การใช้ วัสดุปนู เพือการเกษตร (Agricultural lime) ในการปรั บปรุงดิน
ปูนเพือการเกษตร (Agricultural lime) คืออะไร
ปูนทีใช้ ประโยชน์เฉพาะในด้ านการเกษตร หมายถึง วัสดุสารประกอบทีมีธาตุแคลเซียม (Ca) หรื อ
แคลเซียมและแมกนีเซียม (Ca + Mg) เป็ นองค์ประกอบเป็ นส่วนใหญ่ ปูนมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นด่าง ซึงสามารถ
ลดความเป็ นกรดหรื อความเปรี ยวของดินได้ เช่น ปูนสุก ปูนขาว หินปูน (คัลไซต์ และโดโลไมต์) ปูนมาร์ ล
เปลือกหอย และผลพลอยได้ ตา่ งๆ รวมทังตะกรันและวัสดุอืนๆ
ใส่ วัสดุปูนเพือการเกษตรเมือใด ?
ในการพิจารณาว่าดินในขณะนันมีความจําเป็ นต้ องใส่ปนู หรื อไม่นนขึ
ั นอยูก่ บั สภาพของความเป็ น
กรด-ด่างของดิน หากพบว่าดินมีสภาพเป็ นกรด, ดินกรดจัดหรื อดินเปรี ยวจัด (pH ตํา) ควรทําการใส่ปนู
เนืองในสภาพความเป็ นกรดจะทําให้ เกิดการขาดแคลนธาตุอาหารพืช อาทิ เช่น ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส
อีกทังหากพบว่าดินทีอยูใ่ นสภาพทีเป็ นกรดจัด จะมีธาตุอะลูมินมละลายออกมาจนเป็
ั
นพิษต่อพืชทีปลูก พืช
ไม่เจริ ญเติบโตและให้ ผลผลิตตํา ดังนันการใช้ วสั ดุปนู เพือการเกษตรปรับปรุงดินดังกล่าว จึงเป็ นวิธีการ
แก้ ไขทีสะดวกรวดเร็วและลงทุนตํา นอกจากนัน ปูนดังกล่าวจะช่วยแก้ ไขความเป็ นกรดของดินแล้ ว ยังช่วย
เพิมธาตุอาหารแคลเซียมและหรื อแมกนีเซียม เพิมความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหารบางชนิดในดิน เพิม
ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรี ย์ และยังช่วยเสริมกิจกรรมทางด้ านชีวภาพอีกด้ วย
ประโยชน์ ของการใช้ ปูนเพือปรับปรุ งดินกรดหรือดินกรดจัด
ประโยชน์ของปูนมีดงั นี
1. ปูนช่วยยกระดับ pH ของดินให้ สงู ขึน ลดความรุนแรงของกรด และลดผลเสียโดยทางอ้ อมอัน
เนืองมาจากความเป็ นกรด นัน ปูนช่วยทําให้ เกิดความสมดุลธรรมชาติอาหารต่างๆ ทีมีอยูใ่ นดิน
2. เพิมความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหารพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม ซิลกิ า
โมลิบดินมั เป็ นต้ น
3. ปรับปรุงสมบัตทิ างกายภาพของดินบางชนิดให้ ดีขนึ ทําให้ ดนิ เหนียวร่วนขึน ทําให้ การถ่ายเทนํา
ออกไปจากช่องอากาศ และการอุ้มนําในช่องว่างขนาดเล็กมีมากขึน เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
และกิจกรรมของจุลนิ ทรี ย์ทีเป็ นประโยชน์ตอ่ พืช
4. เพิมและส่งเสริมกิจกรรมของจุลนิ ทรี ย์ดนิ ทีเป็ นประโยชน์ตอ่ พืช เช่น จุลนิ ทรี ย์ทีย่อยสลาย
อินทรี ยวัตถุสามารถดําเนินกิจกรรมได้ ตามปกติ ทีระดับ pH เป็ นกรดอ่อนหรื อเป็ นกลาง
5. การใส่ปนู จะช่วยลดการเกิดอาการโรคเน่าโคนเน่าของพืช
