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การใช้ประโยชน์พืชปุ๋ยสด 
 

ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบต้นพืชในขณะที่ยังเป็นสีเขียว แล้วทิ้งไว้ในดินประมาณ 7-21 วัน 
จะสลายตัวกลายเป็นปุ๋ยในดิน ปุ๋ยพืชสดจัดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง 

การเลือกพืชปุ๋ยสดให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
1. พ้ืนที่ลุ่มหรือนาข้าว ควรเลือกพืชปุ๋ยสดที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพน้้าขัง ได้แก่ โสนอัฟริกัน โสน

คางคก โสนอินเดีย โสนไทย โสนหางไก่และโสนไต้หวัน 
2. พ้ืนที่ดอนหรือพ้ืนที่พืชไร่ ควรเลือกพืชปุ๋ยสดที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพพ้ืนที่ดอน ไม่ชอบสภาพน้้าขัง 

ได้แก่ ถั่วพุ่ม ถั่วด้า ถั่วพร้า ถั่วแปบ ถั่วขอ ปอเทือง พืชตระกูลถั่วคลุมดินและหญ้าต่าง ๆ 
3. พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ลาดชันริมเขา เชิงเขาหรือชายเขา มักเป็นพืชประเภทไม้พุ่มถึงไม้พุ่มสูง ส่วนใหญ่มีอายุ

ค้างปี ปลูกเป็นแถวขวางความลาดชัน เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ได้แก่ กระถิน ถั่วมะแฮะ แคฝรั่ง 
ครามป่า ขี้เหล็กบ้าน เป็นต้น (ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5, 2555)  

การใช้ประโยชน์พืชปุ๋ยสด 
1. ใช้ในนาข้าว การใช้พืชปุ๋ยสด ในการปลูกข้าวนาด้าในดินชุดสรรพยา กลุ่มชุดดินที่ 21 ซึ่งลักษณะดิน

เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ในพ้ืนที่ อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย การใช้
ปอเทืองและถั่วพุ่มด้าเป็นพืชปุ๋ยสด ท้าให้ดินมีปริมาณโพแทสเซียมสูงขึ้น เนื่องจากน้้าหนักสดเฉลี่ยของพืชปุ๋ยสด
ทั้งสองชนิดนี้มีค่าสูงกว่าชนิดอ่ืน พืชปุ๋ยสดที่สามารถให้ผลผลิตข้าวสูงสุดที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวนาด้า ในดิน
ชุดสรรพยา คือ การใช้ถั่วพุ่มด้าเป็นพืชปุ๋ยสดในนาข้าว เนื่องจากให้ผลตอบแทนก้าไรสูงสุด (จารุวรรณี, 2559) 

2. ผลของระบบการไถพรวนร่วมกับการใช้พืชปุ๋ยสด เมื่อมีการไถพรวนปกติและลดการไถพรวนร่วมกับ
การใช้พืชปุ๋ยสด คือ ถั่วเขียว โสน ปอเทืองและฟางข้าว ต่อการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 80 ได้ผลว่า การไถพรวน
ปกติร่วมกับการใช้ถั่วเขียวเป็นพืชปุ๋ยสดให้ผลผลิตข้าวสูงสุด คือ 1,608 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การใช้โสนเป็นพืชปุ๋ยสด
ส่งผลให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินหลังปลูกข้าวสูงสุด รองลงมา คือ การใช้ปอเทือง ถั่วเขียวและฟางข้าว ในด้าน
การกักเก็บคาร์บอน พบว่า การลดการไถพรวนสามารถกักเก็บคาร์บอนในดินได้มากกว่าการไถพรวนปกติและมี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ การเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินด้วยโสนมีผลท้าให้การกักเก็บ
คาร์บอนในข้าวมากท่ีสุดและมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (กันยารัตน์และคณะ, 2555)  

