
ด
ว
ย
พ
ร
ะ
บ
า
ร
ม
ี 
ฟ
น
ฟ
ูป
ฐ
พ
ีไ
ท
ย
 

สนท.010036-2554 

สำนักนิเทศและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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เกษตรอนิทรยี ฟนผนืดนิ ฟนชวีติ เพิม่คณุภาพ เพิม่ผลผลติ 
 

  ปุยอินทรีย ที่ ไดมาจากการนำวัสดุอินทรีย 

และอนินทรียธรรมชาต ิ ที่มีธาตุอาหารไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัสสูงมาผานกระบวนการหมักจนสลายตัว

สมบูรณหรือการนำปุยอินทรียที่ผานกระบวนการหมัก

และสลายตัวสมบูรณแลวมาผสมกับวัสดุอินทรีย และ

หรืออนินทรียธรรมชาต ิ ที่มีธาตุอาหารไนโตรเจน 

ฟอสฟอรสัสงู 

ปุยอนิทรยีคณุภาพสงู สตูรไนโตรเจน ฟอสฟอรสั 

 วตัถดุบิทีม่ีไนโตรเจนหรอืฟอสฟอรสัสงู 

  วตัถดุบิ  ปรมิาณธาตอุาหาร (เปอรเซน็ต) 

   ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โพแทสเซยีม 

 กากถัว่เหลอืง 7.0-10.0 2.13 1.12-2.70 

 กากเมลด็ถัว่ลสิง 7.0-10.0 2.0-3.0 1.0-2.0 

 กากเมลด็ละหุง 4.0-7.0 1.0-1.5 1.0-1.5 

 กากเมลด็ฝาย 6.0-9.0 2.0-3.0 1.0-2.0 

 ปลาปน  9.0-10.0 5.0-6.0 3.8 

 เลอืดแหง 8.0-13.0 0.3-1.5 0.5-0.8 

 กระดกูปน 3.0-4.0 15.0-23.0 0.68 

 หนิฟอสเฟต 0.15 15.0-17.0 0.10 

 มลูคางคาว 1.0-3.0 12.0-15.0 1.84 

  พืชแตละชนิดตองการปริมาณธาตุอาหารที่แตกตาง 

กันในแตละชวงเวลาของการเจริญเติบโต ดังนั้น การใช 

ปุยอนิทรยีคณุภาพสงู ควรคำนงึถงึความตองการ ปรมิาณ 

และชนดิของธาตอุาหารในแตละชวงเวลาการเจรญิเตบิโต 

ของพชืรวมทัง้ความอดุมสมบรูณของดนิ ดงันัน้ การผลติ 

ปุยอินทรียคุณภาพสูงที่มีปริมาณธาตุอาหารหลักแตละ

ชนดิ ไดแก สตูรไนโตรเจนสงู และฟอสฟอรสัสงู จะสามารถ 

ชวยใหการใสปุยอินทรีย ไดตรงตามความตองการของพืช

ในชวง การเจรญิเตบิโต ซึง่จะทำใหประหยดัการใชปุย ลด

ตนทนุ และเพิม่ผลผลติ 

 การผลติปุยอนิทรยีคณุภาพสงู สตูรไนโตรเจน 

  ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 

เทากบั 4.0-5.0,3.0-4.0 และ 1.0-2.0 เปอรเซน็ต ตามลำดบั 

  สวนผสมที่ใช ในการผลติ ประมาณ 100 กโิลกรมั 

  1. กากเมลด็ถัว่เหลอืงหรอืปลาปน 60 กโิลกรมั 

  2. มลูสตัว 40 กโิลกรมั 

  3. สารเรงซปุเปอร พด.1 จำนวน 1 ซอง 

  4. สารเรงซปุเปอร พด.2 ทีข่ยายเชือ้ในกากนำ้ตาล      

   26-30  ลติร 



ดินมีปญหา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบาน-ตำบล ที่ใกลบาน 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

  สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร. 0-2579-7563 
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 
 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.10900 
  โทร. 1760  

 หรือที่ 

  สถานีพัฒนาที่ดินที่ตั้งใกลบาน 
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 วธิกีารขยายเชือ้สารเรงซปุเปอร พด.2 