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6. ควบคุมปริมาณกรดอินทรี ย์ ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ความเข้ มข้ นของเหล็ก อะลูมินมั ตลอดจน
สารพิษต่างๆ เช่น ไพไรท์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ในสารละลายดิน มิให้ มีการสะสมมากเกินไปจนเป็ นพิษต่อ
ข้ าว
ชนิดและคุณภาพของปูนทีใช้ ในทางการเกษตร
1.ปูนในรูปของคาร์ บอเนต (carbonate)
1.1 หินปูน (limestone) หมายถึง หินชันหรื อหินตะกอนทีประกอบด้ วยแคลซียม
คาร์ บอเนต (CaCO3) เป็ นส่วนใหญ่ และพบว่า CCE ของหินปูนในประเทศไทยประมาณ 75-99%
1.2 คัลไซต์ (calcite) เป็ น CaCO3 ทีเกิดขึนในธรรมชาติ คัลไซต์เป็ นส่วนประกอบที
สําคัญของหินปูน หินอ่อนและชอล์ค มีคา่ CCE อยูร่ ะหว่าง 60-100% หรื อมากกว่าเล็กน้ อย
1.3 โดโลไมต์ (dolomite) เป็ นแร่เกิดจากตะกอนของแคลเซียมและแมกนีเซียมทับถม
กัน มีคา่ CCE อยูร่ ะหว่าง 60-100% หรื อมากกว่าเล็กน้ อย มี CaCO3 54% และมี MgCO3 ช่วงประมาณ
35-45% หรื อ MgO 17-22%
1.4 ปูนมาร์ ล (marl) องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็ นแคลเซียมคาร์ บอเนต CaCO3 และดิน
เหนียว (clay) CaCO3 35% ต่อดินเหนียว 65% จะมีคา่ CCE 91.52% - 92.86%
1.5 หินอ่ อน (marble) ประกอบด้ วย เม็ดผลึกของแร่คลั ไซต์ และโดโลไมท์ หินอ่อนคัล
ไซต์ มี CaCO3 95-100% และหินอ่อนโดโลไมท์ มี CaCO3 54% และMgCO3 46%
2. ปูนในรูปออกไซด์ (oxide) ได้ แก่พวกแคลเซียมออกไซด์ (CaO2) แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)
หาได้ งา่ ยโดยทัวไป ในทางการค้ าเรี ยกปูนเผา
3. ปูนในรูปไฮดรอกไซด์ (hydroxide) ได้ แก่ พวกแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2)
4. ปูนในรูปซิลิเกต (silicate) เป็ นผลพลอยได้ จากโรงงานถลุงเหล็ก ได้ แก่ พวกสแลคต่างๆ เช่น
เบสิคสแลค (basic slag-CaSiO3)
ความหมายของ CCE, TNP และ lime requirement หมายความว่ าอย่ างไร
สมมูลแคลเซียมคาร์ บอเนต (calcium carbonate equivalent) หรื อทีเรี ยกย่อว่า CCE (ซีซีอี)
หมายถึง ค่าการทําให้ เป็ นกลางของปูน (total neutralizing power หรื อ TNP) ของวัสดุจําพวกปูน หรื อค่า
สมมูลแคลเซียมคาร์ บอเนตของวัสดุปนู ไลม์หรื อหินปูนโดโลไมต์ เป็ นค่าทีแสดงถึงความสามารถของสาร
ชนิดนันๆ ในการลบล้ างหรื อสะเทิน (neutralized) ฤทธิความเป็ นกรดของดินเมือเทียบกับปูนแคลเซียม
คาร์ บอเนตทีบริสทุ ธิทีกําหนดให้ มีคา่ ซีซีอีเท่ากับร้ อยละ 100 ซึงก็หมายความว่าสําหรับปูนขาวทีมีคา่ ซีซีอี
เท่ากับร้ อยละ 110 จะมีความสามารถในการลบล้ างความเป็ นกรดของดินได้ ดีกว่าปูนแคลเซียมคาร์ บอเนต
