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บทบรรณาธิการ
 วารสารยางพาราฉบับน้ี  จัดเป ็นฉบับพิเศษ 

เนื่องจากเนื้อหาทั้งเล่มเป็นเรื่องราวของพืชคลุมดิน เริ่ม

ต้ังแต่เรื่องประโยชน์ของพืชคลุมที่ถูกมองข้าม ท�าให้การ

ปลูกพืชคลุมในสวนยางของเกษตรกรลดลงไปเรื่อยๆ จน

แทบจะสูญหายไปจากวงการยางของไทย เรื่องถัดมา 

เป็นเรื่องของพืชคลุมพันธุ์ใหม่ แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใหม่

ส�าหรับประเทศผู ้ปลูกปาล์มน�้ามันและยางพาราใน

อินเดีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ไม่ต้องกล่าวถึงอินเดีย

เน่ืองจากเป็นถ่ินก�าเนิดของพืชคลุมพันธุ์ใหม่น้ี ส�าหรับ

มาเลเซีย ได้น�าเข้าจากอินเดียมาปลูกเป็นพืชคลุมในสวน

ปาล์มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 (ผ่านมา 25 ปีแล้ว) และ

ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง สวนยางหรือสวนปาล์มน�้ามันที่มีขนาดใหญ่ แต่

ส�าหรับประเทศไทยแล้ว ปัจจุบันเกษตรกรยังไม่ค่อยเป็น

ที่รู้จัก หรือมีการใช้ประโยชน์จากพืชคลุมชนิดนี้กันน้อย

มาก

 พืชคลุมพันธุ์ใหม่ที่กล่าวถึงคือ มูคูนา แบร็คเทียตา 

(Mucuna bracteata) จัดได้ว่าเป็นพืชตระกูลถ่ัวที่มี

คุณสมบัติของการเป็นพืชคลุมดินในสวนยางที่เหนือกว่า

พืชคลุมชนิดเดิมท่ีปลูกกันมา เช่น สามารถให้ปริมาณ

ชีวมวล (Biomass) และธาตุอาหารต่างๆมากกว่าพืช

คลุมชนิดเดิมถึง 3 เท่า จุดเด่นอีกประการหน่ึงของพืช

คลุมพันธุ์ใหม่นี้คือ สามารถใช้จ�านวนต้นปลูกต่อพ้ืนท่ีไม่

เกิน 80 ต้นต่อไร่ แต่ยังสามารถคลุมพ้ืนท่ีได้อย่างหนา

แน่น ซึ่งเป็นการลดการแก่งแย่งน�้าและอาหารระหว่าง

ต้นยางและพืชคลุมลงได้ นอกจากน้ียังสามารถควบคุม

การเจริญเติบโตของวัชพืชท่ีขึ้นในสวนยางได้เป็นอย่างดี 

เหนือกว่าพืชคลุมชนิดเดิม อย่างเช่น เพอราเรีย ท�าให้

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการปราบวัชพืชลงได้มาก 

 พืชคลุมพันธุ์ใหม่ หรือ ถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา 

นอกจากเป็นพืชท่ีทนทานต่อร่มเงาได้ดีแล้ว ยังมีความ

ทนทานต ่อความแห ้งแล ้งที่ยาวนานได ้ดีอีกด ้วย 

เนื่องจากมีรากที่สามารถหยั่งลึกลงไปในดินได้ 2-3 เมตร 

จึงเหมาะส�าหรับแนะน�าให้ปลูกได้ทั้งแหล่งปลูกยางเดิม

ที่อยู่ทางภาคใต้ และแหล่งปลูกยางใหม่ที่อยู่ทางภาค

เหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

 ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรหันกลับมา

นิยมปลูกพืชคลุมในสวนยาง นอกจากจะต้องให้ความรู้

ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการปลูกพืชคลุมแก่ตัว

เกษตรกรแล้ว การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคลุมชนิดต่างๆป้อน

ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างย่ิง พืชคลุมชนิดใหม่ 

ต้องรีบด�าเนินการ เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่สามารถผลิต

เองได้ ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศในราคาท่ีสูงมาก จน

เป็นอุปสรรคส�าคัญประการหนึ่งท่ีท�าให้เกษตรกรไม่

สามารถปลูกพืชคลุมพันธุ์ใหม่ได้

 ส�าหรับพืชคลุมชนิดเดิมซึ่งมีอยู่สองกลุ่มคือ ถ่ัวที่

มีอายุหลายปี ที่ส�าคัญได้แก่ เพอราเรีย และซีรูเลียม ซึ่ง

อาจเรียกได้ว่าเป็นพืชคลุมหลัก กับอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ถั่วที่

มอีายุสัน้ ได้แก่ ถ่ัวคาโลโปโกเนียม มคูนูอยดสี และมคูนูา 

โคชินชิเนนซิส หรือเรียกได้ว่าเป็นพืชคลุมเสริม ยังคงมี

ประโยชน์ต่อการปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวนยาง ถ้าหาก

มีการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

                                               ไพรัตน์ ทรงพานิช

                                                               บรรณาธิการ
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 เมื่อมีการน�าเข้ายางพารามาปลูกในประเทศทาง

แถบตะวันออกไกลเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1877 การท�า

สวนยางในช่วงระยะแรกๆ มีความเข้าใจว่า สวนยางต้อง

โล่งเตียน ปราศจากวัชพืชขึ้นแข่งขันกับต้นยาง ในส่วน

ของการป้องกันการกร่อนของดิน (Soil erosion) โดย

เฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนที่ท่ีมีความลาดชัน ใช้วิธีขุดดินให้

เป็นคูยาวเพื่อดักตะกอนดินที่ไหลมากับน�้า หรือเรียกวิธีนี้

ว่า Silt plitting (Dijkman, 1951)  ดังแสดงไว้ในภาพที่ 1 

และ 2 อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ได้ถูกยกเลิกไปในช่วงปี ค.ศ. 

1920 ซึ่งเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกตกต�่า เน่ืองจากมีค่าใช้

จ่ายสูงมากทั้งในเรื่องของการสร้างและดูแลรักษา ต่อมา

จึงได้คิดค้นหาวิธีอื่นในการท่ีจะปกป้องหน้าดินมิให้ถูก

ท�าลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระหว่างท่ีต้นยางยังมีพุ่ม

ใบไม่ชนกัน วิธีแรกเป็นการใช้ประโยชน์จากพืชท่ีขึ้นอยู่

ตามธรรมชาติ เพียงแต่คัดเลือกให้เหลือไว้เฉพาะพืชท่ี

ต้องการใช้ประโยน์ในแง่ของการเป็นพืชคลุมดิน เช่น 

หญ้าบางชนิด พืชจ�าพวกเฟิร์น เป็นต้น วิธีที่สอง ปลูกพืช

ตระกูลถ่ัวประเภทเลื้อยพันและไม้พุ่มเป็นพืชคลุมดินใน

พ้ืนที่ว่างในขช่วงท่ีต้นยางยังเล็กอยู่ ท้ังน้ีเน่ืองจากพืช

ตระกูลถ่ัวสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศลงสู่ดินได้ 

และในการปลูก มีการดูแลและบ�ารุงรักษาเพ่ือให้ได้รับ

ประโยชน์จากพืชคลุมตระกูลถั่วอย่างเต็มที่ เช่น มีการใส่
ปุ๋ยบ�ารุงให้กับพืชคลุม ก�าจัดศัตรูพืช และดูแลมิให้พืช

คลุมเป็นอันตรายต่อต้นยาง 

ภัทธาวุธ จิวตระกูล*

ภาพที่ 1 การวางแนวคันคูดักตะกอนใช้ส�าหรับสวนยางท่ีมีความลาดเท

ประมาณ 5-15 องศา โดยให้มีระยะระหว่างคูห่างกัน 8 เมตร และแนวคู

อยู่เหนือแนวปลูกยาง 1 เมตร คูมีลักษณะเป็นคูปลายปิด ยาวประมาณ 

10 เมตร กว้าง 1 เมตร ลึก 40-50 ซม. (ที่มา: เวท และคณะ, 2532)

ภาพที่ 2 หน้าตัดคูดักตระกอนในที่ลาดเท 15-35 องศา (ที่มา: เวท และ

คณะ, 2532)

* อดีตนักวิชาการศูนย์วิจัยการยาง และศูนย์วิจัยยางสงขลา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา (ระหว่างปี 2517-2533)
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 ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับผลของการปลูก

พืชคลุมที่มีต่อการปรับปรุงดิน การเจริญเติบโตและการ

ให้ผลผลิตของต้นยาง กล่าวได้ว่า มาเลเซีย เป็นประเทศ

ที่มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องน้ีมากท่ีสุด โดยเริ่มต้น

ศึกษาวิจัยมาตั้งแต่หลังปี ค.ศ. 1930 เป็นต้นมา (Haine, 

1931, 1932; Sanderson and Haines, 1931; 

Akhurst,1932; Eaton, 1935) แต่การศึกษาในช่วงดัง

กล่าวยังไม่ได้ท�ากันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และยังคงมี

ข้อโต้เถียงในบางประเด็นของประโยชน์ที่จะได้รับจาก

การปลูกพืชคลุมในสวนยาง ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1950-

1970 กล่าวได้ว่าเป็นช่วงท่ีมีการศึกษาวิจัยในเรื่องพืช

คลุมในสวนยางอย่างจริงจังและต่อเน่ือง เพ่ือให้ได้ข้อ

สรุปถึงผลประโยชน์ของการปลูกพืชคลุม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง พืชคลุมตระกูลถั่ว 4 ชนิด ได้แก่ คาโลโปโกเนียม 

มูคูนอยดีส (Calopogonium mucunoides), เพอราเรีย 

ฟาซีลอยดีส (Pueraria plaseoloides) และเซ็นโตรซีมา 

พิวเบสเซนส์ (Centrosema pubescens) ผลงานวิจัยท่ี

โดดเด่นเป็นของนักวิชาการ 3 กลุ่มหลักๆ สองกลุ่มแรก

เป็นนักวิชาการของสถาบันวิจัยยางมาเลเซีย (Watson’s 

และ Wycherley’s) อีกกลุ่มเป็นนักวิชาของ Dunlop Re-

search Center (Mainstone’s) การศึกษาในระยะถัดมา

จนถึงปัจุบัน มักจะเป็นไปในเรื่องของการค้นหาพืช

ตระกูลถั่วชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติดีกว่าพืชคลุมตระกูลถ่ัว

สามชนิดแรกที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น ในเรื่องของ

ความเร็วในการคลุมดิน ปริมาณของชีวมวล (Biomass)

และธาตุอาหารที่มีอยู่ การทนทานต่อความแห้งแล้งและ

ร่มเงาของต้นยาง พืชคลุมชนิดใหม่ที่ได้มีการศึกษามา

แล้วได้แก่ คาโลโปโกเนียม ซีรูเลียม (Calopogonium 

caeruleum), มูคูนา โคชินชิเนน-ซิส (Mucuna cochin-

chinensis) และล่าสุดคือ มูคูนา แบร็คเทียตา (Mucuna 

bracteata)

 ในสถานการณ์ปัจจุบันของการท�าสวนยางของ

ประเทศไทย นับต้ังแต่มีการน�าต้นยางเข้ามาปลูกเป็น

ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2441 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ

จะครบ 120 ปีแล้ว หรือถ้านับรอบของการปลูกยางใน

พ้ืนท่ีเดิม โดยเฉพาะในแหล่งปลูกยางเดิม มีการปลูกไม่

ต�่ากว่า 4-5 รอบ และในแต่ละรอบของการปลูกยาง ย่อม

มีการสูญเสียธาตุอาหารและอินทรียวัตถุจากดินออกไป

จากการเก็บเก่ียวผลผลิตและน�าส่วนต่างๆเกือบท้ังหมด

ของต้นยางออกจากพ้ืนท่ี การเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดิน 

ส่วนใหญ่ยังคงใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งนับวันมีแต่ท�าให้ดินเส่ือมลง

ไปเรื่อยๆ ผลที่ตามมาก็คือการให้ผลิตยางในอนาคตจะ

ลดลงเรื่อยๆ ดังน้ัน การปลูกพืชคลุมตระกูลถั่วชนิดใด

ชนิดหนึ่งให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ เป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะช่วย

อนุรักษ์ดินและน�้าเพ่ือให้อาชีพการท�าสวนยางมีความ

มั่นคงและย่ังยืน บทความน้ีจึงได้รวบรวมผลงานท่ีแสดง

ให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของการปลูกคลุมตระกูล

ถั่วในหลายๆมิติ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกมองข้ามไป ทั้งนี้เพื่อให้

ชาวสวนยางได้มีความรู้ความเข้าใจ และมองเห็นว่าการ

ปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวในสวนยางไม่ใช่สิ่งท่ีเป็นภาระ 

เสียเวลาและค่าใช้จ่าย แต่เป็นสิ่งที่ควรกระท�าเสียตั้งแต่

วันนี้เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า

 อน่ึง ข้อมูลหรือผลการทดลองท่ีน�าเสนอในครั้งน้ี 

เป็นการศึกษาวิจัยกับพืชคลุมคาโลโปโกเนียม มูคูนอย

ดีส, เพอราเรีย ฟาซีลอยดีส และ เซ็นโตรซีมา พิวเบส

เซนส์ อีกประการหน่ึง สถานท่ีทดลองก็เป็นประเทศ

มาเลเซียซึ่งมีภูมิอากาศใกล้เคียงกับทางภาคใต้ของ

ประเทศไทย ดังนั้น ผลการทดลองจึงน่าจะน�ามาใช้ได้กับ

ทางภาคใต้ได้ แต่ในพ้ืนที่ที่มีภูมิอากาศแตกต่างออกไป 

เช่น ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการทดลอง

อาจมีความแตกต่างออกไป เช ่น ในกรณีของการ

แก่งแย่งน�้าในช่วงหน้าแล้งท่ีมีระยะเวลายาวนาน 

นอกจากน้ี ปัจจัยในเรื่องของชนิดของพืชคลุมก็มีความ

ส�าคัญ ถ้าสมมุติว่า ในการทดลองในช่วงปี ค.ศ. 1950-

1970 ได้ท�ากับถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา ภาพโดยรวมของ

ผลประโยชน์ที่ได้ัจากการปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวคงมอง

เห็นได้ชัดเจนมากกว่านี้

 บทความน้ีจะแบ่งผลของการปลูกพืชตระกูลถ่ัว

ออกเป็นสองตอนคือ ผลท่ีมีต่อดิน และผลท่ีมีต่อการ

เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของต้นยาง ต่อท้ายด้วย

บทสรุปและวิจารณ์

ผลที่มีต่อดิน
ช่วยลดการกร่อนของดิน

  การกร่อนของดิน (Soil erosion) จะท�าเสียหาย

อย่างมากให้กับพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีฝนตกชุก ปริมาณ
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ของดินที่สูญเสียโดยการกร่อนจะเพ่ิมมากข้ึนตามระดับ

ความลาดชันของพ้ืนท่ี ฝนท่ีตกหนักติดต่อกันจะเคลื่อน

ย้ายอนุภาคดินโดยน�้าไหลบ่า (Runoff) ซึ่งจะก่อให้เกิด

การสูญเสียหน้าดินที่มีธาตุอาหารอยู่เป็นจ�านวนมาก 

(ภาพที่ 3) ดังน้ัน การหาวิธีป้องกันที่เหมาะสมและ

รวดเร็วจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง

 จากผลงานวิจัยท่ีกระท�าในช่วงยางก่อนเปิดกรีด

ในพ้ืนที่ลาดชันและมีการท�าคันดิน (Terrace) ดินมี

ลักษณะเป็นดินทราย แถวยางห่างกัน 8 เมตร ในระหว่าง

แถวยางมีพืชคลุมขึ้นปกคลุมดินแตกต่างกัน 5 ชนิด จาก

การวัดการทับถมของดินบนคันดินเป็นระยะเวลา 20 

เดือน ผลปรากฏว่าการปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวประเภท

เลื้อยพัน ได้แก่ คาโลโปโกเนียม และเพอราเรีย สามารถ

ลดการกร่อนของดินได้ดีกว่าพืชคลุมชนิดอื่น ส่วนดินท่ี

ไม่มีพืชข้ึนปกคลุม หรือดินว่างเปล่าจะเกิดการกร่อนของ

ดินมากที่สุด (ตารางที่ 1) ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้

เห็นประโยชน์ของการปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวท่ีช่วยลด

ความเสียหายอันเกิดจากการกร่อนของดนิได้อย่างชัดเจน

ช่วยเพิ่มไนโตรเจนให้กับดิน

 จุดเด่นประการหน่ึงของพืชตระกูลถ่ัวท่ีน�ามาใช้

เป็นพืชคลุมดิน คือ สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศลง

สู่ดินได้ โดยอาศัยจุลินทรีย์ที่อยู่ในปมรากถั่ว ต่างจากพืช

คลุมชนิดอื่น ซึ่งนอกจากไม่สามารถตรึงไนโตรเจนจาก

อากาศได้แล้ว ยังมีการแก่งแย่งธาตุไนโตรเจนท่ีมีอยู่ใน

ดินกับต้นยางที่เจริญเติบโตร่วมกันอีกด้วย

 จากการทดลองในไลซิมิเตอร์ (Lysimeter) กับถั่ว

เซ็นโตรซีมา โดย Watson (1957) พบว่า ตลอดระยะเวลา  

5 เดือนของการเจริญเติบโต มีการสะสมปริมาณ

ไนโตรเจนมากถึง 39 กก./ไร่ เทียบกับต้นขี้ไก่ย่าน (Mi-

kania micrantha) ซึ่งไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว ต่อมา Joseph 

(1970) ได้ทดลองกับถั่วเพอราเรียซึ่งปลูกในกระถาง พบ

ว่า ตลอดระยะเวลา  3 เดือนของการเจริญเติบโต ถ่ัว

สามารถตรึงไนโตรเจนได้ประมาณ 10 กก./ไร่

 จากการวัดปริมาณธาตุอาหารท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน

พืชคลุมตระกูลถ่ัว ท้ังในส่วนที่เป็นสีเขียว (Arial parts) 

และส่วนท่ีเป็นเศษซากพืช (Litter) ในแปลงทดลองหน่ึง

จากจ�านวนหลายแปลงทดลองของ Watson et al., 

ภาพที่ 3 การเกิดการกร่อนของดิน (Soil erosion) อย่างรุนแรงโดยฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ลาดชัน หลังจากเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกยาง
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(1963) ได้แสดงให้เห็นว่า ในระหว่างปีที่ 2 - 4 หลังจาก

ปลูกยาง จะได้รับไนโตรเจนในปริมาณสุทธิเท่ากับ 18 - 

28 กก./ไร่ นอกจากนี้ ยังมีีปริมาณไนโตรเจนที่ยังตกค้าง

ในส่วนที่เป็นสีเขียวและเศษซากพืชท่ีจะปลดปล่อยออก

มาในระยะเวลาต่อไปอีก 18 - 24 กก./ไร่ และในอีกแปลง

ทดลองหนึ่ง (Watson et al.,1964a) พบว่า ในระหว่างปี

ที่ 3 - 5 ของการปลูกยาง พืชคลุมตระกูลถ่ัวให้ปริมาณ

ไนโตรเจนทั้งหมดประมาณ 38 กก./ไร่ และยังคงมี

ไนโตรเจนอยู่ในตัวพืชคลุมอีก 16 กก./ไร่ ในปีที่ 5 จะเห็น

ได้ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว พืชคลุมตระกูลถ่ัวจะเป็น

แหล่งท่ีให้ไนโตรเจนสูงกว่าพืชคลุมชนิดอื่นๆท่ีไม่ใช่พืช

ตระกูลถ่ัว นอกจากจะเป็นแหล่งไนโตรเจนท่ีดีแล้ว ราก

ยางที่เจริญเติบโตตามบริเวณผิวดินจะเพ่ิมจ�านวนให้เห็น

ได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ปริมาณไนโตรเจนในใบยางสูง

ขึ้น และเศษซากใบยางท่ีร่วงหล่นลงสู่พ้ืนดินก็มีปริมาณ

เพิ่มขึ้นตามไปด้วย (ตารางที่ 2)

 การทีพื่ชคลุมตระกูลถ่ัวสร้างอนิทรยีวัตถุ (Organic 

matter) ที่มีปริมาณไนโตรเจนสูงรวมถึงธาตุอื่นๆให้กับ

ดิน และต้นยางสามารถน�าไปใช้ได้ จึงเป็นเหตุผลหลัก

ส�าหรับค�าถามท่ีว่า ท�าใมการปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวจึงมี

ผลดีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของต้นยาง 

 เศษซากของพืชคลุมท่ีร ่วงลงสู ่ พ้ืนดินจะอยู่ใน

สภาพท่ีชื้น มีการผุผังและสลายตัวอย่างรวดเร็ว และ

ปลดปล่อยธาตุอาหารลงสู่ดินให้พืชน�าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ไป ทั้งนี้เนื่องจากเศษซากของพืชคลุมตระกูลถั่วมีสัดส่วน

ระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ประมาณ 15 

ในขณะท่ีเศษซากของขี้ไก่ย่าน อยู่ระหว่าง 20 และ 25 

ส่วนหญ้ามีค่าสูงถึง 40 (Watson, 1961)

ช่วยเก็บรักษาความชื้นให้กับดิน

 จากการทดลองในสภาพภูมิอากาศของประเทศ

มาเลเซียซึ่งมีช่วงแล้งท่ีสั้นคล้ายๆกับทางภาคใต้ของไทย 

พบว่า การปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวมีผลอย่างมากต่อการ

เก็บกักน�้าของดิน (Soil miosture storage) โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในดินทรายซึ่งมีความจุอุ้มน�้า (Water holding 

capacity) ต�่ากว่าดินเหนียว Watson et al. (1964c) พบ

ว่า ในสภาพของดินทราย การปลูกพืชคลุมตระกูลถั่วจะมี

ผลในทางบวกต่อการเก็บกักน�้าของดิน (ภาพที่  4) 

ปริมาณความชื้นในดินท่ีปกคลุมด้วยพืชคลุมตระกูลถ่ัว

จะมีมากกว่าดินที่ไม่มีอะไรปกคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่

ระดับความลึก 0 - 15 ซม. ส่วนดินที่ปกคลุมด้วยหญ้าให้

ผลในการเก็บกักน�้าไม่แตกต่างจากพืชคลุมตระกูลถั่ว

 ที่ระดับความลึก 30 - 45 ซม. ปริมาณความชื้นใน

ดินมีความผันผวนน้อยกว่าดินชั้นบน พบความแตกต่าง

ระหว่างชนิดของพืชคลุมต่อการเก็บกักน�้าน้อยกว่าดินชั้น

บน ในกรณีของดินว่างเปล่า เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ดินจะมี

ตารางที่ 1. ผลของพืชคลุมดินชนิดต่างๆต่อการลดการกร่อนของดิน

  5.64

11.07

15.69

14.02

12.67

19.04

ชนิดของพืชคลุมดิน
ความหนาของดินที่ทับถม

 บนคันดิน (ซม.)

