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9.  การใชปุย 

 พื้นท่ีดินดอนท่ีใชปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทยสวนใหญ เปนพืน้ท่ีดินท่ีมีความอุดม

สมบูรณตํ่า ท้ังนี้เพราะมีธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุในดินตํ่าและมีผลทําใหผลผลิตมัน

สําปะหลังตํ่าไปดวย ถาไมมีการปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ หรือไมมีการใชปุยอินทรีย ปุยเคมีหรือใช

ท้ังปุยอินทรียและปุยเคมีรวมกันกับ มันสําปะหลังแบบฤดูปลูกตอฤดูปลูก โดยท่ัว ๆ ไปอาจกลาว

หรือแนะนําไดเลยวา ถาจะตองการปลูกมันสําปะหลังใหไดผลผลิตสูงข้ึนกวาเดิม จําเปนตองมีการ

ใชปุยกับดินทุกชนิดท่ีใชปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทย สวนจะใชอยางไรจึงจะเกิดผลดีมาก

ท่ีสุด หรือไดผลตอบแทนในรูปของเงินกาํไรจากการขายหวัมันสําปะหลังมากนอยเพียงใด ก็ข้ึนอยู

กับปจจยัท่ีเกีย่วของตาง ๆ มากมาย เชน ข้ึนกับสมบัติของดิน สภาพฝนฟาอากาศ ตนทุนการผลิต

ตาง ๆ  เปนตน 

 ในการพจิารณาวาการใหปุยตอพืช ควรใหความสําคัญแกธาตุอาหารหลัก อันไดแก  

ไนโตรเจน (N)  ฟอสฟอรัส (P)  โปรแตสเซียม (K)  จากนั้นก็มีธาตุอาหารรอง เชน  แคลเซียม (Ca) 

แมกนีเซียม (Mg) ซัลเฟอร (S)  เปนตน  และธาตุอาหารเสริม  เชน  สังกะสี  (Z)  เหล็ก  (Fe)  

และมังกะนีส (Mn) ธาตุอาหารเหลานี ้ มีความสําคัญตอการผลิตหัวมันสําปะหลังแตกตางกนัไป  

ดังนั้น กอนปลูกควรวิเคราะหดนิเสียกอนวามีแรธาตุอะไรบาง ขาดแรธาตุอะไร มากนอยเทาไร  

เพื่อจะไดใสแรธาตุท่ีขาดใหพอเพียงตอการปลูกและการสรางหัวมันในภายหลัง 
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9.1 ประเภทของปุยท่ีใชในการผลิตพืช 

 ก. ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 

 1) ปุยคอก 

 ปุยคอก คือ ปุยท่ีไดจากมูลและปสสาวะของสัตวท่ีเล้ียงไวในคอกหรือในท่ีจํากดั 

ปุยคอกท่ีนยิมใชในการเกษตรโดยท่ัวไป ไดแก ปุยมูลววั มูลควาย มูลสุกร มูลไก มูลเปด และปุยมูล

คางคาว 

 2) ปุยหมัก 

 ปุยหมัก คือ ปุยท่ีไดจากการหมักเพื่อใหเกิดการสลายตัวของเศษซากพืช แลวแปร

สภาพเปนช้ินสวนขนาดเล็กท่ีมีรูปรางเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยางส้ินเชิง โดยกิจกรรมของ

จุลินทรีย ปุยหมักโดยท่ัว ๆ ไปจะมีปริมาณธาตุอาหารหลักในรูป N  P  และ K  ตํ่ามากเม่ือเทียบกับ

ปุยเคมี และโดยเฉล่ียจะมีปริมาณธาตุอาหารหลักตํ่ากวาปุยคอก 

 3) ปุยพชืสด 

 ปุยพืชสด คือ ปุยอินทรียประเภทท่ีไดจากการปลูกพชืตระกูลถ่ัวลงไปในแปลง

ปลูก และเม่ือพืชดังกลาวไดเจริญเติบโตมาไดระยะหน่ึงจนถึงระยะท่ีเหมาะสมแลว เชน ท่ีระยะท่ี

พืชกําลังออกดอก จึงทําการไถกลบเพื่อปลอยใหเศษพืชเกิดการยอยสลายกอนการปลูกพืชท่ีตองการ

ตอไป 

 4) ปุยชีวภาพและปุยอินทรียน้าํ 

 ปุยชีวภาพ คือ ปุยท่ีไดจากการใชส่ิงท่ีมีชีวิตในรูปของเช้ือแบคทีเรีย เช้ือราบาง

ประเภท สาหรายและอ่ืน ๆ เชน เช้ือไรโซเบียม สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน แหนแดง  เพื่อชวยใน

การตรึง สังเคราะห หรือดดูใชธาตุอาหารพืชในดนิแลวสงใหกับพืชปลูกในลักษณะท่ีเปนอิสระตอ

กัน หรือเพื่อใหเกิดประโยชนซ่ึงกันและกนั ปุยชีวภาพบางประเภทอาจอยูในรูปของเหลวท่ีไดจาก

การหมักสารอินทรียและสารตัวเสริม (additives) ตาง ๆ เชน ปุยชีวภาพในรูปท่ีนิยมเรียกในช่ือใหม

วา “ปุยอินทรียน้ํา” หรือ “น้ําสกัดชีวภาพ” หรือ “น้ําหมักชีวภาพ”  ท่ีไดจากการหมักเศษพืชหรือ
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สัตวท้ังในสภาพท่ีมีหรือไมมีอากาศ (ออกซิเจน) เพื่อใหเกิดสารสลายตัวโดยกจิกรรมของจุลินทรีย  

โดยใชกากน้ําตาลเปนแหลงพลังงานของจุลินทรีย ลักษณะของตัวปุยอินทรียน้ําหรือน้ําหมักชีวภาพ

จะมีสีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลออน ท่ีประกอบไปดวยธาตุอาหารพืชหลายชนิดสารประกอบพวกคาร

โบไฮเดรท  โปรตีน  กรดอะมิโน  ฮอรโมน  เอ็นไซม และสารอ่ืน ๆ  

 ข. ปุยเคมี 

 ปุยเคมีอาจจําแนกประเภทตามจํานวนธาตุอาหารหลัก  N   P  K ไดดังนี ้

 1) ปุยเดี่ยว 

 ปุยเคมีในรูปปุยเดีย่ว คือ ปุยท่ีมีธาตุปุย N P หรือ K ชนิดใดชนดิหนึ่งแตเพยีงชนิด

เดียว ปุยเคมีในรูปปุยเดีย่วท่ีสําคัญและนิยมใชกันโดยท่ัวไป ไดแก ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุยยเูรีย 

ปุยทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต และปุยโพแทสเซียมคลอไรดหรือเรียกส้ัน ๆ วาปุยมอป (MOP) 

สําหรับการปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทย เกษตรกรสวนใหญนิยมใชปุยเคมีในรูปปุยผสม

