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บทคัดยอ 

 ยิปซัม เปนสายแรชนิดหน่ึงที่พบไดในธรรมชาติและจากการสังเคราะห โครงสรางหลักประกอบดวย  

แคลเซียมไอออน (Ca2+) ซัลเฟตไอออน (SO
4
2-) และโมเลกุลของน้ำ (H

2
O) มีสูตรทางเคมี คือ CaSO

4
.2H

2
O  

จากโครงสรางดังกลาวจึงมีการนำไปใชประโยชนดานการเกษตร กลาวคือ เปนสารปรับสภาพดินกรดและดินเค็ม  

โดยแคลเซียมไอออนจะเขาไปอยูแทนที่อะลูมิเนียมไอออน (Al3+) ในดินกรด และโซเดียมไอออน (Na+) ในดินเค็ม  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนการชวยลดระดับความเปนกรดและความเค็มในดิน ลดภาวะแนนทึบของดิน ทำให 

ดินมีความรวนซุย เหมาะสมกับการใชประโยชนทางการเกษตรมากขึ้น นอกจากนี้ ท้ังแคลเซียมและกำมะถันจาก 

ยิปซัมยังเปนธาตุอาหารเสริมที่สำคัญของพืชอีกดวย ถามีการนำยิปซัมมาใชในการปรับปรุงคุณภาพดิน จะชวยลด 

ปญหาความเส่ือมโทรมของดินใหเหมาะสมกับการเพาะปลูก ชวยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเปนการอนุรักษ 

ดิน สามารถบรรเทาปญหาพื้นที่ทำกิน อีกทั้งจะทำใหเกิดความยั่งยืนตอการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

Abstract 

 Gypsum is a substance derived from nature and some synthesis. Its structure 

consists of calcium ion (Ca2+), sulphate ion (SO
4
2-) and molecules of H

2
O. Its formula is  

CaSO
4
.2H

2
O. From this structure, gypsum is used in agriculture as soil conditioners,  

especially acid soil and saline soil. The calcium ion will replace aluminium ion (Al3+) in  

acid soil and sodium ion (Na+) in saline soil. It is effective to reduce acidity, salinity,  

compaction in soil and increase friable condition which is suitable for agriculture.  

Moreover, calcium and sulphur are the secondary nutrients for plants. Therefore, the  

application of gypsum as soil conditioners will reduce soil deterioration, increase  

agricultural profits, conserve of soil, relieve problem of agricultural areas and maintain our  

agricultural sustainability. 
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1. บทนำ 

