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ปุ๋ยอินทรีย์ฟื้นฟูสภาพดิน
Organic Fertilizer Improves Deteriorated Soil
บัญชา รัตนีทู วท.ม.(Bancha Ratneetoo,M.Sc.)1

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึง ความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์ในการฟื้นฟูสภาพดินที่มีความเสื่อมโทรม
โดยเน้นปุ๋ยอินทรีย์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด โดยกล่าวถึงความสำคัญ
และประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน รวมถึงการผลิตและการใช้ประโยชน์ ความสำคัญของปุ๋ย
อินทรีย์ในการปรับปรุงดินโดยทั่วไปคือการปรับปรุงสมบัติต่าง ๆ ของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
สมบัติทางภายภาพของดิน ปุ๋ยอินทรีย์ส่งเสริมให้อนุภาคของดินจับตัวเป็นก้อนทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดี และ
ร่วนมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการระบายน้ำดี ความสามารถในการอุ้มน้ำเพิ่มขึ้น สมบัติทางเคมีของดินสามารถ
เพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน เพิม่ ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืชได้สงู เพิม่ ความต้านทานการ
เปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่างของดินและช่วยลดความเป็นพิษของธาตุอาหารบางชนิด สมบัติทางชีวภาพของ
ดิน ปุ๋ยอินทรีย์สามารถเพิ่มแหล่งธาตุอาหารของจุลินทรีย์ดินและช่วยยับยั้งการเจริญและการเกิดโรคพืชของ
เชือ้ โรคบางชนิดได้ จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ ปุย๋ อินทรียม์ คี วามสำคัญในการปรับปรุงดินทำให้มสี ภาพทีด่ ี เหมาะสม
สำหรับการเจริญเติบโตของพืชควรมีการแนะนำให้เกษตรกรได้ใช้ในการเกษตรเพือ่ ให้สามารถใช้ทด่ี นิ ได้อย่างยัง่ ยืน
คำสำคัญ : ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยพืชสด
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อาจารย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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ABSTRACT
This article explains the importance of organic fertilizer such as farm
manure, compost and green manure which its can be used in general farm to improve
deteriorated soil. In addition, this article refers to the method and utilization of this fertilizer
to improve physical soil property such as soil aggregation, soil structure, soil aeration and soil
drainage for serving good healthy plants. In chemical soil property, by using organic fertilizer,
increasing plant nutrient, soil buffer and reduced some toxic in soil. For biological soil property,
it is a source of nutrient for microorganism growing and can be reduced some plant diseases.
Therefore, organic fertilizer is important to improving soil properties for crop production and
should be extended to farmer used for sustainable farming.
Key words : organic fertilizer, farm manure, compose, green manure

บทนำ

ดินจัดเป็นทรัพยากรที่มีค่า ต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งของปัจจัยสี่ ในการ
ดำรงชีพของมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์จึงใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์มาช้านาน โดยเฉพาะการใช้ที่ดิน ในด้านการเกษตร
ปัจจุบันพบว่า สภาพดินมีความเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการใช้ดินโดยขาดการบำรุงรักษา การจัดการที่ถูกต้อง
ประกอบกับปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกสูง ซึ่งมีผลทำให้การผลิตอาหารเพิ่มขึ้น มีการใช้ดินเพิ่มขึ้น
มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงโดยไม่คำนึงถึงการบำรุงรักษาดิน ทำให้ดินเสื่อมสภาพ
ลง และต้องใช้ต้นทุนในการผลิตสูง ในปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยใช้
วัสดุอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน ซึ่งได้รับการสนองตอบที่ดี ดังนั้นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกับใช้ปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อปรับปรุงสภาพดินให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นมาก เพื่อให้ประชาชนได้
เห็นความสำคัญและมีการจัดการดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสามารถใช้ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการปรับปรุง
บำรุงดิน และความสำคัญของปุย๋ อินทรียใ์ นการปรับปรุงดินรวมทัง้ วิธกี ารผลิตและการใช้ประโยชน์ เพือ่ ให้เกษตรกร
นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3

