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โยชนและความดีน้ นั ให้แก่ผู ้ มีพระคุณดังกล่าวที่กล่าวมาเบื้องต้น
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปัญหา
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เป็ นจังหวัดที่ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พทางด้านการเกษตร
เป็ นหลัก โดยใช้พ้ืนที่ในการเกษตรประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่ท้ งั หมด มีผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ภาคเกษตรมากที่สุด มีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 47,318 ล้านบาท
โดยสิ น ค้า ทางการเกษตรที่ ส าคัญ ได้แ ก่ ยางพาราในจัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี มี พ้ื น ที่ ป ลู ก จ านวน
2,633,892 ไร่ ปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มีพ้ืนที่ ปลู กจานวน 1,052,543 ไร่ มะพร้าวใน
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มีพ้ืนที่ปลูกจานวน 199,010 ไร่ ผลไม้ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มีพ้ืนที่ปลูกผลไม้
ได้แก่ เงาะ ทุเรี ยน มังคุด ลองกอง ทั้งหมดจานวน 99,619 ไร่ (สานักงานเกษตรจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
,2559) แต่ปัจจุบนั เกษตรกรประสบปั ญหาราคาสิ นค้าทางการเกษตรตกต่า ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาสิ นค้า
ทางการเกษตรเพื่อเป็ นทางเลือกให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการปลู กเมล่อนระบบไฮโดรโป
นิกส์ ซึ่ งใช้พ้นื ที่ในการปลูกที่นอ้ ยเมื่อเทียบกับการทาสวนผลไม้อื่นๆ
ผลไม้เป็ นพืชเศรษฐกิ จที่ สาคัญประเภทหนึ่ ง ของไทย โดยผลไม้สามารถทารายได้เข้า
ประเทศปี ละหลายพันล้านบาท และผลไม้ไทยยังเป็ นที่นิยมบริ โภคกันทัว่ ไปทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ความต้องการบริ โภคผลไม้นบั วันจะเพิ่มสู งขึ้น เนื่ องมาจากสาเหตุหลักคือ
จานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและความสนใจในสุ ขภาพก็มีมากขึ้นด้วย ในการผลิตผลไม้ถือได้วา่
ไทยเป็ นประเทศที่มีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการผลิ ตผลไม้เมืองร้ อนหลากหลาย
ชนิ ด ตั้งแต่ภาคเหนื อจนถึงภาคใต้ จึงเป็ นข้อดีประการหนึ่ งที่ส่งผลให้ไทยมีผลไม้หลากหลายชนิ ด
หมุนเวียนออกสู่ ตลาดตลอดทั้งปี อีกทั้งปั จจุบนั ประเทศไทยมีการตื่นตัวทางด้านเศรษฐกิจทาให้มี
ผลพวงการนาเข้าและส่ งออกของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมตัวเป็ นตลาดเดียว
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน หรื อ AEC ยิ่งทาให้ผกั และผลไม้ไทยมีความโดดเด่นมากขึ้น และ
ผลไม้ของไทยมีศกั ยภาพสู งในการแข่งขันในตลาดอาเซี ยน ซึ่ งปั จจัยที่ทาให้ผกั และผลไม้ไทยมี
ศักยภาพสู งเป็ นเพราะปริ มาณวัตถุดิบมีเพียงพอและมีคุณภาพดี มีทกั ษะความชานาญของผูผ้ ลิต มี
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย และราคาแข่งขันได้ (อุตสาหกรรมสาร, 2557)
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เมล่อน (Melon) นับว่าเป็ นราชิ นีแห่ งพืชตระกูลแตง มีถิ่นกาเนิ ดในประเทศแถบแอฟริ กา
จัด เป็ นพื ช ที่ อ ยู่ ใ นวงศ์ Cucurbitaceae หรื อ Gourd ใช้รั บ ประทานผลสุ ก มี ก ลิ่ น หอม รสหวาน
เจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพร้อนแห้ง แสงแดดจัด ในอดี ตประเทศไทยต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ
เพือ่ บริ โภค ซึ่ งมีราคาที่สูง จึงไม่เป็ นที่นิยมกันในกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่า ส่ วนใหญ่มีวางจาหน่าย
ในห้างสรรพสิ นค้า ไม่ค่อยพบเห็ นในแผงจาหน่ ายผลไม้ในตลาดล่าง แต่ในปั จจุบนั นี้ มีหลายสาย
พันธุ์ที่เจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย เกษตรกรในประเทศไทยจึงมีการปลูก
เมล่ อนในประเทศไทยมากขึ้ น ทั้ง ที่ ป ลู ก อิ ส ระและมี บ ริ ษ ทั เข้า มาส่ ง เสริ ม การปลู ก และรั บ ซื้ อ
ผลผลิตทาให้ราคาลดลงมาจากเดิม ส่ งผลให้มีการบริ โภคกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น ทาให้เกษตรให้
มาสนใจในการปลูกเมล่อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งปั จจุบนั มีการพัฒนาและคิดค้นวิธีการปลู กแบบใหม่
หลากหลายวิธี เพื่อให้ผลผลิ ตที่ ได้ มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ลดปั ญหาต่างๆที่ เกิ ดขึ้ นในการปลู ก
แบบเดิม (อภิชาต ศรี สอาด,2558) ปั จจุบนั การปลู กเมล่อนสามารถปลู กได้หลากหลายวิธี โดยส่ วน
ใหญ่จะแบ่งออกได้เป็ น 2 แบบ คื อ ปลู กนอกโรงเรื อนและปลู กในโรงเรื อน โดยในที่ น้ ี ผูว้ ิจยั จะ
เจาะจงไปในการปลู กแบบในโรงเรื อน ซึ่ งการปลู ก ในโรงเรื อนสามารถให้ผลผลิ ตที่ มีคุณภาพ
มากกว่า เนื่ องจากสามารถป้ องกันโรคพืชและแมลงต่างๆ ที่เป็ นศัตรู พืชของเมล่อนได้มากกว่า ลด
ปริ มาณการใช้สารเคมีต่างๆในการกาจัดและป้ องกันศัตรู พืช อีกทั้งราคาผลผลิตที่ได้จากการปลูกใน
โรงเรื อนจะมีราคาที่สูงกว่าการปลูกนอกโรงเรื อน การปลู กเมล่อนสามารถปลูกได้หลายวิธี โดยมี
วิธีการปลู กที่เกษตรกรเมล่ อนในประเทศไทยนิ ยมปลูก คือ ปลูกโดยใช้ดิน ปลูกโดยใช้วสั ดุปลู ก
ปลูกโดยใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์
วิธีการปลูกเมล่อนโดยใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์ เป็ นวิธีการปลูกแบบใหม่และเป็ นที่สนใจ
ของเกษตรกรที่ปลู กเมล่อน อีกซึ่ งยังไม่มีการศึกษาวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับโครงการลงทุนปลู กเมล่อน
โดยใช้วิธีการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ ซึ่ งเป็ นวิธีที่สะดวกและสามารถปลูกได้ตลอดปี ไม่ตอ้ งรอ
การพักหน้าดิน หรื อตากวัสดุปลูกเพื่อฆ่าเชื้อโรค ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย
ไฮโดรโปนิ กส์ (Hydroponics) มาจากภาษกรี กสองคารวมกัน คือ Hydro (น้ า) และคาว่า
Ponos (งาน) เมื่อรวมกันจึ งหมายถึ งการทางานของน้ า โดยการให้รากของพืชแช่ อยู่ในน้ าที่มีธาตุ
อาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วน ธรรมชาติของพืชจะเจริ ญเติบโตได้ดี ต้องมีปัจจัยที่สาคัญต่างๆ
ได้แก่ แสงแดด อุ ณหภู มิ น้ า และธาตุ อาหารที่ พื ช ต้องการ ผูท้ ี่ ท าการปลู ก แบบไฮโดรโปนิ ก ส์
จะต้องควบคุ มอุ ณหภูมิของสารละลายธาตุอาหารพืช รวมถึ งการปรับค่าการนาไฟฟ้ า (Electrical
Conductivity: EC) และค่าความเป็ นกรด/ด่างของน้ า (Potential of Hydrogen ion: PH )ให้เหมาะสม
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กับการเจริ ญเติบโตของพืชแต่ละชนิ ดซึ่ งต่างกัน ข้อดี ของการปลู กพืชโดยใช้ระบบไฮโดรโปนิ กส์
คือสามารถเพาะปลูกได้ในบริ เวณที่พ้ืนดินไม่สามารถหรื อไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช อีกทั้งยังใช้
พื้ น ที่ ใ นการปลู ก ที่ น้ อ ยและสามารถให้ ผ ลผลิ ต ได้ ต ลอดปี ซึ่ งเกษตรกรสามารถควบคุ ม
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการเจริ ญเติบโตของพืชได้ ระบบการปลู กพืช ไฮโดรโปนิ กส์
สามารถจาแนกได้หลายระบบ ขึ้นอยู่กบั วิธีการและความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิ ด แต่ที่เป็ นที่
นิยมในประเทศไทยมี 3 ระบบดังนี้
1. ระบบน้ าตื้ น (Nutrient Film Technique: NFT) คือ การปล่ อยให้น้ าผสมธาตุ อาหาร
พืชไหลไปในรางปลูก โดยสารละลายในรางปลูกจะมีความลึกประมาณ 0.5 cm การทาเช่นนี้ช่วยให้
ราก และน้ ามีการสัมผัสกับอากาศ เพื่อเพิ่มออกซิ เจนในสารละลายธาตุอาหารให้มากขึ้น การปลู ก
แบบนี้จึงช่วยลดปั ญหาการขาดอากาศของรากพืชได้ดี
2. ระบบน้ าลึก (Deep Flow Technique: DFT) คือ เทคนิ คการปลูกโดยให้รากพืชแช่อยู่
ในภาชนะบรรจุสารละลายธาตุอาหารพืชโดยที่ระดับสารละลายในภาชนะปลูกจะลึกประมาณ 15 20 ซม. ซี่งระบบ DFT นี้มี 2 แบบ คือ มีการหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหาร และแบบเติมอากาศ
3. ระบบกึ่งน้ าลึก (Dynamic Root Floating Technique: DRFT) เป็ นระบบที่มีการทางาน
เช่นเดียวกับระบบ NFT คือให้น้ าผสมธาตุอาหารไหลผ่านรากพืชในรางปลูก แต่ระดับน้ าที่ไหลผ่าน
รากพื ช นั้นจะมี ค วามลึ ก มากกว่า ระบบ NFT โดยระดับ น้ า ที่ ไ หลผ่า นรากนั้นจะมี ค วามลึ ก อยู่ที่
ประมาณ 1 - 10 ซม. ระบบนี้ ได้แก้ไขข้อจากัดของระบบ NFT ตรงที่เมื่อไฟฟ้ าขัดข้องจนไม่สามารถ
จ่ายกระแสไฟฟ้ าให้ปั๊มน้ าได้จะยังคงมีน้ าที่ใช้ปลู กพืชเหลือค้างบางส่ วนในรางปลูกทาให้พืชราก
พืชไม่ขาดน้ าในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ระบบ DRFT นี้ผปู ้ ลูกจะต้องมีการปรับลดระดับน้ าในรางปลูก
เช่นเดียวกับระบบ DFT ด้วยเพื่อเป็ นการเพิ่มปริ มาณอากาศที่รากพืชเมื่อพืชมีอายุปลูกมากขึ้น (กรม
ส่ งเสริ มการเกษตร , 2558)
โดยระบบที่เหมาะสมกับการปลูกเมล่อนในโรงเรื อนมากที่สุด คือ ระบบน้ าลึก (Deep
Flow Technique: DFT) ชนิดหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหาร เนื่องจากเมล่อนเป็ นพืชที่มีรากที่เยอะ
และค่อนข้างยาว จึงควรใช้ระบบที่มีภาชนะปลูกที่ลึก และเนื่องด้วยการปลูกในโรงเรื อนจะปลูก
พร้อมกันหลายต้น จึงควรใช้แบบหมุนเวียนสารละลายเพื่อความสะดวกในการดูแลและควบคุมธาตุ
อาหารของพืช
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(Objectives)
1. เพื่อศึ กษาขั้นตอนการปลู กเมล่อนไฮโดรโปนิ กส์ โดยใช้ระบบ Deep flow technique
(DFT) ชนิดหมุนเวียนสารละลาย ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุนปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์
โดยใช้ระบบ Deep flow technique (DFT) ชนิดหมุนเวียนสารละลาย
3. เพื่อวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุนปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้ระบบ
Deep flow technique (DFT) ชนิดหมุนเวียนสารละลาย

