
หมอดิน สุพรรณบุรี 2557 
 

 
 

ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการไถกลบหรือตัด  สับ ต้น ใบและส่วนต่างๆ ของพืชในขณะที่ยังสด 
ปกตินิยมใช้พืชตระกูลถั่ว เพื่อเจริญเติบโตเร็ว ขึ้นได้ในดินหลายชนิด ที่ส าคัญคือ พืชตระกูลถั่วสามารถจับหรือตรึงธาตุ
ไนโตรเจน  (ที่เป็นธาตุอาหารหลักของพืช  จากอากาศได)้   โดยไถกลบในช่วงออกดอกซ่ึงเป็นช่วงที่มี ธาตุอาหารและ
น้ าหนักสูงสุด ทิ้งไว้ให้ย่อยสลายผุพัง แล้วปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชที่จะปลูกตามมา  พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด 
ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม โสนอัฟริกัน ถั่วมะแฮะ  พืชตระกูลถั่วต่างๆ เป็นต้น 
 

ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด มีดังนี้ 
 1. เพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  (น้ าหนักสด 2-7 ตัน/ไร่  = การใส่ปุ๋ยหมัก 800 - 2,800 กก./ไร่  )  
2. บ ารุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เพ่ิมธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักให้แก่พืช  
3. กรดที่เกิดจากผุผังของพืชปุ๋ยสดช่วยละลายธาตุอาหารในดินให้แก่พืชได้ดีมากยิ่งขึ้น  
4.  ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินและท าให้ดินอุ้มน้ าได้ดีขึ้น  เสมือนคลุกเคล้า/ฝังฟองน้ าจ านวนมากไว้ในดิน  
5.  ท าให้ดินร่วนซุย  สะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน  เพราะมีอินทรียวัตถุเข้าไปแทรกระหว่างเม็ดดิน  
6.  ช่วยในการควบคุม ปราบหรือตัดวงจรวัชพืชบางชนิดได้เป็นอย่างดี  พืชปุ๋ยสดที่แนะน าเจริญเติบโตเร็ว  
7.  ลดการปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้มาก ใช้ในการเพิ่มธาตุอาหารเพื่อท าเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
8.  ลดการชะล้าง พังทลายของดิน  รากช่วยเกาะยึดดิน ขณะที่ต้นช่วยคลุมดิน ลดการกระแทกเม็ด ของเม็ดฝน 
9.  เพ่ิมผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น เพราะกระบวนการใช้พืชปุ๋ยสดช่วยเพิ่มเติมความเหมาะสมหลายอย่างให้แก่ดิน 

ลักษณะทั่วไปของปุ๋ยพืชสด 
 1.  ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว   ระบบรากแข็งแรง  ออกดอกในระยะเวลาอันสั้น  คือ  ประมาณ 30-60 วัน 
 2.  สามารถให้น้ าหนักพืชสดสูง  ตั้งแต ่ 2,000-7,000  กิโลกรัมต่อไร่      
 3.  ทนแล้งและทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี สามารถปลูกได้ทุฤดูกาล            
 4.  มีความต้านทานต่อโรคและแมลง 
 5.  สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มาก และขยายพันธุ์ได้เร็วเพ่ือให้ทันและเพียงพอต่อ ความต้องการ เมล็ดงอกง่าย

และมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สนใจติดต่อ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 (ศูนย์ราชการแห่งท่ี 2)  
โทร.แฟกซ์. 035-454081   เว็ปไซต์   http://r01.ldd.go.th/spb/     

การสร้างโรงงานปุ๋ยไว้ในไร่นา 

การสร้างโรงงานปุ๋ย ไว้ในไร่นา 

http://r01.ldd.go.th/spb
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  6.  ล าต้นอ่อน ตัดสับหรือไถกลบได้ง่าย เมื่อไถกลบแล้วเน่าเปื่อยผุผังได้เร็ว ปลูกพืชหลักตามได้ใน 7-15วัน   
7. มีธาตุอาหารหลักค่อนข้างสูง  ไนโตรเจนได้จากการตรึงจากอากาศ ส่วนฟอสฟอรัส โพแทสเซี่ยม และธาตุ

อาหารตัวอ่ืนๆ ได้จากการดูดใช้หรือหมุนเวียนภายในดิน โดยเฉพาะกรณีท่ีมีปุ๋ยเคมีตกค้างในดินมากๆ แต่พืชปกติใช้
ไม่ได้ พืชตระกูลถั่วจะช่วยหมุนเวียนและปลดปล่อยออกมาใช้พืชหลักใช้ได้เมื่อมีการไถกลบพืชปุ๋ยสดแล้ว  
 