ปุ๋ยอินทรีย์ (organic fertilizer)
ความหมายและความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึง ปุ๋ยที่มีองค์ประกอบหลักเป็นสารอินทรีย์ต่าง ๆ ซึ่งได้มาจากซากพืชซาก
สัตว์ เศษเหลือสารอินทรีย์ต่าง ๆ เซลล์จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ จะเป็นประโยชน์เมื่อผ่านกระบวนย่อยสลาย โดย
กระบวนการของจุลินทรีย์เสียก่อน ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด
ความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์มีความสำคัญต่อการปรับปรุงดินมาก เพราะเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุที่จะทำให้
สภาพต่าง ๆ ของดินดีขึ้น
1. ปุ๋ยอินทรีย์โดยทั่วไป จะมีธาตุรอง และจุลธาตุพอเพียง หรือเกือบพอเพียงตามความต้อง
การของพืช
2. ในระยะแรก ๆ ปุย๋ อินทรียอ์ าจทำให้พชื มีผลผลิตไม่สงู มากนัก แต่ถา้ พิจารณาในระยะยาว
แล้วผลผลิตของพืชจะสูงมาก เนื่องจากสมบัติของดินดีขึ้นเรื่อย ๆ
3. ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยให้ความเป็นกรดเป็นด่าง ของดินเปลี่ยนแปลงได้ยากขึ้น รวมทั้งช่วย
ดูดยึดธาตุอาหารต่าง ๆ เอาไว้ไม่ให้สูญเสียไปจากดินได้โดยง่าย
4. ส่งเสริมให้อนุภาคของดินจับตัวกันเป็นก้อนหรือเป็นเม็ดดิน ดินไม่อัดตัวกันแน่น มีการ
ถ่ายเทอากาศดี การอุ้มน้ำ และการไหลซึมของน้ำในดินดีขึ้น
5. ส่งเสริมการเจริญเติบโต ของจุลนิ ทรียท์ ม่ี ปี ระโยชน์ในดิน จุลนิ ทรียส์ ว่ นใหญ่ทม่ี ปี ระโยชน์
ในดินเป็นพวกเฮทเทอโรโทรพ ซึง่ ต้องใช้สารอินทรียจ์ ากดินเป็นแหล่งของอาหาร การเติมปุย๋ อินทรียล์ งในดินจึง
เป็นการเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วย
6. สามารถหาปุ๋ยอินทรีย์ได้ตามท้องถิ่น ตามฟาร์ม ทั่วไป บางกรณีอาจไม่ต้องซื้อหรือซื้อใน
ราคาถูก
7. ถ้าพิจารณาถึงคุณค่าของปุย๋ อินทรียใ์ นการปรับปรุงดินนอกเหนือไปจากปริมาณธาตุอาหาร
หลักทีม่ อี ยูใ่ นปุย๋ อินทรียแ์ ล้ว เช่น การอุม้ น้ำ การถ่ายเทอากาศ การรักษาสมบัตขิ องดิน ในระยะยาว ปุย๋ อินทรีย์
จะมีราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมี
8. วิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ยุ่งยาก ใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับปุ๋ยเคมี
9. ธาตุอาหารในปุย๋ อินทรียจ์ ะมีโอกาสสูญเสียน้อย เพราะธาตุอาหารบางส่วนเป็นองค์ประกอบ
ของสารอินทรีย์ในปุ๋ย และบางส่วนจะถูกยึดในปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของคีเลต
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ประเภทของปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรนิยมใช้กันแพร่หลาย ที่สำคัญคือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด
ปุ๋ยคอก (Farm manure)
ความหมายและความสำคัญของปุ๋ยคอก
ปุ๋ยคอก คือ ปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งสัตว์ขับถ่ายออกมาในรูปของแข็งและของเหลว รวม
ไปถึงสิ่งที่ปูหรือรองไว้ให้สัตว์ เช่น ฟาง หญ้า แกลบ โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องผ่านการหมัก สลายตัวก่อนนำไป
ใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม คุณภาพของมูลสัตว์ เหล่านี้ในการปลดปล่อยธาตุอาหารได้มาก ขึ้นอยู่กับชนิดของ
อาหารที่สัตว์ชนิดนั้น ๆ กินเข้าไป และขึ้นอยู่กับอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์จะรวมอยู่ในที่เดียวกัน (ทฤษฎี
ภัทรดิลก, 2538) ซึ่งแสดงให้เห็นในตารางที่ 1 ที่จะเห็นได้ว่ามูลสัตว์แต่ละชนิดมีปริมาณธาตุอาหารแตกต่างกัน
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยคอกชนิดต่าง ๆ
ประเภทของปุ๋ยคอก
โค
กระบือ
ไก่
เป็ด
สุกร
ค้างคาว
นกนางแอ่น
แกะ
ม้า

N(%)
1.91
1.23
3.77
2.15
3.11
5.28
2.04
2.33
2.80

P2O5(%)
0.56
0.69
1.89
1.33
12.20
8.42
1.66
0.83
1.36

K2O(%)
1.40
1.66
1.76
1.15
1.84
0.58
1.83
1.31
1.18

ที่มา : ดัดแปลงจากปรัชญา ธัญญาดี, และคณะ( 2540 )
ประโยชน์ของปุ๋ยคอก
ปุ๋ยคอกมีความสำคัญในการปรับปรุงสภาพดิน ทั้งทางด้ายกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน
ทางด้านกายภาพของดิน ปุ๋ยคอก ส่งเสริมทำให้เกิดเม็ดดิน (soil aggregate formation) ตามเสถียรภาพของ
เม็ดดิน
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ถ้าใช้อย่างต่อเนื่องจะทำให้ความหนาแน่นรวม (bulk density) และความแข็ง (hardness) ลดลงแต่เพิ่มการเกิด
เม็ดดิน (aggregation) ความพรุน (porosity) และการถ่ายเทอากาศ (aeration) ดังแสดงใน ตารางที่ 2 จะเห็นได้
ว่าการใช้ปุ๋ยคอกติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีจะทำให้คุณภาพของดินดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี ทางด้านเคมีของดินปุ๋ยคอก
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพธาตุอาหารพืชในดิน เนือ่ งจากปุย๋ คอกเป็นแหล่งสำคัญของไนโตรเจนและกำมะถัน นอกจาก
นีก้ ารใส่ปยุ๋ คอกอย่างต่อเนือ่ งจะทำให้ดนิ มีคา่ CEC เพิม่ ขึน้ และทำให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัสเพิม่
ขึ้น (ยงยุทธ โอสถสภา และคณะ, 2551) และทางด้านชีวภาพของดิน ปุ๋ยคอกเป็นแหล่งพลังงานและสารอาหาร
ของจุลินทรีย์ การใส่ปุ๋ยคอก จึงเป็นการเพิ่มชนิดและจำนวนของจุลินทรีย์ดินรวมทั้งกิจกรรมของจุลินทรีย์ด้วย
ตารางที่ 2 ผลของการใช้ปุ๋ยคอกอัตรา 1,600 กก./ไร่ เป็นเวลา 5 ปี ต่อสมบัติทางกายภาพของดิน

สมบัติของดิน
ความหนาแน่นรวม(ก/ลบ.ซม.)
ความพรุน(%)
การถ่ายเทอากาศ (ชม./วินาที)
การเกิดเม็ดดิน(%)

