ข้อจำกัดของปุ๋ยอินทรีย์
1. ปุยอินทรียมีธาตุอาหารพืชอยูนอย หากตองการใหพืชไดรับธาตุอาหาร
ที่เทากัน เพื่อยกระดับผลผลิตให ไดเทากับการใชปุยเคมี จะตองใชปุยอินทรีย
ในปริมาณที่มากกวา เสียคาใชจายในการขนสงสูง และแรงงานในการใสปุย
มากกวาการใสปุยเคมี
2. การใชปุยอินทรีย ไมสามารถปรับแตงให ไดสูตรปุยที่เหมาะสมกับดิน
และพืชได เนื่องจากไดมาจากซากพืชและสัตว มีความผันแปรของธาตุอาหาร
พืชตางๆ ในปุย ในขณะทีป่ ยุ เคมีสามารถกำหนดปริมาณธาตุอาหารทีต่ อ งการได
3. ปุยอินทรีย ไมสามารถใหธาตุอาหารแกพืชไดตามชวงเวลาที่พืชตองการ
เนื่องจากตองอาศัยการยอยสลายจากจุลินทรีย ในดินและคอยๆ ปลดปลอย
ใหพืชใชอยางชา ๆ
4. ปุยอินทรียบางชนิดอาจมี โลหะหนักหรือสารพิษปนเปอน โดยเฉพาะ
ปุยหมักที่ทำจากขยะที่รวบรวมจากเมืองใหญ หรือวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เมื่อพืชดูดขึ้นไปใช คนหรือสัตวที่บริ โภคผลผลิตนั้นอาจไดรับ
ผลกระทบตอสุขภาพได
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กรมสงเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ปุยอินทรีย หมายถึง ปุยที่ ไดหรือทำมาจากวัสดุอินทรีย
ซึ่งผลิตดวยกรรมวิธีทำใหชื้น สับ หมัก บด รอน สกัด หรือดวย
วิธีการอื่น และวัสดุอินทรียถูกยอยสลายสมบูรณดวยจุลินทรีย
จะใหปริมาณธาตุอาหารพืชนอย แตจะใหธาตุอาหารพืชอยางครบถวน
ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม โดยคอยๆ
ปลดปลอยใหพชื ได ใช และชวยใหดนิ สามารถดูดซับธาตุอาหารพืชไว ไดสงู
ทำใหการใชปุยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์
1. ชวยเพิม่ อินทรียวัตถุใหแกดนิ หากใชอยางตอเนือ่ งจะทำให
โครงสรางของดินดีขน้ึ ดินโปรง รวนซุย มีการระบายน้ำ และการถายเท
อากาศดีขน้ึ พืชดูดซับน้ำและธาตุอาหารพืชในดินไปใช ไดมากขึน้ ชวยปรับ
สภาพความเปนกรดเปนดางของดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช
2. เปนแหลงธาตุอาหารพืชครบถวนตามทีพ่ ชื ตองการ ทัง้ ธาตุ
อาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม โดยคอยๆ ปลดปลอย
ธาตุอาหารพืชอยางชาๆ และอยู ในดินไดนาน และเมื่อใสรวมกับ
ปุยเคมีจะชวยสงเสริมใหการใชปุยเคมีมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
3. ชวยเพิม่ แหลงอาหารใหแกจลุ นิ ทรีย ในดิน ทำใหปริมาณ
และกิจกรรมของจุลนิ ทรียด นิ เพิม่ ขึน้ ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน
ใหแปรสภาพเปนธาตุอาหารพืชไดมากขึน้ และจุลนิ ทรียบ างชนิดชวย
ยับยั้งจุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรคพืชไดดวย

เรียบเรียง

: นางชัญญา ทิพานุกะ
นางจันทรจรัส เกียรติ์ทวีมั่นคง
กลุมสงเสริมการจัดการดินปุย
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย
บรรณาธิการ : นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ
นางสาวอำไพพงษ เกาะเทียน
กลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร
สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
ออกแบบ
: นายอภิชาติ รบศรี
นายชางศิลปปฏิบัติงาน
กลุมศิลปกรรมสงเสริมการเกษตร
สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
พิมพที่
: กลุมโรงพิมพ
สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
พิมพครั้งที่ 2 : (ฉบับปรับปรุง ป 2558) จำนวน 5,000 แผน
กุมภาพันธ 2560
จัดพิมพ
: กรมสงเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์

2. ปุ๋ยหมัก (composts)

จำแนกได้เป็น 3 ชนิด ตามแหล่งที่มาและการใช้ประโยชน์

1. ปุ๋ยคอก (farmyard manure)

2. ระบบเติมอากาศ ประกอบดวย พัดลมอัดอากาศ (Blower) เสนผาน
ศูนยกลาง10 นิ้ว มอเตอร 0.5-1 แรงมา 2 เครือ่ ง ใชระบบไฟฟา 220 โวลต
มี ต ะแกรงเหล็ ก หรื อ สแตนเลส 9.5 มิ ล ลิ เ มตร หนา 4.5 มิ ล ลิ เ มตร
เพื่อรองรับวัสดุและชวยกระจายลม พรอมติดตั้งระบบ เปด – ปด ดวยนา ิกา
ตัง้ เวลาอัตโนมัติ วันละ 6 ครัง้ โดยเปด ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง และปดครัง้ ละ 3 ชัว่ โมง
ไมเปลืองไฟมาก และไมตองกลับกอง

หมายถึง ปุยที่ ไดจากการนำเอาเศษซากพืช ซากสัตว วัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม มาผานกระบวนการหมักรวมกับมูลสัตว
จนย อ ยสลายเสร็ จ สมบู ร ณ โดยอาศั ย กิ จ กรรมของจุ ล ิ น ทรี ย  ย  อ ยสลาย
จนกระทัง่ ไดสารอินทรียวัตถุสดี ำทีม่ คี วามคงทนตอการสลายตัว เรียกวา “ฮิวมัส”
ปริมาณธาตุอาหารในปุยหมัก โดยทั่วไปจะมีคาอยู ระหวาง 0.4 – 2 %
ไนโตรเจน 0.1 – 1 % ฟอสฟอรัส และ 0.6 – 3 % โพแทสเซียม

หมายถึง ปุยอินทรียที่ ไดจากสิ่งขับถายของสัตว หรือมูลสัตวตางๆ
ก อ นนำไปใช จ ะต อ งหมั ก ไว ให เ กิ ด การย อ ยสลายก อ น โดยทั ่ ว ไปจะมี
ปริ ม าณธาตุ อ าหารไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ย ม อยู  ใ น
ปริ ม าณค อ นข า งต่ ำ โดยเฉลี ่ ย ทั ่ ว ไปจะมี ไ นโตรเจน ประมาณ 0.5 %
ฟอสฟอรั ส 0.25 % และโพแทสเซี ย ม 0.5 %
การเก็บรักษาปุย คอกไมควรเก็บในทีม่ คี วามชืน้ สูง ควรกองเปนรูปฝาชี
อัดใหแนน เก็บไว ในที่กันแดดและฝน ถาอยูกลางแจงควรหาวัสดุคลุม
เพื่อปองกันการสูญเสียธาตุอาหาร หรือเก็บในหลุมที่ทำดวยคอนกรีต

ตารางแสดงผลค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในปุ๋ยคอก
ชนิดปุยคอก

pH

1. มูลวัว
2. มูลกระบือ
3. มูลสุกร
4. มูลไก ไข
5. มูลไกเนื้อ
6. มูลไกอัดเม็ด
7. มูลคางคาว

8.7
8.7
6.9
7.5
8.2
8.0
7.5

ปริมาณธาตุอาหาร (%)
ไนโตรเจน
1.73
1.82
2.83
2.28
2.09
2.84
3.32

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
0.49
0.30
1.92
0.12
16.25
0.11
5.91
3.02
6.07
0.42
7.63
0.78
13.95
0.29

2.1 ปุ  ย หมั ก ( สู ต รของกรมพั ฒ นาที ่ ด ิ น ) การกองปุ  ย หมั ก ขนาด
1 ตัน ขนาดความกวางกอง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.5 เมตร โดยแบง
ใสวัสดุ 2 – 3 ชั้น แตละชั้นนำมูลสัตว โรยที่ผิวหนาและโรยยูเรียทับบนชั้นมูลสัตว
และราดสารเรงซุปเปอร พด.1 ที่ผสมน้ำ ในอัตรา 1 ซองตอน้ำ 20 ลิตร
ย่ำใหแนน รดน้ำใหชุม ชั้นบนสุดปดทับดวยเศษพืชปองกันการสูญเสียความชื้น
2.2 ปุยหมักเติมอากาศ (นวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร)
เปนปุยอินทรียที่ ไดจากการหมักเศษวัสดุอินทรีย ที่มีการระบายอากาศ
ในกองปุยหมักที่เหมาะสม เพื่อชวยใหกิจกรรมการยอยสลายโดยจุลินทรีย
เกิดขึ้นอยางสมบูรณ คุณภาพของปุยหมักเติมอากาศขึ้นอยูกับปจจัยหลัก
ที่สำคัญ 2 อยาง คือ
1. วัสดุอินทรียที่ ใชเปนวัตถุดิบในการหมัก คือ วัสดุที่มี ไนโตรเจนสูง
สำหรับใหสารอาหารแกจุลินทรีย ในกระบวนการหมัก ไดแก มูลไกแกลบ
หรือมูลไกเนือ้ มูลสัตวเคีย้ วเอือ้ ง และวัสดุทม่ี คี ารบอนสูง เชน เศษพืช ใบไม
ขี้เลื่อย ขุยมะพราว ทะลายมะพราว ใบมะพราว ทะลายปาลมบด โดยใหมี
สัดสวนของคารบอนและไนโตรเจนใกลเคียง 30/1 เพือ่ ใหกระบวนการหมัก
สมบูรณ ไมเกิดการสูญเสียไนโตรเจน และเกิดกลิ่นเหม็นจากการสูญเสีย
กาซแอมโมเนียและกาซไขเนา หากสัดสวนมากกวานีจ้ ะทำใหกระบวนการหมัก
เกิดชา เพราะมีปริมาณไนโตรเจนนอยไมเพียงพอกับความตองการของจุลนิ ทรีย

