แนวทางการเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน

การปลูกพืชหมุนเวียน เปนการจัดระบบการปลูกพืช โดยปลูก
พืชหลักและพืชปรับปรุงบํารุงดิน ในพืน้ ทีเ่ พาะปลูก ในระยะเวลา
ที่เหมาะสม พืชหลัก ไดแก ขาว ผัก สวนพืชปรับปรุงบํารุงดิน
ไดแก พืชตระกูลถั่ว เชน ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ฯลฯ

การจัดการอินทรียวัตถุ
การไถกลบตอซังพืช เชน ฟางขาว ตอซังขาวโพด ตอซังออย
ในพืน้ ทีน่ าแนะนําใหใสนาํ้ หมักชีวภาพในอัตรา 5 ลิตรตอไร โดยให
เจือจางกับนํ้า 100 ลิตร แลวราดลงในแปลงนาขาว หมักทิ้งไว
ประมาณ 2 สัปดาห เพื่อใหตอซังขาวเกิดการยอยสลาย

การปลูกหญาแฝก ใบและรากหญาแฝกชวยเพิม่ ปริมาณ อินทรียวัตถุ
เนื่องจากระบบรากของหญาแฝกคอนขางมาก และ หนาแนน
มีมวลชีวภาพสูง การตัดใบคลุมดิน จึงเปนอีกแนวทางหนึง่ ในการ
เพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดิน

ใสวสั ดุทเี่ หลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน กากออย กากถัว่
ฟลเตอรเคก สาเหลา ฯลฯ
ปริมาณธาตุอาหารพืชที่ไดจากวัสดุชนิดตางๆและอัตราแนะนํา
ชนิดของ
วัสดุอินทรีย

ใชปุยอินทรียชนิดตาง ๆ เชน ปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด
ปุยชีวภาพ

เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน

ปริมาณธาตุอาหารพืช (เปอรเซ็นต)

ชนิด/อัตราแนะนํา

ไนโตรเจน

ฟอสฟอรัส

โพแทสเซียม

ดินเหนียว

ดินทราย

ปุยหมัก

1.00

0.50

2.00

2-4
ตันตอไร

4-6
ตันตอไร

ปุยคอก

2.14

2.97

1.30

1 ตันตอไร 2 ตันตอไร

ปุยพืชสด

2.67

0.36

2.03

5-10
กก.ตอไร

5-10
กก.ตอไร

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เชิงพระธาตุเขานอย 95 หมูที่ 11 ถนนพญาวัด - เขานอย
ตําบลดูใต อ.เมือง จังหวัดนาน http://r07.ldd.go.th
โทรศัพท: 054-771-588 โทรสาร: 054-771-664

จัดทําโดย :

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ดินดี พืชงาม

ดินทีเ่ หมาะสําหรับการทําเกษตร มีสดั สวนอนินทรียสาร

(เนื้อดิน)รอยละ 45 อินทรียวัตถุรอยละ 5 นํ้าในดินรอยละ 25
และอากาศรอยละ 25 แตในสภาพจริงดินในประเทศไทยสวน
ใหญมกั มีสว นประกอบไมเปนไปตามสัดสวน ซึง่ จะขึน้ กับประเภท
ของดิน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในพืน้ ทีด่ อนซึง่ ทําการเกษตรมักมี
ปริมาณอินทรียวัตถุนอ ยกวารอยละ 1.5 จึงจําเปนตองมีการใสเพิม่ เติม
เพือ่ ใหดนิ มีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช

อินทรียวัตถุ(Organic Matter, OM)

คืออินทรียสารทุกชนิดทีม่ อี ยูใ นดิน ซึง่ ไดจากการยอยสลาย
ของซากพืช ซากสัตว และเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร โดย
การกระทําของจุลนิ ทรีย ขัน้ ตอนสุดทายเมือ่ อินทรียวัตถุสลายตัว
จะได ฮิวมัส (Humus)
สาเหตุที่ทําใหอินทรียวัตถุมีปริมาณคอนขางตํ่า
1.วัตถุตน กําเนิด เชน สภาพดินเปนดินทราย ดินมีความอุดม
สมบู รณ ตํ่ า พื ชไม ส ามารถเจริญ เติบ โตไดดี ทําใหก ารสะสม
อินทรียวัตถุในดินตํ่า
2. การเผาเศษพืช เชน ตอซังขาว ฟางขาว ตอซังขาวโพด
เพือ่ การเตรียมพืน้ ทีก่ อ นการปลูก มีผลตอจุลนิ ทรียใ นดินถูกทําลาย
และทําใหอนิ ทรียวัตถุในดินลดลง
3. การปลูกพืชติดตอกันเปนเวลานานๆและไมมกี ารปรับปรุง
ดินเลยทําใหอินทรียวัตถุในดินตํ่าลงไปเรื่อยๆ

ประโยชนของอินทรียวัตถุ
อินทรียวัตถุตอสมบัติทางกายภาพของดิน
สีของดิน อินทรียวัตถุทาํ ใหดนิ เปลีย่ นเปนสีนาํ้ ตาลจนถึงสีดาํ
เนือ่ งจากฮิวมัสทีไ่ ดจะมีสนี าํ้ ตาลเขม มีขนาดของอนุภาคละเอียด
มีพนื้ ทีผ่ วิ จํานวนมาก สามารถคลุกเคลากับสวนตางๆของดินไดดี
การยึดจับตัวอนุภาคของดิน จับตัวกันเปนกอน ทําใหดินมี
โครงสรางที่ดี และรวนขึ้น มีการถายเทอากาศไดดี มีการระบาย
นํ้าไดดี การที่ดินยึดตัวกันดีขึ้นจะชวยใหยากตอการแยกและถูก
พัดพาเอาหนาดินซึ่งมีความอุดมสมบูรณออกไป

การอุม นํา้ ของดิน อินทรียวัตถุในดินมีพนื้ ทีผ่ วิ มาก สามารถ
จับอนุภาคของนํ้าไดมากกวา 20 เทาของนํ้าหนัก
การควบคุมอุณหภูมิดิน อินทรียวัตถุมีพื้นที่ผิวสัมผัสสูง
จึงเก็บกักความรอนไวไดมาก ทําหนาที่ เปนฉนวนกักความรอน
ของแสงแดดไว จึงไมกระทบกระเทือนตอรากพืช

อินทรียวัตถุตอสมบัติทางเคมีของดิน
เปนธาตุอาหารพืชโดยตรง อินทรียวัตถุที่ไดจากการย อ ย
สลายของซากพื ช ซากสั ต ว จะปลดปล อ ยธาตุ อาหารหลัก
ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ พืชจะสามารถนําไปใชในการเจริญ
เติบโตและการสรางผลผลิต
ชวยใหดินมีความสามารถดูดซับธาตุอาหารพืชไดสูง
เนื่ อ งจากอิ น ทรี ย วั ต ถุ มี พื้ น ที่ ผิ ว หน า สั ม ผั ส มากและมี
ประจุไฟฟาลบเปนสวนใหญ ฉะนั้นจึงมีความสามารถดูดซับ
ประจุบวกไดมาก จึงเปนแหลงสะสมธาตุอาหารพืชยึดเหนี่ยว
ธาตุ อ าหารไม ใ ห ถู ก ชะล า ง ช ว ยเพิ่ ม ความต า นทานการ
เปลี่ยนแปลงความเปนกรดเปนดางของดินชวยลดความเปน
พิษของธาตุบางชนิดในดิน
อินทรียวัตถุตอสมบัติทางชีวภาพ
อินทรียวัตถุเปนแหลงอาหารที่สําคัญของจุลินทรียในดิน
ทําใหจุลินทรียเจริญเติบโตและขยายจํานวนเพิ่มมากขึ้น
ชวยยับยั้งการเจริญและความสามารถในการกอใหเกิด
โรคพืช เนื่องจากสารปฎิชีวนะที่ขับออกมาจากเชื้อจุลินทรีย
บางชนิด
ปจจัยที่ชวยใหเศษพืชสลายตัวกลายเปนอินทรียวัตถุในดิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีปจจัยที่สําคัญดังตอไปนี้
1.อุ ณ หภู มิ สู ง จะมี อั ต ราการย อ ยสลายตั ว ของพื ช ได เ ร็ ว
กวาบริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่า ตัวอยางอุณหภูมิที่เหมาะสําหรับ
ยอยฟางขาวอยูในชวง 37 – 39 องศาเซลเซียส
2. ความชื้นที่เหมาะสมกับการยอยสลายพืชจะอยูในชวง
50 – 60 เปอรเซ็นต
3. อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C : N) ทีเ่ หมาะสม
จะอยูในอัตราสวน 25 : 1 ถาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน
สู ง หรื อ ตํ่ า กว า นี้ จะมี ก ารดู ด เอาไนโตรเจนจากดิ น นํ า มาใช
ทําใหปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนตอพืชลดลง
4. คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) ที่เหมาะสมตอ
การยอยสลายพืชใหกลายเปนอินทรียวัตถุจะอยูใ นชวง pH 6.0 – 6.5

