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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนท.040001-2550

การจัดการดนิหลังน้ำท่วมเพ่ือปลูกผัก

เกษตรอนิทรีย์   ฟืน้ผืนดิน ฟืน้ชีวิต เพิม่คุณภาพ เพิม่ผลผลิต

 ภาพพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีเกิด
น้ำท่วม ผิวหน้าดินจะถูก
ชะล้างและมีตะกอนดิน

ขนาดเล็กที่ถูกพัดพามากับน้ำ
ตกทับถมอยู่บริเวณผิวดินและ
อุดตามช่องว่างในดิน ทำให้ดิน
ม ีป ัญหาการระบายน ้ำและ
อากาศ

การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีเกิดน้ำท่วมเพ่ือการ
ปลูกผัก ควรจัดการดินทีเ่หมาะสม ดังนี้

พื้นที่ที่ต้องการปลูกผักในช่วงฤดูฝน
1. พื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำ ปล่อยให้น้ำลดจนเห็นผิว

หน้าดินก่อน จึงหว่านปูนขาว  หรือปูนมาร์ลหรือหินปูนฝุ่น
ในอตัรา 200-500 กก.ต่อไร ่ทนัทขีณะทีดิ่นยงัมีความชืน้
จะช่วยให้ปูนออกฤทธ์ิได้ดีข้ึน การใส่ปูนจะช่วยฆ่าเช้ือโรค
ในดิน

2. ทำการเตรยีมดินด้วยไถผาน 3 และไถผาน 7
หรอืรถไถเดนิตามขนาดเลก็  และยกรอ่งปลกูขนาดของ
แปลง ข้ึนกบัชนดิของผกัทีป่ลกู แลว้ใสเ่ช้ือพด.3 ทีข่ยาย
ในกองปุ๋ยหมักหมักอัตรา 10 กก.ต่อไร่ ใส่ระหว่างแถวก่อน
ปลูกผักเพ่ือทำลายหรือควบคุมปริมาณเช้ือสาเหตุโรคพืช

สำหรับพื้นที่ที่ค่อนข้างเป็นที่ดอนแต่เกิดน้ำท่วม
เป็นครั้งคราว ก็ไม่จำเป็นเพียงแต่แบ่งเป็นแปลงย่อย
ขนาดแปลงก็แล้วแต่ว่าจะปลูกผักชนิดใด

พื้นที่ที่ต้องการปลูกผักในช่วงฤดูแล้ง
พื้นที่ที ่ปลูกผักในช่วงฤดูแล้ง ให้โรยปูนขาวทิ้ง

ไว้ประมาณ 10 วันหลงันำ้ลด ขณะดนิยงัมีความชืน้ แลว้
หว่านเมล็ดพืชตระกูลถั่วชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น ถั่วพร้า
ปอเทอืง ถ่ัวพุ่ม หรือถ่ัวเขียว ในอตัราเมล็ด 8-10 กก./ไร่
เม่ือเร่ิมออกดอกก็ทำการไถกลบ

สว่นถัว่เขียวสามารถเกบ็เมลด็ขายได ้หลงัจากนัน้
จึงไถกลบเศษซากพืชลงดิน ซึ่งพืชตระกูลถั่วจะช่วย
ปรับปรุงโครงสร้างของดินท่ีค่อนข้างแน่นทึบ และยังช่วย
ใหดิ้นมคีวามอดุมสมบูรณดี์ข้ึน หลงัไถกลบ 15-20 วันก็
สามารถเตรียมแปลงปลกูผักในหน้าแล้งได้เลย

การใช้ปุ๋ยในพืชผัก
โดยทั่วไปจะใช้ปุ๋ยหมักใส่รองพื้นหรือรองก้นหลุม

ถ้าสามารถจัดหาหรือทำใช้ได้ทัน การปลูกแต่ถ้าไม่มี
ปุ๋ยหมักก็แนะนำให้ใช้ปุ๋ยคอกใส่ตอนเตรียมดินก่อนปลูก
ปุ๋ยคอกแหง้ใช้อัตรา 1-3 ตันต่อไร่ขณะเตรียมดิน เม่ือผัก
เริ่มเจริญเติบโตจึงใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พด.2
ซึง่เกษตรกรสามารถทำไดเ้องโดยขอสารเรง่ พด.2 ได้ที่
สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้าน หรืออาจรวมกลุ่มกันทำก็ได้
การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำใช้
เวลาอย่างน้อย 7 วัน
ก็สามารถนำไปใช ้
ได้และเหมาะสมมาก
สำหรับผักกินใบช่วย
เร่งการเจริญเติบโต
ได้ดีมาก



