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เกษตรอนิทรีย์   ฟืน้ผืนดิน ฟืน้ชีวิต เพิม่คุณภาพ เพิม่ผลผลิต

ากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและชีวภาพ
ของปุ๋ยอินทรีย์น้ำแต่ละชนิดที่วิเคราะห์โดย
กรมพัฒนาท่ีดินและกรมวิชาการเกษตร  พบว่า

ประกอบด้วย ธาตุอาหารหลัก  ธาตุอาหารรอง  ธาตุ
อาหารเสรมิ (จุลธาต)ุ กรดอนิทรยี ์พวกกรดฮวิมิก
ฮอร์โมน พวกออกซิน จิบเบอร์เรลลิน และไซโตไคนิน
เอนไซม์บางชนิด และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บาง
ชนิด



จากตารางที ่  1   ปุย๋อนิทรย์ีนำ้ปลาจะมปีรมิาณ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและแคลเซียม
มากกว่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำชนิดอื่น สำหรับปริมาณธาตุอาหาร
หลัก และรองในปุ๋ยอินทรีย์น้ำหอยเชอรี่จะมีแคลเซียมมาก
เช่นเดียวกันกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำปลา แต่มีปริมาณธาตุอาหาร
ชนิดอื่นใกล้เคียงกันกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำผักและผลไม้

ชนิดปุ๋ยอินทรีย์ ค่า pH

ตารางท่ี 1 ชนิดและปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในปุ๋ยอินทรีย์น้ำชนิดต่างๆ
ธาตอุาหาร  (เปอรเ์ซน็ต์)

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำปลา 0.98 1.12 1.03 1.66 0.24 0.20 4.35
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำผัก 0.14 0.30 0.40 0.68 0.26 0.27 4.30
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำผลไม้รวม 0.27 0.05 0.63 0.58 0.01 0.17 3.60
ปุ๋ยอนิทรย์ีน้ำหอยเชอรี่ 0.35 0.25 0.85 1.65 0.29 0.15 4.65
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำพืชพื้นเมือง 0.23 0.01 0.39 0.059 0.034 0.66 3.80
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำนม 0.49 0.31 0.59 0.21 0.09 0.19 4.54
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเลือดปลา 0.84 0.006 0.004 0.00 0.00 0.00 5.2

องค์ประกอบที่สำคัญและน่าสนใจ  ในที่นี้จะนำแจก
แจงรายละเอยีดในบางตวั ได้แก่

1. ธาตุอาหารหลกัและธาตอุาหารรอง
ธาตุอาหารหลกั ได้แก่ ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรสั(P)

และโพแทสเซียม(K) เป็นธาตุที่มีความจำเป็นที่พืชต้องการ
ในปริมาณมาก แต่ปริมาณธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัสดุอินทรีย์ที ่
นำมาใช้หมัก ส่วนใหญ่จะพบว่ามีปริมาณธาตุอาหารน้อย
มากไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช (ดังตารางที่ 1)
ยังมีความจำเป็นต้องเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
ชนดิอืน่ๆ ด้วย

ธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซยีม
(Ca) แมกนีเซยีม(Mg) และกำมะถนั(S)
เป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณที่รอง
ลงมาจากธาตุอาหารหลักตามตารางที่
1

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
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จากตารางที ่ 2 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาและปุ ๋ย
อินทรีย์น้ำ หอยเชอรี่จะมีปริมาณธาตุอาหารเสริมมาก
กว่าปุย๋อนิทรย์ีน้ำชนิดอ่ืน เม่ือพิจารณาปรมิาณเหลก็ในปุย๋
อินทรีย์น้ำ จะพบมากในปลา กระดูกป่น และหอยเชอรี่
ปริมาณแมงกานีสพบมากในปุ๋ยอินทรีย์น้ำปลา กระดูก
ปน่ และหอยเชอรี่

pH

จากตารางท่ี 3 ปุ๋ยอินทรย์ีน้ำจากนำ้ผักและผลไม ้จะมีฮอรโ์มนพชืในปรมิาณสูงเม่ือเปรยีบเทยีบกบัชนดิอ่ืนรองลง
มาได้แก่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากหอยเชอรี่

2. ธาตอุาหารเสรมิ (จุลธาตุ)
เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณน้อย แต่มี

ความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลผลิตของพืช
หากขาดพืชจะไม่เจริญเติบโตครบวงจรชีวิตหรือทำให้
คุณภาพของผลผลิตต่ำลง แต่ถ้ามีมากเกินไปจะเป็นพิษ
ต่อพืช ธาตุอาหารในกลุม่น้ีได้แก่ เหลก็(Fe) แมงกานสี(Mn)
สังกะสี(Zn) ทองแดง(Cu) โบรอน(B) โมลิบดินัม(Mo)
และคลอรนี(Cl) ซ่ึงปริมาณธาตอุาหารเสรมิในปุย๋อนิทรย์ีน้ำ
ชนิดต่างๆ ตามตารางท่ี  2

3. ความเปน็กรดเปน็ด่าง (pH)
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  มีความสัมพันธ์กับชนิด

และจำนวนของจลุนิทรยี ์  โดยคา่  pH  ของนำ้หมกัจะมี
ความเป็นกรดสูง (ค่าน้อยกว่า 4) การที่ค่า pH ของ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเป็นกรดแสดงให้ทราบถึงการเกิดกระบวน
การหมกั และถา้คา่ pH ของปุย๋อนิทรยีน์ำ้มีประมาณ 3.0
- 4.0 แสดงว่ากระบวนการหมกัเกิดสมบรูณ์แล้ว โดยสงัเกต
จากฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ที่เกิดขึ้นในช่วง
เริ่มต้นและระยะกลางของกระบวนการหมัก

4. กรดฮิวมิก (humic acid) ในปุย๋อินทรย์ีน้ำ
กรดฮิวมิกจะมีคุณสมบัติช่วยเร่งอัตราการเจริญ

เติบโตของรากและลำต้นได ้ด ี ปริมาณกรดฮิวม ิกใน
ปุ ๋ยอินทรีย์น ้ำ จากหอยเชอรี ่อยู ่ระหว่าง 3.07-4.45
เปอร์เซ็นต์ สำหรับปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากพืชชนิดต่างๆ  จะมี
ปริมาณกรดฮิวมิกไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ จากตารางที่  3
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาจะมีกรดฮิวมิกมากที่สุด

5. ฮอรโ์มนในปุย๋อนิทรย์ีนำ้
บทบาทของฮอร์โมนหรือสารเร่งการเจริญเติบโต

ที่มีต่อการเจริญของพืชและจุลินทรีย์จะพบว่ามีฮอร์โมน  3
ชนิด ที่มีความสำคัญต่อพืชและจุลินทรีย์ คือ ฮอร์โมน
ออกซิน จิบเบอร์เรลริน และไซโตไคนิน ดังแสดงไว้ใน
ตารางที่ 3 โดยฮอร์โมนดังกล่าวนี้จะช่วยในการเร่งอัตรา
การเจริญเติบโตของพืช ขยายพันธุ ์ของเซลล์จุลินทรีย์
ส่งเสริมการออกดอกติดผลดีขึ้น และกระตุ้นการสุกของผล

ตารางที ่ 2 ปริมาณธาตุอาหารเสริม (จุลธาตุ)
ในปุ๋ยอินทรีย์น้ำแต่ละชนิด

ชนิด ธาตุอาหารเสรมิ  (ppm)
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เหลก็ แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน
ปลา 160 50 30 12 -
กระดูกป่น 240 27 38 6 -
หอยเชอร่ี 171 126 140 180 -
ผักรวม 60 38 16 16 -
ผลไม้รวม 46 52 37 16 18

ตารางท่ี 3 ปริมาณฮอรโ์มน กรดฮวิมิก และคา่ pH ในปุย๋อนิทรย์ีน้ำแต่ละชนดิ
ชนิดปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ฮอร์โมน (มิลลิกรัมต่อลิตร) กรดฮิวมิก

ออกซิน จิบเบอร์เรลลิน ไซโตไคนิน  (เปอรเ์ซน็ต์)
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลา 4.01 33.07 3.05 3.36 4.2
ปุย๋อนิทรยีน์ำ้จากหอยเชอรี่ 6.85 37.14 13.62 3.07 3.7
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากผักประเภทกินใบ 4.43 16.57 22.64 0.95 3.9
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากผักประเภทกินผล 0.27 28.93 11.28 0.83 3.7
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากน้ำผักและผลไม้ 48.04 360.60 25.60 0.87 4.1
ปุ๋ยอินทรีย์จากพืชสมุนไพร 1.34 17.40 23.81 1.01 3.8

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
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