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กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีปลูกพืชไม่ใช้ดินเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน 
Technology Transfer of Soilless Culture for School Lunch Project 

 
ควำมส ำคัญและที่มำ 
 อาหารเป็นปัจจัยส าคัญต่อคนเรา ซึ่งเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับเงิน
ค่าอาหารกลางวันที่จ ากัด และอาจจะมีนักเรียนบางกลุ่มที่ไม่ได้รับด้วย ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ถ้าหากหาวัตถุดิบส าหรับน ามาประกอบอาหารได้เอง ก็จะช่วยให้
นักเรียนเหล่านี้ได้มีอาหารกลางวันรับประทาน ดังนั้นหากให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ก็จะ
ได้มาซึ่งวัตถุดิบของอาหารกลางวัน ซึ่งทางภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท าหน้าที่ในการออกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการและพัฒนาชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ
สงขลาใน 4 อ าเภอ จึงเล็งเห็นถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
เพ่ือให้ผลิตพืชผักอันเป็นวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ และสามารถบริโภคอาหารได้อย่างถูกหลักอนามัยและสุขนิสัยที่ดี 
อีกท้ังการน าเทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดินมาใช้ปลูกพืชผักในโรงเรียนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันนั้น ยังสามารถ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในสภาพที่ไม่เหมาะสมได้ เช่น การมีพ้ืนที่จ ากัดไม่เพียงพอต่อการ
ปลูกผักแบบทั่วไป สภาพพ้ืนที่อยู่ใกล้ชายทะเลท าให้ดินมีความเค็มสูง เนื่องจากการปลูกพืชไม่ใช้ดินนั้นประหยัด
พ้ืนที่ปลูก สามารถควบคุมดูแลได้ง่ายและทั่วถึง ป้องกันการเข้าท าลายจากโรคและศัตรูพืช ประหยัดน้ าและปุ๋ย มี
ผลผลิตสด สามารถควบคุมคุณภาพให้มีคุณค่าอาหารและความปลอดภัย โดยที่เทคโนโลยีการปลูกไม่ใช้ดินนั้นยัง
ช่วยปลูกฝังให้เด็กนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพดี และยังเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน โดยสามารถน าเอาความรู้เหล่านี้ไปประกอบอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองที่เข้มแข็งต่อไป 
 จากการด าเนินงานในปีแรกนั้น ได้รับความสนใจจากโรงเรียนในพื้นท่ีเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งยังได้รับความสนใจ
และการร้องขอจากหลายโรงเรียนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ อันเป็นความต้องการจากโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือให้ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกพืชไม่ใช้ดินเพ่ือโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดินเพ่ือเป็นวัตถุดิบส าหรับการประกอบอาหารใน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
  2. เพ่ือให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ชุมชน สามารถผลิตพืชผักในพ้ืนที่วิกฤติที่มีสภาพดินไม่เหมาะสม
โดยใช้เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
  3. เพ่ือให้ชุมชนผู้สนใจในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถปลูกพืชผักโดยไม่ใช้ดินช่วยให้พ่ึงพา
ตนเองได้ในอนาคต 
  
องค์ควำมรู้กำรปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
 การปลูกพืชไม่ใช้ดินนั้นมีหลายรูปแบบ แต่เทคโนโลยีนี้ที่นิยมกันมากคือ การปลูกพืชในสารละลายหรือที่
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Hydroponics มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 ค า คือ Hydro (water) แปลว่าน้ า 
Ponous (working) แปลว่าท างาน นอกจากนี้การปลูกพืชไม่ใช้ดินยังสามารถปลูกแบบให้รากลอยในอากาศ
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เรียกว่า Aeroponics หรือปลูกในวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น แกลบ ทราย เปลือกไม้ ขุยมะพร้าว หรือวัสดุที่เหลือ
ใช้อ่ืน ๆ การปลูกพืชด้วยวิธีดังกล่าวนี้สามารถน ามาใช้ได้ในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม หรือใช้ในการแก้ปัญหาการขาด
แคลนพ้ืนที่ทางการเกษตร และพ้ืนดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ทางโครงการจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญใน
การน าวิธีการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินมาใช้กับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนน าพืชที่ได้จากการปลูกมาใช้ในการประกอบอาหาร
กลางวันในโรงเรียน การปลูกพืชไม่ใช้ดินอาจจ าแนกแยกย่อยได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น การปลูกในสารละลาย 
(water culture) ซึ่งเรียกการปลูกแบบนี้ว่า Hydroponics โดยมักให้สารละลายของธาตุอาหารเป็นแบบน้ า
ไหลเวียน โดยอาจไหลผ่านรางปลูกแบบฟิล์มบางซึ่งเรียกว่า Nutrient Film Technique (NFT) และน้ าลึก
ประมาณ (ประมาณ 5-10 ซม.) ไหลผ่านรางปลูก เรียกว่า Deep Flow Technique (DFT) และแบบ Dynamic 
Root Floating Technique (DRFT) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นรูปแบบการค้ามากขึ้น เนื่องจากมีการจัดการที่
ไม่ยุ่งยากและสามารถตอบสนองในการเจริญเติบโตของพืชค่อนข้างมาก แบบน้ าซึมเข้าสู่ระบบรากพืช  (passive 
system) โดยอาจท าได้โดยปลูกพืชแล้วมีส่วนที่เป็นท่อน าสารละลายปุ๋ยให้ได้สัมผัสกับรากพืช เช่น ปลูกในภาชนะ 
2 ชั้นโดยมีส่วนขังน้ าด้านล่าง และด้านบนมีวัสดุปลูกมีส่วนดูดน้ าขึ้นไป ซึ่งแบบนี้เรียกว่าแบบ Capillary System 
อีกแบบคือให้รากพืชสัมผัสกับรากโดยตรงคล้ายกับแบบ Deep Flow Technique แตกต่างตรงที่น้ าไม่หมุนเวียน 
แต่จ าเป็นต้องเติมปริมาณก๊าซออกซิเจนลงไปละลายกับปุ๋ย ซึ่งเรียกแบบนี้ว่า Float Root System แบบนี้จะนิยม
ใช้ในการศึกษาพืชปลูกในละลายในช่วงแรก แต่ในการเร่งให้กับการค้าไม้ด้วยวิธีนี้นิยมกันมาก การปลูกโดยพ่น
สารละลายใต้โคนรากพืชซึ่งแบบนี้เรียกว่า การปลูกแบบ Aeroponics โดยมีการควบคุมให้รากพืชสัมผัส
สารละลายต่อเนื่องตลอดที่ต้นพืชต้องการ การปลูกพืชแบบโดยพ่นสารละลายในอากาศ ท าให้ต้นพืชมีการเติบโต
ค่อนข้างดี แต่มีปัญหาอาจท าให้รากพืชแห้ง และยังส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตได้ ถ้าหากไม่มีการศึกษา
สภาพแวดล้อมดีพอ และการปลูกโดยใช้วัสดุปลูก (substrate culture) ในการปลูกแบบนี้สามารถปลูกได้หลาย
รูปแบบ โดยพิจารณาจากวัสดุที่ใช้ปลูกซ่ึงจ าแนกได้เป็นวัสดุปลูกที่เป็นอินทรีย์ (organic substrate) เป็นวัสดุที่มา
จากธรรมชาติ เช่น ขี้เลื่อย แกลบ ถ่าน เปลือกไม้ ฮิวมัส ปุ๋ยหมักต่าง ๆ วัสดุปลูกที่เป็นอนินทรีย์ (inorganic 
substrates) โดยใช้วัสดุที่เป็นพวก ทราย กรวด ฟองน้ า การปลูกโดยไม่ใช้ดินแบบใช้วัสดุปลูกจะปฏิบัติหลักการ
เดียวกับการให้น าปุ๋ย ระบบน้ าแต่ต่างกันตรงที่ใช้แล้วจะให้ไหลกลับมาสู่ถังเก็บและปรับสภาพให้เหมาะสมในการ
ปลูกพืชต่อไป (มนูญ, 2559) 
 ในปัจจุบันผลงานวิจัยในด้านองค์ความรู้ในการปลูกพืชไม่ใช้ดินสามาถน ามาปลูกพืชได้หลากหลายทั้ง
ระบบปลูกแบบ Nutrient Film Technique (NFT) แบบ Dynamic Root Floating Technique (DRFT) และ
แบบวัสดุปลูก (substrate culture) เช่น ได้มีการทดลองปลูกผักน้ า (มนัชญา และคณะ, 2546; จันจิราและคณะ, 
2548; มนูญ และนราธิป, 2554) ผักกาดหอมบัดเตอร์เฮด (ปริชาติ และคณะ, 2546) แตงกวา (เจษฏา และคณะ, 
2548) แตงเทศ (มนูญ และคณะ, 2551) พริกชี้ฟ้า (มนูญ และคณะ, 2551) บร๊อคโคลี (มนูญ และคณะ, 2552) 
คะน้า (มนูญ และคณะ, 2551; มาโนชญ์ และคณะ, 2553) มันขี้หนู (มนูญและคณะ, 2553) มะเขือเทศ (วิไล และ
คณะ, 2557) นอกจากนี้การปลูกพืชไม่ใช้ดินสามารถปลูกไม้ดอก เช่น เบญจมาศ (ส ารอง และ คณะ , 2548) 
หน้าวัว (สุรศักดิ์ และคณะ, 2548; สุรศักดิ์ และคณะ, 2549) ดาวเรือง (สุพรรณี และคณะ, 2548; วรัญญา และ
คณะ, 2557) ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐเคยมีการส่งเสริมการปลูกในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้แต่ยังขาดความยั่งยืน (มนูญ , 
2553) ดังนั้นในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดินในโครงการฯจึงมุ่งเน้นไปยังโรงเรียน ในการผลิตผักเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวันสอดคล้องกับตามความต้องการและจ าเป็นของชุมชนหรือโรงเรียน และมีการติดตาม
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ประเมินผลความส าเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละชุมชนโรงเรียนเพ่ือประเมินความยั่งยืนและสร้างความ
เข้มแข็งกับชุมชนในพ้ืนที่ด้านความมั่นคงทางด้านอาหารได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน 
 
บทบำทแร่ธำตุอำหำรในพืชท่ีมีต่อร่ำงกำยของผู้บริโภค 
 ร่างกายของคนเรามีความต้องการธาตุอาหารเช่นเดียวกับพืชและสิ่งมีชีวิตทั่วไป ซึ่งเราจะเรียกแร่ธาตุ
อาหารเหล่านี้ว่า เกลือแร่ ซึ่งธาตุที่เราได้รับทุกวันคือ ออกซิเจน ไฮโดรเจน โดยได้รับจากการดื่มน้ า ธาตุทั้ง 2 ชนิด
นี้มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาผลาญสารอาหารที่เรากินเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นไขมัน แป้ง และโปรตีน ส่วนธาตุ
ชนิดอ่ืน ได้แก่ คาร์บอน ไนโตรเจน แคลเซียม ฟอสฟอรัสโซเดียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส ทองแดง 
สังกะสี คลอรีน ไอโอดีน โคบอลต์ โมลิบดินัม นิเกิล ซิลิเนียม ซิลิคอน โครเมียม ฟลูออไรด์ และเหล็ก จะได้รับจาก
อาหารที่เราบริโภคในแต่ละวัน โดยเฉพาะพืชผัก ดังนั้นการบริโภคผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินก็จะได้รับปริมาณของแร่
ธาตุต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตำรำงท่ี 1 ปริมาณของแร่ธาตุ วิตามิน และเส้นใยจากใบผัก 100 กรัมของส่วนที่กินได้ 

