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ความหมาย
 ดนิ	เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เองโดยธรรมชำติจำกกำรสลำยตวัผพุงัของอนินทรียสำร	 
ได้แก่	 หินและแร่	 กับอินทรีย์สำร	 ได้แก่	 ซำกพืชซำกสัตว์	 ผสมคลุกเคล้ำกันอย่ำง 
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำยำวนำน	 และเมื่อมีน�้ำและอำกำศมำรวมกันอย่ำงเหมำะสม
จะช่วยค�้ำจุนและเป็นแหล่งอำหำรของพืช

ดิน
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ส่วนประกอบของดิน
	 ดินในแต่ละพื้นที่จะมีส่วนประกอบที่แตกต่ำงกัน	 โดยควำมแตกต่ำงน้ี 
จะมมีำกข้ึนหำกมนษุย์เข้ำไปเกีย่วข้องและใช้ประโยชน์จำกดนิ	ส่วนประกอบของดนิ 
มี	4	ส่วนใหญ่	ๆ	คือ	
 1. อนนิทรยีวตัถุ	เป็นส่วนทีไ่ด้จำกกำรสลำยตวัผพุงัของหนิและแร่	อนัเป็น
แหล่งก�ำเนิดธำตุอำหำรพืชและควบคุมโครงสร้ำงของดิน
 2. อินทรียวัตถุ	 เป็นส่วนที่เน่ำเปื ่อยผุพัง	 หรือเกิดจำกกำรสลำยตัว 
ของเศษพืช	 อันเป็นแหล่งก�ำเนิดธำตุอำหำรพืช	 ให้พลังงำนแก่จุลินทรีย์ดิน	 และ
ควบคุมสมบัติทำงกำยภำพของดิน	และจุลินทรีย์ดิน
 3. อากาศ เป็นส่วนของก๊ำซต่ำง	 ๆ	 ที่อยู่ในช่องว่ำงระหว่ำงก้อนดินหรือ
อนุภำคดิน	
 4. น�้า เป็นส่วนของน�้ำที่พบอยู่ในช่องว่ำงของดินหรืออนุภำคของดิน
	 ดินในอุดมคติที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืช	 ควรมีส่วนประกอบ 
ตำมสัดส่วนโดยปริมำตร	 ดังนี้	 อนินทรียวัตถุหรือแร่ธำตุร้อยละ	 45	 น�้ำหรือ 
สำรละลำยร้อยละ	25	อำกำศร้อยละ	25	และอินทรียวัตถุร้อยละ	5

อนินทรียวัตถุหรือแรธาตุ
น้ำหรือสารละลาย
อากาศ
อินทรียวัตถุ

45%

5%

25%25%
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ลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปของดิน
 1. เนื้อดิน	บ่งบอกถึงควำมหยำบ	ควำมละเอียดของอนุภำคดิน	โดยทั่วไป
เนื้อดินแบ่งออกได้เป็น	3	ชนิด	คือ
  1.1 ดินทราย	 ประกอบด้วยอนุภำคทรำยตั้งแต่ร้อยละ	 85	 ขึ้นไป	 
เป็นดินท่ีมีควำมอดุมสมบรูณ์ต�ำ่	มคีวำมสำมำรถในกำรอุม้น�ำ้ต�ำ่	น�ำ้ซมึผ่ำนได้ง่ำยมำก
  1.2 ดินร่วน	 เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภำคของทรำยและดินเหนียว 
ในปริมำณใกล้เคียงกัน	 เป็นดินที่มีควำมเหมำะสมต่อกำรปลูกพืช	 ไถพรวนได้ง่ำย	 
มีกำรระบำยน�้ำและถ่ำยเทอำกำศดี	มักเป็นดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์สูง
  1.3 ดินเหนียว	 เป็นดินที่มีอนุภำคของดินเหนียว	 ร้อยละ	 40	 ขึ้นไป 
เนื้อละเอียดแน่น	 อุ้มน�้ำได้ดี	 และไม่ยอมให้น�้ำซึมผ่ำนได้ง่ำย	 ไม่เหมำะสมในกำร
เพำะปลูกพืช	
 2. สีดิน เป็นสมบัติของดินข้ึนอยู่กับชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบในดิน	
สภำพแวดล้อม	และระยะเวลำกำรพัฒนำ	มีประโยชน์ในกำรจ�ำแนกชุดของดิน
 3. ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน	หรือ	พีเอช	 (pH)	ของดิน	จะบอกเป็น
ตัวเลขตั้งแต่	0–14	ถ้ำดินมีค่ำพีเอชน้อยกว่ำ	7	แสดงว่ำดินนั้นเป็นดินกรด	ยิ่งมีค่ำ
น้อยกว่ำ	7	มำก	ก็จะเป็นกรดมำก	แต่ถ้ำดินมีพีเอช	มำกกว่ำ	7	จะเป็นดินด่ำง	ยิ่งม ี
ค่ำมำกกว่ำ	 7	 มำก	 ก็จะเป็นด่ำงมำก	 ส�ำหรับดินที่มีพีเอชเท่ำกับ	 7	 พอดีแสดงว่ำ 
ดินเป็นกลำง	 พีเอช	 (pH)	 ของดินที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืชจะมีค่ำ 
อยู่ในช่วง	5.2	ถึง	7.3
	 	 พเีอช	(pH)	ของดิน	มคีวำมส�ำคัญต่อกำรปลกูพชืมำก	เพรำะเป็นตวัควบคมุ
กำรละลำยธำตุอำหำรในดินออกมำอยู่ในสำรละลำยหรือน�้ำในดิน	 ถ้ำดินมีพีเอช 
ไม่เหมำะสม	 ธำตุอำหำรในดินอำจจะละลำยออกมำได้น้อย	 ไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของพืช	 หรือในทำงตรงกันข้ำม	 ธำตุอำหำรบำงชนิดอำจจะละลำยออกมำ
มำกเกินไป	จนเป็นพิษต่อพืชได้	
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ระดับ pH ของดินกับความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืช
Effects of pH on Nutrient Availability

ระดับ pH

ไนโตรเจน (N)

ฟอสฟอรัส (P)

โพแทสเซียม (K)

กำมะถัน (S)

แคลเซียม (Ca)

แมกนีเซียม (Mg)

เหล็ก (Fe)

โมลิบดีนัม (Mo)

แมงกานีส (Mn)

โบรอน (B)

ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn)

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
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ดินที่มีปัญหาและแนวทางการจัดการ
	 ดินมีปัญหำ	 คือ	 ดินซึ่งมีสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำงที่ 
ไม่เหมำะสมหรือเหมำะสมน้อยต่อกำรเจริญเติบโตของพืช
 ประเภทของดินมีปัญหา ได้แก่
 1. ดินเค็ม 	 หมำยถึง	 ดินที ่
มปีรมิำณเกลอืทีล่ะลำยอยูใ่นสำรละลำยดิน 
มำกเกินไป	จนมีผลกระทบต่อกำรเจริญ
เติบโตและผลิตผลของพืช	
  การจดัการแก้ไข	เลอืกปลกู 
พืชทนเค็ม	(เช่น	หน่อไม้ฝรั่ง	มะเขือเทศ	 
กุยช่ำย	 บรอคโคลี่	 คะน้ำ)	 ให้น�้ำระบบ 
น�้ำหยด	 คลุมดินเพ่ือรักษำควำมชื้น	 และเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และวัสดุอินทรีย์	เช่น	ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยพืชสด	แกลบ	ขี้เถ้ำแกลบ	กำกอ้อย	
 2. ดินเปร้ียวจัดหรือดินกรดก�ามะถัน	 หมำยถึง	 ดินที่มีสภำพควำมเป็น 
กรดสงูมำก	ส่งผลกระทบต่อกำรปลกูพชื	โดยพบแร่จำโรไซต์จดุประสเีหลอืงฟำงข้ำว
ในหน้ำตัดดิน	ควำมรุนแรงขึ้นกับควำมลึกที่พบแร่จำโรไซต์

