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5. บทคัดย่อ  
ศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินชนิดต่างๆซึ่งเป็นแหล่งของแคลเซียม ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพ

เมล็ดพันธุ์ของถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 โดยใช้วัสดุปรับปรุงดิน 4 ชนิด คือ ปูนขาว โดโลไมท์ ยิปซั่ม และฟอส
โฟยิปซั่ม เปรียบเทียบกับไม่ใส่แคลเซียม วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้้า ด้าเนินการในไร่เกษตรกรต้าบลวัง
ใหม่ อ้าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  ระหว่างเดือนมิถุนายน 2557- กันยายน 2558 จากผลการวิเคราะห์ดินก่อน
ปลูก พบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ต่้า โดยมีอินทรียวัตถุ 1.3 % ฟอสฟอรัสที่ เป็นประโยชน์ 4.8 ppm 
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 8 ppm และ มีปริมาณแคลเซียม 86 ppm จึงมีผลท้าให้ผลผลิตของถั่วลิสงที่มีการใส่
วัสดุปรับปรุงดินที่มีแคลเซียมแตกต่างกันทางสถิติกับไม่ใส่อย่างเด่นชัด แต่การใส่วัสดุปรับปรุงดินทุกชนิดท้าให้
ผลผลิตถั่วลิสงไม่แตกต่างกันทางสถิติ การใส่ฟอสโฟยิปซั่มมีผลผลิตฝักสดและฝักแห้งเฉลี่ยสูง คือ 397 และ 212 
กก./ไร่ รวมทั้งมีผลตอบแทนสุทธิสูงสุด 9,165 บาท/ไร่  การใส่ยิปซั่มมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเปลือกและเปอร์เซ็นต์
ฝักเต็มเฉลี่ยสูงสุด 66.1 และ 68 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ส่วนคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ พบว่า การใส่วัสดุปรับปรุงดิน
ที่เป็นแหล่งแคลเซียมทุกชนิดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความงอกระหว่าง 
93.3-96.5 เปอร์เซ็นต์ แต่แตกต่างกันทางสถิติกับไม่ใส่  
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Abstract :  
Study on the efficiency of different soil amendments  as source of calcium for increasing 

yield and seed quality of peanut,  variety Khon khen 84-8. Four calcium sources were lime, 
dolomite, gypsum and phosphogypsum compared with no calcium application were assigned in 
RCB with 4 replications. The experiment was conducted in the farmer field at Pabon district, 
Phatthalung province during June 2014-September 2015. The analysis of soil taken from 
experimental sites  was found to give low fertile soil ( OM 1.3 % Avai.P 4.8 ppm. Exch.K 8 ppm 
.Exch.Ca 86 ppm). The results shown that using all soil amendments gave significantly different 
yield  as compared without calcium application but not significantly different  within soil 
amendment application and lime application gave the lowest yield as compared with other soil 
amendment. Phosphosypsum application gave the highest fresh pod and dry pod yield 397 and 
212 kgs/rai,  respectively and showed the highest net return 9, 1 6 5  baht/rai. The average 
percentage of shelling and full pod for the application with gypsum were the highest of about 
66.1 and 68 %,  respectively. Kinds of soil amendment were calcium source not statistically 
different for peanut seed quality,  there were seed germination during 93.3-96.5 % but 
statistically different without calcium application. 

6.  ค าน า   
การผลิตถั่วลิสงให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีนั้น ดินที่ปลูกต้องมีความอุดมสมบูรณ์สูง  และมีธาตุอาหารที่