 ถั่วคาโลโป (Calopogonium mucunoides) 

 ถั่วเพอราเรีย (Pueraria phaseoloides) 

 ถั่วโครโตราเรีย (Crotolaria)

 ถั่วทีโฟรเซีย (Trephrosia)

 หญ้า

 ดินว่างเปล่า (ไม่มีพืชขึ้นปกคลุม)

ที่มา: Chin (1977)
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ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

2 - 3
ความแตก
ต่างสุทธิ

3 - 4
ความแตก
ต่างสุทธิ

4 - 5
ความแตก
ต่างสุทธิ

2 3 4 5

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (กก./ไร่)

       ถั่ว

       หญ้า

       ขี้ไก่ย่าน

ไนโตรเจนทั้งหมดที่ได้รับกลับคืนตลอดระยะเวลา 3-5 ปี (กก./ไร่)

ปริมาณไนโตรเจนของพืชคลุม (%)

       ส่วนที่เป็นสีเขียว

       เศษซากพืช

ปริมาณไนโตรเจนของใบยาง (%)

เศษซากใบยางที่ร่วง (กรัม/ต้น/ปี)

ปริมาณไนโตรเจนของเศษซากใบยาง (กรัม/ต้น)

ปริมาณรากยางที่ผิวดิน และที่ความลึก 0-8 ซม. (กก./ไร่)

40.6

10.9

18.3

38.4

2.60

2.83

3.46

6,710

99.3

1,221.3

+13.6

+0.5

-5.1

54.2

11.4

13.2

3.6

1.22

1.18

3.27

3,181

46.7

576.8

-24.4

-1.1

-5.7

29.8

10.3

7.5

5.3

1.17

1.44

3.12

2,502

32.9

636.3

-14.0

-2.5

+0.5

15.8

7.8

8.0

0.047

0.081

0.026

293

ที่มา: Watson et al. (1964a); Watson (1989a)

หมายเหตุ: ข้อมูลปริมาณไนโตรเจนของพืชคลุมชนิดต่างๆ และของใบยาง เป็นค่าเฉลี่ยของการเก็บตัวอย่าง 4 ครั้งต่อปี; วิเคราะห์เศษซากใบหลังจากติดตา 4 ปี; ชั่งน�้าหนักรากในช่วงระหว่างปีที่ 3 - ปีที่ 4

                 หลังจากติดตา

ตารางที่ 2. การเปลี่ยนแปลงของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่มีอยู่ในส่วนเหนือพื้นดินของพืชคลุมชนิดต่างๆ
และผลที่มีต่อสถาวะธาตุอาหารของยางพารา และการเจริญเติบโตของรากยาง

ปีที่หลังจากปลูก

ถั่ว หญ้า ขี้ไก่ย่าน s.e.±



ปริมาณความชื้นสูงสุดในหน้าแล้ง แต่มีปริมาณความชื้น

ต�่าสุดในหน้าฝน

ช่วยลดการสูญเสียของธาตุอาหารในดิน

 ในวงจรธาตุอาหารของต้นยาง เมื่อมีการโค่นป่า

เพ่ือปลูกแทนด้วยต้นยางในครั้งแรก สวนยางจะอยู่ใน

สภาพแวดล ้อมท่ีเข ้ามาแทนท่ีป ่า ด่ังเดิม มีระบบ

นิเวศวิทยาแบบปิด โดยที่วงจรของการน�าธาตุอาหาร

จากดินไปใช้ประโยชน์และการได้รับกลับคืนมาของธาตุ

อาหารลงสู่ดินจะค่อนข้างคงที่ ถ้าหากมีการปลูกพืชคลุม

ตระกูลถ่ัวหลังจากเตรียมพ้ืนที่เพ่ือปลูกยาง พืชคลุมจะ

ช ่วยป ้อง กันการเ กิดการกร ่อนของดินและมีการ

หมุนเวียนธาตุอาหารบริเวณผิวดินกลับมาใช้ใหม่ทันที 

หลังจากนั้นเมื่อต้นยางมีพุ่มใบชนกันและพืชคลุมได้ทิ้ง

เศษซากพืชไว้ รากของต้นยางที่หาอาหารจากบริเวณชั้น

ผิวดิน จะน�าธาตุอาหารที่อยู่ในชีวมวลไปใช้ประโยชน์ 

และมีการกลับคืนมาของธาตุอาหารลงสู่ดินจากเศษซาก

ก่ิงก้านของต้นยาง หรือเศษซากใบยางที่ร่วงลงสู่ดินใน

ช่วงที่ต ้นยางผลัดใบ ระบบนิเวศวิทยาจะได้รับธาตุ

อาหารเพ่ิมขึ้นจากฝนท่ีตกลงมาและจากการใส่ปุ๋ย และ

จะสูญเสียไปเพียงเล็กน้อยกับการชะละลาย (Leaching) 

แต่จะสูญเสียไปอย่างมากกับน�้ายางที่เก็บเก่ียวออกไป

จากต้นยางและไม้ยางท่ีน�าออกไปจากพ้ืนที่ การรู้คุณค่า

ของระบบที่ว่าน้ี จะเป็นพ้ืนฐานต่อความเข้าใจในเรื่อง

ความต้องการธาตุอาหารของสวนยาง

 จากการทดลองในมาเลเซีย พบว่า หลังจากท่ีได้

โค่นป่าเพ่ือปลูกแทนด้วยยางพารา ในขณะพ้ืนดินยังว่าง

เปล่า และได้รับแสงแดด อินทรียวัตถุที่สะสมไว้ในดินจะ

มีการสลายตัวอย่างรวดเร็ว โดยในดินชั้นบนจะพบ

ปริมาณธาตุไนโตรเจนในรูปของไนเทรต (NO3-) 

เท่ากับ100 ppm (ส่วนในล้านส่วน) แม้ว่าเวลาจะผ่าน

พ้นไป 2 - 3 ปี หลังจากเตรียมพ้ืนที่ ก็ยังพบไนเทรต-

*
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ภาพที่ 4 ผลของพืชคลุมดินชนิดต่างๆที่มีต่อปริมาณความชื้นในดิน (ที่มา: Watson et al.,1964c)

              หมายเหตุ: ที่ระดับความลึก 0 - 6 นิ้ว ค่าสูงสุดและต�่าสุดในทุกช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่างมีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05 หรือดีกว่า)

              ที่ระความลึก 12- - 18 นิ้ว ค่าสูงสุดและค่าต�่าสุดมีความแตกต่างทางสถิติเฉพาะตรงที่มีเครืองหมายดอกจันเท่านั้น: * P<0.05, ** P<0.01
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ไนโตรเจน ในดินชั้นบน สูงถึง 44 ppm ภายใต้สภาพดิน

ว่างเปล่า แต่ภายใต้สภาพท่ีดินถูกปกคลุมด้วยพืชคลุม

ตระกูลถ่ัว หรือแม้กระทั่งหญ้า พืชจ�าพวกไม้พุ่ม และ

เฟิร์น จะพบไนเทรต-ไนโตรเจน น้อยกว่า หรือเท่ากับ 18 

ppm (Watson et al., 1964c) 

 ในปีที่ 4 หลังจากปลูกยาง ลึกลงไปจากผิวดิน 100 

ซม. ภายใต้สภาพที่มีพืชคลุมดินขนิดต่างๆขึ้นปกคลุมดิน 

ยังคงมีระดับระดับของไนเทรต-ไนโตรเจน ค่อนข้างคงที่ 

เท่ากับ 1 - 2 ppm แต่ในสภาพที่ดินว่างเปล่า จะพบไน

เทรต-ไนโตรเจน เท่ากับ 10 ppm ที่ระดับความลึก 0 - 15 

ซม. จากผิวดิน จนถึง 35 - 44 ppm ที่ระดับความลึก 45 

- 100 ซม. เมื่อเวลาผ่านไป การสลายตัวของอินทรียวัตถุ

ยังคงด�าเนินต่อไป พร้อมๆไปกับการเคลื่อนที่ของไน

เทรต-ไนโตรเจนลึกลงสู่ดินข้างล่างไปเรื่อยๆ และมีการ

ลดลงของค่า pH ในดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ และเบส

แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable bases) (ตารางที่ 3) ซึ่ง

ยืนยันถึงการคงอยู่ของขบวนการชะละลาย (Leaching) 

ในการโค่นป่าและเปิดหน้าดิน ในปีที่ 6 และ 10 หลังจาก

ปลูกยาง ธาตุอาหารยังคงลดลงต่อไปในทุกกรรมวิธีของ

การคลุมดิน 

บทบาทที่มีต่อวัฏจักรธาตุอาหาร

 ในการท�าสวนยางเพ่ือหวังผลก�าไร การปฏิบัติโดย

ท่ัวไปแล้ว จะปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวทันทีหลังจากปลูก

ยาง เพ่ือเป็นการป้องกันการกร่อนของดิน และลดการ

สูญเสียธาตุอาหารดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น พืชคลุม

ตระกูลถั่วที่ปลูก โดยทั่วไปแล้วจะเจริญเติบโตได้ 3 หรือ 

4 บี หลังจากนั้นจะทยอยตายไปตามร่มเงาของพุ่มใบต้น

ยางที่เพ่ิมขึ้น คงเหลือไว้เฉพาะพืชบางชนิดที่ยังเจริญ

เติบโตภายใต้ร่มเงาได้ดี แต่ก็ไม่หนาแน่น การสะสมและ

ปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนในพืชคลุมตระกูลถ่ัว และพืช

คลุมชนิดอื่นๆ ในช่วง 5 ปี หลังจากปลูกยาง เปรียบเทียบ

กับไนโตรเจนที่มีอยู่ในต้นยาง แสดงไว้ในภาพที่ 5 

 ในช่วง 2 ปีแรกหลังจากปลูก พืชคลุมตระกูลถั่วจะ

มีการเก็บสะสมธาตุไนโตรเจนไว้เป็นจ�านวนมาก ท้ังได้

จากขบวนการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และจากทางดิน

โดยตรง  ไนโตรเจนเหล่านี้ที่มีอยู่ในพืชตระกูลถั่ว ต้นยาง

จะน�าไปใช้ได้น้อย ผลท่ีเห็นได้ก็คือ การเจริญเติบโตของ

ต้นยางในแปลงท่ีปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวจะใกล้เคียงกับ

ต้นยางที่เจริญเติบโตร่วมกับพืชคลุมชนิดอื่นๆ ส่วนผล

ความแตกต่างของปริมาณไนโตรเจนในใบยางก็มีเฉพาะ

ในแปลงขี้ไก่ย่านที่มีผลในทางลบเท่านั้น 

 ในปีที่ 3 หลังจากปลูก  พืชคลุมตระกูลถั่วเริ่มมีการ

เจิญเติบโตลดลงและไม่หนาแน่นเท่ากับปีท่ีผ่านมา จาก

การน�าธาตุไนโตรเจนจากเศษซากพืชคลุมตระกูลถ่ัวท่ี

เน่าเปื่อยไปใช้ประโชยน์ของต้นยาง มีผลท�าให้ปริมาณ

ธาตุไนโตรเจนท่ีตรวจพบในใบยางมีค่าสูงกว่ากรรมวิธี

อื่นๆ และส่งผลให้ต้นยางมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น 

ต้นยางที่ปลูกร่วมกับพืชคลุมตระกูลถ่ัวยังคงมีปริมาณ

ไนโตรเจนในใบที่สูงจนถึงปีที่ 5 หลังจากปลูก 

ช่วยปรับปรุงดิน

 ดินทรายมีสภาพและขนาดของการเกิดเม็ดดิน 

(Aggregation) แย่กว่าดินเหนียว ดังน้ัน จึงง่ายต่อการ

เกิดการกร่อนของดิน Soong และ Yap (1976) ได้มีการ

ศึกษาถึงผลตกค้างของพืชคลุมตระกูลถ่ัวที่ปลูกในช่วง

ยางก่อนเปิดกรีดต่อสมบัติทางฟิสิกส์ของดินหลังจาก

ปลูกยางไปแล้ว 16 ปี พบว่า พืชคลุมตระกูลถ่ัวและพืช

คลุมตามธรรมชาติท�าให้ดินมีสภาพดีขึ้นมากกว่าการ

คลุมดินด้วยหญ้าและข้ีไก่ย่าน โดยดินท่ีปลูกพืชคลุม

ตระกูลถั่วมีความหนาแน่นรวม (Bulb density) ต�่ากว่า มี

ปริมาตรช่อง (Pore space) สูงกว่า ซึ่งส่งผลให้เกิดการ

แทรกซึม (Infiltration) ของน�้าดีขึ้น (ตารางที่ 4) อย่างไร

ก็ตาม คณะผู้วิจัยได้ให้ข้อสรุปว่า ผลของพืชคลุมดินต่อ

การปรับปรุงโครงสร้างของดิน (Soil structure) ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยที่มีความส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปริมาณของ

อินทรียวัตถุที่ให้ไว้กับดิน

ผลที่มีต่อการเจิญเติบโตและ
การให้ผลผลิตของต้นยาง

 หนึ่งในงานทดลองในยุคบุกเบิกที่ศึกษาผลของ

การปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวต่อการเจริญเติบโตของต้น

ยางเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1951 ในสวนยางขนาดใหญ่ของ

บริษัท Dunlop ประเทศมาเลเซีย (Mainstone, 1963) 

การทดลองครั้งนี้ใช้ถ่ัวเพอราเรียผสมกับถ่ัวเซ็นโตรซีมา

เป็นพืชคลุมดิน เปรียบเทียบกับพืชคลุมตามธรรมชาติ 
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ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 3. ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อสถานะธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยางเป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี

ระดับความลึก
ที่เก็บตัวอย่างดิน

(ซม.)

หลังจาก
ปลูกยาง

(ปีที่)

ความเป็น
กรด-ด่าง

(pH)

กรรมวิธี
ในช่วง

ยางก่อนเปิดกรีด

คาร์บอน
(%)

ไนโตรเจน
(%)

แคลเซียม
ที่แลกเปลี่ยนได้

(me %)

โพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยนได้

(me %)

แมงกานีส
ที่แลกเปลี่ยนได้

(me %)

4
6
10
4
6
10
4
6
10
4
6
10
4
6
10
4
4
4
4
4

0 - 15

30 - 46

พืชคลุมตระกูลถั่ว

หญ้า

พืชคลุมตามธรรมชาติ

ดินว่างเปล่า

ความแตกต่างทางสถิติ1

พืชคลุมตระกูลถั่ว
หญ้า
พืชคลุมตามธรรมชาติ
ดินว่างเปล่า
ความแตกต่างทางสถิติ1

4.93
4.50
4.63
4.98
4.62
4.65
4.93
4.62
4.63
4.53
4.50
4.57
0.28
0.17
0.05
4.83
4.88
4.80
4.25
0.20

1.74
1.55
1.39
1.68
1.47
1.44
1.68
1.35
1.20
1.26
1.32
1.16
0.33
0.24
0.20
0.85
0.85
0.77
0.65
0.15

0.14
0.14
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.10
0.11
0.09
0.02
0.03
0.02
0.07
0.07
0.07
0.06
0.02

0.32
0.13
0.09
0.56
0.20
1.10
0.60
0.17
0.11
0.18
0.10
0.07
0.25
0.18
0.04
0.12
0.15
0.14
0.07
0.10

0.11
0.07
0.06
0.11
0.06
0.06
0.14
0.09
0.05
0.05
0.05
0.04
0.05
0.04
0.01
0.05
0.05
0.06
0.04
0.03

0.15
0.09
0.07
0.19
0.10
0.60
0.26
0.15
0.07
0.04
0.08
0.05
0.12
0.10
0.01
0.06
0.07
0.08
0.04
0.06

ที่มา: watson et al. (1964c); Watson (1989b),1 ค่าต�่าสุด ที่ระดับความเชื่อมั่น 5%



โดยท้ังสองกรรมวิธีได้รับปุ๋ยไนโตรเจนในช่วงยางก่อน

เปิดกรีด 2 ระดับ คือ ระดับสูง และระดับต�่า ผลจากการ

ทดลองพบว่า ต้นยางท่ีปลูกร่วมกับพืชคลุมตระกูลถ่ัวมี

การเจริญเติบโตดีกว่าต้นยางที่ปลูกร่วมกับพืชคลุมตาม

ธรรมชาติ แม้กระท่ังในแปลงท่ีได้รับปุ ๋ยไนโตรเจนใน

ระดับสูง ส่งผลให้สามารถเปิดกรีดต้นยางต้นแรกได้ใน

ระยะเวลา 67 เดือน หลังจากติดตา ส่วนต้นอื่นๆ จะ

ทยอยเปิดกรีดในทุกๆ 4 เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี ปรากฎ

ว่า แปลงยางที่ปลูกร่วมกับพืชคลุมตามธรรมชาติและได้

รับปุ๋ยไนโตรเจนในระดับต�่า มีต้นยางท่ีเปิดกรีดได้หลัง

สุด หรือใช้ระยะเวลาตั้งแต่ติดตาจนถึงเปิดกรีด 91 เดือน 

(ตารางที่ 5) และในช่วงเวลานั้น ต้นยางที่ปลูกร่วมกับพืช

คลุมตระกูลถ่ัวมีขนาดเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ยมากกว่าต้น

ยางที่ปลูกร่วมกับพืชคลุมตามธรรมชาติถึง 8.2 ซม. 

