ใบความรู้
เรื่อง คุณสมบัตขิ องดินและปุ๋ ย/การเตรียมดิน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

……………………………..
1. ความหมายและความสาคัญของดิน
1.1 ความหมายของดิน
ดิน (Soil) หมายถึง วัตถุที่เกิดขึ้นจากการสลายตัว หรื อการผุพงั ของหิ นและแร่ ธาตุ ผสม
คลุกเคล้ากับสารที่ได้จากการเน่าเปื่ อยของอินทรี ยวัตถุ เรี ยงตัวกันเป็ นชั้น ๆ เมื่อมีอากาศและน้ าในปริ มาณที่เหมาะสม ก็จะ
ทาให้พืชสามารถเจริ ญเติบโตเป็ นประโยชน์ต่อคนและสัตว์หรื อพืชด้วยกัน
1.2 ความแตกต่างระหว่างดินชั้นบนกับดินชั้นล่าง
ดินชั้นบนหรื อดินบน ดินชั้นล่างหรื อดินล่าง
1. สี คล้ า มีอินทรี ยวัตถุมาก2. เนื้อดิน โปร่ ง เบา ระบายน้ าและถ่ายเทอากาศได้ดี3. มีน้ าและอากาศอยูม่ าก4. มีอินทรี ยวัตถุ
และจุลินทรี ยอ์ ยูม่ าก 1. มีสีจาง มีอินทรี ยวัตถุนอ้ ย2. เนื้อดินแน่น การระบายถ่ายเทน้ าและอากาศได้ดี3. มีน้ าและอากาศอยู่
น้อย4. มีอินทรี ยวัตถุและจุลินทรี ยอ์ ยูน่ อ้ ย
1.3 ความสาคัญของดิน มี 2 ประการคือ
(1) ดินมีความสาคัญต่อมนุษย์ โดยมนุษย์เราได้ปัจจัย 4 ซึ่งได้แก่อาหารที่อยูอ่ าศัย
เครื่ อง นุ่งห่ ม และยารักษาโรค จากดินไม่โดยทางตรงก็โดยทางอ้อม จึงเป็ นสิ่ งที่จะ
ส่ งผลต่อความมัง่ คัง่ มัน่ คงให้แก่คนในชาติ
(2) ดินมีความสาคัญต่อการเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็ นปลูกพืชหรื อการเลี้ยงสัตว์ส่วนมากแล้ว
ต้องอาศัยดิน โดยเฉพาะในเรื่ องการปลูกพืชนั้นดินมีความสาคัญมาก กล่าวคือ
- ดินเป็ นแหล่งน้ า แหล่งอาหาร และอากาศพืช
- ดินเป็ นที่ยดึ เกาะของรากพืช
- ดินเป็ นที่อยูข่ องสิ่ งมีชีวิตที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช
2. ชนิดของดิน
ดินในประเทศไทยเรานั้น มีลกั ษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเราสามารถแบ่งออก
เป็ นชนิดใหญ่ ๆ ได้ 3 ชนิดคือ
(1) ดินทราย (Sand) เป็ นดินที่มีเนื้อดินหยาบมาก มีการระบายน้ าได้ดี มีอินทรี ยวัตถุและแร่ ธาตุอาหารพืชอยูน่ อ้ ย พืชที่
เหมาะกับดินชนิดนี้เป็ นพืชที่ทนแล้ง มีรากยาว เช่น มะพร้าว อ้อย สับปะรด มันสาปะหลัง เป็ นต้น
(2) ดินร่ วน (Loam) เป็ นดินที่มีเนื้อดินไม่ละเอียดหรื อหยาบมากเกินไป มีการอุม้ น้ าและการระบายน้ าดี พอเหมาะกับความ
ต้องการของพืชทัว่ ไป จึงเหมาะที่จะปลูกพืชได้เกือบทุกชนิด
(3) ดินเหนียว (Clay) เป็ นดินที่มีเนื้อดินละเอียด เมื่อแห้งจะแข็ง แต่เมื่อเปี ยกจะเหนียวลื่น อุม้ น้ าได้ดี แต่ระบายน้ าได้ยาก
มักจะเป็ นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง พืชที่มีหน่อ หัว ราก หรื อฝักใต้ดินจะไม่นิยมปลูกในดินชนิดนี้ เพราะจะทาให้ได้ผล
ผลิตน้อย การเก็บเกี่ยวลาบาก

3. คุณสมบัติของดินที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
โดยทัว่ ไปแล้ว ในการที่จะปลูกพืชให้มีความเจริ ญเติบโตได้ดีน้ นั ถ้าเราจะพิจารณาจากดินแล้ว
ดินนั้นน่าจะมีส่วนประกอบที่สาคัญดังนี้
(1) อนินทรี ยวัตถุ คือ ส่วนที่เป็ นของแข็งที่ได้จากสิ่ งที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ หิ น แร่ ธาตุต่างๆ ที่ผา่ นการย่อยสลาย ผุกร่ อน ปล่อย
ธาตุอาหารที่จาเป็ นต่อเจริ ญเติบโตของพืช ควรมีอยูป่ ระมาณ 45 ส่ วนในร้อยส่ วน
(2) อินทรี ยวัตถุ คือ ส่ วนที่ได้จากการเน่าเปื่ อยผุพงั สลายตัว ของซากพืชซากสัตว์และจุลินทรี ย ์ จะทาให้ดินร่ วมซุ ย มีการ
ระบายน้ าและการถ่ายเทอากาศได้ดี ดินที่ดีควรมีอินทรี ยว์ ตั ถุผสมอยูป่ ระมาณร้อยละ 5
(3) น้ า เป็ นส่ วนประกอบที่มีอยูต่ ามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน จะช่วยละลายอาหารพืช ถ้าน้ าในดินมีมาก ดินนั้นก็จะมีอากาศ
อยูน่ อ้ ย ดินที่ดีควรมีน้ าอยูป่ ระมาณร้อยละ 25
(4) อากาศ เป็ นส่ วนประกอบที่มีความสัมพันธ์กบั น้ า อากาศในดินจะช่วยให้จุลินทรี ยใ์ นดินเจริ ญเติบโต อากาศในดิน
ประมาณร้อยละ 25 เป็ นปริ มาณที่เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของพืช
4. การเตรี ยมดินปลูกพืช
4.1 การเตรี ยมดินปลูกพืชในภาชนะ
ปัจจุบนั นี้ พ้นื ที่เพาะปลูกมีนอ้ ยลง จึงนิยมใช้ภาชนะต่างๆ เช่น กระถางถุงพลาสติค
ยางรถยนต์ ฯลฯ นามาปลูกพืช ดินที่ใช้ในการปลูกพืชในภาชนะหรื อใช้เพาะเมล็ดพืช น่าจะมีส่วนผสมของสิ่ งต่างๆ ดังนี้
ดินเหนียวย่อยละเอียดตากแห้ง 1 ส่ วน
ดินทราย 1 ส่ วน
ปุ๋ ยคอกเก่า หรื อปุ๋ ยหมัก 1 ส่ วน
ขุยมะพร้าวหรื อเถ้าแกลบหรื อใบไม้ผุ 1 ส่ วน
(อาจใช้ดินร่ วน 2 ส่ วนแทนดินเหนียวกับดินทรายก็ได้)
นาส่ วนผสมดังกล่าวมาคลุกเคล้าให้เข้ากันดี นามาให้ในการปลูกพืชในภาชนะหรื อใช้เพาะเมล็ดพืชใน ภาชนะต่างๆ ได้
4.2 การเตรี ยมดินปลูกพืชในแปลง
มีลาดับขั้นตอนดังนี้
(1) แบ่งพื้นที่ออกเป็ นแปลงขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร เว้นระยะ เป็ นระยะทาง
เดิน ระหว่างแปลงให้กว้างประมาณ 50 เซนติเมตร คนกว้าง คนยาวของแปลงนี้
