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ประวัติการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส
-------------------ไฮโดรโพนิคสเปนเทคนิคการปลูกพืช
รูปแบบหนึ่งโดยไมใชดิน เทคนิคนี้มีมานานแลว
โดยเห็นไดจาก
“สวนลอยฟา”
(Hanging
Gardens) ของพวกบาบิลอน (Babylon) ใน
อดีต
วิธีการปลูกพืชบนผิวน้ํา
(floating
gardens)หรือ “สวนลอยน้ํา” (Chinampas)
ของชนเผาอัซเทคส
(Aztecs)
ในประเทศ
เม็กซิโก
การปลูกพืชโดยไมใชดินเริ่มมานาน
แลวเชนกันในทวีปเอเชียโดยประเทศจีนเปน
ตัวอยางหนึ่งที่แสดง ใหเห็นถึง การปลูกพืช
ไฮโดรโพนิคส ในชวงที่มาโคโปโล (Marco
Polo) เดินทางมาถึงประเทศจีนในชวงประมาณ
ป พ.ศ. 1818 เขาพบสวนลอยน้ําของชาวจีน
และไดบันทึกไวใน บันทึกการเดินทางของเขา
และยังไดมีการบันทึก อักษรภาพของการปลูก
พืชในน้ําโดยไมใชดิน ในชวงหลายรอยปกอน
คริสตกาล ของอาณาจักรอียิปตแหงลุมน้ําไนล
จะเห็นบันทึกของชาว อียิปตโบราณไดกลาวถึง
กอนหนานี้เปนเวลาหลายรอย ปกอนคริสตกาล

สําหรับ การปลูกพืชในน้ําในยุคของ อาริสโต
เติล (Aristotle) และในชวงเวลาของธีโอฟราตุส
(Theophrastus) ซึ่งประมาณ 287-372 ป กอน
คริสตกาล
ประมาณป
พ.ศ.
2163
นักวิทยาศาสตรชาวเบลเยี่ยมคนหนึ่งที่ชื่อวา ยัน
วัน เฮล มองท (Jan van Helmont) ไดทําการ
ทดลองเกี่ยวของกับธาตุอาหารในน้ําที่พืชไดรับ

โดยการปลูกตนหลิว (Willow) ที่มีน้ําหนัก 2.27
กิโลกรัม
ในทอที่มีน้ําหนักดินแหง
90.7
กิโลกรัมการปลูกนี้จะปองกันไมใหมีวัสดุ ใดผาน
เขาและออกได แตจะใหน้ําฝนกับพืชเพียงอยาง
เดียวเทานั้น หลังจากปลูกไปเปนระยะเวลา 5 ป
พบวาตนหลิวมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 72.56 กิโลกรัม
ในขณะที่น้ําหนักดินหายไปเพียง 56.7 กรัม
เทานั้นเขาไดสรุปงานทดลองวาพืชเจริญเติบโต
ไดเพราะไดรับธาตุอาหารจากน้ําเทานั้น ซึ่งใน
เวลาตอมา
ไดมีการวิจารณวาในยุคนั้นมีองค
ความรูที่ยังไมกวางขวาง ดังนั้นผลการทดลองที่
เฮลมองทสรุปไวจึงไมถูกตองนัก
เนื่องจากเขายังไมรู วาแทจริงแลวพืช
ยังสามารถไดรับคารบอนไดออกไซด และกาซ
ออกซิเจนมาจากอากาศไดดวย
ในขบวนการ
สังเคราะหแสง
ซึ่งจะเปนธาตุหลักสําหรับการ
สรางคารโบไฮเดรต ที่จะเปนที่มาของการเพิ่ม
น้ําหนักพืช
พ.ศ. 2242 นักพฤกษศาสตรชาว
อังกฤษชื่อ จอนห วูดวารด (John Woodward)
ไดทดลองปลูกตนมิ้นทในน้ํา
แลวสรุปวาถามี
การเพิ่มดินเขาไปในน้ําในสัดสวนตางๆ กันจะมี
ผลทําใหพืช เจริญเติบโตไดดีโดย ปริมาณดินที่
เพิ่มลงในน้ําในปริมาณมาก จะทําใหพืชเจริญดี
ที่สุด และดีกวาการปลูกในน้ําเพียงอยางเดียว
โดยไมเติมดินลงไปในน้ําเลย
พ.ศ. 2347 เซาชัว แวนซ (De
Saussure vances) ไดศึกษาถึงชนิดธาตุอาหาร
ที่พืชไดรับจากดิน, น้ํา และอากาศ ตอมาไดมี
การทดลองซ้ําถึงสัดสวนนี้ โดยนักวิทยาศาสตร
ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อ บัวซิงเกาท (Boussingault)
งานทดลองที่ไดแสดงถึงการประสบความสําเร็จ
ของนักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน 2 คน คือ ซัคส
(Sachs) ในป พ.ศ. 2403 และนอป (Knop) ใน
ป พ.ศ.2404ไดกลายเปนตนกําเนิดของการปลูก
พืชในสาร ละลายที่ใชเทคนิคธรรมดางายๆ ซึ่ง
ปจจุบันมีการใชอยูในหองปฏิบัติการ
เพื่อใช
ศึกษาถึงสรีระวิทยาของพืช และธาตุอาหารพืช
งานวิจัยกอนนี้ไดกลาวถึงการทดสอบธาตุอาหาร
ที่จําเปนตอพืชซึ่งไดแสดงวา
ตามปกติธาตุ
อาหารพืช จะสามารถเขาสูพืชไดโดยที่พืชดูด
สารละลายขึ้นทางรากระยะตอม นักวิทยาศาสตร
ไดพัฒนาสูตรอาหารพื้นฐานตางๆ จํานวนมาก
เพื่อทําการศึกษาธาตุอาหารพืช โดยนักวิทยา
ศาสตร หลายคน เชน ทอลเลนส (2425), ทอท
ติงแฮม (2457), ชรีฟ (2458), ฮอกแลนด
(2462), ทรีลีส (2476), อารนอน (2481), รอบ
บินส (2489) โดยสูตรอาหารตางๆ เหลานี้ยังคง
มีการใชในหองปฏิบัติการทางสรีรวิทยาพืช
พ.ศ. 2468 จึงไดเกิดอุตสาหกรรม
การผลิตพืชในโรงเรือนขึ้น
ซึ่งการปลูกพืชใน
โรงเรือนเปนการแกปญหาที่เกิดขึ้น จากปญหา
โครงสรางดินที่เปลี่ยนแปลงไป
ความอุดม
สมบูรณลดลง, การเกิดโรคในดิน ในชวงป พ.ศ.
2468 - 2478 ไดมีการพัฒนาระบบการปลูกพืช
โดยไมใชดินเปนอยางมาก เพื่อที่จะทําการผลิต
พืชโดยไมใชดินในโรงเรือน

พ.ศ. 2473 ศาสตราจารย ดร.เกอรริก
(Gericke) มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ไดทําการ
คิดคนในหองปฏิบัติการ เกี่ยวกับธาตุอาหารพืช
เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปในรูปทาง
การคาเขาเปลี่ยนแปลงคําที่มี ชื่อวา ระบบการ
ปลูกพืชในสารละลาย (Nutriculture System)
มาเปนคําใหมมีชื่อวา
ไฮโดรโพนิคส
(Hydroponic) ซึ่งมาจากภาษากรีก 2 คํา คือ
คําวา “ไฮโดร” (Hydro) ที่แปลวา น้ํา และ “โพ
นอส” (ponos) ที่แปลวา การทํางาน ซึ่งรวม
ความหมายวา
“การทํางานที่เกี่ยวของกับน้ํา”
ดร.เกอริค ไดเริ่มปลูกพืชชนิดตางๆ ดวยวิธีการ
ปลูกในน้ํา พบวาสามารถปลูกพืชที่กินราก เชน
บีท, แรดิช, แครอท, มันฝรั่ง และธัญพืชอีก
หลายชนิดรวม
ถึงผลไม
ไมดอกไมประดับ
ผูสื่อขาวในอเมริกาไดตีพิมพ และพูดถึงงานวิจัย
ของ ดร.เกอริค วาเปนการคนพบแหงศตวรรษ
ในชวงสงครามโลกครั้งที่สองระหวางป
พ.ศ.
2483 - 2488 ภายหลังจากสงครามโลกเสร็จสิ้น
แลว กองทัพอากาศสหรัฐตองการแกปญหาโดย
สงเสริมใหบุคลากรของตนมีผัก และผลไมสดไว
รับประทาน จึงมีการพัฒนารูปแบบการปลูกผัก
ไฮโดรโพนิคสใหเปนระบบใหญขึ้น สําหรับปลูก
ผักในพื้นที่ที่เปนหิน ภายหลังจาก สงครามโลก
ครั้งที่สอง
กองทัพมีความตองการที่จะนํา
เทคนิคไฮโดรโพนิคสมาใชในการปลูกผัก
ใน
พื้นที่ยึดครอง
ตัวอยางการปลูกผักไฮโดรโพ
นิคส
ของกองทัพอเมริกาไดแสดงใหเห็นที่
เกาะโชฟุ ในประเทศญี่ปุนภายหลัง จากกองทัพ
อเมริกาไดเขายึดครองประเทศญี่ปุน ในฐานะผู
ชนะสงครามไดทดลองปลูกพืชไฮโดรโพนิคสใน
พื้นที่ 137.5 ไร ไดทําการปลูกผักใหกับคนใน
กองทัพของตนตอจากนั้น ระบบไฮโดรโพนิคส
ไดพัฒนาใหเปน ระบบที่เปนการคาไปทั่วโลก
สําหรับประเทศไทย การปลูกพืชโดย
ไมใชดินเริ่มมาจากการทดลอง
ของสถาบัน
การศึกษาตางๆ เสียมากกวา มีผูริเริ่มปลูกเปน
การคาจริงๆ ที่ตําบลนาดี อําเภอทุมกระแบน
จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อป พ.ศ. 2526 โดยชาว
ไตหวันเปนผูนําเทคโนโลยีนี้เขามาแนะนํา โดย
เริ่มดวยการเนนปลูกผักที่มีราคาแพง ปลูกโดย
ไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
จัดเปนผักอนามัย
ปลอดภัยจากสารพิษ เจาของสวนใหชื่อวา “ผัก
ลอยฟา” หลังจากนั้น เทคโนโลยีนี้จึงไดขยาย
ผลไปยังผูประกอบการรายอื่นๆ แตก็นับวาไดใช
เวลาเกือบ 10 ป กวาเทคโนโลยีจะแพรหลาย
ขอมูลจาก :
กองทุนปุยอินทรียน้ําและไฮโดรโพนิคส
มูลนิธิโครงการหลวง

