
การใช้วัสดุปูนเพือการเกษตร (Agricultural lime) ในการปรับปรุงดนิ 
 
ปูนเพือการเกษตร (Agricultural lime) คืออะไร 
 ปนูทีใช้ประโยชน์เฉพาะในด้านการเกษตร หมายถึง วสัดสุารประกอบทีมีธาตแุคลเซียม (Ca) หรือ

แคลเซียมและแมกนีเซยีม (Ca + Mg) เป็นองค์ประกอบเป็นสว่นใหญ่ ปนูมีคณุสมบตัเิป็นดา่ง ซงึสามารถ

ลดความเป็นกรดหรือความเปรียวของดนิได้ เช่น ปนูสกุ ปนูขาว หินปนู (คลัไซต์ และโดโลไมต์) ปนูมาร์ล 

เปลือกหอย และผลพลอยได้ตา่งๆ รวมทงัตะกรันและวสัดอืุนๆ  
 
ใส่วัสดุปูนเพอืการเกษตรเมือใด ?  
 ในการพิจารณาวา่ดนิในขณะนนัมีความจําเป็นต้องใสป่นูหรือไมน่นัขนึอยูก่บัสภาพของความเป็น

กรด-ดา่งของดนิ หากพบวา่ดนิมีสภาพเป็นกรด, ดนิกรดจดัหรือดนิเปรียวจดั (pH ตํา) ควรทําการใสป่นู 

เนืองในสภาพความเป็นกรดจะทําให้เกิดการขาดแคลนธาตอุาหารพืช อาทิ เชน่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส 

อีกทงัหากพบวา่ดนิทีอยูใ่นสภาพทีเป็นกรดจดั จะมีธาตอุะลมูินมัละลายออกมาจนเป็นพิษตอ่พืชทีปลกู พืช

ไมเ่จริญเตบิโตและให้ผลผลติตํา ดงันนัการใช้วสัดปุนูเพือการเกษตรปรับปรุงดนิดงักลา่ว จงึเป็นวธีิการ

แก้ไขทีสะดวกรวดเร็วและลงทนุตาํ นอกจากนนั ปนูดงักลา่วจะช่วยแก้ไขความเป็นกรดของดนิแล้ว ยงัช่วย

เพิมธาตอุาหารแคลเซียมและหรือแมกนีเซยีม เพิมความเป็นประโยชน์ของธาตอุาหารบางชนิดในดนิ เพิม

ประสทิธิภาพของปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรีย์ และยงัชว่ยเสริมกิจกรรมทางด้านชีวภาพอีกด้วย 

 
ประโยชน์ของการใช้ปูนเพือปรับปรุงดนิกรดหรือดนิกรดจัด 
 ประโยชน์ของปนูมีดงันี 

 1. ปนูชว่ยยกระดบั pH ของดนิให้สงูขนึ ลดความรุนแรงของกรด และลดผลเสียโดยทางอ้อมอนั

เนืองมาจากความเป็นกรด นนั ปนูชว่ยทําให้เกิดความสมดลุธรรมชาตอิาหารตา่งๆ ทีมีอยูใ่นดนิ 

 2. เพมิความเป็นประโยชน์ของธาตอุาหารพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซยีม ซลิกิา 

โมลบิดนิมั เป็นต้น 

 3. ปรับปรุงสมบตัทิางกายภาพของดนิบางชนิดให้ดีขนึ ทําให้ดนิเหนียวร่วนขนึ ทําให้การถ่ายเทนํา

ออกไปจากช่องอากาศ และการอุ้มนําในชอ่งวา่งขนาดเลก็มีมากขนึ เหมาะสมกบัการเจริญเตบิโตของพืช 

และกิจกรรมของจลุนิทรีย์ทีเป็นประโยชน์ตอ่พืช 

 4. เพมิและสง่เสริมกิจกรรมของจลุนิทรีย์ดนิทีเป็นประโยชน์ตอ่พืช เชน่ จลุนิทรีย์ทียอ่ยสลาย

