก.ก. P2O5 /ไร, 4.5 ก.ก.K2O/ไร 
 โดยแบงใส 2 ครั้ง ๆ ละเทากัน ดังนี้ 
  - ใสปุAยครั้งท่ี 1 เม่ืออายุได0 15 วัน 
  - ใสปุAยครั้งท่ี 2 เม่ืออายุได0 30 วัน 
2.6 การปTองกันกำ จัดแมลงและโรคพืช 
 ใสฟูราดาน อัตรา 4 ก.ก./ไร เมื่อถั่วลิสงอายุได0 30 วัน และพนยาเคมีปTองกันกำจัดศัตรูพืช

ตามความจำ เปKน 
2.7 การเก็บเก่ียว 
 1) ป8 2528 เก็บเกี่ยวถั่วลิสงอายุได0 106 วัน ในพื้นที่ 8 ตารางเมตร ชั่งนํ้าหนักเมื่อตากแดด

จนแห0งและกะเทาะเปลือกแล0ว 
 2) ป8 2529 เก็บเก่ียวถ่ัวลิสงอายุได0 111 วัน และดำ เนินการเชนเดียวกันกับป8 2528 
 3) ป8 2530 เก็บเก่ียวถ่ัวลิสงอายุได0 110 วัน และดำ เนินการเชนเดียวกันกับป8 2528 

แผนผังการทดลอง 
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ผลการศึกษาและวิจารณ. 

จากผลการทดลองป8 2528-2530 พบวา 
 1. การเจริญเติบโต จากผลการทดลองท้ังสามป8 พบวา การเจริญเติบโตไมแตกตางกันในทุกตำรับการ
ทดลอง 
 2. ขนาดเมล็ดของถั่วลิสง ตำรับตรวจสอบมีขนาดเมล็ดเล็กที่สุด สวนตำรับที่ใสปุAยเคมีอยางเดียวมี
ขนาดเล็กใกล0เคียงกับตำรับที่ใช0หินปูนฝุ2นอัตราตาง ๆ รวมกับปุAยเคมีในป8ที่ 3 มีแนวโน0มวาจะให0ผลผลิตน0อย
กวา 
 3. ผลผลิต แปลงตรวจสอบ ตำรับที่ใสปุ Aยเคมีแตเพียงอยางเดียวให0ผลผลิตใกล0เคียงกันมาก ไม
แตกตางกันทางสถิติให0ผลผลิตป8แรก ป8ท่ีสองและป8ท่ีสาม 168, 135, และ 86 ก.ก./ไร  
 4. การใสปุAยเคมี ผลการทดลองทั้งสามป8 พบวา การใสปุAยเคมีให0ผลผลิตใกล0เคียงกับแปลงตรวจสอบ 
ได0ผลผลิตป8แรก ป8ท่ีสองและป8ท่ีสาม 136, 175 และ 98 ก.ก./ไร  
 5. การใสหินปูนฝุ2น การใสปุAยเคมีจะให0ผลผลิตของถั่วลิสงเมื่อมีการปรับปรุงดินด0วยหินปูนฝุ2นการใส
หินปูนฝุ2นรวมกับปุAยเคมีสามารถเพ่ิมผลผลิตของถ่ัวลิสงได0เปKนอยางดี 292 ก.ก./ไร 286 ก.ก./ไร การใสหินปูน
ฝุ2นในอัตราตาง ๆ รวมกับปุAยเคมีให0ผลผลิตสูงกวาการใช0ปุAย เคมีแตเพียงอยางเดียว ดังนั้น การใสหินปูนฝุ2น
อัตรา 102 ตัน/ไร หรือเทากับครึ่งหนึ่งของความต0องการปูนของดินเปKนอัตราที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจ 
(ตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 แสงการเจริญเติบโต และผลผลิตของถ่ัวลิสงท่ีปลูกในดินชุดต0นไทร  

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

2528 2529 2530 2528 2529 2530 2528 2529 2530 
L0P0F0 33.3b 33.2 27.4 36.3 49.6 41.6b 108.4b 135b 86b 
L0P1F1 42.9a 31.6 28.1 4.3 51.0 44.7bc 136.8b 175b 98c 
L1P0F1 38.2a 37.3 38.9 12.3 54.5 50.7a 292.9a 285a 189b 
L1P1F1 39.2a 34.9 32.8 40.0 55.6 48.9ab 296.3a 280a 307a 
L2P1F1 45.1a 39.2 38.1 42.4 55.7 53.5a 299.1a 310a 260b 
CV % 15.1 18.8 16.5 12.91 7.8 6.2 22.2 252.0 21.6 

LSD 0.05 ns ns ns ns ns 4.6 76.0 80.7 62.5 

สรุป 
 การใช0หินปูนฝุ2นในอัตรา 1.2 ตัน/ไร หรือเทากับครึ่งหนึ่งของความต0องการปูนของดินรวมกับปุAยเคมี
เปKนอัตราที่เหมาะสม สามารถเพิ่มผลผลิตถั่วสิสงได0ถึง 280-292 ก.ก./ไร ซึ่งมากกวาการใสปุAย เคมีแตเพียง
อยางเดียวถึง 62-191%  

อ�างอิง 
ป�ญญา และคณะ การทดสอบหาอัตราปูนท่ีเหมาะสมการปรับปรุงดินเปรี้ยวชุดนราธิวาส รายงานวิชาการ  
 ประจำ ป8 2525. หน0า 286-290. 

 

 


