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การปลูกผักไรดิน
                                 รศ.นิพนธ ไชยมงคล

การปลูกพืชไรดิน (hydroponic culture, Greek: hudor = water, ponos = work,หรือ  water
working หรือ soil-less plant cultivation.) หรือการปลูกพืชในวัสดุอื่น ๆ ที่ไมใชดินเชน กรวด
(gravel  culture) ทราย (sand  culture)  เปลือกไม (bark culture) ข้ีเล่ือย (saw - dust culture) เสนใย
สังเคราะห ( rock wool) ปุยหมัก (Compost culture) ใยมะพราว (coconut fiber culture) สารละลาย
(water culture) เปนตน
         การปลูกพืชไรดินเริ่มเมื่อสงครามโลกครั้งที ่  2     โดยทหารอเมริกันท่ีอยูตามเกาะตาง ๆ
จํ าเปนตองมีผักสดบริโภค  แตมีปญหาการขาดแคลนน้ํ าจืด  ตลอดจนสภาพดินไมเหมาะสมส ําหรับ
การเพาะปลูก ทางสหรัฐเอมริกาจึงไดหาแนวทางการปลูกพืชผักโดยไมใชดิน โดยทํ ากระบะ
คอนกรีตและใชกรวดเปนวัสดุปลูก และใหปุยในรูปสารละลาย
        ในยุโรป  เริ่มจากการปลูกในดินพีท (peat)   โดยใสลงไปในกระถางและใชถาดรองบรรจุ
ปุยในรูปสารละลาย นิยมใชในการปลูกไมดอก ตอมาในป ค.ศ.1967 ไดพัฒนาใชดินพีทบรรจุถุง
เปนวัสดุปลูก  (peat bag  or gro bag)  มะเขือเทศและใหปุยในระบบนํ ้าหยดหรือใหน้ํ าไหลผานกน
ถุงบาง ๆ จํ านวน 20 ไร ตอมาในป ค.ศ.1974 ไดขยายพื้นที่ปลูกเปน 1000 ไร ในป ค.ศ.1973 เดน
มารคไดศึกษาการปลูกผักโดยใชวัสดุสังเคราะห (rock wool) เปนวัสดุปลูกซึ่งตอมานิยมใชอยาง
แพรหลายในยุโรปตอนใต   วิธีการปลูกพืชไรดินอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใชกันมากคือ  nutrient  film
technique (NFT)  ซึ่งคนพบโดย  Dr.Cooper  จาก Glasshouse Crops Research  Institute,
Litlehamton, England. อาศัยหลักการปลอยสารละลายใหไหลหมุนเวียนผานรากพืชเปนชั้นบาง ๆ

ในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยเฉพาะแถบอริโซนา   เร่ิมทํ างานวิจัยและปลูกผักในสาร
ละลายเปนการคา ในตนป ค.ศ.1970   แตสวนใหญจะไมประสบผลส ําเร็จ เน่ืองจากขาดความรูทาง
วิชาการ ประสบการณ    การจัดการ   และทางดานวิศวกรรม
        เม่ือเร็ว ๆ น้ีจากการมุงคนควาวิจัยอยางจริงจัง ทั้งทางอเมริกา  ยุโรป โดยเฉพาะประเทศ
ฮอลแลนด สามารถนํ ามาประยุกตใชอยางไดผล ในแถบตะวันตกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา  จึงท ํา
ใหมีการขยายพื้นที่ปลูกอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้ยังไดทํ าการวิจัยดาน Aeroponics เพื่อใชปลูกผักบน
สถานีอวกาศในอนาคต
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ตารางท่ี 1 ประมาณการพื้นที่ปลูกพืชไรดินใน ป ค.ศ. 1996 (Kao,1997)
COUNTRY PRODUCTION AREA

(ha)
COUNTRY PRODUCTION AREA(ha)

Holland 3,700 Italy 60
Israel 650 USA 65
France 620 Portugal 45
Spain 510 Taiwan 50
United Kingdom 510 Bulgaria 32
Belgium 420 Ireland 30
Japan 550 Switzerland 25
South Africa 440 Finland 17
Germany 260 Greece 20
Australia 220 Poland 20
Canada 220 China 40
Russia 170 Singapore 3
Armenia 22 Thailand 1
New Zealand 110 Hongkong 1
Sweden 110

ตารางท่ี 2  ผลผลิต  ตนทุนการผลิต และก ําไรในการผลิตพืชไรดิน(Kao,1997)
TREATMENT YIELD

(kg./plant)
COST

US$ /100kg.
NET PROFIT
US$/100 kg.

BEEF TOMATO
CONVENTIONAL 2.8 32.3 40.1
HYDROPONICS 4.1 82.4 106.7
ROCKWOOL 4.8 89.3 97.2
ORGANIC SUBSTRATE 4.3 77.3 104.4

CUCUMBER
CONVENTIONAL 1.4 35.3 52.5
HYDROPONICS 3.1 88.4 112.6
ROCKWOOL 4.5 87.4 102.5
ORGANIC SUBSTRATE 4.1 73.5  97.5

CHINESE LEEFY
VEGETATBLE

CONVENTIONAL 0.45 57.6 29.5
HYDROPONICS 0.52 105.7  41.6
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วัตถุประสงคในการปลูกพืชไรดิน
        การปลูกพืชไรดินเปนวิธีการที่เหมาะสมส ําหรับพ้ืนท่ี ๆ   มีปญหาในดานสภาพแวดลอมไม
เหมาะสมเชน  สภาพอากาศ  ดิน  น้ํ า แรงงาน และการสะสมของโรคในดินเปนตน

! สภาพดินบางแหงอาจจะไมเหมาะสมในการผลิตเชนดินลูกรัง  ดินเปร้ียว ดินเค็ม
!  เพื่อเปนการใชปจจัยในการผลิตอยางมีประสิทธิภาพเชน  น้ํ า  ปุย
!  ตลอดจนเพือ่ปองกันการสะสมของโรคในดิน
!  ลดปญหาเร่ืองแรงงานในการพรวนดินและกํ าจัดวัชพืช
!  เพื่อใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงที่สุด โดยการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพตอพื้นที่
การปลูกพืชไรดิน จะใหผักสดที่มีคุณภาพสูง เน่ืองจากไดรับน้ํ าและสารอาหารอยางพอ

เพียงและสมํ่ าเสมอ ท ําใหปริมาณเสนใยตํ ่า สามารถวางแผนการผลิต การเก็บเกี่ยวและการตลาดได
คอนขางแนนอน

รูปแบบของการปลูกพืชไรดนิ
AGGREGATE SYSTEM
   Organic/ Inorganic Substrate Culture   ใชวัสดุปลูกที่เปนอินทรียวัตถ ุนอกจากดิน ใหปุย
ในรูปสารละลาย และใชภาชนะปลูกแตกตางกัน เชน
        Pot  Culture  ใชวัสดุปลูกใสในถุงหรือกระถาง และใหสารละลายผานดานลางหรือใช
ระบบนํ ้าหยด
        Bag Culture ใชวัสดุปลูกใสในถุงเจาะหลุมปลูก  4 หลุม และใชสารละลายในรูปนํ ้าหยดซึ่ง
สามารถใชปลูกได 4 คร้ัง(พืชตางตระกูล)
        Tray Culture ท ํากระบะกวางประมาณ  1.00-1.20 เมตร ยาวตามความสะดวกในการปฏิบัติ
งาน วัสดุที่ใชท ํา ขึ้นอยูกับทองถิ่นและตนทุนการผลิต เชน อิฐบล็อก ไม อะลูมิเนียม เปนตนและใส
วัสดุปลูกอื่นที่ไมใชดิน ใหปุยในรูปสารละลาย
 Rock wool /Coconut fiber   Cultureใช rock wool     (วัสดุสังเคราะห )   หรือ ใชใยมะพราว
อัดเปนแทงปลูก เพื่อยึดรากและปลอยสารละลายหมุนเวียนไหลผานหรืออาจจะใหแบบหยด
NON-AGGREGATE SYSTEM  

Water Culture การปลูกในสารละลาย มีหลายแบบ เขน
Nutrient Film Technique (NFT) ปลูกพืชบนสารละลาย  โดยปลอยสารละลายใหไหลหมุน

เวียนผานรากเปนฟลมบาง ๆ (1-2 ซม.).
         Deep Floating Technique (DFT) ปลูกพืชในสารละลายลึก 10 ซม. ใชระบบนํ ้าหมุนเวียน
หรือใชปมลมเพ่ือเพ่ิมออกซิเจน



         Dynamic Root Floating (DRF) ปลูกพืชในสารละลาย โดยใชระบบการหมุนเวียนของสาร
ละลาย แตใหมีชองวางระหวางโคนตนและระดับน้ํ าที่ไหลผานราก เพื่อเพิ่มออกซิเจนและลด
อุณหภูมิน้ํ า

Aeroponic  Technique (ART) ปลูกพืชในภาชนะที่ปดสนิท ใหรากแขวนลอยและใหสาร
ละลายในรูปของพนหมอกหรือพนฝอยบริเวณราก
ระบบและวัสดุปลูกสํ าหรับการปลูกแบบไรดิน

การปลูก
ผักไรดิน
(Soilless
culture)

ปลูกในสารละลาย
( water culture)
 รากแขวนลอย

(Aeroponic)

วัสดุปลูกอื่น ๆ
(Media culture)

วัสดุอนินทรีย
(Inorganic media)

วัสดุอินทรีย
(Organic media)

เม็ด
(Particle)

โฟม
(Foam)
เสนใย
สังเคราะห

(Fiber)

วัสดุอ่ืน ๆ
(other)

ทราย
(Sand culture)
กรวด

(Gravel culture)
เม็ดดินเผา

(Expanded clay culture)

ขี้เถาแกลบ
(Kuntan culture)
PE,PF,UF culture

Rockwool culture

Perlite culture

Vermiculite culture

               Rice hulls
               Peatmoss

    Sawdust culture

อุปกรณและเคร่ืองมือ
โรงเรือน
การปลูกพืชในระบบการปลูกผักไรดิน   จํ าเปนท่ีจะตองปลูกในเรือนโ

ลดความเขมของแสงและลดอุณหภูมิ
การปลูกในโรงเรือน  จะตองตรวจสอบพืชทุกวัน เพื่อใหสามารถแ

เชนการปลูกมะเขือเทศ ในกรณีที่มีอุณหภูมิสูง จะท ําใหผลแตก หรือฟาม
Bark culture
Coconut fiber culture
   4

รง   เพ่ือปองกันฝน

กปญหาไดทันทวงท ี
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การปลูกในโรงเรือน จะตองหาแนวทางการปองกันโรค แมลง เนื่องจากสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมส ําหรับการเจริญของพืช จะเหมาะสมส ําหรับการระบาดของโรค แมลง ควรตรวจสอบพืช
และหาแนวทางปองกัน กํ าจัด โรคและแมลงตามความจํ าเปน ในสภาพความชื้นสัมพัทธสูง การถาย
เทอากาศไมดี จะท ําใหเกดิการระบาดของโรคได

ควรใหน้ํ าอยางพอเพียง เน่ืองจากเม่ือพืชขาดน้ํ า จะเหี่ยวและชะงักการเจริญ นอกจากนี้การ
ใหนํ้ าจะชวยชะลางเกลือที่เกิดจากการใสปุย ซึ่งในกรณีที่มีความเขมขนสูง จะท ําอันตรายตอพืชและ
จํ ากัดการน ําธาตุอาหารบางชนิดมาใชประโยชน

ควรมีเคร่ืองวัดความเปนกรด ดางของดิน (pH) ความเขมขนของเกลือ (EC) เพ่ือตรวจสอบ
สภาพความเปนกรดดางและความเขมขนของปุยเคมีในสารละลายและวัสดุปลูก

บันทึกข้ันตอนทํ างานโดยละเอียด เพ่ือนํ าไปใชเปนขอมูลในการวางแผนปลูกในฤดูตอไป   

   การควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือน
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสํ าหรับการเจริญเติบโตของพืชแตละชนิดจะแตกตางกัน ควรศึกษา

ความตองการของแตละพชื เชน มะเขือเทศ กลางวัน 21.1-27.8 oซ กลางคืน16.7-17.8 oซ อุณหภูมิต่ํ า
กวา 14.4 oซ พืชจะแสดงอาการขาดธาตุอาหาร เนื่องจากพืชไมสามารถนํ าธาตุอาหารบางชนิดขึ้นมา
ใชประโยชนได เชน ฟอสฟอรัส ท ําใหใบพืชเปลี่ยนเปนสีมวง

อุณหภูมิสูงกวา 30.0 o ซ ผลไมสามารถสรางเม็ดสีแดง (lycopene) ได
อุณหภูมิสูงกวา 32.2 o ซ ผลจะมีคุณภาพตํ ่า ผลแตก เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีผิว จะสูงกวาในผล 

ท ําใหเซลลผิวแตก
การปลูกในโรงเรือน เมื่อพืชไดรับแสงผานหลังคาพลาสติก    อุณหภูมิที่ผิวใบสูงกวา

อุณหภูมิอากาศ 30 o  พืชจะมีอัตราการคายนํ ้าสูง รากจะดูดน้ํ าขึ้นมาทดแทน ในกรณีที่มีความชื้นพอ
เพียง พืชจะสามารถเจริญเติบโตได แตในกรณีท่ีขาดน้ํ า สวนยอดจะเหี่ยว เพื่อลดการคายนํ ้าหลังจาก
น้ันจะเห่ียวท้ังตน และตาย

 ในกรณีที่อุณหภูมิสูงกวา 32 o ซ  พืชมีอัตราการคายน้ํ าสูง รากพืชไมสามารถดูดนํ ้าขึ้นไป
ทดแทนสวนที่พืชสูญเสียไป ถึงแมจะมีความชื้นอยางพอเพียง จะท ําใหใบไหม คลายนํ้ ารอนลวก

 ในสภาพที่มีความเขมของแสงสูงหลังจากมีเมฆหมอกปกคลุมเปนเวลานาน พืชจะแสดง
อาการเห่ียว จํ าเปนตองใหน้ํ าอยางพอเพียง

ความชื้นสัมพัทธในโรงเรือนที่เหมาะสมอยูระหวาง 60-70 %

การควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน
Evaporative Cooling ใชวัสดุเพ่ือรับน้ํ าติดต้ังดานหน่ึง และติดตั้งพัดลมดานตรงกันขาม 

เพ่ือดูดอากาศและไอน้ํ าจากวัสดุรับนํ ้าออกไป วัสดุรับน้ํ า เชน cool  pads   หรือกระดาษรังผ้ึง   ซึ่ง
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เปน Cellulose หรือ synthetic fiber หรืออาจจะใช ซาแรน(saran) ที่ใชส ําหรับพลางแสง ใสดานหนึ่ง
และใหนํ ้าระบบนํ ้าหยดดานบน ดานลางประกอบดวยกระบะรอง และทอเพื่อใหนํ้ าไหลกลับไปลง
ถังเก็บนํ้ า ซึ่งประกอบดวยปมน้ํ าเพ่ือหมุนเวียนน้ํ าขึ้นไปดานบน เมื่อวัสดุดังกลาวมีความชื้น ใน
ขณะที่พัดลมดูดอากาศเขามาจากดานนอก ผานวัสดุรับน้ํ า จะท ําใหอากาศมีความ ชื้นสูง ผานเขามา
ในเรือนโรง อากาศท่ีมีความช้ืนจะดูดความรอนในโรงเรือนออกไป และหมุนเวียนอากาศใหมเขามา 
จะชวยลดอุณหภูมิในโรงเรือนได

A Shade cloth ใชวัสดุพลางแสง เชน saran, poly-propylene, polyethylene, polyester หรือ
ผา เพ่ือลดความเขมของ แสงและลดอุณหภูมิ

การพลางแสงอาจจะพลางดานนอกหรือดานในโรงเรือน การใสดานใน จะสามารถทํ า
ระบบปดเปดได เม่ือความเขมของแสงต่ํ าหรือสูง ควรใชวัสดุที่มีดานบนสีเงิน เพื่อการสะทอนแสง
ออกไป ดานลางสีด ําหรือขาว ไมควรใชวัสดุสีดํ า เน่ืองจากสีดํ าจะดูดและสะสมความรอน ท ําให
อุณหภูมิในโรงเรือนสูง

แตการใชวัสดุพลางแสงในโรงเรือนจะมีขอเสียคือ พลังงานแสงจะเปลี่ยนเปนพลังงาน
ความรอนในโรงเรือน ถึงแมความเขมของแสงจะลดลง แต อุณหภูมิจะไมลดลงตามไปดวย การ
พลางแสงดานนอกโรงเรือน พลังงานแสงจะเปล่ียนเปนพลังงานความรอนนอกโรงเรือน

วัสดุพลางแสง จะสามารถกรองแสงไดแตกตางกัน โรงเรือนปลูกมะเขือเทศนิยมใชวัสดุท่ี
กรองแสงได 30-50 % การทดลองที ่North Carolina State University พบวา การใช poly-propylene 
ชนิด 30 % ไมสามารถลดอุณหภูมิในโรงเรือนได

การพลางแสงดานนอกโรงเรือนจะเหมาะส ําหรับพ้ืนท่ี ๆมีกระแสลมพัดผานตลอดเวลา จะ
ชวยกระจายความรอนออกไปกอนถึงโรงเรือน

