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ปุ๋ยอินทรีย์กับการปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ
Organic Fertilizer Improves Deteriorated Soil

บัญชา รัตนีทู วท.ม. (Bancha Ratneetoo,M.Sc.)1

บทคัดย่อ

บทความนี้ได้กล่าวถึงการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากในปัจจุบัน ปัญหาดิน
เสื่อมคุณภาพ มีความรุนแรงมากขึ้น และมีความจำาเป็นที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งหลักสำาคัญคือต้องปรับปรุงส่วน
ประกอบของดินให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช การใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นแนวทางหนึ่งที่
เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน สามารถนำามาใช้ในการปรับปรุงบำารุงดินที่เสื่อมโทรมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยการใช้วัสดุ
เหลือใช้ต่าง ๆ เช่น วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือน และวัชพืช ซึ่งวัสดุเหลือใช้เหล่า
นี้หากไม่นำามาใช้ประโยชน์อาจจะทำาให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมได้ โดยที่ปุ๋ยอินทรีย์ทำาให้ดินมีคุณสมบัติ
ดีขึ้นทั้งทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ คือ ทางกายภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ส่งเสริมให้อนุภาคของดินจับตัวเป็น
ก้อน ทำาให้ดินมีโครงสร้างที่ดีและร่วนมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การระบายน้ำาดี ความสามารถในการอุ้มน้ำาเพิ่ม
ขึ้น ทางด้านเคมีของดิน ปุ๋ยอินทรีย์สามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน เพิ่มความสามารถในการดูดซับ
ธาตุอาหารพืช เพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่างของดิน และช่วยลดความเป็นพิษของธาตุ
อาหารพืชบางชนิด ทางด้านชีวภาพของดิน ปุ๋ยอินทรีย์สามารถเพิ่มแหล่งธาตุอาหารของจุลินทรีย์ดิน ช่วยเพิ่ม
ปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และลดจำานวนจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคพืชได้ ดังนั้นปุ๋ยอินทรีย์เป็นวัสดุ
อินทรีย์ที่สำาคัญ สามารถช่วยปรับปรุงสภาพดินเสื่อมโทรมให้มีคุณภาพดีเหมาะสมสำาหรับการเจริญเติบโตของ
พืช และเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไป
คำาสำาคัญ : ปุ๋ยอินทรีย์ ดินเสื่อมคุณภาพ อินทรียวัตถุ
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Abstract
This article explains the importance of organic fertilizers to improve soil deterioration.
Nowadays, the problem of soil deterioration is important and it needs immediate improvement. Soil deterioration is not suitable for plant factor. Organic matter is very important for
soil improvement and Organic fertilizer can be added in soil. We can use the waste from
agriculture, industrials, house weed making organic fertilizer. Organic fertilizer can improve
deterioration to good quality soil for grouwing plant. In the physical property of soil, the organic fertilizer can improve soil aggregation, soil structure, soil aeration and soil drainage.
In the chemical property of soil, the organic fertilizer can increase the plant nutrient in soil,
buffer capacity of soil pH, and reduce toxicity of some plant nutrients in soil. In the biological
property of soil, the organic fertilizer can increase the nutrients, energy source, and inhibit
the growth of disease in soil. Consequently, organic fertilizers are very important to improve
degraded soils to be suitable for plant production and sustainable use of soil resource
Keywords : organic fertilizer, deteriorated soil, organic matter
บทนำา

