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บทคัดยอ  
 ผักเปนพืชอาหารที่มีประโยชน ทําใหรางกายมีสุขภาพดีเนื่องจากผักประกอบดวย

สารอาหารที่มีคุณคาแกรางกาย เชน วิตามิน เกลือแร โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิตามินซี และเบตาโรทีน 
ปองกันปญหาโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และชวยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง ในการผลิตพืชผัก ธาตุ
ไนโตรเจนจัดเปนธาตุอาหารที่จําเปนแกการเจริญเติบโตของพืช และเปนองคประกอบของ
สารอินทรียที่สําคัญของพืชหลายชนิด ผักนับวาเปนพืชที่มีการสะสมไนเตรทในปริมาณคอนขางสูง 
อาจเนื่องจากผักเปนพืชที่มีอายุส้ันและหากไดรับปุยไนโตรเจนในรูปของไนเตรทมากเกินไป เมื่อ
เก็บเกี่ยวมาบริโภค ผูบริโภคจะไดรับสารไน-เตรทเขาสูรางกาย และหากมีการบริโภคมากเกินไป
อาจทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได การศึกษาในครั้งนี้ จึงไดใชตัวอยางผักสลัด (Green oak) จาก
แหลงปลูกตางกันทั้งหมดจํานวน 6 แหลง ไดแก ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส ปลูกในดิน ดินที่ใสปุย
คอก ดินที่ใสปุยเคมี ปลูกในขุยมะพราว และจากตลาดไท การวิเคราะหโดยวิธี Colorimetric ใช
เทคนิค Salicylic เพื่อหาปริมาณไนเตรทที่ตกคางในผักสลัด พบวาปริมาณไนเตรทในผักสลัด 
(Green oak) ที่นํามาจากแหลงปลูกที่แตกตางกัน มีปริมาณไนเตรทตางกันโดยการนําสารสกัดผัก
สลัดไปวัดการดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 410 nm.ดวยเครื่อง Spectrophotometer และ
วิเคราะหดวยวิธีไทเทรตเพื่อหาปริมาณไนโตรเจนในผัก ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาเมื่อนําผักสลัด 
(Green oak) ที่ปลูกตางแหลงกันมาวิเคราะห พบวาผักสลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส มีคาการ
ดูดกลืนแสงนอยที่สุด คือ 0.0725 และผักสลัดที่ปลูกในดิน  การดูดกลืนแสงมีคามากที่สุด 0.171 
และพบวา ผักสลัดที่ปลูกในดินจะมีปริมาณไนเตรทตกคางสูงที่สุด คือ 2,880 มก./กก. น้ําหนักสด 
และผักสลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส มีคานอยท่ีสุด คือ 910 มก./กก. น้ําหนักสด อยางไรก็ตาม
จากการศึกษาครั้งนี้ ปริมาณไนเตรทที่ไดทําการศึกษามีคาไมเกินมาตรฐานที่ยอมรับได ซ่ึงปลอดภัย
ในการนําผักมาบริโภค โดยผูบริโภคสามารถเลือกผักที่ปลอดภัย 
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ABSTRACT 
The Vegetables plants are very useful because vegetables are  so important for human 

body. The vegetables contain valuable nutrients such as vitamins, minerals, especially vitamin C 
and betacarotene. However, prevent heart disease, diabetes and reduce the risk of cancer. In 
vegetable production, Nitrogen is a nutrient essential for plant growth and composition of the 
organic matter of plants. Vegetable is a plant that has accumulated high amounts of nitrate. The 
aimof this study was to compare the levels of nitrate accumulation within green oak. In 
experiments..using..Green..oak..from..the..plant..are..all..six..treatment..Hydroponics grow house, 
Soil manure, Soil.mixed.chemical.fertilizer,.Planted with coconut. fiber together with the analysis  
by Colorimetric using Salicylic to determine the amount of nitrate residue in lettuce. If found that 
the amounts of nitrate in lettuce (Green oak) are taken from different growing areas. The amount 
of nitrate accumulation within Green oak depends upon the rate of nitrogen uptake by the 
plant  from the soil substrates and the rate of its reduction by the plant. The situation is different 
with different accumulation of nitrate by the lettuce extract to measure the absorbance of light at 
wavelength 410  nm with Spectrophotometer, and analyzed by titration for determination of 
nitrogen in plants. The results of this study, it was found that the vegetable lettuce (Green oak) 
grown on different sources and then analyzed to measure the absorption spectrum of the light 
output is different. The lettuce is grown in hydroponics. The absorption of light is 0.0725 and 
lettuce grown in soil. The absorption maximum is 0.171, and found that lettuce grown in soil with 
high residual amount of nitrate is 2,880 mg / kg weight. In house, fresh vegetables and lettuce 
grown in hydroponics, the minimum value is 910 mg / kg weight. Howeven, the levels of nitrate  
in 6 treatments are  not enough to be toxic. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญ 
       ประเทศไทยเปนประเทศที่มีแหลงทรพัยากรที่สําคญัในการผลิตปจจัยพืน้ฐานของมนุษย 
เนื่องจากภูมิประเทศเหมาะในการประกอบอาชีพทางการเกษตร การผลิตพืชผักเปนแขนงหนึ่งทาง
การเกษตร พืชผักนํามาใชบริโภค มีคุณคาทางโภชนาการสูง สามารถตานโรคภัยไขเจ็บได การที่จะ
ใหพืชผักมีคุณภาพตามความตองการของผูบริโภคนั้น ตองผานกรรมวิธีการผลิตที่ถูกตองตาม
หลักการโดยเฉพาะการปฏิบัติและการการดูแลรักษา ตั้งแตการผลิตจนกระทั่งถึงระยะการเก็บเกี่ยว 
รวมทั้งการควบคุมคุณภาพทางดานโภชนาการ และความปลอดภัยของผูบริโภค แตเดิมเกษตรกร
ปลูกผักโดยใชยาฆาแมลง นอกจากจะเปนอันตรายตอผูบริโภคแลว ยังเปนอันตรายตอสุขภาพของ
เกษตรกรเอง (นงนุช, 2553) 

 สาเหตุเกิดจากการเพิ่มจํานวนของประชากรทําใหพื้นที่ในการทําการเกษตรลดนอยลงและ
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นจึงสงผลตอการขยายตัวของชุมชนทําใหที่ดินมีราคาสูงขึ้น
เกินกวาการลงทุนทางการเกษตรจึงเกิดสภาวะการขาดแคลนพื้นที่ทางการเกษตร และนอกจากนี้ภัย
ธรรมชาติยังเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาตอการนําพื้นที่นั้นมาใชประโยชน เชน ดินเปรี้ยวจัด 
ดินเค็ม ดินทรายจัด ดินตื้น และดินลูกรัง รวมถึงพื้นที่ดินในเขตลาดชันซึ่งไมเหมาะสมตอการทํา
การเกษตรซึ่งดินที่มีปญหาเหลานี้ในการใหผลผลิตทางการเกษตรต่ํา (กรมพัฒนาที่ดิน, 2544) 
ปญหาดินไมเหมาะสมตอการเกษตรจึงมีผลกระทบตอการเพาะปลูก รวมทั้งการปลูกพืชผักใน
ปจจุบัน (นิรชา, 2548) 

ผักเปนพืชอาหารที่มีประโยชน ทําใหรางกายมีสุขภาพดีเนื่องจากผักประกอบดวย
สารอาหารที่มีคุณคาแกรางกาย เชน วิตามิน เกลือแร โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิตามินซี และเบตาโรทีน 
ปองกันปญหาโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และชวยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง ในการผลิตพืชผัก ธาตุ
ไนโตรเจนจัดเปนธาตุอาหารที่จําเปนแกการเจริญเติบโตของพืชในกลุมมหาธาตุ (Macronutrient 
element) และเปนองคประกอบของสารอินทรียที่สําคัญของพืชหลายชนิด เชน โปรตีน กรด
นิวคลีอิก และคลอโรฟลล ไนโตรเจนที่พืชสามารถดูดซึมไปใชมักจะอยูในรูปของไนเตรทใน
สารละลาย ดิน แอมโมเนียม ที่แลกเปลี่ยนได และแอโมเนียม ไนไตรท สําหรับไนเตรท (Nitrate 
NO-

3) นั้นพืชสามารถดูดขึ้นมาในปริมาณที่มากกวาการนําไปใชจะทําใหเกิดการสะสมไนเตรทใน
เนื้อเยื่อพืช ในพืชที่ใชเปนอาหารนั้น ผักนับวาเปนพืชท่ีมีการสะสมไนเตรทในปริมาณคอนขางสูง 



2 
 

(Keeney, 1970) อาจเนื่องจากผักเปนพืชที่มีอายุส้ันและหากไดรับปุยไนโตรเจนในรูปของไนเตรทที่
มากเกินไป เมื่อเก็บเกี่ยวมาบริโภค ผูบริโภคจะไดรับสารไนเตรทเขาสูรางกาย และหากมีการ
บริโภคที่มากเกินไปอาจทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได โดยเฉพาะผูที่มีรางกายออนแอเด็กและ
หญิงมีครรภ           
 การตกคางของสารไนเตรทในน้ําและอาหารโดยเฉพาะพืชผักตางๆในปริมาณที่สูงเกินไป
เปนปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นอยางมากในประเทศเขตหนาวและเขตอบอุนในแถบยุโรป และอเมริกาที่
มีอากาศหนาวเย็นและความเขมขนของแสงต่ํากวาเขตรอน พืชมีอัตราการเจริญเติบโตที่ชาลง (Burt, 
1993) โดยเฉพาะการผลิตพืชที่ปลูกเลี้ยงภายในเรือนกระจกดวยวิธีไมใชดิน (Soilless culture) มี
โอกาสที่พืชผักจะมีการสะสมสารไนเตรทในปริมาณสูง เนื่องมาจากในการปลูกเลี้ยงพืชใน
สารละลายอาหารนั้น รากพืชที่แชอยูในสารละลายอาหารตลอดเวลานั้นสามารถที่จะดูดสารอาหาร
ตางๆ รวมทั้งไนโตรเจน ในสารละลายที่อยูในรูปของไนเตรท ขึ้นมามากเกินกวาพืชจะนําไปใชได 
(Burt, 1993) 
 ไนเตรทสามารถเปลี่ยนเปนไนไตรทในอาหารและในรางกายมนุษยได โดยปฏิกิริยาของ
แบคทีเรีย และแหลงสําคัญของไนเตรทในอาหารของมนุษย คือ น้ําและผัก ทั้งนี้เพราะไนเตรทเปน
รูปของธาตุไนโตรเจนที่พืชตองการสําหรับการเติบโต หากพืชไดรับมากเกินไปก็จะสะสมไว
โดยเฉพาะในผักกินใบและผักกินรากหลายประเทศจึงมีการกําหนดปริมาณสูงสุดของ ไนเตรทใน
ผักสดและผลไมที่จะนํามาบริโภคตองไมเกิน 4,000 มก./กก. น้ําหนักสด ปริมาณการสะสมของไน
เตรทขึ้นกับชนิดของพืช อายุพืช ฤดูกาลปลูกและชนิดของปุยไนโตรเจนที่ใหกับพืช  
 ไนเตรทกับไนไตรท เปนวัตถุเจือปนในอาหารใชเพื่อยืดอายุอาหารในรูปของเกลือ
โซเดียม หรือโปแตสเซียมไนเตรทและไนไตรท โดยจะชวยยับยั้งการเติบโตของสปอรจาก
แบคทีเรีย ทําใหเนื้อสัตวเปอยยุย มีสีแดงเขม นิยมนํามาใชในอาหารสําเร็จรูป ประเภทเนื้อสัตวตาง 
ๆ เชน แฮม เบคอน ไสกรอก แหนม กุนเชียง เนื้อสวรรค เนื้อแดดเดียว ดานความเปนพิษตอรางกาย 
ถาไดรับสารนี้ในปริมาณมาก เมื่อซึมผานลําไสเขาสูเม็ดเลือดแลวจะทาํปฏิกิริยากับฮีโมโกลบินใน
เม็ดเลือดแดงกลายเปนเมตไมโอโกลบินทําใหเม็ดเลือดนั้นหมดสภาพลําเลียงออกซิเจนไมไดเซลล
ในรางกายก็จะขาดออกซิเจนเนื้อตัวจะออกอาการเขียว คล่ืนไส อาเจียน ปวดทอง นอกจากนี้ไน
ไตรทยังทําปฏิกิริยากับเอมีน (โปรตีนชนิดหนึ่งที่อยูในสัตวน้ํา เนื้อสัตว ไข และเครื่องเทศ)ใน
อาหาร เกิดสารประกอบที่เรียกวา ไนโตรซามีน ซ่ึงเปนสารที่กอมะเร็งในตับ ในหลอดอาหารและ
ในกระเพาะอาหาร และจากการศึกษาการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหารกับปริมาณ 
ไนเตรทในอาหารที่ประชาชนประเทศตาง..ๆ..บริโภคเขาไป..พบวาการเกิดมะเร็งกับปริมาณการ
บริโภคไนเตรทมีปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด 
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1.2  วัตถุประสงค  
 1.2.1  ศึกษาวเิคราะหหาคาไนเตรทในผักสลัดที่ตางแหลงปลูกกัน 
 1.2.2  เปรียบเทียบปริมาณไนเตรทที่ตกคางในผักสลัดทีไ่ดจากแหลงปลูกแตกตางกัน                      
 
1.3 สมมติฐานการทดลอง 

1.3.1 ผักสลัดจากแหลงปลูกแตกตางกันยอมมีปริมาณไนเตรทสะสมแตกตางกัน 
 
1.4 ขอบเขตการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้มีการเตรียมวัสดุปลูกผักสลัดแตกตางกัน 6 แบบ โดยใชระยะเวลาการ
ปลูก 2 เดอืน เพื่อนํามาทําการวิเคราะหหาปริมาณไนเตรท 
 แหลงที่  1 ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส โดยทําการปลูกที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน จังหวัด นครปฐม 
 ผักสลัดที่นํามาจากตลาดไท 
 แหลงที่  2 ปลูกในดิน 
 แหลงที่  3 ปลูกในดินใสปุยคอก 
 แหลงที่ 4 ปลูกในดินใสปุยเคมี 
 แหลงที่ 5 ปลูกดวยขุยมะพราว 
 

 ทดลอง  ณ  หองปฏิ บัติการภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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บทที่ 2 
ทบทวนเอกสาร 

 
2.1 ผักกาดหอมหรือผักสลัด (Green oak) 
 ชื่อไทย :  ผักสลัด 
 ชื่อสามัญ :  Lettuce 
 ชื่อวิทยาศาสตร : Lactuca sativa var. L. 
 วงศ :   Asteraceae 
 ชื่ออ่ืน :  ภาคกลางนิยมเรียกวาผักสลัด ทางภาคเหนือเรียกวา ผักกาดยี  
   ภาษาจนีเรียกวาพังฉาย  

 

 
 

ภาพที่ 1  ตนผักกาดหอมหรอืผักสลัด (Green oak) 
 ที่มา : http : // www. myhomeveg.com 
 

2.1.1 ลักษณะทั่วไปของผักกาดหอมหรือผักสลัด  
 มีถ่ินกําเนิดในทวีปเอเชยี และยุโรป เปนพชื ฤดูเดียว มีลําตนอวบสั้น ชวงขอถ่ี ใบจะเจริญ
จากขอเปนกลุม อาจหอหัวหรือไมหอหวั ลักษณะรูปรางและ สีแตกตางกันไปทั้งนี้ขึ้น อยูกับสาย
พันธุ บางพันธุอาจมีใบหนาแข็ง บางพันธุใบออน นิ่ม มีสีเขียวออนจน ถึงสีเขียวเขม สีน้ําตาลปน
แดง สีแดง และสีน้ําตาล เปนตน ตวัอยางเชน ผักกาดแกว ใบจะหอหวัซอนกันเปนหัวกลม ใบบาง 
กรอบ ขอบใบหยักสีเขยีวออน หรือผักกาดหอมใบแดง เปนลักษณะพนัธุไมหอหวั ใบหยักเปนคลืน่ 
ขอบใบหยกั มีสีเขียวปนแดง ผักกาดหอมมีระบบรากแกวที่สามารถเจริญลง ไปในดนิ อยางรวดเรว็ 
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ชอดอกเปนแบบ พานิเคิล สูง 2-4 ฟุต ประกอบดวย ดอก 10 -25 ดอกตอชอ เปนดอกสมบูรณเพศ 
กลีบดอกสีเหลือง หรือขาวปนเหลือง ดอกจะบานชวงเชา และเปนระยะสั้น โดยเฉพาะในชวงทีม่ี
อุณหภูมิต่ํา 
 
2.1.2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของผักกาดหอมหรือผักสลัด 

ราก เปนระบบรากแกวที่สามารถหยั่งลึกลงไปในดินไดถึง 5 ฟุต หรือมากกวาแตมัก
เสียหายในขณะที่ยายปลูก จึงมักเห็นเปนรากแขนงแผกระจายอยูใตผิวดินประมาณ 1-2 ฟุต 

ลําตน ลําตนมีลักษณะเปนขอส้ันแตละขอเปนที่เกิดของใบ เห็นไดชัดเมื่ออยูในระยะแทง
ชอดอก 

ใบ มีสีเขียวออน  เขียวปนเหลือง จนถึงสีเขียวแก บางพันธุมีสีแดงหรือน้ําตาลปนอยู ทําให
มีสีแดง บรอนซ หรือน้ําตาลปนเขียว พันธุที่หอเปนหัวจะมีใบหนา เนื้อใบออนนุม ใบหอหัวอัดกัน
แนนคลายกะหล่ําปลี ใบที่หออยูขางในเปนมัน บางชนิดมีใบมวนงอเปราะมีเสนใบเห็นไดชัด ขอบ
ใบมีลักษณะเปนหยัก ขนาดและรูปรางของใบสลัดแตกตางกันตามชนิด 

ดอกและชอดอก มีลักษณะเปนชอแบบพานิเคิล ประกอบดวยกลุมของดอกที่อยูเปนกระจุก
ตรงยอด แตละกระจุกประกอบดวยดอกยอย 15-25 ดอกหรือมากกวา ดอกเปนดอกสมบูรณเพศ 
กลีบดอกสีเหลือง ตรงโคนเชื่อมติดกัน รังไขมี 1 หอง เกสรตัวเมียมี 1 อัน มีลักษณะเปน 2 แฉก 
เกสรตัวผู 5 อัน รวมกันเปนยอดยาวหอหุมกานเกสรตัวเมียและยอดเกสรตัวเมียไว 

เมล็ด เปนชนิดเมล็ดเดียว (Achene) ซ่ึงเจริญมาจากรังไขอันเดียว เมล็ดมีเปลือกหุมเมล็ด
บาง เปลือกเมล็ดไมแตกเมื่อเมล็ดแหงเมล็ดของผักสลัดมีลักษณะแบนยาว หัวทายแหลมเปนรูป
หอก มีเสนเล็ก ๆ ลาดยาวไปตามดานยาวของเมล็ดที่ผิวเปลือกหุมเมล็ด เมล็ดมีสีเทาปนครีมความ
ยาวของเมล็ดประมาณ 4 มิลลิเมตร และกวางประมาณ 1 มิลลิเมตร 

 
2.1.3  สายพันธุของผักสลัด 

                         ผักกาดหอมหรือผักสลัดที่ปลูกและใชบริโภคกันในปจจุบันสามารถจําแนกออกได
เปน 3 กลุมใหญๆ 
           2.1.3.1  ผักกาดหอมหอ (Head lettuce) มีลักษณะคลายกะหลํ่าปลีคือใบจะหอเปนหัว 
ซ่ึงเกิดจากการที่ใบเรียงซอนกันหนามาก ผักกาดหอมหอนี้แบงเปน 3 ชนิด คือ 

- ชนิดหอหวัแนน (Crisp head) เปนชนิดทีน่ิยมกนัมากในทางการคาเพราะขนสงไดสะดวก 
ไดแก พันธุ เกรทเลค (Great lake) นิวยอรค (New york) อิมพีเรียล (Imperial) โปรกรีสส (Progress) 
เปนตน ในบานเรามักเรียกวา ผักกาดแกว 
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         - ชนิดหอหัวไมแนน (Butter head) ลักษณะหอเปนหัวหลวม ชอบอากาศหนาวเย็น 
ไมทนรอน ไดแก พันธุบิ๊ก บอสตัน (Big Boston)  ไวท บอสตัน (White Boston) เปนตน 
                        - ชนิดหอหัวหลวมคอนขางยาว คลายผักกาดขาวปลี  เปนที่นิยมในแถบยุโรป แบง
ออกเปน 2 พวก คือ พันธุที่มีหัวขนาดใหญ ไดแก พันธุปารีส ไวท (Paris White), ไวท ฮีท (White 
Heart)  เปนตน และพันธุที่มีหัวขนาดเล็ก ไดแก พันธุ ลิทเติ้ล เจม (Little gem) 

         2.1.3.2 ผักกาดหอมใบ (Leaf lettuce) ในประเทศไทยนยิมปลูกพันธุนี้มากที่สุดเพราะ
ทนตออากาศรอนไดดี ลักษณะใบกวางใหญและหยิก ไมหอเปนหวั ตนเปนพุมเตีย้ มี 2 ชนิด คือ 

         - สีเขียวทั้งตน ไดแกพันธุ Grand rapids (ประเทศไทยนยิมปลูกพันธุนี้), Simpson’s 
Curled, Boston  curled และ Slobott เปนตน 

          - สีน้ําตาลทั้งตน ไดแก พันธุ Prize Head เปนตน 
          2.1.3.3 ผักกาดหอมตน (Stem lettuce) ปลูกเพื่อใชรับประทานลําตนเทานั้น มีลําตน

อวบสูงใบคลายผักกาดหอมใบ แตเล็ก หนาและสีเขมกวา ไมคอยนยิมปลูกกันมากนกั ไดแก พันธุ 
Celtuce เมล็ด : รักษาโรคตับ ขับปสสาวะ ขับน้ํานม ระงบัปวด แกปวดเอว รักษาโรคริดสีดวงทวาร 

 
2.1.4  ประโยชนและคุณคาทางอาหารของผักสลัด 
          ผักกาดหอมหรือผักสลัด เปนพืชที่นิยมบริโภคสดๆ โดยเฉพาะในผักสลัด หรือกินกบัยํา 
นํามาตกแตงในจานอาหาร แตสามารถประกอบอาหารไดบางชนิด ผักสลัด หรือผักกาดหอมมีน้าํ
เปนองคประกอบหลัก และมวีิตามินซีสูง โดยเฉพาะผักกาดหอมที่มีใบสีแดง  
          สรรพคุณทางยา 
           ผักสลัดมีสารแอนติออกซิแดนท ชวยในการตานอนุมูลอิสระยังปองกันและตอตานมะเร็ง
ไดผักกาดหอมเปนแหลงรวมคลอโรฟลลและวิตามินเอ ผักกาดหอมเหมาะสําหรับผูที่ตองการลด
น้ําหนัก เพราะมีแคลอรี่ต่ําผักกาดหอมเปนแหลงของธาตุเหล็ก ชวยบํารุงโลหิต บํารุงสมองและ
ระบบประสาทหากทานผักกาดหอม รวมกับแครอท และผักขม จะชวยบํารุงสีของเสนผมให
สวยงาม 
 ตน :  น้ําคั้นนาํมาทาฝมะมวง (รีดหนองออกกอน) ขับพยาธิ แกพษิ ขบัลม เปนยาระบาย 
 ใบ :  น้ําคั้นจากใบชวยทําใหหลับงาย แกไข ขับปสสาวะ ขับเหงื่อ แกไอ 
 
 
 
 



7 
 

2.2  การปลูกพืชโดยไมใชดนิ (Soilless culture) 
 

  
                                                                                                                                                                                    
ภาพที่ 2 การปลูกพืชโดยไมใชดิน (Soilless culture) 
ที่มา : http :// tanalapfarm.blogspot.com 
  การปลูกพืชโดยไมใชดิน หมายถึง การปลูกพืชลงในวัสดุปลูกอยางอื่นที่ไมใชดิน ทั้งนี้เพื่อ
เปนการลดขอจํากัดและปญหาตางๆที่เกี่ยวกับดนิหรือพืน้ที่การปลูกโดยการสรางและควบคุมปจจัย
สําคัญตอการการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชไมใชดิน แบงเปน
รูปแบบใหญๆคือ 
  2.2.1 Soilless Culture หรือ Substrate Culture คือการปลูกพืชลงในวัสดุปลูกอ่ืนที่ไมใชดิน 
ซ่ึงวัสดุปลูกดงักลาว มี 3 ประเภท คือ 
 - วัสดุอินทรยีสาร เชน ชานออย ขี้เล่ือย ขุยมะพราว แกลบ ขี้เถา เปนตน 

- วัสดุอนนิทรียสาร เชน ทราย หิน กรวด เม็ดดินเผา เพอไลท (Perlite) เปนตน 
- วัสดุสังเคราะห เชน เม็ดโฟม  แผนฟองน้ํา เสนใยพลาสติก เปนตน 

  2.2.2 Hydroponics คือ การปลูกพืชโดยใหรากพืชแชอยูในน้าํสารละลายธาตุอาหาร
โดยตรง มีหลายรูปแบบเชน 

- Nutrient Film Technique (NFT) เปนเทคนิคการปลูกพืชบนสารละลายธาตุอาหารพืชที่มี
ความยาวประมาณ 2-3 มิลลิลิตร โดยสารละลายจะไหลเวียนตลอดเวลา 

- Nutrient Flow  Technique (NFLT) เปนการปลูกพืชใหลอยแชในลําธารเล็ก ๆ ที่มีน้ําตื้น 
ๆ  
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ไหลชา.ๆ.อยางสม่ําเสมอบนรางปลูกอยางตอเนื่อง.แตมีระดับความลกึของสารละลายที่สงมาใหลึก
กวาระบบ NFT คือลึกประมาณ 10-15 มิลลิเมตร 

- Deep Flow Technique (DFT) ) เปนเทคนิคการปลูกพืชในน้ําลึก โดยรากพืชจะแชอยูใน
สารละลายธาตุอาหารพืชที่มีความลึกกวาแบบ NFTและNFLTตลอดเวลา 

- Dynamic Root Floating Technique (DRFT ) เปนการปลูกที่พัฒนามาจากแบบ DFT โดย
เพิ่มการไหลเวียนของอากาศและสารละลายธาตุอาหารพืช ซ่ึงสารอาหารเปนระบบปลูกที่มีลักษณะ
เหมือระบบ DFT แตไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อการผลิตพืชเชิงการคา โดยตองการใหพืชไดรับทั้งอากาศ
และสารละลายธาตุอาหารที่มีการหมุนเวียนที่รากพืชอยางตอเนื่อง 

2.2.3 Aeroponics คือ การปลูกพืชโดยการฉีดพนน้ําสารละลายธาตุอาหารใหกับรากพืชที่
ลอยอยูในอากาศ (ดิเรก, 2546) 

 
2.3  ขอดีและขอเสียงของการปลูกพืชโดยไมใชดนิ 
 ขอด ี
 2.3.1.ชวยใหปลูกพืชไดในพืน้ที่ ที่ดินมีคณุสมบัติไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช เชน 
พื้นที่ ที่ดินเปนกรดจดั ดินเค็ม ดินเปนกรวด ดนิมีความอุดมสมบูรณต่าํ หรือดดินมกีารสะสมโรค
และแมลงเปนตน (อารีย, 2540)  
 2.3.2 ชวยใหปลูกพืชไดในพื้นที่ ที่ไมมีดิน เชน บริเวณชายคาบาน ดาดฟา หรือในสภาพ
ชุมชนแออัด ซ่ึงไมมีบริเวณของพื้นดินที่สามารถปลูกผัก ปลูกไมดอก หรือไมประดับ นอกจากนี้ยัง
เปนการใชพื้นที่ ๆ มีอยูใหเกิดประโยชนไดอยางสูงสุด เนื่องจากรากพืชจะสัมผัสอาหารไดโดยตรง 
ซ่ึงแตกตางจากวิธีปลูกพืชใชดินที่รากพืช (พายัพ, 2543) 
 2.3.3 ผลผลิตมักจะสูงกวาและคุณภาพผลผลิตมีความสม่ําเสมอดีกวา (Dafrosa et al.,.1990) 
เนื่องจากสามารถควบคุมและใหปจจัยตาง ๆ แกพืชไดดีกวาปลูกในดิน โดยเฉพาะสวนรากซึ่งการ
ปลูกพืชในดินอาจขาดธาตุอาหารตัวใดตัวหนึ่ง หรือมากกวาไดเพราะมีการสูญเสียหลายทาง รวมทั้ง
ขาดความสมดุลยของธาตุอาหารพืชในดิน ในแงเชิงการคาแลวจะเปนผลดีอยางมาก (อารีย, 2540) 
  

ขอเสีย 
 2.3.4 มีคาใชจายสูง เพราะอุปกรณตาง ๆ มีราคาแพง นอกจากนีย้งัตองมีคาใชจายเรื่อง
พลังงานไฟฟาในการใหอากาศแกสารละลาย..หรือเพื่อปมสารละลายใหหมุนเวยีน..ซ่ึงตองกระทํา
ตลอดเวลา ทําใหส้ินเปลืองคาพลังงานสวนนี้คอนขางสูง (ทัศนียและคณะ, 2531) 
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 2.3.5 เปนระบบที่ใชเทคโนโลยีคอนขางสูง ดังนั้นเกษตรที่จะปลูกพชืในระบบนี้ได ตอง
เปนบุคลที่มีความรูพอสมควร จําเปนจะตองดูแลอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง..โดยเฉพาะเมื่อใชคน
เปนควบคุม (Manual control) (Dafrosa et al., 1990) 
 2.3.6 พืชที่ปลูกมีโอกาสเสียหายหรือกระทบกระเทือนจากสาเหตุอ่ืน เชน กระแสไฟฟา
ขัดของ อุปกรณชํารุด การขาดแคลนอุปกรณสํารอง 
 
2.4  การปลูกผกัสลัดแบบอื่น  
       การปลูกผกัในแปลงปลูก การปลูกผักในแปลงปลูก คือ 

- การพรวนดนิ ใชจอบขุดดนิลึกประมาณ 6 นิ้ว เพื่อพรวนดินใหมีโครงสรางดีขึ้น กําจัด
วัชพืชในดินกาํจัดไขแมลงหรือโรคพืชที่อยูในดิน โดยการพรวนดนิตากทิ้งไวประมาณ 7-15 วัน 

-  การยกแปลง ใชจอบพรวนยกแปลงสงูประมาณ 4-5 นิ้ว จากผิวดิน โดยมีความกวาง
ประมาณ 1-1.20 เมตร สวนความยาวควรเปนตามลักษณะของพื้นทีห่รืออาจแบงเปนแปลงยอยๆ 
ตามความเหมาะสมความยาวของแปลงนัน้ควรอยูในแนวทิศเหนือ-ใตทั้งนี้เพื่อใหผักไดรับแสงแดด
ทั่วทั้งแปลง 

-  การปรับปรุงเนื้อดิน เนื้อดินที่ปลูกผักควรเปนดินรวนแตสภาพดินเดิมนั้นอาจจะเปนดิน
ทรายหรือดินเหนียว จําเปนตองปรับปรุงใหเนื้อดินดีขึ้นโดยการใสปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา
ประมาณ 2-3 กิโลกรัม ตอเนื้อที่ 1 ตารางเมตร คลุกเคลาใหเขากัน 

-  การกําหนดหลุมปลูก จะกําหนดภายหลังจากเลือกชนิดผักตาง ๆ แลวเพราะวาผักแตละ
ชนิดจะใชระยะปลูกที่แตกตางกัน เชน พริก ควรใชระยะ 75 x 100 เซนติเมตร ผักบุงจะเปน 5 x 5 
เซนติเมตร เปนตน 
การปลูกผักในภาชนะ 

การปลูกผักในภาชนะควรจะพิจารณาถึงการหยั่งรากของพืชผักชนิดนั้นๆ พืชผักที่หยั่งราก
ตื้นสามารถปลูกไดดีในภาชนะปลูกชนิดตางๆ และภาชนะชนิดหอยแขวนที่มีความลึกไมเกิน 10 
เซนติเมตร คือ ผักบุงจีน คะนาจีน ผักกาดกวางตุง (เขียวและขาว) ผักกาดฮองเต ผักกาดหอม 
ผักกาดขาวชนิดไมหอ (ขาวเล็ก ขาวใหญ) ตั้งโอ ปวยเลง หอมแบง (ตนหอม) ผักชี ขึ้นฉาย ผักโขม
จีน กระเทียมใบ (Leek) กุยชาย กระเทียมหัว ผักชีฝร่ัง บัวบก สะระแหน แมงลัก โหระพา (เพาะ
เมล็ด) กะเพรา (เพาะเมล็ด) พริกขี้หนู ตะไคร ชะพลู หอมแดง หอมหัวใหญ หัวผักกาดแดง (แรดิช) 
     วัสดุที่สามารถนํามาทําเปนภาชนะปลูกอาจดัดแปลงจากสิ่งที่ใชแลว เชน ยางรถยนตเกา 
กะละมัง ปลอกซีเมนต เปนตน สําหรับภาชนะแขวนอาจใช กาบมะพราว กระถาง หรือเปลือกไม 
(โสระยา, 2544) 
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2.5  ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 
        การเจริญเติบโตของพืช ถูกควบคุมโดยปจจัยทั้งภายในและภายนอกพืช การเจริญเติบโตของ
พืชที่ปลูกดวยวิธีไฮโดรโพนิกสขึ้นกับปจจัยตาง ๆ จําแนกเปนกลุมใหญ ๆ ได 3 กลุม ดังนี้ 
        2.5.1 พันธุกรรม เปนปจจัยภายในตัวพืชเองเพราะเกี่ยวของกับยีนซึ่งอยูในโครโมโซมของพืช 
ยีนเปนตัวกําหนดลักษณะตาง ๆ เชน ความสูง รูปราง สี นอกจากนั้นยังเปนตัวกําหนดวาพืช
สามารถเจริญเติบโตดี ใหผลผลิตสูงหรือสามารถตานทานศัตรูพืชไดดีเพียงใด ปจจัยทางพันธุกรรม
มีอิทธิพลรวมกับสภาพแวดลอม ดงันั้นในการปรับปรุงพันธุพืชใหไดลักษณะตามตองการ ตองแยก
ความแตกตางทางพันธุกรรมออกจากความแตกตางทางสภาพแวดลอมใหได ในประเทศที่มีการ
ปลูกพืชโดยวิธีไฮโดรโพนิกสเปนการคาอยางแพรหลาย เชน ญี่ปุน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม จะให
ความสําคัญกับการปรับปรุงพันธุพืชเพื่อปลูกดวยวิธีนี้โดยเฉพาะ การปลูกพืชโดยวิธีนี้จึงใหผลผลิต
สูงกวาการปลูกพืชในดิน ตางจากประเทศไทยซึ่งการปลูกพืชดวยวิธีไฮโดรโพนิกสยังมีนอยสวน
ใหญจึงใชพันธุพืชพันธุเดียวกับที่ใชปลูกในดิน (พีรเดช, 2537) 
        2.5.2 สารควบคุมการเจริญเติบโต ไมวาการปลูกพืชดวยวิธีดั้งเดิมหรือปลูกดวยวิธีไฮโดรโพ
นิกส พืชมีสารควบคุมการเจริญเติบโตและการพัฒนาของสวนตาง ๆ อยูตลอดเวลา สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชเปนสารอินทรียซ่ึงไมจํากัดวาพืชสรางขึ้นเองหรือมนุษยสังเคราะหขึ้นสาร
ปริมาณเพียงเล็กนอยในชวงเพียงสวนในลานสวน (ppm) ก็สามารถกระตุน ยับยั้งหรือเปลี่ยนสภาพ
ทางสรีรวิทยาของพืชได โดยสารควบคุมการเจริญเติบโตจะไปควบคุมการทํางานของจีน (Gene) 
ในการสรางโปรตีน กระตุนการทํางานของเอนไซมตาง ๆ หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับเยื่อหุมทั้งหลาย สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแบงเปนกลุมไดดังนี้ 
 - ออกซิน (Auxins) มีคุณสมบัติเปนสารเรงการเจริญเติบโต ควบคุมการขยายขนาดของ
เซลล การยืดตัวของเซลล และมีผลในการกระตุนการเกิดราก สารออกซินชนิดแรกที่คนพบคือ IAA 
(indol-3-yl acetic acid) ซ่ึงเปนสารที่พืชสรางขึ้นเอง เนื่องจากออกซินมีสวนในกระบวนการหลาย
อยางที่เกิดขึ้นในพืช จึงมีการสังเคราะหสารตาง ๆ ที่มีคุณสมบัติคลายออกซินเพื่อนํามาใชใน
การเกษตร สารสังเคราะหที่ใชทั่วไปในปจจุบันไดแก NAA (1-naphthylacetic acid), IBA (4-indol-
3-yl butyric acid), 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid), และ 4-CPA (4- chlorophenoxyacetic 
acid) (พีรเดช, 2537) 
 - จิบเบอเรลลิน (Gibberellins) มีคุณสมบัติในการกระตุนการยืดตัวของเซลล การแบงตัว
ของเซลล การกระตุนการงอกของเมล็ดและตา เพิ่มการตดิผล การเปลี่ยนเพศดอก เรงการออกดอก 
สารจิบเบอเรลลินที่คนพบจนถึงปจจุบันม ี 72 ชนิด ซ่ึงแตละชนดิมีโครงสรางโมเลกุลคลายคลึงกัน 
แตการเรียงตวัของบางอะตอมแตกตางกันเล็กนอย จึงเรยีกจิบเบอเรลลินเหมือนกนัหมดคือ จิบเบอ
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เรลลิน เอ (GA) แลวตามดวยหมายเลขตัง้แต 1 ถึง 72 เชน GA1 GA3 เปนตน สาร GA ที่นิยมใชใน
ปจจุบันมี 3 ชนิดไดแก GA3, GA4 และ GA7  (พีรเดช, 2537) 
 - ไซโตไคนิน (Cytokinins) ไซโตไคนินเปนสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ใชประโยชนทาง
การเกษตรคอนขางนอยกวาสารกลุมอื่น ๆ สารกลุมนี้มีผลตอการแบงเซลล และกระตุนการเจริญ
ทางดานขางของพืช กระตุนการเจริญของตาขาง ชะลอการแกของพืช  นอกจากนั้นยังมีผลเล็กนอย
ตอการพัฒนาของผล นิยมใชกันมากในงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สารกลุมนี้ราคาสูงมาก จึงใช
ประโยชนคอนขางจํากัด ในประเทศไทยยังไมมีการสั่งสารกลุมนี้เขามาใชในรูปสารเคมีเกษตรแตมี
จําหนายในรูปสารเคมีบริสุธ์ิซ่ึงราคาจะคอนขางสูง ไซโตไคนินที่พืชสังเคราะหไดเองตามธรรมชาติ
คือ ซีอาติน (Zeatin) สวนสารสังเคราะหในกลุมนี้ไดแก ไคเนติน (Kinetin), และ BAP (6-benzyl-
laminopurine) (พีรเดช, 2537) 
 - เอทิลีน และสารปลดปลอยเอทีลีน (Ethylene and ethylene releasing compounds) เอทิลีน
เปนสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิดเดียวที่อยูในรูปกาซ มีอิทธิพลในการควบคุมการแก
ของพืช เชน เรงการสุกของผลไม เรงการเหี่ยวของดอกไม นอกจากนี้ยังมีผลในการเรงการออกดอก
ของพืชบางชนิด แตเนื่องจากอยูในรูปกาซจึงใชประโยชนทางการเกษตรไดคอนขางจํากัด จึงไดมี
การคิดคนสารรูปอื่นที่เปนของแข็งหรือของเหลวแตสามารถปลดปลอยกาซเอทิลีนได คือ Ethephon 
(2-chloroethylphosphonic acid) และนํามาใชประโยชนอยางกวางขวางในปจจุบัน (พีรเดช, 2537) 
 - สารชะลอการเจริญเติบโตของพืช (Plant growth retardants) สารชะลอการเจริญเติบโต
ของพืชเปนสารที่พืชไมสามารถสรางขึ้นเองได แตเปนสารที่สังเคราะหขึ้นเพื่อใชประโยชนทาง
การเกษตร มีคุณสมบัติในการชะลอการแบงเซลลและการยืดตัวของเซลลบริเวณใตปลายยอดของ
กิ่ง จึงมีผลใหความสูงของพืชลดลง นอกจากนี้ยังใชประโยชนในการเรงการออกดอกของพืชบาง
ชนิด เพิ่มการติดผลและคุณภาพของผลไมไดตลอด ในการเพิ่มผลผลิตพืชผัก สารชะลอการ
เจริญเติบโตของพืชที่ใชกันแพรหลายคือ Chlormequat และ Daminozide และสารอ่ืน ๆ ซ่ึงใชนอย
กวาเชน Ancimidol, Mepiquat chloride, และ Paclobutrazol (พีรเดช, 2537) 
 - สารยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช (Plant growth inhibitors) สารกลุมนี้มีคุณสมบัติในการ
ยับยั้งการแบงเซลล ยับยั้งการทํางานของฮอรโมนอื่นบางชนิด และยับยั้งการเจริญเติบโตทั่ว ๆ ไป 
สารยับยั้งการเจริญเติบโตที่พบในธรรมชาติมีกวา 200 ชนดิ แตสารที่สําคัญที่สุดคือ ABA (Abscisic 
acid) ซ่ึงมีผลควบคุมการหลุดรวงของใบ ดอก และผล การพักตัวของพืช และการคายน้ํา ไมมีการ
นําสารนี้มาใชประโยชนทางการเกษตรแตมีการสังเคราะหสารหลายชนิดเชน Maleic hydrazide, 
chloroflurenol หรือ Morphactin, Dikegulac-sodium ที่มีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช 
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และใชประโยชนในการกระตุนการแตกตาขาง ยับยั้งการงอกของหัว และลดความสูงของไมพุม 
(พีรเดช, 2537) 
 2.5.3 สภาพแวดลอม เปนปจจัยภายนอกที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงการ
ตอบสนองตอปจจัยตาง ๆ เหลานี้ไมแตกตางกันไมวาจะปลูกพืชดวยวิธีดั้งเดิมหรือดวยวิธีไฮโดรโพ
นิกส ปจจัยที่เปนตัวควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชมีอยูหลายปจจัย แตมีปจจัยที่
สําคัญดังตอไปนี้ 
 - อุณหภูมิควบคุมอัตราการเจริญเติบโตของพืช โดยมีผลโดยตรงตอการสังเคราะหดวยแสง 
การหายใจ การดูดธาตุอาหาร การคายน้ําและกิจกรรมของเอนไซมตาง ๆ โดยทั่วไปอุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้นมีผลในการเรงขบวนการทางเคมีตางๆ ในพืช ขบวนการเหลานี้ควบคุมโดยเอนไซม ซ่ึงจะ
ทํางานไดดีในชวงอุณหภูมิแคบๆ อุณหภูมิสูงหรือต่ํากวาชวงที่เหมาะสมจะทําใหเอนไซมทํางาน
ลดลง มีผลใหปฏิกิริยาเคมีตาง ๆ ในพืชลดลงหรือหยุดไปดวย เมื่อถึงจดุนี้ พืชจะอยูในภาวะเครียด
และหยุดเจริญเติบโต และอาจตายไดในที่สุด การควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของพืชจึงเปนเรื่องสําคัญ  สําหรับการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส อุณหภูมิมีบทบาทสําคัญมากตอ
การเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากอุณหภูมทิี่สูงขึ้นจะทําใหออกซิเจนละลายน้ําไดลดลง ทําใหมี
ออกซิเจนไมเพียงพอตอการหายใจของราก เชนเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 25° C เปน 30° C จะทําให
ปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลงจาก 8.25 ppm เหลือเพียง 7.51 ppm  (พีรเดช, 2537) 
 -  ความชื้นสัมพัทธ มีผลโดยตรงตอการคายน้ําของพืช เมื่อความชื้นสัมพัทธในอากาศสูงจะ
ทําใหพืชคายน้ํานอยลง สงผลใหการลําเลียงแรธาตุอาหารตางๆ จากรากไปสูใบลดลง และยังทําให
อุณหภูมิที่ใบสูงขึ้น นอกจากนี้ความชืน้สัมพัทธสูงยังเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคบางโรคไดงายอีกดวย 
(พีรเดช, 2537) 
 -  แสง เปนปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช เพราะแสงเปนปจจัย
สําคัญในการสรางอาหารหรือการสังเคราะหดวยแสงของพืช โดยมีคลอโรฟลลเปนตัวรับแสงไปใช
เปนพลังงานในการเปลี่ยนคารบอนไดออกไซดและน้ําเปนคารโบไฮเครตและออกซิเจน แสงมี
คุณสมบัติ 3 ประการที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช ไดแก ความยาวคลื่น ความเขมแสงและ
ระยะเวลาที่พืชไดรับแสง คุณสมบัติที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชท่ีปลูกดวยระบบไฮโดรโพ
นิกสที่สุด คือความเขมแสง ความเขมแสงที่มากเกินไปหรือนอยเกินไป จะมีผลในการลดการ
สังเคราะหดวยแสงของพืช ทําใหพืชมีการเจริญเติบโตนอยลง สําหรับการปลูกพืชในประเทศไทย 
ซ่ึงอยูในเขตรอน ไดรับแสงที่มีความเขมสูง การปลูกพืชในที่โลงจึงตองมีการใหรมเงาเพื่อลดความ
เขมแสง นอกจากนี้แสงยังสัมพันธกับอุณหภูมิคือ เมื่อแสงมีความเขมมากขึ้นอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น
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ตามไปดวย ซ่ึงในการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกสจะมองขามความสัมพันธนี้ไมได เนื่องจาก
อุณหภูมิของสารละลายที่ใชปลูกพืชมีบทบาทอยางมากตอกิจกรรมของราก (พีรเดช, 2537)  
 -  คารบอนไดออกไซดเปนวัตถุดิบในการสังเคราะหดวยแสง ซ่ึงในบรรยากาศโดยปกติมี
กาซคารบอนไดออกไซดประมาณรอยละ 0.03 ซ่ึงเพียงพอตอความตองการของพืช นอกจากใน
บริเวณที่มีพืชหนาแนนคารบอนไดออกไซดอาจเปนตัวจํากัดการเจริญเติบโตของพืชไดในเวลา
กลางวัน เนื่องจากมีการสังเคราะหดวยแสงเกิดขึ้นมาก นอกจากคารบอนไดออกไซดแลว พืช
ตองการออกซิเจนใชในการหายใจเพื่อเปล่ียนพลังงานเคมีที่สะสมไวในรูปคารโบไฮเดรตเปน
พลังงานใชในปฏิกริยาเคมีตาง ๆ ในการปลูกพืชดวยวิธีไฮโดรโพนิกสนั้นสวนที่อยูเหนือดินมักไม
มีปญหาการขาดออกซิเจน เนื่องจากในอากาศมีออกซิเจนอยูถึงรอยละ 20 แตในสวนของรากที่อยู
ในสารละลายมักเกิดปญหาเนื่องจากปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ําไมเพียงพอตอความตองการ
ของพืช จึงตองมีการเติมออกซิเจนในสารละลายซึ่งอาจทําไดโดยใชปมหรือเครื่องสูบลม หรืออาจ
ใชระบบหมุนเวียนสารละลาย โดยปกติควรรักษาระดับออกซิเจนในสารละลายใหอยูที่ 8 ppm  (พีร
เดช, 2537) 
 -  คุณภาพน้ํา คุณภาพน้ํามีความสําคัญมากในการปลูกพืชดวยวิธีไฮโดรโพนิกส เนื่องจาก
พืชที่ปลูกไดรับธาตุอาหารตางๆจากสารละลายธาตุอาหารซึ่งตองใชน้ําเปนองคประกอบสําคัญ ถา
น้ํามีการปนเปอนของจุลิทรียที่เปนสาเหตุของโรคตาง ๆ โรคจะแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว 
จําเปนตองมีการฆาเชื้อกอนนําไปใช ซ่ึงอาจใชคลอรีน หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด หรือ 
แคลเซียมไฮโปคลอไรดก็ได ถาน้ําขุนเนื่องจากมีสารแขวนลอย จะตองกรองเอาตะกอนออก (พีร
เดช, 2537) 
 - ความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ํามีผลทางออมตอการเจริญเติบโตของพืช เกี่ยวของกับ
ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร โดยทั่วไปการปลกูพืชแบบไฮโดรโพนิกสนั้นสารละลายธาตุ
อาหารพืชควรมี pH อยูระหวาง 5.5-6.5 หรือประมาณ 6 (กรดออน) ไมควรเกิน 7 ทั้งนี้ยอมขึ้นกบั
ชนิดของพืช (พีรเดช, 2537) 
  - ธาตุอาหารพืช พืชที่ยังคงความสดอยูจะมีปริมาณน้ําประกอบอยูรอยละ 80-95 ถาเก็บตน
พืชมาชั่งจะไดน้ําหนกัสด เมื่อวางทิ้งไวพืชจะเหี่ยวลงเนื่องจากสูญเสียน้าํอยูตลอดเวลา และถานําไป
อบที่อุณหภูมิ 70° C เปนเวลา 24-48 ชั่วโมง น้ําสวนใหญที่อยูในตนพืชมักระเหยไป เมื่อนําไปชัง่
อีกครั้งเพื่อหาน้ําหนกั 
แหงจะพบวาพืชมีน้ําหนักลดลงอยางมากเหลือเพียงรอยละ 10-20 ของน้ําหนักสดที่ช่ังครั้งแรก 
ยกตัวอยาง เก็บผักคึ่นฉายมา 1 ตน ช่ังไดน้ําหนักสด 100 กรัม แตเมื่อนําไปอบใหแหงแลวช่ังใหมจะ
เหลือน้ําหนักแหงเพียง 10 กรัม เปนตน น้ําหนักแหงที่ไดนี้มากกวารอยละ 90 ประกอบดวยแรธาตุ 3 
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ชนิด คือ คารบอน (C) ออกซิเจน (O) และไฮโดรเจน (H) ซ่ึงไดมาจากกาซคารบอนไดออกไซด 
(CO2) กาซออกซิเจน (O2) ในบรรยากาศ และ น้ํา (H2O) สวนที่เหลือเปนแรธาตุชนิดอ่ืน ๆ ที่
ประกอบเปนตนพืช จากตัวอยางคึ่นฉายจะพบวามีธาตุอ่ืน ๆ เพียงรอยละ 1 ของน้ําหนักสด หรือ
เทากับ 1 กรัม (พีรเดช, 2537) 
 
2.6  ธาตุอาหารที่จําเปนตอพชื 
 ธาตุอาหารที่พืชตองการมีทั้งสิ้น 16 ธาตุ ซ่ึง 3 ธาตุ ไดแก คารบอน ไฮโดรเจน และ
ออกซิเจน ไดจากน้ําและอากาศ สวนอีก 13 ธาตุ แบงเปน 2 กลุมตามปริมาณที่พืชตองการ คือ 
 2.6.1 ธาตุที่พืชตองการในปริมาณมากหรือมหธาตุ (Macronutrient elements) คือธาตุ
อาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตและพืชมีความตองการในปริมาณมากเมื่อเทียบกบัธาตุอ่ืน ๆ 
ทั้งหมด 6 ธาตุ ไดแก 
 -  ไนโตรเจน (N) เปนธาตุสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งในการเจริญเติบโตของพืชเพราะ
ไนโตรเจนเปนองคประกอบของกรดอะมิโน โปรตีน นิวคลีโอไทด และคลอโรฟลล ซ่ึงสารเหลานี้
เปนสารประกอบที่สําคัญมากตอขบวนการเมแทบอลิซึมของพืช พืชที่ไดรับไนโตรเจนเพียงพอ มัก
เจริญเติบโตดี มีใบสีเขียวเขม ในพืชผัก ไนโตรเจนมีสวนสําคัญในการเพิ่มคุณภาพ เพราะเปนตัวทํา
ใหผักมีลักษณะอวบน้ํา พืชผักรับประทานตนหรือใบจึงตองการไนโตรเจนสูง เพื่อใหตนและใบมี
ความกรอบ มีกากหรือเสนใยนอย ซ่ึงเปนลักษณะที่ผูบริโภคตองการ ไนโตรเจนที่เปนประโยชนตอ
พืชจะอยูในรูปแอมโมเนียมอิออน (NH4

+) และไนเตรทอิออน (NO3
-) แตไนโตรเจนสวนใหญใน

สารละลายจะอยูในรูปไนเตรทอิออน เพราะแอมโมเนียมอิออนในปริมาณมากจะเปนอันตรายตอ
พืชได ในการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส ควรมีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางแอมโมเนียมอิออนและ
ไนเตรทอิออน ปริมาณแอมโมเนียมอิออนไมควรเกินรอยละ 50 ของความเขมขนของไนโตรเจน
ทั้งหมดในสารละลาย แตสัดสวนที่เหมาะสมมักใชไนเตรท 
อิออนรอยละ 75 และแอมโมเนียมอิออนรอยละ 25 สารเคมีที่ใหไนเตรทอิออน คือ แคลเซ่ียมไนเต
รท และโพแทสเซียมไนเตรท (พีรเดช, 2537) 
 -  ฟอสฟอรัส (P) มีหนาที่เกี่ยวกับการถายเทพลังงาน ซ่ึงเปนกระบวนการทางสรีรวิทยาที่
สําคัญมาก พลังงานที่ไดจากการสังเคราะหดวยแสงและเมแทบอลิซึมของสารประกอบ
คารโบไฮเดรตไดถูกเก็บไวในรูปของสารประกอบฟอสเฟต (อะดิโนซีน ไตรฟอสเฟต, ATP) 
สําหรับใชในการเจริญเติบโตและการสืบพันธุของพืช นอกจากนั้นฟอสฟอรัสยังเปนสวนประกอบ
ของนิวคลีโอไทดและไลปดอีกดวย ในแงการเจริญเติบโตของพืช ฟอสฟอรัสทําใหการแบงเซลล
และการพัฒนาของสวนที่เจริญเติบโตของพืช (ยอดและราก) เปนไปไดดี ฟอสฟอรัสยังชวยใหพืช
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ออกดอกและทําแกเร็วใหพืชมีความแข็งแรงและตานทานตอโรคแมลง สําหรับพืชผัก ฟอสฟอรัส
ทําใหพืชตั้งตัวไดเร็ว โดยเฉพาะระยะแรก ๆ ของการเจริญเติบโต รูปของ 
ฟอสฟอรัสที่พืชนําไปใชไดคือ โมโนไฮโดรเจนฟอสเฟต (HPO4

2-) และไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 
(H2PO4

-) สวนจะอยูในรูปไหนมากกวากันขึ้นกับคา pH ของสารละลายในขณะนั้น เชนถา pH ต่ํา
ฟอสฟอรัสจะทําปฏิกิริยากับเหล็กและอลูมิเนียม แตถา pH สูงฟอสฟอรัสจะทําปฏิกิริยากับ
แคลเซียมและแมกนีเซียม ทําใหประโยชนของฟอสฟอรัสลดลง แตในการปลูกพืชแบบไฮโดรโป
นิกสจะไมเกิดปญหานี้เนื่องจากสามารถควบคุมปริมาณธาตุอาหารและ pH ใหอยูในระดับที่
เหมาะสมได (พีรเดช, 2537) 

- โพแทสเซียม (K) ไมไดเปนองคประกอบในโครงสรางของสารประกอบอินทรียในพืช 
แตมีหนาที่เกี่ยวกับการทํางานดานสรีรวิทยาของพืช เปนธาตุจําเปนในการสังเคราะหคารโบไฮเดรต 
และการเคลื่อนยายแปงและน้ําตาลในพืช จึงเปนธาตทุี่จําเปนมากตอพืชผักประเภทหัว นอกจากนี้
โพแทสเซียมยังควบคุมการปดเปดของปากใบ และกระตุนการทํางานของเอนไซม ในพืชผัก
รับประทานตนและใบ มีความตองการโพแทสเซียมไมนอยกวาไนโตรเจน เพราะเปนธาตุที่ชวย
สงเสริมคุณภาพ เชน ชวยใหกะหล่ําปลีหอหัวไดดี น้ําหนักดี มีเนื้อแนน สวนผักกาดตาง ๆ ที่
รับประทานใบถาไดรับโพแทสเซียมเพียงพอจะไมเฉางายเมื่อตัดสงตลาด และสดอยูไดนาน ใน
พืชผักกินผลเชนมะเขือเทศ ความตองการโพแทสเซียมสูงในชวงที่มีการพัฒนาของพืชผักกินผล รูป
ของโพแทสเซียมที่พืชนําไปใชไดคือ โพแทสเซียมอิออน (K+) แตถามีโพแทสเซียมมากเกินไปจะ
รบกวนการนําแคลเซียมและแมกนีเซียมไปใช สารเคมีที่ใหโพแทสเซียมมีอยูหลายตัว เชน 
โพแทสเซียมไนเตรท และโพแทสเซียมฟอสเฟต (พีรเดช, 2537) 

-  แคลเซียม (Ca) เปนองคประกอบที่สําคัญของผนังเซลล โดยหนาที่หลักภายในพืชจึง
เกี่ยวของกับความแข็งแรงของเนื้อเยื่อและเซลลพืช.นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการกระตุนการ
ทํางานของเอนไซมอีกดวย การดูดใชแคลเซียมของพืช.มักขึ้นกับอิออนตัวอ่ืนในสารละลาย 
โดยเฉพาะเมื่อมีไน เตรทสูงก็ทําใหพืชแคลเซียมไดดีขึ้น รูปที่พืชนําไปใชประโยชนได คือ
แคลเซียมอิออน (Ca2+) แหลงแคลเซียมที่ดีที่สุด คือ แคลเซียมไนเตรท เนื่องจากละลายงาย ราคาไม
แพง อีกทั้งยังใหธาตุไนโตรเจนไดดวย ความเขมขนของแคลเซียมที่มากเกินไปจะมีผลตอการนํา
โพแทสเซียมและแมกนีเซียมมาใช (พีรเดช, 2537) 

- แมกนีเซียม (Mg) เปนองคประกอบของคลอโรฟลล นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการดูดซึม
ธาตุอาหาร และการเคลื่อนยายธาตุอาหารของพืชโดยเฉพาะอยางยิ่งฟอสเฟต แมกนีเซียมที่พืช
สามารถนําไปใชไดอยูในรูป แมกนีเซียมอิออน (Mg2+) สารเคมีที่ใชเปนแหลงแมกนีเซียมคือ 
แมกนีเซียมซัลเฟต ในการเตรียมสารละลายสําหรับปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส จะตองระวังใน
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เร่ืองปริมาณแมกนีเซียมเพราะแมกนีเซียมที่มากเกินไปจะรบกวนการนําโพแทสเซียมและแคลเซียม
มาใช (พีรเดช, 2537) 

- กํามะถัน (S) เปนธาตุที่เปนองคประกอบของพืชมากพอ ๆ กับฟอสฟอรัสแตพืชแตละ
ชนิดจะมีกํามะถันในปริมาณตางกัน พืชตระกูลถ่ัว หอม กะหล่ําปลี หนอไมฝร่ัง กระเทียม ตองการ
กํามะถันเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาติใหดีขึ้น กํามะถันมีหนาที่เกี่ยวของกับการสรางโปรตีนและ 
กรดอะมิโนบางชนิดที่มีกํามะถันเปนองคประกอบเชน ซิสเทอีน (cysteine) และ เมทไธโอนีน 
(methionine) นอกจากนั้นกํามะถันยังมีผลทางออมตอการสังเคราะหคลอโรฟลลของพืชดวย รูป
ของกํามะถันที่พืชนําไปใชประโยชนได คือ ซัลเฟต  อิออน (SO4

2-) ซ่ึงในการเตรียมสารละลายธาตุ
อาหารมักมีสวนประกอบของเกลือซัลเฟตหลายชนิดอยู เชน แมกนีเซียมซัลเฟต แคลเซียมซัลเฟต 
เปนตน พืชที่ปลูกในสารละลายจึงมักไมขาดธาตุนี้ (พีรเดช, 2537) 

2.6.2  ธาตุที่ตองการในปริมาณนอยหรือจุลธาตุ (Micronutrient element) คือธาตุอาหารที่
จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชแตพืชตองการในปริมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับธาตุอ่ืนๆ ในการ
ปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกสจะตองระมัดระวังในการควบคุมปริมาณธาตุกลุมนี้เปนพิเศษกวาธาตุ
ในกลุมมหธาตุ เพราะความเขมขนระหวางความเปนพิษและการขาดแคลนมีระยะคอนขางแคบ 
นอกจากนั้นการประเมินอาการขาดทําไดคอนขางยากอีกดวย การแกปญหาการขาดจุลธาตุทําไดงาย
กวาการแกปญหาความเปนพิษ เมื่อเกิดอาการเปนพิษขึ้นมักจะตองปลูกใหม ความเปนประโยชน
ของธาตุอาหารกลุมนี้ขึ้นกับคา pH ของสารละลายและการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของธาตุอาหาร
หลักบางธาตุ เชน ฟอสฟอรัส ดังนั้นการควบคุม pH ของสารละลายและความเขมขนของธาตุ
อาหารจึงเปนเรื่องสําคัญ ธาตุที่พืชตองการในปริมาณนอยนี้มีอยู 7 ธาตุ ไดแก 

- ธาตุเหล็ก (Fe) เปนธาตุที่ไมคอยมีการเคลื่อนยายในพืช  เหล็กเปนสวนประกอบของเฟอริ
ดอกซิน (Ferridoxin) ซ่ึงเปนสารสําคัญในขบวนการถายทอดอิเล็กตรอนของพืช นอกจากนั้นยังเปน
องคประกอบของคลอโรฟลล รูปที่พืชสามารถนําไปใชได คือ เฟอรัสอิออน (Fe2+) และเฟอริกอิ
ออน (Fe3+) สารเคมีที่ใหธาตุเหล็กและมีราคาถูก คือ เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) ซ่ึงละลายน้ําไดงายแต
จะตกตะกอนจึงตองระวังในเรื่อง pH ของสารละลาย จึงนิยมใชเหล็กในรูปคีเลต ซ่ึงเปน
สารประกอบอินทรีย สามารถคงตัวอยูในรูปสารละลายธาตุอาหารที่พืชก็สามารถนําไปใชไดดี (พีร
เดช, 2537) 

–  ธาตุแมงกานีส (Mn) เปนธาตุที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง และ
การทํางานรวมกับธาตุอ่ืน เชน เหล็ก แคลเซี่ยม และแมกนีเซียม ความเปนประโยชนของแมงกานีส
จะถูกควบคุมโดยคา pH ของสารละลาย รูปที่พืชนําไปใชประโยชนไดคือ แมงกานีสอิออน (Mn2+) 
(พีรเดช, 2537) 
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– ธาตุสังกะสี (Zn) เปนธาตุจําเปนตอการสังเคราะห IAA ซ่ึงเกี่ยวของกับการขยายตัวของ
เซลล มีบทบาทสําคัญตอการทํางานของเอนไซมหลายชนิด และยังมีบทบาทในการสรางแปงของ
พืชดวย รูปที่พืชสามรถนําไปใชได คือ ซิงคอิออน (Zn2+) ที่อาจไดจากซิงคซัลเฟต (ZnSO4) หรือ
ซิงคคลอไรด (ZnCl2) (พีรเดช, 2537) 

-  ธาตุทองแดง (Cu) เปนธาตุที่มีความจําเปนเนื่องจากเปนองคประกอบของโปรตีน ชวยใน
กระบวนการหายใจ และสงเสริมใหพืชนําเหล็กมาใชประโยชนไดมากขึ้น รูปที่เปนประโยชนตอ
พืชคือ คอปเปอรอิออน (Cu2+) ที่อาจไดจากคอปเปอรซัลเฟต (CuSO4) หรือคอปเปอรคลอไรด 
(CuCl2) (พีรเดช, 2537) 

