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Abstract 

The aims of this research were to develop the KUS-58 hydroponic growing system kit 

which is appropriate for limited spaces in urban areas and to investigate the satisfaction of 

the sixth grade students at Kasetsart University Laboratory School, Center for Educational 

Research and Development.  The experiments were conducted at a laboratory of the 

agricultural building at Kasetsart University Laboratory School, Center for Educational 

Research and Development from April to July 2015.  The findings indicated that materials 

utilized to create the KUS-58 hydroponic growing system kit included a used plastic water 

bottle, wood, and an aquarium air pump, and other materials.  Production cost per one kit is 

not more than 2,000 baht and when the performance of the KUS-58 hydroponic growing 

system kit was compared with the hydroponic growing system kit produced for trade today, 

it was found that the growth of green oak leaf lettuce is not different and when the 

satisfaction of the participants toward the KUS-58 hydroponic growing system kit on the ease 

of moving the kit was investigated, it was found that the ease of moving the kit was rated as 

the most.  Then, the participants thought that the KUS-58 hydroponic growing system kit is 

environmentally-friendly.  The participants also thought that the KUS-58 hydroponic growing 

system kit is suitable to be used in houses which have got limited spaces in urban areas. 
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บทคัดยอ 

ชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 สําหรับสภาพพื้นท่ีจํากัดในเขตเมืองนี้ทําการออกแบบและจัดสรางข้ึน เพื่อ

นําไปใชในการเรียนการสอน เพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถใหกับผูเรียนและผูสอน และชวยลดงบประมาณ

ท่ีตองสูญเสียไปในการส่ังซื้อ  เนื่องจากตนแบบชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 ท่ีทําข้ึนนั้นมีจุดมุงหมายคือ ตองการ

ท่ีจะสรางใหมีราคาถูก  น้ําหนักเบา และมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะใชในการเรียนการสอน  การดําเนินงาน

แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1 ออกแบบรายละเอียดและจัดสรางชุดปลูกผักไรดิน KUS-58  สวน

ท่ี 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 กับชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตในเชิงการคาท่ีใชอยูใน

ปจจุบัน  สวนท่ี 3 ศึกษา ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงานชุดปลูกผักไรดิน   โดย ทําการศึกษาทดลองท่ี

หองปฏิบัติการ อาคารเกษตร โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ระหวางเดือนเมษายน - กรกฎาคม พ.ศ.2558     ผลการศึกษาพบวา วัสดุอุปกรณท่ีใชทําชุดปลูกผักไรดิน 

KUS-58 ประกอบดวย ขวดน้ําพลาสติกเหลือใช  ไม  ปมอากาศสําหรับตูปลา และวัสดุอื่นๆ มีตนทุนการผลิต

ตอ 1 ชุด ไมเกิน 2,000 บาท มีน้ําหนัก 13 กิโลกรัม  และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดปลูกผักไรดิน 

KUS-58 กับชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเพื่อการคาในปจจุบัน พบวาชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 ใชพื้นท่ีในการทํางาน  

เทากับ 2.60 ตารางเมตร โดยใชพื้นท่ีในการทํางานนอยกวา ชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา  11.46 ตาราง

เมตร  และมีพื้นท่ีในการปลูก เทากับ 20.76 ตน/ตารางเมตร  โดยใชพื้นท่ีในการปลูกนอยกวา ชุดปลูกผักไรดิน

ท่ีผลิตเชิงการคา  17.35 ตน/ตารางเมตร  และการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผัก พบวาท้ังความสูง 

จํานวนใบ และน้ําหนักสดของท้ังสองชุดปลูกไมแตกตางกัน  และการศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมี

ตอการใชงานชุดปลูกผักไรดิน พบวา ผูทดลองใชชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 สวนใหญมีระดับความพึงพอใจตอ

การใชงานในระดับมากท่ีสุด และผูทดลองใชชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา  สวนใหญมีระดับความพึงพอใจ

ตอการใชงานในระดับนอย 
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คํานํา 

 ผักเปนพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถปลูกไดตลอดป  รูปแบบ

การผลิตผักในประเทศไทยมีความหลากหลายในลักษณะพื้นท่ีการผลิต เทคโนโลยีท่ีใชและเปาหมายของการ

ผลิต เชน การผลิตแบบสวนครัว การผลิตในเขตชานเมืองแบบประณีต การผลิตผักหลังฤดูทํานา และการผลิต

ผักอินทรีย โดยแหลงผลผลิตกระจายอยูทุกภูมิภาคของประเทศ  ภาคกลางและภาคเหนือมีพื้นท่ีปลูกผักมาก

ท่ีสุด และมีปริมาณผลผลิตสูงท่ีสุด ผลผลิตสวนใหญถูกสงเขามาจําหนายในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเมืองหลวง

และมีความตองการบริโภคผักมากท่ีสุด  ปจจุบันการบริโภคผักของคนไทยมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก

กระแสความต่ืนตัวดานสุขภาพทําใหมีการรณรงคการบริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษ (กิตติ , 2555) เมื่อเปน

เชนนี้แลว การปลูกผักของคนเมืองท่ีมีพื้นท่ีอยูในบริเวณบาน ทําการยกแปลงข้ึนมาปลูกผัก ท้ังบายเด่ียว บาน

