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Soil Organic Matter (SOM)
อนิทรยีว์ตัถใุนดนิ

■ The organic fraction of the soil that includes 
plant and animal residues at various stages 
of decomposition, cells and tissues of 
organisms, and substances synthesized by 
the soil population สดัสว่นของอนิทรยีว์ัตถใุน
ดนิประกอบดว้ย ซากพชืและซากสตัวท์ีย่อ่ยสลาย
ในระยะตา่งๆ,เซลลแ์ละเนือ้เยือ่ของสิง่มชีวีติ และ
สะสารทีถ่กูสงัเคราะหโ์ดย สิง่มชีวีติในดนิ
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Presentation Notes
SOM has a great influence on the physical, chemical, and biological properties of the soil.  This occurs even though the absolute of OM in soil is low.If there is 3-5% OM in soil, there is a lot.Soils around here usually have less than 1% OM.



Amounts and Distribution 
of SOM in Soils ปรมิาณและการกระจายของ
อนิทรยีว์ตัถใุนดนิ

■Generally highest in surface horizon 
โดยท่ัวไปมมีากทีส่ดุในชัน้ผวิหนา้ดนิ
–Highest concentration of plant roots   มี
รากพชืจํานวนมาก

–Crop residues are returned ซากพชื
กลบัคนืสูด่นิ

■Highest in soils that developed under 
grasslands มมีากในดนิทีอ่ยูใ่นพืน้ทีทุ่ง่หญา้



Amounts and Distribution 
of SOM in Soils ปรมิาณและการกระจายของ
อนิทรยีว์ตัถใุนดนิ

■Decreases with depth ลดลงตามความลกึ
–Surface horizons contain from 1-6% 
OM ชัน้ผวิหนา้ดนิมอีนิทรยีว์ตัถุ 1-6%
■3,500 to 21,400 kg per rai กโิลกรัมตอ่
ไร่



Amounts and Distribution 
of SOM in Soils ปรมิาณและการกระจาย
ของอนิทรยีว์ตัถใุนดนิ



Broad Categories of 
Soil Organic Materials
ประเภทท ัว่ไปของ อนิทรยีว์ตัถใุนดนิ

■ Living macroorganisms
สิง่มชีวีติขนาดใหญ่
–Plant roots, 

earthworms, 
centipedes, spiders, 
scorpions, etc.รากพชื
ไสเ้ดอืน ตะขาบ แมง
มมุ แมงป่อง เป็นตน้
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Presentation Notes
SOM is a complex entity     living material     dead material     and a lot of things in between

http://www.pbase.com/wombat37/f707_initial_shots


Broad Categories of 
Soil Organic Materials
ประเภทท ัว่ไปของ อนิทรยีว์ตัถใุนดนิ

■ Identifiable 
remains of dead 
macroorganisms
ซากสิง่มชีวีติขนาด
ใหญท่ีส่ามารถระบไุด ้

Presenter
Presentation Notes
SOM is a complex entity     living material     dead material     and a lot of things in between
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Broad Categories of 
Soil Organic Materials
ประเภทท ัว่ไปของ อนิทรยีว์ตัถใุนดนิ

■ Living microbial biomass 
มวลชวีภาพจลุนิทรยี์
–Bacteria, fungi, algae, 

actinomycetes, 
protozoa, nematodes 
แบททเีรยี เชือ้รา
สาหรา่ย แบททเีรยี
แอตตโินมัยสทิ โปรโต
โซ เนมาโตท

http://www.pbase.com/pediamond/ped3


Broad Categories of 
Soil Organic Materials
ประเภทท ัว่ไปของ อนิทรยีว์ตัถใุนดนิ

■ Nonliving organic 
materials วสัดอุนิทรยีท์ี่
ไมม่ชีวีติ
–Microbial products, 

recalcitrant plant mat’l
ผลติภณัฑจ์ากจลุนิทรยี,์ 
ซากพชื

http://www.pbase.com/pediamond/ped3


SOM As Nutrient Reservoir 
อนิทรยีว์ตัถใุนฐานะแหลง่กกัเก็บธาตุ
อาหาร
■ Source of both anion and cation 

nutrients แหลง่ของทัง้สารอาหาร แอน
ไอออน และ แคทไอออน



SOM As a Nutrient Reservoir 
อนิทรยีว์ตัถใุนฐานะแหลง่กกัเก็บธาตุ
อาหาร
■ A soil with 1% OM in the acre-furrow 

slice contains about 20,000 pounds of 
OM, plus at least that much in the 
lower layers 

