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การไถกลบตอซัง เศษพืชหลังเก็บเกี่ยว 

“อินทรียวัตถุ สมบัติล ้าค่า ใกล้ตัวเกษตรกร” 
 
 
 
 

          

         
  
 
 
 

 
ปัจจุบันพื้นท่ีการเกษตรกรรมของประเทศไทยมีระดับปริมาณอินทรียวัตถุในดินค่อนข้างต่่ามาก  คือ ดินท่ีมี

อินทรียวัตถุประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่า มีพื้นท่ีมากถึง 191 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีท้ังหมด 

เนื่องจากธาตุอาหารในดิน จะสูญเสียไปในรูปผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวออกไปจ่าหน่ายหรือบริโภค ซึ่งสูญเสียไปอย่าถาวร (ไป

ประเทศไหนไม่รู้ ) และสูญเสียไปในรูปตอซัง/เศษพืชท่ีเกษตรกรเผ่าท้ิงหลังเก็บเกี่ยว จากการส่ารวจวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรของประเทศไทย พบว่า ในแต่ละปีมีปริมาณมากกว่า 39.1 ล้านตัน แบ่งเป็นตอซังฟางข้าว 26.9 ล้านตัน ซัง

ข้าวโพด 7.8 ล้านตัน เศษใบอ้อย 2 ล้านตัน วัสดุพืชไร่ชนิดอื่นๆ ประมาณ 2.4 ล้านตันต่อปี จากปริมาณวัสดุดังกล่าว เมื่อ

ค่านวณเป็นปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม 2.8,  0.7 และ 5.9 แสนตัน  คิดเป็นมูลค่า 1,930.2,  741.4 

และ 4,731.4 ล้านบาท  ตามล่าดับ รวมเป็นมูลค่าของปุ๋ยท้ังส้ิน 7,043 ล้านบาท  ดังนั้นการน่าส่วนของพืชออกไปจากพื้นท่ี

การเกษตรแต่ละครั้ง จึงเท่ากับเป็นการสูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดินเป็นจ่านวนมาก การไถกลบตอซัง เป็นการ

ปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินโดยตรง สะดวกและง่ายท่ีสุดท่ีเกษตรกรท่าได้ เพาระไม่ต้องผ่านกระบวนการ

แปรรูป ไม่ต้องซื้อหา ไม่ต้องขนส่งหรือเคล่ือนย้ายมาจากท่ีอื่น ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในการพัฒนา

ระบบการเกษตรแบบยั่งยืน 
 

ความหมายของการไถกลบตอซัง  

              การไถกลบตอซัง หมายถึง การไถกลบ วัสดุเศษซากพืชท่ีมีอยู่ในไร่นาหลังจากการเก็บเกี่ยว ผลผลิต โดยท่าการ

ไถกลบวัสดุเศษพืชในระหว่างการเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกแล้วทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายในดิน

ก่อนท่ีจะท่าการปลูกพืชต่อไป ปกติแนะน่าให้ฉีดพ่นน้่าหมักชีวภาพ สูตร พด.2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ เพื่อช่วยสลายตอซังหรือเศษ

พืช เป็นการเพิ่มชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในดิน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุอาหารพืช และช่วย

รักษาระบบนิเวศวิทยาท่ีดีในดิน 
 

วิธีการไถกลบตอซัง 

1. การไถกลบตอซังในพื้นท่ีปลูกข้าว 
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1.1) กรณีการปลูกข้าวเป็นพืชหลักชนิดเดียว หากยังไม่รีบท่านาอาจท้ิงฟางข้าวและตอซังข้าวไว้ในแปลงนาเพื่อ

รักษา  ผิวหน้าดิน  เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ให้ฉีดพ่นน้่าหมักชีวภาพ สูตร พด.2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ ไถกลบตอซังและฟางข้าว ท้ิงไว้7-

15วัน เพื่อให้ตอซังย่อยสลาย แล้วจึงไถพรวนและท่าเทือกเพื่อเตรียมปลูกข้าวต่อไป 

1.2) การปลูกพืชไร่หลังนาหรือปลูกพืชหมุนเวียน ให้ฉีดพ่นน้่าหมักชีวภาพ สูตร พด.2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ ไถกลบ

ตอซังและฟางข้าว ท้ิงไว้ 7-15 วัน เพื่อให้ตอซังย่อยสลาย จึงไถพรวนแล้วปลูกพืชไร่ตามปกติ และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่

