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ค�ำน�ำ
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1. บทน�ำ

 ดินเปร้ียวจัด	 (acid	 sulphate	 soil)	 เป็นดินที่มีปัญหาทางด้าน

การเกษตร	มสีมบติัทางกายภาพและเคมีทีไ่ม่เหมาะสมส�าหรบัการเพาะปลกูพืช	

โดยมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวจัด	 มีโครงสร้างดินแน่นทึบท�าให้ดิน						

มีการระบายน�้าเลว	มีน�้าท่วมขัง	 เมื่อดินแห้งจะแข็งและแตกระแหง	เมื่อน�ามา

ใช้ประโยชน์จะพบปัญหาเรือ่งดนิมีสภาพความเป็นกรดจดั	มกีารละลายออกมา

ของธาตุอะลูมินัม	เหล็ก	และแมงกานีส	ท�าให้เป็นพิษมีผลต่อการเจริญของพืช

ที่ปลูก	และธาตุอาหารหลักในดินมีปริมาณต�่าอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ได้	 พืชผักพืชไร่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศไทยซึ่งสามารถ

จ�าแนกตามอายุพืช	จ�าแนกตามอุณหภูมิเจริญเติบโต	จ�าแนกตามส่วนที่ใช้บริโภค	

และจ�าแนกตามการใช้ประโยชน์	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ได้ด�าเนินการ

ศึกษาทดลองการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่	 ภายในพื้นท่ีศูนย์

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 พบว่า	 พืชผักพืชไร่สามารถเจริญเติบโต	 และ														

ให้ผลผลิตได้ดีในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ผ่านการปรับปรุงบ�ารุงดินแล้วควบคู่กับ					

การปลูก	 การดูแลรักษาท่ีเหมาะสม	 และได้น�าผลส�าเร็จไปขยายผลส่งเสริม								

แก่เกษตรกรในพื้นที่	

	 ศนูย์ศึกษาการพฒันาพกุิลทองฯ	ได้จัดท�า	คูม่อืการปรบัปรุงดนิเปรีย้วจดั        

เพือ่ปลูกพชืผกัพชืไร่ โดยมรีายละเอยีดของวธิกีารจดัการดนิเปรีย้วจดัให้เหมาะสม 

ต่อการปลกูพชืผกัพชืไร่	ปัญหาและข้อจ�ากดัในการใช้ประโยชน์ของดนิเปรีย้วจดั 

การปลูก	 การดูแลรักษา	 การเก็บเกี่ยว	 รวมถึงการจัดการควบคุมโรคและแมลง

ศัตรูในพืชผักพืชไร่	 เพื่อให้ผู ้สนใจได้น�ามาเป็นข้อมูลและปรับใช้ในพื้นท่ี													

ของตนเองได้
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	 ดินเปร้ียวจัด	 (acid	 sulphate	 soil)	

เป ็นดินที่มีป ัญหาทางด้านการเกษตร	 ที่ มี

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ไม่เหมาะสม

ส�าหรับการเพาะปลูกพืช	 โดยมีเนื้อดินเป็น							

ดนิเหนียวถึงดนิเหนยีวจดั	มโีครงสร้างดนิแน่นทบึ

ท�าให้ดนิมกีารระบายน�า้เลว	มนี�า้ท่วมขงั	เมือ่ดนิแห้ง 

ดนิจะแขง็และแตกระแหง	เมือ่น�ามาใช้ประโยชน์

จะพบปัญหาเรื่องดินมีสภาพความเป็นกรดจัด					

มกีารละลายออกมาของธาตอุะลมูนัิม	เหลก็	และ

แมงกานสี	ท�าให้เป็นพษิมผีลต่อการเจรญิของพชื

ที่ปลูก	 และมีธาตุอาหารหลักในดินปริมาณต�่า			

อยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้	

 2.1 ความหมายของดนิเปร้ียวจดั	เป็นดนิ

ทีม่ค่ีาความเป็นกรด-ด่างต�า่	(pH	ต�า่กว่า	4.5)	มสีภาพ 

พ้ืนทีเ่ป็นทีร่าบลุ่มมีน�า้ท่วมขงัในฤดูฝน	ปฏกิริยิา

ดนิเป็นกรดจดัและมคีวามอดุมสมบรูณ์ของดนิต�า่	

ท�าให้พืชที่ปลูกไม่สามารถเจริญเติบโต	 และ							

ให้ผลผลิตได้	ดนิเปรีย้วจดัในประเทศไทยมพีืน้ที่

ประมาณ	5.26	ล้านไร่	(กรมพัฒนาที่ดิน,	2558)	

พบในบริ เวณที่ ราบลุ ่ มภาคกลางตอนใต 	้														

ภาคตะวันออก	และภาคใต้	

2. ดินเปรี้ยวจัด 
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 2.2 ลักษณะทั่วไปของดินเปรี้ยวจัด    

ดินชั้นบนเป็นดินเหนียวถึงเหนียวจัด	 มีสีเทาหรือ

เทาเข้มถึงด�า	 ดินชั้นล่างมีสีเทาอ่อนและมีจุดประ			

สีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบจาโรไซต์	 พบได้

ในพ้ืนทีร่าบลุม่หรอืพืน้ทีลุ่ม่น�า้ทะเลเคยท่วมถงึมาก่อน

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีพืชจ�าพวกเสม็ด	 จูดหน	ู						

กกสามเหลีย่มขึน้ปกคลมุอยู่	น�า้ในพืน้ท่ีดินเปร้ียวจดั 

มลีกัษณะใสและเป็นกรดจดัมาก	มกัพบคราบสนมิ

เหล็กในดินและที่ผิวน�้า

 2.3 ปัญหาและข้อจ�ากัดการใช้ประโยชน์ดินเปรี้ยวจัด	ดินเปรี้ยวจัด

เป็นดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก	ปัญหาที่พบมีดังนี้

        1) ดินมีสภาพเป็นกรดจัด	มีค่าความ

เป็นกรด-ด่าง	(pH)	ต�่ากว่า	4.5	

         2)	มีการละลายออกมาของธาตุ

บางชนิด	 เช่นอะลูมินัม	 เหล็ก	และแมงกานีส	ท�าให้

เป็นพิษและมีผลต่อการเจริญของพืชที่ปลูก

	 								3)	ธาตุอาหารหลักในดินมีปริมาณต�่า

ได้แก่	 ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสโดยฟอสฟอรัส								

ถูกต รึง ให ้อยู ่ ในรูปที่พืช ไม ่สามารถน� ามาใช 	้							

ประโยชน์ได้	

                 4)	เนื้อดินเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวจัด 

มีโครงสร้างดินแน่นทึบ	ท�าให้ดินมีการระบายน�้าเลว

น�้าท่วมขัง	เมื่อดินแห้งจะแข็งและแตกระแหง	
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																			พืชผักเป็นพืชที่มีระบบรากตื้น	มีอายุค่อนข้างสั้น

ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเร็ว	 สามารถปลูกได้หลายรอบ          

ในพ้ืนที่เดิม ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยพื้นที่สูง	 เป็นพืชท่ีมี					

ความส�าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเน่ืองจากตลาด					

ทั้งในและต่างประเทศ	 มีความต้องการสูง	 ท�าให้แต่ละปี

ประเทศไทยสามารถส่งผักเป็นสินค้าออกสร้างรายได้											

เข้าประเทศปีละหลายพันล้านบาท

      1) ประเภทของพืชผัก

           พืชผักสามารถจ�าแนกได้หลายประเภทดังนี้

       (1)	การจ�าแนกตามอายุพืช	คือ	

	 											-	ผักฤดูเดียว	ได้แก่	แตงต่างๆ	ผักกาดหอม 

ถั่วเหลือง	 ข้าวโพดหวาน	 พริก	 มะเขือ	 เป็นพืชท่ีมีชีวิต										

ได้ไม่เกิน	1	ปี
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3. พืชผักพืชไร่

	 					พืชผักพืชไร่จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศไทยสามารถ						

เพาะปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศในสภาพแวดล้อมด้านดิน	 แสง	 และอุณหภูมิ						

ที่แตกต่างกัน	 ซึ่งพืชผักพืชไร่สามารถจ�าแนกได้หลายประเภท	 เช่น	 จ�าแนก							

ตามอายุพืช	 จ�าแนกตามอุณหภูมิเจริญเติบโต	จ�าแนกตามส่วนที่ใช้บริโภค	และ

จ�าแนกตามการใช้ประโยชน์	เป็นต้น

 3.1 พืชผัก
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	 	 	 	 	 	 -	 ผักสองฤดู	 เป็นพืชที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิที่ต�่า	 คือ              

ไม่สามารถออกดอกและพฒันาผลได้เม่ืออณุหภูมิลดลงต�า่	เมือ่อณุหภูมสิงูขึน้กส็ามารถ

ออกดอก	และเกิดผลผลิตได้	ได้แก่	กะหล�่าดอก	บรอคโคลี	หอมหัวใหญ่	กะหล�่าปม 

เป็นต้น

         -	ผักหลายฤดู	เป็นพืชที่มีอายุมากกว่า	1	ปี	ได้แก่ 

หน่อไม้ฝรั่ง	มันเทศ	มันฝรั่ง	เป็นต้น

	 	 (2)	การจ�าแนกตามส่วนที่ใช้บริโภค	คือ	

	 	 						-	ผักกินใบ	ได้แก่	คะน้า	กวางตุ้ง	ผักกาด	ผักชี

	 	 						-	ผักกินราก	ได้แก่	ผักกาดหัว	แครอท	มันเทศ

	 	 						-	ผักกินล�าต้น	ได้แก่	หน่อไม้	หน่อไม้ฝรั่ง	เผือก

	 	 							-	ผักกินดอกหรือช่อดอก	ได้แก่	กะหล�่าดอก	บรอคโคลี

         -	ผักกินผล	ได้แก่	มะเขือ	แตงกวา	มะระ	ฟักเขียว

	 	 						-	ผักกินฝักหรือเมล็ด	ได้แก่	ถั่วลันเตา	ถั่วฝักยาว	

	 	 								ข้าวโพด

	 	 (3)	 การจ�าแนกตามอุณหภูมิเจริญเติบโต	 และการ											

ทนทานต่ออากาศหนาวเย็น	คือ	

	 	 							-	ผักที่ทนหนาว	สามารถทนต่ออุณหภูมิต�่าจนถึงจุด							

ซึ่งก่อให้เกิดผนึกน�้าแข็ง	 ได้แก่	 กะหล�่าปม	 กะหล�่าปลี	 ปวยเล้ง	 ถ่ัวลันเตา											

หน่อไม้ฝรั่ง	เป็นต้น

	 	 						-	ผักที่ทนอากาศหนาวเย็นได้บ้าง	จะเจริญเติบโตได้ดี	

ในช่วงอุณหภูมิประมาณ	15	-	18	องศาเซลเซียส	ได้แก่	แครอท	บีทรูท	กะหล�่าดอก 

มันฝรั่ง	เป็นต้น

	 	 						-	ผักไม่ทนต่ออากาศหนาวเย็น	ผักกลุ่มนี้ไม่สามารถทน	

ต่ออากาศหนาวเย็น	จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิ	25	-	30	องศาเซลเซียส	

ได้แก่	ข้าวโพดหวาน	มะเขือเทศ

	 					 						-	ผักที่ทนอากาศหนาวเย็นไม่ได้เลย	เป็นผักที่ปลูกในเขต 

ร้อนทั่วๆ	ไป	ได้แก่	แตงกวา	ฟักทอง	มะเขือ	กระเจี๊ยบเขียว	เป็นต้น
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       2) สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกพืชผัก

					 											การปลูกพืชผัก	นอกจากการจัดการพื้นที่และการปรับปรุง

บ�ารุงดินแล้วสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม	 ดิน	 แสง	 อุณหภูมิ	 ก็มีผลต่อการ									

