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ดิน

ความหมาย

ดิน เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เองโดยธรรมชาติจากการสลายตัวผุพงั ของอนินทรียสาร
ได้แก่ หินและแร่ กับอินทรีย์สาร ได้แก่ ซากพืชซากสัตว์ ผสมคลุกเคล้ากันอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน และเมื่อมีน�้ำและอากาศมารวมกันอย่างเหมาะสม
จะช่วยค�้ำจุนและเป็นแหล่งอาหารของพืช
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ส่วนประกอบของดิน
ดินในแต่ละพื้นที่จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกัน โดยความแตกต่างนี้
จะมีมากขึน้ หากมนุษย์เข้าไปเกีย่ วข้องและใช้ประโยชน์จากดิน ส่วนประกอบของดิน
มี 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
1. อนินทรียวัตถุ เป็นส่วนทีไ่ ด้จากการสลายตัวผุพงั ของหินและแร่ อันเป็น
แหล่งก�ำเนิดธาตุอาหารพืชและควบคุมโครงสร้างของดิน
2. อิ น ทรี ย วั ต ถุ เป็ น ส่ ว นที่ เ น่ า เปื ่ อ ยผุ พั ง หรื อ เกิ ด จากการสลายตั ว
ของเศษพืช อันเป็นแหล่งก�ำเนิดธาตุอาหารพืช ให้พลังงานแก่จุลินทรีย์ดิน และ
ควบคุมสมบัติทางกายภาพของดิน และจุลินทรีย์ดิน
3. อากาศ เป็นส่วนของก๊าซต่าง ๆ ที่อยู่ในช่องว่างระหว่างก้อนดินหรือ
อนุภาคดิน
4. น�้ำ เป็นส่วนของน�้ำที่พบอยู่ในช่องว่างของดินหรืออนุภาคของดิน
ดินในอุดมคติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ควรมีส่วนประกอบ
ตามสั ด ส่ ว นโดยปริ ม าตร ดั ง นี้ อนิ น ทรี ย วั ต ถุ ห รื อ แร่ ธ าตุ ร ้ อ ยละ 45 น�้ ำ หรื อ
สารละลายร้อยละ 25 อากาศร้อยละ 25 และอินทรียวัตถุร้อยละ 5
25%

25%
5%

45%
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ลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปของดิน
1. เนื้อดิน บ่งบอกถึงความหยาบ ความละเอียดของอนุภาคดิน โดยทั่วไป
เนื้อดินแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ
		
1.1 ดินทราย ประกอบด้วยอนุภาคทรายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป
เป็นดินทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ตำ�่ มีความสามารถในการอุม้ น�ำ้ ต�ำ่ น�ำ้ ซึมผ่านได้งา่ ยมาก
		
1.2 ดินร่วน เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาคของทรายและดินเหนียว
ในปริมาณใกล้เคียงกัน เป็นดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช ไถพรวนได้ง่าย
มีการระบายน�้ำและถ่ายเทอากาศดี มักเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง
		
1.3 ดินเหนียว เป็นดินที่มีอนุภาคของดินเหนียว ร้อยละ 40 ขึ้นไป
เนื้อละเอียดแน่น อุ้มน�้ำได้ดี และไม่ยอมให้น�้ำซึมผ่านได้ง่าย ไม่เหมาะสมในการ
เพาะปลูกพืช
2. สีดิน เป็นสมบัติของดินขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบในดิน
สภาพแวดล้อม และระยะเวลาการพัฒนา มีประโยชน์ในการจ�ำแนกชุดของดิน
3. ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน หรือ พีเอช (pH) ของดิน จะบอกเป็น
ตัวเลขตั้งแต่ 0–14 ถ้าดินมีค่าพีเอชน้อยกว่า  7 แสดงว่าดินนั้นเป็นดินกรด ยิ่งมีค่า
น้อยกว่า 7 มาก ก็จะเป็นกรดมาก แต่ถ้าดินมีพีเอช มากกว่า 7 จะเป็นดินด่าง ยิ่งมี
ค่ามากกว่า  7 มาก ก็จะเป็นด่างมาก ส�ำหรับดินที่มีพีเอชเท่ากับ 7 พอดีแสดงว่า
ดินเป็นกลาง พีเอช (pH) ของดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชจะมีค่า
อยู่ในช่วง 5.2 ถึง 7.3
พีเอช (pH) ของดิน มีความส�ำคัญต่อการปลูกพืชมาก เพราะเป็นตัวควบคุม
การละลายธาตุอาหารในดินออกมาอยู่ในสารละลายหรือน�้ำในดิน ถ้าดินมีพีเอช
ไม่เหมาะสม ธาตุอาหารในดินอาจจะละลายออกมาได้น้อย ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของพืช หรือในทางตรงกันข้าม ธาตุอาหารบางชนิดอาจจะละลายออกมา
มากเกินไป จนเป็นพิษต่อพืชได้
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ระดับ pH ของดินกับความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืช
Effects of pH on Nutrient Availability
ระดับ pH
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ดินที่มีปัญหาและแนวทางการจัดการ
ดิ น มี ป ั ญ หา  คื อ ดิ น ซึ่ ง มี ส มบั ติ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งที่
ไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยต่อการเจริญเติบโตของพืช
ประเภทของดินมีปัญหา ได้แก่
1. ดิ น เค็ ม หมายถึ ง ดิ น ที่
มีปริมาณเกลือทีล่ ะลายอยูใ่ นสารละลายดิน
มากเกินไป จนมีผลกระทบต่อการเจริญ
เติบโตและผลิตผลของพืช
		
การจัดการแก้ไข เลือกปลูก
พืชทนเค็ม (เช่น หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือเทศ
กุยช่าย บรอคโคลี่ คะน้า) ให้น�้ำระบบ
น�้ำหยด คลุมดินเพื่อรักษาความชื้น และเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และวัสดุอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด แกลบ ขี้เถ้าแกลบ กากอ้อย
2. ดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดก�ำมะถัน หมายถึง ดินที่มีสภาพความเป็น
กรดสูงมาก ส่งผลกระทบต่อการปลูกพืช โดยพบแร่จาโรไซต์จดุ ประสีเหลืองฟางข้าว
ในหน้าตัดดิน ความรุนแรงขึ้นกับความลึกที่พบแร่จาโรไซต์
		