อัตราการใช้ปุ๋ยเคมี
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนกัวจัิยและพฒันาการจดัการทีด่นิ  โทร 0-2579-4516
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กรมพฒันาทีด่นิ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

ตารางที ่1 การใช้ปุ๋ยเคมีและช่วงเวลาปลูก ท่ีเหมาะสม
กับพืชผักชนิดต่างๆ

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

ระยะเวลา ชนิดพืช

การใช้ปุ๋ยเคมี ในพืชผักสามารถใช้ในอัตรา
ลดลงได้ร้อยละ 25 เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และ
การใช้ร่วมกับพืชปุ๋ยสดก็สามารถลดอัตราปุ๋ยเคมีลงได้
มากกว่าร้อยละ 30

การเลือกชนิดพืชผักที่ปลูก  ควรเลอืกให้
เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยพื้นที่หลังน้ำลดยังอยู่ใน
ช่วงฤดูฝน ก็ควรเลือกผักที ่เหมาะสมกับช่วงฤดูฝน
เมื ่อเข้าฤดูแล้งก็เลือกผักที ่เหมาะสมกับช่วงฤดูแล้ง
ดังตารางท่ี 1

ข้อมลู : กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่ผักและไม้ผล
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

การเลือกชนิดของผัก
แนะนำให้ปลูกผักหลายๆ ชนิด เพ่ือลดความเส่ียงใน

ด้านราคาและการเกิดโรค ถ้าปลูกผักชนิดเดียวกันจะ
เก็บเก่ียวเวลาเดียวกัน ราคาขายจะต่ำ และถ้าเกิดโรคใน
แปลงทีเ่กิดกับผกับางชนดิ ก็ยงัมีรายไดจ้ากผักชนดิอืน่ๆ
ท่ีไม่เป็นโรคได้ นอกจากน้ีควรดูราคาผักในท้องตลาดว่าผัก
ชนิดใดราคาสูงในช่วงใดเพื ่อวางแผนการปลูกและ
เก็บเก่ียวในช่วงท่ีผักได้ราคาดี

ผักกาดขาว สูตร 20-10-10 อัตรา 80-150 กก./ไร่
กวางตุ้ง สูตร 12-8-8 อัตรา 50-100 กก./ไร่
ผ ักกาดหอม สูตร 15-15-15 (พันธุ์ใบ)

สูตร 13-13-13 (พันธุ์ห่อหัว)
อัตรา 30-50 กก./ไร่

ผักบุ ้งจีน สูตร 12-24-12 อัตรา 50 กก./ไร่
ยูเรีย 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

พริกชี้ฟ้า สูตร 15-15-15
อัตราหนึ ่งช้อนแกงต่อต้น

พริกขี ้หนู สูตร 15-15-15 อัตรา 25-30 กก./ไร่
ด ินเหนียว
สูตร 15-10-10 อัตรา 40-50 กก./ไร่
ด ินร่วนและดินทราย

คะน้า สูตร 12-8-8 หรือ 20-11-11
อัตรา 100 กก./ไร่

คื่นฉ่าย สูตร 15-15-15 1 กำมือ/ตารางเมตร
กะหล่ำปลี สูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21

15-15-15
อัตรา 100-150 กก./ไร่

กะหล่ำดอก สูตร 14-14-21 หรือ 13-13-21
อัตรา 50-100 กก./ไร่

มะเขือเทศ สูตร 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่
หอมแบ่ง ก่อนปลูกใช้สูตร 16-10-10

หว่านอัตรา 40-50 กก./ไร่
หลังปลูกใช้ สูตร 16-10-10
อัตรา 40-50 กก./ไร่

กระเทียม สูตร 15-10-10 อัตรา 80 กก./ไร่
หรือ 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่
และยูเรีย อัตรา 10 กก./ไร่


