
ปุยอินทรีย (Organic Fertilizer) 
 

1. ปุ ยอินทรีย  (Organic Fertilizer) หมายถึง ปุ ยท่ีมีส วนประกอบเป นสารอินทรีย ท่ีได มา
จากส่ิงมีชีวิต  เช น ปุ ยคอก ปุ ยหมัก  ปุ ยพืชสด ซากพืช หรือสัตว ท่ีไถกลบลงดิน รวมถึงพวก 
อินทรียสารท่ีเป นของเหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร เช น กากตะกอนอ อย (filter cake) 
ทะลายปาลม เปนตน  

หน าท่ีหลักของปุ ยอินทรีย  คือ การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ ได แก  การทําให ดินโปร ง   
ร วนซุย ให ธาตุอาหารพืชค อนข างครบถ วนและสมดุลดี ท้ังธาตุอาหารหลักและจุลธาตุหรือธาตุ
อาหารเสริม แต ส วนใหญ จะมีธาตุอาหารหลักอยู ในปริมาณตํ่า เกษตรกรจําเป นต องใช ในประมาณ 
ค อนข างสูงมาก เม่ือใช แต ปุ ยอินทรีย เพียงชนิดเดียว โดยไม มีการใส รวมกับปุ ยเคมี และหน าท่ี         
ท่ีสําคัญมากอีกประการหนึ่ง ก็คือทําให ดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มมากข้ึน  

2. หน าท่ีของอินทรียวัตถุในดิน ทําให เกิดการเปล่ียนแปลง 3 ประการ ดังนี้  
2.1 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของดิน โดยช วยทําให ดินโปร งพรุน อากาศในดินถ ายเท

ได สะดวก น้ําไม ขัง ลดการไหลบ าของหน าดิน และช วยลดการสูญเสียหน าดิน รวมท้ังช วยทําให     
จุลินทรีย ดินมีการเจริญเติบโตและมีกิจกรรมต อเนื่อง ทําให รากพืชเจริญเติบโตได ดี ทําให ดินไม   
แน นทึบ และดินไมรอน  

2.2 การเปล่ียนแปลงทางเคมีของดิน ซ่ึงเป นการเปล่ียนแปลงทางด านธาตุอาหารและความ
เป นกรดด างของดิน โดยช วยเพิ่มความสามารถในการแลกเปล่ียนธาตุประจุบวกให แก ดิน 
อินทรียวัตถุ   ช วยเพิ่มความสามารถในการสรรหาและปลดปล อยธาตุอาหารให แก พืช ช วยควบคุม
หรือลดการละลายได ของแร ธาตุบางชนิดในดิน  เช น อะลูมิเนียม (Al) และเหล็ก (Fe)โดยเฉพาะใน
ดินท่ีเป นกรดจัด ช วยเพิ่มความเป น ประโยชน ได ของธาตุอาหารพืชท่ีสําคัญ เช น ฟอสฟอรัส (P) 
และโมลิบดีนั่ม (Mo) หรือชวยลดการถูกตรึงยึดติดไว ของดินกับธาตุอาหารพืชบางตัว   ทําให พืชนํา
ธาตุอาหารไปใช ไม ได  โดยเฉพาะอย างยิ่งเม่ือดินมีสภาพเป นกรดจัด อินทรียวัตถุช วยเปล่ียนแปลง
ทําให ธาตุอาหารพืชอยูในสภาพท่ีพืช สามารถนําไปใชประโยชนได   

2.3 การเปล่ียนแปลงทางชีวภาพ (การเปล่ียนแปลงของส่ิงมีชีวิตในดิน) โดยอินทรียวัตถุ    
ช วยกระตุ นการทํางานหรือกิจกรรมของจุลินทรีย ดินหรือสัตว เล็กๆในดิน ช วงระหว างขบวนการ    
ย อยสลายของวัสดุอินทรีย  ทําให การปลดปล อยธาตุอาหารพืชในดินดีข้ึน เนื่องจากกิจกรรมท่ีเกิด
จากการกระทําของจุลินทรีย และส่ิงมีชีวิตในดินดีข้ึน   รวมท้ังช วยทําให สภาพทางกายภาพและทาง
เคมีของดินดีข้ึนด วย  

