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    ดังนี้
1. ปุ ๋ ย เคมี คื อ สารประกอบอนิ น ทรี ย ์ ท ี ่ ใ ห้
ธาตุอาหารพืช เป็นสารประกอบทีผ่ า่ นกระบวนการผลิต
ทางเคมี เมื่อใส่ลงไปในดินที่มีความชื้นที่เหมาะสมจะ
ละลายให้พชื ดูดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
2. ปุย๋ อินทรีย์ คือ สารประกอบทีไ่ ด้จากสิง่ มีชวี ติ
ได้แก่ พืช สัตว์ จุลนิ ทรีย์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการผลิตทาง
ธรรมชาติ ปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่ใช้ในการปรับปรุงสมบัติ
ทางกายภาพของดิน ทำให้รว่ นซุย ระบายน้ำและถ่ายเท
อากาศได้ดี รากพืชชอนไชไปหาธาตุอาการได้งา่ ย
ปุย๋ อินทรียม์ ี 3 ประเภท คือ ปุย๋ หมัก ปุย๋ คอก
และปุ๋ยพืชสด
ปุย๋ อินทรียม์ ปี ริมาณธาตุอาหารพืชน้อยเมือ่ เปรียบ
เทียบกับปุย๋ เคมี และธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปของ
สารประกอบอินทรีย์ เช่น ไนโตรเจนอยูใ่ นสารประกอบ
จำพวกโปรตีน เมือ่ ใส่ลงไปในดินพืชจะไม่สามารถดูดไปใช้

เกษตรอินทรีย์ ฟืน้ ผืนดิน ฟืน้ ชีวติ เพิม่ คุณภาพ เพิม่ ผลผลิต
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คือ วัสดุทม่ี ธี าตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบหรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิด
ธาตุอาหารพืช เมือ่ ใส่ลงไปในดินแล้ว
จะปลดปล่ อ ยหรื อ สั ง เคราะห์ ธ าตุ อาหารทีจ่ ำเป็นให้แก่พชื ดินทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์
สูงจึงต้องการธาตุอาหารพืชเพิม่ เติมจากปุย๋ น้อย
กว่าดินทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ตำ่

ประโยชน์ได้ทันที ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายของ
จุลินทรีย์ในดิน แล้วปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นออก
มาในรูปสารประกอบอนินทรีย์ เช่นเดียวกันกับปุ๋ยเคมี
จากนัน้ พืชจึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้
3. ปุย๋ ชีวภาพ คือ ปุย๋ ทีป่ ระกอบด้วยจุลนิ ทรียท์ ่ี
ยังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถสังเคราะห์
สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เอง หรือสามารถเปลี่ยน
ธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช ให้มา
อยูใ่ นรูปทีพ่ ชื สามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้
ปุ๋ยชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่ม
จุลินทรีย์ที่สามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหาร
พืชไนโตรเจนได้เอง ได้แก่ ไรโซเบียมที่อยู่ในปมรากพืช
ตระกูลถัว่ แฟรงเคียทีอ่ ยูใ่ นปมของรากสนทะเล สาหร่าย
สีเขียวแกมน้ำเงินทีอ่ ยูใ่ นโพรงใบของแหนแดง และยังมี
จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินอย่างอิสระอีกมาก ที่มีความ
สามารถในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้แก่พืชได้
เช่นกัน และอีกประเภทหนึ่งคือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยทำ
ให้ธาตุอาการพืชในดินละลายออกมาเป็นประโยชน์ตอ่ พืช
มากขึน้ เช่น ไมคอร์ไรซาทีช่ ว่ ยให้ฟอสฟอรัสที่ถกู ตรึงอยู่
ในดินละลายออกมาอยูใ่ นรูปทีพ่ ชื ดูดไปใช้ประโยชน์ได้
4. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่าน
กระบวนการผลิตทีใ่ ช้อณ
ุ หภูมสิ งู ถึงระดับทีส่ ามารถฆ่าเชือ้
จุลนิ ทรียท์ ง้ั ทีเ่ ป็นโรคพืช โรคสัตว์ และโรคมนุษย์ รวมทัง้
จุลนิ ทรียท์ ว่ั ๆ ไปด้วย จากนัน้ จึงนำจุลนิ ทรียท์ ม่ี คี ณ
ุ สมบัติ
เป็นปุ๋ยชีวภาพที่เลี้ยงไว้ในสภาพปลอดเชื้อมาผสมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว และทำการหมักต่อไปจนกระทั่ง
จุลินทรีย์ที่ใส่ลงไปในปุ๋ยหมักมีปริมาณคงที่ จุลินทรีย์
เหล่านีน้ อกจากจะช่วยตรึงไนโตรเจนให้แก่พชื แล้ว ยังช่วย
ผลิตสารฮอร์โมนพืชเพือ่ กระตุน้ การเจริญเติบโตของราก
พืช และจุลนิ ทรียบ์ างชนิดยังสามารถควบคุมโรคพืชในดิน
และกระตุน้ ให้พชื สร้างภูมคิ มุ้ กันโรคได้อกี ด้วย

