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ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาพอากาศร้อนและแดดจัดระยะนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้
ปลูกพริกเตรียมรับมือการระบาดของเพลี้ยไฟพริก ที่พบได้ในระยะที่ต้นพริกออกดอกและติดผล เริ่มแรก
จะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้้าเลี้ยง จากยอด ใบอ่อน ตาดอกและดอก ท้าให้ใบหรือยอดอ่อนหงิก 
ขอบใบหงิกหรือม้วนขึ้นด้านบน ถ้าเพลี้ยไฟพริกเข้าท้าลายในระยะที่ต้นพริกออกดอกท้าให้ดอกพริกร่วงไม่
ติดผล ส่วนการเข้าท้าลายระยะติดผล จะท้าให้รูปทรงของผลพริกบิดงอ หากระบาดรุนแรงท้าให้ต้นพริก
ชะงักการเจริญเติบโตหรือแห้งตายในที่สุด 

เกษตรกรควรสุ่มส้ารวจตรวจต้นพริก 100 ยอดต่อไร่ทุกสัปดาห์ โดยใช้วิธีเคาะลงบนแผ่น
พลาสติกสีด้า และป้องกันก้าจัดเมื่อพบเพลี้ยไฟพริกเฉลี่ยมากกว่า 5 ตัวต่อยอด ขั้นต้นควรเพิ่มความชื้น
ให้ต้นพริกด้วยการให้น้้า อย่าปล่อยให้ต้นพริกขาดน้้า เพราะจะท้าให้พืชอ่อนแอ และเพลี้ยไฟพริกจะ
ระบาดได้รวดเร็ว หากพบการระบาด ส้าหรับในแหล่งปลูกใหม่ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บา
ริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20-30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือสารโพรไทโอฟอส 50% อีซี อัตรา 20-30 
มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร และ
ควรพ่นซ้้าตามการระบาด 

ส่วนในแหล่งปลูกเดิม ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 20-30 
มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือสารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 
หรือสารอิมิดาโคลพริด 10% เอสเอล อัตรา 20-40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร ขณะพ่นสารควรปรับหัวฉดี
ให้ฝอยที่สุดและพ่นให้ทั่วตามส่วนต่างๆของพืชที่เพลี้ยไฟพริกอาศัยอยู่ กรณีระบาดรุนแรงช่วงสภาพ
อากาศแห้งแล้ง เกษตรการควรใส่ปุ๋ยทางใบ เพ่ือช่วยให้ต้นพริกฟื้นตัวจากอาการใบหงิกได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น 
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ค ำถำม ขอทราบความรู้เรื่อง การใช้ปุ๋ยยูเรียให้มีประสิทธิภาพ และมีวิธีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม
อย่างไรบ้างครับ 

จิรำกร โพธิ์ทองค ำ,อ.หนองแซง จ.สระบุร ี
 

ค ำตอบ ปุ๋ยยูเรีย เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุไนโตรเจนสูงที่สุด ธาตุไนโตรเจน เป็นแก๊สที่มีปริมาณมากที่สุด
ในอากาศ เป็นแก๊สเฉื่อย มีโครงสร้างโมเลกุลยึดเกาะกันอย่างแข็งแรง พืชไม่สามารถน้าไปใช้ได้โดยตรง 
อีกทั้งไนโตรเจนไม่สามารถท้าปฏิกิริยาเคมีได้โดยง่าย ท้าให้ในธรรมชาติและในดิน มีไนโตรเจนซึ่งอยู่ใน
รูปที่พืชน้าไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช จึงมีความจ้าเป็นต้องเติมธาตุ
อาหารไนโตรเจนกลับลงสู่ดินในรูปที่พืชดูดซึมไปใช้ได้ ในรูปของปุ๋ยยูเรีย 

เมื่อเติมปุ๋ยยูเรียลงในดิน กระบวนการที่เกิดคือ เมื่อปุ๋ยยูเรียละลายน้้า จะถูกแบคทีเรียในดินย่อย
สลาย จะเปลี่ยนรูปเป็นแอมโมเนีย เมื่อโดนความชื้น จะเปลี่ยนรูปเป็นแอมโมเนียม จะจับกับอนุภาคดินที่
เป็นประจุลบ เป็นธาตุอาหารไนโตรเจนที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ 

วิธีใชปุ้ย๋ยเูรยี ให้พิจารณาจาก ลักษณะของดิน ปริมาณของสารอาหารในดิน และที่ส้าคัญขึ้นอยู่กับ
ประเภท ชนิดของพืช และพันธุ์พืชที่ปลูก ปุ๋ยยูเรียที่ใช้ ใช้สูตร 46-0-0 เป็นปุ๋ยที่ละลายน้้าได้ดีมาก และ
พืชสามารถดูดซึมธาตุไนโตรเจนไปใช้ได้ ทั้งจากทางรากและทางใบ และควรต้องใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินเปียก
ชื้นพอเหมาะ 

ค ำแนะน ำกำรใช้ปุ๋ยยูเรีย เป็นผลจากการทดลองของนักวิชาการเกษตร อาจารย์ คณาจารย์จาก
สถาบันการเกษตรของประเทศ ได้ให้ข้อแนะน้าการใช้ปุ๋ยยูเรียเบื้องต้น ดังนี ้

กำรใช้ปุ๋ยยูเรยีในนำข้ำว ส้าหรับพันธุ์ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งปลูกได้เฉพาะนาปีเท่านั้น ให้ใส่ปุ๋ยยู
เรีย สูตร 46-0-0 อัตราไร่ละ 5-10 กิโลกรัม หว่านให้ทั่วแปลงก่อนข้าวออกดอก 30 วัน ส้าหรับพันธุ์
ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง ให้ใส่ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตราไร่ละ 10-15 
กิโลกรัม หว่านให้ทั่วแปลงหลังปักด้าข้าว 35-45 วัน 

กำรใชปุ้ย๋ยูเรยีกบัออ้ย ให้ใช้ยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตราไร่ละ 50-80 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่เป็น 
2 ครั้ง เท่าๆ กัน ครั้งแรก ใส่หลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งที่สอง ใส่หลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-
60 วัน ส้าหรับอ้อยตอ นอกเขตชลประทาน ให้ใส่ครั้งแรกต้นฤดูฝน ครั้งที่สอง หลังจากใส่ครั้งแรก
ประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว และส้าหรับอ้อยตอ ในเขตชลประทาน ใส่ครั้งแรกหลังตัดแต่ง
ตอ ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว 

กำรใชปุ้๋ยยูเรียกับสับปะรด ให้ใช้ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตราไร่ละ 25 กิโลกรัม โรยข้างแถว 
แล้วพรวนดินกลบหลังจากปลูก 30 วัน 

กำรใชปุ้๋ยยูเรียกับขำ้วโพด ข้ำวฟ่ำง ให้ใช้ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตราไร่ละ 10-20 กิโลกรัม 
โรยข้างแถว แล้วพรวนดินกลบเมื่อมีอายุ 25-30 วัน 

รกัษเ์กษตร : การใชปุ้ย๋ยเูรยีใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 

 

 



กำรใช้ปุ๋ยยูเรียกับพืชผักต่ำงๆ ให้ใช้ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 โดยแบ่งอัตราการใส่ปุ๋ยยูเรีย 
ออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อต้นพืชอายุประมาณ 10-15 วัน โดยหว่านปุ๋ยยูเรีย อัตราไร่ละ 50 
กิโลกรัม ครั้งที่สอง ใช้หลังหว่านปุ๋ยยูเรีย ครั้งแรกประมาณ 30-45 วัน อัตราไร่ละ 50 กิโลกรัม 

ข้อควรระวงัของกำรใชปุ้ย๋ยูเรีย การใช้ปุ๋ยยูเรียในปริมาณที่สูงเกินไป จะท้าให้พืชมีใบสีเขียวเข้ม มี
ใบเพิ่มผิดปกติ อาจท้าให้พืชเฉาและตายได้ ได้ผลผลิตต้่า ต้นข้าว จะเมล็ดเล็กลีบ ท้าให้ต้นพืชอ่อนแอไม่
แข็งแรง และเป็นโรคได้ง่าย ทั้งยังท้าให้มีปุ๋ยตกค้างในดิน ท้าให้ดินเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
กายภาพ ท้าให้ดินแข็ง รากพืชไม่สามารถชอนไชหาอาหารได้ ท้าให้ดินเค็ม และท้าให้ ดินเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเคมี 

ดังนั้น เกษตรกร ต้องศึกษาลักษณะของดิน ปริมาณแร่ธาตุอาหารในดิน ปริมาณปุ๋ยที่มีอยู่ในดิน 
ก่อนการเพาะปลูกในแต่ละครั้ง ซึ่งโดยทั่วไปเกษตรกรไม่สามารถคาดเดาได้ สามารถท้าได้โดยส่งดินไป
ตรวจสอบที่หน่วยงานการเกษตร เพื่อจะได้รู้ปริมาณปุ๋ยและแร่ธาตุที่มีเหลืออยู่ในดินของท่าน เพื่อจะได้
เลือกประเภทปุ๋ย และสัดส่วนการใส่ปุ๋ยได้ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนช่วงเวลาที่ถูกต้องในการใส่ปุ๋ย 
เพื่อให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้งานได้สูงสุด ไม่เหลือตกค้าง และยังเป็นการประหยัดค่าปุ๋ยอีกด้วย แต่
อย่างไรก็ตาม ในการใช้ปุ๋ยยูเรีย ซึ่งเป็นปุ๋ยเคมี เกษตรกรควรใช้ร่วมไปกับปุ๋ยอินทรีย์ด้วย จะเป็นการลด
ต้นทุนการผลิต และรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินให้ยั่งยืนตลอดไป ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นำย รตัว ิ