3. การใช้พืชปุ๋ยสดร่วมกับภูไมท์ซัลเฟตต่อคุณภาพดินและการกักเก็บคาร์บอนในนาดินทรายมีการใช้พืช
ปุ๋ยสด 2 ชนิด คือ โสนอัฟริกันและถั่วนิ้วนางแดง ในเขตนาน้้าฝน มีการใช้โสนอัฟริกันอัตรา 2.5 ตันต่อไร่    
โสนอัฟริกันอัตรา 4.5 ตันต่อไร่ โสนอัฟริกัน 4.5 ตันต่อไร่ + ภูไมท์ซัลเฟต 50 กิโลกรัมต่อไร่ ถั่วนิ้วนางแดง 2.5 
ตันต่อไร่  การสับกลบพืชปุ๋ยสดทั้งโสนอัฟริกันและถั่วนิ้วนางแดงมีผลท้าให้ดินมีสมบัติทางเคมีดีขึ้น ปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดและอินทรียวัตถุสูงกว่าในต้ารับควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญ  เมื่อมีการใช้โสนอัฟริกันอัตรา 4.5 ตัน
ต่อไร่ร่วมกับภูไมท์ซัลเฟต 50 กิโลกรัมต่อไร่ ท้าให้ดินมีความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนสูงที่สุด เนื่องจากภู
ไมท์ซัลเฟตจะเป็นสารปรับปรุงดินที่ช่วยในการดูดยึดธาตุอาหารที่เป็นประจุบวกไว้ในดิน การใช้โสนอัฟริกันและถั่ว
นิ้วนางแดงเป็นพืชปุ๋ยสด  เมื่อเปรียบเทียบน้้าหนักของเศษวัสดุหลังสับกลบลงดิน โสนอัฟริกันจะเหลือน้้าหนักของ
เศษวัสดุอินทรีย์สูงกว่าถั่วนิ้วนางแดง เนื่องจากเศษวัสดุอินทรีย์ที่เหลือจากการสับกลบโสนอัฟริกันส่วนใหญ่เป็น
ส่วนของล้าต้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทนทานต่อการย่อยสลายสูง เช่น cellulose และ lignin ในระยะนาน  จึง
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อาจช่วยในการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน ช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน และหลังจากการไถกลบพืชปุ๋ยสดและปลูก
ข้าวหนึ่งฤดู พบว่า การสับกลบโสนอัฟริกันอัตรา 4.5 ตันต่อไร่ ร่วมกับภูไมท์ซัลเฟต 50 กิโลกรัมต่อไร่ จะมีเศษ
วัสดุอินทรีย์เหลืออยู่มากกว่าการสับกลบโสนอัฟริกันอย่างเดียวที่อัตราเท่ากัน ในด้านการกักเก็บคาร์บอนในดิน 
การสับกลบโสนอัฟริกันและถั่วนิ้วนางแดง อัตรา 2.5 ตันต่อไร่ จะท้าให้เกิดการกักเก็บคาร์บอนในดินมากที่สุด
และสูงกว่าต้ารับควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ(ดวงสมรและคณะ, 2559) 

4. การใช้พืชปุ๋ยสดกับกระเจี๊ยบเขียว (Abelmoschus esculemtus L.) พันธุ์ลิลี่  มีการใช้พืชปุ๋ยสด 4 
ชนิด  คือ ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ถั่วเขียว และไมยราบเครือ เพ่ือการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของฝักกระเจี๊ยบ
เขียว ในชุดดินร้อยเอ็ด ซ่ึงลักษณะดินเป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย หรือ ดินทรายปนดินร่วน 
ประสิทธิภาพพืชปุ๋ยสดมีผลต่อเส้นรอบวงของล้าต้น ทรงพุ่ม จ้านวนใบและพ้ืนที่ใบที่ 5 ของกระเจี๊ยบเขียว 
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด คือ ถั่วพร้า ต่อมาคือ ถั่วพุ่ม อย่างไรก็ตาม ถั่วพุ่มจะให้ประสิทธิภาพเหมือนกับถั่วเขียวและ
ไมยราบเครือ  น้้าหนักสดของฝักสูงสุดเมื่อมีการใช้ ถั่วพร้า คือ 5,941.86 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ในขณะที่ต้ารับที่
เหลือให้น้้าหนักใกล้เคียงกัน (Chutichdet at al., 2007) 
 
สรุป 

1. การใช้ปอเทืองและถั่วพุ่มด้าเหมาะสมกับการปลูกข้าวนาด้าในดินชุดสรรพยา  มีผลท้าให้ดินมี
ปริมาณโพแทสเซียมสูงขึ้น แต่การใช้ถั่วพุ่มด้าเป็นพืชปุ๋ยสดในนาข้าวให้ผลตอบแทนก้าไรสูงสุด 

2. การใช้พืชปุ๋ยสดร่วมกับระบบการไถพรวนต่อการปลูกข้าว การไถพรวนปกติร่วมกับการใช้ถั่วเขียวให้
ผลผลิตข้าวสูงสุด ในขณะที่การใช้โสนมีผลให้ปริมาณอินทรียวัตถุหลังปลูกข้าวสูงสุด เมื่อมีการลดการไถพรวน
สามารถกักเก็บคาร์บอนในดินได้มากกว่าการไถพรวนปกติ 

3. การใช้พืชปุ๋ยสดร่วมกับวัสดุปรับปรุงดิน (ภูไมท์ซัลเฟต) การใช้โสนอัฟริกันร่วมกับภูไมท์ซัลเฟต ท้าให้
ดินมีความจุในการแลกเปลี่ยนแคทไอออนสูง เนื่องจากภูไมท์ซัลเฟตช่วยในการดูดยึดธาตุอาหารที่เป็นประจุบวกใน
ดิน  การใช้พืชปุ๋ยสดที่มีองค์ประกอบแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบน้้าหนักของเศษวัสดุหลังสับกลบ โสนอัฟริกันจะ
เหลือน้้าหนักของเศษวัสดุอินทรีย์สูงกว่าถั่วนิ้วนางแดงเพราะมีองค์ประกอบที่ทนทานต่อการย่อยสลายสูง 

4. การใช้พืชปุ๋ยสดกับกระเจี๊ยบเขียว ในชุดดินร้อยเอ็ด การใช้ถั่วพร้ามีประสิทธิภาพดีที่สุดในการให้
น้้าหนักสดฝักของกระเจี๊ยบเขียว 
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