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The objectives of this study were 1) to analyze financial feasibility of melon production 

using hydroponic system and 2) to analyze the project sensitivity.  Primary data were collected by 
interviewing a melon producer in Phuket during March, 2018. 
 

The results of the project feasibility using 10 years project duration and 7% discount rate 
found that the net present value (NPV) was equal to 758,336.45 baht. The benefit-cost Ratio 
(BCR) was equal to 1.37 and the internal rate of return (IRR) was 29.26 %. Moreover, the project 
had 4.07 years of payback period.  The project sensitivity analysis was conducted.  The project 
costs were assumed to be unchanged, whereas the expected income was assumed to be lower.  
The result showed that the expected income could be decreased at most by 20%.  

 
 This research showed that melon production using hydroponic system in Suratthani is 
worthy to support since the project can increase revenues for entrepreneurs.   
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 

                จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นจงัหวดัท่ีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร
เป็นหลกั โดยใชพ้ื้นท่ีในการเกษตรประมาณร้อยละ 45 ของพื้นท่ีทั้งหมด มีผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
จงัหวดั (Gross Provincial Product: GPP) ภาคเกษตรมากท่ีสุด มีมูลค่าเพิ่มเท่ากบั 47,318 ลา้นบาท 
โดยสินค้าทางการเกษตรท่ีส าคัญได้แก่ ยางพาราในจังหวดัสุราษฎร์ธานีมีพื้นท่ีปลูกจ านวน 
2,633,892 ไร่ ปาล์มน ้ ามนัในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีพื้นท่ีปลูกจ านวน 1,052,543 ไร่ มะพร้าวใน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีพื้นท่ีปลูกจ านวน 199,010 ไร่ ผลไมใ้นจงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีพื้นท่ีปลูกผลไม ้
ไดแ้ก่ เงาะ ทุเรียน มงัคุด ลองกอง ทั้งหมดจ านวน 99,619 ไร่ (ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี
,2559) แต่ปัจจุบนัเกษตรกรประสบปัญหาราคาสินคา้ทางการเกษตรตกต ่า ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาสินคา้
ทางการเกษตรเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนโดยการปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโป
นิกส์ ซ่ึงใชพ้ื้นท่ีในการปลูกท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัการท าสวนผลไมอ่ื้นๆ  

 
               ผลไมเ้ป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัประเภทหน่ึงของไทย โดยผลไม้สามารถท ารายได้เข้า
ประเทศปีละหลายพนัล้านบาท และผลไมไ้ทยยงัเป็นท่ีนิยมบริโภคกนัทัว่ไปทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากน้ี ความตอ้งการบริโภคผลไมน้บัวนัจะเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองมาจากสาเหตุหลกัคือ
จ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนและความสนใจในสุขภาพก็มีมากข้ึนดว้ย ในการผลิตผลไมถื้อไดว้า่
ไทยเป็นประเทศท่ีมีสภาพพื้นท่ีและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการผลิตผลไมเ้มืองร้อนหลากหลาย
ชนิด ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต ้จึงเป็นขอ้ดีประการหน่ึงท่ีส่งผลให้ไทยมีผลไมห้ลากหลายชนิด
หมุนเวียนออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี อีกทั้งปัจจุบนัประเทศไทยมีการต่ืนตวัทางดา้นเศรษฐกิจท าให้มี
ผลพวงการน าเขา้และส่งออกของผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมตวัเป็นตลาดเดียว
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ยิ่งท าให้ผกัและผลไมไ้ทยมีความโดดเด่นมากข้ึน และ
ผลไมข้องไทยมีศกัยภาพสูงในการแข่งขนัในตลาดอาเซียน ซ่ึงปัจจยัท่ีท าให้ผกัและผลไมไ้ทยมี
ศกัยภาพสูงเป็นเพราะปริมาณวตัถุดิบมีเพียงพอและมีคุณภาพดี มีทกัษะความช านาญของผูผ้ลิต มี
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และราคาแข่งขนัได ้(อุตสาหกรรมสาร, 2557) 
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  เมล่อน (Melon) นบัวา่เป็นราชินีแห่งพืชตระกูลแตง มีถ่ินก าเนิดในประเทศแถบแอฟริกา 
จัดเป็นพืชท่ีอยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae หรือ Gourd ใช้รับประทานผลสุก มีกล่ินหอม รสหวาน 
เจริญเติบโตไดดี้ในสภาพร้อนแห้ง แสงแดดจดั ในอดีตประเทศไทยตอ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศ
เพือ่บริโภค ซ่ึงมีราคาท่ีสูง จึงไม่เป็นท่ีนิยมกนัในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้  ่า ส่วนใหญ่มีวางจ าหน่าย
ในห้างสรรพสินคา้ ไม่ค่อยพบเห็นในแผงจ าหน่ายผลไมใ้นตลาดล่าง แต่ในปัจจุบนัน้ีมีหลายสาย
พนัธ์ุท่ีเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย เกษตรกรในประเทศไทยจึงมีการปลูก
เมล่อนในประเทศไทยมากข้ึน  ทั้ งท่ีปลูกอิสระและมีบริษทัเข้ามาส่งเสริมการปลูกและรับซ้ือ
ผลผลิตท าใหร้าคาลดลงมาจากเดิม ส่งผลใหมี้การบริโภคกนัอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน ท าใหเ้กษตรให้
มาสนใจในการปลูกเมล่อนเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งปัจจุบนัมีการพฒันาและคิดคน้วิธีการปลูกแบบใหม่
หลากหลายวิธี เพื่อให้ผลผลิตท่ีได้ มีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการปลูก
แบบเดิม (อภิชาต ศรีสอาด,2558) ปัจจุบนัการปลูกเมล่อนสามารถปลูกไดห้ลากหลายวิธี โดยส่วน
ใหญ่จะแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ ปลูกนอกโรงเรือนและปลูกในโรงเรือน โดยในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะ
เจาะจงไปในการปลูกแบบในโรงเรือน ซ่ึงการปลูกในโรงเรือนสามารถให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ
มากกวา่ เน่ืองจากสามารถป้องกนัโรคพืชและแมลงต่างๆ ท่ีเป็นศตัรูพืชของเมล่อนไดม้ากกว่า ลด
ปริมาณการใชส้ารเคมีต่างๆในการก าจดัและป้องกนัศตัรูพืช อีกทั้งราคาผลผลิตท่ีไดจ้ากการปลูกใน
โรงเรือนจะมีราคาท่ีสูงกวา่การปลูกนอกโรงเรือน การปลูกเมล่อนสามารถปลูกไดห้ลายวิธี โดยมี
วิธีการปลูกท่ีเกษตรกรเมล่อนในประเทศไทยนิยมปลูก คือ ปลูกโดยใช้ดิน ปลูกโดยใช้วสัดุปลูก 
ปลูกโดยใชร้ะบบไฮโดรโปนิกส์  
 

วิธีการปลูกเมล่อนโดยใชร้ะบบไฮโดรโปนิกส์  เป็นวิธีการปลูกแบบใหม่และเป็นท่ีสนใจ
ของเกษตรกรท่ีปลูกเมล่อน อีกซ่ึงยงัไม่มีการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการลงทุนปลูกเมล่อน
โดยใชว้ิธีการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์  ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสะดวกและสามารถปลูกไดต้ลอดปี ไม่ตอ้งรอ
การพกัหนา้ดิน หรือตากวสัดุปลูกเพื่อฆ่าเช้ือโรค ดูแลรักษาความสะอาดไดง่้าย 

 
                ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)  มาจากภาษกรีกสองค ารวมกนั คือ Hydro (น ้ า) และค าว่า 
Ponos (งาน) เม่ือรวมกนัจึงหมายถึงการท างานของน ้ า โดยการให้รากของพืชแช่อยู่ในน ้ าท่ีมีธาตุ
อาหารท่ีพืชตอ้งการอย่างครบถว้น ธรรมชาติของพืชจะเจริญเติบโตไดดี้ ตอ้งมีปัจจยัท่ีส าคญัต่างๆ 
ได้แก่ แสงแดด อุณหภูมิ น ้ า และธาตุอาหารท่ีพืชต้องการ ผูท่ี้ท  าการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ 
จะตอ้งควบคุมอุณหภูมิของสารละลายธาตุอาหารพืช รวมถึงการปรับค่าการน าไฟฟ้า (Electrical 
Conductivity: EC) และค่าความเป็นกรด/ด่างของน ้า (Potential of Hydrogen ion: PH )ใหเ้หมาะสม 
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กบัการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดซ่ึงต่างกนั ขอ้ดีของการปลูกพืชโดยใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์ 
คือสามารถเพาะปลูกไดใ้นบริเวณท่ีพื้นดินไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมกบัการปลูกพืช อีกทั้งยงัใช้
พื้นท่ีในการปลูกท่ีน้อยและสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดปี ซ่ึงเกษตรกรสามารถควบคุม
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตของพืชได้ ระบบการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
สามารถจ าแนกไดห้ลายระบบ ข้ึนอยู่กบัวิธีการและความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด แต่ท่ีเป็นท่ี
นิยมในประเทศไทยมี 3 ระบบดงัน้ี 
 
                   1.  ระบบน ้ าต้ืน (Nutrient Film Technique: NFT) คือ การปล่อยให้น ้ าผสมธาตุอาหาร
พืชไหลไปในรางปลูก โดยสารละลายในรางปลูกจะมีความลึกประมาณ 0.5 cm การท าเช่นน้ีช่วยให้
ราก และน ้ ามีการสัมผสักบัอากาศ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในสารละลายธาตุอาหารให้มากข้ึน การปลูก
แบบน้ีจึงช่วยลดปัญหาการขาดอากาศของรากพืชไดดี้ 
 
                   2.  ระบบน ้ าลึก (Deep Flow Technique: DFT) คือ เทคนิคการปลูกโดยให้รากพืชแช่อยู่
ในภาชนะบรรจุสารละลายธาตุอาหารพืชโดยท่ีระดบัสารละลายในภาชนะปลูกจะลึกประมาณ 15 - 
20 ซม. ซ่ีงระบบ DFT น้ีมี 2 แบบ คือ มีการหมุนเวยีนสารละลายธาตุอาหาร และแบบเติมอากาศ 
 
                   3.  ระบบก่ึงน ้าลึก (Dynamic Root Floating Technique: DRFT) เป็นระบบท่ีมีการท างาน
เช่นเดียวกบัระบบ NFT คือใหน้ ้าผสมธาตุอาหารไหลผา่นรากพืชในรางปลูก แต่ระดบัน ้าท่ีไหลผา่น
รากพืชนั้นจะมีความลึกมากกว่าระบบ NFT โดยระดับน ้ าท่ีไหลผ่านรากนั้นจะมีความลึกอยู่ท่ี
ประมาณ 1 - 10 ซม. ระบบน้ีไดแ้กไ้ขขอ้จ ากดัของระบบ NFT ตรงท่ีเม่ือไฟฟ้าขดัขอ้งจนไม่สามารถ
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ป๊ัมน ้ าไดจ้ะยงัคงมีน ้ าท่ีใชป้ลูกพืชเหลือคา้งบางส่วนในรางปลูกท าให้พืชราก
พืชไม่ขาดน ้ าในช่วงระยะเวลาหน่ึง ระบบ DRFT น้ีผูป้ลูกจะตอ้งมีการปรับลดระดบัน ้ าในรางปลูก
เช่นเดียวกบัระบบ DFT ดว้ยเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณอากาศท่ีรากพืชเม่ือพืชมีอายุปลูกมากข้ึน (กรม
ส่งเสริมการเกษตร , 2558) 
 
                โดยระบบท่ีเหมาะสมกบัการปลูกเมล่อนในโรงเรือนมากท่ีสุด คือ ระบบน ้าลึก (Deep 
Flow Technique: DFT) ชนิดหมุนเวยีนสารละลายธาตุอาหาร เน่ืองจากเมล่อนเป็นพืชท่ีมีรากท่ีเยอะ
และค่อนขา้งยาว จึงควรใชร้ะบบท่ีมีภาชนะปลูกท่ีลึก และเน่ืองดว้ยการปลูกในโรงเรือนจะปลูก
พร้อมกนัหลายตน้ จึงควรใชแ้บบหมุนเวยีนสารละลายเพื่อความสะดวกในการดูแลและควบคุมธาตุ
อาหารของพืช  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(Objectives) 

 
  1.  เพื่อศึกษาขั้นตอนการปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้ระบบ Deep flow technique 

(DFT) ชนิดหมุนเวยีนสารละลาย ตลอดจนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
               2.  เพื่อวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการลงทุนปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ 
โดยใชร้ะบบ Deep flow technique (DFT) ชนิดหมุนเวยีนสารละลาย 
 
 3. เพื่อวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุนปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ โดยใชร้ะบบ 
Deep flow technique (DFT) ชนิดหมุนเวยีนสารละลาย 

 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
(Research Contribution) 

 
1.  ท าให้ทราบถึงขั้ นตอนการปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้ระบบ Deep flow 

technique (DFT) ชนิดหมุนเวยีนสารละลาย 
 
2. ท าให้ทราบถึงตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการลงทุนปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ 

โดยใชร้ะบบ Deep flow technique (DFT) ชนิดหมุนเวยีนสารละลาย ตลอดจนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3. ท  าให้ทราบถึงความอ่อนไหวของโครงการลงทุนปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้

ระบบ Deep flow technique (DFT) ชนิดหมุนเวยีนสารละลาย 
 

4.  เพื่อเป็นประโยชน์ให้ผูป้ระกอบการหรือเกษตรกรสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
ตดัสินใจด าเนินธุรกิจต่อไป 

 
5.  เพื่อน าเอาขอ้มูลความเป็นไปไดท้างด้านการเงิน มาเป็นแนวทาง ในการประกอบการขอ

สินเช่ือธนาคารหรือ สถาบนัการเงินอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 
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ขอบเขตการวจัิย 
(Scope of Study) 

 
 ท าการศึกษาสภาพทางกายภาพ และต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ
ลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือนระบบไฮโดรโปนิกส์ขนาด 6×12 จ านวน 3 โรงเรือน สามารถให้
ผลผลิตได ้180 ผลต่อโรงเรือน โดยก าหนดให้อายุโครงการเท่ากบั 10 ปี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัอายุ
การใชง้านของโรงเรือนและเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีคาดวา่จะมีอายกุารใชง้านสูงสุด 10 ปี โดยในปีแรก
จะด าเนินการจดัหา เตรียมท่ีดินในการปลูก สร้างโรงเรือน จดัซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เตรียมความ
พร้อมด้านการปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ แบบน ้ าลึก ชนิดหมุนเวียนสารละลาย โดยได้เลือก
เกษตรกรตวัอยา่งท่ีไดท้  าการปลูกเมล่อนในโรงเรือนโดยวิธีดงักล่าว และวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการ กรณีรายไดล้ดลงร้อยละ 10, ร้อยละ 20, ร้อยละ 30 เพื่อทราบถึงความอ่อนไหวของ
โครงการน้ี 

 
วธีิการวจัิย 

(Research Methodology) 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)  
 
 เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการออกส ารวจภาคสนาม เพื่อเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และสอบถาม 
โดยไดท้  าการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากฟาร์มท่ีท าการเพาะปลูกเมล่อน
ไม่ใช้ดินระบบไฮโดรโปนิกส์แบบน ้ าลึก ( Deep flow technique) ชนิดหมุนเวียนสารละลาย ท่ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อจ าหน่ายในเชิงพาณิชยแ์ละยินดีให้ขอ้มูลเพื่อการศึกษา ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถาม 
ไดแ้ก่ สภาพทัว่ไปดา้นเทคนิค ขั้นตอน วธีิการ และราคาวสัดุอุปกรณ์การปลูกเมล่อน  

 
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  
 
เก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสารของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการคา้ภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนยว์จิยั กสิกรไทย 
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กรมสรรพากร ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะ
ทางการผลิต ราคาผลผลิต ขอ้มูลโครงสร้างเงินทุน เกณฑก์ารหกัค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์น และ
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
  
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
  
                1.  การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เป็นการวเิคราะห์ถึง ขอ้มูลดา้นเงิน 
ลงทุนเร่ิมแรก โครงสร้างเงินลงทุน โครงสร้างตน้ทุนการผลิต และความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน 
ทั้งน้ี เป็นการวเิคราะห์ร่วมกบัการวเิคราะห์เชิงปริมาณ  
  
              2.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) จะท าการวิเคราะห์ในส่วนของตน้ทุน 
และผลตอบแทนจากการปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ แบบน ้ าลึกชนิดหมุนเวียนสารละลาย ของ
ฟาร์มกรณีตวัอยา่ง โดยท าการวเิคราะห์ NPV, BCR, IRR, Payback Period และ Sensitivity Analysis  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร  
 
