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ค�ำน�ำ
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นการปลูกผักที่สามารถควบคุมกระบวนการ
ผลิตได้ สามารถลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งผลให้ได้ผลผลิตผักที่มีคุณภาพ
และยังเป็นการผลิตผักที่สามารถท�ำได้ในสภาพพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส�ำหรับการ
ท�ำการเกษตร การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สามารถปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน
และปลูกเพื่อเป็นการค้า
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดท�ำเอกสารค�ำแนะน�ำ เรื่อง “การปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์” โดยเนื้อหาในเอกสารจะอธิบายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานส�ำหรับ
เกษตรกรที่จะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขั้นตอน
และวิธีการปลูก และความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเรื่องการตลาดของการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์
สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารค�ำแนะน�ำฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่เกษตรกร หรือบุคคลที่สนใจ ท�ำให้ผู้อ่านเกิดความรู้และความเข้าใจ
ในเรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพิ่มขึ้น และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์ต่อไปได้
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การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ไฮโดรโปนิ ก ส์ (Hydroponics)
มาจากภาษากรีก ค�ำว่า “Hydro” แปลว่า น�้ำ
รวมกับค�ำว่า “Ponos” ทีแ่ ปลว่า งาน เมือ่ รวมกัน
จึงหมายถึง การท�ำงานของน�ำ้ (สารละลายธาตุอาหาร)
ผ่านรากพืช โดยปกติแล้วการที่พืชจะเจริญเติบโตได้ดีนั้น
ต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่เหมาะสมหลายอย่าง เช่น แสงแดด อุณหภูมิ
น�้ำ และธาตุอาหารพืช การที่พืชจะน�ำธาตุอาหารพืชไปใช้ประโยชน์ได้นั้นจะต้อง
ค�ำนึงถึงเรื่องความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดินหรือสารละลายธาตุอาหารใช้
ปลูกพืช การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ พืชจะได้รับธาตุอาหารในรูปสารละลาย
เรียกว่า “สารละลายธาตุอาหารพืช” ซึ่งพืชสามารถน�ำไปใช้ได้ทันทีเพราะมี
การปรับค่าการน�ำไฟฟ้า (Electrical Conductivity : EC) และ pH ให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่ตลอดเวลา
ข้อดีของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ คือ สามารถท�ำการปลูกผักในบริเวณ
ที่พื้นดินไม่เหมาะสมหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกผัก ใช้พื้นที่
ในการเพาะปลู ก น้ อ ยและสามารถท� ำ การผลิ ต ได้ อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอ ควบคุ ม
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตได้ เช่น การควบคุมปริมาณ
ธาตุอาหาร pH เป็นการปลูกผักที่ใช้น�้ำและธาตุอาหารพืชได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย
ในการเตรียมดินและก�ำจัดวัชพืช แต่การปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์ เป็นระบบที่มีต้นทุนการผลิต
ค่อนข้างสูง เนื่องจากอุปกรณ์มีราคาแพง
และการควบคุมดูแลต้องใช้ผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์
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ระบบของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สามารถจ�ำแนกได้เป็นหลายระบบขึน้ อยูก่ บั
วิธีการต่าง ๆ แต่ที่ใช้มากในประเทศไทย มีดังนี้

ระบบ NFT

ระบบ DFT โดยใช้ท่อ PVC
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ระบบ DRFT

		 1. การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารไหลผ่านรากผักเป็น
แผ่นบาง ๆ อย่างต่อเนื่อง (Nutrient Film Technique : NFT) เป็นการให้

สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชทีป่ ลูกบนรางตามความลาดชันของรางปลูก
อย่างช้า ๆ เป็นแผ่นฟิลม์ บาง ๆ ประมาณ 1-3 มิลลิเมตร พืชทีป่ ลูกได้ดแี ละนิยมปลูก
ในระบบนี้ ได้แก่ ผักกินใบจ�ำพวกผักสลัด มีอายุยาวประมาณ 45-50 วัน

		2. การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารไหลผ่านรากผักในระดับลึก

(Deep Flow Technique : DFT) การปลูกผักโดยวิธนี เี้ หมือนการปลูกแบบลอยน�ำ้
ซึ่งสามารถปลูกได้ดีในที่ที่มีแดดจัด โดยวิธีนี้จะมีช่องว่างระหว่างแผ่นปลูกกับ
สารละลายธาตุอาหารพืชประมาณ 3-5 เซนติเมตร เพือ่ ให้รากผักบางส่วนถูกอากาศ
และบางส่วนอยู่ในสารละลายธาตุอาหารพืช ผักที่ปลูกได้ดีและนิยมปลูกในระบบนี้
ได้แก่ ผักไทย (ผักกินใบที่มีอายุสั้น ประมาณ 20-30 วัน) เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง
ผักโขม เป็นต้น

		 3. การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่าน
รากผักในระดับลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูก (Dynamic Root Floating

Technique : DRFT) ระบบนี้พัฒนามาจากระบบ DFT โดยเพิ่มการไหลเวียนของ
อากาศและสารละลายธาตุอาหารพืช ผักที่ปลูกได้ดีและนิยมปลูก ได้แก่ ผักไทย
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
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วัสดุ อุปกรณ์ส�ำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
วัสดุและอุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็นต่อการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มหี ลายชนิดขึน้ อยูก่ บั
ลักษณะของการปลูก ซึง่ สิง่ ทีค่ วรค�ำนึงถึงคือ ควรมีราคาไม่สงู มากนัก แต่มคี ณ
ุ ภาพดี
และหาซือ้ ได้สะดวก นอกจากนี้ ยังสามารถน�ำวัสดุสงิ่ ของเหลือใช้ตา่ ง ๆ มาประยุกต์
ใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ได้อีกด้วย

โรงเรือนขนาดเล็ก

โรงเรือนขนาดใหญ่

ปกติ แ ล้ ว วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การปลู ก ผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส์
ประกอบด้วย

1. โรงเรือน
		 ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในเชิงการค้าจ�ำเป็นต้องใช้โรงเรือนส�ำหรับ
เพาะกล้า อนุบาลต้นกล้า และปลูก ซึ่งรูปแบบของโรงเรือนต้องเหมาะสม มี
ความแข็งแรง สามารถควบคุมภูมิอากาศภายในโรงเรือนให้เหมาะสมต่อการเจริญ
เติบโตของผักที่ปลูก นอกจากนี้ โรงเรือนยังสามารถป้องกันศัตรูพืชได้ พื้นที่ตั้ง
โรงเรือนต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคือมีการถ่ายเทอากาศดี อยู่ในที่โล่งแจ้ง
มีการคมนาคมที่สะดวก มีแหล่งน�้ำอย่างเพียงพอและมีไฟฟ้า แต่ส�ำหรับการปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์ในบริเวณบ้านนั้น ไม่จ�ำเป็นต้องสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่ เนื่องจาก
4
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เป็นการปลูกเพื่อไว้รับประทานกันเองภายในครอบครัว หรือเพื่อเป็นงานอดิเรก
เท่านั้น เพียงแต่สร้างโครงมุ้งเพื่อป้องกันแมลงและการกระแทกของน�้ำฝน

2. ภาชนะและวัสดุที่ใช้ในการปลูก
		 2.1 ภาชนะทีใ่ ช้ในการปลูก ควรเป็นภาชนะทีเ่ หมาะสมต่อระบบปลูก
มีความแข็งแรง สะอาด และท�ำความสะอาดได้งา่ ย ไม่ผุกร่อน หรือไม่เป็นอันตราย
ต่อรากผักและสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ควรมีราคาถูก หาซือ้ ได้งา่ ย สะดวกต่อการ
ติดตั้งและการใช้งาน
		 2.2 วัสดุปลูก (Growing media) ต้องเป็นวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการให้
ออกซิเจน ธาตุอาหารและช่วยในการเจริญเติบโตของรากผัก ตลอดจนเป็นที่เกาะ
ยึดค�้ำยันต้นพืช ลักษณะของวัสดุปลูกที่ดี คือ เป็นที่เกาะยึดค�้ำยันต้นผัก เป็นแหล่ง
สะสมน�้ำและอาหาร และเป็นแหล่งที่ให้อากาศแก่ผัก

3. ปุ๋ยหรือธาตุอาหารพืช
		 จัดว่าเป็นหัวใจส�ำคัญส�ำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เนือ่ งจากเป็นการ
จัดการในการให้ปยุ๋ เคมีตา่ ง ๆ เพือ่ ทดแทนธาตุอาหารทีม่ อี ยูใ่ นดิน เพราะการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์เป็นการให้ผกั ทีป่ ลูกได้รบั สารอาหารพืช หรือสารละลายธาตุอาหารพืช
(nutrient solution) ที่ได้จากการน�ำธาตุอาหาร (แม่ปุ๋ย) ผสมกับน�้ำ

4. น�ำ้
		 น�้ำที่ใช้ต้องมาจากแหล่งน�้ำที่ดี มีคุณภาพดีและมีปริมาณเพียงพอต่อ
การปลูก ก่อนทีน่ ำ� มาใช้ในการปลูกผัก ควรมีการน�ำตัวอย่างน�ำ้ ไปตรวจคุณภาพเสียก่อน

5. ระบบไฟฟ้า
		 ระบบไฟฟ้าใช้เพื่อเป็นต้นก�ำลังของพลังงานที่ขาดไม่ได้ ควรมีระบบ
ไฟส�ำรองส�ำหรับบางช่วงที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

6. ปั๊ม
		 ใช้ส�ำหรับส่งและก่อให้เกิดการไหลเวียนของสารละลายธาตุอาหารพืช
และให้ออกซิเจนแก่รากพืช
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
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7. เมล็ดพันธุ์ผัก หรือกล้าผักที่จะใช้ปลูก
		 ควรเลือกพันธุ์ที่ตลาดต้องการ ต้นกล้ามีความส�ำคัญต่อการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์มาก เนือ่ งจากท�ำให้พชื สามารถเจริญเติบโตและตัง้ ตัวได้เร็ว เมล็ดพันธุ์
ที่ดีต้องมีลักษณะตรงตามพันธุ์ มีเปอร์เช็นต์ความงอกสูง

8. วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมสารละลาย
ธาตุอาหารพืช
		
8.1 ถังใส่สารละลายธาตุอาหารพืช ขนาดของถังขึ้นอยู่กับระบบ
ของการปลูกเพื่อกักเก็บสารละลายธาตุอาหารให้เพียงพอ โดยทั่วไปจะฝังถังใส่
สารละลายธาตุอาหารพืชไว้ใต้ดิน เพื่อลดอุณหภูมิของสารละลายและช่วยลด
การระเหยของสารละลายได้อีกด้วย
8.2 ถุงมือ เพือ่ ใช้ในการเตรียม รักษาหรือควบคุมค่าความเป็นกรดด่าง
(pH) เนื่องจากการปรับค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายบางครั้งต้องใช้กรด
เป็นตัวปรับเมื่อสารละลายมีความเป็นด่างมากเกิน
		
8.3 เครื่องชั่ง วัด ตวง ใช้ตวงปริมาณปุ๋ยหรือสารอาหารที่ใช้ในการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

9. วัสดุผูกมัดหรือรองรับต้นผัก
		 กรณีทผี่ กั มีความสูง เช่น มะเขือเทศ แคนตาลูป รากไม่สามารถยึดติดกับ
วัสดุปลูกได้ จ�ำเป็นต้องมีวัสดุรองรับต้นผัก เพื่อช่วยให้พืชที่มีล�ำต้นสูง และมีผลผลิต
ที่มีน�้ำหนัก สามารถทรงตัวอยู่ได้ ซึ่งวัสดุผูกมัด ได้แก่ เชือก ลวด ไม้ค�้ำ และอาจมี
สิ่งผูกมัดติดกับต้นผักซึ่งส่วนมากท�ำจากพลาสติก

10. วัสดุ อุปกรณ์ส�ำหรับควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน สารละลาย
ธาตุอาหารและวัสดุปลูก
		 เนื่ อ งจากประเทศไทยมี อุ ณ หภู มิ สู ง จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือน
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11. อุปกรณ์สำ� หรับการตรวจวัดและควบคุมสารละลายธาตุอาหารพืช
		 เครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ค่ า ความเป็ น กรดเป็ น ด่ า งของสารละลาย
ธาตุอาหารพืช (pH meter) เครื่องมือตรวจวัดค่าการน�ำไฟฟ้าของสารละลาย
ธาตุอาหารพืช (Electrical Conductivity meter)

12. วัสดุอุปกรณ์และโรงเรือนบรรจุหีบห่อผลผลิต
		 ส�ำหรับการปลูกในเชิงการค้าจ�ำเป็นต้องมีอุปกรณ์ส�ำหรับการท�ำ
ความสะอาด คัดขนาด บรรจุหีบห่อภายใต้โรงเรือนที่ดีก่อนขนส่งไปตลาด

13. ห้ อ งเย็ น และระบบขนส่ ง ที่ ส ามารถควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
ความชื้นสัมพัทธ์
		 การผลิตในเชิงการค้าที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป จะมีอัตราก�ำลัง
ในการผลิตทีส่ งู ควรมีหอ้ งเย็น บรรจุภณ
ั ฑ์ และระบบขนส่งทีส่ ามารถควบคุมอุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์ได้ เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิต โดยเฉพาะในกรณีที่แหล่งผลิต
อยู่ไกลจากตลาดมาก

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
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ข้อควรค�ำนึงส�ำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ในเชิงการค้า
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้นสามารถปลูกผักได้ทุกชนิด หากปลูกในเชิง
การค้าจะต้องค�ำนึงถึง
✤

อายุการเก็บเกี่ยว เนื่องจากการปลูกด้วยวิธีนี้จะมีการลงทุนสูง ดังนั้น

จึงควรเลือกผักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น มีรอบการผลิตหลายรอบต่อปีจะช่วยลด
ต้นทุนได้ เช่น ผักสลัด หรือผักไทยที่มีอายุสั้น เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักโขม
✤