 เน่ืองจากต้นยางท่ีปลูกร่วมกับพืชคลุมตระกูลถ่ัว

สามารถเปิดกรีดได้เร็วกว่า ส่งผลให้ผลผลิิตยางท่ีได้รับ

ในช่วง 4 ปีกรีดแรกสูงกว่าต้นยางท่ีปลูกร่วมกับพืชคลุม

ตามธรรมชาติถึง 74 เปอร์เซนต์ ในกรรมวิธีท่ีใส่ปุ ๋ย

ไนโตรเจนในระดับต�่า และ 31 เปอร์เซนต์ ในกรรมวิธีที่ใส่

ปุ๋ยไนโตรเจนในระดับสูง (ตารางท่ี 6) ในช่วงกรีด 10 ปี

แรก ต้นยางที่ปลูกร่วมกับพืชตระกูลถ่ัวให้ผลผลิตสะสม

เฉลี่ยมากกว ่าต ้นยาง ท่ีปลูกร ่วมกับพืชคลุมตาม

ธรรมชาติ ประมาณ 20 เปอร์เซนต์ แต่ถ้าคิดเฉพาะในปีก

รีดที่ 10 ความเหนือกว่าของพืชตระ-กูลถ่ัวต่อพืชตาม

ธรรมชาติจะลดลงเหลือแค่ 5 เปอร์เซนต์ โดยมีระดับ

ผลผลิตยางทั้งหมดอยู่ที่ 360 กก./ไร่ ส่วนความแตกต่าง

72

54

36

18
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ภาพที่ 5 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่มีอยู่ในต้นยาง และพืชคลุมชนิดต่างๆ ในช่วง 5 ปีแรกหลังจากปลูกยาง และเปอร์เซนต์ไนโตรเจนในใบยาง

(ที่มา: Watson, 1963; Watson 1989b) 
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ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 4. ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน (ที่ระดับความลึก 0-15 ซม.)

คาร์บอนอินทรีย์
(%)

ชนิดของ
พืชคลุม

การทดลอง ความหนาแน่นรวม
(กรัม/มิลลิลิตร)

สภาพให้ซึมได้
(ซม./ชั่วโมง)

การเกิดเม็ดดิน
(%)

เส้นผ่าศูนย์กลาง
น�้าหนักเฉลี่ย*
(มิลลิเมตร)

การทดลองที่ 1

การทดลองที่ 2

พืชคลุมตระกูลถั่ว

หญ้า

ขี้ไก่ย่าน

พืชคลุมตามธรรมชาติ

s.e. ±

หญ้า

เฟิร์น

ดินว่างเปล่า

s.e. ±

1.34

1.35

1.21

1.53

n.a.

1.42

1.23

1.19

n.a.

1.04

1.11

1.21

1.00

0.028

1.07

1.09

1.21

0.030

90.0

65.0

52.5

105.0

n.a.

146

114

43

n.a.

93.9

91.1

88.3

90.0

1.30

88.5

84.5

90.3

0.64

3.77

2.67

2.99

3.22

0.085

2.07

1.76

1.80

0.087

ที่มา: Soong and Yap (1976); Watson (1989a)

หมายเหตุ: ในการทดลองที่ 1 กรรมวิธีต่างๆ (ชนิดของพืชคลุมดิน) กระท�าในช่วงยางก่อนเปิดกรีด และเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์หลังจากปลูกยาง 16 ปี

                ในการทดลองที่ 2 กรรมวิธีต่างๆ (ชนิดของพืชคลุมดิน) กระท�าหลังจากปลูกยางไปแล้ว 6 ปี และเก็บตัวอย่างดินในอีก 7 ปี ต่อมา

                *Mean weight diameter



ในเรื่องของการเพ่ิมข้ึนของขนาดเส้นรอบวงล�าต้นยังคง

แสดงให้เห็นในช่วงดังกล่าว แต่ความแตกต่างจะลดลง

ในปีกรีดที่ 10 (Mainstone, 1969)

 จากการน�างานทดลองข้างต้น และงานทดลอง

ของนักวิชาท่านอื่นๆ มาศึกษาทบทวน Broughton 

(1977) ได้รายงานผลจากการค�านวณโดยใช้สมการรีเก

รสชัน (Regression equation) ว่า ผลก�าไรในรูปของ

ผลผลิตท่ีได้รับจากพืชตระกูลถ่ัวจะอยู่ได้นานถึง 18.6 ปี 

ของการเก็บเก่ียวผลผลิต และถ้าหากน�าข้อมูลผลผลิต

ยางเฉพาะจากแปลงท่ีไดัรับปุ๋ยไนโตรเจนในระดับต�า่มา

ค�านวณ ผลก�าไรดังกล่าวจะยาวนานขึ้นเป็น 20.9 ปี 

 ผลของพืชคลุมตระกูลถ่ัวที่มีต่อการให้ผลผลิตยาง

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก็ได้รับการยืนยันจากงานทดลอง

อื่นๆในมาเลเซีย (Warriar, 1969) โดยเฉพาะอย่างย่ิง

จากงานทดลองหน่ึงท่ีท�าเป็นชุดและใช้เวลาศึกษา

ยาวนานเพ่ือเปรียบเทียบผลของพืชคลุมตระกูลถ่ัว

ประเภทเล้ือยพันที่มีต่อลักษณะดิน (Soil characteris-

tics) การเจริญเติบและการให้ผลผลิตของต้นยาง กับพืช

คลุมชนิดอื่นๆ ได้แก่ หญ้า (ผสมกันระหว่างหญ้าลูกเห็บ 

และหญ้าใบไผ่) ขี้ไก่ย่าน และพืชจ�าพวกไม้พุ่ม และ

เฟิร์นชนิดต่างๆท่ีเจริญเติบโตร่วมกัน (Watson et al., 

1964b; Ti et al., 1972) จากงานทดลองเหล่านี้ ในช่วง

ระยะเวลา 2 ปีแรก หลังจากปลูก เนื่องจากพืชคลุมชนิด

ต่างๆก�าลังเจริญเติบโต และมีการแก่งแย่งน�้าและธาตุ

อาหาร ท�าให้การเจริญเติบโตของต้นยางที่ปลูกร่วมกับ

พืชคลุมดังกล่าวมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ใน

แปลงทดลองจ�านวน 2 แปลง ซึ่งดินมีความอุดมสมบรูณ์ 

โดยที่แปลงหนึ่งได้มาจากการโค่นป่า อีกแปลงหน่ึงเป็น

ดินชายฝั่ง (Coastal alluvium) ผลของพืชคลุมในระยะ

ยาวมีให้เห็นเพียงเล็กน้อย แต่ในแปลงปลูกแทนอีก 2 

แปลง ซึ่งดินมีความอุดมสมบรูณ์อยู่ในเกณฑ์ต�่าถึงปาน

กลาง ความแตกต่างจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน กล่าว

คือ ต้นยางที่ เจริญเติบโตร่วมกับพืชคลุมตระกูลถ่ัว

ประเภทเลื้อยพันจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าและได้ขนาด

เปิดกรีดเร็วกว่าต้นยางท่ีปลูกร่วมกับพืชคลุมขนิดอื่นๆที่

ไม่ใช่พืชตระกูลถ่ัวถึง 18 เดือน ผลการศึกษาดังกล่าวชี้
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ช่วง 4 เดือน ช่วงที่ 6 ช่วงที่ 7ช่วงที่ 5ช่วงที่ 4ช่วงที่ 3ช่วงที่ 2ช่วงที่ 1

จ�านวนแปลงที่เปิดกรีด

   ไนโตรเจนระดับต�่า: N.C.

                                 L.C.

   ไนโตรเจนระดับสูง: N.C.

                                L.C.

พืชคลุมตามธรรมชาติ (N.C.)

พืชคลุมตระกูลถั่ว (L.C.)

ไนโตรเจนระดับต�่า

ไนโตรเจนระดับสูง

จ�านวนแปลง (Plots) ทั้งหมด

ที่มา: Mainstone (1963)

ตารางที่ 5. จ�านวนแปลงที่สามารถเปิดกรีดได้ ในแต่ละช่วง 4 เดือน 

อายุหลังจากติดตา (เดือน) 71 75 79 83 87 9167

12 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 28 มกราคม-มีนาคม 2560



ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 6. ผลของพืชคุมตระกูลถั่วและการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในช่วงยางก่อนเปิดกรีดต่อการให้ผลผลิตยางแห้ง

พืชคลุม
ธรรมชาติ

พืชคลุม
ธรรมชาติ

การบันทึกข้อมูลระยะเวลา s.e. ±

ไนโตรเจนระดับต�่า ไนโตรเจนระดับสูง

พืชคลุม
ตระกูลถั่ว

พืชคลุม
ตระกูลถั่ว

4 ปีแรกของการกรีด

(67-116 เดือน 

หลังติดตา)

 ปีที่ 10 ของการกรีด

10 ปีแรกของการกรีด

ค่าเฉลี่ยจ�านวนเดือนของการกรีด

จ�านวนต้นยางที่กรีดได้ต่อไร่ตลอดระยะเวลาที่กรีด

ผลผลิตทั้งหมดในระยะเวลา 4 ปี (กก./ไร่)

จ�านวนต้นยางที่กรีดได้ต่อไร่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 4 ปี

ผลผลิต (กก./ไร่)

ผลผลิตสะสม (กก./ไร่)

28.5

25

374

48

337

1,992

43.0

41

651

49

368

2,561

35.5

32

502

50

360

2,306

45.0

41

658

49

378

2,587

1.2

1.2

7.4

0.8

10.2

ที่มา: Mainstone (1969); Watson (1989a)

หมายเหตุ: ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ PB 86 ในดินชุด Batu Anam/Malacca



ให้เห็นว่าในแปลงที่ดินมีความอุดมสมบรูณ์ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงแปลงท่ีได้มาจากการโค่นป่า ซึ่งดินมีอินทรีย-

วัตถุและธาตุไนโตรเจนสูง พืชคลุมตระกูลถั่วจะให้ผล

ประโยชน์เหนือกว่าพืชคลุมตามธรรมชาติเพียงเล็กน้อย 

แต่ในแปลงปลูกแทนซึ่งดินมีความอุดมสมบรูณ์ต�่าถึง

ปานกลาง ต้นยางท่ีปลูกร่วมกับพืชคลุมตระกูลถ่ัวจะให้

ผลิตได้เร็วและมากกว่า ซึ่งผลประโยชน์ท่ีได้รับน้ีมี

มากกว่าต้นทุนในการปลูกและดูแลรักษาพืชคลุมตระกูล

ถ่ัว และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม (Cumula-

tive discounted return) ที่สูงกว่า (ตารางที่ 7) 

 จากการติดตามผลการทดลองในแปลงปลูกแทน

ซึ่งดินมีความอุดมสมบรูณ์ปานกลางเป็นเวลา 14½ ป ี

ของการเก็บเก่ียวผลผลิต ต้นยางท่ีมีพืชคลุมตระกูลถ่ัว

ประเภทเลื้อยพันเจริญเติบโตในช่วงยางก่อนเปิดกรีด ให้

ผลผลิตยางแห้งทั้งหมดเท่ากับ 3,147 กก./ไร่ ซึ่งมากกว่า

ผลผลิตสะสมของต้นยางที่มีหญ้า, ขี้ไก่ย่าน และพืชตาม

ธรรมชาติ เป็นพืชคลุมดินในช่วงยางก่อนเปิดกรีด ถึง 

463, 235 และ 334 กก./ไร่ ตามล�าดับ (Pushparajah 

and Wahab, 1978) และถ้าต้องการให้ต้นยางที่ปลูกร่วม

กับพืชคลุม 3 ชนิดหลัง ได้รับผลผลิตเท่ากับต้นยางท่ี

ปลูกร่วมกับพืชคลุมตระกูลถ่ัวประเภทเลื้อยพัน ต้องใส่

ปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มขึ้นอีก 128, 31.2 และ 144 กก./ไร่ ตาม

ล�าดับ 

เพิ่มปริมาณรากยาง

 จากการทดลองของ Watson et al. (1964a) ซึ่ง

ทดลองกับพืชคลุมหลายชนิด พบว่า ต้นยางจะมีการ

พัฒนารากที่อยู่บริเวณผิวดินได้ดีภายใต้สภาพที่มีพืช

คลุมตระกูลถ่ัว การท่ีเป็นเช่นนี้เน่ืองจากมีการทับถมของ

ใบถั่วที่แห้งตายจ�านวนมากบริเวณผิวดิน 

 ต่างจากสถาวะท่ีมีข้ีไก่ย่านข้ึนปกคลุม มีการถับ

ถมของใบท่ีผิวดินไม่มาก เน่ืองจากใบท่ีแห้งเหี่ยวมักติด

อยู่กับล�าต้น และในส่วนของเศษซากพืชจะประกอบด้วย

ล�าต้นเป็นส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกัน ขี้ไก่ย่านก็แตก

รากฝอยท่ีแข็งแรงออกมาบริเวณผิวดินเป็นจ�านวนมาก 

ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตของรากยางตรงบริเวณผิวดิน

ได้น้อย

 ภายใต้สถาวะท่ีมีหญ้าขึ้นปกคลุม รากยางตรง

บริเวณผิวดินจะมีการเจริญเติบโตน้อย เนื่องจากหญ้า

แตกรากออกมาเป็นจ�านวนมากที่บริเวณผิวดิน 

ตารางที่ 7 ผลของพืชคลุมชนิดต่างๆต่อระยะเวลาตั้งแต่ปลูกจนถึงเปิดกรีด, 
ผลผลิตในระยะแรก และการได้รับผลตอบแทน

B

61

68

80

68

S

56

59

63

67

B

1,455

1,179

1,018

1,263

S

1,699

1,499

1,538

1,444

B

322

227

160

256

S

448

365

366

326

แปลงทดลอง

ชนิดของพืชคลุม

พืชตระกูลถั่ว

หญ้า

ขี้ไก่ย่าน

พืชตามธรรมชาติ

ระยะเวลาตั้งแต่ปลูก
จนถึงเปิดกรีด (เดือน)

ผลผลิตสะสม
(กก./ไร่)

ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสะสม

($M/ไร่)

ที่มา: Ti et al. (1972)

หมายเหตุ: แปลงทดลอง B เป็นดินชุด Malacca (Petroplinthic Haplorthox), ปลูกยางพันธุ์ RRIM 623, ผลผลิตสะสมได้จากการกรีด 

                 7 ปี หลังจากเปิดกรีด

                 แปลงทดลอง S เป็นดินชุด Munchong ( Tropetic Haplorthox), ปลูกกล้ายางพันธุ์ GG1, ผลผลิตสะสมได้จากการกรีด

                 8½ ปี หลังจากเปิดกรีด
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 จากการสุ่มเก็บปริมาณรากของพืชคลุมและต้น

ยางที่บริเวณผิวดิน (ตารางที่ 8) จะเห็นได้ว่าพืชคลุม

ตระกูลถ่ัวมีปริมาณรากน้อยกว่าหญ้า และข้ีไก่ย่าน ใน

ทางกลับกัน รากบริเวณผิวดินภายใต้พืชคลุมตระกูลถ่ัว

จะมีมากกว่าพืชคลุมอีกสองชนิด และเป็นที่น่าสังเกตุว่า 

ในกรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัว การใส่ปุ๋ยในแปลง

พืชคลุมตระกูลถ่ัวมีผลท�าให้รากยางท่ีบริเวณผิวดินมี

ปริมาณลดลง เมื่อเทียบกับการใส่ปุ๋ยในแถวยาง

การศึกษาในประเทศไทย
 ประเทศไทยถึงแม้ว่าได้มีการปลูกยางมากว่าร้อย

ปีแล้ว แต่การศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับยางพาราอย่าง

จริงจัง ได้เกิดขึ้นเม่ือมีการจัดต้ังศูนย์วิจัยการยาง ในปี 

พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) ที่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ทั้งนี้

โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Development Pro-

grame, UNDP) ท้ังในรูปของตัวเงินและผู้เชี่ยวชาญซึ่ง

ส่วนใหญ่แล้วล้วนผ่านการศึกษาวิจัยท่ีสถาบันวิจัยยาง

มาเลเซียมาก่อน ดังน้ัน วิชาการเก่ียวกับยางพาราท่ีมีใน

ประเทศมาเลเซียจึงได้ถูกถ่ายทอดมายังประเทศไทย ยก

ตัวอย่างเช่น ในเรื่องของพืชคลุมดิน การศึกษาค้นคว้า

วิจัยก็ไม่มีความจ�าเป็นต้องท�า เพราะหลังจากปี ค.ศ. 

1965 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งศูนย์วิจัยการยาง ความรู้เก่ียวกับ

พืชคลุมดินที่ท�าในประเทศมาเลเซียก็แทบจะสมบรูณ์

แล้ว ดังนั้น การศึกษาถึงผลของการปลูกพืชคลุมต่อการ

เติบโตและโดยเฉพาะต่อการให้ผลผลิตของต้นยางใน

ประเทศไทยจึงไม่ได้มีการศึกษาโดยตรง แต่จะศึกษาใน

รูปของการน�ามาใช้เป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ (Control) 

กับการศึกษาในเรื่องพืชแซมยางและการปฏิบัติในแถว

ยาง ซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงก่อนเปิดกรีดเท่านั้น ดัง

เช่น งานวิจัยของประวิตร และคณะ (2518) ที่ท�าในพื้นที่

ภาคใต้ตอนล่าง พบว่า การปลูกพืชแซมอาจจะไม่ดี

เท่ากับการปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัว ถ้าพืชแซมท่ีปลูกไม่มี

การใส่ปุ๋ยและปลูกในระบบหมุนเวียนท่ีมีพืชตระกูลถ่ัว 

นอกจากน้ี ยังพบอีกว่า ในสภาพของสวนยางท่ีปล่อยท้ิง

ไว้ตามธรรมชาติ และมีการไถพรวน จะท�าต้นยางเจริญ

เติบโตไม่ดี เมื่อเทียบกับการปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัว 

(ตารางที่ 9) 

  ต่อมาเมื่อมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกยางไปยังเขตแห้ง

แล้ง เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีภูมิอากาศแตก

ต่างไปจากประเทศมาเลเซียและทางภาคใต้ของไทย 

งานศึกษาค้นคว้าวิจัยท่ีท�ากับพืชคลุมดินก็ยังคงใช้

วิชาการของประเทศมาเลเซีย เช่น ในเรื่องของพันธุ์ถ่ัว 

ส่วนการศึกษาวิจัยที่ท�าก็ยังคงคล้ายๆกับงานวิจัยที่เคย

ท�ากับทางภาคใต้มาก่อน ผลงานวิจัยท่ีดูเหมือนว่าการ

ปลูกพืชคลุมตระกูลถั่ว (คาโลโปโกเนียม ผสมกับเซ็นโตร

ซีมา ในอัตราส่วน 1:1) จะมีผลในทางลบต่อการเจริญ

เติบโตของต้นยางที่ปลูกในพ้ืนที่แห้งแล้ง (ไววิทย์ และ

คณะ, 2533) เนื่องจากพืชคลุมท่ีเจริญเติบโตส่วนใหญ่

คือ เซ็นโตรซีมา ซึ่งเป็นถ่ัวที่ทนแล้งและมีรากที่แข็งแรง 

จึงสามารถแย่งน�้าและอาหารจากต้นยางที่ยังมีขนาดเลก็

ได้ ผลจากการทดลองนีอ้าจชีใ้ห้เหน็ได้ว่า ถ่ัวเซน็โตรซีมา

ไม่เหมาะท่ีจะปลูกเป็นพืชคลุมในเขตพ้ืนท่ีแห้งแล้ง หรือ

อาจกล่าวได้ว่า พันธุ์ของพืชคลุมตระกูลถ่ัวมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของต้นยาง ซึ่งสมควรที่จะศึกษาค้นคว้าต่อ

ไป และจากการทดลองเดียวกันยังได้พบว่า ในพื้นที่แห้ง

แล้ง การปลูกกล้วยในระหว่างแถวยาง ให้ผลในทางบวก

ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางในช่วงระยะเวลาก่อนเปิด

กรีด 

 ในเขตพ้ืนท่ีแห้งแล้งและดินขาดความอุดมสม

บรูณ์ การปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวในสวนยางยังเป็นส่ิง

จ�าเป็นและมีประโยชน์ จากการให้ข้อมูลของวิชิต (ติดต่อ

ส่วนตัว) ที่กล่าวถึงผลในทางบวกของการปลูกพืชคลุมใน

สวนยางเอกชน ที่ จ. บุรีรัมย์ ว่า แปลงยาง (ปลูกด้วยยาง

พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251) ท่ีปลูกพืชคลุมเพอราเรีย 

โดยท่ีไม่มีการไถพรวนตลอดระยะเวลา 3 ปี ต้นยางเมื่อ

มีอายุ 4 ปี มีการเจริญเติบโตทางล�าต้นและทรงพุ่มดีกว่า

ต้นยางในอีกแปลงหนึ่ง ซึ่งเป็นพันธุ์เดียวกัน และปลูก

พร้อมกัน แต่มีการปฏิบัติในระหว่างแถวยางแตกต่างกัน 

คือ มีการไถพรวนและปลูกมันส�าปะหลังเป็นพืชแซมต่อ

เนื่องกันทุกปี (ภาพที่ 6) 

สรุปและวิจารณ์
 จากประโยชน์ของพืชคลุมตระกูลถ่ัวที่ได้กล่าวมา

ทั้งหมด ถึงแม้ว่าผลการวิจัยจะผ่านมานานแล้วก็ตาม 

แต่ข้อมูลท่ีได้มานับว่ามีประโยชน์ และยังคงสามารถน�า
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ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 8. ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อการพัฒนารากหาอาหาร (Feeder root) ของต้นยางที่บริเวณผิวดิน

พืชตระกูลถั่วประเภทเลื้อยพันชนิดของราก หญ้า

r r rc c cS.E. (±) S.E. (±) S.E. (±)

ขี้ไก่ย่าน

รากพืชคลุม

(มิลลิกรัม/1000 ซม.3 ของดิน)

รากยาง

(มิลลิกรัม/1000 ซม.3 ของดิน)

93.9

623.1

98.3

401.8

24.23

(83.8)

59.17

(178.9)

285.5

263.7

215.0

251.1

21.63

(97.3)

59.17

(178.9)

291.0

280.9

319.4

329.6

31.52

(109.1)

59.17

(178.9)

ที่มา: Watson et al. (1964a); Chin (1977)

หมายเหตุ: r = หว่านปุ่ยในแถวยาง; c = หว่านปุ๋ยในแปลงพืชคลุม

(LSD.
05
 ) (LSD.