อินทรียวตัถสุามารถดาํเนินกิจกรรมได้ตามปกต ิทีระดบั pH เป็นกรดออ่นหรือเป็นกลาง 

 5. การใสป่นูจะช่วยลดการเกิดอาการโรคเน่าโคนเน่าของพืช 
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 6. ควบคมุปริมาณกรดอินทรีย์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความเข้มข้นของเหลก็ อะลมูินมั ตลอดจน

สารพิษตา่งๆ เช่น ไพไรท์ และไฮโดรเจนซลัไฟด์ในสารละลายดนิ มิให้มีการสะสมมากเกินไปจนเป็นพิษตอ่

ข้าว 

 
ชนิดและคุณภาพของปูนทใีช้ในทางการเกษตร 
 
 1.ปูนในรูปของคาร์บอเนต (carbonate) 
  1.1 หนิปูน (limestone) หมายถงึ หินชนัหรือหินตะกอนทีประกอบด้วยแคลซียม

คาร์บอเนต (CaCO3)  เป็นสว่นใหญ่   และพบวา่ CCE ของหินปนูในประเทศไทยประมาณ 75-99% 

  1.2  คัลไซต์ (calcite) เป็น CaCO3 ทีเกิดขนึในธรรมชาต ิคลัไซต์เป็นสว่นประกอบที

สําคญัของหินปนู หินออ่นและชอล์ค มีคา่ CCE อยูร่ะหวา่ง 60-100% หรือมากกวา่เลก็น้อย 

             1.3 โดโลไมต์ (dolomite) เป็นแร่เกิดจากตะกอนของแคลเซียมและแมกนีเซียมทบัถม

กนั  มีคา่ CCE อยูร่ะหวา่ง 60-100% หรือมากกวา่เลก็น้อย มี CaCO3  54% และมี MgCO3  ชว่งประมาณ 

35-45% หรือ MgO 17-22% 

                           1.4 ปูนมาร์ล (marl) องค์ประกอบสว่นใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต CaCO3  และดนิ

เหนียว (clay)   CaCO3  35% ตอ่ดนิเหนียว 65%  จะมีคา่ CCE 91.52% - 92.86%   

1.5 หนิอ่อน (marble) ประกอบด้วย เม็ดผลกึของแร่คลัไซต์ และโดโลไมท์  หินออ่นคลั

ไซต์ มี CaCO3  95-100% และหินออ่นโดโลไมท์ มี CaCO3  54% และMgCO3  46%  

2. ปูนในรูปออกไซด์ (oxide) ได้แก่พวกแคลเซียมออกไซด์ (CaO2) แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) 

หาได้งา่ยโดยทวัไป ในทางการค้าเรียกปนูเผา 

3. ปูนในรูปไฮดรอกไซด์ (hydroxide) ได้แก่ พวกแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) 

4. ปูนในรูปซลิิเกต (silicate) เป็นผลพลอยได้จากโรงงานถลงุเหลก็ ได้แก่ พวกสแลคตา่งๆ เชน่ 

เบสคิสแลค (basic slag-CaSiO3) 
 

ความหมายของ CCE, TNP และ lime requirement  หมายความว่าอย่างไร 
 
สมมูลแคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate equivalent) หรือทีเรียกยอ่วา่ CCE (ซีซีอี) 

หมายถงึ คา่การทําให้เป็นกลางของปนู (total neutralizing power หรือ TNP) ของวสัดจํุาพวกปนู หรือคา่

สมมลูแคลเซียมคาร์บอเนตของวสัดปุนูไลม์หรือหินปนูโดโลไมต์  เป็นคา่ทีแสดงถงึความสามารถของสาร

ชนิดนนัๆ ในการลบล้างหรือสะเทิน (neutralized) ฤทธิความเป็นกรดของดนิเมือเทียบกบัปนูแคลเซียม

คาร์บอเนตทีบริสทุธิทีกําหนดให้มีคา่ซีซีอีเท่ากบัร้อยละ 100 ซงึก็หมายความวา่สาํหรับปนูขาวทีมีคา่ซีซีอี

เท่ากบัร้อยละ 110 จะมีความสามารถในการลบล้างความเป็นกรดของดนิได้ดีกวา่ปนูแคลเซียมคาร์บอเนต
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ทีบริสทุธิ 1.1 เท่าตวั  ซงึแสดงวา่ ปนูขาวหรือปนูแคลเซยีมออกไซด์มีสมบตัใินเชิงเคมีเพือแก้ความเป็นกรด

ของดนิดีกวา่ปนูแคลเซียมคาร์บอเนตเลก็น้อย 

สว่นปริมาณปนูทีใช้ขนึกบัปัจจยัตา่งๆ ตา่งๆ โดยเฉพาะชนิดปนู และประเภทของเนือดนิ จงึควรใช้

ตามคําแนะนําตามผลวิเคราะห์คา่ “ความต้องการปนู” (lime requirement) ของดนิ  ยกตวัอยา่ง เชน่ ถ้า

จะใช้ปนูขาวกบัดนิกรดทีมีเนือดินประเภทดินเหนียว  ดินร่วนเหนียว เพือปลกูข้าวโพด ข้าวฟ่าง ฝ้าย ถวั

เหลือง ถวัลสิง ถวัเขียวและพืชไร่ชนิดอืน ๆ ควรใช้ปนูขาวในอตัรา 300-400 กิโลกรัมตอ่ไร่  โดยใช้ 3-4 ปีตอ่

ครัง (เสถียร และคณะ 2541) แตถ้่าเป็นดินทราย ดินร่วนปนทราย ควรใช้ปนูขาวในอตัราเพียง 75-150 

กิโลกรัมตอ่ไร่เท่านนั ทงันีเพราะดนิกรดทีมีเนือหยาบ (ดนิทราย ดนิร่วนปนทราย ฯลฯ) โดยธรรมชาตจิะมี

ความจบุฟัเฟอร์ (buffering capacity) ตํา ดงันนัจงึมีสมบตัคิวามดือตอ่การเปลียนแปลง pH ของดนิ  เมือ

มีการใช้ปนูจงึน้อยกวา่เนือดนิละเอียดมาก (ดนิเหนียว ดนิร่วนเหนียว ฯลฯ) หรืออีกนยัหนงึ และถ้าในกรณี

ทีจะใช้หินปนูบด (หินฝุ่ น) แทนปนูขาว ก็ควรจะใช้ในอตัราทีสงูกวา่การใช้ปนูขาว ทงันีเพราะหินปนูบด (หิน

ฝุ่ น) โดยเฉลยีมีคา่ซีซีอี (CCE)  หรือประสทิธิภาพในการสะเทินความเป็นกรดของดนิตํากวา่ปนูขาว  
 
ข้อเสนอแนะในการตดัสินใจเลือกใช้วัสดุปูน 
 
 1. ค่าการทาํให้เป็นกลางของปูน (total neutralizing power หรือ TNP)  วสัดปุนูเพือ

การเกษตรมีอยูห่ลายชนิด  ดงันนั จงึต้องมีการเปรียบเทียบคา่การทําให้เป็นกลางของปนู ให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกนั โดยกําหนดให้ปนูในสภาพของ CaCO3 หรือเรียกอีกอยา่งหนงึวา่ คา่สมมลูแคลเซียมคาร์บอเนต 

(calcium carbonate equivalent – CCE) หรือ ซีซีอี 

 
ตารางท ี1  ค่า CCE ของวัสดุปูนเพือการเกษตรชนิดต่างๆ  

ชนิดวัสดุ CCE (%) pH 

ปนูเผา (CaO) 129 12.4 

ปนูขาว [Ca(OH)2] 125 12.4 

หินปนูบด (CaCO3) 98 9.5 

ตะกรันหรือเบสคิแสลค(CaSiO3) 67-71 - 

โดโลไมต์ [CaMg(Co3)2] 95-108 - 

คลัไซต์ (CaCO3) 100 - 

ปนูมาร์ล 80-90 8.3 

หินปนูฝุ่ น 70-104 - 

เปลือกหอยเผา 104 - 

ทีมา : ดดัแปลงจากเจริญ (2540) 
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 2. ความหยาบละเอียดของวัสดุปูน ขนาดของปนูทีมีผลตอ่ความเร็วในการทําปฏิกิริยาของปนู

กบัดนิ  ปนูทีมีความละเอียดมากจะมีประสทิธิภาพสงู ถ้าขนาดของปนูยงิเลก็จะยงิดี เพราะมีโอกาสทีจะ

สมัผสักบัดนิได้มากขนึ แตอ่ยา่งไรก็ตามในการใช้วสัดปุนูเพือการเกษตรโดยทวัไป ควรใช้วสัดปุนูทีมีขนาด

แตกตา่งกนั ทงันีเพราะวา่ ในสว่นทีละเอียดจะทําปฏิกิริยาได้รวดเร็ว สว่นทีหยาบขนึมาจะคอ่ยๆทํา

ปฏิกิริยากบัดนิอยา่งช้าๆและดําเนินไปได้เป็นเวลานานๆ ทําให้ไมต้่องใสป่นูบอ่ยครัง  

 การกําหนดขนาดอนภุาคของวสัดปุนู นนันิยมใช้บอกกนัเป็นเมช (mesh) ซงึเป็นหนว่ยทีใช้บอก

ขนาดของรูตะแกรงร่อน (seive) ดงัแสดงในตารางที 2  มีดงันนั 
 
ตารางท ี2  การกาํหนดขนาดอนุภาค ของวัสดุปูนเพือการเกษตร  

ขนาดตะแกรงร่อน(mesh)  ขนาดอนภุาค (มิลลเิมตร) 

  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. คุณภาพของวัสดุปูนทพีบตามแหล่งต่างๆ  วสัดปุนูชนิดเดยีวกนัจะมีประสทิธิภาพในการ

ปรับความเป็นกรดได้แตกตา่งกนั ตามแหลง่การเกิดของปนูชนิดตา่งๆ เช่น สภาพการเกิดการสะสม และ

ระดบัความลกึ ปนูทีอยูร่ะดบัลกึมากๆมีความบริสทุธิมาก จะมีประสทิธิภาพสงู มีความสามารถในการแก้

ความเป็นกรดของดนิได้ดีกวา่ปนูทีอยูร่ะดบัตืน 

 
เกณฑ์หรือสมบัตกิาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์ของวัสดุจาํพวกปนูมีอะไรบ้าง 

 

ดงันนั เพือกําหนดมาตรฐานชนิดและคณุภาพของปนูทีใช้ในทางการเกษตร ทางกรมพัฒนาทดีนิ

จงึกําหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์ของวสัดจํุาพวกปนูเพือการเกษตร ดงัแสดงตารางที 3 
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ตารางท ี3 สมบัตกิาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์ของวัสดุจาํพวกปนูเพือการเกษตร  
 

เนือปูน 

มาตรฐานผลิตภณัฑ์ 

ความสามารถในการทาํ
ให้เป็นกลาง [CCE (%)] 

ขนาดอนุภาค % 
ความชืน 

pH 

โดโลไมท์ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 และ

มีคา่  CaO ไมน้่อยกวา่ 

ร้อยละ 25 และ MgO ไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 15  

ผา่นตะแกรงร่อน 80 เมช ไมน้่อย

กวา่ ร้อยละ 80 โดยนําหนกั 

ไมเ่กินกวา่ 

ร้อยละ 5 

โดยนําหนกั 

ไมน้่อยกวา่ 

ร้อยละ 8.0 

ปนูมาร์ล ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 80 และ 

CaO ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 

40  

ผา่นตะแกรงร่อน 8 เมช ไมน้่อยกวา่ 

ร้อยละ 85 และในจํานวนนนัต้อง

ผา่นตะแกรงร่อน 80 เมช ไมน้่อย

กวา่ ร้อยละ 30 โดยนําหนกั 

ไมเ่กินกวา่ 

ร้อยละ 5 

โดยนําหนกั 

ไมน้่อยกวา่ 

ร้อยละ 8.0 

หินปนูบด/

หินปนูฝุ่ น 

ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 85 และ

CaO ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 

40  

ผา่นตะแกรงร่อน 8 เมช ไมน้่อยกวา่ 

ร้อยละ 85 และในจํานวนนนัต้อง

ผา่นตะแกรงร่อน 80 เมช ไมน้่อย

กวา่ ร้อยละ 50 โดยนําหนกั 

ไมเ่กินกวา่ 

ร้อยละ 5 

โดยนําหนกั 

ไมน้่อยกวา่ 

ร้อยละ 8.0 

ปนูขาว ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 100 

และCaO ไมน้่อยกวา่ ร้อย

ละ 50  

ผา่นตะแกรงร่อน 80 เมช ไมน้่อย

กวา่ ร้อยละ 80 โดยนําหนกั 

ไมเ่กินกวา่ 

ร้อยละ 5 

โดยนําหนกั 

ไมน้่อยกวา่ 

ร้อยละ 

10.0 

ยิปซมั เป็นยิปซมัจากธรรมชาติ

(ระบแุหลง่), และมีปริมาณ

CaSO4.2H2O ไมน้่อยกวา่ 

ร้อยละ 90 โดยนําหนกั 

ผา่นตะแกรงร่อน 8 เมช ไมน้่อยกวา่ 

ร้อยละ 90และในจํานวนนนัต้องผา่น

ตะแกรงร่อน 60 เมช ไมน้่อยกวา่ 

ร้อยละ 70โดยนําหนกั 

ไมเ่กินกวา่ 

ร้อยละ 5 

โดยนําหนกั 

ไมน้่อยกวา่ 

ร้อยละ 7.0 

ทีมา : กรมพฒันาทีดนิ (2553) 
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ข้อควรปฏบัิตใินการใช้ปูนให้มีประสิทธิภาพ 
 1. ใสป่นูลงไปในดนิ ทําให้ปฏิกิริยาในดนิก่อนปลกูพืช ปนูทีมีอนภุาคละเอียดมากๆ ถ้าใสใ่นดนิ

เปรียวจดัเพือปลกูข้าว จะใช้เวลาในการทําปฏิกิริยาประมาณ 1-2 สปัดาห์ 

 2. ควรมีการไถหรือคราดดนิเพือให้ปนูคลกุเคล้ากบัดนิให้ทวั และเพิมความชืนในดนิเพือให้ปนูทํา

ปฏิกิริยากบัดนิได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 3. ควรระวงัความร้อนจากการใสป่นู ซงึจะทําให้เป็นอนัตรายตอ่พืช ดงันนัจงึควรหมกัปนูกบัดนิ

ก่อนปลกูพืช ถ้าเป็นปนูขาวใช้เวลาประมาณ 15-20 วนั 

 4. การใสป่นูเพือยกระดบั pH ของดนิให้สงูขนึ ควรจะทําอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป คือไมจํ่าเป็นต้องใส่

ปนูในปริมาณทีจะยกระดบั pH ให้สงูขนึตามทีต้องการ โดยใสเ่พียงครังเดียว ในกรณีของไม้ผลหรือไม้ยืน

ต้นก็ควรแบง่ใส ่2-3 ครังตอ่ปี และทําตดิตอ่กนัทกุปีจนได้ pH ตามระดบัทีต้องการ 
 
ข้อควรระวัง : หากใช้ปูนเกินความต้องการจะเกิดปัญหาอย่างไร  
 การใช้วสัดปุนูเพือแก้ปัญหาดนิกรด, ดนิกรดจดั หรือดนิเปรียวจดั เมือใช้ในปริมาณทีมากเกิน

พอจะทําให้เกิดปัญหาสภาพเกินปนู (overliming) ทําให้ดนิมีสภาพเป็นดา่ง โดยเฉพาะดนิกรดทีมีเนือดนิ

ร่วนทราย หรือทรายร่วน เป็นการใช้วสัดปุนูในปริมาณทีไมเ่หมาะสม จะเกิดผลเสียหายกบัพืชทีปลกู ดงันี 

 1. ทําให้เกิดการเปลียนแปลง pH ในดนิอยา่งรวดเร็ว ซงึเป็นอนัตรายตอ่พืช 

 2. เกิดภาวะไมส่มดลุในธาตอุาหาร จะเกิดการขาดแคลนธาตอุาหารรองและจลุธาตตุา่งๆ ทีเป็น

ประโยชนตอ่พืช เช่น เหลก็ แมงกานีส โบรอน สงักะส ีทองแดง 

 3. ทําให้ระดบัฟอสฟอรัสทีเป็นประโยชน์ตอ่พืชลดลง และทําให้การดดูดงึฟอสฟอรัสใน

กระบวนการเผาผลาญพลงังานตา่งๆ ในพืช ดําเนินไปไมส่ะดวก 


