
1 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย   กรมส่งเสริมการเกษตร 

แนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องน าเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 98 ซึ่งในช่วงนี้ ก าลัง
ประสบปัญหาด้านการน าเข้า อาจท าให้ปุ๋ยเคมีราคาสูง และหาซื้อยากมากขึ้น เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ใช้ปุ๋ย ก็จะ
ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะถ้าพืชได้รับปุ๋ยหรือธาตุอาหารไม่เพียงพอ จะส่งผลการเจริญเติบโต ผลผลิต
ลดลง ไม่ได้คุณภาพ และขายไม่ได้ราคาในที่สุด ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยลดและบรรเทาปัญหา เราจ าเป็นต้อง
หันมาใส่ใจเรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

***ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน*** 
 

1. ธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับพืช มีอะไรบ้าง 
 ดินที่ดีนอกจากจะต้องมีความร่วนซุย ไม่อัดแน่น มีน้ าและอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
พืชแล้ว ยังจะต้องมีธาตุอาหารที่เพียงพอส าหรับพืชด้วย ดังนี้ 
 - ธาตุอาหารหลัก 3 ธาตุ: เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมาก แต่ในดินมักจะขาดจึงต้องเพ่ิม
ให้ในรูปของปุ๋ย : ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซีม (K) 
 - ธาตุอาหารรอง 3 ธาตุ: พืชต้องการมากแต่น้อยกว่าธาตุอาหารหลัก : แคลเซียม ก ามะถัน และ
แมกนีเซียม 
 -ธาตุอาหารเสริม 7 ธาตุ: พืชต้องการปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้ : ทองแดง โบรอน สังกะสี เหล็ก 
แมงกานีส โมลิบดินัม และคลอรีน 
 ธาตุอาหารแต่ละธาตุมีหน้าที่และความส าคัญต่อพืชแตกต่างกัน ธาตุอาหารทุกตัวล้วนมีความส าคัญ 
 ***หากพืชขาดธาตุอาหารธาตุใดธาตุหนึ่งก็จะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นตามลักษณะอาการขาดธาตุ
อาหารแต่ละชนิด  และธาตุนั้นจะเป็นตัวจ ากัดการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช*** 
(เรียนรู้เพิ่มเติมจากเอกสารการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ) 
 
”  
 
 
 
2. การวิเคราะห์ดิน ส าคัญอย่างไร 
 การตรวจวิเคราะห์ดิน เป็นการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและความสามารถของดินในการ
ปล่อยธาตุอาหารออกมาให้พืชใช้ประโยชน์ เพ่ือให้เรามีแนวทางในการปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม  
 **ถ้าเราใช้ปุ๋ยเท่าที่จ าเป็น พอดีกับความต้องการของพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดิน เราก็จะ
สามารถใช้ปุ๋ยได้ถูกสูตรและอัตรา ลดผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง และช่วยลดปริมาณและต้นทุนในส่วน
ของปุ๋ยเคมีลงได้*** 
 หากต้องการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างละเอียดพร้อมขอรับค าแนะน าการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย ให้น า
ตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของกรมพัฒนาที่ดิน หรือกรมวิชาการเกษตร ได้ทั้งในส่วนกลางและ
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ส่วนภูมิภาค ซึ่งให้บริการแก่เกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือห้องปฏิบัติการของสถาบันการศึกษาและ
บริษัทเอกชนซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ หากไม่สะดวกส่งวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ สามารถใช้ชุด
ตรวจสอบ N-P-K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว (KU Soil Test Kit) ซึ่งเกษตรกรสามารถวิเคราะห์เองได้ และ
ทราบผลภายใน 30 นาที ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ทุกอ าเภอ เพ่ือ
เป็นกลไกในการขยายผลการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
 
 
 
    วิธีเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ 
 
 
3. เมื่อทราบผลการวิเคราะห์ดินแล้ว จะใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน อย่างไร 
 มีค าแนะน าในการใช้ปุ๋ย 2 ทางเลือกให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ดิน ดังนี้ 
 1. ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรส าเร็จที่ให้ธาตุอาหาร เอ็น-พี-เค (N-P-K) ทีใ่กล้เคียงกับค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 2. ผสมปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าใช้เอง โดยน าแม่ปุ๋ย (ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารในสูตรเข้มข้นมาก) เช่น ปุ๋ยสูตร 
46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60 มาผสมตามค าแนะน าที่ได้รับจากการวิเคราะห์ดิน ข้อดี คือ แม่ปุ๋ยมีความ
เข้มข้นของธาตุอาหารสูง ไม่มีสารตัวเติม และปลอมยาก สามารถน าแม่ปุ๋ย 3 สูตร มาผสมให้ได้สูตรหลากหลาย
ตามความต้องการ ที่ส าคัญเกษตรกรไม่ต้องแบกสารตัวเติมที่มีอยู่ในปุ๋ยเคมีสูตรส าเร็จซึ่งไม่ใช่ธาตุอาหารพืชลง
ไปในเรือกสวนไร่นา ซึ่งสารตัวเติมเหล่านั้นพืชได้ประโยชน์น้อยหรืออาจไม่มีประโยชน์เลย หรือใช้ปุ๋ยสั่งตัด ที่
น าข้อมูลชุดดินมาประกอบร่วมกับผลวิเคราะห์ดินในการพิจารณาให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ย (ค าแนะน าปุ๋ยสั่งตัดมี
เฉพาะในข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อย) 
 ***การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และปุ๋ยสั่งตัด จะช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยถูกสูตรและถูกอัตรา ท าให้
สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ย และลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งนอกจากผลผลิตที่ได้จะเพ่ิมขึ้น
มากกว่าการใช้ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรแบบเดิมแล้ว ยังช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่ท าให้ดินเสื่อมโทรม 
และลดผลกระทบต่อการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ปุ๋ยมากเกินไปอีกด้วย 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมี แอบพลิเคชั่น “รู้ดิน รู้ปุ๋ย” สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ 
IOS ซึ่งเชื่อมโยงกับทะเบียนเกษตรกร สามารถใช้อ านวยความสะดวกในการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรแต่ละรายได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร ด้านอารักขาพืช (ดินปุ๋ย) ประจ าจังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับต าบลที่
รับผิดชอบศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 882 ศูนย์ 
 
4. ปรับปรุงความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสม (พีเอช: pH) 
 ค่าพีเอชของดินจะบอกเป็นค่าตัวเลขตั้งแต่ 0-14  มีความส าคัญกับการเจริญเติบโตของพืช โดยจะเป็น
ตัวควบคุมการละลายของธาตุอาหารในดิน ถ้าดินมีค่าพีเอช อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะช่วยละลายธาตุอาหารที่
มีในดินออกมาให้พืชน าไปใช้ประโยชน์ได้ ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี แต่ถ้าค่าพีเอชไม่เหมาะสม ธาตุอาหาร 
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บางชนิดอาจถูกตรึงในดินละลายออกมาให้พืชได้ใช้ประโยขน์ได้น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช หรือ
บางชนิดละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษกับพืช 
***ค่าพีเอชที่เหมาะสมโดยปกติจะอยู่ระหว่าง pH 6-7 แต่พืชบางชนิดอาจเจริญเติบโตได้ดีในดินที่เป็น 
กรดอ่อน ๆ หรือด่างอ่อน ๆ ได้ดีกว่า*** 
การตรวจสอบค่า pH ของดิน ท าได้ 2 วิธี 
- ตรวจวิเคราะห์ค่า pH ดิน ในห้องปฏิบัติการ (เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือและแม่นย าที่สุด) 
- ตรวจวิเคราะห์ค่า pH ดิน ภาคสนาม ซึ่งมีวิธีการตรวจได้ 2 วิธี คือ ใช้เครื่องตรวจวัด pH แบบพกพา แต่ค่าที่
ได้อาจไม่ถูกต้องขึ้นกับความชื้นของดินในขณะนั้น และการใช้ชุดตรวจสอบค่า N-P-K และ pH ในดินแบบ
รวดเร็ว (Ku Soil Test Kit) 

 
                                    กรด                      กลาง                     ด่าง 
 
หากดินเป็นกรดและมี pH ต่ ากว่า 5 ควรต้องปรับปรุงดิน ด้วยการใช้ปูนปรับปรุงดิน เช่น ปูนขาว หินปูนบด 
แต่ไม่จ าเป็นต้องยกระดับ pH ให้เป็น 7 เพราะพืชแต่ละชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในช่วง pH ที่แตกต่างกัน 
หากดินเป็นด่าง (pH สูงกว่า 7) ปรับปรุงดินด้วยการเพ่ิมเติมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน หรือหรือใช้ปุ๋ยที่ผลตกค้าง
เป็นกรด เช่น แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)  
 

         
 

       
 
 
 
 

การปรับปรุงความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 

ช่วง pH ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด 
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5. ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไปในดินเพ่ือให้ธาตุอาหารแก่พืช พืชไม่สามารถน าไปใช้ได้ทั้งหมด การใส่ปุ๋ยลงไปในดิน
ให้พืชดูดดึงไปใช้ได้มากที่สุดและสูญเสียน้อยที่สุด จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย 
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการใช้ปุ๋ย และเพ่ิมผลตอบแทนทางผลผลิตและคุณภาพท่ีเพ่ิมขึ้น 
 มีหลักเกณฑ์การใส่ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพสูง 4 ถูกดังนี้ 
 1. ถูกชนิด หรือถูกสูตร คือการใส่ปุ๋ยสูตรหรือชนิดที่เหมาะสมกับพืช และระดับความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน เพ่ือเพ่ิมเติมชนิดธาตุอาหารที่พืชต้องการแต่ในดินขาดแคลน ซึ่งประเมินได้จากการตรวจวิเคราะห์ดิน  
 2. ถูกอัตรา หรือถูกปริมาณ โดยพิจารณาการใช้ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมเติมธาตุอาหารในดินให้แก่พืชในอัตรา
พอเหมาะต่อความต้องการของพืชและสอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ไม่มากหรือน้อยเกินไป ถ้าให้ปุ๋ย
น้อยเกินไป อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช มีผลต่อการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
และท าให้ดินเสื่อมโทรม ถ้าใส่มากเกินไป ท าให้ต้นทุนค่าปุ๋ยสูงได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า สูญเสียปุ๋ยไปจากดิน 
และส่งผลให้พืชไม่แข็งแรง อวบอ้วน เช่น ในต้นข้าว ท าให้ต้นล้ม โรคแมลงเข้าท าลายได้ง่าย ดังนั้น ควรใส่ใน
อัตราหรือปริมาณที่เหมาะสมโดยประเมินได้จากการวิเคราะห์ดิน เพ่ือจะได้ผลตอบแทนสูงสุด 
 3. ถูกเวลา โดยการให้ปุ๋ยในจังหวะเวลาที่ถูกต้องกับในแต่ละช่วงระยะการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งช่วง
ระยะความต้องการธาตุอาหารพืชมากที่สุดของพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน  
ในพืชอายุสั้น เช่น ข้าว พืชไร่ อย่างน้อยท่ีสุด มีอยู่ 3 ช่วง 
    1) ช่วงแรกที่พืชเริ่มงอกและเจริญเติบโตในระยะ 30-45 วัน พืชมักต้องการธาตุอาหารน้อย  
    2) ช่วงที่พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น ช่วงแตกกอ ช่วงสร้างตาดอก ต้องการธาตุอาหารพืชมาก  
    3) ช่วงที่พืชเจริญเติบโตอย่างเต็มที่แล้ว และเป็นระยะก าลังสร้างเมล็ดสร้างผล ความต้องการธาตุ
อาหารในช่วงนี้จะลดน้อยลง จนกระท่ังผล ฝัก หรือเมล็ดแก่ 
 ดังนั้น การแบ่งใส่ปุ๋ย โดยทั่วไปจะมีผลดีกับพืชมากกว่าใส่ครั้งเดียว  ส าหรับการใส่ปุ๋ย N ควรแบ่งใส่
อย่างน้อย 2 ครั้ง เนื่องจากมีการสูญเสียได้ง่าย ส่วนปุ๋ย P และK ใส่ครั้งเดียวในช่วงแรก เนื่องจากมีการ
เคลื่อนย้ายช้ากว่าปุ๋ย N  
ในไม้ผล ไม้ยืนต้น อย่างน้อยท่ีสุด มีอยู่ 3 ช่วง 

   1) ระยะสร้างใบ ช่วงต้นฤดูฝน หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ต้นไม้ต้องการสร้างการเจริญเติบโต และ
อาหารสะสมที่ใบ เพ่ือการออกดอก ออกผล  

   2) ระยะสร้างดอก พืชต้องการธาตุอาหารเพื่อการสร้างตาและดอก ค่อนข้างสูง  
   3) ระยะติดผล พืชต้องการธาตุอาหารเพ่ือช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งด้านรสชาติและการเก็บ

รักษาหลังการเก็บเก่ียว        
 4. ถูกวิธี  ควรใส่ปุ๋ยในบริเวณและด้วยวิธีการใส่ที่ช่วยให้พืชสามารถน าธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้
มากที่สุดและรวดเร็วที่สุด เช่น การใส่ปุ๋ยในไม้ผล ไม้ยืนต้น  ให้ใส่ในแนวรัศมีพุ่มใบ เพราะรากฝอยพืชอยู่
บริเวณนั้น ไม่ใส่ชิดโคนต้นที่มีแต่รากที่ดูดธาตุอาหารไม่ได้ และควรใส่ปุ๋ยในดินที่มีความชื้นเหมาะสม ไม่เปียก
หรือแห้งเกินไป ให้น้ าตามหลังการใส่ปุ๋ย ควรใส่ให้ใกล้บริเวณรากพืชและพรวนกลบลงไปในดินเพ่ือลดการ
สูญเสียของธาตุอาหารโดยการระเหิดหรือไหลบ่าไปกับน้ า รวมทั้งมีวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ าที่ดีเพ่ือลดการ
สูญเสียปุ๋ยที่เหมาะสม 
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วิธีการใส่ปุ๋ยโดยทั่วไป มีวิธีการหลัก ๆ ในการใช้ตามความเหมาะสม 
 1) การใส่แบบหว่าน เหมาะกับพืชที่ปลูกไม่เป็นแถวเป็นแนว 

2) การใส่แบบเฉพาะจุดหรือเป็นแถบ เป็นการใส่ปุ๋ยหรือหยอดปุ๋ยเป็นจุด ๆ บริเวณใกล้ต้นพืช  
หรือโรยเป็นแถบตามแถวของพืช และกลบปุ๋ย 

3) การใส่แบบฉีดพ่นทางใบ เป็นวิธีการให้พืชได้รับธาตุอาหารเพ่ิมเติมจากที่รากจะดูดดึงขึ้นมาจาก
ดิน แต่การให้ปุ๋ยทางใบ ถึงแม้ธาตุอาหารที่ฉีดพ่นให้ทางใบ จะสามารถเข้าสู่พืชได้เร็ว แต่ปริมาณธาตุอาหารที่
ดูดซึมเข้าไปมักจะน้อย ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช เพราะรากพืชเป็นส่วนส าคัญที่ท าหน้าที่โดยตรง
ในการดูดดึงธาตุอาหารพืชจากดินให้พืชได้ใช้อย่างเพียงพอ แต่ในหลายกรณีที่รากไม่อาจดูดดึงธาตุอาหารจาก
ดินได้อย่างเต็มที่ เช่น รากช ารุด โรคแมลงรบกวน หรือเป็นระยะที่รากพืชยังไม่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางใน
ดิน หรือหลังน้ าท่วม กรณีเหล่านี้ การฉีดพ่นปุ๋ยให้พืชทางใบจะช่วยเสริมระดับธาตุอาหารเข้าไปภายในพืช
เพ่ิมข้ึน เมื่อพืชฟ้ืนตัวดีแล้วก็สามารถให้ปุ๋ยทางดินได้ตามปกติ 

   4) การให้ปุ๋ยทางระบบน้ า เช่น ระบบน้ าหยด เป็นวิธีการให้พืชได้รับน้ าชลประทานและปุ๋ยเคมีไป
พร้อม ๆ กัน เป็นวิธีที่พืชดูดธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ประหยัดค่าแรงงานและต้นทุนในระยะยาว  
 
6. ปุย๋อินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ มีส่วนส าคัญอย่างไรต่อพืช 
ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด  
วัสดุอินทรีย์: ซากพืช ซากสัตว์ และซากพืชจากการไถกลบตอซังลงในดิน 
ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์: ช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ท าให้โครงสร้างดินดี โปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ า 

ถ่ายเทอากาศได้ดี รากพืชเจริญเติบโตแผ่กระจายหาธาตุอาหารในดินได้ดีขึ้น ช่วยปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่าง
ของดินให้เหมาะสม อยู่ในดินได้นาน เป็นแหล่งธาตุอาหารครบถ้วนตามที่พืชต้องการ แต่ค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุ
อาหารให้แก่พืชอย่างช้า ๆ จากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ดินและปลดปล่อยเป็นธาตุอาหารพืช แต่ในปริมาณ
ที่น้อยเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมี และอาจไม่ตรงกับช่วงที่พืชต้องการ แต่การใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องจะช่วย
ส่งเสริมให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 
 
7. การจัดการดินและใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน 
 การใช้ปุ๋ยเคมีชนิดและอัตราที่เหมาะสมควบคู่กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ โดยใช้ปุ๋ยแต่ละ
ประเภทในช่วงเวลาและด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด  

- การใหปุ้๋ยเคมี เป็นการเพ่ิมเติมธาตุอาหารที่ขาดแคลนในดินในปริมาณท่ีพอเหมาะ ตามความต้องการ
ของพืช ช่วยให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี มีปริมาณธาตุอาหารพืชสูงมาก ปลดปล่อยให้ธาตุอาหารแก่พืชได้
เร็ว พืชใช้ประโยชน์ได้ทันที 

- การให้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ปรับปรุงโครงสร้างดิน ท าให้ดินโปร่ง ร่วน ซุย 
ระบายน้ า ถ่ายเทอากาศได้ดี ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน และให้ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชอย่างครบถ้วน แต่ในปริมาณที่น้อยกว่าปุ๋ยเคมี มีปริมาณธาตุอาหารต่อน้ าหนักปุ๋ยต่ ากว่า
ปุ๋ยเคมีมาก และต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายจากจุลินทรีย์อาจได้ธาตุอาหารไม่ตรงกบัช่วงเวลาที่พืชต้องการ 

- การให้ปุ๋ยชีวภาพ เป็นการเพ่ิมเติมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลงไปในดิน เพ่ือให้จุลินทรีย์เหล่านั้น  
ช่วยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดินหรือเปลี่ยนรูปของธาตุอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อพืชมากข้ึน 
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และบางชนิดสามารถเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนมาเป็นธาตุอาหาร N เป็นประโยชน์แก่พืช แต่ปุ๋ยชีวภาพมีใช้ได้กับพืชบาง
ชนิด 

นอกจากนั้นยังต้องมีการผสมผสานการจัดการดินด้วยการใส่วัสดุปรับปรุงดินที่จ าเป็นส าหรับแก้ไข
สมบัติบางอย่างของดินที่บกพร่องให้ดีขึ้นถึงระดับที่ต้องการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยให้สูงขึ้น  และ
จัดการวัสดุอินทรีย์ เศษซากพืช ตอซังหลังการเก็บเกี่ยวด้วยการไถกลบเพ่ือเพ่ิมเติมอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร
พืชในดิน นับเป็นการจัดการดินและธาตุอาหารพืชที่ยั่งยืน ช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีลงได ้

 
8. มาท าความรู้จักศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้มากขึ้น 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 882 ศูนย์ทุกอ าเภอทั่วประเทศ ซึ่ง 
ศดปช. มีการบริหารจัดการโดยเกษตรกร และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบลเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยและขยายผลเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัดไปสู่ชุมชน เพ่ือให้
เกษตรกรมีความรู้ในการจัดการดินและใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง ได้ใช้ปุ๋ยที่มคีุณภาพในราคาที่เหมาะสม และสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตได ้ 
 การให้บริการของ ศดปช. :  
 - ความรู้เรื่องดินและปุ๋ย 
 - ให้ค าแนะน าการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น 
 - ตรวจวิเคราะห์ดินแบบรวดเร็ว (Ku Soil Test Kit) 
 - บริการช่วยจัดหาปุ๋ยคุณภาพดี  
 - บริการผสมปุ๋ย 
 