อาจกว้างหรื อยาวกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงาน
(2) ถากหรื อถางหญ้า วัชพืชออกให้หมด
(3) ขุดดินในแปลง ยกแปลงให้เป็ นรู ปสามเหลี่ยม ตากดินไว้ประมาณ 7 วัน
(4) ย่อยดิน เก็บเศษวัชพืชออกให้หมด โดยเฉพาะพืชที่มีหัวหรื อรากที่จะงอกใหม่ได้ เช่น แห้วหมู หน้าคา ฯลฯ
(5) ใส่ ปุ๋ยคอกเก่าๆ หรื อปุ๋ ยหมัก ขุยมะพร้าว เปลือกถัว่ ประมาณ แปลงละ 3 - 4 บุง้ กี๋ คลุกเคล้าให้ทวั่
(6) เกลี่ยดินในแปลงให้เรี ยบ แปลงที่เตรี ยมเสร็ จเรี ยบร้อยนี้ จะสูงกว่าระดับดินเดิมหรื อทางเดินเล็กน้อย
ในกรณีที่มีพ้นื ที่ในการปลูกพืชเป็ นจานวนมาก ในขั้นแรกอาจใช้แรงงานจากสัตว์ เช่น วัว
ควาย หรื อรถไถเดินตาม รถแทรกเตอร์ ไถดินตากทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วจึงไถพรวนดินเพื่อย่อยดิน คราดเก็บเศษวัน
พืชออก แล้วจึงใส่ ปยุ๋ ปุ๋ ยคอกปุ๋ ยหมัก ตามความจาเป็ น ในการใส่ ปุ๋ยคอกปุ๋ ยหมักนี้อาจใส่ พร้อมหรื อหลังการปลุกพืชก็ได้

ใบความรู้
เรื่ อง ปุ๋ ยและคุณสมบัติของปุ๋ ย
…………………………..
1. ความหมายของปุ๋ ยและธาตุอาหารพืช
1.1 ความหมายของปุ๋ ย
ปุ๋ ย (Fertilizer) คืออาหารพืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรื อที่คนเราสังเคราะห์ข้ ึนโดย
กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ สามารถทาให้พืชเจริ ญเติบโตได้
1.2 ความหมายของธาตุอาหารพืช
ธาตุอาหารพืช (Plant nutrients) หมายถึง ธาตุที่จาเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์ต่อการเจริ ญ
เติบโตของพืช ถ้าพืชขาดธาตุดงั กล่าว หรื อได้รับไม่ได้สัดส่ วนที่พืชตัวต้องการ ก็จะแสดงอาการผิดปกติออกมา เช่น แคระ
แกร็ น ใบซีด ฯลฯ
2. ชื่อธาตุอาหารพืช
ตารางธาตุอาหารพืช
ที่ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์ กลุ่มที่
12345678910111213141516 คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนฟอสฟอรัสโปตัสเซี ยมแคลเซียมแมกนีเซียม
กามะถันแมงกานีสเหล็กโบรอนสังกะสี ทองแดงคลอรี นโมลิตนัม
CarbonHydrogenOxygenNitrogenPhosphorusPotassiumCalciumMagnesiumSulphurManganeseIronBoronZincCopperChl
orineMolybdenum CHONPKCaMgSMnFeBZnCuClMo 123
3. หน้าที่และความสาคัญของธาตุอาหารหลัก
ธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในปริ มาณมากที่สุดนั้น มีอยูแ่ ล้วตามธรรมชาติท้งั ในน้ าและใน
