
 

รายงานเรื่องเต็มผลการทดลองท่ีสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2556 

1. ชุดโครงการวิจัย  พัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

2.  โครงการวิจัย   การพัฒนาการใช้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด และปัจจัยการผลิต 

อ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

    กิจกรรมที่ 3   วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 

    กิจกรรมย่อยที่ 3.3   วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว 

3  การทดลองที่ 3.4.1   ศึกษาความเข้ากันได้ของวัตถุดิบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว 
 Study on Compatibility of Raw Materials and Liquid Organic 
Chemical Fertilizer Production   

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

    หัวหน้าการทดลอง นายรัฐกร สืบค า   กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา   ส านักวิจัยพัฒนา 
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

    ผู้ร่วมงาน  นายสมบูรณ์ ประภาพรรณพงศ์ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา   ส านักวิจัยพัฒนา 
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

    นางศรีสุดา รื่นเจริญ  กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา   ส านักวิจัยพัฒนา 
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

    นายพีรพงษ์ เชาวนพงษ ์  กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา   ส านักวิจัยพัฒนา 
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

     นางสาวทิวาพร ผดุง    กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา   ส านักวิจัยพัฒนา 
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

    
5. บทคัดย่อ 

ศึกษาการเข้ากันได้ของวัตถุดิบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหสว โดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิด
เหลวจากพืช และจากสัตว์ มาผสมกับแม่ปุ๋ยเกร็ด โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 6 กรรมวิธี 4 ซ  า 
ดังนี  1)ปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 4-4-4  2) ปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 8-4-4 3) ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากพืช) สูตร 4-4-4 4) ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากพืช) สูตร 8-4-
4 5) ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากสัตว์) สูตร 4-4-4 6) ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากสัตว์) สูตร 8-4-4 แล้วศึกษาความเข้ากันได้ (Compatibility) ของปุ๋ยอินทรีย์ชนิด
เหลวจากพืช และจากสัตว์ กับแม่ปุ๋ย และวิเคราะห์ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) 
ไนโตรเจนทั งหมด (Total N) ฟอสเฟตทั งหมด (Total P2O5) โพแทชทั งหมด (Total K2O) อินทรียวัตถุ 



 

(OM) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ผลการทดลองพบว่า วัตถุดิบที่ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี
ชนิดเหลวเข้ากันได้โดยไม่มีการตกตะกอนของแม่ปุ๋ยเมื่อท าการผสม ในขณะที่ของผลวิเคราะห์ทางเคมี
ของปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว ที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์ มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนทั งหมด ฟอสเฟต
ที่เป็นประโยชน์ และโพแทสที่ละลายน  าได้ ตามสูตร 4 -4-4 และ 8-4-4 และมีปริมาณอินทรียวัตถุ
แตกต่างกันทางสถิติ  

 
  6. ค าน า 

ปัจจุบันปุ๋ ยอินทรียช์นิดเหลว มีการผลิตและจ าหน่ายอย่างแพร่หลายในทอ้งตลาด และเกษตรกร
สามารถผลิตเองได ้การน าปุ๋ ยเคมีท่ีเกษตรกรใชอ้ยู่มาผสมกับแม่ปุ๋ ยท่ีลายน า้ไดง้่ายเพ่ือเพ่ิมปริมาณธาตุ
อาหารใหก้ับปุ๋ ยอินทรียช์นิดเหลว ไดเ้ป็นปุ๋ ยอินทรียเ์คมีชนิดเหลว ท่ีก าหนดสูตรปุ๋ ยตามความตอ้งการ ใน
พระราชบัญญัติปุ๋ ย พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติปุ๋ ย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ยังไม่มีการ
ก าหนดสมบตัิของปุ๋ ยอินทรียเ์คมีชนิดเหลว มีแตส่มบตัิของปุ๋ ยอินทรียเ์คมีชนิดไมเ่ป็นของเหลว ท่ีมีขอ้ก าหนด
ดงันี ้คือ ปุ๋ ยอินทรียเ์คมี ตอ้งมีธาตอุาหารหลกัตัง้แต ่2 ธาตขุึน้ไปและตอ้งมีปริมาณธาตอุาหารหลกัรวมกนัไม่
ต  ่ากว่ารอ้ยละ 12 ของน า้หนัก ปริมาณธาตุอาหารหลกัแต่ละชนิดตอ้งไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 3 ของน า้หนัก มี
ปริมาณอินทรียวตัถุ (Organic matter) ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 10 ของน า้หนกั และมีความชืน้ ไม่เกินรอ้ยละ 10 
ของน า้หนกั การผลิตปุ๋ ยอินทรียเ์คมีในปัจจุบนัตอ้งมีการขึน้ทะเบียนกบักรมวิชาการเกษตร ทัง้นีส้  าหรบัปุ๋ ยท่ี
ขึน้ทะเบียนไดแ้ลว้ก็จะมีสมบัติผ่านเกณฑก์ าหนดตามพระราชบัญญัติปุ๋ ยฯ  โดยเฉพาะปุ๋ ยอินทรียเ์คมีท่ีไม่
เป็นของเหลว ขณะท่ีปุ๋ ยอินทรียเ์คมีชนิดเหลวยงัไม่มีการก าหนดสมบัติ ดงันัน้การก าหนดสมบตัิปุ๋ ยอินทรีย์
เคมีชนิดเหลว กลุม่วิจยัปฐพีวิทยาจงึไดศ้กึษาการเขา้กนัไดข้องวตัถดุิบและการผลิตปุ๋ ยอินทรียเ์คมีชนิดเหสว 
ซึง่สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเผยแพรแ่ก่เกษตรกรและผูส้นใจทั่วไป   

7. วิธีด าเนินการ 
   - อุปกรณ์ 

  1. วัสดุอินทรีย์จากพืช และจากสัตว์ กากน  าตาล 
2. แม่ปุ๋ยเคมี ได้แก่ สูตร 46-0-0, 13-0-46, 12-60-0 และ 0-52-34 
3. ถังขนาด 200 ลิตร   
4. สารเคมีส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ เช่น กรดเปอร์คลอริก กรดไนทริก กรดซัลฟิวริก โซเดียมไฮ

ดรอกไซด์ เฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟต โพแทสเซียมไดโครเมต ฟีแนนโทรลีนอินดิเคเตอร์ 
กรดบอริก ซีลีเนียมมิกซ์เจอร์ แอมโมเนียมอะซีเทต เป็นต้น 

5. เครื่องแก้วส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ 
6. วัสดุวิทยาศาสตร์ 

  - วิธีการ  
วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) มี 4 ซ  า ประกอบด้วย 6 

กรรมวิธี 



 

กรรมวิธีที่ 1)  ปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 4-4-4  
กรรมวิธีที่ 2)  ปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 8-4-4 
กรรมวิธีที่ 3)  ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช) สูตร 4-4-4  
กรรมวิธีที่ 4)  ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช) สูตร 8-4-4 
กรรมวิธีที่ 5)  ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากสัตว์) สูตร 4-4-4 
กรรมวิธีที่ 6)  ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากสัตว์) สูตร 8-4-4 
 

  น าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตได้จากพืช และจากสัตว์มาผสมกับแม่ปุ๋ยเกร็ด ได้แก่ ยูเรีย (46 -0-
0) โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (12-60-0) และโพแทสเซียมซ้ลเฟต (0-0-50) ให้ได้สูตร 4-4-4 และ 8-4-4 
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวเป็นตัวเติมเต็ม (filler) ให้ได้100 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก เก็บตัวอย่างปุ๋ย
อินทรีย์เคมีที่ผลิตแล้วเสร็จมาศึกษาความเข้ากันได้ (Compatibility) และวิเคราะห์สมบัติต่างๆ คือ ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ด้วยเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง, ค่าการน าไฟฟ้า (EC) วัดสภาพการน าไฟฟ้า
เป็นการวัดปริมาณเกลือที่ละลายน  าได้ โดยการวัดโดยตรง, ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ประยุกต์วิธีของ  
Walkley and Black (1965) ด้วยกรดก ามะถัน (H2SO4) เข้มข้นและ K2Cr2O7 หาปริมาณคาร์บอนโดย
การไตเตรทด้วยสารละลาย Ammonium ferrous sulfate, ค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N 
ratio), ปริมาณไนโตรเจนทั งหมด (T-N) โดยวิธี Kjeldahl Method ย่อยตัวอย่างด้วยกรดก ามะถัน
เข้มข้น แล้วน าสารละลายที่ได้ไปกลั่นหาปริมาณไนโตรเจน , ปริมาณฟอสฟอรัสที่ เป็นประโยชน์ 
(Available P2O5) ล้างตัวอย่างปุ๋ยด้วยน  ากลั่นบนกระดาษกรองลงใน Volumetric flask ขนาด  500  
มิลลิลิตรให้ได้สารละลายประมาณ 250 มล. น ากระดาษกรองที่มีปุ๋ยตกค้างอยู่ใส่ลงใน Volumetric 
flask ที่บรรจุสารละลาย Ammonium citrate pH 7 และได้อุ่นใน Shaking water bath ที่อุณหภูมิ 
65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้ว เขย่าจนกระดาษกรองยุ่ยแล้วน ามาอุ่นใน Shaking 
water bath ที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมงอีกครั ง น าสารละลายทั ง 2 มาเท
รวมกัน ใน Volumetric flask ขนาด  500  มิลลิลิตร ปรับปริมาตรและกรอง ปิเปตสารละลายเติม 
Ternary acid mixture น าไปย่อยบน Hot plate จนได้สารละลายใส ท าให้ เกิดสีกับสารละลาย 
Modified molybdovanadate แล้วน าไปวัดปริมาณ P2O5 ด้วยเครื่อง UV-Spectrophotometer  ที่
ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร ปริมาณโพแทสเซียมที่ละลายน  า (Water Soluble K2O) วัดปริมาณ
โพแทสเซียมที่ละลายน  า โดยใช้สารละลายตัวอย่างปุ๋ยที่ผ่านการเขย่าด้วยน  ากลั่นด้วย  Flame 
Photometer 

 เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา เดือน    ตุลาคม 2553            ถึงเดือน    กันยายน 2556             
สถานที่ท าการทดลอง กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

8. ผลการทดลอง 



 

การเข้ากันได้ของวัตถุดิบ 
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์มาผสมกับแม่ปุ๋ยเกร็ด ได้แก่ ยูเรีย (46-0-0) โม

โนแอมโมเนียมฟอสเฟต (12-60-0) และโพแทสเซียมซ้ลเฟต (0-0-50) ให้ได้สูตร 4-4-4 และ 8-4-4 โดย
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวเป็นตัวเติมเต็ม (filler) ให้ได้100 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก พบว่า แม่ปุ๋ยทั ง 3 ชนิด
สามารถละลายได้ดีกับปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว ไม่เกิดตะกอนหรือผลึกของปุ๋ยเคมี 

สมบัติทางเคมี (ตารางที่ 1)  
1. ปริมาณอินทรียวัตถุพบว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากสัตว์) 

สูตร 4-4-4 มีปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ยสูงสุด 36.68 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว 
(ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากสัตว์) สูตร 8-4-4 ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่
ผลิตจากพืช) สูตร 8-4-4 ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช) สูตร 4-4-4 มี
ปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ยปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ย 32.89, 31.59 และ 30.62 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ส่วนปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 4-4-4 มีค่าเฉลี ่ย 0.18 เปอร์เซ ็นต์ และสูตร 8-4-4 มีค ่าเฉลี ่ย 0.27  
เปอร์เซ็นต์ และมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ 

2. ปริมาณไนโตรเจนทั งหมด พบว่าปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 4-4-4 มีค่าเฉลี่ย 4.96  เปอร์เซ็นต์ 
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 มีค่าเฉลี่ย 
3.77 และ 4.26 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ย 9.86 เปอร์เซ็นต์ 
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์) สูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ย 
7.82 และ 8.17 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ  
 3. ปริมาณฟอสเฟตที่ เป็นประโยชน์ พบว่าปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 4 -4-4 มีค ่าเฉลี ่ย 5.37  
เปอร์เซ็นต์ และสูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ย 5.31 เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิด
เหลวที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 และสูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ย 3.58, 4.10, 4.11 และ 3.96 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ 

4. ปริมาณโพแทชที่ละลายน  า พบว่าปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 4-4-4 มีค่าเฉลี่ย 4.08 เปอร์เซ็นต์ 
และสูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ย 4.08 เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจาก
พืช และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 และสูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ย 4.30, 4.79, 4.90 และ 4.57 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ และมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ 

5. อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) พบว่าปุ๋ยเคมีชนิดเหลว และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิด
เหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 และสูตร 8-4-4 มคี่าเฉลี่ยระหว่าง 
0.02 – 5.00 

 6. ค่าการน าไฟฟ้า (EC) พบว่า ปุ๋ยเคมีชนิดเหลว และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 และสูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 8.81 – 107.83 

7. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของปุ๋ย พบว่าปุ๋ยเคมีชนิดเหลว และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 และสูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.81-5.35 



 

ตารางที่ 1 แสดงสมบัติทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์เคมีเหลว 

กรรมวิธี  pH EC OM C/N T-N Avai.-P2O5 Water-K2O 
  (dS/m) (%)  (%) (%) (%) 

1. ปุ๋ยเคมีชนิดเหลว  
    สูตร 4-4-4 
2. ปุ๋ยเคมีชนิดเหลว  
    สูตร 8-4-4   

4.81 
 

4.99 

107.83 
 

85.13 

0.18 d 
 

0.27 d 

0.02 
 

0.02 

4.96 d 
 

9.86 a 

5.37 a 
 

5.31 a 

4.08 c 
 

4.08 c 

3. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิด
เหลวจากพืช สูตร 4-4-4 

4.86 16.37 30.62 c 4.71 3.77 f 3.58 d 4.30 c 

4. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิด
เหลวจากพืช สูตร 8-4-4 

5.12 9.19 31.59 bc 5.00 7.82 c 4.10 b 4.76 ab 

5. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิด
เหลวจากสัตว์ สูตร 4-4-4 

5.16 8.81 36.68 a 2.34 4.26 e 4.11 b 4.90 a 

6. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิด
เหลวจากสัตว์ สูตร 8-4-4 

5.35 9.38 32.89 b 2.34 8.17 b 3.96 c 4.57 b 

เฉลี่ย  5.05 29.45 22.04 2.41 6.47 4.41 4.45 

F - test  - - * - * * * 

CV. (%)  - - 2.45 - 1.54 1.10 2.11 

1/ ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเดียวกันในแต่ละคอลัมน์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดย
วิธี DMRT 

สมบัติทางเคมี (ตารางที่ 2)  
1. ปริมาณอินทรียวัตถุพบว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช) 

สูตร 4-4-4 มีปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ยสูงสุด 31.60 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว 
(ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช) สูตร 8-4-4 ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่
ผลิตจากสัตว์) สูตร 4-4-4 ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากสัตว์) สูตร 8-4-4 
มีปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ยปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ย 28.71, 27.76 และ 27.52 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ส่วนปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 4-4-4 มีค่าเฉลี ่ย 0.40 เปอร์เซ ็นต์ และสูตร 8-4-4 มีค ่าเฉลี ่ย 0.45  
เปอร์เซ็นต์ และมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ 

2. ปริมาณไนโตรเจนทั งหมด พบว่าปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 4-4-4 มีค่าเฉลี่ย 4.03  เปอร์เซ็นต์ 
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 มีค่าเฉลี่ย 
4.45 และ 4.36 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ย 8.02  เปอร์เซ็นต์ 



 

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์) สูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ย 
8.38 และ 8.39 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ  
 3. ปริมาณฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ พบว่าปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 4 -4-4 และสูตร 8-4-4 มี
ค่าเฉลี่ย 4.38 และ 4.28 เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช 
และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 และสูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี ่ย 4.36, 4.12, 4.25 และ 4.38 เปอร์เซ ็นต์ 
ตามล าดับ และมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

4. ปริมาณโพแทชที่ละลายน  า พบว่าปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 4-4-4 มีค่าเฉลี่ย 4.00 เปอร์เซ็นต์ 
และสูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ย 4.00 เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจาก
พืช และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 และสูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ย 5.23, 5.06, 4.65 และ 4.60 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ และมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ 

5. อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) พบว่าปุ๋ยเคมีชนิดเหลว และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิด
เหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 และสูตร 8-4-4 มคี่าเฉลี่ยระหว่าง 
0.03 – 4.13 

6. ค่าการน าไฟฟ้า (EC) พบว่า ปุ๋ยเคมีชนิดเหลว และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 และสูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 13.00 – 96.20 
 7. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของปุ๋ย พบว่าปุ๋ยเคมีชนิดเหลว และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 และสูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.39 – 
4.72 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงสมบัติทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์เคมีเหลว 

กรรมวิธี  pH EC OM C/N T-N Avai.-P2O5 Water-K2O 
  (dS/m) (%)  (%) (%) (%) 

1. ปุ๋ยเคมีชนิดเหลว  
    สูตร 4-4-4 
2. ปุ๋ยเคมีชนิดเหลว  
    สูตร 8-4-4   

4.39 
 

4.61 

96.20 
 

88.13 

0.40 c 
 

0.45 c 

0.06 
 

0.03 

4.03 b 
 

8.02 a 

4.38 
 

4.28 

4.00 d 
 

4.00 d 

3. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิด
เหลวจากพืช สูตร 4-4-4 

4.57 15.58 31.60 a 4.13 4.45 b 4.36 5.23 a 

4. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิด
เหลวจากพืช สูตร 8-4-4 

4.72 13.00 28.71 ab 1.98 8.38 a 4.12 5.06 b 



 

5. ปุ๋ยอินทรียเ์คมีชนิด
เหลวจากสัตว์ สูตร 4-4-4 

4.45 19.79 27.76 b 3.69 4.36 b 4.25 4.65 c 

6. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิด
เหลวจากสัตว์ สูตร 8-4-4 

4.61 16.82 27.52 b 1.92 8.39 a 4.38 4.60 c 

เฉลี่ย  4.56 41.59 19.40 1.97 6.27 4.29 4.59 

F - test  - - * - * ns * 

CV. (%)  - - 9.63 - 4.85 5.40 1.68 

1/ ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรเดียวกันในแต่ละคอลัมน์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดย
วิธี DMRT 

สมบัติทางเคมี (ตารางที่ 3)  
1. ปริมาณอินทรียวัตถุ พบว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช) 

สูตร 4-4-4 มีปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ยสูงสุด 22.71 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว 
(ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช) สูตร 8-4-4 ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่
ผลิตจากสัตว์) สูตร 4-4-4 ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากสัตว์) สูตร 8-4-4 
มีปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ยปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ย 19.38, 19.13 และ 17.11 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ส่วนปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 4-4-4 มีค่าเฉลี ่ย 0.31 เปอร์เซ ็นต์ และสูตร 8-4-4 มีค ่าเฉลี ่ย 0.36  
เปอร์เซ็นต์ และมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ 

2. ปริมาณไนโตรเจนทั งหมด พบว่าปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 4-4-4 มีค่าเฉลี่ย 4.05  เปอร์เซ็นต์ 
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 มีค่าเฉลี่ย 
4.87 และ 4.41 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ย 8.19  เปอร์เซ็นต์ 
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์) สูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ย 
8.50 และ 8.91 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ  
 3. ปริมาณฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ พบว่าปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 4-4-4 และสูตร 8-4-4 มี
ค่าเฉลี่ย 4.22 และ 4.06 เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช 
และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 และสูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี ่ย 4.13, 4.03, 4.03 และ 4.39 เปอร์เซ ็นต์ 
ตามล าดับ และมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

4. ปริมาณโพแทชที่ละลายน  า พบว่าปุ๋ยเคมีชนิดเหลว สูตร 4-4-4 มีค่าเฉลี่ย 4.01 เปอร์เซ็นต์ 
และสูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ย 4.00 เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจาก
พืช และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 และสูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ย 4.47, 4.09, 4.08 และ 4.18 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ และมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 



 

5. อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) พบว่าปุ๋ยเคมีชนิดเหลว และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิด
เหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 และสูตร 8-4-4 มคี่าเฉลี่ยระหว่าง 
0.02 – 2.72 

6. ค่าการน าไฟฟ้า (EC) พบว่า ปุ๋ยเคมีชนิดเหลว และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 และสูตร 8-4-4 มคี่าเฉลี่ยระหว่าง 11.95 – 98.23 

7. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของปุ๋ย พบว่าปุ๋ยเคมีชนิดเหลว และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว (ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดเหลวที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์) สูตร 4-4-4 และสูตร 8-4-4 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.56 – 
6.43 

ตารางที่ 3 แสดงสมบัติทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์เคมีเหลว 

กรรมวิธี  pH EC OM C/N T-N Avai.-P2O5 Water-K2O 
  (dS/m) (%)  (%) (%) (%) 

1. ปุ๋ยเคมีชนิดเหลว  
    สูตร 4-4-4 
2. ปุ๋ยเคมีชนิดเหลว  
    สูตร 8-4-4   

6.43 
 

5.68 

98.23 
 

87.33 

0.31 d 
 

0.36 d 

0.04 
 

0.02 

4.05 f 
 

8.19 c 

4.22 a 
 

4.06 a 

4.01 a 
 

4.00 a 

3. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิด
เหลวจากพืช สูตร 4-4-4 

5.19 11.95 22.71 a 2.72 4.87 d 4.13 a 4.47 a 

4. ปุ๋ยอนิทรีย์เคมีชนิด
เหลวจากพืช สูตร 8-4-4 

4.70 12.34 19.38 b 1.32 8.50 b 4.03 a 4.09 a 

5. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิด
เหลวจากสัตว์ สูตร 4-4-4 

4.25 13.49 19.13 b 2.52 4.41 e 4.03 a 4.08 a 

6. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิด
เหลวจากสัตว์ สูตร 8-4-4 

3.56 12.87 17.11 c 1.12 8.91 a 4.39 a 4.18 a 

เฉลี่ย  4.97 39.44 13.17 1.29 6.49 4.14 4.13 

F - test  - - * - * ns ns 

CV. (%)  - - 2.31 - 2.50 5.27 10.04 

1/ ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรเดียวกันในแต่ละคอลัมน์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดย
วิธี DMRT 

 
9. สรุปผลการทดลอง 



 

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว สูตร 4-4-4 และ 8-4-4 วัตถุดิบที่ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิด
เหลว คือปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว กับแม่ปุ๋ยเกร็ด ยูเรีย (46-0-0) โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (12-60-0) และ
โพแทสเซียมซ้ลเฟต (0-0-50) เข้ากันได้โดยไม่มีการตกตะกอนของแม่ปุ๋ยเมื่อท าการผสม ในขณะที่ของผล
วิเคราะห์ทางเคมีของปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว ที่ผลิตจากพืช และจากสัตว์ มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน
ทั งหมด ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ และโพแทสที่ละลายน  าได้ ตรงตามสูตร 4 -4-4 และ 8-4-4 ที่เรา
ก าหนด จากการทดลองมีปริมาณอินทรียวัตถุที่มีความแตกต่างกันในแต่ละครั งทั งนี เพราะอาจเกิดจาก
การใช้วัสดุหรือวัตถุดิบที่มีสมบัตแิตกต่างกัน ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว  

 10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์  
1. สามารถใช้เป็นข้อมูลแนะน าให้กับเกษตรกร  
2. เป็นข้อมูลเชิงวิชาการเพ่ือสนับสนุนเกี่ยวกับ พระราชบ ญญัติปุ๋ยฯ 
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