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การจัดการดินด้วยปุย๋ อินทรียเ์ พือ่ เพิม่ ผลผลิตพืชผัก
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กษณะดินและสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
ปลูกผักเป็นที่ราบ ไม่มีน้ำท่วมขังได้ง่าย
มีนำ้ เพียงพอใช้ตลอดฤดูกาล ดินทีเ่ หมาะสม
เป็นดินร่วนมีความอุดมสมบูรณ์สงู มีการระบาย
น้ำและการถ่ายเทอากาศดี มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 6.0-6.5 ดินล่างไม่ควรเป็นชัน้
ของดินดาน เพราะจะทำให้นำ้ ซึมผ่านไม่สะดวก
พืชอาจเหี่ยวเฉาได้ในกรณีที่มีฝนตกหนักหรือ
ให้นำ้ มากเกินไป

การเลือกพันธุ์พืชผัก เลือกพันธุท์ ม่ี คี วามต้าน
ทานต่อศัตรูพืช ปราศจากเชื้อโรค ผลผลิตสูง และมี
คุณภาพตรงตามทีต่ ลาดต้องการ รวมทัง้ เลือกพันธุท์ เ่ี จริญ
เติบโตดีเหมาะสมกับฤดูปลูก และสภาพดินฟ้าอากาศที่
ปลูก ให้แช่เมล็ดพันธุ์ผักในน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิ 50-55
องศาเซลเซียส นาน 10-15 นาที จะช่วยกำจัดเชือ้ โรคพืช
และเป็นการกระตุน้ ให้เมล็ดพันธุง์ อกได้สม่ำเสมอ ช่วยลด
ปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์

1. ทำการปรับระดับพืน้ ทีใ่ ห้ราบเรียบไม่เป็นแอ่ง
ขังน้ำ ไถเตรียมดินด้วยการไถดะ 1 ครัง้ ตากดินทิง้ ไว้
7 วัน เพื่อกำจัดแมลงโรคและวัชพืช แล้วการไถพรวน
1 ครั้ง จะทำให้ดินมีเนื้อละเอียดร่วนซุยเหมาะแก่การ
ปลูกพืชผัก ในพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญ
ั หาวัชพืชและเคยมีศตั รูพชื ระบาด
อย่างรุนแรงมาก่อนควรจะตากดินทิ้งไว้อีก 7 วัน แล้ว
ไถพรวนอีกครัง้ หนึง่
2. หลักจากนัน้ ให้ทำการยกร่องกว้างประมาณ 1.5
เมตร สูงประมาณ 25-30 เซนติเมตรเป็นอย่างน้อย จะ
ช่วยในเรื่องการระบายน้ำ
ระยะระหว่างร่อง 30-50
เซนติเมตร ให้หว่านปุย๋ หมัก
อั ต รา 4 ตั น ต่ อ ไร่ หรื อ
ปุ๋ยคอก 2 ตันต่อไร่ให้ทั่ว
พืน้ ทีผ่ สมคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน

3. ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผลิตจากสารเร่ง พด.2
อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ (เจือจาง 1:500) เพือ่ เพิม่ ธาตุอาหารและ
เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตแก่พชื และจุลนิ ทรียด์ นิ
4. หว่านเชือ้ จุลนิ ทรียค์ วบคุมเชือ้ สาเหตุโรคพืชที่
ผลิตจากสารเร่ง พด.3 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่เพือ่
ป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่าในช่วงแรกที่ปลูกแล้วจึง
ปลูกพืชผัก

เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยในการผลิต ชีวติ ยัง่ ยืน

ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟืน้ ฟูปฐพีไทย

การเตรียมดิน

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น

การจัดการดินด้วยปุย๋ อินทรียเ์ พือ่ เพิม่ ผลผลิตพืชผัก
วิธีการปลูก จะแตกต่างกันตามชนิดของพืช
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การดูแลรักษา
1. หลักจากปลูกผักแล้วให้ใช้ฟางข้าวอัตรา 1
ตันต่อ ไร่ คลุมดินระหว่างแถวของพืชผักทีป่ ลูกเพือ่ รักษา
ความชืน้ ควบคุมวัชพืช และเมือ่ ฟางข้าวสลายตัวจะช่วย
เพิม่ อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ
2. การใช้ปยุ๋ อินทรียน์ ำ้ ฉีดพ่นปุย๋ อินทรียน์ ำ้ อัตรา
2 ลิตรต่อไร่ (เจือจาง 1:1,000) ทางใบและลำต้นหรือ
รดลงดิน ให้ทำในตอนเช้าหรือหลังจากฝนตกและให้อย่าง
สม่ำเสมอทุก 7 วัน จนเก็บเกีย่ วผลผลิตจะช่วยเร่งการ
เจริญเติบโตของรากพืช เพิม่ การขยายตัวของใบ การยืด
ตัวของลำต้น และส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีขน้ึ
3. ในกรณีทม่ี กี ารใส่ปยุ๋ เคมีให้ทำการแบ่งใส่ 2 ครัง้
เท่าๆกัน ครั้งแรกหลังปลูกผักไปแล้ว 3 สัปดาห์หรือ
หลังจากย้ายกล้าปลูกแล้ว 7 วัน ครั้งที่สองหลังจาก
ครัง้ แรก 2-3 สัปดาห์ หรือเมือ่ ผักเริม่ ออกดอกติดผล ให้
โรยรอบๆต้นหรือโรยบางๆระหว่างแถว อย่าให้ชดิ โคนต้น
และพรวนดินกลบและรดน้ำตาม

