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ศึกษาอัตราการใช�หินปูนฝุ�นและหินฟอสเฟตท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดิน 
ชุดดินระแงะ เพ่ือปลูกถ่ัวลิสง 

ป�ญญา เอ่ียมออน, สุภา รันดาเว, จรรยา แกนแก�ว และละมัย ศิริมัญจา 
ศูนย ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

บทคัดย)อ 
การศึกษาอัตราการใช�หินปูนฝุ0นและหินฟอสเฟตที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะ เพื่อปลูกถ่ัว

ลิสง ดำเนินการทดลองในชวงป5พ.ศ. 2528-2530 ในพื้นที่แปลงทดลองศูนย ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอ
เหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยวางแผนการทดลอง แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD)  มี 5 
ตำรับๆ ละ 4 ซ้ำ โดยมีการใสหินปูนฝุ0นที่เหมาะสมจำนวน 3 อัตรา คือ 0 , 2.7, และ 3.6 ตัน/ไรและหินฟอสเฟต 
2 อัตรา คือ 0 และ 200 กก./ไร รวมกับปุ]ยเคมีอัตรา 4.5 กก. N/ไร, 9 กก.P0O2/ไร, 4.5 กก. K2O/ไร ดังน้ี ตำรับท่ี 
1 ไมใสหินปูนฝุ0น ไมใสหินฟอสเฟต ไมใสปุ]ยเคมี (L0P0F0) ตำรับที่ 2 ไมใสหินปูนฝุ0น ใสหินฟอสเฟต 200 กก./ไร 
ใสปุ]ยเคมี (L0P1F1) ตำรับที่ 3 ใสหินปูนฝุ0น 2.7 ตัน/ไร ไมใสหินฟอสเฟต ใสปุ]ยเคมี (L1P0F1) ตำรับที่ 4 ใสหินปูน
ฝุ0น 2.7ตัน/ไร ใสหินฟอสเฟต 200 กก./ไร ใสปุ]ยเคมี (L1P1F1) ตำรับที่ 5 ใสหินปูนฝุ0น 3.6 ตัน/ไร ใสหินฟอสเฟต 
200 กก./ไร ใสปุ]ยเคมี (L2P1F1) จากผลการทดลองพบวา ตำรับการใสหินปูนฝุ0นในอัตรา 3.6 ตัน/ไร รวมกับหิน
ฟอสเฟต 200 กก./ไร และปุ]ยเคมี มีการเจริญเติบโตดีที่สุด 48.46 ซม. และตำรับใสหินปูนฝุ0น 2.7 ตัน/ไร ใสหิน
ฟอสเฟต 200 กก./ไร และใสปุ]ยเคมี มีน้ำหนักเมล็ดเฉลี่ย 47.74 กรัม/100 เมล็ด และผลผลิตเฉลี่ย 292.46 กก./
ไร ซึ่งสูงกวาทุกตำรับการทดลอง จึงเปgนอัตราที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะ เพื่อปลูกถ่ัวลิสง 
 
 
คำสำคัญ : หินปูนฝุ0น ชุดดินระแงะ หินฟอสเฟต ถ่ัวลิสง 

หลักการและเหตุผล 
ชุดดินระแงะ เปgนดินเปรี้ยวจัดที่มีลักษณะเปgนดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเปgนดินรวน มีสีดำหรือเทาปนดำ 