  การจัดการแก้ไข	เช่น	ใส่ปูน	
ใช้น�ำ้ขงัแล้วระบำยออก	ควบคมุระดบัน�ำ้
ใต้ดนิโดยยกร่องสงูเพ่ือปลกูไม้ผล	และยก
ร่องต�่ำเมื่อปลูกผัก	 เพ่ิมเติมอินทรียวัตถุ
ให้แก่ดิน	 และเลือกปลูกพืชที่ทนควำม
เป็นกรดสูง	

 3. ดินตื้น หมำยถึง	 ดินที่พบชั้นลูกรัง	 ชั้นกรวด	 ช้ันเศษหิน	 ช้ันหินพื้น 
ในระดับตื้นกว่ำ	50	เซนติเมตร	ดินมีปริมำณของเนื้อดินน้อย	ส่งผลให้มีกำรเกำะยึด
ตัวของดินไม่ดี	 เกิดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินได้ง่ำย	มีปัญหำในกำรไถพรวน	ดินมี
ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำและควำมสำมำรถในกำรดูดซับน�้ำต�่ำ	
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 4. ดินกรด	 หมำยถึง	 ดินที่มีระดับ	 pH	 ต�่ำกว่ำ	 7	 โดยดินกรดที่มีค่ำ	 pH	 
ของดินต�่ำกว่ำ	5.5	จะมีข้อจ�ำกัดในด้ำนควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำรบำงชนิด	 
เช่น	 แคลเซียม	 แมกนีเซียม	 และธำตุอำหำรบำงชนิดอำจละลำยมำกจนเป็นพิษ 
กับพืช	เช่น	เหล็ก	แมงกำนีส
  การจดัการแก้ไข	เช่น	ใช้ปนูเพิม่อินทรยีวตัถใุห้แก่ดนิ	และเลือกชนดิพชื 
และพันธุ์พืชที่เจริญเติบโตได้ดีในดินกรด	 เช่น	ข้ำว	แตงโม	ข้ำวโพด	ข้ำงฟ่ำง	อ้อย	 
มันส�ำปะหลัง	 ถั่ว	 ยำงพำรำ	 ปำล์มน�้ำมัน	 กำแฟ	 กล้วย	 มะม่วง	 มะม่วงหิมพำนต์	 
ยำสูบ	และสับปะรด	เป็นต้น
 5. ดินด่าง	 เป็นดินที่มีระดับ	 pH	 สูงกว่ำ	 7	 มีเฉพำะบริเวณเขำหินปูน	 
เช่น	จังหวัดสระบุรี	ลพบุรี
  การจัดการแก้ไข	เช่น	ใส่ธำตุก�ำมะถันในขณะที่ดินชื้น	ไถดินให้ลึกเพื่อ 
พลกิดินบนลงข้ำงล่ำง	และใส่ปุย๋พวกทีม่ฤีทธิต์กค้ำงเป็นกรด	เช่น	แอมโมเนยีมซลัเฟต

การจัดการความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
	 หำกผลวิเครำะห์พบว่ำดินเป็นกรด	(พีเอชต�่ำกว่ำ	5)	ควรต้องยกระดับพีเอช
ให้สูงขึ้นใกล้เป็นกลำง	 (พีเอช	 5.6-7.3)	 มิฉะนั้นธำตุอำหำรบำงชนิดจะอยู่ในรูปที ่
ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช	 แต่ส�ำหรับในนำข้ำวถ้ำค่ำพีเอชไม่ต�่ำกว่ำ	 4	 ไม่จ�ำเป็น 
ต้องใช้ปูน	เพรำะสภำพน�้ำขังจะช่วยยกระดับพีเอชให้สูงขึ้น

  การจัดการแก ้ ไข 	 เช ่น	 
กำรเตรยีมดนิปลกูไม้ผล	ควรขดุหลมุปลกู
ให้มีขนำดใหญ่กว่ำปกติ	 น�ำหน้ำดินจำก 
ทีอ่ืน่มำใส่ก้นหลมุ	พร้อมกับกำรใส่ปุย๋หมกั	 
ปุ ๋ยคอก	 ผสมดินรองก้นหลุมช่วยให  ้
ระบบรำกพืชเจริญเติบโตแผ่ขยำยได	้ 
เพิ่มอินทรียวัตถุ	คลุมดินรักษำควำมชื้น
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ปริมาณหินปูนบดละเอียดท่ีแนะน�าให้ใช้ในการแก้ไขความเป็นกรด
ของดินเพื่อยกระดับ pH ให้เท่ากับ 7

ค่า pH เดิม
หินปูนบดละเอียด (กก./ไร่)

ดินทราย
ดินร่วน
ปนทราย

ดินร่วน
ดินเหนียว/
ร่วนเหนียว

5.0 200 300 400 500

4.5 700 800 1,000 1,100

4.0 1,100 1,300 1,800 2,100

3.5 1,600 2,000 2,500 3,000

หมายเหตุ :	ปูนที่ใช้แก้ควำมเป็นกรดมีหลำยชนิด	ถ้ำไม่ใช้หินปูนบดละเอียด 

ให้ใช้ค่าต่อไปนี้ในการค�านวณปริมาณปูนชนิดอื่นที่ต้องการน�ามาใช้แทน
	 1.	 ปูนขำว		 =		ตัวเลขในตำรำง	x	0.74	กก./ไร่
	 2.	 หินปูนเผำ	หรือเปลือกหอยเผำ	 =		ตัวเลขในตำรำง	x	0.56	กก./ไร่
	 3.	 ปูนโดโลไมท์	 =		ตัวเลขในตำรำง	x	0.92	กก./ไร่
	 4.	 ปูนมำร์ล	 =		ตัวเลขในตำรำง	x	1.25	กก./ไร่

การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการตรวจวิเคราะห์
 มีหลักส�าคัญ คือ
	 1.	 ควรเก็บหลงัจำกเกบ็เกีย่วผลผลติแล้ว	หรอืก่อนเตรียมดินปลกูพืชส�ำหรับ
พืชอำยุสั้น
	 2.	 พื้นที่เก็บตัวอย่ำงดินไม่ควรเปียกแฉะหรือมีน�้ำท่วมขัง
	 3.	 ไม่เก็บตัวอย่ำงดินบริเวณที่เคยเป็นคอกสัตว์	หรือบริเวณที่มีปุ๋ยตกค้ำง
	 4.	 อุปกรณ์ที่ใช้เก็บตัวอย่ำงดินต้องสะอำด	ไม่เปื้อนดินอื่น	ปุ๋ย	สำรป้องกัน
ก�ำจัดศัตรูพืช	หรือสำรเคมีอื่น	ๆ	
	 5.	 ต้องบนัทึกรำยละเอยีดเกีย่วกบัตวัอย่ำงดนิของแต่ละตัวอย่ำงให้มำกทีส่ดุ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรให้ค�ำแนะน�ำกำรจัดกำรดินและปุ๋ยให้ถูกต้องที่สุด

การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
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 วิธีเก็บตัวอย่างดิน
	 กำรเก็บตัวอย่ำงดินไม่ควรเก็บขณะที่ดินแฉะหรือมีควำมชื้นมำกเกินไป
	 1.	 ถำงหญ้ำ	กวำดเศษพืช	ออกจำกบริเวณที่จะเก็บ	แต่อย่ำแซะหน้ำดินออก
	 2.	 พื้นที่	ไม่เกิน	25	ไร่	เก็บตัวอย่ำงดินจำก	15-20	จุด	

	 3.	 แต่ละจุดขุดดินเป็นหลุมรูปลิ่ม	หรือรูปคมขวำน	ควำมลึกถึงก้นหลุม	
  �	 ข้ำว	10	เซนติเมตร	
  �	 พืชไร่	15	เซนติเมตร
  �	 ไม้ผล	 ไม้ยืนต้น	 30	 เซนติเมตร	 (พื้นที่	 10	 ไร่	 เก็บจำก	 6-8	 ต้น	 
ในรัศมีทรงพุ่มทั้ง	 4	 ทิศ	 ต้นละ	 4	 จุด)	 แล้วแซะดินด้ำนหน่ึงของหลุมตั้งแต่ผิวดิน 
ถึงก้นหลุม	ให้เป็นแผ่นหนำ	2-3	เซนติเมตร	น�ำมำแบ่งออกเป็น	3	ส่วนเท่ำ	ๆ	กัน	 
ตำมแนวดิ่ง	 ใช้เฉพำะส่วนตรงกลำงเป็นตัวแทนของดิน	 1	 จุด	 น�ำมำคลุกเคล้ำ 
รวมกันในกระป๋องพลำสติก
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	 4.	 เทดินในกระป๋องลงบนผ้ำพลำสติก	 คลุกเคล้ำให้เข้ำกัน	 ถ้ำดินเปียก	 
ตำกในที่ร่มให้แห้ง	ห้ำมตำกแดด
	 5.	 ย่อยดินเป็นก้อนเล็กๆ	กองดินเป็นรูปฝำชี	
	 6.	 แบ่งดินเป็น	 4	 ส่วน	 เก็บดินไว้ส่วนเดียว	 ท�ำซ�้ำจนได้ดิน	 1	 ส่วน 
หนักประมำณ	0.5	กิโลกรัม	
	 7.	 บดดินให้ละเอียด	โดยอำจใช้ขวดแก้วที่สะอำด	แล้วเก็บใส่ถุงเพื่อน�ำไป
ตรวจวิเครำะห์

การตรวจวิเคราะห์ดิน
	 หำกต้องกำรได้ผลวเิครำะห์ดนิอย่ำงละเอียดพร้อมค�ำแนะน�ำกำรจดักำรดนิ 
และกำรใช้ปุย๋	ให้น�ำตวัอย่ำงดนิส่งวเิครำะห์ทีห้่องปฏบิตักิำรของกรมวชิำกำรเกษตร	
หรือ	 กรมพัฒนำที่ดิน	 ทั้งในส่วนกลำง	 และส่วนภูมิภำค	 ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริกำร 
แก่เกษตรกรโดยไม่คดิค่ำใช้จ่ำย	หรอืสถำบันกำรศกึษำ	เช่น	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
ภำควิชำปฐพีวิทยำ	 ซึ่งมีค่ำบริกำรตรวจวิเครำะห์ดิน	 หำกไม่สะดวกส่งวิเครำะห์ 
ห้องปฏิบัตกิำร	สำมำรถใช้ชดุตรวจสอบธำตอุำหำร	เอน็-พี-เค	(N-P-K)	และควำมเป็น 
กรดเป็นด่ำงในดินแบบรวดเร็ว	 (KU	 Soil	 test	 kit)	 ซึ่งเกษตรกรสำมำรถวิเครำะห ์
เองได้และทรำบผลวิเครำะห์เบื้องต้นว่ำมี	 เอ็น-พี-เค	 (N-P-K)	 สูง	 ปำนกลำง	 ต�่ำ	 
อย่ำงไรได้ภำยใน	30	นำที

การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
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 พืชมีควำมต้องกำรธำตอุำหำรต่ำง	ๆ 	เพือ่ใช้ในกำรเจรญิเตบิโต	ซึง่ธำตอุำหำร
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับพืชมีอยู่ด้วยกัน	16	ธำตุ	ได้จำกน�้ำและอำกำศ	3	ธำตุ	คือ	คำร์บอน	
ไฮโดรเจน	 ออกซิเจน	 และได้จำกดิน	 13	 ธำตุ	 โดยแบ่งตำมปริมำณควำมต้องกำร 
ของพืชได้	ดังนี้
 ธาตุอาหารหลัก 3 ธาตุ	 เป็นธำตุที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรเจริญเติบโต 
ของพชื	และพืชต้องกำรในปรมิำณมำกแต่ในดนิมกัจะขำด	คอื	ไนโตรเจน	ฟอสฟอรสั	
โพแทสเซียม	จึงต้องเพิ่มเติมให้ในรูปของปุ๋ย
 ธาตุอาหารรอง 3 ธาต	ุเป็นธำตุที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตของพืช	
และพืชต้องกำรในปริมำณมำกแต่น้อยกว่ำธำตุหลัก	 คือ	 แคลเซียม	 ก�ำมะถัน	 และ
แมกนีเซียม
 ธาตุอาหารเสริม 7 ธาต	ุ เป็นธำตุที่พืชต้องกำรในปริมำณน้อย	 แต่พืชจะ
ขำดธำตุเหล่ำนี้ไม่ได้	คือ	ทองแดง	โบรอน	คลอรีน	เหล็ก	แมงกำนีส	โมลิบดีนัม	และ
สังกะสี	

ธาตุอาหาร
ที่จ�าเป็นส�าหรับพืช
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ธาตุอาหารพืช หน้าที่และความส�าคัญต่อพืช อาการของพืชเมื่อขาด

ธาตุอาหารหลัก

1. ไนโตรเจน เป็นส่วนประกอบของโปรตีน	 ช่วยให ้
พืชมีสีเขียว	เร่งกำรเจริญเติบโตทำงใบ

ใบเหลอืง	ใบมีขนำดเลก็ลง	
ล�ำต้นแคระแกร็นและให้
ผลผลิตต�่ำ

2. ฟอสฟอรัส เร่งกำรเจริญเติบโตและกำรแพร่กระจำย 
ของรำก	ควบคุมกำรออกดอก	ออกผล	
และกำรสร้ำงเมล็ด

ระบบรำกจะไม่เจรญิเตบิโต	 
ใบแก่จะเปลีย่นจำกสีเขียว 
เป็นสีม่วงแล้วกลำยเป็น
สีน�้ำตำลและหลุดร ่วง	
ล�ำต้นแกร็นไม่ผลิดอก
ออกผล

3. โพแทสเซียม ช่วยในกำรสังเครำะห์น�้ำตำล	แป้ง	และ
โปรตีน	 ส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยน�้ำตำล
จำกใบไปสู ่ผล	 ช่วยในกำรออกดอก
และสร้ำงเมล็ด	ท�ำให้ผลเติบโตเร็วและ 
มีคณุภำพด	ีช่วยให้พชืแขง็แรง	ต้ำนทำน
ต่อโรคและแมลงบำงชนิด

พืชจะไม่แข็งแรง	 ล�ำต้น
อ่อนแอ	ผลผลิตไม่เติบโต	
มีคุณภำพต�่ำ	 สีไม่สวย	
รสชำติไม่ดี

ธาตุอาหารรอง

4. แคลเซียม ช่วยส่งเสรมิกำรน�ำธำตไุนโตรเจนจำกดนิ 
มำใช้ให้เป็นประโยชน์	ในระยะออกดอก
และระยะที่สร้ำงเมล็ดพืชจะมีควำม 
จ�ำเป็นมำก	เพรำะธำตแุคลเซยีมจะมส่ีวน 
ในกำรเคลื่ อนย ้ ำยและเก็บรักษำ
คำร์โบไฮเดรตและโปรตีนในพืช	 เพื่อ
น�ำไปใช้ในกำรสร้ำงผลและเมล็ดต่อไป

พบมำกในบริเวณยอด	
และปลำยรำก	 ยอดอ่อน
จะแห้งตำย	 ใบที่เจริญ
ใหม่จะหงิกงอ	 รำกสั้น	
ผลแตก	และไม่มคีณุภำพ

