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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนท.070003-2550

เกษตรอนิทรีย์   ฟืน้ผืนดิน ฟืน้ชีวิต เพิม่คุณภาพ เพิม่ผลผลิต

(1.) ปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ท่ีได้มาจากมูลสัตว์
ต่างๆ เช่น เปด็ ไก่ หม ูและววั ควาย เปน็ตน้ “ปุย๋คอก”
โดยทั่วไปจะมีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียม อยู่ในปริมาณค่อนข้างต่ำโดยเฉล่ียท่ัวไป
จะมไีนโตรเจน ประมาณ 0.5% ฟอสฟอรสั 0.25% และ
โพแทสเซียม 0.5%

(2.) ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการกอง
หมักเศษหญ้าแห้ง ใบไม้ ฟางข้าว เศษอาหารและอินทรีย-
วัตถุต่างๆ ให้เน่าเปื่อยสลายตัวกลายเป็นสารสีดำหรือ
ท่ีเรียกว่า “ฮิวมัส” ในทีสุ่ดปริมาณธาตุอาหารทีต่กค้างมี
สะสมอยูใ่นปุ๋ยหมักจะมากน้อยแคไ่หนยอ่มข้ึนอยูกั่บชนิด
ของอนิทรยีวตัถุทีน่ำมาหมกัทำเปน็ปุย๋นัน้ และขึน้อยูกั่บ
สารตัวเร่งการหมัก  เช่น เช้ือจุลินทรย์ีและปุย๋เคมท่ีีใช้ใน
กระบวนการหมักนั้นด้วย ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยหมัก
จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.4-2% ของไนโตรเจน  0.08-1% ของ
ฟอสฟอรัส และ 0.6-3% ของโพแทสเซยีม

(3.) ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ ๋ยอินทรีย์อีกประเภท
หนึ่งซึ่งได้จากการปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วพุ่ม โสน
ปอเทืองและถั่วต่างๆลงบนพื้นที่ ปล่อยให้เจริญเติบโต
มากที่สุด หรือกำลังออกดอกบานเต็มที่ แล้วจึงทำการ
ไถกลบพืชเหล่านั้นลงไปในดิน ปล่อยให้เน่าสลายกลาย
เป็นปุย๋ แล้วทำการปลกูพืชหลงัการไถกลบ



ย หมายถึง สารที่ใส่ลงไปในดิน
เพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุ
อาหารพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่พืช

ยังขาดอยู ่ให้ได้รับอย่างพอเพียง  พืช
สามารถเจริญเติบโตงอกงามดีขึ้นและให้
ผลผลิตสูงขึ้น

ปุ๋
การจำแนกชนิดของปุ๋ย

ปุ๋ย แบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญคื่อ ปุ๋ยอนิทรย์ีและ
ปุ๋ยเคมี

1. ปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากการย่อย
อินทรียสารชนิดต่างๆ จะให้ปริมาณธาตุอาหารพืชน้อย
แต่จะให้ธาตุอาหารพืชอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นธาตุ
อาหารพืชหลัก ธาตุอาหารพืชรอง และธาตุอาหารพืชเสริม
และช่วยให้ดินสามารถดูดซับธาตุอาหารพืชไว้ได้สูง ทำให้
การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปุ๋ยอินทรีย์จะแบ่ง
เป็นประเภทใหญ่ๆ  คือ

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย



ดนิมปัีญหา ปรกึษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน

หรอืที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กรมพฒันาทีด่นิ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

ฤดูการที่ปลูกพืชปุ๋ยสด ในการปลูกพืชปุ๋ยสด
เพ่ือการไถกลบบำรุงดินน้ัน ต้องปลูกก่อนการปลูกพืชหลัก
โดยทัว่ๆไปประมาณ 2 เดือน ถ้าเปน็ในเขตเกษตรนำ้ฝน
ต้องปลูกก่อนพืชหลัก คือ หลังจากเก็บเกี่ยวพืชหลักไป
แล้วดินยังมีความช้ืนอยูบ้่างในปลายฤดฝูน ก็ทำการปลกู
พืชปุ๋ยสดได้ แต่ถ้าในเขตเกษตรชลประทานมีน้ำตลอด
ท้ังปี ก็ทำการปลูกพืชสดได้ทุกโอกาสแต่ต้องก่อนพืชหลัก
ประมาณ 2 เดือน ดังกลา่วข้างต้น

พืชปุ ๋ยสดส่วนใหญ่จะทำการไถกลบเมื ่ออายุ
ระหว่าง 45-60 วัน โดยให้น้ำหนักสดและธาตุอาหาร
เฉลีย่ ดังน้ี

2. ปุย๋เคม ี  หรอืปุย๋วทิยาศาสตรเ์ปน็ปุย๋ทีไ่ด้จาก
การผลิตหรือสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมจากแร่ธาตุต่างๆ
ท่ีได้ตามธรรมชาติหรือเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาห-
กรรม

ปุ๋ยเคมีที่ผลิตออกมาจำหน่ายในปัจจุบัน สามารถ
แบ่งออกได้เป็นสองกลุม่ใหญ่ๆ คือ แม่ปุ๋ยและปุย๋ผสม

2.1. แมปุ่ย๋หรือปุย๋เด่ียว ได้แก่ สารประกอบ
ท่ีมีธาตุอาหารพชืหน่ึงธาตุหรือมากกว่าเป็นองคป์ระกอบ
ด้วยเช่น ปุย๋แอมโมเนยีมซลัเฟต มีธาตอุาหารไนโตรเจน
เปน็องคป์ระกอบอยู ่ 21 กก.ในปุย๋หนกั 100 กก. หรอื
ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต มีธาตุอาหารไนโตรเจน 18 กก.
และฟอสฟอรสั 46 กก. ในปุย๋หนกั 100 กก.

2.2. ปุ๋ยผสม คือ ปุ๋ยเคมีที่ได้มาจากการเอา
แม่ปุ ๋ยตั ้งแต่สองชนิดขึ ้นไปนำมาผสมกัน เพื ่อให้ได้
ปุ ๋ยผสมที ่ม ีปริมาณและสัดส่วนของธาตุอาหารทั ้ง
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ตามที่ต้องการ
เช่นต้องการปุ๋ยผสมที่มีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสหนัก
จำนวนอยา่งละ 17 กก. และมโีพแทสเซยีม หนกั 8 กก.
ในปุย๋ผสม 100 กก. หรอืคดิเปน็ปุย๋สตูร  17-17-8 ปุย๋
ผสมสตูรนีห้นกั 100 กก. สามารถผลติได้จากการช่ังแม่
ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตหนัก 49 กก.  แม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียม
ฟอสเฟตหนกั 37.0 กก. และแมปุ่ย๋โพแทสเซยีมคลอไรด์
จำนวน 14 กก. แลว้นำมาผสมใหเ้ข้ากันกจ็ะไดปุ้ย๋ผสม
สตูร 17-17-8 ดังนี ้เปน็ตน้

(4.) ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหรือปุ๋ยน้ำหมัก หมายถึง
ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว ประกอบด้วยกรดอินทรีย์
และฮอร์โมน หรือสารเสริมการเจริญเติบโตได้จากการ
หมักวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ในลักษณะสด  โดยใช้เช้ือ
จุลินทรีย์ในการหมักย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ โดยผลการ
วิเคราะหพ์บวา่ ปุย๋อนิทรยีน์ำ้ทีท่ำจากปลาจะมปีระมาณ
ไนโตรเจน 0.98% ฟอสฟอรัส  1.12%  โพแทสเซียม  1.03%
หอยเชอร่ีมีไนโตรเจน  0.35% ฟอสฟอรัส 0.25% โพแทส-
เซียม 0.86% สำหรับทำจากผักมีไนโตรเจน 0.14%
ฟอสฟอรัส  0.30% โพแทสเซียม 0.40%

ข้อมลูจาก : - การเลือกใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชต่างๆ
กรมวิชาการเกษตร 2541

- การผลิตและประโยชนข์องปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
กรมพัฒนาทีดิ่น 2549



ชนิดปุ๋ย น้ำหนักสด เปอร์เซ็นต์ธาตุอาหาร
พืชสด (ตัน/ไร่) ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม

 ปอเทอืง 1.6 - 5 2.90 0.36 2.44
 โสนอฟัริกัน 1 - 3 3.00 0.39 2.78
 ถ่ัวพร้า 1.5 - 5 2.95 0.38 2.21
 ถ่ัวพุ่ม 1 - 3 3.20 0.58 2.92

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย


