
การใชปุยและปูน
เพื่อการเกษตร

 วดัสปุนูทีใ่ชประโยชนเฉพาะในดานการเกษตร หมายถงึ วสัดุ
สารประกอบทีม่ธีาตแุคลเซยีม หรอืแคลเซยีมและแมกนเีซยีม
เปนองคประกอบ สวนใหญมีสมบัติเปนดาง สามารถลดความ
รุนแรงของความเปนกรดของดิน หรือความเปรี้ยวของดินได 
โดยอัตราที่ใช แนะนําใหเก็บตัวอยางดินไปวิเคราะหหาความ
ตองการปูนของดินกอน

ขอแนะนําในการเลือกใชวัสดุปูน
 1. เลือกใชปูนที่มีขนาดละเอียด
 2.มีคาความเปนกรดเปนดาง (pH) มากกวา 8.0
 3. หาซื้อไดงายในพื้นที่และขนสงสะดวก
 4. เลือกชนิดปูนที่เหมาะสมกับพืชที่ปลูก ดังนี้
- ปรับปรุงดินนาภาคเหนือ แนะนําใหใชปูนโดโลไมท
- ปรับปรุงดินแปลงผัก แนะนําใหใชปูนโดโลไมทหรือปูนขาว 
เน่ืองจากปูนขาวเปนปูนท่ีแกความเปนกรดไดรวดเร็ว และ
ปองกันเชื้อราในแปลงผักไดดี 
- ปรับปรุงดินปลูกไมผล หรือไมยืนตน แนะนําใหใชปูน
โดโลไมท เพราะเปนปนูทีม่ธีาตแุคลเซยีมและแมกนเีซยีมเปน
องคประกอบ โดยแมกนีเซียมจําเปนสําหรับไมผล ชวยในการ
สังเคราะหแสง 
- ปริมาณการใชปูนเพื่อปรับสภาพความเปนกรดของดิน 

ควรใชตามคําแนะนําของผลวิเคราะหคาความตองการปูน

ประโยชนของวัสดุปูน
 - ชวยยกระดบั pH ของดินใหสูงขึน้จนถงึระดบัทีพ่ชืสามารถ
เจรญิเตบิโตได 
 - เพิม่ความเปนประโยชนของธาตอุาหารในดนิ 
 - สงเสรมิการดาํเนนิกิจกรรมของจลุนิทรยีทีเ่ปนประโยชนในดนิ 
 - ชวยลดโรครากเนาโคนเนาของพชื เน่ืองจากเชือ้จลุนิทรยี
สาเหตโุรครากเนาโคนเนาเจรญิไดดใีนสภาพดนิกรด การใสปนูทาํให
ดนิมสีภาพเปนกลาง จงึไมเหมาะสมตอการเจรญิของเชือ้จลุนิทรยี
 - ชวยปรับสมบติัทางกายภาพของดนิ ไดแก ดนิรวนซยุ การ
ระบายนํา้ และการถายเทอากาศดขีึน้ ชวยลดความเปนพษิของ
เหลก็ อะลมูเินยีม แมงกานสี และสงักะสใีนดนิ ไมใหสะสมมากเกนิ
ไปจนเปนพิษตอพืช

ขอควรปฏิบัติในการใชวัสดุปูนใหมีประสิทธิภาพ

  1. ใสปูนลงไปในดิน เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาในดินกอนปลูก
พืช ปูนที่มีอนุภาคละเอียดมากๆ ถาใสในดินเปรี้ยวจัดเพ่ือปลูก
ขาว จะใชเวลาในการทําปฏิกิริยา ประมาณ 15 - 20 วัน
  2. ควรมีการไถหรือคราดดิน เพื่อใหปูนคลุกเคลากับดิน
ใหทัว่ และเพ่ิมความช้ืนในดนิเพ่ือใหปนูทาํปฏิกิริยากบัดนิไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
  3. ควรระวังความรอนจากการใสปูน ซึ่งจะทําใหเปน
อนัตรายตอพืช ดงันัน้จงึควรหมกัปูนกบัดนิกอนปลกูพืช ถาเปนปูน
ขาวใชเวลา ประมาณ 15 – 20 วัน
  4. การใสปนูเพ่ือยกระดับ pH ของดนิใหสูงขึน้ ไมจาํเปน
ตองใสปนูในปริมาณทีจ่ะยกระดบั pH ใหสูงขึน้ตามทีต่องการ โดย
ใสเพียงคร้ังเดยีว ในกรณีของไมผลหรือไมยนืตน ควรแบงใส 2 – 3 
คร้ังตอป และทําตดิตอกันทกุปจนไดระดบั pH ตามท่ีตองการ