การจัดการแก้ไข เช่น ใส่ปูน
ใช้นำ�้ ขังแล้วระบายออก ควบคุมระดับน�ำ้
ใต้ดนิ โดยยกร่องสูงเพือ่ ปลูกไม้ผล และยก
ร่องต�่ำเมื่อปลูกผัก เพิ่มเติมอินทรียวัตถุ
ให้แก่ดิน และเลือกปลูกพืชที่ทนความ
เป็นกรดสูง
3. ดินตื้น หมายถึง ดินที่พบชั้นลูกรัง ชั้นกรวด ชั้นเศษหิน ชั้นหินพื้น
ในระดับตื้นกว่า 50 เซนติเมตร ดินมีปริมาณของเนื้อดินน้อย ส่งผลให้มีการเกาะยึด
ตัวของดินไม่ดี เกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย มีปัญหาในการไถพรวน ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต�่ำและความสามารถในการดูดซับน�้ำต�่ำ
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การจั ด การแก้ ไ ข เช่ น
การเตรียมดินปลูกไม้ผล ควรขุดหลุมปลูก
ให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ น�ำหน้าดินจาก
ทีอ่ นื่ มาใส่กน้ หลุม พร้อมกับการใส่ปยุ๋ หมัก
ปุ ๋ ย คอก ผสมดิ น รองก้ น หลุ ม ช่ ว ยให้
ระบบรากพื ช เจริ ญ เติ บ โตแผ่ ข ยายได้
เพิ่มอินทรียวัตถุ คลุมดินรักษาความชื้น
4. ดินกรด หมายถึง ดินที่มีระดับ pH ต�่ำกว่า  7 โดยดินกรดที่มีค่า  pH
ของดินต�่ำกว่า 5.5 จะมีข้อจ�ำกัดในด้านความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารบางชนิด
เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และธาตุอาหารบางชนิดอาจละลายมากจนเป็นพิษ
กับพืช เช่น เหล็ก แมงกานีส
		
การจัดการแก้ไข เช่น ใช้ปนู เพิม่ อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ และเลือกชนิดพืช
และพันธุ์พืชที่เจริญเติบโตได้ดีในดินกรด เช่น ข้าว แตงโม ข้าวโพด ข้างฟ่าง อ้อย
มันส�ำปะหลัง ถั่ว ยางพารา  ปาล์มน�้ำมัน กาแฟ กล้วย มะม่วง มะม่วงหิมพานต์
ยาสูบ และสับปะรด เป็นต้น
5. ดินด่าง เป็นดินที่มีระดับ pH สูงกว่า  7 มีเฉพาะบริเวณเขาหินปูน
เช่น จังหวัดสระบุรี ลพบุรี
		
การจัดการแก้ไข เช่น ใส่ธาตุก�ำมะถันในขณะที่ดินชื้น ไถดินให้ลึกเพื่อ
พลิกดินบนลงข้างล่าง และใส่ปยุ๋ พวกทีม่ ฤี ทธิต์ กค้างเป็นกรด เช่น แอมโมเนียมซัลเฟต

การจัดการความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
หากผลวิเคราะห์พบว่าดินเป็นกรด (พีเอชต�่ำกว่า 5) ควรต้องยกระดับพีเอช
ให้สูงขึ้นใกล้เป็นกลาง (พีเอช 5.6-7.3) มิฉะนั้นธาตุอาหารบางชนิดจะอยู่ในรูปที่
ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช แต่ส�ำหรับในนาข้าวถ้าค่าพีเอชไม่ต�่ำกว่า  4 ไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้ปูน เพราะสภาพน�้ำขังจะช่วยยกระดับพีเอชให้สูงขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตร
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ปริมาณหินปูนบดละเอียดที่แนะน�ำให้ใช้ในการแก้ไขความเป็นกรด
ของดินเพื่อยกระดับ pH ให้เท่ากับ 7
ค่า pH เดิม
5.0
4.5
4.0
3.5

ดินทราย
200
700
1,100
1,600

หินปูนบดละเอียด (กก./ไร่)
ดินร่วน
ดินร่วน
ปนทราย
300
400
800
1,000
1,300
1,800
2,000
2,500

ดินเหนียว/
ร่วนเหนียว
500
1,100
2,100
3,000

หมายเหตุ : ปูนที่ใช้แก้ความเป็นกรดมีหลายชนิด ถ้าไม่ใช้หินปูนบดละเอียด

ให้ใช้ค่าต่อไปนี้ในการค�ำนวณปริมาณปูนชนิดอื่นที่ต้องการน�ำมาใช้แทน
1. ปูนขาว
=  ตัวเลขในตาราง x 0.74 กก./ไร่
2. หินปูนเผา หรือเปลือกหอยเผา =  ตัวเลขในตาราง x 0.56 กก./ไร่
3. ปูนโดโลไมท์
=  ตัวเลขในตาราง x 0.92 กก./ไร่
4. ปูนมาร์ล
=  ตัวเลขในตาราง x 1.25 กก./ไร่

การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการตรวจวิเคราะห์
มีหลักส�ำคัญ คือ
1. ควรเก็บหลังจากเก็บเกีย่ วผลผลิตแล้ว หรือก่อนเตรียมดินปลูกพืชส�ำหรับ
พืชอายุสั้น
2. พื้นที่เก็บตัวอย่างดินไม่ควรเปียกแฉะหรือมีน�้ำท่วมขัง
3. ไม่เก็บตัวอย่างดินบริเวณที่เคยเป็นคอกสัตว์ หรือบริเวณที่มีปุ๋ยตกค้าง
4. อุปกรณ์ที่ใช้เก็บตัวอย่างดินต้องสะอาด ไม่เปื้อนดินอื่น ปุ๋ย สารป้องกัน
ก�ำจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีอื่น ๆ
5. ต้องบันทึกรายละเอียดเกีย่ วกับตัวอย่างดินของแต่ละตัวอย่างให้มากทีส่ ดุ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการให้ค�ำแนะน�ำการจัดการดินและปุ๋ยให้ถูกต้องที่สุด
การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
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วิธีเก็บตัวอย่างดิน
การเก็บตัวอย่างดินไม่ควรเก็บขณะที่ดินแฉะหรือมีความชื้นมากเกินไป
1. ถางหญ้า กวาดเศษพืช ออกจากบริเวณที่จะเก็บ แต่อย่าแซะหน้าดินออก
2. พื้นที่ ไม่เกิน 25 ไร่ เก็บตัวอย่างดินจาก 15-20 จุด

