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ปญหา
ปญหาวัชพืชในสวนไมผล-ไมยืนตน มักจะเกิดรุน
แรงในสวนที่ตนไมยังมีขนาดเล็กอยู เพราะในชวงนี้วัชพืช
จะสามารถเจริญเติบโตไดเร็วกวา สงผลใหตนไมที่ปลูก
ชะงักการเจริญเติบโต ใหผลผลิตชา แตเมือ่ ไมผล-ไมยืน
ตนโตขึ้นจนมีพุมชนกัน ปญหาการเกิดวัชพืชก็จะลดลง
ดั ง นั้ น ช ว ง 2-3 ป แ รกของการปลู ก ไม ผ ลไม ยื นต น
เกษตรกรจะตองคอยควบคุมและกําจัดวัชพืชอยูเสมอ ซึ่ง
สามารถปฏิบตั ไิ ดหลายวิธี แตวิธีหนึ่งที่จะแนะนํา คือ
การปลูกพืชคลุมดินในระหวางแถวของไมผล-ไมยืนตน วิธีนี้จะชวยแกปญหาวัชพืชในระยะยาวได
โดยพืชที่นิยมนํามาปลูกคลุมดินไดแกพืชตระกูลถั่วประเภทเลื้อยพัน ซึ่งสามารถทอดเถาเลื้อยคลุม
วัชพืชใหตายได วิธีนี้เกษตรกรอาจจะตองใชเวลาและเสียคาใชจายสูงในระยะแรกเพื่อขยายพืชคลุมให
เต็มพื้นที่ แตหลังจากนั้นแลวการจัดการไมใหพืชคลุมเลื้อยเขาไปพันในทรงพุมของไมผล-ไมยนื ตนจะ
ทําไดงายและประหยัดคาใชจายกวาการกําจัดวัชพืช
การปลูกพืชตระกูลถั่วแซมในสวนไมผล-ไมยืนตนนอกจากจะชวยควบคุมไมใหมีวัชพืชเกิดขึ้นแลว
ยังมีประโยชนที่เกิดขึ้นตามมาอีกหลายอยาง ไดแก
1.ชวยเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดิน เนื่องจากแบคทีเรียที่อาศัยอยูในปมรากถั่วจะชวยตรึงไนโตรเจน
ในอากาศมาสะสมไวในดิน จึงทํ าใหพืชที่ปลูกรวมกับพืชตระกูลถั่วมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังชวยลดคาใชจายในการใสปุยไนโตรเจนอีกดวย
2.ตน เถา และใบของพืชคลุมดิน เมื่อตายหรือรวงหลนลงดินแลวจะกลายเปนอินทรียวัตถุ
ชวยเพิ่มธาตุอาหารในดินและชวยปรับปรุงโครงสรางของดินใหดขี น้ึ ดวย
3.การปลูกพืชคลุมดินจะชวยปองกันการชะลางและพังทะลายของหนาดิน
4.เมล็ดพันธุข องพืชคลุมดิน สามารถนําไปขาย ชวยเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรอีกดวย
อยางไรก็ตามถึงแมวาพืชคลุมดินจะมีประโยชนมากมายหลายประการแลว แตก็ยังพบปญหา
ตามมา คือ
1.ในฤดูฝน พืชคลุมดินจะเจริญเติบโตรวดเร็วจึงมักเลือ้ ยพันขึน้ ตนไม ทําใหตน ไมผล-ไมยนื ตน
ชะงักการเจริญเติบโตได ดังนัน้ เกษตรกรจะตองคอยดูแลไมใหพชื คลุมดินเลือ้ ยขึน้ ตนไม โดยใชมอื ดึงพืช
คลุมดินใหหา งทรงพุม หรือใชเครือ่ งนาบ
2.ในฤดูแลง พืชคลุมดินจะโทรมและทิง้ ใบเปนเชือ้ เพลิงทําใหเกิดไฟไหมสวนได ดังนัน้ เกษตรกร
จึงควรทําแนวปองกันไฟและตองคอยตัดแตงใหพชื คลุมดินอยูห า งจากตนไมอยางนอย 1 เมตร
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ชนิดของพืชคลุมดิน
พืชตระกูลถั่วที่จะแนะนําใหเกษตรกรใชปลูกเปนพืชคลุมดินในสวนไมผล-ไมยนื ตนมี 4 ชนิด คือ
1. คาโลโปโกเนียม ใบมีขนาดปานกลางเจริญเติบ
โตไดเร็ว คลุมดินไดภายใน 3-4 เดือน จะออกดอกและ
เก็บเมล็ดไดเมื่อมีอายุ 6-7 เดือนขึ้นไปจนกระทั่งอายุ
ประมาณ 18 เดือน ตนก็จะโทรม ตายคาโลโปโกเนียม
เปนพืชที่ไมชอบรมเงา เมื่อปลูกรวมกับพืชคลุมดินชนิด
อื่น จะมีปริมาณมาก ในปแรกแตหลัง จากนั้นจะถูก
ทดแทนดวยพืชคลุมดินชนิดอืน่
2. เซนโตซีมาหรือถั่วลาย ใบมีลกั ษณะเรียวเล็ก
ชอบเลื้อยพันขึน้ ตนไม จะออกดอกและเก็บ เมล็ดไดเมือ่ มี
อายุ 7 เดือนขึน้ ไป ทนตอความแหงแลง ดังนัน้ จึงจะชวย
เสริมปริมาณพืชคลุมดินในชวงหนาแลงได เถาเหนียว
เปอยชา เซนโตซีมาจะมีอายุอยูไ ดประมาณ 3-4 ป
3. เพอราเรีย ใบมีขนาดใหญหนา เถาใหญและ
เป น ขน จึ ง ควบคุ ม วั ช พื ช ได ดี ก ว า ถั่ ว สองชนิ ด แรก
เพอราเรียจะมีการเจริญเติบโตชา อายุเกือบปจึงจะคลุม
ดินได และจะสามารถคลุมดินไดประมาณ 3-4 ป แตถา
มีรมเงามาก ตนก็จะโทรม ตายไป เถาและใบเปราะ
เนาเปอ ยเร็ว

4. ซีรเู ลียมหรือนิวดาโลโป เปนถัว่ คลุมดินทีม่ คี ณ
ุ
สมบัติดีเดน หลายประการคือ ใหปริมาณไนโตรเจนกลับ
คืนสูดินไดมาก ทนตอความแหงแลงและรมเงาไดดี มีอายุ
อยูไดนานถึง 10 ป ในพื้นที่ที่มีการปลูกซีรูเลียม รวมกับ
พืชคลุมดินชนิดอืน่ ซีรเู ลียมจะมีปริมาณเพือ่ ขึน้ ในปท่ี 4
ในขณะที่พืชคลุมดินชนิดอืน่ จะตายไป เพราะมีรม เงามาก
ขึ้น แตเนือ่ งจากซีรเู ลียมทีป่ ลูกทางภาคใต ของไทยใหผล
ผลิตเมล็ดนอยหรือ แทบไมใหเมล็ดเลย จึงมีปญหาเกี่ยว
กับเมล็ดพันธุท น่ี ามาใช
ํ
ปลูกจะมีราคาแพง
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อัตราการปลูก
การปลูกพืชคลุมดิน ควรใชเมล็ดพันธุใ นอัตรา 1 - 1.5 กิโลกรัมตอไร เมือ่ เมล็ดมีความงอกไมตา่ํ
กวา 80% แตถา ความงอกตําต
่ องเพิม่ อัตราเมล็ดตามสวน
การปลูกพืชคลุมดินอาจปลูกพืชคลุมชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได แตเพื่อใหไดประโยชนจากพืชคลุมดิน
เต็มที่จึงแนะนําใหปลูกรวมกัน เชน ในสวนยางพาราและปาลมนํามั
้ น อาจปลูกคาโลโปโกเนียม :
เซนโตรซีมา : เพอราเรีย รวมกันในสัดสวน 2 : 2 : 1 หรือ 5 : 4 : 1 หรือ 2 : 3 : 2 โดยนําหนั
้ กและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพืชคลุมในระยะยาวเกษตรกรสามารถปลูกซีรเู ลียมรวมดวยในอัตรา 40 - 50
กรัมตอไร ในประเทศมาเลเซีย มีการปลูกเพอราเรีย : ซีรเู ลียม รวมกันในสัดสวน 9 : 1 ในสวนยาง
สวนในสวนไม-ผลไมยนื ตนอืน่ ๆ อาจปรับใชสตู รผสมใด ๆ ตามความเหมาะสมในทองถิน่ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู
กับเมล็ดพันธุที่หาได

วิธีการปลูก
การปลูกพืชคลุมดินสามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การหวาน ปลูกเปนแถวและปลูกเปนหลุม
แตวิธีที่จะแนะนําใหเกษตรกรปลูก คือ ปลูกเปนแถวเพราะจะสะดวกตอการดูแลรักษา ระยะปลูกควรให
หางจากพืชหลัก 2 เมตร สวนจํานวนแถวปลูกประมาณ 3 - 5 แถว การจัดระยะแถวปลูกใหเฉลี่ยระยะ
แตละแถวเทากัน เชน 1, 1.5, หรือ 2 เมตร ขึ้นอยูกับระยะปลูกพืชแตละชนิด การปลูกใหใชจอบขุดดิน
เปนรองลึกประมาณ 2-3 นิว้ โดยเมล็ดลงในรองใหกระจายสมํ่าเสมอ แลวจึงกลบดวยดินรวน
การปลูกพืชคลุมดินนี้ อาจปลูกกอน พรอมกันหรือหลังจากปลูกพืชหลัก แตเพือ่ ความสะดวกและ
งายแกการกําจัดวัชพืช ควรปลูกหลังจากการเตรียมดินและวางแนวระยะปลูกเรียบรอยแลว

การดูแลรักษา
ในระยะ 4 - 6 เดือน หลังจากปลูกพืชคลุมดินแลว
เกษตรกรจะตองหมั่นคอยดูแลกํ าจั ด วั ช พืชใหพืชคลุม ดิ น อยา ง
สมํ่าเสมอ หลังจากนัน้ เมือ่ พืชคลุมดินเจริญเติบโตเต็มทีแ่ ลว ตองดู
แลใหพชื คลุมดินอยูห า งจากโคนตน ประมาณ 1-1.5 เมตร
การใสปุยใหกับพืชคลุมดินในระยะแรก ๆ ของการปลูกนอก
จากจะชวยใหพืชคลุมดิน เจริญเติบโต ไดอยางรวดเร็วและแข็งแรง
แลว ยังชวยเพิม่ ธาตุไนโตรเจนกลับคืนสูด นิ ในปริมาณทีค่ มุ ตอการ
ลงทุน โดย การใสปยุ ดินฟอสเฟตในปแรกหลังจากปลูกประมาณ
2 - 3 ครัง้ ๆ ละ 20 กิโลกรัมตอไร แตละครัง้ หางกัน ประมาณ 3
เดือน สวนในปท่ี 2 และ 3 ใสปล ะครัง้
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