


 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 

           คู่มือกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเรื่อง “การสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(Creating and Increasing the Fertility of Soil)” ได้จัดท าข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร
ที่ท าเกษตรกรรมที่มีปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรม ท าให้การเพาะปลูกพืชได้ผลผลิตต่ า และต้อง
ลงทุนสูง  จึงสร้างเป็นคู่มือการผลิตสารปรับปรุงดินสูตรต่าง ๆ จ านวน 8  สูตร ซึ่งได้ผ่านการจัด
อบรมถ่ายทอดแก่เกษตรกร จ านวน 5  พื้นที่ คือ ศรีสะเกษ สระแก้ว ขอนแก่น สระบุรี และ
โนครราชสีมา รวมเกษตรกรผู้น าองค์ความรู้การผลิตสารปรับปรุงดินจากงานวิจัยนี้ไปใช้ ไม่ต่ า
กว่า 250 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  ของส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ประจ าปี 2558  ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม “โครงการพระราชด าริ เรื่อง แก้ปัญหาดิน”  เมื่อด าเนินการถ่ายทอด
แล้วเสร็จ จึงได้จัดท าเป็นคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรท้องถิ่นอื่น  ๆ ท่ีมีความสนใจ จะ
รับองค์ความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้สนใจเอง  หวังเป็นอย่างยิ่งจะสามารถช่วยให้
เกษตรกรแก้ไขปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และทดแทนสารปรับปรุง
ดิน ราคาแพงในท้องตลาด เมื่อหันมาผลิตสารปรับปรุงดินใช้เอง โดยมีต้นทุนต่ า  และคาดว่าจะ
มีประโยชน์ หลาย ๆ ด้าน แก่ผู้น าเอาไปใช้อย่างจริงจังในอนาคต  
 

คณะผู้ด าเนินการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรจง  บุญชม 
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บทน ำ ควำมส ำคัญและที่มำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การเพาะปลูกต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์

ของดินมาช้านาน เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ด้วยพระปรีชาญาณอัน
ยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของดิน เช่น ดินเปรี้ยว 
ดินด่าง ดินเค็ม ดินทราย ดินหิน ดินกรวด และบางแห่ง "ดินแร้นแค้น" นอกจากนี้ ความเสื่อม
โทรมของดินยังเกิดจากการกระท าของประชาชน เช่น การตัดไม้ท าลายป่า และการใช้พื้นท่ีโดย
ขาดการอนุรักษ์   เช่น  การใช้สารเคมี ปุ๋ยและยา จึงพระราชทานแนวพระราชด าริในการ
ป้องกัน แก้ไข และพัฒนาทรัพยากรดินเป็นอเนกประการ ซึ่งล้วนแต่น าประโยชน์สุขมาสู่
เกษตรกรทั่วประเทศ  จากการส ารวจ ของกรมพัฒนา ที่ดินพบว่า ทรัพยากรดิน ของประเทศ
ไทย มีปัญหาด้านกายภาพหรือด้านคุณภาพ ซึ่งจ าแนกได้ดัง  ต่อไปนี ้

1. ปัญหำควำมอุดมสมบูรณ์ จากรายงานการส ารวจ และ จ าแนกชนิดดิน ของ
กรมพัฒนาที่ดิน ท่ีด าเนินการ ในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยพบว่า ดินส่วนใหญ่มีความอุดม
สมบูรณ์ต่ าโดยธรรมชาติ เนื่องจากภูมิประเทศและภมฺอากาศ  ลักษณะดินดั่งเดิมส่วนใหญ่ 
ประกอบไปด้วย แร่ดินเหนียว เคโอลิไนท์  (Kaolinite) แร่เหล็ก และ อลูมินัมออกไซด์ 
(hydrous oxide clay) ซึ่งแร่ ดินเหนียว พวกนี้มีบทบาท ในการดูดซับแร่ธาตุอาหาร และ การ
เปลี่ยนประจุบวกต่ า (low activity clay) จึงท าให้ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน ตามธรรมชาติต่ า  

2. ดินที่มีปัญหำพิเศษ (problem soils) จากการส ารวจ และ ท าแผนที่ดินของ
กรมพัฒนาที่ดินพบว่ามีดินบางชนิดที่มีสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี เป็นอุปสรรคหรือข้อ
ก าจัด ในการใช้ประโยชน์ ในการเกษตร โดยเฉพาะ การเพาะปลูกพืช จ าเป็นต้องมีการพัฒนา
หรือปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการผลิต ของดินเหล่านั้น ดินที่มีปัญหาพิเศษที่กล่าวนี้ 
พอแยกออกได้ตามสภาพ ของปัญหาหรือข้อจ ากัด ดัง ต่อไปนี้                                      
 ดินเปร้ียวจัด มีค่าความเป็นกรด (pH) ต่ ากว่า 4.0 มักจะมีสารพวกเหล็ก และ อะลู
มินัมละลายออกมาเป็นพิษ ต่อพืช และ ยังท าให้ธาตุที่จ า เป็น ต่อการเจริญเติบโตของพืช
บางอย่างไม่ละลายมาเป็นประโยชน์ ต่อพืชด้วย โดยเฉพาะ  ธาตุฟอสฟอรัส จะถูกตรึงไว้ 
(fixation) พบมีเนื้อที่ประมาณ 9.0 ล้านไร่ หรือร้อยละ 2.81 ของพื้นที่ประเทศ พบมาก ในที่
ราบภาคกลางตอนใต้ ภาคตะวันออก และ ภาคใต้  