 
ในบทการตรวจเอกสารน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีมี

การศึกษามาแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกเมล่อนในระบบไฮโดรโปนิกส์ และเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์โครงการทางการเงิน ส่วนท่ีสองจะเก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ใน
การศึกษา ประกอบไปดว้ยแนวคิดการจดัการธุรกิจ การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการลงทุน
ระยะยาว และวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 นภดล (2538) ไดท้  าการศึกษาถึงการปลูกพืชไร้ดิน วา่การปลูกพืชแบบไร้ดิน พบวา่ท ากนั
มานาน ในทวีปยุโรป โดยการศึกษาพบว่ามี 4 แบบหลกั คือ แบบใช้น ้ าหรือธาตุอาหารท่ีเป็นน ้ า 
แบบใชท้รายเป็นวสัดุปลูก แบบใชว้สัดุผสม และแบบอ่ืนๆ โดยมีการดดัแปลงสูตรของสารละลายา
ตุอาหารมีการปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัพืชชนิดต่างๆ  พร้อมทั้งบอกถึงหลกัการสรีรวทิยาของพืช 
ธาตุอาหารพืช เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงการใชป้ระโยชน์ในการสร้างความเจริญเติบโตของพืชอยา่งเหมาะสม
กบัพืชชนิดต่างๆ  เพื่อผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และยงัไดท้ดลองปลูกพืช ชนิดต่างๆ เช่นผกั
และพืชจ าพวกเฟิร์น พบว่า การปลูกแบบไร้ดิน ให้ผลผลิตหรือท าให้พืชเจริญเติบโตไดดี้กว่าการ
ปลูกบนดินธรรมดา แต่ต้องมีการหมัน่สังเกตการและดูแล ส ารวจการเจริญเติบโตของพืชอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อจะไดแ้กไ้ขและป้องกนัการสูญเสียของผลผลิต ซ่ึงความสามารถและประสบการณ์จะ
ท าใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีมากข้ึนดว้ย 
 
  ธีรินมาศ (2544) ไดท้  าการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 2 ตวัอยา่ง 
คือ บริษทั เฟรช ไฮโดรฟาร์ม จ ากดั ซ่ึงลงทุนดว้ยอุปกรณ์จากต่างประเทศทั้งหมด และ บริษทั แม่
กลองพืชผกั จ  ากดั ซ่ึงดดัแปลงอุปกรณ์ในประเทศแทนการน าเขา้ โดยก าหนดอายุของฟาร์มท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ทางการเงินเท่ากบั 10 ปีตามอายุเคร่ืองมืออุปกรณ์ส่วนใหญ่ และใช้อตัราการคิดลด
เท่ากับ 8.5 เท่ากับอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคารในขณะนั้น และได้ก าหนดให้ราคาวสัดุการ



8 
 

ก่อสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเพาะปลูกคงท่ีตลอดอายุโครงการ โดยใชร้าคาปี 2543 เป็น
ปีฐาน ผลการศึกษาไดแ้บ่งเป็น 3 ส่วน คือ การศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทน เป็นการประเมินค่า
ทางการเงินของโครงการทั้ง 2 ตวัอยา่ง โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์โครงการคือ มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ (NPV) อตัราส่วนผลไดต่้อตน้ทุน (BCR) วิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (PB) การวิเคราะห์ตน้ทุน
และความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) อตัราผลตอบแทนภายในทางการเงินของการลงทุน 
(FIRR)  และการทดสอบค่าความแปรเปล่ียน (SVT) โดยแบ่งการวเิคราะห์เป็นสองกรณี คือ กรณีหา
วา่ตน้ทุนสามารถเพิ่มข้ึนไดร้้อยละเท่าไร จึงจะท าให้ NPV เท่ากบั 0 หรือ BCR เท่ากบั 1 และกรณี
หาว่าผลประโยชน์สามารถลดลงได้ร้อยละเท่าไร จึงจะท าให้ NPV เท่ากบั 0 หรือ BCR เท่ากบั 1 
ส าหรับการคิดความอ่อนไหวโดยผลผลิตท่ีลดลงร้อยละ 5, 10, และ 15 อกจากการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการแลว้ จะมีการวิเคราะห์ความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุนและดา้นผลประโยชน์ 
จากการศึกษายงัพบอีกว่า อุปกรณ์ท่ีดดัแปลงภายในประเทศจะมีอายุการใช้งานสั้นกว่าอุปกรณ์ท่ี
น าเขา้จากต่างประเทศ และมีตน้ทุนต ่ากวา่มาก  
 
 ดิเรก และ อิทธิสุนทร (2546) ศึกษาถึงลกัษณะของการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ 
สารละลายธาตุอาหารของพืชและการจัดการของการท าสารละลายท่ีเป็นธาตุอาหารของพืช 
วิเคราะห์เพื่อการตดัสินใจปลูกพืชไม่ใช้ดิน โดยมีแนวคิดการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ใน
ประเทศไทยท่ีตอ้งมีความละเอียดอ่อน ตอ้งมีการศึกษาท าความเขา้ใจอย่างดี เพี่อการดูแลรักษา
ผลผลิตให้ได้ผลผลิตท่ีดี ถูกวิธีและเหมาะสมในความคุม้ค่าในการลงทุน เพราะพืชแต่ละชนิด
ต้องการความใส่ใจดูแลท่ีแตกต่างกันไป อีกทั้ งประสบการณ์และความเข้าใจยงัสามารถเพิ่ม
แนวทางในการดดัแปลงเคร่ืองมืออุปกรณ์ภายในประเทศเพื่อลดตน้ทุนในการลงทุนคร้ังแรก ท่ี
ค่อนข้างสูง และควรมีการศึกษาถึงความต้องการของตลาด ชนิดของพืชท่ีต้องการ และการ
ประยุกต์ใชร้ะบบ ไฮโดรโปนิกส์ในการปลุกพืชชนิดต่างๆ ควรท าการวิเคราะห์โครงการก่อนการ
ลงทุน เพี่อเป็นการพิจารณาความเส่ียงต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนและความไม่แน่นอน อีกทั้งระบบการจดัการ
ท่ีดีก็สามารถใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดใหก้บัผูล้งทุนได ้
 
 ปิยะราช  เตชะสืบ (2557) ไดท้  าการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการลงทุนโครงการ
ปลูก ผกักุยช่ายปลอดสารพิษเพื่อการคา้ในจงัหวดัล าปาง โดยเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
เกษตรกรผูป้ลูกกุยช่าย จ านวน 3 ราย โดยใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ผลตอบแทน คือ วิธีวิเคราะห์
ระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงจากโครงการ 
(IRR) โดยก าหนดอายุของฟาร์มท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ทางการเงินเท่ากบั 5 ปี และใชอ้ตัราการคิดลด
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เท่ากบั 8 เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารในขณะนั้น การวเิคราะห์การลงทุน พบวา่ โครงการ
มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 3 ปี กบั 2 เดือน 2 วนั มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 38,552.71 บาท และมี
อตัรา ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เท่ากบัร้อยละ  11.62 ซ่ึงมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมากกวา่ศูนย ์ส่งผลใหเ้ห็น
วา่ โครงการน้ีสามารถยอมรับได ้  
 

กรรณิการ์ และคณะ (2558) ไดท้  าการเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูกเมล่อน 
ต่างสายพนัธ์ุ คือ สายพนัธ์ุกรีนเนทและ สายพนัธ์ุพอท ออเร้นท์ โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นขอ้มูล
ดา้นตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมแรก ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  โดยผลการวิเคราะห์ตน้ทุน
และตอบแทนของการปลูกจะแบ่งเมล่อนทั้ง 2 สายพนัธ์ุ เป็นเกรดเอและเกรดบี จ าแนกตามน ้ าหนกั
ของผลผลิตท่ีได ้ซ่ึงทั้งสองเกรดจะไดร้าคาขายท่ีแตกต่างกนั มีการประมาณการอายุโครงการไวท่ี้ 
10 ปี โดยเร่ิมค านวณตน้ทุนคงท่ีตั้งแต่ปีท่ี 0 โดยใน 1 ปี จากการประมาณการพบวา่ในหน่ึงปี รายได้
จากการปลูกเมล่อนสายพนัธ์ุ พอท ออเร้นท ์มากกวา่สายพนัธ์ุกรีนเนท เน่ืองจากมีราคาขายท่ีสูงกวา่ 
และพบวา่ในการจ าหน่ายเมล่อนไม่วา่จะเป็นสายพนัธ์ุกรีนเนท หรือสายพนัธ์ุพอท ออเร้นท ์ ในแต่
ละปี  มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  เน่ืองจากเมล่อนเป็นผลไม้ท่ีมีความนิยมมากในประเทศไทย โดยใช้
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ประเมินโครงการ  3  วิธี คือ การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Payback  
Period) การวเิคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ  (Net  Present)  โดยใชอ้ตัราการคิดลด (MLR)  จากดอกเบ้ีย
เงินให้กูย้ืมของธนาคารกสิกรไทย คือ ร้อยละ 6.75  อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (Internal  Rate  of  
Return)  
 
 ณัฐิกา และธีระวฒัน์ (2559) ได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์ตน้ทุนและความอ่อนไหวของ
ธุรกิจการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดท้  าการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากการแนะน าของหน่วยตวัอยา่งท่ีถูกสัมภาษณ์ไป
แลว้ผูว้ิจยัจะขอให้แนะน าผูท่ี้มีคุณลกัษณะตรงกบังานวิจยัเพื่อท่ีจะเก็บขอ้มูลไปเร่ือยๆจนขอ้มูลท่ี
รับเกิดความอ่ิมตวั จ  านวน 15 ราย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเกษตรกรเพื่อน ามา
วิเคราะห์ขอ้มูล ใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ผลตอบแทน คือ วิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงจากโครงการ (IRR) และ การวิเคราะห์ตน้ทุน
และความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีตน้ทุนผนัแปรเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 5 ในขณะท่ีรายไดค้งท่ี และกรณีตน้ทุนแปรผนัคงท่ี ในขณะท่ีรายไดล้ดลงร้อยละ 5 พบว่ามีค่า
เป็นบวกทั้งสองกรณี หมายถึงกระแสเงินสดสุทธิ ท่ีได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรก ดงันั้น จึงยอมรับโครงการ  
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ตารางที ่1 สรุปการตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์โครงการ 

 

 

ผู้วจัิย อายุโครงการ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการ
ประเมินโครงการ 

การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

อตัราการคิดลด การวเิคราะห์ความ
อ่อนไหว 

วธีิการสัมภาษณ์ 

กรรณิการ์ และ
คณะ 2558 

10 ปี PB,NPV,IRR เลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง 

1 ฟาร์ม 
เปรียบเทียบ 
2 สายพนัธ์ุ 

ร้อยละ 6.75 - สัมภาษณ์แบบเชิงลึก 

ธีรินมาศ 2544 10 ปี PB,NPV,FIRR,BCR, 
STV,Sensitivity Analysis 

เลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง 

เปรียบเทียบ  
2 ฟาร์ม 

ร้อยละ 8.5 ผลผลิตท่ีลดลงร้อยละ 
5, 10, และ 15 

สัมภาษณ์แบบเชิงลึก 

ปิยะราช  2557 5 ปี PB,NPV,IRR เลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง 

3 ฟาร์ม ร้อยละ 8 - สัมภาษณ์แบบเชิงลึก 

ณฐิักา และธี
ระวฒัน์  2559 

- PB,NPV,IRR,Sensitivity 
Analysis 

เลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบลูกโซ่ 

15 คน ร้อยละ 6.75 กรณีตน้ทุนเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5 และกรณี 
รายไดล้ดลงร้อยละ 5 

สัมภาษณ์แบบเชิงลึก 



11 
 

 จากการตรวจเอกสารแสดงให้เห็นถึงการปลูกเมล่อนโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์ตอ้งมีความรู้ 
ความช านาญเก่ียวกบัระบบไฮโดรโปนิกส์ สามารถควบคุมและจดัการการท างานของระบบให้
สามารถ ปลูกเมล่อนไดต้ั้งแต่การเพาะเมล็ดจนกระทัง่เก็บเก่ียว จึงจะสร้างความคุม้ค่าให้กบัการ
ลงทุนจนมีรายไดสุ้ทธิหรือตน้ทุนหรือก าไรให้กบัผูป้ระกอบการซ่ึงตอ้งอาศยัการวางแผนการปลูก
การจดัการท่ีดีดว้ย  
 
 การก าหนดอายุโครงการ จากการตรวจเอกสารผูว้จิยัท่านอ่ืนส่วนใหญ่ก าหนดอายุโครงการ
ตามอายุของอุปกรณ์หลกัท่ีใชใ้นการปลูกต่างๆ ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจึงก าหนดอายุโครงการตามอายุการใช้
งานของโรงเรือนท่ีใชใ้นการปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ชนิดหมุนเวียนสารละลายซ่ึงมีอายุใช้
งานประมาณ 10 ปี จึงก าหนดอายโุครงการเท่ากบั 10 ปี 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการ จากการตรวจเอกสาร กรรณิการ์ และปิยะราช ใช้
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์โครงการ 3 เคร่ืองมือ คือ NPV,IRR,PB ในส่วนของณฐิักา มีเคร่ืองมือท่ีใช้
วิเคราะห์โครงการเพิ่มมาจากสองท่านแรก  คือ เคร่ืองมือการวิเคราะห์ Sensitivity Analysis  และ
งานวิจยัของธีรินมาศมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์โครงการเพิ่มมา คือ มีการวิเคราะห์ BCR และ 
STV ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์โครงการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดร
โปนิกส์ชนิดหมุนเวียนสารละลาย จ านวน 4 เคร่ืองมือ คือ  NPV,BCR,IRR,PB และ Sensitivity 
Analysis   
  
 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง จากการตรวจเอกสารผูว้ิจยัส่วนใหญ่เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
โดยมีงานวิจยัของณัฐิกาท่ีเลือกใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบลูกโซ่ เน่ืองจากลกัษณะโครงการท่ี
ผูว้ิจยัสนใจเป็นวิธีการปลูกแบบเฉพาะท่ีตอ้งใช้ความรู้เฉพาะด้าน จึงมีเกษตรกรท่ีใช้วิธีการปลูก
แบบดงักล่าวนอ้ย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยเจาะจงเลือกเกษตรกรท่ีปลูกเม
ล่อนในโรงเรือนโดยใชร้ะบบไฮโดรโปนิกส์ชนิดหมุนเวียนสารละลาย จ านวน 1 ตวัอยา่ง โดยการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก 
 
 อตัราการคิดลด จากการตรวจเอกสารอตัราคิดลดท่ีผูว้ิจ ัยเลือกใช้ อ้างอิงมาจากอตัรา
ดอกเบ้ียสินเช่ือท่ีธนาคารพาณิชยใ์ชใ้นการเรียกเก็บดอกเบ้ีย ณ เวลา ท่ีในท าการวจิยั ในท่ีน้ีผูว้จิยัจะ
ใชอ้ตัราดอกเบ้ียของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ปัจจุบนั คือ ร้อยละ 7.0 (ตาม
ประกาศธนาคารล่าสุด ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว เน่ืองจากโครงการปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ชนิด
หมุนเวยีนสารละลาย ตอ้งใชค้วามรู้และความสามารถในการดูแลเป็นพิเศษ และปัจจยัทางธรรมชาติ
อาจมีผลโดยตรงต่อพืชท าให้ผลผลิตลดลง ท าให้รายไดข้องผูป้ระกอบการลดลง ผูว้ิจยัเห็นว่าเป็น
โครงการท่ีมีความเส่ียงส าหรับเกษตรกร จึงท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว โดยเลือกวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวกรณีท่ีรายไดล้ดลงร้อยละ  10, 15, 20 และ 25  
 

แนวคิดและทฤษฎีทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ือง ธุรกิจการปลูกเมล่อนไม่ใชดิ้นระบบไฮโดรโปนิกส์แบบน ้ าลึก ( Deep flow 
technique) ชนิดหมุนเวียนสารละลาย น าเอาแนวคิดและทฤษฎีมาใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
แนวคิดการจดัการธุรกิจ ทฤษฎี การตลาด การวเิคราะห์การลงทุน 
 
แนวคิดการจัดการธุรกจิ 
 
 1. การจดัการ หมายถึง กระบวนการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ร โดยการวางแผน 
(Planning) การจัดการองค์กร (Organizing) การชักน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) 
มนุษยก์ารเงินส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และทรัพยากรขอ้มูลขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539)) 
 
 2. การผลิต หมายถึง การเปล่ียนแปรงรูปร่างของปัจจยัการผลิต (input) ตั้งแต่ 2 ชนิด ข้ึนไป
ให้กลายเป็นผลผลิต (output) ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัการผลิตประกอบดว้ย ท่ีดิน แรงงาน ทุน และ
การจดัการ (จรัญ ไวทานนท,์ 2546) 
 

2.1  ท่ีดิน (Land) หมายถึง สถานท่ีท่ีใช้ในการเพาะปลูก การเล้ียงสัตว ์การตั้งโรงเรือน 
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงรวมถึง ดิน น ้า แร่ธาตุ อากาศ ท่ีอยูใ่นการท่ีตั้งนั้นดว้ย  
 