– ธาตุโบรอน (B) หนาที่ของโบรอนในพืชยังไมทราบแนชัด แตเชื่อกันวาโบรอนมี
ความสําคัญตอการสังเคราะหและเคลื่อนยายคารโบไฮเดรต การสรางกรดอมิโนและโปรตีน การ
งอกและการเจริญเติบโตของละอองเกสรตัวผู และกิจกรรม ตาง ๆ ของเซลล เชน การแบงเซลล การ
ขยายตัวของเซลล การเจริญเติบโตของเซลล นอกจากนั้นโบรอนยังมีอิทธิพลตอสัดสวนการดูดใช
ธาตุที่มีประจุบวก (Cations) และธาตุที่มีประจุลบ (Anions) ของพืชโดยจะสงเสริมใหมีการดูดใช
ธาตุที่มีประจุบวกไดดีขึ้น และธาตุที่มีประจุลบลดลง ที่เดนชัดคือการดูดใชแคลเซียมจะดีขึ้นถามี
โบรอนเพียงพอ รูปที่เปนประโยชนสําหรับพืชคือโบเรตอิออน (BO3

3-) ซ่ึงมีในน้ําธรรมชาติ หรือได
จากการเติมกรดบอริก (H3BO3) (พีรเดช, 2537) 

- ธาตุโมลิบดินัม (Mo) เปนองคประกอบที่สําคัญของเอนไซม 2 ชนิด คือไนโตรจีเนส 
(Nitrogenese) มีความสําคัญตอการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และไนเตรทรีดักเตส (Nitrate 
reductase) ซ่ึงเกี่ยวของกับการรีดิวสไนเตรทใหเปนไนไตรท พืชสามารถนํามาใชประโยชนไดใน
รูปโมลิบเดตอิออน (MoO4

2-) ซ่ึงอาจไดจากสารแอมโมเนียมโมลิบเดต หรือ โซเดียมโมลิบเดต (พีร
เดช, 2537) 

–  ธาตุคลอรีน (Cl) ถาความเขมขนสูงกวารอยละ 1 สวนใหญจะเปนพิษตอพืช บทบาท
ภายในพืชยังไมทราบแนชัด แตถาขาดคลอรีนพืชจะเหี่ยวงาย ในน้ําจะมีคลอรีนอยูในรูปคลอไรดอิ
ออน (Cl-) ซ่ึงเปนรูปที่พืชนําไปใชประโยชนได ถามีปริมาณมากเกินไปจะไปยับยั้งการนําธาตุที่อยู
ในรูปประจุลบตัวอ่ืน ๆ มาใชประโยชน (พีรเดช, 2537) 

- นอกจากนี้ ยังมีธาตุอีกหลายชนิดที่คาดวาเปนประโยชนตอพืช แตยังไมทราบบทบาทแน
ชัด เชน โซเดยีม (Na), ซิลิกอน (Si), นิเกิล (Ni), และเวเนเดียม (V) เปนตน 
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2.7  ไนเตรท (Nitrate:NO-
3) และไนไตรท (Nitrite : NO-

2)  
       ไนเตรทเปนเกลือของกรดไนตริค ซ่ึงเปนกรดแก เกลือไนเตรทที่ใชในทางการเกษตรและ
อุสาหกรรม ไดแก เกลือไนเตรทของโซเดียม โปตัสเซียม แอมโมเนียม ทองแดง เหล็ก อลูมิเนียม 
โครเมียม ปรอท และตะกั่ว  
 นอกจากนี้ สารไนเตรทถูกนํามาใชในทางดานเกษตรกรรม เปนปุยในพืชบางชนดิ เชน 
บารเลย โอต ไดแก แอมโมเนียมไนเตรท โปตัสเซียมไนเตรท และแคลเซียมไนเตรท เปนตน 
 สารไนไตรทเปนเกลือของกรดไนตรัส ซ่ึงเปนกรดออน สารไนไตรทถูกออดซิไดซเปน
สารไนเตรทไดงาย ดังนั้นในสิ่งแวดลอมมักมีไนไตรทในปริมาณต่ํา (งานสารเปนพิษ, 2531) 
 
2.8  ไนเตรทกับการนําไปใชของพชื  
       ไนเตรท (NO-3) และแอมโมเนียม (NH+

4) เปนรูปหนึ่งของไนโตรเจนที่เปนประโยชนตอพืชใน
ดินที่มีบรรยากาศดี มีความชื้น อุณหภูมิ และสภาพแวดลอมอื่นๆ เหมาะสม แอมโมเนียมจะถูก
เปลี่ยนไปแปน ไนไตรท และไนเตรท ตามลําดับโดยกิจกรรมของจุลินทรียที่เรียกวา Nitrification 
สารไนเตรทที่พืชดูดขึ้นไปใชสวนใหญพืชนําไปใชในการสรางสารประกอบอินทรียหลายชนิด 
สวนที่ไมสามารถนําไปใชยังคงเปนไนเตรทไอออนสะสมอยูในเซลลพืช หากสภาพแวดลอม
เหมาะสมตอการสะสมไนเตรท เชนการปลูกพืชในสภาพแสงนอย พืชจะมีการดูดสารไนเตรทจาก
ดินเขาไปมาก เนื่องจากพืชมีการกระตุนการสะสมไนเตรท เปนการชดเชยแรงดันออสโมติก 
(Osmotic pressure) ทดแทนความเขมของอินทรียสาร (คารโบไฮเดรท) ที่ลดลงซึ่งเปนผลมา
จากอัตาการสังเคราะหดวยแสงลดลงเมื่อความเขมแสงลดลง (Seginer et al., 1998) และใน
ขณะเดียวกันถาพืชสามารถเปลี่ยนไนเตรทเปนสารอินทรียใหเปนสารอินทรีย (กรดอะมิโน) ไดนอย 
สภาพแวดลอมไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ มีผลไปลดเมตาบอลิซึมของเอนไซมไนเตรทรีดักเทส 
(Nitrite reductase) ที่ใชในการเปลี่ยนแปลงสารไนเตรท การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะทําใหมีการ
เหมาะสมสารไนเตรทอยูในพืชมากขึ้น (Maynard et al., 1972) สําหรับกระบวนการที่ไนเตรทจะ
เปล่ียนไปเปนแอมโมเนียม แลวเปล่ียนไปเปนกรดอะมิโนในพืชนั้น เกี่ยวของกับเอนไซม หลาย
ชนิดดวยกัน 
 สารไนเตรทจะสะสมในสวนตาง ๆ ของพืชแตกตางกันไป ในพืชตนเดียวกันสวนที่แกกวา
จะมีการสะสมมากกวาสวนที่ออนกวา ดอกจะมีความเขมขนของสารไนเตรทนอยที่สุด รองลงมา
คือ ผล ใบ ราก โดย 
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กานใบมีการสะสมมากที่สุดตามลําดับ (Manard and Baker, 1972) ในผักหลายชนิดมีการสะสมไน
เตรทคอนขางสูง เชน ปวยเล็ง (Spinach) บีท (Beet) ผักกาดเขียว (Mustard geen) ผักบางชนิดมีการ
สะสมไนเตรทไดมากกวา 3,000 มก./กก. น้ําหนักสด เชนผักกาดหอม (Lettuce)  
 
2.9  อันตรายจากการบริโภคอาหารที่ปนเปอนสารไนเตรท 
       การบริโภคผักหรืออาหารอื่น ๆ ที่มีการสะสมของสารไนเตรท (NO-

3) สามารถทําใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพได (งานสารเปนพิษ,2531) สารไนเตรทเมื่อเขาสูกระเพาะอาหาร บางสวนจะถูก
เปลี่ยนใหเปนสารไนไตรท (NO-

2) ในขบวนการ nitrate reduction ที่สามารถเกิดขึ้นเมื่ออับอากาศ 
สารไนไตรทสามารถดูดซึมเขาสูกระแสเลือดไปทําปฏิกิริยากับเม็ดโลหิตโดยกระบวนการ 
Oxidation เปล่ียนแปลงเม็ดโลหิตจาก Haemoglobin ใหกลายเปน Methaemoglobin โดย oxidize 
Fe2+ ในโมเลกุลของเม็ดเลือดในรูปของ Haemoglobin ใหกลายเปน Fe3+ เม็ดโลหิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปนี้ (Methaemoglobin) จะไมมีคุณสมบัติในการรับและนําภาออกซิเจน ไปเล้ียงเซลลตาง ๆ ใน
รางกาย หากปริมาณเมทาฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้น 20 % ของฮีโมโกลบินทั้งหมด ผูปวยจะมีอาการไม
สบายเนื่องจากขาดออกซิเจนอยางเห็นไดชัด อาการตัวเขียว ออนเพลีย หายใจหอบ ปวดศีรษะ และ
หัวใจเตนแรงและมีจังหวะเร็วกวาปกติ เปนตน ดังนั้นถามีการบริโภคสารไนเตรทเขาไปจํานวนมาก 
รางกายจะเกิดภาวะขาดออกซิเจนฉับพลันได โดยเฉพาะในเด็กเล็กจะออนแอตออาการขาด
ออกซิเจนนี้ เกิดอาการของโรคที่เรียกวา “Methaemoglomia”  หรือ “ Blue baby syndrome” ทารก
อยูในสภาพขาดออกซิเจน เนื้อตัวผิวหนังและปากเปลี่ยนเปนสีเขียวคลํ้า จนถึงเสียชีวิตได 
(Maynard and Baker, 1972) 
 
2.10  ปจจัยท่ีมีผลตอการสะสมไนเตรทในพืช 
         ชนิดพืช 
         นอกจากนี้ในพืชชนิดเดียวกัน แตตางสายพันธุ ก็มี่การสะสมไนเตรทตางกัน แมวาจะมีความ
แตกตางกันไมมากนัก(Maynard and Baker, 1974) สาเหตุของที่พืชมีความสามารถในการสะสมไน
เตรทแตกตางกันนี้ ยังไมอาจบอกไดอยางแนนอน สวนหนึ่งอาจมาจากเอนไซมสําคัญบางตัวที่รวม
ในขบวนการเปลี่ยนไนเตรทเปนโปรตีน เชน ไนเตรทรีดักเทส ในพืชแตละชนิด มีกิจกรรมแตกตาง
กัน (Keeney, 1970) นอกจากนี้ในพืชที่สวนรากมีกิจกรรมของไนเตรทรีดักเทสสูง ไนโตรเจนที่
เคลื่อนยายจากรากไปยังลําตนจะอยูในรูปของอินทรียไนโตรเจน (Organic nitrogen) มากกวาพืชที่มี
กิจกรรมของเอนไซมนี้ในระดับต่ํา(Maynard and Baker, 1972) 
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สวนของพชื 
 สารไนเตรทมีการกระจายไปตามสวนตาง  ๆ ของพืชในปริมาณที่แตกตางกัน  เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางสวนตาง ๆ ของพืชพบวาในลําตนโดยเฉพาะกานใบมีไนเตรทมากที่สุด 
รองลงมาคือแผนใบและรากตามลําดับ สวนดอกนั้นมีปริมาณต่ําสุด และนอกจากนี้ในพืชตน
เดียวกันใบที่อยูนอกสุดและแกกวา จะมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดต่ําสุด แตจะมีปริมาณไนเตรท
สูงสุด เนื่องจากวา สวนที่แกกวานั้นจะมีขบวนการเมตาบอลิซึมเปนไปอยางชา ๆ ทําใหเหลือไนเต
รทตกคางอยูมาก (Wright and Davison, 1994) 

อายุพืช 
 โดยทั่วไปความเขมขนของสารไนเตรทในพืชจะมีมากในชวงตนและชวงกลาง ๆ ของการ
เจริญเติบโต และจะคอย ๆ ลดต่ําลงเมื่อพืชเจริญเต็มที่ (Brown and Smith, 1966) เนื่องมาจากในชวง
ที่พืชมีการสรางเนื้อเยื่อในสวนนั้น และในขณะที่พืชเจริญเต็มที่ความสามารถของดินที่จะให
ไนโตรเจนแกพืชจะลดนอยลงไปดวย ฉะนั้นพืชจึงตองใชประโยชนจากไนเตรทที่ตกคางตามสวน
ตาง ๆ ของพืช ทําใหความเขมขนของไนเตรทที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่นอยลงไป (Wright and 
Davison, 1964)  
 ในตางประเทศ เชน ประเทศในแถบยุโรป ไดมีการกําหนดปริมาณไนเตรทสูงสุดที่ยอมให
มีอยูในผักกาดหอม (Lactuca sativa) ในชวงระหวาง 2,500 – 3,000 มก.ไนเตรท /กก.น้ําหนักสด 
(ตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1 คาสูงสุดของปริมาณไนเตรท (มก. / กก. นน. สด) ที่ยอมใหมีไดในพืชผัก 
 

พันธุพืช ปริมาณสารไนเตรท (มก. / กก. นน. สด) 

 ฤดูฝนและฤดรูอน               ฤดูหนาว 

ผักกาดหอม (Lettuce) 2,500                                     3,000 

ผักกาดฝอยกานแข็ง (Endive) 2,500                                     3,000 
 ทุกฤดูกาล 

