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การใช้้

ปุ๋๋�ยเคมีี กัับสิ่่�งแวดล้้อม
			
ในยุุคปััจจุุบัันที่่�มีีการรณรงค์์มากเกี่่�ยวกัับการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม มัักจะมีีคำำถามเสมอว่่าอะไร
บ้้างที่่ก
� ระทบกัับสิ่่�งแวดล้้อม สำำหรัับในแวดวงเกษตรกรรมเองก็็เช่่นกันหั
ั วั ข้้อของการใช้้ปุ๋๋ย� เคมีีและผลก
ระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นอีีกหััวข้้อหนึ่่ง� ที่่มีี
� การวิิเคราะห์์วิจิ ารณ์์กัน
ั อย่่างกว้้างขวาง มีีความเชื่่�อที่่ว่� า่ การ
ใช้้ปุ๋๋ย� เคมีีจะเป็็นการทำำลายและเป็็นพิษ
ิ ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่ง� เป็็นการด่่วนสรุุปเกิินไปเราควรมาทำำความเข้้าใจ
และรู้้�จัักปุ๋๋�ยเคมีีรวมถึึงความต้้องการของพืืชต่่อปุ๋๋�ยเคมีีวิิธีีการใช้้ปุ๋๋ย� เคมีีที่่ใ� ห้้ผลลััพธ์เ์ ป็็นบวกเราจึึงจะรัับ
รู้้�ว่่า สิ่่�งแวดล้้อมจะถููกกระทบในทางลบต่่อเมื่่�อมีีความไม่่พอดีีเกิิดขึ้้�น มากไปหรืือน้้อยไป ผิิดที่่�หรืือผิิด
เวลา ดัังนั้้�นหากเรามีีความเข้้าใจและสามารถใช้้ปุ๋๋�ยเคมีีได้้อย่่างถููกต้้อง เราก็็จะสามารถใช้้ปุ๋๋�ยเคมีีควบคู่่�
ไปกัับการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม และลดผลกระทบทางลบที่่�เกิิดขึ้้�นกัับสิ่่�งแวดล้้อมได้้

ปุ๋๋�ยคืืออะไร? นิิยามตามพระราชบััญญััติิปุ๋๋�ย ฉบัับ
ที่่� ๒ ปีี พ.ศ. ๒๕๕๐ “ปุ๋๋�ย” หมายความว่่า สารอิินทรีีย์์อิิน
ทรีีย-สัังเคราะห์์ อนิินทรีีย์์ หรืือจุุลินิ ทรีีย์์ไม่่ว่่าจะเกิิดขึ้้น� โดย
ธรรมชาติิหรืือทํําขึ้้�นก็็ตาม สำำ�หรัับใช้้เป็็นธาตุุอาหารพืืชได้้
ไม่่ว่่าโดยวิิธีีใด  หรืือทํําให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงทางเคมีี 
กายภาพ หรืือชีีวภาพในดิินเพื่่�อบํํารุุงความเติิบโตแก่่พืืช
เคมีีคืืออะไร? พจนานุุกรมได้้ให้้ความหมายของ
“เคมีี”ว่่าเป็็นวิิทยาศาสตร์์ที่่�ศึึกษาเกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบ
 คุุณสมบััติิและปฏิิกิิริิยาของสารอิินทรีีย์์ สารอนิินทรีีย์์และ
สารอื่่�นๆอย่่างเป็็นระบบ
ดัังนั้้�นเมื่่อ� “เคมีี” คืือศาสตร์์หนึ่่�งเหตุุใดเราจึึงหวาด
กลััวกัับคำำ�ว่่า“เคมีี”เหตุุใดเราจึึงมองว่่าสิ่่ง� ใดก็็ตามที่่มีีคำ
� ำ�ว่่า“
เคมีี”อยู่่ใ� นนั้้�นเป็็นสิ่่ง� ที่่อั� นั ตราย ทั้้�งที่่สิ่่� ง� ของเครื่่อ� งใช้้รอบตััว
เรา เช่่น เครื่่�องสำำ�อาง ยาสีีฟััน ยารัักษาโรค วิิตามิินอาหาร
เสริิม ล้้วนมาจากกระบวนการทางเคมีีทั้้�งสิ้้�น
		 ดัังนั้้�นปุ๋๋�ยเคมีี จึึงไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�อัันตรายแต่่อย่่างใด    

        ตามนิิยามพระราชบััญญััติิปุ๋๋�ย ฉบัับที่่� ๒ ปีี พ.ศ. ๒๕๕๐
“ปุ๋๋�ยเคมีี” หมายความว่่า ปุ๋๋�ยที่�ไ่ ด้้จากสารอนิินทรีีย์์หรืือ
อิินทรีียสัังเคราะห์์
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หากพิิจารณาจากนิิยามข้้างต้้น จะเห็็นว่่า ไม่่ว่่าปุ๋๋�ย
ประเภทใด ก็็คืือ ธาตุุอาหารพืืช ซึ่่�งมีีความจำำ�เป็็นต่่อการเจริิญ
เติิบโตของพืืช หากเปรีียบเทีียบพืืชกัับมนุุษย์์ ธาตุุอาหารพืืชก็็
เปรีียบดั่่�งอาหารของมนุุษย์์ หากมนุุษย์์เราต้้องการมีีร่่างกาย
ที่่�แข็็งแรง มีีพลัังงานเพีียงพอต่่อการใช้้งานในแต่่ละวััน เรา
ก็็ต้้องรัับประทานอาหารให้้ครบหมู่่� คััดสรรอาหารที่่�ดีีและ
สมบููรณ์์เพื่่�อมาบำำ�รุุงร่่างกาย  เราต้้องทานข้้าวทานแป้้งซึ่่�งให้้
คาร์์โบไฮเดรตเพื่่�อเสริิมสร้้างพลัังงาน เราต้้องทานเนื้้�อสััตว์์
หรืือถั่่�วซึ่่�งให้้โปรตีีนเพื่่�อเสริิมสร้้างกล้้ามเนื้้�อ เราต้้องทานผััก
และผลไม้้เพื่่�อให้้ได้้รัับวิิตามิินที่่�เพีียงพอและมีีระบบขัับถ่่ายที่่�
ดีี  และสิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด คืือเราต้้องดื่่�มน้ำำ��ซึ่่�งเป็็นส่่วนประกอบ
หลัักของร่่างกาย

        

ดัังนั้้�นไม่่ว่่าจะเป็็นข้้าว เนื้้�อสััตว์์ ผัก 
ั หรืือผลไม้้ ที่ใ่� ห้้
สารอาหารสำำ�หรัับมนุุษย์์ ปุ๋๋ยก็
� คืื็ อสิ่่ง� ที่่ใ� ห้้ธาตุุอาหารที่่จำ� ำ�เป็็น
แก่่พืืชเช่่นกััน ปุ๋๋�ยแต่่ละชนิิดที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่�แตกต่่างกัันเพื่่�อ
มอบธาตุุอาหารที่่แ� ตกต่่างกััน ธาตุุไนโตรเจนเพื่่อ� บำำ�รุงุ ใบและ
ต้้น ธาตุุฟอสฟอรััสเพื่่�อบำำ�รุุงรากและดอก ธาตุุโปแตสเซีียม
เพื่่�อบำำ�รุุงดอกและผล

มนุุษย์์ต้้องรัับประทานอาหารให้้ครบหมู่่�ฉัันใด พืืช
ก็็ต้้องการธาตุุอาหารที่่�ครบหมู่่�ฉัันนั้้�น
เมื่่�อเราเรีียนรู้้�ว่่า พืืชแต่่ละชนิิดมีีความต้้องการธาตุุ
อาหารที่่แ� ตกต่่างกััน ในช่่วงเวลาที่่แ� ตกต่่างกััน จึึงมีีการพััฒนา
ธาตุุอาหารของพืืชขึ้้�นให้้เป็็นปุ๋๋�ย  โดยเฉพาะปุ๋๋�ยเคมีี ที่่�มีีธาตุุ
อาหารที่่ชั� ดั เจนและสามารถถููกนำำ�ไปให้้พืืชได้้ใช้้งานอย่่างตรง
จุุดและเต็็มประสิิทธิิภาพ เมื่่�อใช้้อย่่างถููกต้้อง
ในเมื่่�อปุ๋๋�ยเคมีีเป็็นธาตุุอาหารที่่�จำำ�เป็็นต่่อการเจริิญ
เติิบโตของพืืช เหตุุใดจึึงมีีคำำ�กล่่าวที่่ว่่� าปุ๋๋�ยเคมีีเป็็นอัันตรายต่่อ
ดิินและสิ่่�งแวดล้้อม คำำ�ตอบคืือ สิ่่�งใดๆ ก็็ตามที่่�ใช้้มากเกิินไป
ย่่อมไม่่เป็็นผลดีีสาระสำำ�คัญ
ั ของการให้้ปุ๋๋ย� แก่่พืืชจึึงอยู่่ที่� ก่� ารใช้้
ให้้เหมาะสม เหมาะสมตามเวลา ปริิมาณ และชนิิดของพืืช
หากกลัับไปเปรีียบเทีียบกัับมนุุษย์์ การทานสิ่่ง� ใดสิ่่�งหนึ่่�งที่่ม� าก
เกิินไป ก็็ย่่อมก่่อให้้เกิิดโทษต่่อร่่างกาย มากกว่่าที่่จ� ะก่่อให้้เกิิด
ประโยชน์์ เช่่นการเป็็นความดัันโลหิิตสููง เบาหวาน หรืืออื่่�นๆ
ถ้้าหากว่่าเราทานตอนดึึกๆ ก็็มักั จะทำำ�ให้้เราเจ็็บป่่วย มากกว่่า
สบายท้้อง เช่่นเดีียวกัันกัับการให้้ปุ๋๋�ยแก่่พืืช ถ้้าหากเราใช้้ปุ๋๋�ย
เคมีีธาตุุใดธาตุุหนึ่่�งมากเกิินไป หรืือให้้ผิิดเวลา นอกจากจะ
ส่่งผลลบต่่อพืืชเองแล้้ว ยัังคงเป็็นสารตกค้้างที่่�ก่่อให้้เกิิดผล
ลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยยกตััวอย่่างเช่่น การให้้ปุ๋๋�ยไนโตรเจนที่่�
มากเกิินไปจะทำำ�ให้้พืืชเฝืือใบ และปุ๋๋�ยไนโตรเจนยัังเป็็นปุ๋๋�ยที่่�
สลายไปกัับน้ำำ��ได้้มากที่่สุ� ุดด้้วย

          หากเราสามารถใช้้ปุ๋๋�ยเคมีีซึ่่�งเป็็นธาตุุอาหารของพืืชได้้
อย่่างถููกต้้อง ธาตุุอาหารเหล่่านี้้�จะไม่่เป็็นโทษ แต่่จะเป็็น
ประโยชน์์ต่่อทั้้�งพืืชเอง และสิ่่�งแวดล้้อม การให้้ปุ๋๋�ยไม่่ได้้
บำำ�รุุ ง แค่่ตัั ว พืืชเอง หากก็็ เ ติิ ม ธาตุุ อ าหารลงไปในดิิ น ให้้
สมบููรณ์์เช่่นกััน เมื่่�อพืืชดููดซึึมอาหารจากดิินไปมากๆ เรา
ย่่อมต้้ อ งบำำ�รุุ ง ดิิ น นั้้� น  ด้้ ว ยการเติิ ม ธาตุุ อ าหารคืืนสู่่� ดิิ น
เช่่นกััน นอกเหนืือจากปุ๋๋� ย เคมีีแล้้ ว  สิ่่� ง ที่่� สำำ�คัั ญ ต่่อการ
รัั ก ษาโครงสร้้ า งของดิิ น ให้้ ค งสภาพที่่� ดีี คืื อการใส่่ปุ๋๋� ย
อิิ น ทรีีย์์  ซึ่่� ง มีีส่่วนอย่่างมากในการรัั ก ษาและปรัั บ สภาพ
ดิิ น  การใช้้ ปุ๋๋� ย เคมีี  ควบคู่่� ไ ปกัั บ ปุ๋๋� ยอิิ น ทรีีย์์  จึึ ง เป็็ น สิ่่� ง ที่่�
สมควรทำำ� ในการบำำ�รุุ ง ดิิ น  ซึ่่� ง เป็็ น ธาตุุ อ าหารให้้ กัั บ พืืช
        ในกรณีีนี้้� จึึงอยากกล่่าวถึึง เกษตรกรปาล์์มน้ำำ��มััน
ที่่�ดิิฉัันเคารพ คุุณพ่่อมาโนช ตั้้�งพิิรุุฬห์์ อายุุ ๘๒ ปีี และ
คุุณแม่่อุุไรวรรณอารยสนองกุุล  อายุุ ๗๘ ปีี จากร้้านตั้้�ง
กิิมแซ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี 
          คุุณพ่่อและคุุณแม่่เป็็นเกษตรกรที่่�ปลููกปาล์์มน้ำำ��มััน
และยางพารามาเป็็ น เวลายาวนาน ปัั จ จุุ บัั น คุุ ณ พ่่อและ
คุุณแม่่มีีพื้้�นที่่�ปลููกปาล์์มน้ำำ��มัันและยางพาราอยู่่� ๓๐๐ ไร่่ 
ตลอดระยะเวลาที่่� ผ่่ านมาคุุ ณ พ่่อมาโนชใช้้ ปุ๋๋� ย เคมีีในการ
ดููแลบำำ�รุุงรัักษาเพื่่�อให้้ได้้ผลผลิิตที่่�ดีี  และสร้้างความแข็็ง
แรงให้้ กัั บ พืืชอย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ผ ลผลิิ ต ที่่� ดีีต่่ อไป
ในระยะยาว ปััจจุุบััน ปาล์์มของคุุณพ่่อมีีอายุุกว่่า ๒๐ ปีี
ยัั ง คงสามารถให้้ ผ ลผลิิ ต อยู่่� ที่่� ๑๐๕ กิิ โ ลกรัั ม ต่่อทะลาย
และเฉลี่่�ย  ๗ ถึึง ๙ ตัันต่่อไร่่ ซึ่่�งถืือเป็็นผลผลิิตที่่�สููงกว่่าค่่า
มาตรฐานโดยทั่่�วไป
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                    คุุณพ่่อกล่่าวว่่า ปุ๋๋�ยเคมีีก็็เหมืือนอาหาร
ของพืืช ยิ่่�งพืืชให้้ผลผลิิตเรามาเท่่าไร เราก็็ยิ่่�ง
จะต้้องเพิ่่�มอาหารกลัับคืืนให้้พืืช เพื่่�อให้้พืืชมีี
ความสมบููรณ์์อย่่างเพีียงพอ โดยเฉพาะปาล์์ม
น้ำำ��มััน หากขาดธาตุุอาหารเมื่่�อใด ต้้นและใบ
จะไม่่แข็็งแรง การติิดดอกออกผลก็็ไม่่ดีี ส่่ง
ผลให้้ผลผลิิตไม่่ดีีตามไปด้้วย แต่่เมื่่อ� ได้้รับั ปุ๋๋�ย
ผลผลิิตก็็งอกเงยตามกััน ด้้วยประสบการณ์์
กว่่า ๓๐ ปีีที่่�ผ่่านมา คุุณพ่่อยัังยืืนยัันว่่า “
ปุ๋๋�ยเคมีียัังคงเป็็นเรื่่�องจำำ�เป็็นของเกษตรกร”
เพราะปุ๋๋�ยเคมีี คืืออาหารหลัักของพืืชซึ่่�งจะ
ทำำ�ให้้พืืชของเกษตรกร ได้้รัับธาตุุอาหารที่่�
เพีียงพอต่่อการเจริิญเติิบโต
                 สำำ�หรัับผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม คุุณ
พ่่อมองว่่าไม่่มีีผลกระทบทางลบสำำ�หรัับสิ่่�ง
แวดล้้ อม เนื่่� อ งจากว่่าคุุ ณ พ่่อใช้้ ปุ๋๋� ย เคมีีใน
ปริิมาณที่่พ� อดีีต่่อความต้้องการของพืืชการใช้้
ปุ๋๋�ยที่ม่� ากไป นอกจากสููญเสีียปุ๋๋�ยไปโดยใช่่เหตุุ
แล้้ว ยัังเป็็นการเพิ่่�มต้้นทุุนโดยเปล่่าประโยชน์์
อีีกด้้วย  นอกจากนั้้�น คุุณพ่่อยัังบำำ�รุุงดิินอยู่่�
เสมอจากใบของปาล์์มและยางพารา และการ
ดููแลใส่่ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์เพิ่่�มเติิมเช่่นกััน

