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จากปัญหาสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ  เช่น สภาพพ้ืนที่เป็นหิน  เป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงชัน  
หรือเป็นพื้นที่ดินทราย หรือพ้ืนที่ดินเพาะปลูกมีข้อจ ากัดในการปลูกพืช เช่น เป็นพ้ืนที่ดินเค็มจัด  เปรี้ยวจัด 
หรือเป็นที่สะสมของโรคพืช และแมลงศัตรูพืช  และปัญหาการถือครองที่ดินของเกษตรกรที่ถือครองที่ดิน
ลดลงเหลือรายละ 2-5  ไร่  ท าให้มีพ้ืนที่ท าการเกษตรลดลง  ในขณะที่ความต้องการท าการเกษตรของ
เกษตรกรเพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะการปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน  ซึ่งหลังจากที่สถานีพัฒนาที่ดินสตูลได้
ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกผักบนกระเบื้อง  ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของเกษตรกรใน
พ้ืนที่และเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้เนื้อที่น้อย ใช้แรงงานน้อยและมีการจัดการที่
ไม่ยุ่งยาก  การดูแลรักษาง่าย สามารถท าได้ทุกเพศทุกวัย โดยหัวใจส าคัญในการปลูกผักบนกระเบื้อง  
คือการเตรียมดินหรือการผสมดินปลูกทีม่ีปริมาณธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช   

“ดิน”เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญทางการเกษตร เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่จ าเป็นต่อการ ใน
การปลูกพืช  ดินท าหน้าที่ให้รากพืชได้เกาะยึดเหนี่ยว เพ่ือให้ล าต้นของพืชยืนต้นได้อย่างมั่นคง แข็งแรง 
ขณะที่พืชเจริญเติบโต นอกจากนี้ดินยังเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งนี้ธาตุ
อาหารพืชจะถูกปลดปล่อยออกจากอินทรียวัตถุ และแร่ต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของดิน ให้อยู่ในรูปที่ราก
พืชสามารถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย  เป็นแหล่งที่เก็บกักน้ า หรือความชื้นในดิน ให้อยู่ในรูปที่รากพืช
สามารถดึงดูดได้ง่าย เพ่ือน าไปหล่อเลี้ยงล าต้น และสร้างการเจริญเติบโต น้ าในดินจะต้องอยู่ในสภาพที่
เหมาะสม  รากพืชจึงจะสามารถดูดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้  เป็นแหล่งที่ให้อากาศในดินที่รากพืชใช้ เพ่ือการ
หายใจ รากพืชประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิต ต้องการออกซิเจนส าหรับการหายใจ ท าให้เกิดพลังงาน เพ่ือการ
ดึงดดูน้ า ธาตุอาหาร และการเจริญเติบโต ดินที่มีการถ่ายเทอากาศดี รากพืชจะเจริญเติบโตแข็งแรง ดูดน้ า
และ ธาตุอาหารได้มาก ท าให้ต้นพืชเจริญเติบโตดี และให้ผลิตผลสูง  ดินโดยทั่วไปประกอบด้วย แร่ธาตุ 
อินทรียวัตถุ น้ า และอากาศ ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน แต่ดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ควรมี
ส่วนประกอบของแร่ธาตุ 45% อินทรียวัตถุ 5% น้ าในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน 25% และอากาศซึ่งเป็น
ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน 25%  สาเหตุที่ท าให้อัตราส่วนในดินมีเปลี่ยนแปลงเกิดจากปริมาณอินทรียวัตถุ
ลดลง  การสูญเสียแร่ธาตุอาหาร ความแน่นทึบของดินท าให้ช่องว่างในดินลดลงมีผลให้น้ าและอากาศในดิน
ลดลง  เป็นสาเหตุของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน  



ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาในการปลูกเตรียมดินส าหรับปลูกพืชผัก  คือ 
1. ธรรมชาติของพืช  พืชแต่ละชนิดสามารถเจริญเติบโตในดินที่แตกต่างกัน   ซึ่งพืชส่วนใหญ่

สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินที่เป็นดินร่วน  เนื่องจากในดินร่วนมีส่วนผสมของทราย ดินเหนียวและ
ตะกอนในสัดส่วนที่เหมาะสม  ท าให้มีพ้ืนที่ว่างส าหรับเก็บกักแร่ธาตุ  อินทรียวัตถุ  น้ า  และอากาศ  ที่เป็น
ประโยชน์แก่การเจริญเติบโตของพืช  ดินร่วนยังมีคุณสมบัติในการกักเก็บความชื้นและธาตุอาหารพืชได้
ดีกว่าดินชนิดอ่ืน จึงเป็นดินที่เหมาะแก่การท าการเกษตรมากกว่าดินชนิดอ่ืน ๆ  จึงมักจะเรียกดินร่วนอีก
อย่างหนึ่งว่าดินเกษตร 

2. วัสดุปลูก ควรเลือกวัสดุปลูกท่ีอยู่ในพื้นท่ีและมีความเหมาะสมส าหรับปลูกพืช 
ดังนั้นส่วนผสมหรือวัสดุในการเตรียมดินปลูกพืชนั้น  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการธาตุ

อาหารพืช  ซึ่งดินผสมที่ดีต้องมีปริมาณธาตุอาหารครบเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช  และมีสภาพที่มี
เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช 

วัสดุที่นิยมใช้ในการผสมดินปลูกผักบนกระเบื้อง  มีดังนี ้
1. หน้าดิน  ซึ่งนิยมใช้ดินร่วนเป็นส่วนผสม  เนื่องจากดินร่วนเป็นดินในอุดมคติส าหรับการปลูก

พืช  มีเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของดินเหนียว ทราย และตะกอนที่จะสร้างพ้ืนที่ว่างที่ช่วยให้แร่ธาตุ อินทรียวัตถุ 
น้ าและอากาศในปริมาณท่ีเหมาะสม  ยังมีระดับแคลเซียมและ  pH  ที่สูง เนื่องจากมีแหล่งก าเนิดอนินทรีย์ 

2. ขุยมะพร้าว  คือ เปลือกมะพร้าวที่ปั่นเอาใยออก หรือปั่นให้ใยละเอียดเป็นขุยๆละเอียด
ประมาณเม็ดทราย  เป็นเศษเหลือของโรงงานท าเส้นใยมะพร้าวซึ่งได้ทุบกาบมะพร้าวเพ่ือน าเส้นใยไปท า
เบาะนั่ง เศษเหลือเหล่านี้เป็นผง ๆ มีคุณสมบัติเบา อุ้มน้ าได้ดี และเก็บความชื้นไว้ได้นาน เมื่อจะใช้ต้องพรม
น้ าให้ขุยมะพร้าวมีความชื้นพอเหมาะ ไม่แฉะ และไม่แห้งเกินไป เหมาะส าหรับการควั่นตอนกิ่งไม้ เพ่ือเพาะ
ช าต้นไม้ และยังเป็นส่วนผสมในวัสดุเพาะกล้า ผสมดินปลูก  เพ่ือเพ่ิมความร่วนซุย ลดความแน่นในเนื้อดิน  
ท าให้ดินมีการระบายน้ าได้ดีขึ้น   

3. กาบมะพร้าวสับ คือ การน าเปลือกมะพร้าวที่แห้งแล้ว มาสับเป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งจะมีคุณสมบัติ 
สามารถเก็บความชื้นได้ดี เพ่ิมช่องว่างในดิน เมื่อเทียบกับดินแล้ว กาบมะพร้าวสับมีเชื้อโรคน้อยกว่าดิน 
กาบมะพร้าวยังมีคุณสมบัติระบายน้ าได้ดี เทียบเท่า ก้อนหินภูเขาไฟ เม็ดดินเผาอีกด้วย  ก่อนที่จะน ากาบ
มะพร้าวสับมาปลูกพืชหรือเป็นส่วนผสมของการปลูกพืช  ต้องน ากาบมะพร้าวสับมาแช่น้ าเสียก่อน เพราะ
ในกาบมะพร้าวสับมีสารแทนนิน สารสีน้ าตาลที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนรสฝาดเมื่อละลายน้ า ท าให้พืชขาด
แคลเซียม เกิดอาการใบไหม้ ควรแช่น้ า 2-3 วัน โดยเปลี่ยนน้ าที่แช่ทุกวัน จนกว่าน้ าที่แช่จะไม่มีสีน้ าตาล
ละลายออกมา จึงน ากาบมะพร้าวสับไปใช้ได้ 

กาบมะพร้าวสับ เพ่ิมอากาศ ขุยมะพร้าว เพ่ิมความร่วนซุย เมื่อใช้วัสดุทั้ง 2 อย่างนี้ผสมดินปลูก 
ช่วยให้ดินปลูกมีอากาศถ่ายเท ให้รากพืชได้หายใจ ระบายน้ าได้ดี แต่มีความชื้นสะสม เพราะวัสดุทั้ง 2 
ชนิดนี้ช่วยดูดซับน้ าและปุ๋ยที่ละลายกับน้ าเอาไว้ เพ่ือให้รากพืชคอยดูดซึมอาหารได้ยาวนานขึ้น 

4. แกลบด าหรือแกลบเผา “แกลบ” เป็นวัสดุเหลือทิ้งที่ได้จากกระบวนการสีข้าวเปลือกซึ่งท าให้
เกิดเศษของเปลือกข้าวออกมา มีลักษณะสีเหลืองทอง สีเหลืองอ่อน สีน้ าตาลแดงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ข้าว 
แกลบประกอบด้วยสารอินทรีย์ และซิลิกา ปริมาณสารอินทรีย์จะประกอบด้วยธาตุคาร์บอนประมาณร้อย
ละ 51 ออกซิเจนร้อยละ 42 ส่วนที่เหลือจะเป็นไฮโดรเจน และไนโตรเจน ส่วนซิลิกาจะพบมากบริเวณผิว
นอกของแกลบ  จึงท าให้แกลบมีความแข็งสูงสามารถน ามาใช้เป็นวัสดุขัดผิวได้ 



“แกลบด า” เป็นขี้เถ้าแกลบที่มีลักษณะสีด า เป็นแกลบที่ได้จากการเผาอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิไม่
เกิน 120 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ ท าให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ โดยไม่เกิดเปลว
ไฟขณะเผาไหม้ จนแกลบดิบกลายเป็นขี้เถ้าที่เรียกว่าแกลบด า  ซึ่งมีน้ าหนักเบาและดูดซับน้ าได้มาก ด้วย
คุณสมบัติที่เบาโปร่ง ร่วนซุย  ระบายน้ าได้ดี และยังมีฟอสฟอรัสสูง ท าให้เร่งรากให้แตกออกมาเร็วขึ้น และ
หากท าเกษตรอินทรีย์ให้น าจุลินทรีย์มาผสมกับแกลบด าที่มีช่องว่างระหว่างมวลของแกลบด าเยอะ ท าให้ดิน
สามารถดูดซับจุลินทรีย์ได้ดีข้ึน และท าให้พืชได้รับธาตุอาหารมากขึ้น จึงน ามาเป็นวัสดุปรับปรุงดินเพ่ือช่วย
เพ่ิมความร่วนซุย เพ่ิมแร่ธาตุ ดินอุ้มน้ าได้ดี นิยมน ามาเป็นวัสดุปลูกผสมกับดินส าหรับการปลูกพืช หรือจะ
ใช้โรยคลุมดินบริเวณโคนต้นพืชเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน  ช่วยลดอุณหภูมิได้อย่างดี  ข้อควรระวังคือ
แกลบด าจะมีความเป็นด่างสูง ดังนั้นก่อนน าไปใช้งานให้เราน าไปแช่น้ าเพ่ือเจือจางความเป็นด่างออกไป
ก่อน 

