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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งดเผาตอซงั   สร้างดนิย่ังยืน   ฟืน้ส่ิงแวดลอ้ม
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การใช้สารปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรมการใช้สารปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรม

การพิจารณาเลือกใชวั้สดุปนู  ต้องพิจารณาจาก
คา่การทำใหเ้ปน็กลาง และขนาดอนภุาคของปนู คา่การ
ทำให้เป็นกลางของปูน เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถ
ของวัสดุปูนในการลดความเปน็กรดของดิน ย่ิงมีค่าสูงจะ
สามารถปรับสภาพความเป็นกรดได้เร็ว และใช้ในปริมาณ
น้อย ควรมีค่าสูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนขนาดของอนุภาค
ของปูน หากมีความละเอยีดมากย่ิงมีประสทิธิภาพสูง

ชนิดของปูนเพื ่อการเกษตร เช่น ปูนมาร์ล
ปูนโดโลไมต์ หินปูนบด ปูนขาว เป็นต้น สมบัติของปูนเพ่ือ
การเกษตรชนดิต่างๆ เปน็ดงันี้

3. ปูนทางการเกษตร  หมายถึงวัสดุปรับปรุงดิน
ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต แมกนีเซียมคาร์บอเนต
และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีใช้ลดความเปน็กรดของดิน

ประโยชน์ของการใช้วัสดุปูน  ได้แก่ ลดความเป็น
กรดของดิน ลดสารพิษ เพิ่มความเป็นประโยชน์ของ
ธาตุอาหารพืช ได้แก่ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม
และแมกนเีซียม เพ่ิมกิจกรรมของจลุนิทรยีท์ีมี่ประโยชน์
ในดิน เพ่ิมประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และช่วยปรับกายภาพ
ของดินให้ดีข้ึน

1. วัสดุปรับปรุงดินทางกายภาพ จะช่วยทำให้ดิน
เนื้อหยาบ เก็บกักน้ำได้มากขึ้นช่วยให้ดินเนื้อละเอียด
ระบายนำ้และอากาศดข้ึีน ทำใหดิ้นมีโครงสรา้งของดินดี
ร่วนซุยขึ้น ตัวอย่างของวัสดุปรับปรุงดินทางกายภาพ
ได้แก่ แกลบ ขี้เลื่อย ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เศษซากพืช
วัสดุสังเคราะห์ปรับสภาพดิน หรือสารโพลิเมอร์ต่างๆ

2. วัสดุปรับปรุงดินทางเคมี จะช่วยปรับค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินให ้เหมาะสม ทำให้ด ิน
มีความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชได้ดีข้ึน ลดความ
เป็นพิษของธาตุพิษในดิน ตัวอย่างสารปรับปรุงดินทาง
เคมี ได้แก่ วัสดุปูนทางการเกษตร ชนิดต่างๆ ยิปซัม
เศษซากวัสดุอินทรีย์ ซีโอไลต์ เบนโตไนต์ ภูไมต์ กำมะถันผง
เป็นต้น

 การใชป้ระโยชนจ์ากวสัดปุรับปรุงดนิชนดิต่างๆ
1. ยิปซั่มหรือฟอสโฟยิปซั่ม ใช้แก้ปัญหาดิน

แน่นทึบ ในสภาวะดินเค็มที่มีเกลือของโซเดียมสูง และ
แก้ความเปน็พิษของอะลมิูน่ัมในดินทีเ่ป็นกรด

2. ซโีอไลต ์ภไูมต ์และเบนโตไนต ์เป็นวัสดุท่ี
มีรูพรุนมาก ใช้ในการดูดซับธาตุอาหารพืชเอาไว้ได้สูง
ใช้จับก๊าซไข่เน่า แอมโมเนีย ในบ่อเล้ียงกุ้ง ในเล้าไก่ หรือ
ในนำ้ทีมี่เนา่เหมน็ อตัราการใช้ปรบัปรงุดิน คอืประมาณ
40-88 กก./ไร่/ปี หว่านกระจายทั่วแปลง หรือรอบๆ
ทรงพุม่ในไมผ้ล หรอืใชผ้สมกบัปุย๋อนิทรยีใ์นอตัรา 1:10
หรือผสมปุ๋ยเคมีในอัตรา 1:5

 สดุปรับปรุงดิน หมายถึงวัสดุใดๆ
ที่ใส่ลงไปในดิน เพื่อปรับปรุงสมบัติ
ของดินให้มีความเหมาะสมในการ

เพาะปลูกพืช แต่มิได้ใช้เพื่อแทนปุ๋ยหรือ
เปน็ปุย๋ การจำแนกวสัดปุรบัปรงุดินเปน็ 2
ประเภท

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
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 กรมพัฒนาที่ดิน

