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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การใช้ปุ๋ยพืชสดเพือ่ปรับปรุงบำรุงดินการใช้ปุ๋ยพืชสดเพือ่ปรับปรุงบำรุงดิน

 ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จาก
การตัดสับหรือไถกลบพืชตระกูลถั ่วขณะ
ออกดอกลงไปในดิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ปรับปรุงดินบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

หลังจากนั้นต้องปล่อย
ให้เกิดการย่อยสลาย
ประมาณ 2 สัปดาห์
จะให ้ธาต ุอาหารพ ืช
และเพิ ่มอินทรียวัตถุ
แก่ดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับพืชที่จะปลูก

วิธีท่ี 2 : ปลกูพชืปุย๋สดก่อนการทำนา ได้แก่
โสนอฟัริกัน ปอเทอืง ถ่ัวพุ่ม หรอื ถ่ัวพร้า (เลอืกใช้
อย่างใดอย่างหนึ่ง) ใช้อัตราเมล็ด 5 5 8 และ 10
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ควรเริ ่มปลูกในระยะ
ฝนแรกระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม โดย
ไถพรวนดนิอยา่งดี แลว้หวา่นเมลด็พืชปุย๋สด เม่ือตน้
พืชโตถึงระยะออกดอก หรอืประมาณ 45-50 วัน ให้
ไถกลบแลว้ปลอ่ยใหย้อ่ยสลายประมาณ 2 สปัดาหจึ์ง
ปลูกข้าวตาม กรณีใช้เมล็ดโสนอัฟริกัน ก่อนปลูกเมล็ด
ควรแช่น้ำนาน 12 ชั่วโมง เพื่อทำให้เมล็ดงอกดีขึ้น
เนื่องจากเปลือกหุ้มเมล็ดมีความหนา

วิธีที ่ 3 : ปลูกพืชปุ๋ยสดหลังทำนา ได้แก่
โสนอฟัริกัน ปอเทอืง ถ่ัวพุ่ม หรอื ถ่ัวพร้า (เลอืกใช้
อย่างใดอย่างหนึ่ง) ใช้อัตราเมล็ด 5 5 8 และ 10
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ควรปลูกโดยไม่ไถพรวน
ไม่ต้องเกีย่วตอซงัข้าวออก ใช้เมลด็ถ่ัวหยอดลงไปใน
นาโดยตรง และปลูกทันทีท่ีเก่ียวข้าวเสร็จ ในขณะท่ีดิน
ยังมีความชื้นอยู่ หรือจะปลูกโดยการไถพรวนดิน
อยา่งดีก็ได้ และไถกลบระยะออกดอก ประมาณ 45-
50 วัน ปลอ่ยใหย้อ่ยสลายประมาณ 2 สปัดาห ์ จึง
ปลูกข้าว

ร่วมคืนชีวิต  คืนความอดุมสมบรูณ ์ ใหกั้บดนิ
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 การใช้ปุ๋ยพืชสดในนาขา้ว ทำได้ 3 วิธี ดังน้ี
วิธีที่ 1 : ปลูกพืชปุ๋ยสดพร้อมกับข้าวโดย

ปลกูพืชตระกลูถัว่ ได้แก่ ถ่ัวพุ่ม หรอื ถ่ัวพร้า อตัรา
เมลด็ 8 และ 10 กิโลกรมัต่อไร ่ตามลำดบั (เลอืกใช้
อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมกับหว่านข้าวในนา หว่าน
ข้าวแห้งเพื่อให้ถั่วเจริญเติบโตพร้อมกับต้นข้าวใน
ช่วงท่ีน้ำยังไม่ขังในนา ถ้าน้ำไม่ขังหรือดินไม่ช้ืนเกินไป
ถั่วจะเจริญเติบโตได้ ประมาณ 45-50 วันให้ไขน้ำ
เข้าทีน่า ถ่ัวจะตายเนา่สลายใหธ้าตอุาหารพชือนิทรยี
วัตถุแก่ดินและต้นข้าว

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
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หรอืที่

การใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
3. ปลูกพืชปุ๋ยสดในระบบปลูกพืชแบบแถบ