จ้าเป็นครบถ้วน  ธาตุแคลเซียมมีบทบาทส้าหรับถั่วลิสงมากที่สุดในบรรดาธาตุรอง  เพราะแคลเซียมมีความจ้าเป็นต่อ
การเจริญเติบโตและการสร้างเมล็ด (ดรุณี และคณะ, 2545) ถั่วลิสงที่ขาดแคลเซียม  ท้าให้เมล็ดไม่เต็มฝัก เมล็ด
ลีบเล็กและเหี่ยวย่น และมีอาการยอดของต้นอ่อนเน่าด้า ส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ต่้าลง ( สุทธิพงศ์, 2532, 
Skelton and Shear, 1971) การเพ่ิมแคลเซียมให้กับดินด้วยการใส่วัสดุปรับปรุงดินที่เป็นแหล่งของแคลเซียม 
นอกจากเป็นการเพ่ิมธาตุแคลเซียมให้แก่ดินแล้ว ยังเป็นการปรับ pH ของดินให้สูงขึ้น ท้าให้การดูดใช้ธาตุอาหาร
อ่ืนๆ ในดินเกิดประโยชน์ต่อพืชมากขึ้นด้วย ชนิดของวัสดุปรับปรุงดินที่ให้ธาตุแคลเซียมมีอยู่หลายรูป เช่น ยิปซั่ม 
ฟอสโฟยิปซั่ม ปูนขาว ปูนมาร์ล และโดโลไมท์ การเลือกใช้วัสดุปรับปรุงดินชนิดใดขึ้นกับประสิทธิภาพ ความยาก
ง่ายในการจัดหารวมทั้งผลตอบแทนจากการใช้วัสดุปรับปรุงดินที่ให้ธาตุแคลเซียมของวัสดุชนิดนั้นๆ ดังนั้นจึงศกึษา
ชนิดของวัสดุปรับปรุงดินที่เป็นแหล่งของธาตุแคลเซียมที่มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลผลิตของถั่วลิสงในพ้ืนที่
ภาคใต้ เพื่อใช้เป็นค้าแนะน้าให้กับเกษตรกรต่อไป  

7.วิธีด าเนินการ  
วัสดุและอุปกรณ์  
1. เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง พันธุ์ขอนแก่น 84-8 
2. สารเคมีควบคุมวัชพืชอะลาคลอร์ 



3. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
4. วัสดุปรับปรุงดินที่เป็นแหล่งแคลเซียม ได้แก่ ยิปซั่ม ฟอสโฟยิปซั่ม ปูนขาว โดโลไมท์ 
5. อุปกรณ์ต่างๆ ส้าหรับการเก็บข้อมูล เช่น ถุงตาข่าย เครื่องชั่งน้้าหนัก 
6. อุปกรณใ์นการทดสอบความงอก เช่น กล่องทดสอบความงอก ทราย 
วิธีการ 
วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้้า 5 กรรมวิธี ประกอบด้วย 
1. ใส่ปูนขาว อัตรา 26 กก./ไร่ (11.63 KgCa/ไร่) ก่อนปลูก 1 สัปดาห์ 
2. ใส่โดโลไมด ์อัตรา 49 กก./ไร่ (11.63 KgCa/ไร่) พร้อมปลูก 
3. ใส่ยิปซั่ม อัตรา 50 กก./ไร่ (11.63 KgCa/ไร่) เมื่อถั่วลิสงอายุ 45 วัน 
4. ใส่ฟอสโฟยิปซั่ม อัตรา 57 กก./ไร่ (11.63 KgCa/ไร่) เมื่อถั่วลิสงอายุ 45 วัน 
5. ไม่ใส่วัสดุปรับปรุงดินที่เป็นแหล่งแคลเซียม 
จัดหาแปลงทดลองโดยการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในดิน โดยเฉพาะ

