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บทนํา  

นั บ ตั้ ง แ ต อ ดี ต จ น ถึ ง ป จ จุ บั น
นักวิทยาศาสตรไดศึกษาวิ ธีการปลูกพืชใน
สารละลายธาตุอาหารและวัสดุปลูกที่ไมใชดิน
มานานกวา 140 ป จนสามารถทราบไดวาธาตุ
ใดบางที่เปนอาหารที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 
ของพืช ในขณะเดียวกันวิวัฒนาการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเพื่อการปลูกพืชโดยไมใชดินได
พัฒนาไปอยางรวดเร็วจนทําใหสามารถผลิตพืช
ไดอยางมีประสิทธิภาพกวาการปลูกบนดินทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพราะถาพืชไดรับ
แสง น้ํา คารบอนไดออกไซด ออกซิเจนและ
ธาตุอาหารในรูปอนินทรียสารครบถวนแลวก็จะ
สามารถเจริญเติบโตจนครบวัฏจกัรชีวิตได  

เนื่องจากพืชเปนสิ่งมีชีวิตที่สามารถ
สรางอาหารเองไดและเปนผูผลิตปฐมภูมิในโซ
อาหารของระบบนิเวศน เพราะพืชมีสีเขียวทําให
สามารถสังเคราะหแสงเปลี่ยนพลังงานแสงแดด
ใหเปนพลังงานเคมีในรูปของคารโบไฮเดรต
และสังเคราะหอินทรียสารตางๆที่ทําใหสามารถ

เจริญเติบโตไดโดยใชคารบอนไดออกไซด น้ํา 
ออกซิเจนจากอากาศ   และธาตุอาหารที่เปนพวก 
อนินทรียสารจากสารละลายธาตุอาหารพืชหรือ 
จากดิน ดวยเหตุผลดังกล าวพืชจึงสามารถ
เจริญเติบโตไดโดยไมตองใชดินเนื่องจากมนุษย
สามารถจัดสิ่งแวดลอมแบบธรรมชาติใหพืชเพื่อ
ทดแทนดินไดอยางสมบูรณและพัฒนามาเปน
ระบบการปลูกพืชโดยไมใชดินเชิงพาณิชยใน
นานาอารยประเทศ ในปจจุบันการปลูกพืชโดย
ไมใชดินเปนเทคโนโลยีการผลิตที่เปนที่ยอมรับ
ในนานาอารยประเทศวาเปนวิธีการผลิตพืชที่
ปลอดภัยจากสารพิษ (Food Safety) ดังนั้นจึง
เปนวิธีการผลิตที่จะชวยใหประเทศไทยไดมี
โอกาสเปนครัวของโลกที่อาหารสะอาดและ
รสชาติดี (Clean Food Good Taste) ไดอยาง
แทจริง ผลผลิตที่ไดสามารถสงออกไดทันทีที่มี
ตลาดรองรับ  เพราะ เปนระบบการผลิตที่
ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง จึงเปนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อสุขอนามัยและการสงออก 
ดังนั้นเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไมใชดินจะ
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ชวยยืนยันใหชาวโลกไดทราบวา “สินคาเกษตร
ของไทยสามารถชวยสรางชาติได” 

เ ร่ืองที่จะนําเสนอตอไปนี้ เปนเรื่อง
เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการปลูก
พืชโดยไมใชดินที่ใชไดดีทั้งทางการคาและ
การศึกษาในบานเรา อันจะชวยใหประเทศไทย
เปน “ศูนยกลางอาหารที่ยิ่งใหญ” หรือเปน 
“ครัวของโลก” ตามนโยบายของรัฐบาลมาตั้งแต
ป พ.ศ. 2547 ซ่ึงจะไดกลาวถึ ความหมาย 
ตั วอย า งนวั ตกรรมและ เทคโนโลยี ห รื อ
ส่ิงประดิษฐที่จดสิทธิบัตรตัวอยางสิทธิบัตรและ
สรุปผล ดังนี้ 

 

ความหมาย  
ก า ร ป ลู ก พื ช โ ด ย ไ ม ใ ช ดิ น เ ป น

วิทยาการผลิตพืชอีกทางเลือกหนึ่งที่ยังเปนเรื่อง
คอนขางใหมสําหรับประเทศไทยเรา ขณะที่ใน
ตางประเทศวิทยาการดานนี้ไดเปนที่รูจักและ
ยอมรับกันมานานแลว   

