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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ผักกาดขาวไดโตเกียว (Brassica rapa L. cv. group Chinese cabbage.) เป็นผักในตระกูล
กะหล่่า ลักษณะคล้ายผักกาดขาวปลีที่พบได้ทั่วไป แต่ต่างกันตรงที่ผักกาดขาวไดโตเกียวนั้น ใบจะไม่
ห่อเป็นหัว และมีก้านใบแคบ เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เพาะเมล็ดจนกระทั่งเก็บเกี่ยว
ได้เพียง 35-40 วัน ผักกาดขาวไดโตเกียวเป็นผักที่มีรสชาติหวานเล็กน้อย มีความกรอบ เนื่องจากมีน้่า
เป็นองค์ประกอบถึง 94.4% นิยมน่ามาจิ้มน้่าพริก ใส่สุกี้ยากี้ ต้มจืด หรือผัดผัก มีวิตามินซีที่เป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระที่ดี ป้องกันการเสื่อมของเซลล์ โฟเลตช่วยฟ้ืนฟูเซลล์และผลิตเซลล์ใหม่ในร่างกาย มี
ส่วนในการช่วยป้องกันโรคหัวใจ ส่าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ โฟเลตช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดสมองพิการ
ในเด็กแรกเกิด และวิตามินเค ช่วยบรรเทาอาการประจ่าเดือนมามากกว่าปกติ ช่วยในกระบวนการ
สร้างลิ่มเลือดและช่วยป้องกันกระดูกเปราะบาง 

ปัจจุบันการปลูกผักกาดขาวไดโตเกียวในระบบไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics) หรือการปลูก
พืชโดยอาศัยระบบการไหลเวียนของน้่าเพ่ือช่วยน่าพาธาตุอาหารที่เหมาะสมให้กับพืช เป็นวิธีการปลูก
พืชที่ก่าลังได้รับความนิยมเป็นจ่านวนมากใน ปัจจุบัน เนื่องจากการปลูกพืช ผัก ในระบบไฮโดรโป
นิกส์จะช่วยประหยัดพ้ืนที่ มีระบบการ เพาะปลูกที่สะอาด ไม่ปนเปื้อนสารเคมีต่างๆในดิน และมี
คุณค่าทางโภชนาการสูง จึงท่าให้ เกษตรกรหันมาให้ความสนใจและมีอัตราการผลิตทีเพ่ิมขึ้นทุกปี 
เกษตรกรสามารถท่าเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักได้ แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงในเรื่องของความปลอดภัย
ของสารละลายธาตุอาหารที่ใช้จากการสังเคราะห์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค อีกแนวทางหนึ่งที่จะ
สามารถลดการใช้ปุ๋ยสารละลายเคมีลงคือการใช้ สารสกัดอินทรีย์ที่เรียกว่า อะมิโนโปรตีน ที่มีการ
ประกอบสูตรโดยใช้สารธาตุอาหารจากธรรมชาติ 80 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับการผสมปุ๋ยสารละลายที่เป็น
เคมี 20 เปอร์เซ็นต์ท่าให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น อีกท้ังยังช่วยลดการใช้สารละลายA ,B ที่มีราคาสูง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอัตราที่เหมาะสมในการใช้อะมิโนโปรตีน ทดแทนการใช้ปุ๋ย 
A,B ที่ส่งผลต่อการปลูกผักกาดขาวไดโตเกียว ในระบบไฮโดรโปนิกส์ เพ่ือเป็นแนวทางในการแนะน่า
ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่มีราคาไม่แพงและปลอดภัยต่อสุขภาพมากยิ่งข้ึน 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. ศึกษาหาอัตราที่เหมาะสมในการใช้อะมิโนโปรตีนทดแทนการใช้ปุ๋ย A,B ในรูปแบบสารละลาย
น้่าในการปลูกผักกาดขาวไดโตเกียว ในระบบไฮโดรโปนิกส์ 

2. เป็นแนวทางในการน่าองค์ความรู้จากการวิจัยน่าไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรในการผลิต
ผักกาดขาวไดโตเกียวในระบบไฮโดรโปนิกส์เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
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1.3  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. ได้อัตราที่เหมาะสมในการใช้อะมิโนโปรตีนทดแทนการใช้ปุ๋ย A,B ในรูปแบบสารละลายน้่าใน

การปลูกผักกาดขาวไดโตเกียวระบบไฮโดรโปนิกส์ 
2. น่าองค์ความรู้จากการวิจัยน่าไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรในการผลิตผักกาดขาวไดโตเกียวใน

ระบบไฮโดรโปนิกส์เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
 

1.4  ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาอัตราที่เหมาะสมในการใช้อะมิโนโปรตีน ทดแทนการใช้ปุ๋ย A,B ที่ส่งผลต่อการ

ปลูกผักกาดขาวไดโตเกียวในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยก่าหนดการศึกษาในด้านการเจริญเติบโต ได้แก่ 
ด้านความสูงของต้นผักกาดขาวไดโตเกียว (เซนติเมตร) ความกว้างของใบเฉลี่ยของผักกาดไดโตเกียว 
(เซนติเมตร) จ่านวนใบ (ใบ) และด้านการให้ผลผลิตได้แก่ น้่าหนักสดรวมรากของผักกาดขาวได
โตเกียว (กรัม) 

 
1.5  สถำนที่ท ำกำรทดลอง 

191   ม. 6 ต่าบลเสม็ด อ่าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
 

1.6  ระยะเวลำในกำรทดลอง 
เริ่มต้นท่าการทดลองเม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2562  สิ้นสุดการทดลองเม่ือวันที่ 30เมษายน 2562 

 
1.7  นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ 

ไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics) หมายถึง การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ คือ การปลูกพืชใน
น้่าที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช ทดแทนการปลูกพืชใน
ดินที่เราใช้ในการปลูกพืชในการเกษตรทั่วไป  

ผักกำดขำวไดโตเกียว (Brassica rapa L. cv. group Chinese cabbage.) หมายถึง เป็น
ผักในตระกูลกะหล่่า ลักษณะคล้ายผักกาดขาวปลีที่พบได้ทั่วไป แต่ต่างกันตรงที่ผักกาดขาวไดโตเกียว
นั้น ใบจะไม่ห่อเป็นหัว และมีก้านใบแคบ เจริญเติบโตได้รวดเร็ว 

ปุ๋ย A,B หมายถึง ปุ๋ยเฉพาะส่าหรับการปลูกไฮโดรโปนิกส์(Hydroponics) หรือผักที่ปลูก 
โดย 

ไม่ใช้ดิน 
อะมิโนโปรตีน หมายถึง สูตรเข้มข้น อะมิโน-โปรตีนน้่า สูตรเข้มข้นที่มี เลือดปลา น้่ากากชูรส 

และสารสกัดไคติน เป็นส่วนผสมที่ส่าคัญ ผลิตมาจากกระบวนการ ผสมผสานผลิตภัณฑ์ในรูปอะมิ
โน-โปรตีนสูง ที่ผ่านการสกัด และฆ่าเชื้อ จากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ + โปรตีนอะมิโนส่าเร็จรูป 
ในรูปของ Glutamic Acid จากเทคโนโลยีชั้นสูงในกระบวนการผลิตชูรส และสารสกัดไคติน จึง
ท่าให้ ซุปเปอร์ อุดมไปด้วย อะมิโน-โปรตีน-ไนโตรเจน ที่สูง และยังมีสารอาหารต่างๆ ทั้งธาตุ
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อาหารหลัก และธาตุอาหารรองที่จ่าเป็นต่อพืชอย่างครบถ้วน ช่วยสร้างและ เร่งการเจริญเติบโต
ของพืชทุกส่วน เช่น ราก ล่าต้น ใบ ดอก และผล ท่าให้พืชแข็งแรง สมบูรณ์ โตไว ได้น้่าหนัก และ
ต้านทาน โรคได้ดี 
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บทที่ 2  
ตรวจเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ศึกษาอัตราที่เหมาะสมในการใช้อะมิโนโปรตีน ทดแทนการใช้ปุ๋ย A,B ที่ส่งผลต่อการปลูก

ผักกาดขาวไดโตเกียวในระบบไฮโดรโปนิกส์ ผู้วิจัยได้ท่าการศึกษา ค้นคว้า ต่ารา เอกสารประกอบ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 

2.1 ผักกาดขาวไดโตเกียว 
2.2 ไฮโดรโปนิกส์ 
2.3 ปุ๋ยA,B 
2.4 ปุ๋ยอะมิโนโปรตีน 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
ภำพที่ 1  ผักกาดขาวไดโตเกียว 

ที่มำ : https://www.google.com,2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/
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2.1 ผักกำดขำวไดโตเกียว 

 
 

ภำพที่ 2 ผักกาดขาวไดโตเกียว 
ที่มำ : http://www.bankaset-foodfarm.com,2562 

 
ชื่อสำมัญ : Chinese Cabbage-PAI TSAI  
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Brassica rapa L. cv. group Chinese cabbage. 
ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ : ผักกาดขาวเป็นพืชล้มลุก ล่าต้นสั้น ใบมีสีเขียวอ่อน กาบใบหรือก้านใบ
กว้าง แบน สีขาว กรอบมีน้่ามาก ผักกาดชนิดนี้ไม่ห่อหัว 
(https://hydroponicsgarden.weebly.com) 

ส่วนที่ใช้บริโภค : ทั้งล่าต้น 
กำรขยำยพันธ์  : เมล็ด 
2.1.1 ลักษณะทั่วไป  
ผักกำดขำวไดโตเกียว เป็นผักประเภทอายุปีเดียว รากเป็นระบบรากแก้ว เป็นพืชใบเลี้ยง 

เดี่ยวใบที่อยู่โคนต้นมีขนาดกว้างกว่าใบที่อยู่ตอนบน ; ใบกว้าง 6 – 12 ซม., ยาว 20 – 50 ซม.; ขอบ
ใบ เรียบ, เนื้อใบบาง, สีเขียว, มีขนบ้างประปราย; ผิวเป็นมัน; ก้านใบสีขาว, เป็นกาบใหญ่  

ดอก ออกเป็นช่อตรง, ยาวประมาณ 1 ซม.; กลีบรองกลีบดอก 4 กลีบ; กลีบดอก 4 กลีบ, สี 
เหลืองอ่อน, โคนกลีบสอบแคบจนดูคล้ายก้าน; เกสรผู้ 6 อัน, 4 อันยาวอยู่วงในและ 2 อันสั้นอยู่วง
นอก; อับเรณูมี 2 ช่อง, เมื่อแก่จะแตกตามยาว; รังไข่มี 2 ช่อง, เชื่อมติดกัน, ท่อรับไข่สั้น, ปลายแยก
เป็น 2 แฉก.  

ผล เป็นฝัก, ยาว 3 – 6 ซม., ปลายเป็นจะงอยยาว, แต่สั้นกว่าตัวผล, แก่จัดจะแตกออก 2 
ข้าง, เมล็ดกระจายได้ไกล  

 

 

http://www.bankaset-foodfarm.com/
https://hydroponicsgarden.weebly.com/
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2.2.2 พันธุ์  
พันธุ์ของผักกาดขาวปลีแบ่งตามลักษณะของปลีได้เป็น 3 พวกคือ  

2.1.2.1 พวกห่อปลียาว รวมทั้งพันธุ์ที่มีหัวตั้งตรงสูงและรูปไข่ ได้แก่ พันธุ์ผักกาด
โสภณ หรือผักกาดขาวฝรั่ง  

2.1.2.2 พวกปลีกลม รวมทั้งพันธุ์ปลีป้านทางส่วนบน มักเป็นพันธุ์เบา อายุสั้น  
2.1.2.3 พวกปลีหลวม ส่วนใหญ่เป็นผักพ้ืนเมืองของเอเซีย พวกนี้มักไม่ห่อปลี ปลูก

ได้แม้ อากาศไม่หนาว, ฝนตกชุก ได้แก่พันธุ์ผักกาดขาวใหญ่ (อายุ 45 วัน) ผักกาดขาวธรรมดา (อายุ 
40 วัน) ปัจจุบันดูจะลดปริมาณการปลูกลงไปเนื่องจาก สู้ผักกาดขาวพวกห่อปลียาวไม่ได้ในด้านความ
อร่อยน่ากินและยังเก็บรักษาได้น้อยวันกว่า (ไทยเกษตรศาสตร์.2012.)  
2.1.2 สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม  

ผักกาดขาวเป็นผักที่มีอายุปีเดียว ในประเทศไทยสามารถปลูกได้ตลอดปี แต่ปลูกได้ผลดีที่สุด
อยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่ชอบดินร่วนที่มีการระบายน้่าดีและมี
ความอุดมสมบูรณ์สูง มีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดินอยู่ในช่วงพอเหมาะประมาณ 6-6.8 
ต้องการน้่าอย่างสม่่าเสมอและเพียงพอเพ่ือให้มีการเจริญเติบโต อย่างสม่่าเสมอ และควรได้รับ
แสงแดดเต็มที่ ตลอดวัน อุณหภูมิที่ เหมาะสมอยู่ ระหว่ าง  15 -22 องศาเซลเซียส ( ไทย
เกษตรศาสตร์,2012)  

2.1.3 ข้อควรพิจารณาก่อนทาการผลิตผักกาดขาว  
2.1.3.1 ควรมีแหล่งจาหน่ายผลผลิตที่แน่นอน ซึ่งการมีแหล่งจ่าหน่ายผลผลิตที่

แน่นอน จะท่าให้เกษตรกรมีความม่ันใจในการลงทุนมากข้ึน  
2.1.3.2 ควรมีปริมาณการผลิตที่เหมาะ มีเป้าหมายปริมาณการผลิตที่แน่นอน ทั้ง 

จะข้ึนอยู่กับปัจจัยความต้องการของตลาดและกาลังผลิตของเกษตรกร  
2.1.3.3 ควรมีการคมนาคมที่ดีพอและประสิทธิภาพการขนส่งที่สูง ซึ่งเป็นความ

ต้องการของผู้ซื้อ เพราะจะทาให้การค้าขายคล่องตัวขึ้น  
2.1.3.4 ควรคานึงถึงคุณภาพของผลผลิต ที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างก้อต้องการ ผลผลิต

ที่มีคุณภาพ แต่สภาพแวดล้อมและเทคนิคการผลิตมีขีดจากัด ซึ่งจะต้องมีการกาหนดมาตรฐาน โดย
การตกลงของเกษตรกรและผู้ซื้อในคุณภาพที่เหมาะสม  

2.1.3.5 ควรมีราคาที่พอใจตามสภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนการผลิต  
2.1.3.6 ควรผลิตในฤดูการที่เหมาะสม โดยปกติผักกาดขาวจะปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่

ในช่วงฤดหูนาวจะให้ผลผลิตดีที่สุด แต่บางท้องที่ฤดูหนาว มีน้าไม่เพียงพออาจปลูกในฤดูฝนก็ได้  
2.1.3.7 ควรเน้นแหล่งผลิตที่เหมาะสม มีน้่าเพียงพอ ควรเน้นแหล่งที่มีการผลลิต

เป็นกลุ่ม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทางราชการและผู้ซื้อช่วยแก้ปัญหาการผลิตและรับซื้อได้สะดวก (ไทย
เกษตรศาสตร์.2012.) 

