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Main concept

- อนิทรยีวัตถุ (Soil organic matter; SOM) คอือะไร ?

- สว่นประกอบของอนิทรยีวัตถุ ?

- ประโยชนข์องอนิทรยีวัตถ ุ?

- ปัจจัยทมีผีลกระทบตอ่อัตราการยอ่ยสลายของวัสดอุนิทรยี ์? 



ความหมายของ Soil Organic Matter

การใชแ้ละการใหค้วามหมายของศพัท ์“Soil Organic Matter-

SOM” ยงัไม่ไปในทางเดียวกันหรือตรงกันทงัหมด ยกตวัอย่างเช่น 

คําศัพท์ ฮิวมัส (humus) ซึงนักวิทยาศาสตร์บางท่านใช้ในแง่ทีมี

ความหมายเดียวกับคาํว่า soil organic matter (SOM)นนัคือ 

หมายถึงวสัดอิุนทรยีท์งัหมดในดินรวมทงักลุม่ humic substance ดว้ย

ในขณะเดียวกนัคาํศพัท ์humus มกัถกูใชบ้อ่ยมากเพือทีจะแทน

ความหมาย เฉพาะกลุม่ humic substances เทา่นนั
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ความหมายของ Soil Organic Matter (ต่อ)

นอกจากนียงัมีการแบ่ง SOM เป็นส่วนทีตายแลว้หรอืไม่มีชีวิต (non-

living)เ ช่น ฮิวมัส และส่วนทีสลายตัวไปบางส่วนและยังคงเป็นชิน 

(particulate organic matter- POM) เป็นตน้  และส่วนทีมีชีวิต (living) เช่น 

รากพืชทีมีชีวิต มวลชีวภาพจลุินทรยี ์เป็นตน้  

มีการใหน้ิยาม SOM ทีแตกตา่งกนั  บางนิยาม SOM มีเฉพาะสว่นที

ไมมี่ชีวิตเท่านนั

นอกจากนียงัมีการถกเถียงกนัว่า ขอบเขตของ SOM ใน soil profile 

จะรวมเศษซากพืชทียงัไม่สลาย (litter) ทีชนับนสดุของ soil profile ดว้ย

หรอืไม่
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ความหมายของ Soil Organic Matter (ต่อ)

โดยทวัไปแลว้ SOM จึงใชแ้ทนองคป์ระกอบทางอินทรยีข์อง

ดินในรูปแบบต่างๆ ซึงรวมถึง วัสดุพืชและสัตว์ทียังไม่สลายตัว 

(undecayed plant and animal materials) ซงึอาจจะมีชีวิตอยู่

หรือเป็นส่วนทีตายแลว้ก็ได ้อีกส่วนคือส่วนทีกาํลังสลายตัว เช่น 

ส่วนทีเป็นชิน (particulate organic matter) และไดส้ารประกอบที

เป็นผลิตผลของการสลายตวั มวลชีวภาพจุลินทรีย ์(soil microbial 

biomass) และ ส่วนทีสลายตวัสมบรูณห์รือคงทนต่อการสลายตวั 

(stabilized organic matter)
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ระบบคอลลอยด์ดินทสัีมพนัธ์กบัรูปต่างๆ ของอนิทรียวัตถุในดิน

สารละลายดนิ

< 2 µm

คอลลอยด์ดิน
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ประโยชนข์องอนิทรียวัตถุ (Benefits of organic matter)

อินทรียวัตถุทีสลายตัวแล้วบางส่วน หรือ ทีย่อยสลายตัว

สมบรูณแ์ลว้เป็นฮิวมสั มีประโยชนม์ากต่อภาคการเกษตร โดยเฉพาะ

ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินในฐานะเป็นแหล่งธาตุอาหารของพืช 