ใช้ปุ๋ย NPK
1.37
48.3
0.27
33.6

ใช้ปุ๋ยคอก
1.22
54.0
0.41
45.6

ที่มา : Jung, K.Y. and J.E Yang (2000)
ปัจจัยทีค่ วบคุมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชจากปุย๋ คอก มีดงั นีค้ อื ( มุกดา สุขสวัสดิ,์ 2547 )
1. ชนิดของอาหารทีส่ ตั ว์บริโภค เป็นอาหาร เช่น แมลง ปลา และหอย จะมีธาตุอาหารทีข่ บั ถ่าย
ออกมามากกว่ามูลสัตว์ ทีไ่ ด้จากสัตว์ทบ่ี ริโภคพืชเป็นอาหาร เช่น มูลนก และค้างคาว มูลสัตว์เลีย้ งทีเ่ ป็นสัตว์ปกี จะมี
ธาตุอาหารพืช เป็นองค์ประกอบมากกว่ามูลจากสุกร วัว และช้าง เป็นต้น
2. สัดส่วน คาร์บอน/ไนโตรเจน ของปุย๋ คอก จะเป็นสมบัตขิ องปุย๋ คอกทีบ่ อกถึงองค์ประกอบ
ทางเคมี ปุย๋ ทีม่ าจากสัตว์ทบ่ี ริโภคพืชเป็นอาหาร จะมีคาร์บอน/ไนโตรเจน สัดส่วนทีก่ ว้างแสดงว่าปริมาณธาตุ
ไนโตรเจนน้อยและเนือ่ งจากมีซากพืชในรูปของคาร์บอน เป็นองค์ประกอบในมูลสัตว์เหล่านัน้ แต่มลู ค้างคาวและ
มูลนกทีม่ ไี นโตรเจนและฟอสฟอรัสในปริมาณทีส่ งู จึงพบว่ามีสว่ นคาร์บอน/ไนโตรเจนทีแ่ คบกว่า
3. อายุสตั ว์ สัตว์ทม่ี อี ายุนอ้ ยจะมีการย่อยสลายและดูดซึมธาตุอาหารดี จึงทำให้มลู สัตว์มธี าตุ
อาหารน้อย แต่ในสัตว์อายุมาก การย่อยสลายและการดูดซึมธาตุอาหารจะมีนอ้ ย จึงทำให้มลู สัตว์อายุมากมีธาตุ
อาหารมาก
4.วัสดุรองพืน้ คอก ควรเลือกใช้วสั ดุทม่ี คี าร์บอน/ไนโตรเจน แคบหรือต่ำ เช่น หญ้าขน
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ผักตบชวา ปอเทือง เปลือกมันสำปะหลัง ต้นข้าวโพด เปลือกถั่วลิสง ฟางข้าวตามลำดับ โดยหญ้าขนจะมี C/N แคบ
ที่สุดและฟางข้าวจะมี C/N กว้างมาก ถ้าใช้ข้าวโพดอาจใช้ของปริมาณมูลสัตว์ทั้งหมดที่ถ่ายออกมา (ทั้งของเหลว
และของแข็ง) วัสดุรองพื้นคอกต้องดูดซับธาตุอาหารที่อยู่ในของเหลวของสัตว์ได้ดี พวกธัญพืชข้าวโพด ข้าวฟ่าง
ตอซังข้าว จะดูดซับน้ำได้ประมาณ 2-3 เท่าของน้ำหนักแห้ง
5. การเก็บรักษาปุย๋ คอก การสลายตัวของปุย๋ คอกจะเกิดขึน้ ในเวลาสัน้ กว่าปุย๋ อินทรียช์ นิดอืน่ ๆ
ซึง่ จะมีผลทำให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารได้งา่ ย เช่น ถ้าเก็บปุย๋ คอกในทีท่ ม่ี คี วามชืน้ สูงจะเกิดการย่อยสลายแบบ
ไม่มีอากาศ จะเกิดการสูญเสียธาตุอาหารในรูป CO2 และ NH3 ทำให้ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ยคอกลดลง (มุกดา
สุขสวัสดิ์, 2547)
การเก็บรักษาปุ๋ยคอก ควรมีการปฏิบัติดังนี้
1. ควรเลือกใช้วสั ดุรองพืน้ คอกทีส่ ามารถซับปัสสาวะของสัตว์ เช่น ถ้าเราใช้วสั ดุรองพืน้ คอก
ที่มีคาร์บอน/ไนโตรเจน แคบจะดีกว่าการใช้วัสดุที่มีคาร์บอนไนโตรเจนกว้าง
2. หมั่นเก็บมูลสัตว์มารวบรวมไว้บ่อย ๆ
3. ควรเก็บข้อมูลสัตว์ไว้ในที่มีหลังคาปิด เพื่อป้องกันการชะล้าง ละลายของธาตุอาหาร
ไปกับน้ำฝน
4. ไม่ควรเก็บปุย๋ คอกไว้นานเกินไป เพราะจะทำให้ธาตุอาหารลดลง เช่น ถ้ามีการเก็บไว้นาน 3
เดือน จำนวนธาตุอาหารหายไป 1 ใน 3 ของปุย๋ ทัง้ หมด และถ้านานเป็นเวลา 6 เดือน จำนวนธาตุอาหารหายไป 1
ใน 2 ของปุ๋ยทั้งหมด แต่ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษาด้วย
5. สามารถเก็บมูลสัตว์ไว้ในหลุมที่ทำด้วยคอนกรีตได้ จะช่วยป้องกันการสูญเสียได้
6. เพื่อป้องกันการสูญเสียธาตุไนโตรเจนไม่ให้ระเหยไปเป็นก๊าซ ควรใช้ยิปซัม หรือกรดบาง
ชนิด เช่น H2SO4, H3PO4, HNO3,และ HCI อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเล็กน้อย
วิธีการใช้ปุ๋ยคอก
ในทางปฏิบตั คิ วรใช้ปยุ๋ คอกร่วมกับปุย๋ เคมีจะเป็นการดีทส่ี ดุ
เพราะปุย๋ คอกใช้ธาตุอาหาร
ปริมาณน้อย แต่มีความสามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดินได้ดี เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีปริมาณธาตุ
อาหารมาก ก็จะได้รับประโยชน์มาก คือจะทำให้พืชได้รับธาตุอาหารและยังปรับปรุงสมบัติทางฟิสิกส์ของดินไว้
ด้วย ปุ๋ยคอก ที่จะนำมาใช้ควรจะมีความชื้นน้อยหรือพอหมาด ๆ การใช้ปุ๋ยคอกกับพืชชนิดต่าง ๆ มีดังนี้
( มุกดา สุขสวัสดิ์, 2547 )
1. การใช้ปุ๋ยคอกในพืชสวน พืชผัก ไม้กระถาง ใช้โดยการใส่ก้นหลุมก่อนปลูก โดยขุดดินขึ้น
มาตากแห้งแล้วทุบละเอียด ผสมปุ๋ยคอกลงในอัตราส่วน ดิน:ปุ๋ยคอก 1:1 ถ้าเป็นดินร่วนก็ใช้อัตรา 1:2 ถ้าเป็น
ดินทรายต้องนำดินทรายไปผสมดินเหนียว 1:1 ก่อนแล้วจึงนำดินผสมกับปุ๋ยคอกในอัตรา 1:1 ใส่รองก้นหลุม
2. การใช้ปุ๋ยคอกในพืชไร่ ควรใส่ก่อนปลูก ตอนไถพรวน เตรียมดิน ถ้าปลูกพืชหลายครั้งควร
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ใส่หลังการเก็บเกี่ยวพืชทุกครั้ง เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วควรไถพรวน ให้คลุกเคล้ากับดินแล้วจึงปลูกพืช การใส่ปุ๋ยคอก
หลังการปลูกด้วยวิธีหว่าน จะได้ผลน้อยกว่าใส่ก่อนการปลูกหรือตอนไถพรวนดิน
3. การใส่ปุ๋ยในพืชผักหรือแปลงไม้ดอกหรือพืชที่หว่านด้วยเมล็ด ถ้าใช้ปุ๋ยคอกที่เป็นก้อนโต
หรือปุ๋ยคอกที่ยังไม่สลายตัวสมบูรณ์จะทำให้เมล็ดไม่งอก บางครั้งอาจเกิดโรคกับกล้าของต้นพืชได้ ดังนั้น ใน
กรณีนี้ควรใส่ปุ๋ยคอกที่ละเอียด และมีการย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว
4.การใส่ปุ๋ยคอกในไม้ผล ใส่โดยการขุดหลุมลึก 5-6 นิ้ว รอบรัศมีต้น (ในไม้ยืนต้น)ใส่
ปุ๋ยแล้วพรวนดิน ให้เข้ากับปุย๋ ส่วนในแปลงผัก แปลงดอกไม้ ไม้กระถาง ใส่ปยุ๋ คอกโดยการหว่านบนผิวหน้าดิน
หรือผสมกับดินก่อน แล้วจึงนำดินผสมปุ๋ยคอกมาหว่านบาง ๆ ในแปลงก็ได้
อัตราการใส่ปุ๋ย
การใส่ปุ๋ยคอกให้แก่พืชชนิดต่าง ๆ จะมีอัตราการใส่แตกต่างกันดังนี้
1. การใส่ปุ๋ยคอกในพืชไร่ ใส่ในอัตรา 2-4 ตัน ต่อไร่ เมื่อใส่ปุ๋ยคอกทุกปีพืชจะเจริญได้ดี
เป็นลำดับ เพราะสมบัติของดินดี รากเจริญได้ดี นอกจากนี้ปุ๋ยคอกยังมีผลตกค้างนานถึงปี การใส่ปุ๋ยคอก
รวมกับปุ๋ยเคมีจะทำให้ลดการใส่ปุ๋ยเคมีลงได้มาก
2. ในพืชสวนและไม้ยืนต้นจะใส่อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อไม้ยืนต้น 1 ต้น
3. ในแปลงผักใช้อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร
ปุ๋ยหมัก (compost)
ความหมายและความสำคัญของปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยหมัก หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งได้จากการนำวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่าง ๆ นำมาหมัก
รวมกัน แล้วปรับสภาพให้เกิดการย่อยสลายโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ จนกระทั่งได้วัสดุที่มีความคงทนต่อการ
ย่อยสลายสีน้ำตาลปนดำ ปุ๋ยหมักมีความสำคัญและมีคุณค่าสูงในทางการเกษตร แต่ไม่ได้รับความสนใจ
เท่าทีค่ วร เนือ่ งจากสาเหตุหลายประการ (สมศักดิ์ วังใน, 2541; ธงชัย มาลา และอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, 2541) ดังนี้
1. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญที่แท้จริงของปุ๋ยหมักว่า มีคุณค่าเพียงใดในการ
ปรับปรุง หรือช่วยรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินให้ดีอยู่เสมอ
2. เกษตรกรขาดความรู้และความเข้าใจในการทำปุ๋ยหมักอย่างถูกวิธี ทำให้ประสบความ
ล้มเหลว หรือได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร มีผลให้หมดกำลังใจ และเสียความตั้งใจในการทำปุ๋ยหมักไปได้
3. การขาดความเข้าใจในการใช้ปยุ๋ การใช้ปยุ๋ หมักอย่างเดียวปรับปรุงดินต้องใช้ปริมาณมากแ
ละมักไม่เห็นผลอย่างชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น
4. การทำปุย๋ หมักทีจ่ ะให้ผลดีนน้ั ต้องใช้แรงงานทำค่อนข้างมาก ต้องเอาใจใส่ดแู ลอยูเ่ สมอ
ดังนัน้ เกษตรกรต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในการทำปุย๋ หมักตลอดจนคุณประโยชน์ทแ่ี ท้จริงของปุย๋ หมัก ต้องมี
ความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะปรับปรุงดินให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูก จึงทำให้การส่งเสริม
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การผลิตปุ๋ยหมักบรรลุเป้าหมายได้
ความสำคัญและประโยชน์ของปุ๋ยหมัก
ประโยชน์ของปุ๋ยหมักแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
1. ประโยชน์ในด้านการปรับปรุงสมบัตติ า่ ง ๆ ของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
2. ประโยชน์ในด้านการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3. ประโยชน์ในด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ตารางที่ 3 คุณค่าทางธาตุอาหารพืชของตอซังพืชชนิดต่าง ๆ

ชนิด
ฟางข้าว
ต้นข้าวโพด
ซังข้าวโพด
ยอดอ้อย
ใบสัปปะรด
ต้นมันสำปะหลัง
ตอซัง ถั่วเหลือง

คาร์บอน/ไนโตร
89
37
80
105
48
32
42

ปริมาณธาตุอาหารร้อยละ
N
P
K
0.69
0.08
1.56
0.71
0.11
1.38
1.41
0.05
0.49
0.49
0.10
0.25
1.12
0.22
1.23
1.28
0.24
1.20
1.31
0.15
1.14

ที่มา : ประเสริฐ สองเมือง และวิทยา ศรีทานนท์ (2531) และ Pintukanok, Ampan (1989)
การปรับปรุงสมบัติต่าง ๆ ของดิน
ปุ ๋ ย หมั ก เป็ น วั ส ดุ ท ี ่ ม ี ส มบั ต ิ ใ นการปรั บ ปรุ ง ของดิ น ให้ เ หมาะสมต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต
ของดิน ถ้าเป็นดินเนื้อละเอียด อัดตัวกันแน่น เช่น ดินเหนียว ปุ๋ยหมักก็จะช่วยให้ดินนั้นมีสภาพร่วนซุยมากขึ้น
อัดตัวกันแน่นทึบ ทำให้การระบายน้ำและการระบายอากาศดีขึ้น ช่วยให้ดินมีความสามารถในการอุ้มหรือ
ดูดซับน้ำที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชไว้ได้มากขึ้น ทำให้รากพืชเจริญเติบโตได้เร็ว แข็งแรง แตกแขนงได้มาก มีระบบ
รากที่สมบูรณ์ จึงดูดซับแร่ธาตุต่าง ๆ และน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในดินเนื้อหยาบ เช่น ดินทรายและดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
สารอินทรีย์อยู่น้อย ไม่อุ้มน้ำ การใส่ปุ๋ยหมักก็จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และทำให้ดินเหล่านั้น
สามารถดูดซับน้ำไว้ให้พืชได้มากขึ้น
ในดินเนื้อหยาบจึงควรต้องใส่ปุ๋ยหมักให้มากกว่าปกติ
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นอกจากสมบัติต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ปุ๋ยหมักยังสามารถช่วยปรับปรุงดินในแง่อื่น ๆ อีก เช่น
ช่วยลดการจับตัวเป็นแผ่นแข็งของหน้าดิน (soil crust) ทำให้การงอกของเมล็ด และการซึมของน้ำไหลลงไปในดิน
สะดวกขึ้น ช่วยลดการไหล่บ่าของน้ำขณะฝนตก เป็นการลดการพัดพาหน้าดินที่สมบูรณ์ไป
เมือ่ กล่าวโดยรวมแล้ว ปุย๋ หมักสามารถทำให้สมบัตติ า่ ง ๆ ของดินดีขน้ึ ดังนี้ (ธงชัย มาลา, 2546)
1. สมบัติทางกายภาพ
1.1 ส่งเสริมการเกิดเม็ดดิน (soil aggregation) ปุย๋ หมักทีใ่ ส่ลงในดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ
สูง ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดขี น้ึ ฮิวมัสในปุย๋ หมักเป็นสารอินทรีย์ ซึง่ มีประจุลลบเป็นตัวช่วยดูดยึด
ธาตุ และมีผลให้อนุภาคดินเกาะตัวกัน และสารเมือกที่ปลดปล่อยจากแบคทีเรีย จะส่งเสริมการเกิดเม็ดดิน
1.2 ปุย๋ หมักปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดขี น้ึ และลดความหนาแน่นรวมดินลง การระบาย
อากาศของดินเพิ่มมากขึ้น ระบบรากของพืชสามารถแผ่กระจายในดินได้อย่างกว้างขวาง ทำให้ความสามารถใน
การดูดธาตุอาหารของรากเพิ่มมากขึ้นด้วยตลอดจนสะดวกต่อการไถพรวน และลดการเกิดชั้นดานแข็งของดิน
ได้ด้วย
1.3 ส่งเสริมให้เกิดความพรุนของผิวหน้าดิน ไม่เกิดสภาพผิวดินแข็ง ทำให้การซึมผ่านน้ำและ
ความสามารถในการอุ้มน้ำของดินดีขึ้น ดินมีความชุ่มชื้นได้ยาวนานกว่าดินที่มีโครงสร้างไม่ดี ลักษณะดังกล่าวมี
ผลทางอ้อมต่อการช่วยเหลือลดการเกิดการกร่อนดิน (soil erosion) ได้
2. สมบัติทางเคมีของดิน
2.1 การใส่ปยุ๋ หมักเป็นการเพิม่ ธาตุอาหารให้แก่ดนิ โดยตรง ถึงแม้วา่ จะไม่มากนักเมือ่ เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี แต่ก็ค่อย ๆ ปลดปล่อยให้เป็นประโยชน์ต่อพืชในระยะยาว ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำมาจาก
วัสดุเศษพืชต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองค่อนข้างครบถ้วนที่พืชจะเจริญเติบโต และเป็น
แหล่งทีส่ ำคัญของไนโตรเจน รวมถึงธาตุอาหารเสริมทีส่ ำคัญ เช่น เหล็ก ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิบดินมั และอืน่ ๆ
2.2 เพิ่มความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน ปุ๋ยหมักเป็นวัสดุที่มีค่าความจุในการ
แลกเปลีย่ นแคตไอออนค่อนข้างสูง มากกว่าดินเหนียวประมาณ 5 ถึง 10 เท่า จึงจะมีสว่ นช่วยให้ปยุ๋ เคมีทอ่ี ยูใ่ น
รูปของแคตไอออนบางชนิดถูกดูดยึดไม่สูญเสียไป และพืชก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชในบางกรณี
2.3 ปุย๋ หมักช่วยลดความเป็นพิษของการทีม่ ธี าตุอาหารบางธาตุมากเกินไป เช่น การใช้ปยุ๋ หมัก
ในดินกรดสามารถลดความเป็นพิษของอลูมินัมและแมงกานิส โดยช่วยดูดยึดธาตุอาหารทั้ง 2 ไว้ ทำให้ปริมาณใน
สารละลายดินลดลง การใช้ปูนขาวร่วมกับปุ๋ยหมักจะลดความเป็นพิษของอลูมินัมและแมงกานีสได้ดีที่สุด
2.4 การใส่ปยุ๋ หมักในดินเป็นการช่วยเพิม่ ความต้านทานในการเปลีย่ นแปลงระดับความเป็น
กรดเป็นด่าง (buffer capacity) ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่รวดเร็วจนเป็นอันตรายต่อพืช
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3. สมบัติทางชีวภาพของดิน
3.1 การใส่ปุ๋ยหมักลงดินเป็นการเพิ่มอาหารให้แก่จุลินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุลินทรีย์
พวกเฮทเทอร์โรโทรพ ทำให้จุลินทรีย์เพิ่มขึ้น และพบว่ากิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ต่อพืชเพิ่มขึ้น
เช่นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในดิน รวมทั้งกิจกรรมของพวกเชื้อราไมคอร์ไรซา
บริเวณรากพืชด้วย
3.2 การใส่ปยุ๋ หมักทำให้ปริมาณแบคทีเรียทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพิม่ ขึน้
เช่น Azotobacter sp. จะมีปริมาณมาก (Marchesini, A.L.et.al., 1988) และยังมีผลต่อการยับยั้งการเจริญ
และความสามารถในการก่อให้เกิดโรคบางชนิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่อยู่อาศัยใกล้รากพืช ปุ๋ยหมักเป็น
ธาตุอาหารที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อ Trichorderma sp. จึงมักพบว่าการใส่ปุ๋ยหมักลงดินจะช่วยลด
ปริมาณของเชื้อโรคบางชนิดในดิน และทำให้พืชเกิดโรคน้อยลง นอกจากนี้แล้วจุลินทรีย์บางชนิดที่เจริญเติบโต
อยู่ สามารถขับสารปฏิชีวนะ รวมทั้งสารยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่น ๆ ได้หลายชนิด เป็นการลดการ
ระบาด และความรุนแรงของโรคพืชบางชนิดลงได้ (Hoitink, H.A.J., 1986)
3.3 การเจริญของจุลินทรีย์ทำให้เกิดกรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดฟอร์มิก และอะชิติก
เป็นต้น กรดอินทรีย์บางชนิดจะถูกพืชนำไปใช้โดยตรง บางชนิดมีผลต่อการปลดปล่อยและการเปลี่ยนแปลงธาตุ
อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