วิธีการผลิต

โรงผลิตปุยหมักเติมอากาศ

นำวัตถุดบิ ทีจ่ ะหมักตามสัดสวนขางตนมาผสมน้ำใหชมุ ประมาณ 60 เปอรเซ็นต
โดยน้ำหนัก คลุกเคลาใหเขากันแลวยายเขาบมในซองหมักทีม่ คี วามกวาง 2.5 เมตร
ยาว 8 เมตร สูง 1.8 เมตร มีความจุ 30 ลูกบาศกเมตร หลังคากระเบือ้ งใยหินลูกฟูก
เสนผาศูนยกลาง 1 เมตร ลึก 2 เมตร (สามารถปรับขนาดไดตามความเหมาะสม)
ใหอากาศดวยพัดลมเติมอากาศ วันละ 6 ชั่วโมง จนครบ 30 วัน พนน้ำบนกองปุย
หากพบวาวัสดุบนผิวกองปุยแหง เมื่อหมักครบ 30 วัน ยายออกมาลดความชื้น
ใหต่ำกวา 30 % โดยน้ำหนัก ตรวจสอบการยอยสลายที่สมบูรณแลว จึงนำไปใช ใน
การปลูกพืชตอไป

การปฏิบัติดูแลรักษา
เพื่อให้ได้ปุ๋ยหมักที่ดีในเวลาที่เหมาะสม
1. รดน้ำรักษาความชื้นในกองปุย ใหมีความชื้นประมาณ 60 % โดยน้ำหนัก
ตรวจสอบโดยหยิบวัสดุภายในกองปุย มาบีบดู เมือ่ คลายมือออกตองไมมนี ำ้ ติดตามฝามือ
2. กลับกองปุยหมักเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหกองปุยหมักทุก 7 – 10 วัน หรือใช
ระบบเติมอากาศ

ลักษณะปุ๋ยหมักที่เสร็จสมบูรณ์

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ปุยหมักเติมอากาศ

มีสีน้ำตาลเขมถึงสีดำ มีลักษณะออนนุ่ม ยุย ไมมีกลิ่นเหม็น
อุณหภูมิภายในกองปุยลดลงใกลเคียงกับอุณหภูมิภายนอกกองปุย
และอาจมีพืชเจริญบนกองปุย

อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก
- ขาว ใช 2 ตันตอไร หวานใหทั่วพื้นที่แลวไถกลบกอนการปลูกพืช
- พืชไร ใช 2 ตันตอไร โรยเปนแถวตามแนวปลูกพืช แลวคลุกเคลากับดิน
- พืชผัก ใช 4 ตันตอไร หวานทั่วแปลงปลูกไถกลบขณะเตรียมดิน
- ไมผล ไมยืนตน
* เตรียมหลุมปลูก ใช 20 กิ โลกรัมตอหลุม คลุกเคลาปุย หมักกับดิน
ใสรองกนหลุม
* ตนพืชทีเ่ จริญแลว ใช 20 – 50 กิโลกรัมตอตน ขึน้ กับอายุของพืช
โดยขุดรองตามแนวทรงพุมใสปุยหมักในรองและกลบดวยดิน
หรือหวานใหทั่วภายใตทรงพุม
* ไมตัดดอก ใช 2 ตันตอไร
* ไมดอกยืนตน ใช 5 – 10 กิ โลกรัมตอหลุม

3. ปุ๋ยพืชสด (green manure)

หมายถึง ปุยที่ ไดจากการ ตัด สับ หรือไถกลบพืชสดๆ
สวนใหญเปนพืชตระกูลถัว่ ลงในดิน โดยในทีล่ มุ ควรปลูกโสนอัฟริกนั
ในที่ดอนควรปลูก ปอเทือง ถั่วพรา ถั่วพุม และถั่วเขียว
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการไถกลบ คือระยะออกดอกเต็มที่
สวนใหญมอี ายุระหวาง 45 – 60 วัน แลวปลอยใหเนาสลาย
กลายเปนปุย จึงปลูกพืชหลักตาม ปริมาณธาตุอาหารที่ไดรบั
มีคาอยูระหวาง 1.7 – 3 % ไนโตรเจน 0.2 – 0.4 %
ฟอสฟอรัส และ 0.9 – 3.2 % โพแทสเซียม

ชนิดปุ๋ยพืชสดและปริมาณธาตุอาหารที่ได้รับ
ชนิดปุยพืชสด
ปอเทือง
ถั่วพุม
ถั่วพรา
โสนแอฟริกัน
ถั่วมะแฮะ

เมล็ดพันธุ น้ำหนักสด
ที่ ใช (กก./ไร) (ตัน / ไร)

5
8
10
5
8

2
1.5
2
2
2

ปริมาณธาตุอาหาร (%)
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม

1.98
2.05
3.03
1.68
1.42

0.30
0.22
0.37
0.15
0.26

2.41
3.20
3.12
2.40
0.90

ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร ปรับปรุงจากกรมพัฒนาที่ดิน

