
 
 
 
 

สวัสดีค่ะ พี่น้องหมอดินอาสา  พบกันอีกครั้งตาม

เวลานัดหมาย บก.ขอแจ้งข่าวดี ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่
ของกรมพัฒนาท่ีดิน 2 ท่าน คือ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินด้าน
ปฏิบัติการ นายปราโมทย์  ยาใจ  (อดีตผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 6)  และรองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินด้านบริหาร        
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์  (อดีตผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 )   

ส าหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ มีค าแนะน าความรู้เร่ืองการใช้วัสดุปูนเพ่ือการเกษตร  เป็นแนวทางให้กับ
หมอดินอาสา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีได้ เริ่มจากต้นเหตุ
ปัญหาดินกรด  ดินท่ีเป็นกรด คือ  ดินท่ีมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือท่ีเรียกว่า “พีเอช (pH)”ของดิน    
ต่ ากว่า 7.0  ดินกรดที่เป็นปัญหาทางด้านการเกษตร  คือ  ดินกรดที่มีค่า pH ของดินต่ ากว่า 5.5   ความเป็น
กรดของดินมีผลต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดิน ดังนั้น  หากท่านได้รับผลวิเคราะห์ดินแล้ว  ถ้าค่า pH 
ต่ ากว่า 5.5   จึงต้องมีการปรับสภาพดินกรดด้วยวัสดุปูนทางการเกษตร  เช่น  โดโลไมต์  ปูนขาว    ปูน
มาร์ล ฯลฯ   

ดินท่ีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือมีอินทรียวัตถุสูง จะมีความต้านทานในการเปลี่ยนแปลงระดับ pH 
ของดินสูง ดังนั้นเมื่อมีการใส่ปูนจึงต้องใส่ปูนในปริมาณท่ีมากกว่าดินเนื้อหยาบ เช่น ดินร่วนทราย หรือดิน
ทรายร่วน ท่ีมี pH เท่ากัน นอกจากนี้พืชแต่ละชนิดก็มีความต้องการ pH ท่ีแตกต่างกัน ยกตัวอย่างดังนี้ 

ชนิดพืช ระดับ pH ที่เหมาะสม ชนิดพืช ระดับ pH ที่เหมาะสม 
สับปะรด 4.5 – 5.5 เผือก 5.5 – 6.5 
ถั่วเหลือง 5.0 – 6.5 มะนาว 5.5 – 6.0 
ถั่วเขียว 5.8 – 6.5 แคนตาลูป 6.0 – 6.5 
ถั่วพุ่ม 6.0 – 7.5 กระเจี๊ยบเขียว 6.0 – 7.0 
องุ่น 6.0 – 7.5 หน่อไม้ฝรั่ง 6.5 – 7.5 
ข้าว 6.0 – 7.0 แตงโม 6.3 
ข้าวโพดหวาน 6.0 – 7.0 พริก 6.0 – 6.8 
อ้อย 6.5 ส้มเขียวหวาน 5.5 – 6.0 
มะเขือเทศ 6.0 – 6.8 มะม่วง 5.5 – 6.5 
มันเทศ 5.0 – 7.5 ส้มโอ 5.5 – 7.5 
กล้วย 6.0 – 7.0 มะพร้าว 6.4 – 7.0 
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ประโยชน์ของการใส่วัสดุปูนเพ่ือการเกษตร 
 ช่วยยกระดับ pH ของดินให้สูงขึ้นจนถึงระดับที่พืช 

สามารถเจริญเติบโตได้  
 เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน เช่น  ฟอสฟอรัส  แคลเซียม แมกนีเซียม เป็นต้น  
 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของจุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ในดิน  
 ช่วยลดโรครากเน่าโคนเน่าของพืช เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าเจริญได้ดีใน

สภาพดินกรด การใส่ปูนท าให้ดินมีสภาพเป็นกลาง จึงไม่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ 
 ช่วยปรับสมบัติทางกายภาพของดิน ได้แก่ ดินร่วนซุย การระบายน้ า และการถ่ายเทอากาศดีขึ้น 

ช่วยลดความเป็นพิษของธาตุเหล็ก อะลูมิเนียม แมงกานีส  และสังกะสีในดิน  ไม่ให้สะสมมากเกินไป    
จนเป็นพิษต่อพืช 

ข้อควรปฏิบัติในการใช้วัสดุปูนให้มีประสิทธิภาพ 
 ใส่ปูนลงไปในดินให้ท าปฏิกิริยาในดินก่อนปลูกพืช  ส าหรับในนาข้าวควรท้ิงระยะเวลาไวป้ระมาณ   

10 – 15 วัน  ถ้าเป็นดินส าหรับปลูกพืชไร่  จะใช้ระยะเวลาในการท าปฏิกิริยา 20 - 30 วัน เป็น
อย่างน้อย 

 ควรมีการไถหรือคราดดิน เพื่อให้ปูนคลุกเคล้ากับดินให้ท่ัว และเพิ่มความชื้นในดินเพื่อให้ปูนท า
ปฏิกิริยากับดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การใส่ปูนเพ่ือยกระดับ pH ของดินให้สูงขึ้น ไม่จ าเป็นต้องใส่ปูน 
เพียงครั้งเดียว ในปริมาณท่ีจะยกระดับ pH ให้สูงขึ้นตามท่ีต้องการ   
ในกรณีของไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ควรแบ่งใส่ 2 – 3 ครั้ง  ต่อปี  
และท าติดต่อกันทุกปีจนได้ระดับ pH ตามท่ีต้องการ 

 

เกษตรกรท่านใดท่ีต้องการทราบว่า  ดินนั้นเป็นกรดหรือไม่ และมีความต้องการปูนเท่าใด แนะน าว่า
ควรเก็บตัวอย่างดินในแปลงก่อนการปลูกพืช  ใช้เครื่องตรวจวัด pH ทราบผลภายใน 1 วัน หรือส่งเข้า
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิเคราะห์ดิน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7  ท่านจะได้ทราบปริมาณธาตุอาหารในดินด้วย 
ขั้นตอนการด าเนินการตรวจวิเคราะห์ ประมาณ 45 วัน  ฝากหมอดินอาสาช่วยกระจายข่าว ตื่นตัวกันเพื่อ
ประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร  ให้ทันเหตุการณ์ ทราบผลก่อนการปลูกพืชในฤดูกาลต่อไปนะคะ   

 
 

 
 
 

         บก. เจี๊ยบ หวานจ๋อย

ท้ายฉบับนี้ เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง บก. ขอฝากหมอดินอาสา เรื่องการใช้น้ า ปีนี้น้ ามีน้อย ขอความร่วมมือ 
ใช้น้ ากันอย่างประหยัด  เลือกชนิดพืชที่เหมาะสมส าหรับดิน และเลือกใช้พืชน้ าน้อย  
 



 


