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ปุย พืชสด
ชนิดของปุย พืชสด
การปลูกพืชปุย สดเพือ่ ปรับปรุงบํารุงดิน
วิธีการใชพชื ปุย สด
การตัดสับและไถกลบปุย พืชสด
ประโยชนของปุย พืชสด
การปลูกพืชสดเพือ่ เก็บเมล็ดพันธุ

ปุยพืชสด คือ ปุย อินทรียช นิดหนึง่ ซึง่ ไดจากการไถกลบตน ใบและสวนตางๆ ของพืช โดยเฉพาะ
พืชตระกูลถั่วที่ปลูกไว หรือขึน้ เองตามธรรมชาติในระยะชวงออกดอกจนถึงดอกบานเต็มที่ ซึง่ เปนชวงทีม่ ธี าตุ
อาหารในลําตนสูงสุด แลวปลอยไวใหเนาเปอยผุพัง ยอยสลายเปนอาหารแกพืชที่จะปลูกตามมา ปุยพืชสด
นอกจากจะใหธาตุไนโตรเจนซึ่งเปนธาตุอาหารหลักแกพืชแลว ยังใหธาตุอาหารรองอืน่ ๆ ที่จําเปนแกพืช ชวย
ปรับโครงสรางของดินใหดขี น้ึ ทําใหดนิ รวนซุยสะดวกตอการไถพรวน นอกจากนีย้ งั ชวยลดปญหาในการกําจัด
วัชพืชไดอีกดวย
ลักษณะของพืชทีจ่ ะนํามาปลูกเปนปุย พืชสดควรมีคณ
ุ สมบัตทิ ว่ั ๆ ไป ดังนี้ คือ
๑. ปลูกไดงายเจริญเติบโตเร็ว ระบบรากแข็งแรงออกดอกในระยะเวลาอันสัน้ คือประมาณ ๓๐-๖๐ วัน
๒. สามารถใหนาหนั
้ํ กพืชสดสูง ตัง้ แต ๒,๐๐๐ กิโลกรัม/ไร ขึน้ ไป
๓. ทนแลงและทนตอสภาพตาง ๆ ไดดี สามารถปลูกไดทกุ ฤดูกาล
๔. มีความตานทานตอโรคและแมลง
๕. สามารถผลิตเมล็ดพันธุไ ดมาก และขยายพันธุไ ดรวดเร็ว เพือ่ ทันและเพียงพอตอความตองการ
เมล็ดงอกงายและมีเปอรเซ็นตความงอกสูง
๖. ทําการเก็บเกี่ยว ตัดสับ และไถกลบไดงา ย ไมควรเปนเถาเลือ้ ยมาก เพราะจะทําใหไมสะดวกในการ
ไถกลบ
๗. ลําตนออน เมือ่ ไถกลบแลวเนาเปอ ยผุพงั ไดรวดเร็ว และมีธาตุอาหารพืชสูง

