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_ความแตกตา่งระหวา่งการปลกูพชืบนดนิตามธรรมชาติ

กบัปลกูพชืไรด้นิ



การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (soilless culture) หรือ ไฮโดรพอนิ

กส์ (hydroponics) คำว่าไฮโดรพอนิกส์ (hydroponics) 

เป็นคำที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี ค.ศ. 1930 

เพื่อใช้ อธิบายถึงการปลูกพืชโดยให้รากพืชเจริญเติบโตใน

น้ำที่มีแร่ธาตุอาหาร ซ่ึงมาจากภาษากรีก 2 คำ คือ ไฮโดร 

(hydro) หมายถึงน้ำ และพอโนส (ponos) หมายถึง การ

ทำงานหรือการปฏิบัติงาน ส่วนคำว่า อิกส์ (ics) หมายถึง

ศาสตร์หรือศิลปะ ดังน้ัน คำว่า ไฮโดรพอนิกส์ แปลโดยตรง

หมายถึง ศาสตร์หรือศิลปะ ว่าด้วยการทำงานหรือปฏิบัติ

งานของน้ำ คำจำกัดความน้ีได้นำมาใช้อย่างกว้างขวาง 

Section 1

ความหมาย
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ครอบคลุมไป จนถึง การทำสวนหรือเพาะปลูก

พืชโดยไม่ใช้ดิน มิได้จำกัดอยู่เฉพาะการปลูกพืช

ในน้ำ (water culture) เท่าน้ัน บางกรณี

เป็นการปลูกพื ช โดยใช้ วั ัสดุปลู กแทนดิน 

(substrate culture) และรดด้วยสารละลาย

ธาตุอาหารพืช 

    ปัจจุบัน การปลูกพืชไม่ใช้ดินปรับมาใช้คำว่า 

so i l l e s s cu l tu re แทน ส่ วนคำว่ า 

hydroponics น้ันจะหมายถึงเฉพาะการปลูก

พืชในน้ำเท่าน้ัน ไม่ได้รวมถึงการปลูกพืชแบบ

วัสดุปลูกแทนดิน โดยปกติการปลูกพืชในดินน้ัน 

ดินมีบทบาทต่อพืช คือ เป็นแหล่งให้น้ำ อากาศ 

แร่ธาตุอาหาร และสำหรับรากพืชเกาะยึด เพ่ือ

ค้ำจุนลำต้น ส่วนการปลูกพืชไม่ใช้ดินจะต้องใช้

วัสดุที่เป็นกลางทดแทนดิน วัสดุดังกล่าว เช่น 

เ พอ ร์ ไลท์ ( pe r l i t e ) เ ว อ ร ์ม ิ ค ูไ ลท์ 

(vermiculite) ใยหิน (rock wool) หรือ

กรวด เพื่อให้รากเกาะยึดค้ำจุนลำต้นพืชไว้ ส่วน

แร่ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของ

พืชนั้นจะให้ในรูปของสารละลายอาหาร ตลอด

จนต้องจัดการให้อากาศสำหรับการหายใจของ

รากพืชด้วย ซ่ึงถือว่าเป็นการเลียนแบบการปลูก

พืชในดินตามธรรมชาติ
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การปลูกพืชไม่ใช้ดินได้มีมานานแล้วในอดีตเช่นที่กรุงบาบิโลนมีการปลูกพืชแบบห้อย แขวนในอากาศ 

ชาวพ้ืนเมืองอินเดียน มีการปลูกพืชเป็นแบบแพลอยน้ำ ซ่ึงปัจจุบันนั้นยังคงสามารถพบเห็นได้ใน

ลักษณะทำสวนพืชเป็นแบบแพลอยน้ำใกล้ๆ 

เมื อ ง เม็ กซิ โก การปลูกพื ช ไม่ ใช้ ดิ นมี

พัฒนาการเริ่มต้นข้ึนในยุโรป ต้ังแต่ปี ค.ศ. 

1699 เมื่อ Woodward พบว่า สามารถปลูก

พืชในสารละลายน้ำที่ได้มาจากการเติมดินลง

ไป Liebig นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน เริ่ม

ศึกษาความต้องการธาตุอาหารของพืช โดย

ใช้สารละลายอาหารในปี ค.ศ. 1850 ต่อมามี

Section 2

ประวัติการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
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การศึกษาโดย Sach ปี ค.ศ. 1860 และ Knop 

ในปี ค.ศ. 1861 ได้ศึกษาถึงธาตุอาหารพืชใน

สารละลายน้ำจนสามารถปลูกพืชในสารละลาย

อาหารที่ทำมาจากเกลือแร่ ได้

การิจัยเกี่ยวกับความต้องการธาตุอาหารของพืช

ไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปี ค.ศ. 1870 ต่อมา ในปี 

ค.ศ. 1925 มีการดัดแปลงประยุกต์การปลูกพืช

ไม่ใช้ดินจากห้องปฏิบัติการเป็นการปลูกใน  
โรงเรือนกระจกปลูกพืช และพัฒนาระบบการ

ปลูกพืชไม่ใช้ดินมาใช้ในงานวิจัย จากจุดที่เริ่ม 

มองเห็นศักยภาพในการปลูกพืชแบบน้ี จน

กระทั่งในปี ค.ศ. 1930 Gericke แห่ง

มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย ประสพผลสำเร็จที่

ปลูกมะเขือเทศด้วยการปลูกพืชไม่ใช้ดินทำให้

กระตุ้นความสนใจ และ เข้าใจถึงระบบการปลกู

พืชไม่ใช้ดินมากข้ึนและได้สร้างระบบการปลูก

พื ช ไ ม่ ใ ช้ ดิ น เ ป็ น เ ชิ ง ก า ร ค้ า ใ นป ร ะ เ ท ศ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือว่า เป็นทางเลือกอีกหนทาง

หน่ึงสำหรับการผลิตพืช ต่อมาในช่วงระหว่าง 
สงครามโลกคร้ังที่ 2 กองทัพอเมริกาที่อยู่ทาง

แถบแปซิฟิก ได้ทำการปลูกผัก โดยวิธีการ ปลูก

พืชไม่ใช้ดินเพื่อบริโภคภายในกองทัพเอง 

    การปลกูพืชไม่ใช้ดินน้ีมีการพัฒนาอย่างต่อ

เนื่องและทำเป็นเชิงการค้าอย่างแพร่หลายไป

ทั่วโลก ระบบที่พัฒนาและรู้จักกันดีคือการปลูก

พืชไม่ใช้ดินแบบเทคนิคสารละลายอาหารไหล
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เป็นเยื่อบาง (nutrient film technique, NFT) 

ซ่ึงคิดค้น โดย Alan Cooper ในปี ค.ศ. 1970 

พร้อมๆ กับปรับปรุงสูตรสารละลายาตุอาหาร

พืช ซ่ึงทำให้การปลูกพืชไม่ใช้ดินเป็นเชิงการค้า

ปลูกพืชได้หลายชนิดมากข้ึน เนื่องจากเริ่มมีการ

ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยเคร่ืองมือตรวจ

สอบทางไฟฟ้าจึงทำให้ระบบน้ีได้แพร่หลายออก

ไปจนสามารถนำมาใช้ปลูกพืชระดับสวนในบา้น

ได้ 

    การปลูกพืชไม่ใช้ดินเหมือนกับเป็นเรื่อง

นิยายทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับพืชที่สามารถ 

เจริญเติบโตในห้องปฏิบัติการได้ ต่อมาการปลูก

พืชไม่ใช้ดินได้รับการยอมรับและขยายความ

นิยม ไปสู่การปลูกพืชของบุคคลทั่วๆไป สำหรับ

บริโภคภายในครอบครัวการปลูกพืชไม่ใช้ดินยัง

ต้องมีการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะเห็น

ได้จากมีการทดลองปลูกพืชด้วยระบบนี้กับพืช

อื่นๆ อีก มากมายหลายชนิดที่ประสพผลสาเร็จ

เป็นอย่างดี 

   การปลูกพืชไม่ใช้ดินน้ีได้รับความสนใจอย่าง

มากเพราะถือว่าเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการ 

ผลิตพืชโดยเฉพาะการผลิตผักและไม้ดอกที่

สามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณได้  นั่น

หมายถึงการผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมในอนาคต 
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คำถามที่พบเสมอๆ คือ ทำไมต้องปลูกพืชไม่ใช้ดินซ่ึงเรามัก พบเห็นว่าดินทั่วๆไปมีพืช เจริญเติบโตได้

เป็นปกติอยู่แล้ว อธิบายได้ว่า เนื่องจากสภาพปัจจุบันพ้ืนดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชเริ่มมีจำกัดส่วน

พ้ืนที่ไม่เหมาะสมน้ันถ้าจะทำการปรับปรุงก็

เป็นการลงทุนสูงและใช้ระยะ เวลานาน ดังนั้น

แนวทางหน่ึงที่ช่วยให้การผลิตพืชได้อย่างเพียง

พอและต่อเนื่อง หรือในบางพ้ืนที่ที่มีปัญหาเกี่ยว

กับดิน คือ การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

    เนื่องจากการปลูกพืชระบบน้ีสามารถควบคุม

และจัดการปัจจัยการเจริญเติบโตของรากได้

อย่างเหมาะสม ดังนั้นพืชจึงมีการเจริญเติบโตได้

Section 3

ความสำคัญของการปลูกพืชไม่ใช้ดิน

7ที่มา ข่าวทันโลก จากรายงานข่าวสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

Movie 1.1 ความก้าวหน้าของการปลูกพืชไม่ใช้ดิน



ดีให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพดีกว่าปลูกใน

ดิน ด้วยเหตุนี้ การปลูกพืชไม่ใช้ดินจึงเริ่มได้รับ

ความนิยมปลูกอย่างแพร่หลายทั่วโลก ดังแสดง

ใน ตารางที่ 1 

8

* พื้นที่ 1 เฮกต้า เท่ากับ 6.25 ไร่

ตารางที่ 1 แสดงค่าประมาณการพื้นที่ปลูกพืชระบบไร้ดินใน
ประเทศต่างๆทั่วโลก (Donnan, 1998)



        สารเกลือแร่ที่นำมาเป็นสารละลายธาตุอาหารสำหรับการปลูกพืชวิธีน้ีเป็นสารที่มีคุณภาพสูง 

ได้มาจากการแปรสกัดแร่ธาตุุอาหารในดินแล้วทำให้บริสุทธ์ิมากข้ึนคล้ายกับการผลิตเกลือจากน้ำ

ทะเลแร่ธาตุที่ได้มาน้ีจะนำมาผสมปรับเป็นสูตรสารละลายที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช ดัง

น้ันอาจกล่าวได้ว่า สารที่ใช้ในการปลูกพืชวิธีน้ีเป็นสารจากธรรมชาติและไม่มีการปนเป้ือนของโรค

และสารพิษ 

          นอกจากน้ีพืชที่ปลูกด้วยวิธีน้ีมอัตราการเจริญเติบโตเร็วต้นสมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพดี มีอายุ

เก็บเกี ่ยวผลผลิตเร็ว จึงทำให้โรคและแมลงศัตรูพืชมีโอกาสเข้าทำลายได้น้อย จึงทำให้ 
มั่นใจว่าพืชปลูกระบบน้ีมีความสะอาดและปลอดสารพิษ 

Section 4

ความปลอดภัยจากการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
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  การปลูกพืชด้วยวิธีน้ีเป็นที่ยอมรับมานานแล้วในต่าง

ประเทศ และมีการปลูกเป็นเชิงการค้า เช่น สหรัฐอเมริกา 

เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น เป็นต้น พืชที่ปลูกระบบน้ีมีการ 

เจริญเติบโตเร็วกว่าในดิน เช่น การปลูกผักสลัดจะได้ผลผลิต 

8 – 10 รุ่นต่อปี แต่การปลูกในดิน ได้ผลผลิตเพียง 3–5 รุ่น

ต่อปี นอกจากน้ียังลดปัญหาความยุ่งยากเรื่องการให้น้ำ

พรวนดิน การกำจัดวัชพืช การปลูกพืชไม่ใช้ดินจะให้ผลผลิต

สูงและมีอายุเก็บเกี่ยวเร็วกว่าปลูกในดิน พืชมีความสมบูรณ์ 

ให้คุณค่าอาหารสูง ตลอดจนยังสามารถควบคุมคุณภาพ

ผลผลิตได้ ดังแสดงในตารางที่ 2 และ3 เป็นการเปรียบเทียบ

Section 5

ข้อดีข้อเสียของการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
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อายุและผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชไม่ใช้ดินกับ

การปลูกพืชในดินปกติ ดังจะเห็น ว่าพืชที่ปลูก

จากระบบไม่ใช้ดินจะมีอายุเก็บเกี่ยวเร็วกว่าและ

ให้ผลผลิตมากกว่าการปลูก พืชในดินตามปกติ 

      ผักและผลไม้ที่ผลิตโดยวิธีปลูกพืชไม่ใช้ดิน

จะมีรสชาติและเน้ือดี เนื่องจากพืชไม่ต้อง 

สูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ในการ

พัฒนาให้มีระบบรากขนาดใหญ่เพื่อจะ

ต้องดูดกินแร่ ธาตุอาหารตามที่พืชต้องการ

ไปหล่อเล้ียงต้น ได้อย่างพอเพียงตามปกติ 

การปลกูพืชระบบไฮโดรโพนิกส์ ต้นพืชจะ

ไม่มีการขาดแคลนสารอาหารใดๆ ดังน้ัน

จึงพบว่า พืชมีการเจริญเติบโตได้อย่าง

รวดเร็วและมีความแข็งแรงต้านทานต่อ

โรคมากกว่าพืชปลูกในดิน และยังสามารถ

11



เร่งการเจริญเติบโตให้เร็วขึ้น โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆเช่น การปรับให้สารละลายอาหารมีอุณหภูมิ

