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ผักไฮโดรโปนิกส์
ในปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มในการใส่ใจกับสุขภาพและบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากขึน้
ผักและผลไม้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้ที่รักสุขภาพ ผักจึงขึ้นชือ่ ว่าเป็นอาหารที่มี
คุคณประโยชน์
ณประโยชนอยางมหาศาลแกระบบการทางานทสมดุ
อย่างมหาศาลแก่ระบบการทํางานที่สมดลในร่
ลในรางกาย
างกาย มวตามน
มีวิตามิน แรธาตุ
แร่ธาต
และช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น นอกจากนี้ผักยังให้พลังงานที่ต่ําสําหรับผู้ต้องการควบคุม
อาหารและน้ําหนัก ผักจึงถือว่าเป็นอาหารมือหลักๆ ในทุกวัน ซึ่งมูลค่าในการบริโภคผัก
ในแต่ละปีมมี ูลค่าสูงถึง 80,000 ล้านบาท
แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันผักที่จําหน่ายในท้องตลาดมีการปลูกด้วยวิธีการเร่งโต เร่งผลิต และมีการกระตุ้นด้วยสารเคมีต่างๆ รวมถึง
การนาสารเคมี
ที ีม่ ีพิษมาใชในการกาจดโรคและแมลง
ใ ้ใ
ํ ั โ
ซึงึ่ บางครงเกษตรกรไมไดทิ
ั้
ไ ่ไ ้ งิ้ ชวงใหสารเคมี
่ ใ ้ส
สี ลายกอนชวงเวลาเกบเกี
่ ่
็ ยี่ ว
ํส
สารเคมีดังกล่าวจึงตกค้างมาถึงมือผูซ้ อื้ และผู้บริโภค ทําให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุที่มาของโรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา
ดังนั้น การปลูกผักด้วยระบบ Hydroponics ซึ่งเป็นระบบปิด
จึงลดปริมาณการใช้สารเคมีกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชไปได้เกือบทั้งหมด
การปลููกโดยใช้ Hydroponics มีขอ้ ดีหลายประการ อันได้แก่ ผักที่ได้มี
คุณภาพ ความสด และ กรอบอร่อย ปลอดสารพิษ ซึ่งเหมาะสมกับ
ความต้องการรับประทานผักปลอดสารพิษมากขึน้ นอกจากนี้ ยังใช้
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสั้นลง ค่าใช้จ่ายแปรผันในการปลูกตํ่า
ปลูกได้ในทําเลที่ใกล้กับแหล่งผู้ซอื้ หรือในเขตปริมณฑลได้ เนือ่ งจาก
ใช้พื้นที่ในการปลูกไม่มาก และยังลดต้นทุนขนส่งได้ด้วย
และยัังสามารถปลู
ป กพืืชได้
ไ ห้ ลากหลายชนิดิ ตามความต้อ้ งการของตลาด

วัตถุประสงค์ในการจัดทําชุดความรู้
1. เพือ่ นําเสนอทางเลือกในการประกอบอาชีพสําหรับผู้ที่รักการเกษตรแบบยั่งยืนและพอเพียง
2. เพือ่ นําเสนอทางเลือกสําหรับผู้ที่ต้องการปลูกเพือ่ บริโภคเองในครัวเรือน
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objectives

1. เกษตรกรที่ต้องการปลูกผักเพือ่ จําหน่าย
2. เกษตรกรผู้ต้องการปลูกผักเพือ่ บริโภคในครัวเรือน

ประโยชน์ที่ได้รับ
ก่อให้เกิดรายได้เพิม่ เติมแก่ครอบครัว
ได้บริโภคผักที่ปลอดสารพิษ สด อร่อย
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซือ้ ผักในฤดูกาลที่ผักบางชนิดขาดแคลน หรือมีราคาสูง
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ทําความร้จักกกบผกกอนกน
ทาความรู
กับผักก่อนกิน
ก่อนที่เราจะมาทําความรู้จักกับผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์
เรามาดูประโยชน์ทั่วๆ ไปของผักก่อนค่ะว่า
ผักั ทังั้ หลายทีเี่ รารัับปประทานทุกวันั
มีประโยชน์และมีคุณค่าอะไรบ้าง
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ทําความรูู้จักกับผักก่อนกิน
กินผักตามฤดู 12 เดือน
เดือนมกราคม
แครอต กระหล่ําดอก ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี และปวยเล้ง
คุณค่าทางสารอาหาร : ผักกาดเขียวและปวยเล้งจะมีแคลเซียมสูง และมีเบต้าแคโรทีนช่วย
บํารุงสายตา มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย ส่วนแครอตจะให้สาร
เบต้าแคโรทีน
เดือนกุมภาพันธ์
มะเขือเทศ ผักโขม แตงกวา
คุณค่าทางสารอาหาร : เม็ดแตงกวาและเปลือกจะให้ใยอาหาร ผักโขมมีเบต้าแคโรทีนสูง ส่วน
มะเขือเทศจะให้สารแคโรตินอยด์ ที่ช่วยต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น หรือต้านอนุมูลอิสระ (ภาวะ
ชะลอความเสื่อมของร่างกาย)
เดือนมีนาคม
ผักกวางตุ้ง เห็ดฟาง ถั่วฝักยาว หอมใหญ่ คะน้า
คุณคาทางสารอาหาร
คณค่
าทางสารอาหาร : ผกคะนาจะมแคลเซยมสู
ผักคะน้าจะมีแคลเซียมสงง แตบางคนอาจจะรู
แต่บางคนอาจจะร้สึกวาขม
กว่าขม คะนายงอุ
คะน้ายังอดม
ดม
ไปด้วยสารอาหารเบต้าแคโรทีนด้วย ส่วนถั่วฝักยาวมีวิตามินซีมาก
เดือนเมษายน
หอมใหญ่ ถั่วฝักยาว เห็ดฟาง
คุณค่า่ ทางสารอาหาร : หอมใหญ่
ใ ม่ ีสารต้า้ นปฏิกิ ิริยาออกซิเิ ดชันั่ ซึึ่งช่ว่ ยชะลอความเสือ่ื มของ
ร่างกาย
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ทําความรูู้จักกับผักก่อนกิน
เดือนพฤษภาคม
ถั่วพู หอมใหญ่ มะละกอดิบ
คุณค่าทางสารอาหาร : มะละกอดิบรับประทานสด ๆ จะได้รับวิตามินซีเพิม่ ขึ้น ส่วนถั่วพูเป็น
ทางเลือกในการเพิ่มแร่ธาตุแคลเซียมและใยอาหาร
เดือนมิถนุ ายน
ดอกกุุยช่าย คะน้า เห็ด
คุณค่าทางสารอาหาร : ดอกกุยช่ายจะอุดมไปด้วยโฟเลต ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายในการสร้าง
สารพันธุกรรม และช่วยไม่ให้เกิดภาวะโลหิตจางชนิดหนึ่ง ส่วนเห็ดจะให้โปรตีน และคะน้าจะมี
แคลเซียมสูง
เดือื นกรกฎาคม
ยอดตําลึง ผักบุ้งไทย
คุณค่าทางสารอาหาร : ผักบุ้งหรือผักที่มสี ีเขียวเข้มจะให้สารเบต้าแคโรทีน ช่วยบํารุงสายตา
และต้านอนุมูลอิสระ ส่วนผักตําลึงจะให้สารเบต้าแคโรทีนเช่นกัน
เดือนสิงหาคม
ผักกระเฉด หัวปลี ข้าวโพด
คุณค่าทางสารอาหาร : หัวปลีจะมีใยอาหารค่อนข้างมาก ช่วยในเรื่องการขับถ่าย ส่วนข้าวโพด
ซึ่งจัดเป็นธัญพืชจะมีเบต้าแคโรทีนสูง ผักกระเฉดจะช่วยเรื่องขับถ่าย และเป็นผักที่มีเบต้าแคโร
ทีนสงเช่
ทนสู
งเชนกน
นกัน
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ทําความร้จักกกบผกกอนกน
ทาความรู
กับผักก่อนกิน
เดือนกันยายน
ผักกระเฉด กวางตุ้ง บวบ
คุณคาทางสารอาหาร
คณค่
าทางสารอาหาร : กวางตุ
กวางต้งอดมไปด้
อุดมไปดวยแคลเซยม
วยแคลเซียม และเบตาแคโรทน
และเบต้าแคโรทีน สวนบวบจะใหใย
ส่วนบวบจะให้ใย
อาหารค่อนข้างสูง
เดือนตุลาคม
มะระ ถั่วพู สายบัว ผักกระเฉด
คุณค่าทางสารอาหาร : มะระเป็นผักสมุนไพรที่ให้วิตามินซีสูง (ถ้ารับประทานดิบ ๆ)
เดือนพฤศจิกายน
ผักกาดขาว สายบัว
คุณคาทางสารอาหาร
คณค่
าทางสารอาหาร : ผกกาดขาวมเบตาแคโรทนสู
ผักกาดขาวมีเบต้าแคโรทีนสงง
ส่วนสายบัวให้ใยอาหารช่วยในเรื่องขับถ่าย
เดือนธันวาคม
ถั่วแขก ถั่วลันเตา กะหล่ําปลี
คุณค่าทางสารอาหาร : กะหลํ่าํ ปลีหี รืือกะหลํา่ํ ดอกสดเป็็นแหล่ง่ ของวิตามินซีอี ย่า่ ง
ส่วนถั่วลันเตาเป็นผักที่มีโปรตีนค่อนข้างสูง และมีใยอาหารสูง
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INTRO to Hydroponics
ทําความรู้จักกับ “ผักไฮโดรโปนิกส์”
•
•
•
•
•
•
•
•

ความรูเ้ รือ่ งการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
วัสดุที่ใช้ปลูก
ประวัตคิ วามเป็นมาของผักไฮโดรโปนิกส์ในประเทศไทย
ความหมายของไฮโดรโปนิกส์
ข้อดี ข้อด้อยของการปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดนิ กับการผลิตเชิงธุรกิจ
การเลือกชนิดพืชที่ปลูกู
ธาตุอาหารที่จําเป็นของพืช
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ปัจจุบันผู้บริโภคกําลังตื่นตัวในเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผักและอาหารอย่าง
มาก ผูู้บริโภคบางกลุ่มุ มองว่าพืชที่ปลูกู ด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์มีสารพิษตกค้างน้อยกว่าพืชที่ปลูกู ด้วยวิธีการ
อื่น เนื่องจากพืชปลูกในระบบโรงเรือนแบบปิด ขณะเดียวกันอาจมีผู้บริโภคอีกกลุม่ โต้แย้งว่าการผลิตพืช
โดยวิธีนี้ พืชไม่ได้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ แต่มีการป้อนธาตุอาหารต่างๆ ให้พืชโดยตรงแทนการหา
อาหารเองจากดิน ฉะนั้นการสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องแก่ผู้ผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ และผู้บริโภคจึงเป็นที่
จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่ง
ถ้าอย่างนั้น เรามาทําความรู้จกั กับวิธีการปลูกพืชที่เรียกว่า “ไฮโดรโปนิกส์” กันค่ะ เริ่มต้น เรามา
ปูพื้นฐานก่อนว่า ไฮโดรโปนิกส์ เป็นวิธีการหนึ่งในการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน ถ้าอย่างนั้น “การปลูกพืชไม่
ใช้ดินคืออะไร”

ความหมายของคําว่า "การปลกพื
ความหมายของคาวา
การปลูกพชโดยไมใชดน
ชโดยไม่ใช้ดิน"
คําว่า การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มีชื่อเรียกในภาษาไทยหลายชื่อ เช่น การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกพืชในน้ําที่
มีธาตุอาหารพืช การปลูกพืชในสารอาหารพืช การปลูกพืชในวัสดุปลูกทีไ่ ม่ใช้ดินหรือใช้วัสดุอย่างอื่นมา
แทนดิน แต่ต้องมีธาตุอาหารพืช การปลูกพืชโดยให้รากพืชสัมผัสสารอาหารโดยตรงที่ไม่มีดินเป็นเครือ่ ง
ป ก เป็ป็นต้้น แต่่ไม่่ว่าจะเรีียกว่่าอะไรก็
ปลู
ไ ็ตาม สามารถอธิิบายได้
ไ ้ 2 ลักั ษณะ ตามระบบหรืือวิิธีการปลู
ป กและ
ความหมายของคําทีแ่ ปลมาจากภาษาอังกฤษ 2 คํา คือคําว่า Soilless Culture และคําว่า Hydroponics

