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ผักไฮโดรโปนิกส์

ในปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มในการใส่ใจกับสุขภาพและบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์มากขึน้
ผักและผลไม้จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับผู้ท่ีรักสุขภาพ ผักจงึขึ้นช่ือว่าเป็นอาหารท่ีมี
คณประโยชน์อยา่งมหาศาลแก่ระบบการทํางานท่ีสมดลในร่างกาย มีวิตามนิ แร่ธาตคุณประโยชนอยางมหาศาลแกระบบการทางานทสมดุลในรางกาย มวตามน แรธาตุ
และช่วยให้ระบบขับถ่ายดขีึ้น นอกจากน้ีผักยังให้พลังงานท่ีต่ําสําหรับผู้ต้องการควบคุม
อาหารและนํ้าหนัก ผักจึงถอืว่าเป็นอาหารมอืหลักๆ ในทุกวัน ซ่ึงมูลค่าในการบริโภคผัก
ในแต่ละปีมมีูลค่าสูงถึง 80,000 ล้านบาท

แต่ท้ังน้ีในปัจจุบันผักท่ีจําหน่ายในท้องตลาดมกีารปลูกด้วยวิธีการเร่งโต เร่งผลิต และมีการกระตุ้นด้วยสารเคมีต่างๆ รวมถงึ
ํ ส ี ี่ ี ิ ใ ้ใ ํ ั โ ึ่ ั้ ไ ่ไ ้ ิ้ ่ ใ ้ส ีส ่ ่ ็ ี่การนาสารเคมทีีมีพิษมาใชในการกาจดโรคและแมลง ซึงบางครงเกษตรกรไมไดทิงชวงใหสารเคมีสลายกอนชวงเวลาเกบเกียว

สารเคมีดังกล่าวจึงตกค้างมาถึงมอืผูซ้ื้อและผู้บริโภค ทําให้เกิดอนัตรายและเป็นสาเหตุท่ีมาของโรคภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับเรา

ดังน้ัน การปลูกผักด้วยระบบ Hydroponics ซ่ึงเป็นระบบปิด 
จึงลดปริมาณการใช้สารเคมีกําจดัโรคและแมลงศัตรูพืชไปได้เกือบท้ังหมด 
การปลูกโดยใช้ Hydroponics มขีอ้ดีหลายประการ อนัได้แก่ ผักท่ีได้มีู
คุณภาพ ความสด และ กรอบอร่อย ปลอดสารพิษ ซ่ึงเหมาะสมกับ
ความตอ้งการรับประทานผักปลอดสารพิษมากขึน้ นอกจากน้ี ยังใช้

ระยะเวลาในการเก็บเก่ียวส้ันลง ค่าใช้จ่ายแปรผันในการปลูกตํ่า 
ปลูกได้ในทําเลท่ีใกล้กับแหล่งผู้ซ้ือหรือในเขตปริมณฑลได้ เน่ืองจาก

ใช้พื้นท่ีในการปลูกไมม่าก และยังลดต้นทุนขนส่งได้ด้วย
ั ป ื ไ ้ ิ ้และยังสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดตามความต้องการของตลาด

วัตถุประสงค์ในการจัดทําชุดความรู้
1. เพ่ือนําเสนอทางเลือกในการประกอบอาชีพสําหรับผู้ท่ีรักการเกษตรแบบย่ังยืนและพอเพียง
2. เพ่ือนําเสนอทางเลือกสําหรับผู้ท่ีต้องการปลูกเพ่ือบริโภคเองในครัวเรือน O

objectives

กลุม่เป้าหมาย
1. เกษตรกรท่ีต้องการปลูกผักเพ่ือจําหน่าย
2. เกษตรกรผู้ต้องการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

B
Targets

ประโยชน์ท่ีได้รับ
ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมเตมิแก่ครอบครัว
ได้บริโภคผักท่ีปลอดสารพิษ สด อรอ่ย 
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ้ือผกัในฤดูกาลท่ีผักบางชนิดขาดแคลน หรือมีราคาสูงBenefits

B



Mind Map





ประมวลเน้ือหา ผักไฮโดรโปนิกส์

ทําความร้จักกับผักก่อนกิน

ก่อนท่ีเราจะมาทําความรู้จักกบัผักท่ีปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์
เรามาดูประโยชน์ท่ัวๆ ไปของผักก่อนค่ะว่า
ั ั้ ี่ ั ป ั

ทาความรูจกกบผกกอนกน

ผักทังหลายทีเรารับประทานทุกวัน
มีประโยชน์และมีคุณค่าอะไรบ้าง
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ทําความร้จักกับผักก่อนกินทาความรูจกกบผกกอนกน
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ทําความรู้จักกับผักก่อนกินู

กินผักตามฤดู 12 เดือน 
เดือนมกราคม
แครอต กระหล่ําดอก ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี และปวยเล้ง

คุณค่าทางสารอาหาร : ผักกาดเขียวและปวยเล้งจะมีแคลเซียมสูง และมีเบต้าแคโรทีนช่วย
บํารุงสายตา มสีารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย ส่วนแครอตจะให้สาร
เบต้าแคโรทีน

เดือนกุมภาพนัธ์
มะเขือเทศ ผักโขม แตงกวา

คุณค่าทางสารอาหาร : เม็ดแตงกวาและเปลือกจะให้ใยอาหาร ผักโขมมีเบต้าแคโรทนีสูง ส่วน
มะเขือเทศจะให้สารแคโรตินอยด์ ที่ช่วยต้านปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน หรือต้านอนุมูลอิสระ (ภาวะ

่ชะลอความเสื่อมของร่างกาย)

เดือนมีนาคม
ผักกวางตุ้ง เห็ดฟาง ถั่วฝักยาว หอมใหญ่ คะน้า

คณค่าทางสารอาหาร : ผักคะน้าจะมีแคลเซียมสง แต่บางคนอาจจะร้สึกว่าขม คะน้ายังอดมคุณคาทางสารอาหาร : ผกคะนาจะมแคลเซยมสูง แตบางคนอาจจะรูสกวาขม คะนายงอุดม
ไปด้วยสารอาหารเบต้าแคโรทีนด้วย ส่วนถั่วฝักยาวมีวิตามินซมีาก

          เดือนเมษายน
          หอมใหญ่ ถั่วฝักยาว เห็ดฟาง

่ ใ ่ ี ้ ิ ิ ิ ิ ั่ ึ่ ่ ื่คุณค่าทางสารอาหาร : หอมใหญม่ีสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึงช่วยชะลอความเสือมของ
ร่างกาย
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ทําความรู้จักกับผักก่อนกิน

เดือนพฤษภาคม
ถั่วพู หอมใหญ ่มะละกอดิบ

ู

คุณค่าทางสารอาหาร : มะละกอดิบรับประทานสด ๆ จะได้รับวิตามินซีเพ่ิมขึ้น ส่วนถั่วพูเป็น
ทางเลือกในการเพ่ิมแร่ธาตุแคลเซียมและใยอาหาร

เดือนมิถุนายน
ดอกกุยช่าย คะน้า เห็ดุ

คุณค่าทางสารอาหาร : ดอกกุยช่ายจะอุดมไปด้วยโฟเลต ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายในการสร้าง
สารพันธุกรรม และช่วยไม่ให้เกิดภาวะโลหิตจางชนิดหน่ึง ส่วนเห็ดจะให้โปรตีน และคะน้าจะมี
แคลเซียมสูง

ืเดือนกรกฎาคม
ยอดตําลึง ผักบุ้งไทย

คุณค่าทางสารอาหาร : ผักบุ้งหรือผักที่มสีีเขียวเขม้จะให้สารเบต้าแคโรทีน ช่วยบํารุงสายตา
และต้านอนุมูลอิสระ ส่วนผักตําลึงจะให้สารเบต้าแคโรทีนเช่นกัน

เดือนสิงหาคม
ผักกระเฉด หัวปลี ข้าวโพด

คุณค่าทางสารอาหาร : หัวปลีจะมีใยอาหารค่อนข้างมาก ช่วยในเรื่องการขับถ่าย ส่วนข้าวโพด
ซึ่งจัดเป็นธัญพืชจะมีเบต้าแคโรทีนสูง ผักกระเฉดจะช่วยเร่ืองขับถ่าย และเป็นผักที่มีเบต้าแคโร
ทีนสงเช่นกันทนสูงเชนกน
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ทําความร้จักกับผักก่อนกิน
เดือนกันยายน
ผักกระเฉด กวางตุ้ง บวบ

คณค่าทางสารอาหาร : กวางต้งอดมไปด้วยแคลเซียม และเบต้าแคโรทนี ส่วนบวบจะให้ใย

ทาความรูจกกบผกกอนกน

คุณคาทางสารอาหาร : กวางตุงอุดมไปดวยแคลเซยม และเบตาแคโรทน สวนบวบจะใหใย
อาหารค่อนข้างสูง

เดือนตุลาคม
มะระ ถั่วพู สายบัว ผักกระเฉด

คุณค่าทางสารอาหาร : มะระเป็นผักสมุนไพรที่ให้วิตามนิซีสูง (ถ้ารับประทานดิบ ๆ)

เดือนพฤศจิกายน 
ผักกาดขาว สายบัว

คณค่าทางสารอาหาร : ผักกาดขาวมีเบต้าแคโรทีนสงคุณคาทางสารอาหาร : ผกกาดขาวมเบตาแคโรทนสูง
ส่วนสายบัวให้ใยอาหารช่วยในเรื่องขับถ่าย

              เดือนธนัวาคม
               ถั่วแขก ถั่วลันเตา กะหล่ําปลี

่ํ ี ื ่ํ ็ ่ ี ่คุณค่าทางสารอาหาร : กะหลําปลีหรือกะหลําดอกสดเป็นแหล่งของวิตามินซีอย่าง  
ส่วนถั่วลันเตาเป็นผักที่มีโปรตีนค่อนข้างสูง และมีใยอาหารสูง
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INTRO to Hydroponics

ทําความรู้จักกับ “ผกัไฮโดรโปนิกส์”
• ความรูเ้รือ่งการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น
• วัสดุท่ีใช้ปลูก
• ประวัติความเปน็มาของผักไฮโดรโปนิกส์ในประเทศไทย
• ความหมายของไฮโดรโปนิกส์
• ขอ้ดี ข้อด้อยของการปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์
• การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้นกับการผลิตเชงิธุรกจิ
• การเลือกชนิดพืชท่ีปลูกู
• ธาตุอาหารท่ีจําเป็นของพืช
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          ปัจจุบันผู้บริโภคกาํลงัต่ืนตัวในเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผักและอาหารอย่าง
มาก ผู้บริโภคบางกลุ่มมองว่าพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกสม์ีสารพิษตกค้างน้อยกว่าพืชที่ปลูกด้วยวิธีการู ุ ู ู
อ่ืน เน่ืองจากพืชปลูกในระบบโรงเรือนแบบปิด ขณะเดียวกันอาจมีผู้บริโภคอีกกลุม่โต้แย้งว่าการผลิตพืช
โดยวิธีน้ี พืชไมไ่ด้เจรญิเติบโตตามธรรมชาติ แต่มีการป้อนธาตุอาหารต่างๆ ให้พืชโดยตรงแทนการหา
อาหารเองจากดิน ฉะน้ันการสร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องแก่ผู้ผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ และผู้บริโภคจึงเป็นที่
จําเป็นและสําคญัอย่างย่ิง

          ถ้าอย่างน้ัน เรามาทาํความรู้จกักับวิธีการปลูกพืชที่เรียกว่า “ไฮโดรโปนิกส”์ กันค่ะ เริ่มต้น เรามา
ปูพ้ืนฐานก่อนว่า ไฮโดรโปนิกส์ เป็นวิธีการหน่ึงในการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน ถ้าอย่างน้ัน “การปลกูพืชไม่
ใช้ดินคืออะไร”

ความหมายของคําว่า "การปลกพืชโดยไม่ใช้ดิน"ความหมายของคาวา การปลูกพชโดยไมใชดน

คําว่า การปลกูพืชโดยไม่ใช้ดิน มีช่ือเรียกในภาษาไทยหลายช่ือ เช่น การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกพืชในนํ้าที่
มีธาตุอาหารพืช การปลูกพืชในสารอาหารพืช การปลูกพืชในวัสดุปลูกทีไ่มใ่ช้ดินหรือใช้วัสดุอย่างอ่ืนมา
แทนดิน แต่ต้องมีธาตุอาหารพืช การปลูกพืชโดยให้รากพืชสัมผัสสารอาหารโดยตรงที่ไม่มีดินเป็นเคร่ือง
ป ป็ ้ ่ไ ่ ่ ี ่ ไ ็ ิ ไ ้ ั ื ิ ี ปปลูก เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตาม สามารถอธิบายได้ 2 ลักษณะ ตามระบบหรือวิธีการปลกูและ
ความหมายของคําทีแ่ปลมาจากภาษาอังกฤษ 2 คํา คือคําว่า Soilless Culture และคาํว่า Hydroponics

ความหมายของคําว่า การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
ํ ่ " ส ั ์"จากคําว่า "ซอยเลส คัลเจอร์"

หรือ "Soilless culture" เป็นวิธีการปลกูพืชเลียนแบบการปลูกพืชบนดิน  โดยไม่ใช้ดินเป็นวัสดุในการ
ปลูก แต่เป็นการปลูกพืชลงบนวัสดุปลูกชนิดต่างๆ ซึ่งวัสดุปลูกแทนดินน้ีมีหลายชนิด ได้แก่ วัสดุปลูกที่

