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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองส้ินสุด  

1. ช่ือชุดโครงการวจัิย วจิยัและพฒันาพืชผกั    

2. ช่ือโครงการวจัิย การผลิตพืชผกัใหมี้คุณภาพและปลอดภยัจาก สารพิษตกคา้งโดยใชส้ารละลาย 

                                        ภายใตโ้รงเรือนกนัแมลง 

   ช่ือกจิกรรม  วจิยัและพฒันาระบบการปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์ 

3. ช่ือการทดลอง  การศึกษาเชิงระบบและโครงสร้างในการปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์ 

   System  of Hydroponic Greenhouse 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

   หัวหน้าการทดลอง นายประสพโชค ตนัไทย   สังกดัส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 

   ผู้ร่วมงาน  นางศรินณา ชูธรรมธชั        สังกดั ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 

   นางสาวนนัทิการ์  เสนแกว้  สังกดั ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 

   นางสาวอถิญญา สุราวธุ     สังกดั ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 

   นางสาวอาริยา จูดคง        สังกดั ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 

   นางสาวลกัษมี สุภทัรา      สังกดั ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 

   นางนลินี จาริกภากร     สังกดั ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 

   นายอุดร เจริญแสง    สังกดั ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 

   นายศกัค์ิโสภณ อั้งสกุล       สังกดั ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 

5. บทคัดย่อ 

 การวจิยัและพฒันาระบบการปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาโครงสร้าง

โรงเรือนและวสัดุต่างๆใหมี้อายกุารใชง้าน 30 ปี โครงสร้างโรงเรือนเหล็กอาบสังกะสีขนาดกวา้ง 2.3 เมตร 

ยาว 7.5 เมตร สูง 2.5 เมตร วางความยาวตามแนวแสงอาทิตย ์หลงัคาโคง้คลุมดว้ยแผน่เมทลัชีททึบแสงสลบั

กบัแผน่เมทลัชีทโปร่งแสง รางรับน ้ากระเบ้ืองลอนคู่ปูทบัดว้ยพลาสติกใสและแผน่ปลูกใชโ้ฟม โรงเรือน

โดยรอบปิดดว้ยมุง้กนัแมลง ทดสอบเปรียบเทียบกบัโรงเรือนปลูกพืชแบบทัว่ไปขนาดเดียวกนั ผลผลิตทั้ง

สองแบบไดใ้กลเ้คียงกนั 
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Abstract 

 Research and development of cropping systems hydroponic greenhouse. The objective is to 

develop a structure building and materials to last for 30 years. Galvanized steel structure housing have 

width 2.3 meters long, 7.5 meters high and 2.5 meters in length along the solar orientation. Curved roof 

covered are  metal sheet with alternating opaque and translucent  metal sheet . The drain tiles covered with  

plastic sheets and foam planters . Surrounding hydroponic greenhouses covered with insect nets . Tested 

against a common hydroponic greenhouse plant of the same size . Both have similar productivity . 

6. ค าน า 

ปัจจุบันมีการต่ืนตวัเร่ืองสุขภาพท าให้ผูบ้ริโภคค านึงถึงการบริโภคผกัและผลไม้ปลอดภยัจาก

สารพิษ เพื่อหาเทคนิคการปลูกพืชดงักล่าวจึงการศึกษาวจิยัระบบไฮโดรโปนิกส์ท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศ

ไทย เน่ืองจากเล็งเห็นวา่จะเป็นวธีิการปลูกพืชท่ีจ าเป็นในอนาคต 

 หลกัการปฏิบติัท่ีผูป้ลูกพืชในสารละลายจะตอ้งยึดถือเป็นพื้นฐานการปลูกพืชชนิดนั้น ๆ คือ ตอ้ง

ด าเนินการให้สอดคลอ้งในวิธีการกบัสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดลอ้มของพืชท่ีปลูกบนดินตามทอ้งถ่ิน

นั้นๆ (ถวลัย,์  2534)  ปัญหาท่ีมีต่อการเพาะปลูกพืชในภูมิภาคท่ีเป็นเขตร้อนช้ืนโดยทัว่ไป คือ ความช้ืนใน

อากาศสูงมากเกินไป โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และความเขม้ของแสง  อุณหภูมิสูงมากเกินไปในช่วงฤดูร้อน  