แล้วให้ท้ิงตอซังไว้เมื่อถึงฤดูท่านาจึงไถกลบวัสดุเหล่านี้ ท้ิงไว้ประมาณ 15 วัน ก่อนจะท่าการปลูกข้าวต่อไป การฉีดพ่นน้่า

หมักชีวภาพ จะช่วยตอซังย่อยสลายตัวเร็วขึ้น ลดปัญหาข้าวเมาหัวซัง และแก๊สไข่เน่า ท่ีเป็นอันตรายต่อการปลูกข้าว ได้   

2. การไถกลบตอซังในพื้นท่ีปลูกพืชไร่และพืชผัก ในสภาพพื้นท่ีดอน ซึ่งมีการปลูกพืชไร่และพืชผักหลายชนิดให้

ฉีดพ่นน้่าหมักชีวภาพ สูตร พด.2 อัตรา 5 ลิตร/ไร่ ก่อนไถกลบตอซังท้ิงไว้  7-15 วัน เพื่อให้ตอซังย่อยสลาย แล้วจึงไถพรวน

และปลูกตามปกติ 
 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายวัสดุตอซัง  

            1. ชนิดของวัสดุ วัสดุท่ีย่อยสลายยากได้แก่ ตอซังข้าว หรือ ฟางข้าวจะใช้ระยะเวลาการย่อยสลาย ประมาณ 20 

วัน ส่าหรับวัสดุตอซังข้าวโพด และพืชตระกูล ถั่ว จะใช้เวลาประมาณ 7 - 15 วัน 

            2. อุณหภูม ิอุณหภูมิในดินท่ีมีระดับสูงขึ้น จะมีผลท่าให้วัสดุตอซังมีการย่อยสลาย ได้เร็วขึ้น 

            3. ความช้ืน  ดินท่ีมีปริมาณความช้ืนพอเหมาะ จะท่าให้เกิดการย่อยสลายวัสดุได้ดีขึ้น 

ประโยชน์ของการไถกลบตอซัง  

1. ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ดินมีความโปร่งร่วนซุย อุ้มน้่าได้ดี และความ

หนาแน่นของดินลดลง 

            2. เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ และหมุนเวียนธาตุอาหารพืชคืนสู่ดิน อินทรียวัตถ ุจะดูดซับธาตุอาหารในดิน และ

ปลดปล่อยออกมาอยู่ในรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชและลดความเป็นพิษของเหล็กและแมงกานีสในดิน 

            3. เพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน   

4. ช่วยลดระดับความเค็ม ช่วยรักษาระดับความเป็นกรดและด่างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 

             5. เพิ่มผลผลิตให้กับพืช การไถกลบตอซังในพื้นท่ีเกษตรกรรมอย่างสม่่าเสมอ จะท่าให้ผลผลิตพืชเพิ่มข้ึน เมื่อ

เปรียบเทียบกับพื้นท่ีเผาตอซัง รวมท้ังลดปัญหามลภาวะสภาพแวดล้อม และการเกิดอุบัติเหตุ 

ผลของการเผาวัสดุตอซังต่อสมบัติของดิน และสภาพแวดล้อม  

           1. โครงสร้างของดินจับกันแน่นแข็ง กระด้าง และการแพร่กระจายของรากพืชลดลง 

           2. เกิดการสูญเสีย

อินทรียวัตถ ุธาตุอาหาร และน้่าในดิน 

จ่านวนมากและรวดเร็ว 

           3. แมลง สัตว์เล็กๆ และ

จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินถูก

ท่าลาย          

  4.ท่าให้เกิดผลกระทบต่อ
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สภาพแวดล้อม มลภาวะเป็นพิษ และเกิดอุบัติเหตุ เป็นสาเหตุหนึ่งขอภาวะโลกร้อน 
 

การลดต้นทุนการผลิตและการปลูกพืชปลอดสารพิษจะท่าไม่ได้เลย ถ้าเรายังไม่ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง เราต้องหันมา

สร้างพลังให้กับดิน  ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ท้ังในรูปปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด และท่ีง่ายท่ีสุดคือการไถกลบตอซังหลังเก็บ