็ ิ ี ์ ั ี่ ็ ิ ี ์ ั ั ์ โ ื ิ ิ โ ัเป็นอนินทรีย์สาร วัสดุปลูกทีเป็นอินทรีย์สาร และวัสดุปลูกสังเคราะห์ โดยพืชสามารถเจริญเติบโตบนวัสดุ
ปลูกจากการได้รับสารละลายธาตุอาหารพืช (หรือสารอาหาร) ที่มีนํ้าผสมกับปุ๋ยที่มีธาตุต่างๆ ที่พืช
ต้องการ (Nutrient Solution) จากทางรากพืช
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ความหมายของคําว่า "การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน" ู
จากคําว่า "ไฮโดรโปนิกส์" หรือ Hydroponics 

เป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้วัสดุปลูก เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า nonsubstrate หรือ water culture  
กล่าวคือ จะทําการปลูกพืชลงบนสารละลายธาตุอาหารพืช โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารอาหาร
โดยตรง (W t lt ) น่ันเอง เน่ืองจาก คาํว่า H d i มาจากการรวมคาํในภาษากรกีโดยตรง (Water culture) นนเอง เนองจาก คาวา Hydroponics มาจากการรวมคาในภาษากรก
สองคํา คือ คําว่า "Hydro" หมายถึง "นํ้า" และ "Ponos" หมายถึง "งาน" ซึ่งเมื่อรวมคําสองคําเข้า
ด้วยกัน ความหมายก็คือ "Water-working" หรือหมายถึง "การทํางานของนํ้าที่มีสารละลายธาตุ
อาหารผ่านรากพืช ผู้ที่จะทําการปลูกตามลกัษณะ "การปลูกพืชโดยไมใ่ช้ดิน" จากคาํว่า 
"Hydroponics" หรือ "ไฮโดรโปนิกส์" น้ีจะต้องควบคุมอุณหภูมิของสารละลายธาตุอาหารพืชให้
เหมาะสมกับการเจริญเติบ โตของพืชให้ดีเหมาะสมกบการเจรญเตบ โตของพชใหด

แม้ว่า การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบที่เรียกว่า Hydroponics จะเป็นการปลูกพืชในสารละลายธาตุ
อาหารพืชที่ไมใ่ช้ดินจริงๆ ตามท่ีนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคิด และพัฒนาขึ้นมาก็ตาม แต่พืชก็ยังสามารถ
เจรญิเติบโตได้ในวัสดุปลูกอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ดิน เช่น ทราย กรวด หิน เกล็ดด้วยการให้นํ้าที่ผสมธาตุ
อาหารท่ีค้นคิดขึ้นมาจึงเรียกการปลกพืชแบบไม่ ใช้ดินน้ีเป็นคํารวมว่า Soilless culture อ่านว่าอาหารทคนคดขนมาจงเรยกการปลูกพชแบบไม ใชดนนเปนคารวมวา Soilless culture อานวา 
ซอยเลส คัลเจอร์

การปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์เขา้มาสู่ประเทศไทยเมื่อประมาณ 10 ปีมาแล้ว โดยชาวไต้หวัน 
นําเขา้มาแนะนําให้ผู้ประกอบการคนไทยทาํเป็นการคา้ที่เรียกว่า "ผักลอยฟ้า"

Hydroponics  เขา้มามีบทบาทเพ่ือแก้ปัญหาของการปลูกพืชในดิน ซึ่งมกีารใช้สารเคมกํีาจัดศัตรพืูช
และวัชพืช รวมทั้งเช้ือโรคพืชที่อาศัยอยู่ในดิน ทําให้เกิดสารพิษตกคา้งในผลผลิตเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคและตัวเกษตรกรผู้ปลูก นอกจากน้ีการปลูกพืชในดินยังต้องใช้นํ้ามาก ถา้ปราศจากแหล่ง
นํ้าก็ก่อให้เกิดปัญหาในการเพาะปลูกอีกการปลูกพืชในดินต้อง มีการเตรยีมดิน ปรับสภาพดิน และ
ต้องใช้ป๋ยเคมสีตรต่าง ๆ ตามอายพืช "Hydroponics" จึงเป็นระบบอ ใชปุย มสู ร ๆ มอ ยุ ช yd opo cs จ ปนร บบ
การปลูกพืชที่เขา้มาแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ทัง้น้ีไฮโดรโปนิกส์
ก็เหมาะสมสําหรับพืชบางชนิด
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่ ็ ์ ืวัสดุปลูกทีเป็นอนินทรีย์สาร คือ 

(1) วัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ทราย กรวด หิน เกล็ด หินภูเขาไฟ หินซีลท์
(2) วัสดุที่ผ่านขบวนการโดยใช้ความร้อน เช่น ดินเผา เม็ดดินเผา ใยหินหรือร็อควูล เพอร์ไลท์ 
     เวอร์มิคูไลไลน์
(3) วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เศษอิฐจากการทําอิฐมอญ เศษดินเผาจากโรงงาน 
     เครื่องป้ันดินเผา

วัสดุปลูกท่ีเป็นอินทรีย์สาร เช่น

(1) วัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฟางข้าวขุยและเส้นใยมะพร้าว แกลบและขี้เถา้ เปลือกถั่ว พีท
(2) วัสดุที่เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ชานอ้อย กากตะกอนจากโรงงานนํ้าตาล วัสดุเหลือใช้
    จากโรงงานกระดาษ

ั ั ์ ่ ็ โฟ ่ ฟ ้ํ ื้ ้ ใ ิ ้ ่          วสดุสงเคราะห เชน เมลดโฟม แผนฟองนา และ สารดูดความชน เสนใยพลาสตกแมวาเรา
เรียกวัสดุที่ใช้ปลูกพืชน้ีด้วยคํารวมๆ ว่า ซบัสเตรท (Substrate) แต่ถา้มกีารใช้วัสดุปลูกพืชเป็นวัสดุใด
วัสดุหน่ึงแบบเจาะจงก็จะเรียกช่ือตาม วัสดุที่ใช้ปลูก เช่น

 การปลูกโดยการใช้ทรายเป็นวัสดุปลูก หรือ Sand culture
 การปลกโดยการใช้หินกรวดเป็นวัสดปลก หรือ G l lt การปลูกโดยการใชหนกรวดเปนวสดุปลูก หรอ Gravel culture
 การปลูกโดยการใช้ร็อควูลเป็นวัสดุปลูก หรือ Rockwool culture
 การปลูกโดยการใช้ขี้เลื่อยเป็นวัสดุปลูก หรือ Sawdust culture

          ผู้ที่จะทําการปลูกตามลกัษณะ "การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน" จากคาํว่า "Soilless culture" หรือ 
"ซอยเลส คัลเจอร์" น้ีจะต้องเลือกวัสดปลกให้เหมาะสมกับการเจรญิเติบโตของพืชให้ดีซอยเลส คลเจอร  นจะตองเลอกวสดุปลูกใหเหมาะสมกบการเจรญเตบโตของพชใหด
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การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช

มีหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน วิธีที่ง่ายและสะดวก เป็นที่นิยมกันมี 2 วิธี คือ

- การปลูกพืชในสารละลายแบบไม่ไหลเวียน เป็นการปลูกแบบให้รากแช่อยู่
ในสารละลายธาตุอาหารท่ีมีเครื่องพ่นอากาศ เป่าอากาศลงในสารละลายน้ัน การปลูกใน
ระบบน้ีเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายมาก เหมาะสําหรบัปลูกในครัวเรือน เป็นงานอดิเรก หรือเป็นงาน
ทดลองภาชนะที่ปลูกอาจจะเป็นภาชนะเด่ียวหรือเป็นกระบะรวม การปลูกในภาชนะเด่ียว
มขี้อดี คือ ไม่ต้องเสี่ยงกับความเสียหายทั้งหมด ในกรณีที่มโีรคติดมากับรากพืชที่ปลูก ู
ความเสียหายจะเกิดเฉพาะต้นที่เป็นโรคเท่าน้ันและการเคลื่อนย้ายภาชนะปลูก สามารถทาํ
ได้ง่าย แต่มขี้อเสียคือ อาจต้องสิ้นเปลืองแรงงานมากกว่า

- การปลูกในสารละลายแบบไหลเวียน (Nutrient Flow Tecnnique หรือ 
NFT) เป็นวิธีให้รากแช่อย่ในสารละลายทีไ่หลเวียนภายในภาชนะปลกรวม โดยใช้ป๊ัมทําการNFT) เปนวธใหรากแชอยูในสารละลายทไหลเวยนภายในภาชนะปลูกรวม โดยใชปมทาการ
ผลักดันให้สารละลายเกิดการไหลเวียน มี 2 แบบ คือ แบบสารละลายไหลผ่านรากพืชเป็น
แผ่นฟิล์มบาง ๆ ตามความลาดชันของรางปลูก (Nutrient Flow Tecnnique) และระบบ
สารละลายไหลผ่านรากพืชอย่างต่อเน่ือง (Natrient Flow Tecnnique) การปลูกในระบบ
น้ี สารละลายธาตุอาหารท่ีไหลผ่านรากพืชจะไหลลงสู่ถังภาชนะบรรจุ แล้วถูกสูบด้วยป้ัมนํ้า
ขึ้นมาให้พืชได้ใช้ใหม่ โดยวิธีน้ีจะสามารถใช้ประโยชน์จากสารละลายธาตอาหารได้อย่างมีขนมาใหพชไดใชใหม โดยวธนจะสามารถใชประโยชนจากสารละลายธาตุอาหารไดอยางม
ประสิทธิภาพ การนําสารละลายธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่ จึงเป็นวิธีที่ประหยัด และไม่เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จากสารละลายเหลือใช้ แต่ข้อเสียของระบบน้ีคือ ถา้เกิดโรคที่ติดมา
กับรากพืช จะทําให้แพรก่ระจายได้มากและรวดเร็ว จากการที่รากแช่อยู่ในสารละลาย
เดียวกัน ซึ่งยากที่จะกําจัด หรือรักษาให้หายได้ การแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงทํา
ความเสียหายแก่พืชที่ปลกไว้ทั้งหมดู
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การปลกพืชในระบบไฮโดรโพนิคส์การปลูกพชในร บบไฮโดรโพนคส

โดยเฉพาะพืชผักจะต้องปลูกในโรงเรือนมุ้งตาขา่ย ภาชนะปลูกส่วนใหญจ่ะเป็นกระบะ สําหรับใส่
นํ้าสารละลายธาตุอาหารพืช มีแผ่นโฟมปิดบนกระบะแผ่นโฟมจะเจาะเป็นช่อง ๆ สําหรับวางต้น
กล้าให้รากลงไปแช่ในสารละลาย ปัจจุบันมีการพัฒนาภาชนะปลูกให้ทันสมัยขึ้น ประหยัดเน้ือที่
และประหยัดนํ้ามากขึ้น โดยการทําเป็นรางนํ้าแทนกระบะนอกจากน้ียังต้องมีเคร่ืองป๊ัมอากาศ 
สําหรับป๊ัมอากาศเขา้ไปในภาชนะปลูกพืชให้ออกซิเจนแก่รากพืช เพ่ือพืชใช้ในการดูดซมึอาหาร

สําหรับธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจรญิเติบโต มี 16 ชนิด ได้แก่ คารบ์อน ออกซิเจน 
ไฮโดรเจน ไนโตรเจน แคลเซยีม แมกนีเซียมฟอสฟอรัส โปตัสเซียม กํามะถัน เหล็ก ทองแดง 
แมงกานีส โมลบิดินัม สังกะสี คลอรีน และโบรอน นอกจากน้ีอาจจะมีธาตุอาหารอ่ืนๆ บ้าง เช่น ุ
อะลูเนียม แกลเลียม ซิลกิอน ไอโดดีน ซีลีเนียม และโซเดียม แต่จากการวิเคราะห์พบว่า ธาตุ
อาหารท่ีพืชต้องการมากคือ คาร์บอน และ ออกซิเจน ทั้ง 2 ชนิดรวมกันประมาณ 90% ของธาตุ
อาหารพืชทั้งหมด ที่เหลือเป็นไฮโดรเจน ไนโตรเจน และอ่ืน ๆ 

ข้อดีของการปลกแบบ Hydroponicsขอดของการปลูกแบบ Hydroponics

* ให้ผลผลิตที่สะอาด ถูกอนามัย ปลอดภัยจากสารพิษ เน่ืองจากปลูกในโรงเรือนที่มีมุ้งตาขา่ยปิด  
   มิดชิดจึงไม่จําเป็นต้องใช้สาร เคมใีนการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืช
* พืชเจริญเติบโตและเก็บเก่ียวผลผลิตได้เร็วกว่าการปลูกในดิน เน่ืองจากพืชได้รับธาตุอาหาร

ต่างๆ ครบถว้นในสัดส่วนที่พอเหมาะและตลอดเวลาที่พืชต้องการ ทําให้ได้ผลผลิตที่มีคณภาพ   ตางๆ ครบถวนในสดสวนทพอเหมาะและตลอดเวลาทพชตองการ ทาใหไดผลผลตทมคุณภาพ
   และรสชาติดี
* พืชที่ปลูกอยู่รอดมากขึ้น และให้ผลผลิตสูง เพราะสามารถควบคมุปัจจัยต่างๆ ที่ให้แก่พืชได้
   ดีกว่าปลูกในดิน ลดความเสี่ยงจากสภาพดินฟ้าอากาศไม่แน่นอน เช่น นํ้าท่วม ฝนแล้ง
* ใช้พ้ืนที่น้อย เพราะปลูกพืชได้หนาแน่นกว่าปลูกในดิน และปลูกต่อได้ทันทีหลังจากเกบ็เก่ียว
พืชชดแรกแล้ว จึงสามารถปลกได้หลายครั้งต่อปี  พชชุดแรกแลว จงสามารถปลูกไดหลายครงตอป