อากาศ ได้แก่ธาตุ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน พืชจะไม่ขาดธาตุท้งั 3 ธาตุดงั กล่าว ธาตุอาหารพืชที่เหลืออีก 13 ธาตุ
นั้น แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มได้ดงั นี้คือ
กลุ่มแรก เรี ยกว่า ธาตุอาหารหลัก หรื อธาตุปุ๋ย พืชต้องการใช้ธาตุอาหารเหล่านี้ในปริ มาณที่
มาก มีอยู่ 3 ธาตุ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม
กลุ่มที่ 2 เรี ยกว่า ธาตุอาหารรอง พืชต้องการใช้ธาตุอาหารในกลุ่มนี้ในปริ มาณที่นอ้ ยกว่ากลุ่ม
แรก ดินที่ปลูกพืชก็มกั มีธาตุอาหารเหล่านี้อยูบ่ า้ งแล้วมีพืชบางชนิดเท่านั้นที่ตอ้ งการธาตุบางธาตุเป็ นพิเศษเท่านั้น
กลุ่มที่ 3 เรี ยกว่า ธาตุอาหารเสริ ม มีจานวน 7 ธาตุ เป็ นกลุ่มธาตุอาหารพืชที่พืชต้องการใน
ปริ มาณน้อยมาก แต่ก็จะขาดเสี ยมิได้
3.1 ธาตุไนโตรเจน
หน้าที่และความสาคัญของธาตุไนโตรเจน
(1) เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญของวิตามินและสี เขียวในพืช
(2) ช่วยในการสร้างโปรตีนในพืช
(3) ช่วยกระตุน้ ในการปรุ งอาหารของพืช ทาให้พืชเติบโตแข็งแรง
(4) เพิ่มผลผลิตทั้งในด้านปริ มาณและคุณภาพ
ถ้าพืชขาดธาตุไนโตรเจน
(1) ลาต้นจะแคระแกร็ น

(2) ใบมีสีเหลืองซีด ใบมีขนาดเล็กลง
(3) ผลผลิตตกต่าและคุณภาพไม่ดี
ถ้าพืชได้รับไนโตรเจนมากเกินไป
(1) ใบมีสีเขียวเข้ม มีขนาดใหญ่ข้ ึน ซึ่งเป็ นลักษณะของการเฝื อใบหรื อบ้าใบ
(2) ให้ดอกผลน้อย ผลแก่ชา้ เนื้อของผลจะฟ่ าม
3.2 ธาตุฟอสฟอรัส
หน้าที่และความสาคัญของธาตุฟอสฟอรัส
(1) เป็ นส่ วนประกอบของโปรตีน
(2) เป็ นธาตุที่จาเป็ นในการสร้างเมล็ด และการงอกมองเมล็ด
(3) ช่วยให้รากฝอยและรากแขนงเติบโต แตกตัวได้มาก
(4) ส่ งเสริ มการมีดอกผล ทาให้พืชแก่เร็ ว เป็ นการช่วยแก่ปัญหาพืชที่ได้รับธาตุไนโตรเจนมากเกินไป
ถ้าพืชขาดธาตุฟอสฟอรัส
(1) รากพืชจะไม่แพร่ กระจาย ทาให้ลาต้นพืชโค่นล้มได้ง่าย
(2) พืชออกดอกช้า
(3) คุณภาพของผลและเมล็ดไม่ดี ไม่สมบูรณ์
(4) พืชจาพวก ข้าวโพด ข้าวฟ่ าง ใบจะมีสีม่วงเป็ นทาง เนื่องจากธาตุฟอสฟอรัสเป็ นธาตุที่เคลื่อนที่ในดินช้า จึงไม่ปรากฏผล
กระทบต่อพืชที่ได้รับธาตุน้ ีมากเกินไป
3.3 ธาตุโปตัสเซียม
หน้าที่และความสาคัญของธาตุโปตัสเซียม
(1) ช่วยส่ งเสริ มการสร้างแป้ งและน้ าตาลในพืช
(2) เพิ่มความต้านทานโรค สร้างความแข็งแรงให้แก่เนื้อไม้
(3) ช่วยให้พืชทนแล้งได้ดี โดยการทาให้เซลพืชอิ่มน้ า
(4) ช่วยให้คุณภาพของพืชบางชนิดดีข้ ึน เช่น ช่วยให้ผลมีสีสวยขึ้นช่วยให้ใบยาสูบติดไฟดีข้ ึน
(5) พืชที่ให้หัวหรื อราก เช่น ผักกาดหัว มันแกว มันฝรั่ง มันเทศ ฯลฯ จะมีหัวที่สมบูรณ์มากขึ้น
ถ้าพืชขาดธาตุโปตัสเซียม
(1) ขอบใบพืชจะมีสีเหลืองแล้วกลายเป็ นสี น้ าตาล โดยเริ่ มจากปลายใบเข้าสู่กลางใบ
(2) ผลผลิตจะมีคุณภาพต่า เช่น เมล็ดลีบ หัวเล็ก ฯลฯ
(3) ความต้านทานโรคของพืชจะลดลง
(4) พืชพวกฝ้ ายใบจะมีสีน้ าตาล สมอไม่แตก
ถ้าพืชได้รับโปตัสเซียมมากเกินไป
(1) พืชจะแก่ชา้ หรื อสุ กช้ากว่าปกติ
(2) คุณภาพของผลผลิตไม่ดี เช่น เนื้อยุย่ เปลือกบาง
4. ประเภทของปุ๋ ย
ปุ๋ ยแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ ปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยอนินทรี ย ์
4.1 ปุ๋ ยอินทรี ย ์ เป็ นปุ๋ ยที่ได้จากซากพืชซากสัตว์ มูลสัตว์ เศษขยะมูงฝอยต่างๆปุ๋ ยนี้จะมีธาตุ
อาหารพืชอยูใ่ นปริ มาณน้อย แต่จะช่วยในการปรับปรุ งคุณสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีข้ ึน ซึ่งจะทาให้ดินร่ วนซุย อุม้ น้ า

ได้ดี ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ ราสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ชนิด คือ
(1) ปุ๋ ยคอก ได้แก่ ปุ๋ ยที่ได้จากมูลสัตว์ชนิดต่างๆ ปุ๋ ยคอกจะดีหรื อไม่เพียงใดย่อมขึ้นอยูก่ บั อายุของสัตว์ อาหารที่สัตว์กินเข้า
ไป อายุของปุ๋ ยคอก และวิธีการเก็บรักษาปุ๋ ย ปุ๋ ยคอกที่จะนามาใช้กบั พืชให้ได้ผลดีจะต้องเป็ นปุ๋ ยคอกที่เก่า มีการสลายตัวดี
แล้ว หากเป็ นปุ๋ ยคอกที่ยงั ใหม่อยูอ่ าจเกิดความเสี ยหายแก่พืชได้ เพราะยังมีความร้อนอยูม่ าก
(2) ปุ๋ ยหมัก คือ ปุ๋ ยที่ได้จากการหมักของซากพืช ซากสัตว์ เช่น เศษใบไม้ ฟางข้าว มูลสัตว์ เศษอาหาร ฯลฯ นามากอง
รวมกัน อาศัยจุลินทรี ยห์ รื อสิ่ งมีชีวิตในดิน ช่วยย่อยสลายให้เกิดการเน่าเปื่ อยผุพงั กลายเป็ นปุ๋ ยหมักปุ๋ ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว
นั้น จะมีสีน้ าตาล หรื อสี ดา ร่ วนซุย
ในปัจจุบนั การทาปุ๋ ยหมักนั้นได้ใส่ จุลินทรี ยล์ งไปในกองปุ๋ ยหมัก ซึ่งจะช่วยทาให้กาย่อยสลายตัวเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ไม่
ต้องเสี ยเวลานานมาก ทาให้มีปยใช้
ุ๋ ในเวลาที่เร็ วกว่าแต่ก่อน
อนึ่งยังมีแนวความคิดและการทาปุ๋ ยหมักในการใช้จุลินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิภาพ (Effective Micro- organism) มาใช้ ซึ่ง