เจริญเติบโตและผลผลิตพืชผัก	ดังนี้

	 										(1)	ดิน พืชผักส่วนใหญ่มีระบบรากตื้น	เจริญเติบโตได้

ในดินเกือบทุกชนิดตั้งแต่ดินทราย	 ดินร่วนจนถึงดินเหนียว	 แต่ดินที่เหมาะสม  

กับการปลูกพืชผัก	 ควรเป็นดินร่วนที่มีการระบายน�้าและการถ่ายเทอากาศด	ี				

มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงมีความเป็นกรดเล็กน้อยจนถึงเป็นกลาง										

(pH	5.5	-	6.5)	นอกจากนี้พื้นที่ที่ใช้ปลูกพืชผักไม่ควรเป็นที่ลุ่มที่อาจมีน�้าท่วมขัง

ได้ง่าย	 เพราะจะท�าให้ระบบการระบายน�้าและการถ่ายเทอากาศในดินเสียไป		

(กรมวิชาการเกษตร,	2548)

																				(2)	แสง	เป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโต	ของ

พืชผัก	 เป็นแหล่งพลังงานในการสังเคราะห์อาหารจากแร่ธาตุและน�้า																											

ที่ดูดขึ้นมาจากดิน	พืชควรได้รับแสงแดดตลอดวัน

            	(3)	อุณหภูมิ	มีความส�าคัญต่อการงอกของเมล็ดการสังเคราะห์แสง 

การหายใจ	การออกดอก	ซึ่งพืชผักต่างชนิดกันจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสม	ต่อการงอก

ของเมล็ดและการเจริญเติบโตที่ไม่เท่ากัน	 แตงกวา	 มะเขือ	 มะเขือเทศ	 พริก					

เจริญได ้ดีในสภาพอุณหภูมิสูง	 ส ่วนพืชผักพวกผักกาดและกะหล�่าปลี																		

หอม	กระเทียม	ถั่วลันเตา	เจริญได้ดีในสภาพอุณหภูมิต�่า

        3) พื้นที่ปลูกพืชผักในประเทศ

             ประเทศไทยมีการปลูกผักกระจายกันอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ	

แต่บริเวณที่มีการปลูกผักเป็นปริมาณมากคือภาคกลางและภาคเหนือ	 ส�าหรับ

ภาคใต้	มีพื้นที่ปลูกพืชผัก	127,280	ไร่	(ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	2560	)	

โดยจังหวัดนราธิวาส	มีพื้นที่ปลูกพืชผัก	ทั้งจังหวัด	12,732	ไร่	พืชผักที่เกษตรกร

นิยมปลกูมากทีส่ดุ	ได้แก่	แตงกวา	ถัว่ฝักยาว	กระเจีย๊บเขยีว	พรกิข้ีหน	ูพรกิหยวก 

(ส�านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส,	2560)
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 3.2 พืชไร่
	 						พืชไร่	เป็นพืชต้องการน�้าน้อย	ทนความแห้งแล้ง

สูงไม่ต้องการความพิถีพิถันในการปลูก	 และการดูแลรักษา	
มอีายุการเก็บเก่ียวสัน้	และเกบ็เก่ียวผลผลติเพยีงครัง้เดยีว	เป็น
ทั้งพืชล้มลุกปีเดียวหรือนานหลายปี	 มักปลูกในพื้นที่แปลง								
ขนาดใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศไทย

      1) ประเภทของพืชไร่
											 										สามารถจ�าแนกตามประโยชน์การใช้งาน	ได้ดังนี้	(กิริยา,	ม.ป.ป)
          (1) พืชอาหารสัตว์	ส่วนใหญ่เป็นพืชตระกูลหญ้า	และพืช
ตระกูลถั่ว
           (2)	พืชใช้เมล็ด	พืชที่ปลูกเพื่อใช้เมล็ดเป็นอาหาร	เช่น	ข้าว	
ข้าวโพดหวาน	ข้าวฟ่าง	ข้าวสาลี	ถั่ว	งา	เป็นต้น
	 									3)	พืชคลุมดิน	ปลูกเพื่อให้แผ่คลุมผิวหน้าดินเพื่อลดการ
ชะล้างพังทลายเนื่องจากฝนลม	หรือคลุมแผ่เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดิน	และ
ปลดปล่อยแร่ธาตุอาหารในดิน	ปกตินิยมใช้พืชตระกูลถั่วเป็นเถา	เช่น	ถั่วคาร์โล
โปโกเนียม
	 									(4)	พืชหัว	เช่น	มันส�าปะหลัง	ถั่วลิสง	เป็นต้น
	 									(5)	พืชสมุนไพร	เช่น	ฟ้าทะลายโจร	ตะไคร้หอม	ขมิ้น
	 									(6)	พืชเส้นใย	เช่น	ปอ	ฝ้าย
	 									(7)	พืชน�้ามัน	เช่น	ปาล์มน�้ามัน	สบู่ด�า
	 									(8)	พืชน�้าตาล	เช่น	อ้อย	ข้าวฟ่างหวาน

      2) สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่
               การปลูกพืชไร่นอกจากการจัดการพื้นที่และการปรับปรุงบ�ารุง
ดินแล้ว	สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	ดิน	แสง	อุณหภูมิ	ก็มีผลต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตพืชไร่	ดังนี้
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 	 		(1)	ดิน	พืชไร่เป็นพืชที่มีระบบรากตื้น	เช่น	ข้าวโพด	อ้อย	
สับปะรด	และมันส�าปะหลัง	ส่วนใหญ่แล้วดินที่เหมาะสมส�าหรับพืชไร่	ควรเป็นดินที่มี 
การระบายน�้าดีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอนค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง	5.5	-	7.0
	 	 		(2)	แสง	เป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชไร่											
เช่น	 ข้าวโพดเป็นพืชวันสั้น	 ดังนั้นการปลูกในสภาพวันยาว	 จะท�าให้อายุการ
ออกดอกและการสุกแก่ยืดไปจากปกติ	
    (3)	อุณหภูมิ	มีความส�าคัญต่อการงอกของเมล็ด	การสังเคราะห์แสง                        
การหายใจ	 การออกดอก	 ซึ่งพืชไร่ต่างชนิดกันจะมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการ				
งอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตที่ไม่เท่ากัน	