4. การให้นำ้ ควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลา
เช้าและเย็น ไม่รดตอนแดดจัด อย่าปล่อยให้นำ้ ขังแปลง

การจัดการดินหลังเก็บเกี่ยว
หลังจากเก็บเกีย่ วผลผลิตแล้ว ให้สบั กลบเศษพืชผัก
ลงดินและปล่อยให้ยอ่ ยสลาย 7 วัน แล้วจึงเตรียมดินดัง
ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วเพือ่ ปลูกพืชผักครัง้ ต่อไป
การจัดการดินเพื่อปลูกพืชผักโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
จะสามารถลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ประมาณ 50
เปอร์เซ็นต์ และสามารถเพิม่ ผลผลิตได้ประมาณ 20
เปอร์เซ็นต์ เมือ่ เปรียบเทียบกับวิธกี ารเดิมของเกษตรกร
หรือที่
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ผัก โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. ประเภทที่ต้องเพาะกล้าก่อนแล้วจึงย้ายปลูก
จะเป็นพวกเมล็ดมีขนาดเล็ก ต้องการการดูแลรักษาระยะ
ต้ น กล้ า มากกว่ า พื ช ผั ก ชนิ ด อื ่ น ๆ เช่ น กะหล่ ำ ดอก
กะหล่ำปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ เป็นต้น แปลงเพาะ
กล้ามีขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 10 เซนติเมตร อาจปลูก
โดยการหว่านเมล็ดผักให้สม่ำเสมอ อย่าให้แน่นเกินไป
หรือโรยเมล็ดตามร่องเล็กๆบนแปลงเพาะ แต่ละร่อง
ห่างกัน 15-20 เซนติเมตร หลังจากนัน้ เกลีย่ ดินกลบบางๆ
และใช้ฟางข้าวคลุมดินแล้วรดน้ำ ควรให้นำ้ กล้าผักวันละ
2 ครัง้ เมือ่ กล้าผักอายุได้ 1-2 สัปดาห์ ให้ถอนต้นกล้า
อ่อนแอเป็นโรคและต้นทีอ่ ยูช่ ดิ กันทิง้ กล้าทีเ่ หมาะสมจะ
ย้ายปลูกควรมีใบจริง 3-5 ใบ
2. ประเภททีห่ ว่านเมล็ดลงในแปลงได้เลย จะเป็น
พวกมีอายุสั้น โตเร็ว มีระยะปลูกถี่ เมล็ดหาง่าย และ
ราคาถูก เช่น ผักชี ผักกาดเขียว กวางตุง้ คะน้า สามารถ
ปลูกได้ 2 วิธี คือ
2.1 โดยหว่านเมล็ดกระจายทั่วแปลง คลุมด้วย
ฟางบางๆ และรดน้ำเป็นฝอยละเอียดให้ทว่ั แปลง เมือ่ ต้น
กล้างอกและมีใบจริงประมาณ 1-2 ใบ ให้เริม่ ถอนแยกโดย
เลือกต้นกล้าทีแ่ ข็งแรงไว้ และจัดระยะปลูกให้พอเหมาะ
2.2 โดยการโรยเป็นแถววิธีนี้จะประหยัดเมล็ด
พันธุไ์ ด้มากกว่าวิธหี ว่าน โดยโรยเมล็ดให้เป็นแถวในร่องลึก
0.5-1 เซนติเมตร เมื่อต้นกล้างอกให้ถอนต้นที่อ่อนแอ
และเบียดชิดกันทิง้
3. ประเภททีใ่ ช้ปลูกเป็นหลุม จะเป็นพวกทีม่ เี มล็ดโต
เช่น ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา แตงกวา ฟักทอง มะระ
ผักกาดหัว เป็นต้น โดยหยอดเมล็ดตามหลุมปลูกทีเ่ ตรียมไว้
หลุมละ 2-3 เมล็ด ลึก
ประมาณ 1.2-2.5
เซนติเมตร กลบด้วยดิน
เมื ่ อ ต้ น กล้ า มี ใ บจริ ง
ประมาณ 2 ใบ ให้ถอน
ต้นที่อ่อนแอทิ้งเหลือไว้
หลุมละ 1 ต้น

