
1. ปุ๋ยเคมี คือสารประกอบอนินทรีย์ที่ให้ธาตุอาหารพืช เป็นสารประกอบท่ีผา่นกระบวนการผลิตทางเคมี เมื่อใส่ลงไปในดินที่มี
ความช้ืนท่ีเหมาะสม ปุ๋ยเคมจีะละลายให้พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งรวดเร็ว 
มีอยู่ 2 ประเภท คือ  

- ปุ๋ยเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ย ไดแ้ก่ ปุ๋ยพวกแอมโมเนียมซลัเฟต โพแทสเซยีมคลอไรด์ ฯลฯ ซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมี มีธาตุอาหาร ปุ๋ย
คือ N หรือ P หรือ K เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยหนึ่งหรือสองธาตุแล้วแต่ชนิดของสารประกอบท่ีเปน็แมปุ่๋ยนั้น ๆ มีปริมาณของธาตุอาหาร ปุ๋ย
ที่คงที่ เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต มีไนโตรเจน 20% N ส่วนโปรแทสเซียมไนเทรต มีไนโตรเจน 13% N และโพแทสเซียม 46% K(,2) O อยู่
ร่วมกันสองธาตุ 

- ปุ๋ยผสม ได้แก่ ปุ๋ยที่มีการน าเอาแม่ปุ๋ยหลาย ๆ ชนิดมาผสมรวมกนั เพื่อให้ปุ๋ยที่ผสมได้มีปริมาณและสัดส่วนของธาตุอาหาร N P 
และ K ตามที่ต้องการ ท้ังนี้เพื่อใหไ้ด้ปุ๋ยที่มสีูตรหรือเกรดปุ๋ยเหมาะทีจ่ะใช้กับพืชและดินที่แตกต่างกัน ปุ๋ยผสมนี้จะมีขายอยู่ในท้องตลาด
ทั่วไปเพราะนิยมใช้กันมาก ปจัจุบนัเทคโนโลยีในการท าปุ๋ยผสมได้พฒันาไปไกลมาก สามารถผลิตปุ๋ยผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันอยา่ง
สม่ าเสมอ มีการปั้นเป็นเม็ดขนาดสม่ าเสมอสะดวกในการใส่ลงไปในไร่นา ปุ๋ยพวกนี้เก็บไว้นานๆ จะไมจ่ับกันเป็นก้อนแข็ง สะดวกแก่การใช้
เป็นอย่างยิ่ง 

คือ วัสดุที่มีธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบ หรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดธาตุ
อาหารพืช เมื่อใส่ลงไปในดินแล้วจะปลดปล่อย หรือสังเคราะห์ธาตุอาหารที่จ าเปน็ให้แก่
พืช โดยทั่วไปปุ๋ย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ปุ๋ยอนนิทรีย ์(ปุ๋ยเคมี)

2. ปุ๋ยอนิทรีย์

- ปุ๋ยคอก - ปุ๋ยชีวภาพ

- ปุ๋ยหมัก - ปุ๋ยอินทรียช์ีวภาพ

- ปุ๋ยพืชสด

2. ปุ๋ยอนิทรีย์ คือสารประกอบท่ีได้จากสิ่งที่มีชีวิต ได้แก่ พืช 
สัตว์ และจุลินทรีย์ ผา่นกระบวนการผลติทางธรรมชาติ ปุย๋อินทรยี์สว่น
ใหญ่ใช้ในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ท าให้ดินโปร่ง ร่วนซุย 
ระบายน้ าและถา่ยเทอากาศได้ดี รากพืชจึงชอนไชไปหาธาตุอาหารได้
ง่ายขึ้น

 ปุ๋ยอินทรีย์ มีปริมาณธาตุอาหารอยู่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปุ๋ยเคมี และธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรยี์ เช่น 
ไนโตรเจนอยู่ในสารประกอบจ าพวกโปรตีน เมื่อใส่ลงไปในดนิพืชจะไม่
สามารถดดูไปใช้ประโยชนไ์ด้ทันที แต่ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายของ
จุลินทรีย์ในดิน แล้วปลดปล่อยธาตุอาหารเหลา่นั้นออกมาในรูป
สารประกอบอินทรยี์ เช่นเดียวกันกับปุ๋ยเคมี จากนั้นพืชจึงดูดไปใช้
ประโยชน์ได้

ปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยอินทรีย์มี 3 ประเภท คือ
 1) ปุ๋ยหมัก 2) ปุ๋ยคอก           3) ปุ๋ยพืชสด 4. ปุ๋ยชีวภาพ 5.ปุ๋ยอนิทรีย์ชวีภาพ

ปุ๋ยอินทรีย์



สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ เทศบาลต าบลยางหล่อ อ าเภอศรีบุญเรอืง จังหวัดหนองบัวล าภู 39180 
โทร. 042-003255 โทรสาร. 042-003253

    ปุ๋ยอินทรียช์ีวภาพ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผา่นกระบวนการผลิตที่ใช้อุณหภูมิสูงถึงระดับทีส่ามารถฆ่าเช้ือจุลินทรยี์ ท้ังที่เป็นโรคพืช 
โรคสัตว์ และโรคมนุษย์ รวมทั้งจุลินทรีย์ทั่วๆ ไปด้วย จากนั้นน าจุลินทรีย์ที่มีสมบัติเป็นปุย๋ชีวภาพที่เลี้ยงไว้ในสภาพปลดปล่อยเช้ือมาผสมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์ดังกลา่ว และท าการหมกัต่อไปจนกระทั่งจุลินทรีย์ที่ใส่ลงไปในปุ๋ยหมักมีปริมาณคงที่ จลุินทรยี์เหล่านี้นอกจากจะช่วยตรึงไนโตรเจน
ให้แก่พืชแล้ว ยังช่วยผลิตสารฮอรโ์มนพืชเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช และจุลินทรยี์บางชนิดยังสามารถควบคุมโรคพืชในดินและ
กระตุ้นให้พืชสรา้งภูมิคุ้มกันโรคไดอ้ีกด้วย

นางสาวรัชฎาภรณ์  เทพอินทร์ เขยีน
15 พฤษภาคม 2560

3

 -กลุ่มจุลนิทรียท์ี่ชว่ยท าให้ธาตุอาหารพืชในดนิละลายออกมาเป็นประโยชน์
ต่อพืชมากขึน้ เช่น ไมคอรไ์รซาทีช่่วยให้ฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงอยู่ในดนิละลายออกมาอยู่ใน
รูปที่พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้

ไมคอไรซา (Mycorrhiza) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อรากับรากพืชซึ่งมี
ความเฉพาะเจาจงกับรากพืชจะมีความสัมพันธ์ทั้งด้านโครงสรา้งและการท างาน