5. เปลือกไข่บด  มีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นผลึกแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCo3) อยู่ถึง 99.0 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารประกอบจาก แมกนีเซียมกับฟอสเฟต  คอลลาเจนและโปรตีน  
  “เปลือกไข่” ประกอบด้วยสารแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่  มีลักษณะเป็นแท่ง ๆ มาต่อกัน  ในการ
สร้างเปลือก  ไข่แต่ละฟองจะมีแคลเซียมประมาณ  2 กรัม  ที่ผิวของเปลือกไข่มีรูเล็ก ๆ อยู่มากกว่า  
17,000  รู เพ่ือช่วยระบายความชื้นและรับอากาศเข้าไป  และมีสารเคลื อบที่สามารถป้องกันเชื้อ
แบคทีเรียไม่ให้เข้าไปในตัวไข่ได้ ความแข็งแรงของเปลือกไข่ขึ้นอยู่กับอายุ  และการกินอาหารของแม่ไก่ 
ประโยชน์ของเปลือกไข่ น าเปลือกไข่มาล้างให้สะอาดแล้วต าหรือบดให้ละเอียด  โรยลงไปในดินสามารถ
เพ่ิมแคลเซียมให้กับดินได้  หรือน าเปลือกไข่ไปผสมกับปุ๋ยหมัก  ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  จึง
นิยมน าเปลือกไข่มาเป็นส่วนผสมในดินผสมดินปลูกพืช  นอกจากนี้เปลือกไข่ยังสามารถป้องกันแมลง
ศัตรูพืชได้  โดยการโรยเปลือกไข่ทุบหยาบ ๆ ไว้ตามบริเวณโคนต้นไม้  แมลงศัตรูพืช  เช่น เพลี้ย หนอน 
บุ้ง หรือหอยทากที่มักจะมากัดกินใบพืช  จะช่วยป้องกันพวกหนอนหรือหอยทากที่ผิวของมันไม่สามารถ
ป้องกันความแหลมคมของเปลือกไข่ได้ และอีกอย่างในเลือกไข่ยังมีก ามะถันที่ช่วยไล่พวกแมลงและเพลี้ย
ให้ออกห่างจากต้นไม้ 
 6. ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการน าเอาเศษซากพืช เช่น ฟาง
ข้าว ซังข้าวโพด ต้นถั่วต่าง ๆ หญ้าแห้ง ผักตบชวา ของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนขยะมูล
ฝอยตามบ้านเรือนมาหมักร่วมกับมูลสัตว์ ปุ๋ยเคมี หรือสารเร่งจุลินทรีย์และผ่านกระบวนการย่อยสลายโดย
กิจกรรมจุลินทรีย์แล้วหมักโดยใช้ระยะเวลาหนึ่ง เศษพืชจะเปลี่ยนสภาพจากเดิมเป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อน
นุ่ม เปื่อยยุ่ย ไม่แข็งกระด้าง และมีสีน้ าตาลปนด า 

7. มูลไก่อบแห้ง คือปุ๋ยที่ได้มาจากมูลของไก่ท่ีขับถ่ายออกมา โดยปุ๋ยมูลไก่นั้นถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ทีม่ีธาตุอาหารจ านวนมาก เนื่องจากปุ๋ยขี้ไก่หรือปุ๋ยมูลไก่นั้นประกอบด้วยธาตุอาหารที่มีความหลากหลาย 
ปุ๋ยมูลไก่นั้นสามารถแบ่งออกเป็น มูลไก่ไข่ และมูลไก่เนื้อ ซึ่งมูลไก่ไข่นั้นต้องท าการหมักให้เปลี่ยนสภาพ
เป็นปุ๋ยหมักท่ีเหมาะสมก่อน เพราะในมูลไก่อาจจะมีเชื้อโรค เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส เจือปนอยู่ ดังนั้นจึง
น ามาผ่านกระบวนการหมักหรืออบที่ความร้อนสูง เพ่ือท าลายเชื้อโรคต่างๆ ส่วนมูลไก่เนื้อถ้าจะใช้วิธีโรย
แล้วไถดินกลบ ก็ควรต้องทิ้งช่วงไว้ก่อนที่จะปลูก การน ามูลไก่มาท าเป็นปุ๋ยนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มักจะเอามูลไก่สดๆ มาใส่ต้นไม้ทันที  โดยไม่ผ่านกระบวนการหมักหรืออบที่
ความร้อนสูงจะมีผลท าให้หน้าดินร้อน พืชตายได้ เพราะมูลไก่สดมีค่าความเป็นกรดสูงมาก ดังนั้นควร



แก้ปัญหาโดยการน ามูลไก่แห้งมาใส่แทน  รากพืชจะดูดธาตุอาหารจากมูลไก่เอาไปเลี้ยงล าต้น กิ่งใบ ดอก 
และผล ต้องรอให้จุลินทรีย่อยสลายก่อน ประโยชน์ที่ได้จึงให้ผลช้า การใช้ปุ๋ยมูลไก่ที่ถูกวิธีจะไม่ท าลายหน้า
ดินและมีประโยชน์อย่างมาก ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นเพราะจะท าให้ดินโปร่งร่วนซุยอุ้มน้ าและธาตุอาหาร
ของดินจะมีมากขึ้น อีกทั้งปุ๋ยมูลไก่ไม่มีวัชพืช เหมือนปุ๋ยจากมูลสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่มีวัชพืชติดมาด้วย จากผล
การศึกษาวิจัยของส านักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา พบว่าในมูลไก่ไข่
จะมีธาตุไนโตรเจน 2.23% ฟอสฟอรัส 1.96% โพแทสเซียม 2.29% แคลเซียม 8.09% แมกนีเซียม 
0.74% ซัลเฟอร์ 0.54% โซเดียม 0.32% เหล็ก 0.31% ทองแดง 75.51 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
แมงกานีส 591.87 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสังกะสี 396.54 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

