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  ประเทศไทย มพีืน้ทีดิ่นเปรีย้วจัด ประมาณ 5.5 ล้านไร ่พบมากในจงัหวดัภาคกลางตอนใต ้ 

ภาคตะวันออก และภาคใต้ เป็นดินที่มีปัญหาเป็นกรดจัด ขาดแคลนธาตุอาหารไนโตรเจนและ

ฟอสฟอรสั ทีจํ่าเป็นตอ่การเจรญิเตบิโตและการใหผ้ลผลิตของพชื มเีหลก็และอะลมูนิัม่สูงจนเป็น

อันตรายต่อพืชที่ปลูกโดยท่ัวไปเกษตรกรใชเ้ป็นประโยชน์พื้นทีดิ่นเปรี้ยวจัดทํานาปลูกข้าวแต่ให้

ผลผลิตข้าวตํ่ามาก ดังนั้น ปลูกพืชต่าง ๆ ในดินเปรีย้วจัดให้ได้ผลผลิตดี จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

หรือพัฒนาดินให้มีศักยภาพในการผลิตโดยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม และให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อ

การลงทุน ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรในพืน้ที่ดินเปรี้ยวจัด และทําให้การใช้

ประโยชน์พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเกิดประสิทธิภาพสูงและเกิดความยั่งยืน 

  เอกสารคูม่อืการจดัการดนิเปรีย้วจัดเพือ่ปลูกพชืเลม่นี ้ได้รวบรวมปญัหาและแนวทาง 

การจัดการดนิเปรี้ยวจัด ทั้งการปรับปรุงดิน บํารุงดิน การปรับเปล่ียนระบบการปลูกพืชจากการ

ทํานาเป็นยกร่องปลูกผักไม้ผล ไม้ยืนต้นต่าง ๆ รวมทั้งการทําเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีวิธีการ

จัดการดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

  กรมพัฒนาทีดิ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเกษตรกรเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ

เกษตรกรและผู้สนใจในการนําไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเพิ่ม

ผลผลิตและเพิ่มรายได้อยา่งยั่งยืนต่อไป 
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1. ดินเปรี้ยวจัด เป็นอย่างไร ? 
  

    ดินเปรี้ยวจัด พบในพืน้ที่ลุ่มตํ่า เนื้อดินเหนียวจัด หน้าแล้ง

ดินแตกระแหงเป็นร่องลึก มีต้นกกหรอืกระถินทุ่ง ข้ึนอยู่ทั่วไป น้ําใน

บริเวณดังกล่าวใสมาก บางครั้งพบคราบสนิมเหล็กในดินและในน้ํา 

เมือ่ขดุดินลกึจะพบสารสเีหลอืงฟางกระจายในชัน้ดนิ หรอืจดุประสเีหลอืง 

สีแดง กระจายอยูท่ัว่ไป พบดนิเปรีย้วจัดในจงัหวดัต่างๆ ของประเทศ

ในบริเวณทีร่าบลุ่มภาคกลางตอนใต้  ภาคใต้  และภาคตะวันออก 

รวมพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดท้ังสิ้น ประมาณ 5.5 ล้านไร ่

    1.1 ปญัหาของดินเปรีย้วจัด ดินเปน็กรดจัดมาก ขาดธาตุ

อาหารพืช และมีความเป็นพิษของเหล็กและอะลูมินั่มสูง เนื้อดิน

เหนียวจัด การระบายน้าํไม่ดี ทําให้ปลูกพืชไม่งามหรือปลูกแล้วตาย 

เช่นการทํานาปลูกข้าว ข้าวไม่เจริญเตบิโต หรือให้ผลผลิตตํ่ามาก 

20-30 ถังต่อไร่เท่านั้น 

    1.2 ดินเปรี้ยวจดัแบง่ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 

                - ดินเปรี้ยวจัดท่ีเป็นกรดรุนแรงมาก มีค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) ตํ่ากว่า 4.0  
                - ดินเปรีย้วจัด ทีเ่ป็นกรดรนุแรงปานกลาง มคีา่ความเป็น
กรด-ด่าง (pH) ระหว่าง 4.0-4.5 
   - และดนิเปรีย้วจัด ทีเ่ป็นกรดรนุแรงนอ้ย มคีา่ความเป็น
กรด-ด่าง (pH) ระหว่าง 4.5-5.0 
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2. ทําอย่างไร พืชที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัดสามารถเจริญเติบโตได้ด ี 
         และให้ผลผลิตสูง? 
 