การปลูกพืชในโรงเรือนจะช่วยควบคุมสภาพแวดลอ้มต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช  ควร

ออกแบบให้สามารถป้องกันฝน ป้องกันโรคและแมลงได้  ควบคุมความร้อน การระบายอากาศท่ีดีไม่

ก่อใหเ้กิดการสะสมความร้อน (สุรเดช,  2538 ก ; Yeoh,  1991)  ในส่วนของโรงเรือนปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ 

สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมจะตอ้งมีการระบายอากาศท่ีดี ใชพ้ลาสติกบางๆ มุงหลงัคากนัและพรางแสง หรือ

ใช้สเปรยน์ ้ าในกรณีท่ีอุณหภูมิร้อนจดั ซ่ึงจะสามารถป้องกนัการเห่ียวเฉาของตน้พืชได ้(ธรรมนูญ,  2544) 

โรงเรือนปลูกพืชไม่ใช้ดินใชพ้ลาสติกมุงหลงัคาตามรูปแบบต่างๆซ่ึงไม่มีคุณสมบติัการดูดแสง UV ท าให้

อุณหภูมิในโรงเรือนสูงกว่าภายนอก และไม่ป้องกนัอนัตรายจากแสงให้แก่พืช  โรงเรือนท่ีต ่าจะท าให้การ

ระบายอากาศภายในโรงเรือนไม่ดี  

ดงันั้นควรท่ีจะมีการวิจยัและพฒันาโรงเรือนและวสัดุส าหรับการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ในด้านวสัดุ

ต่างๆ และโครงสร้างโรงเรือน ให้มีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี มีขายทัว่ไปในทอ้งถ่ิน ยกเวน้มุง้ป้องกนั

โรคและแมลง คือ ถาดโฟมเพาะเมล็ด โฟมรองรับสารละลาย ถาดโฟมปลูกผกั พลาสติกด า รับสารละลาย 
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พลาสติกใสมุงหลงัคา ซ่ึงเป็นวสัดุส้ินเปลืองราคาแพง มีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี และพลาสติกสีด า

รองรับสารละลายใช ้2-3 คร้ังก็ทะลุ โครงสร้างโรงเรือนขนาดท่ีเหมาะสมกบัการปลูกผกับริโภคในครัวเรือน

และท าการคา้ขาย สามารถควบคุมความร้อนท่ีสะสมภายในโรงเรือนให้ เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของ

ประเทศไทย สามารถท าความสะอาดโรงเรือนและวสัดุการปลูกพืชแต่ละรอบไดส้ะดวกป้องกนัการสะสม

โรดพืช ดงันั้นจึงท าการวิจยัและพฒันาโรงเรือนและวสัดุปลูกผกัไม่ใชดิ้น  ให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 

30 ปี ยกเวน้มุ้งกันแมลง ปลูกพืชได้เช่นเดียวกับโรงเรือนปลูกผกัไม่ใช้ดินทั่วไป  แล้วท าการเผยแพร่

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมแก่เกษตรกรหรือผูป้ระกอบการ และผูท่ี้สนใจทัว่ไป 

7. วธีิการด าเนินการ 

อุปกรณ์และวธีิการ 

1. โรงเรือนปลูกผกัไม่ใชดิ้นส าเร็จรูปท่ีขายทัว่ไปท าจากเหล็ก ขนาดกวา้งxยาวxสูง  2x7.2 x 1.5 ม. หลงัคาโคง้

มุงดว้ยพลาสติกใส ดา้นขา้งโดยรอบปิดดว้ยมุง้กนัแมลง 

2. โรงเรือนทดสอบโครงสร้างท าจากเหล็กอาบสังกะสี ขนาดกวา้งxยาวxสูง  2.3x7.5 x 2.5 ม. หลงัคาคลุมดว้ย

แผน่เมทลัชีททึบแสงสลบักบัแผน่เมทลัชีทโปร่งแสง รางรับน ้ากระเบ้ืองลอนคู่หนา 5.5 มม. ปูทบัดว้ย

พลาสติกใส แผน่ปลูกโฟม และ ดา้นขา้งโดยรอบปิดดว้ยมุง้กนัแมลง โรงเรือนวางความยาวตามแนว

