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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เกษตรอนิทรีย์   ฟืน้ผืนดิน ฟืน้ชีวิต เพิม่คุณภาพ เพิม่ผลผลิต

⌫⌫

คือ วัสดุทีมี่ธาตุอาหารพชืเปน็องค-์
ประกอบหรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิด
ธาตอุาหารพชื เม่ือใสล่งไปในดนิแลว้
จะปลดปล่อยหรือสังเคราะห์ธาตุ-

อาหารท่ีจำเป็นให้แก่พืช ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
สูงจึงต้องการธาตุอาหารพืชเพ่ิมเติมจากปุ๋ยน้อย
กว่าดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ประโยชน์ได้ทันที ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายของ
จุลินทรีย์ในดิน แล้วปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นออก
มาในรูปสารประกอบอนินทรีย์ เช่นเดียวกันกับปุ๋ยเคมี
จากนัน้พชืจึงดูดไปใช้ประโยชนไ์ด้

3. ปุย๋ชีวภาพ คอื ปุย๋ทีป่ระกอบดว้ยจลุนิทรยีท์ี่
ยังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถสังเคราะห์
สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เอง หรือสามารถเปลี่ยน
ธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช ให้มา
อยู่ในรูปท่ีพืชสามารถดูดไปใช้ประโยชนไ์ด้

ปุ๋ยชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่ม
จุลินทรีย์ที่สามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหาร
พืชไนโตรเจนได้เอง ได้แก่ ไรโซเบียมที่อยู่ในปมรากพืช
ตระกูลถ่ัว แฟรงเคียท่ีอยู่ในปมของรากสนทะเล สาหร่าย
สเีขียวแกมนำ้เงินทีอ่ยูใ่นโพรงใบของแหนแดง และยงัมี
จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินอย่างอิสระอีกมาก ที่มีความ
สามารถในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้แก่พืชได้
เช่นกัน และอีกประเภทหนึ่งคือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยทำ
ให้ธาตุอาการพืชในดินละลายออกมาเปน็ประโยชน์ต่อพืช
มากข้ึน เช่น ไมคอรไ์รซาทีช่่วยใหฟ้อสฟอรสัที่ถูกตรึงอยู่
ในดินละลายออกมาอยูใ่นรูปท่ีพืชดูดไปใช้ประโยชนไ์ด้

4. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่าน
กระบวนการผลิตท่ีใช้อุณหภูมิสูงถึงระดับท่ีสามารถฆ่าเช้ือ
จุลินทรย์ีท้ังท่ีเป็นโรคพชื โรคสตัว์ และโรคมนษุย์ รวมท้ัง
จุลินทรีย์ท่ัวๆ ไปด้วย จากน้ันจึงนำจุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบัติ
เป็นปุ๋ยชีวภาพที่เลี้ยงไว้ในสภาพปลอดเชื้อมาผสมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว และทำการหมักต่อไปจนกระทั่ง
จุลินทรีย์ที่ใส่ลงไปในปุ๋ยหมักมีปริมาณคงที่ จุลินทรีย์
เหล่าน้ีนอกจากจะช่วยตรึงไนโตรเจนให้แก่พืชแล้ว ยังช่วย
ผลิตสารฮอรโ์มนพืชเพ่ือกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก
พืช และจุลินทรีย์บางชนิดยังสามารถควบคุมโรคพืชในดิน
และกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้อีกด้วย

   ดังน้ี
1. ปุ ๋ยเคมี คือ สารประกอบอนินทรีย์ที ่ให้

ธาตอุาหารพชื เปน็สารประกอบทีผ่่านกระบวนการผลติ
ทางเคมี เมื่อใส่ลงไปในดินที่มีความชื้นที่เหมาะสมจะ
ละลายให้พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว

2. ปุ๋ยอินทรีย์  คือ สารประกอบท่ีได้จากส่ิงมีชีวิต
ได้แก่ พืช สตัว์ จุลนิทรยี ์ฯลฯ ผ่านกระบวนการผลติทาง
ธรรมชาติ ปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่ใช้ในการปรับปรุงสมบัติ
ทางกายภาพของดนิ ทำใหร่้วนซยุ ระบายนำ้และถา่ยเท
อากาศได้ดี รากพืชชอนไชไปหาธาตอุาการได้ง่าย