เนื่องจากมีอินทรียวัตถุมาก ดินลางมีเน้ือดินเปgนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปiง สีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสี
เหลืองและถัดลงไปที่ความลึกตั้งแต 50-100 ซม. มีลักษณะเปgนดินเลนสีเทาปนน้ำเงินที่มีสารประกอบกำมะถัน 
(pyrite: FeS2) มาก ดินนี้มีปฏิกิริยาดินเปgนกรดจัดมากความเปgนกรดที ่รุนแรงน้ี เกิดจากการเติมออกซิเจน 
(oxidized) เข�าไปในสารประกอบกำมะถัน ทำให�เกิดเปgนกรดกรดซัลฟpวริคเกิดข้ึนในช้ันดิน ดินเปรี้ยวจัดเปgนดินท่ีมี
ป�ญหาทางด�านการเกษตร มีความสามารถในการให�ผลผลิตต่ำ ด�วยสภาพดินเปรี้ยวจัดเปgนพื้นที่ลุมต่ำ และมีเน้ือ
ดินเปgนดินเหนียว สวนใหญจึงใช�ประโยชน เพื่อการทำนา หากต�องการปลูกพืชผักพืชไรหรือไม�ผลจำเปgนต�องมีการ
ขุดยกรอง รวมกับการจัดการดินอยางหมาะสม  ศูนย ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงดำเนินการศึกษาอัตราการใช�
หินปูนฝุ0นและหินฟอสเฟตที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดระแงะเพื่อปลูกถั่วลิสงขึ ้น ซึ ่งถั ่วลิสงนับเปgนพืช
เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งท่ีมีอายุสั้น จึงเหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่มีการขุดยกรอง การศึกษาอัตรา
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การใช�หินปูนฝุ0นและใสหินฟอสเฟตที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะเพื่อปลูกถั่วลิสงจึงเปgนสิ่งจำเปgน 
เพื่อเปgนแนวทางในการปรับปรุงดิน ตลอดจนการแก�ป�ญหาในการใช�ประโยชน ของชุดดินน้ีเพื่อเปgนแนวทางที่จะ
สงเสริมแกเกษตรกรในพื้นที่ดินเปร้ียวจัดตอไป 

อุปกรณ/และวิธีการ 
1. อุปกรณ/ 

1.1 เมล็ดพันธุ ถ่ัวลิสง พันธุ ไทนาน 9 
1.2.ปุ]ยเคมี สูตร 12-24-12 

 1.3 หินปูนฝุ0น 
 1.4 หินฟอสเฟต 
 1.5 สารเคมีปiองกันกำจัดศัตรูพืช 
 1.6 ไม�ปiายแปลงทดลอง 
 1.7 อุปกรณ อ่ืนๆ ท่ีจำเปgน 
2. วิธีการ 
 2.1 การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 
มี 5 ตำรับ (Treatments) 4 ซ้ำ (Replication) ดังตอไปน้ี 
  ตำรับท่ี 1 ไมใสหินปูนฝุ0น ไมใสหินฟอสเฟต ไมใสปุ]ยเคมี (L0P0F0) 
  ตำรับท่ี 2 ไมใสหินปูนฝุ0น ใสหินฟอสเฟต 200 กก./ไร ใสปุ]ยเคมี (L0P1F1) 
  ตำรับท่ี 3 ใสหินปูนฝุ0น 2.7 ตัน/ไร ไมใสหินฟอสเฟต  ใสปุ]ยเคมี (L1P0F1) 
  ตำรับท่ี 4 ใสหินปูนฝุ0น 2.7 ตัน/ไร ใสหินฟอสเฟต 200 กก./ไร ใสปุ]ยเคมี (L1P1F1) 
  ตำรับท่ี 5 ใสหินปูนฝุ0น 3.6 ตัน/ไร ใสหินฟอสเฟต 200 กก./ไร ใสปุ]ยเคมี (L2P1F1) 

อัตราหินปูนฝุ0นที่ใช� 
    L0  = หินปูนฝุ0น 0 ตัน/ไร  
    L1 =ใสหินปูนฝุ0น 2.7 ตัน/ไร หรือเทากับเศษสามสวนสี่ของความต�องการปูนของดิน 
    L2 =ใสหินปูนฝุ0น 3.6 ตัน/ไร หรือเทากับความต�องการปูนของดิน 
การใสหินฟอตเฟต 
    P0 =หินฟอตเฟต 0 กก./ไร 
    P1 =หินฟอตเฟต 200 กก./ไร 
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การใสปุ]ยเคมี 
    F0 = ไมใสปุ]ยเคมี 
    F1 = ใสปุ]ยเคมีอัตรา  

