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ผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัตทิ างเคมีดินบางประการในชุดดินสระบุรี
Effect of Soil Amendments on some Soil Chemical Properties in Saraburi Soil Series
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Studying the effect of soil amendments on soil chemical properties in Saraburi soil series was
collected under tillage farm of CKP, Saraburi province from March to August 2019. All soil samples were
incubated with organic and inorganic amendments by using completely randomized design (CRD) with
6 treatments, 3 replications as followed: 1) control 2) ground coffee 3) pulp coffee 4) filter cake 5)
pumice sulfate and 6) powder sulfur. The result showed that organic amendments had more influence
on some soil chemical properties than inorganic amendments. Especially, coffee ground could reduce
the level of soil pH from 7. 73 to 7. 01 in 12 weeks after incubation ( p<0. 01) and provided the highest
percent of organic matter at 4.4%. In addition, filter cake caused the highest extractable P and Ca after
incubation at 22 mgP/kg and 9,997 mgCa/kg, respectively. Clearly, pulp coffee gave the higher
extractable K comparing with soil before incubation at 1,652 mgK/kg and ground coffee could increase
the extractable Mg to 1,078 mgMg/ kg, Moreover, incubated soil by filter cake showed the highest
amount of extractable trace elements such as Fe, Mn, Cu and Zn. Furthermore, using coffee ground as
soil amendment could inform for improving soil pH and increasing plant nutrition more than other
amendments.
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บทคัดย่อ

คานา

การศึ ก ษาผลของวั ส ดุ ป รั บ ปรุ ง ดิ น ต่ อ การ
เปลี ่ ย นแปลงสมบั ต ิ ท างเคมี ด ิ น บางประการในชุ ด ดิ น
สระบุรี โดยท าการเก็บตัวอย่างดินในแปลงไถพรวนของ
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่
เดือนมีนาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 ทาการบ่มดินด้วยวัสดุ
ปรับปรุงดินทั้งวัสดุอินทรีย์และวัสดุอนินทรีย์ โดยวาง
แผนการทดลองแบบสุ่ม สมบูรณ์ ประกอบด้วย 6 ต ารับ
การทดลอง 3 ซ ้ า ดั ง นี ้ 1) ควบคุ ม 2) กากกาแฟ 3)
เปลือกเชอร์รี่กาแฟ 4) กากตะกอนอ้อย 5) ภูไมท์ซัลเฟต
และ 6) ผงก ามะถั น ผลการศึ ก ษาพบว่ า การใช้ ว ั ส ดุ
ปรับปรุงดินในรูปของวัสดุอินทรีย์ตอบสนองต่อคุณสมบัติ
ทางเคมีดินบางประการมากกว่าวัสดุอนินทรีย์ โดยเฉพาะ
กากกาแฟทาให้มีค่าความเป็นกรดด่างลดลงมากที่สุด คือ
7.01 จากเดิม 7.73 หลังจากทาการทดลองในระยะเวลา
12 สัปดาห์ (p<0.01) และทาให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
จากการใส่ก ากกาแฟสูงที่สุด คือ 4.4% ส่วนต ารับกาก
ตะกอนอ้อยทาให้ปริมาณฟอสฟอรัสและแคลเซียมที่สกัด
ได้ในดินสูงที่สุดหลังการบ่ม (22 มก./กก. และ 9,997
มก./กก.) ตามล าดับ การใช้เปลือกเชอร์รี่กาแฟส่งผลให้
ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้ในดินสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เมื่อเทียบกับดินก่อนการทดลอง คือ 1,652 มก./กก. การใช้
กากกาแฟพบปริมาณแมกนีเซียมที่สกัดได้ในดินสูงที่สุด
คือ 1,078 มก./กก. การบ่มดินด้วยกากตะกอนอ้อยทาให้
ปริ ม าณธาตุ อ าหารเสริ ม ที ่ ส กั ด ได้ ม ี ป ริ ม าณเหล็ ก
แมงกานีส ทองแดง และสังกะสีสูงที่สุด โดยการใช้กาก
กาแฟซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้สามารถนามาปรับปรุงค่าความ
เป็นกรด-ด่าง และเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินได้มากกว่า
วัสดุปรับปรุงดินชนิดอื่น