8. โดโลไมท์ เป็นปูนชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบของธาตุแคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg)  เกิด
จากการทับถมของกากตะกอนของแคลเซียมและแมกนีเซียม มีส่วนประกอบทางเคมีในรูปแคลเซียม 
แมกนีเซียมคาร์บอเนต มีลักษณะเป็นผงฝุ่น ใช้เพื่อปรับสภาพดิน บ ารุงดินให้ร่วนซุย มีลักษณะทางเคมีเป็น
ด่าง  ใช้ในการปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้มีความเป็นด่างเพ่ิมขึ้น ในดินที่มีสภาพเป็นกรด คือ ดินมีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่าง (pH) น้อยกว่า 5.0  ท าให้ธาตุอาหารที่อยู่ในดินหรือจากการใส่ปุ๋ย ละลายออกมาได้น้อย 
ท าให้รากพืชดูดไปใช้ได้น้อย นอกจากเป็นสารปรับปรุงดินแล้ว ยังให้ธาตุอาหารรองแก่พืช เช่น แคลเซียม 
แมกนีเซียม และซิลิกอน โดยจะปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาอย่างช้าๆ  เนื่องจากผลิตมาจากหินภูเขาที่
น ามาบดให้ละเอียด การปลดปล่อยจึงขึ้นอยู่กับระดับความละเอียดของผงปูนที่บดได้ยังเพ่ิมค่าการดูดซับ
ธาตุอาหารให้แก่รากพืช  และมีความสามารถแลกเปลี่ยน  CEC ในดิน  ดินเสื่อมโทรมและดินที่ใช้ท า
การเกษตรเป็นเวลานานให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชพร้อมทั้งเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี   เพ่ิมภูมิต้านทาน เสริมสร้างต้นพืชให้แข็งแรงทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม โรค และแมลงศัตรูพืช 

ดังนั้นการเลือกวัสดุที่ใช้ในการเตรียมดินผสมจึงเป็นสิ่งส าคัญ  วัสดุเตรียมดินผสมต้องเป็นวัสดุที่มี
ปริมาณธาตุอาหารที่พอเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช  และสามารถปรับโครงการดินให้มีความโปร่ง 
ท าให้ดินร่วนซุยเหมาะแก่การเจริญเติบโต  เพ่ือให้รากพืชสามารถชอนไชหาอาหารได้ง่าย  อีกทั้งท าให้เกิด
ช่องว่างในดิน  เพื่อเป็นที่เก็บกักอากาศ และน้ าที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญต่อโตของพืช  นอกจากนี้วัสดุที่
น ามาใช้ในการเตรียมดินผสมนั้น  ควรมีน้ าเบา  สามารถอุ้มน้ าและรักษาความชื้นในดินได้ดี และเป็นแหล่ง
ธาตุอาหารที่ส าคัญที่พืชสามารถน าไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ การปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมทั้ง
สมบัติทางกายภาพ  ทางเคมีและชีวภาพของดินมีความสมดุล  และมีปริมาณธาตุอาหารเพียงพอต่อความ
ต้องการธาตุอาหารพืชที่ต้องใช้ในการเจริญเติบโตและผลผลิตนั้น  วั สดุในการเตรียมดินผสมจึงเป็นสิ่งที่
เกษตรกรต้องค านึงถึงประโยชน์และคุณสมบัติของวัสดุเป็นหลักในการเลือกใช้  เพราะพืชแต่ละชนิดมี
สามารถเจริญเติบโตในลลักษณะดินสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและมีความต้องการธาตุอาหารพืชในการ
เจริญเติบโตแตกต่างกันด้วย  หากเกษตรกรสามารถเลือกใช้วัสดุเตรียมดินผสมได้เหมาะสมตรงตามความ
ต้องการธาตุอาหารพืชได้  ท าให้พืชนั้นสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี  ผลผลิตมีคุณภาพ เป็นที่
ต้องการของตลาด  สามารถสร้างมูลค่า สร้างรายได้แก่เกษตรกร  สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  ทั้งยังสามารถประหยัดต้นทุนในระบบการผลิตได้อีกด้วย 

