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ศึกษาอัตราการใช�หินปูนฝุ�นและหินฟอสเฟตท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดิน 
ชุดดินระแงะ เพ่ือปลูกถ่ัวเขียว 

ชัยวัฒน	  สิทธิบุศย	, อนันต	  กองสวัสดิ์, สุภา  รันดาเว, จรรยา  แก�นแก�ว และละมัย  ศิริมัญจา 
ศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

บทคัดย*อ 
การศึกษาอัตราการใช�หินปูนฝุ2นและหินฟอสเฟตท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะเพ่ือปลูก    

ถ่ัวเขียว ดำเนินการทดลองในช�วงป6พ.ศ. 2528-2530 ในพ้ืนท่ีแปลงทดลองศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุ
วอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาสโดยวางแผนการทดลอง แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 
5 ตำรับๆละ4 ซ้ำ โดยมีการใส�หินปูนฝุ2น 3 อัตรา คือ 0 ,2.7และ 3.6 ตัน/ไร�และหินฟอสเฟต 2 อัตราคือ 0 และ 
200 กก./ไร� ร�วมกับปุ]ยเคมีอัตรา 4.5 กก. N/ไร�, 9 กก.P0O2/ไร�, 4.5 กก. K2O/ไร� ดังน้ี ตำรับที่ 1 ไม�ใส�หินปูนฝุ2น 
ไม�ใส�หินฟอสเฟต ไม�ใส�ปุ]ยเคมี (L0P0F0) ตำรับท่ี 2 ไม�ใส�หินปูนฝุ2น ใส�หินฟอสเฟต 200 กก./ไร� ใส�ปุ]ยเคมี (L0P1F1) 
ตำรับท่ี 3 ใส�หินปูนฝุ2น 2.7ตัน/ไร� ไม�ใส�หินฟอสเฟต ใส�ปุ]ยเคมี (L1P0F1) ตำรับท่ี 4 ใส�หินปูนฝุ2น 2.7ตัน/ไร� ใส�หิน
ฟอสเฟต 200 กก./ไร� ใส�ปุ]ยเคมี (L1P1F1) ตำรับที่ 5 ใส�หินปูนฝุ2น 3.6 ตัน/ไร� ใส�หินฟอสเฟต 200 กก./ไร� ใส�
ปุ]ยเคมี (L2P1F1) จากผลการทดลองพบว�าในป6ท่ี 2 ตำรับการใส�หินปูนฝุ2นในอัตรา 2.7 ตัน/ไร� ร�วมกับหินฟอสเฟต 
200 กก./ไร� และปุ]ยเคมี มีการเจริญเติบโต 67.96 ซม. น้ำหนักของเมล็ด 10.28 กรัม/100 เมล็ด และผลผลิตเฉล่ีย 
255 กก/ไร� ซึ่งสูงกว�าทุกตำรับการทดลอง จึงเปgนอัตราท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะ เพ่ือปลูก      
ถ่ัวเขียว 
 
 
คำสำคัญ : หินปูนฝุ2น ชุดดินระแงะหินฟอสเฟตถ่ัวเขียว 

หลักการและเหตุผล 
ชุดดินระแงะ เปgนดินเปรี้ยวจัดท่ีมีลักษณะเปgนดินลึก ดินบนมีเน้ือดินเปgนดินร�วน มีสีดำหรือเทาปนดำ 