แสงอาทิตย ์

3. เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ และความช้ืนสัมพทัธ์แบบดิจิตอล 

4. เคร่ืองมือวดั pH แบบดิจิตอล และเคร่ืองมือวดั EC แบบดิจิตอล 

วธีิด าเนินการ 

1. แบบและวธีิการทดลอง ไม่มี 

2. ขั้นตอนด าเนินการ 

1)  ศึกษาออกแบบโรงเรือนและอุปกรณ์ปลูกพืชไม่ใชดิ้น 

2)  ออกแบบและสร้างโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ปลูกพืชไม่ใชดิ้น 

3)  ทดสอบแบบโรงเรือนกบัอุปกรณ์ปลูกพืชไม่ใชดิ้นและปรับปรุงแกไ้ข 
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4)  วางแผนการทดลอง การปลูกพืชโดยใชส้ารละลายธาตุอาหาร (Hydroponics)  

5)  เก็บขอ้มูลสภาพแวดลอ้มในโรงเรือนทดลองทั้งภายในและ ภายนอก ขอ้มูลท่ีเก็บไดแ้ก่ 

ความช้ืนสัมพทัธ์ และ อุณหภูมิ วดัขอ้มูลการเจริญเติบโตของพืช  วดัปริมาณผลผลิต  

6)  วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและทางเศรษฐศาสตร์ และท าการสรุปผลการวจิยั  

- เวลาและสถานท่ี 

เร่ิมตน้ ตุลาคม 2554   ส้ินสุด กนัยายน 2556   รวม  2  ปี      
 สถานท่ีท าการทดลอง  ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 

8. ผลการทดลองและวจิารณ์ 

 8. 1 ผลการทดสอบปลูกผกั 

 โรงเรือนท่ีพฒันาข้ึนขนาด 2.3*7.5 สูง 2.5 เมตร โครงสร้างและตงใชท้่อเหล็กอาบสังกะสี หลงัคา

โคง้คลุมด้วยแผ่นเมทลัชีททึบแสงสลบักบัแผ่นเมทลัชีทโปร่งแสง วางความยาวตามแนวแสงอาทิตย์ ราง

รองรับสารละลายกระเบ้ืองลอนคู่หนา 5.5 มม. ปูทบัดว้ยแผ่นพลาสติกใส ถาดปลูกใช้โฟมหรือกระเบ้ือง

แผน่เรียบ 6 มม. โดยรอบปิดดว้ยมุง้กนัแมลงขนาด 20 ช่อง/น้ิว ถงัใส่สารละลาย และถงัน ้ าเปล่าขนาด 200 

ลิตร วสัดุก่อสร้างใชว้สัดุในทอ้งถ่ินท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 30 ปี ตามรูปท่ี 4 รูปท่ี 5 รูปท่ี 6  และรูปท่ี 

7   ราคาประมาณ 26,375 บาท ดงัแสดง ตารางท่ี 2  

 การทดสอบปลูกผกัในโรงเรือนปีแรกใช้  รางรองรับสารละลายน ้ ากระเบ้ืองลอนคู่ปูทับด้วย

พลาสติกใส่ ถาดปลูกใชก้ระเบ้ืองแผน่เรียบหนา 4 มม. เม่ือทดสอบปลูกถาดปลูกกระเบ้ืองแผน่เรียบสัมผสั

น ้ าตลอดเวลาท าอ่อนตวัแตกหักง่ายใชง้านไดไ้ม่ถึงปี  ปีถดัมาจึงเปล่ียนเป็นกระเบ้ืองแผ่นเรียบหนา 6 มม. 

และแผ่นโฟม ดงัท่ีกล่าวมาแล้วได้ท าการทดสอบปลูกผกับุ้งและผกักาดในโรงเรือนทดสอบให้ผลผลิต

น ้าหนกัไม่แตกต่างจากปลูกในโรงเรือนแบบทัว่ไป ดงัแสดง ตารางท่ี 1 รูปท่ี 1 รูปท่ี 2 และรูปท่ี 3 
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                                 ตารางที่ 1 ผลการทดสอบปลูกผกั ณ สวพ. 8 จ.สงขลา 

ชนิดผกั/เดือนปลูก แบบทัว่ไป แบบ อายุใช้งาน 30 

ปี 

ผกับุ้ง พ.ค. 56 42 กก. 41.5 กก. 