ชุดดินสระบุรีเป็นหนึ่งในชุดดิน เนื้อปูนที่พบใน
ประเทศไทย ในปัจจุบันพบว่ามีการแพร่กระจายของดิน
เนื้อปูน เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เนื่องจากประเทศไทยจัดอยู่ใน
ภูมิอากาศเขตร้อน ชุดดินที่พบว่ามีลักษณะเป็นดินด่าง
นอกจากชุดดินสระบุรีแล้วยังรวมไปถึงชุดดินลพบุรี ชุดดิน
บ้ า นหมี่ อีกด้ วย โดยส่ ว นมากจะพบอยู ่ในพื้ นที่ จ ังหวัด
สระบุรี ลพบุรี และนครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณ
น ้ า ฝนเฉลี ่ ย ต่ อปี ค่ อนข้ า งต ่ า ประกอบกั บ มี ภู ม ิ อ ากาศ
ที่แห้ ง แล้ ง ยาวนานกว่ า ที่ อื่ น (Staff of Soil Science
Department, 2005) ปั ญ หาทางด้ า นการเกษตรของ
ดินด่างนั้นมีสาเหตุหลักจากกรณีที่ดินด่างเกิด จากการที่มี
ปริมาณการสะสมของปูนที่มาจากวัตถุต้นก าเนิดหลาย
ชนิด เช่น หินปูน หินปูนมาร์ล การสะสมเม็ดปูนในชั้นดิน
ซึ ่ ง องค์ ป ระกอบในดิ น ด่ า งจะมี แ คลเซี ย มคาร์ บ อเนต
(CaCO3) ในปริมาณเล็กน้อยหรือสูงถึง 95% (Marschner,
1995; Land Development Department, 2013) การที่ มี
ปริ ม าณแคลเซี ย มคาร์ บ อเนตที ่ ส ู ง จะมี ผ ลกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ของน ้าในดิน และความเป็นประโยชน์ของ
ธาตุอาหาร ส่งผลไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืช
อีกด้วย (Elgabaly, 1973) โดยทั่วไปแล้วดินด่างจะมีผล
ต่ อ ความสามารถของการกั ก เก็ บ น ้ า ในดิ น (Water
holding capacity) ความสามารถในการซาบซึมน ้าของ
ดินสูง (High infiltration rate) โครงสร้างดินต่า ปริมาณ
อินทรียวัตถุน้อย มีความเป็นกรด-ด่างสูง ส่งผลกระทบให้
ดิ น ขาดธาตุ อ าหารหลั ก โดยเฉพาะฟอสฟอรั ส และ
ไนโตรเจน ซึ่งเป็นผลมาจากการตกตะกอนที่เกิดจากการ
รวมตัวของธาตุแคลเซียมในดินด่างกับฟอสฟอรัสที่อยู่ใน
รูปที่ไม่สามารถละลายน ้าได้ (Inthasan, 2014) ขณะที่
การละลายของธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมบางตัว
อาจขาดหรือละลายออกมามากจนเป็นพิษ เช่น กามะถัน
เหล็ ก แมงกานี ส แมกนี เ ซี ย ม โบรอน โมลิ บ ดิ นั่ ม

คาสาคัญ: วัสดุปรับปรุงดิน สมบัติของดิน ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง ดินเนื้อปูน การบ่มดิน
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(El-Hady and Abo-Sedera, 2006) ส าหรับพื้นที่ดินด่าง
ในบริ เ วณจั ง หวั ด สระบุ รี แ ละลพบุ ร ี น ั ้ น มั ก จะมี ก าร
เพาะปลูกเศรษฐกิจกลุ่มพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืช
ตระกูลถั่ว หรืออ้อยเป็นหลัก ซึ่งมักจะพบปัญหาของการ
ขาดธาตุฟอสฟอรัส สังกะสี และเหล็ก (Takrattanasaran
et al., 2013; Chittamart et al., 2016)
ในการแก้ไขปัญหาดินด่างเพื่อท าให้เหมาะสม
สาหรับการเพาะปลูกพืชอาจทาได้โดยการใช้วัสดุปรับปรุง
ดินควบคู่กับการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสม เพื่อท าให้สมบัติ
ทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของดิ นให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมกับการผลิตพืช เช่น การปรับปรุงค่าความเป็น
กรด-ด่าง หรือการทาให้ระดับธาตุอาหารของพืชอยู่ในรูป
ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ปัจจุบันมีการใช้วัสดุอินทรีย์และ
วั ส ดุ อ นิ น ทรี ย ์ ห ลายชนิ ด ในการปรั บ ปรุ ง ดิ น เพื ่ อ ให้
เหมาะสมกั บ การเพาะปลู ก เช่ น ปุ ๋ ย หมั กและมู ล สั ต ว์
ชนิ ด ต่ างๆ กั บ พื ช ตระกู ลสลัด รวมทั ้ ง การใช้ไบโอชาร์
ในข้ า วโพดเลี ้ ย งสั ต ว์ แ ละอ้ อ ย (Gronthal, 1999;
Cooperband, 2002; Duangpatra, 2010; Bouajila
and Sanaa, 2011) แนวคิ ด ในการศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ จ ึ ง ให้
ความส าคัญ กับการคัดเลือกวัสดุปรับปรุงดินที่สามารถ
หาได้ง่ายในประเทศและเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งทั้งจากภาค
การผลิตอาหารและอุตสาหกรรม เช่น กากกาแฟที่ผ่านการ
ชงด้วยเครื่องชงกาแฟทั่วไป เปลือกเชอร์รี่กาแฟที่เหลือทิ้ง
จากกระบวนการแปรรู ป กาแฟ และกากตะกอนอ้ อ ย
ที่เหลือทิ้งจากโรงงานน้าตาล เพื่อนามาศึกษาการปรับปรุง
ค่าความเป็นกรด-ด่างในดิน และปริมาณธาตุอาหารที่
ปลดปล่อยออกมาหลังจากที่ใช้วัสดุปรับปรุงดินชนิดต่างๆ

อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาวัสดุปรับปรุงดินต่อการเปลี่ยนแปลง
สมบัติทางเคมีดินบางประการในชุดดินสระบุรี โดยทาการ
เก็บตัวอย่างดินจากแปลงของทดลอง ในพื้นที่ศูนย์พัฒนา
พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี โดยท าการเก็บ
ตัวอย่างดินรวม (Composite sampling) จานวน 20 จุด
จากนั้นน าตัวอย่างดินมารวมกัน เพื่อท าการบ่มดินด้วย
วัสดุปรับปรุงดินชนิดต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ณ อาคาร
ปฏิบัติการและฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562
การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินในการลด
ความเป็นกรดด่างในดินของชุดดินสระบุรี
การวางแผนการทดลองแบบสุ ่ ม สมบู ร ณ์
(Completely Randomized Design; CRD) จ านวน 3 ซ ้ า
ประกอบด้วยสิ่งที่ทดลอง 6 ต ารับ ดังนี้ 1) ควบคุม 2)
กากกาแฟ อัตรา 50 กก./ไร่ 3) เปลือกกาแฟ อัตรา 50
กก./ไร่ 4) กากตะกอนอ้อย อัตรา 50 กก./ไร่ 5) ภูไมท์
ซัลเฟต อัตรา 50 กก./ไร่ และ 6) ผงกามะถัน อัตรา 50
กก./ไร่ และปรับระดับความชื้นของดินในการบ่มให้อยู่ใน
ระดับความชื้นความจุสนาม โดยวัสดุปรับปรุงดินชนิ ด
ต่างๆ มีปริมาณธาตุอาหารดัง Table 1

27

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38(2): 25-35
Table 1 The nutrient contents of soil amendments
Treatment
Coffee ground
Coffee pulp
Filter cake
Pumice sulfate
Powder sulfur

N

P

2.13
1.87
0.46
ND
0.51

0.12
0.19
0.45
0.04
0.00

K
(%)
2.33
2.74
0.85
0.60
0.41

Ca

Mg

Fe

1.39
1.83
0.71
15.12
1.53

0.85
0.65
0.28
1.85
0.51

87
78
4,291
191
1,379

Mn
Cu
(mg/kg)
29
16.1
71
13.5
1,861 741
13
0.2
32
7.0

Zn
10.4
6.0
110
10.0
12.4

*ND=not detected

การเก็บตัวอย่างดินและการวิเคราะห์ดินทางเคมี
ท าการเก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น ในแปลงที่ ไ ถพรวน
ระดับความลึก 0-30 ซม. โดยเก็บตัวอย่างดินแบบรวม
(Composite sample) จากนั ้น น าตัว อย่ างดิน มาท าให้
แห้ ง โดยตากไว้ ในที ่ร่ ม (Air-dried) และน าไปบด ผ่ าน
ตะแกรงร่อนดินขนาด 0.5 และ 2.0 มล. เพื่อนาตัวอย่าง
ดินมาวิเคราะห์หาสมบัติทางเคมีของดินบางประการ โดย
ตรวจวัดความเป็นกรดด่างก่อนทาการทดลอง และทุกๆ
2 สัปดาห์ หลังจากท าการทดลองตลอด 3 เดือน โดยใช้
ดิน 10 กรัมต่อน ้ากลั่น 10 มล. (1:1) น าไปวัดค่าความ
เป็ น กรด−ด่ า งโดยใช้ เ ครื ่ อ งมื อ pH-meter (Wayne,
1980) หาปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น (Soil organic
matter) โดยนามาวิเคราะห์โดยวิธี Walkley and Black
(1947) หาปริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ ส กั ด ได้ (Extractable
phosphorous) โดยวิ ธ ี Bray II ตามหลั กวิ ธ ี ก ารของ
Watanabe and Olsen (1962) หาปริมาณโพแทสเซียม
แคลเซี ย ม และแมกนี เ ซี ย มที ่ ส กั ด ได้ (Extractable
potassium, calcium, magnesium) โดยนาไปสกัดด้วย
NH4OAc pH 7.0 (Wayne, 1980) และหาปริมาณเหล็ก
แมงกานีส สังกะสี ทองแดงที่สกัดได้ด้วยน้ายาสกัด DTPA
( Diethylene Triamine Penta Acetic acid) ( Wayne,
1980) แล้วนาไปอ่านค่าด้วยเครื่อง Atomic Absorption
Spectrophotometer (AAS)