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
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การผสมปุย๋ เคมีเพือ่ ให้ได้ปยุ๋ ตามคำแนะนำการใช้ปยุ๋ ทีไ่ ด้จากผลการวิเคราะห์ดนิ ซึง่ ไม่สามารถหาซือ้ ปุย๋ สูตร
และปริมาณนัน้ ๆในท้องตลาดทัว่ ไป เพราะไม่มผี ปู้ ระกอบการผลิตเฉพาะส่วนใหญ่ในท้องตลาดผูป้ ระกอบการ
มักผลิตปุย๋ สูตรหลักทัว่ ไป ได้แก่ ปุย๋ สูตร 16-20-0 ปุย๋ สูตร 46-0-0 และปุย๋ สูตร 0-0-60 เป็นต้น ดังนัน้ เราจะ
ใช้ปยุ๋ สูตรหลักเหล่านีม้ าทำการผสมเพือ่ ให้ได้ปยุ๋ ตามคำแนะนำการใช้ปยุ๋ จากผลการวิเคราะห์ดนิ
ตัวอย่าง คำแนะนำการใช้ปยุ๋ ทีต่ อ้ งการ คือ

8

- 4 - 8 กก./ไร่

ปุย๋ 16-20-0 หมายความว่า
- ฟอสฟอรัส 20 กก. ได้มาจากปุย๋ 16-20-0 น้ำหนัก 100 กก.
- จะต้องการฟอสฟอรัส 4 กก.
จะต้องใช้ปยุ๋ 16-20-0 น้ำหนัก
= 100x4 = 20
20
- ปุย๋ 16-20-0 น้ำหนัก 100 กก. มีไนโตรเจน 16 กก.
ปุย๋ 16-20-0 น้ำหนัก 20 กก. มีไนโตรเจน = 16 x 20 = 3.2 กก.
100
ยังขาดไนโตรเจนอีก 8-3.2 = 4.8 กก.
ปุย๋ 46-0-0 หมายความว่า
- ไนโตรเจน 46 กก. ได้มาจากปุย๋ 46-0-0 น้ำหนัก 100 กก.
- ถ้าต้องการไนโตรเจนเพิม่ อีก 4.8 กก.
จะต้องใช้ปยุ๋ 46-0-0 น้ำหนัก 100 x 4.8 = 10.4 กก.
46
ปุย๋ 0-0-60 หมายความว่า
- โพแทสเซียม 60 กก. ได้มาจากปุย๋ 0-0-60 น้ำหนัก 100 กก.
- ถ้าต้องการโพแทสเทียม 8 กก.
จะต้องใช้ปยุ๋ 0-0-60 น้ำหนัก 100 x 8 = 13.3 กก.
60
สรุป ถ้าจะต้องใช้ปยุ๋ เคมี 8-4-8 กก.ต่อไร่ให้ผสมปุย๋ เคมีสตู ร 16-20-0 จำนวน 20 กก. กับปุย๋ สูตร 0-0-60
จำนวน 13 กก. สำหรับการใส่ปยุ๋ ครัง้ ที่ 1 ซึง่ จะได้เอ็น-พี-เค 3.2-4-8 กก.ต่อไร่ และใช้ปยุ๋ สูตร 46-0-0 จำนวน
10 กก. ต่อไร่สำหรับการใส่ปยุ๋ ครัง้ ที่ 2 ก็จะได้ธาตุอาหารพืชตามคำแนะนำการใช้ปยุ๋
ข้อมูลจาก : คู่มือสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ธรรมชาติของดินและปุ๋ย
ศ.ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทร์ ดร. ประทีป วีระพัฒนนิรนั ดร์
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