          3) พื้นที่ปลูกพืชไร่ในประเทศ
        ประเทศไทยมีการปลูกพืชไร่
กระจายกันอยู่ทั่วทุกภาค	ของประเทศ	ส�าหรับภาคใต้
มีพื้นที่ปลูกพืชไร่	10,489	ไร่	(ส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร,	2560	)	โดยจังหวัดนราธิวาสมีเนื้อที่
ปลูกพืชไร่	ทั้งจังหวัด	216	ไร่	พืชไร่ที่เกษตรกรนิยม
ปลูกมาก	ได้แก่	อ้อย	สับปะรด	มันเทศ	(ส�านักงาน
เกษตรจังหวัดนราธิวาส,	2560)

4. การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่ 

	 ดินเปรีย้วจดัเป็นดนิทีม่ปัีญหาในการปลกูพชื	การน�าพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั
มาใช้ประโยชน์เพือ่การปลูกพชืผกัพชืไร่	จ�าเป็นต้องมกีารจดัการดนิท่ีเหมาะสม
จากการศกึษา	ทดลอง	วจัิย	ของศูนย์ศึกษาการพฒันาพกิลุทองฯ	พบว่าการปลกู
พืชผักพืชไร่ในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด	 จ�าเป็นต้องมีการเตรียมพื้นท่ีโดยการ																	
ขุดยกร่อง	 การปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุปูน	 วิธีการปลูกพืช	 การดูแล	 และบ�ารุง
รักษา	 และการเก็บเกี่ยวที่ถูกต ้องตามหลักวิชาการเพื่อให ้ได ้ผลผลิต																														
ที่คุ้มกับการลงทุน	ดังนี้
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  4.1 การเตรียมพื้นที่	มีขั้นตอนดังนี้	(พิสุทธิ์	และคณะ,	2553)

           1) ขุดยกร่อง	โดยให ้    

สนัร่องมคีวามกว้าง	6	-	7	เมตร	มคีรูะบายน�า้ 

กว้างประมาณ	1.5	เมตร	ลึกประมาณ	

80	 เซนติเมตร	 หรือลึกให้อยู ่เหนือ						

ชั้นดินเลน	ที่มีสารประกอบไพไรต์เป็น

องค์ประกอบอยู่

					 						2)	ไถพรวนดินและตาก	

ดินทิ้งไว้	3	-	5	วัน

					 						3)	ท�าแปลงย่อยบน

สันร่องโดยยกแปลงให้สูงประมาณ	25	- 

30	เซนติเมตร	กว้าง	1	-	2	เมตร	เพื่อ

ระบายน�้าบนสันร่องและป้องกันไม่ให ้

แปลงย่อยแฉะเมือ่รดน�า้หรอืเมือ่มฝีนตก 

  4.2 การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด

						 						การน�าดินเปรี้ยวจัดมาปลูกพืชผักพืชไร่	จ�าเป็นต้องปรับปรุงดิน

ให้มีสภาพเหมาะสมก่อนการปลูกพืช	ซึ่งมีวิธีการ	ดังนี้	

       1) การปรับสภาพดินเพื่อเพิ่มค่าความเป็นกรดด่างของดิน 

ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช	โดยการใช้หินปูนฝุ่นอัตรา	2	-	3	ตัน/ไร่	

หรือประมาณ	2	กิโลกรัม	ต่อพื้นที่	1	ตารางเมตร	

ผสมคลุกเคล้ากับหน้าดินและทิ้งไว้	 2	 -	 3 สัปดาห	์

ก่อนปลูก	ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยลดความเป็นกรดของดิน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และมีผลระยะยาว	3	-	5	ปี	

นอกจากนี้การใช้ปูนขาว	อัตรา	0.5		-	1	ตัน/ไร	่ยังช่วย

ลดความเป็นกรดของดนิและช่วยในเรือ่งการฆ่าเชือ้	

ในดินที่เป็นเชื้อสาเหตุของโรคพืชบางชนิดได้ 
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ขั้นตอนที่ 1 วางแนวสันร่อง และ คูน�้า

ขั้นตอนที่ 2 ใช้แทรคเตอร์ปาดหน้าดินสีด�ามากองไว้ตรงกลางสันร่อง

ขั้นตอนที่ 3 ขุดดินในแนวคูมากองขนาดไว้ข้างๆ ดินที่ปาดมากองไว้เป็นสันร่อง

ขั้นตอนที่ 4 ปรับดินบนสันร่องให้เรียบร้อย เพื่อใช้ปลูกพืช

คนู�า้

คนู�า้

คนู�า้

คนู�า้

คนู�า้

คนู�า้

แนวสนัร่อง แนวสนัร่อง

คลูกึเพยีงระดบั

ชัน้ดนิเลน

หน้าดนิสดี�า
ดนิชัน้ล่าง

แนวสนัร่องคนู�า้

คนู�า้

คนู�า้

คนู�า้
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						 							2)	การปรับปรุงโครงสร้างของดิน	โดยใส่ปุ๋ยหมักอัตรา	3	-	5	ตัน

ต่อไร่	เพื่อปรับปรุงดินให้ร่วนซุย	และมีโครงสร้างดี

  4.3 ขั้นตอนการปลูกพืชผักพืชไร่ ในดินเปรี้ยวจัด

						 						พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ผ่านการปรับปรุงแล้วสามารถปลูกพืชผักพืชไร่ 

ได้หลายชนิด	เช่น	พืชผักกินฝักกินผล	ผักกินใบ	พืชไร่จ�าพวกข้าวโพดหวาน	อ้อย	

และถั่วลิสง	เป็นต้น

            1) การปลูกพืชผักกินฝักกินผล

										 										ผักกินฝักกินผลที่นิยมปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเช่น	แตงกวา	

มะเขอื	พรกิขีห้น	ูพริกหยวก	บวบเหล่ียม	บวบหอม	ถัว่ฝักยาว	มะระขีน้ก	และกระเจีย๊บ

เขียว	ซึ่งเป็นพืชที่ต้องใช้ความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก	จึงจะท�าให้ผักเจริญเติบโต

