
ปุ๋ยพืชสด 

ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบพืช 
ลงดินในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เพ่ือช่วยเพ่ิมธาตุอาหาร
และอินทรียวัตถุให้แก่ดิน โดยหนึ่งในวิธีที่นิยมใช้ใน
การปรับปรุงดินเพ่ือท าเกษตรอินทรีย์ก็คือการปลูก
ปุ๋ยพืชสดหมุนเวียนกับพืชหลัก ซึ่งปุ๋ยพืชสดที่นิยม
ปลูกกันมากจะเป็นพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง โสน     
ถั่วพร้า และถั่วพุ่ม เป็นต้น เนื่องจากปลูกง่าย เติบโต
ได้ดี และมีปมรากจ านวนมากซึ่งเป็นที่อาศัยของ  
เชื้อโรโซเบียมที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ 
 
ชนิดของปุ๋ยพืชสด 

พืชที่มักน ามาใช้เป็นปุ๋ยพืชสด สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้ 

1. พืชตระกูลถั่ว เป็นพืชที่นิยมที่สุดในการใช้เป็นปุ๋ยพืชสด เนื่องจากมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว 
และที่รากมีปมซึ่งเป็นที่อยู่ของเชื้อแบคทีเรียไรโซเบียม ที่ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ โดยสามารถแบ่งเป็น
หมวดหมู่ได้ดังนี้ 

1.1 พืชตระกูลถั่วที่ไถกลบแล้วย่อยสลายให้ธาตุอาหาร
ได้เร็ว เช่น ปอเทือง โสนอัฟริกัน โสนอินเดีย โสนจีนแดง โสนไต้หวัน   
โสนคางคก ถั่วพร้า ฯลฯ โดยสามารถปลูกพืชหลักตามได้หลังจาก         
ไถกลบแล้ว 15 - 30 วัน 

1.2 พืชตระกูลถั่วที่ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจและสามารถ
เก็บเกี่ยวเมล็ดและฝักเพ่ือใช้เป็นอาหารคนและสัตว์ เช่น ถั่วเขียว ถั่วพุ่ม 
ถั่วแปบ ถั่วแระ ถั่วแป๊ะยี ถั่วพู ถั่วเหลือง ถั่วแขก ถั่วแดง ฯลฯ โดย
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจึงไถกลบลงดิน ซึ่งถั่วกลุ่มนี้มักไม่นิยมปลูก   
เป็นปุ๋ยพืชสดโดยตรง 

1.3 พืชตระกูลถั่วที่ปลูกเพ่ือคลุมดินและปราบวัชพืช   
บางชนิด นิยมปลูกในสวนไม้ผล นอกจากนี้เมื่อส่วนต้น เถา หรือใบร่วงหล่น 
จะถูกย่อยสลายเป็นปุ๋ยพืชสดบ ารุงดิน เช่น ถั่วลาย ถั่วเสี้ยนป่า ไมยราบ      
ไร้หนาม ถั่วสไตโล ถั่วคาโลโปโกเนียม ถั่วคุดซู ถั่วฮามาต้า ถั่วอัญชัน ฯลฯ 
 
 
 
 



 
1.4 พืชตระกูลถั่วที่เป็นไม้ยืนต้น สามารถปลูกเป็นแนวป้องกันลมและเป็นแนวอนุรักษ์ดิน

และน้ า ใบและกิ่งอ่อนสามารถสับกลบลงดินเป็นปุ๋ยพืชสดได้ เช่น กระถินยักษ์ ถั่ วมะแฮะ แคฝรั่ง ครามป่า 
ขี้เหล็ก กระถินธรรมดา ฯลฯ 

2. พืชตระกูลหญ้า มักปลูกเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ แต่ก็สามารถ
ปลูกแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดได้ ส่วนใหญ่จะเป็นการเพ่ิมอินทรีย์วัตถุลง
ในดินมากกว่าการเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดิน เนื่องจากย่อยสลายช้าและมี
ปริมาณธาตุอาหารต่างๆ น้อยกว่าพืชตระกูลถั่ว ตัวอย่างพืชตระกูลหญ้า 
เช่น หญ้ามาเฮีย หญ้ารูซี่ หญ้าสตาร์ รวมถึงไผ่ชนิดต่างๆ 

3. พืชน้ า เช่น ผักตบชวา จอก และ
แหนแดง เป็นต้น 
 
 
 
 

ประโยชน์จากปุ๋ยพืชสด 

ปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน เพ่ิมธาตุอาหารไนโตรเจนจากการตรึงธาตุอาหารของพืชตระกูล
ถั่วให้แก่ดิน ท าให้เกิดความเป็นกรดในดิน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการละลายและปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช
น าไปใช้ได้ง่ายขึ้น และยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน ท าให้ดินอุ้มน้ าได้ดีขึ้น และเมื่อมีปริมาณอินทรีย์วัตถุ
เพ่ิมขึ้น จะช่วยท าให้ดินร่วนซุยท าให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดี รากพืชสามารถแทงลึกหาอาหารได้มากขึ้น 
นอกจากนี้  การปลูกพืชทั่วทั้ งแปลงจะช่วยปราบวัชพืชบางชนิดไม่ให้ขึ้นแพร่ขยายพันธุ์ในแปลงได้             
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่าปุ๋ยอ่ืนๆ ที่ต้องจ่ายเงินซื้อ ช่วยป้องกันและลดการสูญเสียหน้าดินจากการกัดเซาะ
ของน้ าหรือลม ซึ่งผลจากการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้งในด้านธาตุอาหาร น้ า และความร่วนซุยของดิน 
จะเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมผลผลิตของพืชให้สูงขึ้นด้วย 
 
 



 
ตารางแสดงการปลูกพืชปุ๋ยสดที่นิยมปลูกกันบางชนิด 

ชนิดพืช ลักษณะของพื้นที ่
ฤดูกาลปลูก ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช ้

(กก./ไร)่ วัน 
ออกดอก 

วัน 
ไถกลบ เพื่อไถกลบ เพื่อเก็บเมล็ด เพื่อไถกลบ เพื่อเก็บเมล็ด 

ปอเทือง ชอบที่ดอน 
มีการระบายน้ าด ี

ก่อนหรือต้น
ฤดูฝน 

กลางหรือ
ปลายฤดฝูน 5 2 50 45 - 50 

โสนอินเดีย ชอบดินเหนียว 
ทนเค็ม ก่อนฤดูฝน ต้นหรือกลาง

ฤดูฝน 5 2 90 90 

โสนอัฟริกัน ที่ดอนและทีลุ่่ม 
ทนเค็ม ก่อนฤดูฝน ต้นหรือกลาง

ฤดูฝน 5 2 45 45 

ถั่วพุ่ม ที่ดอน ทนแลง้ ก่อนฤดูฝน ปลายฤดฝูน 8 5 45 40 

ถั่วพร้า ชอบดินเหนียว 
และดินกรด ทนแล้ง 

ก่อนฤดูฝน 
ต้นฤดูฝน 

ต้นหรือกลาง
ฤดูฝน 10 5 45 - 50 64 

ถั่วแปบ ที่ดอน ทนแลง้ ก่อนหรือ
กลางฤดูฝน 

กลางหรือ
ปลายฤดฝูน 5 3 70 60 

ถั่วแระ ชอบดินทราย ทนแล้ง ต้นฤดูฝน ต้นหรือกลาง
ฤดูฝน 6 2 80 60 - 70 

ถั่วเขียว ชอบที่ดอน ทนแล้ง ก่อนฤดูฝน ต้นและปลาย
ฤดูฝน 7 4 34 - 60 40 

ถั่วเหลือง ชอบดินร่วนซุย 
ระบายน้ าดี ทนแลง้ ก่อนฤดูฝน กลางหรือ

ปลายฤดฝูน 10 6 37 40 

ถั่วฮามาตา้ 
ชอบดินร่วนปนทราย 
ไม่ทนแลง้ พืชคลุมดิน

และอาหารสัตว ์
ต้นฤดูฝน ต้นฤดูฝน 4 2 50 - 60 60 

ถั่วลาย ชอบดินทุกประเภท 
ทนแล้ง พชืคลุมดนิ ต้นฤดูฝน ต้นฤดูฝน 3 1 120 90 

ไมยราบ 
ไร้หนาม 

ชอบดินทุกประเภท 
เขตร้อน ต้นฤดูฝน ต้นฤดูฝน 3 1 90 60 

ที่มา :  ประชา นาคะประเวศ และคณะ กรมพัฒนาทีด่ิน 
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