 ในยุคเศรษฐกิจปจจุบัน ราคาสินคาอุปโภค  

บริโภค มีราคาสูง จึงทำใหตองมีความใสใจในดาน 

การผลิตทางเกษตรกรรมมากข้ึน เพราะประเทศ 

ไทยอยูคูกับการเกษตรมาชานาน ดินเปนปจจัย 

สำคัญในการเกษตร เพราะเปนตนกำเนิดของ 

การเกษตรกรรม เปนแหลงผลิตอาหาร ในดินมี 

อินทรียวัตถุและธาตุอาหารรวมท้ังน้ำที่จำเปนตอ 

การเจริญเติบโตของพืช จากที่กลาวมาจะพบวา 

ดินมีบทบาทสำคัญในการเกษตรและการดำรง 

ชีวิตของส่ิงมีชีวิตตาง ๆ แตเกษตรกรมักขาด

ความรูความเขาใจในการเกษตร โดยการปลูกพืช

ใดพืชหนึ่งซ้ำซากติดตอกันเปนระยะเวลานานโดย

ไมมีการปรับปรุงบำรุงดิน จึงเปนสาเหตุสำคัญ

ทำใหความอุดมสมบูรณของหนาดินลดลงอยาง

รวดเร็ว การหักลางถางปา และเผาปา เพ่ือมา

ทำการเกษตร ทำใหดินขาดสิ่งปกคลุม การสะสม

ของอินทรียวัตถุมีนอย อุณหภูมิของหนาดินสูงขึ้น 

การสลายตัวของวัสดุอินทรียตาง ๆ เปนไปอยาง 

รวดเร็ว เม่ือกระทบกับความแรงของฝนก็ทำให 

หนาดินอัดตัวเปนแผนและมีลักษณะแข็ง สงผล 

ใหการไหลซึมของน้ำลงสูดินช้ันลางเปนไปโดยยาก  

จึงทำใหการไหลบาชะลางและสูญเสียหนาดิน นำ 

มาซึ่งปญหาดินเส่ือมโทรม เกษตรกรไดแกปญหา 

โดยการใชปุยเคมีและสารเคมีตาง ๆ ที่มีราคาแพง 

ใสลงในดินเพียงเพื่อตองการเพ่ิมผลผลิตทางการ 

เกษตร แตปุยเคมีและสารเคมีเหลานี้กลับทำใหดิน 

มีสมบัติและโครงสรางของดินเสื่อมลงในระยะยาว  

เกิดปญหาดินเสื่อมโทรม จากภาวะดินเค็ม และ 

ดินกรด ซึ่งเปนอันตรายตอพืช ไมสามารถปลูกพืช 

ได ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ทำใหสิ้นเปลือง 

เงินและเวลาในการปรับปรุง อีกทั้งกระทบตอชีวิต 

ความเปนอยูและเศรษฐกิจของประเทศ การ 

ปรับปรุงคุณภาพดินใหมีคุณภาพดี เปนการสราง 

พื้นฐานความยั่งยืนทางการเกษตรอยางตอเนื่อง  

สิ่งที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงคุณภาพดินมีหลาย 

อยาง ยิปซัมเปนทางเลือกหนึ่งในการแกไขดิน 

เสื่อมโทรมและปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือสราง 

ความยั่งยืนทางการเกษตร 

1.1 ยิปซัม คืออะไร  

 ยิปซัม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) หมายถึง 

แรหรือสาร ท่ีมีแคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรต 

(CaSO
4
.2H

2
O) ไมนอยกวา 70% (สำนักงาน 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2528) ยิปซัม 

จำแนกเปน 2 กลุมใหญ คือ ยิปซัมธรรมชาติ  

(natural gypsum) และยิปซัมสังเคราะห  

(synthetic gypsum) กลาวคือ  

 1.1.1 ยิปซัมธรรมชาติ (natural gypsum)  

บางครั้งเรียกวา แรเกลือจืดหรือแกวแกลบ หรือ 

หินแกว เปนแรที่พบเปนแหลงใหญ มีอยูทั่วโลก 

เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส เม็กซิโก  

ไทย เปนตน แหลงยิปซัมธรรมชาติในประเทศไทย 

พบที่จังหวัด พิจิตร นครสรรค สุราษฎรธานี  

กระบี่ กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช (กรมทรัพยา- 

กรธรณี, 2541) ยิปซัมธรรมชาติมีสมบัติทาง 

กายภาพ ดังแสดงในตารางที่ 1 และ รูปที่ 1 
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 1.1.2 ยิปซัมสังเคราะห (synthetic 

gypsum) เกิดจากกระบวนการตาง ๆ ใน

อุตสาหกรรม มีทั้งที่เปนผลิตภัณฑพลอยไดจาก

กระบวนการผลิต และของเสียตาง ๆ ไดแก 

  1) ฟอสโฟยิปซัม (phosphogypsum) 

เปนยิปซัมที่เปนผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการ 

ผลิตกรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) เกิดจาก 

การทำปฏิกิริยาระหวางแรหินฟอสเฟตกับกรด 

ซัลฟวริก เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ดังตอไปนี้  

  2) ฟลูออโรยิปซัม (fluorogypsum) 

เปนผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการผลิตกรด 

ไฮโดรฟลูออริกหรือกรดกัดแกว (HF) จากแร 

ฟลูออสปาร ( f luorspar) สามารถนำไปใช 

ประโยชนเปนวัสดุในการสรางถนน  

  3) ยิปซัมจากกระบวนการกำจัด 

หรือทำ ใหกรดซัลฟวริกที่เปนของเสียที่ใชแลว

จากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 

เพ่ือใหเปนกลางกอนที่จะนำไปทิ้ง แตสวนมากของ

เสียจากกระบวนการนี้ไมสามารถนำไปใชประโยชน 

ไดเพราะมีปริมาณไมมากนักและมักมีสิ่งเจือปน

สะสมอยูเปนจำนวนมากรวมดวย 

สมบัติทางกายภาพและ แคลเซียมซัลเฟต 

องคประกอบ ไดไฮเดรต 

มวลโมเลกุล 172.17 

อุณหภูมิของการแปรสภาพ (ºoC) 128 

จุดหลอมเหลว (oºC) 1,450 

ความถวงจำเพาะ 2.32 

ความแข็ง (Mohs’ scale) 1.5-2.0 

ตาราที่ 1 สมบัติทางกายภาพและองคประกอบของ 

 ยิปซัมธรรมชาติ 

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี (2541) 

รูปที่ 1 ลักษณะของยิปซัมธรรมชาติ  

 (Mineral Information Institute, 2010) 

Ca
10
F

2
(PO

4
)
6
 + 10H

2
SO

4
 + 20H

2
O 

หินฟอสเฟต   กรดซัลฟวริก 

 

10CaSO
4
.2H

2
O + 6H

3
PO

4
 + 2HF 

ฟอสโฟยิปซัม กรดฟอสฟอริก 

 

 ยิปซัมพลอยไดชนิดนี้มีลักษณะเปนผงขนาด 

เทาเม็ดทรายและสามารถนำไปใชประโยชนทาง 

การเกษตรเพ่ือเปนสารปรับปรุงดิน ดังแสดงใน 

รูปที่ 2  

➝
 

 

รูปที่ 2 ลักษณะของยิปซัมสังเคราะห ประเภท 

 ฟอสโฟยิปซัม (นุจรินทร, 2545) 
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รูปที่ 3 โครงสรางทางเคมีของยิปซัม (CaSO
4
.2H

2
O ) (Grines, 1997) 

  4) ไททาโนยิปซัม (titanogypsum) 

เปนผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการผลิต 

ไททาเนียมไดออกไซด (titanium dioxide) จาก

ปฏิกิริยาระหวางแรไททาเนียมกับกรดซัลฟวริก- 

ยิปซัมพลอยไดชนิดนี้มีปริมาณไมมากนัก จึงไม

นิยมนำมาใชประโยชน และมีขอจำกัดของการ 

นำไปใชประโยชน กลาวคือ มีสารประกอบของ

เหล็กเจือปนอยูสูง และขนาดของอนุภาคใหญ  

2. โครงสรางทางเคมีของยิปซัม 

 สูตรทางเคมีของยิปซัม คือ CaSO
4
.2H

2
O

ประกอบดวยแคลเซียมไอออน (Ca2+) ซัลเฟต 

ไอออน (SO
4
2-) และโมเลกุลของน้ำ (H

2
O) จึงมี 

ลักษณะของการเกิดโครงสราง ดังนี้ แคลเซียม 

ไอออน 1 ไอออน มีการโคออรดิเนตกับออกซิเจน  

6 อะตอม ซ่ึงเปนออกซิเจนจากซัลเฟตไอออน 4  

อะตอม และอีก 2 อะตอมมาจากน้ำ 2 โมเลกุล  

ดังแสดงในรูปที่ 3  

 สำหรับประโยชนตาง ๆ ของยิปซัมที่จะ 

กลาวถึง ไดแก 

 1. เปนสวนผสมในปูนซีเมนต ชวยควบคุม 

ใหซีเมนตแข็งตัวชาหรือเร็วได ตามลักษณะการใช 

งานในงานกอสรางประเภทตาง ๆ 

 2. ทำยิปซัมบอรด เพื่อใชบุ เพดานหรือ 

ฝาผนังกันความรอนที่อยูในอาคารบานเรือนโดย 

ทั่วไป  

 3. เปนวัตถุดิบในการผลิตปูนปลาสเตอร  

งานปนในทางศิลปกรรม ใชทำเฝอกในการแพทย  

และงานทันตกรรม 

 4. ยิปซัมเกรดสูง ใชเปน filler ในอุตสาห- 

กรรมสีโดยเฉพาะสีน้ำ และในอุตสาหกรรมกระดาษ 

ผาฝาย หรือผาที่ตองการใหมีน้ำหนักและมีผิวเปน 

มันวาว 

 5. ใชทำแปงนวลและชอลกเขียนกระดาน 

 6. ใชเปนสารปรับปรุงดิน เพื่อแกไขปญหา

ดินเสื่อมสภาพ และเปนวัตถุดิบในการผลิตปุย 
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 7. เปนสวนผสมในการผลิตยาฆาแมลง 

 8. ยิปซัมธรรมชาติ นำมาแกะสลัก หรือ 

ทำเครื่องประดับหรือเครื่องตกแตงภายในบาน 

ซึ่งมีสมบัติทางเคมี ดังแสดงในตารางที่ 2 

3. คุณประโยชนของยิปซัมในการปรับปรุง 
 คุณภาพดิน ไดแก 

3.1 การชวยปรับปรุงสภาพดินที่เปนกรด 

 ดินกรดเปนดินที่มีอะลูมิเนียมหรือเหล็ก 

ปะปนอยู เกิดจากธาตุอาหารที่เปนพวกไอออนบวก 

ถูกชะลางออกไปจากดิน อะลูมิเนียมหรือเหล็ก 

จะเขาไปแทนท่ีไอออนบวกเหลานั้น ทำใหดินมี 

อะลูมิเนียมไอออน (Al3+) หรือเหล็กไอออน (Fe3+) 

เกิดเปนภาวะดินกรด เพราะฉะนั้นการใสยิปซัมลง 

ไปในดิน ซึ่งสามารถชวยลดความเปนกรดในดินได  

โดยเกิดปฏิกิริยาในดิน ดังสมการที่ (1) และ (2)  

(นุจรินทร, 2545)  

 

Soil-R + H
2
O          Soil-R (OH) + H+ .…(1) 

Soil-R (OH) + SO
4
2-      Soil-R [(OH)(SO

4
)]+ OH-....(2)  

 เมื่อ R คือ Al และ/หรือ Fe 

 

ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมีของยิปซัมธรรมชาติและยิปซัมสังเคราะห (ประเภทฟอสโฟยิปซัม)  

 สมบัติของยิปซัม  ประเภทยิปซัม 

  ยิปซัมธรรมชาติ ฟอสโฟยิปซัม 

 CaSO
4
.2H

2
O (%) 93.36 95.48 

 pH 676 5.00 

 CaO (%) 33.38 32.98 

 SO
3
 (%) 45.63 45.34 

 Solubility (g/100 g H
2
O) 0.2635 0.2713 

 ขนาดอนุภาคเฉลี่ย (μμm) 337.70 200.30 

 คา CEC (cmol/kg หรือ meq/100g)* 0.2 0.6 

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (2528) และ นุจรินทร (2545) 

  

