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บทคัดย่อ

บทความนี้ได้กล่าวถึงความสำาคัญของปุ๋ยหมักในด้านการเกษตรในการปรับปรุงบำารุงดิน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำาคัญใน
การดำารงชีพของมนุษย์ ในปัจจุบันปัญหาดินเสื่อมคุณภาพมีความรุนแรงมากขึ้น และมีความจำาเป็นต้องเร่งแก้ไข หลักสำาคัญ
คือ ปรับปรุงส่วนประกอบของดินให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงบำารุงดินที่เสื่อมโทรมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น การใส่ปุ๋ยหมักเป็นแนวทางหนึ่งที่เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน และ
สามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน และช่วยปรับปรุงสภาพ
แวดล้อม จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าปุ๋ยหมักเป็นปัจจัยที่สำาคัญ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกษตรที่สามารถบำารุงรักษา
ทรัพยากรดิน ดังนั้น เกษตรกรควรให้ความสำาคัญในการใช้ปุ๋ยหมักในการทำาการเกษตรให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถใช้ที่ดินใน
การทำาการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
คำาสำาคัญ : ปุ๋ยหมัก อินทรียวัตถุ ดินเสื่อมคุณภาพ

Abstract

This article explains the important of the compost in agriculture in forming of soil improvement
which is the crucial factor for living. Currently, the problem of soil deterioration is critical and immediate
improvement is needed for plant to growth appropriately. Organic matter is very vital for soil improvement.
The use of composting can increase soil organic matter, improve physicals chemical biological properties of
soil and soil fertility, as well as the environment. Consequently, the compost is important factor for agriculture to sustain soil resources. Farmers should use the compost in agriculture in order to achieve sustainable
land use.
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บทนำา

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำาคัญและจำาเป็นต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งของปัจจัยสี่ในการ
ดำารงชีพของมนุษย์ ในปัจจุบันความสำาคัญของดินยิ่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้ที่สำาคัญของมนุษย์ โดยเฉพาะในด้าน
การเกษตร จึงเห็นได้ว่าดินมีความสำาคัญต่อการดำารงชีพของมนุษย์ ที่ทุกคนควรจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี เพื่อให้มีสภาพที่ดีคง
เดิมหรือดีกว่าเดิม สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืน แต่ในความเป็นจริงแล้วดินถูกใช้งานอย่างหนัก เพื่อ
สนองความต้องการของมนุษย์ โดยขาดการบำารุงรักษาที่เหมาะสม ประกอบกับปัจจุบันประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำาให้
ความต้องการที่จะใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น โดยการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย เพาะปลูกและการประกอบ
อาชีพอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ดินที่เคยใช้เพาะปลูกอยู่แล้วถูกใช้เพาะปลูกบ่อยครั้งขึ้นทำาให้ไม่สามารถปรับสภาพโดยการเพิ่มพูนธาตุ
อาหารให้กับดินตามธรรมชาติได้ทัน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ลดน้อยลง ผลผลิตของพืชลดลงกว่าเดิม เกิดการเสื่อมคุณภาพ
ของดิน
ในปัจจุบันปัญหาการเสื่อมคุณภาพของดิน เป็นปัญหาที่ทุกคนควรมีความตระหนักถึงความสำาคัญ เนื่องจากมีผล
กระทบโดยตรงในการทำาการเกษตร ถ้าดินเสื่อมคุณภาพลงแล้วการทำาการเกษตรจะประสบความสำาเร็จได้อย่างไร จึงเห็นได้ว่า
ในขณะนี้ มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการเกษตรได้ให้ความสำาคัญต่อปัญหานี้ และได้หาแนวทางในการป้องกันและ
ปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความสามารถในการให้ผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ทรัพยากรดินในการเกษตรได้อย่าง
ยั่งยืน
โดยทัว่ ไปดินทีเ่ หมาะสมในการปลูกพืชควรต้องมีองค์ประกอบหลักทีส่ าำ คัญอยู่ 4 ส่วน คือ แร่ธาตุอาหารพืช (อนินทรีย์