ชนิดของปุย พืชสด
พืชที่ใชทําเปนพืชสดนัน้ แบงออกไดเปน ๓ ประเภท คือ
๑. พืชตระกูลถัว่ เปนพืชที่เหมาะจะนํามาเปนปุย พืชสดมากกวา
พืชประเภทอื่น เพราะเปนพืชที่มีคุณคาทางอาหารพืชสูง เมือ่ ตัดสับและไถ
กลบจะเนาเปอ ยผุพงั เร็ว โดยเฉพาะจะชวยเพิ่มธาตุไนโตรเจน ซึง่ เปนธาตุ
อาหารหลักของพืช เพราะในการที่พืชจะเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงนั้น
พืชจะตองไดรบั ธาตุไนโตรเจนอยางเพียงพอ ซึ่งพืชตะกูลถั่วภายหลังไถ
กลบและเนาเปอยผุพังแลวก็สามารถจะใหธาตุอาหารนี้แกพืชที่ปลูกตาม
หลังอยางมากมาย เพราะ รากถั่วจะมีปมเล็ก ๆ ที่เรียกวา ปมรากถัว่ (nodule bacteria) ซึง่ มีเชือ่ จุลนิ ทรียท ม่ี ี
ชื่อทางวิทยาศาสตรวา ไรโซเบียม(Rhizobium) อาศัยอยูเ ปนจํานวนมาก จุลนิ ทรียเ หลานีส้ ามารถดึงเอาธาตุ
ไนโตรเจนที่มีอยูในอากาศมาไวในปมรากถัว่ เปรียบเสมือนเปนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตปุย ไนโตรเจน จากนัน้
เมื่อเราปลูกพืชตระกูลถัว่ แลวไถกลบเปนปุย พืชสดบํารุงดินก็จะเปนการประหยัดการใชปยุ เคมีลงไดบา ง และ
ในขณะเดียวกันเศษพืชที่สลายตัวเนาเปอยลงไปในดินก็จะเพิ่มธาตุอาหารพืชที่สํ าคัญๆหลายชนิดใหแกดิน
ตลอดจนเพิ่มปริมาณอินทรียว ตั ถุแกดนิ ชวยปรับปรุงสภาพของดินอยูใ นลักษณะทีเ่ หมาะสมในการปลูกพืช
พืชปุยสดเปนพืชตระกูลถั่ว กอนปลูกควรพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ที่จะปลูก ลักษณะและคุณภาพของดิน
ประกอบดวย เพือ่ ใหสามารถใชไดดี และใหปริมาณนําหนั
้ กพืชสดสูง โดยพิจารณาชนิดพืชที่ใชปลูกใหเหมาะ
สมกับสภาพพื้นที่ ดังนี้
๑.๑ โสนไตหวัน (Sesbania sesban) เปนพืชตระกูลถัว่ ทีม่ ดี อกสีเหลืองเปนชอ สามารถขึน้ ไดในดิน
ทั่วๆ ไป แตจะขึน้ ไดดใี นดินเหนียวทีม่ นี าขั
้ํ ง หรือบริเวณทีล่ มุ ทีม่ นี าท
้ํ วมถึง จึงเหมาะสําหรับปลูกเปนปุยพืชสด
ในนาขาวภาคกลาง หรือดินภาคอืน่ ๆ ที่มีสภาพของดินและสภาพพื้นที่เหมือนกัน นอกจากนีโ้ สนไตหวันยัง
ทนแลงไดดว ย
๑.๒ โสนอินเดีย (Sesbania speciosa) เปนพืชทีม่ ดี อกสีเหลือง
เปนชอ ดอกใหญกวาดอกโสนไทย และโสนไตหวัน มีลําตนสูงและทนตอ
ความแหงแลงไดดีกวาโสนไตหวัน เปนพืชที่ใหนํ้าหนักสดสูงมากพืชหนึ่ง
โสนอินเดียชอบดินทีค่ อ นขางจะเปนดาง จึงนิยมปลูกบนทีด่ อนไมวา จะ
เปนดินเหนียว ดินรวน หรือดินทราย ก็สามารถปลูกขึน้ ไดดี เมือ่ ขึน้ แลว
นําขั
้ งก็ไมตาย
ลักษณะการออกดอกและฝก
ของโสนอินเดีย

๑.๓ โสนคางคก (sesbania aculeata) เปนพืชที่มีลําตนขรุขระ
ขึ้นไดดีในบริเวณที่มีนาขั
ํ้ ง และสามารถขึน้ ไดดใี นดินเค็ม ฉะนัน้ จึงเหมาะสําหรับปลูกเปนปุย พืชสดในนาขาวที่
ปลูกในดินเค็ม

๑.๔ ปอเทือง (Crotalaria juncea) มีลาต
ํ นคลายปอแกว ดอกจะมี
สีเหลืองอยูก ระจัดกระจาย จัดวาเปนพืชปุยสดที่ดีเยี่ยมชนิดหนึ่ง ซึ่งจะหาพืช
ชนิดอื่นเทียบไดอยาก เนือ่ งจากเมือ่ ไถกลบแลวจะผุพงั ไดรวดเร็วและเพิม่
ปริมาณอินทรียว ตั ถุใหแกดนิ ในปริมาณมาก ปอเทืองสามารถขึน้ ไดในดิน
เหนียว ดินรวน ดินทราย หรือดินลูกรัง แตไมชอบขึน้ ในดินทีช่ น้ื หรือมีนาขั
้ํ ง
ดังนั้นจึงนิยมปลูกบนทีด่ อน
ปอเทือง

