
ใบความรู้ 
เร่ือง คุณสมบัตขิองดินและปุ๋ย/การเตรียมดิน 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

 
…………………………….. 
1. ความหมายและความส าคญัของดิน 
1.1 ความหมายของดิน 
ดิน (Soil) หมายถึง วตัถุท่ีเกิดข้ึนจากการสลายตวั หรือการผพุงัของหินและแร่ธาตุ ผสม 
คลุกเคลา้กบัสารท่ีไดจ้ากการเน่าเป่ือยของอินทรียวตัถุ เรียงตวักนัเป็นชั้น ๆ เม่ือมีอากาศและน ้าในปริมาณท่ีเหมาะสม ก็จะ
ท าให้พืชสามารถเจริญเติบโตเป็นประโยชน์ต่อคนและสัตวห์รือพืชดว้ยกนั 
1.2 ความแตกต่างระหว่างดินชั้นบนกบัดินชั้นล่าง 
ดินชั้นบนหรือดินบน ดินชั้นล่างหรือดินล่าง 
1. สีคล ้า มีอินทรียวตัถุมาก2. เน้ือดิน โปร่ง เบา ระบายน ้าและถ่ายเทอากาศไดดี้3. มีน ้ าและอากาศอยูม่าก4. มีอินทรียวตัถุ
และจุลินทรียอ์ยูม่าก 1. มีสีจาง มีอินทรียวตัถุนอ้ย2. เน้ือดินแน่น การระบายถ่ายเทน ้าและอากาศไดดี้3. มีน ้ าและอากาศอยู่
นอ้ย4. มีอินทรียวตัถุและจุลินทรียอ์ยูน่อ้ย  

1.3 ความส าคญัของดิน มี 2 ประการคือ 
(1) ดินมีความส าคญัต่อมนุษย ์โดยมนุษยเ์ราไดปั้จจยั 4 ซ่ึงไดแ้ก่อาหารท่ีอยูอ่าศยั  
เคร่ือง นุ่งห่ม และยารักษาโรค จากดินไม่โดยทางตรงก็โดยทางออ้ม จึงเป็นส่ิงท่ีจะ 
ส่งผลต่อความมัง่คัง่มัน่คงให้แก่คนในชาติ 
(2) ดินมีความส าคญัต่อการเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชหรือการเล้ียงสัตวส่์วนมากแลว้ 
ตอ้งอาศยัดิน โดยเฉพาะในเร่ืองการปลูกพืชนั้นดินมีความส าคญัมาก กล่าวคือ 
- ดินเป็นแหล่งน ้า แหล่งอาหาร และอากาศพืช 
- ดินเป็นท่ียดึเกาะของรากพืช 
- ดินเป็นท่ีอยูข่องส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 
2. ชนิดของดิน 
ดินในประเทศไทยเรานั้น มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงเราสามารถแบ่งออก 
เป็นชนิดใหญ่ ๆ ได ้3 ชนิดคือ 
(1) ดินทราย (Sand) เป็นดินท่ีมีเน้ือดินหยาบมาก มีการระบายน ้าไดดี้ มีอินทรียวตัถุและแร่ธาตุอาหารพืชอยูน่อ้ย พืชท่ี
เหมาะกบัดินชนิดน้ีเป็นพืชท่ีทนแลง้ มีรากยาว เช่น มะพร้าว ออ้ย สับปะรด มนัส าปะหลงั เป็นตน้ 
(2) ดินร่วน (Loam) เป็นดินท่ีมีเน้ือดินไม่ละเอียดหรือหยาบมากเกินไป มีการอุม้น ้ าและการระบายน ้าดี พอเหมาะกบัความ
ตอ้งการของพืชทัว่ไป จึงเหมาะท่ีจะปลูกพืชไดเ้กือบทุกชนิด 
(3) ดินเหนียว (Clay) เป็นดินท่ีมีเน้ือดินละเอียด เม่ือแหง้จะแข็ง แต่เม่ือเปียกจะเหนียวล่ืน อุม้น ้ าไดดี้ แต่ระบายน ้าไดย้าก 
มกัจะเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบรูณ์สูง พืชท่ีมีหน่อ หัว ราก หรือฝักใตดิ้นจะไม่นิยมปลูกในดินชนิดน้ี เพราะจะท าให้ไดผ้ล
ผลิตนอ้ย การเก็บเก่ียวล าบาก 



3. คุณสมบติัของดินท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
โดยทัว่ไปแลว้ ในการท่ีจะปลูกพืชให้มีความเจริญเติบโตไดดี้นั้น ถา้เราจะพิจารณาจากดินแลว้  
ดินนั้นน่าจะมีส่วนประกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 
(1) อนินทรียวตัถุ คือ ส่วนท่ีเป็นของแข็งท่ีไดจ้ากส่ิงท่ีไม่มีชีวิต ไดแ้ก่ หิน แร่ ธาตุต่างๆ ท่ีผา่นการยอ่ยสลาย ผกุร่อน ปล่อย
ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อเจริญเติบโตของพืช ควรมีอยูป่ระมาณ 45 ส่วนในร้อยส่วน 
(2) อินทรียวตัถุ คือ ส่วนท่ีไดจ้ากการเน่าเป่ือยผพุงัสลายตวั ของซากพืชซากสัตวแ์ละจุลินทรีย  ์จะท าให้ดินร่วมซุย มีการ
ระบายน ้าและการถ่ายเทอากาศไดดี้ ดินท่ีดีควรมีอินทรียว์ตัถุผสมอยูป่ระมาณร้อยละ 5 
(3) น ้า เป็นส่วนประกอบท่ีมีอยูต่ามช่องว่างระหว่างเมด็ดิน จะช่วยละลายอาหารพืช ถา้น ้ าในดินมีมาก ดินนั้นก็จะมีอากาศ
อยูน่อ้ย ดินท่ีดีควรมีน ้ าอยูป่ระมาณร้อยละ 25 
(4) อากาศ เป็นส่วนประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัน ้ า อากาศในดินจะช่วยให้จุลินทรียใ์นดินเจริญเติบโต อากาศในดิน
ประมาณร้อยละ 25 เป็นปริมาณท่ีเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืช 
4. การเตรียมดินปลูกพืช 
4.1 การเตรียมดินปลูกพืชในภาชนะ 
ปัจจุบนัน้ีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมีนอ้ยลง จึงนิยมใชภ้าชนะต่างๆ เช่น กระถางถุงพลาสติค  
ยางรถยนต ์ฯลฯ น ามาปลูกพืช ดินท่ีใชใ้นการปลูกพืชในภาชนะหรือใชเ้พาะเมล็ดพืช น่าจะมีส่วนผสมของส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 
ดินเหนียวยอ่ยละเอียดตากแห้ง 1 ส่วน 
ดินทราย 1 ส่วน 
ปุ๋ยคอกเก่า หรือปุ๋ยหมกั 1 ส่วน 
ขุยมะพร้าวหรือเถา้แกลบหรือใบไมผ้ ุ1 ส่วน 
(อาจใชดิ้นร่วน 2 ส่วนแทนดินเหนียวกบัดินทรายก็ได)้ 
น าส่วนผสมดงักล่าวมาคลุกเคลา้ให้เขา้กนัดี น ามาให้ในการปลูกพืชในภาชนะหรือใชเ้พาะเมล็ดพืชใน  ภาชนะต่างๆ ได ้
4.2 การเตรียมดินปลูกพืชในแปลง 
มีล  าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
(1) แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นแปลงขนาด กวา้ง 1 เมตร ยาว 4 เมตร เวน้ระยะ เป็นระยะทาง 
เดิน ระหว่างแปลงให้กวา้งประมาณ 50 เซนติเมตร คนกวา้ง คนยาวของแปลงน้ี 
อาจกวา้งหรือยาวกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีก็เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการ 
ปฏิบติังาน 
(2) ถากหรือถางหญา้ วชัพืชออกให้หมด 
(3) ขุดดินในแปลง ยกแปลงให้เป็นรูปสามเหล่ียม ตากดินไวป้ระมาณ 7 วนั 
(4) ยอ่ยดิน เก็บเศษวชัพืชออกให้หมด โดยเฉพาะพืชท่ีมีหัวหรือรากท่ีจะงอกใหม่ได้ เช่น แห้วหม ูหนา้คา ฯลฯ 
(5) ใส่ปุ๋ยคอกเก่าๆ หรือปุ๋ยหมกั ขุยมะพร้าว เปลือกถัว่ ประมาณ แปลงละ 3 - 4 บุง้ก๋ี คลุกเคลา้ให้ทัว่ 
(6) เกล่ียดินในแปลงให้เรียบ แปลงท่ีเตรียมเสร็จเรียบร้อยน้ี จะสูงกว่าระดบัดินเดิมหรือทางเดินเล็กนอ้ย 
ในกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีในการปลูกพืชเป็นจ านวนมาก ในขั้นแรกอาจใชแ้รงงานจากสัตว ์เช่น ววั  
ควาย หรือรถไถเดินตาม รถแทรกเตอร์ ไถดินตากท้ิงไวป้ระมาณ 1 สัปดาห์ แลว้จึงไถพรวนดินเพ่ือยอ่ยดิน คราดเก็บเศษวนั
พืชออก แลว้จึงใส่ปุ๋ย ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกั ตามความจ าเป็น ในการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกัน้ีอาจใส่พร้อมหรือหลงัการปลุกพืชก็ได ้



ใบความรู้ 
เร่ือง ปุ๋ยและคุณสมบติัของปุ๋ย 
………………………….. 
1. ความหมายของปุ๋ยและธาตุอาหารพืช 
1.1 ความหมายของปุ๋ย 
ปุ๋ย (Fertilizer) คืออาหารพืชท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือท่ีคนเราสังเคราะห์ข้ึนโดย 
กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ สามารถท าให้พืชเจริญเติบโตได ้ 
1.2 ความหมายของธาตุอาหารพืช 
ธาตุอาหารพืช (Plant nutrients) หมายถึง ธาตุท่ีจ  าเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการเจริญ 
เติบโตของพืช ถา้พืชขาดธาตุดงักล่าว หรือไดรั้บไม่ไดส้ัดส่วนท่ีพืชตวัตอ้งการ ก็จะแสดงอาการผดิปกติออกมา เช่น แคระ
แกร็น ใบซีด ฯลฯ 
2. ช่ือธาตุอาหารพืช 
ตารางธาตุอาหารพืช 
ท่ี ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ สญัลกัษณ์ กลุ่มท่ี 
12345678910111213141516 คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนฟอสฟอรัสโปตสัเซียมแคลเซียมแมกนีเซียม 
ก ามะถนัแมงกานีสเหล็กโบรอนสังกะสีทองแดงคลอรีนโมลิตนมั 
CarbonHydrogenOxygenNitrogenPhosphorusPotassiumCalciumMagnesiumSulphurManganeseIronBoronZincCopperChl
orineMolybdenum CHONPKCaMgSMnFeBZnCuClMo 123 
3. หนา้ท่ีและความส าคญัของธาตุอาหารหลกั 
ธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการใชใ้นปริมาณมากท่ีสุดนั้น มีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติทั้งในน ้าและใน 
อากาศ ไดแ้ก่ธาตุ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน พืชจะไม่ขาดธาตุทั้ง 3 ธาตุดงักล่าว ธาตุอาหารพืชท่ีเหลืออีก 13 ธาตุ
นั้น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มไดด้งัน้ีคือ 
กลุ่มแรก เรียกว่า ธาตุอาหารหลกั หรือธาตุปุ๋ย พืชตอ้งการใชธ้าตุอาหารเหล่าน้ีในปริมาณท่ี 
มาก มีอยู ่3 ธาตุ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตสัเซียม 
กลุ่มท่ี 2 เรียกว่า ธาตุอาหารรอง พืชตอ้งการใชธ้าตุอาหารในกลุ่มน้ีในปริมาณท่ีนอ้ยกว่ากลุ่ม 
แรก ดินท่ีปลูกพืชก็มกัมีธาตุอาหารเหล่าน้ีอยูบ่า้งแลว้มีพืชบางชนิดเท่านั้นท่ีตอ้งการธาตุบางธาตุเป็นพิเศษเท่านั้น 
กลุ่มท่ี 3 เรียกว่า ธาตุอาหารเสริม มีจ  านวน 7 ธาตุ เป็นกลุ่มธาตุอาหารพืชท่ีพืชตอ้งการใน 
ปริมาณนอ้ยมาก แต่ก็จะขาดเสียมิได ้
3.1 ธาตุไนโตรเจน 
หนา้ท่ีและความส าคญัของธาตุไนโตรเจน 
(1) เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของวิตามินและสีเขียวในพืช 
(2) ช่วยในการสร้างโปรตีนในพืช 
(3) ช่วยกระตุน้ในการปรุงอาหารของพืช ท าให้พืชเติบโตแข็งแรง 
(4) เพ่ิมผลผลิตทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ 
ถา้พืชขาดธาตุไนโตรเจน 
(1) ล าตน้จะแคระแกร็น 



(2) ใบมีสีเหลืองซีด ใบมีขนาดเล็กลง 
(3) ผลผลิตตกต ่าและคุณภาพไม่ดี 
ถา้พืชไดรั้บไนโตรเจนมากเกินไป 
(1) ใบมีสีเขียวเขม้ มีขนาดใหญ่ข้ึน ซ่ึงเป็นลกัษณะของการเฝือใบหรือบา้ใบ 
(2) ให้ดอกผลนอ้ย ผลแก่ชา้ เน้ือของผลจะฟ่าม 
3.2 ธาตุฟอสฟอรัส 
หนา้ท่ีและความส าคญัของธาตุฟอสฟอรัส 
(1) เป็นส่วนประกอบของโปรตีน 
(2) เป็นธาตุท่ีจ  าเป็นในการสร้างเมล็ด และการงอกมองเมล็ด 
(3) ช่วยให้รากฝอยและรากแขนงเติบโต แตกตวัไดม้าก 
(4) ส่งเสริมการมีดอกผล ท าให้พืชแก่เร็ว เป็นการช่วยแก่ปัญหาพืชท่ีไดรั้บธาตุไนโตรเจนมากเกินไป  
ถา้พืชขาดธาตุฟอสฟอรัส 
(1) รากพืชจะไม่แพร่กระจาย ท าให้ล  าตน้พืชโค่นลม้ไดง่้าย 
(2) พืชออกดอกชา้ 
(3) คุณภาพของผลและเมล็ดไม่ดี ไม่สมบรูณ์ 
(4) พืชจ าพวก ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ใบจะมีสีม่วงเป็นทาง เน่ืองจากธาตุฟอสฟอรัสเป็นธาตุท่ีเคล่ือนท่ีในดินชา้  จึงไม่ปรากฏผล
กระทบต่อพืชท่ีไดรั้บธาตุน้ีมากเกินไป 
3.3 ธาตุโปตสัเซียม 
หนา้ท่ีและความส าคญัของธาตุโปตสัเซียม 
(1) ช่วยส่งเสริมการสร้างแป้งและน ้าตาลในพืช 
(2) เพ่ิมความตา้นทานโรค สร้างความแข็งแรงให้แก่เน้ือไม ้
(3) ช่วยให้พืชทนแลง้ไดดี้ โดยการท าให้เซลพืชอ่ิมน ้า 
(4) ช่วยให้คุณภาพของพืชบางชนิดดีข้ึน เช่น ช่วยให้ผลมีสีสวยข้ึนช่วยให้ใบยาสูบติดไฟดีข้ึน 
(5) พืชท่ีให้หัวหรือราก เช่น ผกักาดหัว มนัแกว มนัฝร่ัง มนัเทศ ฯลฯ จะมีหัวท่ีสมบรูณ์มากข้ึน 
ถา้พืชขาดธาตุโปตสัเซียม 
(1) ขอบใบพืชจะมีสีเหลืองแลว้กลายเป็นสีน ้ าตาล โดยเร่ิมจากปลายใบเขา้สู่กลางใบ 
(2) ผลผลิตจะมีคุณภาพต ่า เช่น เมล็ดลีบ หัวเล็ก ฯลฯ 
(3) ความตา้นทานโรคของพืชจะลดลง 
(4) พืชพวกฝ้ายใบจะมีสีน ้ าตาล สมอไม่แตก 
ถา้พืชไดรั้บโปตสัเซียมมากเกินไป 
(1) พืชจะแก่ชา้หรือสุกชา้กว่าปกติ 
(2) คุณภาพของผลผลิตไม่ดี เช่น เน้ือยุย่ เปลือกบาง 
4. ประเภทของปุ๋ย 
ปุ๋ยแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยอนินทรีย  ์
4.1 ปุ๋ยอินทรีย ์เป็นปุ๋ยท่ีไดจ้ากซากพืชซากสัตว ์มลูสัตว ์เศษขยะมงูฝอยต่างๆปุ๋ยน้ีจะมีธาตุ 
อาหารพืชอยูใ่นปริมาณนอ้ย แต่จะช่วยในการปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพของดินให้ดีข้ึน ซ่ึงจะท าให้ดินร่วนซุย อุม้น ้ า



ไดดี้ ปุ๋ยอินทรียเ์ราสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ชนิด คือ 
(1) ปุ๋ยคอก ไดแ้ก่ ปุ๋ยท่ีไดจ้ากมลูสัตวช์นิดต่างๆ ปุ๋ยคอกจะดีหรือไม่เพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บั อายขุองสัตว ์อาหารท่ีสัตวกิ์นเขา้
ไป อายขุองปุ๋ยคอก และวิธีการเก็บรักษาปุ๋ย ปุ๋ยคอกท่ีจะน ามาใชก้บัพืชให้ไดผ้ลดีจะตอ้งเป็นปุ๋ยคอกท่ีเก่า มีการสลายตวัดี
แลว้ หากเป็นปุ๋ยคอกท่ียงัใหม่อยูอ่าจเกิดความเสียหายแก่พืชได ้เพราะยงัมีความร้อนอยูม่าก 
(2) ปุ๋ยหมกั คือ ปุ๋ยท่ีไดจ้ากการหมกัของซากพืช ซากสตัว ์เช่น เศษใบไม้ ฟางขา้ว มลูสัตว ์เศษอาหาร ฯลฯ น ามากอง
รวมกนั อาศยัจุลินทรียห์รือส่ิงมีชีวิตในดิน ช่วยยอ่ยสลายให้เกิดการเน่าเป่ือยผพุงั กลายเป็นปุ๋ยหมกัปุ๋ยหมกัท่ีสลายตวัดีแลว้
นั้น จะมีสีน ้ าตาล หรือสีด า ร่วนซุย 
ในปัจจุบนัการท าปุ๋ยหมกันั้นไดใ้ส่จุลินทรียล์งไปในกองปุ๋ยหมกั ซ่ึงจะช่วยท าให้กายอ่ยสลายตวัเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ไม่
ตอ้งเสียเวลานานมาก ท าให้มีปุ๋ยใชใ้นเวลาท่ีเร็วกว่าแต่ก่อน 
อน่ึงยงัมีแนวความคิดและการท าปุ๋ยหมกัในการใชจุ้ลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (Effective Micro- organism) มาใช ้ซ่ึง
แนวความคิดใหม่น้ี ปุ๋ยหมกัท่ีไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้งมีการสลายตวัแต่อยา่งใดการท าปุ๋ยหมกัไปใชน้ั้น ใชเ้วลาเพียง 2 - 3 วนั ก็น า
ปุ๋ยหมกัไปใชไ้ดท้ั้งยงัสามารถใชใ้นในปริมาณท่ีนอ้ยเพราะถือว่า จุลินทรียท่ี์มีอยูใ่นปุ๋ยหมกันั้นเป็นจุลินทรียท่ี์เป็น
ประโยชน์ 
(3) ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยท่ีเราไดจ้ากการปลูกหรือหวา่นพืชตระกลูถัว่ต่างๆ เช่น โสน ปอเทือง ถัว่เขียว ฯลฯ เม่ือพืชเหล่นน้ีเร่ิม
มีดอก ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีอาหารพืชมาก เราก็ท  าการไถกลบท้ิงไวใ้ห้พืชเหล่าน้ีเน่าเป่ือย ต่อจากนั้นจึงท าการปลูกพืชหลกัต่อไป 
ในการท าปุ๋ยพืชสดน้ีจะท าหลงัจากการเก็บเก่ียวพืชหลกัแลว้ เพ่ือท าให้ดินดีข้ึน ในส่วนของการปลูกพืชหมุนเวียน ซ่ึงใชพื้ช
ตระกลูถัว่สลบักบัการปลูกพืชอ่ืนๆ ก็เป็นการท าปุ๋ยพืชสดในทางออ้ม ไดท้ั้งผลผลิตจากพวกถัว่และซากพืชพวกถัว่อีกดว้ย 
นอกจากน้ีในการท าการเกษตร เช่น การท านา ชาวนาจะมีการไถดะเพ่ือท้ิงไวใ้ห้หญา้หรือวชัพืชตายแลว้จึงไถแปรให้ซาก
พืชท่ี เน่าเป่ือยกลายเป็นอาหารขา้วท่ีปลูก ก็จดัเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีมีมานานแลว้ ซ่ึงแมว้่าจะมิใชก้ารไถกลบพืชตระกลู
ถัว่ ก็เป็นการเพ่ิมอาหารแก่ไร่นาโดยการไถกลบเช่นกนั 
(4) ปุ๋ยเทศบาล บางทีก็เรียกว่าปุ๋ย กรุงเทพมหานคร หรือปุ๋ยขยะ เป็นปุ๋ยท่ีกรุงเทพมหานครท าข้ึน โดยการใชข้ยะมลูฝอยท่ี
เก็บในแต่ละวนั มีปัญหาในเร่ืองท่ีท้ิง หรือการท าลาย จึงไดท้  าปุ๋ยน้ีข้ึนโดยการน าไปหมกัยงัโรงงานท าปุ๋ยหมกั ซ่ึงตั้งอยูใ่น
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ปุ๋ยหมกัของ กทม. มีทั้งชนิดธรรมดาและชนิดท่ีเติมอาหารพืช ทั้งน้ีเพ่ือให้ใชใ้นวตัถุประสงค์
ต่างกนัไป 
4.2 ปุ๋ยอนินทรย ์มีช่ือเรียกกนัหลายช่ือ เช่นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยการคา้แต่ตามพระราชบญัญติั 
ปุ๋ยเรียกว่า ปุ๋ยเคมี ซ่ึงหมายถึงการใชก้รรมวิธีทางเคมีสังเคราะห์แร่ธาตุต่างๆ เพ่ือให้ไดปุ๋้ยท่ีมี  
ปริมาณธาตุอาหารตามท่ีตอ้งการโดยทัว่ไปจะมีธาตุอาหารหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตสัเซียมอยูใ่น
ปริมาณมาก ปุ๋ยเคมีนั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ 

