ปุยเคมี
ในทางวิชาการคําวา ปุย หมายถึง สิ่งที่ใสลงไปในดิน หรือฉีดพนตนพืชเพื่อที่จะเพิ่มธาตุ
อาหารใหแ กพืช แตในทางกฎหมายคํา ว า ปุ ยหมายถึง สารอิน ทรี ยหรืออนิ น ทรียไ ม วา จะเกิ ด ขึ้น โดย
ธรรมชาติ ห รื อ ทํ า ขึ้ น ก็ ต าม สํ า หรั บ ใช เ ป น ธาตุ อ าหารแก พื ช ได ไ ม ว า โดยวิ ธี ใ ด หรื อ ทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีในดินเพื่อบํารุงความเติบโตแกพืช”
การเปลี่ยนแปลงของปุยในดิน
เมื่อใสปุยลงไปในดิน และประกอบกับความชื้น หรือน้ําในดิน ปุยที่ใสลงไปในดินจะ
ละลายน้ําเกิดการเปลี่ยนรูปและเคลื่อนที่ไปในดิน ปุยแตละชนิดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ไปใน
ดินไดแตกตางกัน
ปุยไนโตรเจนเกือบทุกชนิดละลายน้ําไดดี เชน ปุยยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต ภายใน 2-3
วัน ปุยไนโตรเจนที่ใสลงไปในดินจะเปลี่ยนไปในรูปไนเตรท (NO3) สูญเสียไปจากดินไดงายและรวดเร็ว
พืชสามารถนําไปใชไดไมถึง 50% ของปุยไนโตรเจนที่ใสลงไป
ปุยฟอสฟอรัส เชนปุยหินฟอสเฟต ละลายน้ํายาก มีประสิทธิภาพต่ํามาก เวลาใชจึงตอง
บดใหละเอียด และผสมคลุกเคลาใหเขากับดิน สวนปุยฟอสฟอรัสที่ละลายน้ําไดดี เชน ปุยซูเปอรฟอสเฟต
ทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต ตองใสใหสัมผัสกับดินใหนอยที่สุดเพราะจะทําปฏิกิริยากับดินโดนดินยึดเกาะไว
กอนที่พืชจะดูดไปใช ในดินกรดฟอสฟอรัสจะทําปฏิกิริยากับเหล็ก เกิดเปนสารประกอบที่ไมละลายน้ํา ใน
ดินดางจะทําปฏิกิริยากับแคลเซียมเกิดเปนสารประกอบที่ไมละลายน้ําเชนกัน จึงควรใสใกลบริเวณรากพืช
และลึกพอควร ใหปุยสัมผัสกับดินนอยที่สุด ปุยฟอสฟอรัสใสลงไปในดิน พืชสามารถนําไปใชไดประมาณ
30% แตจะคอย ๆ ปลดปลอยออกมาใหพืชใชไดอีก ไมสูญเสียไปจากดินเหมือนปุยไนโตรเจน
ปุยโพแทสเซียม ละลายน้ําไดดีมาก เคลื่อนยายในดินไดนอยกวาไนโตรเจน แตดีกวา
ฟอสฟอรัส ปุยโพแทสเซียมเมื่อใสลงไปในดินจะเปลี่ยนไปอยูในรูปที่พืชดูดไปใชได คือ โพแทสเซียม
ไอออน แตบางสวนจะถูกยึดโดยอนุภาพดินเหนียว และจะเปลี่ยนไปเปนองคประกอบของแรดินเหนียวใน
ที่สุด การใสปุยโพแทสเซียมจึงควรใสแบบฝงกลบ
ปุยเคมีหรือปุยวิทยาศาสตร ไดมีการพัฒนานิยมใชกันอยางแพรหลาย ปุยที่ผลิตมีทั้งปุย
เชิงเดี่ยวและปุยเชิงผสม ในรูปของแข็ง ของเหลว และเกล็ด ซึ่งไดมีปรับปรุงการผลิตเกี่ยวกับสภาพทาง
กายภาพของตัวปุย เชน การปนเม็ด การปรับปรุงใหสามารถผลิตปุยที่มีความเขมขนสูงขึ้น เพื่อลดตนทุน
ในการขนสง การแกจุดออนในเรื่องคุณสมบัติของปุย เชน การใชสารเคลือบเม็ดปุย เพื่อใหสามารถเก็บไว
ไดนาน โดยไมเสื่อมคุณภาพ นอกจากนี้การคนพบวิธีการพัฒนาเครื่องหรือระบบอัดกาซ ทําใหสามารถลด
ตนทุนการสังเคราะหแอมโมเนีย ซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตปุย ทําใหปุยที่ผลิตไดมีราคาต่ําลง
การผลิตปุยเม็ดแบบผสม
ปุ ยผสม หมายถึง ปุ ยเคมีที่ ผ ลิต ขึ้น จากการเอาแมปุยชนิด ตา ง ๆ ที่มี ธ าตุไ นโตรเจน
ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซียม มาผสมกั น เพื่อ ใหไ ดปุยเคมีชนิด ใหมที่มีธ าตุปุยอยา งนอย 2 ชนิด ใน
ปริมาณและสัดสวนที่ตองการ ปุยผสมที่ผลิตไมจําเปนตองมีธาตุปุยครบทั้ง 3 ธาตุ กลาวคืออาจมีเพียง
ไนโตรเจนกับฟอสฟอรัส หรือไนโตรเจนกับโพแทสเซียม หรือฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมก็ได ซึ่งเรียกปุย
ผสมประเภทนี้วา ปุยผสมธาตุอาหารไมครบ (incomplete fertilizer) ซึ่งเปนปุยเคมีที่ประกอบดวย

สารประกอบชนิดเดียวที่มีธาตุปุยทั้งสองอยางอยูรวมกันอยู หรืออาจเปนปุยที่ผลิตไดจากการนําแมปุย 2
ชนิดมาผสมกันโดยที่แมปุยทั้ง 2 ชนิดมีธาตุปุยแตกตางกัน สวนปุยผสมที่มีธาตุปุยครบทั้ง 3 ธาตุ
เรียกวา ปุยผสมธาตุอาหารครบ (complete fertilizer) ซึ่งเปนปุยที่นิยมใชกันเปนสวนใหญ เพราะมีธาตุ
ปุยครบทั้ง 3 ธาตุ และมีอยูเปนสัดสวนตาง ๆ กันตามความตองการของพืชและระดับความอุดมสมบูรณ
ของดินที่ปลูกพืชชนิดดังกลาว
กรรมวิธีการผลิตปุยเคมีสูตรสําเร็จ โดยทั่วไปแบงออกไดเปน 3 ขบวน คือ
1. Wet process เปนขบวนการผลิตปุยเคมีตามมาตรฐานแบบตอเนื่องที่ นําเอาวัตถุดิบที่
ใหธาตุอาหารหลักแตละชนิดมาทําปฏิกิริยาในทอปฏิกิริยา จะไดของผสมที่มีลักษณะเปนโคลน (slurry)
จากนั้นจะมีการเพิ่มธาตุอาหารหลักชนิดอื่นที่เปนของแข็งลงไปในเครื่องปนเพื่อใหไดตามสูตรที่ตองการ
ในขบวนการปนเม็ด (granulation) แลวสงตอขบวนการอบแหง (drying) คัดขนาดเม็ด (sieving) ผาน
ทอคายความรอน (cooling) แลวบรรจุ (packing)
ขบวนการผลิตปุยเคมีแบบ Wet process แบงออกเปน 2 ประเภท
(ก) Ammoniation of phosphoric acid การผลิตปุยเคมีโดยใชแอมโมเนียเหลว
ทําปฏิกิริยากับกรดฟอสฟอริค (phosphoric acid) ธาตุอาหารหลักไนโตรเจนที่ไดจะอยูในรูปของ
แอมโมเนี ย มไนโตรเจน ขบวนการผลิ ต เริ่ ม จากการผลิ ต กรดฟอสฟอริ ค ด ว ยการนํ า หิ น ฟอสเฟต
(phosphate rock) ที่บดเปนผงสกัดดวยกรดกํามะถัน (sulfuric acid) จะไดกรดฟอสฟอริค แลวนําไปทํา
ปฏิกิริยากับแอมโมเนียเหลว เรียกขบวนการนี้วา Ammoniation
Phosphate rock + H2SO4

H3PO4

H3PO4 + NH3

NH4 H2PO4 (Mono-ammonium phosphate)

NH4H2PO4 + NH3

(NH4)2HPO4 (Di-ammonium phosphate)

(ข) Ammoniation of nitric acid extract phosphate rock เปนการผลิตปุยเคมี
โดยใชแอมโมเนียเหลว กรดไนตริก (nitric acid) และหินฟอสเฟต ธาตุอาหารไนโตรเจนที่ไดอยูในรูปของ
แอมโมเนียมไนโตรเจนและไนเตรทไนโตรเจน ขบวนการผลิตเริ่มจากการนําหินฟอสเฟตที่บดเปนผงสกัด
ดวยกรดไนตริก เพื่อใหไดกรดฟอสฟอริค และจะไดแคลเซียมไนเตรท [Ca(NO3)2] อยูในสวนผสมดวย
ของผสมที่มีลักษณะเปนโคลนนี้จะนําไปทําปฏิกิริยากับแอมโมเนียมเหลว
Phosphate rock + HNO3

H3PO4 + Ca(NO3)2

H3PO4 + Ca(NO3)2 + 8NH3

Ca(H2PO4)2 + CaHPO4 + NH4NO3

และถามีการใสวัตถุดิบหรือแมปุย เชน โพแทสเซียมคลอไรดลงไปในขบวนการ Ammoniation ก็จะได
ปุยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักครบทั้ง 3 ธาตุ

ภาพที่ 1 แสดงขบวนการผลิตปุยเคมี NP แบบ Wet process
2. Dry Process เปนขบวนการผลิตปุยเคมีโดยการนําเอาวัตถุดิบหรือแมปุยที่ใหธาตุ
อาหารหลักในลักษณะที่เปนของแข็ง คํานวณน้ําหนักตามอัตราสวนของสูตรปุยที่ตองการ เขาขบวนการบด
ใหเปนผง (grinding) เพื่อใหแมปุยตาง ๆ ผสมคลุกเคลาใหเขากันอยางสม่ําเสมอ (homogeneous) ใน
เครื่องผสม (mixer) แลวเขาขบวนการปนเม็ดโดยอาศัยความรอน (steam) จากนั้นอบแหง แลวผานเขา
ทอคายความรอน คัดขนาดเม็ดปุย (sieving) แลวบรรจุกระสอบ

ภาพที่ 2 แสดงขบวนการผลิตปุยเคมี NPK แบบ Wet process

ภาพที่ 3 แสดงขบวนการผลิตปุยเคมีแบบ Dry process
3. Bulk blending เปนขบวนการผลิตปุยแบบเชิงกล (physical mixed) โดยการนํา
วัตถุดิบที่เปนแมปุยชนิดตาง ๆ มาคํานวณน้ําหนักใหไดตามสูตรปุยที่ตองการ แลวนําไปผสมคลุกเคลาใน
เครื่องผสม ก็จะไดปุยเคมีเชิงผสมที่ไมเปนเนื้อเดียวกัน ขอจํากัดของปุยเคมีเชิงผสม bulk blending ผลิต
ครั้งละไมมาก เมื่อผสมเสร็จแลวควรนําไปใชเลย ไมควรผสมเก็บไว เพราะ แมปุยจะเกิดการแยกชั้น
(segregation) เวลานําไปใช หากผสมคลุกเคลาไมสม่ําเสมอ ก็ทําใหพืช ไดรับธาตุอาหารไมตรงตามสูตร

ภาพที่ 4 แสดงขบวนการผลิตปุยเคมีแบบ Bulk blending

การผลิตปุยเคมีในประเทศไทย
การพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตปุยเคมีในประเทศไทย เริ่มเมื่อป พ.ศ. 2500
โดยบริษัท ยิบอินซอยและแยคส จํากัด ทําการผลิตปุยผสมสําหรับขาว โดยใชแมปุยสองชนิด คือ ปุย
ซูเปอรฟอสเฟตชนิดธรรมดา (ordinary superphosphate) และปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ผสมกันทางเชิงกล
แบบงาย ๆ (mechanical blend) แตปรากฏวาไมไดรับความนิยมเทาที่ควร เพราะกสิกรนิยมปุยปนเม็ด
สํ า เร็ จ รู ป จากต า งประเทศ ดั ง นั้ น ในป พ.ศ. 2501 บริ ษั ท ยิ บ อิ น ซอยและแย ค ส จํ า กั ด จึ ง ได ตั้ ง
โรงงานผลิตปุยผสมปนเม็ด (granulated mixing fertilizer) แตประสบปญหาดานตนทุนการผลิตสูงทําให
ขาดทุนและตองปดกิจการไปในป พ.ศ. 2506
ในป พ.ศ. 2506 รัฐบาลไดจัดตั้งโรงงานผลิตปุยเคมี โดยดําเนินงานในรูปบริษัท ชื่อ
บริษัท ปุยเคมี จํากัด โรงงานตั้งอยูที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง วัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงงาน เพื่อ
ใชประโยชนจากถานหินลิกไนทซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ขุดไดเปนปริมาณมากบริเวณนี้ โรงงานผลิต
เริ่มการผลิตปุยเคมีครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2509 กําลังการผลิตสูงสุด 90,000 ตันตอป โดย
สามารถผลิตปุยแอมโมเนียมซัลเฟตประมาณ 60,000 ตันตอป และยูเรียประมาณ 30,000 ตันตอป แต
ในการดําเนินงานประสบกับปญหาและอุปสรรคบางประการ ทําใหทําการผลิตปุยเคมีทั้งสองชนิดไดเพียง
20-40% ของกําลังการผลิตสูงสุด บริษัทฯ ดําเนินกิจการถึงป พ.ศ. 2519 มีปญหาเรื่องการขาดทุน
ตลอดมาในที่สุดรัฐบาลจึงตัดสินใจใหเลิกกิจการในป พ.ศ. 2522
ในป พ.ศ. 2511 โรงงานกระดูกไทย ทําการผลิตปุยผสมขึ้นจําหนายโดยนําเอาผลพลอย
ไดจากโรงงานคือ กระดูกสัตวมาบดไดเปนไดแคลเซียมฟอสเฟต ผสมปนเม็ดกับยูเรียที่สั่งซื้อจากบริษัท
ปุยเคมี จํากัด ปุยที่ผลิต คือ สูตร 16-20-0 สําหรับใชในนาขาว กําลังการผลิตของโรงงานประมาณ 8
ตันตอวัน ตอมาเลิกกิจการเพราะขายไดแคลเซียมฟอสเฟตใหกับโรงงานผลิตอาหารสัตวไดราคาสูงกวา
ในป พ.ศ. 2511 บริษัท เอสโซ จํากัด ไดเริ่มทําการผลิตปุยผสม NP และ NPK สูตร
ตาง ๆ โดยวิธีเชิงกล กําลังการผลิต 30-40 ตันตอชั่วโมง แตประสบปญหาดานเทคนิคและดานการคา
จึงเลิกกิจการในป พ.ศ. 2512
ป พ.ศ. 2515 บริษัท เอเซียอุตสาหกรรม จํากัด ตั้งโรงงานขึ้นที่ตําบลบางยี่โถ อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยผลิตปุยผสมมีกําลังการผลิตในฃวงแรกประมาณ 4 ตันตอวัน ปุยผสมที่ผลิต
ขึ้นใชกับ นาขาว ใชวัตถุดิบที่หาไดในประเทศไทย เชน หินฟอสเฟตและมูลคางคาว
ในป พ.ศ. 2515 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด ไดกอตั้งขึ้นโดยการรวมทุนครั้งแรก
ระหวางบริษัท เมโทร จํากัด และบริษัท ปุยเคมี จํากัด ของประเทศไทย กับบริษัท นิชโชอีวาย จํากัด และ
บริษัท เซ็นทรัล กลาส จํากัด ของประเทศญี่ปุน ตอมาป พ.ศ. 2517 บริษัท เมโทร จํากัด ซื้อหุนของ
บริษัท ปุยเคมี จํากัด ทั้งหมด และตั้งโรงงานผลิตขึ้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มทําการผลิต
ครั้งแรกป พ.ศ. 2518 กําลังการผลิต 100,000 ตันตอป และเปน 800,000 ตันในป พ.ศ. 2539 และ
ไดสรางโรงงานเพิ่มขึ้นที่อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กําลังการผลิต 300,000 ตันตอป
ทําใหบริษัทฯ นี้มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 1.1 ลานตันตอป

นอกจากนี้ยังมีโรงงานขนาดเล็กประมาณ 40 แหง สวนมากจะผลิตปุยเคมีเชิงผสมไมเปน
เนื้อเดียวกัน (bulk blending) หรือผลิตแบบปนเม็ด มีกําลังการผลิตแหงละ 20,000-200,000 ตันตอป
เชน บริษัท ปุยไวกิ้ง จํากัด, บริษัท วรรณวิมล จํากัด, บริษัท สามัคคีพัฒนา จํากัด ฯลฯ
การผลิ ต ที่ ใ ช ก รรมวิ ธี ท างเคมี มี เ พี ย งโรงงานแห ง เดี ย วในประเทศไทย คื อ บริ ษั ท
ปุยแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ปุยเอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) ที่จังหวัดระยอง
ผลิตโดยการใชวัตถุดิบ เชน แอมโมเนียเหลว กรดกํามะถัน หินฟอสเฟต และโพแทสเซียมคลอไรด หรือ
โพแทสเซียมซัลเฟต มีกําลังการผลิต 1 ลานตันตอป
การผลิตปุยเคมีจากผลพลอยได
บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จํากัด (มหาชน)
ซัลเฟต เปนผลพลอยได 280,000-300,000 ตันตอป

ที่จังหวัดระยอง ไดปุยเคมีแอมโมเนียม

บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด มีการผลิตปุยเคมีแอมโมเนียมคลอไรด
และปุยเคมีอื่นเปนผลพลอยได แตมีปริมาณไมมากนัก นอกจากนี้ก็มีการนําสาเหลาจากอุตสาหกรรมสุรา
ไปเผา จะไดวัสดุที่มี K2O ประมาณ 40-45 % แตมี pH คอนขางสูงประมาณ 11-12
การผลิตปุยเคมีในประเทศ สวนใหญเปนการนําเอาแมปุยซึ่งสั่งเขามาจาก ตางประเทศ
นํ า มาผสมเป น ปุ ย สู ต รต า ง ๆ ตามความต อ งการของตลาดทั้ ง ปุ ย เม็ ด และปุ ย น้ํ า โดยใช วั ต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศเปนสารตัวเติม ในปจจุบันมีบริษัทที่ทําการผลิตปุยเคมี มีกําลังการผลิตรวมกันประมาณ
400,000-2,500,000 ตันตอป ซึ่งปุยเคมีที่ผลิตสวนใหญไดแกสูตร 16-8-8, 18-12-6, 16-20-0,
16-16-8, 18-4-5, 15-15-15, 13-13-21 เปนตน โดยบริษัทผูผลิตปุยเคมีรายใหญที่สุด ไดแก
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) โดยทั่วไปจะใชปุยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ยูเรีย แอมโมเนียม
ซัลเฟต โพแทสเซียมคลอไรด โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต และ คาโอลิน ฯลฯ เปนวัตถุดิบ
การผลิตปุยเคมีสําหรับพนทางใบ
การผลิตปุยเคมีสําหรับพนทางใบในประเทศไทยนับวามีความกาวหนาและหลากหลาย
มาก มีประมาณ 100 ราย เชน บริษัท เวสโกเคมี ประเทศไทย จํากัด, บริษัท สหภัณฑสงเสริมการเกษตร
จํากัด, บริษัท กรีนลีฟส จํากัด, บริษัท ไบเออรไทย จํากัด, บริษัท เจียไต จํากัด, บริษัท แนส อโกร จํากัด
มีการผลิตปุยเตมีทั้งชนิดเกล็ด ผงและน้ํา โดยใชแมปุย เชน โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต, ไดแอมโมเนียม
ฟอสเฟต, โพแทสเซียมไนเตรท, โพแทสเซียมซัลเฟต ฯลฯ นอกจากใชภายในประเทศแลว ปุยเคมี
เหลานี้ยังสามารถสงออกไปจําหนายในประเทศใกลเคียงอีกดวย
การผลิตปุยเคมีภายหลังประกาศใชพระราชบัญญัติปุย พ.ศ.2518
โดยที่ปุยเคมีมีบทบาทสําคัญในการใชเปนอาหารพืชเพื่อบํารุงความเจริญเติบโต และเพิ่ม
ผลผลิต จึงไดมีการสั่งปุยเคมีจากตางประเทศเขามาจําหนายและผสมเพื่อจําหนายใหเกษตรกรในปริมาณ
ที่มากขึ้นทุกป ในชวงป พ.ศ. 2515-2517 ปรากฏวาปุยเคมีที่จําหนายในทองตลาดมักจะเปนปุยเคมี
ปลอม ปุยเคมีที่เสื่อมคุณภาพ ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ทั้งน้ําหนักปุยเคมีก็นอยกวาที่กําหนดไวในฉลาก เปน
การเอาเปรียบเกษตรกร และหวังผลกําไรเกินควร โดยไมคํานึงถึงความเสียหายของผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและยังเปนการเสียหายตอนโยบายการสงเสริมการเกษตรของรัฐบาล ดังนั้น รัฐบาลจึงไดตรา

กฎหมายขึ้นเพื่อควบคุมการผลิต การขาย การนําหรือสั่งปุยเคมีขึ้น เรียกวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ.
2518
นับตั้งแตพระราชบัญญัติปุย พ.ศ.2518 มีผลบังคับใช ทางราชการไดพยายามควบคุม
กํ า กั บ ดู แ ล การประกอบธุ ร กิ จ ด า นปุ ย เคมี ให เ ป น ไปในแนวทางเดี ย วกั น โดยเฉพาะผู ผ ลิ ต ปุ ย เคมี
เนื่องจากในขั้นตอนการผลิตปุยเคมี นับตั้งแตการแบงบรรจุปุยเคมีที่มาจากตางประเทศ การผสมใน
โรงงานผลิตและการบดหิดฟอสเฟตแลวบรรจุใสภาชนะ มีโอกาสใหเกิดการปลอมปนหรือทําใหปุยเคมี
เสื่อมคุณภาพได ผูประกอบการจะตองตรวจสอบปุยเคมีที่ผลิตอยูเสมอ ในสวนของเจาหนาที่ก็ดําเนินการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิตและอุปกรณการผลิตใหเหมาะสมกับประเภทของการผลิต กรรมวิธีที่ใชในการผลิต
ไมกอใหเกิดกลิ่น เสียง ฝุนละออง หรืออื่น ๆ ตอสิ่งแวดลอมในบริเวณใกลเคียง มีการบรรจุปุยที่มีสูตร
ถูกตองตามที่ไดขึ้นทะเบียนไว ตรงตามฉลากที่ภาชนะบรรจุ แนะนําใหทําการสุมตัวอยางเพื่อวิเคราะห
ทุกครั้งที่ทําการผลิต เพื่อเปนการตรวจสอบใหถูกตองตรงตามสูตรที่ผลิต
หลักการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ
การใชปุยเปนการลงทุน โดยหวังที่จะไดรับคืนมาในรูปของผลผลิต ดังนั้นจึงควรที่จะใช
ปุยใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด กลาวอีกอยางหนึ่งคือ ใหพืชไดใชปุยที่ใสลงไปมากที่สุด โดยมีการสูญเสีย
นอยที่สุด
1. ปรับปรุงดินกอนการใชปุย เชน การใชปุยเพื่อแกความเปนกรดของดิน หรือ การไถ
ขวางแนวลาดชัน เพื่อปองกันการชะลาง เปนตน
2. กําจัดวัชพืชกอนการใชปุย เพื่อปองกันไมใหวัชพืชแยงปุยไปจากพืชที่ปลูก
3. ใสปุยใหถูกสูตร พืชแตละชนิดตองการธาตุอาหารมากนอยตางกัน จึงควรใชปุยสูตรที่
นักวิชาการแนะนําหรือสูตรอื่น ๆ ที่มีอัตราสวนธาตุอาหารเหมือนกัน
4. ใส ปุ ย ใหถูกอัต รา การใชปุ ย ในปริ ม าณที่นอ ยหรื อมากเกิน ไปจะไมทํา ใหเกิด ผลดี
จึงควรปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด
5. ใส ปุ ย ให ถู ก เวลา ในแต ล ะช ว งอายุ ข องพื ช ตั้ ง แต เ ริ่ ม งอกจนออกดอกออกผลนั้ น
พืชตองการอาหารมากนอยตางกัน จึงควรใสปุยใหพืชในชวงที่แนะนํา
6. ใสปุยใหถูกวิธี การใชปุยอาจทําไดหลายวิธี เชน หวาน โรยขางแถวพืช หรือรองกน
หลุม ก อนปลู ก พืช แต ละวิ ธีก็ มี ข อ ดี ข อ เสี ยตา งกัน ดั งนั้ น จึงควรปฏิบั ติต ามคํ า แนะนํ า เพื่อใหปุย เป น
ประโยชนตอพืชมากที่สุด การเลือกวิธีการใสปุยตองใหเหมาะกับสถานการณและสิ่งแวดลอม
• ใสแบบหวาน โดยหวานปุยใหกระจายไปทั่ว ๆ บนผิวดิน เหมาะกับการปลูกพืชแบบหวาน หรือพืช
มีระบบรากฝอยแพรกระจายทั่วไปบนดินชั้นบน หรือเมื่อใชปุยฟอสเฟตที่ละลายน้ําไดนอย เชน ปุย
หินฟอสเฟต หรือปุยไนโตรเจนและโพแทสเซียมที่ละลายน้ําไดงาย
• ใสแบบเฉพาะจุด หรือโรยเปนแถบ โดยใสปุยเปนหลุมหรือเปนจุด ๆ บริเวณใกลตนพืช หรือโรยเปน
แถบตามแถวของพืชหางจากพืชเล็กนอย อาจใสบนผิวดินหรือในรองแลวกลบดินปดรอง เหมะกับเมื่อ
มีปุยจํากัดหรือปุยแพงตองใชในอัตราต่ํา หรือปลูกพืชเปนแถว หรือเมื่อใชปุยฟอสเฟตที่ละลายน้ําได
งาย เชน ปุยซูเปอรฟอสเฟต

• ใสแบบฉีดทางใบ โดยการฉีดปุยที่ละลายน้ําไดงายใหเปนละอองน้ําจับที่ใบ หรือสวนของตนพืชเหนือ
ดิน วิธีนี้ธาตุอาหารจะเขาสูตนพืชไดเร็ว แตปริมาณที่เขาสูพืชนอย มักใชวิธีนี้เมื่อพืชขาดอาหารเสริม
และมีปญหาเกี่ยวกับดิน หรือการใชปุยทางดินเปนการชาเกินไปหรือเมื่อตองการฉีดยาปองกันกําจัด
โรคและแมลงอยูแลว

ปุยอินทรีย
ปุยอินทรีย (organic fertilizer) หมายความวา ปุยที่ไดจากวัสดุอินทรียซึ่งผลิตดวย
กรรมวิธี ทําใหชื้น สับ บด หมัก รอน เปนปุยที่ไดมาเองตามธรรมชาติ จากผลพลอยไดของการปลูกพืช
เลี้ยงสัตว การแปรสภาพผลผลิต ตลอดจนของทิ้งจากชุมชนในรูปของเหลวและขยะมูลฝอย สวนใหญปุย
อินทรียในรูปของแข็งจะมีคุณคาทางอาหารพืชคอนขางต่ํา แตมีบทบาทมากในการปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพและทางชีวเคมีของดิน เนื่องจากมีสวนประกอบของเชลลูโลสและลิกนิน ซึ่งทําใหเกิดการสะสม
อินทรียวัตถุในดิน ปุยพวกนี้ก็ไดแก พวกปุยมูลสัตว ปุยหมัก ปุยพืชสด และวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรม
บางชนิดซึ่งเปนพวกอินทรียสาร
ปุยมูลสัตว / ปุยคอก (animal manure) ปุยมูลสัตวที่สําคัญไดแก มูลหมู มูลเปด มูลไก
เป น ปุ ยคอกที่นิย มใช กัน อย า งแพร หลายในบรรดาสวนผั ก และสวนผลไม เป น ปุยที่ เหมาะสํ า หรับ พื ช
ดังกลาว ปุยคอกโดยทั่วไปแลวคิดราคาตอหนวยธาตุอาหารพืชจะมีราคาแพงกวาปุยเคมี แตปุยคอกชวย
ปรับปรุงดินใหโปรงและรวนซุย ทําใหการเตรียมดินงาย การตั้งตัวของตนกลาเร็ว นาขาวที่เปนดินทราย
เชน ดินนาภาคอีสาน การใชปุยคอกหรือปุยอินทรียอื่น ๆ จะชวยใหการดํานางายขึ้น ขาวตั้งตัวไดดีและ
เจริญเติบโตงอกงามอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากดินทรายพวกนี้มีอินทรียวัตถุต่ํามาก การใสปุยคอกหรือ
ปุยอินทรียลงไปจะทําใหดินอุมน้ําและปุยไดดีขึ้น การปกดํากลาก็ทําไดงายขึ้นเพราะดินไมอัดแนน
ปุ ย คอกมี ป ริ ม าณธาตุ อ าหารไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ย มค อ นข า งต่ํ า
มีไนโตรเจนประมาณ 0.5 % N ฟอสฟอรัส 0.25 % P2O5 และโพแทสเซียม 0.5 % K2O ปุยมูลไกและ
มูลเปด มักจะมีธาตุอาหารสูงกวามูลหมู และมูลหมูจะมีปริมาณธาตุอาหารสูงกวามูลวัว และมูลควาย
ปุยคอกใหม ๆ จะมีปริมาณธาตุอาหารสูงกวาปุยคอกเกาที่เก็บไวนาน ทั้งนี้เนื่องจากสวนของปุยที่ละลาย
น้ําไดงายจะถูกชะลางออกไปหมด บางสวนก็ระเหิดกลายเปนกาซสูญหายไป ดั้งนั้นการเก็บรักษาปุยคอก
อยางระมัดระวังกอนนําไปใชจะชวยรักษาคุณคาของปุยคอกไมใหเสื่อมคุณคาอยางรวดเร็ว
ปุยหมัก (compost) เปนปุยอินทรียที่ไดจากการนําชิ้นสวนของพืชมาหมัก โดยผาน
ขบวนการผุพังสลายตัว โดยกิจกรรมของจุลินทรียจนแปรสภาพไปจากรูปเดิม และมี C/N แคบลง
ประมาณ 20/ 1 ซึ่งอยูในสภาพที่มีประโยชนในการบํารุงดินทันที เหมาะที่จะใชกับพืชที่มีรายไดตอบแทน
สูงเทานั้น เชน พืชผักและไมดอกไมประดับ เพราะตนทุนการผลิตคอนขางสูง โดยเฉพาะคาขนสง
ปุยพืชสด (green manure) เปนปุยที่ไดจากการปลูกพืชบํารุงดิน ซึ่งไดแกพืชตระกูลถั่ว
ตาง ๆ แลวทําการไถกลบเมื่อพืชเจริญเติบโตมากที่สุด ซึ่งเปนชวงที่กําลังออกดอก พืชตระกูลถั่วที่ควรใช
เปนปุยพืชสดควรมีอายุสั้น มีระบบรากลึก ทนแลง โรคและแมลงไดดี เปนพืชที่ปลูกงายและเมล็ดมาก
ตัวอยางพืชเหลานี้ไดแกถั่วเหลือง ถั่วเขียว ปอเทืองและโสน เปนตน พืชเหลานี้มีความสามารถในการตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศ จึงเปนการเพิ่มธาตุไนโตรเจนใหแกพืชหลักได ขอดีของปุยพืชสดอีกประการหนึ่งคือ