ความหมายของคําว่า การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
จากคําํ ว่า่ "ซอยเลส
"
ส คัลั เจอร์"์
หรือ "Soilless culture" เป็นวิธีการปลูกพืชเลียนแบบการปลูกพืชบนดิน โดยไม่ใช้ดินเป็นวัสดุในการ
ปลูก แต่เป็นการปลูกพืชลงบนวัสดุปลูกชนิดต่างๆ ซึ่งวัสดุปลูกแทนดินนี้มีหลายชนิด ได้แก่ วัสดุปลูกที่
เป็น็ อนิินทรียี ์สาร วัสั ดุปลูกทีีเ่ ป็น็ อิินทรีีย์สาร และวััสดุปลูกสัังเคราะห์์ โโดยพืืชสามารถเจริญ
ิ เติิบโโตบนวััสดุ
ปลูกจากการได้รับสารละลายธาตุอาหารพืช (หรือสารอาหาร) ที่มีนา้ํ ผสมกับปุ๋ยที่มีธาตุต่างๆ ที่พืช
ต้องการ (Nutrient Solution) จากทางรากพืช
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ความหมายของคําว่า "การปลููกพืชโดยไม่ใช้ดิน"
จากคําว่า "ไฮโดรโปนิกส์" หรือ Hydroponics
เป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้วัสดุปลูก เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า nonsubstrate หรือ water culture
กล่าวคือ จะทําการปลูกพืชลงบนสารละลายธาตุอาหารพืช โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารอาหาร
โดยตรง (Water
(W t culture)
lt ) นนเอง
นั่นเอง เนองจาก
เนื่องจาก คํคาวา
าว่า Hydroponics
Hd
i มาจากการรวมคาในภาษากรก
มาจากการรวมคําในภาษากรีก
สองคํา คือ คําว่า "Hydro" หมายถึง "น้ํา" และ "Ponos" หมายถึง "งาน" ซึ่งเมื่อรวมคําสองคําเข้า
ด้วยกัน ความหมายก็คือ "Water-working" หรือหมายถึง "การทํางานของน้ําที่มีสารละลายธาตุ
อาหารผ่านรากพืช ผู้ที่จะทําการปลูกตามลักษณะ "การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน" จากคําว่า
"Hydroponics" หรือ "ไฮโดรโปนิกส์" นี้จะต้องควบคุมอุณหภูมิของสารละลายธาตุอาหารพืชให้
เหมาะสมกับการเจริญเติบ โตของพชใหด
เหมาะสมกบการเจรญเตบ
โตของพืชให้ดี
แม้ว่า การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบที่เรียกว่า Hydroponics จะเป็นการปลูกพืชในสารละลายธาตุ
อาหารพืชที่ไม่ใช้ดินจริงๆ ตามที่นกั วิทยาศาสตร์ได้ค้นคิด และพัฒนาขึ้นมาก็ตาม แต่พชื ก็ยังสามารถ
เจริญเติบโตได้ในวัสดุปลูกอื่นๆ ที่ไม่ใช่ดิน เช่น ทราย กรวด หิน เกล็ดด้วยการให้น้ําที่ผสมธาตุ
อาหารที่ค้นคิดขึ้นมาจึงเรียกการปลกพื
อาหารทคนคดขนมาจงเรยกการปลู
กพชแบบไม
ชแบบไม่ ใชดนนเปนคารวมวา
ใช้ดินนี้เป็นคํารวมว่า Soilless culture อานวา
อ่านว่า
ซอยเลส คัลเจอร์
การปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์เข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อประมาณ 10 ปีมาแล้ว โดยชาวไต้หวัน
นําเข้ามาแนะนําให้ผู้ประกอบการคนไทยทําเป็นการค้าที่เรียกว่า "ผักลอยฟ้า"
Hydroponics เข้ามามีบทบาทเพื่อแก้ปญ
ั หาของการปลูกพืชในดิน ซึ่งมีการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
และวัชพืช รวมทั้งเชื้อโรคพืชที่อาศัยอยู่ในดิน ทําให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคและตัวเกษตรกรผู้ปลูก นอกจากนีก้ ารปลูกพืชในดินยังต้องใช้น้ํามาก ถ้าปราศจากแหล่ง
น้ําก็ก่อให้เกิดปัญหาในการเพาะปลูกอีกการปลูกพืชในดินต้อง มีการเตรียมดิน ปรับสภาพดิน และ
ต้องใช้
ใชปุปย๋ เคมีมสูสตรต่
ร าง ๆ ตามอายพื
มอ ยุ ช "Hydroponics"
yd opo cs จจึงเป็ปนร
นระบบ
บบ
การปลูกพืชที่เข้ามาแก้ปญ
ั หาดังกล่าว แต่ทงั้ นี้ไฮโดรโปนิกส์
ก็เหมาะสมสําหรับพืชบางชนิด
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วัสดุปลูกทีเ่ ป็น็ อนินทรีย์สาร คือื
(1) วัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ทราย กรวด หิน เกล็ด หินภูเขาไฟ หินซีลท์
(2) วัสดุที่ผ่านขบวนการโดยใช้ความร้อน เช่น ดินเผา เม็ดดินเผา ใยหินหรือร็อควูล เพอร์ไลท์
เวอร์มิคูไลไลน์
(3) วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เศษอิฐจากการทําอิฐมอญ เศษดินเผาจากโรงงาน
เครื่องปั้นดินเผา

วัสดุปลูกที่เป็นอินทรีย์สาร เช่น
(1) วัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฟางข้าวขุยและเส้นใยมะพร้าว แกลบและขี้เถ้า เปลือกถั่ว พีท
(2) วัสดุที่เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ชานอ้อย กากตะกอนจากโรงงานน้ําตาล วัสดุเหลือใช้
จากโรงงานกระดาษ
ั สังเคราะห์ เชน่ เมลดโฟม
็ โฟ แผนฟองนา
วสดุ
่ ฟ ้ํ และ สารดูดความชนื้ เสนใยพลาสตกแมวาเรา
้ ใ
ิ ้่
เรียกวัสดุที่ใช้ปลูกพืชนี้ด้วยคํารวมๆ ว่า ซับสเตรท (Substrate) แต่ถา้ มีการใช้วัสดุปลูกพืชเป็นวัสดุใด
วัสดุหนึ่งแบบเจาะจงก็จะเรียกชื่อตาม วัสดุที่ใช้ปลูก เช่น
การปลูกโดยการใช้ทรายเป็นวัสดุปลูก หรือ Sand culture
การปลกโดยการใช้
การปลู
กโดยการใชหนกรวดเปนวสดุ
หินกรวดเป็นวัสดปลก
ปลูก หรื
หรออ Gravel
G l culture
lt
การปลูกโดยการใช้ร็อควูลเป็นวัสดุปลูก หรือ Rockwool culture
การปลูกโดยการใช้ขี้เลื่อยเป็นวัสดุปลูก หรือ Sawdust culture
ผู้ที่จะทําการปลูกตามลักษณะ "การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน" จากคําว่า "Soilless culture" หรือ
"ซอยเลส
ซอยเลส คลเจอร
คัลเจอร์" นจะตองเลอกวสดุ
นี้จะต้องเลือกวัสดปลกให้
ปลูกใหเหมาะสมกบการเจรญเตบโตของพชใหด
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชให้ดี
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การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช
มีหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน วิธีที่ง่ายและสะดวก เป็นที่นิยมกันมี 2 วิธี คือ

- การปลูกพืชในสารละลายแบบไม่ไหลเวียน เป็นการปลูกแบบให้รากแช่อยู่
ในสารละลายธาตุอาหารทีม่ ีเครื่องพ่นอากาศ เป่าอากาศลงในสารละลายนั้น การปลูกใน
ระบบนี้เป็นวิธีที่ทําได้ง่ายมาก เหมาะสําหรับปลูกในครัวเรือน เป็นงานอดิเรก หรือเป็นงาน
ทดลองภาชนะที่ปลูกอาจจะเป็นภาชนะเดี่ยวหรือเป็นกระบะรวม การปลูกในภาชนะเดี่ยว
มีข้อดี คือ ไม่ต้องเสี่ยงกับความเสียหายทั้งหมด ในกรณีที่มโี รคติดมากับรากพืชที่ปลูกู
ความเสียหายจะเกิดเฉพาะต้นที่เป็นโรคเท่านั้นและการเคลื่อนย้ายภาชนะปลูก สามารถทํา
ได้ง่าย แต่มขี ้อเสียคือ อาจต้องสิ้นเปลืองแรงงานมากกว่า

- การปลูกในสารละลายแบบไหลเวียน (Nutrient Flow Tecnnique หรือ
NFT) เปนวธใหรากแชอยู
เป็นวิธีให้รากแช่อย่ในสารละลายทไหลเวยนภายในภาชนะปลู
นสารละลายทีไ่ หลเวียนภายในภาชนะปลกรวม
กรวม โดยใชปมทาการ
โดยใช้ปั๊มทําการ
ผลักดันให้สารละลายเกิดการไหลเวียน มี 2 แบบ คือ แบบสารละลายไหลผ่านรากพืชเป็น
แผ่นฟิล์มบาง ๆ ตามความลาดชันของรางปลูก (Nutrient Flow Tecnnique) และระบบ
สารละลายไหลผ่านรากพืชอย่างต่อเนื่อง (Natrient Flow Tecnnique) การปลูกในระบบ
นี้ สารละลายธาตุอาหารที่ไหลผ่านรากพืชจะไหลลงสู่ถังภาชนะบรรจุ แล้วถูกสูบด้วยปั้มน้ํา
ขึ้นมาให้พืชได้ใช้ใหม่ โดยวธนจะสามารถใชประโยชนจากสารละลายธาตุ
ขนมาใหพชไดใชใหม
โดยวิธีนี้จะสามารถใช้ประโยชน์จากสารละลายธาตอาหารได้
อาหารไดอยางม
อย่างมี
ประสิทธิภาพ การนําสารละลายธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่ จึงเป็นวิธีที่ประหยัด และไม่เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จากสารละลายเหลือใช้ แต่ข้อเสียของระบบนี้คือ ถ้าเกิดโรคที่ติดมา
กับรากพืช จะทําให้แพร่กระจายได้มากและรวดเร็ว จากการที่รากแช่อยู่ในสารละลาย
เดียวกัน ซึ่งยากที่จะกําจัด หรือรักษาให้หายได้ การแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงทํา
ความเสียหายแก่พืชที่ปลกไว้
ู ทั้งหมด
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การปลกพื
การปลู
กพชในร
ชในระบบไฮโดรโพนิ
บบไฮโดรโพนคส
คส์
โดยเฉพาะพืชผักจะต้องปลูกในโรงเรือนมุ้งตาข่าย ภาชนะปลูกส่วนใหญ่จะเป็นกระบะ สําหรับใส่
น้ําสารละลายธาตุอาหารพืช มีแผ่นโฟมปิดบนกระบะแผ่นโฟมจะเจาะเป็นช่อง ๆ สําหรับวางต้น
กล้าให้รากลงไปแช่ในสารละลาย ปัจจุบันมีการพัฒนาภาชนะปลูกให้ทันสมัยขึ้น ประหยัดเนื้อที่
และประหยัดน้ํามากขึ้น โดยการทําเป็นรางน้ําแทนกระบะนอกจากนี้ยังต้องมีเครื่องปั๊มอากาศ
สําหรับปั๊มอากาศเข้าไปในภาชนะปลูกพืชให้ออกซิเจนแก่รากพืช เพื่อพืชใช้ในการดูดซึมอาหาร
สําหรับธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญเติบโต มี 16 ชนิด ได้แก่ คาร์บอน ออกซิเจน
ไฮโดรเจน ไนโตรเจน แคลเซียม แมกนีเซียมฟอสฟอรัส โปตัสเซียม กํามะถัน เหล็ก ทองแดง
แมงกานีส โมลิบดินัม สังกะสี คลอรีน และโบรอน นอกจากนี้อาจจะมีธาตุุอาหารอื่นๆ บ้าง เช่น
อะลูเนียม แกลเลียม ซิลกิ อน ไอโดดีน ซีลีเนียม และโซเดียม แต่จากการวิเคราะห์พบว่า ธาตุ
อาหารที่พืชต้องการมากคือ คาร์บอน และ ออกซิเจน ทั้ง 2 ชนิดรวมกันประมาณ 90% ของธาตุ
อาหารพืชทั้งหมด ที่เหลือเป็นไฮโดรเจน ไนโตรเจน และอื่น ๆ

ข้อดีของการปลกแบบ
ขอดของการปลู
กแบบ Hydroponics
* ให้ผลผลิตที่สะอาด ถูกอนามัย ปลอดภัยจากสารพิษ เนื่องจากปลูกในโรงเรือนที่มีมุ้งตาข่ายปิด
มิดชิดจึงไม่จําเป็นต้องใช้สาร เคมีในการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืช
* พืชเจริญเติบโตและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วกว่าการปลูกในดิน เนื่องจากพืชได้รับธาตุอาหาร
ต่างๆ ครบถวนในสดสวนทพอเหมาะและตลอดเวลาทพชตองการ
ตางๆ
ครบถ้วนในสัดส่วนที่พอเหมาะและตลอดเวลาที่พืชต้องการ ทํทาใหไดผลผลตทมคุ
าให้ได้ผลผลิตที่มีคณภาพ
ณภาพ
และรสชาติดี
* พืชที่ปลูกอยู่รอดมากขึ้น และให้ผลผลิตสูง เพราะสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่ให้แก่พืชได้
ดีกว่าปลูกในดิน ลดความเสี่ยงจากสภาพดินฟ้าอากาศไม่แน่นอน เช่น น้ําท่วม ฝนแล้ง
* ใช้พื้นที่น้อย เพราะปลูกพืชได้หนาแน่นกว่าปลูกในดิน และปลูกต่อได้ทันทีหลังจากเก็บเกี่ยว
พืชชดแรกแล้
พชชุ
ดแรกแลวว จงสามารถปลู
จึงสามารถปลกได้
กไดหลายครงตอป
หลายครั้งต่อปี
* ประหยัดค่าใช้จ่ายในการกําจัดวัชพืช
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* ทดแทนการปลูกพืชในดินที่มีปญ
ั หา เช่น ดินเค็ม ดินกรด ดินด่าง ดินที่ไม่เหมาะสมสําหรับ
ปลูกพืช เช่น ดินลูกรัง ดินที่มีน้ําท่วมขังบ่อยครั้ง
* เหมาะสําหรับปลูกในสถานที่ทมี่ ีพื้นผิวดินสําหรับปลูกพืชน้อย เช่น ระเบียงบ้าน หรือ
คอนโดมีเนียม
* ปลูกได้ตลอดปี ไม่ต้องรอฤดูกาล สามารถเลือกปลูกพืชในช่วงที่มีราคาแพง ทําให้ผลผลิตได้
ราคาดีขึ้น
* ใช้แรงงานในการดูแลน้อย
* ไม่มีโรคและแมลงศัตรูพืช
* ไม่ต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
* ประหยัดน้ําและสารละลายธาตุอาหารพืช สามารถลดการใช้น้ําได้ 98% สามารถลด
ปริมาณปุ๋ยเคมี ได้ 95% สามารถลดปริมาณสารเคมีในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชได้ 99%
* พืชโตเร็ว เก็บเกี่ยวได้เร็ว และให้ผลผลิตสูง สามารถเพิม่ ผลผลิตในแต่ละรอบ
การเพาะปลูกได้ 45%
* สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกได้ มีผลผลิตที่สะอาด

ข้อจํากัด คือ
ลงทุนสูงในระยะแรก และต้องมีปัจจัยในการปลูกพืชในระบบนี้ คือ ไฟฟ้า น้ํา และธาตุอาหาร
ที่พืชต้องการในรูปของสารเคมี
อย่างไรก็ตาม การปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ ในปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากสําหรับปลูกผัก
อนามัย และวิธีการปลูก วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กม็ กี ารพัฒนาให้สะดวกและทันสมัยมากขึ้น
ตลาดของผักอนามัยในปัจจุบัน เริ่มมีผู้หันมานิยมบริโภคมากขึ้น การวางจําหน่ายผักทีป่ ลูกใน
ระบบไฮโดรโปนิกส์ ปัจจุบันจะบรรจุถุงทั้งต้น โดยไม่ตัดรากและบางรายภาชนะปลูกที่ใช้พยุง
ต้นซึ่งเป็นกระถางพลาสติกโปร่ง ขนาดเล็กๆ ยังมีติดที่โคนต้นเป็นการยืนยันว่า
เป็นผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์จริง ๆ ปราศจากสารเคมีป้องกันกําจัดแมลง
แน่นอน
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การปลููกพืชโดยไม่ใช้ดินกับการผลิตเชิงธุรุ กิจ
วิธีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสามารถใช้ปลูกพืชได้หลายชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการ
ปลูกพืชแต่ละชนิด ตั้งแต่ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชไม้เลื้อย จนถึงพืชยืนต้น แต่การผลิตเชิง
ธุรกิจส่วนมากนิยมปลูกพวกพืชผัก ไม้ผลทีเ่ ป็นพืชที่เก็บเกี่ยวช่วงอายุสั้น การส่งเสริมการปลูกพืช
ด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ต้องคํานึงถึงความจําเป็นที่จะต้องใช้การปลููกพืชระบบนี้
ถ้าเป็นการผลิตพืชทั่วไปก็ควรใช้วิธีดั้งเดิมเพราะประเทศไทยยังมีพื้นที่ทาํ การเกษตรอีกมาก และ
การปลูกในดินก็ลงทุนต่ํากว่าการปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ แต่ถา้ ต้องการผลิตพืชที่มีราคาแพงเพื่อ
ทดแทนการนําเข้าหรือเพื่อการส่งออก ซึ่งจะขายได้ราคาดีกว่าและต้องการผลผลิตที่มคี ณ
ุ ภาพ การ
ปลููกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์กเ็ ป็นทางเลือกหนึ่ง

ทั้งนี้เกษตรกรควร.......
• ศึกษษาหาความร้
ว มรูเปนอย
ป็นอย่างดี
• ควรผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในฟาร์มไฮโดรโปนิกส์เชิงพาณิชย์ ก่อนที่จะประกอบการเอง
• ต้องมีตลาดทีแ่ น่นอนรองรับผลผลิต และต้องเป็นตลาดที่ให้ราคาสูงกว่าตลาดผลผลิตทั่วไป
• จะต้องเลือกผลิตพืชที่มีราคา ตลาดต้องการ และควรผลิตผสมผสานกับการปลูกพืชด้วยวิธีปกติ
เพื่อลดความเสี่ยง
• ไม่ควรซื้อระบบสําเร็จรููปจากต่างประเทศมาใช้แต่ควรเลือกระบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อนและใช้วัสดุุ
อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในพื้นที่ จะเป็นการลดต้นทุนและเงินไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ
อย่างไรก็ตามยังไม่มีระบบไหนที่สมบูรณ์ที่สุด ต้องมีการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมกับ
พืชแต่ละชนิดในสภาพภูมิอากาศของบ้านเรา นอกจากนี้ผปู้ ลูกควรคํานึงถึงการรักษา
สภาพแวดล้อมโดยมีแผนกําจัดของเสียและสิ่งเหลือใช้จากระบบด้วย
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ความแตกต่าง
ความแตกตาง
ระหว่าง

การปลูกพืชบนดินตามธรรมชาติ กับ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
ความแตกต่างระหว่างการปลูกพืชบนดินตามธรรมชาติกบั การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
ปกติแล้วพืชจะเจริญเติบโตได้ดีนั้น ต้องมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมคือ สภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมเช่น แสงแดด อุณหภูมิ น้ํา ธาตุอาหารพืชทีม่ าจากดิน น้ํา และ
อากาศ (ออกซิเจน ไฮโดรเจน และ คาร์บอนไดออกไซด์) รวมทั้งดินยังเป็นวัสดุที่ราก
ใช้ยึดเกาะเพื่อตั้งลําตันหนีแรงโน้มถ่วงของโลก
การปลูกพืชบนดินโดยทั่วไปแม้ดินจะมีธาตุอาหาร และอากาศ อันเป็นปัจจัยที่พืช
ต้องการนั้น มักมีข้อด้อยคือ ดินจะไม่มีความอุดมสมบูรณ์ครบถ้วนตามทีพ่ ืชต้องการ
กล่าวคือ ดินจะมีคุณสมบัติที่ไม่แน่นอนแตกต่างกันไป ตามสภาพพื้นที่ เช่น
โครงสร้างของดิน ปริมาณธาตุอาหารหรือความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ไม่เหมาะสม ซึ่ง
จะยุ่งยากต่อ่ การปรั
ป ับปรุ
ป งดินิ และเสียี ค่า่ ใช้
ใ จ้ ่ายสูง ปัญหาเหล่า่ นี้ี ทําํ ใให้้ได้ผ้ ลผลิติ ทีไ่ี ม่่
แน่นอน ซึ่งต่างจากการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ซึ่งพืชจะได้รับสารละลายธาตุอาหารพืช
ที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืชครบถ้วนและเหมาะสมกับชนิด และภาวะ
ของพืช ทั้งยังอยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ได้ทันทีเพราะมีการปรับค่าการนําไฟฟ้า
( EC: Electro-conductivity) และ pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อพืชอยู่
ตลอดเวลา
ในระบบที่มีวัสดุปลูกแทนดิน วัสดุจะทําหน้าที่เป็นสิ่งที่รากใช้ยึดเกาะแทนดิน และใน
ระบบที่ปลูกบนน้ําจะมีการใช้วัสดุต่างๆ เช่น ฟองน้ํา โฟม เชือก ในการช่วยยึดให้ลํา
ต้นตั้งตรง สําหรับการดูดซึมธาตุอาหารเข้าไปใช้นั้น ไม่มคี วามแตกต่างทางสรีรวิทยา
ของรากพืชที่จะนําธาตอาหารเข้
ของรากพชทจะนาธาตุ
อาหารเขาไปใช
าไปใช้ ทงจากการปลู
ทั้งจากการปลกบนดิ
กบนดนตามธรรมชาต
นตามธรรมชาติ หรอจาก
หรือจาก
การปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน รากพืชจะดูดเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตด้วยกระบวนการ
ต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน
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การเลือกชนิดพืชที่ปลูก
การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์สามารถปลูกพืชได้แทบทุกชนิด แต่ถ้าจะผลิตเป็นเชิงพาณิชย์
จะต้องคํานึงถึง

อายุเก็บเกี่ยว
เนื่องจากพืชที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ต้องลงทุนสูงสําหรับค่าสารเคมีทใี่ ช้เตรียมสารละลาย
ธาตุอาหาร ดังนั้นหากเลือกพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นจะสามรถลดต้นทุนการผลิตได้ อายุของพืช
ที่ปลูกควรอยู่ระหว่าง 45-60 วัน ทําให้มีการหมุนเวียนพืชได้เร็ว ในรอบ 1 ปี อาจปลูกได้ถึง
9-15 รอบ ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับปลูกในดิน

ราคาผลผลิติ
จะต้องเลือกพืชที่มีราคาสูง เช่น ผักกาดหอมพันธุ์ต่างประเทศ เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง
หากเลือกผักทีม่ ขี ายทั่วไปในตลาดและราคาต่ํา จะไม่สามารถแข่งขันกับผักที่ปลูกในดินซึ่งมี
ต้นทุนต่ํากว่าและมีปริมาณมากว่าได้ ทําให้รายได้จากการขายผลผลิตไม่คมุ้ กับการลงทุน หรือ
อีกี ทางเลืือกหนึึ่ง อาจเป็็นผัักนอกฤดู เช่่น ผัักชีี คืนื่ ฉ่า่ ย ในหน้
ใ า้ ร้อ้ น และฝน หรืือเป็น็ ผักั ที่ี
ปลูกได้ยาก หรือ ผักปลูกทดแทนการนําเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ปวยเล้ง ตั้งโอ๋ หรือผัก
สลัด เป็นต้น โดยอาศัย ความยืดหยุ่นของระบบกลไกตลาด ในการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก
ได้อย่างเหมาะสม และรวดเร็ว และหลากหลายชนิดกว่า

ฤดูปลูก
ฤดปลก
เนื่องจากการปลูกผักด้วยวิธีดั้งเดิมต้องอาศัยปัจจัยทางสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยในการ
เจริญเติบโต เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน แสง ทําให้ในบางฤดูซึ่งสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมมี
ผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อย ต่างจากการปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม
ได้โดยใช้โรงเรือนปลกก ตลอดจนควบคุ
ไดโดยใชโรงเรอนปลู
ตลอดจนควบคมปั
มปจจยอนๆ
จจัยอื่นๆ ใหเหมาะสมตอการเจรญเตบโตของพช
ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
ตลอดปี ดังนั้นการเลือกชนิดพืชที่จะปลูกจึงต้องคํานึงถึงฤดูกาลด้วย เช่นในช่วงฤดูฝนจะมีผัก
ที่ปลูกด้วยวิธีดั้งเดิมออกสู่ตลาดน้อยกว่าในช่วงฤดูหนาว จึงเป็นช่วงที่ควรผลิตพืชโดยวิธี
ไฮโดรโปนิกส์
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ตัวอย่าง