3. แต่ละจุดขุดดินเป็นหลุมรูปลิ่ม หรือรูปคมขวาน ความลึกถึงก้นหลุม
		
 ข้าว 10 เซนติเมตร
		
 พืชไร่ 15 เซนติเมตร
		
 ไม้ผล ไม้ยืนต้น 30 เซนติเมตร (พื้นที่ 10 ไร่ เก็บจาก 6-8 ต้น
ในรัศมีทรงพุ่มทั้ง 4 ทิศ ต้นละ 4 จุด) แล้วแซะดินด้านหนึ่งของหลุมตั้งแต่ผิวดิน
ถึงก้นหลุม ให้เป็นแผ่นหนา 2-3 เซนติเมตร น�ำมาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่า  ๆ กัน
ตามแนวดิ่ง ใช้เฉพาะส่วนตรงกลางเป็นตัวแทนของดิน 1 จุด น�ำมาคลุกเคล้า
รวมกันในกระป๋องพลาสติก

กรมส่งเสริมการเกษตร
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4. เทดินในกระป๋องลงบนผ้าพลาสติก คลุกเคล้าให้เข้ากัน ถ้าดินเปียก
ตากในที่ร่มให้แห้ง ห้ามตากแดด
5. ย่อยดินเป็นก้อนเล็กๆ กองดินเป็นรูปฝาชี
6. แบ่ ง ดิ น เป็ น 4 ส่ ว น เก็ บ ดิ น ไว้ ส ่ ว นเดี ย ว ท� ำ ซ�้ ำ จนได้ ดิ น 1 ส่ ว น
หนักประมาณ 0.5 กิโลกรัม
7. บดดินให้ละเอียด โดยอาจใช้ขวดแก้วที่สะอาด แล้วเก็บใส่ถุงเพื่อน�ำไป
ตรวจวิเคราะห์

การตรวจวิเคราะห์ดิน
หากต้องการได้ผลวิเคราะห์ดนิ อย่างละเอียดพร้อมค�ำแนะน�ำการจัดการดิน
และการใช้ปยุ๋ ให้นำ� ตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ทหี่ อ้ งปฏิบตั กิ ารของกรมวิชาการเกษตร
หรือ กรมพัฒนาที่ดิน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการ
แก่เกษตรกรโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย หรือสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา  ซึ่งมีค่าบริการตรวจวิเคราะห์ดิน หากไม่สะดวกส่งวิเคราะห์
ห้องปฏิบตั กิ าร สามารถใช้ชดุ ตรวจสอบธาตุอาหาร เอ็น-พี-เค (N-P-K) และความเป็น
กรดเป็นด่างในดินแบบรวดเร็ว (KU Soil test kit) ซึ่งเกษตรกรสามารถวิเคราะห์
เองได้และทราบผลวิเคราะห์เบื้องต้นว่ามี เอ็น-พี-เค (N-P-K) สูง ปานกลาง ต�่ำ
อย่างไรได้ภายใน 30 นาที

การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
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ธาตุอาหาร
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับพืช
พืชมีความต้องการธาตุอาหารต่าง ๆ เพือ่ ใช้ในการเจริญเติบโต ซึง่ ธาตุอาหาร
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับพืชมีอยู่ด้วยกัน 16 ธาตุ ได้จากน�้ำและอากาศ 3 ธาตุ คือ คาร์บอน
ไฮโดรเจน ออกซิเจน และได้จากดิน 13 ธาตุ โดยแบ่งตามปริมาณความต้องการ
ของพืชได้ ดังนี้
ธาตุ อ าหารหลั ก 3 ธาตุ เป็นธาตุที่มีความส�ำคัญต่อการเจริญเติบโต
ของพืช และพืชต้องการในปริมาณมากแต่ในดินมักจะขาด คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม จึงต้องเพิ่มเติมให้ในรูปของปุ๋ย
ธาตุอาหารรอง 3 ธาตุ เป็นธาตุที่มีความส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช
และพืชต้องการในปริมาณมากแต่น้อยกว่าธาตุหลัก คือ แคลเซียม ก�ำมะถัน และ
แมกนีเซียม
ธาตุอาหารเสริม 7 ธาตุ เป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณน้อย แต่พืชจะ
ขาดธาตุเหล่านี้ไม่ได้ คือ ทองแดง โบรอน คลอรีน เหล็ก แมงกานีส โมลิบดีนัม และ
สังกะสี

กรมส่งเสริมการเกษตร

11

หน้าที่และความส�ำคัญของธาตุอาหารพืช
และอาการของพืชเมื่อขาด
ธาตุอาหารพืช
ธาตุอาหารหลัก
1. ไนโตรเจน
2. ฟอสฟอรัส

3. โพแทสเซียม

ธาตุอาหารรอง
4. แคลเซียม

หน้าที่และความส�ำคัญต่อพืช

อาการของพืชเมื่อขาด

เป็นส่วนประกอบของโปรตีน ช่วยให้ ใบเหลือง ใบมีขนาดเล็กลง
พืชมีสีเขียว เร่งการเจริญเติบโตทางใบ ล�ำต้นแคระแกร็นและให้
ผลผลิตต�่ำ
เร่งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจาย ระบบรากจะไม่เจริญเติบโต
ของราก ควบคุมการออกดอก ออกผล ใบแก่จะเปลีย่ นจากสีเขียว
และการสร้างเมล็ด
เป็นสีม่วงแล้วกลายเป็น
สี น�้ ำ ตาลและหลุ ด ร่ ว ง
ล� ำ ต้ น แกร็ น ไม่ ผ ลิ ด อก
ออกผล
ช่วยในการสังเคราะห์น�้ำตาล แป้ง และ พืชจะไม่แข็งแรง ล�ำต้น
โปรตีน ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายน�้ำตาล อ่อนแอ ผลผลิตไม่เติบโต
จากใบไปสู ่ ผ ล ช่ ว ยในการออกดอก มี คุ ณ ภาพต�่ ำ สี ไ ม่ ส วย
และสร้างเมล็ด ท�ำให้ผลเติบโตเร็วและ รสชาติไม่ดี
มีคณ
ุ ภาพดี ช่วยให้พชื แข็งแรง ต้านทาน
ต่อโรคและแมลงบางชนิด
ช่วยส่งเสริมการน�ำธาตุไนโตรเจนจากดิน
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในระยะออกดอก
และระยะที่ ส ร้ า งเมล็ ด พื ช จะมี ค วาม
จ�ำเป็นมาก เพราะธาตุแคลเซียมจะมีสว่ น
ในการเคลื่ อ นย้ า ยและเก็ บ รั ก ษา
คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนในพืช เพื่อ
น�ำไปใช้ในการสร้างผลและเมล็ดต่อไป

พบมากในบริ เ วณยอด
และปลายราก ยอดอ่อน
จะแห้ ง ตาย ใบที่ เ จริ ญ
ใหม่ จ ะหงิ ก งอ รากสั้ น
ผลแตก และไม่มคี ณ
ุ ภาพ

การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
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ธาตุอาหารพืช
5. ก�ำมะถัน
6. แมกนีเซียม

ธาตุอาหารเสริม
7. ทองแดง

8. โบรอน

หน้าที่และความส�ำคัญต่อพืช
เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน โปรตีน
และวิตามิน มีผลต่อการสร้างสีเขียว
ของใบพืช
เป็นองค์ประกอบของส่วนที่เป็นสีเขียว
ทัง้ ทีใ่ บและส่วนอืน่ ๆ ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญ
ในการสร้างอาหารและโปรตีนพืช

อาการของพืชเมื่อขาด
ใบบนและใบล่ า งจะมี
สี เ หลื อ งซี ด และต้ น
อ่อนแอ
ใบพืชจะเหลืองซีดยกเว้น
บริเวณเส้นกลางใบ ถ้าหาก
อาการขาดรุนแรง ใบแก่จะมี
อาการมากกว่าใบอ่อน

ช่ ว ยในการสั ง เคราะห์ ค ลอโรฟิ ล ล์ ใบพืชจะมีสเี ขียวจัดผิดปกติ
การหายใจ การใช้ โ ปรตี น และแป้ ง แล้วต่อมาจะค่อย ๆ เหลืองลง
กระตุน้ การท�ำงานของเอนไซม์บางชนิด โดยแสดงอาการจากยอด
ลงมาถึ ง โคนตายอดจะ
ชะงักการเจริญเติบโตและ
กลายเป็ น สี ด� ำ ใบอ่ อ น
เหลือง และพืชทั้งต้นจะ
ชะงักการเจริญเติบโต
มี บ ทบาทต่ อ การดู ด ดึ ง ธาตุ อ าหาร ส่ ว นที่ ย อดและตายอด
พื ช ช่ ว ยให้ พื ช ดู ด เอาธาตุ แ คลเซี ย ม จะบิดงอ ใบอ่อนบางและ
และไนโตรเจนไปใช้ ร ่ ว มกั น อย่ า งมี โปร่งใสผิดปกติ เส้นกลาง
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง ใบหนากร้าน และตกกระ
ช่วยให้พชื ใช้ธาตุโพแทสเซียมได้มากขึน้ มี ส ารเหนี ย วๆ ออกมา
มีบทบาทในการสังเคราะห์แสง การย่อย ตามเปลื อ กของล� ำ ต้ น
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และเพิม่ คุณภาพ กิ่ ง ก้ า นจะแลดู เ หี่ ย ว
ทั้งรสชาติ ขนาด และน�้ำหนักของผล ผลเล็ ก และแข็ ง ผิ ด ปกติ
เพิ่มความสามารถในการเจริญเติบโต มีเปลือกหน้า  บางทีผล
เพราะโบรอนจะควบคุ ม การดู ด และ แตกเป็นแผลได้ อาการ
คายน�้ำของพืชในขบวนการปรุงอาหาร ขาดธาตุนี้จะเห็นเด่นชัด
อีกทางหนึ่ง
เมื่ อ ต้ น พื ช กระทบแล้ ง
หรือขาดน�้ำมาก ๆ
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ธาตุอาหารพืช
9. คลอรีน
10. เหล็ก
11. แมงกานีส

หน้าที่และความส�ำคัญต่อพืช
มีบทบาทบางประการเกี่ยวกับฮอร์โมน
ในพืช และมีความส�ำคัญต่อขบวนการ
สังเคราะห์แสง
ช่ ว ยในการสั ง เคราะห์ ค ลอโรฟิ ล ล์
มีบทบาทส�ำคัญในการสังเคราะห์แสง
และหายใจ
ช่ ว ยในการสั ง เคราะห์ แ สงและการ
ท�ำงานของเอนไซม์บางชนิด

12. โมลิบดีนัม

ช่วยให้พชื ใช้ไนโตรเจนให้เป็นประโยชน์
และเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีน

13. สังกะสี

เป็นองค์ประกอบจ�ำเป็นในออกซิน และ
ฮอร์ โ มนพื ช ช่ ว ยในการสั ง เคราะห์
ฮอร์ โ มน IAA จ� ำ เป็ น ต่ อ สั ง เคราะห์
คลอโรฟิลล์ และเมล็ดพืช

อาการของพืชเมื่อขาด
พืชจะเหี่ยวง่าย ใบสีซีด
และบางส่วนแห้งตาย
ใบอ่ อ นจะมี สี ข าวซี ด
ในขณะทีใ่ บแก่ยงั เขียวสด
ใบอ่ อ นจะมี สี เ หลื อ ง
ในขณะที่เส้นใบยังเขียว
ต่อมาใบทีม่ อี าการดังกล่าว
จะเหี่ยวแล้วร่วงหล่น
พื ช จะมี อ าการคล้ า ย
ขาดไนโตรเจน ใบมีลกั ษณะ
โค้งคล้ายถ้วย ปรากฏจุด
เหลือง ๆ ตามแผ่นใบ
ใบอ่ อ นจะมี สี เ หลื อ งซี ด
และ ปร ากฏ สี ข าว ๆ
ประปรายตามแผ่ น ใบ
โดยเส้นใบยังเขียว รากสัน้
ไม่เจริญตามปกติ
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ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
ความหมาย
ปุ๋ย คือ วัสดุที่มีธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบ หรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิด
ธาตุอาหารพืช เมื่อใส่ลงไปในดินแล้วจะปลดปล่อย หรือสังเคราะห์ธาตุอาหาร
ที่จ�ำเป็นให้แก่พืช

ประเภทของปุ๋ย
ปุ๋ยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และ ปุ๋ยชีวภาพ
1. ปุ๋ยอินทรีย์ คือ สารประกอบที่ได้จากสิ่งที่มีชีวิต ได้แก่ พืช สัตว์ และ
จุลนิ ทรีย์ ผ่านกระบวนการผลิตทางธรรมชาติ ปุย๋ อินทรียส์ ว่ นใหญ่ใช้ในการปรับปรุง
สมบัติทางกายภาพของดิน ท�ำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ระบายน�้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี
ท�ำให้รากพืชชอนไชไปหาธาตุอาหารได้ง่ายขึ้น
ปุ๋ยอินทรีย์ มีปริมาณธาตุอาหารน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี และ
ธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ พืชไม่สามารถดูดไปใช้
ประโยชน์ได้ทันที ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในดินก่อน แล้วจึง
ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาในรูปสารประกอบอินทรีย์ พืชจึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้
ปุ๋ยอินทรีย์ มี 3 ประเภท ได้แก่