2.1.4 กำรเตรียมดินปลูก  
ผักกาดขาวสามารถปลูกในดินทั่วไป แต่ดินที่เหมาะสมที่สุดคือดินร่วน ในดินเหนียวก็สามารถ

ปลูกได้แต่ต้องทาให้ดินสามารถระบายน้่าได้ดี โดยการไถหรือขุดดินให้ลึกสัก 12 นิ้ว แล้วตากดินให้
แห้งประมาณ 10-15 วัน จึงทาการย่อย พรวนให้ก้อนเล็กใส่ปุ๋ยคอกลงคลุกเคล้า ถ้าเป็นดินเปรี้ยวหรือ
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ดินเค็ม ควรใส่ปูนขาวในอัตราประมาณ 40 กก./ไร่ หรือประมาณ 1 กก./4 ตารางเมตร ถ้าดินเป็นดิน
ทรายควรใส่ปุ๋ยคอกให้มากขึ้นอัตราที่ใช้ประมาณ 2 ปีบ ต่อ 1 ตารางเมตร หรือถ้าใส่ปุ๋ยขี้เป็ด, ไก,่ หมู 
ก็ลดปริมาณการใส่ลงมาเหลือสัก ตารางเมตรละ 1 ปีบก็พอ การใส่ปุ๋ยคอกรองพ้ืนก่อนปลูกนั้นควรใส่
ขณะดินแห้ง เมื่อใส่แล้วก็ใช้คราดคลุกเคล้าให้เข้ากับดินให้ดี(ไทยเกษตรศาสตร์,2012)  

2.1.5 วิธีปลูก  
การปลูกผักกาดขาวปลี มีวิธีการปลูกได้ 2 วิธี โดยจะเลือกใช้วิธีใดก็แล้วแต่ความสะดวกและ

ความเหมาะสมของปัจจัยของเกษตรกรแต่ละราย อาทิเช่น แรงงาน ลักษณะของแปลง จานวนเมล็ด
พันธุ์ เป็นต้น โดยวิธีการทั้งสองมีดังนี้คือ  

ปลูกโดยวิธีหว่ำนเมล็ดลงในแปลงเลย เป็นวิธีที่จะทุ่นเวลาและแรงงาน ในการย้ายกล้าไป
ปลูกเหมาะสาหรับสวนที่มีแรงงานน้อย วิธีนี้จะเปลืองเมล็ดพันธุ์ และปุ๋ยมาก และในระยะเป็นต้นกล้า
ก็ดูแลรักษาลาบาก  

วิธีการหว่านเมล็ดก็คือ หลังจากพรวนดินให้ก้อนเล็กและใส่ปุ๋ยคอกคลุกเคล้ากันดีแล้วก็เอา
ฟางข้าวคลุมแปลงบาง ๆ แล้วจึงหว่านเมล็ดลงไปบาง ๆ แปลง ขนาด 5 X 25 เมตร ใช้เมล็ดพันธุ์ 1/4 
ลิตร แปลงขนาด 5 X 80 เมตร ใช้ เมล็ดพันธุ์ 3A ลิตร เมื่อมีอายุประมาณ 15-20 วัน ควรทาการถอน
แยกออกให้มีระยะห่างระหว่างต้น 30-50 เซนติเมตร  

ปลูกโดยวิธีเพาะกล้าก่อนแล้วย้ายปลูก  
เตรียมแปลงไว้สาหรับเพาะกล้า เพียงเล็ก ๆ โดยถ้าต้องการปลูกจริงในเนื้อที่ 1 ไร่ ก็ใช้เนื้อที่

ทาแปลงเพาะเพียง 5 ตารางเมตรเท่านั้น และใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 200 กรัม หว่านลงไปบนแปลง
ให้ทั่วแปลงเพาะกล้าเมื่อพรวนดินเป็นก้อนเล็กแล้วควรผสมปุ๋ยคอกลงไปคลุกเคล้ าด้วย หว่านเมล็ด
แล้วใช้ฟางข้าวหรือหญ้าแห้ง (ท่ีไม่มีเมล็ดหรือดอกติดไปด้วย) คลุมแปลงแล้วรดน้่าให้ชุ่ม เมื่อกล้าอายุ
ได้ประมาณ 25-30 วัน ต้นจะโตมีใบจริง 2-3 ใบ จึงย้ายไปปลูกในแปลงจริง การย้ายปลูกควรทาใน
เวลาเย็นประมาณบ่าย 3-4 โมงเย็น ตอนที่มีแดดอ่อน ๆ โดยอาจจะถอนกล้าไว้ตั้งตอนเช้าก่อนแดด
จัดแล้วเอากล้าใส่เข่ง ใช้ผ้าหนา ๆ ชุบน้าคลุมไว้ในที่ร่มเพ่ือรอปลูกตอนเย็น กล้าที่จะปลูกไม่ควรถอน
ไว้ข้ามคืน ระยะปลูกระหว่างต้นห่าง 30 เซนติเมตร ระหว่างแถวห่าง 50 เซนติเมตร หลังจากปลูก
แล้วใช้ฟางแห้งคลุมดินอีกก็ได้จะช่วยให้ผักตั้งตัวได้เร็วขึ้นและรักษา ความชื้นในดินได้ด้วย วิธีปลูกโดย
เพาะกล้าก่อนทาให้คุ้มค่าเมล็ดค่าปุ๋ย และปลูกได้เป็นระเบียบ สวยงาม การดูแลและการทางาน
ประณีตขึ้นทาให้ได้ผลผลิตดีขึ้น ทุ่นเวลาและแรงงาน ที่จะดูแลรักษาในขณะที่ยังเป็นต้นกล้าอยู่ 
เพราะมีเนื้อที่ดูแลเพียง 5 เมตร เท่านั้น แต่ในเวลาย้ายปลูกต้องใช้แรงงานมากในการปลูกให้รวดเร็ว
ทันเวลา(ไทยเกษตรศาสตร์,2012)  
2.1.6 กำรปฏิบัติดูแลรักษำ  

กำรให้น  ำ ในระยะแรกเมื่อผักกาลังงอกควรให้น้าวันละ 3-4 เวลา เพ่ือให้หน้าดิน อ่อน
สะดวกแก่การที่เมล็ดจะงอก เมื่อผักอายุเกิน 7 วันแล้ว ก็ลดลงเหลือวันละ 3 เวลา พออายุเกิน 1 
เดือนไปแล้วรดเพียงวันละ 2 เวลา เช้า-เย็นก็พอ ไม่ควรรดเวลาสาย ๆ ที่แดดแรงเพราะน้าร้อนจะท่า
ให้ใบผักกาดขาวซึ่งบางเสียหายง่าย การรดน้าควรใช้บัวรดน้าหรือฉีดพ่นเป็นฝอยด้วยเครื่องแต่อย่าฉีด
แรงนัก ผักกาดขาวจะขาดน้าไม่ได้ในช่วงกาลังห่อปลี เพราะจะทาให้การห่อปลีและการเจริญเติบโตไม่
สมบูรณ์  
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กำรใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ หลังจากปลูกได้ 7 วันครั้งหนึ่ง กับ 15 วันครั้งหนึ่ง 
ครึ่งแรกควรใส่ปุ๋ยคอกผสมแอมโมเนียมซัลเฟตหรือปุ๋ยยูเรีย โดยกะประมาณเนื้อที่ 1 ตารางเมตร ใส่
ปุ๋ยคอก 3-4 กก. ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 100 กรัมหรือปุ๋ยยูเรีย 50 กรัม (2 ช้อนโต๊ะ) ผสมให้เข้ากันดี
แล้วหว่านลง ในแปลงผัก ครั้งท่ี 2 ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (ไทยเกษตรศาสตร์,2012)  
2.1.7 กำรเก็บเกี่ยว  

ผักกาดขาวมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 35-45 วัน เมื่อจะเก็บเกี่ยวให้สังเกตใบนอกเริ่มแห้ง
และเข้าปลีแน่นพอสมควรแล้วก็ตัด ควรตัดก่อนปลีจะคลาย ความแน่น ควรตัดในขณะที่น้าที่เกาะอยู่
ตามใบแห้งดีแล้ว ผักจะได้ไม่กรอบและไม่อวบน้่าจนเกินไป อันอาจจะทาให้ผักหักช้าและเน่าง่ายเวลา
ตัดให้ตัดโคนเสมอดิน แล้วเอาออกมาลอกใบนอกออกที่นอกแปลงปลูก ตัดแต่งลอกให้เหลือใบในสี
ขาว แต่ไม่ควรลอกใบนอกออกมากเกินไป ควรเหลือเอาไว้บ้างเพ่ือกันใบในบอบช้่าและสกปรกใน
ระหว่างขนส่ง ซึ่งแม่ค้าย่อยจะทาการลอกและแต่งให้เหลือแต่สีขาวข้างในก่อนขายให้ผู้บริโภคอีกที
(ไทยเกษตรศาสตร์.2012.)  
2.1.8 โรคและแมลง  

2.1.8.1 โรคเน่าเละ สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora โรคนี้เกิดขึ้นได้ทุก
ระยะการเจริญเติบโตทั้งขณะที่อยู่ในแปลงปลูกและหลังการเก็บเกี่ยวแล้ว อาการเริ่มแรกของโรคจะ
เกิดจุดช่่าน้่าเล็ก ๆ ขึ้นมาก่อน ต่อมาหากสภาพแวดล้อมเหมาะสมจุดหรือแผลดังกล่าวอาจจะขยายโต
ออกทั้งโดยรอบ และลึกลงไปภายในเนื้ออย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันเนื้อเยื่อส่วนนี้ก็จะอ่อนยุบตัวลง
ภายในเวลา 1-2 วัน อาการเน่าจะกระจายออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมไปทุกส่วนของพืชที่ถูก
เชื้อเข้าทาลาย ลักษณะของแผลจะเน่าเละแฉะเป็นเมือก เยิ้ม มีสีคล้าหรือน้าตาล พร้อมกับมีกลิ่น
เหม็นเฉพาะตัวซึ่งไม่เหมือนกลิ่นใด ๆ ต่อมาต้นผักกาดขาวจะฟุบลงอย่างรวดเร็วทั้ง ๆ ที่ใบยังเขียวอยู่ 
เมื่อใช้มือจับ ดึงต้นเพียงเบา ๆ ก็จะขาดหลุดติดมือขึ้นมาอย่างง่ายดาย เพราะเนื้อเยื่อตรงส่วนโคนถูก
ทาลาย กรณีที่เกิดโรคระบาดรุนแรงหากเดินผ่านแปลงปลูกก็จะได้กลิ่นเหม็นบอกให้ทราบได้ทันทีแม้
จะยังไม่เห็นอาการก็ตาม อาการเน่าเละนี้ จะเกิดขึ้นกับส่วนใดก่อนก็ได้ แต่ปกติจะเริ่มเกิดที่โคนกาบ
ใบหรือตรงกลางต้นก่อน สันนิษฐานว่าเชื้อจะเข้าไปทางบาดแผลซึ่งเกิดจากหนอนหรือเชื้อราบางชนิด
ท่าลายไว้ก่อน  

กำรป้องกันก ำจัด ระมัดระวังอย่าให้เกิดบาดแผลระหว่างเก็บเกี่ยว ระหว่างการขนส่งและ
การเก็บรักษา ฉีดยาป้องกันกาจัดหนอนและเชื้อราเป็นครั้งคราว ใช้ปุ๋ยที่มีธาตุโบรอนผสมด้วย โดยใช้
ปุ๋ยบอแรกซ์อัตรา 10-20 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร หรืออาจใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น พวกสเตรปโตมัยซิน , 
อากริมัยซิน ฉีดพ่น  

2.1.8.2 โรคเหี่ยวของผักกำดขำว สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Fusarium oxy- sporum 
ลักษณะอาการของโรคนี้ผักจะมีใบล่างเหลืองและเริ่มเหี่ยว สังเกตได้ง่ายคือ มีใบล่างเหี่ยวแห้งซีกใด
ซีกหนึ่ง ทาให้ใบเบี้ยวงอไปข้างที่ใบเหี่ยว ต่อมาใบทางซีกนั้นจะเหี่ยวเพ่ิมขึ้นและเหี่ยวทั่วต้นในเวลา
ต่อมา หรือผักเจริญเติบโตแต่เพียงซีกเดียวก่อนแล้วเหี่ยวตาย เมื่อถอนดูรากจะขาดหลุดจากลาต้น 
เพราะผุเปื่อยเป็นสีน้าตาล ผักกาดขาวที่ปลูกในสภาพดินเหนียวและดินทราย มักพบโรคนี้มาก  

กำรป้องกันก ำจัด ก่อนการปลูกจะต้องเตรียมดินให้โปร่งและมีการระบายน้่าดี และต้องมี
การปรับปรุงแก้ไขดินโดยใส่ปูนขาว ปุ๋ยคอก การหว่านปุ๋ยเม็ดในระยะที่เป็นต้นกล้าจะทาให้เกิด
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อันตรายมาก จึงควรระมัดระวังให้มาก โดยใส่แต่เพียงเล็กน้อย และควรใส่ปุ๋ยที่มีสูตรอ่ืน ๆ ด้วยเพื่อ
ช่วยให้ต้นกล้าเจริญแข็งแรง ควรปลูกสลับกับผักอย่างอ่ืนบ้างแบบพืชหมุนเวียนพืชตระกูลถั่วเพ่ือ
บารุงดิน ส่วนการใช้ยาป้องกันกาจัดในดินที่มีโรคนี้มักได้ผลไม่คุ้มค่า 

2.1.8.3 โรคเน่ำคอดิน สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Pythium sp. โรคนี้เป็นโรคที่เกิดเฉพาะใน
แปลงเพาะกล้าเท่านั้น การหว่านกล้าที่แน่นทึบ อับลม และต้นเบียดกันมากจะเป็นเหตุให้เกิดโรค ถ้า
ในแปลงมีเชื้อโรคอยู่แล้วต้นกล้าผัก จะเกิดอาการเป็นแผลช้าที่โคนต้นระดับดิน เนื้อเยื่อตรงแผลเน่า
และแห้งไปอย่างรวดเร็ว ถ้าถูกแสงแดดทาให้ต้นกล้าหักพับ เพราะมีแผลช้าที่โคนต้น ระดับดิน ต้นจะ
เหี่ยวแห้งตายในเวลารวดเร็ว บริเวณที่เป็นโรคจะค่อย ๆ ขยายวงกว้างออกไปเป็นวงกลมกว้างขึ้น สา
หรับต้นกล้าที่โตแล้วจะค่อยเหี่ยวแห้งตายไป  

กำรป้องกันก ำจัด บนแปลงปลูกควรมีการระบายน้่าที่ดี ไม่ควรหว่านเมล็ดผักแน่นเกินไป ใช้
ยาป้องกันกาจัดเชื้อราละลายน้าในอัตราความเข้มข้นน้อยๆ ราดลงไปบนผิวดินบนแปลงให้ทั่วสัก 1-2
ครั้ง เช่นเทอราคลอเบนฟอร์ด ซึ่งเป็นยาป้องกันกาจัดเชื้อราในดินโดยตรงจะมีผลดียิ่งขึ้น หรือจะใช้ริค
โดมิล เอ็มแซด 72 ละลายน้ารดก็ได้ผลดี หรือใช้ปูนใส่รดแทนน้่าในระยะที่เป็นต้นกล้า จะช่วยให้ต้น
กล้าแข็งแรงและไม่ต้องใช้ยาอีกเลย  

2.1.8.4 โรคใบด่ำงของผักกำดขำว สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Turnip mosaic ผักกาดขาวที่
เป็นโรคนี้จะแสดงอาการใบด่างเขียวสลับเขียวเหลือง แคระแกร็น ใบมีขนาดเล็กลง ตามบริเวณเส้นใบ
จะพบเป็นสีม่วงปะปนอยู่ เมื่อเป็นโรค รุนแรงขึ้นใบจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหลืองทั้งใบ และมีลักษณะ
บิดงอเล็กน้อย ในบางครั้งใบจะเรียวยาวม้วนงอและเนื้อใบมีน้อยกว่าปกติ  

กำรป้องกันกำจัด ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากเชื้อโรค ก่าจัดต้นที่แสดงอาการของโรคใน
ระยะแรกโดยการเผาก่าลาย และป้องกันกาจัดแมลงพาหะพวกเพลี้ยอ่อนด้วยสารเคมีไดเมทโธเอท ใน
อัตรา 30 ซีซี.ต่อน้่า20 ลิตร  
แมลงศัตรู  

