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อินทรียวัตถุในดิน หมายถึงสวนที่เปนอินทรีย
สารในดนิ ซึง่ประกอบดวยเศษซากพชืและซากสตัวในระยะ
ตาง ๆ ของการสลายตวัรวมถงึเซลลและเนือ้เยือ่ของสิง่มี
ชีวิตในดิน ตลอดจนสารสังเคราะหที่เกิดขึ้นโดยกิจกรรม
ของจลุนิทรยีดนิ (ฉววีรรณ และคณะ, 2535) องคประกอบ
ของดินที่เหมาะสมตอการปลูกพืชโดยทั่วไปประกอบดวย
อากาศ 25% น้ำ 25% อนนิทรยีวตัถ ุ45% และอนิทรยีวตัถุ
5% (คณาจารยภาควชิาปฐพวีทิยา, 2541) แตในธรรมชาติ
ดนิทีม่อีนิทรยีวตัถถุงึ 5% พบไดนอยมาก สำหรบัประเทศ
ไทยพืน้ทีก่ารเกษตรสวนใหญโดยเฉพาะพืน้ทีใ่นภาคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอืมอีนิทรยีวตัถนุอยกวา 1% (องอาจ, 2534)
ซึ่งจัดอยูในระดับที่ต่ำ เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพ
ภมูอิากาศทีร่อนชืน้ ประกอบกบัการทำเกษตรกรรมแบบตอ
เนือ่งโดยขาดการปรบัปรงุดนิเปนปจจยัทีส่งเสรมิอตัราการ
ยอยสลายอนิทรยีวตัถทุีม่อียดูัง้เดมิในดนิใหมปีรมิาณลดลง
เรือ่ย ๆ  การสญูเสยีอนิทรยีวตัถจุากองคประกอบของดนิเปน
สาเหตุสำคัญที่ทำใหดินเสื่อมโทรมและผลผลิตของพืช
ลดลง ดงันัน้การใหความสำคญัเพิม่พนูอนิทรยีวตัถแุกดนิ
จึงเปนสิ่งจำเปน วัตถุประสงคของการนำเสนอบทความนี้
เพือ่ใหเกษตรกรยคุใหมทีม่แีนวความคดิในการพฒันาตาม
ระบบการเกษตรแบบยัง่ยนื ไดเขาใจถงึบทบาทความสำคญั
ของอนิทรยีวตัถใุนดนิและสามารถเลอืกใชตลอดจนจดัการ
เกีย่วกบัวสัดอุนิทรยีเพือ่การปรบัปรงุดนิดวยอนิทรยีวตัถไุด
อยางถกูตอง

⌫
อินทรียวัตถุมีอิทธิพลตอคุณสมบัติของดิน

ทัง้ทางกายภาพ ทางชวีภาพ และทางเคม ีซึง่มผีลตอความ
อดุมสมบรูณของดนิและการเจรญิเตบิโตของพชืไมโดยทาง
ตรงกโ็ดยทางออม (ชยัฤกษ, 2536) อทิธพิลของอนิทรยีวตัถุ
ตอคณุสมบตัขิองดนิทัง้ 3 ประการ สรปุไดดงันี้