สามารถสรุปไดด้งันี

- เพมิศักยภาพการผลิตพชืของดิน อินทรยีวตัถุในดินจะมี

ความสาํคัญมากในการเพิมศักยภาพการผลิตพืชของดินโดยช่วย

ปรบัปรุงคณุสมบตัิของดินทุกดา้น ทงัทางกายภาพ  เคมี และชีวภาพ 

จงึทาํใหด้ินมีความสามารถผลิตพืชไดด้ีขนึ
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อนิทรียวัตถุปรับปรุงคุณสมบัตทิางกายภาพของดนิ
(อรวรรณ, 2551)

www.informaworld.com/smpp/694478 

     สารประกอบฮิวมัส  สาร เ มือกทีถูก

ปลดปล่อยโดยแบคทีเรีย รวมทงัเสน้ใยของ

เ ชือรา ที มีอยู่ ใน อินท รียวัตถุ  จะทํา ให้

โครงสรา้งดิน (soil structure) ดีขึน โดย

โครงสร้างดินเกียวข้องกับลักษณะและ

เสถียรภาพ (form and stability) ของการ

เกาะยึดกนัของอนภุาคเดียว คือ sand silt 

และ clay  เมืออนภุาคเกาะรวมกนัเป็นกลุ่ม

กอ้น เราเรียกว่า เม็ดดิน (soil aggregate)
10



อนิทรียวัตถุปรับปรุงคุณสมบัตทิางกายภาพของดนิ

www.grdc.com.au/director/events/ 

www.abc.net.au/science/features/
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อินทรียวัตถุปรับปรุงคุณสมบัตทิางกายภาพของดนิ (ต่อ)

การเกิดเม็ดดินนอกจากเกิดจากอนุภาคดินไดร้บัการผกูมดัแลว้ ยงั

เกิดไดเ้นืองจากมีสารมาเชือม (cementing agent) อนภุาคดินเขา้ดว้ยกนั  

สารเหล่านีเกิดจากการสลายตวัของอินทรียวัตถุหรือซากสารอินทรีย ์และ

สารบางชนิดเป็นเมือกจากจุลินทรีย์ สารเชือมเหล่านีเป็นสารจําพวก

คารโ์บไฮเดรต  ซึงช่วยเชือมไดอ้ย่างไม่แข็งแรงนัก (สารเชือมระยะสนั) 

และสารฮิวมิก ซงึเชือมไดค้งทน (จดัเป็นสารเชือมถาวร)

สารอินทรียท์ีทาํใหเ้กิดการสรา้งสารฮิวมิกไดดี้ มกัทาํใหเ้กิดเม็ดดิน

ไดม้าก และเม็ดดินมีความคงทน  สารอินทรยีป์ระเภทนีมกัเป็นสารอินทรียที์

สลายตวัยาก โดยมีสารตา้นทานการสลายตวั เช่น ลิกนิน (lignin) และโพลี-

ฟีนอลส ์(polyphenols) เป็นองคป์ระกอบมาก  เพราะลิกนินและโพลี-

ฟีนอลสเ์ป็นสารตงัตน้ในการสงัเคราะหส์ารฮิวมิก 12
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อนิทรียวัตถุปรับปรุงคุณสมบัตทิางเคมขีองดนิ

• อินทรยีวตัถเุป็นแหลง่อาหารใหท้งัพืช  จลุนิทรยีด์นิ  และสงิมีชีวิตอืนๆ

    โดยเฉพาะ N, P และ S รวมทงั micronutrients

•  เพิมคา่ CEC คือ ความสามารถของดนิในการดดูซบัธาตอุาหารไม่ใหส้ญูเสีย

    ไปไดง่้าย  ในดนิหลายชนิด  คา่ CEC 20 ถึง 70% เกิดจากอนภุาคคอลลอยด์

    ของสารประกอบฮิวมสั (colloidal humic substances)

•  ช่วยลดความเป็นพิษของธาตบุางตวัทีมีมากเกินไปในดนิ เช่น เหลก็ และ อะลมิูนมั

•  เพิมคา่ soil buffering capacity ทาํใหก้ารเปลียนแปลงคา่ความเป็นกรดดา่ง

    ของดนิไม่รวดเรว็จนเกินไป (ตา้นทานการเปลยีนแปลงคา่ pH ของดิน) 14



อนิทรียวัตถุปรับปรุงคุณสมบัตทิางชีวภาพของดนิ

• เพิมประชากรสงิมีชีวิตและจลุนิทรยีด์ิน  อินทรียวตัถเุป็นอาหาร

ของไสเ้ดือนดิน ปลวก และสตัวเ์ล็กอืนๆ สารประกอบคารบ์อน

และไนโตรเจน รวมทังสารประกอบอืนๆ ในอินทรียวัตถุก็เป็น

สารอาหารทีดีแก่จลุินทรียใ์นดิน  ทาํใหป้รมิาณของจลุินทรียด์ินที

เป็นประโยชนเ์พิมและมีความหลายหลายทางชีวภาพมากขนึ
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Soil fauna
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Macrofauna

Litter bags of Groundnut and mixed at 2 wks after incorporation

Source: A. Puttaso, pers com.
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องคป์ระกอบส่วนทเีป็นอินทรียวัตถุของดนิ

อินทรยีวตัถขุองดินสามารถแบง่ไดเ้ป็นอยา่งง่ายได ้2 สว่นคือ

1. Active fraction ซึงเป็นส่วนทียงัไม่สลายตวัหรือสลายตวัแลว้บางส่วน 

ประกอบดว้ย ซากพืช ซากสัตว ์และจุลินทรียต์่างๆ รวมทงัสิงมีชีวิตในดิน

ต่างๆ ดว้ย ซึงยังคงแสดงคณุสมบัติเหมือนวสัดุอินทรียเ์ดิม ซึงยงัสามารถ

แยกแยะหรอืตรวจสอบไดว้่ามาจากวสัดใุด

2. Resistant Fraction (หรือ stabilized fraction หรือ chemically stable) คือ 

ส่วนทีสลายตัวจนไดส้ารประกอบทีคงทนต่อการสลายตัว ประกอบดว้ย

สารประกอบอินทรียซ์บัซอ้นประเภท amorphous และ colloidal organic 

substances ซงึไม่สามารถแยกแยะไดว้่าเรมิตน้ไดม้าจากแหลง่วสัดอิุนทรีย์

ประเภทใด เพราะในทีสุดวัสดุอินทรียท์ุกประเภทจะถูกย่อยสลายและถูก

เปลียนโครงสรา้งไปเป็นผลิตผลต่างๆ (transformed products) ที

เหมือนกนั คือ ฮิวมสัในดนิ (soil humus) นนัเอง 18



การแบ่งองคป์ระกอบทางอินทรียข์องดินโดยสังเขป

องคป์ระกอบทางอนิทรียข์องดิน (organic component of soils)                                        
นกัวิทยาศาสตรบ์างท่านเรยีกองคป์ระกอบนีรวมกนัว่า อนิทรียวัตถุ (soil organic matter)

Active fraction Resistant fraction = ฮิวมัส (humus)

Living 

components

Undecayed-dead 

components

Organic materials in 

various stage of 

decomposition

Non-humic substances

(Resistant-remains 

substances)

Humic substances

(Transformed 

products)

คือส่วนทีมีชีวิตอยู่ 

เช่น รากพืช ไสเ้ดือน

ดิน และจลิุนทรียด์ิน 

เป็นตน้ (living root 

and edaphon)

คือส่วนทีไม่มีชีวิตแลว้ 

เช่น ซากพืช และซาก

สตัว ์เป็นตน้ แต่ยงัไม่

เกิดกระบวนการย่อย

สลายในดิน

คือส่วนของซากพืช ซากสตัว ์  

จลุินทรยีด์ิน และวสัดอิุนทรีย์

อืน ทีกาํลงัเกิดกระบวนการ

ย่อยสลายในระยะต่างๆ กนั

ในดิน

สารประกอบทียงัคงเหลืออยู่

เพราะยากต่อการสลายตวั

และ หรือทีถกูสรา้งใหม่

สามารถจดัใหอ้ยู่ในกลุม่ใด

กลุ่มหนงึทีมีอยู่แลว้ในทาง

ชีวเคมี (known classes of 

biochemistry)