คําวา  “การปลูกพืชโดยไมใชดิน” 
(soilless culture) มีช่ือเรียกในภาษาไทยหลาย
อยาง เชน การปลูกพืชไรดิน การปลูกพืชในน้ํา
ที่มีธาตุอาหารพืช การปลูกพืชในสารอาหารพืช 
การปลูกพืชในวัสดุปลูกที่ไมใชดินที่มีธาตุ
อาหารพืช การปลูกพืชโดยใหรากพืชสัมผัส
สารอาหารโดยตรงที่ไมมีดินเปนเครื่องปลูก 
เปนตน การปลูกพืชโดยไมใชดินอาจจําแนกได
ตามลักษณะของระบบหรือวิธีการปลูกและตาม
ความหมายของคําที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ
สองคําคือคําวา “ซับสเตรท คัลเจอร” (substrate 
culture) และคําวา “ไฮโดรโพนิกส” (hydropo-
nics) 

 1. การปลูกพืชโดยไมใชดิน ท่ีมาจากคํา
วา   "ซับสเตรท คัลเจอร" เปนวิธีการปลูกพืช
เลียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยไมใชดินเปน
วัสดุในการปลูก แตเปนการปลูกพืชลงบนวัสดุ
ปลูกชนิดตางๆ ซ่ึงวัสดุปลูกแทนดินนี้มีหลาย
ชนิด เชน วัสดุปลูกที่เปนอนินทรียสารและท่ี
เปนอินทรียสาร พืชสามารถเจริญเติบโตบนวัสดุ
ปลูกจากการไดรับสารละลายธาตุอาหารพืช 
(หรือสารอาหารพืช) ที่มีน้ําผสมกับปุยหรือ
สารเคมีที่มีธาตุที่พืชตองการ (nutrient solution) 
จากทางรากพืช เราเรียกวัสดุที่ใชปลูกพืชที่ไมใช
ดินนี้ดวยคํารวมๆ วา “ซับสเตรท”  (substrate) 
 การปลูกพืชในลักษณะนี้เปนที่นิยมใน
ตางประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป ผูที่จะปลูกพืช
โดยไมใชดินในลักษณะซับสเตรท คัลเจอร
จะตองเลือกวัสดุปลูกให เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของพืช 
 2. การปลูกพืชโดยไมใชดิน ท่ีมาจากคํา
วา "ไฮโดรโพนิกส" เปนการปลูกพืชที่ไมใช
วัสดุปลูก (non-substrate หรือ water culture) 
กลาวคือจะทําการปลูกพืชลงบนสารละลายธาตุ
อาหารพืชโดยใหรากพืชสัมผัสกับสารละลาย
ธาตุ อาหารโดยตรงนั่นเอง คําวา Hydroponics 
มาจากการรวมคําในภาษากรีกสองคํา คือคําวา 
"Hydro" หมายถึง "น้ํา" และ "Ponos" หมายถึง 
"งาน" เมื่อรวมคําสองคําเขาดวยกันแลว
ความหมายก็คือ "water working" หรือ หมายถึง
การทํางานของน้ําที่มีสารละลายธาตุอาหารผาน
รากพืช  
 การปลูกพืชในลักษณะของไฮโดรโพ-
นิกส นี้เปนระบบที่นิยมในบานเราและเปนที่มา
ของการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวของขึ้นมา 
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 ผูที่จะปลูกพืชโดยไมใชดินในลักษณะ
นี้จะตองควบคุมอุณหภูมิของสารละลายธาตุ
อาหารพืชใหเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช
ใหดี 
 

ประวัติการปลูกพืชโดยไมใชดิน  
การปลูกพืชโดยไมใชดินมีประวัติความ

เปนมายาวนาน ในบันทึกของชาวอียิปตโบราณ
ซ่ึงยอนไปหลายปกอนคริสตกาลก็ไดกลาวถึง
การปลูกพืชในน้ําตามริมฝงแมน้ําไนลโดยไมใช
ดิน 
 ประวัติที่เร่ิมเดนชัดคือในป ค.ศ. 1600 
(พ.ศ. 2143)  งานทดลองทางดานวิทยาศาสตร
คร้ังแรกในเรื่องเกี่ยวกับสวนประกอบ ของพืชที่
เปนที่รูจักกันดีไดแกงานของวัน เฮลมอนต (Jan 
Baptista van Helmont) แพทยชาวเบลเยียมที่
สนใจ เกี่ยวกับการปลูกพืช  
 จนถึงในชวงป ค.ศ. 1920-1930 (พ.ศ. 
2463-2473) ศาสตราจารย เกอริค (Prof. Dr. 
William F. Gericke) แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอร-
เนีย สหรัฐอเมริกาไดริเร่ิมทดลองเทคนิคการ
ปลูกพืชตามแนวคิด แบบ “การใชสารละลาย
ธาตุอาหารพืช” (nutriculture) ในพื้นที่ขนาด
ใหญขึ้นเปนครั้งแรก โดยการปลูกมะเขือเทศใน
น้ําที่ผสมธาตุอาหารตามสูตรที่ไดดัดแปลงขึ้น
จากงานคนควาวิจัยของนักวิทยาศาสตรหลาย
ทานที่ผานมา ทําใหมีช่ือเสียงโดงดังเปนที่รูจัก
กันมาก เนื่องจากสื่อมวลชนไดเผยแพรขาวเรื่อง
นี้กันอยางกวางขวาง ศาสตราจารยเกอริค เรียก
การปลูกพืชโดยวิธีนี้วา ไฮโดรโพนิกส (ดังนั้น
คํ าว าการใชสารละลายธาตุอาหารพืชจึ ง
กลายเปนคําวา ไฮโดรโพนิกส) พรอมทั้งได

พัฒนาเทคนิคดั งกล าวจากงานทดลองใน
หองปฏิบัติการมาเปนการผลิตเชิงธุรกิจและทํา
ใหการปลูกพืชแบบ "ไฮโดรโพนิกส" เร่ิมเปนที่
รูจักกันอยางแพรหลายวาเปนวิธีการที่มีศักยภาพ
ในการผลิตเชิงธุรกิจนับแตนั้นมา 
 แมวาการปลูกพืชโดยไมใชดินแบบที่
เรียกวา ไฮโดรโพนิกส จะเปนการปลูกพืชใน
สารละลายธาตุอาหารพืชที่ไมใชดินจริงตามที่
นักวิทยาศาสตรไดคนคิดและพัฒนาขึ้นมา 
อยางไรก็ตามพืชก็ยังสามารถเจริญ เติบโตไดใน
วัสดุปลูกอื่น ๆ ที่ไมใชดิน เชน ทราย กรวด หิน
เกล็ดดวยการใหน้ําที่ผสมธาตุอาหารที่คนคิด 
ขึ้นมา ดังนั้นจึงเรียกการปลูกพืชโดยไมใชดิน
โดยรวมวา “ซอยเลส คัลเจอร” ระบบการปลูก
พืชดั งกล าวได ใช ในการผลิตพืชในนานา
ประเทศ  

สําหรับประเทศไทย  มีการเรียนการ
สอนการปลูกพืชโดยไมใชดินในมหาวิทยาลัย-
เกษตรศาสตรมามากวา 40 ป และท่ีจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยก็มีการสอนเชนกัน  (ภาควิชา
พฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร) ปจจุบันมีการ
สอนและการทดลองตั้งแตระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับปริญญาเอก 
 ในชวง 15 ปที่ผานมาไดมีการสอนและ
การทดลองในสถาบันการศึกษาตางๆ เพิ่มขึ้น 
เชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ-
ทหารลาดกระบังเปดสอนวิชาการปลูกพืชโดย
ไมใชดินอยางจริงจัง โดยเชิญนายบุญหวา (F. 
Benoit)  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผัก
แหงยุโรป (European Vegetable Research and 
Development Center ,  EVRDC) ประเทศ
เบลเยียม ในฐานะผูเชี่ยวชาญของยุโรปมาเปน
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ผูสอนและวางรากฐาน และมีการสงอาจารย
ระดับปริญญาเอกไปฝกอบรมและดูงานดานการ
ปลูกพืช โดยไมใชดินที่ประเทศนี้ตามโครงการ
ความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเบล-
เยียม 
  นอกจากนี้ ยั ง มี ก า รสอนและวิ จั ย
ทางการเกษตรในลักษณะวิทยานิพนธ ในระดับ
ปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย
ตางๆ ทั่วประเทศ  ไดแก  มหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย-
ขอนแกน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม   มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร มหาวิทยาลัยแมโจ สถาบันเทคโนโลยี
ร าชมงคล  และยั งมี ก ารสอนทางไกลใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมทั้งยังมี
ก า รปลู ก ในโคร งก า รขอ งกรมส ง เ ส ริ ม
การเกษตร สวนจิตรลดา โครงการหลวงและ
โครงการพัฒนาสวนพระองค (เชนที่โครงการ
พัฒนาสวนพระองคสะพานสูง) และมีการศึกษา
แบบงานทดลองเบื้องตนสําหรับนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึ กษาตาม
โรงเรียนทั่วประเทศ  รวมท้ังการศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) ดวย 
 ในสวนของการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การวิ เคราะหโครงการทางดานธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร ก็มีการศึกษาในลักษณะปญหา
พิเศษและวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทใน
สถาบันการศึกษาตางๆ เชน มหาวิทยาลัยเกษตร-

