จัดทําโดย กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ชผัก เป็นพืชที่มีระบบรากตื้น และมีอาย ุสัน้ ดินที่เหมาะสมในการปล ูกผัก เป็นดินร่วน
การระบายนํ้าดี นํ้าไม่ท่วมขัง มีความอ ุดมสมบูรณ์คอ่ นข้างสูง และมีความเป็นกรดเล็กน้อย จนถึง
เป็นกลาง (pH 5.5 – 7.0)
พื้นที่ปลูกผักประสบปัญหานํา้ ท่วมขัง แม้จะเป็นระยะเวลาไม่นาน
ก็มีผลทําให้พืชผักเสียหายได้เป็นอย่างมาก และยิง่ ถ้านํ้าท่วมขังเป็นเวลานาน
เกินกว่า 5 วัน พืชผักจะเสียหายทัง้ หมด
นอกจากพืชผักจะเสียหายแล้ว ดิน ซึ่งมีความสําคัญยิง่ ต่อการปล ูกพืช
ท ุกชนิด จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และสมบัติของดิน ดังนี้
1. หน้าดินถูกพัดพาไป ทําให้ดินสูญเสียธาต ุอาหาร
2. ความเป็นกรดเป็นด่างของดินเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
มีผลต่อธาต ุอาหารในดิน
3. ดินอัดตัวกันแน่น อากาศในดินน้อยลงเนื่องจากดินอิ่มตัวด้วยนํ้า
การระบายนํ้าและการถ่ายเทอากาศในดินเสียไป จึงทําให้รากพืช
ขาดอากาศหายใจ
4. เมื่อเกิดนํ้าท่วมขัง อาจทําให้เกิดเชื้อสาเหต ุโรคพืช
5. จุลินทรียท์ ี่เป็นประโยชน์ในดินถูกนํ้าพัดพาไป

พื

ข้อควรปฏิบตั ิและการฟ้ ื นฟูดินหลังนํา้ ท่วม
1. พื้นที่มีนํ้าท่วมขัง ให้ระบายนํ้าออกจากพื้นที่โดยเร็วที่ส ุด
อาจทําร่องนํ้าเพื่อให้การระบายนํ้าเร็วยิง่ ขึ้น
2. เมื่อนํ้าลด ในระยะแรกหน้าดินยังเปียกอยู่ ห้ามเข้าไปเหยียบยํา่
หรือนําเครือ่ งจักรกลเข้าไปในแปลง เพราะดินจะถกู อัดแน่นขึ้น
3. ในขณะที่ดินยังมีความชื้น ใช้ ปูนขาว หรือโดโลไมท์
อัตรา 200 – 500 กิโลกรัมต่อไร่ โรยให้ทวั่ แปลง และคล ุกเคล้าดินให้ทวั่
เพื่อให้ปนู ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคในดินได้ดี ทิ้งไว้ประมาณ 10 วัน
จึงเตรียมแปลงเพื่อปล ูกผักครัง้ ต่อไป
4. แนะนําให้ปล ูก พืชปุ๋ยสด และไถกลบพืชปุ๋ยสดลงดินในช่วงออกดอก
เพื่อปรับปร ุงบําร ุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถ ุ และความอ ุดมสมบูรณ์ของดิน
หลังไถกลบเป็นเวลา 15 – 20 วัน จึงเตรียมแปลงเพื่อปล ูกผักครัง้ ต่อไป
5. สําหรับพื้นที่ล่มุ การระบายนํ้าไม่ดี เตรียมแปลงปล ูกพืชผัก โดยข ุดหรือ
ไถดินเพื่อตากดิน 2 – 3 วัน และยกร่องเพื่อปล ูกพืชผัก ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายจากการเกิดนํ้าท่วมขังในแปลง
สําหรับพื้นที่ดอน อาจเกิดนํ้าท่วมเป็นครัง้ คราว ไม่จําเป็นต้องยกร่องให้ส้ นิ เปลืองค่าแรงงาน แนะนําให้แบ่งพื้นที่
เป็นแปลงย่อยๆ ขนาดแปลงขึ้นอยูก่ บั ชนิดพืชผักที่จะปล ูก
6. ก่อนปล ูกพืชผัก ควร เก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร ที่อยูใ่ นดิน เพื่อวางแผนการ
ใส่ป๋ ยตามค่
ุ
าวิเคราะห์ดินได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับชนิดพืชผักที่ปล ูก
7. แนะนําให้ใช้ สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ที่ขยายเชื้อในปุ๋ยหมักที่ผลิตจาก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่
ใส่ระหว่างแถวก่อนปล ูกพืชผัก เพื่อป้องกัน และช่วยลดการเข้าทําลายของเชื้อสาเหต ุโรคพืช
8. ช่วงระยะพืชผักเจริญเติบโตให้ใช้นํ้าหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่งซ ุปเปอร์ พด.2 ในอัตรานํ้าหมักชีวภาพ 80 ซีซี
(8 ช้อนโต๊ะ) เจือจางด้วยนํ้า 80 ลิตร ในพื้นที่ 1 ไร่ โดยฉีดพ่นท ุก 10 วัน
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จัดทําโดย กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
เป็นพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ดินที่เหมาะสมต่อการปล ูกไม้ผล
เป็นดินที่มีความลึกมากกว่า 1 เมตร มีล ูกรังและเศษหินปะปนเล็กน้อย มีการอม้ ุ นํ้าสูงหรือค่อนข้างสูง
แต่การระบายนํ้าดี นํ้าไม่ท่วมขัง มีความอ ุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง และมีความเป็นกรดเล็กน้อย
(pH 5.5 – 6.5)

ไม้ผล

พื้นที่ปลูกไม้ผลประสบปัญหานํา้ ท่วมขัง อาจเกิดผลเสียหาย
ต่อต้นไม้ผลได้ ทัง้ นี้ข้ ึนอยูก่ บั ช่วงระยะเวลาที่นํ้าท่วมขัง และอาย ุของต้นไม้ผล
นอกจากนี้ ดิน ซึ่งมีความสําคัญยิง่ จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและสมบัติของดิน ดังนี้
1. หน้าดินถูกพัดพาไป ทําให้ดินสูญเสียธาต ุอาหาร
2. ความเป็นกรดเป็นด่างของดินเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
มีผลต่อธาต ุอาหารในดิน
3. ดินอัดตัวกันแน่น อากาศในดินน้อยลงเนื่องจากดินอิ่มตัวด้วยนํ้า
การระบายนํ้าและการถ่ายเทอากาศในดินเสียไป จึงทําให้รากไม้ผล
ขาดอากาศหายใจ
4. เมื่อเกิดนํ้าท่วมขัง อาจทําให้เกิดเชื้อสาเหต ุโรครากเน่าโคนเน่า
5. เกิดก๊าซพิษ โดยกระบวนการย่อยสลายเศษพืชและสัตว์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน
ทําให้รากไม้ผลได้รบั อันตราย
6. จุลินทรียท์ ี่เป็นประโยชน์ในดินถูกนํ้าพัดพาไป

ข้อควรปฏิบตั ิและการฟ้ ื นฟูดินหลังนํา้ ท่วม
1. พื้นที่มีนํ้าท่วมขัง ให้ระบายนํ้าออกจากพื้นที่โดยเร็วที่ส ุด
2. ห้ามเข้าไปเหยียบยํา่ บริเวณโคนต้นไม้ผล หรือนําเครือ่ งจักรกลเข้าไปในแปลงปล ูก เพราะดินจะถกู อัดแน่นขึ้น
3. หลังจากนํ้าเริม
่ ลด ทําไม้คํ้ายันเพื่อช่วยพย ุงต้นไม้ผลที่อาจล้มได้ง่าย
4. นําเศษพืชและสัตว์ที่ทบั ถมในดินเลน หรือนํ้าพัดมาทับถม ออกจากบริเวณโคนต้น
5. ใช้ท่อพีวีซี หรือไม้ไผ่เจาะรูปักไว้ใต้โคนต้น เพื่อช่วยระบายความร้อน ก๊าซพิษ และอากาศในดิน
ซึ่งช่วยให้รากไม้ผลหายใจดีข้ ึน
6. เมื่อดินแห้ง พรวนดิน เพื่อเพิ่มออกซิเจน และใช้ ปูนขาว หรือโดโลไมท์
อัตรา 200 – 500 กิโลกรัมต่อไร่ โรยให้ทวั่ แปลงผสมคล ุกเคล้าลงดิน เพื่อปรับ pH ของดินให้สงู ขึ้น
และป้องกันเชื้อสาเหต ุโรคพืช
7. แนะนําให้ใช้ สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ที่ขยายเชื้อในปุ๋ยหมักที่ผลิตจาก สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
อัตรา 3 - 6 กิโลกรัมต่อต้น ใส่รอบทรงพุ่ม เพื่อป้องกัน และช่วยลดการเข้าทําลายของโรครากเน่าโคนเน่า
8. ก่อนใส่ป๋ ยเคมี
ุ
ควร เก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร ที่อยูใ่ นดิน เพื่อวางแผนการ
ใส่ป๋ ยตามค่
ุ
าวิเคราะห์ดินได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
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