วัตถุ) 45% ส่วนของอากาศ 25% ส่วนของน้ำา 25% และส่วนของอินทรียวัตถุ 5% (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2544) ถึง
แม้วา่ อินทรียวัตถุมสี ว่ นประกอบอยูน่ อ้ ย แต่เนือ่ งจากอินทรียวัตถุมคี วามสำาคัญต่อสมบัตดิ า้ นต่าง ๆ ของดิน เนือ่ งจากอินทรีย์วัตถุ
ในดินจะเกี่ยวข้องกับสมบัติของดินทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่งมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเจริญเติบโต
ของพืช และจากการสำารวจของกรมพัฒนาทีด่ นิ (2551) เมือ่ พิจารณาถึงปริมาณอินทรียวัตถุพบว่าพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ริมาณอินทรียวัตถุตาำ่
กว่า 2% มีเป็นจำานวนสูงถึง 191 ล้านไร่ ประมาณ 60% ของพืน้ ทีท่ ง้ั ประเทศและดินทีม่ อี นิ ทรียวัตถุตาำ่ กว่า 1.5% มีปริมาณ 98.7
ล้านไร่ ภูมิอากาศของประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนและอิทธิพลของลมมรสุม ซึ่งส่งเสริมให้อัตราการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน
เกิดอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้กับดินจึงสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพดินได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันจึงได้มี
การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้กับดิน โดยที่เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร สถานศึกษาต่างๆ ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าปุ๋ยหมักเป็นแนวทางที่จะได้
ปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ในการปรับปรุงบำารุงดินเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้กับดิน จึงควรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยหมักให้กับ
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
ปุ๋ยหมัก (Compost)
ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยที่ได้จากการหมักซากพืช ซากสัตว์ ตลอดจนมูลสัตว์ เพื่อให้อินทรีย์สารสลายตัวผุพังจากกิจกรรม
ของจุลินทรีย์ ผลิตโดยนำาวัสดุเหล่านี้มากองรวมกัน รดน้ำาให้ชื้นแล้วปล่อยให้ย่อยสลาย และแปรสภาพจนกลายเป็นขุยสีดำา
หรือสีน้ำาตาลเข้ม มีลักษณะพรุนยุ่ยและร่วนซุย แล้วจึงนำาไปใช้บำารุงดิน (ยงยุทธ โอสถสภา, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และ
ชวลิต ฮงประยูร, 2551) ปุ๋ยหมักมีความสำาคัญ และมีคุณค่าสูงในทางการเกษตร แต่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร เนื่องจาก
สาเหตุหลายประการ (สมศักดิ์ วังใน, 2541: ธงชัย มาลา และอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, 2541) ดังนี้
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1. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำาคัญที่แท้จริงของปุ๋ยหมักว่ามีคุณค่าเพียงใดในการปรับปรุง หรือช่วยรักษา
สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินให้ดีอยู่เสมอ
2. เกษตรกรขาดความรู้และความเข้าใจในการทำาปุ๋ยหมักอย่างถูกวิธี ทำาให้ประสบความล้มเหลว หรือได้ผลไม่ดีเท่า
ที่ควร มีผลให้หมดกำาลังใจ และเสียความตั้งใจในการทำาปุ๋ยหมักไปได้
3. การขาดความเข้าใจในการใช้ปุ๋ย การใช้ปุ๋ยหมักอย่างเดียวปรับปรุงดินต้องใช้ปริมาณมากและมักไม่เห็นผลอย่าง
ชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น
4. การทำาปุ๋ยหมักที่จะให้ผลดีนั้น ต้องใช้แรงงานทำาค่อนข้างมาก ต้องเอาใจใส่ดูแลอยู่เสมอ ดังนั้นเกษตรกรต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในการทำาปุ๋ยหมักตลอดจนคุณประโยชน์ที่แท้จริงของปุ๋ยหมัก ต้องมีความตั้งใจจริงที่จะปรับปรุงดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูก จึงทำาให้การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักบรรลุเป้าหมายได้
ความสำาคัญและประโยชน์ของปุ๋ยหมัก
ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก แบ่งออกได้ 5 ข้อ ดังนี้
1. การปรับปรุงสมบัติต่างๆ ของดิน
2. ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน
3. ปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน
4. ปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพของดิน
5. การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
1. การปรับปรุงสมบัติต่างๆ ของดิน
ปุย๋ หมักเป็นวัสดุทม่ี สี มบัตใิ นการปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ถ้าเป็นดินเนือ้ ละเอียด อัดตัว
กันแน่น เช่น ดินเหนียว ปุย๋ หมักก็จะช่วยให้ดนิ นัน้ มีสภาพร่วนซุยมากขึน้ อัดตัวกันแน่นทึบ ทำาให้การระบายน้าำ และการระบาย
อากาศดีขน้ึ ช่วยให้ดินมีความสามารถในการอุ้มหรือดูดซับน้ำาที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชไว้ได้มากขึ้นทำาให้รากพืชเจริญเติบโตได้
เร็วแข็งแรงแตกแขนงได้มาก มีระบบรากที่สมบูรณ์ จึงดูดซับแร่ธาตุต่างๆ และน้ำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในดินเนื้อหยาบ เช่น ดินทรายและดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำา สารอินทรีย์อยู่น้อย ไม่อุ้ม
น้ำา การใส่ปุ๋ยหมักก็จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และทำาให้ดินเหล่านั้นสามารถดูดซับน้ำาไว้ให้พืชได้มากขึ้น ในดินเนื้อ
หยาบจึงควรต้องใส่ปุ๋ยหมักให้มากกว่าปกติ
นอกจากสมบัตติ า่ งๆ ดังกล่าวแล้ว ปุย๋ หมักยังสามารถช่วยปรับปรุงดินในแง่อน่ื ๆ อีก เช่น ช่วยลดการจับตัวเป็นแผ่น
แข็งของหน้าดิน (soilcrust) ทำาให้การงอกของเมล็ดและการซึมของน้าำ ไหลลงไปในดินสะดวกขึน้ ช่วยลดการไหลบ่าของน้าำ ขณะ
ฝนตก เป็นการลดการพัดพาหน้าดินทีส่ มบูรณ์ไป เมือ่ กล่าวโดยรวมแล้วปุย๋ หมักสามารถทำาให้สมบัตติ า่ งๆ ของดินดีขน้ึ ดังนี้
2. ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน
ดินที่มีอินทรียวัตถุสูง (มากกว่า 3%) มีสมบัติทางฟิสิกส์ดี คือ โครงสร้างดินมีเสถียรภาพ ความหนาแน่นรวมต่ำา
การแทรกซึมน้ำาและการซาบซึมน้ำาของดินสะดวก การระบายน้ำาและการถ่ายเทอากาศดี ดังนั้นการใส่ปุ๋ยหมักในดินที่มีอินทรีย
วัตถุต่ำาหรือปานกลางให้มีมากขึ้น จะทำาให้สมบัติดินทางฟิสิกส์ดังที่กล่าวข้างต้นดีขึ้น ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ระบบรากพืชพัฒนาและ
กระจายออกไปได้กว้างและลึก จึงมีโอกาสดูดธาตุอาหารและน้ำามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิม
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สำาหรับดินเนื้อละเอียด เช่น ดินเหนียวและดินร่วนเหนียวที่มีอินทรียวัตถุต่ำา จะมีความหนาแน่นรวมสูง รวมทั้งการ
ระบายน้ำาและการถ่ายเทอากาศช้า การใส่ปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ จะทำาให้สมบัติดังกล่าวของดินดีขึ้น (Alexander, 2001;
Fullen and Catt, 2004)
การใช้ปยุ๋ หมักในดินเนือ้ หยาบทีม่ อี นิ ทรียวัตถุตาำ่ หรือปานกลาง จะช่วยพัฒนาโครงสร้างของดินให้ดขี น้ึ เนือ่ งจากฮิวมัส
ในปุย๋ หมักเป็นสารเชือ่ มทีด่ ี ทำาให้อนุภาคดินเกาะกลุม่ เป็นเม็ดดินและก้อนดินตามลำาดับ จนได้โครงสร้างดินที่มีเสถียรภาพและทน
ต่อการกร่อน อย่างไรก็ตามการพัฒนาโครงสร้างดินต้องอาศัยเวลาและการใช้ปุ๋ยหมักอย่างต่อเนื่อง (Sdall and Oades, 1982)
ประเสริฐ สองเมือง, กวีพล ลิ้มสมวงศ์, นิพรรณศรี คมทอง และคณะ (2529) ได้ทำาการศึกษาผลของการใส่ปุ๋ยหมัก
ฟางข้าว และปุ๋ยเคมีที่ใส่ติดต่อกันนาน 11 ปี พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยหมักในอัตราที่สูงขึ้น ทำาให้ดินมีความหนาแน่น
รวมลดลง และความแข็งของดินลดลง
ชัยสิทธิ์ ทองจู (2538) ได้ทำาการศึกษาการใช้อินทรีย์วัสดุเหลือใช้ คือ กากละหุ่ง กากตะกอน น้ำาเสีย ปุ๋ยหมักและ
น้ำาทิ้งจากการผลิตแก๊สชีวภาพ ปรากฏว่า เมื่อใช้ติดต่อกันทำาให้การเจริญเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อน ทัดเทียมกับการใช้ปุ๋ย
เคมี และมีแนวโน้มทำาให้สมบัติทางกายภาพของดิน จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า ผลจากการใช้ปุ๋ยหมักช่วยปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพของดิน ดังนี้
1. ส่งเสริมการเกิดเม็ดดิน (soil aggregation) ปุ๋ยหมักที่ใส่ลงในดินมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ช่วยในการปรับปรุง
คุณภาพของดินให้ดีขึ้น ฮิวมัสในปุ๋ยหมักเป็นสารอินทรีย์ซึ่งมีประจุลบเป็นตัวช่วยดูดยึดธาตุ และมีผลให้อนุภาคดินเกาะตัวกัน
และสารเมือกที่ปลดปล่อยจากแบคทีเรีย จะส่งเสริมการเกิดเม็ดดิน