ผักั ทีีน่ ิยมปลู
ป กด้ว้ ยระบบ Hydroponics
d
1. ผักสลัดต่างประเทศ เป็นผักยอดนิยม ที่มกี ารปลูกกันมาก
ผักนี้มีลักษณะทรงพุุ่ม และระบบที่คนนิยมใช้ในการปลูกู สลัด
มากที่สุด คือ ระบบ NFT ซึ่งระบบถูกออกแบบมาเพื่อการปลูกผัก
ทรงพุ่ม อีกทั้งยังใช้ต้นทุนในการสร้างโต๊ะปลูกต่ํากว่าระบบอื่น
ระบบ NTF นี้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ในแถบยุโรป
2. ผักไทย – จีน ผักทีค่ นไทยคุ้นเคยอย่างดี เช่น ผักคะน้า
กวางตุ้ง ผักกาด ผักบุ้งจีน เป็นต้น ผักเหล่านี้ ส่วนใหญ่มกี าร
เจริญในแนวตั้ง ระบบการปลูกที่เหมาะสมกับผักประเภทนี้คือ
ระบบ DRFT หรือระบบที่ใช้แผ่นโฟม ซึ่งระบบจะถูกออกแบบ
มาเพือื่ สามารถผลิตผักั ได้
ไ จ้ าํ นวนต้้นมาก ข้อ้ เสียี คือื ต้้องใช้
ใ ต้ ้นทุน
ในการสร้างโต๊ะปลูกค่อนข้างสูง

3. พืชที่มรี ะยะการปลูกนาน เช่น พริก มะเขือเทศ, เมล่อน,
สตรอเบอร์ร์ ่ี เป็น็ ต้้น นิยมปลูกในวั
ใ สดุปลูกแทนดิน เช่น
ขุยมะพร้าว แกลบ ทราย เป็นต้น โดยใช้ระบบน้ําหยด
นิยมปลูกในโรงเรือน
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ตัวอย่างพันธุุ์ผักสลัด
กรีนโอ๊ค
(green oaK)

เรดโอ๊ค
(red oak)

บับตเตอรเฮด
ตเตอร์เฮด
(butter head)

บับตตาเวย
ตตาเวีย
(batavia)

เรดคอรัล
(redd coral)l

ฟิลเล่ซ์ไอส์เบิร์ก
(frillice
ll iceberg)
b

กรีนี คอส
(green cos)

มิซูน่า
(mizuna)
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ตัวอย่างพันธ์ผักกไทย
ตวอยางพนธุ
ไทย
ทาไช

คะน้า้

กวางตุง้ ฮ่องเต้

ผักโขม

กวางตุง้
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ธาตุุอาหารและสารละลายธาตุุอาหาร
ในการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ปัจจัยหลักที่ทาํ ให้ต้นพืชเจริญเติบโต คือ ธาตุอาหารที่เป็นวัตถุดิบในการ
ให้ต้นพืชเจริญเติบโต พืชมีความต้องการธาตุอาหารในปริมาณที่ต่างกัน ซึ่งหากใช้ไม่เหมาะสมก็
จะทําให้พืชเติบโตไม่ปกติ นอกจากนี้ การให้ธาตุอาหารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมถ้าให้
่ ใ ่ ึ่งมากหรือื น้้อยพืืชก็็ไมสามารถนํ
อยางใดอยางหนึ
่
าํ ไปใ
ไปใช้้ ใในการเจริญ
ิ เติิบโโตได้
ไ้

ธาตุอาหารทีพ่ ืชสามารถดูดขึน้ ไปใช้ ในสารละลาย
1. C(คาร์บอน), H(ไฮโดรเจน), O(ออกซิเจน), N(ไนโตรเจน), S(ซัลเฟอร์) รูปอิออนในสารละลาย
คือื (HCO)3- , (NO3)-, (NH4)-, (SO4)2- ตามลําํ ดับั (นอกจากนียี้ ังสามารถได้
ไ ร้ ับในรู
ใ ปก๊า๊ ซด้ว้ ย)
เป็นองค์ประกอบหลักในการเจริญเติบโตของพืช
2. P(โพแทสเซียม) ,B (โบรอน) รูปอิออนในสารละลาย คือ (PO4)3- ,(BO3)3- ใช้ในปฏิกิริยา
การเคลื่อนย้ายพลังงาน และการเคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดรต
3. K(โพแทสเซียม), Mg(แมกนีเซียม) , Ca(แคลเซียม), Cl(คลอรีน) รูปอิออนในสารละลายคือ
K+, (Mg)2+, (Ca)2+, Clเป็นองค์ประกอบจําเพาะของสารอินทรีย์และใช้ในการสร้างสมดุลของอิออนต่างๆในเซลล์
44. Cu(ทองแดง),
C (ทองแดง) Fe(เหลก),
F (เหล็ก) Mn(แมงกานส),Mo(โมลบดนม),
M (แมงกานีส) M (โมลิบดีนัม) Zn(สงกะส)
Z (สังกะสี) รูรปอิ
ปอออนหรอคเลทใน
ออนหรือคีเลทใน
สารละลายคือ (Cu)2+, (Fe)2+,(Mn)2+ ,(MoMn4)2+, (Zn)2+
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนย้ายอิเลคตรอนและสารกระตุ้นของเอนไซม์ต่างๆ ในพืช
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Cost Structure
โครงสร้างต้นทุน
• เมลดพนธุ
เมล็ดพันธ์
• วัตถุดบิ สินทรัพย์
• คาแรง
่
• ค่าโสหุ้ย
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ราคาค่าเมล็ดพันธ์ ปุป๋ย และอุ
ราคาคาเมลดพนธุ
และอปกรณ์
ปกรณตางๆ
ต่างๆ
1) เมล็ดผักสลัด เมล็ดละ 1 บาท
บรรจุซองละ 20, 40, 80 เมล็ด
•กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค
คอส บัตเตอร์เฮด
•เรดคอรัล เรดปัตตาเวีย ฟิเล่ย์
2) เมล็ดผักอื่นๆ เมล็ดละ 0.20 บาท
•มิซูน่า ร๊อคเก็ต พาร์สเล่ย์

บรรจุซองละ 100 เมล็ด, 20 บาท/ชอง

สารละลาย A+B & เชื้อราไตรโคเดอร์มา่
1) สารละลาย A/ปุุ๋ย A,, x 200 เท่า, สููตรสบายไม่ต้องปรับ Ph ก็ได้
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, เข้มข้น 7% ผสมน้ํา 1 เท่าก่อนใช้ปรับ Ph
60 บาท/1.5 ลิตร
4) ปุ๋ยแห้ง A+B 10 คู่ลิตร X 200 เท่า, สูตรสบายไม่ต้องปรับ Ph ก็ได้ สําหรับมือใหม่และคนรักสบาย
450-500 บาท
5) ปุ๋ยแห้ง A+B 20 คู่ลิตร X 200 เท่า สูตรH2Oไฮโดรการ์เดน สําหรับมือโปรต้นทุนถูก
800 บาท
6) -เชื้อราไตรโคเคอร์มา่ เชื้อสดชนิดน้ํา
170 บาท/1.5 ลิตร
- หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา่
200 บาท/ขวด
(สําหรับไปเพาะเชื้อเองทําให้ประหยัดได้มาก)
อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
7) ถ้วยปลูก 80 ถ้วย/แผง
20 บาท/แผง
8) วัสดุปลูก เพอร์ไร้ท,์ เวอร์มิคไู ลท์
10 บาท/ลิตร
(ถ้าซื้อยกถุงที่บรรจุมาจากเนเทอร์แลนด์ 800บาท/100ลิตร)
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ต้้นทุนค่า่ เมล็็ดพัันธุ์ ป๋ปุย๋ และอุปกรณ์์ต่างๆ
9) ฟองน้ํา 1 x 1 นิ้ว, 96 ชิ้น/แผ่น
10) คลิปล๊อก 1/2 นิ้ว
11)
A. พลาสติกใส หน้ากว้าง 3 เมตร, 100ไมคอน, UV
B. มุงไนล่อน หน้ากว้าง 3 เมตร, #16ตา/นิ้ว
C. แสลนสีเงิน หน้ากว้าง 2 เมตร, 50%
12) pH Drop Test 15 ml.
13) ท่อไมโคร พีวีซี 4.2/7 มม.
14) ถุงใส่ผัก 38"x25", ใส่ผัก 3 กิโล
15) EC nutrient meter "bluelab truncheon"
16) ปั้มน้ํา "Sonic" AP-1600, 23W, 900L/H,1.3M.
17) ปั้มน้ํา "Sonic" AP-2500, 32W,2000L/H,2.0M.
18) ปั้มน้ํา "Sonic" AP-5000 ,60W,2700L/H,2.7M.

15 บาท/แผ่น
6 บาท/ตัว
60 บาท/เมตร
80 บาท/เมตร
30 บาท/เมตร
60 บาท/ชุด
25 บาท/5 เมตร
80 บาท/กิโลกรัม
3,850 บาท/อัน
220 บาท/ตัว
300 บาท/ตัว
550 บาท/ตัว

ราคาค่าเมมล็ดพันธุ์

ผักไฮโดรโปนิกส์

ราคาค่าเมมล็ดพันธุ์

ผักไฮโดรโปนิกส์

ผักไฮโดรโปนิกส์
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การคานวณรายการวตถุ
การคํ
านวณรายการวัตถดิดบบสาหรบตนทุ
สาหรับต้นทนการผลิ
นการผลตสนคา
ตสินค้า
หน่วย : บาท
ลําดับ

รายการวัตถุดิบทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้า/
การให้
ใ บ้ ริิการต่อ่ หน่ว่ ย

จํานวน
หน่ว่ ย

ราคาต่อ จํานวนเงิน
หน่ว่ ย

1

เมล็ดพันธุ์

1

1

1

2

วัสดุปลูก

1

0.5

0.5

3

ถ้วยปลูก

1

0.25

0.25

4

น้ํา

1

0.42

0.42

5

ไฟ

1

3.5

3.5

6

ปุ๋ย

1

1.13

1.13

7

บรรจุภัณฑ์

1

2

2

8.8

8.8

รวมต้นทุน

รายการสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
หน่วย : บาท
ลําดับ

รายการ

1

อุอปกรณ์
ปกรณ เครองมอ
เครื่องมือ เครองใชในการผลต
เครื่องใช้ในการผลิต

2

อุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน
รวมค่าใช้จ่าย

มูลค่า
400 000-700
400,000
700,000
000
100,000
800,000

ผักไฮโดรโปนิกส์
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คํานวณค่าใช้จ่ายในสถานที่ผลิต (ค่าโสหุ้ย)
หน่วย : บาท
ลําดับ

รายการ

ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน

ค่าใช้จ่าย
ต่อปี

1

ค่าน้าํ ประปา

100

1,200

2

ค่าไฟฟ้า

500

6,000

3

ค่าโทรศัพท์

1,000

12,000

4

คาวั
่ สั ดุสิน้ เปลื
ป ื อง

500

6 000
6,000

5

ค่าน้าํ มันเชื้อเพลิง ค่าน้ํามันหล่อลื่น

4,000

48,000

6

ค่าเช่าที่ (รวมภาษี)

250

3,000

6,350

76,200

ค่าจ้าง
ต่อเดือน

ค่าจ้าง
ต่อปี

รวมค่าใช้จ่าย

คํานวณต้นทุนค่าแรงในการผลิตต่อหน่วย
หน่วย : บาท
ลําดับ

รายการ (ตําแหน่งงาน)

1

เจ้าของ จํานวน 1 ตําแหน่ง

15,000

180,000

2

พนักงานดแลฟาร์
พนกงานดู
แลฟารมม จานวน
จํานวน 1 ตาแหนง
ตําแหน่ง

7 000
7,000

84 000
84,000

3

เจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง

7,000

84,000

29,000

348,200

รวมค่าใช้จ่าย
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Administration
โครงสร้างด้านการบริหารจัดการ
ผู้บริหาร

• บริหารจัดการ
• ดูแลด้านการตลาด
การขาย

พนักงาน
ดูแลฟาร์ม

เจ้าหน้าที่
เจาหนาท
ธุรการ

• ดูแลฟาร์มผัก
• เก็บเกี่ยวผลผลิต

• บรหารงานเอกสาร
บริหารงานเอกสาร
• ควบคุมสต็อก

ผักไฮโดรโปนิกส์
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How to Grow
เริ่มปลูกผักกันเถอะ
• อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูก
• การทําแปลงปลูก
• วิธีการเพาะกล้า
• การปลูก การดูแล
• การให้ปุ๋ย
• ระยะเวลาเก็บเกี่ยวสําหรับผักสลัด
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สิ่งที่ต้องใช้ในการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์

1. เมล็ดผักที่ต้องการปลูก
(มือใหม่ วาแนะนาผกสลดตาง
(มอใหม
วาแนะนําผักสลัดต่าง ๆ ผกกาดขาว
ผักกาดขาว กวางต้
กวางตุงค่คะะ เพราะงอกงาย)
เพราะงอกง่าย)
+

ฟองน้ําหนา 1 นิ้ว (ฟองน้ําก่อสร้าง)

