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Effects of lime and compost for growth of plant on acid soil  
(Kho Hong soil series)
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บทคัดย่อ: การวิจัยนี้เป็นการทดลองใสภาพกระถางศึกษาผลของปูนและปุ๋ยหมักต่อการเจริญเติบโต และมีวัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของข้าวโพดที่ปลูกในชุดดินคอหงส์  เมื่อได้รับปูนขาวร่วมกับปุ๋ยหมักอัตราต่างๆ ท�าการ
วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design)  ประกอบด้วย  5 กรรมวิธีทดลอง และ 4 ซ�้า กรรมวิธี
ทดลอง ประกอบด้วย 1) ควบคุม (ไม่มีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยหมัก)  2) ใส่ปูนเท่ากับ ½ ความต้องการปูนของดินร่วมกับ
ปุ๋ยหมัก 4 ตัน / ไร่  3)ใส่ปูนเท่ากับ ½ ความต้องการปูนของดินร่วมกับปุ๋ยหมัก 6 ตัน / ไร่  4) ใส่ปูนเท่ากับความต้องการ
ปูนของดินร่วมกับปุ๋ยหมัก 4 ตัน / ไร่ และ 5) ใส่ปูนเท่ากับความต้องการปูนของดินร่วมกับปุ๋ยหมัก 6 ตัน / ไร่  ท�าการเก็บ
ข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าวโพดพันธุ์อินทรีย์ 2  โดยเก็บข้อมูลความสูงของต้น น�้าหนักสด น�้าหนักแห้ง และ pH ของดิน 
เมื่อ 42 วันหลังปลกู ผลการทดลองพบวา่  การใส่ปนูทีเ่ทา่กบัความต้องการปนูของดนิร่วมกับปุ๋ยหมกั 6 ตนัตอ่ไร่ ท�าใหต้้น
ข้าวโพด มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด โดยมีความสูงของต้น น�้าหนักสด และน�้าหนักแห้ง เฉลี่ยมากที่สุด และท�าให้ค่า pH ใน
ดินมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม
ค�ำส�ำคัญ: ปูนขาว, ปุ๋ยหมัก, ชุดดินคอหงส์   

ABSTRACT: The objectives of this study were to compare the effects of lime and compost applied at different 
rates on on corn growth in Kho Hong soil series. A pot experiment was conducted using a completely randomized 
design (CRD). When using each level of lime and the treatment were 1) control (no lime or compost application),  
2) lime application at ½ of lime requirement and compost 4 tons/rai, 3) lime application at ½ of lime requirement and 
compost 6 tons/rai, 4) lime application at recommended  lime requirement and compost 4 tons/rai and 5) applying of 
lime application at recommended  requirement and compost 6 tons/rai. The parameters measured were height, fresh 
weight, dry weight and soil pH. The results indicated that corn height was the highest when lime was applied at the 
lime requirement rate along with compost 6 tons/rai (treatment 5). Besides fresh and dry weights as well as soil pH 
at the last harvest (42 days after sowing) were highest in this treatment.
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บทน�ำ

   

 ภาคใต้มีพื้นที่ประมาณ 27 ล้านไร่  ส่วนใหญ่มี

สภาพดินเป็นกรด (เจริญ และคณะ, 2540)  เนื่องจาก

สภาพภมูอิากาศภาคใต้เป็นแบบร้อนชืน้  ฝนตกชกุ  ดนิ

ผ่านกระบวนการชะล้างมานาน  ท�าให้ธาตุอาหารถูก

ชะล้างออกไปด้วย  จงึส่งผลต่อความอดุมสมบรูณ์ของ

ดิน คือ ธาตุอาหารในดินลดลงและขาดธาตุอาหารที่
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จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  เช่น ไนโตรเจน, 

ฟอสฟอรสั, โพแทสเซยีม, แคลเซยีม, แมกนเีซยีม และ

สังกะสี  จึงเป็นข้อจ�ากัดต่อการเจริญเติบโตของพืช  

ท�าให้มีผลผลิตลดลงไม่คุ ้มค่าต่อการลงทุนของ

เกษตรกร  ชดุดนิคอหงส์ (Kho Hong series: Kh)  เป็น

ดินกรดอีกชุดหนึ่งที่พบในภาคใต้ เกิดจากการผุพัง

สลายตวัอยูก่บัทีห่รอืเคลือ่นย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ 