   ดิ น เค็ ม  (saline and sodic soils) เป็ น ดิ น  ที่ มี เกลื อ  ที่ ล ะลายน้ า ได้ เป็ น
องค์ประกอบอยู่สูงจนเป็นอันตรายต่อพืชที่ปลูก พบมากที่สุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อ
ที่ประมาณ 17 ล้านไร่ หรือร้อยละ 5.5 ของพื้นที่ทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังพบดินเค็มบริเวณ
ชายฝั่งทะเล (coastal saline soils) มีเนื้อที่รวมกันแล้วประมาณ 3 ล้านไร่  
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ดินทรำยจัด (sandy soils) แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ดินทรายธรรมดา ที่มีเนื้อ
ที่เป็นทรายจัดลงไปลึก และ ดินทราย ที่มีช้ันดานจับตัวกันแข็ง โดยเหล็ก  และ ฮัวมัส เป็น
ตัวเช่ือม ดินทรายทั้ง 2 ประเภทน้ี มีความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติต่ า และ มีความสามารถ 
ในการอุ้มน้ าต่ าด้วย นอกจากนี้ ดินทราย ท่ีมีช้ันดินดานแข็ง เมื่อน้ าไหลซึมลงไปจะไปแช่ขังอยู่ 
เพราะช้ันดินดาน ที่กล่าวน้ าซึมผ่านได้ยาก ท าให้เกิดสภาพน้ าขัง รากพืชขาดอากาศ ท าให้ต้น
พืช ที่ปลูกชะงักการเจริญเติบโต 

ดินปนกรวด (skeletal soils) เป็นดิน ท่ีมีชั้นลูกรัง (laterite or iron stone) เศษหิน 
(rock fragment) กรวดกลม (cobble) และเศษหินอ่ืนๆ เกิดขึ้น ช้ันกรวดหินนี้จะเป็นอุปสรรค 
ต่อการชอนไช ของรากพืช ขาดความชุ่มชื้นในดินได้ง่าย พบในประเทศไทยประมาณ 52 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 16.3 ของพื้นที่ท้ังประเทศพบมาก ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ และ ภาคเหนือ  

ดินบริเวณพ้ืนที่พรุ หรือ ดินอินทรีย ์(organic soils) เป็นดินที่เกิด ในที่ลุ่มต่ า 
(lagoon) มีน้ าเคม็ และ น้ ากร่อย จากทะเลเข้าท่วมถึง มีศักยภาพเปน็กรดจัด มสีภาพไม่อยูต่ัว
ขึ้นอยู่ กับระดับน้ าใต้ช้ันอินทรียส์าร และเป็นดิน ที่ขาดธาตุอาหารที่จ าเป็น ต่อการเจริญเติบโต 
ของพืชค่อนข้างรุนแรง นับว่าเป็นดินที่มีปัญหา ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขค่อนข้างยาก และ 
ลงทุนสูง พบมากในภาคใต้มีพื้นทีร่วมกันประมาณ 5 แสนไร่  

ดินเหมืองแร่ร้ำง (Tin – mined tailing lands) มีเนื้อที่ประมาณ 159,000 ไร่ มี
ปัญหาต่อการเกษตรอย่างมาก เป็นดินเสื่อมคุณภาพมาก พ้ืนท่ีราบขรุขระสูงๆ ต่ าๆ เนื้อดินมีหิน 
ทราย และ กรวดปนอยู่มาก และแยกกันเป็นส่วน ของเนื้อดินหยาบปนกรวดทรายส่วนหนึ่ง 
และ เนื้อดินละเอียดจะไปรวมอยู่กัน ในที่ต่ า (slime area) พวกแร่ธาตุอาหารพืชถูกชะล้าง
ออกไปในระหว่างขั้นตอนการท าเหมืองแร่ ฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์ ของดินเหมืองแร่ร้าง จึงต่ า
มาก  

3. ปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน (soil erosion) ที่ท าให้ดินเสือ่มโทรม เป็น
ปัญหาส าคัญหนึ่งในประเทศ และ จ าเป็นต้องมีการป้องกัน และ แก้ไข เพื่อรักษาคุณภาพ ของ
ดินให้เหมาะสม และ ใช้ประโยชน ์ในระยะเวลายาวนาน การชะล้างพังทลายของดิน ในประเทศ
ไทยเกิดขึ้น 2 ลักษณะใหญ่ๆ  คือ  การชะล้างพังทลาย ที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติ (egologic 
erosion) และการชะล้างพังทลายเกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย ์โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ดิน
ดอน ที่มีความลาดเทตั้ง แต่ 5 เปอร์เซ็นต ์ 

