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ชุดดินระแงะ เพ่ือปลูกถ่ัวเขียว 
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ศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

 
บทคัดย+อ 

การศึกษาอัตราการใช"หินปูนฝุ2น และปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงดินชุดดินระแงะ
เพื่อปลูกถั่วเขียว ดำเนินการทดลองในช�วงป6พ.ศ.2528-2530 พื้นที่แปลงทดลองศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยวางแผนการทดลองการวางแผนการทดลอง แบบ Randomized 
Complete Block Design (RCBD)  มี 9 ตำรับๆละ 4 ซ้ำ โดยใช"หินปูนฝุ2นอัตรา 2.7 ตันต�อไร�ร�วมกับการใส�ธาตุ
อาหารอาหารหลักได"แก� ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม  ดังนี้ ตำรับที่ 1 ใส�ปุ\ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส (NP)  
ตำรับที่ 2 ใส�ปุ\ยฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม (PK) ตำรับที่ 3 ใส� ปุ\ยไนโตรเจนและโพแทสเซียม (NK)  ตำรับที่ 4 
ใส�ปุ\ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและ โปรแตสเซียม (NPK) ตำรับที่ 5 ไม�ใส�ปุ\ยเคมีร�วมกับหินปูนฝุ2น(F0+L) ตำรับที่ 6 
ใส�ปุ\ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และใส�หินปูนฝุ2น (NP+L) ตำรับที่ 7 ใส�ปุ\ยไ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและใส�หนิปูนฝุ2น 
(PK+L) ตำรับที่ 8 ใส�ปุ\ยไนโตรเจน โพแทสเซียม และใส�หินปูนฝุ2น (NK+L) ตำรับที่ 9 ใส�ปุ\ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโปแตสเซียม และใส�หินปูนฝุ2น (NPK+L) ผลการทดลองพบว�า การใส�ปุ\ยฟอสฟอรัสมีความจำเปeนอย�างมากใน
การปรับปรุงบำรุงดินชุดดินระแงะพื่อปลูกถ่ัวเขียว การใส�หินปูนฝุ2นและการใส�ปุ\ยเคมีท่ีมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสสูงมี
ความจำเปeนและสำคัญเท�าเทียมกันในการเพิ่มผลผลิตของถั่วเขียวที่ปลูกในดินกรดกำมะถันชุดระแงะ การใส�
หินปูนฝุ2นในอัตรา 2.7 ตัน/ไร� ร�วมกับปุ\ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ปุ\ยเคมีอัตรา 4.5 ก.ก.N/ไร�, 9 
ก.ก. P2O5/ไร� และ 4.5 ก.ก.K2O/ไร� สามารถให"ผลผลิตของถั่วเขียวในดินกรดกำมะถันชุดดินระแงะได"ถึง 163 
ก.ก./ไร� 
 
คำสำคัญ : หินปูนฝุ2น ชุดดินระแงะ ธาตุอาหาร ถ่ัวเขียว 

 

หลักการและเหตุผล 
ชุดดินระแงะ เปeนดินเปรี้ยวจัดที่มีลักษณะเปeนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปeนดินร�วน มีสีดำหรือเทาปนดำ 

เนื่องจากมีอินทรียวัตถุมาก ดินล�างมีเน้ือดินเปeนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปhง สีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสี
เหลืองและถัดลงไปที่ความลึกตั้งแต� 50-100 ซม. มีลักษณะเปeนดินเลนสีเทาปนน้ำเงินที่มีสารประกอบกำมะถัน 
(pyrite: FeS2) มาก ดินนี้มีปฏิกิริยาดินเปeนกรดจัดมากความเปeนกรดที ่รุนแรงน้ี เกิดจากการเติมออกซิเจน 
(oxidized) เข"าไปในสารประกอบกำมะถัน ทำให"เกิดเปeนกรดกรดซัลฟoวริคเกิดข้ึนในช้ันดิน ดินเปรี้ยวจัดเปeนดินท่ีมี
ป�ญหาทางด"านการเกษตร มีความสามารถในการให"ผลผลิตต่ำ ด"วยสภาพดินเปรี้ยวจัดเปeนพื้นที่ลุ�มต่ำ และมีเน้ือ
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ดินเปeนดินเหนียว ส�วนใหญ�จึงใช"ประโยชน	เพื่อการทำนา หากต"องการปลูกพืชผักพืชไร�หรือไม"ผลจำเปeนต"องมีการ
ขุดยกร�อง ร�วมกับการจัดการดินอย�างหมาะสม ศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯจึงดำเนินการศึกษาอัตราการใช"
หินปูนฝุ2นและปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะเพื่อปลูกถ่ัวเขียวข้ึน ซึ่งถ่ัวเขียวนับเปeนพืช
เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งท่ีมีอายุสั้น จึงเหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่มีการขุดยกร�อง การศึกษาอัตรา
การใช"หินปูนฝุ2นและปริมาณธาตุอาหารที ่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะเพื ่อปลูกถั่วเขียวจึงเปeน
สิ่งจำเปeน เพื่อเปeนแนวทางในการปรับปรุงดิน ตลอดจนการแก"ป�ญหาในการใช"ประโยชน	ของชุดดินน้ีเพื่อเปeน
แนวทางที่จะส�งเสริมแก�เกษตรกรในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดต�อไป 
  

อุปกรณ0และวิธีการ 
  1.อุปกรณ0 

1.1 เมล็ดพันธุ	ถ่ัวเขียวอู�ทอง 
1.2.ปุ\ยเคมี สูตร 12-24-12 

 1.3 หินปูนฝุ2น 
 1.4 สารเคมีปhองกันกำจัดศัตรูพืช 
 1.5 ไม"ปhายแปลงทดลอง 
 1.6 อุปกรณ	อ่ืนๆ ท่ีจำเปeน 
   2.วิธีการ 
 2.1 การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 
มี 9 ตำรับ (Treatments) 4 ซ้ำ (Replication) ดังต�อไปน้ี 
  ตำรับท่ี 1 ใส�ปุ\ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส (NP) 
  ตำรับท่ี 2 ใส�ปุ\ยฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม (PK) 
  ตำรับท่ี 3 ใส� ปุ\ยไนโตรเจนและโพแทสเซียม (NK) 
  ตำรับท่ี 4 ใส�ปุ\ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและ โปรแตสเซียม (NPK) 
  ตำรับท่ี 5 ไม�ใส�ปุ\ยเคมีร�วมกับหินปูนฝุ2น(F0+L) 
  ตำรับท่ี 6 ใส�ปุ\ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และใส�หินปูนฝุ2น (NP+L) 
  ตำรับท่ี 7 ใส�ปุ\ย 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและใส�หินปูนฝุ2น (PK+L) 
  ตำรับท่ี 8 ใส�ปุ\ยไนโตรเจน โพแทสเซียม และใส�หินปูนฝุ2น (NK+L) 
  ตำรับท่ี 9 ใส�ปุ\ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม และใส�หินปูนฝุ2น (NPK+L) 

อัตราหินปูนฝุ2นที่ใช" 
L= หินปูนฝุ2นอัตรา 2.7 ตัน/ไร� หรือเท�ากับเศษสามส�วนสี่ของความต"องการปูนของดิน 
อัตราปุ\ยที่ใช" 
  - F0    = ไม�ใส�ปุ\ยเคมี 
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  - N     = 4.5 ก.ก./ไร� (ยูเรีย 46 %) 
  - P2O5 = 9 ก.ก/ไร� (ซุปเปอร	ฟอสเฟต 20 % P2O5) 
  - K2O  = 4.5 ก.ก/ไร� (โพแทสเซียมคลอไรด	 60 % K2O) 

  2.2. การเตรียมดิน หลังจากเลือกพื้นที่ที่ทำการทดลองได"แล"ว พ�นยาปราบวัชพืชตามอัตราที่เหมาะสมใน
ฉลากยา ท้ิงไว" 15 วัน พร"อมท้ังเก็บเศษก่ิงไม"และตอไม"ออกจากพ้ืนท่ีแล"วจึงไถพรวนตากดินไว"ประมาณ 1 สัปดาห	 
แล"วแบ�งแปลงย�อยให"มีขนาด 3x5 ตารางเมตร จำนวน 36 แปลง เก็บตัวอย�างดินก�อนการทดลอง เก็บวัชพืชออก
จากแปลงใส�หินปูนฝุ2นตามแผนการทดลอง คลุกเคล"าให"กับดินท้ิงไว" 15 วัน แล"วจึงปลูกถ่ัวเขียว 

2.3 วิธีปลูกและระยะปลูก 50x20 ซม. คลุกเมล็ดด"วยเช้ือไรโซเบ่ียมและหลุมละ 3-5 เมล็ด 
2.4 การใส�ปุ\ยใส�ปุ\ยอัตรา 4.5-9-4.5 ก.ก./ไร� โดยแบ�งใส� 2 ครั้งๆละเท�าๆกัน ดังนี้ ใส�ปุ\ยครั้งที่ 1 วันปลูก 

ใส�ปุ\ยคร้ังที่ 2 เมื่ออายุได" 30 วัน 
2.5. การปhองกันกำจัดแมลง และโรคพืช ใส�ฟูราดานอัตรา 4 ก.ก./ไร� วันปลูกและเมื่อถั่วเขียวอายุได" 38

วันฉีดยาปhองกันกำจัดแมลงทุก 7 วัน หรือตามความจำเปeน 
2.6. การเก็บเก่ียว เก็บเก่ียวถ่ัวเขียวอายุได" 70 วัน ในพ้ืนที่ 8 ตารางเมตร ช่ังน้ำหนักเม่ือแห"งดีแล"ว  

 
ผลการศึกษาทดลองและวิจารณ0 

จากการศึกษาอัตราการใช"หินปูนฝุ2นและปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะ 
เพื่อปลูกถั่วเขียวการเจริญเติบโตและผลผลิตพบว�า ธาตุอาหารไนโตรเจน ตำรับที่ไม�ใส�ธาตุอาหารไนโตรเจนมีการ
เจริญเติบโต 50 ซม. ไม�แตกต�างจาตำรับที่ใส�ธาตุอาหารครบ 3 ชนิด มีการเจริณเติบโตด"านความสูงเฉลี่ย 50 ซม. 
เช�นเดียวกัน ฉะน้ัน พอสรุปได"ว�าแร�ธาตุไนโตรเจนท่ีใส�มีส�วนในการเจริญเติบโตของถ่ัวเขียวน"อยมาก 

ธาตุอาหารฟอสฟอรัส ตำรับที่ไม�ใส�ฟอสฟอรัสมีการเจริญเติบโตต่ำมาก 20-25 ซม.ต่ำกว�าตำรับท่ีใส� 
ธาตุอาหารครบ 3 ชนิดอย�างเห็นได"ชัด ซึ่งมีการเจริณเติบโต 41-50 ซม. มีความแตกต�างกันทางสถิติ จากการ
ทดลองทั้ง 3 ป6 ดังนั้นจะเห็นได"ว�า แร�ธาตุอาหารฟอสฟอรัสมีส�วนช�วยในการเจริญเติบโตของถั่วเขียวในชุดดินระ
แงะเปeนอย�างมาก 

ธาตุอาหารโพแทสเซียม จากการทดลองทั้ง 3 ป6 พบว�า ตำรับที่ 1 ไมใส�ธาตุอาหารโพแทสเซียม มีการ
เจริญเติบโต 41-51 ซม. ใกล"เคียงกับตำรับที่ 4 ใส�แร�ธาตุอาหารครบทั้งสามชนิด 41-50 ซม. ไม�แตกต�างทางสถิติ 
แสดงว�า แร�ธาตุอาหารโพแทสเซียมมีส�วนช�วยในการเจริญเติบโตของถ่ัวเขียวในดินชุดระแงะน"อยมาก 

การใส�หินปูนฝุ2น การทดลองใส�หินปูนฝุ2น อัตรา 2.7 ตัน/ไร� เพียงอัตราเดียว จากการทดลองพบว�า การใช"
หินปูนฝุ2นทำให"ผลผลิตถั่วเขียว 141 ก.ก./ไร� ดีกว�าการใส�ปุ\ยเคมี (ที่มีธาตุอาหารครบ 3 ชนิด) ซึ่งให"ผลผลิต 105 
ก.ก./ไร� เพียงเล็กน"อย และไม�แตกต�างกันทางสถิติท้ัง 3 ป6 