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

3. ภาชนะปลูก
จะเป็นถังน้ํา 3-5 ลิตร หรือจะทําบ่อโฟมก็ตามแต่ค่ะ
(ถ้าใช้เป็นถัง ซื้อโฟมหนา 1 นิ้วมาทําที่ปิดปากถังด้วยค่ะ ไว้แขวนต้นผัก เพราะต้นผักจะต้อง
อยู่เหนือน้ํา)
สําหรับบ่อปลูกแบบบ่อโฟม ทําเองได้ค่ะ ข้อดีของบ่อปลูกแบบโฟมคือ น้ําจะเย็น เพราะกัน
ความร้อนได้ดี ทําให้ผกั พออยู่ได้ในอากาศเช่นนี้ค่ะ แต่ถ้าถามว่า อากาศร้อนจัดแบบนี้ ผักจะ
เหี่ยวไหม? จริง ๆ ก็มีบ้างค่ะ วิธีแก้คือ ใช้สายยางฉีดน้ําพรม ๆ บนผักนิดหน่อย เดี๋ยวผักก็
หายคอตกเองจ้า

สถานทีปี่ ลูก

“ต้องมีแสงแดดส่องถึงในตอนกลางวัน”
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เทคนิคการพรางแสงบนแปลงผัก
โดยทั่วไปการพรางแสงด้วยแผ่นพลาสติกใสจะช่วยลดความร้อนและพรางแสงได้ประมาณ
15-20% ซึ่งเหมาะสมสําหรับพืชในกลุ่มนี้อยู่แล้ว แต่ถ้าแปลงปลูกของท่านอยู่กลางแจ้ง และ
โดนเเดดตลอดทั้งวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงบ่ายถึงเย็น อาจต้องพรางแสงเพิ่มด้วยสแลนสีเทา
ซึ่งลดความร้อนเพิ่มขึ้นอีก 20-25 %อย่าง ไรก็ตาม เราควรรู้ว่าผักชอบแสงมากๆ แต่ ผักไม่ชอบ
ความร้อน ดังนั้นเราต้องควบคุมปัจจัยสองอย่างนี้ให้เหมาะสมกับผักแต่ละชนิด โดยดูจากลักษณะ
รูปทรงพุ่มของผัก ถ้าแสงน้อยผักสีเขียวจะยืดหาแสง หรือ ดูจากสีผกั ผักทีม่ ีสแี ดง เช่น Red coral
จะสีแดงเข้มและโตช้า ซึ่งเกิดจากการที่ผกั ได้รับแดดมากเกินไปนั่นเอง Red oak จะสีเข้มขึ้นแต่จะ
โตปกติ เพราะปรับตัวเก่งกว่า เป็นต้น

แปลงปลูกแบบประกอบเอง
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อุปกรณ์
- ท่อ PVC ของเราขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนเนื้อหนา-บาง ตามงบประมาณ
จัดการเจาะรูตามขนาดของปากกระถาง (ตามรูปในหน้าก่อนหน้านี้)
ความ ห่างระหว่างรู
ผักไทย 6 นว
ผกไทย
นิ้ว
ผักสลัด 8-10 นิ้ว เพราะผักจะแตกเป็นพุ่ม

เมื่อมีทอ่ แล้วก็ต้องมีท่อต่อระหว่างท่อตรง....
เลือกขนาดเดียวกับท่อ
"สามทาง"
ท่ออีกชนิดหนึ่งที่สําคัญ ไม่แพ้กัน บริเวณต่อเป็นมุม
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อุปกรณ์

"ข้องอ"

ท่อกรวย" และท่อ 4หุน
เอาไว้ต่อกับท่อน้ําล้น เพื่อพาน้ํากลับไปยังโอ่งปุ๋ยอีกครั้ง
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อุปกรณ์

"ท่อน้ําล้น"
ท่อ 4 หุน จะนําน้ํากลับไปยังโอ่ง
กรวยนี้ เวลาประกอบต้องเจาะเข้าไปข้างในท่อขนาด 3.5 นิ้วด้วย
จะเห็น คราบเหลืองๆอันนี้เราใช้ ซิลิโคนยากันรั่ว
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หลังจากประกอบแล้ว
แนะนําว่าถ้าจะทําแบบถอดเก็บได้
แนะนําให้ใช้ซิลิโคนยาภายนอก
เพราะแค่นําค้อนตอกกับท่อ-ข้อต่อก็แน่น
แล้ว
แลว

ต่อไปนี้เราจะเรียกท่อด้าน บนว่า ระบบ
ที่นี้มาดูท่อที่ส่งน้ําจากโอ่งปุ๋ย ขึ้นไปที่ระบบ
เราจะเจาะเข้ากับข้องอตัวขวาสุด
แล้วก็มีท่อ1 หุ่นอีก 1 อันต่อมา
แล้วมีสายยางที่มแี หวนรัดอีกรอบ
แลวมสายยางทมแหวนรดอกรอบ
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ปั๊ม
ปม
ถือว่าเป็นอุปกรณ์สําคัญไม่แพ้ชิ้นอื่น
ปั๊มนี้เราจะเปิด 24 ชั่วโมง
สําหรับชั้นบน
ปั๊มที่ใช้เป็นปั๊มแรงดัน2500ลิตร/ชั่วโมง
ถ้าชั้นล่าง 2000 ลิตร/ชั่วโมง
สังเกตจากวงกลมในรูป 2000L/H

ราคา
250-300 บาท หามาจากสนามหลวง 2
ตาม ร้านขายปั๊มหรืออุปกรณ์เลี้ยงปลา

หลังจากประกอบโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว
ทั้งโครงสร้างเหล็ก-ท่อ+ระบบน้ํา (ยังไม่เอาน้ําขึ้นระบบนะ)

เราก็จะปล่อย ให้ซิลิโคนแห้งก่อนสัก 1 วัน

ที่นี้เรามาเตรียมของปลููก....
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การเพาะเมล็ดและคัดเลือกพันธุุ์
ควรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากแหล่งจําหน่าย หรือยี่ห้อที่เชื่อถือได้ เพราะจะมีผลในอัตราการงอก
และต้องศึกษาการงอกของเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ว่า ก่อนเพาะควรปฏิบัติอย่างไร เช่น แช่น้ํา
ก่อนเป็นเวลา 2 ชั่วโมง หรือจุ่มน้ํายากันราหรืออื่นๆให้ชัดเจน เมื่อถึงขั้นการเพาะเมล็ด ถ้าเพาะ
ด้วยเพอร์ไลท์จะต้องเพาะในถ้วยปลกก ซงมขายตามทองตลาดสนคาเกษตร
ดวยเพอรไลทจะตองเพาะในถวยปลู
ซึ่งมีขายตามท้องตลาดสินค้าเกษตร นาเพอรไลทแชนาให
นําเพอร์ไลท์แช่น้ําให้
ชุ่มสัก 4-5 ชั่วโมง แล้วตักใส่ถ้วยปลูกประมาณ 4/5 ส่วน ใช้ไม้หรือวัสดุปลายแหลมกดลงในถ้วย
ให้มีช่องว่าง เพื่อนําเมล็ดพันธุ์บรรจุลงไปประมาณ ¼ ของถ้วย

ข้อควรระวัง
ถ้าลึกเกินไปอาจทําให้เมล็ดพืชเน่า เนื่องจากชื้นมากเกินไป อากาศไม่พอ ถ้าตื้นเกินไปก็จะขาด
ความชื้นต้องใส่ให้เหมาะสมและหมั่นบันทึกเป็นบทเรียนทุกครั้งที่เพาะเมล็ด
เมื่อบรรจุเมล็ดพันธุ์ลงบนถ้วยปลูกแล้วให้เก็บไว้ในที่มืด แสงสว่างไม่มากนัก ประมาณ 2-3 วัน
เมื่อเมล็ดแตกยอดอ่อนจึงนําออกไปได้ รางปลููกบางชนิดจะใช้พลาสติกใสคลุุมทั้งหลังคาด้านหน้า
และด้านล่างเพื่อเก็บความชื้นและกันแมลง รูปแบบนี้ก็ได้ผลดีมากแต่ต้นทุนจะสูงขึ้น

รางปลูกพืชไร้ดิน
มีหลายแบบเช่นกัน ส่วนใหญ่จะเป็นการออกแบบของบริษัทผูู้ผลิต ซึ่งมีลักษณะและ
คุณสมบัติเฉพาะราคาค่อนข้างสูง แต่ถ้าดัดแปลงประยุกต์ใช้ก็อาจใช้ท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว หรือ 2.5 นิ้ว หรือ 3 นิ้ว มาเจาะรูเพื่อวางถ้วยปลูกเองก็ได้ ความกว้างของ
รูที่เจาะควรเหมาะกับถ้วยปลูก ถ้าเป็นแบบศูนย์สาธิตจะใช้ขนาด 41 – 45 มม. ท่อปลูกควรมี
ความยาวไม่เกิน 12 เมตร เพือ่ สะดวกในการทําความสะอาดและการไหลเวียนของสารละลายธาตุ
อาหารจะส่งอาหาร ให้พืชได้ดีกว่าท่อยาวเกินไป อีกส่วนหนึ่งของความร้อนจากแสงแดด ถ้าท่อ
รางปลูกยาวจะได้รับแสงแดดนานและน้ําจะร้อน ส่งผลให้ค่าของเคมีของธาตุอาหารเปลี่ยนแปลง
ไม่เป็นผลดีต่อพืช
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จัดระยะของการวางท่อปลกก
จดระยะของการวางทอปลู
ใช้หลักการลาดเอียง เพื่อให้น้ําสารละลายอาหารไหลเวียนได้ไม่เร็วหรือช้าเกินไป อัตราการลาด
เอียงที่เหมาะสม คือ ลดลง 1 นิ้วทุก 4 เมตร แต่ถา้ ท่อขนาดเล็กควรลดลง 1 นิ้วทุก 3 เมตร
มิฉะนั้นน้ําจะล้นท่อขณะเมื่อปลูกโตเต็มที่ และมีรากในรางปลูกจํานวนมาก การแก้ไขน้ําล้นนี้อาจ
ใช้วาวล์ ปิด – เปิดน้ําที่ออกจากปั๊มก่อนขึ้นสู่ท่อปลูกจะช่วยได้อีกทางหนึ่ง น้ําจากระบบท่อปลูก
ต้อ้ งตอทอให้
่ ่ ใ ้นํ้าทุกทอปลู
่ ป กมารวมกันั และไหลลงสู
ไ
ถ่ ังนํา้ํ ผสมธาตุอาหารเดิิมเพืือ่ หมุนเวีียนไปใช้
ไปใ ้
อีกไม่สิ้นเปลือง

การวางถังน้ํา
พืพชไรดนจาเปนตองใชกระแสไฟฟาและปมนาเพอสู
ชไร้ดินจําเป็นต้องใช้กร แสไฟฟ้าแล ปั๊มน้ําเพื่อสบน้
บนาจากถงสงผานไปยงทอหรอรางปลู
ําจากถังส่งผ่านไปยังท่อหรือรางปลกทกราง
กทุกราง
อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ และควบคุมให้น้ําไหลลงสู่ถังเดิมเพื่อหมุนเวียนมาใช้ใหม่ ถังที่ใช้จะใช้ถัง
พลาสติก 200 ลิตร หรือถังปูนก็ได้ ข้อสําคัญคือ ต้องให้ปากถังมีระดับต่ํากว่าปลายท่อของราง
ปลูกและควรอยู่ในที่รม่ และจะดีมากถ้าสามารถทําให้น้ําเย็นได้ตลอดเวลา เพราะน้ําร้อนจะทําค่า
ของธาตุอาหารเปลี่ยนแปลงทางเคมี การฝังถังลงในดินเป็นวิธีทําให้น้ําเย็นได้วิธีหนึ่ง แต่มีปัญหา
ในช่วงการล้างถัง เพราะความสกปรกกนถงจะทาความสะอาดไดยาก
ในชวงการลางถง
เพราะความสกปรกก้นถังจะทําความสะอาดได้ยาก

อัตราส่วนผสมของธาตุอาหารในน้ํา
ให้เป็นไปตามข้อมูลของผู้ผลิต ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้อัตรา 1: 200 คือ สารละลายธาตุอาหาร 1 ลิตร
ต่อน้ํา 200 ลตร
ตอนา
ลิตร และน้
และนาตองมคา
ําต้องมีค่า PH อยู
อย่ในระหว่
นระหวาง
าง 5.5
5 5 – 7.2
7 2 จะมความเขมขนของธาตุ
จะมีความเข้มข้นของธาตอาหาร
อาหาร
จะวัดด้วยเครื่องมือวัดเรียกว่า EC จะมีความเข้มข้นตามชนิดของพืช ซึ่งส่วนใหญ่อาจอยู่ระหว่าง
1.5 – 3.5 การใช้เครื่องมือวัดค่า PH และค่า EC นี้ ศึกษาได้จากคูม่ ือการใช้เครื่องมือของแต่ละ
บริษัท แต่ถา้ ประหยัดจะไม่วัดค่าก็ใช้วิธีประมาณการใช้สารละลายธาตุอาหารตามที่ผผู้ ลิตกําหนด
ก็ได้
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เมื่อติดตั้งระบบเสร็จมีโรงเรือนดําเนินการเพาะเมล็ดพันธุ์ จัดเตรียมน้ําผสมสารละลายธาตุอาหาร
และเริมิ่ ดําํ เนินิ การปลูก ท่า่ นจะเริม่ิ มีคี วามสุขทีไี่ ด้เ้ ห็น็ เมล็ด็ พันั ธุ์ออกรากและยอดอ่่อน เติิบโตและ
โ
เป็นพืชผักที่งอกงาม สวยงามปลอดภัยในสวนหลังบ้าน หน้าห้าง บนดาดฟ้า หรือที่อื่นๆที่ท่าน
ต้องการให้มี ท่านจะไม่อยากรับประทานผักที่ไหนเลยนอกจากผักที่ทา่ นปลูก บุคคลในครอบครัว
เด็กเล็กๆ ลูกหลานจะมาช่วยกันดูแลเป็นความอบอุ่นที่น่ารักและมีพืชผักปลอดสารพิษบริโภคกัน
ทั้งครัวเรือน ปลูกแปลงเล็กๆ ทําไปทีละน้อย เมื่อมีความรูม้ คี วามเข้าใจและศึกษาเพิม่ เติมต่อยอด
ไป อ่ื ยๆ ทานจะเห็
ไปเรื
่
น็ หนทางพัฒ
ั นาการปลู
ป กพืืชไร้
ไ ้ดินใในเชิิงธุรกิิจไได้้อยางดี
่ ี เพราะตลาดยังั
ต้องการอีกมากถึงแม้วา่ ต้นทุนการผลิตจะสูงทําให้ราคาจําหน่ายแพง แต่มกี ลุ่มผู้บริโภคอักไม่น้อย
ที่เฝ้ารอคอยพืชผักไร้ดินหรือไฮโดรโปรนิกส์

ข้อจํากัดที่ควรระมัดระวัง
สารละลายธาตุอาหารเป็นเคมีธาตุที่พืชใช้เป็นประโยชน์โดยขบวนการอิออน ก่อนดูดซึมหรือ
ออสโมซีสเข้าทางรากดูดลําเลียงส่งผ่านท่อโพเอมไซเอม สู่กระบวนการสังเคราะห์แสงที่ใบให้
กลายเป็นแป้ง เซลลูโลส กลูโคส วิตามินเกลือแร่ต่างๆ ตามความสามารถเฉพาะของพืชแต่ละชนิด
การนํามารับประทานควรแช่น้ําหรือทิ้งไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง สําหรับพืชผักที่รับประทาน ลําต้น
หรือใบ เพอใหธาตุ
หรอใบ
เพื่อให้ธาตอาหารที
อาหารทยงไมไดสงเคราะหแสงยงตกคางอยู
่ยังไม่ได้สังเคราะห์แสงยังตกค้างอย่ในท่
นทออาหาร
ออาหาร ท่ทอนาไดเขาสู
อน้ําได้เข้าส่
กระบวนการสังเคราะห์ ก็จะช่วยให้สารตกค้างซึ่งมีเพียงเล็กน้อยให้หมดไป หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ
ผักแปลงใดจะใช้รับประทานก็งดใช้ธาตุอาหาร 1 วัน ให้แต่น้ําอย่างเดียวจะช่วยให้ผักนิ่ม กรอบ
อร่อย น่ารับประทานและเชื่อมั่นว่าไม่มีธาตุอาหารตกค้างอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามธาตุอาหารที่เลือกผสมให้พืชเป็นธาตุที่พืชต้องการ
และไม่เป็นอันตรายต่อสขภาพของผ้
และไมเปนอนตรายตอสุ
ขภาพของผูบรโภค
ริโภค เพราะขบวนการดู
เพราะขบวนการดดซึ
ดซมของพช
มของพืช
เป็นขบวนการอิออน ถ้าเปรียบเทียบกับพืชปลูกดินแล้ว
ในดินเสียอีกที่มีธาตุอาหารหรือวัตถุเคมีหลายอย่างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ซึ่งเราเลือกออกไม่ได้ โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีบางชนิดบางยี่ห้อ
ที่มไี นเตรตหรือขบวนการทีก่ อ่ ให้เกิดสารประกอบไนเตรตสูง
ดังนั้น พืพชไรดนจงเปนพชนาสนใจศกษาและพฒนาตอไป
ดงนน
ชไร้ดินจึงเป็นพืชน่าสนใจศึกษาและพัฒนาต่อไป
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อุปกรณ์
"กระถางขนาด 1 นิ้ว" คะ
อันนี้ตามแต่ใจ เน้นเพียงว่ามีรูด้านล่างนะค่ะ
สนนราคา ประมาณ อันละ 1-2 บาท

วิธีการกรีดฟองน้ํา -วิธีการ เพาะเมล็ด

ประมวลเนื้อหา
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เมล็ดพันธุุ์ หยอด 2-3 เมล็ดต่อ 1 ฟองน้ําสําหรับผักไทย
ถ้าผักสลัดก็ 1-2 เมล็ดต่อ 1 ฟองน้ํา
รอประมาณ 3 วัน ระหว่างนี้ต้องหมั่นรดน้ําด้วยนะคะ
ในขณะที่รอเพาะผักในฟองน้ํานั้น เราก็เอาน้ําขึ้นระบบกันได้เลย
โดยใส่น้ําให้เต็มระบบ และอุดน้ําให้อยู่ในระบบก่อนแล้วรอให้น้ําเต็มระบบ
เมื่อน้ําเต็มระบบแล้วก็มาดูน้ําในโอ่งกะเพิ่มให้น้ําในโองประมาณ 30-50% ของโอ่ง
จากนั้นก็ทดสอบการไหลเวียนและรูรั่วของระบบ โดยเช็คทุกๆจุด
ส่วนโครงสร้างนั้น จะคลุมหรือจะไม่คลุมหลังคาก็ได้คะแต่แนะนําให้มีหลังคา
สนนราคาพลาสติกใส่ทที่ ําหลังคานั้นอยู่ที่ เมตรละ 50 หรือ 60 บาท

ประโยชน์ของหลังคา
1.กันแมลง รูปที่ถา่ ยนี้เอาผ้าพลาสติกด้านนอกออกค่ะ จะได้เห็นโครงสร้างได้สะดวก
2.กรองแดดไม่ให้แรงเกินไป เพราะผักสลัดบางตัวไม่ชอบแดดเกินไป
ๆ ่เุ จอลมก็หักง่ายๆเลยค่
ๆ ะ กันไว้ดีกว่าแก้คะ
3.กันลม หรือลมฝน เวลาต้นพืชยังอ่อนๆอยุ
เมื่อเช็คระบบน้ําแล้ว ต่อมาก็นําฟองน้ําที่มตี ้นอ่อน มาใส่กระถางและวางในระบบ
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ปริมาณน้ําในท่อ
ปรมาณนาในทอ
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วันแรกที่นําพืชลงระบบอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ย รอก่อน 1 วันแล้วใส่ปุ๋ย
ใส่ปย๋ เอกอน
ใสปุ
เอก่อน แลวทงใหละลายนาอยู
แล้วทิ้งให้ละลายน้ําอย่ประมาณ 6 ชวโมง
ชั่วโมง แลวถงใสปุ
แล้วถึงใส่ป๋ยบีบตาม
ตาม
เพราะอะไรถึงไม่ใส่พร้อมกัน ?
คํา ตอบคือ มันมีปุ๋ยบางตัวของทั้งเอและบี
ที่ถา้ เจอกันจะจับตัวคล้ายๆ หินปูนเลยอยู่ในถัง พอมันจําตัวกัน มันก็ไม่ไหลไปกับน้ํา
พืชก็จะไม่ได้สารอาหาร2ตัวนั้นด้วย
อัตราทั่วไปที่เห็นมี อยู
อตราทวไปทเหนม
อย่ปรระมาณ
มาณ 2 ซซ
ซีซี ตอ
ต่อ นา
น้ํา ในระบบ
ในร บบ 1 ลตร
ลิตร

ปริมาณการใส่ปุ๋ย
วิธี ใช้ประมาณว่า สมมุติว่า
คุณมีนี ํา้ ในระบบต้
ใ
อ้ งคิดในท่
ใ อด้้วยนะ
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 ตามตัวอย่างที่สมมุติ
คุณก็ใส่บี อีก 500ลิตร* 2ซีซี = 1000 cc หรือ 1 ลิตร
ส่วนระดับน้ําในท่อ ตอนแรกก้อ 90 %
ทั้งนี้คุณต้องสังเกตถ้ารากมันยาวประมาณ 0.5-1 ฟุุต
คุณก็ลดระดับน้ําให้เหลือ แค่ 50% ของระดับท่อ
ใส่ปุ๋ยรอบที่ 2 รอบที่สองนื้ ใส่แค่ 50%ของการใส่ปุ๋ยครั้งแรก
ตาม ตัวอย่างสมมุติ
น้ําในระบบ 500 ลิตร อัตราทั่วไป 2 cc ต่อ 1 ลิตร
ใส่ ปุป่ยเอ 500 * 2 และ หาร 50 %= ใสปุ
ใส
ใส่ป๋ยเอ 500 ซซ
ซีซี
และ 6 ชั่วโมงต่อมาให้ใส่ปุ๋ยบี 500 * 2 และ หาร 50 %= ใส่ปุ๋ยบี 500 ซีซี
การใส่ปุ๋ย อาจจะใส่แค่สองครั้ง หรือเพิ่มเป็น 3 ครั้งได้ถา้ ต้องการให้ผักโตเร็ว
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การลดระดับน้ําในระบบ
ให้สังเกตว่า รากพืชว่ายาวรึยงั ถ้ายาวประมาณ 20-30 ซม.ก็จัดการลดระดับน้ําได้เลย

ก่อนกินผักหรือนําผักออกขายประมาณ 1สัปดาห์
เอาปุุ๋ยออกจากท่อให้หมด
แล้วสูบเอาน้ําสะอาดขึ้นไปเลี้ยงผักสัก 3-7 วัน
ก็สามารถกินหรือเก็บขายได้แล้วคะ

ผักไฮโดรโปนิกส์
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ภาพรวมกระบวนการปลูก
เตรียมการเพาะ
ใส่วัสดปลกลงในถ้
ใสวสดุ
ปลูกลงในถวย
วย

N
NOTE

จําหน่าย

เพาะเมล็ด

ทําความสะอาด

อนุบาล 1
(1 3 วน)
(1-3
วัน)

อนุบาล 2
(3 7 วน)
(3-7
วัน)

เก็บเกี่ยว

อนุบาล 3
(7 15 วน)
(7-15
วัน)

ลงแปลงปลูก

แหล่งทีม่ าของวัตถุดิบและผู้ขายวัตถุดิบ
เมล็ดพันธุ์ วัสดุปลูก (เพอร์ไลท์, เวอร์มิคูไลท์) บริษัท ดัชท์ กรีนเนอรี่ จํากัด
ปุ๋ย SMES Hydroponics บริษิ ัท เวสโก้
โ ้เคมีี (ประเทศไทย)
ไ จํํากััด

ผักไฮโดรโปนิกส์
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Marketing
การตลาด
• Channels
• Customer Segments
• Value
l propositions
ii
• Price
• แนวคิดการต่อยอดธุรกิจ

ประมวลเนื้อหา
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ส่วนแบ่งการตลาด
• คนรักสุขภาพที่ต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษทีไ่ ม่ใช่ผักทีข่ ายตามท้องตลาดทั่วไป
• กลุ่มครอบครัวทั้งเล็กและใหญ่
• ผู้บริโภคในพืน้ ที่
• โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารที่ปรุงอาหารทีเ่ น้นสุขภาพ ปลอดสารพิษ

ความโดดเด่นและภาพลักษณ์ของสินค้า
• สะอาดปลอดภัย เพราะได้รบั การตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ (ประเทศไทย)
• มีข้อมููลโภชนาการของผักแต่ละชนิด
• มีสูตรอาหารสําหรับผู้ที่ไปปรุงอาหารที่บ้าน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
• จัดกระเช้าตามเทศกาลต่าง ๆ เป็นกระเช้าเพื่อสุขภาพ ส่งความรักและความปรารถนาดีให้ผู้รับ
• มี Delivery ตามสั่งสําหรับลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้ร้านในระยะไม่เกิน 10 กิโลเมตร
• จัดเซ็ทเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ สําหรับแม่บ้านที่มีเวลาในการเตรียมอาหารน้อย
• ให้คําปรึกษาเรื่องผัก ทานอย่างไรให้ได้วิตามินครบ หรือเติมเต็มในส่วนของโรคขาดวิตามิน

ราคา
• ขายส่ง่ โรงแรม
โ
รีสี อร์ท์ ร้า้ นอาหาร 100 บาท/กิโิ ลกรัมั
• ขายปลีก
20 บาท/ต้น
• เซ็ทสลัด เซ็ทเมนูอาหารต่างๆ
40-70 บาท/กล่อง
• กระเช้าผักตามเทศกาล
400-1500 บาท
• ผักสลัดถุง 200g / 500g
50 บาท / 70 บาท

ช่องทางการจัดจําหน่าย
• Lemon Farm หรอรานคาทขายอาหารเพอสุ
หรือร้านค้าที่ขายอาหารเพื่อสขภาพ
ขภาพ
• ร้านอาหารเพือ่ สุขภาพ
• โรงแรม หรือ รีสอร์ทในพื้นที่ๆ อยู่บริเวณใกล้เคียง
• เว็บไซด์ เฟซบุค และ IG
• หน้าออฟฟิศในเมืองที่มีพนักงานเยอะ

ประมวลเนื้อหา
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เหตผลดี
เหตุ
ผลดๆๆ ทควรตอยอดธุ
ที่ควรต่อยอดธรกิ
รกจจ
การต่อยอดทางธุรกิจ คือ การใช้เทคนิคความคิดในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ธรุ กิจ
ขึ้นมาใหม่ โดยใช้แนวทางหรือแนวความคิดพื้นฐานบวกกับปัจจัยทางธุรกิจที่ตัวเองได้ทําอยู่
ก่อนแล้วมาใช้เป็นพื้นฐานในการแตกหน่อเริ่มทําธุรกิจขึ้นมาใหม่ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความ
เกี่ยงข้องโดยตรงกับธุรกิจในเรื่องผลิตภัณฑ์และ บริการทีต่ ัวเองได้ทํามาก่อนหน้านี้หรือ
อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็เป็นได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องทางความคิดของเจ้าของ
กิจการและผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่บริษัทตัวเองพึงจะได้ในอนาคตจากการริเริม่
เพิ่มธุรกิจใหม่ให้กับบริษัทตัวเอง

ข้อดีของการต่อยอดทางธุรกิจ
1. เพิ่มรายได้
22. เพมผลผลตและใชปจจยการผลตอยางคุ
เพิ่มผลผลิตและใช้ปัจจัยการผลิตอย่างค้มค่คามากทสุ
ามากทีส่ ด
แทนที่จะปล่อยให้เป็นทรัพยากรเหลือใช้ ก็นํามาต่อยอดทําผลิตภัณฑ์อื่นได้
3. ขยายสาขาเพื่อครอบคลุมและนําไปสู่การขายแฟรนไชส์
เมื่อธุรกิจสามารถประสบความสําเร็จได้มากในระดับหนึ่ง ความต้องการในตัวสินค้าและ
บริการก็จะเพิ่มขึ้น จนผ้
บรการกจะเพมขน
จนผูเป็ปนเจาของกจการตองเรมคดและคานงถงวธการขยายสาขาเพอ
นเจ้าของกิจการต้องเริ่มคิดและคํานึงถึงวิธีการขยายสาขาเพือ่
ตอบสนอง และครอบคลุมสินค้าและบริการไปยังผู้บริโภคให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจขาย
ลิขสิทธิแ์ ฟรนไชส์ของทางร้านค้าและผลิตภัณฑ์หรือ บริการของคุณไปยังผู้ที่ให้ความสนใจใน
ธุรกิจของคุณได้ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิม่ ยอดขายให้กับทางบริษัทคุณเพิ่มมากขึ้น
อีกทางหนึ่งจากการ
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เหตผลดี
เหตุ
ผลดๆๆ ทควรตอยอดธุ
ที่ควรต่อยอดธรกิ
รกจจ
4. บุกเบิกกลุม่ ผู้บริโภคใหม่เพื่อการขยายตลาด
เหตุผลก็เพราะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการทําการตลาดกับผูบ้ ริโภคทีซ่ า้ํ ซ้อนกับของเดิม และ
เป็นการป้องกันการแย่งตลาดกันเองจากผลิตภัณฑ์สินค้าที่มที ี่มาจากผู้ผลิตรายเดียวกัน อีก
ทั้งยังเป็นการขยายตลาดออกไปให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วย
5. รักษาตลาด และยังสร้างภาพพจน์ที่น่าเชื่อถือของทางบริษัท
6. สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลิตภัณฑ์เดิมของบริษทั

NO
OTE

7. รองรับธุรกิจที่อาจถดถอยจากผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆ
(ทีอ่ าจเกิดจากจํานวนผูผ้ ลิตที่มีเป็นจํานวนมาก)
ต้องทําความเข้าใจในเรื่องทฤษฏีเกี่ยวกับสินค้าอย่างหนึ่งว่า เมื่อแรกกําเนิดของสินค้าและ
บริการจะค่อยๆไต่ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดเท่าที่ สินค้าหรือบริการจะทําได้ จากนั้นจึงจะค่อยๆตก
ลงมายังั ทีีเ่ ดิมิ นััน่ คือื จุดเริิม่ ต้น้ เพื่ือรอการรีโี ปรดั
ป กั ส์์ ใหม่
ใ อ่ ีกครัง้ั หนึึ่ง
การต่อยอดทางธุรกิจจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทคุณมีความเข้มแข็งทางการเงิน สามารถหา
เงินจากธุรกิจทีท่ ําอยู่หลากหลายประเภทมาช่วยในการหมุนเงินกระแสเงิน สดของทาง
บริษัทคุณให้มีสภาพคล่องที่สูงมากนั่นเอง
่
ิ ั้ ป ี ส ื ป็
การตอยอดทางธุ
รกจนนเปรยบเสมอนเปนการเรมทาธุ
ิ่ ํ รกจใหมเพมเตมอกประเภทหนง
ิ ใ ่ ิ่ ิ ี ป
ึ่
ให้กับทางบริษัท ดังนั้นคุณจึงควรพิจารณาให้ดีถึงปัจจัยในด้านต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการ ดําเนินธุรกิจหลัก วิธีการและหนทางที่ดีที่สุดในการพิจารณาต่อยอดทางธุรกิจก็ คือ
ให้ดูว่าธุรกิจทีจ่ ะทําการต่อยอดนั้นมีโครงสร้างที่ธุรกิจหลักของคุณสามารถใช้ช่วยในการ
ส่งเสริมอย่างน้อยซัก 20% หรือไม่ ถ้าใช่ก็นา่ จะเป็นการต่อยอดที่น่าลงทุนเพราะมีพื้นฐาน
เดิมของธรกิ
เดมของธุ
รกจหลกคอยสนบสนุ
จหลักคอยสนับสนนอย่
นอยู แตถามเปอรเซนตนอยกวานหรอไมมพนฐานเดมคอย
แต่ถา้ มีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่านี้หรือไม่มพี ื้นฐานเดิมคอย
สนับสนุนอยู่เลย คุณยิ่งต้องทําการคิดและพิจารณาอย่างรอบคอบให้มากขึ้นเพราะ
ไม่อย่างนั้นก็จะ เปรียบเสมือนการเริม่ สร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเอง
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4 วธหาลู
วิธีหาล่ทางตอยอดธุ
างต่อยอดธรกิ
รกจใหมๆ
จใหม่ๆ
จะเห็นได้ว่าการต่อยอดธุรกิจเปรียบเสมือนสูตรสําเร็จที่ช่วยให้การทํา ธุรกิจเจริญก้าวหน้า
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ประกอบการทุกคนสมควรต้องเรียนรู้และหาแนวทางการ
ต่อยอด ธุรกิจให้กับบริษัทของตนเองสม่ําเสมอ ซึ่งแนวทางและวิธีมองหาลู่ทางการต่อยอด
ิ ใ ่ใ ้ ั ิ ั ี ั ่ ไป ี้
ธุรกจใหมใหกบบรษทมดงตอไปน
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ทรี่ องรับกับผลิตภัณฑ์หลัก
วิธีการต่อยอดประเภทนี้สามารถทําได้ง่ายมากที่สุดและสามารถดําเนินการได้ทันที เริม่ จาก
ผู้ประกอบการพิจารณาดูผลิตภัณฑ์หลักของทางบริษัทก่อนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร แล้ว
คิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาให้ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์หลัก ในทางกลบกนผลตภณฑหลกก
คดคนผลตภณฑตวใหมออกมาใหชวยสงเสรมผลตภณฑหลก
ในทางกลับกันผลิตภัณฑ์หลักก็
ต้องช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตัวต่อยอดด้วยเช่นกัน
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยต่อยอดจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เดิม
พัฒนาต่อยอดแนวความคิดและสูตรต่างๆ จากตัวผลิตภัณฑ์เดิมให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม
รปแบบใหม่
นําความต้องการของตลาดมาต่อยอด
โดยการสํารวจความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
วางแผนเชิงธุรกิจทีม่ ีประสิทธิภาพมากบวกกับการตลาดที่เยี่ยมยอดด้วยจึงจะให้ผลลัพธ์ได้
ตามที่ต้องการ เพราะมั
ตามทตองการ
เพราะมนเปรยบเสมอนการสรางธุ
นเปรียบเสมือนการสร้างธรกิ
รกจขนใหมประเภทหนงเลยทเดยวโดย
จขึ้นใหม่ประเภทหนึ่งเลยทีเดียวโดย
อาศัยความต้องการของตลาดเป็นตัวตั้ง
นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึน้ มาใหม่
อาจรวมถึงแนวทางและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดกลุม่ ใหม่ด้วย การต่อยอดด้วยวิธี
ค่อนข้างเสี่ยง เพราะใชแนวทางการคดคนสงประดษฐใหมออกมานาเสนอตอสายตาผู
คอนขางเสยง
เพราะใช้แนวทางการคิดค้นสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ออกมานําเสนอต่อสายตาผ้บรโภค
ริโภค
เป็นการต่อยอดทางธุรกิจที่เริม่ ต้นจากศูนย์นั่นเอง

ผักไฮโดรโปนิกส์
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แนวคิดิ การตอยอดธุ
่
รกิจิ
จากผลิตภัณฑ์ :
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• รานสลด
ร้านสลัด
• ชุดสลัด
• กระเช้าผัก
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แนวคิดิ การตอยอดธุ
่
รกิจิ
จากผลิตภัณฑ์ :

ผักไฮโดรโปนิกส์

Hydrroponics Starteer Kit

ผักที่ปลูกด้วย
ระบบไฮโดรโปนิกส์
จัดชุดเป็นเมนูอาหาร
พร้อมปรุง
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Problems and Solutions
“Every
Every problem is a gift
without problems
we would not grow””
Anthony Robbins
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พีพน่นี “นะโม น้ํามนต์ ฟาร์ม”

ปัญหาหลักของเกษตรกรที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และเป็นปัญหา
ที่แก้ไม่ได้เลย คือ เรื่องสภาพอากาศในบ้านเรา ทีร่ ้อนและอบอ้าว
ทําให้น้ําในระบบโรงเรือนมีอุณหภูมิสูง ส่งผลให้ผักสลัดหรือ
ผักบางชนิดที่ปลูกในบ้านเราไม่โต หรืออาจตายง่ายเพราะ
ไม่ทนกับสภาพอากาศ
ทั้งนี้เกษตรกรในบ้านเรา หากต้องการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เชิญพาณิชย์
จะต้องมีการเตรียมและวางระบบโรงเรือนที่ดี ระบบน้ํา
ที่ใช้ต้องมีอุณหภููมิที่เหมาะสม และต้องหมั่นค้นคว้า
หานวัตกรรมด้านการเกษตรใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงระบบ
โรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตอยู่เสมอ

ในเรื่องของเงินลงทุน ระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ถือว่าเป็นระบบที่ต้อง
ลงทุุนสููง หากต้องกูู้เงินเพื่อมาทําธุรุ กิจอาจไม่คุ้มค่า

ระบบ Logistic

พี่ส้ม “เกษตร Organic”

อย่าหาแหล่งขายที่ไกลฟาร์มมาก เพราะผักจะเหี่ยวช่วงเดินทาง
ทําให้เสียราคา และหาต้องหารถที่เป็นห้องเก็บความเย็นก็จะลงทุนสูงไป
ในช่วงเริ่มธุรกิจ

ข่าวลือเรื่องสารไนโตรเจนตกค้างในผัก
ทางป้องกันที่ดีคือให้ความรูแ้ ก่ผู้บริโภคว่า ผักที่เรานํามาขาย
ได้ผ่านตรวจสอบและรับรองว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
และได้งดให้ปุ๋ยก่อนนํามาขายในระยะเวลา 7 วัน
ซึ่งผู้บริโภคจะปลอดภัยแน่นอน

ประมวลเนื้อหา
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Keys to Success

พร้อม
พรอม

ในการทําธุรกิจ
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พีพน่นี “นะโม น้ํามนต์ ฟาร์ม”
“ตลาดของไฮโดรโปนิกส์ยังมีอีกไกล”
ทําธรกิ
ทาธุ
รกจตองคดเยอะๆ
จต้องคิดเยอะๆ อยาฝน
อย่าฝัน
ควรมีมมุ มองใหม่ๆ ในการต่อยอดธุรกิจอยู่เสมอๆ
หาเครือข่ายทีใ่ ห้การสนับสนุนด้านนวัตกรรมใหม่ๆ
ในการปรับปรุงการปลูกอยู่เสมอ อย่างเช่น สวทช.
ทีมี่ ีนโยบายในการให้
โ ใ ใ ง้ บประมาณด้า้ นการวิจิ ัย
และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ ผู้ประกอบการรายย่อย

ถ้าคิดจะเป็นเกษตรกร ถ้าจะทําธุรกิจนี้
ต้องลง(ท่มเท)ทั
ตองลง(ทุ
เท)ทงตว
้งตัว
การผลิตเพื่อขายส่ง อาจถูกกดราคา และทําให้มีเงินสดหมุนเวียนในระบบน้อย
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทําธุรกิจ ดังนั้น การผลิตเพื่อขายเองจะสร้างความยั่งยืน
และก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการมากกว่า (ได้เงินน้อยกว่านิดหน่อย แต่ขาย
ปุุ๊บรับเงินปั๊บ มีเงินสดอยูู่ในมือ)
การทํา Contact Farm เหมือนดาบสองคม โดยมีข้อดีคือ เรามีผู้รับซื้อผักของเราตลอดทั้งปี
(แต่เราไม่ได้เงินสดมาหมุนในระบบ) และหากเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องของสภาพอากาศ
จนส่งผลให้ผลิตผักได้ไม่ตรงตามเงื่อนไขของผู้ซื้อ จะทําให้ต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูง จึงเป็นสิ่ง
ที่เกษตรกรต้องระมัดระวังอย่างมาก

การตลาดสํําคัญ
ั ทีสี่ ุดกับั ทุกธุรกิจิ
ทําธุรกิจนี้รวยได้
องมองตลาดให้ดี
แต่ตอ้ งอยูบ่ นพื้นฐานของความพอเพียง เกษตรกรต้
จะขายใคร ขายที่ไหน
และรวยแบบพอเพียง
หาช่องทางการตลาดที่เหมาะสม
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พีพสม
่ส้ม “เกษตร Organic”
การทํา Contact Farming
การทา
เป็นเรื่องดี
แต่กม็ บี างจุด
ที่เกษตรกรต้องระวังเป็นพิเศษ
ทเกษตรกรตองระวงเปนพเศษ
เราก็ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าการปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
ผักจะให้ผลผลิตที่น้อยลงในฤดูร้อน
เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
ดังนัน้ ในการทําสัญญารายปีเพื่อจัดส่งสินค้าให้แก่โรงแรม ห้องอาหาร
หรือร้านอาหาร ควรมีการระบุจํานวนผลผลิตที่จะส่งมอบให้เหมาะสมกับ
ช่วงเดือนที่ผลผลิตออกเยอะ หรือน้อย
เช่น ในฤดู
เชน
ในฤดร้รอน
อน ใหระบุ
ให้ระบในสั
ในสญญาวาทางเราจดสงผกไดนอยลงกวาเดอนปกต
ญญาว่าทางเราจัดส่งผักได้น้อยลงกว่าเดือนปกติ
กี่กิโลกรัม เพือ่ ให้เกิดผลประโยชน์ต่อทางฝั่งเกษตรกรว่า
จะไม่โดนปรับหากส่งผลผลิตได้ไม่ตรงกับที่สัญญาไว้

เชื้อไตรโคเดอร์ม่า ป้องกันโรครากเน่าได้ดี และมีราคาถูก
ควรใช้ทุกครั้งที่ครบรอบใส่ปุ๋ย
การนําปุ๋ย A , B แบบผงมาใช้ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
และเราสามารถผสมเพื่อเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ แต่ต้องบรรจุขวดและเก็บไว้ในที่มืดเสมอ

ผักไฮโดรโปนิกส์
41
19
5
6
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400

ผักไฮโดรโปนิกส์
คูม่ ือการปลูกพืชไร้ดิน

โดย บจก. ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร

ทําความรู้จกั กับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดนิ ในประเทศไทย
วัสดุอุปกรณ์ตา่ งที่ใช้ในระบบปลูก และการติดตัง้ ระบบปลูก สารละลายธาตุอาหารพืช
การดูแล บํารุงรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิต

แนวทางการผลิต ผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อทําเงิน โดย อภิชาติ ศรีสอาด และคณะ
แนวทางการผลิต การลงทุนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบต้นทุนต่ําและยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําเสนอแนวคิดการผลิตของแต่ละ
ฟาร์ม ในด้านการลงทุน เทคนิคการผลิต ปัญหาอุปสรรค์ รวมถึงกลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งนําเสนอข้อดีข้อด้วย
ของการปลู
ป กผัักไฮโดรโปนิ
ไ โ โป กิ ส์

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

ปลกพื
ปลู
กพชไรดน
ชไร้ดิน โดย วารน
วารินี ธรรมชาตไพศาล.กรุ
ธรรมชาติไพศาล.กรงเทพฯ
งเทพฯ : ศูศนย์
นยสงเสรมการเรยนรู
ส่งเสริมการเรียนร้เทคโนโลยการเกษตร,
ทคโนโลยีการเกษตร, 2555.
เกร็ดสาระและวิธีการในการลงมือปฎิบัตจิ ริงเรื่องการปลูกพืชไร้ดินอย่างผักไฮโดรโปรนิกส์ โดยเริ่มตั้งแต่ประวัติการปลูก ปัจจัยในการ
เจริญเติบโต ธาตุอาหารที่พืชต้องการ วิธีการปลูก ชนิดของผักไฮโดรโปรนิกส์ไ ปุ๋ย โรคทีเ่ กิดกับผักไฮโดรโปรนิกส์
แมลงศัตรูพชื 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
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้
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ผักไฮโดรโปนิกส์
วันละนิดวิทย์เทคโน ตอน ผักไฮโดรโปนิกส์คืออะไร
http://www.trueplookpanya.com/new/cms detail/knowledge/13573-025827/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/13573
025827/

ขั้นตอนการเตรียมของ ก่อสร้าง ระบบแปลปลูกผักด้วยตนเอง
http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/2011/04/R10440356/R10440356.html

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

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

ราคาเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์ 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

เงือื่ นไขในการผลิ
ไใ
ติ พืืชแบบไฮโดรโปนิ
ไฮโ โป ิกส์สเชิงิ พาณิชิ ย์
http://www.doae.go.th/library/html/detail/hydroponic/hydro_5.htm

อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
http://hydroinhome.blogspot.com/2011/11/blog-post_11.html
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้
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ผักไฮโดรโปนิกส์
พันธุ์ผกั สลัดและผักไทยทีป่ ลูกด้วยไฮโดรโปนิกส์
http://www.phukethydro.com/index.php?module InnoArticle&func view&id 5
http://www.phukethydro.com/index.php?module=InnoArticle&func=view&id=5

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

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

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

สอนทําชุด (Hydroponic) ไฮโดรโปรนิก เองทีบ่ ้าน 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

วิธิ ีปลูกพืชื ไรดิ
ไ ้ นิ แบบใหม
ใ ่ ใชกระบอกไมไฝแทนทอพี
ใ้
ไ ้ไฝ่
่ วี ีซี
http://www.manager.co.th/south/viewnews.aspx?NewsID=9550000153926

Hydroponics
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroponic
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้
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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.aspx
http://agriculture.gov.mu/English/Pages/FAQ/Hydroponics-or-soilless-culture.aspx

ความแตกต่างระหว่างการปลูกพืชบนดินตามธรรมชาติกบั การปลูกพืชบนดิน
ตามธรรมชาติกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
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

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

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

รูรปแบบการปลกการปลกพื
ปแบบการปลูกการปลูกพชไรดน
ชไร้ดิน
http://koljordan.com/

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

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

เชื้อไตรโคเดอร์มา ในผักไฮโดรโพนิกส์ กับการป้องกันรากเน่า
http://www.youtube.com/watch?v=aYAL2Ckwbzs

การเพาะเมล็ดด้วยฟองน้ํา
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 ฟารม
กะหลาปลไฮโดรโปนกส
ฟาร์ม “สะเดาไฮโดรโปนิ
สะเดาไฮโดรโปนกส
กส์”
http://www.youtube.com/watch?v=b6kLlyyT8Bk

รายการธุรกิจติดดาว haihydrohobby
http://www.youtube.com/watch?v=QW5S36N-zAI
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้
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ผักไฮโดรโปนิกส์
สวนไม้ชายคา ปลูกผักไร้ดนิ part1
http://www.youtube.com/watch?v=cIqOv
http://www.youtube.com/watch?v
cIqOv_GHV1g
GHV1g

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

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

สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้
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ผักไฮโดรโปนิกส์

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ - www.acfs.go.th
มีการตรวจสอบ และให้การรับรองสินค้าที่เป็น็ Finished product ว่ามีคุณลักษณะทางด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตาม มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร รวมถึงมาตรฐาน
ทั่วไปด้านความปลอดภัย อีกทั้งให้การรับรองกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้
ตามมาตรฐาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล) KMITL
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน www.kmitl.ac.th/hydro/

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ –
http://www.phtnet.org/article/view-article.asp?aID=29
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว - www.phtnet.org/
ศููนย์เครือข่ายข้อมููลอาหารครบวงจร - www.foodnetworksolution.com/
ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร - www.bangsaiagro.com
ห้องสมุดความรู้เกษตร - www.doae.go.th/library/html/index_netscape.html
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400

ผักไฮโดรโปนิกส์
ให้คําปรึกษาพร้อมวางระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ - www.fafreshshop.com
สวทช

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

ม.แม่โจ้ กองทุนปุ๋ยผักไฮโดรโปนิกส์ - www.maejohydroponics.org
รับซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ - www.tanalapfarm.net
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. - www.stri.cmu.ac.th
จําหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักสลัด - www.saladloverthailand.com
สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร www.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/file/food_safety/indexfood_.htm
มูมลนิ
ลนธชยพฒนา
ธิชัยพัฒนา โครงการปลกผั
โครงการปลูกผกไฮโดรโปนกส
กไฮโดรโปนิกส์ www.chaipat.or.th/intranet/project/detail.php?project_id=475
นะโมน้ํามนต์ฟาร์ม - www.namonammonfarm.com/aboutus.asp
เทคโนโลยี
โ โ ีอนาคตสํสําหรัับไไฮโดรโพนิ
โ โ คิ ส์ - www.accenthydroponicsthailand.com/
hd
h l d /
ชมรมปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน - www.kmitl.ac.th/hydro
น้ําหมักมลใส้
นาหมกมู
ลใสเดอนกบการปลู
เดือนกับการปลกผั
กผกก- http://teetatfarm.wordpress.com/wormteaalfapronic/
http://teetatfarm wordpress com/wormteaalfapronic/
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้
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แหล่งอ้างอิง
บุคคลเจ้าของอาชีพ
พี่นี
คุณอุไร เพ็ชรรัตน์
นะโม
โ นํา้ํ มนต์์ ฟาร์
ฟ ม์
Vegetable for giving
ปลูกผักเพื่อสังคม

พี่ส้ม
คุณจุฑามาส ปราบอริพ่าย
อดีตผู้ประกอบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ผู้ผันตััวมาเป็็นเกษตรกรเต็็มตััว
ปลูกพืชผัก Organic
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้
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ผักไฮโดรโปนิกส์

เมล็ด็ พันั ธุ์

แปลงปลู
ป ป กและระบบนํา้ํ โโรงเรือื น

ถ้วยปลกก หรอ
ถวยปลู
หรือ อปกรณ์
อุปกรณปลู
ปลกก

แปลงเพาะเมล็ด
แปลงเพาะเมลด

ปุุ๋ย หรือ สารอาหาร

ั ฑ์สําหรับสินค้า
บรรจุุภณ

สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้
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แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้
และรูปแบบกิิจกรรมหรืือนิิทรรศการ
ศ
ช่องทางการนําเสนอ
เว็บไซด์สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
www.ismed.or.th ในหมวดความรู้
Facebook ของสถาบัน ได้แก่ ISMED NEC
เว็บ็ ไซด์
ไ ข์ องหน่่วยงานเครืือข่่ายสํสําหรัับ SMEs
Forum ภายในองค์กร หรือ กิจกรรม Knowledge
Sharing เพอถายทอดองคความรู
เพื่อถ่ายทอดองค์ความร้ของธุ
องธรกิ
รกจและความรู
จและความร้ใน
เรืองของ Knowledge Management สําหรับการต่อยอด
ความรู้ ทักษะที่จําเป็นสําหรับการทํางานเพื่อ SMEs

สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้
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