ผกักาดขาว ก.ค. 

56 

63 กก. 62 กก. 

                               สถานท่ีทดสอบ สวพ. 8 อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 

 

 

                  รูปที ่1 ทดสอบปลูกผกับุ้งโรงเรือนอายุใช้งาน 30 ปี  2556 
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                   รูปที ่2 ทดสอบปลูกผกักาดโรงเรือนอายุใช้งาน 30 ปี  2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3 เปรียบเทียบผลผลติผักบุ้งและผกักาดขาว ปี  2556 

 

น ้ำ
หนั

กกิ
โล
กร

มั

ผลผลิตผกับุง้และผดักำดขำว 2556

แบบทัว่ไป

แบบอายใุชง้าน 30 ปี
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                                      รูปที่ 4 รูปด้านหน้าโรงเรือนปลูกผกักนัแมลง 

 

                                                         รูปที ่5 รูปด้านข้างโรงเรือนปลูกผกักนัแมลง 

รางรับน ้ากระเบ้ืองลอนคู่

ทอ่เหล็อกอาบสงักะสี 1/2 น้ิว

ถังปุ๋ ยและน ้า

รูปด้านหน้าแปลงปลูกผกั มิติ ซม.

ทอ่เหล็อกอาบสงักะสี 3/4 น้ิว

แบบโรงเรือนปลูกพืชกันแมลง

หลังคาเมทลัชีท

ทอ่เหล็อกอาบสงักะสี 1/2 น้ิว

ทอ่เหล็อกอาบสงักะสี 1/2 น้ิว

ท่อเหลอ็กอาบสังกะสี 1/2 น้ิว ท่อเหลอ็กอาบสังกะสี 1/2 น้ิว

ระดบัหัว/ท้าย

ถงัปุ๋ยและน ้า

รูปด้านข้างแปลงปลูกผกั รางรับน ้ากระเบ้ืองลอนคู่ มิติ  ซม.

ระดบัหัว/ท้าย
รางรับน ้ากระเบ้ืองลอนคู่

ท่อเหลอ็กอาบสังกะสี 3/4 น้ิว

แบบโรงเรือนปลูกพืชกนัแมลง

ท่อเหลอ็กอาบสังกะสี 1/2 น้ิว

หลงัคาเมทัลชีททึบแสงสลบักบัโปร่งแสง

กระเบ้ื องแผน่เรียบ 6 มม.

ท่อเหลอ็กอาบสังกะสี 1/2 น้ิว

แผน่ท่ี  2/4 สวพ. 8
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    รูปที ่6 รูปแปลนโรงเรือนปลูกผกักนัแมลง 

               

                                                        รูปที ่7 รูปแปลนแผ่นปลูกผกั 

 8.2 วจิารณ์ผลการทดลอง 

 ผลผลิตการปลูกผกัทั้งโรงเรือนทดสอบและโรงเรือนเปรียบเทียบใหผ้ลผลิตโดยน ้าหนกัต่อ

โรงเรือนใกลเ้คียงกนัมาก โรงเรือนทดสอบใชห้ลงัคาเมทลัชีททึบแสงและโปร่งแสง และรางรองรับ

สารละลายกระเบ้ืองลอนคู่ หหนา 5.5 มม. (กระเบ้ืองลอนคู่ไม่สัมผสัน ้าและแสงแดด)ท าใหมี้อายกุารใชง้าน

ไม่นอ้ยกวา่ 30 ปี จึงประหยดัวสัดุท่ีจะตอ้งซ่อมเปล่ียน ซ่ึงเป็นการลดตน้ทุนการผลิตลง 

 

รูปแปลนแปลงปลูกผกั รางรับน ้ากระเบ้ืองลอนคู่ มิติ ซม.

ทอ่เหล็อกอาบสงักะสี 3/4 น้ิว

ทอ่น ้าไหลกลับและปรับระดบั
รางรับน ้ากระเบ้ืองลอนคู่

แบบโรงเรือนปลูกพืชกันแมลง

รางรับน ้ากระเบ้ืองแผ่นเรียบ 6 มม.

