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3.  การปรับปรงุบํารุงดิน 

3.1 วิธีการปรับปรุงบํารุงดิน 

 การปรับปรุงบํารุงดินท่ีมีความสามารถในการใหผลผลิตพืชตํ่า จะตองมีการปฏิบัติพรอม ๆ 

กันไปกับการอนุรักษดนิหรือการควบคุมการสูญเสียเนื้อดินออกไปจากแปลงปลูก หลักการใน

ประเด็นนี้นับวาเปนมาตรการท่ีสําคัญมาก  ในทางปฏิบัติ  วิธีการปรับปรุงบํารุงดินมันสําปะหลังให

ดีข้ึนพรอม ๆ กันไปกับการปองกันเส่ือมโทรมของดิน  อาจปฏิบัติไดโดยวิธีการหลัก ๆ ดังนี ้

 (1) การใชปุยเคมี 

  ใชปุยเคมีท่ีมีสมบัติและสูตรปุยเหมาะสม เพื่อบํารุงดินโดยการเพิม่ธาตุอาหารพืชท่ี

จําเปนใหกับดนิและพืช โดยเฉพาะธาตุ N P และ K โดยท้ังนี้ ใหทําการวิเคราะหดินกอนวามีความ

สมบูรณเพียงไร ขาดธาตุอาหารอะไรบาง ถาดินยังขาดธาตุอาหารพืชชนิดอ่ืน ๆ เชน ธาตุอาหารรอง

หรือธาตุอาหารเสริม ตองพิจารณาใหธาตุอาหารรอง เชน ธาตุ Mg S หรือธาตุอาหารเสริมชนิด 

ตาง ๆ เชน Zn Fe เปนการเพิม่เติมดวย 

 (2)  การใชปุยอินทรียและหรือปุยชีวภาพ 

 เม่ือเปรียบเทียบกับปุยเคมีท่ีนิยมใช เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณทางดานธาตุอาหารพืช

ในดินเปนหลัก การใชปุยอินทรียโดยท่ัว ๆ ไปมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของ

ดินเปนสําคัญ อยางไรก็ตามการใชปุยอินทรียบางชนิด เชน ปุยมูลไก ปุยมูลคางคาว ท่ีมีปริมาณธาตุ

อาหารพืชคอนขางสูงเม่ือเทียบกับปุยอินทรียชนิดอ่ืน ๆ เชน 

ปุยมูลโค ตะกอนข้ีหมู ถามีการใชในปริมาณมาก เชน การ

ใชมากกวา 500 กิโลกรัมตอไร ข้ึนไป จะมีผลดีท้ังในแงของ

การบํารุงดินเพื่อเพิ่มพูนธาตุอาหารพืชในดินและการ

ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินไปดวยพรอม ๆ กัน การ

ใชปุยอินทรียและปุยชีวภาพ ทําใหเพิม่ปริมาณจุลินทรียท่ี
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เปนประโยชนบางชนิดลงดนิหรือสงเสริมกิจกรรมของจลิุนทรียท่ีเปนประโยชนในดินมากกวา การ

ใชเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชโดยตรง 

 (3) การใชสารปรับปรุงดิน 

 ดินบางประเภทอาจไมมีปญหาสําคัญทางดานปริมาณอินทรียวัตถุหรือชนิด และ

ปริมาณธาตุอาหารพืชในดินมากนัก แตอาจมีปญหาสําคัญทางดานสมบัติทางกายภาพ เชน เปนดนิ

ท่ีมีเนื้อดินท่ีไมจับตัวกนัเปนกอน ไมอุมน้ํา เกิดการชะลางพังทะลายงาย หรือผิวหนาดินอาจเกิดการ

แข็งตัวแนนทึบเวลาเม่ือดินเปยกและแหงตัวลง ปญหาตาง ๆ เหลานี้ การใชปุยเคมีอยางเดยีวไม

สามารถแกไขปญหาได จําเปนตองมีการใชปุยอินทรียหรือสารปรับปรุงดินในรูปสารอนินทรีย 

หรือสารอินทรียชนิดตาง ๆ ท้ังท่ีเปนสารอินทรียธรรมชาติ สารอินทรียท่ีไดจากผลพลอยไดทาง

