ปุ๋ ยไฮโดรโพนิคส์ สําเร็จรู ปของมูลนิธิโครงการหลวง
สารละลายไฮโดรโพนิคส์สาํ เร็ จรู ป สําหรับปลูกผักหลัง
บ้านทางโครงการหลวงได้จดั จําหน่ายในชื่อ ดอยคํา-1 และดอย
คํา-2 เป็ นสารละลายที่นาํ ไปใช้ปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์หลังบ้าน
ได้อย่างง่ายและมีความปลอดภัย ที่ได้วจิ ยั มาแล้วเป็ นเวลาหลาย
ปี โดยการใช้ตอ้ งมีเทคนิคการผสมสารละลายดังนี้
นําสารละลายไฮโดรโพนิคส์ สู ตรดอยคํา – 1 จํานวน 1
ส่วน ผสมกับสารละลายปุ๋ ย สู ตรดอยคํา – 2 จํานวน 1 ส่วน แล้ว
เติมนํ้าใสสะอาด จํานวน 120 ส่วน (จะได้ค่า EC ประมาณ 1.3
mS/cm) แล้วนําไปปลูกพืชได้ทนั ที

ข้ อแนะนํา ควรเก็บรักษาให้มิดชิดเก็บในที่ร่มและแห้ง
ส่วนผสมของสารละลายขณะปลูกควรมีอุณหภูมิไม่เกิน 29 0ซ
และควรเติมสารละลายปุ๋ ยที่ผสมแล้วทุก ๆ 3 วัน หรื อเมื่อพืช
แสดงอาการขาดธาตุอาหาร (เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของ
ธาตุอาหารในสารละลาย)

วิธีการปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ หลังบ้ าน
1. การเพาะกล้ า ทําการเพาะเมล็ดพืชที่ตอ้ งการในแผ่น
ฟองนํ้าที่กรี ด แล้วใส่ในถาดที่มีสารละลายปุ๋ ยที่เจือจาง (ควร
เก็บในที่ทึบแสงประมาณ 5 วัน เพื่อป้ องกันสาหร่ าย
เจริ ญเติบโต) เมื่อกล้ามีใบจริ ง 2-3 ใบ จึงย้ายปลูกลงชุดปลูก
2. การปลูก นําต้นกล้าที่เพาะไว้แล้วจนมีใบจริ ง 2 ใบ จึง
ย้ายปลูก โดยฉี กฟองนํ้าตามตารางช่องที่กรี ดไว้ แล้วนํามาสอด
ใส่ช่องโฟมของชุดปลูก

ขอข้ อมูลทางวิชาการและสั่งซื้อชุดปลูกผักหลังบ้ าน
และสารละลายไฮโดรโพนิคส์ (ดอยคํา-1 และ ดอยคํา-2)
*************************************************
สถานทีต่ ดิ ต่ อ : กองทุนปุ๋ ยไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง
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การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ หลังบ้ าน
(Hydroponics Home kit)

ฐานเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้

การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์หลังบ้านสําหรับบริ โภคใน
ครอบครัว ผลผลิตที่ได้จะมีความสด สะอาด ปลอดภัยจากสาร
กําจัดศัตรู พืช มีความปลอดภัยในการนํามาบริ โภค ผลผลิตมี
คุณภาพดีกว่าผักที่ปลูกในดิน โดยรดชาดผักมีความหวานและ
กรอบมากกว่า และยังง่ายต่อการนําไปปฏิบตั ิเพื่อผลิตผักไว้
บริ โภคเองในครัวเรื อน

ชุ ดปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ หลังบ้ านแบบต่ างๆ

1. ชุดปลูกผักหลังบ้ านแบบโรงเรือนขนาดเล็ก ชุดปลูกผัก
หลังบ้านชนิดนี้ดดั แปลงมาจากระบบเออาร์-ดีอาร์เอฟ โดยย่อ
ขนาดความยาวลงให้สามารถปลูกในพื้นที่ที่จาํ กัดได้ โดย
ระบบจะมีความกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. ระบบสูงจาก
พื้นดิน 50 ซม. ส่วนประกอบจะประกอบด้วยโครงระบบซึ่ง
เป็ นเหมือนโรงเรื อนขนาดเล็ก หลังคาพลาสติก มีตาข่ายสี ขาว
คลุมโดยรอบระบบ มีถาดเก็บนํ้าและโฟมที่มีช่องปลูกปิ ดอยู่
ด้านบนถาด ถาดจะมีสนั เป็ นแถวให้รากพืชคร่ อม มีทางระบาย
นํ้าลงไปยังอ่างเก็บสารละลาย ปั๊ มนํ้าหมุนเวียนส่งผ่านท่อ
ไหลเวียนมาใช้ใหม่ในระบบ สามารถปลูกได้ท้ งั ผักกินใบ และ
ผักกินผลได้เกือบทุกชนิด