1. อิทธิพลของอินทรียวัตถุตอคุณสมบัติทาง
กายภาพของดนิ

อินทรียวัตถุมีผลตอการปรับปรุงโครงสรางของ
ดนิ วสัดอุนิทรยีทีย่อยสลายกลายเปนอนิทรยีวตัถจุะแทรก
อยใูนเมด็ดนิ ทำใหดนิโปรง รวนซยุ ระบบรากพชืสามารถ
ชอนไชดินไดงายและไกลขึ้น ชวยเพิ่มพื้นที่การหาอาหาร
ของพชื อนิทรยีวตัถยุงัชวยทำใหเกดิเมด็ดนิและชวยใหเมด็
ดินเสถียร ซึ่งเปนผลจากการยอยสลายอินทรียวัตถุโดย
จุลินทรียดินและมีการสังเคราะหสารบางชนิดขึ้นมาใหม
สารทีส่งัเคราะหขึน้มาใหมนีเ้ปนตวัเชือ่มอนภุาคดนิใหเกาะ
กนัเปนกอน ทำใหดนิมชีองวาง มสีภาพคลอยฟองน้ำ และ
มีความสามารถในการอุมน้ำไดมากถึง 6 - 20 เทาของ
น้ำหนกั (คณาจารยภาควชิาปฐพวีทิยา, 2541)  ธรรมชาติ
ของดินเหนียวเปนดินเนื้อละเอียด จะมีชองวางขนาดเล็ก
จำนวนมากจึงอุมน้ำไดดีแตระบายอากาศไดชา ขณะที่ดิน
ทรายซึ่งเปนดินเนื้อหยาบจะมีชองวางขนาดโตจึงระบาย
อากาศไดดแีตอมุน้ำไดนอย การเกดิเมด็ดนิจงึเปนการเพิม่
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ชองวางขนาดโตในดินเนื้อละเอียดและเพิ่มชองวางขนาด
เลก็ในดนิเนือ้หยาบ ทำใหสดัสวนของชองวางพอเหมาะทัง้
การดดูยดึน้ำและการระบายอากาศ (ศภุมาศ, 2527) การ
เกดิเมด็ดนิทีเ่สถยีรสามารถชวยลดการชะลางพงัทลายของ
ดิน ในแงของการจัดการดินการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
เหนียวชวยลดความหนืดและการเกาะกันของอนุภาคดิน
เหนยีว ทำใหไถพรวนไดงายขึน้

2. อิทธิพลของอินทรียวัตถุตอคุณสมบัติทาง
ชวีภาพของดนิ

อินทรียวัตถุเปนแหลงอาหารและพลังงานของ
จลุนิทรยีดนิ ดนิทีม่อีนิทรยีวตัถมุากจงึเปนดนิทีม่จีลุนิทรยี
มาก กิจกรรมของจุลินทรียดินชวยสงเสริมกระบวนการที่
เปนประโยชนในดนิ ไดแก

การแปรสภาพอนนิทรยีสารในดนิจากรปูทีพ่ชืใช
ประโยชนไมไดใหอยใูนรปูทีเ่ปนประโยชนตอพชื จลุนิทรยี
บางชนิดยังมีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนกาช
ไนโตรเจนในบรรยากาศซึง่มอียมูากถงึ 78% แตอยใูนรปู
ที่พืชใชประโยชนโดยตรงไมไดใหอยูในรูปสารประกอบ
ไนโตรเจนที่พืชสามารถใชประโยชนได โดยผานกระบวน
การตรงึไนโตรเจนซึง่เปนผลทีไ่ดจากกจิกรรมของจลุนิทรยี
พวกไรโซเบยีมทีป่มรากของพชืตระกลูถัว่ จลุนิทรยีดนิบาง
ชนดิยงัสามารถควบคมุปรมิาณของไสเดอืนฝอยและยบัยัง้
การเจรญิเตบิโตของเชือ้จลุนิทรยีทีเ่ปนสาเหตขุองโรคพชืได
อกีดวย

3.  อิทธิพลของอินทรียวัตถุตอคุณสมบัติทาง
เคมีของดิน

อินทรียวัตถุมีตนกำเนิดมาจากพืชและสัตว จึง
เปนแหลงธาตอุาหารทีจ่ำเปนอยางครบถวนทีพ่ชืและสตัวใช
ในการเจรญิเตบิโต (จำลอง, 2538; ชยัทศัน, 2536) การยอย
สลายอนิทรยีวตัถโุดยกจิกรรมของจลุนิทรยีดนิทำใหธาตทุี่
เปนองคประกอบของสารอินทรียถูกปลดปลอยออกมาให

พืชสามารถนำกลับไปใชไดอีก ที่สำคัญไดแก ไนโตรเจน
ฟอสฟอรสั และกำมะถนั ซึง่อนิทรยีวตัถใุนดนิจดัไดวาเปน
แหลงทีส่ำคญัของธาตเุหลานี ้(คณาจารยภาควชิาปฐพวีทิยา,
2541) โดยเฉพาะอยางยิง่เปนแหลงปยุไนโตรเจนธรรมชาติ
ทีส่ำคญัทีส่ดุ (ศภุมาศ, 2527) อนิทรยีวตัถมุคีณุสมบตัใิน
การชวยควบคมุการละลายไดของธาตบุางชนดิ เชน อะลมิูนมั
และเหลก็ โดยเฉพาะในดนิทีเ่ปนกรดจดัหากมธีาตทุัง้สอง
ชนดิมากเกนิไปจะเปนพษิตอพชืได อนิทรยีวตัถยุงัชวยลด
การเกดิศลิาแลงโดยการจบักบัอะลมูนิมัและเหลก็ เกดิเปน
สารประกอบเชงิซอน จงึชวยปลดปลอยธาตฟุอสฟอรสัจาก
การตกตะกอนกบัธาตทุัง้สองชนดิดงักลาว เปนการชวยเพิม่
ความเปนประโยชนของธาตุฟอสฟอรัสใหอยูในรูปที่พืช
สามารถนำไปใชประโยชนได  นอกจากนี้ธรรมชาติของ
อินทรียวัตถุที่มีลักษณะเปนสารแขวนลอย มีคุณสมบัติ
พิเศษคือมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก
(cation exchange capacity : CEC) สงู (นวลศร ีและ
คณะ, 2543) CEC มทีีม่าจากประจลุบทีม่อียเูปนจำนวน
มากของอนิทรยีวตัถ ุทำใหดนิสามารถดดูซบัธาตปุระจบุวก
ไดตามกำลงัของประจลุบทีม่อีย ู CEC เปนคณุสมบตัทิาง
เคมีที่ทำใหอินทรียวัตถุมีสวนชวยดูดซับธาตุอาหารพืชซึ่ง
สวนใหญจะเปนธาตปุระจบุวกไวใหพชืไดใชมากขึน้ กลาว
คือธาตุอาหารพืชที่ละลายออกจากปุยเคมีบางสวนที่พืช
นำไปใชประโยชนไมทนักจ็ะถกูอนิทรยีวตัถดุดูซบัเอาไวไม
ใหสญูหายไปจากดนิไดงาย เปนการชวยเพิม่ประสทิธภิาพ
การใชปยุเคมไีดเปนอยางด ี CEC ยงัมคีณุสมบตัชิวยให
ดินมีความสามารถในการตานทานการเปลี่ยนแปลงระดับ
สารเคมหีรอืปฏกิริยิาเคมทีีเ่กดิขึน้ในดนิ เชน สภาพกรด-
ดาง ความเคม็ สารกำจดัศตัรพูชื ตลอดจนความเปนพษิ
จากโลหะหนักที่ใสลงในดินใหเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปน
คอยไป
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⌫
อินทรียวัตถุมีคุณสมบัติที่พึงประสงคทางการ

เกษตรดงักลาวขางตน การเพิม่ปรมิาณอนิทรยีวตัถแุกดนิ
จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยปรับปรุงดินใหมีความเหมาะ
สมตอการเจรญิเตบิโตของพชื วธิกีารเพิม่อนิทรยีวตัถใุหแก
ดินที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปทำไดโดยการใสปุยอินทรีย เชน
ปยุคอก ปยุหมกั และปยุพชืสด