พืชผัก 
แร่ธำตุอำหำร(กรัม) วิตำมิน 

น  ำ 
% 

เส้นใย 
(กรัม) Ca P Fe Na K 

เอ 
(IU) 

ซี  
(กรัม) 

ผักกาดหอม          
Crisp 22 26 1.5 7 166 470 7 95.5 0.5 
Butter 35 26 1.8 7 260 1065 8 95.1 0.5 
Cos 44 35 1.3 9 277 1925 22 94.9 0.7 
Leaf 68 25 1.4 9 264 1900 18 94.0 0.7 
Endive 66 41 1.3 50 304 2140 8 93.8 0.9 
Chicory          
Witloof 16 20 0.5 8 177 Tr - 95.1 - 
Green 93 43 0.9 45 420 4000 24 92.0 0.8 

 หมำยเหตุ: Ca, แคลเซียม; P, ฟอสฟอรัส; Fe, เหล็ก; Na, โซเดียม; K, โพแทสเซียม; Tr,น้อยมาก 
 ที่มำ: Ryder, 1998 
 
 การน าธาตุอาหารเหล่านี้ให้แก่พืชที่ปลูกไม่ใช้ดินในรูปของสารละลายที่มีปริมาณของแร่ธาตุอย่างเพียงพอ 
ก็จะท าให้พืชเจริญเติบโตได้ดี และเก็บสะสมแร่ธาตุในเนื้อเยื่อพืช เมื่อเราบริโภคพืชผักที่มีปริมาณของธาตุอาหาร
สะสมไว้ แร่ธาตุเหล่านั้นก็เข้าสู่ร่างกายของคน โดยที่ผู้ชายปกติมีน้ าหนักตัวประมาณ 70 กิโลกรัม จะมีการสะสม
ของแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 2  
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ตำรำงท่ี 2 ปริมาณของแร่ธาตุในผู้ชายน้ าหนักตัว 70 กิโลกรัม 

แร่ธำตุอำหำรที่ต้องกำรมำก ปริมำณ(กรัม) แร่ธำตุอำหำรที่ต้องกำรไม่มำก ปริมำณ(กรัม) 
แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส 
ก ามะถัน 
โพแทสเซียม 
โซเดียม 
คลอรีน 

1,050 
700 
175 
140 
105 
105 

แมกนีเซียม 
เหล็ก 
สังกะสี 
ทองแดง 
ไอโออีน 
แมงกานีส 

35.00 
4.00 
2.30 
0.10 
0.03 
0.02 

 ที่มำ: Christain and Greger, 1994 
 
 ในตารางที่ 2 ข้างต้นนั้น ไมไ่ดแ้สดงค่าปริมาณของธาตุไนโตรเจนที่ตรวจพบไว้ เนื่องจากร่างกายคนเราจะ
น าเอาธาตุไนโตรเจนไปสะสมให้อยู่ในรูปของกรดอะมิโนหรือโปรตีน ซึ่งเป็นบทบาทส าคัญของธาตุไนโตรเจน จึงขอ
สรุปถึงบทบาทและหน้าที่ของแร่ธาตุที่ส าคัญบางชนิดภายในร่างกายของคนเรา ดังนี้คือ 
  - ธาตุคาร์บอน (C) มีบทบาทในการสร้างพลังงานให้กับร่างกาย 
  - ธาตุไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างโปรตีนในร่างกาย 
  - ธาตุฟอสฟอรัส (P) มีบทบาทต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยทั่วไปจะเข้าใจว่าธาตุฟอสฟอรัสมีบทบาทต่อการซ่อมบ ารุงสมอง จึงมีการบริโภคเสริม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย ซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายต้องการเพียงร้อยละ 1 ของน้ าหนักตัวเท่านั้น 
  - ธาตุโพแทสเซียม (K) มีบทบาทในการรักษาประสิทธิภาพการท างานของกล้ามเนื้อให้ท างาน
ปกติ หากขาดจะท าให้ระบบเส้นประสาทสั่งงานผิดปกติได้ 
  - ธาตุแคลเซียม (Ca) มีบทบาทในด้านโครงสร้างกระดูกและฟัน และบางส่วนในเลือด 
  - ธาตุก ามะถัน (S) หากขาดท าให้การเจริญเติบโตของร่างกายช้าลง 
  - ธาตุเหล็ก (Fe) มีบทบาทส าคัญต่อเม็ดเลือดแดง ซึ่งท าหน้าที่จับออกซิเจนให้เม็ดเลือดแดง ท า
ให้เซลล์ต่าง ๆ ได้รับออกซิเจน แล้วน าไปใช้ในการหายใจระดับเซลล์ หากขาดหรือได้รับไม่เพียงพอก็จะท าให้เกิด
ภาวะโลหิตจางได ้
  - ธาตุทองแดง (Cu) มีบทบาทในเรื่องการหายใจระดับเซลล์ เป็นตัวกระตุ้นให้เม็ดเลือดแดง
เจริญเติบโต หากขาดธาตุนี้อาจท าให้เกิดโรคโลหิตจางเช่นเดียวกับการขาดธาตุเหล็ก 
  - ธาตุแมกนีเซียม (Mg) มีบทบาทท าให้เส้นประสาทมีความมั่นคง และช่วยในระบบย่อยอาหาร 
  - ธาตุแมงกานีส (Mn) มีบทบาทท่ีท าให้ร่ายกายเจริญเติบโตได้ตามปกติ 
  - ธาตุโคบอลต์ (Co) มีบทบาทช่วยให้ระบบย่อยอาหารท างานปกติ หากขาดท าให้ผิวหนังเกิดเป็น
เกล็ด กล้ามเนื้อหย่อนยาน 
  - ธาตุสังกะสี (Zn) มีบทบาทท าให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตได้ตามปกติ เส้นผมมีสุขภาพดี หาก
ร่างกายได้รับไม่เพียงพอ ท าให้ล าไส้ดูดซึมธาตุอาหารได้ไม่ดี 
  - ธาตุคลอรีน (Cl) มีบทบาทในการควบคุมระบบไหลเวียนเลือด ท าให้ระบบหัวใจท างานเป็นปกติ 
และควบคุมการท างานในระบบการย่อยอาหาร  
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  - ธาตุไอโอดีน (I) มีบทบาทต่อการท างานของต่อมไธรอยด์ หากขาดก่อให้เกิดโรคคอหอยพอก 
  - ธาตุโซเดียม (Na) มีบทบาทต่อการรักษาระดับน้ าภายในร่างกาย ให้อยู่ในภาวะสมดุล 
 
ประโยชน์ทำงโภชนำกำรของพืชผัก 
 พืชผักจัดเป็นอาหารที่มีไขมันต่ า ทั้งยังเป็นแหล่งของวิตามินที่จ าเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะ เบต้าแคโรทีน 
วิตามินซี วิตามินดี และยังเป็นแหล่งอาหารที่มีปริมาณของน้ าสูง และเส้นใยอาหารจ านวนมาก จึงช่วยให้ระบบ
ขับถ่ายดี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งส าไส้ใหญ่ เนื่องจากเส้นใยอาหารภายในล าไส้มีผลไปกระตุ้นให้เกิดการ
บีบตัวของล าไส้ใหญ่ จึงท าให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ และเมื่อเกิดการขับถ่ายเอากากเส้นใยออกจากร่างกาย ก็จะ
เป็นการขับสารพิษออกไปพร้อมกันด้วย ดังนั้นพืชผักจึงเป็นแหล่งสารอาหารที่ท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งพืช
แต่ละชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณวิตามินชนิดต่าง ๆ ที่แตกต่างกันตามแต่ชนิดไปนอกจากนี้พืชผักที่
ปลูกโดยไม่ใช้ดินมีประโยชน์ทางยาหรือบ ารุงร่างกายเช่น บ ารุงสายตา บ ารุงเส้นผม บ ารุงประสาทและกล้ามเนื้อ 
บ ารุงผิวพรรณ ป้องกันโรคปากนกกระจอก ช่วยในการสร้างเม็ดเลือด ให้เส้นใยอาหาร ขจัดอนุมูลอิสระ ในการ
บริโภคพืชผักของแต่ละกลุ่มของแต่ละชนิดจะได้ คุณค่าทางโภชนาการ สารอาหาร และประโยชน์ได้ดัง แสดงใน
ตารางที่ 3 
 
ตำรำงท่ี 3 คุณค่าทางโภชนาการ สารอาหาร และประโยชน์ของพืชผักทั่วไป 

กลุ่มพืชผักท่ัวไป สำรอำหำร ประโยชน์ 
มะระ ชะพลู ชะอม ฟักทอง 
ผักชีฝรั่ง ผักบุ้ง 

วิตามินเอ บ ารุงสายตาและผิวหนัง ทนต่อ
สภาพแสงจ้า 

พริกข้ีหนู วิตามินบี1 ลดการติดเชื้อทางระบบการ
หายใจ โดยเฉพาะโรคหวัด 

ผักกาด พริกชี้ฟ้า กระชาย มะระ 
มะขาม 

วิตามินบี 2 ป้องกันการเกิดโรคเหน็บชา 
โรคเบื่ออาหาร โรคปากนก - 
กระจอก โรคริมฝีปากแห้ง 

พริกชี้ฟ้า สะเดา โหระพา 
ถั่วงอก มะระ ขึ้นฉ่าย ชะอม 
กะหล่ าปลี มะเขือเทศ ผักกาด-
หอม และผักกาดชนิดต่าง ๆ 

วิตามินซี บ ารุงสุขภาพของเหงือกและฟัน 
ป้องกันการเกิดเลือดออกตาม
ไรฟัน 

กระเจี๊ยบเขียว กระเทียม บัวบก 
ฟักทอง สะเดา สะระแหน่ 
โหระพา พริกชี้ฟ้า มะเขือพวง 

แคลเซียม เป็นส่วนส าคัญต่อการสร้ าง 
กระดูกและฟัน ช่วยให้เลือด
แข็งตัว 

มะเขือพวง สาระแหน่ โหระพา 
พริกชี้ฟ้า 

เหล็ก บ ารุงและสร้างโลหิต ป้องกัน
โรคโลหิตจาง ช่วยให้ร่างกายไม่
เหนื่อยเร็ว 
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รูปแบบกำรปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
 
 ในการปลูกพืชไม่ใช้ดินอาจจ าแนกได้หลายรูปแบบ โดยสามารถจัดจ าแนกได้ดังนี้ 
  1. การปลูกในสารละลาย (water culture) เรียกว่า การปลูกแบบ Hydroponics โดยแบบนี้
สามารถจ าแนกได้ 2 รูปแบบ คือ 
   1.1 แบบน้ าไหลเวียน โดยสารลายธาตุอาหารไหลผ่านรางปลูกแบบฟิล์มบาง ซึ่งเรียกว่า 
Nutrient Film Technique (NFT) และน้ าลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร ไหลผ่านรางปลูก เรียกว่า Deep Flow 
Technique (DFT) ซึ่งในปัจจุบันนี้ ทั้ง 2 รูปแบบได้มีการพัฒนาในเชิงการค้ามากขึ้น เนื่องจากมีการจัดการที่ไม่
ยุ่งยาก และสามารถตอบสนองในการเจริญเติบโตของพืชค่อนข้างมาก ดังรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 การปลูกผักโดยวิธี Nutrient Film Technique (ซ้าย) และแบบ Float Root System (ขวา) 
 