ผักกินใบ เช่น ผักกาดหวาน ผักสลัด คะน้า กวางตุง้
ผักบุง้ คื่นช่าย เป็ นต้น สามารถปลูกได้ประมาณ 5 0 - 100 ต้น
ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของผัก ถ้าเป็ นผักที่มีลาํ ต้นขนาดเล็ก ทรงพุม่
แคบให้ปลูกใกล้กนั ถ้าเป็ นผักที่มีความกว้างทรงพุม่ มากก็ให้
ปลูกช่องเว้นช่อง ใช้ระยะเวลาในการปลูกจนกระทัง่ เก็บ
ผลผลิตได้ประมาณ 45 วัน
ผักกินผล เช่น มะเขือเทศ พริ กหวาน แตงกวา มะระ
สตรอเบอรี เป็ นต้น สามารถปลูกได้ประมาณ 4 ต้น ใช้
ระยะเวลาในการปลูกจนกระทัง่ เก็บผลผลิตได้ประมาณ 60 วัน
2. ชุดปลูกหลังบ้ านแบบท่ อพีวซี ี ชุดปลูกผักหลังบ้านชนิด
นี้ดดั แปลงมาจากระบบเอนเอฟทีแบบท่อ โดยประยุกต์ใช้
ท่อพีวซี ีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระบบเป็ นชั้นวางเป็ น
ขั้นบันไดลดระดับลงมา 3 ชั้น ความยาวท่อ 1.5 เมตร แต่ละชั้น
ของท่อที่วางบนโครงรองรับระบบ จะทําให้มีความลาดเอียง
1 % เพื่อให้น้ าํ ไหลผ่านรากพืชและไหลลงสู่ท่อนํ้าล้นที่ปลาย
ของท่อแต่ละด้าน จากท่อชั้นบนสุดถึงท่อชั้นล่างสุด และไหล
ออกไปยังถังเก็บสารละลาย มีปั๊มนํ้าหมุนเวียนสารละลายไหล
ขึ้นไปยังท่อด้านบนสุด ระบบจะมีหมุนเวียนสารละลายไป
เรื่ อยๆ โดยการทํางานของปั๊ ม ชุดปลูกผักหลังบ้านชนิดนี้ ใช้
สําหรับปลูกผักกินใบ เช่น ผักกาดหวาน ผักสลัด คะน้า
กวางตุง้ ผักบุง้ คื่นช่าย โดยสามารถปลูกได้ประมาณ 15 ต้น
ใช้ระยะเวลาการปลูกจนกระทัง่ เก็บผลผลิตได้ประมาณ 45วัน

3. ชุดปลูกหลังบ้ านแบบกระทัดรัด ชุดปลูกผักหลังบ้าน
ชนิดนี้ใช้อาจประยุกต์ใช้ภาชนะที่มีอยูซ่ ่ ึงต้องเป็ นภาชนะที่
สามารถเก็บกักนํ้าได้ เช่น กระถาง กะละมัง ถัง ตูป้ ลา กล่อง
โฟม เป็ นต้น โดยทําฝาปิ ดมีช่องสําหรับปลูกพืชปิ ดด้านบน
ภาชนะที่ใส่น้ าํ ไว้ การปลูกพืชแบบนี้จะใช้ป๊ั มอากาศ( ปั๊ มลม)
หรื อปั๊ มที่ใช้ในตูป้ ลาทัว่ ไป ใส่ในภาชนะที่มีสารละลายเพื่อ
เติมออกซิเจนให้กบั สารละลาย เป็ นการปลูกพืชในระบบไม่
หมุนเวียนสารละลาย สามารถใช้ปลูกผักกินใบได้เกือบทุก
ชนิด และสามารถใช้ปลูกผักกินผลได้ เช่น พริ กหวาน มะเขือ
เทศ แตงกวา จํานวนต้นที่ปลูกได้ข้ ึนอยูก่ บั ชนิดของผักและ
ขนาดของภาชนะปลูก

