
ติดต่อขอรบัคําแนะนาํไดท่ี้      หมอดินอาสาของกรมพฒันาท่ีดิน

                                                      สถานีพฒันาท่ีดินทุกจังหวดั

                                                              สายด่วน 1760 ต่อ 2230

พืชผกั เป็นพืชท่ีมีระบบรากต้ืน และมีอายสุัน้  ดินท่ีเหมาะสมในการปลกูผกั  เป็นดินรว่น  

การระบายน้ําดี  น้ําไมท่่วมขงั  มีความอดุมสมบรูณค์อ่นขา้งสงู  และมีความเป็นกรดเล็กนอ้ย จนถึง

เป็นกลาง (pH 5.5 – 7.0)

          พ้ืนท่ีปลกูผกัประสบปัญหานํา้ท่วมขงั  แมจ้ะเป็นระยะเวลาไมน่าน 

ก็มีผลทําใหพื้ชผกัเสียหายไดเ้ป็นอยา่งมาก  และยิง่ถา้น้ําท่วมขงัเป็นเวลานาน

เกินกว่า 5 วนั  พืชผกัจะเสียหายทัง้หมด     

           นอกจากพืชผกัจะเสียหายแลว้  ดิน ซ่ึงมีความสาํคญัยิง่ต่อการปลกูพืช

ทกุชนิด  จะเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรา้ง และสมบติัของดิน ดงัน้ี

1. หนา้ดินถกูพดัพาไป ทําใหดิ้นสญูเสียธาตอุาหาร

2. ความเป็นกรดเป็นด่างของดินเกิดการเปลี่ยนแปลงไป  

มีผลต่อธาตอุาหารในดิน

3. ดินอดัตวักนัแน่น  อากาศในดินนอ้ยลงเน่ืองจากดินอ่ิมตวัดว้ยน้ํา  

การระบายน้ําและการถ่ายเทอากาศในดินเสียไป   จึงทําใหร้ากพืช

ขาดอากาศหายใจ 

4. เม่ือเกิดน้ําท่วมขงั อาจทําใหเ้กิดเช้ือสาเหตโุรคพืช

5. จลิุนทรยีท่ี์เป็นประโยชนใ์นดินถกูน้ําพดัพาไป

           ขอ้ควรปฏบิติัและการฟ้ืนฟูดินหลงันํา้ท่วม
1. พ้ืนท่ีมีน้ําท่วมขงั  ใหร้ะบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีโดยเรว็ท่ีสดุ  

    อาจทํารอ่งน้ําเพ่ือใหก้ารระบายน้ําเรว็ยิง่ข้ึน

2. เม่ือน้ําลด  ในระยะแรกหนา้ดินยงัเปียกอย ู ่ หา้มเขา้ไปเหยียบยํา่   

    หรอืนําเครือ่งจกัรกลเขา้ไปในแปลง เพราะดินจะถกูอดัแน่นข้ึน

3. ในขณะท่ีดินยงัมีความช้ืน ใช้ ปนูขาว หรือโดโลไมท ์

อตัรา 200 – 500 กิโลกรมัต่อไร ่  โรยใหท้ัว่แปลง และคลกุเคลา้ดินใหท้ัว่    

เพ่ือใหป้นูออกฤทธ์ิในการฆา่เช้ือโรคในดินไดดี้  ท้ิงไวป้ระมาณ 10 วนั

จึงเตรยีมแปลงเพ่ือปลกูผกัครัง้ต่อไป

4. แนะนําใหป้ลกู พืชปุ๋ ยสด  และไถกลบพืชปุ๋ ยสดลงดินในช่วงออกดอก 

    เพ่ือปรบัปรงุบํารงุดิน  เพ่ิมอินทรยีวตัถ ุ และความอดุมสมบรูณข์องดิน  

    หลงัไถกลบเป็นเวลา 15 – 20 วนั  จึงเตรยีมแปลงเพ่ือปลกูผกัครัง้ต่อไป

5. สาํหรบัพ้ืนท่ีลุ่ม   การระบายน้ําไมดี่   เตรยีมแปลงปลกูพืชผกั โดยขดุหรอื

    ไถดินเพ่ือตากดิน 2 – 3 วนั และยกรอ่งเพ่ือปลกูพืชผกั ซ่ึงจะช่วยลดความเสียหายจากการเกิดน้ําท่วมขงัในแปลง

    สาํหรบัพ้ืนท่ีดอน  อาจเกิดน้ําท่วมเป็นครัง้คราว  ไมจํ่าเป็นตอ้งยกรอ่งใหส้ิ้นเปลืองคา่แรงงาน  แนะนําใหแ้บ่งพ้ืนท่ี

    เป็นแปลงยอ่ยๆ ขนาดแปลงข้ึนอย ูก่บัชนิดพืชผกัท่ีจะปลกู

6. กอ่นปลกูพืชผกั  ควร เก็บตวัอยา่งดินสง่วเิคราะห์หาปริมาณธาตอุาหาร ท่ีอย ูใ่นดิน  เพ่ือวางแผนการ

    ใสปุ่๋ ยตามค่าวเิคราะห์ดินไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และเหมาะสมกบัชนิดพืชผกัท่ีปลกู  

7. แนะนําใหใ้ช ้สารเร่งซปุเปอร ์พด.3 ท่ีขยายเช้ือในปุ๋ ยหมกัท่ีผลิตจาก สารเร่งซปุเปอร ์พด.1 อตัรา 100 กิโลกรมัต่อไร ่ 

    ใสร่ะหว่างแถวกอ่นปลกูพืชผกั  เพ่ือป้องกนั และช่วยลดการเขา้ทําลายของเช้ือสาเหตโุรคพืช

8. ช่วงระยะพืชผกัเจริญเติบโตใหใ้ชน้ํ้าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากสารเรง่ซปุเปอร ์พด.2 ในอตัราน้ําหมกัชีวภาพ 80 ซีซี 

    (8 ชอ้นโตะ๊)  เจือจางดว้ยน้ํา 80 ลิตร ในพ้ืนท่ี 1 ไร ่ โดยฉีดพ่นทกุ 10 วนั 

จัดทําโดย  กองวจัิยและพฒันาการจัดการท่ีดิน  กรมพฒันาท่ีดิน
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           ไมผ้ล เป็นพืชท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ  ดินท่ีเหมาะสมต่อการปลกูไมผ้ล  

เป็นดินท่ีมีความลึกมากกว่า 1 เมตร  มีลกูรงัและเศษหินปะปนเล็กนอ้ย  มีการอ ุม้น้ําสงูหรอืคอ่นขา้งสงู  

แต่การระบายน้ําดี  น้ําไมท่่วมขงั  มีความอดุมสมบรูณป์านกลางถึงสงู  และมีความเป็นกรดเล็กนอ้ย 

(pH 5.5 – 6.5)

จัดทําโดย  กองวจัิยและพฒันาการจัดการท่ีดิน  กรมพฒันาท่ีดิน

             พ้ืนท่ีปลกูไมผ้ลประสบปัญหานํา้ท่วมขงั   อาจเกิดผลเสียหาย

     ต่อตน้ไมผ้ลได ้ ทัง้น้ีข้ึนอย ูก่บัช่วงระยะเวลาท่ีน้ําท่วมขงั และอายขุองตน้ไมผ้ล

     นอกจากน้ี  ดิน ซ่ึงมีความสาํคญัยิง่  จะเกิดการเปล่ียนแปลง

โครงสรา้งและสมบติัของดิน ดงัน้ี

1. หนา้ดินถกูพดัพาไป ทําใหดิ้นสญูเสียธาตอุาหาร

2. ความเป็นกรดเป็นด่างของดินเกิดการเปลี่ยนแปลงไป  

มีผลต่อธาตอุาหารในดิน

3. ดินอดัตวักนัแน่น  อากาศในดินนอ้ยลงเน่ืองจากดินอ่ิมตวัดว้ยน้ํา  

การระบายน้ําและการถ่ายเทอากาศในดินเสียไป จึงทําใหร้ากไมผ้ล

ขาดอากาศหายใจ 

4. เม่ือเกิดน้ําท่วมขงั อาจทําใหเ้กิดเช้ือสาเหตโุรครากเน่าโคนเน่า

5. เกิดกา๊ซพิษ โดยกระบวนการยอ่ยสลายเศษพืชและสตัวท่ี์ไมใ่ชอ้อกซิเจน

ทําใหร้ากไมผ้ลไดร้บัอนัตราย

6. จลิุนทรยีท่ี์เป็นประโยชนใ์นดินถกูน้ําพดัพาไป

                            ขอ้ควรปฏบิติัและการฟ้ืนฟูดินหลงันํา้ท่วม
1. พ้ืนท่ีมีน้ําท่วมขงั  ใหร้ะบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีโดยเรว็ท่ีสดุ  

2. หา้มเขา้ไปเหยียบยํา่บริเวณโคนตน้ไมผ้ล   หรอืนําเครือ่งจกัรกลเขา้ไปในแปลงปลกู เพราะดินจะถกูอดัแน่นข้ึน

3. หลงัจากน้ําเริม่ลด  ทําไมค้ํ้ายนัเพ่ือช่วยพยงุตน้ไมผ้ลท่ีอาจลม้ไดง่้าย

4. นําเศษพืชและสตัวท่ี์ทบัถมในดินเลน หรอืน้ําพดัมาทบัถม  ออกจากบรเิวณโคนตน้

5. ใชท่้อพีวีซี หรอืไมไ้ผเ่จาะรปัูกไวใ้ตโ้คนตน้ เพ่ือช่วยระบายความรอ้น กา๊ซพิษ และอากาศในดิน  

    ซ่ึงช่วยใหร้ากไมผ้ลหายใจดีข้ึน

6. เม่ือดินแหง้  พรวนดิน เพ่ือเพ่ิมออกซิเจน และใช้ ปนูขาว หรือโดโลไมท ์

อตัรา 200 – 500 กิโลกรมัต่อไร ่  โรยใหท้ัว่แปลงผสมคลกุเคลา้ลงดิน เพ่ือปรบั pH ของดินใหส้งูข้ึน 

    และป้องกนัเช้ือสาเหตโุรคพืช

7. แนะนําใหใ้ช ้สารเร่งซปุเปอร ์พด.3 ท่ีขยายเช้ือในปุ๋ ยหมกัท่ีผลิตจาก สารเร่งซปุเปอร ์พด.1 

    อตัรา 3 - 6 กิโลกรมัต่อตน้  ใสร่อบทรงพ ุ่ม  เพ่ือป้องกนั และช่วยลดการเขา้ทําลายของโรครากเน่าโคนเน่า

8. กอ่นใสปุ่๋ ยเคมี ควร เก็บตวัอยา่งดินสง่วเิคราะหห์าปริมาณธาตอุาหาร ท่ีอย ูใ่นดิน  เพ่ือวางแผนการ

    ใสปุ่๋ ยตามค่าวเิคราะห์ดินไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และเหมาะสม