หน้าที่และความส�าคัญของธาตุอาหารพืช
และอาการของพืชเมื่อขาด

การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
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ธาตุอาหารพืช หน้าที่และความส�าคัญต่อพืช อาการของพืชเมื่อขาด

5. ก�ามะถัน เป็นองค์ประกอบของกรดอะมโิน	โปรตนี	 
และวิตำมิน	 มีผลต่อกำรสร้ำงสีเขียว
ของใบพืช

ใบบนและใบล ่ำงจะมี 
สี เหลืองซีด 	 และต ้น
อ่อนแอ

6. แมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบของส่วนที่เป็นสีเขียว	
ท้ังท่ีใบและส่วนอืน่	ๆ 	ซึง่มีบทบำทส�ำคญั 
ในกำรสร้ำงอำหำรและโปรตีนพืช

ใบพชืจะเหลอืงซดียกเว้น 
บรเิวณเส้นกลำงใบ	ถ้ำหำก 
อำกำรขำดรนุแรง	ใบแก่จะม ี
อำกำรมำกกว่ำใบอ่อน

ธาตุอาหารเสริม

7. ทองแดง ช่วยในกำรสังเครำะห์คลอโรฟิลล ์	 
กำรหำยใจ	 กำรใช้โปรตีนและแป้ง	
กระตุน้กำรท�ำงำนของเอนไซม์บำงชนดิ

ใบพชืจะมสีเีขยีวจัดผดิปกต	ิ 
แล้วต่อมำจะค่อย	ๆ 	เหลอืงลง  
โดยแสดงอำกำรจำกยอด
ลงมำถึงโคนตำยอดจะ 
ชะงกักำรเจริญเติบโตและ 
กลำยเป็นสีด�ำ	 ใบอ่อน
เหลือง	 และพืชทั้งต้นจะ
ชะงักกำรเจริญเติบโต

8. โบรอน มีบทบำทต ่อกำรดูดดึงธำตุอำหำร
พืช	 ช่วยให้พืชดูดเอำธำตุแคลเซียม
และไนโตรเจนไปใช้ร ่วมกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น	 นอกจำกนี้ยัง
ช่วยให้พชืใช้ธำตโุพแทสเซยีมได้มำกขึน้	 
มีบทบำทในกำรสงัเครำะห์แสง	กำรย่อย 
โปรตนี	คำร์โบไฮเดรต	และเพิม่คณุภำพ
ทั้งรสชำติ	 ขนำด	 และน�้ำหนักของผล	
เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรเจริญเติบโต	
เพรำะโบรอนจะควบคุมกำรดูดและ
คำยน�้ำของพืชในขบวนกำรปรุงอำหำร
อีกทำงหนึ่ง

ส่วนท่ียอดและตำยอด 
จะบดิงอ	ใบอ่อนบำงและ
โปร่งใสผดิปกต	ิเส้นกลำง
ใบหนำกร้ำน	และตกกระ	
มีสำรเหนียวๆ	 ออกมำ
ตำมเปลือกของล�ำต ้น	 
กิ่ ง ก ้ ำนจะแลดู เ หี่ ย ว	 
ผลเล็กและแข็งผิดปกติ	 
มีเปลือกหน้ำ	 บำงทีผล
แตกเป็นแผลได้	 อำกำร
ขำดธำตุนี้จะเห็นเด่นชัด
เมื่อต้นพืชกระทบแล้ง
หรือขำดน�้ำมำก	ๆ	
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ธาตุอาหารพืช หน้าที่และความส�าคัญต่อพืช อาการของพืชเมื่อขาด

9. คลอรีน มีบทบำทบำงประกำรเกี่ยวกับฮอร์โมน
ในพืช	 และมีควำมส�ำคัญต่อขบวนกำร
สังเครำะห์แสง

พืชจะเหี่ยวง่ำย	 ใบสีซีด	
และบำงส่วนแห้งตำย

10. เหล็ก ช่วยในกำรสังเครำะห์คลอโรฟิลล ์	 
มีบทบำทส�ำคัญในกำรสังเครำะห์แสง
และหำยใจ

ใบอ ่อนจะมีสี ขำวซีด 
ในขณะทีใ่บแก่ยงัเขยีวสด

11. แมงกานีส ช่วยในกำรสังเครำะห์แสงและกำร
ท�ำงำนของเอนไซม์บำงชนิด

ใบอ ่ อนจะมี สี เ ห ลือง 
ในขณะที่เส้นใบยังเขียว	 
ต่อมำใบทีม่อีำกำรดงักล่ำว 
จะเหี่ยวแล้วร่วงหล่น

12. โมลิบดีนัม ช่วยให้พชืใช้ไนโตรเจนให้เป็นประโยชน์
และเกี่ยวข้องกับกำรสังเครำะห์โปรตีน

พื ช จะ มีอ ำกำรคล ้ ำ ย 
ขำดไนโตรเจน	ใบมลีกัษณะ 
โค้งคล้ำยถ้วย	 ปรำกฏจุด
เหลือง	ๆ	ตำมแผ่นใบ

13. สังกะสี เป็นองค์ประกอบจ�ำเป็นในออกซนิ	และ 
ฮอร์โมนพืช	 ช ่วยในกำรสังเครำะห  ์
ฮอร์โมน	 IAA	 จ�ำเป็นต่อสังเครำะห์ 
คลอโรฟิลล์	และเมล็ดพืช

ใบอ่อนจะมีสีเหลืองซีด 
และปรำกฏสี ข ำ ว 	 ๆ	 
ประปรำยตำมแผ ่นใบ	 
โดยเส้นใบยงัเขยีว	รำกสัน้
ไม่เจริญตำมปกติ

การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
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ความหมาย
 ปุ๋ย	 คือ	 วัสดุที่มีธำตุอำหำรพืชเป็นองค์ประกอบ	 หรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิด 
ธำตุอำหำรพืช	 เม่ือใส่ลงไปในดินแล้วจะปลดปล่อย	 หรือสังเครำะห์ธำตุอำหำร 
ที่จ�ำเป็นให้แก่พืช

ประเภทของปุ๋ย
	 ปุ๋ยแบ่งเป็น	3	ประเภท	คือ	ปุ๋ยอินทรีย์	ปุ๋ยเคมี	และ	ปุ๋ยชีวภำพ
 1. ปุ๋ยอินทรีย์	 คือ	 สำรประกอบที่ได้จำกสิ่งที่มีชีวิต	 ได้แก่	 พืช	 สัตว์	 และ
จลิุนทรีย์	ผ่ำนกระบวนกำรผลิตทำงธรรมชำต	ิปุย๋อินทรย์ีส่วนใหญ่ใช้ในกำรปรับปรงุ
สมบัติทำงกำยภำพของดิน	ท�ำให้ดินโปร่ง	ร่วนซุย	ระบำยน�้ำและถ่ำยเทอำกำศได้ดี	
ท�ำให้รำกพืชชอนไชไปหำธำตุอำหำรได้ง่ำยขึ้น
	 	 ปุ๋ยอินทรีย์	 มีปริมำณธำตุอำหำรน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี	 และ
ธำตุอำหำรพืชส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสำรประกอบอินทรีย์	 พืชไม่สำมำรถดูดไปใช้
ประโยชน์ได้ทันที	 ต้องผ่ำนกระบวนกำรย่อยสลำยโดยจุลินทรีย์ในดินก่อน	 แล้วจึง
ปลดปล่อยธำตุอำหำรออกมำในรูปสำรประกอบอินทรีย์	พืชจึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้
ปุ๋ยอินทรีย์	มี	3	ประเภท	ได้แก่

ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
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  1.1 ปุ๋ยคอก	 เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้
มำจำกสิ่งขับถ่ำยของสัตว์	เช่น	โค	กระบือ	สุกร	
เป็ด	 ไก่	 และห่ำน	 โดยอำจจะใช้ในรูปปุ๋ยคอก
แบบแห้ง	 หรือน�ำไปหมักให้เกิดกำรย่อยสลำย
ก่อนแล้วค่อยน�ำไปใช้	

  1.2 ปุย๋หมกั	เป็นปุย๋อินทรย์ีชนดิหนึง่	ซึง่ไดจ้ำกกำรน�ำชิ้นส่วนของพชื	
วสัดเุหลอืใช้ทำงกำรเกษตร	หรอืวสัดเุหลอืใช้จำกโรงงำนอตุสำหกรรม	เช่น	หญ้ำแห้ง	
ใบไม้	ฟำงข้ำว	ซังข้ำวโพด	กำกอ้อยจำกโรงงำนน�้ำตำล	แกลบจำกโรงสีข้ำว	ขี้เลื่อย
จำกโรงงำนแปรรูปไม้	 เป็นต้น	มำหมักในรูปของกำรกองซ้อนกันบนพื้นดิน	หรืออยู่ 
ในหลุม	 เพื่อให้ผ่ำนกระบวนกำรย่อยสลำยให้เน่ำเปื่อย	 โดยอำศัยกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ดิน

การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
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  1.3 ปุย๋พชืสด	เป็นปุย๋ 
อินทรีย์ซึ่งได้จำกกำรไถกลบต้น	 ใบ	 
และส่วนต่ำงๆ	 ของพืช	 โดยเฉพำะ
พืชตระกูลถ่ัวในระยะช่วงออกดอก
จนถึงดอกบำนเต็มที่	ซึ่งเป็นช่วงที่มี 
ธำตุไนโตรเจนในล�ำต้นสูงสุด	 แล้ว 
ปล่อยไว้ให้เน่ำเปื่อยผุพัง	ย่อยสลำย 
เป็นอำหำรแก่พืชที่จะปลูกตำมมำ	 
พืชตระกูลถั่วที่ควรใช้เป็นปุ๋ยพืชสด	ได้แก่	ถั่วพุ่ม	ถั่วเขียว	ถั่วลำย	ปอเทือง	ถั่วขอ	 
ถั่วแปบ	และโสน	เป็นต้น	ปุ๋ยพืชสด	นอกจำกจะให้ธำตุไนโตรเจน	ซึ่งเป็นธำตุอำหำร
หลักแก่พืชแล้ว	ยังให้ธำตุอำหำรรองอื่นๆ	ที่จ�ำเป็นแก่พืชด้วย	
 2. ปุ๋ยเคมี	คือ	สำรประกอบอนินทรีย์ที่ให้ธำตุอำหำรพืช	เป็นสำรประกอบ
ที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตทำงเคมี	 เม่ือใส่ลงไปในดินที่มีควำมชื้นที่เหมำะสม	 ปุ๋ยเคม ี
จะละลำยให้พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงรวดเร็ว	
  ปุย๋เคมแีบ่งเป็น	2	ประเภท	คอื
  2.1 ปุ๋ยเดี่ยวหรือแม่ปุ ๋ย 
คอื	ปุย๋ทีม่ธีำตอุำหำร	คอื	ไนโตรเจน	(N)	
หรือ	ฟอสฟอรัส	(P)	หรือ	โพแทสเซียม	
(K)	 เป็นองค์ประกอบอยู่หนึ่งหรือสอง
ธำตุแล้วแต่ชนิดของสำรประกอบที่เป็น
แม่ปุ๋ยนั้น	ๆ	มีปริมำณของธำตุอำหำรที่
คงที่	และมีควำมเข้มข้นสูง	มักน�ำมำใช้
ผสมเป็นปุ๋ยสูตรต่ำง	ๆ	ได้แก่	
   �	 ยูเรีย	(46-0-0)
   �	 ไดเเอมโมเนยีมฟอสเฟต	(18-46-0)
   �	 โพแทสเซียมคลอไรด์	(0-0-60)
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  2.2  ปุ๋ยผสม ได้แก่	 ปุ๋ยที่มีกำรน�ำเอำแม่ปุ๋ย 
หลำยชนิดมำผสมรวมกัน	 เพื่อให้ปุ๋ยท่ีผสมได้มีปริมำณ 
และสัดส่วนของธำตุอำหำร	N	 P	 และ	 K	 ตำมที่ต้องกำร	 
เพื่อให้ได้ปุ๋ยที่เหมำะที่จะใช้กับพืชและดินที่แตกต่ำงกัน	
 3. ปุ๋ยชีวภาพ คือ	ปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมี
ชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสำมำรถสังเครำะห์สำรประกอบธำตุอำหำรพืชได้เอง	
หรือสำมำรถเปลี่ยนธำตุอำหำรพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช	 ให้มำอยู่ใน
รูปที่พืชสำมำรถดูดไปใช้ประโยชน์ได้	ปุ๋ยชีวภำพแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ
  3.1  กลุ ่มจุลินทรีย์ท่ีสามารถสังเคราะห์สารประกอบอาหารพืช
ไนโตรเจนได้เอง	 ได้แก่	 ไรโซเบียมท่ีอยู่ในปมรำกพืชตระกูลถั่ว	 สำหร่ำยสีเขียว 
แกมน�ำ้เงนิทีอ่ยูใ่นโพรงใบของแหนแดง	และยงัมจุีลินทรย์ีทีอ่ำศยัอยู่ในดนิอย่ำงอสิระ
อีกมำก	ที่สำมำรถตรึงไนโตรเจนจำกอำกำศให้แก่พืชได้เช่นกัน
  3.2  กลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยท�าให้ธาตุอาหารพืชในดิน ละลายออกมา 
เป็นประโยชน์ต่อพชืมากขึน้	เช่น	ไมคอร์ไรซำทีช่่วยให้ฟอสฟอรสัที่ถูกตรึงอยูใ่นดนิ	
ละลำยออกมำอยู่ในรูปที่พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้

การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
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สูตรปุ๋ย
	 ตัวเลขที่ปรำกฏบนกระสอบปุ๋ย	 เช่น	 16-16-16	 หรือ	 16-32-16	 หรือ 
ที่เรียกว่ำ	 สูตรปุ๋ย	 คือตัวแทนของธำตุอำหำรหลัก	 ตรงกับต�ำแหน่ง	 ไนโตรเจน-
ฟอสฟอรัส-โพแทสเซียม	 (N-P-K)	 มีควำมหมำยว่ำ	 ปุ๋ยน�้ำหนัก	 100	 กิโลกรัม	 
มีไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-โพแทสเซียม	อย่ำงละกี่กิโลกรัม
 ตัวอย่าง	เช่น	ปุ๋ยสูตร	15-15-15	หมำยควำมว่ำ	ปุ๋ยน�้ำหนัก	100	กิโลกรัม	
(2	กระสอบ	ๆ	ละ	50	กิโลกรัม)	ประกอบด้วย
	 1.	 ธำตุไนโตรเจน	หนัก	15	กิโลกรัม	
	 2.	 ธำตุฟอสฟอรัสในรูปที่เป็นประโยชน์	(P2O5)	หนัก	15	กิโลกรัม	
	 3.	 ธำตุโพแทสเซียมในรูปที่เป็นละลำยน�้ำ	(K2O)	หนัก	15	กิโลกรัม	
	 รวมเป็นธำตุอำหำรทั้งหมด	 45	 กิโลกรัม	 ในปุ๋ยน�้ำหนัก	 100	 กิโลกรัม 
ที่เหลือ	55	กิโลกรัม	เป็นสำรตัวเติม	เช่น	ดินขำว	โดโลไมท์	ยิปซั่ม	ซึ่งไม่ได้ให้ธำตุ
อำหำรพืชโดยตรง