2.1.8.5 หนอนกระทู้ผัก ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Spodoptera litura มักพบบ่อยมากในพืชผัก
พวกผักกาดจะกัดกินใบ ก้านใบหรือเข้าทาลายหัวปลี มักจะเข้าท่าลายเป็นหย่อม ๆ ตามจุดที่ผีเสื้อ
วางไข่ หนอนชนิดนี้จะสังเกตได้ง่าย คือลาตัวอ้วนป้อม ผิวหนังเรียบคล้ายหนอนกระทู้หอม มีสีสันต่าง 
ๆ กัน แถบสีขาวข้างลาตัวไม่ค่อยชัด หัวมักมีจุดสีดาใหญ่ตรงปล้องที่สาม แต่ถ้าหนอนมีขนาดใหญ่
มักจะไม่ค่อยเห็นชัดนัก เมื่อโตเต็มที่จะมีขนาด 3-4 เซนติเมตร เคลื่อนไหวช้า ระยะตัวหนอนจะกิน
เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จึงเข้าดักแด้ตามใต้ผิวดิน ระยะดักแด้ประมาณ 7-10 วัน  

กำรป้องกันก ำจัด หมั่นตรวจดูสวนผักอยู่เสมอ เมื่อพบไข่ควรท่าลายเสียเป็นการป้องกันการ
ระบาดไม่ให้ลุกลามต่อไป สาหรับสารเคมีที่ใช้ฉีดพ่น ได้แก่ เมโธมิล อัตรา 10-12 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร 
หรือไตรโซฟอส อัตรา 50-60 ซีซี.ต่อน้า 20 ลิตร  

2.1.8.6 เพลี ยอ่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lipaphis erysimi ตัวอ่อนของแมลงชนิดนี้ออกจาก
ท้องแม่ได้โดยที่เพศเมียไม่ต้องผ่านการผสมพันธุ์ ตัวอ่อน เมื่อออกจากตัวแม่ใหม่ ๆ จะพบว่ามีลาตัว
ขนาดเล็กมาก ต้องส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ลาตัวมีสีเหลีองอ่อน นัยน์ตาสีดา ขาทั้ง 3 คู่มีสีเชืน
เดียวกับลาตัว หนวดสั้น รูปร่างคล้ายตัวเต็มวัย ระยะเป็นตัวอ่อนจะมีการลอกคราบ 4 ครั้ง ตัวอ่อนมี
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อายุประมาณ 5-6 วัน หลังจากนั้นก็จะเป็นตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยมีทั้งพวกมีปีกและไม่มีปีก ระยะตัวเต็ม
วัยมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 6-18 วัน ตัวเต็มวัย ตัวหนึ่งสามารถออกลูกได้ตลอดชีวิตประมาณ 75 ตัว  

ลักษณะกำรท ำลำย เพลี้ยอ่อนชนิดนี้ทาลายพืชได้ทั้งในระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัย โดยการ
ดูดกินน้าเลี้ยงจากพืชทั้งส่วนยอด ใบอ่อน ใบแก่และช่อดอก ลักษณะอาการท่ีเห็นได้ชัดคือยอดและใบ
จะหงิกงอ เมื่อเพลี้ยอ่อน เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ พืชก็จะเหี่ยว ใบที่ถูกทาลายจะค่อย ๆ มีสีเหลืองและร่วง
หล่น ลาต้นแคระแกร็น ถ้าทาลายช่อดอกจะทาให้ดอกร่วงหล่นหลุดไปจากต้น ทาให้ผลผลิตลดลง  

กำรจัดกำรป้องกัน เมื่อพบเพลี้ยอ่อนเข้าท่าลายควรใช้สารเคมีกลุ่ม มาลาไธออน มีชื่อการค้า
เช่น มาลาเทน, มาลาไธออน 83% ในอตัรา 30-55 ซีซี.ต่อน้่า 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 7 
วัน นอกจากนี้อาจใช้ในอัตรา 5 กรัมต่อน้่า20 ลิตร ทาการพ่นเป็นครั้งคราว ยาชนิดนี้เป็นยาที่เหมาะ
สาหรับสวนผักหลังบ้าน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค(ไทยเกษตรศาสตร์.2012.) 

ลักษณะกำรท ำลำย หนอนกระทู้ผักจะกัดกินก้านใบ ใบ และปลีในระยะเข้าปลี 
กำรเพำะปลูก  : นิยมปลูกปลูกได้มากทั้งบนดินและระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยเฉพาะระบบ

ไฮโดรโปรนิกส์มีความนิยมสูงเนื่องมาจากปลูกง่าย โตไว การปลูกระบบไฮโดรโปรนิกส์ก็ปลูกทั่วไปทั้ง
ระบบน้่านิ่งและน้่าหมุนเวียน 

สรรพคุณทำงยำ : มีฟอสฟอรัส วิตามินเอ และวิตามินซีค่อนข้างสูง มีกรดโฟลิคช่วยใน
กระบวนการสังเคราะห์สารพันธุกรรม DNA ท่าให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรง ยังช่วยย่อยอาหาร ขับ
ปัสสาวะ แก้ไอ ขับเสมหะ และแก้พิษสุรา นิยมน่ามาใส่ซุป ผัด แกงจืด จิ้มน้่าพริก ผักกาดดองหรือ
น่ามาตกแต่งจานอาหาร  (https://hydroponicsgarden.weebly.com) 

 
2.2 ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) 

            ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้น้่าที่มีธาตุอาหารพืช
ละลายอยู่ หรือ การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชทดแทน ซึ่งนับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูก
พืช  โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพ้ืนที่ และไม่ปนเปื้อนกับ
สารเคมีต่างๆ ในดิน ให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ปัจจุบันนี้ในเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดินหลาย
แบบด้วยกันค่าว่า ไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics) เป็นค่าผสมระหว่างค่า 3 ค่า คือ   
  • ไฮโดร (hydro) หมายถึงน้่า   

 • โปโนส (ponos) เป็นค่าที่มาจากภาษากรีก หมายถึงการท่างาน และ 
 • อิกส์ (ics) หมายถึงศาสตร์หรือศิลปะ 

ซึ่งเมื่อรวมค่าท้ัง 3 ค่าเข้าด้วยกันจึงมีความหมายตามรูปศัพท์ว่า ศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการท่างาน
ของน้่า 
            ปัจจุบัน การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์มีเทคนิคที่คิดค้นใหม่ๆหลากหลายรูปแบบ  มิได้
จ่ า กั ด อ ยู่ เ ฉ พ า ะ ก า ร ป ลู ก พื ช ใ น น้่ า  (water culture) เ ท่ า นั้ น   บ า ง ก ร ณี มี ก า ร ใ ช้ วั ส ดุ
ปลูก (substrate)  ทดแทนดินทั้งหมดและรดด้วยสารละลายธาตุอาหารพืช ซึ่งเรามักเรียกว่า ซับส์
เทรต คัลเจอร์ (substrate culture) หรือมีเดีย คัลเจอร์ (media culture) หรือแอกกรีเกตไฮโดรโป

https://hydroponicsgarden.weebly.com/
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นิกส์ (aggregate hydroponics)  เทคนิคดังกล่าวนิยมเรียกว่า การปลูกโดยไม่ใช้ดิน หรือ การปลูก
พืชไร้ดิน (soilless culture)  ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเทคนิคการปลูกพืชในน้่าก็ดี  หรือ  การปลูกพืช
ด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์รูปแบบอ่ืนๆ ก็ดี   บางครั้งก็อาจเรียกรวมๆ ว่า soilless culture แทนค่า
ว่า hydroponics ก็ได้  
             ไฮโดรโปนิกส์ มีประโยชน์หลักๆ 2 ประการด้วยกัน ประการแรกคือช่วยให้มีสิ่งแวดล้อมที่
ควบคุมได้มากขึ้นส่าหรับการเติบโตของพืช  แทนที่จะเป็นการใช้ดินอย่างเดิม ท่าให้ก่าจัดตัวแปรที่ไม่
ทราบออกไปจากการทดลองได้จ่านวนมาก ประการที่สองก็คือ พืชหลายชนิดจะให้ผลผลิตได้มากใน
เวลาที่น้อยกว่าเดิม และในบางครั้งก็มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมด้วย ซึ่งในสภาพแวดล้อมและสภาพการ
เศรษฐศาสตร์หนึ่งๆ  การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์จะให้ผลก่าไรแก่เกษตรกรมากขึ้น และด้วยการ
ปลูกท่ีไม่ใช้ดินจึงท่าให้พืชไม่มีโรคที่เกิดในดิน ไม่มีวัชพืช ไม่ต้องจัดการดินและยังสามารถปลูกพืชใกล้
กันมากได ้ ด้วยเหตุนี้พืชจึงให้ผลผลิตในปริมาณที่มากกว่าเดิมขณะที่ใช้พื้นที่จ่ากัด นอกจากนี้ยังมีการ
ใช้น้่าน้อยมากเพราะมีการใช้ภาชนะ หรือระบบวนน้่าแบบปิด  เพ่ือหมุนเวียนน้่า  เมื่อเทียบกับ
การเกษตรแบบเดิมแล้ว นับว่าใช้น้่าเพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้น 

 ด้วยคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้น  ท่าให้ไฮโดรโปนิกส์มีประโยชน์กับการปลูกพืชที่ไม้ใช่วิธีการ
แบบเดิมๆ นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ได้เสนอมานานแล้วว่า ไฮโดรโปนิกส์นั้นจะท่าให้สถานี
อวกาศ หรือ ยานอวกาศ สามารถปลูกพืชไร้ดินได้เอง และคุณสมบัติดังกล่าวนี้ท่าให้ไฮโดรโปนิกส์
เหมาะอย่างยิ่งส่าหรับผู้ที่ต้องการปลูกพืชโดยการการควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้มากที่สุด  และมี
ความหนาแน่นสูงสุด (h2ohydrogarden. 2011) 

2.2.1 ควำมหมำยของกำรปลูกพืชไร้ดิน 

การปลูกพืชไร้ดินเป็นค่าที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ 2 ค่าคือค่าว่า Soilless Culture และ 
Hydroponics ซึ่ ง ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ไ ด้  2 ลั ก ษ ณ ะ  คื อ   (H2O Hydro Garden. 2 5 6 2 ) 
          2.3.1. ค่าว่า "Soilless culture" เป็นวิธีการปลูกพืชเลียนแบบการปลูกพืชบนดินแต่ไม่ใช้ดิน
เป็นวัสดุปลูก แต่เป็นการปลูกพืชลงบนวัสดุชนิดต่างๆ เช่น แผ่นฟองน้่า ทราย กรวด ขี้เลื่อย แกลบ  
ขุยมะพร้าว ฯลฯ แทนดิน โดยพืชสามารถเจริญเติบโตบนวัสดุปลูกที่ใช้เป็นที่ยึดเกาะและจากการ
ได้รับสารละลายธาตุอาหารพืช ที่มีน้่าที่ผสมกับแร่ธาตุต่างๆ (หรือปุ๋ย) ที่พืชต้องการจากทางรากพืช 
          2.3.2 ค่าว่า "Hydroponics" เป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้วัสดุปลูก กล่าวคือ จะท่าการปลูกพืชลง
ในสารละลายธาตุอาหารพืช โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารอาหารโดยตรง (bare roots) hydroponics 
มาจากการรวมค่าในภาษากรีกสองค่า คือ ค่าว่า "hydro" หมายถึง "น้่า" และ "ponos" หมายถึง 
"งาน" ซึ่งเมื่อรวมค่าสองค่าเข้าด้วยกันความหมายก็คือ "water-working" หรือหมายถึง "การท่างาน
ของน้่า (สารละลายธาตุอาหาร)" ผ่านทางรากพืช ดังนั้น การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน จึงหมายถึงวิธีการ
ปลูกพืชเลียนแบบการปลูกพืชบนดิน โดยปลูกพืชลงบนวัสดุปลูกหรือสารอาหาร โดยไม่ต้องมีวัสดุปลูก
ก็ได้ เพ่ือให้พืชได้รับสารอาหาร หรือสารละลายธาตุอาหารพืชที่มีน้่าที่ผสมกับแร่ธาตุที่ต้องการจาก
ทางรากพืช (H2O Hydro Garden.2562) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
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ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมานิยมปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ในระบบ Hydroponics กันมากข้ึน ซึ่ง
ในประเทศไทยขณะนี้มี 5 ระบบ คือ 

 
ภำพที่ 3 NFT (Nutrient Film Technique 

ที่มำ : http://th-hydroponicsfarm.weebly.com/nutrient-film-technique-nft.html 
 

1. NFT (Nutrient Film Technique) คือ การปลูกแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหาร
พืชไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นบางๆ เหมือนแผ่นฟิล์มบนรางปลูกอย่างต่อเนื่อง (หนาประมาณ 2-3 
มิลลิเมตร) ในล่ารางปลูกพืชกว้างตั้งแต่ 5-35 เซนติเมตร ขึ้นกับชนิดของพืชที่ปลูก ล่ารางสูงประมาณ 
5 เซนติเมตร ความยาวของรางตั้งแต่ 5-20 เมตร แต่โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 10 เมตร เพราะจะท่าให้
เกิดความแตกต่างของปริมาณออกซิเจนระหว่างหัวและท้ายรางได้  (รับจ้าง เข็นผัก พ.ศ. 2555) 

ข้อดีของระบบ NFT  
  1.ไม่จ่าเป็นต้องมีเครื่องควบคุมการให้น้่าเนื่องจากระบบนี้จะมีการให้น้่าแก่พืช 
ตลอดเวลา 
   2.ระบบการให้สารละลายแก่พืชไม่ยุ่งยา 
  3.ท่าการป้องกันและก่าจัดเชื้อโรคพืชต่าง ๆ ในสารละลายได้ง่าย 
   4.เป็นระบบที่มีการใช้น้่าและธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
  5.ไม่มีวัสดุปลูกที่ต้องก่าจัด 
  6.สามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี ไม่เสียเวลาในการเตรียมระบบปลูก เช่น 
สามารถปลูกผักสลัดได้ถึง 8-10 ครั้ง/ปี 

ข้อเสียของระบบ NFT  คือ จะต้องใช้ต้นทุนส่าหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ และการบ่ารุงรักษา 
เครื่องมือ ประกอบกับความรู้ความเข้าใจการท่างานของระบบด้วย การท่างานของระบบนี้มีอุปกรณ์
ไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องจึง เหมาะกับท้องที่ที่มีความสะดวกและไม่ มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องเกิดขึ้น 
  2. NFLT (Nutrient Flow Technique) คือ การปลูกแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหาร
พืชไหลผ่านรากพืชแบบแผ่นหนาบนรางปลูกอย่างต่อเนื่อง ระดับความลึกของสารละลายประมาณ 5-
10 มิลลิเมตร รากพืชจะได้รับออกซิเจนขณะน้่าไหลผ่าน 
 

http://th-hydroponicsfarm.weebly.com/nutrient-film-technique-nft.html
https://www.blogger.com/profile/02185835249097748202
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ภำพที่ 4 DFT (Deep Flow Technique) 

ที่มำ : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
 
  3. DFT (Deep Flow Technique) คือ เป็นระบบที่ปลูกพืชโดยรากแช่อยู่ในสารละลาย
ลึกประมาณ 15- 20 เซนติเมตร โดยจะมีการปลูกพืชบนแผ่นโฟมหรือวัสดุที่ลอยน้่า ได้เพ่ือยึดล่าต้น
แต่จะปล่อยให้รากเป็นอิสระในน่า ระบบนี้ไม่มีความลาดเอียง เป็นระบบที่มีการหมุนเวียนสารละลาย
โดยการใช้ปั้มดูดสารละลายจากถังพักขึ้นมาใช้ใหม่ในระบบ เพ่ือให้เกิดการ หมุนเวียนโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนให้กับระบบน้่าที่ใช้ในการผลิตผัก ระบบนี้อาจมีชื่อเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า ระบบไฮโดรโพนิกส์ลอยน้่า (Floating Hydroponic Systems) การปลูกแบบระบบให้
สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในภาชนะ หรือรางปลูกในระดับลึก คือน้่าจะมีมากกว่า 
NFT  