เกลียวนอก 1 น้ิว

เกลียวใน 1 น้ิว

ผ่ าท่อสูง 2 ซม.

บอลวาว์ล พีวีซี 1.5 น้ิว

ปะเก็นยางกันน ้าร่ัว

ท่อน ้าไหลกลบัและปรับระดบัน ้า

แผ่นปลูกโฟมหรือกระเบ้ืองแผน่เรียบ 6 มม. แบบโรงเรือนปลูกพืชกันแมลง
แผ่นท่ี  4/4 สวพ. 8
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8.3 วเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  

โรงเรือนปลูกผกัมีอายกุารใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 30 ปี  จากการทดสอบสามารถปลูกผกักาดขาวได้
ประมาณโรงเรือนละ 60 กก. ในรอบปลูกทุกๆ 1 เดือน การจะปลูกผกัเพื่อขายสู่ตลาดจ าเป็นตอ้งมีผลผลิตส่ง
ทุกวนั หากตลาดสามารถรองรับไดว้นัละ 60 กก. ก็จะตรงกบัตอ้งปลูกผกั 1 แปลง เพื่อผลิตผกัใหไ้ดทุ้กวนั
ใน 1 เดือน(30 วนั) จะตอ้งใชโ้รงเรือน 30 หลงั จึงคิดการลงทุนท่ีใชโ้รงเรือนนอ้ยสุด 30 หลงัเป็นหลกัใน
การตดัสินใจวา่จะคุมค่ากบัการลงทุนหรือไม่ ผกัท่ีเก็บไดเ้ม่ือตดัแต่งบรรจุขายเหลือน ้าหนกัประมาณ 80 %   
การปลูกผกัภายใตโ้รงเรือนกนัแมลงมีการลงทุนคร้ังแรกค่อนขา้งสูง ตามตารางท่ี 2 เป็นเงิน 26,375 บาท 
ค่าใชจ่้ายแปรผนัจะเพิ่มข้ึนหลงัจากอุปกรณ์เร่ิมเส่ือมสภาพหลงัปีท่ี 5 และมูลค่าของโรงเรือนเม่ือครบ 30 ปี 
ไม่มีค่า จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถวเิคราะห์หาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนดงัน้ี 

ตารางที ่2 ราคาโรงเรือนปลูกผกักนัแมลงต่อหลงั 

รายการ จ านวน หน่วย ราคาหน่วย ราคา 

1. ท่อเหล็กอาบสังกะสี 3/4 น้ิว 

2. ท่อเหล็กอาบสังกะสี 1/2 น้ิว 

3. หลงัคา เมทลัชีททึบแสง 0.35 มม.  

4. หลงัคา เมทลัชีทโปร่งแสง 

5. รางรับน ้ากระเบ้ืองลอนคู่หนา 5.5 มม. 

6. แผน่พลาสติกใสกนั UV หนา 150 ไมครอน 

7. แผน่ปลูกโฟมหนา 1 น้ิว 

8. มุง้กนัแมลงป้องกนั UV 20 ช่อง/ น้ิว 

9. ถงัน ้าพลาสติก ขนาด 200 ลิตร  

10. ป๊ัมชนิดจุ่มแช่น ้า อตัราการไหล 2,500 ล./ชม.  

11. ชุดระบายและปรับระดนัน ้า  

4 

17 

6 

5 

35 

1 

24 

20 

2 

2 

1 

เส้น 

เส้น 

แผน่ 

แผน่ 

แผน่ 

ชุด 

แผน่ 

เมตร 

ใบ 

ตวั 

เมตร 

280 

180 

750 

900 

55 

500 

100 

70 

1,000 

450 

500 

1,120 

3,060 

4,500 

4,500 

1,925 

500 

2,400 

1,400 

2,000 

900 

500 
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12. ท่อส่ง PE 20 มม.  