ที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของรากพืช เมื่อทำการเก็บเกี่ยวต้นหรือถอนออกจากระบปลูก

แล้วก็สามารถนำต้นกล้าใหม่มาปลูกทดแทนได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาเหมือนการปลูกในดินที่ จะต้อง

ทำการพักดินเพื่อฆ่าเช้ือในดิน 

การเตรียมดิน จึงทำให้การ

ปลูกพืชไม่ใช้ดินมีผลผลิตได้

อย่างต่อเน่ือง 
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   ระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดินเป็นการลงทุนครั้งแรกค่อน

ข้างสูง ผู้ปลูกต้องมีความรู้และทักษะเทคนิคเป็นอย่างดี

พร้อมที่จะจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นมา

ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มิฉะนั้นจะเกิดผลเสียหาย

อย่างมากและรุนแรงกว่าการปลูกพืชในดินปกติ

  ผลผลิตพืชผักและไม้ดอกที่ได้จากการปลูกพืชไม่ใช้ดิน

ทั้งเชิงการค้าและงานอดิเรก เริ่มเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย

มากขึ้น ถ้าสภาพเพาะปลูกและการจัดให้แร่ธาตุอาหาร

พืชอย่างเหมาะสม ร่วมกับการจัดการดูแลพืชอย่างดีนั้น 

การปลูกพืชไม่ใช้ดินจึงเป็นทางเลือกอีกแนวทางหนึ่งที่

Section 6

ข้อเสียของการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
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มนุษย์ได้พยายามเพิ่มผลผลิตและปรับปรุง

คุณภาพของพืช

 การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

ถือว่าเป็นการผลิตพืชตาม

แนวอุดมคติทางเชิงการ

ค้า คือ มีประสิทธิภาพสูง

มาก กล่าวคือ ต้องการ

ราคาต้นทุนต่ำ  ขณะที่ให้

ผลผลิตสูง  และใช้

แรงงานน้อย  และทำนอง

เดียวกัน การประยุกต์

ปรับใช้กับการปลูกเป็น

สวนในบ้าน  สามารถได้

ผลผลิตผัก ผลไม้ที่มีคุณภาพดี ราคาถูก  ง่ายใน

การปฏิบัติงานและให้ผลผลิตตลอดปี

14



Section 7

เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน

15ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชไม่ใช้ดิน

Interactive 1.1 เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน



Section 8

ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยกับ
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

แบบทดสอบ

16

Review 1.1 แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชไม่
ใช้ดิน

Check Answer

Question 1 of 5
ข้อใดคือสวนลอยฟ้าในสมัยโบราณที่มีการปลูกพืชแบบ
ไม่ใช้ดิน

A. สวนบาบิโลน

B. สวนกรุงโรม

C. สวนจตุจักร



บทที่  2

ระบบการปลูกพืช
ไม่ใช้ดิน

1.Water Culture system

2.Substrate Culture system

3.Aeroponics system



Section 1

การปลูกพืชในสารละลาย Water Culture

18

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gallery 2.1 การปลูกพืชในสารละลาย water culture
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gallery 2.2 ระบบให้สารละลายไหลผ่านรากเป็นฟิมล์





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gallery 2.3 การปลูกพืชในน้ำไหลลึก





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gallery 2.4 ระบบการปลูกพืชน้ำไหลลึกแบบมีอากาศไหลเวียน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Movie 2.1 ระบบการปลูกพืชน้ำไหลลึกแบบมีอากาศไหลเวียน





Section 2

การปลูกพืชในวัสดุปลูก Substrate Culture

26



1 of 16

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gallery 2.5 การปลูกพืชในวัสดุปลูกแทนดิน Substrate Culture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Movie 2.2 การปลูกพืชในวัสดุปลูกแทนดิน Substrate Culture



Aeroponics

เป็นระบบปลูกพืชที่รากไม่ได้ 
จุ๋มอยู่ในสารละลายธาตุอาหาร 
แต่จะลอยอยู่ในอากาศ และได้
รับธาตุอาหารพืช โดยการพ่น
สารละลายที่มีธาตุอาหารพืช 
ในรูปละลองน้ำ คล้ายๆหมอก
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

Section 3

ระบบปลูกพืชให้รากลอยอยู่ในอากาศ
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Gallery 2.6 ระบบปลูกพืชให้รากลอยอยู่ในอากาศ
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua.