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หอการคาไทยและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร (นิดา) เปนตน   

 ในปการศึกษา 2546 ไดเร่ิมมีโครงการ
ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา ภาครัฐ 
กับหนวยงาน  ภาคเอกชนเกิดขึ้นอยางเปน
รูปธรรมเพื่อพัฒนาระบบการผลิตพืช โดยไมใช
ดินและสรางนวัตกรรมเพื่อผลิตพืชผักที่มี
โภชนาการสูง หรือ “ผักโภชนาการสูง” (มัฆวาล 
หอสุวรรณ, 2547) ตัวอยางเชน  บริษัทศูนย
เกษตรกรรมบางไทร จํากัด ไดจัดทําโครงการ 
ดังนี้ 

1) โครงการทวิภาคีรวมกับกองวิทยาลัย
เกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ-
การ  

2)  โครงการความรวมมือกับคณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อการศึกษา วิจัย
และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชโดยการ
ปลูกพืชโดยไมใชดินในระดับปริญญาตรีถึง
ปริญญาเอก  

3) โครงการความรวมมือเพื่อการวิจัย
แ ล ะพั ฒน า กั บ ศู น ย พั น ธุ วิ ศ ว ก ร รมและ
เทคโนโลยี ชีวภาพแห งชาติ ( B I O T E C H ) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ  
 การปลูกพืชโดยไมใชดินเริ่มเปนที่รูจัก
กันอยางแพรหลายในเชิงธุรกิจในประเทศไทย
ในปจจุบัน เนื่องมาจากการที่ภาคเอกชน เปนผู
ริเริ่มลงทุน และนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับการผลิต เชน พันธุพืช วิธีการเพาะ
กลา วัสดุปลูก รางปลูกและการจัดการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
 นับแตป พ.ศ. 2541 เปนตนมาไดเร่ิมมี
การจัดฝกอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับการปลูกพืช
โดยไมใชดินอยางจริงจัง  หนวยงานที่จัดการ
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ฝกอบรมมีหลายแหงอาทิ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยา- 
ลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สถาบันวิจัยวิทยา- 
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 
และบริษัทเอกชนอีก 2-3 แหง ทําใหผูที่เขารับ
การอบรม และผู สนใจไดมีโอกาสเขามาสูธุรกิจ
นี้มากขึ้น  
 ในสวนของนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
คุณประเสริฐ อนุกูลประเสริฐ แหงประเสริฐชัย
ฟารม หรือ พี ซี ฟารม ผลิตผักสลัดชนิดตาง ๆ
ในพื้นที่ 2 ไรดวยระบบเอ็นเอฟที (NFT)ในราง
ปลูกที่คนคิดขึ้นมาดวยตนเองแบบ 2 ช้ันในราง
ปลูกที่ใชทอพีวีซีทรงกลม และใชกรวดเปนวัสดุ
เตรียมกลาและไดรับสิทธิบัตรในเรื่อง “การปลูก
พืชระบบไฮโดรโพนิกสที่มีน้ําขังและหมุน 
เวียนในทอรางเพาะปลูก” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2542 
 ในป พ.ศ. 2545 คุณมัฆวาล หอสุวรรณ 
แหง บจก. ศูนยเกษตรกรรมบางไทร ผลิตผักใน
เชิงธุรกิจดวยระบบดีอารเอฟที (Dynamic Root 
Floating Technique, DRFT) อันเปนระบบที่
พัฒนาจากระบบปลูกของไตหวันในพื้นที่ 8.5 
ไรดวยกําลังการผลิตวันละ 850 กิโลกรัม และ
ประดิษฐชุดเล็กสําหรับการเริ่มตนการเรียนรู ที่
ไดจดลิขสิทธิ์โดยมีจุดเดนของระบบ ภายใต
แนว คิดว า  “ เติมน้ํ า แล ว เสี ยบปลั๊ ก ก็ มีผั ก
รับประทาน” 
 ในชวงป พ.ศ. 2544  มีกิจการปลูกพืช
โดยไมใชดินเชิงธุรกิจในประเทศไทยทั้งใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัดไมต่ํากวา 40 
ราย มีหลายรายที่ไมเปดเผย  ในจํานวนนี้มีทั้ง

กิจการที่รวมลงทุนกับตางประเทศ และกิจการที่
ไดรับการสงเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ (Board of Invest-
ment, BOI) เพื่อทําการผลิตเพื่อสงออกดวย ที่
สําคัญก็คือในป พ.ศ. 2546 บีโอไอไดกําหนดให
กิจการเพาะปลูกดวยระบบไฮโดรโพนิกส 
กิจการวิเคราะหดินหรือน้ําเพื่อการเกษตรจัดเปน
กิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ (สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2546) 
 การปลูกพืชโดยไมใชดินไดมีบทบาท
และความสําคัญมากขึ้นโดยในป พ.ศ. 2546 ได
มีโครงการอบรม หลักสูตรการปลูกพืชโดยไม
ใชดินแบบระยะยาวภายใตโครงการตนแบบ
พัฒนาผูประกอบการอาหารโดยได รับการ
สนับสนุนจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (Institute for Small and 
Medium Enterprises Development, ISMED) 
โครงการนี้เปนโครงการที่ใหความรูและทักษะ
ในเรื่องการผลิตและการตลาดแบบมืออาชีพแก
ผูสนใจทั่วไปและผลสืบเนื่องจากโครงการนี้ก็
คือไดมีผูสนใจลงทุนเพิ่มขึ้น  
 ในป พ.ศ. 2546 มีฟารมขนาดใหญที่
สามารถผลิตพืชไดถึงวันละ 1 ตันคือ “สวนพืช
ไรดิน” จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคุณจองชัย 
เที่ยงธรรม เปนเจาของฟารมนี้มีแปลงปลูกที่ยาว
ถึง 72 เมตร ซ่ึงเปนแปลงปลูกพืช โดยไมใช ดิน
ที่ยาวที่สุดในโลก สามารถผลิตพืชที่ปลูกไดโดย
การประยุกตระบบดีอารเอฟที ซ่ึงเปนระบบการ
ใหสารละลายธาตุอาหารพืชทวมภาชนะปลูก
และรากพืชอยูระยะเวลาหนึ่งแลวคอย ๆ ระบาย
ออก (Flood and Drain, FAD) ขึ้นเปนครั้งแรก 
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เปนการพิสูจนวาเรามีเทคโนโลยีดานนี้ไมแพ
ผูใด 

ป พ.ศ. 2547 ถือวาเปนปที่การปลูก
พืชโดยไมใชดินมีความกาวหนาสูงกวาทุกปที่
ผานมา โดยในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2547 คาด
วามีการปลูกพืชโดยไมใชดินเชิงธุรกิจใน
ประเทศไทยประมาณ 300 ไร เปนการปลูกเพื่อ
การบริโภค 230 ไร พืชสวนประดับ 20 ไรและ
เพื่อการเพาะเลี้ยงพรรณไมน้ํา 50 ไร คาดวาจะมี
การปลูกดวยระบบชุดเล็กเพื่อการเรียนรูและ
นันทนาการไมต่ํากวา 6,000 ชุด สําหรับพื้นที่
ปลูกพืชเพื่อการบริโภคจําแนกออกเปนการปลูก
แบบไมใชวัสดุปลูก คือปลูกดวยการให
สารละลายธาตุอาหารพืช (water culture) 
ประมาณ 130 ไร และปลูกโดยการใชวัสดุปลูก 
อีกประมาณ 100 ไร ซ่ึงพืชที่ปลูกรอยละ 80 เปน
การปลูกพืชตระกูลผักสลัด คาดวามีผลผลิตพืช
โดยไมใชดินวันละ 12 ตัน (จากผลผลิตผักวันละ 
700 ตัน) มีมูลคาวันละ 900,000 บาท หรือ 27 
ลานบาท/เดือนหรือ 314 ลานบาทตอป (จาก
มูลคาพืชผักรวม 80,000 ลานบาทตอป) มีเงิน
ลงทุนรวมไมนอยกวา 800 ลานบาทและมีเงิน
หมุนเวียนไมต่ํากวา 1,000 ลานบาท 
 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2547 ไดมีการ
จัดตั้ ง“ชมรมการปลูกพืชโดยไมใชดินแหง
ประเทศไทย” (Thai Soilless Culture Forum)  
ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย และมีการคนพบ
เทคโนโลยีในการจัดการในการใชเชื้อรา ไตรโค-

เดอรมา ปองกันโรค (จากเชื้อราพิเทียม) ทาง
รากซึ่งเปนโรคที่เกิดปญหารุนแรงในฤดูรอน
ไดรับผลดี 

 ในป พ.ศ. 2548 ไดมีการพัฒนาระบบ
การปลูกพืชโดยใหรากลอยอยูในอากาศ “แอโร
โพนิกส” (aeroponics) ที่เหมาะสมกับการผลิต
ในประเทศไทยขึ้นจนไดรับรางวัล 1 ใน 10 
นวัตกรรมแหงชาติป 2548 
 ป พ.ศ. 2548-49 กิจการเกี่ยวกับการ
ปลูกพืชโดยไมใชดินมีความกาวหนาสูงมากกวา
ทุกๆ ปที่ผานมา มีฟารมที่มีกําลังการผลิตเกิดขึ้น
ในตางจังหวัดหลายแหง เชน ที่จังหวัดกระบี่
และเพชรบูรณ ผักที่ผลิตไมพอกับความตองการ
ของตลาดโดยเฉพาะในฤดูแลง  ส่ิงที่สําคัญคือ
ไดมีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาอยาง
กวางขวาง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยางกวางทั่ว
ประเทศ ผูเขียนจึงไดผลิตเอกสารประกอบการ
สอนขึ้นมารองรับชื่อ “การปลูกพืชโดยไมใชดิน
เพื่อการคา” (Commercial  Soilless Culture) 
โดยมีรูปแบบการนําเสนอแบบชุดการเรียนการ
สอนแบบสื่อตําราของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร-
มาธิราชคือมีเอกสารการสอน 2 เลมมีเนื้อหา
พรอมแบบประเมินผลกอนและหลังเรียน  
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ในป พ.ศ. 2547-2550 ไดมีโครงการฝก
อาชีพโดยไมใชดินใหแก เกษตรกรในสาม
จังหวัดภาคใต ซ่ึงแมวาสถานการณ บานเมืองจะ
รุนแรงแตโครงการก็ไดรับการตอบรับและการ
สนใจจากเกษตรกรเปนอยางยิ่ง  มีการคนพบ
เทคโนโลยีเพื่อจัดการใน “การจัดการโรคใบจุด” 
และการจัดการเพื่อปองกัน “เพล้ียไฟ” จน
ไดผลดี  และคาดวาจนถึงตนป พ.ศ. 2550 มีการ
ปลูกพืชโดยไมใชดินเชิงธุรกิจในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น มีการสงออกพืชสมุนไพร (Herb) ไปยัง
ประเทศในทวีปยุโรปและผักสลัดไปยังประเทศ
ในเอเชีย  

ส่ิงที่สําคัญตอวงการที่ทําใหการปลูก
พืชโดยไมใชดินของประเทศไทยไดเปนที่รูจัก
กันในเวทีโลกก็ คือ ในป พ.ศ. 2549 คณะกรรม-
การออกแบบผังแมบทฯ การจัดงานมหกรรมพืช
สวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราช 
สมบัติครบ 60 ป ในป พ.ศ. 2549 และวโรกาสที่
ทรงเจริญพระชนมพรรษา80 พรรษา ไดจัดใหมี 
“โครงการปลูกพืชโดยไม 

ใชดินในโรงเรือน” ภายใตแนวคิด “รูทัน
เทคโนโลยี แตไมหนีความเปนไทย” ขึ้นเพื่อ
เผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ
การผลิตพืชในสภาพควบคุมสิ่งแวดลอมใน
โรงเรือนในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 ระหวางวันที่ 
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 31  มกราคม 
พ.ศ. 2550 ณ จังหวัดเชียงใหม เพื่อแสดง
เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม ใชดินของ
ประเทศไทยให ชาวโลกรูจัก งานนี้มีผูเขาชมทั้ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศประมาณ 3.5 ลาน
คน และมีผูเขาชมอาคารปลูกพืชโดยไมใชดิน
ประมาณ  2  ลานคน ซ่ึงในงานมหกรรมพืช
สวนโลกนี้ผูเขียนไดการเผยแพรนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภายใตหัวเร่ือง “รูทันเทคโนโลยีแต
ไม หนี ค ว าม เป น ไทย ”  ให เ ป นที่ รู จั ก แก
นักวิชาการและผูที่สนใจทั่วไปทั้งในและนอก
ประเทศซึ่งเปนวัตถุประสงคในการนําเสนอ
เอกสารนี้ 
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ตัวอยางของนวัตกรรมและเทคโนโลยีหรือ
สิ่งประดิษฐท่ีจดสิทธิบัตร  

    ดิเรก ทองอราม (2550) ไดออกแบบ
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไมใชดินที่มี
การขยายผลทางการคาคือ บริษัทผูผลิตสามารถ
จําหนายเปนการคาและผู ซ้ือสามารถติดตั้ง
สามารถใชเปนผลิตพืชเพื่อการคาตามฟารมหรือ
สถานที่ตางๆ เชน สถานศึกษา และไดแสดงตอ

สาธารณะชนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ใน
งานมหกรรมพืชสวนโลกมาแลว ดังนี้ 

    1. ถาดปลูกพืชแบบชุดเล็ก (Happy 
Kit 1) (เลขที่ขอสิทธิบัตรเลขที่ 095698 หรือ 
0402003233 เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2547) เปน
ระบบใหสารละลายธาตุอาหารพืชและอากาศ
ไหลวนผานรากพืชในระดับลึกอยางตอเนื่องใน
ถาดปลูก (Dynamic Root Floating Technique, 
DRFT) ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพที่ 1  ชุดถาดปลูกพชืแบบชุดเล็ก จัดแสดงในในงานมหกรรมพืชสวนโลก
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 2.  แผนปลูกพืชแบบชุดเล็ก (Happy 
Kit 2) (เลขที่ขอสิทธิบัตรเลขที่ 095847 หรือ 
0402003282 เมื่อ 2 ธันวาคม 2547) เปนระบบ
ใหสารละลายธาตุอาหารพืชและอากาศไหลวน
ผานรากพืชในระดับลึกอยางตอเนื่องในถาด
ปลูก  

3.  อุปกรณสําหรับเพิ่มอากาศใหรากพืช 
( เ ล ขที่ ข อสิ ทธิ บั ต ร เ ลขที่  0 9 5 8 4 8  ห รือ 
0402003283 เมื่อ 2 ธันวาคม 2547) หรือวาลว
ปรับระดับอากาศและน้ําหรือสารละลายธาตุ
อาหารพืชสําหรับระบบการปลูกแบบระบบให
สารละลายธาตุอาหารพืชและอากาศไหลวนผาน
รากพืชในระดับลึกอยางตอเนื่องในถาดปลูก 
(ภาพที่ 2) 

 

 
4. ชุดปลูกพืชแบบรากลอยในอากาศ 

(Aeroponics) (เลขที่ขอสิทธิบัตรเลขที่ 106224 
หรือ 0502004095 เมื่อ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2548) เปนชุดปลูกที่นอกจากพืชจะโตเร็วและใช
ปลูกพืชเพื่อการคาแลวยังสามารถใชไดดีในดาน
การศึกษาอีกดวย เปนเหตุใหชุดปลูกนี้ไดรับ
เกียรติใหเปน 1 ใน 10 นวัตกรรมแหงชาติป 
พ.ศ. 2548 (ภาพที่ 4) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 2 อุปกรณสําหรับเพิม่อากาศใหรากพืช จัดแสดงในในงานมหกรรมพืชสวนโลก 
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ภาพที่ 3  โครงสรางของชุดปลูกพืชแบบรากลอยในอากาศ  
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  ตัวอยางการปลูกพชืโดยชุดปลูกพืชแบบรากลอยในอากาศแสดงในในงานมหกรรมพืชสวนโลก 
 

5.  ภาชนะเพาะปลูก (1) ชุดถาดปลูก
พืชทรงโคงแบบแคปซูล (เลขที่ขอสิทธิบัตร
เลขที่ 0702002272 เมื่อ 4 กันยายน พ.ศ. 2550) 
เปนชุดปลูกแบบแบบอเนกประสงค สามารถ
แยกสวนติดตั้งเพื่อใหไดรูปแบบหลากหลาย  

การออกแบบใช แนวคิดจากตู เ ก็บ เสื้ อผ า 
สามารถใชปลูกพืชไดหลายชนิด ชุดปลูกนี้ได
ออกแบบขึ้นเปนครั้งแรกเพื่อแสดงในงาน
มหกรรมพืชสวนโลก (ภาพที่ 5) 
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ภาพที่ 5  ภาชนะเพาะปลูก (1) ชุดถาดปลูกพืชทรงโคงแบบแคปซูล   
 
6.  ภาชนะเพาะปลูก (2) ชุดปลูกพืช

แบบแขวนตั้งตรง  ( เลขที่ขอสิทธิบัตรเลขที่ 
0702002273 เมื่อ 4 กันยายน พ.ศ. 2550) เปนชุด
ปลูกแบบประยุกตที่ปลูกพืชสวนประดับและ
พืชสวนครัวที่ตั้งพืชมีลักษณะตั้งตรงเพื่อใหพืช

เล้ือยหอยลงสูเบื้องลางโดยตัวภาชนะปลูกจะ
หอยจากที่สูงลงสูที่ต่ํา ชุดปลูกนี้ออกแบบเพื่อ
แสดงในงานมหกรรมพืชสวนโลก (ภาพที่ 6) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ภาชนะเพาะปลูก (2)  ชุดปลูกพืชแบบแขวนตั้งตรง 
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7.  ภาชนะเพาะปลูก (3) ชุดปลูกพืช
แบบตั้งตรงเดี่ยว  ( เลขที่ขอสิทธิบัตรเลขที่ 
0702002274 เมื่อ 4 กันยายน พ.ศ. 2550) เปนชุด
ปลูกแบบประยุกตที่ปลูกพืชสวนประดับและ
พืชสวนครัวที่ตังพืชมีลักษณะตั้งตรงหรือเล้ือย

หอยลงสูเบื้องลางโดยตัวภาชนะปลูกจะตั้งอยู
บนพื้นดิน ชุดปลูกนี้ไดออกแบบขึ้นเพื่อแสดง
ในงานมหกรรมพืชสวนโลก (ภาพที่ 7) 
 

 

 

ภาพที่ 7  ภาชนะเพาะปลูก (3)  ชุดปลูกพืชแบบตั้งตรงเดีย่ว 
 

สําหรับชุดปลูกและอุปกรณรายการที่ 
1-4 (ถาดปลูกพืช  แผนปลูกพืชแบบชุดเล็ก 
อุปกรณสําหรับเพิ่มอากาศใหรากพืช และชุด
ปลูกพืชแบบรากลอยในอากาศ) ไดเผยแพร
ทางการคามาตั้ งแตป  พ .ศ .  2545 มาจนถึง
ปจจุบัน  แตชุดปลูกและอุปกรณทั้งหมดที่กลาว
มาทั้งหมดนี้ไดจัดแสดงรวมกับชุดปลูกและ
อุปกรณอ่ืน  ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเพื่อ
เผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใตหัว
เร่ือง “รูทันเทคโนโลยี แตไมหนีความเปนไทย”  
ใหเปนที่รูจักแกนักวิชาการและผูที่สนใจทั่วไป
ทั้งในและนอกประเทศดังที่กลาวผานมา 

 
ตัวอยางสิทธิบัตร  

แมการจดสิทธิบัตรจะมีผลทางกฎหมาย
ตั้งแตการขอยื่นจดสิทธิบัตร แตจะขอนําเสนอ

ถึงตัวอยางของสิทธิบัตรที่ไดรับซึ่งออกใหโดย
กระทรวงพาณิชยดังแสดงในภาพที่ 8  

 
บทสรุป 
 1.  คําวาการปลูกพืชโดยไมใชดินมา
จากภาษาอังกฤษวา ซอยเลส คัลเจอร (soilless 
culture) มีช่ือ เรียกในภาษาไทย หลายอยาง เชน 
การปลูกพืชในสารละลาย และ การปลูกพืชโดย
ใชวัสดุปลูก  

2. นับแตอดีตจนถึงปจจุบันนักวิทยา-
ศาสตรไดศึกษาวิธีการปลูกพืชในสารละลายธาตุ
อาหาร และวัสดุปลูกที่ไมใชดินมานานกวา 140 ป 
จนสามารถทราบวาธาตุใดบางที่ เปนอาหารที่
จํ า เปนตอการดํารงชี วิตของพืช  วิ วัฒนาการ
เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการปลูกพืช
โดยไมใชดินไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วโดยเฉพาะ
การผลิตเพื่อสุขอนามัยและการสงออก 
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3. ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม 
ประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การปลูกพืชโดยไมใชดินเปนศาสตรหนึ่งที่
สามารถชวยใหไทยเปน “ศูนยกลางอาหารที่

ยิ่งใหญ” หรือเปน “ครัวของโลก” ไดอยาง
แทจริงเพราะเปนการผลิตที่ไดมาตรฐานในการ
สงออกที่ปราศจากสารพิษตกคาง 
 
 

 

ภาพที่ 8  ตัวอยางสิทธิบัตร 1) ถาดปลูกพชืแบบชุดเล็ก (Happy Kit 2) และแผนปลูกพืช 
                       แบบชุดเล็ก (Happy Kit 2) 
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