2. ปุ๋ยหมักปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น และลดความหนาแน่นรวมดินลง การระบายอากาศของดินเพิ่มมากขึ้น
ระบบรากของพืชสามารถแผ่กระจายในดินได้อย่างกว้างขวาง ทำาให้ความสามารถในการดูดธาตุอาหารของรากเพิ่มมากขึ้นด้วย
ตลอดจนสะดวกต่อการไถพรวน และลดการเกิดชั้นดานแข็งของดินได้ด้วย
3. ส่งเสริมให้เกิดความพรุนของผิวหน้าดิน ไม่เกิดสภาพผิวดินแข็ง ทำาให้การซึมผ่านน้ำาและความสามารถในการอุ้ม
น้ำาของดินดีขึ้น ดินมีความชุ่มชื้นได้ยาวนานกว่าดินที่มีโครงสร้างไม่ดี ลักษณะดังกล่าวมีผลทางอ้อมต่อการช่วยเหลือลดการ
เกิดการกร่อนดิน (soil erosion) ได้
3. ปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน
เนื่องจากปุ๋ยหมักมีความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) สูง เมื่อใส่ในดินจึงช่วยเพิ่ม CEC ตามสัดส่วนของ
อัตราปุ๋ยที่ใส่ด้วย การที่ดินมี CEC สูงขึ้นมีผลดี 2 ประการ คือ เพิ่มปริมาณแคตไอออนที่แลกเปลี่ยนได้ จึงลดการสูญเสียของ
ธาตุอาหารรูปแคตไอออนไปกับการชะล้าง และดินมีความจุบัฟเฟอร์ (buffering capacity) สูงขึ้น จึงต้านทานต่อการเปลี่ยน
pH กล่าวคือ เมื่อมีกรดหรือด่างเพิ่มขึ้นในดินเพียงเล็กน้อย pH ของดินก็จะไม่เปลี่ยนแปลง (Qui and Calcinai, 1978)
จากการศึกษาของ ชูศรี สุขวิวัฒน์ และ ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิโรจน์ (2544) เรื่องผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลง
สมบัติทางเคมีของดินชุดรังสิตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท พบว่า การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงสมบัติบาง
ประการของดินชุดรังสิต มีความจำาเป็นอย่างยิ่งต่อการเพิ่มศักยภาพของดิน ทั้งในด้านการปรับปรุงลักษณะโครงสร้างของดิน
เพิ่มประสิทธิภาพความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารแก่พืชในดินและประหยัดในการใช้ปุ๋ยเคมี
จากการศึกษาของ รสมาลิน ณ ระนอง, สันติ รัตนธานุภาพ, บรรเจิดลักษณ์ จิตฤษธิ์ และคณะ (2544) เรื่องผลร่วม
ของปุ๋ยหมักและแกลบสดในการปรับปรุงดินชุดรังสิต ซึ่งเป็นกรดจัดเพื่อปลูกเฮลิโคเนีย โดยใช้ปัจจัยประกอบด้วยปูนมาร์ล
3 อัตรา คือ 0 และ 2 ตัน/ไร่ และวัสดุอินทรีย์ 4 แบบ คือ ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์ ใส่ปุ๋ยหมักและแกลบสดอย่างละ 2 ตัน/ไร่
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ใส่แกลบสด 4 ตัน/ไร่ และใส่ปุ๋ยหมัก 4 ตัน/ไร่ พบว่า ปูนมาร์ลไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและจำานวนดอกของเฮลิโดเนีย แต่
การใช้วัสดุอินทรีย์ทุกชนิดมีผลทำาให้การเจริญเติบโตและจำานวนดอกเฮลิโดเนียสูงกว่าไม่ใช้วัสดุ
ผลของการใช้ปุ๋ยหมักที่มีผลต่อการปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน สามารถ สรุปได้ดังนี้(ธงชัย มาลา, 2546)
1. การใส่ปุ๋ยหมักเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรง ถึงแม้ว่าจะไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี แต่
ก็ค่อยๆ ปลดปล่อยให้เป็นประโยชน์ต่อพืชในระยะยาว ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำามาจากวัสดุเศษพืชต่างๆ ดังนั้นจึงมีธาตุ
อาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ที่พืชต้องการอย่างครบถ้วน
2. เพิ่มความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน ปุ๋ยหมักเป็นวัสดุที่มีค่าความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน
ค่อนข้างสูง มากกว่าดินเหนียวประมาณ 5 ถึง 10 เท่า จึงจะมีส่วนช่วยให้ปุ๋ยเคมีที่อยู่ในรูปของแคตไอออนบางชนิดถูกดูดยึด
ไม่สูญเสียไป และพืชก็สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุ
อาหารพืชในบางกรณี
3. ปุ๋ยหมักช่วยลดความเป็นพิษของการที่มีธาตุอาหารบางธาตุมากเกินไป เช่น การใช้ ปุ๋ยหมักในดินกรด สามารถลด
ความเป็นพิษของอลูมินัมและแมงกานีสโดยช่วยดูดยึดธาตุอาหารทั้ง 2 ไว้ ทำาให้ปริมาณในสารละลายดินลดลง การใช้ปูนขาว
ร่วมกับปุ๋ยหมักจะลดความเป็นพิษของอลูมินัมและแมงกานีสได้ดีที่สุด
4. การใส่ปุ๋ยหมักในดินเป็นการช่วยเพิ่มความต้านทานในการเปลี่ยนแปลงระดับความเป็นกรดเป็นด่าง (buffer capacity) ทำาให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่รวดเร็วจนเป็นอันตรายต่อพืช
4. ปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพของดิน
การใส่ปยุ๋ หมักในดินทีม่ อี นิ ทรียวัตถุตาำ่ หรือปานกลาง จะช่วยเพิม่ ชนิดและปริมาณของจุลนิ ทรียด์ นิ รวมทัง้ มีกจิ กรรม
ของจุลนิ ทรียท์ ส่ี ง่ เสริมการเจริญเติบโตมากขึน้ สำาหรับสัตว์ในดิน เช่น ไส้เดือนก็มจี าำ นวนเพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกัน กิจกรรมของ
ไส้เดือนในการสร้างโพรงทีต่ อ่ เนือ่ ง ช่วยในการระบายน้าำ และถ่ายเทอากาศ อันส่งผลให้รากเจริญเติบโตดีขน้ึ (ยงยุทธ โอสภสภา
อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และชวลิต ฮงประยูร, 2551)
จากการศึกษาของ วรรณลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ และฉวีวรรณ เหลืองวุฒิโรจน์ (2541) เรื่องผลของกิจกรรมจุลินทรีย์
ดินต่อเชื้อโรคบางชนิดในระหว่างกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุแต่ละชนิดในดินชุดวารินและร้อยเอ็ด โดยใช้วัสดุอินทรีย์
ได้แก่ ฟางข้าว ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด วัสดุตอซังและปุ๋ยคอก พบว่า ในสภาพที่ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์จะมีผลต่อการเพิ่มจำานวน
ประชากรของเชื้อสาเหตุโรคพืช กิจกรรมจุลินทรีย์ในดินลดลง ค่าความเป็นกรดด่างของดินรวมถึงปริมาณธาตุอาหารและ
อินทรียวัตถุในดินลดลงด้วย ในขณะที่การเพิ่มอินทรียวัตถุโดยการใส่วัสดุอินทรีย์แต่ละชนิดลงไปมีผลทำาให้จำานวนประชากร
แบคทีเรียเพิ่มขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมเซลลูเลส ไซแลนเนสและฟอสฟาเทส โดยวัสดุ
อินทรีย์เหล่านี้ จะเป็นแหล่งของพลังงานและธาตุอาหารแก่เชื้อจุลินทรีย์ ทำาให้เกิดสภาวะการแก่งแย่ง หรือแข่งขันเพื่อการดำารง
ชีพของจุลินทรีย์ในดินส่งผลกระทบทำาให้ประชากรของเชื้อสาเหตุโรคพืชลดลงด้วย
ผลของการใช้ปุ๋ยหมักที่มีผลต่อการปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพของดินสามารถ สรุปได้ดังนี้ (ธงชัย มาลา, 2540)
1. การใส่ปุ๋ยหมักลงในดินเป็นการเพิ่มอาหารให้แก่จุลินทรีย์ โดเยเฉพาะอย่างยิ่ง จุลินทรีย์พวกเฮทเทอร์โรโทรพ
ทำาให้จุลินทรีย์เพิ่มขึ้น และพบว่ากิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ต่อพืชขึ้น เช่น กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในดิน รวมทั้งกิจกรรมของพวกเชื้อราไมคอรไรราบริเวณรากพืชด้วย
2. การใส่ปยุ๋ หมักทำาให้ปริมาณแบคทีเรียทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพิม่ ขึน้ เช่น เชือ้ Azotobacter sp.
จะมีปริมาณมาก (Marchesini, et.al., 1988) และยังมีผลต่อการยับยัง้ การเจริญ และความสามารถในการก่อให้เกิดโรคบางชนิดได้
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยใกล้รากพืช ปุย๋ หมักเป็นธาตุอาหารทีส่ ง่ เสริมการเจริญเติบโตของเชือ้ Trichorderma sp.
จึงมักพบว่าการใส่ปุ๋ยหมักลงดินจะช่วยลดปริมาณของเชื้อโรคบางชนิดในดิน และทำาให้พืชเกิดโรคน้อยลง นอกจากนี้แล้ว
จุลินทรีย์บางชนิดที่เจริญเติบโตอยู่ สามารถขับสารปฏิชีวนะ รวมทั้งสารยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ ได้หลาย
ชนิด เป็นการลดการระบาด และความรุนแรงของโรคพืชบางชนิดลงได้ (Hoitink, 1986)
3. การเจริญของจุลินทรีย์ทำาให้เกิดกรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดฟอร์มิก และอะซีติก เป็นต้น กรดอินทรีย์บาง
ชนิดจะถูกพืชนำาไปใช้โดยตรง บางชนิดมีผลต่อการปลดปล่อยและการเปลี่ยนแปลงอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
4. การใส่ปุ๋ยหมักมีผลต่อการควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอยในดิน จุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูของไส้เดือนฝอยสามารถ
เจริญเติบโตได้ดี รวมทั้งขับสารพวกอัลคาลอยด์ และกรดไขมันบางชนิดที่เป็นพิษต่อไส้เดือนฝอย การใส่ปุ๋ยหมักจึงส่งผลให้มี
ปริมาณไส้เดือนฝอยลดลง ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นคล้ายคลึงกันกับการลดลงของเชื้อสาเหตุโรคพืชในดินตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว
5. การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ปุ๋ยหมักเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารที่จะปลดปล่อยออกมาให้แก่ต้นพืชอย่างช้าๆ และสม่ำาเสมอโดยทั่วไปแล้วปุ๋ยหมัก
จะมีแร่ธาตุอาหารพืชที่สำาคัญครบถ้วน กล่าวคือ มีไนโตรเจนทั้งหมดประมาณ 0.4 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสในรูปที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชประมาณ 0.2 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์ และโพแทสเซียมในรูปที่ละลายน้ำาได้ 0.5 ถึง 1.8 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณแร่ธาตุ
อาหารดังกล่าวจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของเศษพืชที่นำามาหมักและวัสดุอื่นๆ ที่ใส่ลงไปในกองปุ๋ย (ธงชัย มาลา, 2546)
นอกจากธาตุอาหาร 3 ธาตุทก่ี ล่าวมาแล้ว ปุย๋ หมักยังมีธาตุอาหารพืชชนิดอืน่ ๆ อีก เช่น แคลเซียม กำามะถัน แมกนีเซียม
เหล็ก สังกะสี แมงกานีส ทองแดง โบรอน โมลิบดีนมั คลอรีน และธาตุอน่ื ๆ ซึง่ ปกติแล้วปุย๋ เคมีจะไม่มหี รือมีเพียงบางธาตุเท่านัน้
ธาตุเหล่านีม้ คี วามสำาคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชไม่นอ้ ยกว่าธาตุอาหารหลัก เพียงแต่ตอ้ งการในปริมาณน้อยเท่านัน้
นอกจากจะเพิม่ ปริมาณธาตุอาหารพืชแล้ว ปุย๋ หมักยังมีคณ
ุ ค่าในแง่การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินมีหลาย
ประการ เช่น ช่วยทำาให้แร่ธาตุอาหารพืชในดินแปรสภาพไปอยูใ่ นรูปทีพ่ ชื สามารถดูดซึมได้งา่ ย ช่วยดูดซับธาตุอาหารพืชเอาไว้ไม่
ให้ถกู น้าำ ฝนหรือน้าำ ชลประทานชะล้างสูญหายไปได้งา่ ย เป็นการช่วยถนอมแร่ธาตุอาหารหรือความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้อกี ทาง
หนึง่ จะเห็นได้วา่ แม้ปยุ๋ หมักจะมีปริมาณแร่ธาตุอาหารในปุย๋ ไม่เข้มข้นเหมือนปุย๋ เคมี แต่กม็ ลี กั ษณะดีอน่ื ๆ ทีช่ ว่ ยรักษา และ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินได้เป็นอย่างดี (ธงชัย มาลา, 2546) สำาหรับความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชในปุย๋ หมัก
เป็นดังนี้
ไนโตรเจน ในปุ๋ยหมักอยู่ในรูปอินทรียสารเป็นส่วนมาก กับรูปแอมโมเนียมและไนเทรตอีกเล็กน้อย สำาหรับอัตรา
การเปลี่ยนไนโตรเจนจากรูปอินทรียสารในปุ๋ยหมัก มาเป็นแอมโมเนียมนั้นค่อนข้างช้า จึงมิได้ปลดปล่อยธาตุนี้ทั้งหมดให้แก่
พืชในฤดูปลูกเดียว แต่สามารถชะลอไปให้พืชที่ปลูกตามมาอีกด้วย
กระบวนการมินเนอราลไลเซชันของไนโตรเจนในปุ๋ยหมัก เกิดขึ้นได้ดีเมื่อดินอิ่มตัวด้วยน้ำาเพียง 30 – 40 % อุณหภูมิ
0
25 – 30 C การนำาไฟฟ้าไม่เกิน 1 dSm-1 และ pH ของดิน 6 – 7 สำาหรับขนาดของปุย๋ หมักมีอทิ ธิพลต่ออัตรา มินเนอราลไลเซชัน
ของไนโตรเจน (N mineralization ) อย่างมาก กล่าวคือปุ๋ยที่ผ่านตะแกรง 1 มม. มีอัตรามินเนอราลไลเซชันของไนโตรเจนสูง
กว่าส่วนที่ผ่านตะแกรง 10 มม. ถึง 3 เท่า ความแตกต่างนี้มีสาเหตุมาจากไนโตรเจนทั้งหมดและ C:N เรโชที่แตกต่างกันของปุ๋ย
หมักแต่ละขนาด (Castellanos and Pratt, 1981)
ปุ๋ยหมักที่ผลิตจากวัตถุดิบต่างกัน ก็มีมินเนอราลไลเซชันแตกต่างกันด้วย ดังอย่างเช่น ปุ๋ยหมักจากมูลโคนมกับ
ฟางข้าว มีมินเนอราลไลเซชันได้ 14.2 % ของไนโตรเจนทั้งหมด แต่หมักจากตะกอนน้ำาเสียกับต้นฝ้ายให้ค่าเพียง 8.3% ของ
ไนโตรเจนทั้งหมดเท่านั้น
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ฟอสฟอรัส ในปุ๋ยหมักมีตั้งแต่น้อยกว่า 0.4 ถึงมากกว่า 23 ก./กก. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ผลิต โดยปรกติ
ตะกอนน้ำาเสียมีฟอสฟอรัสสูงกว่าวัสดุอินทรีย์อื่น สำาหรับปุ๋ยหมักที่ผลิตจากในชุมชนเมือง มีฟอสฟอรัส 2 – 6 ก./กก. หรือ
เฉลี่ย 3.3 ก./กก. ซึ่งความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในปุ๋ยหมักระดับนี้ ยังสูงกว่าฟอสฟอรัสทั้งหมดในดินที่ใช้เพาะปลูก 2 – 10
เท่า ประกอบกับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินมักต่ำากว่า 1% ของฟอสฟอรัสทั้งหมดที่ดินมีอยู่ ส่วนฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในปุ๋ย
หมัก สามารถปลดปล่อยออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ 20 – 40 % ดังนั้นการใส่ปุ๋ยหมักจึงช่วยเพิ่มระดับฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช นอกจากนี้ฮิวมัสในปุ๋ยหมักยังเป็นสารคีเลต ที่ทำาปฏิกิริยาคีเลชันกับอะลูมิเนียม เหล็ก และแมงกานีสไอออน