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางส ถ ิ ติ
(Aanalysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่ ม
สมบู ร ณ์ ( Completely Randomized Desig; CRD)
เมื ่ อ พบความแตกต่ า งกั น ในทางสถิ ต ิ จ ึ ง ท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธีจัดกลุ่ม
ของสิ่งทดลอง (Least Significant Difference; LSD)

ผลการวิจัยและวิจารณ์
สมบัติทางเคมีของดินก่อนทาการทดลอง
สมบัติทางเคมีของดินก่อนทาการทดลองพบว่า
ดินตัวอย่างมีค่าความเป็นกรด−ด่างเท่ากับ 7.73 ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินมีค่าเท่ากับ 4.13% ปริมาณฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ที่สกัดได้ในดิน
ตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 17, 260, 10,401 และ 804 มก./กก.
ตามลาดับ ส่วนปริมาณธาตุอาหารเสริมในดินก่อนทาการ
ทดลองพบว่า มีปริมาณเหล็ก แมงกานีส ทองแดง และ
สังกะสีที่สกัดได้ในดินมีค่า เท่ากับ 56, 17, 12 และ 3.0
มก./กก. ตามลาดับ (Table 2)
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Table 2 Soil chemical properties before incubation

Soil samples

pH
(1:1)
7.73

OM
(%)
4.13

P

K

Ca

17

260

10,401

การเปลี ่ ย นแปลงค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งในดิ น
หลังการบ่มดินด้วยวัสดุปรับปรุงดินชนิดต่างๆ
ค่าความเป็นกรด-ด่างในดินหลังจากได้ท าการ
บ่ ม ดิ น กั บ วั ส ดุ ป รั บ ปรุ ง ดิ น ชนิ ด ต่ า งๆ ในระยะเวลา 2
สัปดาห์หลังการบ่มดิน พบว่ากากกาแฟทาให้ค่าความเป็น
กรด-ด่างลดลงต่าที่สุด คือ 6.97 (p<0.01) ขณะที่ตารับ
ควบคุมมีความความเป็นกรด-ด่างสูงที่สุด คือ 7.58 แต่ไม่
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคั ญทางสถิติกับ การบ่มดิน
ด้ ว ยเปลื อกกาแฟ ภู ไ มท์ ซ ั ลเฟต ผงก ามะถัน และกาก
ตะกอนอ้อย ในระยะเวลา 4 สัปดาห์หลังการบ่มดิน กาก
กาแฟยังคงทาให้ค่าความเป็นกรด-ด่างต่าที่สุด คือ 6.90
แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับการบ่ม
ดินด้วยเปลือกกาแฟ ภูไมท์ซัลเฟต ผงกามะถัน และกาก
ตะกอนอ้ อ ย (p<0.01) สอดคล้ อ งกั บ การทดลองของ
Kumlung et al. (2012) ทดสอบการใช้ น ้ า หมั ก กาก
กาแฟในดินเนื้อปูนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของ
แตงกวา โดยค่าความเป็นกรด-ด่างจะลดลงในช่วงแรก
และช่วงหลังจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทุกตารับมีการปรับลดค่า
ความเป็นกรด-ด่างทุกตารับ
ภายหลั ง การบ่ ม ดิ น 6 สั ป ดาห์ พบว่ า ต ารั บ
ควบคุมและกากตะกอนอ้อยทาให้ความเป็นกรด−ด่างสูง
ที่สุด คือ 7.58 รองลงมา คือ ตารับผงกามะถันมีค่าความ
เป็ น กรด-ด่ า งเท่ า กั บ 7.34 แต่ ไ ม่ ม ี ค วามแตกอย่ า งมี
นัยส าคัญ ทางสถิติกับ การบ่ม ดินด้ว ยเปลือกกาแฟและ
ภูไมท์ซัลเฟต ซึ่งในระยะ 6 สัปดาห์นี้การบ่มดินด้ว ยกาก
กาแฟมีความเป็นกรด-ด่างต ่าที่สุด คือ 7.16 (p<0.01)
ส าหรั บ ในระยะเวลา 8 สั ป ดาห์ ห ลั ง การบ่ ม ดิ น กาก
ตะกอนอ้อยกลับทาให้มีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงที่สุด คือ
7.55 แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติกับ

Mg
Fe
(mg/kg)
804
56

Mn

Cu

Zn

17

12

3.0

ต ารับควบคุมและภูไมท์ซัลเฟต ส่วนการบ่มดินด้วยกาก
กาแฟยังคงท าให้ ความเป็นกรด-ด่างต ่าที่สุด คือ 7.06
(p<0.01)
ในสัปดาห์ที่ 10 หลังบ่มดินนั้นตารับควบคุมมีค่า
ความเป็นกรด-ด่างสูงที่สุด คือ 7.51 แต่ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคั ญทางสถิติกับกากตะกอนอ้อย ส่วนกาก
กาแฟยั ง คงส่ ง ผลให้ ค วามเป็ น กรด-ด่ า งต ่ า ที ่ ส ุ ด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับตารับอื่นๆ คือ 7.06 (p<0.01) ในสัปดาห์
ที่ 12 หลังการบ่มดินพบว่า ต ารับควบคุมมีค่ าความเป็น
กรด-ด่างสูงที่สุด คือ 7.61 แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติกับภูไมท์ซัลเฟต ผงกามะถัน และกาก
ตะกอนอ้อย (p<0.01) ส่วนกากกาแฟท าให้มีความเป็น
กรด-ด่างต ่าที่สุด คือ 7.01 (Table 3) ซึ่งการทดลองใน
ครั้งนี้พบว่ามีความแตกต่างกับงานทดลองของ Kasongo
et al. (2011) ที่ น าเอาส่ ว นเปลื อ กเชอร์ รี่ ข องกาแฟ
(Coffee pulp) และเปลื อ กหุ ้ ม เมล็ ด กาแฟ (Coffee
husk) มาผสมกันก่อนน ามาปรับปรุงดินทรายด้วยการ
บ่มดินที่อัตราต่างกันตั้งแต่ 5-20 ตัน/เฮกตาร์ ของดินใน
สภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้นเป็นเวลา 24 เดือน พบว่าค่า
ความเป็นกรด-ด่างเพิ่มสูงขึ้นจาก 5.5 เป็น 6.2 หลังการ
บ่มดินในระยะเวลา 3 เดือน และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือน
ที่ 12 แล้วลดลงเมื่อบ่มดินครบ 24 เดือน ทั้งนี้อาจเป็น
ชุดดินที่มีความแตกต่างกัน
งานทดลองครั้งนี้ ทาการบ่มดินกับดินด่างที่มีค่า
ความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้นที่ 7.73 ท าให้หลังจากการบ่ม
ดินกับเปลือกเชอร์รี่กาแฟและกากกาแฟ ในการทดลองนี้
สามารถท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่างในดินปรับค่าลดลง
อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะค่าความเป็นกรด-ด่าง
ส่วนมากมีความเป็นกรดสูง คือ 5.48 (Hardgrove and
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Livesley, 2016) จึงลดความเป็นกรด-ด่างในดินเนื้อปูน
ได้ดีกว่าวัสดุปรับปรุงดินชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตามการใช้
วัสดุอนินทรีย์ในการทดลองครั้งนี้สอดคล้องกับงานของ
Chooaiem et al. (2018) ที่ทดสอบผลของวัสดุกามะถัน
ต่อสภาพการละลายจุลธาตุอาหารพืชในดินเนื้อปูน และ
การสะสมจุลธาตุอาหารพืชในข้าว การใช้วัสดุก ามะถัน
ไม่มีผลต่อการลดค่าความเป็นกรด-ด่างในดินอย่างชัดเจน
โดยพบว่าการใช้กรดกามะถัน (H2SO4) ทาให้ค่าความเป็น
กรด-ด่างในดินลดต่ากว่าในตารับควบคุมในช่วงแรกของ
การทดลอง และต ่ากว่าในต ารับควบคุมเล็กน้อยในวันที่

120 ส่วนการใช้กามะถันผง (S) พบว่ามีค่าความเป็นกรด-ด่าง
ในดินต ่ากว่าในต ารับควบคุม เฉพาะในช่วงวันที่ 15-30
ของการทดลองเท่านั้น อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้กาก
ตะกอนอ้อย ผงกามะถัน และภูไมท์ซัลเฟต เพื่อลดระดับ
ค่าความเป็นกรด-ด่างในระยะเวลา 12 สัปดาห์ ไม่มีความ
แตกต่างกันมากนัก อาจเป็นเพราะปริมาณที่ใช้ยังไม่สูงพอ
และปฏิกิริยาเคมีที่เกิดในดินด่างจะเป็นไปค่อนข้างช้า
(Kalbas et al., 1988; Modaihsh et al., 1989; Nekir
et al., 2019)

Table 3 Soil reaction (pH) after incubation with organic and inorganic amendments at various weeks
Treatment
Control
Coffee ground
Coffee pulp
Filter cake
Pumice sulfate
Powder sulfur
Grand Mean
C.V. (%)
F-test

2 weeks
7.58a
6.97b
7.55a
7.50a
7.49a
7.48a
7.43
1.28
**

4 weeks
7.52a
6.90b
7.48ab
7.42ab
7.29ab
7.27b
7.31
1.37
**

6 weeks
7.54a
7.16c
7.39b
7.54a
7.39b
7.34b
7.39
0.77
**

8 weeks
7.50ab
7.06c
7.36b
7.55a
7.41ab
7.34b
7.37
1.07
**

10 weeks
7.51a
7.06c
7.33b
7.46ab
7.35b
7.34b
7.34
0.82
**

12 weeks
7.61a
7.01c
7.26b
7.54a
7.47a
7.48a
7.40
0.92
**

Mean in the same column followed by different letters were different significantly by LSD **=0.01.

สมบัติทางเคมีบางประการของดินหลังการบ่มดิน
สมบัติทางเคมีของดิน บางประการหลังจากท า
การบ่มดินด้วยวัสดุอินทรีย์และวัสดุอนินทรีย์ในระยะเวลา
3 เดือน พบว่ากากกาแฟทาให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
สูงที่สุด คือ 4.4% มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญยิ่ง
ทางสถิติ (p<0.01) สาหรับปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดได้ใน
ดินหลังการทดลองพบว่า การบ่มดินด้วยกากตะกอนอ้อย
มีปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดได้ในดินสูงที่สุดอยู่ที่ 22 มก./กก.
และมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี น ั ย ส าคั ญ ยิ ่ ง ทางสถิ ติ

(p<0.01) ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบของกากตะกอน
อ้ อยที ่ ม ีปริ มาณฟอสฟอรั สทั ้ งหมดสูง ถึ ง 0.45% ทั ้งนี้
พบว่าการบ่มดินด้วยวัสดุต่างๆ ในดินด่างนั้นไม่ส่งผลต่อ
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ มากนักทั้งนี้อาจเกิด
จากความสามารถในการละลายฟอสฟอรัสต ่า และพืช
ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (Zhang et al., 2014)
ส่วนตารับควบคุมมีปริมาณฟอสฟอรัสน้อยที่สุดโดยมีค่ า
อยู่ที่ 12 มก./กก. ส่งผลให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดได้ใน
ดินมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
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ปริ ม าณโพแทสเซี ยมที ่สกั ดได้ในดินต ารับที่มี
ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้มากที่สุด คือ ตารับเปลือก
กาแฟ โดยมีค่าอยู่ที่ 1,652 มก./กก. (p<0.01) ซึ่งปริมาณ
โพแทสเซียมที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากองค์ประกอบที่สะสม
อยู่ในส่วนของเปลือกกาแฟ (2.74%K) (Table 1) ส่วน
ตารับผงกามะถันมีปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้น้อยที่สุด
มี ค ่ า อยู ่ ท ี ่ 244 มก./กก. แต่ ไ ม่ ม ี ความแตกต่ างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติกับตารับภูไมท์ซัลเฟตและตารับควบคุม
ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ รายงานของ Braham and Bressani
(1979) กล่าวว่าเปลือกเชอร์รี่กาแฟมีปริมาณโพแทสเซียม
ที ่ ส กั ด ได้ ใ นปริ ม าณมากสามารถใช้ ใ นการน าไปเพิ่ ม
ปริ ม าณโพแทสเซี ย มในดิ น และคล้ า ยงานทดลองของ
Cervera-Mata et al. (2017) ที่พบว่าการใช้ กากกาแฟ
เป็นวัสดุอินทรีย์ในการปลูกผักสลัด ของดิน Calsisaol
และ Luvisol ในประเทศสเปน มี ผ ลท าให้ ป ริ ม าณ
ไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมใน
ดินสูงกว่าตารับควบคุม สาหรับปริมาณแคลเซียมที่สกัดได้
ในดินพบว่า ต ารับกากตะกอนอ้อยมีปริมาณแคลเซียม

ที่สกัดได้มากที่สุด โดยมีค่าอยู่ที่ 9,997 มก./กก. แต่ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับตารับควบคุม
ตารับภูไมท์และตารับผงกามะถัน ส่วนตารับเปลือกกาแฟ
มีปริมาณแคลเซียมที่สกัดได้น้อยที่สุดมีค่าอยู่ที่ 6,674
มก./กก. (p<0.01) ขณะที ่ ต ารั บ กากกาแฟมี ป ริ ม าณ
แมกนีเซียมที่สกัดได้ในดินมากที่สุดมีค่าอยู่ที่ 1,078 มก./
กก. แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคั ญทางสถิติกับ
ต ารับควบคุม ต ารับเปลือกกาแฟ และต ารับกากตะกอน
อ้อย (Table 4) การใช้วัสดุปรับปรุงดินทุกตารับแม้จะมี
ผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารหลักและธาตุ
อาหารรองไม่มากนัก แต่จะเห็นได้ชัดจากผลการวิเคราะห์
ปริ ม าณธาตุอาหารในวั สดุ แต่ ละชนิ ด ดั ง Table 1 โดย
อัตราการใส่วัสดุปรับปรุงดินจากงานทดลองนี้ค่อนข้างต่า
เมื่อเปรียบเทียบกับงานทดลองอื่น เช่น การใช้กากตะกอน
อ้อยของ Gonfa et al. (2018) ที่ใส่กากตะกอนอ้อยสูงถึง
100 ตั น /เฮกตาร์ ขณะที ่ ง านทดลองครั ้ง นี ้ใช้เพี ยง 50
กก./ไร่ หรือ 0.312 ตัน/เฮกตาร์เท่านั้น

Table 4 Soil chemical properties after 3 months incubation
Treatment
Control
Ground coffee
Pulp coffee
Filter cake
Pumice sulfate
Powder sulfur
Grand Mean
C.V.(%)
F-test

OM
(%)
4.2c
4.4a
4.3b
4.2c
4.2c
4.2c
4.24
0.56
**

P
12d
14c
15c
22a
19b
19b
16.9
5.55
**

K

Ca

(mg/kg)
254c
9,653ab
582b
8,895b
1,652a
6,674c
500b
9,997a
255c
9,835ab
244c
9,802ab
581
9,143
3.22
4.34
*
**

Mg
801c
1,078a
905bc
1,028ab
927abc
827bc
928
8.88
**

Mean in the same column followed by different letters were different significantly by LSD **=0.01 and *=0.05
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สมบัติทางเคมีของธาตุอาหารเสริมในดินหลังทาการบ่มดิน
สมบั ต ิ ท างเคมี ข องธาตุ อ าหารเสริ ม ในดิ น
หลังจากทาการหมักดินด้วยวัสดุปรับปรุงดิน พบว่าตารับ
ที่มีปริมาณเหล็กที่สกัดได้ ในดินมากที่สุด คือ ต ารับที่ใส่
กากตะกอนอ้อย โดยมีค่าอยู่ที่ 304 มก./กก. ซึ่งมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับทุกตารับทดลอง จาก
งานทดลองของ Morikawa and Saigusa (2018) ที่
พบว่าการใช้กากกาแฟบ่มกับดินด่างที่ระยะเวลา 60 วัน
เพิ่มความเป็นประโยชน์ของเหล็กได้สูงกว่าตารับควบคุม
และมีประสิทธิ ภาพใกล้ เคีย งกับการใช้ เฟอร์รัสซั ล เฟต
(Ferrous sulfate) เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับงานทดลองในครั้งนี้ ในส่วนของต ารับที่ใส่กากกาแฟ
ส่วนตารับควบคุมพบปริมาณเหล็กที่สกัดได้น้อยที่สุดมีค่า
อยู่ที่ 44 มก./กก. (p<0.05) ส าหรับปริมาณแมงกานีส
ที ่ ส กั ด ได้ในดิ น พบว่ า ต ารั บกากตะกอนอ้ อยมี ปริมาณ
แมงกานีสที่สกัดได้มากที่สุดโดยมีค่าอยู่ที่ 23 มก./กก.
ทาให้ปริมาณแมงกานีสที่สกัดได้ในดินมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ สาหรับปริมาณทองแดงที่สกัดได้ในดิน
ต ารับกากตะกอนอ้อยมีปริมาณทองแดงที่สกัดได้ในดิน

มากที่สุดมีค่าอยู่ที่ 11.2 มก./กก. แต่ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับตารับเปลือกกาแฟ ส่วนตารับ
ควบคุมมีปริมาณทองแดงที่สกัดได้น้อยที่สุดมีค่าอยู่ที่ 6.5
มก./กก. (p<0.01) ขณะที่ปริมาณสังกะสีที่สกัดได้ในดิน
มากที่สุด คือ ตารับกากตะกอนอ้อยมีค่าอยู่ที่ 3.4 มก./กก.
ส่งผลให้ปริมาณสังกะสีที่สกัดได้ ในดินมีความแตกต่า ง
อย่างมีนัยสาคัญยิ่ง ทางสถิติ ส่วนตารับควบคุมและตารับ
ผงกามะถันมีปริมาณสังกะสีที่สกัดได้น้อยที่สุดมีค่าอยู่ที่
2.4 มก./กก. แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติกับต ารับเปลือกกาแฟ กากกาแฟ และต ารับภูไมท์
ซั ล เฟต (p<0.01) (Table 5) การที ่ ป ริ ม าณเหล็ ก
แมงกานีส และสังกะสีจากต ารับที่มีการเติมผงกามะถัน
ไม่ แตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ต ิ กับ ต ารั บควบคุม
ในดินด่าง น่าจะเกี่ยวกับอัตราที่ใช้อยู่ในปริมาณที่ต่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับงานทดลองของ Kalbas et al. (1988) ที่ทดสอบ
การเติมผงกามะถันกับการปลูก ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และ
ถั่วเหลืองในดินด่างที่ประเทศอิหร่าน ซึ่งพบว่าปริมาณ
เหล็ ก แมงกานี ส และสั ง กะสี เพิ ่ ม ขึ ้ น ตามอั ต ราของ
ผงกามะถันที่ใส่ลงไป

Table 5 Soil trace elements extractable forms (mg/kg) after 3 months incubation
Treatment
Control
Ground coffee
Pulp coffee
Filter cake
Pumice sulfate
Powder sulfur
Grand Mean
C.V. (%)
F-test

Fe
44d
71bc
63c
304a
122b
83bc
22
24.46
*

Mn
11b
12b
16ab
23a
12b
12b
123
9.60
**

Cu
6.5c
7.9bc
9.1ab
11.2a
7.0bc
7.3bc
8.2
12.20
**

Zn
2.4b
2.7b
2.5b
3.4a
2.5b
2.4b
2.7
5.39
**

Mean in the same column followed by different letters were different significantly by LSD **=0.01 and *=0.05.
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สรุปผลการวิจัย
การใช้วัสดุปรับปรุงดินในรูปของวัสดุ อิน ทรี ย์
มีแนวโน้มทาให้ค่าความเป็นกรด-ด่างลดต่าลงมากที่สุด
หลั ง จากท าการทดลองในระยะเวลา 12 สั ป ดาห์
โดยเฉพาะการใช้กากกาแฟทาให้ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง
ลดลงมากที่สุดเหลือเพียง 7.01 จากเดิม 7.73 ขณะที่การ
บ่ ม ดิ น ด้ ว ยภู ไ มท์ ซ ั ล เฟตและผงก ามะถั น ให้ ท ามี ก าร
เปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่างโดยลดลงเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น สาหรับการเปลี่ยนแปลงของสมบัติทางเคมีดินหลัง
การบ่มพบว่า การใส่วัสดุปรับปรุงดินทุกชนิดทาให้ปริมาณ
อินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นทุกตารับ โดยเฉพาะกากกาแฟทาให้
ปริมาณอินทรียวัตถุสูงกว่าวัสดุปรับปรุงดินชนิดอื่นๆ ส่วน
กากตะกอนอ้อยกลับท าให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดได้
ของดินสูงที่สุดหลังการบ่ม ทั้งนี้ยังพบว่าการใช้เปลือก
เชอร์รี่กาแฟสามารถทาให้ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้ใน
ดิ น สู ง ขึ ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ช ั ด นอกจากนี ้ ป ริ ม าณธาตุ
อาหารเสริมที่สกัดของดินหลังการบ่ม 12 สัปดาห์ พบการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณธาตุอาหารเสริมตามองค์ประกอบของ
วัสดุปรับปรุงดินแต่ละชนิด
จากงานทดลองครั้งนี้น่าจะนาไปสู่การทดสอบใน
สภาพไร่ น าในอนาคตต่ อไปโดยเฉพาะการน าเศษวัสดุ
อินทรีย์เหลือใช้ในการเกษตร เช่น เปลือกเชอร์ รี่กาแฟ
กากกาแฟ ที่สามารถลดความเป็นด่างของดิน และกาก
ตะกอนอ้อยที่สามารถทาให้ธาตุอาหารที่จาเป็นอยู่ในรูป
ที ่ เป็ น ประโยชน์ ม ากขึ ้ น ซึ ่ ง เป็ น การน าวั ส ดุ ท ี ่ เหลือใช้
จากภาคการผลิตอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรนัน้
น่าจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถเพิ่มปริมาณ
ธาตุอาหารในดินได้อีกทางหนึ่ง
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