ราคาผลผลิต ควรเลือกผักทีม่ รี าคาสูง ขายได้ราคาดี เนือ่ งจากมีตน้ ทุน

การผลิตสูง จึงจ�ำเป็นต้องเลือกผักทีม่ รี าคาดีและตลาดมีความต้องการ แต่ในปัจจุบนั
ได้มีการน�ำผักที่มีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกาดเขียว
กวางตุ ้ ง มาปลู ก ระบบไฮโดรโปนิ ก ส์ มากขึ้ น และน� ำ มาขายภายใต้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ผักปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งก�ำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ก็สามารถท�ำรายได้ดี
อีกทางหนึ่ง
✤

ฤดูปลูก ช่วงฤดูฝนผักทั่วไปจะมีออกสู่ตลาดน้อย แต่ส�ำหรับการปลูก

ผักไฮโดรโปนิกส์สามารถผลิตได้ทุกฤดูกาล
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ขั้นตอนและวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้นต้องมีการจัดการในส่วนของผัก และส่วนของ
สารละลายธาตุอาหาร

การจัดการพืช
ความส�ำเร็จของการผลิตอยู่ที่ความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของต้นกล้า
เพราะจะท�ำให้ผักสามารถเจริญเติบโตและตั้งตัวได้เร็ว

เมล็ดพันธุ์ผัก

การเพาะกล้าในแผ่นฟองน�้ำ

การเพาะกล้าในถ้วยเพาะ

การเพาะกล้าในวัสดุปลูก
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
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วิธีการเพาะกล้า
1. การเพาะกล้าในถ้วยเพาะแบบส�ำเร็จรูป
		 วัสดุที่ใช้เพาะในบ้านเราส่วนใหญ่นิยมใช้ เพอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์
หรืออาจใช้เพอร์ไลท์ผสมกับเวอร์มิคูไลท์ (อัตรา 1 : 4) หรือกรวด ซึ่งนิยมใช้ปลูก
ในระบบ NFT ดังนี้
		 1.1 ใส่วัสดุเพาะลงในถ้วยเพาะส�ำเร็จรูปต�่ำกว่าขอบบนของถ้วย
ประมาณ 1 เซนติเมตร
		 1.2 ใส่เมล็ดลงในวัสดุเพาะที่อยู่ในถ้วยเพาะ ถ้วยละ 1 เมล็ด โดยให้
เมล็ดลึกประมาณ 0.5 เซนติเมตร
		 1.3 น� ำ ถ้ ว ยเพาะเมล็ ด ไปวางในกระบะเพาะ ใส่ น�้ ำ สู ง ประมาณ
2 เซนติเมตร วางในที่มีแสงแดดร�ำไร มีการระบายอากาศดี มีวัสดุกันฝนและแรงลม
		 1.4 เมือ่ เมล็ดงอกเป็นต้นกล้า ควรเริม่ ให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบ
เจือจางผ่านรากผักในถาดเพาะก่อน เพื่อช่วยให้รากแข็งแรง และควรท�ำการเปลี่ยน
สารอาหารสัปดาห์ละครั้ง ควรให้กล้าได้รับแสงแดดร�ำไร ไม่ร้อนจัด
		 1.5 เมื่อกล้าแข็งแรง หรือมีอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ ย้ายกล้าไปยัง
แปลงปลูก
		 1.6 สามารถเก็บผลผลิตได้เมื่อ
พืชมีอายุ 35-45 วัน (5-6 สัปดาห์) หลัง
เพาะเมล็ด

2. การเพาะกล้าในแผ่นฟองน�ำ้
		 การเพาะเมล็ดลงในแผ่นฟองน�้ำ
ส่วนมากนิยมปลูกในรูปของแผ่นโฟม โดย
		 2.1 เจาะรูแผ่นโฟมขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร เพือ่ ใส่ตน้ กล้า แต่ละรู
ห่างกันตามแต่ชนิดของพืชทีป่ ลูก โดยทัว่ ไปใช้
ระยะห่าง 15-25 เซนติเมตร
10
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การหยอดเมล็ดในฟองน�้ำ

		 2.2 เพาะกล้าในแผ่นฟองน�ำ้ โดยใช้มดี กรีดแผ่นฟองน�ำ้ ให้เป็นสีเ่ หลีย่ ม
ขนาดใหญ่กว่ารูของแผ่นโฟมที่เจาะรูไว้ เพื่อให้ฟองน�้ำที่มีต้นกล้าสามารถอยู่ในรู
ของแผ่นโฟมได้หลังจากย้ายปลูก
		 2.3 ใช้ มี ด กรี ด ตรงกลางของฟองน�้ ำ ในข้ อ 2.2 เป็ น รู ป กากบาท
ลึกประมาณ 1 เซนติเมตร เพื่อไว้ส�ำหรับหยอดเมล็ด
		 2.4 หลังหยอดเมล็ดแล้วให้น�้ำโดยการสเปรย์ให้ชุ่มทุกเช้า เย็น
		 2.5 วางฟองน�้ำในถาดเพาะที่มีน�้ำขังเล็กน้อย
		 2.6 เมื่อต้นกล้าเริ่มงอกควรเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบ
เจือจางผ่านรากผักในถาดเพาะก่อน เพื่อช่วยให้รากแข็งแรง และควรท�ำการเปลี่ยน
สารละลายธาตุอาหารพืชสัปดาห์ละครั้ง ควรให้กล้าได้รับแสงแดดร�ำไร ไม่ร้อนจัด
		 2.7 เมื่อกล้าแข็งแรงหรือมีอายุ 2-3 สัปดาห์ ย้ายกล้าลงแปลงปลูก
(ในการเพาะกล้าด้วยฟองน�้ำจะไม่มีการย้ายกล้าไปยังแปลงอนุบาล)

3. การเพาะกล้าในวัสดุปลูก
		 การเพาะกล้าในวัสดุปลูกนัน้ สามารถใช้วสั ดุทหี่ าได้ในท้องถิน่ หรือน�ำมา
ผสมกันเป็นวัสดุเพื่อใช้ในการเพาะกล้า แต่ควรมีการทดสอบความเป็นพิษของ
วั ส ดุ ป ลู ก เสี ย ก่ อ น โดยเพาะเมล็ ด จ� ำ นวนหนึ่ ง ลงในแต่ ล ะวั ส ดุ ป ลู ก ที่ จ ะใช้
ให้สารละลายธาตุอาหารและน�้ำอย่างเพียงพอต่อเนื่องกัน 2-3 สัปดาห์ ถ้าพืชไม่มี
อาการผิดปกติ เช่น รากกุด รากเน่า หรือ ใบเหลืองซีด แสดงว่าวัสดุปลูกนั้นสามารถ
น�ำมาใช้ได้ วัสดุปลูกที่น�ำมาใช้มีทั้งที่ได้มาจากต่างประเทศและในประเทศ เช่น
เวอร์มิคูไลท์ หินฟอสเฟต เพอร์ไลท์ ขุยมะพร้าว แกลบ ขี้เถ้าแกลบ หินกรวด ทราย
เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการปลูก ดังนี้
		 3.1 เพาะเมล็ดลงในภาชนะที่บรรจุวัสดุปลูกไว้แล้ว
		 3.2 รดน�้ำจนกระทั่งเมล็ดงอก ได้ต้นกล้าที่มีใบจริง 2-3 ใบ
		 3.3 ย้ายกล้าลงในกระถางหรือ ย้ายลงแปลงที่เตรียมไว้
		 3.4 รดน�้ำด้วยสารละลายธาตุอาหารพืชทุกเช้า เย็น

