
เรียบเรียง      : นางชัญญา ทิพานุกะ

                     นางสาวปนัดดา  ทิพยะรัตน�

                     กลุ�มส�งเสริมการจัดการดินปุ�ย 

                     กองส�งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ�ย

บรรณาธิการ : นางอมรทิพย� ภิรมย�บูรณ�

                     นางสาวอำไพพงษ� เกาะเทียน

                     กลุ�มพัฒนาสื่อส�งเสริมการเกษตร                       กลุ�มพัฒนาสื่อส�งเสริมการเกษตร  

                     สำนักพัฒนาการถ�ายทอดเทคโนโลยี

ออกแบบ       : นายอภิชาติ รบศรี

                     นายช�างศิลป�ปฏิบัติงาน

                     กลุ�มศิลปกรรมส�งเสริมการเกษตร   

                     สำนักพัฒนาการถ�ายทอดเทคโนโลยี

พิมพ�ท่ี          : กลุ�มโรงพิมพ� 

                      สำนักพัฒนาการถ�ายทอดเทคโนโลยี                      สำนักพัฒนาการถ�ายทอดเทคโนโลยี

พิมพ�คร้ังท่ี 1 : จำนวน 5,000 ฉบับ กุมภาพันธ� 2560

จัดพิมพ�        : กรมส�งเสริมการเกษตร

                      กระทรวงเกษตรและสหกรณ�      

กรมส�งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ�

กรมส�งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ�

¡ÒÃãª�»Ø�Â¼ÊÁ¼ÊÒ¹
à¾×èÍÅ´µ�¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔµ

áÅÐ¡ÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ·ÕèÂÑè§Â×¹    ก�อนจะกล�าวถึงเรื่อง “ปุ�ย” จำเป�นต�องรู�จัก “ดิน”
ก�อนว�ามีองค�ประกอบอะไรอยู�ในดินบ�าง

   1.  แร�ธาตุ หรืออนินทรียวัตถุ (45%) เป�นส�วนที่

ได�จากการสลายตัวผุพังของหินและแร� อันเป�นแหล�งกำเนิด

ของธาตุอาหารให�แก�พืชได�ใช�เพ่ือการเจริญเติบโต

   2. อินทรียวัตถุ (5%) คือ ซากพืช ซากสัตว� ท่ีถูกย�อย

สลายโดยการกระทำของจุลินทรีย�ที่อยู�ในดิน ซึ่งเป�นสลายโดยการกระทำของจุลินทรีย�ที่อยู�ในดิน ซึ่งเป�น

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก จนตาเปล�ามองไม�เห็น จนได�

สารอินทรียวัตถุที่อยู�ในรูปที่คงทนต�อการสลายตัว 

มีประโยชน� ทำให�ดินมีโครงสร�างที่ดี ได�แก� ความโปร�ง 

ร�วนซุย ดูดซับน้ำ และระบายน้ำ และอากาศได�ดี ทำให�

รากพืชชอนไชไปหาธาตุอาหารในดินได�ง�ายข้ึน

   3. น้ำ (25%) อยู�ในช�องว�างระหว�างเม็ดดิน ช�วยละลาย

แร�ธาตุอาหารในดิน ให�พืชดูดไปใช�เพ่ือการเจริญเติบโตแร�ธาตุอาหารในดิน ให�พืชดูดไปใช�เพ่ือการเจริญเติบโต