เรโชของปุ๋ย
 "เรโช" ของปุ๋ย	คือ	สัดส่วน
เปรียบเทียบกันระหว่ำงธำตุอำหำรไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส	และโพแทสเซียมในสูตรปุ๋ย	เรโชปุ๋ย
จะบอกเป็นตัวเลขลงตัวน้อย	ๆ	ระหว่ำงไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส	 (P2O5)	 และโพแทสเซียม	 (K2O)	 ของสูตรปุ๋ยนั้น	 ๆ	 เช่น	 16-16-8	 
มีเรโช	 คือ	 2	 :	 2	 :	 1	 (ได้จำกกำรหำรตลอดด้วยตัวเลขที่น้อยสุดซึ่งก็คือ	 8)	 
และ	 20-10-5	 มีเรโช	 คือ	 4	 :	 2	 :	 1	 (ได้จำกกำรหำรตลอดด้วย	 5)	 โดยปุ๋ยที่ม ี
เรโชเดียวกันสำมำรถใช้แทนกันได้	 แต่ใช้ในปริมำณที่แตกต่ำงกัน	 เน่ืองจำกมีควำม
เข้มข้นของธำตุอำหำรต่ำงกัน

mmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmm

ปุย
15-15-15
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การเลือกซื้อปุ๋ยให้คุ้มค่า
	 เกษตรกรโดยทั่วไปมักตัดสินใจในกำรเลือกซื้อปุ๋ยโดยมักพิจำรณำจำก 
รำคำต่อกระสอบเป็นหลัก	 กระสอบใดรำคำถูกกว่ำก็มักเลือกซื้อปุ๋ยกระสอบนั้น 
วิธีกำรนี้เป็นวิธีกำรที่ไม่ถูกต้อง	 กำรเลือกซ้ือปุ๋ยที่มีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ	 จะต้อง 
ได้ธำตุอำหำรพืชคุ้มค่ำกับเงินที่จ่ำย	 ให้ใช้วิธีกำรค�ำนวณเปรียบเทียบรำคำของปุ๋ย 
ต่อน�้ำหนักธำตุอำหำรพืช	1	หน่วย	(กก.)	ตัวอย่ำงเช่น
 1. การเปรียบเทียบราคาปุ๋ยสูตร 46-0-0 และปุ๋ยสูตร 21-0-0
	 	 (1)	 สูตร	46-0-0	รำคำตันละ	13,400	บำท
	 	 (2)	 สูตร	21-0-0	รำคำตันละ	8,000	บำท
  วิธีค�านวณ
	 	 (1)	 สูตร	46-0-0	หมำยควำมว่ำ	ปุ๋ย	1,000	กก.	มีไนโตรเจน	460	กก.
	 	 	 รำคำ	=	13,400	บำท	
	 	 	 เพรำะฉะนั้น	ไนโตรเจน	1	กก.รำคำ	=	13,400/460	=	29.13	บำท
	 	 (2)	 สูตร	21-0-0	หมำยควำมว่ำ	ปุ๋ย	1,000	กก.	มีไนโตรเจน	210	กก.
	 	 	 รำคำ	=	8,000	บำท
	 	 	 เพรำะฉะนั้น	ไนโตรเจน	1	กก.	รำคำ	=	8,000/210	=	38.10	บำท
	 	 	 ดังนั้น	สูตร	46-0-0	มีรำคำถูกกว่ำสูตร	21-0-0
 2. การเปรียบเทียบราคาปุ๋ยสูตร 15-15-15 และปุ๋ยสูตร 16-16-16
	 	 (1)	 สูตร	15-15-15	รำคำตันละ	12,000	บำท
	 	 (2)	 สูตร	16-16-16	รำคำตันละ	12,000	บำท
  วิธีค�านวณ
	 	 (1)	 สูตร	 15-15-15	 หมำยควำมว่ำ	 ปุ๋ย	 1,000	 กก.	 มีธำตุอำหำรพืช	 
	 	 	 (150+150+150)	=	450	กก.	รำคำ	=	12,000	บำท
	 	 	 เพรำะฉะนั้น	ธำตุอำหำรพืช	1	กก.รำคำ	=	12,000/450	=	26.67	บำท
	 	 (2)	 สูตร	 16-16-16	 หมำยควำมว่ำ	 ปุ๋ย	 1,000	 กก.	 มีธำตุอำหำรพืช	 
	 	 	 (160+160+160)	=	480	กก.	รำคำ	=	12,000	บำท
   เพรำะฉะนั้น	ธำตุอำหำรพืช	1	กก.รำคำ	=	12,000/480	=	25.00	บำท
	 	 	 ดังนั้น	สูตร	16-16-16	มีรำคำถูกกว่ำสูตร	15-15-15
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ตัวอย่างการผสมแม่ปุ๋ยเพื่อให้ได้ปุ๋ยผสมตามสูตรที่ต้องการ

 กรณีท่ี 1	 ถ้ำต้องกำรปุ ๋ยสูตร	 25-7-7	 ต้องใช้แม่ปุ ๋ยยูเรีย	 (46-0-0)	 
แม่ปุย๋ไดแอมโมเนยีมฟอสเฟต	(18-46-0)	และแม่ปุย๋โพแเทสเซยีมคลอไรด์	(0-0-60)	
ปริมำณอย่ำงละเท่ำไร	กำรค�ำนวณท�ำได้	ดังนี้
	 1.	 ให้ค�ำนวณแม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต	 (18-46-0)	 ก่อน	 เพรำะมี 
ธำตุ	 N	 อยู่ด้วยจำกสูตร	 18-46-0	 ฟอสฟอรัส	 (P)	 46	 กิโลกรัม	 ต้องใช้แม่ปุ๋ย 
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต	100	กิโลกรัม	ดังนั้น	ถ้ำต้องกำรฟอสฟอรัส	(P)	7	กิโลกรัม	
ต้องใช้แม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต	=	(100	x	7)/46	เพรำะฉะนั้น	ต้องใช้แม่ปุ๋ย 
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต	(18-46-0)	~	16	กิโลกรัม
	 2.	 แม่ปุ๋ยไดแอมโมเนยีมฟอสเฟต	(18-46-0)	จะมธีำต	ุN	อยูด้่วย	คอื	แม่ปุย๋ 
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต	100	กิโลกรัม	มีธำตุ	N	18	กิโลกรัม	ดังนั้น	แม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียม 
ฟอสเฟต	 16	 กิโลกรัม	 มีธำตุ	 N	 =	 (18	 x	 16)/100	 กิโลกรัม	 =	 2.9	 กิโลกรัม 
แต่	N	ที่ต้องกำร	คือ	25	กิโลกรัม	จึงยังขำด	N	อีก	22.1	กิโลกรัม
	 3.	 ค�ำนวณแม่ปุ๋ยยูเรีย	(46-0-0)	ที่ต้องใช้	โดยจำกสูตร	46-0-0	ไนโตรเจน	
(N)	46	กิโลกรัม	ต้องใช้แม่ปุ๋ยยูเรีย	100	กิโลกรัม	ดังนั้น	ถ้ำต้องกำรไนโตรเจน	(N)	 
22.1	 กิโลกรัม	 ต้องใช้แม่ปุ๋ยยูเรีย	 =	 (100	 x	 22.1)/46	 เพรำะฉะนั้น	 ต้องใช ้
แม่ปุ๋ยยูเรีย	(46-0-0)	~	48	กิโลกรัม
	 4.	 ค�ำนวณแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์	 (0-0-60)	 ที่ต้องใช้	 โดยจำกสูตร	 
0-0-60	 โพแทสเซียม	 (K)	 60	 กิโลกรัม	 ต้องใช้แม่ปุ ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์	 
100	 กิโลกรัม	 ดังนั้น	 ถ้ำต้องกำรโพแทสเซียม	 (K)	 7	 กิโลกรัม	 ต้องใช้แม่ปุ ๋ย 
โพแทสเซียมคลอไรด์	 =	 (100	 x	 7)/60	 เพรำะฉะนั้น	 ต้องใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียม 
คลอไรด์	(0-0-60)	~	12	กิโลกรัม
 สรุป	 ถ้ำต้องกำรปุ๋ยสูตร	25-7-7	ต้องใช้
	 	 	 1.	 แม่ปุ๋ยยูเรีย	(46-0-0)	จ�ำนวน	48	กิโลกรัม
	 	 	 2.	 แม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต	(18-46-0)	จ�ำนวน	16	กิโลกรัม
	 	 	 3.	 แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์	(0-0-60)	จ�ำนวน	12	กิโลกรัม

 หมายเหตุ กำรค�ำนวณปริมำณปุ๋ย	กรณีมีเศษทศนิยมให้ปัดเป็นจ�ำนวนเต็ม
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ตาราง ตัวอย่างการผสมแม่ปุ๋ยเพื่อให้ได้ปุ๋ยผสมตามสูตรที่ต้องการ

ที่
ปุ๋ยสูตรที่
ต้องการ

จ�านวนน�้าหนักแม่ปุ๋ยเคมีที่ต้องใช้ผสม (กก.)
จ�านวนปุ๋ย  
ที่ผสมได้ 
(กก.)

ยูเรีย
(46-0-0)

ไดแอมโมเนียม 
ฟอสเฟต 

(18-46-0)

โพแเทสเซียม
คลอไรด์
(0-0-60)

1 25-7-7 48 16 12 76

2 15-15-15 20 33 25 78

3 13-13-21 17 28 35 80

4 16-11-14 26 24 23 73

5 14-10-30 22 22 50 94

หมายเหต	ุไม่ต้องเติมสำรตัวเติม	(filler)

การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
	 กำรใช้ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภำพ	มีหลักเกณฑ์ในกำรใส่ปุ๋ย	ดังนี้
 1. ใช้ปุ๋ยให้ถูกสูตร ถูกอัตรา
	 	 โดยกำรวิเครำะห์ดินก่อนกำรปลกูพชืหรอืก่อนกำรใส่ปุย๋	เพือ่ทรำบควำม 
อุดมสมบูรณ์ของดิน	 ณ	 ขณะนั้น	 และใช้ปุ ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด	 
ซึ่งเป็นกำรใช้ปุ๋ยเท่ำที่จ�ำเป็น	 (พอดี)	 กับควำมต้องกำรของพืช	 ถูกชนิด	 และ 
ถูกอัตรำ	ลดผลกระทบจำกกำรใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง
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  การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน	 เป็นกำรน�ำเฉพำะผลวิเครำะห ์
เอ็น-พี-เค	 (N-P-K)	 ในดินที่เป็นปัจจุบัน	 มำตรวจสอบหำค�ำแนะน�ำกำรใช้ปุ ๋ย 
ที่สอดคล้องกับผลวิเครำะห์ดิน
  การใช้ปุ ๋ยส่ังตัด	 เป็นกำรน�ำข้อมูลชุดดินของพื้นที่เพำะปลูกโดย 
ตรวจสอบจำกแผนท่ีชุดดินระดับต�ำบล	 มำพิจำรณำประกอบร่วมกับผลวิเครำะห์ 
ธำตุอำหำร	 เอ็น-พี-เค	 (N-P-K)	 ในดินที่เป็นปัจจุบัน	 เพื่อได้รับค�ำแนะน�ำกำรใช้ปุ๋ย 
ทีมี่ควำมแม่นย�ำเฉพำะพืน้ทีม่ำกกว่ำวธิกีำรแรก	เนือ่งจำกค�ำแนะน�ำได้จำกโปรแกรม
กำรค�ำนวณทำงคณิตศำสตร์	 ที่น�ำปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับกำรเจริญเติบโตและ 
กำรให้ผลผลิตของพืชได้แก่	 พันธุ์พืช	 แสงแดด	 อุณหภูมิ	 ควำมชื้น	 ปริมำณน�้ำฝน	 
มำร่วมก�ำหนดค�ำแนะน�ำกำรใช้ปุ๋ยด้วย
 2. ใส่ปุ๋ยให้พืชในขณะที่พืชต้องการ
	 	 กำรใส่ปุ๋ยต้องตรงกับช่วงเวลำที่พืชมีควำมต้องกำรธำตุอำหำรนั้น	 ๆ	 
มำกที่สุด	ซึ่งพืชแต่ละชนิดจะแตกต่ำงกันออกไป	
  2.1 พชืทีม่อีายสุัน้	เช่น	พชืไร่และข้ำว	จะมจีงัหวะกำรดงึดดูธำตอุำหำร 
ที่แตกต่ำงกัน	3	ช่วง	คือ	
	 	 	 1)	 ช่วงทีพ่ชืเริม่งอก	พชืมกัจะต้องกำรธำตุอำหำรน้อย	เพรำะระยะน้ี 
ระบบรำกยังน้อย	และต้นยังเล็ก	
	 	 	 2)	 ช่วงที่มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว	 เป็นระยะที่พืชต้องกำร
ธำตุอำหำรเป็นจ�ำนวนมำก	เป็นระยะที่ก�ำลังสร้ำงตำดอก	ส�ำหรับข้ำวจะเป็นระยะที่ 
ก�ำลังแตกกอ	
	 	 	 3)	 ช่วงที่มีกำรเติบโตเต็มที่แล้วและเป็นระยะสร้ำงเมล็ดหรือ 
สร้ำงผล	ควำมต้องกำรธำตอุำหำรในระยะน้ีจะลดลงเรือ่ย	ๆ 	จนกระทัง่ฝักหรอืเมลด็แก่
  2.2 ไม้ผล ควำมต้องกำรปุ๋ยสำมำรถแบ่งได้เป็น	3	ช่วง	คือ	
	 	 	 1)	 ระยะสร้ำงใบ	ระยะนีม้กัอยูใ่นช่วงต้นฤดฝูนหรอืช่วงทีเ่กบ็เกีย่ว
ผลผลติหมดแล้ว	ต้นไม้ต้องกำรสร้ำงอำหำรสะสมไว้เพือ่กำรออกดอกและให้ผลผลติ
ในฤดูกำลต่อไป	ปุ๋ยที่ให้ควรเป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง	เช่น	25-10-10	
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	 	 	 2)	 ระยะสร้ำงดอก	ระยะนีม้กัเป็นช่วงฤดฝูนพืชต้องกำรธำตอุำหำร
ในกำรสร้ำงตำและดอกค่อนข้ำงสูง	 ปุ๋ยที่ควรให้จึงเป็นปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูง	 เช่น	 
สูตร	6-24-6	หรือ	12-24-12	
	 	 	 3)	 ระยะติดผล	พชืต้องกำรโพแทสเซยีมสงูขึน้เพือ่ช่วยให้ได้ผลผลติ
ท่ีมีคุณภำพ	 ทั้งด้ำนรสชำติและกำรเก็บรักษำหลังเก็บเกี่ยว	 ปุ๋ยที่ควรให้จึงเป็นปุ๋ย 
ที่มีโพแทสเซียมสูง	เช่น	สูตร	13-13-21	
 3. ใส่ปุ๋ยให้พืชตรงบริเวณที่พืชสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย
และเร็วที่สุด
	 	 โดยกำรใส่ปุ๋ยควรใส่ใกล้รำกพอสมควร	 เพื่อสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้ทันที	 แต่ไม่ใกล้จนเป็นอันตรำยต่อรำก	 และควรกลบปุ๋ยหลังกำรใส่ปุ ๋ยเพ่ือ 
ลดกำรสูญเสียจำกำรกำรระเหิดของปุ๋ย