2.2  แรงงาน (Labor) แรงงานนั้ นมีทั้ งคนและแรงงานสัตว์ แต่ในท่ีน้ีจะหมายถึง 
แรงงานคนซ่ึงมีลกัษณ์ส าคญัของแรงงานนั้นคือ เป็นบุคคลท่ีมีก าลงักาย ก าลงัใจ ก าลงัความคิด มี
ฝีมือ และมีความรู้ความสามารถท่ีจะใช้ประกอบอาชีพแลว้ก่อให้เกิดผลดี และความเจริญกา้วหน้า
ในทางเศรษฐกิจทั้งแก่ตนเองและส่วนร่วม 
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2.3  ทุน (Capital) หมายถึง ปัจจยัการผลิตซ่ึงน ามาใช้ในการผลิตสินคา้ และบริการเพื่อ  
สนองตอบความตอ้งการของมนุษย ์ปัจจยัการผลิตใดท่ีไม่สามารถน ามาใชใ้นการผลิตสินคา้ และ
บริการ จะไม่เรียกว่าเป็นปัจจยัการผลิตประเภททุน ทุน หมายถึง ทรัพยสิ์นต่างๆ หรือ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา เพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้ และบริการ ดงันั้นทุนจึง เป็นปัจจยัการ
ผลิตท่ีส าคญัในการผลิต และการพฒันาเศรษฐกิจทุกๆดา้น  
 

2.4  การจดัการ (Management) หมายถึง การกระท าหรือศิลปะในการกระท าต่อส่ิงใด 
ส่ิงหน่ึง การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดการเพิ่มผลผลิต และน าไปสู่การ ไดรั้บ
ก าไรสูงสุด ดังนั้นการจดัการจึงข้ึนอยู่กับตวัผูจ้ดัการว่า เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถมาก น้อย
เพียงใด ซ่ึงถา้ผูจ้ดัการมีความสามารถในการจดัการดี ก็จะท าให้กิจการเจริญรุ่งเรือง และ กา้วหน้า
อยา่งรวดเร็ว โดยท าใหเ้กิดตน้ทุนการผลิตท่ีต ่าท่ีสุด และไดรั้บก าไรสูงสุด 
 
 3. การตลาด คือ กระบวนการทางสังคม และการบริหาร ซ่ึงบุคคล และกลุ่มบุคคลไดรั้บส่ิง
สนองความจ าเป็นและความตอ้งการของเขาจากการสร้าง  (Creating) การเสนอ (Offering) และการ
แลกเปล่ียน (Exchange) ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่ากบับุคคลอ่ืน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541)) 
 

 ปาริชาต อนุชิตชาตรี (2544) ไดก้ล่าววา่ หน้าท่ี หรือกิจกรรมทางการตลาด ท่ีท าให้สินคา้ 
สามารถเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปสู่มือผูบ้ริโภค วา่สามารถแบ่งกิจการทางการตลาดไดเ้ป็น 6 ขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี  
 
 1.  การผลิต หมายถึง ขบวนการต่างๆท่ีเก่ียวกบัการท าให้เกิดเป็นผลผลิต โดยใชปั้จจยัการ
ผลิต ไดแ้ก่ ท่ีดิน แรงงาน ทุน และการจดัการ  

 
 2.  การรวบรวม หมายถึง เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตได้แล้ว ผูผ้ลิตหรือเกษตรกรอาจท าการ
รวบรวม ผลผลิตเองแลว้น ามาขายใหแ้ก่คนกลางต่อไป  
            3.  การแปรรูป เป็นการน าเอาผลผลิตมาผ่านกรรมวิธีทางการผลิตโดยท าให้เกิดเป็นสินคา้
ชนิด ใหม่ข้ึนมา  
            4.  การขายส่ง เป็นการรวบรวมสินคา้จากแหล่งผลิตเพื่อกระจายสินคา้ไปยงัคนกลาง(พ่อคา้ 
ขายปลีก) ในช่วงต่อไป ซ่ึงจะท าใหผู้ผ้ลิตไดรั้บความสะดวกในการกระจายสินคา้มากข้ึน  
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5.  การขายปลีก เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีต่อเน่ืองจากการขายส่ง เป็นช่องทางท่ีจะขาย 
สินคา้ต่อใหก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เพื่อน าไปบริโภคต่อไป  

 
            6.  การบริโภค หมายถึง ความตอ้งการซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึงหรือขนาด ของตลาดสินคา้ภายใน 
ช่วงเวลาหน่ึง ถา้ผลผลิตใดมีการบริโภคมากก็แสดงวา่สินคา้นั้นมีความตอ้งการมาก 
 
การวเิคราะห์ผลตอบแทนของโครงการลงทุนระยะยาว 
 

การลงทุนระยะยาวในการท าฟาร์ม ( Long – term investment project for farming) หมายถึง 
โครงการลงทุนดา้นการเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชปั้จจยั ในช่วงเวลาท่ีติดต่อกนัหลายปี ( Over a 
short period) เพื่อมุ่งหวงัให้ก่อกระแสรายไดห้รือผลประโยชน์ ( A flow of benefit) ต่อเน่ืองกนัใน
อนาคต ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรค านึงถึงความเป็นไปไดข้องโครงการท่ีจะลงทุน การวิเคราะห์ 
การลงทุนระยะยาวเป็นขบวนการท่ีใช้เพื่อการวดัความสามารถในการท าก าไร( Profitability) ของ 
โครงการลงทุนโครงการหน่ึงหรือใชเ้พื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท าก าไรระหวา่งโครงการ
ลงทุนท่ีมีโอกาสเลือกตั้งแต่สองโครงการข้ึนไป (นงนุช, 2544) 
 
              วตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์ทางการเงิน คือ เพื่อช่วยในการตดัสินใจในการใชท้รัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินถึงการลงทุนในโครงการท่ีผ่านมาการวิเคราะห์ทางการเงินของ 
โครงการใดๆ คือ เป็นการเปรียบเทียบเงินลงทุน หรือต้นทุน (Cost) กับรายได้ (Income) หรือ  
ผลตอบแทน (Benefit) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการท่ีให้ผลตอบแทนจากการลงทุน 
นั้นๆ ซ่ึงมีขั้นตอนหลกัท่ีส าคญัในการการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการโดยสามารถพิจารณา 
ได ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 
              1.  ขั้นตอนการจดัเตรียมงบประมาณของกระแสเงินสดเขา้ (Inflows) และกระแสเงินสด
ออก (Outflows) ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายของการลงทุนตลอดอายุ
โครงการ  
 

2.  ขั้นตอนการค านวณผลตอบแทนสุทธิของการลงทุน โดยน ากระแสเงินสดออก หรือ
กระแส เงินค่าใช้จ่ายท่ีคิดจากการลงทุน กระแสเงินสดเข้าหรือกระแสเงินสดรายได้ท่ีได้จาก
โครงการลงทุน โดยผลท่ีไดจ้ะเป็นตวัช้ีวดัถึงมูลค่าของผลตอบแทนท่ีไดห้ักค่าใช้จ่ายต่างๆ และ
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ช าระหน้ีสินของ โครงการเรียบร้อยแลว้ซ่ึงโดยปกติในช่วงแรกโครงการลงทุนจะมีผลตอบแทน
เป็นลบ เน่ืองจาก ตอ้งมีการลงทุนในทรัพยสิ์นทรัพยถ์าวร เช่น ท่ีดิน โรงงาน เคร่ืองจกัร ก่อนเป็น
ตน้ ในขณะท่ียงัไม่ มีรายไดเ้ขา้โครงการ  

 
               3.  ขั้นตอนการค านวณอตัราผลตอบแทนทางการเงินภายในจากโครงการลงทุน เช่น การ 
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit 
Cost Ratio: BCR) และผลตอบแทนภายในของโครงการ ( Internal Rate of Return: IRR) การ
วเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity analysis)  
 
               ส าหรับส่วนประกอบต่างๆท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งน ามาพิจารณาในการวิเคราะห์กระแสเงินสด
เขา้ และกระแสเงินสดออกมีดงัน้ี  
 
 1. กระแสเงินสดเขา้ (Inflows) คือ ผลตอบแทนหรือรายไดท่ี้เกิดข้ึนตลอดอายุโครงการซ่ึง 
ประกอบดว้ย  
 

1.1  มูลค่ารวมของผลผลิตทั้งหมด (Gross value of productions) คือ มูลค่าของ ผลผลิต
ขั้นสุดทา้ยและผลพลอยไดจ้ากผลผลิตท่ีมีอยูท่ ั้งน้ีเพื่อการจ าหน่าย และการบริโภคใน ครัวเรือนโดย
ไม่คิดมูลค่าของสินค้าขั้นกลางเพื่อหลีกเล่ียงการนับซ ้ าสามารถค านวณได้จากการน า ปริมาณ
ผลผลิตขั้นสุดทา้ยของโครงการในแต่ละปีมาคูณดว้ยราคาผลผลิตท่ีระดบัฟาร์ม         
                       

1.2   เ งินลงทุนและเงินกู้ (Investment and loan receipts) คือ เงินลงทุนในส่วนของ 
เจา้ของโครงการน ามาลงทุนในโครงการบางส่วน และเงินสนบัสนุนท่ีไดจ้ากสถาบนัการเงิน หรือ 
หน่วยงานต่างๆเพื่อใชใ้นโครงการ โดยจะน าเขา้มารวมในกระแสเงินสดเขา้ ส่วนภาระท่ีจะตอ้งท า 
การช าระคืนในส่วนของเงินสนบัสนุนโครงการพร้อมดอกเบ้ียของเงินสนบัสนุนจะน าไปรวมกบั 
กระแสเงินสดออกของโครงการ  
 

1.3  มูลค่าซาก หรือมูลค่าท่ีเหลืออยู ่(Salvage or residual value) มูลค่าซาก คือ มูลค่า ของ
ทรัพยสิ์นท่ีลงทุนในโครงการในกรณีน้ีการศึกษาน้ีมูลค่าซากเท่ากบัศูนยเ์ช่น ถงัพลาสติก อายุ การ
ใชง้าน 10 ปี คิดค่าเส่ือม 10% ต่อปี จึงไม่มีมูลค่าซาก  
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 2.  กระแสเงินสดออก (Outflows) คือ ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตลอดอายุโครงการ ซ่ึง 
ประกอบดว้ย  
 

2.1  ค่าใชจ่้ายหลกัในการลงทุน (Investment cost) เป็นค่าใชจ่้ายหลกัของการลงทุน โดย
จะครอบคลุมถึงส่วนท่ีมีผลกระทบต่อโครงการในระยะยาว เช่น ตน้ทุนในการปรับปรุงท่ีดิน ซ่ึง
ประกอบด้วย ตน้ทุนการปรับปรุงและปรับพื้นท่ี ค่าลวดหนาม ค่าเสาลวดหนาม ค่าแรงขึงลวด 
หนาม เป็นตน้ ตน้ทุนการก่อสร้างซ่ึงประกอบดว้ย ตน้ทุนในการสร้างโรงเรือน ตน้ทุนของอุปกรณ์ 
ท่ีติดตั้งในโรงงาน เช่น ระบบล าเลียงน ้า ถงัพลาสติก บ่อพกัน ้าเสีย เป็นตน้ 
  

2.2  ตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีเป็นเงินสด (Cash operating expense) เป็นค่าใช้จ่ายท่ี 
เกิดข้ึนทุกวนั ในการด าเนินการผลิต และจะรวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัแรงงานท่ีจ่ายเป็นเงินสด ค่า
วตัถุดิบ ค่าเคร่ืองมือ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และการด าเนินงาน ค่าขนส่ง ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
ค่าสาธารณูปโภค และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆของโครงการเป็นตน้  
 

อายุโครงการ 
 
 อายโุครงการจะเร่ิมข้ึนเม่ือมีการก่อสร้างโครงการ และส้ินสุดเม่ือโครงการไม่สามารถท่ีจะ
ให้ผลประโยชน์ได้อีกต่อไป อายุโครงการสามารถแบ่งออกได้ 2 ระยะ ได้แก่ระยะก่อสร้าง 
(Construction or implementation period) และระยะการด าเนินงาน (Operational period) ในระหวา่ง 
ช่วงการด าเนินงานโครงการจะให้ผลประโยชน์รายปีนับนับตั้ งแต่ปีแรกของด าเนินงานไป 
จนกระทัง่ปีสุดทา้ยของระยะเวลาโครงการ ตน้ทุน และผลประโยชน์ท่ีใชใ้นการด าเนินงานจะเป็น 
ตน้ทุน และผลประโยชน์ของทุกปีตลอดอายุโครงการ ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีเราจะตอ้งทราบระยะเวลา 
ของโครงการ (ชูชีพ พฒัน์ดิถี, 2544)   
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การก าหนดอตัราคิดลด  
 
 อตัราคิดลดท่ีใช้ปรับมูลค่าของผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ให้เป็น 
มูลค่าในปัจจุบนันั้น Gittinger (1976: 90) กล่าววา่ ผูว้เิคราะห์จะตอ้งตดัสินใจ เลือกใชอ้ตัราใดอตัรา 
หน่ึงใน 3 อตัรา ไดแ้ก่   
      
                       1.  ค่าเสียโอกาสของทุน (Opportunity cost of capital)   
                       2.  อตัรากูย้มื (Borrowing rate)  
                       3.  อตัราผลตอบแทนสังคม (Social rate of return)      
 
        ทั้งน้ีในการตดัสินใจเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมจะต้องใช้อตัรากู้ยืมในการวิเคราะห์ 
การเงิน ส าหรับโครงการท่ีจะตอ้งกูย้ืมเงินมาลงทุน ส่วนการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ก าหนดให้ค่า 
เสียโอกาสของเงินลงทุนโดยปกติก าหนดให้อยูร่ะหวา่งร้อยละ 8-15 ต่อปี ส าหรับประเทศท่ีก าลงั
พฒันาแต่ตอ้งข้ึนอยู่กบัสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัดว้ย (สมศกัด์ิ , 2531) ซ่ึงในการคิดลดน้ีใช้ 
อตัราดอกเบ้ียท่ีเลือกใชก้นัโดยทัว่ไปตาม คือ ใช้อตัราคิดลดร้อยละ 7 ซ่ึงก าหนดจากอตัราดอกเบ้ีย 
เงินกูเ้ฉล่ียส าหรับลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไปของสถาบนัการเงิน (MRR) ท่ีเป็นอตัราบวกเพิ่มของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดงันั้นจะไดอ้ตัราคิดลดของโครงการลงทุนเท่ากบัร้อยละ 7 
มาเป็นเกณฑใ์นการค านวณเงินลงทุนท่ีใชใ้นโครงการ 
 

การวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน  
  
               เป็นการวเิคราะห์ทางการเงินเป็นส าคญั และยงัรวมถึงการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม 
ของการลงทุนในระยะยาวเพื่อก่อให้เกิดความมัน่ใจถา้มีการลงทุนน้ีแลว้จะไม่มีปัญหาทางการเงิน
ใดๆทุกขั้นตอนการด าเนินการลงทุน ตลอดจนการวิเคราะห์ผลตอบแทนการเงินเพื่อให้เกิดความ 
แน่ใจวา่มีการใหผ้ลตอบแทนท่ีจูงใจใหเ้กิดการลงทุน    
 

   ในการประเมินค่าของการลงทุนจะท าโดยการเปรียบเทียบผลประโยชน์ และตน้ทุนของ 
การลงทุน แต่เน่ืองจากการลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุมากกว่า 1 ปี ซ่ึงผลประโยชน์ และตน้ทุนของ 
การลงทุนจะเกิดข้ึนในระยะเวลาต่างๆกนัตลอดอายขุองการลงทุน เม่ือผลประโยชน์และตน้ทุนของ 
การลงทุนเกิดข้ึนต่างเวลา และต่างจ านวนกนั จึงยากท่ีจะน ามาเปรียบเทียบกนัโดยตรง จะตอ้งมีการ 

https://www.baac.or.th/index.php?cover_page=1
https://www.baac.or.th/index.php?cover_page=1
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ปรับค่าเวลาของการไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ และตน้ทุนท่ีจะตอ้งเสียไป ซ่ึงโดยทัว่ไปอตัราคิดลดเป็น 
การก าหนดค่าท่ีมาจากภาระของเงินลงทุน (Opportunity cost) ดงันั้นในการวิเคราะห์ และประเมิน 
ค่าเงินลงทุนในโครงการจะใช้เกณฑ์ในการตดัสินใจ 3 วิธี คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present 
Value: NPV) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) และผลตอบแทน ภายใน
ของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) ซ่ึงในหลักเกณฑ์การตัดสินใจทั้ ง 3 หลักเกณฑ์ 
ดงักล่าวจะตอ้งท าการคิดลดใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัเสียก่อน 
 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ( Descriptive analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึง ขอ้มูลด้านเงิน 
ลงทุนเร่ิมแรก โครงสร้างเงินลงทุน โครงสร้างตน้ทุนการผลิต และความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน 
ทั้งน้ี เป็นการวเิคราะห์ร่วมกบัการวเิคราะห์เชิงปริมาณ  
 

2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) จะท าการวิเคราะห์ในส่วนของตน้ทุน 
และผลตอบแทนจากการปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ แบบน ้ าลึกชนิดหมุนเวียนสารละลาย ของ
ฟาร์มกรณีตวัอยา่ง โดยท าการวเิคราะห์ NPV, BCR, IRR, Payback Period และ Sensitivity Analysis  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทที ่3 
 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัโครงการปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ ในจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
 
 

ในบทขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโครงการปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีน้ี
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ สภาพทัว่ไปของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเมล่อน 
และขั้นตอนการปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
สภาพทัว่ไปของจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
 
 จงัหวดัสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัออกของภาคใต ้ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ 
ประมาณ 645 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีมากเป็นอนัดับ 6 ของประเทศ และมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในภาคใต้ 
ประมาณ 8,174,758.61 ไร่  มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาประมาณร้อยละ 49  ของพื้นท่ีจงัหวดั  มี
เทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือใตข้องพื้นท่ีจงัหวดั ลกัษณะภูมิประเทศดงักล่าวก่อให้เกิดลุ่มน ้ า
นอ้ยใหญ่ รวม 14 ลุ่มน ้ าเน่ืองจากท่ีตั้งอยู่ระหว่างสองฝ่ังมหาสมุทรจึงไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงเกิดบริเวณทะเลอนัดามนับา้งเป็นคร้ังคราว จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีประชากร
จ านวน 1,046,772 คน ชาย 517,217 คน หญิง 529,555 คน (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558) อ าเภอท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุด คือ อ าเภอเมือง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรเป็นหลกั 
โดยใชพ้ื้นท่ีในการเกษตรประมาณร้อยละ 45 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
 
 สถานการณ์เศรษฐกจิของจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
 
 จงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีผลิตภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดั ปี 2557 (Gross Provincial Product: 
GPP) ณ ราคาประจ าปีมูลค่าเท่ากบั 168,086  ลา้นบาท เป็นล าดบัท่ี 2 ของภาคใต ้รองจากสงขลา 
รายได ้เฉล่ียประชากร (GPP Per Capita) เท่ากบั 162,329 บาท ประกอบดว้ย  ภาคเกษตร มีมูลค่าเพิ่ม
เท่ากบั 47,318 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก 47,074 ล้านบาท ในปี 2556 เท่ากบั 244 ล้านบาท ภาคนอก
เกษตร มีมูลค่าเพิ่มเท่ากบั 120,768 ลา้นบาท ลดลงจาก 114,875 ล้านบาท ในปี 2556 เท่ากบั 287 
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ลา้นบาท ตามประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง จงัสุราษฎร์ธานีมีอตัราค่าจา้งขั้นต ่า เท่ากบั 308 บาทต่อ
วนั (ประกาศใหมี้ผลใชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม 2560) 
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัเมล่อน 
 

ประวตัิการปลูกเมล่อน 
 
 เมล่อน (melon) เป็นพืชตระกูลแตง (Cucurbitaceae) เป็นพืชจ าพวกเดียวกับ แตงกวา 
แตงโม แตงไทย ฟักเขียวมะระและฟักทอง เป็นตน้ มีตน้ก าเนิดในแถบทวีปแอฟริกา และมีการ
น าไปปลูกในกรุงโรมเม่ือปี ค.ศ. 1494 ก่อนแพร่หลายไปในสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่นและอิตาลี จนปัจจุบนั
ปลูกกนัทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศเขตอบอุ่นและเขตร้อน ในประเทศไทยพบว่ามีการน าเขา้
พนัธ์ุจากต่างประเทศมาปลูกนานหลายสิบปีแล้วแต่ไม่ประสบความส าเร็จ แต่ปัจจุบนัได้มีการ
ทดลองสายพนัธ์ุและวธีิการปลูกจนไดผ้ลผลิตท่ีน่าพอใจ มีหลายสายพนัธ์ุท่ีสามารถเจริญเติบโตได้
ดีในประเทศไทย  เมล่อนเป็นพืชท่ีตอ้งการแสงแดดตลอดวนั ไม่ชอบอากาศหนาวเยน็หรือร้อนจดั 
แต่ชอบอากาศอบอุ่น อุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ 25-30 องศาเซลเซียสในเวลากลางคืน ดงันั้นฤดูกาล
ท่ีเหมาะสมจงัเป็นช่วงปลายฤดูฝนหรือตน้ฤดูหนาวในพื้นท่ีอากาศไม่หนาวจดั หากเมล่อนกระทบ
กบัอากาศหนาวเยน็จะชะงกัการเจริญเติบโตไดต้ั้งแต่ระยะตน้กลา้ การออกดอกติดผลล่าชา้ และถา้
อากาศยิง่หนาวจดัตน้จะหยดุการเจริญเติบโต ดงันั้นในแต่ฤดูจะมีวธีิการดูแลท่ีแตกต่างกนัไป ดงัน้ี  
 
             1. ฤดูร้อน ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป แก้ไขโดยการติดตั้งพดัลมระบายอากาศหรือระบบพ่น
หมอก ปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวรอบโรงเรือนเพื่อเพิ่มความช้ืนในอากาศ แต่ตอ้งระวงัไม่ให้บงัแสงตน้เม
ล่อน 
 
             2. ฤดูฝน หากความช้ืนในอากาศและดินสูงเกินไป แกไ้ขโดยการลดงดการให้ปุ๋ยทางใบ แต่ถา้
เป็นการปลูกในโรงเรือน โรงเรือนจะช่วยควบคุมความช้ืนในอากาศได้ระดับหน่ึง หรือหาวิธีลด
ความช้ืนในอากาศ 
 
              3. ฤดูหนาว หากความช้ืนในอากาศต ่าวิธีแกไ้ข บ่มเมล็ดก่อนเพาะ หาวิธีเพิ่มความอบอุ่น
ในโรงเรือน ให้โรงเรือนไดรั้บแสงแดดโดยรอบหรืองดปลูกในช่วงท่ีอากาศหนาวจดั แต่ถา้เป็นการ
ปลูกในโรงเรือน โรงเรือนจะช่วยควบคุมความช้ืนในอากาศไดร้ะดบัหน่ึง  
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ลกัษณะทัว่ไปของเมล่อน 
 
              เมล่อนเป็นไมเ้ล้ือยเน้ืออ่อน ล าตน้ยาวไดถึ้ง 3 เมตร มีลกัษณะผิวหลายแบบข้ึนอยู่กบัสาย
พนัธ์ุ มีขนอ่อนปกคลุมทั้งท่ีใบและล าตน้ แต่ละขอ้ห่างกนั 15-20 เซนติเมตร แตกก่ิงแขนงยอ่ยตาม
ขอ้ โดยแต่ละก่ิงยอ่ยสามารถผลิดอกได ้ 
 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
 1. ราก ระบบรากแก้ว มีรากแขนงและรากฝอยแตกออกห่างๆ ความยาวประมาณ 30 
เซนติเมตร 
 2.ใบ เป็นใบเด่ียวคลา้ยใบฟักทองหรือแตกกวา ออกเวียนสลบัรูปหัวใจป้อม ขอบใบเรียบ
ถึงหยกั แผน่ใบเป็นคล่ืน ผวิใบมีขนเล็กๆข้ึนปกคลุมทัว่ 
 3. ดอก มีทั้งดอกเพศผูแ้ละเพศเมียอยู่บนตวัเดียวกนั (Monoecious) ทั้งดอกเพศผูแ้ละเพศ
เมียมกลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ ขนาดของดอกประมาณ 1.5-3เซนติเมตร ข้ึนอยู่สายพนัธ์ุ โดยดอก
เพศผูจ้ะเกิดก่อนบริเวณซอกใบท่ีแตกก่ิงแขนงย่อย ส่วนเพศเมียเกิดบนก่ิงแขนงยอ่ยขอ้แรก ใตว้ง
กลีบเล้ียงมีรังไข่เป็นกระเปาะขนาดเล็ก เม่ือไดรั้บการผสมเกสรจะพฒันาต่อไปกลายเป็นผล 
 4. ผล ทรงกลมรี เส้นผา่นศูนยก์ลาง 13-18 เซนติเมตร น ้ าหนกั 0.5-2.5 กิโลกรัม ลกัษณะผิว
และสีของเน้ือแตกต่างกนัไปตามสายพนัธ์ุ บา้งมีผิวเรียบเป็นลายร่างแห หรือมีร่องเป็นทางยาวจาก
ขั้วถึงทา้ยผล เน้ือสีขาว เขียวอมเหลือง หรือส้ม 
 5. เมล็ด รูปหยดน ้ าแบน สีครีมถึงสีน ้าตาลอมเหลือง คลา้ยเมล็ดฟักทอง แต่มีขนาดเล็กและ
เรียวกวา่ 
 

คุณค่าทางโภชนาการ 
 
 เมล่อนเป็นผลไมรั้บประทานผลสุกท่ีมีสารตา้นอนุมูลอิสระ อุดมดว้ยวิตามินหลายชนิด ทั้ง
วติามินซี วติามินเอ วติามินอี เบตา้แคโรทีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และธาตุเหล็ก มีไขมนัและแคลอ
ร่ีต ่า ไม่มีคอเลสเตอรอล รับประทานเน้ือหรือด่ืมเป็นน ้าสกดั  
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วธีิการปลูกเมล่อนแบบต่างๆ 
 
 การปลูกเมล่อน ในปัจจุบันสามารถปลูกได้หลายวิธีตามความรู้และความถนัดของ
เกษตรกร โดยลกัษณะและวิธีการดูแลรักษาจะคลา้ยกนัตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ด การตดัแขนง 
การข้ึนคา้ง การผสมเกสร การแขวนลูก จนกระทัง่ถึงการเก็บเก่ียว จะแตกต่างกนัตรงวสัดุท่ีใช้ใน
การปลูกและหลกัการใหปุ๋้ย โดยวธีิท่ีเกษตรกรนิยมใชมี้ 3 วธีิ ดงัน้ี 
 
 1. การปลูกโดยใชดิ้น เป็นวิธีดั้งเดิมท่ีเกษตรกรปลูกเมล่อนนิยมใช ้สามารถปลูกไดท้ั้งใน
โรงเรือนและนอกโรงเรือน ก่อนปลูกตอ้งมีการพกัดินหรือเตรียมดินโดยการตากแดดทิ้งไวเ้ป็นเวลา 
1 อาทิตย ์เพื่อก าจดัวชัพืชและโรคพืช ผสมกบัสารป้องกนัศตัรูพืช  หลกัการใหปุ๋้ยสามารถท าไดโ้ดย
ใชปุ๋้ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียต์ามความรู้และความถนดัของเกษตรกร ใหน้ ้าโดยการรดน ้า หลกัการคลา้ย
กบัการปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีใชดิ้น 
 

 
 

ภาพท่ี 1 การปลูกเมล่อนโดยใชดิ้น  
ท่ีมา: เมธี งานเก้ือกูล (2560) 
 

2. การปลูกโดยใชว้สัดุปลูก เป็นวธีิท่ีเกษตรกรปลูกเมล่อนนิยมใชม้ากท่ีสุดในปัจจุบนั โดย
การน าวสัดุต่างๆมาผสมการตามสัดส่วน โดยวสัดุหลกัท่ีใชไ้ดแ้ก่ ดิน ปุ๋ยคอก ใบไมแ้ห้ง ปุ๋ยหมกั 
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แกลบ มูลสัตว ์กาบมะพร้าวสับ ทรายหยาบ และอ่ืนๆ โดยตอ้งมีการลา้งแช่น ้ า 2-3 น ้ า เพื่อเอาสาร
เทนนินออกจากเน้ือวสัดุ1-2 คืน และน าวสัดุปลูกมาผสมแลว้ตากแดดทิ้ง หลงัจากนั้นน าปุ๋ยเกล็ด
สูตรต่างและธาตุเสริมธาตุรองมาผสม ให้น ้ าโดยการใช้ระบบน ้ าหยด ซ่ึงเกษตรกรจะสามารถ
ควบคุมการใหน้ ้าไดต้ามความเหมาะสมตามท่ีพืชตอ้งการ  
 
 

 
 

 ภาพท่ี 2 การปลูกเมล่อนโดยใชว้สัดุปลูก  
 ท่ีมา: เมธี งานเก้ือกูล (2560) 
 
 3. ปลูกโดยใชร้ะบบไฮโดรนิกส์ เป็นวิธีการปลูกแบบใหม่ เป็นการใหธ้าตุอาหารหลกัและ
ธาตุอาหารรองท่ีเมล่อนตอ้งการ ผสมในน ้ าโดยจะมีบ่อพกัน ้ าขนาดใหญ่ และใชป๊ั้มน ้ าสูบน ้ าข้ึนมา
ผ่านลงในรางน ้ าหรือท่อขนาดใหญ่พอกับขนาดของรากเมล่อนเป็นการเติมออกซิเจนไปในน ้ า
เพื่อให้พืชน าไปใช้ในการเจริญเติบโต โดยวิธีการน้ีไม่ตอ้งรดน ้ าและไม่ตอ้งพกัหน้าดินหรือตาก
วสัดุปลูก เป็นวธีิการท่ีสะดวกและท าความสะอาดไดง่้ายหลงัจากเก็บผลผลิต  
 



24 
 

             
 
ภาพท่ี 3 การปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์  
ท่ีมา: เมธี งานเก้ือกูล (2560) 

 
สภาพทัว่ไปของการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ 

 
 ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นการปลูกพืชท่ีไม่ใชว้สัดุปลูก คือการปลูกพืชบน
สารละลายธาตุอาหารพืชโดยให้รากพืชสัมผสักบัสารละลายธาตุ อาหารโดยตรง ค าวา่ Hydroponics 
มาจากการรวมค าในภาษากรีกสองค า คือค าว่า Hydro หมายถึง น ้ า และ Ponos หมายถึง งาน เม่ือ
รวมค าสองค าเขา้ด้วยกนัแลว้ความหมายก็คือ Water working หรือหมายถึงการท างานของน ้ าท่ีมี
สารละลายธาตุอาหารผา่นรากพืช ปัจจุบนัการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้นไดเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง  
การฝึกอบรมท่ีจดัข้ึนไดส่้งผลให้ เห็นอยา่งชดัเจน เพราะผูท่ี้ผา่นการอบรมหลายรายเร่ิมลงทุนปลูก
เชิงธุรกิจ ประกอบกบัมีหน่วยงาน ราชการคือ กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขา้
มาดูแล ตรวจสอบและออก ใบรับรองการตรวจสอบเก่ียวกบัการตกคา้งของสารเคมีป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืชเพื่อความปลอดภยัแก่ ผูบ้ริโภคผกัและผลไมต้ามฟาร์มท่ีผลิตแลว้ออกใบรับรองให้จึงเป็น
การช่วยสร้างความมัน่ใจให้แก่ ผูบ้ริโภค ระบบท่ีปรับปรุงข้ึนมาให้เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ
และภูมิประเทศไทย เพื่อแก้ไข ไฟฟ้าดับและอุณหภูมิสูงคือ 1) Nutrient Flow Technique (NFT) 
เป็นเทคนิคการปลูกพืชบนสารละลายธาตุอาหารพืชท่ีมีความหนาประมาณ 1-3 มิลลิเมตร โดย
สารละลายจะมีไหลเวียนตลอดเวลา 2) Deep Flow Technique (DFT) เป็นเทคนิคการปลูกพืชในน ้ า
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ลึก โดยรากจะแช่อยูใ่นสารละลายอาหาร พืชท่ีมีความลึกกวา่แบบ NFT ซ่ึงเหมาะส าหรับการปลูก
เมล่อนเน่ืองจากเมล่อนเป็นพืชท่ีมีมีรากมากและยาว 
  
                      การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้นสามารถใชไ้ดก้บัพืชหลากหลายอยา่ง ข้ึนอยูก่บัความยากง่าย
ของ การปลูกพืชแต่ละชนิด ตั้ งแต่ผกั ผลไม ้ไมด้อก ไมป้ระดบั พืชไมเ้ล้ือยไปจนถึงพืชยืนต้น  
ส าหรับการผลิตเชิงธุรกิจในภาพรวมส่วนมากนิยมปลูกพืชท่ีเป็นพืชท่ีเก็บเก่ียวช่วงอายุสั้น เน่ืองจาก
การปลูกผกัแบบ Hydroponics นั้นมีตน้ทุนค่อนขา้งสูงหากปลูกพืชท่ีมีราคาต ่า ดงันั้นจึงควร น ามา
ปลูกกบัพืชท่ีมีราคาแพง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปลูกเมล่อน ดงันั้น กลุ่มตลาดเป้าหมาย คือ ผูบ้ริโภค
ท่ีมีระดบัรายไดสู้ง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร หรือหา้งสรรพสินคา้ เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูง 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์  
 