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ทีบริสทุ ธิ 1.1 เท่าตัว ซึงแสดงว่า ปูนขาวหรื อปูนแคลเซียมออกไซด์มีสมบัตใิ นเชิงเคมีเพือแก้ ความเป็ นกรด
ของดินดีกว่าปูนแคลเซียมคาร์ บอเนตเล็กน้ อย
ส่วนปริมาณปูนทีใช้ ขนกั
ึ บปั จจัยต่างๆ ต่างๆ โดยเฉพาะชนิดปูน และประเภทของเนือดิน จึงควรใช้
ตามคําแนะนําตามผลวิเคราะห์คา่ “ความต้ องการปูน” (lime requirement) ของดิน ยกตัวอย่าง เช่น ถ้ า
จะใช้ ปนู ขาวกับดินกรดทีมีเนือดิ นประเภทดิ นเหนียว ดิ นร่ วนเหนียว เพือปลูกข้ าวโพด ข้ าวฟ่ าง ฝ้าย ถัว
เหลือง ถัวลิสง ถัวเขียวและพืชไร่ชนิดอืน ๆ ควรใช้ ปนู ขาวในอัตรา 300-400 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใช้ 3-4 ปี ต่อ
ครัง (เสถียร และคณะ 2541) แต่ถ้าเป็ นดิ นทราย ดิ นร่ วนปนทราย ควรใช้ ปนู ขาวในอัตราเพียง 75-150
กิโลกรัมต่อไร่เท่านัน ทังนีเพราะดินกรดทีมีเนือหยาบ (ดินทราย ดินร่วนปนทราย ฯลฯ) โดยธรรมชาติจะมี
ความจุบฟั เฟอร์ (buffering capacity) ตํา ดังนันจึงมีสมบัตคิ วามดือต่อการเปลียนแปลง pH ของดิน เมือ
มีการใช้ ปนู จึงน้ อยกว่าเนือดินละเอียดมาก (ดินเหนียว ดินร่วนเหนียว ฯลฯ) หรื ออีกนัยหนึง และถ้ าในกรณี
ทีจะใช้ หินปูนบด (หินฝุ่ น) แทนปูนขาว ก็ควรจะใช้ ในอัตราทีสูงกว่าการใช้ ปนู ขาว ทังนีเพราะหินปูนบด (หิน
ฝุ่ น) โดยเฉลียมีคา่ ซีซีอี (CCE) หรื อประสิทธิภาพในการสะเทินความเป็ นกรดของดินตํากว่าปูนขาว
ข้ อเสนอแนะในการตัดสินใจเลือกใช้ วัสดุปูน
1. ค่ าการทําให้ เป็ นกลางของปูน (total neutralizing power หรื อ TNP) วัสดุปนู เพือ
การเกษตรมีอยูห่ ลายชนิด ดังนัน จึงต้ องมีการเปรี ยบเทียบค่าการทําให้ เป็ นกลางของปูน ให้ เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยกําหนดให้ ปนู ในสภาพของ CaCO3 หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึงว่า ค่าสมมูลแคลเซียมคาร์ บอเนต
(calcium carbonate equivalent – CCE) หรื อ ซีซีอี
ตารางที 1 ค่ า CCE ของวัสดุปูนเพือการเกษตรชนิดต่ างๆ
ชนิดวัสดุ
CCE (%)
ปูนเผา (CaO)
129
ปูนขาว [Ca(OH)2]
125
98
หินปูนบด (CaCO3)
ตะกรันหรื อเบสิคแสลค(CaSiO3)
67-71
95-108
โดโลไมต์ [CaMg(Co3)2]
100
คัลไซต์ (CaCO3)
ปูนมาร์ ล
80-90
หินปูนฝุ่ น
70-104
เปลือกหอยเผา
104
ทีมา : ดัดแปลงจากเจริ ญ (2540)

pH
12.4
12.4
9.5
8.3
-
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2. ความหยาบละเอียดของวัสดุปูน ขนาดของปูนทีมีผลต่อความเร็ วในการทําปฏิกิริยาของปูน
กับดิน ปูนทีมีความละเอียดมากจะมีประสิทธิภาพสูง ถ้ าขนาดของปูนยิงเล็กจะยิงดี เพราะมีโอกาสทีจะ
สัมผัสกับดินได้ มากขึน แต่อย่างไรก็ตามในการใช้ วสั ดุปนู เพือการเกษตรโดยทัวไป ควรใช้ วสั ดุปนู ทีมีขนาด
