
 
 
 
 
 

ประวัติการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส 
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            ไฮโดรโพนิคสเปนเทคนิคการปลูกพืช
รูปแบบหนึ่งโดยไมใชดิน เทคนิคนี้มีมานานแลว
โดยเห็นไดจาก “สวนลอยฟา” (Hanging 
Gardens) ของพวกบาบิลอน (Babylon) ใน
อดีต วิธีการปลูกพืชบนผิวน้ํา (floating 
gardens)หรือ “สวนลอยน้ํา” (Chinampas) 
ของชนเผาอัซเทคส (Aztecs) ในประเทศ
เม็กซิโก การปลูกพืชโดยไมใชดินเริ่มมานาน
แลวเชนกันในทวีปเอเชียโดยประเทศจีนเปน
ตัวอยางหนึ่งท่ีแสดง ใหเห็นถึง การปลูกพืช 
ไฮโดรโพนิคส ในชวงท่ีมาโคโปโล (Marco 
Polo) เดินทางมาถึงประเทศจีนในชวงประมาณ
ป พ.ศ. 1818 เขาพบสวนลอยน้ําของชาวจีน
และไดบันทึกไวใน บันทึกการเดินทางของเขา
และยังไดมีการบันทึก อักษรภาพของการปลูก
พืชในน้ําโดยไมใชดิน ในชวงหลายรอยปกอน
คริสตกาล ของอาณาจักรอียิปตแหงลุมน้ําไนล 
จะเห็นบันทึกของชาว อียิปตโบราณไดกลาวถึง
กอนหนานี้เปนเวลาหลายรอย ปกอนคริสตกาล 
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สําหรับ การปลูกพืชในน้ําในยุคของ อาริสโต
เติล (Aristotle) และในชวงเวลาของธีโอฟราตุส 
(Theophrastus) ซ่ึงประมาณ 287-372 ป กอน
คริสตกาล ประมาณป พ.ศ. 2163 
นักวิทยาศาสตรชาวเบลเย่ียมคนหนึ่งท่ีช่ือวา ยัน 
วัน เฮล มองท (Jan van Helmont) ไดทําการ 
ทดลองเก่ียวของกับธาตุอาหารในน้ําท่ีพืชไดรับ  



โดยการปลูกตนหลิว (Willow) ท่ีมีน้ําหนัก 2.27 
กิโลกรัม ในทอท่ีมีน้ําหนักดินแหง 90.7 
กิโลกรัมการปลูกนี้จะปองกันไมใหมีวัสดุ ใดผาน
เขาและออกได แตจะใหน้ําฝนกับพืชเพียงอยาง
เดียวเทานั้น หลังจากปลูกไปเปนระยะเวลา 5 ป  
พบวาตนหลิวมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 72.56 กิโลกรัม 
ในขณะท่ีน้ําหนักดินหายไปเพียง    56.7    กรัม 
เทานั้นเขาไดสรุปงานทดลองวาพืชเจริญเติบโต 
ไดเพราะไดรับธาตุอาหารจากน้ําเทานั้น ซ่ึงใน
เวลาตอมา ไดมีการวิจารณวาในยุคนั้นมีองค
ความรูท่ียังไมกวางขวาง ดังนั้นผลการทดลองท่ี
เฮลมองทสรุปไวจึงไมถูกตองนัก 

เนื่องจากเขายังไมรู วาแทจริงแลวพืช
ยังสามารถไดรับคารบอนไดออกไซด และกาซ
ออกซิเจนมาจากอากาศไดดวย ในขบวนการ
สังเคราะหแสง ซ่ึงจะเปนธาตุหลักสําหรับการ
สรางคารโบไฮเดรต ท่ีจะเปนท่ีมาของการเพิ่ม
น้ําหนักพืช 
             พ.ศ. 2242 นักพฤกษศาสตรชาว
อังกฤษช่ือ จอนห วูดวารด (John Woodward) 
ไดทดลองปลูกตนมิ้นทในน้ํา แลวสรุปวาถามี
การเพิ่มดินเขาไปในน้ําในสัดสวนตางๆ กันจะมี
ผลทําใหพืช เจริญเติบโตไดดีโดย ปริมาณดินท่ี
เพิ่มลงในน้ําในปริมาณมาก จะทําใหพืชเจริญดี
ท่ีสุด และดีกวาการปลูกในน้ําเพียงอยางเดียว
โดยไมเติมดินลงไปในน้ําเลย 
              พ.ศ. 2347 เซาชัว แวนซ (De 
Saussure vances) ไดศึกษาถึงชนิดธาตุอาหาร
ท่ีพืชไดรับจากดิน, น้ํา และอากาศ ตอมาไดมี
การทดลองซํ้าถึงสัดสวนนี้ โดยนักวิทยาศาสตร
ชาวฝรั่งเศสท่ีช่ือ บัวซิงเกาท (Boussingault) 
งานทดลองท่ีไดแสดงถึงการประสบความสําเร็จ
ของนักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน 2 คน คือ ซัคส 
(Sachs) ในป พ.ศ. 2403 และนอป (Knop) ใน
ป พ.ศ.2404ไดกลายเปนตนกําเนิดของการปลูก
พืชในสาร ละลายท่ีใชเทคนิคธรรมดางายๆ ซ่ึง
ปจจุบันมีการใชอยูในหองปฏิบัติการ เพื่อใช
ศึกษาถึงสรีระวิทยาของพืช และธาตุอาหารพืช 
งานวิจัยกอนนี้ไดกลาวถึงการทดสอบธาตุอาหาร
ท่ีจําเปนตอพืชซ่ึงไดแสดงวา ตามปกติธาตุ 
อาหารพืช จะสามารถเขาสูพืชไดโดยท่ีพืชดูด
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 ซ่ึงการปลูกพืชใน
โรงเรือนเปนการแกปญหาท่ีเกิดขึ้น จากปญหา
โครงสรางดินท่ีเปล่ียนแปลงไป ความอุดม
สมบูรณลดลง, การเกิดโรคในดิน ในชวงป พ.ศ. 
2468 - 2478 ไดมีการพัฒนาระบบการปลูกพืช
โดยไมใชดินเปนอยางมาก เพื่อท่ีจะทําการผลิต
พืชโดยไมใชดินในโรงเรือน  

