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 ชนิดของปุ๋ ย

ปุ๋ ยอนินทรีย์ 
(inorganic fertilizer)

ปุ๋ ยชีวภาพ  
(biofertilizer)

ปุ๋ ยอนิทรีย์ 
(organic fertilizer)
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Anticaking agent; conditioners; fertilizer conditioners; conditioning 

materials สารป้องกนัการจบัตัวเป็นก้อน; วัสดุปรับสภาพปุ๋ย:

วัสดุเฉื�อย (สารซึ�งเฉื�อยหรือไม่ยอมทําปฏิกิริยาเคมีโดยง่าย
ภายใต้สภาวะปกต)ิ เช่น แกลบ เปลือกถั�วลิสง เวอมคิวิไลท์ พีต และ
อินทรียสารอื�นๆ ใช้ผสมลงไปในปุ๋ ยเคมีซึ�งไม่ได้ปั�นเป็นเม็ดเพื�อ
แทรกลงไประหว่างอนุภาคปุ๋ ยป้องกันมิให้จับเกาะกันเป็นก้อนใหญ่ 
(caking) สําหรับสารที�เป็นผงละเอียด แห้ง ร่วน และเป็นสารเฉื�อย 
เช่น ดินเบา หรือดินไดอะตอม (diatomaceous earth, diatomite, 
siliceous earth) และแร่ดินเหนียวเคโอลิน (ดินขาว) เหมาะที�จะใช้
เคลือบเมด็ปุ๋ ยเพื�อป้องกันมใิห้จับเกาะกันเป็นก้อน (ยงยุทธ, 2542)

Filler (ต่อ)
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โรงงานผลิตปุ๋ย (fertilizer factory)
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การผลิตปุ๋ ยเคมีไนโตรเจน (Nitrogen fertilizer manufacture)
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ตัวอย่างสมการ การผลิตปุ๋ยไนโตรเจน

CH4 +   2H2O              CO2 +   4H2

N2 +   3H2 2NH3

N2  ได้จาก  อากาศ

H2 ได้จาก  ไฮโดรคาร์บอนจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

2NH3 +    CO2 NH2CONH2 +   H2O
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 ปุ๋ ยอินทรีย์
       ปุ๋ ยอินทรีย์ (organic fertilizer) หมายถึง ปุ๋ ยที�มีส่วนประกอบเป็น
สารอินทรีย์ แบ่งออก เป็นสองพวกใหญ่ๆ คือ ปุ๋ ยอินทรีย์ธรรมชาติและปุ๋ ยอินทรีย์
สงัเคราะห์ 

      ปุ๋ ยอินทรีย์ธรรมชาติ หมายถึง ปุ๋ ยที�มีส่วนประกอบเป็นสารอินทรีย์ที�
ได้มาจากสิ�งมีชีวิต ที�รู้จกักันดีมีอยู่ 3 ชนิด คือ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยพืชสด 
นอกจากนี �ยงัรวมไปถึงซากพืชซากสตัว์และของเสียจากโรงงานอตุสาหกรรมและ
จากครัวเ รือน ซึ�งหากนํามาใช้เป็นปุ๋ ยก็ถูกจัดว่าเป็นปุ๋ ยอินทรีย์เพราะมี
สารอินทรีย์เป็นสว่นประกอบในปริมาณสงู 

      สว่น ปุ๋ ยอินทรีย์สงัเคราะห์ หมายถึง ปุ๋ ยที�มีสว่นประกอบเป็นสารอินทรีย์
ซึ�งได้มาจากการสงัเคราะห์โดยวิธีทางเคมี คือ ปุ๋ ยยูเรีย  [CO(NH2)2] ซึ�งถูกจดัว่า
เป็นปุ๋ ยเคมีชนิดหนึ�ง
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 ปุ๋ ยอินทรีย์ (ต่อ)
       ปุ๋ ยพืชสด (green manures) ในทางการเกษตร หมายถึง ปุ๋ ยที�ได้จาก
การไถกลบเศษพืชในขณะที�พืชยังเขียวสดอยู่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อเพิ�มธาตุ
อาหารและอินทรียวัตถุให้แก่ดิน โดยปกติแล้วพืชที�ใช้เป็นปุ๋ ยพืชสด เรียกว่า    
พืชปุ๋ ยสด ได้แก่

      - พืชปุ๋ ยสดตระกลูถั�ว
- พืชปุ๋ ยสดที�ไม่ใชต่ระกลูถั�ว เชน่ กลุม่พืชตระกลูหญ้า และกลุม่พืชนํ �า

       ปุ๋ ยคอก (animal manures) หมายถึง ปุ๋ ยที�ได้จากปฏิกูลหรือสิ�งขับถ่าย
ของสัตว์ที�เลี �ยง เช่น โค สุกร แพะ แกะ ม้า เป็นต้น  และปฏิกูลจากสัตว์ตาม
ธรรมชาติ คือ กวาโนค้างคาว
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 ปุ๋ ยชีวภาพ
ปุ๋ ยชีวภาพ (biofertilizer) หมายถึง 

ปุ๋ ยที�ได้จากการนําจลุินทรีย์ที�มีชีวิตที�สามารถ
สร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็น
ประโยชน์กับพืช มาใช้ในการปรับปรุงบํารุง
ดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ และชีวเคมี 
และให้ความหมายรวมถึง เชื �อจุลินทรี ย์ 
แบง่เป็น 2 ประเภท คือ

1. ปุ๋ ยชีวภาพที�ประกอบด้วยจลุินทรีย์ที�สร้าง
ธาตอุาหารให้พืช

2. ปุ๋ ยชีวภาพที�ประกอบด้วยจลุินทรีย์ที�เพิ�ม
ความเป็นประโยชน์ธาตอุาหารแก่พืช 8

ปุ๋ ยทุกประเภทล้วนมีทั �งข้อดี ข้อด้อย และข้อควรระวัง แต่ข้อดี
ข้อด้อย  และข้อควรระวงัเหล่านั �นแตกต่างกนัไประหว่างปุ๋ ยประเภทต่างๆ 
ข้อดีของปุ๋ ยประเภทหนึ�งอาจจะใช้ชดเชยข้อด้อยของปุ๋ ยอีกประเภทหนึ�งได้ 

ดงันั �นแนวทางการใช้ปุ๋ ยที�ดีที�สดุ คือ

1.  ใช้ทั �งปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอนิทรีย์ และปุ๋ ยชีวภาพร่วมกนัให้เหมาะสมกบั
ความต้องการของดินและพืช และปัจจยัต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการใช้ปุ๋ ยเหลา่นี �

2.  เลือกใช้ปุ๋ ยที�มีคุณภาพดี มีผลการทดลองที�แสดงถึงความ
เหมาะสมของแนวทางการใช้ปุ๋ ย

แนวทางการเลือกใช้ปุ๋ ย
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แนวทางการเลือกใช้ปุ๋ ย (ต่อ)

ที�มา: อาํนาจ, 2550
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ปุ๋ ยอินทรีย์ อาจกล่าวได้ว่าใช้ปรับปรุงดินในระยะยาว เพราะช่วยให้
คุณสมบัติทางกายภาพดีขึ �น โดยเฉพาะปุ๋ ยอินทรีย์ที�ประกอบด้วย
สารอินทรีย์ที�ย่อยสลายยาก ทําให้เกิดการสร้างโครงสร้างดินที�ดี       
ระบายนํ �าและอากาศได้ดี

ปุ๋ ยอนินทรีย์  เป็นปุ๋ ยที�ละลายนํ �าได้รวดเร็ว เหมาะที�จะให้ธาตุอาหาร      
ในระยะที�พืชต้องการ เป็นประโยชน์ตอ่พืชได้อย่างรวดเร็ว ต้องใช้ในช่วงที�
พืชพร้อมจะดดูใช้ เพื�อให้พืชเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปุ๋ ยจะได้ไม่
ตกค้างในดินมากเกินไป

แนวทางการเลือกใช้ปุ๋ ย (ต่อ)
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