คุณภาพของน ้า น ้าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น เน่ืองจากพืชทุก
ชนิดตอ้งใช้น ้ าส าหรับการเจริญเติบโต ในการปลูกพืชในการปลูกโดยไม่ใช้ดินน ้ ายงัท าหนา้ท่ีเป็น
ตวัท าละลายธาตุอาหารต่างๆ ในสารละลายธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งดูดไปใชใ้นการเจริญเติบโต ดงันั้น
คุณภาพเร่ิมตน้ของน ้ าจึงมีความส าคญัอยา่งมากในการเตรียมสารละลายธาตุอาหารน ้ าท่ีเหมาะสม
ส าหรับการใช้ ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินควรเป็นน ้ าท่ีบริสุทธ์ิปราศจากเกลือแร่ใดเจือปนและ
ตอ้งปราศจากเช้ือโรคต่างๆ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินตอ้งการน ้ าท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงและขณะท่ี
วิธีการปลูกพืชในวสัดุปลูกสามารถใช้น ้ าท่ีอาจมีแร่ธาตุบางอยา่งประปนมาไดม้ากกว่าวิธีการปลูก
แบบอ่ืนๆ เพราะวสัดุปลูกสามารถจบัยึดแร่ธาตุบางอย่างอ่างท่ีอาจเป็นพิษต่อพืชได ้น ้ าท่ีไม่ควร
น ามาใชใ้นการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น คือน ้ าท่ีมีเกลือโซเดียมคลอไรด์ในปริมาณท่ีมากเกินไปเพราะ
ท่านโซเดียมและคลอรีนเป็นธาตุท่ีพืชตอ้งการใช้น้อยมากแต่สามารถสะสมจนมีความเขม้ขน้ท่ี
สามารถเป็นพิษกบัพืชได ้โดยเฉพาะกบัการปลูกระบบท่ีน าน ้ าสารละลายหมุนเวียนกลบัมาใช้อีก 
ซ่ึงสามารถสร้างความเป็นพิษต่อพืชได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัชนิดของพืช และอาจมีเจือปนอยู่ในน ้ ามา
ก่อนแลว้ ดงันั้น ส่ิงแรกท่ีตอ้งค านึงถึงในการตดัสินใจเลือกแหล่งหรือสถานท่ีท่ีท าการปลูกพืชโดย
ไม่ใชดิ้น น ้ าฝนถือวา่เป็นน ้ าธรรมชาติท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดสามารถเก็บไวใ้ชไ้ดใ้นปริมาณท่ีเพียงพอ
พอกับความต้องการ น ้ าบาดาลหรือน ้ าจากแม่น ้ า ท่ี มี คุณภาพท่ีแตกต่างกันไปตามแหล่ง
สภาพแวดลอ้มท่ีน ้ าไหลหรือซึมผา่นคุณภาพของน ้ าบางประการสามารถแกไ้ขไดโ้ดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายมากแต่ปัญหาบางประการแกไ้ม่ไดห้รือท าหน้าจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายมากจนไม่คุม้กบัการ
ลงทุน ในการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินน ้ าท่ีมีสารแขวนลอยหรือมีความคุณจะตอ้งมีการกองออกได้
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เกือบสมบูรณ์โดยใช้วิธีการกองแบบต่างๆซ่ึงอาจจะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมากส่วนการฆ่าเช้ือโรคท่ีอาจ
ปนอยูใ่นน ้ าสามารถท าไดโ้ดยการใชค้ลอรีนหรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์แต่บางแห่งอาจมีการใช้
เคร่ืองก าเนิดแสงยูวีในการฆ่าเช้ือในน ้ าก่อนเตรียมสารละลายดงันั้นก่อนเร่ิมการปลูกพืชจะตอ้งมี
การควบคุมคุณภาพเร่ิมตน้ของน ้ าท่ีจะใช้ก่อน โดยส่งไปตรวจท่ีห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์
ของหน่วยงานใหบ้ริการต่างๆ 
                   

ออกซิเจนในสารละลาย (Dissolved Oxygen: DO) รากพืชตอ้งใช้พลงังานในการดูดน ้ าและ
แร่ธาตุเขา้สู่ภายในพลงังานท่ีไดน้ี้จะไดจ้ากการหายใจของเซลล์ รากพืชจึงตอ้งการออกซิเจนเพื่อ
การน้ี ในการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้นและการปลูกลงในน ้าตอ้งอาศยัออกซิเจนในน ้าสารละลายเท่านั้น 
ปริมาณออกซิเจนในสารละลายจึงมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตของรากพืช ถา้ในสารละลายธาตุ
อาหารมีระดบัออกซิเจนต ่ากว่าท่ีรากพืชตอ้งการ จึงเป็นปัญหาส าคญัอนัหน่ึงของการปลูกพืชโดย
ไม่ใชดิ้น ในเขตร้อนโดยทัว่ไปตอ้งรักษาระดบัออกซิเจนสารอาหารให้มีค่าเกินกวา่ 6 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ปัจจยัใดๆท่ีมีผลต่อการคายออกซิเจนในน ้ ายอ่มส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชในการปลูก
พืชโดยไม่ใช้ดิน ดงันั้นการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์จะตอ้งพิจารณาความตอ้งการของ
ออกซิเจนของพืชแต่ละชนิดโดยพืชต่างชนิดกนัมีความตอ้งการปริมาณออกซิเจนส าหรับรากท่ี
ต่างกนัในสภาพแวดลอ้มเดียวกนั 
 

อุณหภูมิของสารละลาย (temperature) การปลูกพืชแบบไม่ใชดิ้น รากพืชจะตอ้งสัมผสักบั
น ้ าตลอดเวลา ดงันั้นอุณหภูมิของสารละลายเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดต่อการละลายของออกซิเจนใน
สารละลายเม่ือสารละลายมีอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนปัจจยัท่ีมีผลต่อออกซิเจนท่ีละลายอยู่ได้ และเม่ือ
สารละลายมีอุณหภูมิท่ีสูงเกินกว่า 35 องศาเซลเซียสปริมาณออกซิเจนในน ้ าจะอยู่ในระดบัท่ีต ่า
จนเกินไปอาจไม่พอต่อความตอ้งการใชข้องรากพืช ถา้อยูใ่นภาวะท่ีอตัราการคายน ้าสูง เช่น ในวนัท่ี
แดดร้อนและลมร้อน ความเขม้ขน้ของแสงท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อปริมาณออกซิเจนในน ้ าเม่ือ 
ความเขม้ขน้ของแสงเพิ่มข้ึนส่งผลให้พืชคายน ้ ามากข้ึนซ่ึงหมายถึงรากพืชตอ้งการพลงังานมากข้ึน
จึงตอ้งใชอ้อกซิเจนมากข้ึน อีกทั้งความเขม้ขน้ของแสงจะส่งผลโดยตรงต่ออุณหภูมิของสารละลาย 
ดงันั้นการปลูกพืชดว้ยระบบไฮโดรโปนิกส์จะตอ้งพิจารณาถึงอุณหภูมิของสารละลาย เพื่อให้พืช
เจริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์       
 

ค่าความเขม้ขน้ของสารละลายธาตุอาหาร (Electrical Conductivity: EC) ความเขม้ขน้ของ
สารละลาย หมายถึง ค่าท่ีบอกถึงปริมาณแร่ธาตุอาหารท่ีมีอยูใ่นสารละลายธาตุอาหารนั้นวา่มีมาก



27 
 

นอ้ยเพียงใด ในสารละลายธาตุอาหารส าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินจะประกอบไปดว้ยแร่ธาตุ
ต่างชนิดท่ีพืชตอ้งการในจ านวนมากน้อยต่างกนัตามความตอ้งการของพืช แร่ธาตุต่างๆรวมกนัอยู่
ในน ้ าเกิดเป็นสารละลายท่ีมีคุณสมบติัในการเหน่ียวน าไฟฟ้าได ้ยิ่งมีแร่ธาตุต่างๆมากยิ่งสามารถ
เหน่ียวน าไฟฟ้าไดม้ากข้ึนตามล าดบัเราจึงอาศยัคุณสมบติัน้ีในการเหน่ียวน าไฟฟ้าเรียกว่าค่า EC 
(Electrical Conductivity) ซ่ึงพืชแต่ละชนิดท่ีปลูกโดยวิธีไม่ใชดิ้น มีความตอ้งการความเขม้ขน้ของ
สารละลายของธาตุอาหารท่ีไม่เท่ากนั อีกทั้งความตอ้งการของสารละลายธาตุอาหารท่ีเหมาะสมจะ
เปล่ียนแปลงไปตามความช่วงอายุการเจริญเติบโตและสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป ช่วงแรกของการ
เจริญเติบโตของพืชความเขม้ขน้ของสารละลายธาตุอาหารท่ีน้อยก็เพียงพอต่อการเจริญเติบโตได ้
และความเขม้ขน้ของสารละลายธาตุอาหารจะตอ้งไม่สูงเกินไปจนกลายเป็นโทษต่อการปลูกพืช 
เพราะความเขม้ขน้สูงเกินไปอาจท าให้แร่ธาตุต่างๆท่ีมีอยู่ในปริมาณท่ีมาก จนเป็นพิษต่อพืชและ
ความสามารถในการดูดน ้ าของพืชจะลดลง โดยพืชจะแสดงอาการเห่ียวเฉารากเน่าเป็นสีด า ในช่วง
ท่ีมีอากาศร้อนหรือมีความเขม้ขน้ของแสงท่ีสูงเช่นในฤดูร้อน จะมีความตอ้งการใชน้ ้ ามาก โดยพืช
จะดูดน ้ ามากกว่าธาตุอาหารธาตุอาหารจะเหลือตกคา้งสะสมอยู่ในสารละลายมากกว่าปกติท าให้
ความเขม้ขน้ของสารละลายสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วกวา่ปกติ ซ่ึงเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการดูดน ้าของพืช 
ดงันั้นจึงควรใชค้วามเขม้ขน้ของสารละลายเร่ิมตน้ในระดบัท่ีต ่ากวา่และในทางกลบักนัในช่วงท่ีมี
อากาศเยน็เช่นในฤดูหนาวพืชจะมีการดูดใชธ้าตุอาหารไดร้วดเร็วกวา่น ้ า ธาตุอาหารจะหายไปอยา่ง
รวดเร็วความเขม้ขน้ของสารละลายจะลดลง ดงันั้นจึงควรใชค้วามเขม้ขน้ของสารละลายเร่ิมตน้ใน
หลกัท่ีสูงก่อนข้ึนพืชจะมีการเจริญเติบโตไดอ้ยา่งสมบูรณ์และเตม็ท่ี 
 

ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย (Potential of Hydrogen ion: PH) เน่ืองจากธาตุอาหาร
ต่างๆในสารละลายธาตุอาหารท่ีให้แก่พืช ตอ้งแตกตวัอยูใ่นรูปเฉพาะตวับางอยา่งก่อนท่ีรากพืชจะ
สามารถดูดข้ึนไปใชไ้ด ้ดงันั้นสารละลายจึงตอ้งมีค่าความเป็นกรดและด่าง (PH) อยูร่ะหวา่ง 5.5 ถึง 
6.5 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีท าให้ธาตุอาหารต่างๆในสารละลายท่ีพืชน าไปใช้เป็นประโยชน์กบัพืชมากท่ีสุด 
ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินจึงต้องมีการตรวจสอบวดัค่าความเป็นกรดและด่าง (PH) ของ
สารละลายอยู่เสมอถา้มีค่ามากกว่า 6.5 จะตอ้งปรับดว้ยสารละลายกรดเช่น กรดไนตริก หรือกรด
ฟอสฟอริก แต่ถา้หากสารละลายมีค่าความเป็นกรดและด่าง (PH) ต ่ากวา่ 5.5 จะตอ้งปรับเคร่ืองให้
สูงข้ึนโดยใชส้ารละลายด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์
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โรคและแมลงทีส่ าคัญของเมล่อน  
 

1.  โรคตน้แตกหรือยางไหล ( Gummy Stem Blight )  ลกัษณะอาการท่ีแสดงในใบแก่แผล
จะมีลกัษณะกลม สีน ้ าตาลอมแดง หรือมีสีด า หลงัจากนั้นแผลจะฉีกขาดหรือร่วงอาการ วิธีป้องกนั 
คือ ใชส้ารเคมีฉีดพน่เช่น อะซอกซีสโตรบิน 5 ซีซี: 20 ลิตร 

2.  โรคราแป้ง ( Powdery Mildew ) ลกัษณะอาการจะมีสปอร์ของเช้ือราสีขาวคลา้ยแป้งปก
คลุมหลงัจากนั้นใบจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองอมน ้ าตาลและ แห้งกรอบ การป้องกนั คือ ฉีดพ่นด้วย 
ก ามะถนัชนิดละลายน ้าอตัรา 20 กรัม: 20 ลิตร หรือ พน่ดว้ยคลอโรทานิล 20 กรัม: 20 ลิตร  

3.  โรคราน ้ าคา้ง ( Downy Mildew) ลกัษณะอาการจะปรากฏเส้นใยเช้ือราสีขาว หรือสีเทา 
ใบพืชจะแหง้ตายแต่กา้นใบ จะชูข้ึน ขอบใบมว้นใบจะร่วง  วธีิป้องกนั คือ ใชส้ารเคมีฉีดพน่ โดยใช ้
คลอโรทาโรนิวส์  อตัรา 20 กรัม: 20 ลิตร หรือ พน่ฟอสอีทิวส์Alในอตัรา 20 กรัม: 20 ลิตร  
  4.  โรคใบจุดเหล่ียม ลกัษณะอาการ ปรากฏแผลจุดช ้ ามีลกัษณะเป็นเหล่ียม อยูร่ะหวา่งเส้น
ใบหลงัจากนั้นจะ เปล่ียนเป็นสีน ้ าตาล วิธีป้องกนั คือ ฉีดพ่นดว้ย คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ ในอตัรา 
10 กรัม: 20 ลิตร 

5.เพล้ียไฟ ( Thrips , HaplothripsfloricolaPriesner ) การป้องกนัก าจดัการป้องกนัและก าจดั
สามารถท าไดด้งัต่อไปน้ีคือ  พน่ดว้ย เมทโทมิว อตัรา  10 ซีซี: 10 ลิตร ( ตน้เล็ก ) ,พ่นดว้ย อะบาแม็
คติน อตัรา 100  ซีซี: 200  ลิตร ,พ่นดว้ยฟิโพนิล ในอตัรา 20 ซีซี: 20 ลิตร ,พ่นดว้ยคาร์โบซันแฟน 
ในอตัรา 20 – 60 ซีซี: 20 ลิตร  
  6.แมลงหวี่ขาว การป้องกนัก าจดั: การป้องกนัและก าจดัสามารถท าไดด้งัต่อไปน้ีคือ พ่น
ดว้ยอมิดาคลอพริด ในอตัรา 2 กรัม: 20 ลิตร ,พน่ดว้ย ฟิโพนิล ในอตัรา 20 ซีซี: 20 ลิตร ,พน่ดว้ยเมท
โทมิล ในอตัรา 20 ซีซี: 20 ลิตร  
 
 หมายเหตุ: การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงให้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆท่ี
ก่อให้เกิดปัญหา เช่น ความหนาแน่นของแมลง สภาพอากาศอุณหภูมิ และผลเสียท่ีไดรั้บจากโรค
และแมลง สารเคมี ควรใช้ในอตัรา กลาง – ต ่าและควรฉีดพ่นในช่วงท่ีมีอากาศเยน็และงดการใช้
สารเคมีทุกชนิดก่อนเก็บ เก่ียวอยา่งนอ้ย 7 – 10 วนั 
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ข้ันตอนการปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ 
 

การเพาะเมลด็ (ช่วงอายุ 1-15 วนั) 
 

1. น าแช่เมล็ดพนัธ์ุเมล่อนท่ีจะเพาะลงในน ้ าอุ่นเป็นเวลา  3-4 ชัว่โมง เพื่อเป็นการกระตุน้
การงอกของเมล็ดพนัธ์ุ  
 2.น าเมล็ดพนัธ์ุท่ีไดรั้บการกระตุน้ วางบนผา้สะอาดชุบน ้ าหมาด แลว้ใส่ลงในกล่องเพาะโดย
คลุมดว้ยผา้สะอาดพรมน ้าไวด้า้นบนอีกหน่ึงชั้น ปิดฝากล่องและน าไปไวใ้นท่ีมืด 1-2 คืน 
 3.เปิดกล่องเพาะสังเกตการเจริญเติบโต หากไดท่ี้จะมีรากอ่อนสีขาวงอกจากเมล็ดเมล่อน 
 4.หยอดเมล็ดลงในหลุมในฟองน ้าท่ีเตรียมไวส้ าหรับเพาะเมล็ดไดโ้ดยตรง จ านวนหลุมละ 
1 เมล็ด  
 5.น าถาดเพาะไปไวท่ี้ท่ีแสงแดดส่องถึง เติมน ้ าสะอาดในถาดเพาะประมาณร้อยละ 80 ของ
ฟองน ้า  
 6.เม่ือใบเล้ียงตน้อ่อนงอก และรากยาวแลว้ ยา้ยไปปลูกในถว้ยปลูก  
 

ช่วงก่อนผสมเกสร (ช่วงอายุ 16-40 วนั) 
 
