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1. ปุ๋ยเคมี คือ สารประกอบอนินทรีย์ที่ให้ธาตุ
อาหารพืช เป็นสารประกอบทีผ่ า่ นกระบวนการผลิตทาง
เคมี เมื่อใส่ลงไปในดินที่มีความชื้นที่เหมาะสมจะละลาย
ให้พชื ดูดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
2. ปุย๋ อินทรีย์ คือ สารประกอบทีไ่ ด้จากสิง่ มีชวี ติ
ได้แก่ พืช สัตว์ จุลนิ ทรีย์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการผลิตทาง
ธรรมชาติ ปุย๋ อินทรียส์ ว่ นใหญ่ใช้ในการปรับปรุงสมบัตทิ าง
กายภาพของดิน ทำให้ร่วนซุย ระบายน้ำ และถ่ายเท
อากาศได้ดี รากพืชชอนไชไปหาธาตุอาการได้งา่ ย
ปุย๋ อินทรียม์ ี 3 ประเภท คือ ปุย๋ หมัก ปุย๋ คอก
และปุ๋ยพืชสด
ปุย๋ อินทรียม์ ปี ริมาณธาตุอาหารพืชน้อยเมือ่ เปรียบ
เทียบกับปุย๋ เคมี และธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปของ
สารประกอบอินทรีย์ เช่น ไนโตรเจนอยูใ่ นสารประกอบ
จำพวกโปรตีน เมือ่ ใส่ลงไปในดินพืชจะไม่สามารถดูดไปใช้
ประโยชน์ได้ทันที ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายของ

เกษตรอินทรีย์ ฟืน้ ผืนดิน ฟืน้ ชีวติ เพิม่ คุณภาพ เพิม่ ผลผลิต
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คื อ วั ส ดุ ท ี ่ ม ี ธ าตุ อ าหารพื ช เป็ น
องค์ประกอบหรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้
เกิดธาตุอาหารพืช เมือ่ ใส่ลงไปในดิน
แล้ ว จะปลดปล่ อ ยหรื อ สั ง เคราะห์
ธาตุอาหารทีจ่ ำเป็นให้แก่พชื ดินทีม่ คี วามอุดม
สมบู ร ณ์ ส ู ง จึ ง ต้ อ งการธาตุ อ าหารพื ช เพิ ่ ม
เติมจากปุย๋ น้อยกว่าดินทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ตำ่