สามารถจ�าแนกดินได้เป็น Coarse-loamy, kaolinitic, 

isohyperthermic Typic Kandiudults  ข้อจ�ากัดของ

การใช้ประโยชน์ของชุดดินคอหงส์ คือ ดินมีความอุดม

สมบูรณ์ต�่า ค่อนข้างเป็นทรายและสภาพพื้นที่มีความ

ลาดชัน บริเวณหน้าดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลาย 

และขาดแคลนน�้า จึงควรมีการปรับปรุงดิน (กรม

พัฒนาที่ดิน, 2541) หากต้องการใช้ประโยชน์จากดิน

เพื่อการเพาะปลูก เกษตรกรจึงจ�าเป็นจะต้องมีการ

ปรบัปรงุดนิโดยวธิกีารต่างๆ เช่น การใส่ปุย๋ การใส่วสัดุ

ปูน เป็นต้น ซึ่งวัสดุปูนเป็นแหล่งของแคลเซียม โดย

แคลเซียมเป็นธาตุอาหารรองที่มีความส�าคัญต่อการ

ปรบัปรงุดนิทีม่สีภาพเป็นกรด นอกจากนี ้การใช้ปนูขาว

ยังเป็นการใช้ต ้นทุนในการผลิตต�่าสุดและยังให้ 

ผลผลิตสูงสุดด้วย นอกจากนี้ปุ๋ยหมักช่วยเพิ่มความ 

อุดมสมบูรณ์ให้กับดินซึ่งการใส่ปุ๋ยหมักช่วยปรับปรุง

สมบัติทางกายภาพของดิน โดยท�าให้อินทรียวัตถุของ

ดินเพิ่มขึ้น มีผลท�าให้ดินร่วนโปร่งมีการถ่ายเทอากาศ

และระบายน�้าได้ดีขึ้น (มุกดา, 2544) เพื่อท�าให้ดินนั้น

มีความอุดมสมบูรณ์มีธาตุอาหารในดินเพิ่มมากขึ้น   

จนกระทั่งสามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ต่อ

ไปด้วยเหตนุี ้จงึต้องมกีารน�าปนูขาวและปุย๋หมกัมาใช้

ในการปรบัปรงุคณุภาพดนิทีเ่ป็นกรดเพือ่เพิม่การเจรญิ

เติบโต แต่การใส่ปูนในระดับที่ไม่เหมาะสม  อาจเกิด

ความเสียหายต่อผลผลิต จึงจ�าเป็นต้องหาปริมาณ

ความต้องการปูนที่เหมาะสม 

วิธีกำรศึกษำ

อุปกรณ์และวิธีกำร

 1. กำรเตรียมตัวอย่ำงดิน 

 ดินที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นชุดดินคอหงส์

บริเวณ ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  โดยเก็บ

ตวัอย่างดนิทีร่ะดบัความลกึ 0-15 เซนตเิมตร น�าดนิมา

ผึ่งให้แห้งในที่ร่ม ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร 

หลังจากนั้นน�าไปวิเคราะห์หาความต้องการปูน โดย

ค�านวณต่อน�้าหนักดิน 

 2.  แผนกำรทดลอง

 การวางแผนการทดลองแบบสุ ่มสมบู รณ ์  

(Completely Randomized Design; CRD) โดย

ก�าหนดให้มี 5 กรรมวิธีทดลอง และมี 4 ซ�้า ดังต่อไปนี

 กรรมวิธีทดลองที่ 1 ควบคุม (ไม่มีการใส่ปูน หรือ

ปุ๋ยหมัก)

     กรรมวธิทีดลองที ่2 ใส่ปนูเท่ากบั ½ ความต้องการ

ปูนของดินและปุ๋ยหมัก 4 ตัน / ไร่

 กรรมวธิทีดลองที ่3 ใส่ปนูเท่ากบั ½ ความต้องการ

ปูนของดินและปุ๋ยหมัก 6 ตัน / ไร่ 

     กรรมวธิทีดลองที ่4 ใส่ปนูเท่ากบัความต้องการปนู

ของดินและปุ๋ยหมัก 4 ตัน / ไร่

 กรรมวธิทีดลองที ่5 ใส่ปนูเท่ากบัความต้องการปนู

ของดินและปุ๋ยหมัก 6 ตัน ไร่ 

 3.  วิธีกำรทดลอง

 ผสมชุดดินคอหงส์กับปูน ขาว และปุ๋ยหมักใน

แต่ละกรรมวิธีทดลอง  บรรจุใส่ถุงพลาสติกด�าขนาด 

9×18 นิ้ว บรรจุดินถุงละ 10 กิโลกรัม โดยกรรมวิธี

ทดลองทีใ่ส่ปนูเท่ากบั ½ ของความต้องการปนูของดนิ

ใช้ปนูขาวเท่ากบั 9 กรมัต่อถงุ และกรรมวธิทีดลองทีใ่ส่

ปูนเท่ากับความต้องการปูของดิน ใช้ปูนขาวเท่ากับ  

18 กรัมต่อถุงส�าหรับปุ๋ยหมักกรรมวิธีทดลองที่ใช้ปุ๋ย

หมกัอตัรา 4 ตนัต่อไร่ ใช้ปุย๋หมกัเท่ากบั128 กรมัต่อถงุ 

และกรรมวิธีทดลองที่ใช้ปุ๋ยหมักอัตรา 6 ตันต่อไร่ ใช้

ปุย๋หมกัเท่ากบั192 กรมัต่อถงุ หลงัจากนัน้ท�าการหมกั

ไว้ประมาณ 1 สปัดาห์ ในระยะเวลาการหมกัต้องรดน�้า

ทุกวันเพื่อให้ดินที่ผสมมีความชื้นอยู่ในระดับความชื้น

ภาคสนาม (Field capacity) หลักจากนั้น ท�าการปลูก

ข้าวโพดพันธุ์อินทรีย์ 2 จ�านวน  3-5 เมล็ดต่อถุง เมื่อ
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ข้าวโพดงอก 1 สัปดาห์ ให้ถอนต้นข้าวโพดให้เหลือ  

1 ต้นต่อถุง 

 4.  กำรเก็บข้อมูล

 ท�าการเกบ็ข้อมลูการเจรญิเตบิโตของต้นข้าวโพด 

โดยวดัความสงูของต้นข้าวโพด ระดบัจากพืน้ดนิจนถงึ

ปลายใบทุกสัปดาห์  เมื่อครบเวลา 6 สัปดาห์ตัดส่วน

เหนือดินและส่วนใต้ดินมาชั่งน�้าหนักสด  แล้วน�าส่วน

เหนือดินไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 

48 ชั่วโมง  จึงน�าไปชั่งน�้าหนักแห้ง

 5. กำรวิเครำะห์สมบัติทำงเคมีของดิน

 เกบ็ตวัอย่างดนิหลงัปลกู  แล้วน�ามาวเิคราะห์ค่า

ปฏิกิริยาดิน (pH) 

 6.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 น�าข้อมูลผลการศึกษาในแต่ละการทดลอง เช่น 

ข้อมูลสมบัติทางเคมีของดิน และข้อมูลการเจริญ

เติบโตของพืช มาวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน 

(ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 

สิ่งทดลองด้วยวิธี Duncan’s Multiple  Range  Test 

(DMRT) ด้วยโปรแกรม SPSS

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

 จากการศึกษาผลของปูนร่วมกับปุ๋ยหมักต่อการ

เจรญิเตบิโตและผลผลติของข้าวโพด ทีป่ลกูในดนิกรด 

(ชุดดินคอหงส์)  ผลปรากฏดังต่อไปนี้

 1. ผลของกำรใส่ปูนและปุ ๋ยหมักต่อกำร

เจริญเติบโตของต้นข้ำวโพด 

  1.1 ผลของกำรใส่ปูนและปุ๋ยหมักต่อ

ควำมสูงของต้นข้ำวโพด

  จากการศึกษาพบว่า  การใช้ปูนขาวเท่ากับ

ความต้องการปูนของดินร่วมกับปุ๋ยหมัก 6 ตันต่อไร่ 

ท�าให้ต้นข้าวโพด มคีวามสงูเฉลีย่มากทีส่ดุ  คอื 103.25 

เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งกับสิ่งทดลอง

ควบคุมซึ่งมีความสูงเฉลี่ยเพียง 81.12 เซนติเมตร 

(Table 1) อาจเนือ่งจากดนิกรดใส่ปนูขาวเพือ่ปรบัปรงุ

ให้ดนิมค่ีา pH สงูขึน้ ท�าให้อะลมูนิมัไอออนตกตะกอน 

และมีปริมาณลดลง  ส่งผลให้ลดการตรึงฟอสฟอรัสที่

เกดิอยูก่บัการตกตะกอนกบัอะลมูนิมัและเหลก็ไอออน   

การใส่ปูนยังช่วยเพิ่มแคลเซียม  และท�าให้จุลินทรีย์

ด�าเนินกิจกรรมได้ดี   เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุ

อาหารพชื ส่งผลให้พชืเจรญิเตบิโตได้ดขีึน้  (คณาจารย์

ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) และสอดคล้องกับนิรันดร์ 

และวันชัย (2555) ได้ศึกษาการใช้วัสดุอินทรีย์และปูน

ในการปรับปรุงดินกรดส�าหรับปลูกข้าวโพด พบว่าการ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 6 ตัน/ไร่ + LR และ ½  LR ให้ความสูง

ของต้นสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งทดลองควบคุม

Table 1 Effect of lime and compost on corn height  fresh and dry weight. 

Treatment Height 

(cm./plant)

Fresh weight 

(g./plant)

Dry weight (g./

plant)

control 81.12d 80.00d 21.25c

½ lime requirement + compost 4 tons/rai 84.00cd 115.50c 32.75b

½ lime requirement + compost 6 tons/rai 91.50bc 130.00b 29.25b

lime requirement + compost 4 tons/rai 95.00ab 147.00a 33.00b

lime requirement + compost 6 tons/rai 103.25a 149.75a 38.75a

F-test ** ** **

CV(%) 16.12 12.81 11.14

Means within each column followed by the same letters are not significantly different at P≤0.5 by DMRT
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  1.2 ผลของกำรใส่ปนูและปุย๋หมกัต่อน�ำ้

หนักสดและน�้ำหนักแห้งของต้นข้ำวโพด

  จากการศกึษาพบว่า   การใส่ปนูเท่ากบัความ

ต้องการปูนของดินร่วมกับปุ๋ยหมัก 6 ตันต่อไร่  ท�าให้

ต้นข้าวโพด มีน�้าหนักสดและน�้าหนักแห้งมากที่สุดคือ  

น�า้หนกัสดส่วนเหนอืดนิเฉลีย่ 149.75 กรมั และน�า้หนกั

แห้งส่วนเหนือดินเฉลี่ย 38.75 กรัม  แตกต่างทางสถิติ

อย่างมีนัยส�าคัญยิ่งกับสิ่งทดลองควบคุม ซึ่งมีน�้าหนัก

สดส่วนเหนอืดนิเฉลีย่ 80.00 กรมั และน�า้หนกัแห้งส่วน

เหนือดินเฉลี่ย 21.25 กรัม  (Table 1)  สอดคล้องกับ

การทดลองของ สรญัญา (2548) ได้ท�าการศกึษาถงึผล

ของสารปรบัปรงุดนิบางชนดิต่อคณุสมบตัขิองดนิ และ

การเจรญิเตบิโตของพชืทีป่ลกูในดนิทีด่อนทีเ่ป็นกรดใน

ภาคใต้ของประเทศไทย พบว่าจากการปลูกข้าวโพด

หวานพันธุ์อินทรีย์ 2 เป็นพืชทดสอบในดินกรดชุดดิน

คอหงส์ (coarse  loamy, kaolinitic, isohyerthermic, 

Typic Kandults) ซึ่งเป็นดินกรด (pH 5.07) ที่มีความ

อุดมสมบูรณ์ต�่า ผลการทดลองพบว่า การใส่วัสดุ

ปรับปรุงดินให้น�้าหนักแห้งของต้นและรากข้าวโพด

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จากการที่ไม่มีการ

ใส่วสัดปุรบัปรงุดนิ และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามปรมิาณ

วัสดุปรับปรุงดินที่ใส่ ชัยรัตน์ และวิเชียร (2539) ได้

ประเมนิความต้องการธาตอุาหารองถัว่ฮามาตาทีป่ลกู

ในดินชุดดินคอหงส์ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต�่า และมี

ปริมาณธาตุอาหารต�่า เนื่องจากนี้เป็นดินกรด (pH 

4.93) และเมือ่ใส่ปนูประมาณ 325 กก./ เฮกตาร์ ท�าให้

น�้าหนักแห้งของถั่วฮามาตาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ ดนัย (2555) ได้ศึกษาการลดความเป็นพิษ

ของอะลูมินัมโดยใช้ปูนวัสดุปรับปรุงดิน คือ ปูนขาว 

ยิปซัม และอินทรียวัตถุและใช้ข้าวโพดเป็นพืชทดลอง

พบว่า การใช้ปูนขาวผสมปุ๋ยหมักท�าให้ได้น�้าหนักแห้ง

ผลผลิตข้าวโพดมากที่สุด 

 2.  ผลของปนูและปุย๋หมกัต่อค่ำปฏกิริยิำดนิ 

(pH)

 จากการศึกษาพบว่า การใส่ปูนเท่ากับความ

ต้องการปูนของดินร่วมกับปุ๋ยหมัก 6 ตันต่อไร่  ท�าให้

ท�าให้ดินมีค่าเฉลี่ย pH เพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในดินหลัง

ปลกู  และค่า pH มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ตามปรมิาณปนู

ที่ใส่   ในขณะที่สิ่งทดลองควบคุมนั้นพบว่าดินมีค่า

เฉลี่ย pH น้อยที่สุด (Table 2) ซึ่งโดยปกติแล้วชุดดิน

คอหงส์มีสภาพเป็นดินกรด ไม่เหมาะสมต่อการเจริญ

เตบิโตของพชื   จงึต้องท�าการปรบัปรงุค่า pH ในดนิให้

อยู่ในช่วงที่เหมาะสม   โดยวิธีการเติมปูนขาวเพื่อปรับ

ค่า pH ของดิน ซึ่งสอดคล้องกับ สอดคล้องกับโสภิตา 

(2546) ที่ได้ศึกษาถึงแหล่งแคลเซียมที่เหมาะสมต่อ

การผลิตถั่วลิสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยใช้

วัสดุปูนทั้ง 4 ชนิด คือ  ยิปซัม ปูนขาว  ปูนมาร์ล และ

โดโลไมท์ พบว่าชนิดของปูนที่เหมาะสมคือ ปูนขาว 

เนือ่งจากเป็นแหล่งของแคลเซยีม และสามารถปรบัค่า 

pH ของดินให้เพิ่มสูงขึ้น   

Table 2 Effect of lime on soil pH.

Treatment pH

control 4.5

½ lime requirement + compost 4 tons/rai 5.8

½ lime requirement + compost 6 tons/rai 5.9

lime requirement + compost 4 tons/rai 6.3

lime requirement + compost 6 tons/rai  6.5

F-test ns

CV(%) 11.00

Means within each column followed by the same letters are not significantly different at P≤ 0.5 by DMRT
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 การใส่ปนูขาวในอตัราทีส่งูขึน้ตัง้แต่ ½ ของความ

ต้องการปูนของดิน  และเท่ากับความต้องการปูนของ

ดินและการใส่ปุ๋ยหมักตั้งแต่ 4 -6 ตันต่อไร่ ในดินกรด

ชุดดินคอหงส์ ท�าให้ความสูงของต้น น�้าหนักสด- 

น�้าหนักแห้งของส่วนเหนือดิน และค่า pH ของดินเพิ่ม

สูงขึ้นตามปริมาณปูนและปุ๋ยหมักที่ใส่

ข้อเสนอแนะ

 ดนิกรด (ชดุดนิคอหงส์)  เป็นดนิทีข่าดธาตอุาหาร

และมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต�่า ไม่เอื้ออ�านวยต่อ

การเพาะปลกู   หากต้องการให้ดนิมคีวามอดุมสมบรูณ์  

จะต้องท�าการปรับสภาพดินให้มีธาตุอาหารที่มากพอ

ส�าหรับการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งการใส่ปูนขาวจะ

ท�าให้ pH ของดินเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะเมื่อท�าการใส่ปูน

ขาวเท่ากบัความต้องการของปนู   ท�าให้พชืมกีารเจรญิ

เตบิโตเพิม่สงูขึน้   เนือ่งจากปนูส่งผลให้ธาตอุาหารของ

พชือยูใ่นรปูทีเ่ป็นประโยชน์มากขึน้ แต่ถงึอย่างไรกต็าม

ดินกรดทั่วไปนั้นมักขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  

โพแทสเซียม  แคลเซียม และแมกนีเซียมในดิน ดังนั้น 

หลังจากการปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดินให้มีความ

เหมาะสมแล้ว จ�าเป็นจะต้องมีการเพิ่มธาตุอาหารลง

ไปในดิน โดยเฉพาะปุ๋ยที่ท�าให้ธาตุอาหารเพิ่มขึ้นซึ่ง

ได้แก่  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีม ซึง่อาจ

จะส่งผลให้พืชมีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น
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