อยางไรก็ตามในการเลือกวัสดุสำหรับใชเปนปุย
อินทรียเพื่อการปรับปรุงดินนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงเปน
ประการแรกคอืคณุภาพของวตัถดุบิ เพราะหากใชวตัถดุบิ
ทีม่คีณุภาพต่ำมาไถกลบลงดนิโดยตรงระหวางการปลกูพชื
จะเกิดปญหาการแกงแยงไนโตรเจนระหวางพืชและ
จุลินทรียในระยะแรกได คุณภาพของวัสดุอินทรียนั้น
พิจารณาไดจากอัตราสวนระหวางคารบอนและไนโตรเจน
(C:N ratio) ซึง่เปนปจจยัควบคมุความเปนประโยชนของ
ไนโตรเจนในดนิ (อนนัต และอภชิยั, 2531) C:N ratio เปน
ปจจัยที่บงชี้วาในการยอยสลายสารอินทรียนั้นจะมี
ไนโตรเจนเพยีงพอกบัความตองการของจลุนิทรยีและทำให
การยอยสลายวัสดุอินทรียดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
หรอืไม (คณาจารยภาควชิาปฐพวีทิยา, 2541)  คารบอนใน
องคประกอบของวัสดุอินทรียเปนแหลงพลังงานใหแก
จลุนิทรยี สวนไนโตรเจนจะเปนแหลงใหโปรตนีในการสราง
เนือ้เยือ่ของจลุนิทรยี C:N ratio มอีทิธพิลตอการเสือ่มสลาย
ของอินทรียวัตถุมากเปนอันดับหนึ่ง (ปทมา, 2524)
ในกระบวนการยอยสลายวัสดุอินทรียนั้น สวนหนึ่งของ
คารบอนจะถูกเปลี่ยนเปนกาซคารบอนไดออกไซด ทำให
คารบอนในวสัดอุนิทรยีลดลงทลีะนอย และคา C:N ratio
แคบลงจนกระทัง่สมดลุกบัไนโตรเจนทีม่ใีนวสัดนุัน้ ๆ  โดย
ทัว่ไปในพชืชนดิเดยีวกนัพชืทีอ่อนกวาจะมคีา C:N ratio
แคบกวาพชืทีแ่กกวา และวสัดุอนิทรยีทีม่คีา C:N ratio แคบ
จะมอีตัราการยอยสลายเรว็กวาวสัดทุีม่คีา C:N ratio กวาง
กวาเสมอ คา C:N ratio สามารถนำมาใชประเมนิความยาก
งายในการยอยสลายของวัสดุอินทรียตาง ๆ ออกไดเปน

2 กลมุ คอื กลมุทีม่คีา C:N ratio แคบกวา 100 : 1 จดัเปน
วัสดุประเภทที่ยอยสลายงาย และกลุมที่มีคา C:N ratio
กวางกวา 100 : 1 จดัเปนวสัดปุระเภทยอยสลายยาก (มกุดา,
2545; อานฐั, 2549) คา C:N ratio ทีก่วางเปนปจจยัจำกดั
ปรมิาณจลุนิทรยีดนิทีด่ำเนนิการยอยสลาย (ชยัทศัน, 2536)
หากวสัดอุนิทรยีมคีารบอนสงู ความตองการไนโตรเจนของ
จุลินทรียจะสูงตาม และถาวัสดุอินทรียนั้นมีไนโตรเจน
ไมเพยีงพอ จลุนิทรยีจะดงึเอาไนโตรเจนจากดนิไปใช เปน
การแยงไนโตรเจนที่พืชควรไดใชประโยชน  คา C:N
ratio ทีเ่หมาะสมตอการเจรญิเตบิโตของจลิุนทรยีอยใูนชวง
20 : 1 - 30 : 1  (คณาจารยภาควชิาปฐพวีทิยา, 2541)
ตัวอยางคา C:N ratio ของวัสดุอินทรียบางชนิดแสดง
ดงัตารางที ่ 1

ตารางที ่1  คา C:N ratio ของวสัดอุนิทรยีบางชนดิ
      วสัดอุนิทรยี คา C:N ratio
มูลวัว 13 - 17
มูลควาย 12 - 23
มลูหมู 14 - 16
มลูเปด 17 - 29
ซากพืช 13
ฟางขาว 80 - 125
ตนขาวโพด 60
ชานออย 140 - 190
ขี้เลื่อย 200 - 400
ผักตบชวา 34
เปลือกถั่วลิสง 75
ขุยมะพราว 167
แกลบ 152
ตนปอกระเจา 115
เปลือกมันสำปะหลัง 58
ไสปอเทือง 52
ตนหญาขน 35
ตนถัว่ (ออน) 20
ตนถัว่ (แก) 40

ทีม่า :  ชยัทศัน (2536); คณาจารยภาควชิาปฐพวีทิยา(2541);  วเิชยีร
(2541) และ มกุดา (2545)
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⌫
1. การใชปยุคอกเปนวสัดปุรบัปรงุดนิ ควรเลอืก

