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บทนํา 

การปลูกผกัระบบไฮโดรโพนิกสในที่ทํางาน 

 

 การปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกสเปนการปลูกพืชโดยไมใชดิน และเปนการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมา

ประยุกตใชในการทําการเกษตร  เน่ืองจากชวยประหยัดพื้นที่ในการปลูก ไมปนเปอนสารเคมี ไมตองกําจัด

วัชพืช และไมตองจัดการดิน  เหมาะกับการปลูกในที่ทํางาน  กําลังพลที่อาศัยอยูในแฟลตหรือบานพักซึ่งมีพื้นที่

นอย  ชวยประหยัดแรงงานในการดูแล ทําใหมีผักที่สดสะอาดปลอดภัยไวรับประทานเอง  ชวยสราง

ความสัมพันธของกําลังพลในหนวยงาน  ในครอบครัว และชุมชนอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ธาตุอาหารที่พืชตองการเปนชนิดเดียวกันกับธาตุอาหารที่มีอยูในดิน  แตนํามาทําใหอยูในรูปของ

สารละลายนํ้าแลวปลอยใหไหลผานรากพืช  เมื่อพืชไดรับธาตุอาหารเหลาน้ีก็จะสามารถเจริญเติบโตได

เชนเดียวกับผักที่ปลูกบนดิน  พืชผักที่ไดเปนผักปลอดสาร (พิษ) คือไมใชยาฆาแมลงในการกําจัดศัตรูพืช  ดังน้ัน

จึงมั่นใจไดวาไมเปนอันตรายตอผูบริโภค 

 

  



บทสรุปการจัดการความรู ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ชื่อผลงาน  การปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกสในที่ทํางาน 

เจาของผลงาน/สังกัด กวล. สกศ.รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน ภูมิปญญา 

ขอมูลท่ีเก่ียวกับผลงาน 

  การปลูกผักโดยใชระบบไฮโดรโพนิกส (Hydroponic  system) ในที่ทํางาน  เปนวิธีการปลูก

พืชที่เลียนแบบธรรมชาติโดยใชนํ้าเปนวัสดุปลูกแทนดิน  มีการจัดการนํ้าทีป่ลูกใหมีอาหารและอากาศตาม

ความตองการของผักอยางเหมาะสม  สวนวัสดุที่ใชพยุงลําตนจะใชแผนโฟมลอยบนนํ้าทีป่ลูก   สามารถปลูกใน

ที่ทํางานบริเวณสนามหญาหรือพื้นที่วางที่มีแสงแดดสองถึง  มีความสะดวกในการดูแล  ใชพื้นที่นอย  ประหยัด

แรงงานในการเตรียมดิน  ทําใหกําลงัพลภายในหนวยงานมผีักทีส่ดสะอาด และปลอดภัยไวรับประทาน ทัง้ยัง

เปนการสรางความสัมพันธของกําลังพลในหนวยงาน และเปนตัวอยางการนําความรูพื้นฐานดานชีววิทยา     

มาประยุกตใชในการชีวิตประจําวันได นอกจากน้ีสามารถนําไปปลูกบรเิวณแฟลตหรือทีพ่ักอาศัยทั่วไปไดอีก

ดวย   ข้ันตอนการปลูกมีดังน้ี 

๑. การเตรียมตนกลาจากการเพาะเมล็ดในกอนฟองนํ้า เมื่อผักเริม่งอกนําไปตากแดดออนๆ 

หมั่นรดนํ้าเชา – เย็น จนรากกลางอกพนกอนฟองนํ้าจึงยายลงแผนโฟม 

  ๒. การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช ระบบรางปลูก และการปลูกโดยใสนํ้าประปาในราง

ปลูกและเติมสารละลายธาตุอาหารพืชเขมขนในอัตราสวน ๓ ชีชี ตอนํ้า ๑  ลิตร  คนใหเขากัน  ปรับระดับนํ้า

ใหเสมอขอบของรากปลูก นําแผนโฟมปดบนรางปลูก  โดยใหรากตนกลาแชในสารละลายธาตุอาหารพืช 

  ๓. การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว การปลูกผักโดยวิธีน้ีไมตองรดนํ้าแตตองระวังไมให

สารละลายธาตุอาหารพืชในระบบรางปลูกแหง เมื่อผักโตข้ึนควรลดระดับนํ้าในระบบรางปลูกลง เพื่อใหรากพืช

สวนบนมีอากาศหายใจ เมื่อเกบ็เกี่ยวผักแลว จะเริ่มปลูกครัง้ตอไปตองทําความสะอาดภาชนะปลูก และเปลี่ยน

สารละลายธาตุอาหารพืชทกุครั้ง 

ลักษณะของผลงาน  

  เปนการใชภูมิปญญาในการปลูกผักโดยใชระบบรางปลูก     สารละลายธาตุอาหาร  และวัสดุ

ปลูกที่มจีําหนายในทองตลาดหรอืสามารถประดิษฐข้ึนเองได 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

๑. ไดชุดปลูกผักไฮโดรโพนิกสของกองวิชาวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม  สวนการศึกษา รร.จปร. 

  ๒. ไดรับการสนับสนุนจากผูอํานวยการกองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม อาจารย และกําลงั

พลของกองวิชาฯ 

  ๓. นักเรียนนายรอยสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   ไดรับความรูเกี่ยวกบัการปลกูผกัระบบ

ไฮโดรโพนิกส  ใหความสนใจสอบถาม และชวยเหลืออาจารยในการปลูก 



  ๔. การเจรญิเติบโตของผักทีป่ลกู และสามารถแบงปนใหแกกําลังพลของกองวิชาฯ เพื่อนําไป

บริโภคได 

ความสัมฤทธิ์ 

  ผักทีป่ลกูโดยใชระบบไฮโดรโพนิกส สามารถปลูกในที่ทํางานไดโดยไมกระทบตอการทํางาน 

เน่ืองจากไมตองดูแลมากสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟานอย และผกัที่ปลูกเจริญเติบโตไดดีไมมีโรค และแมลงรบกวน 

 

       
 

 

      
 

 

 



ความภาคภูมิใจ 

๑. ไดนําความรูมาประยุกตใชสูการปฏิบัติ และไดใชชุดปลูกผักไฮโดรโพนิกส ซึ่งสั่งซื้อจาก 

งบประมาณพฒันาหองปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาใชใหเกิดประโยชน 

  ๒. ไดนํามาใชในการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาทั่วไป 2 (ES 2003)  แก นนร. ช้ันปที่ 2 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

  ๓. ผักทีป่ลูกมีการเจริญเติบโตดีสามารถนํามาแจกจาย  และสงเสริมใหกําลงัพลของกองวิชา 

วิทยาศาสตรสิง่แวดลอมบรโิภคผักทีป่ลอดสารพิษมากข้ึน 

 

 

 

                                                                         ตรวจถูกตอง 

                                                             พ.อ. หญิง  สมพร  คําเครื่อง 

                                                                          (สมพร  คําเครื่อง) 



 

 

สารบัญ 

 หนา 

บทนํา ๑ 

สารบัญ ๒ 
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 บรรณานุกรม 
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๑. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกส 

 ๑.๑ ความหมาย   

  การปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกส  (Hydroponics)  หมายถึง  การปลูกผักในนํ้าที่มสีารละลาย

ธาตุอาหารพืชอยูครบถวน ทําใหพืชเจริญเติบโตไดอยางปกติโดยผักทีป่ลกูในระบบน้ีจะมรีสชาติดี  หวานกรอบ  

ปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค  เปนการประยุกตใชเทคโนโลยีในการทําเกษตรกรรมซึ่งประหยัดเวลาในการ

ปลูก  เหมาะกบัสถานการณในปจจบุันซึ่งสภาพลมฟาอากาศไมเออํานวยตอการเพาะปลูกเทาที่ควร 

 ๑.๒ ประโยชน   ประโยชนของการปลกูผักระบบไฮโดรโพนิกส  มีดังน้ี คือ 

  ๑.๒.๑ การปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกสเปนทั้งศาสตรและศิลป      สามารถปลูกพืชทั้งขนาด