 1.เม่ือรากยาวถึงน ้ าในรางปลูก น าถว้ยปลูกลงรางปลูก ช่วงน้ีใช้ปุ๋ย AB ปรับค่าความท่ีขน้
ของสารละลาย (EC) ท่ี 0.5 ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย (PH) ท่ี 5.5-6.5 
 2.ช่วงท่ีตน้ก าลงัเจริญเติบโต ให้พนัตน้ตามเชือกท่ีเตรียมไวใ้นแนวตั้ง เร่ิมเด็ดแขนงและ 
มือเกาะ (Tendril) ท่ีงอกออกมาจากยอดหลกัเพื่อไม่ให้เป็นการแยง่สารอาหารจากตน้หลกั ควรเร่ิม
ไวแ้ขนงตั้งแต่ขอ้ท่ี 9 เป็นตน้ไป ส าหรับมือเกาะตอ้งตดัออกจนถึงขั้นตอนการเก็บเก่ียว 
 3.ช่วงตน้เร่ิมสูงหลงัจากยา้ยถว้ยปลูกลงรางหลงัจากวนัท่ี 10 ช่วงน้ีใชปุ๋้ย AB ปรับค่าความ
ท่ีขน้ของสารละลาย (EC) ท่ี 0.8-1.5 ตามขนาดความโตของตน้ ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย 
(PH) ท่ี 5.5-6.5 
 4. ช่วงหลังจากอายุ 10 วนั ควรมีการเสริมธาตุอาหารรองของพืชเพิ่มทางใบ สลับกับ
จุลินทรียป้์องกนัศตัรูพืช 3-5 วนัต่อคร้ัง 
 5. ช่วงหลงัจากอายุ 20 วนั ช่วงน้ีใช้ปุ๋ย AB ปรับค่าความท่ีขน้ของสารละลาย (EC) ท่ี 1.6-
1.8 ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย (PH) ท่ี 5.5-6.5  
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 หมายเหตุ หากสังเกตวา่ลกัษณะของดอกไม่สมบูรณ์ ใหน้ าปุ๋ยเคมีสูตร 0-52-34 ผสม 1 กรัม 
ต่อน ้า 1 ลิตร เติมไปในถงัสารละลาย  

 
ช่วงผสมเกสร (ช่วงอายุ 41-45 วนั) 

 
 1.สังเกตหากเร่ิมมีดอกเกสรตวัเมีย ควรงดให้ธาตุอาหารและจุลินทรียป้์องกนัศตัรูพืชทาง
ใบทนัที เน่ืองจากจะท าใหเ้กสรช้ืนและผสมเกสรไดไ้ม่สมบูรณ์  
 2. การผสมเกสรนิยมผสมดอกตวัเมียท่ีขอ้ 9-12 ควรเร่ิมผสมในช่วงเชา้ (7.00-11.00 น.) โดยการ
น าดอกตวัผูม้าฉีกดอกให้เหลือแค่เกสร ท าไปแตม้ท่ีเกสรตวัเมียให้ทัว่หรือสามารถท าโดยการใช้
พูก่นัช่วย (ควรใชด้อกตวัผู ้3-4 ดอกต่อดอกตวัเมีย 1 ดอก) 
 3. หลังจากผสมเกสรควรจดบนัทึกวนัท่ีผสมหรือท าสัญลักษณ์ไวท่ี้ดอกไวแ้ต่ละดอก 
เพราะแต่ละดอกจะบานไม่ตรงกนั ช่วงเวลาผสมดอกมีเวลาประมาณ 4-6 วนั  
 4. สังเกตหากผสมติด ดอกจะเร่ิมขยายโตข้ึน หากผา่นไปหลายดอกฝ่อหรือไม่โตข้ึนเลย ให้
ตดัทิ้ง 
 

ช่วงหลงัผสมเกสร (ช่วงอายุ 46-80 วนั) 
 
 1.หลงัจากผสมเกสร รอให้ผลเมล่อนท่ีผสมมีขนาดประมาณไก่ไข่ เลือกคดัลูกท่ีสมบูรณ์
ท่ีสุด ไม่บิดเบ้ียว ลกัษณะเป็นทางกลมรี ผิวสวยงาม ไม่มีส่วนท่ีถูกโรคหรือแมลงท าลาย ส่วนใหญ่
นิยมไวต้น้ละ 1-2 ลูก เพื่อใหส้ารอาหารจากล าตน้ไปเล้ียงผลไดเ้ตม็ท่ี  
 2.หลงัจากคดัเลือกผลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด ให้ตดัลูกท่ีเหลือทิ้ง ช่วงน้ีใช้ปุ๋ย AB ปรับค่าความท่ี
ขน้ของสารละลาย (EC) ท่ี 1.8 ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย (PH) ท่ี 5.5-6.5  
         3.เสริมธาตุอาหาร โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-0-46 ผสม 1 กรัม ต่อน ้ า 1 ลิตร เติมไปในถัง
สารละลาย และควรมีการเสริมธาตุอาหารรองของพืชเพิ่มทางใบ สลบักบัจุลินทรียป้์องกนัศตัรูพืช 
3-5 วนัต่อคร้ัง 
 4.การแขวนลูกควรใชเ้ชือกท่ีมีลกัษณะไม่เล็กหรือคมมากจนเกินไปเพราะอาจจะท าให้บาด
ขั้วของผลเมล่อน ท าให้ผลเมล่อนเสียหายได ้แขวนให้น ้ าหนกัอยูท่ี่เชือกและผลเมล่อนอยูด่า้นล่าง 
ลกัษณะเป็นรูปตวัที (T)  
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         5.ตดัยอดของแขนงของผลเมล่อนท่ีไดผ้า่นการคดั จะเหลือใบไวแ้ค่สองใบ คือใบท่ีติดกบั
ลูกและใบถดัไปจากใบท่ีติดกบัลูก 
 

ช่วงบ ารุงผลและท าหวาน (ช่วงอายุ 81-90 วนั) 
 
 1.ช่วงการท าหวานจะเปล่ียนจากปุ๋ย AB เป็นปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-50 เติมลงในถงัสารละลาย  
ปรับค่าความท่ีขน้ของสารละลาย (EC) ท่ี 1.8 ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย (PH) ท่ี 5.5-6.5  
 2.เพิ่มปุ๋ยทางใบ โดยใชปุ๋้ยเคมีสูตร 0-0-50 พ่นทางใบ 3-4 วนัคร้ัง ควรพ่นในช่วงเชา้ (7.00-
11.00 น.) 
 3.ดูวนัท่ีจดบนัทึกหรือท าสัญลกัษณ์ไวท่ี้ผลเมล่อน นบัจากวนัท่ีผสมเกสรเม่ือครบ 45 วนั 
สามารถเก็บเก่ียวผลเมล่อนได ้(ข้ึนอยูก่บัสายพนัธ์ุของเมล่อน บางสายพนัธ์ุมีอายุเก็บเก่ียวหลงัจาก
ผสมเกสร 50 หรือ 55 วนั) 
 

ช่วงท าความสะอาดและเตรียมรางปลูก 
 
          1.หลงัจากเก็บเก่ียวผลเมล่อน ใหต้ดัล าตน้และรากเมล่อนทิ้งทั้งหมด (สามารถน าไปเป็นปุ๋ย
ใหก้บัตน้ไมใ้หญ่ได ้เน่ืองจากในล าตน้ยงัมีสารอาหาร) 
          2.ท าความสะอาดรางปลูก และโรงเรือน เตรียมพร้อมส าหรับลงปลูกรอบถดัไป 
          3.ก่อนลงปลูกรอบถดัไป ใชค้ลอรีนผสมน ้ า หมุนเวียนในระบบน ้ าประมาณ 24 ชม. และ
ฉีดรอบโรงเรือนเพื่อฆ่าเช้ือโรค  
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     ข้ันตอนในการปลูกเมล่อน 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4 ขั้นตอนในการปลูกเมล่อน 
      
 

ช่วงการเพาะเมลด็ 

(ช่วงอายุ 1-15 วนั)

ช่วงก่อนผสมเกสร 

(ช่วงอายุ 16-40 วนั)

ช่วงผสมเกสร

(ช่วงอายุ 41-45 วนั)

ช่วงหลงัผสมเกสร

(ช่วงอายุ 46-80 วนั)

ช่วงบ ารุงผลและท าหวาน (ช่วง
อายุ 81-90 วนั)

ช่วงท าความสะอาดและ
เตรียมรางปลูก



33 
 

 
จากขอ้มูลวิธีการปลูกเมล่อนจะเห็นไดว้่าผูล้งทุนควรมีความรู้เร่ืองการปลูกและการดูแล

รักษาอยา่งละเอียด ก่อนจะท าการลงทุนควรศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัวิธีการปลูกและการดูแลรักษา
อย่างละเอียด เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน เพราะหากลงมือปลูกโดยไม่มีความรู้ จะท าให้ไดผ้ล
ลิตท่ีไม่ดี และขาดทุน ซ่ึงการลงทุนปลูกสามารถจ าแนกอุปกรณ์ต่างๆท่ีตอ้งใชใ้นการปลูกเมล่อนได้
ดงัน้ี 
       
 
                     ตารางที ่2 แสดงค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการปลูกเมล่อน ต่อ 1 รอบการผลิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ราคา จ านวน 
เมล็ดพนัธ์ุเมล่อน 10 550 
ฟองน ้าเพาะเมล็ด 96 ช้ิน 20 6 
ปุ๋ย AB  60 25 
แคลเซียมโบร่อน ขนาด 500 cc 170 1 
ปุ๋ยเคมีสูตร 0-52-34 ขนาด 1 กิโลกรัม 90 1 
ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-50 ขนาด 1 กิโลกรัม 90 1 
ปุ๋ยเคมีสูตร 13-0-46 ขนาด 1 กิโลกรัม 90 1 
จุลินทรียป้์องกนัโรคพืช ขนาด 100 กรัม 100 1 
จุลินทรียป้์องกนัแมลง ขนาด 100 กรัม 100 1 
เชือกแขวนลูก 35 6 
คลอรีน ขนาด 1 กิโลกรัม 400 1  



 
 

บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในการผลิตเมล่อน
ระบบไฮโดรโปนิกส์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ ในจงัหวดัภูเก็ต โดยจะแสดงผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี  

 
ลกัษณะของโครงการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ 

  
 การลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือน ระบบไฮโดรโปนิกส์ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี ก าหนดให้มีอายโุครงการ 10 ปี ตามอายกุารใชง้านของโรงเรือน โดยโครงการมีโรงเรือน 6×12 
เมตร จ านวน 3 โรงเรือน สามารถปลูกเมล่อนไดท้ั้งหมด 180 ตน้ ต่อโรงเรือน ผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 1.5 
กิโลกรัมต่อผล ใช้เวลาปลูก 90 วนั ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดพนัธ์ุจนถึงขั้นตอนการเก็บเก่ียว
ผลผลิต หรือ 4 รอบการผลิตต่อปี  โดยก าหนดใหมู้ลค่าของท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการมีมูลค่า
เท่าเดิมเม่ือส้ินสุดอายโุครงการ 

 
ข้อมูลเกีย่วกบัต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือน ระบบไฮโดรโปนิกส์ 
 

การวิเคราะห์ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือน ระบบไฮโดรโป
นิกส์ จะประกอบไปดว้ยค่าใชจ่้าย 2 ประเภท คือ  

 
1.  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (investment Costs) เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการลงทุนสร้าง

โรงเรือนและระบบน ้ าในโรงเรือน ค่าใช้จ่ายในการลงทุนซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์คงทนท่ีมีอายุ
การใชง้านหลายปี เช่น เคร่ืองสูบน ้า เคร่ืองพน่สาร เป็นตน้ 



35 
 

2.  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (Operating Costs) เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการ

ผลิตและค่าใชจ่้ายในการดูแลบ ารุงรักษา ค่าแรงงาน ค่าวตัถุดิบ  

  
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือน ระบบไฮโดรโปนิกส์  

 
1.  ค่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายในการเช่าท่ีดินวา่งเปล่า เพื่อด าเนินโครงการลงทุนปลูกเมล่อน

ในโรงเรือน ระบบไฮโดรโปนิกส์ เป็นท่ีดินขนาด 1 ไร่ ราคา 6,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงเป็นราคาค่าเช่า
จากการสัมภาษณ์เจา้ของท่ีดินในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ของพื้นท่ีดงักล่าว โดยท าสัญญา
เช่าเป็นเวลา 10 ปี ตามอายุโครงการโดยผู ้ลงทุนจะต้องเป็นผู ้ด าเนินการและรับผิดชอบค่า
สาธารณูปโภค ซ่ึงมีราคาประเมินประมาณ 150,000 บาท อีกทั้งค่าจา้งรถไถในการปรับพื้นท่ี เพื่อจะ
สร้างโรงเรือน เป็นเงิน 12,000 บาท และค่าล้อมร้ัวหนามรอบพื้นท่ี เป็นเงิน 6,000 บาท คิดเป็น
ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 168,000 บาท  

        
2.  ค่าโรงเรือนและระบบน ้ า เป็นค่าใชจ่้ายในการสร้างโรงเรือนส าหรับปลูกเมล่อนระบบ

ไฮโดรโปนิกส์ ซ่ึงรวมถึงการเทพื้นโรงเรือนและการจดัวางระบบน ้ าต่างๆภายในโรงเรือน ส าหรับ
ปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ เป็นราคาประเมินจากผูรั้บเหมาสร้างโรงเรือนส าหรับปลูกเมล่อน 
โดยมีราคา 180,000 บาทต่อโรงเรือน จ านวน 3 โรงเรือน เป็นเงิน 540,000 บาท มีอายุการใช้งาน
ประมาณ 10 ปี 

 
3.  ค่าท่ีพกัคนงานและห้องน ้ า เป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างท่ีพกัคนงานและห้องน ้ า ซ่ึงเป็น

คนงานท่ีใช้ในการปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ ซ่ึงตอ้งใช้งบประมาณในการสร้าง เป็นเงิน 
100,000 บาท มีอายกุารใชง้านประมาณ 10 ปี 
 

4.  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การเกษตรท่ีใชใ้นการปลูกเมล่อนระบบไฮโดร
โปนิกส์  

 
4.1  เคร่ืองป๊ัมน ้ าขนาด 1 แรงมา้ เพื่อใชใ้นการล าเลียงสารละลายธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการ

ในการเจริญเติบโต และเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน ้ า เพื่อให้เมล่อนเจริญเติบโตได้สมบูรณ์ ราคา 
4,500 บาท ซ่ึงตอ้งใชโ้รงเรือนละ 1 เคร่ือง เป็นเงิน 13,500 บาท มีอายกุารใชง้านประมาณ 10 ปี 
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4.2 ถงัเก็บน ้ าขนาด 1,000 ลิตร เพื่อใชใ้นการเก็บน ้าสะอาดเพื่อใชใ้นการปลูกเมล่อนระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ บรรจุน ้ าสะอาดได ้1,000 ลิตร ราคา 4,900 บาท ซ่ึงตอ้งใชโ้รงเรือนละ 1 เคร่ือง เป็น
เงิน 14,700 บาท มีอายกุารใชง้านประมาณ 10 ปี 

 
4.3  เคร่ืองพ่นปุ๋ยทางใบ เพื่อใชใ้นการพ่นปุ๋ยทางใบและพ่นธาตุอาหารเสริมต่างๆ รวมถึง

ใชพ้น่จุลินทรียป้์องกนัศตัรูพืช ราคา 1,890 บาท จ านวน 1 เคร่ือง มีอายกุารใชง้านประมาณ 5 ปี 
 
4.4  อุปกรณ์ตั้ งเวลาอัตโนมัติ ใช้ในการตั้ งเวลาเคร่ืองป๊ัมน ้ า ซ่ึงการหมุนเวียนของ

สารละลายธาตุอาหาร ไม่จ  าเป็นตอ้งหมุนเวียนตลอดเวลา จึงตอ้งมีอุปกรณ์ตั้งเวลาอตัโนมติั เพื่อตั้ง
เวลาการท างานของป๊ัมน ้ า ราคา 900 บาท จ านวน 3 เคร่ือง เป็นเงิน 1,800 บาท มีอายุการใช้งาน
ประมาณ 5 ปี 

 
4.5  เคร่ืองชัง่ดิจิตอลแบบละเอียด ใชใ้นการชัง่น ้ าหนกัผลผลิตเมล่อนเพื่อสังเกตอตัราการ

เจริญเติบโตของผลเมล่อน ราคา 1,000 บาท จ านวน 1 เคร่ือง มีอายกุารใชง้านประมาณ 5 ปี 
 
4.6  เคร่ืองวดัความหวาน ใช้ในการวดัความหวานผลผลิตเมล่อน เพื่อสังเกตคุณภาพของ

ผลผลิตเมล่อน ราคา 400 บาท จ านวน 1 เคร่ือง มีอายกุารใชง้านประมาณ 5 ปี 
 
4.7  เคร่ืองวดั EC และ PH ใชใ้นการวดัค่าสารละลายธาตุอาหาร เพื่อปรับค่าใหไ้ดต้ามท่ีพืช

ตอ้งการ เพื่อการเจริญเติบโตท่ีสมบูรณ์ของเมล่อน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ด
พนัธ์ุจนถึงขั้นตอนการท าหวาน ราคา 1,500 บาท จ านวน 1 เคร่ือง มีอายกุารใชง้านประมาณ 5 ปี 