05
 ) (LSD.

05
 )



ต้องการดินท่ีมีความอุดมสมบรูณ์มากกว่าสวนยาง แต่

ส�าหรับในประไทยยังปลูกกันน้อยมาก ทั้งๆท่ี ณ เวลาน้ี 

อาจกล่าวได้ว่าถ่ัวชนิดน้ีเป็นพืชคลุมท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจาก

เจริญเติบโตได้เร็วมาก ให้อินทรีย-วัตถุในปริมาณที่สูง 

อีกทั้งยังทนทานต่อความแห้งแล้ง และร่มเงาได้ดีอีกด้วย 

ซึ่งรายละเอียดของพืชคลุมชนิดน้ีจะกล่าวถึงในบทความ

ต่อไป และดังท่ีได้เกริ่นไว้ในค�าน�าว่า ถ้าในยุคปี ค.ศ. 

1950 - 1970 มีการใช้พืชคลุมชนิดนี้เป็นพืชทดลอง เพื่อดู

ผลของการปลูกพืชคลุมที่มีต่อการปรับปรุงดิน การเจริญ

เติบโตและการให้ผลผลิตต่อต้นยางแล้ว ผลประโยชน์ที่

ได้รับจากการปลูกพืชคลุมคงมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่า

นี้อย่างแน่นอน และในอนาคตหวังว่าจะมีพัฒนาการใน

เรื่องพันธุ์พืชคลุมท่ีมีประสิทธิภาพดีย่ิงๆขึ้นไป เพ่ือช่วย

ให้การท�าสวนยางมีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

ตารางที่ 9 ผลของการปลูกพืชแซมยาง การปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติ และการไถ
เปรียบเทียบกับการปลูกพืชคลุมตระกูลถั่ว
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พืชคลุมตระกูลถั่วa

พืชแซมระบบที่ 1b

พืชแซมระบบที่ 2c 

พืชแซมระบบที่ 3d 

พืชแซมระบบที่ 4e

เฉลี่ยการปลูกพืชแซม 4 วิธีการ

ปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติ

ปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติและไถ

วิธีการ

RRIM 600 GT 1 RRIM 600 GT 1

% การเพิ่มขึ้นของ
เส้นรอบวงล�าต้น

ค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงล�าต้น (ซม.)
เมื่อต้นยางมีอายุประมาณ 3 ปี

ที่มา: ประวิตร และคณะ (2518)
a ส่วนผสมของถั่วคาโลโปโกเนียม, เพอราเรีย และเซ็นโตรซีมา
b ปีที่ 1 ปลูกถั่วเขียว  ครั้งเดียว, ปีที่ 2 ปลูกถั่วเขียวตามด้วยถั่วเขียว,  ปีที่ 3 ปลูกถั่วลิสงตามด้วยข้าวไร่  มีการปลูกมะละกอแถว                    

  เดียวตรงกลางระหว่างแถวยางตลอดทั้ง 3 ปี
c ปีที่ 1 ปลูกถั่วลิสงครั้งเดียว, ปีที่ 2 ปลูกถั่วลิสงตามด้วยข้าวไร่, ปีที่ 3 ปลูกเหมือนปีที่ 2 
d ปีที่ 1 ปลูกถั่วลิสงตามด้วยแตงโม, ปีที่ 2 ปลูกทานตะวันตามด้วยข้าวไร่, ปีที่ 3 ปลูกเหมือนปีที่ 2
e ปีที่ 1 ปลูกมันเทศ 2 ครั้ง, ปีที่ 2 ปลูกข้าวโพดหวานตามด้วยข้าวไร่, ปี่ที่ 3 ปลูกเหมือนปีที่ 2

ม า ป ร ะ ยุ ก ต ์ ใ ช ้ ใ ห ้ เ ห ม า ะ ส ม ใ น แ ต ่ ล ะ พ้ื น ที่ ข อ ง

ประเทศไทยซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของภูมิอากาศ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง การเลือกใช้ชนิดของพืชตระกูลถ่ัวที่

จะน�ามาใช้เป็นพืชคลุมดินในสวนยาง ซึ่งปัจจุบันมีพันธุ์

ถ่ัวให้เลือกใช้เพ่ิมข้ึนมาจากเดิมอีกสองชนิดคือ คาโลโป-

โกเนียม ซรีเูลยีม (Calopogonium caeruleum) และมคูนูา 

แบร็คเทียตา (Mucuna bracteata) ส�าหรับถ่ัวซีรูเลียม 

เป็นพันธุ์ที่ทนต่อร่มเงาได้ดีกว่าพืชคลุมตระกูลถั่ว 4 ชนิด

เดิม อีกทั้งให้ปริมาณธาตุไนโตรเจนมากว่าพืชคลุม

ตระกูลถั่วชนิดเดิม ประมาณ 2 หรือ 3 เท่า (Tan et al., 

1976) นับได้ว่าเป็นการพัฒนาในเรื่องพันธุ์ของพืชคลุม

ดิน ซึ่งย่อมส่งผลถึงปริมาณของผลประโยน์ท่ีจะได้รับ

จากการปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวในสวนยาง ส่วนถ่ัวอีก

ชนิดคือ มูคูนา แบร็คเทียตา ปัจจุบันได้มีการปลูกกัน

อย่างแพร่หลายในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ

อินเดีย โดยเฉพาะอย่างย่ิงใมสวนปาล์มน�้ามัน ซึ่ง
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ภาพที่ 6 สภาพสวนยางที่ปลูกพืชคลุมเพอราเรียในช่วง 3 ปีแรกหลังจากปลูกยาง และไม่มีการไถพรวน (ภาพบน) เปรียบเทียบกับสภาพสวนยางที่มีการ

ไถพรวนและปลูกมันส�าปะหลังติดต่อกันทุกปี (ภาพล่าง) 
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ตารางที่ 10 ผลของพืชคลุมซีรูเลียม (Calopogonium caeruleum) ต่อธาตุไนโตรเจน

1 - 5

3 - 8

46

111

3.41

3.75

เพอราเรีย + เซ็นโตรซีมา

เพอราเรีย + ซีรูเลียม

พืชคลุม
ปริมาณไนโตเจนที่กลับคืนลงสู่ดิน

ระยะเวลา (ปี) (กก./ไร่)

ปริมาณไนโตรเจน (%)
ในใบยางเมื่อต้นยาง

มีอายุ 11 ปี

ที่มา: Tan et al. (1976)

ค�าขอบคุณ
 ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณวิชิต ลี้ประเสริฐ ที่ได้กรุณา

พาเยี่ยมชมสวนยางทั้งของคุณวิชิตเอง และสวนยางของ

เกษตรกรใน  จ .  บุ รี รั มย ์  ตลอดจนได ้ถ ่ ายทอด

ประสบการณ์ในด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการท�าสวนยาง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของการปลูกพืชคลุมในสวน

ยาง 
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 การปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวพร้อมกับการปลูกยาง

หรือปาล์มน�้ามันเป็นสิ่งท่ีปฏิบัติกันท่ัวไปในประเทศ

มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เป ็นต ้น แต่ส�าหรับ

ประเทศไทยยังปฏิบัติกันน้อยมาก บทบาทหลักของการ

ปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวคือ ช่วยปกป้องดินจากการกร่อน

ของดิน (Soil erosion) ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน 

(Soil structure) โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน ซึ่งจะ

ท�าให้การถ่ายเทอากาศ การแทรกซึมของน�้า และการ

เก็บกักน�้าในดินดีขึ้น 

 พืชคลุมตระกูลถ่ัวยังช ่วยลดการสูญเสียธาตุ

อาหารที่เกิดจากชะละลาย (Leaching) และลดการ

ขยายตัวของวัชพืชท่ีร้ายแรง เช่น หญ้าคา หญ้าดอก

ขจรจบ เป็นต้น นอกจากน้ี การท่ีเลือกปลูกพืชคลุม

ตระกูลถั่ว เนื่องจากสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้

พืชหลักน�าไปใช้ประโยชน์ได้

 การปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวในประเทศผู้ปลูกยาง 

หรือปาล์มน�้ามัน โดยท่ัวไปแล้ว จะใช้ถ่ัวเพอราเรีย 

ซีรูเลียม และเซ็นโตรซีมา ซึ่งที่ผ่านพบว่ายังมีปัญหาอยู่

หลายประการ เช่น ไม่สามารถยับย้ังวัชพืชท่ีร้ายแรงได้

อย่างสมบรูณ์โดยท่ีไม่ใช้แรงคนหรือสารเคมีก�าจัดวัชพืช

เข้าช่วย โดยเฉพาะในช่วงปีแรกหลังจากปลูก และเมื่อ

ต้นยาง หรือต้นปาล์มมีร่มเงามากขึ้น พืชคลุมดังกล่าวจะ

ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ต่อไป (ยกเว้นพืชคลุมซีรูเลียม) 

 ที่ผ่านมา มีความคิดว่า การปลูกพืชคลุมต้องมี

เฉพาะถั่วล้วนๆ (Pure leguminous covers) แต่ปัจจุบัน

93/75 นิพัทธ์สงเคราะห์ 5  ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

e-mail: patthavuth@hotmail.com

มูคูนา แบร็คเทียตา (Mucuna bracteata):
ซูเปอร์พืชคลุมตระกูลถั่ว

น่าจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการขาดแคลน

แรงงาน และมีปัญหาในเรื่องของวัชพืช ดังนั้น การใช้พืช

คลุมตระกูลถ่ัวชนิดใหม่ท่ีคุณสมบัติของการเป็นพืชคลุม

ดินท่ีดีกว่าพืชคลุมชนิดเดิม จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาใน

หลายๆเรื่องดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  ส�าหรับคุณสมบัติของ

พืชคลุมที่เป็นที่ต้องการในเวลานี้และอนาคต คือ

 • มีการเจริญเติบโตที่แข็งแรง

 • ใช้อัตราเมล็ดที่ต�่า และปลูกง่าย

 • สัตว์จ�าพวกวัวควาย ไม่ชอบกิน

 • ทนต่อความแห้งแล้งได้ยาวนาน

 • ทนต่อร่มเงา

 • ให้ผลผลิตชีวมวลที่สูงและผุพังได้เร็ว

 • ทนทานต่อโรคและแมลง

 • ในการปลูก ใช้แรงงานต�่า และสามารถ

              ใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืชได้สะดวก

 • มีประสิทธิภาพในการควบคุมการกร่อน 

              ของดิน

 จากคุณสมบัติข้างต้น พบว่ามีในถ่ัวมูคูนา แบร็ค-

เทียตา ซึ่งมีถ่ินก�าเนิดทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย 

และได้มีการน�าเข้ามาปลูกในสวนปาล์มน�้ามันเป็นครั้ง

แรกท่ีประเทศมาเลเซีย เมื่อปี ค.ศ. 1991 (Mathew, 

1998) จากนั้นได้ขยายสู่ประเทศผู้ปลูกยางและปาล์ม

น�้ามัน เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย

 
            

ภัทธาวุธ จิวตระกูล*

* อดีตนักวิชาการศูนย์วิจัยการยาง และศูนย์วิจัยยางสงขลา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา (ระหว่างปี 2517-2533)
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            ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 มูคูนา แบร็คเทียตา เป็นพืชตระกูลถ่ัวประเภท

เล้ือยพัน (Creeping and climbing) ท่ีมีอายุหลายปี 

หลังจากงอกได้ประมาณ 7-8 สัปดาห์ ล�าต้นจะเริ่ม

ทอดยอดลงสู่พ้ืนดิน และจะแตกก่ิงก้านสาขาตามข้อ

เพ่ือคลุมพ้ืนท่ีหรือขึ้นพันหลักหรือพืชท่ีอยู ่ใก ้ลเคียง 

ล�าต้นหรือเถาเลื้อย (Runner หรือ Creeper) เมื่อยังอ่อน 

มีสีเขียว ไม่มีขนขึ้นปกคลุมทั้งส่วนล�าต้นและยอดอ่อน 

(ภาพที่ 1) เมื่อมีขนาดโตข้ึน ล�าต้นจะเปลี่ยนเป็นสีน�า้

ตาล ข้อของล�าต้นท่ีสัมผัสกับดินจะมีรากแตกออกมา

บ้าง แต่ไม่มากเหมือนเช่นพืชคลุมตระกูลถ่ัวที่ปลูกกัน

ทั่วไป ถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา ที่เจริญเติบโตเต็มที่ ล�าต้น

หรือเถาสามารถเลื้อยไปได้ไกลถึง 3-4 เมตร ภายในระยะ

เวลาเพียง 4 สัปดาห์ (ภาพที่ 2)

 รากของถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา มีรายงานว่า 

สามารถหยั่งลึกลงไปในดินได้ 2-3 เมตร ปมที่รากมีขนาด

ใหญ่ รูปร่างไม่สม�่าเสมอ ข้างในปมที่พบ มี 3 สี คือ ชมพู  

ด�า และเขียว (Mathew, 1998) 

 ใบ จัดเป็นใบประกอบ (compound leaf) ที่มีใบ

ย่อย (Leaflet)  3 ใบ (Trifoliate leaf) มีสีเขียวเข้ม และ

ตรงบริเวณเส้นใบ อาจมีลายด่าง แผ่นใบมีรูปร่างแบบรูป

ไข่ (Ovate) คือมีส่วนท่ีกว้างท่ีสุดอยู่ต�่ากว่าจุดก่ึงกลาง

ใบ ขอบใบโค้ง เรียบ ผิวใบเกลี้ยง (Glabrous) เนื้อใบไม่

หนาหรือบางมาก (Chartaceous) ใบเมื่อโตเต็มท่ีจะมี

ขนาด 14x10 ซม. (ภาพที่ 3 และ 4)

   ดอกของถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา เกิดเป็นกลุ่ม

เรียกว่า ช่อดอก (Inflorescence) หรือเป็นกลุ่มของดอกที่

อยู่บนก้านดอกเดียวกัน ยาวประมาณ 10-30 ซม. ดอก

แต่ละดอกที่อยู่บนก้านดอกเดียวกัน เรียกว่า ดอกย่อย 

(Floret) มีก้านที่เรียกว่า Pedicel ส่วนก้านใหญ่หรือก้าน

ของช่อดอกเรียกว่า Peduncle ซึ่งมีดอกย่อยแยกออกมา

เรียกว่า Rachis ช่อดอกของมูคูนนา แบร็คเทียตา จัดอยู่

ในชนิด Raceme ซึ่งเป็นช่อดอกที่มีดอกย่อยเกิดบน 

Rachis ดอกท่ีแก่ท่ีสุดอยู่ท่ีโคนช่อ ไล่ข้ึนไปเป็นล�าดับ

ทางปลายช่อ หรือดอกท่ีอยู่ระดับล่างบานก่อนดอกท่ีอยู่

สูงข้ึนไป ดอกมีสีม่วงเกือบด�า ขณะออกดอกจะส่งกลิ่น

เหม็น (ภาพที่ 5-8)

 ฝักมีลักษณะกลม ยาว มีขนขึ้นปกคลุม เมื่อสัมผัส

จะเกิดอาการคัน ฝักสุกมีสีน�้าตาลคล�้า (ภาพที่ 9)   

 เมล็ดมีสีด�าเป็นมัน รูปร่างคล้ายถั่วด�าแต่มีขนาด

เล็กกว่าเล็กน้อย (ภาพท่ี 10) มีเปลือกท่ีแข็งและหนา 

ท�าให้น�้าไม่สามารถซึมผ่านเข้าไปข้างในเมล็ดได้ เมล็ด

หนักหนึ่งกิโลกรัมมีเมล็ดจ�านวน 5,000-6,000 เมล็ด ขึ้น

อยู่กับความสมบรูณ์ของเมล็ด

 ลักษณะทางการเกษตร
สภาพอากาศและความต้องการน�้า

 ถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา เป็นพืชป่า มีถ่ินก�าเนิดใน

รัฐทิพูรา (Tripura) ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แถบเทือกเขาหิมาลัย ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ระหว่างเส้น

รุ้งที่ 21.5-29.5 องศาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 85.5-

97.5 องศาตะวันออก อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10 - 35 องศา

เซลเซียส ปริมาณฝนตกเฉลี่ยต่อปีอยู่ระหว่าง 1,811 และ 

2,855 มิลลิเมตร ความยาวของช่วงกลางวันสูงสุด 13.6 

ชั่วโมง (Goh et al., 2007)

 ในสภาพภูมิอากาศท่ีเป็นแบบร้อนชื้นและสภาพ

พ้ืนท่ีเป็นที่ราบลุ่ม ปริมาณน�้าฝนหรือความชื้นที่มีอยู่ใน

ดินจะมีผลต่อการเจิญเติบโตของถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา 

จากการศึกษาของ Lee et al. (2005) ในสวนปาล์ม

น�้ามันปลูกใหม่ ได้แสดงให้เห็นว่า ปริมาณน�้าฝนในช่วง 

2 เดือนแรกหลังจากปลูก และการกระจายของฝนหลัง

จากน้ัน มีผลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของถ่ัวมูคูนา 

แบร็คเทียตา ภายใต้สภาพอากาศท่ีแห้งแล้งขณะปลูก 

และมีช่วงแล้งติดต่อกันยาวนาน ถ่ัวจะชะงักการเจริญ

เติบโต และต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 18 เดือน จึงจะ

สามารถคลุมดินได้หมด (ตารางที่ 1) แต่ถ้าหากต้องการ

คลุมดินให้เร็วขึ้นจ�าเป็นต้องใช้จ�านวนต้นต่อพ้ืนที่สูงขึ้น   

เช่น 48 ต้นต่อไร่ แต่ก็ยังคลุมพื้นที่ได้เพียง 75 เปอร์เซนต์

เท่าน้ัน ในพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกชุก ความส�าคัญในเรื่องของ

จ�านวนต้นปลูกต่อพ้ืนท่ีจะมีความส�าคัญลดลง โดยที่

จ�านวนต้นต่อพ้ืนท่ีเท่ากับท่ีปลูกในเขตแห้งแล้ง ถ่ัวยัง

สามารถคลุมพ้ืนท่ีได้มากกว่า 90% ภายในระยะเวลา 

7.5 ถึง 9 เดือน หลังจากปลูก 

 Ng et al. (อ้างตาม Goh et al., 2007) รายงานว่า 

ถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา มีความทนทานต่อความแห้งแล้ง

ได้ดีกว่าถ่ัวเพอราเรีย เนื่องจากในช่วงเดือนที่มีปริมาณ
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ภาพที่ 1 เถาเลื้อยพันในขณะที่ยังอ่อน มีสีเขียว ไม่มีขนขึ้นปกคลุม