สถานีพัฒนาที่ดินสตูลได้ทดลองผสมดินปลูกเพ่ือปลูกผักกาดขาวบนกระเบื้อง  โดยใช้หน้าดิน
จ านวน 6  กระสอบ ปุ๋ยหมักจ านวน  6  กระสอบ  กาบมะพร้าวสับ(แช่น้ าประมาณ 5-7 วัน)จ านวน  6  
กระสอบ  แกลบด าจ านวน  6  กระสอบ และมูลไก่อบจ านวน  6  กระสอบ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน  และ
รดด้วยน้ าหมักชีวภาพ  พด.2 จ านวน 2  ลิตรต่อน้ า  50  ลิตร รดให้ชุ่มโดยรักษาความชื้นที่  60 % แล้ว
หมักทิ้งไว้  15-20 วัน  แล้วท ามาปลูกผักกาดขาวบนกระเบื้อง ผลการทดลองพบว่า  ผักกาดขาวมีการ
เจริญเติบโตดีให้ผลผลิตสูงกว่าการผสมดินสูตรอ่ืน ๆ  หลังจากเก็บผลผลิตผักกาดขาวแล้ว  พรวนดินให้ทั่ว
แปลงแล้วน ามาน้ าหมักชีวภาพ  พด.2 จ านวน  2  ลิตร ต่อน้ า  50  ลิตรรดดินให้ชุ่มรักษาความชื้นที่ 60 



% แล้วหมักทิ้งไว้  15-20 วัน ก่อนปลูกผักกาดขาวขุดหลุมปลูกแล้วรองก้นหลุมด้วยมูลไก่อบหลุมละ 1 
ก ามือ แล้วปลูกผักกาดขาวซ้ าอีกครั้ง พบว่าผักกาดขาวยังเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี  แปลงปลูกขนาด  
1.4x 6  เมตร  ให้ผลผลิตประมาณ  15 – 18 กิโลกรัม  

สูตรดินส าหรับการปลูกผักสลัดบนกระเบื้องซึ่งได้ท าการทดลองในแปลงเกษตรกร  ใช้หน้าดิน
จ านวน 6  กระสอบ ผสมกับแกลบเก่าจ านวน   2 กระสอบ   แกลบเผาจ านวน 1  กระสอบ  กากมะพร้าว
สับจ านวน(แช่น้ าประมาณ 5-7 วัน) จ านวน 2  กระสอบ  ขี้วัวหรือขี้ไก่อบจ านวน 2 กระสอบ  เปลือกไข่
บดละเอียด จ านวน 2  กิโลกรัม  น้ าหมักหน่อกล้วยหรือน้ าหมักปลา  จ านวน 1 ลิตรต่อน้ า 50 ลิตร  น้ า
หมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จ านวน  500  มิลลิลิตร และปูนโดโลไมท์ จ านวน 1  กระสอบ จากนั้นน า
วัตถุดิบทั้งหมดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 15 -20 วัน แล้วน าลงแปลงกระเบื้องที่เตรียมไว้  ผล
การทดลองพบว่า  ผักสลัดมีการเจริญเติบโตดี ให้น้ าหนักผลผลิตดี  ขนาดแปลง 1.4x 6  เมตร  ได้ผลผลิต
ประมาณ  18 – 20  กิโลกรัม  หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตตากหน้าดินทิ้งไว้ 2 วัน แล้วพรวนดินให้ทั่วแปลง 
แล้วตากดินท้ิงไว้อีก 1-2 วัน จากนั้นใส่ ขี้วัว จ านวน 1 กระสอบ  กากมะพร้าวสับ (แช่น้ า 5 วัน)จ านวน 1 
กระสอบ ขี้ไก่อบ/ขี้ไก่แกลบ จ านวน ½ กระสอบ แกลบเผา จ านวน ½ กระสอบ และปูนโดโลไมท์อีก 5 
กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันรดน้ าให้ชุ่มทิ้งไว้ 1 คืน แล้วรดด้วยน้ าหมักชีวภาพสูตรปลาจ านวน 5 ช้อน
โต๊ะ : น้ า 10 ลิตร ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง กองดินให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แล้วคลุมด้ายผ้ายาง
พลาสติกหรือแสลนด า หมักทิ้งไว้ 7-10 วัน  หลังจากนั้นเกลี่ยดินให้ทั่วแปลงรดน้ าให้ชุ่มทิ้งไว้ 1 คืน  จึง
สามารถเริ่มการปลูกผักในรอบใหม่ได้ ซึ่งพบว่าผลผลิตที่ได้แปลงละ 18 – 20  กิโลกรัมเช่นกัน   

 