ข้อดีของระบบ DFT 
  1. เป็นระบบที่สามารถดัดแปลงน่าอุปกรณ์ท่ีหาซื้อได้ง่ายมาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ในการปลูก
ได้สะดวก เช่น ลังพลาสติก, กล่องโฟม, อ่างน้่าพลาสติก, ถังน้่า, ขวดน้่า ฯลฯ 
  2. เมื่อไฟฟ้าดับจะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดน้่าที่รากเนื่องจากรากจะแช่อยู่ในน้่าที่มีปริมาณ
มาก 
  3. มีการพักระบบปั๊มน้่า หรือระบบเติมอากาศในช่วงกลางคืนได้ เนื่องจากรากพืชต้องการ
ออกซิเจนต่่าในช่วงเวลาดังกล่าว ท่าให้ประหยัดไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง 
  4. ระบบปลูก DFT มีความยืดหยุ่นในการปลูกพืชได้หลากหลายชนิด 
  ข้อเสียของระบบ DFT 
  1. ต้องคอยปรับระดับน้่าให้เหมาะสมกับอายุพืช เนื่องจาเกเม่ือพืชเจริญเติบโตปริมาณราก
พืชจะมากข้ึน ท่าให้พืชต้องการปริมาณออกซิเจนที่รากมากข้ึน ท่าให้ผู้ปลูกต้องปรับลดระดับน้่าที่ใช้
ปลูกลงเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่อากาศระหว่างรากกับผิวน้่าเพ่ิมขึ้น และต้องมีการปรับให้เหมาะสมทั้งเรื่อง
ระยะเวลาในการปรับลดและปริมาณที่ปรับลด ซึ่งถ้าผู้ปลูกท่าการลดไม่เหมาะสมคือลดระดับน้่าเร็ว
เกินไปขณะที่พืชยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ หรือลดระดับน้่าช้าไปเมื่อพืชโตเกินไปแล้ว ย่อมส่งผลให้พืช
หยุดชะงักการเจริญเติบโตได้ ดังนั้นในช่วงเวลาของการปรับลดระดับน้่าผู้ปลูกต้องสังเกตอาการที่

http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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แสดงออกของพืชเป็นหลัก และควรปรับลดระดับน้่าลงในช่วงเวลาเย็นเนื่องจากพืชจะปรับตัวได้ดีกว่า
ช่วงกลางวัน  (รับจ้าง เขน็ผัก. 2555) 
  พืชทานใบ เช่น สลัด, ผักกวางตุ้ง, คะน้า ฯลฯ จะลดระดับน้่าลงเมื่อผักอายุปลูกได้ประมาณ 
28 - 30 วัน (นับจากวันที่เพาะเมล็ด)  ส่วนผักทานผลจะลดลงเมื่อพืชมีอายุปลูกได้ประมาณ 40 - 50 
วัน และระดับน้่านั้นให้มีช่วงว่างอากาศจากผิวน้่าและแผ่นปลูกประมาณ 1 - 2 นิ้ว โดยให้รากแช่ใน
น้่าประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของราก 
  2. ต้องใช้โครงสร้างของโต๊ะปลูกที่แข็งแรงเนื่องจากต้องรับน้่าหนักของน้่าในกระบะปลูกที่มี
น้่าหนักค่อนข้างมาก และต้องตั้งวางโต๊ะปลูกบนพ้ืนที่ๆ มีพ้ืนแข็งไม่ยุบตัว หากต้องวางบนพื้นดินที่
อ่อนตัวต้องมีการเทคอนกรีตเพ่ือให้พ้ืนแข็งแรงพอที่จะรับน้่าหนักของโต๊ะปลูกได้ 
  3. เป็นระบบปลูกท่ีต้องใช้ปริมาณน้่าและปุ๋ยค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการปลูกด้วยระบบ
อ่ืนๆ 
  4. การระบายอากาศจากด้านล่างของแปลงปลูกระบบ DFT ไม่สามารถท่าได้ เนื่องจากจะถูก
บังด้วยแผ่นโฟม หรือพลาสติกท่ีใช้ปลูกท่าให้การระบายอากาศจากด้านล่างแปลงปลูกข้ึนด้านบนไม่
สามารถท่าได้ จึงมักเกิดปัญหาการระบาดของเชื้อราที่ใบได้ง่าย โดยเฉพาะการปลูกผักสลัด หรือพืชที่
มีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย 

 

 
 

ภำพที่ 5 DRFT (Dynamic Root Floating Technique)  
ที่มำ : http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 

 
  4. DRFT (Dynamic Root Floating Technique) คือ การปลูกพืชโดยให้รากแช่อยู่ใน
สารละลายธาตุอาหารโดยตรง และให้อากาศไหลวนผ่านรากพืชอย่างต่อเนื่องที่ระดับคว ามลึก
ประมาณ 4 เซนติเมตร โดยที่สารละลายธาตุอาหารจะไหลลงสู่ถังบรรจุ จากนั้นจึงไหลเวียนขึ้นไปใน
ถาดปลูกด้วยปั๊มน้่าขณะที่สารละลายไหลเวียนขึ้นไปด้านหัวถาดปลูกจะผ่านหัวพ่นอากาศเพ่ือเติม
อากาศให้สารละลาย และไหลผ่านรากพืชตามถาดปลูกมาสู่ด้านท้ายถาดปลูกจะผ่านสะดือปรับน้่า 
(Nutrient Level Adjust) ซึ่งท่าหน้าที่ปรับระดับความสูงต่่าของสารละลายในถาดปลูก 

https://www.blogger.com/profile/02185835249097748202
http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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  5. FAD (Food and Drain) คือ การปลูกพืชที่มีรูปแบบผสมผสานระว่าง NFT และ DFT 
เป็นการให้สารละลายธาตุอาหารพืชท่วมภาชนะปลูกและรากพืชอยู่ระยะเวลาหนึ่ง แล้วค่อยๆ ระบาย
ออกระยะเวลาหนึ่ง แล้วจึงให้สารละลายท่วมภาชนะอีกครั้ง สลับเช่นนี้เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 
 
ระบบที่นิยมปลูกเป็นกำรค้ำส่วนใหญ่ที่สำมำรถพบเห็นได้ทั่วไป ได้แก่ ระบบ NFT และ ระบบ 
DFT 

 

ภำพที่ 6 ระบบ Hydroponics แบบ DFT 

 

ภำพที่ 7 ระบบ Hdroponics แบบ NFT 
ที่มำ: ปริยำนุช จุลกะ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-SMSV-Gb-Tro/T8HhR-GkUcI/AAAAAAAAAH0/PQPLnc_QFYk/s1600/hydroponics11.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-dFiGZQgvoME/T8HiWybCe5I/AAAAAAAAAIE/ZWu23ZczAJE/s1600/hydroponics12.jpg
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ระบบปลูกเป็นกำรค้ำในประเทศไทย NET  และ DFT ในถำดโฟม 
NET DFT 

1. เหมาะผักสลัดเจริญด้านข้าง 
2. ลงทุนระบบใหญ่สูง 
3. ผักอยู่ในรางปลูก 14-21 วัน 
4. เป็นระบบกลางแจ้ง 
5. อุณหภูมิสารละลายสูง 
6. ระยะปลูกห่าง 20 X 25 ซม. 
7. สารละลายเจือจาง 1.2 – 1.8 mS/cm 
8. ดูแลยากในหน้าร้อน 
9. ผักสลัดราคาดี 60 – 100 บ. / กก. 

เหมาะผักเอเชียเจริญด้านสูง 
เริ่มจากเล็กๆได้ 
อยู่ตลอดอายุปลูก ( 20 – 50 วัน) 
ปลูกในโรงเรียน 
ต่่ากว่าพืชโตดี 
ระยะถี่ 8 X 10 ซม. 
ข้นกว่า 2-3 mS/cm 
ดูแลง่ายกว่า 
20 – 40 บ./กก. 

 

ตำรำงท่ี 1 เปรียบเทียบระบบ NFT และ DFT 
ที่มำ: http://hydroponicscool.blogspot.com 

 
สิ่งท่ีต้องพิจำรณำว่ำจะเลือกระบบไหนใน 5 ระบบ ดังกล่ำว ต้องพิจำรณำดังนี  

1. คุณภาพน้่าที่ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
2. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชและวัสดุอุปกรณ์ส่าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินของ
ระบบนั้นๆ 
3. ความรู้เรื่องการใช้และการค่านวณสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชให้เหมาะสมกับชนิดของพืชที่ปลูก 
4. วิธีการปลูกการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว 
5. การวางแผนการผลิตและการตลาด 
6. เงินลงทุน ควรเริ่มจากขนาดเล็กๆ ก่อนแล้วค่อยขยายกิจการใหญ่ขึ้น เมื่อช่านาญและมีตลาด
รองรับแล้ว 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ 
     1. น  ำ อาจใช้น้่าประปาแทนก็ได้โดยการพักน้่าไว้ก่อนปรับค่า pH. ที่ประมาณ pH. 6-6.5 ถ้าไม่มี
การปรับค่า พอพืชโตไประยะหนึ่งรากพืชจะตาย แนะน่าให้เปลี่ยนน้่าทุกอาทิตย์ 
     2. ธำตุอำหำรและสำรละลำยธำตุอำหำร  การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน ปัจจัยหลักท่ีท่าให้ต้น
พืช  เจริญเติบโต  คือ ธาตุอาหารที่เป็นวัตถุดิบในการให้ต้นพืชเจริญเติบโต  ในกระบวนการสร้างสาร
อาหาโดย กระบวนการสังเคราะห์แสง วัตถุดิบที่ใช้คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)เมื่อได้รับแสงบน
คลอโรฟิลด์จะได้สารคาร์โบไฮเดรต  และออกซิเจน 
      3. ออกซิเจน  ปริมาณออกซิเจนในน้่านั้นมีมากพอในอุณหภูมิต่่า และได้โดยการไหลตกของน้่า
ขากลับลงถัง หรือในรางปลูกเอง และอาจใช้ปั้มช่วยในกรณีน้่าในถังอุณหภูมิสูงเกินไป  อุณหภูมิน้่าใน
ถังไม่ควรเกิน 35 องศา C.(ควรรักษาให้อุณหภูมิต่่าไว้ก่อน) ถังน้่าควรมีที่กันฝนกันแดดได้ดี 

4. แสงแดด จ่าเป็นต่อพืชมากควรให้พืชได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอตามชนิดของพืชนั้นๆ   ถ้า
แ ส ง แ ด ด ไ ม่ เ พี ย ง พ อ  พื ช จ ะ ยื ด เ สี ย ท ร ง แ ล ะ อ่ อ น แ อ เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ไ ด้ ไ ม่ เ ต็ ม ที่                                                           

http://hydroponicscool.blogspot.com/
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5. สภำพแวดล้อม มีการถ่ายเทอากาศที่ดี ถ้าอุณหภูมิอากาศสูงความชื้นต่่าพืชจะคายน้่า มากเกินไป   
พืชจะเหี่ยวเฉา ช่วงที่มีอากาศร้อนควรจะพรางแสง หรือให้น้่าทางใบโดยใช้สเปรย์น้่าฉีดก็จะช่วยไม่ให้
ใบเฉาได้ ฝน ในระยะต้นอ่อนฝนจะชะวัสดุปลูกท่าความเสียหายกับรากพืชได้ควรมีที่กันฝนในระยะนี้ 
ฝุ่น จะจับใบท่าให้การสังเคราะห์แสงแลคายน้่าได้ไม่ดีและใบไม่สวย  การใช้สเปรย์น้่าฉีดจะได้
ประโยชน์ทั้งสองทาง คือลดการคายน้่าและล้างใบพืช 
วัสดุและภำชนะปลูก 

วัสดุปลูก วัสดุปลูกท่าหน้าที่ในการรองรับรากพืชเพ่ือให้พืชทรงตัวอยู่ได้ ในการปลูกพืชด้วยวิธี
ไฮโดรโปนิกส์ วัสดุปลูกที่เหมาะสมส่าหรับปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

1. สามารถรักษาอัตราส่วนของน้่าและอากาศให้เหมาะสมตลอดการปลูก โดยอัตราส่วนที่
เหมาะสมคือ น้่า:อากาศ เท่ากับ 50:50 โดยปริมาตร 

2. จะต้องไม่มีการอัดหรือยุบตัวเมื่อเปียกน้่าหรือเมื่อผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน 
3. จะต้องไม่สลายตัวทั้งทางเคมีและทางชีวภาพ 
4. เป็นวัสดุที่รากพืชสามารถแพร่กระจายได้อย่างสะดวกทั่วทุกส่วน 
5. มีความเฉื่อยทางเคมี คือไม่ท่าปฏิกิริยากับสารละลายธาตุอาหารและภาชนะท่ีใช้ปลูก 
6. มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ (C.E.C) ต่่าหรือไม่มีเลย เพ่ือจะได้ไม่มีผลต่อ

องค์ประกอบของสารละลายธาตุอาหารพืชในวัสดุปลูก 
7. ไม่เป็นแหล่งสะสมโรคและแมลง 
8. เป็นวัสดุที่สามารถก่าจัดโรคและแมลงได้ง่าย ท่าให้สามารถน่าวัสดุปลูกกลับมาใช้ใหม่ได้ 
      อย่างไรก็ตามไม่มีวัสดุปลูกใดที่มีคุณสมบัติครบทุกข้อที่กล่าวมาวัสดุปลูกที่นิยมใช้ใน

ต่างประเทศ คือ แท่งฟองน้่า และ rockwool แต่ราคาค่อนข้างแพงในประเทศไทยเนื่องจากต้องน่าเข้า 
จึงได้มีการทดลองใช้วัสดุต่างๆ ที่หาได้ในประเทศ เช่น แกลบสด ขี้เถ้าแกลบ ขุยมะพร้าว และ ทราย 
การทดสอบวัสดุปลูกต่างๆ เหล่านี้ พบว่าทั้งวัสดุเดี่ยวและวัสดุผสมท่าให้พืชมีอัตราการเจริญเติบโต
ใกล้เคียงกัน เมื่อลองใช้วัสดุต่างๆ เป็นเวลา 1 ปี พบว่าวัสดุผสมต่างๆ ที่ผสมกับทรายมีการหดตัวไม่
มาก สามารถใช้เป็นวัสดุปลูกต่อไปได้ ส่วนวัสดุเดี่ยว แกลบสดมีปัญหาในช่วงแรกๆ คือระบายน้่าดี
เกินไปและการแพร่กระจายของน้่าด้านข้างน้อย แต่เมื่อใช้ไประยะหนึ่งเกิดการสลายตัว ความสามารถ
ในการอุ้มน้่าก็ดีขึ้น ส่าหรับขุยมะพร้าว มีการอุ้มน้่าดีเกินไปและมีการสลายตัวมาก ต้องระวังการให้น้่า
และระบายน้่า ส่วนขี้เถ้าแกลบเป็นวัสดุที่ดีชนิดหนึ่ง มีการสลายตัวน้อยแต่ก่อนใช้ต้องแช่ด้วยกรดเพ่ือ
ปรับ pH ให้เท่ากับ 6 วัสดุปลูกที่กล่าวมานี้จะมีคุณสมบัติดีขึ้นมากเมื่อผสมกับทรายในอัตราส่วน 1:1 
  ภาชนะปลูกพืช วัสดุปลูกจะต้องบรรจุในภาชนะปลูกเพ่ือไม่ให้ปะปนกับสารละลาย ภาชนะ
ปลูกท่ีดีจะต้องท่าจากวัสดุที่ไม่ท่าปฏิกิริยาเคมีกับสารต่างๆ ต้องมีความคงทนแข็งแรง น้่าหนักเบา 
ใช้ได้นาน และติดตั้งใช้งานง่าย ซึ่งปัจจุบันจะใช้ภาชนะท่ีท่าจากพลาสติกเป็นส่วนมาก เนื่องจากมี
ความคงทน น้่าหนักเบา สามารถท่าเป็นรูปร่างต่างๆ ได้มาก และราคาถูก ไม่ควรใช้ภาชนะโลหะท่ี
เคลือบด้วยสังกะสี เพราะอาจมีการละลายของสังกะสี ท่าให้สารละลายธาตุอาหารพืชมีความเข้มข้น
ของสังกะสีสูง และอาจเป็นพิษต่อพืชได้ ภาชนะปลูกท่ีท่าจากวัสดุประเภทซีเมนต์ ใยหิน หรือ กรวด 
เมือน่าไปใช้ใส่สารละลาย จะมีสภาพเป็นด่าง ท่าให้ pH ของสารละลายสูงขึ้น จึงควรน่าไปแช่น้่าให้ 
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สะอาดเพ่ือเป็นการปรับสภาพให้เป็นกลางก่อนน่าไปใช้ 
  ขนาดและรูปร่างของภาชนะที่เลือกใช้จะข้ึนกับชนิดของวัสดุปลูก ชนิดของพืชที่ปลูก และ
ลักษณะของพ้ืนที่ปลูกหรือโรงเรือนปลูกพืช ภาชนะท่ีใช้กันในปัจจุบันอาจจ่าแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้
ดังนี้ 