แตกต่างกัน ทังนีเพราะว่า ในส่วนทีละเอียดจะทําปฏิกิริยาได้ รวดเร็ว ส่วนทีหยาบขึนมาจะค่อยๆทํา
ปฏิกิริยากับดินอย่างช้ าๆและดําเนินไปได้ เป็ นเวลานานๆ ทําให้ ไม่ต้องใส่ปนู บ่อยครัง
การกําหนดขนาดอนุภาคของวัสดุปนู นันนิยมใช้ บอกกันเป็ นเมช (mesh) ซึงเป็ นหน่วยทีใช้ บอก
ขนาดของรูตะแกรงร่อน (seive) ดังแสดงในตารางที 2 มีดงั นัน
ตารางที 2 การกําหนดขนาดอนุภาค ของวัสดุปูนเพือการเกษตร
ขนาดตะแกรงร่อน(mesh)
ขนาดอนุภาค (มิลลิเมตร)
8
2.38
10
2.0
20
0.84
40
0.42
60
0.25
80
0.177
100
0.149
140
0.105
ทีมา : Standard Scientific Supply Corporation (2542)
3. คุณภาพของวัสดุปูนทีพบตามแหล่ งต่ างๆ วัสดุปนู ชนิดเดียวกันจะมีประสิทธิภาพในการ
ปรับความเป็ นกรดได้ แตกต่างกัน ตามแหล่งการเกิดของปูนชนิดต่างๆ เช่น สภาพการเกิดการสะสม และ
ระดับความลึก ปูนทีอยูร่ ะดับลึกมากๆมีความบริสทุ ธิมาก จะมีประสิทธิภาพสูง มีความสามารถในการแก้
ความเป็ นกรดของดินได้ ดีกว่าปูนทีอยูร่ ะดับตืน
เกณฑ์ หรือสมบัตกิ าํ หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของวัสดุจาํ พวกปูนมีอะไรบ้ าง
ดังนัน เพือกําหนดมาตรฐานชนิดและคุณภาพของปูนทีใช้ ในทางการเกษตร ทางกรมพัฒนาทีดิน
จึงกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของวัสดุจําพวกปูนเพือการเกษตร ดังแสดงตารางที 3
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ตารางที 3 สมบัตกิ าํ หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของวัสดุจาํ พวกปูนเพือการเกษตร

เนือปูน
โดโลไมท์

ความสามารถในการทํา
ให้ เป็ นกลาง [CCE (%)]
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 และ
มีคา่ CaO ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 25 และ MgO ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 15
ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 และ
CaO ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ
40

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ขนาดอนุภาค
ผ่านตะแกรงร่อน 80 เมช ไม่น้อย
กว่า ร้ อยละ 80 โดยนําหนัก

ผ่านตะแกรงร่อน 8 เมช ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 85 และในจํานวนนันต้ อง
ผ่านตะแกรงร่อน 80 เมช ไม่น้อย
กว่า ร้ อยละ 30 โดยนําหนัก
หินปูนบด/ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 85 และ ผ่านตะแกรงร่อน 8 เมช ไม่น้อยกว่า
หินปูนฝุ่ น CaO ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ ร้ อยละ 85 และในจํานวนนันต้ อง
40
ผ่านตะแกรงร่อน 80 เมช ไม่น้อย
กว่า ร้ อยละ 50 โดยนําหนัก
ปูนขาว ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 100
ผ่านตะแกรงร่อน 80 เมช ไม่น้อย