ไมคอร์ไรซ่า

หลักการใช้ปุ๋ย
       1) เลือกใช้ปุ๋ยคอกที่มีคุณภาพดี โดยพิจารณาจากชนิดของมูลสัตว์ อาหารที่สัตว์กิน อายุของสัตว์และวิธีการเก็บรักษา เช่น มูลไกจ่ะมีธาตุ
อาหารพืชมากกว่ามูลสุกร สัตว์ที่กินต้นถั่วและอาหารส าเร็จรูปจะมีธาตุอาหารพืชมากกว่าสัตว์ท่ีกินฟางข้าวกับหญ้าแห้ง  และสัตว์ที่มีอายุมาก
จะให้มูลที่มีธาตุอาหารพืชมากกวา่สัตว์อายุนอ้ย ส่วนวิธีการเก็บรกัษาปุ๋ยคอกนั้นต้องไมต่ากแดดตากฝน  และต้องเติมปุย๋ซูปเปอร์ฟอสเฟตลง
ในกองปุ๋ยคอกด้วย เพื่อลดการสูญเสียธาตไุนโตรเจนในรูปของกา๊ซแอมโมเนีย
       2) เลือกใช้ปุ๋ยหมักที่สลายตวัสมบูรณ์แล้ว ปุ๋ยหมักที่ไดจ้ากการหมักเอง หรือปุย๋หมักท่ีมีจ าหนา่ย ถ้าเป็นชนิดผง  ต้องเป็นผงค่อนข้าง
ละเอียด มกีลิ่นหอมคล้ายดนิ ส่วนปุ๋ยหมักชนิดอัดเม็ดและชนิดน้ าตอ้งพิจารณาจากแหล่งผลิตที่เชื่อถอืได้
       3) การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด  ควรใช้ในการเตรยีมดินปลูกพืชหรือผสมดินปลกู ยกเว้นปุ๋ยหมักอัดเม็ดและปุ๋ยหมักน้ า  สามารถ
น าไปใช้ได้ดีเมื่อพืชเจรญิเติบโตแลว้ ส่วนปุ๋ยคอกท่ีน ามาใช้นั้น ควรตากแดดให้แห้งสนิทและเป็นปุ๋ยคอกเก่า เพ่ือป้องกันการแพร่พันธ์ุของวัชพืช
ที่สัตว์กินเข้าไป
       4) ต้องค านึงถึงต้นทุนในการใช้ การใช้ปุ๋ยอินทรยี์ทุกชนิดต้องค านึงถึงต้นทุนจากราคาปุ๋ย และคา่จ้างแรงงานท่ีต้องใช้หลักการใช้ปุ๋ยเคมี
เนื่องจากปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยท่ีมรีาคาแพง และมีความเข้มข้นของปริมาณธาตุอาหารพืชสูง จึงควรจะพิจารณาโดยรอบคอบก่อนตัดสินใจ
เลือกใช้ เพื่อไม่ให้เกิดปญัหาการลงทุนที่ไม่คุ้มคา่และเกิดปัญหากับตน้พืช โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ  ดังนี้
     - ชนิดของพืชที่น ามาปลูก ต้องพิจารณาว่าเป็นชนิดใด เช่น พืชผัก ไมผ้ล ไม้ดอก ไม้ประดับหรือพืชไร่-นา เพื่อจะได้เลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสม    
     - ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน จะต้องตรวจสอบความอุดมสมบรูณ์ของดิน ว่ามีปริมาณธาตุอาหารพืชชนิดใด มากหรือน้อย เพื่อประกอบ 
การพิจารณาเลือกใช้ปุ๋ยเคมี โดยสง่ตัวอย่างดินไปตรวจสอบที่กรมพัฒนาที่ดิน หรือใช้เครื่องมือตรวจสอบด้วยตนเอง
     - ลักษณะของปุ๋ย คือ รูปร่างและลักษณะของปุ๋ยที่แตกต่างกัน เช่น ปุ๋ยน้ า ปุ๋ยเกล็ด ปุ๋ยผงและปุ๋ยอัดเม็ด ซึ่งจะมผีลต่อการใช้ กล่าวคือ  
ถ้าต้องการให้ปุ๋ยทางรากนิยมใช้ปุ๋ยอัดเม็ด ถา้ต้องการให้ปุ๋ยทางใบจะใช้ปุ๋ยเกล็ด ปุ๋ยน้ าผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ เป็นต้น
     - ราคาของปุ๋ยและราคาของผลผลิต  ต้องพิจารณาว่าราคาของปุ๋ยจะคุ้มคา่กับราคาผลผลิตที่จ าหน่ายได้หรอืไม่
     - การทดสอบปุ๋ย ก่อนซื้อปุ๋ยทุกครั้งหากซือ้ในปริมาณมาก ควรซือ้เป็นตัวอย่างมาทดสอบก่อนทุกครั้งโดยใช้ชุดทดสอบปุ๋ยป้องกันปุ๋ยปลอม
     - ศึกษาอัตราส่วนของปุ๋ยที่ใช้ส าหรับพืชที่ปลูก  โดยทั่วไปท่ีข้างถุงปุ๋ยจะมีค าแนะน าปริมาณการใช้ปุ๋ย และวิธีใช้ส าหรับพืชชนิดต่างๆ
     - พิจารณาฉลากข้อความขา้งกระสอบปุย๋  ปุ๋ยเคมีที่ได้มาตรฐานจะต้องมีข้อความต่อไปน้ี ค าว่า  “ปุ๋ยเคมี” , ระบุสตูรหรือเกรดปุ๋ย,
มีหลักฐานขึ้นทะเบียนเคมีภัณฑ ์จากกรมวิชาการเกษตร, มีเครื่องหมายการคา้, ระบุน้ าหนักท่ีบรรจุ (ขนาดมาตรฐาน ๕๐ กิโลกรัม)
ระบุช่ือบริษัทผู้ผลติและผู้แทนจ าหน่าย, ค าแนะน าและปริมาณการใช้ปุ๋ย