3.4 การใส่ปุ๋ยหมักมีผลต่อการควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอยในดิน จุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูของ
ไส้เดือนฝอยสามารถเจริญเติบโตได้ดี รวมทั้งขับสารพวกอัลคาลอยด์ และกรดไขมันบางชนิดที่เป็นพิษต่อ
ไส้เดือนฝอย การใส่ปุ๋ยหมักจึงส่งผลให้มีปริมาณไส้เดือนฝอยลดลง ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นคล้ายคลึงกันกับการ
ลดลงของเชื้อสาเหตุโรคพืชในดินตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว
การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ปุ๋ยหมักเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารที่จะปลดปล่อยออกมาให้แก่ต้นพืชอย่างช้า ๆ และสม่ำเสมอ
โดยทั่วไปแล้วปุ๋ยหมักจะมีแร่ธาตุอาหารพืชที่สำคัญครบถ้วน กล่าวคือ มีไนโตรเจนทั้งหมดประมาณ 0.4 ถึง 2.5
เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชประมาณ 0.2 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์ และโพแทสเซียมในรูป
ที่ละลายน้ำได้ 0.5 ถึง 1.8 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณแร่ธาตุอาหารดังกล่าวจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของเศษพืชที่
นำมาหมักและวัสดุอื่น ๆ ที่ใส่ลงไปในกองปุ๋ย (ธงชัย มาลา, 2546)
นอกจากธาตุอาหาร 3 ธาตุที่กล่าวมาแล้ว ปุ๋ยหมักยังมีธาตุอาหารพืชชนิดอื่น ๆ อีก เช่น
แคลเซียม กำมะถัน แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี แมงกานีส ทองแดง โบรอน โมลิบดีนัม คลอรีน และธาตุอื่น ๆ
ซึง่ ปกติแล้วปุย๋ เคมีจะไม่มหี รือมีเพียงบางธาตุเท่านัน้ ธาตุเหล่านีม้ คี วามสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชไม่นอ้ ย
กว่าธาตุอาหารหลัก เพียงแต่ต้องการในปริมาณน้อยเท่านั้น
นอกจากจะเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชแล้ว ปุ๋ยหมักยังมีคุณค่าในแง่การปรับปรุงความอุดม
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สมบูรณ์ของดินมีหลายประการ เช่น ช่วยทำให้แร่ธาตุอาหารพืชในดินแปรสภาพไปอยู่ในรูปที่พืชสามารถ
ดูดซึมได้ง่าย ช่วยดูดซับธาตุอาหารพืชเอาไว้ไม่ให้ถูกน้ำฝนหรือน้ำชลประทานชะล้างสูญหายไปได้ง่าย เป็นการ
ช่วยถนอมแร่ธาตุอาหารหรือความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้อีกทางหนึ่ง จะเห็นได้ว่า แม้ปุ๋ยหมักจะมีปริมาณ
แร่ธาตุอาหารในปุ๋ยไม่เข้มข้นเหมือนปุ๋ยเคมี แต่ก็มีลักษณะดีอื่น ๆ ที่ช่วยรักษา และปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์
ของดินได้เป็นอย่างดี
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
1. เป็นการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป ทำให้บริเวณที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ น่าอยู่ สะอาดตา
2. ช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากการทำลายเศษพืชโดยการเผา เช่น ตอซังข้าว เศษหญ้า เศษขยะ
ข้างถนน ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดอุบัติเหตุ การจราจรติดขัด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
และยังทำให้อากาศเป็นพิษรวมทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกด้วย การน้ำเศษพืชเหล่านั้นมาทำปุ๋ยหมักจะช่วย
แก้ปัญหาเหล่านี้ได้
3. ลดปัญหาทางด้านกลิ่นจากของเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ของ
เหลือต่าง ๆ หากปล่อยทิ้งไว้นานเข้าจะเกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ เมื่อได้นำมาทำเป็นปุ๋ยหมักแล้ว จะเป็นการนำ
กลับมาใช้ประโยชน์อีก และยังเป็นการลดปัญหาด้านกลิ่นได้ด้วย
4. เป็นการกำจัดวัชพืชน้ำต่าง ๆ ทำให้สตั ว์นำ้ ได้รบั ออกซิเจน และแสงแดดเต็มที่ เกิดสภาพ
สมดุลในการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ
5. ช่วยให้การสัญจรทางน้ำสะดวกขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำจัดผักตบชวา ซึ่งมักมีมาก
เกินความต้องการตามแม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง และแหล่งน้ำทั่วไป
วิธีการทำปุ๋ยหมัก
เมื่อรวบรวมเศษวัสดุต่าง ๆ ได้แล้วนำมากองบนพื้นดิน หรือกองในคอก หรือกองในหลุม โดย
กองเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นมีความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร ขั้นตอนของการกองมีดังนี้ คือ ( มุกดา สุขสวัสดิ์,
2547 )
1. ชั้นล่างสุดหรือชั้นที่หนึ่ง เมื่อนำเศษวัสดุมากองจนได้ความหนาขนาด 30-40 เซนติเมตร
โดยมีขนาดความกว้างและความยาวตามความต้องการ รดน้ำให้ชุ่มและเหยียบย่ำหรืออัดให้แน่น เพื่อให้น้ำ
แทรกซึมเข้าสู่เศษวัสดุ โรยทับด้วยปุ๋ยคอกให้ทั่ว หนาประมาณ 5 เซนติเมตร รดน้ำและรดสารเร่งที่เตรียมไว้
เป็นสารละลายความเข้มข้นที่ระบุไว้ในฉลาก และหว่านปุ๋ยเคมีทับลงเป็นชั้นบาง ๆ
2. ชัน้ ทีส่ องทีอ่ ยูถ่ ดั ขึน้ มาก็ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับชัน้ ทีห่ นึง่ คือ นำเศษวัสดุมากองต่อขึน้ ไปจาก
ชั้นที่หนึ่ง ให้ได้ความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร รดน้ำให้ชุ่มและเหยียบให้แน่น โรยสารเร่งต่าง ๆ ลงไปบน
ผิวหน้า
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3. ชัน้ ต่อ ๆ ไปปฏิบตั เิ ช่นเดียวกัน โดยทำให้กองหนึง่ มี 4-5 ชัน้ และในชัน้ บนสุดนำดินมาโรย
ทับเอาไว้ให้มีความหนาประมาณ 20-30 นิ้ว เพราะจะช่วยป้องกันสัตว์มาคุ้ยเขี่ยกองปุ๋ย และช่วยป้องกันน้ำฝน
ชะล้างและความร้อนจากแสงแดด เพื่อช่วยรักษาระดับความชื้นภายในกองปุ๋ย
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกองปุ๋ยหมัก
1. อุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักจะเริ่มสูงขึ้น เนื่องจากกิจกรรมในการย่อยสลายเศษวัสดุต่าง ๆ
โดยจุลินทรีย์ ถ้ามีการกลับกองปุ๋ยอินทรีย์อุณหภูมิจะลดลง
2. จะพบเส้นใยสีขาวเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณรอบผิวนอกของกองปุ๋ยหมัก ซึ่งเป็นเชื้อราที่
ย่อยสลายสารอินทรีย์ต่าง ๆ ในเศษวัสดุ
การดูแลรักษากองปุ๋ยหมัก
1. ควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ
2. ควรตรวจความชุม่ ชืน้ ในกองปุย๋ โดยใช้มอื บีบเศษวัสดุจากกองปุย๋ ถ้าเศษวัสดุจบั เป็นก้อน
มีน้ำไหลออกเล็กน้อยแสดงว่า มีความชื้นพอเหมาะ แต่ถ้าเศษวัสดุแห้งแตกเป็นชิ้นส่วน ควรรดน้ำให้ชุ่ม
3. ถ้ากองปุ๋ยแบบชนิดต้องกลับกอง ควรกลับกองทุก 15 วัน เพื่อระบายอากาศในกองปุ๋ย
ลักษณะปุ๋ยหมักที่นำไปใช้ได้แล้ว สังเกตได้จาก
1. อุณหภูมิในกองลดลงเท่ากับอุณหภูมิภายนอกรอบ ๆ กองปุ๋ย
2. สีของเศษวัสดุเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ และมีลักษณะเปื่อยยุ่ย
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนของก๊าซต่าง ๆ
4. อาจมีหญ้าหรือเห็ดขึ้นบนกองปุ๋ยหมักได้
การใช้ปุ๋ยหมัก
1. การใช้ปุ๋ยหมักในการเตรียมแปลง ในการปลูกผัก พืชไร่ และไม้ดอกมีดังนี้
1.1 ในการเตรียมแปลง ใช้ปุ๋ยหมักโรยให้กระจายทั่วหนาประมาณ 2-4 เซนติเมตร แล้ว
คลุกเคล้าผสมให้เข้ากับเนื้อดิน โดยใช้อัตรา 3 ตันต่อไร่ ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ในอัตรา 15-20
กิโลกรัมต่อไร่
1.2 ใช้เป็นปุย๋ แต่งหน้า เมือ่ พืชเจริญเติบโตในระยะหนึง่ โดยใช้รว่ มกับปุย๋ เคมีโรยเป็นแถวใน
แปลงพืชผักและพืชไร่ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้ใน
อัตรา 3 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 หรือ 18-22-0 อัตรา 25-50 กก./ไร่
2. การใช้ปุ๋ยหมักกับการปลูกพืชในภาชนะปลูกในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกไม้ดอก
ไม้ประดับหรือพืชผักในกระถางมีวิธีการให้ปุ๋ยหมัก ดังนี้
2.1 ผสมปุ๋ยหมักกับดินร่วนในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 รดน้ำให้ชุ่มและคลุกเคล้าให้เข้ากันทิ้งไว้
ประมาณ 1 สัปดาห์
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2.2 นำวัสดุทเ่ี ตรียมไว้ในข้อ 2.1 บรรจุในกระถางหรือถุงพลาสติก หรือภาชนะอืน่ ๆ แล้ว
ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับหรือพืชผักได้ตามความต้องการและควรมีการคลุมหน้าดินด้วยเศษพืช เช่น ฟางข้าว
หญ้าแห้ง ใบไม้ เป็นต้น
3. การใช้ปุ๋ยหมักกับไม้ผล สามารถทำได้ 2 ระยะ คือ
3.1 การใช้ปุ๋ยหมักกับการเตรียมหลุมปลูกไม้ผล สามารถทำได้โดยผสมปุ๋ยหมักลงในหลุม
ปลูก โดยใช้อัตราส่วน ปุ๋ยหมัก:ดิน เท่ากับ 1:5 คลุกเคล้า ให้เข้ากันดีแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ไม้ผลลงปลูก เมื่อปลูกแล้ว
ควรคลุมดินบริเวณโคนต้นฟาง หรือ หญ้าแห้ง
3.2 การใช้ปยุ๋ หมักระหว่างการเจริญเติบโตของไม้ผล คือ หลังจากการปลูกไม้ผลแล้วควรใส่
ปุ๋ยหมักให้ไม้ผลปีละ 1 ครั้ง วิธกี ารใส่ปุ๋ยทำได้โดยแบ่งปุ๋ยหมักออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ใช้หว่านบาง ๆ ใน
ทรงพุ่มเพื่อเป็นอาหารของรากที่อยู่บริเวณในทรงพุ่ม สำหรับอีก 3 ส่วนที่เหลือจะใส่ลงไปในร่องรอบ ๆ ทรงพุ่มที่
ขุดลึกประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วกลบดินซึ่งจะเป็นคันดินกั้นรอบ ๆ ทรงพุ่ม เพื่อป้องกันมิให้ไหลออกมานอก
ทรงพุ่มเมื่อมีการให้น้ำ
ปุ๋ยพืชสด (green manure)
ความหมายและความสำคัญของปุ๋ยพืชสด
ปุ๋ยพืชสด หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบพืชและคลุกเคล้าลงสู่ดิน เพื่อปรับปรุงสมบัติ
ของดินให้ดีขึ้น โดยได้จากการปลูกพืชบางชนิดเมื่อเจริญเติบโตถึงระยะที่พืชเริ่มออกดอกถึงระยะดอกบานจะ
ไถกลบลงในดิน หรือได้จากการไถกลบเศษซากพืช จากตอซังพืชที่เหลือทิ้งในไร่นา หลังจากซากพืชย่อยสลาย
โดยสมบูรณ์จึงปลูกพืชหลัก หรือพืชเศรษฐกิจต่อไป
การพิจารณาคัดเลือกพืชที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ในการพิจารณาควรคำนึงถึง
ลักษณะต่าง ๆ ของพืชที่จะปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด ดังนี้ (มุกดา สุขสวัสดิ์, 2547)
1. ควรเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ในดินทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินเลวและทนทานต่อ
สภาพความแห้งแล้งได้ดี
2. เมล็ดมีความงอกดี งอกได้รวดเร็วแม้ความชื้นในดินจะต่ำ
3. เจริญเติบโตรวดเร็ว ออกดอกในเวลาสั้นประมาณ 1-2 เดือน และให้น้ำหนักสดสูง
4. มีความต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดี
5. สามารถไถกลบได้ง่าย ลำต้นเปราะ และสลายตัวรวดเร็วเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินสูง
6. เป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายเพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ใน
ฤดูต่อ ๆ ไป
7. กำจัดได้ง่ายและไม่มีลักษณะที่จะเป็นวัชพืชต่อไป
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ประโยชน์จากการใช้ปุ๋ยพืชสด
ปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ประเภทหนึ่งที่ช่วยในการปรับปรุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์
เพิม่ ขึน้ ดังนั้นปุ๋ยพืชสด มีประโยชน์ดังนี้
1. เพิ่มอินทรียวัตถุในดินและเป็นการทดแทนอินทรียวัตถุในดินที่สูญเสียไปเนื่องจาก
การเพาะปลูก โดยช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการย่อยสลายซากพืชของจุลินทรีย์ในดิน อินทรียวัตถุที่ได้
จากการไถกลบซากพืชและย่อยสลายแล้วนี้จะแทรกอยู่ระหว่างเม็ด ทำให้ดินร่วนซุย และอุ้มน้ำได้ดี จึงเป็นการ
ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช
2. เพิ่มไนโตรเจนให้แก่ดิน การไถกลบปุ๋ยพืชสดที่เป็นพืชตระกูลถั่วจะมีแบคทีเรียที่ชื่อ
Rhizobium. Spp. อาศัยอยู่ในรากพืชตระกูลถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาสะสมในเซลล์พืชเมื่อ
ไถกลบซากพืชเหล่านี้จะมีการปลดปล่อยไนโตรเจนลงสู่ดิน จึงเป็นการช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง
3. รักษาปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน เนื่องจากพืชที่ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด จะใช้ประโยชน์จาก
ปุ๋ยซึ่งตกค้างอยู่จากการใส่ให้พืชหลัก หรือพืชเศรษฐกิจอันเป็นการป้องกันการสูญเสียมิให้ธาตุอาหารพืชนั้นๆ
ถูกชะล้างไป และเมื่อไถกลบปุ๋ยพืชสดนั้นแล้ว ปริมาณธาตุอาหารก็จะกลับลงไปสู่ดินใหม่ให้พืชหลักในฤดู ธาตุ
อาหารพืชที่อยู่ในดินลึกซึ่งพืชชนิดอื่น ๆ ที่ระบบรากสั้น และเมื่อมีการไถกลบพืชตระกูลถั่วนั้นก็จะเป็นการเพิ่ม
ธาตุอาหารในชั้นบนได้ และรากของพืชเหล่านี้ที่ชอนไชอยู่ในดิน จะทำให้มีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศในดิน
มากขึ้น
4. ช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำ พืชที่ปลูกเป็นพืชคลุมดินก็จะช่วยไม่ให้หน้าดินเกิดการ
ชะล้างพังทลาย อันเกิดจากน้ำและลมได้ และเมื่อซากใบหรือกิ่งของพืชคลุมนั้นหมดอายุก็หลุดร่วงลงทับถม
ในหน้าดินและต่อมาจะสลายตัวเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินอีกด้วย และการคลุมดินของพืชเหล่านี้จะช่วยลด
ปริมาณวัชพืชและเป็นการลดต้นทุนในการซื้อสารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดวัชพืช

สรุป

เนื่องจากทรัพยากรดินมีความสำคัญมากต่อมนุษย์ ปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน จึงมีความ
จำเป็นต้องแก้ไขและทำการปรับปรุงโดยเร่งด่วน โดยให้ทกุ คนเห็นความสำคัญในการแก้ปญ
ั หาดังกล่าว เพือ่ ให้มี
การใช้ทด่ี นิ อย่างถูกต้อง การใช้ปยุ๋ อินทรียเ์ พือ่ ฟืน้ ฟูสภาพดิน เป็นแนวทางทีด่ แี ละเหมาะสมทีค่ วรนำมาใช้ในการ
ปรับปรุงรักษาสภาพดินไว้ ให้สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืน
ในการผลิตและใช้ปยุ๋ อินทรียน์ น้ั มีขอ้ จำกัดหลายด้าน ซึง่ ทำให้การใช้ปยุ๋ อินทรียไ์ ม่แพร่หลาย
เท่าที่ควร โดยหลักวิชาที่ถูกต้อง การเพิ่มผลผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรควรต้องใส่ปุ๋ยเคมีควบคู่กับ
ปุย๋ อินทรียเ์ พือ่ รักษาสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของดิน แต่ในการปฏิบตั ทิ กุ วันนี้ เกษตรกรใช้ปยุ๋ เคมีกนั มากมาย
และมีเพียงน้อยมากเท่านั้นที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์พร้อมปุ๋ยเคมี ดังนั้นสภาพดินจึงแน่นแข็งน้ำซึมลงได้ยาก และเกิด
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ปัญหาตามมาอีกหลายประการ
การพัฒนาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการโดยมี
เป้าหมายหลักเพื่อคงสภาพดินปลูกให้เหมาะสม ทั้งเพื่ออนุรักษ์ดินและนำ้ไปพร้อมกัน
ดังนั้น รัฐบาล ควรให้ความสำคัญที่ต้องรีบเร่งดำเนินการ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้นทั้งใน
ด้านวิชาการการพัฒนาเกษตรกร ก่อนที่ทรัพยากรดินจะเสื่อมลงไปมากกว่านี้
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