■ ดนิทีม่ี อนิทรยีว์ตัถอุยู่ 1% ในพืน้ที่ เอเคอร์
เฟอโร จะบรรจอุนิทรยีว์ตัถทุัง้หมด 20,000 
ปอนด์ และในดนิชัน้ลา่งกวา่จะมอียา่งนอ้ย
สดุตามจํานวนนี้



SOM As a Nutrient Reservoir 
อนิทรยีว์ตัถใุนฐานะแหลง่กกัเก็บธาตุ
อาหาร

–Of the 20,000 pounds of OM: ใน
20,000 ปอนด์
■ 1,000 pounds N ไนโตรเจน 1,000 
ปอนด์

■ 120 pounds P ฟอสฟอรัส 120 ปอนด์
■ 120 pounds S กํามะถัน 120 ปอนด์

■ These nutrients are not immediately 
available to plants 

■ ธาตอุาหารเหลา่นีพ้ชืไมส่ามารถนําไปใชไ้ด ้
ทนัที



Soil Biomass ชวีมวลในดนิ
■ It has been suggested that one fourth of 

one teaspoon of soil contains: เคยมกีาร
แนะนําวา่ 1ใน4ของดนิปรมิาณ 1 ชอ้นชา
ประกอบดว้ย
–50 nematodes ไสเ้ดอืนฝอย
–62,000 algae สาหรา่ยในดนิ
–72,000 amoebae อะมบีา
–111,000 fungi เชือ้รา
–2,920,000 actinomycetes แอคตโินมัยสดิ
–25,280,000 bacteria แบคทเีรยี



Soil Nematodes ไสเ้ดอืนฝอย
ในดนิ

■ Microscopic eel-like 
worms ปลาไหล
ขนาดเล็กมาก
เหมอืน หนอน

■ Puncture roots and 
tissue with needle-
like mouthเจาะราก
พชืและเนือ้เยือ่ดว้ย
ปากเข็ม

Soil nematode less than 
1mm long



Soil Nematodes ไสเ้ดอืนฝอย
ในดนิ

■ Wounds by 
nematodes often 
allow bacteria or 
fungi to enter 
plants แบคทเีรยี 
หรอื เชือ้รา มักจะเขา้
ไปในพชืตรงแผลที่
กอ่โดยไสเ้ดอืนฝอย

Soil nematode less than 
1mm long



Soil Nematodes ไสเ้ดอืนฝอย
ในดนิ

■ Some nematodes 
are prone to attack 
insects ไสเ้ดอืนฝอย
บางกลุม่ชอบโจมตี
แมลง
–“Living 
insecticide” ยาฆา่
แมลงทีม่ชีวีติ

Parasitic of grasshoppers



Soil Algae สาหรา่ยในดนิ

■ Simple chlorophyll-
containing plants 
that live in 
aqueous 
environments พชืที
มคีลอโรฟิลทีส่ามารถ
มชีวีติอยูใ่น
สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นน้ํา
ได ้

From Wikipedia



Soil Algae สาหรา่ยในดนิ

■ Near the bottom of 
the “food chain” อยู่
ลา่งสดุของหว่งโซ่
อาหาร
–Consumed by 
protozoa, 
nematodes, mites, 
earthworms, etc. 
ถกูกนิโดย โปรโทโซ
ไสเ้ดอืนฝอย ไร
ไสเ้ดอืน เป็นตน้

From Wikipedia



Soil Algae สาหรา่ยในดนิ

■ Prefer acid to neutral 
soils ชอบดนิทีม่ภีาวะ
ความเป็นกรด ถงึ ระดบั
เป็นกลาง

■ Dominantly found at 
or near the surface 
สว่นมากเจอบรเิวณหนา้
ดนิ

From Wikipedia



Soil Fungi เชือ้ราในดนิ

■ Exist as threads of 
material termed 
“hyphae” มลีกัษณะ
เป็นเสน้ใย

soilquality.org.au



Soil Fungi เชือ้ราในดนิ

■ Attack matter that 
resists microbial 
breakdown ทําลาย
วตัถทุีต่อ่ตา้นการยอ่ย
สลายของจลุนิทรยี์
–Hyphae grow into 
the matter causing 
destruction เสน้ใย
จะเขา้ไปเตบิโตใน
วตัถุ ทําใหเ้กดิการ
ทําลาย



Soil Fungi เชือ้ราในดนิ

■ Prefer acidic soils 
ชอบดนิเป็นกรด

■ Physically larger than 
bacteria ทางกายภาพ
จะใหญก่วา่แบคทเีรยี



Soil Actinomycetes แอคตโิน
มยัสทิ ในดนิ

■ Appear similar to 
fungi in that they 
display a thread-like 
network ปรากฏตวั
คลา้ยเชือ้รา ทีเ่ชือ่ม
ตดิกนัเป็นเสน้ใย



Soil Actinomycetes แอคตโิน
มยัสทิ ในดนิ

■ Especially tolerant 
of dry soil มคีวาม
ทนทานตอ่ดนิแลง้
–Can withstand 
prolonged 
drought สามารถ
ทนตอ่ความแหง้
แลง้ทีย่าวนาน

■ Thrive under 
alkaline, hot 
conditions เตบิโต
ภายใตค้วามเป็นดา่ง
และสภาพรอ้น



Soil Actinomycetes แอคตโิน
มยัสทิ ในดนิ

■ Produce chemicals 
that stop the growth 
of other 
microorganisms ผลติ
สารเคมทีีห่ยดุการ
เตบิโตของจนุลนิทรยีต์วั
อืน่ๆ
–Original source of 
many antibiotics 
เป็นตน้กําเนดิของสาร
ปฏชิวีนะหลายๆตวั



Soil Bacteria แบคทเีรยีในดนิ

■ Simple, one 
celled organisms 
สิง่มชีวีติเซลสเ์ดยีว
ไมซ่บัซอ้น

■ Aerobic or 
anaerobic ตอ้งการ
ออกซเิจน หรอื ไม่
ตอ้งการ



Soil Bacteria แบคทเีรยีในดนิ

■ Most abundant 
microorganism in 
the soil เป็นกลุม่
จลุนิทรยีท์ีม่มีากทีส่ดุ
ในดนิ

■ Often link together 
to form colonies on 
the surface of soil 
particles มักจะจับตวั
กนับนหนา้อนุภาคของ
ดนิ



Soil Bacteria แบคทเีรยีในดนิ

■ Obtain energy 
through chemical 
reactions within the 
soil ไดรั้บพลงังาน
ผา่นปฏกิริยิาทางเคมี
ภายในดนิ

■ Break down organic 
matter in soils ยอ่ย
สลายอนิทรยีว์ตัถใุน
ดนิ



Source Material For SOM 
Decomposition แหลง่ของวตัถสุําหรบั
การยอ่ยสลายของอนิทรยีว์ตัถใุนดนิ
■ Plant residue ซาก

พชื
–Above-ground 

materialวตัถุ
เหนอืพืน้ดนิ

–Roots ราก
■ Animal residue ซากสตัว์

–Carcasses ซาก and Exudates น้ําหนอง
■ Animal manures มลูสตัว์
■ Sewage sludge โคลนปฏกิลู

Presenter
Presentation Notes
Plants certainly are an important source of SOM.   even when you harvest,    

http://www.pbase.com/cokids/pennsylvania


Source Material For SOM 
Decomposition แหลง่ของวตัถสุําหรบั
การยอ่ยสลายของอนิทรยีว์ตัถใุนดนิ

■ Harvesting a crop 
allows for only 10-30% 
of the above ground 
biomass to be returned 
to the soil 

■ การเก็บเกีย่วพชืทําใหช้วี
มวลทีอ่ยูเ่หนอืพืน้ปรมิาณ 
10-30% เทา่นัน้กลบัคนืสู่
ในดนิ

http://www.pbase.com/cokids/pennsylvania


Carbon:Nitrogen Ratio 
อตัราสว่น คารบ์อน:ไนโตรเจน
■ Ratio of the mass of organic carbon to 
the mass of organic nitrogen in soil, 
organic material, plants, or microbial 
cells อตัราสว่นของมวลของอนิทรยี์
คารบ์อนตอ่มวลของอนิทรยีไ์นโตรเจนใน
ดนิ อนิทรยีว์ตัถุ พชื หรอื เซลลจ์ลุนิทรยี์



Carbon:Nitrogen Ratio 
อตัราสว่น คารบ์อน:ไนโตรเจน
■ Plants generally contain about 40% C 
พชืทัว่ไปจะมสีารคารบ์อนอยู่ 40 %
–A wide C:N ratio indicates that a 
given material is relatively low in N 
อตัราสว่น คารบ์อนตอ่ไนโตรเจนกวา้ง
บง่บอกถงึการใหว้ตัถทุีม่ี ไนโตรเจนตํา่

–A narrow C:N ratio indicates that a 
given material is relatively high in N 
อตัราสว่น คารบ์อนตอ่ไนโตรเจนทีแ่คบ
บง่บอกถงึการใหว้ตัถทุีม่ไีนโตรเจนสงู



Carbon:Nitrogen Ratio 
อตัราสว่น คารบ์อนตอ่ไนโตรเจน

■ Wide C:N ratio plant residue อตัรากวา้ง
C:N 
–C:N > 20-30:1
–Low N residue  ไนโตรเจนตกคา้งตํา่
–Available N in the soil will be taken up 
(immobilized) by microorganisms  
decomposing the residue ไนโตรเจนที่
สามารถใชไ้ดใ้นดนิจะถกูดงึหรอืตรงึ โดย
จลุนิทรยีท์ีย่อ่ยสลายซาก

Presenter
Presentation Notes
C:N ratio tells you nothing about the availability of C and N.Overtime, the C:N ratio will decrease because C is being lost and N is being recycled; mineralization will eventually occur.



Carbon:Nitrogen Ratio 
อตัราสว่น คารบ์อนตอ่ไนโตรเจน
–Plant available N in soil will decrease 
ไนโตรเจนทีพ่ชืสามารถนําไปใชไ้ดจ้ะ
ลดลง

–May lead to N deficiency in plants อาจ
นําไปส◌่พูชืขาดแคลน ไนโตรเจน

Presenter
Presentation Notes
C:N ratio tells you nothing about the availability of C and N.Overtime, the C:N ratio will decrease because C is being lost and N is being recycled; mineralization will eventually occur.



Carbon:Nitrogen Ratio
■ Narrow C:N ratio อตัราสว่นแคบ

–C:N < 20-30:1
–High N residue ไนโตรเจนตกคา้งสงู
–Sufficient N is present in the residue for 
the microorganisms decomposing the 
residue จํานวนไนโตรเจนตกคา้งทีพ่อเพยีง
สําหรับจลุนิทรยีย์อ่ยสลายซาก

–N from the residue can be released into 
the soil (mineralization) ไนโตรเจนทีต่กคา้ง
สามารถถกูปลอ่ยคนืสูใ่นดนิ (การเปลีย่นแรธ่าต)ุ

–Plant-available N can increase ไนโตรเจนที่
พชืสามาถนําไปใชไ้ดเ้พิม่ขึน้

Presenter
Presentation Notes
C:N ratio tells you nothing about the availability of C and N.Overtime, the C:N ratio will decrease because C is being lost and N is being recycled; mineralization will eventually occur.



Carbon:Nitrogen Ratio

Vegetable waste เศษผัก 12:1
Rotted manure ปุ๋ ยคอก
เป่ือย

20:1

Leaves ใบไม ้ 40-80:1
Corn stalks ลําตน้
ขา้วโพด

60:1

Straw ฟางขา้ว 80:1
Paper กระดาษ 170:1
Sawdust ขีเ้ลือ่ย 400:1
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Functions of Organic Matter in 
Soils หนา้ทีข่องอนิทรยีว์ตัถใุนดนิ

■Nutrient reservoir แหลง่สารอาหาร
■Source of cation exchange capacity 
แหลง่ของกระบวนการแลกเปลีย่นประจบุวก
ของดนิ
■Source of energy for soil biomass แหลง่
พลงังานของมวลชวีภาพในดนิ

■Improves soil structure พัฒนาโครงสรา้ง
ของดนิ



Functions of Organic Matter in 
Soils หนา้ทีข่องอนิทรยีว์ตัถใุนดนิ

■Increases infiltration and WHC เพิม่การ
แทรกซมึและการกกัเกบ็น้ําในดนิ

■Buffers soil against rapid shifts in pH 
and salinity เป็น ฉงวนป้องกนัดนิเมือ่คา่
ความเป็นกรดดา่งและความเค็ม
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว



Factors Affecting SOM Levels 
ปจัจยัทีม่ผีลกระทบตอ่ระดบัอนิทรยีว์ตัถใุนดนิ

■Vegetation พชื
■Topography ภมูิ
ประเทศ

■Climate ภมูอิากาศ
■Soil texture เนือ้ดนิ
■Soil pH ความเป็นกรด
ดา่งของดนิ

■Cultivation (tillage) 
การทําการเกษตร ไถ
พรวน

■Cropping System 
ระบบการปลกูพชื

■Composting การยอ่ย
สลาย ปุ๋ ยหมัก

Presenter
Presentation Notes
Grassland has most of its material underground; forests have most of their material above ground.



Soil Organic Matter
อนิทรยีว์ตัถใุนดนิ (Issues, 
Assessment, and Technological 
Interventions) ประเด็น การประเมนิ
และการแทรกแซงดา้นเทคโนโลยี



Assessment of Soil Biological 
Health การประเมนิความอดุมทาง
ชวีภาพของดนิ

■ Evaluate the soil profile (particularly 
the topsoil) looking for ประเมนิหนา้ตกั
ดนิ โดยเฉพาะดนิชัน้บนสดุ เพือ่ดู
–Abundance of earthworms ความอดุม
ของไสเ้ดอืน



Assessment of Soil Biological 
Health การประเมนิความอดุมทาง
ชวีภาพของดนิ

–Abundance of insects, fungi, and 
other micro-organisms (magnifying 
glass or even a microscope can be 
handy) ความอดุมของแมลง เชือ้รา และ
สิง่มชีวีติขนาดเล็กอืน่ๆ อาจตอ้งใชแ้วน่
ขยายหรอืกลอ้งขยาย

–Abundance of root residues ความอดุม
ของรากทีต่ายแลว้



Assessment of Soil Biological 
Health การประเมนิความอดุมทาง
ชวีภาพของดนิ

■ Evaluate the topsoil for ประเมนิดนิชัน้บนสดุ
– Darker color than subsoil สดํีากวา่ดนิชัน้

ลา่ง
– Earthy smell มกีลิน่ดนิ
– Abundance of root residues จํานวนรากที่

ตายแลว้
– Soil aggregates that are easy to crumble 

by hand การจับตวัของดนิทีง่า่ยสําหรับการ
ทําใหแ้ตกดว้ยมอื



Assessment of Soil Biological 
Health การประเมนิความอดุมทาง
ชวีภาพของดนิ

■ Pitfall trapping การดกัจับแมลง
■ Observe rate of decomposition สงัเกตุ

อตัราการยอ่ยสลาย
■ Field test to determine soil respiration 

การทดสอบในภาคพืน้ดนิเพือ่หากระบวนการ
หายใจของดนิ



Assessment of Soil Biological 
Health การประเมนิความอดุมทาง
ชวีภาพของดนิ

■ Laboratory test to determine organic C 
or soil organic matter percent.การ
ทดสอบในหอ้งทดลองเพือ่หา อนิทรยี์
คารบ์อน หรอื จํานวนเปอรเ์ซนตข์องวตัถุ
อนิทรยีใ์นดนิ



Maintaining SOM Levels 
รกัษาระดบัของอนิทรยีว์ตัถใุนดนิ
■ SOM levels are determined by a 
balance between inputs and outputs 
ระดบัอนิทรยีว์ตัถใุนดนิถกูกําหนดโดย
ความเสถยีรภาพของสิง่ทีใ่สเ่ขา้ไปในดนิ
และ สิง่ทีเ่อาออกไปจากดนิ

■ Maintain adequate nutrients (especially 
N) รักษาสารอาหารใหเ้พยีงพอ โดยเฉพาะ
N



Maintaining SOM Levels 
รกัษาระดบัของอนิทรยีว์ตัถใุนดนิ
■ Continuous supply of organic material 
ใชว้ตัถอุนิทรยีอ์ยา่งตอ่เนือ่ง

■ Minimize constraints on plant growth 
ลดขอ้จํากดัของการเตบิโตของพชืใหน้อ้ย
ทีส่ดุ

■ Limit tillage จํากดัการไถพรวน



Decrease Soil Disturbance
ลดการรบกวนดนิ

■ Physical, chemical and 
biological activities can all 
negatively contribute to soil 
disturbance กจิกรรมทัง้ทาง
กายภาพ ทางเคมี และทางชวีภาพ
สามารถสง่ผลทางลบไปถงึการ
รบกวนดนิ



Decrease Soil Disturbance 
ลดการรบกวนดนิ
■ Tillage (a form of physical 

disturbance) creates an environment 
less conducive to soil microbes by 
increasing compaction and decreasing 
living plant material on the soil 
surface. การไถพรวน รปูแบบของการ
รบกวนทางกายภาพ สรา้งสิง่แวดลอ้มทีทํ่า
ใหเ้กดิจลุนิทรยีใ์นดนินอ้ย โดยเพิม่การอดั
แน่น และลดวสัดจุากพชืทีม่ชีวีติบนหนา้ดนิ



Decrease Soil Disturbance 
ลดการรบกวนดนิ
■ Overuse and abuse of chemical 

fertilizers and pesticides (chemical 
disturbance) destroys the symbiotic 
relationships microorganisms and 
plant roots. การใชปุ้๋ ยเคมแีละยาฆา่
แมลงเกนิปรมิาณ เป็นการรบกวนทาง
เคมี ทีทํ่าลายความสมัพันธแ์บบพึง่พา
อาศยักนัของจลุนิทรยีแ์ละรากพชื



Decrease Soil Disturbance 
ลดการรบกวนดนิ
■ Overgrazing (biological 
disturbance), reduces root mass, 
reduces water retention, and 
increases soil temperature. การ
ปลอ่ยใหส้ตัวก์นิหญา้มากเกนิไป การ
รบกวนทางชวีภาพ ทีล่ดมวลของรากพชื
ลดการกกัเก็บน้ํา และเพิม่อณุหภมูใินดนิ



Increase Biological Diversity 
การเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพ

■ A diversity of plant carbohydrates is 
required to support the diversity of soil 
microorganisms in the soil. ความ
หลากหลายของคารโ์บไฮเดรทของพชื เป็นสิง่
ทีช่ว่ยความหลากหลายของจลุนิทรยีใ์นดนิ
■ This is best accomplished by growing 
many different plants (crop rotations). 
สามารถบรรลสุ ิง่นีไ้ดด้ว้ยการปลกูพชืที่
หลากหลาย ปลกูพชืหมนุเวยีน



Keep a Living Root in the Ground 
รกัษารากพชืทีม่ชีวีติใหอ้ยูใ่ตด้นิ

■ The greatest microbial activity of a 
soil is that part of the soil that is closest 
to plant roots (called the rhizosphere).
การทํากจิกรรมของจลุนิทรยีใ์นดนิทีด่ทีีส่ดุ
คอืสว่นของดนิทีอ่ยูใ่กลก้บัรากพชืทีส่ดุ
เรยีกวา่ ดนิทีเ่กาะอยูต่ามบรเิวณรากพชื



Keep a Living Root in the Ground 
รกัษารากพชืทีม่ชีวีติใหอ้ยูใ่ตด้นิ

■ It is in the rhizosphere, where 
microorganisms can take advantage of 
nutrient and water cycling, that soil 
microbes get most of their food. มันคอื
ดนิทีเ่กาะอยูต่ามบรเิวณรากพชื ทีซ่ ึง่
จลุนิทรยีส์ามารถไดป้ระโยชนจ์ากวงจรธาตุ
อาหารและน้ํา และทีท่ีซ่ ึง่จลุนิทรยีใ์นดนิ
ไดรั้บอาหารมากทีส่ดุ



Keep a Living Root in the Ground 
รกัษารากพชืทีม่ชีวีติใหอ้ยูใ่ตด้นิ

■ Growing cover crops between cash 
crops maintains soil microbial activity by 
providing an unbroken soil food web.
การปลกูพชืคลมุดนิระหวา่งพชืเศรษฐกจิชว่ย
รักษาการทํากจิกรรมของจลุนิทรยีใ์นดนิโดย
ใหอ้าหารใหก้บัดนิในสว่นทีไ่มถ่กูทําใหแ้ตก



Keep a Living Root in the Ground 
รกัษารากพชืทีม่ชีวีติใหอ้ยูใ่ตด้นิ

■ Healthy soil requires a robust soil 
food web that allows soil microbes to 
cycle nutrients, which keeps them in 
forms available for plant uptake. ดนิที่
สมบรูณ์ตอ้งการหว่งโซอ่าหารในดนิที่
เขม้แข็งทีส่ามารถใหจ้ลุนิทรยีใ์นดนิ
หมนุเวยีนธาตอุาหาร ทีม่รีปูแบบทีพ่ชื
สามารถนําไปใชไ้ด ้



Keep a Living Root in the Ground 
รกัษารากพชืทีม่ชีวีติใหอ้ยูใ่ตด้นิ

■ Sugars from living plant roots, 
decaying plant roots, crop residues, and 
other soil organic matter provide food 
for the various members of the soil 
food web. น้ําตาลจากรากของพชืทีม่ชีวีติ
รากของพชืทีเ่น่าเป่ือย ซากพชื และ
อนิทรยีว์ตัถใุนดนิอืน่ๆ ใหอ้าหารใหก้บั
สมาชกิมากมายในหว่งโซอ่าหารในดนิ



Keep the Soil Covered การ
คลมุดนิ
■ Living plants on the soil surface helps 
the soil retain moisture, reduces 
temperature, reduces erosion, 
suppresses weeds, and provides habitat 
for microbes. พชืทีม่ชีวีติบนหนา้ดนิชว่ย
รักษาความชืน้ในดนิ ลดอณุหภมูิ ลดการชะ
ลา้ง คมุวชัพชื และใหท้ีอ่าศยัแกจ่ลุนิทรยี์



Keep the Soil Covered การ
คลมุดนิ
■ Planning crop rotations to keep the soil 
covered with living plants as much as 
possible by utilizing cover crops, green 
manure crops enhances microbial 
populations and diversity. การวางแผนการ
ปลกูพชืหมนุเวยีนเพือ่รักษาใหห้นา้ดนิถกูคลมุ
ดว้ยพชืทีม่ชีวีติมากเทา่ทีจ่ะทําได ้ โดยการใช ้
ประโยชนจ์ากพชืคลมุดนิ พชืทีใ่ชเ้ป็นปุ๋ ย ชว่ย
เพิม่จํานวนของจลุนิทรยีแ์ละความหลากหลาย



Composting การทาํปุ๋ ยหมกั

■ A process of creating humus-like 
materials outside of the soil through a 
combination of piling, mixing and 
storing organic materials กระบวนการ
สรา้งวสัดฮุวิมัส ขา้งนอกดนิโดยวธิกีาร
กอง ผสม และ กะเก็บอนิทรยีว์ตัถุ



Composting ปุ๋ ยหมกั

■ Useful on a wide variety of organic 
wastes ประโยชนจ์ากเศษเหลอืตา่งๆ
– Lawn clippings, landscape debris 

เศษหญา้
– Vegetable waste เศษเหลอืจากพชื
– Biosolids (sewage sludge)ตะกอนน้ํา

เสยี
– Manure มลูสตัว์



Composting ปุ๋ ยหมกั

■ Compost can be prepared through 
various methods ปุ๋ ยหมักสามารถทําได ้
หลายวธิี
–Ambient temperature ใชอ้ณุหภมูิ

โดยรอบ
■ Similar to natural organic matter 

decay, but occurs outside the soil 
คลา้ยกบัการยอ่ยสลายอนิทรยีว์ตัถุ
ตามธรรมชาตแิตจ่ะเกดิขึน้ขา้งนอกดนิ



Composting ปุ๋ ยหมกั

–Vermicomposting ปุ๋ ยหมักมลูไสเ้ดอืน
ดนิ
■ Utilizes special earthworms to 

help transform raw materials into 
finished compost ใชป้ระโยชน์
ไสเ้ดอืนชนดิพเิศษในการเปลีย่นวสัดุ
สดเป็นปุ๋ ยหมัก



Composting ปุ๋ ยหมกั

–Thermophilic composting ปุ๋ ยหมัก
อณุหภมูสิงู
■ “Piled” compost that generates a 

considerable quantity of heat (up 
to 160˚F)กองปุ๋ ยหมักทีใ่หค้วามรอ้น
คอ่นขา้งสงู ขึน้ไปถงึ 160 F 



Composting ปุ๋ ยหมกั

■ Benefits of compost as a soil 
amendment:ประโยชนข์องปุ๋ ยหมักในการ
ปรับปรงุดนิ
– Retains moisture รักษาความชืน้
– Increases CEC เพิม่การแลกเปลีย่น

ธาตอุาหาร
– Recycles organics, keeping them 

out of landfills สารอนิทรยีถ์กูกลบั
นํามาใช ้ ไมใ่หม้ันถกูฝักกลบไป



Composting ปุ๋ ยหมกั

■ Limitation of compost: ขอ้จํากดัของปุ๋ ย
หมัก
– May contain heavy metals อาจมโีลหะ

หนัก
– Can produce excess salinity สามารถ

ผลติความเค็มมากเกนิไป
– Non-uniformity for commercial sale 

ไมม่รีปูแบบเพือ่การขายเชงิพาณชิน์



Composting ปุ๋ ยหมกั

– Presence of viable weed seed if 
compost derived from landscape 
debris is not properly prepared อาจมี
เมล็ดวชัพชืปะปนถา้ไดว้สัถจุากทีอ่ืน่



Effects of Tillage 
ผลกระทบของการไถพรวน
■ Tilled soils provide less residue 
addition relative to native prairie ดนิที่
ถกูไถพรวนจะมเีศษซากนอ้ยเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัทุง่หญา้ดัง้เดมิ

■ More chopping up of residue and 
mixingมกีารสบัเศษซากและการผสมมาก



Effects of Tillage 
ผลกระทบของการไถพรวน
■ Microbial activity is enhanced by:
กจิกรรมของจลุนิทรยีถ์กูทําใหม้ากขึน้ดว้ย
–pH adjustment on acid soils การปรับ
PH ในดนิทีเ่ป็นกรด

–Installation of artificial drains การ
ตดิตัง้ระบบระบายน้ําแบบไมเ่ป็นธรรมชาติ



Effects of Tillage 
ผลกระทบของการไถพรวน
■ Accelerates erosion เรง่ใหเ้กดิการชะลา้ง

–Especially high-OM surface soil 
โดยเฉพาะหนา้ดนิทีม่อีนิทรยีว์ตัถสุงู



Reduced Tillage ลดการไถ
พรวน

■ Benefits SOM in several 
ways เป็นประโยชนต์อ่
อนิทรยีว์ตัถใุนดนิหลายๆ
ทาง

Cotton planted into an old wheat field

–Reduces erosion ลดการชะลา้ง
–Doesn’t mix and aerate soil ไมผ่สมและเตมิ
อากาศในดนิ

–More residue remains on soil surface มเีศษ
ซากตา่งเหลอือยูบ่นหนา้ดนิมาก
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