คุณสมบัติของอินทรียวัตถุท่ีเกิดข้ึนในดินท้ัง 3 ประการนี้ จะเกิดข้ึนอย างผสมกลมกลืน
และต อเนื่องกันตลอดเวลา อย างไรก็ตามอัตราเร งของการสลายตัวของวัสดุอินทรีย  หรือประโยชน 



ท่ีจะได จากอินทรียวัตถุในดินจะข้ึนกับชนิดและปริมาณของวัสดุอินทรีย และส่ิงแวดล อม เช น น้ํา    
จุลินทรีย ดิน และอุณหภูมิของดินตาง ๆ  เปนตน 

 
 

3. ประโยชนของปุยอินทรีย 

ปุยอินทรียท่ีสลายตัวไดท่ีดีแลว เปนวัสดุท่ีคอนขางทนทานตอการยอยสลายพอสมควร 
ดังนั้น เม่ือใสลงไปในดิน ปุยอินทรีย จึงสลายตัวไดชา ไมรวดเร็ว เหมือนกับการไถกลบเศษพืช
โดยตรง ซ่ึงก็นับวาเปนลักษณะท่ีดีอยางหนึ่งของปุยอินทรีย เพราะทําใหปุยอินทรียสามารถ
ปรับปรุงดินใหอยูในสภาพที่เหมาะสมตอ การเจริญเติบโตของพืชไดเปนระยะเวลานานๆ ปุย
อินทรียบางสวนจะคงทนอยูในดินไดนานเปนป แตก็มีบางสวนท่ี ถูกยอยสลายไป ในการยอยสลาย
นี้จะมีแรธาตุอาหารพืชถูกปลดปลอยออกมาจากปุยอินทรียใหพืชไดใชอยูเร่ือยๆ แมวาจะเปน
ปริมาณท่ีไมมากนัก แตก็ถูกปลดปลอย ออกมาตลอดเวลาและสมํ่าเสมอ  

คุณประโยชนของปุยอินทรียอาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ 
  3.1 ชวยปรับปรุงสมบัตติางๆ ของดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 

 ปุยอินทรีย เปนวัสดุท่ีมีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพหรือลักษณะของดินให
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช เชน ถาดินนั้นเปนดินเนื้อละเอียดอัดตัวกันแนน เชน ดิน
เหนียว ปุยอินทรียก็จะชวยทําใหดินนั้นมีสภาพรวนซุยมากข้ึน ไมอัดตัวกันแนนทึบ ทําใหดินมี
สภาพการระบายน้ํา ระบายอากาศดีข้ึน ท้ังยังชวยใหดินมีความสามารถในการอุมน้ํา หรือดูดซับน้ํา
ท่ีจะเปนประโยชนตอพืชไวไดมากข้ึน คุณสมบัติในขอนี้เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญมากของปุยอินทรีย 
เพราะท่ีดินท่ีมีลักษณะรวนซุย ระบายนํ้า ระบายอากาศไดดีนั้น จะทําใหรากพืชเจริญเติบโตได
รวดเร็ว แข็งแรง แตกแขนงไดมาก มีระบบรากท่ีสมบูรณ จึงดูดซับแรธาตุอาหารหรือน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สวนในกรณีท่ีดินเปนดินเนื้อหยาบ เชนดินทราย ดินรวนปนทราย ซ่ึงสวนใหญมีความอุดม
สมบูรณต่ํา มีอินทรียวัตถุอยูนอย ไมอุมน้ํา การใสปุยอินทรีย ก็จะชวยเพ่ิมความอุดมสมบูรณของ
ดิน และทําใหดินเหลานั้นสามารถอุมน้ํา หรือดูดซับความช้ืนไวใหพืชไดมากข้ึน ในดินเนื้อหยาบจงึ
ควรตองใสปุยอินทรียให 
มากกวาปกติ 
 นอกจากคุณสมบัติตางๆ ดังกลาวมาแลว ปุยอินทรียยังสามารถชวยปรับปรุงลักษณะดินใน
แงอ่ืนๆ อีก เชน ชวยลดการจับตัวเปนแผนแข็งของหนาดิน ทําใหการงอกของเมล็ดหรือการซึมของ
น้ําลงไปในดินสะดวกข้ึน ชวยลดการไหลบาของน้ําเวลาฝนตก เปนการลดการพัดพาหนาดินท่ีอุดม
สมบูรณไป เปนตน  



3.2 ชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดนิ 
ในแงของการชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ปุยอินทรียเปนแหลงแรธาตุ

อาหารท่ีจะปลดปลอยธาตุอาหาร ออกมาใหแกตนพืชอยางชาๆ และสมํ่าเสมอ โดยท่ัวไปแลว ปุย
อินทรียจะมีปริมาณแรธาตุอาหารพืชท่ีสําคัญดังนี้ คือ ธาตุไนโตรเจนท้ังหมดประมาณ 0.4-2.5 
เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสในรูปท่ีเปนประโยชนตอพืช ประมาณ 0.2-2.5 เปอรเซ็นต และโพแทสเซียม
ในรูปท่ีละลายนํ้าไดประมาณ 0.5-1.8 เปอรเซ็นต ปริมาณแรธาตุอาหารดังกลาวจะมีมากหรือนอยก็
ข้ึนอยูกับชนิดของเศษพืชท่ีนํามาหมัก และวัสดุอื่นๆ ท่ีใสลงไปในกองปุย  

4. ชนิดและขนาดของวัสดท่ีุใชหมัก  
วัสดุท่ีสามารถนํามาใชทําปุยอินทรียไดแกเศษซากของส่ิงมีชีวิตท้ังพืช และสัตว แตโดย

ปกติแลว ใน บานเราสวนใหญจะไดมาจากพืชมากกวา ดังนั้น วัสดุท่ีใชหมักจึงเพงเล็งไปถึงการใช
เศษซากพืชเปนสําคัญ ซ่ึงก็มีอยูมากมาย หลายชนิดไมวาจะเปนเศษพืชท่ีเหลือจากการเก็บเกี่ยว
พืชผลทางการ เกษตร เชน ฟางขาว ตนขาวโพด ตนขาวฟาง  ตนถ่ัว ฝาย เศษผัก กากออย แกลบ ข้ี
เล่ือย ขุยมะพราว ผักตบชวา เศษหญา หรือวัชพืชตางๆ แมแตพวกเศษขยะตามอาคารบานเรือน เชน 
เศษกระดาษ ใบตอง กิ่งไมใบไม เปนตน ส่ิงเหลานี้สามารถรวบรวมมาทําปุยอินทรียไดท้ังส้ิน วัสดุ
เหลานี้เม่ือนํามา ทําปุยอินทรีย บางชนิดก็ยอยสลายไดงาย รวดเร็ว บางชนิดก็ยอยสลายไดชา ข้ึนอยู
กับเนื้อของวัสดุเหลานั้น วามีสวนท่ีจุลินทรียสามารถใชเปนอาหารไดยาก หรืองาย และมีแรธาตุ
อาหารอยูพอเพียงกับความตองการของจุลินทรียหรือไม 

  
ตาราง คาเฉล่ียปริมาณธาตุไนโตรเจนท่ีมีอยูในวัสดชุนดิตางๆ  

 

 

ชนิดของวัสด ุ
ปริมาณธาตุไนโตรเจน 

(กิโลกรัม ตอ วัสดุแหง 100 กิโลกรัม ) 
ตะกอนน้ําเสีย 2.0-6.0 
มูลเปด - ไก 3.5-5.0 
มูลสุกร 3.0 

ตนถ่ัวตางๆ 2.0-3.0 
ผักตบชวา 2.2-2.5 
มูลมา 2.0 

มูลวัว - ควาย 1.2-2.0 
เปลือกถ่ัวลิสง 1.6-1.8 

ตนฝาย 1.0-1.5 
ตนขาวฟาง 1.0 



 

ชนิดของวัสด ุ
ปริมาณธาตุไนโตรเจน 

(กิโลกรัม ตอ วัสดุแหง 100 กิโลกรัม ) 
ตนขาวโพด 0.7-1.0 
ใบไมแหง 0.4-1.5 
ฟางขาว 0.4-0.6 
หญาแหง 0.3-2.0 

กาบมะพราว 0.5 
แกลบ 0.3-0.5 
กากออย 0.3-0.4 
ข้ีเล่ือยเกา 0.2 
ข้ีเล่ือยใหม 0.1 
เศษกระดาษ แทบไมมี 

 
ควรสับหรือหั่นใหมีขนาดเล็กลง แตก็ไมควรใหส้ันกวา 2-3 นิ้ว การทําให เศษพืชมีขนาด

เล็กลงจะทําให       จุลินทรียเจริญเติบโตในช้ินสวนของพืชไดท่ัวถึง เม่ือเศษพืชอยูใกลชิดกันมาก
ข้ึนการแพรขยายของเชื้อก็เปนไปไดรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ในการทําปุยอินทรียปริมาณมากๆ การ
หั่นหรือการสับเศษพืชก็เปนการส้ินเปลืองแรงงานมาก อาจเล่ียงไปใชวิธีอ่ืน ไดตามความเหมาะสม 
เชน ถามีรถแทรคแตอรก็โรยช้ินสวนพืชลงบนพ้ืนถนน แลวใชรถบดทับไปมา หรือใชวิธีหาเศษพืช
ท่ีมีขนาดเล็ก เชน เศษหญาผสมคลุกเคลา เขาไปในกองเพ่ือลดชองวางท่ีมีอยู แตถามีเศษหญาไมพอ
ก็อาจใชดินหรือ เศษหญาคลุมกองหรือเล่ียงไปใชวิธีกองปุยอินทรียในหลุมหรือบอหมักแทน  

5. มูลสัตว  
ปริมาณของมูลสัตวท่ีตองใชในการทําปุยอินทรียนั้น ถามีมากก็ใสมากได ตามท่ีตองการ 

เพราะย่ิงใสมากก็จะยิ่งทําใหเศษพืชแปรสภาพไดเร็วข้ึน แตไม ควรนอยกวามูลสัตว 1 สวนตอเศษ
พืช 10 สวน (คิดเทียบตามน้ําหนัก) ถามีมูลสัตวนอยกวานี้และเศษพืชท่ีใชก็เปนพวกท่ีสลายตัวยาก 
ก็ควรหาวัสดุ อ่ืนๆ ท่ีมีธาตุไนโตรเจนมากๆ มาเสริมทดแทน  

6. ความชื้นของกองปุยอินทรีย 
จุลินทรียท่ีจะชวยในการสลายวัสดุใหกลายเปนปุยนั้น ตองอาศัยน้ํา หรือความช้ืนในการ

ดํารงชีพ วัสดุท่ีนํามากองจึงตองเปยกช้ืน หรือตองรดน้ํา ให การรดน้ําก็ตองระมัดระวังพอสมควร 
โดยตองรดน้ําใหอยูในระดับท่ี    จุลินทรีย ในกองปุยสามารถเจริญเติบโตไดดีท่ีสุด นั่นคือรดนํ้าพอ
แคใหเศษพืช โดยนํ้าหนัก ซ่ึงเราอาจกะประมาณคราวๆ ไดโดยวิธีใชมือลวงไปหยิบเอาเศษพืช ใน
กองปุยออกมาแลวกําบีบใหแนน ถามีน้ําไหลซึมออกมาตามซอกนิ้วไหลเปน ทาง แสดงวากองปุย



แฉะเกินไป ไมควรรดนํ้า แตควรทําการกลับกองปุยใหบอยข้ึน หรือหาวัสดุท่ีแหงดูดซับน้ําไดด ีเชน 
ข้ีเล่ือย เศษพืชแหงผสมคลุกเคลาลง ไป ถาบีบดูแลวมีน้ําซึมออกมาตามซอกนิ้ว แตไมถึงกับไหล
เปนทางแสดง วาความช้ืนพอดีแลว แตเม่ือบีบแลวไมมีน้ําซึมออกมาเลย แสดงวาเศษพืชนั้น แหง
เกินไป ตองรดน้ําเพิ่มเติม  

7. อัตราสวนผสมของวัสดุและวิธีทําการทําปุยอินทรีย 

7.1 สวนผสม (โดยประมาณ) ใน  100  สวน 
7.1.1  ซากใบจามจุรี   40.0 
7.1.2  ซากพืชอ่ืน ๆ    30.0 
7.1.3  มูลวัวแหง    20.0 
7.1.4  แกลบดาํ    10.0 
7.1.4  น้ําหมักชีวภาพ     

 

 

 

 
 
 
 
 

 

     ซากพืชและใบจามจุรี         มูลวัวบดละเอียด         น้ําหมักชีวภาพ 
รูปท่ี  1  แสดงสวนผสมของปุยอินทรีย 

 
 7.2 วิธีการทํา  

นําซากพืช  ใบจามจุรีและมูลวัวมาทําการบดใหละเอียด 7.2.1 
 
 
 
 
 
 

 
       รูปท่ี 2 แสดงเคร่ืองยอยซากพืช 

 



7.2.2 รอนเอาเฉพาะสวนท่ีละเอียดเพื่อใชเปนสวนผสม 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แสดงการรอนเพื่อแยกสวนหยาบและละเอียด 
ผสมคลุกเคล าวัสดุท่ีใช เป นส วนประกอบทั้งหมดให เข าด วยกัน กรณีทําในปริมาณมากใช 

เคร่ืองผสมหรือใชโมชวยผสม รดน้ําท่ีผสมดวยน้ําหมักชีวภาพตามอัตราสวนท่ีกําหนดให ท่ัวกอง 

รูปท่ี 4 แสดงสวนผสมที่คลุกเคลาเรียบรอยแลว 
 

7.2.3  บรรจุใสถุงหรือกระสอบเพ่ือเตรียมไวใชหรือจําหนาย 
 

 

รูปท่ี 5 บรรจุใสถุงหรือกระสอบ 

 

 

 



7.2.4 สามารถนําปุ ยไปใช ได  แต ควรใช หลักในการพิจารณา ปุ ยอินทรียท่ีเสร็จสม
บูรณ แล ว ท่ีพบว าลักษณะของปุ ยท่ีดีต องมีราสีขาว มีกล่ินของราหรือเห็ด กองปุ ยไม ร อน มีน้ํานัก
เบา เนื่องจากระยะเวลาในการหมักเปล่ียนแปลงไปตามชนิดของเศษพืช ความช้ืนในกองปุ ย   การ
กลับกองปุ ย ขนาดของกองปุ ย ต าง ๆ เป นต น ท้ังนี้ข้ึนอยู กับการจัดการของเกษตรกรเน่ืองจากการ
ใช เศษพืชหรือวัสดุท่ีมีขนาดช้ินเล็กๆจะย อยสลายเร็วกว าชิ้นใหญ  การปรับความช้ืนในกองปุ ยได 
เหมาะสม การช วย กลับกองปุ ย และขนาดของกองปุ ยไม ใหญ หรือสูงมาก  ป จจัยเหล านี้ช วยทําให   
ปุยหมักย อยสลายไดเร็วข้ึน 

 

 

รูปท่ี 6 แสดงรูปการบรรจุถุงเพื่อไวใชหรือจําหนายเรียบรอยแลว 

 
8. การเก็บรักษา  
หลังจากหมักเศษพืชไปชวงระยะเวลาหนึ่ง แลว ความรอนภายในกองปุยจะคอยๆ ลดลง 

เศษพืชก็เปอยยุย    สีคลํ้าข้ึน เร่ือยๆ จนในท่ีสุดกองปุยก็เย็นตัวลง เศษพืชก็แปรสภาพไป กลายเปน
ปุยอินทรีย ท่ีมีเนื้อปุยรวนๆ เปนขุย ยุย นุมมือ สีน้ําตาลเขม ไมมีกล่ินเหม็น ระยะเวลาตั้งแต เร่ิมต้ัง
กองจนถึงระยะท่ีกองปุยไมรอนสามารถนําไปใชไดอยางปลอดภัย นี้ ใชเวลาประมาณสองเดอืนคร่ึง 
ถึงสามเดือนคร่ึง อาจเร็วหรือชาไปกวานี้ บาง ถายังไมนําปุยอินทรียนี้ไปใชทันที ควรเก็บรักษาไว
ไนท่ีรม มีหลังคากันแดด กันฝนหรือหาวัสดุคลุมไวไมใหถูกฝนชะ ควรรักษาใหกองปุยชื้นและอัด
กองปุย ใหแนน  

9. วิธีการใชปุยอินทรีย 

9.1 การใชปุยอินทรียกับพืชผัก พืชผักสวนใหญเปนพืชท่ีมีระบบราก แบบรากฝอย 
รากส้ันอยูตื้นๆ ใกลผิวดิน การใสปุยอินทรียจะมีประโยชนมาก เพราะชวยใหดินรวนซุย
ข้ึน ทําใหรากของพืชผักเจริญเติบโตไดรวดเร็ว แตกแขนงแพรกระจายไปไดมาก มีระบบ
รากท่ีสมบูรณ ทําใหสามารถดูดซับ แรธาตุอาหารไดรวดเร็ว ทนตอการแหงแลงไดดีข้ึน 
วิธีการใสปุยอินทรียใน แปลงผักอาจใชวิธีโรยปุยอินทรียท่ีสลายตัวดีแลว คลุมแปลงให
หนาประมาณ 1-3 นิ้ว ใชจอบสับผสมคลุกเคลาลงไปในดินใหลึกประมาณ 4 นิ้วหรือลึก



กวานี้ ถาเปนพืชท่ีลงหัว พืชผักเปนพืชท่ีมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ตองการแรธาตุอาหาร
จาก ดินเปนปริมาณมาก ในชวงระยะเวลาส้ันๆ ถาจะใหผลผลิตท่ีดีควรใสปุยเคมี รวมไป
กับการใสปุยอินทรียดวย  

9.2 การใชปุยอินทรียกับไมผลหรือไมยืนตน ไมผลหรือไมยืนตนเปน พวกท่ีมี
ระบบรากลึก การเตรียมดินในหลุมปลูกใหดีจะมีผลตอระบบรากและการ เจริญต้ังตัวของ
ตนไมในชวงแรกเปนอยางมาก ในการเตรียมหลุมปลูกควร ขุดหลุมใหลึก แลวใชปุย
อินทรียผสมคลุกเคลากับดินท่ีขุดจากหลุมในอัดราสวน ดิน 2-3 สวน กับปุยอินทรีย 1 สวน 
ใสกลับลงไปในหลุมเพื่อใชปลูกตนไม  ตอไป  การใสปุยอินทรียสําหรับไมผลท่ี
เจริญเติบโตแลวอาจทําโดยการพรวน ดินรอบๆ ตน หางจากโคนตนประมาณ 2-3 ฟุต 
ออกไปจนถึงนอกทรงพุมของ ตนประมาณ 1 ฟุต พรวนดินใหลึกประมาณ 2 นิ้ว โรยปุย
อินทรียใหหนาประมาณ 1 นิ้ว หรือมากกวา ใชจอบผสมคลุกเคลาใหเขากับดิน แลวรดน้ํา
หรือจะใช วิธีขุดรองรอบๆ ทรงพุมของตนใหลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร แลวใสปุย 
หมักลงไปในรองประมาณ 40-50 กิโลกรัมตอตน ใชดินกลบแลวรดนํ้า ถาจะ ใสปุยเคมี
ดวยก็ผสมปุยเคมีคลุกเคลากับปุยอินทรียใหดีแลวใสลงไปพรอมกัน การใสปุยอินทรียตาม
วิธีดังกลาวมานี้ เปนการใสปละคร้ัง และเม่ือตนไม มีขนาดโตข้ึนก็ควรเพิ่มปริมาณปุย
อินทรียตามขนาดของตนไมดวย  

9.3 การใสปุยอินทรียกับพืชไร หรือนาขาว ในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ ปานกลาง 
แนะนําใหใสปุยอินทรียในอัดราอยางนอยปละ 1.5-2.5 ตันตอไร หวานใหท่ัวแปลงแลวไถ
หรือคราดกลบกอน การปลูกพืชในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ําหรือผืนดินเส่ือมโทรม อาจ
ตองใสปุยอินทรียในอัตราที่มากกวานี้ เชนปละ 2-3 ตันตอไร ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับสภาพของดิน
และปริมาณการผลิตปุยอินทรีย พื้นท่ีท่ีใชปลูกพืชไร หรือทํานาเปนพื้นท่ีกวาง ปริมาณปุย
อินทรียท่ีใสลงไป ในแตละปอาจไมเพียงพอ ถาดินนั้นไมอุดมสมบูรณการปรับปรุงความ
อุดมสมบูรณของดินควรตองใชรวมกับการใสปุยเคมี หรือการจัดการดินวิธี อ่ืนๆ เชน การ
ใชปุยพืชสดเปนตน  

ในพื้นท่ีนา 1 ไร ใสปุยอินทรียประมาณ 200 ก.ก. รวมกบัน้ําหมักชีวภาพ  โดยแบง
ไดเปนระยะดังนี้ 
ไถพรวน 
 1. หวานปุยอินทรีย 100 ก.ก. ใหท่ัว 

2. ผสมน้ําหมักชีวภาพ  20 ชอนแกง ผสมน้ํา 80 ลิตร ฉีดพนใหท่ัวแปลง แลวไถ
พรวนท้ิงไว 15 วัน เพื่อใหน้าํหมักชีวภาพยอยสลายวัชพืช และฟางขาวใหเปนปุยธรรมชาติ 
และเรงการงอกของเมล็ดพืช 



ไถคราด 
 1. พนน้ําหมักชีวภาพ อัตราสวนเดิมอีกคร้ัง 
 2. ไถคราดใหท่ัว เพื่อเตรียมปกดํา 
หลังปกดํา 7 - 15 วัน 

1. หลังปกดํา 7 - 15 วัน หวานปุยอินทรียใหท่ัวแปลง 30 ก.ก./ไร 
2. พนตามดวย น้ําหมักชีวภาพ 20 ชอนแกง ผสมน้ํา 80 ลิตร 

ขาวอายุ 1 เดือน 
1. หวานปุยอินทรีย 30 ก.ก./ไร 
2. พนดวยน้ําหมัก 20 ชอนแกง ผสมน้ํา 80 ลิตร 

กอนขาวตั้งทองเล็กนอย 

1. หวานปุยอินทรีย 40 ก.ก./ไร 
2. พนดวยน้ําหมักชีวภาพ 20 ชอนแกง ตอน้ํา 80 ลิตร 

ขาวตดิเมล็ดแลว 
-พนน้ําหมักชีวภาพ 20 ชอนแกง ตอน้ํา 80 ลิตร 
9.4 การใชปุยอินทรียกับพืชอ่ืนๆ นอกจากจะใชกับพวกพืชไร พืชสวน ดังกลาว

มาแลว ปุยอินทรียยังสามารถใชกับพวกไมดอกไมประดับไดเปนอยางดี ถาปลูกเปนแปลง
ใชอัตราเดียวกันกับท่ีใชในแปลงผัก คือโรยปุยอินทรียคลุม แปลงใหหนาประมาณ 1-3 นิ้ว 
แลวใชจอบสับผสมลงไปในดินใหลึก ประมาณ 4 นิ้ว  

9.5 การใชทําวัสดุปลูกสําหรับไมกระถาง ใชปุยอินทรีย 1 สวน ผสม กับดินรวนท่ี
อุดมสมบูรณ 2 สวน ถาผสมปุยอินทรียในอัตราสวนมากๆ วัสดุปลูก มักจะแหงเร็วเกินไป 
และมีปญหาเร่ืองวัสดุปลูกยุบตัวมาก  

9.6 การเตรียมดินสําหรับเพาะเมล็ดหรือปลูกตนกลา ใชอัตราสวน ปุยอินทรีย 1 
สวน ทราย 1 สวน และดินรวนท่ีอุดมสมบูรณ 2 สวน ถาใชเพาะ เมล็ดพืชท่ีมีขนาดเล็กๆ ก็
ใชเมล็ดโรยหรือวางบนวัสดุเพาะดังกลาว จากน้ันใช ปุยอินทรียโรยบางๆ ทับลงไปแลวรด
น้ํา  
10. มาตรฐานของปุยอินทรีย 
ปุยอินทรียท่ีมีคุณภาพดี ไดมาตรฐานใหพิจารณาดังนี ้

1. มีเกรดปุยไมต่ํากวา 1:1:0.5 (ไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : โพแทสเซียม)  
2 .มีความช้ืนและส่ิงท่ีระเหยไดไมมากกวารอยละ 35 - 40 โดยนํ้าหนัก  
3. ความช้ืนเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 6.0 - 7.5  
4. ปุยอินทรียท่ีใชไดแลวจะตองไมมีความรอนหลงเหลืออยู  



5. ปุยอินทรียท่ีใชไดแลวไมควรมีวัสดุเจือปนอ่ืน ๆ  
6. จะตองมีปริมาณอินทรียวตัถุอยูระหวาง 25 - 50 %  
7. จะตองมีอัตราสวนระหวางธาตุคารบอนตอไนโตรเจนไมมากกวา 20 ตอ 1 

  8. มีคาการนําไฟฟาไมเกิน 3.5 เดซิซีเมนตอเมตร  
 

สถานท่ีติดตอ 
ศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
ต.ธาตุเชงิชุม  อ.เมือง 
จ.สกลนคร  47000 
โทร  0-4274-3886 
http://atc.snru.ac.th/ 
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