➝ 

➝ 

 เมื่ออะลูมิเนียมหรือเหล็กเกิดการไฮโดรไลซ  

(hydrolyze) ไดไฮโดรเจนไอออน (H+) ดังสมการ  

(1) ทำใหเกิดภาวะดินกรด หมูซัลเฟตไอออน  

(SO
4
2-) จาก ยิปซัมจะเขาไปทำปฏิกิริยาแลว 

ปลดปลอยหมู OH- ดังสมการ (2) และหมู OH-  

ทำปฏิกิริยากับ H+ กลายเปน H
2
O นอกจากนี้  

Ca2+ จากยิปซัมยังเขาไปแทนที่ Al3+ ในดิน  

ทำให Al3+ จับกับ SO
4
2- เกิดสารประกอบ 

เชิ งซ อนของอะลู มิ เนี ยม ไฮดรอกซีซั ล เฟต  

(AlOHSO
4
) หรืออะลูมิเนียมซัลเฟตแคตไอออน  

(AlSO
4
+ complex ion) ซ่ึงการใชยิปซัมเปนสาร 

ปรับปรุงดินกรด จึงมีสวนทำใหปริมาณ Al ใน 

ดินกรดลดลงประมาณ 77 % (นุจรินทร, 2545) 

อีกทั้งมีผลดีกวาการใสปูนขาวเพียงอยางเดียว 

เนื่องจากการใชปูนขาวชวยลดความเปนกรด

บริเวณผิวดินแตการท่ีตองคลุกเคลากับดินทำให 

ไมเหมาะที่จะลดความเปนกรดของดินชั้นลางได 

(สำเนา, 2553) นอกจากน้ี การใชยิปซัมยัง
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สามารถสงผลตอการกระจายของรากพืชลงสูดิน

ชั้นลาง การใชยิปซัมรวมกับปูนขาว จะสามารถ

ทำใหแคลเซียมแทรกซึมลงสูดินชั้นลางไดดียิ่งขึ้น

ตามลำดับ  

3.2 การชวยปรับปรุงสภาพดินเค็ม 

 ดินเค็ม เปนดินที่มีปริมาณเกลือโซเดียม 

ปะปนอยูภายในเนื้อดิน ดินเค็มแยกเปนมี 3  

ประเภท ไดแก ดินเกลือ (saline soil) ซึ่งเปนดิน 

ที่มีโซเดียมที่แลกเปล่ียนไดในปริมาณที่ไมมาก ดิน 

โซดิก (sodic soil) เปนดินที่มีโซเดียมที่ยึดเกาะ 

บนพ้ืนผิวและสามารถแลกเปล่ียนไดในปริมาณ 

มากจนเปนอันตรายตอพืช และดินเกลือโซดิก  

(saline-sodic soil) เปนดินที่มีสมบัติของดินเกลือ  

และดินโซดิกรวมอยูดวยกันซ่ึงไมสามารถแกไข 

โดยการชะดวยน้ำ ถามีโซเดียมไอออนเกาะยึดบน 

อนุภาคผิวดินมาก จึงมีผลทำใหโครงสรางของดิน 

เกิดการแนนทึบซึ่งเปนปญหาตอการงอกของ 

เมล็ด ถ่ัวลิสง (ปยะ และคณะ, 2541) ทั้ งนี้ 

เนื่องจากพืชไมสามารถดูดน้ำเขาสูระบบรากได 

สะดวก ดินที่มีคาเปอรเซ็นตโซเดียมที่แลกเปลี่ยน 

ไดสูงจะเปนอันตรายตอพืช การใสยิปซัมจึงชวย 

ลดปริมาณโซเดียมในดิน เนื่องจากแคลเซียม 

ไอออนจากยิปซัมจะเขาไปแทนที่โซเดียมไอออนใน 

ดินเค็ม และโซเดียมไอออนนั้นจะทำปฏิกิริยากับ 

หมูซัลเฟตไอออนไดสารประกอบโซเดียมซัลเฟต  

(Na
2
SO

4
) ซึ่งละลายน้ำและชะลางใหออกจากดิน 

ไดงาย โดยเกิดปฏิกิริยาในดิน ดังสมการตอไปนี้ 

(สำเนา, 2553) 

2Na-Clay + CaSO
4 

 

Ca-Clay + Na
2
SO

4 

3.3 การชวยปรับปรุงสภาพดินแนนทึบหรือการ 
 อัดตัวของดิน  

 ความแนนทึบหรือความอัดตัวของดิน (soil  

compaction) เกิดจากปจจัยตาง ๆ เชน  

โครงสราง เนื้อดิน ปฏิกิริยา องคประกอบทาง 

เคมี สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และการกระทำ 

ของมนุษย ความแนนทึบหรือการอัดตัวของดินจึง 

สงผลกระทบตอผลผลิตพืชหลายประการ เชน 

สงผลตอการงอกของเมล็ดพืช การเจริญเติบโต 

และกิจกรรมของระบบราก การใชประโยชนจาก 

น้ำ อากาศ และธาตุอาหารพืชในดิน ปญหาการ 

เกิดโรคโคนเนาในพืชบางชนิด เปนตน เนื่องจาก 

ดินมีสภาพการระบายอากาศและน้ำไมดีพอ สาร 

ยิปซัมสามารถปรับปรุงสภาพดินแนนทึบของ 

ชั้นดินใตผิวดินได อีกทั้งยังชวยปรับสภาพเนื้อดิน 

ในดินเหนียว ใหมีความรวนซุยมากขึ้น (นุจรินทร,  

2545) เพราะวาการเคลื่อนที่ของยิปซัมที่ละลาย 

ในน้ำสามารถแทรกซึมลงไปในดินลางไดลึกกวา 

ดินที่ไมไดใสยิปซัม ทำใหดินมีความโปรงพรุนมาก 

ขึ้น สงผลใหน้ำและอากาศสามารถแทรกซึมเขาไป 

ในดินไดเปนอยางดี 

3.4 การเปนแหลงของธาตุอาหารพืช 

 ยิปซัมเปนแหลงธาตุอาหารแคลเซียม (Ca)  

และกำมะถัน (S) ซึ่งจัดเปนธาตุอาหารรองสำหรับ 

พืช (สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร 

แหงชาติ, 2553) และมีความจำเปนสำหรับพืช 

หลายประเภท เชน ถั่วลิสง ขาว ขาวโพด แตงโม  

มันฝรั่ง เปนตน โดยเฉพาะถั่วลิสงเม็ดโตมีความ 

ตองการธาตุ Ca ในการสรางฝกและเมล็ด (ดุสิต,  

2544) กำมะถันมีความจำเปนตอการเจริญเติบโต 

ของขาวสาลี (Mullins and Mitchell, 1990)  

การใสยิปซัมจำนวน 30 กรัมตอกระถาง (กระถาง 

➝
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มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 30 เซนติเมตร  