1. ภาชนะที่มีรูปร่างเป็นถัง อ่าง บ่อ อาจอยู่บนผิวดินหรือฝังอยู่ใต้ดิน วัสดุที่ใช้อาจเป็นแผ่น
พลาสติกหรือบ่อซีเมนต์ 

2. ภาชนะท่ีมีลักษณะเป็นล่าราง คล้ายรางรองน้่าฝน อาจท่าจากแผ่นพลาสติกอ่อน หรือก่ึงแข็ง 
หรือท่าจากแผ่นสังกะสีหรืออลูมิเนียมบุภายในด้วยแผ่นพลาสติก 

3. ภาชนะท่ีมีลักษณะเป็นถุงหรือใช้ห่อ วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นพลาสติกขาวหรือด่า 
  การวางภาชนะปลูกนิยมวางในแนวยาว ขวางทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ เพ่ือให้พืช
ได้รับแสงอย่างทั่วถึง ไม่มีการบังแดดกัน โดยปกติจะออกแบบให้กว้างไม่เกิน 5 ฟุต สูง 6-8 นิ้ว ความ
ยาวขึ้นกับโรงเรือน แต่ในการปลูกพืชเชิงพาณิชย์มักจะออกแบบภาชนะให้แคบและตื้น แต่ยาว และ
มักจะท่ามุมให้มีความลาดเอียงเล็กน้อย ที่มุมทั้งสองด้านของความกว้างจะพยายามออกแบบให้
ป้องกันแสงไม่ให้ส่องถึงสารละลายได้ ผนังด้านใต้ของภาชนะควรมีรูระบายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.25 นิ้ว และ มีจุกใช้อุดหรือถอดได้ในการปลูกพืชผักด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์มีเทคนิคส่าคัญต่างๆที่ผู้
ปลูกต้องเรียนรู้และท่าความเข้าใจ เช่น ระบบการปลูกพืชแบบต่างๆ การเตรียมสารละลายและการ
จัดการสารละลาย วัสดุและภาชนะที่ใช้ปลูกพืช การเรียนรู้และท่าความเข้าใจในเรื่องเทคนิคต่างๆ 
เหล่านี้เป็นเรื่องจ่าเป็นมาก เนื่องจากทุกๆ เรื่องมีอิทธิพลในการก่าหนดความส่าเร็จของการปลูกพืช 
นอกจากนี้ การหาประสบการณ์จากการผลิตผักเป็นการค้าในฟาร์มไฮโดรโปนิกส์จะช่วยประกัน
ความส่าเร็จได้มากข้ึน 
ข้อดีของกำรปลูกพืชในระบบไฮโดรโปรนิกส์ 

1. ข้อดีที่เป็นจุดแข็งของผักชนิดนี้ก็การได้ผลผลิตที่สะอาดกว่าการปลูกในดิน ปลอดภัยจาก 
สารพิษตกค้าง ผักที่ได้มีความสวยงามน่ารับประทาน ผักมีรสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และผัก
สดที่ได้จะมีความนุ่มและกรอบกว่าผักท่ีปลูกในดิน 

2. การปลูกผักแบบไฮโดรไปนิกส์ไม่ต้องใช้ดินในการเพาะปลูก จึงสามารถปลูกได้ทุกท่ี ปลูก
ได้ 

ทั้งพืชขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นวิธีที่เหมาะส่าหรับผู้ที่มีพ้ืนที่ปลูกน้อย (เช่น ผู้ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ต
เมนต์) และไม่มีขอบเขตไม่ว่าจะเป็นการปลูกในจ่านวนน้อยเพื่อใช้บริโภคเองภายในครัวเรือนหรือ
ปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ในเชิงธุรกิจ ด้วยเหตุนี้เองวิธีนี้จึงเป็นที่นิยมในการปลูกเป็นอย่างมากในเมืองที่
มีประชากรหนาแน่น เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น เนเธอแลนด์ เป็นต้น 

3. ช่วยท่าให้มีสิ่งแวดล้อมในการปลูกท่ีเราสามารถควบคุมเองได้มากขึ้นส่าหรับการ 
เจริญเติบโตของพืช เพราะเราสามารถก่าจัดตัวแปรต่าง ๆ ที่ไม่ทราบออกไปจากการทดลองได้จ่านวน
มากเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกผักบนดิน 

4. การปลูกผักรูปแบบนี้สามารถน่ามาใช้ได้กับพืชหลายชนิด (ข้ึนอยู่กับความยากง่ายในการ 
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ปลูกด้วย) ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ รวมไปถึงพืชไม้เลื้อยไปจนถึงพืชยืนต้น แต่ในด้าน
การผลิตเชิงธุรกิจแล้ว จะนิยมปลูกพืชจ่าพวกผักและไม้ผล ซึ่งเป็นพืชที่เก็บเกี่ยวช่วงอายุสั้นกัน
มากกว่า 

5. พืชผักเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้เร็วกว่าการปลูกพืชผักในดินอย่างน้อยประมาณ 1-2  
สัปดาห์ 

6. ผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพและมีความสม่่าเสมอมากกว่าการเพาะปลูกในดินปกติ เพราะ 
สามารถจัดการและควบคุมสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมต่อพืชที่ปลูกได้ จึงสามารถผลิต
พืชได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพราะสามารถเพ่ิมรอบการผลิตได้มาก มีอายุสั้น และได้คุณภาพสูง 

7. ระบบการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์จะช่วยประหยัดน้่ามากกว่าการปลูกพืชผักในดินปกติ 
ไม่น้อยกว่า 10 เท่า จึงท่าให้สามารถปลูกพืชผักได้แม้ในฤดูแล้งหรือนอกฤดูกาลได้ และยังให้
ผลตอบแทนที่สูงกว่าอีกด้วย 

8. การปลูกผักประเภทนี้จะมีความสม่่าเสมอของการให้น้่าได้ดีกว่าการปลูกพืชผักในดินปกติ  
และยังสามารถควบคุมการให้น้่าได้ตามความต้องการของพืชได้ด้วย 

9. เราสามารถควบคุมการให้ธาตุอาหารของพืชผักได้ง่ายกว่าการปลูกพืชผักในดิน เพราะช่วย 
แก้ปัญหาความไม่สม่่าเสมอของธาตุอาหารในดินที่เกิดจากวัตถุต้นก่าเนิดที่แตกต่างกัน ช่วยควบคุม
ปริมาณและรูปของจุลธาตุที่พืชผักต้องการจ่านวน 7 ธาตุ (ธาตุเหล็ก, โบรอน, คลอรีน, แมงกานีส, 
โมลิบดีนัม, ทองแดง, สังกะสี) ให้อยู่รูปที่รากของพืชผักสามารถน่าไปใช้ประโยชน์ได้และไม่ให้ใน
ปริมาณที่มากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชผักที่ปลูก ช่วยควบคุมค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ได้ง่าย ซึ่ง
ค่า pH นี้เองที่มีส่วนในการควบคุมรูปของธาตุอาหารให้อยู่ในรูปแบบที่พืชผักสามารถน่าไปใช้
ประโยชน์ได้ทันที อีกท้ังวิธีการนี้ยังช่วยให้ธาตุอาหารของพืชไม่สูญหาย ทั้งในรูปแบบการถูกชะล้างไป
จากดิน การจับตัวกับธาตุบางชนิดในดินที่ตกตะกอนไป หรือการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปแบบที่พืชไม่
สามารถน่าไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมผลตกค้างองการมีธาตุอาหารสะสมในพืช ใน
ดิน และในสภาพแวดล้อมจนเกิดเป็นพิษต่อระบบนิเวศ 

10. การปลูกพืชผักแบบไฮโดรโปนิกส์สามารถควบคุมโรคในดินได้ง่ายกว่าการปลูกพืชผักใน 
ดิน 

11. เนื่องจากเป็นการปลูกพืชผักโดยไม่ใช้ดิน จึงท่าให้พืชไม่มีโรคที่เกิดในดิน ไม่มีวัชพืชมา 
รบกวน ไม่ต้องท่าการจัดการดิน และยังสามารถปลูกพืชผักใกล้กันมากได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงท่าให้
การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์มีผลผลิตที่มากกว่าเดิมในพื้นที่จ่ากัด 

12. หมดปัญหาเรื่องสภาพดินในการที่ไม่มีความเหมาะสม เช่น ดินเค็ม ดินเป็นกรดหรือด่าง  
รวมไปถึงสภาพการขาดแคลนน้่าต่าง ๆ 

13. การจัดการลดปริมาณของไนเตรทในพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินจะท่าได้ง่ายกว่าพืชที่ปลูกบน 
ดิน เพราะเราสามารถก่าหนดใช้ความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่ปลูกเลี้ยงได้ระดับต่่า หรือ
เลือกใช้สารละลายธาตุอาหารที่มีความเข้มข้นต่่ามาก นอกจากนี้การลดไนเตรทยังท่าได้ด้วยการให้พืช
ได้รับแสงเพียงพอและอย่าให้พืชขาดโมลิบดีนัม (พืชผักที่มีไนเตรทสูง เมื่อน่ามาบริโภคจะเกิดโทษต่อ
ร่างกาย เพราะไนเตรทเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นไนไตรท์ ซึ่งสามารถยับยั้งการพาออกซิเจน
ไปเลี้ยงเซลล์ในร่างกายของเม็ดเลือดแดงได้ ท่าให้เกิดอาการขาดอากาศเฉียบพลัน และยังสามารถไป
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รวมกับสารประกอบอะมีนในร่างกาย และกลายเป็นไนโตรซามีน (Nitrosamine) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
ชนิดหนึ่งได้) 

14. การปลูกผักแบบไร้ดินก็มีประโยชน์ในด้านภูมิทัศน์เช่นกัน เพราะเราสามารถผลิตพืชสวน 
ประดับเพ่ือใช้ประดับอาคารได้ 

15. ช่วยในการประหยัดต้นทุนต่าง ๆ เช่น ค่าแรงงาน เนื่องจากการปลูกผักในระบบนี้จะเป็น 
ระบบที่ไม่ต้องมีการเตรียมแปลงเพาะปลูกขนาดใหญ่เหมือนการปลูกพืชผักในดิน จึงไม่มีค่าใช้จ่าย
เรื่องการเตรียมดิน การยกร่อง ค่าปุ๋ย รวมไปถึงค่าก่าจัดวัชพืชต่าง ๆ และช่วยลดการน่าเข้าของผัก
และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าขนส่งได้อีกด้วย เพราะเราสามารถเลือกผลิตใกล้
แหล่งรับซื้อได้ จึงท่าให้มีศักยภาพในเชิงการค้าสูง 

16. สามารถสร้างอาชีพท่ารายได้ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และผู้ด้อยโอกาสทางร่างกายได้  
เช่น ผู้พิการโดยก่าเนิด ทหารผ่านศึกที่ได้รับความพิการจากการสู้รบ เป็นต้น 

17. ในด้านประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น มีประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการนันทนาการใน 
ครอบครัวเพราะการปลูกผักไว้เพ่ือบริโภคภายในครอบครัวก็ช่วยท่าให้เกิดความเพลินเพลินใจและท่า
ให้รู้หลักการปลูกพืชในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี และการปลูกพืชไร้ดินยังมีประโยชน์ในด้านการศึกษาอีก
ด้วย เช่น การศึกษาทดลองของนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ เป็นต้น 

18. ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ เนื่องจากเราสามารถควบคุม 
อุณหภูมิของสารอาหารและจัดการผลิตพืชผักเมืองหนาวที่เป็นคุ้นเคยของชาวต่างชาติได้ มันจึงเป็น
ประโยชน์อย่างมากส่าหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานได้บริโภคพืชผักที่
ตนคุ้นเคย 

19. การปลูกพืชผักไร้ดินกับโครงการอวกาศ จะท่าให้ยานอวกาศหรือสถานีอวกาศสามารถ 
ปลูกพืชผักไรดินได้เอง และการปลูกพืชผักไร้ดินไม่เพียงแต่จะก่อประโยชน์กับชีวิตและความเป็นอยู่ใน
ปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตเป็นอย่างมาก 
 

ข้อเสียของกำรปลูกพืชในระบบไฮโดรโปรนิกส์ 

1. การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์จะมีต้นทุนการผลิตเริ่มต้นค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องใช้ 
อุปกรณ์ในการเพาะปลูกต่าง ๆ มากมายและมีราคาแพง แต่มีศักยภาพในการคืนทุนเร็ว (ในปัจจุบัน
เราสามารถหาซื้อชุดปลูกผักส่าเร็จรูปได้ในแบบราคาย่อมเยา หรือจะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือท่า
เองก็ได้) 

2. ผู้ปลูกต้องมีความช่านาญและมีประสบการณ์มากพอสมควรในการควบคุมดูแล เพราะถ้า
ไม่ 

มีความรู้หรือไม่มีความสามารถในการจัดการที่ดีพอก็อาจท่าให้พืชผักที่ปลูกมีปริมาณธาตุอาหารในพืช
สูงได้ 

3. ผู้ปลูกจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสรีรวิทยาของชนิดพืชที่จะปลูก รวม 
ไปถึงพ้ืนฐานทางเคมีและธาตุอาหารที่พืชต้องการ 

4. การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ต้องมีการควบคุมดูแลอย่างสม่่าเสมอ 
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5. วัสดุที่ใช้ในการเพาะปลูกบางอย่างจะเน่าเปื่อยหรือสลายตัวได้ยาก ซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อ 
สิ่งแวดล้อมได้ ถ้าหากไม่มีการจัดการที่ดีพอ 

6. มีข้อจ่ากัดของชนิดพืชที่ปลูกมีค่อนข้างสูง ท่าให้การเลือกพืชที่จะเพาะปลูกในเชิงพาณิชย์ 
จะต้องมีการศึกษาตลาดอย่างถี่ถ้วน และควรเป็นพืชที่แตกต่างจากพืชที่ปลูกกันอยู่ทั่วไปบนดิน 

7. นอกจากนี้ในบริเวณท่ีจะติดตั้งระบบไฮโดรโปนิกส์ จะต้องมีระบบไฟฟ้าและระบบน้่าที่ 
พร้อม เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานของการติดตั้งระบบการปลูกด้วยวิธีนี้ 
ประโยชน์ของผักไฮโดรโปนิกส์ 

1. ผักไฮโดรโปนิกส์เป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และไม่มีสารเคมีท่ีเป็นพิษต่อร่างกาย 
2. มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูง เนื่องจากการปลูกผักไร้ดินเป็นการน่าสารละลายธาตุ 