จึงป้องกันมิให้ไอออนดังกล่าวตรึงฟอสฟอรัส เป็นเหตุให้พืชใช้รูปที่เป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส เหล็ก และแมงกานีสในดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Dulal, 1977; Bloom, 1981 ; Tan, 2003)
เมื่อใส่ปุ๋ยหมักลงไปในดิน ฟอสฟอรัสในปุ๋ยจะผ่านกระบวนการมินเนอราลไลเซชันให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุนี้
ในปุ๋ยสูงขึ้น กล่าวคือภายหลังจากใส่ในดิน 180 วัน ฟอสฟอรัสในปุ๋ยหมักจากขยะในชุมชนและปุ๋ยหมักเศษพืชจากสนาม สกัด
ได้เพิ่มจาก 3.3 เป็น 17.3 % และ 3.7 เป็น 25.5 % (He et al, 2001)
โพแทสเซียม ในปุ๋ยหมักมีตั้งแต่ 0.7 ถึง มากกว่า 12 ก./กก. หรือเฉลี่ย 5.4 ก./กก. ต่ำากว่าความเข้มข้นของ ธาตุ
นี้ในพืช (มี 8 – 35 ก./กก.) ทั้งนี้เนื่องจากโพแทสเซียมอยู่ในเซลล์ในรูปไอออน บางส่วนจึงถูกชะละลายออกจากเนื้อเยื่อเมื่อ
พืชตาย และสูญหายไประหว่างกระบวนการหมัก สำาหรับที่อยู่ในปุ๋ยหมักจะเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ง่าย ประกอบกับดินที่ใช้ใน
การเกษตรมีโพแทสเซียมทั้งหมด 25 ก./กก. และเพียง 1 % ของทั้งหมดเท่านั้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ดังนั้นปุ๋ยหมักจึงเป็น
แหล่งเสริมของธาตุนี้สำาหรับพืช
โพแทสเซียมทีส่ กัดได้ของปุย๋ หมักจากขยะในชุมชนและปุย๋ หมักเศษพืชจากสนาม คือ 33.9 % และ 73.4 % ของทัง้ หมด
ตามลำาดับ เมือ่ ใส่ปยุ๋ หมักจากขยะในชุมชนในดิน 180 วัน สามารถสกัดธาตุนไ้ี ด้เพิม่ ขึน้ เป็น 71.1 % ของทัง้ หมด ส่วนทีส่ กัดได้จาก
ปุย๋ หมักเศษพืชจากสนามในช่วงเวลาเดียวกันกลับมีคา่ ลดลง เพราะมีการสูญหายเนือ่ งจากการชะล้าง (He et al, 2001)
แคลเซียมและแมกนีเซียม แคลเซียมในปุย๋ หมักมีตง้ั แต่ 21 ถึง 75 ก./กก. หรือเฉลีย่ 39 ก./กก. ส่วนแมกนีเซียมมี
ตัง้ แต่ 1 ถึง มากกว่า 5 ก./กก. หรือเฉลีย่ 3.5 ก./กก. การใส่ปยุ๋ หมักในดินเนือ้ หยาบและเป็นกรด ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะขาดแคลเซียม
และแมกนีเซียม ก็จะช่วยเสริมธาตุนี้แก่พืช อย่างไรก็ตามการใส่ปูนในดินกรด ตามความต้องการปูนของดิน จะเป็นการแก้
ปัญหาที่เหมาะสมกว่า
จุลธาตุ ความเข้มข้นของจุลธาตุในปุย๋ หมักจากแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั วัตถุดบิ ทีน่ าำ
มาผลิต สำาหรับค่าเฉลีย่ เป็นดังนี้ Fe 9300 มก./กก. B 44.3 มก./กก. Cu 299 มก./กก, Mn 483 มก./กก, Mo 7.2 มก./กก.
และ Zn 838 มก./กก. (He et al, 2001)
หากเปรียบเทียบปริมาณของเหล็ก แมงกานีส สังกะสีและทองแดงที่สกัดได้จากปุ๋ยหมักซึ่งผลิตจากขยะในชุมชน
แล้ว พบว่า สกัดได้แมงกานีสและสังกะสี 24.5 และ 59.0 % ของที่มีทั้งหมด ในขณะที่สกัดเหล็กและทองแดงได้เพียง 6.8
และ 13.3 % ของทั้งหมด ส่วนปริมาณของธาตุทั้ง 4 ที่สกัดได้ในปุ๋ยหมักเศษพืชจากสนามมีค่าสูงกว่าปุ๋ยหมักจากขยะในชุมชน
ภายหลังจากใส่ปุ๋ยหมักในดิน 180 วัน ร้อยละของปริมาณธาตุที่สกัดได้ก็สูงขึ้นทุกธาตุ แสดงว่ากระบวนการมินเนอราลไลเซชัน
ช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ของจุลธาตุทั้งสี่ชนิดนี้ต่อพืช (Bloom, 1981)
นอกจากปุ๋ยหมักจะมีโบรอนเป็นองค์ประกอบแล้ว ปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้ (bask compost) ที่ใส่ในดินยังเกี่ยวข้อง
กับความเป็นประโยชน์ของโบรอนในดินดังนี้ คือ เมื่อมีการใส่ปุ๋ยโบรอนในรูปของกรดบอริกลงไปในดิน ทั้งดินและปุ๋ยหมัก
เปลือกไม้ต่างก็ตรึงโบรอน โดยปุ๋ยหมักตรึงได้มากกว่าดินประมาณ 10 เท่า เมื่อเวลาผ่านไป 1 เดือน ปุ๋ยหมักเปลือกไม้จะปลด
ปล่อยโบรอนที่ตรึงไว้ออกมาเพียง 71 % อันเป็นผลจากการย่อยสลายโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน ขณะที่ดินปลดปล่อย
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โบรอนที่ตรึงไว้ออกมาเพียง 9 % เท่านั้น ปุ๋ยหมักจึงช่วยลดการสูญหายของโบรอนจากการชะละลาย ขณะเดียวกันก็ปลดปล่อย
ออกมาให้พืชอย่างช้าๆ (Van et al, 2005)
กุลวดี คันทวิวรณ์ (2533) ทดลองใช้กากตะกอนอ้อย กากตะกอนน้ำาเสีย กากละหุ่ง ฮิวมัสและมูลสุกร เปรียบเทียบ