การเกษตร เชน เศษเปลือกมันคางป กากออย หรืออาจใชผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

เชน ฟอสโฟยิปซ่ัมจากโรงงานผลิตปุยเคมีเพื่อแกปญหาการเกดิแผนแข็งบนผิวดนิ ฯลฯ สาร

ปรับปรุงดินในรูปปูนไลม ปูนโดโลไมท หินฝุนหรือหนิปูนบด แรท่ีมีการปรุงแตงชนิดตาง ๆ หรือ

ในรูปสารอินทรียสังเคราะหตาง ๆ เชน สารดูดน้ําโพลิเมอร ฯลฯ ซ่ึงสําหรับมันสําปะหลังท่ีเปนพืช

ไรท่ีมีราคาผลผลิตตอหนวยคอนขางตํ่าและไมแนนอน การใชสารปรับปรุงดินในรูปแรปรุงแตง  

สารสังเคราะหหรือสารอ่ืน ๆ ท่ีมีราคาตอหนวยคอนขางแพง ในทางปฏิบัติไมแนะนําใหใชเพราะจะ

ทําใหมีตนทุนการปลูกมันสําปะหลังสูงเกนิไปและผลท่ีไดอาจทําใหไมคุมกับคาใชจายท่ีลงทุนไป 

 (4) การใชปุยชนดิตาง ๆ รวมกับสารปรับปรุงดนิอยางผสมผสาน 

 เนื่องจากดินท่ีใชในการปลูกมันสําปะหลังสวนใหญ มักมีปญหาท้ังทางดานความอุดม

สมบูรณของธาตุอาหารพืชและสมบัติทางกายภาพบางประการ เชน เปนดินท่ีมีสมบัติแข็งและแนน

ทึบไมรวนซุย  ทําใหไมเกิดการแทรกซึมของน้ําท่ีดีพอ หรือเปนดินท่ีมีเนื้อทรายจัด ไมอุมน้ํา ไมดูด

ยึดปุย และเกดิการชะลางพงัทะลายไดงาย ในการใชปุยเพื่อแกปญหาดังกลาวไปพรอม ๆ กันนัน้ 

ควรใชปุยเคมแีละปุยอินทรียรวมกนัอยางผสมผสานมากกวาจะใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียอยางใด

อยางหนึ่งแตเพียงอยางเดียว ท้ังนี้เพราะการใชปุยท้ังสองชนิดรวมกันกับสารปรับปรุงดินอยาง
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เหมาะสม จะชวยปรับปรุงและบํารุงดินใหมีสมบัติท้ังทางดานกายภาพและความอุดมสมบูรณของ

ดินดีข้ึนพรอม ๆ กัน และดีข้ึนกวาเดิมอยางยั่งยืนยาวนานมากกวา 

3.2 สารปรับปรุงดนิ(Soil Conditioners) 

 สารปรับปรุงดินเปนสารท่ีไดจากธรรมชาติ สารสังเคราะห หรือสารเคมี ท้ังในรูป

สารประกอบอินทรียหรือสารประกอบอนินทรียท่ีมีการปรุงแตง หรือไมมีการปรุงแตง หรืออาจอยู

ในรูปของผลพลอยไดจากการประกอบการตาง ๆ โดยท่ัวไปในการใชสารปรับปรุงดินนั้นมักมี

วัตถุประสงค และตัวสารปรับปรุงดินเองก็มีสมบัติเหมาะสมตอการแกปญหาสมบัติทางกายภาพ

ของดินมากกวาการปรับปรุงสมบัติทางเคมีและความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารพืชในดิน ดังนั้น

สารปรับปรุงดินสวนมากจึงไมใชสารบํารุงดินท่ีจะมีผลตอการเพ่ิมพูนธาตุอาหารพืชโดยตรง แต

บางชนิดก็อาจมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตอการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน และบํารุงความ

อุดมสมบูรณของดินไปพรอมกัน เชน สารปรับปรุงดินในรูปของสารอินทรียท่ีเปนผลพลอยไดทาง

การเกษตรและอยูในรูปท่ีสลายตัวงายและเร็ว มีธาตุอาหารพืชสูง เชน กากเมล็ดนุน กากเมล็ดฝาย 

กากละหุง กระดูกปน ฯลฯ หรือเปนสารอินทรียฯ ท่ีมีธาตุอาหารพืชตํ่าแตมีการใชในปริมาณมาก 

เชน เปลือกมันคางป กากออย กากสาเหลา เปนตน 

 การจําแนกประเภทของสารปรับปรุงดินข้ึนอยูกับเกณฑท่ีกําหนดในการจําแนกเปนสําคัญ 

ยกตัวอยาง เชน ถาจะจําแนกประเภทของสารปรับปรุงดินตามลักษณะองคประกอบของตัวสาร สาร

ปรับปรุงดินอาจจําแนกออกไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้ 

 (1) สารอนินทรียหรือสารเคมี ไดแก สารปรับปรุงดินในรูปหินหรือแรตามธรรมชาติท่ีไม

มีการปรุงแตงหรือมีการปรุงแตงโดยใชความรอน เชน วัสดุปูนไลม ยิบซ่ัม แรพูไมซ แรซีโอไลท 

รวมท้ังสารเคมีท่ีสังเคราะหข้ึน เชน สารประกอบแคลเซียม โพลีซัลไฟท  หรือสารท่ีเปนผลพลอย

ไดจากโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน ฟอสโฟยิบซ่ัมฯ  เปนตน 

 (2) สารอินทรีย ไดแก สารอินทรียธรรมชาติท่ีไมมีการปรุงแตงหรือมีการปรุงแตง เชน        

เศษซากพืช ปุยหมัก ฯลฯ ผลพลอยไดทางการเกษตรโดยตรงและจากโรงงานอุตสาหกรรมท้ังใน
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และนอกภาคเกษตร เชน ขุยมะพราว แกลบดิบ เปลือกมันคางป กากออย กากน้ําตาล สารฮิวมัสและ

จีเอ็มแอล (GML) จากโรงงานผงชูรส กากกระดาษ ฯลฯ รวมท้ังสารอินทรียสังเคราะหท่ีสังเคราะห

ข้ึนโดยขบวนการทางเคมี เชน สารโพลิเมอรท่ีละลายนํ้าได เชน สารโพลีอครีลามีด (หรือ PAM) 

สารดูดน้ําโพลิเมอร สารประกอบแอมโมเนียมลอเร็ชซัลเฟต (หรือสารอกริ-เอส-ซี)  เปนตน 

 (3) สารอนินทรียผสมสารอินทรีย ไดแก สารปรับปรุงดินท่ีผลิตข้ึนโดยการผสมวัสดุ

ปรับปรุงดินในรูปสารอนินทรียลงในสารอินทรีย เพื่อเพิ่มคุณคาของตัวสารหรือเพื่อการใช 

ประโยชนแบบผสมผสาน เชน การผลิตปุยหมักโดยการผสมปุยเคมี  และแรพูไมซเขาดวยกัน หรือ

การผลิตสารปรับปรุงและบํารุงดินเพื่อใชประโยชนในลักษณะเอนกประสงค เชน สารปรับปรุงดิน

ท่ีมีช่ือวา “เทอราคอตเต็ม” (TerraCottem) ท่ีมีองคประกอบสําคัญประกอบดวยสารดูดน้ําโพลิเมอร 

ปุยเคมี  ปุยอินทรียและสารเรงการเจริญเติบโตของพืชฯ เปนตน 

 นอกจากนั้น เราอาจจําแนกประเภทของสารปรับปรุงดินออกไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ตาม

แหลงท่ีมาหรือแหลงกําเนิด ไดแก 1) สารปรับปรุงดินท่ีไดจากแหลงธรรมชาติ เชน เศษพืชตาง ๆ 

แรพูไมซ 2) สารปรับปรุงดินในรูปผลพลอยไดตาง ๆ เชน ขุยมะพราว เปลือกมันคางป ฟอสโฟยิบ

ซ่ัม ฯลฯ และ 3) สารปรับปรุงดินท่ีไดจากการสกัดหรือจากการสังเคราะหทางเคมี เชน สารเคมีใน

รูปสารประกอบแคลเซ่ียมโพลีซัลไฟด สารดูดน้ําโพลิเมอร สารโพลีอครีลามีด (หรือ PAM) ฯลฯ  