จัดทําโดย :
กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

วัสดุปูนเพื่อการเกษตร

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เชิงพระธาตุเขานอย  95 หมูที่ 11  ถนนพญาวัด -  เขานอย

ตําบลดูใต  อ.เมือง  จังหวัดนาน http://r07.ldd.go.th 
โทรศัพท: 054-771-588 โทรสาร: 054-771-664

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม



ดินและปุย
 ปจจัยพืน้ฐานทีส่าํคญัตอการผลติพชืแตละชนดิ  ในการ

ปลกูพชืตองอาศยัดนิทีมี่ความอุดมสมบรูณ มีธาตุอาหารเพียง

พอสาํหรบัพชื ซึง่จะทาํใหไดผลผลติทีส่งูและมคุีณภาพดี ดินที่

มีความอุดมสมบูรณตํ่าหรือใชเพาะปลูกพืชมานาน จนธาตุ

อาหารพชืลดลง หรอืเหลอือยูในปรมิาณต่ําไมเพยีงพอตอการ

เจริญเติบโตของพืช  จําเปนตองปรับปรุงดินโดยการใสปุย

เพื่อเพิ่มธาตุอาหารใหแกพืช  การใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว

โดยไมมีการเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดิน กอใหเกิดปญหาดิน

เสื่อมโทรมตามมา เชน การเกิดดินกรด  เปนตน

 ปุย คือ สารอินทรีย อินทรียสังเคราะห อนินทรีย หรือ

จุลินทรีย สําหรับใชเปนธาตุอาหารพืชที่พืชยังขาดอยูใหได

รับอยางเพียงพอ หรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

กายภาพ หรือชีวภาพในดินเพื่อบํารุงความเติบโตแกพืช 

 1. ปุยอินทรีย (organic fertilizers) คือ ปุยที่ได

หรือทํามาจากวัสดุอินทรียที่ผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีตางๆ อาทิ 