มากกวาการใชปุยเคมีในรูปปุยเดีย่ว 

 2) ปุยผสม 

 ปุยเคมีในรูปปุยผสมอาจจําแนกประเภทตามกรรมวิธีการผลิตไดดังนี ้

 (1) ปุยเม็ดท่ีผลิตโดยการปนเม็ด 

  ปุยผสมสูตรตาง ๆ ท่ีนิยมใชกันโดยท่ัวไป อยูในรูปปุยเม็ดท่ีผลิตโดยขบวนการ

ปนเม็ดโดยใชจานปนเม็ดหรือทอปนเม็ด เม็ดปุยผสมประเภทน้ีแตละเม็ดจะมีแมปุยทุกชนดิท่ีใช

ผสมอยูเปนเนือ้เดียวกัน ทําใหสะดวกตอการใชโดยไมเกดิการแยกตัวหรือแยกสวนของแมปุยแตละ

ชนิดเหมือนปุยผสมประเภทผสมเองหรือท่ีเรียกวาปุยผสมแบบคลุกเคลา (Bulk blending fertilizer) 

ซ่ึงมักจะเกิดปญหาการแยกตัวในภาชนะบรรจุของแมปุยแตละชนิด ทําใหเม่ือนําไปใสใหกับพืช 

พืชอาจไดรับธาตุอาหารพืชหลักแตละชนดิไมสมํ่าเสมอครบถวนตามสัดสวนท่ีมีในสูตรปุยดงักลาว 

ปุยเม็ดท่ีผลิตโดยขบวนการปนเม็ดหรือท่ีเรียกวา “ปุยเม็ดสําเร็จรูป” หรือ “ปุยเม็ดแบบมีเนือ้

เดียวกัน” มีการผลิตออกมาจําหนายมากมายหลายสูตร และท่ีนยิมใชหรือแนะนําใหใชกับมัน

สําปะหลังไดแกปุยผสมสูตร 15-15-15, 15-7-18, 16-8-14, 22-11-22 และสูตร 13-13-21 
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 (2) ปุยเม็ดประเภทท่ีใชแมปุยเม็ดผสมเอง 

  ปุยเม็ดประเภทท่ีใชแมปุยเม็ดชนิดตาง ๆ ผสมกันแบบคลุกเคลาเพื่อใหไดปุยผสม

สูตรตาง ๆ โดยท่ีในสวนผสมเม็ดแมปุยแตละชนิดจะผสมปะปนกันแบบไมเปนเนื้อเดียวกันหรือท่ี

นิยม เรียกช่ือวา “ปุยผสมแหงแบบคลุกเคลา” (Bulk blending fertilizer) ซ่ึงในการผลิตปุยประเภทนี้

นั้นโดยปกติเปนการผลิตในโรงงานปุยแลวบรรจุกระสอบจําหนาย หรือเกษตรกรอาจซ้ือแมปุยชนิด

ตางๆ มาผสมเองเพ่ือใหไดสูตรปุยตามท่ีตองการก็ไดเชนกัน 

9.2 การใชปุยอินทรีย   ปุยชีวภาพ  และปุยอินทรียน้ํา 

 ปุยอินทรียท่ีนิยมใชในการผลิตพืชโดยท่ัว ๆ ไป ไดแก มูลสัตวหรือปุยคอก ปุยหมัก และ

ปุยพืชสด และนอกจากน้ันก็ยังอาจรวมถึงผลพลอยไดในรูปของสารอินทรียจากองคประกอบของ

ผลผลิตพืชและผลพลอยไดจากการแปรรูปผลิตผลการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีการใชผล

พลอยไดในรูปดังกลาวขางตนในปริมาณมากเพียงพอท่ีจะใหธาตุอาหารแกพืชไดในปริมาณมาก

เพื่อทดแทนการใชปุยเคมีบางสวนหรือท้ังหมดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคในการใชเพื่อ

ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินแตเพียงอยางเดียว  สําหรับปุยชีวภาพและปุยอินทรียน้ํานั้น ใน

ปจจุบันมีการดําเนินการวิจัย โดยท่ัวไป วาการใชปุยชีวภาพและปุยอินทรียน้ํามีผลตอการเพ่ิม

ผลผลิตของมันสําปะหลังอยางเดนชัดและคุมคาตอการลงทุน โดยมีการนําปุยน้ําสกัดจากมูลสุกร

ฉีดทางใบ  เพื่อใหแรธาตุอาหารตอมันสําปะหลัง  แลวนําผลผลิตท่ีไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับ

เทคนิคอ่ืน 

 1) ปุยอินทรียในรูปมูลสัตวหรือปุยคอก 

 ปุยอินทรียในรูปมูลสัตวหรือปุยคอก ซ่ึงหมายถึงมูลสัตวท่ีไดจากสัตวท่ีเล้ียงในคอกหรืออยู

ในท่ีจํากัด เชนววั ควาย หมู เปด ไก มา คางคาวเปนตน นี้ถาใชปุยดังกลาวในปริมาณมากพอสมควร 

มักใหผลดีคอนขางเดนชัดตอการปรับปรุงบํารุงดินใหดีข้ึน

และยังมีผลตอการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังอยางเดนชัดดวย 

ปุยคอกหรือมูลสัตวท่ีนิยมใชกับมันสําปะหลังโดยท่ัว ๆ ไป 

ไดแก มูลสุกร มูลวัว มูลควาย และมูลไก ท้ังนี้เพราะใน
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ปจจุบันมีการเล้ียงสัตวเหลานี้โดยเฉพาะหมู ววั และไก ในเชิงเศรษฐกิจในรูปของฟารมขนาดใหญ

ทําใหมีผลพลอยไดในรูปมูลสัตวประเภทนี้ในปริมาณมาก และมีอยางสมํ่าเสมอดวย ทําให

เกษตรกรนยิมใชกันมาก 

 ปุยมูลไกจดัไดวาเปนปุยอินทรียประเภทปุยคอกท่ีมีปริมาณธาตุอาหารหลัก N, P และ 

K มากท่ีสุด กลาวคือมีปริมาณ N P และ K ท้ังหมดประมาณรอยละ 2.42, 6.29 และ 2.11 ตามลําดบั 

(ตารางท่ี 4) หรือถาจะเปรียบเทียบกับปุยมูลสุกร ปุยมูลไกมีปริมาณธาตุปุย N, P และ K ท้ังหมด

มากกวาประมาณ 2 เทา  อัตราปุยมูลไกท่ีมักแนะนําใหใชกับมันสําปะหลังควรมีปริมาณระหวาง 

600–800 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงถาใชในปริมาณน้ี ปุยมูลไกจะใหชวงปริมาณธาตุอาหารหลักในรูป N, P 

และ K ท้ังหมดสูงถึงระหวางรอยละ 14.4-19.2, 37.8-50.4 และ 12.6-16.8 ตามลําดับ หรือเทียบเทา

กับการใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 มากกวา 2 กระสอบ (100 กิโลกรัม) ตอไร สําหรับขอท่ีไดเปรียบ

อ่ืนๆ ของปุยมูลไกเม่ือเปรียบเทียบกับปุยเคมีก็คือ นอกจากจะมีปริมาณธาตุอาหารหลัก N, P และ K 

แลว ยังมีธาตุอาหารรอง (Ca, Mg, S) และธาตุอาหารเสริม (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Cl) ครบทุก

ชนิดดวย นอกจากนั้นสวนผสมตาง ๆ ในรูปของสารอินทรียในปุยมูลไกท่ีถาจะมีการใชในปริมาณ

มากพอสมควร (600-800 กิโลกรัมตอไร) ยังมีสวนชวยในการปรับปรุงสภาพโครงสรางของดินใหดี

ข้ึนไปพรอม ๆ กันดวยเชนกัน 

 เนื่องจากปุยมูลสุกรโดยเฉล่ียมีปริมาณธาตุอาหารหลัก N, P และ K ตํ่า เม่ือเปรียบเทียบ

กับปริมาณท่ีพบในปุยมูลไก  การใชปุยมูลสุกร (1.30% N, 2.40% P, 1.00% K) ปุยมูลวัว (1.10% N, 

0.40% P, 1.60% K) หรือปุยมูลควาย (0.97% N, 0.60% P, 1.66% K) ควรใชในปริมาณมากกวาปุย

มูลไกประมาณ 2-3 เทาตัว หรือประมาณ 1,200–2,400 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงกอ็าจจะมีปญหาในการ

จัดหาปุย รวมทั้งคาใชจายตาง ๆ ในการจดัซ้ือ คาขนสง และคาแรงงานในการใสลงในแปลงปลูก

พืช ทางท่ีดีในการใชปุยอินทรียประเภทท่ีมีปริมาณธาตุอาหารหลัก N, P และ K ตํ่ากคื็อ ควรมีการ

ใชในปริมาณท่ีนอยลงกวาปริมาณดังกลาวขางตน เชน อาจใชเพยีงคร่ึงหนึ่งหรือประมาณ 600–

1,200 กิโลกรัมตอไร แลวเสริมปริมาณธาตุอาหารหลักโดยการใชรวมกับปุยเคมใีนอัตราท่ีนอยกวา

อัตราท่ีแนะนําใหใชปุยเคมีอยางเดยีว ก็นาจะเกิดผลดีกวาการใชปุยประเภทใดประเภทหน่ึง (ปุย

อินทรียหรือปุยเคม)ี แตเพียงอยางเดยีว เพราะปุยท้ัง 2 ประเภท คือ ปุยมูลสุกร มูลวัว หรือปุยมูล

ควาย เม่ือใชรวมกับปุยเคมีแบบผสมผสานจะเกิดผลดีในลักษณะท่ีเกือ้กูลสงเสริมประสิทธิภาพซ่ึง
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กันและกัน (Synergistic effect) กลาวคือปุยอินทรียจะชวยปรับปรุงสภาพโครงสรางของดินทําให

ดินรวนซุยข้ึน ระบายนํ้าหรืออุมน้ําไดดีข้ึน และยังชวยในการดูดซับปุยเคมีบางสวนไวไดอีกดวย 

ซ่ึงจะทําใหเกดิการสูญเสียปุยเคมีโดยการชะลางโดยน้ํานอยลง ในขณะท่ีปุยเคมีท่ีใชจะเปนปุยท่ีจะ

ใหธาตุอาหารหลักในรูป N, P และ K แกพชืเปนสําคัญ 

 

ตารางท่ี 4 ปริมาณธาตุอาหารหลักในปุยหมัก ปุยคอกหรือมูลสัตวและในพืชปุยสดท่ีสําคัญ                         

บางชนิด 

ชนิดปุย 
ไนโทรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

(%) (%) (%) 

ปุยหมัก    

         ปุยหมักฟางขาว 1.34 0.53 0.97 

ปุยคอก/มูลสัตว    

          มูลวัว 1.10 0.40 1.60 

          มูลควาย 0.97 0.60 1.66 

          มูลสุกร 1.30 2.40 1.00 

          มูลไก 2.42 6.29 2.11 

          มูลเปด 1.02 1.84 0.52 

          มูลคางคาว 1.54 14.28 0.60 

พืชปุยสด    

          ปอเทือง 1.98 0.30 2.81 

          ถ่ัวพรา 3.03 0.37 3.12 

          ถ่ัวพุม 2.05 0.22 3.20 
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         โสนแอฟริกัน 1.68 0.15 2.40 

 2) ปุยหมัก 

 ปุยหมักท่ีไดจากการหมักเศษพืชหรือผลพลอยไดทางการเกษตรในรูปสารอินทรีย 

โดยท่ัวไปมีปริมาณธาตุอาหารพืชตํ่ากวาปุยมูลสัตวหรือปุย (ตารางท่ี 4) อยางไรกต็าม การใชปุย

หมักท่ีหมักจากเศษพืช เชนจากฟางขาว  ผักตบชวา  ตนขาวโพด  เปลือกมันสําปะหลัง ฯลฯ  แมวา

จะมีปริมาณธาตุอาหารพืชตํ่า แตถาใชในปริมาณมาก เชน การใชปุยหมักท่ีหมักจากเปลือกมัน

สําปะหลังท่ีเปนผลพลอยไดจากโรงงานแปงมันสําปะหลังในอัตราประมาณ 1.0–1.6 ตันตอไร 

พบวาใหผลดตีอการปรับปรุงและบํารุงดนิมันสําปะหลัง 

 สําหรับการปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทย  โดยท่ัว ๆ ไปงานวิจยัเกีย่วกับการใช 

ปุยหมัก เพือ่ปรับปรุงและหรือบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังยังมีกันนอยมากและผลท่ีได

โดยเฉพาะผลของการใชในระยะส้ันแบบฤดูปลูกตอฤดูปลูก มักใหผลไมรวดเร็วและชัดเจนเหมือน

การใชปุยเคม ี อยางไรก็ตามโดยหลักการในเชิงวิชาการอยางกวาง ๆ ควรใชปุยหมักรวมกับปุยเคมี

ในสัดสวนท่ีเหมาะสมมากกวา โดยเฉพาะกับชนดิดินท่ีมีปญหาท้ังทางดานสมบัติทางกายภาพและ

ความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารพืชในดนิ ท้ังนี้เพราะปุยหมักจะมีบทบาทอยางสําคัญตอการ

ปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน เชน สมบัติการระบายนํ้าและอากาศ ความสามารถในการอุมน้ํา  

หรือแมแตสมบัติทางเคมีของดินเนื้อหยาบท่ีมีความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า ซ่ึงการใชปุย

หมักจะมีผลทําใหมีสมบัติทางดานนี้ดีข้ึนดวย ในขณะที่ปุยเคมีท่ีใชจะชวยเพิ่มธาตุอาหารพืชใหกบั