 
สรุปค่าใชจ่้ายในการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือน ระบบไฮโดรโปนิกส์  แบ่งเป็นค่าปรับ

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เป็นจ านวนเงิน 808,000 บาท และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การเกษตร เป็น
จ านวนเงิน 34,790 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 842,790 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าใชจ่้ายในการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์  
 

รายการ ราคา จ านวน รวม อายุการ
ใช้งาน 

ค่าเส่ือม
ราคาต่อปี 

ทีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง      
ค่าเตรียมท่ีดินส าหรับโครงการ ขนาด 1 ไร่  168,000 1 168,000 - - 
โรงเรือนและระบบน ้า ขนาด 6×12 เมตร 180,000 3 540,000 10 54,000 
ท่ีพกัคนงานและหอ้งน ้า 100,000 1 100,000 10 10,000 
รวมค่าทีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง   808,000  64,000 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การเกษตร      
เคร่ืองป๊ัมน ้าขนาด 1 แรงมา้ 4,500 3 13,500 10 1,350 
ถงัเก็บน ้าขนาด 1,000 ลิตร 4,900 3 14,700 10 1,470 
เคร่ืองพน่ปุ๋ยทางใบ 1,890 1 1,890 5 378 
อุปกรณ์ตั้งเวลาอตัโนมติั 900 3 1,800 5 360 
เคร่ืองชัง่ดิจิตอลแบบละเอียด 1,000 1 1,000 5 200 
เคร่ืองวดัความหวาน 400 1 400 5 80 
เคร่ืองวดั EC และ PH 1,500 1 1,500 5 300 
รวมค่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การเกษตร   34,790  4,138 

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน   842,790  63,138 
 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือน ระบบไฮโดรโปนิกส์  

 
1.  ค่าใชจ่้ายในการปลูกและดูแลรักษา ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการปลูกและดูแล

รักษาเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์  
 
1.1 เมล็ดพนัธ์ุเมล่อน เป็นเมล็ดพนัธ์ุใชใ้นการปลูก ซ่ึงเป็นเมล็ดพนัธ์ุท่ีไดรั้บการคดัพิเศษ 

อตัราการงอก ร้อยละ 99 ราคา 10 บาทต่อเมล็ด ใช ้550 ต่อรอบการผลิต คิดเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
22,000 บาทต่อปี 
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1.2  ฟองน ้ าเพาะเมล็ด 96 ช้ิน ใชใ้นการเพาะเมล็ดเมล่อน ในตอนท่ีเมล่อนยงัเป็นตน้อ่อน 

ใชฟ้องน ้ าในการดูดซับน ้ าไว ้เพื่อให้รากอ่อนของเมล่อนดูดซึมน ้ าเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ราคา 
20 บาท ต่อแผน่ สามารถเพาะเมล็ดได ้96 เมล็ด ใชจ้  านวน 6 แผน่ ต่อรอบการผลิต คิดเป็นค่าใชจ่้าย
ทั้งหมด 480 บาทต่อปี 

 
1.3  ปุ๋ย AB เป็นธาตุอาหารหลกัและธาตุอาหารเสริมท่ีเมล่อนตอ้งการในการเจริญเติบโต 

เร่ิมใชต้ั้งแต่ช่วงเป็นตน้อ่อน ตลอดจนถึงช่วงก่อนท าหวาน ราคา 60 บาท จ านวน 25 ชุดต่อรอบการ
ผลิต คิดเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด 6,000 บาทต่อปี 

 
1.4  แคลเซียมโบรอน ขนาด 500 cc เป็นธาตุอาหารเสริมท่ีเมล่อนต้องการในการ

เจริญเติบโต เร่ิมใชต้ั้งแต่ช่วงก่อนผสมเกสร ตลอดจนถึงช่วงก่อนท าหวาน ราคา 170 บาท จ านวน 1 
ชุดต่อรอบการผลิต คิดเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด 680 บาทต่อปี 

 
1.5  ปุ๋ยเคมีสูตร 0-52-34 ขนาด 1 กิโลกรัม เป็นธาตุอาหารหลกัท่ีเมล่อนตอ้งการในการ

เจริญเติบโต ใชเ้สริมจากปุ๋ย AB ใชใ้นช่วงก่อนผสมเกสรและช่วงผสมเกสร ราคา 90 บาท จ านวน 1 
ชุดต่อรอบการผลิต คิดเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด 360 บาทต่อปี 

 
1.6  ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-50 ขนาด 1 กิโลกรัม เป็นธาตุอาหารหลักท่ีเมล่อนต้องการในการ

เจริญเติบโต ใชเ้สริมจากปุ๋ย AB ใชใ้นช่วงท าหวาน ราคา 90 บาท จ านวน 1 ชุดต่อรอบการผลิต คิด
เป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด 360 บาทต่อปี 

 
1.7  ปุ๋ยเคมีสูตร 13-0-46 ขนาด 1 กิโลกรัม เป็นธาตุอาหารหลกัท่ีเมล่อนตอ้งการในการ

เจริญเติบโต ใช้เสริมจากปุ๋ย AB ใช้ในช่วงหลงัผสมเกสร ราคา 90 บาท จ านวน 1 ชุดต่อรอบการ
ผลิต คิดเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด 360 บาทต่อปี 

 
1.8  จุลินทรียป้์องกนัโรคพืช ขนาด 100 กรัม เป็นจุลินทรียป้์องกนัโรคพืช เพื่อให้เมล่อน

เจริญเติบโตไดส้มบูรณ์ ใช้ผสมน ้ าพ่นทางใบ ตลอดการปลูกยกเวน้ช่วงผสมเกสร ราคา 100 บาท 
จ านวน 1 ชุดต่อรอบการผลิต คิดเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด 400 บาทต่อปี 
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1.9  จุลินทรีย์ป้องกันแมลง ขนาด 100 กรัม เป็นจุลินทรีย์ป้องกันแมลง เพื่อให้เมล่อน
เจริญเติบโตไดส้มบูรณ์ ใช้ผสมน ้ าพ่นทางใบ ตลอดการปลูกยกเวน้ช่วงผสมเกสร ราคา 100 บาท 
จ านวน 1 ชุดต่อรอบการผลิต คิดเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด 400 บาทต่อปี 

 
1.10  เชือกแขวนลูก ใช้ส าหรับเป็นแกนให้เมล่อนสมารถเล้ือยไปในแนวตั้งเพื่อประหยดั

พื้นท่ีในการปลูก อีกทั้งยงัใช้แขวนลูกเมล่อน เพื่อรับน ้ าหนกัแทนกา้นแขนงของเมล่อน ราคา 35 
บาท จ านวน 6 มว้นต่อรอบการผลิต คิดเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด 840 บาทต่อปี 

 
1.11  คลอรีน ขนาด 1 กิโลกรัม ใชส้ าหรับท าความสะอาดโรงเรือนและรางน ้า ก่อนลงปลูก

เพื่อฆ่าเช้ือโรค แบคทีเรีย และตะไคร่น ้ าท่ีคา้งอยูใ่นรางน ้ า เป็นเงิน 400 บาท จ านวน 1 กิโลกรัมต่อ
รอบการผลิต คิดเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด 1,600 บาทต่อปี 

 
              2.  ค่าจา้งแรงงาน ใช้ลูกจา้งประจ ารายเดือน ซ่ึงดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกตลอดจนถึง
ขั้นตอนการดูแลรักษา เก็บเก่ียวผลผลิต ท าความสะอาดโรงเรือน ซ่ึงใช้จ  านวน 1 คน โดยให้
ผลตอบแทนเดือนละ 9,368 ตามประกาศค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าของกรมแรงงาน โดยจงัหวดัสุราษฎร์
ธานีมีอตัราแรงค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าอยูท่ี่ 308 บาทต่อวนั คิดเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด 112,416 บาทต่อปี 

 
             3.ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าน ้ า ค่าไฟ ซ่ึงมีค่าน ้ าเป็นจ านวนเงิน 600 บาทต่อเดือน และค่าไฟ
เป็นจ านวนเงิน 2,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมด 31,200 บาทต่อปี 

 

             จากการส ารวจค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือนระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ โดยส่วนใหญ่ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีดิน 72,000 บบ
บาทต่อปี รองลงมาคือค่าไฟฟ้า และค่าเมล็ดพนัธ์ุ โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4 แสดงค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือน ระบบไฮโดรโปนิกส์ 

 

 

 

รายการ ราคา 
(บาท) 

จ านวน 
(หน่วย) 

รวมต่อรอบ
การผลติ 
(บาท) 

รวมต่อปี 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษา     
เมล็ดพนัธ์ุเมล่อน 10 550 5,500 22,000 
ฟองน ้าเพาะเมล็ด 96 ช้ิน 20 6 120 480 
ปุ๋ย AB  60 25 1,500 6,000 
แคลเซียมโบรอน ขนาด 500 cc 170 1 170 680 
ปุ๋ยเคมีสูตร 0-52-34 ขนาด 1 กิโลกรัม 90 1 90 360 
ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-50 ขนาด 1 กิโลกรัม 90 1 90 360 
ปุ๋ยเคมีสูตร 13-0-46 ขนาด 1 กิโลกรัม 90 1 90 360 
จุลินทรียป้์องกนัโรคพืช ขนาด 100 กรัม 100 1 100 400 
จุลินทรียป้์องกนัแมลง ขนาด 100 กรัม 100 1 100 400 
เชือกแขวนลูก 35 6 210 840 
คลอรีน ขนาด 1 กิโลกรัม 400 1  400 1,600 
รวมต้นในการปลูกและดูแลรักษา   8,370 33,480 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ     
ค่าเช่าท่ีดิน 6,000 1 6,000 72,000 
ค่าน ้า 600 3 1,800 7,200 
ค่าไฟฟ้า 2,000 3 6,000 24,000 
แรงงาน     
ค่าจา้งแรงงาน 9,368 1 28,104 112,416 
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมด   50,274 249,096 
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ข้อมูลเกีย่วกบัการประมาณการรายได้ในการปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ 

 ในการปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์  ใน 1 ปี ซ่ึงสามารถใหผ้ลผลิตได ้4 รอบ เน่ืองจาก
ระยะการเก็บเก่ียวของเมล่อนมีอายปุระมาณ 3 เดือน ดงันั้น จึงมีการปลูกเวน้ระยะหน่ึงเดือน เพื่อให้
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตเมล่อนไดห้น่ึงโรงเรือนต่อเดือน ท าให้มีรายไดจ้ากการขายเป็นจ านวนเงิน 
40,500 บาทต่อเดือน ซ่ึงราคาขายอา้งอิงมาจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการเมล่อนระบบไฮโดรโป
นิกส์ในจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงเป็นราคาขายราคาเดียวทั้งปลีกทั้งส่ง ราคา 150 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงหน่ึง
โรงเรือนสามารถให้ผลผลิตได้ประมาณ 270 กิโลกรัม ดงันั้นจึงสามารถประมานการรายไดเ้ป็น
จ านวนเงิน 486,000 ต่อปี  โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5 

 
ตารางที่ 5 แสดงขอ้มูลผลตอบแทนในการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์  

 

มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือหลงัส้ินสุดโครงการ 

 ในการวิเคราะห์มูลค่าซากและมูลค่าคงเหลือของทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆท่ี
ใช ้ในการปลูกเมล่อนในโรงเรือน ระบบไฮโดรโปนิกส์นั้น ไดก้ าหนดอายุโครงการไวท่ี้ 10 ปีและ
ในการคิดค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ โดยใช้วิธีคิดค่าเส่ือมราคา
ทรัพยสิ์นแบบเส้นตรงโดยคิดตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์การเกษตรในแต่ละประเภท  ดงันั้น
หลงัจากส้ินสุดอายุการใช้งานแลว้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ดงักล่าวจะไม่มีมูลค่าซากเหลืออยู่ 
ดงันั้น มูลค่าทรัพยสิ์นคงเหลือหลงัส้ินสุดโครงการเท่ากบัศูนย ์

รายการ ราคาขาย 
(บาท/กโิลกรัม) 

ผลผลติรวม 
(กโิลกรัม/
โรงเรือน) 

รวมรายได้ต่อ
เดือน (บาท) 

รวมรายได้ต่อปี 
(บาท) 

ข้อมูลผลตอบแทน     

โรงเรือนท่ี 1 150 270 40,500 162,000 

โรงเรือนท่ี 2 150 270 40,500 162,000 

โรงเรือนท่ี 3 150 270 40,500 162,000 

รวมผลผลิทั้งหมด    486,000 



42 
 

 

 งบกระแสเงินสด (Cash  flow)  

  
 การสร้างงบกระแสเงินสด (Cash  flow) มีวตัถุประสงค์เพื่อหาผลตอบแทนสุทธิท่ีเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงจะน าไปใชใ้นการค านวณหาอตัราผลตอบแทนการลงทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  

  
 1.กระแสเงินสดรับ (Cash  Inflow) คือผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนตลอดอายุโครงการ 10  ปี โดย
ในปีแรกจะมีระยะเวลาในการก่อสร้างติดตั้งระบบต่างในการด าเนินงานทั้งหมด 90 วนั เป็นจ านวน
เงินทั้งหมด 121,500 บาท ดงันั้น  ในปีแรกจะมีรายได ้ 364,500 บาท และ ใน 2 ปีมีก าลงัการผลิต
เตม็ก าลงั โดยในท่ีน้ีจะคงรายไดเ้ท่ากนัตั้งแต่ปีท่ี 2 มีเงินลงทุนเร่ิมแรก 1,274,790 บาทเป็นส่วนของ
เจา้ของ  

  

 2.กระแสเงินสดจ่าย (Cash  Outflow) คือ ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนอายุโครงการ 10  ปี 
ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการลงทุนสร้างโรงเรือนและระบบน ้ าในการปลูก รวมถึงค่าอุปกรณ์การ
ผลิต  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีเป็นเงินสดประกอบดว้ย ค่าแรงงาน  ค่าตน้ทุนในการปลูกและ
ดูแลรักษา และค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ในท่ีน้ีก าหนดให ้เท่ากนัทุกปี 

 

งบกระแสเงินสดในการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์  แบ่งเป็นกระแสเงินสดรับ 
ประกอบไปดว้ยรายรับจากการขาย และกระแสเงินสดจ่าย ประกอบไปดว้ยค่าใช้จ่ายในการลงทุน
และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 6 
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ตารางที ่6 แสดงงบกระแสเงินสดในการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 

กระแสเงินสดรับ           
รายรับจากการขาย 364,500 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 
รวมกระแสเงินสดรับ 364,500 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 

กระแสเงินสดจ่าย           
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน           
รวมค่าปรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 808,000 - - - - - - - - - 
รวมค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การเกษตร 34,790 - - - - 6,590 - - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน  842,790 - - - - 6,590 - - - - 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน           
ค่าเช่าท่ีดิน 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 
ค่าใชจ่้ายในการปลูกและดูแลรักษา 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 
ค่าจา้งแรงงาน 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 
ค่าน ้าและไฟฟ้า 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 

รวมกระแสเงินสดจ่าย 1,091,886 249,096 249,096 249,096 249,096 255,686 249,096 249,096 249,096 249,096 

กระแสเงินรับสุทธิ (727,386) 236,904 236,904 236,904 236,904 230,314 236,904 236,904 236,904 236,904 
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ผลการวเิคราะห์โครงการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือนระบบไฮโดรโปนิกส์  

 การวิเคราะห์ผลทางการเงินของการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือนระบบไฮโดรโปนิกส์ 
โดยวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี ซ่ึงเป็น
ดอกเบ้ียของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามประกาศธนาคารล่าสุด ณ วนัท่ี 1 
สิงหาคม 2560 มีรายละเอียดดังน้ี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV ) เท่ากับ 758,336.45 บาท อัตรา
ผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) เท่ากบั 1.37  เท่า และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการของการลงทุน 
(IRR) เท่ากบั ร้อยละ 29.26 ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากบั 4.07 ปี  โดยมีรายละเอียดแสดงในตาราง
ท่ี 7 
 
ตารางที ่7 ผลการวเิคราะห์โครงการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือนระบบไฮโดรโปนิกส์  

  

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวทางการเงินของการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือนระบบไฮโดรโปนิกส์ 

 การวิเคราะห์โครงการในภาวะปกติได้ผลการวิเคราะห์ตามตวัช้ีวดั คือ NPV, BCR และ 
IRR การวิเคราะห์ดงักล่าวเป็นการวิเคราะห์ผลท่ีถือวา่อยู่ภายใตส้ภาวะท่ีแน่นอน แต่เน่ืองจากกว่า 
การด าเนินงานทางธุรกิจโดยทั่วไปแล้วจะเส่ียงเข้ามาเก่ียวข้องอยู่ด้วยเสมอ เช่น รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย ปริมาณผลิตผลไม่เป็นไปตามท่ีคาดการไว ้เม่ือเป็นเช่นน้ีอาจมีผลท าให้การวิเคราะห์
โครงการเปล่ียนแปลง ดงันั้นถา้จะให้สมบูรณ์แลว้จะตอ้งดูถึงความอ่อนไหวของโครงการดว้ย โดย
ในท่ีน้ี หมายถึงวา่หากรายได ้และค่าใชจ่้ายมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมจะท าให้ผลตอบแทนของ
โครงการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร ซ่ึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของโครงการ คือ 
ผลตอบแทน โดยพิจารณาตวัแปรท่ีเปล่ียนแปลง โดยจะท าการวิเคราะห์ 4 กรณี ไดแ้ก่รกรณีรายได้
ลดลง 10, 15, 20 และ 25 โดยมีรายละเอียดงบกระแสเงินสดแสดงดงัต่อไปน้ี  