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำาคัญ และจำาเป็นต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นแหล่งของ
ปัจจัยสีใ่ นการดำารงชีพของมนุษย์ ในปัจจุบนั ความสำาคัญของดินยิง่ เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากเป็นแหล่งรายได้ทส่ี าำ คัญของ
มนุษย์ จึงเห็นได้วา่ ดินมีความสำาคัญต่อการดำารงชีพของมนุษย์ ทีท่ กุ คนควรจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี เพือ่ ให้มสี ภาพ
ทีด่ คี งเดิมหรือดีกว่าเดิม สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินได้อย่างยัง่ ยืน แต่ในความเป็นจริงแล้วดินถูกใช้งาน
อย่างหนัก เพือ่ สนองความต้องการของมนุษย์ โดยขาดการบำารุงรักษาทีเ่ หมาะสมประกอบกับปัจจุบนั ประชากร
โลกเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ทำาให้ตอ้ งการทีจ่ ะใช้ทด่ี นิ เพือ่ การเพาะปลูกเพิม่ ขึน้ โดยการบุกรุกทำาลายพืน้ ทีป่ า่ ไม้ เพือ่
ใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย เพาะปลูกและการประกอบอาชีพอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ ดินทีเ่ คยใช้เพาะปลูกอยูแ่ ล้วกลับถูกใช้เพาะปลูก
บ่อยครัง้ ยิง่ ขึน้ ทำาให้ไม่สามารถปรับสภาพโดยการเพิม่ พูนธาตุอาหารให้กบั ดินตามธรรมชาติได้ทนั ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ลดน้อยลง ผลผลิตของพืชลดลงกว่าเดิมเกิดการเสือ่ มคุณภาพของดินและเมือ่ ใช้ปยุ๋ เคมี สารเคมีทใ่ี ช้กาำ จัด
แมลงในดิน ในแหล่งน้าำ ฆ่าวัชพืช ก็ยง่ิ ทำาให้ดนิ เสือ่ มคุณภาพเร็วขึน้ การบุกรุกทำาลายป่าก็เป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ าำ ให้
ดินเสือ่ มคุณภาพ คือ นอกจากจะทำาให้ดนิ ขาดธาตุอาหารทีค่ วรได้จากป่าไม้แล้ว การขาดป่าไม้ยงั ทำาให้ฝนทีต่ กลง
มาชะล้างหน้าดินไปอีก กรมพัฒนาทีด่ นิ (2551) ได้ประเมินสถานการณ์ชะล้างพังทลายของทีด่ นิ ในประเทศไทย
ปัจจุบนั พบว่า พืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญ
ั หาการชะล้างพังทลายของดินมีถงึ 134.5 ล้านไร่ หรือร้อยละ 42 ของพืน้ ทีท่ ง้ั ประเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอตั ราการดูดชะล้างพังทลายมากทีส่ ดุ คือร้อยละ 14.71 ของพืน้ ทีท่ ง้ั หมด รองลงมา
คือภาคเหนือร้อยละ 10.29 ภาคใต้รอ้ ยละ 1.87 ภาคกลางและภาคตะวันออกร้อยละ 0.69
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ในดินที่ใช้เพาะปลูกจะมีกระบวนการ 2 ด้านเกิดขึ้นควบคู่กันเสมอ คือ กระบวนการที่ทำาให้เกิดการ
เสื่อมสภาพของดินมีผลทำาให้ผลิตภาพดินลดลง และกระบวนการอนุรักษ์ดิน ซึ่งช่วยรักษาผลิตภาพดินเอาไว้
หรือทำาให้ดีขึ้น ถ้ากระบวนการที่นำาไปสู่ความเสื่อมของดินเกิดรุนแรงมากกว่าย่อมทำาให้ผลิตภาพดินลดลง แต่
ถ้าการจัดการดินระบบการปลูกพืชมีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และแก้ไขปรับปรุงดินอย่างสม่ำาเสมอ ผลิต
ภาพดินที่ดีอยู่แล้วก็จะดีต่อไป หรือมีแนวโน้มที่จะดียิ่งขึ้น (ยงยุทธ โอสถสภา, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และ
ชวลิต ฮงประยูร, 2551)
ดังนั้นความจำาเป็นในการปรับปรุงบำารุงดินเพื่อพัฒนาคุณภาพของดินดี จึงมีความจำาเป็นและสำาคัญ
เป็นอย่างยิ่ง แนวทางหนึ่งที่สามารถปฏิบัติได้และปัจจุบันได้มีความสำาคัญมากขึ้นคือการนำาวัสดุอินทรีย์เหลือ
ใช้มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใส่ให้กับดิน โดยเป็นรูปแบบของการเพิ่มธาตุอาหารพืชกลับคืนสู่ระบบนิเวศใน
ดิน เป็นการนำาวัสดุอินทรีย์กลับมาใช้ใหม่เป็นรูปแบบของการปรับปรุงดินให้มีคุณสมบัติดีขึ้น โดยการเพิ่มเติม
ปริมาณอินทรียวัตถุกลับคืนสู่ดินทำาให้ดินฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ ดังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีระบบการผลิตพืชที่
เป็นการใช้วัสดุอินทรีย์ในการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและรักษาสภาพของดินไว้ เช่น ระบบเกษตรธรรมชาติ
เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน เป็นต้น
จากทีก่ ล่าวมาจึงเห็นได้วา่ อินทรียวัตถุมคี วามสำาคัญต่อสภาพของดิน การใช้ปยุ๋ อินทรียใ์ นการปรับปรุง
ดินจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะรักษาสภาพของดินให้คงอยู่ได้อย่างถาวร
การเสื่อมคุณภาพของดิน
จากทรรศนะเกีย่ วกับคำาจำากัดความและส่วนประกอบของดิน ในด้านการเกษตรพบว่าดินมีสว่ นประกอบ
ไปด้วยแร่ธาตุ ซึ่งได้จากการสึกกร่อนสลายตัวของวัตถุต้นกำาเนิดดิน และมีหลายชนิดที่เป็นธาตุอาหารที่จำาเป็น
สำาหรับพืช อินทรียวัตถุ ได้แก่ ซากพืช และซากสัตว์ที่ตายทับถมอยู่ในดิน น้ำาและอากาศที่แทรกซึมอยู่ในช่อง
ว่างระหว่างเม็ดดินและยังมีสิ่งสำาคัญในดินอีกอย่างหนึ่งก็คือจุลินทรีย์ในดินที่ทำาหน้าที่ช่วยย่อยอินทรียวัตถุ
ให้กลายเป็นฮิวมัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชทำาให้ดินร่วนซุยและเมื่อจุลินทรีย์ตายก็จะสลายตัวให้ธาตุอาหารพืช
ด้วย สิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นดินนี้ในสภาพธรรมชาติจะมีความสมดุลกันและถ้ามีความเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืชก็เรียกว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
ที่เป็นต้นกำาเนิดดิน แต่ถ้าเมื่อใดส่วนประกอบของดินเปลี่ยนไปทำาให้ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
