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ที่ปรึกษา  :  นายทวีพงศ  สุวรรณโร  
                         ผูอำนวยการกองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย
                    นางอัญชลี สุวจิตตานนท 
                         ผูอำนวยการสำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

เรียบเรียง  :  นางชัญญา ทิพานุกะ   ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการดินปุย       
                         นางจันทรจรัส เกียรติ์ทวีมั่นคง    นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
                                           กลุมสงเสริมการจัดการดินปุย  กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย

บรรณาธิการ :  นางรุจิพร  จารุพงศ   ผูอำนวยการกลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร
                         นางสาวอำไพพงษ เกาะเทียน  นักวิชาการเผยแพรชำนาญการ
                         กลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร  สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

ออกแบบ           :  นายเรืองเดช  ศรีวัฒน  นายชางศิลปปฏิบัติงาน 
                         กลุมศิลปกรรมสงเสริมการเกษตร  สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 
               
พิมพที่ พิมพที่              :  กลุมโรงพิมพ  สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี   
             
พิมพครั้งที่ 1      :  จำนวน  5,000 แผน   มีนาคม  2562

จัดพิมพ      :  กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

การใชปุย

เพื่อลดตนทุน

การผลิต

ดาวนโหลดเอกสาร

แนวทางการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต

  เก็บตัวอยางดินสงตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการหรือ

ตรวจสอบดวยตัวเองโดยใชชุดตรวจวิเคราะหดินแบบรวดเร็ว

เพื่อทราบความอุดมสมบูรณของดินโดยเฉพาะธาตุอาหารหลัก 

(N P K : เอ็น พี เค) และความเปนกรดเปนดางของดิน 

(pH : พีเอช)

  ปรับปรุงบำรุงดินโดยใชปุยอินทรียทั้งในชวงเตรียมดิน 

หรือเตรียมหลุมปลูก ชวงที่พืชเจริญเติบโตแลว และหลัง

เก็บเกี่ยวผลผลิต

  ใชวัสดุปรับปรุงดิน ไดแก ปูนชนิดตาง ๆ กรณีดินเปนกรด 

(pH) ต่ำกวา 5.5 เพื่อยกระดับ pH ใหสูงขึ้น แตพืชบางชนิด

ชอบดินที่เปนกรด เชน กาแฟ แตงโม สับปะรด มันฝรั่ง 

ยางพารา และชา ทนความเปนกรดไดถึงระดับ pH 4 - 5 

ไมจำเปนตองใชวัสดุปรับปรุงดิน

  ผสมแมปุยเคมีใชเอง (สูตร 46-0-0 , 18-46-0 , 0-0-60) 

ตามคำแนะนำจากผลวิเคราะหดิน หรือใชปุยผสมสูตร

ที่ใกลเคียงกับคำแนะนำ

  ใชปุยชีวภาพรวมดวย ในพืชที่ใชได ทำใหลดการใช

ปุยเคมีลงไดอยางนอย 25 % 

 

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือศูนยจัดการดินปุยชุมชนใกลบาน
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ใชปุยชีวภาพคลุกเมล็ด

ใชวัสดุปรับปรุงดิน

ผสมแมปุยเคมีใชเอง

ใชปุยอินทรีย

ชุดตรวจวิเคราะหดิน



   พืชแตละชนิดตองการธาตุอาหารในปริมาณที่แตกตางกัน 

และสภาพดินแตละแหงจะมีธาตุอาหารพืชอยูมากนอยตางกัน 

การใชปุยจึงตองพิจารณาถึงชนิดของพืช และความอุดมสมบูรณ

ของดินที่จะใชปลูกพืช การใชปุยที่ถูกตองและประหยัด คือ ใชปุย

พอดีเทาที่จำเปน โดยแนะนำใหวิเคราะหดินกอนการปลูกพืช

หรือกอนการใสปุย เพื่อทราบปริมาณธาตุอาหารวามีอยูในดิน

มากนอยเพียงใด แลวใสเฉพาะธาตุอาหารที่ขาดแคลนมากนอยเพียงใด แลวใสเฉพาะธาตุอาหารที่ขาดแคลน

ตามปริมาณที่แนะนำ สวนธาตุอาหารที่มีอยูในดินมากแลว 

ก็ไมจำเปนตองใส หรือใสเพียงเพื่อรักษาสมดุลธาตุอาหาร

ในดิน ซึ่งเปนไปตามหลักการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต 

1. มีปริมาณธาตุอาหารพืชสูงมาก (ใชในปริมาณนอย)

2. ปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืชไดเร็ว พืชใช

    ประโยชนไดทันที ในชวงเวลาที่ตองการ

3. ราคาถูก เมื่อเทียบตอหนวยธาตุอาหารพืช

4. หาซื้องายและใชสะดวก

1. ปุยบางชนิด เชน ปุยแอมโมเนียม หากใชติดตอกัน

   เปนเวลานานอาจทำใหดินเปนกรด

2. ไมไดชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน 

 เชน ความโปรงรวนซุย การระบายน้ำ การถายเทอากาศ

3. มีความเค็ม หากใสมากเกินไป อาจมีผลกระทบตอการ

 เจริญเติบโตของพืช ปริมาณและคุณภาพผลผลิต

4. ผู4. ผูใชตองมีความรูในการใชใหถูกตอง

ปุยเคมี

ประเภท                                   ขอดี                                         ขอดอย

              ปุยอินทรีย

              ปุยชีวภาพ

       หมายถึง การใชปุยอยางถูกตองเหมาะสมตาม

สภาพความอุดมสมบูรณของดิน และความตองการของพืช

รวมทั้งจัดการดินอยางเหมาะสม ทำใหสามารถลดตนทุน

การใชปุยเคมี หรืออาจทำใหตนทุนการใชปุยเคมีสูงขึ้น 

แตทำใหรายไดเพิ่มขึ้น เปนการลดตนทุนตอหนวยการผลิต

        หมายถึง วัสดุที่มีธาตุอาหารที่จำเปนตอการ

เจริญเติบโตของพืช สวนใหญเปนธาตุอาหารหลัก ไดแก 

ไนโตรเจน (N : เอ็น) ฟอสฟอรัส (P : พี) และโพแทสเซียม 

(K : เค) ซึ่งในดินมักขาดแคลน หรืออยูในรูปที่พืชไมสามารถ

นำมาใชประโยชนได นำมาใสลงไปในดิน หรือฉีดพน

ใหแกตนพืชเพื่อเพิ่มธาตุอาหารใหแกพืช 

ความหมาย “ปุย”

ความตองการธาตุอาหารของพืช

ขอดีขอดอยของปุยทั้ง 3 ประเภท

       แบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก ปุยเคมี ปุยอินทรีย 

และปุยชีวภาพ 

       ปุยแตละประเภท มีบทบาทหนาที่แตกตางกัน 

การใชปุยแตละประเภทไมสามารถทดแทนกันได 

แนวทางการใชปุยที่ดีที่สุดเพื่อลดตนทุนการผลิต 

คือ การใชปุยแบบผสมผสาน โดยใชปุยเคมีรวมกับ

ปุยอินทรียปุยอินทรียและ/ หรือ ปุยชีวภาพ

การใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต ประเภทของปุย

ตัวอยางปุยทั้ง 3 ประเภท

ปุยชีวภาพ

ปุยเคมี

ปุยอินทรีย

1. ใหธาตุอาหารพืชบางชนิด

2. ใชไดเฉพาะกับพืชบางชนิด

3. ใชไดในชวงเวลาจำกัด เชน ใชคลุกเมล็ดพืช

4. ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม เนื่องจาก

   ประกอบดวยจุลินทรียที่มีชีวิต

1. เปนจุลินทรียที่ชวยสงเสริมการเจริญเติบโต

 ของพืช

2. สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศและเพิ่ม

 ความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดิน

3. ราคาถูก

4. ใชรวมกับปุยเคมี ชวยลดการใชปุยเคมี

1. ชวยใหดินโปรงรวนซุย การระบายน้ำ การถายเท

  อากาศดี

2. อยูในดินนาน (คอย ๆ ปลอยธาตุอาหารใหแกพืช

  อยางชา ๆ)

3. ชวยปรับสภาพความเปนกรดเปนดางของดินให

 เหมาะสม

4. เปนอาหารของจุลินทรีย ทำใหปริมาณจุลินทรีย4. เปนอาหารของจุลินทรีย ทำใหปริมาณจุลินทรีย

 ในดินเพิ่มขึ้น

5. เมื่อใชรวมกับปุยเคมี จะสงเสริมใหพืชดูดปุยเคมี

 ไปใชประโยชนไดเพิ่มมากขึ้น

1. มีปริมาณธาตุอาหารตอน้ำหนักปุยต่ำ ทำให

 ตองใชในปริมาณมาก

2. ใชเวลานานในการปลดปลอยธาตุอาหารที่เปน

 ประโยชนตอพืช และอาจไมตรงกับชวงเวลา

 และปริมาณที่พืชตองการ

3. ราคาแพง เมื่อเทียบราคาตอหนวยธาตุอาหาร

4. สิ้นเปลือง4. สิ้นเปลืองแรงงานและตนทุนในการผลิตและนำไปใช

5. วัสดุที่ใชผลิตมีไมสม่ำเสมอ
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