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บทคัดยอ 
การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลของการใชสารปรับปรุงดินตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทาง

ฟสิกสและสมบัติทางเคมีบางประการของดิน การศึกษาบงออกเปน 2 ชุดการทดลอง คือ 1) ดินเนื้อหยาบ (ชุดดิน

น้ําพอง) และ 2) ดินเนื้อละเอียด (ชุดดินรังสิต) วางแผนการทดลองแบบ 3 × 3 Factorial in Completely 

Randomized Design มี 2 ปจจัย คือ ปจจัยที่ 1 ชนิดของสารปรับปรุงดิน 3 ชนิด คือ สารเพอไลต (PL) ฟางขาว 

(RS) และขุยมะพราว (CD) ปจจัยที่ 2 อัตราสารปรับปรุงดินที่ใส 3 อัตรา คือ 1.872  3.744 และ 5.616 ตัน/ไร 

จํานวน 3 ซ้ํา เปรียบเทียบผลการปรับปรุงดินกับตํารับควบคุม (ไมใชสารปรับปรุงดิน) ผลการทดลองในดินเนื้อ

หยาบ พบวา ชนิดของสารปรับปรุงดิน อัตราที่ใส และผลรวมของสองปจจัยมีผลใหคาความหนาแนนรวม ความ

พรุนรวม คาสภาพการนําน้ําของดิน ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได และคา pH ของดิน

แตกตางกัน ขณะที่ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดมีความแตกตางกันเนื่องจากผลรวมของสองปจจัย สวนการใสขุย

มะพราว อัตรา 5.616 ตัน/ไร มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินมากที่สุด ผลการทดลองในดินเนื้อ

ละเอียด พบวา ชนิดของสารปรับปรุงดิน อัตราที่ใส และผลรวมของสองปจจัยมีผลทําใหคาความหนาแนนรวม 

คาสภาพการนําน้ําของดิน ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได และคา pH ของดินแตกตาง

กัน ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดมีความแตกตางกันเนื่องจากผลของชนิดสารปรับปรุงดิน และผลรวมของสองปจจัย 

การใสขุยมะพราว อัตรา 5.616 ตัน/ไร มีผลใหคาความหนาแนนรวมมีคาลดลงมากที่สุดและคาสภาพการนําน้ํา

ของดินสูงขึ้นมากที่สุด การใสฟางขาวอัตรา 5.616 ตัน/ไร  มีผลทําใหดินมีคาโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดิน

มากที่สุด การใสสารเพอไลต อัตรา 3.744 ตัน/ไร มีผลทําใหดินมีคาฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนมากที่สุดทั้ง 2     

การทดลอง คา pH ของดินมีคาสูงขึ้นเมื่อใชสารปรับปรุงดินทุกชนิดและทุกอัตรา  

คําสําคัญ : สมบัติทางฟสิกสของดิน  สมบัติทางเคมีของดิน  สารปรับปรุงดิน 
 

ABSTRACT 
The study aimed to compare the effected of soil conditioners used to some soil physical and 

chemical properties. The study consists of 2 experiments. Experiment 1 is coarse texture soil (Nam 

Phong series) and experiment 2 is fine texture soils (Rangsit series). They were designed in 3 × 3 

Factorial in Completely Randomized Design with 3 replications. Factor 1 is type of soil conditioners 

(perlite (PL), rice straw (RS) and coir dust (CD)) and factor 2 is application rate (1.872, 3.744 and 
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5.616 ton/rai) as compared with control treatment (not applied soil conditioner). Experiment 1 in 

coarse texture soil found that bulk density, porosity, hydraulic conductivity, available phosphorus, 

exchangeable potassium and pH are different due to the effected of type of soil conditioner, 

application rate and factor combinations. Total nitrogen was different due to the effected of factor 

combination. When coir dust application at a rate of 5.616 ton/rai was present high change in soil 

properties. Experiment 2 in fine texture soil found that bulk density, hydraulic conductivity, available 

phosphorus, exchangeable potassium and pH are different due to the effected of type of soil 

conditioner, application rate and factor combinations. Total nitrogen was different due to the effected 

of type of soil conditioner and factor combination. In addition, coir dust application at a rate of 5.616 

ton/rai was effected to highly decrease of bulk density and highly increase hydraulic conductivity. 