จุลินทรีย์ในดิน แล้วปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นออก
มาในรูปสารประกอบอนินทรีย์ เช่นเดียวกันกับปุ๋ยเคมี
จากนัน้ พืชจึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้
3. ปุย๋ ชีวภาพ คือ ปุย๋ ทีป่ ระกอบด้วยจุลนิ ทรียท์ ย่ี งั
มีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถสังเคราะห์
สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เอง หรือสามารถเปลี่ยน
ธาตุอาหารพืชทีอ่ ยูใ่ นรูปทีไ่ ม่เป็นประโยชน์ตอ่ พืช ให้มาอยู่
ในรูปทีพ่ ชื สามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้
ปุ๋ยชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่ม
จุลนิ ทรียท์ ส่ี ามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืช
ไนโตรเจนได้เอง ได้แก่ ไรโซเบียมทีอ่ ยูใ่ นปมรากพืชตระกูล
ถัว่ แฟรงเคียทีอ่ ยูใ่ นปมของรากสนทะเล สาหร่ายสีเขียว
แกมน้ำเงินทีอ่ ยูใ่ นโพรงใบของแหนแดงและยังมีจลุ นิ ทรีย์
ที่อาศัยอยู่ในดินอย่างอิสระอีกมากที่มีความสามารถ
ในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้แก่พชื ได้เช่นกัน และ
อีกประเภทหนึง่ คือ กลุม่ จุลนิ ทรียท์ ช่ี ว่ ยทำให้ธาตุอาการ
พืชในดินละลายออกมาเป็นประโยชน์ตอ่ พืชมากขึน้ เช่น
ไมคอร์ไรซาที่ช่วยให้ฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงอยู่ในดินละลาย
ออกมาอยูใ่ นรูปทีพ่ ชื ดูดไปใช้ประโยชน์ได้
4. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่าน
กระบวนการผลิตที่ใช้อุณหภูมิสูงถึงระดับที่สามารถฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ทั้งที่เป็นโรคพืช โรคสัตว์ และโรคมนุษย์
รวมทั้งจุลินทรีย์ทั่วๆไปด้วย จากนั้นจึงนำจุลินทรีย์ที่มี
คุณสมบัติเป็นปุ๋ยชีวภาพที่เลี้ยงไว้ในสภาพปลอดเชื้อมา
ผสมกันกับปุย๋ อินทรียด์ งั กล่าว และทำการหมักต่อไปจน
กระทั ่ ง จุ ล ิ น ทรี ย ื ท ี ่ ใ ส่ ล งไปในปุ ๋ ย หมั ก มี ป ริ ม าณคงที ่
จุลินทรีย์เหล่านี้นอกจากจะช่วยตรึงไนโตรเจนให้แก่พืช
แล้ว ยังช่วยผลิตสารฮอร์โมนพืชเพื่อกระตุ้นการเจริญ
เติบโตของรากพืช และจุลินทรีย์บางชนิดยังสามารถ
ควบคุมโรคพืชในดินและกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ได้อกี ด้วย
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เกษตรกรโดยทั่วไปมักตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ย
โดยมักพิจารณาจากราคาต่อกระสอบเป็นหลัก กระสอบ
เท่าๆกัน กระสอบใดถูกกว่าก็มกั เลือกซือ้ ปุย๋ กระสอบนัน้
วิธีการนี้เป็นเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง การเลือกซื้อปุ๋ยที่มี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่าจะต้องได้ธาตุอาหารพืชคุ้มค่า
กับเงินทีจ่ า่ ยซือ้ ปุย๋ ให้ใช้วธิ กี ารคำนวณเปรียบเทียบราคา
ของปุย๋ ต่อน้ำหนักธาตุอาหารพืช 1 หน่วย (กก.) ตัวอย่าง
เช่น
1. การเปรียบเทียบราคาปุย๋ 46-0-0
และปุย๋ 21-0-0
(1) ปุย๋ 46-0-0 ราคาตันละ 13,400 บาท
(2) ปุย๋ 21-0-0 ราคาตันละ 8,000 บาท
วิธคี ำนวณ
(1) ปุย๋ 46-0-0 หมายความว่า
ปุย๋ 1,000 กก. มีไนโตรเจน 460 กก.
ราคา = 13,400 บาท
เพราะฉะนัน้ ไนโตรเจน 1 กก.
ราคา = 13,400 = 29.10 บาท
460
(2) ปุย๋ 21-0-0 หมายความว่า
ปุย๋ 1,000 กก. มีไนโตรเจน 210 กก.
ราคา = 8,800 บาท
เพราะฉะนัน้ ไนโตรเจน 1 กก.
ราคา = 8,000 = 38.10 บาท
210
ดังนัน้ ปุย๋ 21-0-0 จึงมีราคาแพงกว่าปุย๋ 46-0-0

2. การเปรียบเทียบราคาปุย๋ 15-15-15
และปุย๋ 16-20-0
(1) ปุย๋ 15-1515 ราคาตันละ 12,000 บาท
(2) ปุย๋ 16-20-0 ราคาตันละ 11,000 บาท
วิธคี ำนวณ
(1) ปุย๋ 15-15-15 หมายความว่า
ปุย๋ 1,000 กก. มีธาตุอาหารพืช 450 กก.
ราคา = 12,000 บาท
เพราะฉะนัน้ ธาตุอาหาร 1 กก.
ราคา = 12,000 = 26.60 บาท
450
(2) ปุย๋ 16-20-0 หมายความว่า
ปุย๋ 1,000 กก. มีธาตุอาหารพืช 360 กก.
ราคา = 11,00 บาท
เพราะฉะนัน้ ธาตุอาหาพืช 1 กก.
ราคา = 11,000 = 30.50 บาท
360
ดังนัน้ ปุย๋ 16-20-0 จึงมีราคาแพงกว่าปุย๋ 1515-15
3. การคำนวณราคาธาตุอาหารพืชในปุย๋ อินทรีย์
ปุย๋ อินทรีย์ (2-1-1) ราคาตันละ 3,000 บาท
วิธคี ำนวณ
ปุย๋ อินทรีย์ 1,000 กก. มีธาตุอาหารพืช 40 กก.
ราคา = 3,000 บาท
เพราะฉะนัน้ ธาตุอาหาพืช 1 กก.
ราคา = 3,000 = 75 บาท
40
ดังนัน้ เมือ่ เปรียบเทียบราคาต่อหน่วยธาตุอาหาร
พืชปุย๋ อินทรียจ์ ะมีราคาแพงกว่าปุย๋ เคมี ส่วนธาตุอาหาร
ทัง้ หมด 40 กก. ในปุย๋ อินทรีย์ 1 ตัน พืชไม่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ทง้ั หมดได้ทนั ที ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลาย
ของจุลนิ ทรียเ์ ปลีย่ นจากรูปอินทรียส์ ารเสียก่อนพืชจึงดูด
ไปใช้ได้ ซึง่ อัตราย่อยสลายนีช้ า้ มาก ปุย๋ อินทรียจ์ งึ ปลด
ปล่อยธาตุอาหารพืชออกมาในปีแรกเพียงร้อยละ 12-20