หัวผักกาดแดง (Radish) 3,000 
หัวบีท (Beet root) 3,000 
ขึ้นฉาย (Celery) 4,000 

มันฝรั่ง (Potato) 2,000 
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2.8  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ณัฐพงศ (2544) ไดทําการศึกษาการประเมินอัตราใหปุยไนโตรเจนแตงหนาที่เหมาะสมในการ
ผลิตขาว โดยพิจารณาจากความเขมขนของไนโตรเจนและคลอโรฟลลในใบออน จากการวิเคราะห
พบวา ผลผลิตของขาวทั้ง 2 พันธุ มีความแตกตางกันเมื่อไดรับปุยไนโตรเจนรองพื้นและอัตราปุย
ไนโตรเจนแตงหนาที่แตกตางกัน โดยที่พันธุดอกขาวหอมมะลิ 105 ในกรรมวิธีที่ไมมีการใสปุย
ไนโตรเจนรองพื้นและปุยไนโตรเจนแตงหนาจะใหผลผลิตต่ําที่สุด 581 กก./ไร และเมื่อมีการใสปุย
ไนโตรเจนรองพื้น 8 กก./ไร ตามดวยอัตราปุยไนโตรเจนแตงหนาอัตรา 16 กก./ไร ใหผลผลิตขาว
สูงที่สุดเทากับ 760 กก./ไร สําหรับขาวพันธุก่ําดอยสะเก็ดมีการตอบสนองตออัตราปุยไนโตรเจน
รองพื้นและอัตราปุยไนโตรเจนแตงหนา เชนเดียวกับดอกขาวหอมมะลิ 105 โดยกรรมวิธีที่ไมมีการ
ใสปุยไนโตรเจนรองพื้นและปุยไนโตรเจนแตงหนาเลย จะให 
ผลผลิตต่ําที่สุดเทากับ 237 กก./ไร และมีผลผลิตสูงที่สุดเทากับ 384 กก./ไร ที่กรรมวิธีที่ใสปุย
ไนโตรเจนแตงหนา 16 กก./ไร อยางเดยีว หรือกรรมวิธีที่ใสอัตราปุยไนกก.โตรเจนรองพื้น 32 กก./
ไร คร้ังเดียว 
 ศักดิ์เกษม (2523) ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุยไนโตรเจนในรูปไนเต
รทและแอมโมเนียมที่ใหแกขาวโพดในดินกรดและดินดางพบวาในสภาพดินที่ เปนกรดปุย
แอมโมเนียมใหการเจริญเติบโตและผลผลิตมากกวาปุยไนเตรทปุยทั้งสองชนิดใหปริมาณ
ไนโตรเจนที่ขาวโพดดูดทั้งหมดและปริมาณไนโตรเจนที่สูญเสียไปในรูปแกสใกลเคียงกันสําหรับ
ในสภาพดินที่เปนดาง ปุยทั้งสองชนิดใหการเจริญเติบโตและผลผลิตใกลเคียงกัน แตปุยไนเตรทให
ปริมาณไนโตรเจนที่ขาวโพดดูดทั้งหมดมากกวาและมีการสูญเสียไนโตรเจนในรูปแกสนอยกวาปุย
แอมโมเนียม 
 เพ็ญนภา  และ นพดล  (2543) ไดทําการศกึษาผลของระดับความเขมขนของธาตุ N, Ca และ K 
ที่มีตอการเจรญิเติบโตของผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) พันธุ Red oak ที่ปลูกในระบบ 
ไฮโดรโพนิกส การทดลองที่ 1 ใชสารอาหารที่มีความเขมขนของธาตุ N ดังนี้ 85, 95, 105, 115 และ 
125 mg/l ซ่ึงธาตุอาหารที่จําเปนอื่น ๆ จะคงที่ตามสูตรของ Macblis และ Toreey (1965) ที่ EC 1.2 
mS/cm พบวาสารอาหารธาตุ N 95 mg/l  ใหน้ําหนักสดของผักกาดหอมพันธุ Red oak มากที่สุด  
การทดลองที่ 2 ใชสารอาหารธาตุ N 95 mg/l รวมกับธาตุ Ca ดังนี้ 80, 90, 100, 110 และ 120 mg/l 
พบวาผักกาดหอมพันธุ Red oak เจริญเติบโตไดดีที่สุดเมื่อใชสารอาหารธาตุ N 95 mg/l รวมกับธาตุ 
Ca 120 mg/l ซ่ึงผักกาดหอมพันธุ Red oak ในความเขมขนนี้มีใบหนา แข็งแรง ไมแสดงอาการเหี่ยว
ในชวงกลางวันที่มีอุณหภูมิสูง การทดลองที่ 3 ใชสารอาหารธาตุ N 95 mg/l และธาตุ Ca 120 mg/l 
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รวมกับธาตุ K ดังนี้ 97, 107, 117, 127 และ 137 mg/l พบวาผักกาดหอมพันธุ Red oak เจริญเติบโต
เหมาะสมที่สุดเมื่อใชรวมกับธาตุ K เขมขน 117 mg/l 
 อารักษ  (2543) ไดทําการศึกษากลุมผักกินผล (แตงเทศ/แตงแคนตาลูป)โดยศึกษาระบบการ
ปลูกพืชโดยไมใชดินและสูตรสารละลายธาตุอาหารที่ เหมาะสมสําหรับการผลิตแตงเทศ 
เปรียบเทียบระบบการปลูกพืชโดยไมใชดินและถังบรรจุสารละลายที่เหมาะสําหรับการปลูกแตง
เทศพันธุซุปเปอรซาลมอล 195  การทดสอบพันธุแตงเทศที่เหมาะสม สําหรับระบบไฮโดรโพนิกส
แบบดัดแปลง และทําการศึกษากลุมผักกินใบ (ผักกาดหอม ผักกาดขาวซานฟง ผักกากกวางตุง 
ผักกาดฮองเต).ศึกษาการทดลองการเติมออกซิเจนและการไมเติมออกซิเจนใหแกการปลูก
ผักกาดหอมในสารละลายธาตุอาหาร ที่ไมมีการหมุนเวียนของสารละลาย ศึกษาวัสดุเพาะกลาและ
อายุตนกลาที่เหมาะสมสําหรับการปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกสแบบ Nutrient Film  
Technique (NFT) ศึกษาพันธุและระบบปลูกที่เหมาะสมในการปลูกผักกาดหอมโดยไมใชดิน ศึกษา
การปลูกผักกาดฮองเตแบบไฮโดรโพนิกส ศึกษาการปลูกผักกาดขาวซานฟงและผักกาดกวางตุง
แบบไฮโดรโพรนิกส ศึกษาการปลกูผักกาดขาวซานฟงและผักกาดฮองเตดวยระบบไฮโดรโพนิกส 
 วุฒิพงษ (2546) ไดศึกษาการเจริญเติบโตและการสะสมสารไนเตรทในผักกาดหอม 2 ชนิด คือ 
Cos และ Red oak ซ่ึงปลูกเล้ียงในสารลายธาตุอาหารสูตร Enshi โดยใชความเขมขน 2 ระดับ คือ 
EC= 1.2 และ 2.4 mS/cm เปรียบเทียบกับการปลูกในถุงพลาสติกดวยดินผสม (ดินรวน: ขุยมะพราว 
: แกลบสด : ปุยคอก อัตราสวน 2 : 2 : 2 : 1) ที่ใสปุยเคมีสูตร 12 – 24 – 12 อัตรา 33.33 ก.ก. / ไร 
ในชวงฤดูรอน (มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2543) และในชวงฤดูหนาว (พฤศจิกายน –  ธันวาคม) ณ  
โรงเรือนปลูกพืชหลังคาพลาสติก ทําการวัดปริมาณไนเตรทดวยเครื่อง RQ-Flex reflectometer 
พบวาชวงฤดูรอน ผักกาดหอมมีการเจริญเติบโตที่ต่ําและไมแตกตางกันในระหวางการปลูกใน
สารละลายธาตุอาหารหรือในดินผสม โดยน้ําหนักสดยอดมีคา 15.9 , 8.3 , และ 12.4 กรัม สําหรับ
ผักกาดหอมที่ปลูกในสารละลาย 1.2 และ 2.4 mS/cm และในดินผสมตามลําดับผักกาดหอมที่ปลูก
เล้ียงในสารละลายธาตุอาหารทั้ง 2 ความเขมขนมีการสะสมสารไนเตรทเพิ่มขึ้นตามอายุปลูกจนถึง
การเก็บเกี่ยวในสปัดาหที่ 5 และมีคาเกินกวาระดับความปลอดภัยตอการบริโภคตามขอกําหนดของ
สหภาพยุโรป ที่ 3,000 มก./ ก.ก. น้ําหนักสด สวนการปลูกในดินผสม มีการสะสมไนเตรทที่ต่ํากวา
การปลูกในการปลูกสารละลายและลดลงเมื่ออายุปลูกเพิ่มมากขึ้น และพบวา ผักกาดหอมชนิด Cos 
มีการสะสมสารไนเตรทมากกวาชนิด Red oak ในทุกสัปดาห สวนในฤดูหนาว พบวาการปลูกใน
สารละลายธาตุอาหารทั้ง 2 ความเขมขนทําใหผักกาดหอมมีการเจริญเติบโตที่ดีกวาการปลูกในดิน
ผสม โดยน้ําหนักสดยอดมีคา 86 , 0 , 97.0 และ 40.9 กรัม สําหรับผักกาดหอมที่ปลูกในสารละลาย 
1.2 และ 2.4 mS/cm และในดินผสมตามลําดับ และมีการสะสมสารไนเตรทเพิ่มขึ้นตามอายุปลูกจน
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สูงสุดในสัปดาหที่ 3 กอนที่จะเริ่มลดลงเมื่อเก็บเกี่ยวในสัปดาหที่ 5 ในขณะที่การปลูกในดินผสมมี
ปริมาณไนเตรทเริ่มตนที่สูงและลดลงตามอายุปลูก ทุกวิธีการปลูกในฤดูหนาวไมพบวาผักกาดหอม
มีการสะสมไนเตรทที่เกินกวาคาความปลอดภัยตอการบริโภค และพบวาผักกาดหอมชนิด Cos มี
การสะสมสารไนเตรทสูงกวาชนิด Red oak เสมอเมื่อปลูกในสารละลายธาตุอาหาร 
 การลดไนเตรทกอนการเก็บเกี่ยว พบวาการแทนที่สารละลายธาตุอาหารดวยน้ําธรรมดาเปน
เวลา 4 วันกอนการเก็บเกี่ยวใหผลดีที่สุดในการลดปริมาณไนเตรทหลังการเก็บเกี่ยวใหอยูในระดับ
ที่ปลอดภัยตอการบริโภคโดยไมทําใหน้ําหนักสด และน้ําหนักแหงลดลงในผักกาดหอมชนิด Red 
oak เมื่อปลูกในสารละลายธาตุอาหารความเขมขน EC = 1.2 mS/cm แตไมไดผลเมื่อใชความเขมขน
ที่ EC = 2.4 mS/cm 
 สุรพล (2544)  ไดทําการศึกษาศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของพืชผักและผลผลิตในระบบการ
ปลูกแบบไรดิน เปรียบเทียบกับการปลูกผักตามปกติเมื่อใชวัสดุคลุมดินชนิดตาง ๆ ในสภาพปลอด
สารพิษ  การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของพืชผักและผลผลิตในระบบการปลูกแบบไรดิน 
(Hydropoinics) เปรียบเทียบกับการปลูกผักตามปกติ เมื่อใชวัสดุคลุมดินชนิดตาง ๆ มีวัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของผัก 5 ชนิด ไดแก ผักกาดขาว ผักคะนา ผักกาดหอม คึ่น
ฉายและตั้งโอในระบบการปลูกแบบไรดิน หากรรมวิธีและสูตรอาหารเหมาะสมในการปลูกแบบไร
ดิน ตลอดจนเปรียบเทียบผลผลิตของผักทั้ง 5 ชนิด  เมื่อปลูกแบบไรดินกับปลูกแบบปกติโดยใช
กรรมวิธีตาง ๆ ไดวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 6 ส่ิงทดลองประกอบไปดวย การปลูกผักแบบ
ไรดิน  การปลูกแบบปกติคลุมดวย พลาสติก สะทอนแสง  พลาสติกสีดํา  พลาสติกใส มุงตาขายไน
ลอน และไมใชวัสดุคลุม แตละส่ิงทดลองทํา 4 ซํ้า ผลการวิจัยพบวาผักทั้ง 5 ชนิด สามารถ
เจริญเติบโตเร็ว และให ผลผลิตดี ในระบบการปลูกแบบไรดิน สามารถใชสูตรสารละลายธาตุ
อาหารไดผลไมแตกตางกัน จึงสามารถใชสูตรสารละลายธาตุอาหารที่มีจําหนายทั่วไปในประเทศ 
เมื่อเปรียบเทียบผลผลิต ของผักทั้ง 5 ชนิดในระบบการปลูกและกรรมวิธีตางๆ พบวาผักที่ปลูกแบบ
ไรดินใหผลผลิตต่ํา กวาผักที่ปลูกแบบปกติมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติแทบทุกชนิด
ของผักยกเวนผักคะนา ผักที่ปลูกแบบปกติคลุมดวยมุงตาขายไนลอนใหผลผลิตสูงสุด  
 ดนัย (2546) ไดทําการศึกษาการใชปุยอินทรียปลูกพืชในระบบไฮโดรโพนิกส โดยทําการ
ทดลองศึกษาการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีในการปลูกพืชระบบไฮโดรโพนิกสน้ําตื้น เพื่อเปน
การเพิ่มคุณคาของผลผลิตพืชและปลอดภัยจากสารเคมีตกคางและลดคาใชจายไดมากขึ้น 
 เดนนภา และ สุธัมมา (2546) ไดทําการศึกษาปริมาณแรธาตุอาหารพืชในน้ําหมักชีวภาพ 3 
ชนิดและศึกษาผลของน้ําหมักชีวภาพที่มีตอการเจริญเติบโตของผักกาดหอม โดยการศึกษาน้ําหมัก
ชีวภาพจากพืช 3 ชนิด ไดแกชนิดที่ 1 น้ําหมักชีวภาพที่มีใบนอยหนาเปนวัสดุหลักในการหมัก ชนิด
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ที่ 2 น้ําหมักชีวภาพที่มีใบสะเดาเปนวัสดุหลักในการหมัก ชนิดที่ 3 น้ําหมักชีวภาพที่มีใบสาบเสือ
เปนวัสดุหลักในการหมัก โดยทําการสํารวจคุณสมบัติทางกายภาพ วิเคราะหหาปริมาณแรธาตุ
อาหารพืช 6 ชนิด คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถัน ซ่ึง
แปรผลในรูปของรอยละของ  N  P2O5   K2O  CaO  MgO  และ S  โดยการศึกษาผลของน้ําหมัก
ชีวภาพตอการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพบวาผลของน้ําหมักชีวภาพชนิดที่ 3 ทําใหผักกาดหอม
เจริญเติบโตไดดีที่สุด รองลงมาคือชนิดที่ 2 และชนิดที่ 1 ตามลําดับ 
 ธรรมศักดิ์ และคณะ (2546) ไดทําการศึกษาหาปริมาณสารไนเตรทตกคางในผักกาดหอมปลูก
โดยไมใชดินในฤดูกาลตางๆ โดยศึกษาการวิเคราะหหาปริมาณสารไนเตรทตกคางในตน
ผักกาดหอมดวยวิธี Greiss’ s reaction พบผักกาดหอมที่มีสารไนเตรทสะสมสูงเกินกวาคาสูงสุดที่
ยอมรับไดตามขอกําหนดของ สหภาพยุโรปจํานวน 8,25 และ 33 ตัวอยาง หรือรอยละ 27,81 และ 
81 สําหรับฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอนตามลําดับ ปริมาณสารไนเตรทที่พบในตนผักกาดหอมที่
ปลูกโดยไมใชดินแตกตางกันไปตามชนิดของผักกาดหอม พบวาผักกาดหอมชนิด Red coral, Butter 
head และ Iceberg มีการสะสมของสารไนเตรทที่สูงกวาชนิดอื่นๆที่ปลูกในฤดูกาลเดียวกัน และยัง
พบความแตกตางของปริมาณสารไนเตรทที่ตกคางอยูในผักกาดหอมชนิดเดียวกัน ปลูกในฤดู
เดียวกันแตตางผูผลิต 
 พัชราภรณ และคณะ (2552) ไดทําการศึกษาการวิเคราะหการสะสมไนเตรทในผักสดจากการ
วิเคราะหความเขมขนของไนเตรทในผักคะนาจํานวน 85 ตัวอยาง และผักกาดหอม จํานวน 86 
ตัวอยาง ที่สุมจากตลาดขายปลีก-สง ในกรุงเทพและปริมณฑล พบวา ผักคะนามีการสะสมไนเตรท-
ไนโตรเจน เฉลี่ยอยูที่ 0.5 เปอรเซนต โดยผักคะนา 13 ตัวอยาง สะสมไนเตรท-ไนโตรเจน สูงเกิน 1 
เปอรเซ็นต และ 12 ตัวอยาง ไนเตรท-ไนโตรเจนสะสมอยูในชวง 0.75 ถึง 1 เปอรเซ็นต ในขณะที่
พบวา ผักกาดหอม มีคาความเขมขนไนเตรท-ไนโตรเจนเฉลี่ย 0.14 เปอรเซ็นต มีเพียง 2 ตัวอยาง
เทานั้นที่มีคาความเขมขนของไนเตรท ไนโตรเจนสูงเกิน 1 เปอรเซ็นต  อยางไรก็ตามทั้งผักคะนา
และผักกาดหอมที่ปลูกในน้ํายา (Hydroponics) มีแนวโนมสะสมไนเตรท-ไนโตรเจนที่สูงกวาผักที่
ปลูกดวยวิธีอ่ืน โดยเฉพาะในผักคะนา พบวา 7 ใน 8 ตัวอยางมีคาความเขมขนของไนเตรท 
ไนโตรเจนสูงเกิน 1 เปอรเซ็นต และจากการวิเคราะหไนเตรทแบบ Colorimetric พบวา การ
วิเคราะหดวยวิธี Brucine และ Salicylic สามารถวัดคาความเขมขนของไนเตรท-ไนโตรเจน ใน
ตัวอยางพืชไดโดยไมมีความแตกตางทางสถิติกับคาที่ไดจากการวัดดวยเครื่อง Flow Injection 
Analyzer  
  Essam. et.al. (2006) ไดทําการศึกษาการเพาะปลูกแบบไฮโดรโพนิกส ในสารละลายธาตุ
อาหารหรือผานตัวกลางโดยไมใชดิน การเพาะปลูกแบบไฮโดรโพนิกสมีประโยชนมากมาย ปญหา
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ที่เกิดจากการเพาะปลูกแบบใชดิน เชน โครงสรางดินคุณภาพต่ําจะระบายน้ําไดนอย ดินขาดความ
อุดมสมบูรณและแหลงกักเก็บน้ําไมเพียงพอและที่สําคัญคือมีวัชพืชอ่ืนๆมารบกวน สําหรับไฮโดร
โพนิกสไมตองใชดินและใชน้ํา 124 ตอ 1 ฟารม ในพื้นที่ใชน้ําไมเปนประโยชนหรือท่ีเปนพื้นที่วาง
เปลา สามารถที่จะนําระบบไฮโดรโพนิกสนี้มาพัฒนาในการปลูกผักได พื้นฐานของระบบไฮโดร
โพนิกสที่ศึกษานี้จะเปนระบบปดและทําการทดสอบความอุดมสมบูรณ ปจจุบันไดนําผักกาดหอม 
(Lactuca sativa) มาศึกษาในระบบปด ผลรวมของผลผลิตทั้งหมดมีคาสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระบบเปด ความอุดมสมบูรณและ Peat ผสมจะมีคาผลผลิตสูงมากเมื่อทดสอบจาก สารตั้งตนและมี
การบริโภคธาตุอาหารสูง เมื่อทดสอบจาก ความอุดมสมบูรณซ่ึงผลที่ไดแสดงใหเห็นวาระบบปดจะ
ชวยในการประหยัดน้ําและธาตุอาหารไดดี 
 Hubble และ Harper (1999) ไดทําการศึกษา วิธีการปรับปรุงสําหรับการวิเคราะหไนเตรทที่
ระดับความเขมขนต่ํา พบวา วิธีลดความเปนพิษจะอธิบายการวิเคราะหของไนเตรท -ไนโตรเจนที่มี
ความเขมขนต่ํา โดยจะใชคอลัมนของ Devarda’s ในวัสดุที่เปน Fused alumina anti-bumping 
granules เปนวิธีการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการแกปญหา โลจิสติก ในการใช Cadmium-based 
methodlogies ในประเทศที่กําลังพัฒนา 
และเพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการที่ไดรับการยอมรับจาก Havilah และคณะ(1977) วิธีการ Micro-
colorimetric สําหรับตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียมใน Kjeldahl ยอยสลายดวยเครื่อง 
Spectrophotometer ซ่ึงจะใชรูพรุนของแคดเมียมเปนสารตั้งตน  
 Koohakan , Jeanaksorn and  Nuntagij (2008) ไดทําการศึกษาการปลูกพืชวิธี Hydroponics วา
ไดเขามามีบทบาทในประเทศไทย ปจจุบันไดเปนการคามากมายในประเทศไทยทําใหผักกาดหอมมี
ผลผลิตที่มีคุณภาพ ในระหวางนี้เทคนิคฟลมสารอาหาร (NFT) เปนหนึ่งในระบบการคาสําหรับ
ผลผลิตผักกาดหอมที่สําคัญ  การติดเชื้อโรคของการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในเชิงการคาใน
ระบบ NFT 
 Leszczy’nska และคณะ (2009) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของ
ไนเตรทและไนไตรทตระกลูผักกะหล่ํา พบวาการเปลี่ยนแปลงไนเตรทและไนไตรทที่อยูในตระกูล
ผักกะหล่ํา ซ่ึงเปนผลมาจากการลวก ตม แชแข็ง เก็บแชแข็งและการตมหลังจากการแชแข็งกอน
หนาที่นํามาวิเคราะห ซ่ึงปริมาณไนเตรทที่ตรวจพบใน ผักคะนาหยิก (302.0 mg/kg) และคาต่ําสุด
ของไนเตรทพบในกะหล่ําดอกสีเขียว (61.0 mg/kg) ระดับที่ตรวจพบในกะหล่ําดอกสีขาว (3.49 
mg/kg) และ กะหล่ําดอกสีเขียว (1.47 mg/kg) การลวกและการตมของตระกลูผักกะหล่ํา เปนสาเหตุ
ทําใหปริมาณไนเตรทลดลงคอนขางมาก แตในบางครั้งก็ไมเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับระดับของไน
ไตรท  ในผักที่แช เย็นเก็บไว  48 ชั่วโมง  กอนการลวกทําใหระดับไนเตรทเพิ่มขึ้นหรือไม
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เปล่ียนแปลงเชนกัน การเปลี่ยนแปลงของไนเตรทที่ผิดปกติ ในผักที่เก็บแชแข็งเปนเวลา 4 เดือน 
กอนการลวก โดยทั่วปริมาณไนเตรทจะลดและเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของผักที่ถูกลวก 
การตมของผักที่ถูกแชเย็น (เก็บแชเย็น48 ชั่วโมง)ความถี่ที่ทําใหเกิดการลดลงของระดับไนเตรทใน
การเปรียบเทียบกับผักดิบแชแข็ง จะไมเปลี่ยนแปลงสังเกตผลไดจากการตมของผักกอนการแชแข็ง 
48 ชั่วโมง ซ่ึงจะไมเห็นการเปลี่ยนแปลงของระดับปริมาณไนเตรทชัดเจนในผักที่แชแข็งหลังจาก
การตม  
 Pasquali และคณะ(2010) ไดทําการศึกษา สองวิธีที่เร็วและไวกับการตรวจวัดปริมาณของไน
ไตรทและไนเตรทในดินตัวอยาง โดยพบวา วิธีวิเคราะหดวยเครื่อง Spectrophotometric ที่พัฒนาขึ้น
สําหรับตรวจวัดหาปริมาณของไนเตรทและสําหรับวัดปริมาณไนไตรทและไนเตรทในตัวอยางดิน
ไดจะวัดปริมาณไนไตรทโดยใช modified version ของ Griess-llosvay ซ่ึงจะเชื่อมตอดวยปฏิกิริยา 
Diazo-coupling โดยจะวัดที่คาการดูดกลืนคลื่นนแสงที่ 543 nm ซ่ึงจะเกิด Azo-dye complex การวัด
ปริมาณไนเตรทและไนไตรทพรอมกันพรอมกนัอาศัยพื้นฐานของปฏิกิริยาการเชื่อมตอของไนเตรท
ใน Micro column ที่บรรจุ copperised cadmium chromogenic reagent มีความสําคัญตอปฏิกิริยาที่
ใชในวิธีทั้งสอง สําหรับการตรวจวัดปริมาณทางเคมีและทางเครื่องมือจะสังเกตเห็นไดโดยการ
วิเคราะห Univariate และวิธี Simplex chemometric สภาวะที่แสดงใหเห็นชวงตวามเปนเสนตรงของ 
N-NO2 อยูระหวาง 0.50และ1.6μm mL-1   และ N-NO3  จะอยูในชวง 0.05 และ 7.0 1.6μm mL-1   คา
ความสามารถในการตรวจวัดของไนไตรทและไนเตรท 22 μm mL-1   และ 44 μm mL-1  ตามลําดับ 
วิธีที่กลาวมาสามารถวิเคราะหตัวอยางไดสูงถึง 35 - 40 ตัวอยางตอช่ัวโมงซึ่งเปนการ 
วิเคราะหที่มีความเที่ยงที่ดี วิธีที่ใชสําหรับตรวจหาปริมาณไนไตรทและไนเตรทในตัวอยางดินเปน
วิธีที่ใชแลวประสบผลสําเร็จ(ผลที่ไดจะนํามาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน) วิธีที่กลาวมาขางตนเปน
วิธีที่งายและรวดเร็วกวาวิธี Conventional และสามารถนํามาในหองปฏิบัติการทางสิ่งแวดลอม 
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บทที่ 3 
 อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 
อุปกรณ 

1. เมล็ดพันธุผักสลัด 
2. ฟองน้ํา  
3. เพอรไลท- เวอรมิคูไลท 
4. ถาดสําหรับเพาะตนกลา 
5. ถวยปลูก 
6. เครื่องวัดคาการนําไฟฟา (EC) 
7. เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH) 
8. เครื่องชั่งดิจิตอล 
9. เครื่องปมน้ํา 
10. โรงเรือนปลูกพืชโดยไมใชดนิ ระบบ Nutrient Film Technique (NFT) 
11. สเปรยฉีดน้ํา 
12.  ธาตุอาหารของพืช มีดังนี ้
13. แคลเซียมไนเตรท 
14. โปรแตสเซียมไนเตรท 
15. แมกนีเซยีมไนเตรท 
16. เหล็ก EDTA 
17. เหล็ก DP 
18. ธาตุอาหารรอง RMX 21 (นคิ-สเปรย) 
19. แมงกานีส EDTA 
20. โซเดียมโมลิบเดท 

สารเคมี 
1. NaCl 
2. H2SO4 
3. 5% salicylic acid 
4. NaOH 
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วิธีการทดลอง 
3.1 ขั้นตอนการเพาะตนกลา 

1. ผสมเพอรไลท-เวอรมิคูไลท ในอัตราสวน 9:1 เมื่อผสมเรียบรอยแลวนําไป 
แชน้ํา 
2. นําเมล็ดพันธุผักสลัดที่แชน้ําลงเพาะในวัสดุปลูกทั้ง  2 ชนิด  
3. เพาะกลาไว 7 วัน โดยนํากรวยหรือกระถางที่มีการเพาะเมล็ดปลูกโดยวัสดุทั้ง 2 ชนดิมาใส
ในถาดปลูกจากนั้นเติมน้ําใสใหกนถวยปลกูสัมผัสกับน้ําเปนเวลา 7 วัน 
4.ในชวงเพาะตนกลาหมั่นพรมน้ําใหทัว่โดยสเปรยฉีดน้ํา เพื่อใหเกิดความชุมชื้นทําใหตนกลา
สามารถเจริญเติบโตได 

3.1.2  ขั้นตอนการเตรียมสารละลายธาตุอาหาร  
       1.  เตรียมธาตุอาหาร (สารละลายธาตุอาหาร A) โดยมีธาตุอาหาร คือ แคลเซียมไนเตรท เหล็ก 
EDTA เหล็ก DP ตามลําดับกับน้ํา 10 ลิตร 

2. เตรียมธาตุอาหาร (สารละลายธาตุอาหาร B) โดยมีธาตุอาหาร คือ โปรแตสเซียมไนเตรท 
แมกนีเซียมซัลเฟต โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต ธาตุอาหารรอง RMX 21 (นิค-สเปรย) แมงกานีส 
EDTA โซเดียม 
โมลิเดท ตามลําดับกับน้ํา 10 ลิตร 
3.1.3  การปลูกแบบอื่น  

ไดแก การปลูกแบบใชดิน การปลูกแบบใชดินใสปุยคอก การปลูกแบบใชดินใสปุยเคมี และ
การปลูกแบบขุยมะพราว 
  
3.2 การวิเคราะหขอมูล   
      3.3.1  การวิเคราะหหาปริมาณไนเตรทในผักสลัด ดวยวิธี colorimetric ซ่ึงแบงออกเปน 2 
เทคนิค 
     – เก็บตัวอยางผักสลัดจากรางปลูก 2 สูตร กระถางปลูกดวยดินและผักสลัดจากตลาดไทอยางละ 
500 กรัม นํามาเตรียมตัวอยางโดยการลางใหสะอาด ผ่ึงพอแหงแลวนําไปอบ (60˚c) 2-3 วันนํามาบด
เปนผง 
   - ชั่งตัวอยางที่แหง 0.1 กรัม เตมิน้ํากลั่น 10 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดวยเครื่อง Mixer ขามคืน 
  -  นําไปปนเหวี่ยง (Centrifuge) ที่ความเร็ว 2,000 rpm เปนเวลา 10 นาที 
  - กรองสารละลายดวยกระดาษกรองและ Membrane filter เก็บสารสกัดไวในตูเย็นเพื่อทําการ
วิเคราะหคาไนเตรท 
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 - Brucine 
 –  วิธี Salicylic : ดูดสารสกัดตัวอยาง 0.2 มล. เติม 0.2 ของ 5% Salicylic acid ในH2SO4 เขมขน 
ผสมใหเขากัน ทิ้งไว 20 แลวเติม NaOH ลงไป 5 มล. ทิ้งใหเย็นที่อุณหภูมิหองวัดคาการดูดกลืนคลื่น
แสงที่ความยาวคลื่น 410 nm ดวยเครื่อง Spectrophotometer รุน Spcctronic 20 (พัชราภรณและคณะ
,2552) 
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บทที่ 4 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 
4.1  การศึกษาการวิเคราะหปริมาณไนเตรท 

ในการวิเคราะหปริมาณไนเตรทครั้งนี้ ไดนําผักสลัดจากแหลงปลูกที่แตกตางกันไดแก ผัก
สลัดจากตลาดไท  สวนผักสลัดจากระบบปลูกแบบไฮโดรโพนิกสนั้น  ทําการทดลองที่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน และผักสลัดที่ปลูกในดิน ผักสลัดที่ปลูกในดินใส
ปุยเคมี ผักสลัดที่ปลูกในดินใสปุยคอก ผักสลัดที่ปลูกในขุยมะพราวนั้นดําเนินการปลูก ที่อําเภอ 
กําแพงแสน จังหวัด นครปฐม 

 
ตารางที่ 2 แสดงคาน้ําหนกัสดของผักสลัดกอนทําการวเิคราะหปริมาณไนเตรท 

ผักสลัดจากแหลงตาง ๆ จํานวนตน น้ําหนักสด (กรัม) น้ําหนักแหง (กรัม) 
1. ผักสลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส 10 24.5 2.5 

2. ผักสลัดที่นํามาจากตลาดไท  10 10.7 0.38 
3. ผักสลัดที่ปลูกในดนิ  10 30.3 3.25 

4. ผักสลัดที่ปลูกในดนิใสปุยเคม ี 10 37.7 3.80 

5. ผักสลัดที่ปลูกในดนิใสใสปุยคอก 10 43.43 4.69 

6. ผักสลัดที่ปลูกโดยใชขยุมะพราว 10 8.65 0.68 

 
จากผลการวิเคราะหปริมาณไนเตรทดวยวิธี Colorimetric โดยใชเทคนิค Salicylic เปน

วิธีการวิเคราะหปริมาณไนเตรทซึ่งเปนวิธีอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความนิยมในปจจุบัน และการ
วิเคราะหคร้ังนี้พบวาปริมาณไนเตรทในผักสลัด (Green oak) ที่นํามาจากแหลงปลูกที่แตกตางกัน 
และมีสภาวะแวดลอมตางกนันั้นมีคาปริมาณไนเตรทที่ตางกัน 

เมื่อนําสารสกัดของผักสลัดแตละแหลงปลูกมาทําการตรวจวิ เคราะหดวยเครื่อง 
Spectrophotometer โดยนําสารสกัดของผักสลัดมาวัดคาการดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 410 
nm ของสารตัวอยาง 
พบวาผักสลัดที่ปลูกในดิน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.171  ผักสลัดที่ปลูกโดยใสปุยเคมี มีคาเฉลี่ยอยุที่ 0.1625 
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ผักสลัดที่ปลูกดวยขุยมะพราว มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.136  ผักสลัดที่นํามาจากตลาดไทมีคาเฉลี่ยอยูที่ 
0.079 และ 
ผักสลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.0725  ตามลําดับ 

พบวาคาเฉลี่ยของผักสลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกสมีคาเฉล่ียของไนเตรทนอยที่สุดเมื่อ
นํามาเทียบกับคาที่ไดกับคามาตรฐาน European Union (EU) กําหนดไวในผักรับประทานใบ ใหมี
คาไนเตรทไมเกิน 2,500 มก./กก.(พัชราภรณ และคณะ, 2552) 

จากการวิเคราะหคาการดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 410 nm.โดยวิธีการตรวจสอบ
ดวยเครื่อง Spectrophotometer พบวาผักสลัดที่ปลูกโดยใชดินมีการดูดกลืนคล่ืนแสงมากที่สุด 
รองลงมาคือ ผักสลัดที่ปลูกโดยใชสารเคมี ผักสลัดที่ปลูกดวยขุยมะพราว ผักสลัดที่ซ้ือมาจากตลาด
ไท และ ผักสลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส (ดังภาพที่ 3) 

 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงการวิเคราะหปริมาณไนเตรทที่ความยาว 410 nm. 
 
 
 
 
 
  
 

 

*หมายเหต ุ
1 =  ผักสลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส 
2 = ผักสลัดที่นํามาจากตลาดไท 
3 = ผักสลัดที่ปลูกในดนิ 
4 = ผักสลัดที่ปลูกในดนิใสปุยเคม ี
5 = ผักสลัดที่ปลูกในดนิใสใสปุยคอก 
6 = ผักสลัดที่ปลกโดยใชขยมะพราว 
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จากภาพที่ 3 พบวาผักสลัดที่ปลูกในดินมีการดูดกล่ืนคล่ืนแสงสูงสุด คือ 0.171 เนื่องจากใน

ดินนั้นมีแรธาตุที่อุดมสมบูรณ เมื่อพืชดูดสารอาหารมาใชในการเจริญเติบโตนั้นยอมมีการสะสม
ของธาตุไนโตรเจนในรูปของไนเตรทมากเกินจึงทําใหผักสลัดที่ปลูกในดินนั้นมีปริมาณการตก
สะสมไนเตรทสูง และผักสลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกสนั้นมีการดูดกลื่นคลื่นแสงนอยสุด คือ 
0.0725  เนื่องจากมีการควบคุมการใหสารอาหารจึงทําใหพืชมีการดูดซับสารอาหารที่มาใชใน
ปริมาณที่เหมาะสม 

จากการวิเคราะหหาปริมาณไนเตรทในผักสลัด (Green oak) จํานวน 60 ตน พบวาผักสลัดมี
ปริมาณการสะสมไนเตรท ผักสลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกสนั้นมีปริมาณไนเตรทที่ตกคางอยูเพียง 
910 มก. /กก. น้ําหนักสด  ซ่ึงมีปริมาณไนเตรทนอยที่สุด และพบวาผักสลัดที่ปลูกในดินมีปริมาณ
มากที่สุดคือ 2,880 มก. /กก. น้ําหนักสด เนื่องจากอาจจะมาจากการที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร
ที่มีสวนประกอบของไนเตรทผสมอยูจึงอาจจะมีสวนสะสมสมของปริมาณไนเตรทอยูมากวากวา
ผักสลัดที่ปลูกในแหลงปลูกที่ตางกันได   
(ดังตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณไนเตรทที่ตกคางในผักสลัด (Green oak)  

ผักสลัดจากแหลงตาง ๆ ปริมาณไนเตรทที่ตกคาง (มก. / 
กก. นน. สด) 

ผักสลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส 910 
ผักสลัดที่นํามาจากตลาดไท 1,050 
ผักสลัดที่ปลูกในดิน 2,880 
ผักสลัดที่ปลูกในดินใสปุยเคม ี 2,716 
ผักสลัดที่ปลูกในดินใสใสปุยคอก 1,180 
ผักสลัดที่ปลูกโดยใชขยุมะพราว 2,180 

 
 จากตารางที่ 3 เมื่อนําตัวอยางผักสลัดที่มาจากแหลงตางๆนั้น พบวา การตกคางของไนเตรท
ในผักสลัดที่ปลูกตางแหลงกันนั้นมีการสะสมไนเตรทเพิ่มขึ้น ตามแหลงปลูกที่ตางกัน โดยปริมาณ
ไนเตรทที่สูงสุดที่พบคือ ผักสลัดที่ปลูกในดิน ซ่ึงมีการสะสมไนเตรทสูงเกินกวาที่ยอมรับไดของ
สหภาพยุโรป (2,500 มก./กก. น้ําหนักสด) (พัชราภรณ และคณะ, 2552) เนื่องจากผักสลัดไดมีการ
ดึงเอาอาหารสะสมในตนไปใช และเมื่อมีการดึงเอาอาหารสะสมไปใชจะสงผลใหพืชมีการกระตุน
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การสะสมไนเตรทเปนการชดเชยแรงดันออสโมติก (osmotic pressure) ทดแทนความเขมขนของ
อินทรียสารที่ลดลง (Seginer et al., 1998) ในขณะเดียวกันที่กิจกรรมเมตาบอลิซึมของสารไนเตรท
นั้นถูกทําใหชะงัก จึงทําใหผักสลัดเปลี่ยนสารไนเตรทไปเปนกรดอะมิโนไดนอย และไมสามารถใช
สารไนเตรทที่สะสมอยูไดตามปกติ ซ่ึงทําใหมีการสะสมสารไนเตรทในตนผักสลัดสูงขึ้น (วุฒิพงษ 
, 2546) (ดังภาพที่ 4) 
 

 
   
ภาพที่ 4  แสดงปริมาณไนเตรทที่ตกคางในผักสลัด  

 
จากภาพ พบวาปริมาณไนเตรทที่มีคาสูงที่สุดคือผักสลัดที่ปลูกในดิน และรองลงมาคือ ผัก

สลัดที่ผักสลัดที่ปลูกในดินใสปุยคอก  ผักสลัดที่ปลูกโดยใชขุยมะพราว ผักสลัดที่ปลูกในดินใส
ปุยเคมี ผักสลัดที่นํามาจากตลาดไท และ ผักที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส ตามลําดับ โดยพบวาปริมาณ
ไนเตรทที่พบในผักสลัดในแหลงปลูกตางกันนั้นมีคาการสะสมอยูในชวงที่ยอมรับไดที่กําหนดคา
ไวที่ชวงระหวาง 2,500 – 3,000 ม.ก. ไนเตรท / ก.ก. น้ําหนักสด (วุฒิพงษ,2546) เมื่อตรวจสอบแลว
พบวาผักสลัดที่ปลูกนั้นมีความปลอดภัยในการนํามารับประทาน 
4.2  การวิเคราะหปริมาณ NO3 ดวยวิธีการไทเตรท โดยวิธีนีจ้ะวิเคราะหปริมาณไนเตรทออกมาให
เปนเปอรเซ็นต ซ่ึงในที่นี้พบวาปริมาณไนเตรทของผักสลัด (Green oak) ที่ปลูกในสภาวะที่ตางกัน
และแหลงปลูกตางกันนั้นสงผลใหมีปริมาณไนเตรทที่แตกตางกัน (ดังตารางที่ 4) 
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ตารางที่4 แสดงเปอรเซ็นตปริมาณ ไนโตรเจนในพืช 

 
 จากตารางที่ 4 พบวาในผักสลัดที่ซ้ือมาจากตลาดไทมีปริมาณไนโตรเจนสูงที่สุดคือ  0.293 
% และผักสลัดที่ปลูกโดยใชดินมีปริมาณไนโตรเจนรองลงมาคือ 0.206 % ตังอยางทั้งสองชนิดมี
ปริมาณที่ใกลเคียงกับคาที่พืชสามารถนํา N มาใชได เนื่องจากไนโตรเจนที่พืชสามารถนําไปใชได
ในระดับที่เพียงพอ คือ 2 – 5 % แตปริมาณที่พบทั่วไปในพืชคือ 0.2 – 4.0 % ขึ้นอยูกับชนิด อายุ 
หรือสวนตางๆ ของพืช (ศรีสม,2544) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผักสลัดท่ีปลูกในสภาวะที่ตางกันและแหลงปลูกตางกัน ปริมาณไนโตรเจนในพืช (%) 

ผักสลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส  0.012 
ผักสลัดที่ซ้ือมาจากตลาดไท 0.293 
ผักสลัดที่ปลูกในดิน 0.206 
ผักสลัดที่ปลูกในดินใสปุยคอก 0.017 
ผักสลัดที่ปลูกในดินใสปุยเคม ี 0.109 
ผักสลัดที่ปลูกดวยขุยมะพราว  0.144 
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บทที่ 5 
สรุปผลการทดลอง 

 
จากการศึกษาการวิเคราะหหาปริมาณไนเตรทที่ตกคางในผักสลัด (Green oak) ในการ

วิเคราะหปริมาณไนเตรทครั้งนี้ ไดนําผักสลัดจากแหลงปลูกที่แตกตางกันไดแก ผักสลัดจากระบบ
ปลูกแบบไฮโดรโพนิกสนั้นทําการทดลองที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน และ
ผักสลัดที่ปลูกในดิน ผักสลัดท่ีปลูกในดินใสปุยเคมี ผักสลัดที่ปลูกในดินใสปุยคอก ผักสลัดที่ปลูก
ในขุยมะพราวนั้นดําเนินการปลูกที่อําเภอ กําแพงแสน จังหวัด นครปฐม และผักสลัดจากตลาดไท 
 
5.1 วัตถุประสงคของการทดลอง 
 5.1.1 ศึกษาวิเคราะหหาคาไนเตรทในผักสลัดที่ตางแหลงปลูกกัน 

   5.1.2 เปรียบเทียบปริมาณไนเตรทที่ตกคางในผักสลัดที่ไดจากแหลงปลูกแตกตางกัน                      
 
5.2 สรุปผลการทดลอง 

5.2.1  จากการวิเคราะหปริมาณไนเตรทซึ่งในการทดลองนี้จะใชวิธีการทดลองแบบ 
Colorimetric โดยในการทดลองครั้งนี้ไดใชเทคนิควิธี Salicylic ในการทดสอบ 
 เมื่อนําผักสลัด (Green oak) ที่ปลูกตางแหลงกันนั้นนํามาวิเคราะหเมื่อนํามาวัดคาการ
ดูดกลืนคลื่นแสงพบวามีคาตกตางกัน ซ่ึงผักสลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส มีคาการดูดกลืนแสง
นอยที่สุด คือ 0.0725 และผักสลัดที่ปลูกในดิน มีคาการดูดกลืนแสงมีคามากที่สุด 0.171 เนื่องจาก
ในดินไดมีการสะสมปริมาณไนเตรทไวในปริมาณมากเกินจึงทําใหพืชดูดไนเตรทมาใชในการ
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจึงทําใหมีการสะสมไนไนเตรทไวมากเกินไป ซ่ึงคาไนเตรทที่มีคาสูงสุดที่
ยอมรับไดในผักกาดหอมหรือผักสลัดนั้นจะมีคาบอกในแตละฤดูของการเก็บเกี่ยวคือ ในฤดูฝนและ
ฤดูรอนจะมีคาอยูที่ 2,500 และในฤดูหนาวจะมีคาอยูที่ 3,000 มก./กก./น้ําหนักสด (วุฒิพงษ, 2546) 
 5.2.2 การเปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณไนเตรทที่ตกคางในผักสลัด  

จากการทดสอบความแตกตางของปริมาณไนเตรทที่ตกคางในผักสลัดนี้ จะทําการวิเคราะห
ดวยวิธีไทเตรท 
 เมื่อนําตัวอยางผักสลัดที่ตางแหลงปลูกกันมาทําการวิเคราะหนั้น แสดงใหเห็นวาตัวอยาง
สารสกัดของผักสลัดที่นํามาทําการวิเคราะหเพื่อหาปริมาณไนเตรทที่ตกคางในผักสลัดนั้น พบวามี
ปริมาณไนเตรทที่ตกคางในผักสลัดที่นํามาทําการวิเคราะหดวยวิธีไทเตรทนั้นมีคาแตกตางกัน  
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ผักสลัดที่ปลูกในดินจะมีปริมาณไนเตรทที่ตกคางสูงที่สุด คือ 2,880 มก. / กก. น้ําหนักสด และผัก
สลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส มีคานอยที่สุด คือ 910 มก. / กก. น้ําหนักสด และจาการการ
วิเคราะหดวยวิธีไทเตรทเพื่อตรวจหาปริมาณไนโตรเจนที่พืชนําไปใชในการเจริญเติบโต พบวา
ปริมาณไนโตรเจนในผักสลัดที่ซ้ือมาจากตลาดไท มีปริมาณไนโตรเจนสูงที่สุดคือ 0.293 % และผัก
สลัดที่ปลูกในดินมีปริมาณไนโตรเจนรองลงมา คือ 0.206 % 
 การทดลองครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตในชีวิตประจําวันได โดยการเลือกผักที่ปลอดสาร
ตกคาง 
ไนเตรทเพื่อปองกันและลดการเสี่ยงของโรคตาง ๆ  
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

-  ควรมีการเตรียมอุปกรณที่ดีและพรอมในการปฏิบัติงาน เชน ในการเตรียม
สารละลายธาตุอาหารที่จะใชในการทดลอง 

- ควรมีการวางแผนการทดลองที่ดี เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน เชน การใช
เครื่อง Spectrophotometer ในการทดสอบ เนื่องจากเครื่องเปนของสวนรวมจึงควรมีการ
วางแผนใชงานที่ดี 

- ควรมีการศึกษางานวิจัยที่นํามาทําการทดลองใหดีกอน เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาด
ในการทดลอง 

 5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการการศึกษาตอยอดในครั้งตอไป 
- ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหแบบอื่นและในผักชนิดอื่น เพื่อดูการ

ตกคางไนเตรทในผักชนิดอื่นเพื่อเปรียบเทียบกัน 
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ภาคผนวก ก 
รูปภาพการปลูกผักสลัดในแปลงปลูกแบบตาง ๆ กนั 
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ภาพที่  3 แสดงแปลงการเพาะกลา 7 วัน                               ภาพที ่ 4  แสดงผักสลัด อายุ 30 วัน 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงการเจริญเติบโตเต็มที่ของผักสลัด อายุ 55 วัน 
 

                       
 
ภาพที่ 6  แสดงแปลงปลูกผักสลัดในดนิใสปุยเคมี                    ภาพที ่7  แสดงแปลงปลูกผักสลัด  
               ในขยุมะพราว 
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ภาพที่ 8 แสดงการปลูกผักสลัดในดนิใสปุยคอก            ภาพที ่9 แสดงการปลูกผักสลัดในดนิ 

 
 
 

 
 

ภาพที ่10  แสดงการปลูกผักสลัดทั้ง 4 แหลง 
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ภาคผนวก ข 
รูปขั้นตอนการสกัดสารละลายผักสลัด 
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ขั้นตอนการเตรียมตัวอยางในการสกัด 
 

นําผักสลัด (Green oak) มาลางทําความสะอาด 

 
 
 

 
 

นําไปอบที่อุณหภูมิ 60 ºc ประมาณ 2 – 3 วนั จนกวาจะแหง 

 
 

นําไปบดเปนผงละเอียด บรรจุในภาชนะปดมิดชิด 
 

 
 

 
 

ชั่งตัวอยาง 1 g เติมน้ํากลั่น 100 ml. ผสมใหเขากันดวย  Mixer ทิ้งคางคืน  
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การเตรียมสารสกัด 
  

 

 
 

สารสกัดที่ผสมเขากันแลวทิง้ขามคืน 
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นําไปเหวี่ยงทีค่วามเร็ว 2,000 rpm. เปนเวลา 10 นาที 

 
 
 

 
 

นํามากรองสารละลายดวยกระดาษกรอง เก็บสารสกัดตัวอยางไวจนกวาจะวิเคราะห 
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สารสกัดที่สกัดได 
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ภาคผนวก ค 
ขั้นตอนการทดลองดวยวิธี Coloremetric 
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ขั้นตอนการวิเคราะหดวยวิธี Salicylic 
 

ดูดสารสกัดตวัอยาง 0.2 ml. 

 
 
 

เติม 0.2 ml. ของ 5 %  Salicylic acid in H2SO4 conc. ผสมใหเขากนั 

 
 
 

ทิ้งไว 20 min. 

 
 
 

เติม NaOH 5 ml. ทิ้งใหเย็นที่อุณหภูมิหอง 
 

 
 

วัดคาการดดูกลืนคลื่นแสงที่ความยาว 410 nm. 
 

 
เครื่อง  Spectrophotometer 
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ภาคผนวก  ง 
รายงานการวิเคราะหปริมาณไนเตรท 
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ตารางที่  5 แสดงการวดัคาการดูดกลืนคลืน่แสงที่ความยามคลื่น 410 nm. 

ผักสลัดท่ีปลูกในสภาวะที่ตางกันและแหลงปลูกตางกัน คาการดูดกลืนแสง (absorbance) 

ผักสลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส  0.0725 

ผักสลัดที่นํามาจากตลาดไท 0.0795 

ผักสลัดที่ปลูกในใชดิน 0.171 

ผักสลัดที่ปลูกในดินใสปุยคอก 0.086 

ผักสลัดที่ปลูกในดินใสปุยเคมี 0.1625 

ผักสลัดที่ปลูกดวยขุยมะพราว  0.136 

 
 
 
ตารางที่ 6  แสดงผลการวิเคราะหปริมาณไนโตรเจนในรปูไนเตรทในพืชโดย Colorimetry 
 

ความเขมขนของไนเตรทในสารละลายมาตรฐาน (พีพีเอ็ม) คาการดูดกลืนแสง (Absorbance) 

1 0.055 

20 0.126 

40 0.23 

60 0.313 

80 0.432 

100 0.578 
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ภาพที่  11 แสดงคาความเขมขนของไนเตรทและคาการดูดกลื่นคลื่นแสง 
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