เป็นชดุของสารประกอบที

สงัเคราะหข์นึใหมห่ลงัการ

ย่อยสลายตวั มีสีนาํตาลถึง

ดาํมีนาํหนกัโมเลกลุสงู และ

ไม่สามารถจดัอยู่ในกลุ่มใด

ของสารทีมีอยู่แลว้ได้

ในกลุ่ม Active Fraction ประเภทของสารอินทรียแ์บ่งเป็น 

1. identifiable, high-molecular-weight organic materials เช่น 

polysaccharide และ proteins    2. simpler substances เช่น sugars, amino 

acids, และสารประกอบโมเลกลุเล็กอืนๆ 

Resistant Non-humic 

substances เช่น lignin, 

chitin, waxes และ phenols

สารประกอบในกลุ่ม humic 

substances เช่น Humic 

Acids (HA), Fulvic Acids 

(FA) และ Humin 19



Stevenson (1982)

Model structure of humic acid
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คุณสมบัติทางเคมีของสารประกอบฮิวมิก (Humic substances) 
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กระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุ 

(Organic matter decomposition processes) 

กระบวนการย่อยสลาย คือ การย่อยละเอียดของเศษวตัถดุิบอินทรยีจ์น

ไดเ้ป็นสารประกอบอินทรยีต์า่งๆ รวมทงัฮิวมสั ซงึมกัจะมีสีดาํคลาํนนัเอง 

กระบวนการย่อยสลายเป็นกระบวนการทีประกอบไปดว้ยกระบวนการ 

ทังทางกายภาพ เคมีและชีวภาพทีค่อนข้างซับซ้อนแต่ค่อยเป็นค่อยไป โดย

สามารถเกิดขนึเองตามธรรมชาติ

โดยทวัไปแลว้ กระบวนการย่อยสลาย หรือ decomposition มีอยู่ 2

ขนัตอน คือ 1) กระบวนการย่อยสลายทางกายภาพ  (physical 

decomposition), 2) กระบวนการย่อยสลายทางชีวเคมี (biochemical 

decomposition) ในขนันีเกิดการเปลียนรูป (transformation) ของสารประกอบ
22



Humic substances

Stable pools

Particulate organic matterLitter

Different of 

organic residues 

quality

Physical 

decomposition 

(macroorganism)

Biochemical 

decomposition 

(microorganism)

Humification Nutrient uptake

Litter fall
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กระบวนการย่อยเศษซากพืชทางชีวเคมี มี 4 ขนัตอนหลกั ดงันี

1. การย่อยสลายสารประกอบทีมีโครงสรา้งงา่ยตอ่การทาํลายพนัธะเคมีโดยจลิุนทรีย ์

เชน่ สารประกอบประเภท นาํตาล (sugars) แป้ง (starches) และโปรตีน 

(proteins)

2. การย่อยสลายสารประกอบทีมีโครงสรา้งยากมากขนึในการทาํลายพนัธะทางเคมี

โดยจลุินทรยี ์ซงึอาจใชเ้วลาในการย่อยสลาย 2-3 ปี สารประกอบเหลา่นี เชน่ 

cellulose (สารประกอบคารโ์บไฮเดรตทีไมล่ะลายนาํ พบในพืช) และ lignin 

(สารประกอบทีมีโครงสรา้งซบัซอ้นยากตอ่การทาํลายพนัธะ เป็นส่วนประกอบของ

เนือไม)้

3. การย่อยสลายสารประกอบทีมีโครงสรา้งยากมากยิงกวา่สารประกอบในขอ้ 2 ซงึ

อาจใชเ้วลาในการย่อยสลาย 10 ปี สารประกอบเหลา่นี เชน่ waxes และ phenols

4. สารประกอบอืนๆ ทีตอ้งใชเ้วลานานมากหลายสิบปี หลายรอ้ยปี หรอืหลายหมืนปี 

ในการย่อยสลาย เชน่ สารประกอบ humic substances 24



ปัจจัยทมีีผลกระทบต่ออัตราการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์