พืชท่ีปลูกเพื่อใหสามารถดูดใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3) ปุยพชืสด 

 นอกเหนือจากคุณค าทางด านการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินแลว 

วัตถุประสงคหลักของการใชปุยพืชสดก็เพื่อบํารุงรักษาระดับความอุดมสมบูรณของดินทางดาน

ธาตุอาหารพืชและปริมาณอินทรียวัตถุในดินใหสูงอยูเสมอ ในทางปฏิบัติเม่ือเปรียบเทียบกับการใช

ปุยคอกและปุยหมัก  การใชปุยพืชสดในบางกรณีอาจมีความสะดวกมากกวาและเสียคาใชจายใน

การปฏิบัตินอยกวา  ทั้งนี้เพราะในการปลูกพืชปุยสดน้ันใชเมล็ดจํานวนไมมาก   กลาวคือ  

โดยท่ัวไปมักใชกัน เพียงประมาณ 5–10 กิโลกรัมตอไร  โดยการหวานลงพื้นท่ีท่ีจะมีการปลูกพืชท่ี
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ตองการในภายหลัง  แลวปลอยใหเจริญเติบโตเองกอนการไถกลบลงดิน  ไมตองมีการจัดหาปุย

อินทรีย ชนิดปุยคอกหรือปุยหมัก ในปริมาณมาก   และยังตองเสียคาใชจายในการขนสงและการใส

ลงไรนาอีกดวย  อยางไรก็ตาม ถาจะมีการปลูกพืชปุยสดในชวงตนฤดูฝนกอนการปลูกพืชหลัก  

เชน  มันสําปะหลัง  อาจมีปญหาในทางปฏิบัติได  ท้ังนี้เพราะจะมีผลทําใหตองปลูกมันสําปะหลัง

ลาชาออกไปในชวงฤดูฝน  และจะมีผลทําใหมันสําปะหลังเจริญเติบโตและใหผลผลิตไดไมเต็มท่ี   

ในทางวิชาการ  พืชท่ีควรใชเปนพืชปุยสดควรจะเปนชนิดพืชท่ีเติบโตไดเร็ว  มีศัตรูพืชรบกวนนอย  

ทนแลงและตานทานตอการทําลายของโรคและแมลงไดดี  เก็บเมล็ดพันธุไดงาย  และปลูกไดทุก

ฤดูกาล   สําหรับพืชไร  เชน  มันสําปะหลัง ในการใชเมล็ดปอเทืองหวานในอัตราประมาณ     3–5 

กิโลกรัมตอไรแลวไถกลบในชวงเวลาออกดอกหรือเม่ือมีอายุประมาณ  50  วัน  จัดไดวาเปนพืชปุย

สดท่ีมีผลตอการเพิ่มผลผลิตของมันสําปะหลังดีท่ีสุด ปญหาในทางปฏิบัติท่ีสําคัญก็คือ  มักจะมี

แมลงศัตรูพืชรบกวนมากทําใหมีโอกาสเก็บเมล็ดพันธุในตอนเก็บเกี่ยวไดนอย     พืชปุยสดชนิด

อ่ืนๆ ท่ีนิยมใชปลูกเปนปุยพืชสดเพื่อปรับปรุงบํารุงดินก็คือ พืชตระกูลถ่ัวชนิดตาง ๆ  เชน  ถ่ัวพรา  

ถ่ัวพุม  ถ่ัวแปบ  ถ่ัวคุดซู  ถ่ัวลาย  โสนจีนแดง  โสนอัฟริกัน   เปนตน 

 4) ปุยชีวภาพและปุยอินทรียน้าํ 

 ปุยชีวภาพไมวาจะอยูในรูปของเช้ือจุลินทรียท่ีมีประโยชนชนิดตาง ๆ หรืออาจเตรียม

ข้ึนในรูปอ่ืน ๆ เชน ในรูปปุยอินทรียน้ําหรือปุยน้ําสกดัชีวภาพ  หรือปุยน้ําหมักชีวภาพ  โดยท่ัว ๆ 

ไปถาใชใหเหมาะสมกับชนดิพืชท่ีปลูกและสภาพดนิท่ีมีความอุดมสมบูรณตํ่า มีปริมาณอินทรียวัตถุ

ในดินนอยเกนิไปและมีกิจกรรมของจุลินทรียดินไมดีพอ การใชปุยชีวภาพและหรือปุยอินทรียน้ํา

รวมกับปุยอินทรียประเภทอ่ืน ๆ เชน ปุยคอก ปุยหมักรวมท้ังปุยเคม ี  จะเกิดผลดีไมมากก็นอยตอ

การเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช อยางไรก็ตามจนถึงปจจุบัน งานวจิัยเกี่ยวกับผลของการ

ใชปุยชีวภาพและปุยอินทรียน้ําชนิดตางๆกบัมันสําปะหลังยังมีนอยมาก จึงไมสามารถสรุปไดอยาง

ชัดเจนวา  การใชปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียน้ําควรใชเพือ่เปนสวนเสริมหรือทดแทนปุยเคมีบางสวน

เทานั้น  ท้ังนี้เพราะโดยหลักการทางวิชาการแลวไมควรใชปุยชีวภาพชนิดใด ๆ  รวมท้ังปุยอินทรีย

น้ําเปนปุยในการปรับปรุงดินหรือเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชแตเพียงอยางเดียว  เพราะจะไมไดผลตอการ

เพิ่มผลผลิตพืชตามเปาหมายคอนขางแนนอน  รวมท้ังอาจจะไมคุมคาตอการลงทุนดวย 

9.3 การใชปุยเคมี 
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 ในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณตํ่าเนื่องจากเปนดินท่ีขาดธาตุอาหารพืชท่ีจําเปนชนดิตาง ๆ ใน

ระดับคอนขางมากถึงระดับรุนแรงการใชปุยเคมีโดยวิธีการท่ีเหมาะสมโดยท่ัว ๆ ไปมีผลตอการเพ่ิม

ผลผลิตมันสําปะหลังอยางเดนชัดและในปริมาณมาก และมันสําปะหลังสวนใหญมักจะมี

ผลตอบสนองเชิงบวกตอการใชปุยเคมแีบบฤดูปลูกตอฤดูปลูก ถามีการใชปุยเคมีอยางถูกวิธี ซ่ึงจะ

พิจารณากนัในส่ีหัวขอหลัก ๆ ดวยกัน คือ 1) ชนิดปุยท่ีจะใช 2) ปริมาณท่ีจะใช 3) ระยะเวลาการใส 

และ 4) วิธีการใสใหกับพืช โดยท้ังนี้อาจจะเปนการใสปุยโดยทางดิน ทางใบหรือโดยการละลายไป

ในน้ําชลประทาน (fertigation) ท่ีจะใหกับพืช ซ่ึงสําหรับวิธีการใชปุยกบัมันสําปะหลังนั้น   

วิธีการใชโดยทางดินเปนวิธีท่ีนิยมปฏิบัติกนัโดยท่ัว ๆ ไป ดังนัน้ในท่ีนีก้ารใชปุยเคมีกับมัน

สําปะหลังจะขอกลาวถึงแตเฉพาะการใชโดยทางดนิเทานั้น 

 1) ชนิดปุยเคมี 

 ถึงแมวามันสําปะหลังจะเจริญเติบโตในดนิท่ีมีความอุดมสมบูรณตํ่าไดดีกวาพืชไร

เศรษฐกิจชนิดอ่ืน ๆ เปนสวนใหญ แตมันสําปะหลังท่ีปลูกในดนิท่ีมีความอุดมสมบูรณตํ่าก็จะแสดง

การตอบสนองตอการใชปุยเคมีในระดับสูงมากเชนกนั สําหรับในประเทศไทย จากการวจิัยอยาง

ตอเนื่องและยาวนาน สรุปไดวามันสําปะหลังมักจะตอบสนองตอการใชธาตุปุย N มากกวาธาตุปุย P 

และ K และการใชปุย P ถาใสในปริมาณมากติดตอกนันาน ๆ อาจทําใหมันสําปะหลังท่ีปลูกมี

ปญหาการขาดธาตุสังกะสีหรือ Zn ได ดังนั้น ในการเลือกใชชนิดปุย โดยพิจารณาชนิดธาตุอาหาร

พืชท่ีมีในปุยเคมี ผูใชจะตองพิจารณาถึงปฏิกิริยาสัมพันธท่ีจะทําใหเกดิผลกระทบในทางบวกหรือ

ลบระหวางธาตุอาหารพืชชนิดตาง ๆ ในปุยเคมีหรือท่ีมีอยูแลวเดิมในดินดวย 

 ปุยเคมีท่ีมีจําหนายในทองตลาดมีมากมายหลายสูตร และมีท้ังประเภทท่ีเปนปุยเดี่ยว

หรือปุยท่ีใหธาตุปุยชนิดเดียว เชน ปุยยูเรีย (ปุยเกลือ) ปุยแอมโมเนีย ซัลเฟต (ปุยน้ําตาล) และ 

ปุยทริปเปล ซูเปอรฟอสเฟต และปุยผสม (ปุยท่ีมีธาตุปุยมากกวาหนึ่งชนิด) สูตรตาง ๆ  เชน ปุยขาว

สูตร 16-20-0, 16-16-8, 16-8-8 ฯลฯ ปุยพชืไร สูตร 15-15-15,  13-13-21,  12-24-12 ฯลฯ  สําหรับ

มันสําปะหลัง ปุยเคมีท่ีสะดวกในการจดัหาและทางราชการเองก็ยังแนะนําใหใชกบัดินท่ีมีเนื้อดนิ

ประเภทตาง ๆ โดยท่ัว ๆ ไปก็ คือ ปุยผสมสําเร็จรูปสูตรตาง ๆ ไดแก ปุยผสมสูตร 15-15-15,   

13-13-21  16-8-14,  15-7-18  และปุยเดี่ยวสูตร 21-0-0 (ปุยน้ําตาล)  หรือถาจะผสมปุยใชเอง 

เกษตรกรอาจใชแมปุยในรูปปุยเดีย่วและปุยเชิงประกอบ เชน  แมปุยในรูปปุยยูเรีย (46-0-0) ชนิด
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เม็ดโฟม ปุยไดแอมโมเนียม ฟอสเฟสสูตร 18-46-0 และปุยโฟแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) หรือ

ปุยมอป (MOP) มาผสมใหไดตามสูตรท่ีตองการได สําหรับการใชปุยเคมีเพื่อใหไดธาตุอาหารหลัก 

N, P และ K ในอัตราสวนท่ีเหมาะสมนั้น แมวาเกษตรกรโดยท่ัว ๆ ไปจะนยิมใชปุยผสมสูตร  

15-15-15 ท่ีมีอัตราสวนระหวาง N:P2O5 : K2O  เทากับ 1:1:1 ก็ตาม  แตจากผลการทดลองกับดินท่ี

ใชปลูกมันสําปะหลังโดยท่ัว ๆ ไป พบวา การใชปุยผสมสําเร็จรูปหรือปุยผสมเองใหมีสัดสวนของ

ธาตุปุย P ตํ่ากวาธาตุปุย N และธาตุปุย K  เชน ปุยผสมสูตร 16-8-16, 15-5-10, 10-5-15, 14-8-8  ท่ี

มีเรโชปุยเทากบั 2:1:2, 3:1:2, 2:1:3 และ 1.75:1:1 ใหผลดพีอ ๆ กับการใชปุยผสมท่ีมีเรโชปุยเทากับ 

1:1:1 นอกจากนี้ยังทําใหทุนคาใชจายในการจัดหาหรือจัดเตรียมปุยชนิดดังกลาวดวย ท้ังนี้เพราะ

เปนการใชปุยสูตรท่ีมีสัดสวนของปริมาณธาตุปุย P ท่ีมีราคาตอหนวยแพงท่ีสุด (เม่ือเปรียบเทียบกบั

ธาตุปุย N และ K) ลดลงไปถึงประมาณคร่ึงหนึ่งของปุยผสมสูตร 15-15-15  

 2) ปริมาณการใชปุย 

 ปุยเคมีในรูปปุยผสมไมวาจะเปนปุยชนดิใดและสูตรอะไร เชน ปุยเคมีผสมสําเร็จรูป

สูตร 15-15-15 และสูตร 13-13-21 หรือปุยเคมท่ีีนยิมใชกับยางสูตร 15-7-18, 16-8-14 หรือปุยผสม

เองสูตร 16-8-16 ถาจะใชปุยเคมีอยางเดียวควรใชกับมันสําปะหลังในอัตราประมาณ 1-2 กระสอบ

ตอไร หรือ 50-100 กิโลกรัมตอไร ข้ึนกับชนิดและสภาพดิน ราคาปุยเคมีและราคาหวัมันสําปะหลัง

ถาสามารถจะคาดคะเนราคาในชวงท่ีจะขุดขายได โดยหลักการอยางกวาง ๆ ถาพื้นท่ีปลูกเปนดนิ

เนื้อละเอียดปานกลางถึงดินเนื้อละเอียด เชน เปนดินทรายแปง ดนิรวนปนทรายแปง ดินรวนเหนยีว  

ควรใชปุยเคมเีพียง 1 กระสอบก็พอ ในขณะท่ีดินเนื้อหยาบท่ีโดยท่ัวไปมีความอุดมสมบูรณตํ่ากวา 

เชน ดินรวนปนทราย ดินทราย ถาปุยเคมีราคาไมแพงมากนักหรือราคาปกติ รวมท้ังถามันสําปะหลัง

มีราคาดีพอสมควร อาจใชปุยเคมีในรูปปุยผสมสําเร็จรูปตามสูตรขางตนในอัตราท่ีสูงข้ึนเปน 2 

กระสอบตอไร (100 กิโลกรัมตอไร) ก็ได ยกเวนถาในกรณีท่ีราคาหวัมันสําปะหลังตกตํ่ามาก  และ

ในขณะเดยีวกนัปุยเคมีกลับมีราคาสูงเกินไป การใชปุยเคมีควรใชใหนอยกลาวคือควรใชไมเกนิไร

ละ 1 กระสอบ (50 กิโลกรัม)  ปริมาณการใชปุยเคมีชนดิและสูตรตาง ๆ อยางเหมาะสมสําหรับมัน

สําปะหลังตามวิธีท่ีแนะนําโดยทางราชการสําหรับชนิดดินท่ีมีประเภทเน้ือดิน 3 ประเภทมี

รายละเอียดในตารางท่ี 5 

 3) ระยะเวลาการใสปุย 
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 มันสําปะหลังท่ีปลูกในฤดูฝน (ตนฤดูฝน) ระยะเวลาการใชปุยเคมีท้ังหมดควรใช

ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนแรกหลังปลูก ท้ังนี้เพราะในชวงเวลานี้เปนชวงท่ีดินมีความช้ืน

สมํ่าเสมออยางตอเนื่อง และในระยะนี้มันสําปะหลังเองก็มีความตองการธาตุอาหารพืชในปริมาณ

มาก โดยหลักการอยางกวาง ๆ ควรใสปุยเคมี 1 หรือ 2 คร้ัง หลังการกําจัดวัชพืชเสร็จใหม ๆ ในชวง 

3 เดือนแรกหลังปลูก จะเปนชวงเวลาไหนกไ็ด ระยะเวลาการใชปุยเคมีชนิดตาง ๆ ตามคําแนะนํา

ของทางราชการขอใหดูรายละเอียดในตารางท่ี 5 เชนกนั 

 4) วิธีการใสปุยเคมี 

 ในการใสปุยเคมีใหกับมันสําปะหลังโดยทางดินนั้น นอกจากจะเลือกชนิดปุย ปริมาณ

ปุยและระยะเวลาการใสใหเหมาะสมแลว จะตองใสปุยลงดินโดยวิธีการท่ีถูกตองดวย โดยท่ัว ๆ ไป 

อาจกลาวไดวาในการใสปุยเคมีทุกชนิดใหกับมันสําปะหลังนั้น เกษตรกรตองไมใสโดยวิธีหวานให

ท่ัวท้ังแปลงเปนอันขาด  เพราะมันสําปะหลังเปนพืชท่ีปลูกหางและโตชากวาพืชไรชนิดอ่ืน ๆ  โดย

สวนใหญ การหวานปุยใหกระจายท่ัวพื้นท่ีปลูกจะทําใหเกิดการสูญเสียปุยโดยการชะลางในปริมาณ

มาก ทําใหมีปญหาเกี่ยวกับหญามากข้ึน และมันสําปะหลังจะใชประโยชนจากปุยเคมีท่ีใสไดนอย  

ทําใหเปลืองปุยเพราะพืชอาจใหผลผลิตหวัมันสําปะหลังเพิ่มข้ึนไมมากนัก 

 ในทางปฏิบัติ วิธีการใสปุยเคมีท่ีถูกตองคือการขุดเปนจุดหรือหลุมขางตน หรือโดย

การเจาะหลุมตามความกวางของหนาจอบขางตน 1-2 จุด (ถาใสได 2 จุดยิ่งด)ี โดยใชจอบฟนลง

ขางตนใหลึกประมาณ 3-4 นิ้ว หางจากตนประมาณ 6-8 นิ้ว แลวโรยปุยลงหลุมท่ีขุดดวยจอบพรอม

กลบดินปดหลุมท่ีใสปุย การใสปุยโดยวิธีการนี้พืชจะใชปุยไดมากกวาวธีิหวาน และการสูญเสียปุย

เนื่องจากฝนและการดูดกินโดยวัชพืชจะเกดินอยกวาดวย รายละเอียดเกีย่วกับวิธีการใสท่ีแนะนํา

โดยทางราชการมีรายละเอียดสรุปไวในตารางท่ี 5 

 

9.4 การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย  สารปรับปรุงดิน  และปุยชีวภาพ 

 ดินท่ีใชปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทยสวนใหญ เปนดินท่ีมีปญหาท้ังทางดานสมบัติ

ทางกายภาพ สมบัติทางเคมีและความอุดมสมบูรณของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชในดิน   

นอกจากนั้นยงัเกิดการสูญเสียเนื้อดิน อินทรียวัตถุในดินและธาตุอาหารพืชท่ีมีในดินตามธรรมชาติ



- 50 - 
 

อันเนื่องมาจากการเกดิกษยัของดินในการผลิตและการปลูกมันสําปะหลังแตเพียงชนดิเดียวอยาง

ตอเนื่อง โดยไมมีหรือมีการปรับปรุงบํารุงดินอยางไมเหมาะสม ดังนัน้ในการแกไขปญหาเกี่ยวกับ

สมบัติดินเพื่อเพิ่มความสามารถของดินในการใหผลผลิตของดินมันสําปะหลังใหสูงข้ึนนั้น การ

ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน และการบํารุงรักษาดินโดยการเพิ่มและการดแูลรักษา (การ

อนุรักษ) ความอุดมสมบูรณของดิน ซ่ึงสําหรับความอุดมสมบูรณของดินในท่ีนี้นัน้ สวนใหญก็

หมายถึงสมบัติท่ีเกี่ยวของกบัปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชในดิน รวมท้ังปริมาณและ

สัดสวนของดนิเนื้อละเอียดในดิน และสมบัติเกี่ยวกับความจุในการแลกเปล่ียนประจบุวกของดนิ 

 ในการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเพ่ือบํารุงและอนุรักษความอุดมสมบูรณ

ของดินนั้น วธีิการที่ดีท่ีสุดก็คือการใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพรวมกบัปุยเคม ีการใชปุยโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในรูปปุยอินทรีย หรือสารอินทรียในรูปสารปรับปรุงดิน  เชน  กากออย  เปลือกมัน ฯลฯ ใน

ปริมาณมาก  จะมีสวนชวยปรับปรุงดินท่ีมีปญหาทางกายภาพใหดีข้ึน  เชน  ทําใหดนิท่ีมีปญหาทาง

กายภาพมีการระบายน้ําและอากาศเหมาะสมมากข้ึน  มีสมบัติอุมน้ําและกกัเก็บเนือ้ปุยเคมีท่ีใสไดดี

ข้ึน ฯลฯ ซ่ึงก็จะทําใหเกิดผลดีมากข้ีนตอประสิทธิภาพในการดูดใชธาตุอาหารพืชจากปุยเคมีท่ีใส

ลงไปดวย ดังนั้นโดยหลักการท่ีควรจะปฏิบัติสําหรับดินมันสําปะหลังท่ีมีปญหาดังกลาว จึงควรมี

การใชปุยเคมรีวมกับปุยอินทรีย โดยเฉพาะปุยคอก ปุยหมัก หรือสารอินทรียปรับปรุงดิน ฯลฯ เปน

ดีท่ีสุด โดยพรอม ๆ กันนั้นกค็วรลดปริมาณการใชปุยเคมีลงบางตามสัดสวน  แลวนาํเงินท่ีเหลือจาก

การลดการใชปุยเคมีดังกลาวมาจัดหาปุยอินทรียมาใชรวมกับปุยเคมใีนลักษณะผสมผสานก็จะไม

เปนภาระเกีย่วกับคาใชจายท่ีอาจจะสูงเกินไปหรือเกินไปกวาท่ีจะมีการใชปุยเคมหีรือปุยอินทรียใน

ปริมาณมากแตเพียงอยางเดยีว  

 

ตารางท่ี  5 คําแนะนําเกีย่วกับการใชปุยเคมีผสมสําเร็จรูปกับมันสําปะหลังท่ีปลูกในดินท่ีมี

ประเภทเนื้อดนิ 3 ประเภท 

ประเภทเนื้อดิน สูตรปุยท่ี 
แนะนําใหใช 

อัตราการใชปุย  
(กิโลกรัมตอไร) 

วิธีการใสปุย ระยะเวลาการใสปุย 

ดินทราย 16-8-14 80-90 ใสเปนจุดสองจุดขางตน
แลวพรวนกลบ 

ใสคร้ังเดียวหลังปลูก 
1-3 เดือน 
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 15-7-18 80-90 ” ” 
 22-11-20 60-70 ” ” 
 หรือ    
 13-13-21 40-60 ” ใสปุยท้ังสองสูตรรวม 
 รวมกับ 

21-0-0 
 
50-60 

” กันคร้ังเดียวหลังปลูก  
1-3 เดือน 

ดินรวนปนทราย 16-8-14 70-80 ใสเปนจุดสองจุดขางตน ใสคร้ังเดียวหลังปลูก 
   แลวพรวนกลบ  1-3 เดือน 
 15-7-18 75-80 ” ” 
     
 22-11-22 40-50 ” ” 
 หรือ    
 13-13-21 40-60 ” ใสปุยท้ังสองสูตรรวม 
 รวมกับ   กันคร้ังเดียวหลัง 
 21-0-0 40-50 ”  ปลูก1-3 เดือน 
ดินเหนียวสีแดง 15-15-15 30-40 ใสเปนจุดสองจุดขางตน ใสคร้ังเดียวหลังปลูก 
    แลวพรวนกลบ  1-3 เดือน 
 

ท่ีมา : กรมวิชาการเกษตร  

หมายเหตุ ถาใชปุยยูเรียสูตร 46-0-0  แทนปุยแอมโมเนียซัลเฟตสูตร  21-0-0  ใหใชในอัตราเพยีง

ประมาณ     คร่ึงหนึ่งของปุยแอมโมเนียซัลเฟตท่ีใหไวขางตน 

 ในโครงการความรวมมือกับกรมพัฒนาท่ีดนิป 2551 สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง ไดทํา

การทดลองปลูกหญาแฝก เพื่อใชเปนแนวปองกันชะลางพังทลายของหนาดิน เปนการอนุรักษดิน

และนํ้า เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน ซ่ึงมีผลกระทบตอมันสําปะหลังใหมีความยั่งยืน ในการ

ปรับปรุงบํารุงดิน ไดใชปุยหมักจากหวัเช้ือจุลินทรีย พ.ด.12 โดยเตรียมดินดวยไถผาล 3 ปรับปรุง

ดินดวยปุยหมัก พ.ด.12 ในอัตรา 300 กิโลกรัมตอไร แลวไถพรวนกลบดวยปุยหมักดวยผาล 7 

จากนั้นจึงฉีดพนดวยน้ําหมักชีวภาพ  พ.ด.2 ในอัตรา1ลิตรตอน้ํา 200 ลิตร ผสมแลวฉีดพนจํานวน 

100 ลิตรตอไร  เพื่อยอยสลายเศษวัชพืชใหเปนปุย โดยยกรองแลวปลูก 
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 เม่ือมันสําปะหลังอายุได 30 วันกําจัดวัชพชืท้ังกลางรองและสันรอง  ใสปุยเคมี 15-7-18 ใน

อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร โรยเมล็ดถ่ัวพรากลางรองปลูก ในอัตรา 5 กโิลกรัม/ไร แลวไถกลบถ่ัวพรา

และปุยเคม ี

 เม่ือมันสําปะหลังมีอายุครบ 60 วัน ผสมนํ้าหมัก พ.ด.2 ในอัตรา 1:500 ฉีดพนในอัตรา 100 

ลิตร/ไร แลวทําการไถพรวนกลบถ่ัวพรากลางเพื่อยอยสลายใหเปนปุย หลังจากนั้นเม่ือมีวัชพชื

เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก ก็ไดกําจัดอีก 2 คร้ัง  ผลผลิตท่ีไดรับเม่ืออายุได 10 เดือน  เทากับ 3.2 ตัน/ไร 

เพิ่มจากท่ีเคยไดเดิม 2.5ตัน/ไร 

 จะเห็นไดวามีการใชปุยเคมี ปุยพืชสด  ปุยหมัก และปุยอินทรียน้ํา  ควบคูกันไปในการผลิต

มันสําปะหลังโดยใชปุยเคมี ลดลงจากเดิม  50 กิโลกรัม/ไร  เหลือเพียง 25 กิโลกรัม/ไร  ซ่ึงประหยัด

คาใชจายในการซ้ือปุยเคมีลดลงคร่ึงหนึ่ง 

9.5 การผสมปุยเคมีใชเอง 

 แมวาเกษตรกรท่ีปลูกมันสําปะหลังโดยท่ัว ๆ ไปจะนยิมใชปุยผสมชนิดเม็ดสําเร็จรูปเปน

หลัก เกษตรกรอาจผสมปุยเคมีใชเองโดยการผสมแมปุยชนิดตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อใหไดสูตรปุย

ตามท่ีตองการ ซ่ึงในการปฏิบัติดังกลาว เกษตรกรตองจดัซ้ือแมปุยชนดิตาง ๆ ทําการคํานวณและ

ผสมปุยเองโดยวิธีงาย ๆ กอนนําไปใสใหกับมันสําปะหลัง    

 เม่ือเปรียบเทียบกับการใชปุยผสมประเภทปุยเม็ดสําเร็จรูป      การผสมปุยเคมีใชเอง มีขอดี

และ ขอเสีย  ดังนี ้

 ขอด ี

 1) โดยท่ัว ๆ ไปมีตนทุนในการใชปุยนอยกวาการใชปุยผสมชนิดเม็ดสําเร็จรูป 

 2) สามารถผสมใหไดสูตรท่ีเหมาะสมกับสภาพดินไดดีกวาปุยผสมชนิดเม็ดสําเร็จรูปและ

ใชแรงงานหรือคาใชจายในการใสปุยนอยกวา เนื่องจากโดยท่ัวๆไปมักจะใชปุยตอเนื้อท่ีในปริมาณ

ท่ีนอยกวา 

 ขอเสีย 
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 1) บางคร้ังหาแมปุยชนิดท่ีตองการจะผสมใหไดตามสูตรท่ีกําหนดไดยาก 

 2) กอนการใสทุกคร้ังตองเสียเวลาและแรงงานในการผสมปุยกอนการใช 

 3) เกษตรกรตองรูวิธีการคํานวณสูตรปุย เพือ่ท่ีไดใชแมปุยชนิดตาง ๆ ท่ีจะนํามาผสมกัน

ไดอยางถูกตอง 

 4) มักเกิดปญหาการแยกชั้น (segregation) ของแมปุยชนดิตาง ๆ ในถุงหรือภาชนะใสปุย 

 ในขณะท่ีปุยผสมชนิดเม็ดสําเร็จรูปจะไมเกดิปญหานี้การผสมปุยเคมีเพือ่ใชเอง ควร

พิจารณาดําเนนิการตามข้ันตอนตอไปนี ้

 1) กําหนดสูตรปุยท่ีจะผสม   ข้ันแรกเปนการกําหนดสูตรปุยท่ีจะผสมเองข้ึนกอน  โดยใน

ท่ีนี้จะยกตัวอยางสูตรปุยท่ีจะแนะนําใหใชแทนปุยผสมสําเร็จสูตร 15-15-15 คือปุยสูตร 16-8-16 

โดยลดปริมาณธาตุอาหารพชืในรูปฟอสฟอรัสท่ีเปนตัวเลขตัวกลางของปุยสูตร 15-15-15 ลง

ประมาณคร่ึงหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหเสียคาปุยนอยกวา และปุยสูตร 16-8-16 นี้ยงัพบวาสามารถใชกับมัน

สําปะหลังแลวไดผลดีเหมือนปุยผสมสําเร็จรูปสูตร 16-16-16 ท่ีมีสูตรใกลเคียงกับปุยเคมีสูตร  

15-15-15 มาก นอกจากนัน้อาจผสมปุยสูตรอ่ืน ๆ ใชเองตามท่ีทางราชการแนะนําใหใชกับมัน

สําปะหลัง  ไดแก  ปุยผสมสูตร 16-8-14  15-7-18   และ 22-11-22  อีกดวย  

 2) จัดหาแมปุยท่ีจะใชผสม แมปุยท่ีจะใชผสมเพื่อใหไดปุยสูตร 16-8-16 แนะนําใหใชปุย

ยูเรีย สูตร 46-0-0 ปุยแดปสูตร 18-46-0 และปุยมอปสูตร 0-0-60 การจัดหาหรือซ้ือแมปุยชนดิ

ดังกลาวถาไมสามารถจัดซ้ือจากรานคาในตลาดหรือในหมูบานได เกษตรกรอาจติดตอเกษตรตําบล   

เกษตรอําเภอ ธกส. หรือกลุมสหกรณการเกษตรในทองท่ีท้ังนี้เพราะแมปุยบางชนิด  เชน ปุยแดป

อาจไมมีขายในทองตลาดโดยท่ัว ๆ ไป หรือหาซ้ือยาก 

 3) การคํานวณสูตรปุยผสม    เม่ือไดแมปุยท้ัง  3  ชนิดมาแลว  นํามาคํานวณเพื่อใหไดธาตุ

อาหารพืชเทากับการใชปุยผสมสูตร 16-8-16 จํานวน 1 กระสอบ (50 กิโลกรัม) โดยในท่ีนี้ได

คํานวณไวใหแลว  ดังนี้  คือ  ใชปุยเกลือหรือปุยยูเรีย (46-0-0)  จํานวน  14  กิโลกรัม  ผสมกับปุย

แดปสูตร 18-46-0 จํานวน 8.7 กิโลกรัม  และปุยมอปสูตร 0-0-60 จํานวน 13.3 กิโลกรัม (รวมท้ังส้ิน 

36 กิโลกรัม)  โดยนํามาผสมใหเขากนัแลวนําไปใชทันทีหรือใชใหเร็วท่ีสุด  โดยการนําไปใสใหกบั
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มันสําปะหลังตนละ 1 ชอนแกง (ชอนสังกะสี) ท่ีตักพูน ๆ (ตนละประมาณ 23 กรัม)  ซ่ึงจากจํานวน

ตนมันสําปะหลังท่ีปลูกไรละ 1,600 ตน (ถาใชระยะปลูก 1 x 1 เมตร)  จะใสปุยท่ีผสมไวหมดพอดี 

ปุยผสมเองท่ีใชท้ังหมด 36 กิโลกรัมตอไรนี้จะใหธาตุอาหารหลักในปุยแกพืชเทียบเทากับการใชปุย

ผสมสําเร็จรูปสูตร 16-8-16 จํานวน 1 กระสอบหรือ 50 กิโลกรัม   

9.6 หลักการและวิธีการผสมปุยเคมีใชเอง 

 ถาเกษตรกรสามารถจัดซ้ือแมปุยท่ีเหมาะสมตามท่ีตองการได คือ แมปุยยูเรีย (46-0-0)   ปุย

แด็ป (18-46-0)   และปุยมอป (0-0-60) ควรนํามาผสมกันโดยมีหลักการและวิธีการท่ีถูกตองดังนี ้

 1) เทปุยท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือปุยยูเรีย (46-0-0) จํานวน 14 กิโลกรัมลงบนพ้ืนท่ีราบเรียบ

และแข็งกอนแลวตามดวยการเทปุยมอป (0-0-60) จํานวน 13.3 กิโลกรัมลงบนกองปุยยูเรีย   แลว

ตามดวยปุยแดป (18-46-0) จํานวน 8.7 กิโลกรัมตามลําดับ หลังจากนั้นคลุกเคลาใหเขากันดวยจอบ

หรือพล่ัวแลวนําไปใสใหกบัมันสําปะหลังโดยทันที ในกรณีท่ียังใสไมไดในทันทีหรือใสไมหมด 

ใหตักใสภาชนะ ถุง หรือกระสอบแลวปดใหแนน กอนท่ีจะนําไปใสในไรมันสําปะหลังท้ังหมด ไม

ควรเก็บไวนานกวา 2 สัปดาห เพราะปุยท่ีเหลืออาจช้ืนและจับกันเปนกอนแข็งในภายหลังได 

 2) ไมควรใชปุยเคมีผสมเอง (หรือปุยเคมีทุกประเภท) พรอม ๆ กับการใชปูนเพื่อปรับปรุง

ดิน เพราะอาจจะทําใหปุยเกดิการสูญเสียธาตุอาหารพืชได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธาตุปุย N และ P 

 


