
พืชปุยสด 
 
  พืชปุยสด  เปนพืชตระกูลถ่ัว  สามารถนํามาใชประโยชนเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหกับดินและเปน

ประโยชนตอพืช  ปุยพืชสดที่นิยมปลูกคือพืชตระกูลถั่วเนื่องจากขึ้นไดงายและเจริญเติบโตไดดีและยังมีคุณสมบัติ
พิเศษกวาพืชชนิดอ่ืน คือ  ที่รากพิชตระกูลถ่ัวจะเปนที่อยูอาศัยของแบคทีเรีย  ชนิดหนึ่ง  คือ Rhizobium   ซ่ึง
ไรโซเบียมทําหนาที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศใหกลายเปนกรดอะมิโน  และสารประกอบไนโตรเจนอ่ืน ๆ ใหพืช
นําไปใชได  พืชตระกูลถ่ัวที่นิยมใชเปนปุยพืชสดไดแก  ปอเทือง  ถ่ัวพรา  ถ่ัวพุม  ถ่ัมะแฮะ  โสนอัฟริกัน        
โสนอินเดีย  โสนจีนแดง  และโสนคางคก  เปนตน 

  � ปอเทือง (Crotalaria juncea) เปนพืชฤดูเดียว  ลําตนต้ังตรงแตกก่ิงกานสาขามาก  สูงประมาณ 
180 - 300 เซนติเมตร  ใบเปนใบเดียวยาวรี  ชอดอกเปนแบบราซีม (racemes) ซ่ึงอยูปลายก่ิงกานสาขา  
ประกอบดวยดอกยอย 8 - 20 ดอก ดอกสีเหลืองมีการผสมขามฝกเปนทรงกระบอกยาว 3 - 6 เซนติเมตร 1 -2 
เซนติเมตร หนึ่งฝกมีประมาณ 6 เมล็ด เม่ือเขยาฝกแกจะมีเสียงดังเนื่องจากเมล็ดกระทบกัน  เมล็ดมีรูปรางคลาย
หัวใจสีน้ําตาลหรือดํา เมล็ดหนึ่งกิโลกรัมจะมีเมล็ดจํานวน 40,000 - 50,000 เมล็ด หรือหนึ่งลิตรจะมีประมาณ 
34,481 เมล็ด 
 
                ปอเทือง  ปลูกเพ่ือใชเปนปุยพืชสด นิยมปลูกเปนปุยพืชสดในสภาพพ้ืนท่ีดอน  โดยปลูกในรูปแบบของ
พืชหมุนเวียน  โดยหวานหรือโรยเมล็ด กอนการปลูกพืชหลัก  เชน  ขาวโพด  มันสําปะหลัง  ออย เปนตน  อยาง
นอย 2.0 - 2.5 เดือน แลวไถกลบปอเทืองที่อายุประมาณ 50 - 60 วัน ในขณะที่ดินยังมีความช้ืนแลวทิ้งไว 7 - 10 
วัน  กอนปลูกพืชหลัก หรืออาจปลูกปลูกในรูปแบบของพืชแซม  โดยปลูกระหวางแถวพืชหลัก ปลูกหลังจากพืช
หลักประมาณ 1 -2 สัปดาห  หรือในรูปแบบการปลูกพืชเหล่ือมฤดู โดยปลูกปอเทืองเปนพืชที่สอง  ระหวางแถว
ของพืชหลักในขณะท่ีพืชหลักยังไมไดเก็บเก่ียว  แตใกลระยะหรือรอเก็บเก่ียว  เพ่ือเปนการประหยัดเวลาตอเนื่อง
ระหวางการปลูกปอเทืองเพ่ือเปนปุยพืชสดกับพืชหลัก สามารถปลูกพืชหลักในเวลาถัดไปไดทันฤดูกาลในขณะ
ดินมีความช้ืนอยู และปอเทืองจะเปนพี่เลี้ยงใหกับพืชหลักที่ปลูกในระยะแรกเริ่ม ปอเทืองใหน้ําหนักสดประมาณ 
1.5 - 3.0 ตัน/ไร ใหธาตุไนโตรเจนประมาณ 10 - 20 กิโลกรัม/ไร เทียบกับปุยยูเรียและแอมโมเนียซัลเฟตได
ประมาณ 23 - 48 และ 47 - 95 กิโลกรัม หรือมีเปอรเซ็นต ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ประมาณ 2.00 
- 2.95 0.30 - 0.40 และ 2.20 - 3.00 ตามลําดับ อยางไรก็ตามน้ําหนักมวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารขึ้นกับ
ปจจัยของดินและการจดัการ 

 
 
 

                ปลูกเพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ การปลูกปอเทืองเพ่ือเก็บเมล็ดพันธุนิยมปลูกในสภาพพ้ืนที่ดอน  โดยปลูก
หมุนเวียนกับพืชหลักในชวงฤดูฝน  ขอควรระวังในการผลิตเมล็ดพันธุปอเทืองก็คือ  ตองปลูกในชวงที่เหมาะสม
และหลีกเล่ียงฝนประมาณมากในชวงท่ีเร่ิมออกดอก  ติดฝกและเก็บเกี่ยว มิฉะนั้นจะไมไดผลผลิตหรือไดนอยมาก 
เพราะปอเทืองจะถูกรบกวน โดยศัตรูพืชมาก อายุเก็บเก่ียวประมาณ 120 - 150 วัน  ใหผลผลิตเฉล่ีย 80 - 120 
กิโลกรัม/ไร 



 
� ถั่วพรา    ถ่ัวพรามีอยูดวยกัน 2 พันธุ คือ  

1. ถ่ัวพราเมล็ดยาว (Jack bean) ช่ือวิทยาศาสตร  Canavalia ensiformis  
ลักษณะโดยท่ัวไป  เปนพืชตระกูลถ่ัวเมืองรอน ลักษณะเปนทรงพุมเจริญเตบิโตและปรับตัวไดดีใน 

สภาพดินฟาอากาศเกือบทุกภาคของประเทศไทยไดทั้งภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต    มีลําตนแขง็แรงและระบบรากลึก   สามารถข้ึนไดดีในสภาพดินเหนียวและดินกรด   
ปลูกในชวงเวลาตนฤดูฝน    ปลูกเปนหลุม ระยะปลูก 50 x 50 ซม.ใชเมล็ดอัตรา 10-12 กิโลกรัมตอไร หรือ 
วิธีการหวานแลวพรวนกลบเมล็ด ถาปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุใชระยะปลูก  70 x 100 ซม. อัตราเมล็ด 10 กิโลกรัม
ตอไร  
การใชประโยชน - เพ่ือใชเปนปุยพืชสด ควรทําการไถกลบเมื่ออายุประมาณ 64 วัน  

 ระยะออกดอกใหผลผลิตน้ําหนักสด 3-4 ตันตอไร    ใหปริมาณธาตไุนโตรเจนประมาณ 35.55 กิโลกรัม
ตอไร  
  1. ถั่วพราชอบทําเลพื้นที่ที่มีแดดคอนขางจัด แตก็สามารถข้ึนไดดีในบริเวณพุมเงาไมทนแลงและ
เจริญเติบโตไดดีในพื้นทีท่ี่มีฝนตกนอย ประมาณ 700 มม. จนกระทั่ง ฝนตกมากถึง 4,200 มม. ตอป โดยท่ัวไป
ชอบดินดอนระบายนํ้าดีทนตอสภาพความเค็มไดดีกวาพืชถ่ัวชนิดอ่ืน ๆ  

 2. เพ่ือใชคลุมดิน ปองกันการชะลางพังทลายใชคลุมไดอายุส้ันไมเกิน 6 เดือน  เพราะมีทรงพุมแตก
ก่ิงกานสาขาไดดี ใบขนาดใหญประสานกัน มีจํานวนมาก จึงสามารถปองกันเม็ดฝนตกกระทบผิวดินได น้ําหนัก
สดที่มีผลตอการคลุมดิน ประมาณ 4 ตันตอไร ซ่ึงอยูในเกณฑสูง ปริมาณธาตุอาหารที่ได  หลังจากไถกลบ 2-3 
สัปดาห สามารถปลูกพืชหลักตามได มีเปอรเซ็นตธาตุอาหาร N, P, K ประมาณ 3.04, 0.37 และ 3.12 ตามลําดับ 
2.  ถั่วพราเมล็ดแดง (Sword bean)  ช่ือวิทยาศาสตร Canavalia gladiata  

ลักษณะโดยท่ัวไป  ลักษณะแตกตางจากถ่ัวพราเมล็ดขาวตรงท่ีจะมียอดออกสีแดงและเล้ือย ฝกจะมี  
ขนาดใหญกวา และเมล็ดจะมีสีแดง หรือสีแดงลาย  วิธีการปลูก การใชประโยชนและปริมาณธาตุอาหารที่ได
เชนเดียวกันกับถ่ัวพราเมล็ดขาว 

� ถั่วพุม (Vigna sp)  ลักษณะลําตนเปนพุมเตี้ยสูงประมาณ  40  เซนติเมตร  บางชนิดลําตนอาจจะ
เลื้อยบนดินบางเล็กนอย  เชน  ถ่ัวพุมลาย  เจริญเติบโตไดดีในสภาพภูมิอากาศรอน  ดินรวนซุยมีการหวาน  อัตรา
เมล็ด  8  กิโลกรัมตอไร  ไถกลบระยะออกดอกอายุประมาณ  40  วัน  จะใหน้ําหนักสด  และน้ําหนักแหงเฉล่ีย
ประมาณ  1,500-2,400 และ 300-672  กิโลกรัมตอไร  ตามลําดับ  มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  
โพแทสเซียม  แคลเซียม  แมกนีเซียม  และซัลเฟอร  เฉล่ีย  2.68 , 0.39 , 2.46 , 0.87 , 1.59 และ 0.48  เปอรเซ็นต  
ตามลําดับ  นิยมปลูกเปนปุยพืชสด  โดยปลูกเปนพืชหมุนเวียน  หรือปลูกแซมกับพืชหลักในระบบการปลูกพืช  
เชน  ไถกลบถ่ัวพุมแลวปลูกมันสําปะหลังตาม  หรือปลูกถ่ัวพุมแซมในแถวมันสําปะหลัง 

 

 



 

�โสนอัฟริกัน  ช่ือวิทยาศาสตร  Sesbania rostrata     ลักษณะโดยท่ัวไป  มีการเจริญเติบโตเร็ว สามารถ 

เกิดปมไดทั้งที่ลําตนและราก ซ่ึงสามารถตรึงไนโตรเจน จากอากาศได และถูกปลดปลอยลงสูดิน
หลังจากการไถกลบ มีอายุออกดอก 60 วัน   แตถาเปนพวกถ่ัวที่ไวตอแสงจะออกดอกในชวงตุลาคมหรือ
พฤศจิกายน   และเก็บเก่ียวในชวงเดือนธันวาคมสามารถขึ้นไดดีทั้งสภาพดินไรและดินนา   และทนตอสภาพดิน
กรด เหมาะที่ใชปรับปรุงดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ควรปลูกตั้งแตตนเดือนกรกฎาคม ถึงกลางเดือน
สิงหาคม วิธีการปลูก  ปลูกโดยวิธีการหวานเพ่ือไถกลบ อัตราเมล็ดที่ใชปลูก  ใชเมล็ดหวานในอัตรา 5 กิโลกรัม
ตอไร การดูแลรักษา  ดูแลรักษางายเพราะทนทานตอโรค แมลง และสภาพนํ้าขัง  

การใชประโยชน 

เพ่ือใชเปนปุยพืชสด สามารถไถกลบไดเม่ืออายุประมาณ 45 วัน ใหน้ําหนักสดประมาณ 1.72-2.72 ตัน
ตอไร ใหธาตุไนโตรเจนประมาณ 5-7 กิโลกรัมตอไร ถาไถกลบท่ีอายุ 60 วัน ใหน้ําหนักสด 3-4 ตันตอไร เพ่ือเก็บ
เมล็ดพันธุ ปลูกในชวงเดือนพฤษภาคม ใหผลผลิตมากถึง 257 กิโลกรัมตอไร    โดยปลูกเปนแถวระยะประมาณ 
50 x 100 ซม. อายุเก็บเก่ียว 90-120 วัน ปริมาณธาตุอาหารที่ได  การปลูกโสนอัฟริกันไถกลบในดินชุดทุงกุลา
รองไห จะเพิ่ม N ในดินจาก  0.02 เปอรเซ็นต เปน 0.24 เปอรเซ็นต และเพ่ิม P ในดิน จาก 5 ppm. เปน 141 ppm.  

�โสนคางคก  ช่ือวิทยาศาสตร Sesbania aculeata หรือ S. bispinosa ลักษณะโดยทั่วไป เปนพืชปุยสด
ทนทานตอสภาพแหงแลวและความเค็มไดดีปกติขึ้นไดดีใน  สภาพดินเหนียว และมีน้ําขัง ชวงปลูกที่เหมาะสม 
คือตนฤดูฝน   หรือปลายฤดูฝน   วิธีการปลูก     ปลูกแบบหวานเมล็ดเพ่ือการไถกลบเปนปุยพืชสด   อัตราเมล็ดที่
ใชปลูก  ใชเมล็ดหวานประมาณ 8 กิโลกรัมตอไร  

การใชประโยชน  - เพ่ือใชเปนปุยพืชสด ใหนํ้าหนักสดกอนการไถกลบประมาณ 1.5-2 ตันตอไร ใหปริมาณธาตุ
ไนโตรเจน ประมาณ 10 ก.ก ตอไร เพ่ือเก็บเมล็ดพันธุใชระยะปลูก 50 x 100 ซม. ปริมาณธาตุอาหารท่ีได  เม่ือไถ
กลบ 1-2 อาทิตย ก็สามารถปลูกพืชหลักตามได ใหเปอรเซ็นตธาตุอาหาร N, P, K ประมาณ 1.65, 0.15 และ 2.12 
ตามลําดับ 

 