 ถาจะพิจารณาจําแนกประเภทตามลักษณะการใชประโยชนเพื่อการปรับปรุงดิน เราอาจ

จําแนกประเภทสารปรับปรุงดินออกไดดังนี้คือ  

 1) สารปรับปรุงดินทางดานกายภาพเปนหลัก ไดแก สารปรับปรุงดินท่ีในรูปสารอินทรีย

ตาง ๆ เชน เปลือกมันคางป กากออย ขุยมะพราว แกลบดิน ฟอสโฟยิบซ่ัม PAM สารดูดน้ําโพลิ

เมอร ฯลฯ 

 2) สารปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดินเปนหลัก สวนใหญไดแกสารปรับปรุงดินในรูป

สารประกอบอนินทรียหรือสารเคมี เชน สารปูนไลม (ปูนสุก ปูนขาว หินปูน ปูนมารล) กํามะถันผง 
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และรวมท้ังแรตาง ๆ เชน แรพูไมซ ซีโอไลท เพื่อเพิ่มสมบัติความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก 

(Cation Exchange Capacity) และความจุบัฟเฟอร (Buffering Capacity) ของดินเนื้อหยาบ เปนตน 

 

3.3 สมบัติและคุณคาตอการปรับปรุงดินของสารปรับปรุงดินบางชนิด 

 สําหรับสมบัติและคุณคาตอการปรับปรุงดินของสารปรับปรุงดินในท่ีนี้ จะขอกลาวถึงแต

พอสังเขปเฉพาะสารปรับปรุงดินบางชนิดท่ีมีการโฆษณาสรรพคุณและมีจําหนายคอนขาง

แพรหลายในประเทศไทยเทานั้น ท้ังนี้โดยยึดถือหลักการหรือความเปนไปไดในเชิงวิชาการเปน

สําคัญ 

 (1) ซีโอไลท (Zeolite) 

 สารซีโอไลทเปนกลุมแรธรรมชาติในรูปสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต ท่ีมีโครงสราง

เปนรูพรุน หรือมีโพรงหรือชองวางขนาด 2 – 10 แองสตรอม (0.002 – 0.01 มิลลิเมตร) ภายในเนือ้

แรจํานวนมาก ทําใหมีคุณสมบัติในการดดูซับไอออนของธาตุอาหารประจุบวกไดดี เชน ธาตุ N ใน

รูป NH4 ธาตุ Ca Mg K Zn รวมท้ังธาตุโลหะหนัก เชน Pb Cd นอกจากนั้นยังสามารถดูดซับโมเลกุล

ของน้ํา และกาซตาง ๆ ไดเปนอยางดดีวย เชน กาซ NH3 H2S NO2 สําหรับคุณคาทางการเกษตร

ทางดานการปรับปรุงดินนั้น การใชสารซีโอไลทจะชวยปรับปรุงสมบัติของดินท่ีไมเหมาะสมบาง

ประการได โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมความสามารถของดินเนื้อหยาบใหมีคุณสมบัติในการดดูยดึ

หรือกักเก็บปุยเคมีท่ีใสลงไปไดดีข้ึน ทําใหเกิดการสูญเสียปุยโดยการชะลางดวยน้ํานอยลง และมี

ผลทําใหการใชปุยเคมีเกดิประสิทธิภาพตอพืชมากข้ึน นอกจากนั้นยงัทําใหดนิเนื้อหยาบท่ีแนนแข็ง

สามารถอุมน้ําไดดีข้ึนพรอม ๆ กับการมีสวนชวยในการลดความแนนแข็งของดินและการเพิม่

ความสามารถในการระบายน้ําและระบายอากาศของดินดังกลาวไปดวยในตัว อยางไรก็ตาม

เนื่องจากสารซีโอไลทเปนสารปรับปรุงดินท่ีมีราคาตอหนวยคอนขางสูง เม่ือเปรียบเทียบกับราคา

ปุยเคม ี การใชเพื่อปรับปรุงดินมันสําปะหลังอาจใหผลตอบแทนไมคุมคาเทากบัการใชปุยเคมี  

ปุยอนินทรียหรือสารปรับปรุงดินประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีราคาถูกกวา 
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 (2) พูไมซ  (Pumice) 

