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ปญหา
ปญหาวัชพืชในสวนไมผล-ไมยืนตน มักจะเกิดรุน

แรงในสวนที่ตนไมยังมีขนาดเล็กอยู เพราะในชวงนี้วัชพืช
จะสามารถเจริญเติบโตไดเร็วกวา สงผลใหตนไมที่ปลูก
ชะงักการเจริญเติบโต ใหผลผลิตชา แตเม่ือไมผล-ไมยืน
ตนโตข้ึนจนมีพุมชนกัน ปญหาการเกิดวัชพืชก็จะลดลง  
ดังน้ันชวง 2-3 ปแรกของการปลูกไมผลไมยืนตน 
เกษตรกรจะตองคอยควบคุมและกํ าจัดวัชพืชอยูเสมอ ซึ่ง
สามารถปฏิบัติไดหลายวิธี     แตวิธีหนึ่งที่จะแนะนํ า   คือ
การปลูกพืชคลุมดินในระหวางแถวของไมผล-ไมยืนตน วิธีนี้จะชวยแกปญหาวัชพืชในระยะยาวได 
โดยพืชที่นิยมนํ ามาปลูกคลุมดินไดแกพืชตระกูลถ่ัวประเภทเล้ือยพัน ซึ่งสามารถทอดเถาเล้ือยคลุม 
วัชพืชใหตายได วิธีนี้เกษตรกรอาจจะตองใชเวลาและเสียคาใชจายสูงในระยะแรกเพื่อขยายพืชคลุมให
เต็มพื้นที่ แตหลังจากน้ันแลวการจัดการไมใหพืชคลุมเล้ือยเขาไปพันในทรงพุมของไมผล-ไมยืนตนจะ
ท ําไดงายและประหยัดคาใชจายกวาการก ําจัดวัชพืช

การปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมในสวนไมผล-ไมยืนตนนอกจากจะชวยควบคุมไมใหมีวัชพืชเกิดขึ้นแลว 
ยังมีประโยชนที่เกิดขึ้นตามมาอีกหลายอยาง ไดแก

1.ชวยเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดิน เนื่องจากแบคทีเรียที่อาศัยอยูในปมรากถั่วจะชวยตรึงไนโตรเจน
ในอากาศมาสะสมไวในดิน จึงทํ าใหพืชที่ปลูกรวมกับพืชตระกูลถั่วมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึน  
นอกจากนี้ยังชวยลดคาใชจายในการใสปุยไนโตรเจนอีกดวย

2.ตน เถา และใบของพืชคลุมดิน เม่ือตายหรือรวงหลนลงดินแลวจะกลายเปนอินทรียวัตถุ 
ชวยเพิ่มธาตุอาหารในดินและชวยปรับปรุงโครงสรางของดินใหดีข้ึนดวย

3.การปลูกพืชคลุมดินจะชวยปองกันการชะลางและพังทะลายของหนาดิน
4.เมล็ดพันธุของพืชคลุมดิน สามารถนํ าไปขาย ชวยเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรอีกดวย

อยางไรก็ตามถึงแมวาพืชคลุมดินจะมีประโยชนมากมายหลายประการแลว แตก็ยังพบปญหา 
ตามมา คือ

1.ในฤดูฝน พืชคลุมดินจะเจริญเติบโตรวดเร็วจึงมักเล้ือยพันข้ึนตนไม ทํ าใหตนไมผล-ไมยืนตน
ชะงักการเจริญเติบโตได ดังน้ันเกษตรกรจะตองคอยดูแลไมใหพืชคลุมดินเล้ือยข้ึนตนไม โดยใชมือดึงพืช
คลุมดินใหหางทรงพุมหรือใชเคร่ืองนาบ

2.ในฤดูแลง พืชคลุมดินจะโทรมและท้ิงใบเปนเช้ือเพลิงทํ าใหเกิดไฟไหมสวนได ดังน้ันเกษตรกร
จึงควรทํ าแนวปองกันไฟและตองคอยตัดแตงใหพืชคลุมดินอยูหางจากตนไมอยางนอย 1 เมตร
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ชนิดของพืชคลุมดิน
พืชตระกูลถั่วที่จะแนะนํ าใหเกษตรกรใชปลูกเปนพืชคลุมดินในสวนไมผล-ไมยืนตนมี 4 ชนิด คือ

1. คาโลโปโกเนียม ใบมีขนาดปานกลางเจริญเติบ
โตไดเร็ว คลุมดินไดภายใน 3-4 เดือน จะออกดอกและ
เก็บเมล็ดไดเม่ือมีอายุ 6-7 เดือนขึ้นไปจนกระทั่งอายุ
ประมาณ 18 เดือน ตนก็จะโทรม ตายคาโลโปโกเนียม 
เปนพืชที่ไมชอบรมเงา เม่ือปลูกรวมกับพืชคลุมดินชนิด
อ่ืน จะมีปริมาณมาก ในปแรกแตหลัง จากน้ันจะถูก 
ทดแทนดวยพืชคลุมดินชนิดอ่ืน

2. เซนโตซีมาหรือถั่วลาย ใบมีลักษณะเรียวเล็ก
ชอบเล้ือยพนัข้ึนตนไม จะออกดอกและเก็บ เมล็ดไดเม่ือมี
อายุ 7 เดือนข้ึนไป ทนตอความแหงแลง ดังน้ันจึงจะชวย
เสริมปริมาณพืชคลุมดินในชวงหนาแลงได เถาเหนียว 
เปอยชา เซนโตซีมาจะมีอายุอยูไดประมาณ 3-4 ป

