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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เกษตรอนิทรีย์   ฟืน้ผืนดิน ฟืน้ชีวิต เพิม่คุณภาพ เพิม่ผลผลิต
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คือ วัสดุที ่มีธาตุอาหารพืชเป็น
องค์ประกอบหรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้
เกิดธาตุอาหารพืช เม่ือใส่ลงไปในดิน
แล้วจะปลดปล่อยหรือสังเคราะห์

ธาตอุาหารทีจ่ำเปน็ใหแ้ก่พืช ดินทีมี่ความอดุม
สมบูรณ์สูงจึงต้องการธาตุอาหารพืชเพิ ่ม
เติมจากปุ๋ยน้อยกว่าดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ปุ๋ยอินทรีย์มีปริมาณธาตุอาหารพืชน้อยเม่ือเปรียบ
เทียบกับปุ๋ยเคมี  และธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ
สารประกอบอนิทรย์ี เช่น ไนโตรเจนอยูใ่นสารประกอบ
จำพวกโปรตีน เม่ือใส่ลงไปในดินพืชจะไม่สามารถดูดไปใช้
ประโยชน์ได้ทันที ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายของ

จุลินทรีย์ในดิน แล้วปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นออก
มาในรูปสารประกอบอนินทรีย์ เช่นเดียวกันกับปุ๋ยเคมี
จากนัน้พชืจึงดูดไปใช้ประโยชนไ์ด้

3. ปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยท่ีประกอบด้วยจุลินทรีย์ท่ียัง
มีชีวิตอยู ่และมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถสังเคราะห์
สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เอง หรือสามารถเปลี่ยน
ธาตุอาหารพืชท่ีอยู่ในรูปท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช ให้มาอยู่
ในรูปท่ีพืชสามารถดูดไปใช้ประโยชนไ์ด้

ปุ๋ยชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่ม
จุลินทรีย์ท่ีสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตอุาหารพืช
ไนโตรเจนได้เอง ได้แก่ ไรโซเบียมท่ีอยู่ในปมรากพืชตระกูล
ถ่ัว แฟรงเคียท่ีอยู่ในปมของรากสนทะเล สาหร่ายสีเขียว
แกมน้ำเงินท่ีอยู่ในโพรงใบของแหนแดงและยงัมีจุลินทรีย์
ที่อาศัยอยู่ในดินอย่างอิสระอีกมากที่มีความสามารถ
ในการตรงึไนโตรเจนจากอากาศใหแ้ก่พืชได้เช่นกนั และ
อีกประเภทหน่ึง คือ กลุ่มจุลินทรีย์ท่ีช่วยทำให้ธาตุอาการ
พืชในดินละลายออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชมากข้ึน เช่น
ไมคอร์ไรซาที่ช่วยให้ฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงอยู่ในดินละลาย
ออกมาอยูใ่นรูปท่ีพืชดูดไปใช้ประโยชนไ์ด้

4. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที ่ผ่าน
กระบวนการผลิตที่ใช้อุณหภูมิสูงถึงระดับที่สามารถฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ทั้งที่เป็นโรคพืช โรคสัตว์ และโรคมนุษย์
รวมทั้งจุลินทรีย์ทั่วๆไปด้วย จากนั้นจึงนำจุลินทรีย์ที่มี
คุณสมบัติเป็นปุ๋ยชีวภาพที่เลี้ยงไว้ในสภาพปลอดเชื้อมา
ผสมกนักบัปุย๋อนิทรยีดั์งกลา่ว และทำการหมกัต่อไปจน
กระทั ่งจุลินทรียืที ่ใส่ลงไปในปุ ๋ยหมักมีปริมาณคงที ่
จุลินทรีย์เหล่านี้นอกจากจะช่วยตรึงไนโตรเจนให้แก่พืช
แล้ว ยังช่วยผลิตสารฮอร์โมนพืชเพื่อกระตุ้นการเจริญ
เติบโตของรากพืช และจุลินทรีย์บางชนิดยังสามารถ
ควบคุมโรคพืชในดินและกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ได้อีกด้วย
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1. ปุ๋ยเคมี คือ สารประกอบอนินทรีย์ที่ให้ธาตุ

อาหารพชื เปน็สารประกอบทีผ่่านกระบวนการผลติทาง
เคมี เมื่อใส่ลงไปในดินที่มีความชื้นที่เหมาะสมจะละลาย
ให้พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว

2. ปุ๋ยอินทรย์ี  คือ สารประกอบทีไ่ด้จากส่ิงมีชีวิต
ได้แก่ พืช สตัว์ จุลนิทรยี ์ฯลฯ ผ่านกระบวนการผลติทาง
ธรรมชาติ ปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่ใช้ในการปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพของดิน ทำให้ร่วนซุย ระบายน้ำ และถ่ายเท
อากาศได้ดี รากพืชชอนไชไปหาธาตอุาการได้ง่าย

ปุย๋อินทรย์ีมี 3 ประเภท คือ ปุย๋หมัก ปุย๋คอก
และปุ๋ยพืชสด
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2. การเปรยีบเทยีบราคาปุย๋ 15-15-15
และปุย๋ 16-20-0
(1) ปุย๋ 15-1515 ราคาตนัละ  12,000  บาท
(2) ปุย๋ 16-20-0  ราคาตนัละ  11,000  บาท

วิธคีำนวณ
(1) ปุ๋ย 15-15-15 หมายความว่า
ปุย๋ 1,000 กก. มีธาตอุาหารพชื  450  กก.

ราคา  =  12,000  บาท
เพราะฉะนัน้ธาตอุาหาร 1  กก.

ราคา  =  12,000  =  26.60  บาท
             450

(2) ปุ๋ย 16-20-0  หมายความว่า
ปุย๋ 1,000  กก. มีธาตอุาหารพชื  360  กก.

ราคา  =  11,00  บาท
เพราะฉะนัน้ธาตอุาหาพชื 1  กก.

ราคา  =  11,000  =  30.50  บาท
             360

ดังนัน้ ปุย๋ 16-20-0 จึงมีราคาแพงกวา่ปุย๋ 15-
15-15

3.  การคำนวณราคาธาตอุาหารพชืในปุย๋อินทรีย์
ปุย๋อนิทรยี ์(2-1-1) ราคาตนัละ  3,000  บาท

วิธคีำนวณ
ปุย๋อนิทรยี ์1,000  กก. มีธาตอุาหารพชื  40  กก.

ราคา  =  3,000  บาท
เพราะฉะนัน้ธาตอุาหาพชื 1  กก.

ราคา  =  3,000  =  75  บาท
             40

ดังนัน้ เม่ือเปรยีบเทยีบราคาตอ่หนว่ยธาตอุาหาร
พืชปุย๋อนิทรยีจ์ะมรีาคาแพงกว่าปุย๋เคม ีสว่นธาตอุาหาร
ท้ังหมด 40 กก. ในปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตัน พืชไม่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ท้ังหมดได้ทันที ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลาย
ของจุลินทรีย์เปล่ียนจากรูปอินทรีย์สารเสียก่อนพืชจึงดูด
ไปใชไ้ด้ ซึง่อตัรายอ่ยสลายนีช้้ามาก ปุย๋อนิทรยีจึ์งปลด
ปล่อยธาตุอาหารพืชออกมาในปีแรกเพียงร้อยละ 12-20

1. การเปรยีบเทยีบราคาปุย๋ 46-0-0
และปุย๋ 21-0-0
(1) ปุย๋ 46-0-0  ราคาตนัละ  13,400  บาท
(2) ปุย๋ 21-0-0  ราคาตนัละ   8,000  บาท

วิธคีำนวณ
(1) ปุ๋ย 46-0-0 หมายความว่า
ปุย๋ 1,000 กก. มีไนโตรเจน 460  กก.

ราคา  =  13,400  บาท
เพราะฉะนัน้ไนโตรเจน 1  กก.

ราคา  =  13,400  =  29.10  บาท
             460

(2) ปุ๋ย 21-0-0 หมายความว่า
ปุย๋ 1,000 กก. มีไนโตรเจน 210  กก.

ราคา  =  8,800  บาท
เพราะฉะนัน้ไนโตรเจน 1  กก.

ราคา  =  8,000  =  38.10  บาท
            210

ดังน้ัน ปุ๋ย 21-0-0 จึงมีราคาแพงกว่าปุ๋ย 46-0-0
ข้อมูลจาก : คูมื่อสำหรบัเกษตรกรยคุใหมธ่รรมชาตขิองดนิและปุย๋

ศ.ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทร์  ดร. ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์
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เกษตรกรโดยทั่วไปมักตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ย

โดยมักพิจารณาจากราคาตอ่กระสอบเปน็หลกั กระสอบ
เทา่ๆกัน กระสอบใดถกูกว่าก็มักเลอืกซือ้ ปุย๋กระสอบนัน้
วิธีการนี้เป็นเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง การเลือกซื้อปุ๋ยที่มี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่าจะต้องได้ธาตุอาหารพืชคุ้มค่า
กับเงินท่ีจ่ายซ้ือปุ๋ย ให้ใช้วิธีการคำนวณเปรียบเทียบราคา
ของปุ๋ยต่อน้ำหนักธาตุอาหารพืช 1 หน่วย (กก.)  ตัวอย่าง
เช่น
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