การใช้ ยิปซัม แก้ไขภัยดินเค็ม
ดินเค็ม เป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเพาะปลูก เนื่องจากมี ปริมาณเกลือที่ละลายได้อยู่ในดินมาก
เกินไปจนส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ดินเค็มที่มีปริมาณโซเดียมมากเกินไป ได้แก่ ดินโซดิก และดินเค็มโซดิก จะทาให้สมบัติ
ทางกายภาพของดินเสีย อนุภาคดินไม่เกาะตัว เกิดการฟุ้งกระจายได้ง่าย ดินแน่นทึบ น้าซึมผ่านได้ยาก ทาให้เกิดปัญหาต่อการระบายน้า
และการชะล้างเกลือออกจากดิน โดยการระบายน้าจะทาได้ง่ายในครั้งแรก เพราะดินยังเกาะตัวดี มีเกลือที่ละลายได้อยู่มาก แต่เมื่อทาการ
ชะล้างเกลือไปได้ 2- 3 ครั้ง เกลือที่ละลายน้าได้ง่าย (เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม) ในดินจะลดลง แต่ยังคงเหลือปริมาณเกลือโซเดียมสูง ทา
ให้การชะล้างเกลือด้วยการระบายน้าเป็นไปได้ยากขึ้น

การแก้ไ ขปัญหา ดิ นประเภทนี้จึ ง
จาเป็นต้องใส่สารปรับปรุงดิน เพื่อให้เข้าไปแทนที่
โซเดี ย มที่ ดิ นดู ด ยึด ไว้ ท าให้ เม็ ด ดิน เกาะตัว กั น
มากขึ้น และเพิ่มความสามารถในการระบายน้า
และถ่ายเทอากาศ โดยสารปรับปรุงดินที่นิยมใช้
ได้แก่ ยิปซัม

ดินเค็ม

ดินโซดิก

ดินเค็มโซดิก

โซเดียม* ต่่า

โซเดียม* สูง

โซเดียม* สูง
โซเดียม* = โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้

ยิปซัม สามารถพบได้ตามธรรมชาติจากการตกตะกอนเป็นชั้นของยิปซัม ในพื้นที่ทะเลเก่าที่เ ป็นแอ่งใหญ่ และได้จากการ
สังเคราะห์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง โครงสร้างหลักประกอบด้วย แคลเซียม
ซัล เฟต และโมเลกุ ล ของน้า ซึ่ งสามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตรได้ เช่ น น ามาปรั บ สภาพดิ นเค็ ม ลด ความแน่ น ทึ บ และ
การชะล้างพังทลายของดิน ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช รวมถึงเป็นธาตุอาหารที่สาคัญ ทาให้ดินเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ทาง
การเกษตรมากขึ้น ยิปซัมที่นามาใช้ปรับปรุงดินทางการเกษตรควรมีค่าความเป็นพิษของโลหะหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตรตามระเบียบของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยิปซัมจากธรรมชาติ

ยิปซัมจากโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โทร 02 - 5614513

ข้อดีของยิปซัมในการปรับปรุงดิน
ยิปซัมสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของดินและปรับปรุงสภาพ
ดินให้ดีขึ้นเพื่อการทาเกษตรกรรมได้ ดังนี้
1. ลดปัญหาความเค็มของดิน โดยแคลเซียมจากยิปซัมจะเข้าไปแทนที่โซเดียมใน
ดินเค็ม ทาให้โซเดียมถูกชะล้างออกจากดินได้โดยง่าย ส่งผลให้ระดับความเค็ม
ของดินลดลง
การใส่ยิปซัมปรับปรุงดิน
2. ลดปัญหาการแน่นทึบหรือการจับตัวเป็นก้อนของดิน หรือการเกิดแผ่นแข็ง
ของดิน โดยยิปซัมสามารถละลายน้าและแทรกซึมลงสู่ดินชั้นล่างได้ง่าย ทาให้
ดิน มี ค วามโปร่ ง ร่ ว นซุ ย น้ าและอากาศแทรกซึ ม ลงไปในดิ น ได้ ดี ส่ งผลให้
ความสามารถในการระบายน้าและอากาศดีขึ้น
3. ลดการกร่อนหรือการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จากการไหลบ่าของน้าหน้า
ดิน เนื่องจากโครงสร้างดินที่ดขี ึ้น เม็ดดินมีเสถียรภาพมากขึ้น ทาให้ความสามารถ
ในการแทรกซึมน้าจากผิวดินลงสู่ดินชั้นล่างมากขึ้น ช่วยลดปัญหาการเกิดการไหล
บ่าของน้าและการกร่อนดินได้
การไถพรวนดิน
4. ลดอัตราการสูญเสียธาตุอาหารพืช ได้แก่ ฟอสฟอรัสที่ละลายได้ ฟอสฟอรัส
ทั้งหมด แอมโมเนียมไนโตรเจนที่ละลายได้ และไนโตรเจนทั้งหมด
5. เป็นธาตุอาหารรองที่ส่าคัญ ได้แก่ แคลเซียม ช่วยในการแบ่งเซลล์และใช้ในกระบวนการภายในเซลล์ เสริมสร้างการเจริญเติบโต
ตั้งแต่ระดับรากพืชในการดูดธาตุอาหารไปจนถึงการแตกกิ่งก้าน และหน่อ สาหรับ ก่ามะถัน เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน คือ
ซีสทีน ซีสเทอีน และเมไทโอนีน ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน และสร้างคลอโรฟิลล์ที่ใช้สังเคราะห์แสง หากขาดกามะถันจะทาให้
ใบมีสีเหลืองซีด

ตัวอย่างการใช้ยิปซัม

ข้าว
การปลู กข้ าวนาปรั ง ใช้ กล้ าข้ าว
อายุ 20-25 วัน ปักดาข้าวจานวน 2
ต้นต่อกอ ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์
ดินร่วมกับยิปซัม อัตรา 50 กิโลกรัม
ต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง เมื่ออายุ 20 และ
60 วั น ให้ ผลผลิ ตข้ าวเพิ่ มขึ้ น 670
กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ผลผลิ ต ข้ า วสู งสุ ด
1,170 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ก าไรสุ ท ธิ
8,875 บาทต่อไร่

มันส่าปะหลัง
การใส่ ยิ ปซั มอั ตรา 200
กิโลกรัมต่อไร่ ปรับปรุงดินเค็ม
โซดิ กที่ ดอนเ พื่ อ ปลู กมั น
สาปะหลัง ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15
อั ตรา 50 กิ โลกรั มต่ อไร่ เมื่ อ
อายุ 2 และ 4 เดือน ให้ผลผลิต
หั ว มั น ส าปะหลั ง สดเพิ่ ม ขึ้ น
500 กิ โลกรั มต่ อไร่ ในปี ที่ 2
ของการปลูก

การใช้ ยิปซัมเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่ วยบรรเทาปัญ หาดินเค็มที่ส่งผลกระทบต่อพื้ นที่ทางการเกษตรทั้ ง
กายภาพและทางเคมี ช่วยทาให้ดินมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกมากขึ้น พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตทางการ
เกษตรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มสาหรับการทาเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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