             พ.ศ. 2473 ศาสตราจารย ดร.เกอรริก 
(Gericke) มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ไดทําการ
คิดคนในหองปฏิบัติการ เก่ียวกับธาตุอาหารพืช 
เพื่อท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปในรูปทาง
การคาเขาเปล่ียนแปลงคําท่ีมี ช่ือวา ระบบการ
ปลูกพืชในสารละลาย (Nutriculture System) 
มาเปนคําใหมมีช่ือวา ไฮโดรโพนิคส 
(Hydroponic) ซ่ึงมาจากภาษากรีก 2 คํา คือ 
คําวา “ไฮโดร” (Hydro) ท่ีแปลวา น้ํา และ “โพ
นอส” (ponos) ท่ีแปลวา การทํางาน ซ่ึงรวม
ความหมายวา “การทํางานท่ีเก่ียวของกับน้ํา” 
ดร.เกอริค ไดเริ่มปลูกพืชชนิดตางๆ ดวยวิธีการ
ปลูกในน้ํา พบวาสามารถปลูกพืชท่ีกินราก เชน 
บีท, แรดิช, แครอท, มันฝรั่ง และธัญพืชอีก
หลายชนิดรวม ถึงผลไม ไมดอกไมประดับ 
ผูส่ือขาวในอเมริกาไดตีพิมพ และพูดถึงงานวิจัย
ของ ดร.เกอริค วาเปนการคนพบแหงศตวรรษ
ในชวงสงครามโลกครั้งท่ีสองระหวางป พ.ศ. 
2483 - 2488 ภายหลังจากสงครามโลกเสร็จส้ิน
แลว กองทัพอากาศสหรัฐตองการแกปญหาโดย
สงเสริมใหบุคลากรของตนมีผัก และผลไมสดไว
รับประทาน จึงมีการพัฒนารูปแบบการปลูกผัก
ไฮโดรโพนิคสใหเปนระบบใหญขึ้น สําหรับปลูก
ผักในพื้นท่ีท่ีเปนหิน ภายหลังจาก สงครามโลก
ครั้งท่ีสอง กองทัพมีความตองการท่ีจะนํา
เทคนิคไฮโดรโพนิคสมาใชในการปลูกผัก ใน
พื้นท่ียึดครอง ตัวอยางการปลูกผักไฮโดรโพ
นิคส ของกองทัพอเมริกาไดแสดงใหเห็นท่ี
เกาะโชฟุ ในประเทศญ่ีปุนภายหลัง จากกองทัพ
อเมริกาไดเขายึดครองประเทศญ่ีปุน ในฐานะผู
ชนะสงครามไดทดลองปลูกพืชไฮโดรโพนิคสใน
พื้นท่ี 137.5 ไร ไดทําการปลูกผักใหกับคนใน
กองทัพของตนตอจากนั้น ระบบไฮโดรโพนิคส
ไดพัฒนาใหเปน ระบบท่ีเปนการคาไปท่ัวโลก  
              สําหรับประเทศไทย การปลูกพืชโดย
ไมใชดินเริ่มมาจากการทดลอง ของสถาบัน 
การศึกษาตางๆ เสียมากกวา มีผูริเริ่มปลูกเปน
การคาจริงๆ ท่ีตําบลนาดี อําเภอทุมกระแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อป พ.ศ. 2526 โดยชาว
ไตหวันเปนผูนําเทคโนโลยีนี้เขามาแนะนํา โดย
เริ่มดวยการเนนปลูกผักท่ีมีราคาแพง ปลูกโดย
ไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จัดเปนผักอนามัย
ปลอดภัยจากสารพิษ เจาของสวนใหช่ือวา “ผัก
ลอยฟา” หลังจากนั้น เทคโนโลยีนี้จึงไดขยาย
ผลไปยังผูประกอบการรายอ่ืนๆ แตก็นับวาไดใช
เวลาเกือบ 10 ป กวาเทคโนโลยีจะแพรหลาย  
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