 

    2.1 แก้ปญัหากรดในดิน และเพิ่มธาตุอาหารพืช 
    - ลดความรุนแรงของกรดในดิน ลดสารพิษ : ใสปู่นแก้ความเป็นกรดของดิน เช่น 
ปูนมาร์ล หินปูนบด ปูนโดโลไมท์ ปูนขาว ปูนคัลไซท์ เป็นต้น 
    - ปรับดินให้ร่วนซุย : ด้วยการใส่อินทรียวัตถุ ปุ๋ยหมัก แกลบสด แกลบเผา ทําให้
ดินโปร่งร่วนซุยข้ึน ไม่เหนียวแน่น การระบายน้ําและอากาศดีข้ึน 
    - เพิม่ธาตอุาหารพชื : ใสปุ๋่ยหมกั ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพชืสด และปุ๋ยเคมชีนดิและปรมิาณทีเ่หมาะสม 
    2.2 แก้ปญัหาน้ําทีเ่ปน็กรด เพือ่ใชน้้ําไดด้ใีนการปลกูพชื : ใสปู่นลงน้ํา ปรมิาณ 1 กโิลกรมั 
ต่อน้ํา 1 ลูกบาศกเ์มตร มกีารถ่ายเทน้ําเป็นครัง้คราว ระบายน้ําทีเ่ป็นกรดออกไปบําบัด และปลอ่ยน้ําใหม่
เข้าไป พร้อมทั้งคอยตรวจสอบความเป็นกรดของน้ําเป็นระยะๆ 
    2.3 เลือกชนิดพืชที่เหมาะสมปลูก 
    ดินเปรี้ยวจัดท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อ 2.1 แล้ว สามารถปลูกพืชได้เกือบ
ทุกชนิด และเกษตรกรควรรู้ช่วงเป็นกรด-ด่างของดินที่เหมาะสมสําหรับพืชแต่ละชนิด เพื่อจะได้
แก้ไขความเป็นกรดของดินให้อยู่ในชว่งพอดีกับความต้องการของพชืชนิดนั้น ๆ (ตารางที่ 1) 
 

   ตารางที ่1 ชว่งความเปน็กรด-ดา่ง (pH) ของดนิทีเ่หมาะสมสาํหรบัขา้ว พชืผกั ไมผ้ลและไมย้นืตน้ 

 
 ที่มา : คู่มือพชืเศรษฐกิจ 2543 และดัดแปลงจาก อภิรดี (2537) 

 

 

ชนิดพืช pH เหมาะสม ชนิดพืช pH เหมาะสม 
ข้าว 5.5-7.0 มะพร้าว 6.4-7.0 

ข้าวโพด 5.5-7.0 อ้อย 6.5-7.0 
กระท้อน 5.5-6.5 ปาล์มน้ํามัน 5.5-6.0 
ชมพู่ 5.5-6.5 ยางพารา 4.5-5.4 
ฝรั่ง 4.5-8.2 ผักกาดเขียวปลี 6.0-6.5 
ละมุด 5.5-6.5 กระเจี๊ยบเขียว 6.0-7.0 

ส้มเขียวหวาน 5.5-6.0 พริก 5.5-6.5 
ส้มโอ 5.5-7.5 มะเขือเทศ 6.0-6.8 
กล้วย 6.0-7.0 คะน้า 6.0-7.0 

น้อยหน่า 5.0-7.0 ผักบุ้ง 6.0-7.0 
มะม่วง 5.5-6.5 แตงโม 5.5-6.5 
มังคุด 5.5-6.5 หน่อไม้ฝรั่ง 6.5-7.5 
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3. การเพ่ิมผลผลิตข้าวในดินเปรี้ยวจดั 
 