ใชดินหนัก 5 กิโลกรัมตอกระถาง ใชปุยสูตร  

15-15-15 เปนปุยรองพื้น) ทำใหมีปริมาณ Ca  

เพิ่มขึ้น 29% และปริมาณ S เพิ่มขึ้น 99%  

(นุจรินทร, 2545) นอกจากนี้ แคลเซียมเปนธาตุ 

ที่พืชตองการ เพื่อชวยสงเสริมการดูดธาตุอาหาร 

ของรากและการแตกก่ิงกาน หนอ อาการของ 

การขาดแคลเซียมในพืช คือ สีผลไมไมสม่ำเสมอ  

ปลายใบไหม ลำตนไมแข็งแรง ซึ่งชาวสวนสวนใหญ 

มักจะใสโดโลไมตหรือปูนขาวเพื่อเพิ่มความเปน

ดาง แตเนื่องจากแคลเซียมในปูนขาวละลายน้ำได 

นอยกวายิปซัมทำใหปริมาณ Ca2+ ท่ีเปนประโยชน 

มีนอยกวายิปซัม (Sumner, 1990) ในขณะที่

ยิปซัมสามารถละลายในความชื้นที่มีอยูในดินได

ทันที ชวยใหรากพืชดูดแคลเซียมไอออนและ

ซัลเฟตไอออนไดดี รวมถึงสามารถแทรกซึมหยั่งลึก 

ไปยังรากใตดินได สวนกำมะถันเปนแหลงธาตุ

อาหารที่พืชตองการ ชวยในการสังเคราะหโปรตีน  

กำมะถัน การขาดกำมะถันอาจพบนอยกวาการ 

ขาดแคลเซียม กำมะถันโดยทั่วไปตองอาศัย 

แบคทีเรียในดินในการทำปฏิกิริยาใหเปนกรด 

ซัลฟวริก (H
2
SO

4
) แตกำมะถันที่พบในยิปซัมอยู 

ในรูปซัลเฟตที่รากพืชสามารถดูดไดทันที อาการที่ 

เกิดจากการขาดกำมะถัน ไดแก ใบเหลืองหรือ 

เขียวออน ๆ พืชตนเล็กหรือแคระแกรน อัตราการ 

เจริญเติบโตชา  

3.5 การใชประโยชนเปนปุย 

 ยิปซัมสามารถใชประโยชนเปนปุย โดยมี 

กำมะถันเปนองคประกอบอยูประมาณ 13-15%  

แคลเซียมมากกวา 20% แคลเซียมซัลเฟตได- 

ไฮเดรตมากกวา 70% และขนาดอนุภาค 10-100  

เมช ซึ่งสามารถนำไปใชปลูก ขาวสาลี ถั่วลิสง 

มัสตาด ขาวโพด ถั่วเขียว และขาวฟางได  

(Tandon, 1999)  

 ดินที่มีลักษณะแหงแตก เม็ดดินแตกกระจาย 

เมื่อเปยก มีน้ำทวมขังอยูบนดิน มีคาความเปน 

กรดดางของดินต่ำกวา 5 หรือสูงกวา 8 ควรมี 

การใสยิปซัมเพื่ อปรับสภาพดิน ยิปซัมที่ ใช 

ประโยชนควรมีอนุภาคขนาดเล็ก ถามีขนาดเล็ก 

มากจะละลายน้ำงายกวาขนาดใหญ ในการปรับปรุง 

และแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของดินจึงมี 

อัตราสวนในการใสยิปซัม ซึ่งข้ึนอยูกับสภาพของ 

ดิน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 อัตราสวนในการใสยิปซัมปรับปรุงและแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของดิน 

 สภาพของดิน อัตราสวนการใสยิปซัม วิธีการใสยิปซัม 

 ดินเค็ม 200 กก./ไร ขึ้นไป หวานบนผิวดินและคลุกเคลาเขากับดิน 

   ไถพรวนขณะเตรียมดิน 

 ดินมีลักษณะเปนแผนแข็งที่ผิวดิน 150-300 กก./ไร/ป ฉีดพนทางน้ำหยดใหน้ำทวมขัง หรือฉีด 

   เปนฝอย 

 ดินเสื่อมโทรม 200-400 กก.ไร/ป หวานบนผิวดินและคลุกเคลาเขากับดิน 

   ขณะเตรียมดิน 

 ดินที่ตองการปริมาณธาตุอาหารพืช 100-200 กก./ไร/ป หวานบนผิวดินและคลุกเคลาเขากับดิน 

 ประเภทแคลเซียม และกำมะถัน  ขณะเตรียมดิน 

ที่มา : สำเนา (2553) 
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4. สรุป 

 การใชยิปซัมเปนสารปรับปรุงดิน ทำใหมี 

คุณสมบัติ เหมาะสมกับการ เพาะปลู กหรื อ 

การเกษตร พืชสามารถเจริญเติบโตไดดี เปนการ 

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ถามีการนำยิปซัมมา 

ใชในการปรับปรุงดิน จะชวยแกไขปญหาความ 

เสื่อมโทรมของดินและเปนการอนุรักษดิน สามารถ 

บรรเทาปญหา พื้นที่ทำกิน น้ำอุปโภคบริโภค และ 

เศรษฐกิจของประเทศได อีกทั้งจะทำใหเกิดความ 

ยั่งยืนตอการพัฒนาการเกษตรของประเทศได 

ตอไปในโอกาสขางหนา  
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