   4. อากาศ (25%) อยู�ในช�องว�างระหว�างเม็ดดิน ช�วยให�

ออกซิเจนแก�รากพืชใช�ในการหายใจ 

องค�ประกอบของดิน และสัดส�วนที่ควรมีสำหรับดิน

ที่มีคุณภาพดี

    1. เก็บตัวอย�างดินส�งตรวจวิเคราะห�ที่ห�องปฏิบัติการ
หรือตรวจสอบด�วยตนเองโดยใช�ชุดตรวจสอบดินแบบ
รวดเร็วเพ่ือทราบความอุดมสมบูรณ�ของดิน โดยเฉพาะ
ธาตุอาหารหลัก ( เอ็น พี เค : N P K ) และความเป�นกรด
เป�นด�างของดิน ( พีเอช : pH )
    2. ปรับปรุงดินโดยใช�ปุ�ยอินทรีย�ในช�วงเตรียมดิน
เตรียมหลุมปลูกในไม�ผล ช�วงที่พืชเจริญแล�ว และหลังเตรียมหลุมปลูกในไม�ผล ช�วงที่พืชเจริญแล�ว และหลัง
เก็บเก่ียวผลผลิต
    3. ใช�วัสดุปรับปรุงดิน เช�น ปูนชนิดต�าง ๆ กรณีดิน
มีความเป�นกรด (พีเอช)  ต่ำกว�า 5.5 แต�ถ�าพืชชอบดิน
ที่เป�นกรด เช�น กาแฟ แตงโม สับปะรด มันฝรั่ง ทนความ
เป�นกรดได�ถึงระดับพีเอช 5 และยางพารา ชา ทนความ
เป�นกรดได�ถึงระดับพีเอช 4 อาจไม�ต�องใช�วัสดุปรับปรุงดิน 
    4.     4. ผสมแม� ปุ�ยเคมี ใช� เอง ( ส ูตร 46-0-0 , 18-4-0 , 0-0-60 )
ตามคำแนะนำจากผลวิเคราะห�ดิน หรือใช�ปุ�ยผสมสูตรที่
ใกล�เคียงกับคำแนะนำ
    5. ใช�ปุ�ยชีวภาพร�วมด�วย ในพืชท่ีใช�ได� ซ่ึงปุ�ยชีวภาพ
มีราคาถูก 1 ถุง คลุกเมล็ดข�าวได� 10 - 15 กิโลกรัม 
ข�าวโพด 3 - 4 กิโลกรัม หรือ 2 ถุง ฉีดพ�นท�อนพันธุ�อ�อย
และแช�ท�อนพันธุ�มันสำปะหลังได� 1 ไร� ทำให�ลดการใช�ปุ�ยเคมี
ลงได� อย�างน�อย 25% หรือใช�ร�วมกับปุ�ยเคมีหว�านหลังปลูกลงได� อย�างน�อย 25% หรือใช�ร�วมกับปุ�ยเคมีหว�านหลังปลูก

* สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�จากสำนักงานเกษตรอำเภอ 

   หรือศูนย�จัดการดินปุ�ยชุมชนใกล�บ�าน

อนินทรียวัตถุหรือแร�ธาตุ

อินทรียวัตถุ

น้ำหรือสารละลาย

อากาศ

25%25%

45%

5%



      คือ ปุ�ยที่ได�จากการนำจุลินทรีย�ที่มีชีวิต ที่สามารถ
สร�างธาตุอาหารพืชหรือช�วยให�ธาตุอาหารในดิน
เป �นประโยชน �ก ับพืชได �มากข ึ ้น และหมายความ
รวมถึงหัวเช ื ้อจุลินทรีย�ด�วย
     วัตถุประสงค�การใช�ปุ �ยชีวภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณ
จุลินทรีย�ดิน เพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืช และส�งเสริม
ความเป�นประโยชน�ของธาตุอาหารในดินให�กับพืชความเป�นประโยชน�ของธาตุอาหารในดินให�กับพืช
     ปุ�ยชีวภาพ จะต�องมีชนิดจุลินทรีย� และปริมาณท่ีระบุไว�
จำนวนแน�นอน ตัวอย�างปุ�ยชีวภาพ เช�น
     - ปุ�ยชีวภาพพีจีพีอาร� ช�วยเพ่ิมปริมาณ จำนวนราก
อย�างน�อย 20 % ทำให�ดูดธาตุอาหารและน้ำจากดิน
มาใช�ได�มากขึ้น และสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ 
และสร�างสารกระตุ�นการเจริญเติบโต ทำให�ลดการใช�
ปุ�ยเคมปุ�ยเคมีได�อย�างน�อย 25% และทำให�ผลผลิตเพ่ิมข้ึน มีผลิต
ใช�เฉพาะในข�าว ข�าวโพด ข�าวฟ�าง อ�อย และมันสำปะหลัง
     - เช้ือไรโซเบียม ช�วยในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ
มาให�พืชใช�ประโยชน� ทำให�ลดการใช�ปุ�ยเคมี มีผลิตใช�
เฉพาะในพืชตระกูลถั่ว

      คือ สารประกอบอนินทรีย�ท ี ่ ได �จากหินและแร�ธาตุ

ในธรรมชาติ ส�วนใหญ�นำมาผ�านกระบวนการผลิตทางเคมี 

      วัตถุประสงค�ของการใช�ปุ�ยเคมี เพื่อให�ธาตุอาหารแก�พืช

โดยต�องใส�ลงไปในดินที่มีความชื้นเหมาะสมหรือใส�แล�วต�อง

รดน้ำเพื่อที่จะละลายให�ธาตุอาหารแก�พืชดูดไปใช�ประโยชน�

ได�ทันที เพ่ือการเจริญเติบโตแตกก่ิงก�าน สร�างใบ ดอก เมล็ด และผล 

     ปุ�ยเคมี แบ�งเป�น     ปุ�ยเคมี แบ�งเป�น

     1. แม�ปุ�ย  หมายถึง  ปุ�ยที่มีความเข�มข�นของธาตุอาหารสูง

 ทั้งในรูปปุ�ยเชิงเดี่ยว (มีธาตุอาหารหลักไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