ภาพที่ 3 ลักษณะของใบประกอบที่มีใบย่อย 3 ใบ แผ่นใบมีรูปร่างแบบ่ไข่

มีส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ต�่ากว่าจุดกึ่งกลางใบ

ภาพที่ 4 ในสภาพท่ีอยู่ใต้ร่มเงา ใบมีสีเข้มขึ้น รูปร่างใบเปลี่ยนแปลงไป

บ้าง มีรอยด่างตรงบริเวณเส้นใบ

ภาพที่ 2 ถั่วที่เจริญเติบโตเต็มที่ ล�าต้นหรือเถาสามารถเลื้อยไปได้ไกล

น�้าฝนน้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (ช่วงระหว่างเดือนที่ 15-18 

หลังจากปลูก) ถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา ยังคงด�ารงชีพอยู่

ได้ ในขณะท่ีถ่ัวเพอราเรียไม่สามารถด�ารงชีพต่อไปได้ 

Mathew (1998) ได้รายงานไว้เช่นกันว่า ถั่วมูคูนา แบร็ค

เทียตา สามารถด�ารงชีพอยู่ได้โดยไม่แห้งตายในช่วงแล้ง

นานถึง 4 เดือน ถ่ัวมีการปรับตัวโดยทิ้งใบท่ีมีอายุมาก 

และจะแตกใบออกมาใหม่ใน 30 วันต่อมา ความ

สามารถในการทนแล้งของ ถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา อาจ

เนื่องจากถ่ัวชนิดน้ีช่วยเก็บกักรักษาความชื้นในดินได้ดี

ตามท่ี Kothandaraman et al. (อ้างตาม Goh et al., 

2007) ได้รายงานถึงผลการศึกษาความชื้นในดินที่ระดับ

ความลึกต่างๆในช่วงหน้าแล้ง 3 เดือน ภายใด้การคลุม

ดินของถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา เปรียบเทียบกับถ่ัว

เพอราเรีย และหญ้า (ตารางที่ 2) คณะผู้วิจัยได้ให้เหตุผล

ของความทนแล้งของถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา ว่า เป็น

เพราะมีการคลุมดินที่หนา และเป็นถ่ัวท่ีระบบรากท่ี

สามารถหย่ังลึกลงไปในดินได้มาก ประกอบกับความ

แตกต่างในเรื่องของการระเหยคายน�้า (Evapotranspi-

ration) ระหว่างพืชตระกูลถั่วและหญ้า

แสงและร่มเงา

 ถึงแม้ว่าจะไม่มีงานทดลองท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณ

ความต้องการแสงของถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา โดยตรง 

แต่ก็มีรายงานว่าถ่ัวชนิดนี้ยังสามารถเจริญเติบโตได้หนา

ในสวนปาล์มน�้ามันที่มีอายุ 9 ปี ในอินโดนีเซีย (Chiu 

and Bisad, 2006) และในสวนยางท่ีมีอายุ 4 ปี ใน

อินเดีย (Kothandaraman et al.,อ้างตาม Goh et al., 

2007)

 จากการทดลองของ Chiu and Bisad (2006) ซึ่ง

ได้เก็บตัวอย่าง ถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา ภายใต้ร่มเงาของ
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ภาพที่ 5 ช่อดอกอ่อนที่เกิดขึ้นบนเถาที่เลื้อยบนดิน

ภาพท่ี 9 ลักษณะของฝักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

(เอื้อเฟื้อภาพโดยภรภัทร สุชาติกูล)

ภาพที่ 10 รูปร่าง และสีของเมล็ดถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา ที่น�าเข้าจากต่าง

ประเทศ

ภาพที่ 7 ช่อดอกอ่อนที่เกิดขึ้นบนเถาที่เลื้อยขึ้นค้าง

ภาพที่ 6 ดอกที่เกิดจากเถาที่เลื้อยบนดิน เมื่อบานแล้วมีข่อดอกสั้น

ภาพที่ 8 ช่อดอกที่เกิดจากเถาที่เลื้อยขึ้นค้าง เมื่อบานแล้วมีช่อดอกยาว
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ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 1 อิทธิพลของปริมาณน�้าฝนและการกระจายของฝนต่อการเจริญเติบโตของถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา

เฉลี่ยปริมาณน�้าฝน
(มม./เดือน)

ในช่วง 2 เดือนแรก
หลังจากปลูก

จ�านวนเดือน
ที่มีความแห้งแล้ง

ติดต่อกัน

ปริมาณน�้าฝน
(มม./ปี)

จ�านวนต้นปลูก
ต่อไร่ ส่วนที่อยู่

เหนือดิน
เศษซากใบ รวม

ระยะเวลา (เดือน)
ตั้งแต่ปลูกจนสามารถ

คลุมดินได้มากกว่า 90%

ผลผลิตน�้าหนักแห้ง (ตัน/ไร่)

1740

2075

1

4

171

102

48

24

48

24

7.5

9

>18

>18

0.97

0.94

0.73

0.77

0.64

0.37

1.14

0.92

1.61

1.31

1.87

1.69

ที่มา: Lee et al. (2005)

หมายเหตุ: เดือนที่มีความแห้งแล้ง หมายถึงเดือนที่มีปริมาณน�้าฝนน้อยกว่า 100 มม.              

                 เก็บตัวอย่างเพื่อวัดผลผลิตน�้าหนักแห้ง ในเดือนที่ 12 และ 18 หลังจากปลูก ส�าหรับในสภาพที่ชุ่มชื้น และแห้งแล้ง ตามล�าดับ



ต้นปาล์ม (ประมาณ 70%) จ�านวน 8 จุดๆละ 1 ตร.ม. 

เปรียบเทียบกับสภาพที่ไม่มีร่มเงา จ�านวน 4 จุดๆละ 1 

ตร.ม. โดยท่ีถ่ัวที่ปลูกภายใต้ร่มเงามีอายุ 6 ปี ส่วนถ่ัวท่ี

ปลูกในสภาพท่ีไม่มีร ่มเงามีอายุ 4 ปี ผลปรากฏว่า 

ผลผลิตน�้าหนักแห้งของถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา ที่เจริญ

เติบโตภายใต้สภาพที่มีร่มเงาจะมีปริมาณน้อยกว่าท่ี

เจริญเติบโตในสภาพท่ีไม ่มี ร ่ม เงาประมาณ 40 

เปอร์เซนต์ (ตารางท่ี 3) ท้ังๆท่ีถ่ัวท่ีเจริญเติบโตภายใต้

สภาพที่มีร่มเงามีอายุมากกว่า 2 ปี

 

สภาพพื้นที่

 จากงานทดลองของ Lee et al. (2005) มีข้อมูลที่

แสดงให้เห็นว่าถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา เจริญเติบโตใน

พ้ืนท่ีลาดชันได้ดีกว่าพ้ืนท่ีราบ กล่าวคือ ในกรณีท่ีใช้

จ�านวนต้นปลูกต่อพ้ืนที่น้อยมาก (16 ต้น/ไร่) ถ่ัวยัง

สามารถคลุมพื้นที่ลาดชันได้ 40 เปอร์เซนต์ ภายในระยะ

เวลา 6  เดือน หลังจากปลูก ในขณะที่ในพ้ืนที่ราบ ถ่ัว

สามารถคลุมพ้ืนท่ีได้เพียง 25 เปอร์เซนต์ และเมื่อใช้

จ�านวนต้นต่อพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ผลท่ีได้ก็ยังออกมาใน

ท�านองเดียวกัน เพียงแต่ความแตกต่างของการคลุมดิน

ลดลงเหลือ 18 เปอร์เซนต์  ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าถั่ว

มูคูนา แบร็คเทียตา ชอบที่จะเจริญเติบโตจากที่สูงลงสู่ที่

ต�่าดังเช่นในพ้ืนท่ีลาดชันได้ดีกว่าในท่ีราบ ดังน้ัน ใน

สภาพของพ้ืนที่ลาดชันที่มีการท�าคันดินขั้นบันได 

(Bench terrace) ถ้าต้องการให้ถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา 

เจริญเติบโตคลุมพ้ืนที่ได้เร็ว เช่น ภายในระยะเวลา 6 

เดือนหลังจากปลูก การใช้จ�านวนต้นปลูกระหว่าง 40 ถึง 

48 ต้นต่อไร่ ก็นับว่าเพียงพอ ถึงแม้ว่าดินจะมีความอุดม

ตารางที่ 2 ปริมาณความชื้นในดิน (%) ภายใต้การปลูกพืชคลุมดินชนิดต่างๆ

15.78

15.95

16.50

14.98

15.83

16.32

11.42

12.58

13.33

0 - 15

15 - 30

30 - 60

ระดับความลึก
ของดิน
(ซม.) มูคูนา แบร็คเทียตา เพอราเรีย หญ้า

ชนิดของพืชคลุม

ที่มา: Kothandaraman et al. (อ้างตาม Goh et al., 2007)

ตารางที่ 3 ผลของร่มเงาของต้นปาล์มน�้ามันต่อผลผลิตชีวมวลของถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา
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8

243
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56

323

285

12

885

517

40

ไม่มีร่มเงา

มีร่มเงา 60-70%

% ความแตกต่าง

สภาพแสง จ�านวนตัวอย่าง
ใบ ล�าต้น เศษซากพืช รวม

ผลผลิตน�้าหนักแห้ง (กรัม/ตร.ม.)

ที่มา: Chiu and Bisad (2006)
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ภาพที่ 11 สภาพพืชคลุมมูคูนา แบร็คเทียตา ที่เจริญเติบโตในสวนยางซึ่งยังมีร่มเงาน้อย ณ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี (เดิม)

ภาพที่ 12 สภาพพืชคลุมมูคูนา แบร็คเทียตา ที่เจริญเติบโตในสวนยางซึ่งมีร่มเงามาก (ยางก่อนเปิดกรีด) ณ จ. บุรีรัมย์ (สวนยางคุณวิชิต ลี้ประเสริฐ)
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ภาพที่ 14 พืชคลุมมูคูนา แบร็คเทียตา เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ลาดชัน ดังนั้น จึงสามารถลดความเสียหายจากการกร่อนของดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 13 สภาพพืชคลุมมูคูนา แบร็คเทียตา ที่เจริญเติบโตในสวนยางที่กรีดแล้ว ณ จ. บุรีรัมย์ (สวนยางคุณวิชิต ลี้ประเสริฐ)
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สมบรูณ์ต�่าก็ตาม

ผลผลิตชีวมวลและธาตุอาหาร

 จากการรวบรวมผลผลิตชีวมวลของถั่ว

มูคูนา แบร็คเทียตา ท่ีได้จากงานทดลองต่างๆ (Goh et 

al., 2007) พบว่า ถ่ัวชนิดน้ีสามารถให้ผลผลิตน�้าหนัก

แห้งระหว่าง 2.7 ถึง 4.5 ตันต่อไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กันชนิดของ

ดิน สภาพอากาศ การดูแลรักษา ตลอดจนถึงวิธีการเก็บ

ข้อมูล ส่วน Shaharudin et al. (อ้างตาม Shaharudin 

and Jamaluddin, 2007) ได้เปรียบเทียบการให้ผลผลิต

ชีวมวลของถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา กับพืชคลุมตระกูลถ่ัว

ที่ปลูกกันทั่วไปในมาเลเซีย  ปรากฏว่า ถ่ัวมูคูนา แบร็ค

เทียตา ให้ผลผลิตน�้าหนักแห้งเท่ากับ 2.8 ตันต่อไร่ ส่วน

พืชคลุมตระกูลถ่ัวที่ปลูกกันทั่วไปให้ผลผลิตน�้าหนักแห้ง

เพียง 0.9 ตันต่อไร่ ส�าหรับธาตุอาหารต่างๆที่มีอยู่ในส่วน

ของเศษซากใบ (Leaf litter) และส่วนที่ยังเป็นสีเขียวของ 

ถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา จะมีปริมาณมากกว่าพืชคลุม

ตระกูลถ่ัวที่ปลูกกันทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างเพ

อราเรียและซีรูเลียม ถึง 3 เท่า (ตารางที่ 4)

 

การปรับปรุงดิน

 จากการทดลองปลูก ถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา ในดิน

ร่วนปนทรายหยาบ (Coarse sandy loam soil) เป็น

ระยะเวลา 3 ปี Chiu et al. (2001) พบว่า สมบัติทางเคมี

ของดินจะดีขึ้น กล่าวคือ อินทรียคาร์บอน โพแทสเซียม

แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable potassium) และ ความ

จุแลก-เปลี่ยนแคตไอออน (Cation exchange capaci-

ty, CEC) ที่ระดับความลึก 20-30 ซม. มีค่าสูงขึ้นเมื่อ

เทียบกับแปลงที่มีวัชพืชขึ้น (ตารางท่ี 5) ท้ังนี้เนื่องจาก

ดินได้รับเศษซากใบของพืชคลุมเป็นจ�านวนมากตลอด

ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเศษซากใบของ ถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา 

จะเน่าเปื่อยผุพังในเวลาอันรวดเร็วกว่าถ่ัวเพอราเรีย โดย

ภายใน 10 สัปดาห์ จะเหลือเศษซากพืชเพียง 24 

เปอร์เซนต์ (Chiu, 2004) ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ถั่วมูคูนา 

แบร็คเทียตา มีค่าสัดส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจน 

(C/N ratio) ต�่ากว่าพืชคลุมตระกูลถ่ัวท่ีปลูกกันท่ัวไป 

(13.8 กับ 17.9)

 ข้อมูลที่น่าสนใจท่ีได้จากการทดลองในครั้งนี้คือ 

ปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยู่ในดินชั้นบน (0-30 ซม.) ภาย

ใต้การปลูกพืชคลุมชนิดนี้จะค่อนข้างสม�่าเสมอ และแตก

ต่างอย่างชัดเจนกับแปลงที่มีวัชพืชขึ้น โดยที่ปริมาณธาตุ

อาหารมีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นว่า ถ่ัวมูคูนา แบร็ค

เทียตา มีความสามารถในการดึงธาตุอาหารจากดินท่ีอยู่

ลึกลงไปหรือส่วนอื่นๆของดินท่ีต้นยางไม่สามารถน�ามา

ตารางที่ 4 ปริมาณธาตุอาหารของถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา เปรียบเทียบกับ
พืชคลุมตระกูลถั่วที่ปลูกกันทั่วไป

4.5

0.2

0.6

0.6

2.7

24.3

0.8

5.4

2.1

7.0

21.6

1.1

14.2

1.4

4.5

59.2

2.9

25.4

2.4

6.6

26.1

1.3

14.8

2.0

7.2

83.5 (320)

3.7 (285)

30.8 (208)

4.5 (225)

13.6 (189)

ไนโตรเจน

ฟอสฟอรัส 

โพแทสเซียม

แมกนีเซียม

แคลเซียม

ธาตุอาหาร
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เศษซากใบ
(กก./ไร่)

ส่วนที่เป็นสีเขียว
(กก./ไร่)

รวม
(กก./ไร่)

ที่มา: Shaharudin et al. (อ้างตาม Shaharudin and Jamaluddin, 2007)

หมายเหตุ: CLC หมายถึงพืชคลุมตระกูลถั่วที่ปลูกกันทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างถั่วเพอราเรีย และซีรูเลียม

                 MB หมายถึง ถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา (Mucuna bracteata)

                 ค่าในวงเล็บ หมายถึง เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับ CLC
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ตารางที่ 5 สมบัติทางเคมีของดิน ภายใต้สภาพที่ปลูกถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา เป็นพืชคลุมดิน
เป็นระยะเวลา 3 ปี เปรียบเทียบกับพืชคลุมที่เป็นวัชพืชa
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โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ b

แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ b

แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ b

ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน b

ธาตุอาหาร

มูคูนา มูคูนา มูคูนาวัชพืช วัชพืช วัชพืช

0 - 10 10 - 20 20 - 30

ระดับความลึกของดิน (ซม.)

ที่มา: Chiu et al. (2001)
a ประกอบด้วยหญ้าที่ไม่เป็นวัชพืชที่ร้ายแรง และ Nephrolepis biserrata
b มีหน่วยเป็น cmol/kg

ภาพที่ 15 เศษซากใบ (Leaf litter) ของพืชคลุมที่จะสลายตัวและปลดปล่อยธาตุอาหารลงสู่ดินต่อไป
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ใช้ประโยชน์หมุนเวียนน�ามาใช้ประโยชน์ผ่านทางตัวของ

พืชคลุมและเศษซากใบ

การปลูกและดูแลรักษา
วัสดุปลูก 

 การปลูกถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา สามารถกระท�าได้ 

2 วิธี คือ การปลูกด้วยเมล็ด และใช้ส่วนของล�าต้น

 การปลูกด้วยเมล็ด เน่ืองจากเมล็ดมีราคาแพง 

ประกอบกับจ�านวนต้นท่ีใช้ปลูกต่อไร่มีไม่มาก ดังน้ัน วิธี

ปฏิบัติที่น่าจะให้ผลดี คือ น�าเมล็ดมาเพาะในถุงพลาสติก

ด�าขนาด 5x7 หรือ 5x10 น้ิว (ภาพท่ี 16) ดินท่ีบรรจุถุง 

ควรเป็นดินดี และไม่แตกง่ายในขณะย้ายปลูก ก่อนปลูก

หน่ึงสัปดาห์ ควรรดน�้าวันละครั้งเพ่ือให้ดินจับตัวกันแน่น  

และวางถุงไว้กลางแจ้ง เพ่ือให้ถ่ัวที่ไดัรับแสงแดดเต็มท่ี 

มีความแข็งแรง และตั้งตัวได้เร็วหลังย้ายปลูกลงแปลง 

อย่างไรก็ตาม การปลูกลงในแปลงโดยตรงก็สามารถ

กระท�าได้ แต่เมล็ดควรมีเปอร์เซนต์ความงอกเกิน 80 

เปอร์เซนต์

 การปลูกด้วยเมล็ด เนื่องจากเมล็ดมีเปลือกหุ้ม

เมล็ดท่ีแข็งและหนา ท�าให้น�้าไม่สามารถซึมผ่านเปลือก

หุ้มเมล็ดได้ ส่งผลให้เมล็ดไม่สามารถงอกได้ ดังนั้น ก่อน

ปลูกต้องท�าให้เปลือกหุ้มเมล็ดบางพอที่จะท�าให้น�้าซึม

ผ่านเข้าไปได้ โดยน�าเมล็ดใส่ในเครื่องขัดผิวเมล็ด (ภาพ

ที่ 17) ซึ่งประกอบด้วยกล่องไม้ทรงหกเหลี่ยม ข้างในบุ

ด้วยกระดาษทราย กล่องซึ่งบรรจุเมล็ดจะถูกหมุนด้วย

มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดครึ่งแรงม้า อัตรา 75 รอบต่อนาที 

(Rubber Research Institute of Malaya, 1960) การใช้

เวลาขัดด้วยเครื่องดังกล่าวเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จะท�าให้

เมล็ดซีรูเลียม ซึ่งมีเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งและหนาคล้ายกับ

เมล็ด ถ่ัวมูคูนา แบร็ค-เทียตา มีความงอกเพ่ิมชึ้นเกือบ

เท่าตัว(Chee and Tan, 1982) แต่ถ้าไม่มีเครื่องขัดผิว

เมล็ด ก็ให้น�าเมล็ดมาคลุกกับกรดซัลฟูริกเข้มข้นใน

ภาชนะท่ีเป็นแก้ว หรือพลาสติก (ไม่ควรใช้ภาชนะที่ท�า

จากโลหะ) นาน 30 นาที แล้วล้างกรดออก การล้างต้อง

น�าเมล็ดท่ีคลุกกับกรดเทใส่ในถังที่บรรจุน�้า เปลี่ยนถ่าย

น�้าหลายครั้งจนแน่ใจว่าไม่มีกรดตกค้าง เมื่อน�าเมล็ดท่ี

คลุกกับกรดแล้วไปแช่น�้าและท้ิงไว้ข้ามคืน จะเห็นว่า

เมล็ดเกือบทั้งหมดมีการพองตัว หรือมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่

ก็ยังพบว่ามีเมล็ดบ้างส่วนท่ียังคงไม่ยอมให้น�้าซึมผ่าน

เข้าไปได้ (ภาพที่ 18) วิธีนี้ให้ผลใกล้เคียงกับการใช้เครื่อง

ขัดผิวเมล็ด แต่ผู้ใช้ต้องมีความระมัดระวัง เช่น ในขณะ

ปฏิบัติงาน ควรสวมถุงมือยาง และในขั้นตอนของการ

ล้างกรดออกจากเมล็ด ห้ามเทน�้าใส่ลงในเมล็ดที่คลุกกับ

กรด เพราะอาจเกิดอันตรายได้จากปฏิกิริยาของน�้าท่ีท�า

กับกรด เมล็ดหลังจากขัดผิวโดยใช้เครื่องขัด หรือคลุก

ด้วยกรด ควรรีบปลูก ไม่ควรเก็บไว้นานเพราะเมล็ดจะ

สูญเสียความงอกเร็วกว่าเมล็ดปกติ

 เมล็ดหลังปลูกลงในถุง จะงอกภายในหนึ่งสัปดาห์ 

หลังจากน้ันจะเจริญเติบโตแตกใบไปเรื่อยๆ จนถึง

สัปดาห์ท่ี 7 (โดยประมาณ) ถ่ัวจะเริ่มมีเถาเลื้อย (Run-

ner) และจะยาวเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดยในสัปดาห์ที่ 8 วัด

ความยาวของเถาได้ 65 ซม.  ดังนั้น การเพาะช�าเมล็ดใน

ถุง ควรย้ายปลูกหลังจากท่ีถ่ัวเริ่มแตกเถาเลื้อย หรือ

ประมาณ 7-8 สัปดาห์หลังจากปลูก การย้ายปลูกหลัง

ภาพที่ 16 เพาะเมล็ดในถุงพลาสติกด�า ขนาด 5x7 นิ้ว (ในภาพ ต้นกล้าถั่ว 

หลังจากปลูก 7 สัปดาห์ เริ่มมีเถาเลื้อย ซึ่งพร้อมที่จะย้ายปลูกลงแปลง)

ภาพท่ี 17 เครือ่งขัดผวิเมลด็ ประกอบด้วยกล่องไม้หกเหลีย่ม ข้างในบดุ้วย

กระดาษทราย หมนุด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดครึง่แรงม้า อตัรา 75 รอบต่อนาที
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จากท่ีถ่ัวทอดเถายาวและพันกันเองระหว่างถุงช�าซึ่งวาง

ชิดกันจะสร้างความยุ่งยากต่อการย้ายปลูก อีกทั้งยังอาจ

สร้างความเสียหายให้กับต้นกล้าถั่วได้

 ในกรณีที่ไม่สามารถหาซื้อเมล็ดพันธุ ์ได้ หรือ

ต้องการวัสดุปลูกอย่างอื่นเข้ามาเสริม สามารถกระท�าได้

โดยน�าล�าต้นมาปักช�าในกะบะทรายท่ีอยู่ในโรงเรือนท่ี

สามารถควบคุมความชื้นได้ วิธีนี้ จากรายงานของ Chiu 

et al. (2001) พบว่าให้ผลส�าเร็จถึง 80 เปอร์เซนต์ ราย

ละเอียดของวิธีดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

 1. เลือกเถาที่มีความแข็งแรงและไม่แก่จัด แล้วตัด

เถาออกเป็นท่อนๆ ให้ติดข้อมาเพียง 1 ข้อ แต่ละท่อนยาว

ประมาณ 20-25 ซม. ตัดล�าต้นที่อยู่เหนือตาตรงข้อให้

เหลือ 2-3 ซม. 

 2. ลดพ้ืนท่ีใบท่ีติดมาตรงข้อ โดยตัดส่วนบนของ

ทุกใบย่อยออกเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง

 3. น�าท่อนพันธุ์แช่ในน�้านาน 0.5-1 ชม. เพื่อเอาน�้า

เลี้ยงออกจากล�าต้น

 4. จุ ่มปลายท่อนพันธุ ์ (ด้านที่ไม่มีข ้อ) ลงใน

ฮอร์โมนเร่งราก จากนั้นน�าท่อนพันธุ์ท่ิมลงในทราย (ใช้

ทรายแม่น�้า) 

 5. ติดต้ังเครื่องพ่นหมอกเพ่ือให้น�้าแก่ท่อนพันธุ์ 

ภายใต้ร่มเงา 70 เปอร์เซนต์ ให้น�้าตอนกลางวันๆละ 6 

ครั้ง โดยทิ้งช่วงห่างกัน 2 ชม. แต่ละครั้งนาน 15 นาที

 6. ช�าท่อนพันธุ์ในกะบะทรายภายใต้สภาพข้อ 5 

เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้นย้ายปลูกท่อนพันธุ์ที่แตกราก

ลงในถุงด�าบรรจุดินขนาด 10x15 นิ้ว เลี้ยงไว้ในเรือน

เพาะช�าเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ก่อนย้ายปลูกลงแปลง โดยที่ 

2 สัปดาห์หลังก่อนน�าไปปลูกในแปลง ควรให้ใบที่แตก

ออกมาใหม่ได้รับแสงแดดมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง

ให้กับต้นถั่วที่ได้จากการช�าล�าต้น

 วิธีการดังกล่าวเหมาะกับการปลูกในพ้ืนที่มากๆ 

และต้นถ่ัวท่ีได้จากวิธีข้างต้น เมื่อน�าไปปลูกในที่แจ้ง

สามารถให้ผลผลิตชีวมวลเท่ากับ 4.5 ตันต่อไร่ แต่ใน

สภาพที่มีร่มเงาประมาณ 60-70 ผลผลิตจะลดลงเหลือ 

2.1 ตันต่อไร่ 

ระยะปลูก

 Lee et al. (2005) ได้ศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสม

ส�าหรับถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา ในสภาพที่ได้รับปริมาณ

น�้าฝนแตกต่างกัน 2 สภาพ คือ สภาพชุ่มชื้น และสภาพ

แห้งแล้ง ผลการศึกษาพบว่า ถ้าต้องการให้ถ่ัวมูคูนา 

แบร็คเทียตา คลุมพ้ืนท่ีได้หมดในระยะเวลาอันสั้น ใน

สภาพพื้นที่ชุ่มชื้น แนะน�าให้ปลูกห่างกัน 4 เมตร หรือใช้

จ�านวนต้นปลูกในพ้ืนท่ีสวนปาล์มน�้ามันหน่ึงไร่ เท่ากับ 

48 ต้น แต่ในสภาพแห้งแล้งต้องใช้ระยะปลูกท่ีถ่ีขึ้น (2-

2.5 เมตร) หรือมีจ�านวนต้นปลูกต่อพ้ืนท่ีสูงขึ้น (80-96 

ภาพที่ 18 เมล็ดหลังจากคลุกด้ยกรดซัลฟูริกเข้มข้นนาน 30 นาที ล้างด้วยน�้าให้เมล็ดปราศจากกรด จากนั้นน�าไปแช่ในน�้า ทิ้งไว้ข้ามคืน จะพบว่าเมล็ดมี

การพองตัว (เมล็ดตรงกลาง) และผิวเมล็ดจะไม่แววเป็นมันเหมือนกับเมล็ดก่อนคลุกกรด (เมล็ดด้านซ้ายมือ) อย่างไรก็ตาม มีเมล็ดจ�านวนหนึ่ง (ส่วน

น้อย) หลังจากคลุกกรด และน�าไปแช่น�้าค้างคืนแล้ว เมล็ดยังไม่พองตัว หรือไม่ยอมให้น�้าซึมผ่านเข้าไปได้ (เมล็ดด้านขวามือ)
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ต้นต่อไร่)  

 ในกรณีของสวนยาง ยังไม่มีรายงานการศึกษาถึง

ระยะปลูกที่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน 

เช่น ต้องการแค่ให้ถ่ัวคลุมพ้ืนท่ีให้ได้เร็วท่ีสุด หรือ

ต้องการมองถึงผลระยะยาวท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและ

การให้ผลผลิตของต้นยาง ค�าแนะน�าในเรื่องระยะปลูก

หรือจ�านวนต้นปลูกต่อพื้นที่ของถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา ที่

จะใช้ปลูกในสวนยาง คงต้องยึดหลักผลการศึกษาท่ีได้

จาก Lee et al. (2005) คือ ในสภาพพื้นที่แห้งแล้ง เช่น 

ในพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย ควรใช้จ�านวนต้นปลูกต่อพ้ืนที่มากกว่าใน

สภาพพ้ืนที่ชุ่มชื้น เช่น ในพ้ืนท่ีปลูกยางเดิมทางภาคใต้ 

ส่วนรูปแบบและวิธีการปลูกถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา เป็น

พืชคลุมในสวนยาง มีข้อเสนอแนะดังนี้

 พ้ืนที่ราบ ปลูกแถวเดียวระหว่างแถวยาง ถ้าเป็น

พ้ืนที่ปลูกยางเดิม ปลูกห่างกันประมาณ 5 เมตร หรือใช้

จ�านวนต้นต่อพื้นที่เท่ากับ 46 ต้นต่อไร่ (คิดจากระยะห่าง

ของแถวยาง 7 เมตร) แต่ถ้าเป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่ ปลูก

ห่างกันประมาณ 3 เมตร หรือใช้จ�านวนต้นต่อพ้ืนที่

เท่ากับ 76 ต้นต่อไร่

 โดยทั่วไปแล้วถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา มีการเจริญ

เติบโตค่อนข้างช้าในระยะแรกหลังจากปลูก ประกอบกับ

ปลูกเพียงแถวเดียวในระหว่างแถวยาง ซึ่งรูปแบบการ

ปลูกดังกล่าว ถ่ัวจะใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะคลุมพ้ืนที่

ได้หมด ดังนั้น ถ้าหากต้องการให้การคลุมดินเป็นไป

อย่างรวดเร็ว Shaharudin and Jamaluddin (2007) 

แนะน�าให้ปลูกถ่ัวเพอราเรียเสริมเข้าไปด้วย โดยใช้เมล็ด

ในอัตรา 1 กก./ไร่ ชึ่งถ่ัวเพอราเรียจะมีการเจริญเติบโต

ค่อนข้างรวดเร็ว และจะถูกแทนที่โดยถั่วมูคูนา แบร็คเทีย

ตา ในอีก 8-9 เดือนถัดมา 

 อีกวิธีหน่ึงในการช่วยให้การคลุมดินเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว และช่วยเพ่ิมปริมาณของชีวมวล ผู้เขียนเสนอ

แนะให้ปลูกถ่ัวมูคูนา โคชินชิเนนซิส (Mucuna cochi-

nchinensis) เสริมเข้าไปพร้อมกับการปลูกถ่ัวมูคูนา 

แบร็คเทียตา ทั้งนี้เนื่องจากถั่วมูคูนา โคชินชิเนนซิส เป็น

พืชอายุสั้นประมาณ 8-9 เดือน แต่มีการเจริญเดิบโตคลุม

พ้ืนที่ได้เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับพืชคลุมตระกูลถ่ัวที่ปลูกกัน

ทั่วไป (ภาพที่ 19) อีกท้ังยังให้ปริมาณเศษซากพืชที่สูง 

และไม่มีปัญหาเก่ียวกับการให้เมล็ดในทุกพ้ืนที่ปลูกยาง 

เมล็ดมีขนาดใหญ่ (ประมาณ 1.2x1.7 ซม.) สีขาวขุ่น  

(ภาพที่ 20) สามารถปลูกลงในแปลงได้โดยไม่ต้องขัดผิว

เมล็ด หรือคลุกกับกรดก่อนปลูก ระยะปลูกที่แนะน�าคือ 

ภาพที่ 19 เปอร์เซนต์การคลุมดินของพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆ (ที่มา: Rubber Research Institute of Malaysia, 1977)

ระยะเวลาหลังจากปลูก (เดือน)

Mucuna cochinchinensis
Calopogonium caeruleum
Centrosema pubescens
Pueraria phaseoloides
Calopogonium mucunoides
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1.5x1.5 เมตร ใน 1 ไร่ ใช้เมล็ดประมาณ 240 กรัม (Rub-

ber Research institute of Malaysia, 1977)  ดังนั้น ถ้า

หาก มีการปลูกผสมร่วมกันของถั่วมูคูนาทั้ง 2 ชนิด สิ่งที่

จะเกิดขึน้ก็คอื ในระยะ 4 เดือนแรกหลงัจากปลกู ถ่ัวมคูนูา 

โคชินชิเนนซิส จะเจริญเติบโตคลุมพ้ืนที่ได้หมด และยัง

คงอยู่ร่วมกับถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา จนกระท่ังเวลาผ่าน

ไปประมาณ 8-9 เดือน หลังจากปลูก ถ่ัวมูคูนา โคชิน-

ชิเนนซิส จะติดเมล็ดและแห้งตายไป คงเหลือเฉพาะถ่ัว

มูคูนา แบร็คเทียตา เพียงอย่างเดียว ซึ่ง ณ เวลานั้น ถั่ว

มูคูนนา แบร็คเทียตาสามารถคลุมพ้ืนที่ได้หมดแล้ว 

ตัวอย่างแผนผังหลุมปลูกของการปลูกร่วมระหว่างถ่ัวมูคู

นา ทั้ง 2 ชนิด แสดงไว้ในภาพที่ 21 ซึ่งอาจมีการปรับ

ระยะห่างของถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา ไปบ้างเพ่ือให้เข้า

กับระยะปลูกของถั่วมูคูนา โคชินชิเนนซิส ที่ใช้ระยะปลูก 

1.5 x1.5 ซม.

 พื้นที่ควนเขาที่มีการท�าคันดินขั้นบันได จ�านวนต้น

ปลูกต่อพ้ืนที่ยังคงยึดหลักการเดียวกับพ้ืนที่ราบ แต่อาจ

ลดจ�านวนต้นปลูกต่อพ้ืนที่ หรือปลูกห่างขึ้นได้ เน่ืองจาก

ถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา เจริญเติบโตในท่ีลาดชันได้ดีกว่า

ในที่ราบ วิธีปลูก ให้ปลูกตรงบริเวณขอบของขั้นบันได 

(ภาพที่ 22)

การดูแลรักษา

  สิ่งที่ต้องท�าความเข้าใจกับเกษตรกรท่ีต้องการ

ปลูกถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา เป็นพืชคลุมในสวนยางเป็น

อันดับแรกคือ พืชคลุมชนิดนี้ หลังจากที่ตั้งตัวได้แล้วจะ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่ออยู่ใกล้ต้นยางท่ียังเล็กอยู่

จะป่ายปีนและคลุมต้นยาง (ภาพท่ี 23) ท�าให้ต้นยาง

ชะงักการเจริญเติบโตได้ ดังน้ัน เกษตรกรต้องให้เวลาใน

ภาพที่ 21 แผนผังการปลูกถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา ในพื้นที่ราบ (แหล่งปลูก

ยางใหม่) ร่วมกับถั่วมูคูนา โคชินชิเนนซิส 

ภาพที่ 20 เมล็ดถั่วมูคูนา โคชินชิเนนซิส (Mucuna cochinchinensis) ภาพที่ 22 แผนผังการปลูกมูคูนา แบร็คเทียตา ในพื้นที่ควนเขาที่มีการท�า

คันดินขั้นบันได

= หลุมปลูกยาง (หางกัน 3 ม.)

= หลุมปลูกถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา (หางกัน 4.5 ม.)
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การดูแลมิให้พืชคลุมป่ายปีนต้นยาง จนกว่าต้นยางจะโต

พอท่ีพืชคลุมไม่สามารถท�าความเสียหายให้กับต้นยาง

ได้ ท้ังนี้อาจใช้แรงคน เช่น ใช้มีดหวด หรือเหว่ียงเถาให้

ออกห่างจากต้นยาง หรืออาจใช้สารเคมีฉีดพ่นท�าลายพืช

คลุมที่เข้ามาใกล้ต้นยาง และท่ีมีความส�าคัญอีกประการ

หนึ่งก็คือ ขณะลงท�างานในแปลงพืชคลุมควรสวมรอง

เท้าบู็ตท่ีมีความความสูงเกือบถึงหัวเข่า ท้ังเพ่ือป้องกันงู

ที่อาจอาศัยอยู่ในแปลงพืชคลุม

 ส�าหรับการดูแลพืชคลุมหลังจากปลูก โดยเฉพาะ

ในช่วง 3 เดือนแรก หลังจากปลูก ต้องคอยหมั่นก�าจัด

วัชพืชให้กับพืชคลุมในลักษณะเป็นวงกลม โดยใช้แรงคน 

ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีประเภทดูดซึม เช่น ไกลโฟ-

เสท (Glyphosate) เพราะถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา จะถูก

ท�าลายได้ง่ายกับสารเคมีประเภทน้ี ถ้าจะใช้ ควรฉีดพ่น

ด้วยสารเคมีประเภทสัมผัส เช่น กลูโฟซิเนท แอมโมเนียม 

(Glufosinate ammonium) เป็นต้น (Lee et al., 2005)

 ส�าหรับการใส่ปุ๋ยให้กับพืชคลุม เนื่องจากถั่วมูคูนา 

แบร็คเทียตา สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ ดังนั้น 

จึงไม่จ�าเป็นต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับพืชคลุม Shaha-

rudin and Jamaluddin (2007) แนะน�าให้ใส่เฉพาะปุ๋ย

ร็อคฟอสเฟต หลังจากปลูก 4, 8, 14 และ 20 เดือน ใน

อัตรา 8 กก/ไร่ ถือว่าพอเพียงต่อเจริญเติบโตและการ

สร้างปมที่รากของถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา

ศัตรูพืช

 ในสภาพแวดล้อมของสวนปาล์มน�้ามัน เป็นท่ี

ยอมรับว่าถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา มีความทนทานต่อโรค

และแมลง (Goh, 2007) ตั้งแต่ได้มีการน�าถ่ัวชนิดนี้เข้า

มาในประเทศมาเลเซีย ยังไม่มีการรายงานถึงการระบาด

ของโรคและแมลงที่เข้าท�าลาย ท้ังนี้เนื่องจากที่ใบมี

สารประกอบพวกปรีนอล (Phenolic compound) 

(Mathews, 1998) แต่ก็ยังไม่มีรายงานยืนยันในเรื่องนี้ 

โดยทั่วๆไปแล้ว การเข้าท�าลายของแมลงจะพบเห็นได้

ท่ัวไปท่ีใบ ซึ่งจะถูกกัดเป็นรูเล็กๆท่ัวท้ังใบ (ภาพท่ี 24) 

หรือพบการวางไข่ของแมลงโดยม้วนใบเข้าหากันเป็น

วงกลม (ภาพที่ 25) ส�าหรับความกังวลว่าถั่วมูคูนา แบร็ค

เทียตา จะเป็นพืชอาศัยของโรครากขาวได้หรือไม่ จาก

การทดลองปลูกเชื้อโรครากขาวกับต้นถ่ัวมูคูนา แบร็ค

เทียตา เป็นเวลา 6 เดือน ก็ยังไม่พบอาการผิดปกติแต่

อย่างใด (พเยาว์, 2559)

 
สรุปและข้อเสนอแนะ

 ปัจจุบัน กล่าวได้ว่า ถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา เป็นพืช

ที่เหมาะท่ีสุดส�าหรับใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวนยาง 

และสวนปาล์มน�้ามัน เนื่องจากมีการเจริญเติบโตที่

ภาพท่ี 23 การปลูกถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา ต้องหมั่นเข้าไปดูแลสวนยาง 

มิฉะนั้น พืชคลุมจะเลื้อยพันขึ้นคลุมต้นยาง

ภาพที่ 24 สภาพใบถั่วที่ถูกแมลงท�าลายเป็นรูทั่วทั้งใบ

ภาพที่ 25 แมลงวางไข่ที่ใบ
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รวดเร็วและแข็งแรง ทนทานต่อความแห้งแล้ง และร่ม

เงา การปลูกไม่จ�าเป็นต้องใช้จ�านวนต้นต่อพ้ืนที่มาก 

ท�าให้ลดการแก่งแย่งทั้งในเรื่องน�้าและอาหารกับพืชหลัก

ลงได้ เป็นพืชคลุมที่ให้ปริมาณชีวมวลและธาตุอาหาร

กลับคืนสู่ดินได้สูงกว่าพืชคลุมตระกูลถ่ัวชนิดเดิมถึง 3 

เท่า ซึ่งย่อมหมายถึงประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่าพืชคลุม

ชนิดเดิม ทั้งในเรื่องของการลดการกร่อนของดิน การ

ปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ปริมาณธาตุอาหารต่างๆที่เพ่ิมขึ้นใน

ดิน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงธาตุไนโตรเจน ซึ่งประโยชน์ดัง

กล่าวจะสะท้อนให้เห็นได้จากการเจริญเติบของต้นยาง

หรือต้นปาล์มที่ดีขึ้น รวมถึงผลผลิตที่จะได้รับเพิ่มขึ้นและ

เป็นเวลานานขึ้น 

 ส�าหรบัประเทศไทยมกีารปลกูถ่ัวมคูนูา แบรค็เทียตา 

เป็นพืชคลุมดินในสวนยางน้อยมาก เนื่องจากยังขาดการ

ประชาสัมพันธ์ไปสู่เกษตรกร อีกทั้งงานศึกษาค้นคว้า

วิจัยเกี่ยวกับถ่ัวชนิดน้ียังมีน้อยมาก ท่ีส�าคัญคือยังไม่

สามารถผลิตเมล็ดเพ่ือใช้ในประเทศได้ ซึ่งปัจจุบันต้อง

น�าเข้าจากต่างประเทศในราคากิโลกรัมละ 3,000 บาท 

นอกจากนี้ การศึกษาในเรื่องอื่นๆ เช่น ผลของการปลูกถั่ว

มูคูนา แบร็คเทียตา เป็นพืชคลุมดินในสวนยาง เพ่ือน�า

ผลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงปริมาณปุ๋ยเคมีท่ีจะใส่ให้กับต้น

ยาง ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณลดลง ท�าให้เกษตรกรสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางลงได้

ค�าขอบคุณ
 ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณวีระ ตระกูลรัมย์ เจ้าของ

บริษัท ตรัง-มาเลเซีย เทคโนโลยีเกษตร ต. ทับเท่ียง อ. 

เมือง จ. ตรัง ที่ได้ให้เมล็ดถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา จ�านวน 

1 กิโลกรัม ไว้ศึกษาค้นคว้าทดลอง 

 ขอขอบคุณ คุณวิชิต ลี้ประเสริฐ เจ้าของสวนยางที่

จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ให้ข้อมูลและภาพถ่ายในด้านต่างๆ

ของถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา ท่ีเจริญเติบโตในพ้ืนท่ีแห้ง

แล้ง รวมทั้งพาเย่ียมชมสวนยางที่ปลูกถ่ัวมูคูนา แบร็ค

เทียตา และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท�าสวนยาง

 สุดท้าย ขอขอบคุณ คุณภรภัทร สุชาติกูล ที่อ�านวย

ความสะดวกพาเย่ียมชมแปลงทดลองที่เก่ียวข้องกับถ่ัว

มูคูนา แบร็คเทียตา ที่ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี (เดิม) จ. 

สุราษฎร ์ธานี  รวมท้ังให ้ข ้อมูลและภาพถ่ายที่ เป ็น

ประโยชน์ต่อการเขียนบทความในครั้งนี้
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แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชคลุม
ในสวนยางแบบยั่งยืน

93/75 นิพัทธ์สงเคราะห์ 5  ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

ภัทธาวุธ  จิวตระกูล*

 หลังจากที่ส�านักงานกองสงเคราะห์การท�าสวน

ยาง (สกย.) ได้ก่อก�าเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 สวนยาง

ของไทยซึง่เดมิปลกูด้วยเมลด็และเป็นพันธ์ุทีใ่ห้ผลผลติต�า่ 

ได้มีการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงกว่า และ

มีการจัดการสวนท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น ในเรื่อง

ของการอนุรักษ์ดินและน�้า สกย. เน้นความส�าคัญการ

จัดการพ้ืนที่อย่างเคร่งครัด สวนปลูกแทนทุกสวนต้อง

ปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัว (ภาพท่ี 1) และรับซื้อเมล็ดพืช

คลุมจากผู้ได้รับการสงเคราะห์ ท�าให้ชาวสวนสงเคราะห์

มีรายได้เสริมจากการขายเมล็ดพืชคลุม ส่วน สกย. ก็ได้

เมล็ดไว้หมุนเวียนแจกจ่ายแก่ผู ้รับการสงเคราะห์ราย

ใหม่ (ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง, ไม่

ระบุปี) ต่อมาเนื่องจากชาวสวนสงเคราะห์ไม่เก็บเมล็ด

มาขายคืนให้กับ สกย. ท�าให้ สกย. เริ่มไม่เข้มงวดหรือ

บังคับให้สวนสงเคราะห์ทุกสวนต้องปลูกพืชคลุม และ

ประกอบกับเหตุผลอื่นๆ เช่น เกษตรกรยังไม่เข้าใจถึงผล

ประโยชน์ที่จะได้รับจากพืชคลุม จึงไม่กระตือรือล้นท่ีจะ

ปลูกพืชคลุม แนวความคิดดั้งเดิมข้างต้นจึงได้ถูกยกเลิก

ไปโดยปริยายจนถึงทุกวันน้ี นับว่าเป็นสิ่งท่ีน่าเสียดาย

เป็นอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ดินและน�้าดังท่ี สกย. ได้เคย

ตั้งปฏิภาณไว้

 เหตุท่ีต้องน�าเรื่องน้ีมากล่าวถึงอีกครั้ง เน่ืองจาก

พ้ืนที่ปลูกยางของไทย โดยเฉพาะในแหล่งปลูกยางเดิม 

ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ ถ้านับเวลาตั้งแต่เริ่มปลูกยางกันมา

จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่าร้อยปี หรือในพ้ืนท่ีเดียวกัน 

ปลูกยางกันมา 4-5 รอบแล้ว ในแต่รอบของการปลูกยาง 

ดินย่อมสูญเสียธาตุอาหารออกไปจากดินไปเป็นจ�านวน

มาก สาเหตุเกิดจากการกร่อนของดิน (Soil erosion) 

และการสูญเสียไปกับผลผลิตในรูปของน�้ายางและเน้ือ

ไม้ ดังนั้น การหวนกลับมาทบทวนบทบาทและประโยชน์

ของการปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัวในสวนยางจึงเป็นสิ่งท่ี

สมควรท�าเป็นอย่างย่ิง และในปัจจุบัน พันธุ์ถ่ัวที่เหมาะ

ต่อการส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืชคลุมในสวนยางมีอยู่หลาย

พันธุ์ ทั้งพันธุ์ใหม่และพันธุ์ที่ปลูกกันอยู่เดิม

 การที่จะให้เกษตรกรชาวสวนยางหวนกลับมาปลูก

พืชคลุมในสวนยางอีกครั้ง ก่อนอื่นต้องท�าความเข้าใจ

ปัญหาท่ีเป็นสาเหตุท�าให้เกษตรกรไม่นิยมปลูกพืชคลุม

ในสวนยาง เมื่อทราบปํญหาแล้ว การวางแนวทางส่ง

เสริมและพัฒนาการปลูกพืชคลุมในสวนยางย ่อม

สามารถกระท�าได้ ซึ่งเน้ือหาท้ังหมดน้ีจะน�าเสนอใน

บทความนี้

ปัจจัยส�าคัญที่เกษตรกร
ไม่นิยมปลูกพืชคลุม

ขาดความรู้ความเข้าใจ

 การปลูกพืชคลุมดินต่างจากพืชแซมยาง ตรงท่ีพืช

แซมยางสามารถมองเห็นถึงผลประโยชน์ได้ชัดเจนในรูป

ตัวเงิน ต่างจากพืชคลุม  ถ้าไม่มีความรู ้ความเข้าใจ 

เป็นการยากที่จะมองเห็นผลประโยชน์ของพืชคลุม 

เพราะพืชคลุมไม่ได้ให้ผลประโยชน์ในรูปตัวเงิน แต่จะให้

* อดีตนักวิชาการศูนย์วิจัยการยาง และศูนย์วิจัยยางสงขลา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา (ระหว่างปี 2517-2533)
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ผลประโยชน์แบบแอบแฝง และใช้เวลา เช่น บอกว่า พืช

คลุมช่วยลดความสูญเสียธาตุอาหาร เพ่ิมอินทรียวัตถุ

และธาตุอาหารต่างๆให้กับดิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงธาตุ

ไนโตรเจน ช่วยปรับปรุงสมบัติทางฟิสิกส์ให้กับดิน 

เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมาน้ีล้วนเป็นนามธรรม เกษตรกรจับ

ต้องไม่ได้ แต่เป็นเรื่องราวที่เป็นจริงทั้งสิ้น และผลของ

การปลูกพืชคลุมจะมองไม่เห็นทันตา แต่จะค่อยๆทยอย

ออกมาให้เห็นทีละอย่างสองอย่าง ที่ส�าคัญก็คือ ช่วย

ปรับปรุงดินให้ดีข้ึน และเมื่อดินดีข้ึน ต้นยางย่อมเจริญ

เติบโตดี และให้ผลผลิตสูงตามมา ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ิถ้า

เกษตรกรไม่สังเกตก็จะไม่ทราบ ต่างจากงานทดลองที่

สามารถทราบได้ เพราะมีการวัด การชั่ง และตรวจ

วิเคราะห์  

วัสดุปลูกไม่พร้อม

 ปัจจุบัน มีพืชตระกูลถ่ัวท่ีเหมาะสมท่ีจะปลูกเป็น

พืชคลมุดนิในสวนยางอยู่ 5 ชนดิ (ภาพที ่2-5) ได้แก่ คาโล-

โปโกเนยีม มคูนูอยดสี (Calopogonium mucunoides), 

คาโลโปโกเนียม ซีรูเลียม (Calopogonium caeruleum), 

มูคูนา แบร็คเทียตา (Mucuna bracteata), มูคูนา โคชิน-

ชิ เ น น ซิ ส  ( M u c u n a  c o c h i n c h i n e n s i s )  แ ล ะ

เพอราเรีย ฟาซีลอยดีส (Pueraria phseoloides) ทั้งนี้ไม่

นับรวมถ่ัวเซ็นโตรซีมา พิวเบสเซนส์ (Centrosema 

pubescens) ซึ่งจะให้เหตุผลในหัวข้อถัดไป ทุกพันธุ์

สามารถใช้เมล็ดเป็นวัสดุปลูกได้ ราคาเมล็ดแตกต่างกัน 

ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและความยากง่ายของ

การผลติ เช่น ปัจจบุนั เมลด็ทีม่รีาคาแพงท่ีสดุคอืถ่ัวมคูนูา 

แบร็คเทียตา (ประมาณกิโลกรัมละ 3,000 บาท)  ทั้งน้ี

เนื่องจากเป็นที่นิยมของตลาดและไม่สามารถผลิตเองได้ 

ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ 

 จากการท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการปลูก

แทนไม่สามารถจัดหาเมล็ดให้แก่เกษตรกรเหมือนกับที่

ภาพที่ 1 ภาพเก่าในอดีตที่เจ้าหน้าที่ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง หรือที่เรียกว่า “อัศวินเสื้อส้ม” ออกตรวจเยี่ยมสวนยางของเกษตรกรที่ได้

รับทุนสงเคราะห์ มีการเน้นให้ทุกสวนต้องปลูกพืชคลุมดิน (ภาพจากหนังสือ บอกกล่าว...เล่าขาน ต�านาน สกย.)
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เคยปฏิบัติมาในอดีต ท�าให้เกษตรกร ท่ีต้องการปลูกพืช

คลุมในสวนยางมีความยากล�าบากมากข้ึนในการหาซื้อ

เมล็ดพันธุ์ นอกจากหาซื้อได้ยากแล้ว เมล็ดยังมีราคา

แพงอีกด้วย ส่วนคุณภาพก็ไม่มีการระบุถึงปีท่ีผลิต และ

เปอร์เซนต์ความงอก สิ่งต่างๆเหล่าน้ีถือว่าเป็นอุปสรรค

ต่อการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชคลุมในสวนยาง

วิธีปลูกยังยุ่งยาก เสียเวลา และค่าใช้จ่าย

 การปลูกพืชคลุมที่สะดวกที่สุด คือการใช้เมล็ด แต่

เมลด็ถ่ัวทัง้หมดท่ีกล่าวมา (ยกเว้นถ่ัว มคูนูา โคชนิชเินนซิส) 

มีเปลือกหุ้มเมล็ดที่หนาและแข็ง ถ้าหากน�าไปปลูกโดย

ไม่ท�าอะไรกับเมล็ดก่อน เมล็ดจะมีความงอกต�่า ซึ่งจะส่ง

ผลถึงความส�าเร็จในการปลูกพืชคลุมเป็นอันดับแรก จาก

การศึกษาของสถาบันวิจัยยางมาเลเซีย (Chee, 1982) 

พบว่า การน�าเมล็ดพืชคลุมไปแช่ในน�้าอุ่นที่ 65 องศา

เซลเซียส ตามด้วยแช่ในน�้าธรรมดาอีก 2 ชั่วโมง ให้ผลดี

เฉพาะเมล็ดเพอราเรียเท่านั้น ส่วนเมล็ดพืชคลุมชนิดอื่น

ต้องน�าไปคลุกกับกรดซัลฟูริกเข้มข้น หรือไม่ก็น�าไปขัด

ผิวเมล็ดให้บางลงโดยใช้เครื่องขัดจึงจะได้ผลดี หรือช่วย

เพ่ิมความงอกของเมล็ดได้มากกว่าเท่าตัว (ตารางที่ 1) 

ภาพที่ 2 ถั่วคาโลโปโกเนียม มูคูนอยดีส ใบและเถามีขนขึ้นปกคลุมมาก ออกดอกเป็นกระจุก มีอายุสั้น หลังจากออกดอกและติดฝักแล้วจะแห้งตาย แต่

เมล็ดท่ีหล่นลงดิน เมื่อได้รับฝนก็จะงอกขึ้นมาใหม่ ส่วนเมล็ดที่ไม่งอกสามารถพักตัวอยู่ในสวนยางได้เป็นเวลาหลายสิบปี กล่าวคือ หลังจากโค่นล้มต้น

ยางเก่าออกและมีการไถพรวนดิน เมล็ดที่ตกค้างจะงอกขึ้นมาใหม่เมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ

ภาพที่ 3 ถั่วคาโลโปโกเนียม ซีรูเลียม ใบและเถาไม่มีขนขึ้นปกคลุม ออกดอกเป็นช่อ มีอายุหลายปี คลุมดินได้หนาแน่น ทนต่อร่มเงาได้ดี
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ซึ่งสองวิธีหลังเกษตรกรปฏิบัติได้ยาก นับว่าเป็นปัจจัย

หนึ่งที่มีผลต่อการปลูกพืชคลุมของเกษตรกร

 นอกจากปัญหาในเรื่องเมล็ดแล้ว หลังจากปลูก

ต้องคอยดูแลในเรื่องของวัชพืชท่ีไปรบกวนพืชคลุม 

จนกว่าพืชคลุมจะเจริญเติบโตคลุมพ้ืนท่ีได้หมด ในขณะ

เดียวกันก็ต้องดูแลมิให้พืชคลุมไปรบกวนต้นยาง จนกว่า

ต้นยางจะโตพอท่ีพืชคลุมไม่สามารถเป็นอันตรายต่อต้น

ยางได้ ท้ังหมดนี้ถ้าเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจถึงผล

ประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากพืชคลุม ก็เป็นสิ่งท่ีเกษตรกร

ยอมรับได้ ไม่ต้องบังคับให้ปลูก ในทางตรงกันข้ามถ้า

เกษตรกรยังไม่มีความรู ้ความเข้าใจ ถึงแม้จะให้วัสดุ

อุปกรณ์ทุกอย่างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เกษตรกรก็ยังคงไม่

ปลูกอยู่ดี เพราะเกษตรกรยังคงมีความคิดว่า ปลูกไปก็

เสียเวลาเปล่าๆ สวนก็รกด้วย ดีไม่ดีอาจเป็นเชื้อเพลิงใน

หน้าแล้งให้ไฟไหม้สวนได้

แนวทางแก้ไข ส่งเสริม และพัฒนา
ให้ความรู้ความเข้าใจ

 สิ่งส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้เกษตรกรหันกลับมาปลูก

พืชคลุมในสวนยาง โดยที่ไม่ต้องบังคับ คือ การให้ความรู้

ภาพท่ี 4 ถ่ัวเพอราเรีย ฟาซีลอยดีส ใบและเถามีขนขึ้นปกคลุม ออกดอกเป็นช่อ มีอายุหลายปี จัดเป็นพืชคลุมหลักท่ีเจริญเติบโตได้เร็ว และคลุมดินได้

หนาแน่น แต่ไม่ทนต่อร่มเงา หรือมีชีวิตอยู่ในสวนยางสั้นกว่าถั่วซีรูเลียม ดังน้ัน จึงนิยมใช้ผสมกับถ่ัวซีรูเลียม เพราะหลังจากถ่ัวเพอราเรียเบาบางลง

เนื่องจากร่มเงาของต้นยาง ถั่วซีรูเลียมจะเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ เมล็ดสามารถพักตัวอยู๋ในสวนยางได้นานเช่นเดียวกับถั่วคาโลโปโกเนียม

ภาพที่ 5 ถั่วเซ็นโตรซีมา พิวเบสเซนส์ ใบและล�าต้นมีขนาดเล็ก มีอายุหลายปี ค่อนข้างทนแล้งและร่มเงา
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ความเข้าใจแก่เกษตรกรถึงบทบาทและผลประโยชน์ท่ี

พึงจะได้รับจากการปลูกพืชคลุมในรูปแบบต่างๆ เช่น 

การจัดอบรมตามศูนย์เรียนรู ้ต ่างๆ ออกสื่อทางวิทยุ 

โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ สิ่งที่ลงทุนไป เมื่อมองในภาพรวม

นับว่าเป็นส่ิงที่คุ้มค่ามาก เนื่องจากจะเป็นการช่วยรักษา

และปรับปรุงดินของพ้ืนท่ีปลูกยางกว่าสิบล้านไร่ของ

ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งปลูกยางเดิม หรือแหล่ง

ปลูกยางใหม่ ให้ยังคงอุดมสมบรูณ์ซึ่งจะส่งผลดีต่ออาชีพ

การท�าสวนยางในระยะยาวต่อไป

ผลิตเมล็ดป้อนให้เกษตรกรปลูก 

 ปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถผลิตเมล็ดถ่ัวพืช

คลุมได้ทุกชนิด ยกเว้นถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา ท่ียังไม่

สามารถผลิตเมล็ดในประเทศได้ และพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม

ส�าหรับการผลิตเมล็ดท่ีดีท่ีสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ เนื่องจากมีช ่วงกลางวันที่สั้นเหมาะต ่อการ

ออกดอกของถ่ัวท่ีใช้ปลูกเป็นพืชคลุมซึ่งส่วนใหญ่แล้วจัด

เป็นพืชวันส้ัน อย่างไรก็ตาม การตอบสนองต่อช่วงแสง

จะมากน้อยแค่ไหนข้ึนอยู่กับถั่วแต่ละพันธ์ุ ยกตัวอย่าง

เช่น ถ่ัวซีรูเลียมจะออกดอกได้ก็ต่อเมื่อมีความยาวของ

กลางวันประมาณ 11.40 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า ดังนั้น จะ

เห็นได้ว่า ถั่วซีรูเลียมออกดอกและติดฝักได้ดีมากในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพที่ 6) แต่เมื่อปลูกทางภาคใต้ 

เช่นท่ีจังหวัดสงขลา ถ่ัวก็ยังสามารถออกดอกและติดฝัก

ได้ แต่มีปริมาณน้อย และย่ิงปลูกต�่าลงไปจากภาคใต้ 

เช่น ประเทศมาเลเซีย ถ่ัวแทบจะไม่ออกดอกให้เห็นเลย 

นอกจากช่วงแสงแล้ว ภูมิอากาศท่ีมีฤดูฝนแยกออกจาก

ฤดูแล้งค่อนข้างชัดเจน ดังเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งทีมีผลต่อการผลิต เนื่องจากถ่ัวพืช

คลุมแทบทุกชนิดมีระยะการเจริญเติบโตทางล�าต้นและ

ใบทับซ้อนกับระยะการสร้างดอกและผลิตเมล็ด ดังนั้น 

ในช่วงที่ถ่ัวก�าลังออกดอกและติดฝัก ถ้าหากมีฝนตกลง

มา หรือดินมีความชื้นมากเกินไป ถ่ัวก็จะมีการเจริญ

เติบโตด้านล�าต้นและใบ ท�าให้อาหารส่วนใหญ่ท่ีควรจะ

ส่งไปเลี้ยงฝักและเมล็ด กลับต้องถูกแบ่งไปเลี้ยงการ

เจริญเติบโตทางใบและล�าต้น ส่งผลให้การติดฝักลดลง 

แต่ในทางกลับกัน ถ้าในช่วงที่ถ่ัวก�าลังออกดอกและติด

ฝัก ถ้าดินมีความชื้นน้อยเกินไป ก็เป็นสาเหตุให้การติด

ฝักและให้เมล็ดน้อยลงได้เช่นกัน หรืออาจไม่ให้ผลผลิต

เมล็ดเลย ดังนั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ การให้น�้าแก่ถั่วใน

