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การปลูกพืชและเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากไร่นา
อย่างต่อเนื่องในเวลานาน จึงมีผลทำให้ดินดีกลายเป็นดิน
ที่ด้อยคุณภาพ ปลูกพืชไม่งอกงาม การเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของพืชลดลง การเปลีย่ นแปลงของดินจากสภาพดิน
ดีไปเป็นดินด้อยคุณภาพ จะเกิดขึน้ ได้เร็วช้าแตกต่างกันตาม
สภาพการใช้งานเพือ่ การเกษตร และวิธกี ารอนุรกั ษ์ปรับปรุง
บำรุงดินของเกษตรกร ถ้าเกษตรกรมีความรู้และเข้าใจใน
ความสำคัญของดิน ดินก็จะเสือ่ มสภาพช้า ในทางตรงข้ามกัน
ถ้าเกษตรกรไม่เข้าใจและไม่รู้จักความสำคัญของดิน การ
เสื่อมโทรมของดินก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

เกษตรอินทรีย์ ฟืน้ ผืนดิน ฟืน้ ชีวติ เพิม่ คุณภาพ เพิม่ ผลผลิต
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นเป็นแหล่งธรรมชาติแก่พชื ทีใ่ ห้ทง้ ั แร่ธาตุและ
สารอาหาร แร่ธาตุเหล่านีเ้ กิดจากการสลาย
ตัวผุพงั ของดินและอินทรียวัตถุในดิน พืน้ ที่
บริเวณป่าก่อนที่จะถูกทำลายเพื่อการเพาะปลูกมี
ธาตุอาหารอยูอ่ ย่างสมบูรณ์ ดังนัน้ ดินหลังจากเปิด
ป่าใหม่ๆ จึงปลูกพืชได้งอกงาม และมีผลผลิตสูง
โดยไม่ตอ้ งใส่ปยุ๋ เพราะพืชจะดูดดึงธาตุอาหารในดิน
ซึ่งมีอยู่อย่างเพียงพอขึ้นมาสร้างต้นและผลผลิต
การเก็บเกีย่ วผลผลิตของพืชออกจากไร่นาแต่ละครัง้
จะเกิดการสูญเสียธาตุอาหารพืชหรือปุ๋ยธรรมชาติ
ในดินออกไปด้วย

ดินด้อยคุณภาพ มีลกั ษณะดังนี้ คือเป็นดินทีม่ ปี ริมาณ
ธาตุอาหารพืชต่ำ หรือมีระดับธาตุอาหารพืชทีเ่ ป็นประโยชน์
ไม่สมดุลกัน และไม่เหมาะสมต่อการต้องการพืช ดินด้อย
คุณภาพประเภทนี้ สามารถแก้ไขปรับปรุงโดยการใช้ปยุ๋ เคมี
ร่วมกับปุย๋ อินทรียเ์ ป็นหลัก ส่วนดินทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพ
ไม่ดี เช่น เป็นดินเหนียวแน่นทึบ หรือเป็นดินทรายจัด เป็นดิน
ทีม่ อี นิ ทรียวัตถุหน้าดินสูญหายไม่หมดสิน้ แล้ว เป็นดินทีม่ ชี น้ั
ดินดานอยูต่ น้ื เกิดขึน้ เนือ่ งจากมีการบดอัดแน่นจากรถแทรกเตอร์หนักๆ ทีใ่ ช้ไถพรวนดินอย่างต่อเนือ่ งติดต่อกันเป็นเวลา
นาน ดินด้อยคุณภาพประเภทนี้ ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการ
ปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ดินมีความโปร่งอากาศสามารถ
ถ่ายเทได้สะดวก ประเภทสุดท้ายเป็นดินที่มีปริมาณธาตุ
อาหารต่ำธาตุอาหารไม่สมดุลและยังมีคุณสมบัติทางกาย
ภาพเลว ดินประเภทนี้ต้องใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ
เป็นการปรับสภาพดินทั้งทางด้านโครงสร้างทางกายภาพ
ของดินให้ดขี น้ึ และเป็นการเพิม่ ปริมาณธาตุอาหารให้สงู ขึน้
ดินด้อยคุณภาพสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้แต่
ไม่สามารถปรับปรุงให้ดนิ ดีเท่าเดิม หรือเหมือนตอนแรกเริม่
ได้ การปรับปรุงดินให้ดขี น้ึ สามารถปลูกพืชต่อไปได้ และให้
ผลผลิตต่อไร่สงู แต่ตอ้ งใช้วธิ กี ารต่างๆ หลายวิธรี วมกัน เช่น
ต้องมีการเตรียมดินที่เหมาะสม ใช้พันธุ์พืชที่ดี การปฏิบัติ
ดูแลรักษาดี และทีส่ ำคัญคือต้องมีการใส่ปยุ๋ อยูเ่ สมอเป็นการ
เพิ่มเติมธาตุอาหารที่ขาดหายไป
โดยทัว่ ไปแบ่งปุย๋ ออกเป็น 2 ประเภท คือ ปุย๋ อินทรีย์
และปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมี
ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์
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ปุ ๋ ย คอก ปุ ๋ ย หมั ก
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ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนสูง
ประมาณ 1.5 เมตร การทำแต่ละชัน้ ต้องรดน้ำให้ชมุ่ ชืน้ เพือ่
เป็นการทำให้มีการเน่าเปื่อยเร็วขึ้น กองปุ๋ยหมักนี้ทิ้งไว้ 34 สัปดาห์ ก็ให้ทำการกลับกองปุ๋ยและทำการกลับทุก 2
สัปดาห์ ถ้ากองปุย๋ แห้งเกินไปก็รดน้ำให้ชมุ่ ทำเช่นนี้ 3-4 ครัง้
เศษพืชก็จะเน่าเปื่อยและมีสภาพเป็นปุ๋ยหมัก นำไปใช้ใส่ดิน
เป็นปุ๋ยให้กับพืชที่ปลูกได้เป็นอย่างดี

ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการปลูกพืชปุ๋ยสด
ได้แก่ พืชตระกูลถั่วต่างๆ แล้วทำการไถกลบเมื่อพืชเจริญ
เติบโตซึ่งอยู่ในช่วงที่กำลังออกดอก พืชตระกูลถั่วที่ควรใช้
เป็นปุย๋ พืชสดควรมีอายุสน้ั มีระบบรากลึก ทนแล้ง โรคและ
แมลงได้ดี เป็นพืชที่ปลูกง่ายและมีเมล็ดมาก ตัวอย่างพืช
เหล่านี้ ได้แก่ ถัว่ พร้า โสนอัฟริกนั ถัว่ พุม่ ปอเทือง เป็นต้น
ปุย๋ เคมี เป็นปุย๋ ทีไ่ ด้จากการผลิตหรือสังเคราะห์ทาง
อุ ต สาหกรรมแร่ ธ าตุ ต ่ า งๆ ที ่ ไ ด้ ต ามธรรมชาติ ห รื อ เป็ น
ผลพลอยได้ของโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดปุย๋ เคมีแบ่งเป็น
2 พวก คือ ปุ๋ยเดี่ยวและปุ๋ยผสม มีธาตุอาหารหลักคือ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี่ยม อยู่ในรูปของ
สารเคมี และสามารถปลดปล่อยให้เป็นประโยชน์แก่พืช
ได้ง่ายและเร็ว ปุ๋ยเคมีที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดจะต้อง
มีชอ่ื ปุย๋ เครือ่ งหมายการค้า สูตรปุย๋ และน้ำหนักปุย๋ รวมทัง้ มี
ชือ่ และทีอ่ ยูข่ องบริษทั ผูผ้ ลิตและจำหน่าย สิง่ เหล่านีผ้ ซู้ อ่ื ปุย๋
จะต้องสังเกต และจำไว้เพื่อพิจารณาการซื้อปุ๋ยนำไปใช้กับ
พืชต่อไป
ดินเมือ่ ใช้ทำการเกษตรแล้ว จำเป็นจะต้องหมัน่
ดูแลเอาใจใส่บำรุงความอุดมสมบูรณ์ให้สม่ำเสมอ
การใช้ปยุ๋ เคมีรว่ มกับปุย๋ อินทรียเ์ ป็นทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ
ในการเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดิน
หรือที่
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ปุย๋ คอก ทีส่ ำคัญได้แก่ ขีห้ มู ขีเ้ ป็ด ขีไ้ ก่ ขีว้ วั เป็นปุย๋ ที่
นิ ย มใช้ ก ั น อย่ า งแพร่ ห ลายในบรรดาสวนผั ก สวนผลไม้
ปุย๋ คอกโดยทัว่ ไปแล้ว ถ้าคิดราคาต่อหน่วยธาตุอาหารพืชจะ
มีราคาแพงกว่าปุย๋ เคมี แต่ปยุ๋ คอกจะช่วยปรับปรุงโครงสร้าง
ของดินให้โปร่งและร่วนซุย ทำให้การเตรียมดินง่ายขึน้ การ
ตัง้ ตัวของต้นกล้าเร็ว เปอร์เซ็นต์การรอดสูง ในนาข้าวทีเ่ ป็น
ดินทราย เช่น ดินนาภาคอีสาน การใช้ปยุ๋ คอกหรือปุย๋ อินทรีย์
อื่นๆ จะช่วยให้การดำนาง่ายขึ้น ข้าวตั้งตัวได้ดีและเจริญ
เติบโตงอกงามได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เนื่องจากดินทรายมี
อินทรียวัตถุตำ่ มาก การใช้ปยุ๋ คอกหรือปุย๋ อินทรียล์ งไปจะทำ
ให้ดินอุ้มน้ำและปุ๋ยได้ดีขึ้น การปักดำกล้าทำได้ง่าย
ปุ๋ยขี้ไก่และขี้เป็ด มักจะมีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่า
ขี้หมู และขี้หมูจะมีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าขี้วัว ปุ๋ยคอก
ใหม่ๆ จะมีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าปุ๋ยคอกที่เก่าและเก็บ
ไว้นาน ทั้งนี้เนื่องจากส่วนของปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ง่ายจะถูก
ชะล้างออกไปหมด บางส่วนก็ละเกิดกลายเป็นแก๊ซสูญหายไป
ดังนัน้ การเก็บรักษาปุย๋ คอกอย่างระมัดระวังก่อนนำไปใช้จะ
ช่วยคุณค่าของปุ๋ยคอกไม่ให้เสื่อมคุณค่าอย่างรวดเร็ว
การเก็บรักษาปุ๋ยคอก อาจทำได้เช่นนำมากองรวม
กันเป็นรูปฝาชีแล้วอัดให้แน่น ถ้าอยูภ่ ายใต้หลังคาก็ยง่ิ ดี หรือ
ถ้าอยูก่ ลางแจ้งควรหาวัสดุมาคลุม ปุย๋ คอกทีไ่ ด้มาใหม่ๆ และ
ยังสดอยูถ่ า้ ใส่ปยุ๋ ฟอสเฟตชนิดธรรมดา (20% P2O5) ลงไปสัก
เล็กน้อยก็จะช่วยป้องกันมิให้มกี ารสูญเสียไนโตรเจน โดยการ
ระเหิดกลายเป็นแก๊สได้เป็นอย่างดี
ปุย๋ หมัก ปุย๋ พวกนีเ้ ป็นปุย๋ ทีไ่ ด้จากการหมักเศษพืช เช่น
หญ้าแห้ง ใบไม้ ฟางข้าว โดยการหมักให้เกิดการย่อยสลาย
เน่าเปื่อยเสียก่อนจึงนำไปใส่ในดินเป็นปุ๋ยหมัก ส่วนปุ๋ย
เทศบาลทีบ่ รรจุขายใช้ชอ่ื ของปุย๋ อินทรียเ์ บอร์ตา่ งๆ นัน้ ก็คอื
ปุ๋ยหมักที่ได้จากการนำขยะจากในเมืองพวกเศษพืช เศษ
อาหารนำเข้ามาหมักในโรงหมักเป็นขั้นตอนจนกลายเป็นปุ๋ย
การทำปุ๋ยหมักสามารถทำได้เองโดยมีขั้นตอนง่ายๆ ในตอน
แรกนำเศษพืชมาสุมกองขึ้นจากพื้นดินประมาณ 30-40
เซนติเมตร แล้วโรยปุย๋ คอกผสมปุย๋ เคมีสตู รเสมอ เช่น 1515-15 ประมาณ 1-5 กิโลกรัม ผสมผสานกับใช้สารเร่ง
จุลนิ ทรีย์ เช่น สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 1 ซอง ละลายในน้ำ
20 ลิตร รดในกองปุย๋ หมักในแต่ละชัน้ ต่อเศษพืชหนัก 1,000
กิโลกรัม เสร็จแล้วก็กองเศษพืชซ้อนทับลงไปอีก แล้วโรย