และCaO ไม่น้อยกว่า ร้ อย กว่า ร้ อยละ 80 โดยนําหนัก
ละ 50
ผ่านตะแกรงร่อน 8 เมช ไม่น้อยกว่า
ยิปซัม เป็ นยิปซัมจากธรรมชาติ
(ระบุแหล่ง), และมีปริมาณ ร้ อยละ 90และในจํานวนนันต้ องผ่าน
CaSO4.2H2O ไม่น้อยกว่า ตะแกรงร่อน 60 เมช ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 90 โดยนําหนัก
ร้ อยละ 70โดยนําหนัก
ทีมา : กรมพัฒนาทีดิน (2553)
ปูนมาร์ ล

%
pH
ความชืน
ไม่เกินกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5
ร้ อยละ 8.0
โดยนําหนัก
ไม่เกินกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5
ร้ อยละ 8.0
โดยนําหนัก
ไม่เกินกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5
ร้ อยละ 8.0
โดยนําหนัก
ไม่เกินกว่า
ร้ อยละ 5
โดยนําหนัก
ไม่เกินกว่า
ร้ อยละ 5
โดยนําหนัก

ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ
10.0
ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 7.0

6
ข้ อควรปฏิบตั ใิ นการใช้ ปนู ให้ มีประสิทธิภาพ
1. ใส่ปนู ลงไปในดิน ทําให้ ปฏิกิริยาในดินก่อนปลูกพืช ปูนทีมีอนุภาคละเอียดมากๆ ถ้ าใส่ในดิน
เปรี ยวจัดเพือปลูกข้ าว จะใช้ เวลาในการทําปฏิกิริยาประมาณ 1-2 สัปดาห์
2. ควรมีการไถหรื อคราดดินเพือให้ ปนู คลุกเคล้ ากับดินให้ ทวั และเพิมความชืนในดินเพือให้ ปนู ทํา
ปฏิกิริยากับดินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรระวังความร้ อนจากการใส่ปนู ซึงจะทําให้ เป็ นอันตรายต่อพืช ดังนันจึงควรหมักปูนกับดิน
ก่อนปลูกพืช ถ้ าเป็ นปูนขาวใช้ เวลาประมาณ 15-20 วัน
4. การใส่ปนู เพือยกระดับ pH ของดินให้ สงู ขึน ควรจะทําอย่างค่อยเป็ นค่อยไป คือไม่จําเป็ นต้ องใส่
ปูนในปริ มาณทีจะยกระดับ pH ให้ สงู ขึนตามทีต้ องการ โดยใส่เพียงครังเดียว ในกรณีของไม้ ผลหรื อไม้ ยืน
ต้ นก็ควรแบ่งใส่ 2-3 ครังต่อปี และทําติดต่อกันทุกปี จนได้ pH ตามระดับทีต้ องการ
ข้ อควรระวัง : หากใช้ ปูนเกินความต้ องการจะเกิดปั ญหาอย่ างไร
การใช้ วสั ดุปนู เพือแก้ ปัญหาดินกรด, ดินกรดจัด หรื อดินเปรี ยวจัด เมือใช้ ในปริมาณทีมากเกิน
พอจะทําให้ เกิดปั ญหาสภาพเกินปูน (overliming) ทําให้ ดนิ มีสภาพเป็ นด่าง โดยเฉพาะดินกรดทีมีเนือดิน
ร่วนทราย หรื อทรายร่วน เป็ นการใช้ วสั ดุปนู ในปริมาณทีไม่เหมาะสม จะเกิดผลเสียหายกับพืชทีปลูก ดังนี
1. ทําให้ เกิดการเปลียนแปลง pH ในดินอย่างรวดเร็ว ซึงเป็ นอันตรายต่อพืช
2. เกิดภาวะไม่สมดุลในธาตุอาหาร จะเกิดการขาดแคลนธาตุอาหารรองและจุลธาตุตา่ งๆ ทีเป็ น
ประโยชนต่อพืช เช่น เหล็ก แมงกานีส โบรอน สังกะสี ทองแดง
3. ทําให้ ระดับฟอสฟอรัสทีเป็ นประโยชน์ตอ่ พืชลดลง และทําให้ การดูดดึงฟอสฟอรัสใน
กระบวนการเผาผลาญพลังงานต่างๆ ในพืช ดําเนินไปไม่สะดวก