สามรถผลิตไดในพื้นที่ในปริมาณคอนขางมากเมื่อเปรียบเทียบกับปุยอินทรียชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังชวย
เสริมคุณสมบัติทางชีวเคมีของดินและชวยนําเอาธาตุอาหารพืชจากดินชั้น ลางขึ้นมาสูดินชั้นบนพืชจึ ง
สามารถนํามาใชไดอีก อยางไรก็ตามการใชปุยพืชสดในการปรับปรุงบํารุงดินยังตองมีมาตรการอีกมากที่จะ
ทําใหเกษตรกรยอมรับ เพราะการใชปุยพืชสดจําเปนตองใชปจจัยในการผลิตเชนเดียวกับการปลูกพืชหลัก
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินของประเทศไทยสวนใหญอยูในระดับต่ํา เนื่องจากปจจัยหลาย
ประการ ไดแก สภาพภูมิอากาศในเขตรอนชื้น ทําใหอัตราการยอยสลายอินทรียวัตถุในดินเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว การทําการเกษตรติดตอกันเปนเวลานานโดยไมมีการเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินอยางเพียงพอ
ความลาดเอียดของพื้นที่และประกอบกับดินสวนใหญเปนดินรวนปนทรายทําใหเกิดการชะลางหนาดินสูง
และการใชที่ดินอยางไมถูกหลักการอนุรักษดิน สิ่งเหลานี้คือปจจัยหลักที่ทําใหปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
ลดลงอยางรวดเร็ว การใสปุยอินทรียใหแกดิน จึงเปนแนวทางเดียวที่จะชวยยกระดับของอินทรียวัตถุในดิน
ใหสูงขึ้น
ขอดีของปุยอินทรีย
ปุยอินทรียมีประโยชนตอการปรับปรุงบํารุงดินหลาย ๆ ดาน ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพและ
เคมี ซึ่งจะมีผลตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของพืช ปุยอินทรียเปนแหลงธาตุอาหารพืช ปุยอินทรีย
เปนผลิตผลจากสิ่งมีชีวิต จึงมีธาตุอาหารตาง ๆ ที่พืชหรือสัตวใชในการเจริญเติบโตคอนขางครบถวน เมื่อ
ปุยอินทรียถูกยอยสลาย ธาตุอาหารตาง ๆ เหลานั้นก็จะถูกปลดปลอยออกมาอยางชา ๆ เปนประโยชนตอ
พืช ทําใหลดการสูญเสียธาตุอาหารอันเกิดจากการชะลาง นอกจากนี้ปุยอินทรียมีผลตกคางอยูไดนาน พืช
สามารถดูดใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
• ปุ ย อิ น ทรี ย เ ป น วั ส ดุ ที่ มี ค วามสามารถในการแลกเปลี่ ย นประจุ บ วก (C.E.C.) สู ง เมื่ อ มี ก ารใช
ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี สารฮิวมัสในปุยอินทรียซึ่งมีประจุลบ ดูดยึดอนุภาคของธาตุอาหารพืชที่มี
ประจุบวกได ทําใหลดการสูญเสียธาตุอาหารจากปุยเคมี
• ปุยอินทรียชวยลดความเปนพิษของธาตุบางชนิด เชน อะลูมิเนียม แมงกานีส และโซเดียม เพิ่มความ
ตานทานการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดดางของดิน ทําใหการเปลี่ยนแปลงไมรวดเร็วจนเปนอันตราย
ตอพืช
• ปุยอินทรียทําใหโครงสรางของดินดีขึ้น เพิ่มชองวางระหวางเม็ดดิน เพิ่มปริมาณกาซออกซิเจนในดิน
ซึ่งจะสงเสริมใหระบบรากของพืชเจริญเติบโตไดดี และแผกระจายในดินไดอยางกวางขวาง ทําใหดูด
น้ําและธาตุอาหารไดมากขึ้น
• ปุยอินทรียเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของดิน ทําใหดินมีความชุมชื้น ลักษณะดังกลาวจะลดการ
ชะลางพังทลายของหนาดิน
• การใสปุยอินทรียใหกับดิน เปนการชวยเพิ่มแหลงอาหารของจุลินทรีย เพิ่มปริมาณและกิจกรรมของ
จุลินทรีย ซึ่งจุลินทรียดินหลายชนิดจะเปนตัวยอยสลายอินทรียวัตถุ ทําใหธาตุอาหารพืชถูกปลดปลอย
ออกมา นอกจากนี้จุลินทรียบางชนิดยังชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียที่เปนสาเหตุของ
โรคพืชไดอีกดวย

ขอจํากัดของปุยอินทรีย
• ปุยอินทรียมีธาตุอาหารพืชอยูนอยกวาปุยเคมีในน้ําหนักปุยที่เทากัน และถูกปลดปลอยออกมาอยาง
ชา ๆ การใสปุยอินทรียจึงเห็นผลชากวาปุยเคมี และควบคุมใหปลดปลอยธาตุอาหารพืชใหตรงเวลา
ที่พืชตองการไดยาก การใชตองใชในปริมาณมากจึงจะใหธาตุอาหารเพียงพอแกพืช มีปญหาในเรื่อง
คาขนสง
• ไมสามารถปรับแตงปุยอินทรียใหเหมาะสมกับดินและพืชได เนื่องจากปุยอินทรียเปนปุยที่ไดจากซาก
พืชและสัตว ทําใหปุยอินทรียชนิดตาง ๆ มีสัดสวนระหวางธาตุอาหารพืชชนิดตาง ๆ ผันแปรในชวงที่
แคบมาก เมื่ อ เที ย บกั บ ปุ ย เคมี ดั ง นั้ น จึ ง ไม ส ามารถใช ป รั บ สมดุ ล ของธาตุ อ าหารในดิ น ได
ตัวอยางเชน หากดินขาดฟอสฟอรัส แตมีไนโตรเจนอยูเพียงพอหรือใกลจะเพียงพอ หากใสปุยมูลไก
ลงไปเพื่อหวังจะเพิ่มฟอสฟอรัสใหแกพืช ก็ไดจะไนโตรเจนติดไปกับมูลไกลงไปในดินดวย ทําใหดิน
มีไนโตรเจนมากเกินไป หากจะใสปุยมูลไกมากจนดินมีฟอสฟอรัสเพียงพอแกพืช
• ปุยอินทรียอาจมีธาตุโลหะหนักและสารพิษอื่น ๆ ติดมา เชน ปุยหมักที่ทําจากขยะอาจมีธาตุโลหะ
หนัก เชน ตะกั่ว ปรอท ติดมาเปนจํานวนมากได หากขยะที่นํามาหมักเปนปุยมีวัตถุที่มีธาตุโลหะ
ดังกลาวปะปนอยู
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