แคลเซียมต้องมีปริมาณต่้ากว่า 120 ppm. ใช้แปลงทดลองขนาด 3 x 6 เมตร ปลูกโดยใช้ระยะ 50x20 ซม. 2 
ต้น/หลุม หลังปลูกฉีดพ่นสารเคมีควบคุมวัชพืชอะลาคลอร์ อัตรา 600 มิลิลิตร/ไร่ ก้าจัดวัชพืชด้วยแรงงานที่อายุ 
25 วันและใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่พร้อมพรวนดินกลบ ใส่วัสดุปรับปรุงดินที่เป็นแหล่งของ
แคลเซียมด้วยอัตราและวิธีปฏิบัติตามกรรมวิธี เก็บเกี่ยวเมื่อถั่วลิสงมีฝักด้านในเป็นสีน้้าตาลจากพ้ืนที่ 2x5.8 
เมตร โดยสุ่มถอนถั่วลิสงมาแปลงย่อยละ 10 หลุม แล้วแยกเป็นจ้านวนฝักเต็ม ฝักอ่อน ฝักเสีย และฝักที่มีเมล็ด
ลีบ แล้วน้ามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สัดส่วนจากจ้านวนฝักทั้งหมด หลังจากกะเทาะฝักแล้วน้าไปศึกษาอิทธิพลที่มีต่อ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์โดยการทดสอบความงอกด้วยทรายและหาเปอร์เซ็นต์เมล็ดที่มียอดเน่าด้า วางแผนการทดลอง
แบบ CRD  4 ซ้้า เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการใส่วัสดุปรับปรุงดินที่มีแคลเซียมต่างๆกัน 5 กรรมวิธี ซ้้าละ 100 เมล็ด 
ตรวจนับและประเมินความงอกท่ี 8 วันหลังเพาะ 

การบันทึกข้อมูล 
1.  ผลการวิเคราะห์ดินก่อนปลูก 
2.  น้้าหนักฝักสด น้้าหนักฝักแห้ง น้้าหนัก 100 เมล็ด เปอร์เซ็นต์กะเทาะ 
3.  เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ 
เวลาและสถานที่ 
- ด้าเนินการทดลองที่ไร่เกษตรกร ต้าบลวังใหม่ อ้าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
- ระยะเวลาด้าเนินการทดลอง มิถุนายน 2557- กันยายน 2558 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
ผลการทดลองปี 2557  



ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูกจากพิกัดแปลง 47 N 0628368 UTM 0806249  
ดินเป็นกรดอ่อนมี pH 5.17  อินทรียวัตถุ 1.27 %  ฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ 4.83 ppm  โพแทสเซี่ยมที่แลกเปลี่ยน
ได้ 8 ppm แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 86 ppm  เป็นดินร่วนเหนียว (Table 1) 

ผลผลิต  การใส่โดโลไมท์ ยิปซั่มและฟอสโฟยิบซั่มมีผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีผลผลิตฝักสด
ระหว่าง 320-472 กก./ไร่ และผลผลิตฝักแห้ง 156-228 กก./ไร่ และการใส่ฟอสโฟยิปซั่มมีผลผลิตสูงสุด ทั้งนี้
เนื่องจากการใส่ฟอสโฟยิปซั่ม นอกจากจะให้ธาตุแคลเซียมกับถั่วลิสงแล้วยังให้ฟอสฟอรัสกับถั่วลิสงอีกด้วย การใส่
ปูนขาวท้าให้ผลผลิตต่้ากว่าใส่วัสดุปรับปรุงดินชนิดอ่ืนๆ  มีผลผลิตฝักสดและฝักแห้ง 242 และ 110 กก./ไร่ 
ตามล้าดับ การปลูกถั่วลิสงโดยไม่ใส่แคลเซียม  มีผลผลิตต่้าสุดซึ่งแตกต่างกันทางสถิติกับการใส่วัสดุปรับปรุงดินทุก
ชนิดยกเว้นการใส่ปูนขาว โดยมีผลผลิตฝักสดและฝักแห้ง 110 และ 44 กก./ไร่ ตามล้าดับ (Table 2) 

องค์ประกอบผลผลิต พบว่า ชนิดของวัสดุปรับปรุงดินไม่มีผลต่อน้้าหนัก 100 เมล็ด โดยมีน้้าหนัก 100 
เมล็ดระหว่าง 32.23-37.21 กรัม แต่มีผลต่อการกะเทาะเปลือก โดยใส่ยิปซั่ม โดโลไมท์และฟอสโฟยิปซั่มมี
เปอร์เซ็นต์กะเทาะไม่แตกต่างกัน 57.8-61.6 % ใส่ยิปซั่มมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะสูงสุด ใส่ปูนขาวมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะ
เปลือกไม่แตกตา่งกันทางสถิติจากไม่ใส่ (Table 3) สัดส่วนการมีฝักเปล่า (ฝักที่ไม่มีเมล็ด) กรรมวิธีที่ไม่ใส่แคลเซียม
จ้านวนฝักเปล่าสูงสุด 41.4 % และในทางตรงกันข้ามการมีฝักเต็มต่้าที่สุด การใส่ฟอสโฟยิปซั่มมีจ้านวนฝักเต็ม
สูงสุด 68.4 % ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการใส่ยิปซั่มและโดโลไมท์(Table 4) 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า การใส่วัสดุปรับปรุงดินทุกชนิดท้าให้มีเปอร์เซ็นต์ความงอกไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ โดยมีความงอกระหว่าง 93.3-96.5 % และการไม่ใส่แคลเซียมมีความงอกต่้าสุด 81.8 % (Table 4) และไม่
พบเมล็ดที่มีอาการยอดเน่าด้า 

ผลการทดลองปี 2558 
ผลผลิต พบว่า การใส่วัสดุปรับปรุงดินที่เป็นแหล่งของแคลเซียมทุกชนิดมีผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ

กับไม่ใส่ มีผลผลิตฝักสดระหว่าง 230-340 กก./ไร่ และผลผลิตฝักแห้ง 145-224 กก./ไร่ ใส่ปูนขาวท้าให้ผลผลิต
ต่้ากว่าใส่วัสดุปรับปรุงดินชนิดอื่นๆ ให้ผลผลิตฝักสดและฝักแห้ง 230 และ 145 กก./ไร่ ตามล้าดับ การปลูกถั่วลิสง
โดยไม่ใส่แคลเซียมเลย มีผลผลิตต่้าสุดแตกต่างกันทางสถิติกับการใส่วัสดุปรับปรุงดินทุกชนิด โดยมีผลผลิตฝักสด
และฝักแห้ง 154 และ 84 กก./ไร่ ตามล้าดับ (Table 5) 

องค์ประกอบผลผลิต พบว่า ชนิดของวัสดุปรับปรุงดินไม่มีผลต่อน้้าหนัก 100 เมล็ด โดยมีน้้าหนัก 100 
เมล็ดระหว่าง 52.8-55.8 กรัม ส่วนเปอร์เซ็นต์กะเทาะเปลือกมีค่าระหว่าง 66.05-70.60 % ใส่ยิปซั่มมีเปอร์เซ็นต์
กะเทาะสูงสุด การใส่วัสดุปรับปรุงดินทุกชนิดมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเปลือกแตกต่างกันทางสถิติกับไม่ใส่ (Table 6) 
สัดส่วนการมีฝักเปล่า กรรมวิธีที่ไม่ใส่แคลเซียมจ้านวนฝักเปล่าสูงสุด 33.8 % และในทางตรงกันข้ามการมีฝักเต็ม
ต่้าที่สุด การใส่ยิปซั่มมีจ้านวนฝักเต็มสูงสุด 69.7 % ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการใส่ปูนขาว ยิปซั่มและโดโล
ไมท์ (Table 7) 

เมื่อเฉลี่ยจาก 2 ปี พบว่า การใส่ฟอสโฟยิปซั่ม ยิปซั่มและโดโลไมท์ มีผลผลิตใกล้เคียงกันทั้งฝักสดและ
ฝักแห้ง คือมีน้้าหนักฝักสด 291-397 กก./ไร่  และน้้าหนักฝักแห้ง 156-212 กก./ไร่ การใส่ฟอสโฟยิปซั่มมีผลผลิต
สูงสุด ส่วนการใส่ปูนขาวผลผลิตต่้ากว่าการใส่วัสดุปรับปรุงดินชนิดอ่ืนๆ (Table 8) องค์ประกอบผลผลิตลักษณะ



อ่ืนๆ ก็เป็นไปในท้านองเดียวกันกับผลผลิตคือ มีน้้าหนัก 100 เมล็ด 44.34-46.51 กรัม เปอร์เซ็นต์กะเทาะ 62.73-
66.10% และสัดส่วนการมีฝักเต็ม 54.85-68.00% การใส่ยิปซั่มมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะและสัดส่วนการมีฝักเต็มสูงสุด 
และการใส่ปูนขาวมีน้้าหนัก 100 เมล็ด เปอร์เซ็นต์กะเทาะและสัดส่วนการมีฝักเต็มต่้ากว่าการใส่วัสดุปรับปรุงดิน
ชนิดอื่น (Table 9-10)  

ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่าแหล่งของแคลเซียมทั้ง 4 ชนิด ฟอสโฟยิปซั่มมีผลตอบแทนเฉลี่ย
สูงสุด 9,165 บาท/ไร่ รองลงมาคือการใช้ยิปซั่มมีผลตอบแทนเฉลี่ย 8,420 บาท/ไร่ และการใส่ฟอสโฟยิปซั่มมีค่า
ผลตอบแทนส่วนเพ่ิมสูงสุดเท่ากับ 4.34 รองลงมาคือยิปซั่มมีค่าเท่ากับ 4.04 ส่วนปูนขาวมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่้าสุด 
4,415 บาท/ไร่ (Table 11) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  
การปลูกถั่วลิสงในดินที่มีปริมาณแคลเซียมต่้ากว่า 120 ppm การใส่แคลเซียมจะช่วยเพ่ิมผลผลิตของถั่ว

ลิสง ฟอสโฟยิปซั่ม ยิปซั่มและโดโลไมท์เป็นแหล่งของแคลเซียมซึ่งท้าให้ถั่วลิสงมีผลผลิตและผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์สูงกว่าการใช้ปูนขาว โดยเฉพาะการใช้ฟอสโฟยิปซั่มและยิปซั่ม แต่ในพ้ืนที่ฟอสโฟยิปซั่มหาซื้อได้ยาก 
ดังนั้นยิปซั่มและโดโลไมท์ จึงเป็นวัสดุปรับปรุงดินที่ควรแนะน้าให้เกษตรกรใช้เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่ที่มี
ปริมาณแคลเซียมต่้า 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: ใช้เป็นค้าแนะน้าให้กับเกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวลิสงที่ดินมีแคลเซียมต่้าและเป็น
ข้อมูลในการทดสอบและขยายผลในหลายพ้ืนที่ 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 
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Table 1 Properties of soil before planting 

pH OM Avai.P Exch.K   Exch.Ca   Tetxure 
  (%) (ppm) (ppm) (ppm)   

5.2 1.3 4.8 8.0 86 Clay loam 



 
Table 2 Fresh and dry pod yield of different calcium sources application in peanut production 

at Phattalung province in 2014 

Calcium sources 
Fresh pod yield Dry pod yield 

(kg/rai) (kg/rai) 
1. Lime 242 bc 110 bc 
2. Dolomite 320 ab 156 ab 

3. Gypsum 405 ab 200 a 
4. Phosphosypsum 472 a 228 a 
5. Check 110 c   44 c 

CV (%) 21.4 4.6 
Mean in the same column followed by the same letter are not significantly different at  the 5 % 
level of probability by DMRT 
 
Table 3   Yield components of different calcium sources application in peanut production at 

Phattalung province in 2014 

Calcium sources 
No. of harvested plants 100 Seed wt. Shelling 

(plants/rai) (g) (%) 
1. Lime 23,786 32.23 52.3 b 
2. Dolomite 23,714 35.18 57.8 a 
3. Gypsum 23,465 37.21 61.6 a 
4. Phosphosypsum 22,500 35.36 59.3 a 
5. Check 21,536 32.37 49.1b 
CV (%) 8.2 9.3 5.7 

Mean in the same column followed by the same letter are not significantly different at  
the 5 % evel of probability by DMRT 
 
Table 4 Quality of pod and germination of different calcium sources application in peanut 

production at Phattalung province in 2014 

Calcium sources 
Proportion (%) Germination 

full pod Empty pod (%) 
1. Lime 40.2 b 23.7 b 93.3 a 



2. Dolomite 60.6 a 21.7 b 95.5 a 
3. Gypsum 66.3 a 9.9 c 96.5 a 
4. Phosphosypsum 68.4 a 14.4 bc 96.0 a 
5. Check 33.0 b 41.4 a 81.8 b 

CV (%) 20.7 29.6   7.5 
Mean in the same column followed by the same letter are not significantly different at  The 5% 
level of probability by DMRT 
 
Table 5 Fresh and dry pod yield of different calcium sources application in peanut production 

at Phattalung province in 2015 

Calcium sources 
Fresh pod yield Dry pod yield 

(kg/rai) (kg/rai) 
1. Lime 230 ab 145 bc 
2. Dolomite 262 ab 155 abc 
3. Gypsum 340 a 224 a 
4. Phosphosypsum 321 a 195 ab 
5. Check 154 b   84 c 
CV (%)   28.2   28.1 

Mean in the same column followed by the same letter are not significantly different at  the 5% 
level of probability by DMRT 
 
Table 6 Yield components of different calcium sources application in peanut production at 

Phattalung province in 2015 
Calcium sources No. of harvested plants 100 Seed wt. Shelling 
  (plants/rai) (g) (%) 
1.Lime 32,791 54.6   66.05 a 
2.Dolomite 32,751 53.5   67.66 a 
3.Gypsum 34,104 55.8   70.60 a 
4.Phosphosypsum 33,323 54.0   68.85 a 
5.Check 33,398 52.8 63.16 b 
CV (%) 5.8 9.2 4.1 

Mean in the same column followed by the same letter are not significantly different at  the 5% 
level of probability by DMRT 



Table 7 Quality of pod and germination of different calcium sources application in peanut 
production at Phattalung province in 2015 

Calcium sources Proportion (%) 

 Full pod Empty pod Damage pod Young pod 

1. Lime 50.1 ab 17.1 ab 21.4 11.4 
2. Dolomite 49.1 ab 15.5 ab 17.5 17.9 
3. Gypsum 69.7 a 4.3 a 12.0 14.0 
4. Phosphosypsum 58.5 ab 11.9 a 12.2 17.4 
5. Check 33.8 b 33.0 b 14.8 18.4 

CV (%)      33.5 35.0 37.3 36.5 

Mean in the same column followed by the same letter are not significantly different at  the 5% 
level of probability by DMRT 
 
 
Table 8 Average fresh and dry pod yield of different calcium sources application in peanut 

production at Phattalung province in 2015 

Calcium sources 
 

Fresh pod yield Dry pod yield 
(kg/rai) (kg/rai) 

1. Lime 236  127 
2. Dolomite 291  156 
3. Gypsum 373  212  
4. Phosphosypsum 397  212 
5. Check 132  64 

 
 
Table 9 Yield components of different calcium sources application in  peanut production at 

Phattalung province in 2014- 2015 

Calcium sources No. of harvested plants 100 Seed wt. Shelling 

  (plants/rai) (g) (%) 

1. Lime 28,289 43.42 59.18 
2. Dolomite 28,233 44.34 62.73 
3. Gypsum 28,785 46.51 66.10 



4. Phosphosypsum 27,912 44.68 64.08 
5. Check 27,467 42.59 56.13 

Table 10 Quality of pod on different calcium sources application in peanut   production at 
Phattalung province in 2014- 2015 

Calcium sources 
Proportion (%) 

Full pod Empty pod Damage pod Young pod 

1. Lime 45.15 20.40 16.50 17.95 
2. Dolomite 54.85 18.60 12.80 13.75 
3. Gypsum 68.00 7.10 7.75 17.25 
4. Phosphosypsum 63.45 13.15 9.40 14.00 
5. Check 33.40 37.20 10.70 18.70 

 
 
Table 11 Economic analysis of different calcium sources in peanut production at Phattalung 

Province in 2014- 2015  

Calcium sources 
Yield Income Cost Net return BCR 

(kg/rai) (baht/rai) (baht/rai) (baht/rai)   

1. Lime 236 7,080 2,665 4,415 2.66 
2. Dolomite 291 8,730 2,770 5,960 3.15 

3. Gypsum 373 11,190 2,770 8,420 4.04 
4. Phosphosypsum 397 11,910 2,745 9,165 4.34 
5. Check 132 3,960 2,574 1,386 1.54 

ยPrice of fresh pod peanut = 30 baht/kg 
 
 
 
 