และโพแทสเซียม ธาตุใดธาตุหนึ่งเพียงธาตุเดียว) หรือปุ�ย

เชิงประกอบที่มีธาตุอาหารหลักตั้งแต� 2 ธาตุขึ้นไป ไม�มีสาร

ตัวเติมในแม�ปุ�ย โดยใช�แม�ปุ�ยผสมเป�นปุ�ยสูตรต�าง ๆ ซึ่งแม�ปุ�ย

ท่ีนิยมใช�มี 3 สูตร ได�แก� ปุ�ยสูตร 46-0-0 ให�ธาตุอาหารไนโตรเจน

ปุ�ยสูตร 0-0-60 ให�ธาตุอาหารโพแทสเซียม และปุ�ยสูตร 18-46-0 ปุ�ยสูตร 0-0-60 ให�ธาตุอาหารโพแทสเซียม และปุ�ยสูตร 18-46-0 

ให�ธาตุอาหารฟอสฟอรัส และไนโตรเจน

     2. ปุ�ยผสม หมายถึงปุ�ยท่ีมีธาตุอาหารหลักต้ังแต� 2 ธาตุ ข้ึนไป

อาจเป�นสารประกอบชนิดเดียว ที่มีธาตุอาหารหลักอยู�รวมกัน 

หรืออาจเป�นปุ�ยที่นำแม�ปุ�ย 2 ชนิดข้ึนไปมาผสม แล�วอาจป��นเม็ด

เป�นเน้ือเดียวกัน หรือผสมแบบคลุกเคล�า และมีการใส�สารตัวเติม

ลงในปุ �ย เพื ่อให�มีน้ำหนักปุ �ยครบ 100 กิโลกรัม ( เท�ากับ

ปุ�ย 2 กระสอบ) ตามท่ีพระราชบัญญัติปุ�ย ปุ�ย 2 กระสอบ) ตามท่ีพระราชบัญญัติปุ�ย พ.ศ. 2518 กำหนด

ซึ่งสารตัวเติมไม�มีจุดประสงค�ในการให�ธาตุอาหารหลัก เช�น 

ปุ�ยสูตร 16-20-0 มีปริมาณธาตุอาหาร ไนโตรเจน เท�ากับ 36 กิโลกรัม

เป�นสารตัวเติมท่ีไม�ใช�ธาตุอาหารหลัก เท�ากับ 64 กิโลกรัม เป�นต�น
           ปุ�ย หมายถึง ส่ิงที่ใส�ลงไปในดิน หรือฉีดพ�นให�แก�ต�นพืช

เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให�แก�พืช แบ�งออกเป�น 3 ประเภท ได�แก� 

ปุ�ยเคมี   ปุ�ยอินทรีย�   และปุ�ยชีวภาพ

      คือ ปุ�ยที่ได�หรือทำมาจากวัสดุอินทรีย� ซึ่งผลิต

ด�วยกรรมวิธีทำให�ชื ้น สับ หมัก บด ร�อน สกัด 

หรือด�วยวิธีการอ่ืน และวัสดุอินทรีย�ถูกย�อยสลาย

สมบูรณ�ด�วยจุลินทรีย� แบ�งออกได�เป�น 3 ประเภท 

ได�แก� ปุ�ยคอก ปุ�ยหมัก และปุ�ยพืชสด 

       วัตถุประสงค�ของการใช�ปุ�ยอินทรีย� เพ่ือเพ่ิม

อินทรียวัตถุให�แก�ดิน ทำให�ดินโปร�งร�วนซุยอินทรียวัตถุให�แก�ดิน ทำให�ดินโปร�งร�วนซุย

1. ปุ�ยเคมี

2. ปุ�ยอินทรีย� 3. ปุ�ยชีวภาพ    การใช�พื้นที่ทำการเกษตรในการปลูกพืช

ติดต�อกันเป�นเวลานาน ทำให�สัดส�วนของ

องค�ประกอบดินเปลี่ยนแปลงไป ธาตุอาหาร

ที่มีอยู�ในดินจะติดไปกับผลผลิตที่เก็บเกี่ยว

ออกไปจากแปลง การไถพรวนดินคร้ังแล�วคร้ังเล�า 

การเผาเพ่ือเตรียมที่ดินปลูกพืชฤดูกาลต�อไป

ทำให�อินทรียวัตถุลดลง ส�งผลใหทำให�อินทรียวัตถุลดลง ส�งผลให�โครงสร�าง

ของดินเสียไป ดินแน�นทึบ การระบายน้ำ 

ถ�ายเทอากาศไม�ดี ดังน้ันจึงจำเป�นต�องปรับปรุง

บำรุงดินเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ�ให�แก�ดิน

ในรูปของ “ปุ�ย”

        การใช�ปุ �ยแต�ละประเภทไม�สามารถทดแทนกันได� 

แนวทางการใช�ปุ�ยที่ดีที่สุด คือ การใช�ปุ�ยแบบผสมผสาน

คือ ใช�ปุ�ยเคมี  ร�วมกับ ปุ�ยอินทรีย� และ/หรือปุ�ยชีวภาพร�วมกัน 

ให�เหมาะสมกับความต�องการของดินและพืช