Shade compounds การพลางแสงโดยใชวัสดุ เชน ปูนขาวผสมนํ้ า ฉีดพนดานบนหลังคา 
เพื่อพลางแสงในฤดูรอนหรือชวงที่มีความเขมของแสงสูง
วิธีการอื่น ๆ

ใชวัสดุสีขาวในโรงเรือน เชน พื้น กระสอบ เชือก หรือ ถัง เปนตน สีขาวจะชวยในการ
สะทอนแสง วัสดุสีด ําจะดูดแสงและเปลี่ยนเปนพลังงานความรอน

โรงเรือนท่ีต่ํ า จะเหมาะส ําหรับการปลูกพืชในพื้นที ่ ๆมีอุณหภูมิต่ํ า แตจะมีอุณหภูมิสูงใน
ฤดูรอน นอกจากน้ีควรมีทางระบายอากาศดานบนของโรงเรือน เพ่ือใหอากาศท่ีรอนลอยตัวออกไป
และอากาศเย็นเขามาแทนที่

การใชนํ ้าเย็น อุณหภูมิ 5-10 o ซ ในรูปพนหมอกในหรือนอกโรงเรือน ละอองหรือไอน้ํ า
สามารถดูดพลังงานความรอน เพ่ือลดอุณหภูมิในโรงเรือนได

ใชพัดลม เพ่ือการระบายอากาศหรือใหอากาศหมุนเวียน การหมุนเวียนของอากาศใน แนว
ราบโดยใชความเร็วของลม 1 เมตรตอวินาที จะท ําใหใบเคลื่อนไหวเพียงเล็กนอย ชวยลดอุณหภูมิ
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ในโรงเรือน เมื่ออากาศเคลื่อนยายจากดานลางขึ้นดานบน จะเคลื่อนยายความชื้นจากดานลางไปยัง
สวนตาง ๆของเรือนโรง เคลื่อนยายคารบอนไดออกไซดจากสวนอื่น ๆของเรือนโรงไปยังใบ ชวย
ในการผสมเกสร ความเร็วของลมในอัตราท่ีสม่ํ าเสมอ ชวยใหใบแหง ลดการระบาดของโรค นอก
จากนี้จะชวยเพิ่มอัตราการคายนํ้ า ซึ่งจะมีความสัมพันธกับอัตราการดูดนํ ้าและแรธาตุอาหารขึ้นไป
ทดแทน โดยเฉพาะแคลเซียมซึ่งรากจะสงขึ้นไปยังสวนที่ก ําลังเจริญเติบโต
   ถังบรรจุสารละลาย

วัสดุที่ใชจะตองทนทานตอความเปนเกลือและความเปนกรดของสารละลาย    โดยทั่วไป
จะใชถังพลาสติก

ขนาดของถังขึ้นอยูกับพื้นที่ปลูก ชนิดของพืช ซึ่งการปลูกแบบ water culture จะใชปริมาณ
น้ํ าหมุนเวียน 9/10 ที่เหลือ 1/10 ใหคงคางส ํารองในถัง

จากการศึกษาของ Glasshouse Crops Research Institute Little-hamton (An.1979) พบวา
มะเขือเทศจะดูดสารละลายขึ้นไปประมาณ 0.8 ลิตรตอตนตอวันและ 0.08 ลิตรตอวันส ําหรับสลัด

การปลูกมะเขือเทศ 2,500 ตนในพ้ืนท่ี 1,000 ตารางเมตร จะใชนํ้ าหมุนเวียน 1,800 ลิตรและ
ส ํารองในถัง 200 ลิตร

การไหลกลับของสารละลายลงไปในถังเก็บสารละลายสํ ารอง จะตองใหสารละลายไหล
กลับลงไปในถังใหลึกที่สุดเทาที่จะท ําได     เพื่อใหเกิดฟองอากาศและเพิ่มออกซิเจน
   ภาชนะปลูก

การปลูกพืชในสารละลาย สามารถเลือกภาชนะปลูกไดหลายชนิด ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของการปลูกและพืชที่จะใชปลูก
        หลักการโดยทั่วไป    ภาชนะปลูกควรจะมีความทนทานตอสภาพความเปนกรด ดางหรือ
ความเค็มของปุยเคมีในรูปสารละลาย ควรวางใหมีความลาดเอียงเพื่อใหมีการหมุนเวียนของสาร
ละลาย (ไมตํ ่ากวา 1 %)  ซึ่งจะชวยลดอุณหภูมิของนํ ้าและเพ่ิมออกซิเจน พื้นของภาชนะปลูกควรจะ
เรียบ เพ่ือการระบายน้ํ า ในกรณีที่มีนํ ้าขังรากจะเนา

การปลูกพืชผักกินใบอายุสั้น เชน สลัดใบ ปวยเหล็ง ต้ังโอ ขึ้นชายจีน สามารถปลูกแบบ 
substrate culture หรือ NFT ในประเทศญี่ปุนใชภาชนะคลายกระเบื้องลอนเล็ก คลุมดวยพลาสติกสี
ดํ า ปดดวยแผนโฟม เจาะรูปลกู ปลอยนํ้ าไหลผานรากบาง ๆ โดยวางใหมีความลาดเท เพื่อใหมีการ
ไหลเวียนของสารละลายและรักษาระดับใหรากบางสวนใหมีความชุมชื้นตลอดเวลา และบางสวน
จะอยู สูงกวาระดับน้ํ า มีปริมาณออกซิเจนอยางพอเพียง ใหมีการหมุนเวียนน้ํ าผานรากอยาง
สมํ่ าเสมอ
        พืชบางชนิด เชน สลัดปล ี พริกหวาน มะเขือเทศ แตงกวา  อาจจะปลูกใน substrate culture 
หรือ ระบบ DFT หรือ DRF โดยใชภาชนะมีลักษณะคลายรางนํ ้า สามารถใหปุยในรูปสารละละาย
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แบบหยด หรือปลอยใหน้ํ าหมุนเวียนไดหรือปลูกในกวาง 25-60  ซม.ลึก 10 ซม. ใชแผนโฟมปด
และปลอยนํ ้าไหลผานราก เชน ระบบ DRF, หรือใชปมลมชวยเพิ่มฟองอากาศเชนระบบ DFT
        บางพืช เชน สตรอเบอรร่ี มะเขือเทศ แตงกวา แคนตาลูป พริกหวาน  อาจจะใชแทงขุย
มะพราวอัด หรือใชกระทงพลาสติก บรรจุกรวด  เพื่อยึดรากใชพลาสติกสีดํ าหุม วางบนราง ใหนํ้ า
ระบบนํ ้าหยดหรือปลอยน้ํ าไหลผานกนกระทงบาง ๆ
        การปลูกมะเขือเทศพันธุเลื้อย แตงกวา  แคนตาลูบเพ่ือการคาขนาดใหญ อาจจะใชกระบะ 
สังกะส ีหรือใชอิฐบล็อกเปนภาชนะปลูก  ใชพลาสติกสีดํ าหนารอง เพ่ือปองกันการร่ัวของ        สาร
ละลาย  มีความกวางความยาวตามความเหมาะสม ลึก 10-15 ซม. ประกอบดวยแท็งกนํ้ าบรรจุปุยใน
รูปสารละลายมีประตูน้ํ าควบคุมระดับนํ ้าโดยอัตโนมัติ และใหนํ ้าหมุนเวียน หรืออาจจะใชปมลม
เลก็ ๆ เพื่อดูดอากาศและสงผานทอซึ่งวางไวตํ ่ากวาระดับนํ ้า ท ําใหเกิดฟองอากาศ เพ่ิมออกซิเจน
ตลอดเวลา หรือหมุนเวียนน้ํ าทุก 30 นาที

 ปมน้ํ า
ขนาดของปมน้ํ าขึ้นอยูกับรูปแบบของภาชะปลูก  ขนาดตลอดจนชนิดพืช   โดยทั่วไปใช 

ปมที่มีแรงดูดสารละลายปริมาณ 1 ลิตร ตอนาทีตอพ้ืนท่ีปลูก ซึ่งจะรักษาระดับนํ ้าสูง 1-2 มิลลิเมตร 
ผานรากพชืในระบบ NFT

วัสดุที่ใชจะตองทนทานตอความเปนเกลือและความเปนกรดของสารละลาย
วิธีการปลูก
      การเพาะกลา

ใชเมล็ดที่มีความงอกสูง คัดเมล็ดใหมีขนาดสมํ ่าเสมอ และ จัดการเมล็ดกอนเพาะ เชนเมล็ด
บางพืชจะตองแชน้ํ า1-2 ช่ัวโมงหรือในกรณีท่ีใชปมน้ํ าเพื่อเพิ่มฟองอากาศ หรือปลอยน้ํ าไหลผาน
ตลอดเวลา ประมาณ 8-12 ช่ัวโมง นํ ามาผึ่งใหแหงหมาด ๆและนํ าไปเพาะ เพื่อใหมีการงอกและการ
เจริญเติบโตสม่ํ าเสมอ
        พืชตระกูลแตง  มะเขือ  เพาะกลาในทราย   และยายมาปลูกในสารละลาย เม่ือมีใบจริง   2 
ใบ
        พืชอื่น ๆ อาจจะเพาะเมล็ดในฟองน้ํ าขนาด  1x1x1  น้ิว   โดยหยอดเมล็ดในแนวนอนลึก 
หน่ึงถึงสองมิลลิเมตร วางฟองน้ํ าในถาดและใสสารละลายใหมีระดับสูงหน่ึงในสามหรือปลอย   
สารละลายไหลผานหรือใชปมลมชวยเพิ่มฟองอากาศ  เม่ือเมล็ดงอกมีใบจริง 2-3 ใบ สามารถยายลง
ปลูก
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การจัดการสารละลาย
น้ํ าควรเปนน้ํ าที่สะอาด  ผานการกรอง กอนจะเตรียมสารละลาย ควรวิเคราะหน้ํ า เพ่ือ

หาปริมาณธาตุอาหารในน้ํ า ในกรณีที่มีธาตุเหล็ก ก็จะสามารถลดปริมาณที่จะใสเพิ่มเติมลงไปได 
เพื่อการประหยัดและลดตนทุนการผลิต สวนประกอบและความเขมขนของสารละลาย  จะเปลี่ยน
แปลงตามระยะเวลา ปริมาณน้ํ าที่พืชดูดขึ้นไปใช การระเหยของน้ํ าและปริมาณธาตุอาหารที่พืชดูด
ขึ้นไปใชประโยชน   ดังน้ันจึงตองเพ่ิมน้ํ าตาม อัตราสวนที่หายไปและเพิ่มปุยตามผลการวิเคราะห
น้ํ า โดยปกติจะตรวจสอบและวิเคราะหปริมาณ N,  P, K ทุก 1-2  อาทิตย ธาตุรองทุก    2 -3 อาทิตย

ปฏิกิริยาของสารละลาย: pH
ปฏิกิริยาหรือสภาพความเปนกรดดางของสารละลาย  จะมีอิทธิพลตอความสามารถในการ

ละลายของธาตุอาหารและความสามารถในการที่พืชจะนํ าขึ้นไปใชประโยชน ควรตรวจสอบทุกวัน
และบันทึกขอมูล

สภาพความเปนกรด ดาง (pH) ของสารละลายที่เหมาะสมอยูระหวาง 5.6-5.8 ในกรณีที ่pH 
สูง ควรใชสารเคมี เชน กรด ซัลฟูริค (H2SO4)  กรดไนตริก (HNO3) กรดฟอสฟอริก (H3PO4) เพื่อลด 
pH ใหต่ํ าลง การใชกรดฟอสฟอริก (H3PO4) จะชวยเพิ่มฟอสฟอรัส สวนกรดไนตริก (HNO3) จะเพิ่ม 
ไนโตรเจนในสารละลาย กรด ซัลฟูริค (H2SO4)จะมีอันตรายตอผูใชสูง ควรใชดวยความระมัดระวัง 
กรดฟอสฟอริก (H3PO4) คอนขางแพงแตจะลด pH ไดดีกวากรดชนิดอ่ืน ๆ ในปริมาณที่เทากัน

วิธีการลด pH เตรียมสารละลาย 1 ลิตร และเพิ่มกรดครั้งละ 1 ml จนกระทั้งได pH ตาม
ตองการ หลังจากน้ันนํ ามาคํ านวณปริมาณสารละลายทั้งหมดและปริมาณกรดที่จะใช การใสกรด
ตองทดสอบจนกระท้ังได pH ตามตองการ ไมสามารถประมาณการหรือค ํานวณ เชน 10 ml ลด pH 
ลง จาก 10 = 5 สวน 15 ml ไมสามารถลด pH ลงเหลือ 2.5 ได อาจจะใชเพียง 11 ml ก็ได ในกรณีที ่
pH ต่ํ าเกินไป จะเปนอันตรายตอพืช ควรตรวจสอบ pH ในสารละลายหลาย ๆครั้ง เพ่ือความ  แน
นอน

ในสารละลายที่ม ี pH ต่ํ าเกินไป (< 5.5 ) ควรเพ่ิม pH ดวยใช โซเด่ียมคารโบเนต (sodium 
carbonate) คอสติกโซดา (Caustic soda) โพแทสเซียมคารโบเนต (Potassium bicarbonate) 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด(Potassium hydroxide ) และ คอสติก โพแทส (caustic potash) สารที่นิยม
ใชคือ โซเด่ียมคารโบเนต (sodium carbonate) ซึ่งมี pH 8.2 และชวยเพิ่มโพแทสเซียมในสารละลาย
ได ไมควรใชในรูปของเกลือโซเด่ียม เน่ืองจากพืชไมตองการธาตุน้ี

พืชสามารถเจริญไดในสารละลายที่มี pH 5.5-7.0 ถาหากมีธาตุอาหารพอเพียง เน่ืองจาก pH 
มีอิทธิพลตอการเจริญของรากต่ํ า แต pH ต่ํ า หรือ สูงเกินไป   จะท ําใหธาตุอาหารบางชนิดอยูในรูปที่
ไมสามารถน ําไปใชประโยชนได ในการปลูกพืชไรดินควรจะรักษา pH ในระดับ 5.5-5.8 เน่ืองจาก
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ธาตุอาหารสวนใหญจะอยูในรูปที่เปนประโยชนในสารละลายที่คอนขางเปนกรด ธาตุอาหารบาง
ชนิดเชน Mn, Cu, Zn และ Fe เม่ือ pH สูงความสามารถในการนํ าไปใชประโยชนไดจะลดลง แตใน 
pH ต่ํ า P, K, Ca, และ Mg ความสามารถในการนํ าไปใชประโยชนของพืชจะลดลงเพียงเล็กนอย

Calcium bicarbonate จะท ําใหนํ ้าเปนดางจัด จะตองใสกรดไนตริก เปนจํ านวนมากเพื่อแก
ไข ในสภาพวัสดุปลูกม ีไบคารโบเนต (bicarbonate:HCO3

- ) มาก จะท ําใหพืชดูดสารละลายอาหาร
ไดนอย   จากการทดลองปลูกขาววีท  พบวาถาหาก  pH  ต่ํ ากวา  4  รากจะหยุดชะงักการเจริญ 
เปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาลและตาย

การควบคุม pH ของสารละลายใหอยูในระดับ 4-7 คอนขางจะยาก   นอกจากใชเคร่ืองควบ
คุม pH อัตโนมัติ การใช ฟอสฟอรัส(H2PO4 to HPO4) เพ่ือควบคุมระดับ pH จํ าเปนตองคงระดับ
ความเขมขนของฟอสฟอรัสใหอยูระหวาง 1-10 mM แตจะเปนพิษตอพืช ดังน้ันควรจะใชระบบ
หมุนเวียนน้ํ าและคงระดับฟอสฟอรัสในความเขมขน 0.05 mM
การนํ าไฟฟา( Electrical conductivity; EC )

การเติมปุยหลังปลูกควรวิเคราะหปริมาณสารเคมีในน้ํ าหรือคาการนํ าไฟฟา( Electrical 
conductivity; EC ) เพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิมความเขมขนของธาตุอาหาร  คาการนํ าไฟฟาของสาร
ละลายจะเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของสารละลาย  สารละลายที่มีความเขมขนสูง จะมีคาการนํ าไฟ
ฟาสูง หนวยนับของการนํ าไฟฟาคือ mho (ออกเสยีง MO) ในกรณีที่มีหลายหนวยเรียก mhos (ออก
เสียง MOZE)

หนวยวัดของ  mhos ที่นิยมใชคือ micro m-hos (µmhos; ออกเสยีง micro-MOZE) และ 
millimhos ( mmhos; ออกเสยีง milli-MOZE ) micro mho มีคาเทากับ หนึ่งลานสวนของ mho และ 
millimho มีคาเทากับ 1000 สวนของ mho ดังน้ัน 1 millimho เทากับ 1000 micromho เม่ืออานคาของ
สารละลายเทากับ 0.30-0.25 millimhos จะเทากับ 300 ถึง 2500 millimhos ในปจจุบันนิยมใชหนวย
วัดเปน millimhos มากกวา micromhos

เคร่ืองวัด EC ขนาดเล็กเคลื่อนที่ได ส ําหรับใชในโรงเรือน จะมีคาหนวยวัดระหวาง 0-30 
หนวยนับนี้มีคาเปน microsemens(µs) หรือมีคาสูงกวา millimhos 10 เทา เชน เม่ืออานคาสาร
ละลาย 18 µs จะเทากับ 1.8 mmhos หรือเมื่อคาสารละลายเทากับ 9 µs จะเทากับ 0.9  mmhos

คา EC ซึ่งมีหนวยวัดเปน Siemens/cm (S/cm) หรือ ตอลานสวน;micro-Siemens      (10 - 6 : 
µS/cm) หรือตอพันสวน ;  milli-siemens  (10-3 :mS/cm)  คาConductivity ของ สารละลาย จะขึ้นอยู
กับความเขมขนของสารที่ละลายนํ้ าได ถาหากมีความเขมขนสูงจะมีคา conductivity สูง
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คา conductivity
1.4  µS/cm = 1 ppm หรือ 2 µS/cm = 1 ppm (CaCO3 = 1 ppm )
2000  µS/cm = 1 กรัม/น้ํ า 1 ลิตร
คาความเขมขนของธาตุอาหารในสารละลายอาจจะวัดไดจาก total dissolved solids หรือ 

TDS ซึ่งมีหนวยวัดเปน ตอลานสวน (ppm) โดยเปนผลรวมความเขมขน( ppm) ของธาตุอาหารทุก
ชนิดในสารละลาย

ความเขมขนของธาตุอาหารแตละชนิดในสารละลาย จะใชหนวยวัดเปน ตอลานสวน (Part 
per million; ppm) เชนระยะท่ีมะเขือเทศเจริญเติบโตและติดผล จะตองการไนโตรเจน    150-200 
ppm (N) ซึ่งจะไมมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับคา EC หรือ Total dissolves solids (TDS) ในสาร
ละลาย เน่ืองจากคาของ EC และ TDS จะเปนคารวมความเขมขนของธาตุอาหารในสารละลายทั้ง
หมด ไมใชคาเฉพาะของไนโตรเจน
ตารางท่ี 3 การตอบสนองพืชตอเกลือ

Salinity(Ece,mmho/cm at 25oC) Crop Responses
0-2 Salinity effects mostly negligible
2-4 Yields of very sensitive crops may be restricted
4-8 Yields of  many crop restricted

8-16 only tolerant crops yield satisfactorily
above 16 only a few very tolerant crop yield satisfactorily

 ที่มา: Bernstien,L. 1970, Salts tolerance of plants, USDA Agricultural Information Bulletin 283.
ตารางท่ี  4 การจัดการปุยในมะเขือเทศ

ระยะการเจรญิ ไนโตรเจน(ppm) TDS(ppm) EC (mmhos)
เริ่มงอก –ใบจริงสองใบกางออกเต็ม
ที่

50 450-550 0.6-0.7

ใบจริงสองใบ-ใบจริง3ใบกางออก
เต็มที่

50-75 550-600 0.6-0.7

ใบจริง 3 ใบ - กอนยายปลูก 75-100 600-800 0.7-0.9
หลังยายปลูก-ดอกชอท่ีสองบาน 100-150 800-1,350 0.9-1.8
ดอกชอท่ีสองบาน-เด็ดยอด 150-200 1,650-1,600 1.8-2.2

การปลูกควรใชวัสดุ เชน โฟมปดภาชนะปลูกเพื่อปองกันการระเหยของนํ้ า  ปองกันแสง 
การใชพลาสติกสีเงินปดทับโฟม  จะชวยลดอุณหภูมิและการเขาท ําลายของแมลงปากดูด
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อุณหภูมิของน้ํ า
จากการทดลองหลายแหงพบวา สารละลายที่มีอุณหภูม ิ 28 oซ จะใหการเจริญเติบโต และ

การดูดสารละลายขึ้นไปใชไดสูงที่สุด
รากพืชที่ปลูกในสารละลายอุณหภูม ิ 14 oซ จะใหรากแขนงที่สั้นและหนากวาการปลูกใน

อุณหภูมิ 22 oซ   ซึ่งจะมีรากสีขาว และมีรากฝอยและรากขนออน จํ านวนมาก นอกจากน้ี การปลูก
ใน 14 oซ   จะท ําใหพืชแสดงอาการขาด ธาตุเหล็ก แคลเซียมและแมงกานีส

ผลผลิตของมะเขือเทศที่ปลูกในสารละลายอุณหภูม ิ28 oซ จะสูงถึง 190 % ของ 14 oซ และ 
70 %  ของพืชที่ปลูกในอุณหภูมิ 18 oซ โดยจะใหจํ านวนผลมากและมีขนาดใหญ
        รักษาอุณหภูมิน้ํ าใหอยูระดับ 20-25oซ จากการทดลองของ Parkและคณะ(1995) ซึ่งปลูกพืช
ในสารละลาย โดยใชผักกาดกวางตุง สลดับัตเตอร และศึกษาความสามารถในการดูดนํ ้า    ธาตุ
อาหาร  ฟอสฟอรัส   โพแทสเซียม  แคลเซียม  แมงกานีส ในอุณหภูมิที่แตกตางกัน คือ  15/20 และ
25 oซ  พบวาอัตราการดูดน้ํ าของพืชจะเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมของอุณหภูมิ สวนอัตราการดูดธาตุอาหาร
ขึ้นไปใชจะตํ่ าสุดในอุณหภูม ิ 25 oซ  ส ําหรับในอุณหภูมิ  15 oซ   พืชไมสามารถดูดนํ ้าขึ้นไปใชใน
ปริมาณที่พอเพียงส ําหรับการเจริญเติบโต  สรุปผลการทดลอง พบวาอุณหภูมิ  20 oซ   จะเหมาะ
ส ําหรับการปลูกพืชใบในสารละลาย    การทดลองที่ประเทศอังกฤษ(An.1978)   รายงานวาการ
รักษาอุณหภูมิในสารละลายสูงกวา 22 oซ รากจะมีสีขาว มีรากฝอยมาก อุณหภูมิ 28 oซ จะใหผล
ผลิตสูงกวา 18 oซ และ 14 oซ ( 70 %และ 190 % ตามล ําดับ)
ออกซิเจนที่ละลายนํ้ าได

การปลูกพืชผักในสารละลาย (water culture) ปจจัยส ําคัญอีกปจจัยหน่ึงก็คือออกซิเจนท่ี
ละลายในนํ ้า(dissolved oxygen) รากพชืตองการออกซิเจน ส ําหรับการหายใจ และการดูดอาหารข้ึน
ไปใช ถาหากออกซิเจนไมพอเพียงรากชะงักการเจริญ ออนแอตอการเขาทํ าลายของโรคและเนาตาย
การปลูกพืชในสารละลาย   ท่ีมีอัตราการหมุนเวียนของน้ํ าต่ํ า   จะท ําใหรากพชืขาดออกซิเจน
ออกซิเจนที่ละลายนํ้ าไดจะอยูในรูปของ micro-nutrient และอัตราการเคลื่อนยายในพืชจะเร็วกวา
ธาตุอ่ืน ๆ การปลูกพืชในระบบ NFT หรือการใหสารละลายไหลผานรากบาง ๆ จะชวยเพิ่ม
ออกซิเจนในสารละลายได  แตในกรณีท่ีอัตราการหมุนเวียนของน้ํ าต่ํ า  และรากมีขนาดใหญ จะท ํา
ใหรากพืชขาดออกซิเจนได ซึ่งจะเปนสาเหตุใหอัตราการหายใจของรากลดลง ลดความสามารถใน
การดูดแรธาตุอาหาร เพ่ิมปริมาณการสูญเสียไนโตรเจน และรากออนแอตอโรค Douglas,(1976)
และ Resh ( 1987)  รายงานวาปริมาณออกซิเจนในน้ํ า จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะเปนผลให
อัตราการหายใจของรากลดลง Kao (1988) กลาววา การเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ํ า สามารถกระท ํา
ไดโดยการ เพิ่มเวลาที่ใชในการหมุนเวียนของนํ้ า หรือใหน้ํ าหมุนเวียนตลอดเวลา   แตจะมีปญหาใน
ดานตนทุนการผลิต เน่ืองจากจํ าเปนตองใชกระแสไฟฟา  อาจจะใชเคร่ืองมือพิเศษ (aspirator) ที่ท ํา
ใหเกิดฟองอากาศในขณะที่ใหสารละลาย ซึ่งจะสามารถเพิ่มออกซิเจนในสารละลาย เม่ือปมน้ํ าเขา
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ไปในภาชนะปลูกอัตรา 7.5-8.0 ลิตร/นาท ีหรืออาจจะใช aspirator จํ านวน 19-20 ตัวตอเคร่ืองปมน้ํ า
1 แรงมา

การปลูกพืชในระบบ NFT โดยใหน้ํ าไหลผานรากบาง ๆ ตลอดเวลา  ปริมาณออกซิเจนใน
น้ํ าจะมีประมาณ 45-50 %  แตเม่ืออุณหภูมิสูงถึง 37 oซ  ปริมาณออกซิเจนในน้ํ าจะเหลือเพียง 30-40
%   ซึ่งจะเปนผลใหพืชชะงักการเจริญ

ในระบบ DFT  การเพิ่มออกซิเจนสามารถกระท ําไดโดยการใหน้ํ าหมุนเวียนเปนเวลา       6
นาท ี  แตจะลดลงเหลือเพียง 30 % หลังจากหยุดเปนเวลา 13 นาท ี  ดังน้ันควรจะใหน้ํ าหมุนเวียนแต
ละครั้งเปนเวลา  6  นาทีและทุก 10  นาท ี   สวนระบบ DRF   สามารถใหมีการหมุนเวียนนํ ้าทุก 25
นาที

Yoshida และคณะ (1996) ทดสอบการปลูกแตงกวา ในสารละลายที่มีปริมาณออกซิเจนเขม
ขนแตกตางกันคือ 0.01, 0.10, และ  0.20 มิลลิโมล  โดยใหอุณหภูมิในเรือนโรงและอุณหภูมิน้ํ าอยู
ในระดับ 25 o ซ และความชื้นสัมพัทธ 75 %   ชวงแสง 12 ช่ัวโมงตอวัน พบวาการปลูกพืชที่ใน
ออกซิเจนความเขมขนต่ํ า  การเจริญของรากและใบจะถูกจํ ากัด  ออกซิเจนในระดับความเขมขน
0.01 มิลลิโมล   จะจํ ากัดการเปดของใบและลดปริมาณนํ ้าในใบ

การปลูกพืชในระบบ NFT ซึ่งใหนํ้ าไหลผานรากบาง ๆ ตลอดเวลา  ปริมาณออกซิเจนใน
น้ํ าจะมีประมาณ 45-50 %  แตเม่ืออุณหภูมิสูงถึง 37 oซ  ปริมาณออกซิเจนในน้ํ าจะเหลือเพียง 30-40
%   ซึ่งจะเปนผลใหพืชชะงักการเจริญ

ในระบบ DFT  การเพิ่มออกซิเจนสามารถกระท ําไดโดยการใหน้ํ าหมุนเวียนเปนเวลา       6
นาท ี  แตจะลดลงเหลือเพียง 30 % หลังจากหยุดเปนเวลา 13 นาท ี  ดังน้ันควรจะใหน้ํ าหมุนเวียนแต
ละครั้งเปนเวลา  6  นาทีและทุก 10  นาท ี   สวนระบบ DRF   สามารถใหมีการหมุนเวียนนํ ้าทุก 25
นาที

ปริมาณออกซิเจนในน้ํ า 0.7 มิลลิลิตร มีความเขมขนเทากับ 1 ppm

การจัดการธาตุอาหาร
ชนิดและปริมาณปุยเคมีที่จะใชควรมีการศึกษา เพื่อใหเหมาะสมส ําหรับพืชและผลตอบ

แทนในแงเศรษฐกิจการปลูกแบบ substrate อาจจะใชแมปุยเกรดดีที่มีขายตามทองตลาด สวนใน
water culture ควรใช industrial grade ชนิดและความเขมขนขึ้นอยูกับชนิดและความตองการของพืช

เม่ือ inorganic salt   มีปริมาณเพียงเล็กนอย  เชน soluble mineral of soil  หรือ ปุยเคม ีที่ใส
ลงไปในนํ ้า จะเปลี่ยนรูปเปน electrically charge units เรียก ion  สวนของ ion ที่เปนขั้วบวกเรียก
cation เชน H+, K+, Ca++, Mg++, NH4+, Fe++, Mn++, Zn++  สวนแรธาตุอาหารท่ีมีข้ัวลบเรียก anion เชน
NO3

-, HPO4
- -, SO4

--,และ Cl- จะพบในสารละลายของดินในปริมาณสูง ซึ่งจะสูญหายไปตามการ
ไหลของนํ ้าไดงาย เม่ือสารละลายอาหารไหลผานราก พืชสามารถดูดสารละลายไปใช



   14

พืชจะดูดธาตุอาหารในรูป ions โดยการแลกเปลี่ยนกับ ions อ่ืน ๆ เชน K+, NH4
+, H+ ion จะ

ละลายในนํ ้าในดิน   หรือดูดยึดโดยเม็ดดินหรือการนํ า Ca++, Mg++ ไปใชประโยชน รากพชืจะปลอย
อะตอม H+ สองอะตอมออกมา เมือ่พชืดูดสารละลายทีจํ่ าเปนส ําหรับการเจริญเติบโต จะท ําใหสาร
ละลายในดินและผิวของเม็ดดินมีปริมาณ H+ เพิ่มขึ้น ดังน้ันเม่ือพืชนํ า cation เชน ammonium
nitrogen  ขึ้นไปใชในปริมาณที่สูงขึ้น จะท ําใหดินมีสภาพเปนกรด ในทางตรงกันขามเมื่อพืชดูด
anions   เชนไนเตรท และ ฟอสเฟต  ขึ้นไปใชมาก     จะท ําใหดินมีกลุมไฮดรอกซิล(OH- ) และ ไบ
คารบอรเนต (HBO3

- ) สูง ท ําใหดินเปนดาง
ตารางท่ี 5 ธาตุอาหารท่ีพืชตองการ

Element Atomic Available from
Symbol weight

Organic elements(from air and water)
Hyrogen H 1.00 H2O
Carbon C 12.00 CO2

Oxygen O 16.00 O2,H2O
Macronutrients    (need in large quantities)
Nitrogen N 14.00 NO3-, NH4+
Potassium K 39.10 K+
Calcium Ca 40.08 Ca++
Magnesium Mg 24.32 Mg++
Phosphorus P 30.92 H2PO4-,HPO4-
Sulfur S 32.07 SO4- -
Micronutrients    (need in small quantities)
Iron Fe 55.85 Fe+++,Fe++
Manganese Mn 54.94 Mn++
Copper Cu 63.54 Cu++,Cu+
Boron B 10.82 BO3- - -,B4O7- -
Zinc Zn 65.38 Zn++
Molybdenum Mo 95.95 MoM4++

ตัวอยางปริมาณสารอาหารแตละชนิดในปุยชนิดตาง ๆ
Fertilizer Element Composition (%)

1. Calcium nitrate
2. Potassium nitrate
3. Ammonium nitrate
4. Urea
5. Phosphoric acid
6.  Magnesium sulphate

     15.5 % N, 19 % Ca
     13.75% N, 44.5 % K2O
     34% N
     46% N
     75% P2O5

      9.7 % Mg
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7. Potassium sulphate
8. Ammonium sulphate
9. Potassium chloride
10.  Monoammonium phosphate(MAP)
11. Diammonium phosphate(DAP)
12. Monopotassium phosphate(MKP)
13. Calcium chloride

     50% K2O
     21% N, 24 % S
     60% K2O
     12% N, 61% P2O5

     16% N, 48% P2O5

     52% P2O5 34% K2O
     36% Ca

ตารางท่ี 6 สูตรสารละลายของ Hoagland
Salt Stock Solution(g/l) Final Solution(ml/l)

Solution 1
Ca(NO3)2.4H2O 236.2 5
KNO3 101.1 5
KH2PO4 136.1 1
MgSO4.7H2O 246.5 2

Solution 2
Ca(NO3)2.4H2O 236.2 5
KNO3 101.1 5
NH4H2PO4 115.0 1
MgSO4.7H2O 246.5 2

Micronutrient Solution
Compound Amount(g) Dissolved in 1 liter of water
H3BO3 2.86
MnCl2.4H2O 1.81
ZnSO4.7H2O 0.22
CuSO4.5H2O 0.08
H2MoO4.H2O 0.02

Iron Solution
การใช Iron chelate เชน Sequestrene 330 เพ่ือเตรียม stock solution ซึ่งตองการใหมีความ

เขมขนของ  actual iron 1 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร
Sequestrene  330  ประกอบดวย Fe  10% ดังนั้นจะตองใชสาร 10 กรัม ตอน้ํ า 1 ลิตร การใช

Fe ในรูปอ่ืน ๆ จํ าเปนจะตองปรับตามความปริมาณ Fe ในสารนั้น ๆ
Bailey ท ําการทดลองเปนเวลา 6 ป พบวา iron chelates เปนอันตรายตอพืช ดังน้ัน      จะ

แนะนํ าใหใช Fe EDDHA แตจะทํ าใหพืชขาด Mg และ Zn การใช Fe EDTA ควรใชในความ  เขม
ขนต่ํ า
การเตรียมสารละลายจาก solution 1 ( ปริมาณท่ีตองการเทากับ 1 ลิตร )
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Compounds Amount per 1 liter  (ml)
Ca(NO3)2.4H2O 5
KNO3 5
KH2PO4 1
MgSO4.7H2O 2
Iron 1
Distilled water 800

ทีม่า; D.R. Hoagland and D.I. Arnon, The water - culture method for growing plants without soil ,
California Experiment Station Circular 347(1950)

Modified Half-Strength Hoagland Solution
เตรียม stock solution สองสตูรและแยกภาชนะบรรจุ

Stock Concentration No. 1
Compounds Amount per 50 gal of water

KNO3 21 lb
KH2PO4 12 lb
MgSO4.7H2O 21 lb
Micronutrient concentration* 5 gal

•  mix thoroughly to dissolve salts.
Stock Concentration No. 2

Compounds Amount per 50 gal of water
Ca(NO3)2  commercial grade 38 lb
Sequestrene 330 Fe 2 lb

*** mix the iron chelate thoroughly before adding to dissolved Ca(NO3)2

Micronutrient concentration* Amount(g) per 5 gal of water
H3BO3 54
MnSO4.H2O 28
ZnSO4.7H2O 4
CuSO4.5H2O 1
MoO3.2H2O 0.5

Dissolve H3BO3  in boiling water. Add other salts to containers and mix in 3 gal of water. Add
dissolve H3BO3 and make 5 gal.
Dilutions

Stock concentrate To make final nutrient solution
50 gal 100 gal 1000 gal

No. 1 1 qt 2 qt 5 gal
No.2 1 qt 2 qt 5 gal
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ที่มา ; H. Johnson, Hydroponics: A guide to soilless culture systems. University of California,
Division of Agricultural Science Leaflet 2947(1977).

ตารางท่ี 7  สูตรสารละลายที่นิยมใชในประเทศญี่ปุน
ชนิดของปุย
(นน.ปุย/นํ้ า)

แตงเทศ แตงราน มะเขือเทศ พริกหวาน สลัด สตรอเบอร่ี ***

ซีซีตอน้ํ า 1 ลิตร
1/2M-MgSo4.7H2O (123 g/l) 3.0 4.0 2.0 1.5 1.0 1.0-1.5 252

1M-Ca(NO3)2.4H2O (236g/l) 3.5 3.5 1.5 1.5 1.0 1.0-1.5 1.270

1M-KNO3
(101 g/l)

6.0 6.0 4.0 6.0 4.0 3.0-4.5

1/3M-NH4H2PO4 (38g/l) 4.0 3.0 2.0 2.5 1.5 1.5-2.3 368

EC me x 0.1 m.mho 2.0 2.0 1.1 1.3 0.85 0.75

** ความสามารถในการละลายน้ํ าได กรัม/ลิตร
ตัวอยางการเตรียมสารละลาย
        1. เตรียมปุยความเขมขนสูง  เพื่อสะดวกตอการใชเชน โพแทสเซียมไนเตรทใชปุย 101
กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร
        2.  เมื่อตองการสารละลายเพื่อปลูกแตงเทศ ใชปุยเขมขนที่เตรียมไว  6 ซีซีตอน้ํ า 1 ลิตร
        3. ปุยแคลเซี่ยมเมื่อมีความเขมขนสูงจะทํ าใหธาตุอื่น ๆตกตะกอน ควรแยกใสเฉพาะ
        4. ควรเพ่ิมปุยท่ีมีธาตุรองเชน โบรอน แมกนีเซี่ยม เหล็ก สังกะส ี และโมลิบดีนั่มเปนตน
โดยใชอัตรา 1 กรัมหรือ 1 ซีซีตอน้ํ า 1 ลิตร

ตารางท่ี 8 สูตรปุยที่ใชในยุโรป Winsor (1980) รายงานวา ปุยนํ ้าที่เหมาะสมส ําหรับมะเขือเทศคือ
สารอาหาร มิลลิกรัม/นํ้ า 1 ลิตร
ไนโตรเจน 150-200
ฟอสฟอรัส 50
โพแทสเซียม 300-400
แมงกานีส 40-50
แคลเซี่ยม 150-300
เหล็ก 3-5

แมกนีเซี่ยม 0.5-1.0
โบรอน 0.3
ทองแดง 0.1
สังกะสี 0.1
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โมลิบดีนั่ม 0.05

Table 9 Composition of starting solution : quantity of salts, diluted in 10 liter of distillated water
and sufficient for 1,000 liters nutrient solution.

สารอาหาร มะเขอืเทศ/สลัดบัตเตอร * แตงราน**
gram ppm gram ppm

สูตรท่ี  1
Calcium Nitrate:Ca(NO3)2.4H2O 988 168 Ca/117N 637 108Ca/76N
Potassium Nitrate:KNO3 658.1 254K/ 91N 250 97K/ 35N
Ammonium Nitrate:NH4NO3 - - 40 14N
Sequestrenel 138-Fe(50 % Fe-EDDHA) 84 5,3 Fe 5.6 0,4 Fe
สูตรท่ี 2
Potassium Phosphate : KH2PO4 272 78K/ 62P 125 36K/ 28P
Potassium Sulphate :   K2SO4 - - 261 117K
 Magnesium Sulphate:   MgSo4.7H2O 496.1 49Mg 128 13Mg
Manganese Sulphate :  MnSo4.H2O 6.145 2Mn 1.6 0.5 Mn
Copper Sulphate :       CuSo4.5H2O 0.275 0.07Cu 0.12 0.03Cu
Zinc Sulphate :           ZnSo4.7H2O 0.308 0.07Zn 1.1 0.25Zn
Ammonium Molybdate: (NH4)6MO7O24.4H2O 0.092 0.05Mo - -
Sodium Molybdate :    Na2MO O2.2H2O - - 0.12 0.047Mo
Boric acid H3BO3 1.714 0.3 B 1.7 0,3 B

Table 10 Composition refill solution : quantity for 1,000 liters nutrient solution.
สารอาหาร มะเขอืเทศ/สลัด[บัตเตอร * แตงราน**

gram ppm gram ppm
สูตรท่ี  1
Calcium Nitrate:Ca(NO3)2.4H2O 395.5 67 Ca/47N 787 133Ca/93N
Potassium Nitrate:KNO3 360.0 147K/ 51N 360.0 147K/ 51N
Sequestrenel 138-Fe(50 % Fe-EDDHA) 23.774 1.5 Fe 47.547   3 Fe

สูตรท่ี 2
Potassium Phosphate : KH2PO4
 Magnesium Sulphate:   MgSo4.7H2O 329 32Mg 329 32Mg
Manganese Sulphate :  MnSo4.H2O 1.539 0.5Mn 3.078   1 Mn
Copper Sulphate :       CuSo4.5H2O 0.275 0.07Cu 0.275 0.07Cu
Zinc Sulphate :           ZnSo4.7H2O 0.308 0.07Zn 0.308 0.07Zn
Ammonium Molybdate: (NH4)6MO7O24.4H2O 0.092 0.05Mo 0.092 0.05Mo
Boric acid H3BO3 1.714 0,3 B 1.714 0,3 B
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* Cooper,A. 1976"Nutrient Film Technique  of Growing Crops"  Grower Books, London, 33pp.
** Annonymous. 1978 "  Commercial Application of  NFT" Grower Books, London, 98 pp.
ตารางท่ี 11 สูตรสารละลายที่แนะนํ าใชใน ระบบ hydroponic ท่ีไตหวัน(Kao,1997)

Macroelement me/liter Microelement ppm
NO3-N 6.0 Fe EDTA 2.5
NH4-N 0.5 B 0.2
PO4-P 3.0 Mn 0.2
SO4-S 1.5 Zn 0.01
K 4.0 Cu 0.01
Mg 2.0 Mo 0.01
Ca 4.0
EC(mmho/cm,25oC) 1.0 PH 6.0

การเพ่ิม silicon ในสารละลาย
จากขอมูลทางวิชาการจะไมพบวา Si มีความส ําคัญตอพืชช้ันสูง แตจะมีประโยชนตอพืช

หลายชนิด ปกติจะมีพอเพียงในแปลงปลูกทั่วไป  แตการปลูกพืชในสารละลายจะขาดธาตุนี ้  Si พบ
วามีความส ําคัญตอการผสมเกสรของขาว(Ma et al. 1989) จะเปนประโยชนตอพืช 2 ทางคือ

1.  ชวยปองกันการเขาท ําลายของโรคและแมลง (Cherif et al.1994;  Winslow, 1992;
Samuels, 1991)

2.  ชวยลดความเปนพิษของโลหะ (Vlamis and Williams, 1967; Baylis et al. 1994
ดังน้ันจึงควรใส silicon เขมขน 0.1 mM ในสารละลาย

การปองกัน Phythium ในสารละลาย
Phythium sp. เปนเช้ือสาเหตุของโรคเนาท่ีสํ าคัญที่สุดในการปลูกพืชในสารละลาย  จาก

การทดลองพบวา พืชที่ขาด Mn จะออนแอตอโรคน้ี นอกจากน้ี copper จะจํ ากัดการเจริญของเช้ือจุลิ
นทรีย   แตในความเขมขนสูงจะท ําอันตรายตอพืช manganese และ zinc    สามารถควบคุมการเจริญ
ของเชื้อจุลินทรียและมีความเปนพิษตอพืชตํ ่า ดังน้ันควรเพ่ิมปริมาณของ manganese, zinc, และ
copper ใหสูงกวาปริมาณขั้นตํ ่าที่พืชตองการ เพียงเล็กนอย

การจัดการธาตุอาหารในรูปสารละลาย
Dr. Pieter Scippers(1991 H S A proceedings) กลาววาปญหาของการปลูกพืชใน   สาร

ละลาย คือการขาดขอมูลในดานการจัดการปุยในสารละลาย
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การจัดการธาตุอาหารแบบ mass balance
“mass balance” หมายถึง อาหารพืชที่มีอยูในสารละลายหรือในพืช โดยการใหธาตุอาหาร

ในรูปสารละลาย เทาที่ตองการใหพืชดูดขึ้นไปใช
พืชสามารถดูดธาตุอาหารบางธาตุในสารละลายไปใชประจ ําวันอยางรวดเร็ว แตบางธาตุจะ

คงคางและสะสมอยูในสารละลาย  ดังน้ันความเขมขนของไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและFrcmlg:up,ยม
อาจจะต่ํ าถึง 0.1 mM หรือ 2-3 ppm เนื่องจากธาตุเหลานี้จะอยูในพืช การใหธาตุดังกลาวในความเขม
ขนสูง จะเปนสาเหตุใหพืชดูดขึ้นไปใชมากเกินไป ท ําใหเกิดความไมสมดุลในพืช ตัวอยางเชน เม่ือ
พืชคายนํ้ าจะมีการดูดจากสารละลายขึ้นมาแทนที ่ ดังน้ันจํ าเปนที่จะตองใหฟอสฟอรัสเขมขน 0.5
mM ในรูปสารละลายเพิ่มลงไป  เมื่อเติมฟอสฟอรัสในรูปสารละลายวันละหนึ่งครั้ง  พืชจะดูดขึ้น
ไปใชภายในเวลา 2-3 ช่ัวโมง  ท ําใหความเขมขนฟอสฟอรัสในสารละลายหมดไป ซึ่งจะชวยใหพืช
แข็งแรง สมบูรณและดูดสารอาหารไปใชไดเร็ว ในกรณีที่รักษาระดับฟอสฟอรัสในสารละลายให
อยูในความเขมขน 0.5 mM  จะท ําใหปริมาณฟอสฟอรัสในพืชเพิ่มขึ้นถึง 1% ของน้ํ าหนักแหงหรือ
สูงเกินกวาที่พืชตองการประมาณ 3 เทา และจะท ําใหพืชแสดงอาการขาด Fe และ Zn ได (Chaney
and Coulombe,1982)

ความสามารถในการดูดธาตุอาหารของพืช
ธาตุอาหารในสารละลายแบงออกเปนสามกลุม คือ

กลุมที่ 1 พืชสามารถนํ าไปใชไดงายและรวดเร็ว
(Active uptake, fast  removal; a few hours)

NO3, NH4, P, K, Mn

กลุมที่ 2 ท่ีพืชสามารถนํ าไปใชไดปานกลาง
(Intermediate uptake)

Mg, S, Fe, Zn,Cu, Mo, C

กลุมที่ 3. พืชนํ าไปใชไดนอยและจะตกคางสะสมอยูในสารละลาย Ca, B

การจัดการธาตุอาหารในกลุมที่หน่ึง (N,P,K,Mn) จะตองรักษาระดับความเขมขนในสาร
ละลายใหต่ํ า เพื่อปองกันการสะสมในเนื้อเยื่อพืช ซ่ึงอาจจะเปนอันตรายกับพืชได  แตการใหธาตุดัง
กลาวในความเขมขนตํ่ าจะควบคุมและตรวจสอบไดยาก ในตารางท่ี 1. แสดงใหเห็นถึงความคลาด
เคลือ่นของการตรวจสอบธาตุอาหารในสารละลายโดย ICP emission spectrophotometry เน่ืองจาก
บางธาตุเชนไนโตรเจน ไมสามารถตรวจสอบไดโดย ICP-ES แตจะตรวจสอบปริมาณธาตุหลักอ่ืน 
ๆ ไดดี   นอกจากน้ี ความเช่ือถือไดของผลการวิเคราะห B, Cu, Mo, โดย ICP-ES จะต่ํ า ดังน้ันในตา
รางท่ี  12   จะแสดงวิธีการคํ านวณปริมาณธาตุอาหารที่จะใสเติมลงไปในสารละลาย
Table 12 Typical measurement error associated with the use of Inductively Coupled

Plasma Emission Spectrophotometry for analysis of nutrient concentrations in
hydroponic solution.



   21

Element
Nutrient Solution

Concentration(mM) ICP Accuracy(mM)

Typpical Measurement
Error(%)

K 3.5 0.1 3.0
Ca 1.0 0.002 0.2
S 0.75 0.01 1.0
P 0.5 0.01 2.0
Mg 0.25 0.002 1.0
micro-nutrients (m M) (m M) (%)
Fe 5.0 0.15 3.0
Mn 3.0 0.3 10.0
Zn 1.0 0.15 15.0
B 1.0 3.0 300.0
Cu 0.1 0.2 200.0
Mo 0.03 1.0 3300.0

การตรวจสอบธาตุอาหารในสารละลายสามารถใชเครื่องมือ electrical conductivity ซึ่งจะ
สะดวกและเชื่อถือได  แตเน่ืองจากความแตกตางในดานความสามารถในการนํ าธาตุอาหารขึ้นไปใช
ประโยชนของพืช การใชเคร่ืองมือดังกลาวสวนใหญจะใชตรวจสอบ Ca, Mg, และ S ที่ตกคางอยูใน
สารละลาย ธาตุรองในสารละลายจะมีระดับตํ ่ากวา 0.1 % EC

การพัฒนาสูตรสารละลายเพ่ือใสเพ่ิมเติม
วัตถุประสงคเพื่อก ําหนดสูตรมาตรฐาน ส ําหรับธาตุอาหารในรูปสารละลายที่จะใสเพิ่มเติม

ลงในสารละลาย เพ่ือทดแทนธาตุอาหารและน้ํ าที่พืชใชหรือสูญหายไปในการใสครั้งแรก โดยทั่วไป
พืชคอนขางจะทนทานตอสภาพของพื้นที่ ๆ มีปริมาณปุยไมสมดุล แตการปลูกพืชในสารละลายที่
ตองการการหมุนเวียนของสารละลายผานราก เมื่อใสธาตุอาหารบางชนิดมากเกินไป จะท ําใหเกิด
การสะสมมีปริมาณที่สูงขึ้น  นอกจากนี้จะท ําใหตนทุนการผลิตสงู

สูตรอาหารท่ัว ๆไปที่นิยมใชเชน Hoagland solution สามารถใชใสเพิ่มเติมในสารละลาย
โดยการเพ่ิมน้ํ าเพื่อลดความเขมขนลด 1/3 เพ่ือใหคา EC คงที ่แต Hoagland solution ในระยะแรก
พัฒนาขึ้นมาใชส ําหรับปลูกมะเขือเทศ อาจจะไมเหมาะสํ าหรับบางพืช
ปจจัยที่ส ําคัญส ําหรับการเตรียมสารละลายที่ใสเพิ่มเติมคือ

1.  สวนผสมของธาตุอาหาร (Solution Composition)
2.  ความเขมขนของธาตุอาหาร(Solution Concentration)

สวนประกอบของสารละลาย
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อัตราสวนของธาตุอาหารท่ีใชผสมในสารละลาย ขึ้นอยูกับปริมาณธาตุอาหารแตละชนิดที่
พืชตองการ ซึ่งจะตองศึกษาความตองการของพืชและวิเคราะหใบพืชหลังจากใหธาตุอาหารครั้งแรก
โดยอาศัยขอมูลจากเอกสารหรือหนังสือทางวิชาการเชน
         1. Plant analysis : An interpretation Manual . 1986. D. Reuter & Robinson,(eds). Inkata
Press, Melbourne.
         2. Plant Analysis Handbook. 1991. Benton Jones, B. Wolf, H. Mills. Micro-Macro
Publishing, Inc. Athens,GA.
         3. Plant Analysis. 1987. Martin-Prevel and J. Gagnard. Lavoisier Publishing, Inc. NewYork.
         4. Diagnosis Criteria for Plants and Soils. 1966. Homer Chapman. University of California.
Riverside,CA.

การวิเคราะหเพื่อหาปริมาณธาตุอาหารในเนื้อเยื่อใบจะนิยมใชมากที่สุด เนื่องจากใบจะเปน
สวนของพืชที่ส ําคัญในการสังเคราะหแสง   ซึ่งจะท ําใหเปนสวนที่มีปริมาณ enzyme สูงที่สุด ในพืช
ความเขมขนเฉลี่ยของธาตุอาหารในสวนตาง ๆของพืชจะต่ํ ากวาใบ ดังน้ันการใหธาตุอาหารตามผล
การวิเคราะหใบอาจจะท ําใหธาตุอาหารในสวนอ่ืน ๆ  เชน ลํ าตน  ผล เมล็ด มีปริมาณที่สูง ดังน้ัน
ควรจะปรับใหเหมาะสมในแตละพืชเชน การวิเคราะหขาววีท (wheat) ในตารางท่ี 13
Table 13 Approximate optimum nutrient concentrations in different parts of wheat plant.