(Factors affecting decomposition of organic matter)

1.  องคป์ระกอบทางเคมีของวสัดอุินทรยี ์(chemical composition of organic materials)

2. อตัราส่วนของสารประกอบอินทรยีค์ารบ์อนตอ่สารประกอบไนโตรเจน (C:N ratio)

3. ขนาดของวสัดอิุนทรยี ์(size of organic pieces)

4.ขนาดประชากรของจลุินทรียแ์ละสงิมีชีวิตอืน ๆ ทีช่วยย่อยสลายอินทรียวตัถุ

5. สภาพความเป็นกรดดา่งของดิน (soil pH)

6. การระบายอากาศ (aeration)

7. ความชืน (moisture)

8. อณุหภมิู (temperature)

25
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ปัจจัยทมีีผลกระทบต่ออัตราการย่อยสลายวัสดุอินทรีย ์(ตอ่)
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ปัจจัยทมีีผลกระทบต่ออัตราการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์

(Factors affecting decomposition of organic matter)

• อ ง ค์ป ร ะ ก อ บ ท า ง เ ค มี ข อ ง วัส ดุ อิ น ท รี ย์  (chemical 

composition of  organic materials)

• อตัราสว่นของสารประกอบอินทรยีค์ารบ์อนต่อสารประกอบ

ไนโตรเจน  (C:N ratio) 

• ขนาดของวสัดอิุนทรยี ์ (size of organic pieces)

ปัจจัยคุณภาพสารอินทรีย ์ (Quality - Q)

คุณภาพทางเคมี

คุณภาพทางกายภาพ

27



ปัจจัยทมีีผลกระทบต่ออัตราการย่อยสลายวัสดุอินทรีย ์(ตอ่)

ปัจจัยสิงมีชีวติทเีข้ามาทาํการย่อยสลาย  (Organisms - O)

• ขนาดประชากรของจลุนิทรียแ์ละสงิมีชีวติอืน ๆ 

ทีชว่ยย่อยสลายอินทรยีวตัถุ

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Environment - E) 

• สภาพความเป็นกรดดา่งของดิน (soil pH)

• การระบายอากาศ (aeration)

• ความชืน (moisture)

• อณุหภมู ิ(temperature) 28



EnvironmentOrganisms

Quality

ปัจจัยทมีีผลกระทบต่ออัตราการย่อยสลายวัสดุอินทรีย ์(ตอ่)
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ปัจจัยทมีีผลกระทบต่ออัตราการย่อยสลายวัสดุอินทรีย ์

(Factors affecting decomposition of organic matter) 

1.  โครงสรา้งทางเคมีของวสัดอิุนทรยี ์

(chemical composition of organic 

materials)

     สารประกอบโมเลกลุเลก็ เช่น แปง้

และ นําตาล  จะ ถูกย่อยง่ าย กว่ า

สารประกอบโมเลกุลใหญ่และมี

โครงสรา้งซบัซอ้น เช่น lignin และ 

chitin ซึงขึนอยู่กับโครงสรา้งของ

ส า ร ป ร ะ ก อ บ ค า ร์บ อ น  (carbon 

profile) นนัเอง

แหล่งของวัสดุอินทรีย์ การสลายตัว             

ของวัสดุอนิทรีย์

Simple sugar งา่ยทสุีด

ยากทสุีด

Starches

Proteins and amino acids

Hemicelluloses

Celluloses

Fats, Waxes, Oils

Lignin and phenolics 

(อรวรรณ, 2551 ) 30



สารประกอบทมีีโครงสร้างง่ายตอ่การทาํลายพันธะเคมีโดยจุลินทรีย์

Fructose
31



สารประกอบทมีีโครงสร้างยากมากขึนต่อการทาํลายพันธะเคมี

โดยจุลินทรีย ์(ใช้เวลาในการย่อยสลาย 2-3 ปี)

Cellulose

Lignin 

32



Phenols

สารประกอบทมีีโครงสร้างยากมากขึน ซงึอาจใช้เวลาในการ

ย่อยสลาย 10 ปี
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Humic substance structure

สารประกอบทตี้องใช้เวลานานมากหลายสิบปี หลายร้อยปี หรือ

หลายหมืนปี ในการย่อยสลาย

34



ปัจจัยทมีีผลกระทบต่ออัตราการย่อยสลายวัสดุอินทรีย ์(ตอ่)

(Factors affecting decomposition of organic matter)

2. อตัราส่วนของสารประกอบอินทรียค์ารบ์อนต่อสารประกอบไนโตรเจน 

หรือทีเราเรียก C:N ratio คือ อตัราส่วนของเปอรเ์ซ็นตค์ารบ์อนต่อไนโตรเจนใน

วสัดอิุนทรยี ์

จลุินทรียที์ย่อยสลายวสัดอิุนทรียใ์ชค้ารบ์อนเป็นแหล่งพลงังาน และใชท้งั

คารบ์อนและไนโตรเจนในการสรา้งเซลล ์โดยเฉพาะคารบ์อนทีตอ้งนาํมาสงัเคราะห์

สารประกอบทีเป็นโครงสรา้งหลักของเซลล์  จุลินทรีย์จึงต้องการสารประกอบ

คารบ์อนมากกว่าไนโตรเจนในการเจรญิเติบโต

ปริมาณคารบ์อนกับไนโตรเจนสาํหรบัจุลินทรียด์ินทีมักตอ้งการใชใ้นการ

สรา้งเซลลแ์ปรผนัตามชนิดของจลุินทรียด์ิน คือ มีตงัแต่ตอ้งการคารบ์อน 4 ส่วนต่อ

ไนโตรเจน 1 สว่น จนถึง คารบ์อน 12 ส่วนต่อไนโตรเจน 1 สว่น (C:N ratio ของ       

จลุินทรยีด์ิน ~4:1 ถึง 12:1) 35



ปัจจัยทมีีผลกระทบต่ออัตราการย่อยสลายวัสดุอินทรีย ์(ตอ่)

(Factors affecting decomposition of organic matter) 

2. อตัราส่วนของสารประกอบอินทรียค์ารบ์อนตอ่สารประกอบไนโตรเจน 

ส่วน C:N ratio ของพืชทีเราถือว่าเพียงพอทีจะใหจุ้ลินทรีย์

เจริญเติบโตและมีกิจกรรมไดดี้โดยทีไม่ตอ้งแย่งไนโตรเจนจากดินไป คือ 

ประมาณ 20:1 ถึง 30:1 กล่าวคือ เมือเกิดกิจกรรมการย่อยสลายวสัดุ

อินทรียใ์นดินแลว้ก็จะเกิดกระบวนการ mineralization ปลดปล่อย

ไนโตรเจนทีเหลือจากการย่อยสลายออกมาเป็นประโยชนใ์หพื้ชได้

แต่ถา้เศษซากพืชมี C:N ratio สงูกวา่ 30:1 จลุินทรยีก็์มกัจะดงึเอา

ไนโตรเจนในรูปทีเป็นประโยชนใ์นดินไปใช ้คือ NH4
+ และ NO3

- เราเรยีกว่า

กระบวนการ immobilization 36



สารอินทรีย์

N> 25   g kg-1

N< 25  g kg-1

L<150, Pp < 40 g kg-1
Q1: สามารถใส่ในดนิเพือให้

ปลดปล่อย N ได้อย่างรวดเร็ว

L>150, Pp> 40 g kg-1

L<150, Pp>  40    “
L>150, Pp<  40    “

Q2: ให้ผสมกบัปุ๋ยเคมี

หรือสารอนิทรีย์ทมีี N

สูงก่อนใส่ลงดนิ

L<150    g kg-1

L>150  g kg-1

Q3: ผสมกบัปุ๋ยเคมี

หรือทําปุ๋ยหมกั

Q4:ให้ใส่คลุมดินเพือ

ป้องกนัการกร่อนดนิ

การแบ่งชันคุณภาพสารอินทรีย์ (Q-Quality) เพือใช้ใส่ดนิเป็นแหล่งธาตุอาหารไนโตรเจน (N) 

(Palm et al. (2001)          (หมายเหตุ:   L =  Lignin,  Pp = Polyphenols)



2. อตัราส่วนของสารประกอบอินทรียค์ารบ์อนตอ่สารประกอบไนโตรเจน 

วัสดุอนิทรีย์ เปอรเ์ซ็นตค์ารบ์อน เปอรเ์ซ็นตไ์นโตรเจน อัตราส่วนคารบ์อนต่อ

ไนโตรเจน

ผักตบชวา 43.6 1.27 34

ตอซังข้าวโพด 33.0 0.53 62

ฟางข้าว 48.8 0.55 89

วัสดุอนิทรีย์ เปอรเ์ซ็นตค์ารบ์อน เปอรเ์ซ็นตไ์นโตรเจน อัตราส่วนคารบ์อนต่อ

ไนโตรเจน

ใบอ้อย 51.5 0.49 105

แกลบ 54.7 0.36 152

ขเีลอืยไม้ยางใหม่ 58.4 0.19 307

คุณสมบตัขิองวัสดุอินทรียท์ยี่อยสลายงา่ยบางชนิด

คุณสมบัติของวัสดุอินทรียท์ยี่อยสลายยากบางชนิด

(อรวรรณ, 2551 )
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Litter decomposition study  

Source: A. Puttaso, pers com.

Fungi 
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Organic residues decomposed at before app. and week after app.
Source: A. Puttaso, pers com.
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ปัจจัยทมีีผลกระทบต่ออัตราการย่อยสลายวัสดุอินทรีย ์(ตอ่)

3. ขนาดของวสัดอุินทรยี ์(size of organic pieces)

วสัดอุินทรียป์ระเภทเดียวกันถา้มีขนาดวสัดเุล็กกว่าก็มีอัตราการ

ย่อยสลายเร็วกว่า เช่น เศษใบไม้แห้ง ถ้าเราทําการบดย่อยโดยใช้

เครืองจกัรก่อนทาํใหเ้กิดกระบวนการหมกั ก็จะเร่งอตัราการย่อยสลายให้

เร็วขึนได ้เนืองจากวสัดอิุนทรียท์ีมีขนาดเล็กก็จะมีพืนทีผิวใหจุ้ลินทรียเ์ขา้

ย่อยไดม้ากขนึนนัเอง

- คุณภาพทางกายภาพ
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ปัจจัยทมีีผลกระทบต่ออัตราการย่อยสลายวัสดุอินทรีย ์(ตอ่)

(Factors affecting decomposition of organic matter) 

4. ปรมิาณของประชากรของจลุินทรียแ์ละสิงมีชีวิตอืน ๆ ทีช่วยย่อยสลาย

อินทรยีวตัถ ุ ถา้ปัจจยัอนืๆ เหมาะสมแต่ปรมิาณประชากรของสิงมีชีวิต

ในดินน้อย อัตราการย่อยสลายก็จะตาํ  การวัดปริมาณจุลินทรีย์

โดยรวมทางหนงึคือ การวดัมวลชีวภาพจลุินทรยี ์(microbial biomass)

(Organisms - O)
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ปัจจัยทมีีผลกระทบต่ออัตราการย่อยสลายวัสดุอินทรีย ์(ตอ่)

(Factors affecting decomposition of organic matter) 

5. ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทีมีผลตอ่จลุินทรยี ์

5.1 สภาพความเป็นกรดดา่งของดิน (soil pH) 

กิจกรรมของจลุินทรียด์ินทีช่วยสลายอินทรียวตัถขุึนอยู่กบัค่า pH 

อย่างมาก ช่วง pH<4.5 หรือ pH> 9.0 จะมีผลยบัยงักิจกรรมการย่อย

สลายสารประกอบอินทรียอ์ย่างมาก กิจกรรมของแบคทีเรียและแอคทีโน

มยัซีทก็จะลดลงอย่างมากถา้หาก pH ของดิน <5.5 แต่กิจกรรมของเชือรา

ยงัคงมีมากกว่าแบคทีเรยีและแอคทีโนมยัซีท ดงันนั การปรบัระดบั pH 

ของดินใหอ้ยู่ในช่วงทีเหมาะสมไม่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไปจะส่งเสริม

กิจกรรมการย่อยสลายของอินทรยีวตัถใุนดินไดอี้กทางหนงึ

(Environment - E) 
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ปัจจัยทมีีผลกระทบต่ออัตราการย่อยสลายวัสดุอินทรีย ์(ตอ่)

(Factors affecting decomposition of organic matter) 

5.2 การระบายอากาศ (aeration) การย่อยสลายวสัดอิุนทรียใ์น

ดินทีทําการเกษตร หรือในพืนทีป่าธรรมชาติ  โดยปกติทัวไปเป็น

กระบวนการทีตอ้งอาศยัอากาศ คือ O2 เนอืงจากจลุินทรยีที์ชว่ยย่อยสลาย 

(เชือรา และแอคติโนมยัซีท รวมทงัแบคทีเรยีบางชนิด) ตอ้งการ O2 ใน

กระบวนการหายใจ ซึงถา้มี O2 เพียงพอแลว้กิจกรรมการย่อยสลายจะ

เป็นไปอย่างรวดเรว็และสมบรูณ์

5.3 ความชืน (moisture) กิจกรรมและการดาํรงชีวิตของจลุินทรีย์

ดิน จาํเป็นตอ้งอาศัยนาํทีอยู่ในระดบัเหมาะสม นอกจากนีกิจกรรมการ

ย่อยสลายขนึอยู่กบัการทาํงานของ enzymes ทีผลิตโดยจลุินทรียด์ิน และ

การทาํงานของเอนไซมก็์ตอ้งอาศยันาํดว้ยเชน่กนั 44



ปัจจัยทมีีผลกระทบต่ออัตราการย่อยสลายวัสดุอินทรีย ์(ตอ่)

(Factors affecting decomposition of organic matter) 

5.4 อุณหภูมิ (temperature) การย่อยสลายอินทรียวตัถุในเขต

รอ้น เช่น ประเทศไทย จะมีสงูเนืองจากมีอณุหภูมิสงูเหมาะสมตอ่กิจกรรม 

decomposition (~25 – 35 oC) เนืองจากอณุหภมูิเป็นปัจจยัหนึงที

ควบคุมปฏิกิริยาทังทางเคมี กายภาพ และชีวภาพในดิน สาํหรบัในเขต

อบอุ่นหรอืเขตหนาวจะมีอตัราการย่อยสลายอินทรยีวตัถตุาํกวา่เขตรอ้น
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Distribution on the soil surface 

Mix it into the soil down to 15 cm depth

Organic residue application
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ค่า effective cation exchange capacity ของดนิเนือร่วนทราย 

(loamy sand) ทไีด้รับสารอนิทรียต์่างชนิดตดิต่อกัน 13 ปี

Source: Puttaso et al. (2011)
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อนิทรียวัตถุปรับปรุงคุณสมบัตทิางกายภาพของดนิ
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Relationship between aggregate stability and soil organic matter in some selected soils from 

the Cornell University research sites in NY.

http://ipmguidelines.org/FieldCrops/con...lt-5.asp 
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