วัสดุปูนเพื่อการเกษตร
วัดสุปนู ทีใ่ ชประโยชนเฉพาะในดานการเกษตร หมายถึง วัสดุ
สารประกอบทีม่ ธี าตุแคลเซียม หรือแคลเซียมและแมกนีเซียม
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
เนื่องจากปูนขาวเปนปูนที่แกความเปนกรดไดรวดเร็ว และ
ปองกันเชื้อราในแปลงผักไดดี
- ปรับปรุงดินปลูกไมผล หรือไมยืนตน แนะนําใหใชปู น
โดโลไมท เพราะเปนปูนทีม่ ธี าตุแคลเซียมและแมกนีเซียมเปน
องคประกอบ โดยแมกนีเซียมจําเปนสําหรับไมผล ชวยในการ
สังเคราะหแสง
- ปริ ม าณการใช ปู น เพื่ อ ปรั บ สภาพความเป น กรดของดิ น
ควรใชตามคําแนะนําของผลวิเคราะหคาความตองการปูน

ประโยชนของวัสดุปูน

- ชวยยกระดับ pH ของดินใหสงู ขึน้ จนถึงระดับทีพ่ ชื สามารถ
เจริญเติบโตได
- เพิม่ ความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดิน
- สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของจุลนิ ทรียท เี่ ปนประโยชนในดิน
- ชวยลดโรครากเนาโคนเนาของพืช เนือ่ งจากเชือ้ จุลนิ ทรีย
สาเหตุโรครากเนาโคนเนาเจริญไดดใี นสภาพดินกรด การใสปนู ทําให
ดินมีสภาพเปนกลาง จึงไมเหมาะสมตอการเจริญของเชือ้ จุลนิ ทรีย
- ชวยปรับสมบัตทิ างกายภาพของดิน ไดแก ดินรวนซุย การ
ระบายนํา้ และการถายเทอากาศดีขนึ้ ชวยลดความเปนพิษของ
เหล็ก อะลูมเิ นียม แมงกานีส และสังกะสีในดิน ไมใหสะสมมากเกิน
ไปจนเปนพิษตอพืช

การใชปุยและปูน
เพื่อการเกษตร

ขอควรปฏิบัติในการใชวัสดุปูนใหมีประสิทธิภาพ

1. ใสปูนลงไปในดิน เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาในดินกอนปลูก
พืช ปูนที่มีอนุภาคละเอียดมากๆ ถาใสในดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูก
ขาว จะใชเวลาในการทําปฏิกิริยา ประมาณ 15 - 20 วัน
2. ควรมีการไถหรือคราดดิน เพื่อใหปูนคลุกเคลากับดิน
ใหทวั่ และเพิม่ ความชืน้ ในดินเพือ่ ใหปนู ทําปฏิกริ ยิ ากับดินไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3. ควรระวังความรอนจากการใสปูน ซึ่งจะทําใหเปน
อันตรายตอพืช ดังนัน้ จึงควรหมักปูนกับดินกอนปลูกพืช ถาเปนปูน
ขาวใชเวลา ประมาณ 15 – 20 วัน
4. การใสปนู เพือ่ ยกระดับ pH ของดินใหสงู ขึน้ ไมจาํ เปน
ตองใสปนู ในปริมาณทีจ่ ะยกระดับ pH ใหสงู ขึน้ ตามทีต่ อ งการ โดย
ใสเพียงครัง้ เดียว ในกรณีของไมผลหรือไมยนื ตน ควรแบงใส 2 – 3
ครัง้ ตอป และทําติดตอกันทุกปจนไดระดับ pH ตามทีต่ อ งการ

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
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

จัดทําโดย :

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ดินและปุย

2.ปุยเคมี (chemical fertilizers) คือ ปุยที่ไดจาก

ปจจัยพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญตอการผลิตพืชแตละชนิด ในการ
ปลูกพืชตองอาศัยดินทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ มีธาตุอาหารเพียง
พอสําหรับพืช ซึง่ จะทําใหไดผลผลิตทีส่ งู และมีคณ
ุ ภาพดี ดินที่
มีความอุดมสมบูรณตํ่าหรือใชเพาะปลูกพืชมานาน จนธาตุ
อาหารพืชลดลง หรือเหลืออยูใ นปริมาณตํา่ ไมเพียงพอตอการ
เจริญเติบโตของพืช จําเปนตองปรับปรุงดินโดยการใสปุย
เพื่อเพิ่มธาตุอาหารใหแกพืช การใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว
โดยไมมีการเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดิน กอใหเกิดปญหาดิน
เสื่อมโทรมตามมา เชน การเกิดดินกรด เปนตน
ปุย คือ สารอินทรีย อินทรียสังเคราะห อนินทรีย หรือ
จุลินทรีย สําหรับใชเปนธาตุอาหารพืชที่พืชยังขาดอยูใหได
รับอยางเพียงพอ หรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
กายภาพ หรือชีวภาพในดินเพื่อบํารุงความเติบโตแกพืช

กระบวนการผลิตทางเคมี ใหธาตุอาหารที่จําเปนแกพืช โดย
จะมีธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ
โพแทสเซียม (K) ในสัดสวนที่แตกตางกัน หรือเรียกวา สูตร
ปุย และบางชนิดจะมีธาตุอาหารรอง หรือธาตุอาหารเสริม
อยูดวย โดยธาตุอาหารที่มีอยูสวนใหญจะอยูในรูปที่พืชดูด
กินไดทันทีเมื่อละลายนํ้า หรือใสลงดิน

การจําแนกชนิดปุย

การนําจุลินทรียที่มีชีวิตที่สามารถสรางธาตุอาหารหรือชวย
ใหธาตุอาหารที่เปนประโยชนกับพืชมาใชในการปรับปรุง
บํารุงดินเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร ปุยชีวภาพอาจมีบทบาทใน
การปรับปรุงบํารุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ และทาง
ชีวเคมี และปุยชีวภาพยังหมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย
เชน ปุย ชีวภาพจากสาหรายสีเขียวแกมนํา้ เงิน จากเชือ้ ไมโคไรซา
จากแหนแดง จากเชื้อแบคทีเรีย พวกไรโซเบียม

ปุย แบงออกได 3 ชนิด คือ
1. ปุยอินทรีย (organic fertilizers) คือ ปุยที่ได

หรือทํามาจากวัสดุอินทรียที่ผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีตางๆ อาทิ
การสับ การบด การหมัก การรอน การสกัด หรือดวยวิธกี ารอืน่ ๆ
ซึง่ ตองผานกระบวนการเปลีย่ นแปลงทางชีวภาพดวยการยอย
สลายของจุลินทรียกอนที่จะนําไปใชประโยชนตอพืช ไดแก
ปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด มีปริมาณธาตุอาหารพืชมาก
นอยแตกตางกันไปตามวัสดุที่ใชทําปุย

ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ
ขอดี

ขอเสีย

1. ชวยปรับปรุงดินใหดีขึ้น โดยเฉพาะ
โครงสรางของดิน เชน ดินจับตัวกันเปน
กอนหรือเม็ดดินไดดี เนือ้ ดินไมอดั ตัวกัน
แนน มีความโปรง รวนซุย การถายเท
อากาศ การอุม นํา้ การไหลซึมของนํา้ และ
ธาตุอาหารพืชในดินดีขนึ้

1. มีปริมาณธาตุอาหารพืชตํา่ ตองใสใน
ปริมาณมาก และการใสปยุ อินทรียท มี่ าก
เกินความจําเปนจะเปนการเพิ่มธาตุ
ไนโตรเจนมากเกินควรทําใหพืชเติบโต
เฉพาะในส ว นใบ และลํ า ต น ทํ า ให
ผลผลิตของผลหรือเมล็ดนอย

2. ชวยใหความเปนกรด-ดางของดิน มี 2. ใชเวลานานกวาปุยเคมีในการปลด
ความเหมาะสมตอการเติบโตของพืช และ ปลอยธาตุอาหารทีเ่ ปนประโยชนใหแก
ชวยใหความเปนกรด-ดางเปลีย่ นแปลงได พืช
ยากขึ้น รวมถึงชวยในการดูดยึดธาตุ
อาหารไวในดินไดมากขึน้
3. สงเสริมใหจลุ นิ ทรียแ ละสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ปน
ประโยชนในดิน เพิม่ ความสามารถในการ
ยอยสลายอินทรียวัตถุในดินใหดขี นึ้

ปุยเคมี
3. ปุยชีวภาพ (biofertilizers) คือ ปุยที่ไดจาก

ขอดี

ขอเสีย

1. มีปริมาณธาตุอาหารตอหนวยนํา้ หนัก 1. เมื่อใชมากหรือใชในระยะเวลาตอ
สูง ใชในปริมาณนอยก็เพียงพอกับความ เนื่องหลายปจะทําใหเนื้อดินแนน ดิน
ตองการของพืช และสามารถปรับแตง เกาะกันเปนกอน ระบายนํ้าไมดี
ปริมาณธาตุอาหารในปุยเคมีใหเหมาะ
สมกับดินและพืชได ชวยใหสามารถ
ปรับปรุงใหดินมีธาตุอาหารชนิดตางๆ
ในสัดสวนที่สมดุลได
2. ละลายนํ้าไดดี และปลดปลอยธาตุ 2. หากใสปยุ เคมีเพียงอยางเดียวจะทําให
อาหารได เ ร็ ว พื ช สามารถนํ า ไปใช ปริมาณอินทรียวัตถุในดินนอยลงปริมาณ
ประโยชนไดทันที
จุลนิ ทรีย และสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็กในดินมี
ปริมาณนอยลง ดินมีความเปนกรดเพิม่
มากขึน้ รวมถึงคาความเค็มในดินเพิม่ ขึน้
3.หาซือ้ งายตามทองตลาด ตามรานขาย 3. หากใสมากเกินไปอาจเปนพิษตอพืช
ของดานการเกษตร
ตนพืชไมแข็งแรงและเปนโรคงาย และ
หากใสไมถูกตองอาจทําใหธาตุอาหาร
สูญเสียโดยเปลาประโยชน ทําใหเกิดคา
ใชจา ยสูงขึน้
4. มีราคาแพง หากเทียบจากปริมาณ
ของเนือ้ ปุย และตองซือ้ มาใชอยูเ สมอ