ปยุคอกเกา ๆ  ทีผ่านการยอยสลายตามธรรมชาตแิลว การ
ใชปุยคอกที่ยังสดอยูอาจเกิดอันตรายกับพืชไดจากความ
รอนทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการยอยสลายหากปยุคอกนัน้ยงัไม
สลายตวัด ี(ทพิวรรณ, 2542) นอกจากนีก้ารใชปยุคอกสด
จะมปีญหาการสญูเสยีไนโตรเจนในปยุไดงายจากการระเหย
เปนกาซแอมโมเนยีหากไมไถกลบ สวนการใชปยุคอกเกาที่
มสีภาพแหงแมจะมปีญหาการสญูเสยีไนโตรเจนไมมาก แต
กค็วรไถกลบปยุคอกหลงัการใสลงในดนิทนัทเีชนเดยีวกนั
(สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ มหาวิทยาลัย
สโุขทยัธรรมาธริาช, 2546)

2. การใชวสัดอุนิทรยีทีม่ ีC:N ratio แคบในการ
ทำปุยหมักจะไดปุยหมักเร็ว แตถาใชวัสดุที่มี C:N ratio
กวาง ตองใชระยะเวลาในการหมกันานกวา และในขัน้ตอน
การทำปุยหมักหากมีการใชปุยคอก หรือสารเรงบางชนิด
ผสมอยูดวยจะชวยใหไดปุยหมักในระยะเวลาอันรวดเร็ว
และมีคุณภาพดี กรณีที่ตองการปรับคา C:N ratio ให
แคบลงเพือ่ใหไดปยุหมกัเรว็ขึน้ ควรใสปยุยเูรยีดวยโดยใช
พชื : ปยุคอก : ปยุยเูรยี ในอตัราสวน  100 : 20 : 1
(www.geocities.com/assrdo/organic.pdf)

3. ปุยพืชสดที่นิยมใช เปนพืชปรับปรุงดิน
สวนใหญเปนพชืตระกลูถัว่ ไดแก ปอเทอืง โสนอาฟรกินั
ถัว่พมุ ถัว่พรา ถัว่มะแฮะ เนือ่งจากพชืตระกลูถัว่มปีมราก
จำนวนมากและมีจุลินทรียพวกไรโซเบียมซึ่งสามารถตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศไดอาศยัอย ูเมือ่ทำการไถกลบพชืปยุ
สดลงในดินจะไดไนโตรเจนจากการสลายตัวของซากพืช
และจากกิจกรรมของไรโซเบียมควบคูกัน

4. ภายหลงัการเกบ็เกีย่วผลผลติเกษตรกรมกัเผา
ตอซงั เนือ่งจากเขาใจผดิคดิวาเปนการเตรยีมพืน้ทีก่ารเพาะ
ปลกูทีส่ะดวกรวดเรว็และเสยีคาใชจายนอย ทำใหเกดิผลเสยี

ตาง ๆ ตามมาคอื ทำใหโครงสรางของดนิแนนทบึ รากพชื
ชอนไชดนิไดยาก ดนิสญูเสยีอนิทรยีวตัถ ุธาตอุาหารและ
น้ำ แมลงและสตัวเลก็ ๆ  ตลอดจนจลุนิทรยีทีเ่ปนประโยชน
ในดินถูกทำลาย นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอสภาพแวด
ลอม ทำใหเกดิมลภาวะเปนพษิและเกดิอบุตัเิหตไุด การไถ
กลบตอซังภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเปนวิธีที่สามารถ
ชวยแกไขปญหาดงักลาวได และเปนวธิกีารหนึง่ในการเพิม่
อินทรียวัตถุใหกับดินโดยตรง

5. ตอซงัทีไ่ถกลบลงดนิควรทิง้ไวระยะหนึง่เพือ่
ใหเกดิการยอยสลายกอนทำการปลกูพชื ระยะเวลาในการ
ยอยสลายขึน้อยกูบัชนดิของวสัด ุโดยวสัดทุีย่อยสลายยาก
เชน ตอซงัขาว หรอืฟางขาว ใชระยะเวลาในการยอยสลาย
ประมาณ 20 วนั สวนวสัดทุีย่อยสลายงายกวา เชน ตอซงั
ขาวโพด และพชืตระกลูถัว่ ใชเวลาประมาณ 15 วนั (กรม
พฒันาทีด่นิ, 2549)

6. คา C:N ratio ของวสัดอุนิทรยีตาง ๆ ใชใน
การพจิารณาวาควรใชวสัดนุัน้ ๆ  ไถกลบลงไปในดนิโดยตรง
หรือไม ปกติปุยคอกที่ไมมีวัสดุเจือปน ถามี C:N ratio
ต่ำกวา 25 : 1 (มลูววั มลูควายและมลูหม ูตามขอมลูใน
ตารางที ่1) จะไมมปีญหาในการใช ไมวาปยุคอกนัน้จะยงั
สดหรือแหงแลวก็ตาม (ชัยทัศน, 2536) วัสดุอินทรียที่มี
C:N ratio แคบกวา 20 : 1 (ซากพชื ตามขอมลูในตารางที่
1) สามารถไถกลบลงในดนิไดโดยตรงในรปูของการใชปยุ
พืชสดและปลูกพืชตามไดทันที วัสดุอินทรียที่มี C:N
ratio ในชวง 20 : 1 - 30 : 1 (ตนถัว่(ออน) ตามขอมลูใน
ตารางที่ 1) เปนวัสดุที่มีคุณภาพดี แตควรใชดวยความ
ระมดัระวงั เมือ่ไถกลบลงในดนิควรทิง้ไวใหยอยสลายระยะ
หนึง่กอนจงึปลกูพชื สวนวสัดอุนิทรยีทีม่คีา C:N ratio กวาง
กวา 30 : 1 (เชน  ตนถัว่(แก)ฟางขาว และขีเ้ลือ่ย ตามขอมลู
ในตารางที่ 1) ไมควรนำมาไถกลบลงในดินโดยตรง
(ดัดแปลงจากมุกดา, 2545) การแกไขเพื่อใหไดคา C:N
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ratio ทีแ่คบลงทำไดโดยการนำวสัดนุัน้มาทำการหมกัจนได
คณุภาพทีก่ำหนดตามกระบวนการทำปยุหมกั กอนนำไปใช
ปรับปรุงดิน

อินทรียวัตถุมีอิทธิพลตอคุณสมบัติของดินทั้ง
ทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางเคมี ซึ่งมีผลตอความ
อุดมสมบูรณของดินและการเจริญเติบโตของพืช การ
ทำเกษตรอยางตอเน่ือง หากไมมกีารเพิม่เตมิอนิทรยีวตัถใุห
ดินจะเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหดินเสื่อมโทรมและผลผลิต
ของดนิลดลง วธิกีารเพิม่อนิทรยีวตัถใุหแกดนิทีป่ฏบิตักินั
ทัว่ไปไดแกการใชปยุอนิทรยีในรปูของปยุคอก ปยุหมกั และ

ปุยพืชสด และเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรม จงึมผีลพลอยไดจากกจิกรรมทางการเกษตร
ทีส่ามารถนำมาใชเปนวตัถดุบิในการเพิม่พนูอนิทรยีวตัถใุห
แกดนิไดเปนอยางด ีอยางไรกต็ามในการตดัสนิใจเลอืกใช
วสัดอุนิทรยีเพือ่ปรบัปรงุดนิ ควรใหความสำคญักบัคณุภาพ
ของวสัดอุนิทรยีโดยพจิาณาจากคา C:N ratio ของวสัดเุปน
ประการแรก ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการขาดธาตุ
ไนโตรเจนระหวางการปลูกพืชและไดรับประโยชนจากการ
ปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุตรงตามวัตถุประสงค

รปูที ่1 การใชปอเทอืงเปนปยุพชืสด
(http://phetchaburi.doae.go.th/kouyoi/trip_poo.htm)

รูปที่ 2 การเผาตอซังภายหลังการเก็บเกี่ยวสงผลเสียตอ
โครงสรางดนิและดนิสญูเสยีอนิทรยีวตัถุ
(www.buttecounty.net/bifsnrice/burn.htm)
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