กรมส่งเสริมการเกษตร
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1.1 ปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้
มาจากสิ่งขับถ่ายของสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร
เป็ด ไก่ และห่าน โดยอาจจะใช้ในรูปปุ๋ยคอก
แบบแห้ง หรือน�ำไปหมักให้เกิดการย่อยสลาย
ก่อนแล้วค่อยน�ำไปใช้

		
1.2 ปุย๋ หมัก เป็นปุย๋ อินทรีย์ชนิดหนึง่ ซึง่ ได้จากการน�ำชิ้นส่วนของพืช
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น หญ้าแห้ง
ใบไม้ ฟางข้าว ซังข้าวโพด กากอ้อยจากโรงงานน�้ำตาล แกลบจากโรงสีข้าว ขี้เลื่อย
จากโรงงานแปรรูปไม้ เป็นต้น มาหมักในรูปของการกองซ้อนกันบนพื้นดิน หรืออยู่
ในหลุม เพื่อให้ผ่านกระบวนการย่อยสลายให้เน่าเปื่อย โดยอาศัยกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ดิน
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16
		
1.3 ปุย๋ พืชสด เป็นปุย
อินทรียซึ่งไดจากการไถกลบตน ใบ
และสวนตางๆ ของพืช โดยเฉพาะ
พืชตระกูลถั่วในระยะชวงออกดอก
จนถึงดอกบานเต็มที่ ซึ่งเปนชวงที่มี
ธาตุไนโตรเจนในลําตนสูงสุด แลว
ปลอยไวใหเนาเปอยผุพัง ยอยสลาย
เปนอาหารแกพืชที่จะปลูกตามมา 
พืชตระกูลถั่วที่ควรใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ได้แก่ ถั่วพุ่ม ถั่วเขียว ถั่วลาย ปอเทือง ถั่วขอ
ถั่วแปบ และโสน เป็นต้น ปุยพืชสด นอกจากจะใหธาตุไนโตรเจน ซึ่งเปนธาตุอาหาร
หลักแกพืชแลว ยังใหธาตุอาหารรองอื่นๆ ที่จําเปนแกพืชด้วย
2. ปุ๋ยเคมี คือ สารประกอบอนินทรีย์ที่ให้ธาตุอาหารพืช เป็นสารประกอบ
ที่ผ่านกระบวนการผลิตทางเคมี เมื่อใส่ลงไปในดินที่มีความชื้นที่เหมาะสม ปุ๋ยเคมี
จะละลายให้พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
		
ปุย๋ เคมีแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
		
2.1 ปุ๋ยเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ย
คือ ปุย๋ ทีม่ ธี าตุอาหาร คือ ไนโตรเจน (N)
หรือ ฟอสฟอรัส (P) หรือ โพแทสเซียม
(K) เป็นองค์ประกอบอยู่หนึ่งหรือสอง
ธาตุแล้วแต่ชนิดของสารประกอบที่เป็น
แม่ปุ๋ยนั้น ๆ มีปริมาณของธาตุอาหารที่
คงที่ และมีความเข้มข้นสูง มักน�ำมาใช้
ผสมเป็นปุ๋ยสูตรต่าง ๆ ได้แก่
			  ยูเรีย (46-0-0)
			  ไดเเอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0)
			  โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60)

กรมส่งเสริมการเกษตร
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2.2 ปุ๋ยผสม ได้แก่ ปุ๋ยที่มีการน�ำเอาแม่ปุ๋ย
หลายชนิดมาผสมรวมกัน เพื่อให้ปุ๋ยที่ผสมได้มีปริมาณ
และสัดส่วนของธาตุอาหาร N P และ K ตามที่ต้องการ
เพื่อให้ได้ปุ๋ยที่เหมาะที่จะใช้กับพืชและดินที่แตกต่างกัน
3. ปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมี
ชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เอง
หรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช ให้มาอยู่ใน
รูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ ปุ๋ยชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
		
3.1 กลุ ่ ม จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ ส ามารถสั ง เคราะห์ ส ารประกอบอาหารพื ช
ไนโตรเจนได้เอง ได้แก่ ไรโซเบียมที่อยู่ในปมรากพืชตระกูลถั่ว สาหร่ายสีเขียว
แกมน�ำ้ เงินทีอ่ ยูใ่ นโพรงใบของแหนแดง และยังมีจลุ นิ ทรียท์ อี่ าศัยอยูใ่ นดินอย่างอิสระ
อีกมาก ที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้แก่พืชได้เช่นกัน
		
3.2 กลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยท�ำให้ธาตุอาหารพืชในดิน ละลายออกมา
เป็นประโยชน์ตอ่ พืชมากขึน้ เช่น ไมคอร์ไรซาทีช่ ว่ ยให้ฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงอยูใ่ นดิน
ละลายออกมาอยู่ในรูปที่พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้
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สูตรปุ๋ย
ตัวเลขที่ปรากฏบนกระสอบปุ๋ย เช่น 16-16-16 หรือ 16-32-16 หรือ
ที่เรียกว่า  สูตรปุ๋ย คือตัวแทนของธาตุอาหารหลัก ตรงกับต�ำแหน่ง ไนโตรเจนฟอสฟอรัส-โพแทสเซียม (N-P-K) มีความหมายว่า  ปุ๋ยน�้ำหนัก 100 กิโลกรัม
มีไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-โพแทสเซียม อย่างละกี่กิโลกรัม
ตัวอย่าง เช่น ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หมายความว่า ปุ๋ยน�้ำหนัก 100 กิโลกรัม
(2 กระสอบ ๆ ละ 50 กิโลกรัม) ประกอบด้วย
1. ธาตุไนโตรเจน หนัก 15 กิโลกรัม
2. ธาตุฟอสฟอรัสในรูปที่เป็นประโยชน์ (P2O5) หนัก 15 กิโลกรัม
3. ธาตุโพแทสเซียมในรูปที่เป็นละลายน�้ำ (K2O) หนัก 15 กิโลกรัม
รวมเป็นธาตุอาหารทั้งหมด 45 กิโลกรัม ในปุ๋ยน�้ำหนัก 100 กิโลกรัม
ที่เหลือ 55 กิโลกรัม เป็นสารตัวเติม เช่น ดินขาว โดโลไมท์ ยิปซั่ม ซึ่งไม่ได้ให้ธาตุ
อาหารพืชโดยตรง

เรโชของปุ๋ย

mmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmm

ปุย

"เรโช" ของปุ๋ย คือ สัดส่วน
mmmmmmmmmmmmmmmmm
เปรียบเทียบกันระหว่างธาตุอาหารไนโตรเจน
15-15-15 mmmmmmmmmmmmmmmmm
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในสูตรปุ๋ย เรโชปุ๋ย
จะบอกเป็นตัวเลขลงตัวน้อย ๆ ระหว่างไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส (P2O5) และโพแทสเซียม (K2O) ของสูตรปุ๋ยนั้น ๆ เช่น 16-16-8
มีเรโช คือ 2 : 2 : 1 (ได้จากการหารตลอดด้วยตัวเลขที่น้อยสุดซึ่งก็คือ 8)
และ 20-10-5 มีเรโช คือ 4 : 2 : 1 (ได้จากการหารตลอดด้วย 5) โดยปุ๋ยที่มี
เรโชเดียวกันสามารถใช้แทนกันได้ แต่ใช้ในปริมาณที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีความ
เข้มข้นของธาตุอาหารต่างกัน
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การเลือกซื้อปุ๋ยให้คุ้มค่า
เกษตรกรโดยทั่วไปมักตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยโดยมักพิจารณาจาก
ราคาต่อกระสอบเป็นหลัก กระสอบใดราคาถูกกว่าก็มักเลือกซื้อปุ๋ยกระสอบนั้น
วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง การเลือกซื้อปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  จะต้อง
ได้ธาตุอาหารพืชคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย ให้ใช้วิธีการค�ำนวณเปรียบเทียบราคาของปุ๋ย
ต่อน�้ำหนักธาตุอาหารพืช 1 หน่วย (กก.) ตัวอย่างเช่น
1. การเปรียบเทียบราคาปุ๋ยสูตร 46-0-0 และปุ๋ยสูตร 21-0-0
(1) สูตร 46-0-0 ราคาตันละ 13,400 บาท
(2) สูตร 21-0-0 ราคาตันละ 8,000 บาท
		
วิธีค�ำนวณ
(1) สูตร 46-0-0 หมายความว่า ปุ๋ย 1,000 กก. มีไนโตรเจน 460 กก.
ราคา = 13,400 บาท
เพราะฉะนั้น ไนโตรเจน 1 กก.ราคา = 13,400/460 = 29.13 บาท
(2) สูตร 21-0-0 หมายความว่า ปุ๋ย 1,000 กก. มีไนโตรเจน 210 กก.
ราคา = 8,000 บาท
เพราะฉะนั้น ไนโตรเจน 1 กก. ราคา = 8,000/210 = 38.10 บาท
ดังนั้น สูตร 46-0-0 มีราคาถูกกว่าสูตร 21-0-0
2. การเปรียบเทียบราคาปุ๋ยสูตร 15-15-15 และปุ๋ยสูตร 16-16-16
(1) สูตร 15-15-15 ราคาตันละ 12,000 บาท
(2) สูตร 16-16-16 ราคาตันละ 12,000 บาท
		
วิธีค�ำนวณ
(1) สูตร 15-15-15 หมายความว่า  ปุ๋ย 1,000 กก. มีธาตุอาหารพืช
(150+150+150) = 450 กก. ราคา = 12,000 บาท
เพราะฉะนั้น ธาตุอาหารพืช 1 กก.ราคา = 12,000/450 = 26.67 บาท
(2) สูตร 16-16-16 หมายความว่า  ปุ๋ย 1,000 กก. มีธาตุอาหารพืช
(160+160+160) = 480 กก. ราคา = 12,000 บาท
			เพราะฉะนั้น ธาตุอาหารพืช 1 กก.ราคา = 12,000/480 = 25.00 บาท
ดังนั้น สูตร 16-16-16 มีราคาถูกกว่าสูตร 15-15-15
การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวอย่างการผสมแม่ปุ๋ยเพื่อให้ได้ปุ๋ยผสมตามสูตรที่ต้องการ
กรณี ที่ 1 ถ้ า ต้ อ งการปุ ๋ ย สู ต ร 25-7-7 ต้ อ งใช้ แ ม่ ปุ ๋ ย ยู เ รี ย (46-0-0)
แม่ปยุ๋ ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) และแม่ปยุ๋ โพแเทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60)
ปริมาณอย่างละเท่าไร การค�ำนวณท�ำได้ ดังนี้
1. ให้ค�ำนวณแม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) ก่อน เพราะมี
ธาตุ N อยู่ด้วยจากสูตร 18-46-0 ฟอสฟอรัส (P) 46 กิโลกรัม ต้องใช้แม่ปุ๋ย
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 100 กิโลกรัม ดังนั้น ถ้าต้องการฟอสฟอรัส (P) 7 กิโลกรัม
ต้องใช้แม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต = (100 x 7)/46 เพราะฉะนั้น ต้องใช้แม่ปุ๋ย
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) ~ 16 กิโลกรัม
2. แม่ปยุ๋ ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) จะมีธาตุ N อยูด่ ว้ ย คือ แม่ปยุ๋
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 100 กิโลกรัม มีธาตุ N 18 กิโลกรัม ดังนั้น แม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียม
ฟอสเฟต 16 กิโลกรัม มีธาตุ N = (18 x 16)/100 กิโลกรัม = 2.9 กิโลกรัม
แต่ N ที่ต้องการ คือ 25 กิโลกรัม จึงยังขาด N อีก 22.1 กิโลกรัม
3. ค�ำนวณแม่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ที่ต้องใช้ โดยจากสูตร 46-0-0 ไนโตรเจน
(N) 46 กิโลกรัม ต้องใช้แม่ปุ๋ยยูเรีย 100 กิโลกรัม ดังนั้น ถ้าต้องการไนโตรเจน (N)
22.1 กิโลกรัม ต้องใช้แม่ปุ๋ยยูเรีย = (100 x 22.1)/46 เพราะฉะนั้น ต้องใช้
แม่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ~ 48 กิโลกรัม
4. ค�ำนวณแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) ที่ต้องใช้ โดยจากสูตร
0-0-60 โพแทสเซี ย ม (K) 60 กิ โ ลกรั ม ต้ อ งใช้ แ ม่ ปุ ๋ ย โพแทสเซี ย มคลอไรด์
100 กิโลกรัม ดังนั้น ถ้าต้องการโพแทสเซียม (K) 7 กิโลกรัม ต้องใช้แม่ปุ๋ย
โพแทสเซียมคลอไรด์ = (100 x 7)/60 เพราะฉะนั้น ต้องใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียม
คลอไรด์ (0-0-60) ~ 12 กิโลกรัม
สรุป ถ้าต้องการปุ๋ยสูตร 25-7-7 ต้องใช้
1. แม่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) จ�ำนวน 48 กิโลกรัม
2. แม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) จ�ำนวน 16 กิโลกรัม
3. แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) จ�ำนวน 12 กิโลกรัม
หมายเหตุ การค�ำนวณปริมาณปุ๋ย กรณีมีเศษทศนิยมให้ปัดเป็นจ�ำนวนเต็ม
กรมส่งเสริมการเกษตร
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ตาราง ตัวอย่างการผสมแม่ปุ๋ยเพื่อให้ได้ปุ๋ยผสมตามสูตรที่ต้องการ
ที่