เนื่องจากมีอินทรียวัตถุมาก ดินล�างมีเนื้อดินเปgนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปiง สีน้ำตาลปนเทา มีจุดประ  
สีเหลืองและถัดลงไปท่ีความลึกตั้งแต� 50-100 ซม. มีลักษณะเปgนดินเลนสีเทาปนน้ำเงินที่มีสารประกอบกำมะถัน 
(pyrite: FeS2) มาก ดินนี้มีปฏิกิริยาดินเปgนกรดจัดมากความเปgนกรดท่ีรุนแรงนี้ เกิดจากการเติมออกซิเจน 
(oxidized) เข�าไปในสารประกอบกำมะถัน ทำให�เกิดเปgนกรดซัลฟpวริคเกิดข้ึนในชั้นดิน ดินเปรี้ยวจัดเปgนดินที่มี
ปqญหาทางด�านการเกษตร มีความสามารถในการให�ผลผลิตต่ำด�วยสภาพดินเปรี้ยวจัดเปgนพ้ืนท่ีลุ�มต่ำ และมีเน้ือดิน
เปgนดินเหนียวส�วนใหญ�จึงใช�ประโยชน	เพื่อการทำนาหากต�องการปลูกพืชผักพืชไร�หรือไม�ผลจำเปgนต�องมีการขุดยก
ร�อง ร�วมกับการจัดการดินอย�างหมาะสม ศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯจึงดำเนินการศึกษาอัตราการใช�หินปูน
ฝุ2นและหินฟอสเฟตท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะเพื่อปลูกถ่ัวเขียวข้ึน ซึ่งถ่ัวเขียวนับเปgนพืชเศรษฐกิจท่ี
สำคัญชนิดหน่ึงที่มีอายุสั้น จึงเหมาะสมท่ีจะปลูกในพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัดที่มีการขุดยกร�อง การศึกษาอัตราการใช�
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หินปูนฝุ2นและใส�หินฟอสเฟตที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะเพื่อปลูกถ่ัวเขียวจึงเปgนสิ่งจำเปgนเพ่ือเปgน
แนวทางในการปรับปรุงดิน ตลอดจนการแก�ปqญหาในการใช�ประโยชน	ของชุดดินน้ีเพ่ือเปgนแนวทางท่ีจะส�งเสริมแก�
เกษตรกรในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดต�อไป 

อุปกรณ0และวิธีการ 
1. อุปกรณ0 

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

 1.3 หินปูนฝุ2น 
 1.4 หินฟอสเฟต 
 1.5 สารเคมีปiองกันกำจัดศัตรูพืช 
 1.6 ไม�ปiายแปลงทดลอง 
 1.7 อุปกรณ	อ่ืนๆ ท่ีจำเปgน 
2. วิธีการ 
 2.1 การวางแผนการทดลองวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete BlockDesign (RCBD) 
มี 5 ตำรับ (Treatments) 4 ซ้ำ (Replication) ดังต�อไปน้ี 
  ตำรับท่ี 1 ไม�ใส�หินปูนฝุ2น ไม�ใส�หินฟอสเฟต ไม�ใส�ปุ]ยเคมี (L0P0F0) 
  ตำรับท่ี 2 ไม�ใส�หินปูนฝุ2นใส�หินฟอสเฟต 200 กก./ไร�ใส�ปุ]ยเคมี (L0P1F1) 
  ตำรับท่ี 3 ใส�หินปูนฝุ2น 2.7 ตัน/ไร� ไม�ใส�หินฟอสเฟตใส�ปุ]ยเคมี (L1P0F1) 
  ตำรับท่ี 4 ใส�หินปูนฝุ2น 2.7 ตัน/ไร�ใส�หินฟอสเฟต 200 กก./ไร�ใส�ปุ]ยเคมี (L1P1F1) 
  ตำรับท่ี 5 ใส�หินปูนฝุ2น 3.6 ตัน/ไร�ใส�หินฟอสเฟต 200 กก./ไร�ใส�ปุ]ยเคมี (L2P1F1) 

อัตราหินปูนฝุ2นที่ใช� 
L0 = หินปูนฝุ2น 0 ตัน/ไร�  
L1 = ใส�หินปูนฝุ2น 2.7 ตัน/ไร� 
L2 = ใส�หินปูนฝุ2น 3.6 ตัน/ไร� 
การใส�หินฟอตเฟต 
P0 = หินฟอตเฟต 0 กก./ไร� 
P1 = หินฟอตเฟต 200 กก./ไร� 
การใส�ปุ]ยเคมี 
F0 = ไม�ใส�ปุ]ยเคมี 
F1 = ใส�ปุ]ยเคมีอัตรา 
 N =4.5 กก./ไร� (ยูเรีย46 %) 
 P2O5 = 9 กก/ไร� (ซุปเปอร	ฟอสเฟต20%P2O5) 
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 K2O = 4.5 กก/ไร� (โพแทสเซียมคลอไรด	60 % K2O) 
 2.2 การเตรียมดิน หลังจากเลือกพ้ืนที่ท่ีทำการทดลองได�แล�ว พ�นยาปราบวัชพืชตามอัตราท่ีเหมาะสมใน

ฉลากยา ท้ิงไว� 15 วัน พร�อมท้ังเก็บเศษก่ิงไม�และตอไม�ออกจากพ้ืนท่ีแล�วจึงไถพรวนตากดินไว�ประมาณ 1 สัปดาห	 
แล�วแบ�งแปลงย�อยให�มีขนาด 3x5 ตารางเมตร จำนวน 20 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]ย N, P2O5 และ K2O อัตรา 4.5-9-4.5 กก./ไร� โดยแบ�งใส� 2 ครั้งๆ ละเท�าๆ กัน ดังน้ี ใส�ปุ]ย

คร้ังที่ 1 ในวันเริ่มปลูก และใส�ปุ]ยครั้งที่ 2 เมื่อถ่ัวเขียวมีอายุ 30 วัน 
2.5 การปiองกันกำจัดแมลง และโรคพืช ใส�ฟูราดานอัตรา 4 กก./ไร� ในวันเริ่มปลูกและเมื่อถ่ัวเขียวอายุได� 

38วันฉีดยาปiองกันกำจัดแมลงทุก 7 วัน หรือตามความจำเปgน 
2.6 การเก็บเก่ียวเม่ือถ่ัวเขียวครบ อายุการเก็บเก่ียว ประมาณ 60-68 วันหลังปลูก)ทำการเก็บเก่ียวถ่ัว

เขียวในพื้นที่ 8 ตารางเมตร นำไปตากแห�งและช่ังน้ำหนัก 

ผลการศึกษาทดลองและวิจารณ0 
จากการศึกษาอัตราการใช�หินปูนฝุ2นและใส�หินฟอสเฟตท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะ เพ่ือ

ปลูกถ่ัวเขียวพบว�าการเจริญเติบโต ตำรับตรวจสอบมีการเจริญเติบโตต่ำท่ีสุด 6 ซม. แสดงว�าในดินกรดกำมะถันชุด
ระแงะมีปqญหาและข�อจำกัดในการเจริญเติบโตของถ่ัวเขียวเปgนอย�างมาก การใส�หินฟอสเฟตร�วมกับปุ]ยเคมี ทำให�
ต�นถ่ัวเขียวมีการเจริญเติบโตดีข้ึน 46 ซม. เช�นเดียวกับการใส�หินปูนฝุ2นร�วมกับปุ]ยเคมี 57 ซม. และการใส�หิน
ฟอสเฟตและหินปูนฝุ2นร�วมกับปุ]ยเคมี ทำให�ต�นถ่ัวเขียวมีการเจริญเติบโตดีที่สุด 67 ซม. 

น้ำหนักของเมล็ด ตำรับตรวจสอบ มีน้ำหนักเฉลี่ยของเมล็ดต่ำสุด 3.18 กรัม/100 เมล็ด ส�วนตำรับการใส�
หินปูนฝุ2นในอัตรา 2.7 ตัน/ไร� ร�วมกับหินฟอสเฟต 200 กก./ไร� และปุ]ยเคมีมีน้ำหนักเฉลี่ยสูงที่สุด 7.92 กรัม/100
เมล็ด รองลงมาคือตำรับ การใส�หินปูนฝุ2นในอัตรา 2.7 ตัน/ไร� ร�วมกับปุ]ยเคมีมีน้ำหนักเฉลี่ย 7.56 กรัม/100 เมล็ด 

ผลผลิตตำรับตรวจสอบ ให�ผลผลิตต่ำมากในป6ท่ีสามพียง 3 กก./ไร�การใส�หินฟอสเฟตร�วมกับปุ]ยเคมี 
สามารถเพิ่มผลผลิตของถ่ัวเขียวได� ให�ผลผลิต 25-153 กก./ไร� ได�ผลผลิตสูงกว�าแปลงตรวจสอบอย�างเห็นได�ชัด
และแตกต�างกันทางสถิติการใส�หินปูนฝุ2น ร�วมกับปุ]ยเคมี สามารถเพ่ิมผลผลิตของถ่ัวเขียวได�สูง โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
ในป6ที่สองให�ผลผลิตสูงข้ึน 215 กก./ไร� แม�ว�าการใส�หินปูนฝุ2นร�วมกับปุ]ยเคมีจะให�ผลผลิตต่ำกว�าการใส�หินปูนฝุ2น
และหินฟอสเฟตร�วมกับปุ]ยเคมี ในป6แรก แต�ในป6ที่ 2 การใช�หินปูนฝุ2นร�วมกับปุ]ยเคมีจะให�ผลผลิตสูงเท�าเทียมกันไม�
แตกต�างกันทางสถิติหินปูนฝุ2นเปgนวัสดุท่ีสำคัญในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะเพ่ือปลูกถ่ัวเขียวเม่ือเทียบกับการใช�
หินฟอสเฟต จะเห็นได�ชัดระหว�างตำรับที่ 2 กับตำรับท่ี 3 นอกจากนั้นยังพบว�าการปรับปรุงดินด�วยหินปูนฝุ2นในชุด
ดินนี้ การเพ่ิมอัตราการใช�หินปูนฝุ2น หรือการใช�ฟอสเฟตร�วมด�วยก็ไม�ได�ทำให�ผลผลิตเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 แสดงการเจริญเติบโต น้ำหนักเมล็ด และผลผลิตของถ่ัวเขียวที่ปลูกในชุดดินระแงะ 

ตำรับ 
ความสูงเฉล่ีย (ซม.) น้ำหนัก 100 เมล็ด (กรัม) ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร�) 

2528 2529 2530 2528 2529 2530 2528 2529 2530 
L0P0F0 
L0P1F1 
L1P0F1 
L1P1F1 
L2P1F1 

18.47c 
46.40b 
44.67b 
61.12a 
55.65ab 

19.90c 
40.68bc 
57.65ab 
67.96a 
66.63a 

6c 
22.54b 
41.70a 
40.59a 
42.44a 

2.5b 
5.95a 
5.50a 
5.72a 
5.52a 

5.65b 
8.48a 
9.70a 
10.28a 
8.85a 

1.39c 
4.67b 
7.50a 
7.77a 
7.32a 

7.20d 
57.35cd 
82.40bc 
147.30a 
123.40ab 

76.50b 
153.50ab 
215.00a 
255.00a 
205.00a 

3c 
25b 
65a 
62a 
64a 

CV% 
LSD 0.01 
LSD 0.01 

21.28 
 

15.166 

20.87 
22.765 

33.73 
 

15.97 

26.75 
 

2.070 

11.55 
2.14 

33.13 
 

2.93 

35.63 
45.84 

31.94 
 

89.06 

 

 
สรุป 

 จากการศึกษาอัตราการใช�หินปูนฝุ2น และใส�หหินฟอสเฟตที่เหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงชุดดินระแงะ
เพื่อปลูกถ่ัวเขียว ซ่ึงดำเนินการทดลองในพ้ืนท่ีแปลงทดลองศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส ผลการ
ทดลองพบว�า การใส�หินปูนฝุ2นในอัตรา 2.7 ตัน/ไร� ร�วมกับหินฟอสเฟต 200 กก./ไร� และปุ]ยเคมี เปgนอัตราท่ี
เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะ เพื่อปลูกถ่ัวเขียว 

เอกสารอ�างอิง 

ปqญญา  พิชัยกําจรวุฒิ และคณะ 2521 รายงานการทดลองเรื่อง “การเจริญเติบโตและผลผลิตของถ่ัวเขียว
ที่ปลูกบนดินชุดระแงะท่ีมีอินทรียวัตถุสูง”  

 