 

     3.1 หวา่นปนูใหท้ัว่พืน้ทีน่า แล้วไถคลกุเคลา้กบัดิน หมกัไว้

ในสภาพดนิชืน้หรอืมนี้ําขัง ประมาณ 7 วนั กอ่นเตรยีมดินปลกูข้าว

หรือปลูกพืชปุ๋ยสด การใส่ปูน 1 ครั้ง มีผลนานถึง 5 ปี ข้าวให้

ผลผลิตสูงและได้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน ผลผลิตข้าวเพิ่ม

เป็น 50-60 ถังต่อไร่ 

          ปริมาณปูนที่แนะนํา 

    - ดนิเปรีย้วจดัทีเ่ปน็กรดรนุแรงนอ้ย : ใสปู่นมารล์ 

หรอืหนิปูนบด 500 กโิลกรมัต่อไร ่

     - ดนิเปรีย้วจดัทีเ่ปน็กรดรนุแรงปานกลาง : ใส่ปูนมารล์ 

หรอืหนิปูนบด 1,000 กโิลกรมัต่อไร ่

     - ดนิเปรีย้วจดัทีเ่ปน็กรดรนุแรงมาก : ใสปู่นมารล์หรอื 

หนิปูนบด 1,000 – 1,500  กโิลกรมัต่อไร ่

    3.2 ขังน้าํก่อนเตรียมดินปลูกข้าว แล้วระบายน้ําออก

ล้างกรดออกจากดนิ และในระหวา่งการปลกูข้าว หากมีน้ําเพยีงพอ 

(เขตชลประทาน) ควรระบายน้ําออกเดือนละ 1 ครั้ง แล้วปล่อย

น้ําใหม่เข้านา 

    3.3 ปลกูพชืตระกลูถัว่ เชน่ ถ่ัวพุม่ ถ่ัวพรา้ โสนอฟัรกินั 

ปอเทอืง แล้วไถกลบเปน็ปุ๋ยพชืสด เมือ่เริม่ออกดอก (อายถ่ัุวประมาณ 

50-60 วนั) หมกัไวป้ระมาณ 10 วนั จึงเตรยีมดินทําเทอืกปลกูข้าว 

           อัตราเมล็ดถ่ัวทีแ่นะนําให้หว่าน 

           - ถ่ัวพุ่ม   ใช้อัตรา  8 กิโลกรัมต่อไร่ 

           - ถ่ัวพร้า  ใช้อัตรา    10 กิโลกรัมต่อไร่ 

           - โสนอัฟริกัน  ใช้อัตรา  5 กิโลกรัมต่อไร่ 

           - ปอเทือง ใช้อัตรา  5 กิโลกรัมต่อไร่ 
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    3.4 ใสปุ่ย๋เคมี ปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยคอก อัตราที่เหมาะสม 
    ข้าวมีความต้องการธาตอุาหารไนโตรเจนประมาณ 8-12 กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัส 
3-6 กโิลกรมัต่อไร ่และโพแทสเซยีม 3-6 กโิลกรมัต่อไร ่ดินเปรีย้วจัดมปัีญหาขาดแคลนธาตอุาหาร
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ดังนั้นจําเป็นต้องเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ให้เพยีงพอ
จึงจะได้ผลผลิตข้าวสูงขึ้น ปุ๋ยที่แนะนําเป็นปุ๋ยที่ใช้ทั่วไปในนาข้าว 
     - ปุ๋ยสตูร 16-20-0 อัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่
รว่มกบัปุ๋ยคอกหรอืปุ๋ยหมกั 500 กโิลกรมัต่อไรร่องพืน้ และใชปุ๋้ยยเูรยี 
(46-0-0) อตัรา 10 กิโลกรัมต่อไร่หวา่นแต่งหน้าช่วงข้าวต้ังท้อง 
     - ใช้น้ําหมกัชีวภาพที่เตรียมจากผกั ผลไม้ ปลา 
หอยเชอรี่ และสารเร่ง พด.2 อัตรา 15 ลิตรต่อไร่ โดยแบ่งใส่  
3 ช่วง เมื่อขา้วอาย ุ30 50 และ 60 วัน หลังงอก โดยผสมน้ํา
สัดส่วน 1: 500 ฉีดพ่น หรือใส่พร้อมการปล่อยน้ําเข้านา เพื่อเรง่
การเจรญิเติบโตของราก ลําต้น และการแตกกอของข้าว 
     - การไถกลบตอซังข้าว ได้ธาตุอาหารไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพิ่มลงดินด้วย จะช่วยลดการใช้
ปุ๋ยเคมีอีกทางหนึ่ง 
     เกษตรกรสามารถคํานวณเนื้อปุ๋ยทีข้่าวจะได้รับจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ (ตารางที่ 2) 
ให้อยู่ในระดับท่ีเพียงพอต่อความต้องการของข้าว และสามารถลดปริมาณปุ๋ยเคมีลงได้บางส่วน 
ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ 
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                         ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุอาหารที่ได้จากการใช้ปัจจัยต่าง ๆ ในพื้นที่ 1 ไร ่