กับปุ๋ยเคมีสำาหรับข้าวที่ปลูกในสภาพในชุดดินกำาแพงแสน พบว่า การใช้อินทรีย์วัสดุเหลือใช้เหล่านี้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวส่ง
ผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น โดยมีปริมาณแร่ธาตุต่างๆ สะสมเพิ่มมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี
อัตภ์ อัจฉริยมนตรี (2555) ได้ทำาการศึกษาการให้ผลผลิตและการเจริญเติบโตของแก่นตะวันในสภาพเกษตร
อินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ย ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดในอัตรา 1,600 กิโลกรัมต่อไร่ และน้ำาหนักชีวภาพ อัตรา 45 ซีซีต่อน้ำา
120 ลิตร โดยเปรียบเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ย พบว่า การใส่ปุ๋ยในทุกกรรมวิธีทำาให้แก่นตะวันมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูง
กว่าอย่างมีนัยสำาคัญยิ่งทางสถิติกับการไม่ใส่ปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยหมักให้ผลดีที่สุดในด้านความสูง น้ำาหนัก ต้นสดส่วนเหนือดิน
ส่วนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดให้ผลผลิตหัวสดต่อไร่สูงสุด
กองปฐพีวิทยา (2550) เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวเพื่อปรับปรุงบำารุงดินให้อุดมสมบูรณ์และเพิ่มผลผลิตข้าวให้
สูงขึ้น โดยการใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าว พบว่า เมื่อมีการใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวติดต่อกันทำาให้ผลผลิตของข้าวเพิ่มขึ้น ตามอัตราปุ๋ยหมัก
ฟางข้าวที่ใส่
บัญชา รัตนีทู (2556) ได้ทำาการศึกษาการใช้วัสดุอินทรีย์เหลือใช้บางชนิด คือ ทะลายปาล์ม แกลบ และมูลโค ในรูป
ของปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยไนโตรเจนสำาหรับข้าวโพดฝักอ่อนติดต่อกันระยะยาว พบว่า การใช้ปุ๋ยหมัก ที่มีปริมาณไนโตรเจนเทียบเท่า
ปุ๋ยเคมี สามารถทำาให้ข้าวโพดฝักอ่อนมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเทียบเท่าปุ๋ยเคมี ดินมีสมบัติทางเคมีที่ดีขึ้น มีการสะสม
ธาตุอาหารพืชเพิ่มขึ้น และยังมีแนวโน้มในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินอีกด้วย
สรุปและข้อเสนอแนะ
ปุ๋ยหมักมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในด้านการเกษตร สามารถช่วยปรับปรุงและรักษาให้ดินมีคุณสมบัติที่ดีอยู่สม่ำาเสมอ
ในดินที่เสื่อมโทรมหรือดินที่ไม่เหมาะที่จะทำาการเกษตร
การใช้ปุ๋ยหมักสามารถช่วยปรับปรุงบำารุงดินให้สามารถกลับมาใช้
ประโยชน์ได้อีก ในดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ การใช้ปุ๋ยหมักสามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้กับดินได้ หรือกล่าวโดยสรุป
คือ ปุ๋ยหมักช่วยปรับปรุงและรักษาสมบัติของดินให้มีความเหมาะสมสำาหรับการเจริญเติบโตของพืช ทั้งทางด้านกายภาพของ
ดิน เคมีดิน และทางชีวภาพของดิน รวมทั้งการเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน นอกจากนี้การทำาปุ๋ยหมักเป็นการนำาเอา
เศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ไม่ว่าจากภาคเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนมาผ่านกระบวนการหมัก วัสดุเหลือใช้เหล่านี้
ถ้าหากไม่นำามาใช้ประโยชน์จะเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม การทำาปุ๋ยหมักจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลงได้ ใน
การทำาการเกษตรปุ๋ยหมักมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าเกษตรกรจะไม่ให้ความสำาคัญมากนัก แต่ปัจจุบัน มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
มาก นั่นย่อมหมายถึง เกษตรกรเริ่มให้ความสำาคัญในการดูแลรักษาดินมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี และไม่เฉพาะแก่เกษตรกรเท่านั้น
ที่ควรเห็นคุณค่าของปุ๋ยหมักแต่มนุษย์ทุกคนควรให้ความสำาคัญและเห็นคุณค่าของปุ๋ยหมัก ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่า และจำาเป็นต่อ
มนุษย์ที่จะช่วยกันรักษาทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นแหล่งของปัจจัยในการดำารงชีวิตของมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน
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