ระบบการปลูกพืชโดยไมใชดิน
1. การปลูกพืชในสารละลาย (Water Culture)
1.1 ระบบเอนเอฟที (Nutrient Film Technique, NFT) : การใหสารละลายไหลผานราก
พืชเปนแผนบางๆ (Nutrient Film Technique, NFT)เปนเทคนิคที่ไดรับความสนใจอยางมากเปนการปลูก
พืชโดยใหรากแชอยูในสาร ละลายโดยตรงสารละลายจะไหลผานรากพืชเปนแผนฟลมบางๆ (โดยทั่วไป
มักกําหนดใหน้ําที่ไหลผานมีความหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร) สารละลายจะไหลหมุนเวียนผานราก
ตลอดเวลา
ระบบเอนเอฟทีสามารถแบงไดเปน
-การปลูกในราง
-ปลูกในรอง
-ปลูกในทอ
ระบบเอนเอฟทีที่เปนการคา
การปลูกพืชในระบบเอนเอฟทีที่แบบประยุกตโดยใชรางที่ทํา
จากลอนกระเบื้องมุงหลังคาที่ใช ผลิตผักไฮโดรโพนิคสศูนยวิจัย
พืชผักโครงการหลวงหนองหอย

การปลูกพืชในระบบเอนเอฟทีแบบเปนรองโดยไมยกพื้น

การปลูกพืชในระบบเอนเอฟทีที่ใชทอที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและอางขาง
1.2 ระบบดีเอฟที (Deep Floating Technique, DFT) : เปนระบบที่ปลูกพืชโดยรากแชอยู
ในสารละลายลึกประมาณ 15- 20 เซนติเมตร โดยจะมีการปลูกพืชบนแผนโฟมหรือวัสดุที่ลอยน้ํา ไดเพื่อ
ยึดลําตนแตจะปลอยใหรากเปนอิสระในนํา ระบบนี้ไมมีความลาดเอียง เปนระบบที่มีการหมุนเวียน
สารละลายโดยการใชปมดูดสารละลายจากถังพักขึ้นมาใชใหมในระบบ เพื่อใหเกิดการ หมุนเวียนโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนใหกับระบบน้ําที่ใชในการผลิตผัก ระบบนี้อาจมีชื่อเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา ระบบไฮโดรโพนิคสลอยน้ํา (Floating Hydroponic Systems)

ระบบดีเอฟที ปลูกผักในพื้นที่ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงอินทนนท อางขางและหนองหอย

1.3 ระบบดีอารเอฟ (Dynamic Root Floating) : เปนระบบการปลูกพืชที่พัฒนามาจาก
ระบบของ ดร.เกอริค (Prof. Dr.William F.Gericke) ที่เนนการปลูกพืชใหรากพืชแชอยูในน้ําสวน หนึ่ง
และอีกสวนหนึ่งสรางรากอากาศ เพื่อชวยในการหายใจ โดยจะทําใหพืชที่ปลูกในระบบนี้ สามารถเจริญได
ในอุณหภูมิของสารละลายที่สูงมากกวาระบบอื่นๆ ไดดี ดร.เกา (Kao Te Chen) นักวิจัยและพัฒนาระบบ
ไฮโดรโพนิคส ชาวไตหวัน ไดพัฒนาระบบของ ดร.เกอริค โดยเพิ่มระบบทอรับน้ําในกระบะ ที่ชวยใหระดับ
น้ําสูงขึ้นหรือลดลงไดตามความตองการของพืช โดย ดร.เกา ไดกําหนดใหระดับน้ําควรสูงเพียงพอที่จะทํา
ให รากพืชแชอยูในน้ําได ประมาณ 4 เซนติเมตร โดยรากสวนนี้ จะเปนรากที่ดูดอาหาร (Nutrient root)
และรากสวนเหนือจากนี้จะเปนรากที่หายใจ และดูดออกซิเจนเขาสูราก จึงเรียกรากสวนนี้วา รากอากาศ
(Aero root) ดังนั้นระบบดีอารเอฟก็คือระบบที่สามารถปรับความสูงต่ําของน้ําในกระบะปลูกไดตามความ
ตองการ ของรากพืชแตละ ชนิดและเพื่อใหรากพืชลอยอยูในน้ําในระดับเพียง 4 เซนติเมตร ระบบดีอาร
เอฟไดมีการพัฒนาหลายครั้ง และปจจุบันไดจดสิทธิบัตรในไตหวัน โดยระบบดังกลาวได แบงเปน 2
ระบบยอยๆ ไดแก
1.3.1 ระบบปรับลดระดับสารละลาย เปนแบบที่ปลอยใหรากจมอยูในน้ําลึกในระยะแรก
แลวคอยลดระดับน้ําลงจากระดับแรกที่สูงประมาณ 8 ซม. เหลือ 4 ซม.
1.3.2 ระบบเออาร-ดีอารเอฟ เปนการปลูกพืชโดยใหรากพืชครอมบนสันของถาดปลูก
ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ แลวปลอยสารละลายไปตามแนวดานขาง

ขอดีของระบบ ดีอารเอฟ (DRF)
ผลผลิตของผักที่ปลูกในระบบดีอารเอฟ (DRF) จะมีความสม่ําเสมอตลอดทั้งป ในทุก
สภาพอากาศไมวาจะเปนชวงอุณหภูมิที่สูงหรือต่ํา ซึ่งในสภาพอากาศที่รอน เชน ประเทศไทยการปลูกพืช
ในสารละลายมักมีปญหาปริมาณออกซิเจนในสารละลายมีนอย แตเนื่องจากระบบดีอารเอฟพืชที่ปลูกจะมี
การพัฒนาของรากบางสวนไปเปนรากอากาศ ทําใหพืชที่ ปลูกสามารถไดรับออกซิเจนที่เพียงพอ ทําให
ไดผลผลิตสูง ซึ่งเปนระบบที่เหมาะสมในเขตอบอุนและเขตรอน

การปลูกพืชในระบบเออาร-ดีอารเอฟ

การปลูกผักกินผล เชน แตงเมลอน มะเขือเทศ แตงกวาในน้ําโดยตรงในระบบดีอารเอฟ
2. การปลูกพืชในวัสดุปลูก (Substrate Culture)
เปนวิธีการปลูกพืชโดยใชวัสดุปลูกชนิดตางๆ ทั้งที่เปนอินทรียและอนินทรียตางๆ ไดแก ทราย
กรวด ขี้เลื่อย ขุยมะพราว รอควูลล พีท ฯลฯ การปลูกพืชระบบนี้นิยมกันอยางแพรหลาย วิธีหนึ่ง การปลูก
พืชในวัสดุปลูกสวนใหญจะแตกตางกันทางดานของเทคนิคการใหน้ําและสารละลายธาตุอาหาพืช (ความถี่
และปริมาณสารละลายที่ใหแตละครั้งและองคประกอบของสารละลาย) ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของวัสดุปลูกที่
ใช ซึ่งจะตองมีการทดลองเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งรูปแบบของการใหสารละลายกับวัสดุปลูกจะมีอยู
2 แบบ คือ
1. แบบสารละลายไมหมุนเวียน (Non Circulation Substrate Culture)
2. แบบสารละลายหมุนเวียน (Circulation Substrate Culture)
ในปจจุบันรูปแบบการปลูกพืชไรดินดวยวิธีปลูกในวัสดุปลูกชนิดตางๆ เชน กากมะพราวสับ กําลัง
เปนที่นิยมอยางมากในพื้นที่ดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงในการปลูกพริกหวาน มะเขือเทศ และแตงเม
ลอน

การปลูกผักในวัสดุปลูกที่เปนทราย โดย
เปนระบบที่สารละลายธาตุอาหารพืชไม
ไหลเวียน

การปลูกพืชในวัสดุปลูกโดยใชกรวดแบบ
สารละลายหมุนเวียนที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หนองหอย
การปลูกพืชที่ใชวัสดุปลูกที่ไมใชดิน จะมีวัสดุปลูกชนิดตางๆ มากมายที่เปนอินทรียและอนินทรีย
ซึ่งปจจุบันก็ไดมีความพยายามที่จะใชวัสดุปลูกที่เปนสารอินทรียเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยง
การใชสารเคมีที่เริ่มไมเปนที่ตองการของตลาด
การปลูกแบบใชวัสดุปลูกตองมีภาชนะปลูกอาจเปน ถุง กระถาง ใชซีเมนต ราง ภาชนะ กะบะ ถัง
โดยสิ่งสําคัญก็คือ ตองเปนสิ่งที่หาไดงายในพื้นที่
ระบบการใหสารละลายจะสามารถใชระบบหยดหรือสปริงเกอร หรือใหน้ําไหลเปนทาง และสารที่
ใหไปกับน้ําอาจใหเปนสารละลายอินทรีย หรือสารละลายอนินทรียก็แลวแตจะเลือกใช

การปลูกพริกหวาน(พริกยักษ)และมะเขือเทศในกากมะพราวสับบริเวณพื้นที่ของเกษตรกรใน
พื้นที่ดูแลและแปลงทดลองพืชผักของ ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่ตําบลโปงแยงนอก อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม แบบสารละลายไมหมุนเวียนยอนกลับโดยใชระบบน้ําหยด

การปลูกพืชในวัสดุปลูกอินทรีย (ปุยหมัก) ที่บรรจุลงในกระสอบ

ระบบปลูกในรางโดยใชวัสดุปลูกอินทรียโดยในไตหวันทําเปนรางใสปุยหมักที่เราได หมักลงไป เมื่อปลูก
ไปก็เติมปุยหมักไดเรื่อยๆ 1 ตนเฉลี่ยแลวใชปุยหมัก 12 ลิตร ถารางยาว12 ฟุต จะกําหนดใหมีความสูง
30 – 35 เซนติเมตร

3. ระบบปลูกใหรากลอยอยูกลางอากาศ (แอโรโพนิคส ; Aeroponics)
เปนระบบที่ทําใหรากพืชอิ่มตัวอยางตอเนื่องดวยการพนสารละลายที่มีธาตุอาหารพืชเปนระยะ
ในรูปคลายๆ แปลงพนหมอก ระบบนี้รากพืชไมไดจุมอยูในน้ํา ซึ่งเปนสารละลายธาตุ อาหารพืช แตจะมี
ความชื้นอิ่มตัวอยูตลอดเวลา เพื่อใหรากคงความชื้นสัมพัทธอยูในระดับ 95-100% โดยวิธีการนี้พืชได
อาหารครบถวนและพอเพียง ระบบนี้รากจะลอยอยูในอากาศในระบบปด ที่กันแสง แตการปลูกดวยระบบ
แอโรโพนิคส ตองใชระบบควบคุมการฉีดพนธาตุอาหารแบบอัตโนมัติ วิธีการนี้ใชน้ํานอยมาก การปลูกพืช
ในระบบแอโรโพนิคสนี้ ความชื้นจากการฉีดพนสาร ละลายธาตุอาหารจะไปกระตุนใหรากพืชเจริญเติบโต
อยางสมบูรณภายใน 10 วัน และตนพืชโดยเฉพาะพืชผักสามารถเจริญเติบโตเก็บเกี่ยวไดภายในระยะเวลา
เพียง 30 วันเทานั้น โดยรูปแบบ การปลูกพืชใหรากลอยอยูในอากาศนี้ จะนิยมสําหรับพืชหัวที่ไมสามารถ
แชอยูในน้ําหรืออยูในดินที่จะเสี่ยงตอโรคทางดิน เมื่อมีระยะการปลูกนานเกิน 2 เดือน

การปลูกพืชในระบบแอโรโพนิคสในยานอวกาศแบบ rotation drum