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด
	 มีทำงเลือก	2	ทำง
 1. ใช้ปุ๋ยส�าเร็จรูป	 สูตรท่ีให้ธำตุอำหำร	 เอ็น-พี-เค	 (N-P-K)	 ใกล้เคียงกับ 
ค�ำแนะน�ำตำมค่ำวิเครำะห์ดิน	
 2. ผสมปุ๋ยใช้เอง	 โดยน�ำแม่ปุ๋ย	 (ปุ๋ยที่มีธำตุอำหำรในสูตรเข้มข้นมำก)	 
เช่น	ปุ๋ยสูตร	46-0-0,	18-46-0	และ	0-0-60	มำผสมใช้เอง	ผลดี	คือ	แม่ปุ๋ยมีควำม 
เข้มข้นของธำตุอำหำรสูง	 ไม่มีสำรตัวเติม	 และ	 ปลอมยำก	 สำมำรถน�ำมำผสม 
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ให้ได้สูตรหลำกหลำยตำมควำมต้องกำร	 เกษตรกรไม่ต้องแบกสำรตัวเติมที่ไม่ใช ่
ธำตอุำหำร	ทีม่อียูใ่นปุย๋ส�ำเรจ็รปูลงไปในเรอืกสวนไร่นำ	ซึง่เป็นประโยชน์น้อยต่อพชื
หรืออำจไม่มีประโยชน์เลย

การใช้ปุ๋ยถูกต้องช่วยลดต้นทุนการผลิต
	 กำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด	 ช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยถูกสูตร
และถูกอัตรำ	 ท�ำให้สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต	 ทั้งกรณีที่สำมำรถลดต้นทุนกำรใช้
ปุ๋ยเคมีลงจำกที่เคยใช้ในปริมำณมำก	 หรืออำจต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มมำกขึ้น	 เนื่องจำก
เม่ือก่อนใช้น้อยกว่ำที่ควรจะเป็น	 แต่เมื่อใช้ปุ๋ยถูกต้องตำมค่ำวิเครำะห์ดินหรือ 
ปุย๋ส่ังตดั	ท�ำให้ต้องใส่ปุย๋เคมมีำกข้ึน	แต่ผลผลติทีไ่ด้จะเพิม่ขึน้กว่ำกำรใช้ปุย๋แบบเดมิ	
ซึ่งถือว่ำเป็นกำรลดต้นทุนต่อหน่วยกำรผลิต	และท�ำให้ช่วยรักษำควำมอุดมสมบูรณ์	
ไม่ท�ำให้ดินเสื่อมโทรม
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ตวัอย่างการลดต้นทนุจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดนิและปุย๋สัง่ตดั

หมายเหต	ุข้อมูลจำกสมำชิกศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน	จ�ำนวน	9,250	รำย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด
ได้ที่ : ส�านักงานเกษตรจังหวัด ส�านักงานเกษตรอ�าเภอใกล้บ้านท่าน

การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
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ปุ๋ยอินทรีย์

ข้อดี ข้อเสีย

1. ช่วยปรับปรุงโครงสร้ำงของดินให้ดีขึ้น 1. มีปริมำณธำตุอำหำรต่อน�้ำหนักปุ๋ยต�่ำ

2. อยูใ่นดนินำน	(ค่อย	ๆ 	ปล่อยธำตอุำหำร 

 ให้แก่พืชอย่ำงต่อเนื่อง)

2. ใช้เวลำนำนในกำรปลดปล่อย

 ธำตุอำหำรที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

3. ช่วยให้ปุ๋ยเคมีเป็นประโยชน์มำกขึ้น 3. รำคำแพง	เมื่อเทียบต่อหน่วย

 ธำตุอำหำรพืช

4. ส่งเสริมสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ในดิน 4.	หำซื้อยำกถ้ำต้องกำรในปริมำณมำก

5. เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี	 จะส่งเสริมให ้

 ปุ๋ยเคมีเป็นประโยชน์แก่พืชมำกขึ้น

5.	ไม่สะดวกในกำรน�ำไปใช้

ปุ๋ยเคมี

ข้อดี ข้อเสีย

1. มีปริมำณธำตุอำหำรพืชสูงมำก

 (ใช้ปริมำณน้อยก็เพียงพอ)

1. ปุ๋ยแอมโมเนียมท�ำให้ดินเป็นกรด

 เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลำนำน

2. ปล่อยธำตุอำหำรให้แก่พืชได้เร็ว

 พืชใช้ประโยชน์ได้ทันที

2. ไม่ได้ช่วยปรับปรุงสมบัติทำงกำยภำพ	 

 ของดิน	เช่น	ควำมโปร่งร่วนซุย	

3. รำคำถูก	เมือ่เทยีบต่อหน่วยธำตอุำหำรพชื 3. มีควำมเค็ม

4. หำซื้อง่ำยและใช้สะดวก 4. ผู้ใช้ต้องมีควำมรู้พอสมควร

ข้อดีข้อเสียของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี
และปุ๋ยชีวภาพ
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ปุ๋ยชีวภาพ

ข้อดี ข้อเสีย

1. เป็นจุลินทรีย์ที่สำมำรถสังเครำะห์

 ธำตุอำหำรเป็นประโยชน์กับพืช

1. ให้ธำตุอำหำรพืชบำงชนิด

2. ใช้ได้ในช่วงเวลำจ�ำกัด	เช่น	ใช้คลุก
	 เมล็ดพืช

2. ต้องระวังในกำรเก็บรักษำ
 เนื่องจำกประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิต

3. เป็นปุ๋ยต้นทุนต�่ำ 3. ใช้ได้เฉพำะกับพืชบำงชนิด

4. ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี	ช่วยลดกำรใช้
	 ปุ๋ยเคมี

การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
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กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืชและจัดกำรดินปุ๋ย	 2558.	 ดินและปุ๋ย.	 กรมส่งเสริม
กำรเกษตร.	กรุงเทพฯ.	247	หน้ำ

ทัศนีย์	 อัตตะนันทน์	 และ	 ประทีป	 วีระพัฒนนิรันดร์.	 2558	 ธรรมชำติของดิน 
และปุ๋ย.

นภำพร	พันธุ์กมลศิลป์.	2558.	เอกสำรประกอบกำรบรรยำยกำรฝึกอบรมควำมรู้ 
ด้ำนดินและปุ๋ยแก่เจ้ำหน้ำท่ีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 ภำยใต้โครงกำร 
ส่งเสริมกำรใช้ปุย๋เพือ่ลดต้นทุนกำรผลติ	ปี	2559	วนัที	่23-27	พฤศจกิำยน	
2558	โรงแรมเอบีน่ำ	เฮ้ำส์	หลักสี่	กรุงเทพฯ

สำรำนกุรมไทยส�ำหรบัเยำวชน.	ดนิและปุย๋.	แหล่งท่ีมำ	:	http://kanchanapisek.
or.th/

ส�ำนักนิเทศและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดิน.	 2551.	 เทคนิคกำรเลือกซื้อ 
ปุ๋ยที่คุ้มค่ำ.	กรมพัฒนำที่ดิน	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ส�ำนักส�ำรวจวิจัยทรัพยำกรดิน.	 ควำมรู้เรื่องดินส�ำหรับเยำวชน	 กรมพัฒนำที่ดิน	
แหล่งที่มำ	:	http://oss101.ldd.go.th/

วิภำ	 เฮ้ำจันทึก.	 กำรท�ำสวนยำงพำรำ.	 แหล่งที่มำ	 :	 http://wipa1234. 
blogspot.com/2014_12_01_archive.html

เอกสารอ้างอิง
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