พืช เป็นวิธีการปลูกพืชปุ๋ยสดเป็นแนวแถบคล้ายๆ
เป็นกำแพง เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียหน้าดิน
จากการชะล้างพังทลายของดิน โดยแนวแถบของ
พืชปุ๋ยสดจะทำหน้าที่เป็นแนวดักตะกอนอันเกิดจาก
การชะล้างพังทลายจากน้ำฝนและลดความรุนแรง
จากการไหลบ่าของน้ำฝนได้ โดยแถบพืชปุ๋ยสดอาจ
จะกวา้งประมาณ 2 เมตร ยาวตามแนวระดบัตอ่จาก
แถบพืชปุ๋ยสดจึงเป็นแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจอาจ
กว้างประมาณ 3 เมตร ข้ึนอยู่กับความลาดเท ต่อจาก
นัน้กเ็ปน็แถบพชืปุย๋สดอกี ทำเชน่นีส้ลบักนัไปจนเตม็
พื้นที่ พืชที่นิยมใช้ปลูกเป็นแนวแถบพืชปุ๋ยสดได้แก่
กระถนิ ถ่ัวมะแฮะ เป็นตน้

2. ปลกูพชืปุ๋ยสดในระบบปลกูพชืแซม คอืการ
ปลูกพืชปุ๋ยสดบางชนิดท่ีเหมาะสมแซมในแถวพืชหลัก
ซึ่งอาจเป็นการปลูกพืชหลักแล้วก็ปลูกพืชปุ๋ยสดแซม
ในแถวไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน หรือปลูกพืช
หลักแล้วระยะเวลาหนึ่ง จึงปลูกพืชปุ๋ยสดแซมเป็น
การเหลื่อมเวลากันในหนึ่งปี

4. ปลกูพชืปุย๋สดในระบบพชืคลุมดิน  การปลกู
พืชในระบบนี้ มักเป็นการปลูกพืชปุ๋ยสดตระกลูถั่ว
ชนิดท่ีมีลำต้นเป็นเถาเล้ือยเพ่ือให้เจริญเติบโตปกคลมุ
ผิวดินในระบบนี้ ได้แก่ ถั่วคาโลโปโกเนียม ไมยราบ
ไร้หนาม ถ่ัวคดุซ ู ถ่ัวแปบ เปน็ตน้

ปรมิาณธาตอุาหารของพชืปุย๋สด (%)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กรมพฒันาทีด่นิ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กทม 10900
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 การใชพื้ชปุ๋ยสดในระบบการปลกูพืชไร่
1. ใช้พืชปุ ๋ยสดในระบบปลูกพืชหมุนเวียน

ตัวอย่างเช่น
1.1) การปลูกพืชปุ๋ยสดในต้นฤดูฝนแล้วไถกลบ

เป็นพืชปุ ๋ยสด หลังจากนั ้นจึงปลูกพืชหลักตาม
พืชปุ๋ยสด ได้แก่ ปอเทือง โสนต่างๆ ถั่วเขียว ฯลฯ
และพชืหลกั ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่ และพชืเศรษฐกจิ
อืน่ๆ ทีมี่อายสุัน้

1.2) การปลูกพืชปุ ๋ยสด เพื ่อเป็นพืชคลุมดิน
ซึ่งมีอายุยาวในหนึ่งปี แล้วจึงปลูกพืชหลักในปีที่สอง
หมุนเวียนกันไป ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้กับพ้ืนท่ีความลาดเท
เพ่ือปอ้งกนัการชะลา้งพังทลาย หรอืพืน้ทีเ่กษตรทีส่งู
ที่มีการทำไร่เลื่อนลอย เช่น การปลูกถั่วแปบเป็น
ปุ๋ยพืชสดสลับกับถั่วแดงหลวง เป็นต้น

ชนิดพืช N P2 O5 K2 O

โสนอฟัริกัน 2.87 0.22 2.40
โสนจีนแดง 2.85 0.34 2.10
โสนอินเดีย 2.85 0.46 2.68
ปอเทือง 2.76 0.22 2.40
ถั่วพุ่ม 2.68 0.39 2.46
ถ่ัวพร้า 2.72 0.54 3.14
มะแฮะ 1.92 0.05 0.90
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