ปุ๋ยสูตรที่
ต้องการ

1
2
3
4
5

25-7-7
15-15-15
13-13-21
16-11-14
14-10-30

จ�ำนวนน�้ำหนักแม่ปุ๋ยเคมีที่ต้องใช้ผสม (กก.)
จ�ำนวนปุ๋ย
ไดแอมโมเนียม โพแเทสเซียม
ทีผ่ สมได้
ยูเรีย
ฟอสเฟต
คลอไรด์
(กก.)
(46-0-0)
(18-46-0)
(0-0-60)
48
16
12
76
20
33
25
78
17
28
35
80
26
24
23
73
22
22
50
94

หมายเหตุ ไม่ต้องเติมสารตัวเติม (filler)

การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑ์ในการใส่ปุ๋ย ดังนี้
1. ใช้ปุ๋ยให้ถูกสูตร ถูกอัตรา
โดยการวิเคราะห์ดนิ ก่อนการปลูกพืชหรือก่อนการใส่ปยุ๋ เพือ่ ทราบความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ณ ขณะนั้น และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด
ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยเท่าที่จ�ำเป็น (พอดี) กับความต้องการของพืช ถูกชนิด และ
ถูกอัตรา ลดผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง
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การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการน�ำเฉพาะผลวิเคราะห์
เอ็น-พี-เค (N-P-K) ในดินที่เป็นปัจจุบัน มาตรวจสอบหาค�ำแนะน�ำการใช้ปุ๋ย
ที่สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ดิน
		
การใช้ ปุ ๋ ย สั่ ง ตั ด เป็ น การน� ำ ข้ อ มู ล ชุ ด ดิ น ของพื้ น ที่ เ พาะปลู ก โดย
ตรวจสอบจากแผนที่ชุดดินระดับต�ำบล มาพิจารณาประกอบร่วมกับผลวิเคราะห์
ธาตุอาหาร เอ็น-พี-เค (N-P-K) ในดินที่เป็นปัจจุบัน เพื่อได้รับค�ำแนะน�ำการใช้ปุ๋ย
ทีม่ คี วามแม่นย�ำเฉพาะพืน้ ทีม่ ากกว่าวิธกี ารแรก เนือ่ งจากค�ำแนะน�ำได้จากโปรแกรม
การค�ำนวณทางคณิตศาสตร์ ที่น�ำปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและ
การให้ผลผลิตของพืชได้แก่ พันธุ์พืช แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน�้ำฝน
มาร่วมก�ำหนดค�ำแนะน�ำการใช้ปุ๋ยด้วย
2. ใส่ปุ๋ยให้พืชในขณะที่พืชต้องการ
การใส่ปุ๋ยต้องตรงกับช่วงเวลาที่พืชมีความต้องการธาตุอาหารนั้น ๆ
มากที่สุด ซึ่งพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป
		
2.1 พืชทีม่ อี ายุสนั้ เช่น พืชไร่และข้าว จะมีจงั หวะการดึงดูดธาตุอาหาร
ที่แตกต่างกัน 3 ช่วง คือ
1) ช่วงทีพ่ ชื เริม่ งอก พืชมักจะต้องการธาตุอาหารน้อย เพราะระยะนี้
ระบบรากยังน้อย และต้นยังเล็ก
2) ช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นระยะที่พืชต้องการ
ธาตุอาหารเป็นจ�ำนวนมาก เป็นระยะที่ก�ำลังสร้างตาดอก ส�ำหรับข้าวจะเป็นระยะที่
ก�ำลังแตกกอ
3) ช่ ว งที่ มี ก ารเติ บ โตเต็ ม ที่ แ ล้ ว และเป็ น ระยะสร้ า งเมล็ ด หรื อ
สร้างผล ความต้องการธาตุอาหารในระยะนีจ้ ะลดลงเรือ่ ย ๆ จนกระทัง่ ฝักหรือเมล็ดแก่
		
2.2 ไม้ผล ความต้องการปุ๋ยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ
1) ระยะสร้างใบ ระยะนีม้ กั อยูใ่ นช่วงต้นฤดูฝนหรือช่วงทีเ่ ก็บเกีย่ ว
ผลผลิตหมดแล้ว ต้นไม้ตอ้ งการสร้างอาหารสะสมไว้เพือ่ การออกดอกและให้ผลผลิต
ในฤดูกาลต่อไป ปุ๋ยที่ให้ควรเป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง เช่น 25-10-10
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2) ระยะสร้างดอก ระยะนีม้ กั เป็นช่วงฤดูฝนพืชต้องการธาตุอาหาร
ในการสร้างตาและดอกค่อนข้างสูง ปุ๋ยที่ควรให้จึงเป็นปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูง เช่น
สูตร 6-24-6 หรือ 12-24-12
3) ระยะติดผล พืชต้องการโพแทสเซียมสูงขึน้ เพือ่ ช่วยให้ได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านรสชาติและการเก็บรักษาหลังเก็บเกี่ยว ปุ๋ยที่ควรให้จึงเป็นปุ๋ย
ที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น สูตร 13-13-21
3. ใส่ปุ๋ยให้พืชตรงบริเวณที่พืชสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย
และเร็วที่สุด
โดยการใส่ปุ๋ยควรใส่ใกล้รากพอสมควร เพื่อสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้ทันที แต่ไม่ใกล้จนเป็นอันตรายต่อราก และควรกลบปุ๋ยหลังการใส่ปุ๋ยเพื่อ
ลดการสูญเสียจาการการระเหิดของปุ๋ย