ดินเพาะปลูกที่มีปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นดิน ที่เสื่อมค่า ขาดความอุดม
สมบูรณ์ มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินทราย ดินกรวด ดินลูกรัง ดินเหมืองแร่ ดินพรุ ดินเปรี้ยว ดิน
เค็ม ดินที่มีหน้าดินถูกชะล้าง ฯลฯ ดินเหล่านี้สามารถปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ใช้ ในการ
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เพาะปลูกได้ การปรับปรุงบ ารุงดิน  โดยมีวิธีหลากหลาย  โดยโครงการนี้ จะน าเสนอการ
ถ่ายทอดผลงานงานวิจัย การผลิตสารปรับปรุงดินคุณภาพสูงจากวัสดุจากธรรมชาติ  เช่น  หาก
ใช้แคลเซียมธรรมชาติ คือ เปลือกหอยบด และแร่โดโลไมต ์(CaxMgyCO3)  เป็นวัตถุดิบ จะแปลง
เป็นสารปรับปรุงดินสูตรต่างๆที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรมทั่วไปในประเทศ ในแต่ละ
ชนิด โดยมี  8  สูตร พ้ืนที่ใดหรือดินเสื่อมโทรมใด จะเหมาะสมใช้สารปรับปรุงดินใด ก็สามารถ
น าไปผลิตตามค าอธิบายดังต่อไปนี้  คาดว่าน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องดินเพื่อการเกษตรให้มี
ความเหมาะสม ท าให้เกิดผลผลิตสูงเป็นประโยชน์ ต่อผู้ผลิต และ ผู้บริโภค ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิต และ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทีเ่ป็นพิษอีกด้วย 

วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มืออบรม 
1. เพื่ออธิบายวิธีการผลิตสารปรับปรุงดินจ านวน  8  สูตร ที่ผลิตได้จากแคลเซียม

ธรรมชาติ คือ เปลือกหอยบดและโดโลไมต์  
 2. เพื่อแสดงตัวอย่างผลิตภัณท์ที่แปรรูปได้จากแคลเซียมธรรมชาติ  จนกลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายเป็นสินค้าเชิงพาณิยช์  ของชุมชนที่เกิดการร่วมกลุ่มในการอบรมที่ผ่านมา 
 3. เพื่อแสดงตัวอย่างความส าเร็จของการน าสารปรับปรุงดินไปใช้กับพืชชนิดต่าง ๆ   
 

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำรปรับปรุงดิน 

ปัญหาดินเสื่อมโทรมมีแนวโน้มจะมีพื้นทีเ่พิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี เป็นปัญหาใหญ่ส่งผลให้
ได้ผลผลิตพืชต่ า ลงทุนสูง เพราะต้องดูแล ปุ๋ยและยา ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวทางวิชาการได้พยายาม
แนะน าวิธีช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก 
อันจะเป็นหลัการอนุรักษ์ดินใหเ้พาะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูง  โดยมีวิธีการหลัก ๆ ดังนี ้

(1) กำรใช้ปุ๋ยเคมี  ที่มีธาตุอาหาร คือธาตุหลัก ไนโตรเจน (N)  ฟอสฟอรัส (P) และ
โปแตสเซียม (K) ธาตุอาหารรองที่ คือ แคลเซียม (Ca)  แมกนีเซียม (Mg) และก ามะถัน (S) ส่วน
ธาตุอาหารเสริมที่ คือ เหล็ก (Fe)  แมงกานีส (Mn)  ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn)  เป็นต้น   

(2) กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และหรือปุ๋ยชีวภำพ เช่น มูลไก่ มูลค้างคาว มูลโค ขี้หมู ผลดีทั้ง
การบ ารุงดินเพื่อเพิ่มพูนธาตุอาหารและปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินไปด้วยพร้อม ๆ กัน 
เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางชนิดหรือส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ 

(3) กำรใช้สำรปรับปรุงดิน  ดินทีม่ีปัญหาทางด้านสมบตัิทางกายภาพ เช่น เนื้อดินท่ี
ไม่จับตัวกันเป็นก้อน ไม่อุ้มน้ า เกดิการชะลา้งพังทะลายง่าย หรือผวิหนา้ดินอาจเกิดการแข็งตัว
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แน่นทึบ การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดยีวไม่สามารถแก้ไขปญัหาได้ จ าเป็นตอ้งมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือ
สารปรับปรุงดินในรูปสารอนินทรยี์หรือสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ  

(4) กำรใช้ปุ๋ยชนิดต่ำง ๆ ร่วมกับสำรปรับปรุงดินอย่ำงผสมผสำน  ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชและสมบัติทางกายภาพบางประการ เช่น ดินแข็งและแน่นทึบไม่
ร่วนซุย ดินทรายจัด ไม่อุ้มน้ า ไม่ดูดยึดปุ๋ย และเกิดการชะล้างพังทะลายได้ง่าย  ต้องใช้วิธีการ
ผสมผสาน คือ ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์กับสารปรับปรุงดินอย่างเหมาะสม จะช่วยปรับปรุงและ
บ ารุงดินให้มีสมบัติทั้งทางด้านกายภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดินดีขึ้นพร้อม ๆ กัน และดี
ขึ้นกว่าเดิมอย่างยั่งยืนยาวนานมากกว่า 

สำรปรับปรุงดิน (Soil Conditioners) 
สารปรับปรุงดินเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ สารสังเคราะห์ หรือสารเคมี ทั้งในรูป

สารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ที่มีการปรุงแต่ง หรือไม่มีการปรุงแต่ง หรืออาจ
อยู่ในรูปของผลพลอยได้จากการประกอบการต่าง ๆ ทั้งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาทางกายภาพของดินมากกว่าการปรับปรุงสมบัติทางเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของ
ธาตุอาหารพืชในดิน การจ าแนกประเภทของสารปรับปรุงดินขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
จ าแนกเป็นส าคัญยกตัวอย่าง ถ้าจะจ าแนกประเภทตามลักษณะองค์ประกอบของตัวสาร จะ 
จ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี ้

(1) สารอนินทรยี์เคม ีได้แก ่รูปหินหรือแร่ตามธรรมชาติทั้งทีม่ีและไมม่ีการปรุงแต่ง
ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น วัสดุปูนไลม ์ยิบซั่ม แร่พูไมซ ์แร่ซีโอไลท ์สารประกอบแคลเซียม โพ
ลีซัลไฟท์ ฟอสโฟยิบซัม่ เป็นต้น 

(2) สารอินทรยี ์ได้แก ่สารอินทรยีธ์รรมชาติทั้งทีม่ีและไม่มีการปรุงแต่ง เช่น เศษซาก
พืช ปุ๋ยหมัก ขุยมะพร้าว แกลบดบิ เปลือกมันค้างปี กากอ้อย กากน้ าตาล สารฮิวมัสและจีเอ็ม
แอล (GML) จากโรงงานผงชูรส กากกระดาษ สารโพลิเมอร์ที่ละลายน้ าได ้เช่น สารโพลีอครีลา
มีด (หรือ PAM) สารดูดน้ าโพลเิมอร์ สารประกอบแอมโมเนียมลอเรช็ซัลเฟต (หรือสารอกร-ิเอส-
ซี) เป็นต้น 

(3) สารอนินทรยี์ผสมสารอินทรยี ์ได้แก ่สารที่ผลิตขึ้นโดยการผสมวสัดุปรับปรุงดินใน
รูปสารอนินทรียล์งในสารอินทรีย ์เช่น การผลติปุ๋ยหมักโดยการผสมปุ๋ยเคม ีและแร่พไูมซ์เขา้
ด้วยกัน หรือ การผลติสารปรับปรงุและบ ารุงดินเพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะเอนกประสงค์ เช่น 
สารปรับปรุงดินที่มีช่ือว่า “เทอราค๊อตเต็ม” (TerraCottem) ที่มีองค์ประกอบส าคัญ
ประกอบด้วยสารดูดน้ าโพลิเมอร์ปุย๋เคมี ปุ๋ยอินทรีย์และสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช เป็นต้น 
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ถ้าจะพิจารณาจ าแนกประเภทตามลักษณะการใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงดิน อาจ
จ าแนกประเภทสารปรับปรุงดินออกได้  2  ประเภท คือ 

(1) วัสดุปรับปรุงดินทำงกำยภำพ จะช่วยท ำให้ดินเนื้อหยำบ เก็บกักน้ า ช่วยให้ดิน
เนื้อละเอียดระบายน้ าและอากาศดีขึ้น มีโครงสร้างร่วนซยุขึ้น วัสดุปรับปรุงดิน ได้แก ่แกลบ ขี้
เลื่อย ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เศษซากพชื วัสดสุังเคราะห์ปรับสภาพดิน หรือสารโพลิเมอร์ตา่งๆ 

(2) วัสดุปรับปรุงดินทำงเคมี จะช่วยปรับค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดินให้
เหมำะสม ท าให้ดินดูดยึดธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น ลดความเป็นพิษของธาตุพิษในดิน ได้แก ่วัสดุ
ปูนทางการเกษตร ชนิดต่างๆ ยิปซัมเศษซากวัสดุอินทรีย ์ซีโอไลต ์เบนโตไนต ์ภูไมต ์ก ามะถันผง 
เป็นต้น 
ตำรำงที่ 1 ธำตุประกอบท่ีมีธำตุแคลเซียม และสูตรปุ๋ยกับสำรปรับปรุงดินที่ผลิตได้ 

วัสดุ สูตรทำงเคมี %Ca 
เปลือกหอยต่ำง ๆ  CaCO3 30-40 
เปลือกไข ่ CaCO3 30-40 
ปูน   
หินปูน CaCO3 32 
หินโดโลไมต ์ CaCO3 + MgCO3 22 
ปูนขาว Ca(OH)2 46 
ปูนมารล์ CaCO3 24 
ปูนสุก CaO 60 
ปุ๋ยธำตุหลัก   
แคลเซียมไนเตรท (15-0-0) Ca(NO3)2  22 
แมกนีเซียมไนเตรท (11-0-0) Mg(NO3)2   
ซุปเปอร์ฟอสเฟตธรรมดา (0-(3-20)-0) Ca(H2PO4)2+CaSO4.2H2O 18-21 
ทริปเปิลซปุเปอร์ฟอสเฟต (0-(3-20)-0) Ca(H2PO4)2 13 
แมกนีเซียมมฟอสเฟต Mg(H2PO4)2  
ธำตุอื่นๆ    
ยิปซัม CaSO4.2H2O 23 
ดีเกลือ MgSO4.7H2O  
แคลเซียมอะซเิตท Ca(CH3COO)2 36 
แมกนีเซียมอะซิเตท Ca(CH3COO)2 36 
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ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับแคลเซียมธรรมชำติชนิดต่ำง ๆ 
จากวัตถุดิบท่ีใช้ผลติ คือ แคลเซยีมจากธรรมชาติ คือ เปลือกหอยบด แร่หินปูน ปูน