N = 4.5 กก./ไร (ยูเรีย 46 %) ,  
P2O5 = 9 กก/ไร (ซุปเปอร ฟอสเฟต 20 % P2O5) ,  
K2O = 4.5 กก/ไร (โพแทสเซียมคลอไรด  60 % K2O) 

 2.2. การเตรียมดิน หลังจากเลือกพื้นที่ที่ทำการทดลองได�แล�ว พนยาปราบวัชพืชตามอัตราที่เหมาะสมใน
ฉลากยา ท้ิงไว� 15 วัน พร�อมท้ังเก็บเศษก่ิงไม�และตอไม�ออกจากพ้ืนท่ีแล�วจึงไถพรวนตากดินไว�ประมาณ 1 สัปดาห  
แล�วแบงแปลงยอยให�มีขนาด 3x5 ตารางเมตร จำนวน 20 แปลง เก็บตัวอยางดินกอนการทดลอง เก็บวัชพืชออก
จากแปลงใสหินปูนฝุ0นตามแผนการทดลอง คลุกเคล�าให�กับดินท้ิงไว� 15 วัน แล�วจึงปลูกถ่ัวลิสง 

2.3 วิธีปลูกและระยะปลูก 50x20 ซม. คลุกเมล็ดด�วยเช้ือไรโซเบ่ียมและหลุมละ 3 เมล็ด 
2.4 การใสปุ]ยใสปุ]ยอัตรา N, P2O5 และ K2O 4.5-9-4.5 กก./ไร โดยแบงใส 2 ครั้งๆ ละเทาๆ กัน ดังน้ี ใส

ปุ]ยครั้งท่ี 1 เมื่ออายุได� 15 วัน และใสปุ]ยคร้ังที่ 2 เมื่อถ่ัวลิสงอายุได� 30วัน 
2.5. การปiองกันกำจัดแมลง และโรคพืช ใสฟูราดานอัตรา 4 กก./ไร กอนปลูก พร�อมกับคลุกเคล�าเมล็ด

ด�วยยาปiองกันกำจัดเชื้อรา ไทรมิลตuอก ฟอร เต� และพนยากำจัดศัตรูพืชทุก 7 วัน 
2.6. การเก็บเกี่ยว เมื่อถั่วลิสงครบอายุการเก็บเกี่ยว (ประมาณ 77-95 วัน) ทำการเก็บเกี่ยวถั่วลิสง ใน

พ้ืนท่ี 8 ตารางเมตร นำไปตากแห�งและนำไปช่ังน้ำหนัก 
 

ผลการศึกษาทดลองและวิจารณ/ 
จากการศึกษาอัตราการใช�หินปูนฝุ0นและใสหินฟอสเฟตที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะ เพื่อ

ปลูกถ่ัวลิสง พบวา การเจริญเติบโต ในป5แรกตำรับตรวจสอบมีการเจริญเติบโตต่ำท่ีสุด 38 ซม. ตำรับท่ีใสหินปูนฝุ0น
หรือใสหินฟอสเฟตมีการเจริญเติบโตดี แตในป5ที่ 2 ทุกตำรับมีอัตราการเจริญเติบโตไกล�เคียงกัน แตตำรับที่ใส
หินปูนฝุ0นรวมกับหินฟอสเฟตมีแนวโน�มวา จะมีการเจริญเติบโตดีกวา 

น้ำหนักของเมล็ด ในป5ท่ี 1 และ ป5ที่ 2 แตละตำรับมีน้ำหนักไกล�เคียงกันทุกตำรับ ในป5ที่ 3 พบวาหิน
ฟอสเฟตเพียงอยางเดียวไมสามารถเพิ่มน้ำหนักของเมล็ดได�และตำรับที่ใสหินปูนฝุ0นเทานั้นที่ชวยเพิ่มน้ำหนักของ
ถ่ัวลิสงมากกวาตำรับอ่ืนๆ 