Movie 2.3 ระบบปลูกพืชให้รากลอยอยู่ในอากาศ



บทที่  3

แร่ธาตุและ
การเตรียม
สารละลาย
Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse 
nulla pretium, rhoncus tempor placerat fermentum, 
enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus 
turpis est, vel elit, congue wisi enim nunc ultricies 
sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam maecenas 
ligula nostra.



กรวด

กรวด เป็นหินประเภทหินตะกอนซึ่งถูกกระแสน้ำพัดพาไปอยู่รวมกัน เนื่องจากการเสียดสีกันทำให้ผิวมี
ความเรียบมน ลื่น มี 2 ประเภท คือกรวดแม่น้ำ และกรวดทะเล
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เพอร์ไลท์ (perlite)

หินเพอร์ไลต์ (อังกฤษ: Perlite) เป็นหินอสัณฐานภูเขาไฟที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างสูง โดยเกิดจากการที่น้ำ
เข้าไปทำปฏิกิริยากับหินอ๊อบซิเดียน มักจะพบตามธรรมชาติ เมื่อถูกเผาจะเกิดการขยายตัว มีการนำมา
ใช้ในทางอุตสาหกรรม และเป็นผลผลิตทางการค้าที่มีประโยชน์ เนื่องจากคุณสมบัติที่มีน้ำหนักเบาหลัง
จากผ่านกระบวนการเผาไปแล้ว
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ใยหิน (rock wool) หรือ Mineral wool

Mineral wool, also known as mineral fiber, mineral cotton, mineral fibre, man-made mineral 
fibre (MMMF), and man-made vitreous fiber (MMVF), is a general name for fiber materials 
that are formed by spinning or drawing molten minerals (or "synthetic minerals" such as 
slag and ceramics).[1] The nomenclature of these wool products is simply the parent/raw 
material name in prefix to wool. Wool from glass is glass wool, wool from rock is stone wool 
and so on. Specific mineral wool products are stone wool and slag wool. Europe also 
includes glass wool which, together with ceramic fiber, are completely man-made fibers. 
Applications of mineral wool include thermal insulation (as both structural insulation and 
pipe insulation, though it is not as fire-resistant as high-temperature insulation wool), 
filtration, soundproofing, and hydroponic growth medium. Many people incorrectly believe 
that ROCKWOOL is a synonym for mineral wool. However, ROCKWOOL® is a registered 
trademark by the Danish company Rockwool International A/S.
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เวอร์มิคูไลท์ (vermiculite)

เวอร์มิคูไลท์เป็นแร่ในกลุ่ม alumino-silicate ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ คล้ายเกล็ดปลาซ้อนกัน
หลาย ๆ ชั้น แร่เวอร์มิคูไลท์ดิบยังไม่เหมาะที่จะใช้เป็นวัสดุปลูก จะต้องนำมาเผาที่อุณหภูมิ 760 องศาC 

เพื่อให้แผ่น alumino-silicate ที่ซ้อนทับกันปริขยายออก เรียกกระบวนการนี้ว่า exfoliation แร่ที่ผ่าน
กระบวนการนี้แล้วมีความหนาแน่นรวมลดลงเหลือประมาณ 95 - 145 kg/m3 และสามารถอุ้มน้ำได้มาก
ถึง 500% (w/w) เวอร์มิคูไลท์มีธาตุอาหาร โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม ที่พืชสามารถนำไป
ใช้ประโยชน์ได้ การใช้เวอร์มิคูไลท์เป็นวัสดุปลูกจึงอาจลดความเข้มข้นของธาตุเหล่านี้ในสารละลายลง 

เวอร์มิคูไลท์ที่ผ่านกระบวนการ exfoliation แล้วจะค่อยๆ ยุบตัวลงเมื่อใช้ปลูกพืชไปนาน ๆ ภายใน 1 ปี 

ปริมาตรจะลดลงเหลือประมาณ 20% ของปริมาตรเดิม และเมื่อผ่านไปประมาณ 2 ปี สมบัติในการอุ้มน้ำ
และถ่ายเทอากาศจะสูญเสียไปจนไม่สามารถใช้เป็นวัสดุปลูกได้อีกเวอร์มิคูไลท์เป็นวัสดุปลูกที่มีราคา
แพงเมื่อเทียบกับวัสดุชนิดอื่นในปัจจุบันจึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่มีข้อดีที่ไม่มีการปนเปื้อนของโรคพืช
และวัชพืช
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