วิธีการใช้พืชปุ๋ยสด  สามารถแบ่งการใช้ได้ 3 วิธี คือ 
 

1. ปลูกพืชสดในพื้นที่แปลงใหญ่ แล้วท าการตัดสับและไถกลบลงไปในพ้ืนที่นั้นเลย 
2. ปลูกพืชสดแซมในระหว่างแถวหรือร่องพืชหลัก อาจปลูกพืชสดพร้อมพืชหลัก หรือปลูกหลังจากพืชหลัก

เจริญเติบโตเต็มระยะหนึ่งแล้ว 
3. ปลูกพืชสดในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า แล้วตัดสับเอาส่วนของพืชสดน ามาใส่ในแปลงที่จะปลูกพืชหลัก และไถ

กลบลงไปในดิน 
 

การปลูกพืชปุ๋ยสด ในการปลูกพืชปุ๋ยสดให้ได้ผลดีควรปฏิบัติดังนี้ 
 

       1. ลักษณะของดิน   ก่อนปลูกควรปรับปรุงสภาพของดินให้เหมาะสม  เช่น ถ้าเป็นดินกรด หรือดินเปรี้ยวควรใส่
ปูนลงไปก่อน จะช่วยให้พืชสดเจริญเติบโตและให้น้ าหนักพืชสดสูงด้วย 
 2. เวลาและฤดูกาลที่ปลูก  เวลาที่เหมาะสมท่ีสุดคือ ปลูกช่วงต้นฤดูฝน หรือปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวพืช   ซ่ึง
ความชื้นในดินยังคงมีอยู่ หรือปลูกก่อนการปลูกพืชหลัก ประมาณ 3 เดือน               
 3.  เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  ที่ใช้ปลูกเพ่ือไถกลบในพ้ืนที่ 1 ไร่ ควรใช้อัตราเมล็ดดังนี้    ปอเทือง 5 กก./ไร่ โสน
อินเดีย 3-5 กก./ไร่ โสนคางคก 3-5 กก./ไร่ ถั่วพร้า 10 กก./ไร่ ถั่วเขียว 5 กก./ไร่ ถั่วเหลือง 8 กก./ไร่ ถั่วพุ่ม 8 กก./ไร่ 
ถั่วนา 8 กก./ไร่ ถั่วลาย 2 กก./ไร่ ถั่วเสี้ยนป่า 2 กก./ไร่ ไมยราพไร้หนาม 2-3 กก./ไร่  ฯลฯ 
 
 

ตาราง ปริมาณธาตุอาหารของพืชปุ๋ยสดบางชนิด จากน ้าหนักแห้ง (น ้าหนักแห้ง =  น ้าหนักสด ÷ 5 โดยประมาณ) 
 

 

ชนิดพืชปุ๋ยสด/พืชตระกูลถั่ว 
ไนโตรเจน 
(% N ) 

ฟอสฟอรัส 
(%P2O5) 

โพแทสเซียม 
(%K2O) 

1. ปอเทือง 2.76 0.22 2.40 
2. ถั่วพร้า 2.72 0.51 2.14 
3. ถั่วพุ่ม 2.68 0.39 2.46 
4. ถั่วมะแฮะ 2.34 0.25 1.11 
5. โสนอัฟริกัน 2.87 0.42 2.06 
6. แหนแดง  3.30 0.57 1.23 
7. ใบฉ าฉา 2.10 0.09 0.40 
8. เปลือกสับปะรด. 1.79 0.85 5.46 
9. ต้นยาสูบ. 3.70 0.60 4.50 

 
 

การไถกลบ หรือตัดสับพืชปุ๋ยสด            
 

  การไถกลบหรือการตัดสับพืชปุ๋ยสดนั้น  จ าเป็นต้องพิจารณาถึงอายุของพืชสดเป็นส าคัญ  ระยะเวลาที่
เหมาะสมในการตัดสับและไถกลบ   ควรท าขณะที่ต้นถั่วเริ่มออกดอกไปจนถึงระยะดอกบานเต็มท่ี  เนื่องจาก ในระยะนี้ 
ต้นถั่วเจริญงอกงามสูงสุด  เมื่อไถกลบจะท าให้ปริมาณอินทรียวัตถุ ธาตุไนโตรเจนสะสม และธาตุอ่ืนๆ อยู่ในดินสูงด้วย  
ไถกลบได้ง่าย ย่อยสลายเร็ว จึงปลูกพืชหลักตามหลังได้ไว (หลังไถกลบ 7 - 15 วัน ) 