ผลผลิต ตำรับตรวจสอบในป5ที่ 3 ให�ผลผลิตต่ำที่สุด 85 กก./ไร ตำรับใสหินปูนฝุ0น 2.7 ตัน/ไร รวมกับใส
หินฟอสเฟต 200 กก./ไร และใสปุ]ยเคมี  ให�ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 292.46 กก./ไร การใสหินฟอสเฟต การใสหินปูน
ฝุ0นรวมกับปุ]ยเคมี สามารถเพิ่มผลผลิตของถ่ัวลิสงได�เปgนอยางดี แตกตางกับตำรับตรวจสอบอยางเห็นได�ชัดในป5ท่ี 1 
และป5ที่ 3 แตในป5ที่ 2 การใสหินฟอสเฟตรวมกับปุ]ยเคมีให�ผลผลิตไมแตกตางกับตำรับตรวจสอบที่มีการใสหินปูน
ฝุ0นแตประการใด การใสหินฟอสเฟตปรับปรุงดิน ไมสามารถเพิ่มผลผลิตของถั่วลิสงได�  จากการทดลองทั้ง 3 ป5 
พบวา การใสหินปูนฝุ0นรวมกับปุ]ยเคมีสามารถเพิ่มผลผลิตของถ่ัวลิสงได�ดีมาก และการใสหินปูนฝุ0นอัตรา 2.7 ตัน/
ไร หรือ 3.6 ตัน/ไร จะให�ผลผลิตไมแตกตางกันแตประการใด (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 แสดงการเจริญเติบโต น้ำหนักเมล็ด และผลผลิตของถ่ัวลิสงท่ีปลูกในชุดดินระแงะ 

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

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

38.45b 
51.90a 
51.32a 
50.10a 
50.12a 

143.37 
44.00 
47.94 
47.42 
52.06 

34.92c 
41.43b 
49.80a 
46.03b 
43.22b 

33.52 
35.82 
36.30 
36.17 
38.02 

54.92 
55.13 
55.38 
56.15 
51.92 

44.47b 
44.85b 
49.02b 
50.90a 
48.97ab 

158.72c 
301.61b 
347.91a 
348.46ab 
352.97ab 

177 
193 
228 
250 
228 

85c 
149c 
276a 
279a 
240ab 

CV% 
LSD 0.05 

8.15 
6.341 

14.95 
ns 

8.13 
5.40 

10.45 
ns 

13.59 
ns 

6.29 
4.61 

14.11 
66.82 

43.76 
ns 

37.34 
118 

สรุป 
      จากการศึกษาอัตราการใช�หินปูนฝุ0น และใสหหินฟอสเฟตที่เหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงชุดดินระ
แงะเพ่ือปลูกถ่ัวลิสง ซึ่งดำเนินการทดลองในพื้นที่แปลงทดลองศูนย ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส ผลการ
ทดลองพบวา ตำรับการใสหินปูนฝุ0นในอัตรา 3.6 ตัน/ไร รวมกับหินฟอสเฟต 200 กก./ไร และปุ]ยเคมี มีการ
เจริญเติบโตดีที่สุด 48.46 ซม. และตำรับใสหินปูนฝุ0น 2.7 ตัน/ไร รวมหินฟอสเฟต 200 กก./ไร และใสปุ]ยเคมี มี
น้ำหนักเมล็ดเฉลี่ย 47.74 กรัม/100 เมล็ด และผลผลิตเฉลี่ย 292.46 กก./ไร ซ่ึงสูงกวาทุกตำรับการทดลอง จึงเปgน
อัตราท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินระแงะ เพ่ือปลูกถ่ัวลิสง 

 