ตัวช้ีวดั ผลการวเิคราะห์ 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV ) 758,336.45 

อตัราผลประโยชน์ต่อ ทุน (BCR) 1.37 

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการของการลงทุน (IRR) 29.26 

ระยะเวลาในการคืนทุน (PB) 4.07 

https://www.baac.or.th/index.php?cover_page=1
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ตารางที ่8 แสดงงบกระแสเงินสดในการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ กรณีรายไดล้ดลงร้อยละ 10 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 

กระแสเงินสดรับ           
รายรับจากการขาย 328,050 437,400 437,400 437,400 437,400 437,400 437,400 437,400 437,400 437,400 
รวมกระแสเงินสดรับ 328,050 437,400 437,400 437,400 437,400 437,400 437,400 437,400 437,400 437,400 

กระแสเงินสดจ่าย           
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน           
รวมค่าปรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 808,000 - - - - - - - - - 
รวมค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การเกษตร 34,790 - - - - 6,590 - - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน  842,790 - - - - 6,590 - - - - 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน           
ค่าเช่าท่ีดิน 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 
ค่าใชจ่้ายในการปลูกและดูแลรักษา 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 
ค่าจา้งแรงงาน 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 
ค่าน ้าและไฟฟ้า 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 

รวมกระแสเงินสดจ่าย 1,091,886 249,096 249,096 249,096 249,096 255,686 249,096 249,096 249,096 249,096 

กระแสเงินรับสุทธิ (763,836) 188,304 188,304 188,304 188,304 181,714 188,304 188,304 188,304 188,304 
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ตารางที ่9 แสดงงบกระแสเงินสดในการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ กรณีรายไดล้ดลงร้อยละ 15 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 

กระแสเงินสดรับ           
รายรับจากการขาย 309,825 413,100 413,100 413,100 413,100 413,100 413,100 413,100 413,100 413,100 
รวมกระแสเงินสดรับ 309,825 413,100 413,100 413,100 413,100 413,100 413,100 413,100 413,100 413,100 

กระแสเงินสดจ่าย           
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน           
รวมค่าปรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 808,000 - - - - - - - - - 
รวมค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การเกษตร 34,790 - - - - 6,590 - - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน  842,790 - - - - 6,590 - - - - 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน           
ค่าเช่าท่ีดิน 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 
ค่าใชจ่้ายในการปลูกและดูแลรักษา 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 
ค่าจา้งแรงงาน 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 
ค่าน ้าและไฟฟ้า 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 

รวมกระแสเงินสดจ่าย 1,091,886 249,096 249,096 249,096 249,096 255,686 249,096 249,096 249,096 249,096 

กระแสเงินรับสุทธิ (782,061) 164,004 164,004 164,004 164,004 157,414 164,004 164,004 164,004 164,004 
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ตารางที ่10 แสดงงบกระแสเงินสดในการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ กรณีรายไดล้ดลงร้อยละ 20 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 

กระแสเงินสดรับ           
รายรับจากการขาย 291,600 388,800 388,800 388,800 388,800 388,800 388,800 388,800 388,800 388,800 
รวมกระแสเงินสดรับ 291,600 388,800 388,800 388,800 388,800 388,800 388,800 388,800 388,800 388,800 

กระแสเงินสดจ่าย           
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน           
รวมค่าปรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 808,000 - - - - - - - - - 
รวมค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การเกษตร 34,790 - - - - 6,590 - - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน  842,790 - - - - 6,590 - - - - 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน           
ค่าเช่าท่ีดิน 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 
ค่าใชจ่้ายในการปลูกและดูแลรักษา 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 
ค่าจา้งแรงงาน 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 
ค่าน ้าและไฟฟ้า 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 

รวมกระแสเงินสดจ่าย 1,091,886 249,096 249,096 249,096 249,096 255,686 249,096 249,096 249,096 249,096 

กระแสเงินรับสุทธิ (800,286) 139,704 139,704 139,704 139,704 133,114 139,704 139,704 139,704 139,704 
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 ตารางที ่11 แสดงงบกระแสเงินสดในการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ กรณีรายไดล้ดลงร้อยละ 25

รายการ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 

กระแสเงินสดรับ           
รายรับจากการขาย 273,375 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 
รวมกระแสเงินสดรับ 273,375 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 

กระแสเงินสดจ่าย           
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน           
รวมค่าปรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 808,000 - - - - - - - - - 
รวมค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การเกษตร 34,790 - - - - 6,590 - - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน  842,790 - - - - 6,590 - - - - 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน           
ค่าเช่าท่ีดิน 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 
ค่าใชจ่้ายในการปลูกและดูแลรักษา 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 
ค่าจา้งแรงงาน 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 
ค่าน ้าและไฟฟ้า 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 

รวมกระแสเงินสดจ่าย 1,091,886 249,096 249,096 249,096 249,096 255,686 249,096 249,096 249,096 249,096 

กระแสเงินรับสุทธิ (818,511) 115,404 115,404 115,404 115,404 108,814 115,404 115,404 115,404 115,404 
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ผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหวโครงการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือนระบบไฮโดรโปนิกส์  

 

           การวเิคราะห์ผลทางการเงินของการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือนระบบไฮโดรโปนิกส์ โดย
วิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ โดยใช้อตัราคิดลดร้อยละ 7 ต่อปี ซ่ึงเป็นดอกเบ้ีย
ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามประกาศธนาคารล่าสุด ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 
2560 มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 10 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV ) เท่ากับ 428,345.53 บาท อตัรา
ผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) เท่ากบั 1.28  เท่า และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการของการลงทุน 
(IRR) เท่ากบั ร้อยละ 19.70 ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากบั 5.06 ปี   

กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 15 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV ) เท่ากับ 263,350.07บาท อัตรา
ผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) เท่ากบั 1.21  เท่า และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการของการลงทุน 
(IRR) เท่ากบั ร้อยละ 14.90 ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากบั 5.80 ปี   

กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 20 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV ) เท่ากับ 98,354.60 บาท อัตรา
ผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) เท่ากบั 1.13  เท่า และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการของการลงทุน 
(IRR) เท่ากบั ร้อยละ 10.01 ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากบั 6.78 ปี   

กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 25 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV ) เท่ากับ -66,640.86 บาท อัตรา
ผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) เท่ากบั 1.06  เท่า และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการของการลงทุน 
(IRR) เท่ากบั ร้อยละ 4.91 ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากบั 8.15 ปี   
 
 ตารางที ่12 แสดงผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหวโครงการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ 

ตัวช้ีวดั รายได้ลดลง 
ร้อยละ 10 

รายได้ลดลง 
ร้อยละ 15 

รายได้ลดลง 
ร้อยละ 20 

รายได้ลดลง 
ร้อยละ 25 

NPV 428,345.53 263,350.07 98,354.60 -66,640.86 

BCR 1.28 1.21 1.13 1.06 

IRR 19.70 14.90 10.01 4.91 

PB 5.06 5.80 6.78 8.15 

https://www.baac.or.th/index.php?cover_page=1


 
 

บทที ่5 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

  
สรุปผลการศึกษา 

 
 การวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินในการผลิตเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ ในจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี ในคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวธีิการปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ และศึกษา
ตน้ทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกเมล่อนในโรงเรือน ระบบไฮโดรโปนิกส์ ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้กษตรกรผู ้
ลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ท่ีจงัหวดัภูเก็ต รวมถึงการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสารทางวิชาการ  หนงัสือ ระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง งานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ และ
เพื่อใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ทางการเงิน โดยใช้
เคร่ืองมือ ดงัน้ี การวเิคราะห์วธีิระยะเวลาคืนทุน  (Payback  Period: PB)  วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net 
Present Value: NPV) วิธีอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง  ( Internal Rate of Return: IRR) อัตราส่วน
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อการลงทุน (Benefit – Cost Ratio: BCR) และวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
ส าหรับผลิตผลเมล่อนในเรืองเรือนระบบไฮโดรโปนิกส์ 

 

 ในการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตพบวา่ ตน้ทุนในการปลูกและดูแลรักษา ของเมล่อนระบบ
ไฮโดรโปนิกส์นั้น วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต คือ เมล็ดพนัธ์ุ ใน 1 รอบการผลิตตอ้งใชเ้มล็ดพนัธ์ุ 
550 เมล็ด ราคาเมล็ดละ 10 บาท ใน 1 ปี ท าการผลิต 4 รอบ รองลงมาคือตน้ทุนค่าปุ๋ยต่างๆ ผลการ
วิเคราะห์โครงการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือน ระบบไฮโดรโปนิกส์ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานีโดยการวเิคราะห์และรายไดข้องโครงการ ณ อตัราคิดลด ร้อยละ 7 ใชอ้ตัราคิดลดอา้งอิง
จากอตัราดอกเบ้ียของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ปัจจุบนั ตามประกาศ
ธนาคารล่าสุด ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 โดยผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่โครงการลงทุนปลูกเมล่อน
ในโรงเรือน ระบบไฮโดรโปนิกส์ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีความเป็นไปได้ในการ
ลงทุน เน่ืองจากวา่ผลการวเิคราะห์ค่าตวัช้ีวดัต่างๆของโครงการลงทุนน้ี ผา่นเกณฑ์การตดัสินใจใน

https://reportingengineer.com/2015/05/12/sensitivity_analysis/
https://reportingengineer.com/2015/05/12/sensitivity_analysis/
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ทุกตวัช้ีวดั คือ ค่า NPV มีค่าเป็นบวก ค่า BCR มีค่ามากกว่า 1 และมีค่า IRR มากกว่าอตัราคิดลดท่ี
ก าหนดไว ้  

  

 เน่ืองจากกว่าการด าเนินงานทางธุรกิจโดยทัว่ไปแลว้จะเส่ียงเขา้มาเก่ียวขอ้งอยู่ดว้ยเสมอ 
เช่น รายได ้และค่าใช้จ่าย ปริมาณผลิตผลไม่เป็นไปตามท่ีคาดการไว ้เม่ือเป็นเช่นน้ีอาจมีผลท าให้
การวเิคราะห์โครงการเปล่ียนแปลง ดงันั้น ผูว้จิยัจึงท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการดว้ย
กรณีท่ีรายไดล้ดลง โดยก าหนดให้ตน้ทุนค่าใช้จ่ายเท่าเดิมแต่รายได้ลดลงอตัราร้อยละ 10,15,20 
และ 25 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ โครงการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือน ระบบไฮโดรโปนิกส์ 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน เน่ืองจากวา่ผลการวิเคราะห์ค่า
ตวัช้ีวดัต่างๆของโครงการลงทุนน้ี ในกรณีตน้ทุนค่าใช้จ่ายเท่าเดิมแต่รายได้ลดลงอตัราร้อยละ 
10,15 และ 20 ผา่นเกณฑก์ารตดัสินใจในทุกตวัช้ีวดั คือ ค่า NPV มีค่าเป็นบวก ค่า BCR มีค่ามากกวา่ 
1 และมีค่า IRR มากกว่าอตัราคิดลดท่ีก าหนดไว ้แต่ในกรณีรายไดล้ดลงร้อยละ 25 มีค่า NPV เป็น
ลบ ในขณะท่ีตวัช้ีวดัจากผลการวิเคราะห์ค่าอ่ืนๆยงัผ่านเกณฑ์ หมายถึงโครงการปลูกเมล่อนใน
โรงเรือนระบบไฮโดรโปนิกส์ สามารถรับความเส่ียงจากกรณีรายไดล้ดลง ไดไ้ม่ถึงร้อยละ 25 ยงัถือ
วา่เป็นโครงการท่ีสมควรในการลงทุน 

 

ข้อเสนอแนะ 

  
 จากผลการวิเคราะห์ค่าดชันีต่างๆ ไดผ้่านเกณฑ์ในการลงทุนจึงเห็นสมควรในการลงทุน
ปลูกเมล่อนในโรงเรือน ระบบไฮโดรโปนิกส์ เน่ืองจากมีผลตอบแทนท่ีสูง อีกทั้งเมล่อนเป็นผลไมท่ี้
มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ และวธีิการปลูกท่ีศึกษาเป็นวธีิการปลูกท่ีปลอดสารพิษ ซ่ึงปลอดภยั
ต่อผูบ้ริโภค มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

  
 จากการศึกษาพบวา่ เมล่อนเป็นพืชท่ีตอ้งใชค้วามรู้และความสามารถในการปลูก ผูท่ี้สนใจ
ท่ีจะลงทุนควรศึกษาหาความรู้ก่อนจะลงทุน อีกทั้งเมล่อนเป็นพืชท่ีตอ้งดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด
เพราะอ่อนแอต่อโรคพืชและแมลงต่างๆ ตามท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลไว ้ซ่ึงการลงทุนอาจจะมีความเส่ียงท่ีจะ
ท าใหผู้ล้งทุนไดผ้ลผลิตท่ีเสียหรือผลผลิตท่ีลดลงได ้และรายไดไ้ม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้
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 การลงทุนหากจะลงทุนให้ได้ผลผลิตท่ีมาก ควรมีตลาดรองรับ หากยงัไม่มีตลอดรองรับ
ควรลงทุนปลูกโรงเรือนเล็กท่ีใหผ้ลผลิตนอ้ยกวา่ จะท าให้ผลผลิตท่ีไดจ้  าหน่ายหมดไม่เหลือจนเน่า
เสีย ซ่ึงจะท าใหร้ายไดล้ดลง 

 

 การลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรือน ระบบไฮโดรโปนิกส์นั้น ตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีสูง เน่ืองจาก
ตอ้งใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เฉพาะทางส าหรับการปลูกแบบระบบไฮโดรโปนิกส์โดยเฉพาะ ซ่ึง
ตอ้งใชช่้างท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เพื่อออกแบบโรงเรือนและระบบน ้าเพื่อให้เหมาะสม
กบัการเจริญเติบโตของพืชตามท่ีพืชตอ้งการอย่างสมบูรณ์ ดงันั้นผูล้งทุนควรมีการวางแผนและ
ศึกษาก่อนสร้างโรงเรือนและระบบน ้า 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารและส่ิงอ้างอิง (References) 

 

วฒันา เสถียรสวสัด์ิ. 2541. การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืชด้วยไฮโดรโปนิกส์. เอกสาร
ประกอบการ สัมมนา. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร. 

 
นงนุช ปรมาคม.  2544.  ธนกจิเกษตร.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพฟั์นนีพบัลิชชิง. 
 
ธรรมนูญ หุตากรณ์.  2544.  การศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับโครงการลงทุนธุรกิจปลูกพืชไร้ดิน. 

วทิยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวทิยาลกัเกษตรศาสตร์.  
 
กนกกร  อธิสุข.  2545.  พิษภยัของสารเคมีก าจดัศตัรูพืชต่อผูบ้ริโภค. รายงานการสัมมนาวิชาการ 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข้งแก่เกษตรกรด้านการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธี 
ผสมผสานในพืน้ทีท่ีใ่ช้สารก าจัดศัตรูพืชปริมาณมาก.  กรุงเทพมหานคร.  

 
ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2546. “อัตราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือ ”. อัตราดอกเบี้ย (Online) . 

http://www.bot.or.th/bothomepage/databank/Financial_Institutions/interestrate/interest_t.
as p, 5 พฤศจิกายน 2560.  

 
  
ดิเรก  ทองอร่าม.  2547.  การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  ราชบุรี: ส านกัพิมพธ์รรมรักษ์        

การพิมพ.์  
  
 
นายทรงยศ ยงศิริ.  2553.  การวิเคราะห์เปรียบเทยีบต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการลงทุนปลูก

ผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ระบบ Deep Flow Technique ในจังหวัด ฉะเชิงเทราและจังหวัด
ชัยภูมิ.  การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญาโท, มหาวทิยาลกัเกษตรศาสตร์. 

 
สุขใจ  ตอนปัญญา.  2554.  ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร หมู่ 5 ต าบล            

หัวดง  อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (ออนไลน์). http://www.repository.rmutl.ac.th, วนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 256

http://www.repository.rmutl.ac.th/


 
 

ประวตัิการศึกษาและการท างาน 
 

ช่ือ-นามสกุล   ณฐักิตต์ิ ทรายขาว 
วนั เดือน ปีทีเ่กดิ  21 มกราคม 2537 
สถานทีเ่กดิ  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ประวตัิการศึกษา  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
อาชีพปัจจุบัน  คา้ขาย 