เล็กและขนาดใหญโดยไมมีขอบเขตจํากัด  ไมวาจะเปนการปลูกสําหรับบริโภคในครัวเรือนหรือเปนการคา  

เหมาะสําหรบัการปลกูในพื้นที่นอย เชน แฟลตหรอืบานพัก 

  ๑.๒.๒ ไมมีความยุงยากในการปลูกและการดูแลรกัษา 

  ๑.๒.๓ เหมาะสําหรับการศึกษาทดลองของนักเรียนนายรอย  และผูสนใจทั่วไป  สามารถนํา

ความรูที่เรียนในหองเรียนมาใชในการปฏิบัติจริง 

  ๑.๒.๔ ผักทีป่ลกูไดปลอดภัยจากสารพิษ ไมเปอนดิน ใหความเพลิดเพลินแกผูปลูก  ผักที่ปลูก

ไดมีความสวยงามนารบัประทานและมรีสชาติดี  มีคุณคาทางโภชนาการสงู 

  ๑.๒.๕ การปลูกผักระบบโดรโพนิกสสามารถปลูกไดอยางตอเน่ืองตลอดป   สามารถเพิม่รอบ

การผลิตได เน่ืองจากมีการจัดการทีส่ามารถควบคุมสภาพแวดลอมตาง ๆ ใหเหมาะสมตอพืชได  เชน  การ

เตรียมสารละลายธาตุอาหาร  การอนุบาลตนกลา  และจํานวนผักที่ปลูก  เปนตน 

 ๑.๓ ความแตกตางระหวางการปลูกผักบนดินกับการปลกูผกัระบบไฮโดรโพนิกส   

  การปลูกผักบนดินถึงแมจะมีธาตุอาหารที่พืชตองการ แตก็มีขอเสียคือดินจะไมมีความอุดม

สมบรูณตามทีพ่ืชตองการ  ดินจะมีคุณสมบัติไมแนนอนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นที ่  โครงสรางของดิน 

แหลงกําเนิดดิน  ทําใหเกิดความยุงยากในการปรบัปรุงสภาพดิน เสียคาใชจายสูง และสิ้นเปลืองพลงังาน  ทํา

ใหไดผลผลิตไมแนนอน  สวนการปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกสสามารถควบคุมปริมาณธาตุอาหารและอยูในรปูที่

พืชสามารถนําไปใชไดทันที  เพราะมีการปรับคาการนําไฟฟา (Electrical Conductivity ; EC) และคาความ

เปนกรด – ดาง (pH) ใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชอยูตลอดเวลา 

  เน่ืองจากปุยเคมีที่ใชในการปลกูผกับนดิน เปนชนิดเดียวกับปุยที่ใชในการปลูกผักระบบไฮโดร

โพนิกส แตการปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกสจะใหปุยในรูปของสารละลายธาตุอาหาร  และพืชจะไดรับธาตุ



๔ 

 

อาหารที่ตองการในปริมาณทีเ่หมาะสมตลอดเวลา  ในขณะที่การปลกูผกับนดินพืชอาจไดรบัปุยในปริมาณที่ไม

แนนอน เน่ืองสภาพแวดลอมและองคประกอบของดินที่ควบคุมไดยาก 

 ๑.๔ ขอดีและขอเสียของการปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกส  แสดงดังตารางที่ ๑ 

 

ขอดี ขอเสีย 

๑. สามารถปลูกในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอ

การเพาะปลูกได 

๒. ใชพื้นที่ปลูกนอยและไดผลผลิตอยางสม่ําเสมอ 

๓. ประหยัดคาขนสง เพราะสามารถเลอืกทําเลการ

ผลิตใกลชุมชนหรือแหลงรับซื้อ 

๔. ประหยัดเวลา แรงงานและคาใชจายในการเตรียม

ดินและการกําจัดวัชพืช 

๕. ใชแรงงานนอยแตมีประสิทธิภาพสงู 

๖. สามารถปลูกพืชไดอยางตอเน่ืองตลอดปในพื้นที่

เดียวกัน 

๗. พืชเจรญิเติบโตไดอยางรวดเร็วและใหผลผลิตเร็ว

กวาการปลูกแบบธรรมดาอยางนอย ๑ – ๒ สัปดาห 

๘. ไมมีปญหาเกี่ยวกบัศัตรูพืชทีเ่กิดจากดิน ทําให

สามารถปลกูพืชชนิดเดียวกันไดตลอดปถึงแมจะเปน

พื้นที่เดียวกัน 

๙. สามารถใชนํ้าและธาตุอาหารพืชอยางมี

ประสิทธิภาพ  เชน ใชนํ้าลดลงประมาณ ๑๐ เทา ของ

การปลูกบนดิน 

๑๐. สามารถควบคุมสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการเจริญของพืชไดอยางถูกตอง แนนอนและ

รวดเร็ว โดยเฉพาะระดับรากพืช ไดแก การควบคุม

ปริมาณธาตุอาหาร อุณหภูมิ ความเขมขนของ

ออกซเิจน ทําใหปรมิาณและคุณภาพของผลผลิตที่ได

สูงกวาการปลูกพืชแบบทั่ว ๆ ไป 

๑. มีตนทุนการผลิตเริม่ตนคอนขางสงู เน่ืองจากตอง

ใชอุปกรณตาง ๆ มากมายและมีราคาแพง แตมี

ศักยภาพการคืนตนทุนเร็ว 

๒. ผูปลูกตองมีความชํานาญและมปีระสบการณมาก

พอในการควบคุมดูแล 

๓. ตองการการควบคุมดูแลอยางสม่ําเสมอ 

๔. ถาไมมีความรูความสามารถในการจัดการที่ดีพอ

อาจทําใหปรมิาณธาตุอาหารในพืชสูง เชน ไนเตรตสงู

เปนอันตรายตอการบรโิภค 

๕. วัสดุปลูกบางชนิด เชน แผนโฟม ฟองนํ้า เนาเปอย

หรือสลายตัวยาก อาจทําใหเกิดปญหาตอ

สภาพแวดลอมหากไมมีการควบคุมที่ดีพอ 

  



๕ 

 

 ๒. ระบบการปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกส   

 การปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกสเปนการปลกูพืชใหรากพืชสมัผสักับนํ้าที่มสีารละลายธาตุอาหาร  

แบงเปนหลายระบบ  ไดแก 

 
ผักไฮโดรโพนิกสชนิดตาง ๆ 

 

 ๒.๑  การปลูกผกัระบบใหสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผานรากพืชเปนแผนบาง ๆ    บนรางปลกู

อยางตอเน่ือง (Nutrient Film Technique ; NFT)  เปนการใหสารละลายไหลไปอยางชา ๆ ในรางปลกูที่ทํา

จากพลาสติกข้ึนรูป ๔ – ๕ เหลี่ยมทีม่ีขนาดกวางต้ังแต ๑๐ เซนติเมตร สูง ๕ เซนติเมตร แบบแผนฟลมบาง ๆ 

ประมาณ ๑ – ๓ มิลลเิมตร อัตราการไหล ๑ – ๒ ลิตร / นาท/ี ราง ผานรากพืชทีป่ลกูบนรางซึง่ปลูกตามความ

ลาดชันของรางปลูกประมาณ ๑ – ๒ % ระบบน้ีจะมีปญหาเมื่อระบบไฟฟาขัดของจะทําใหรากพืชขาด

สารละลายธาตุอาหาร 

 
รางปลูกท่ีทําจากพลาสติกขึ้นรปู ๔ – ๕ เหลี่ยม 



๖ 

 

 ๒.๒  การปลูกผักระบบใหสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผานรากพืช แบบหนาบนรางปลกูอยาง

ตอเน่ือง (Nutrient Flow Technique ; NFLT)  เปนการปลูกพืชใหลอยแชในสารละลายที่มีนํ้าต้ืน ๆ ไหลชา 

ๆ อยางสม่ําเสมอบนรางปลูกอยางตอเน่ือง แตมีระดับของสารละลายทีล่ึกกวาระบบ NFT คือลึกมากกวา ๓ – 

๑๕ มิลลเิมตร คือมีอัตราการไหลของสารละลายและความลาดชันของรางปลูกมากกวาระบบ   NFT 

 ๒.๓  การปลูกผักระบบใหสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผานรากพืชในราง / ทอ / ถาดปลูก ในระดับ

ลึก (Deep Flow Technique ; DFT) เปนการปลูกพืชทีป่ระยุกตปญหาที่พบจากระบบ  NFT และ  NFLT 

เมื่อระบบไฟฟาขัดของ ทําใหรากพืชขาดสารละลายธาตุอาหาร กลาวคือ ระบบน้ีจะนําตนกลาทีป่ลกูบนแผน

โฟมมาปลูกบนรางปลูกทีเ่ปนถาดปลูก / รางปลูก / หรอืทอปลูกแลวใหสารละลายทีท่วมขังอยูในระบบน้ีซึง่

ชวยแกปญหาเมื่อระบบไฟฟาขัดของ เพราะรากพืชยังสามารถใชสารละลายที่ทวมขังอยูในระบบน้ี  รางปลูกที่

ทําจากทอพีวีซีทรงกลมขนาด ๔ น้ิว ที่ฝานดานบนออกจนเกือบถึงครึง่รางแลวปลูกพืชบนแผนโฟมและใชกลาที่

เพาะในถวยเพาะหรือฟองนํ้า รางปลูกทีท่ําจากทอพีวีซีทรงกลมขนาด ๒.๕ น้ิว เจาะรปูลูกพืช หรอืทอพีวีซี

ขนาด ๔ น้ิวข้ึนรูปเปนรางปลูกทรงสีเ่หลี่ยมเจาะรูปลูกพืช  สวนถาดปลูกที่ทําดวยโฟมหรือพลาสติกข้ึนรูปเปน

ตัวยู “U” คลายกลองเพือ่เพือ่ใสสารละลายธาตุอาหารพืช มีฝาปด เรียกวา แผนปลกู เจาะรปูลกูที่แผนปลกู

เพื่อรองรับตนกลา 

 
รางปลูกท่ีฝานดานบนออกแลวใชแผนโฟมปด 

 



๗ 

 

 
รางปลูกท่ีทําจากทอพีวีซีทรงกลม 

 

 
รางปลูกท่ีทําจากแผนโฟม 

 

  ภาพรวมของการปลูกพืชระบบน้ีคือปลูกจากการเพาะกลาในฟองนํ้าที่ไมมีสารปองกันการติด

ไฟ  เพาะกลาในถวยเพาะทีส่ามารถปลูกแบบมีหรือไมมีการอนุบาลตนกลาก็ได และสามารถใสสารละลายธาตุ

อาหารแบบลึกแบบหมุนเวียน  การปลกูโดยใชถาดปลูกจะเหมือนกับการปลูกพืชแบบลอยนํ้าซึ่งเปนระบบที่

ปลูกพืชไดดีที่มีแดดจัด  การปลกูโดยวิธีน้ีจะมีชองวางระหวางแผนปลูกกับสารละลายธาตุอาหารพืชประมาณ 

๑๒ – ๒๕ มิลลเิมตร เพื่อใหรากพืชบางสวนถูกอากาศและบางสวนจุมแชอยูในสารละลายธาตุอาหาร ซึ่ง

ชองวางน้ีสามารถปรบัลดไดตามอายูของพืช โดยมหีลกัการวา ทําใหรากพืชสวนบรเิวณตรงโคนจากสวนทีเ่ปน

แผนปลูกในชองวางกอนที่จะจุมลงในสารละลายธาตุอาหารไดสัมผสักบัอากาศเปนรากอากาศ เพื่อดูดอากาศ

และรากพืชสวนที่จุมอยูในสารละลายธาตุอาหารทําหนาที่ดูดนํ้าและธาตุอาหารเพื่อนําไปใชในการเจริญเติบโต

ของพืช ซึ่งมสีวนของรากอากาศประมาณ ๑๒ มิลลิเมตร 



๘ 

 

 ๒.๔ การปลกูผักระบบใหสารละลายธาตุอาหารพืชและอากาศไหลวนผานรากพืชในระดับลกึ  อยาง

ตอเน่ืองในถาดปลูก (Dynamic Root Floating Technique ; DRFT) ระบบน้ีพฒันามาจากประเทศไตหวัน 

(Dynamic Root Floating Hydroponics  Technique ; DRF) ซึ่งพัฒนาจากระบบ DFT แตเพิ่มการ

ไหลเวียนของอากาศและสารอาหาร คือมีถาดปลูกทําดวยโฟมเจาะรปูลูกพืชและมีอุปกรณสําหรับปรบัระดับ

ของสารอาหาร เปนระบบที่มลีักษณะเหมือนระบบ DFT แตไดพัฒนาข้ึนมาเพื่อการผลิตพืชเชิงการคา โดย

ตองการใหพืชไดรับทั้งอากาศและสารละลายธาตุอาหารทีม่กีารหมุนเวียนทีร่ากพืชอยางตอเน่ือง กลาวคือจะมี

ระบบใหสารละลายธาตุอาหารพืชแบบปดจาก ๒ สวน คือในถาดปลูกทีท่ําจากโฟม (สวนดานบนของถาดจะถูก

ปดดวยแผนโฟมที่มีรสูําหรบัปลูกพืช) ที่ต้ังอยูบนโครงเหล็กที่มีระดับสงูกวาพื้นดิน และจากถังใสสารละลายธาตุ

อาหารพืชทีม่ีมากกวาถาดปลูก ที่พื้นของถาดปลูกจะถูกออกแบบใหเปนรองและมีอปุกรณสําหรับปรบัระดับ

สารละลายในถาดปลูก คือสะดือนํ้าหรือวาลวปรับระดับอากาศและนํ้าตามอายุของพืชเพื่อใหรากพืชลอยอยูทั้ง

ในอากาศและสารละลายธาตุอาหารพืช  อุปกรณน้ีจะมีรูใหสารละลายธาตุอาหารไหลแบบหมุนเวียนลงสูถังใส

สารละลายที่อยูขางลางของแปลงปลูก สารละลายธาตุอาหารจากถังใสสารอาหารที่อยูขางลาง จะถูกสง

ข้ึนไปยังถาดปลูกพืชที่อยูขางบนแบบหมุนเวียนโดยใชปมนํ้า ที่บนถาดปลกูดานบนตนทางทีส่ารละลายข้ึนน้ีจะ

มีอุปกรณสําหรบัเพิม่อากาศใหกับสารละลายธาตุอาหารพืช กอนที่จะไหลวนผานรากพืชกลับลงสูถังใส

สารละลายที่อยูดานลางทีป่ลายทางของถาดปลูก และทีจ่ดุทีส่ารละลายจะไหลลงน้ีจะไหลผานอุปกรณสําหรบั

ปรับระดับของสารละลายในถาดปลูกไดตามการเจริญของพชื 

 

           
สะดือปรับระดับนํ้า 



๙ 

 

   ความแตกตางของระบบน้ีกบัระบบของไตหวันคือ ระบบน้ีจะมีอุปกรณเพิ่มสําหรบัเพิ่มอากาศ

ที่อยูดานหัวถาดปลกูโดยไมตองใชพลังงาน ในขณะที่ระบบของไตหวันจะมีอุปกรณที่ทําใหเกิดฟองอากาศ 

(Aspirator) หรืออุปกรณเพิ่มการสลายตัวของอากาศในสารละลายธาตุอาหารพืช โดยใชพลังงานที่ติดต้ังอยู

ระหวางปมนํ้าและทอสงสารละลายข้ึนสูแปลงปลูก  

 ๒.๕ การปลูกแบบระบบใหสารละลายธาตุอาหารพืชทวมสลับระบายออกอยางตอเน่ือง  หรือการปลูก

แบบระบบฟลัดแอนเดรน (Flood and Drain ; FAD) ระบบน้ีสามารถใหสารละลายทวมภาชนะปลูกและราก

พืชอยูระยะเวลาหน่ึงแลวคอย ๆ ระบายออกและเมื่อระบายออกไดระยะเวลาหน่ึงแลวจึงใหสารละลายใหมอีก 

วิธีน้ีสามารถประหยัดคากระแสไฟฟาและมักมีการใหสารละลายจากดานลางของภาชนะปลูกหรอืแบบ 

Subsurface Irrigation ซึ่งเปนการไลอากาศเกาออกไปจากอากาศใหมจากการใหสารละลาย 

 

๓. วัสดุอุปกรณสําหรับการปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกส 

 
วัสดุอุปกรณชนิดตาง ๆ 



๑๐ 

 

 ๓.๑ เมล็ดพันธุ  เมล็ดพันธุที่จะใชปลูกตองเปนพันธุที่ตลาดตองการ สามารถหาและเตรียมตนกลาเพื่อ

ปลูกไดตลอดเวลา สิง่สําคัญเกี่ยวกบัเมล็ดพันธุคือความบรสิุทธ์ิไมมสีิ่งเจือปน  ความงอกหรืออัตราการงอกดี  

ตองทราบวาการเจริญเติบโตข้ึนกบัวันสั้นหรือวันยาวหรือไม เมล็ดพันธุทีป่ลกูสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ 

เชน เนเธอแลนด ออสเตรเลีย และญีปุ่น  ซึ่งมจีําหนาย ๒ รปูแบบ คือ 

  ๓.๑.๑ เมล็ดพันธุแบบเคลือบเมล็ด (Coated seed) ในการเคลอืบเมล็ดดวยสารบางอยางที่

ทําใหเมล็ดมีขนาดใหญข้ึนทําใหสะดวกในการหยิบจบัเวลาเพาะเมล็ด ซึง่วัสดุที่เคลือบยังมสีวนผสมของสารเคมี

เพื่อปองกันกําจัดโรคและแมลง เมล็ดแบบน้ีจะมรีาคาแพงและเก็บรักษาไดไมนาน ดังน้ันเมื่อตองการใชจึงควร

สั่งเขามาเปนคราว ๆ โดยไมควรเก็บรักษาไวเกิน ๖ เดือน 

  ๓.๑.๒ เมล็ดพันธุแบบเปลือยหรอืไมมสีิ่งหอหุมเปลือกหุมเมล็ด (Noncoated seed) มี

ลักษณะผอม ยาว เรียว และมีขนาดเลก็มากทําใหไมสะดวกในการหยิบจบัเวลาเพาะกลา แตมรีาคาถูกกวาแบบ

แรก 

 ตัวอยางผักสลัดที่นิยมปลูกในประเทศไทยแบงตามลักษณะของใบได ๒ แบบ คือใบที่ไมหอตัว (Leafy 

type, Looseleaf) เชน เรดคอรอล เรดโอค กรีนโอค และใบที่หอตัว (Head type)  แบงออกเปนแบบที่หอกัน

แนน เชน บัตเตอรเฮด  และใบที่หอแนนแตใบนอกไมหอ เชน ฟลเลยไอซเบิรก ใบภายในหอตัวแบบหลวม ๆ 

แตใบนอกไมหอ เชน พวกคอสตาง ๆ และแบบใบภายในกึ่งหอตัวแตใบนอกหอแบบหลวม ๆ เชน ปตตาเวีย 

          
        เรดคอรอล                                         เรดโอค                                     กรีนโอค 

 
บัตเตอรเฮด   



๑๑ 

 

 
ฟลเลยไอซเบิรก 

 

 
กรีนคอส 

 ๓.๒ โรงเรือน  เปนเรือนเพาะกลา โรงเรือนอนุบาลตนกลา และโรงเรือนปลูก  ผูปลกูตองพจิารณาเพื่อ

หารูปแบบที่เหมาะสม  สิ่งที่ควรคํานึงถึงคือ มีความแข็งแรง  สามารถตอบสนองตอสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม

ตอการเจรญิเติบโตของพืช  สามารถปองกันศัตรูพืชเขามารบกวน  รูปแบบของโรงเรือนที่นิยมใชในปจจบุันมี ๓ 

รูปแบบ คือ 

  ๓.๒.๑ โรงเรือนแบบปด   หรือการปลูกในโรงเรือนแบบทีส่ามารถควบคุมอุณหภูมิได  

(Evaporative Cooling System) ซึ่งดานบนหลังคาจะคลุมดวยพลาสติกและมักพรางแสงภายในโรงเรือนใน

ระดับตํ่าลงมาจากหลงัคาโดยใชซาแรน (Saran) และแบบควบคุมอุณหภูมิไมไดซึง่มักใชพลาสติกคลุมหลงัคา

และมีทัง้ใชและไมใชซาแรนชวยพรางแสง  ดานขางคลุมดวยพลาสติกสีขาวหรือมุงตาขายทีท่ําจากพลาสติกสี

ขาวที่มีขนาดต้ังแต ๑๖ ชองตอตารางน้ิว ข้ึนไปเพื่อปองกันแมลงศัตรูพืช  สิ่งที่ควรระวังคืออุณหภูมิและ

ความช้ืนสัมพัทธภายในโรงเรือนที่เปนปญหาตอการเติบโตของพืช 

  ๓.๒.๒ โรงเรอืนที่หลังคาทรงสูงครอบคลุมแปลงปลูกพืช 



๑๒ 

 

 
 

  ๓.๒.๓ ไมมีโรงเรอืน  ซึ่งใชแปลงปลูกที่มีตาขายคลุมทั้งแบบไมปดบังและแบบปดบังพืชทีป่ลกู

ในหลายรปูแบบ  สําหรบัการปดบงัอาจปดเพียงบางสวนหรือปดรอบทกุดานของรางปลูกหรือวัสดุปลูกเพื่อ

ปองกันแมลงเขาไปรบกวน  

  ขอควรระวังในการสรางโรงเรือน คือในการปลูกอยาใหอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงกวา ๓๐ 

องศาเซลเซียส ถึงแมวาพืชอาจเจริญเติบโตไดบางในชวง ๕ – ๓๕ องศาเซลเซียส แตถาอุณหภูมสิูงกวาชวง

ดังกลาวแลวพืชจะเสียหายได พืชจะเจรญิเติบโตไดดีที่ความช้ืนสัมพัทธภายในโรงเรอืนอยูระหวาง ๖๐–๘๐ % 

ถามีความช้ืนสูงและการถายเทอากาศไมดีจะทําใหเกิดโรคได    โรงเรือนแบบปดสวนบนและดานขาง เชน การ

ปลูกผักสลัดในระบบ NFT  มักปดดวยมุงตาขายหรือพลาสติกสีขาวเหนือรางรูปทรงโคง และรอบ ๆ รางปลูก

เพื่อปองกันแสงแดดและฝน  โรงเรอืนที่ดีตองมีสภาพที่ชวยใหพืชสามารถเจริญเติบโตไดดีไมใชทําหนาที่เพียง

กันฝนหรือแดดเทาน้ัน 

 ๓.๓ ภาชนะที่ใชในการปลูก  มีหลายชนิด เชน โลหะ  พลาสติก  แกว  ดินเผา  ซีเมนต ไม  แตที่นิยม

ใช คือ 

  ๓.๓.๑ ภาชนะที่เปนรางปลูก  สวนมากใชในระบบ NFT ทําจากวัสดุหลายอยาง เชน แผน

โลหะชุบสงักะสีหรือพลาสติก PVC (Polyvinyl chloride) ซึ่งวัสดุที่ใชทํารางปลูกนิยมทําเปนแบบเหลี่ยมและ



๑๓ 

 

แบบตัวยูแลวมฝีาปดดานบน และเจาะรูบนฝาน้ีเปนวงกลมเพื่อปลกูพืช  ปกติรางปลูกจะมี ๓ ขนาด คือขนาด

เล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ เพื่อใหเลือกใชตามชนิดของพืชที่ปลูก 

 
รางปลูก 

  ๓.๓.๒ ภาชนะที่เปนทอปลูก มีทรงกลมมกัทําดวยพลาสติกแบบทรงกลมขนาดตาง ๆ 

สวนมากนิยมใชกับระบบ NFT และ DFT  

 
ทอปลูก 

  ๓.๓.๓ ภาชนะที่ข้ึนรูปแบบอื่น ๆ เชน รูปทรงสี่เหลี่ยมที่ทําจากวัสดุตาง ๆ   เชน      

โฟมหรือพลาสติกที่ข้ึนรปูเปนถังหรือกระบะหรือกลองแบบสี่เหลี่ยมขนาดตาง ๆ ในบานเรามักใชปลกูในระบบ

การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชแบบลอยนํ้าหรอืปลกูพืชลอยนํ้า  เปนถุงพลาสติกที่สวนมากมักใชบรรจุ

วัสดุปลกูไวภายใน  กระถางพลาสติกขนาดตาง ๆ ใชปลูกพชืแบบลอยนํ้าหรอืการปลกูพืชที่ใชวัสดุปลูกบรรจลุง

ในกระถางปลูกหรอืถัง  ภาชนะที่เปนวัสดุปลกูสําเรจ็รปู  เชน ถุงที่มีวัสดุปลูกที่ทําจากร็อควุล  (Rock wool 

slab) หรือข้ีเลือ่ยแบบสําเร็จรูป  และภาชนะอื่น ๆ ทีร่องรบัสารอาหารพืชและวัสดุปลูกทีท่ําใหพืชสามารถ



๑๔ 

 

เจริญเติบโตไดดี  เชน  การใชไมกระดานตีข้ึนรูปเปนรางแลวใชพลาสติกแบบชนิดบาง ๆ ปูรองพื้นกอนปลกู  

การใชกระเบื้องลอนคูปูดวยพลาสติกกอนปลูกพืช 

 

 
กระเบ้ืองลอนคู 

 

 ๓.๔ วัสดุที่ใชในการเพาะกลา  ข้ึนอยูกับลักษณะของการเตรียมกลาและระบบปลูก  ไดแก 

  ๓.๔.๑ การเพาะกลาในถวยเพาะสําเรจ็รปู  เปนการเพาะในถวยเพาะสําเรจ็รปูที่ทําจาก

พลาสติกทรงกรวยที่มรีูหรือรองระบายนํ้าและอากาศตามความยาวของดานลางและดานขาง มีหลายรปูแบบให

เลือกปลูกตามชนิดของพืช 

       
                        ถวยปลูกเขียว                                               ถวยปลูกขาว 

 

   ๓.๔.๒ การเพาะกลาในถาดเพาะ / กระบะเพาะเมล็ด โดยใชวัสดุเพาะชนิดตาง ๆ ซึ่งวัสดุ

เหลาน้ีจําแนกออกเปนวัสดุทีพ่บตามธรรมชาติทีเ่ปนอนินทรยีสารและอินทรียสาร วัสดุปลกูทีผ่านกระบวนการ

ทางความรอนและสารอินทรียทีเ่ปนผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรม 



๑๕ 

 

  ๓.๔.๓ การเพาะกลาในฟองนํ้า ซึง่เปนฟองนํ้าที่ไมมสีารที่เปนอันตรายตอพืช 

  ๓.๔.๔ การเพาะกลาในวัสดุปลูกสําเร็จรปู เชนการเพาะกลาในวัสดุปลูก เชน ร็อควุลทีเ่ปน

กอน หรือแทงเล็กๆเพือ่เพาะกลาที่มีขนาดเล็ก เมือ่ตนกลาโตแลวจึงยายไปปลกูในวัสดุปลูกโดยตรง 

 ๓.๕ นํ้า ที่นํามาใชในการปลูกตองมาจากแหลงที่ดี ซึ่งนอกจากจะตองมปีริมาณที่เพียงพออยู

ตลอดเวลา แลวยังตองมีคุณภาพที่ดีดวย นํ้าเปนสิง่สําคัญเพราะเปนทัง้ตัวทําละลายและนําธาตุอาหารไปใหพืช

ใช อีกทั้งยังเปนสวนประกอบในสวนตางๆของพืช 

  ๓.๕.๑ แนวคิดเกี่ยวกับนํ้า ที่นํามาใชในการปลูกไมวามาจากแหลงใดก็ตาม ตองมีทัง้ 

“ปรมิาณ” และ “คุณภาพ” ที่เหมาะสมซึง่จะทราบไดจากการนําตัวอยางนํ้าไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

ดังน้ันจึงกลาวไดวานํ้าเปนสิ่งจําเปนมากทีสุ่ดในการปลกูพืชโดยไมใชดินและเปนตัวเริ่มตนที่ใชกําหนดการเลอืก

พื้นที่ที่จะทําการผลิต “ถาคุณภาพนํ้าไมดีแลว ถึงแมวาจะมีปริมาณมากเพียงใดก็ไมสามารถใชปลูกได” 

โดยเฉพาะนํ้าที่มเีกลือโซเดียม (Na+) และคลอไรด (Cl-) สูง 

  ๓.๕.๒ แหลงนํ้า แหลงนํ้าที่ใชสําหรบัการปลกูพืชโดยไมใชดิน ไดแก  

  - นํ้าฝน จัดวาเปนแหลงนํ้าที่ดีที่สุดสําหรับใชในการปลูกพืชโดยไมใชดิน แตตองระวังจะมีธาตุ

โซเดียม (Na) และคลอไรด (Cl) สําหรับพื้นที่ที่อยูชายทะเล  

  - นํ้าทา    เปนนํ้าที่ไดจากนํ้าฝนตกลงมาสูพื้นดินแลวไหลลงสูที่ตํ่ากวา คุณภาพของนํ้า

เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของสิ่งที่นํ้าไหลผาน กอนใชตองระวังเช้ือโรคตางๆ ที่อยูในนํ้าและคุณภาพของนํ้า

จะเปลี่ยนแปลงทั้งในฤดูฝนและฤดูแลงดวย  

  - นํ้าใตดิน กอนใชตองตรวจสอบคุณสมบติัใหดีเน่ืองจากปกติมกัจะมีธาตุโซเดียม (Na) 

แคลเซียม (Ca) คลอรีน (Cl) แมกนีเซียม (Mg) และ เหลก็ (Fe) โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยูใกลชายทะเลจะมีธาตุ

โซเดียม (Na) และคลอรีน (Cl) เปนปญหาดวย 

  - นํ้าชลประทาน เปนนํ้าทีม่นุษยไดพัฒนาหรือไดจากการเกบ็กกันํ้าจากผิวดินมาใชเพื่อ

การเกษตร กอนนํามาใชควรตรวจสอบคุณภาพของนํ้าเสียกอน 

  - นํ้าประปา เปนนํ้าที่มรีาคาแพง ในการนํามาใชควรระวังธาตุคลอรีน (Cl) กอนใชควรรอง

นํ้าประปาทิ้งไวในถังพักนํ้า 1 วัน 

  นอกจากน้ียังมีนํ้าที่ไดจากกิจกรรมอื่นๆ เชน นํ้าจากเครื่องปรับอากาศหรือแอรที่ใหความเย็น

ในที่ทํางาน บานพัก ซึง่มีความบริสทุธ์ิที่สามารถนํามาใชประโยชนไดเปนอยางดีถาหากมีปริมาณมากพอ 



๑๖ 

 

  ๓.๕.๓ คุณภาพนํ้าที่ใชในการปลูกพืชโดยไมใชดิน สิ่งทีส่ําคัญคือตองทําการวิเคราะหตัวอยาง

นํ้า เพื่อใหทราบคุณสมบัติของนํ้าที่จะใชน้ันวามีคุณภาพเหมาะสมหรอืไม มีธาตุอาหารพืชแตละชนิดอยูเทาใด 

เกินขีดอันตรายตอพืชหรือไม ถามีไมมากเกินระดับมาตรฐานก็สามารถใชปลูกได แตถาผลการวิเคราะหพบวา

ไมเหมาะสม ก็ตองดูวาสามารถแกไขไดหรือไม ตองเสียคาใชจายมากนอยเพียงใด คุมกบัการลงทุนหรือไม  โดย

ปกติไมวาจะเปนนํ้าจากแหลงใดควรทําการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทั้งในฤดูฝนและนอกฤดูฝน คุณภาพของนํ้า

จะตองมีความเหมาะสมทัง้ ๓ ประการคือเหมาะสมทางกายภาพ ทางชีวภาพและทางเคม ี

  คุณภาพนํ้าทางกายภาพ จะแสดงถึงคุณสมบัติของนํ้าที่เราสามารถสัมผัส ไดดวยประสาท

สัมผัสตางๆ ขอมลูทางกายภาพที่สําคัญ เชน สี รสและกลิน่ ความขุนของนํ้า อุณหภูมิของนํ้า นํ้ามันและไขมัน

ในนํ้า 

  คุณภาพนํ้าทางเคมี เปนขอมลูสําคัญสําหรบัใชพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพนํ้าที่ควรนําไปใชเพื่อ

การเพาะปลูก เชน pH ของนํ้า การนําไฟฟาของนํ้า ความกระดางของนํ้า ปริมาณของสารหรอืธาตุที่เปนดาง

รวมทั้งปรมิาณของโบรอนคลอไรดและไอออนอื่นๆ 

  คุณภาพนํ้าทางชีวภาพ ไดแก จํานวนแบคทีเรียในนํ้า ปริมาณออกซเิจนที่ตองการใชยอย

สารประกอบอินทรียดวยวิธีทางชีวภาพ (Biological Oxygen Demand ; BOD) และปริมาณออกซิเจนที่

ตองการใชยอยสารประกอบอินทรียดวยวิธีทางเคมี (Chemical Oxygen Demand ; COD) ซึ่งขอมูลดังกลาว

จะเปนคาช้ีบอกวานํ้าเปนนํ้าดีหรอืนํ้าเสีย เหมาะจะนําไปใชเพื่อการเพาะปลูกรวมทั้งการอุปโภค หรือใชในการ

เลี้ยงสัตวนํ้าไดดีเพียงใด 

 ๓.๖ ระบบไฟฟา เปนตนกําลงัของพลังงานทีจ่ะตองจัดโดยมั่นใจวาระบบไฟฟาทีม่ีอยูสามารถทํางาน

ไดตลอดเวลา (ควรเปนแบบ ๓ เฟส) โดยเฉพาะการปลูกในระบบทาง NFT คือระบบที่ไมมีวัสดุปลูกน้ัน ถา

กระแสไฟฟาขัดของหรือหยุดทํางานเพียง ๓๐ นาทีพืชกจ็ะเสียหายได จึงควรพิจารณาระบบไฟฟาสํารองไวดวย 

 ๓.๗ วัสดุและอปุกรณตางๆ ที่เกีย่วของกับการเตรียมสารอาหารพืช ไดแก  

  ๓.๗.๑ ถังใสสารละลายธาตุอาหารพืช จะมีขนาดเล็กหรอืใหญแตกตางกันไปตามขนาดของ

การเกบ็กกัสารละลายธาตุอาหารพืชกับระบบทีป่ลกู ซึ่งถังน้ีอาจจะวางอยูบนผิวดินหรือฝงอยูใตระดับผิวดินก็

ได ปกติแลวระบบการปลูกแบบ NFT ในยุโรปจะมีขนาดของถังทีบ่รรจสุารละลายธาตุอาหารพืชทั้งหมด โดยมี

อัตราสวนระหวางปรมิาณสารละลายธาตุอาหารพืชที่ใชในการปลูก ตามรางปลูกตอปรมิาณสารละลายธาตุ

อาหารพืชทีอ่ยูในถังรอยละ ๙๐ : ๑๐ สําหรบัในประเทศไทยเราเน่ืองจากมอีากาศรอน ดังน้ันจึงอาจพจิารณา

เพิ่มอัตราสวนปริมาณสารละลายธาตุอาหารพืชทีอ่ยูในถัง (ในกรณีที่เปนการผลิตขนาดใหญมกัฝงถังไวในดิน



๑๗ 

 

หรืออยูในที่รมเพื่อลดอุณหภูมิของสารอาหาร) อยางนอย ๒๐% ข้ึนไปเพื่อเปนแนวทางหน่ึงในการแกปญหา

อุณหภูมิและการลดลงของออกซเิจนในสารละลายธาตุอาหารพืชที่อยูในถังกอนหมุนเวียนข้ึนไปเลี้ยงตนพืช แต

วิธีน้ีเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตดานคานํ้าและปุย  อน่ึงในการฝงถังใสสารละลายธาตุอาหารพืชไวในดินน้ันควร

กระทําอยางรัดกุม คือตองไมใหตัวถังถูกดันดวยแรงดันนํ้าจากใตดินหรือนํ้าจากฝนที่ตกใกลจุดทีฝ่งถังมาดันให

ตัวถังลอยข้ึนมาบนผิวดินได (เพราะขณะใหสารอาหารแกพืชที่ปลูกน้ันจะมีปริมาณของสารอาหารที่อยูในถัง

นอย) ซึ่งอาจทําไดโดยการอัดดินหรือเทคอนกรีตดานบนบรเิวณปากถังหรอืรอบๆตัวถัง สวนการปลูกแบบชุด

เล็กหรอืผลิตในปริมาณไมมากนักก็จะใชถังที่มีขนาดเล็กลงมาตามความเหมาะสม  

  ๓.๗.๒ ถุงมือและแวนตา เพื่อใชในการเตรียมสารเพื่อปรบัหรือควบคุมคา pH ใหเหมาะสม

เพราะสารดังกลาวอาจเปนกรดที่ทําลายผิวหนังและเสื้อผาได  

  ๓.๗.๓ เครื่องช่ัง ตวง วัด เพื่อหาปริมาณปุยหรือสารอาหาร เครื่องช่ังตองสามารถช่ังนํ้าหนัก

ไดที่ทศนิยมสองตําแหนง 

 

๔. วิธีการปลูก 

 ๔.๑ การเพาะเมล็ด  มีดังน้ี 

 - นําฟองนํ้าหนา ๑ น้ิว ตัดใหไดขนาดพอเหมาะแลวใชมีดกรีด เปนรูปตารางหมากรุกโดยไมขาดออก

จากกัน (ลึกประมาณ ๓/๔ ของฟองนํ้า) ขนาด ๑*๑น้ิวแลวทํารอยบากของแตละชองตรงกลางเพื่อใสเมล็ดพันธุ 

 
 

 - นําฟองนํ้าที่กรีดแลวไปจุมนํ้าบิดพอหมาด นําไปใสถาด ใชไมจิ้มฟนชุบนํ้าแตะเมล็ดผัก ๒ – ๓ เมล็ด 

นําไปวางบนชองบากของฟองนํ้า โดยเรียงเมล็ดอยาใหซอนกันลึกลงในฟองนํ้า ประมาณ ๐.๕ เซนติเมตร(ลึกไป

จะไมงอก) หลังจากน้ันหาผาคลมุเพือ่ชวยเก็บความช้ืนและรดนํ้าทุกวันเชา เย็น 



๑๘ 

 

 
 

 - ประมาณ ๒ – ๓ วัน เมล็ดจะเริ่มงอกใหโดนแดดรําไร (กันตนกลายืด) เมือ่ตนกลามีใบจริง ๒ – ๓ ใบ 

หรือมีอายุ ๑๔ วัน ก็สามารถยายปลูกได 

 
 - เมื่อตนกลาอายุ ๑๔ – ๒๑ วัน หรือตนกลามีใบจริงประมาณ ๒ – ๓ ใบ ก็สามารถยายลงแปลงปลูก

ได 

 
 

 ๔.๒ การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร  สูตรปุยที่ใชสามารถเตรียมสารละลายเขมขน ๑๐๐ เทา ได

จํานวน ๕๐ ลิตร มีองคประกอบ ดังน้ี 

Stock A 

 แคลเซียมไนเตรท (15-0-0)  ๕  กก. 