* ประหยัดค่าใช้จ่ายในการกําจัดวัชพืช
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* ทดแทนการปลูกพืชในดินที่มีปัญหา เช่น ดินเค็ม ดินกรด ดินด่าง ดินที่ไม่เหมาะสมสําหรับ
   ปลูกพืช เช่น ดินลูกรัง ดินที่มีนํ้าท่วมขังบ่อยคร้ัง
* เหมาะสําหรับปลูกในสถานที่ทีม่ีพ้ืนผิวดินสําหรับปลูกพืชน้อย เช่น ระเบียงบ้าน หรือ  
   คอนโดมีเนียม
* ปลูกได้ตลอดปี ไม่ต้องรอฤดูกาล สามารถเลือกปลูกพืชในช่วงที่มีราคาแพง ทําให้ผลผลิตได้
   ราคาดีขึ้น
* ใช้แรงงานในการดูแลน้อย
* ไมม่ีโรคและแมลงศัตรูพืช
* ไม่ต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรพืูช
* ประหยัดนํ้าและสารละลายธาตุอาหารพืช  สามารถลดการใช้นํ้าได้ 98% สามารถลด
   ปริมาณปุ๋ยเคมี ได้ 95%  สามารถลดปริมาณสารเคมใีนการป้องกันกําจัดศัตรูพืชได้ 99%

่ ่* พืชโตเร็ว เก็บเก่ียวได้เร็ว และให้ผลผลิตสูง  สามารถเพ่ิมผลผลิตในแต่ละรอบ
   การเพาะปลูกได้ 45%
* สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกได้  มีผลผลิตที่สะอาด

ข้อจํากัด คือ

ลงทุนสูงในระยะแรก และต้องมีปัจจัยในการปลูกพืชในระบบน้ี คือ ไฟฟ้า นํ้า และธาตุอาหาร
ที่พืชต้องการในรูปของสารเคมี  

อย่างไรก็ตาม การปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ ในปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากสําหรับปลูกผกั
อนามัย และวิธีการปลูก วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ก็มกีารพัฒนาให้สะดวกและทันสมยัมากขึ้น 
ตลาดของผักอนามัยในปัจจุบัน เริ่มมีผู้หันมานิยมบริโภคมากขึ้น การวางจําหน่ายผักทีป่ลูกใน
ระบบไฮโดรโปนิกส์ ปัจจุบันจะบรรจุถุงทั้งต้น โดยไม่ตัดรากและบางรายภาชนะปลูกที่ใช้พยุง
ต้นซึ่งเป็นกระถางพลาสติกโปร่ง ขนาดเล็กๆ ยังมีติดที่โคนต้นเป็นการยืนยันว่าๆ
เป็นผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์จริง ๆ ปราศจากสารเคมีป้องกันกําจดัแมลง
แน่นอน
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การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกับการผลิตเชิงธุรกิจู ุ

วิธีการปลูกพืชโดยไมใ่ช้ดินสามารถใช้ปลูกพืชได้หลายชนิด ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการ
ปลูกพืชแต่ละชนิด ต้ังแต่ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชไม้เลื้อย จนถึงพืชยืนต้น แต่การผลิตเชิง
ธุรกิจส่วนมากนิยมปลูกพวกพืชผัก ไม้ผลทีเ่ป็นพืชที่เก็บเก่ียวช่วงอายุสั้น การส่งเสริมการปลูกพืช
ด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ต้องคํานึงถึงความจําเป็นที่จะต้องใช้การปลูกพืชระบบนี้ ู

ถา้เป็นการผลิตพืชทั่วไปก็ควรใช้วิธีด้ังเดิมเพราะประเทศไทยยังมีพ้ืนที่ทาํการเกษตรอีกมาก และ
การปลูกในดินก็ลงทุนตํ่ากว่าการปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ แต่ถา้ต้องการผลิตพืชที่มีราคาแพงเพ่ือ
ทดแทนการนําเข้าหรือเพ่ือการส่งออก ซึ่งจะขายได้ราคาดีกว่าและต้องการผลผลิตที่มคีณุภาพ การ
ปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ก็เป็นทางเลือกหน่ึง ู

ทั้งนี้เกษตรกรควร.......
• ศึกษาหาความร้เป็นอย่างดีษ ว มรู ปนอย
• ควรผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในฟารม์ไฮโดรโปนิกส์เชิงพาณิชย์ ก่อนที่จะประกอบการเอง 
• ต้องมีตลาดทีแ่น่นอนรองรับผลผลิต และต้องเป็นตลาดที่ให้ราคาสูงกว่าตลาดผลผลิตทั่วไป 
• จะต้องเลือกผลิตพืชที่มีราคา ตลาดต้องการ และควรผลิตผสมผสานกับการปลูกพืชด้วยวิธีปกติ
   เพ่ือลดความเสี่ยง 
• ไมค่วรซื้อระบบสําเร็จรูปจากต่างประเทศมาใช้แต่ควรเลือกระบบที่ง่าย ไมซ่ับซ้อนและใช้วัสดุู ุ
   อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในพ้ืนที่ จะเป็นการลดต้นทุนและเงินไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ 

อย่างไรก็ตามยังไม่มีระบบไหนที่สมบูรณ์ที่สุด ต้องมีการพัฒนาต่อไปเพ่ือให้ได้ระบบที่เหมาะสมกับ
พืชแต่ละชนิดในสภาพภูมิอากาศของบ้านเรา นอกจากน้ีผูป้ลูกควรคาํนึงถึงการรักษา
สภาพแวดล้อมโดยมแีผนกาํจดัของเสียและสิ่งเหลือใช้จากระบบด้วย 
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ความแตกต่างความแตกตาง
ระหว่าง

การปลูกพืชบนดินตามธรรมชาติ กับ การปลกูพืชโดยไม่ใช้ดิน

ความแตกต่างระหว่างการปลูกพืชบนดินตามธรรมชาติกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
ปกติแล้วพืชจะเจริญเติบโตได้ดีน้ัน ต้องมีการเจรญิเติบโตที่เหมาะสมคือ สภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมเช่น แสงแดด อุณหภูมิ นํ้า ธาตุอาหารพืชทีม่าจากดิน นํ้า และ
อากาศ (ออกซิเจน ไฮโดรเจน และ คาร์บอนไดออกไซด์) รวมท้ังดินยังเป็นวัสดุที่ราก
ใช้ยึดเกาะเพ่ือต้ังลําตันหนีแรงโน้มถ่วงของโลก 

การปลูกพืชบนดินโดยทั่วไปแม้ดินจะมีธาตุอาหาร และอากาศ อันเป็นปัจจัยที่พืช
ต้องการน้ัน มักมขี้อด้อยคือ ดินจะไม่มีความอุดมสมบูรณ์ครบถ้วนตามท่ีพืชต้องการ 
กล่าวคือ ดินจะมีคุณสมบัติที่ไมแ่น่นอนแตกต่างกันไป ตามสภาพพื้นที่ เช่น 
โครงสร้างของดิน ปริมาณธาตุอาหารหรือความอุดมสมบูรณ์ตํ่า pH ไม่เหมาะสม ซึ่ง

่ ่ ป ั ป ิ ี ่ ใ ้ ่ ปั ่ ี้ ํ ใ ้ไ ้ ิ ี่ไ ่จะยุ่งยากต่อการปรับปรุงดินและเสียค่าใช้จ่ายสูง ปัญหาเหล่านี ทําให้ได้ผลผลิตทีไม่
แน่นอน ซึ่งต่างจากการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  ซึ่งพืชจะได้รับสารละลายธาตุอาหารพืช
ที่ประกอบด้วยธาตุอาหารท่ีจําเป็นต่อพืชครบถ้วนและเหมาะสมกับชนิด และภาวะ
ของพืช ทั้งยังอยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ได้ทันทีเพราะมกีารปรับคา่การนําไฟฟ้า 
( EC: Electro-conductivity) และ pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อพืชอยู่
ตลอดเวลา 

ในระบบที่มีวัสดุปลูกแทนดิน วัสดุจะทําหน้าที่เป็นสิ่งที่รากใช้ยึดเกาะแทนดิน และใน
ระบบที่ปลูกบนนํ้าจะมีการใช้วัสดุต่างๆ เช่น ฟองน้ํา โฟม เชือก ในการช่วยยึดให้ลํา
ต้นต้ังตรง สําหรับการดูดซมึธาตุอาหารเขา้ไปใช้น้ัน ไม่มคีวามแตกต่างทางสรีรวิทยา
ของรากพืชที่จะนําธาตอาหารเขา้ไปใช้ ทั้งจากการปลกบนดินตามธรรมชาติ หรือจากของรากพชทจะนาธาตุอาหารเขาไปใช ทงจากการปลูกบนดนตามธรรมชาต หรอจาก
การปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน รากพืชจะดูดเอาไปใช้ในการเจรญิเติบโตด้วยกระบวนการ
ต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน
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การเลือกชนิดพืชท่ีปลูก

การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์สามารถปลูกพืชได้แทบทกุชนิด แต่ถ้าจะผลิตเป็นเชิงพาณิชย์
จะต้องคํานึงถึง

อายุเก็บเกี่ยว 
เน่ืองจากพืชที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ต้องลงทุนสูงสําหรับค่าสารเคมีทีใ่ช้เตรียมสารละลาย
ธาตุอาหาร ดังน้ันหากเลือกพืชที่มีอายุเก็บเก่ียวสั้นจะสามรถลดต้นทุนการผลิตได้ อายุของพืช
ที่ปลูกควรอยู่ระหว่าง 45-60 วัน ทําให้มีการหมุนเวียนพืชได้เร็ว ในรอบ 1 ปี อาจปลูกได้ถึง 
9-15 รอบ ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับปลูกในดิน

ิราคาผลผลิต 
จะต้องเลือกพืชที่มีราคาสูง เช่น ผักกาดหอมพันธ์ุต่างประเทศ เน่ืองจากต้นทุนการผลิตสูง 
หากเลือกผักทีม่ขีายทั่วไปในตลาดและราคาตํ่า จะไม่สามารถแข่งขันกับผักที่ปลูกในดินซึ่งมี
ต้นทุนตํ่ากว่าและมีปริมาณมากว่าได้ ทาํให้รายได้จากการขายผลผลิตไมคุ่ม้กับการลงทุน หรือ
ี ื ึ่ ็ ั ่ ั ี ื่ ่ ใ ้ ้ ื ็ ั ี่อีกทางเลือกหนึง อาจเป็นผักนอกฤดู เช่น ผักชี คืนฉา่ย ในหน้าร้อน และฝน หรือเป็นผักที

ปลูกได้ยาก หรือ ผักปลูกทดแทนการนําเขา้มาจากต่างประเทศ เช่น ปวยเล้ง ต้ังโอ๋ หรือผัก
สลัด เป็นต้น  โดยอาศัย ความยืดหยุ่นของระบบกลไกตลาด ในการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก 
ได้อย่างเหมาะสม และรวดเรว็ และหลากหลายชนิดกว่า

ฤดปลกฤดูปลูก 
เน่ืองจากการปลูกผกัด้วยวิธีด้ังเดิมต้องอาศัยปัจจัยทางสภาพแวดล้อมเพ่ือช่วยในการ
เจรญิเติบโต เช่น อุณหภูมิ ปริมาณนํ้าฝน แสง ทําให้ในบางฤดูซึ่งสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมมี
ผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อย ต่างจากการปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม
ได้โดยใช้โรงเรือนปลก ตลอดจนควบคมปัจจัยอ่ืนๆ ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชไดโดยใชโรงเรอนปลูก ตลอดจนควบคุมปจจยอนๆ ใหเหมาะสมตอการเจรญเตบโตของพช
ตลอดปี ดังน้ันการเลือกชนิดพืชที่จะปลูกจึงต้องคํานึงถึงฤดูกาลด้วย เช่นในช่วงฤดูฝนจะมีผัก
ที่ปลูกด้วยวิธีด้ังเดิมออกสู่ตลาดน้อยกว่าในช่วงฤดูหนาว จึงเป็นช่วงที่ควรผลิตพืชโดยวิธี
ไฮโดรโปนิกส์



ประมวลเน้ือหา ผักไฮโดรโปนิกส์

ตัวอย่าง
ั ี่ ิ ป ้ d

1. ผักสลัดต่างประเทศ เป็นผักยอดนิยม ที่มกีารปลกูกันมาก
  ผักน้ีมีลักษณะทรงพุ่ม และระบบที่คนนิยมใช้ในการปลูกสลัด

ผักทีนิยมปลูกด้วยระบบ Hydroponics 

ุ ู
   มากที่สุด คอื ระบบ NFT ซึ่งระบบถูกออกแบบมาเพ่ือการปลูกผกั
   ทรงพุ่ม อีกทั้งยังใช้ต้นทุนในการสร้างโต๊ะปลูกตํ่ากว่าระบบอ่ืน
 ระบบ NTF น้ีเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
   ในแถบยุโรป

2. ผักไทย – จีน ผักทีค่นไทยคุ้นเคยอย่างดี เช่น ผักคะน้า 
   กวางตุ้ง ผักกาด ผักบุ้งจีน เป็นต้น ผักเหล่าน้ี ส่วนใหญม่กีาร
   เจริญในแนวต้ัง ระบบการปลูกที่เหมาะสมกับผักประเภทน้ีคือ 
   ระบบ DRFT หรือระบบที่ใช้แผ่นโฟม ซึ่งระบบจะถูกออกแบบ

ื่ ั ไ ้ ํ ้ ้ ี ื ้ ใ ้ ้  มาเพือสามารถผลิตผักได้จาํนวนต้นมาก ข้อเสียคือต้องใช้ต้นทุน
   ในการสร้างโต๊ะปลูกค่อนข้างสูง

3. พืชที่มีระยะการปลูกนาน เช่น พริก มะเขือเทศ, เมล่อน,
์ ่ ็ ้ ใสตรอเบอร์รี เป็นต้น นิยมปลูกในวัสดุปลูกแทนดิน เช่น 

   ขุยมะพร้าว แกลบ ทราย เป็นต้น โดยใช้ระบบนํ้าหยด
   นิยมปลูกในโรงเรือน
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ตัวอย่างพันธุ์ผักสลัดุ

เรดโอ๊ค
(red oak)

กรีนโอ๊ค
(green oaK) (red oak)

บตัตาเวีย

(green oaK)

บตัเตอรเ์ฮด บตตาเวย
(batavia)

บตเตอรเฮด
(butter head)

ฟิลเล่ซ์ไอส์เบิร์ก
ll b

เรดคอรลั 
d l (frillice iceberg)

่

(red coral)

ี มิซูน่า
(mizuna)

กรีนคอส
(green cos)
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ตัวอย่างพันธ์ผักไทยตวอยางพนธุผกไทย

้คะน้าทาไช

ผักโขมกวางตุ้งฮ่องเต้

กวางตุ้ง
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ธาตุอาหารและสารละลายธาตุอาหารุ ุ

ในการปลูกพืชไมใ่ช้ดิน ปัจจัยหลักที่ทาํให้ต้นพืชเจรญิเติบโต คือ ธาตุอาหารท่ีเป็นวัตถุดิบในการ
ให้ต้นพืชเจริญเติบโต พืชมีความต้องการธาตุอาหารในปริมาณที่ต่างกัน ซึ่งหากใช้ไม่เหมาะสมก็
จะทําให้พืชเติบโตไม่ปกติ นอกจากน้ี การให้ธาตุอาหารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมถ้าให้

่ ใ ่ ึ่ ื ้ ื ็ไ ่ ํ ไปใ ้ ใ ิ ิ โ ไ ้อยางใดอยางหนึงมากหรือน้อยพืชก็ไมสามารถนําไปใช้ ในการเจริญเติบโตได้

ธาตุอาหารท่ีพืชสามารถดดูขึน้ไปใช้ ในสารละลาย

1. C(คาร์บอน), H(ไฮโดรเจน), O(ออกซิเจน), N(ไนโตรเจน), S(ซัลเฟอร์) รปูอิออนในสารละลาย
ื ํ ั ี้ ั ไ ้ ั ใ ป ๊ ้คือ (HCO)3- , (NO3)-, (NH4)-, (SO4)2- ตามลาํดับ (นอกจากนียังสามารถได้รับในรปูก๊าซด้วย) 

เป็นองค์ประกอบหลักในการเจริญเติบโตของพืช 

2. P(โพแทสเซยีม) ,B (โบรอน) รูปอิออนในสารละลาย คือ (PO4)3- ,(BO3)3- ใช้ในปฏิกิริยา
การเคล่ือนย้ายพลังงาน และการเคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดรต 

3. K(โพแทสเซยีม), Mg(แมกนีเซียม) , Ca(แคลเซียม), Cl(คลอรีน) รูปอิออนในสารละลายคือ 
K+, (Mg)2+, (Ca)2+, Cl-
เป็นองค์ประกอบจําเพาะของสารอินทรีย์และใช้ในการสรา้งสมดุลของอิออนต่างๆในเซลล์ 

4 C (ทองแดง) F (เหล็ก) M (แมงกานีส) M (โมลิบดีนัม) Z (สังกะสี) รปอิออนหรือคีเลทใน4. Cu(ทองแดง), Fe(เหลก), Mn(แมงกานส),Mo(โมลบดนม), Zn(สงกะส) รูปอออนหรอคเลทใน
สารละลายคือ (Cu)2+, (Fe)2+,(Mn)2+ ,(MoMn4)2+, (Zn)2+ 
เก่ียวข้องกับกระบวนการเคลื่อนย้ายอิเลคตรอนและสารกระตุ้นของเอนไซม์ต่างๆ ในพืช
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Cost Structure

โครงสร้างต้นทุน
• เมล็ดพันธ์• เมลดพนธุ

• วัตถุดิบ สินทรัพย์

• ่• คาแรง

• ค่าโสหุ้ย



ประมวลเน้ือหา ผักไฮโดรโปนิกส์

ราคาค่าเมล็ดพันธ์ ป๋ย และอปกรณ์ต่างๆ
1) เมล็ดผกัสลัด เมล็ดละ 1 บาท บรรจุซองละ 20, 40, 80 เมลด็
•กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส บัตเตอร์เฮด
•เรดคอรัล เรดปัตตาเวีย ฟิเล่ย์

ราคาคาเมลดพนธุ ปุย และอุปกรณตางๆ

2) เมล็ดผักอ่ืนๆ เมล็ดละ 0.20 บาท บรรจุซองละ 100 เมล็ด, 20 บาท/ชอง
•มซิูน่า ร๊อคเก็ต พาร์สเล่ย์

สารละลาย A+B & เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
1) สารละลาย A/ปุ๋ย A, x 200 เท่า, สูตรสบายไม่ต้องปรับ Ph ก็ไดุ้ , , ู

60 บาท/1.5 ลิตร
2) สารละลาย B/ปุ๋ย B, x 200 เท่า, สูตรสบายไม่ต้องปรับ Ph ก็ได้

60 บาท/1.5 ลิตร
3) สารละลาย C/ไนตริก, เขม้ข้น 7% ผสมนํ้า 1 เท่าก่อนใช้ปรับ Ph

60 บาท/1.5 ลิตร
4) ปุ๋ยแห้ง A+B 10 คู่ลิตร X 200 เท่า, สูตรสบายไม่ต้องปรับ Ph ก็ได้ สําหรับมือใหม่และคนรกัสบาย

450-500 บาท
5) ปุ๋ยแห้ง A+B 20 คู่ลิตร X 200 เท่า สตูรH2Oไฮโดรการ์เดน สําหรบัมือโปรต้นทุนถูก

800 บาท
6) -เช้ือราไตรโคเคอร์มา่ เช้ือสดชนิดนํ้า 170 บาท/1.5 ลิตร

- หัวเช้ือราไตรโคเดอร์มา่ 200 บาท/ขวด
(สําหรับไปเพาะเช้ือเองทําให้ประหยัดได้มาก)

อุปกรณ์ปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์   
7) ถ้วยปลูก 80 ถ้วย/แผง 20 บาท/แผง
8) วัสดุปลูก เพอร์ไร้ท,์ เวอร์มิคไูลท์ 10 บาท/ลิตร

(ถา้ซื้อยกถุงที่บรรจุมาจากเนเทอร์แลนด์ 800บาท/100ลิตร)
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้ ่ ็ ั ์ ป๋ ป ์ ่
9)  ฟองนํ้า 1 x 1 น้ิว, 96 ช้ิน/แผ่น 15 บาท/แผ่น
10) คลิปล๊อก 1/2 น้ิว 6 บาท/ตัว
11) 

ต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ ปุย๋ และอุปกรณ์ต่างๆ

A. พลาสติกใส หน้ากว้าง 3 เมตร, 100ไมคอน, UV 60 บาท/เมตร
B. มุงไนล่อน หน้ากว้าง 3 เมตร, #16ตา/น้ิว 80 บาท/เมตร
C. แสลนสีเงิน หน้ากว้าง 2 เมตร, 50% 30 บาท/เมตร

12) pH Drop Test 15 ml. 60 บาท/ชุด
13) ท่อไมโคร พีวีซี 4.2/7 มม. 25 บาท/5 เมตร
14)  ถุงใส่ผัก 38"x25", ใส่ผัก 3 กิโล 80 บาท/กิโลกรัม
15)  EC nutrient meter "bluelab truncheon" 3,850 บาท/อัน
16)  ป้ัมนํ้า "Sonic" AP-1600, 23W, 900L/H,1.3M. 220 บาท/ตัว
17)  ป้ัมนํ้า "Sonic" AP-2500, 32W,2000L/H,2.0M. 300 บาท/ตัว
18)  ป้ัมนํ้า "Sonic" AP-5000 ,60W,2700L/H,2.7M. 550 บาท/ตัว
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การคํานวณรายการวัตถดิบสาหรับต้นทนการผลิตสินค้าการคานวณรายการวตถุดบสาหรบตนทุนการผลตสนคา
หน่วย : บาท

ลําดับ รายการวัตถุดิบทีใ่ชใ้นการผลิตสนิคา้/ 
ใ ้ ิ ่ ่

จํานวน
่

ราคาต่อ
่

จํานวนเงิน
การให้บริการต่อหน่วย หน่วย หน่วย

1 เมล็ดพันธ์ุ 1 1 1

2 วัสดุปลูก 1 0.5 0.5

3 ถ้วยปลูก 1 0.25 0.25

4 นํ้า 1 0.42 0.42

5 ไฟ 1 3.5 3.5

6 ปุ๋ย 1 1.13 1.13

7 บรรจุภัณฑ์ 1 2 2

รวมต้นทนุ 8.8 8.8

รายการสินทรัพย์ท่ีใช้ในการผลิตสินค้า
หน่วย : บาท

ลําดับ รายการ มูลค่า

1 อปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต 400 000-700 0001 อุปกรณ เครองมอ เครองใชในการผลต 400,000 700,000

2 อุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน 100,000

รวมค่าใช้จ่าย 800,000
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คํานวณค่าใช้จ่ายในสถานท่ีผลิต (ค่าโสหุ้ย)
หน่วย : บาท

ลําดับ รายการ ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน

ค่าใช้จ่าย
ต่อปี

1 ค่านํ้าประปา 100 1,200

2 ค่าไฟฟ้า 500 6,000

3 ค่าโทรศัพท์ 1,000 12,000

4 ่ ั ิ้ ป ื 500 6 0004 คาวัสดุสินเปลือง 500 6,000

5 ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง ค่านํ้ามันหล่อลื่น 4,000 48,000

6 ค่าเช่าที่ (รวมภาษ)ี 250 3,000

รวมค่าใช้จ่าย 6,350 76,200

คํานวณต้นทุนค่าแรงในการผลิตต่อหน่วย
หน่วย : บาท

ลําดับ รายการ (ตําแหน่งงาน) ค่าจ้าง
ต่อเดือน

ค่าจ้าง
ต่อปี

1 เจ้าของ จํานวน 1 ตําแหน่ง 15,000 180,000

2 พนักงานดแลฟารม์ จาํนวน 1 ตําแหน่ง 7 000 84 0002 พนกงานดูแลฟารม จานวน 1 ตาแหนง 7,000 84,000

3 เจ้าหน้าที่ธุรการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง 7,000 84,000

รวมค่าใช้จ่าย 29,000 348,200
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Administration

โครงสร้างด้านการบริหารจัดการ

ผู้บริหาร

• บริหารจัดการ

• ดูแลด้านการตลาด 
การขาย

พนักงาน

ดูแลฟาร์ม

• ดูแลฟาร์มผัก

• เก็บเกี่ยวผลผลิต

เจ้าหน้าที่ • บริหารงานเอกสารเจาหนาท

ธุรการ

บรหารงานเอกสาร

• ควบคุมสต็อก
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How to Grow
เร่ิมปลูกผกักันเถอะ

• อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปลูก

• การทําแปลงปลูก

• วิธีการเพาะกล้า

• การปลูก การดูแล

• การให้ปุ๋ยุ

• ระยะเวลาเกบ็เกี่ยวสําหรบัผักสลัด
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1. เมลด็ผักท่ีต้องการปลูก 
(มือใหม่ วาแนะนําผักสลัดต่าง ๆ ผักกาดขาว กวางต้งค่ะ เพราะงอกง่าย)

สิ่งท่ีต้องใช้ในการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์

(มอใหม วาแนะนาผกสลดตาง ๆ ผกกาดขาว กวางตุงคะ เพราะงอกงาย) 

+ ฟองน้ําหนา 1 น้ิว (ฟองนํ้าก่อสร้าง)

2. ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ 
ทั่วไปเรียกว่าปุ๋ย AB เพราะจะขายเป็นคู่กัน A 1 ขวดและ B 1 ขวด 
(หรือจะสั่งปุ๋ยแห้งมาผสมเอง แล้วใส่ขวดนํ้าเก็บใส่ลังไว้ ห้ามโดนแสง)

3. ภาชนะปลูก 
จะเป็นถังนํ้า 3-5 ลิตร หรือจะทําบ่อโฟมก็ตามแต่ค่ะ
(ถา้ใช้เป็นถัง ซื้อโฟมหนา 1 น้ิวมาทําที่ปิดปากถังด้วยค่ะ ไว้แขวนต้นผัก เพราะต้นผักจะต้อง
อยู่เหนือนํ้า)

สําหรับบ่อปลูกแบบบ่อโฟม ทําเองได้ค่ะ ข้อดีของบ่อปลูกแบบโฟมคือ นํ้าจะเย็น เพราะกัน
ความร้อนได้ดี ทําให้ผกัพออยู่ได้ในอากาศเช่นน้ีค่ะ แต่ถ้าถามว่า อากาศร้อนจัดแบบนี ้ผักจะ
เหี่ยวไหม? จริง ๆ ก็มีบ้างค่ะ วิธีแก้คือ ใชส้ายยางฉีดน้ําพรม ๆ บนผักนิดหนอ่ย เด๋ียวผักก็
หายคอตกเองจ้า

ี่ปสถานทีปลูก

“ต้องมีแสงแดดส่องถึงในตอนกลางวัน”
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เทคนิคการพรางแสงบนแปลงผัก
โดยทั่วไปการพรางแสงด้วยแผ่นพลาสติกใสจะช่วยลดความร้อนและพรางแสงได้ประมาณ 
15-20% ซึ่งเหมาะสมสาํหรับพืชในกลุ่มน้ีอยู่แล้ว แต่ถ้าแปลงปลูกของท่านอยู่กลางแจ้ง และ 
โดนเเดดตลอดทั้งวันโดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วงบ่ายถึงเย็น อาจต้องพรางแสงเพ่ิมด้วยสแลนสีเทา 
ซึ่งลดความร้อนเพ่ิมขึ้นอีก 20-25 %อย่าง ไรก็ตาม เราควรรู้ว่าผกัชอบแสงมากๆ แต่ ผกัไม่ชอบ

้ ้ความร้อน ดังน้ันเราต้องควบคุมปัจจัยสองอย่างน้ีให้เหมาะสมกับผักแต่ละชนิด โดยดูจากลักษณะ
รูปทรงพุ่มของผัก ถา้แสงน้อยผักสีเขียวจะยืดหาแสง หรือ ดูจากสีผกั ผักทีม่ีสแีดง เช่น Red coral 
จะสีแดงเข้มและโตช้า ซึ่งเกิดจากการท่ีผกัได้รับแดดมากเกินไปน่ันเอง Red oak จะสีเขม้ขึ้นแต่จะ
โตปกติ เพราะปรับตัวเก่งกว่า เป็นต้น

แปลงปลูกแบบประกอบเอง
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อุปกรณ์

- ท่อ PVC ของเราขนาด 3.5 น้ิว  ส่วนเน้ือหนา-บาง ตามงบประมาณ
  จัดการเจาะรตูามขนาดของปากกระถาง (ตามรูปในหน้าก่อนหน้าน้ี)

ความ ห่างระหว่างรู  
ผักไทย 6 น้ิวผกไทย    6 นว  
ผักสลัด  8-10 น้ิว เพราะผักจะแตกเป็นพุ่ม

เมื่อมีทอ่แล้วก็ต้องมีท่อต่อระหว่างท่อตรง....

เลือกขนาดเดียวกับท่อ 

"สามทาง"
ท่ออีกชนิดหน่ึงที่สําคญั ไมแ่พ้กัน บริเวณต่อเป็นมุม
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อุปกรณ์

"ข้องอ"

ท่อกรวย"  และท่อ 4หุน  
เอาไว้ต่อกับท่อนํ้าล้น เพ่ือพาน้ํากลับไปยังโอ่งปุ๋ยอีกคร้ัง
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อุปกรณ์

"ท่อนํ้าลน้"
ท่อ 4 หุน จะนํานํ้ากลับไปยังโอ่ง

้ ้กรวยน้ี  เวลาประกอบต้องเจาะเข้าไปข้างในท่อขนาด 3.5 น้ิวด้วย
จะเห็น คราบเหลืองๆอันน้ีเราใช้ ซิลิโคนยากันรั่ว
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หลังจากประกอบแล้ว
แนะนําว่าถา้จะทําแบบถอดเก็บได้
แนะนําให้ใช้ซิลิโคนยาภายนอก
เพราะแค่นําคอ้นตอกกับท่อ-ข้อต่อก็แน่น
แล้วแลว

ต่อไปนี้เราจะเรียกท่อด้าน บนว่า ระบบ
ที่น้ีมาดูท่อที่ส่งนํ้าจากโอ่งปุ๋ย ขึ้นไปที่ระบบ
เราจะเจาะเขา้กับข้องอตัวขวาสุด
แล้วก็มีท่อ1 หุ่นอีก 1 อันต่อมา
แล้วมีสายยางที่มแีหวนรัดอีกรอบแลวมสายยางทมแหวนรดอกรอบ 
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ป๊ัมปม   
ถือว่าเป็นอุปกรณ์สําคญัไมแ่พ้ช้ินอ่ืน

ป๊ัมน้ีเราจะเปิด 24 ช่ัวโมง
สําหรับช้ันบน
ป๊ัมที่ใช้เป็นป๊ัมแรงดัน2500ลิตร/ช่ัวโมง  
ถา้ช้ันล่าง 2000 ลิตร/ช่ัวโมง
สังเกตจากวงกลมในรูป 2000L/H

ราคาราคา
250-300 บาท หามาจากสนามหลวง 2
ตาม รา้นขายปั๊มหรืออุปกรณ์เลี้ยงปลา

หลังจากประกอบโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว
ทั้งโครงสร้างเหล็ก-ท่อ+ระบบนํ้า (ยังไม่เอานํ้าขึ้นระบบนะ)

เราก็จะปล่อย ให้ซิลิโคนแห้งก่อนสกั 1 วัน

ท่ีนี้เรามาเตรียมของปลูก....ู
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การเพาะเมล็ดและคัดเลือกพันธ์ุ

ควรคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุจากแหล่งจําหน่าย หรือย่ีห้อที่เช่ือถือได้ เพราะจะมีผลในอัตราการงอก
และต้องศึกษาการงอกของเมล็ดพันธ์ุพืชชนิดต่างๆ ว่า ก่อนเพาะควรปฏิบัติอย่างไร เช่น แช่นํ้า
ก่อนเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง หรือจุ่มนํ้ายากันราหรืออ่ืนๆให้ชัดเจน เมื่อถึงขั้นการเพาะเมล็ด ถ้าเพาะ
ด้วยเพอร์ไลท์จะต้องเพาะในถ้วยปลก ซึ่งมขีายตามท้องตลาดสินค้าเกษตร นําเพอร์ไลท์แช่นํ้าให้

ุ

ดวยเพอรไลทจะตองเพาะในถวยปลูก ซงมขายตามทองตลาดสนคาเกษตร นาเพอรไลทแชนาให
ชุ่มสัก 4-5 ช่ัวโมง แล้วตักใสถ่้วยปลูกประมาณ 4/5 ส่วน ใช้ไม้หรือวัสดุปลายแหลมกดลงในถ้วย
ให้มีช่องว่าง เพ่ือนําเมล็ดพันธ์ุบรรจุลงไปประมาณ ¼ ของถ้วย 

ข้อควรระวัง
ถา้ลึกเกินไปอาจทําให้เมล็ดพืชเน่า เน่ืองจากช้ืนมากเกินไป อากาศไม่พอ ถ้าต้ืนเกินไปก็จะขาด
ความช้ืนต้องใส่ให้เหมาะสมและหมั่นบันทึกเป็นบทเรียนทุกครั้งที่เพาะเมล็ด

เมื่อบรรจุเมล็ดพันธ์ุลงบนถ้วยปลูกแล้วให้เก็บไว้ในที่มืด แสงสว่างไม่มากนัก ประมาณ 2-3 วัน 
เมื่อเมล็ดแตกยอดอ่อนจึงนําออกไปได้ รางปลูกบางชนิดจะใช้พลาสติกใสคลุมทั้งหลังคาด้านหน้าู ุ
และด้านล่างเพ่ือเก็บความช้ืนและกันแมลง รูปแบบน้ีก็ได้ผลดีมากแต่ต้นทุนจะสูงขึ้น

รางปลูกพืชไร้ดิน
มีหลายแบบเช่นกัน ส่วนใหญจ่ะเป็นการออกแบบของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งมีลักษณะและู
คุณสมบัติเฉพาะราคาค่อนขา้งสูง แต่ถ้าดัดแปลงประยุกต์ใช้ก็อาจใช้ท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว หรือ 2.5 น้ิว หรือ 3 น้ิว มาเจาะรูเพ่ือวางถ้วยปลูกเองก็ได้ ความกว้างของ
รูที่เจาะควรเหมาะกับถ้วยปลูก ถ้าเป็นแบบศูนย์สาธิตจะใช้ขนาด 41 – 45 มม. ท่อปลูกควรมี
ความยาวไม่เกิน 12 เมตร เพ่ือสะดวกในการทําความสะอาดและการไหลเวียนของสารละลายธาตุ
อาหารจะส่งอาหาร ให้พืชได้ดีกว่าท่อยาวเกินไป อีกส่วนหนึ่งของความร้อนจากแสงแดด ถ้าท่อ
รางปลูกยาวจะได้รับแสงแดดนานและนํ้าจะร้อน ส่งผลให้ค่าของเคมขีองธาตุอาหารเปลี่ยนแปลง
ไม่เป็นผลดีต่อพืช
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จัดระยะของการวางท่อปลกจดระยะของการวางทอปลูก
ใช้หลักการลาดเอียง เพ่ือให้นํ้าสารละลายอาหารไหลเวียนได้ไม่เร็วหรือช้าเกินไป อัตราการลาด
เอียงที่เหมาะสม คือ ลดลง 1 น้ิวทุก 4 เมตร แต่ถา้ท่อขนาดเล็กควรลดลง 1 น้ิวทุก 3 เมตร 
มฉิะน้ันนํ้าจะล้นท่อขณะเมื่อปลูกโตเต็มที่ และมีรากในรางปลูกจํานวนมาก การแก้ไขนํ้าล้นน้ีอาจ
ใช้วาวล์ ปิด – เปิดนํ้าที่ออกจากป๊ัมก่อนขึ้นสู่ท่อปลูกจะช่วยได้อีกทางหน่ึง นํ้าจากระบบท่อปลูก
้ ่ ่ ใ ้ ้ํ ่ ป ั ไ ่ ั ้ํ ิ ื่ ี ไปใ ้ต้องตอทอให้นําทกุทอปลูกมารวมกัน และไหลลงสูถังนําผสมธาตุอาหารเดิมเพือหมุนเวียนไปใช้

อีกไม่สิ้นเปลือง

การวางถังน้ํา
พืชไร้ดินจําเป็นต้องใช้กร แสไฟฟ้าแล ป๊ัมนํ้าเพ่ือสบนํ้าจากถังส่งผ่านไปยังท่อหรือรางปลกทกรางพชไรดนจาเปนตองใชกระแสไฟฟาและปมนาเพอสูบนาจากถงสงผานไปยงทอหรอรางปลูกทกุราง
อย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ และควบคุมให้นํ้าไหลลงสู่ถังเดิมเพ่ือหมุนเวียนมาใช้ใหม่ ถังที่ใช้จะใช้ถัง
พลาสติก 200 ลิตร หรือถังปูนก็ได้ ข้อสําคญัคือ ต้องให้ปากถังมีระดับตํ่ากว่าปลายท่อของราง
ปลูกและควรอยู่ในที่รม่และจะดีมากถา้สามารถทําให้นํ้าเย็นได้ตลอดเวลา เพราะนํ้าร้อนจะทําค่า
ของธาตุอาหารเปลี่ยนแปลงทางเคมี การฝังถังลงในดินเป็นวิธีทําให้นํ้าเย็นได้วิธีหน่ึง แต่มีปัญหา
ในช่วงการลา้งถัง เพราะความสกปรกก้นถังจะทําความสะอาดได้ยากในชวงการลางถง เพราะความสกปรกกนถงจะทาความสะอาดไดยาก

อัตราส่วนผสมของธาตุอาหารในน้ํา
ให้เป็นไปตามข้อมูลของผู้ผลิต ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้อัตรา 1: 200 คือ สารละลายธาตุอาหาร 1 ลิตร 
ต่อนํ้า 200 ลิตร และน้ําต้องมคี่า PH อย่ในระหว่าง 5 5 7 2 จะมคีวามเข้มข้นของธาตอาหารตอนา 200 ลตร และนาตองมคา PH อยูในระหวาง 5.5 – 7.2 จะมความเขมขนของธาตุอาหาร 
จะวัดด้วยเครื่องมือวัดเรียกว่า EC จะมีความเข้มข้นตามชนิดของพืช ซึ่งส่วนใหญ่อาจอยู่ระหว่าง 
1.5 – 3.5 การใช้เครื่องมือวัดค่า PH และคา่ EC น้ี ศึกษาได้จากคูม่ือการใช้เครื่องมือของแต่ละ
บริษัท แต่ถา้ประหยัดจะไม่วัดค่าก็ใช้วิธีประมาณการใช้สารละลายธาตุอาหารตามที่ผูผ้ลิตกําหนด
ก็ได้
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เมื่อติดต้ังระบบเสร็จมีโรงเรือนดําเนินการเพาะเมล็ดพันธ์ุ จัดเตรียมนํ้าผสมสารละลายธาตุอาหาร
ิ่ ํ ิ ่ ิ่ ี ีไ่ ้ ็ ็ ั ์ ่ ิ โและเริมดําเนินการปลูก ทา่นจะเริมมคีวามสุขทไีด้เห็นเมล็ดพันธ์ุออกรากและยอดอ่อน เติบโตและ

เป็นพืชผักที่งอกงาม สวยงามปลอดภัยในสวนหลังบ้าน หน้าห้าง บนดาดฟ้า หรือที่อ่ืนๆที่ท่าน
ต้องการให้มี ทา่นจะไม่อยากรับประทานผักที่ไหนเลยนอกจากผักที่ทา่นปลูก บุคคลในครอบครัว
เด็กเล็กๆ ลูกหลานจะมาช่วยกันดูแลเป็นความอบอุ่นที่น่ารักและมีพืชผักปลอดสารพิษบริโภคกัน
ทั้งครัวเรือน ปลูกแปลงเล็กๆ ทําไปทีละน้อย เมื่อมีความรูม้คีวามเขา้ใจและศึกษาเพ่ิมเติมต่อยอด
ไป ื่ ่ ็ ั ป ื ไ ้ ิ ใ ิ ิ ไ ้ ่ ี ัไปเรือยๆ ทานจะเห็นหนทางพัฒนาการปลูกพืชไร้ดินในเชิงธุรกิจได้อยางดี เพราะตลาดยัง
ต้องการอีกมากถึงแม้ว่าต้นทุนการผลิตจะสูงทําให้ราคาจําหน่ายแพง แต่มกีลุ่มผู้บรโิภคอักไม่น้อย
ที่เฝ้ารอคอยพืชผักไร้ดินหรือไฮโดรโปรนิกส์

ข้อจํากัดท่ีควรระมัดระวัง
สารละลายธาตุอาหารเป็นเคมีธาตุที่พืชใช้เป็นประโยชน์โดยขบวนการอิออน ก่อนดูดซึมหรือ
ออสโมซีสเขา้ทางรากดูดลําเลียงส่งผ่านท่อโพเอมไซเอม สู่กระบวนการสังเคราะห์แสงที่ใบให้
กลายเป็นแป้ง เซลลูโลส กลโูคส วิตามินเกลอืแร่ต่างๆ ตามความสามารถเฉพาะของพืชแต่ละชนิด 
การนํามารับประทานควรแช่นํ้าหรือทิ้งไว้อย่างน้อย 2 ช่ัวโมง สําหรับพืชผักที่รับประทาน ลําต้น
หรือใบ เพ่ือให้ธาตอาหารที่ยังไม่ได้สังเคราะห์แสงยังตกค้างอย่ในท่ออาหาร ท่อนํ้าได้เขา้ส่หรอใบ เพอใหธาตุอาหารทยงไมไดสงเคราะหแสงยงตกคางอยูในทออาหาร ทอนาไดเขาสู
กระบวนการสงัเคราะห์ ก็จะช่วยให้สารตกค้างซึ่งมีเพียงเล็กน้อยให้หมดไป หรืออีกวิธีหน่ึง คือ 
ผักแปลงใดจะใช้รับประทานก็งดใช้ธาตุอาหาร 1 วัน ให้แต่นํ้าอย่างเดียวจะช่วยให้ผักน่ิม กรอบ 
อร่อย น่ารับประทานและเช่ือมั่นว่าไมม่ีธาตุอาหารตกค้างอย่างแน่นอน 
อย่างไรก็ตามธาตุอาหารท่ีเลอืกผสมให้พืชเป็นธาตุที่พืชต้องการ
และไม่เป็นอันตรายต่อสขภาพของผ้บริโภค เพราะขบวนการดดซมึของพืชและไมเปนอนตรายตอสุขภาพของผูบรโภค เพราะขบวนการดูดซมของพช
เป็นขบวนการอิออน ถ้าเปรียบเทียบกับพืชปลูกดินแล้ว 
ในดินเสียอีกที่มีธาตุอาหารหรือวัตถุเคมีหลายอย่างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ซึ่งเราเลือกออกไม่ได้ โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีบางชนิดบางย่ีห้อ 
ที่มไีนเตรตหรือขบวนการทีก่่อให้เกิดสารประกอบไนเตรตสูง 
ดังน้ัน พืชไร้ดินจึงเป็นพืชน่าสนใจศกึษาและพัฒนาต่อไปดงนน พชไรดนจงเปนพชนาสนใจศกษาและพฒนาตอไป
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อุปกรณ์

"กระถางขนาด 1 น้ิว"  คะ
อันน้ีตามแต่ใจ เน้นเพียงว่ามีรูด้านล่างนะค่ะ
สนนราคา ประมาณ อันละ 1-2 บาท 

วิธีการกรีดฟองน้ํา -วิธีการ เพาะเมล็ด 
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เมล็ดพันธ์ุ หยอด 2-3 เมล็ดต่อ 1 ฟองน้ําสําหรับผักไทยุ
ถา้ผักสลัดก็ 1-2 เมล็ดต่อ 1 ฟองนํ้า

รอประมาณ 3 วัน ระหว่างน้ีต้องหมั่นรดน้ําด้วยนะคะ

ในขณะที่รอเพาะผักในฟองนํ้าน้ัน เราก็เอาน้ําขึ้นระบบกันได้เลย 
โดยใส่นํ้าให้เต็มระบบ  และอุดนํ้าให้อยู่ในระบบก่อนแล้วรอให้นํ้าเต็มระบบ 
เมื่อนํ้าเต็มระบบแล้วก็มาดูนํ้าในโอ่งกะเพ่ิมให้นํ้าในโองประมาณ 30-50% ของโอ่ง
จากน้ันก็ทดสอบการไหลเวียนและรูรั่วของระบบ โดยเช็คทุกๆจุด

ส่วนโครงสร้างน้ัน จะคลุมหรือจะไม่คลมุหลังคากไ็ด้คะแต่แนะนําให้มีหลังคา
สนนราคาพลาสติกใส่ทีท่ําหลงัคาน้ันอยู่ที่ เมตรละ 50 หรือ 60 บาท

ประโยชน์ของหลังคา
1.กันแมลง รูปที่ถา่ยน้ีเอาผ้าพลาสติกด้านนอกออกค่ะ จะได้เห็นโครงสร้างได้สะดวก
2.กรองแดดไม่ให้แรงเกินไป  เพราะผักสลัดบางตัวไม่ชอบแดดเกินไป
3.กันลม หรือลมฝน  เวลาต้นพืชยังอ่อนๆอยุ่เจอลมก็หักง่ายๆเลยค่ะ กันไว้ดีกว่าแก้คะๆ ุ ๆ
เมื่อเช็คระบบนํ้าแล้ว ต่อมาก็นําฟองนํ้าที่มต้ีนอ่อน  มาใสก่ระถางและวางในระบบ
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ปริมาณนํ้าในทอ่ปรมาณนาในทอ
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วันแรกท่ีนําพืชลงระบบอย่าเพ่ิงใส่ปุ๋ย รอก่อน 1 วันแล้วใส่ปุ๋ย
ใส่ป๋ยเอก่อน แล้วท้ิงให้ละลายน้ําอย่ประมาณ 6 ชั่วโมง แล้วถึงใส่ป๋ยบีตามใสปุยเอกอน แลวทงใหละลายนาอยูประมาณ 6 ชวโมง แลวถงใสปุยบตาม

เพราะอะไรถึงไม่ใส่พร้อมกัน ?
คํา ตอบคอื มันมีปุ๋ยบางตัวของท้ังเอและบี
ท่ีถ้าเจอกันจะจบัตัวคล้ายๆ หินปูนเลยอยู่ในถัง พอมันจําตัวกัน มันก็ไม่ไหลไปกับน้ํา 
พืชก็จะไม่ได้สารอาหาร2ตัวนั้นด้วย
อัตราท่ัวไปท่ีเห็นมี อย่ปร มาณ 2 ซีซี ต่อ น้ํา ในร บบ 1 ลิตรอตราทวไปทเหนม อยูประมาณ 2 ซซ ตอ นา ในระบบ 1 ลตร

ปริมาณการใส่ปุ๋ย
วิธี ใช้ประมาณว่า สมมุติว่า

ี ้ ใ ้ ใ ้คุณมีนําในระบบต้องคิดในท่อด้วยนะ
สมมุติใน ถัง 200 ลิตร ในท่อประมาณ 300 ลิตร รวม 500 ลิตร
ถ้าอัตรา 2 ซีซี ต่อ 1 ลิตร
ถ้าคุณใส่ปุ๋ยตอน 6 โมงเช้า
คุณก็จะต้องใส่ ปุ๋ยเอ จํานวน 500ลิตร*2 ซีซี
เท่ากับคุณต้องใส่ เอ 1000 ซีซี หรือ 1 ลิตร

ต่อ มาอีก 6 ชั่วโมงหรือ เวลา 12นาฬิกา ตามตัวอย่างท่ีสมมุติ
คุณก็ใส่บี อีก 500ลิตร* 2ซีซี = 1000 cc หรือ 1 ลิตร

ส่วนระดับน้ําในท่อ ตอนแรกก้อ 90 %
ท้ังนี้คุณต้องสังเกตถ้ารากมันยาวประมาณ 0.5-1 ฟุต ุ ุ
คุณก็ลดระดับน้ําให้เหลือ แค่ 50% ของระดับท่อ

ใส่ปุ๋ยรอบท่ี 2  รอบท่ีสองน้ื ใส่แค ่50%ของการใส่ปุ๋ยคร้ังแรก
ตาม ตัวอย่างสมมุติ
น้ําในระบบ 500 ลิตร อัตราท่ัวไป 2 cc ต่อ 1 ลิตร
ใส่ ป่ยเอ 500 * 2 และ หาร 50 %= ใส่ป๋ยเอ 500 ซีซีใส ปุยเอ 500  2 และ หาร 50 %= ใสปุยเอ 500 ซซ
และ 6 ชั่วโมงต่อมาให้ใส่ปุ๋ยบี 500 * 2 และ หาร 50 %= ใส่ปุ๋ยบี 500 ซีซี

การใส่ปุ๋ย อาจจะใส่แค่สองคร้ัง หรือเพ่ิมเป็น 3 คร้ังได้ถ้าต้องการให้ผักโตเร็ว
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การลดระดับนํ้าในระบบ

ให้สังเกตว่า รากพืชว่ายาวรึยัง ถ้ายาวประมาณ 20-30 ซม.ก็จัดการลดระดับนํ้าได้เลย

ก่อนกินผกัหรือนําผักออกขายประมาณ 1สัปดาห์
เอาปุ๋ยออกจากท่อให้หมดุ
แล้วสบูเอาน้ําสะอาดขึ้นไปเลี้ยงผกัสัก 3-7 วัน
ก็สามารถกินหรือเกบ็ขายได้แล้วคะ
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เตรยีมการเพาะ 
ใส่วัสดปลกลงในถ้วย

เพาะเมล็ด
อนุบาล 1 
(1 3 วนั)

อนุบาล 2 
(3 7 วนั)

อนุบาล 3 
(7 15 วนั)

ภาพรวมกระบวนการปลูก

ใสวสดุปลูกลงในถวย (1-3 วน) (3-7 วน) (7-15 วน)

ลงแปลงปลูกเก็บเกี่ยวทําความสะอาดจําหน่าย

แหล่งทีม่าของวัตถุดิบและผู้ขายวัตถุดิบ

เมล็ดพันธุ์ วัสดุปลูก (เพอร์ไลท์, เวอร์มิคูไลท์) บริษัท ดัชท์ กรีนเนอร่ี จํากัด
๋ ิ ั โ ้ ี ไ ํ ัN
O

TE

ปุ๋ย SMES Hydroponics บริษัท เวสโก้เคมี (ประเทศไทย) จํากัดN
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Marketing

การตลาด
•• ChannelsChannels

•• Customer SegmentsCustomer Segments

•• l i il i i•• Value propositionsValue propositions

•• PricePrice

•• แนวคิดการต่อยอดธุรกิจแนวคิดการต่อยอดธุรกิจ



ประมวลเน้ือหา ผักไฮโดรโปนิกส์

ส่วนแบ่งการตลาด
• คนรักสขุภาพที่ต้องการบริโภคผกัปลอดสารพิษทีไ่มใ่ช่ผักทีข่ายตามท้องตลาดทั่วไป
• กลุ่มครอบครัวทั้งเล็กและใหญ่
• ผู้บริโภคในพ้ืนที่
• โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารที่ปรุงอาหารทีเ่น้นสุขภาพ ปลอดสารพิษ

ความโดดเด่นและภาพลักษณ์ของสินค้า
• สะอาดปลอดภัย เพราะได้รบัการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ (ประเทศไทย)
• มีข้อมูลโภชนาการของผักแต่ละชนิดู
• มีสูตรอาหารสําหรับผู้ที่ไปปรุงอาหารที่บ้าน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
• จัดกระเช้าตามเทศกาลต่าง ๆ เป็นกระเช้าเพ่ือสุขภาพ ส่งความรักและความปรารถนาดีให้ผู้รับ
• มี Delivery ตามสั่งสําหรับลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้ร้านในระยะไม่เกิน 10 กิโลเมตร
• จัดเซ็ทเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ สําหรับแม่บ้านที่มีเวลาในการเตรียมอาหารน้อย
• ให้คําปรกึษาเร่ืองผัก ทานอย่างไรให้ได้วิตามินครบ หรือเติมเต็มในส่วนของโรคขาดวิตามิน

ราคา
่ โ ี ์ ้ โิ ั

ช่องทางการจัดจําหน่าย
• Lemon Farm หรือร้านค้าที่ขายอาหารเพื่อสขภาพ• ขายส่ง โรงแรม รีสอร์ท รา้นอาหาร    100 บาท/กิโลกรมั

• ขายปลกี 20 บาท/ต้น
• เซ็ทสลัด เซ็ทเมนูอาหารต่างๆ 40-70 บาท/กล่อง
• กระเช้าผักตามเทศกาล 400-1500 บาท
• ผักสลัดถุง 200g / 500g                 50 บาท / 70 บาท

• Lemon Farm หรอรานคาทขายอาหารเพอสุขภาพ
• ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ
• โรงแรม หรือ รีสอร์ทในพ้ืนที่ๆ อยู่บริเวณใกล้เคียง
• เว็บไซด์ เฟซบุค และ IG
• หน้าออฟฟิศในเมืองที่มีพนักงานเยอะ
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เหตผลดีๆ ท่ีควรต่อยอดธรกิจเหตุผลดๆ ทควรตอยอดธุรกจ
การต่อยอดทางธุรกิจ คือ การใช้เทคนิคความคิดในเรื่องต่างๆท่ีเก่ียวกับการสร้างสรรค์ธุรกิจ
ขึ้นมาใหม่ โดยใช้แนวทางหรือแนวความคิดพ้ืนฐานบวกกับปัจจัยทางธุรกิจที่ตัวเองได้ทําอยู่ 
ก่อนแล้วมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการแตกหน่อเริ่มทําธุรกิจขึ้นมาใหม่ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความ

่ ่ ่ ้เก่ียงข้องโดยตรงกับธุรกิจในเรื่องผลิตภัณฑ์และ บริการท่ีตัวเองได้ทํามาก่อนหน้าน้ีหรือ
อาจจะไม่เก่ียวข้องกันเลยก็เป็นได้ แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันต้องมีความเกี่ยวข้องทางความคิดของเจ้าของ
กิจการและผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่บริษัทตัวเองพึงจะได้ในอนาคตจากการริเริม่
เพ่ิมธุรกิจใหมใ่ห้กับบริษัทตัวเอง

ข้อดีของการต่อยอดทางธุรกจิ
 
1. เพิ่มรายได้                 
   
2 เพิ่มผลผลติและใช้ปัจจัยการผลิตอย่างค้มค่ามากทีส่ด2. เพมผลผลตและใชปจจยการผลตอยางคุมคามากทสดุ 
แทนที่จะปล่อยให้เป็นทรัพยากรเหลือใช้ ก็นํามาต่อยอดทําผลิตภัณฑ์อ่ืนได้

3. ขยายสาขาเพ่ือครอบคลมุและนําไปสู่การขายแฟรนไชส์                
เมื่อธุรกิจสามารถประสบความสําเร็จได้มากในระดับหน่ึง ความต้องการในตัวสินค้าและ
บริการก็จะเพ่ิมขึ้น จนผ้เป็นเจ้าของกิจการต้องเริ่มคิดและคํานึงถึงวิธีการขยายสาขาเพ่ือบรการกจะเพมขน จนผูเปนเจาของกจการตองเรมคดและคานงถงวธการขยายสาขาเพอ
ตอบสนอง และครอบคลุมสินค้าและบริการไปยังผู้บริโภคให้มากขึ้น นอกจากน้ียังอาจขาย
ลิขสิทธ์ิแฟรนไชส์ของทางร้านค้าและผลิตภัณฑ์หรือ บริการของคุณไปยังผู้ที่ให้ความสนใจใน
ธุรกิจของคุณได้ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมยอดขายให้กับทางบริษัทคุณเพ่ิมมากขึ้น
อีกทางหน่ึงจากการ 
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เหตผลดีๆ ท่ีควรต่อยอดธรกิจ
4. บุกเบิกกลุม่ผู้บริโภคใหม่เพื่อการขยายตลาด               
เหตุผลก็เพราะเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการทําการตลาดกับผูบ้ริโภคท่ีซ้าํซ้อนกับของเดิม และ
เป็นการป้องกันการแย่งตลาดกันเองจากผลิตภัณฑ์สินค้าที่มทีี่มาจากผู้ผลิตรายเดียวกัน อีก
้ ่ ้

เหตุผลดๆ ทควรตอยอดธุรกจ

ทั้งยังเป็นการขยายตลาดออกไปให้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้นด้วย

5. รักษาตลาด  และยังสร้างภาพพจน์ที่น่าเช่ือถือของทางบริษัท

6. สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัท                

7. รองรับธุรกิจที่อาจถดถอยจากผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆ 
(ทีอ่าจเกิดจากจํานวนผูผ้ลติที่มีเปน็จํานวนมาก)                
ต้องทําความเขา้ใจในเรื่องทฤษฏีเก่ียวกับสินค้าอย่างหน่ึงว่า เมื่อแรกกําเนิดของสินค้าและ
บริการจะค่อยๆไต่ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดเท่าที่ สินค้าหรือบริการจะทําได้ จากนั้นจึงจะค่อยๆตก

ั ี่ ิ ั่ ื ิ่ ้ ื่ ีโป ั ์ ใ ่ ี ั้ ึ่ลงมายังทีเดิมนันคือจุดเริมต้นเพือรอการรีโปรดักส์ ใหม่อีกครังหนึง
การต่อยอดทางธุรกิจจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทคุณมคีวามเข้มแข็งทางการเงิน สามารถหา
เงินจากธุรกิจทีท่ําอยู่หลากหลายประเภทมาช่วยในการหมนุเงินกระแสเงิน สดของทาง
บริษัทคุณให้มีสภาพคล่องที่สูงมากน่ันเอง              

่ ิ ั้ ป ี ส ื ป็ ิ่ ํ ิ ใ ่ ิ่ ิ ี ป ึ่การตอยอดทางธุรกจนนเปรยบเสมอนเปนการเรมทาธุรกจใหมเพมเตมอกประเภทหนง
ให้กับทางบริษัท ดังน้ันคุณจึงควรพิจารณาให้ดีถึงปัจจัยในด้านต่างๆท่ีอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการ ดําเนินธุรกิจหลัก วิธีการและหนทางที่ดีที่สุดในการพิจารณาต่อยอดทางธุรกิจก็ คือ 
ให้ดูว่าธุรกิจทีจ่ะทําการต่อยอดน้ันมีโครงสร้างที่ธุรกิจหลกัของคุณสามารถใช้ช่วยในการ
ส่งเสริมอย่างน้อยซัก 20% หรือไม่ ถา้ใช่ก็น่าจะเป็นการต่อยอดที่น่าลงทุนเพราะมีพ้ืนฐาน
เดิมของธรกิจหลักคอยสนับสนนอย่ แต่ถา้มีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าน้ีหรือไม่มพ้ืีนฐานเดิมคอยO
TE

เดมของธุรกจหลกคอยสนบสนุนอยู แตถามเปอรเซนตนอยกวานหรอไมมพนฐานเดมคอย
สนับสนุนอยู่เลย คุณย่ิงต้องทําการคิดและพิจารณาอย่างรอบคอบให้มากขึ้นเพราะ
ไม่อย่างน้ันก็จะ เปรียบเสมือนการเริม่สรา้งธุรกิจขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยน่ันเองN

O
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4 วิธีหาล่ทางต่อยอดธรกิจใหม่ๆ
จะเห็นได้ว่าการต่อยอดธุรกิจเปรียบเสมือนสูตรสําเร็จที่ช่วยให้การทํา ธุรกิจเจรญิก้าวหน้า
ขึ้นอย่างต่อเน่ือง เป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ประกอบการทุกคนสมควรต้องเรียนรู้และหาแนวทางการ
ต่อยอด ธุรกิจให้กับบริษัทของตนเองสม่ําเสมอ ซึ่งแนวทางและวิธีมองหาลู่ทางการต่อยอด

ิ ใ ่ใ ้ ั ิ ั ี ั ่ ไป ี้

4 วธหาลูทางตอยอดธุรกจใหมๆ

ธุรกจใหมใหกบบรษทมดงตอไปน
            
สรา้งผลิตภัณฑ์ใหม่ทีร่องรบักับผลิตภัณฑ์หลัก
วิธีการต่อยอดประเภทน้ีสามารถทําได้ง่ายมากท่ีสุดและสามารถดําเนินการได้ทันที เริม่จาก
ผู้ประกอบการพิจารณาดูผลิตภัณฑ์หลักของทางบริษัทก่อนว่าเก่ียวข้องกับเรื่องอะไร แล้ว
คิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาให้ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์หลัก ในทางกลับกันผลิตภัณฑ์หลักก็คดคนผลตภณฑตวใหมออกมาใหชวยสงเสรมผลตภณฑหลก ในทางกลบกนผลตภณฑหลกก
ต้องช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตัวต่อยอดด้วยเช่นกัน
                 
สรา้งผลิตภัณฑ์ใหม่โดยต่อยอดจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เดิม
พัฒนาต่อยอดแนวความคิดและสูตรต่างๆ จากตัวผลิตภัณฑ์เดิมให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
รปแบบใหม่รูปแบบใหม
                 
นาํความต้องการของตลาดมาต่อยอด
โดยการสาํรวจความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
วางแผนเชิงธุรกิจทีม่ีประสิทธิภาพมากบวกกับการตลาดที่เย่ียมยอดด้วยจึงจะให้ผลลัพธ์ได้
ตามที่ต้องการ เพราะมันเปรียบเสมือนการสร้างธรกิจขึ้นใหม่ประเภทหน่ึงเลยทีเดียวโดยตามทตองการ เพราะมนเปรยบเสมอนการสรางธุรกจขนใหมประเภทหนงเลยทเดยวโดย
อาศัยความต้องการของตลาดเป็นตัวต้ัง 
                  
นาํเสนอผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึน้มาใหม่
อาจรวมถึงแนวทางและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดกลุม่ใหม่ด้วย การต่อยอดด้วยวิธี
ค่อนข้างเสี่ยง เพราะใช้แนวทางการคิดค้นสิง่ประดิษฐ์ใหม่ออกมานําเสนอต่อสายตาผ้บริโภคคอนขางเสยง เพราะใชแนวทางการคดคนสงประดษฐใหมออกมานาเสนอตอสายตาผูบรโภค
เป็นการต่อยอดทางธุรกิจที่เริม่ต้นจากศูนย์น่ันเอง 
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ิ ่ ิแนวคิดการตอยอดธุรกิจ
จากผลิตภัณฑ์ : ผักไฮโดรโปนิกส์

• ร้านสลัด• รานสลด
• ชุดสลัด
• กระเช้าผัก
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ิ ่ ิแนวคิดการตอยอดธุรกิจ
จากผลิตภัณฑ์ : ผักไฮโดรโปนิกส์

ผักที่ปลูกด้วย
ระบบไฮโดรโปนิกส์
จัดชุดเป็นเมนอูาหาร

พร้อมปรุง
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Problems and Solutions

“Every problem is a giftEvery problem is a gift

without problems 

”we would not grow”
Anthony Robbins
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พี่นี “นะโม น้ํามนต์ ฟาร์ม”พน
ปัญหาหลักของเกษตรกรท่ีปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ และเป็นปัญหา
ที่แก้ไมไ่ด้เลย คือ เรื่องสภาพอากาศในบ้านเรา ทีร่้อนและอบอ้าว 
ทําให้นํ้าในระบบโรงเรือนมีอุณหภูมิสูง ส่งผลให้ผักสลัดหรือ
ผักบางชนิดที่ปลูกในบ้านเราไม่โต หรืออาจตายง่ายเพราะ
ไมท่นกับสภาพอากาศ

ทั้งน้ีเกษตรกรในบ้านเรา หากต้องการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เชิญพาณิชย์
จะต้องมีการเตรียมและวางระบบโรงเรือนที่ดี ระบบนํ้า
ที่ใช้ต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม และต้องหมั่นค้นคว้าุ ู
หานวัตกรรมด้านการเกษตรใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงระบบ
โรงเรือนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตอยู่เสมอ

ในเรื่องของเงินลงทุน ระบบการปลูกผกัไฮโดรโปนิกสถ์ือว่าเป็นระบบที่ต้อง
ลงทุนสูง หากต้องกู้เงินเพ่ือมาทาํธุรกิจอาจไมคุ่้มคาุ่ ู ู ุ ุ

พี่ส้ม “เกษตร Organic”ระบบ Logisticระบบ Logistic
อย่าหาแหล่งขายท่ีไกลฟาร์มมาก เพราะผักจะเห่ียวช่วงเดินทาง
ทําให้เสียราคา และหาต้องหารถท่ีเป็นห้องเก็บความเย็นก็จะลงทุนสูงไป
ในช่วงเร่ิมธุรกิจ

ข่าวลือเรื่องสารไนโตรเจนตกค้างในผัก
ทางป้องกันที่ดีคือให้ความรูแ้ก่ผู้บริโภคว่า ผักที่เรานํามาขาย
ได้ผ่านตรวจสอบและรับรองว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
และได้งดให้ปุ๋ยก่อนนํามาขายในระยะเวลา 7 วัน
ซึ่งผู้บริโภคจะปลอดภัยแน่นอน
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Keys to Success

พร้อมพรอม
ในการทําธุรกิจ
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พี่นี “นะโม น้ํามนต์ ฟาร์ม”

ทําธรกิจต้องคดิเยอะๆ อย่าฝัน

พน
“ตลาดของไฮโดรโปนกิส์ยังมีอีกไกล”

หาเครือขา่ยทีใ่ห้การสนับสนุนด้านนวัตกรรมใหม่ๆ  
ในการปรับปรุงการปลูกอยู่เสมอ อย่างเช่น สวทช. 
ี่ ี โ ใ ใ ้ ้ ิ ั

ควรมีมมุมองใหม่ๆ ในการต่อยอดธุรกิจอยู่เสมอๆ

ทาธุรกจตองคดเยอะๆ อยาฝน

ทีมีนโยบายในการให้งบประมาณด้านการวิจัย
และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือผู้ประกอบการรายย่อย

ถ้าคิดจะเป็นเกษตรกร ถ้าจะทําธุรกิจนี้
ต้องลง(ท่มเท)ท้ังตัว

การผลิตเพ่ือขายส่ง อาจถูกกดราคา และทําให้มีเงินสดหมุนเวียนในระบบน้อย
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทาํธุรกิจ ดังน้ัน การผลิตเพ่ือขายเองจะสร้างความย่ังยืน
และก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการมากกว่า (ได้เงินน้อยกว่านิดหน่อย แต่ขาย
ปุ๊บรับเงินป๊ับ มีเงินสดอยู่ในมือ)

ตองลง(ทุมเท)ทงตว

ุ ู

การทํา Contact Farm เหมือนดาบสองคม โดยมขี้อดีคือ เรามีผู้รับซื้อผักของเราตลอดทั้งปี
(แต่เราไม่ได้เงินสดมาหมุนในระบบ) และหากเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องของสภาพอากาศ
จนส่งผลให้ผลิตผักได้ไม่ตรงตามเง่ือนไขของผู้ซื้อ จะทําให้ต้องเสียค่าปรบัในอัตราที่สูง จึงเป็นสิ่ง
ที่เกษตรกรต้องระมัดระวังอย่างมาก

ํ ั ี่ ั ิการตลาดสําคัญทีสุดกับทุกธุรกิจ
เกษตรกรต้องมองตลาดให้ดี
จะขายใคร ขายท่ีไหน 
หาช่องทางการตลาดที่เหมาะสม

ทําธุรกิจนี้รวยได้ 
แต่ต้องอยูบ่นพ้ืนฐานของความพอเพียง
และรวยแบบพอเพียง
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พี่ส้มพสม “เกษตร Organic”

การทํา Contact Farmingการทา Contact Farming
เป็นเรื่องดี
แต่กมี็บางจดุ
ท่ีเกษตรกรต้องระวังเป็นพิเศษทเกษตรกรตองระวงเปนพเศษ

เราก็ทราบกันดีอยูแ่ล้วว่าการปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
ผักจะให้ผลผลิตท่ีน้อยลงในฤดรู้อน
เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
ดังนัน้ ในการทําสัญญารายปีเพ่ือจัดส่งสินค้าให้แก่โรงแรม ห้องอาหาร
หรือร้านอาหาร ควรมีการระบุจํานวนผลผลิตที่จะส่งมอบให้เหมาะสมกับ
ช่วงเดือนที่ผลผลิตออกเยอะ หรือน้อย
เช่น ในฤดร้อน ให้ระบในสัญญาว่าทางเราจัดส่งผักได้น้อยลงกวา่เดือนปกติเชน ในฤดูรอน ใหระบุในสญญาวาทางเราจดสงผกไดนอยลงกวาเดอนปกต
กี่กิโลกรัม เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อทางฝ่ังเกษตรกรว่า
จะไม่โดนปรบัหากส่งผลผลิตได้ไม่ตรงกับที่สัญญาไว้

เชื้อไตรโคเดอร์ม่า ป้องกันโรครากเน่าได้ดี และมีราคาถูก
้ ่ควรใช้ทุกคร้ังท่ีครบรอบใส่ปุ๋ย

การนําปุ๋ย A , B แบบผงมาใช้ จะช่วยประหยัดค่าใชจ้่าย
และเราสามารถผสมเพื่อเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ แต่ต้องบรรจุขวดและเก็บไว้ในท่ีมืดเสมอ
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สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

69/18-19 อาคารชุดมวิ บลิดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วภิาวดีรังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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คูมื่อการปลูกพืชไร้ดิน โดย บจก. ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร

ทําความรู้จกักับความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดนิในประเทศไทย
วัสดอุุปกรณต์า่งท่ีใช้ในระบบปลูก และการติดตัง้ระบบปลูก สารละลายธาตอุาหารพืช 
การดูแล บาํรุงรักษา และเก็บเก่ียวผลผลิต

แนวทางการผลิต ผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อทําเงิน โดย  อภิชาติ ศรีสอาด และคณะ 
แนวทางการผลิต การลงทุนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบต้นทุนต่ําและยดึแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําเสนอแนวคิดการผลิตของแต่ละ
ฟาร์ม ในดา้นการลงทุน เทคนิคการผลิต ปัญหาอุปสรรค ์รวมถึงกลยุทธ์การตลาดตา่ง ๆ ท่ีน่าสนใจ  พร้อมท้ังนําเสนอข้อดขี้อด้วย

ป ั ไ โ โป ิ ส์ของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย  โดย  เคหการเกษตร
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เชิงปฏิบัติ
แนวทางการสรา้งอาชีพจากฟาร์มตัวอยา่ง
รูปแบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT DFT DRFT Aeroponics และ Substrate

ปลกพืชไร้ดิน โดย วารินี ธรรมชาติไพศาล.กรงเทพฯ : ศนย์ส่งเสริมการเรียนร้เทคโนโลยีการเกษตร, 2555.ปลูกพชไรดน โดย วารน ธรรมชาตไพศาล.กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสรมการเรยนรูเทคโนโลยการเกษตร, 2555.
เกร็ดสาระและวิธีการในการลงมือปฎิบัตจิริงเรื่องการปลูกพืชไรด้ินอยา่งผักไฮโดรโปรนิกส์ โดยเริ่มตั้งแต่ประวตัิการปลูก  ปัจจยัในการ
เจริญเติบโต  ธาตอุาหารท่ีพืชต้องการ วิธีการปลูก  ชนิดของผักไฮโดรโปรนิกส์ไ  ปุ๋ย   โรคท่ีเกิดกับผักไฮโดรโปรนิกส์ 
แมลงศัตรูพืช แหล่งฝึกอบรมและดูงานการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 4/2554
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยน้ําหมักชีวภาพ

E-Book How to Grow Hydroponics
The History of Hydroponics, Introduction to Hydroponics Industry, Investigating Feasibility, Marketing 
and Business plan, Financial planing http://www.slideshare.net/ColetteDavisConsultant/ebook-on-hydroponics

สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
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ผักไฮโดรโปนิกส์

วันละนดิวิทย์เทคโน ตอน ผักไฮโดรโปนิกส์คืออะไร
http://www.trueplookpanya.com/new/cms detail/knowledge/13573-025827/http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/13573 025827/

ข้ันตอนการเตรียมของ ก่อสร้าง ระบบแปลปลูกผักดว้ยตนเอง
http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/2011/04/R10440356/R10440356.html

วิธีปลูกและรางปลูกสําเร็จรูป
http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2012/09/J12711861/J12711861.html

ส่ิงที่ต้องใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนกิส์
http://hilight.kapook.com/view/84880

ราคาเมล็ดพนัธ์ุ อุปกรณ ์ราคาแปลงสําเร็จรูป และราคาขายผักสลัด
http://www.h2ohydrogarden.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=12

เทคนิคการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
http://www.doae.go.th/library/html/detail/hydroponic/hydro_1.htm

ื่ ไ ใ ิ ื ไฮโ โป ิ ส์ ิ ิ ์เงือนไขในการผลติพืชแบบไฮโดรโปนิกสเชิงพาณิชย
http://www.doae.go.th/library/html/detail/hydroponic/hydro_5.htm

อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
http://hydroinhome.blogspot.com/2011/11/blog-post_11.html
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ผักไฮโดรโปนิกส์

พันธ์ุผกัสลัดและผักไทยท่ีปลูกด้วยไฮโดรโปนิกส์
http://www.phukethydro.com/index.php?module=InnoArticle&func=view&id=5http://www.phukethydro.com/index.php?module InnoArticle&func view&id 5

ราคาเมล็ดพนัธ์ุผกับางชนิด
http://zen-hydroponics.blogspot.com/2013/01/blog-post.html

วิธีการเลือกพนัธ์ุพืชที่จะปลูก
http://zen-hydroponics.blogspot.com/2012/10/hydroponics.html

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
http://www.bangsaiagro.com/general.aspx

สอนทําชุด (Hydroponic) ไฮโดรโปรนิก เองทีบ่้าน งบไม่บานปลาย 
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=kowpoad&month=01-2012&date=18&group=14&gblog=2

การปลูกพืชไร้ดนิ
http://www.tistr.or.th/bsd/hydroponic.html

ิ ีป ื ไ ้ ิ ใ ่ ใ ้ ไ ้ไฝ่ ่ ี ี ีวิธีปลูกพชืไรดนิแบบใหม ใชกระบอกไมไฝแทนทอพีวีซี
http://www.manager.co.th/south/viewnews.aspx?NewsID=9550000153926

Hydroponics
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroponic

สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
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ผักไฮโดรโปนิกส์

What is the difference between soilless culture and hydroponics
http://agriculture.gov.mu/English/Pages/FAQ/Hydroponics-or-soilless-culture.aspxhttp://agriculture.gov.mu/English/Pages/FAQ/Hydroponics or soilless culture.aspx

ความแตกต่างระหว่างการปลูกพืชบนดนิตามธรรมชาติกบัการปลูกพืชบนดนิ
ตามธรรมชาตกิับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
http://www.ratchaburi.kmutt.ac.th/abcproject/base/hydroponic.html

ทําความรู้จักกับการปลูกพืชไร้ดิน
http://pphydrofarm.blogspot.com/2011/06/blog-post_21.html

ข้อดี ข้อเสีย และเทคนิคการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
http://www.bangsaiagro.com/general.aspx

ประวัตแิละวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
http://7greens.tourismthailand.org/old_website/index.php?mode=openyourgreen_detail&fdNum=90

ไฮโดรโปรนคิส์ พืชไร้ดิน กับข้อคิดที่ไม่ธรรมดา
http://njschool.maeklong.org/eangchan/project.htm

รปแบบการปลกการปลกพืชไร้ดินรูปแบบการปลูกการปลูกพชไรดน
http://koljordan.com/

รายการพ่อหนูเก่งฯ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
http://www.youtube.com/watch?v=i-RVtufSN_U
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รายการเกษตรทําเงิน ตอน ผักไฮโดรโปนิกส์
http://www.youtube.com/watch?v=OHKyshOfwoYhttp://www.youtube.com/watch?v OHKyshOfwoY

ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร : โรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบระบายอากาศ
http://www.youtube.com/watch?v=8pTDhSWQibU

เช้ือไตรโคเดอร์มา ในผักไฮโดรโพนิกส์ กับการปอ้งกันรากเน่า
http://www.youtube.com/watch?v=aYAL2Ckwbzs

การเพาะเมลด็ดว้ยฟองน้ํา
http://www.youtube.com/watch?v=wHI0DZYVBKc

การปลูกพืชไร้ดนิ (hydroponic) - ทรูปลูกปัญญา
http://www.youtube.com/watch?v=Y_sldHS60CY

พืชไฮโดรโพนิกส์ เพื่อชุมชน
http://njschool.maeklong.org/eangchan/project.htm

กะหล่ําปลีไฮโดรโปนิกส์ ฟาร์ม “สะเดาไฮโดรโปนิกส์”กะหลาปลไฮโดรโปนกส ฟารม สะเดาไฮโดรโปนกส
http://www.youtube.com/watch?v=b6kLlyyT8Bk

รายการธุรกิจตดิดาว haihydrohobby
http://www.youtube.com/watch?v=QW5S36N-zAI

สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
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สวนไม้ชายคา ปลูกผักไร้ดนิ part1
http://www.youtube.com/watch?v=cIqOv GHV1ghttp://www.youtube.com/watch?v cIqOv_GHV1g

ผสมปุ๋ยผงไฮโดรโปนิกส์ A B 1 Liter
http://www.youtube.com/watch?v=EEr5ETnBTp0

ข้ันตอนการเพาะเมลด็ ไฮโดรโปรนิกส์
http://www.youtube.com/watch?v=x6wCrXKzXLM

สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
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สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ- www.acfs.go.th
่ ็มีการตรวจสอบ และให้การรับรองสินค้าท่ีเปน็ Finished product ว่ามีคุณลักษณะทางด้าน

คุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตาม มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร รวมถึงมาตรฐาน
ท่ัวไปด้านความปลอดภัย อีกท้ังให้การรับรองกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้
ตามมาตรฐาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล) KMITL 
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน   www.kmitl.ac.th/hydro/
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ –

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว - www.phtnet.org/  

ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร - www.foodnetworksolution.com/  

http://www.phtnet.org/article/view-article.asp?aID=29

ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร - www.bangsaiagro.com

ู ู

ห้องสมุดความรู้เกษตร - www.doae.go.th/library/html/index_netscape.html

สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
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ให้คําปรึกษาพร้อมวางระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  - www.fafreshshop.com

สวทช   http://www.nstda.or.th/index.php

ม.แม่โจ้ กองทุนปุ๋ยผักไฮโดรโปนิกส์ - www.maejohydroponics.org

รับซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ - www.tanalapfarm.net

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. - www.stri.cmu.ac.th

จาํหน่ายเมล็ดพันธ์ุผักสลัด - www.saladloverthailand.com

สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร -
www.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/file/food_safety/indexfood_.htm
มลนิธิชัยพัฒนา โครงการปลกผักไฮโดรโปนิกส์มูลนธชยพฒนา โครงการปลูกผกไฮโดรโปนกส -
www.chaipat.or.th/intranet/project/detail.php?project_id=475

นะโมน้ํามนต์ฟาร์ม - www.namonammonfarm.com/aboutus.asp

โ โ ี สํ ั ไ โ โ ิ ส์ h d h l d /เทคโนโลยีอนาคตสําหรับไฮโดรโพนิคส์ - www.accenthydroponicsthailand.com/

ชมรมปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน - www.kmitl.ac.th/hydro

น้ําหมักมลใส้เดือนกับการปลกผัก- http://teetatfarm wordpress com/wormteaalfapronic/

สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
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แหล่งอ้างอิง
บุคคลเจ้าของอาชีพ

พ่ี่นี
คุณอุไร  เพ็ชรรัตน์

โ ้ํ ์ ฟ ์นะโม นํามนต์ ฟาร์ม
Vegetable for giving
ปลูกผักเพ่ือสังคม

พ่ีส้ม
คุณจุฑามาส ปราบอริพ่าย

อดีตผู้ประกอบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ั ั ็ ็ ัผู้ผันตัวมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว

ปลูกพืชผัก Organic
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็ ั ์ ป ป ้ํ โ ืเมล็ดพันธ์ุ แปลงปลูกและระบบนํา โรงเรอืน

ถ้วยปลก หรอื อปกรณ์ปลก แปลงเพาะเมล็ดถวยปลูก หรอ อุปกรณปลูก แปลงเพาะเมลด

ปุ๋ย หรอื สารอาหาร บรรจุภณัฑ์สําหรบัสินคา้
สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
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แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ป ิ ื ิ ศและรูปแบบกิจกรรมหรือนิทรรศการ

ช่องทางการนําเสนอ
เว็บไซดส์ถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

www.ismed.or.th ในหมวดความรู้

Facebook ของสถาบัน ได้แก่ ISMED NEC

็ ไ ์ ่ ื ่ สํ ัเว็บไซดข์องหน่วยงานเครือข่ายสําหรับ SMEs

Forum ภายในองค์กร หรือ กิจกรรม Knowledge 
Sharing เพื่อถ่ายทอดองค์ความร้ของธรกิจและความร้ในSharing เพอถายทอดองคความรูของธุรกจและความรูใน
เรืองของ Knowledge Management สําหรับการต่อยอด
ความรู้ ทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการทํางานเพื่อ SMEs

สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
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