Element(%) Leaves Stem Seeds Roots
N 5.0 2.0 3.0 3.0
P 0.3 0.2 0.5 0.2
K 2.5 2.3 0.7 2.0
Ca 1.2 0.3 0.1 0.2
Mg 0.5 0.05 0.2 0.05
S 0.5 0.3 0.2 0.2

mg/kg Leaves Stem Seeds Roots
Fe 100.0 40.0 100.0 800.0*
Mn 75.0 20.0 50.0 25.0
B 5.0 3.0 0.5 5.0
Zn 50.0 20.0 50.0 30.0
Cu 10.0 1.0 5.0 10.0
Mo 2.0 1.0 1.0 1.0
Cl 1.0 1.0 1.0 1.0

* Fe ตกคางสะสมอยูบริเวณผิวของราก
ตนออนของพืชจะแสดงอาการขาดธาตุอาหารไดงายกวาการเปนอันตรายจากความเขมขน

ของธาตุอาหารที่สูงเกินไป ดังน้ันการใหธาตุอาหารในระยะเร่ิมแรก(starter solution)คอนขางจะมี
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ความเขมขนสูง   สวนการใหธาตุอาหารเพ่ิมเติม จะข้ึนอยูกับระยะการเจริญเติบโตของพืช เพ่ือปอง
กันการตกคางและสะสมของธาตุอาหารในสารละลาย

การเจริญของพืชแบงออกเปน 3 ระยะคือ
1.  ระยะแรกของการเจริญ(สวนใหญเปนการเจริญทางดานใบ ) ใช starter solution
2.  ระยะท่ีสองของการเจริญ(การเจริญทั้งดานใบและล ําตน) ใช vegetative refill solution
3.  ระยะที่สามเปนระยะการเจริญทางดานดอกและผล ใช seed refill solution
รากสวนใหญจะเจริญในระยะแรกของการเจริญ และจะลดลงในระยะที่สองและจะหยุด

             ชะงักการเจริญ

Table 14 Approximate normal tissue composition of hydroponically grown greenhouse vegetables
Element Tomatoes Cucumbers

K
Ca
Mg

NO3-N
PO4-P

Fe
Zn
Cu
Mn
Mo
B

5-8%
2-3%

0.4-1.0%
14,000-20,000 ppm
6,000-8,000 ppm

40-100 ppm
15-25 ppm
4-6 ppm

25-50 ppm
1-3 ppm

20-60 ppm

8-15 %
1-3 %

0.3-0.7 %
10,000-20,000 ppm
8,000-10,000 ppm

90-120 ppm
40-50 ppm
5-10 ppm

50-150 ppm
1-3 ppm

40-60 ppm

 ที่มา ; H. Johnson, Hydroponics: A guide to soilless culture systems. University of
California, Division of Agricultural Science Leaflet 2947(1977).

Table 15 Comparison of half -strength Hoagland Solution with Utha Wheat Solutions. The
System is initially filled with the starter solution. Vegetative refill solution is used during leaf and
stem growth. The seed fill solution is used after the leaves stop growing and the grain is filling.

Element(mM) Hoagland Solution Starter Solution Vegetative Refill Seed Refill
N 7.5 3.0 6.0 3.0
P 0.5 0.5 0.5 0.5
K 3.0 1.5 4.5 2.5
Ca 2.0 1.0 1.0 0.5
Mg 1.0 0.5 0.3 0.3
S 1.0 0.5 0.3 0.3

mM
Fe 44.6 10.0 2.5 2.5
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Fe-HEDTA 0 25.0 5.0 5.0
Mn 4.5 3.0 6.0 3.0
B 23.0 2.0 1.0 0.2
Zn 0.4 3.0 1.0 1.0
Cu 0.15 0.3 0.3 0.2
Mo 0.05 0.09 0.03 0.03
Cl 9.0 6.0 12.0 6.0
Si 0 100 100 0

ไนโตรเจน เม่ือใช nitric acid เพ่ือควบคุม pH ปริมาณไนโตรเจนในสารละลายจะมี
ประมาณ 50 % ของความเขมขนท่ีตองการ  ดังนั้นใน refill solution  สามารถลดอัตราไนโตรเจนลง
ต่ํ ากวาสูตร Hoagland’s  solution แอมโมเน่ียมไนเตรท (NH4NO3) สามารถใชควบคุม pH ในกรณีที่
ตองการรักษาปริมาณไนโตรเจนในพชืในระดับสงู แตแอมโมเน่ียม จะจํ ากัดการน ํา cation อ่ืน ๆเชน
K, Ca, Mg, and micronutrients ขึ้นไปใชของพืช  ดังน้ันจะใชแอมโมเน่ียมเม่ือจํ าเปนเทาน้ัน การใช
HNO3 ปริมาณ 1 ml ตอสารละลาย 250 ลิตร จะสามารถลด pH ลง 0.1 หนวย

ฟอสฟอรัส จะถูกพืชดูดขึ้นไปใชอยางรวดเร็ว ท ําใหความเขมขนในสารละลายลดลงอยาง
รวดเร็ว

โพแทสเซียมรักษาระดับของโพแทสเซียมใน starter solution ใหต่ํ าและคงที ่ และใชความ
เขมขนสูงใน refill solution

แคลเซียม พืชใบเลี้ยงคูจะตองการปริมาณแคลเซียมสูงกวาใบเลี้ยงเด่ียวถึงสามเทา 
แคลเซียมจะไมท ําอันตรายตอพืช         แตถาใสในปริมาณที่สูงจะตกคางสะสมในสารละลาย
แคลเซียมคารโบเนตในน้ํ ากระดางจะเพิ่ม pH ในสารละลาย

แมกนีเซียมและซัลเฟอร (MgSO4) เคล่ือนยายในพืชอยางรวดเร็ว แมกนีเซียม เขมขน 1
mM ไมมีผลตอการเจริญของพืช     ถามีปริมาณสูงจะท ําใหเกิดอันตรายตอใบที่อยูสวนบนของล ํา
ตน

การสะสมของโซเดี่ยมในน้ํ าเกินกวา 30 ppm  จะเปนอันตรายตอพืช
เหล็ก การใช Fe ในรูป Chelating agents จะชวยใหสารละลายคงระดับ Fe ในความเขมขน

ต่ํ า การปลูกพืชในระบบ NFT ที่ประเทศอังกฤษ(An.1978) พบวา Fe-EDDHA มีความเปนพิษ
ตอพืชต่ํ ากวา Fe-EDTA และ Fe-chelates อาจจะท ําใหพืชไมสามารถนํ า Mn และ Zn ไปใชได อาจ
จะใช  Fe sulphate  แทน แตจะตองแยกใสเฉพาะสารนี ้   เน่ืองจากจะทํ าใหเกิดการสะสมของ
phosphate ในกรณีที่มีความเขมขนสูงกวา 7 ppm จะเปนอันตรายตอพืช

โบรอน ธัญญพชืตองการโบรอนในปริมาณต่ํ ากวาพืชใบเลี้ยงคู
สังกะสีและทองแดง Zn, Cu พบสะสมอยูในสภาพธรรมชาติทั่วไปและเปนสวนประกอบ

ของทอหรือภาชนะปลูก สูตรสารละลายของ Hoagland  &  Arnon (1940’s and 1950’s) พบธาตุดัง
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กลาวสะสมอยูในสารละลาย นอกจากน้ี การใช plastic  หรือทอ PVC สามารถเพิ่มความเขมขนจาก
การตกคางของธาตุอาหารท้ังสองได ปริมาณสังกะสีเกินกวา 7 ppm   จะเปนอันตรายตอพืช

ซิลิกอน  Si เปนธาตุอาหารท่ีสํ าคัญ ปริมาณคลอรีนในน้ํ าไมควรเกิน 50 ppm
ในสลัด butterhead ซึ่งมีใบที่มีลักษณะผิดปกติ โดยมีใบเปนฝอย เน่ืองจากไดรับ Mn สูง

จากการวิเคราะหพืชพบวาม ีMn 40 ppm ในขณะในดินทั่วไปม ี15 ppm Mn ซึ่งควรใช Mn ในอัตรา
ท่ีต่ํ าที่สุด

ความเขมขนของสารละลาย
ความเขมขนของ Fe ใน refill solution ข้ึนอยูกับอัตราการคายน้ํ าและการเจริญของพืช

เน่ืองจากการคายน้ํ าแสดงใหเห็นถึงอัตราการสูญเสียน้ํ าของพืช สวนการเจริญเติบโตช้ีใหเห็นถึงการ
นํ าธาตุอาหารขึ้นไปใชของพืช การคาดคะเนอัตราการคายน้ํ าและการเจริญเติบโตของพืชท่ีปลูกใน
สารละลายเทากับ อัตราการคายน้ํ า 300-400 ลิตรตอ น้ํ าหนักแหงของพืช 1 กิโลกรัม อัตราท่ีแนนอน
ขึ้นอยูกับ ความชื้นสัมพัทธ ในกรณีที่ความชื้นสัมพัทธตํ่ า อัตราการคายน้ํ าจะสูงแตอัตราการเจริญ
จะไมเพิ่ม นอกจากน้ีการเพ่ิมอัตราของ CO2 ท ําใหปากใบปด เพ่ิมอัตราการสังเคราะหแสง ดังน้ันจะ
เปนผลใหอัตราการคายน้ํ าและการเจริญลดลงประมาณ 200: 1

ขอมูลอัตราสวนระหวางการคายน้ํ าและการเจริญ จะเปนแนวทางส ําหรับการใชความเขม
ขนของ  refill  solution ตัวอยางเชน  ในสภาพอากาศปกต ิอาจจะใช refill solution สูตร Hoagland
เขมขนเศษหนึ่งสวนสี ่  แตในกรณีท่ีปริมาณ CO2 ในอากาศสูงขึ้นใชสูตร Hoagland เขมขนเศษหน่ึง
สวนสามเปนตน ความเขมขนของธาตุอาหารรวม   สามารถควบคุมไดโดย        EC (  electrical
conductivity  ) เม่ือคา EC สูงข้ึนความเขมขนของ refill solution จะตองลดลง แตจํ านวนธาตุอาหาร
จะคงที ่โดยทั่วไปคา EC จะเปลี่ยนแปลงอยางชา ๆ ควรตรวจสอบ 1-2 คร้ังตออาทิตย
ตัวอยางการคํ านวนความเขมขนของสารละลายที่ใสเพิ่มเติม.

การใชผลการวิเคราะหปริมาณโพแทสเซียม   เพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิมธาตุอาหารในสาร
ละลาย

1.  ต้ังสมมุติฐานอัตราการคายน้ํ าตออัตราการเจริญของพืช(น้ํ าหนักแหง 1 กก.)เทากับ
300:1 และความตองการโพแทสเซียม (K) ของพืชเทากับ 4% (40 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร) ดัง
น้ันทุก 1 กิโลกรัมของนํ ้าหนักแหงจะใชสารละลาย 300 ลิตร และจะตองม ี K ปริมาณ
40 กรัม ในสารละลาย 300 ลิตรหรือ 0.133 กรัมตอสารละลาย 1 ลิตร น้ํ าหนักอะตอม
ของ K เทากับ 39 g mol-l หรือ refill solution จะประกอบดวย K ปริมาณ 0.133/39=
0.0034 mole L-l หรือ 3.4 mM K
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2.  ในสภาพความชื้นสัมพัทธตํ ่า อัตราการคายน้ํ าและการเจริญเทากับ 400/1 ดังน้ัน refill
solution จะลดความเขมขนลงประมาณ 300/400 หรือ 40 กรัมตอน้ํ า 400 ลิตร         =
0.1 กรัมตอลติรหารโดย 39 เทากับ 2.6 mM K

3.   ในระยะที่พืชมีการเจริญเติบโตทางผลและเมล็ด   พืชตองการ K ในสารละลายเทากับ 2
% ( 20 กรัม/น้ํ า 1 ลิตร ) เม่ืออัตราคายน้ํ า และการเจริญเทากับ  300: 1   ดังน้ันความเขม
ขนของ  K  ในสารละลายเทากับ 20 กรัม /300 ลิตร = 0.067 g/l หารโดย 39= 1.7 mM
K.

ธาตุอาหารที่พืชดูดขึ้นไปสะสมในตน
สมมุติฐานของธาตุอาหารท่ีใชในการปลูกพชืแบบไรดิน คือปริมาณธาตุอาหารท่ีพืชดูดข้ึน

ไปใชและปริมาณธาตุอาหารที่คงคางอยูในสารละลาย จากการศึกษาของ Dr. Wade Berry ที ่UCLA
พบวา พืชสามารถดูดธาตุอาหารหลักไดตํ ่ากวา 100 % สวนธาตุอาหารรองได 100 % จากตารางท่ี 14
แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการน ําธาตุอาหารขึ้นไปใชของพืช โดยทํ าการทดลองปลูกพืชใน
สารละลายที่หมุนเวียน จํ านวน 6 ซํ ้า เปนเวลา 22 วัน   พบวาพืชสามารถดูดธาตุหลักขึ้นไปใชได
50-85 % ดังน้ัน จึงจํ าเปนตองเพิ่มธาตุหลักใน refill solution   และลดปริมาณธาตุรองที่ตกคาง
สะสมในสารละลาย
ตารางท่ี 16 ธาตุอาหารที่พืชดูดขึ้นไปใช

Element Recovery(%)
N 70
P 75
K 85
Ca 50
Mg 70
S 50
Fe 50
Mn 280
B 60
Zn 400
Cu 600
Mo 1000

คาเฉลี่ยของธาตุอาหารที่พืชดูดขึ้นไปใช  จากผลการทดลอง 6 ซํ ้า เปนเวลา 22 วัน พบวา
ธาตุหลัก Fe และ B พืชสามารถน ําไปใชได 50-85 % สวน Mn, Zn, Cu, และ Mo พืชสามารถน ําไป
ใชไดมากกวา 100 % เนื่องจากธาตุเหลานี้จะมีที่มาจากแหลงอื่น ๆ   เชน plastics หรือ magnetic
drive pumps.
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จ ํานวนครั้งในการใสสารละลายเพิ่มเติม
ธาตุอาหารที่พืชสามารถนํ าขึ้นไปใชไดเร็ว ความเขมขนในสารละลายอาจจะหมดไปภาย

ในเวลาหน่ึงช่ัวโมง  ดังน้ันการใหธาตุอาหารแบบอัตโนมัติ จะสามารถปองกันการขาดธาตุอาหาร
ดังกลาวได แตธาตุอาหารท่ีพืชนํ าขึ้นไปใชไดเร็วจะเปนธาตุที่สามารถเคลื่อนยายในพืชได ดังน้ัน
พืชอาจจะเก็บสะสมธาตุดังกลาวที ่ราก ลํ าตน หรือใบและสงไปยังสวนตาง ๆ ท่ีจํ าเปนได จากการ
ทดลองใหไนโตรเจนทุก ๆ    สองวันและรอจนกระท้ังความเขมขนของไนโตรเจนในสารละลายคง
เหลือต่ํ าที่สุด (ใชระยะเวลาประมาณ 12 ช่ัวโมง) นอกจากน้ีการทดลองใชไนโตรเจนในอัตราสูง
ส ําหรับ starter solution พบวาพืชสามารถนํ าข้ึนไปใชอยางรวดเร็ว จนกระทั้งความเขมขนลดลง
เหลือ 20 mM  ในเวลา 16 วันหลังจากงอก   ปริมาณไนโตรเจนในใบหลังงอก 23 วันจะมีระดับปาน
กลาง  แตการสะสมไนโตรเจน และ การเพ่ิมของน้ํ าหนักแหงจะต่ํ ากวาพืชท่ีไดรับไนโตรเจน
สมํ่ าเสมอ

การควบคุมระดับนํ ้า     จะชวยเพิ่มธาตุอาหารไดในปริมาณที่นอยและบอยครั้ง
แตอาจจะไมสามารถชวยใหพืชเจริญเติบโตไดดีเทากับการเติมสารละลายทุกวัน ในทางปฏิบัติ
จํ านวนครั้งในการเติมสารละลายขึ้นอยูกับ ปริมาตรของสารละลายและอัตราการเจริญของพชื
การจัดการธาตุอาหารในแตงกวา

ความส ําเร็จของการปลูกพืชกินผลขึ้นอยูกับ ความสามารถของผูปลูกที่จะใหอาหารพืช
อยางสมดุลระหวางการเจริญทางล ําตน  ใบ  และดอกผล  ในกรณีท่ีมีความสมดุลในการเจริญเติบ
โตและผลผลิต สามารถสังเกตจาก ขนาดของลํ าตน ขนาดและสีของใบ จํ านวนและการเจริญของ
ดอก ผล  ขนาดของลํ าตนแตงกวาที่เหมาะสมจะหนาประมาณ 1.5 เซน็ติเมตร เถาแขนงจะหนา   1
เซนติเมตร   และมีผลทุกขอและเจริญอยางรวดเร็ว (ประมาณ 7 วันหลังการผสมเกสร) ในกรณีที่มี
เถาหรือลํ าตนขนาดใหญกวา 1.5 เซนติเมตร แสดงใหเห็นถึงอัตราการเจริญดานลํ าตน ใบสูงเกินไป
ซึ่งจะท ําใหเกิดผลหลายผลตอขอ ท ําใหอาหารส ํารองไมพอเพียงส ําหรับการเจริญของผล การเจริญ
ของลํ าตน ราก จะหยุดชะงัก ผลรวง ถาหากล ําตนมีขนาดเล็กแสดงวาพืชขาดอาหาร ผลผลิตหรือ
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต  จะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและการจัดการนํ้ าตลอดจนปุยเคมี
เชนชนิด ปริมาณและระยะเวลา

ถึงแมวาสารอนินทรียอาจจะเปนสวนประกอบอยูในพืชในปริมาณที่คอนขางตํ ่า(รอยละ 1)
แตชนิด ปริมาณและเวลาที่ใสปุยเคม ี จะมีอิทธิพลตอการเจริญและผลผลิตของแตงกวาอยางมาก
โดยเฉพาะอยางยิง่การปลูกในเรือนโรง  แตงกวาเปนพืชท่ีตองการธาตุอาหารมาก แตการใสมากเกิน
ไปอาจจะท ําอันตรายตอราก เน่ืองจากเปนพืชท่ีคอนขางออนแอตอความเค็มของสารละลาย โดยการ
เจริญและผลผลิตจะลดลงเมื่อคา  electrical conductivity (EC)   ของสารละลายสูงขึ้น ดังน้ันควร
ตรวจสอบสม่ํ าเสมอ
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Table 17  content of nutrients in dry matter of leaves from healthy cucumber plants with
deficiency or toxicity symptoms; dry matter ranges from 80-110 g/kg. With 98 g/kg as an average
for fresh leaves.

Nutrient element Healthy Deficiency Toxicity
Range Mean

Nitrogen(mol/kg)
total N
nitrate N

1.8-3.6
0.07-1.0

2.69
0.24 25

Copper(mmol/kg) 0.03-0.30 0.20 10
Molybdenum(mmol/kg) 0.01-0.06 0.032 10

ที่มา: Roorda van Eysinga,J.P.N.L.; Smilde,K. W. 1981.” Nutritional disorders in grasshouse
tomatoes, cucumbers, and lettuce”. Cent.Agric. Publ. and  Docum., Wageningen, The
Netherlands. 130 pp.

ธาตุหลัก(Macronutrients)
แตงกวาตองการธาตุอาหารในปริมาณสูงโดยเฉพาะ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซีย่ม

แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม และซัลเฟอร

   ไนโตรเจน(Nitrogen: N)
ไนโตรเจนมีความส ําคัญตอการเจริญดานลํ าตน ใบ มากกวาผล การใสปุยไนโตรเจนมาก

เกนิไป  จะท ําใหการเจริญทางลํ าตน ใบ มากเกินไป ซึ่งจะท ําใหผลและรากชะงักการเจริญ
ไนโตรเจนท่ีอยูในรูปแอมโมเน่ียมจะชวยในการเจริญของลํ าตน ใบ แอมโมเน่ียมไนเตรท ยูเรีย เม่ือ
ใสในความเขมขนและระยะเวลาที่เหมาะสม จะชวยในการเจริญเติบโตได แตจะเปนอันตรายตอพืช
ไดงาย เชน ท ําใหใบไหม ดังนั้นควรศึกษาขอมูลกอนใสปุยดังกลาวและใชอยางระมัดระวัง

 ลักษณะที่พืชเปนอันตรายสาเหตุจากการใชแอมโมเนี่ยมในอัตราสูง     ในระยะแรกจะเกิด
แผลเปนจุดเล็ก ๆ ที่ใบ ระยะตอมาจะขยายตัวหรือรวมกันเปนแผลใหญเหลือเฉพาะเสนใบเปนสี
เขียว

สวนพืชท่ีขาดไนโตรเจน จะมีล ําตนขนาดเล็ก แข็ง ใบขนาดเล็ก เน้ือใบบาง สีซีด
ไนโตรเจนสามารถเคล่ือนยายในพืชไดดี   ดังนั้นใบแกจะแสดงอาการกอน โดยจะมีสีเขียวปน
เหลือง หลังจากนั้นจะขยายไปทั้งตน ใบออนจะหยดุชะงักการเจริญ ผลจะมีลักษณะสั้น หนา       สี
เขียวออน บิดงอ ขั้วจะสั้นและเหี่ยว

ในกรณีท่ีไดรับไนโตรเจนมากเกินไป จะท ําใหมีล ําตนขนาดใหญ ใบสีเขียวเขม เปนคลื่น
ชวงขอสั้น มือเกาะจะติดกัน เถาแขนงจะสั้น  ในกรณีท่ีรุนแรง การเจริญเติบโตจะหยุดชะงัก
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ใบสวนลางจนถึงสวนกลางของล ําตนจะหงิกงอและรวง แผลระหวางเสนใบจะโปรงแสง หลังจาก
นั้นจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองและนํ ้าตาล เม่ือขอบใบ และระหวางเสนใบเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาล ท ําใหตน
พืชตาย ในกรณีที่พืชยังไมเหี่ยว การแกไขอาจจะท ําไดโดยการใหน้ํ า ควบคุมอุณหภูมิและความเขม
แสงตํ ่า เพ่ือปองกันการคายน้ํ า

พืชท่ีเจริญปกติ ใบที่สามนับจากยอด(ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 มิลลิเมตร) จะมีปริมาณ
ไนโตรเจน 5-6 % ของน้ํ าหนักแหง หรือ มี NO3 0.5-1.5 % ในใบออนท่ีคล่ีออกเต็มท่ี หรือ 2-3 % N
(0.6-1.2% NO3)  ใน sap ของใบยอดที่คลี่ออกเต็มที่

พืชท่ีขาดไนโตรเจน จะมีปริมาณไนโตรเจนในใบออนและใบแกต่ํ ากวา 3 และ 2 % ของ
น้ํ าหนักแหงตามล ําดับ การแกไขควรฉีดพนดวยปุยยูเรียเขมขน  2-5 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร เพ่ือปองกัน
อันตรายตอพืช ควรฉีดพนในระยะที่มีอุณหภูมิและความเขมแสงตํ ่า และใหนํ ้าหลังฉีดพน หลังฉีด
พนควรเพิ่มปุยไนโตรเจนทางดินในอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม         เพ่ือปองกันการขาดธาตุดัง
กลาว

ฟอสฟอรัส(Phosphorus : P)
ถึงแมพืชจะตองการฟอสฟอรัสในปริมาณท่ีนอยกวาไนโตรเจน   แตพืชจะตองการอยาง

สมํ่ าเสมอ ในระยะแรกฟอสฟอรัสจะจํ าเปนส ําหรับการเจริญของราก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
อุณหภูมิในดินต่ํ า นอกจากน้ีจะชวยในการเจริญเติบโตท้ังทางลํ าตน ใบ ดอก ผล ตลอดฤดูกาลปลูก
เม็ดดินจะจับยึดฟอสฟอรัสไดดี  แตจะถูกชะลางหรือสูญเสียโดยงายในดิน peat และ soilless media
ดังนั้นการปลูกพืชไรดิน   จะตองใสฟอสฟอรัสอยางสม่ํ าเสมอ

พืชที่ขาดฟอสฟอรัส ในข้ันแรกจะแสดงอาการหยุดชะงักการเจริญเติบโต  ในกรณีท่ีรุนแรง
พืชจะชะงักการเจริญ ใบออนจะเลก็ หนา สีเทาปนเขียว ใบแกจะเกิดแผลชํ้ าที่เสนใบและระหวาง
เสนใบ หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเปนสีซีด เห่ียว ตอมาจะเปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาลและรวง ปกติฟอสฟอรัส
จะไมเปนอันตรายตอพืช  ใบปกติจะมีปริมาณฟอสฟอรัสในเนื้อเยื่อ 0.6-1.3 %P ของน้ํ าหนักแหงใบ
ท่ีอยูบนเถาใหญ   แตในใบออนจะมีปริมาณสูงกวา ใบที่สามจากยอด(ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10
มิลลิเมตร) จะเปนใบมาตรฐานส ําหรับใชวิเคราะห สวนในพืชที่ขาดฟอสฟอรัสจะมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสต่ํ ากวา 0.3% หรือ 0.2%  ของน้ํ าหนักแหงของใบแกและใบออนตามล ําดับ

การแกไข ควรใสปุย triple superphosphate อัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร หรือใชปุย mono
potassium phosphate ละลายนํ้ า 30-50 ppm P

โพแทสเซียม (Potassium: K)
โพแทสเซียมเปนธาตุอาหารที่เคลื่อนยายในพืชไดด ี พืชตองการในปริมาณที่สูง จํ าเปน

ส ําหรับการเจริญเติบโตและผลผลิต เนื่องจากเปนธาตุหลักและมีขั้วบวก (cation) ท ําหนาที่สราง
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ความสมดุลกับกรดอินทรียที่อยูในเซลลซึ่งมีขั้วลบ และ anion อ่ืน ๆ เชน sulfate, chloride, และ
nitrates. นอกจากนี้จะชวยกระตุนการท ํางานของ enzyme  ควบคุมการคายนํ ้า โดยการควบคุมการ
เปด ปดของปากใบ ประสิทธิภาพของโปแตสเซี่ยมจะขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางแรธาตุตาง ๆ
เชน ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส    จะมีอิทธิพลตอการนํ าโพแทสเซียมไปใชประโยชนของพืช ท ําให
พืชขาดโพแทสเซียม แคลเซียม   ชวยในการน ําโพแทสเซียมขึ้นไปใชของพืช

ในกรณีที่ขาดแคลเซียม พืชจะแสดงอาการขาดโพแทสเซียม แอมโมเนียมจํ ากัดการน ํา
โพแทสเซียมไปใชประโยชนอยางมาก การขาดโพแทสเซียมมีแนวโนมจะทํ าใหพืชขาดธาตุเหล็ก

ในกรณีที่พืชขาดโพแทสเซียม ระยะเริ่มแรกจะแสดงอาการที่ใบแกกอนและขยายจากใบ
ลางไปยังใบบนสุด พืชจะหยุดชะงักการเจริญ ชวงขอสั้น ใบขนาดเล็ก ขอบใบแกจะแหง งอมวนลง
หลังจากนั้นแผลจะขยายไปยังเนื้อเยื่อที่อยูระหวางเสนใบ   และเขาสูสวนกลางของใบ  ผลจะมีสวน
ปลายขยายใหญสวนที่ติดกับขั้วจะไมขยายตัว

ในดินทั่วไปจะมีปริมาณโพแทสเซียมคอนขางจะพอเพียง ส ําหรับการเจริญของพืช นอก
จากในดินทราย แตในการปลูกพืชไรดินพืชจะแสดงอาการขาดทันท ี เมื่อไดรับธาตุดังกลาวไมเพียง
พอ การใสโพแทสเซียมสูงจะไมเปนอันตรายตอพืช     แตจะเปนสาเหตุใหพืชขาดธาตุอ่ืน ๆ     เชน
แคลเซียม    แมกนีเซียม   เหล็ก  เปนตน

ใบพืชที่สมบูรณจะมีปริมาณโพแทสเซียม 4.1% K ของน้ํ าหนักแหงของใบออนท่ีมีเสนผา
ศูนยกลาง 10 เซนติเมตร (ยอดออนจะมีปริมาณโพแทสเซียมสูง 8-15%K)และปริมาณโพแทสเซียม
ใน petiole sap จะมีประมาณ 3,500 - 5,000 ppm K      พืชจะแสดงอาการขาดธาตุนี้เมื่อมีปริมาณ
โพแทสเซียมในใบออนต่ํ ากวา 3.5% K ของน้ํ าหนักแหงและตํ ่ากวา 3,000 ppm K ใน petiole sap.

การแกไข ใสปุยโพแทสเซียมกอนปลูกอัตรา 80 กรัมตอตารางเมตร หรือใหในรูปสาร
ละลาย เขมขน 300-500 ppm K หรือฉีดพนในอัตรา 20 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร ขอควรระวังคือพืชไม
สามารถนํ าโพแทสเซียมที่ใหโดยการฉีดพนไปใชไดทั้งหมด

แคลเซียม(Calcium: Ca)
แคลเซียมจะเคลื่อนยายในพืชทางทอนํ ้า และบางสวนจะเคลื่อนยายจากใบแก ไปยังใบออน

แตจะมีปริมาณที่นอยมาก ดังนั้นเมื่อพืชไดรับแคลเซียมตํ ่า จะแสดงอาการขาดธาตุอาหารท่ียอดออน
แคลเซียมจะมีความส ําคัญตอโครงสรางและความแข็งแรงของ cell membranes และความสมบูรณ
แข็งแรงของ cell wall  โดยทั่วไปแตงกวาจะไมแสดงอาการขาดธาตุแคลเซียม นอกจากการปลูกใน
เรือนโรงท่ีปดสนิท เพื่อประหยัดพลังงานและมีความชื้นสัมพัทธสูง

อาการขาดธาตุน้ี จะสังเกตุไดจากในขั้นแรกจะปรากฎเปนจุดสีขาวโปรงแสงที่ขอบใบและ
ระหวางเสนใบของใบออน ท ําใหเกิดอาการใบดาง โดยที่เสนใบจะมีสีเขียว พืชจะชะงักการเจริญ
ชวงขอในสวนยอดจะสั้น ใบออนจะมีขนาดเลก็ ปลายใบมวนขึ้น ในใบแกปลายใบจะมวนลง ใน
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กรณีท่ีรุนแรงใบออนจะกรอบและรวง ดอกรวง ยอดออนแหงตาย รากไมสมบูรณ สั้นและใหญกวา
ปกติ  รากจะเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาลและมีรากฝอยนอย ผลจะมีขนาดเล็ก ไมมีรสชาต ิสวนปลายของผล
ไมสมบูรณ ในดินที่มีการพังทะลายจะขาดแคลเซียม นอกจากน้ีในดิน peat ที่ไมใสปูนขาวและใน
การปลูกพืชไรดินที่มีแคลเซี่ยมไมพอเพียงพืชจะแสดงอาการขาดธาตุนี้

ใบพืชที่สมบูรณจะประกอบดวยแคลเซียม 1.5 % Ca ของน้ํ าหนักแหงใบออนท่ีมีเสนผา
ศูนยกลาง 10 เซนติเมตร แตจะมีปริมาณสูงในใบแกหรือ 5.0 % ของน้ํ าหนักแหงใบออนท่ีคล่ีออก
เต็มท่ี  พืชจะเริ่มแสดงอาการขาดแคลเซียมเมื่อมีปริมาณแคลเซียมตํ ่ากวา 0.5 % Ca ของน้ํ าหนักแหง
ใบออนที่มีเสนผาศูนยกลาง 10 เซนติเมตร

 การแกไขควรฉีดพนดวยแคลเซียมไนเตรท อัตรา 10 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร
ขอควรระวัง จะตองฉีดพนในขณะที่มีอุณหภูมิและความเขมของแสงตํ ่า

แมกนีเซียม (Magnesium: Mg)
อาการขาดธาตุแมกนีเซียม ใบพืชจะหงิกเปนคลื่น ใบดาง และจุดสีนํ ้าตาลที่ใบลาง ในระยะ

แรกจะพบจุดสีเหลืองระหวางเสนใบ โดยเสนใบจะมีสีเขียว ถึงแมจะแสดงอาการรุนแรงโดยแผลสี
เหลืองระหวางเสนใบจะเปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาลออน แตขอบใบจะคงมีสีเขียว การปลูกในดินสาเหตุ
ของการขาดแมกนีเซี่ยมจะเกิดจากพืชไมไดเกิดจากดิน ซ่ึงอาจจะเน่ืองมาจาก การใสธาตุอาหารบาง
ชนิดหลังปลูกในอัตราที่สูงเกินไปเชน ใสโพแทสเซียม แคลเซียม (จากการใสปูนขาวมากเกินไป)
แอมโมเนียม หรือดินเปนกรด ในสภาพดังกลาวพืชจะไมสามารถดูดแมกนีเซียมขึ้นไปใช
ประโยชนได เพียงพอ ดังนั้นพืชจะเคลื่อนยายแมกนีเซียมจากใบแกไปยังใบออน   ในการปลูกพืช
ไรดินพืชจะแสดงอาการขาดธาตุดังกลาวเมื่อมีระดับความเขมขนลดลงจากระดับความเขมขนที่
เหมาะสม  หรือขาดความสมดุลระหวางปุย K+, Ca++, NH4

++, H+,
พืชที่ไดรับแมกนีเซียมมากเกินไปจะแสดงอาการใบดาง        สวนที่มีสีเขียวจะเปลี่ยนเปนสี

เขียวเขม   สวนใหญจะเกิดในการปลูกพืชในสารละลายที่มีแมกนีเซี่ยมในปริมาณที่สูงมาก
พืชที่ปกติจะมีปริมาณแมกนีเซียม 0.5-0.7 %Mg   ของน้ํ าหนักแหงใบออนที่มีเสนผาศูนย

กลาง 10 เซนติเมตร แตในใบแกจะมีปริมาณสูงกวา( 0.5-0.9% ในใบออนและ 1.5-2.0 % ในใบแก
ที่สมบูรณ)  พืชจะเริ่มแสดงอาการขาดแมกนีเซียม เม่ือมีปริมาณต่ํ ากวา 0.35 % Mg ของ    น้ํ าหนัก
แหงใบออนที่มีเสนผาศูนยกลาง 10 เซนติเมตร

การแกไข ฉีดพนดวยแมกนีเซียมซัลเฟต อัตรา 20 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร ขอควรระวัง จะตองฉีด
พนในขณะที่มีอุณหภูมิและความเขมของแสงตํ่ า วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคือใหทางดิน
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ซัลเฟอร(Sulfur: S)
พืชจะไดรับธาตุนี้อยางเพียงพอ เนื่องจากประกอบอยูในปุยเคมีหลายชนิด และอยูในอากาศ

ที่เกิดมลภาวะ แตกรณีที่มีมากเกินไปจะจํ ากัดการน ําโมลิบดีนัมไปใชประโยชนของพืช

ธาตุรอง (Micronutrients)
แตงกวาตองการธาตุรองดังตอไปน้ีในปริมาณท่ีต่ํ า คือ iron, manganese, copper, boron,

zinc, molybdenum, and chloride.

เหล็ก(Iron: Fe)
พืชตองการธาตุเหล็กเพื่อชวยในการสรางเม็ดสีเขียว (chlorophyll) ธาตุนี้จะไมเคลื่อนยาย

ในพืช  ลักษณะการขาดธาตุอาหารของพืชจะคลายกับอาการการขาดแมกนีเซียม       แตจะเกิด
ข้ึนกับใบออนโดยการขาดเม็ดสีเขียวและคล่ีออกอยางรวดเร็ว อาการในขั้นแรกจะสังเกตุจากใบ
ออนจะมีสีเหลืองปนเขียวหรือสเีหลอืง   แตเสนใบจะมีสีเขียว   เม่ือถึงข้ันรุนแรงจะ เร่ิมจากเสนใบ
ขนาดเล็กเปลี่ยนเปนมีสีเหลืองหรือขาว หนอจะหยุดชะงักการเจริญ ใบจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง 
สาเหตุของการขาดธาตุนี้เนื่องจากวัสดุปลูกม ีpH สูง  มีปริมาณแมงกานีสสูง  ออกซิเจนไมพอ  ราก
ไมสมบูรณ รากตายหรือน้ํ าขัง ควรเพ่ิมปริมาณออกซิเจนบริเวณราก โดยปรับอัตราสวนผสมของ
วัสดุปลูก    ใหนํ้ าในปริมาณที่เหมาะสม   เพิ่มปริมาณออกซิเจนในสารละลาย ควบคุมใหพืชมี
อัตราการคายน้ํ าที่เหมาะสม การใสธาตุน้ีมากเกินไป พืชจะแสดงอาการคลายกับอาการขาด
แมกนีเซียม

พืชที่สมบูรณจะมีปริมาณ Fe ในเน้ือเย่ือพืชประมาณ 100-300 ppm ของน้ํ าหนักแหงของใบ
ที ่5 จากยอดและคลีอ่อกเต็มท่ี  ในกรณีท่ีมีปริมาณต่ํ ากวา 50 ppm หรือในบางกรณีถึงแมในใบจะมี
ปริมาณมากกวา 100 ppm แตพืชจะแสดงอาการขาด เนื่องจากอาจจะอยูในรูปที่ไมสามารถใช
ประโยชนได ควรใสปุย  Fe ในรูปของ iron salt หรือ iron chelates ทางดิน           (Fe-EDDHA
อัตรา 5-10 กรัมตอตารางเมตร   หรือ Fe-DPTA อัตรา 12-20 กรัมตอตารางเมตร)  หรือฉีดพนทาง
ใบโดยใช Fe-EDTA เขมขน 0.2 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร iron chelates เมื่อใชในความเขมขนสูงจะเปน
อันตรายตอพืช ไมควรใชสูงกวาค ําแนะนํ า      โดยเฉพาะอยางยิ่งการฉีดพนทางใบ ขอควรระวัง จะ
ตองฉีดพนในขณะที่มีอุณหภูมิและความเขมของแสงตํ ่า และฉีดพนทางใบอยาใหโดนบริเวณโคน
ตนเน่ืองจากอาจจะทํ าใหเกิดอาการโคนเนาได

แมงกานีส(Manganese: Mn)
พืชตองการแมงกานีสในปริมาณที่นอยมาก เพื่อชวยในการท ํางานของ enzymes ชวยในการ

สังเคราะหแสง ชวยสรางออกซินในพืช  ในกรณีที่ขาดแมงกานีส hydrogen peroxide จะสะสมใน
ใบพืชเม่ือมีความเขมขนสูงจะเปนอันตรายตอพืช   ธาตุนี้จะไมเคลื่อนยายในพืช ปกติจะสะสมในใบ
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ลาง ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารจะคลายกับอาการขาด Fe โดยจะแสดงออกในใบหรือหนอใหม
ถึงแมเนื้อเยื่อขอบใบและระหวางเสนใบจะเปลี่ยนจากสีเขียวออน เปนสีเขียวปนเหลืองและเปนสี
เหลืองเชนเดียวกบัการขาด Fe แตที่แตกตางกันคือเสนใบพืชที่ขาด Fe จะยังคงเปนสีเขียว แตที่ขาด
แมงกานีสเสนใบจะมีแผลจุดลึกสีขาว  ในระยะที่รุนแรงใบจะเปลี่ยนเปน       สีเหลืองและมีแผลจุด
สีขาวระหวางเสนใบ จะเกิดขึ้นมากใน calcareous soils, ดิน peat ที่ใสปูนขาวมาก   หรือในสาร
ละลายที่ขาดแมงกานีส

อาการที่พืชแสดงเมื่อไดรับแมงกานีสสูงเกินไป บริเวณระหวางเสนใบเปลี่ยนเปนสีเขียว
ออนหรือเหลือง โดยแสดงในใบแกกอน หลังจากนั้นเสนใบจะเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาลแดง และมีแผล
จุดสีมวงบริเวณล ําตน ยอดออนและเสนใบดานลางของใบ   พบมากในพืชที่ปลูกในวัสดุปลูกที่อบ
ดวยไอน้ํ าในอุณหภูมิสูง  ใชระยะเวลานาน  และไมสามารถระบายนํ ้าท่ีอยูในดินออกไดอยางดี โดย
เฉพาะในดินท่ีเปนกรด

ปริมาณที่เหมาะสมในใบออนประมาณ 30-60 ppm และในใบแก 100-250 ppm เม่ือปริมาณ
ในพืชลดตํ่ ากวา 50 ppm ผลผลิตจะลดลง เม่ือต่ํ ากวา 12-15 ppm พืชจะแสดงอาการขาดธาตุอาหาร
อาการท่ีไดรับ Mn ในปริมาณสูงเกินไปหรือสูงกวา 500 และ 800 ppm ในใบออนและใบแกตาม
ลํ าดับ และผลผลิตจะลดลงเมื่อมีปริมาณสูงถึง 2,000 และ 5,000 ppm ในใบออนและใบแกตาม
ลํ าดับ

การแกไขฉีดพนดวยแมงกานีสซัลเฟต เขมขน 1.5-10 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร ในเคร่ืองพนสาร
ละลายที่มีแรงดันสูงและตํ ่าตามล ําดับ ในสารละลายที่ใชปลูกพืชควรมีความเขมขน 0.05 ppm การ
ปลูกโดยใชดินควรใส แมงกานีสซัลเฟต อัตรา 50 กรัมตอตารางเมตรและปรับ pHใหเปนกลาง

ทองแดง(Copper: Cu)
Cu ชวยในการท ํางานของ enzymes หลายชนิด ตลอดจน enzyme ที่เกี่ยวของในการ

สังเคราะหแสงและการหายใจ  ถึงแมCu จะสามารถเคลื่อนยายในพืชที่ไดรับในปริมาณที่เพียงพอ
แตความสามารถในการเคลื่อนยายในพืชจะลดลงเมื่อพืชไดรับในปริมาณที่ไมเพียงพอ  ดังน้ัน
ปริมาณ Cu ในเน้ือเย่ือท่ีกํ าลังเจริญจะขึ้นอยูกับความสมบูรณของพืช การวิเคราะหดินจะใหผลที่ดี
กวาการวิเคราะหสวนของพืช      ในกรณีที่พืชขาดจะพบอาการชะงักการเจริญ ชวงขอสั้น ใบมี
ขนาดเล็กกวาปกติ     ในระยะแรกเน้ือเย่ือระหวางเสนใบ  จะเปลี่ยนส ี  ผิวใบยน  ซึ่งจะเกิดกับใบ
แกกอน   หลังจากนั้นจะขยายไปทั้งตน     ในระยะรุนแรงใบจะเปลีย่นเปนสเีขียวปนเทาหรือสเีงิน
ขอบใบมวนลง   ชะงักการเจริญ จํ านวนดอกลดลง  ติดผลนอย   ผลขนาดเล็ก  มีแผลจุดลึกส ี    น้ํ า
ตาลทั่วผล

ปกติพืชจะไมขาด Cu เน่ืองจากมีการใชท่ัวไปในโรงงานอุตสาหกรรมและในสารเคมีปอง
กันและก ําจัดเช้ือรา แตบางคร้ังจะขาดในดิน peat  และการปลูกในสารละลาย ที่ใชพลาสติกเปน
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ภาชนะปลูก และในสารละลายที่มีปริมาณ Cuในความเขมขนต่ํ า หรือการใชวัสดุปลูกม ีpH สูง ใน
กรณีที่ใส Cu ในปริมาณมากเกินไป    ถึงแมไมเปนอันตรายตอพืชโดยตรงแตจะใหผลลบทางออม
เน่ืองจากจะจํ ากัดการน ํา Fe ไปใชของพืช   ท ําใหพืชขาด Fe   ซึ่งจะพบในพื้นที่ใกล     โรงงานอุต
สาหกรรมหรือใชสารเคมีปองกัน และก ําจัดโรคมาก หรือพ้ืนท่ี ๆใสปูนขาวมาก การปลูกพืชใน
สารละลายการใช Cu ในอัตราสูงจะทํ าใหเกิดการสะสม

ในพืชที่สมบูรณจะมีปริมาณ Cu 8-20 ppm ของน้ํ าหนักแหงของใบที ่5 ท่ีคล่ีออกเต็มท่ี พืช
ท่ีขาดจะเร่ิมแสดงอาการเม่ือมีปริมาณ Cu ต่ํ ากวา 7 ppm และจะรุนแรงเม่ือมีปริมาณต่ํ ากวา 0.8-2.0
ppm การขาด Cu สามารถท ําใหผลผลิตลดตํ ่าลง 20-90 %

การแกไข ใส Copper sulfate อัตรา 10 กรัมตอตารางเมตร และในสารละลายปกติจะมี
ปริมาณ 0.03 % Cu อาจจะฉีดพนทางใบโดยใช   Copper sulfate เขมขน 1 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร ผสม
กับ Calcium hydroxide 0.5 %

โบรอน(Boron: B)
เช่ือวา B มีหนาที่ชวยในการแบงเซลล และการเจริญของเน้ือเยือ่เจริญ B ไมเคลื่อนยายใน

พืช ดังนั้นควรใหมีปริมาณพอเพียงและสมํ ่าเสมอในบริเวณราก ในดินทรายที่มี pH สูงจะขาด B
นอกจากน้ีปริมาณ B ในพืชจะขึ้นอยูกับคุณภาพของนํ ้า เมื่อพืชขาด B จะแสดงอาการท่ีเน้ือเย่ือ
เจริญและดอก ผล

อาการที่พบในพืชที่ขาด B จะพบในระยะหลังการเก็บเกี่ยวครั้งแรก โดยใบที่อยูสวนกลาง
และดานลางของล ําตน จะเร่ิมเหลืองและกรอบ เน้ือเย่ือเจริญจะตายแตกเถาแขนงมาก ใบออนเจริญ
ผิดปกต ิ ใบแกจะมีเสนใบเดนชัด ขอบใบมวน ใบขนาดเล็ก กรอบ  ใบลางจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง
ขอบใบจะเปลี่ยนเปนสีครีม หลังจากนั้นใบจะเปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาล ขอบใบมวนลงดานใน ผลจะสั้น
และมีรอยแผลแตกตามยาวของผล รากจะเปลี่ยนเปนสีด ําและปลายรากบวม พืชที่ขาด B จะท ําให
ผลผลิตลดลงถึง 90 %  และคุณภาพของผลลดลง การใช สารละลายที่มีความเขมขน B สูง(> 1
ppm)จะเปนอันตรายตอแตงกวาไดงาย  เน่ืองจาก B ไมเคลื่อนยายในพืช

อาการท่ีไดรับ B สูงเกินไปในขั้นแรกแสดงในใบแกกอน อาการที่แสดงในระยะแรก ขอบ
ใบแกจะเปลี่ยนเปนสีเปลี่ยนเปนสีเขียวปนเหลือง ขอบใบมวนลง หนอขางเจริญไดดี หลังจากนั้น
จะขยายขึ้นไปทางดานบนของล ําตน มีแผลจุดสีเหลืองระหวางเสนใบ ในขั้นที่รุนแรงพืชจะชะงัก
การเจริญ ใบบนมีขนาดเล็ก ดอกตัวเมียนอย ดอกรวง ดังน้ันควรใชดวยความระมัดระวัง

พืชที่สมบูรณจะมีปริมาณ B เขมขน 6-8 ppm B ของน้ํ าหนักแหงของใบยอด
การแกไขสามารถท ําไดโดยการใส Sodium borate ลงไปในดินอัตรา 2 กรัมตอ 1 ตาราง-

เมตร หรือฉีดพนดวย sodium borate อัตรา 2 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร การใสปูนขาวจะชวยลดปญหาการ
ใส B ในอัตราสูง
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สังกะส(ีZinc: Zn)
Zn เปนสวนประกอบของ enzymes หลายชนิด มีอิทธิพลตอการสังเคราะหแสงมากที่สุดใน

จํ านวนธาตุรอง ปกติพืชจะไมขาดธาตุนี้
การขาดธาตุอาหารสํ าหรับการปลูกในสารละลาย จะเกิดขึ้นเมื่อไมใส Zn ลงไป  สวนใน

ดินปกติจะมีปริมาณระหวาง 10-300 ppm Zn เม่ือ pH ดินสูงขึ้นและมี calcium carbonate  จะจํ ากัด
การนํ า Zn มาใชประโยชน การใสปุยฟอสฟอรัสมาก จะท ําใหพืชขาด Zn  เน่ืองจากจะรวมกับ
ฟอสฟอรัสและเปลี่ยนรูปเปน Zinc phosphate    ซึ่งอยูในรูปที่ไมสามารถละลายนํ ้าได   นอกจากน้ี
Cu, Fe, Mg, และ Ca จะจํ ากัดการน ํา Zn ไปใชประโยชน ในกรณีท่ีขาดธาตุอาหารเน้ือเย่ือใบ
ระหวางเสนใบแกดานลางจะเปนดาง ตอจากนั้นจะขยายขึ้นไปยังใบสวนยอด  ชวงขอดานยอดจะ
สั้น ใบมีขนาดเล็ก     ในกรณีท่ีรุนแรง ชวงขอสวนยอดจะหยุดสั้นท ําใหตนมีลักษณะทรงพุม การ
เจริญจะหยุดชะงัก ใบเปลี่ยนเปนสีเขียวปนเหลืองและสีเหลือง    แตเสนใบจะมีสีเขียวเขม สวนใน
กรณีที่พืชไดรับ Zn มากเกินไป ใบและเสนใบจะมีสีเขียวเขมจนถึงด ํา  เม่ือถึงข้ันรุนแรงอาการจะ
คลายกับการขาด  Fe

ในพืชที่สมบูรณจะมีปริมาณ Zn 40-100 ppm ของน้ํ าหนักแหงของใบที ่ 5 ที่คลี่
ออกเต็มท่ี พืชท่ีขาดจะเร่ิมแสดงอาการเม่ือมีปริมาณ Zn ต่ํ ากวา 20-25 ppm และในปริมาณสูงกวา
150-180 ppm ของใบแกหรือ  900 ppm ของใบออนสวนยอดจะเปนอันตรายตอพืช

การแกไข  ฉีดพนทางใบโดยใช Zinc sulfate เขมขน 5 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร การใสปูนขาวและ
ฟอสฟอรัสจะชวยลดอันตรายจากการใส Zn มากเกินไป

โมลิบดีนั่ม(Molybdenum: Mo)
เปนสวนประกอบของ enzyme หลายชนิด และมีความส ําคัญใน nitrogen metabolism พืช

ตองการ Mo ในปริมาณที่นอยมาก เพียง 0.2 ppm  ในดินจะพอเพียงส ําหรับการเจริญเติบโต จะอยู
ในดินในรูปของ anion ซึ่งแตกตางจากธาตุรองสวนใหญ ซึ่งจะอยูในรูป cation มีปฏิกริยาเชนเดียว
กับ phosphate พืชจะนํ าไปใชประโยชนไดดีในดินที่เปนดาง  และจะลดลงในดินที่เปนกรด โดย
เฉพาะอยางยิ่งในดินทราย ซึ่งจํ าเปนตองใสปูนขาว

ลักษณะอาการขาดธาตุอาหาร เน้ือเย่ือระหวางเสนใบจะมีสีเขียวปนเหลือง  หลังจากน้ันจะ
เปลี่ยนเปนสีเหลืองและตาย ในบางกรณีใบแกอาจจะยังคงสีเขียว แตจะมีแผลจุดขรุขระ  โดยใน
ระยะแรกจะพบในใบลางกอน ตอจากนั้นจะขยายไปยังใบสวนบนของตน แตใบออนจะยังคงมีสี
เขียว ดอกจะมีขนาดเล็ก ในกรณีท่ีรุนแรงจะทํ าใหผลผลิตลดลงถึง 84 % การปรับ pH ใหอยูใน
ระดับ 6.7 โดยการใสปูนขาวจะชวยใหผลผลิตสูงขึ้น  Mo  จะไมเปนอันตรายตอพืช

ในพืชที่สมบูรณจะมีปริมาณ Mo 0.8-5.0 ppm ของน้ํ าหนักแหงของใบพืชที่ขาดจะเริ่ม
แสดงอาการเม่ือมีปริมาณ Mo ต่ํ ากวา 0.3 ppm การปองกันใส sodium molybdate อัตรา     เขมขน 5
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กรัมตอ  1  ตารางเมตรหรือการแกไข    ใส sodium molybdate อัตรา 150 มิลลิกรัมตอ 1 ตารางเมตร
หรือฉีดพนดวย sodium molybdate เขมขน 1 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร

คลอรไรด(Chloride: Cl)
ปกติพืชจะไมขาด Cl เนื่องจากมีอยูในสภาพแวดลอมทั่วไปและเปนสวนประกอบของปุย

เคมีหลายชนิด แตเม่ือพืชไดรับในอัตราสูงจะเกิดอันตรายได โดยเฉพาะการปลูกพชืในสารละลาย
โดยใชระบบหมุนเวียน พืชตองการ Cl ในปริมาณท่ีต่ํ า (ต่ํ ากวา Fe)  การปลูกโดยใช rock wool ควร
ใหสารละลายมีปริมาณ Cl เขมขน 35 ppm และสูงที่สุดไมเกิน 70 ppm
Nonessential elements ซึ่งจะใหประโยชนหรือทํ าอันตรายตอพืชเชน silicon และ sodium

ซิลิกอน(Silicon: Si)
ธาตุนี้จะมีปริมาณที่สูงในดิน แตสวนใหญจะถูกดูดยึดโดย quartz Si ท่ีเปนประโยชนจะอยู

ในรูป monosilisic acid [Si(OH)4] และในสภาพวัสดุปลูกที่ม ีpH สูงปริมาณที่จะน ํามาใชประโยชน
ไดจะลดลง การใส SiO2(soluble silica) ในสารละลายเขมขน 75-100 ppm จะชวยเพิ่มผลผลิตได
นอกจากน้ีจะชวยใหพืชทนทานตอโรคราแปงและรากเนาท่ีเกิดจากเช้ือ Pythium ควรใสปุยเคมีเชน
potassium หรือ sodium silicate อยางสมํ ่าเสมอ

โซเดียม(Sodium: Na)
ธาตุนี้อาจจะไมส ําคัญส ําหรับขบวนการเจริญเติบโตของพืช   แตจะมีประโยชนในกรณีที่

พืชขาด potassium เนื่องจากในบางขบวนการ Na สามารถทดแทน potassium ได  การปลูกโดยใช
rock wool ควรใหสารละลายมีปริมาณ Na เขมขน 23 ppm และสูงที่สุดไมเกิน 46 ppm

Table 18 Stock solution required for the preparation of complete nutrient solution for cucumber
transplants in soil and soilless mixes

Fertilizer Salt in stock(kg/1000 L)
Stock A
            Calcium nitrate
             Potassium nitrate

67.0
74.0

Stock B
            Potassium sulphate 13.5
Stock C
            Monopotassium phosphate
            Magnesium sulphate
            Micronutrient mix*

22.5
50.0
2.0
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•  Plant Product Chelated Micronutrient Mix ; contains 7% Fe, 2% Mn,  0.4% Zn, 0.1% Cu,
1.3% B, and 0.06% Mo.

Table 19 Amount of each stock solution required to prepare 1000 L of final nutrient solution with
various conductivities for raising cucumber transplants in soil or soilless media, and
corresponding nutrient concentrations.

Target EC in final nutrient solution(*S/cm)
1000 1500 2000 2500 3000

Volume of each stock to be added(L/1000 L of final solution)
Stock A 3.8 5.8 7.5 9.0 12.0
Stock B 3.8 5.8 7.5 9.0 12.0
Stock C 3.8 5.8 7.5 9.0 12.0

Anticipated nutrient concentrations in final solution(ppm)
Nitrogen(NO3-) 73 112 145 174 232
Nitrogen(NH4+) 3 4 5 6 8
Phosphorus 19 29 37 45 60
Potassium 152 232 300 360 480
Calcium 48 74 95 114 152
Magnesium 19 29 37 45 60
Iron 0.53 0.81 1.05 1.26 1.68
Manganese 0.15 0.23 0.30 0.36 0.48
Zinc 0.030 0.046 0.060 0.072 0.096
Copper 0.008 0.012 0.015 0.018 0.024
Boron 0.099 0.151 0.195 0.234 0.321
Molybdenum 0.004 0.007 0.009 0.011 0.144

The EC of the water has not been included ; to obtain the final EC of the final nutrient
solution add to ECs listed the EC of your water sources (e.g., if your water has an EC of 400 S
/cm and you add 7.5L of each stock to 1000 L of water then your final nutrient solution will have
an EC of 2400 S/cm

การปลูกระบบ Rock- wool
วัสดุปลูกจะมีขนาด 3.6 x3.6x4.0 และมีปฏิกริยาเปนดาง กอนใชควรแชในสารละลายที่มี

EC 1500 S/cm pH 5.0-5.5 หลังจากเมล็ดงอกควรใชสารละลายที่ม ี EC 1500-1800 S/cm pH 5.5
และรักษา EC ใหต่ํ ากวา 2500 S/cm และpH 6.0 การเพิ่มสารละลายใหมควรลางดวยนํ้ ากอน เพ่ือ
ปองกันการสะสมของธาตุอาหารซึ่งท ําให EC สูง
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Table 20 Stock solutions required for preparation of complete nutrient solution for cucumber
transplants in rock wool

Fertilizer Salt in stock(kg/1000 L)
Stock A*
            Calcium nitrate
             Potassium nitrate

100
45

Stock B*
            Monopotassium phosphate
            Magnesium sulphate
            Micronutrient mix**

22
33
2

Table 21  Amount of each stock solution required to prepare 1000 L of final nutrient solution
with various conductivities for raising cucumber transplants in rock wool, and corresponding
nutrient concentrations.

Target EC in final nutrient solution(*S/cm)
1000 1500 2000 2500 3000

Volume of each stock to be added(L/1000 L of final solution)
Stock A 5.0 8.5 12.0 16.0 19.0
Stock B 5.0 8.5 12.0 16.0 19.0

Anticipated nutrient concentrations in final solution(ppm)
Nitrogen(NO3-) 101 172 244 325 386
Nitrogen(NH4+) 5 8 12 16 19
Phosphorus 25 42 60 80 95
Potassium 117 200 282 376 446
Calcium 95 161 228 304 361
Magnesium 16 28 40 53 63
Iron 0.7 1.2 1.68 2.24 2.66
Manganese 0.2 0.34 0.48 0.64 0.76
Zinc 0.04 0.068 0.096 0.128 0.152
Copper 0.01 0.017 0.024 0.032 0.038
Boron 0.13 0.221 0.312 0.416 0.494
Molybdenum 0.006 0.010 0.014 0.019 0.023

The EC of the water has not been included ; to obtain the final EC of the final nutrient
solution add to ECs listed the EC of your water sources (e.g., if your water has an EC of 400 S
/cm and you add 7.5L of each stock to 1000 L of water then your final )
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Table 22  content of nutrients in dry matter of leaves from healthy tomato plants with deficiency
or toxicity symptoms; dry matter ranges from 90-120 g/kg. With 116 g/kg as an average  for fresh
leaves.

Nutrient element Healthy Deficiency Toxicity
Range Mean

Nitrogen(mol/kg)
total N
nitrate N

2.0-3.5
0.20-0.07

2.64
0.24

<1.7
<0.07

Phosphorus(mol/kg) 0.13-0.21 0.15 <0.07
Potassium(mol/kg) 0.7-1.5 0.97 <0.3
Magnesium(mol/kg) 0.15-0.35 0.28 <0.12-0.15
Calcium(mol/kg) 0.6-1.8 0.92 <0.17
Sulphur(mol/kg)
   total S
   sulphate S

0.3-1.0
0.2-0.8

0.55
0.45

<0.15

Boron (mmol/kg) 3-9 6.9 <2.7 >15
Copper(mol/kg)
Molybdenum(mmol/kg)

ที่มา: Roorda van Eysinga,J.P.N.L.; Smilde,K. W. 1981.” Nutritional disorders in grasshouse
tomatoes, cucumbers, and lettuce”. Cent.Agric. Publ. and  Docum., Wageningen, The
Netherlands. 130 pp.
การนํ ามาใชประโยชน

การสงเสริมเกษตรกร ควรใชการปลูกแบบ Substrate Culture หรือใชวัสดุอ่ืนท่ีไม
ใชดินเปนวัสดุปลูก ซึ่งเปนวิธีที่เหมาะส ําหรับการปลูกโดยทั่วไปในประเทศไทย คอนขางนํ ามา
ปฏิบัติไดงาย  ไมใชเทคโนโลยีสูง ลงทุนต่ํ า  อาจจะใชเรือนไมไผ หลังคาพลาสติก ปลูกพืชใน
ภาชนะปลูก เชน  กระบะ กระถาง ถุง หรือกระสอบ เปนตน วัสดุปลูกใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น
และใหนํ้ าแบบหยดผสมปุยในรูปสารละลาย โดยตั้งภาชนะบรรจุสารละลายใหสูง ปลอยใหสาร
ละลายไหลตามแรงโนมถวงของโลก เพื่อลดตนทุนการผลิตและประหยัดพลังงาน

การปลูกใน water culture ทุกแบบจะใชเทคโนโลยีและตนทุนสูง เชน ภาชนะซึง่ตองออก
แบบพิเศษ เพ่ือใหทนตอความเปนกรด ดางของสารเคมี สามารถใหหรือเพิ่มออกซิเจนไดสมํ่ าเสมอ
ตองใชปุยเกรดสูงซึ่งคอนขางแพง ตรวจสอบความเปนกรด/ดาง ตรวจ EC  ตองใชระบบไฟฟา เพ่ือ
ใหนํ้ าหมุนเวียนและการเพ่ิมออกซิเจนในน้ํ าเปนตน
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ประโยชนของ NFT
1.  ผลผลิตสูง เน่ืองจากไดรับสารอาหารและน้ํ าอยางพอเพียงและสมํ ่าเสมอ
2.   เก็บเก่ียวเร็ว สามารถเพาะกลาเตรียมปลกู กอนเก็บเกี่ยว เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จสามารถยาย
ปลูกไดทันที

3.  คุณภาพสูง เน่ืองจากไดรับสารอาหารและน้ํ าอยางพอเพียงและสมํ ่าเสมอ ท ําใหพืชเจริญ
อยางตอเน่ืองปริมาณเสนใยนอย

4.   สามารถควบคุมชนิดและปริมาณธาตุอาหารตามที่พืชตองการ  ซึ่งท ําใหประหยัดและใช
ปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ

5.   ประหยัดคาแรงงานในการดูแลรักษา เชน การใหนํ ้า เตรียมดิน  กํ าจัดวัชพืช เปนตน
6.   สามารถเพิ่มผลผลิตตอพื้นที ่และใชพื้นที ่ๆมีปญหาในดาน ชนิดและคุณภาพของดิน
เชน ลูกรัง ดินทราย ดินเปร้ียว ดินเค็ม  เปนตน

7.   หลีกเลี่ยงการสะสมของโรคในดินที่เกิดจากการปลูกพืชชนิดเดียวกัน ซํ ้าในพื้นที่เดิม
เปนระยะเวลานาน

ขอเสีย
1.  ตนทุนโรงเรือนและภาชนะปลูกสูง จํ าเปนตองศึกษารูปแบบที่สามารถลดตนทุนการ
ผลิตได

2.  การจัดการสารอาหาร ขาด/ สูงเกินไป จํ าตองวิเคราะหพืช วิเคราะหน้ํ า เพ่ือหาชนิดและ
ปริมาณสารอาหารท่ีพืชตองการ ตลอดจนคุณภาพของปุยเคมี เพ่ือลดตนทุนการผลิต

3.   การปลูกพืชผักใบ อาจจะมีไนเตรทตกคางในใบสูง ควรลดปุยและใหเฉพาะนํ้ า 3-4 วัน
กอนเก็บเกี่ยว

4.   โรครากเนาระบาดเร็ว ควรมีการปองกัน
5.   การจัดการ ตองมีความรูในดานการจัดการพืช การเพ่ิมออกซิเจนในน้ํ า การตรวจสอบ
และแกไขความเปนกรดดางของสารละลาย และการตรวจสอบความเขมขนของสาร
ละลาย
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งานทดลองระบบ NFT ณ สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม
1.  ธาตุอาหาร

ปุยเคมีที่ใชมีจํ านวน 10 ชนิด ประกอบดวยธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โปแตสเซี่ยม แคลเซี่ยมและ แมกนีเซี่ยม และธาตุอาหารรองคือ เหล็ก แมงกานีส โบรอน ทองแดง
โมลิบดีนัม และสังกะสี
ตารางท่ี 33 ราคาปุยเคมีที่ใชเตรียมสารละลาย

Chemicals Cost (Baht/kilogram)
Laboratory Grade Commercial Grade

Calcium nitrate 2,600.00   8.00
Potassium nitrate 2,400.00 16.00
Mono potassium phosphate 5,500.00 30.00
Magnesium sulfate 3,500.00  7.00
Fe EDTA 7,180.00 -
Manganese sulfate 2,450.00 -
Boric acid 3,780.00 -
Copper sulfate 6,600.00 -
Ammonium molybdate 9,800.00 -
Zinc sulfate 5,440.00 -
ตารางท่ี 34 ตนทุนสารละลาย

Chemicals Quantity Cost (Baht/1000lit.)
(gram/1000 lit.) Commercial Laboratory

Calcium nitrate 1,300 10.40 3,380.00
Potassium nitrate 760 12.60 1,824.00
Mono potassium phosphate 300 9.00 1,650.00
Magnesium sulfate 650 4.56 2,275.00
Fe EDTA 20 143.60 143.60
Manganese sulfate 6.2 15.20 15.20
Boric acid 1.7 6.43 6.43
Copper sulfate 0.39 2.60 2.60
Ammonium molybdate 0.32 3.15 3.15
Zinc sulfate 0.44 2.40 2.40
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Total 209.50 9,302.38
Average

(Baht/Liter)
0.2095 9.302

ตนทุนสารละลายตอลิตรจากแมปุยที่ขายตามทองตลาดจะตํ ่ากวาการใชแมปุยที่ใชในหอง
ปฏิบัติการ โดยมีราคาประมาณ  0.21 บาทและ 9.30 บาท ตอลติรตามลํ าดับ

จากการทดลอง การปลูกพืชผักใบในพื้นที่ 20   ตารางเมตร สารละลายที่ใช 2,250   ลิตร
ตนทุนสารละลายตอน้ํ า 1 ลิตรคือ  0.21 บาท ตนทุนการผลิตตอตารางเมตร 23.60    บาท

ตารางท่ี 35 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํ าและความเขมขนของสารละลาย
Chemicals Water Quality (ppm) Solution (Standard) ppm Solution VT#01

ppm
PH 6.5 6.0 6.9
EC(mS/cm) 0.2 1.4 1.3
NO3

-N Trace 98.0 -
NH4

-N Trace 9.3 -
PO4

-P - 41.2 1,388.0 **
K - 234.0 606.0**
Ca 23.44 33.3 56.38**
Mg 1.56 48.6 31.11*
SO4

-S - 64.0 -
Fe 0.28 3.25 3.81
B - 0.36 -
Zn 0.08 0.02 0.05
Cu - 0.01 0.14**
Mn 0.41 0.28 2.59**
Mo - 0.005 -

จากการวิเคราะหคุณภาพนํ ้าที่น ํามาเตรียมสารละลาย และวิเคราะหสารละลาย พบวาธาตุ
อาหารบางชนิด เชน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมงกานีส สูงกวาสูตรมาตรฐานคอน
ขางมาก(**) นอกจากน้ีน้ํ าที่น ํามาเตรียมสารละลาย มี แคลเซียม และแมงกานีส คอนขางสูง โดย
เฉพาะแมงกานีส มีสูงกวาสูตรมาตรฐาน

สวนแมกนีเซียมต่ํ ากวามาตรฐาน(*)
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ตารางท่ี 37  ระยะเวลาในการปลูกพชืแบบ hydroponics ท่ีไตหวัน(Kao,1997)
ชนิดพืช การเจริญเติบโต

การงอก(วัน) ตนกลา(วัน) เก็บเก่ียว(วัน)
ฮองเต 1-2 7-10 24
คะนา 2-3 10-16 24
กวางตุง 1-2 7-14 24
ผักโขมจีน 2-3 10-16 24
ผักบุงจีน 2-3 7-14 24
ปวยเหล็ง 3-4 10-16 24
ต้ังโอ 3-4 10-16 24
สลัดใบ 1-3 10-16 24
สลัดบัตเตอร 3-4 16-20 35
สลัดปลี 3-4 16-20 45
ซีเลอรี่ 7-10 15-20 40
มะเขือเทศ 5-7 20-25 90
แตงเทศ 3-5 15-20 80
กระเทียมตนจีน 30-40 20-30 20
แตงราน 3-5 15-20 90
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