 พูไมซเกิดจากหินอัคนีประเภทหินรอนท่ีเย็นตัวลงบนโลกหรือนอกผิวโลก พบเหน็ได

ท่ัว ๆ ไปตามแหลงภูเขาไฟในประเทศตาง ๆ เชน ในประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย หรือแมแตใน

ประเทศไทย เชน ท่ีพบในจงัหวัดลพบุรี องคประกอบสวนใหญประกอบดวยสารพวกแกว (SiO2) 

และอะลูมินัมออกไซด (Al2O3) โดยมีส่ิงเจือปนอ่ืน ๆ ปะปนอยูดวย เชน แรซีโอไลท แคลไซด 

และออกไซดของ Fe  K  Ca  Mg และ Na โดยลักษณะโครงสรางของแรมีลักษณะโปรงพรุนคลาย

แรซีโอไลทท่ีประกอบไปดวยชองวางขนาดเล็กมากจํานวนมากในเนือ้หินพูไมท ทําใหมีคุณสมบัติ

คลายแรซีโอไลท กลาวคือสามารถกักเกบ็น้ําและสารเคมีรวมท้ังธาตุอาหารพืชหลาย ๆ ชนิดได 

นอกจากนั้นยงัมีน้ําหนกัเบา ทําใหนํามาใชในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีได 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของดิน การระบายอากาศและ

น้ําของดิน รวมท้ังการเพ่ิมความจุในการแลกเปล่ียนแประจุบวกของดนิดวย เนื่องจากราคาตอหนวย

ของตัวสารพูไมซเองก็สูงเม่ือเปรียบเทียบกับราคาของปุยเคมีและสารปรับปรุงดินชนิดอ่ืน ๆ การใช

ดังกลาวเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินมันสําปะหลังในทางปฏิบัติ จึงเปนการ

ปฏิบัติท่ีอาจจะไมคุมคาตอการลงทุนในการปลูกมันสําปะหลังท่ีใหผลผลิตท่ีมีราคาคอนขางตํ่า เม่ือ

เปรียบเทียบกบัราคาในทองตลาดของสารพูไมซ 

 (3) โดโลไมท  (Dolomite) 

 โดโลไมทเปนช่ือหินตะกอนหรือหินแปรในรูปหินออนท่ีมีสูตรทางเคมี Ca Mg(CO3)2 

ในประเทศไทยพบมากในจังหวัดชลบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี และจังหวดัสงขลา ในทางการคามีการ

ผลิตหินปูนโดโลไมทบดเพ่ือจําหนายในชื่อการคาตาง ๆ มาก วัตถุประสงคหรือคุณคาในทาง

การเกษตรก็คือการใชเพื่อ 1) ทําใหดินทรายเนื้อหยาบท่ีมีความโปรงมากเกินไปและอุมน้ําไดนอยมี

การจับตัวกันเปนกอน และมีสมบัติอุมน้ําไดดีกวาเดิม 2) ทําใหดินเนื้อละเอียดท่ีมีโครงสรางแนน

ทึบ มีการระบายนํ้าและอากาศเลวเกิดการจับตัวกนัเปนกอนโดยอิทธิพลของไอออนประจุบวกใน

รูป Ca2+ และ Mg2+  ท่ีไดจากโดโลไมทมีผลทําใหดินมีความแนนทึบนอยลง และมีการระบาย

อากาศและน้าํดีข้ึน 3) เพื่อลดความเปนกรดของดินท่ีมีฤทธ์ิเปนกรดมากเกินไป (pH ตํ่ากวา 5.0) ให
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มีปฏิกิริยาดินเหมาะสมตอการปลูกพืชมากข้ึน และ 4) เพื่อเพิ่มธาตุ Mg ใหแกดนิในกรณีท่ีดินขาด

ธาตุ Mg โดยเฉพาะอยางยิ่งดินเนื้อหยาบท่ีมีองคประกอบของเนื้อดนิประเภทดินทรายในปริมาณ

มาก 

 (4) ฟอสโฟยิปซ่ัม 

 ฟอสโฟยิปซ่ัม คือ สารเคมีท่ีเปนผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกรด

ฟอสฟอรัสโดยขบวนการ Wet Process โดยเฉพาะอยางยิง่จากโรงงานผลิตปุยเคมี องคประกอบทาง

เคมีโดยท่ัว ๆ ไปประกอบดวยยิปซ่ัม (CaSO4) ประมาณรอยละ 97 ท่ีเหลือนอกจากนั้นประกอบดวย

สารประกอบแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) ประมาณรอยละ 1 ฟอสฟอรัสในรูป P2O5 รอยละ 0.6 

และฟลูออราปาไทท (Fluorapatite) และเม็ดทราย (SiO2) รวมกันประมาณรอยละ 1.4 คุณคาในทาง

การเกษตรทางการปรับปรุงดินท่ีใหผลดีเดนชัด ก็คือการแกไขปญหาการเกิดแผนแข็งบนผิวหนาดนิ 

(Surface Crust) เม่ือดินเปยกและแหงสลับกัน ทําใหเม็ดดินท่ีเล็กละเอียดในบริเวณผิวดินเกิดการจบั

ตัวกันเปนกอน ไมจับตัวเคลือบติดกันเปนแผนแข็ง น้าํสามารถซึมลงในดนิลางไดลึก และเร็วข้ึน 

ทําใหลดการสูญเสียน้ําโดยการไหลบา (Runoff) ของน้ํา และลดการเกิดการชะลางพังทะลายของ

ดินไปพรอมๆ กันดวย จัดไดวามีคุณคาตอการอนุรักษดินและน้ําไดดีมาก โดยเฉพาะสําหรับดนิมัน

สําปะหลังท่ีมีความออนไหวตอการชะลางพังทะลายของดินงาย และเกดิในปริมาณมากอยาง

กวางขวาง จากผลการวิจัยพบวาการใชสารฟอสโฟยิบซ่ัมหวานลงบนดินทรายในอัตราประมาณ 

1,600 กิโลกรัมตอไร สามารถลดการไหลบาของน้ําลงไดประมาณ 6 เทาตัว และลดการสูญเสียเนือ้

ดินโดยการชะลางพังทะลายของดินลงไดประมาณ 20 เทาตัว อยางไรก็ตาม  แมผลการทดลองโดย

ท่ัว ๆ ไปจะพบวา สารฟอสโฟยิบซ่ัมใหผลดีตอการลดการสูญเสียดินและน้ําชัดเจนมากแตเนื่องจาก

การใชใหเกดิผลดีในลักษณะดังกลาวตองใชสารชนิดนี้ในปริมาณมากถึงประมาณ 500– 1,000 

กิโลกรัมตอไร ทําใหการใชสารประเภทนีใ้นการปรับปรุงดินเพื่อการอนุรักษดนิและน้ํา   ยังมีความ

เปนไปไดนอยในทางปฏิบัติ ท้ังนี้เพราะตองเสียคาใชจายในการจัดหาและการใชคอนขางสูง และ

ผลของการใชสารก็ไมไดมีผลโดยตรงในระยะส้ันแบบฤดูปลูกตอฤดูปลูกตอการเพ่ิมผลผลิตของ

มันสําปะหลังเหมือนการใชปุยเคม ีดังนั้น ในการพจิารณาใชสารฟอสโฟยิปซ่ัมเพื่อการปรับปรุงดิน
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หรือเพื่อการอนุรักษดนิและน้ํา  จึงควรพจิารณาใชเฉพาะในกรณีท่ีมีความจําเปนในเชิงวิชาการและ

เพื่อหวังผลดีอยางยั่งยืนในระยะยาวเทานัน้ 

 นอกจากนี้ยังมีหินปูนบด หนิปูนฝุนหรือหินฝุนท่ีไดจากภูเขาไฟ ซ่ึงถาเปนดินทรายให

ใส 100 ก.ก./ไร ทุกป ถาเปนดินรวนก็อาจใส 200 ก.ก./ไร ปเวนป  ในกรณีท่ีเปนดินเหนียวใหใส 

300-500 ก.ก./ไร โดยเวน 2-3 ปแลวจึงใสอีกคร้ัง อนึ่งถาคาความเปนกรดเปนดางตํ่า  ก็จะตองใชใน

จํานวนมากข้ึน  การใสสารปรับปรุงดินจะใหผลมากยิ่งข้ึน  ถาใชปุยอินทรียและปุยเคมีควบคูกันไป 

 