 นิคสเปรย    ๐.๐๑๕  กก. 

 เหล็ก     ๐.๑๕๐  กก. 

Stock B 

 แมกนีเซียมซลัเฟต   ๒.๕  กก. 



๑๙ 

 

 โปแตสเซยมไนเตรท (13-0-46)               ๔.๐  กก. 

 โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (12-60-0)       ๐.๖๒๕  กก. 

 โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต (0-52-34)       ๐.๔๒๕  กก. 

 นิคสเปรย             ๐.๐๒๕  กก. 

 แมงกานีส             ๐.๐๒๐  กก. 

รวมนํ้าหนักปุย             ๑๒.๗๖๐ กก. 

 
 

การผสมสารละลายอยางงาย 

1) อุปกรณที่ใชในการผสมปุย 

 ถังขนาด 60 ลิตร                           2 ใบ 

 กระปองตวงปุยขนาด 1,000 ml         1 ใบ 

 เครื่องช่ังขนาด 20 กิโลกรัม               1 เครื่อง 

 เครื่องช่ังขนาด 1 กิโลกรัม                 1 เครื่อง 

 ทอ PVC ใชคนปุย                          1 ทอน 

 ถุงใสปุย                                      1 ชุด 

 

 

 



๒๐ 

 

๒) ข้ันตอนการผสม 

           - ทําปริมาตรที่ถังใหได ๕๐ ลิตร โดยใชกระบอกตวงหรอืภาชนะที่มีปริมาตรที่แนนอน แลวทํา

เครื่องหมายไว กอนทีจ่ะเทนํ้าออกใหเหลือปรมิาตรประมาณ ๓๐ ลิตร 

 - ช่ังปุยตามนํ้าหนักทีร่ะบุไวตามสูตร 

 - ทําการผสมปุยลงในถัง A คนจนละลายหมดจึงจะเทแมปุยอีกตัวตามลงไป และคนใหละลาย 

หมดเชนกัน ทําแบบน้ีไปเรื่อยๆจนหมดแมปุยในสูตร A 

 - ในถัง B ก็ปฏิบัติเชนเดียวกันจนแมปุยละลายครบทกุตัวแลว 

 - ทําการปรบัปริมาตรนํ้าใหได ๕๐ ลิตร ทุกถัง 

 - เวลานําไปใชใชในอัตราสวน ๑ : ๑ ตอนํ้า ๑๐๐ ลิตร 

 เหตุผลที่ตองแยกปุยเปน ๒ ถังเน่ืองจากปุยบางตัวเมื่อผสมในถังเดียวกันจะตกตะกอนไมเปน 

ประโยชน 

 ๔.๓ การปลูกผักลงในระบบปลูก 

  ๔.๓.๑ การปลกูเริ่มจากเติมนํ้าใหเต็มโตะปลูกปรบัระดับนํ้าใหทวมสันรองของแปลงปลกู โดย

จะมีนํ้าอยูบนโตะปลูกประมาณ ๒๕๐ ลิตร และนํ้าในถังประมาณ ๑๐๐ ลิตร และวางแผนโฟมใหเต็ม แลวเริ่ม

ลงมอืปลูกผัก โดยใชตนกลาที่มอีายุประมาณ ๗-๑๐ วัน หรือตนกลามีใบจรงิประมาณ ๒ ใบ และรากพืชยาว 

การยายกลาจะใชมือจับฟองนํ้าและบบีเบาๆ คอยๆใสแทงฟองนํ้าเขาในรูของแผน ปลูก โดยจะใสจาก

ดานลางของแผนปลกู ใหใบเขาไปในรูของแผนปลูกกอน และใหดานฟองนํ้าที่มรีาก พนจากแผนปลูกประมาณ ๐.๕ 

เซนติเมตร เน่ืองจากเมื่อวางแผนปลกูบนโตะปลูกฟองนํ้าสวนที่ย่ืนออกมาจะเปยกนํ้าเพื่อใหแนใจวาผักจะไมแหง

ตาย (เหตุที่ไมใสจากดานบนเน่ืองจากถาใสจากดานบน รากของผักจะติดกับโฟมและตนจะชํ้าทําใหตาย

ได) 

  ๔.๓.๒ การดูแลผกัในโรงเรือน หลงัจากยายตนกลาแลวในชวง ๑ วันแรก ใหนํ้าเปลาอยาง

เดียวในโตะปลกูพืชในวันที่ ๒ เริ่มใหสารละลายธาตุอาหารพืช (ปุย) แกพืช โดยเปนสารละลายทีเ่ราเตรียมไว

ขางตน 

  ๔.๓.๓ วิธีการใสปุย มีเครื่องวัด EC หลังจากใหนํ้าเปลา ๑ วัน จะเริ่มใหปุย ใสปุย A  ๑ ลิตร 

ลงในถังสารละลาย จากน้ัน ๑๐ นาที ใสปุย B อีก ๑ ลิตร ลงในถังสารละลาย (สิง่ทีส่ําคัญการใสปุย A และ B 

ตองใสในปริมาณทีเ่ทากันทุกครัง้) โดยในชวงที่ผกัอายุนอยใหใสปุยแบบเจอืจางกอน ถาคา EC  ที่วัดไดตํ่ากวา

คาที่กําหนดใหเติมปุย แตถาวัดไดคา EC มากกวาคาที่กําหนดใหเติมนํ้า และวัดคาใหได  ตามที่พืชตองการหลัง
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จากน้ันทุกๆ ๓-๕ วัน คอยตรวจวัดคา EC ของสารละลายและปรับคาใหถูกตอง   และตองคอยตรวจวัดระดับ

นํ้าในถังสารละลายอยูเสมอดวย โดยเฉพาะเมือ่พืชเริ่มโตข้ึนพืชจะตองใชนํ้ามากข้ึนโดยเฉพาะชวง ๑ อาทิตย 

กอนเกบ็เกี่ยวพืชจะโตเร็วมากและมีการใชนํ้ามาก ถาระดับนํ้าลดลงใหเติมนํ้าลงในถังสารละลาย หลังจากน้ัน

ปรับคา EC ของสารละลายใหถูกตองดวย 

 

ชนิดพืช อายุเก็บเกี่ยวโดยประมาณ 

(วัน) นับจากวันเพาะกลา 

อายุเก็บเกี่ยวโดยประมาณ 

(วัน) นับจากวันยายปลูก 

คา EC ที่เหมาะสม คา pH ที่เหมาะสม 

ผักคะนา ๓๒-๓๕ ๒๕-๓๐ ๓.๐-๔.๐ ๕.๕-๖.๕ 

ผักกวางตุง ๓๐-๓๕ ๒๒-๒๕ ๓.๐-๓.๕ ๕.๕-๖.๕ 

ฮองเต ๓๐-๓๕ ๒๒-๒๕ ๓.๐-๓.๕ ๕.๕-๖.๕ 

ผักกาดขาว ๓๐ ๒๒-๒๕ ๓.๐-๓.๕ ๕.๕-๖.๕ 

ผักบุง ๒๐-๒๑ ๑๔-๑๕ ๑.๔-๑.๘ ๕.๕-๖.๕ 

ผักสลัด ๓๕-๔๐ ๒๘-๓๐ ๑.๔-๑.๕ ๕.๕-๖.๕ 

   

 การปรับคา pH นอกจากปรบัคา EC แลว ตองมีการปรับคาความเปนกรด – ดาง (pH) ของ

สารละลายดวย โดยตองปรับคา pH ของสารละลายใหได ๕.๕ – ๖.๕ โดยใชเครื่อง pH meter วัดสารละลาย

โดยวัดพรอมกันกับเครื่องวัดคา EC ถาสารละลายมีคาเปนดาง (pH มากกวา ๗) ใหใชกรดไนตรกิปรับ แตมีขอ

ควรระวังคือ การใชกรดไนตริกปรบัคา pH ของสารละลายตองมีการใชอยางระมัดระวังเน่ืองจากกรดไนตรกิ

เปนกรดทีรุ่นแรงมีอันตรายกับผูใช กอนนํามาตองเจือจางกอน โดยใชนํ้า ๒๐ สวน แลวเติมกรด ๑ สวน (ตอง

เติมกรดใสนํ้าเสมอหามเทนํ้าใสกรดเด็ดขาด) แลวเก็บไวในขวดแกวหรือขวดพลาสติก และเกบ็ไวในที่ปลอดภัย

โดยเฉพาะจะตองมกีารเขียนขางขวดบอกใหชัดเจนปองกันเด็กเอาไปกิน การใชกรดปรบัคา pH ตองระวังดวย

วาอยาปรับคา pH ตํ่าเกินไป จะทําใหรากพืชถูกทําลาย พืชจะไมโตหรืออาจตายได 

 ๔.๔ การเกบ็เกี่ยว หลังจากผักไดอายุเก็บเกี่ยวตามตาราง (เวลาอาจผิดไป ๓ – ๕ วัน ข้ึนอยูกับพันธุ

ผักที่ใช การจัดการในการปลูก และฤดูกาล) กจ็ะทําการเกบ็ผัก การเกบ็อาจทยอยเก็บผักบางสวน หรือพรอม

กันทั้งหมด ข้ึนอยูกับความตองการของตลาด การเกบ็เกี่ยวควรเก็บในตอนเชา หรือตอนเย็น ข้ึนอยูกับการขาย 

หลงัเกบ็เกี่ยวแลวตองทําการตัดแตงผักโดยเด็ดใบเหลอืงหรอืใบไมสมบรูณออก หลังจากน้ันทําการช่ังนํ้าหนัก 

และใสถุงพลาสติกเพื่อจําหนาย 



๒๒ 

 

 ๔.๕ การขาย อาจนําไปขายเองในตลาด ในพื้นที่ถาเปนการขายแบบน้ีควรปลูกผักหลายชนิดบนโตะ

เดียวกัน โดยเลอืกผักที่มีความตองการ EC ใกลเคียงกัน เพื่อจะไดมผีักหลายชนิดออกสูตลาดพรอมกันผูซื้อจะ

ไดซื้อผักไดหลายชนิด หรืออาจมีการวางแผนการผลิตผกัรวมกันในกลุมเกษตรกร ตามชนิดและปริมาณความ

ตองการของตลาด นอกจากขายตามตลาดในพื้นที่แลว ตามสถานที่ราชการและโรงพยาบาลกเ็ปนแหลงที่มี

ความตองการผักปลอดสารพิษที่สําคัญ ในชวงแรก ๆ ที่ผกัออกสูตลาดคนยังไมรูจัก การขายจะยาก ผูขายตอง

พยายามอธิบายถึงขอดีของการบริโภคผกัปลอดสารพิษ ความอรอยของผกั การเก็บไวไดนานเน่ืองจากผกัมรีาก

ติดอยูดวย และความเปนเอกลักษณของผักที่ปลูกโดยไมใชดินที่มีฟองนํ้าติดอยูดวย ซึ่งผักในดินลอกเลียนไมได 

แตหลังจากน้ัน ๒ – ๓ เดือน เมื่อผักออกสูตลาดสม่ําเสมอ ผูซื้อรูจกัมากข้ึน การขายกจ็ะงายข้ึนเรื่อยๆ 

 

 

............................................................................. 
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การจาํแนกองคความรูทีจ่าํเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ : กวล.สกศ.รร.จปร. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํา

รับรอง 

เปาหมายของตัวช้ีวัด องคความรูท่ีจาํเปนตอการ

ปฏิบัตงิานตามประเด็น

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาประเทศและ

ชวยเหลือประชาชน 

   การปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกสในที่

ทํางาน 

 

 

 

องคความรูทีจ่าํเปนตอการปฏบิัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลอืกมาจัดทาํแผนการจัดการความรู คือ - 

 

แผนการจัดการความรู ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน (มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารที่

พึงประสงคของ ทบ. : การพัฒนาสภาพแวดลอมภายในใหเอ้ือตอการปฏบิัติงาน) 

แผนที่ ๑ องคความรูทีจ่าํเปน : ระบบการปลกู  วัสดุอุปกรณ  และวธิกีารปลูก 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : การปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกสในที่ทาํงาน 

- กําลังพลไมมพ้ืีนทีแ่ละเวลาในการปลูกผักสวนครัวไวรบัประทานเอง 

- กําลังพลบางสวนมีรายไดไมเพียงพอกับรายจายและไมรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 

 ตัวชีว้ัดตามคาํรบัรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทาํ KM : - 



 



หนา ๑ 
 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ช่ือสวนราชการ : กวล.สกศ.รร.จปร. 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาประเทศและการชวยเหลือประชาชน 

องคความรูทีจ่ําเปน : การปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกสในที่ทาํงาน 

 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๑ การบงช้ีความรู 

-ความรูเก่ียวกับการปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกส

ในที่ทํางาน 
 

 

 

 

 

 

 

๒ ภาค

การศึกษา 

จํานวนสมาชิก

ของ KM team 

๓ คน KM team - ฐานความรู - กวล.ฯ ๑,๒,๓ 

๒ การสรางและแสวงหาความรู 

-คนควาหาความรู 

-รวบรวมขอมูลจากผูมีประสบการณ 

 

 

 

 

ม.ค.- เม.ย. 

๕๖ 

จํานวน

แหลงขอมูลที่

สอบทานกันได 

ไมนอยกวา ๕ 

แหลงขอมูล 

-อินเตอรเน็ต 

-หองสมุด ม. 

เกษตรศาสตร 

-รร.กส.กส.ทบ. 

-ฐานความรู 

-ระบบ

ฐานขอมูล 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔ 



หนา ๒ 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๓ การจัดความรูใหเปนระบบ 

-ความรูทั่วไป 

-ระบบการปลูก 

-วัสดุอุปกรณ 

-วิธีการปลูก 

 

 

มี.ค. –มิ.ย. 

๕๖ 

ความชัดเจน  

เขาใจ และ

เขาถึงขอมูล 

รอยละ ๑๐๐ -ความรูทั่วไป 

-ระบบการปลูก 

-วัสดุอุปกรณ 

-วิธีการปลูก 

 

-ฐานความรู 

 

 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกล่ันกรองความรู 

-ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน 

-ปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ 

 

 

 

 

มิ.ย. – ก.ค. 

๕๖ 

จํานวน

ผูรับผิดชอบ KM  

รร.จปร. 

ไมนอยกวา ๓ 

คน 

-ผูรับผิดชอบ KM  

รร.จปร. 

-ระบบ

อินทราเน็ต 

-หนังสือเวียน

ทราบ 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔,๕ 

๕ การเขาถึงความรู 

 

 

 

 

ส.ค.๕๖ 

 

จํานวนชองทาง 

 

ไมนอยกวา ๒ 

ชองทาง 

 

-ระบบอินทราเน็ต 

-หนังสือเวียน

ทราบ 

 

-ระบบ

อินทราเน็ต 

-หนังสือเวียน

ทราบ 

 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบงปนแลกเปล่ียนเรียนรู 

-จัดทําเอกสาร 

-ฐานความรู 

-เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก.ย.๕๖ ความชัดเจนของ

เอกสาร  

ฐานความรู และ

ขอมูล 

รอยละ ๑๐๐ -นนร. และกําลัง

พล รร.จปร. 

-ระบบ

อินทราเน็ต 

-หนังสือเวียน

ทราบ 

 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ การเรียนรู  ความชัดเจนของ รอยละ ๑๐๐ -นนร. และกําลัง -ระบบ - กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔,๕ 



หนา ๓ 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

-เผยแพรในระบบสารสนเทศ ก.ย. ๕๖ 

 

เอกสาร  

ฐานความรู และ

ขอมูล 

พล รร.จปร. อินทราเน็ต 

-หนังสือเวียน

ทราบ 

 

๗.๒ การยกยองชมเชย 

 

 

ธ.ค. ๕๖ จํานวนรางวัล ๑ รางวัล -นนร. และกําลัง

พล รร.จปร. 

การ

ประเมินผล 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔,๕,

๖ 
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