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด
มีทางเลือก 2 ทาง
1. ใช้ปุ๋ยส�ำเร็จรูป สูตรที่ให้ธาตุอาหาร เอ็น-พี-เค (N-P-K) ใกล้เคียงกับ
ค�ำแนะน�ำตามค่าวิเคราะห์ดิน
2. ผสมปุ๋ยใช้เอง โดยน�ำแม่ปุ๋ย (ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารในสูตรเข้มข้นมาก)
เช่น ปุ๋ยสูตร 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60 มาผสมใช้เอง ผลดี คือ แม่ปุ๋ยมีความ
เข้มข้นของธาตุอาหารสูง ไม่มีสารตัวเติม และ ปลอมยาก สามารถน�ำมาผสม
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ให้ได้สูตรหลากหลายตามความต้องการ เกษตรกรไม่ต้องแบกสารตัวเติมที่ไม่ใช่
ธาตุอาหาร ทีม่ อี ยูใ่ นปุย๋ ส�ำเร็จรูปลงไปในเรือกสวนไร่นา ซึง่ เป็นประโยชน์นอ้ ยต่อพืช
หรืออาจไม่มีประโยชน์เลย

การใช้ปุ๋ยถูกต้องช่วยลดต้นทุนการผลิต
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด ช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยถูกสูตร
และถูกอัตรา  ท�ำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ทั้งกรณีที่สามารถลดต้นทุนการใช้
ปุ๋ยเคมีลงจากที่เคยใช้ในปริมาณมาก หรืออาจต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
เมื่อก่อนใช้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น แต่เมื่อใช้ปุ๋ยถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดินหรือ
ปุย๋ สัง่ ตัด ท�ำให้ตอ้ งใส่ปยุ๋ เคมีมากขึน้ แต่ผลผลิตทีไ่ ด้จะเพิม่ ขึน้ กว่าการใช้ปยุ๋ แบบเดิม
ซึ่งถือว่าเป็นการลดต้นทุนต่อหน่วยการผลิต และท�ำให้ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์
ไม่ท�ำให้ดินเสื่อมโทรม
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ตัวอย่างการลดต้นทุนจากการใช้ปยุ๋ ตามค่าวิเคราะห์ดน
ิ และปุย๋ สัง่ ตัด

หมายเหตุ ข้อมูลจากสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จ�ำนวน 9,250 ราย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด
ได้ที่ : ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอใกล้บ้านท่าน
การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อดีข้อเสียของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี
และปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยอินทรีย์
ข้อดี
ข้อเสีย
1. ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น 1. มีปริมาณธาตุอาหารต่อน�้ำหนักปุ๋ยต�่ำ
2. อยูใ่ นดินนาน (ค่อย ๆ ปล่อยธาตุอาหาร 2. ใช้เวลานานในการปลดปล่อย
ให้แก่พืชอย่างต่อเนื่อง)
ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
3. ช่วยให้ปุ๋ยเคมีเป็นประโยชน์มากขึ้น 3. ราคาแพง เมื่อเทียบต่อหน่วย
ธาตุอาหารพืช
4. ส่งเสริมสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ในดิน 4. หาซื้อยากถ้าต้องการในปริมาณมาก
5. เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะส่งเสริมให้ 5. ไม่สะดวกในการน�ำไปใช้
ปุ๋ยเคมีเป็นประโยชน์แก่พืชมากขึ้น

ปุ๋ยเคมี
1.
2.
3.
4.

ข้อดี
มีปริมาณธาตุอาหารพืชสูงมาก
(ใช้ปริมาณน้อยก็เพียงพอ)
ปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชได้เร็ว
พืชใช้ประโยชน์ได้ทันที
ราคาถูก เมือ่ เทียบต่อหน่วยธาตุอาหารพืช
หาซื้อง่ายและใช้สะดวก
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1.
2.
3.
4.

ข้อเสีย
ปุ๋ยแอมโมเนียมท�ำให้ดินเป็นกรด
เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
ไม่ได้ช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ
ของดิน เช่น ความโปร่งร่วนซุย
มีความเค็ม
ผู้ใช้ต้องมีความรู้พอสมควร
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ปุ๋ยชีวภาพ
1.
2.
3.
4.

ข้อดี
เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถสังเคราะห์
ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช
ใช้ได้ในช่วงเวลาจ�ำกัด เช่น ใช้คลุก
เมล็ดพืช
เป็นปุ๋ยต้นทุนต�่ำ
ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี ช่วยลดการใช้
ปุ๋ยเคมี

ข้อเสีย
1. ให้ธาตุอาหารพืชบางชนิด
2. ต้องระวังในการเก็บรักษา
เนื่องจากประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิต
3. ใช้ได้เฉพาะกับพืชบางชนิด

การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

28

เอกสารอ้างอิง
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 2558. ดินและปุ๋ย. กรมส่งเสริม
การเกษตร. กรุงเทพฯ. 247 หน้า
ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และ ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์. 2558 ธรรมชาติของดิน
และปุ๋ย.
นภาพร พันธุ์กมลศิลป์. 2558. เอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรมความรู้
ด้านดินและปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการใช้ปยุ๋ เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต ปี 2559 วันที่ 23-27 พฤศจิกายน
2558 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน. ดินและปุย๋ . แหล่งทีม่ า : http://kanchanapisek.
or.th/
ส�ำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน. 2551. เทคนิคการเลือกซื้อ
ปุ๋ยที่คุ้มค่า. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ส�ำนักส�ำรวจวิจัยทรัพยากรดิน. ความรู้เรื่องดินส�ำหรับเยาวชน กรมพัฒนาที่ดิน
แหล่งที่มา : http://oss101.ldd.go.th/
วิ ภ า  เฮ้ า จั น ทึ ก . การท� ำ สวนยางพารา. แหล่ ง ที่ ม า  : http://wipa1234.
blogspot.com/2014_12_01_archive.html

กรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารค�ำแนะน�ำที่ 2/2559
การจัดการดินและปุ๋ย
อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ปรึกษา

นายโอฬาร พิทักษ์
นายสงกรานต์ ภักดีคง
นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์
นายประสงค์ ประไพตระกูล

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

เรียบเรียง

นางชัญญา ทิพานุกะ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
นางสาวสุมนา สิมาสฤษฎ์
นักวิชาการเกษตรช�ำนาญการพิเศษ
นางธัญญา บุญมา
นักวิชาการเกษตรช�ำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร

จัดท�ำ

นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
นางสาวอ�ำไพพงษ์ เกาะเทียน นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการ
กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
ส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมการเกษตร

