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 การจัดท าเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ขั้นตอนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รายวิชา การปลูกพืช   
โดยไม่ใช้ดิน รหัสวิชา ง31246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมี
เอกสารประกอบการเรียนทั้งหมด 6 เล่ม ประกอบด้วย 
 เล่มที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปของขั้นตอนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 เล่มที่ 2 เรื่อง การเพาะเมล็ดแบบไฮโดรโปนิกส์ 
 เล่มที่ 3 เรื่อง การย้ายต้นกล้า 
 เล่มที่ 4 เรื่อง ปฏิบัติการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 เล่มที่ 5 เรื่อง การจัดการดูแลพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน 
 เล่มที่ 6 เรื่อง การเก็บเกี่ยวและการบรรจุภัณฑ์ 
 เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปของขั้นตอนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน กล่าวถึง 
ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ ข้อดี – ข้อเสีย และรูปแบบและระบบของการปลูกพืช         
โดยไม่ใช้ดิน ซึ่งเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ ได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ คู่มือ 
อินเตอร์เน็ต  ส่วนภาพประกอบที่ปรากฏในเอกสารประกอบการเรียน ได้จัดท าขึ้นเอง ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 
แล้วรวบรวมสาระส าคัญ เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดความรู้ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และสอดคล้องกับหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาที่ดี ให้ก าลังใจและสนับสนุนช่วยเหลือการจัดท า
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ขั้นตอนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รายวิชา การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รหัสวิชา   
ง31246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในครั้งนี้ จนส าเร็จเรียบร้อย
ด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 
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แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้ทั่วไปของขั้นตอนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน      5 
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมา ความหมาย และความส าคัญของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน   8 
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ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง รูปแบบ และระบบของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน      15 
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ค ำแนะน ำกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียนส ำหรับครู 
 
 

 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ขั้นตอนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รายวิชา การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
รหัสวิชา ง31246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เล่มที่ 1          
เรื่อง ความรู้ทั่วไปของขั้นตอนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุ
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนควรด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ ให้เข้าใจก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
 3. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 4. ครูแนะน าวิธีการศึกษา และวิธีการใช้เอกสารประกอบการเรียนแก่นักเรียนให้เข้าใจ และควรเน้น
เรื่องความซื่อสัตย์ 
 5. แจกเอกสารประกอบการเรียนให้นักเรียน 
 6. ครูคอยให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาขณะนักเรียนศึกษาใบความรู้ และท าใบงานในเอกสาร
ประกอบการเรียนทุกข้ันตอน 
 7. สรุปบทเรียนจากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
 8. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 9. นัดหมายการเรียนครั้งต่อไป 
 10. ครูประเมินผลการเรียน 
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ค ำแนะน ำกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียนส ำหรับนักเรียน 
  
 
 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ขั้นตอนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รายวิชา การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
รหัสวิชา ง31246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เล่มที่ 1          
เรื่อง ความรู้ทั่วไปของขั้นตอนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุ
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
ตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ให้นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ พร้อมกับศึกษาค าแนะน าในการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนให้ชัดเจน 
 2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยความซื่อสัตย์ ตรวจค าตอบจากเฉลย (ในภาคผนวก) 
 3. นักเรียนศึกษาใบความรู้ในเอกสารประกอบการเรียนด้วยตนเองตามค าแนะน าตามล าดับ หากมี  
ข้อสงสัยหรือพบปัญหา ให้ขอค าแนะน าหรือสอบถามจากครูผู้สอน 
 4. เมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้แล้ว ให้นักเรียนตอบค าถามลงในใบงาน และสามารถตรวจค าตอบด้วย
ตนเองได้ (ในภาคผนวก) 
 5. นักเรียนจงซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูเฉลยก่อนตอบค าถาม จะท าให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์   
ที่ตั้งไว้ 
 6. เมื่อศึกษาครบทุกใบความรู้ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน แลกเปลี่ยนกันตรวจตามเฉลย 
(ในภาคผนวก) 
 7. สรุปผลการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความก้าวหน้า 
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ควำมรู้ทั่วไปของขั้นตอนกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 
 
สำระส ำคัญ 

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หรือการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นการปลูกพืช  
ที่ไม่ต้องอาศัยดิน แต่จะใช้วัสดุอ่ืนๆเป็นตัวกลางในการปลูกแทน โดยให้สารละลายธาตุอาหารที่จ าเป็น       
ต่อการเจริญเติบโตแก่รากโดยตรง ในปริมาณที่เหมาะสมแทนธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา   
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดิน เช่น ดินมีคุณภาพต่ า มีความเค็มสูง หรือมีโรคระบาด และยังสามารถควบคุมคุณภาพ 
และปริมาณของผลผลิตให้ได้ตามต้องการ 
 
สำระ/มำตรฐำน/ผลกำรเรียนรู้ 

สำระท่ี 1 กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 
 มำตรฐำน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ       
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม 
และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 
  

สำระท่ี 4 กำรอำชีพ 
 มำตรฐำน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี  
เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
  

ผลกำรเรียนรู้ 
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
2. ปฏิบัติการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินตามหลักการและกระบวนการได้ 

 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

 1. อธิบายประวัติความเป็นมาของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินได้ 
 2. อธิบายความหมายและความส าคัญของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินได้ 
 3. จ าแนกข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินได้ 
 4. อธิบายรูปแบบและระบบของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินได้ 
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สำระกำรเรียนรู้ 

 1. ประวัติความเป็นมาของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 2. ความหมายและความส าคัญของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

3. ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 4. รูปแบบและระบบของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง  ควำมรู้ทั่วไปของขั้นตอนกำรปลูกพืชโดยไมใ่ช้ดิน 

ค ำชี้แจง  1. แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลอืก จ านวนทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน      
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใช้เวลาท าแบบทดสอบ 10 นาท ี

             2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบ ก ข ค หรือ ง ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมาย X ลงใน
กระดาษค าตอบ 

 
1. ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นค ามาจากภาษากรีก ซึ่งมีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก. การท างานที่เก่ียวข้องกับน้ า 
 ข. การท างานที่เกี่ยวข้องกับอากาศ 
 ค. การท างานที่เกี่ยวข้องกับธาตุอาหารพืช 
 ง. การท างานที่เกี่ยวข้องกับน้ า อากาศ และธาตุอาหารพืช 
2. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หมายถึงข้อใด 
 ก. การปลูกพืชที่เลียนแบบการปลูกพืชบนดิน มีการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ 
 ข. การปลูกพืชที่เลียนแบบการปลูกพืชบนดิน มีการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช 
 ค. การปลูกพืชที่เลียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยใช้วัสดุต่างๆ มีการควบคุมการให้สารอาหารพืช 
 ง. การปลูกพืชที่เลียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยใช้วัสดุต่างๆ มีการควบคุมลักษณะพันธุกรรมพืช 
3. ข้อใด ไม่ใช่ ความส าคัญของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 ก. ผลผลิตมีความสะอาด สวยงาม ไม่เปื้อนดิน 
 ข. อาจก่อให้เกิดปัญหาการท าลายสิ่งแวดล้อม 
 ค. สามารถปลูกได้ในสภาพพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
 ง. เป็นเทคโนโลยีเพ่ือใช้ผลิตอาหารในการเลี้ยงดูประชากรโลก 
4. ข้อใดเป็น ข้อดี ของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 ก. ผู้บริโภคให้การยอมรับ 
 ข. ไม่จ าเป็นต้องมีความช านาญ 
 ค. วัสดุและอุปกรณ์มีราคาไม่สูง 
 ง. ประหยัดพื้นท่ี ใช้พื้นที่ปลูกน้อย 
5. ข้อใดเป็น ข้อเสีย ของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 ก. เปลืองน้ าและปุ๋ย 
 ข. ผู้ปลูกต้องมีความรู้ 
 ค. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแล 
 ง. อาจเกิดปัญหาการสะสมของเชื้อโรค 
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6. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินมีก่ีรูปแบบ 
 ก. 1 รูปแบบ 
 ข. 2 รูปแบบ 
 ค. 3 รูปแบบ 
 ง. 4 รูปแบบ 
7. การปลูกพืชโดยให้รากพืชแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารพืช มีการไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ   
เป็นลักษณะของการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชระบบใด 
 ก. ระบบ NFT 
 ข. ระบบ DFT 
 ค. ระบบ DRF 
 ง. ระบบ DRFT 
8. การปลูกพืชโดยให้รากพืชแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารพืช ลึกประมาณ 15 – 20 ซม. มีการหมุนเวียน
สารละลาย เป็นลักษณะของการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชระบบใด 

ก. ระบบ NFT 
 ข. ระบบ DFT 
 ค. ระบบ DRF 
 ง. ระบบ DRFT 
9. ข้อใดจัดเป็นวัสดุอนินทรีย์ ที่ใช้ส าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินลงในวัสดุปลูก 
 ก. ใยหิน ทราย ฟองน้ า 
 ข. ขี้เถ้าแกลบ กรวด หินภูเขาไฟ 
 ค. ขี้เลื่อย เปลือกไม้ แท่งขุยมะพร้าว 
 ง. กากตะกอนอ้อย เพอร์ไลต์ เวอร์มิคูไลต์ 
10. ระบบ Aeroponics มีลักษณะแบบใด 
 ก. เป็นการปลูกพืชโดยใช้ระบบน้ าหยด โดยรากพืชลอยอยู่กลางอากาศ 
 ข. เป็นการปลูกพืชโดยให้รากอยู่ในวัสดุปลูกที่มีความโปร่ง เพ่ือให้รากได้สัมผัสอากาศ 
 ค.เป็นการปลูกพืชให้รากแช่อยู่ในน้ าส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งสร้างรากอากาศเพ่ือช่วยในการหายใจ 
 ง. เป็นการปลูกพืชที่ให้รากของพืชลอยอยู่กลางอากาศ แล้วฉีดพ่นสารละลายธาตุอาหารพืชแบบ
อัตโนมัติ 
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กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง  ควำมรู้ทั่วไปของขั้นตอนกำรปลูกพืชโดยไมใ่ช้ดิน 

 
ชื่อ......................................................... ..................................................ชั้น........................เลขที่.....................  
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบ ก ข ค หรือ ง ที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมาย X ลงใน  

กระดาษค าตอบ 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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ใบควำมรู้ที่ 1 
เร่ือง  ประวัติควำมเป็นมำ ควำมหมำย และควำมส ำคัญของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

  
  

ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นค ามาจากภาษากรีก 2 ค า คือ ค าว่า ไฮโดร (Hydro) ซึ่งแปลว่า 
“น้ า” และค าว่า โพโนส (Ponos) แปลว่า “ท างาน” หรือ “แรงงาน” เมื่อรวมกันจึงมีความหมายว่า         
การท างานที่เกี่ยวข้องกับน้ า เนื่องจากเป็นการปลูกพืชในน้ าที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ทดแทนการปลูกพืช  
ในดินที่ใช้ในการปลูกพืชในการเกษตรทั่วไป 

ปัจจุบันการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponics) ก าลังได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก 
เพราะรูปแบบมีความแปลกและแตกต่างไปจากการปลูกพืชในดินอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งรูปลักษณะของพืชที่    
งอกงามและดูสด สะอาด ไม่มีดินหรือเศษวัสดุต่างๆ ติดอยู่กับส่วนของพืชเลย จึงเป็นเสน่ห์ที่สามารถดึงดูด
ความสนใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็น 
 
ประวัติควำมเป็นมำของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
  

ประวัติความเป็นมาของการปลูกพืชโดยวิธีนี้ เริ่มมาจากการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ธาตุอาหารต่างๆ   
ในการปลูกพืช ซึ่งมีมาตั้งแต่หลายพันปีมาก่อนสมัยอริสโตเติล จากหลักฐานทางประวิติศาสตร์พบว่า 
นักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้เขียนบันทึกต่างๆ ทางพฤกษศาสตร์ขึ้นและปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ แต่การปลูกพืช
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นั้นเริ่มข้ึนประมาณ 300 ปีมาแล้ว คือ 
 ประมาณ ค.ศ. 1699John Woodward นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษได้พยายามท าการทดลอง    
เพ่ือหาค าตอบว่าอนุภาคของของแข็งและของเหลวที่อยู่ในดินมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร 
 ต่อมาในปี ค.ศ. 1860 – 1865 นักวิทยาศาสตร์ชื่อ Sachs และ Knop นับเป็นผู้ริเริ่มปลูกพืชด้วยวิธี
ไฮโดรโปนิกส์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยการปลูกพืชด้วยสารละลายเกลืออนินทรีย์ต่างๆ   
เช่น โพแทสเซียมฟอสเฟต โพแทสเซียมไนเตรท ซึ่งให้ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช          
คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ก ามะถัน แคลเซียม และเหล็ก ภายหลังมีการพัฒนาสูตร
ธาตุอาหารพืชเรื่อยมา 
 จนถึงปี ค.ศ. 1920 – 1930 William F.Gericke แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์ ประสบความส าเร็จ
ในการปลูกมะเขือเทศในสารละลายธาตุอาหาร โดยพืชมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์และให้ผลผลิตเร็ว นับเป็น
จุดเริ่มต้นของการน าเทคนิคการปลูกพืชโดยวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือปลูกเป็นการค้า และได้มีการพัฒนาเทคนิค
วิธีการและส่วนประกอบในสารละลายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
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ควำมหมำยของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
  

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หมายถึง วิธีการปลูกพืชที่เลียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยใช้วัสดุต่างๆ      
ที่ไม่มีการปนเปื้อนของดิน มีการควบคุมการให้สารอาหารพืชลงในวัสดุปลูก หรือในน้ าที่ปลูกโดยตรง           
มีการไหลเวียนของอากาศในสารละลายธาตุอาหารพืช มีการควบคุมความชื้นให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของรากพืช 
 
ควำมส ำคัญของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 
 ส่วนต่างๆ ของโลกมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านภูมิประเทศ และอากาศ เช่น เป็นภูเขา ที่ราบ    
บางพ้ืนที่แห้งแล้ง บางพ้ืนที่ชุ่มชื้ น นอกจากนั้นยังมีความหนาแน่นของประชากรแตกต่างกันด้วย               
ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลให้การผลิตอาหารด้วยวิธีการเกษตรแบบธรรมดาอาจไม่เพียงพอส าหรับพ้ืนที่    
ในบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น หรือไต้หวัน ที่มีพ้ืนที่เป็นเกาะ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันและมีที่ราบ
จ ากัด หรือในประเทศอิสราเอล และประเทศในแถบตะวันออกกลางซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศ           
เป็นทะเลทรายที่มีความแห้งแล้ง รวมถึงในเขตเมืองใหญ่ของประเทศอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา      
หรือยุโรปตะวันตก ซึ่งมีท่ีดินราคาแพง ไม่คุ้มค่าที่จะจัดสรรเป็นพื้นที่ทางการเกษตร 
 ที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการท าเกษตรด้วยวิธีธรรมดา จ าเป็นต้องมี
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเสริม หรือทดแทนการเกษตรด้วยวิธีธรรมดา เพ่ือท าให้สามารถผลิตอาหารมาเลี้ยงดู
ประชากรได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือแบบไม่ใช้ดินนี้ สามารถปลูกพืชได้    
ในทุกสถานที่โดยไม่มีขอบเขตจ ากัดในเรื่องของภูมิประเทศ หรือขนาดพ้ืนที่  ไม่ว่าจะมากหรือน้อย           
หรือการปลูกแบบเศรษฐกิจเชิงการค้า 
 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมกับความต้องการส าหรับผู้ปลูกที่มีพ้ื นที่ปลูกน้อย       
พืชปลูกด้วยสารละลายที่ไม่เปื้อนดินจึงมีความสะอาดสวยงามกว่าการปลูกในดิน แล้วยังให้ความเพลิดเพลินตา
ความสุขให้แก่ผู้ปลูกและผู้ที่พบเห็น อีกทั้งพืชผลเก็บเกี่ยวมีความน่ารับประทาน ส าหรับการปลูกพืชเล็กๆ  
หรืออาจปลูกเป็นงานอดิเรกก็มีความยุ่งยากไม่มากนัก เป็นเหมือนกับการท าสวนปกติ 
 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มิใช่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น แต่อาจจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตในอนาคต ดังที่อดีตประธานาธิบดีเรแกน แห่งสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ว่า 
การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินจะเป็นเทคโนโลยีที่ดีเด่นใช้ในการผลิตอาหารในอนาคตแล้ว ยังมีนักวิทยาศาสตร์
หลายท่านก าลังวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินในด้านต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย  
เพอร์คู และสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอริโซนาก าลังพัฒนาสิ่งที่ใช้ในการช่วยเหลือโค รงการ
อวกาศให้แก่องค์การนาซ่า (National Aeronautic and Space Administration : NASA) ในโครงการ 
Controlled Ecological Life Support System (CELSS) ซึ่งงานวิจัยนี้จะใช้ในโครงการเดินทางอวกาศ   
เช่น โครงการเดินทางไปยังดาวพุธ 
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ใบงำนที่ 1 
เร่ือง  ควำมหมำย ประวัติควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

 
 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย ประวัติความเป็นมา และความส าคัญของ       

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ 5 คะแนน) 
 
1. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มีความหมายว่าอย่างไร และสรุปความส าคัญของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน         
มาเป็นข้อๆ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
2. สรุปประวัติความเป็นมาของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มาพอสังเขป  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................................................. 
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ใบควำมรู้ที่ 2 

เร่ือง  ข้อดีและข้อเสียของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
  
 
 
ข้อดีของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

  

1. ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ เนื่องจากปัจจัยที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชสามารถ      
ถูกควบคุมได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว โดยเฉพาะในระดับรากพืช ได้แก่ การควบคุมปริมาณธาตุ
อาหาร ค่าความเป็นกรด –ด่าง อุณหภูมิ ความเข้มข้นของออกซิเจน ฯลฯ ซึ่งการปลูกแบบทั่วไปควบคุมได้ยาก 
ท าให้คุณภาพของพืชที่ได้จึงสูงกว่าการปลูกแบบธรรมดา พืชที่ปลูกเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการปลูกแบบธรรมดา
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ พืชอยู่รอดมากขึ้น ให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกแบบธรรมดาที่เสี่ยงจากสภาพดินฟ้าอากาศ
ที่ไม่มีความแน่นอน เช่น น้ าท่วม ฝนแล้ง จึงไม่ต้องรอปลูกพืชตามฤดูกาล ในทางตรงกันข้ามสามารถเลือก 
ปลูกพืชในช่วงที่มีราคาแพง ท าให้ผลผลิตได้ราคาดีข้ึน 
 2. ความสะอาด การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินให้ผลผลิตที่สะอาด ถูกอนามัย ปลอดภัยจากการปนเปื้อน
จากเชื้อโรค หรือสิ่งสกปรกภายในดิน รวมทั้งสารพิษ เนื่องจากปลูกในโรงเรือนที่มีมุ้งตาข่ายมิดชิด             
จึงไม่จ าเป็นต้องใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ยังสามารถตัดปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืช  
ที่เกิดจากการปลูกพืชนิดเดียวกัน (Monoculture) ในพ้ืนที่เดียวกันเป็นเวลานานๆ ได้ 
 3. ประหยัดพ้ืนที่ ใช้พ้ืนที่ปลูกน้อย เพราะปลูกพืชได้หนาแน่นกว่าการปลูกพืชในดิน และปลูกต่อ    
ได้ทันทีหลังจากการเก็บเกี่ยวชุดแรกแล้ว จึงสามารถปลูกได้หลายครั้งต่อปี สามารถท าการผลิตได้อย่าง
สม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังสามารถปลูกในสภาพพ้ืนที่พ้ืนผิวดินส าหรับปลูกพืชน้อย เช่น ระเบียงบ้าน หรือ
คอนโดมิเนียม 
 4. เลือกพ้ืนที่ปลูกได้ สามารถท าการปลูกพืชในบริเวณพ้ืนที่ดินไม่ดีหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อ
การปลูกได้ เช่น ดินเค็ม ดินกรด ดินด่าง ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช เช่น ดินลูกรัง ดินที่มีน้ าท่วม
บ่อยครั้ง 
 5. ค่าใช้จ่ายระยะยาวต่ า ค่าใช้จ่ายในการดูแล และการจัดการต่ า เนื่องจากใช้แรงงานในการดูแลน้อย 
ประหยัดแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่าย เช่น การเตรียมดิน ก าจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ยังสามารถใช้น้ า และ    
ธาตุอาหารพืชอย่างมีประสิทธิภาพท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง 
 6. ไม่ต้องเตรียมพ้ืนที่โดยการไถพรวน สามารถลดการท าลายหรือการชะล้างของดิน 
 7. ประหยัดน้ าและปุ๋ยเพราะสามารถควบคุมได้ตามที่พืชต้องการ และตามความจ าเป็นเท่านั้น 
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 8. มีผลผลิตสม่ าเสมอและมีอายุการเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น เนื่องจากพืชสามารถน าธาตุอาหารและน้ า       
ไปใช้ได้ต่อเนื่อง 
 
ข้อเสียของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

  

1. ค่าใช้จ่ายในการเริ่มติดตั้งระบบมีราคาสูง การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นระบบที่มีต้นทุนการผลิต
เริ่มต้นค่อนข้างสูง เนื่องจากประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย และมีราคาแพง 
 2. ต้องอาศัยความช านาญในการดูแลระบบ ในการดูแลระบบจะต้องมีผู้ช านาญและมีประสบการณ์  
ในการควบคุมดูแล ต้องควบคุมดูแลอย่างสม่ าเสมอ ถ้าหากไม่มีความรู้และความสามารถในการจัดการที่ดีพอ
อาจสร้างปัญหาให้กับน้ าที่ใช้เป็นสารละลายมีปัญหาปนเปื้อนสารบางอย่าง เช่น ไนเตรท ซึ่งอาจมีปริมาณสูง
จนเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค นอกจากนี้วัสดุปลูกบางชนิดที่เน่าเปื่อยหรือเน่าสลายตัวยาก อาจมีปัญหา        
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 3. ในทางปฏิบัติอาจยังท าได้ไม่กว้างขวาง เพราะในปัจจุบันยังต้องอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
ในบางระบบปลูกของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 4. ปัญหาในพ้ืนที่ที่มีลมจัดต้องมีการสร้างโรงเรือนเพ่ือป้องกันลม หรือในกรณีมีลมพัดรุนแรงมาก
จ าเป็นต้องมีการค้ ายัน เนื่องจากการยึดต้นของรากไม่แข็งแรงเหมือนการปลูกลงดิน 
 5. ทัศนคติของผู้บริโภคบางส่วนยังมีความเชื่อว่า การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นอันตราย เพราะปลูก
ด้วยปุ๋ยเคมีหรือน้ ายาเคมี ท าให้ยังไม่เป็นที่นิยมในบางกลุ่มผู้บริโภค 
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ใบงำนที่ 2 
เร่ือง  ข้อดีและข้อเสียของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

 
 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และให้นักเรียน   

น าตัวอักษรหน้าข้อความที่ก าหนด ไปเติมในตารางข้างล่าง โดยจ าแนกข้อดีและข้อเสียของ       
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (10 คะแนน)  

 
 ก. ประหยัดพื้นท่ี ใช้พื้นที่ปลูกน้อย เพราะปลูกพืชได้หนาแน่นกว่าการปลูกพืชในดิน 
 ข. ค่าใช้จ่ายในการเริ่มติดตั้งระบบมีราคาสูง เนื่องจากประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย และ      
มีราคาแพง 
 ฃ. ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชสามารถถูกควบคุม   
ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว 
 ค. มีผลผลิตสม่ าเสมอและมีอายุการเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น 
 ฅ. ในพ้ืนที่ที่มีลมจัดต้องมีการสร้างโรงเรือนเพ่ือป้องกันลม เนื่องจากการยึดต้นของรากไม่แข็งแรง
เหมือนการปลูกลงดิน 
 ฆ.ประหยัดแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่าย เช่น การเตรียมดิน ก าจัดศัตรูพืช 
 ง. ต้องอาศยัความช านาญในการดูแลระบบ 
 จ. ประหยัดน้ าและปุ๋ยเพราะสามารถควบคุมได้ตามที่พืชต้องการ 
 ฉ. อาจยังท าได้ไม่กว้างขวาง เพราะยังต้องอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศในบางระบบปลูก 
 ช. ทัศนคติของผู้บริโภคบางส่วนยังมีความเชื่อว่าเป็นอันตราย เพราะปลูกด้วยปุ๋ยเคมีหรือน้ ายาเคมี  
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ................. 
2. ................. 
3. ................. 
4. ................. 
5. ................. 

1. ................. 
2. ................. 
3. ................. 
4. ................. 
5. ................. 
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ใบควำมรู้ที่ 3 
เร่ือง  รูปแบบ และระบบของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

 
  

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินอาจมีการจ าแนกโดยพิจารณาตามลักษณะต่างๆ รูปแบบหรือจุดประสงค์  
เช่น พิจารณาลักษณะในการให้สารละลายกับต้นพืชปลูก ถ้าเป็นระบบที่มีการน าสารละลายไหลเวียนกลับมา
ใช้ใหม่จะเรียกว่า ระบบปิด (Closed System) ระบบที่ไม่มีการน าสารละลายกลับมาใช้อีก ซึ่งเรียกว่าระบบ
เปิด (Open System) ส าหรับการพิจารณาจากลักษณะรูปแบบลักษณะวิธีการให้สารละลายหรือวัสดุปลูก 
อาจสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 
 
1. กำรปลูกพืชในสำรละลำย (Water Culture) 

  

เป็นการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ที่ได้รับความนิยมมากกว่าแบบอ่ืนๆ และใช้ได้ดีในที่ที่มีแดดจัด 
วิธีการหลักคือ การน ารากจุ่มลงในสารละลายโดยตรง รากพืชไม่มีการยึดเกาะกับวัสดุใดๆ ยังสามารถ
เคลื่อนไหวไปมาได้ ดังนั้นจึงมักใช้การยึดเหนี่ยวในส่วนของล าต้นแทน เป็นการรองรับรากของต้นพืช        
เพ่ือการทรงตัว 
 หลักการน ารากพืชจุ่มในสารละลายและข้อสังเกตในการปลูกพืชในน้ า คือ ปกติถ้าน าต้นพืชที่ขึ้น    
อยู่บนดินมาวางแช่น้ า ในระยะแรกต้นพืชจะยังสามารถเจริญงอกงามต่อไปได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง
กลับพบว่า ต้นพืชที่เจริญต่อไปนั้นกลับแสดงอาการเหี่ยวเฉา โดยสาเหตุมาจากเมื่อรากพืชแช่อยู่ในน้ านานๆ 
จะเกิดการขาดออกซิเจนจึงท าให้พืชเฉาตาย ดังนั้นการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารจึงต้องมีหลัก       
และวิธีการที่แตกต่างจากวิธีอ่ืน คือ ต้องพัฒนารากพืชในต้นเดียวกันนั้นให้สามารถท างานได้ 2 หน้าที่   
พร้อมๆ กัน คือ รากดูดออกซิเจน (oxygen roots) และรากดูดน้ าและธาตุอาหาร (water nutrient roots) 
 การจะท าให้รากพืชท างานได้ทั้ง 2 หน้าที่นั้น ต้องพยายามให้ส่วนหนึ่งของรากพืชสัมผัสกับอากาศ  
ได้โดยตรงบริเวณโคนราก (ส่วนนี้ต้องให้มีช่องว่างของอากาศส าหรับรากหายใจเอาออกซิเจนไป และอีกส่วน
หนึ่งตรงปลายรากจุ่มแช่อยู่ในสารละลาย) ซึ่งหลักการ คือ รากส่วนที่มีหน้าที่ดูดน้ าและอาหารสามารถพัฒนา
เป็นรากดูดอากาศได้ แต่รากดูดอากาศจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรากดูดน้ าและแร่ธาตุได้ ดังนั้นจึงต้องไม่เติม
สารละลายท่วมรากท่ีท าหน้าที่ดูดอากาศ เพราะพืชจะไม่สามารถดูดออกซิเจนได้และตายในที่สุด ด้วยหลักการ
ดังกล่าวต้นพืชจึงสามารถจุ่มแช่อยู่ในสารละลายได้โดยไม่เน่าตาย และไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการเติม
อากาศกับพืชบางชนิด ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงระดับของสารละลายให้มีความเหมาะสมกับความยาวของรากพืช  
ในแต่ละช่วงอายุของพืชด้วย หรืออาจใช้เครื่องปั๊มอากาศช่วยเติมออกซิเจนให้แก่รากพืช ซึ่งรูปแบบของ    
การปลูกพืชในสารละลาย จะมีอยู่หลายระบบ ดังนี้ 
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1.1 ระบบเอ็นเอฟที (Nutrient Film Technique : NFT) 

 

เป็นการปลูกพืชโดยให้รากพืชแช่อยู่ในสารละลายโดยตรง สารละลายธาตุอาหารจะไหลผ่านรากพืช
เป็นแผ่นฟิล์มบางๆ หนาประมาณ 2 - 3 มิลลิเมตร ในรางปลูกพืชกว้างตั้งแต่ 5 - 35 เซนติเมตร ความกว้าง
ของรางขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูก ความยาวรางตั้งแต่ 5 - 20 เมตร การไหลของสารละลายอาจเป็น
แบบต่อเนื่องหรือแบบสลับก็ได้ แต่โดยทั่วไปสารละลายจะไหลแบบต่อเนื่อง อัตราการไหลอยู่ในช่วง 1 - 2 
ลิตร/นาที/ราง รางอาจท าจากแผ่นพลาสติกสองหน้าขาวและด า หนา 80 - 200 ไมครอน หรือจาก PVC     
ขึ้นรูปเป็นรางส าเร็จรูป หรือท าจากโลหะ เช่น สังกะสี หรืออะลูมิเนียม และบุภายในด้วยพลาสติกเพ่ือป้องกัน
การกัดกร่อนของสารละลาย โดยมีปั๊มดูดสารละลายให้ไหลผ่านรางและรากพืชเวียนกลับมายั งถังเก็บ
สารละลาย 

 
ภาพที่ 1 ระบบ NFT 

ที่มา : วิรุฬห์ พรหมบังเกิด. (2559) 
ข้อดีและข้อเสียของระบบ NFT 
 ข้อดี 
 1. ไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องควบคุมการให้น้ า เนื่องจากระบบนี้จะมีการให้น้ าแก่พืชตลอดเวลา 
 2. ระบบการให้สารละลายแก่พืชไม่ยุ่งยาก 
 3. ท าการป้องกันและก าจัดเชื้อโรคพืชต่างๆ ในสารละลายได้ง่าย 
 4. เป็นระบบที่มีการใช้น้ าและธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
 5. ไม่มีวัสดุปลูกที่ต้องก าจัด 
 6. สามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี ไม่เสียเวลาในการเตรียมระบบปลูก เช่น สามารถปลูก  
ผักสลัดได้ถงึ 8 - 10 ครั้ง/ป ี

http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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ข้อเสีย 
 1. ราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสูงมาก โดยเฉพาะถ้าใช้ขาตั้งที่ท าจากโลหะ 
 2. เป็นระบบที่ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะโอกาสที่ระบบจะเสียได้ง่าย และพืชจะถูก
กระทบกระเทือนอย่างรุนแรงและรวดเร็ว 
 3. ต้องใช้น้ าที่มีสิ่งเจือปนอยู่น้อย (สารละลายต่างๆ) ถ้ามีสิ่งเจือปนอยู่มากจะเกิดการสะสมของเกลือ
บางตัวที่พืชใช้น้อย หรือไม่ดูดใช้เลยสะสมอยู่ในสารละลายท าให้จ าเป็นต้องเปลี่ยนสารละลายบ่อยๆ ท าให้
สิ้นเปลือง 
 4. มีปัญหามากเกี่ยวกับการสะสมของอุณหภูมิของสารละลาย โดยเฉพาะในเขตร้อนมีผลต่อ        
การละลายตัวของออกซิเจนในสารละลายลดลง จะท าให้พืชอ่อนแอ รากถูกท าลายโดยโรค พืชได้ง่าย        
การเจริญเติบโตลดลงจนถึงไม่สามารถปลูกพืชได้เลย 
 5. มีการแพร่กระจายของโรคพืชบางชนิดอย่างรวดเร็ว 
  
 

1.2 ระบบดีเอฟที (Deep Floating Technique : DFT) 

      เป็นการปลูกพืชโดยรากแช่อยู่ในสารละลายลึกประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ในกระบะปลูกที่ 
ไม่มีความลาดเอียง โดยปลูกบนแผ่นโฟมหรือวัสดุที่ลอยน้ าได้เพ่ือยึดล าต้น มีการหมุนเวียนสารละลายจากถัง
ขึ้นมาใช้ใหม่โดยปั๊ม ซึ่งการหมุนเวียนในระบบเช่นนี้จะเป็นการเพ่ิมออกซิเจนให้สารละลาย ระบบนี้อาจเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า ระบบไฮโดรโปนิกส์ลอยน้ า (Floating Hydroponics System) ระบบนี้จะแตกต่างจากระบบ 
NFT ตรงที่ปริมาณสารละลายที่ใช้ในกระบะปลูกจะมีปริมาณมากกว่าหลายเท่าตัว ทั้งนี้เพ่ือควบคุมให้อุณหภูมิ
มีความคงที่ และมีการเปลี่ยนแปลงน้อยลงในช่วงเวลาเดียวกัน 

 
ภาพที่ 2  ระบบ DFT 

ที่มา : https://kasetvilize.blogspot.com/2017/03/dft.html 
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สารละลายธาตุอาหารที่ให้กับระบบปลูกพืชทั้งแบบ NFT และ DFT อาจเป็นระบบปิด (Closed 
System / Recirculating System) คือ น าสารละลายธาตุอาหารพืชที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยให้สารละลาย
ผ่านรากพืชแล้วระบายลงสู่ถัง หรือภาชนะท่ีบรรจุ แล้วน ามาหมุนเวียนให้แก่พืชใช้ใหม่อีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
วิธีที่ใช้กันโดยทั่วไป ส่วนอีกวิธีหนึ่ง คือ ระบบเปิด (Open System / Non -recirculating System) เป็น
ระบบที่ไม่น าสารละลายธาตุอาหารพืชที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีก พืชจึงได้รับสารอาหารที่เตรียมขึ้นใหม่เสมอ 
ซึ่งข้อดีของการปลูกแบบนี้ คือ เป็นการช่วยไม่ให้ธาตุต่างๆ เกิดการตกตะกอน ท าให้ต้นพืชได้รับอาหารอย่าง
เต็มที่ วิธีการปลูกแบบนี้เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลในการผลิตเชิงการค้า 

      ในทางปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นระบบปิดหรือระบบเปิดก็ตาม จะใช้ “ปั๊มสูบน้ า” ในการหมุนเวียน
สารละลายธาตุอาหารพืช ซึ่งจะท าให้สารละลายมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา ละมีโอกาสสัมผัสกับอากาศได้เต็มที่ 
จึงอาจใช้เครื่องเติมอากาศ (Air pump) เช่นเดียวกับที่ใช้ในการเลี้ยงปลา เพ่ือช่วยเติมอากาศในสารละลาย
ด้วยก็ได้ 

 
1.3 ระบบดีอำร์เอฟ (Dynamic Root Floating : DRF) 

 

เป็นระบบการปลูกพืชที่พัฒนามาจากระบบของ Willam F. Gericke ที่เน้นการปลูกพืชให้รากแช่   
อยู่ในน้ าส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งสร้างรากอากาศเพ่ือช่วยในการหายใจ โดยจะท าให้พืชที่ปลูกในระบบนี้
สามารถเจริญได้ในอุณหภูมิของสารละลายที่สูงมากกว่าระบบอ่ืนๆ ได้ดี Kao Te Chen นักวิจัยและพัฒนา
ระบบไฮโดรโปนิกส์ชาวไต้หวัน ได้พัฒนาระบบของ Willam F. Gericke โดยเพ่ิมระบบท่อรับน้ าในกระบะ    
ที่ช่วยให้ระดับสูงขึ้นหรือลดลงได้ตามความต้องการของพืช โดย Kao Te Chen ได้ก าหนดให้ระดับน้ าควรสูง
เพียงพอที่จะท าให้รากพืชแช่อยู่ในน้ าได้ ประมาณ 4 เซนติเมตร โดยรากส่วนนี้จะเป็นรากที่ดูดอาหาร 
(Nutrient root) และรากส่วนเหนือจากนี้จะเป็นรากที่หายใจและดูดออกซิเจนเข้าสู่ราก จึงเรียกรากส่วนนี้  
ว่ารากอากาศ (Aero root) ดังนั้นระบบ DRF ก็คือ ระบบที่สามารถปรับความสูง - ต่ าของน้ าในกระบะปลูกได้
ตามความต้องการของรากพืชแต่ละชนิด และเพ่ือให้รากพืชลอยอยู่ในน้ าในระดับเพียง 4 เซนติเมตร ระบบ 
DRF ได้มีการพัฒนาหลายครั้ง และปัจจุบันได้จดสิทธิบัตรในไต้หวัน โดยระบบดังกล่าวได้แบ่งเป็น 2 ระบบ
ย่อยๆ ได้แก่ 

1.3.1 ระบบปรับลดระดับสารละลาย เป็นแบบที่ปล่อยให้รากจมอยู่ในน้ าลึกในระยะแรกแล้วค่อยลด
ระดับน้ าลงจากระดับแรกที่สูงประมาณ 8 เซนติเมตร เหลือ 4 เซนติเมตร 

1.3.2 ระบบเออาร์ – ดีอาร์เอฟ เป็นการปลูกพืชโดยให้รากพืชคร่อมบนสันของถาดปลูกที่ออกแบบ 
มาโดยเฉพาะ แล้วปล่อยสารละลายไปตามแนวด้านล่าง 
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ข้อดีของระบบ DRF 
ผลผลิตของผักที่ปลูกจะมีความสม่ าเสมอตลอดทั้งปี ในทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูงหรือ

ต่ า ซึ่งในสภาพที่อากาศร้อน เช่น ประเทศไทยการปลูกพืชในสารละลายมักมีปัญหาของปริมาณออกซิเจนใน
สารลายมีน้อย แต่เนื่องจากระบบ DRF พืชที่ปลูกจะมีการพัฒนาของรากบางส่วนไปเป็นรากอากาศ ท าให้พืชที่
ปลูกสามารถได้รับออกซิเจนที่เพียงพอ ท าให้ผลผลิตสูง ซึ่งเป็นระบบที่เหมาะสมในเขตอบอุ่นและเขตร้อน 

 
1.4 ระบบดอีำร์เอฟที (Dynamic Root Floating Technique : DRFT) 

ระบบนี้ได้พัฒนาเพ่ิมเติมมาจากระบบ DRF ซึ่งระบบนี้ก็พัฒนามาจากระบบ DFT อีกทอดหนึ่ง      
แต่เพ่ิมการไหลเวียนของอากาศ และสารอาหาร คือ มีถาดปลูกด้วยโฟม เจาะรูปลูกพืชและมีอุปกรณ์ส าหรับ
ปรับระดับของสารอาหาร (สะดือน้ า) เป็นระบบปลูกที่มีลักษณะเหมือนระบบ DFT แต่ได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือ  
การผลิตพืชเชิงการค้า โดยต้องการให้พืชได้รับทั้งอากาศและสารละลายธาตุอาหาร ที่มีการหมุนเวียนที่รากพืช
อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ จะมีระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบหมุนเวียน (Closed System) จาก 2 ส่วน 
คือ 

1. ในถาดปลูกที่ท าจากโฟม (ส่วนที่อยู่ด้านบนของถาด จะถูกปิดด้วยแผ่นโฟมที่มีรูส าหรับปลูกพืช) 
ที่ตั้งอยู่บนโครงเหล็ก ที่มีระดับสูงกว่าพ้ืน 

2. ถังใส่สารอาหารที่มีปริมาณมากกว่าถาดปลูก ซึ่งปกติถังนี้จะวางอยู่ต่ ากว่าถาดปลูกหรือฝังดิน     
ใต้ถาดปลูก ที่พ้ืนของถาดปลูกจะถูกออกแบบให้เป็นร่องและมีอุปกรณ์ส าหรับ 

          (1.) ปรับระดับสารอาหารในถาดปลูกพืชตามอายุของพืชเพ่ือให้รากพืชลอยอยู่ทั้งในอากาศ
และสารละลายธาตุอาหาร 

          (2.) อุปกรณ์นี้จะมีรูให้สารละลายธาตุอาหารไหลแบบหมุนเวียนลงสู่ถังปลูกข้างล่าง 

 
ภาพที ่3 ระบบ DRFT 

ที่มา : https://kasetvilize.blogspot.com/2017/03/drft.html 

https://kasetvilize.blogspot.com/2017/03/drft.html
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      สารละลายธาตุอาหารจากถังใส่สารอาหารที่อยู่ข้างล่างจะถูกส่งขึ้นไปยังถาดปลูกพืชที่อยู่ข้างบน

แบบหมุนเวียนเป็นระยะๆ โดยใช้ปั๊มน้ าที่บนถาดปลูกด้านต้นทางที่สารละลายไหลขึ้นนี้จะมีอุปกรณ์ส าหรับ
เพ่ิมอากาศให้กับสารละลายธาตุอาหารพืชก่อนที่จะไหลวนผ่านรากพืชกลับลงสู่ถังใส่สารละลายที่อยู่ด้านล่าง  
ที่ปลายทางของถาดปลูก และจุดที่สารละลายจะไหลลงนี้ จะไหลผ่านอุปกรณ์ส าหรับปรับระดับของสารละลาย
ในถาดปลูกได้ตามการเจริญของพืช 
 
 
2. กำรปลูกพืชในวัสดุปลูก (Substrate Culture) 

  

เป็นการปลูกพืชในวัสดุปลูกที่เป็นของแข็ง ที่ท าหน้าที่แทนดินส าหรับให้รากยึดและค้ าจุนล าต้น เช่น 
วัสดุปลูกที่เป็นอินทรีย์สาร ได้แก่ แท่งขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ ส่วนที่เป็นวัสดุอนินทรีย์สาร เช่น กรวด ทราย 
ฟองน้ า ใยหิน เพอร์ไลต์ เวอร์มิคูไลต์ หรือวัสดุปลูกที่เกิดจากการน าเอาวัสดุต่างชนิดกันมาผสมกัน เพ่ือให้ได้
วัสดุปลูกที่มีคุณสมบัติใหม่เกิดขึ้น เช่น วัสดุปลูกจากการผสมของวัสดุประเภทเดียวกัน หรือวัสดุปลูกจากการ
ผสมระหว่างอินทรีย์สารและอนินทรีย์สาร เช่น ทรายกับขุยมะพร้าว หรือขี้เถ้าแกลบ เป็นต้น ในการเลือกใช้
วัสดุปลูกควรเลือกวัสดุปลูกที่มีความเป็นกลาง ไม่มีธาตุอาหาร  มีความโปร่ง คงตัว และเหมาะกับ            
การเจริญเติบโตของราก มีการให้สารอาหารพืชตามที่พืชต้องการลงในวัสดุปลูกโดยตรง คุณสมบัติของวัสดุ
ปลูกท่ีใช้มีผลต่อวิธีการให้น้ าและธาตุอาหาร 
 

 
 

ภาพที่ 4 การปลูกพืชในวัสดุปลูก (Substrate Culture) 
ที่มา : https://www.blueskygreenhouse.com 
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3. ระบบปลูกให้รำกลอยอยู่กลำงอำกำศ (Aeroponics) 

  

เป็นวิธีการปลูกที่ให้รากพืชลอยอยู่กลางอากาศในภาชนะปิดทึบแสง ระบบการให้สารละลายธาตุ
อาหารพืช ท าโดยการฉีดพ่นแบบอัตโนมัติเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เช่น ฉีดพ่น 1 นาที เว้น 1 นาที 
คล้ายกับแปลงพ่นหมอก การฉีดพ่นสารละลายธาตุอาหารพืชดังกล่าว จะไปกระตุ้นให้รากพืชเจริญเติบโต 
อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว การปลูกพืชในระบบนี้ต้นพืชโดยเฉพาะผักสามารถเจริญเติบโตและเก็บเกี่ยว       
ได้ภายในระยะเวลาเพียง 30 วัน นิยมใช้ปลูกพืชใบและพืชหัวที่ไม่สามารถปลูกแช่ในน้ าหรืออยู่ในดิน     
เพราะเสี่ยงที่จะติดโรคที่มากับน้ าหรือดิน เมื่อมีระยะเวลาปลูกนานเกิน 2 เดือน 

 

 
 

ภาพที่ 5 ระบบปลูกให้รากลอยอยู่กลางอากาศ (Aeroponics) 
ที่มา : https://www.aeroponics.com 
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ใบงำนที่ 3 

เร่ือง  รูปแบบ และระบบของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 

 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3 เรื่อง รูปแบบ และระบบของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  
            แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ 5 คะแนน) 
 
1. รูปแบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มีก่ีรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีลักษณะอย่างไร  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................ ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
2. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของระบบปลูกแบบ NFT 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................. ................. 
.......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ............................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ือง  ควำมรู้ทั่วไปของขั้นตอนกำรปลูกพืชโดยไมใ่ช้ดิน 
 
 
ค ำชี้แจง  1. แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลอืก จ านวนทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน     

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใช้เวลาท าแบบทดสอบ 10 นาท ี
             2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบ ก ข ค หรือ ง ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมาย X ลงใน

กระดาษค าตอบ 
 
1. ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นค ามาจากภาษากรีก ซึ่งมีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก. การท างานที่เก่ียวข้องกับน้ า 
 ข. การท างานที่เกี่ยวข้องกับอากาศ 
 ค. การท างานที่เกี่ยวข้องกับธาตุอาหารพืช 
 ง. การท างานที่เกี่ยวข้องกับน้ า อากาศ และธาตุอาหารพืช 
2. ข้อใด ไม่ใช่ ความส าคัญของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 ก. ผลผลิตมีความสะอาด สวยงาม ไม่เปื้อนดิน  
 ข. อาจก่อให้เกิดปัญหาการท าลายสิ่งแวดล้อม 
 ค. สามารถปลูกได้ในสภาพพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
 ง. เป็นเทคโนโลยีเพ่ือใช้ผลิตอาหารในการเลี้ยงดูประชากรโลก 
3. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หมายถึงข้อใด 
 ก.การปลูกพืชที่เลียนแบบการปลูกพืชบนดิน มีการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ 
 ข. การปลูกพืชที่เลียนแบบการปลูกพืชบนดิน มีการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช 
 ค. การปลูกพืชที่เลียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยใช้วัสดุต่างๆ มีการควบคุมการให้สารอาหารพืช 
 ง. การปลูกพืชที่เลียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยใช้วัสดุต่างๆ มีการควบคุมลักษณะพันธุกรรมพืช 
4. ข้อใดเป็น ข้อเสีย ของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 ก. เปลืองน้ าและปุ๋ย 
 ข. ผู้ปลูกต้องมีความรู้ 
 ค. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแล 
 ง. อาจเกิดปัญหาการสะสมของเชื้อโรค 
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5. ข้อใดเป็น ข้อดี ของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 ก. ผู้บริโภคให้การยอมรับ 
 ข. ไม่จ าเป็นต้องมีความช านาญ 
 ค. วัสดุและอุปกรณ์มีราคาไม่สูง 
 ง. ประหยัดพื้นที่ ใช้พื้นที่ปลูกน้อย 
6. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินมีก่ีรูปแบบ 
 ก. 1 รูปแบบ 
 ข. 2 รูปแบบ 
 ค. 3 รูปแบบ 
 ง. 4 รูปแบบ 
7. การปลูกพืชโดยให้รากพืชแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารพืช ลึกประมาณ 15 – 20 ซม. มีการหมุนเวียน
สารละลาย เป็นลักษณะของการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชระบบใด 

ก. ระบบ NFT 
 ข. ระบบ DFT 
 ค. ระบบ DRF 
 ง. ระบบ DRFT 
8. การปลูกพืชโดยให้รากพืชแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารพืช มีการไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ   
เป็นลักษณะของการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชระบบใด 
 ก. ระบบ NFT 
 ข. ระบบ DFT 
 ค. ระบบ DRF 
 ง. ระบบ DRFT 
9. ระบบ Aeroponics มีลักษณะแบบใด 
 ก. เป็นการปลูกพืชโดยใช้ระบบน้ าหยด โดยรากพืชลอยอยู่กลางอากาศ 
 ข. เป็นการปลูกพืชโดยให้รากอยู่ในวัสดุปลูกที่มีความโปร่ง เพ่ือให้รากได้สัมผัสอากาศ 
 ค. เป็นการปลูกพืชให้รากแช่อยู่ในน้ าส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งสร้างรากอากาศเพ่ือช่วยในการหายใจ 

ง. เป็นการปลูกพืชที่ให้รากของพืชลอยอยู่กลางอากาศ แล้วฉีดพ่นสารละลายธาตุอาหารพืชแบบ
อัตโนมัติ 
10. ข้อใดจัดเป็นวัสดุอนินทรีย์ ที่ใช้ส าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินลงในวัสดุปลูก 
 ก. ใยหิน ทราย ฟองน้ า 
 ข. ขี้เถ้าแกลบ กรวด หินภูเขาไฟ 
 ค. ขี้เลื่อย เปลือกไม้ แท่งขุยมะพร้าว 
 ง. กากตะกอนอ้อย เพอร์ไลต์ เวอร์มิคูไลต์ 
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กระดำษค ำตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ือง  ควำมรู้ทั่วไปของขั้นตอนกำรปลูกพืชโดยไมใ่ช้ดิน 
 

ชื่อ................................................................................................... ........ชั้น........................เลขที่..................... 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบ ก ข ค หรือ ง ที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมาย X ลงใน 

กระดาษค าตอบ 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
เร่ือง  ควำมรู้ทั่วไปของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ข้อ  
1 ก 
2 ข 
3 ค 
4 ข 
5 ง 
6 ค 
7 ข 
8 ก 
9 ง 
10 ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ข้อ  
1 ก 
2 ค 
3 ข 
4 ง 
5 ข 
6 ค 
7 ก 
8 ข 
9 ก 
10 ง 
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เฉลยใบงำนที่ 1 
เร่ือง  ประวัติควำมเป็นมำ ควำมหมำย และควำมส ำคัญของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

 
 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย ประวัติความเป็นมา และความส าคัญของ        

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ 5 คะแนน) 
 
1. กำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร และสรุปควำมส ำคัญของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
มำเป็นข้อๆ  

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หมายถึง วิธีการปลูกพืชที่เลียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยใช้วัสดุต่างๆ      
ที่ไม่มีการปนเปื้อนของดิน มีการควบคุมการให้สารอาหารพืชลงในวัสดุปลูก หรือในน้ าที่ปลูกโดยตรง           
มีการไหลเวียนของอากาศในสารละลายธาตุอาหารพืช มีการควบคุมความชื้นให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของรากพืช 

ความส าคัญของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 1. สามารถผลิตอาหารมาเลี้ยงดูประชากรได้อย่างเพียงพอ 

2. สามารถปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยไม่มีขอบเขตจ ากัดในเรื่องของภูมิประเทศ หรือขนาดพ้ืนที่ 
3. สนับสนุนงานวิจัยในโครงการอวกาศให้แก่องค์การนาซ่า 

2. สรุปประวัติควำมเป็นมำของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มำพอสังเขป  
ประมาณ ค.ศ. 1699John Woodward นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษได้พยายามท าการทดลองเพ่ือหา

ค าตอบว่าอนุภาคของของแข็งและของเหลวที่อยู่ในดินมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร 
 ต่อมาในปี ค.ศ. 1860 – 1865 นักวิทยาศาสตร์ชื่อ Sachs และ Knop นับเป็นผู้ริเริ่มปลูกพืชด้วยวิธี
ไฮโดรโปนิกส์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยการปลูกพืชด้วยสารละลายเกลืออนินทรีย์ต่างๆ   
เช่น โพแทสเซียมฟอสเฟต โพแทสเซียมไนเตรท ซึ่งให้ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช          
คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ก ามะถัน แคลเซียม และเหล็ก ภายหลังมีการพัฒนาสูตร
ธาตุอาหารพืชเรื่อยมา 
 จนถึงปี ค.ศ. 1920 – 1930 William F.Gericke แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์ ประสบความส าเร็จ
ในการปลูกมะเขือเทศในสารละลายธาตุอาหาร โดยพืชมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์และให้ผลผลิตเร็ว นับเป็น
จุดเริ่มต้นของการน าเทคนิคการปลูกพืชโดยวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือปลูกเป็นการค้า และได้มีการพัฒนาเทคนิค
วิธีการและส่วนประกอบในสารละลายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนใบงำนที่ 1 
เร่ือง  ประวัติควำมเป็นมำ ควำมหมำย และควำมส ำคัญของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

 
 

ระดับคะแนน รำยกำรประเมิน 
5 คะแนน ตอบถูกต้องเนื้อหาครบถ้วน และเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง 
4 คะแนน ตอบถูกต้องเนื้อหาครบถ้วน และเขียนสะกดค าผิด 1 ค า ขึ้นไป 
3 คะแนน ตอบถูกต้องเนื้อหาไม่ครบถ้วน และเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง 
2 คะแนน ตอบถูกต้องเนื้อหาไม่ครบถ้วน และเขียนสะกดค าผิด 1 ค า ขึ้นไป 
1 คะแนน ตอบไม่ถูกต้อง 
0 คะแนน ไม่ตอบ 
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เฉลยใบงำนที่ 2 
เร่ือง  ข้อดีและข้อเสียของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

 
 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และให้นักเรียน   

น าตัวอักษรหน้าข้อความที่ก าหนด ไปเติมในตารางข้างล่าง โดยจ าแนกข้อดีและข้อเสียของ       
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (10 คะแนน)  

 
 ก. ประหยัดพื้นท่ี ใช้พื้นที่ปลูกน้อย เพราะปลูกพืชได้หนาแน่นกว่าการปลูกพืชในดิน 
 ข. ค่าใช้จ่ายในการเริ่มติดตั้งระบบมีราคาสูง เนื่องจากประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย และ      
มีราคาแพง 
 ฃ. ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชสามารถถูกควบคุม   
ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว 
 ค. มีผลผลิตสม่ าเสมอและมีอายุการเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น 
 ฅ. ในพ้ืนที่ที่มีลมจัดต้องมีการสร้างโรงเรือนเพ่ือป้องกันลม เนื่องจากการยึดต้นของรากไม่แข็งแรง
เหมือนการปลูกลงดิน 
 ฆ. ประหยัดแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่าย เช่น การเตรียมดิน ก าจัดศัตรูพืช 
 ง. ต้องอาศัยความช านาญในการดูแลระบบ 
 จ. ประหยัดน้ าและปุ๋ยเพราะสามารถควบคุมได้ตามที่พืชต้องการ 
 ฉ. อาจยังท าได้ไม่กว้างขวาง เพราะยังต้องอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศในบางระบบปลูก 
 ช. ทัศนคติของผู้บริโภคบางส่วนยังมีความเชื่อว่าเป็นอันตราย เพราะปลูกด้วยปุ๋ยเคมีหรือน้ ายาเคมี  
 
 
 

 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ก 
2. ฃ 
3. ค 
4. ฆ 
5. จ 

1. ข 
2. ฅ 
3. ง 
4. ฉ 
5. ช 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนใบงำนที่ 2 
เร่ือง  ข้อดีและข้อเสียของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

 
 
 

ระดับคะแนน รำยกำรประเมิน 
1 คะแนน ตอบถูกต้อง 
0 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบ 
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เฉลยใบงำนที่ 3 

เร่ือง  รูปแบบ และระบบของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 

 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3 เรื่อง รูปแบบ และระบบของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  
            แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ 5 คะแนน) 
 
1. รูปแบบกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มีกี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีลักษณะอย่ำงไร  
 รูปแบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 

(1.) การปลูกพืชในสารละลาย  
 วิธีการหลักคือ การน ารากจุ่มลงในสารละลายโดยตรง รากพืชไม่มีการยึดเกาะกับวัสดุใดๆ ยังสามารถ
เคลื่อนไหวไปมาได้ ดังนั้นจึงมักใช้การยึดเหนี่ยวในส่วนของล าต้นแทนเป็นการรองรับรากของต้นพืชเพ่ือ    
การทรงตัว ซึ่งรูปแบบของการปลูกพืชในสารละลาย จะมีอยู่หลายระบบ ดังนี้ระบบ NFT ระบบ DFT ระบบ 
DRF และระบบ DRFT 

(2.) การปลูกพืชในวัสดุปลูก    
 เป็นการปลูกพืชในวัสดุปลูกที่เป็นของแข็ง ที่ท าหน้าที่แทนดินส าหรับให้รากยึดและค้ าจุนล าต้น    
เช่น วัสดุปลูกที่เป็นอินทรีย์สาร ได้แก่ แท่งขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ ส่วนที่เป็นวัสดุอนินทรีย์สาร เช่น กรวด 
ทราย ฟองน้ า ใยหิน เพอร์ไลต์ เวอร์มิคูไลต์ มีการให้สารอาหารพืชตามที่พืชต้องการลงในวัสดุปลูกโดยตรง  

(3.) ระบบปลูกให้รากลอยอยู่กลางอากาศ  
 เป็นวิธีการปลูกที่ให้รากพืชลอยอยู่กลางอากาศในภาชนะปิดทึบแสง ระบบการให้สารละลาย       
ธาตุอาหารพืช ท าโดยการฉีดพ่นแบบอัตโนมัติเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  
 
2. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของระบบปลูกแบบ NFT 

ข้อดี 
 1. ไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องควบคุมการให้น้ า เนื่องจากระบบนี้จะมีการให้น้ าแก่พืชตลอดเวลา 
 2. ระบบการให้สารละลายแก่พืชไม่ยุ่งยาก 
 3. ท าการป้องกันและก าจัดเชื้อโรคพืชต่างๆ ในสารละลายได้ง่าย 
 4. เป็นระบบที่มีการใช้น้ าและธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
 5. ไม่มีวัสดุปลูกที่ต้องก าจัด 
 6. สามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี ไม่เสียเวลาในการเตรียมระบบปลูก เช่น สามารถปลูก   
ผักสลัดได้ถึง 8 -1 0 ครั้ง/ป ี
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ข้อเสีย 
 1. ราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสูงมาก โดยเฉพาะถ้าใช้ขาตั้งที่ท าจากโลหะ 
 2. เป็นระบบที่ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะโอกาสที่ระบบจะเสียได้ง่าย และพืชจะถูก
กระทบกระเทือนอย่างรุนแรงและรวดเร็ว 
 3. ต้องใช้น้ าที่มีสิ่งเจือปนอยู่น้อย (สารละลายต่างๆ) ถ้ามีสิ่งเจือปนอยู่มากจะเกิดการสะสมของเกลือ
บางตัวที่พืชใช้น้อย หรือไม่ดูดใช้เลยสะสมอยู่ในสารละลายท าให้จ าเป็นต้องเปลี่ ยนสารละลายบ่อยๆ ท าให้
สิ้นเปลือง 
 4. มีปัญหามากเกี่ยวกับการสะสมของอุณหภูมิของสารละลาย โดยเฉพาะในเขตร้อนมีผลต่อ        
การละลายตัวของออกซิเจนในสารละลายลดลง จะท าให้พืชอ่อนแอ รากถูกท าลายโดยโรคพืชได้ง่าย        
การเจริญเติบโตลดลงจนถึงไม่สามารถปลูกพืชได้เลย 
 5. มีการแพร่กระจายของโรคพืชบางชนิดอย่างรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนนใบงำนที่ 3 
เร่ือง  รูปแบบ และระบบของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

 
 

ระดับคะแนน รำยกำรประเมิน 
5 คะแนน ตอบถูกต้องเนื้อหาครบถ้วน และเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง 
4 คะแนน ตอบถูกต้องเนื้อหาครบถ้วน และเขียนสะกดค าผิด 1 ค า ขึ้นไป 
3 คะแนน ตอบถูกต้องเนื้อหาไม่ครบถ้วน และเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง 
2 คะแนน ตอบถูกต้องเนื้อหาไม่ครบถ้วน และเขียนสะกดค าผิด 1 ค า ขึ้นไป 
1 คะแนน ตอบไม่ถูกต้อง 
0 คะแนน ไม่ตอบ 
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แบบบันทึกคะแนนใบงำนที่ 1 
เร่ือง  ประวัติควำมเป็นมำ ควำมหมำย และควำมส ำคัญของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

 
 

เลขที่   ชื่อ – สกุล ใบงำนที่ 1 
(10 คะแนน) 

ร้อยละ ผลกำรประเมิน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      

รวมคะแนน     
เฉลี่ย     
ร้อยละ     

 
เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ...................ขึ้นไป 
 
                                                                         ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
                                                                               (...................................................) 
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แบบบันทึกคะแนนใบงำนที่ 2 
เร่ือง  ข้อดีและข้อเสียของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

 
 

เลขที่   ชื่อ – สกุล ใบงำนที่ 2 
(10 คะแนน) 

ร้อยละ ผลกำรประเมิน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      

รวมคะแนน     
เฉลี่ย     
ร้อยละ     

 
เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ...................ขึ้นไป 
 
                                                                         ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
                                                                               (...................................................) 
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แบบบันทึกคะแนนใบงำนที่ 3 
เร่ือง  รูปแบบ และระบบของกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

 
 

เลขที่   ชื่อ – สกุล ใบงำนที่ 3 
(10 คะแนน) 

ร้อยละ ผลกำรประเมิน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      

รวมคะแนน     
เฉลี่ย     
ร้อยละ     

 
เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ...................ขึ้นไป 
 
                                                                         ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
                                                                               (...................................................) 
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แบบบันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
เร่ือง  ควำมรู้ทั่วไปของขั้นตอนกำรปลูกพืชโดยไมใ่ช้ดิน 

 
 

เลขที่   ชื่อ – สกุล คะแนนก่อนเรียน 
(10 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(10 คะแนน) 

ควำมก้ำวหน้ำ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     

รวมคะแนน    
เฉลี่ย    
ร้อยละ    

 
 
                                                                         ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
                                                                               (...................................................) 