   1.2 แบบน้ าซึมเข้าสู่ระบบรากพืช (passive system) โดยอาจท าได้โดยปลูกพืชแล้วมี
ส่วนที่เป็นท่อน าสารละลายปุ๋ยให้ได้สัมผัสกับรากพืช เช่น ปลูกในภาชนะ 2 ชั้นโดยมีส่วนขังน้ าด้านล่าง และ
ด้านบนมีวัสดุปลูกมีส่วนดูดน้ าขึ้นไป ซึ่งแบบนี้เรียกว่าแบบ Capillary System อีกแบบคือ ให้รากพืชสัมผัสกับ
สารละลายโดยตรงคล้ายกับแบบ DFT แต่ต่างกันตรงที่น้ าไม่หมุนเวียน จึงจ าเป็นต้องเติมปริมาณก๊าซออกซิเจนลง
ไปให้ละลายกับสารละลายปุ๋ย ซึ่งเรียกแบบนี้ว่า Float Root System 
  2. การปลูกโดยพ่นสารละลายใต้โคนรากพืช ซึ่งแบบนี้เรียกว่า การปลูกแบบ aeroponics โดยมี
การควบคุมให้รากพืชสัมผัสสารละลายต่อเนื่องตลอดที่ต้นพืชต้องการ การปลูกพืชแบบโดยพ่นสารละลายใน
อากาศ ท าให้ต้นพืชมีการเติบโตค่อนข้างดี แต่มีปัญหาอาจท าให้รากพืชแห้ง และยังส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตได้ ถ้าหากไม่ศึกษาสภาพแวดล้อมดีพอ ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 การปลูกโดยพ่นสารละลายใต้โคนรากพืช 

 
  3. การปลูกโดยใช้วัสดุปลูก (substrate culture) ในการปลูกแบบนี้สามารถปลูกได้หลาย
รูปแบบ โดยพิจารณาจากวัสดุที่ใช้ปลูกซ่ึงจ าแนกได้ดังนี้ 
   3.1 วัสดุปลูกที่เป็นอินทรีย์ (Organic substrate) เป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ เช่น ขี้
เลื่อย แกลบ ถ่าน เปลือกไม้ฮิวมัส และปุ๋ยหมักต่าง ๆ 
   3.2 วัสดุปลูกที่เป็นอนินทรีย์ (Inorganic substrate) โดยใช้วัสดุที่เป็นพวกทราย กรวด 
ฟองน้ า  
  การปลูกโดยไม่ใช้ดินแบบใช้วัสดุปลูก ต้องมีการให้ปุ๋ยและระบบน้ าเช่นเดียวกัน แต่ต่างกันตรงที่
ใช้แล้วจะให้มีการไหลกลับมาสู่ถังเก็บ และปรับสภาพให้เหมาะสมในการปลูกพืชต่อไป การปลูกแบบนี้เหมาะสม
กับบ้านเรา ในการปลูกพืชหัว โดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับ พวกกระเจียว ซ่อนกลิ่นฝรั่ง พืชที่จ าเป็นต้องการให้ยึด
โยงต้นให้แข็งแรง เช่น มะเขือเทศ (ดังแสดงในรูปที่ 3) แตงกวา หรือไม้ผลยืนต้น แต่ไม่เหมาะกับการปลูกในพ้ืนที่ที่
มีลมพัดแรง 

 
รูปที่ 3 การปลูกแตงเทศโดยใช้วัสดุปลูก 
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 การปลูกพืชไม่ใช้ดินอาจมีการดัดแปลงรางปลูกหรือภาชนะท่ีใช้ปลูกตามสภาพพ้ืนที่ เช่น การดัดแปลงโดย
ปลูกในถุงพลาสติก หรือท่อพีวีซี หรือไม้ไผ่ หรือดัดแปลงในการปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์หรือความเหมาะสมในแต่ละ
พ้ืนที่ เช่น การปลูกหญ้าอาหารสัตว์(grass and green forage growing) เป็นวิธีการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ที่
ประกอบด้วยถาดเป็นชั้น ๆ มีวัสดุปกคลุมเมล็ดพันธุ์พืช แล้วให้สารละลายธาตุอาหารพืช ปกติใช้เวลา 7-10 วัน ได้
หญ้าที่สูง 20-22 ซม. ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 22-25OC และเป็นระบบที่ต้องให้แสงอย่างดี ระบบนี้ต้นทุน
ค่อนข้างสูง จึงไม่ค่อยแพร่หลายมากนัก หรือปลูกแบบ Ring Culture พบว่าเป็นวิธีที่เหมาะสม ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าขัง
หรือที่มีฝนตกมาก เป็นการปลูกพืชในกระถางหรือภาชนะอ่ืน ๆ ซึ่งบรรจุด้วยส่วนผสมของทรายและพีท วางอยู่บน
กระบะที่บรรจุด้วยกรวดหรืออิฐหัก ซึ่งจะวางบนถาดที่มีความลึก 2 นิ้ว แล้วให้สารละลายธาตุอาหารพืชลงไปใน
ถาดชั้นล่างสุด สารละลายธาตุอาหารพืชจะซึมข้ึนไปสู่ทรายและพีท ดังแสดงในรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 การปลูกพืชไม่ใช้ดินที่มีการดัดแปลงให้เหมาะสม 
 

  การพัฒนารางระบบปลูกจะมีการออกแบบโดยเน้นความสวยงามและเหมาะสมในการปลูกให้ได้
จ านวนต่อต้นมากข้ึน เช่น แบบ A-Frame และแบบต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 รางระบบปลูกแบบ A-Frame และแบบต่าง ๆ 

 
ธำตุอำหำรและสำรละลำยธำตุอำหำร 
 ในการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ปัจจัยหลักที่ท าให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้นั้นคือ ธาตุอาหาร โดยที่ธาตุอาหรเหล่านี้
ถูกน าเอาไปใช้ส าหรับกระบวนการสร้างสารอาหาร โดยที่กระบวนการหลักส าหรับการสร้างสารอาหารแก่พืชนั้น
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คือ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้ คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) และ
น้ า เมื่อพืชได้รับแสง คลอโรฟิลล์เป็นรงควัตถุที่ใช้ในการรับพลังงานจากแสง มากระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์
สารอาหาร ซ่ึงจะได้สารคาร์โบไฮเดรต และออกซิเจนเกิดขึ้น ดังสมการ 
 
   คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) + น  ำ (6H2O) 
          แสง    คลอโรฟิลล์ 
   คำร์โบไฮเดรต (C6H12O6) + ออกซิเจน (6O2) 
 
 จะเห็นได้ว่าธาตุอาหารที่พืชใช้ในกระบวนดังกล่าว คือ คาร์บอน (C) จากคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนธาตุ
ไฮโดรเจน และออกซิเจน จากน้ า (H2O) และในส่วนของคลอโรฟิลล์ในพืชมีธาตุอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบ เช่น ธาตุ
ไนโตรเจน (N) และแมกนีเซียม (Mg) ซึ่งเราสามารถจ าแนกธาตุอาหารตามปริมาณความต้องการในปริมาณที่
ต่างกันในการใช้ของพืช ซึ่งหากให้ไม่เหมาะสมก็ท าให้พืชโตไม่ปกติ นอกจากนี้การให้ธาตุอาหารให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมถ้าให้อย่างใดอย่างหนึ่งมากหรือน้อยพืชก็ไม่สามารถน าไปใช้ในการเจริญเติบโตตามที่ให้ดังภาพถ้า
ให้ไนโตรเจนน้อย การเจริญเติบโตของพืชเปรียบเสมือนน้ าในถังซึ่งมีการไหลออกซึ่งหมายถึงต้นไม่โตจึงจ าเป็นต้อง
เพ่ิมไนโตรเจนแต้ถ้าเพ่ิมมากไปโพแทสเชียมซึ่งมีอยู่ต่ าการเจริญก็ยังไม่เต็มที่ จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมขึ้นดังภาพดังนั้นการ
ปลูกพืชไม่ใช้ดินจะต้องให้ธาตุและปัจจัยแวดล้อมให้เหมาะสมพืชก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้นซึ่งความจ าเป็น
ของธาตุต่อต้นพืชมีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มธำตุอำหำรมหัพภำค (macroelements) 

ธาตุคาร์บอน (C) เป็นองค์ประกอบหลักในโครงสร้างของพืช ซึ่งมีความจ าเป็นในกระบวน การ
สังเคราะห์แสงที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งในบรรยากาศมีเพียงพอในธรรมชาติ 

ธาตุออกซิเจน (O) พืชมีความจ าเป็นในการใช้ออกซิเจนในกระบวนการหายใจ เพ่ือให้น้ าออกซิไดซ์
สารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต ย่อยให้เป็นน้ าตาลขนาดเล็ก และได้เป็นพลังงาน 
เพ่ือพืชน าไปใช้ในกระบวนการเจริญเติบโตของต้นพืช 

ธาตุไฮโดรเจน (H) ไฮโดรเจนมีความจ าเป็นในกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งพืชสามารถได้จากน้ า
เป็นส่วนใหญ่ หรืออาจได้จากในบรรยากาศ เช่น กล้วยไม้ 

ธาตุไนโตรเจน (N) ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์โดยอยู่เป็นส่วนประกอบโครงสร้าง

ท่ีมา: คณาจารยภ์าควชิาปฐพีวทิยา (2541) 
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ของพืช เช่น คลอโรฟิลล์ กรดอะมิโน และองค์ประกอบของโปรตีน ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการเจริญเติบโตของพืช หากขาดธาตุไนโตรเจน จะท าให้ต้นแคระ
แกร็น ใบอ่อนเล็กเรียว ใบล่างแก่จะมีสีเหลืองซีด แหล่งไนโตรเจนสามารถได้
จากการตรึงในบรรยากาศ หรือจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ ซากพืชซากสัตว์ที่
ตายแล้ว บทบาทของไนโตรเจน ถ้าสูงมากจะท าให้ต้นพืชมีการขยายเซลล์กว้าง 
ท าให้ต้นมีความอ่อนแอต่อการท าลายของเชื้อโรค และในพืชที่ให้ผลผลิตอาจมี
ปัญหาในการเจริญทางกิ่งใบ ไม่มีการสะสมอาหารเมื่อให้ผลผลิต จึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาในระดับที่เหมาะสม แต่อย่างไรผักที่นิยมปลูกโดยไม่ใช้ดิน จะนิยมกินใบ
และเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็ว จึงนิยมให้ธาตุไนโตรเจนแก่พืชในปริมาณสูง 

ธาตุโพแทสเซียม (K) ธาตุโพแทสเซียมเกี่ยวข้องกับกระบวนในการเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร และเป็น
ธาตุที่มีการเคลื่อนย้ายได้สะดวก เช่น ปลายยอด ปลายราก หากพืชขาดธาตุ
โพแทสเซียม ท าให้ต้นพืชเล็กบอบบาง และหักล้มง่าย 

ธาตุฟอสฟอรัส (P) ธาตุฟอสฟอรัสในองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก สารพลังงานสูง ATP ADP 
และฟอสโฟไลปิด ซึ่งมีบทบาทต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมหากขาดธาตุ
ฟอสฟอรัส จะมีผลให้มีการติดผลได้น้อยลง และในพืชมีหัวมีการสะสมอาหาร
น้อยลง 