Rice straw application at a rate of 5.616 ton/rai was effected to soil has high exchangeable 

potassium. Perlite application at a rate of 3.744 ton/rai was affected to soil has high available 

phosphorus. Soil pH is higher when used soil conditioner in all type and application rate.   

Key Words : Soil physical properties, Soil chemical properties, Soil conditioner 
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คํานํา 

 ดิน คือ วัสดุพื้นฐานที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช เปนเทหวัตถุธรรมชาติที่ไดมาจากการสลายตัว

ของหินและแรชนิดตางๆ ผสมคลุกเคลากับเศษซากอินทรียวัตถุที่เนาเปอยผุพัง และรวมตัวกันเปนชั้น ๆ หอหุมผิว

โลก (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) ดังนั้น ดินจึงเปนวัตถุสําคัญที่จะชวยใหพืชเจริญเติบโตหรือยังชีพอยู

ได การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลก ทําใหมีการขยายตัวของการใชทรัพยากรดิน เพื่อการผลิตอาหารอยาง

รวดเร็ว สงผลใหทรัพยากรดินเกิดความเสื่อมโทรม (จํานาญ, 2550) การเปล่ียนระบบเกษตรจากระบบยังชีพไป

เปนระบบเพื่อการขาย ตลอดจนการใชประโยชนจากทรัพยากรดินที่ไมเหมาะสม เปนสาเหตุสําคัญที่ทําให

ทรัพยากรดินเกิดความเสื่อมโทรม โดยสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของดินนั้น อาจเกิดไดจากการใช

ประโยชนที่ดินติดตอกันเปนเวลานาน โดยไมถูกตองตามหลักการอนุรักษดินและน้ํา รวมถึงการขาดการปรับปรุง

บํารุงดิน สาเหตุจากการเสื่อมโทรมโดยสมบัติของดินเอง หรือสาเหตุจากพิบัติภัยทางธรรมชาติซึ่งอาจไมได

เกิดขึ้นเปนประจํา ไดแก การเกิดภัยแลง อุทกภัย ดินถลม แผนดินไหว ไฟปา หรือพายุตาง ๆ ที่กอใหเกิดความ

เสียหายแกพื้นที่ที่ประสบภัย ซึ่งบางพื้นที่สามารถฟนฟูใหกลับมาใชประโยชนไดอีกครั้ง บางพื้นที่อาจตองใช

เวลานาน หรือบางที่อาจเกิดความเสียหายที่รุนแรงมากจนยากแกการฟนฟู (สุชาติ และดวงใจ, 2550) 

ปจจุบันประเทศไทยมีการนําเขาสารปรับปรุงสมบัติทางเคมี ฟสิกส และสารอุมน้ําของดิน เพื่อใชเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตรเปนจํานวนมาก (สุภาพร, 2549)  อยางไรก็ตามขอมูลการศึกษาผลของการใชสารปรับปรุง

ดินตอการปรับปรุงสมบัติทางเคมีและทางฟสิกสของดินมีอยูนอยมาก จึงจําเปนตองมีการศึกษาสมบัติทางเคมี

และกายภาพของดินที่เปล่ียนแปลงหลังการใชสารปรับปรุงดิน โดยเลือกทําในตัวแทนดินเนื้อหยาย และดินเนื้อ

ละเอียด ผลการศึกษาท่ีไดจะเปนประโยชนในการหาแนวทางการใชสารปรับปรุงดินไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ  
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อุปกรณและวิธีการ 
ทําการทดลองโดยแบงเปน 2 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 ในชุดดินน้ําพองซึ่งเปนดินเนื้อหยาบ 

และชุดการทดลองที่ 2 ในชุดดินรังสิตซึ่งเปนดินเนื้อละเอียด (Table 1) วางแผนการทดลองแบบ 3 × 3 Factorial 

in Completely Randomized Design  มีปจจัยที่ศึกษา 2 ปจจัย คือ ปจจัยที่ 1 ชนิดสารปรับปรุงดิน มี 3 ชนิด 

ไดแก สารเพอไลต ฟางขาว และขุยมะพราว (Table 2) ปจจัยที่ 2 อัตราสารปรับปรุงดินที่ใส มี 3 อัตรา ไดแก 

1.872 ตัน/ไร 3.744 ตัน/ไร และ 5.616 ตัน/ไร (จงรักษ และคณะ, 2544) ทําการเปรียบเทียบผลการปรับปรุงดิน

กับตํารับควบคุม (ไมใชสารปรับปรุงดิน) รวม 10 ตํารับการทดลอง ทํา 3 ซ้ํา ดังนี้ ตํารับการทดลองที่ 1 ไมใสสาร

ปรับปรุงดิน (control) ตํารับการทดลองที่ 2 สารเพอไลต อัตรา 1.872 ตัน/ไร (PL 1.872) ตํารับการทดลองที่ 3 

สารเพอไลต อัตรา 3.744 ตัน/ไร (PL 3.744) ตํารับการทดลองที่ 4 สารเพอไลต อัตรา 5.616 ตัน/ไร (PL 5.616) 

ตํารับการทดลองที่ 5 ฟางขาว อัตรา 1.872 ตัน/ไร (RS 1.872) ตํารับการทดลองที่ 6 ฟางขาว อัตรา 3.744 ตัน/ไร

(RS 3.744) ตํารับการทดลองที่ 7 ฟางขาว อัตรา 5.616 ตัน/ไร (RS 5.616) ตํารับการทดลองที่ 8 ขุยมะพราว 

อัตรา 1.872 ตัน/ไร (CD 1.872) ตํารับการทดลองที่ 9 ขุยมะพราว อัตรา 3.744 ตัน/ไร(CD 3.744)   ตํารับการ

ทดลองที่ 10 ขุยมะพราว อัตรา 5.616 ตัน/ไร (CD 5.616) นําดินตัวอยางกระถางละ 10 กิโลกรัม คลุกผสมกบัสาร

ปรับปรุงดินในอัตรากระถางละ 0.06  0.12 และ 0.18 กิโลกัรม ตามตํารับการทดลองตาง ๆ ทั้ง 60 กระถาง แตละ 

วางแบบสุมไวในโรงเรือน รดน้ําปริมาตร 1.5 ลิตรทุก ๆ 4 วัน บมดินจนครบระยะเวลา 3 เดือน เมื่อครบระยะเวลา 

3 เดือน ทําการเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหสมบัติทางฟสิกสและสมบัติทางเคมีบางประการ  

 

Table 1 Some physical and chemical properties of Nam Phong and Rangsit series  

Soil series 
Parameters 

Nam Phong Rangsit 

Bulk density ;pb (g/cm3)1/   2.03   1.565 

Particle density; ps (g/cm3)2/   2.79   2.568 

Total porosity; E (%)3/   0.26   0.3573 

Hydraulic conductivity; Ksat (mm/day)4/   0.15   0.045 

pH (1:5) 5/   5.50   4.349 

total N (mg/kg)6/   0.03   0.2301 

Avail. P (mg/kg)7/ 36.96   9.6626 

Exch. K (mg/kg)8/ 28.67 169.2205 
1/ Undisturbed core method; 2/Water immersion method; 3/by calculated (E = 1 – (pb/ps));

 4/Falling–head method; 5/1:5 water/soil 
measurement by pH meter; 6/Kjeldahl methods; 7/Bluy II/measurement by Spectrophotometer; 8/extract with 1N. CH3COO-NH4 
pH 7.0/measurement by Atomic absorption spectrophotometer (laboratory analysis result) 
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Table 2 Some chemical properties of soil conditioners 

Soil conditioners type 
Parameters 

Perlite Rice Straw Coir Dust 

SiO2
1/ 71.87 - - 

Al2O3
1/ 13.36 - - 

Fe2O3
1/ 2.01 - - 

TiO2
1/ 0.35 - - 

Na2O
1/ 4.33 - - 

MgO1/ 1.19 - - 

K2O
1/ 4.66 - - 

CaO1/ 2.23 - - 

Total N (mg/kg)2/ - 0.738  0.48 

Avail. P (mg/kg)3/ - 1.4695  0.59 

Exch. K (mg/kg)4/ - 1.3897  1.27 
1/ X-ray Fluorescence analysis (%) (ปุญญิศา, 2552), 2/Kjeldahl methods; 3/Bluy II/measurement by Spectrophotometer;  

4/ extract with 1N. CH3COO-NH4 pH 7.0/measurement by Atomic absorption spectrophotometer (laboratory analysis result);  

   - not measurement   
 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 

การทดลองที่ 1 ดินเนื้อหยาบ 
 จากการทดลองในดินเนื้อหยาบ พบวาชนิดของสารปรับปรุงดิน อัตราที่ใส และผลรวมของสองปจจัย      

มีผลตอความแตกตางของสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีของดิน ดังแสดงใน Table 3 

 

Table 3 F-test of factor and factor combination analysis in Num Phong series  

Parameters F-test CV% 

 Kind (A) Rate (B)  (AxB)  

pb  **  **  **  1.78 

ps  ns  ns  ns  4.86 

E  **  *  *  10.79 

Ksat  **  **  **  0.00 

pH  **  **  **  2.32 

Total N  ns  ns  **  0.00 

Avail.P  **  **  **  2.03 

Exch.K  **  **  **  4.34 
*  Significant at  p< 0.05, ** Significant at  p< 0.01 
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จากการทดลองในดินเนื้อหยาบ พบวา ชนิดของสารปรับปรุงดิน อัตราท่ีใส และผลรวมของสองปจจัยมี

ผลทําใหคาความหนาแนนรวม (pb) ความพรุนรวม (E) สภาพการนําน้ําของดิน (Ksat) คา pH ของดินปริมาณ

ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนไดมีความแตกตางกันทางสถิติ ในขณะที่

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดมีความแตกตางกันเนื่องจากผลรวมของสองปจจัยและเมื่อเปรียบเทียบกับตํารับการ

ทดลองควบคุมพบวา การใสขุยมะพราวที่อัตรา 5.616 ตัน/ไร มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินมาก

ที่สุด (Table 4) 

 

Table 4 Physical and chemical properties of Num Phong series after applied soil conditioners  
Parameters 

Treatments pb 

g/cm3 

ps 

g/cm3 

E  

% 

Ksat 

mm/day 

  pH 

 

Total N 

mg/kg 

Avail.P 

mg/kg 

Exch.K 

mg/kg 

Control 1.893a 2.480 0.237d 0.151b  5.857e 0.023d 93.424b   31.029f 

PL 1.872  1.650d 2.433 0.320b 0.071f  6.341cd 0.027cd 96.231b   30.676f 

PL 3.744  1.890a 2.547 0.257cd 0.089e  6.715ab 0.039a  108.283a   31.484f 

PL 5.616  1.900a 2.550 0.250d 0.054g  6.745a 0.027cd 75.599c   34.258f 

RS 1.872  1.880a 2.527 0.253cd 0.106d  6.338cd 0.028cd 94.329b   44.825e 

RS 3.744  1.870a 2.470 0.240d 0.114cd  5.898e 0.030c 66.407f   54.603d 

RS 5.616  1.710c 2.463 0.307bc 0.117c  6.561bc 0.028c 88.062c   106.335b 

CD 1.872  1.780b 2.670 0.333ab 0.154b  6.232d 0.037d 88.597c   45.828e 

CD 3.744  1.773b 2.583 0.313ab 0.063fg  6.324d 0.027d 96.567b   73.225c 

CD 5.616  1.543e 2.433 0.367a 0.233a 6.479bcd  0.032bcd 80.202a   120.548a 

F-test ** ns ** **  ** ** **      ** 

CV% 1.77 4.70 11.02 0.00 2.23 0.00 2.00     4.35 
* Significant at  p< 0.05, ** Significant at  p< 0.01, In a column, a same letter are not significantly different 

 

การใสขุยมะพราวอัตรา 5.616 ตัน/ไร ใหคาความหนาแนนรวมต่ําลงมากที่สุด ใหคาความพรุนรวม 

สภาพการนําน้ําของดิน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนไดสูงขึ้นมาก

ที่สุด เมื่อเทียบกับตํารับการทดลองควบคุม สวนการใสฟางขาวอัตรา 3.744 ตัน/ไร มีผลใหปริมาณไนโตรเจน

ทั้งหมดสูงขึ้นมากที่สุด ขณะที่การใสสารเพอไลตอัตรา 5.616 ตัน/ไร มีผลใหคา pH ของดินสูงขึ้นมากที่สุดเมื่อ

เทียบกับตํารับการทดลองควบคุม  

ขุยมะพราวเปนวัสดุที่สามารถปรับปรุงสมบัติทางฟสิกสในดินเนื้อหยาบไดดีที่สุด เนื่องจากขุยมะพราว

เปนวัสดุที่มีความหนาแนนรวมต่ํา ความพรุนรวมสูง และความสามารถในการอุมน้ําสูง ในสวนของปริมาณ

ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดนั้นอาจเปนเพราะขุยมะพราวมีขนาดเล็กกวา

ฟางขาวจึงสามารถยอยสลายและปลดปลอยออกมาไดมากกวาฟางขาวซึ่งมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 

และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนไดอยูมากกวา สวนปริมาณโพแทสเซียมในสารเพอไลตจากผลการ
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วิเคราะหอยูในรูปโพแทสเซียมออกไซด ซึ่งอาจไมไดอยูในรูปที่แลกเปลี่ยนไดในดิน (Table 2) ฟางขาวมีผลให

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินมีคาสูงขึ้นมากที่สุดเนื่องจากในฟางขาวมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดสูงกวาขุย

มะพราวและสารเพอไลต การใสสารเพอไลตมีผลในการเพิ่มระดับ pH ของดินมากที่สุดเนื่องจากสารเพอไลตมี

ปริมาณธาตุประจุบวกในรูปออกไซดเปนองคประกอบอยูสูง (Table 2) 
 
การทดลองที่ 2 ดินเนื้อละเอียด 

จากการทดลองในดินเนื้อละเอียด พบวาชนิดของสารปรับปรุงดิน อัตราที่ใส และผลรวมของสองปจจัยมี

ผลตอความแตกตางของสมบัติทางฟสิกส และสมบัติทางเคมีของดิน ดังแสดงใน Table 5 

 

Table 5 F-Test of factor and factor combination analysis in Rangsit series 
Soil properties F-Test  CV% 

  Kind (A) Rate (B) (AxB)   

pb  ** * ** 3.39 

ps  ns ns ns 6.73 

E  ns ns * 10.26 

Ksat  ** ** ** 11.63 

pH  **  **  **  2.25 

Total N  *  ns  *  0 

Avail.P  **  **  **  4.18 

Exch.K  **  **  **  1.17 
*  Significant at  p< 0.05, ** Significant at  p< 0.01 

 

จากการทดลองในดินเนื้อละเอียด พบวา ชนิดของสารปรับปรุงดิน อัตราที่ใส และผลรวมของสองปจจัย

มีผลทําใหความหนาแนนรวม (pb)  สภาพการนําน้ําของดิน (Ksat) คา pH ของดิน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน

ประโยชน และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยที่ความพรุนรวม (E) มีความ

แตกตางกันเนื่องจากอิทธิพลรวมของสองปจจัย ขณะที่ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด มีความแตกตางกันเนื่องจาก

ชนิดของสารปรับปรุงดิน และอิทธิพลรวมของสองปจจัย อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับตํารับการทดลอง

ควบคุมพบวา การใสขุยมะพราวที่อัตรา 5.616 ตัน/ไร มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินมากที่สุด 

(Table 6) 

การใสขุยมะพราวอัตรา 5.616 ตัน/ไร มีผลใหความหนาแนนรวม (pb) ต่ําลงมากที่สุด และคาความพรุน

รวม (E) สูงขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับตํารับการทดลองควบคุม สวนการใสฟางขาวอัตรา 1.872 ตัน/ไร มีผลใหคา

สภาพการนําน้ําของดิน (Ksat) สูงขึ้นมากที่สุด ขณะที่การใสสารเพอไลตที่อัตรา 5.616 ตัน/ไร มีผลใหคา pH ของ

ดินสูงขึ้นมากที่สุด การใสฟางขาวอัตรา 5.616 ตัน/ไร ใหปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด และปริมาณโพแทสเซียมที่

แลกเปลี่ยนไดสูงขึ้นมากที่สุด และการใสสารเพอไลตอัตรา 3.744 ตัน/ไร ใหปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน

สูงขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับตํารับการทดลองควบคุม 
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Table 6 Physical and chemical properties of Rangsit series after applied soil conditioners  

Parameters 
Treatments pb 

g/cm3 

Ps 

g/cm3 
E % 

Ksat 

mm/day 
pH 

Total N 

mg/kg 

Avail.P 

mg/kg 

Exch.K 

mg/kg 

control   1.363b 2.407 0.433a 0.019f 3.834d 0.193ab 41.450d 171.952g 

PL1.872    1.230cd 2.363 0.480a 0.181e 3.877d  0.156c 20.339h 167.285h 

PL3.744  1.403b 2.430 0.423ab 0.172e 4.283c 0.177bc 53.083a 193.144f 

PL5.616  1.577a 2.387 0.337b 0.165e 4.803a 0.159c 30.364f 166.401h 

RS1.872  1.240c 2.390 0.483a 1.927a 4.553b 0.191ab 36.393e 195.794f 

RS3.744  1.337b 2.373 0.437a 1.314c 4.575b 0.178bc 26.641g 214.003e 

RS5.616  1.343b 2.277 0.410ab 1.459b 4.599b 0.212a 36.628e 291.776a 

CD1.872  1.343b 2.453 0.450a 0.134ef 4.498b 0.157c 49.211b 232.526d 

CD3.744  1.253c 2.180 0.410ab 0.085ef 4.441bc 0.198ab 50.730b 256.852c 

CD5.616  1.160d 2.293   0.497a 0.564d 4.494b 0.175bc 44.174c 281.366b 

F-test ** ns * ** ** ** ** ** 

CV% 3.38 6.58 10.26 12.87 2.23 0.00 4.02 1.14 
*  Significant at  p< 0.05, ** Significant at  p< 0.01, In a column, a same letter are not significantly different 

 

ขุยมะพราวเปนวัสดุที่สามารถปรับปรุงสมบัติทางฟสิกสในดินเนื้อละเอียดไดดีที่สุด การใสฟางขาวมีผล

ใหคาสภาพการนําน้ําของดินสูงขึ้นมากที่สุดในดินเนื้อละเอียดซึ่งมีสภาพการนําน้ําต่ํามาก เนื่องจากฟางขาวมี

ขนาดที่ใหญกวาวัสดุอื่น ๆ จึงเขาไปแทรกอยูในตัวดินทําใหเกิดชองวางในดินและน้ําผานไดมากขึ้น  

 
สรุป 

 ชนิดของสารปรับปรุงดิน อัตราที่ใส และผลรวมของสองปจจัยมีผลทําใหคาความหนาแนนรวม (pb)  

ความพรุนรวม (E) คาสภาพการนําน้ําของดิน (Ksat) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได และ

คา pH ของดินมีความแตกตางกัน โดยการใสขุยมะพราวอัตรา 5.616 ตัน/ไร มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติ

ของดินมากที่สุด คือ มีผลทําใหดินความหนาแนนรวม (pb) ลดลง และมีความพรุนรวม(E) ของดินสูงขึ้นทั้งในดิน

เนื้อหยาบ และดินเนื้อละเอียด นอกจากนี้ยังมีผลทําใหดินมีสภาพการนําน้ําขณะดินอิ่มตัวที่สูงขึ้น และมีปริมาณ

โพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนไดในดินสูงขึ้น ในดินเนื้อหยาบ การใสฟางขาวอัตรา 5.616 ตัน/ไร  ทําใหดินมีปริมาณ

โพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนไดในดินสูงขึ้น ในดินเนื้อละเอียดและการใสสารเพอไลต อัตรา 3.744 ตัน/ไร ทําใหดินมี

ปริมาณของฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดินสูงขึ้น ทั้งในชุดการทดลองที่เปนดินเนื้อหยาบ และดินเนื้อละเอียด 

และดินจะมีคา pH ที่สูงขึ้น เมื่อมีการใชสารปรับปรุงดินทุกชนิด และทุกอัตรา  



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 45 

อยางไรก็ตามการใชสารปรับปรุงดินเพื่อปรับปรุงสมบัติของดินนั้นจําเปนตองใชระยะเวลาที่คอนขาง

นานจึงจะเห็นผลที่ชัดเจน และสามารถสรุปเปนขอแนะนําไดวาในระยะยาวควรใชสารปรับปรุงชนิดใด ในอัตรา

เทาใด จึงจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการปรับปรุงสมบัติทางฟสิกสและทางเคมีของดิน  
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