หรือมีความอุดมสมบูรณ์ลดน้อยลง มีผลทำาให้ผลผลิตของพืชลดลงจากเดิม เรียกว่า ดินเสื่อมคุณภาพหรือดิน
เสื่อมโทรม (ณรงค์ ชินบุตร, 2543) ซึ่งมีหลายสาเหตุ เช่น การทำาให้อาหารพืชหมดไปจากดิน การทำาให้น้ำาหมด
ไปจากดิน การที่ดินมีสมบัติทางกายภาพเลวลง การเกิดหรือมีสารพิษสะสมในดิน และการเกิดการชะล้างพัง
ทลายของดิน (ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2547)
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ลักษณะของดินเสื่อมคุณภาพ
การเสื่อมสภาพของดิน ทำาให้คุณภาพของดินเปลี่ยนแปลงไปด้วย ลักษณะของดินเสื่อมคุณภาพจะ
ประกอบด้วยลักษณะดังนี้ (ณรงค์ ชินบุตร, 2543)
1. มีการลดลงของธาตุอาหารพืช และอินทรียวัตถุ จากเดิมทีเ่ คยมีทาำ ให้การทำาการเกษตรในพืน้ ทีน่ น้ั ๆ
ได้ผลผลิตลดลง หรือไม่สามารถทำาการเกษตรในพื้นที่นั้น ๆ ได้อีกต่อไป
2. มีการสะสมเกลือ และแร่ธาตุหรือมีการปนเปื้อนสารพิษในปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมมีผลทำาให้การ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ดินนั้น ๆ ในทางการเกษตรทำาได้ลำาบากขึ้นหรือทำาไม่ได้เลย
3. มีหน้าดินน้อยหรือมีหน้าดินชั้นล่างที่เป็นกรวดทราย ซึ่งเป็นผลมาจากการชะล้างพังทลายของดิน
ทำาให้ดินเคลื่อนไปจากเดิม มีผลให้พื้นที่ดินนั้นๆ ไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้อีกต่อไปหรือถ้าจะแก้ไขก็ต้องใช้
เวลาและการลงทุนจำานวนมาก
4. มีตะกอนดินของดินชั้นล่างจากแหล่งอื่นๆ มาทับถมอยู่ข้างบน ทำาให้ไม่สามารถใช้ที่ดินนั้นทำาการ
เกษตรได้เหมือนเดิม หรือทำาการเกษตรไม่ได้อีกต่อไป
5. ลักษณะทางกายภาพของดินเลวลงกว่าเดิมที่เคยเป็นไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่นของดินร้อยละช่อง
ว่างในดิน การซึมน้ำาผ่านผิวดินและอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดจากการใช้เครื่องจักรกลในการทำาการเกษตรหรือการทำาการ
เกษตรที่ไม่ถูกวิธีทำาให้การใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อทำาการเกษตรมีความยุ่งยากขึ้น
การเสื่อมคุณภาพของดินประเทศไทย
จากการศึกษาของกรมพัฒนาที่ดิน (2551) พบว่า ประเทศไทยมีดินที่เหมาะในการปลูกพืชประมาณ
68 ล้านไร่ แต่ในดินที่เหมาะสมทั้ง 68 ล้านไร่นั้น เกือบทั้งหมดเป็นดินขาดความอุดมสมบูรณ์และเสื่อมสภาพ
กรมพัฒนาที่ดินได้บริการตรวจดินให้กับเกษตรกรจังหวัดต่าง ๆ จำานวน 50,000 ราย พบว่าดินส่วนใหญ่ขาด
ความสมบูรณ์ สภาพทางเคมีและทางกายภาพ ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช จำาเป็นต้องแก้ไขและ
ปรับปรุง ดินเสื่อมคุณภาพที่พบ สรุปได้ดังนี้ คือ
1. กว่าร้อยละ 90 ของเกษตรกร 50,000 ราย เป็นที่ดินที่ขาดอินทรียวัตถุ (ปริมาณอินทรียวัตถุต่ำากว่า
ร้อยละ 1.5) พบทุกภาคของประเทศไทย ที่ขาดมากโดยเฉลี่ยอินทรียวัตถุต่ำากว่าร้อยละ 1 ส่วนใหญ่เป็นดินใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. กว่าร้อยละ 60 ของเกษตรกร ดินมีความเป็นกรดในระดับที่ต้องแก้ไขปรับสภาพกรดในดิน (pH
ต่ำากว่า 5.5) และนอกเหนือจากพื้นที่ที่เป็นดินเปรี้ยวแล้วในพื้นที่ที่ขาดอินทรียวัตถุอย่างรุนแรงจะพบว่า ดิน
เป็นกรดจัด (pH 3-4.0) ซึ่งพบทั่วไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ดินส่วนใหญ่ขาดธาตุอาหารหลักของพืช โดยทุกพื้นที่ขาดธาตุไนโตรเจน ร้อยละ 90 ดินของ
เกษตรกรขาดธาตุฟอสฟอรัส และไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ขาดธาตุโพแทสเซียม
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4. ปัญหาที่พบอีกอย่างหนึ่งจากการตรวจดินเกษตรกร คือ เกษตรกรบางพื้นที่ใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไป
โดยไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผลตกค้างของปุ๋ยเคมีทำาให้ดินเสื่อมสภาพหรือที่เรียกว่าดินเสีย ทำาให้พืชเจริญเติบโตไม่ดี
เกิดกรดขึ้นในดินมากขึ้น และดินแข็งจนไม่สามารถปลูกพืชได้อีกต่อไป
ปุ๋ยอินทรีย์
ความหมายของปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึง ปุ๋ยที่มีองค์ประกอบหลักเป็นสารอินทรีย์ต่าง ๆ ซึ่งได้มาจากซากพืช ซากสัตว์
เศษเหลือ สารอินทรีย์ต่าง ๆ เซลล์จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จะเป็นประโยชน์เมื่อผ่านกระบวนการย่อยสลายโดย
กระบวนการของจุลินทรีย์เสียก่อน ปุ๋ยอินทรีย์ที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยหมัก
ชนิดต่าง ๆ (ธงชัย มาลา, 2546)
วัสดุที่ใช้ในการทำาปุ๋ยอินทรีย์
ในการทำาปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก วัสดุที่นำามาทำาปุ๋ยส่วนใหญ่ เป็นวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ เช่น
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุเหลือใช้จากบ้านเรือน วัชพืช ซึ่งได้แสดง
ให้เห็นถึงปริมาณของวัสดุเหลือใช้ในตารางที่ 1 และ2 จะเห็นได้ว่ามีปริมาณมาก ซึ่งวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ถ้าไม่นำา
มาใช้ประโยชน์ก็จะเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การนำาวัสดุอินทรีย์เหลือใช้เหล่านี้มาใช้เป็นวัสดุปรับปรุง
ดิน และใส่ลงไปในดินเพื่อทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถลด
ปัญหามลภาวะลงได้ และเกิดประโยชน์ในทางที่ดี
ตารางที่ 1 ปริมาณปุ๋ยคอกที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย
ชนิดสัตว์
โค
กระบือ
สุกร
เป็ด
ไก่