ขาว ปูนมาลย์ และแร่หินโดโลไมต ์ ซึ่งปกติก็ใช้เป็น สารปรับปรุงดินอยู่แล้ว  โดยช่วยปรับสภาพ
ดินท่ีเป็นกรด  และปลดปล่อยธาตุ แคลเซียมแก่พืช  โดยองค์ประกอบทางเคมีของแคลเซยีม
จากธรรมชาติ ที่น ามาผลติ แม่ปุ๋ยและสารปรับปรุงดินถูกแสดงในตารางที่ 1 โดยจากวิจัยทีผ่่าน
มา ได้วิเคราะหล์ักษณะองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกหอยพบวา่ เปลือกชนิดต่าง ๆ จะมี
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ในช่วง 80-98 % โดยมีปริมาณแคลเซียมประกอบอยู่ในช่วง 
31-42% ขึ้นอยู่กับชนิดเปลือกหอย  เช่น หอยเชอรี่ 27.85-32.50 %Ca  หอยนางรม 38.0-
42.5%Ca หอยแครง 39.0-41.2%Ca  และหอยแมลงภู่ 34.4-38.5%Ca  โดยปรมิาณ
องค์ประกอบท่ีเหลือ จะเป็นธาตุชนิดอ่ืน ๆ เช่น แมกนเีซียม ทองแดง สังกะสี ซิลิกา แมงกานสี  
และยังมีกลุ่มโปรตีนท่ีเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญ โดยองค์ประกอบเหล่านี้จะมีปริมาณมากน้อย
แตกต่างกันตามแหล่งที่หอยเจริญเติบ โตในแตล่ะภูมิภาคและแหลง่น้ า แต่ก็ถือว่าองค์ประกอบ
ทางเคมีทั้งหมด เป็นธาตุอาหารรองและจุลธาตุอาหารของพืชทั้งนั้น    ส่วนแร่หินโดโลไมต์นัน้ 
เป็นแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนต(CaxMgyCO3)   จึงเป็นวัตถุดิบที่สามารถปลดปล่อยได้ทั้ง 
แคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารรองที่ส าคัญต่อพืชอย่างยิ่ง   

 
กรรมวิธีกำรผลิตสำรปรับปรุงดิน  อัตรำกำรใช้และต้นทุนกำรผลติ 

 
 รายละเอียดต่อไปนี้ จะอธิบายกรรมวิธีการผลติสารปรับปรุงดิน ช่ือท่ีต้องไว้ในงาน
ทอดถ่ายนี้ที่ผ่านมาและได้ทดลองใช้กับพืชต่าง ๆ ชนิดมาแล้ว ตั้งแต่ปี 2557  จ านวน  8 สูตร 
โดยตารางที่ 1 แสดงอุปกรณ์และวัตถุดิบ รวมถึงระบุต้นทุนการผลติเบื้องต้น  ส่วนรายละเอียด
ของสารปรับปรุงดินแตล่ะสูตร อธบิายดังต่อไปนี ้
 
สูตร 1 ยิปซัมจำกเปลือกหอย 

ยิปซัม (CaSO4.2H2O) หรือ แคลเซียมซลัเฟตไฮเดรต มี 2 แหล่ง คอื จากธรรมชาติคือ
แร่ยิปซัมและยปิซัมสังเคราะห์ เปน็สารปรับปรุงดินและเป็นวัตถุดิบผสมในปุ๋ย ช่วยปรับปรุง
สภาพดินที่เป็นกรด  ช่วยปรับปรุงสภาพดินเค็ม  ช่วยปรับปรุงสภาพดินแน่นทึบหรือการอัดตัว
ของดิน เป็นแหล่งของธาตุอาหารรอง แคลเซียม (Ca) และก ามะถัน (S) ที่พืชมีความต้องการ
ปริมาณมากไม้แพ้ธาตุอาหารหลัก ลดภาวะการเป็นพิษของธาตุของ โซเดียม (Na) เหล็ก (Fe) 
และอะลูมิเนยีม (Al) ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน แต่ “ยิปซัมจากเปลือกหอย”จะ
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ประกอบด้วย CaSO4.2H2O+ CaCO3 (ยิปซัม+หินปูน)  โดยยังคงเหลือหินปูนอยู่ ซึ่งก็ถูกใช้เป็น
สารปรับปรุงดิน ท่ีเป็นกรดทั่วไปอยู่แล้ว  จึงนับว่า สารปรับปรุงดินสตูรนี้ มีประโยชน์มากกว่า
จะใช้ยิปซัมทั่วไป 
  