การสบั การบด การหมัก การรอน การสกดั หรอืดวยวธิกีารอืน่ๆ 

ซึง่ตองผานกระบวนการเปลีย่นแปลงทางชวีภาพดวยการยอย

สลายของจุลินทรียกอนที่จะนําไปใชประโยชนตอพืช ไดแก  

ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด มีปริมาณธาตุอาหารพืชมาก

นอยแตกตางกันไปตามวัสดุที่ใชทําปุย

ปุย แบงออกได 3 ชนิด คือ

 2.ปุยเคมี (chemical fertilizers)  คือ ปุยที่ไดจาก

กระบวนการผลิตทางเคมี ใหธาตุอาหารที่จําเปนแกพืช โดย

จะมีธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ

โพแทสเซียม (K) ในสัดสวนที่แตกตางกัน หรือเรียกวา สูตร

ปุย และบางชนิดจะมีธาตุอาหารรอง หรือธาตุอาหารเสริม

อยูดวย โดยธาตุอาหารที่มีอยูสวนใหญจะอยูในรูปที่พืชดูด

กินไดทันทีเมื่อละลายนํ้า หรือใสลงดิน

การจําแนกชนิดปุย

ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ

ปุยเคมี

ขอดี ขอเสีย

1. ชวยปรับปรุงดินใหดีขึ้น โดยเฉพาะ

โครงสรางของดนิ เชน ดนิจบัตวักนัเปน

กอนหรอืเม็ดดินไดดี เนือ้ดินไมอัดตัวกนั

แนน มีความโปรง รวนซุย การถายเท

อากาศ การอุมนํา้ การไหลซมึของน้ํา และ

ธาตุอาหารพชืในดินดีข้ึน

1. มีปรมิาณธาตุอาหารพชืต่ํา ตองใสใน

ปรมิาณมาก และการใสปุยอนิทรียท่ีมาก

เกินความจําเปนจะเปนการเพิ่มธาตุ

ไนโตรเจนมากเกินควรทําใหพืชเติบโต

เฉพาะในสวนใบ และลําตน ทําให

ผลผลติของผลหรอืเมลด็นอย 

2. ชวยใหความเปนกรด-ดางของดิน มี

ความเหมาะสมตอการเติบโตของพชื และ

ชวยใหความเปนกรด-ดางเปลีย่นแปลงได

ยากข้ึน รวมถึงชวยในการดูดยึดธาตุ

อาหารไวในดินไดมากข้ึน 

2. ใชเวลานานกวาปุยเคมีในการปลด

ปลอยธาตุอาหารทีเ่ปนประโยชนใหแก

พชื 

3. สงเสรมิใหจลุนิทรยีและสิง่มชีีวติทีเ่ปน

ประโยชนในดนิ เพิม่ความสามารถในการ

ยอยสลายอินทรยีวตัถุในดินใหดีข้ึน 

ขอดี ขอเสีย

1. มีปรมิาณธาตอุาหารตอหนวยนํา้หนกั

สงู ใชในปรมิาณนอยกเ็พยีงพอกบัความ

ตองการของพืช และสามารถปรับแตง

ปริมาณธาตุอาหารในปุยเคมีใหเหมาะ

สมกับดินและพืชได ชวยใหสามารถ

ปรับปรุงใหดินมีธาตุอาหารชนิดตางๆ 

ในสัดสวนที่สมดุลได

1. เม่ือใชมากหรือใชในระยะเวลาตอ

เนื่องหลายปจะทําใหเนื้อดินแนน ดิน

เกาะกันเปนกอน ระบายนํ้าไมดี

2. ละลายน้ําไดดี และปลดปลอยธาตุ

อาหารได  เร็ว พืชสามารถนําไปใช 

ประโยชนไดทันที 

2. หากใสปุยเคมีเพยีงอยางเดียวจะทาํให

ปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนดนินอยลงปรมิาณ

จลุนิทรยี และสิง่มชีวีติขนาดเลก็ในดนิมี

ปรมิาณนอยลง ดนิมคีวามเปนกรดเพิม่

มากข้ึน รวมถึงคาความเคม็ในดินเพิม่ข้ึน 

3.หาซือ้งายตามทองตลาด ตามรานขาย

ของดานการเกษตร 

3. หากใสมากเกนิไปอาจเปนพษิตอพชื 

ตนพืชไมแข็งแรงและเปนโรคงาย และ

หากใสไมถูกตองอาจทําใหธาตุอาหาร

สญูเสยีโดยเปลาประโยชน ทาํใหเกิดคา

ใชจายสงูข้ึน 

4. มีราคาแพง หากเทียบจากปริมาณ

ของเนือ้ปุย และตองซือ้มาใชอยูเสมอ

 3. ปุยชีวภาพ (biofertilizers) คือ ปุยที่ไดจาก

การนําจุลินทรียที่มีชีวิตท่ีสามารถสรางธาตุอาหารหรือชวย

ใหธาตุอาหารที่เปนประโยชนกับพืชมาใชในการปรับปรุง

บํารุงดินเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร ปุยชีวภาพอาจมีบทบาทใน

การปรับปรุงบํารุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ และทาง

ชีวเคมี และปุยชีวภาพยังหมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย

เชน ปุยชวีภาพจากสาหรายสเีขียวแกมนํา้เงนิ จากเช้ือไมโคไรซา 

จากแหนแดง จากเชื้อแบคทีเรีย พวกไรโซเบียม