ระยะออกดอกและติดฝักจึงมีความจ�าเป็น  

 ท่ีกล่าวมาเพียงยกตัวอย่างถึงความรู้ท่ีได้มาจาก

การศึกษาวิจัยในเรื่องของการผลิตเมล็ดซีรูเลียมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภัทธาวุธ, 2528: ภัทธาวุธ และ

ตารางที่ 1 ผลของวิธีการต่างๆที่ช่วยให้เมล็ดพืชคลุมมีความงอกเพิ่มขึ้น

13

41

18

102

97

169

175

153

99

126

164

108

คาโลโปโกเนียม ซีรูเลียม 

คาโลโปโกเนียม มูคูนอยดีส

เซ็นโตรซีมา พิวเบสเซนส์

เพอราเรีย ฟาซีลอยดีส

ถั่ว
แช่ในน�้าร้อนa คลุกกับกรด

ซัลฟิวริกเข้มข้นb
ใช้เครื่องขัด
ผิวเมล็ดc

% ความงอกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมล็ดที่ไม่ได้ท�าอะไร

ที่มา: Chee (1982)
a ใช้น�้าเดือด 2 ส่วน ผสมกับน�้าธรรมดา 1 ส่วน ซึ่งจะได้อุณหภูมิประมาณ 65 องศาเซลเซียส 
b คลุกนาน 10 นาที แล้วล้างกรดออก
c ขัดนาน 48 ชั่วโมง
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คณะ, 2529 ) ซึ่งก่อนหน้าน้ีไม่ทราบว่าจะผลิตเมล็ดถ่ัว

ชนิดน้ีอย่างไร แต่ปัจจุบันสามารถผลิตได้แล้วและให้

ผลผลิตที่สูงอีกด้วย ส�าหรับถ่ัวพืชคลุมชนิดอื่นๆ เช่น 

คาโลโปโกเนียม มูคูนอยดีส และเพอราเรีย ฟาซีลอยดีส 

ผู้เขียนและคณะได้ออกส�ารวจการออกดอกและติดของ

ถ่ัวทั้งสองชนิดในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ในช่วงเดือน

มกราคม มีการติดฝักดกมาก ซึ่งมากกว่าทางภาคใต้

หลายเท่าตัวเท่าตัว (ประเมินจากสายตา) (ภาพท่ี 8) 

ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สมควรอย่างย่ิงที่จะใช้เป็นแหล่งส�าหรับผลิตเมล็ดพืช

คลุมทุกชนิด (ยกเว้นถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา ซึ่งในอนาคต

มีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถผลิตได้ เน่ืองจาก

ออกดอกได้ดี แต่อาจมีปัญหาในเรื่องของการผสมเกสร 

ซึ่งสมควรที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป) เพื่อป้อนเมล็ดให้

เกษตรกรทั่วประเทศน�าไปใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวน

ยาง และอาจรวมถึงสวนปาล์มน�้ามัน และไม้ยืนต้นอื่นๆ 

 ส�าหรับผู ้ผลิตนอกจะเป็นเอกชนแล้ว ผู ้เขียนมี

ความเห็นว่า การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. น่าจะ

เป็นผู้ผลิตเสียเอง และท�าในลักษณะเชิงการค้า โดยจัด

ตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพืชคลุมตระกูลถ่ัวขึ้นทางภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ เช่น ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีศูนย์วิจัยยาง

บุรีรัมย์ตั้งอยู่แล้ว ในการผลิตนอกจากมีแปลงผลิตท่ี

สามารถให้น�้าได้ ต้องน�าความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี

เมล็ดพันธุ์เข้ามาใช้ด้วย เช่น การตรวจสอบและวิเคราะห์

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ มีสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆอย่าง

ครบครัน เช่น ลานตากเมล็ด ห้องเก็บรักษาเมล็ดท่ี

สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ เครื่องนวด

เมล็ด เครื่องขัดเมล็ด เป็นต้น นอกจากน้ี ยังรวมถึงการ

บรรจุหีบห ่อที่ ได ้มาตรฐานและสวยงาม ตลอดถึง

การขนส่ง กล่าวสรุปก็คือท�าแบบครบวงจร เมล็ดที่ผลิต

ได้ถ้าเหลือใช้ในประเทศ ก็ส่งขายไปยังประเทศผู้ปลูก

ยางและปาล์มน�้ามันท่ีผลิิตเมล็ดเองไม่ได้ดีเท่ากับเรา 

เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น 

 เมื่อผลิตเมล็ดเองได้แล้ว การส่งเสริมให้เกษตรกร

ภาพที่ 6 ถั่วคาโลโปโกเนียม ซีรูเลียม ที่ จ. บุรีรัมย์ ก�าลังออกดอก และติดฝักเป็นจ�านวนมาก ในช่วงหน้าแล้ง (ถ่ายเมื่อ 19 ม.ค. 2560) โดยไม่ต้องให้น�้า

ช่วย เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมาะที่จะเป็นแหล่งผลิตเมล็ดถั่วซีรูเลียม 
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หันกลับมาปลูกพืชคลุมในสวนยางน่าจะมีความเป็นไป

ได้สูง แต่ต้องท�าพร้อมๆไปกับการให้ความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องประโยน์ของการปลูกพืชคลุมให้กับเกษตรกร 

 ในการส่งเสริมการปลูกพืชคลุมในสวนยาง มี

ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ ในประเทศมาเลเซีย มีการจัดท�า

ชุดท่ีมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีพร้อมส�าหรับปลูกพืชคลุมให้กับ

เกษตรกร (Chee and Chin, 1985) ซึ่งในแต่ละชุด

ประกอบด้วย

 •เมล็ดพันธุ์ถั่วที่มีคุณภาพ ส�าหรับปลูกใน     

             พื้นที่ 1 เอเคอร์ (2.5 ไร่)

 •เชื้อไรโซเบียม (Rhizobium) ในปริมาณที่  

             จะใช้คลุกกับเมล็ดได้พอดี

 • ปุ๋ยร็อคฟอสเฟต

 •สารเคมีปราบวัชพืชทั้งประเภทก่อนงอก

             และหลังงอก

 • คู่มือส�าหรับแนะน�าการปลูก การใส่ปุ๋ย 

             และดูแลรักษา

เลือกใช้พันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่

 ในอดีต พืชคลุมตระกูลถ่ัวท่ีใช้ปลูกมีแค่ 3 พันธุ์ 

คือ คาโลโปโกเนียม เพอราเรีย และ เซ็นโตร-ซีมา การ

ปลูกก็น�าทั้ง 3 พันธุ์มาผสมกัน ในสัดส่วนต่างๆ เช่น 

5:4:1 หรือ 2:2:1 ตามล�าดับ ต่อมามีถั่วพันธุ์ใหม่ที่ทนต่อ

ร่มเงาได้ดีกว่าพันธุ์เก่า คือ ถั่วซีรูเลียม มาแนะน�าให้ปลูก 

ก็ได้รับความนิยมพอสมควร แต่ติดปัญหาในเรื่องของ

เมล็ดพันธุ์ ซึ่งหายากและมีราคาแพง และในเวลาไล่เลี่ย

กัน ทางสถาบันวิจัยยางมาเลเซียก็น�าเสนอถ่ัวมูคูนา 

โคชินชิเนนซิส ซึ่งมีการเจริญเติบโตหลังจากปลูกได้เร็ว

มาก สามารถคลุมพ้ืนท่ีได้หมดภายในระยะเวลา 3-4 

เดือน การให้เมล็ดก็ไม่มีปัญหา แต่เป็นถ่ัวท่ีมีอายุเพียง 

8-9 เดือน จึงสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะเวลาสั้นๆ 

เช่น ปลูกร่วมกับพืชคลุมหลัก หรือพืชคลุมท่ีมีอายุหลาย

ปี ได้แก่ ถ่ัวเพอราเรีย และซีรูเลียม  ล่าสุด เมื่อปี ค.ศ. 

1991 (พ.ศ. 2534) C. Mathews ได้น�าถั่วมูคูนา แบร็ค-

เทียตา จากอินเดียเข้ามาปลูกในสวนปาล์มน�้ามันท่ี

คาโลโปโกเนียม มูคูนอยดีส

(Calopogonium mucunoides)

มูคูนา โคชินชิเนนซิส

(Mucuna cochinchinensis)

เพอราเรีย ฟาซีลอยดีส

(Pueraria phaseoloides)

คาโลโปโกเนียม ซีรูเลียม

(Calopogonium cearuleum)

มูคูนา แบร็คเทียตา

(Mucuna bracteata)

เซ็นโตรซีมา พิวเบสเซนส์

(Centrosema pubescens)

ภาพที่ 7 รูปร่าง ขนาด และสี ของเมล็ดพืชคลุมตระกูลถั่วรวม 6 ชนิด ที่ใช้ปลูกในสวนยาง โดยที่เมล็ดถั่วมูคูนา โคชินชิเนนซิส มีขนาดกว้างxยาว เท่ากับ 

1.2x1.7 ซม.
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ภาพที่ 8 ถั่วเพอราเรีย ที่ จ. บุรีรัมย์ ก�าลังออกดอก และติดฝักเป็นจ�านวนมาก ในช่วงหน้าแล้ง (ถ่ายเมื่อ 19 ม.ค. 2560) เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็น

ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมาะท่ีจะเป็นแหล่งผลิตเมล็ดถ่ัวเพอราเรีย เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ถ้ามองในแง่ของการเป็นพืชคลุมดินแล้ว จะเห็นว่าใบ

และล�าต้นจะเห่ียวเฉา และหยุดการเจริญเติบโตทางล�าต้นและใบ  เพราะถ่ัวต้องส่งอาหารและน�้าไปเลื้ยงฝักและเมล็ด จึงไม่เหมาะต่อการปลูกเป็นพืช

คลุมทางภาคอสีาน แต่เหมาะส�าหรบัภาคใต้ ซึง่มกีารออกดอกและตดิฝักน้อยกว่ามาก ดงัน้ัน ในช่วงหน้าแล้งของทางภาคใต้ ถ่ัวเพอราเรยีก็ยังคงมใีบท่ี

เขยีวอยู่

ภาพที่ 9 ถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา ปลูกในสถานที่เดียวกับถั่วซีรูเลียม (ภาพที่ 6)  และถั่วเพอราเรีย (ภาพที่ 7) และถ่ายในวันเดียวกัน (19 ม.ค. 2560) ถั่ว

ออกดอกแต่ไม่ติดฝัก ท�าให้ไม่ต้องส่งอาหารและน�้าไปเลื้องฝักและเมล็ด ถ่ัวจึงยังคงสามารถเจริญเติบโตทางใบและล�าต้นได้ ที่ส�าคัญคือ ยังคงรักษา

ส่วนที่เป็นสีเขียวไว้ได้ ทั้งนี้เนื่องจากถั่วชนิดนี้มีระบบรากที่ลึก 2-3 เมตร
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มาเลเซีย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะสวน

ปาล์มหรือสวนยางท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น Golden Hope 

Plantation, Sime Darby Plantation ท้ังนี้เน่ืองจากถ่ัว

มูคูนาให้ผลผลิตชีวมวลและธาตุอาหารต่างๆสูงกว่าพืช

คลุมชนิดเดิมที่เคยปลูกกันมาประมาณ 3 เท่า อีกทั้งยัง

ทนร่มและความแห้งแล้งได้ดีกว่าอีกด้วย ข้อดีอีกอย่าง

ของถ่ัวชนิดนี้ก็คือ สามารถปลูกห่างได้ เน่ืองจากหลัง

เจริญเติบโตเต็มท่ีแล้ว ล�าต้นหรือเถาจะเลื้อยไปได้ไกล

และเร็วมาก การปลูกพืชคลุมโดยใช้จ�านวนต้นปลูกต่อ

พ้ืนท่ีน้อยย่อมลดการแก่งแย่งน�้าและอาหารจากพืชหลัก 

ดังนั้น ควรจะปรับใช้กับพืชคลุมชนิดอื่นด้วย ซึ่งที่ผ่านมา 

ใช้จ�านวนต้นต่อพ้ืนท่ีมากเกินไป เช่น แนะน�าให้ใช้เมล็ด

เพอราเรียในอัตรา 1-1.5 กก./ไร่ โดยท่ีเมล็ดเพอราเรีย

หนึ่งกิโลกรัมมีจ�านวนเมล็ดมากถึง 80,000 เมล็ด ซึ่งอาจ

มีต้นงอกถึง 40,000 ต้น (คิดที่ความงอก 50 เปอร์เซนต์) 

ในขณะท่ีการปลูกถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา ใช้จ�านวนต้น

ปลูกเพียง 46-76 ต้นต่อไร่เท่านั้น

 จากที่กล่าวมาข้างต้นพอท่ีจะมองเห็นแล้วว่า ณ 

เวลาน้ีควรปลูกถ่ัวพันธุ์ไหนเป็นพืชคลุมดินในสวนยาง 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้นต้องการท่ีจะปลูกถ่ัวมูคูนา แบร็ค

เทียตา เป็นพืชคลุมในสวนยางหรือสวนปาล์มน�้ามันกัน

ทั้งประเทศ ก็มิอาจท�าได้ เพราะติดขัดในเรื่องของเมล็ด

พันธุ์ ดังนั้น พันธุ์พืชคลุมเดิมท่ีเคยปลูกกันมาก็ยังใช้

ประโยชน์ได้ดี เพียงแต่มีการบริหารจัดการในเรื่องของ

พันธุ์พืชคลุมให้เหมาะกับพ้ืนที่ปลูกยาง ซึ่งผู ้เขียนขอ

เสนอแนะไว้ดังนี้

 มูคูนา แบร็คเทียตา เป็นถ่ัวท่ีเหมาะส�าหรับการ

ปลูกเป็นพืชคลุมดินทั้งในแหล่งปลูกยางเดิมและแหล่ง

ปลูกยางใหม่ เนื่องจากมีความทนทานต่อความแห้งแล้ง

ได้ดีมาก และข้อดีอีกประการหนึ่งคือ ไม่ติดฝักและเมล็ด

ในช่วงหน้าแล้ง จึงท�าให้ต้นไม่โทรมและใบยังคงเขียว

ตลอดหน้าแล้ง (ภาพที่ 9)

 เพอราเรีย และซีรูเลียม ทั้งคู่ เป็นถั่วที่มีอายุหลาย

ปี จัดเป็นพืชคลุมหลัก สามารถปลูกเดี่ยวๆ หรือปลูกรวม

กันเพ่ือช่วยยืดเวลาของการคงอยู่ในสวนยาง แนะน�าว่า

ควรปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีความชื้นดี เช่นในแหล่งปลูกยางเดิม

ซึ่งอยู ่ทางภาคใต ้  มากกว ่าในแหล่งปลูกยางใหม่ 

เน่ืองจากในช่วงหน้าแล้ง ถ่ัวไม่ต้องหาอาหารและน�้าไป

เลี้ยงฝักและเมล็ดมาก ถ่ัวจึงยังมีใบและล�าต้นท่ีไม่โทรม

มากนัก แต่ในแหล่งปลูกยางใหม่ เช่น ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ควรเป็นแหล่งส�าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์มากกว่า

ที่จะปลูกเป็นพืชคลุมในสวนยาง เนื่องจากในหน้าแล้งจะ

ออกดอกและติดฝักเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ต้นโทรม ใบ

และเถาแห้งเหี่ยว (ภาพที่ 7)

 คาโบโปโกเนียม มูคูนอยดีส เป็นถั่วที่มีอายุสั้น 

เจริญเติบโตคลุมดินได้เร็ว สามารถปลูกร่วมกับพืขคลุม

เพอราเรีย หรือซีรูเลียม อย่างใดอย่างหนึ่ง และเหมาะกับ

พ้ืนท่ีชุ่มชื้นมากกว่าพ้ืนที่แห้งแล้ง ส่วนในพ้ืนที่แห้งแล้ง

เหมาะกับการปลูกเพื่อผลิตเมล็ด

 มูคูนา โคชินชิเนนซิส เป็นถ่ัวที่มีอายุสั้น แต่เจริญ

เติบโตคลุมดินได้เร็วท่ีสุด เหมาะท่ีจะใช้ปลูกร่วมกับถ่ัว

มูคูนา แบร็คเทียตา หรือพืชคลุมหลักชนิดอื่น เพ่ือช่วย

คลุมดินให้เร็วขึ้น และเพ่ิมชีวมวลให้กับดินในปีแรกของ

การปลูกพืชคลุม

 เซ็นโตรซีมา พิวเบสเซนส์ เป็นถั่วที่มีอายุหลายปี มี

ความทนทานต่อความแห้งแล้งและร่มเงาได้พอสมควร 

ให้ปริมาณชีวมวลน้อย ไม่ควรปลูกเดี่ยวๆ โดยเฉพาะใน

พ้ืนท่ีแห้งแล้ง  เพราะจะท�าให้ต้นยางชะงักการเจริญ

เติบโตได้ (ไววิทย์ และ คณะ, 2533) นอกจากนี้ เถาหรือ

ล�าต้นของถั่วชนิดนี้สามารถรัดต้นยางได้แน่น จนเกิดเป็น

รอยรัดท่ีเปลือก (ภาพท่ี 10) ผู้เขียนมีความเห็นว่า ควร

ยกเลิกการใช้ถ่ัวขนิดนี้ผสมกับพืชคลุมชนิดอื่น เนื่องจาก 

มีผลเสียมากกว่าผลดี และในปัจจุบันมีถ่ัวชนิดอื่นที่

สามารถใช้ทดแทนถ่ัวพันธุ์ดังกล่าวได้ดีกว่า เช่น ถ่ัวซีรู

เลียม

สรุปและข้อเสนอแนะ
 ปัจจุบัน เกษตรกรชาวสวนยาง ไม่นิยมปลูกพืช

คลุมในสวนยาง สาเหตุหลักน่าจะมาจากยังขาดความรู้ 

ความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือขาดการประชาสัมพันธ์จาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปสู ่เกษตรกร ปัญหารองลงมา 

ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชคลุมหาซื้อยาก และมีราคาแพง 

เมล็ดที่ซื้อขายกันยังขาดคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน และ

การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเพ่ิมความงอกของเมล็ด

ยังมีความยุ่งยากส�าหรับตัวเกษตรกร 

 แนวทางในการแก ้ไขป ัญหาและส ่งเสริมให ้
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ภาพที่ 10 เถาของถ่ัวเซ็นโตรซีมา สามารถรัดต้นยางจนเกิดเป็นรอยรัดท่ี

เปลือก 

ถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา ส่วนการศึกษาถึงพืชคลุมชนิด

ใหม่ท่ีมีคุณสมบัติในการเป็นพืชคลุมในสวนยางที่ดีกว่า

ถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วที่อยู่ในสกุล 

(Genus) Mucuna ซึ่งมีกว่าร้อยชนิด (Species) ก็เป็นสิ่ง

ที่น่าสนใจ
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เกษตรกรหันกลับมาปลูกพืชคลุมในสวนยาง นอกจาก

การให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลประโยชน์ท่ีพึงจะได้รับ

จากพืชคลุมในทุกรูปแบบแล้ว การผลิตเมล็ดเพื่อป้อนให้

เกษตรกรน�าไปปลูกเป็นพืชคลุมในสวนยางซึ่งควรกระท�า

โดยภาครัฐเอง และท�าอย่างครบวงจร ก็เป็นอีกปัจจัย

หนึ่งที่มีความส�าคัญเช่นกัน

 จากการที่ปัจจุบัน มีพืชคลุมดินหลายชนิดให้เลือก

ปลูก การรู ้จักเลือกใช้ชนิดของพืชคลุมให้เหมาะกับ

สภาพพื้นที่ปลูกยาง ตลอดจนปรับปรุงวิธีการปลูก ก็เป็น

อีกเรื่องหนึ่งที่จะท�าให้การปลูกพืชคลุมในสวนยางของ

ประเทศไทยได้รับผลส�าเร็จมากขึ้น

 สุดท้าย ผู้เขียนมีความเห็นว่า งานค้นคว้าทดลอง

เก่ียวกับพืชคลุมยังคงมีความจ�าเป็นต้องกระท�าต่อไป ที่

เร่งด่วนในเวลานี้คือ การศึกษาในเรื่องของการผลิตเมล็ด
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ปลูกพืชคลุม 

ในสวนยางตั้งแต่วันนี้ เพื่อผลตอบแทนที่ดี 

ในวันข้างหน้า.....
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