(1) ปุ๋ยเด่ียวหรือแม่ปุ๋ย เป็นปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารหลกัธาตุใดธาตุหน่ึงเพียงธาตุเดียวซ่ึงไม่ไดแ้ก่ 
ก. ปุ๋ยท่ีให้ธาตุไนโตรเจน ไดแ้ก่ 
- ปุ๋ยยเูรีย (Urea) บางทีเรียกว่าปุ๋ยเยน็ มีสีขุ่นขาวเหมือนเมด็สาคู ละลายน ้าง่าย มีธาตุไนโตรเจนร้อยละ 45-46 โดยน ้าหนกั 
- ปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟต (Ammonium sulphate) หรือบางทีเรียกว่าปุ๋ยน ้ าตาล ละลายน ้าไดดี้ มีธาตุไนโตรเจนร้อยละ 20-21 
โดยน ้าหนกั 
- ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท (Ammonium nitrate) มีธาตุไนโตรเจนร้อยละ 35 โดยน ้าหนกั 
ข. ปุ๋ยท่ีให้ธาตุฟอสฟอรัส ไดแ้ก่ 
- ปุ๋ยหินฟอสเฟต (Rock phosphate) จะให้ธาตุฟอสฟอรัสประมาณร้อยละ 30 โดยน ้า  



หนกั  
- ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต (Super phosphate) จะให้ฟอสฟอรัสร้อยละ 20 โดยน ้าหนกั 
- ปุ๋ยดบัเบ้ิลซูเปอร์ฟอสเฟต (Double super phosphate) ให้ธาตุฟอสฟอรัสร้อยละ 40 โดยน ้าหนกั 
ค. ปุ๋ยท่ีให้ธาตุโปตสัเซียม ไดแ้ก่ 
- ปุ๋ยโปตสัเซียมคลอไรด ์(Potassium Chloride) ให้ธาตุโปตสัเซียมร้อยละ 60 โดยน ้า 
หนกั 
- ปุ๋ยโปตสัเซียมเฟต (Potassium sulphate) ให้ธาตุโปตสัเซียมร้อยละ 50 โดยน ้าหนกั 
(2) ปุ๋ยผสม ไดแ้ก่ปุ๋ยท่ีตอ้งเอาปุ๋ยเด่ียวหรือแม่ปุ๋ยตั้งแต่ 2 ชนิดมาผสมกบัเพ่ือให้ไดธ้าตุอาหารพืชตามท่ีตอ้งการแบ่ง
ออกเป็น 
ก. ปุ๋ยผสมไม่สมบรูณ์ เป็นปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารหลกัอยูเ่พียง 2 ธาตุ เช่น ปุ๋ยสูตร 16 - 20 - 0 จะ  
มีธาตุไนโตรเจน 16 ส่วน และฟอสฟอรัส 20 ส่วนในร้อยส่วนเป็นตน้ 
ข. ปุ๋ยผสมสมบรูณ์ จะมีธาตุอาหารหลกัครบ 3 ธาตุ เช่น ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 เป็นตน้ 
ในการน าแม่ปุ๋ยมาผสมกนัเพ่ือให้ไดน้ ้ าหนกัจ านวนเต็ม 100 ส่วน ซ่ึงหากเม่ือใชแ้ม่ปุ๋ยแลว้ยงัไดน้ ้ าหนกัไม่เต็ม 100 ส่วน 
จะตอ้งใชว้สัดุอ่ืนท่ีไม่มีอาหารพืช สามารถคลุกเคลา้ปุ๋ยได ้เช่น ทราย ข้ีเล่ือย ฯลฯ มาเติม เราเรียกวสัดุนั้นว่าฟิลเลอร์ (Filler) 
ในการผสมปุ๋ยใชเ้องนั้น เราจะไดปุ๋้ยดีในราคาไม่แพง มีธาตุอาหารครบถว้นและในปริมาณท่ีเราตอ้งการ 

5. หลกัและวิธีการใชปุ๋้ย 
5.1 ขอ้ค านึงในการใชปุ๋้ย 
(1) ชนิดของปุ๋ย ปุ๋ยอินทรียน์ั้นเราสามารถใชไ้ดง่้ายเป็นอนัตรายต่อพืชนอ้ยส่วนปุ๋ยเคมีนั้นเราจะ 
ตอ้งพิจารณาถึงส่ิงต่อไปน้ี 
ก. ความเขม้ขน้ของปุ๋ย ปุ๋ยแต่ละสูตรจะมีธาตุอาหารพืชท่ีแตกต่างกนัไปราคาแพงกว่ากนัตามสภาพความเขม้ขน้ท่ีมากหรือ
นอ้ย จะตอ้งเลือกใชใ้ห้ถูกตอ้งการของพืชแต่ละชนิดและความอุดมสมบรูณ์ของดิน 
ข. ความเป็นกรดเป็นด่างของปุ๋ย ปุ๋ยบางชนิด เช่นปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟตจะมีความเป็นกรด ซ่ึงจะมีผลตกคา้งให้ดินนั้นเป็น
กรดไปดว้ย 
ค. การละลายน ้า ปุ๋ยท่ีละลายน ้าง่าย ควรใส่นอ้ยๆแต่บ่อยคร้ังปุ๋ยบางชนิดจะเคล่ือนท่ีในดินชา้มาก จะตอ้งใส่ใหค้ลุกเคลา้กบั
ดิน เพ่ือให้เขา้ใกลร้ากพืชมากท่ีสุด 
(2) ปริมาณท่ีใช ้ในการจะใชปุ๋้ยปริมาณมากหรือนอ้ยเพียงใดนั้น จะตอ้งดูว่าดินนั้นมีความสมบรูณ์เพียงใดนั้น จะตอ้งดูว่า
ดินนั้นมีความอุดมสมบรูณ์เพียงใด ดูว่าพืชท่ีเราปลูกนั้นมีความตอ้งการอาหารชนิดใดมาก การใชปุ๋้ยเคมีนั้นจะตอ้งตระหนกั
และคิดเสมอว่าจะตอ้งใชใ้นปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุ ด เพ่ือให้ไดผ้ลผลิตสูงสุด ซ่ึงจะท าให้เกิด ก าไรในการผลิต 
(3) ช่วงเวลาการใชปุ๋้ย การใชปุ๋้ยอินทรียนิ์ยมใส่พร้อมกบัการเตรียมดินซ่ึงจะท าให้ดินร่วมซุยอุม้น ้ าไดดี้  
ส่วนปุ๋ยเคมีนั้นแบ่งใส่เป็น 3 ช่วงตามความเจริญเติบโตของพืช คือ 
- ระยะแรก หรือหลงังอก พืชตอ้งการธาตุไนโตรเจนมาก 
- ระยะแตกก่ิงกา้น แตกกอ พืชตอ้งการธาตุอาหารหลกัทั้ง 3 ธาตุ 
- ระยะให้ดอกผล หรือลงหวั พืชจะตอ้งการธาตุฟอสฟอรัสและธาตุโปตสัเซียมมาก 
(4) บริเวณท่ีใส่ปุ๋ย จะตอ้งดูว่าพืชท่ีปลูกนั้นมีระบบรากเป็นอยา่งไร การใส่ปุ๋ยท่ีให้อยูใ่นบริเวณท่ีรากพืชจะดูดไปใชไ้ดน้ั้น 
จะท าให้ปุ๋ยนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี 
5.2 วิธีการใส่ปุ๋ย ในการใส่ปุ๋ยนั้นสามารถท าไดห้ลายวิธี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดของปุ๋ย ชนิดของพืชการปลูกพืช รวมทั้งสภาพ



ดินฟ้าอากาศและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงเมื่อน ารวมกนัแลว้จะตอ้งท าให้เกิด การประหยดัเงิน ประหยดเวลา ประหยดัแรงงานเป็น
ประการส าคญั วธีิการใส่ปุ๋ยท ากนัมีหลายวิธี ซ่ึงสามารถเลือกปฏิบติัไดด้งัน้ี 
(1) ละลายน ้ารด ใชก้บัปุ๋ยท่ีละลายน ้าไดดี้ เช่น ปุ๋ยยเูรีย 
(2) หว่าน เป็นวิธีท่ีนิยมกนัมาก จะใชมื้อก าแลว้หว่านปุ๋ยไปให้ทัว่ถึงและรวดเร็ว 
(3) หยอดหลุม ใชก้บัพืชท่ีปลูกเป็นหลุมห่างกนัจะช่วยป้องกนัการชะลา้งจากน ้า 
(4) โรยเป็นแถว อาจใส่หลงัจากการพรวนดิน โดยเฉพาะกบัพืชท่ีปลูกเป็นแนวบางทีอาจใชเ้คร่ืองทุ่นแรงช่วย  ก็จะเกิดการ
ประหยดั 

 