ปริมาณมูลที่ได้ต่อตัวต่อวัน
19
27
2.7
0.03
0.03

ที่มา : ดัดแปลงจากที่สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2545)

ปริมาณมูลที่ได้ต่อปี (พันตัว)
10,317
5,600
4,596
4,019
535
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ตารางที่ 2 ชนิดและปริมาณของวัสดุเหลือใช้ชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย
ชนิดของวัสดุเหลือใช้
ฟางข้าว
ซังข้าวโพด
เศษต้นถัว่ ต่าง ๆ
เศษต้นอ้อย
เศษพืชชนิดต่าง ๆ
กากอ้อย
ขีเ้ ลือ่ ย
ขุยมะพร้าว
แกลบ
ขยะเทศบาล
ผักตบชวา

ปริมาณ (1,000 ตัน/ปี)
43,000
1,000
500
2,000
1,000
6,000
30
30
5,000
3,000
1,000

ที่มา : วรรณลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ และฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ (2541)
การแปรสภาพของปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งได้จากการนำาวัสดุอินทรีย์ต่าง ๆ ผ่านกระบวนการย่อยสลายและจะให้สารต่าง ๆ
มากมายมีทั้งอินทรียสาร และอนินทรียสาร เช่น โพลีแชคดาไรด์ แร่ธาตุอาหารต่าง ๆ ฮิวมัส กรดอินทรีย์ กรด
อะมิโน ฮอร์โมนพืช คาร์บอนไดออกไซด์ เซลล์จุลินทรีย์และ อื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชเป็นอย่างมาก (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2551)
ความสำาคัญของปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน
ปุ๋ยอินทรีย์มีความสำาคัญต่อการปรับปรุงดินมาก เพราะเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุที่จะทำาให้สภาพ
ต่างๆ ของดินดีขึ้น ความสำาคัญของปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน สามารถสรุปได้ดังนี้ (ภาควิชาพืชศาสตร์,
2551)
1. ปุ๋ยอินทรีย์โดยทั่วไป จะมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมน้อย แต่จะมีธาตุรอง และ
จุลธาตุพอเพียง หรือเกือบพอเพียงตามความต้องการของพืช
2. ในระยะแรก ๆ ปุ๋ยอินทรีย์อาจทำาให้พืชมีผลผลิตไม่สูงมากนัก แต่ถ้าพิจารณาในระยะยาวแล้ว
ผลผลิตของพืชจะสูงมาก เนื่องจากคุณสมบัติของดินดีขึ้นเรื่อย ๆ
3. ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยให้ความเป็นกรดเป็นด่าง ของดินเปลี่ยนแปลงได้ยากขึ้น รวมทั้งช่วยดูดยึดธาตุ
อาหารต่าง ๆ เอาไว้ไม่ให้สูญเสียไปจากดินได้โดยง่าย
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4. ส่งเสริมให้อนุภาคของดินจับตัวกันเป็นก้อนหรือเป็นเม็ดดิน ดินไม่อัดตัวกันแน่น มีการถ่ายเท
อากาศดี การอุ้มน้ำา และการไหลซึมของน้ำาในดินดีขึ้น
5. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน จุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่มีประโยชน์ในดิน
เป็นพวกเฮทเทอโรโทรพ ซึ่งต้องใช้สารอินทรีย์จากดินเป็นแหล่งของอาหาร การเติมปุ๋ยอินทรีย์ลงในดินจึง
เป็นการเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วย
6. สามารถหาปุ๋ยอินทรีย์ได้ตามท้องถิ่นตามฟาร์มทั่วไป บางกรณีอาจไม่ต้องซื้อหรือซื้อในราคาถูก
7. วิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ยุ่งยาก ใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับปุ๋ยเคมี
8. ธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์จะมีโอกาสสูญเสียน้อย เพราะธาตุอาหารบางส่วนเป็นองค์ประกอบของ
อินทรียสารในปุ๋ย และบางส่วนจะถูกยึดในปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของคีเลต
ตารางที่ 3 ชนิดและปริมาณของวัสดุเหลือใช้ชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย
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, เมธี มณีวรรณ และพิรัฌา วาสนานุกูล (2540)
ตารางที่ 4 คุณค่าทางอาหารของตอซังพืชชนิดต่าง ๆ
ชนิด

C/N

ฟางข้าว
ต้นข้าวโพด
ซังข้าวโพด
ยอดอ้อย
ใบสัปปะรด

89
37
80
105
48

N
0.69
0.71
1.41
0.49
1.12

ปริมาณธาตุอาหาร (%)
P
0.08
0.11
0.05
0.10
0.22

K
1.56
1.38
0.49
0.25
1.23
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ตารางที่ 4 (ต่อ) คุณค่าทางอาหารของตอซังพืชชนิดต่าง ๆ
ชนิด

C/N

ต้นมันสำาปะหลัง
ตอซัง ถั่วเหลือง

32
42

N
1.28
1.32

ปริมาณธาตุอาหาร (%)
P
0.24
0.15

ทีม่ า : ประเสริฐ สองเมืองและวิทยา ศรีทานนท์ (2531) และ Pintukanok, Ampan (1989)

K
1.20
1.14

ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อสมบัติของดิน
จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงบำารุงดินทั้งทางตรงและทางอ้อม
ซึ่งสามารถประมวลผลต่าง ๆ ของปุ๋ยอินทรีย์ต่อคุณสมบัติของดิน สามารถสรุปได้ ดังนี้
ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อสมบัติทางกายภาพของดิน
เนื่องจากอินทรียวัตถุเป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูง ในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ซึ่งรวม
ถึงความหนาแน่นหรือความพรุนของดิน ความร่วนซุย ความสามารถในการอุ้มน้ำา และการถ่ายเทอากาศใน
ดิน ปุ๋ยอินทรีย์จึงเป็นปุ๋ยที่ช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินได้มากกว่าปุ๋ยเคมี ซึ่งมักจะไม่มีสารที่จะให้
อินทรียวัตถุในดินเลย ตารางที่ 5 และ 6 แสดงตัวอย่างผลการทดลองเปรียบเทียบผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมัก
ต่อความหนาแน่นรวมและความแข็งของดิน ตารางที่ 7 แสดงผลของการใช้ปุ๋ยคอก ต่อคุณสมบัติทางกายภาพ
ของดินพบว่า การใช้ปุ๋ยคอกติดต่อกัน 5 ปี ทำาให้ดินมีคุณสมบัติทางกายภาพดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมี โดยที่การใช้
ปุ๋ยหมักติดต่อกันมีผลทำาให้ความหนาแน่นรวม และความแข็งของดินลดลงและทำาให้ความพรุนของดิน การ
ถ่ายเทอากาศ การเกิดเม็ดดินเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับดินที่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวติดต่อกัน
ตารางที่ 5 ผลของการใส่ปุ๋ยหมักฟางข้าว และปุ๋ยเคมีที่ใส่ติดต่อกันเป็นเวลา 11 ปี ต่อความหนาแน่นรวม
ของดินชุดนครปฐม (กรัม/ซม.3 )
อัตราปุ๋ยหมัก
กก./ไร่
0
500
1,000
1,500
2,000

ชุดนครปฐม ซึ่งเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว
ที่มา : ภาควิชาปฐพีวิทยา (2547)

ปริมาณธาตุอาหาร (%)
ไม่ใช้
ใช้ 8 – 4 - 4
1.67
1.60
1.64
1.65
1.60
1.59
1.55
1.62
1.56
1.54

เฉลีย่
1.63a
1.64a
1.59b
1.58b
1.55b
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ตารางที่ 6 ผลของการใส่ปุ๋ยหมักฟางข้าวอย่างเดียวและการใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าว ปุ๋ยเคมีที่ใส่ติดต่อกันเป็นเวลา
11 ปีต่อความแข็งของดิน1
อัตราปุ๋ยหมัก
กก./ไร่
0
500
1,000
1,500
2,000

ปริมาณธาตุอาหาร (%)
ไม่ใช้
ใช้ 8 – 4 - 4
24.7
19.6
21.6
18.0
17.2
15.9
17.2
13.3
18.7
13.2

เฉลีย่
22.1a
19.8a
16.6ab
15.4b
16.0ab

1/ ดินชุดนครปฐม ซึ่งเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว ความแข็งของดินวัดด้วยเครื่องมือวัดความแข็งของดิน ค่าที่
อ่านได้สูง แสดงว่าดินมีความแข็งสูง
ที่มา : ภาควิชาปฐพีวิทยา (2547)
ตารางที่ 7 ผลของการใช้ปุ๋ยคอกอัตรา 1,600 กก./ไร่ เป็นเวลา 5 ปี ต่อสมบัติทางกายภาพของดิน
สมบัติของดิน
ความหนาแน่นรวม (กรัม/ซม.3)
ความพรุน (%)
การถ่ายเทอากาศ (ซม./วินาที)
การเกิดเม็ดดิน (%)

ที่มา : Jung & Yang (2000)

ใช้ปุ๋ย NPK
1.37
48.3
0.27
33.6

ใช้ปุ๋ยคอก
1.22
54.0
0.41
45.6

ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อสมบัติทางเคมีของดิน
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ จะเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรงถึงแม้จะไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ย
เคมี แต่จะค่อย ๆ ปลดปล่อยให้เป็นประโยชน์ต่อพืชในระยะยาว ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำาจากวัสดุเศษพืชต่าง ๆ ซึ่งมี
ธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองครบถ้วนที่พืชจะใช้ในการเจริญเติบโต รวมถึงธาตุอาหารที่พืชต้องการใน
ปริมาณน้อยที่สำาคัญ เช่น เหล็ก ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิบดินัม และอื่น ๆ
ปุ๋ยอินทรีย์ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) ค่อนข้างสูง ซึ่งจะมีส่วนให้ปุ๋ยเคมี
ที่มีอยู่ในรูปของแคตไอออนบางชนิดถูกดูดซึมไม่สูญเสียไป และพืชสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น การใส่
ปุ๋ยร่วมกับปุ๋ยเคมีจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีและเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารมาก เช่น การใส่
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ปุ๋ยหมักในดินกรดสามารถช่วยลดความเป็นพิษของอลูมิเนียมและแมงกานีส ซึ่งช่วยดูดยึดธาตุทั้งสองไว้ทำาให้
ละลายสารละลายดินลดลง และการใช้ปูนร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์จะสามารถลดความเป็นพิษของอลูมิเนียมและ
แมงกานีสได้ดีที่สุด โดยเหตุที่ปุ๋ยอินทรีย์มีปริมาณเกลือที่ละลายน้ำาได้อยู่ต่ำา และสลายตัวให้ฮิวมัสซึ่งมีความ
จุแลกเปลี่ยนแคตไอออนสูง จึงมักปรากฏผลต่อคุณสมบัติทางเคมีของดินในลักษณะเอื้ออำานวยต่อการเจริญ
เติบโตของพืชดีขึ้น เนือ่ งจากในปุย๋ มีอนิ ทรียท์ ม่ี ตี าำ แหน่งของการแลกเปลีย่ นแคตไอออนในปริมาณสูงมาก จึงช่วย
เจือจางความเข้มข้นของไอออนทีอ่ ยูบ่ ริเวณรอบๆ และควบคุมปฏิกิริยาทางเคมีในดินให้เป็นไปอย่างสม่ำาเสมอไม่
เปลี่ยนแปลงไปมาอย่างฉับพลัน จึงช่วยให้พืชเจริญเติบโตสม่ำาเสมอดีขึ้น (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2544)
ผลการใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 1.6 ตันต่อไร่ต่อปีเป็นเวลา 10 ปี ในดินร่วนปนทรายแป้งซึ่งปลูกฝ้าย และดิน
ร่วมปนทรายที่ใช้ปลูกข้าวสาลี ทำาให้ CEC ของดินทั้งสองเพิ่มขึ้น 1.10 และ 0.4 cmolckg-1 ตามลำาดับ ส่วนการ
ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 3.5,7.0 และ 10.5 ตัน/ไร่เป็นเวลา 5 ปี ในดินเหนียวซึ่งมีค่า CEC เดิม 20.02 cmolckg-1 และ
ใช้ปลูกข้าวโพดโดยตลอด ปรากฏว่าปุ๋ยคอกช่วยให้ค่า CEC ของดินเพิ่มจากแปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ยคอก 0.38, 0.76
และ 0.78 cmolckg-1 ตามลำาดับ (Sequi & Calcinai, 1987)
จากการศึกษาของ ชูศรี สุขวิวัฒน์ และฉวีววณ เหลืองวุฒิโรจน์ (2544) เรื่อง ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อ
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินชุดรังสิตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท พบว่า การใช้ประโยชน์จากปุ๋ย
อินทรีย์เพื่อปรับปรุงสมบัติบางประการของดินชุดรังสิต มีความจำาเป็นอย่างยิง่ ต่อการเพิม่ ศักยภาพของดิน ทัง้
ในด้านการปรับปรุงลักษณะโครงสร้างของดิน เพิม่ ประสิทธิภาพความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารแก่พชื ในดิน
และประหยัดในการใช้ปยุ๋ เคมี
จากการศึกษาของ รสมาลิน ณ ระนอง, สันติ รัตนธานุภาพ, บรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์ และเจริญ
เจริญจำารัสชีพ (2544) เรื่องผลร่วมกับปุ๋ยหมักและแกลบสดในการปรับปรุงดินชุดรังสิต ซึ่งเป็นกรดจัดเพื่อปลูก
เฮลิโคเนีย โดยใช้ปัจจัยประกอบด้วยปูนมาร์ล 3 อัตรา คือ 0 และ 2 ตัน/ไร่ และวัสดุอินทรีย์ 4 แบบ คือ ไม่
ใส่วัสดุอินทรีย์ ใส่ปุ๋ยหมักและแกลบสดอย่างละ 2 ตัน/ไร่ ใส่แกลบสด 4 ตัน/ไร่ และใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ พบ
ว่า ปูนมาร์ลไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและจำานวนดอกของเฮลิโดเนีย แต่การใช้วัสดุอินทรีย์ทุกชนิดมีผลทำาให้
การเจริญเติบโตและจำานวนดอกเฮลิโดเนียสูงกว่าไม่ใช้วัสดุอินทรีย์ และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง มีผลทำาให้ความ
เป็นกรดด่างของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณแคลเซียมที่สกัดได้ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
ในดินเพิ่มสูงขึ้น และปริมาณอลูมิเนียม และแมงกานีสที่สกัดได้ลดลง
ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อสมบัติทางชีวภาพของดิน
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในดิน เป็นการเพิ่มแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดินทำาให้จุลินทรีย์ดินเพิ่มปริมาณมาก
ขึ้น และพบว่ากิจกรรมของจุลินทรีย์ดินเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงธาตุ
อาหารในดินได้แก่ กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ กระบวนการแปรสภาพของสารอินทรีย์จากรูปที่ไม่เป็น
ประโยชน์ให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น การเปลีย่ นรูปอนุมลู แอมโมเนียม ซึง่ เป็นรูปทีพ่ ชื ดูดนำาไปใช้ได้
ยากให้อยูใ่ นรูปไนเตรท ซึง่ พืชสามารถดูดไปใช้ได้งา่ ยและกระบวนการตรึงไนโตรเจน เป็นต้น รวมถึงกิจกรรม
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ของจุลนิ ทรียพ์ วกไมคอโรซาทีบ่ ริเวณรากพืชด้วย นอกจากนัน้ ยังพบว่าการใส่ปยุ๋ อินทรียท์ าำ ให้ปริมาณ แบคทีเรีย
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน การใสปุ๋ยหมักทำาให้ปริมาณแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เพิ่มขึ้น เช่น Azotobacter sp. จะมีในปริมาณมาก (Marchesini, et.al., 1986) การเพิ่มจำานวนของแบคทีเรีย
มีผลช่วยยับยั้งการเจริญและความสามารถในการก่อให้เกิดโรคพืชของเชื้อโรคโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้ราก
พืช ปุ๋ยหมักเป็นธาตุอาหารที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิดในดิน และทำาให้พืชเกิดโรคน้อยลง
นอกจากนี้แล้วจุลินทรีย์บางชนิดที่เจริญเติบโตอยู่ สามารถขับสารปฏิชีวนะ รวมทั้งสารยับยั้งการเจริญของเชื้อ
จุลินทรีย์อื่นๆ ได้หลายชนิด เป็นการลดการระบาด และความรุนแรงของโรคพืชบางชนิดลงได้ (Hoitink, 1986)
การเจริญของจุลินทรีย์ดินทำาให้เกิดกรดอินทรีย์หลายชนิด ซึ่งกรดอินทรีย์บางชนิด พืชสามารถนำา
ไปใช้ได้โดยตรง บางชนิดมีผลต่อการปลดปล่อยและเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอีกทีหนึ่ง
นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ มีผลต่อการควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอย (nematode) ในดิน จากผลการทดลอง
พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตรามากขึ้น จะทำาให้มีปริมาณไส้เดือนฝอยในดินเพิ่มขึ้น การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วม
กับปุ๋ยเคมีพบว่าช่วยทำาให้ปริมาณของไส้เดือนฝอยลดน้อยลง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551)
จากการศึกษาของวรรณลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ และฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ (2541) เรื่อง ผลของ
กิจกรรมจุลินทรีย์ดินต่อเชื้อโรคบางชนิดในระหว่างกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุแต่ละชนิดในดินชุดวา
รินและร้อยเอ็ดโดยใช้วัสดุอินทรีย์ ได้แก่ ฟางข้าว ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด วัสดุตอซัง และปุ๋ยคอก พบว่าในสภาพที่
ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์จะมีผลต่อการเพิ่มจำานวนประชากรของเชื้อ สาเหตุโรคพืช กิจกรรม จุลินทรีย์ในดินลดลง ค่า
ความเป็นกรดด่างของดิน รวมถึงปริมาณธาตุอาหารและอินทรียวัตถุในดินลดลงด้วย ในขณะที่การเพิ่มอินทรีย
วัตถุโดยการใส่วัสดุอินทรีย์แต่ละชนิดลงไปมีผลทำาให้จำานวนประชากรแบคทีเรียเพิ่มขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมเซลลูเลส ไซแลนเนส และฟอสฟาเทส โดยวัสดุอินทรีย์เหล่านี้ จะเป็น
แหล่งของพลังงานและธาตุอาหารแก่เชื้อจุลินทรีย์ ทำาให้เกิดสภาวะการแก่งแย่ง หรืแข่งขันเพื่อการดำารงชีพของ
จุลินทรีย์ในดินส่งผลกระทบทำาให้ประชากรของเชื้อสาเหตุโรคพืชลดลงด้วย
สรุป