การใส�หินปูนฝุ2นร�วมกับปุ\ยเคมี ซึ่งมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสด"วย ได"ผลผลิต 146 ก.ก./ไร� สูงกว�า ตำรับท่ีใส�
ปุ\ยเคมี แต�ไม�ใส�แร�ธาตุฟอสฟอรัส (ตำรับที่ 8) ให"ผลผลิตเพียง 67 ก.ก./ไร� อย�างเห็นได"ชัดและแตกต�างกันในทาง
สถิติ ส�วนการใส�หินปูนฝุ2นร�วมกับปุ\ยเคมีและมีธาตุอาหารครบให"ผลผลิตสูงท่ีสุด 163 ก.ก./ไร� เปeนท่ีสังเกตว�า การ
ใส�เฉพาะแร�ธาตุอาหารไนโตรเจนและโพแทสเซียมร�วมกับหินปูนฝุ2น (ตำรับท่ี 8) โดยไม�ใส�แร�ธาตุอาหารฟอสฟอรัส
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ทั้งสามป6จะให"ผลผลิตต่ำมากและต่ำกว�าการใส�หินปูนฝุ2นแต�เพียงอย�างเดียว (ตำรับท่ี 5) ท้ังน้ี เปeนไปตามหลักท่ีว�า
ในดินมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสต่ำอยู�แล"วเมื่อใส�แร�ธาตุอาหารไนโตรเจนและโพแทสเซียมลงไปโดยไม�ใส�แร�ธาตุ
ฟอสฟอรัสเมื่อปลูกพืชจะแสดงอาการขาดธาตุฟอสฟอรัสเพิ่มมากขึ ้น ดังนั้นตำรับที ่ใส�เฉพาะแร�ธาตุอาหาร
ไนโตรเจนและโพแทสเซียมจึงให"ผลผลิตต่ำกว�าตำรับที่ไม�ใส�ปุ\ยเคมีชนิดใดเลย (ตารางท่ี1) 
 
ตารางที่1 แสดงการเจริญเติบโต และผลผลิตเฉลี่ยของถ่ัวเขียวท่ีปลูกในชุดดินระแงะ 
 

ตำรับ 
ความสูงเฉลี่ย (ซม.) ผลผลิตเฉล่ีย (ก.ก./ไร�) 

2528 2529 2530 2528 2529 2530 
NP 
PK 
NK 
NPK 
F0+L 
NP+L 
PK+L 
NK+L 
NPK+L 

51.45a 
50.37a 
20.45c 
50.52a 
51.97a 
53.60a 
60.95a 
35.45b 
64.37a 

41.16bcd 
51.85abc 
25.33d 

41.30bcd 
51.35abc 
47.32abcd 
56.36ab 
62.29cd 
68.87a 

49.15bcd 
62.64ab 
21.96e 
41.82cd 
50.53bcd 
58.33bc 
61.17ab 
31.73de 
77.76a 

97.52cd 
117.65abcd 

13.87e 
105.25bcd 
141.82abc 
146.87abc 
158.00ab 
67.42de 
163.22a 

85.00bc 
115.0ab 
50.0c 

97.50abc 
107.5abc 
110.0abc 
115.0ab 
60.00bc 
157.5a 

57.0b 
70.5ab 
24.5c 
50.5bc 
71.5ab 
70.5ab 
71.0ab 
38.0c 
92.5a 

CV% 
LSD 0.01 
LSD 0.05 

20.13 
 

14.324 

26.15 
23.90 

25.69 
 

18.96 

34.23 
 

56.161 

34.31 
63.725 

35.79 
 

31.69 
 

สรุป 
     จากการศึกษาอัตราการใช"หินปูนฝุ2น และปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงชุดดินระแงะเพ่ือ
ปลูกถ่ัวเขียว ซ่ึงดำเนินการทดลองในพื้นที่แปลงทดลองศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส พบว�า การใส�
ปุ\ยฟอสฟอรัสมีความจำเปeนอย�างมากในการปรับปรุงบำรุงดินชุดดินระแงะพื่อปลูกถั่วเขียว การใส�หินปูนฝุ2นและ
การใส�ปุ\ยเคมีที่มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสสูงมีความจำเปeนและสำคัญเท�าเทียมกันในการเพิ่มผลผลิตของถั่วเขียวท่ี
ปลูกในดินกรดกำมะถันชุดระแงะ การใส�หินปูนฝุ2นในอัตรา 2.7 ตัน/ไร� ร�วมกับปุ\ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและ    
โปแตสเซียม ปุ\ยเคมีอัตรา 4.5 ก.ก. N/ไร�, 9 ก.ก. P2O5/ไร� และ 4.5 ก.ก.K2O/ไร� สามารถให"ผลผลิตของถ่ัวเขียวใน
ดินกรดกำมะถันชุดดินระแงะได"ถึง 163 ก.ก./ไร� 
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เอกสารอ�างอิง 

ป�ญญา   พิชัยกําจรวุฒิและคณะ 2521 รายงานการทดลองเรื่อง“การเจริญเติบโตและผลผลิตของถ่ัวเขียวท่ี
ปลูกบนดินชุดระแงะที่มีอินทรียวัตถุสูง”  

 