ปุย๋อินทรย์ีมี 3 ประเภท คือ ปุย๋หมัก ปุย๋คอก
และปุ๋ยพืชสด

ปุ๋ยอินทรีย์มีปริมาณธาตุอาหารพืชน้อยเม่ือเปรียบ
เทียบกับปุ๋ยเคมี  และธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ
สารประกอบอนิทรย์ี เช่น ไนโตรเจนอยูใ่นสารประกอบ
จำพวกโปรตีน เม่ือใส่ลงไปในดินพืชจะไม่สามารถดูดไปใช้
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การผสมปุ๋ยเคมีเพ่ือให้ได้ปุ๋ยตามคำแนะนำการใช้ปุ๋ยท่ีได้จากผลการวิเคราะห์ดิน ซ่ึงไม่สามารถหาซ้ือปุ๋ยสูตร
และปรมิาณนัน้ๆในทอ้งตลาดทัว่ไป เพราะไมมี่ผู้ประกอบการผลติเฉพาะสว่นใหญใ่นทอ้งตลาดผูป้ระกอบการ
มักผลติปุย๋สตูรหลกัทัว่ไป ได้แก่ ปุย๋สตูร 16-20-0 ปุย๋สตูร 46-0-0 และปุย๋สตูร 0-0-60 เปน็ตน้ ดังนัน้เราจะ
ใช้ปุ๋ยสูตรหลักเหล่าน้ีมาทำการผสมเพ่ือให้ได้ปุ๋ยตามคำแนะนำการใชปุ๋้ยจากผลการวิเคราะห์ดิน

ตัวอย่าง  คำแนะนำการใชปุ๋้ยท่ีต้องการ คอื       8      - 4 - 8  กก./ไร่

             3.2-4.8   - 4 - 8  กก./ไร่
ปุ๋ย 16-20-0  หมายความว่า
- ฟอสฟอรสั 20 กก. ได้มาจากปุย๋ 16-20-0 นำ้หนกั 100  กก.
- จะต้องการฟอสฟอรสั 4  กก.

จะตอ้งใชปุ้ย๋ 16-20-0  นำ้หนกั =    100x4    =      20
       20

- ปุย๋  16-20-0  นำ้หนกั  100  กก.  มีไนโตรเจน  16  กก.
ปุย๋  16-20-0  นำ้หนกั   20  กก.  มีไนโตรเจน =   16 x 20    =      3.2  กก.

                                            100
ยงัขาดไนโตรเจนอกี   8-3.2   =   4.8   กก.
ปุย๋  46-0-0   หมายความวา่

- ไนโตรเจน  46  กก.  ได้มาจากปุย๋  46-0-0   นำ้หนกั  100   กก.
- ถ้าต้องการไนโตรเจนเพิม่อกี  4.8  กก.

จะตอ้งใชปุ้ย๋  46-0-0   นำ้หนกั    100 x 4.8    =     10.4  กก.
                               46

ปุ๋ย  0-0-60  หมายความวา่
- โพแทสเซยีม  60  กก.  ได้มาจากปุย๋  0-0-60  นำ้หนกั  100   กก.
- ถ้าต้องการโพแทสเทยีม  8  กก.

จะตอ้งใชปุ้ย๋  0-0-60  นำ้หนกั   100 x 8    =      13.3  กก.
                                                  60

สรุป  ถ้าจะตอ้งใชปุ้ย๋เคม ี8-4-8 กก.ต่อไรใ่หผ้สมปุย๋เคมสีตูร 16-20-0 จำนวน 20 กก. กับปุย๋สตูร 0-0-60
จำนวน 13 กก. สำหรับการใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 1 ซ่ึงจะได้เอ็น-พี-เค  3.2-4-8 กก.ต่อไร่ และใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จำนวน
10 กก. ต่อไร่สำหรบัการใสปุ๋่ยครัง้ท่ี 2 ก็จะได้ธาตุอาหารพชืตามคำแนะนำการใชปุ๋้ย
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