                                            รวมราคาโรงเรือน 

13. เมล็ดพนัธ์ุและปุ๋ยต่อปี 

                                                        รวมทั้งส้ิน 

10 เมตร 

 

 

7 70 

22,875 

3,500 

26,375 

 PB = ระยะเวลาคืนทุน 
ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุนคร้ังแรก / รายได้ต่อปี 
B/C คือ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้าย 

         B/C = มูลค่าในปัจจุบนัของรายได ้/ มูลค่าในปัจจุบนัของรายจ่าย 
          PV = Q / (1+ r)n   

         IRR = อตัราผลตอบแทนจากโครงการ 

         IRR คือ อตัราผลตอบแทนท่ีท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของเงินสดรับสุทธิตลอดอายขุองโครงการ มีค่าเท่ากบั  

                       เงินสุทธิลงทุนเร่ิมแรก  

         Co = R1(1+IRR)-1 + R2(1+IRR)-2 + R3(1+IRR)-3 +…+ Rn(1+IRR)-n 

         PV = มูลค่าในปัจจุบนั 

           Q = รายไดห้รือตน้ทุนท่ีจะเกิดในอนาคต  

          Co = เงินสุทธิลงทุนเร่ิมแรก 

          R1 , R2 , R3 … Rn = รายไดสุ้ทธิในปีท่ี 1, 2 , 3 … n 

          r  = อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ 8 ต่อปี ) 

           n = จ านวนปีท่ีลงทุน (ระยะเวลาของโครงการ 30 ปี) 

ถา้ขายผกั 30 แปลง วนัละ 60 กก. ราคากิโลกรัมละ 45 บาท ขายปีละ 365 วนั มีรายได ้

 60*45*0.80*365 = 788,400 บาท/ปี 
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ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุนคร้ังแรก / รายไดต่้อปี 

= 26,375 *30 / 788,400 = 1.00 ปี  

ค่าใชจ่้ายต่อหลงั/ปีถดัไป =  เมล็ดพนัธ์ ปุ๋ย และแผน่พลาสติกใสต่อปี + (มุง้กนัแมลง + ป๊ัมน ้า)5ปีคร้ัง 

=  3,500 + 500  +  ( 1,400 + 900 )  = 6,300 บาท 

ปีท่ี 1 PV ค่าใชจ่้าย 

              PV = Q / (1+ r)n   

    1 / (1+ r)n   = 1/(1+0.08)1 = 0.926  

 PV ค่าใชจ่้าย = 26,375*30*0.926 = 732,697.5 บาท 

            PV ของรายได ้= 788,400 *0.926 = 730,058 บาท 

ตารางที ่2 ค่า PV ของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ปีท่ี ค่าใชจ่้าย รายได ้ 1/(1+ r)n   PV ค่าใชจ่้าย PV ของรายได ้

1 26,375*30 788,400 0.926 732,697.5 730,058 

2 4,000*30 788,400 0.857 102,840 675,659 

3 4,000*30 788,400 0.794 95,280 625,990 

4 4,000*30 788,400 0.735 88,200 579,474 

5 4,000*30 788,400 0.681 81,720 536,900 

6 6,300*30 788,400 0.631 119,259 497,480 

7 4,000*30 788,400 0.584 70,080 460,426 

8 4,000*30 788,400 0.541 64,920 426,524 
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9 4,000*30 788,400 0.501 60,120 394,988 

10 4,000*30 788,400 0.464 55,680 365,818 

11 6,300*30 788,400 0.430 81,270 339,012 

12 4,000*30 788,400 0.398 47,760 313,783 

13 4,000*30 788,400 0.369 44,280 290,920 

14 4,000*30 788,400 0.341 40,920 268,844 

15 4,000*30 788,400 0.316 37,920 249,134 

16 6,300*30 788,400 0.293 55,377 231,001 

17 4,000*30 788,400 0.271 32,520 213,656 

18 4,000*30 788,400 0.251 30,120 197,888 

19 4,000*30 788,400 0.232 27,840 182,909 

20 4,000*30 788,400 0.215 25,800 169,506 

21 6,300*30 788,400 0.199 37,611 156,892 

22 4,000*30 788,400 0.184 22,080 145,066 

23 4,000*30 788,400 0.170 20,400 134,028 

24 4,000*30 788,400 0.157 18,840 123,779 

25 4,000*30 788,400 0.145 17,400 114,318 

26 6,300*30 788,400 0.134 25,326 105,646 

27 4,000*30 788,400 0.124 14,880 97,762 



 13 

28 4,000*30 788,400 0.115 13,800 90,666 

29 4,000*30 788,400 0.106 12,720 83,570 

30 4,000*30 788,400 0.098 11,760 77,263 

รวม 4,987,500 23,652,000  2,089,421 8,879,160 

 

B/C = มูลค่าในปัจจุบนัของรายได ้/ มูลค่าในปัจจุบนัของรายจ่าย 

        = 8,879,160/2,089,421 = 4.25 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้ายมากกวา่ 1 แสดงวา่ผลตอบแทนต่อโครงการน้ีคุม้ค่ากบัการลงทุน คือ 

ควรลงทุนโครงการน้ี  

IRR อตัราผลตอบแทนจากโครงการ 

Co = R1(1+IRR)-1 + R2(1+IRR)-2 + R3(1+IRR)-3 +…+ Rn(1+IRR)-n 

26,375*30 = 788,400 (1+IRR)-1 + 788,400 (1+IRR)-2 + 788,400 (1+IRR)-3 + ... + 788,400 (1+IRR)-30  

 791,250   = 788,400 (1+IRR)-1 + 788,400 (1+IRR)-2 + 788,400 (1+IRR)-3 + ... + 788,400 (1+IRR)-30  

ใชว้ธีิลองผดิลองถูก ลองใหค้่า IRR = 90 % ไดค้่าเท่ากบั 876,000 บาท มากกวา่ 

ใชว้ธีิลองผดิลองถูก ลองใหค้่า IRR = 95 % ไดค้่าเท่ากบั 829,895 บาท มากกวา่ 

ใชว้ธีิลองผดิลองถูก ลองใหค้่า IRR = 100 % ไดค้่าเท่ากบั 788,400 บาท ใกลเ้คียง 

อตัราผลตอบแทนท่ีโครงการตอ้งการ 20 % โครงการใหอ้ตัราผลตอบแทน 100 % จึงสมควรลงทุน 

ระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 5 ปี จึงสมควรลงทุน 
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 โรงเรือนทั้ ง 2 ให้ผลผลิตใกล้เคียงกันมาก โรงเรือนทดสอบมีหลังคาเมทัลชีทและรางรับน ้ า

กระเบ้ืองลอนคู่อายุการใชง้านมากกวา่ 30 ปีท าใหป้ระหยดัวสัดุท่ีจะตอ้งซ่อมเปล่ียน แต่ยงัมีแผน่พลาสติกปู

บนกระเบ้ืองลอนคู่ร่ัวตอ้งเปล่ียนทุกปี จึงเห็นวา่ควรใชถ้งั พี วี ซี เก่าน ามาผ่าแลว้เช่ือมติดกนัเป็นรางรับน ้ า 

จะมีอายุการใชง้านมากกวา่ 30 ปี พร้อมทั้งท าความสะอาดไดง่้าย โดยใชป๊ั้มฉีดน ้าแรงดนัสูงท าความสะอาด

ส่วนการผลิตพืชในสารละลายภายใต้โรงเรือนกันแมลงในปัจจุบันยงัมีหลายขั้นตอนและใช้เวลามาก

ประมาณ 10-15 ชัว่โมง/คน/แปลง คือ ขั้นตอนการเพาะเมล็ดในฟองน ้ า  รดน ้ าเมล็ด เร่ิมผลิใบน าไปลอยน ้ า

รับแสงแดด มีใบพอสมควรและรากงอกออกมานอกฟองน ้ า จึงน าไปใส่แผน่ปลุกวางในโรงเรือน และก่อน

ปลูกแต่ละรอบตอ้งท าความสะอาดแผน่พลาสติกรองรับน ้ าทุกคร้ัง สมควรลดขั้นตอนน้ีให้เหลือเพียงหยอด

เมล็ดปลูกแลว้รอเก็บผลผลิตไดเ้ลย ซ่ึงเป็นการปลูกพืชท่ีเรียบง่ายและเหมาะส าหรับคนรุ่นใหม่ดว้ย 

10. การน างานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

ไดแ้บบโรงเรือนกนัแมลงปลูกผกัท าจากวสัดุก่อสร้างในทอ้งถ่ิน มีอายกุารใชง้านมากกวา่ 30 ปี 

ประหยดัวสัดุในการซ่อม สามารถท าใชเ้องในครัวเรือนหรือท าขายเป็นแบบถอดประกอบไดเ้อง และราคา

ถูกลง  
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