อย่างสมบูรณ์จนถึงระยะเกบ็เก่ียว	ซึง่มขีัน้ตอนการปลูก	การดแูลและบ�ารงุรกัษา	

ดังนี้

	 										(1)	การปลูก

	 						 			-	การเพาะกลาแลวยายกลาปลูก	โดยน�าเมล็ดห่อผ้าแช่น�้า

ไว้	1	คนื	ก่อนท�าการเพาะช�าในถาดหลมุ	เมือ่ต้นกล้าอายปุระมาณ	10	วนั	ท�าการ

ย้ายกล้าลงถุงช�า	หลังจากนั้นประมาณ	20	วัน	จึงย้ายกล้าลงแปลง	โดยมีระยะ

ปลูก	50x80	เซนติเมตร	เช่น	พริกชนิดต่างๆ	มะเขือ	กระเจี๊ยบเขียว

	 														-	การปลูกโดยการหยอดเป็นหลุม	หลุมละ	3	-	5	เมล็ด	นิยม 

ใช้กบัผักทีม่เีมลด็ขนาดใหญ่่	เช่น	ถัว่ฝักยาว		แตงกวา	บวบชนิดต่างๆ	มะระข้ีนก	

โดยเตรียมหลุมให้มีระยะปลูก	50x50	เซนติเมตร	หลังจากงอกแล้วท�าการถอน

แยกให้เหลือ	2	ต้นต่อหลุม

คู่มือการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่10
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	 										(2)	การดูแลและบ�ารุงรักษา

                    (2.1) การใหปุ๋ย	มี	2	ระยะ	คือ	

	 	 								-	การใส่ปุ๋ยรองพื้น	คือ	ใส่ในขั้นตอนการปรับปรุงดิน

โดยใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก	 คลุกกับดินให้ทั่วก่อนปลูก	 เพื่อปรับโครงสร้างดิน					

ให้โปร่งร่วนซุย	ช่วยในการอุ้มน�้าและรักษาความชื้นในดิน

	 	 								-	การใส่ปุ๋ยบ�ารุง	ควรใส่ปุ๋ยเคมี	โดยแบ่งใส่	2	ครั้ง	

ครั้งแรกหลังย้ายกล้าไปปลูกแล้วประมาณ	7-10	 วัน	 ใส่ปุ๋ยสูตร	 46-0-0	 หรือ	

21-0-0	อัตรา	50	กิโลกรัม/ไร่	และใส่ครั้งที่	2	หลังจากย้ายกล้าแล้วประมาณ	

30	 วัน	 ใส่สูตร	 15-15-15	 อัตรา	 50	 กิโลกรัม/ไร่	 ส�าหรับบ�ารุงฝักและผล												

โดยโรยบางๆ	 ระหว่างแถว	 ระวังอย่าให้ปุ๋ยชิดกับต้นเกินไป	 เมื่อใส่ปุ๋ยแล้ว										

ให้พรวนดินและรดน�้าทันที	

        (2.2) การใหน�า้	ต้องให้น�า้อย่างเพยีงพอต่อความต้องการ

ของพืชแต่ละชนิด	ควรให้น�้าช่วงเช้าและเย็น	ไม่ควรรดน�้าตอนแดดจัด

คู่มือการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่ 11
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	 	 (3)	การเก็บเกี่ยว

                   (3.1) การเก็บเกี่ยว	การเก็บเกี่ยวผักกินฝักกินผลนั้น

ขึ้นอยู่กับชนิด	 เช่น	 พริกและมะเขือเทศ	 สามารถดูได้จากสีผล	 หรือดูการเริ่ม

เปลี่ยนแปลงของสี	ซึ่งจะบอกถึงการสุกแก่ของผัก

       (3.2) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ผักเป็นพืชที่อวบน�้า

จงึบอบบางไม่่ทนทานต่อแรงกระแทก	การเก็บเกีย่วและการปฏบัิตใิดๆ	หลงัการ

เก็บเกีย่ว	ควรกระท�าอย่างระมดัระวงัรวดเรว็	และมน้ีอยขัน้ตอนทีส่ดุ	ซึง่จะช่วย

ลดความเสียหายลงได้	

คู่มือการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่12
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   2) การปลูกพืชผักกินใบ

					 							ผักกินใบที่นิยมปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด	เช่น	ผักบุ้ง	ผักกวางตุ้ง	

คะน้า	 ผักกาดขาว	ผักกาดเขียวปลี	 ขึ้นฉ่าย	กะเพรา	และโหระพา	ซึ่งเป็นพืช					

ที่ต้องใช้ความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก	 จึงจะท�าให้ผักเจริญเติบโตดีจนถึงระยะ			

เก็บเกี่ยว	ซึ่งมีขั้นตอนการปลูก	การดูแลและบ�ารุงรักษา	ดังนี้

            (1)	การปลูก

                   (1.1) การปลูกดวยเมล็ดโดยตรง	เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไป	

มี	2	วิธี	คือ

											 	 								-	การหว่านเมล็ดโดยตรงในแปลงปลูก	พืชผักที่นิยมใช้

วิธีน้ี	 ได้แก่	 ผักบุ้ง	 ขึ้นฉ่าย	 ซึ่งก่อนท�าการหว่านจะน�าเมล็ดห่อผ้าแช่น�้าไว	้														

1	คืน	โดยใช้เมล็ดพันธุ์	10	-	15	กิโลกรัม/ไร่

                  -	การเพาะกลาแลวจึงยายกลา	พืชผักที่นิยมใช้วิธีนี้	ได้แก ่

คะน้า	ผักกาดขาว		ผักกาดเขียวปลี	โดยท�าการถอนแยกหลังหว่านเมล็ดแล้ว	2	

สัปดาห์

       (1.2) การปลูกโดยอาศัยส่วนต่างๆ ของตนพืช	คือ	ราก	ล�าต้น

และใบ	น�ามาตัดช�า	แยกกอ	แยกหน่อ	เช่น	กะเพรา	และโหระพา	เป็นต้น

            (2)	การดูแลและบ�ารุงรักษา

       (2.1) การใหปุ๋ย มี 2 ระยะ คือ 

                               - การใส่ปุ๋ยรองพื้น คือ	ใส่ในขั้นตอนการปรับปรุงดิน	

โดยใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก	 คลุกกับดินให้ทั่วก่อนปลูก	 เพื่อปรับโครงสร้างดิน					

ให้โปร่งร่วนซุย	ช่วยในการอุ้มน�้าและรักษาความชื้นในดิน

	 						 								-	การใส่ปุ๋ยบ�ารุง	ควรใส่ปุ๋ยเคมี	โดยแบ่งใส่	2	ครั้ง	

ครั้งแรกหลังย้ายกล้าไปปลูกแล้วประมาณ	10	-	20	วัน	ใส่ปุ๋ยสูตร	46-0-0	หรือ	

21-0-0	อัตรา	50	กิโลกรัม/ไร่	และใส่ครั้งที่	2	หลังจากย้ายกล้าแล้วประมาณ	

30	 วัน	 ใส่สูตร	 15-15-15	อัตรา	 50	กิโลกรัม/ไร่	 โดยโรยบางๆ	 ระหว่างแถว	

ระวังอย่าให้ปุ๋ยชิดกับต้นเกินไปเมื่อใส่ปุ๋ยแล้วให้พรวนดินและรดน�้าทันที	

คู่มือการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่ 15คู่มือการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่ 13
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                  (2.2) การใหน�้า	ต้องให้น�้าอย่างเพียงพอต่อความต้องการ	

ของพืชแต่ละชนิดควรให้น�้าช่วงเช้าและเย็น	ไม่ควรรดน�้าตอนแดดจัด

	 									(3)	การเก็บเกี่ยว

                   (3.1) การเก็บเก่ียว ควรเก็บเก่ียวในเวลาเช้า	โดยให้เกบ็ตามอายุ	

การเก็บเกี่ยวที่ระบุตามชนิดและสายพันธุ์	โดยผักใบสามารถเก็บรับประทานได้

ทกุระยะ	แต่ไม่ควรเกนิอายกุารเกบ็เกีย่วของพชื	เพราะผกัจะแก่	เหนยีว	มีเส้นใยมาก 

และเสียรสชาติ	

                  (3.2) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว	ผักเป็นพืชที่อวบน�้า	

จงึบอบบางไม่่ทนทานต่อแรงกระแทก	การเกบ็เกีย่วและการปฏิบตัใิดๆ	หลงัการ

เก็บเกี่ยว	ควรกระท�าอย่างระมัดระวังรวดเร็ว	และมีน้อยขั้นตอนที่สุด	ซึ่งจะช่วย

ลดความเสียหายลงได้	

คู่มือการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่14
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  3) การปลูกพืชไร่

       พืชไร่เป็นพืชต้องการน�้าน้อย	ทนความแห้งแล้งสูง	ไม่ต้องการ

ความพิถีพิถันในการปลูก	 และการดูแลรักษา	 เป็นทั้งพืชล้มลุกปีเดียวหรือนาน

หลายปี	ซึ่งพืชไร่ที่นิยมปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด	เช่น	ข้าวโพดหวาน	อ้อย	และ

ถั่วลิสง

	 									(1)	การปลูก

                         (1.1) การหยอดเมล็ด	การปลูกโดยหยอดเมล็ดใส่หลุม	

หลุมละ	3-4	 เมล็ด	หลังจากงอกแล้ว	10	วัน	ถอนให้เหลือ	1	ต้น	 ระยะปลูก	

25x75	เซนติเมตร

                       (1.2) การปลูกโดยใชท่อนพันธุ์ จะต้องเป็นท่อนพันธุ์ที่

ปราศจากโรค	ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป	ระยะปลูก	50	x	75	เซนติเมตร

	 									(2)	การดูแลและบ�ารุงรักษา

     (2.1) การใหปุ๋ย	การใส่ปุย๋บ�ารงุ	ควรใส่ปุ๋ยเคม	ีโดยโรยบางๆ	

ระหว่างแถว	 ระวังอย่าให้ปุ๋ยชิดกับต้นเกินไปเมื่อใส่ปุ๋ยแล้วให้พรวนดิน	 และรดน�้า

ทันที	 สูตรปุ๋ยที่ใช้กับพืชไร่	 ได้แก่	 ปุ๋ยยูเรีย	 (46-0-0)	 อัตรา	 25	กิโลกรัมต่อไร่	

ส�าหรับบ�ารุงต้นและใบ	และปุ๋ยสูตร	15-15-15	อัตรา	50	กิโลกรัมต่อไร่	ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

    (2.2) การใหน�้า	ต้องให้น�้าอย่างเพียงพอต่อความต้องการ

ของพืชแต่ละชนิด	ไม่ควรรดน�้าตอนแดดจัด

คู่มือการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่ 15
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	 										(3)	การเก็บเกี่ยว

         (3.1) การเก็บเกี่ยว	จะต้องค�านึงถึงอายุที่เหมาะสมของ

ผลิตผลที่จะท�าการเก็บเกี่ยว	 อุปกรณ์เก็บเกี่ยว	 ภาชนะบรรจุ	 และวิธีการเก็บ

เก่ียวต้องสะอาด	 ไม่เกิดอันตรายต่อคุณภาพของผลผลิตและปนเปื้อนสิ่งที่

อันตรายท่ีมีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค	 ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส�าหรับการเก็บ

เกี่ยว	คือ	ช่วงเช้าจะดีกว่าช่วงบ่าย	

       (3.2) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว	ผลิตผลพืชไร่	หลังการ

เก็บเกี่ยวให้รีบน�าผลผลิตเข้าในที่ร่มเพื่อไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง	 สถานท่ีเก็บ

ชั่วคราวควรมีการถ่ายเทอากาศดี	ห่างไกลจากสิ่งปฏิกูล	สารป้องกันก�าจัดศัตรู

พืช	และมูลสัตว์	เพื่อป้องกันการปนเปื้อน	นอกจากนั้นการขนย้าย				รถบรรทุก

จะต้องสะอาด	

คู่มือการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่16
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															โรค																																ลักษณะอาการ																								การป้องกัน

จะพบจดุฉ�า่น�า้	มลีกัษณะเป็นจดุเหล่ียม 

ต่อมาแผลจะเริ่มเป็นสีน�้าตาลแห้ง

กระจายทั่วไป	 ในเวลาที่มีอากาศชื้น

จะมเีส้นใยของราสขีาวอมม่วงอ่อนข้ึน

เป ็นกลุ ่มปกคลุม	 และตามแผล										

ด้านล่างของใบมักเป็นสีเหลืองอ่อน

โรคแอนแทรคโนสทีเ่กดิบนใบ	ถ้าเกิด
กบัใบอ่อนท�าให้ใบหงกิงอ	อาการเร่ิมจาก 
จุดสีเทาและเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลเข้ม
อยู่กระจัดกระจาย	เนื้อเยื่อกลางแผล
บางและฉีกขาดเป็นรู	 ถ้าเกิดกับผล				
จะเริม่จากจดุแผลแห้งเลก็ๆ	สนี�า้ตาล
แล้วค่อยๆ	 เข้มขึ้นขยายออกเป็น
วงกลมหรือวงรีซ ้อนกันเป ็นชั้นๆ	
อาการของโรคจะเห็นชัดเจนในระยะ
ทีผ่ลเริม่สกุ	นอกจากนีโ้รคแอนแทรคโนส 
ยังสามารถเข้าท�าลายกิ่งท�าให้เกิด
อาการไหม้ได้อีกด้วย

โรคราน�้าค้าง

โรคแอนแทรคโนส

1 . 	 การฆ ่ า เชื้ อที่ ติ ดมากั บ									

เมล็ดพันธุ ์	 โดยการแช่เมล็ด										

ในน�้าอุ ่นอุณหภูมิ	 50	 องศา

เซลเซียส	นาน	20	-	30	นาที

1.	การฆ่าเชือ้ทีต่ดิมากบัเมล็ดพนัธุ์ 
โดยการแช ่ เมล็ดในน�้ าอุ ่ น
อุณหภูมิ	 50	 องศาเซลเซียส	
นาน	20	-	30	นาที
2.	 ตัดแต่งส่วนท่ีเป็นโรคออก	
ท�าความสะอาดมดีและกรรไกร
หลังการตัดแต่งในแต่ละคร้ัง	
และเ ก็บเศษซากออกจาก							
พื้นที่แปลง

คู่มือการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่ 17

5. โรคและแมลงศัตรูพืช

	 โรคและแมลงศัตรูพืชจัดว่าเป็นปัญหาที่ส�าคัญ	 เนื่องจากเป็นตัวการ								

ที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับพืชทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเป็นจ�านวนมาก	

ซ่ึงโรคทีพ่บบ่อยในพชืผกั	พชืไร่	ส่วนใหญ่เกดิจากเชือ้รา	เชือ้แบคทเีรยี	และไวรสั	

นอกจากน้ียงัมแีมลงศตัรพูชื	เช่น	ด้วงหมดัผกั	หนอนกระทู	้ทีส่ร้างความเสยีหาย

ให้กับพืชผัก	พืชไร่	ซึ่งมีวิธีการป้องกันก�าจัด	ดังนี้
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เกิดจุดสีเหลืองขนาดเล็ก	 บริ เวณ							

ส่วนบนของใบซึง่จะค่อยๆ	ขยายใหญ่ขึน้ 

ถึ ง เ ส ้ น ผ ่ า ศู น ย ์ ก ล า ง ป ร ะม าณ																							

5	 มิลลิเมตร	 ส่วนใต้ใบ	 ณ	 ต�่าแหน่ง

เดียวกันจะเห็นจุดสีขาวนวล	 ต่อมา						

จะขยายใหญ ่ขึ้ น เป ็นจุดนูนกลม												

ออกสีชมพู	 และเปลี่ยนเป ็นสีขาว								

เมื่ อ เจริญเต็มที่ 	 หากระบาดมาก														

จะท�าให้ใบมีสีเหลือง	 และลามแห้ง							

ไปทั่วทั้งใบ	 ในดอกจะมีการไหม้แห้ง

จากปลายกลีบดอกเข้ามา

ใ บ เ หี่ ย ว ข ณ ะ ใ บ ยั ง มี สี เ ขี ย ว																			

อย่างรวดเรว็	โดยเฉพาะในเวลากลางวนั 

ที่มีอากาศร้อน	และต้นกล้าที่เป็นโรค

จะเหี่ยวฟุบตัวลงอย่างเห็นได ้ชัด							

ต้นแก่จะแสดงอาการแคระแกรน						

ใบย่อยลูล่ง	และก้านใบอ่อนตวัโน้มลง	

ขอบใบบิดม้วนลงด้านล่าง	

โรคราสนิมขาว

โรคเหี่ยวเขียว

1 . เ ก็ บท� า ล าย เ ศษซากพื ช																		

ที่เป็นโรคโดยการน�าไปเผาไฟ

หรือฝังดินลึกๆ

2.	ก�าจัดวัชพชืทีอ่าจเป็นทีอ่าศัย

ชั่วคราวของเชื้อนอกฤดูปลูก	

อย่าให้มีหลงเหลืออยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียงหรือใกล้เเปลงปลูก

3.	หากเป็นไปได้ควรงดปลูกพืช

ชนิดเดียวกันในดินท่ีเคยปลูก

และเคยมีโรค	 โดยหาพืชอ่ืน							

มาปลูกแทนอย่างน้อย	2	-	3	ปี

1.	ป้องกันโดยการขุด	เผาซากพืช

ที่เป็นโรค

2.ในแปลงที่เคยทราบว่ามีการ

ระบาดของโรคควรรมดินด้วย								

ยูเรีย	+	ปูนขาวอัตรา	80	+	800	

กิโลกรัมต่อไร่	ก่อนปลูก

3.	 เมื่อพบการระบาด	 ฤดูปลูก						

ถัดไปไม่ควรปลูกพืชในตระกูล

เดียวกับพืชที่ เกิดการระบาด							

ควรมีการปลูกพืชหมุนเวียน

4.	 ก�าจัดโดยการใช้แบคทีเรีย

ปฏิปักษ์	 Bacillus subtilis,          

B. amyloliquefaciens/subtilis 

(ลามิน่า, บีเค33)

คู่มือการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่18
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หนอนใยผกัเมือ่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆ	

ตัวหนอนจะแทะกินผิวใบด้านล่าง														

เป็นวงกว้างและมักท้ิงผิวใบด้านบน					

ซึ่งมีลักษณะโปร่งแสงเอาไว้	หากมีการ

ระบาดรุนแรง	หนอนใยผักจะกัดกินใบ

จนเป็นรูพรุนเหลือแต่ก้านใบ	 หรือถ้า

เกดิกับผักในระยะต้นอ่อน	หนอนจะกดั

ท�าลายส่วนยอดจนชะงักการเจริญ

เติบโต	 ส�าหรับผักในระยะที่ออกดอก	

ติดฝัก	ดอกและฝักอาจถูกท�าลายหมด

ไปได้	

ตัวอ่อนชอบกัดกินหรือเจาะไชเข้าไป

กินอยู ่ตามโคนต้นและรากของผัก	

ท�าให้ผักเหี่ยวเฉา	 ตัวเต็มวัยชอบอยู่

รวมกันเป็นกลุ่ม	 กัดกินอยู่ตามยอด	

เมือ่ถกูรบกวนชอบกระโดดหรอืบนิไป

ได้ไกล

หนอนใยผัก

ด้วงหมัดผัก	หรือ

ด้วงหมัดกระโดด

1.	ปลูกผักกางมุ้ง
2.	 เก็บเศษผักออกจากแปลง
หลังเก็บเกี่ยว	 หากทิ้งไว้จะเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์
3.	หมั่นตรวจดูแปลง	เมื่อพบตัว
หนอนควรรีบท�าลายทันที
4.ใช้เชื้อบาซิลลัส	 ทรูริงเยนซีส	
(บีที)	ฉีดพ่นทุก	4	-	7	วัน	เมื่อ
พบการระบาด	อัตราการใช้ตาม
ค�าแนะน�าในฉลาก
5.	 ใช้การปล่อยแตนเบียนไข่	
600,000	ตัว/ไร่ทุก	10	วัน

1. 	 ท� าความสะอาดในแปลง								
และบรเิวณรอบแปลงปลกู	อย่าให้มี
วัชพืชที่ด้วงหมัดผักใช้เป็นอาหาร
และพืชอาศัย	 ควรพลิกหน้าดิน
ตากแดดฆ่าเชื้อโรคและตัวอ่อน	
ของแมลงต่างๆ	หลงัการเกบ็เก่ียว
เป็นเวลาอย่างน้อย	 1	 สัปดาห์				
ก ่อนเร่ิมปลูกรอบต่อไป	 วิธีนี้
นอกจากลดความเสีย่งการระบาด
จากตัวอ่อนของด้วงหมัดผักแล้ว
ยงัจะช่วยลดการเกดิโรคได้อกีด้วย
2.	ระยะไข่ฉีดพ่นด้วย	บิววาเรีย	+	
เมธาไรเซยีม	+	พาซโิลมยัซสิ	อตัรา	
50-100	กรัมต่อน�้า	20	ลิตร	ทุก	3	วัน 
ช่วงเช้าหรอืเยน็	และฉดีลงดนิด้วย	
เพ่ือก�าจดัไข่ของด้วงหมดัผัก	ปรมิาณ 
ด้วงหมัดผักจะลดลงอย่างชัดเจน
3.	ระยะหนอน	ใช้เชือ้บาซลิลสั	ทรู
รงิเยนซสี	(บทีี)	ฉดีพ่นทุก	4	-	7	วนั 
เมื่อพบการระบาด	 อัตราการใช้
ตามค�าแนะน�าในฉลาก

คู่มือการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่ 19
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จะกัดกินเกือบทุกส่วนของพืช	 ได้แก	่

ใบ	ก้าน	ดอก	ผล	มกัจะเข้าท�าลายเป็น

หย่อมๆ

หนอนจะเจาะกนิใบส่วนยอด	เจาะกนิ

ภายในช่อดอก	 และเจาะเข้าท�าลาย

ภายในล�าต้น	 หนอนที่ฟักออกจากไข่

ระยะแรกๆ	 จะกัดกินใบที่ม้วนอยู	่					

แต่ถ้าระบาดระยะท่ีข้าวโพดก�าลัง

ออกเกสรตัว ผู ้ จะอาศัย กินอยู ่ที	่										

ช่อดอกตัวผู้	 ซึ่งอาจจะท�าให้ช่อดอก

ไม่คล่ีได้	 ต ่อมาจึงเจาะเข้าล�าต้น						

ด ้านบริเวณก้านใบเหนือข ้อและ						

โคนฝัก	 การท�าลายของหนอนเจาะ

ล� าต ้นนี้ จะกัดกิน เป ็นรู ย ้ อนขึ้ น										

ทางด้านบน	 แต่ถ้าในแหล่งท่ีมีการ

ระบาดมากจะเจาะกินฝักด้วย	

หนอนกระทู้ผัก

หนอนเจาะล�าต้นข้าวโพด

1.	ปลูกผักกางมุ้ง

2 . 	 เก็บกลุ ่มไข ่และหนอน

ท�าลาย	 วิธีนี้พบว ่าได ้ผลด	ี						

และลดการระบาดลงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

3.	 การใช้เชื้อจุลินทรีย์	 ได้แก่	

ไวรัส	NPV	ของหนอนกระทู้ผัก	

อตัรา	30	มลิลลิติร/น�า้	20	ลติร	

ผสมสารจับใบอัตราตามฉลาก	

ฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็นทุก	 5								

วันครั้ง	เมื่อพบหนอนระบาด

1.เลือกพันธุ ์ข้าวโพดที่ค่อนข้าง				

จะต้านทานต่อหนอนเจาะล�าต้น	

เช่น	 พันธุ์สุวรรณ	 1	 หรือพันธุ ์

สุวรรณ	2

2.โดยทั่วไปในสภาพธรรมชาต	ิ						

มี แมลงศัตรู ธรรมชาติที่ คอย

ท�าลายหนอนเจาะล�าต้นข้าวโพด	

เช่น	 แตนเบียนในวงศ์ไทรโคร

แกรมมา	แมลงหาง

คู่มือการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่20
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นางสาวบุญญา	จินดาวงศ์		 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	

	 	 	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

คู่มือการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผักพืชไร่22




