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สารบญั 
 

 หนา้ 

ใบรับรองปัญหาพิเศษ  
กิตติกรรมประกาศ ก 
บทคัดย่อภาษาไทย  ข   
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ต่อ)  ง 
สารบัญ  จ 
สารบัญ (ต่อ) ฉ 
สารบัญตาราง ช 
สารบัญกราฟ ซ 
สารบัญภาพ ฌ 
สารบัญตารางภาคผนวก ญ 
สารบัญภาพภาคผนวก ฎ 
สารบัญภาพภาคผนวก (ต่อ) ฏ  
บทที ่1 บทน า  
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค์ 2 
 ขอบเขตการศึกษา 2 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 3 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3 
บทที ่2 ตรวจเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง 
   2.1 ความหมายของการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic) 4  
 2.2  ประวัติการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ 5                                                                                                                                                                          
 2.3 ประเภทของการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์  6 
 2.4 ความแตกต่างระหว่างการปลูกพืชบนดินกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 10 
 2.5 ระบบการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์  11 
 2.6 วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น  12 
 2.7 ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชปลูก                                              14 
 2.8 ภาชนะท่ีใช้ปลูก 16 
 2.9 การวางแผนการปลูก 17 
 2.10 การเพาะเมล็ด 17 
 2.11 การดูแลและบ ารุงรักษา 18 
  2.12 การเก็บเกี่ยว 19 



ฉ 

 

 สารบญั (ตอ่) 

 

 หนา้ 

 
 2.13 ประโยชน์ของการปลูกพืชไร้ดิน 20
 2.14 ข้อดีข้อเสียของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 20 
 2.15 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของโหระพา  22 
 2.16 ปุ๋ย A+B  25 
 2.17 โรงงานแปรรูปนม  26 
 2.18 ไฮโดรบล็อก (Hydro Box)  34
 2.19 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  39 
 
บทที ่3 วธิีการด าเนนิการวจิยั 

3.1 วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง  41 
3.2 วิธีการด าเนินงาน  41 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  42                                                                                              
3.4 สถานที่การทดลอง  43                                                                                            
3.5 ระยะเวลาด าเนินงาน  43 

 
บทที ่4 ผลการวจิยั 
               ผลการวิจัย  44  
บทที ่5 สรุปผล อภปิรายผลการทดลองและขอ้เสนอแนะ 
 5.1 สรุปผลการทดลอง  58 
 5.2 วิจารณ์ผลการทดลอง  59 
 5.3 ข้อเสนอแนะ  60 
 5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป  60 
บรรณานุกรม  61 
ภาคผนวก  63 
 ภาคผนวก ก อุปกรณ์การทดลอง  64 
 ภาคผนวก ข วิธีการด าเนินการ  67 
 ภาคผนวก ค ผลการทดลอง  70 
 ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์  74 
ประวตัผิูท้ าวจิยั  85 
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สารบญัตาราง 
 
 

 หนา้ 
 
ตารางที ่3.1  ผลการตรวจค่าคุณสมบัติค่า pH และค่า Ec. ของน้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 42 
ตารางที ่3.2  ระยะเวลาด าเนินงาน 42 
ตารางที ่4.1  ผลการเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นโหระพา 
ทีป่ลูกในระบบไฮโดรบล็อกแบบระบบหมุนเวียน ณ อายุการปลูกท่ี14,28 และ 42 วัน 44 
ตารางที ่4.2  ผลการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของต้นโหระพา 
ที่ปลูกในระบบไฮโดรบล็อกแบบระบบน้ าหมุนเวียน ณ อายุการปลูกที่ 14,28 และ 42 วัน 48 
ตารางที ่4.3  ผลการเจริญเติบโตด้านจ านวนใบของต้นโหระพา 
ที่ปลูกในระบบไฮโดรบล็อกแบบระบบน้ าหมุนเวียน ณ อายุการปลูกท่ี 14,28 และ 42 วัน 51    
ตารางที ่4.4  แสดงผลน้ าหนกัสดเฉลี่ยไม่รวมรากของต้นโหระพา 
ที่ปลูกในระบบไฮโดรบล็อกแบบระบบน้ าหมุนเวียน ณ อายุการเก็บเกี่ยว 42 วัน 54 
ตารางที ่4.5  แสดงผลน้ าหนักแห้งไม่รวมรากของต้นโหระพา ณ อายุการเก็บเก่ียว 42 วัน 56 
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สารบญักราฟ 

 

   หนา้ 

กราฟที ่4.1 แสดงผลความแตกต่างของค่าความสูงเฉลี่ยของล าต้นโหระพา 
จากอัตราส่วนการผสมปุ๋ยที่แตกต่างกันในระยะเวลาการปลูก 14 วัน  46 
กราฟที ่4.2 แสดงผลความแตกต่างของค่าความสูงเฉลี่ยของล าต้นโหระพา 
จากอัตราส่วนการผสมปุ๋ยที่แตกต่างกันในระยะเวลาการปลูก 28 วัน  46 
กราฟที ่4.3 แสดงผลความแตกต่างของค่าความสูงเฉลี่ยของล าต้นโหระพา 
จากอัตราส่วนการผสมปุ๋ยที่แตกต่างกันในระยะเวลาการปลูก 42 วัน  47 
กราฟที ่4.4 แสดงผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้นโหระพา 
จากอัตราส่วนการผสมปุ๋ยที่แตกต่างกันในระยะเวลาการปลูก 14 วัน  49 
กราฟที ่4.5 แสดงผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้นโหระพา 
จากอัตราส่วนการผสมปุ๋ยที่แตกต่างกันในระยะเวลาการปลูก 28 วัน  49 
กราฟที ่4.6 แสดงผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้นโหระพา 
จากอัตราส่วนการผสมปุ๋ยที่แตกต่างกันในระยะเวลาการปลูก 42 วัน  50 
กราฟที ่4.7 แสดงผลความแตกต่างจ านวนใบของต้นโหระพา 
จากอัตราส่วนการผสมปุ๋ยที่แตกต่างกันในระยะเวลาการปลูกที่ 14 วัน  52 
กราฟที ่4.8 แสดงผลความแตกต่างจ านวนใบของต้นโหระพา 
จากอัตราส่วนการผสมปุ๋ยที่แตกต่างกันในระยะเวลาการปลูกที่ 28 วัน  52 
กราฟที ่4.9 แสดงผลความแตกต่างจ านวนใบของต้นโหระพา 
จากอัตราส่วนการผสมปุ๋ยที่แตกต่างกันในระยะเวลาการปลูกที่ 42 วัน  53 
กราฟที ่4.10 แสดงผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยน้ าหนักสดไม่รวมรากของต้นโหระพา 
จากอัตราส่วนการผสมปุ๋ยที่แตกต่างกันในระยะเวลาการเก็บเกี่ยว 42 วัน  55 
กราฟที ่4.11 แสดงผลความแตกต่างน้ าหนักแห้งไม่รวมรากของต้นโหระพา 
จากอัตราส่วนการผสมปุ๋ยที่แตกต่างกันในระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่ 42 วัน  57 
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สารบญัภาพ 

 

   หนา้ 

ภาพที ่1 Water Culture  6 
ภาพที ่2 substrate culture  6 
ภาพที ่3 การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร  11 
ภาพที ่4 โหระพา  22 
ภาพที ่5 ล าต้นโหระพา  22 
ภาพที ่6 ใบโหระพา  23 
ภาพที ่7 ดอกโหระพา  23 
ภาพที ่8 เมล็ดโหระพา  24
ภาพที ่9 ปุ๋ยAและปุ๋ยB  25 
ภาพที ่10 ขั้นตอนการท าชุดปลูกผักไฮโดรบล็อก  38 
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สารบญัตารางภาคผนวก 

 

   หนา้ 

ตารางที ่1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูง 
ของต้นโหระพา อายุ 14 วัน  74 
ตารางที ่2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูง 
ของต้นโหระพา อายุ 28 วัน  75 
ตารางที ่3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูง 
ของต้นโหระพา อายุ 42 วัน  76 
ตารางที ่4 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างใบ 
ของต้นโหระพา อายุ 14 วัน  77 
ตารางที ่5 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างใบ 
ของต้นโหระพา อายุ 28 วัน  78 
ตารางที ่6 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างใบ 
ของต้นโหระพา อายุ 42 วัน  79 
ตารางที ่7 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบ 
ของต้นโหระพา อายุ 14 วัน  80 
ตารางที ่8 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบ 
ของต้นโหระพา อายุ 28 วัน  81 
ตารางที ่9 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบ 
ของต้นโหระพา อายุ 42 วัน  82 
ตารางที ่10 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักสด 
ของต้นโหระพา อายุ 42 วัน  83 
ตารางที ่11 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักแห้ง 
ของต้นโหระพา อายุ 42 วัน  84 
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สารบญัภาพภาคผนวก 

 

   หนา้ 

ภาพที ่1 เมล็ดพันธ์โหระพาสายพันธุ์ไทยุ  64                            
ภาพที ่2 แผ่นฟองน้ าเพาะกล้า  64   
ภาพที ่3 ไม้จิ้มฟัน  64     
ภาพที ่4 เครื่องวัด (EC) เครื่องวัด (pH)  64   
ภาพที ่5 ตาชั่ง  64                                                                
ภาพที ่6 เครื่องชั่งดิจิตอล  64   
ภาพที ่7 ปุ๋ย A+B  65                                                      
ภาพที ่8 สายยางใส  65 
ภาพที ่9 ปั้ม  65                                                                 
ภาพที ่10 น้ าส้มสายชู  65 
ภาพที ่11 ตู้อบความร้อน (Hot air oven)  65                                      
ภาพที ่12 กล่องโฟม  65 
ภาพที ่13 ท่อ (PVC)  66                                              
ภาพที ่14 ถุงพลาสติกสีด า  66 
ภาพที ่15 ถ้วยพลาสติกปลูก  66                                     
ภาพที ่16 น้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม  66 
ภาพที ่17 ถาดเพาะต้นกล้า  66                                                   
ภาพที ่18 สมุดบันทึก – ปากกา  66 
ภาพที ่19 แช่ฟองน้ า  67                                               
ภาพที ่20 ใส่เมล็ดผัก  67 
ภาพที ่21 ต้นกล้าอายุ 4 วัน  67     
ภาพที ่22 วัดความสูงต้น ณ อายุ 14 วัน  67 
ภาพที ่23 วัดความกว้างใบ ณ อายุ 14 วัน  67                             
ภาพที ่24 นับจ านวนใบ ณ อายุ 14 วัน  67 
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สารบญัภาพภาคผนวก (ตอ่) 

 

   หนา้ 

ภาพที ่25 วัดความสูงต้น ณ อายุ 28 วัน  68 
ภาพที ่26 วัดความกว้างใบ ณ อายุ 28 วัน  68 
ภาพที ่27 นับจ านวนใบ ณ อายุ 28 วัน  68 
ภาพที ่28 วัดความสูงต้น ณ อายุ 42 วัน  68 
ภาพที ่29 วัดความกว้างใบ ณ อายุ 42 วัน  68 
ภาพที ่30 นับจ านวนใบ ณ อายุ 42 วัน  68                            
ภาพที ่31 ชั่งน้ าหนักสด  69 
ภาพที ่32 ชั่งน้ าหนักแห้ง  69 
ภาพที ่33 ผักโหระพาสายพันธุ์ไทย ณ อายุ 14 วัน T1  70 
ภาพที ่34 ผักโหระพาสายพันธุ์ไทย ณ อายุ 14 วัน T2  70 
ภาพที ่35 ผักโหระพาสายพันธุ์ไทย ณ อายุ 14 วัน T3  70 
ภาพที ่36 ผักโหระพาสายพันธุ์ไทย ณ อายุ 14 วัน T4  71 
ภาพที ่37 ผักโหระพาสายพันธุ์ไทย ณ อายุ 28 วัน T1  71                              
ภาพที ่38 ผักโหระพาสายพันธุ์ไทย ณ อายุ 28 วัน T2  71 
ภาพที ่39 ผักโหระพาสายพันธุ์ไทย ณ อายุ 28 วัน T3  72 
ภาพที ่40 ผักโหระพาสายพันธุ์ไทย ณ อายุ 28 วัน T4  72 
ภาพที ่41 ผักโหระพาสายพันธุ์ไทย ณ อายุ 42 วัน T1  72 
ภาพที ่42 ผักโหระพาสายพันธุ์ไทย ณ อายุ 42 วัน T2  73 
ภาพที ่43 ผักโหระพาสายพันธุ์ไทย ณ อายุ 14 วัน T3  73 
ภาพที ่44 ผักโหระพาสายพันธุ์ไทย ณ อายุ 42 วัน T4  73                                 
  