              ดิิฉัันเขีียนบทความนี้้�ขึ้้�น มิิได้้ในฐานะของนัักวิิชาการ หากแต่่ในฐานะของคนที่่�อยู่่�ในวงการเกษตรกรรม และวงการปุ๋๋�ย
มาเป็็นเวลาหลายสิิบปีี มีีโอกาสเดิินทางไปหลายๆ ประเทศเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับผู้้�ผลิิต และมีีโอกาสได้้พููดคุุย
แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์กัับเกษตรกรทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ จึึงอยากจะมานำำ�เสนอในอีีกแง่่มุุมหนึ่่�ง เพื่่�อที่่�
จะสื่่�อให้้เห็็นว่่า ปุ๋๋�ยเคมีีนั้้�น ไม่่ได้้สร้้างผลลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ปุ๋๋�ยเคมีีคืือธาตุุอาหารของพืืช คืือสิ่่�งที่่�มีีประโยชน์์ที่่�จะทำำ�ให้้พืืช
เจริิญเติิบโตแข็็งแรง เมื่่�อใช้้ปุ๋๋�ยเคมีีให้้ถููกวิิธีี ถูกู เวลา ถููกปริิมาณปุ๋๋�ยเคมีีย่่อมสร้้างผลผลิิตที่่�ดีีให้้กัับเกษตรกร พร้้อมกัับรัักษา
สมดุุลของสิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�กัันไป
สุุดท้้ายนี้้� ขอขอบคุุณภาควิิชาปฐพีีวิิทยา คณะเกษตรกำำแพงแสน มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตกำำแพงแสน ที่่�ให้้เกีียรติิ
เชิิญมาเขีียนบทความแบ่่งปัันประสบการณ์์ลงในวารสารเกษตรอภิิรมย์์ ดิิฉัันหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า บทความนี้้�จะทำำให้้ทุุก
ท่่านเข้้าใจบริิบทของปุ๋๋�ยเคมีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น และสามารถนำำไปปรัับใช้้ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพต่่อไป
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