  1. เจือจางกากน้ำตาล โดยนำกากน้ำตาล 5 

กโิลกรมั ผสมกบันำ้ 50 ลติร 

  2. ใสสารเรงซปุเปอร พด.2 จำนวน 1 ซอง คนให

เขากนั 

  3. ปดฝาถงัตัง้ไวในทีร่มเปนเวลา 3 วนั 

 ขัน้ตอนการผลติปุยอนิทรยีคณุภาพสงู สตูรไนโตรเจน 

  1. ผสมกากเมล็ดถั่วเหลืองหรือปลาปนและมูลสัตว 

ตามสวนผสมใหเขากนั 

  2. นำสารเรงซปุเปอร พด.1 จำนวน 1 ซอง เทลงใน 

สารเรงซุปเปอร พด.2 ที่ขยายเชื้อแลว จำนวน 26-30 

ลิตร คนประมาณ 5-10 นาท ี นำไปรดลงบนกองวัสดุที่

ผสมในขอ 1 คลกุเคลาใหทัว่กองเพือ่ใหความชืน้สมำ่เสมอ

ทัว่ทัง้กอง 

  3. ตัง้กองปุยเปนสีเ่หลีย่มผนืผา ใหมคีวามสงูประมาณ 

30-50 เซนติเมตร แลวใชวัสดุคลุมกองใหมิดชิด เพื่อ

รกัษาความชืน้ในกองปุยระหวางการหมกั 

  4. กลับกองปุยทุก 5 วัน และควบคุมความชื้นใน

ระหวางการหมกั 50-60 เปอรเซน็ต 

  5. หมกักองปุยเปนเวลา 10-15 วัน หรอืจนกระทัง่ 

อุณหภูมิภายในกองปุยลดลงเทากับภายนอกกองปุยจึงนำ 

ไปใช ได 

  การผลติปุยอนิทรยีคณุภาพสงู สตูรฟอสฟอรสั 

  ผลิตจากหินฟอสเฟต ซึ่งมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงแต 

สวนใหญอยูในรปูที่ไมเปนประโยชนตอพชื หมกักบัปุยหมกั 

รำขาวเพื่อชวยในการดูดซับความชื้นและปรบัลักษณะเนือ้ 

วสัดหุมกัใหเหมาะสมและใชสารเรง พด.9 ซึง่เปนจลุนิทรยี 

ทีล่ะลายหนิฟอสเฟตใหอยูในรปูฟอสฟอรสัทีเ่ปนประโยชน 

ตอพชืได 6 เปอรเซน็ต 

  สวนผสมที่ใช ในการผลติ ปรมิาณ 100 กโิลกรมั 

  1. หนิฟอสเฟต 80 กโิลกรมั 

  2. รำขาว 10 กโิลกรมั 

  3. ปุยหมกั 10 กโิลกรมั 

  4. สารเรง พด.9  จำนวน 1 ซอง 

 ขัน้ตอนการผลติปุยอนิทรยีคณุภาพสงู 

  สตูรฟอสฟอรสั 

  1. ผสมหินฟอสเฟต รำขาว และปุยหมักตามสวน 

ผสม ใหเขากนั 

  2. นำสารเรง พด.9 จำนวน 1 ซอง เทลงในนำ้ 20 ลติร 

คนประมาณ 5-10 นาท ี นำไปรดลงบนกองวัสดุในขอ 1 

คลกุเคลาใหทัว่กองเพือ่ปรบัความชืน้ใหสมำ่เสมอทัว่กอง 

  3. ตั้งกองปุยเปนสี่ เหลี่ยมผืนผา ใหมีความสูง 

ประมาณ 30-50 เซนตเิมตร แลวใชวสัดคุลมุกองใหมดิชดิ 

เพือ่รกัษาความชืน้ 

  4. หมกักองปุยเปนเวลา 4-5 วนั จงึนำไปใช 

  คณุสมบตัเิดนของปุยอนิทรยีคณุภาพสงู 

  สตูรไนโตรเจน ฟอสฟอรสั 

  1. เป นปุ ยอิ นทรี ย ที่ มี ธ าตุ อ าหาร ไน โตร เจน 

ฟอสฟอรสัสงู 

  2. สามารถเลือกใชปุยอินทรียคุณภาพสูงตามความ 

เหมาะสมของดนิและพชื 

  3. มีการปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืชแบบชาๆ 

ทำให ลดการสญูเสยีธาตอุาหาร 

  4. มจีลุนิทรยีทีม่ปีระโยชนตอดนิและพชื 

  5. เปนทางเลือกใหกับเกษตรกรในการทดแทนหรือ 

ลดการใชปุยเคมี 

  6. เปนทางเลือกใหกับเกษตรกรในการทำเกษตร          

อนิทรยี 

  7. เกษตรกรสามารถทำใชเองได 

  การใชประโยชนของปุยอนิทรยีคณุภาพสงู ไนโตรเจน 

  ฟอสฟอรสั 

  เมื่อการนำไปใชกับพืชชนิดตางๆ ก็จะนำปุยอินทรีย 

คุณภาพสูง ทั้ง 2 สูตร ดังกลาวมาผสมกันตามปริมาณ 

ธาตุอาหารที่พืชแตละชนิดตองการและความอุดมสมบูรณ

ของดนิ 

   อตัราและวธิกีารใช 

  ขาว ใชปุยอินทรียคุณภาพสูง สูตรไนโตรเจน 25-

50 กิโลกรัมตอไร ผสมกับปุยอินทรียคุณภาพสูง สูตร

ฟอสฟอรสั อตัรา 25-50 กโิลกรมัตอไร 

  พชืไร  ใชปุยอินทรียคุณภาพสูง สูตรไนโตรเจน 

อตัรา 25-50 กโิลกรมัตอไร ผสมกบัปุยอนิทรยีคณุภาพสงู 

สตูร ฟอสฟอรสั อตัรา 25-50 กโิลกรมัตอไร 

  พืชผัก ใชปุยอินทรียคุณภาพสูง สูตรไนโตรเจน 

อตัรา 50-100 กโิลกรมัตอไร ผสมกบัปุยอนิทรยีคณุภาพ

สงู สตูรฟอสฟอรสั อตัรา 25-50 กโิลกรมัตอไร 

  ไมผล/ไมยืนตน ใชปุยอินทรียคุณภาพสูง สูตร

ไนโตรเจน อัตรา 2-3 กิโลกรัมตอไร ผสมกับปุยอินทรีย

คณุภาพสงู สตูร ฟอสฟอรสั อตัรา 2-3 กโิลกรมัตอไร 

หมายเหต ุ: ธาตอุาหารในปุยอนิทรยีคณุภาพสงูจะมปีรมิาณ 

ทีแ่ตกตางกนั ทัง้นีข้ึน้อยูกบัชนดิและวตัถดุบิทีน่ำมาใชในการผลติ 