ธาตุแคลเซียม (Ca) ธาตุแคลเซียม ท าหน้าที่เป็นโครงสร้างผนังเซลล์ของพืชให้มีความแข็งแรง และ
ยังช่วยในปัจจัยรวมของเอนไซม์ในกระบวนการสร้างโปรตีน ดังนั้นหากขาด
แคลเซียม จะท าให้รากพัฒนาน้อย ยอดอ่อนด้วน สั้น ใบเล็ก ต้นแคระแกร็น 
ปัญหาธาตุแคลเซียม เมื่อท าปฏิกิริยากับธาตุฟอสฟอรัส ท าให้มีการตกตะกอน 
พืชไม่สามารถน าไปใช้ได้ นอกจากนี้ธาตุแคลเซียมอาจมีบทบาทในการช่วยใน
การดูดซับธาตุโพแทสเซียมได้มากขึ้น 

ธาตุแมกนีเซียม (Mg) ธาตุแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบหลักของโมเลกุลคลอโรฟิลล์ และมีส่วน
เคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัส พืชที่ขาดแมกนีเซียม ท าให้มีอาการเหลืองซีด 
(chlorosis) ที่ใบอ่อนและใบแก ่

ธาตุก ามะถัน (S) ธาตุก ามะถันเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์กรดอะมิโน พวก cystine cysteine 
และ methionine ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการการเจริญเติบโตในพืชหรือใบเหลือง 

 
กลุ่มธำตุอำหำรจุลภำค (microelements) 

ธาตุเหล็ก (Fe) มีบทบาทในการช่วยให้พืชสังเคราะห์แสง โดยเป็นตัวพาอะตอมออกซิเจนในการ
หายใจ และมีบทบาทในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์และเป็นสารประกอบของ 
Flavoprotein มีความจ าเป็นในการสร้างน้ าตาลเเละแป้ง ถ้าหากขาดท าให้
ใบเหลืองซีดทั้งใบอ่อนและใบแก่ ความสามารถในการเคลื่อนย้ายยาก 

ธาตุคลอรีน (Cl) มีบทบาทในการกระบวนการสังเคราะห์แสงช่วยเพ่ิมความเป็นกรดในเซลล์ 
กระตุ้นการท างานของเอนไซม์ซึ่งคลอรีนในสภาพทั่วไปจะมีเพียงพอต่อความ
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ต้องการของพืช 
ธาตุโบรอน (B) เกี่ยวข้องกระบวนการเจริญเติบโตของพืช ท าให้พืชใช้ธาตุแคลเซียมดีมากขึ้น ใน

การสร้างโครงสร้างผนังเซลล์ และอาจช่วยในกระบวนการเคลื่อนย้ายสารอาหาร
ในพืช หากขาดท าให้การสร้างน้ าตาลลดลง ในพืชบางชนิดมีล าต้นกลวง เช่น  
บร๊อกโคลี่ 

ธาตุแมงกานีส (Mn) มีบทบาทในกิจกรรมกระบวนการสังเคราะห์แสง ช่วยการกระตุ้นเอนไซม์ในการ
สังเคราะห์กรดไขมันและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิด DNA และ RNA หาก
ขาดท าให้ธาตุเหล็กในรูป Fe2+ เกิดเป็นพิษกับต้นพืชและมีลักษณะใบด่างใน
ตระกูลถั่ว ถ้ามากไปท าให้ Fe3+ ถูกน าไปใช้ได้น้อยลง ท าให้ต้นพืชขาดธาตุเหล็ก 

ธาตุทองแดง (Cu) เป็นตัวคะตะไลส์และเป็นตัวน าของอิเล็กตรอนในการตรึงไนโตรเจน หากขาด
ทองแดงท าให้ต้นพืชอ่อนแอ ใบเหลืองซีด หรือเป็นจุดเหลือง (Chlorotic spot) 
ซึ่งพบในถั่วเหลือง 

ธาตุสังกะสี (Zn) เป็นธาตุที่เก่ียวข้องในการสร้างสารควบคุมการเจริญเติบโตพวกออกซิน (Auxin) 
ที่ปลายยอด และเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ หากขาดท าให้ต้นพืช
เตี้ยใบเล็ก 

ธาตุโมลิบดินัม (Mo) เป็นธาตุที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนการไนเตรทไปเป็นแอมโมเนียมเพ่ือไปสร้าง
กรดอะมิโนในเซลล์ มีความจ าเป็นในการตรึงไนโตรเจน ถ้าหากขาดท าให้พืช
ตระกูลถั่วมีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนในบรรยากาศน้อยลง 

 
 นอกจากนี้อาจมีธาตุอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการเจริญเติบโตของพืช เช่น ธาตุไอโอดีน (I) ซิลิคอน (Si) และ
โซเดียม (Na)  ไม่ถือว่าเป็นธาตุจ าเป็นหลักแต่อาจจะไปส่งเสริมต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดเท่านั้นเช่น ข้าว
ต้องการซิลิคอน 
 
รูปของธำตุที่พืชใช้ดูดซมึไปใช้ประโยชน์ 
 
 การดูดซึมธาตุอาหารของพืชเพ่ือน าไปใช้ในการเจริญเติบโตนั้น ธาตุอาหารเหล่านั้นจ าเป็นต้องอยู่ในรูป
ของไอออน ก๊าซ หรือคีเลท ดังแสดงในตารางที่ 6 และเมื่อพืชได้รับธาตุบางชนิดมากหรือน้อยเกินไปจะประสบ
ปัญหา ดังแสดงในตารางที่ 7 
 
ตำรำงท่ี 6 รูปของธาตุที่จ าเป็นในการดูดซึมเข้าสู่รากของพืช และหน้าที่ในพืช 

ธำตุอำหำร รูปในกำรดูดซึมไปใช้ หน้ำที่ในพืช 
C, H, O, N, S รูปไอออนในสารละลาย(HCO3

-, NO3
-, 

NH4
+, SO4

2-) ในรูปก๊าซในบรรยากาศ (O2, 
N2, SO4) 

เป็นองค์ประกอบหลักในการเจริญเติบโต
ของพืช 
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ธำตุอำหำร รูปในกำรดูดซึมไปใช้ หน้ำที่ในพืช 
P, B รูปไอออนในสารละลาย (PO4

3-, BO3
3-) เกิดปฏิกิริยาการเคลื่อนย้ายพลังงานและ

การเคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดรต 
 

K, Mg, Ca, Cl รูปไอออนในสารละลาย (K+, Mg2+, Ca2+, 
Cl-) 

หน้าที่ไม่ชัดเจน หรือเป็นองค์ประกอบ
จ าเพาะของสารอินทรีย์ 
การสร้างสมดุลของอิออนต่าง ๆ 

Cu, Fe, Mn, Mo 
,Zn 

รูปไอออนหรือคีเลทในสารละลาย (Cu2+, 
Fe2+, Mn2+,MoO-, Zn2+) 

เ กี่ ย ว ข้ อ งก ระบวนการ เคลื่ อนย้ า ย
อิเล็คตรอนและสารกระตุ้นของเอนไซม์
ต่าง ๆ ในพืช 

 ที่มำ: ดัดแปลงจาก Megel, K., and Kirby, E.A. 1987. Principles of Plant Nutrition. 4thed. 
Berne, Switzerland: International Potash Institue. 
 
ตำรำงท่ี 7 การตอบสนองของพืชในใบที่ได้รับธาตุอาหารน้อยหรือมากเกินไป 

ธำตุอำหำร/สภำพที่เกิด ลักษณะอำกำรแสดงทำงใบพืช 
ไนโตรเจน (N)  
มีไม่เพียงพอ เปลี่ยนใบแก่จากสีเขียวเป็นสีเหลือง สีน้ าตาล และใบแห้งตาย การเจริญเติบโต

ช้า ต้นเตี้ย มีความสมบูรณ์ช้าลง 
ได้รับมาก จะมีใบสีเข้ม มีการแตกใบใหม่ และใบอวบ ง่ายต่อการเข้าท าลายของโรคและ

แมลง หากเกิดสภาพแห้งแล้งต้นพืชจะหักล้มง่าย มีการให้ผลผลิตน้อย 
พิษจาก Nitrate ขอบใบไหม้ อาจจะเกิดใบเหลืองระหว่างเส้นใบ-เส้นใบเขียว 
พิษจาก Ammonium ในกรณีให้ปุ๋ยในรูปแอมโมเนียมไนเตรท (NH4-N) อาจเกิดพิษของแอมโมเนียม มี

ผลให้ลดการเจริญเติบโตและโรคก้นผลเน่า 
ฟอสฟอรัส (P)  
มีไม่เพียงพอ มีการเจริญเติบโตช้าและเตี้ย ใบแก่จะมีลักษณะสีม่วงทางด้านใต้ใบ 
ได้รับมาก ไม่มีผลชัดเจน แต่อาจไปกระทบต่อการขาด ธาตุ Zn Fe และ Mn 
โพแทสเซียม (K)  
มีไม่เพียงพอ ใบแก่จะมีจุดไหม้ ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Scorch 
ได้รับมาก อาจมีผลยับยั้ง การใช้ Mg และท าให้ความสมดุล Ca เปลี่ยนไป 
แคลเซียม (Ca)  
มีไม่เพียงพอ เนื้อเยื่อเจริญปลายยอดปลายรากตาย ใบอ่อนหงิกงอ ปลายใบขอบใบเหี่ยว ท า

ให้ผลมีลักษณะผิดปกติ ในมะเขือเทศเกิดอาการก้นผลเน่า (blossoment rot) 
ได้รับมาก อาจมีผลยับยั้งการใช้ Mg และท าให้ความสมดุล K เปลี่ยนไป 
แมกนีเซียม (Mg)  
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มีไม่เพียงพอ ใบแก่จะเหลือง ระหว่างเส้นใบ (chlorosis) การเจริญของต้นช้าลง และง่ายต่อ
การเข้าท าลายของโรค 

มากเกินไป มีผลต่อความสมดุลของธาตุ Ca หรือ K 
ก ำมะถัน (S)  
มีไม่เพียงพอ ใบจะมีสีเขียวเข้ม ส่วนใบแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง 
มากเกินไป ปลายยอดและขอบใบจะมีสีน้ าตาล และท าให้ต้นพืชตายในที่สุด 
คลอรีน (Cl)  
มีไม่เพียงพอ ใบอ่อนจะเกิด Chlorotic และมีการเหี่ยว ท าให้โรคเข้าท าลายได้ง่าย 
มากเกินไป เกิดอาการใบเหลือง ในขณะต้นยังโตไม่เต็มที่ มีการไหม้ของขอบใบ และปลาย

ยอด ใบร่วง มีการเหี่ยวง่ายขึ้น 
เหล็ก (Fe)  
มีไม่เพียงพอ มีการเกิด Chlorosis ซึ่งพบในใบอ่อน 
มากเกินไป จะมีจุดสีน้ าตาลบนใบ 
แมงกำนีส (Mn)  
มีไม่เพียงพอ เกิด Chlorosis ของใบอ่อน ต้นมีเจริญเติบโตช้า 
ได้รับมากเกินไป ใบแก่จะมีจุดสีน้ าตาล 
โมลิบดินัม (Mo)  
มีไม่เพียงพอ ใบอ่อนและใบกลาง จะเกิดอาการ Chlorosis ขอบใบม้วน มีปัญหาในการออก

ดอก 
ได้รับมากเกินไป ไม่ปรากฏชัดเจน 
สังกะสี (Zn)  
มีไม่เพียงพอ ด้านบนใบ จะแสดงการเกิด Chlorosis ใบมีขนาดเล็กและเป็นกระจุก 
ได้รับมากเกินไป ท าให้พืชไม่สามารถใช้ธาตุเหล็กได้ 
โบรอน (B)  
มีไม่เพียงพอ เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด-ปลายรากตาย แตกตาข้างมาก ก้านใบแตก รากสะสม

อาหารกลวง 
ได้รับมากเกินไป ใบเหลืองระหว่างเส้นใบ-เส้นใบเขียว (interveinal chlorosis) เยื่อใบตาย 

(necrosis) ขอบใบไหม้ 
 
กำรเตรียมสำรละลำยธำตุอำหำร 
 ในการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ธาตุอาหารที่พืชจะน าไปใช้อยู่ในรูปของสารละลายเช่นเดียวกับการให้ทางระบบ
ดิน ในการให้ธาตุอาหารกับพืชจะต้องมีความรู้ความเข้าใจของต้นพืช พืชแต่ละชนิดมีความจ าเพาะในการให้ธาตุ
แตกต่างกันไป ในการเตรียมสารละลายธาตุ อาจท าได้หลายรูปแบบ แต่นิยมเตรียมเป็นสารละลายเข้มข้นก่อน 
(Stock Solution) แล้วน ามาละลายตามความเหมาะสมที่พืชแต่ละชนิดต้องการ และให้เหมาะสมในแต่ละช่วงของ
พืช เช่น ช่วงการเจริญเติบโตอาจให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนอัตราส่วนที่สูง เมื่อเริ่มให้ผลผลิตจะลดอัตราส่วนลงให้มีการ
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สะสมอาหาร เพ่ือใช้ในการออกดอกติดผล ดังนั้นการเจริญเติบโตของพืชจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบของธาตุอาหาร
ทีเ่หมาะสม ดังแสดงในตารางที่ 8 
 
ตำรำงท่ี 8 การเตรียมสารละลายธาตุเพ่ือการปลูกพืชโดยผสมน้ า200 ลิตร 

ปุ๋ย เปอร์เซ็นต์ธำตุ น  ำหนัก(กรัม) ควำมเข้มข้น(ppm) 
ปุ๋ย A    
Calcium nitrate 18.8 Ca 210 170 (Ca) 
 15.5 N  156.29 (N) 
Iron chelate 13.2 Fe 2.488 1.64 (Fe)  
ปุ๋ย B    
Mono-ammonium 12.2 N 4.168 2.5 (N) 
phosphate (MAP) 26.9 P  5.45 (P) 
Mono-potassium  22.8 P 29.75 33.76 (P) 
phosphate (MKP) 28.7 K  42.00 (K) 
Potassium nitrate 38.0 K 157 102.09 (N) 
 13.0 N  300 (K) 
Magnesium sulphate 9.8 Mg 107 50.00 (Mg) 
 13.0 S  69.52 (S) 
microelement 2 B 4 0.4 (B) 
(นิคสเปรย์): 2 Zn  0.4 (Zn) 
 2 Mn  0.4 (Mn) 
 1.9 Cu  0.38 (Cu) 
 0.19 Mo  0.0046 (Mo) 
 1.8 Fe  0.36 (Fe) 
 4.5 Mg  0.90 (Mg) 

 และช่วงที่เหมาะสมของธาตุส าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในสารละลายเข้มข้น ดังแสดงในตารางที่ 9 
 
ตำรำงท่ี 9 ช่วงที่เหมาะสมของธาตุส าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในสารละลายเข้มข้น 

ธาตุอาหาร ระดับท่ีเหมาะกับพืช (ppm) ความเข้มข้นตารางที่ 8 (ppm) 
Calcium (Ca) 100-250 170.00 
Iron (Fe) 0.5-5 2.0 
Magnesium (Mg) 20-75 50.9 
Phosphorus (P) 15-80 39.21 
Sulphur (S) 30-400 69.52 
Boron (B) 0.1-1.0 0.40 
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Copper (Cu) 0.02-0.8 0.38 
Potassium (K) 90-300 342.00 
Manganese (Mn) 0.01-1.0 0.40 
Sodium (Na) ไม่เกิน 150 น้อยกว่า 1 
Zinc (Zn) 0.05-0.5 0.40 
Ammonium nitrogen (NH4-N) น้อยกว่า 1 2.50 
Nitrate nitrogen (NO3-N) 70-200 258.38 
Molybdenum (Mo) 0.01-0.1 0.0046 
Electrical conductivity (dS/m) 2.5 1.2-2.8 
pH 5.5-7.0 5.5-7.0 
   

 
 ในกรณีการปลูกพืชผักในเชิงการค้า เราสามารถเตรียมสารละลายปุ๋ยหรือสารละลายธาตุอาหารให้เป็น
สารละลายเข้มข้น แล้วน าไปเจือจางในอัตรา 1 ลิตร ต่อน้ า 200 ลิตร เป็นสารละลายส าหรับปลูก แต่ก็ต้องให้มี
ปริมาณธาตุอาหารทีเ่หมาะสมในพืชแต่ละชนิด โดยธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อพืชนั้นต้องอยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ได้ 
ซึ่งสารประกอบของธาตุอาหารทั้งกลุ่มธาตุอาหารมหัพภาค (macroelements) และธาตุอาหารจุลภาค 
(microelements) ที่น ามาใช้ในการเตรียมสารละลายเข้มข้นจากสูตรปุ๋ยต่าง ๆ เมื่อละลายแล้วสามารถให้ธาตุ
อาหารในรูปที่พืชสามารถใช้ประโยชน์ได้ มีปริมาณท่ีเพียงพอแก่การเจริญเติบโตได้ดี ดังแสดงในตารางที ่10 
 
ตำรำงที่ 10 ธาตุอาหารที่จ าเป็นของพืช รูปที่ใช้ประโยชน์ของพืช และสารประกอบของธาตุอาหารที่น ามาใช้ใน
การเตรียมสารละลายเข้มข้นจากสูตรปุ๋ยต่าง ๆ 

ธำตุอำหำร รูปกำรใช้
ประโยชน์ 

แหล่งสำรประกอบธำตุ ปริมำณธำตุ 

  ชื่อ สูตร (%) 
Major element     
Nitrogen (N) NO3 Ammonium nitrate NH4NO3 N(16)รูปNO3 
  Calcium nitrate Ca(NO3)24 H2O N(15)Ca(19) 
  Nitric acid HNO3 N(15) 
  Potassium nitrate KNO3 N(13)K(39) 
 NH4

+ Ammonium nitrate NH4NO3 N(16)รูปNH4 
  Ammonium phosphate (mono) NH4H2PO4 N(11)P(21) 
  Ammonium phosphate (di) (NH4)2H2PO4 N(18)P(21) 
  Ammonium sulfate (NH4)2SO4 N(21)S(24) 
Phosphorus(P) PO4

3- Ammonium phosphate (mono)  NH4H2PO4 P(21)N(11) 
  Ammonium phosphate (di) (NH4)2HPO4 P(21)N(18) 
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  Potassium phosphate (mono) KH2PO4 P(23)K(28) 
  Potassium phosphate (di) K2HPO4 P(18)K(45) 
  Phosphoric acid H3PO4 P(34) 
Potassium (K) K+ Potassium chloride KCl K(50)Cl(47) 
  Potassium nitrate KNO3 K(36)N(13) 
  Potassium phosphate 

(mono) 
KH2PO4 K(28)P(23) 

  Potassium phosphate (di) K2HPO4 K(45)P(18) 
  Potassium sulfate K2SO4 K(42)S(17) 
Calcium (Ca) Ca2+ Calcium chloride CaCl2 Ca(36)Cl(64) 
  Calcium nitrate Ca(NO3)24H2O Ca(19)N(15) 
  Calcium sulfate CaSO42H2O Ca(23)S(19) 
Magnesium (Mg) Mg2+ Magnesium sulfate MgSO47H2O Mg(10)S(23) 
Sulfate (S) SO4

2- Ammonium sulfate (NH4)2SO4 S(24)N(21) 
  Calcium sulfate CaSO42H2O S(19)Ca(23) 
  Magnesium sulfate MgSO47H2O S(23)Mg(10) 
  Potassium sulfate  K2SO4 S(17)K(42) 
Micronutrients     
Boron (B) BO3

3- Boric acid H2BO3 B(16) 
Copper (Cu) Cu2+ Copper sulfate CuSO45H2O Cu(25)S(13) 
Iron (Fe) Fe3+, Fe2+ Iron chelate FeEDTA Fe(6-12) 
  Iron citrate -  
  Iron tartrate - Fe(6) 
  Ferrous sulfate FeSO47H2O Fe(20)S(11) 
Manganese (Mn) Mn2+ Manganese sulfate MnSO4H2O Mn(24)S(14) 
Molybdenum (Mo) MoO4

2- Ammonium molybdate (NH4)6Mo7O24H2O Mo(8) 
Zinc (Zn)  Zn2+ Zinc sulfate ZnSO47H2O Zn(22)S(11) 

 
ระดับควำมเข้มข้นของสำรละลำย 
 ความเข้มข้นของสารละลายปุ๋ยมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช โดยสามารถตรวจวัดค่าความเข้มข้น
ของปุ๋ย และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) จะนิยมใช้เครื่องมือที่ผลิตมาให้สะดวกต่อผู้ปฏิบัติมากที่สุด เช่น หากจะ
วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง จะใช้ pH meter แบบมือถือ หรือการวัดความเข้มข้นโดยใช้เครื่องวัด EC (electro-
conductivity) จะมีหน่วยเป็น millisiemes (ms)/cm ดังแสดงในรูปที่ 6  
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รูปที่ 6 เครื่องมือวัดความเข้มข้น (ซ้าย) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (ขวา) ของสารละลายธาตุอาหารพืช 

 
 หรือการวัดปริมาณเกลือ (total dissolved salts, TDS) มีหน่วยเป็น ppm หรือ Conductivity factor 
(cF) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสารละลายปุ๋ยกับเครื่องวัด cF ดังแสดงในตารางที่ 11 โดยการ
ตรวจวัดค่าการน าไฟฟ้านั้น หากมีค่าการน าไฟฟ้า (EC) สูง ก็บ่งบอกถึงความเข้มข้นของปุ๋ยที่สูงด้วย โดยที่ความ
เข้มข้นของสารละลายที่สูงมาก ก็จะส่งผลท าให้รากพืชมีการสูญเสียน้ า สามารถเกิดพลาสบอลิสึมในเซลล์ราก โดย
พืชแต่ละชนิดจะตอบสนองต่อระดับความเข้มข้นของปุ๋ยที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 12 
 
ตำรำงท่ี 11 การเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นสารละลาย จากการวัด cF กับค่า EC และ cF กับค่า TDS 

EC 
cF 

TDS 
(ppm) ms/cm s/cm 

0.5 500 5 350 
1.0 1000 10 700 
1.5 1500 15 1050 
2.0 2000 20 1400 
2.5 2500 25 1750 
3.0 3000 30 2100 
3.5 3500 35 2450 
4.0 4000 40 2800 
4.5 4500 45 3150 
6.0 5000 50 3500 

 พืชแต่ละชนิดจะมีการตอบสนองค่า EC และค่า pH ต่างกัน โดยแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มี
ระดับ EC ต่ า อยู่ในช่วง 2.4-5.0 ms/cm กลางช่วง 1.5-2.4 ms/cm ส่วนค่า pH จะอยู่ช่วยค่อนข้างกว้าง โดย
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ แต่ส่วนใหญ่ค่อนค่าไปทางกรดเล็กน้อย ดังนั้นในการปลูกพืชหลายอย่าง
ร่วมกันในระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดิน จะต้องค านึงถึงความเข้มข้นของปุ๋ย ให้อยู่ในช่วงความเข้มข้นระดับเดียวกัน 
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ตำรำงท่ี 12 แนวทางพิจารณาระดับความเหมาะสม ในการใช้สารละลายธาตุกับการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ 

พืชสมุนไพร pH cF ms/cm s/cm ppm 
โหระพา (basil) 5.5-6.5 18-22 1.8-22 1800-2200 700-1120 
ขิง 5.5-6.5 10-12 1.0-1.2 1000-1200 700-840 
ผักน้ า(watercress) 6.5-6.8 4-18 0.4-1.8 400-1800 280-1260 
พาสเล่ย์ (pasley) 5.5-6.0 8-18 0.8-1.8 800-1800 560-1280 
      

 
ไม้ดอกไม้ประดับ pH cF ms/cm s/cm ppm 
คาร์เนชั่น 6.0-6.5 10-12 1.0-1.2 1000-1200 700-840 
ดาวเรือง 5.5-6.5 16-24 1.6-2.4 1600-2400 1120-1680 
ไทร 5.5-6.0 20-25 2.0-2.5 2000-2500 1120-1750 
บีโกเนีย 6.0-6.5 14-18 1.4-1.8 1400-1800 980-1260 
เบญจมาศ 6.0-6.2 18-25 1.8-2.5 1800-2500 1260-1750 
เฟิร์น 6.0-6.5 16-20 1.6-2.0 1600-2000 1120-1470 
เยอมีรา 5.5-6.5 12-18 1.2-2.0 1600-2000 1120-1400 
กุหลาบ 5.0-6.0 18-22 1.8-2.2 1800-2200 1260-1540 
อัฟริกันไวโอเล็ท 6.0-7.0 12-15 1.2-1.2 1200-1500 840-1050 
เอสเตอร์ 6.0-6.5 18-25 1.8-2.5 1800-2500 1260-1750 

 
ไม้ผล pH cF ms/cm s/cm ppm 
กระทกรกฝรั่ง 6.0-6.5 16-24 1.6-2.4 1600-2400 840-1680 
กล้วย 5.5-6.5 18-22 1.8-2.2 1800-2200 1260-1540 
แตงโม 5.8-6.2 17-25 1.7-2.5 1700-2500 1190-1750 
บลูเบอรี่ 4.0-5.0 20-35 2.0-3.5 2000-3500 1400-2450 
มะละกอ 6.0-6.5 16-24 1.6-2.4 1600-2400 840-1680 
สตรอเบอรี่ 6.0-6.5 14-20 1.4-2.0 1400-2000 980-1400 
สับปะรด 5.5-6.0 20-24 2.2-2.4 2200-2400 1540-1680 
      

 
ผัก pH cF ms/cm s/cm ppm 
ขึ้นฉ่าย 6.0-6.5 25-30 2.5-3.0 2500-3000 1750 
กระเจี๊ยบเขียว 6.0-6.5 20-30 2.0-3.0 2000-3000 1400-2100 
แตงกวา  5.5-6.0 10-25 1.0-2.5 1000-2500 700-1750 
ถั่ว (ทั่วไป) 5.5-6.2 20-40 2.0-4.0 2000-4000 1400-2800 
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ผัก pH cF ms/cm s/cm ppm 
บร๊อกโคลี่ 6.0-6.8 30-35 3.0-3.5 3000-3500 1750-2450 
คะน้า 6.0-6.5 30-35 3.0-3.5 3000-3500 1750-24500 
ผักกาดหอม (Fancy) 6.0-6.5 8-12 0.8-1.2 800-1200 560-840 
ผักกาดหอม (ห่อ) 6.0-6.5 9-16 0.9-1.6 900-1600 630-1400 
ผักกาดฮ่องเต้ 6.5-7.0 15-20 1.5-2.0 1500-2000 1050-1400 
พริก 6.0-6.5 18-22 1.8-2.2 1800-2200 1260-1540 
ฟักทอง 5.5-7.5 17-25 1.7-2.5 1700-2500 1190-1750 
มะเขือ 5.8-6.2 25-35 2.5-3.5 2500-3500 1750-2450 
หอม 6.0-7.0 14-18 1.4-1.8 1400-1800 980-1260 
ข้าวโพดหวาน 6.0-6.5 16-25 1.6-2.5 1600-2500 1120-1750 
ผักโขม 6.0-7.0 14-18 1.4-1.8 1400-1800 980-1260 
มะเขือเทศ 5.5-6.5 20-50 2.0-5.0 2000-5000 1400-3500 

 หมำยเหตุ: ในสภาพภูมิอากาศร้อนเกินไปควรใช้ในอัตราต่ า หรือควรทดลองปลูกก่อน 
 
กำรใช้เครื่องมือในกำรควบคุมควำมเข้มข้นของสำรละลำยธำตุอำหำร 
 การปลูกพืชไม่ใช้ดินการควบคุมระดับความเข้มข้นของสารละลายมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเราทราบดีอยู่
แล้วว่าการควบคุมให้อยู่ระดับที่เหมาะสมในพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันซึ่งในการเจริญเติบโตของพืชจะขึ้นอยู่
กับปัจจัยต่าง ๆ หลายปัจจัยเช่น ปริมาณน้ ารอบรากพืช ปริมาณก๊าซออกซิเจนที่ละลายในน้ ารอบรากพืช อุณหภูมิ
รอบรากพืช รวมทั้งอิออนธาตุที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช และของเสียที่พืชปล่อยมา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะไปมีผลต่อ
ความเข้มข้นของสารลายปุ๋ยหรือธาตุอาหารทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่มักใช้อุปกรณ์ในการหาค่าการน าไฟฟ้า ซึ่งมักตรวจ
แล้วได้ค่าตามที่ต้องการ ซึ่งคิดว่าเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้ว แต่ค่าที่ได้อาจจะมีผลมาจากอิออนธาตุ
ที่ไม่จ าเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น อิออนของโซเดียม (Na+) ที่สูงก็จะเป็นพิษต่อพืช แต่อย่างไรก็ตาม
เครื่องมือการวัดค่าการน าไฟฟ้า (EC) ก็ถือได้ว่าเป็นดวงตาที่ท าให้เราเข้าใจระดับที่เหมาะสมของสารลายธาตุ
อาหารต่อการเจริญเติบโตของพืชที่เข้าใจได้ดีที่สุดในขณะนี้ ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อเพ่ิมความเข้มข้นของสารละลายธาตุ
อาหารมากขึ้น เมื่อวัดค่า EC ก็จะมีค่าสูงขึ้น จะท าให้ต้นพืชให้ผลผลิตมากขึ้น แต่เมื่อเพ่ิมไปเรื่อย ๆ ก็จะไม่
ตอบสนองในการเพิ่มผลผลิตและอาจมีผลให้ผลผลิตลดลงได้ ดังแสดงในรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 ค่า EC ที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตของพืชที่ปลูก 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง Electrical Conductivity (EC) 
 1. อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูง ท าให้การระเหยน้ ามากขึ้น ระดับค่า EC จะมีค่าเพ่ิมข้ึน 
 2. ช่วงระยะเวลาในการขังหรือการไหลเวียนธาตุอาหาร ถ้าขังนานอาจมีผลท าให้ค่า EC  สูงขึ้น 
 3. ช่วงระยะเวลาในการปรับค่า EC หรือความถ่ีในการปรับค่า ถ้ามีความถี่ในการปรับจะท าให้ระดับความ
แตกต่าง EC ไม่แตกต่างกันมาก ดังแสดงในรูปที่ 8 
 4. ความสามารถในการละลายธาตุอาหารใช้แม่ปุ๋ยที่มีคุณภาพต่ าท าให้ค่า EC เปลี่ยนแปลงเร็ว 
 5. ขนาดถังสารละลายที่เล็ก ท าให้การเปลี่ยนแปลงค่า EC เร็วกว่าถังท่ีมีขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่8 การเปลี่ยนแปลงของ EC ที่มีช่วงเปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน เมื่อมีช่วงปรับห่าง (ซ้าย) และช่วงปรับถี ่(ขวา) 
 
วิธีกำรควบคุมระดับ EC 
 ใช้เครื่องเตรียมสารละลายอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเครื่องที่ควบคุมการให้สารละลายให้เหมาะสมกับการปลูกพืช
ประกอบด้วย เครื่องตรวจวัด EC และ pH สารละลายเข้มข้นชนิด A และ B กรดหรือบัฟเฟอร์ส าหรับปรับระดับให้
เหมาะสม ซึ่งมีวาล์วน้ าที่มีลูกลอยควบคุมระดับน้ าให้เหมาะสม ซึ่งวิธีนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งค่อนข้างสูงแต่
สามารถควบคุมให้อยู่ใกล้เคียงกับระดับที่ก าหนด ดังแสดงในรูปที่ 9 
 
 

ผลผลิต 

ค่า EC 

ช่วงปรับค่าEC ถี่ 
ช่วงปรับ ค่า EC ห่าง 

EC 

ค่า ECที่ปรับ
ต่างมาก 

ค่า ECที่ปรับ 

 

เวลา 

ระดับEC ต้องการ 
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รูปที่ 9 การเปลี่ยนแปลงค่า EC จากการเตรียมสารละลายด้วยเครื่องเตรียมสารละลายอัตโนมัติ 
 
ขั นตอนในกำรปรับค่ำ EC ท าดังนี้ คือ 
 1. เปิดเครื่องปั๊มน้ าให้มีการไหลเวียนในระบบ โดยมีลูกลอยควบคุมระดับน้ าในถังให้อยู่ในระดับที่เต็มถังที่
ก าหนดไว้ 
 2. เติมสารละลายปุ๋ยในปริมาตรที่ก าหนด โดยค านวณเทียบกับน้ าทั้งหมดในถังสารละลายและระบบ
ทั้งหมด 
 3. ให้มีการหมุนเวียนของสารละลายในระบบปลูกระยะหนึ่งโดยประมาณให้ไหลทั่วทั้งระบบ 
 4. น าตัวอย่างสารละลายที่ผสมแล้วมาตรวจวัดความเข้มข้นให้อยู่ในช่วงก าหนด ถ้ายังต่ าให้เติมสารละลาย
ปุ๋ยเพิม่เข้าไป ถ้าเข้มข้นต้องเติมน้ าเข้าไป และหลังผ่านระบบให้ตรวจวัดใหม่จนกว่าได้ระดับที่ก าหนด ส่วนค่า  pH 
ให้ปรับเหมาะสม กรณีเป็นด่างก็เติมกรด เช่น กรดฟอสฟอริกหรือกรดไนตริก ถ้าสารละลายเป็นกรดให้เติมด่าง
อ่อน เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือ อาจใช้สารเสริมประสิทธิภาพบางชนิดที่มีคุณสมบัติเป็นบัพเฟอร์ (buffer) 
 
ในกรณีไม่มีกำรตรวจวัดควำมเข้มข้นสำรละลำย 
 ในระบบการปลูกไม่ใช้ดินในกรณีปลูกตามครัวเรือน จะแนะน าให้ผู้ปลูกสะดวกในการใช้โดยให้ผสม
สารละลายตามอัตราที่แนะน า ว่าควรใช้สารละลายปุ๋ยหรือปริมาณธาตุเท่าใดในการผสมในถังผสมสารละลาย หลัง
ผสมก็โดยไม่มีการตรวจวัด เมื่อเวลาผ่านไป สารละลายถูกพืชดูดไปใช้ จึงต้องมีการเพ่ิมสารละลายปุ๋ย เพ่ือทดแทน
ส่วนที่พืชใช้ จึงมีผลให้ระดับความเข้มข้นของสารละลายเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ มีผลให้ค่า EC สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เนื่องจาก
มีการสะสมอิออนธาตุที่พืชไม่ต้องการเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีระดับมากขึ้นท าให้ธาตุอาหารบางตัวพืชเอาไปใช้ไม่ได้ 
หรืออาจมีการตกตะกอนก็จะท าให้ต้นพืชได้รับความเสียหายหรือผลผลิตลดลง นอกจากนี้รากพืชอาจมีการสะสม
ของเสียบริเวณรากพืช จึงควรมีการถ่ายเปลี่ยนน้ าทุก 7- 10 วัน หรืออาจค่อย ๆ เปลี่ยนเพ่ือไม่ให้กระทบต่อการ
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เจริญของต้นพืชเกินไป ซึ่งในการถ่ายเปลี่ยนสารละลายแต่ละครั้งจะท าให้อิออนธาตุที่ไม่เป็นประโยชน์ลดปริมาณ
ลงได ้
 
ขั นตอนกำรสร้ำงระบบปลูก 
 การปลูกพืชแบบ DFT เป็นแบบที่นิยมกันมากในประเทศไทยโดยมีทั้งน าเข้าจากต่างประเทศโดยตรง และ
ดัดแปลงต่อเติมเอง ซึ่งได้น าวัสดุที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ เช่น การใช้ท่อพีวีซี (PVC) กระเบื้องมุงหลังคา หรือรางให้
น้ าไก่ มาใช้เป็นรางปลูก หรือรางที่ออกแบบมาส าหรับปลูกพืชไม่ใช้ดินในทางการค้ามีท่อส่งน้ าสารละลายปุ๋ยมา
จากถังจ่ายปุ๋ยที่ผ่านการค านวณที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่ละช่วงเจริญเติบโตไปยังรางปลูกในแปลง จึง
ขออธิบายขั้นตอนปฏิบัติโดยหลัก ดังต่อไปนี้ 
 1. กำรออกแบบและติดตั งระบบรำงปลูก ซึ่งสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาคือ 
  • ช่องส่วนที่ยึดต้นพืชเหนือสารละลายปุ๋ย 
  • รางน าน้ าของสารละลายธาตุอาหารไปสู่รากพืช 
  • การเติมอากาศในสารละลาย 
  • การป้องกันแสงเข้าสู่รางที่ท าให้เกิดสาหร่ายหรือตะไคร้น้ า 
  • ระบบการไหลเวียนน้ า อาจออกแบบให้มีความลาดเอียงหรือแนวระนาบ แต่ต้องมีการออกแบบ
รางปลูกให้มีการไหลเวียนของน้ าได้ดี โดยพืชที่ปลูกต้องไม่มีการแสดงอาการต้นเกิดน้ าท่วม นอกจากนี้การ
ไหลเวียนน้ ายังช่วยลดอุณหภูมิในน้ าได้ด้วย โดยทั่วไปความลาดเอียงควรต่ าสุดที่ 1:50 
  • ความกว้างของรางปลูกจะขึ้นกับการพัฒนาการของรากพืช เช่น ชนิดต้นพืชที่ใช้ปลูก ถ้าเป็น
มะเขือเทศ แตงกวาจะต้องใช้รางปลูกท่ีมีขนาดใหญ่กว้าง เพื่อให้มีการแผ่ของรากได้ดี แต่หากเป็นพวกผักกินใบ ให้
ใช้รางขนาดเล็กดตูามความเหมาะสม โดยทั่วไปมะเขือเทศควรมีขนาดของรางกว้างไม่ควรน้อยกว่า 20 เซนติเมตร 
 
อุปกรณ์สำธิตส ำหรับจัดท ำชุดปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
 

ล ำดับ ชื่อส่วนประกอบ รูปภำพ จ ำนวน 
1 โต๊ะโครงเหล็กขนาด 3.5 เมตร x 

1.2 เมตร x 0.8 เมตร (ถอด
ประกอบได้) 

 

1 ตัว 

2 ท่อตรงขนาด 2 1/2 นิ้ว ความ
ยาว 3.8 เมตร (ท่อจะเจาะรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.8 
เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างรู 
20 เซนติเมตร)  

6 ชิ้น 
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3 ท่อตรงขนาด 2 1/2 นิ้ว ความ
ยาว 12 เซนติเมตร 

 

5 ชิ้น 

4 ท่อตรงขนาด 2 1/2 นิ้ว ความ
ยาว 7 เซนติเมตร 

 1 ชิ้น 

5 ท่อ 3 ทาง (T) ขนาด 2 1/2 นิ้ว 
 
 
 

 

5 ชิ้น 

6 ท่องอขนาด 2 1/2 นิ้ว 

 

1 ชิ้น 

7 ท่อลดขนาด 2 1/2 นิ้ว เป็น 2 
นิ้ว 

 

1 ชิ้น 

8 ท่อตรง ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 
40 เซนติเมตร 

 1 ชิ้น 

9 ท่อตรงขนาด 2 นิ้ว ความยาว 7 
เซนติเมตร 

 

1 ชิ้น 

10 ท่องอขนาด 2 นิ้ว  

 

1 ชิ้น 



24 
 

11 ท่อตรงขนาด 3/4 นิ้ว ความยาว 
3.57 เมตร 

 

1 ชิ้น 

12 ท่อตรงขนาด 3/4 นิ้ว ความยาว 
72 เซนติเมตร 

 

1 ชิ้น 

13 ท่อตรงขนาด 3/4 นิ้ว ความยาว 
40 เซนติเมตร 

 

1 ชิ้น 

14 ท่อตรงขนาด 3/4 นิ้ว ความยาว 
25 เซนติเมตร 

 

1 ชิ้น 

15 ท่อตรงขนาด 3/4 นิ้ว ความยาว 
15 เซนติเมตร 

 

4 ชิ้น 

16 ท่อตรงขนาด 3/4 นิ้ว ความยาว 
10 เซนติเมตร 

 

6 ชิ้น 

17 ท่อตรงขนาด 3/4 นิ้ว ความยาว 
7 เซนติเมตร 

 

2 ชิ้น 
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18 ท่อ 3 ทาง (T) ขนาด 3/4 นิ้ว 

 

5 ชิ้น 

19 ท่องอ ขนาด 3/4 นิ้ว 

 

4 ชิ้น 

20 ท่อลดขนาด 2 1/2 นิ้ว เป็น 3/4 
นิ้ว 

 

6 ชิ้น 

21 หางปลาไหล ขนาด 3/4 นิ้ว 

 

1 ชิ้น 

22 ท่อน้ าเกลียวด้านใน ขนาด 3/4 
นิ้ว 

 

1 ชิ้น 

23 บอลวาล์ว ขนาด 3/4 นิ้ 

 

1 ชิ้น 

24 ท่อยาง ขนาด 3/4 นิ้ว ความยาว 
10-15 เซนติเมตร 

 1 ชิ้น 
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25 ปั๊มน้ า ขนาดอัตราไหล 2,000 
ลิตรต่อชั่วโมง 

 

1 ชุด 

26 ถังน้ า ขนาด 120 ลิตร พร้อมฝา 
(ฝาถังน้ า เจาะรู 3 รู เพ่ือใช้เป็น
ช่องทางน้ าเข้า ทางน้ าออก และ
สายไฟปั๊มน้ า) 

 

1 ถัง 

27 ห่วงรัดสายยาง ขนาด 3/4 นิ้ว 

 

1 ชิ้น 

28 ถ้วยปลูก 

 

2 แพ็ค 
(60 ถ้วย) 

29 ฟองน้ า 

 

10 แผ่น 

30 เทปพันท่อน้ า 
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 2 กำรประกอบชุดปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
  ในการวางรางปลูกขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ว่าจะท าแบบใด ถ้าหากเป็นรางที่จะปลูกตามบ้าน ก็จะ
พิจารณาให้เหมาะสมกับพื้นท่ีแคบ ๆ มีขนาดเล็ก สามารถจัดการดูแลได้ง่าย อาจสร้างเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น โต๊ะ
แบนเรียบ A-frame หรือโต๊ะแบบชั้นบันได รูปทรงองค์ประกอบตามมุมของพ้ืนที่ปลูกแต่จะต้องค านึงถึงการ
ไหลเวียนของสารละลายที่ทั่วถึง ต้องไม่เกิดปัญหาในเรื่องชั้นปลูกที่อยู่สูง ๆ แล้วสารละลายเคลื่อนไปไม่ถึง ส่วน
การปลูกในเชิงการค้าจะท าเป็นแปลงหลาย ๆ รางประกอบกัน ขนาดรางมีความกว้าง 5 ซม. สูง 4 ซม. จนถึงกว้าง 
15 เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร ระดับความลาดเอียงใช้ 1:30 ถึง 1:50 ความยาวของโต๊ะอาจวางเป็นชุดยาว 10, 
12, 14 หรือ 18 เมตร ความกว้าง 1.6 เมตร จ านวนโต๊ะขึ้นกับพ้ืนที่ท าการปลูกว่ามีเท่าใด การปลูกจะสามารถ
ปลูกกลางแจ้ง หรือมีการสร้างโรงเรือนเพ่ือลดแสงที่เข้ามากระทบต่อต้นพืชมากเกินไป ตลอดจนช่วยลดแรงปะทะ
ของลมหรือเป็นโครงยึดต้นพืชก็ได้ 
 
ขั นตอนกำรประกอบอุปกรณ์สำธิตชุดปลูกพืชไม่ใช้ดินแบบน  ำไหลลึก 
 1. น าชิ้นส่วนโต๊ะมาประกอบให้เป็นโต๊ะขนาด 3.5 เมตร x 1.2 เมตร x 0.8 เมตร 
 

 

 
 
 
 2. เมื่อได้โต๊ะแล้ว น าท่อตรงขนาด 2 1/2 นิ้ว ความยาว 3.8 เมตร ทั้ง 6 ชิ้น วางบนโต๊ะ  
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 3. น าท่อ 3 ทาง (T) ขนาด 2 1/2 นิ้ว เชื่อมเข้าทางปลายด้านหนึ่งของท่อตรงชิ้นแรก ขนาด 2 1/2 นิ้ว 
ความยาว 3.8 เมตร จากนั้นใช้ค้อนตอกให้แน่น 

 
 
 4. จากนั้นน าท่อตรงขนาด 2 1/2 นิ้ว ความยาว 12 เซนติเมตร เชื่อมเข้ากับท่อ 3 ทาง (T) ขนาด 2 1/2 
นิ้ว ที่ติดอยู่กับท่อตรงยาวชิ้นแรก แล้วใช้ค้อนตอกให้แน่น 

 
 
 5. ท าตามในข้อ 3 และ 4 กับท่อตรงขนาด 2 1/2 นิ้ว ความยาว 3.8 เมตร อีก 4 ชิ้น แล้วน ามาเชื่อมต่อ
กัน 

 
 6. ส่วนท่อตรงขนาด 2 1/2 นิ้ว ความยาว 3.8 เมตร ชิ้นสุดท้ายน ามาเชื่อมต่อกับท่อโค้งขนาด 2 1/2 นิ้ว 
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 7. ปลายอีกด้านของท่อตรงขนาด 2 1/2 นิ้ว ความยาว 3.8 เมตร จะสวมด้วยท่อลดขนาด 2 1/2 นิ้ว เป็น 
3/4 นิ้ว ทุกชิ้น และใช้ค้อนตอกให้แน่น 

 
 
 8. จากนั้นน าท่อตรงขนาด 3/4 นิ้ว ความยาว 10 เซนติเมตร เชื่อมเข้าไปกับท่อลดขนาดทุกชิ้น และใช้
ค้อนตอกให้แน่น 

 
 
 9. ท่อยาวทางด้านนอกทั้งสองด้าน (ชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 6) จะเชื่อมเข้ากับท่อโค้ง ขนาด 3/4 นิ้ว และใช้
ค้อนตอกให้แน่น 

 
 10. ส่วนท่อยาวชิ้นที่ 2, 3, 4 และชิ้นที่ 5 จะเชื่อมเข้ากับท่อ 3 ทาง ขนาด 3/4 นิ้ว และใช้ค้อนตอกให้
แน่น 
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 11. ระหว่างท่อยาวที่ 1 กับ 2 และท่อยาวที่ 5 กับ 6 จะเชื่อมด้วยท่อตรงขนาด 3/4 นิ้ว ความยาว 15 
เซนติเมตร และตอกด้วยค้อนให้แน่น 

 
 
 12. ระหว่างท่อยาวที่ 2 กับ 3 และท่อยาวที่ 4 กับ 5 จะเชื่อมด้วยท่อตรงขนาด 3/4 นิ้ว ความยาว 15 
เซนติเมตร และตอกด้วยค้อนให้แน่น 

   
 
 13. ปลายของ 3 ทางที่เหลือของท่อยาวที่ 3 และท่อยาวที่ 4 จะเชื่อมต่อกับท่อตรงขนาด 3/4 นิ้ว ความ
ยาว 7 เซนติเมตร แล้วเอาท่อ 3 ทาง ขนาด 3/4 นิ้ว มาเชื่อมเข้าด้วยกัน และตอกด้วยค้อนให้แน่น 

 
 14. ปลายท่อ 3 ทาง ขนาด 3/4 นิ้ว ที่เหลือจะเชื่อมเข้ากับท่อระบบน้ าเข้า ซึ่งเป็นท่อตรงขนาด 3/4 นิ้ว 
ความยาว 25 เซนติเมตร แล้วต่อเข้ากับบอลวาล์ว และตอกด้วยค้อนให้แน่น 
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 15. จากนั้นน าท่อตรงขนาด 3/4 นิ้ว ความยาว 3.57 เมตร เชื่อมเข้ากับบอลวาล์วอีกด้าน โดยปลายอีก
ด้านหนึ่งจะเชื่อมต่อเข้ากับท่องอขนาด 3/4 นิ้ว และต่อท่อตรงขนาด 3/4 นิ้ว ความยาว 72 เซนติเมตร ใช้ค้อน
ตอกให้แน่น 

 
 
 16. น าท่องอ ขนาด 3/4 นิ้วเข้าเชื่อมกับท่อตรงขนาด 3/4 นิ้ว ความยาว 72 เซนติเมตร และให้ปลายอีก
ด้านหนึ่งเชื่อมเข้ากับท่อตรงขนาด 3/4 นิ้ว ความยาว 40 เซนติเมตร ลงไปยังถังน้ า (เป็นท่อระบบน้ าเข้า) จากนั้น
เอาท่อเกลียวด้านในขนาด 3/4 นิ้วต่อเข้าไป และเอาหางปลาไหลหมุนเกลียวเข้าไป สุดท้ายเอาท่อยางเชื่อมต่อเข้า
ระหว่างหางปลาไหลกับตัวปั๊มน้ า โดยมีห่วงรัดท่อยางเข้ากับปั๊มน้ า 

 
 
 17. ด้านปลายของท่อ 3 ทางขนาด 2 1/2 นิ้ว ที่ว่างอยู่ น าเอาท่อตรงขนาด 2 1/2 นิ้ว ความยาว 7 
เซนติเมตร เชื่อมเข้าไป และเอาท่อลดขนาด 2 1/2 นิ้ว เป็น 2 นิ้ว สวมต่อเข้าไป ใช้ค้อนตอกให้แน่น  จากนั้น
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น าเอาท่อตรงขนาด 2 นิ้ว ความยาว 7 เซนติเมตร มาเชื่อมต่อ แล้วจึงเอาท่องอขนาด 2 นิ้ว ที่เชื่อมต่อกับท่อตรง
ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 40 เซนติเมตร ลงในถัง (เป็นท่อระบบน้ าออก) 

 
 
 18. เอาสายไฟของปั๊มน้ าออกทางรูที่เจาะบนฝาถังน้ าที่เหลือ  

 
 
 
ขั นตอนกำรปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
 1. ขั้นตอนการเพาะเมล็ด โดยปฏิบัติดังนี้ 
  1.1 เตรียมวัสดุปลูกซึ่งนิยมใช้คือ ฟองน้ า หรือเปอร์ไลท์ (Perlite) 1 ส่วนผสมกับเวอร์มิคูไลท์ 
(Vermiculite) 1 ส่วน หากเป็นฟองน้ าจะเตรียมโดยน าแผ่นฟองน้ าไปแช่น้ าที่มีความสูงของน้ าเท่ากับความหนา
ของแผ่นฟองน้ า ทิ้งไว้สักพัก หากแผ่นฟองน้ าลอยให้หาวัตถุกดทับไว้ให้จมอยู่ในน้ า หรืออาจใช้มือมากดแผ่น
ฟองน้ าพร้อมกับรดน้ าลงบนแผ่นโฟมให้ทั่วแผ่นก็ได้ จนน้ าแทรกเข้าฟองน้ าจนเหลือฟองอากาศน้อยที่สุด 

 
  หากเป็นเปอร์ไลท์ (Perlite) 1 ส่วนผสมกับเวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite) 1 ส่วน ให้ใส่ลงในถ้วย
ปลูก น าไปวางในถาดเพาะที่มีน้ าหล่อเลี้ยง โดยความสูงของน้ าสูงประมาณ 1 เซนติเมตร เพ่ือให้เมล็ดน าความชื้น
ไปใช้ในกระบวนการงอก 
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  1.2 ใส่เมล็ดผัก 2-3 เมล็ด ลงใน 1 ถ้วยปลูกที่มีส่วนผสมเปอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์ หรือฟองน้ า 
โดยฝังเมล็ดให้ลึกพอประมาณ หรือเพาะเมล็ดพืชโดยน าฟองน้ าส าหรับเพาะเมล็ดบรรจุลงในถาดเพาะเมล็ด รดน้ า
ให้ชุ่ม 

 
 
  1.3 ให้ความชื้นกับทับเมล็ดในถ้วยปลูกให้สม่ าเสมอ โดยอาจมีการพ่นฝอยเป็นละอองน้ าละเอียด
บ้างเป็นบางครั้งคราว เป็นช่วงที่ไม่ให้ถูกแสงในระยะเวลาประมาณ 2 วัน เมล็ดจะสามารถเจริญขึ้นมา 

 
 
  1.4 เมื่อเกิดใบจริงประมาณ 3 ใบ จะมีการเติมสารละลายแร่ธาตุอาหารที่เจือจางโดยให้ค่าความ
เข้มข้นของสารละลายอยู่ที่ค่า EC เท่ากับ 0.4-0.6 ms/cm และมีระดับความเป็นกรด-ด่าง (pH) ประมาณ 6.0-
6.5 ซึ่งในการเตรียมสารละลาย อาจจะให้ธาตุอาหารส าเร็จรูป ชนิด A และ B (ตามสูตรสารละลายที่แนะน าตาราง
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ที)่ อัตรา 1 ลิตรต่อน้ า  100 ลิตร หรืออาจท าการผสมเองตามความเหมาะสมของต้นพืช แล้วมาปรับให้อยู่ในระดับ
ความเข้มข้นที่เหมาะสม 
  1.5 ท าการเลี้ยงต้นพืชไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วจึงย้ายไปปลูกในรางปลูกบนโต๊ะผลิตต่อไป 

 
 
 2. ขั้นตอนการปลูกบนโต๊ะผลิต 
  2.1 เตรียมสารละลายธาตุอาหาร ในสารละลายโดยประมาณว่าในชุดปลูก 6 รางทุก 3 เมตร จะ
ใช้สารละลาย 40- 60 ลิตร 
  2.2 ผสมสารละลายปุ๋ย (stock solution) ของชนิด A และ B อัตรา 2 ลิตรต่อน้ า 100 ลิตร 
อย่างไรก็ตามเพ่ือความเหมาะสมของสารละลายธาตุจะต้องมีการตรวจสอบระดับความเข้มข้นของสารละลายโดย
วัดค่า EC ซึ่งในผักกาดหอมจะใช้ประมาณ 1.2 -1.8 mS/cm ถ้าหากสารละลายมีความเข้มข้นมากเกินไป ซึ่งอาจ
ไปกระทบตอ่ความเสียหายของรากพืช ก็ให้มีการเติมน้ าเข้าไป แต่ถ้าหากยังมีความเข้มข้นน้อยก็ให้เพ่ิมสารละลาย
ปุ๋ย A และ B ในสัดส่วนที่เท่ากันจนกว่าระดับที่ต้องการ 
  2.3 ด าเนินการสูบน้ าให้ไหลเวียนผ่านรางปลูกพืชที่วางไว้ตรวจสอบระบบ เพ่ือแน่ใจว่ามีการ
รั่วซึมของสารละลายที่ระบบรางปลูกหรือไม่ หรือมีการไหลผ่านสารละลายสม่ าเสมอหรือไม่ โดยทั่วไปอัตรการไหล
ของน้ าควร มีอัตรา 750 มิลลิลิตรถึง 1 ลิตรต่อนาที 
  2.4 ย้ายต้นกล้าจากแปลงอนุบาลลงปลูกในรางบนโต๊ะผลิต มีการตรวจสอบความเข้มข้น และ 
pH ของสารละลายปุ๋ย ในทุก ๆ วัน ให้อยู่ในระดับช่วงที่เจริญเติบโตได้ตามปกติ ซึ่งพืชแต่ละชนิดอาจแตกต่างกัน 
  2.5 ควรมีการเปลี่ยนสารละลายปุ๋ยในระบบทุก ๆ 1-2 สัปดาห์ เพ่ือป้องกันปุ๋ยบางชนิดท า
ปฏิกิริยากัน และมีการตกตะกอน เช่น แคลเซียมกับฟอสฟอรัส หรือพืชมีการปล่อยของเสียออกมาในสารละลาย 
  2.6 ให้ปลูกเลี้ยงต้นพืชไปจนกว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งพืชแต่ละชนิดอาจมีอายุแตกต่างกัน ซึ่ง
ผักกาดหอมจะใช้เวลาประมาณ 40-45 วัน โดยทั่วไปต้นพืชควรการได้รับแสงอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ถ้าหากน้อย
เกินไปจะท าให้ต้นพืชเติบโตช้า ในบางครั้งอากาศร้อนเกินไปก็จะท าให้ต้นไม้มีการเหี่ยวเฉา จึงจ าเป็นต้องมีการฉีด
สเปรย์พ่นฝอยละอองน้ าเพ่ือลดอุณหภูมิ เพ่ือให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ส าหรับการปลูกชุดใหม่ต่อไปจะต้องท าความ
สะอาดรางปลูกโดยการฆ่าเชื้อโรค และก าจัดสาหร่าย ตะไคร่น้ า ให้สะอาดก่อนปลูกใหม่ 
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น ำต้นกล้ำมำย้ำยปลูกบนโต๊ะปลูก ตรวจสอบกำรไหลเวียนของสำรละลำยธำตุให้เรียบร้อย 
 
กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ก่อนเก็บผลผลิต 3- 5 วันควรมีการให้น้ าเจือจางสารละลายธาตุอาหารในถังสารละลายก่อนเพื่อลดการ
ตกค้างของสารละลายธาตุอาหารสะสมในต้นพืชผัก 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต ก่อนเก็บเกี่ยวควรให้น  ำเจือปุ๋ยให้สะสมในพืชน้อยลงในระดับท่ีปลอดภัย 
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