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
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การจัดการด้านสารละลาย
การเตรี ย มสารละลายธาตุ
อาหารเพื่ อ ใช้ ป ลู ก พื ช มี 2 แบบ คื อ
การเตรี ย มสารละลายแบบเจื อ จาง
และการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้น
(Stock Solution)
สารละลายธาตุอาหารพืช

การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช
การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช
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การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช
แบบเจือจาง

การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช
แบบเข้มข้น (Stock Solution)

เตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช
จากปุ๋ยเคมีโดยตรง

โดยการน�ำปุ๋ยเคมี ตามสูตรที่ค�ำนวณ
แล้วมาเตรียมเป็นสารละลายธาตุ
อาหารพืชที่มีความเข้มข้นสูง 2 ถัง
เรียกว่า Stock Solution A และ
Stock Solution B

ถังใส่สารละลายธาตุอาหารพืช
แบบเจือจาง

ถังใส่สารละลายธาตุอาหารพืช
แบบเจือจาง

ได้จากการน�ำปุ๋ยเคมีตามสูตร
ที่ค�ำนวณแล้วมาผสมน�้ำสะอาดในถัง
ใส่สารละลายธาตุอาหารเพื่อน�ำไปใช้
ปลูกพืชตามต้องการ

ได้จากการน�ำสารละลายแบบเข้มข้น
จาก Stock Solution A และ B มา
ผสมกับน�้ำสะอาดเพื่อท�ำให้เจือจาง
ตามอัตราส่วนที่ก�ำหนด ใส่ลงในถัง
สารละลายธาตุอาหารแบบเจือจาง
เพื่อน�ำไปใช้ปลูกพืชตามต้องการ

กรมส่งเสริมการเกษตร

1. วิธีการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช
		 1.1 การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจาง
		 เป็นการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชเพื่อใช้ในถังที่ใช้ปลูกพืช
โดยตรง การเตรียมแบบนี้สะดวก แต่ต้องเตรียมบ่อย ๆ เริ่มจากเมื่อทราบปริมาณ
ของธาตุอาหาร ค�ำนวณน�้ำหนักและจัดหาปุ๋ยเคมี ผสมปุ๋ยเคมีทั้งหมดในน�้ำสะอาด
แล้วเติมน�้ำจนครบ
		 1.2 การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชแบบเข้มข้น
			 การเตรี ย มสารละลายธาตุ อ าหารที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น (Stock
Solution) จะเริ่มจากการเตรียมสารละลายธาตุอาหารแบบเข้มข้นไว้ 2 ถัง เรียกว่า
Stock Solution A และ Stock Solution B และเมื่ อ ต้ อ งการใช้ ก็ จ ะเอา
Stock Solution มาผสมให้เจือจางตามอัตราส่วนที่ก�ำหนดตามความต้องการ
		 สาเหตุที่ต้องแยกออกเป็น Stock Solution A และ Stock
Solution B เพื่อเป็นการป้องกันการท�ำปฏิกิริยาทางเคมีของสาร โดยจะแยก
แคลเซียมและเหล็กไว้ดว้ ยกัน ส่วนอีกถังจะผสมธาตุอนื่ ๆ ทัง้ หมด ส่วนโพแทสเซียม
ไนเตรตจะไม่ท�ำปฏิกิริยาก็จะเฉลี่ยใส่ทั้ง 2 ถัง

2. การค�ำนวณหาปริมาณสารละลายธาตุอาหารพืชแบบเข้มข้นและ
แบบเจือจาง
		 ส�ำหรับการหาปริมาณสารละลายธาตุอาหารพืชแบบเข้มข้นถังที่ 1
(Stock Solution A) และ 2 (Stock Solution B) เพื่อน�ำไปใช้ผสมเป็นสารละลาย
ธาตุอาหารเจือจาง เพื่อน�ำไปใช้ปลูกพืชมีหลักการดังนี้
ปริมาณสารละลายธาตุอาหารพืช
= อัตราส่วนในการเจือจาง x ความจุของถังที่บรรจุสาร
แบบเข้มข้นที่ต้องการ

		 ตัวอย่าง
		 ถ้าต้องการใช้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบทีม่ คี วามเข้มข้นต่อความเจือจาง
1 : 100 เท่า โดยถังใส่สารละลายธาตุอาหารแบบเจือจาง บรรจุได้ 5 ลูกบาศก์เมตร
(5,000 ลิตร) อยากทราบว่าจะต้องใช้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเข้มข้นจาก
ถังที่ 1 และถังที่ 2 ถังละกี่ลิตร
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
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		 แสดงว่าถ้าต้องการสารละลายธาตุอาหารแบบเจือจาง 5,000 ลิตร
จะต้องเทียบบัญญัติไตรยางค์ คือ สารละลายเจือจาง 100 ลิตร ต้องใช้สารละลาย
เข้มข้น 1 ลิตร ถ้าต้องการสารละลายธาตุอาหารแบบเจือจาง 5,000 ลิตร จะต้องใช้
สารละลายเข้มข้นคือ
ปริมาณสารละลายธาตุอาหารพืช
1 X 5,000
= 100
แบบเข้มข้นที่ต้องการ
= 50 ลิตร

( )

		 เพราะฉะนั้น จะต้องใช้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเข้มข้นจาก
ถังที่ 1 และถังที่ 2 ถังละ 50 ลิตร ไปใส่ในถังสารละลายธาตุอาหารแบบเจือจาง
แล้วเติมน�้ำจนครบ 5,000 ลิตร

3. การจัดการสารละลายธาตุอาหารพืช
		 ผักจะเจริญเติบโตได้ดีนั้น จะต้องได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อความต้องการและมีปริมาณออกซิเจนในสารละลายอย่างเพียงพอ
ในสารละลายธาตุอาหารพืชจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมค่า pH และ EC ของสารละลาย
เพือ่ ให้ผกั สามารถดูดปุย๋ หรือสารละลายธาตุอาหารพืชได้ดี ตลอดจนต้องมีการควบคุม
อุณหภูมิและออกซิเจนในสารละลายธาตุอาหารพืช
การรักษาหรือควบคุมค่า pH ของสารละลายธาตุอาหารพืช โดย pH = 7
หมายถึง สารละลายมีความเป็นกลาง pH ต�ำ่ กว่า 7 หมายถึง สารละลายมีความเป็นกรด
และ pH สูงกว่า 7 หมายถึง สารละลายมีความเป็นด่าง ต้องมีการควบคุม pH
เนื่องจากจะมีผลให้ผักสามารถดูดใช้ปุ๋ยหรือสารอาหารได้ดี เพราะค่า pH หรือ
ความเป็นกรดเป็นด่างในสารละลายจะเป็นค่าที่บอกให้ทราบถึงสถานะของธาตุ
อาหารที่จะอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ ถ้าค่า pH สูงหรือต�่ำเกินไป
ธาตุ อ าหารพื ช บางชนิ ด อาจอยู ่ ใ นรู ป ที่ ไ ม่ เ ป็ น ประโยชน์ ห รื อ อาจท� ำ ให้ เ กิ ด การ
ตกตะกอน
		 สาเหตุที่ท�ำให้ค่าของ pH ในสารละลายเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการที่
รากพืชดูดธาตุอาหารในสารละลายธาตุอาหารพืชแล้วปล่อยไฮโดรเจน (H+) และ
14
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ไฮดรอกไซด์ (OH - ) สูส่ ารละลายธาตุอาหารพืช ท�ำให้คา่ pH เปลีย่ นแปลงไป โดยทัว่ ไป
ควรรักษาค่า pH ของสารละลายให้มีคา่ pH = 6 แต่ในค�ำแนะน�ำของบางประเทศ
เช่น ประเทศญีป่ นุ่ จะควบคุมให้สารละลายมีคา่ pH = 5.5 และ 6.5 ประเทศเบลเยีย่ ม
จะควบคุมให้สารละลายมีคา่ pH = 5.0 และ 5.5
		 การปรับเพิม่ ค่าของ pH ในกรณีทสี่ ารละลายธาตุอาหารพืชมีความเป็น
กรดมากเกิ น เราสามารถปรั บ ขึ้ น ได้ โ ดยใช้ โ พแทสเซี ย มไฮดรอกไซด์ (KOH)
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) หรือ แอมโมเนียม
ไฮดรอกไซด์ (NH4OH) สารใดสารหนึ่งลงไปในสารละลายธาตุอาหารพืช
		 การปรั บ ลดค่ า ของ pH ในกรณี ที่ ส ารละลายธาตุ อ าหารพื ช มี
ความเป็นด่างมากเกิน เราสามารถปรับขึ้นได้โดยการเติมกรดซัลฟูริก (H2SO4)
กรดไนตริก (HNO3) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) กรดฟอสฟอริก (H3PO4) หรือ
กรดอซิติก (CH3COOH) สารใดสารหนึ่งลงไปในสารละลายธาตุอาหารพืช
		 เครื่องมือที่ใช้วัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง คือ pH meter ก่อนใช้
ควรปรับเครื่องมือให้มีความเที่ยงตรงก่อน โดยใช้น�้ำยามาตรฐานหรือที่เรียกว่า
“สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน” (Buffer Solution)

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
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4. การควบคุมค่าการน�ำไฟฟ้า (Electrical Conductivity : EC)
ของสารละลายธาตุอาหารพืช
		 การที่ต้องควบคุมค่า EC เนื่องจากต้องการให้มีปริมาณสารอาหารครบ
ตามที่พืชต้องการ แต่เป็นการควบคุมค่ารวมของการน�ำไฟฟ้ าของสารละลาย
ธาตุอาหารทั้งหมดที่อยู่ในถัง ไม่ใช่ปริมาณที่แท้จริงของธาตุใดธาตุหนึ่ง ซึ่งธาตุ
ที่ถูกใช้น้อยอาจตกตะกอนหรือก่อให้เกิดปัญหา ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนสารอาหาร
เป็นระยะ ๆ เช่น ทุก 2-3 สัปดาห์
		 4.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า EC
			 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า EC มีหลายอย่าง เช่น
ชนิดของพืช ระยะการเติบโต ความเข้มของแสง และขนาดของถังทีบ่ รรจุสารอาหารพืช
สภาพภูมิอากาศก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า EC เนื่องจากเมื่อมีสภาพอากาศ
ทีร่ อ้ นจะท�ำให้พชื ต้องการความเข้มข้นของสารละลายทีน่ อ้ ยลง เนือ่ งจากพืชจะดูดน�ำ้
มากกว่าธาตุอาหาร ในขณะทีถ่ า้ อากาศมีความชืน้ พืชก็มแี นวโน้มทีจ่ ะดูดธาตุอาหาร
มากกว่าน�้ำ ดังนั้น พืชจึงต้องการสารละลายที่มีความเข้มข้นมากขึ้น
		 4.2 การควบคุม EC ของสารละลายธาตุอาหารพืช
			 โดยทั่วไปเมื่อพืชยังเล็กจะมีความต้องการ EC ที่ต�่ำ และจะเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อพืชมีความเจริญเติบโตที่มากขึ้น และพืชแต่ละชนิดมีความต้องการ
ค่า EC แตกต่างกัน เช่น
ผักสลัด
มีความต้องการสารละลายธาตุอาหารที่มีค่า EC ระหว่าง 0.5 – 2.0 mS/cm
แตงกวา
มีความต้องการสารละลายธาตุอาหารที่มีค่า EC ระหว่าง 1.5 – 2.0 mS/cm
ผักและไม้ดอก มีความต้องการสารละลายธาตุอาหารที่มีค่า EC ระหว่าง 1.8 – 2.0 mS/cm
มะเขือเทศ
มีความต้องการสารละลายธาตุอาหารที่มีค่า EC ระหว่าง 2.5 – 3.5 mS/cm
แคนตาลูป
มีความต้องการสารละลายธาตุอาหารที่มีค่า EC ระหว่าง 4.0 – 6.0 mS/cm
ค่า EC ที่สูงจะท�ำให้ปริมาณน�้ำตาลในผลสูง เนื่องจากท�ำให้พืชเกิดความเครียด (stress)

		 เครื่องมือที่ใช้วัดค่าการน�ำไฟฟ้า (Electrical Conductivity meter)
เรียกว่า EC meter ก่อนใช้ควรปรับความเทีย่ งตรงเสียก่อน โดยปรับทีป่ มุ่ ของเครือ่ ง
ในสารละลายมาตรฐาน ซึง่ ค่าทีว่ ดั ได้จะเปลีย่ นแปลงไปตามอุณหภูมขิ องสารละลาย
กล่าวคือ ยิ่งสารละลายมีอุณหภูมิสูงขึ้น ค่า EC ก็จะสูงขึ้นตามด้วย
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5. การจัดการน�ำ้ ในระบบสารละลายธาตุอาหารพืช
		 ควรรั ก ษาปริ ม าณน�้ ำ ในระบบปลู ก ให้ ค งที่ ต ลอดเวลา เพื่ อ ให้ ผั ก
สามารถเจริญเติบโตได้ดี ผักจะใช้น�้ำในอัตราที่สูงกว่าตัวธาตุอาหารพืช ถ้าปริมาณ
น�้ำลดลงจะท�ำให้ความเข้มข้นและปริมาณธาตุอาหารพืชแต่ละชนิดเพิ่มขึ้น
ปริ ม าณน�้ ำ จะลดลงมากหรื อ น้ อ ยขึ้ น อยู ่ กั บ ขนาดของแปลงที่ ป ลู ก
ปริมาณและชนิดของผัก และสภาพภูมิอากาศภายนอก

6. การเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารพืช
		 ผักสามารถดูดใช้ธาตุอาหารพืชในแต่ละชนิดแตกต่างกัน บางชนิด
ดูดไปใช้มาก บางชนิดดูดไปใช้น้อย จึงท�ำให้เหลือธาตุอาหารพืชที่สะสมอยู่ใน
สารละลายธาตุอาหารพืชแตกต่างกัน เป็นผลท�ำให้องค์ประกอบของสารละลาย
ธาตุอาหารพืชตัวอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไปหรือตกตะกอน ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารใหม่สามารถท�ำได้ 3 วิธี คือ
6.1 การเปลี่ยนสารละลายเป็นระยะ ๆ ทุก 2-3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นวิธี
ที่ นิ ย มปฏิ บั ติ กั น ปริ ม าณของการถ่ า ยเปลี่ ย นสารละลายใหม่ เ ข้ า ไปทดแทน
ส่วนที่ถูกถ่ายออกจะแบ่งเป็นส่วน ๆ เช่น 1 ใน 5 หรือ 2 ใน 3 ของความจุของ
ถังใส่สารละลาย
		 6.2 การถ่ายเปลี่ยนสารละลายแบบช้า ๆ อย่างสม�่ำเสมอ
		 6.3 เปลี่ยนสารละลายเก่าออกทั้งหมด จะท�ำเมื่อสิ้นสุดการปลูก
ในแต่ละรุ่น
		 หากต้องการทราบแน่นอนว่า เมือ่ ใดควรเปลีย่ นสารละลายธาตุอาหารพืช
หรือควรเพิ่มธาตุอาหารพืชใดเข้าไปในสารละลาย สามารถท�ำได้โดยเอาตัวอย่าง
สารละลายนั้นไปวิเคราะห์
		 ส่วนสารละลายที่ถูกถ่ายออกจากระบบปลูกจะยังมีธาตุอาหารพืช
ที่สมบูรณ์อยู่ ถ้าไม่มีเชื้อโรคปะปนก็สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชใน
ระบบปลูกที่ใช้วัสดุปลูกได้ เนื่องจากวัสดุปลูกสามารถดูดซับโซเดียมและคลอไรด์
ไว้ได้ จึงไม่เป็นอันตรายต่อผัก
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต
ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ตั ว ควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของผั ก สามารถจ� ำ แนกได้ เ ป็ น
2 ประเภท คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้ต่างมีอิทธิพล
ร่วมกัน คือ ปัจจัยภายในจะเป็นตัวก�ำหนดขอบเขตการเจริญเติบโต ส่วนปัจจัย
ภายนอกจะเป็นตัวก�ำหนดระดับของการเจริญเติบโต อันเป็นผลท�ำให้พืชสามารถ
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์

1. ปัจจัยภายใน ได้แก่ พันธุกรรม และสารควบคุมการเจริญเติบโต

ของพืช
		
1.1 พันธุกรรม (genetic) ของพืชจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยีนที่เป็น
ตัวควบคุมลักษณะและถ่ายทอดพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสูล่ กู หลาน ความรูน้ สี้ ามารถ
น�ำไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชได้
1.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (Plant Bioregulator)
มีทั้งที่พืชสร้างขึ้นเอง (Plant hormones) และที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งฮอร์โมนที่พืช
สร้างขึ้นนี้จะมีบทบาทต่อการกระตุ้น ยับยั้ง หรือเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาของพืช
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2. ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อม นับว่าเป็นปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญ

ต่อการเจริญเติบโตของพืช ปัจจัยภายนอกที่ส�ำคัญได้แก่
2.1 แสง เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการ
ของพืช เนื่องจากแสงเป็นปัจจัยส�ำคัญในกระบวนการสร้างอาหาร
		
2.2 อุณหภูมิ มีผลต่อกระบวนการทางสรีรวิทยา เคมี และชีววิทยา
ของพืช เช่น การงอกของเมล็ด การแบ่งและขยายขนาดของเซลล์ การสังเคราะห์
ด้วยแสง การหายใจ เป็นต้น พืชแต่ละชนิดต้องการอุณหภูมิที่ใช้ในการเจริญเติบโต
แตกต่างกันขึ้นกับชนิดของพืชนั้น ๆ
		
2.3 ความชื้ น ความชื้ น ในดิ น จะมี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช
โดยเฉพาะการปลูกพืชบนดิน หากดินขาดน�้ำจนรากพืชไม่สามารถดูดน�้ำได้ทันกับ
อัตราการคายน�้ำของพืชแล้ว พืชจะแสดงอาการเหี่ยว และหากพืชไม่ได้น�้ำแล้วก็จะ
ตายในที่สุด
		 2.4 อากาศและองค์ประกอบของอากาศ พืชได้รบั คาร์บอนไดออกไซด์
จากอากาศซึ่งเป็นก๊าซที่จ�ำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง นอกจากนี้ก๊าซบางชนิด
ในอากาศ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ถ้ามี
ปริมาณมากจะมีผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืช
2.5 องค์ประกอบของอากาศในน�ำ้ ก๊าซทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการเจริญ
เติบโตของรากพืช คือ ก๊าซออกซิเจน (O2) รากพืชที่ได้รับ O2 อย่างเพียงพอจะมี
สีขาว ยาว และมีรากฝอยมาก
2.6 ธาตุอาหารพืช เป็นสิ่งส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช
2.7 ความเป็นกรดด่างของน�้ำ (pH) จะเกี่ยวข้องกับความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารทีพ่ ชื จะน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึง่ จะมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช
2.8 สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะอยู่บนดินหรือในน�้ำ
ต่างก็มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งสิ้น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
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ความรู้เกี่ยวกับสารละลายธาตุอาหารพืช
ธาตุอาหารพืช หรือธาตุอาหารจ�ำเป็น (Plant nutrients หรือ Essential
nutrient elements) หมายถึง ธาตุที่จ�ำเป็นต่อการเจริญและพัฒนาของเซลล์
การที่จะทราบว่าธาตุใดเป็น “ธาตุอาหารที่จำ� เป็นต่อพืช” นั้น พิจารณาได้จาก
✤ ธาตุ นั้ น มี ค วามจ� ำ เป็ น ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช หากพื ช ไม่ ไ ด้ รั บ
		 ธาตุ นั้ น จะไม่ ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตและสื บ พั น ธุ ์ ไ ด้ ต ามปกติ จ นครบ
		 วงจรชีวิต
✤ ถ้าพืชไม่ได้รับธาตุอาหารนั้นอย่างเพียงพอแล้ว จะแสดงอาการผิดปกติ
		 ออกมาและเป็นอาการเฉพาะเจาะจงของธาตุนั้น
✤ พื ช ต้ อ งน� ำ ธาตุ อ าหารนั้ น ไปใช้ กั บ กระบวนการต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
		 การเจริญเติบโต

โดยทั่วไปธาตุอาหารที่พืชต้องการมีทั้งสิ้น 17 ธาตุ ซึ่ง 3 ธาตุที่ได้จาก
น�้ำและอากาศ ได้แก่ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) ส่วนอีก
14 ธาตุจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามปริมาณที่พืชต้องการ คือ

1. ธาตุทพี่ ชื ต้องการในปริมาณมาก หรือมหธาตุ (macronutrient
element) คือ ธาตุอาหารที่จ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโต พืชมีความต้องการใน
ปริมาณมากเมื่อเทียบกับธาตุอื่น ๆ มีทั้งหมด 6 ธาตุ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
		
1.1 กลุ่มธาตุอาหารหลัก (Primary nutrient elements) คือ
ธาตุที่พืชต้องการมาก ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)
		
1.2 กลุ่มธาตุอาหารรอง (Secondary nutrient elements) คือ
ธาตุที่พืชต้องการลดน้อยลงมา ได้แก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และก�ำมะถัน (S)
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2. ธาตุทพี่ ชื ต้องการในปริมาณน้อย หรือจุลธาตุ (micronutrient
element) คื อ ธาตุ อ าหารที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช แต่ พื ช มี

ความต้องการในปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับธาตุอื่น ๆ แต่เป็นธาตุที่ขาดไม่ได้ ถ้าขาด
พืชจะแสดงอาการผิดปกติหรือเจริญเติบโตไม่ครบชีพจักร มีอยู่ด้วยกัน 8 ธาตุ ได้แก่
เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โบรอน (B) โมลิบดินัม (Mo)
คลอรีน (Cl) และนิกเกิล (Ni)

ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารของพืช
เมื่อพืชได้รับธาตุอาหารไม่ครบทุกชนิด หรือไม่เพียงพอต่อความต้องการ
พืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมา สังเกตได้ดังนี้

ภาพแสดงอาการขาด N

ภาพแสดงอาการขาด P

ภาพแสดงอาการขาด K
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
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ตารางที่ 1 ลั ก ษณะอาการผิ ด ปกติ เ บื้ อ งต้ น ที่ พ บทั่ ว ไปในพื ช ที่ ข าด
ธาตุอาหารทีจ่ ำ� เป็นต่อการเจริญเติบโต (ธาตุทเี่ คลือ
่ นที่ได้)
ธาตุที่ขาด
ลักษณะอาการ
กลุ่มของธาตุที่แสดงอาการครั้งแรกที่ใบแก่ (ธาตุที่เคลื่อนที่ได้)
ไนโตรเจน (N)
ใบแก่มีสีเหลืองปนส้ม เริ่มจากปลายใบก่อน เมื่อขาดรุนแรง ใบแก่จะ
แห้งตาย
ฟอสฟอรัส (P)
ใบล่างและล�ำต้นมีสีแดงอมม่วง
โพแทสเซียม (K)
ใบล่างมีสีเหลืองโดยเริ่มจากขอบใบก่อน หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็น
สีน�้ำตาลลุกลามเข้าสู่กลางใบ
แมกนีเซียม (Mg)
เนือ้ เยือ่ ระหว่างเส้นใบขอบใบแก่จะมีสเี หลือง แต่เส้นใบเป็นสีเขียวปกติ
โมลิบดินัม (Mo)
ใบแก่มีสีเหลืองบางครั้งมีจุดสีน�้ำตาลไหม้บนใบ

ตารางที่ 2 ลั ก ษณะอาการผิ ด ปกติ เ บื้ อ งต้ น ที่ พ บทั่ ว ไปในพื ช ที่ ข าด
ธาตุอาหารทีจ่ �ำเป็นต่อการเจริญเติบโต (ธาตุทเี่ คลือ่ นที่ไม่ได้)
ธาตุที่ขาด
ลักษณะอาการ
กลุ่มของธาตุที่แสดงอาการครั้งแรกที่ใบอ่อน (ธาตุที่เคลื่อนที่ไม่ได้)
แคลเซียม (Ca)
ใบอ่อนบิดเบี้ยว ม้วนงอ ยอดหงิก ใบไม่สามารถคลี่ได้เต็มที่
ก�ำมะถัน (S)
ใบอ่อนหรือใบบนมีสีเหลืองทั้งใบ
เหล็ก (Fe)
ใบอ่อนที่ยังโตไม่เต็มที่มีสีเหลืองระหว่างเส้นใบ
แมงกานีส (Mn)
ใบอ่อนที่โตเต็มที่มีสีเหลืองระหว่างเส้นใบ และมีจุดสีน�้ำตาลบนใบ
สังกะสี (Zn)
ใบอ่อนเกิดแถบสีเหลืองทั้งสองข้างของเส้นกลางใบ จากปลายใบลาม
เข้าสู่กลางใบ เส้นกลางใบยังเขียว ใบมีขนาดเล็ก
ทองแดง (Cu)
ปลายใบอ่อนมีสีซีดหรือขาว
โบรอน (B)
ใบย่น หนาผิดปกติและเปราะ ม้วนงอหรือขาดวิ่น
คลอรีน (Cl)
ปลายใบแห้ง ใบเหลือง
นิกเกิล (Ni)
พืชให้ผลผลิตไม่เต็มที่
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ศัตรูพืช
สิ่งที่จัดได้ว่าเป็นศัตรูพืช ได้แก่ โรค แมลง และวัชพืช ซึ่งการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์มักพบปัญหาเกี่ยวกับโรคและแมลง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของโรค
มากกว่าแมลง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยเฉพาะในระบบปิดทีม่ กี ารใช้สารละลาย
ธาตุอาหารหมุนเวียนอยูต่ ลอด หากเกิดการระบาดของโรคจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ไปทั้งระบบ เนื่องจากเชื้อโรคจะติดไปกับสารละลายธาตุอาหารและพืชต่างก็ดูด
สารละลายไปใช้ก็จะท�ำให้ได้รับเชื้อด้วยเช่นกัน

การป้องกันก�ำจัดโรคในระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
1. ควรจัดการให้ระบบมีความปลอดเชื้อสาเหตุของโรคและศัตรูพืชอื่น ๆ
มากที่สุด รวมทั้งวัสดุปลูก อุปกรณ์ต่าง ๆ น�้ำ เมล็ดพันธุ์ควรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มี
เชื้อโรคปะปน
2. รักษาความสะอาดบริเวณที่ปลูกพืชให้สะอาดอยู่ตลอด
3. ก่ อ นปลู ก พื ช รุ ่ น ต่ อ ไปต้ อ งล้ า งท� ำ ความสะอาดอุ ป กรณ์ รางปลู ก
ด้วยคลอรีนที่มีความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ไหลผ่านเข้าไปในระบบเพื่อฆ่าเชื้อโรค

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

23

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ผัก เป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากผักมีคุณค่าทางอาหารและ
ช่วยในระบบการท�ำงานของล�ำไส้ ผักมีความบอบบางจึงท�ำให้เกิดความเสียหายได้งา่ ย
โดยเฉพาะการสูญเสียที่เกิดหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งสาเหตุหลักมาจากโรค โดยเฉพาะ
เชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกที่ท�ำให้เกิดความเสียหาย ได้แก่
การตัดแต่ง การบรรจุ การเก็บเกี่ยว และการขนส่ง ฉะนั้นจึงควรมีการจัดการหลัง
การเก็บเกีย่ วทีถ่ กู วิธเี พือ่ ป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียกับพืชผัก เพือ่ ให้ผกั มีคณ
ุ ภาพทีด่ ี

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของพืชผัก

1. การสูญเสียน�้ำหนักเนื่องจากการคายน�้ำ ผักที่มีการคายน�้ำมาก

จะท� ำ ให้ คุ ณ ภาพของผั ก เสี ย เร็ ว ซึ่ ง อุ ณ หภู มิ มี ผ ลต่ อ การคายน�้ ำ ดั ง นั้ น จึ ง ควร
ลดอุณหภูมิของผักหลังการเก็บเกี่ยวลงโดยเก็บผักไว้ในที่ร่มเย็น หรือท�ำการบรรจุ
โดยใช้พลาสติกหรือกระดาษหุ้ม เพื่อช่วยลดการคายน�้ำ
2. การหายใจมีผลต่อคุณภาพของผัก หากผักมีอัตราการหายใจสูง
จะท�ำให้อายุการเก็บรักษาสั้น ดังนั้นจึงควรเก็บรักษาผักไว้ที่อุณหภูมิต�่ำเพื่อลด
อัตราการหายใจของพืชผักให้ลดลง ส�ำหรับพืชผักผลไม้เมืองร้อนควรเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 12-15 องศาเซลเซียส
3. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่
		
3.1 การท�ำความสะอาด เก็บเศษดิน หิน ตลอดจนตัดแต่งใบแก่และ
เสียออก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของความร้อนและเชื้อจุลินทรีย์
		
3.2 การคัดเลือกขนาด เพื่อให้ได้ตรงกับมาตรฐานความต้องการ
ของตลาด ตลอดจนคัดผักที่มีการเข้าท�ำลายของเชื้อจุลินทรีย์ออก เพื่อป้องกัน
การสะสมของเชื้อต่าง ๆ
		
3.3 ความร้อนจากแปลง ผักที่เพิ่งเก็บจากแปลงโดยไม่มีการท�ำให้
เย็นก่อน จะท�ำเกิดความร้อนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่สูง ท�ำให้เกิด
ความเสียหายกับพืชผลที่เก็บในที่ใกล้กัน
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3.4 การใช้ ส ารป้ อ งกั น
ก� ำ จั ด เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
เนื่องจากเกิดบาดแผลหรือการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยวไม่ดี ท�ำให้จุลินทรีย์
สามารถเข้าท�ำลายผลิตผลได้ ในพืชผัก
นั้นความเสียหายส่วนใหญ่มาจากเชื้อ
แบคทีเรีย แต่เนื่องจากผักส่วนใหญ่เป็น
การเก็บเกี่ยวผลผลิต
ผักที่น�ำมารับประทานสด ไม่สามารถใช้
สารป้องกันก�ำจัดแบคทีเรียได้ จึงจ�ำเป็น
ต้องใช้วิธีการอื่น เช่น ใช้พวกสารคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระหว่างท�ำให้เย็น
(cooling) หรือใส่ในน�้ำที่ใช้ลา้ งท�ำความสะอาด
4. การบรรจุหีบห่อ (Packing) ในการขนส่งผักนั้นต้องบรรจุผักลงใน
ภาชนะเต็มพอดี ไม่อัดแน่นหรือหลวมเกินไป และควรระวังไม่ให้เกิดการกระแทก
หรือถูกกดทับ

การคัดเลือกขนาด

การบรรจุผลผลิต
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
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การปฏิบัติเพื่อลดความเสียหายของผัก
หลังการเก็บเกี่ยว
1. เทคโนโลยีการปลูก เริ่มจากการคัดเลือกพันธุ์ที่ดีและมีคุณภาพ

มาเพาะปลูก การเตรียมดิน การให้น�้ำ การใส่ปุ๋ย การป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชอย่าง
ถูกวิธี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

2. เก็บเกี่ยวผักที่มีคุณภาพและขนาดตามความต้องการของตลาด

หลังการตัดควรเก็บไว้ในภาชนะที่มีการระบายอากาศดี สะดวกต่อการขนย้าย
ระหว่างการตัดแต่งและการท�ำความสะอาดควรท�ำในที่ร่มเพื่อป้องกันการระเหย
ของน�้ ำ ในการเก็ บ เกี่ ย วต้ อ งระวั ง ให้ พื ช เกิ ด บาดแผลให้ น ้ อ ยที่ สุ ด เพื่ อ ป้ อ งกั น
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
3. ภาชนะที่บรรจุ เลือกวัสดุให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในรูป
ของการขายส่งและขายปลีก การวางจ�ำหน่ายในห้างสรรพสินค้าตลอดจนส่งออกไป
จ�ำหน่ายยังต่างประเทศ
4. ในระหว่างการเก็บรักษาเพื่อรอการขนส่ง ควรเก็บไว้ในที่ร่มมี
การถ่ายเทอากาศดี เพื่อไม่ให้ผักที่เก็บเกี่ยวมาเกิดความร้อนสะสม ซึ่งจะท�ำให้
ผักเหี่ยวเฉา
5. ผักทีต่ อ้ งการจ�ำหน่ายไปยังต่างประเทศ ควรเก็บไว้ในทีเ่ ย็นเพือ่ ยืด
อายุการวางจ�ำหน่ายให้นานขึน้ พาหนะในการขนส่งควรใช้พาหนะทีส่ ามารถท�ำความ
เย็นได้และควรเปิดให้เย็นก่อนขนย้ายผักเพือ่ ให้ผกั ได้รบั ความเย็นอย่างสม�ำ่ เสมอและ
เพียงพอ
6. การเคลือบผิว ผักบางชนิดทีม่ กี ารคายน�ำ้ สูง
ท� ำ ให้ ผิ ว เกิ ด การเหี่ ย วย่ น และสู ญ เสี ย น�้ ำ หนั ก
ได้ ง ่ า ย การเคลื อ บผิ ว ด้ ว ยสารเคลื อ บผิ ว
จะท� ำ ให้ ไ ม่ สู ญ เสี ย น�้ ำ หนั ก และดู
น่ารับประทานยิ่งขึ้น เช่น พริกหวาน
มะเขือเทศ เป็นต้น
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7. การใช้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม ผักแต่ละชนิด

ต้องการอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่างกัน ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษาผักมี
ความส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การรั ก ษาคุ ณ ภาพของผั ก ซึ่ ง ผั ก ส่ ว นใหญ่ จ ะเก็ บ ในที่ มี
ความชื้นสัมพัทธ์ 95-100% ยกเว้นผักบางชนิดที่ไม่ควรเก็บในที่มีความชื้นสัมพัทธ์
เกิน 65-70% ได้แก่ หอม กระเทียม

การตลาดของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ในปัจจุบนั ประชาชนให้ความสนใจกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพิม่ มากขึน้
และในการท� ำ ธุ ร กิ จ นี้ ส ่ ว นใหญ่ จ ะนิ ย มปลู ก ผั ก กิ น ใบมากกว่ า เนื่ อ งจากมี อ ายุ
การเก็บเกี่ยวสั้น สามารถท�ำรอบการผลิตได้บ่อยครั้ง และง่ายต่อการดูแลรักษา
ผลผลิตของผักที่ได้จากปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จะสังเกตได้ง่ายคือ ผลผลิต
จะมีรากและวัสดุปลูกติดมาด้วย สังเกตได้ว่าถ้ารากพืชยาวและขาว แสดงว่าพืช
มีการเจริญเติบโตที่ดี ผลผลิตส่วนใหญ่จะบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส เพื่อให้สามารถ
เห็นรูปร่างของผลผลิต
การตลาดส่วนใหญ่ของพืชที่ปลูกในระบบนี้มีทั้งที่จ�ำหน่ายหน้าสวนตัวเอง
มีพ่อค้าคนกลางมารับและมีการขายส่งไปแหล่งต่าง ๆ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร
ร้านอาหาร ตลาดกลางและห้างสรรพสินค้า ซึง่ ตลาดของผักทีป่ ลูกโดยผักไฮโดรโปนิกส์
ก�ำลังขยายตัวไปได้ดี เนื่องจากผักที่ปลูกในระบบนี้จัดได้ว่ามีความปลอดภัยจาก
สารเคมี ผู้บริโภคจึงนิยมบริโภคกันมากขึ้น

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
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