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บทที ่2 
ตรวจเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
  การเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมของการใช้น้้าทิ้งของโรงงานแปรรูปนมวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีบุรีรัมย์ผ่านการบ้าบัดแล้วร่วมกับธาตุอาหารพืชไร้ดิน A+B ที่เหมาะสมต่อการปลูก
โหระพาพันธุ์ไทยในระบบการปลูกแบบไฮโดรบล็อก ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาขอบเขตเอกสาร ต้ารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

2.1 ไฮโดรโปนิกส์ 
2.2 โหระพา ((Ocimum basilicum Linn.) 
2.3 ปุ๋ยA+B 
2.4 โรงงานแปรรูปนม 
2.5 น้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียจากโรงงานแปรรูปนมวิทยาลับเกษตรและเทคโนโลยี

บุรีรัมย์ 
2.6 ไฮโดรบล็อก 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ความหมายของการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส ์(Hydroponic) 
  ถวัลย์  พัฒนาเสถียรพงศ์ (2534) กล่าวถึงการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ว่า การปลูกพืช
ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic) เป็นวิธีการปลูกพืชที่ใช้หลักการในแบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ด้วยการ
เลียนแบบการปลูกพืชบนดินแต่ไม่น้าดินมาใช้เป็นวัสดุในการปลุก หลักการพ้ืนฐานในการท้าให้พืช
เจริญงอกงามเจริญเติบโตได้เช่นกัน ปัจจุบันประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต่างได้นิยมหันมาปลูก
พืชด้วยวิธีกันมากขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตลดปัญหาการใช้ยาฆ่าแมลง ส้าหรับพืชที่ปลูกโดยวิธีนี้ 
สามารถปลูกได้ตั้งแต่ผู้ที่ปลูกเป็นงานอดิเรกที่ท้าเป็นพื้นที่น้อย ๆ ในบ้านพักอาศัยถึงระดับเกษตรกรที่
ท้าฟาร์มขนาดใหญ่เป็นทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร จนเป็นที่ยอมรับแพร่หลายกันมาทั่วโลก 
  การปลูกพืชไร้ดิน (soilless culture) หมายถึง การปลูกพืชแบบที่ไม่ใช้ดินเป็นวัสดุปลูก ดิน
ในที่นี้หมายถึงวัสดุผสมที่ประกอบด้วยอนุภาคทราย (sand) อนุภาคตะกอน (silt) และอนุภาคดิน
เหนียว (clay)  การปลูกพืชไร้ดินที่นิยมกันแพร่หลายคือ การปลูกพืชแบบไฮโดรโ ปนิกส์ 
(hydroponics) ซึ่งเป็นการปลูกพืชแบบที่มีรากพืชแช่อยู่ในน้้าหรือในน้้ายาที่เป็นสารละลายธาตุ
อาหารพืช การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์นี้หลายๆท่านเรียก การปลูกพืชในน้้า (water culture) หรือ
การปลูกพืชในน้้ายา (sand culture) นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชที่ใช้วัสดุอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช้ดิน เช่น ใช้
เฉพาะทรายอย่างเดียว (vermiculite) ขลุ่ยมะพร้าว แกลบ หรืออาจจะใช้วัสดุปลูกเหล่านี้ผสมกัน
เพ่ือให้พืชยืนต้นอยู่ได้และเจริญเติบโตดี อย่างไรก็ตามวัสดุปลูกเหล่านี้ ไม่ใช่ดิน จึงต้องให้สารละลาย
ธาตุอาหารแก่พืชอย่างพอเหมาะและต่อเนื่อง การปลูกพืชโดยใช้วัสดุปลูกเหล่านี้จึงถือว่าเป็นการปลูก
พืชไร้ดินอีกแบบหนึ่ง (นภดล เรียบเลิศหิรัญ, 2538) 
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2.2  ประวตัิการปลกูพชืไฮโดรโปนิกส ์ 
  ประวัติเดิมของการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ เริ่มครั้งแรกในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในปี พ.ศ 
2579 ในตอนนั้น ดร. เกอริก ได้ทดลองทดสอบการปลูกมะเขือเทศในน้้าผสมธาตุอาหารตามสูตรที่
เขาดัดแปลงขึ้นและประสบความส้าเร็จ เนื่องจากต้นมะเขือเทศเจริญเติบโตดี จนกระทั่งออกดอกและ
ติดผลที่มีขนาดรับประทานได้ ผลงานของ ดร. เกอริก ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือรายวันฉบับหนึ่ง ดร. 
เกอริก ได้ เรียกการปลูกแบบนี้ว่า hydroponics (ไฮโดรโพนิกส์) ค้านี้เป็นภาษากรีก มาจาก 
“hydro” แปลว่าน้้า และ “ponics” แปลว่า การท้างาน ค้าว่าไฮโดรโพนิกส์จึงหมายถึง การท้างาน
ของน้้าส้าหรับในประเทศไทย นิยมเรียกกันว่า “การปลูกพืชในน้้ายา” ตั้งแต่นั้นมา ก็มีการศึกษา
ค้นคว้าหาสูตรอาหารที่เหมาะสมจะใช้ปลูกพืชแต่ละชนิดให้ได้ผลมากขึ้น พบว่า สูตรอาหารส่วนใหญ่
เหมาะต่อการปลูกพืชจ้าพวกผักและผลไม้ขนาดเล็ก เช่น ไม้ประดับและไม้ดอก ปรากฏว่าการปลูกพืช
ในน้้ายาหรือไฮโดรโพนิกส์ได้ให้ประโยชน์มากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากทหารอเมริกาที่ตั่ง
ค่ายพักตามเกาะ ต้องอาศัยวิธีการนี้ปลูกผักรับประทาน เช่นเดียวกันเมื่อสงครามโลกครังที่ 2 ยุติลง
ทหารอเมริกาที่ยึดครองเกาะญี่ปุ่นก็ยังคงใช้วิธีปลูกผักเพ่ือการยังชีพ ในปัจจุบัน การปลูกพืชแบบไร้
ดินได้รับการพัฒนามากขึ้น จนกระทั่งถึงขั้นผลิตเพ่ือการค้าทั้งในประเทศและเพ่ือการส่งออก แหล่ง
ผลิตใหญ่ๆ ได้แก่ เม็กซิโก เปอร์เตอริโก ฮาวาย อิสราเอล ญี่ปุ่น อินเดีย ประเทศแถบยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา การปลูกพืชแบบไร้ดินในประเทศไทยในระยะเริ่มต้นเป็นงานทดลองค้นคว้าวิจัยจึง
มักจะพบเห็นกันในห้องปฏิบัติการในสถานศึกษา โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยต่อมาในปี พ.ศ 2526 มีผู้
ริเริ่มปลูกเป็นการค้าขึ้นที่ต้าบลนาดี อ้าเภอกระทุ่มเบน จังหวัดสมุทรสาคร เทคนิคการปลูกทั้งหมด
ได้รับการแนะน้าโดยชาวไต้หวัน แหล่งปลูกนี้เน้นการปลูกพืชผักที่มีราคาแพงและปราศจากยาฆ่า
แมลงซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งผลิตพืชผักอนามัยที่น่าเชื่อถือแห่งหนึ่ง เจ้าของสวนให้ชื่อผักที่ปลูกว่า “ผัก
ลอยฟ้า” ผักเหล่านี้ส่วนใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีชาวสิงคโปร์อาศัยการปลูกพืชไร้ดิน ปลูกพืชพันธุ์
ไม้น้้าและไม้ประดับส้าหรับใช้ในตู้ปลา พืชส่วนใหญ่ที่ปลูกจะถูกส่งไปขายในประเทศแถบยุโรป 
ประเทศออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศอาหรับ (นภดล  เรียบเลิศหิรัญ, 2538)  
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2.3 ประเภทของการปลกูพชืไฮโดรโปนกิส ์
  การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ 2 กลุ่ม คือ 

 
ภาพที่ 1 Water Culture 

ที่มา: https://hannainst.com/hydroponics-water-culture-growing-system 
  2.3.1 การปลูกเลี้ยงโดยสารละลายโดยตรง (Water Culture) เป็นการปลูกเลี้ยงที่
ระบบรากของพืชจะสัมผัสกับสารละลายธาตุอาหารที่มีองค์ประกอบของธาตุต่าง  ๆ ที่พืชต้องการ
อย่างเหมาะสม ส่วนวัสดุที่ใช้พยุงส่วนของล้าต้นอาจเป็นตาข่าย โฟม ซึ่งจะอยู่บริเวณส่วนบนของ
สารละลาย ตัวอย่างของการปลูกพืชแบบนี้ เช่น Nutrient Film Technique (NFT), Aeroponics 
และ Water Culture เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2 substrate culture 

ที่มา: https://www.slideshare.net/memoann/hydroponics-37626473 
  2.3.2 การปลูกเลี้ยงในวัสดุผสมที่ไม่มีดิน รากของของพืชจะเจริญอยู่ในสารละลาย
หรือปุ๋ยเม็ดก็ได้ วัสดุที่ใช้จะเป็นวัสดุที่มีธาตุอาหารพืชน้อยหรือไม่มีเลย ส่วนใหญ่จะเก็บความชื้นได้ดี 
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และระบายน้้าดี มีความคงทนไม่ย่อยสลายง่ายตัวอย่างเช่น การใช้ทรายเป็นวัสดุปลูก (Sand 
Culture) การใช้กรวดเป็นวัสดุปลูก (Gravel Culture) เป็นต้น (โสระยา ร่วมรังษี, 2544) 
  2.3.3 การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์มีทังหมด 4 แบบด้วยกัน คือ 
   2.3.3.1 แบบใช้น้้าหรือน้้ายา (water or solution culture) 
   2.3.3.2 แบบใช้ทรายเป็นวัสดุปลูก (sand culture) 
   2.3.3.3 แบบใช้วัสดุผสม (aggregate culture) 
   2.3.3.4 แบบอ่ืนๆ (miscellaneous culture) 
   2.3.3.1 แบบใช้น้้าหรือน้้ายา (water or solution culture) การปลูกแบบ
นี้สามารถปลูกได้ในภาชนะทั่ว ๆ ไปที่ขังน้้าได้ รากของพืชจะแช่อยู่ในน้้าตลอดเวลาการปลูก มีหลาย
รูปแบบด้วยกันแล้วแต่สถานที่ ขนาดของพืช และจุดมุ่งหมายในการปลูก ภาชนะที่ใส่น้้าหรือน้้ายา
ต้องมีขนาดที่พอเหมาะกับขนาดของพืชที่ปลูกและเหมาะสมต่อสถานที่ที่จะปลูก ภาชนะเหล่านี้ได้แก่ 
แจกัน ถ้วยแก้ว โถ กระป๋อง กระถาง ขวด และอ่าง เป็นต้น เนื่องจากแสงมีผลยับยั้ งการเจริญเติบโต
ของราก ทั้งยังส่งเสริมการเกิดสาหร่ายในน้้าซึ่งจะมาแก่งแย่งธาตุอาหารของพืชที่ปลูก ดังนั้นภาชนะที่
จ้าพวกแก้วหรือพลาสติกท้ังโปร่งใสและโปร่งแสง จ้าเป็นต้องหุ้มด้วยวัสดุทึบแสงโดยรอบ เพ่ือกันไม่ไห้
แสงผ่านกระทบราก แต่ถ้าเป็นพวกกระป๋องสังกะสีจะต้องทาสีด้าทั้งผิวนอกและผิวในเพ่ือกันสนิมและ
ป้องกันเกลือกัดกร่อนกระป๋อง 
   2.3.3.2 แบบใช้ทรายเป็นวัสดุปลูก (sand culture) การใช้ทรายเป็นวัสดุ
ปลูกนั้น จะต้องล้างทรายด้วยน้้าประปาหรือน้้าสะอาดหลายๆครั้งจนกระทั่งทรายสะอาด แล้วแช่
ทรายด้วยกรดไฮโดรคลอริก (HCL) ที่ระดับความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง 
จากนั้นล้างทรายด้วยน้้าประปาหรือน้้าสะอาดอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง แล้วจึงเททรายลงบนพ้ืนซีเมนต์ที่
สะอาด เกลี่ยทรายออกจากกองไห้แผ่นแบนบนพ้ืนราบผึ่งแดดไห้ทรายแห้งแบบหมาดๆ จากนั้นก็
น้าไปบรรจุลงในภาชนะพร้อมที่จะใช้ปลูกได้ การปลูกแบบใช้ทรายนี้มีข้อดีตรงที่รากของพืชที่ปลูก
สามารถใช้ทรายยึดล้าต้นได้จึงช่วยลดปริมาณการใช้วัสดุค้้ายันลงได้มากทรายมีช่องว่างระหว่างเม็ด
ทราย ท้าไห้สามารถเก็บน้้าไห้แก่รากพืชได้ ทั้งยังเป็นช่องระบายอากาศของราก ท้าไห้รากพืชที่ปลูก
ได้รับออกซิเจนเพียงพอ สัดส่วนของปริมาณน้้าและอากาศที่อยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดทรายขึ้นอยู่กับ
ปริมาณของน้้าในสารละลายธาตุอาหารที่จะไห้ในแต่ละครั้งและความถี่ของการไห้ถ้าเป็นการไห้แบบ
ส่วนล่างของภาชนะปลูกหรือจากส่วนล่างของชั้นทรายในแปลง ปริมาณน้้าในทรายจะขึ้นอยู่กับความ
สูงของระดับสารละลายธาตุอาหารในชั้นทรายที่ปลูกโดยวัดจากพ้ืนผิวล่างสุดที่ชั้นทรายนั้น วางอยู่ 
โดยทั่วไปควรสูงจากผิวล่างของภาชนะหรือพ้ืนผิวที่รองรับทรายขึ้นมาประมาณ 1 ใน 5 ของความสูง
ของชั้นทรายในกระถางแต่ในกรณีที่พืชหยั่งรากตื้นระดับความสูงของสารละลายธาตุอาหารจากผิว
ล่างของภาชนะควรเป็น 1 ใน 4 หรือ 1 ใน 3 ก็ได้ ซึ่งก็แล้วแต่ความต้องการน้้าของพืชแต่ละชนิดที่
แตกต่างกัน ข้อเสียของพืชแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน ข้อเสียของการใช้ทรายเป็นวัสดุปลูก ก็อยู่ตรงที่
เสียเวลาท้าความสะอาดทรายทุกครั้ง ก่อนที่จะมีการน้าไปใช้ ทรายเป็นวัสดุที่หนัก ไม่สะดวกต่อการ
ใช้ปลูกเพ่ือผลิตพืชจ้านวนมากแต่เหมาะส้าหรับการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอก และไม้ประดับในบ้าน 
เหมาะส้าหรับการขยายพันธุ์และปลูกบ้ารุงกล้าไม้ท่ีออกจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ 