 
 

 หมายเหตุ :  คํานวณน้ําหนกัแหง้พชืปุ๋ยสดเฉลีย่ไรล่ะ 200 กโิลกรมัและ 
                   น้ําหนกัฟางขา้วแหง้ไรล่ะ 500 กโิลกรมั 
 

           3.5 เลือกปลูกข้าวพนัธ์ุที่แนะนําส่งเสรมิ 
           ภาคกลางและภาคตะวันออก 
             1) พนัธ์ุขา้วไมไ่วตอ่ชว่งแสง ได้แก ่ข้าวจ้าวพนัธุ ์กข.ต่าง ๆ  ปทมุธาน ี1  ปทมุธาน ี60 
สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 ชยันาท 1 พิษณุโลก 2 เป็นต้น 
            2) พนัธ์ุขา้วไวตอ่ชว่งแสง ได้แก ่ขาวดอกมะล ิ105 ข้าวหอม คลองหลวง เกา้รวง 88 
ขาวตาแห้ง 17 ขาวปากหม้อ 148 นางมลเอส – 4 เหลืองปะทิว 123  เป็นต้น 
           ภาคใต ้
           1) พันธ์ุข้าวไม่ไวต่อชว่งแสง ได้แก่ ปทุมธานี 1 ปทมุธาน ี60 สุพรรณบรุ ี60 
สุพรรณบรุ ี90 ชยันาท 1 พษิณโุลก 2 เป็นตน้ 
           2) พันธ์ุข้าวไวต่อช่วงแสง แนะนําให้ปลูกข้าวพันธุ์
พื้นเมือง ได้แก่ พันธุ์ลูกแดงปัตตานี แก่นจันทร์ นางพญา 132 เล็บ
นกปัตตานี เฉี้ยงพัทลุง กข 13 เผือกน้ํา 43 พวงไร่ 2  เป็นต้น 
     3.6 ควบคมุระดบัน้ําในนาขา้ว ใหม้นี้ําขังประมาณ 5 – 10 
เซนตเิมตร ตลอดฤดกูาลปลกู และระบายน้ําออกในชว่งกอ่นเกบ็เกีย่วข้าว
ประมาณ 20 วัน ไม่ปล่อยให้ดินแห้งจนแตกระแหง ป้องกันการเกิด
กรดเพิ่มข้ึน 
    3.7 หลังเก็บเก่ียวข้าว แนะนําให้ปลูกพืชตระกูลถ่ัว
หมุนเวียนในนาข้าวเพื่อคลุมดิน รักษาความชื้นในดนิ และเพิ่ม
อินทรียวัตถุและธาตุอาหารให้กับข้าวในฤดูกาลปลูกต่อไป 

ปัจจัยทีใ่ช ้
( กก./ไร่ ) 

ไนโตรเจน 
( กก./ไร่ ) 

ฟอสฟอรัส 
( กก./ไร่ ) 

โพแทสเซียม 
( กก./ไร่ ) 

ไถกลบตอซงัข้าว 4.0 – 9.0 1.0 – 2.1 5.4 – 19.0 

16 – 20 – 0 อัตรา 15 – 20 กก./ไร ่ 2.4 – 3.2 3.0 – 4.0 0 

ยูเรีย 46 – 0 – 0 อัตรา 10 กก./ไร ่ 4.6 0 0 

ปุ๋ยพชืสด 5.5 0.78 4.5 

ปุ๋ยคอก 500 กก./ไร ่ 7.5 5.5 10 
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4. การเพ่ิมผลผลิตผัก ไม้ผล ไม้ยืนตน้ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 
 

    4.1  ปรบัพื้นที่เป็นยกร่องปลูก เพื่อป้องกันน้ําท่วม 
     ยกร่องสูงประมาณ 50 – 80 เซนติเมตรจากพื้นเดิมสําหรับปลูกไม้ผล เพื่อ
ป้องกันน้ําท่วม และยกรอ่งต่ําโดยให้หน้าดินอยู่สูงจากพื้นดินเดิมประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร 
สําหรับปลูกผักเพื่อสะดวกในการให้น้าํผักที่ปลูก 
     เทคนคิการยกร่องปลูก 
     1. กําหนดความกว้างของร่องปลูกและร่องน้ํา ( โดยท่ัวไปขนาดคันดินร่องปลูกพืช
กวา้งประมาณ 6 – 8 เมตร และรอ่งน้าํกวา้ง 1.0 – 1.5 เมตร ลึกไม่เกนิ 1.0 เมตร ) ใหป้าดดินบน 
0 – 20 เซนติเมตร ไปกองรวมกัน 
     2. ขุดดินล่างของส่วนที่เป็นร่องน้ํามาถมบนร่องปลูกและบริเวณขอบร่อง แล้วนํา
ดินบนมาเกลีย่ตรงกลางใหท้ัว่พืน้ทีป่ลูกพชื จะไดดิ้นบนทีม่คีวามอดุมสมบูรณก์วา่ดินลา่ง สําหรบัปลูกพชื 
     3. ตากดินไว ้15 – 20 วันให้ดินสุก แล้วย่อยดินให้ละเอียดและปรับปรุงบํารุงดิน
ตามข้ันตอนต่อไป 
     
 
 
 
 
 
 
 

    4.2 ทําคนัดินล้อมรอบพื้นที่ปลูก และปลูกไมผ้ล ไม้ยืนต้นบนคันดิน 
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    4.3 ปรบัปรุงดินแก้ความเป็นกรดด้วยการใชป้นูโดโลไมท์ ปูนขาว  

     หว่านทั่วหลังร่อง อัตราประมาณ 2.0 ตันต่อไร่ หรือปรับปรุงเฉพาะหลุม 

ปลูกอัตรา 3 – 5 กิโลกรมัต่อหลุม ( ข้ึนอยู่กับความรุนแรงของกรดในดิน ) สับคลุกเคล้ากับดิน 

หมักในสภาพดินชื้นนาน 20 วัน 
     

    

    4.4 หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยหมัก 20 – 25 กิโลกรัมต่อหลุม เพื่อปรับให้ดินร่วนซุย  

ระบายน้ําได้ดี 

    4.5 ใสปุ่ย๋หมกัทีข่ยายเชือ้ พด.3 หลมุละ 10 กโิลกรมั ป้องกนัการเกดิโรครากเนา่โคนเนา่ 

    4.6 ใสปุ่ย๋เคมีชนิดและอัตราที่เหมาะสมกับชนิดพชืทีป่ลกู 

    4.7 ใช้น้ําหมักชีวภาพที่เตรียมจากสารเร่ง พด.2 และพด.7 ฉีดพ่นในแปลงผักหรือ

ปล่อยพร้อมการให้น้ํา อตัรา 10 ลิตรต่อไร่เจือจาง 1 : 1,000  ทุก 7 – 10 วัน 

    4.8 ควบคุมระดบัน้ําในร่องไม่ใหแ้ห้ง และดูแลให้น้ําพืชที่ปลูกสํ่าเสมอ 

    4.9 ปลูกพืชตระกูลถัว่คลุมดนิ ป้องกันรักษาความชื้นในดิน ป้องกันวัชพืช และเป็นการ

เพิ่มอินทรียวตัถุให้กับดิน 
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    4.10 คําแนะนําการปลูกผักและไม้ผลบางชนิดในดินเปรีย้วจัด 
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ชนิดพืช การ 
ยกร่อง 

อัตราปนู ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี หมายเหต ุ

หน่อไม้ฝรั่ง ตํ่า 1.0-1.5 
ตัน/ไร่ 

6-8 ตัน/ไร่ 15-15-15 = 125 กก./ไร ่
ยูเรยี 10 กก./ไร ่ทกุเดือน 

น้ําหมักชีวภาพเจือจาง 
1 : 500= 80 ลิตร/ไร ่
ทุก 10 วัน 

กระเจี๊ยบเขียว ตํ่า 2 ตัน/ไร่ 2 ตัน/ไร่ 15-15-15 = 75 กก./ไร ่
แบ่งใส ่3 ครัง้ ก่อนปลกู 
30 และ 70 วัน หลงัปลกู 

น้ําหมักชีวภาพเจือจาง 
1 : 500= 80 ลิตร/ไร ่
ทุก 10 วัน 

ผักทานใบ ตํ่า 2 ตัน/ไร ่ 2 ตัน/ไร ่ 15-15-15 = 125 กก./ไร ่
ยูเรยี 20 กก./ไร ่หลงัปลกู 
25 วัน 

น้ําหมักชีวภาพเจือจาง 
1 : 500= 80 ลิตร/ไร ่
ทุก 10 วัน 

พริกขี้หน ู สูง 1.5-2.0 
ตัน/ไร ่

2 ตัน/ไร ่ 15-15-15 = 100 กก./ไร ่ น้ําหมักชีวภาพเจือจาง 
1 : 500= 80 ลิตร/ไร ่
ทุก 10 วัน 

มะม่วง สูง 3-5 
กก./หลุม 

25 กก./หลมุ 15-15-15 หรอื 12-24-12 
แบ่งใส ่2 ครัง้ๆ ละเทา่กัน 
อัตราแนะนําตามอายมุะมว่ง 

ใส่ปุ๋ยหมักขยายเชื้อสารเร่ง 
พด.3 = 10 กก./ต้น  
ใสปุ๋่ยคอก 30-50 กก./ต้น/ปี 
หว่านรอบบริเวณทรงพุ่ม 
หลังเก็บผลผลติ 

กล้วยหอมทอง สูง 3-5 
กก/หลุม 

25 กก./หลมุ 46-0-0 = 26 กก./ไร ่
0-46-0 = 35 กก./ไร ่
0-0-60 = 50 กก./ไร ่

ใส่ปุ๋ยหมักขยายเชื้อสารเร่ง 
พด.3 = 10กก./ต้น 

ฝรั่ง สูง 3-5 
กก/หลุม 

25 กก./หลมุ 
ปุ๋ยหมักขยาย 

รองกน้หลมุด้วยหนิฟอสเฟต 
500 กรมั/หลมุ 15-15-15 
หรอื 13-13-21 = 2 กก./
ต้น/ปี 

ใส่ปุ๋ยหมักขยายเชื้อสารเร่ง 
พด.3= 10กก./ต้น 

สับปะรด 
 

สูง 0 2 ตัน/ไร ่ 15-15-15 = 60 กก./ไร ่ - 

ปาล์มน้ํามัน สูง 3-5 
กก./หลุม 

25 กก./หลมุ รองกน้หลมุด้วยหนิฟอสเฟต 
500 กรมั/หลมุ 
ใสปุ๋่ยตามคําแนะนําของ
กรมวิชาการเกษตร 

ปุ๋ยหมักขยาย/ซื้อสารเร่ง 
พด.3 = 10 กก./ต้น  
และปลูกปาล์มน้ํามัน  
พันธ์ุสุราษฎร์ธานี 2 



 

5. พัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจดัทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
 

    การทาํเกษตรแบบผสมผสาน เป็นการแบ่งพื้นที่สําหรับปลูกพืชหลากหลายชนิด เชน่  

ทํานาปลูกข้าว ยกรอ่งปลกูผัก ไมผ้ล ไมย้นืตน้ ขุดบ่อน้ําเพือ่เลีย้งปลาและกกัเกบ็น้ําไวใ้ชใ้นฤดแูล้ง 

โดยทําการปรับปรุงบํารุงดินตามวิธีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น การทําเกษตรแบบผสมผสานช่วยลด

ความเสี่ยงใหเ้กษตรกร เนือ่งจากการปลูกพืชชนิดเดียวหากเกิดโรคแมลงระบาด ทําให้พืชผล

เสียหาย เกษตรกรจะขาดรายได้ทั้งหมด แต่การเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนดิรวมทั้ง

เล้ียงสัตว์น้ํา จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ต่อเนื่องตลอดปี 

 

6. ประโยชน์ของการใช้ปูนปรับปรุงดินเปรี้ยวจดั 
 

       1. ปูนช่วยลดความรุนแรงของกรดในดิน 

    2. ทําใหธ้าตุอาหารในดินเป็นประโยชน์มากข้ึน 

    3. การใสปู่นช่วยลดสารพิษต่างๆ ในดิน ไม่ให้สะสมมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชที่ปลูก 

    4. การใสปู่นทําให้ดินร่วนซุยข้ึน การระบายน้ําและการถ่ายเทอากาศดีข้ึน 

    5. การใสปู่นช่วยลดโรครากเน่าโคนเน่าของพืชได้ 
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7. ชนิดและคุณภาพของปูนที่ใช้ทางการเกษตร 
 

    ปูนทีน่ยิมใชก้นัทัว่ไป มหีลายชนดิ ได้แก ่ปูนมารล์ หนิปูนบด หนิปูนฝุน่ ปูนเปลอืกหอยเผา  

ปูนขาว ปูนคัลไซท์ ปูนโดโลไมท์ เป็นต้น 

 

    การเลือกซื้อปูน ควรพิจารณาอะไรบ้าง ? 
    ปูนที่มีคุณภาพดี ต้องสามารถแก้ความเป็นกรดของดินได้เร็ว ดังนั้นการเลือกซื้อปูนควร
พิจารณา ดังนี้ 
    1. เลอืกซือ้ปนูทีม่ขีนาดละเอยีด ปูนทีเ่นือ้ละเอยีดจะสัมผัสกบัดินไดม้าก ทําใหเ้กดิปฏกิริยิา
ได้เรว็ จึงแก้ความเป็นกรดของดินได้รวดเร็ว 
    2. เลือกปนูที่มีค่าความสามารถในการแก้ความเป็นกรดได้สงูมากกว่า 80 เปอร์เซนต์ 
โดยท่ีกระสอบปูนจะมีบอกรายละเอียดไว้ ( CCE หรือ TNP มากกว่า 80 เปอร์เซนต์ )  
    3. เลือกซื้อปูนที่ราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่ายและขนส่งสะดวก เลือกชนิดปูนที่เหมาะสม
กับพืชที่ปลูก อาทิ เช่น 
     - ปรบัปรงุดินนา ใช้ปูนมาร์ล หินปูนบด หินปูนฝุ่น  
     - ปรบัปรงุดินปลูกผัก แนะนําให้ใชปู้นมาร์ล หิบปูนบด หรือปูนขาว  ปูนขาวนิยม
ใชใ้นแปลงผกั เนือ่งจากเปน็ปูนทีม่คีณุภาพด ีทาํปฏกิริยิาแกค้วามเป็นกรดไดร้วดเรว็ ป้องกนัเชือ้รา
ในแปลงปลูกผักได้ดี แต่ราคาค่อนข้างสูง 
     - ปรบัปรงุดินปลูกไม้ผล แนะนําใหใ้ช้ปูนโดโลไมท์ เพราะปูนที่มีธาตุอาหาร
แคลเซยีมและแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบ และธาตุแมกนีเซียมจําเป็นสําหรับไม้ผล ช่วยในการ
สังเคราะห์แสง ช่วยให้พชืที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูง 
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