แนวความคิดใหม่น้ ี ปุ๋ ยหมักที่ได้ไม่จาเป็ นต้องมีการสลายตัวแต่อย่างใดการทาปุ๋ ยหมักไปใช้น้ นั ใช้เวลาเพียง 2 - 3 วัน ก็นา
ปุ๋ ยหมักไปใช้ได้ท้งั ยังสามารถใช้ในในปริ มาณที่นอ้ ยเพราะถือว่า จุลินทรี ยท์ ี่มีอยูใ่ นปุ๋ ยหมักนั้นเป็ นจุลินทรี ยท์ ี่เป็ น
ประโยชน์
(3) ปุ๋ ยพืชสด คือ ปุ๋ ยที่เราได้จากการปลูกหรื อหว่านพืชตระกูลถัว่ ต่างๆ เช่น โสน ปอเทือง ถัว่ เขียว ฯลฯ เมื่อพืชเหล่นนี้เริ่ ม
มีดอก ซึ่งเป็ นช่วงที่มีอาหารพืชมาก เราก็ทาการไถกลบทิ้งไว้ให้พืชเหล่านี้เน่าเปื่ อย ต่อจากนั้นจึงทาการปลูกพืชหลักต่อไป
ในการทาปุ๋ ยพืชสดนี้จะทาหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชหลักแล้ว เพื่อทาให้ดินดีข้ ึน ในส่ วนของการปลูกพืชหมุนเวียน ซึ่งใช้พืช
ตระกูลถัว่ สลับกับการปลูกพืชอื่นๆ ก็เป็ นการทาปุ๋ ยพืชสดในทางอ้อม ได้ท้งั ผลผลิตจากพวกถัว่ และซากพืชพวกถัว่ อีกด้วย
นอกจากนี้ในการทาการเกษตร เช่น การทานา ชาวนาจะมีการไถดะเพื่อทิ้งไว้ให้หญ้าหรื อวัชพืชตายแล้วจึงไถแปรให้ซาก
พืชที่ เน่าเปื่ อยกลายเป็ นอาหารข้าวที่ปลูก ก็จดั เป็ นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมานานแล้ว ซึ่งแม้ว่าจะมิใช้การไถกลบพืชตระกูล
ถัว่ ก็เป็ นการเพิ่มอาหารแก่ไร่ นาโดยการไถกลบเช่นกัน
(4) ปุ๋ ยเทศบาล บางทีก็เรี ยกว่าปุ๋ ย กรุ งเทพมหานคร หรื อปุ๋ ยขยะ เป็ นปุ๋ ยที่กรุ งเทพมหานครทาขึ้น โดยการใช้ขยะมูลฝอยที่
เก็บในแต่ละวัน มีปัญหาในเรื่ องที่ทิ้ง หรื อการทาลาย จึงได้ทาปุ๋ ยนี้ข้ ึนโดยการนาไปหมักยังโรงงานทาปุ๋ ยหมัก ซึ่งตั้งอยูใ่ น
เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ ปุ๋ ยหมักของ กทม. มีท้งั ชนิดธรรมดาและชนิดที่เติมอาหารพืช ทั้งนี้เพื่อให้ใช้ในวัตถุประสงค์
ต่างกันไป
4.2 ปุ๋ ยอนินทรย์ มีชื่อเรี ยกกันหลายชื่อ เช่นปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยการค้าแต่ตามพระราชบัญญัติ
ปุ๋ ยเรี ยกว่า ปุ๋ ยเคมี ซึ่งหมายถึงการใช้กรรมวิธีทางเคมีสังเคราะห์แร่ ธาตุต่างๆ เพื่อให้ได้ปยที
ุ๋ ่มี
ปริ มาณธาตุอาหารตามที่ตอ้ งการโดยทัว่ ไปจะมีธาตุอาหารหลัก ซึ่งได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียมอยูใ่ น
ปริ มาณมาก ปุ๋ ยเคมีน้ นั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิดคือ
(1) ปุ๋ ยเดี่ยวหรื อแม่ปยุ๋ เป็ นปุ๋ ยที่มีธาตุอาหารหลักธาตุใดธาตุหนึ่งเพียงธาตุเดียวซึ่งไม่ได้แก่
ก. ปุ๋ ยที่ให้ธาตุไนโตรเจน ได้แก่
- ปุ๋ ยยูเรี ย (Urea) บางทีเรี ยกว่าปุ๋ ยเย็น มีสีข่นุ ขาวเหมือนเม็ดสาคู ละลายน้ าง่าย มีธาตุไนโตรเจนร้อยละ 45-46 โดยน้ าหนัก
- ปุ๋ ยแอมโมเนียมซัลเฟต (Ammonium sulphate) หรื อบางทีเรี ยกว่าปุ๋ ยน้ าตาล ละลายน้ าได้ดี มีธาตุไนโตรเจนร้อยละ 20-21
โดยน้ าหนัก
- ปุ๋ ยแอมโมเนียมไนเตรท (Ammonium nitrate) มีธาตุไนโตรเจนร้อยละ 35 โดยน้ าหนัก
ข. ปุ๋ ยที่ให้ธาตุฟอสฟอรัส ได้แก่
- ปุ๋ ยหิ นฟอสเฟต (Rock phosphate) จะให้ธาตุฟอสฟอรัสประมาณร้อยละ 30 โดยน้ า

หนัก
- ปุ๋ ยซูเปอร์ฟอสเฟต (Super phosphate) จะให้ฟอสฟอรัสร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก
- ปุ๋ ยดับเบิ้ลซูเปอร์ฟอสเฟต (Double super phosphate) ให้ธาตุฟอสฟอรัสร้อยละ 40 โดยน้ าหนัก
ค. ปุ๋ ยที่ให้ธาตุโปตัสเซียม ได้แก่
- ปุ๋ ยโปตัสเซียมคลอไรด์ (Potassium Chloride) ให้ธาตุโปตัสเซียมร้อยละ 60 โดยน้ า
หนัก
- ปุ๋ ยโปตัสเซียมเฟต (Potassium sulphate) ให้ธาตุโปตัสเซียมร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก
(2) ปุ๋ ยผสม ได้แก่ปุ๋ยที่ตอ้ งเอาปุ๋ ยเดี่ยวหรื อแม่ปุ๋ยตั้งแต่ 2 ชนิดมาผสมกับเพื่อให้ได้ธาตุอาหารพืชตามที่ตอ้ งการแบ่ง
ออกเป็ น
ก. ปุ๋ ยผสมไม่สมบูรณ์ เป็ นปุ๋ ยที่มีธาตุอาหารหลักอยูเ่ พียง 2 ธาตุ เช่น ปุ๋ ยสูตร 16 - 20 - 0 จะ
มีธาตุไนโตรเจน 16 ส่ วน และฟอสฟอรัส 20 ส่ วนในร้อยส่ วนเป็ นต้น
ข. ปุ๋ ยผสมสมบูรณ์ จะมีธาตุอาหารหลักครบ 3 ธาตุ เช่น ปุ๋ ยสูตร 15 - 15 - 15 เป็ นต้น
ในการนาแม่ปุ๋ยมาผสมกันเพื่อให้ได้น้ าหนักจานวนเต็ม 100 ส่ วน ซึ่งหากเมื่อใช้แม่ปุ๋ยแล้วยังได้น้ าหนักไม่เต็ม 100 ส่ วน
จะต้องใช้วสั ดุอื่นที่ไม่มีอาหารพืช สามารถคลุกเคล้าปุ๋ ยได้ เช่น ทราย ขี้เลื่อย ฯลฯ มาเติม เราเรี ยกวัสดุน้ นั ว่าฟิ ลเลอร์ (Filler)
ในการผสมปุ๋ ยใช้เองนั้น เราจะได้ปยดี
ุ๋ ในราคาไม่แพง มีธาตุอาหารครบถ้วนและในปริ มาณที่เราต้องการ
5. หลักและวิธีการใช้ปยุ๋
5.1 ข้อคานึงในการใช้ปยุ๋
(1) ชนิดของปุ๋ ย ปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ นั เราสามารถใช้ได้ง่ายเป็ นอันตรายต่อพืชน้อยส่ วนปุ๋ ยเคมีน้ นั เราจะ
ต้องพิจารณาถึงสิ่ งต่อไปนี้
ก. ความเข้มข้นของปุ๋ ย ปุ๋ ยแต่ละสูตรจะมีธาตุอาหารพืชที่แตกต่างกันไปราคาแพงกว่ากันตามสภาพความเข้มข้นที่มากหรื อ
น้อย จะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องการของพืชแต่ละชนิดและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ข. ความเป็ นกรดเป็ นด่างของปุ๋ ย ปุ๋ ยบางชนิด เช่นปุ๋ ยแอมโมเนียมซัลเฟตจะมีความเป็ นกรด ซึ่งจะมีผลตกค้างให้ดินนั้นเป็ น
กรดไปด้วย
ค. การละลายน้ า ปุ๋ ยที่ละลายน้ าง่าย ควรใส่ นอ้ ยๆแต่บ่อยครั้งปุ๋ ยบางชนิดจะเคลื่อนที่ในดินช้ามาก จะต้องใส่ ให้คลุกเคล้ากับ
ดิน เพื่อให้เข้าใกล้รากพืชมากที่สุด
(2) ปริ มาณที่ใช้ ในการจะใช้ปุ๋ยปริ มาณมากหรื อน้อยเพียงใดนั้น จะต้องดูว่าดินนั้นมีความสมบูรณ์เพียงใดนั้น จะต้องดูว่า
ดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เพียงใด ดูว่าพืชที่เราปลูกนั้นมีความต้องการอาหารชนิดใดมาก การใช้ปุ๋ยเคมีน้ นั จะต้องตระหนัก
และคิดเสมอว่าจะต้องใช้ในปริ มาณที่นอ้ ยที่สุ ด เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุ ด ซึ่งจะทาให้เกิด กาไรในการผลิต
(3) ช่วงเวลาการใช้ปุ๋ย การใช้ปุ๋ยอินทรี ยน์ ิยมใส่ พร้อมกับการเตรี ยมดินซึ่งจะทาให้ดินร่ วมซุยอุม้ น้ าได้ดี
ส่ วนปุ๋ ยเคมีน้ นั แบ่งใส่ เป็ น 3 ช่วงตามความเจริ ญเติบโตของพืช คือ
- ระยะแรก หรื อหลังงอก พืชต้องการธาตุไนโตรเจนมาก
- ระยะแตกกิ่งก้าน แตกกอ พืชต้องการธาตุอาหารหลักทั้ง 3 ธาตุ
- ระยะให้ดอกผล หรื อลงหัว พืชจะต้องการธาตุฟอสฟอรัสและธาตุโปตัสเซียมมาก
(4) บริ เวณที่ใส่ ปยุ๋ จะต้องดูว่าพืชที่ปลูกนั้นมีระบบรากเป็ นอย่างไร การใส่ ปุ๋ยที่ให้อยูใ่ นบริ เวณที่รากพืชจะดูดไปใช้ได้น้ นั
จะทาให้ปุ๋ยนั้นเกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยเฉพาะปุ๋ ยเคมี
5.2 วิธีการใส่ ปุ๋ย ในการใส่ ปุ๋ยนั้นสามารถทาได้หลายวิธี ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ชนิดของปุ๋ ย ชนิดของพืชการปลูกพืช รวมทั้งสภาพ

ดินฟ้ าอากาศและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเมื่อนารวมกันแล้วจะต้องทาให้เกิด การประหยัดเงิน ประหยดเวลา ประหยัดแรงงานเป็ น
ประการสาคัญ วิธีการใส่ ปยท
ุ๋ ากันมีหลายวิธี ซึ่งสามารถเลือกปฏิบตั ิได้ดงั นี้
(1) ละลายน้ ารด ใช้กบั ปุ๋ ยที่ละลายน้ าได้ดี เช่น ปุ๋ ยยูเรี ย
(2) หว่าน เป็ นวิธีที่นิยมกันมาก จะใช้มือกาแล้วหว่านปุ๋ ยไปให้ทวั่ ถึงและรวดเร็ ว
(3) หยอดหลุม ใช้กบั พืชที่ปลูกเป็ นหลุมห่ างกันจะช่วยป้ องกันการชะล้างจากน้ า
(4) โรยเป็ นแถว อาจใส่ หลังจากการพรวนดิน โดยเฉพาะกับพืชที่ปลูกเป็ นแนวบางทีอาจใช้เครื่ องทุ่นแรงช่วย ก็จะเกิดการ
ประหยัด