8 
 

   2.3.3.3 การปลูกพืชแบบใช้วัสดุผสม (aggregate culture) การใช้วัสดุ
ผสมช่วยให้การปลูกพืชประสบความส้าเร็จมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากง่ายต่อการวัสดุปลูก สามารถปลูก
พืชเพ่ือการผลิตขนาดใหญ่ได้ สามารดัดแปลงให้วัสดุผสมที่จะใช้ปลูกมีคุณสมบัติเหมาะต่อการปลูกพืช
แต่ละชนิดได้ ข้อควรระวังต่อการใช้วัสดุผสมก็คือ ต้องระวังความเป็นพิษของวัสดุการทดสอบเสียก่อน 
การทดสอบนี้ท้าได้โดยเพาะเมล็ดจ้านวนหนึ่งลงในแต่ละวัสดุปลูกที่จะให้สารละลายธาตุอาหารและ
น้้าอย่างเพียงพอต่อเนื่องกัน 2-3 สัปดาห์ ถ้าไม่เห็นลักษณะผิดปกติ เช่น รากกุดรากเน่า หรือ อาการ
เหลืองซีดที่ใบ เป็นต้น แสดงว่าวัสดุที่ใช้ปราศจากสารพิษ สามารถใช้ปลูกพืชได้ ตัวอย่างวัสดุปลูก
แบบผสมที่ใช้กันในต่างประเทศและในประเทศได้แก่ เวอร์มิคูไลท์ (vermiculite) เป็นวัสดุผสมมี
ลักษณะเป็นเกล็ดหรือเป็นก้อนเล็กๆ เวอร์มิคูไลท์เป็นวัสดที่เบาแต่อุ้มน้้าได้ดีชนิดหนึ่ง นิยมใช้ปลูกกัน
มานาน เวอร์มิคูไลท์นี้ท้าจากแร่สองประเภทคือ แร่เวอร์มิคูไลท์ ( อะลูมีเนียมซิลิเคท (aluminium 
silicate) ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยน้้าส้าหรับแร่ไบโอไดท์ ประกอบด้วย แมกนีเซียมและอะลูมีเนียมซิลิเคท 
ที่เชื่อมต่อด้วยกันด้วยโปตัสเซียม การใช้เวอร์มิกคูไลท์ส้าหรับใช้เป็นวัสดุปลูก ท้าได้โดยการอบแร่ทั้ง
สองด้วยความร้อนอุณหภูมิสูงถึง 1094 องศาเซลเซียส ท้าให้โมเลกุนของน้้าที่เกาะอยู่กับแร่เวอร์มิ
คูไลท์ระเหยกลายเป็นไอ ท้าให้แร่เวอร์มิคูไลท์แห้งและมีการพองตัว ดังนั้น เวอร์มิคูไลท์ที่อบด้วย
ความร้อนสูง จึงมีน้้าหนักเบา มีช่องให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกจึงสามารถอุ้มน้้าได้ดีกว่าวัสดุปลูกชนิด
อ่ืนๆ ยกเว้นพวกพีทมอสส์ วัสดุพวกเวอร์มิคูไลท์จะให้แร่จ้าพวกโปตัสเซียมและแมกนีเซียมที่เพียงพอ
ต่อการเจริญเติบโตของพืชในระยะต้นกล้า จึงนิยมใช้เวอร์มิคูไลท์เพาะต้นกล้าเพ่ือขยายพันธุ์พืชด้วย 
พบการใช้เวอร์มิคูไลท์ในประเทศไทยมากกว่า 30 ปี ปัจจุบันก็ใช้กันอยู่ หินฟอสเฟต (phosphate 
rock) เป็นวัสดุปลูกที่ให้ธาตุฟอสฟอรัสแก่พืช แต่ให้ในปริมาณที่ไม่มากนัก หินฟอสเฟตที่ถูกย่อยให้มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 มิลลิเมตร ใช้ปลูกพืชพวกเบญมาศที่ปลูกในหินฟอสเฟตไม่จ้าเป็นต้องให้
ธาตุฟอสฟอรัสในรูปของปุ๋ยแก่ต้นเบญจมาศเพ่ิมเติมอีกืต้นเบญจมาศก็สามารถเจริญเติบโต และให้
ดอกท่ีสมบูรณ์ได้ เปอร์ไลท์ (expanded perlite) วัสดุปลูกชนิดนี้มีน้้าหนักเบามีความหนาแน่นเพียง 
0.1 เมื่อเทียบกับน้้า แต่ดูดซับน้้าไว้ได้มาก มีความโปร่งในตัวที่อากาศจะผ่านเข้าออกได้สะดวก มี pH 
เป็นกรด เหมาะส้าหรับพืชที่ชอบขึ้นในวัสดุปลูกที่มี pH ต่้าพลาสติกหยุ่นตัว (expanded plastics) 
เหมาะส้าหรับการปลูกพืชในถ้วยแก้ว แต่ก็ใช้ในกระถางและในกระบะได้ ข้อดีของวัสดุพวกนี้ คือ มี
น้้าหนักเบา สะดวกในการขนส่ง ปลอดเชื้อไวรัสและเชื้อโรคอย่างอ่ืน แต่เนื่องจากคุณสมบัติหยุ่นตัวที่
เป็นอยู่ท้าให้ไม่นิยมปลูกพืชขนาดใหญ่ เพราะว่าล้าต้นมักจะโอนเอนไปตามความยืดหยึ่นตัวของ
พลาสติกท้าให้ล้มง่าย เมื่อให้สารละลายธาตุอาหารจะต้องให้ในปริมาณที่น้อยกว่าพืชที่ปลูกโดยใช้
วัสดุปลูกชนิดอ่ืนๆ การให้สารละลายธาตุอาหารในปริมาณที่มาก จะท้าให้น้้าท่วมราก (water 
logged) และพืชตายได้พลาสติกหยุ่นตัวมีชื่อทางการค้าดังนี้เบย์สะแตรท (Baystrat) เป็นพวกสารโพ
รียูรีเทน (polyurethane) ไฮโกรพอร์ (hygropor) ประกอบด้วยสารยูรีฟอสร์มาลดีไฮต์และโพลีสะโต
รอล (ureformaldehyde และ polystyrol) สะไตโรมุล (styromull) เป็นโพลีสะไตรอลประเภทหนึ่ง 
พบว่าคนไทยไม่นิยมใช้วัสดุพลาสติกหยุ่นตัวชนิดนี้ปลูกพืชเหมือนพวกเวอร์มิคูไลท์ เลก้า ( laca) เป็น
วีสดุปลูกที่มีน้้าหนักเบาอีกชนิดหนึ่ง ท้าจากดินเหนียวโดยอัดให้เป็นเม็ดขนาดเล็กด้วยเครื่องอัดก่อน
แล้วเผาให้สุก ผลิตใช้ครั้งแรกในประเทศเดนมาร์กในปี พ.ศ 2482 ปัจจุบันมีโรงงานผลิตวัสดุปลูก
เลก้าในโลกประมาณ 17 แห่ง 
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   2.3.3.4  แบบอ่ืนๆ (miscellaneous techniques) นอกจากวิธีหลักๆ 3 
วิธีที่นิยมใช้ปลูกพืชโดยใช้น้้ายากันแล้วยังมีวิธีอ่ืนๆอีก ซึ่งมีทั้งวิธที่ท้ากันมานานแล้วและดัดแปลงมา
ใช้ในปัจจุบันได้แก่ 
  การเพาะเมล็ดในตาข่าย ใช้ส้าหรับการเพาะเมล็ดเพ่ือย้ายปลูกวิธีการนี้ท้าได้โดยน้าผ้ามุ้งมา
จุ่มลงในขี้ผึ้งเหลวร้อน แล้วรีบยกขึ้นและคลี่ออกขณะยังร้อนอยู่ ดึงผ้ามุ้งให้ตึงบนขอบภาชนะท่ีจะใช้
เพาะมัดชายผ้าให้แน่น เทสารละลายธาตุอาหารลงไปในภาชนะเพาะ จนกระทั่งระดับสารละลาย
ขึ้นมาสัมผัสมุ้งน้าเมล็ดที่แช่น้้าได้อ่ิมตัวดีแล้วมาเพาะบนผ้ามุ้ง เมล็ดจะสัมผัสทั้งกับสารละละลายธาตุ
อาหารและอากาศ จึงงอกได้รวดเร็ว เมื่องอกได้ยาวพอสมควรแล้วจึงย้ายปลูก 
  การปลูกพืชบนแพลอยน้้า มีการปลูกกันมานาน พบในแคว้นแคชเมียร์ ประเทศอินเดียและ
ในเม็กซิโก ชาวเม็กซิกันเรียกการปลูกแบบแพลอยน้้าว่า ชินัมพา (chinumpa) ซึ่งมีลักษณะคล้ายสวน
ลอยน้้าปัจจุบันยังคงปลูกกันอยู่สวนบนแพลอยน้้านี้ท้าได้ง่าย ด้วยการสร้างแพด้วยไม้ไผ่หรือไม้อ่ืนๆ 
แบ่งพ้ืนที่บนแพให้เป็นบริเวณปลูกเปิดเป็ดช่อง เมื่อวางแพลงน้้าในแม่น้้า ในคลองหรือในบึง ท่วมพ้ืน
ไม้หรือท่วมกระบอกไม้ไผ่พอดี ระบุพื้นท่ีที่จะปลูกด้วยแผ่นฟองน้้าให้หนาพอ เจาะช่องบนแผ่นฟองน้้า
เพ่ือใช้เป็นบริเวณส้าหรับปลูกพืช วางพืชบนช่องปลูกให้รากจุ่มลงในน้้า ความหนาแน่นของพืชที่ปลูก
ขึ้นอยู่กับจ้านวนช่องปลูก ระยะ ระหว่างต้นขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่มของต้นพืชที่ปลูก เมื่อปลูกพืชลง
แผ่นฟองน้้าแล้วให้โคนต้นพืชด้วยวัสดุปลูกชนิดเบา เช่น พีทมอสส์ หรือข้ีเลื่อย เพื่อให้พืชมีการทรงตัว
ได้ดี ให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืชทางใบในตอนเช้าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ถ้าผิวน้้าที่แพลอยอยู่เป็นน้้า
นิ่ง ให้เลื่อนแพเพ่ือเปลี่ยนที่ลอยใหม่ พืชจะได้ก๊าซออกซิเจนเพียงพอจากการเลื่อนแพ วิธีปลูกพืชใน
แพลอยน้้า นับว่าคนไทยที่ปลูกบ้านอยู่ใกล้น้้าจะได้ใช้ปลูกพืชผักรับประทาน ปลูกพืชไม้ผลขนาดเล็ก 
ปลูกไม้ดอกและไม้ประดับเพื่อช่วยสร้างความสวยงามตามชายคลอง และเป็นการประหยัดน้้าในภาวะ
น้้าวิกฤตในฤดูแล้งตามพ้ืนที่ผิวน้้าตามชายคลองมากมายในกรุงเทพ น่าจะได้มีการสนับสนุนให้มีการ
ปลูกพวกไม้ดอก ละไม้ประดับให้มากขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายคลอง ซึ่งมีระยะทางยาวหลาย
กิโลเมตร น่าจะมีโครงการปลูกโดยถ้วนหน้า เพ่ือช่วยกันสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้บังเกิดขึ้นตลอด
สองฝั่งคลอง พื้นที่ผิวน้้าสะอาดในแม่น้้า ล้าคลอง บึง บ่อน้้าและคูน้้า นอกจากจะใช้ปลูกพืชในน้้าพวก
ไม้ดอกและไม้ประดับแล้ว ผิวน้้าที่สะอาดนี้น่าจะใช้แพลอยน้้าปลูกพืชพวกผักบุ้งไทย ผักบุ้งจีน ผัก
ต้าลึง พืชจ้าพวกผักต่างๆ 
 ตู้เพาะถั่วงอก ชาวจีนในไชน่าทาวน์ในมลรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้สารละลาย
ธาตุอาหารเพาะถั่วงอกขาย โดยตู้เพาะถั่วงอกที่ใช้ลักษณะเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นสามารถสอดถาดเพาะที่
มีขอบสูงประมาณ 5 เซนติเมตรเข้าไปได้ คล้ายลิ้นชัก บุผิวของถาดด้วยกระสอบที่ชุบน้้าจนเปียกชุ่ม
วัสดุปลูกชนิดเบาพวกเวอร์มิคูไลท์บนกระสอบ ให้หนาประมาณ 2.5 เซนติเมตรเมล็ดถั่วเขียวบนเวอร์
มิคูไลท์ให้หนาแน่นที่สุดตลอดถั่วผิวหน้า แล้วจึงรดด้วยสารละลายธาตุอาหารจนกระทั่งเมล็ดเปียกชุ่ม 
น้าถาดเข้าตู้ให้เรียบร้อยตู้เพาะนี้จัดวางในห้องมืดที่ปรับแสง (semidarkened room) และอุณหภูมิ
ได้ในช่วงสองวันแรกของการเพาะเมล็ดถั่วงอกอยู่ในที่มืด เมื่อเมล็ดถั่วงอกจึงให้แสงร้าไร เพ่ือให้
ถั่วงอกมีสีเขียวอ่อนน่ารับประทาน การเพาะถั่วงอกในสารละลายธาตุอาหาร จะช่วยให้ถั่วงอกมี
รสชาติดีกว่าแบบที่เพาะด้วยน้้าธรรมดา มีข้อที่น่าสังเกตส้าหรับคนไทยว่า ชอบถั่ วงอกชนิดขาวและ
อวบมากกว่า จึงต้องเพาะให้ต่อเนื่องในที่มืด จนกระท่ังได้ขนาดจึงน้าออกขาย 
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  การปลูกหญ้าและพืชอาหารสัตว์ การที่เลี้ยงสัตว์กินพืชเป็นอาหาร เกษตรกรสามารถเร่งการ
เติบโตของสัตว์ด้วยการให้พืชอาหารสัตว์ที่มีเส้นใยน้อย ซึ่ งท้าได้โดยการให้สัตว์กินหญ้าอ่อน หรือให้
พืชอาหารสัตว์ที่สดอ่อนมีคุณภาพทางอาหาร และ ปราศจากสารพิษพืชที่ปลูกเหล่านี้จะมีช่วงอายุ
เวลาที่ปลูกสั้นการเพาะพืชอาหารสัตว์ท้าได้ในกระบะที่มีฝาปิดและมีช่องว่างส้าหรับฉีดพ่นสารละลาย
ธาตุอาหารการให้สารละลายธาตุอาหารเพ่ือช่วยเร่งการเจริญเติบโตจะช่วยให้พืชที่ ปลูก อยู่มีคุณค่า
ทางอาหารส้าหรับเลี้ยงสัตว์มากขึ้น วิธีการนี้เหมาะจะใช้กับบ้านเราในช่วงฤดูแล้งที่มีการขาดแคลน
หญ้าสดและพืชอาหารสัตว์(นภดล เรียบเลิศหิรัญ, 2538) 
 
2.4 ความแตกตา่งระหวา่งการปลูกพชืบนดนิกบัการปลูกพชืโดยไมใ่ช้ดนิ 
  โดยปกติแล้วการที่พืชจะเจริญเติบโตได้ดีนั้นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสมหลายอย่าง 
เช่น สภาพภูมิอากาศ (แสงแดด อุณหภูมิ) น้้า ธาตุอาหารพืชที่มาจากดิน น้้าและอากาศ (ออกซิเจน 
ไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์) ทั้งทางรากส่วนเหนือดินและส่วนใต้ดิน การที่พืชจะน้าธาตุอาหาร
ไปใช้ได้นั้นจะเกี่ยวข้องกับความเป็นกรด-ด่าง (pH) การปลูกพืชบนดินโดยทั่วไปถึงแม้ดินจะมีธาตุ
อาหารอันเป็นปัจจัยที่พืชต้องการ แต่ก็มักมีข้อเสียคือดินจะไม่มีความอุดมสมบูรณ์ตามพืชที่ต้องการ 
ดินจะมีคุณสมบัติที่ไม่แน่นอนแตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่เช่น โครงสร้างของดิน ปริมาณธาตุอาหาร
หรือความอุดมสมบูรณ์ระดับ pH ไม่เหมาะสม ท้าให้ยุ่งยากต่อการปรับปรุงคุณภาพและเสียค่าใช้จ่าย
สูง ปัญหาเหล่านี้ท้าให้ผลผลิตที่ไม่แน่นอน ส่วนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนั้น พืชจะได้รับสารละลายที่มี
ธาตุอาหาร เรียกว่า “สารละลายธาตุอาหารพืช” ที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จ้าเป็นต่อพืชที่อยู่ในรูป
ที่พืชสามารถน้าไปใช้ได้ทันที เพราะมีการปรับค่า EC (Electrical Conductivity) และ pH ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่ตลอดเวลา อันที่จริงแล้วจะไม่มีความแตกต่างทาง
สรีรวิทยาของรากพืชที่จะน้าธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ไม่ว่า จะเป็นการปลูกบนดินตามธรรมชาติ 
หรือการปลูกโดยไม่ใช้ดิน ส้าหรับการปลูกพืชบนดิน หรือ “ธาตุอาหารในสารละลายและที่ดูดซับกับ
คอลลอยด์ (Soil colloid)” นั้นจะมาจากวัตถุท่ีเน่าเปื่อยผุพังย่อยสลายที่มาจากวัสดุที่เป็นทั้ง 
 2.4.1 อินทรียสาร (Organic) เช่นปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก 
 2.4.2 อนินทรียสาร (Inorganic) เช่นปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 
ในขณะที่การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนั้นจะได้รับ “สารละลายธาตุอาหาร” ที่มาจากการละลายของ
ปุ๋ยเคมีหรือสสารเคมีในน้้าที่ให้ธาตุอาหาร (ส่วนใหญ่เป็นอนินทรียสาร ยกเว้นเป็นยูเรียที่เป็นอนินทรีย
สาร) เรียกว่า “สารละลายธาตุอาหารพืช” เพียงอย่างเดียว ทั้งสารอาหารในดินที่ได้จากการเน่าเปื่อย
ผุพังตามธรรมชาติ ในกรณีของการปลูกบนดินและสารละลายธาตุอาหารจากการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
จะสัมผัสกับรากพืชซึ่งพืชจะดูดเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตต่อไป เนื่องจากปุ๋ยเคมีที่มาจากวัสดุที่
เป็นอนินทรียสารที่ใช้ปลูกบนดินตามธรรมชาติก็คือปุ๋ยเคมีที่พืชต้องการชนิดเดียวกับปุ๋ยที่ใช้ในการ
ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนั่นเอง ดังนั้นจึงไม่มีความแตกต่างในเรื่องของปุ๋ยเคมีที่ใช้ปลูกพืชแต่อย่างใด จะ
ต่างกันก็เพียงแต่การให้ปุ๋ยส้าหรับการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์จะให้แกพืชในลักษณะ 
“สารละลายธาตุอาหาร” ส้าหรับการปลูกพืชโดยมิใช้ดินนั้นพืชจะได้รับสารอาหารที่ต้องการใน
ปริมาณที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่การปลูกพืชบนดินตามธรรมชาติพืชอาจได้รับปุ๋ยที่ให้ไม่
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แน่นอน เนื่องจากเรื่องของสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของดินที่ยากแก่การควบ  (ดิเรก  ทอง
อร่าม, 2550) 
 
2.5 ระบบการปลกูพชืไฮโดรโปนิกส ์
  2.5.1 แบบปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร เป็นแบบที่ได้รับความนิยมมากกว่า
แบบอ่ืน ๆด้วยการน้ารากพืชจุ่มแช่อยู่ในสารละลายโดยตรง ทั้งนี้ รากพืชสามารถท้างานได้ 2 หน้าที่
ด้วยกัน คือ ดูดออกซิเจน และดูดอาหารรากส่วนที่ดูดออกซิเจนอยู่บริเวณโคนราก ซึ่งสัมผัสกับอากาศ
โดยตรง ส่วนรากดูดอาหารอยู่บริเวณปลายรากซึ่งจะจุ่มแช่อยู่ในสารละลาย และสามารถพัฒนาไป
เป็นรากดูดอาหารได ้
                  การปลกูพชืในสารละลายธาตอุาหารสามารถแบง่ออกได้เปน็ 2 วธิคีือ 
   2.5.1.1 แบบสารละลายไมห่มุนเวียน คือ ไม่เติมอากาศ และเติมอากาศ 

 
ภาพที่ 3 การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร 

ที่มา : https://www.slideshare.net/memoann/hydroponics-37626473 
   2.5.1.2 แบบสารละลายหมุนเวียน โดยใช้ปั๊มในการท้าไห้สารละลายมีการ
ไหลเวียนเป็นเพ่ิมออกซิเจนแก่รากพืช โดยตรง และช่วยรักษามิไห้ธาตุอาหารต่าง ๆ เกิดการ
ตกตะกอนต้นพืชจึงได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่ระบบนี้เหมาะปลูกพืชเชิงการค้า 
   การไห้สารละลายไหลผ่านรากพืชอย่างต่อเนื่อง : DFT  
   การไห้สารละลายไหลผ่านรากพืชเป็นน้้าบางๆ  : NFT  
   2.5.2 แบบปลูกไห้รากลอยน้้าอยู่กลางอากาศ (Aeroponics) เป็นพืชการปลูกพืช
โดยส่วยของรากลอยอยู่ในอากาศแบบฉีดสารละลายธาตุอาหารเป็นฝอยไปที่รากพืชโดยตรงเป็น
ช่วงเวลา รูปร่างของโครงสร้างปลูกพืชในระบบนี้อาจมีหลายรูปแบบ เช่น แบบกล่องสี่เหลี่ยม แบบ
กระโจมสามเหลี่ยม เป็นต้น พืชในระบบนี้มีการเจริญเติบโตดีตั่งตัวเร็วหลังจากย้ายปลูก เนื่องจากราก
พืชไม่กระทบกระเทือน การแพร่กระจายของรากดีเนื่องจากไม่มีสิ่งกีดขวางเหมือนในดินและรากพืช
ได้รับอากาศเต็มที่ การปลูกในระบบนี้เหมาะกับต้นพืชต้นเตี้ย เช่น พืชผักต่าง ๆ ถ้าพืชต้นสูง
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จ้าเป็นต้องมีการค้้ายันหรือใช้เชือกยึดระบบนี้ เหมาะส้าหรับงานวิจัยที่ศึกษาทดลองเกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อผล เพราะเห็นการพัฒนาของรากได้ตลอดแต่ต้องลงทุนค่าใช้จ่าย
ในด้านวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างสูง ถ้าระบบการฉีดพ่นอุดตัน  
จะท้าไห้รากพืชแห้งตายได้ ไม่เหมาะสมจะปลูกเป็นการค้า 
  2.5.3 แบบปลูกในวัสดุปลูก (Substrate culture) เป็นการปลูกโดยใช้วัสดุปลูกท้า
หน้าที่แทนดินส้าหรับไห้รากยึดและค้้าจุนต้นพืช วัสดุที่นิยมใช้มักมีความเป็นกลาง ไม่มีธาตุอาหาร ไม่
เป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืชและหาได้ง่ายในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น แกลบ ขุยมะพร้าว ขี้เลื่อย 
เปลือกไม้ ทราย กรวด ใยหินเพอร์ไลท์ เวอร์มิคิวไลท์ เป็นต้น โดยจะเรียกชื่อตามวัสดุนั้นๆ (อารักษ์ 
ธีรอ้าพน, 2544) 
 
2.6 วสัดอุปุกรณท์ีจ่า้เปน็ 
  วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแตกต่างกันไปสิ่งที่เป็นตัวก้าหนดในการเลือก
วัสดุใช้วัสดุเหล่านี้ได้แก่ความเหมาะสมเรื่องราคา คุณภาพ และความยาก -ง่ายในการจัดซื้อ การ
ออกแบบอุปกรณ์ ให้ค้านึงถึงลักษณะที่ต้องการ ชนิดพืชปลูก ลักษณะทางภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม
ในท้องถิ่น ส่วนการด้าเนินงานขึ้นอยู่กับการหาความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ของผู้ปลูก แต่
โดยทั่วไปมักประกอบด้วย 
 2.6.1 โรงเรือน เป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช่ดิน เพ่ือที่จะสามารถ
ควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติให้เป็นไปในระดับที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกพืช 
โดยเฉพาะลม ฝนและการรบกวนจากแมลงศัตรูพืช รูปแบบของโรงเรือนต้องเหมาะสมและมีความ
แข็งแรงเพียงพอ ท้าเลที่ตั้งของโรงเรือนควรอยู่ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิต การสร้างโรงเรือนต้อง
ตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงแดดให้โรงเรือนได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ลักษณะของโรงเรือน
ต้องสะดวกในการเข้าปฏิบัติงานมีหลังคากันแดดและฝนในเวลาเดียวกัน มีความลาดเอียงของหลังคา
ไม่น้อยกว่า 10% และมีชายคาป้องกันไม่ให้ฝนสาดเข้ามาในโรงเรือนผนังด้านข้างในโรงเรือนอาจ
เลือกใช้มุ้งตาข่ายคลุมโดยรอบ ขนาดของจ้านวนช่องต่อนิ้วของมุ้งตาข่าย จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงขนาดของ
แมลงที่สามารถเข้ารบกวนพืชปลูกและบ่งชี้ถึงอุณหภูมิภายในโรงเรือน กล่าวคือ จ้านวนช่องต่อนิ้ว
ของมุ้งตาข่ายยิ่งมาก ยิ่งสามารถป้องกันแมลงที่มีขนาดเล็กได้มากแต่มีผลท้าให้การระบายอากาศใน
โรงเรือนเป็นไปได้น้อย อุณหภูมิในโรงเรือนจึงสูง 
 2.6.2 ภาชนะที่ใช้ในการปลูก หลักในการเลือกวัสดุที่จะใช้เป็นภาชนะปลูก ควร
ค้านึงถึง ความสะอาด ความแข็งแรง ความทนทาน ความสะดวกในการติดตั้งและใช้งาน ความ
ปลอดภัยทั้งต่อต้นพืชและสิ่งแวดล้อม ราคาเหมาะสมและหาได้ง่ายในท้องถิ่น ส้าหรับที่ตั้งภาชนะ
ปลูก นิยมวางในแนวยาวในลักษณะตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์คือหันด้านแนวยาวของ
รางปลูกไปทางทิศเหนือและใต้ 
 2.6.3 วัสดุที่ใช้ในการปลูก เป็นวัสดุที่ใช้ในการเจริญเติบโตที่เกี่ยวข้องกับการให้
ออกซิเจน และธาตุอาหาร รวมทั้งช่วยในการส่งเสริมให้รากพืชเจริญเติบโต วัสดุปลูกดังกล่าวอาจ
เป็นอนินทรีย์สารและสารอินทรีย์สารหรือวัสดุสังเคราะห์ หลักในการเลือกวัสดุในการปลูก ควร
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ค้านึงถึง ความสะอาด ความสะดวกในการใช้งานความปลอดภัยทั้งต่อต้นพืชและสิ่งแวดล้อม มี
คุณสมบัติทางกายภาพที่ดี มีราคาเหมาะสม และหาได้ง่ายในท้องถิ่น 
 2.6.4 วัสดุรองรับต้นพืช เป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช่ดินที่ท้าให้ต้นพืช
ทรงตัวอยู่ได้ การน้าวัสดุมาช่วยค้้าพยุงอาจเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น เชือกป่าน โฟม ลวด 
เป็นต้น เพ่ือช่วยค้้าพยุง มิให้ต้นเคลื่อนไหวไปมา หลักในการเลือกใช้วัสดุที่ใช้ในการปลูกควรค้านึงถึง 
ความสะอาด ความสะดวกในการใช้งานความปลอดภัยทั้งต่อต้นพืชและสิ่งแวดล้อม มีราคาเหมาะสม
และหาง่ายในท้องถิ่น 
 
  2.6.5 ธาตุอาหารพืช นับเป็นหัวใจของการปลูกพืช เพราะธาตุอาหารจ้าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชถ้าพืชไม่ได้รับธาตุอาหารนั้น พืชจะไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นไปตามปกติจนครบ
ชีวิตวงจรได้ ปัจจุบันมีการคิดค้นสูตรอาหารส้าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินมากมายหลายร้อยสูตร 
แต่การเลือกใช้สูตรใดขึ้นกับชนิดพืชปลูก ฤดูปลูก แสง อุณหภูมิในช่วงปลูก สถานที่ปลูก ตลอดจน
วัตถุประสงค์ของการปลูกสรีรวิทยาของธาตุอาหารพืช พืชต้องการธาตุอาหารที่ จ้าเป็นส้าหรับใช้ใน
การเจริญเติบโต ดังนั้นการปลูกพืชแบบไร้ดิน ผู้ปลูกจะต้องดูแลสารละลายธาตุอาหารให้เพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของพืชอย่างสม่้าเสมอ ธาตุอาหารจ้าเป็นที่พืชต้องการใช้มี 16 ธาตุ ได้แก่ 
                       คาร์บอน (C)                    ออกซิเจน (O) 
                       ไฮโดรเจน (H)                   ไนโตรเจน (N) 
                       แคลเซียม (Ca)                  แมกนีเซียม (Mg) 
                       ฟอสฟอรัส (P)                   โปตัสเซียม (K) 
                       ก้ามะถัน (S)                     เหล็ก (Fe) 
                       ทองแดง (Cu)                    แมงกานีส (Mn) 
                       โมลิบดีนัม (Mo)                 สังกะสี (Zn) 
                       คลอรีน (Cl)                      โบรอน (B) 
  นอกจาก 16 ธาตุที่จ้าเป็นดังกล่าวแล้ว ธาตุอาหารอ่ืนๆที่มีบทบาทบ้างในพืชได้แก่ธาตุ
อะลูมิเนียม(Al) แกลเลียม (Ga) ซิลิกอน (Si) ไอโอดีน (I) ซีลีเนียม (Se) และโซเดียม (Na) อย่างไรก็
ตามจากการวิเคราะห์พบธาตุอาหาร ในพืชประมาณ 50-60 ธาตุ พบว่าพืชประกอบด้วยธาตุคาร์บอน
และออกซิเจนมากที่สุด คือมีปริมาณธาตุอาหารทั้งสองรวมกันถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักแห้ง
ส้าหรับส่วนที่เหลือแบ่งเป็นธาตุไฮโดรเจน 6-7 เปอร์เซ็นต์ ธาตุไนโตรเจนไม่เกิน (นภดล  เรียบเลิศ
หิรัญ, 2538) 
 2.6.6 น้้าเป็นปัจจัยส้าคัญ เพราะเป็นทั้งตัวท้าลายและน้าธาตุอาหารไปให้พืชใช้
ตลอดทั้งยังเป็นส่วนประกอบในส่วนต่าง ๆ ของพืช ท้าให้น้้าที่จะน้ามาใช้ในการปลูกพืชต้องมีทั้ง
ปริมาณและคุณภาพที่ดีคุณภาพน้้าที่ดีจะต้องมีความเหมาะสมทั้งกายภาพ ชีวภาพและทางเคมี
โดยเฉพาะคุณภาพของน้้าทางเคมีเพราะเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชโดยตรง 
 2.6.7 ปัม๊เป็นอุปกรณ์ส้าคัญในการก่อให้เกิดการไหลเวียนของสารละลายธาตุอาหาร
และให้ออกซิเจนแก่รากพืช ปั๊มที่ดีต้องเป็นวัสดุที่ทนต่อการกักกร่อนของเกลือหรือกรด แข็งแรง 
สะดวกในการติดตั้งและใช้งานมีราคาเหมาะสมและหาได้ง่ายในท้องถิ่น 
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 2.6.8 ไฟฟ้า เพ่ือเป็นต้นก้าลังของพลังงานที่ขาดไม่ได้ ถ้าต้องการปลูกพืชโดยไม่ใช้
ดินเชิงการค้า จ้าเป็นต้องจัดหาต้นก้าลังส้ารองไว้ 
 2.7.9 เมล็ดพันธุ์พืช หรือกล้าพืชที่จะใช้ปลูก ควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ตลาดต้องการ ต้น
กล้ามีความส้าคัญต่อความส้าเร็จในการผลิตมากเพราะจะท้าให้พืชสามารถเจริญเติบโตและตั้งตัวได้
เร็ว 
 2.6.10 วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องชั่ง ภาชนะใส่สารละลายเข้มข้น 
ปุ๋ยหรือธาตุอาหาร เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) เครื่องวัดค่าการน้าไฟฟ้า (electric 
conductivity meter) ถังใส่สารละลาย ถุงมือ อุปกรณ์ชั่ง ตวง วัดปริมาณสารอาหาร เป็นต้น 
(อารักษ์  ธีรอ้าพน, 2544) 
 
 
2.7 ปจัจยัที่ควบคมุการเจริญเติบโตของพชืปลูก 
  2.7.1 ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมจีน (gene) เป็นตัวก้าหนดลักษณะต่าง ๆ ของพืช 
เช่นการเจริญเติบโตของพืช สี ความสูง ขนาด ความสามารถในการให้ผลผลิตของพืช ความส้าคัญของ
ปัจจัยด้านพันธุกรรมจะแสดงให้เห็นได้อย่างเด่นชัดในพันธุ์พืชที่เป็นลูกผสม (hybrid) อย่างไรก็ตาม 
พันธุ์พืชที่จะใช้กับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินโดยเฉพาะยังไม่มีหรือมีน้อยมาก 
  2.7.2 ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม แม้ว่าพันธุกรรมจะเป็นตัวก้าหนดศักยภาพในการ
เจริญเติบโต หรือการให้ผลผลิตของพืช การที่พืชจะเจริญเติบโตหรือให้ผลผลิตได้ถึงระดับที่ศักยภาพ
ของพืชก้าหนด ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งมรมากมาย
หลายชนิด แต่มีปัจจัยที่ส้าคัญๆดังนี้ 
   2.7.2.1 อุณหภูมิ 
   2.7.2.2 ความชื้น 
   2.7.2.3 แสง 
   2.7.2.4 อากาศ 
   2.7.2.5 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
   2.7.2.6 สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
   2.7.2.7 ธาตุอาหารพืช 
 
  2.7.3 อุณหภูมิ อุณหภูมิที่เหมาะสมส้าหรับพืชชั้นสูงทั่วไปอยู่ระหว่าง 15-40 องศา
เซลเซียสอุณหภูมิที่สูงหรือต่้ากว่านี้ จะท้าให้การเจริญเติบโตของพืชลดลงอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิที่
เหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดแตกต่างกัน ขึ้นกับ ชนิด สายพันธุ์ อายุ และช่วง
การเจริญเติบโตของพืช อุณหภูมิ มีผลกระทบโดยตรงกับการสังเคราะห์แสง การหายใจ การดูดธาตุ
อาหาร การคายน้้า และกิจกรรมของเอนไซม์ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช ส้าหรับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินอุณหภูมิมีบทบาทส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจาก
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณออกซิเจนที่ลายน้้าได้จะลดลง ท้าให้ไม่มีออกซิเจนเพียงพอต่อการหายใจ
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ของราก เช่น เมื่ออุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึนจาก 25 องศาเซลเซียสไปเป็น 30 องศาเซลเซียส จะท้าให้ปริมาณ
ออกซิเจนในน้้าลดลงจาก 8.25 ส่วน เหลือเพียง 7.51 ส่วนในล้านส่วน (ppm) 
  2.7.4 ความชื้น เป็นปัจจัยที่ส้าคัญมากต่อการเจริญเติบโตของพืช ถ้าดินมีความชื้น
สูงหรือต่้าเกินไปจะมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช หากรากไม่สามารถดูดน้้าได้ทันกับอัตรา
การคายน้้าของพืช จะท้าให้การเจริญเติบโตของพืชชะงัก และเซลล์ของพืชไม่เต่งตึงเท่าท่ีควร 
  2.7.5 แสง ตามธรรมชาติพืชจะใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน เ พ่ือท้าให้เกิด
กระบวนการสังเคราะห์แสงที่ใบหรือส่วนที่มีสีเขียว โดยมีคลอโรฟิลล์เป็นตัวรับแสงเพ่ือเปลี่ยนก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และน้้าให้เป็นกลูโคสและก๊าซออกซิเจน ทั้งคุณภาพแสง ความเข้มข้นแสงและ
ระยะเวลาที่พืชได้รับแสงล้วนมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชที่ปลูกในบ้านหรือในเรือนทดลอง
อาจใช้แสงสวางจากไฟฟ้าทดแทนแสงอาทิตย์ได้ แต่ก็เป็นการสิ้นเปลืองและการเจริญเติบโตไม่
สมบูรณ์ 
  2.7.6 อากาศ พืชใช้ก๊าซออกซิเจนในกระบวนการหายใจ เพ่ือเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์ซึ่งถูกเก็บไว้ในรูปพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการเมตาโบ
ลิซึม ต่าง ๆ การหายใจของส่วนเหนือดินของพืชมักไม่มีปัญหา เพราะในบรรยากาศมีก๊าซออกซิเจน
เป็นองประกอบอยู่ถึง 20% แต่ส้าหรับการปลูกพืชโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์โดยเฉพาะระบบ Water 
culture และ Liquid culture รากพืชมักจะขาดออกซิเจนจึงจ้าเป็นต้องให้ออกซิเจนในจ้านวนที่
เพียงพอต่อความต้องการของพืชโดยการให้ในรูปของฟองอากาศที่แทรกอยู่ในสารละลายด้วยการให้
ปัม๊ลม หรือการใช้น้้าระบบหมุนเวียน ถ้าในดินหรือในวัสดุปลูกมีออกซิเจนไม่เพียงพอพืชจะมีรากยาว 
สีขาว และมีรากฝอยมาก ปริมาณออกซิเจนในดินและวัสดุปลูก จะมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับ
ปริมาณความชื้นหรือน้้าในดิน กล่าวคือ เมื่อดินหรือวัสดุปลูกมีความชื้นสูง จะมีอาการหรือออกซิเจน
น้อยแต่เมื่อดินมีความชื้นต่้าจะมีออกซิเจนมาก ส้าหรับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอากาศ 
0.033% เป็นสารอินทรีย์ตั้งต้นในการสังเคราะห์แสง บริเวณที่มีการปลูกพืชรวมกันอย่างหนาแน่น
ในช่วงกลางวันที่พืชมีการสังเคราะห์แสงมาก คาร์บอนไดออกไซด์อาจเป็นตัวจ้ากัดการเจริญเติบโต
ของพืชได้ นอกจากนี้ การมีปริมาณก๊าซบางชนิดมากในอากาศ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือ 
คาร์บอนมอนอกไซด์ จะมีผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ 
  2.7.7 ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) มีผลทางอ้อมต่อการเจริญเติบโต เพราะเกี่ยวข้อง
กับความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช นั่นคือ ค่า pH 5.5-6.5 เป็นช่วงที่ธาตุอาหารทุกธาตุมี
ประโยชน์ส้าหรับพืชปลูก ส้าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็กและ
สังกะสี จะเปลี่ยนไปตาม pH ของสารละลายหรือการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของธาตุอาหารหลัก
บางธาตุ เช่น ฟอสฟอรัส ดังนั้น การควบคุม pH หรือ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของธาตุอาหารจึ่ง
เป็นสิ่งส้าคัญอย่าสงยิ่ง (อารักษ์  ธีรอ้าพน, 2544) 
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2.8 ภาชนะทีใ่ชป้ลูก 
  รูปแบบชนิดรูปร่างของภาชนะที่ใช้ในการปลูก เนื่องจากภาชนะที่ใช้ในการปลูกจะต้อง
รองรับสารอาหารพืชและวัสดุปลูก ดังนั้นภาชนะปลูกต้องท้าจากวัสดุที่ดี คือต้องมีความเหมาะสมตาม
ประเภทของระบบปลูกแข็งแรง สะอาดและท้าความสะอาดได้ง่าย รวมทั้งไม่ผุกร่อนหรือท้าให้เกิดการ
ผุกร่อนที่จะเป็นอันตรายต่อรากพืช ภาชนะท่ีใช้ในการปลูกขึ้นอยู่กับวัสดุที่น้ามาท้าภาชนะ ซึ่งมีหลาย
ชนิดเช่นโลหะ พลาสติก แก้ว ดินเผา ซีเมนต์ ไม้ แต่ที่นิยมใช้กันคือ 
  2.8.1 ภาชนะที่เป็นรางปลูก (Gull) ที่ส่วนมากใช้กับระบบ NTF ท้าจากวัสดุหลาย
อย่าง เช่นแผ่นโลหะชุบสังกะสีหรือพลาสติก PVC (Polyvinyl chloride) ซึ่งวัสดุที่ใช้ท้ารางปลูกทั้ง
สองอย่างนี้นิยมท้าเป็นรางปลูก 2 รูปแบบด้วยกันคือ แบบเป็นเหลี่ยมและแบบตัวยู (U) แล้วมีฝาปิด
ด้านบน (และเจาะรูบนฝานี้เป็นวงกลมเพ่ือปลูกพืช) เป็น 4 เหลี่ยมและ 5 เหลี่ยม รางปลูกที่ท้าจาก
แผ่นโลหะชุบสังกะสีที่นิยมใช้กันในยุโรปจะใช้แผ่นพลาสติกบาง ๆ ปูด้านในเพ่ือมิให้สารอาหารพืช
หรือน้้าท้าให้เกิดการผุกร่อน ส่วนรางที่นิยมใช้ปลูกผักสลัดในบ้านเราจะเป็นราง PVC แบบ 4 เหลี่ยม
และ 5 เหลี่ยม ขนาดเล็ก(กว้าง 10 เซนติเมตร) ปกติรางปลูกจะมี 3 ขนาด คือขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่เพื่อให้เลือกใช้ตามชนิดของพืชที่จะปลูก 
  2.8.2 ภาชนะที่เป็นท่อปลูก (Tube) มีทรงกลม มักท้าด้วยพลาสติกแบบทรงกลม
ขนาดต่างๆ ส่วนมากมักใช้กับระบบ NFT และ DFT แต่ก็มีการใช้กับระบบที่ใช้วัสดุปลูกบ้าง 
  2.8.3 ภาชนะท่ีขึ้นรูปร่างแบบอื่น ๆ เช่นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ท้าจากวัสดุต่าง ๆ เช่น 
  2.8.3.1 ภาชนะที่เป็นโฟมหรือพลาสติก ที่ขึ้นรูปเป็นถึงหรือกระบะ หรือ
กล่องแบบสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆ ในบ้านเรามักใช้ปลูกในระบบการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช
แบบลอยน้้าหรือปลูกพืชลอยน้้า แต่ในต่างประเทศมีการใช้บรรจุวัสดุปลูกเพ่ือปลูกผักไม้ดอกและไม้
ประดับ 
   2.8.3.2 ภาชนะท่ีเป็นถุงพลาสติก ที่ส่วนมากมักใช้บรรจุวัสดุปลูกไว้ภายใน 
  2.8.3.3 ภาชนะที่เป็นกระถางพลาสติก ขนาดต่างๆ ใช้ปลูกแบบลอยน้้า
หรือการปลูกท่ีใช้วัสดุปลูกบรรจุลงในกระถางปลูกหรือถัง ซึ่งส่วนมากนิยมใช้ปลูกไม้ผล 
  2.8.3.4 ภาชนะที่เป็นวัสดุปลูกส้าเร็จรูป เช่นถุงที่มีวัสดุปลูกที่ท้าจากร็อ
ควูล (Rock wool slab) หรือขี้เลื่อยแบบส้าเร็จรูป 
  2.8.3.5 ภาชนะอ่ืนๆ ที่สามารถรองรับสารอาหารพืชและวัสดุที่ท้าให้พืช
สามารถเจริญเติบโตได้ดี เช่น 
  การใช้ไม้กระดานตีขึ้นรูปเป็นรางแล้วใช้พลาสติกแบบชนิดบางๆปูรอง
พ้ืนก่อนปลูกพืช 
   การใช้กระเบื้องลอนคู่ปูด้วยพลาสติกก่อนปลูกพืช 
  การใช้ท่อดินเผา(หรือปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพลาสติก) รูปทรงกระบอก มี
รูด้านข้างปลูกพืชแขวนตั้งตรง มองดูเหมือนการปลูกแบบลอยฟ้า หรือใช้พลาสติกขึ้นรูปเป็นถังวางต่อ
กันตั้งตรงจากพ้ืนให้สูงขึ้นไป เป็นต้น (ดิเรก ทองอร่าม, 2550) 
 
 



17 
 

 
2.9 การวางแผนการปลูก 
  2.9.1 เมื่อระบบปลูกและแปลงปลูกได้ถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถที่จะลงมือ
ปลูกได้เลยแต่ก่อนอื่นผู้ปลูกควรจะมีการวางแผนก่อนว่าต้องการผลผลิตต่อรอบปลูกมากน้อยเพียงใด 
ต้องการป้อนผลผลิตออกสู่ตลาดในแต่ละรอบเป็นระยะเวลาห่างกันเท่าใด และต้องการปลูกผักชนิด
ใดบ้าง ซึ่งการวางแผนการปลูก สามารถก้าหนดได้ล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ เป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้เพราะ
การที่เอาภาชนะข้อจ้ากัดทางธรรมชาติหลายๆประการได้จึงท้าให้มีความแม่นย้าแน่นอนในการป้อน
ผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ 
  2.9.2 วิธีวางแผนการปลูก การวางแผนการปลูกนี้ สามารถค้านวณง่ายๆได้ด้วย
ตนเอง โดยคิดจากอายุการเก็บเกี่ยงของพืช แต่ละชนิด ปริมาณผลผลิตที่ต้องการต่อวัน หรือต่อ
สัปดาห์ ทั้งนั้นการวางแผนการปลูกไม่มีกฎตายตัวเรื่องเวลาและปริมาณผลผลิต แผนการปลูกขึ้นอยู่
กับความต้องการของตลาด และระบบการจัดการของแต่ละฟาร์มที่แตกต่างกัน เพียงแค่ทราบถึงอายุ
การเก็บเกี่ยวของผักแต่ละชนิด ก็สามารถน้ามา ค้านวณ ร่วมกับปริมาณผลผลิตที่ต้องการในแต่ละ
รอบและความถี่ในการเก็บเกี่ยวหรือป้อนผลผลิตออกสู่ตลาด โดยสิ่งส้าคัญที่ไม่ควรลืมคือ การเพาะ
เมล็ดพันธุ์เพ่ือเตรียมไว้ให้ทันปลูกในรอยต่อไป และควรมีการบันทึกวันที่เพาะเมล็ดพันธุ์และวันที่น้า
ต้นกล้าลงแปลงปลูกทุก ๆ แปลงปลูก เพ่ือให้ทราบถึงอายุการเก็บเกี่ยวของผักในแต่ละแปลง หรือถ้า
สามารถท้าบันทึกและแผนการปลูกเป็นตารางได้ก็ดี (ความรู้ทั่วไปการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์, Online) 
 
2.10 การเพาะเมล็ด 
  เมื่อวางแผนการปลูกตามที่ต้องการได้แล้ว ก็เริ่มต้นการปลูกด้วยการเพาะเมล็ดพันธุ์ได้เลย
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  2.10.1 น้าฟองน้้าส้าหรับปลูกมาเรียงบนถาดเพาะต้นกล้าให้เต็ม แล้วรดน้้าให้ชุ่ม 
(ฟองน้้าที่ใช้เพาะต้นกล้านี้ เป็นฟองน้้าชนิดพิเศษที่ไม่มีส่วนผสมของสารกันวายไฟ เป็นฟองน้้าเพ่ือ
การเกษตร จึงมีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์สูง) ลักษณะเป็นฟองน้้าแผ่นใหญ่ขนาด กว้าง 12 นิ้ว 
ยาว 12 นิ้ว สูง 1 นิ้ว แล้วตัดแบ่งให้มีลักษณะคล้ายลูกเต๋า หรือสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 
ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว สูง 1 นิ้ว ซึ่ง 1 แผ่น จะมีทั้งหมด 69 ชิ้น มีการท้ารอยบากไว้ตรงกลาง
ส้าหรับหยอดเมล็ดพันธุ์ 
  2.10.2 ใช้ไม้ปลายแหลมจุ่มน้้าแล้วแตะเมล็ดพันธุ์ใส่ลงในรอยบากของฟองน้้าช่อง
ละ 2-4 เมล็ดให้ลึก 2-3 มิลลิเมตร จนครบทุกช่อง โดยในถาดเพาะ 1 ถาด ต้องเป็นพืชชนิดเดียวกัน
ทั้งหมด หรือเป็นพืชที่มีอายุเก็บเก่ียวใกล้เคียงกัน และต้องการธาตุอาหารในปริมาณใกล้เคียงกัน เพ่ือ
ความสะดวกในการคัดเลือกต้นกล้าลงแปลงปลูก 
  2.10.3 เมื่อใส่เมล็ดครบทุกช่องแล้วให้น้าเพาะไปไว้ในที่ร่มหรือโรงเพาะต้นกล้า น้า
ผ้าทึบปิดแสงคลุมปิดไว้แล้วรดน้้าให้ชุ่ม ทั้งเช้าและเย็น คอยสลับต้าแหน่งของถาดเพาะทุกวัน ทิ้ง ไว้ 
3-4 วันเพื่อให้เมล็ดงอก โดยระยะนี้ต้องคอยรดน้้าทุกวันในตอนเช้าและเย็นอย่าให้ขาด 
  2.10.4 การอนุบาลต้นกล้า 
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  2.10.4.1 หลังจาก 3-4 วันผ่านไป น้าผ้าคลุมถาดเพาะออก (หรือน้าถาด
เพาะออกจากที่ร่มให้ไปที่ที่มีแสงแดด) จะสังเกตเห็นว่าเมล็ดเริ่มงอกแล้ว จากนั้นน้าถาดเพาะไปลอย
บนรางเพาะที่มีน้้าหมุนเวียนในโรงเพาะต้นกล้า เพื่อเลี้ยงให้ต้นกล้ามีรากยาวขึ้น และใบเลี้ยงคู่งอกพ้น
ฟองน้้าต้นกล้าจะได้รับน้้าทางด้านล่างของถาดเพาะที่มีรูส้าหรับให้น้้าถูกดูดซึมผ่านขึ้นไปเลี้ยงต้นกล้า 
  2.10.4.2 การดูแลต้นกล้าในระยะนี้ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เพราะได้มีการวาง
ระบบหมุนเวียนน้้าในโรงเพาะต้นกล้าไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่ต้น ทั้งปั้มน้้าและชุดหัวพ่นน้้า-จ่ายน้้ากลับถัง
พักแค่คอยดูแลน้้า ในรางเพาะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและรักษาความสะอาดของโรงเพาะต้นกล้า
อยู่เสมอก็เพียงพอแล้ว 
  2.10.4.3 เมื่อผ่านไป 3-4 วัน ให้สังเกตดูรากพืชและใบเลี้ยงคู่ของต้นกลาที่
งอกพ้นฟองน้้าว่าสมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วหรือยัง ซึ่งโดยปกติช่วงนี้รากพืชจะยาวขึ้นประมาณ ๑-๒ 
เซนติเมตร ใบเลี้ยงคู่จะงอกพ้นฟองน้้าประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ถ้าเป็นดังนี้ให้เตรียมย้ายต้นกล้าลง
แปลงปลูกได้เลย ในช่วงฤดูหนาว ถ้าอากาศเย็นมาก ระยะเวลาการงอกและการเจริญเติบโตของพืช
จะช้าลง แต่จะคลาดเคลื่อนไม่มากนัก (ประมาณ 1-2 วัน) เพ่ือความมั่นใจควร บันทึกระยะเวลาที่พืช
ใช้ในการงอกและการเจริญเติบโตไว้เป็นข้อมูลในการวางแผนการปลูกของตนเอง 
  2.10.5 การย้ายต้นกล้าลงในแปลงปลูก 
  2.10.5.1 น้าแผ่นปลูกไปวางเรียงไว้ในแปลงปลูกจนครบ 1 แผ่นจะมี 8 
ช่องปลูก  
  2.10.5.2 น้าต้นกล้าที่อายุได้ 5-7 วัน หรือต้นกล้าที่มีรากและใบเลี้ยงคู่งอก
พ้นฟองน้้าออกมาแข็งแรงสมบูรณ์ ย้ายไปลงแปลงปลูกในตอนเย็น (ควรย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกใน
ตอนเย็นเพาะต้นกล้าจะปรับตัวได้ดีกว่าการย้ายลงปลูกในเวลาอ่ืน) ซึ่งตอนนี้น้้าในรางปลูกยังคงเป็น
น้้าเปล่าอยู่ เพราะยังไม่ได้เติมสารละลายธาตุอาหารพืช 
  2.10.5.3 ยกแผ่นปลูกข้ึนมา สอดต้นกล้าจากทางด้านหลังของแผ่นปลูกเข้า
ไปในช่องปลูกด้วยความระมัดระวัง ดูใบเลี้ยงคู่ให้เสมอพอดีกับระดับของแผ่นปลูก เพ่ือให้แน่ใจว่าราก
พืชจะสัมผัสกับน้้าในถาดปลูกแน่นอน เมื่อครบทุกช่องแล้วให้วางแผ่นปลูกปิดรางปลูกไว้ตามเดิม 
  2.10.5.4 ถ้าเป็นผักตระกูลสลัด จะมีถ้วยส้าหรับรองปลูก ให้เอาต้นกล้าใส่
ถ้วยรองปลูกก่อนที่จะใส่ลงในช่องปลูก 
  2.10.5.5 เมื่อย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกจนครบทุกแผ่นแล้ว ตรวจเช็คระดับ
น้้าว่าสัมผัสกับรากพืชหรือไม่ ถ้าไม่สัมผัสกันก็ปรับระดับน้้าให้ได้ระดับก่อนที่จะปิดมุ้งกันแมลงให้
เรียบร้อยเมื่อย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกเสร็จแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการเติมสารละลายธาตุอาหารพืชลงใน 
แปลงปลูกหลังจากย้ายต้นกล้าหนึ่งวัน (ความรู้ทั่วไปการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์, Online) 
 
2.11 การดูแลและบ้ารุงรักษา 
  หลังจากการย้ายกล้าลงแปลงปลูกแล้ว การดูแลและการบ้ารุงรักษาต้นพืชให้เจริญเติบโตได้ดี
ตามปกตินั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างที่คิด สามารถแบ่งตามล้าดับได้ดังต่อไปนี้ 
  2.11.1 การดูแลความเรียบร้อยของระบบปลูกท้ังหมด 
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  2.11.2 การปลดวาล์วปรับระดับน้้า (ปรับสะดือน้้า) เพ่ือปรับระดับน้้าและเพ่ิม
อากาศให้แก่รากพืช 
  2.11.3 การวัดค่า EC และค่า pH 
  2.11.4 การเติมปุ๋ยและน้้าในแปลงปลูก 
  2.11.5 การดูแลความเรียบร้อยของระบบปลูกท้ังหมด 
   2.11.5.1 การดูแลในส่วนของแปลงปลูก ควรมีการตรวจดูความเรียบร้อย
ของแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ เช่น ระบบหมุนเวียนน้้าในแปลงท้างานตามปกติ หลังคาและมุ้งกัน
แมลงปิดเรียบร้อยมิดชิดดีต้นพืชในแปลงปลูกเจริญเติบโตได้ดีตามปกติ 
   2.11.5.2 บ้ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
ตามปกติ ได้แก่ ระบบจ่ายน้้า ระบบจ่ายไฟ รวมถึงโรงเรือนเพาะต้นกล้า ชุดผสมธาตุอาหาร หากมี
ส่วนใดช้ารุดหรือขัดข้องต้องรีบแก้ไขปรับปรุงทันที 
   2.11.5.3 ดูแลสภาพแวดล้อมภายในให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ จัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเพ่ือความสวยงามและสะดวกต่อการใช้งาน (ความรู้ทั่วไปการปลูกผักไฮโดร
โพนิกส์, Online) 
  2.11.6 ปัจจัยและข้อควรระวังในการปลูกพืชไร้ดิน 
  2.11.6.1 ปัจจัยที่พืชต้องการ 
  - แสงสว่างที่เพียงพอและเหมาะส้าหรับการสังเคราะห์แสง 
  - น้้าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส้าหรับเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์
แสง    
 - ก๊าซออกซิเจนส้าหรับการหายใจของพืช 
  - ภาชนะปลูก 
  - อุปกรณ์และวัสดุค้้ายันพืช 
  - โรงเรือนที่มีหลังคาโปร่งแสงและกันน้้าฝนได้ 
  2.11.6.2 ข้อควรระวัง 
  - ต้องหมั่นตรวจสอบมิให้พืชขาดน้้าและธาตุอาหาร 
  - ต้องระวังการสะสมของเกลือที่ใช้เป็นธาตุอาหาร เพราะถ้าสะสมมาก
ในวัสดุปลูกหรือในน้้า จะเป็นอันตรายต่อรากพืช หรือท้าให้รากพืชดูดน้้าไม่ได้ 
  - เนื่องจากพืชที่ปลูกในระบบไร้ดิน มักปลูกแบบหนาแน่น จึงควรระวัง
ภัยของพืช เช่น หนู แมลงศัตรูพืช และโรคพืช ต้องมีระบบป้องกันที่ดี หรือมีวิธีก้าจัดภัยเหล่านี้โดยเร็ว 
(นภดล เรียบเลิศหิรัญ, 2538) 
 
2.12 การเก็บเกี่ยว 
  ควรเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสมของผักแต่ละชนิดอย่าเก็บก่อนหรือหลังเวลาที่ก้าหนดมาก
เกินไปควรเก็บผักในตอนเช้าเพราะจะได้ผักสดปละมีคุณภาพดี ผักที่ก้านเปราะ หักง่ายควรเก็บตอนที่
มีแดดออกเพ่ือให้ต้น คายน้้าออกไปบ้าง ก้านจะไม่หักง่าย (ความรู้ทั่วไปการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์, 
Online) 
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2.13 ประโยชน์ของการปลูกพืชไร้ดิน 
  2.13.1 ไม่ต้องใช้ดิน ซึ่งบางคนอาจคิดว่า สกปรก ซึ่งไม่สะดวกหากปลูกในพ้ืนที่ที่
ต้องการความสะอาด เช่น ตามอพาร์ทเม้นท์ หอพัก หรือในอาคารต่างๆ 
  2.13.2 ลดปัญหาศัตรูพืชในดิน 
  2.13.3 ใช้น้้าและธาตุอาหารได้อย่างประหยัด 
  2.13.4 ผลผลิตต่อพ้ืนที่ปลูกสูงกว่าการปลูกในดิน 
  2.13.5 ประหยัดแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่าย 
  2.13.6 ผลผลิต คุภาพ และราคาดีกว่าการปลูกในดินมาก เพราะสามารถควบคุมตัว
แปรต่างๆได ้
  2.13.7 ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมบางประการ เช่น สารเคมีตกค้างในดิน การถางป่าเพ่ือ
การเพาะปลูก 
  2.13.8 สามารถปลูกได้ในเมืองเพราะพ้ืนที่น้อย จึงประหยัดค่าขนส่ง 
  2.13.9 เป็นประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการหาผลกระทบต่อการขาดธาตุ
อาหารแต่ละชนิดของพืชโดยการงดให้สารอาหารชนิดนั้นๆลง 
  2.13.10 ลดปัญหาดินไม่มีคุณภาพ (ความรู้ทั่วไปการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์, Online) 
 
2.14 ข้อดีข้อเสียของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
  2.14.1 ข้อดี 
  - สามารถท้าการเพาะปลูกพืชได้ ในบริ เวณพ้ืนที่ที่ดินไม่ดีหรือ
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
  - ให้ผลผลิตต่อพ้ืนที่ปลูกสูงกว่า และสามารถท้าการ ผลิตได้สม่้าเสมอ 
และต่อเนื่อง 
  - อัตราการใช้แรงงานเวลาในการปลูก และค่าใช้จ่ายต่้ากว่า 
  - ใช้น้้า และธาตุอาหารได้อย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้
น้้าลดลงถึง 10 เท่าตัวของการปลูกแบบธรรมดา 
  - ประหยัดเวลา และแรงงานในการเตรียมดิน และก้าจัดวัชพืช 
  - ลดค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการใช้สารป้องกันและก้าจัดแมลงได้ 100% 
  - สามารถปลูกได้ในเมืองเพราะใช้พ้ืนที่น้อยท้าให้ประหยัดค่าขนส่ง 
  - ผลผลิตมีคุณภาพ และไม่มีสารพิษตกค้าง และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ศัตรูพืชที่เกิดจากดิน 
  2.14.2 ข้อเสีย 
  - การลงทุนขั้นสูงกว่าการปลูกลงดิน 
  - ผู้ปลูกต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดินเป็น
อย่างดีและมีประสบการณ์มากพอในการควบคุมดูแล 
  - ต้องการการควบคุมดูแลอย่างสม่้าเสมอ (การปลูกพืชไร้ดิน, Online) 
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  2.14.3 การเปรียบเทียบการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
  2.14.3.1 ควบคุมการใช้ธาตุอาหารของพืชได้ง่ายกว่าการปลูกในดิน 
  2.14.3.2 ปัญหาความไม่สม่้าเสมอของธาตุอาหารในดินที่เกิดจากวัตถุต้น
ก้าเนิดท่ีแตกต่างกัน 
  2.14.3.3 ควบคุม pH (ความเป็นกรด-ด่างของดิน) ได้ง่าย ซึ่ง pH นี้เองมี
ส่วนในการควบคุมรูปของธาตุอาหารพืชทั้งในดินและในสารละลายให้อยู่ในรูปที่พืชจะน้าไปใช้ได้ทันที 
อีกท้ังวิธีไฮโดรโพนิกส์จะช่วยให้ธาตุอาหารพืชไม่สูญหายไปไหน ทั้งในรูปการชะล้างไปจากดินและการ
จับตัวกับธาตุบางชนิดในดินตกตะกอนไป หรือเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
  2.14.3.4 ควบคุมปริมาณและรูปของจุลธาตุ (Trace elements) ที่พืช
ต้องการ จ้านวน 7 ธาตุได้แก่ เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) โบรอน (B) โมลิบดีนัม (Mo) 
แมงกานีส (Mn) และคลอรีน (Cl) ให้อยู่ในรูป (Form) ที่รากพืชดูดน้าไปใช้ได้และไม่ให้ปริมาณมาก
เกินไป จนเกิดเป็นพิษต่อพืช 
  2.14.3.5 นอกจากนี้ยังควบคุมผลตกค้างของการมีธาตุอาหารสะสม 
(Residual effect) ในพืช ในดิน และในสภาพแวดล้อมจนเกิดเป็นพิษในระบบนิเวศ 
   2.14.3.6 ลดค่าแรงงาน เนื่องจากในระบบการปลูกไฮโดรโปนิกส์ ไม่ต้องมี
การเตรียมแปลงปลูกขนาดใหญ่จึงไม่ต้องจ่ายค่ารถไถเตรียมดิน ค่าก้าจัดวัชพืช งานดินต่างๆ ทั้งการ
ใส่ปุ๋ยและยกร่องเป็นต้น 
  2.14.3.7 ความสม่้าเสมอของการให้น้้า ระบบไฮโดรโพนิกส์เป็นระบบที่
ควบคุมการให้น้้าตามความต้องการของวัชพืช ดังนั้น ความสม่้าเสมอของการให้น้้าจึงเป็นหัวใจของ
ระบบ 
  2.14.3.8 ระบบไฮโดรโพนิกส์จะประหยัดน้้ากว่าการให้น้้ากับพืชที่ปลูกทาง
ดินไม่น้อยกว่า 10 เท่า ซึ่งมีผลท้าให้การปลูกพืชในฤดูแล้งหรือนอกฤดูปลูกปกติในดิน สามารถท้าได้
โดยมีผลตอบแทนสูงกว่า 
  2.14.3.9 ควบคุมโรคในดินได้ง่ายกว่าการปลูกพืชในดินปกติ 
  2.14.3.10 ได้ผลผลิตที่มีความสม่้าเสมอและคุณภาพดีกว่าการปลูกในดิน
ปกต ิ
  2.14.3.11 สามารถปลูกพืชได้ในสภาพที่ดินบริเวณข้างเดียวไม่เหมาะสม
เช่น ดินเป็นกรด เป็นด่าง หรือดินเค็ม และมีสภาพขาดแคลนน้้า (เกอริค, 2473)  
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ภาพที ่4 โหระพา 

ที่มา: สืบค้นจาก https://www.samunpri.com/โหระพา 
 
2.15 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของโหระพา (นิจศิริ เรืองรังษี, 2547) 
               ชื่อวิทยาศาสตร์         Ocimum basilicum Limm 
               ชื่อสามัญ                 Sweet Basil 
               วงศ์                       Labiatae 

 

 
ภาพที่ 5 ล้าต้นโหระพา 

ที่มา: http://www.ideaforlife.net/health/herbal/0056.html 
 

  ล้าต้น  เป็นไม้ล้มลุก สูงประมาณ 0.3-0.9 เมตร ล้าต้นและกิ่งก้านเป็นเหลี่ยม ผิวของล้าต้นมี
สีเขียวอมม่วง ยอดอ่อนมีขนปกคลุม มีกลิ่นเฉพาะ 

 

http://www.samunpri.com/tag/labiatae
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ภาพที่ 6 ใบโหระพา 

ที่มา: https://medthai.com.ใบโหระพา/ 
  ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม ใบรูปร่างเรียว กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร 
โคนใบเรียวแหลม ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือยักเล็กน้อย มีกลิ่นหอมเฉพาะท้องใบและหลังใบมี
ขนประปราย 

 

 
ภาพที่ 7 ดอกโหระพา 

ที่มา: http://puechkaset.com/ดอกโหระพา/ 
  ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบหรือรอบข้อ ดอกสมมาตรด้านข้างสมบูรณ์เพศกลีบเลี้ยง 5 กลีบ
เชื่อมต่อติดกัน แยกเป็นปากบนและปากล่าง เกสรตัวผู้มี 2 อันหรือถ้ามี 4 อัน มักสั้น 2 ยาว 2 ติดบน
กลีบดอก เกสรตัวเมียมี 2 คาร์เพลเชื่อมติดกัน แต่ละคาร์เพลมี 2 ช่อง มีโคนก้านเกสรเพศเมี ย 
(gynobasic)  ชัด ยอดเกสรตัวเมียแยกเป็นพูไม่ชัด รังไข่ติดเหนือวงกลีบจักเป็นพู มี 4 ช่องเทียม มี 2 
ออวุลในหนึ่งช่อง พลาเซนตาติดที่ฐาน 
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ภาพที่ 8 เมล็ดโหระพา 

ที่มา: https://thai.alibaba.com/product-detail/basil-seed-ocimum-basilicum--
163346868.html 

  เมล็ดเป็นผลแห้งสีน้้าตาลผลหนึ่งมี 4 เมล็ด เมล็ดรูปกลมรี แข็ง สีด้า 
  2.15.1 การกระจายพันธุ์  
  พบทั่วไปในเขตร้อนในประเทศไทยมี 40 สกุล เช่นสกุล Ocimun ใช้แต่งกลิ่นอาหาร ได้แก่ 
กะเพรา (Ocimun tenuiflorum L.) โหระพา (Ocimun basilicum L.) แมงลัก (Ocimun 
americanun L.) 
  2.15.2 ประโยชน์และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ของโหระพา 
  ใบ ใบโหระพามีลักษณะสีเขียวเข้ม เป็นแหล่งที่ส้าคัญของสาร เบต้าแคโรทีน ซึ่งมีส่วนส้าคัญ
ในการต้านอนุมูลอิสระ อันเป็นปัจจัยในการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด และน้้าคั้นจากโหระพา
ดื่มแก้ระคายเคืองในล้าคอ นอกจากนี้ใบสดของโหระพามีสรรพคุณ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับลมล้าไส้ 
ช่วยย่อยอาหารและถ้าเป็นกลากเกลื้อน ไห้ใช้ใบสด 15-20 ใบต้าบดใช้น้้าที่ได้ทาบริเวณที่เป็นกลาก
เกลื้อนจะค่อยๆ หายไป 
  ยอดอ่อน ต้มกับน้้าดื่มคล้ายกับน้้าชาหรือกินสด ช่วยแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยเจริญอาหารท้า
ไห้ร่างกายแข็งแรง 
  เมล็ด เมล็ดที่แก่มีสรรพคุณใช้เป็นยาขับปัสสาวะและเป็นยาระบายอ่อนๆ แก้อาการท้องผูก 
เนื่องจากเมล็ดเมื่อถูกน้้าจะพองตัวเป็นเมือกช่วยในการขับถ่ายได้สะดวก 
  2.15.3 สารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ในพืชวงศ์กะเพรา โหระพา 
  สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) เป็นสารที่ท้าปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระโดยตรงเพ่ือก้าจัด
อนุมูลอิสระให้หมดไปหรือยับยังปฏิกิริยาลูกโซ่ของอนุมูลอิสระ ในร่างกายมีเอนไซม์บางชนิดที่เป็น
สารต้านอนุมูลอิสระ เช่น เอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ ดิสมิวเทส (Superoxide dismutase,SOD) 
สามารถขจัดอนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์แอนอิออน โดยเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen 
Peroxide) และออกซิ เจน (โอภา วัชระคุปต์ ,2550) เอนไซม์กลูตาไทโอนเปอร์ออกซิ เดส 
(Glutathione peroxidase, GPx) ท้างานร่วมกับธาตุ ซิลีเนียมและกลูตาไทโอน (GSH) โดยเร่ง
ปฏิกิริยารีดักชันของสารประกอบไฮโดรเปอร์ออกไซด์ ได้แก่ อลิพิดเปอร์ออกไซด์ (ROOH) ได้
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ผลิตภัณฑ์เป็นน้้าและกลูตาไทโอนไดซัลไฟด์ (GSSG) นอกจากนี้สามารถสลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ไม่ให้เกิดปฏิกิริยาเฟนตันออกซิเดชัน 
  ปัจจุบันพบว่า ผัก ผลไม้ และพืชสมุนไพรมีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากมีสารเคมีหลาย
ชนิดที่มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระเป็นองค์ประกอบ เช่น วิตามินซี (vitamin C) พบมากในผัก และผลไม้
สด  เช่น ดอกขี้เหล็ก ผักหวาน มะรุม ส้ม มะขามป้อม เมื่อวิตามินซีอยู่ในร่างกายจะแตกตัวให้
ไฮโดรเจนแล้วเปลี่ยนให้อยู่ในรูป ascorbate anion (AscH) ซึ่งเมื่อให้อิเล็กตรอนและไฮโดรเจนแก่
อนุมูลอิสระ เช่น อนุมูลไฮดรอกซิล อนุมูลเปอร์ออกซิล และอนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์ แอนอิอออนจะ
ได้อนุมูลsemidehydroascorbate (Asc) ที่เสถียร (สุกัญญา เขียวสะอาด, 2555) 
   เบต้าแคโรทีน (ᵦ-carotene) พบในผัก ผลไม้ที่มีสีเหลืองส้ม เช่น ฟักทอง แครอท มะละกอ 
มะเขือเทศ ยอดแค ใบกะเพรา ใบขี้เหล็ก ผักเซียง เมื่อเบต้าแคโรทีนดักจับอนุมูลอิสระจะได้อนุมูล
ใหม่ที่เสถียรเพราะสามารถเกิดการเรโซแนนท์ของอิเล็กตรอนในโครงสร้างได้ (สุกัญญา เขียวสะอาด , 
2555) 
 
 
2.16 ปุย๋ A+B 

 
 

ภาพที ่9 ปุ๋ยAและปุ๋ยB 
ที่มา: http://www.erhydroshop.com/product/ปุ๋ย A,B 

  ปุ๋ยธาตุอาหารสารละลาย A และ B ส้าหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่มีแร่ธาตุอาหาร
ครบถ้วนช่วยให้ผักไฮโดรโปนิกส์เจริญเติบโตไวแข็งแรง ธาตุอาหารส้าหรับปลูกพืชไร้ดิน (ไฮโดรโป
นิกส์ Hydroponics) มี 2 อย่างที่ต้องใช้คู่กันคือ 
  2.16.1 ธาตุอาหาร A (เอ) บรรจุ 500 ซีซี ประกอบด้วย: 
                            -แคลเซียมไนเตรท 50 กรัม 
                            -เหล็ก EDDHA 2.5 กรัม 
  2.16.2 ธาตุอาหาร B (บี) บรรจุ 500 ซีซี ประกอบด้วย: 

http://www.erhydroshop.com/product/ปุ๋ย
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                            -โปแตสเซียมไนเตรท 30 กรัม 
                            -แม็กนีเซียมฟอสเฟส 13 กรัม 
                            -โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต 13 กรัม 
                            -แมงกานีส EDTA 0.5 กรัม 
  2.16.3 ธาตุอาหารรองสูตรรวม 1.3 กรัม 
  ธาตุอะลูมิเนียม (A) แกลเลียม (Ga) ซิลิกอน (Si) ไอโอดีน (I) ซีลีเนียม (Se)และโซเดียม (Na) 
(ปุ๋ย ธาตุอาหารสารละลาย A และ B ส้าหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่มีแร่ธาตุอาหารครบถ้วน ช่วย
ให้ผักไฮโดรโปนิกส์เจริญเติบโตไว แข็งแรง, Online) 
เพ่ิมรายละเอียดการใช้ในผักแต่ละประเภท 
การใส่ธาตุอาหารส้าหรับปลูกพืชไร้ดิน ตามสัดส่วนดังนี้  
ผักสลัดใบเขียว       อายุปลูก 40 - 50 วัน  ปุ๋ย A,B อย่างละ 2.0 ซีซี/น้้า 1 ลิตร  EC = 1.4 
ผักสลัดใบแดง        อายุปลูก 45 - 55 วัน  ปุ๋ย A,B อย่างละ 2.0 ซีซี/น้้า 1 ลิตร  EC = 1.4 
ผักโขม,ผักบุ้ง         อายุปลูก 30 - 35 วัน  ปุ๋ย A,B อย่างละ 2.5 ซีซี/น้้า 1 ลิตร  EC = 1.8 
ผักกวางตุ้ง            อายุปลูก 35 - 40 วัน  ปุ๋ย A,B อย่างละ 3.0 ซีซี/น้้า 1 ลิตร  EC = 2.5 
ผักกวางตุ้งฮ่องเต้    อายุปลูก 35 - 40 วัน  ปุ๋ย A,B อย่างละ 3.5 ซีซี/น้้า 1 ลิตร  EC = 3.0 
คะน้า                  อายุปลูก 45 - 55 วัน  ปุ๋ย A,B อย่างละ 4.0 ซีซี/น้้า 1 ลิตร  EC = 4.0 
 *การใส่ธาตุอาหาร A และ B ให้ทิ้งระยะการใส่ธาตุอาหารทั้งสองให้ห่างกันประมาณ 4 
ชั่วโมงข้ึนไป แต่ถ้าหากกวนธาตุอาหาร A เข้ากับน้้าดีแล้ว สามารถเติมธาตุอาหาร B ลงไปได้ทันทีโดย
ไม่ต้องรอให้ถึง 4 ชั่วโมงก็ได้ครับ 
 

2.17 โรงงานแปรรปูนม  
  2.17.1 กระบวนการพืน้ฐานของอตุสาหกรรม 
  2.17.1.1 การรับและการเก็บรักษาน้้านมดิบ 
  น้้านมดิบจากฟาร์มหรือจากศูนย์รวบรวมน้้านมดิบที่ผ่านการท้าไห้เย็นลงที่ 4 องศาเซลเซียส 
จะถูกขนส่งไปยังโรงงานนมต่อไป 
  1) การรับน้้านมดิบ วิธีการรับน้้านมมี 2 วิธี คือ 
  -การรับน้้านมจากถัง ในกรณีที่ปริมาณน้้านมน้อย การรวบรวมน้้านม
จะใช้ถังใส่นมขนาดเล็ก แล้วใช้รถบรรทุกมาส่งให้โรงงาน โรงงานจะต้องตรวจคุณภาพทีละถังและมี
การชั่งน้้าหนักน้้านม การชั่งน้้าหนักอาจท้าโดยการชั่งน้้าหนักทีละถังพร้อมน้้านมลังเทน้้านมออกเพ่ือ
ชั่งถังเปล่าแล้วหักลบเป็นน้้าหนักของน้้านม หรือในโรงงานที่ทันสมัยจะมีถังรับน้้านมที่ท้าหน้าที่เป็น
เครื่องชั่งไปในตัวการท้าความสะอาดถังนม ท้าโดยการล้างน้้า หรือใช้เครื่องล้างถังน้้านมอัตโนมัติ 
  -การรับน้้านมจากรถขนส่งน้้านม ในโรงงานใหญ่ๆ จะมีรถขนส่งน้้านม
(Tanker) เป็นลักษณ์ถังใหญ่ที่ควบคุมอุณหภูมิให้เย็นอยู่ตลอดเวลา ท้าให้น้้านมมีคุณภาพดีถังมีความ
จุตั้งแต่ 1,500 ถึง 5,000 แกลลอน การวัดน้้าหนักของน้้านมอาจท้าโดยการชั่งน้้าหนักโดยการชั่งรถ
ทั้งคัน ปั้มน้้านมออกไปแล้วกลับมาชั่งรถเปล่าอีกครั้งหนึ่ง จะได้น้้าหนักน้้านม ส่วนอีกวิธีหนึ่งนั้นจะท้า
โดยการวัดปริมาตรของน้้านม โดยใช้มาตรวัดการไหลของน้้านม โดยต้องระวังไม่ให้มีอากาศปนเข้าไป
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ในน้้านม เพราะอาจมีการผิดพลาดขึ้นได้ การท้าความสะอาดของถังขนส่งน้้านมท้าโดยระบบการล้าง
ถังอัตโนมัต ิ
  2) การเก็บรักษาน้้านมดิบ 
  -ถังเก็บรักษาน้้านมดิบเป็นถังที่มีเครื่องท้าความเย็นปรับให้น้้านมมี
อุณหภูมิตามต้องการ อุณหภูมิที่เหมาะสมคือไม่ควรเกิน 4 องศาเซลเซียส ถังที่ใช้เก็บน้้านมที่ดีจะท้า
จาก Stainless steel ผนังภายในขัดเรียบ ถ้าเป็นถังที่มีขนาดใหญ่มากจะออกแบบให้ตั้งอยู่ภายนอก
อาคาร และเป็นถัง 2 ชั้น ระหว่างชั้นมีฉนวนเพ่ือป้องกันความร้อนจากภายนอก และป้องกันความ
เย็นจากภายในไม่ให้สูญเสียไป นอกจากนี้จะต้องมีเครื่องกวน ซึ่งจะต้องเปิดท้างานตลอดเวลา เพ่ือ
ไม่ให้ไขมันในน้้านมแยกตัวลอยขึ้นเป็นชั้นอยู่ด้านบน มีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของน้้านม และมี
เครื่องวัดระดับปริมาณน้้านมในถังด้วย ระยะเวลาของการเก็บรักษาเพ่ือรอการแปรรูปโดยทั่วไปไม่
เกิน 72 ชั่วโมง 
  2.17.1.2 การปั่นแยกครีม 
  ก่อนจะมีเครื่องปั่นแยกครีม (Cream separator) การแยกครีมท้าโดย
อาศัยความถ่วงตามธรรมชาติ (Gravity) โดยอาศัยสมบัติของไขมันที่มีน้้าหนักเบากว่าน้้า และไม่
ละลายในน้้า ดังนั้นเมื่อตั้งน้้านมไว้นิ่งๆนานๆ ไขมันจะแยะตัวเองลอยขึ้นข้างบน เป็นชั้นครีมเรียกว่า 
Cream line ในปัจจุบันมีเครื่องปั่นแยกครีมระบบการปั่นแยก (Centrifugal separator) ซึ่งแบ่งเป็น 
3 แบบ คือ 
  1) เครื่องปั่นแยกครีมแบบเปิด (Open separator) เครื่องปั่นแยกครีม
แบบเปิด เป็นเครื่องปั่นแยกครีมแบบง่ายที่สุดใช้ปั่นแยกได้ในปริมาณน้อย นมเข้าทางด้านบน 
หลังจากปั่นแยกครีมแล้ว ครีมและหางนม (Skim milk) ออกจากเครื่องทางด้านบน 
  2) เครื่องปั่นแยกแบบกึ่งเปิด (Semi-open separator) เครื่องปั่นแยก
ครีมแบบกึ่งเปิด เป็นเครื่องปั่นแยกครีม ซึ่งน้้านมเข้าทางด้านบนตรงแกนกลาง เช่นเดียวกับแบบเปิด 
แต่การแยกครีมและหางนมจะออกทาง Paring disc ซึ่งทางออกนี้จะเกิดมีแรงอัดจากแรงเหวี่ยง
สามารถจะปั้มส่งครีมและหางนมออกไป 
  3) เครื่องปั่นแยกครีมแบบปิด (Hermetic separator หรือ Airtight 
separator) เครื่องปั่นแยกครีมแบบปิดเป็นเคราองปั่นที่ไม่มีอากาศอยู่ในระบบเนื่องจากอากาศจะ
ขัดขวางการแยกครีม น้้านมถูกป้อนเข้าทางด้านล่าง ส่วนครีมและหางนมจะถูกปั๊มออกทางด้านบน 

2.17.1.3 การปรับมาตรฐานไขมันนม 

  การปรับมาตรฐานไขมันนม (Standardization) หมายถึง การปรับระดับของไขมันของน้้านม
ให้ปริมาณไขมันเท่าที่ก้าหนดไว้ในมาตรฐาน เช่น ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ก้าหนดให้นมสด
มีธาตุน้้านมไม่รวมมันเนย ไม่น้อยกว่า 8.5% และมีมันเนยไม่น้อยกว่า 3.2% ในกรณีที่ปริมาณไขมัน
ในน้้านมดิบสูงกว่า จ้าเป็นต้องแยกเอาไขมันนมออกไปบางส่วนแต่ถ้าปริมาณไขมันที่ระบุสูงกว่า
น้้ามันดิบที่เข้ามาโรงงาน ก็จะต้องมีการเติมครีม หรือแยกเอาหางนมอก เพ่ือให้ได้ไขมันตามที่ระบุ ใน
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โรงงานที่ทันสมัย มีการใช้เครื่องมือวัดปริมาณไขมันกับความหนาแน่น คือปริมาณสูงขึ้ น ความ
หนาแน่นจะลดลง รวมทั้งสัมพันธ์กับอุณหภูมิด้วย คืออุณหภูมิสูงขึ้นจะมีความหนาแน่นลดลง 

   2.17.1.4 การโฮโมจีไนเซซัน  

  เนื่องจากน้้านมเป็นของเหลวที่เป็น oil-in-water emulsion ประกอบด้วยเม็ดไขมันกระจาย
อยู่ในส่วนของน้้านม เม็ดไขมันในน้้านมดิบมีขนาดประมาณ 1-15 ไมคอน ซึ่งความถ่วงจ้าเพาะของ
ไขมันนม (0.86-0.87) ต่้ากว่าของน้้านม (1.037) จึงท้าให้เม็ดไขมันเคลื่อนตัวขึ้นมาด้านบนของน้้านม 
มีลักษณะเป็นชั้นเรียกว่า Cream line ซึ่งท้าให้น้้านมไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องผ่านกรรมวิธี
การท้าให้เป็นเนื้อเดียวกันที่เรียกว่า โฮโมจีไนเซซัน (Homogenization) หมายถึงการที่ไขมันในน้้านม
ได้ถูกท้าให้มีขนาดเล็กลงจนมีขนาดเดียวกันทั้งหมด ซึ่งการลดขนาดของไขมันนี้อาจจะท้าให้เล็กลงถึง 
10 เท่า มีผลท้าให้ไขมันในน้้านมไม่มีการลอยตัว แยกเป็นชั้นเมื่อตั้งทิ้งไว้ จึงช่วยท้าให้ผลิ ตภัณฑ์มี
ความอยู่ตัวสูงขึ้น การโฮโมจีไนส์น้้านมท้าให้มีจ้านวนเม็ดไขมันมากว่าเม็ดไขมันในน้้านมที่ไม่ผ่านการ
โฮโมจีไนส์ถึง 10,000 เท่า การโฮโมจีไนส์น้้านมมีผลต่อสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้้านม
หลายประการ ซึ่งมีท้ังข้อดีและข้อเสีย 

 ข้อด ี 1) ท้าให้มีการกระจายของไขมันดีขึ้น ไม่มีการแยกชั้นของครีม 

  2) มีลักษณะสีขาวมากขึ้น 

 3) ความหนืดของน้้านมมากข้ึน ท้าให้ Mouthfeel ดีขึ้น 

 4) ท้าให้การตกตะกอนโดยเอนไซม์เรนเนทได้เร็วขึ้น 

 5) น้้านมถูกย่อยในระบบทางเดินอาหารได้ง่ายขึ้น และใช้เวลา
น้อยกว่าน้้านมธรรมดา 

 ข้อเสีย 1) ถ้าจะมีการแยกครีมออกจากน้้านมจะท้าได้ยากขึ้น 

 2) ท้าให้เอนไซม์โลเปสท้างานได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงนิยมโฮโมจีไนส์
หลังจากการ พาสเจอร์ไรส์แล้ว ซึ่งเอนไซม์ชนิดนี้ถูกท้าลายไปก่อน 

 3) ท้าให้โปรตีนมีความคงตัวต่ออุณหภูมิสูงน้อยลง ดังนั้นจึงจ้าเป็น
ต้องการท้าการโฮโมจีไนส์หลังการสเตอริไลส์ 

2.17.1.5 กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ 

  กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurization) เป็นขั้นตอนที่ส้าคัญที่สุดในกระบวนการแปร
รูปนม เป็นขั้นตอนที่ใช้ความร้อนในการท้าลาย Vegetative microbial pathogen และท้าลาย 
Spoilage microorganisms แต่ไม่ท้าลาย Endospores และจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค (Pathogenic 
bacteria) ซึ่งอาจติดมาในน้้านมดิบ ได้แก่ เชื้อ Mycobacterium tuberculosis ซึ่งท้าให้เกิดโรควัณ
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โรค (Tuberculosis) และเชื้อ Rickettsia (Coxiella burnetti) ซึ่งท้าให้เกิดโรค Q fever และเป็น
จุลินทรีย์ที่ทนความร้อนสูงเนื่องจากสร้าง Endospore-like รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดอาหารเป็น
พิษ (Food poisoning) ได้แก่ (Samonella และ Listeria monocytogenes) เป็นต้น การท้าพาส
เจอร์ไรส์แบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ 

 1) ระบบไม่ต่อเนื่อง (Batch pasteurization) เครื่องพาสเจอร์ไรส์
ประกอบด้วยถัง Stainless ที่มี 2 ชั้น ความจุของถังประมาณ 200-1,500 ลิตร ช่องว่างระหว่างถัง
สองใบจะต่อเข้ากับท่อไอน้้าหรือน้้าร้อน และท่อน้้าเย็น มีวาล์วควบคุม ภายในถังจะมีเครื่องกวนที่
หมุนด้วยมอเตอร์วิธีนี้เหมาะกับปริมาณน้้านมไม่มาก ถ้ามีปริมาณน้้านมมากขึ้น อาจจะต้องใช้ถัง
หลายใบหรือต้องรอท้าให้เสียเวลา นอกจากนี้ยังไม่สามารถน้าพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ อีกวิธี
หนึ่ง คือ In-Bottle pasteurization เป็นวิธีการบรรจุในขวดแก้วปิดสนิทก่อนน้าไปพาสเจอร์ไรส์ 
อุณหภูมิที่ใช้เป็นแบบ Low Temperature-Long (LTLT) คือ 62.8-65.6 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 นาที แล้วท้าให้เย็นทันทีที่อุณหภูมิต่้ากว่า 10 เซลเซียส (หรือ ต่้ากว่า 5-6 องศา
เซลเซียส) 

 2) ระบบต่อเนื่อง (Continuous pasteurization) ระบบนี้เป็นที่นิยมกัน
มากในปัจจุบัน ระบบต่อเนื่องนี้จะใช้ทั้งแบบ Low Temperature-Long Time (LTLT) คืออุณหภูมิ
ระหว่าง 62.8-65.6 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที  แล้วท้าให้เย็นทันทีท่ีอุณหภูมิต่้า
กว่า 100 องศาเซลเซียส (หรือ ต่้ากว่า 5-6 องศาเซลเซียส) 

 ขั้นตอนพาสเจอร์ไรส์ มีดังนี้ 

 1) Regeneration section เป็นส่วนของเครื่องพาสเจอร์ไรส์ที่ท้าให้น้้านม
ดิบที่มีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ได้รับความร้อนที่ถ่ายเทจากน้้ามันที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ที่มี
อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส โดยไหลสวนทางกันท้าให้น้้านมดิบมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 36 
องศาเซลเซียส และน้้านมพาสเจอร์ไรส์มีอุณหภูมิลดลงเป็น 18 องศาเซลเซียส 

 2) Heating section เป็นส่วนที่ท้าให้น้้านมดิบมีอุณหภูมิสูงขึ้นจาก 36 
องศาเซลเซียส เป็น 72 องศาเซลเซียส โดยได้รับความร้อนที่ถ่ายเทจากน้้าร้อนที่ไหลสวนทางกัน
ต่อจากนั้นน้้านมจะผ่านเข้าเครื่องโฮโมจีไนเซอร์เพ่ือลดขนาดของเม็ดไขมันแล้วไหลผ่านไปในส่วนของ 
holding tube 

 3) Holding section เป็นส่วนที่ประกอบด้วยท่อ (Holding tube) ที่มี
ความยาวที่พอเหมาะที่ท้าให้น้้านมใช้เวลาผ่าน (Residence time) ภายในเวลาไม่ต่้ากว่า 16 วินาที 
และมีอุณหภูมิคงที่ ที่ 72 องศาเซลเซียส ต่อจากนั้นไหลเข้าสู่ (Regeneration section โดยผ่าน 
FDV ก่อน 
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 4) Cooling section เป็นส่วนที่ท้าให้พาสเจอร์ไรส์ที่ผ่าน Regeneration 
section จนมีอุณหภูมิลดลงเป็น 18 องศาเซลเซียส แล้วนั้น ลดอุณหภูมิลงเป็น 5 องศาเซลเซียส 
หรือ ต่้ากว่าโดยการถ่ายเทความร้อนกับน้้าเย็น 

2.17.1.6 กระบวนการสเตอริไลส์  

  กระบวนการสเตอริไลส์ (In-container Sterilization) หมายความว่ากรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อนไม่ต่้ากว่า 100 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้จะต้องผ่านกรรมวิธีท้านมสดให้
เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งการสเตอริไลส์น้้านามีวัตถุประสงค์เพ่ือท้าลายจุลินทรีย์ทั้งหมด รวมทั้งสปอร์ของ
แบคทีเรีย และท้าลายเอนไซม์ในน้้านม ข้อเสียของ In-container sterilization คือการเกิดสีน้้าตาล 
(Browning) การเกิดกลิ่นรสที่เกิดจากความร้อนสูง (Sterilization flavor หรือ Cooked flavor) 
และการสูญเสียวิตามิน ขั้นตอนของกระบวนการสเตอริไลส์ 

 1) Preheating เป็นการท้าให้น้้านมดิบมีอุณหภูมิที่เกิดสูงขึ้นประมาณ 50 
องศาเซลเซียส โดยกรณีบรรจุขวดแก้วจะใช้ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และบรรจุขวดพลาสติกจะ
ใช้ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 

 2) Homogenization เพ่ือให้น้้านมเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เกิดการแยกชั้น 

 3) Pre-sterile ในปัจจุบันนิยมให้ความร้อนบรรจุ เพ่ือฆ่าเชื้อและลดการ
เกิด สีน้้าตาล และ Cooked flavor โดยให้ความร้อนที่ 138-140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วินาที 

 4) Filling เป็นการบรรจุน้้านมลงในภาชนะ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก
หรือกระป๋อง แล้วปิดผนึก 

 5) Sterilization เป็นการท้าการฆ่าเชื้อใน Retort ที่อยู่อุณหภูมิตั้งแต่ 
110-125 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15-30 นาท ี

 การสเตอริไลส์มี 2 แบบคือ 

  1) แบบไม่ต่อเนื่อง (Batch sterilization) เป็นการสเตอริไลส์ Retort รูปทรงกระบอกแบบ
แนวนอน ที่ด้านหนึ่งเป็นประตูที่ปิด-เปิดได้สะดวก สเตอริไลส์ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 30 นาที หรือ 115-120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15-20 นาที แล้วท้าให้เย็นด้วยน้้า 

   2) แบบต่อเนื่อง (Continuous sterilization) เป็นการท้าสเตอริไลส์แบบอัติโนมัติระบบ
สายพาน ที่นิยมใช้คือ Hydrostatic sterilizers โดยมีขั้นตอนการท้างานดังนี้ 

                                   - Bring up leg เป็นส่วนแรกที่ท้าหน้าที่เพ่ิมอุณหภูมิของน้้านมขึ้นจาก 
80-90 องศาเซลเซียส เป็น 105-118 องศาเซลเซียส 
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                                   - Steam chamber ขวดบรรจุน้้านมเคลื่อนผ่านเข้ามาที่อุณหภูมิ 115-
125  องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที ภายใต้ความดัน 

                                   - Bring down leg เป็นส่วนที่ท้าหน้าที่ลดอุณหภูมิลงโดยใช้น้้า (Water 
spraying และ Booling bath) 

2.17.1.7 กระบวนการยูเอชที 

  กระบวนการยูเอชที หรือ Ultra-high-temperature (UHT) Sterilization จัดเป็นการสเตอ
ริไลส์ เช่นเดียวกับ In-container sterilization แต่มีคุณภาพดีกว่า คือ มี Cooked flavor น้อยกว่า 
และมีสีที่ดีกว่า โดยมีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับนมพาสเจอร์ไรส์ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขก้าหนดให้ ยูเอชที เป็นกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิไม่ต่้ากว่า 133 องศา
เซลเซียส ไม่น้อยกว่า 1 วินาที แล้วบรรจุในภาชนะและสภาวะที่ปราศเชื้อ ทั้งนี้จะต้องผ่านกรรมวิธีท้า
นมสดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ตามมาตรฐาน UK ก้าหนด การให้ความร้อนไม่ต่้ากว่า 135 องศาเซลเซียส 
ไม่น้อยกว่า 1 วินาที เช่น 135-150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-8 วินาที หรือ 137-145 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2-4 วินาที กระบวนการยูเอชที มี 2 แบบ คือ 

 1) การให้ความร้อนโดยอ้อม (Indirect heating) เป็นการให้ความร้อนโดยผ่านแผ่น
แลกเปลี่ยนความร้อน ดังนี้ 

 - Regeneration section น้้านมดิบที่อุณหภูมิต่้ากว่า 7 องศาเซลเซียส 
จาก Balance tank ถูกท้าให้มีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นเป็น 60-80 องศาเซลเซียส แล้วผ่านเข้าเครื่อง 
Homogenizer 

 - Homogenization โดยใช้ Two-stage homogenizer ที่ความดัน 17.5 
Mpa และ 3.5 Mpa ที่อยู่ในต้าแหน่ง Upstream คืออยู่ก่อน Sterilization section ซึ่งท้าให้ไม่ต้อง
ใช้ระบบไฮโมจีไนส์ที่ปราศจากเชื้อ (Aseptic homogenization) 

 - Sterilization section (UHT section) และ Holding tube โดยท้าให้
อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นเป็น 135-140 องศาเซลเซียส และคงอุณหภูมิไว้นาน 2-4 วินาที โดยอาจมี Pre-
heating section เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิของน้้านมเป็น 105-115 องศาเซลเซียส ก่อน Sterilization 

 - Cooling section ลดอุณหภูมิลงเป็น 20 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิ
ในการบรรจุ แล้วน้าไปเก็บในถังปลอดเชื้อเพ่ือรอการบรรจุต่อไป 

 2) การให้ความร้อนโดยตรง (Direct heating) เป็นการให้ความร้อนโดยการให้ไอน้้า 
(Stem) สัมผัสกับน้้านมโดยตรง ซึ่งอาจท้าให้ได้โดยการพ่นไอน้้าลงในน้้านม หรือการพ่นน้้านมเข้าไป
ในถังที่มีไอน้้าอยู่ ซึ่งการใช้ไอน้้าโดยตรงนี้ ไอน้้าที่ใช้ต้องมีคุณภาพที่ดี สามารถใช้กับอาหารได้ มี
ขั้นตอนดังนี้ 
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  น้้านมดิบที่อุณหภูมิต่้ากว่า 7 องศาเซลเซียส ถูกท้าให้มีอุณหภูมิเพ่ิมเป็น 70-80 องศา
เซลเซียส โดยใช้ Indirect heat exchanger 

 Steam injection (stem into milk) หรือ Steam infusion (milk into steam) ท้าให้
น้้านมมีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนเป็น 135-150 องศาเซลเซียส ใน Water/Steam mixer ซึ่งจะมีน้้าจากไอน้้า
ผสมมา 10-15%  

 - Holding tube เพ่ือคงอุณหภูมิไว้เป็นเวลา 4 วินาที 

 - Evaporation cooling (flash-cooling) ซึ่งท้าใน Expansion vessel 
ภายใต้สุญญากาศท้าให้อุณหภูมิลดลงเป็น 80 องศาเซลเซียส และระเหยน้้าส่านที่เกินออกไป 

 - Homogenization เพ่ือช่วยลดขนาดของเม็ดไขมันและโปรตีนที่เกิดการ
ตกตะกอน โดยHomogenizer อยู่ในต้าแหน่ง Downstream คืออยู่หลังการ Sterilization และ
หลังจากผ่าน Expansion vessel 

 - Cooling ลดอุณหภูมิของน้้านมลงจนใกล้เคียงอุณหภูมิห้องโดยใช้ 
Indirect heat exchanger แล้วส่งไปเก็บในถังปลอดเชื้อเพ่ือรอการบรรจุแบบ Aseptic packing 
ต่อไป 

2.17.1.8 Aseptic packing     

  การบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic packing) หมายถึง การบรรจุน้้านมที่ปลอดเชื้อในบรรจุ
ภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุผ่านการฆ่าเชื้อก่อนบรรจุและปิดฝาผนึกในสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อ ภาชนะ
บรรจุที่ใช้ เช่น กล่องกระดาษ และขวดพลาสติก ชนิด PE หรือ PP โดยในกรณีกล่องกระดาษจะฆ่า
เชื้อโดยการผ่านม้วนกระดาษลงใน 35%      ที่ 70-80 องศาเซลเซียส แล้วผ่าน ลมร้อนที่
อุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียส เพ่ือระเหยน้้าออกและฆ่าเชื้อ 

 

2.17.1.9 การทดสอบประสิทธิภาพของการสเตอริไลส์ (Turbidity test)  

  วิธีการทดสอบท้าได้โดยเติม Ammonium sulphate 4 g ในนม 20 ml Ammonium 
sulphate จะท้าให้ Casein และ Denatured whey protein ตกตะกอน โดย Undenatured 
protein protein จะอยู่ในสารละลายส่วนใสที่กรองออกมา (Filtrate) หลังจากนั้นน้า Filtrate ไปให้
ความร้อนถ้ามีตะกอนเกิดขึ้นแสดงว่ายังมี Undenatured protein อยู่ จึงให้ผลบวก Positive 
turbidity นมสเตอริไลส์ควรไม่มี Undenatured whey protein เหลืออยู่ และควรให้ผลลบ 
(Negative turbidity test) ในขณะที่นมยูเอชที ผลที่ได้อาจเป็นบวก (Positive turbidity test) หรือ
ผลลบก็ได้ แต่มักให้ผลบวก โดยอาจได้ผลลบถ้ามีการให้ความร้อนที่สู งหรือหรือนานเกินไป ดังนั้นจึง
ควรตรวจสอบโดยใช้วิธีทางจุลินทรีย์ (Colony count) 
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2.17.1.10 การท้าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในอุตสาหกรรมนม 

 1) สมบัติของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ท้าความสะอาด 

 1.1) ผิวที่สัมผัสอาหารต้องไม่เป็นพิษ ไม่ท้าปฏิกิริยากับอาหารและทนการ
กัดกร่อนได้ เช่น Stainless steel  

 1.2) ผิวที่สัมผัสกับอาหารควรเรียบ ไม่มีรูพรุน รอยขีดข่วนหรือ รอยแยก 

 1.3) ผิวที่สัมผัสกับอาหารควรง่ายต่อการท้าความสะอาดและตรวจสอบได้
ง่าย 

 1.4) ผิวที่สัมผัสกับอาหารรวมทั้งท่อต่างๆ ควรระบายน้้าได้ง่าย (Self 
draining)และไม่มีส่วนที่น้้าหรือเศษอาหารติดค้างได้ (No dead ends)  

 1.5) เครื่องมือที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกได้ 

 1.6) ผิวด้านนอกที่ไม่สัมผัสอาหารไม่สะสมสิ่งสกปรก และท้าความสะอาด
ได้ง่าย 

  2) สมบัติของสารที่ใช้ท้าความสะอาด  

 2.1) มีความสามารถในการท้าให้เปียกชื้น (Wetting power) ได้ง่าย ท้าให้
แทรกซึมเข้าไปในสิ่งสกปรกได้ง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 2.2) มีความสามารถในการแตกสลาย (Disperse) สิ่งสกปรกไม่ให้กลับมา
รวมตัวกัน และท้าให้อยู่ในสภาพแขวนลอย จะได้ไม่เกาะผนังอุปกรณ์ 

 2.3) ช่วยในการละลายสิ่งสกปรกทั้งพวกสารอินทรีย์ (Organic) และ
สารอนินทรีย์ (inorganic) ได้เร็ว 

 2.4) สามารถละลายเกลือแคลเซียมที่เกาะอยู่บนผิวของอุปกรณ์ได้ 

 2.5) ละลายน้้า และล้างออกได้ง่ายมีความสามรถในการให้ฟองในระดับ
ปานกลาง ซึ่งในระบบท้าความสะอาดหมุนเวียนนั้น สารที่ใช้ท้าความสะอาดที่เกิดฟองน้อยจะดีกว่าที่
เกิดฟองมาก 

 2.6) ไม่กัดกร่อนผิวของอุปกรณ์ 

 2.7) ไม่มีกลิ่น ไม่ระคายเคืองผิวหนังและตา และไม่เป็นพิษ 

 2.8) ก้าจัดง่ายโดยไม่ท้าให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (Biodegradable) 

 2.9) ราคาไม่แพง และมีเสถียรภาพดีสามารถเก็บไว้ได้นาน  
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2.17.2 น้า้ทิง้จากระบบบา้บดัน้า้เสยีจากโรงงานแปรรปูนมวทิยาลบัเกษตรและเทคโนโลยี
บรุรีัมย ์

  น้้าทิ้ง หมายถึง น้้าเสียที่เกิดจากประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่จะระบายลงสู่แหล่ง
น้้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และให้ความหมายรวมถึงน้้าเสียจากการใช้น้้าของคนงาน รวมทั้ง
จากกิจกรรมอ่ืนในโรงงานอุตสาหกรรม 

  โรงงานแปรรูปนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยได้รับ
งบประมาณจามกรมอาชีวศึกษา จ้านวนเงิน 1,950,000.- บาท เพ่ือเป็นแหล่งรองรับน้้านมดิบของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตามโครงการน้้าพระทัยจากในหลวง (อีสานเขียว ) น้ามาแปรรูปเป็นนมพาส
เจอร์ไรส์โดยในระยะแรกมีก้าลังการผลิตเพียง 200 ลิตร/ชม. และได้ผ่านการปรับปรุงพัฒนาทั้งด้าน
ก้าลังการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์มาโดยล้าดับ จนในปัจจุบันมีก้าลังการผลิต 1,500 ลิตร/
ชั่วโมง ในการปรับปรุงขยายก้าลังการผลิตใช้เงินบ้ารุงการศึกษาที่ได้จากการจ้าหน่ายผลผลิตนมพาส
เจอร์ไรส์ของโรงงานมาด้าเนินการทั้งหมด ปริมาณการใช้น้้าของโรงงานแปรรูปนมวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีบุรีรัมย์จะใช้ในการผลิตนม 2-3 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนปริมาณการใช้น้้าในกระบวนการรีด
นมใช้น้้าถึง 70-8- ลิตร/ตัว/วัน 

  ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานแปรรูปนมวิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์และเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็น
ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ ซึ่งมีทั้งหมด 2 บ่อ เป็นบ่อปูนทั้งสองบ่อ มีเครื่องเติมอากาศบ่อ
ละ 1ตัว เพื่อเติมออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้้า บ่อเติมอากาศ ทั้งสองบ่อ
จะมีขนาดเล็กและเครื่องเติมอากาศในบ่อได้เพียงพอและทั่วถึงจนไม่มีการตกตะกอนเกิดขึ้นในบ่อ
ปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้นในบ่อเป็นแบบใช้ออกซิเจนตลอดความลึก โดยปกติน้้าทิ้งที่ออกจากบ่อก้าจัด
ค่อนข้างข้น จ้าเป็นต้องแยกตะกอนออก โดยในถึงตกตะกอนหรือบ่อตกตะกอน จากนั้นก็ปล่อยน้้าสู่
คลองในวิทยาลัยเกษตรเพื่อไปใช้งานต่อๆไป (ชลนิชา จาบประโคน, 2557) 

2.18 ไฮโดรบล็อก (Hydro Box) หมายถึง การน้ากล่องโฟม มาปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์  หรือวัสดุ
อ่ืนส้าเร็จรูป มาดัดแปลงเป็นภาชนะในการปลูกทดแทนระบบการปลูกผักไร้ดินในโรงเรือน สามารถ
ใช้ได้ทั้งระบบน้้านิ่ง ระบบการหมุนเวียนอากาศและระบบการเติมออกซิเจน 
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          ซึ่งมีข้ันตอนการท้าชุดปลูกผักแบบไฮโดรบล็อก ดังนี้ 
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2.19 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

  ชมพูนุท ปินะกาเส (2558) ศึกษาอัตราส่วนของปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโป
นิกส์ ปัญหาพิเศษนี้มุ่งท้าการศึกษาอิทธิผลของปุ๋ยเพ่ือทดลองกลับผักสลัด โดยปุ๋ยที่มีผลท้าไห้ผลผลิต
ที่ดีที่สุด คือ ปุ๋ย A+B เพราะนอกจากจะมีธาตุอาหารหลัก NPK แล้วยังมีธาตุอาหารรอง และธาตุ
อาหารเสริม ท้าให้ผักสลัดมีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในการทดลองนี้ รองลงมาคือ ปุ๋ยคอก เพราะปุ๋ย
คอกมีธาตุอาหารทีท้าให้ผักสลัดเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกับปุ๋ย A+B ซึ่งได้แก่ NPK เป็นอีกทางหนึ่ง
ทางเลือกให้กับเกษตรกรน้าปุ๋ยคอกไปใช้ทดแทนหรือใช้ร่วมกับปุ๋ย A+B ได้ละสามารถหาได้ง่ายตาม
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ รองลงมาคือ ปุ๋ยมูลสุกร และปุ๋ย
สูตร 15-15-15 

 รตน หิรัญ,(2446)  ได้ท้าการศึกษาเรื่อง งานวิจัยนี้ศึกษาการน้าน้้าทิ้งจากโรงงานฆ่าสุกรไป
ใช้ในการปลูกพืช (ผักกาดหอม) โดยไม่ใช้ดิน (Hydroponic Culture) 2 ระบบ คือ การปลูกพืชระบบ
ไห้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านพืชเป็นแผ่นบ้างๆ บนรางปลูกอย่างต่อเนื่องปลูกอย่างต่อเนื่อง 
(Nutrient Film Technique, NFT) และการปลูกพืชระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านราก
พืชในระดับลึก (Deep Flow Technique, DFT) แต่ละระบบแบ่งเป็น 3 ชุดการทดลอง คือชุดการ
ทดลองที่ 1 สารละลายธาตุอาหารสูตร มาตรฐาน ชุดการที่ 2 สารละลายธาตุอาหารสังเคราะห์ (น้้า
ทิ้งจากโรงงานฆ่าสุกรเติมธาตุ อาหาร) และชุดการทดลองที่ 3 น้้าทิ้งจากโรงงานฆ่าสุกร ผู้วิจัยได้ท้า
การทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณธาตุอาหารในพืชแต่ละชุดการทดลอง
ของระบบการปลูกพืชโดย ไม่ใช้ดินระบบ NFT และ DFT นอกจากนั้นผู้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ปริมาณฟอสฟอรัสใน สารละลายธาตุอาหารที่ เหลือหลังจากการปลูกพืชโดยศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง
เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ้าแนกทางเดียว (one-
way ANOVA) และวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ผู้วิจัยได้ท้าการทดลองตั่ง
แต่เดือน สิงหาคม 2547 ถึงเดือน มกราคม 2548 จากการทดลอง พบว่าผักกาดหอมที่ปลูกด้าย
สารละลายสูตรมาตรฐานทั้งระบบ NFT และ DFT มีการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมสูง
ที่สุด แตกต่างจากผักกาดหอมที่ปลูกด้วยสารละลายธาตุอาหารสังเคราะห์และผักกาดหอมที่ปลูกด้วย 
น้้าทิ้งจากโรงงานฆ่าสุกรอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารใน
ผักกาดหอมที่ปลูกด้วยระบบ NFT และ DFT พบว่าปริมาณ ฟอสฟอรัส (P) และเหล็ก (Fe) มีปริมาณ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ปริมาณแคลเซียม (Ca) ในผักกาดหอมที่ปลูก
โดยน้้าทิ้งจากโรงงานฆ่าสุกรมีปริมาณมาดที่สุด แตกต่างจากผักกาดหอมที่ปลูกโดยสารละลายธาตุ
อาหารสูตรมาตรฐานและที่ปลูกโดยสารละลายธาตุอาหารสังเคราะห์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนการเปรียบเทียบปริมาณฟอสฟอรัส (P) ในสารละลายธาตุอาหารหลังใช้ปลูกผักกาดหอมทั้ง 
3 ชุดการทดลอง พบว่า สารละลายธาตุอาหารที่เหลือมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอที่จะเก็บตัวอย่างไป
วิเคราะห์หาฟอสฟอรัสได้ 3 ครั้ง จึงไม่สามารถท้าการเปรียบเทียบทางสถิติได้ 
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  โสระยา  ร่วมรังสี (2544) ได้ศึกษาการผลิตพืชสวนโดยไม่ใช้ดิน ผลการศึกษาพบว่าการปลูก
พืชโดยไม่ใช้ดินต้องพิจารณาในส่วนประกอบหลายเรื่องเช่นการให้สารละลายแร่ธาตุอาหารการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดชนิดของวัสดุการปลูกโครงสร้างของโต๊ะปลูกชนิดของพืชที่เลือกปลูกรวมทั้ง
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการติดตั้งระบบการไหลเวียนของน้้าเครื่องควบคุมวัดสารละลายในน้้าเครื่องมือ
วัดความเป็นกรด-ด่างของน้้าการดูแลถังเก็บสารละลายเพ่ือให้พืชเจริญเติบโตได้เต็มที่และได้ผลผลิตที่
ดี 

  สมัย  สังข์ทอง (2553) ศึกษาการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผัก เมื่อใช้สารละลาย
อินทรีย์ และสารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ โดยการปลูกแบบ nutrient film tcchnique (NFT)  ใน
ระบบไฮโดรโปนิกส์ ประกอบด้วย 3 การทดลอง คือ1. เป็นการศึกษาการเจริญเติบโตของผักโดยใช้น้้า
สกัดชีวภาพแต่ละชนิด (มูลสัตว์ มูลค้างคาว นมสด พืช โปกาฉิ และดินระเบิด) 2.ศึกษาการ
เจริญเติบโตของผักโดยใช้น้้าสกัดชีวภาพหลายชนิดผสมกัน โดยวิธี emission triai เปรียบเทียบกับ
การใช้สารละลายมาตรฐานนินทรีย์ 3. ศึกษาการเจริญเติบโตของผักโดยใช้น้้าสกัดชีวภาพแต่ละชนิด
ร่วมกลับสารละลายมาตรฐานใน Stock A ในสัดส่วน 1:1 โดยปริมาตร เปรียบเทียบกับการใช้
สารละลายมาตรฐานนินทรีย์เพียงอย่างเดียว พบว่า การทดลองที่ 3 การใช้น้้าสกัดชีวภาพร่วมกลับ
สารละลายมาตรฐานจาก Stock A ในอัตราส่วน 1:1 ไห้ผลิตไม่แตกต่างจากการใช้สารละลาย
มาตรฐานอนินทรีย์ในผักบางชนิด                  

   

 
                                 
                     
 
                      