การใช้สารปรับปรุงบำรุงดินในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

4. หินฟอสเฟต  มีองค์ประกอบของธาตุฟอสฟอรัส
ทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยูเ่ลก็นอ้ย คอื 0-3-0 หรอื 0-4-0 และ
ละลายออกมาได้ดีในสภาวะดินเป็นกรด จึงเหมาะสม
สำหรบัใชใ้นดนิทีเ่ปน็กรดเลก็นอ้ย (pH ต่ำกว่า 5.5)

หินฟอสเฟตมีองค์ประกอบเป็นแคลเซียม
คาร์บอเนตอยู่ด้วย ดังน้ันจึงเปรียบเสมือนเป็นปูนเพ่ือการ
เกษตรได้อีกชนิดหน่ึง

การใช้วัสดุปูน
การใช้วัสดุปูน เลือกจากคุณภาพให้ดูตรงค่าการ

ทำใหเ้ปน็กลางสงู ต้องมากกวา่ 80 และมขีนาดละเอยีด
หาซื้อได้ง่าย ราคาถูก และเลือกให้เหมาะกับพืชที่ปลูก
การใช้ปนูในนาขา้ว พืชผัก ในภาคกลาง ภาคตะวนัออก
แนะนำใหใ้ช้ปนูมารล์ สำหรบัภาคใตใ้ช้หนิปนูบด (หนิปนู
ฝุ่น) สำหรับในไม้ผล ปาล์มน้ำมัน แนะนำให้ใช้ปูนโดโลไมต์
เพราะมีแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบ พืชดังกล่าวต้องการ
แมกนเีซยีมสงู หากเปน็กรณเีร่งด่วน ต้องการปรบัความ
เป็นกรดเปน็ด่างอย่างรวดเร็วให้ใช้ปูนขาว

อัตราการใช้ปูน พิจารณาจากความรุนแรงของกรด
ในดินและชนิดของพืชที่ปลูก ควรเก็บตัวอย่างดินเพื่อ
ส่งวิเคราะห์หาปริมาณความต้องการปูนท่ีเหมาะสม สำหรับ
คำแนะนำอตัราการใช้โดยทัว่ไปในดนิเปรีย้วจัด

กรดรุนแรงเลก็นอ้ย (pH 4.5-5.0) ใช้ปนู 0.5 ตัน/ไร่
กรดปานกลาง (pH 4.0-4.5) ใช้ปนู 0.5-1.0 ตัน/ไร่
กรดจัดมาก (pH ต่ำกว่า 4.0) ใช้ปนู 1.5-2.0 ตัน/ไร่

สำหรับดินกรดบนท่ีดอน ดินเน้ือหยาบ อัตราการใช้
ปูนอยู่ระหว่างประมาณ 200-400 กิโลกรัมต่อไร่ และต้อง
ใช้อย่างระมัดระวังไม่
ใส่ปูนในอตัราท่ีสูงเกิน
ไป ทัง้นีแ้นะนำใหเ้ก็บ
ต ัวอย ่างด ิน เพ ื ่อ
วิเคราะห์หาปริมาณที่
ต้องใช้ที่แน่นอน

วิธีการใส่ปูน
- ในนาข้าว หว่านให้ท่ัวพ้ืนท่ีช่วงเตรียมดิน ไถคลุก

เคลา้กับดนิทีช้ื่น หมกัทิง้ไว้ 20 วัน ก่อนปลกูข้าวใสป่นู 1
ครัง้ มีผลนาน 4-5 ปี

- แปลงปลูกผัก หว่านให้ทั่วแปลงช่วงเตรียมดิน
คลกุเคลา้กับดนิ หมกัทิง้ไว้ 20 วันกอ่นใสปุ่ย๋อนิทรยี์

- ไม้ผล ปรับปรุงดินบริเวณหลุมปลูก 3-5 กิโลกรัม
ต่อหลุมคลุกเคล้ากับดิน รดน้ำให้ดินชื้น หมักทิ้งไว้ 20
วันก่อนปลกูพืช

ชนิดและคุณสมบัติของปูนท่ีมีประสิทธิภาพ

ค่าความเป็นกรด ขนาดละเอียดผ่านคะแกรงร่อนโดยน้ำหนัก

ปูน ค่าทำให้เป็นกลาง เป็นด่าง 8 เมช 80 เมช
ปูนมาร์ล สูงกว่า 80 สงูกว่า 8 มากกว่า 80% มากกว่า 30%
หนิปนูบด สงูกว่า 85 สงูกว่า 8 มากกว่า 80% มากกว่า 50%
ปูนโดโลไมต์ สูงกว่า 90 สงูกว่า 8 - มากกว่า 80%
ปนูขาว สูงกว่า 100 สูงกว่า 12 - มากกว่า 80% ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย


