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การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชผัก

เกษตรอนิทรีย์  ปลอดภยัในการผลติ  ชีวิตยัง่ยืน

การเลือกพันธุ์พืชผัก เลอืกพนัธุท์ีมี่ความตา้น
ทานต่อศัตรูพืช ปราศจากเชื้อโรค ผลผลิตสูง และมี
คุณภาพตรงตามท่ีตลาดต้องการ รวมท้ังเลือกพันธ์ุท่ีเจริญ
เติบโตดีเหมาะสมกับฤดูปลูก และสภาพดินฟ้าอากาศที่
ปลูก ให้แช่เมล็ดพันธุ์ผักในน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิ 50-55
องศาเซลเซียส นาน 10-15 นาที จะช่วยกำจัดเช้ือโรคพืช
และเป็นการกระตุ้นให้เมล็ดพันธ์ุงอกได้สม่ำเสมอ ช่วยลด
ปริมาณการใช้เมล็ดพันธ์ุ

3. ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผลิตจากสารเร่ง พด.2
อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ (เจือจาง 1:500) เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารและ
เป็นสารเรง่การเจริญเติบโตแก่พืชและจลิุนทรย์ีดิน

4. หว่านเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชท่ี
ผลิตจากสารเรง่ พด.3 อตัรา 100 กิโลกรมัต่อไรเ่พ่ือ
ป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่าในช่วงแรกที่ปลูกแล้วจึง
ปลูกพืชผัก

กษณะดินและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ปลูกผักเป็นที่ราบ ไม่มีน้ำท่วมขังได้ง่าย
มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดฤดูกาล ดินท่ีเหมาะสม

เป็นดินร่วนมีความอุดมสมบูรณ์สูง มีการระบาย
น้ำและการถ่ายเทอากาศดี มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 6.0-6.5 ดินลา่งไม่ควรเปน็ช้ัน
ของดนิดาน เพราะจะทำใหน้ำ้ซมึผ่านไมส่ะดวก
พืชอาจเหี่ยวเฉาได้ในกรณีที่มีฝนตกหนักหรือ
ให้น้ำมากเกินไป



การเตรียมดิน
1. ทำการปรบัระดับพ้ืนท่ีให้ราบเรียบไม่เป็นแอง่

ขังน้ำ ไถเตรียมดนิดว้ยการไถดะ 1 ครัง้ ตากดินทิง้ไว้
7 วัน เพื่อกำจัดแมลงโรคและวัชพืช แล้วการไถพรวน
1 ครั้ง จะทำให้ดินมีเนื้อละเอียดร่วนซุยเหมาะแก่การ
ปลูกพืชผัก ในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาวัชพืชและเคยมีศัตรูพืชระบาด
อย่างรุนแรงมาก่อนควรจะตากดินทิ้งไว้อีก 7 วัน แล้ว
ไถพรวนอีกคร้ังหน่ึง

2. หลักจากน้ันให้ทำการยกร่องกว้างประมาณ 1.5
เมตร สงูประมาณ 25-30 เซนตเิมตรเปน็อยา่งน้อย จะ
ช่วยในเรื่องการระบายน้ำ
ระยะระหว่างร่อง 30-50
เซนติเมตร ให้หว่านปุ๋ยหมัก
อัตรา 4 ตันต่อไร่ หรือ
ปุ๋ยคอก 2 ตันต่อไร่ให้ทั่ว
พ้ืนท่ีผสมคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน
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การดูแลรักษา
1. หลักจากปลูกผักแล้วให้ใช้ฟางข้าวอัตรา 1

ตันต่อ ไร่ คลุมดินระหว่างแถวของพืชผักท่ีปลูกเพ่ือรักษา
ความช้ืน ควบคมุวัชพืช และเม่ือฟางข้าวสลายตวัจะช่วย
เพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน

2. การใชปุ้ย๋อนิทรย์ีนำ้ ฉดีพ่นปุย๋อนิทรยีน์ำ้อัตรา
2 ลิตรต่อไร่ (เจือจาง 1:1,000) ทางใบและลำต้นหรือ
รดลงดิน ให้ทำในตอนเช้าหรือหลังจากฝนตกและให้อย่าง
สมำ่เสมอทกุ 7 วัน จนเกบ็เกีย่วผลผลติจะชว่ยเรง่การ
เจริญเติบโตของรากพชื เพ่ิมการขยายตวัของใบ การยืด
ตัวของลำต้น และส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีข้ึน

3. ในกรณีท่ีมีการใส่ปุ๋ยเคมีให้ทำการแบ่งใส่ 2 คร้ัง
เท่าๆกัน ครั้งแรกหลังปลูกผักไปแล้ว 3 สัปดาห์หรือ
หลังจากย้ายกล้าปลูกแล้ว 7 วัน ครั้งที่สองหลังจาก
ครัง้แรก 2-3 สปัดาห ์หรอืเมือ่ผกัเร่ิมออกดอกตดิผล ให้
โรยรอบๆต้นหรือโรยบางๆระหวา่งแถว อย่าให้ชิดโคนต้น
และพรวนดินกลบและรดนำ้ตาม

วิธีการปลูก  จะแตกตา่งกันตามชนดิของพชื
ผัก โดยแบง่ออกไดเ้ปน็ 3 ประเภท คือ

1. ประเภทที่ต้องเพาะกล้าก่อนแล้วจึงย้ายปลูก
จะเป็นพวกเมล็ดมีขนาดเล็ก ต้องการการดูแลรักษาระยะ
ต้นกล้ามากกว่าพืชผักชนิดอื ่นๆ เช่น กะหล่ำดอก
กะหลำ่ปล ี ผักกาดขาว มะเขอืเทศ เป็นต้น แปลงเพาะ
กลา้มีขนาดกวา้ง 1 เมตร สงู 10 เซนตเิมตร อาจปลกู
โดยการหว่านเมล็ดผักให้สม่ำเสมอ อย่าให้แน่นเกินไป
หรือโรยเมล็ดตามร่องเล็กๆบนแปลงเพาะ แต่ละร่อง
ห่างกัน 15-20 เซนติเมตร หลังจากน้ันเกล่ียดินกลบบางๆ
และใช้ฟางข้าวคลุมดินแล้วรดน้ำ ควรให้น้ำกล้าผักวันละ
2 ครัง้ เม่ือกลา้ผักอายไุด้ 1-2 สปัดาห ์ ใหถ้อนตน้กลา้
ออ่นแอเปน็โรคและตน้ทีอ่ยูชิ่ดกันทิง้ กลา้ทีเ่หมาะสมจะ
ย้ายปลกูควรมใีบจรงิ 3-5 ใบ

2. ประเภทท่ีหว่านเมล็ดลงในแปลงได้เลย  จะเป็น
พวกมีอายุสั้น โตเร็ว มีระยะปลูกถี่ เมล็ดหาง่าย และ
ราคาถูก เช่น ผักชี ผักกาดเขียว กวางตุ้ง คะนา้ สามารถ
ปลกูได้ 2 วิธ ีคอื

2.1 โดยหว่านเมล็ดกระจายทั่วแปลง คลุมด้วย
ฟางบางๆ และรดน้ำเป็นฝอยละเอยีดให้ท่ัวแปลง เม่ือต้น
กล้างอกและมีใบจริงประมาณ 1-2 ใบ ให้เร่ิมถอนแยกโดย
เลือกต้นกล้าท่ีแข็งแรงไว้ และจัดระยะปลกูให้พอเหมาะ

2.2 โดยการโรยเป็นแถววิธีนี้จะประหยัดเมล็ด
พันธ์ุได้มากกว่าวิธีหว่าน โดยโรยเมล็ดให้เป็นแถวในร่องลึก
0.5-1 เซนติเมตร เมื่อต้นกล้างอกให้ถอนต้นที่อ่อนแอ
และเบยีดชิดกันท้ิง

3. ประเภทท่ีใช้ปลูกเป็นหลุม  จะเป็นพวกท่ีมีเมล็ดโต
เช่น ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา แตงกวา ฟักทอง มะระ
ผักกาดหัว เป็นต้น โดยหยอดเมล็ดตามหลุมปลูกท่ีเตรียมไว้

หลมุละ 2-3 เมลด็ ลกึ
ประมาณ 1.2-2.5
เซนติเมตร กลบด้วยดิน
เม ื ่อต ้นกล ้าม ีใบจร ิง
ประมาณ 2 ใบ ใหถ้อน
ต้นที่อ่อนแอทิ้งเหลือไว้
หลมุละ 1 ต้น

4. การใหน้ำ้ ควรรดนำ้อยา่งสม่ำเสมอในชว่งเวลา
เช้าและเยน็ ไม่รดตอนแดดจัด อย่าปล่อยใหน้้ำขังแปลง

การจัดการดินหลังเก็บเกี่ยว
หลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตแล้ว ให้สับกลบเศษพืชผัก

ลงดินและปลอ่ยใหย้อ่ยสลาย 7 วัน แลว้จึงเตรียมดนิดงั
ท่ีได้กล่าวมาแล้วเพ่ือปลูกพืชผักคร้ังต่อไป

การจัดการดินเพื่อปลูกพืชผักโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
จะสามารถลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ประมาณ 50
เปอรเ์ซน็ต ์ และสามารถเพิม่ผลผลิตไดป้ระมาณ 20
เปอร์เซ็นต์ เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของเกษตรกร


