
 

 

บทที่  2 
ตรวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาผลของประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยสูตรมาตรฐาน A B ตามท้องตลาดเปรียบเทียบกบั

ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลกูแตงกวาญีปุุ่น (ซูกินี่) ในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT(Nutrient Film 
Technique)  มีขอบเขตของการค้นคว้าวรรณกรรมและเนือ้หา ดังนี้ 

 

ภาพท่ี  1  แตงกวาญี่ปุุน 
ท่ีมา :  www.cdn33.akairan.com 

ค้นหาเมื่อ 26 ตุลาคม 2560 
 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cucumis sativas 
ชื่อสามัญ  Japanaese  Cucumber 
 

2.1   แตงกวาญ่ีปุ่น (ซูกิน่ี) 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นพืชล้มลุก ที่มีล าต้น เป็นเถาเลื้อย มีความยาวตั้งแต่ 40 
เซนติเมตรข้ึนไป ล าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม ข้ึนอยู่ทั่วไป มีระบบรากเป็นรากแก้ว ใบเป็นใบเดี่ยว 
มีมุมแหลม ใบมีขนปกคลุม แตงกวามีดอกตัวผู้และตัวเมียในต้นเดียวกัน แต่จะแยกกัน ดังนั้นจึงต้อง
ใช้ผึ้ง ช่วยผสมเกสร ดอกตัวผู้จะเกิดเป็นกลุ่ม ส่วนดอกตัวเมีย จะเกิดเดี่ยว ๆ ดอกสีเหลือง ดอกตัว
เมียมีลักษณะสังเกตคือ คล้ายแตงกวาผลเล็กๆ ตัดกับกลบีดอก ส่วนดอกตัวผู้จะมีเฉพาะก้านดอก  ผล
แตงกวาอ่อนมีหนามสั้นๆ เมื่อแก่จะหลุดออก ผิวเป็นร่องหรือปุุม ผลมีสีเขียว เนื้อผลหนาฉ่ าน้ า เนื้อ
แน่น กรอบ ไส้ผลมีขนาดเล็กลักษณะคล้าย Jeiil 

ส่วนท่ีใช้บริโภค ผล 
การขยายพันธ์ เมล็ด 

 คุณค่าทางโภชนาการ มีเอ็นไซม์อีเรพซิน (erepsin) ช่วยย่อยโปรตีนได้ สรรพคุณของ
แตงกวา ขับปัสสาวะ แก้ไข้ กระหายน้ า ใบแตงกวาแก้ ท้องเสีย และช่วยลดความดันโลหิตสูง 
 

http://cdn33.akairan.com/files/images/20177/201771355511497451a.jpg
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2.2  ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) 
 ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้น้ าที่มีธาตุอาหารพืชละลาย
อยู่ หรือ การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชทดแทน   ซึ่งนับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูก
พืช  โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับ
สารเคมีต่างๆ ในดิน ให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ปัจจุบันน้ีในเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดินหลาย
แบบด้วยกัน 
ค าว่า ไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics) เป็นค าผสมระหว่างค า 3 ค า คือ 
- ไฮโดร (hydro) หมายถึงน้ า   
- โปโนส (ponos) เป็นค าที่มาจากภาษา กรีซ หมายถึงการท างาน 
- อิกส์ (ics) หมายถึงศาสตร์หรือศิลปะ 
  ซึ่งเมื่อรวมค าทั้ง 3 ค าเข้าด้วยกันจึงมีความหมายตามรูปศัพท์ว่า ศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วย
การท างานของน้ าปัจจุบนั การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์มีเทคนิคที่คิดค้นใหม่ๆหลากหลายรูปแบบ 
มิได้จ ากัดอยู่เฉพาะการปลูกพืชในน้ า (water culture) เท่านั้น   บางกรณีมีการใช้วัสดุปลูก  
(substrate)  ทดแทนดินทั้งหมดและรดด้วยสารละลายธาตุอาหารพืช ซึ่งเรามักเรียกว่า ซับส์เทรต 
คัลเจอร์ (substrate culture) หรือมีเดีย คัลเจอร์  (media culture) หรือแอกกรีเกตไฮโดรโปนิกส์ 
(aggregate hydroponics)  เทคนิคดังกล่าวนิยมเรียกว่า การปลูกโดยไม่ใช้ดิน หรือ การปลูกพืชไร้
ดิน (soilless culture)  ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเทคนิคการปลูกพืชในน้ าก็ดี  หรือ  การปลูกพืชด้วยวิธี
ไฮโดรโปนิกส์รูปแบบอื่นๆ ก็ดี   บางครั้งก็อาจเรียกรวมๆ ว่า soilless culture แทนค าว่า 
hydroponics ก็ได ้ 
             ไฮโดรโปนิกส์ มีประโยชน์หลักๆ 2 ประการด้วยกัน ประการแรกคือช่วยให้มีสิ่งแวดล้อมที่
ควบคุมได้มากขึ้นส าหรับการเติบโตของพืช  แทนที่จะเป็นการใช้ดินอย่างเดิม ท าให้ก าจัดตัวแปรที่ไม่
ทราบออกไปจากการทดลองได้จ านวนมาก  ประการที่สองก็คือ พืชหลายชนิดจะให้ผลผลิตได้มากใน
เวลาที่น้อยกว่าเดิม และในบางครั้งก็มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมด้วย ซึ่งในสภาพแวดล้อมและสภาพการ
เศรษฐศาสตร์หนึ่งๆ  การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์จะให้ผลก าไรแก่เกษตรกรมากข้ึน และด้วยการ
ปลูกที่ไม่ใช้ดินจึงท าให้พืชไม่มีโรคที่เกิดในดิน ไม่มีวัชพืช ไม่ต้องจัดการดิน  และยังสามารถปลูกพืช
ใกล้กันมากได้  ด้วยเหตุน้ีพืชจึงให้ผลผลติในปริมาณที่มากกว่าเดิมขณะที่ใช้พื้นที่จ ากัด   นอกจากนี้ยัง
มีการใช้น้ าน้อยมากเพราะมีการใช้ภาชนะ หรือระบบวนน้ าแบบปิด  เพื่อหมุนเวียนน้ า  เมื่อเทียบกับ
การเกษตรแบบเดิมแล้ว   นับว่าใช้น้ าเพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้น 
 ในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) เป็นที่นิยมกัน อย่างกว้างขวาง มีการปลูกใน
ระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และท ารายได้ให้แก่ ผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องมาจากว่า
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพกันมากข้ึน จึงเลือกที่จะบริโภคผักที่ปลูก
ในระบบ Hydroponics ซึ่งมีการปลูกในโรงเรือนที่ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ ท าให้มีการใช้ สารเคมี
น้อยลง ผักที่ได้จึงเป็นผักอนามัย มีการปนเปื้อนสารเคมีน้อยมากและเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคหัน
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มาให้ความสนใจมากขึ้น อีกทั้งการปลูกและ การจัดการต่างๆ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ทุกคนสามารถปลกู
เองได้ทุกครัวเรือน เพื่อบริโภคภายในครอบครัว ท าให้ได้บริโภคผักที่สด สะอาดปลอดภัย และช่วย
เสริมสร้าง สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและยังเป็นการท ากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว สร้างความ
ผูกพันและความอบอุ่นให้เกิดข้ึนกับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
2.3   ความหมายของการปลูกพืชไร้ดิน 

การปลูกพืชไร้ดินเป็นค าที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ 2 ค าคือค าว่า  Soilless Culture  และ  
Hydroponics  ซึ่งสามารถอธิบายได้ 2 ลักษณะ คือ 
  2.3.1   ค าว่า  "Soilless culture"  เป็นวิธีการปลูกพืชเลียนแบบการปลูกพืชบนดินแต่ไม่ใช้
ดินเป็นวัสดุปลูก แต่เป็นการปลูกพืชลงบนวัสดุชนิดต่างๆ  เช่น  แผ่นฟองน้ า  ทราย  กรวด  ข้ีเลื่อย  
แกลบ  ขุยมะพร้าว  ฯลฯ  แทนดิน โดยพืชสามารถเจริญเติบโตบนวัสดุปลูกที่ใช้เป็นที่ยึดเกาะและ
จากการได้รับสารละลายธาตุอาหารพืช ที่มีน้ าที่ผสมกับแร่ธาตุต่างๆ (หรือปุ๋ย) ที่พืชต้องการจากทาง
รากพืช 
 2.3.2   ค าว่า  "Hydroponics"  เป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้วัสดุปลกู กล่าวคือ จะท าการปลูกพืช
ลงในสารละลายธาตุอาหารพืช โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารอาหารโดยตรง   ( bare roots) 
hydroponics  มาจากการรวมค าในภาษากรีซสองค า  คือ ค าว่า  "hydro"  หมายถึง  "น้ า"  และ  
"ponis"  หมายถึง  "งาน"  ซึ่งเมื่อรวมค าสองค าเข้าด้วยกันความหมายก็คือ  "water-working" หรือ
หมายถึง "การท างานของน้ า (สารละลายธาตุอาหาร)" ผ่านทางรากพืช ดังนั้น การปลูกพืชโดยไม่ใช้
ดิน จึงหมายถึงวิธีการปลูกพืชเลยีนแบบการปลกูพืชบนดิน โดยปลูกพืชลงบนวัสดุปลกูหรอืสารอาหาร 
โดยไม่ต้องมีวัสดุปลูกก็ได้ เพื่อให้พืชได้รับสารอาหาร หรือสารละลายธาตุอาหารพืชที่มีน้ าที่ผสมกับแร่
ธาตุที่ต้องการจากทางรากพืช 
 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมานิยมปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ในระบบ Hydroponics กันมากข้ึน ซึ่ง
ในประเทศไทยขณะนี้มี 5 ระบบ คือ 

 
ภาพท่ี 2 NFT (Nutrient Film Technique) 
ท่ีมา:  www.ensurecommunication.com 

ค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 
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1. NFT (Nutrient Film Technique) คือ การปลูกแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืช
ไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นบางๆ เหมอืนแผ่นฟลิ์มบนรางปลกูอย่างต่อเนื่อง (หนาประมาณ 
2-3 มิลลิเมตร) ในล ารางปลูกพืชกว้างตั้งแต่ 5-35 เซนติเมตร ข้ึนกับชนิดของพืชที่ปลูก 
ล ารางสูงประมาณ 5 เซนติเมตร ความยาวของรางตั้งแต่ 5-20 เมตร แต่โดยทั่วไปไม่ควร
เกิน 10 เมตร เพราะจะท าให้เกิดความแตกต่างของปริมาณออกซิเจนระหว่างหัวและ
ท้ายรางได ้

ข้อดี ดูแลรักษาง่าย พืชได้รับอากาศเพียงพอ 
ข้อเสีย รางที่น ามาเป็นช่องให้น้ าไหลผ่านหากเป็นวัสดุแบบเฉพาะ อาจมีราคา

ค่อนข้างสูง หากไม่มีไฟฟูาในระบบพืชอาจขาดน้ าและตายได้ 

  
ภาพท่ี 3 DFT (Deep Flow Technique)  
ท่ีมา: www.ensurecommunication.com 

ค้นเมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 
2. DFT (Deep Flow Technique) คือ เป็นระบบที่ปลูกพืชโดยรากแช่อยู่ในสารละลายลึก

ประมาณ 15- 20 เซนติเมตร โดยจะมีการปลูกพืชบนแผ่นโฟมหรือวัสดุที่ลอยน้ า ได้เพื่อ
ยึดล าต้นแต่จะปล่อยให้รากเป็นอิสระในน า ระบบนี้ไม่มีความลาดเอียง เป็นระบบที่มี
การหมุนเวียนสารละลายโดยการใช้ปั้มดูดสารละลายจากถังพักข้ึนมาใช้ใหม่ในระบบ 
เพื่อให้เกิดการ หมุนเวียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับระบบน้ าที่
ใช้ในการผลิตผัก ระบบนี้อาจมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระบบไฮโดรโพนิกส์ลอยน้ า 
(Floating Hydroponic Systems) การปลูกแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหล
ผ่านรากพืชในภาชนะ หรือรางปลูกในระดับลึก คือน้ าจะมีมากกว่า NFT  

ข้อดี ประหยัดที่สุด ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟฟูาเพราะไม่ได้อุปกรณ์ไฟฟูาในการล าเลียง
สารละลายเหมือนวิธีอื่น 
ข้อเสีย ต้องหมั่นดูและสังเกตพืชดีๆ เพราะหากขาดการดูเช่น ไม่เปลี่ยนน้ าสารละลายตาม
ก าหนด พืชอาจจะขาดธาตุอาหารแล้วเจริญเติบช้าหรือผิดลักษณะได้ 
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ภาพท่ี 4 DRFT (Dynamic Root Floating Technique)  

 ท่ีมา: www.ensurecommunication.com 
ค้นเมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 

3. DRFT (Dynamic Root Floating Technique) คือ การปลูกพืชโดยให้รากแช่อยู่ใน
สารละลายธาตุอาหารโดยตรง และให้อากาศไหลวนผ่านรากพืชอย่างต่อเนือ่งทีร่ะดับ
ความลึกประมาณ 4 เซนติเมตร โดยทีส่ารละลายธาตุอาหารจะไหลลงสู่ถังบรรจุ จากนั้น
จึงไหลเวียนข้ึนไปในถาดปลูกด้วยปั๊มน้ า ขณะทีส่ารละลายไหลเวียนข้ึนไปด้านหัวถาด
ปลูกจะผ่านหัวพ่นอากาศเพื่อเติมอากาศใหส้ารละลาย และไหลผ่านรากพืชตามถาดปลูก
มาสู่ด้านท้ายถาดปลูกจะผ่านสะดือปรบัน้ า (Nutrient Level Adjust) ซึ่งท าหน้าที่ปรับ
ระดบัความสูงต่ าของสารละลายในถาดปลกู  

ข้อดี ระบบนี้แมจ้ะมีปัญหาเรื่องไฟฟูาก็ยังคงมีน้ าขังเลี้ยงรากไม่ท าให้พืชได้รบีความ
เสียแบบ NFT ที่ต้องใช้ไฟฟูาตลอด อากาศไหลเวียนดีเมื่อเทยีบกับเทคนิค DFT 

ข้อเสีย เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่จะใช้ปริมาณน้ ามากทีสุ่ดเนื่องจากต้องมีน้ าบางส่วนขัง
อยู่ในรางด้วย ดังนั้นเมือ่มีการเปลี่ยนสารละลายจะต้องเตมิน้ าและสารละลายมากกว่าเทคนิค
อื่นๆ อีกทั้งตอ้งปรับระดบัน้ าให้ถูกตามอายุของพืชที่ปลูก หากเกิดต้องแก้ไขให้ทันเพราะ
เทคนิคหากเกิดโรคแล้วจะลุกลามไปทั้งแปลง 
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ภาพที่ 5 Drip 

ที่มา: www.ensurecommunication.com 
ค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 

4. Drip หมายถึง การใหส้ารละลายแบบน้ าหยด โดยน้ าจะไหลผ่านวัสดุที่พืชยึดเกาะลงไป
แล้วหยดลงใบข้างล่างแล้วไหลกลับไปสูบ่่อสารละลาย 
ข้อดี ติดตั้งง่าย ประหยัดน้ าเพราะลดปรมิาณน้ าที่ใช้ลงและยังท างานแบบตั้งเวลาซึง่ช่วย
ให้ประหยัดค่าไฟฟูาลงไปด้วยเมื่อเทียบกบัแบบที่ต้องเปิดปัม้น้ าตลอดเวลา 
ข้อเสีย เช่นเดียวกบัเทคนิค NFT จ าเป็นต้องมีไฟฟูาตลอดเวลาเพื่อท างาน 

 
ภาพที่ 6 Aeroponic 

ที่มา: www.ensurecommunication.com 
ค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 

 
5. Aeroponic หมายถึง การพ่นสารละลายแบบเป็นฝอยหรือพ่นหมอกไปเกาะอยู่ทีร่าก

ของพืช 
ข้อดี ประหยัดน้ ากว่าเทคนิคอื่นเพราะเนื่องจากพ่นสารละลายเป็นละอองเล็กๆ แทนที่
จะเป็นน้ าไหลผ่านอกีทั้งไมจ่ าเป็นต้องพ่นตลอดเวลาด้วย 
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ข้อเสีย ค่าอุปกรณ์ในการติดตัง้ราคาค่อนข้างสูง ต้องหมั่นท าความสะอาดหัวพ่นหมอก
หากอุดตันสารละลายอาจไม่ถูกพ่นออกมา 

 
2.4 ปุ๋ย AB 

 
ภาพท่ี 7 ปุ๋ย AB 

ท่ีมา : www.thaihydrohobby.com  
ค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 

ปุ๋ย AB คือ ปุ๋ยเฉพาะส าหรบัการปลูกไฮโดรโปนิกส(์Hydroponics) หรอืผักที่ปลูกโดยไม่ใช้
ดิน สาเหตุที่ต้องแยกการเก็บเป็น Stock A และ B เพราะมีเคมีบางตัวเมือ่ผสมกันในความเข้มข้นที่สงู
อาจท าใหเ้กิดการตกตะกอนได้ จึงต้องจ าแนกแยกออกจากกัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

Stock A ประกอบด้วย     Stock B ประกอบด้วย 
- แคเซียมไนเตรท     - โปรเตสเซียมไนเตรท 
- เหล็ก ดีพ ี      - แมกนีเซียม 
- เหล็กโล      - จุลธาตุเสริมต่างๆ 

 
2.5 ปุ๋ยอินทรีย์ 

 
ภาพท่ี 8 ปุ๋ยอินทรีย ์

ท่ีมา : www.priceza.com 
ค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 

ปุ๋ย อินทรีย์  หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากอินทรียสารที่ผลิตข้ึนโดยกรรมวิธีต่าง ๆ และก่อนทีจ่ะ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อพืช  จะต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  เช่น การท าใหเ้ป็นช้ิน สับ บด 
หมักร่อน หรือวิธีการอื่น ๆ กล่าวโดยสรปุ 

ปุ๋ยอินทรีย์ จึงหมายถึง สารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืช  ซากสัตว์หรือของเหลวต่าง ๆทีผ่่าน
กระบวนก็ตามไม่สามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในสภาพของแข็งมาใช้ในการปลกูพืชใน ระบบไฮโดรโปนิกส์ ได้ 
ต้องน าปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวไปหมักให้อยู่ในรปูของสารละลายเสียกอ่นซึ่งเรียกว่า “ น้ าสกัดชีวภาพ”  
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 น้ าสกัดชีวภาพ (Bioextract) เป็นปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายเศษวัสดุเหลือใช้ส่วนต่าง ๆ ของ
พืชและสัตว์ โดยผ่านกระบวนการหมักในสภาพที่ไม่มีออกซเิจน มีจลุินทรีย์ ท าหน้าที่ย่อยสะสารซาก
พืช และซากสัตว์เหล่าน้ันให้กลายเป็นสารละลาย รวมถงึการใช้เอนไซม์ เพื่อเร่งการย่อยสลายที่ท าให้
เกิดกระบวนการย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว(พระราชบัญญัตปิุ๋ย พ.ศ.2518) 
 
2.6 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ 
 2.6.1 น ้า อาจใช้น้ าประปาแทนก็ได้โดยการพักน้ าไว้ก่อนปรับค่า pH ที่ประมาณ  pH 6-6.5 
ถ้าไม่มีการปรับค่า พอพืชโตไประยะหนึ่งรากพืชจะตาย แนะน าให้เปลี่ยนน้ าทุกอาทิตย์ 

2.6.2  ธาตุอาหารและสารละลายธาตุอาหาร  การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน  ปัจจัยหลักที่ท าให้
ต้นพืช  เจริญเติบโต  คือ ธาตุอาหารที่เป็นวัตถุดิบในการให้ต้นพืชเจริญเติบโต   ในกระบวนการสร้าง
สารอาหาโดย กระบวนการสังเคราะห์แสง วัตถุดิบที่ใช้คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)เมื่อได้รับแสง
บนคลอโรฟิลด์จะได้สารคาร์โบไฮเดรต  และออกซิเจน 
   2.6.3  ออกซิเจน   ปริมาณออกซิเจนในน้ าน้ันมีมากพอในอุณหภูมิต่ า และได้โดยการไหล
ตกของน้ าขากลับลงถัง หรือในรางปลูกเอง และอาจใช้ปั้มช่วยในกรณีน้ าในถังอุณหภูมิสูงเกินไป  
อุณหภูมิน้ าในถังไม่ควรเกิน 35 องศา C.(ควรรักษาให้อุณหภูมิต่ าไว้ก่อน) ถังน้ าควรมีที่กันฝนกันแดด
ได้ดี 

2.6.4  แสงแดด   จ าเป็นต่อพืชมากควรให้พืชได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอตามชนิดของพืช
นั้นๆ  ถ้าแสงแดดไม่เพียงพอ พืชจะยืดเสียทรงและอ่อนแอเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ 

2.6.5  สภาพแวดล้อม มีการถ่ายเทอากาศที่ดี ถ้าอุณหภูมิอากาศสูงความช้ืนต่ าพืชจะคาย
น้ ามากเกินไปพืชจะเหี่ยวเฉา ช่วงที่มีอากาศร้อนควรจะพรางแสง หรือให้น้ าทางใบโดยใช้สเปรย์น้ าฉีด
ก็จะช่วยไม่ให้ใบเฉาได้ ฝน ในระยะต้นอ่อนฝนจะชะวัสดุปลูกท าความเสียหายกับรากพืชได้ควรมีที่กัน
ฝนในระยะนี้ ฝุุน จะจับใบท าให้การสังเคราะห์แสงแลคายน้ าได้ไม่ดีและใบไม่สวย   การใช้สเปรย์น้ า
ฉีดจะได้ประโยชน์ทั้งสองทาง คือลดการคายน้ าและล้างใบพืช 
2.7  วัสดุปลูก  

วัสดุปลูก   วัสดุปลูกท าหน้าที่ในการรองรับรากพืชเพื่อให้พืชทรงตัวอยู่ได้ ในการปลูกพืชด้วย
วิธีไฮโดรโปนิกส์ วัสดุปลูกที่เหมาะสมส าหรับปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้   
1.สามารถรักษาอัตราส่วนของน้ าและอากาศให้เหมาะสมตลอดการปลูก โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 
น้ า:อากาศ เท่ากับ 50:50 โดยปริมาตร 

2.7.1 จะต้องไม่มีการอัดหรือยุบตัวเมื่อเปียกน้ าหรือเมื่อผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน 
 2.7.2 จะต้องไม่สลายตัวทั้งทางเคมีและทางชีวภาพ 
 2.7.3 เป็นวัสดุที่รากพืชสามารถแพร่กระจายได้อย่างสะดวกทั่วทุกส่วน 
 2.7.5 มีความเฉ่ือยทางเคมี คือไม่ท าปฏิกิริยากับสารละลายธาตุอาหารและภาชนะที่ใช้ปลูก 
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 2.7.6 มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ (C.E.C) ต่ าหรือไม่มีเลย เพื่อจะได้ไม่มีผลต่อ
องค์ประกอบของสารละลายธาตุอาหารพืชในวัสดุปลูก 

2.7.7 ไม่เป็นแหล่งสะสมโรคและแมลง 
2.7.8 เป็นวัสดุที่สามารถก าจัดโรคและแมลงได้ง่าย ท าให้สามารถน าวัสดุปลูกกลับมาใช้ใหม่

ได ้
ภาชนะปลูกพืช วัสดุปลูกจะต้องบรรจุในภาชนะปลูกเพื่อไม่ให้ปะปนกับสารละลาย ภาชนะ

ปลูกที่ดีจะต้องท าจากวัสดุที่ไม่ท าปฏิกิริยาเคมีกับสารต่างๆ ต้องมีความคงทนแข็งแรง น้ าหนักเบา 
ใช้ได้นาน และติดตั้งใช้งานง่าย ซึ่งปัจจุบันจะใช้ภาชนะที่ท าจากพลาสติกเป็นส่วนมาก เนื่องจากมี
ความคงทน น้ าหนักเบา สามารถท าเป็นรูปร่างต่างๆ ได้มาก และราคาถูก ไม่ควรใช้ภาชนะโลหะที่
เคลือบด้วยสังกะสี เพราะอาจมีการละลายของสังกะสี ท าให้สารละลายธาตุอาหารพืชมีความเข้มข้น
ของสังกะสีสูง และอาจเป็นพิษต่อพืชได้ ภาชนะปลูกที่ท าจากวัสดุประเภทซีเมนต์ ใยหิน หรือ กรวด 
เมือน าไปใช้ใส่สารละลาย จะมีสภาพเป็นด่าง ท าให้ pH ของสารละลายสูงข้ึน จึงควรน าไปแช่น้ าให้
สะอาดเพื่อเป็นการปรับสภาพให้เป็นกลางก่อนน าไปใช้ 
2.8  ข้อดีของการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ 

2.8.1  ข้อดีที่เป็นจุดแข็งของผักชนิดนี้ก็การได้ผลผลิตที่สะอาดกว่าการปลูกในดิน ปลอดภัย
จากสารพิษตกค้าง ผักที่ได้มีความสวยงามน่ารับประทาน ผักมีรสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
และผักสดที่ได้จะมีความนุ่มและกรอบกว่าผักที่ปลูกในดิน 

2.8.2 การปลูกผักแบบไฮโดรไปนิกส์ไม่ต้องใช้ดินในการเพาะปลูก จึงสามารถปลูกได้ทุกที่ 
ปลูกได้ทั้งพืชขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นวิธีที่เหมาะส าหรับผู้ที่มีพื้นที่ปลูกน้อย (เช่น ผู้ที่อาศัยอยู่
ในอพาร์ตเมนต์) และไม่มีขอบเขตไม่ว่าจะเป็นการปลูกในจ านวนน้อยเพื่อใช้บริโภคเองภายใน
ครัวเรือนหรือปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ในเชิงธุรกิจ ด้วยเหตุน้ีเองวิธีนี้จึงเป็นที่นิยมในการปลูกเป็นอย่าง
มากในเมืองที่มีประชากรหนาแน่น เช่น ไต้หวัน ญี่ปุุน เนเธอแลนด์ เป็นต้น 

2.8.3 ช่วยท าให้มีสิ่งแวดล้อมในการปลูกที่เราสามารถควบคุมเองได้มากข้ึนส าหรับการ
เจริญเติบโตของพชื เพราะเราสามารถก าจัดตัวแปรต่าง ๆ ที่ไม่ทราบออกไปจากการทดลองได้จ านวน
มากเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกผักบนดิน 

2.8.4 การปลูกผักรูปแบบนี้สามารถน ามาใช้ได้กับพืชหลายชนิด (ข้ึนอยู่กับความยากง่ายใน
การปลูกด้วย) ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ รวมไปถึงพืชไม้เลื้อยไปจนถึงพืชยืนต้น แต่ใน
ด้านการผลิตเชิงธุรกิจแล้ว จะนิยมปลูกพืชจ าพวกผักและไม้ผล ซึ่งเป็นพืชที่ เก็บเกี่ยวช่วงอายุสั้นกัน
มากกว่า 

2.8.5 พืชผักเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้เร็วกว่าการปลูกพืชผักในดินอย่างน้อยประมาณ 1-
2 สัปดาห์ 
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2.8.6 ผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพและมีความสม่ าเสมอมากกว่าการเพาะปลูกในดินปกติ เพราะ
สามารถจัดการและควบคุมสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมต่อพืชที่ปลูกได้ จึงสามารถผลิต
พืชได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพราะสามารถเพิ่มรอบการผลิตได้มาก มีอายุสั้น และได้คุณภาพสูง 

2.8.7 ระบบการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์จะช่วยประหยัดน้ ามากกว่าการปลูกพืชผักในดิน
ปกติไม่น้อยกว่า 10 เท่า จึงท าให้สามารถปลูกพืชผักได้แม้ในฤดูแล้งหรือนอกฤดูกาลได้ และยังให้
ผลตอบแทนที่สูงกว่าอีกด้วย 

2.8.8 การปลูกผักประเภทนี้จะมีความสม่ าเสมอของการให้น้ าได้ดีกว่าการปลูกพืชผักในดิน
ปกติ และยังสามารถควบคุมการให้น้ าได้ตามความต้องการของพืชได้ด้วย 

2.8.9 เราสามารถควบคุมการให้ธาตุอาหารของพืชผักได้ง่ายกว่าการปลูกพืชผักในดิน เพราะ
ช่วยแก้ปัญหาความไม่สม่ าเสมอของธาตุอาหารในดินที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดที่แตกต่างกัน ช่วย
ควบคุมปริมาณและรูปของจุลธาตุที่พืชผักต้องการจ านวน 7 ธาตุ (ธาตุเหล็ก , โบรอน, คลอรีน, 
แมงกานีส, โมลิบดีนัม, ทองแดง, สังกะสี) ให้อยู่รูปที่รากของพืชผักสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้และ
ไม่ให้ในปริมาณที่มากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชผักที่ปลูก ช่วยควบคุมค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ได้
ง่าย ซึ่งค่า pH นี้เองที่มีส่วนในการควบคุมรูปของธาตุอาหารให้อยู่ในรูปแบบที่พืชผักสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ทันที อีกทั้งวิธีการนี้ยังช่วยให้ธาตุอาหารของพืชไม่สูญหาย ทั้งในรูปแบบการถูกชะล้างไป
จากดิน การจับตัวกับธาตุบางชนิดในดินที่ตกตะกอนไป หรือการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปแบบที่พืชไม่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมผลตกค้างองการมีธาตุอาหารสะสมในพืช ใน
ดิน และในสภาพแวดล้อมจนเกิดเป็นพิษต่อระบบนิเวศ 

2.8.10 การปลูกพืชผักแบบไฮโดรโปนิกส์สามารถควบคุมโรคในดินได้ง่ายกว่าการปลูกพืชผัก
ในดิน 
เนื่องจากเป็นการปลูกพืชผักโดยไม่ใช้ดิน จึงท าให้พืชไม่มีโรคที่เกิดในดิน ไม่มีวัชพืชมารบกวน ไม่ต้อง
ท าการจัดการดิน และยังสามารถปลูกพืชผักใกล้กันมากได้อีกด้วย ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้การปลูกผักแบบ
ไฮโดรโปนิกส์มีผลผลิตที่มากกว่าเดิมในพื้นที่จ ากัด 

2.8.11 หมดปัญหาเรื่องสภาพดินในการที่ไม่มีความเหมาะสม เช่น ดินเค็ม ดินเป็นกรดหรือ
ด่าง รวมไปถึงสภาพการขาดแคลนน้ าต่าง ๆ 

2.8.12 การจัดการลดปริมาณของไนเตรทในพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินจะท าได้ง่ายกว่าพืชที่ปลูก
บนดิน เพราะเราสามารถก าหนดใช้ความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่ปลูกเลี้ยงได้ระดับต่ า 
หรือเลือกใช้สารละลายธาตุอาหารที่มีความเข้มข้นต่ ามาก นอกจากนี้การลดไนเตรทยังท าได้ด้วยการ
ให้พืชได้รับแสงเพียงพอและอย่าให้พืชขาดโมลิบดีนัม (พืชผักที่มีไนเตรทสูง เมื่อน ามาบริโภคจะเกิด
โทษต่อร่างกาย เพราะไนเตรทเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นไนไตรท์ ซึ่งสามารถยับยั้งการพา
ออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ในร่างกายของเม็ดเลือดแดงได้ ท าให้เกิดอาการขาดอากาศเฉียบพลัน และยัง
สามารถไปรวมกับสารประกอบอะมีนในร่างกาย และกลายเป็นไนโตรซามีน (Nitrosamine) ซึ่งเป็น
สารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งได้) 
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2.8.13 การปลูกผักแบบไร้ดินก็มีประโยชน์ในด้านภูมิทัศน์เช่นกัน เพราะเราสามารถผลิตพืช
สวนประดับเพื่อใช้ประดับอาคารได้ 

2.8.14 ช่วยในการประหยัดต้นทุนต่าง ๆ เช่น ค่าแรงงาน เนื่องจากการปลูกผักในระบบนี้จะ
เป็นระบบที่ไม่ต้องมีการเตรียมแปลงเพาะปลูกขนาดใหญ่เหมือนการปลูกพืชผักในดิน จึงไม่มี
ค่าใช้จ่ายเรื่องการเตรียมดิน การยกร่อง ค่าปุ๋ย รวมไปถึงค่าก าจัดวัชพืชต่าง ๆ และช่วยลดการน าเข้า
ของผักและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าขนส่งได้อีกด้วย เพราะเราสามารถเลือก
ผลิตใกล้แหล่งรับซื้อได้ จึงท าให้มีศักยภาพในเชิงการค้าสูง 

2.8.15 สามารถสร้างอาชีพท ารายได้ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และผู้ด้อยโอกาสทางร่างกาย
ได้ เช่น ผู้พิการโดยก าเนิด ทหารผ่านศึกที่ได้รับความพิการจากการสู้รบ เป็นต้น 

2.8.16 ในด้านประโยชน์อย่างอื่น เช่น มีประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการนันทนาการใน
ครอบครัว เพราะการปลูกผกัไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครวัก็ช่วยท าให้เกิดความเพลินเพลนิใจและท า
ให้รู้หลักการปลูกพชืในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี และการปลูกพืชไร้ดินยังมปีระโยชน์ในด้านการศึกษาอกี
ด้วย เช่น การศึกษาทดลองของนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ เป็นต้น 

2.8.17 ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ เนื่องจากเราสามารถควบคุม
อุณหภูมิของสารอาหารและจัดการผลิตพืชผักเมืองหนาวที่เป็นคุ้นเคยของชาวต่างชาติได้ มันจึงเป็น
ประโยชน์อย่างมากส าหรบัชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเปน็ระยะเวลานานได้บริโภคพืชผกัที่
ตนคุ้นเคย 

2.8.18 การปลูกพืชผักไร้ดินกับโครงการอวกาศ จะท าให้ยานอวกาศหรือสถานีอวกาศ
สามารถปลูกพืชผักไรดินได้เอง และการปลูกพืชผักไร้ดินไม่เพียงแต่จะก่อประโยชน์กับชีวิตและความ
เป็นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตเป็นอย่างมาก 

 
2.9   ข้อเสียของการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ 
  เนื่องจากมีการดัดแปลงแก้ไขและปรบัปรุงในระบบเรื่อยมา ท าให้ลดข้อเสีย ต่างๆที่เคยพบในอดีตลง
ไปได้มาก เช่น 
            2.9.1 ข้อเสียในเรื่องของเทคโนโลยีต่างประเทศที่ราคาค่อนข้างสูง ตอนนี้สามารถใช้ภูมิ 
ปัญญาชาวบ้านดัดแปลงได้ ซึ่งผลผลิตที่ได้ก็ไม่ได้แตกต่างกัน 
            2.9.2 ความหลากหลายของพืชที่ปลูกไร้ดิน ในระยะแรกจะปลูกเฉพาะผักต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันน้ีสามารถปลูกได้ทั้งผักไทย ผักจีน และผักต่างประเทศ 
            2.9.3 ผู้ปลูกต้องมีความรู้อย่างแท้จรงิต่อการปลูกพืชไร้ดิน ซึ่งในปัจจุบันได้มีเอกสารแนะน า 
และสามารถขอข้อมูลได้จากส านักงานเกษตรในทุกพื้นที่ 
            2.9.4 เรื่องของตลาดนั้นในปัจจุบันไม่ถือเป็นปัญหาอีกต่อไป เพราะผู้บริโภคหันมาใส่ใจ
สุขภาพกันมากข้ึน ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีต่อเกษตรกรที่สนใจท าธุรกิจการปลูกพืชไร้ดินมากขึ้น 
2.10 ปัจจัยท่ีเป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโดของพืช 
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 2.10.1   อุณหภูมิ  อุณหภูมิควบคุมอัตราการเจริญเติบโตของพืช  โดยมีผลโดยตรงต่อการ
สังเคราะห์แสงการหายใจ  การดูดธาตุอาหาร  การคายน้ าและกิจกรรมของเอนไซม์ต่างๆ โดยทั่วไป
อุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนมีผลในการเร่งขบวนการทางเคมีต่างๆ ในพืช  ขบวนการเหล่าน้ีควบคุมโดยเอนไซม์ 
ซึ่งจะท างานได้ดีในช่วงอุณหภูมิแคบๆอุณหภูมิสูงหรือต่ ากว่าช่วงที่ เหมาะสมจะท าให้เอนไซม์ท างาน
ลดลงมีผลให้ปฏิกิริยาเคมีต่างๆในพืชลดลงหรือหยุดไปด้วย เมื่อถึงจุดนี้ พืชจะอยู่ในภาวะเครียดและ
หยุดการเจริญเติบโต และอาจตายได้ในที่สุด การควบคุมภูมิให้เหมาะสมต่อการเจรญิโตของพืชจึงเป็น
เรื่องส าคัญ 
 ส าหรับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ อุณหภูมิมีบทบาทส าคัญมากต่อการเจริญเติบโตของ
พืชเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงข้ึนจะท าให้ออกซิเจนละลายน้ าได้ลดลง ท าให้มีออกซิเจนในน้ าลดลงจาก 
8.25  ppm  เหลือเพียง  7.51  ppm 
 2.10.2   แสง   ตามธรรมชาติพืชจะใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน เพื่อท าให้เกิด
กระบวนการสังเคราะห์แสงที่ใบหรือส่วนที่มีสีเขียว โดยมีคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) ซึ่งเป็นรงค์วัตถุ
สีเขียวชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่เป็นตัวรับแสงเพื่อเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน้ า (H2O) 
เป็นกลูโคส (C6H12O6) และก๊าซออกซิเจน (O2) พืชที่ปลูกในบ้านหรือเรือนทดลอง อาจใช้แสงสว่าง
จากไฟฟูาทดแทนแสงอาทิตย์ได้แต่ก็เป็นการสิ้นเปลืองและไม่สมบูรณ์เมื่อเปรียบเทียบกับแสง
ธรรมชาติ 

2.10.3  อากาศ   พืชจ าเป็นต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่มีอยู่ประมาณ 0.033 
เปอร์เซ็นต์ ในบรรยากาศในการผลิตกลูโคส (C6H12O6) ซึ่งเปน็สารอินทรยี์เริม่ต้น เหตุการณ์ที่พืชจะ
ขาดคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีแหล่งคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเหลือเฟือ เช่น การ
เผาไหม้เช้ือเพลิงจากโรงงานและรถยนต์ ตลอดจนการผลติไฟฟูา เป็นต้น ส่วนก๊าซออกซิเจน (O2) พืช
ต้องการเพื่อใช้ในกระบวนการหายใจ(Respiration) เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งถูกเก็บไว้ในรูป
พลังงานเคมี ในรูปของน้ าตาลกลูโคสและสามารถให้เป็นพลังงานเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการ
เมตาโบลิซึม (Metabolism) ต่างๆ การหายใจของส่วนเหนือดินของพืชมักไม่มีปัญหา เพราะใน
บรรยากาศมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับรากพืชมักจะขาดออกซิเจน 
โดยเฉพาะการปลูกพืชไร้ดินด้วยเทคนิคการปลูกด้วยสารละลาย (Water Culture หรือ Liquid 
Culture) จ าเป็นต้องให้ออกซิเจนในจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการของพืช การให้ออกซิเจนแก่
รากพืชจะให้ในรูปของฟองอากาศที่แทรกอยู่ในสารละลายธาตุอาหารพืช ซึ่งให้โดยใช้เครื่องสูบลม 
หรือการใช้ระบบน้ าหมุนเวียน 

2.10.4  น ้า   คุณภาพน้ าเป็นเรื่องส าคัญมากเรื่องหนึ่ง การปลูกพืชเพียงเล็กน้อยเพื่อการ
ทดลองจะไม่มีปัญหาแต่การปลกูเปน็การค้า จะต้องพิจารณาเรื่องของน้ าก่อนอื่น หากใช้น้ าคุณภาพไม่
ดีทั้งองค์ประกอบทางเคมีและความสะอาด จะก่อให้เกิดความล้มเหลว น้ าเป็นตัวประกอบที่ส าคัญ 
โดยจะถูกน าไปใช้ 2 ทาง คือ 
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1. ใช้เป็นองค์ประกอบของพืช พืชมีน้ าเป็นองค์ประกอบประมาณ 90-95 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก พืช
ใช้น้ าเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมที่มีประโยชน์ 
2. ใช้เป็นตัวท าละลายธาตุอาหารพืชให้อยู่ในรูปไอออนหรือสารละลายธาตุอาหารพืชโมเลกุลเล็ก 
เพื่อให้รากดูดกินเข้าไป ปกติน้ าประปาถือว่าใช้ได้ แต่ส าหรับการทดลอง มักใช้น้ ากลั่นหรือน้ าประปา
ที่ทิ้งให้คลอรีนหมดไป แหล่งของน้ าที่ดีสุด ส าหรับการปลูกพืชไร้ดินเชิงพาณิชย์ คือ น้ าฝนหรือน้ าจาก
คลองชลประทาน 

2.10.5  สารละลายธาตุอาหารพืช  ธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตและให้ผล
ผลิต มีทั้งหมด 16 ธาตุ ซึ่ง 3 ธาตุ คือ  คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ได้จากน้ าและอากาศ และ
อีก 13 ธาตุ ได้จากการดูดกินผ่านทางราก ทั้ง 13 ธาตุแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามปริมาณที่พืชต้องการ 
คือ ธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณมากและธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณน้อย 
 2.10.6  การควบคุมความเป็นกรดด่าง (pH) และค่าการน้าไฟฟ้า (EC)   ของสารละลาย
ธาตุอาหารพืช 
การรักษาหรือควบคุมความเป็นกรดด่าง และค่าการน าไฟฟูาในสารละลายอาหารนี้เพื่อให้พืชสามารถ
ดูดใช้ปุ๋ยหรือสารอาหารพืชได้ดี และเพื่อให้ปริมาณสารอาหารแก่พืชตามที่ต้องการ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 กฤษฎา หงส์ทองและ ศิวาพร ธรรมดี, (2553) วิจัยเรื่อง ผลของความเข้มข้นของธาตุอาหาร
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุุนในวัสดุปลูกไร้ดิน ผลการวิจัย พบว่า ดินในเขตศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีความเป็นด่างสูง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจึง 
ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกแตงกวาญี่ปุุนแบบดั้งเดิมที่ปลูกในดินมาเป็นการปลูกในวัสดุปลูกไร้ดิน แต่
ปัจจุบันสูตรสารละลาย ธาตุอาหารที่ใช้ยังยึดรูปแบบจากศูนย์อื่น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แตกต่าง
กันของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่าง ๆ  ระดับ ความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารทีเ่หมาะสมอาจ
แตกต่างกัน เพื่อหาระดับความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่ เหมาะสมจึงได้ศึกษาผลของระดับ
ความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุุนใน วัสดุปลูก
ไร้ดินในเขตศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก โดยด าเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 วางแผนการทดลองแบบบล็อคสุ่มสมบูรณ์Randomized Completely 
Block Design (RCBD) ประกอบด้วย 4กรรมวิธี 4 ซ้ า (26 ต้นต่อซ้ า) โดยให้ความเข้มข้นของ
สารละลายธาตุอาหารเทียบเป็นค่า Electro-conductivity (EC) เมื่อเข้าสู่ระยะติด ผลเป็น 4 ระดับ 
คือ 1.0, 2.0, 2.5 หรือ 3.0 mS/cm พบว่า การให้สารละลายธาตุอาหารที่ EC เท่ากับ 3.0 mS/cm 
มีค่าเฉลี่ย ของผลผลิตแตงกวาที่ขายได้และผลผลิตเกรด 1ไม่แตกต่างจากที่EC เท่ากับ 2.5และ 2.0 
mS/cm แต่มากกว่าที่ EC เท่ากับ 1.0 mS/cm ส่วนของการเจริญเติบโตนั้น ความยาวของใบของ
แตงกวาญี่ปุุนที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารที่ EC เท่ากับ 2.5 mS/cm มีค่ามากกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ
อย่างมีนัยส าคัญ 
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ดิเรก  ทองอราม,(2549) ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย  
พบว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้รางยาวของต่างประเทศเมื่อน ามาใช้ในประเทศไทยท าใหพ้บปญัหาสารละลาย
มีอุณหภูมิสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อนปญัหาการขาดรูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสม  พันธุพืชที่ตลาด
ต้องการวัสดุและอุปกรณ์ปลูกที่เหมาะสมราคาถูกความรู้ความสามารถในการจัดการ  บุคลากร ที่
สามารถท าได้ต้องมีใจรักมีความสามารถสูงมีความละเอียด  รอบคอบ  ช่างสังเกตเนื่องจากการปลูก
พืชโดยไม่ใช้ดินเป็นการท าการผลิตด้านพืชสวน ที่เป็นพืชผักเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิ  ภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่ต้องใช้ฐานความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะผสมผสานกันเพื่ อให้ประสบ
ผลส าเร็จมากกว่าการสร้างบ้านเรือนหรืออุปกรณ์ที่ผลิตได้ด้วยเครื่องจักรดังนั้นต้องมีการด าเนินการ
ต่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตในรูปแบบการวิเคราะห์การผลิตเชิงระบบ เช่น การตัดสินใจในการ
ผลิตการเลือกอาชีพ การหาเงินทุนและปัจจัยการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการาวง
แผนการผลิตการวิเคราะห์เพื่อการลงทุนผลิตการจัดการในกระบวบการผลิตรวมถึงการสั่งการควบคุม
และด าเนินการผสมผสานปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดเข้าด้วยกันอย่างพอเหมาะเพื่อให้
ได้ผลผลิตในช่วงที่ก าหนด 

โสระยา  ร่วมรังสี,(2544) ได้ศึกษาการผลิตพืชสวนโดยไม่ใช้ดิน  ผลการศึกษาพบว่าการปลูก
พืชโดยไม่ใช้ดินต้องพิจารณาในส่วนประกอบหลายเรื่องเช่นการให้สารละลายแร่ธาตุอาหารการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด  ชนิดของวัสดุการปลูกโครงสร้างของโต๊ะปลูก  ชนิดของพืชที่เลือกปลูก
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการติดตั้งระบบการไหลเวียนของน้ า เครื่องควบคุมวัดสารละลายในน้ า  
เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ าการดูแลถังเก็บสารละละลาย  การดูแลควบคุมการระบาดของ
โรค  สารละลายควรมีทั้งสารอาหารหลัก  สารอาหารรอง  เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้เต็มที่และได้
ผลผลิตที่ดี 

สมัย สังข์ทองงาม,(2553) ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์
จุดมุ่งหมายหลักของการทดลองครั้งนี้  คือ  ต้องการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผัก เมื่อใช้
สารละลายอินทรยี์  และสารละลายมาตรฐาน อินทรีย์  โดตุลาคม 2551 ถึงเยการปลูกแบบ nutrient  
film  technique (NFT)  ในระบบไฮโดรโปนิกส์  ท าการทดลองที่แผนกปลูกพืชไร้ดิน  สาขาผลิตพืช  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระหว่างเดือนกันยายน 2552 
การศึกษาประกอบด้วย 3 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 เป็นการศึกษาการเจริญเติบโตของผักโดย
ใช้น้ าสกัดชีวภาพแต่ละชนิด (มูลสัตว์ มูลค้างคาว นมสด พืช โบกาฉิ และดินระเบิด) เปรียบเทียบกับ
การใช้สารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ การทดลองที่ 2 ศึกษาการเจริญเติบโตของผักโดยใช้น้ าสกัด
ชีวภาพหลายชนิดมาผสมกัน โดยวิธี emission trial เปรียบเทียบกับการใช้สารละลายมาตรฐาน
อินทรีย์   และการทดลองที่  3 ศึกษาการเจริญเติบโตของผักโดยใช้น้ าสกัดชีวภาพแต่ละชนิดร่วมกับ
สารละลายมาตรฐานใน Stock A ในสัดส่วน  1 : 1 โดยปริมาตร  เปรียบเทียบกับการใช้สารละลาย
มาตรฐานอินทีรย์เพียงอย่างเดียว  ผลการทดลองพบว่า  ในการทดลองที่  1  และ  2  น้ าสกัดชีวภาพ
จากสารอินทรีย์ไม่สามารถเพิ่มผลผลิต  และการเจริญเติบโตทัดเทียมกับการใช้สารละลายมาตรฐาน
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อินทรีย์ได้  แต่ในการทดลองที่ 3 พบว่าการใช้น้ าสกัดชีวภาพร่วมกับสารละลายมาตรฐานจาก  Stock  
A  ในอัตราส่วน  1:1  ให้ผลผลิตไม่แตกต่างจาการใช้สารละลายมาตรฐาน อนินทรีย์ในผักบางชนิด 

อิทธิสุนทร  นันทกิจ,(2552) ศึกษาเกี่ยวกับสารละลายธาตุอาหารพืชในการปลูกโดยไม่ใช่ดิน
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ส าคัญที่สุดอันหนึ่งในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับธาตุอาหารพืช
เนื่องจากเป็นใช้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการปลูกพืชซึ่งต่างจากค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งถึงแม้จะมี
ราคาแพงแต่  จะเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียว  ปุ๋ยหรือสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมสารละลายธาตุ
อาหารพืชจะต้องสามารถละลายน้ าได้หมดซึ้งปกติจะมีราคาแพงดังนั้นต้องหาในรูปของปุ๋ยซึ่งจะมี
ราคาถูกกว่าสารเคมีทั่วไปแต่บ้างชนิดก็ต้องใช้เป็นสารเคมีเกษตรกรส่วนใหญ่มีความตระหนักเกี่ยวกับ
ความเป็นพิษของสารปูองกนัก าจัดศัตรพูืชทั้งต่อตัวเกษตรกรเองและต่อสิง่แวดล้อม เกษตรกรต้องการ
ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของทางราชการรวมกับพนักงานส่งเสริมการขายของบริษัทผู้ผลิตสาร
ปูองกันก าจัดศัตรูพืชเป็นผู้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารปูองกันก าจัดศัตรูพืช  โดยบรรยายรวมกับการ
สาธิต 

อนุธิดา เทพา และคณะ, (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของแตงกวาญี่ปุุน ผลการวิจัย พบว่า การใช้ต้นตอต้านทานโรคเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดการ
เข้าท าลายของเช้ือโรคทางดินในแตงกวาญี่ปุุน แต่อาจ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของยอดพันธ์ุ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตและ ผลผลิตของแตงกวาญี่ปุุน 
โดยมี 4 กรรมวิธี ได้แก่ ต้นแตงกวาญี่ปุุนที่ไม่ได้ต่อยอด (กรรมวิธีควบคุม) ต้นแตงกวาญี่ปุุน ที่ต่อยอด
บนต้นตอแตงกวาญี่ปุุน (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) ต้นแตงกวาญี่ปุุนที่ต่อยอดบนต้นตอน้ าเต้า และต้น
แตงกวา ญี่ปุุนที่ต่อยอดบนต้นตอบวบเหลี่ยม เมื่อต้นกล้าที่ต่อยอดแล้วมีใบจริง 2-3 ใบ ย้ายปลูกลง
แปลงที่ศูนย์วิจัย สาธิต และ ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ บันทึกการเติบโต การออกดอก 
และจ านวนผลต่อต้น ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2556 พบว่า ต้นแตงกวา
ญี่ปุุนที่ต่อยอดบนต้นตอน้ าเต้ามีความสูงของต้นและขนาดของใบ ไม่แตกต่างจากต้นในกรรมวิธี
ควบคุมและกรรมวิธีเปรียบเทียบ แต่มีขนาดใหญ่กว่าต้นที่ต่อยอดบนต้นตอบวบเหลี่ยม นอกจากนี้ต้น
ที่ต่อยอดบนตน้ตอนน้ าเต้ายังให้จ านวนดอกทั้งหมด จ านวนดอกเพศเมีย และจ านวนกิ่งแขนงสูงที่สุด 
ซึ่งสูงกว่า ต้นที่ต่อยอดบนต้นตอบวบเหลี่ยมอย่างมีนัยส าคัญ ต้นในกรรมวิธีควบคุมให้เปอร์เซ็นต์ดอก
เพศเมียสูงกว่าต้นในกรรมวิธีอื่นๆ ทุกกรรมวิธี แต่มีจ านวนผลต่อต้นไม่แตกต่างกัน ต้นที่ต่อยอดบนต้น
ตอบวบเหลี่ยมให้ผลที่มีขนาดสั้นกว่าผลจากต้นใน กรรมวิธีควบคุมสรุปได้ว่าการใช้ต้นตอนน้ าเต้าไม่
ส่งผลในเชิงลบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของยอดพันธ์ุแตงกวาญี่ปุุน 

อัจฉราวรรณ ศรีสุขและคณะ , (2554) วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพไคโตซานต่อผลผลิตของ
แตงกวา (Cucumis sativas L.) Efficiency of Chitosan on products of cucumber (Cucumis 
sativus L. ) ผลการทดลอง พบว่า การวิจัยเพื่อศึกษาวิธีการและอัตราการใช้ไคโตซานที่มีผลต่อ
ผลผลิตของแตงกวา ปลูก ณ แปลง เกษตรกรของ นายทนงค์ สิงห์สม ต าบลสุขเดือนห้า อ าเภอเนิน
ขาม จังหวัดชัยนาท มีระยะเวลา 7 เดือน การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ประกอบด้วย 2 การ
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ทดลองคือ การทดลองที่ 1 เป็นการศึกษาวิธีการ และอัตราการใช้ไคโตซานที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของแตงกวา ท าการการทดลองโดยจัดทรีตเม้นต์ ผสม 2 × 4 แฟคทอเรียล ภายใต้
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่มจ านวน 4 ซ้ า ประกอบด้วย 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยแรกวิธีการ
ใส่ไคโตซานโดยวิธีการพนทางใบ และการราดทางดิน ปัจจัยที่ 2 คือ การใช้ไคโตซานในอัตรา 0, 
10,15 และ 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร และการทดลองที่ 2 เป็นการทดลองเพื่อเปรียบเทียบการพ่น
สารไคโตซาน ทางใบ ในอัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร (วิธีการใช้ไคโตซานที่ให้ผลดีที่สุดจากการ
ทดลองแรก) ร่วมกบการ  ั ใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราต่าง ๆที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผลผลิตแตงกวา วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายใน กลุ่ม มี 6 ทรีตเม้นต์ 4 ซ้ า ทั้งสองการทดลอง ท าการเก็บ
ข้อมูลการเจริญเติบโตของแตงกวาเมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยว โดยจะเก็บผลแตงกวาในขณะที่สีของผล
เปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเป็นสีเขียวเข้ม และช่ังน้ าหนักของแตงกวาทุกครั้ง ที่ท าการเก็บเกี่ยว พร้อมทั้ง
วัดความยาวผลแตงกวาและน้ าหนักผลแตงกวา วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการ วิเคราะห์ความ
แปรปรวน ผลการวิจัยประสิทธิภาพไคโตซานต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา พบวาการ
ใช้ไคโตซานที่ความเข้มข้น 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตรร่วมกบวิธีการพ้นทางใบส่งผลให้แตงกวามีการ
เจริญเติบโต และผลผลิตดี ที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่น้ าหนักผลผลิตเฉลี่ย 1288.93 กรัม และ
เมื่อเปรียบเทียบการใช้ไคโตซาน ร่วมกับ ปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผลผลิตแตงกวา พบว่า
การใส่ปุ๋ยสูตร 46 -0 -0, 15 -15 -15 และ 13 -13 -21 สูตรละ 150 กรัมต่อตารางเมตรและการพ่น
ไคโตซาน ทางใบด้วย อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ร่วมกับการใส่ปุ๋ยสูตร 46 - 0 - 0 สูตร 15 - 
15 - 15 และ สูตร13 - 13 - 21 สูตรละ 150 กรัมต่อตารางเมตร ได้น้ าหนักผลผลิต เฉลี่ยเทียบเท่า
กัน มีน้ าหนักเฉลี่ย 941 และ 940 กรัมต่อต้น ตามล าดับ กรัมต่อต้น ซึ่งสูงกว่าและแตกต่างอย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติกับการพ่นทางใบด้วยไคโตซาน 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตรร่วมกับการใส่ปุ๋ยสูตร 
46 -0 -0,15 -15 -15 และ 13 -13 -21 สูตรละ 113, 75 และ 38 กรัมต่อตารางเมตรและการพ่นไค
โตซาน ทางใบ ด้วยอัตรา10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร โดยมีน้ าหนักผลผลิตเฉลี่ยที่ 839, 792, 751 
และ 689 กรัมต่อต้น ตามล าดับ 

 


