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ค�าน�า

 ผักกูด เป็นพืชที่พบทั่วไปตามธรรมชาติที่ชาวบ้านในหลายพื้นที่นิยมน�า

มาบรโิภคเป็นพชืผกั แต่จากการทีแ่หล่งผกักดูข้ึนอยูต่ามพ้ืนท่ีท่ีมร่ีมเงาของป่า

เขาบริเวณล�าห้วยที่มีสภาพชื้นแฉะห่างจากชุมชนและปัจจุบันแหล่งผักกูดใน

ธรรมชาตลิดลง ท�าให้เกษตรกรสนใจน�ามาปลกูในพืน้ทีบ่รเิวณบ้านของตนเอง

มากขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงบางพื้นที่มีสภาพเป็นดิน

เปร้ียวจัด ศูนย์ศึกษาการพฒันาพกุิลทองฯ จงึได้มกีารศกึษาการปลกูผกักดูใน

พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด และได้รวบรวมข้อมูลวิธีการปรับปรุงดิน การปลูก การให้

ร่มเงา รวมถึงการดูแลรักษา น�ามาจัดท�าเป็นคู่มือ “การปลูกผักกูดในพื้นที่ดิน

เปรีย้วจดั” เพือ่เป็นข้อมลูส�าหรบันกัวชิาการ นกัเรยีน นกัศกึษา และเกษตรกร

ที่สนใจ น�าไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่อไป
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		1.	ผักกูด

 ผักกูดเป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในสภาพพื้นท่ีดินชื้นแฉะ

ความชื้นสูง เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีร่มเงาของป่าเขา และบริเวณล�าห้วย ริมน�้า

ล�าธาร โดยในปัจจุบันผักกูดได้รับความนิยมในการน�ามาบริโภคเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากผักกูดเป็นพืชผักท่ีมีรสชาติดี และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ

มากมาย ปัจจุบันแหล่งผักกูดในธรรมชาติลดลง ท�าให้เกษตรกรสนใจน�ามา

ปลูกเพื่อรองรับความต้องการบริโภคผักกูดที่มีเพิ่มมากขึ้น

 1.1	ลักษณะทั่วไปของผักกูด

           ผักกูด จัดเป็นพืชตระกูลเฟิร์นขนาดใหญ่ที่มีเหง้าตั้งตรง และมี

ความสูงมากกว่า 1 เมตรขึ้นไปที่สามารถน�ามารับประทานเป็นผักได้ เฟิร์น

ชนดินีม้กัขึน้หนาแน่นตามชายป่าทีมี่แดดส่องถงึ ในบริเวณทีลุ่่มชุม่น�า้ ตามริม

ล�าธาร บริเวณต้นน�้า ในที่ที่มีน�้าขังแฉะและมีอากาศเย็น เจริญเติบโตได้ดี

บริเวณที่ชื้นแฉะ มีความชื้นสูง เติบโตในช่วงฤดูฝน ส่วนในประเทศไทยบ้าน

เราจะพบผักกูดได้ทั่วไปแทบทุกภูมิภาคที่มีสภาพดินไม่แห้งแล้ง
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          ผกักดูมหีลายชนดิซึง่เกอืบทกุชนดิสามารถรับประทานได้ แต่ละ

ชนิดมีรสชาติที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณทางยาที่แตกต่างกัน

ออกไป

	 									ใบผักกูด ก้านใบและใบปกคลุมด้วยเกล็ดสีน�้าตาลด�า ก้านใบมี

สีออกด�า  ใบมีสีเขียวอ่อน เมื่อใบแก่มีสีเขียวเข้ม ขอบใบหยักฟันเลื่อย โดยใบ

จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามอายุของต้น ต้นที่มีอายุน้อยจะมีใบประกอบ

แบบขนนกช้ันเดยีว ถ้าอายุมากขึน้อาจพบใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ได้ มี

ความยาวได้มากกว่า 1 เมตร และกว้างได้ถึง 50 เซนติเมตร มีใบย่อย 1-2 คู่ 

ใบล่างจะเล็กกว่าใบย่อยที่อยู่ช่วงกลาง ซึ่งมีขนาดใหญ่ได้ถึง 25 เซนติเมตร 

ส่วนใบย่อยชั้นกลางจะมีใบที่มีขนาดใหญ่กว่า มีก้านสั้นหรือกึ่งไม่มีก้าน โคน

ใบมลีกัษณะเว้าเป็นรปูหวัใจหรอืเป็นติง่ห ูเนือ้ใบมลัีกษณะบางคล้ายกระดาษ

มีเส้นใบแตกแขนงแบบขนนก มีปลายเส้นถึง 10 คู่ กลุ่มสปอร์จะอยู่ใกล้และ

ยาวตลอดความยาวของเส้นใบส่วนปลาย ส่วนก้านใบยาวประมาณ 70 

เซนติเมตร 

          ส่วนของผกักดูท่ีน�าไปบรโิภคคือ ส่วนของฟรอนด์ (Frond) เป็น

ส่วนของก้านใบใหม่ที่โผล่ออกมาจากล�าต้น มีส่วนปลายใบม้วนงอ และส่วน

ปลายจะค่อยพัฒนาไปเป็นใบอ่อนและใบแก่ตามล�าดับ 
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 1.2	ประโยชน์และสรรพคุณ

           1) ประโยชน์ของผักกูด

           ผกักดู เป็นผกัทีม่รีสจดือมหวานและกรอบ ยอดอ่อนและใบอ่อน

นิยมน�ามาบรโิภค โดยน�ามาปรงุเป็น

อาหารได้หลากหลาย เช่น ย�าผกักูด 

ผักกูดผัดน�้ามันหอย แกงจืดผักกูด

หมูสับ ไข่เจียวผักกูด ผัดกับไข่หรือ

แหนม น�ามาแกงกับปลาน�้าจืด ท�า

เป็นแกงกะทกัิบปลาย่าง หรอืน�ามา

ราดด้วยน�า้กะทรัิบประทานร่วมกบั

น�้าพริกหรือแกงรสจืด ส่วนชาวอีสานจะรับประทานยอดสดร่วมกับลาบ ก้อย 

ย�า ส้มต�า ปลาป่น นอกจากนี้ยังนิยมน�ามาใช้ลวกหรือต้มให้สุก จิ้มกินกับน�้า

พริก ใช้เป็นผักจิ้มกินกับน�้าพริกตาแดง น�้าพริกถั่ว หรือน�้าพริกต่าง ๆ แต่จะ

ไม่นิยมน�ามารับประทานแบบสด ๆ เพราะจะมียางเป็นเมือกอยู่ที่ก้าน โดยใน

ช่วงหน้าแล้งผักกูดจะมีรสชาติอร่อยกว่าฤดูอื่น ๆ

           ในปัจจบุนัมกีารเก็บผกักดูไว้ขายส่งไปญีปุ่น่ โดยชาวญีปุ่น่จะน�า

ผักกูดไปดองกับเกลือไว้รับประทาน หรือที่เรียกว่า “วาราบิ”

        ต้นผักกูด สามารถใช้เป็นดัชนีเพื่อชี้วัดความสมบูรณ์ของสภาพ

แวดล้อมได้ ถ้าหากบรเิวณใดมอีากาศไม่ด ีหรอืดนิมคีวามอดุมสมบรูณ์ต�า่ หรือ

มีสารเคมีเจือปนอยู่ ผักกูดจะไม่เจริญหรือแตกต้นในบริเวณนั้น เพราะผักกูด

จะขึ้นเฉพาะในพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ดินสมบูรณ์และไม่มีสารเคมีเจือปน
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	 							   2) สรรพคุณของผักกูด

          ผักกูดมีธาตุเหล็กและเบต้าแคโรทีน ช่วยท�าให้ร่างกายดูดซึม

แร่ธาตตุ่างๆ ได้ดีขึน้และช่วยบ�ารงุร่างกาย บ�ารงุสายตา ช่วยลดคอเลสเตอรอล

ในเส้นเลือด มีเส้นใยอาหารสูงช่วยในการท�างานของระบบขับถ่ายได้ดีข้ึน

           ราก รสเฝ่ือนเยน็ เป็นยาแก้ร้อนใน อ่อนเพลยี แก้ไข้ ใช้ห้ามเลอืด

และแก้ไอ

            เหง้าหวัใต้ดนิ	รสเยน็ฝาด แก้ท้องร่วง อาเจยีน ปวดศรีษะ และ

ขับปัสสาวะ

            ท้ังต้น รสเฝ่ือน หวานเย็น ต้มหรือแช่น�า้อาบ แก้ผ่ืนคัน มวีติามิน

เอสูง เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

	 												ใบ รสเยน็ แก้ไข้ตวัร้อน แก้พษิอกัเสบ บ�ารุงสายตา บ�ารุงโลหติ 

แก้โลหิตจาง ป้องกันเลือดออกตามไรฟัน ขับปัสสาวะ
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		2.	ดินเปรี้ยวจัด

 ดินเปรี้ยวจัด เป็นดินที่มีค่าความเป็นกรด - ด่างต�่า (pH 4.5) มีสภาพ

พื้นที่เป็นที่ราบลุ ่มมีน�้าท่วมขังในฤดูฝน 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดและมีความอุดม

สมบูรณ์ของดินต�่า ท�าให ้พืชที่ปลูกไม ่

สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้

ดินเปรี้ ยวจัดในประเทศไทย มีพื้นที่

ประมาณ 5.26 ล้านไร่ พบในบรเิวณทีร่าบลุม่ภาคกลางตอนใต้ภาคตะวนัออก 

และภาคใต้ 

2.1	ลักษณะดินเปรี้ยวจัด

 ดนิชัน้บนเป็นดนิเหนยีวถึงเหนยีวจัด มสีีเทา

หรือเทาเข้มถงึด�า ดนิชัน้ล่างมสีเีทาอ่อนและ

มีจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบ

จาโรไซต์ พบได้ในพื้นที่ราบลุ่มหรือพื้นที่ลุ่ม

น�้าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน

 สภาพพื้นที่โดยทั่วไป มักมีพืชจ�าพวกเสม็ด จูดหนู กกสามเหลี่ยม ขึ้น

ปกคลุมอยู่ น�้าในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดมีลักษณะใสและเป็นกรดจัดมาก มักพบ

คราบสนิมเหล็กในดินและที่ผิวน�้า

 2.2	ปัญหาของดินเปรี้ยวจัด

	           ดนิเปรีย้วจดัเป็นดนิทีไ่ม่

เหมาะสมต่อการเพาะปลกู ปัญหาทีพ่บมี

ดังนี้

            1) ดนิมสีภาพเป็นกรดจดั มค่ีา

ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ต�่ากว่า 4.5
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           2) มีการละลายออกมาของธาตุบางชนิด เช่น อะลูมินัม เหล็ก 

และแมงกานีส ท�าให้เป็นพิษและมีผลต่อการเจริญของพืชที่ปลูกได้

         3) ธาตุอาหารหลักในดินมีปริมาณต�่า ได้แก่ ไนโตรเจนและ

ฟอสฟอรสั โดยฟอสฟอรสัถกูตรงึให้อยูใ่นรปูทีพ่ชืไม่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ 

           4) เน้ือดนิเป็นดนิเหนียวถึงดินเหนียวจดั มโีครงสร้างดนิแน่นทึบ

ท�าให้ดินมีการระบายน�้าเลว น�้าท่วมขัง เมื่อดินแห้งจะแข็งและแตกระแหง 

		3.	การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกผักกูด

 ผักกูดเป็นพืชผักท่ีขึ้นตามธรรมชาติบริเวณป่าเขา เจริญเติบโตได้ดีใน

สภาพชื้นและอากาศเย็น การปลูกผักกูดในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดมีวิธีการดังนี้

 3.1	 การเตรียมพื้นที่	 เนื่องจากดินเปรี้ยวจัดเป็นพ้ืนที่ลุ่มต�่า การปลูก

ผักกูด มีความจ�าเป็นในการขุดยกร่อง เพื่อยกแปลงให้สูงขึ้นป้องกันน�้าท่วม 

โดยมีวิธีการดังนี้

           1) วางแนวร่องให้เหมาะสม ความกว้างของร่องปลูกและร่องน�้า

ขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆ

           2) ปาดหน้าดินบริเวณสันร่องและร่องคูมาวางกลางสันร่อง

         3) ขุดดินบริเวณร่องคูในระดับดินล่างแต่ลึกไม่เกิน 1 เมตร มา

วางไว้บริเวณขอบนอกของสันร่อง

           4) ควบคุมระดับน�้าไม่ให้ต�่ากว่าชั้นดินล่าง (ดินเลน)

 3.2	การเตรียมหลุมปลูก	เตรียมหลุมปลูกขนาดความกว้าง x ยาว x ลึก 

เท่ากับ 30 x 30 x 20 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถว 20 เซนติเมตร ระยะ

ห่างระหว่างต้น 20 เซนติเมตร 

 3.3	การปรับปรุงดิน หว่านหินปูนฝุ่นบริเวณสันร่อง 2 - 3 ตันต่อไร่ และ

ในหลุมปลูก ให้ผสมดินบนกับปุ๋ยหมักอัตรา 5 กิโลกรัมต่อหลุม 
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 3.4	 การปลูก  การเตรียมต ้นผักกูด

น�าต้นพันธุ์ผักกูดที่แตกหน่อจากต้นแม่ตัดส่วน

ใบออก แล้วน�าไปปลกูลงตรงกลางหลมุทีเ่ตรยีมไว้ 

หลงัจากท�าการปรบัปรงุดนิประมาณ 15 วนั

 3.5	จัดท�าร่มเงา ภายในแปลงใช้ตาข่ายพรางแสง 70% (โดยการเลือก

ใช้ตาข่ายพรางแสงขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ พื้นที่โล่งแจ้งไม่มี ร่มเงา ใช้ตาข่าย

พรางแสง 70% หากเป็นพืน้ทีท่ีม่ร่ีมเงา

อยู่แล้ว ใช้ตาข่ายพรางแสง 60%) เพื่อ

ช่วยลดการระเหยของน�้า ช่วยรักษา

ความชื้นให ้กับต ้นผักกูด ช ่วยให ้

ประหยัดน�้าและเวลาในการรดน�้าได้

  นอกจากนี้ยังมีผลท�าให้ยอด

ผักการปลูกผักกูดร่วมกับพืชชนิดอื่น เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถท�าได้ เช่น การ

ปลูกผักกูดร่วมกับกล้วย เพราะรากกล้วยสามารถเก็บความชุ่มชื้นให้กับดินได้

ด ีและใบกล้วยยงัช่วยในการพรางแสงให้ผกักดู แต่ต้องให้น�า้ช่วยเพิม่ความชุม่

ชื้นให้กับดิน

 3.6	การดูแลรักษา

          - การใส่ปุย๋ ใส่ปุย๋เคมสีตูร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 ในอตัรา 

12.5  กิโลกรัม โดยใส่ปุ๋ยทุกๆ 3 เดือน

       - ก�าจัดวัชพืช โดยการถอนหญ้าในแถวผักกูดและตัดหญ้า

บริเวณขอบร่องเดือนเว้นเดือน

            - การให้น�้า จ�าเป็นต้องให้น�้า 

2 เวลาต่อวัน คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย เพื่อ

เพิ่มความชุ่มชื้น เนื่องจากผักกูดจะเจริญ

เติบโตได้ดีในสภาพดินชื้นแฉะ

           - ตัดแต่งก้านใบ ควรตัดแต่งทุกๆ 4 เดือน
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	 3.7	 การเก็บเกี่ยวผลผลิต	 สามารถเก็บยอดผักกูดได้เมื่อผักกูดอายุ

ประมาณ 7 เดือน สามารถเกบ็ได้ทกุๆ 

3 วัน หรือเลือกเก็บผักกูดท่ีมีล�าต้น

อวบและหน้างอ โดยการหกั หากยอด

อ่อนจะหักได้ง่าย ก้านจะกรอบ 

  อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ผกักดู สามารถเกบ็ได้ต่อเนือ่ง เมือ่ผกั

กดูอายคุรบ 1 ปี จะด�าเนนิการเหยยีบ

แปลงหรือล้มต้นเก่า เพื่อให้ยอดอ่อน

แตกใหม่ โดยไม่ต้องปลูกต้นใหม่ 

ท�าการใส่ปุ๋ยและปรับปรุงดินตามขั้น

ตอนการดูแลรักษา 
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		4.	ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

 จากการปลูกผกักูดในพืน้ที ่1 ไร่ จากการด�าเนนิการวจิยัและจดัท�าแปลง

สาธิตการปลูกผักกูดภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พบว่า ผักกูด

สามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ตั้งแต่ปีแรกที่ด�าเนินการปลูก ดังตาราง 

กิจกรรม ปีที่	1 ปีที่	2 ปีที่	3 ปีที่	4

ค่าลงทุนคงที่	(1) 13,240 - - -

- ขุดยกร่อง 10,000 - - -

- วัสดุปรับปรุงดิน (1.8 ตันต่อไร่) 3,240 - - -

ค่าลงทุนผันแปร	(2) 4,185 4,185 4,185 4,185

- ค่าแรงเตรียมดิน 1,000 1,000 1,000 1,000

- ค่าปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม

ต่อไร่ต่อปี 

870 870 870 870

- ค่าปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่

ต่อปี

1,150 1,150 1,150 1,150

- ค่าปุ๋ยคอก อัตรา 66 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 165 165 165 165

- ค่าดูแลรักษา 1,000 1,000 1,000 1,000

รวมค่าลงทุน	(1)+(2) 17,425 4,185 4,185 4,185

ผลผลิต	(กิโลกรัมต่อไร่) 900 2,400 3,000 3,600

รายได้ 22,500 60,000 75,000 90,000

ก�าไรสุทธิ 5,075 55,815 70,815 85,815

หมายเหตุ : ราคาผักกูดอ้างอิงจากราคาในท้องตลาดจังหวัดนราธิวาส ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
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