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน มีความสำาคัญมาก และนับวันจะยิ่งมีความ
รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทางในการแก้ไข และปรับปรุงดินเสื่อมโทรมโดยเร็ว
ที่สุด แนวทางหนึ่งที่สามารถทำาได้ และมีประสิทธิภาพที่ดี คือ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งได้จากการนำาวัสดุอินทรีย์
เหลือใช้ต่างๆ มาผลิตเป็นปุ๋ยชนิดต่างๆ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด วัสดุอินทรีย์เหล่านี้สามารถหาได้ไม่
ยาก การนำาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร จากโรงงานอุตสาหกรรม จากบ้านเรือน วัชพืชต่างๆ วัสดุเหลือใช้เหล่านี้
ถ้าทิ้งไว้โดยไม่นำามาใช้ประโยชน์ก็จะเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่วัสดุอินทรีย์เหล่านี้ ต้องผ่านกระบวนการ
ย่อยสลาย เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณค่า และสำาคัญต่อการปรับปรุงบำารุงดิน สามารถเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้กับ
ดิน ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำาคัญของดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช อินทรียวัตถุทำาให้ดินมีคุณภาพ
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ทางด้านเคมี กายภาพ และชีวภาพดีขึ้น สามารถฟื้นฟูสภาพดินให้มีชีวิตใหม่ มีคุณภาพดี มีสมบัติที่เหมาะสม
สำาหรับการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญ และมีค่าสำาหรับมนุษย์ การใช้ที่ดิน
จึงต้องมีการบำารุงรักษาควบคู่กันไปด้วย และต้องกระทำาอย่างต่อเนื่อง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นการเพิ่มปริมาณ
อินทรียวัตถุกลับคืนสู่ดิน สามารถฟืน้ ฟูดนิ เสือ่ มโทรมให้มคี ณ
ุ ภาพทีด่ ขี น้ึ แม้วา่ จะใช้ระยะเวลานานแต่กจ็ ะเกิด
ผลสัมฤทธิท์ ด่ี ี เกษตรกรสามารถเรียนรูแ้ ละทำาได้ไม่ยากและสามารถใช้ทรัพยากรดินได้อย่างยัง่ ยืนถาวรตลอดไป
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