เกี่ยว(ทันที) เมื่อดินมีพลังพืชจึงแข็งแรงตามธรรมชาติ ต้านทานโรค การใช้ยาฆ่าแมลงจึงไม่จ่าเป็น ต้องการค่าปรึกษาหรือ

การบริการเพิ่มเติม ติดต่อท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน หรือ หมอดินอาสาท่ีอยู่ใกล้บ้านท่าน              

 
 

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี  ท่ีอยู่ 74 หมู่ท่ี 4 บ้านโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  
โทร.แฟกซ์.035-454081 mail: spb01@ldd.go.th เข้าถึงความรู้/การบริการท่ีเว็ปไซต์ 

 

พืชปุ๋ยสด “การสร้างโรงงานปุ๋ยไว้ในไร่นา” 

การปรบัปรุงบ้ารงุดินด้วยปุย๋พืชสด 
 

ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งท่ีได้จากการไถกลบหรือตัด สับ ต้น ใบและส่วนต่างๆ ของพืชในขณะท่ียังสด ปกติ

นิยมใช้พืชตระกูลถั่ว เพื่อเจริญเติบโตเร็ว ข้ึนได้ในดินหลายชนิด ท่ีส่าคัญคือ พืชตระกูลถั่วสามารถจับหรือตรึงธาตุไนโตรเจน 

(ท่ีเป็นธาตุอาหารหลักของพืช จากอากาศได้)  โดยไถกลบในช่วงออกดอกซึ่งเป็นช่วงท่ีมี ธาตุอาหารและน้่าหนักสูงสุด ท้ิงไว้

ให้ย่อยสลายผุพัง แล้วปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชท่ีจะปลูกตามมา พืชท่ีใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่ว

พุ่ม โสนอัฟริกัน ถั่วมะแฮะ  พืชตระกูลถั่วต่างๆ เป็นต้น 
 

ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด มีดังนี้ 
 1. เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (น้่าหนักสด 2-7 ตัน/ไร่  = การใส่ปุ๋ยหมัก 800 - 2,800 กก./ไร ่)  

2. บ่ารุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพิ่มธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักให้แก่พืช 

3. กรดท่ีเกิดจากผุผังของพืชปุ๋ยสดช่วยละลายธาตุอาหารในดินให้แก่พืชได้ดีมากยิ่งขึ้น 

4.  ช่วยรักษาความชุ่มช้ืนในดินและท่าให้ดินอุ้มน้่าได้ดีขึ้น เสมือนคลุกเคล้า/ฝังฟองน้่าจ่านวนมากไว้ในดิน 

5.  ท่าให้ดินร่วนซุย สะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน เพราะมีอินทรียวัตถุเข้าไปแทรกระหว่างเม็ดดิน 

6.  ช่วยในการควบคุม ปราบหรือตัดวงจรวัชพืชบางชนิดได้เป็นอย่างดี พืชปุ๋ยสดท่ีแนะน่าเจริญเติบโตเร็ว 

mailto:spb01@ldd.go.th
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7.  ลดการปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้มาก ใช้ในการเพิ่มธาตุอาหารเพื่อท่าเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.  ลดอัตราการสูญเสียอันเกิดจากการชะล้าง รากช่วยเกาะยึดดิน ขณะท่ีต้นช่วยคลุมดิน ลดการกระแทกเม็ด ของ   

     เม็ดฝน 

9.  เพิ่มผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น เพราะกระบวนการใช้พืชปุ๋ยสดช่วยเพิ่มเติมความเหมาะสมหลายอย่างให้แก่ดิน 

ลักษณะท่ัวไปของปุ๋ยพืชสด 
 1.  ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว   ระบบรากแข็งแรง  ออกดอกในระยะเวลาอันส้ัน  คือ  ประมาณ 30-60 วัน 

 2.  สามารถให้น้่าหนักพืชสดสูง  ต้ังแต่  2,000-7,000  กิโลกรัมต่อไร่      

 3.  ทนแล้งและทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี สามารถปลูกได้ทุฤดูกาล            

 4.  มีความต้านทานต่อโรคและแมลง 

 5.  สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มาก และขยายพันธุ์ได้เร็วเพื่อให้ทันและเพียงพอต่อ ความต้องการ เมล็ดงอกง่ายและมี

เปอร์เซ็นต์ความงอกสูง                                                                                                      6.  ล ำต้นอ่อน  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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/     

 6.  ล่าต้นอ่อน ตัดสับหรือไถกลบได้ง่าย เมื่อไถกลบแล้วเน่าเป่ือยผุผังได้เร็ว ปลูกพืชหลักตามได้ใน 7-15วัน   

   7. มีธาตุอาหารหลักค่อนข้างสูง ไนโตรเจนได้จากการตรึงจากอากาศ ส่วนฟอสฟอรัส โพแทสเซี่ยม และธาตุ 

อาหารตัวอื่นๆ ได้จากการดูดใช้หรือหมุนเวียนภายในดิน โดยเฉพาะกรณีท่ีมีปุ๋ยเคมีตกค้างในดินมากๆ แต่พืชปกติใช้ไม่ได้ 

พืชตระกูลถั่วจะช่วยหมุนเวียนและปลดปล่อยออกมาใช้พืชหลักใช้ได้เมื่อมีการไถกลบพืชปุ๋ยสดแล้ว  
 

วิธีการใช้พืชปุ๋ยสด  สามารถแบ่งการใช้ได้ 3 วธิี คือ 
 

1. ปลูกพืชสดในพื้นท่ีแปลงใหญ่ แล้วท่าการตัดสับและไถกลบลงไปในพื้นท่ีนั้นเลย 

2. ปลูกพืชสดแซมในระหว่างแถวหรือร่องพืชหลัก อาจปลูกพืชสดพร้อมพืชหลัก หรือปลูกหลังจากพืชหลัก

เจริญเติบโตเต็มระยะหนึ่งแล้ว 

3. ปลูกพืชสดในพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่า แล้วตัดสับเอาส่วนของพืชสดน่ามาใส่ในแปลงท่ีจะปลูกพืชหลัก และไถกลบลง

ไปในดิน 
 

การปลูกพืชปุ๋ยสด ในการปลูกพืชปุ๋ยสดให้ได้ผลดีควรปฏิบัติดังนี้ 
 

       1. ลักษณะของดิน  ก่อนปลูกควรปรับปรุงสภาพของดินให้เหมาะสม เช่น ถ้าเป็นดินกรด หรือดินเปรี้ยวควรใส่ปูน

ลงไปก่อน จะช่วยให้พืชสดเจริญเติบโตและให้น้่าหนักพืชสดสูงด้วย 

 2. เวลาและฤดูกาลท่ีปลูก เวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ ปลูกช่วงต้นฤดูฝน หรือปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวพืช  ซึ่งความช้ืน

ในดินยังคงมีอยู่ หรือปลูกก่อนการปลูกพืชหลัก ประมาณ 3 เดือน               

 3.  เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ท่ีใช้ปลูกเพื่อไถกลบในพื้นท่ี 1 ไร่ ควรใช้อัตราเมล็ดดังนี้   ปอเทือง 5 กก./ไร่ โสนอินเดีย 

3-5 กก./ไร่ โสนคางคก 3-5 กก./ไร่ ถ่ัวพร้า 10 กก./ไร่ ถั่วเขียว 5 กก./ไร่ ถั่วเหลือง 8 กก./ไร่ ถั่วพุ่ม 8 กก./ไร่ ถั่วนา 8 

กก./ไร่ ถ่ัวลาย 2 กก./ไร่ ถ่ัวเส้ียนป่า 2 กก./ไร่ ไมยราพไร้หนาม 2-3 กก./ไร่  ฯลฯ 
 
 

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

http://r01.ldd.go.th/spb


หมอดิน สุพรรณบุร ี2559 5 
 

 

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. ใบฉ่าฉา 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 จ่าเป็นต้องพิจารณาถึงอายุของพืชสดเป็นส่าคัญ  ระยะเวลาท่ี

เหมาะสมในการตัดสับและไถกลบ  ควรท่าขณะท่ีต้นถั่วเริ่มออกดอกไปจนถึงระยะดอกบานเต็มท่ี เนื่องจาก ในระยะนี้ ต้น

ถั่วเจริญงอกงามสูงสุด เมื่อไถกลบจะท่าให้ปริมาณอินทรียวัตถุ ธาตุไนโตรเจนสะสม และธาตุอื่นๆ อยู่ในดินสูงด้วย ไถกลบ

ได้ง่าย ย่อยสลายเร็ว จึงปลูกพืชหลักตามหลังได้ไว (หลังไถกลบ 7 - 15 วัน ) 