อาหารมาละลาย โดยใช้ธาตุอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการพืช เช่นเดียวกับการปลูกพืชบนดิน 
แต่ต่างกันตรงที่ผักที่ปลูกในดินจะต้องอาศัยจุลินทรีย์มาเปลี่ยนเป็นอาหาร ท่าให้บางครั้งหากในดินมี
ธาตุโลหะหนักที่เป็นพิษต่อผู้บริโภค จุลินทรีย์ก็จะเปลี่ยนให้พืชสามารถดูดธาตุที่เป็นพิษเข้าไปได้ 
ในขณะที่การปลูกพืชไร้ดิน จะสามารถควบคุมแร่ธาตุที่มีความจ่าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ 
ผู้บริโภคจึงได้รับประทานผักสดสะอาดที่มีความปลอดภัยสูง 

3. ข้อดีของการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ คือ การคงคุณประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของผักเอาไว้ 
ได้อย่างเต็มท่ี เช่น กากใยอาหาร ที่เป็นตัวช่วยในการล้างผนังล่าไส้และเป็นตัวช่วยในการขับถ่าย 

4. มีการรับรองว่าพืชผักไร้ดินจะมีปริมาณแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์เท่ากับพืชผักที่ปลูกบนดิน 
หรือสูงกว่าเล็กน้อย แต่พืชผักไร้ดินจะมีกลิ่นที่มาจากน้่ามันหอมระเหยและมีรสชาติน่าชวนชิม
มากกว่าพืชผักที่ปลูกบนดิน 

5. ผักไฮโดรโปนิกส์ที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็นผักสลัดที่น่ามารับประทานสด เช่น ผักกรีนคอส  
(Green Cos) เป็นผักที่ อุดมไปด้วยธาตุ เหล็กที่ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง นอกจากจะใช้ เป็น
ส่วนประกอบในสลัดแล้ว ยังนิยมน่าไปผัดน้่ามันอีกด้วย, ผักกรีนโอ๊ค (Green Oak) หรือ ผักเรดโอ๊ค 
(Red Oak) เป็นผักท่ีอุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินซี โฟเลท และธาตุเหล็ก, ผักเรดคอรัล (Red Coral) 
เป็นผักที่อุดมไปด้วยใยอาหาร โฟเลท สารต้านอนุมูลอิสระ รวมไปถึงเบต้าแคโรทีน , ผักบัตเตอร์เฮด 
(Butterhead) เป็นผักท่ีอุดมไปด้วยโฟเลทและสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น 
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2.4 ปุ๋ย A,B 

 

 
 

ภำพที่ 8 ปุ๋ย A,B 
ที่มำ : https://kellytoolsupply.com 

 
ปุ๋ย Aและปุ๋ย B คือ ปุ๋ยเฉพาะส่าหรับการปลูกไฮโดรโปนิกส์(Hydroponics) หรือผักที่ปลูก

โดยไม่ใช้ ดิน สาเหตุที่ต้องแยกการเก็บเป็น Stock A และ B เพราะมีเคมีบางตัวเมื่อผสมกันใน
ความเข้มข้นที่สูง อาจท่าให้เกิดการตกตะกอนได้ จึงต้องจ่าแนกแยกออกจากกัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ Stock A ประกอบด้วย Stock B ประกอบด้วย (พลอยใส ไฮโดร - Hydroponics) 

 - แคลเซียมไนเตรท  
- โปรเตสเซียมไนเตรท  
- เหล็ก ดีพี  
- แมกนีเซียม 
 - เหล็กโล  
- จุลธาตุเสริมต่างๆ 

 

 

 

 

https://kellytoolsupply.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-a-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0/
https://www.facebook.com/PloysaiHydro/?__xts__%5B0%5D=68.ARAlAUVUbY6YuFjLYfVQ5ZqMnLv6Jfgv77BW8gQG-FNWDX-s5UiONchiqBpaPL8t5BhJHRNzm7O4qVZhtHFr8tCgdbIPoZ3SriqN8awdGBPd0EaDkuUK4luUDeYimca59kvuOQsLTwkVobL2-j3kXzYBWffiBY8v5Lw8wNgFS2IQaRu5xF1KB67s_YztNIE3-3v6oTna7o57aNW86_JKnO7qKuoHjLS3m3GUCG4Du_p_ozDo8XW_nxuA-EvLXhCMf-HafKaVL_7JPVnkEY7t6C1OXTab5g3Ph7y73OrDCG3K83TuTBaJd6OIIbXbJMwmXhlVNlAW1GwNFZXHH3hdVe0&__xts__%5B1%5D=68.ARBhOEc-6hFzsnBpLCCA1uEW7mX0wQYMMs3Dq97oOPoF4yaKtKomdhdR5oPLL4bOaSO3bkCYFVC_g5xLw2aub8GGr3dL7nPjK_bBBWgBnKV_9yLaX5814MeijPuNJz6ZLt3Wsd1Pd1q9RiASW9iqzc5nVGLq80s5MEZdhx9wD32sIo1QmdSTYBGLj2Sr_5Z6MKtODehuraVZOWil1uHX-hiu50sIRrUSizrAu1dOAmBZ5I3T_7YGcmfm3CLmJKLDRhR4tAgDgEo1ZGPB0LPzsxz3dAiAzeFuNKwISMpbVurI184QLvRQ5TVws4PGL-HAWPUOz37Qx5nM8bAnZgqkoLVPjpUibISXAKwaa1iLexR1GqacQnV8xibealRaLSR7bvkRbedHtqNwCEhJBIG_pr1IH2L7YR4iF-KS3NjxZ3qf&hc_ref=ARQpA3XpDQ2p6db-7-LzoP3bE9-Qra5XVgSs9_uBhmH_FncDUcLWWfbBZhZElXKGxkc&__tn__=kC-R
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2.5 อะมิโนโปรตีน 

 

 
 ภำพที่ 9 อะมิโนโปรตีน  

ที่มำ : https://www.vkkarnkaset.com 

อะมิโน-โปรตีนน  ำ สูตรเข้มข้น อะมิโน-โปรตีนน้่า สูตรเข้มข้นที่มี เลือดปลา น้่ากากชูรส และสาร
สกัดไคติน เป็นส่วนผสมที่ส่าคัญ ผลิตมาจากกระบวนการ ผสมผสานผลิตภัณฑ์ในรูปอะมิโน-โปรตีน
สูง ที่ผ่านการสกัด และฆ่าเชื้อ จากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ + โปรตีนอะมิโนส่าเร็จรูป ในรูปของ 
Glutamic Acid จากเทคโนโลยีชั้นสูงในกระบวนการผลิตชูรส และสารสกัดไคติน จึงท่าให้ ซุปเปอร์ 
อุดมไปด้วย อะมิโน-โปรตีน-ไนโตรเจน ที่สูง และยังมีสารอาหารต่างๆ ทั้งธาตุอาหารหลัก และธาตุ
อาหารรองที่จ่าเป็นต่อพืชอย่างครบถ้วน ช่วยสร้างและ เร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกส่วน เช่น ราก 
ล่าต้น ใบ ดอก และผล ท่าให้พืชแข็งแรง สมบูรณ์ โตไว ได้น้่าหนัก และต้านทาน โรคได้ดี 
(VK KARNKASET.2562)  
ส่วนประกอบท่ีส ำคัญ 

1. กรดอะมิโน (Amino Acid) ที่จ่าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 18 ชนิด  
2. โปรตีน (Protein) มากกว่า 20 mg / 100 g  
3. สารสกัดไคติน (Chitin)  
4. ธาตุอาหารหลัก N + P + K มากกว่า 9 เปอร์เซ็นต์  
5. อินทรีย์วัตถุ (Organic Matter หรือ OM) มากกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ 

  
 

https://www.vkkarnkaset.com/
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2.6 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กฤษฎำ หงส์ทองและ ศิวำพร ธรรมดี, (2553) ได้ศึกษาผลของความเข้มข้นของธาตุอาหาร 
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่นในวัสดุปลูกไร้ดิน ผลการวิจัย พบว่า ดินในเขตศูนย์  
พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีความเป็นด่างสูง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจึง 
ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่ปลูกในดินมาเป็นการปลูกในวัสดุปลูกไร้ดิน แต่ 
ปัจจุบันสูตรสารละลาย ธาตุอาหารที่ใช้ยังยึดรูปแบบจากศูนย์อ่ืน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แตกต่าง 
กันของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่าง ๆ ระดับ ความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมอาจ 
แตกต่างกัน เพ่ือหาระดับความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่ เหมาะสมจึงได้ศึกษาผลของระดับ 
ความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่นใน วัสดุปลูก  
ไร้ดินในเขตศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก โดยด่าเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึง 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์Randomized Completely 
Block Design (RCBD) ประกอบด้วย 4กรรมวิธี  4 ซ้่า (26 ต้นต่อซ้่า) 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 มี
ค่าเฉลี่ย ของผลผลิตแตงกวาที่ขายได้และผลผลิตเกรด 1ไม่แตกต่างจากที่EC เท่ากับ 2.5และ 2.0 
mS/cm แต่มากกว่าที่ EC เท่ากับ 1.0 mS/cm ส่วนของการเจริญเติบโตนั้น ความยาวของใบของ 
แตงกวาญี่ปุ่นที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารที่ EC เท่ากับ 2.5 mS/cm มีค่ามากกว่ากรรมวิธีอ่ืน ๆ 
อย่างมีนัยส่าคัญ 17  

ดิเรก ทองอรำม,(2549) ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย 
พบว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้รางยาวของต่างประเทศเมื่อน่ามาใช้ในประเทศไทยท่าให้พบปัญหาสารละลาย 
มีอุณหภูมิสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อนปัญหาการขาดรูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสม พันธุพืชที่ตลาด  
ต้องการวัสดุและอุปกรณ์ปลูกที่เหมาะสมราคาถูกความรู้ความสามารถในการจัดการ บุคลากร ที่  
สามารถท่าได้ต้องมีใจรักมีความสามารถสูงมีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกตเนื่องจากการปลูก พืช
โดยไม่ใช้ดินเป็นการท าการผลิตด้านพืชสวน ที่เป็นพืชผักเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิ ภายใต้  
สภาวะแวดล้อมที่ต้องใช้ฐานความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะผสมผสานกันเพ่ือให้ประสบ  
ผลส่าเร็จมากกว่าการสร้างบ้านเรือนหรืออุปกรณ์ที่ผลิตได้ด้วยเครื่องจักรดังนั้นต้องมีการด่าเนินการ 
ต่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตในรูปแบบการวิเคราะห์การผลิตเชิงระบบ เช่น การตัดสินใจในการ  
ผลิตการเลือกอาชีพ การหาเงินทุนและปัจจัยการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการาวง 
แผนการผลิตการวิเคราะห์เพ่ือการลงทุนผลิตการจัดการในกระบวบการผลิตรวมถึงการสั่งการควบคุม 
และด่าเนินการผสมผสานปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจ่ากัดเข้าด้วยกันอย่างพอเหมาะเพ่ือให้ ได้
ผลผลิตในช่วงที่ก่าหนด  

โสระยำ ร่วมรังสี,(2544) ได้ศึกษาการผลิตพืชสวนโดยไม่ใช้ดิน ผลการศึกษาพบว่าการปลูก 
พืชโดยไม่ใช้ดินต้องพิจารณาในส่วนประกอบหลายเรื่องเช่นการให้สารละลายแร่ธาตุอาหารการ  
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ชนิดของวัสดุการปลูกโครงสร้างของโต๊ะปลูก ชนิดของพืชที่เลือกปลูก 
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รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการติดตั้งระบบการไหลเวียนของน้่า เครื่องควบคุมวัดสารละลายในน้่า  
เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่างของน้่าการดูแลถังเก็บสารละละลาย การดูแลควบคุมการระบาดของ 
โรค สารละลายควรมีทั้งสารอาหารหลัก สารอาหารรอง เพ่ือให้พืชเจริญเติบโตได้เต็มที่และได้ ผลผลิต
ที่ด ี  

สมัย สังข์ทองงำม,(2553) ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือปลูกพืชในระบบไฮโดรโป
นิกส์ จุดมุ่งหมายหลักของการทดลองครั้งนี้ คือ ต้องการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผัก เมื่อใช้  
สารละลายอินทรีย์ และสารละลายมาตรฐาน อินทรีย์ โดตุลาคม 2551 ถึงเยการปลูกแบบ nutrient 
film technique (NFT) ในระบบไฮโดรโปนิกส์ ท าการทดลองที่แผนกปลูกพืชไร้ดิน สาขาผลิตพืช 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างเดือนกันยายน 2552 
การศึกษาประกอบด้วย 3 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 เป็นการศึกษาการเจริญเติบโตของผักโดย 
ใช้น้่าสกัดชีวภาพแต่ละชนิด (มูลสัตว์ มูลค้างคาว นมสด พืช โบกาฉิ และดินระเบิด) เปรียบเทียบกับ 
การใช้สารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ การทดลองที่ 2 ศึกษาการเจริญเติบโตของผักโดยใช้น้่าสกัด 
ชีวภาพหลายชนิดมาผสมกัน โดยวิธี emission trial เปรียบเทียบกับการใช้สารละลายมาตรฐาน 
อินทรีย์ และการทดลองที่ 3 ศึกษาการเจริญเติบโตของผักโดยใช้น้่าสกัดชีวภาพแต่ละชนิดร่วมกับ 
สารละลายมาตรฐานใน Stock A ในสัดส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร เปรียบเทียบกับการใช้สารละลาย 
มาตรฐานอินทีรย์เพียงอย่างเดียว ผลการทดลองพบว่า ในการทดลองท่ี 1 และ 2 น้่าสกัดชีวภาพ จาก
สารอินทรีย์ไม่สามารถเพ่ิมผลผลิต และการเจริญเติบโตทัดเทียมกับการใช้สารละลายมาตรฐาน 18 
อินทรีย์ได้ แต่ในการทดลองที่ 3 พบว่าการใช้น้่าสกัดชีวภาพร่วมกับสารละลายมาตรฐานจาก Stock 
A ในอัตราส่วน 1:1 ให้ผลผลิตไม่แตกต่างจาการใช้สารละลายมาตรฐาน อนินทรีย์ในผักบางชนิด  

อิทธิสุนทร นันทกิจ,(2552) ศึกษาเก่ียวกับสารละลายธาตุอาหารพืชในการปลูกโดยไม่ใช่ดิน 
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ส่าคัญที่สุดอันหนึ่งในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับธาตุอาหารพืช 
เนื่องจากเป็นใช้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการปลูกพืชซึ่งต่างจากค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งถึงแม้จะมี  
ราคาแพงแต่ จะเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียว ปุ๋ยหรือสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมสารละลายธาตุ อาหาร
พืชจะต้องสามารถละลายน้่าได้หมดซึ้งปกติจะมีราคาแพงดังนั้นต้องหาในรูปของปุ๋ยซึ่งจะมี ราคาถูก
กว่าสารเคมีทั่วไปแต่บ้างชนิดก็ต้องใช้เป็นสารเคมีเกษตรกรส่วนใหญ่มีความตระหนักเกี่ยวกับ  ความ
เป็นพิษของสารปูองกันก่าจัดศัตรูพืชทั้งต่อตัวเกษตรกรเองและต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรต้องการ ให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของทางราชการรวมกับพนักงานส่งเสริมการขายของบริษัทผู้ผลิตสาร ปู
องกันก่าจัดศัตรูพืชเป็นผู้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารปูองกันก่าจัดศัตรูพืช โดยบรรยายรวมกับการ 
สาธิต อนุธิดา เทพา และคณะ, (2557) ได้ท่าการวิจัยเรื่อง ผลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตและ 
ผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่น ผลการวิจัย พบว่า การใช้ต้นตอต้านทานโรคเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดการ 
เข้าท่าลายของเชื้อโรคทางดินในแตงกวาญี่ปุ่น แต่อาจ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของยอดพันธุ์ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตและ ผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่น 
โดยมี 4 กรรมวิธี ได้แก่ ต้นแตงกวาญี่ปุ่นที่ไม่ได้ต่อยอด (กรรมวิธีควบคุม) ต้นแตงกวาญี่ปุ่น ที่ต่อยอด 
บนต้นตอแตงกวาญี่ปุ่น (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) ต้นแตงกวาญี่ปุ่นที่ต่อยอดบนต้นตอน้่าเต้า และต้น 
แตงกวา ญี่ปุ่นที่ต่อยอดบนต้นตอบวบเหลี่ยม เมื่อต้นกล้าที่ต่อยอดแล้วมีใบจริง 2-3 ใบ ย้ายปลูกลง 
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แปลงที่ศูนย์วิจัย สาธิต และ ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ บันทึกการเติบโต การออกดอก 
และ    จ่านวนผลต่อต้น ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2556 พบว่า ต้นแตงกวา 
ญี่ปุ่นที่ต่อยอดบนต้นตอน้่าเต้ามีความสูงของต้นและขนาดของใบ ไม่แตกต่างจากต้นในกรรมวิธี 
ควบคุมและกรรมวิธีเปรียบเทียบ แต่มีขนาดใหญ่กว่าต้นที่ต่อยอดบนต้นตอบวบเหลี่ยม นอกจากนี้ต้น 
ที่ต่อยอดบนต้นตอนน้่าเต้ายังให้จ่านวนดอกทั้งหมด จ่านวนดอกเพศเมีย และจ่านวนกิ่งแขนงสูงที่สุด 
ซึ่งสูงกว่า ต้นที่ต่อยอดบนต้นตอบวบเหลี่ยมอย่างมีนัยส่าคัญ ต้นในกรรมวิธีควบคุมให้เปอร์เซ็นต์ดอก 
เพศเมียสูงกว่าต้นในกรรมวิธีอ่ืนๆ ทุกกรรมวิธี แต่มีจ่านวนผลต่อต้นไม่แตกต่างกัน ต้นที่ต่อยอดบนต้น 
ตอบวบเหลี่ยมให้ผลที่มีขนาดสั้นกว่าผลจากต้นใน กรรมวิธีควบคุมสรุปได้ว่าการใช้ต้นตอนน้่าเต้าไม่ 
ส่งผลในเชิงลบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของยอดพันธุ์แตงกวาญี่ปุ่น 
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บทที่ 3  
อุปกรณ์และวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
3.1 วัสดุ 
 1. เมล็ดผักกาดขาวไดโตเกียว 
 2. ปุ๋ย A,B 
 3. อะมิโนโปรตีน 
     อุปกรณ์ 
 1. กะละมัง     11. มีดคัตเตอร์ 
 2. เก้าอ้ี      12. อุปกรณ์เจาะรู 
 3. ถังน้่า ขนาด 10 ลิตร    13. สมุดจดบันทึก 
 4. ปั๊มน้่า     14. ดินสอ,ปากกา,ปากกาเมจิ 
 5. สายน้่า     15. เครื่องวัดค่า pH ,EC. 
 6. ท่อ pvc     16. กระบอกฉีดยา 
 7. แผ่นโฟม     17. ขวดน้่า 
 8. ปลั๊กไฟ      
 9. ฟองน้่า      
 10. ตลับเมตร      
 
3.2 วิธีกำรด ำเนินกำรทดลอง 
 ศึกษาอัตราที่เหมาะสมในการใช้อะมิโนโปรตีน ทดแทนการใช้ปุ๋ย A,B ที่ส่งผลต่อการปลูก
ผักกาดขาวไดโตเกียว ในระบบไฮโดรโปนิกส์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete 
Randomized Design, CRD) ประกอบด้วย 5 ทรีตเมนต์ 2  ซ้่าๆละ 12  ต้น (หลุม) รวมจ่านวน
หน่วยการทดลองทั้งสิ้น  24 ต้นผู้วิจัยได้วางแผนการทดลอง ดังนี้ 
 กรรมวิธีที่  1 ใส่ปุ๋ย A,B  4 ml./ น้่า 1 ลิตร   (4:1) 
 กรรมวิธีที่  2 ใส่อะมิโนโปรตีน  1 ml./ น้่า 1 ลิตร   (1:1) 
 กรรมวิธีที่  3 ใส่อะมิโนโปรตีน  2 ml./ น้่า 1 ลิตร   (2:1) 
 กรรมวิธีที่  4 ใส่อะมิโนโปรตีน  3 ml./ น้่า 1 ลิตร   (3:1) 
 กรรมวิธีที่  5 ใส่อะมิโนโปรตีน  6 ml./ น้่า 1 ลิตร   (6:1) 
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ภำพแผนผังกำรทดลอง 
 

T1 A,B 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2 ใส่อะมิโนโปรตีน 1 ml./ น  ำ 1 ลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

T3 ใส่อะมิโนโปรตีน 2 ml./ น  ำ 1 ลิตร   
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T4 ใส่อะมิโนโปรตีน 3 ml./ น  ำ 1 ลิตร    
 
 
 
 
 
 
 
 

     T5 ใส่อะมิโนโปรตีน 6 ml./ น  ำ 1 ลิตร    
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 ขั นตอนวิธีกำรทดลอง 
 3.4.1 น่าเมล็ดผักกาดขาวไดโตเกียวมาเพาะลงในฟองน้่าจากนั้นน่าน้่ามาเทลงกะละมังแล้ว
เอาฟองน้่าที่หยอดเมล็ดผักกาดขาวไดโตเกียวมาวางลงในกะละมัง แล้วไว้ในร่มจนต้นกล้าโต ประมาณ  
4-5  วัน นั้นน่าวางให้โดนแสงแดด ให้ใบเขียว อีก 2-3 วัน 
 3.4.2 น่าต้นกล้าผักกาดขาวไดโตเกียวที่เพาะลงฟองน้่ามาลงปลูกในแผ่นโฟมที่เจาะรู 
 3.4.3 น่าแผ่นโฟมที่เจาะรูที่ใส่ต้นกล้าผักกาดขาวไดโตเกียวไปวางใส่ในกะละมัง 
 3.4.4 ใส่ธาตุอาหารและน้่าในจ่านวนที่ต้องท่าการทดลองใส่ลงไปในกะละมังและถังน้่า 
 3.4.5 บันทึกการทดลอง 
3.5 กำรบันทึกข้อมูลกำรทดลอง 

3.5.1 วัดความกว้างของใบเฉลี่ย (เซนติเมตร) 
3.5.2วัดความยาวของราก (เซนติเมตร) 
3.5.3 วัดความยาวตั้งแต่รากจนถึงยอด (เซนติเมตร)  
3.5.4 วัดความยาวของก้าน (เซนติเมตร) 
3.5.5 เก็บข้อมูลบันทึกทุกๆ 11 วัน 
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3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ตามการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Complete Randomize Design 

(CRD) และวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA Analysis) ด้วยโปรแกรมส่าเร็จรูปทางสถิต IBM SPSS 
STATISTIC V.24 

 
3.7 สถำนที่ท ำกำรทดลอง 

191   ม. 6  ต่าบลเสม็ด อ่าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

3.8 ระยะเวลำในกำรทดลอง 
เริ่มต้นท่าการทดลองเม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2562  สิ้นสุดการทดลองเม่ือวันที่ 30 เมษายน 

2562 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิจัย 

 
อัตราที่เหมาะสมในการใช้อะมิโนโปรตีน ทดแทนการใช้ปุ๋ย A,B ที่ส่งผลต่อการปลูก

ผักกาดขาวไดโตเกียว ในระบบไฮโดรโปนิกส์ ในปริมาณท่ีแตกต่างกันดังแผนการทดลอง ดังนี้ 
กรรมวิธีที่  1 ใส่ปุ๋ย A,B  4 ml./ น้่า 1 ลิตร   (4:1) 

 กรรมวิธีที่  2 ใส่อะมิโนโปรตีน  1 ml./ น้่า 1 ลิตร   (1:1) 
 กรรมวิธีที่  3 ใส่อะมิโนโปรตีน  2 ml./ น้่า 1 ลิตร   (2:1) 
 กรรมวิธีที่  4 ใส่อะมิโนโปรตีน  3 ml./ น้่า 1 ลิตร   (3:1) 
 กรรมวิธีที่  5 ใส่อะมิโนโปรตีน  6 ml./ น้่า 1 ลิตร   (6:1) 
ตำรำงท่ี 4.1 แสดงความกว้างของใบของผักกาดขาวไดโตเกียวที่ระยะ 11, 22, 33,และ 40 
                               กรรมวิธี                          ควำมกว้ำงของใบ (เซนติเมตร) 
                                                              11วัน       22 วัน      33 วัน     40 วัน      
(T1) ใส่ปุ๋ย A,B  4 ml./ น้่า 1 ลิตร                         4.06a      5.29a         6.55a       8.14a 
(T2) ใส่อะมิโนโปรตีน 1 ml./ น้่า 1 ลิตร                   0.49c      0.65c        0.93c       1.18c 
(T3) ใส่อะมิโนโปรตีน 2 ml./ น้่า 1 ลิตร                   3.58a      4.05a        4.63a       5.81a 
(T4) ใส่อะมิโนโปรตีน 3 ml./ น้่า 1 ลิตร                   2.18b      2.39b        2.46b      2.80b 
 (T5)  ใส่อะมิโนโปรตีน 6 ml./ น้่า 1 ลิตร                 0.00d       0.00d       0.00d      0.00d 
F-(test)                                                          **            **           **            ** 
CV.%                                                           99.67          98.23      97.04    96.12 

หมำยเหตุ **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสา่คัญ (p<0.01) 
  *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยัส่าคญั (p<0.05) 

 ns= ไม่มคีวามแตกต่างกันทางสถติิ (p>0.05) 
จำกตำรำงท่ี 4.1 การเปรียบเทียบอัตราที่เหมาะสมในการใช้อะมิโนโปรตีน ทดแทนการใช้ปุ๋ย 

A,B ที่ส่งผลต่อการปลูกผักกาดขาวไดโตเกียว ในระบบไฮโดรโปนิกส์ ในปริมาณท่ีแตกต่างด้านความ
กว้างของใบ เก็บข้อมูลที่ช่วงอายุการเจริญเติบโต 11,22,33 และ 40 วัน พบว่า ที่อายุการเจริญเติบโต
ที่ 11,22,33 และ 40 วันแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส่าคัญ (p<0.01) โดยมีแนวโน้มว่าที่ช่วงอายุ
การปลูกที่ 40 วัน (T1) control ใส่ปุ๋ย A,B  4 ml./ น้่า 1 ลิตร (108 ml./ น้่า 27 ลติร) มีค่าเฉลี่ย
ความกว้างของใบผักกาดขาวไดโตเกียว คือ 8.14 เซนติเมตร รองลงมา(T3) ใส่อะมิโนโปรตีน 2 ml./ 
น้่า 1 (54 ml./ น้่า 27 ลิตร) มีค่าเฉลี่ยความกว้างของใบผักกาดขาวไดโตเกียว คือ 5.82 (T4) ใส่อะมิ
โนโปรตีน 3 ml./ น้่า 1 ลิตร  (81 ml./ น้่า 27 ลิตร) ) มีค่าเฉลี่ยความกว้างของใบผักกาดขาวไดโตเกียว 
คือ 2.80 เซนติเมตร และ (T5)  ใส่อะมิโนโปรตีน 6 ml./ น้่า 1  (162 ml./ น้่า 27 ลิตร) พบว่า กลุม่
ตัวอย่างตาย 
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ตำรำงท่ี 4.2 แสดงความยาวของรากของผักกาดขาวไดโตเกียว  ที่ระยะ 11, 22, 33,และ 40 
                               กรรมวิธี                          ควำมยำวของรำก  (เซนติเมตร) 
                                                             11วัน       22 วัน      33 วัน     40 วัน      
(T1) ใส่ปุ๋ย A,B  4 ml./ น้่า 1 ลิตร                       22.13a     23.38a      24.58a       26.31a 
(T2) ใส่อะมิโนโปรตีน 1 ml./ น้่า 1 ลิตร                1.98c        2.50c       3.08c        4.74c 
(T3) ใส่อะมิโนโปรตีน 2 ml./ น้่า 1 ลิตร                16.24b     16.95b      17.92b      19.16b 
(T4) ใส่อะมิโนโปรตีน 3 ml./ น้่า 1 ลิตร                3.36c        3.52c        3.83c       5.33c 
(T5) ใส่อะมิโนโปรตีน 6 ml./ น้่า 1 ลิตร                0.00d        0.00d        0.00d      0.00d 
F-(test)                                                        **            **             **           ** 
CV.%                                                        104.00      102.84     101.18      95.62 

หมำยเหตุ **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสา่คัญ (p<0.01) 
  *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยัส่าคญั (p<0.05) 

 ns= ไม่มคีวามแตกต่างกันทางสถติิ (p>0.05) 
จำกตำรำงที่ 4.2 การเปรียบเทียบอัตราที่เหมาะสมในการใช้อะมิโนโปรตีน ทดแทนการใช้

ปุ๋ย A,B ที่ส่งผลต่อการปลูกผักกาดขาวไดโตเกียว ในระบบไฮโดรโปนิกส์ ในปริมาณที่แตกต่างด้าน
ความแสดงความยาวของราก เก็บข้อมูลที่ช่วงอายุการเจริญเติบโต 11,22,33 และ 40 วัน พบว่า ที่
อายุการเจริญเติบโตที่ 11,22,33 และ 40 วันแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส่าคัญ (p<0.01) โดยมี
แนวโน้มว่าที่ช่วงอายุการปลูกที่ 40 วัน (T1) control ใส่ปุ๋ย A,B  4 ml./ น้่า 1 ลิตร (108 ml./ น้่า 
27 ลิตร) มีความยาวของรากผักกาดขาวไดโตเกียว คือ 26.31เซนติเมตร รองลงมา(T3) ใส่อะมิโน
โปรตีน 2 ml./ น้่า 1 (54 ml./ น้่า 27 ลิตร) มีความยาวของราก ผักกาดขาวไดโตเกียว คือ 19.16 
(T4) ใส่อะมิโนโปรตีน 3 ml./ น้่า 1 ลิตร  (81 ml./ น้่า 27 ลิตร) ) มีความยาวของรากผักกาดขาวได
โตเกียว คือ 5.33 เซนติเมตร และ (T5)  ใส่อะมิโนโปรตีน 6 ml./ น้่า 1  (162 ml./ น้่า 27 ลิตร) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างตาย 
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ตำรำงท่ี 4.3 แสดงความยาวตั้งแต่รากจนถึงยอดของผักกาดขาวไดโตเกียวระยะ 11, 22, 33, และ 
40 
                               กรรมวิธี                   ควำมยำวตั งแต่รำกจนถึงยอด (เซนติเมตร) 
                                                              11วัน       22 วัน     33 วัน      40 วัน      
(T1) ใส่ปุ๋ย A,B  4 ml./ น้่า 1 ลิตร                        46.25a       48.41a     50.91a     53.41a 
(T2) ใส่อะมิโนโปรตีน 1 ml./ น้่า 1 ลิตร                  5.16c        5.66c       6.41c      22.30c 
(T3) ใส่อะมิโนโปรตีน 2 ml./ น้่า 1 ลิตร                  36.14a      36.68a     37.56a     38.38a 
(T4) ใส่อะมิโนโปรตีน 3 ml./ น้่า 1 ลิตร                  14.20b      14.39b     14.56b    14.70b 
(T5)  ใส่อะมิโนโปรตีน 6 ml./ น้่า 1 ลิตร                 0.00d        0.00d      0.00d      0.00d 
F-(test)                                                          **            **           **           ** 
CV.%                                                          96.89        96.84       96.61     84.44 

หมำยเหตุ **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสา่คัญ (p<0.01) 
  *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยัส่าคญั (p<0.05) 

 ns= ไม่มคีวามแตกต่างกันทางสถติิ (p>0.05) 
จำกตำรำงที่ 4.3 การเปรียบเทียบอัตราที่เหมาะสมในการใช้อะมิโนโปรตีน ทดแทนการใช้

ปุ๋ย A,B ที่ส่งผลต่อการปลูกผักกาดขาวไดโตเกียว ในระบบไฮโดรโปนิกส์  ในปริมาณที่แตกต่างด้าน
ความยาวตั้งแต่รากจนถึงยอด เก็บข้อมูลที่ช่วงอายุการเจริญเติบโต 11,22,33 และ 40 วัน พบว่า ที่
อายุการเจริญเติบโตที่ 11,22,33 และ 40 วันแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส่าคัญ (p<0.01) โดยมี
แนวโน้มว่าที่ช่วงอายุการปลูกที่ 40 วัน (T1) control ใส่ปุ๋ย A,B  4 ml./ น้่า 1 ลิตร (108 ml./ น้่า 
27 ลิตร) มีความยาวตั้งแต่รากจนถึงยอดผักกาดขาวไดโตเกียว คือ 53.41 เซนติเมตร รองลงมา(T3) 
ใส่อะมิโนโปรตีน 2 ml./ น้่า 1 (54 ml./ น้่า 27 ลิตร) มีความยาวตั้งแต่รากจนถึงยอดผักกาดขาวได
โตเกียว คือ 38.38 เซนติเมตร (T4) ใส่อะมิโนโปรตีน 3 ml./ น้่า 1 ลิตร  (81 ml./ น้่า 27 ลิตร)  มี
ความยาวตั้งแต่รากจนถึงยอดผักกาดขาวไดโตเกียว คือ 14.70 เซนติเมตร และ (T5)  ใส่อะมิโน
โปรตีน 6 ml./ น้่า 1  (162 ml./ น้่า 27 ลิตร) พบว่า กลุ่มตัวอย่างตาย 
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ตำรำงท่ี 4.4 แสดงความยาวของก้าน (เซนติเมตร)  ของผักกาดขาวไดโตเกียว ที่ระยะ 11, 22, 33,
และ 40 
                               กรรมวิธี                         ควำมยำวของก้ำน (เซนติเมตร) 
                                                           11 วัน        22 วัน      33 วัน      40 วัน      
(T1) ใส่ปุ๋ย A,B  4 ml./ น้่า 1 ลิตร                    2.99a           4.20a        5.50a        7.33a 
(T2) ใส่อะมิโนโปรตีน 1 ml./ น้่า 1 ลิตร              0.43d           0.52d        0.82d       7.33d 
(T3) ใส่อะมิโนโปรตีน 2 ml./ น้่า 1 ลิตร              1.91b           2.41b       3.04b        4.16b 
(T4) ใส่อะมิโนโปรตีน 3 ml./ น้่า 1 ลิตร              1.60c           1.73c        1.93c       2.25c 
(T5)  ใส่อะมิโนโปรตีน 6 ml./ น้่า 1 ลิตร             0.00d           0.00d        0.00d      0.00d 

F-(test)                                                      **               **              **          ** 
CV.%                                                       10.00        100.79      98.99    108.28 

หมำยเหตุ **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสา่คัญ (p<0.01) 
  *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยัส่าคญั (p<0.05) 

 ns= ไม่มคีวามแตกต่างกันทางสถติิ (p>0.05) 
 
จำกตำรำงที่ 4.4 การเปรียบเทียบอัตราที่เหมาะสมในการใช้อะมิโนโปรตีน ทดแทนการใช้

ปุ๋ย A,B ที่ส่งผลต่อการปลูกผักกาดขาวไดโตเกียว ในระบบไฮโดรโปนิกส์  ในปริมาณที่แตกต่างด้าน
ความยาวตั้งแต่รากจนถึงยอด เก็บข้อมูลที่ช่วงอายุการเจริญเติบโต 11,22,33 และ 40 วัน พบว่า ที่
อายุการเจริญเติบโตที่ 11,22,33 และ 40 วันแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส่าคัญ (p<0.01) โดยมี
แนวโน้มว่าที่ช่วงอายุการปลูกที่ 40 วัน (T1) control ใส่ปุ๋ย A,B  4 ml./ น้่า 1 ลิตร (108 ml./ น้่า 
27 ลิตร (T2) ใส่อะมิโนโปรตีน 1 ml./ น้่า 1 (27 ml./ น้่า 27 ลิตร)  มีความยาวของก้านผักกาดขาว
ไดโตเกียวเท่ากัน คือ 7.33 เซนติเมตร รองลงมาคือ (T3) ใส่อะมิโนโปรตีน 2 ml./ น้่า 1 ลิตร (54 
ml./ น้่า 27 ลิตร) มีความยาวของก้านผักกาดขาวไดโตเกียวเท่ากัน คือ 4.16 เซนติเมตร (T4) ใส่อะมิ
โนโปรตีน 3 ml./ น้่า 1 ลิตร (81 ml./ น้่า 27 ลิตร) มีความยาวของก้านผักกาดขาวไดโตเกียว คือ
2.25  และ (T5)  ใส่อะมิโนโปรตีน 6 ml./ น้่า 1  (162 ml./ น้่า 27 ลิตร) พบว่า กลุ่มตัวอย่างตาย  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรำยผลกำรทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลกำรทดลอง 
 อัตราที่เหมาะสมในการใช้อะมิโนโปรตีน ทดแทนการใช้ปุ๋ย A,B ที่ส่งผลต่อการปลูก
ผักกาดขาวไดโตเกียว ในระบบไฮโดรโปนิกส์ ในปริมาณที่แตกต่างด้านความกว้างของใบ เก็บข้อมูลที่
ช่วงอายุการเจริญเติบโต 11,22,33 และ 40 วัน พบว่า ที่อายุการเจริญเติบโตที่ 11,22,33 และ 40 
วันแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส่าคัญ (p<0.01) โดยมีแนวโน้มว่าที่ช่วงอายุการปลูกที่ 40 วัน (T1) 
control ใส่ปุ๋ย A,B  4 ml./ น้่า 1 ลิตร (108 ml./ น้่า 27 ลิตร) มีค่าเฉลี่ยความกว้างของใบ
ผักกาดขาวไดโตเกียว คือ 8.14 เซนติเมตร รองลงมา(T3) ใส่อะมิโนโปรตีน 2 ml./ น้่า 1 (54 ml./ 
น้่า 27 ลิตร) มีค่าเฉลี่ยความกว้างของใบผักกาดขาวไดโตเกียว คือ 5.82 (T4) ใส่อะมิโนโปรตีน 3 
ml./ น้่า 1 ลิตร  (81 ml./ น้่า 27 ลิตร) ) มีค่าเฉลี่ยความกว้างของใบผักกาดขาวไดโตเกียวคือ 2.80 
เซนติเมตร และ (T5)  ใส่อะมิโนโปรตีน 6 ml./ น้่า 1  (162 ml./ น้่า 27 ลิตร) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ตาย 

ด้านความแสดงความยาวของราก เก็บข้อมูลที่ช่วงอายุการเจริญเติบโต 11,22,33 และ 40 
วัน พบว่า ที่อายุการเจริญเติบโตที่  11,22,33 และ 40 วันแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส่าคัญ 
(p<0.01) โดยมีแนวโน้มว่าที่ช่วงอายุการปลูกที่ 40 วัน (T1) control ใส่ปุ๋ย A,B  4 ml./ น้่า 1 ลิตร 
(108 ml./ น้่า 27 ลิตร) มีความยาวของรากผักกาดขาวไดโตเกยีว คือ 26.31เซนติเมตร รองลงมา(T3) 
ใส่อะมิโนโปรตีน 2 ml./ น้่า 1 (54 ml./ น้่า 27 ลิตร) มีความยาวของราก ผักกาดขาวไดโตเกียว คือ 
19.16 (T4) ใส่อะมิโนโปรตีน 3 ml./ น้่า 1 ลิตร  (81 ml./ น้่า 27 ลิตร) ) มีความยาวของราก
ผักกาดขาวไดโตเกียว คือ 5.33 เซนติเมตร และ (T5)  ใส่อะมิโนโปรตีน 6 ml./ น้่า 1  (162 ml./ น้่า 
27 ลิตร) พบว่า กลุ่มตัวอย่างตาย 

ด้านความยาวตั้งแต่รากจนถึงยอด เก็บข้อมูลที่ช่วงอายุการเจริญเติบโต 11,22,33 และ 40 
วัน พบว่า ที่อายุการเจริญเติบโตที่ 11 ,22,33 และ 40 วันแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส่าคัญ 
(p<0.01) โดยมีแนวโน้มว่าที่ช่วงอายุการปลูกที่ 40 วัน (T1) control ใส่ปุ๋ย A,B  4 ml./ น้่า 1 ลิตร 
(108 ml./ น้่า 27 ลิตร) มีความยาวตั้งแต่รากจนถึงยอดผักกาดขาวไดโตเกียว คือ 53.41 เซนติเมตร 
รองลงมา(T3) ใส่อะมิโนโปรตีน 2 ml./ น้่า 1 (54 ml./ น้่า 27 ลิตร) มีความยาวตั้งแต่รากจนถึงยอด
ผักกาดขาวไดโตเกียว คือ 38.38 เซนติเมตร (T4) ใส่อะมิโนโปรตีน 3 ml./ น้่า 1 ลิตร  (81 ml./ น้่า 
27 ลิตร)  มีความยาวตั้งแต่รากจนถึงยอดผักกาดขาวไดโตเกียว คือ 14.70 เซนติเมตร และ (T5)  
ใส่อะมิโนโปรตีน 6 ml./ น้่า 1  (162 ml./ น้่า 27 ลิตร) พบว่า กลุ่มตัวอย่างตาย 

ด้านความกว้างของใบ เก็บข้อมูลที่ช่วงอายุการเจริญเติบโต 11,22,33 และ 40 วัน พบว่า ที่
อายุการเจริญเติบโตที่ 11,22,33 และ 40 วันแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส่าคัญ (p<0.01) โดยมี
แนวโน้มว่าที่ช่วงอายุการปลูกที่ 40 วัน (T1) control ใส่ปุ๋ย A,B  4 ml./ น้่า 1 ลิตร (108 ml./ น้่า 
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27 ลิตร) มีค่าเฉลี่ยความกว้างของใบผักกาดขาวไดโตเกียว คือ 8.14 เซนติเมตร รองลงมา(T3) ใส่อะมิ
โนโปรตีน 2 ml./ น้่า 1 ลิตร (54 ml./ น้่า 27 ลิตร) มีค่าเฉลี่ยความกว้างของใบผักกาดขาวไดโตเกียว 
คือ 5.82 (T4) ใส่อะมิโนโปรตีน 3 ml./ น้่า 1 ลิตร  (81 ml./ น้่า 27 ลิตร) ) มีค่าเฉลี่ยความกว้างของ
ใบผักกาดขาวไดโตเกียว คือ 2.80 เซนติเมตร และ (T5)  ใส่อะมิโนโปรตีน 6 ml./ น้่า 1  (162 ml./ 
น้่า 27 ลิตร) พบว่า กลุ่มตัวอย่างตาย 

 
5.2  วิจำรณ์ผลกำรทดลอง 

อัตราที่เหมาะสมในการใช้อะมิโนโปรตีน ทดแทนการใช้ปุ๋ย A,B ที่ส่งผลต่อการปลูก
ผักกาดขาวไดโตเกียว ในระบบไฮโดรโปนิกส์  โดยมีวัตถุประสงค์ในการทดเพ่ือศึกษาหาอัตราที่
เหมาะสมในการใช้อะมิโนโปรตีนทดแทนการใช้ปุ๋ย A,B ในรูปแบบสารละลายน้่าในการปลูก
ผักกาดขาวไดโตเกียว ในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete 
Randomized Design, CRD) ประกอบด้วย 5 ทรีตเมนต์ 2  ซ้่าๆละ 12  ต้น (หลุม) รวมจ่านวน
หน่วยการทดลองทั้งสิ้น  24 ต้น พบว่า การทดลอง T1 control ใส่ปุ๋ย A,B  4 ml./ น้่า 1 ลิตร  T2
ใส่อะมิโนโปรตีน 1 ml./ น้่า 1 ลิตร   T3 ใส่อะมโินโปรตีน 2 ml./ น้่า 1 ลิตร   T4 ใ ส่ อ ะ มิ โ น
โปรตีน 3 ml./ น้่า 1 ลิตร   T5 ใส่อะมิโนโปรตีน 6 ml./ น้่า 1 ลิตร   สอดคล้องกับ วิจัยของ 
กฤษฎำ หงส์ทองและ ศิวำพร ธรรมดี, (2553) ได้ศึกษาผลของความเข้มข้นของธาตุอาหาร ต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่นในวัสดุปลูกไร้ดิน ผลการวิจัย พบว่า ดินในเขตศูนย์ พัฒนา
โครงการหลวงห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีความเป็นด่างสูง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจึง  
ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่ปลูกในดินมาเป็นการปลูกในวัสดุปลูกไร้ดิน แต่  
ปัจจุบันสูตรสารละลาย ธาตุอาหารที่ใช้ยังยึดรูปแบบจากศูนย์อ่ืน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แตกต่าง 
กันของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่าง ๆ ระดับ ความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมอาจ 
แตกต่างกัน เพ่ือหาระดับความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่ เหมาะสมจึงได้ศึกษาผลของระดับ 
ความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่นใน วัสดุปลูก 
ไร้ดินในเขตศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก โดยด่าเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึง 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์Randomized Completely 
Block Design (RCBD) ประกอบด้วย 4กรรมวิธี  4 ซ้่า (26 ต้นต่อซ้่า) 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 มี
ค่าเฉลี่ย ของผลผลิตแตงกวาที่ขายได้และผลผลิตเกรด 1ไม่แตกต่างจากที่EC เท่ากับ 2.5และ 2.0 
mS/cm แต่มากกว่าที่ EC เท่ากับ 1.0 mS/cm ส่วนของการเจริญเติบโตนั้น ความยาวของใบของ 
แตงกวาญี่ปุ่นที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารที่ EC เท่ากับ 2.5 mS/cm มีค่ามากกว่ากรรมวิธีอ่ืน ๆ 
อย่างมีนัยส่าคัญ 17   จึงกล่าวสรุปได้ว่า อัตราที่เหมาะสมในการใช้อะมิโนโปรตีน ทดแทนการใช้ปุ๋ย 
A,B ที่ส่งผลต่อการปลูกผักกาดขาวไดโตเกียว ในระบบไฮโดรโปนิกส์  คือกลุ่มการทดลองที่ 1 (T1) 
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control ใส่ปุ๋ย A,B  4 ml./ น้่า 1 ลิตรรองลงมา คือ (T3) ใส่อะมิโนโปรตีน 2 ml./ น้่า และการ
ทดลองที่ไม่ประสบผลส่าเร็จ คือm(T5)  ใส่อะมิโนโปรตีน 6 ml./ น้่า 1  พบว่า กลุ่มตัวอย่างตาย 
สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดกับการที่ใส่อะมิโนโปรตีนมากเกินไปและท่าให้เกิดไขมันไปเกาะจับที่รากท่าให้
ผักกาดขาวไดโตเกียวไม่สามารถดูดอาหารไปเลี้ยงล่าต้นได้ 

5.3 ปัญหำที่พบในงำนวิจัย 

 5.3.1 สภาพอากาศ (อณุหภมูิท่ีเหมาะสมอยูร่ะหว่าง 15-22 องศาเซลเซียส) แต่ระหว่าง

การทดลองพบกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ประมาณ 35-40 องศาเซลเซียส ท าให้เกิดผลกระทบตอ่การปลกู

ผกัขาวไดโตเกียว 

 5.3.2 ไฟฟ้าดับ 
5.4 ข้อเสนอแนะส ำหรับวิจัยต่อไป 
 5.4.1 ควรต่อยอดท่าการศึกษาการเก็บเกี่ยวและชั่งน้่าหนักสดของผักกาดขาวไดโตเกียว 
 5.4.2 ควรทดลองอะมิโนโปรตีนในระดับที่สม่่าเสมอกัน 

 
 


