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เอกสารเพื
อ่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี


สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย

การจัดการดินเพือ่ ปลูกผักและไม้ผลอินทรีย์



ารปลูกผักและไม้ผลอินทรีย์ คือ
การปลูกผักและไม้ผลที่มีระบบการผลิต
ที ่ ค ำนึ ง ถึ ง สภาพแวดล้ อ มรั ก ษาสมดุ ล ย์
ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชี ว ภาพ
หลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็น
ปุ๋ยเคมีหรือสารกำจัดศัตรูพืชต่างๆ โดยกลับมา
ใช้ปยุ๋ คอก ปุย๋ หมัก ปุย๋ พืชสด ไถกลบเศษพืช และ
ปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์เพือ่ ให้ผกั และไม้ผล มีความแข็งแรง
เจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตที่ปลอดภัยจาก
สารพิษและไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

การผลิตปุย๋ คอก โดยใช้สารเร่ง พด.1


1. มูลไก่
300 กิโลกรัม
2. รำละเอียด (รำข้าว) 30 กิโลกรัม
3. สารเร่ง พด.1
1 ซอง (100กรัม)
4. ฟางข้าว (ใช้สำหรับคลุมกองปุ๋ยหมัก)


วิธที ำ

1. ผสมมูลไก่ รำละเอียดและสารเร่ง พด.1
ให้เข้ากัน รดน้ำปรับความชื้นประมาณ 60%
2. ตัง้ กองปุย๋ คอกให้สงู ประมาณ 30 เซนติเมตร
3. นำฟางข้ า วมาคลุ ม กองปุ ๋ ย คอกไว้ เ พื ่ อ
รักษาความชื้นและธาตุอาหารในกองปุ๋ยหมัก
4. ในระหว่างการหมักไม่ต้องกลับกองปุ๋ยคอก
5. ปล่อยให้เกิดการย่อยสลายเป็นเวลา 7 วัน
จึงนำไปใช้ในการปลูกพืชได้


ครู ส มหมาย หนู แ ดง หมอดิ น อาสา
ตัวอย่างของกรมพัฒนาทีด่ นิ อยูบ่ า้ นเลขที่ 19 หมู่
8 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัด
ลพบุรี ซึ่งมีแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์โดยมี
การเรียนรู้ การทำปุย๋ หมัก การทำปุย๋ อินทรียน์ ำ้
การไถกลบวัชพืชเพื่อเพิ่มปุ๋ยให้กับดิน การ
ไถกลบพืชปุย๋ สด และการปลูกสมุนไพร ได้แก่
กระเพรา ตะไคร้ โหระพา ผักชี และต้นหอม
ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย รวมถึงการปลูกผักและ
ไม้ผลอินทรีย์

ส่วนผสมในการผลิต

การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก

1. การเตรียมแปลงเพาะกล้า ใช้ปยุ๋ หมักอัตรา
1 ตัน/ไร่
2. ช่วงการเจริญเติบโตของพืช ใช้ปุ๋ยหมัก
อัตรา 1 ตัน/ไร่

เกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารพิษ ปลอดภัยต่อชีวติ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ดินมีปญ
ั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น

ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย

การใช้ปยุ๋ อินทรียน์ ำ้ ในการปลูกผักและไม้ผลอินทรีย์

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากไข่ไก่
โดยใช้สารเร่ง พด.2


ส่วนผสมในการผลิต

1. ก่ อ นระยะการเก็ บ เกี ่ ย วพื ช ผั ก และไม้ ผ ล
ควรฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำทุก 7 วัน หรือรดลงในดิน
บริเวณโคนต้นไม้ผล เช่น มะละกอ และชมพู่
2. ในการปลูกถั่วฝักยาวจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่
ประกอบด้วยไข่ไก่และปลาหมัก ที่เจือจาง 1:1,000
ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ซึง่ ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ จากไข่ จะช่วย
เร่งการออกดอกผลได้ดี เนือ่ งจากมีฮอร์โมนจิบเบอร์เรลลินสูง

1. ไข่ไก่ (รวมเปลือก)
ซึ่งปั่นให้ละเอียดแล้ว 50 ฟอง
2. ตับ
3 กิโลกรัม
3. กากน้ำตาล
3 กิโลกรัม
4. สารเร่ง พด.2
1 ซอง (25 กรัม)
5. น้ำ
20 ลิตร
 วิธท
ี ำ
1. นำไข่ไก่ทป่ี น่ั ละเอียด ตับ และกากน้ำตาลลง
การจัดการวัชพืช
ในถังหมักผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
1. ปล่อยให้วัชพืชสูงจนออกดอกแต่ยังไม่มี
2. ละลายสารเร่ง พด.2 จำนวน 1 ซอง ผสมใน
น้ำคนให้เข้ากันนาน 5 นาที จากนั้นเทลงในส่วน เมล็ด ถ้าปลูกปอเทืองด้วย ให้ไถกลบเมือ่ ปอเทืองออก
ผสมของไข่ไก่และตับ แล้วคนให้เข้ากันอีกครัง้ พร้อม ดอก
2. ตัดต้นวัชพืชตรงบริเวณโคนต้นพร้อมกับต้น
กับเติมน้ำให้ครบ 20 ลิตร
3. ปิดฝาไม่ตอ้ งสนิท และตัง้ ทิง้ ไว้ในทีร่ ม่ 20 วัน ปอเทืองด้วยเครื่องตัดหญ้า
3. จากนั้นใช้รถไถทำการไถกลบลงดิน
(จนไม่ปรากฎฟอง)
4. ตามด้วยใส่ปยุ๋ หมักอัตรา 1 ตันต่อไร่
5. แล้วจึงไถพรวนอีกครั้ง
6. ฉีดปุ๋ยอินทรีย์น้ำเจือจาง 1:200 พ่นให้ทั่ว
แปลง
7. หมักทิง้ ไว้ ถ้าให้นำ้ 2-3 วัน จะสามารถทำ
การปลูกพืชได้
8. ทำการใส่ปุ๋ยหมัก 1 ตันต่อไร่ในช่วงก่อน
ปลูกพืช และช่วงระหว่างการเจริญเติบโตของพืช


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักเทคโนโลยีชว
ี ภาพทางดิน โทร 0-2579-0679
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

ข้อมูลจาก : คูม่ อื ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.
กับภูมปิ ญ
ั ญาเกษตรกร
กรมพัฒนาทีด่ นิ 2549
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การจัดการดินเพือ่ ปลูกผักและไม้ผลอินทรีย์