สูตรที่ 2 ยิปซัม-ดีเกลือจำกโดโลไมต์   

ผลิตจาก โดโลไมต์ (แคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนต) จะได้สารผสม คือ แมกนีเซียม
ซัลเฟต + แคลเซียมซัลเฟต+แคลเซียมคาร์บอเนต+แมกนีเซียมคาร์บอเนต  โดยจะมีประโยชน์
ของสารประกอบทั้ง 4  ชนิด ที่เป็นสารปรับปรุงดินที่ถูกใช้อยู่แล้ว โดยสามารถปลดปล่อยธาตุ
อาหารรองครบ คือ  แคลเซียม แมกนีเซียม และก ามะถัน  

  
สูตรที่ 3 ยิปซัม-แคลเซียมฟอสเฟต จำกเปลือกหอย 
 ผลิตจากเปลือกหอย จะได้ ยิปซัมและแคลเซียมฟอสเฟต ในรูปไดแคลเซียมฟอสเฟต 
โดยสารปรับปรุงดินนี้จะประกอบด้วยยิปซัมที่ท าหน้าท่ีเป็นสารปรับปรุงดินเหมือนยปิซัมที่กลา่ว
ไว้ แต่จะปลดปล่อยธาตุหลัก คือ ฟอสฟอรัส จากแคลเซียมฟอสเฟตไดด้้วย  ประโยชน์คล้ายกับ 
“ฟอสโฟยิปซัม” ที่มีจ าหนา่ยในท้องตลาด แตต่่างตรงที่ เปลือกหอยจะมีธาตุอาหารที่
หลากหลาย ท่ีมาจากวตัถุดิบเปลือกหอย คือ เหล็ก สังกะสี ทองแดง ซิลิกอน แมกกานีส ฯลฯ 
 
สูตรที่ 4 ยิปซัม-ดีเกลือ-แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสเฟตจำกโดโลไมต ์
 สารปรับปรุงดินสูตรนี้ จะประกอบด้วยสาร 6  ชนิด คือ ยิปซัม ดีเกลือ แคลเซยีม
ฟอสเฟต แมกนีเซยีมฟอสเฟต แคลเซียมคาร์บอเนต และแมกนีเซยีมคาร์บอเนต ประโยชน์ของ
การปรับปรุงดินก็ตามชนดิของสารแต่ละตัว ที่มีการกล่าวทางวิชาการทั่วไป อีกทั้งยังมีปุ๋ย
ฟอสฟอรัสแก่ดินและพืชด้วย 
 
สูตรที่ 5 ยิปซัม-แคลเซียมฟอสเฟตไนเตรทจำกเปลือกหอย 
สารปรับปรุงดินสูตรนี้ จะประกอบด้วยสาร 4  ชนิด คือ ยิปซัม แคลเซียมฟอสเฟต แคลเซยีมไน
เตรท และแคลเซียมคาร์บอเนต ประโยชน์ของการปรับปรุงดินก็ตามชนิดของสารแตล่ะตัว ที่มี
การกล่าวทางวิชาการทั่วไป อีกทั้งยังมีปุ๋ยฟอสฟอรัสแก่ดินและพืชดว้ย 
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สูตรที่ 6 ยิปซัม-ดีเกลือ-แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสเฟตไนเตรทจำกโดโลไมต์ 
สารปรับปรุงดินสูตรนี้ จะประกอบด้วยสาร 8  ชนิด คือ ยิปซัม ดีเกลือ แคลเซยีม

ฟอสเฟต แมกนีเซยีมฟอสเฟต แคลเซียมไนเตรท แมกนเีซียมไนเตรท แคลเซียมคาร์บอเนต 
และแมกนเีซียมคาร์บอเนต ประโยชน์ของการปรับปรุงดินก็ตามชนิดของสารแตล่ะตัว ท่ีมีการ
กล่าวทางวิชาการทั่วไป อีกทั่งยังอุดมด้วยธาตุอาหารพืชคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม 
แมกนีเซียม และก ามะถัน  

 
สูตรที่ 7 ยิปซัม-แคลเซียมฟอสเฟตไนเตรทอะซิเตท จำกเปลือกหอย 

สารปรับปรุงดินสูตรนี้ จะประกอบด้วยสาร 6  ชนิด คือ ยิปซัม แคลเซียมฟอสเฟต 
แคลเซียมไนเตรท แคลเซยีมอะซเิตทและแคลเซยีมคาร์บอเนต ประโยชน์ของการปรับปรุงดินก็
ตามชนิดของสารแต่ละตัว ท่ีมีการกล่าวทางวิชาการทั่วไป ที่เพ่ิมมา คือการปลดปล่อย
สารอินทรีย์ คือ อะซติิกให้แก่พืชได้ด้วย ซึ่งสารนี้ มีส่วนในการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียบาง
ชนิดได้ อีกทั่งยังอุดมด้วยธาตุอาหารพืชคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั แคลเซียม แมกนีเซยีม และ
ก ามะถัน 

 
สูตรที่ 8 ยิปซัม-ดีเกลือ-แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสเฟตไนเตรทอะซิเตทจำกโดโลไมต์ 

สารปรับปรุงดินสูตรนี้ จะประกอบด้วยสาร 10  ชนิด คือ ยิปซัม ดีเกลือ แคลเซยีม
ฟอสเฟต แมกนีเซยีมฟอสเฟต แคลเซียมไนเตรท แทกนีเซียมไนเตรท แคลเซียมอะซิเตท 
แมกนีเซียมอะซิเตท แคลเซยีมคาร์บอเนต และแมกนีเซียมคาร์บอเนต ประโยชน์ของการ
ปรับปรุงดินก็ตามชนิดของสารแตล่ะตัว ที่มีการกล่าวทางวิชาการทัว่ไป เพิ่มมา คือการ
ปลดปล่อยสารอินทรีย์ คือ อะซติกิให้แก่พืชได้ด้วย ซึ่งสารนี้ มีส่วนในการยับยั้งเช้ือราและ
แบคทีเรียบางชนิดได้  อีกทั่งยังอุดมด้วยธาตุอาหารพืชคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม 
แมกนีเซียม และก ามะถัน 
 
กรรมวิธีกำรผลิตสำรปรับปรุงดินสูตรต่ำง ๆ  
 เนื่องกรรมวิธีกำรผลิตจะคล้ำย ๆ กัน ในทุกสูตร จึงจะอธบิำยกำรผลิตรวมดังนี้ 
1. การผลิตช่ังเปลือกหอยบด หรือ โดโลไมต์  50 กก.  ใส่กระบะผสมปูน  และ ช่ังสารตั้งตั้งตาม
สูตรและจ านวนที่ต้องใช้แต่ละสุตร (ปริมาณการใช้ในตารางที่ 1)   
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2. ค่อย ๆ ปล่อยสารตั้งต้นลงไปในกระบะให้ผสมกับเปลือกหอยบด หรือโดโลไมต์ ท าการคน
ผสมด้วยจอบ 

 
 3. คนผสมด้วยจอบประมาณ 10-20 นาที ส าหรับแคลเซียมธรรมชาติ ที่ใช้เป็น หินปูนหรือ
โดโลไมต์  จะได้สารปรับปรุงดินฟู่ขึ้นมาแห้งมาด ๆ  แต่วัตถุดิบเป็นเปลืออกหอยบด จะตั้งท้ิงไว้
ให้แห้งประมาณ 1-2 คืน 

 

 
 
 เมื่อสารปรับปรุงดินแห้งได้ที่แล้ว สามารถบรรจุกระสอบ น าไปใช้งานได้เลย 
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ตำรำงที่  1 สูตรวัตถุดิบ อุปกรณ์และต้นทุนการผลิตในการผลิต สารปรับปรุงดินสูตรต่างๆ  
วัตถุดิบ ปริมาณ (กก.) ต้นทุน(บาท) 

สูตรที่ 1 ยิปซัมจำกเปลือกหอย 
เปลือกหอยชนิดตา่ง ๆ บด 50  200 (<4.00 บาท/กก.) 
S-24         30 150 (5.00 บาท/กก.) 

รวม 80 กก. 350 (4.38 บาท/กก.) 
สูตรที่ 2 ยิปซัม-ดีเกลือ จำกโดโลไมต ์
โดโลไมต ์ 50  100 (<1.00 บาท/กก.) 
S-24         15 75 (5.00 บาท/กก.) 

รวม 65 กก. 175 (<2.69 บาท/กก.) 
สูตรที่ 3 ยิปซัม-แคลเซียมฟอสเฟต จำกเปลือกหอย 
เปลือกหอยชนิดตา่ง ๆ บด 50  200 (<4.00 บาท/กก.) 
SP-21         30 210 (7.00 บาท/กก.) 

รวม 80 กก. 410 (<5.13 บาท/กก.) 
สูตรที่ 4 ยิปซัม-ดีเกลือ-แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสเฟตจำกโดโลไมต ์
โดโลไมต ์ 50  100 (<1.00 บาท/กก.) 
SP-21         15 105 (7.00 บาท/กก.) 

รวม 65 กก. 205 (<3.15 บาท/กก.) 
สูตรที่ 5 ยิปซัม-แคลเซียมฟอสเฟตไนเตรทจำกเปลือกหอย 
เปลือกหอยชนิดตา่ง ๆ บด 50  250 (<4.00 บาท/กก.) 
SPN-214         30 300 (10.00 บาท/กก.) 

รวม 80 กก. 650 (8.50 บาท/กก.) 
สูตรที่ 6 ยิปซัม-ดีเกลือ-แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสเฟตไนเตรทจำกโดโลไมต์ 
โดโลไมต ์ 50  100 (<1.00 บาท/กก.) 
SPN-214         15 150 (10.00 บาท/กก.) 

รวม 65 กก. 250 (3.85 บาท/กก.) 
หมำยเหตุ   สารตั้งต้น S-24 SP-21  SPN-214 และ SPAN-2146 เป็นช่ือทางการค้า หาซื้อได้ที่
ศูนย์การเรียนรู้ก าจัดขยะและน้ าเสียชุมชน คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง) ส่วนเปลือกหอยบดและโดโลไมต์หาซื้อได้
ทั่วไป  
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ตำรำงที่  1 สูตรวัตถุดิบ อุปกรณ์และต้นทุนการผลิตในการผลิต สารปรับปรุงดินสูตรต่างๆ (ต่อ) 
วัตถุดิบ ปริมาณ (กก.) ต้นทุน(บาท) 

สูตรที ่7 ยิปซัม-แคลเซียมฟอสเฟตไนเตรทอะซิเตท จำกเปลือกหอย 
เปลือกหอยชนิดตา่ง ๆ บด 50  250 (<4.00 บาท/กก.) 
SPAN-2146         30 450 (15.00 บาท/กก.) 

รวม 80 kg 700 (8.75 บาท/กก.) 
สูตรที่ 8 ยิปซัม-ดีเกลือ-แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสเฟตไนเตรทอะซิเตทจำก
โดโลไมต์ 
เปลือกหอยชนิดตา่ง ๆ บด 50  100 (<1.00 บาท/กก.) 
SPAN-2146         20 300 (15.00 บาท/กก.) 

รวม 70 กก. 400 (<5.72 บาท/กก.) 
อุปกรณ์ส ำหรับผลิตสำรปรับปรุงดินสูตรต่ำงๆ  
กระบะผสมปูน 200  ลิตร 1  อัน 700 
จอบผสมปูน 1  อัน 20 

รวม 2 อัน 720 
หมำยเหตุ   สารตั้งต้น S-24 SP-21  SPN-214 และ SPAN-2146 เป็นช่ือทางการค้า หาซื้อได้ที่
ศูนย์การเรียนรู้ก าจัดขยะและน้ าเสียชุมชน คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง) ส่วนเปลือกหอยบดและโดโลไมต์หาซื้อได้
ทั่วไป  
 

ประโยชน์  คือ เป็นสารที่มีประจุลบ (เหมือนกับดิน) จึงช่วยผลักดัน ท าให้ดินร่วนซุย 
ช่วยปรับค่า pH ของดินให้กลางมากขึ้น ปรับสภาพดินเค็ม รักษาอาการพิษของโลหะบางชนิด 
เพิ่มเติมธาตุอาหารที่พืชต้องการ ช่วยเพิ่มการ ขยายตัวของเช้ือจุลินทรีย์ที่อยู่ในปุ๋ยอินทรีย์แท้ 
100% ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ ช่วยเพิ่มรากให้กับ
พืชได้มากกว่า 2 เท่า ทาให้ใบตั้ง ใบเขียว และมีขนมากขึ้น ป้องกันแมลงรบกวน ช่วยลดต้นทุน
ในการใช้ยาฆ่าแมลง ใชแช่กิ่งพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์ ใช้ในการตอนกิ่ง ปักชากิ่ง เพื่อเร่งราก เร่งการ
งอก ทาให้ทาบกิ่งติดเร็วขึ้น ช่วยทาให้พืชมีขี้ผึ้ง สารระบบป้องกันตัวเอง ป้องกันเช้ือโรคต่าง ๆ 
ช่วยให้แผลของต้นไม้แห้งแบ่งเซลล์ ขยายเซลล์ ได้อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันหน้ายางพารา สร้าง
เซลล์แผลหน้ายางให้คืนสภาพ และเพิ่มการไหลของน้ า ยางพารา ช่วยกระตุ้นตาดอก ติดดอก 
ขัว้เหนี่ยว ติดผล สร้างเซลล์ ผิวผลไม้ให้แข็งแรง 
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อัตรำท่ีแนะน ำกำรใช้  
1. ช่วงเตรียมดินก่อนปลูก หว่านโปรยลงดินในอัตรา 50-1,000 kg ต่อ ไร ่ 
2. หลังจากข้าวปลูกข้าว ที่ต้องการการเจริญเติบโต  ใช้รวมกับปุ๋ยอืน่ ๆ ผสมสาร

ปรับปรุงดิน  50 กก. กับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์  20  กก.  น าไปหว่าน ช่วยลดต้นทุนปุ๋ย 
3. ช่วงข้าวก าลังจะแตกกอ ออกรวง  ผสมสารปรับปรุงดิน  50 กก. กับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย

อินทรีย์  20  กก.  น าไปหว่าน ช่วยลดต้นทุนปุ๋ย 
 

 
รูป ฉลากและประโยชน์ของสารปรับปรุงดิน สตูร  2 
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ตัวอยำ่ง ผลกำรทดสอบใช้เชลล์ ฟอส โกร ทั้ง 3 สูตร 
 

 
รูปแสดง การเตรียมดิน และผลจากการใช้สารปรับปรุงดิน เพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิได้ 20-50% 
 

 
รูปแสดงต้นผลผลิตมันส าปะหลังหลังจากใช้สารปรับปรุงดิน ได้ผลผลิตเพิ่มเป็น  7.5 ตัน/ไร่  
 

 
รูปแสดงอ้อย ณ  นครราชสมีา  ได้ผลผลิต  27  ตัน/ไร่  (ก าลังทดลองใช้ต่อในอ้อยต่อที่ 3) 
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รูปข้าวโพดหวาน ที่ดูแลรักษาด้วยสารปรับปรุงดิน เพิม่ผลผลิตได้ 20-60 % 

 
รูปผลไมผ้ล ฝรั่ง ชมพู่ มะม่วง และ มะเขือ ออกดอก ติดผลดก เพิ่มผลผลติไดร้้อยละ 30% 