แฝด หรือพื้นท่ีสวนรวมของหมูบาน ในสถานท่ีราชการ ในโรงงาน แตสําหรับคนท่ีอยูตึกแถว คอนโด ตึกสูง ท่ี

ผานมามักจะคิดวาหมดสิทธิ์ท่ีจะปลูกผักสวนครัว จนความคิดนี้ตองเปล่ียนไปโดยส้ินเชิง เมื่อเจาหนาท่ีของ

สํานักงานเขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร ไดลงมือปลูกผักบนพื้นปูน บนช้ัน 8 ของอาคารสํานักงานเขตหลักส่ี 

เมื่อ 7 ปท่ีแลว เปนการปลูกผักบนดาดฟาท่ีประสบความสําเร็จและทํามาอยางตอเนื่องยั่งยืนเปนแหงแรกของ

เมืองไทย  (คมสัน , 2552) ดังนั้นคนท่ีอาศัยในพื้นท่ีเขตเมืองควรจะทําทุกคน เพราะจะทําใหเรามีอาหารไว

บริโภค ชวยลดรายจาย ชวยลดความเส่ียงตอสารเคมี หากเหลือก็ขายเปนรายไดเสริม เปนวิธีท่ีจะชวย

เสริมสรางความเขมแข็งในการพึ่งพาตนเอง แตอยางไรก็ตามการผลิตผักยังประสบปญหาขาดแคลนพื้นท่ีทํา

การเกษตรและสามารถผลิตพืชในบริเวณพื้นท่ีดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณหรือมีขอจํากัด จึงควรมีแนวทาง

วิธีการเพาะปลูกผักแบบอื่นๆ โดยเฉพาะการนําวิธีการปลูกผักแบบไรดินมาใชเปนทางเลือกหนึ่ง  เพื่อเปนการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชผักใหมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพสูงมาใชบริโภคเอง หรือพัฒนาการผลิต

ในเชิงธุรกิจตอไป (มนูญ , 2556)  การปลูก ผักไรดิน เปนการปลูกพืชแบบหนึ่งซึ่งเปนท่ีนิยมกันอยางมากใน

ปจจุบัน สามารถปลูกพืชไดในทุกสถานพื้นท่ีโดยไมมีขอบเขตจํากัด ไมวาจะปลูกในครัวเรือนหรือการปลูกแบบ

เศรษฐกิจเชิงการคา สามารถใชเทคนิคการปลูกผักไรดินกับพืชแทบทุกชนิด  สําหรับประเทศไทยมีความเปนไป

ไดท่ีจะนําวิธีการปลูกพืชแบบนี้มาใช เพื่อใหสามารถปลูกพืชในพื้นท่ีท่ีไมมีดิน หรือพื้นท่ีนอย เชน ในเขตเมืองท่ี

มีผูคนอาศัยอยูหนาแนน เนื่องจากการปลูกพืชแบบนี้จะใชพื้นท่ีนอย แตใหผลผลิตมาก  (วารินี , 2555) การ

ปลูกผักไรดินจึงเปนวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับผูปลูกท่ีมีพื้นท่ีนอย ซึ่งปลูกโดยการใชสารละลายท่ีไมเปอนดินทําให

พืชมีความสะอาดและสวยงามกวาการปลูกผักแบบใชดิน  ท้ังยังใหความสุขและความเพลินตา  แกผูปลูกและผู

พบเห็น นอกจากนี้ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวมีความนารับประทาน  (อัมพา, 2553) การปลูกผักไรดินท่ีมีการปลูก

กันในประเทศไทยไดรับความนิยม และมีการทําเชิงธุรกิจมากท่ีสุด คือ  NFT (Nutrient Film Technique) 
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ระบบ NFT เปนการปลูกพืชโดยใหรากสัมผัสกับสารอาหาร โดยสารอาหารจะไหลเปนแผนฟลมบางๆ หนา 1- 

3 มิลลิเมตร และสารละลายธาตุอาหารจะไหลหมุนเวียนกลับมากใชอีกครั้ง (วารินี , 2555) แตจากการศึกษา

พบวาชุดปลูกผักไรดิน ระบบ NFT ท่ีมีการวางจําหนายในเชิงการคา ยังมีขอเสียในเรื่องของ ราคาคาใชจายการ

ติดต้ังท่ีมีราคาสูง ไมสะดวกในการเคล่ือนยายเนื่องจากมีน้ําหนักมาก อีกท้ังตองใชพื้นท่ีมากในการติดต้ัง ราคา

ของชุดรางปลูก NFT สําหรับปลูกผัก 16 ตน ราคาประมาณ 3,000-5,000 บาท สําหรับปลูกผัก 24 ตน 

ประมาณ 5,000-7,000 บาท และสําหรับปลูกผัก 48 ตน ประมาณ 8,000-9,000 บาท จากปญหาท่ีพบผูวิจัย

จึงแนวคิดในการพัฒนาชุด ปลูกผักไรดิน KUS-58 ในลักษณะของชุดผลิตผักสําเร็จรูป (Planting Kit) โดยนํา

ตนแบบการจัดสวนหนาตาง ท่ีใชการปลูก ผักไรดิน  โดยสารอาหารท่ีพืชตองการจะถูกผสมอยางเจือจางในน้ํา  

ซึ่งปมมาจากถังน้ําและเดินทางมาสูตนไมท่ีแขวนหอยอยูตรงหนาตาง    หลังจากนั้นน้ําจากตนไมตนบนสุดก็จะ

ไหลหยดลงสูตนท่ีตํ่ากวากระถางท่ีใชปลูกตนไมนั้น ก็ทํามาจากขวดน้ําด่ืมพลาสติกหรือวัสดุใชแลวอื่น ๆ ปลูก

ไดต้ังแต ถ่ัว มะเขือเทศ แตงกวา ผักสลัด สะระแหน ใบโหระพา ผักกาดหอม ไปจนถึงผักคะนา หลังจากท่ี 

Britta และ Rebecca เห็นวาเพื่อนบานท่ีมีรายไดนอยอยูแลว ตองเสียเงินไปกับการซื้อผักผลไมสดตาง ๆ จึง

คิดทําโครงการ "Window Farms" ข้ึนมา และเช่ือวาโครงการนี้จะชวยแกปญหาชองวางระหวางคนเมืองและ

การเกษตรไดโดยตรงเปาหมายหลักของโครงการนี้ก็คือ การทําให "สวนหนาตาง" ไดรับความนิยมในนิวยอรก 

และตามเขตเมืองหนาแนนอื่น ๆ ชวยใหคนเมืองท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีจํากัด อาทิ อพารตเมนท คอนโด สามารถ

ปลูกพืชอาหารทานเองไดตลอดท้ังป (www.windowfarms.org)  ดังนั้นในการออกแบบและจัดสราง ชุดปลูก

ไรดิน KUS-58 ข้ึนในครั้งนี้ชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 จะตองมีราคาถูก น้ําหนักเบาและสามารถเคล่ือนยายได

โดยใชแรงงานคนเพียง 1-2 คน ตลอดจนสามารถเลือกวางไดตามสถานท่ีตางๆ โดยใชพื้นท่ีนอย  กอใหเกิด

ประโยชนหลายประการ อาทิ ผลิตผักอนามัยไรสารพิษเพื่อใชบริโภคในครอบครัว  กอใหเกิดความสัมพันธท่ีดี

ในครอบครัว และเหมาะสําหรับผูท่ีสนใจจะผลิตเพื่อจําหนายไดนําไปศึกษาเพื่อการเรียนรูกอนเริ่มตนทําธุรกิจ  

นอกจากนี้ยังนําไปใชในการเรียนการสอนเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถใหกับผูเรียนและผูสอน และชวยลด

งบประมาณท่ีตองสูญเสียไปในการส่ังซื้อ เนื่องจากตนแบบชุด ปลูกผักไรดิน KUS-58 ท่ีทําข้ึนนั้นมีจุดมุงหมาย

คือตองการท่ีจะสรางใหมีราคาถูก ซอมแซมไดงายและมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะใชในการเรียนการสอน  

อุปกรณและวิธีการ   

 1. การออกแบบรายเอียดและจัดสรางชุดปลูกผักไรดิน KUS-58     
    ชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 ออกแบบโดยใชไมยางขนาด 1.5  x 3 นิ้ว ทําเปนโครงส่ีเหล่ียมผืนผา

ขนาดสูง 191 เซนติเมตร กวาง 100 เมตร คานบนสูง 191 เซนติเมตร คานลางสูง 34 เซนติเมตร ฐานต้ัง ท้ัง 

2 ขาง ยาว 35 เซนติเมตร  เจาะรูเปนวงกลมบริเวณคานดานลาง ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 6 รู  แตละรูมีระยะหาง

http://www.kasetporpeangclub.com/forums/redirect.php?http%3A%2F%2Fwww.windowfarms.org
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ประมาณ 14 เซนติเมตร  เพื่อใหปากขวดพลาสติกสามารถเขาไป ติดต้ังลวดสลิง ตามแนวขวาง จํานวน 3 

ตําแหนง เพื่อปองกันการเคล่ือนท่ีของขวด พลาสติก ติดต้ังทอพีอี ขนาด 16 มิลลิเมตร พรอมติดต้ังวาลว

สําหรับน้ําหยดบริเวณใตคานบน จํานวน 6 จุด แตละจุดมีระยะประมาณ 14 เซนติเมตร เพื่อควบคุมปริมาณ

การไหลของน้ํา และติดต้ังทอน้ําลนดานบน นําทอ PVC ขนาด 6 นิ้ว ยาว 1 เมตร พรอมฝาปด ตัดทอตามแนว

ขวาง ขนาด กวาง  x ยาว เทากับ 11 x 85 เซนติเมตร  ใชนอตยึดทอไวกับโครงไมบริเวณใตคานดานลางท้ัง

สองขาง เพื่อใสสารละลายธาตุอาหารและปมอากาศตูปลา และใช ปมอากาศตูปลา กําลังไฟฟา 50-55 วัตต 

ใสลงไปในทอ PVC ขนาด 6 นิ้ว พรอมตอเขากับทอพีอีท่ีเตรียมไว ข้ันตอนตอมานําขวดน้ําพลาสติกเหลือใช 

ขนาด 350 ml จํานวนท้ังหมด 54 ขวด เจาะรูท่ีกนขวดบริเวณกลางขวดเปนวงกลม ขนาด 1 นิ้ว  แลวนําเอา

ปากขวดยัดไปท่ีกนขวดตอกันใหไดจํานวน 9 ขวด จะไดขวดท่ีตอกัน ท้ังหมด  6 ชุด ใชคัตเตอรตัดบริเวณขาง

ขวดเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดกวาง  x ยาว เทากับ 6 x 6 เซนติเมตร โดยวัดจากกนขวดพลาสติกลงมา 2 

เซนติเมตร  เพื่อใสถวยเพาะกลาผักและเติมวัสดุปลูกเพื่อหยอดเมล็ดพันธุ   หลังจากนั้นนําขวดน้ําพลาสติกท้ัง 

6 ชุด ติดต้ังใตคานบนบริเวณวาลวน้ําหยดท้ัง 6 จุด โดยใหหันกนขวดข้ึนดานบน และนําปากขวดใสเขาไปในรู

ท่ีเตรียมเอาไว    

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 The mechanical process and components of  KUS-58 hydroponic growing system kit  
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        (a)                                    ( b)                      ( c)                             (d)                               

Figure 2 ข้ันตอนการสรางชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 (a) การเจาะโครงสรางงาน (b) ตอขวดพลาสติกตาม

แนวต้ังจํานวน 6 ขวด   (c) ติดต้ังทอ PVC เพื่อรองรับสารละลายธาตุอาหารและปมอากาศตูปลา (d)  ชุดปลูก

ผักไรดิน KUS-58                             

 

 

ตนทุนการผลิตชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 ตอ 1ชุดปลูก 

ไมยางขนาด 1.3 x 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร   600  บาท  

 ปมอากาศตูปลา (กําลังไฟ 50-55 วัตต)   180  บาท        

วาลวสําหรับน้ําหยด 6 ตัว               60    บาท    

ทอ PVC ขนาด 6 นิ้ว ยาว 1 เมตร              300   บาท      

ฝาปดทอ PVC ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 2 อัน            300   บาท        

ลวดสลิง ยาว  3 เมตร              150   บาท      

ทอพีอี 16 มิลลิเมตร ยาว 5 เมตร              50     บาท        

ถวยปลูก                50     บาท         

เพอรไลตและเวอรมิคูไลต                         70   บาท             

เมล็ดผักกาดหอมกรีนโอค                10    บาท               

คาสารละลายธาตุอาหาร                50   บาท  

ขอตอสามทาง 2 ตัว       24  บาท        

  ของอ 90 องศา 2 ตัว         6  บาท   

      รวมเปนเงินท้ังส้ิน         1,850  บาท  
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2. ชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา  

    ชุดปลูกผักไรดินท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบ Nutrient Film Technique (NFT) เปนแบบท่ี

นิยมกันมากในประเทศไทย การออกแบบรางปลูกใหมีการไหลเวียนของน้ํา เปนแผนฟลมบาง โดยรางใชเปน

ทอ PVC ขนาด 3 นิ้ว ตอกันเปนรูปส่ีเหล่ียมจตุจักรท้ังหมด 3 ช้ัน โดยช้ันบนสุดมีขนาด 55 x 55 เซนติเมตร 

ช้ันกลางมีขนาด 95 x 95 เซนติเมตร และช้ันลางสุดมีขนาด 135 x 135 เซนติเมตร ระดับความลาดเอียงใช 1 : 

30 ปลูกผักท้ังหมดได 48 ตน จัดวางบนโครงเหล็กกวาง 1.30 เมตร ยาว 0.85 เมตร สูง 0.48 เมตร มีน้ําหนัก

ท้ังส้ิน 30 กิโลกรัม การเคล่ือนยายใชคนประมาณ 2-4 คน  ราคาประมาณ 8,000 - 9,000 บาท  

 

 

 

 

 

Figure 3 ชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา 

 

3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 กับชุดปลูกผักไรดินเชิงการคา  

  

     การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดปลูกผักไรดินกับชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา ในการ

วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบหาพื้นท่ีในการทํางานและหาพื้นท่ีในการปลูกระหวาง ชุดปลูกผักไรดิน 

KUS-58 กับชุดปลูกผักไรดินเชิงการคา ดังสมการ (1) และ(2) และทําการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตน

ผักกาดหอมท่ีปลูกดวยชุดปลูกผักไรดินท้ังสอง ดังนี้ ตามลําดับ 

  

พื้นท่ีในการทํางานของชุดปลูกผักไรดิน (ตารางเมตร) = [(ความกวางของชุดปลูกผักไรดิน (เมตร) + ระยะการ

ทํางานของผูใช (เมตร)) X (ความยาวของชุดปลูกผักไรดิน (เมตร) +ระยะการทํางานของผูใช (เมตร))] (1) 

   

พื้นท่ีในการปลูกของชุดปลูกผักไรดิน (ตน/ตารางเมตร )  = (จํานวนตนท่ีปลูกไดท้ังหมด (ตน) ÷ พื้นท่ีในการ

ทํางานของชุดปลูกผักไรดิน (ตารางเมตร)          ( 2) 
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พื้นท่ีในการทํางานของชุดปลูกผักไรดิน (ตารางเมตร) = [(ความกวางของชุดปลูกผักไรดิน (เมตร) + ระยะการ

ทํางานของผูใช (เมตร)) X (ความยาวของชุดปลูกผักไรดิน (เมตร) +ระยะการทํางานของผูใช (เมตร))] 

 พื้นท่ีในการทํางานชุดปลูกผักไรดิน KUS-58  =  [ (0.35 + 1.2) x (1.08 + 0.6) ] 

       = 1.55 x 1.68 

       สรุปพื้นท่ีในการทํางานชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 = 2.60 ตารางเมตร 

 

   พื้นท่ีในการทํางานชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา        =  [ (1.35 + 2.4) x (1.35 + 2.4) ] 

       = 3.75 x 3.75 

สรุปพื้นท่ีในการทํางานชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา = 14.06 ตารางเมตร 

 

พื้นท่ีในการปลูกของชุดปลูกผักไรดิน (ตน/ตารางเมตร )  = (จํานวนตนท่ีปลูกไดท้ังหมด (ตน) ÷ พื้นท่ีในการ

ทํางานของชุดปลูกผักไรดิน (ตารางเมตร)  

พื้นท่ีในการปลูกของชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 = (54 ÷ 2.60)  

 สรุปพื้นท่ีในการปลูกของชุดปลูกผักไรดิน  KUS-58 = 20.76 ตน / ตารางเมตร 

 

พื้นท่ีในการปลูกของชุดปลูกผักไรดินผลิตเชิงการคา = (48 ÷ 14.06)  

สรุปพื้นท่ีในการปลูกของชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา = 3.41 ตน / ตารางเมตร 

 สรุปการเปรียบเทียบพื้นท่ีในการทํางานของชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 กับชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิง

การคา พบวา ชุดปลูกผักไรดินKUS-58 ใชพื้นท่ีในการทํางานนอยกวา ชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา 11.46 

ตารางเมตร และชุดปลูกผักไรดินKUS-58 ใชพื้นท่ีในการปลูกมากกวา ชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา 17.35 

ตน/ตารางเมตร  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  (a)                       (b)                                 (c)  
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Figure 4 การเปรียบเทียบพื้นท่ีในการทํางานของชุดปลูกผักไรดินกับชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา ( a) 

ระยะการทํางานของผูใชชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 (b) ระยะการทํางานของผูใชชุดปลูกผักไรดินผลิตเชิงการคา  

(c) สัดสวนการทํางานของมนุษย 

 

สําหรับการทดลองปลูกผักกาดหอมเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 ท่ี

พัฒนาข้ึนกับชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตในเชิงการคาท่ีใชอยูในปจจุบัน โดยใชสารละลายธาตุอาหาร  A และ

สารละลายธาตุอาหาร B (ปุยไฮโดรโปนิกส)  สําหรับข้ันตอนในการทดลอง โดยเริ่มจากนําถวยปลูกมาผา

บริเวณรอยผากนถวยข้ึนไปอีกดานละประมาณ 1 เซนติเมตร  นําวัสดุปลูก Perlity 2 สวนผสมกับ 

Vermiculite 1 สวน ใสลงในถวยปลูกใหเต็มรดน้ําใหชุมจนวัสดุปลูกอิ่มตัว นําถวยปลูกท่ีใสวัสดุปลูกเรียบรอย

แลวไปวางลงในขวดน้ําหรือรูท่ีเจาะรูไว ถาเปนขวดน้ําพลาสติกใหถวยปลูกอยูตรงกลางขวดหลังจากนั้นใหใชไม

หรือปากคีบทําใหวัสดุปลูกในถวยปลูกเปนหลุมลึก − - 1 เซนติเมตร ตรงกึ่งกลาง  นําเมล็ดพันธุผักกาดหอมท่ี

จะปลูกวางลงในหลุมแลวกลบเมล็ดใหมิดชิด รดน้ําใหชุมนําน้ําสะอาดท่ีมีคา pH เปนกลางใสลงในทอ PVC 

ขนาด 6 นิ้ว ใหระดับน้ําเกือบถึงขอบ หรือใสในถังน้ําท่ีเตรียมไว  เสียบปล๊ักไฟเพื่อใหปมน้ําทํางาน ประมาณ 7 

วัน หลังจากนั้นเติมสารละลายแรธาตุอาหารพืชเขมขน A ลงไป 100-150 cc.และเติมสารละลายแรธาตุอาหาร

พืชเขมขน B ลงไป 100-150 cc.  ท้ิงระยะใหสารละลายแรธาตุอาหารละลายผสมกันดีแลวใหวัดคา pH และ

วัดคา EC ของน้ํา ควรใหมีคา pH อยูระหวาง 6.5-7.0  และคา EC อยูในระดับ 1.5-1.8   สังเกตดูวาการหยด

ของน้ําจากขวดน้ําพลาสติกดานบนไหลลงมาดานลาง ความเร็วของหยดน้ําควรอยูท่ี 1 หยดตอ 1 วินาที  ทํา

การเปล่ียนสารละลายใหมเมื่อตนผักกาดหอมมีอายุ  3 สัปดาหหลังเพาะเมล็ดเมื่อตนผักกาดหอมพันธุ มีอายุ 

7,14,21, 28 และ 35 วันหลังเพาะเมล็ด ทําการบันทึกความสูงตน (เซนติเมตร) โดยรวบใบแลววัดจากโคน

จนถึงปลายท่ียาวท่ีสุด, จํานวนใบนับเฉพาะใบท่ีกางเต็มท่ี และในวันท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต (35 วันหลังเพาะเมล็ด) 

บันทึกน้ําหนักสดตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)          (b)                       (c)                      (d)             (e) 

1 
2 
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Figure 5 การเจริญเติบโตของชุดป ลูกผักไรดิน KUS-58  ( a) ตนผักมี อายุ 7 วัน (b) ตนผักมี อายุ 14 วัน                      

(c)  ตนผักมี อายุ 21 วัน   (d)  ตนผักมี อายุ 28 วัน   (e)  ตนผักมี อายุ 35 วัน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (a)                 (b)   (c)        (d)                   (e)   

 

Figure 6 การเจริญเติบโตของชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา (a)ตนผักมี อายุ 7 วัน (b) ตนผักมี อายุ 14 วัน 

(c)  ตนผักมี อายุ 21 วัน   (d)  ตนผักมี อายุ 28 วัน   (e)  ตนผักมี อายุ 35 วัน    

 

4. การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงานชุดปลูกผักไรดิน   

     กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 1 ของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ป

การศึกษา 2558 จํานวน 92 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง กับนักเรียนท่ีเรียนวิชา การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 1 ในภาคตนปการศึกษา 2558 โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละ 5 คน  ทําการทดลอง

ใชชุดปลูกผักไรดินท้ัง 2 ชุด และใหทําแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีมีตอการใชงานชุดปลูกผักไรดิน แบงระดับ

ความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ ไดแก  

5 ระดับมากท่ีสุด    หมายถึง ความพึงพอใจตอชุดปลูกผักไรดิน ในระดับมากท่ีสุด 

4 ระดับมาก     หมายถึง ความพึงพอใจตอชุดปลูกผักไรดิน ในระดับมาก 

3 ระดับปานกลาง   หมายถึง ความพึงพอใจตอชุดปลูกผักไรดิน ในระดับปานกลาง 

2 ระดับนอย         หมายถึง ความพึงพอใจตอชุดปลูกผักไรดิน ในระดับนอย 

1 ระดับนอยท่ีสุด    หมายถึง ความพึงพอใจตอชุดปลูกผักไรดิน ในระดับนอยท่ีสุด 

ผลวิจัยและวิจารณ           

 1. การออกแบบชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 สําหรับสภาพพื้นท่ีจํากัดในเขตเมือง มีรายละเอียดดังนี้  
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1.1 ตนทุน จากการวิเคราะหคาลงทุนของชุดปลูกผักไรดินท่ีพัฒนาข้ึน พบวา มีคาลงทุน 

ประมาณ 2,000 บาท มีราคาถูกกวาชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตในเชิงการคาท่ีมีราคา ประมาณ 

8,000 - 9,000 บาท มีคาดําเนินการคาไฟฟาประมาณ 22.50 บาท ตอการผลิตผักกาดหอม 

จํานวน 1 ชุดปลูก ในระยะเวลา 45 วัน ถาคิดเปนคาใชจายตอปจะเทากับ 178 บาท    

1.2 น้ําหนักชุดปลูกผักไรดิน  จากการศึกษา พบวา ชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 มีน้ําหนักท้ังส้ิน 13 

กิโลกรัม ใชแรงงานคนสําหรับการเคล่ือนยาย 1-2 คน สวนชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตในเชิง

การคามีน้ําหนักท้ังส้ิน 32.9 กิโลกรัม  ใชแรงงานคนสําหรับการเคล่ือนยาย 2-4 คน  

 

   

 

 

 

 

 

 

   

    (a)                             (b) 

Figure 7 การเปรียบเทียบน้ําหนักของชุดปลูกผักไรดิน (a) น้ําหนักของชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา (b) 

น้ําหนักของชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 

    

2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดปลูกผักไรดินกับชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา  

   2.1 การหาพื้นท่ีในการทํางานและหาพื้นท่ีในการปลูกระหวางชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 กับชุดปลูก

ผักไรดินเชิงการคา 

จากผลการศึกษาพบวา พื้นท่ีในการทํางานของชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 ใชพื้นท่ี เทากับ 

2.60 ตารางเมตร และมีพื้นท่ีปลูก เทากับ 20.76 ตน/ตารางเมตร สวนชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิง

การคา ใชพื้นท่ีในการทํางาน เทากับ 14.06 ตารางเมตร และมีพื้นปลูก เทากับ 3.41 ตน / ตาราง

เมตร            
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     ความสูงตน             

       จากการศึกษาการเจริญเติบโตของผักกาดหอม ชุดปลูกผักไรดิน KUS-58  มีการเจริญเติบโต

ทางดานความสูงเฉล่ียตอตนของผักกาดหอม ท่ีอายุ 7 วัน ผักกาดหอมมีความสูงเฉล่ีย 4.17 เซนติเมตร ท่ีอายุ 

14 วัน มีความสูงเฉล่ีย 6.44 เซนติเมตร ท่ีอายุ 21 วัน มีความสูงเฉล่ีย 9.30 เซนติเมตร ท่ีอายุ 28 วัน มีความ

สูงเฉล่ีย 15.34 เซนติเมตร และท่ีอายุ 35 วัน มีความสูงเฉล่ีย 22.55 เซนติเมตร และ ชุดปลูกผักไรดินผลิตเชิง

การคา มีการเจริญเติบโตทางดานความสูงเฉล่ียตอตนของผักกาดหอม ท่ีอายุ 7 วัน ผักกาดหอมมีความสูงเฉล่ีย 

4.55 เซนติเมตร ท่ีอายุ 14 วัน มีความสูงเฉล่ีย 6.70 เซนติเมตร ท่ีอายุ 21 วัน มีความสูงเฉล่ีย 9.77 

เซนติเมตร ท่ีอายุ 28 วัน มีความสูงเฉล่ีย 15.62 เซนติเมตร และท่ีอายุ 35 วัน มีความสูงเฉล่ีย 22.77 

เซนติเมตร ( Figure 8 )    

จํานวนใบ          

 ชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 มีจํานวนใบเฉล่ียของผักกาดหอม  ท่ีอายุ 7 วัน มีจํานวนใบตอตนเฉล่ีย คือ 

3.3 ใบ  ท่ีอายุ 14 วัน มีจํานวนใบตอตนเฉล่ีย คือ 5.2 ใบ ท่ีอายุ 21 วัน มีจํานวนใบตอตนเฉล่ีย คือ 7.6 ใบ ท่ี

อายุ 28 วัน มีจํานวนใบตอตนเฉล่ีย 11.5 ใบ  และท่ีอายุ 35 วัน มีจํานวนใบตอตนเฉล่ีย 18.6 ใบ และ ชุดปลูก

ผักไรดินผลิตเชิงการคา  มีจํานวนใบเฉล่ียของผักกาดหอม  ท่ีอายุ 7 วัน มีจํานวนใบตอตนเฉล่ีย คือ 3.2 ใบ  

ท่ีอายุ 14 วัน มีจํานวนใบตอตนเฉล่ีย คือ 5.8 ใบ ท่ีอายุ 21 วัน มีจํานวนใบตอตนเฉล่ีย คือ 7.8 ใบ ท่ีอายุ 28 

วัน มีจํานวนใบตอตนเฉล่ีย 14.0 ใบ  และท่ีอายุ 35 วัน มีจํานวนใบตอตนเฉล่ีย 19.5 ใบ(Figure 9)   

 น้ําหนักสด          

 ชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 มีน้ําหนักผลผลิตตอตนเฉล่ีย เทากับ 62.83 กรัม  และ ชุดปลูกผักไรดินผลิต

เชิงการคา  มีน้ําหนักผลผลิตตอตนเฉล่ีย เทากับ 63.51 กรัม (Figure 10 )   
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Figure 8 The average height of green oak leaf lettuce 

 

Figure 9 The average number of leaves of green oak leaf lettuce 

 

 

Figure 10 The average fresh weight of green oak leaf lettuce 

3. วิเคราะหความพึงพอใจของ ผูใช ดวยแบบสอบถามนักเรียนท่ีเรียนวิชางาน การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 1 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และวิเคราะหขอมูลโดยหาคาจํานวน รอยละ  คาเฉล่ีย และระดับ

ความพึงพอใจตอการใชงานชุดปลูกผักไรดิน  
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Table 1 ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชชุดปลูกผักไรดิน KUS-58  

 

ขอมูล จํานวน (รอยละ) ระดับความพึงพอใจ 

นอยท่ีสุด นอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

S.D. คาเฉล่ีย 

 

ระดับ 

ดานลักษณะของชุด

ปลูกผัก 

2  

(2.17) 

2 

(2.17) 

6 

(6.52) 

2 

(2.17) 

80 

(86.96) 

0.86 4.69 มากท่ีสุด 

ดานการนําไปใชงาน

ในบานเรือนท่ีมีพื้นท่ี

จํากัด 

1 

(1.09) 

2 

(2.17) 

2 

(2.17) 

5 

(5.43) 

82 

(89.13) 

0.68 4.79 มากท่ีสุด 

ดานความสะดวกใน

การใชงาน 

3 

(3.26) 

5 

(5.43) 

4 

(4.35) 

6 

(6.52) 

74 

(80.43) 

1.03 4.55 มากท่ีสุด 

ดานความสะดวกใน

การเคล่ือนยาย 

1 

(10.09%) 

1 

(2.17) 

2 

(2.17) 

4 

(4.35) 

84 

(91.30) 

0.61 4.83 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 0.79 4.71 มากท่ีสุด 

 หมายเหตุ จากผูทดลองใช จํานวน 92 คน  

 

ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการใชชุดปลูกผักไรดินท่ีพัฒนาข้ึน พบวา ผูทดลองใชสวนใหญมี

ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใชชุดปลูกผักไรดินKUS-58 ระดับมากท่ีสุด ( x̄  = 4.69) โดยแยกเปนดาน

ลักษณะของชุดปลูกผักระดับมากท่ีสุด (  x̄ = 4.69 ) ดานการนําไปใชงานในบานเรือนท่ีมีพื้นท่ีจํากัดระดับมาก

ท่ีสุด ( x̄  =4.79) ดานความสะดวกในการใชงานระดับมากท่ีสุด(  x̄ = 4.55) และดานความสะดวกในการ

เคล่ือนยายระดับมากท่ีสุด( x̄  =4.83) ตามลําดับ 

 

Table 2 ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา 

 

ขอมูล จํานวน (รอยละ) ระดับความพึงพอใจ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด S.D. คาเฉล่ีย ระดับ 

ดานลักษณะของชุด

ปลูกผัก 

19 

(20.65) 

12 

(13.04) 

53 

(57.61) 

4 

(4.35) 

4 

(4.35) 

1.01 2.59 ปาน

กลาง 

ดานการนําไปใชงาน

ในบานเรือนท่ีมีพื้นท่ี

36 

(39.13) 

23 

(25) 

24 

(26.09) 

7 

(7.61) 

2 

(2.17) 

1.07 2.08 นอย 
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จํากัด 

ดานความสะดวกใน

การใชงาน 

29 

(31.52) 

47 

(51.09) 

7 

(7.61) 

6 

(6.52) 

3 

(3.26) 

0.98 1.99 นอย 

ดานความสะดวกใน

การเคล่ือนยาย 

32 

(34.78) 

28 

(30.43) 

17 

(18.48) 

10 

(10.87) 

5 

(5.44) 

1.19 2.22 นอย 

เฉล่ีย 1.06 2.22 นอย 

หมายเหตุ จากผูทดลองใช จํานวน 92 คน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการใชชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา พบวา ผูทดลองใชสวนใหญ

มีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใชชุดปลูกผักไรดิน ระดับนอย ( x̄  =2.22) โดยแยกเปนดาน ลักษณะของชุด

ปลูกผักระดับปานกลาง (  x̄ = 2.59) ดานการนําไปใชงานในบานเรือนท่ีมีพื้นท่ีจํากัดระดับนอย ( x̄  = 2.08) 

ดานความสะดวกในการใชงานระดับนอย (  x̄ = 1.99) และดานความสะดวกในการเคล่ือนยายระดับนอย        

(x̄  = 2.22) ตามลําดับ 

 

 สรุป           

 การพัฒนาชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 ขนาดเล็ก สามารถนําไปใชภายในบานเรือนท่ีมีสภาพพื้นท่ีจํากัด

ในเขตเมือง พบวาชุดปลูกผักไรดินท่ีพัฒนาข้ึน ใชวัสดุ อุปกรณท่ีจัดหาไดงาย และราคาไมแพง ตนทุนการผลิต 

ประมาณ 2,000 บาท (คาใชจายตามการวิจัยเทากับ 1,850 บาท) คาไฟฟาประมาณ 22.50 บาท ตอการผลิต

ผัก 1 ครั้ง ในระยะเวลา 45 วัน ถาคิดเปนคาใชจายตอปจะเทากับ 178 บาท  มีน้ําหนักท้ังส้ิน 13 กิโลกรัม  

สามารถใชแรงงานคนสําหรับการเคล่ือนยายประมาณ 1-2 คน  และเมื่อเปรียบเทียบพื้นท่ีในการทํางานและ

พื้นท่ีปลูก พบวา ชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 ใชพื้นท่ีในการทํางาน เทากับ 2.60 ตารางเมตร โดยใชพื้นท่ีในการ

ทํางานนอยกวาชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา 11.46 ตารางเมตร   และมีพื้นท่ีในการปลูก เทากับ 20.76 

ตน/ตารางเมตร  โดยใชพื้นท่ีในการปลูกนอยกวาชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา 17.35 ตน/ตารางเมตร และ

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผัก พบวาท้ังความสูง จํานวนใบ และน้ําหนักสดของท้ังสองชุดปลูกไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการใชงานชุดปลูกผัก

ไรดิน พบวา ผูทดลองใชชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 สวนใหญมีระดับความพึงพอใจตอการใชงานในระดับมาก

ท่ีสุด และ  ผูทดลองใชชุดปลูกผักไรดินท่ีผลิตเชิงการคา  สวนใหญมีระดับความพึงพอใจตอการใชงานในระดับ

นอย  
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คําขอบคุณ         

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วินัย ดําสุวรรณ รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน และรศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล 

ท่ีใหคําแนะนํา ชวยเหลืองานวิจัย ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองและแกไขเนื้อหาในครั้งนี้ และขอบคุณ

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ท่ีเอื้อเฟอสถานท่ีและเจาหนา

งานอาคารสถานท่ี  ท่ีชวยสรางชุดปลูกผักไรดิน KUS-58 ในการทํางานวิจัย และศูนยวิศวกรรมพลังงานและ

ส่ิงแวดลอม บางเขน ท่ีใหบุคคลกรชวยเขียนแบบ 3 มิติ   
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