 3. เพอราเรีย ใบมีขนาดใหญหนา เถาใหญและ
เป นขน จึงควบคุมวัชพืชได  ดีกว า ถ่ัวสองชนิดแรก  
เพอราเรียจะมีการเจริญเติบโตชา อายุเกือบปจึงจะคลุม
ดินได และจะสามารถคลุมดินไดประมาณ 3-4 ป แตถา
มีรมเงามาก ตนก็จะโทรม ตายไป เถาและใบเปราะ  
เนาเปอยเร็ว

4. ซีรูเลียมหรือนิวดาโลโป เปนถ่ัวคลุมดินท่ีมีคุณ
สมบัติดีเดน หลายประการคือ ใหปริมาณไนโตรเจนกลับ
คืนสูดินไดมาก ทนตอความแหงแลงและรมเงาไดดี มีอายุ
อยูไดนานถึง 10 ป ในพื้นที่ที่มีการปลูกซีรูเลียม รวมกับ
พืชคลุมดินชนิดอ่ืน ซีรูเลียมจะมีปริมาณเพ่ือข้ึนในปท่ี 4 
ในขณะที่พืชคลุมดินชนิดอ่ืนจะตายไป เพราะมีรมเงามาก
ข้ึน แตเน่ืองจากซีรูเลียมท่ีปลูกทางภาคใต ของไทยใหผล
ผลิตเมล็ดนอยหรือ แทบไมใหเมล็ดเลย จึงมีปญหาเกี่ยว
กับเมล็ดพันธุท่ีนํ ามาใช ปลูกจะมีราคาแพง
สารบัญ
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อัตราการปลูก
การปลูกพืชคลุมดิน ควรใชเมล็ดพันธุในอัตรา 1 - 1.5 กิโลกรัมตอไร เม่ือเมล็ดมีความงอกไมต่ํ า

กวา 80% แตถาความงอกต่ํ าตองเพ่ิมอัตราเมล็ดตามสวน

การปลูกพืชคลุมดินอาจปลูกพืชคลุมชนิดใดชนิดหน่ึงก็ได แตเพื่อใหไดประโยชนจากพืชคลุมดิน
เต็มที่จึงแนะนํ าใหปลูกรวมกัน เชน ในสวนยางพาราและปาลมน้ํ ามัน อาจปลูกคาโลโปโกเนียม :  
เซนโตรซีมา : เพอราเรีย รวมกันในสัดสวน 2 : 2 : 1 หรือ 5 : 4 : 1 หรือ 2 : 3 : 2 โดยน้ํ าหนักและ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของพืชคลุมในระยะยาวเกษตรกรสามารถปลูกซีรูเลียมรวมดวยในอัตรา 40 - 50 
กรัมตอไร ในประเทศมาเลเซีย มีการปลูกเพอราเรีย : ซีรูเลียม รวมกันในสัดสวน 9 : 1 ในสวนยาง 
สวนในสวนไม-ผลไมยืนตนอ่ืน ๆ อาจปรับใชสูตรผสมใด ๆ ตามความเหมาะสมในทองถ่ินท้ังน้ี ข้ึนอยู
กับเมล็ดพันธุที่หาได

วิธีการปลูก
การปลูกพชืคลุมดินสามารถกระทํ าไดหลายวิธ ี เชน การหวาน ปลูกเปนแถวและปลูกเปนหลุม 

แตวิธีที่จะแนะนํ าใหเกษตรกรปลูก คือ ปลูกเปนแถวเพราะจะสะดวกตอการดูแลรักษา ระยะปลูกควรให
หางจากพืชหลัก 2 เมตร สวนจํ านวนแถวปลูกประมาณ 3 - 5 แถว การจัดระยะแถวปลูกใหเฉลี่ยระยะ
แตละแถวเทากัน เชน 1, 1.5, หรือ 2 เมตร ขึ้นอยูกับระยะปลูกพืชแตละชนิด การปลูกใหใชจอบขุดดิน
เปนรองลึกประมาณ 2-3 น้ิว โดยเมล็ดลงในรองใหกระจายสม่ํ าเสมอ แลวจึงกลบดวยดินรวน

การปลูกพืชคลุมดินน้ี อาจปลูกกอน พรอมกันหรือหลังจากปลูกพืชหลัก แตเพ่ือความสะดวกและ
งายแกการกํ าจัดวัชพืช ควรปลูกหลังจากการเตรียมดินและวางแนวระยะปลูกเรียบรอยแลว

การดูแลรักษา
ในระยะ 4 - 6 เดือน หลังจากปลูกพืชคลุมดินแลว 

เกษตรกรจะตองหม่ันคอยดูแลกํ าจัดวัชพืชใหพืชคลุมดินอยาง
สม่ํ าเสมอ หลังจากน้ันเม่ือพืชคลุมดินเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว ตองดู
แลใหพืชคลุมดินอยูหางจากโคนตน ประมาณ 1-1.5 เมตร

การใสปุยใหกับพืชคลุมดินในระยะแรก ๆ ของการปลูกนอก
จากจะชวยใหพืชคลุมดิน เจริญเติบโต ไดอยางรวดเร็วและแข็งแรง
แลว ยังชวยเพ่ิมธาตุไนโตรเจนกลับคืนสูดินในปริมาณท่ีคุมตอการ
ลงทุน โดย การใสปุยดินฟอสเฟตในปแรกหลังจากปลูกประมาณ 
2 - 3 คร้ัง ๆ ละ 20 กิโลกรัมตอไร แตละคร้ังหางกัน ประมาณ 3 
เดือน สวนในปท่ี 2 และ 3 ใสปละคร้ัง
สารบัญ
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