๑.๕ ถัว่ พรา (Canvalia ensiformis) เปนพืชที่มีลําตนตรง บางชนิด
ก็เลื้อยพัน เจริญเติบโตไดรวดเร็ว มีรากลึก ใบใหญ กวาง ลําตนแข็งแรง ดอกมีสแี ดงออน มวงออน หรือ
ขาว เปนพืชทนแลงไดดี สามารถขึน้ ไดในดินทัว่ ไปแตนยิ มปลูกเปนพืชปุย สดในพืน้ ทีป่ ลูกพืชไร แตบางครัง้ ก็
นํามาปลูกในดินนาชวงหนาแลงไมมนี าขั
้ํ งไดดเี หมือนกัน
๑.๖ ถัว่ ประเภทเถาเลือ้ ย เชน ถัว่ ลาย ถั่วเสี้ยนปา ไมยราบไรหนามเว็ลเว็ท คาโลโปโกเนียม ซีรเู ลียม
และอัญชัน พืชเหลานี้ใชเปนปุยพืชสดไดเหมือนกัน แตสว นใหญนยิ มใชเปนพืชคลุมดินในสวนผลไม เพือ่ ปราบ
วัชพืชบางชนิดแลวใตตน หรือใบทีร่ ว งหลนทําเปนปุย บํารุงดิน อันเปนประโยชนแกไมผล ที่ปลูกมากกวาจะตัด
สับแลวไถกลบ
๑.๗ ถัว่ ประเภทใชเมล็ดอืน่ ๆ เชน ถั่วเขียว ถัว่ เหลือง ถั่วพุม ถัว่ นา ถัว่ ลิสง ก็สามารถใชปลูกทําเปน
ปุยพืชสดได

ถัว่ เขียว

๒. พืชชนิดอื่น ๆ ที่ไมใชพืชตระกูลถั่ว เชน พวกพืชตระกูลหญาก็สามารถใชเปนปุยพืชสดได แตพืช
พวกนี้สวนใหญจะใหแตเพียงอินทรียวัตถุ สวนธาตุอาหารพืชอยางอืน่ มีปริมาณนอยกวาพืชตระกูลถัว่ ฉะนัน้
ขณะที่ทําการไถกลบพืชตระกูลหญาลงไปในดิน จึงนิยมหวานปุย ทีม่ ธี าตุไนโตรเจนเปนองคืประกอบเพิง่ ลงไป
ดวยในอัตรา ๕-๑๐ กิโลกรัม/ไร ทั้งนี้แลวแตอายุของพืชที่ถูกกลบ
๓. พืชนํา้ พืชนํ้าชนิดหนึง่ ทีใ่ ชเปนปุย พืชสดในนาขาว คือ
แหนแดง (Azolla) เนื่องจากแหนงแดงเปนทีอ่ าศัยของแอลจีบางชนิด
สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศมาใหแหนแดงเนาเปอ ยผุพงั ก็จะให
ไนโตรเจนและอินทรียวัตถุแกดิน แหนแดงสามารถเลีย้ งขยายในนา
ขาวแลวทําเปนปุยพืชสด โดยจะใหไนโตรเจนไดถึง ๔-๖ กิโลกรัม/ไร

แหนแดง

นอกจากนี้ยงั นํามาเพาะขยายพันธุไ ดในดินทีม่ นี าขั
้ํ ง
บริเวณทีม่ นี าขั
้ํ งเสมอ

เราจึงมักพบเห็นแหนแดงมีขน้ึ อยูท ว่ั ไปตามธรรมชาติ

การปลูกพืชปุย สดเพือ่ ปรับปรุงดิน
ในการปลูกพืชปุยสดใหไดผลดีนั้นควรพิจารณาถึงปจจัย ๓ ประการ คือ
๑. ลักษณะของดิน เนื่องจากพืชตระกูลถัว่ ชนิดตางๆ นัน้ ขึน้ ไดดใี นดินทีไ่ มเหมือนกัน ฉะนัน้ กอน
ปลูกควรปรับปรุงสภาพของดินใหเหมาะสม เชน ถาเปนดินเปรีย้ ว ควรใสปนู ลงไปกอน ถาเปนดินทราย ควร
ใสปุยเคมี สูตร ๓-๙-๖ อัตรา ๕-๑๐ กิโลกรัม/ไร หวานเปนปุย รองพืน้ กอนปลูก จะชวยใหพืชสดเจริญเติบโต
และใหนาหนั
้ํ กสดสูงดวย
๒. เวลาฤดูกาลทีป่ ลูก เวลาที่เหมาะสมที่สุด คือ ปลูกชวงตนฤดูฝนหรือปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวพืช ซึ่ง
ความชื้นในดินยังมีอยู หรือปลุกกอนการปลูกพืช หรือปกดําขาวประมาณ ๓ เดือน ในชวงปลายฤดูฝนก็
สามารถปลูกไดแตตอ งมีความชืน้ ในดินอยูบ า ง
๓. วิธกี ารปลูก มีหลายวิธีดวยกัน คือการปลูกแบบโรยเมล็ดเปนแถว หยอดเปนหลุม หรือหวานเมล็ด
ลงไปถั่วแปลงก็ได แตสวนใหญนิยมใชวิธีหวาน ซึ่งเปนวิธีที่สะดวกและประหยัดแรงงานกวา ซึ่งควรทําการไถ
ดะกอนแลงจึงหวานเมล็ดลงไป หลังจากนัน้ จึงทําการคราดกลบเมล็ด ถาเปนพืชทีม่ เี มล็ดใหญควรคราดกลบ
ใหลกึ หนอย เพือ่ ชวยใหเมล็ดงอกไดเร็วขึน้

การใชเมล็ดพันธุพืชสดที่เหมาะสมเพื่อไถกลบในพื้นที่ ๑ ไร ควรใชอตั ราเมล็ด ดังนี้
ปอเทือง
๕ กก.
ถัว่ นา
๘ กก.
โสนอินเดีย
๕ กก.
ถัว่ ลาย
๒ กก.
โสนคางคก
๕ กก.
ถั่วเสี้ยนปา
๒ กก.
โสนไตหวัน
๔ กก.
ไมยราบไรหนาม
๒ กก.
ถั่วพรา
๕ กก.
ถัว่ เว็ลเว็ท
๑๐ กก.
ถั่วเขียว
๕ กก.
คาโลโปโกเนียม
๒ กก.
ถัว่ เหลือง
๘ กก.
อัญชัน
๓ กก.
ถั่วพุม
๘ กก.

วิธกี ารใชพชื ปุย สด
วิธีการใชพืชปุยสดแบงการใชไดเปน ๓ วิธี คือ
๑. ปลูกพืชปุยสดในพื้นที่แปลงใหญ แลวทําการตัดสับและไถกลบลงไปในพืน้ ทีน่ น้ั เลย กอนที่จะปลูก
พืชหลักชนิดอื่น ๆ ตามมา
๒. ปลูกพืชปุยสดแซมในระหวางรองพืชหลักที่ปลุก โดยปลูกพืชปุยสดหลังจากพืชหลักเติบโตเต็มที่แลว
เพื่อปองกันการแยงธาตุอาหารในดิน เมือ่ พืชปุย สดเริม่ ออกดอกจนถึงดอกบานก็ทําการตัดสับ และไถกลบลง
ไปในดินระหวางรองปลูกพืชหลัก
๓. ปลูกพืชปุยสดในพื้นที่ที่รกรางวางเปลา หรือ ตามหัวไรคนั นาแลวตัดสับเอาสวนของพืชปุย สดนํามา
ใสในแปลงเพื่อจะทําการปลูกพืชหลัก แลวไถกลบลงไปในดิน

การตัดสับและไถกลบพืชปุย สด
ในการตัดสับและไถกลบพืชปุยสดนั้น จําเปนตองพิจารณาถึงอายุของพืชปุย สดเปนสําคัญ ควรกระทํา
เมื่อมีปริมารธาตุไนโตรเจนในพืชสูงสุด และใหนาหนั
ํ้ กพืชปุยสดสูงดวย ฉะนัน้ ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการตัด
สับและไถกลบ จึงควรทําขณะทีต่ น ถัว่ เริม่ ออกดอกไปถึงระยะทีด่ อกบานเต็มที่ เนือ่ งจากในระยะนีต้ น ถัว่ เจริญ
งอกงามสูงสุด และเปนระยะทีอ่ งคประกอบของพืชปุย สดอยูใ นขัน้ ทีเ่ หมาะสมเต็มที่ เนือ่ งจากในระยะนีต้ น ถัว
เจริญงอกงามสูงสุด และเปนระยะทีอ่ งคประกอบของพืชปุย สดดอยูใ นขัน้ ทีเ่ หมาะสมแกการสลายตัว เมือ่ ไถ
กลบแลวจะทําใหมปี ริมาณอินทรียว ตั ถุและธาตุไนโตรเจนสะสมอยูใ นดินสูงดวย แตถาหากอายุแกเลยระยะนี้
ไปแลวจํานวนธาตุไนโตรเจนในพืชลดลง
ตารางแสดงอายุการตัดสับและไถกลบ นํ้าหนักสดและธาตุไนโตรเจนทีไ่ ดรบั ของพืชปุย สดบางชนิด
ชนิดพืชปุยสด
อายุการตัดสับ
นําหนั
้ กสดที่ได
ธาตุไนโตรเจน
และไถกลบ (วัน)
(ตัน/ไร)
(กก./ไร)
ปอเทือง
๗๕-๙๐
๓-๔
๑๕-๒๐
ถั่วพุม
๔๐-๕๐
๒-๓
๒๐
๖๐-๗๕
๓-๔
๒๐
ถัว่ ขาว
ถัว่ เหลือง
๕๐-๖๐
๑.๕-๒
๕
ถั่วเขียว
๔๐-๕๐
๒
๕-๖
โสนจีนแดง
๗๕-๙๐
๓-๔
๗-๘
นอกจากนี้ยังมีพืชปุยสดบงชนิดที่มีอายุยาวมาก จึงแนะนําใหตดั สับและไถกลบ ดังนี้
โสนอินเดีย
ตัดสับและไถกลบ
เมือ่ อายุ
๘๐-๙๐ วัน
คราม
ตัดสับและไถกลบ
เมือ่ อายุ
๑๐๐-๙๐ วัน
โสนใตหวัน
ไถกลบ
เมือ่ อายุ
๗๕-๙๐ วัน
ถั่วเว็ลเว็ท
ไถกลบ
เมื่ออายุ
๘๐-๙๐ วัน
ถัว่ นา
ไถกลบ
เมือ่ อายุ
๗๕ วัน

พืชปุยสดชนิดใดทีม่ ลี าต
ํ นเตี้ยทําใหการไถกลบดวยแรงสัตวไดเลย แตถา มีลําตนสูง หรือเถาเลือ้ ยก็ควร
ตัดใหติดผิวดิน โดยตัดเปนทอน ๆ เสียกอน แลวจึงไถกลบ เมือ่ พืชไถกลบถูกฝงอยูใ ตดนิ แลวก็จะเริม่ เนาเปอ ย
ผุพังเปนปุยทั้งหมด ซึง่ จะใชเวลาประมาณ ๖๒๘ สัปดาห ทัง้ นีแ้ ลวแตชนิดและอายุของเศษพืชนัน้ นอกจากนี้
ยังขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศและความชื้นในดินดวย หลังจากนัน้ จึงทําการปลูกพืชตามได

การไถกลบพืชปุยสด

ประโยชนของปุย พืชสด
๑. ชวยเพิม่ ปริมาณอินทรียว ตั ถุในดิน
๒. ชวยเพิ่มธาตุไนโตรเจนซึ่งเปนธาตุอาหารหลักใหแกพืช
๓. ชวยบํารุงและรักษาความอุดมสมบูรณของดิน
๔. ชวยรักษาความชุม ชืน้ ในดินและใหดนิ อุม นําได
้ ดขี น้ึ
๕. ทําใหดนิ รวนซุย สะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน
๖. ชวยในการปราบวัชพืชบางชนิดไดเปนอยางดี
๗. กรดที่เกิดจากการผุพังของพืชสด จะชวยละลายธาตุอาหารในดินใหแกพืชไดมากยิ่งขึ้น
๘. ชวยลดปริมาณการใชปยุ เคมีลงไดบา ง
๙. ลดอัตราการสูญเสียของดินอันเกิดจากการชะลาง
๑๐. ชวยเพิ่มผลผลิตของพืชใหสูงขึ้น

การปลูกพืชปุย สดเพือ่ เก็บเมล็ดพันธุ
การปลูกพืชปุย สดเพือ่ เก็บเมล็ดพันธุน น้ั มีปญ
 หา คือ พืชบางชนิดเก็บเมล็ดไดงา ย บางชนิดเก็บไดยาก
หรือเก็บไมไดเลย เนือ่ งจากมีปจ จัยหลายอยางทีเ่ ขามาเกีย่ วของ ซึง่ ปญหาในการปลูกก็แลวแตชนิดของพันธุ
พืชและวิธีการปลูก ดังนัน้ จึงสมควรที่จะตองทราบวิธีการปลูกพืชที่จะนํามาใชทาเป
ํ นปุย พืชสดเพือ่ เก็บเมล็ด
พันธุเปนขั้นตอน ดังตอไปนี้

๑. การเลือกทีด่ นิ ควรเลือกดินรวนปนทราย หรือดินรวนตะกอน มีการระบายนําดี
้ มีความเปนกรด
เปนดางอยูในระหวาง ๖-๗ ถาดินมีธาตุอาหารและความชืน้ พอเหมาะ ผลผลิตเมล็ดพันธุจ ะสูงมาก แตถาเปน
ดินที่ขากธาตุอาหารตองใหปุยเคมีชวยเรงการเจริญเติบโตของพืชในระยะแรกดวย
๒. ฤดูปลูกทีเ่ หมาะสม ภาคกลางควรปลูกปลายฤดูฝน ประมาณเดือน สิงหาคม-กันยายน สําหรับ
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรปลูกประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม หรือจะปลูกเมือ่ ฤดูฝนหมด
แลวก็ได แตจะตองเก็บเมล็ดในเดือนเมษายนเปนอยางชา ถามีฝนตกระหวางการเก็บเกีย่ วเมล็ดพันธุ ฝกจะขึ้น
รา และเมล็ดจะเสียดวย นอกจากนีก้ ารตาก นวด และฝด จะทําไดไมสะดวก
๓. การเตรียมดิน ผลผลิตของพืชปุยสดขึน้ อยูก บั การเตรียมดินดวย ฉะนัน้ จึงตองเตรียมดินใหดกี อ นที่
จะหยอดเมล็ดพันธุ โดยการไถดะลึกแลวทิ้งไว ๑ สัปดาห เพื่อทําลายวัชพืชใหนอ ยลงแลวจึงไถแปรตามอีกครัง้
เมื่อความชื้นในดินพอเหมาะก็ปลูกได ซึง่ ความชืน้ ในดินมีความสําคัญตอการงอกของเมล็ดและการเจริญของ
ตนออนมาก
๔. การเตรียมเมล็ดพันธุ เมล็ดพันธุทจ่ี ะใชปลูกควรหาเปอรเซ็นตความงอกกอนการนําไปปลูก เมล็ด
พันธุถั่วบางชนิดหากเก็บไวเกิน ๕ เดือนความงอกของเมล็ดจะลดตําลงกว
่
า ๕๐% เชน ถัว่ เหลือง ถัว่ ลิสง
เปนตน นอกจากนี้เมล็ดพันธุจ ะตองสะอาดไมมสี ง่ิ เจือปน ควรคัดเอาเมล็ดลีบออกใหหมดเวลาปลูกจะไดงอก
สมํ่าเสมอ
๕. อัตราของเมล็ดพันธุท ใ่ี ชปลูก พืชปุยสดที่ปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุนิยมปลูกเปนแถว โดยมีระยะ
ระหวางตนและระหวางแถว เพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยว จํานวนเมล็ดทีใ่ ชปลูกตอ ๑ ไรนน้ั ขึน้ อยูก บั ขนาดของ
เมล็ดและระยะปลูก ถาเมล็ดขนาดเล็ก จะใชประมาณ ๑-๒ กิโลกรัม/ไร เมล็ดขนาดใหญจะใชประมาณ ๕-๖
กิโลกรัม/ไร
อัตราเมล็ดพันธุแ ละระยะปลูกทีใ่ ชปลูกเพือ่ เก็บเมล็ดพันธุข อแนะนําดังนี้
ชนิดพืช
ระหวางตน (ซม.)
ระหวางแถว (ซม.)
นํ้าหนักเมล็ด(กก./ไร)
ปอเทือง
โสนอินเดีย
โสนคางคก
ถัว่ เขียว
ถัว่ เหลือง
ถั่วลิสง
ถั่วพุม
ถัว่ ลาย
ไมยราบไรหนา
ถั่วเสี้ยนปา

๓๐-๕๐
๕๐
๕๐
๒๐-๔๐
๒๕
๒๐-๓๐
๒๐-๓๐
๕๐
๕๐
๕๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๒
๒
๒
๓
๕
๑๒
๓
๑
๑
๒

เมล็ดพันธุโสนอินเดีย

เมล็ดพันธุถั่วเขียว

๖. วิธกี ารปลูก มีดวยกันหลายวิธี คือ ปลูกแบบโรยเปนแถว หยอดเปนหลุม และหวานเมล็ดลงไปทัว่
แปลง แตในการปลูกเพือ่ เก็บเมล็ดพันธุน ยิ มใชวธิ กี ารปลูกแบบโรยเปนแถว ระยะปลูกใชตามคําแนะนํา โดน
ปลูก ๔-๖ แถวติตอ กันและควรเวนทางไวสาหรั
ํ บเขาไปพนยาปราบศัตรูพืช แตถาเปนวิธีการปลูกแบบหยอด
เมล็ด ใหหยอดเปนหลุม ๆ ละ ๓-๕ เมล็ด แลวกลบเมล็ด ถาเมล็ดเล็กไมควรหยอดใหลกึ แตถา เมล็ดใหญ
หยอดใหลกึ ได จะชวยใหการงอกดีขึ้น
สําหรับเมล็ดพันธุพืชปุยสดที่งอกยาก เชน โสนอินเดีย ถัว่ ลาย ถั่วเสี้ยนปา ฯลฯ ควรใชนาร
้ํ อนจัด ๒
สวน ผสมนํ้าเย็น ๑ สวน แลวเทเมล็ดลงไปในนําอุ
้ น ใชไมคนใหทว่ั แชทิ้งไว ๑๒ ชั่วโมง หรือ ๑ คืน จากนัน้ เท
นําทิ
้ ง้ พอเมล็ดหมาด ๆ จึงนําไปปลูกได
๗. การดูแลรักษา ในการปลูกพืชปุยสด เพือ่ เก็บเมล็ดพันธุค วรมีการพรวนดินกําจัดวัชพืช และถอน
ตนที่ไมสมบูรณออกหลังจากหยอดเมล็ดไปแลวประมาณ ๗-๑๐ วัน โดยเหลือไวหลุมละ ๒-๓ ตน การพรวน
ดินกลบโคนตนควรทําเมือ่ พืชอายุไมเกิน ๓๐ วัน จะชวยใหพืชเจริญเติบโตเร็ว ตนไมลม งาย
๘. การใสปยุ แปลงพืชปุยสดควรมีการใสปุยเคมี เชน ปุย ร็อคฟอสเฟตอัตรา ๑๐ กก/ไร หรือใช
แอมโมเนียซัลเฟต ๑๐ กก. ผสมกับปุยแอมโมฟอส(๑๖-๒๐-๐) ๑๐ กก. รวม ๒๐ กก./ไร ใสหลังจากพรวนดิน
และกําจัดวัชพืชเมือ่ อายุประมาณ ๓ สัปดาหหลังปลูก ในดินบางแหงทีเ่ ปนกรด จําเปนตองใสปนู ขาวอัตรา
๑๐๐ กก./ไร กอนใสปยุ เคมี
๙. การปองกันกําจัดศัตรูพชื การปลูกพืชปุยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ ถาไมมกี ารปองกันกําจัดศัตรูพืช
แลวจะเก็บเมล็ดไมได ซึง่ ศัตรูของพืชปุย สดมีหลายชนิด เชน หนอนมวนใบ หนอนกัดกินใบ และยอดออน
หนอนเจาะลําตน เพลีย้ ออน เพลี้ยจักจั่น ฯลฯ ดังนัน้ จึงควรมีการตรวจดูหนอนและแมลงใหทว่ั แปลง ตัง้ แตปยุ
สดเริ่มออกดอกไปจนกระทั่งถึงระยะติดเมล็ดในชวงเชากอนมีแสงแดด เมือ่ ตรวจพบก็รบี ฉีดยาปราบศัตรูพชื
ทันทีโดยใช ดี.ดี.ที. ๒๕% ชนิดนํา้ จํานวน ๔ ชอนตอนํา้ ๑ ปบ หรือดีลดริล ๒-๓ ชอน ตอนํา้ ๑ ปบ ทําการฉีด
พนใหทั่วแปลงทุกระยะ ๕-๗ วัน นอกจากหนอนและแมลงแลว ปุยพืชสดบางชนิด เชน ปอเทืองจะมีโรคทีเ่ กิด
จากเชื้อไวรัส โดยที่แมลงเปนพาหะ ทําใหใบพืชเล็ก ดอกเปนฝอยไมตดิ ฝก ปองกันกําจัดไดโดย หลีกเลีย่ งการ
ปลูกพืชซํ้าที่เดิม
๑๐. การเก็บเกีย่ วเมล็ดพันธุ พืชปุยสดตางชนิดกันจะมีอายุการเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บเกี่ยวแตกตาง
กันดังนี้

ชนิดพืช
ปอเทือง
โสนอินเดีย
ถัว่ เขียว
ถัว่ เหลือง
ถั่วพุม
ถัว่ ลาย
ถั่วเสี้ยนปา

อายุเก็บเกี่ยว (วัน)
๑๐๐-๒๐๐
๑๕๐-๑๖๐
๖๐-๗๐
๑๐๐-๑๒๐
๖๕-๘๐
๒๗๐-๓๐๐
๙๐-๑๒๐

ผลผลิตที่คาดวาจะได
(กก./ไร)
๘๐
๔๐
๑๕๐
๓๐๐
๗๕
๑๐
๓๐

วิธีเก็บเกี่ยว
เก็บทั้งกิ่งหรือทั้งตน
เลือกเก็บเฉพาะฝกแก
เลือกเก็บเฉพาะฝกแก
เลือกเก็บตนที่มีฝกแกทั้งตน
เลือกเก็บเฉพาะฝกแก
เลือกเก็บเฉพาะฝกแก
เลือกเก็บเฉพาะฝกแก

ฝกของพืชปุยสดบางชนิดที่แกแลว ถาไมเก็บเกี่ยวเมื่อถูกแสงแดดฝกจะแตก เมล็ดรวงลงดินหมด ถา
ฝกไมแตกสังเกตดูสขี องฝกหรือเขยาฝกดูการเก็บฝกควรเก็บในตอนเชา เพือ่ ปองกันการแตกของฝก แลวขนไป
ตากในลานนวด กอนนวดตองตากแดดไว ๓-๔ วัน ควรนวดเฉพาะตอนบาย เพราะฝกจะแตกงายและทุนเวลา
ในการนวด การนวดอาจใชคนหรือสัตวยาให
่ํ ฝกแตกแลวจึงนําไปฟาดเอาเมล็ดทีเ่ สียและลีบออก ใหเหลือแต
เมล็ดที่สมบูรณ ตากแดดใหเมล็ดพันธุแ หงกะวามีความชืน้ ในเมล็ดไมเกิน ๑๕% กอนนําเขาเก็บ
๑๑. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุพ
 ชื ปุย สด เมล็ดพันธุท เ่ี ก็บไวนาน ๕ เดือน จะมีเปอรเซ็นตความงอกตํา่
เมื่อนําไปปลูกทําใหไมงอกหรืองอกนอย เชน ถัว่ เหลือง ถั่วเขียว ฯลฯ ฉะนัน้ เมือ่ ไดเมล็ดมาก็นําไปปลูกไดเลย
ไมควรเก็บไว แตเมล็ดพันธุบ างชนิดสามารถเก็บไวไดนานถึง ๒ ป ก็ยงั มีเปอรเซ็นตความงอกสูง เชน ปอเทือง
โสนอินเดีย ฯลฯ ฉะนัน้ จึงตองมีวธิ กี ารเก็บรักษาเมล็ดพันธุด งั นี้ คือ
- เก็บไวในโอง ถัง ปบ ไห หรือกลองทีส่ ามารถปดไดมดิ ชิด แมลงไมสามารถเขาไปได และอยาเก็บไว
ในที่ชื้น
- ใชเมล็ดพันธุค ลุกขีเ้ ถาแกลบ
- ใชสารเคมีคลุกเมล็ด
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