ปุยอินทรีย (Organic Fertilizer)
1. ปุยอินทรีย (Organic Fertilizer) หมายถึง ปุยที่มีสวนประกอบเปนสารอินทรียที่ไดมา
จากสิ่ง มีชี วิ ต เชน ปุย คอก ปุย หมั ก ปุ ย พื ช สด ซากพืช หรือสั ตวที่ไ ถกลบลงดิ น รวมถึง พวก
อินทรียสารที่เปนของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร เชน กากตะกอนออย (filter cake)
ทะลายปาลม เปนตน
หนาที่หลักของปุยอินทรีย คือ การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ ไดแก การทําใหดินโปรง
รวนซุย ใหธาตุอาหารพืชคอนขางครบถวนและสมดุลดี ทั้งธาตุอาหารหลักและจุลธาตุหรือธาตุ
อาหารเสริม แตสวนใหญจะมีธาตุอาหารหลักอยูในปริมาณต่ํา เกษตรกรจําเปนตองใชในประมาณ
คอนขางสูงมาก เมื่อใชแตปุยอินทรียเพียงชนิดเดียว โดยไมมีการใสรวมกับปุยเคมี และหนาที่
ที่สําคัญมากอีกประการหนึ่ง ก็คือทําใหดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มมากขึ้น
2. หนาที่ของอินทรียวัตถุในดิน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ประการ ดังนี้
2.1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของดิน โดยชวยทําใหดินโปรงพรุน อากาศในดินถายเท
ไดสะดวก น้ําไมขัง ลดการไหลบาของหนาดิน และชวยลดการสูญเสียหนาดิน รวมทั้งชวยทําให
จุลินทรียดินมีการเจริญเติบโตและมีกิจกรรมตอเนื่อง ทําใหรากพืชเจริญเติบโตไดดี ทําใหดินไม
แนนทึบ และดินไมรอน
2.2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานธาตุอาหารและความ
เปน กรดดา งของดิ น โดยชว ยเพิ่ ม ความสามารถในการแลกเปลี่ ย นธาตุ ป ระจุ บ วกใหแ กดิ น
อินทรียวัตถุ ชวยเพิ่มความสามารถในการสรรหาและปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืช ชวยควบคุม
หรือลดการละลายไดของแรธาตุบางชนิดในดิน เชน อะลูมิเนียม (Al) และเหล็ก (Fe)โดยเฉพาะใน
ดินที่เปนกรดจัด ชวยเพิ่มความเปน ประโยชนไดของธาตุอาหารพืชที่สําคัญ เชน ฟอสฟอรัส (P)
และโมลิบดีนั่ม (Mo) หรือชวยลดการถูกตรึงยึดติดไวของดินกับธาตุอาหารพืชบางตัว ทําใหพืชนํา
ธาตุอาหารไปใชไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อดินมีสภาพเปนกรดจัด อินทรียวัตถุชวยเปลี่ยนแปลง
ทําใหธาตุอาหารพืชอยูในสภาพที่พืช สามารถนําไปใชประโยชนได
2.3 การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ (การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในดิน) โดยอินทรียวัตถุ
ชวยกระตุนการทํางานหรือกิจกรรมของจุลินทรียดินหรือสัตวเล็กๆในดิน ชวงระหวางขบวนการ
ยอยสลายของวัสดุอินทรีย ทําใหการปลดปลอยธาตุอาหารพืชในดินดีขึ้น เนื่องจากกิจกรรมที่เกิด
จากการกระทําของจุลินทรียและสิ่งมีชีวิตในดินดีขึ้น รวมทั้งชวยทําใหสภาพทางกายภาพและทาง
เคมีของดินดีขึ้นดวย
คุณสมบัติของอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นในดินทั้ง 3 ประการนี้ จะเกิดขึ้นอยางผสมกลมกลืน
และตอเนื่องกันตลอดเวลา อยางไรก็ตามอัตราเรงของการสลายตัวของวัสดุอินทรีย หรือประโยชน

ที่จะไดจากอินทรียวัตถุในดินจะขึ้นกับชนิดและปริมาณของวัสดุอินทรียและสิ่งแวดลอม เชน น้ํา
จุลินทรียดิน และอุณหภูมิของดินตาง ๆ เปนตน

3. ประโยชนของปุยอินทรีย
ปุยอินทรียที่สลายตัวไดที่ดีแลว เปนวัสดุที่คอนขางทนทานตอการยอยสลายพอสมควร
ดังนั้น เมื่อใสลงไปในดิน ปุยอินทรีย จึงสลายตัวไดชา ไมรวดเร็ว เหมือนกับการไถกลบเศษพืช
โดยตรง ซึ่ ง ก็ นั บ ว า เป น ลั ก ษณะที่ ดี อ ย า งหนึ่ ง ของปุ ย อิ น ทรี ย เพราะทํ า ให ปุ ย อิ น ทรี ย ส ามารถ
ปรับปรุงดินใหอยูในสภาพที่เหมาะสมตอ การเจริญเติบโตของพืชไดเปนระยะเวลานานๆ ปุย
อินทรียบางสวนจะคงทนอยูในดินไดนานเปนป แตก็มีบางสวนที่ ถูกยอยสลายไป ในการยอยสลาย
นี้จะมีแรธาตุอาหารพืชถูกปลดปลอยออกมาจากปุยอินทรียใหพืชไดใชอยูเรื่อยๆ แมวาจะเปน
ปริมาณที่ไมมากนัก แตก็ถูกปลดปลอย ออกมาตลอดเวลาและสม่ําเสมอ
คุณประโยชนของปุย อินทรียอาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ
3.1 ชวยปรับปรุงสมบัตติ างๆ ของดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช
ปุยอินทรีย เปนวัสดุที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพหรือลักษณะของดินให
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช เชน ถาดินนั้นเปนดินเนื้อละเอียดอัดตัวกันแนน เชน ดิน
เหนียว ปุยอินทรียก็จะชวยทําใหดินนั้นมีสภาพรวนซุยมากขึ้น ไมอัดตัวกันแนนทึบ ทําใหดินมี
สภาพการระบายน้ํา ระบายอากาศดีขึ้น ทั้งยังชวยใหดินมีความสามารถในการอุมน้ํา หรือดูดซับน้ํา
ที่จะเปนประโยชนตอพืชไวไดมากขึ้น คุณสมบัติในขอนี้เปนคุณสมบัติที่สําคัญมากของปุยอินทรีย
เพราะที่ดินที่มีลักษณะรวนซุย ระบายน้ํา ระบายอากาศไดดีนั้น จะทําใหรากพืชเจริญเติบโตได
รวดเร็ว แข็งแรง แตกแขนงไดมาก มีระบบรากที่สมบูรณ จึงดูดซับแรธาตุอาหารหรือน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สวนในกรณีที่ดินเปนดินเนื้อหยาบ เชนดินทราย ดินรวนปนทราย ซึ่งสวนใหญมีความอุดม
สมบูรณต่ํา มีอินทรียวัตถุอยูนอย ไมอุมน้ํา การใสปุยอินทรีย ก็จะชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของ
ดิน และทําใหดินเหลานั้นสามารถอุมน้ํา หรือดูดซับความชื้นไวใหพืชไดมากขึ้น ในดินเนื้อหยาบจึง
ควรตองใสปุยอินทรียให
มากกวาปกติ
นอกจากคุณสมบัติตางๆ ดังกลาวมาแลว ปุยอินทรียยังสามารถชวยปรับปรุงลักษณะดินใน
แงอื่นๆ อีก เชน ชวยลดการจับตัวเปนแผนแข็งของหนาดิน ทําใหการงอกของเมล็ดหรือการซึมของ
น้ําลงไปในดินสะดวกขึ้น ชวยลดการไหลบาของน้ําเวลาฝนตก เปนการลดการพัดพาหนาดินที่อุดม
สมบูรณไป เปนตน

3.2 ชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
ในแงของการชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ปุย อินทรีย เป นแหลงแร ธาตุ
อาหารที่จะปลดปลอยธาตุอาหาร ออกมาใหแกตนพืชอยางชาๆ และสม่ําเสมอ โดยทั่วไปแลว ปุย
อินทรียจะมีปริมาณแรธาตุอาหารพืชที่สําคัญดังนี้ คือ ธาตุไนโตรเจนทั้งหมดประมาณ 0.4-2.5
เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสในรูปที่เปนประโยชนตอพืช ประมาณ 0.2-2.5 เปอรเซ็นต และโพแทสเซียม
ในรูปที่ละลายน้ําไดประมาณ 0.5-1.8 เปอรเซ็นต ปริมาณแรธาตุอาหารดังกลาวจะมีมากหรือนอยก็
ขึ้นอยูกับชนิดของเศษพืชที่นํามาหมัก และวัสดุอื่นๆ ที่ใสลงไปในกองปุย
4. ชนิดและขนาดของวัสดุที่ใชหมัก
วัสดุที่สามารถนํามาใชทําปุยอินทรียไดแกเศษซากของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตว แตโดย
ปกติแลว ใน บานเราสวนใหญจะไดมาจากพืชมากกวา ดังนั้น วัสดุที่ใชหมักจึงเพงเล็งไปถึงการใช
เศษซากพืชเปนสําคัญ ซึ่งก็มีอยูมากมาย หลายชนิดไมวาจะเปนเศษพืชที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว
พืชผลทางการ เกษตร เชน ฟางขาว ตนขาวโพด ตนขาวฟาง ตนถั่ว ฝาย เศษผัก กากออย แกลบ ขี้
เลื่อย ขุยมะพราว ผักตบชวา เศษหญา หรือวัชพืชตางๆ แมแตพวกเศษขยะตามอาคารบานเรือน เชน
เศษกระดาษ ใบตอง กิ่งไมใบไม เปนตน สิ่งเหลานี้สามารถรวบรวมมาทําปุยอินทรียไดทั้งสิ้น วัสดุ
เหลานี้เมื่อนํามา ทําปุยอินทรีย บางชนิดก็ยอยสลายไดงาย รวดเร็ว บางชนิดก็ยอยสลายไดชา ขึ้นอยู
กับเนื้อของวัสดุเหลานั้น วามีสวนที่จุลินทรียสามารถใชเปนอาหารไดยาก หรืองาย และมีแรธาตุ
อาหารอยูพอเพียงกับความตองการของจุลินทรียหรือไม
ตาราง คาเฉลี่ยปริมาณธาตุไนโตรเจนที่มีอยูในวัสดุชนิดตางๆ
ชนิดของวัสดุ
ตะกอนน้ําเสีย
มูลเปด - ไก
มูลสุกร
ตนถั่วตางๆ
ผักตบชวา
มูลมา
มูลวัว - ควาย
เปลือกถั่วลิสง
ตนฝาย
ตนขาวฟาง

ปริมาณธาตุไนโตรเจน
(กิโลกรัม ตอ วัสดุแหง 100 กิโลกรัม )
2.0-6.0
3.5-5.0
3.0
2.0-3.0
2.2-2.5
2.0
1.2-2.0
1.6-1.8
1.0-1.5
1.0

ชนิดของวัสดุ
ตนขาวโพด
ใบไมแหง
ฟางขาว
หญาแหง
กาบมะพราว
แกลบ
กากออย
ขี้เลื่อยเกา
ขี้เลื่อยใหม
เศษกระดาษ

ปริมาณธาตุไนโตรเจน
(กิโลกรัม ตอ วัสดุแหง 100 กิโลกรัม )
0.7-1.0
0.4-1.5
0.4-0.6
0.3-2.0
0.5
0.3-0.5
0.3-0.4
0.2
0.1
แทบไมมี

ควรสับหรือหั่นใหมีขนาดเล็กลง แตก็ไมควรใหสั้นกวา 2-3 นิ้ว การทําให เศษพืชมีขนาด
เล็กลงจะทําให จุลินทรียเจริญเติบโตในชิ้นสวนของพืชไดทั่วถึง เมื่อเศษพืชอยูใกลชิดกันมาก
ขึ้นการแพรขยายของเชื้อก็เปนไปไดรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ในการทําปุยอินทรียปริมาณมากๆ การ
หั่นหรือการสับเศษพืชก็เปนการสิ้นเปลืองแรงงานมาก อาจเลี่ยงไปใชวิธีอื่น ไดตามความเหมาะสม
เชน ถามีรถแทรคแตอรก็โรยชิ้นสวนพืชลงบนพื้นถนน แลวใชรถบดทับไปมา หรือใชวิธีหาเศษพืช
ที่มีขนาดเล็ก เชน เศษหญาผสมคลุกเคลา เขาไปในกองเพื่อลดชองวางที่มีอยู แตถามีเศษหญาไมพอ
ก็อาจใชดินหรือ เศษหญาคลุมกองหรือเลี่ยงไปใชวิธีกองปุยอินทรียในหลุมหรือบอหมักแทน
5. มูลสัตว
ปริมาณของมูลสัตวที่ตองใชในการทําปุยอินทรียนั้น ถามีมากก็ใสมากได ตามที่ตองการ
เพราะยิ่งใสมากก็จะยิ่งทําใหเศษพืชแปรสภาพไดเร็วขึ้น แตไม ควรนอยกวามูลสัตว 1 สวนตอเศษ
พืช 10 สวน (คิดเทียบตามน้ําหนัก) ถามีมูลสัตวนอยกวานี้และเศษพืชที่ใชก็เปนพวกที่สลายตัวยาก
ก็ควรหาวัสดุ อื่นๆ ที่มีธาตุไนโตรเจนมากๆ มาเสริมทดแทน
6. ความชื้นของกองปุยอินทรีย
จุลินทรียที่จะชวยในการสลายวัสดุใหกลายเปนปุยนั้น ตองอาศัยน้ํา หรือความชื้นในการ
ดํารงชีพ วัสดุที่นํามากองจึงตองเปยกชื้น หรือตองรดน้ํา ให การรดน้ําก็ตองระมัดระวังพอสมควร
โดยตองรดน้ําใหอยูในระดับที่ จุลินทรีย ในกองปุยสามารถเจริญเติบโตไดดีที่สุด นั่นคือรดน้ําพอ
แคใหเศษพืช โดยน้ําหนัก ซึ่งเราอาจกะประมาณคราวๆ ไดโดยวิธีใชมือลวงไปหยิบเอาเศษพืช ใน
กองปุยออกมาแลวกําบีบใหแนน ถามีน้ําไหลซึมออกมาตามซอกนิ้วไหลเปน ทาง แสดงวากองปุย

แฉะเกินไป ไมควรรดน้ํา แตควรทําการกลับกองปุยใหบอยขึ้น หรือหาวัสดุที่แหงดูดซับน้ําไดดี เชน
ขี้เลื่อย เศษพืชแหงผสมคลุกเคลาลง ไป ถาบีบดูแลวมีน้ําซึมออกมาตามซอกนิ้ว แตไมถึงกับไหล
เปนทางแสดง วาความชื้นพอดีแลว แตเมื่อบีบแลวไมมีน้ําซึมออกมาเลย แสดงวาเศษพืชนั้น แหง
เกินไป ตองรดน้ําเพิ่มเติม
7. อัตราสวนผสมของวัสดุและวิธีทําการทําปุยอินทรีย
7.1 สวนผสม (โดยประมาณ) ใน 100 สวน
7.1.1 ซากใบจามจุรี
7.1.2 ซากพืชอื่น ๆ
7.1.3 มูลวัวแหง
7.1.4 แกลบดํา
7.1.4 น้ําหมักชีวภาพ
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ซากพืชและใบจามจุรี
มูลวัวบดละเอียด
รูปที่ 1 แสดงสวนผสมของปุยอินทรีย
7.2 วิธีการทํา
7.2.1 นําซากพืช ใบจามจุรีและมูลวัวมาทําการบดใหละเอียด

รูปที่ 2 แสดงเครื่องยอยซากพืช

น้ําหมักชีวภาพ

7.2.2 รอนเอาเฉพาะสวนที่ละเอียดเพื่อใชเปนสวนผสม

รูปที่ 3 แสดงการรอนเพื่อแยกสวนหยาบและละเอียด
ผสมคลุกเคลาวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบทั้งหมดใหเขาดวยกัน กรณีทําในปริมาณมากใช
เครื่องผสมหรือใชโมชวยผสม รดน้ําที่ผสมดวยน้ําหมักชีวภาพตามอัตราสวนที่กําหนดใหทั่วกอง

รูปที่ 4 แสดงสวนผสมที่คลุกเคลาเรียบรอยแลว
7.2.3 บรรจุใสถุงหรือกระสอบเพื่อเตรียมไวใชหรือจําหนาย

รูปที่ 5 บรรจุใสถุงหรือกระสอบ

7.2.4 สามารถนําปุยไปใชได แตควรใชหลักในการพิจารณา ปุยอินทรียที่เสร็จสม
บูรณแลว ที่พบวาลักษณะของปุยที่ดีตองมีราสีขาว มีกลิ่นของราหรือเห็ด กองปุยไมรอน มีน้ํานัก
เบา เนื่องจากระยะเวลาในการหมักเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของเศษพืช ความชื้นในกองปุย การ
กลับกองปุย ขนาดของกองปุย ตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัดการของเกษตรกรเนื่องจากการ
ใชเศษพืชหรือวัสดุที่มีขนาดชิ้นเล็กๆจะยอยสลายเร็วกวาชิ้นใหญ การปรับความชื้นในกองปุยได
เหมาะสม การชวย กลับกองปุย และขนาดของกองปุยไมใหญหรือสูงมาก ปจจัยเหลานี้ชวยทําให
ปุยหมักยอยสลายไดเร็วขึ้น

รูปที่ 6 แสดงรูปการบรรจุถุงเพื่อไวใชหรือจําหนายเรียบรอยแลว
8. การเก็บรักษา
หลังจากหมักเศษพืชไปชวงระยะเวลาหนึ่ง แลว ความรอนภายในกองปุยจะคอยๆ ลดลง
เศษพืชก็เปอยยุย สีคล้ําขึ้น เรื่อยๆ จนในที่สุดกองปุยก็เย็นตัวลง เศษพืชก็แปรสภาพไป กลายเปน
ปุยอินทรีย ที่มีเนื้อปุยรวนๆ เปนขุย ยุย นุมมือ สีน้ําตาลเขม ไมมีกลิ่นเหม็น ระยะเวลาตั้งแต เริ่มตั้ง
กองจนถึงระยะที่กองปุยไมรอนสามารถนําไปใชไดอยางปลอดภัย นี้ ใชเวลาประมาณสองเดือนครึง่
ถึงสามเดือนครึ่ง อาจเร็วหรือชาไปกวานี้ บาง ถายังไมนําปุยอินทรียนี้ไปใชทันที ควรเก็บรักษาไว
ไนที่รม มีหลังคากันแดด กันฝนหรือหาวัสดุคลุมไวไมใหถูกฝนชะ ควรรักษาใหกองปุยชื้นและอัด
กองปุย ใหแนน
9. วิธีการใชปยุ อินทรีย
9.1 การใชปุยอินทรียกับพืชผัก พืชผักสวนใหญเปนพืชที่มีระบบราก แบบรากฝอย
รากสั้นอยูตื้นๆ ใกลผิวดิน การใสปุยอินทรียจะมีประโยชนมาก เพราะชวยใหดินรวนซุย
ขึ้น ทําใหรากของพืชผักเจริญเติบโตไดรวดเร็ว แตกแขนงแพรกระจายไปไดมาก มีระบบ
รากที่สมบูรณ ทําใหสามารถดูดซับ แรธาตุอาหารไดรวดเร็ว ทนตอการแหงแลงไดดีขึ้น
วิธีการใสปุยอินทรียใน แปลงผักอาจใชวิธีโรยปุยอินทรียที่สลายตัวดีแลว คลุมแปลงให
หนาประมาณ 1-3 นิ้ว ใชจอบสับผสมคลุกเคลาลงไปในดินใหลึกประมาณ 4 นิ้วหรือลึก

กวานี้ ถาเปนพืชที่ลงหัว พืชผักเปนพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ตองการแรธาตุอาหาร
จาก ดินเปนปริมาณมาก ในชวงระยะเวลาสั้นๆ ถาจะใหผลผลิตที่ดีควรใสปุยเคมี รวมไป
กับการใสปุยอินทรียดวย
9.2 การใชปุยอินทรียกับไมผลหรือไมยืนตน ไมผลหรือไมยืนตนเปน พวกที่มี
ระบบรากลึก การเตรียมดินในหลุมปลูกใหดีจะมีผลตอระบบรากและการ เจริญตั้งตัวของ
ตน ไมในช ว งแรกเปนอยางมาก ในการเตรีย มหลุมปลูก ควร ขุด หลุมใหลึก แล ว ใชปุย
อินทรียผสมคลุกเคลากับดินที่ขุดจากหลุมในอัดราสวน ดิน 2-3 สวน กับปุยอินทรีย 1 สวน
ใส ก ลั บ ลงไปในหลุ ม เพื่ อ ใช ป ลู ก ต น ไม ต อ ไป การใส ปุ ย อิ น ทรี ย สํ า หรั บ ไม ผ ลที่
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 ใชดินกลบแลวรดน้ํา ถาจะ ใสปุยเคมี
ดวยก็ผสมปุยเคมีคลุกเคลากับปุยอินทรียใหดีแลวใสลงไปพรอมกัน การใสปุยอินทรียตาม
วิธีดังกลาวมานี้ เปนการใสปละครั้ง และเมื่อตนไม มีขนาดโตขึ้นก็ควรเพิ่มปริมาณปุย
อินทรียตามขนาดของตนไมดวย
9.3 การใสปุยอินทรียกับพืชไร หรือนาขาว ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ ปานกลาง
แนะนําใหใสปุยอินทรียในอัดราอยางนอยปละ 1.5-2.5 ตันตอไร หวานใหทั่วแปลงแลวไถ
หรือคราดกลบกอน การปลูกพืชในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําหรือผืนดินเสื่อมโทรม อาจ
ตองใสปุยอินทรียในอัตราที่มากกวานี้ เชนปละ 2-3 ตันตอไร ซึ่งก็ขึ้นอยูกับสภาพของดิน
และปริมาณการผลิตปุยอินทรีย พื้นที่ที่ใชปลูกพืชไร หรือทํานาเปนพื้นที่กวาง ปริมาณปุย
อินทรียที่ใสลงไป ในแตละปอาจไมเพียงพอ ถาดินนั้นไมอุดมสมบูรณการปรับปรุงความ
อุดมสมบูรณของดินควรตองใชรวมกับการใสปุยเคมี หรือการจัดการดินวิธี อื่นๆ เชน การ
ใชปุยพืชสดเปนตน
ในพื้นทีน่ า 1 ไร ใสปุยอินทรียประมาณ 200 ก.ก. รวมกับน้ําหมักชีวภาพ โดยแบง
ไดเปนระยะดังนี้
ไถพรวน
1. หวานปุย อินทรีย 100 ก.ก. ใหทวั่
2. ผสมน้ําหมักชีวภาพ 20 ชอนแกง ผสมน้ํา 80 ลิตร ฉีดพนใหทั่วแปลง แลวไถ
พรวนทิ้งไว 15 วัน เพื่อใหนา้ํ หมักชีวภาพยอยสลายวัชพืช และฟางขาวใหเปนปุย ธรรมชาติ
และเรงการงอกของเมล็ดพืช

ไถคราด
1. พนน้ําหมักชีวภาพ อัตราสวนเดิมอีกครั้ง
2. ไถคราดใหทั่ว เพื่อเตรียมปกดํา
หลังปกดํา 7 - 15 วัน
1. หลังปกดํา 7 - 15 วัน หวานปุยอินทรียใหทั่วแปลง 30 ก.ก./ไร
2. พนตามดวย น้ําหมักชีวภาพ 20 ชอนแกง ผสมน้ํา 80 ลิตร
ขาวอายุ 1 เดือน
1. หวานปุย อินทรีย 30 ก.ก./ไร
2. พนดวยน้ําหมัก 20 ชอนแกง ผสมน้ํา 80 ลิตร
กอนขาวตั้งทองเล็กนอย

1. หวานปุย อินทรีย 40 ก.ก./ไร
2. พนดวยน้ําหมักชีวภาพ 20 ชอนแกง ตอน้ํา 80 ลิตร
ขาวติดเมล็ดแลว
-พนน้ําหมักชีวภาพ 20 ชอนแกง ตอน้ํา 80 ลิตร
9.4 การใชปุยอินทรียกับพืชอื่นๆ นอกจากจะใชกับพวกพืชไร พืชสวน ดังกลาว
มาแลว ปุยอินทรียยังสามารถใชกับพวกไมดอกไมประดับไดเปนอยางดี ถาปลูกเปนแปลง
ใชอัตราเดียวกันกับที่ใชในแปลงผัก คือโรยปุยอินทรียคลุม แปลงใหหนาประมาณ 1-3 นิ้ว
แลวใชจอบสับผสมลงไปในดินใหลึก ประมาณ 4 นิ้ว
9.5 การใชทําวัสดุปลูกสําหรับไมกระถาง ใชปุยอินทรีย 1 สวน ผสม กับดินรวนที่
อุดมสมบูรณ 2 สวน ถาผสมปุยอินทรียในอัตราสวนมากๆ วัสดุปลูก มักจะแหงเร็วเกินไป
และมีปญหาเรื่องวัสดุปลูกยุบตัวมาก
9.6 การเตรียมดินสําหรับเพาะเมล็ดหรือปลูกตนกลา ใชอัตราสวน ปุยอินทรีย 1
สวน ทราย 1 สวน และดินรวนที่อุดมสมบูรณ 2 สวน ถาใชเพาะ เมล็ดพืชที่มีขนาดเล็กๆ ก็
ใชเมล็ดโรยหรือวางบนวัสดุเพาะดังกลาว จากนั้นใช ปุยอินทรียโรยบางๆ ทับลงไปแลวรด
น้ํา
10. มาตรฐานของปุย อินทรีย
ปุยอินทรียที่มคี ุณภาพดี ไดมาตรฐานใหพิจารณาดังนี้
1. มีเกรดปุยไมต่ํากวา 1:1:0.5 (ไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : โพแทสเซียม)
2 .มีความชื้นและสิ่งที่ระเหยไดไมมากกวารอยละ 35 - 40 โดยน้ําหนัก
3. ความชื้นเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 6.0 - 7.5
4. ปุยอินทรียท ี่ใชไดแลวจะตองไมมีความรอนหลงเหลืออยู

5. ปุยอินทรียท ี่ใชไดแลวไมควรมีวัสดุเจือปนอื่น ๆ
6. จะตองมีปริมาณอินทรียวัตถุอยูระหวาง 25 - 50 %
7. จะตองมีอัตราสวนระหวางธาตุคารบอนตอไนโตรเจนไมมากกวา 20 ตอ 1
8. มีคาการนําไฟฟาไมเกิน 3.5 เดซิซีเมนตอเมตร
สถานที่ติดตอ
ศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
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