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
(Research Contribution)
1. ท าให้ ท ราบถึ ง ขั้น ตอนการปลู ก เมล่ อ นไฮโดรโปนิ ก ส์ โดยใช้ ร ะบบ Deep flow
technique (DFT) ชนิดหมุนเวียนสารละลาย
2. ทาให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการลงทุ นปลู กเมล่อนไฮโดรโปนิ กส์
โดยใช้ระบบ Deep flow technique (DFT) ชนิดหมุนเวียนสารละลาย ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. ทาให้ทราบถึ งความอ่ อนไหวของโครงการลงทุ นปลู กเมล่ อนไฮโดรโปนิ กส์ โดยใช้
ระบบ Deep flow technique (DFT) ชนิดหมุนเวียนสารละลาย
4. เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ ห้ผูป้ ระกอบการหรื อ เกษตรกรสามารถน าข้อมู ล ไปใช้ใ นการ
ตัดสิ นใจดาเนินธุ รกิจต่อไป
5. เพื่อนาเอาข้อมูลความเป็ นไปได้ทางด้านการเงิน มาเป็ นแนวทาง ในการประกอบการขอ
สิ นเชื่อธนาคารหรื อ สถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุ รกิจ
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ขอบเขตการวิจัย
(Scope of Study)
ทาการศึ กษาสภาพทางกายภาพ และต้นทุ นและผลตอบแทนทางการเงิ นของโครงการ
ลงทุ นปลู กเมล่ อนในโรงเรื อนระบบไฮโดรโปนิ ก ส์ ขนาด 6×12 จานวน 3 โรงเรื อน สามารถให้
ผลผลิตได้ 180 ผลต่อโรงเรื อน โดยกาหนดให้อายุโครงการเท่ากับ 10 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับอายุ
การใช้งานของโรงเรื อนและเครื่ องมืออุปกรณ์ที่คาดว่าจะมีอายุการใช้งานสู งสุ ด 10 ปี โดยในปี แรก
จะดาเนิ นการจัดหา เตรี ยมที่ดินในการปลูก สร้ างโรงเรื อน จัดซื้ อเครื่ องจักร อุปกรณ์ เตรี ยมความ
พร้ อมด้า นการปลู ก เมล่ อนไฮโดรโปนิ ก ส์ แบบน้ า ลึ ก ชนิ ดหมุ นเวีย นสารละลาย โดยได้เลื อ ก
เกษตรกรตัวอย่างที่ได้ทาการปลู กเมล่อนในโรงเรื อนโดยวิธีดงั กล่าว และวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการ กรณี รายได้ลดลงร้อยละ 10, ร้อยละ 20, ร้อยละ 30 เพื่อทราบถึ งความอ่อนไหวของ
โครงการนี้
วิธีการวิจัย
(Research Methodology)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
เป็ นข้อมูลที่ได้จากการออกสารวจภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสอบถาม
โดยได้ทาการเลื อกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากฟาร์ มที่ทาการเพาะปลูกเมล่อน
ไม่ใช้ดินระบบไฮโดรโปนิ กส์ แบบน้ าลึ ก ( Deep flow technique) ชนิ ดหมุนเวียนสารละลาย ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อจาหน่ายในเชิ งพาณิ ชย์และยินดีให้ขอ้ มูลเพื่อการศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม
ได้แก่ สภาพทัว่ ไปด้านเทคนิค ขั้นตอน วิธีการ และราคาวัสดุอุปกรณ์การปลูกเมล่อน
ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย
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กรมสรรพากร ซึ่ งได้แก่ ข้อมูลการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะ
ทางการผลิต ราคาผลผลิต ข้อมูลโครงสร้างเงินทุน เกณฑ์การหักค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สิน และ
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เป็ นการวิเคราะห์ถึง ข้อมูลด้านเงิน
ลงทุนเริ่ มแรก โครงสร้างเงินลงทุน โครงสร้างต้นทุนการผลิต และความเป็ นไปได้ทางด้านการเงิน
ทั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
2. การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative analysis) จะทาการวิเคราะห์ในส่ วนของต้นทุน
และผลตอบแทนจากการปลู กเมล่ อนไฮโดรโปนิ กส์ แบบน้ าลึ กชนิ ดหมุ นเวียนสารละลาย ของ
ฟาร์ มกรณี ตวั อย่าง โดยทาการวิเคราะห์ NPV, BCR, IRR, Payback Period และ Sensitivity Analysis

บทที่ 2
การตรวจเอกสาร

ในบทการตรวจเอกสารนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน โดยส่ วนแรกจะเกี่ ยวข้องกับงานวิจยั ที่ มี
การศึกษามาแล้วที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเมล่อนในระบบไฮโดรโปนิ กส์ และเกี่ยวข้องกับเครื่ องมือที่
ใช้ใ นการวิเคราะห์ โครงการทางการเงิ น ส่ ว นที่ ส องจะเกี่ ย วข้องกับ แนวคิ ดและทฤษฎี ที่ ใ ช้ใ น
การศึกษา ประกอบไปด้วยแนวคิดการจัดการธุ รกิ จ การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการลงทุน
ระยะยาว และวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
นภดล (2538) ได้ทาการศึกษาถึงการปลูกพืชไร้ดิน ว่าการปลูกพืชแบบไร้ดิน พบว่าทากัน
มานาน ในทวีปยุโรป โดยการศึ กษาพบว่ามี 4 แบบหลัก คือ แบบใช้น้ าหรื อธาตุ อาหารที่ เป็ นน้ า
แบบใช้ทรายเป็ นวัสดุปลูก แบบใช้วสั ดุผสม และแบบอื่นๆ โดยมีการดัดแปลงสู ตรของสารละลายา
ตุอาหารมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพืชชนิดต่างๆ พร้อมทั้งบอกถึงหลักการสรี รวิทยาของพืช
ธาตุอาหารพืช เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้ประโยชน์ในการสร้างความเจริ ญเติบโตของพืชอย่างเหมาะสม
กับพืชชนิ ดต่างๆ เพื่อผลผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และยังได้ทดลองปลูกพืช ชนิ ดต่างๆ เช่นผัก
และพืชจาพวกเฟิ ร์ น พบว่า การปลูกแบบไร้ดิน ให้ผลผลิ ตหรื อทาให้พืชเจริ ญเติบโตได้ดีกว่าการ
ปลู กบนดิ นธรรมดา แต่ต้องมี การหมัน่ สังเกตการและดู แล ส ารวจการเจริ ญเติ บโตของพืชอย่า ง
สม่าเสมอ เพื่อจะได้แก้ไขและป้ องกันการสู ญเสี ยของผลผลิต ซึ่ งความสามารถและประสบการณ์จะ
ทาให้ได้ผลผลิตที่ดีมากขึ้นด้วย
ธี รินมาศ (2544) ได้ทาการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 2 ตัวอย่าง
คือ บริ ษทั เฟรช ไฮโดรฟาร์ ม จากัด ซึ่ งลงทุนด้วยอุปกรณ์ จากต่างประเทศทั้งหมด และ บริ ษทั แม่
กลองพืชผัก จากัด ซึ่ งดัดแปลงอุปกรณ์ในประเทศแทนการนาเข้า โดยกาหนดอายุของฟาร์ มที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ทางการเงิ นเท่ากับ 10 ปี ตามอายุเครื่ องมื ออุปกรณ์ ส่วนใหญ่ และใช้อตั ราการคิดลด
เท่ า กับ 8.5 เท่ า กับ อัตราดอกเบี้ ย เงิ นกู้ข องธนาคารในขณะนั้น และได้ก าหนดให้ราคาวัส ดุ ก าร
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ก่อสร้างโรงเรื อนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกคงที่ตลอดอายุโครงการ โดยใช้ราคาปี 2543 เป็ น
ปี ฐาน ผลการศึกษาได้แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน เป็ นการประเมินค่า
ทางการเงินของโครงการทั้ง 2 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่ องมือในการวิเคราะห์โครงการคือ มูลค่าปั จจุบนั
สุ ทธิ (NPV) อัตราส่ วนผลได้ต่อต้นทุน (BCR) วิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (PB) การวิเคราะห์ตน้ ทุน
และความอ่ อนไหว (Sensitivity Analysis) อัต ราผลตอบแทนภายในทางการเงิ น ของการลงทุ น
(FIRR) และการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (SVT) โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็ นสองกรณี คือ กรณี หา
ว่าต้นทุนสามารถเพิ่มขึ้นได้ร้อยละเท่าไร จึงจะทาให้ NPV เท่ากับ 0 หรื อ BCR เท่ากับ 1 และกรณี
หาว่าผลประโยชน์สามารถลดลงได้ร้อยละเท่าไร จึ งจะทาให้ NPV เท่ากับ 0 หรื อ BCR เท่ากับ 1
สาหรับการคิดความอ่อนไหวโดยผลผลิตที่ลดลงร้อยละ 5, 10, และ 15 อกจากการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการแล้ว จะมีการวิเคราะห์ความแปรเปลี่ ยนด้านต้นทุ นและด้านผลประโยชน์
จากการศึกษายังพบอีกว่า อุปกรณ์ ที่ดดั แปลงภายในประเทศจะมีอายุการใช้งานสั้นกว่าอุปกรณ์ ที่
นาเข้าจากต่างประเทศ และมีตน้ ทุนต่ากว่ามาก
ดิเรก และ อิทธิ สุนทร (2546) ศึกษาถึ งลักษณะของการปลู กพืชในระบบไฮโดรโปนิ กส์
สารละลายธาตุ อ าหารของพื ช และการจัด การของการท าสารละลายที่ เ ป็ นธาตุ อ าหารของพื ช
วิเคราะห์ เพื่ อการตัดสิ นใจปลู ก พืช ไม่ใ ช้ดิน โดยมี แนวคิ ดการปลู ก พื ชระบบไฮโดรโปนิ ก ส์ ใ น
ประเทศไทยที่ตอ้ งมีค วามละเอี ยดอ่อน ต้องมี การศึ กษาทาความเข้าใจอย่างดี เพี่อการดู แลรั กษา
ผลผลิ ตให้ไ ด้ผ ลผลิ ตที่ ดี ถู ก วิธี และเหมาะสมในความคุ ม้ ค่า ในการลงทุ น เพราะพื ชแต่ล ะชนิ ด
ต้อ งการความใส่ ใ จดู แ ลที่ แ ตกต่ า งกันไป อี ก ทั้ง ประสบการณ์ แ ละความเข้า ใจยัง สามารถเพิ่ ม
แนวทางในการดัดแปลงเครื่ องมือ อุ ปกรณ์ ภายในประเทศเพื่อลดต้นทุ นในการลงทุ นครั้ งแรก ที่
ค่ อ นข้า งสู ง และควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ความต้อ งการของตลาด ชนิ ด ของพื ช ที่ ต้อ งการ และการ
ประยุกต์ใช้ระบบ ไฮโดรโปนิกส์ ในการปลุ กพืชชนิ ดต่างๆ ควรทาการวิเคราะห์โครงการก่อนการ
ลงทุน เพี่อเป็ นการพิจารณาความเสี่ ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นและความไม่แน่นอน อีกทั้งระบบการจัดการ
ที่ดีก็สามารถให้ผลตอบแทนที่คุม้ ค่าและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดให้กบั ผูล้ งทุนได้
ปิ ยะราช เตชะสื บ (2557) ได้ทาการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนโครงการ
ปลูก ผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพื่อการค้าในจังหวัดลาปาง โดยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
เกษตรกรผูป้ ลู กกุยช่ าย จานวน 3 ราย โดยใช้เครื่ องมือการวิเคราะห์ผลตอบแทน คือ วิธีวิเคราะห์
ระยะเวลาคืนทุน (PB) มู ล ค่า ปั จจุ บ นั สุ ทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งจากโครงการ
(IRR) โดยกาหนดอายุของฟาร์ มที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินเท่ากับ 5 ปี และใช้อตั ราการคิดลด
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เท่ากับ 8 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องธนาคารในขณะนั้น การวิเคราะห์การลงทุน พบว่า โครงการ
มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี กับ 2 เดือน 2 วัน มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ เท่ากับ 38,552.71 บาท และมี
อัตรา ผลตอบแทนที่แท้จริ ง เท่ากับร้อยละ 11.62 ซึ่ งมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ มากกว่าศูนย์ ส่ งผลให้เห็น
ว่า โครงการนี้สามารถยอมรับได้
กรรณิ การ์ และคณะ (2558) ได้ทาการเปรี ยบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกเมล่อน
ต่างสายพันธุ์ คือ สายพันธุ์กรี นเนทและ สายพันธุ์พอท ออเร้ นท์ โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็ นข้อมู ล
ด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่ มแรก ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน โดยผลการวิเคราะห์ตน้ ทุน
และตอบแทนของการปลูกจะแบ่งเมล่อนทั้ง 2 สายพันธุ์ เป็ นเกรดเอและเกรดบี จาแนกตามน้ าหนัก
ของผลผลิตที่ได้ ซึ่ งทั้งสองเกรดจะได้ราคาขายที่แตกต่างกัน มีการประมาณการอายุโครงการไว้ที่
10 ปี โดยเริ่ มคานวณต้นทุนคงที่ต้ งั แต่ปีที่ 0 โดยใน 1 ปี จากการประมาณการพบว่าในหนึ่งปี รายได้
จากการปลูกเมล่อนสายพันธุ์ พอท ออเร้นท์ มากกว่าสายพันธุ์กรี นเนท เนื่องจากมีราคาขายที่สูงกว่า
และพบว่าในการจาหน่ายเมล่อนไม่วา่ จะเป็ นสายพันธุ์กรี นเนท หรื อสายพันธุ์พอท ออเร้นท์ ในแต่
ละปี มี แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ องจากเมล่ อนเป็ นผลไม้ที่ มี ความนิ ยมมากในประเทศไทย โดยใช้
เครื่ องมือในการวิเคราะห์ ประเมินโครงการ 3 วิธี คือ การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Payback
Period) การวิเคราะห์มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present) โดยใช้อตั ราการคิดลด (MLR) จากดอกเบี้ย
เงิ นให้กูย้ ืมของธนาคารกสิ กรไทย คือ ร้ อยละ 6.75 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง (Internal Rate of
Return)
ณัฐิกา และธี ระวัฒน์ (2559) ได้ทาการศึกษาการวิเคราะห์ตน้ ทุนและความอ่อนไหวของ
ธุ รกิ จการปลู กผักไฮโดรโปนิ กส์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ทาการเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบลู กโซ่
(Snowball Sampling) เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการแนะนาของหน่วยตัวอย่างที่ถูกสัมภาษณ์ไป
แล้วผูว้ ิจยั จะขอให้แนะนาผูท้ ี่มีคุณลักษณะตรงกับงานวิจยั เพื่อที่จะเก็บข้อมูลไปเรื่ อยๆจนข้อมูลที่
รั บ เกิ ดความอิ่ ม ตัว จานวน 15 ราย เก็ บ ข้อมู ล โดยการสัมภาษณ์ เ ชิ งลึ ก จากเกษตรกรเพื่ อ นามา
วิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้เครื่ องมือการวิเคราะห์ผลตอบแทน คือ วิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งจากโครงการ (IRR) และ การวิเคราะห์ตน้ ทุน
และความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยแบ่งเป็ น 2 กรณี คือ กรณี ตน้ ทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้ อย
ละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่ และกรณี ตน้ ทุนแปรผันคงที่ ในขณะที่รายได้ลดลงร้อยละ 5 พบว่ามีค่า
เป็ นบวกทั้งสองกรณี หมายถึ งกระแสเงิ นสดสุ ท ธิ ที่ ได้รับจากโครงการมี ค่ ามากกว่า เงิ นลงทุ น
เริ่ มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ

10
ตารางที่ 1 สรุ ปการตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โครงการ
ผู้วจิ ัย

อายุโครงการ

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการ
ประเมินโครงการ

การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง

จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง

อัตราการคิดลด

การวิเคราะห์ ความ
อ่อนไหว

วิธีการสั มภาษณ์

กรรณิ การ์ และ
คณะ 2558

10 ปี

PB,NPV,IRR

เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง

ร้อยละ 6.75

-

สัมภาษณ์แบบเชิงลึก

ธีรินมาศ 2544

10 ปี

1 ฟาร์ม
เปรี ยบเทียบ
2 สายพันธุ์
เปรี ยบเทียบ
2 ฟาร์ม

ปิ ยะราช 2557

5 ปี

PB,NPV,IRR

3 ฟาร์ม

ร้อยละ 8

ณัฐิกา และธี
ระวัฒน์ 2559

-

PB,NPV,IRR,Sensitivity
Analysis

15 คน

ร้อยละ 6.75

PB,NPV,FIRR,BCR,
เลือกกลุ่มตัวอย่าง
STV,Sensitivity Analysis
แบบเจาะจง
เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง
เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบลูกโซ่

ร้อยละ 8.5

ผลผลิตที่ลดลงร้อยละ สัมภาษณ์แบบเชิงลึก
5, 10, และ 15
-

สัมภาษณ์แบบเชิงลึก

กรณี ตน้ ทุนเพิ่มขึ้น สัมภาษณ์แบบเชิงลึก
ร้อยละ 5 และกรณี
รายได้ลดลงร้อยละ 5
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จากการตรวจเอกสารแสดงให้เห็ นถึ งการปลู กเมล่อนโดยวิธีไฮโดรโปนิ กส์ ตอ้ งมีความรู ้
ความชานาญเกี่ ยวกับระบบไฮโดรโปนิ กส์ สามารถควบคุ มและจัดการการทางานของระบบให้
สามารถ ปลู กเมล่ อนได้ต้ งั แต่การเพาะเมล็ดจนกระทัง่ เก็บเกี่ ยว จึ งจะสร้ างความคุ ม้ ค่าให้กบั การ
ลงทุนจนมีรายได้สุทธิ หรื อต้นทุนหรื อกาไรให้กบั ผูป้ ระกอบการซึ่ งต้องอาศัยการวางแผนการปลูก
การจัดการที่ดีดว้ ย
การกาหนดอายุโครงการ จากการตรวจเอกสารผูว้ จิ ยั ท่านอื่นส่ วนใหญ่กาหนดอายุโครงการ
ตามอายุของอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการปลูกต่างๆ ในที่น้ ี ผูว้ ิจยั จึงกาหนดอายุโครงการตามอายุการใช้
งานของโรงเรื อนที่ใช้ในการปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิ กส์ ชนิ ดหมุนเวียนสารละลายซึ่ งมีอายุใช้
งานประมาณ 10 ปี จึงกาหนดอายุโครงการเท่ากับ 10 ปี
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ จากการตรวจเอกสาร กรรณิ การ์ และปิ ยะราช ใช้
เครื่ องมือในการวิเคราะห์โครงการ 3 เครื่ องมือ คือ NPV,IRR,PB ในส่ วนของณัฐิกา มีเครื่ องมือที่ใช้
วิเคราะห์โครงการเพิ่มมาจากสองท่านแรก คือ เครื่ องมือการวิเคราะห์ Sensitivity Analysis และ
งานวิจยั ของธี รินมาศมีเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการเพิ่มมา คือ มีการวิเคราะห์ BCR และ
STV ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเลือกที่จะใช้เครื่ องมือในการวิเคราะห์โครงการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดร
โปนิ กส์ ช นิ ดหมุ นเวีย นสารละลาย จานวน 4 เครื่ องมื อ คื อ NPV,BCR,IRR,PB และ Sensitivity
Analysis
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง จากการตรวจเอกสารผูว้ ิจยั ส่ วนใหญ่เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
โดยมีงานวิจยั ของณัฐิกาที่เลื อกใช้การเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบลู กโซ่ เนื่ องจากลักษณะโครงการที่
ผูว้ ิจยั สนใจเป็ นวิธีการปลูกแบบเฉพาะที่ตอ้ งใช้ความรู ้เฉพาะด้าน จึงมีเกษตรกรที่ใช้วิธีการปลู ก
แบบดังกล่าวน้อย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเจาะจงเลือกเกษตรกรที่ปลูกเม
ล่อนในโรงเรื อนโดยใช้ระบบไฮโดรโปนิ กส์ ชนิดหมุนเวียนสารละลาย จานวน 1 ตัวอย่าง โดยการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก
อัต ราการคิ ดลด จากการตรวจเอกสารอัต ราคิ ด ลดที่ ผูว้ ิจ ัย เลื อ กใช้ อ้า งอิ งมาจากอัต รา
ดอกเบี้ยสิ นเชื่อที่ธนาคารพาณิ ชย์ใช้ในการเรี ยกเก็บดอกเบี้ย ณ เวลา ที่ในทาการวิจยั ในที่น้ ี ผวู ้ จิ ยั จะ
ใช้อตั ราดอกเบี้ยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ปั จจุบนั คือ ร้อยละ 7.0 (ตาม
ประกาศธนาคารล่าสุ ด ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2560)
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การวิเคราะห์ ค วามอ่ อนไหว เนื่ องจากโครงการปลู ก เมล่ อนระบบไฮโดรโปนิ ก ส์ ชนิ ด
หมุนเวียนสารละลาย ต้องใช้ความรู ้และความสามารถในการดูแลเป็ นพิเศษ และปัจจัยทางธรรมชาติ
อาจมีผลโดยตรงต่อพืชทาให้ผลผลิ ตลดลง ทาให้รายได้ของผูป้ ระกอบการลดลง ผูว้ ิจยั เห็ นว่าเป็ น
โครงการที่มีความเสี่ ยงสาหรับเกษตรกร จึงทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว โดยเลือกวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวกรณี ที่รายได้ลดลงร้อยละ 10, 15, 20 และ 25
แนวคิดและทฤษฎีทใี่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง ธุ รกิจการปลูกเมล่อนไม่ใช้ดินระบบไฮโดรโปนิกส์ แบบน้ าลึก ( Deep flow
technique) ชนิ ดหมุ นเวีย นสารละลาย นาเอาแนวคิดและทฤษฎี มาใช้ใ นการศึก ษาประกอบด้วย
แนวคิดการจัดการธุ รกิจ ทฤษฎี การตลาด การวิเคราะห์การลงทุน
แนวคิดการจัดการธุรกิจ
1. การจัดการ หมายถึง กระบวนการเพื่อให้บรรลุ จุดมุ่งหมายขององค์กร โดยการวางแผน
(Planning) การจัด การองค์ก ร (Organizing) การชัก น า (Leading) และการควบคุ ม (Controlling)
มนุษย์การเงินสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และทรัพยากรข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2539))
2. การผลิต หมายถึง การเปลี่ยนแปรงรู ปร่ างของปั จจัยการผลิต (input) ตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไป
ให้กลายเป็ นผลผลิต (output) ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยการผลิตประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน ทุน และ
การจัดการ (จรัญ ไวทานนท์, 2546)
2.1 ที่ดิน (Land) หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการเพาะปลู ก การเลี้ยงสัตว์ การตั้งโรงเรื อน
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งรวมถึง ดิน น้ า แร่ ธาตุ อากาศ ที่อยูใ่ นการที่ต้ งั นั้นด้วย
2.2 แรงงาน (Labor) แรงงานนั้น มี ท้ ัง คนและแรงงานสั ต ว์ แต่ ใ นที่ น้ ี จะหมายถึ ง
แรงงานคนซึ่ งมีลกั ษณ์สาคัญของแรงงานนั้นคือ เป็ นบุคคลที่มีกาลังกาย กาลังใจ กาลังความคิด มี
ฝี มือ และมีความรู ้ความสามารถที่จะใช้ประกอบอาชี พแล้วก่อให้เกิดผลดี และความเจริ ญก้าวหน้า
ในทางเศรษฐกิจทั้งแก่ตนเองและส่ วนร่ วม
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2.3 ทุน (Capital) หมายถึง ปั จจัยการผลิตซึ่ งนามาใช้ในการผลิตสิ นค้า และบริ การเพื่อ
สนองตอบความต้องการของมนุ ษย์ ปั จจัยการผลิ ตใดที่ไม่สามารถนามาใช้ในการผลิ ตสิ นค้า และ
บริ การ จะไม่เรี ยกว่าเป็ นปั จจัยการผลิ ตประเภททุ น ทุน หมายถึ ง ทรั พย์สินต่างๆ หรื อ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ต่างๆ ที่มนุ ษย์สร้างขึ้นมา เพื่อใช้ในการผลิตสิ นค้า และบริ การ ดังนั้นทุนจึง เป็ นปัจจัยการ
ผลิตที่สาคัญในการผลิต และการพัฒนาเศรษฐกิจทุกๆด้าน
2.4 การจัดการ (Management) หมายถึ ง การกระทาหรื อศิลปะในการกระทาต่อสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ง การจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาให้เกิดการเพิ่มผลผลิต และนาไปสู่ การ ได้รับ
กาไรสู งสุ ด ดังนั้นการจัดการจึ ง ขึ้ นอยู่ก ับ ตัวผูจ้ ดั การว่า เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถมาก น้อย
เพียงใด ซึ่ งถ้าผูจ้ ดั การมีความสามารถในการจัดการดี ก็จะทาให้กิจการเจริ ญรุ่ งเรื อง และ ก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ ว โดยทาให้เกิดต้นทุนการผลิตที่ต่าที่สุด และได้รับกาไรสู งสุ ด
3. การตลาด คือ กระบวนการทางสังคม และการบริ หาร ซึ่ งบุคคล และกลุ่มบุคคลได้รับสิ่ ง
สนองความจาเป็ นและความต้องการของเขาจากการสร้าง (Creating) การเสนอ (Offering) และการ
แลกเปลี่ยน (Exchange) ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ากับบุคคลอื่น (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541))
ปาริ ชาต อนุชิตชาตรี (2544) ได้กล่าวว่า หน้าที่ หรื อกิ จกรรมทางการตลาด ที่ทาให้สินค้า
สามารถเคลื่อนย้ายจากผูผ้ ลิตไปสู่ มือผูบ้ ริ โภค ว่าสามารถแบ่งกิจการทางการตลาดได้เป็ น 6 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. การผลิต หมายถึง ขบวนการต่างๆที่เกี่ยวกับการทาให้เกิดเป็ นผลผลิต โดยใช้ปัจจัยการ
ผลิต ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน และการจัดการ
2. การรวบรวม หมายถึ ง เมื่ อเก็ บ เกี่ ยวผลผลิ ตได้แล้ว ผูผ้ ลิ ตหรื อเกษตรกรอาจท าการ
รวบรวม ผลผลิตเองแล้วนามาขายให้แก่คนกลางต่อไป
3. การแปรรู ป เป็ นการนาเอาผลผลิ ตมาผ่านกรรมวิธีทางการผลิตโดยทาให้เกิ ดเป็ นสิ นค้า
ชนิด ใหม่ข้ ึนมา
4. การขายส่ ง เป็ นการรวบรวมสิ นค้าจากแหล่งผลิตเพื่อกระจายสิ นค้าไปยังคนกลาง(พ่อค้า
ขายปลีก) ในช่วงต่อไป ซึ่ งจะทาให้ผผู ้ ลิตได้รับความสะดวกในการกระจายสิ นค้ามากขึ้น
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5. การขายปลีก เป็ นกิจกรรมทางการตลาดที่ต่อเนื่ องจากการขายส่ ง เป็ นช่องทางที่จะขาย
สิ นค้าต่อให้กบั ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย เพื่อนาไปบริ โภคต่อไป
6. การบริ โภค หมายถึง ความต้องการซื้ อสิ นค้าชนิ ดหนึ่ งหรื อขนาด ของตลาดสิ นค้าภายใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ถ้าผลผลิตใดมีการบริ โภคมากก็แสดงว่าสิ นค้านั้นมีความต้องการมาก
การวิเคราะห์ ผลตอบแทนของโครงการลงทุนระยะยาว
การลงทุนระยะยาวในการทาฟาร์ ม ( Long – term investment project for farming) หมายถึง
โครงการลงทุนด้านการเกษตรที่เกี่ ยวข้องกับการใช้ปัจจัย ในช่วงเวลาที่ติดต่อกันหลายปี ( Over a
short period) เพื่อมุ่งหวังให้ก่อกระแสรายได้หรื อผลประโยชน์ ( A flow of benefit) ต่อเนื่ องกันใน
อนาคต ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจึงควรคานึ งถึงความเป็ นไปได้ของโครงการที่จะลงทุน การวิเคราะห์
การลงทุนระยะยาวเป็ นขบวนการที่ใช้เพื่อการวัดความสามารถในการทากาไร( Profitability) ของ
โครงการลงทุนโครงการหนึ่ งหรื อใช้เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการทากาไรระหว่างโครงการ
ลงทุนที่มีโอกาสเลือกตั้งแต่สองโครงการขึ้นไป (นงนุช, 2544)
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทางการเงิน คือ เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจในการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประเมินถึ งการลงทุนในโครงการที่ผ่านมาการวิเคราะห์ทางการเงิ นของ
โครงการใดๆ คื อ เป็ นการเปรี ย บเที ย บเงิ น ลงทุ น หรื อ ต้น ทุ น (Cost) กับ รายได้ (Income) หรื อ
ผลตอบแทน (Benefit) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุน
นั้นๆ ซึ่ งมีข้ นั ตอนหลักที่สาคัญในการการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการโดยสามารถพิจารณา
ได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการจัดเตรี ยมงบประมาณของกระแสเงิ นสดเข้า (Inflows) และกระแสเงินสด
ออก (Outflows) ซึ่ งเป็ นรายการที่ เกี่ ยวข้องกับเงิ นลงทุ น และค่ าใช้จ่ายของการลงทุ นตลอดอายุ
โครงการ
2. ขั้นตอนการคานวณผลตอบแทนสุ ทธิ ของการลงทุน โดยนากระแสเงิ นสดออก หรื อ
กระแส เงิ น ค่ า ใช้จ่ า ยที่ คิ ดจากการลงทุ น กระแสเงิ น สดเข้า หรื อ กระแสเงิ นสดรายได้ที่ ไ ด้จาก
โครงการลงทุน โดยผลที่ได้จะเป็ นตัวชี้ วดั ถึ งมู ลค่าของผลตอบแทนที่ได้หักค่าใช้จ่ายต่างๆ และ
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ชาระหนี้ สินของ โครงการเรี ยบร้ อยแล้วซึ่ งโดยปกติในช่ วงแรกโครงการลงทุนจะมีผลตอบแทน
เป็ นลบ เนื่องจาก ต้องมีการลงทุนในทรัพย์สินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน โรงงาน เครื่ องจักร ก่อนเป็ น
ต้น ในขณะที่ยงั ไม่ มีรายได้เข้าโครงการ
3. ขั้นตอนการคานวณอัตราผลตอบแทนทางการเงินภายในจากโครงการลงทุน เช่น การ
คานวณหามูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit
Cost Ratio: BCR) และผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity analysis)
สาหรับส่ วนประกอบต่างๆที่สาคัญที่จะต้องนามาพิจารณาในการวิเคราะห์กระแสเงินสด
เข้า และกระแสเงินสดออกมีดงั นี้
1. กระแสเงินสดเข้า (Inflows) คือ ผลตอบแทนหรื อรายได้ที่เกิดขึ้นตลอดอายุโครงการซึ่ ง
ประกอบด้วย
1.1 มูลค่ารวมของผลผลิ ตทั้งหมด (Gross value of productions) คือ มู ลค่าของ ผลผลิ ต
ขั้นสุ ดท้ายและผลพลอยได้จากผลผลิตที่มีอยูท่ ้ งั นี้ เพื่อการจาหน่าย และการบริ โภคใน ครัวเรื อนโดย
ไม่ คิ ดมู ล ค่ า ของสิ นค้า ขั้นกลางเพื่ อหลี ก เลี่ ย งการนับ ซ้ า สามารถค านวณได้จากการนา ปริ มาณ
ผลผลิตขั้นสุ ดท้ายของโครงการในแต่ละปี มาคูณด้วยราคาผลผลิตที่ระดับฟาร์ ม
1.2 เงิ น ลงทุ น และเงิ น กู้ (Investment and loan receipts) คื อ เงิ น ลงทุ น ในส่ ว นของ
เจ้าของโครงการนามาลงทุนในโครงการบางส่ วน และเงินสนับสนุ นที่ได้จากสถาบันการเงิน หรื อ
หน่วยงานต่างๆเพื่อใช้ในโครงการ โดยจะนาเข้ามารวมในกระแสเงินสดเข้า ส่ วนภาระที่จะต้องทา
การชาระคืนในส่ วนของเงิ นสนับสนุ นโครงการพร้ อมดอกเบี้ยของเงิ นสนับสนุ นจะนาไปรวมกับ
กระแสเงินสดออกของโครงการ
1.3 มูลค่าซาก หรื อมูลค่าที่เหลืออยู่ (Salvage or residual value) มูลค่าซาก คือ มูลค่า ของ
ทรัพย์สินที่ลงทุนในโครงการในกรณี น้ ี การศึกษานี้ มูลค่าซากเท่ากับศูนย์เช่น ถังพลาสติก อายุ การ
ใช้งาน 10 ปี คิดค่าเสื่ อม 10% ต่อปี จึงไม่มีมูลค่าซาก
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2. กระแสเงินสดออก (Outflows) คือ ต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดอายุโครงการ ซึ่ ง
ประกอบด้วย
2.1 ค่าใช้จ่ายหลักในการลงทุน (Investment cost) เป็ นค่าใช้จ่ายหลักของการลงทุน โดย
จะครอบคลุ มถึ งส่ วนที่มีผลกระทบต่อโครงการในระยะยาว เช่ น ต้นทุนในการปรับปรุ งที่ดิน ซึ่ ง
ประกอบด้วย ต้นทุ นการปรั บ ปรุ ง และปรั บพื้นที่ ค่า ลวดหนาม ค่าเสาลวดหนาม ค่า แรงขึ งลวด
หนาม เป็ นต้น ต้นทุนการก่อสร้างซึ่ งประกอบด้วย ต้นทุนในการสร้างโรงเรื อน ต้นทุนของอุปกรณ์
ที่ติดตั้งในโรงงาน เช่น ระบบลาเลียงน้ า ถังพลาสติก บ่อพักน้ าเสี ย เป็ นต้น
2.2 ต้นทุ นในการดาเนิ นงานที่ เป็ นเงิ นสด (Cash operating expense) เป็ นค่า ใช้จ่า ยที่
เกิดขึ้นทุกวัน ในการดาเนิ นการผลิต และจะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับแรงงานที่จ่ายเป็ นเงินสด ค่า
วัตถุ ดิบ ค่าเครื่ องมือ ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และการดาเนิ นงาน ค่าขนส่ ง ค่าบารุ งรักษาซ่ อมแซม
ค่าสาธารณู ปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆของโครงการเป็ นต้น
อายุโครงการ
อายุโครงการจะเริ่ มขึ้นเมื่อมีการก่อสร้างโครงการ และสิ้ นสุ ดเมื่อโครงการไม่สามารถที่จะ
ให้ ผ ลประโยชน์ ไ ด้อี ก ต่ อ ไป อายุ โ ครงการสามารถแบ่ ง ออกได้ 2 ระยะ ได้แ ก่ ร ะยะก่ อ สร้ า ง
(Construction or implementation period) และระยะการดาเนินงาน (Operational period) ในระหว่าง
ช่ ว งการด าเนิ น งานโครงการจะให้ ผ ลประโยชน์ ร ายปี นับ นับ ตั้ง แต่ ปี แรกของด าเนิ น งานไป
จนกระทัง่ ปี สุ ดท้ายของระยะเวลาโครงการ ต้นทุน และผลประโยชน์ที่ใช้ในการดาเนิ นงานจะเป็ น
ต้นทุน และผลประโยชน์ของทุกปี ตลอดอายุโครงการ ดังนั้นจึงจาเป็ นที่เราจะต้องทราบระยะเวลา
ของโครงการ (ชูชีพ พัฒน์ดิถี, 2544)
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การกาหนดอัตราคิดลด
อัตราคิดลดที่ ใช้ปรับมู ลค่าของผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต ให้เป็ น
มูลค่าในปั จจุบนั นั้น Gittinger (1976: 90) กล่าวว่า ผูว้ เิ คราะห์จะต้องตัดสิ นใจ เลือกใช้อตั ราใดอัตรา
หนึ่งใน 3 อัตรา ได้แก่
1. ค่าเสี ยโอกาสของทุน (Opportunity cost of capital)
2. อัตรากูย้ มื (Borrowing rate)
3. อัตราผลตอบแทนสังคม (Social rate of return)
ทั้ง นี้ ใ นการตัดสิ นใจเลื อกอัตราคิ ดลดที่ เ หมาะสมจะต้องใช้อตั รากู้ยืม ในการวิเคราะห์
การเงิ น สาหรับโครงการที่จะต้องกูย้ ืมเงิ นมาลงทุน ส่ วนการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิ จ กาหนดให้ค่า
เสี ยโอกาสของเงิ นลงทุนโดยปกติกาหนดให้อยูร่ ะหว่างร้อยละ 8-15 ต่อปี สาหรับประเทศที่กาลัง
พัฒนาแต่ตอ้ งขึ้นอยู่กบั สภาพทางเศรษฐกิ จในปั จจุบนั ด้วย (สมศักดิ์ , 2531) ซึ่ งในการคิดลดนี้ ใช้
อัตราดอกเบี้ยที่เลือกใช้กนั โดยทัว่ ไปตาม คือ ใช้อตั ราคิดลดร้อยละ 7 ซึ่ งกาหนดจากอัตราดอกเบี้ย
เงินกูเ้ ฉลี่ยสาหรับลูกค้ารายย่อยทัว่ ไปของสถาบันการเงิน (MRR) ที่เป็ นอัตราบวกเพิ่มของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังนั้นจะได้อตั ราคิดลดของโครงการลงทุนเท่ากับร้อยละ 7
มาเป็ นเกณฑ์ในการคานวณเงินลงทุนที่ใช้ในโครงการ
การวิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน
เป็ นการวิเคราะห์ทางการเงินเป็ นสาคัญ และยังรวมถึงการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
ของการลงทุนในระยะยาวเพื่อก่อให้เกิดความมัน่ ใจถ้ามีการลงทุนนี้ แล้วจะไม่มีปัญหาทางการเงิ น
ใดๆทุกขั้นตอนการดาเนิ นการลงทุน ตลอดจนการวิเคราะห์ผลตอบแทนการเงิ นเพื่อให้เกิ ดความ
แน่ใจว่ามีการให้ผลตอบแทนที่จูงใจให้เกิดการลงทุน
ในการประเมินค่าของการลงทุนจะทาโดยการเปรี ยบเทียบผลประโยชน์ และต้นทุนของ
การลงทุน แต่เนื่ องจากการลงทุนส่ วนใหญ่จะมีอายุมากกว่า 1 ปี ซึ่ งผลประโยชน์ และต้นทุนของ
การลงทุนจะเกิดขึ้นในระยะเวลาต่างๆกันตลอดอายุของการลงทุน เมื่อผลประโยชน์และต้นทุนของ
การลงทุนเกิดขึ้นต่างเวลา และต่างจานวนกัน จึงยากที่จะนามาเปรี ยบเทียบกันโดยตรง จะต้องมีการ
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ปรับค่าเวลาของการได้มาซึ่ งผลประโยชน์ และต้นทุนที่จะต้องเสี ยไป ซึ่ งโดยทัว่ ไปอัตราคิดลดเป็ น
การกาหนดค่าที่มาจากภาระของเงินลงทุน (Opportunity cost) ดังนั้นในการวิเคราะห์ และประเมิน
ค่า เงิ นลงทุ นในโครงการจะใช้เกณฑ์ในการตัดสิ นใจ 3 วิธี คื อ มู ล ค่า ปั จจุ บนั สุ ท ธิ (Net Present
Value: NPV) อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) และผลตอบแทน ภายใน
ของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) ซึ่ งในหลัก เกณฑ์ ก ารตัด สิ น ใจทั้ง 3 หลัก เกณฑ์
ดังกล่าวจะต้องทาการคิดลดให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั เสี ยก่อน
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา ( Descriptive analysis) เป็ นการวิเคราะห์ถึง ข้อมูลด้านเงิ น
ลงทุนเริ่ มแรก โครงสร้างเงินลงทุน โครงสร้างต้นทุนการผลิต และความเป็ นไปได้ทางด้านการเงิน
ทั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
2. การวิเคราะห์เชิ งปริ มาณ (Quantitative analysis) จะทาการวิเคราะห์ในส่ วนของต้นทุ น
และผลตอบแทนจากการปลู ก เมล่ อนไฮโดรโปนิ กส์ แบบน้ าลึ กชนิ ดหมุนเวีย นสารละลาย ของ
ฟาร์ มกรณี ตวั อย่าง โดยทาการวิเคราะห์ NPV, BCR, IRR, Payback Period และ Sensitivity Analysis

บทที่ 3
ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับโครงการปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

ในบทข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับโครงการปลู กเมล่อนไฮโดรโปนิ กส์ ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี น้ ี
จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ สภาพทัว่ ไปของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับเมล่อน
และขั้นตอนการปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สภาพทัว่ ไปของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ต้ งั อยู่บนฝั่ งตะวันออกของภาคใต้ ห่ างจากกรุ งเทพฯโดยทางรถยนต์
ประมาณ 645 กิ โลเมตร มี เนื้ อที่ ม ากเป็ นอันดับ 6 ของประเทศ และมี พ้ื นที่ ม ากที่ สุ ดในภาคใต้
ประมาณ 8,174,758.61 ไร่ มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นภูเขาประมาณร้อยละ 49 ของพื้นที่จงั หวัด มี
เทือกเขาสู งทอดยาวตามแนวเหนื อใต้ของพื้นที่จงั หวัด ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวก่อให้เกิดลุ่มน้ า
น้อยใหญ่ รวม 14 ลุ่มน้ าเนื่ องจากที่ต้ งั อยู่ระหว่างสองฝั่ งมหาสมุทรจึงได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉี ยงใต้ ซึ่ งเกิ ดบริ เวณทะเลอันดามันบ้างเป็ นครั้งคราว จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มีประชากร
จานวน 1,046,772 คน ชาย 517,217 คน หญิ ง 529,555 คน (ข้อมู ล ณ ธัน วาคม 2558) อ าเภอที่ มี
ประชากรมากที่สุด คือ อาเภอเมือง ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พทางด้านการเกษตรเป็ นหลัก
โดยใช้พ้นื ที่ในการเกษตรประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่ท้ งั หมด
สถานการณ์ เศรษฐกิจของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มีผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ปี 2557 (Gross Provincial Product:
GPP) ณ ราคาประจาปี มู ลค่าเท่ากับ 168,086 ล้านบาท เป็ นลาดับที่ 2 ของภาคใต้ รองจากสงขลา
รายได้ เฉลี่ยประชากร (GPP Per Capita) เท่ากับ 162,329 บาท ประกอบด้วย ภาคเกษตร มีมูลค่าเพิ่ม
เท่ากับ 47,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจาก 47,074 ล้านบาท ในปี 2556 เท่ากับ 244 ล้านบาท ภาคนอก
เกษตร มี มูลค่าเพิ่มเท่ากับ 120,768 ล้านบาท ลดลงจาก 114,875 ล้านบาท ในปี 2556 เท่ากับ 287
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ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง จังสุ ราษฎร์ ธานีมีอตั ราค่าจ้างขั้นต่า เท่ากับ 308 บาทต่อ
วัน (ประกาศให้มีผลใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560)
ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับเมล่ อน
ประวัติการปลูกเมล่ อน
เมล่ อ น (melon) เป็ นพื ช ตระกู ล แตง (Cucurbitaceae) เป็ นพื ช จ าพวกเดี ย วกับ แตงกวา
แตงโม แตงไทย ฟั กเขี ยวมะระและฟั กทอง เป็ นต้น มี ตน้ กาเนิ ดในแถบทวีปแอฟริ กา และมี การ
นาไปปลูกในกรุ งโรมเมื่อปี ค.ศ. 1494 ก่อนแพร่ หลายไปในสหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่นและอิตาลี จนปั จจุบนั
ปลู กกันทัว่ โลก โดยเฉพาะในประเทศเขตอบอุ่นและเขตร้ อน ในประเทศไทยพบว่ามี การนาเข้า
พันธุ์ จากต่า งประเทศมาปลู ก นานหลายสิ บปี แล้วแต่ไ ม่ประสบความสาเร็ จ แต่ปัจจุ บนั ได้มีการ
ทดลองสายพันธุ์และวิธีการปลูกจนได้ผลผลิตที่น่าพอใจ มีหลายสายพันธุ์ที่สามารถเจริ ญเติบโตได้
ดีในประเทศไทย เมล่อนเป็ นพืชที่ตอ้ งการแสงแดดตลอดวัน ไม่ชอบอากาศหนาวเย็นหรื อร้อนจัด
แต่ชอบอากาศอบอุ่น อุณหภูมิที่เหมาะสมอยูท่ ี่ 25-30 องศาเซลเซี ยสในเวลากลางคืน ดังนั้นฤดูกาล
ที่เหมาะสมจังเป็ นช่วงปลายฤดู ฝนหรื อต้นฤดูหนาวในพื้นที่อากาศไม่หนาวจัด หากเมล่อนกระทบ
กับอากาศหนาวเย็นจะชะงักการเจริ ญเติบโตได้ต้ งั แต่ระยะต้นกล้า การออกดอกติดผลล่าช้า และถ้า
อากาศยิง่ หนาวจัดต้นจะหยุดการเจริ ญเติบโต ดังนั้นในแต่ฤดูจะมีวธิ ี การดูแลที่แตกต่างกันไป ดังนี้
1. ฤดู ร้อน ถ้าอุณหภูมิ สูงเกิ นไป แก้ไขโดยการติ ดตั้งพัดลมระบายอากาศหรื อระบบพ่น
หมอก ปลูกต้นไม้เป็ นแนวรอบโรงเรื อนเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ แต่ตอ้ งระวังไม่ให้บงั แสงต้นเม
ล่อน
2. ฤดูฝน หากความชื้ นในอากาศและดิ นสู งเกินไป แก้ไขโดยการลดงดการให้ปุ๋ยทางใบ แต่ถา้
เป็ นการปลู กในโรงเรื อน โรงเรื อนจะช่ วยควบคุ มความชื้ นในอากาศได้ระดับหนึ่ ง หรื อหาวิ ธี ลด
ความชื้นในอากาศ
3. ฤดูหนาว หากความชื้ นในอากาศต่าวิธีแก้ไข บ่มเมล็ดก่อนเพาะ หาวิธีเพิ่มความอบอุ่น
ในโรงเรื อน ให้โรงเรื อนได้รับแสงแดดโดยรอบหรื องดปลูกในช่วงที่อากาศหนาวจัด แต่ถา้ เป็ นการ
ปลูกในโรงเรื อน โรงเรื อนจะช่วยควบคุมความชื้นในอากาศได้ระดับหนึ่ง
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ลักษณะทัว่ ไปของเมล่อน
เมล่อนเป็ นไม้เลื้อยเนื้ ออ่อน ลาต้นยาวได้ถึง 3 เมตร มีลกั ษณะผิวหลายแบบขึ้นอยู่กบั สาย
พันธุ์ มีขนอ่อนปกคลุมทั้งที่ใบและลาต้น แต่ละข้อห่ างกัน 15-20 เซนติเมตร แตกกิ่งแขนงย่อยตาม
ข้อ โดยแต่ละกิ่งย่อยสามารถผลิดอกได้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
1. ราก ระบบรากแก้ว มี ร ากแขนงและรากฝอยแตกออกห่ า งๆ ความยาวประมาณ 30
เซนติเมตร
2.ใบ เป็ นใบเดี่ยวคล้ายใบฟักทองหรื อแตกกวา ออกเวียนสลับรู ปหัวใจป้ อม ขอบใบเรี ยบ
ถึงหยัก แผ่นใบเป็ นคลื่น ผิวใบมีขนเล็กๆขึ้นปกคลุมทัว่
3. ดอก มีท้ งั ดอกเพศผูแ้ ละเพศเมียอยู่บนตัวเดี ยวกัน (Monoecious) ทั้งดอกเพศผูแ้ ละเพศ
เมียมกลีบดอกสี เหลือง 5 กลีบ ขนาดของดอกประมาณ 1.5-3เซนติเมตร ขึ้นอยู่สายพันธุ์ โดยดอก
เพศผูจ้ ะเกิ ดก่อนบริ เวณซอกใบที่แตกกิ่ งแขนงย่อย ส่ วนเพศเมียเกิ ดบนกิ่ งแขนงย่อยข้อแรก ใต้วง
กลีบเลี้ยงมีรังไข่เป็ นกระเปาะขนาดเล็ก เมื่อได้รับการผสมเกสรจะพัฒนาต่อไปกลายเป็ นผล
4. ผล ทรงกลมรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 13-18 เซนติเมตร น้ าหนัก 0.5-2.5 กิโลกรัม ลักษณะผิว
และสี ของเนื้ อแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ บ้างมีผิวเรี ยบเป็ นลายร่ างแห หรื อมีร่องเป็ นทางยาวจาก
ขั้วถึงท้ายผล เนื้อสี ขาว เขียวอมเหลือง หรื อส้ม
5. เมล็ด รู ปหยดน้ าแบน สี ครี มถึงสี น้ าตาลอมเหลือง คล้ายเมล็ดฟักทอง แต่มีขนาดเล็กและ
เรี ยวกว่า
คุณค่ าทางโภชนาการ
เมล่อนเป็ นผลไม้รับประทานผลสุ กที่มีสารต้านอนุ มูลอิสระ อุดมด้วยวิตามินหลายชนิด ทั้ง
วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินอี เบต้าแคโรทีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และธาตุเหล็ก มีไขมันและแคลอ
รี่ ต่า ไม่มีคอเลสเตอรอล รับประทานเนื้อหรื อดื่มเป็ นน้ าสกัด
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วิธีการปลูกเมล่ อนแบบต่ างๆ
การปลู ก เมล่ อ น ในปั จ จุ บ ัน สามารถปลู ก ได้ห ลายวิ ธี ต ามความรู ้ แ ละความถนัด ของ
เกษตรกร โดยลักษณะและวิธีการดูแลรักษาจะคล้ายกันตั้งแต่ข้ นั ตอนการเพาะเมล็ด การตัดแขนง
การขึ้นค้าง การผสมเกสร การแขวนลู ก จนกระทัง่ ถึ งการเก็บเกี่ ยว จะแตกต่างกันตรงวัสดุที่ใช้ใน
การปลูกและหลักการให้ปุ๋ย โดยวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้มี 3 วิธี ดังนี้
1. การปลูกโดยใช้ดิน เป็ นวิธีด้ งั เดิมที่เกษตรกรปลูกเมล่อนนิ ยมใช้ สามารถปลูกได้ท้ งั ใน
โรงเรื อนและนอกโรงเรื อน ก่อนปลูกต้องมีการพักดินหรื อเตรี ยมดินโดยการตากแดดทิ้งไว้เป็ นเวลา
1 อาทิตย์ เพื่อกาจัดวัชพืชและโรคพืช ผสมกับสารป้ องกันศัตรู พืช หลักการให้ปุ๋ยสามารถทาได้โดย
ใช้ปุ๋ยเคมีหรื อปุ๋ ยอินทรี ยต์ ามความรู ้และความถนัดของเกษตรกร ให้น้ าโดยการรดน้ า หลักการคล้าย
กับการปลูกพืชชนิดอื่นที่ใช้ดิน

ภาพที่ 1 การปลูกเมล่อนโดยใช้ดิน
ที่มา: เมธี งานเกื้อกูล (2560)
2. การปลูกโดยใช้วสั ดุปลูก เป็ นวิธีที่เกษตรกรปลูกเมล่อนนิยมใช้มากที่สุดในปั จจุบนั โดย
การนาวัสดุ ต่างๆมาผสมการตามสัดส่ วน โดยวัสดุหลักที่ใช้ได้แก่ ดิ น ปุ๋ ยคอก ใบไม้แห้ง ปุ๋ ยหมัก
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แกลบ มูลสัตว์ กาบมะพร้าวสับ ทรายหยาบ และอื่นๆ โดยต้องมีการล้างแช่ น้ า 2-3 น้ า เพื่อเอาสาร
เทนนิ นออกจากเนื้ อวัสดุ 1-2 คืน และนาวัสดุ ปลู กมาผสมแล้วตากแดดทิ้ง หลังจากนั้นนาปุ๋ ยเกล็ด
สู ตรต่า งและธาตุ เสริ ม ธาตุ รองมาผสม ให้น้ าโดยการใช้ระบบน้ าหยด ซึ่ ง เกษตรกรจะสามารถ
ควบคุมการให้น้ าได้ตามความเหมาะสมตามที่พืชต้องการ

ภาพที่ 2 การปลูกเมล่อนโดยใช้วสั ดุปลูก
ที่มา: เมธี งานเกื้อกูล (2560)
3. ปลูกโดยใช้ระบบไฮโดรนิกส์ เป็ นวิธีการปลูกแบบใหม่ เป็ นการให้ธาตุอาหารหลักและ
ธาตุอาหารรองที่เมล่อนต้องการ ผสมในน้ าโดยจะมีบ่อพักน้ าขนาดใหญ่ และใช้ปั๊มน้ าสู บน้ าขึ้นมา
ผ่านลงในรางน้ า หรื อท่อขนาดใหญ่ พอกับขนาดของรากเมล่ อนเป็ นการเติ มออกซิ เจนไปในน้ า
เพื่อให้พืชนาไปใช้ใ นการเจริ ญเติ บโต โดยวิธีการนี้ ไม่ตอ้ งรดน้ าและไม่ตอ้ งพักหน้าดิ นหรื อตาก
วัสดุปลูก เป็ นวิธีการที่สะดวกและทาความสะอาดได้ง่ายหลังจากเก็บผลผลิต
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ภาพที่ 3 การปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์
ที่มา: เมธี งานเกื้อกูล (2560)
สภาพทัว่ ไปของการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์
ระบบไฮโดรโปนิ กส์ (Hydroponics) เป็ นการปลูกพืชที่ไม่ใช้วสั ดุปลู ก คือการปลูกพืชบน
สารละลายธาตุอาหารพืชโดยให้รากพืชสัมผัสกับสารละลายธาตุ อาหารโดยตรง คาว่า Hydroponics
มาจากการรวมคาในภาษากรี กสองคา คือคาว่า Hydro หมายถึ ง น้ า และ Ponos หมายถึง งาน เมื่ อ
รวมคาสองคาเข้าด้วยกันแล้วความหมายก็คือ Water working หรื อหมายถึ งการทางานของน้ าที่ มี
สารละลายธาตุอาหารผ่านรากพืช ปั จจุบนั การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินได้เป็ นที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวาง
การฝึ กอบรมที่จดั ขึ้นได้ส่งผลให้ เห็นอย่างชัดเจน เพราะผูท้ ี่ผา่ นการอบรมหลายรายเริ่ มลงทุนปลูก
เชิ งธุ รกิจ ประกอบกับมีหน่วยงาน ราชการคือ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้า
มาดู แล ตรวจสอบและออก ใบรับรองการตรวจสอบเกี่ ยวกับการตกค้างของสารเคมีป้องกันกาจัด
ศัตรู พืชเพื่อความปลอดภัยแก่ ผูบ้ ริ โภคผักและผลไม้ตามฟาร์ มที่ผลิ ตแล้วออกใบรับรองให้จึงเป็ น
การช่ วยสร้ างความมัน่ ใจให้แก่ ผูบ้ ริ โภค ระบบที่ปรับปรุ งขึ้นมาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
และภู มิ ป ระเทศไทย เพื่อแก้ไ ข ไฟฟ้ า ดับ และอุ ณหภู มิ สู งคื อ 1) Nutrient Flow Technique (NFT)
เป็ นเทคนิ คการปลู ก พืชบนสารละลายธาตุอาหารพืชที่มีความหนาประมาณ 1-3 มิ ลลิ เมตร โดย
สารละลายจะมีไหลเวียนตลอดเวลา 2) Deep Flow Technique (DFT) เป็ นเทคนิ คการปลูกพืชในน้ า
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ลึก โดยรากจะแช่อยูใ่ นสารละลายอาหาร พืชที่มีความลึกกว่าแบบ NFT ซึ่ งเหมาะสาหรับการปลูก
เมล่อนเนื่องจากเมล่อนเป็ นพืชที่มีมีรากมากและยาว
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสามารถใช้ได้กบั พืชหลากหลายอย่าง ขึ้นอยูก่ บั ความยากง่าย
ของ การปลู กพืช แต่ล ะชนิ ด ตั้งแต่ ผกั ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืช ไม้เลื้ อยไปจนถึ ง พืชยืนต้น
สาหรับการผลิตเชิงธุ รกิจในภาพรวมส่ วนมากนิยมปลูกพืชที่เป็ นพืชที่เก็บเกี่ยวช่วงอายุส้ นั เนื่องจาก
การปลูกผักแบบ Hydroponics นั้นมีตน้ ทุนค่อนข้างสู งหากปลูกพืชที่มีราคาต่า ดังนั้นจึงควร นามา
ปลูกกับพืชที่มีราคาแพง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปลูกเมล่อน ดังนั้น กลุ่มตลาดเป้ าหมาย คือ ผูบ้ ริ โภค
ที่มีระดับรายได้สูง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร หรื อห้างสรรพสิ นค้า เนื่องจากเป็ นสิ นค้าที่มีราคาสู ง
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเจริญเติบโตของเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์
คุณภาพของน้ า น้ าเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดสาหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เนื่องจากพืชทุก
ชนิ ดต้องใช้น้ าสาหรับการเจริ ญเติบโต ในการปลูกพืชในการปลูกโดยไม่ใช้ดินน้ ายังทาหน้าที่เป็ น
ตัวทาละลายธาตุอาหารต่างๆ ในสารละลายธาตุอาหารที่พืชต้องดูดไปใช้ในการเจริ ญเติบโต ดังนั้น
คุณภาพเริ่ มต้นของน้ าจึงมีความสาคัญอย่างมากในการเตรี ยมสารละลายธาตุอาหารน้ าที่เหมาะสม
สาหรั บการใช้ ในการปลู กพืชโดยไม่ใช้ดินควรเป็ นน้ าที่บริ สุทธิ์ ปราศจากเกลื อแร่ ใดเจือปนและ
ต้องปราศจากเชื้ อโรคต่างๆ การปลู กพืชโดยไม่ใช้ดินต้องการน้ าที่มีความบริ สุทธิ์ สู งและขณะที่
วิธีการปลูกพืชในวัสดุปลู กสามารถใช้น้ าที่อาจมีแร่ ธาตุบางอย่างประปนมาได้มากกว่าวิธีการปลู ก
แบบอื่ นๆ เพราะวัสดุ ปลู กสามารถจับยึดแร่ ธาตุ บางอย่างอ่างที่ อาจเป็ นพิษต่อพืชได้ น้ าที่ไม่ควร
นามาใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน คือน้ าที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์ในปริ มาณที่มากเกินไปเพราะ
ท่านโซเดี ยมและคลอรี นเป็ นธาตุ ที่พืชต้องการใช้น้อยมากแต่สามารถสะสมจนมี ความเข้มข้นที่
สามารถเป็ นพิษกับพืชได้ โดยเฉพาะกับการปลู กระบบที่นาน้ าสารละลายหมุนเวียนกลับมาใช้อีก
ซึ่ งสามารถสร้างความเป็ นพิษต่อพืชได้ ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ชนิ ดของพืช และอาจมี เจื อปนอยู่ในน้ ามา
ก่อนแล้ว ดังนั้น สิ่ งแรกที่ตอ้ งคานึงถึงในการตัดสิ นใจเลือกแหล่งหรื อสถานที่ที่ทาการปลูกพืชโดย
ไม่ใช้ดิน น้ าฝนถือว่าเป็ นน้ าธรรมชาติที่มีคุณภาพดี ที่สุดสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในปริ มาณที่เพียงพอ
พอกั บ ความต้ อ งการ น้ าบาดาลหรื อน้ าจากแม่ น้ าที่ มี คุ ณ ภาพที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตามแหล่ ง
สภาพแวดล้อมที่น้ าไหลหรื อซึ มผ่านคุ ณภาพของน้ าบางประการสามารถแก้ไขได้โดยไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายมากแต่ปัญหาบางประการแก้ไม่ได้หรื อทาหน้าจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายมากจนไม่คุม้ กับการ
ลงทุน ในการปลูกพื ชแบบไม่ใช้ดินน้ าที่มีสารแขวนลอยหรื อมีความคุ ณจะต้องมีการกองออกได้
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เกื อบสมบูรณ์ โดยใช้วิธีการกองแบบต่างๆซึ่ งอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากส่ วนการฆ่าเชื้ อโรคที่อาจ
ปนอยูใ่ นน้ าสามารถทาได้โดยการใช้คลอรี นหรื อโซเดี ยมไฮเปอร์ คลอไรด์แต่บางแห่ งอาจมีการใช้
เครื่ องกาเนิ ดแสงยูวีในการฆ่าเชื้ อในน้ าก่อนเตรี ยมสารละลายดังนั้นก่อนเริ่ มการปลู กพืชจะต้องมี
การควบคุ มคุ ณภาพเริ่ มต้นของน้ าที่จะใช้ก่อน โดยส่ งไปตรวจที่ห้องปฏิ บตั ิ การทางวิทยาศาสตร์
ของหน่วยงานให้บริ การต่างๆ
ออกซิ เจนในสารละลาย (Dissolved Oxygen: DO) รากพืชต้องใช้พลังงานในการดูดน้ าและ
แร่ ธาตุเข้าสู่ ภายในพลังงานที่ได้น้ ี จะได้จากการหายใจของเซลล์ รากพืชจึงต้องการออกซิ เจนเพื่อ
การนี้ ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินและการปลูกลงในน้ าต้องอาศัยออกซิ เจนในน้ าสารละลายเท่านั้น
ปริ มาณออกซิ เจนในสารละลายจึงมีความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตของรากพืช ถ้าในสารละลายธาตุ
อาหารมีระดับออกซิ เจนต่ากว่าที่รากพืชต้องการ จึงเป็ นปั ญหาสาคัญอันหนึ่ งของการปลู กพืชโดย
ไม่ใช้ดิน ในเขตร้อนโดยทัว่ ไปต้องรักษาระดับออกซิ เจนสารอาหารให้มีค่าเกินกว่า 6 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ปั จจัยใดๆที่มีผลต่อการคายออกซิ เจนในน้ าย่อมส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืชในการปลูก
พืชโดยไม่ใช้ดิน ดังนั้นการปลู กพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิ กส์ จะต้องพิจารณาความต้องการของ
ออกซิ เจนของพืชแต่ละชนิ ดโดยพืชต่างชนิ ดกันมี ความต้องการปริ มาณออกซิ เจนสาหรั บรากที่
ต่างกันในสภาพแวดล้อมเดียวกัน
อุณหภูมิของสารละลาย (temperature) การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน รากพืชจะต้องสัมผัสกับ
น้ าตลอดเวลา ดังนั้นอุณหภูมิของสารละลายเป็ นปั จจัยสาคัญที่สุดต่อการละลายของออกซิ เจนใน
สารละลายเมื่ อสารละลายมี อุ ณหภู มิ ที่ สู ง ขึ้ นปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อออกซิ เจนที่ ล ะลายอยู่ไ ด้ และเมื่ อ
สารละลายมี อุณหภู มิที่สูงเกิ นกว่า 35 องศาเซลเซี ย สปริ มาณออกซิ เจนในน้ าจะอยู่ในระดับที่ ต่ า
จนเกินไปอาจไม่พอต่อความต้องการใช้ของรากพืช ถ้าอยูใ่ นภาวะที่อตั ราการคายน้ าสู ง เช่น ในวันที่
แดดร้ อนและลมร้ อน ความเข้ม ข้นของแสงที่ มีอิทธิ พ ลทางอ้อมต่ อปริ มาณออกซิ เจนในน้ าเมื่ อ
ความเข้มข้นของแสงเพิ่มขึ้นส่ งผลให้พืชคายน้ ามากขึ้นซึ่ งหมายถึงรากพืชต้องการพลังงานมากขึ้น
จึงต้องใช้ออกซิ เจนมากขึ้น อีกทั้งความเข้มข้นของแสงจะส่ งผลโดยตรงต่ออุณหภูมิของสารละลาย
ดังนั้นการปลู กพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิ กส์ จะต้องพิจารณาถึ งอุณหภูมิของสารละลาย เพื่อให้พืช
เจริ ญเติบโตอย่างสมบูรณ์
ค่าความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร (Electrical Conductivity: EC) ความเข้มข้นของ
สารละลาย หมายถึ ง ค่าที่บอกถึ งปริ มาณแร่ ธาตุอาหารที่มีอยูใ่ นสารละลายธาตุอาหารนั้นว่ามีมาก
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น้อยเพียงใด ในสารละลายธาตุอาหารสาหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินจะประกอบไปด้วยแร่ ธาตุ
ต่างชนิ ดที่พืชต้องการในจานวนมากน้อยต่างกันตามความต้องการของพืช แร่ ธาตุต่างๆรวมกันอยู่
ในน้ าเกิ ดเป็ นสารละลายที่มีคุณสมบัติในการเหนี่ ยวนาไฟฟ้ าได้ ยิ่งมีแร่ ธาตุต่างๆมากยิ่งสามารถ
เหนี่ ยวนาไฟฟ้ าได้มากขึ้นตามลาดับเราจึงอาศัยคุ ณสมบัติน้ ี ในการเหนี่ ยวนาไฟฟ้ าเรี ยกว่าค่า EC
(Electrical Conductivity) ซึ่ งพืชแต่ละชนิ ดที่ปลู กโดยวิธีไม่ใช้ดิน มีความต้องการความเข้มข้นของ
สารละลายของธาตุอาหารที่ไม่เท่ากัน อีกทั้งความต้องการของสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามความช่วงอายุการเจริ ญเติบโตและสภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไป ช่ วงแรกของการ
เจริ ญเติบโตของพื ชความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่น้อยก็เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตได้
และความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารจะต้องไม่สูงเกิ นไปจนกลายเป็ นโทษต่อการปลู กพืช
เพราะความเข้มข้นสู งเกิ นไปอาจทาให้แร่ ธาตุ ต่างๆที่มีอยู่ในปริ มาณที่มาก จนเป็ นพิษต่อพืชและ
ความสามารถในการดูดน้ าของพืชจะลดลง โดยพืชจะแสดงอาการเหี่ ยวเฉารากเน่าเป็ นสี ดา ในช่วง
ที่มีอากาศร้อนหรื อมีความเข้มข้นของแสงที่สูงเช่นในฤดูร้อน จะมีความต้องการใช้น้ ามาก โดยพืช
จะดู ดน้ ามากกว่าธาตุอาหารธาตุอาหารจะเหลื อตกค้างสะสมอยู่ในสารละลายมากกว่าปกติทาให้
ความเข้มข้นของสารละลายสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วกว่าปกติ ซึ่ งเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการดูดน้ าของพืช
ดังนั้นจึงควรใช้ความเข้มข้นของสารละลายเริ่ มต้นในระดับที่ต่ ากว่าและในทางกลับกันในช่วงที่มี
อากาศเย็นเช่นในฤดูหนาวพืชจะมีการดูดใช้ธาตุอาหารได้รวดเร็ วกว่าน้ า ธาตุอาหารจะหายไปอย่าง
รวดเร็ วความเข้มข้นของสารละลายจะลดลง ดังนั้นจึงควรใช้ความเข้มข้นของสารละลายเริ่ มต้นใน
หลักที่สูงก่อนขึ้นพืชจะมีการเจริ ญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และเต็มที่
ค่าความเป็ นกรด-ด่างของสารละลาย (Potential of Hydrogen ion: PH) เนื่องจากธาตุอาหาร
ต่างๆในสารละลายธาตุอาหารที่ให้แก่พืช ต้องแตกตัวอยูใ่ นรู ปเฉพาะตัวบางอย่างก่อนที่รากพืชจะ
สามารถดูดขึ้นไปใช้ได้ ดังนั้นสารละลายจึงต้องมีค่าความเป็ นกรดและด่าง (PH) อยูร่ ะหว่าง 5.5 ถึง
6.5 ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ทาให้ธาตุอาหารต่างๆในสารละลายที่พืชนาไปใช้เป็ นประโยชน์กบั พืชมากที่สุด
ในการปลู ก พื ช โดยไม่ ใ ช้ ดิ น จึ ง ต้อ งมี ก ารตรวจสอบวัด ค่ า ความเป็ นกรดและด่ า ง (PH) ของ
สารละลายอยู่เสมอถ้ามีค่ามากกว่า 6.5 จะต้องปรับด้วยสารละลายกรดเช่ น กรดไนตริ ก หรื อกรด
ฟอสฟอริ ก แต่ถา้ หากสารละลายมีค่าความเป็ นกรดและด่าง (PH) ต่ากว่า 5.5 จะต้องปรับเครื่ องให้
สู งขึ้นโดยใช้สารละลายด่างโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์
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โรคและแมลงทีส่ าคัญของเมล่อน
1. โรคต้นแตกหรื อยางไหล ( Gummy Stem Blight ) ลักษณะอาการที่แสดงในใบแก่แผล
จะมีลกั ษณะกลม สี น้ าตาลอมแดง หรื อมีสีดา หลังจากนั้นแผลจะฉี กขาดหรื อร่ วงอาการ วิธีป้องกัน
คือ ใช้สารเคมีฉีดพ่นเช่น อะซอกซี สโตรบิน 5 ซีซี: 20 ลิตร
2. โรคราแป้ง ( Powdery Mildew ) ลักษณะอาการจะมีสปอร์ ของเชื้ อราสี ขาวคล้ายแป้ งปก
คลุ มหลังจากนั้นใบจะเปลี่ ยนเป็ นสี เหลื องอมน้ าตาลและ แห้งกรอบ การป้ องกัน คื อ ฉี ดพ่นด้วย
กามะถันชนิดละลายน้ าอัตรา 20 กรัม: 20 ลิตร หรื อ พ่นด้วยคลอโรทานิล 20 กรัม: 20 ลิตร
3. โรคราน้ าค้าง ( Downy Mildew) ลักษณะอาการจะปรากฏเส้นใยเชื้ อราสี ขาว หรื อสี เทา
ใบพืชจะแห้งตายแต่กา้ นใบ จะชูข้ ึน ขอบใบม้วนใบจะร่ วง วิธีป้องกัน คือ ใช้สารเคมีฉีดพ่น โดยใช้
คลอโรทาโรนิวส์ อัตรา 20 กรัม: 20 ลิตร หรื อ พ่นฟอสอีทิวส์Alในอัตรา 20 กรัม: 20 ลิตร
4. โรคใบจุดเหลี่ยม ลักษณะอาการ ปรากฏแผลจุดช้ ามีลกั ษณะเป็ นเหลี่ยม อยูร่ ะหว่างเส้น
ใบหลังจากนั้นจะ เปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาล วิธีป้องกัน คือ ฉี ดพ่นด้วย คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์ ในอัตรา
10 กรัม: 20 ลิตร
5.เพลี้ยไฟ ( Thrips , HaplothripsfloricolaPriesner ) การป้ องกันกาจัดการป้ องกันและกาจัด
สามารถทาได้ดงั ต่อไปนี้คือ พ่นด้วย เมทโทมิว อัตรา 10 ซีซี: 10 ลิตร ( ต้นเล็ก ) ,พ่นด้วย อะบาแม็
คติน อัตรา 100 ซี ซี: 200 ลิตร ,พ่นด้วยฟิ โพนิ ล ในอัตรา 20 ซี ซี: 20 ลิตร ,พ่นด้วยคาร์ โบซันแฟน
ในอัตรา 20 – 60 ซีซี: 20 ลิตร
6.แมลงหวี่ขาว การป้ องกันกาจัด: การป้ องกันและกาจัดสามารถทาได้ดงั ต่อไปนี้ คือ พ่น
ด้วยอมิดาคลอพริ ด ในอัตรา 2 กรัม: 20 ลิตร ,พ่นด้วย ฟิ โพนิล ในอัตรา 20 ซีซี: 20 ลิตร ,พ่นด้วยเมท
โทมิล ในอัตรา 20 ซีซี: 20 ลิตร
หมายเหตุ : การใช้ส ารเคมี ป้ อ งกัน ก าจัด โรคและแมลงให้ พิ จ ารณาจากปั จ จัย ต่ า งๆที่
ก่อให้เกิ ดปั ญหา เช่ น ความหนาแน่ นของแมลง สภาพอากาศอุณหภูมิ และผลเสี ยที่ได้รับจากโรค
และแมลง สารเคมี ควรใช้ในอัตรา กลาง – ต่ าและควรฉี ดพ่นในช่ วงที่มีอากาศเย็นและงดการใช้
สารเคมีทุกชนิดก่อนเก็บ เกี่ยวอย่างน้อย 7 – 10 วัน
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ขั้นตอนการปลูกเมล่ อนระบบไฮโดรโปนิกส์
การเพาะเมล็ด (ช่ วงอายุ 1-15 วัน)
1. นาแช่เมล็ดพันธุ์เมล่อนที่จะเพาะลงในน้ าอุ่นเป็ นเวลา 3-4 ชัว่ โมง เพื่อเป็ นการกระตุน้
การงอกของเมล็ดพันธุ์
2.นาเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการกระตุน้ วางบนผ้าสะอาดชุ บน้ าหมาด แล้วใส่ ลงในกล่องเพาะโดย
คลุมด้วยผ้าสะอาดพรมน้ าไว้ดา้ นบนอีกหนึ่งชั้น ปิ ดฝากล่องและนาไปไว้ในที่มืด 1-2 คืน
3.เปิ ดกล่องเพาะสังเกตการเจริ ญเติบโต หากได้ที่จะมีรากอ่อนสี ขาวงอกจากเมล็ดเมล่อน
4.หยอดเมล็ดลงในหลุมในฟองน้ าที่เตรี ยมไว้สาหรับเพาะเมล็ดได้โดยตรง จานวนหลุมละ
1 เมล็ด
5.นาถาดเพาะไปไว้ที่ที่แสงแดดส่ องถึง เติมน้ าสะอาดในถาดเพาะประมาณร้อยละ 80 ของ
ฟองน้ า
6.เมื่อใบเลี้ยงต้นอ่อนงอก และรากยาวแล้ว ย้ายไปปลูกในถ้วยปลูก
ช่ วงก่อนผสมเกสร (ช่ วงอายุ 16-40 วัน)
1.เมื่อรากยาวถึงน้ าในรางปลูก นาถ้วยปลูกลงรางปลู ก ช่วงนี้ ใช้ปุ๋ย AB ปรับค่าความที่ขน้
ของสารละลาย (EC) ที่ 0.5 ค่าความเป็ นกรด-ด่างของสารละลาย (PH) ที่ 5.5-6.5
2.ช่ วงที่ตน้ กาลังเจริ ญเติ บโต ให้พนั ต้นตามเชื อกที่เตรี ยมไว้ในแนวตั้ง เริ่ มเด็ดแขนงและ
มือเกาะ (Tendril) ที่งอกออกมาจากยอดหลักเพื่อไม่ให้เป็ นการแย่งสารอาหารจากต้นหลัก ควรเริ่ ม
ไว้แขนงตั้งแต่ขอ้ ที่ 9 เป็ นต้นไป สาหรับมือเกาะต้องตัดออกจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว
3.ช่วงต้นเริ่ มสู งหลังจากย้ายถ้วยปลูกลงรางหลังจากวันที่ 10 ช่วงนี้ ใช้ปุ๋ย AB ปรับค่าความ
ที่ขน้ ของสารละลาย (EC) ที่ 0.8-1.5 ตามขนาดความโตของต้น ค่าความเป็ นกรด-ด่างของสารละลาย
(PH) ที่ 5.5-6.5
4. ช่ ว งหลัง จากอายุ 10 วัน ควรมี ก ารเสริ มธาตุ อาหารรองของพื ช เพิ่ ม ทางใบ สลับ กับ
จุลินทรี ยป์ ้ องกันศัตรู พืช 3-5 วันต่อครั้ง
5. ช่วงหลังจากอายุ 20 วัน ช่วงนี้ ใช้ปุ๋ย AB ปรับค่าความที่ขน้ ของสารละลาย (EC) ที่ 1.61.8 ค่าความเป็ นกรด-ด่างของสารละลาย (PH) ที่ 5.5-6.5
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หมายเหตุ หากสังเกตว่าลักษณะของดอกไม่สมบูรณ์ ให้นาปุ๋ ยเคมีสูตร 0-52-34 ผสม 1 กรัม
ต่อน้ า 1 ลิตร เติมไปในถังสารละลาย
ช่ วงผสมเกสร (ช่ วงอายุ 41-45 วัน)
1.สังเกตหากเริ่ มมีดอกเกสรตัวเมีย ควรงดให้ธาตุอาหารและจุลินทรี ยป์ ้ องกันศัตรู พืชทาง
ใบทันที เนื่องจากจะทาให้เกสรชื้นและผสมเกสรได้ไม่สมบูรณ์
2. การผสมเกสรนิยมผสมดอกตัวเมียที่ขอ้ 9-12 ควรเริ่ มผสมในช่วงเช้า (7.00-11.00 น.) โดยการ
นาดอกตัวผูม้ าฉี กดอกให้เหลื อแค่เกสร ทาไปแต้มที่เกสรตัวเมียให้ทวั่ หรื อสามารถทาโดยการใช้
พูก่ นั ช่วย (ควรใช้ดอกตัวผู ้ 3-4 ดอกต่อดอกตัวเมีย 1 ดอก)
3. หลัง จากผสมเกสรควรจดบัน ทึ ก วันที่ ผ สมหรื อ ท าสั ญลัก ษณ์ ไ ว้ที่ ดอกไว้แ ต่ ล ะดอก
เพราะแต่ละดอกจะบานไม่ตรงกัน ช่วงเวลาผสมดอกมีเวลาประมาณ 4-6 วัน
4. สังเกตหากผสมติด ดอกจะเริ่ มขยายโตขึ้น หากผ่านไปหลายดอกฝ่ อหรื อไม่โตขึ้นเลย ให้
ตัดทิ้ง
ช่ วงหลังผสมเกสร (ช่ วงอายุ 46-80 วัน)
1.หลังจากผสมเกสร รอให้ผลเมล่อนที่ผสมมีขนาดประมาณไก่ไข่ เลื อกคัดลู กที่สมบูรณ์
ที่สุด ไม่บิดเบี้ยว ลักษณะเป็ นทางกลมรี ผิวสวยงาม ไม่มีส่วนที่ถูกโรคหรื อแมลงทาลาย ส่ วนใหญ่
นิยมไว้ตน้ ละ 1-2 ลูก เพื่อให้สารอาหารจากลาต้นไปเลี้ยงผลได้เต็มที่
2.หลังจากคัดเลือกผลที่สมบูรณ์ที่สุด ให้ตดั ลู กที่เหลื อทิ้ง ช่ วงนี้ ใช้ปุ๋ย AB ปรับค่าความที่
ข้นของสารละลาย (EC) ที่ 1.8 ค่าความเป็ นกรด-ด่างของสารละลาย (PH) ที่ 5.5-6.5
3.เสริ ม ธาตุ อ าหาร โดยใช้ปุ๋ ยเคมี สู ต ร 13-0-46 ผสม 1 กรั ม ต่ อน้ า 1 ลิ ตร เติ มไปในถัง
สารละลาย และควรมี การเสริ มธาตุอาหารรองของพืชเพิ่มทางใบ สลับกับจุลินทรี ยป์ ้ องกันศัตรู พืช
3-5 วันต่อครั้ง
4.การแขวนลูกควรใช้เชื อกที่มีลกั ษณะไม่เล็กหรื อคมมากจนเกินไปเพราะอาจจะทาให้บาด
ขั้วของผลเมล่อน ทาให้ผลเมล่อนเสี ยหายได้ แขวนให้น้ าหนักอยูท่ ี่เชื อกและผลเมล่อนอยูด่ า้ นล่าง
ลักษณะเป็ นรู ปตัวที (T)
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5.ตัดยอดของแขนงของผลเมล่อนที่ได้ผา่ นการคัด จะเหลือใบไว้แค่สองใบ คือใบที่ติดกับ
ลูกและใบถัดไปจากใบที่ติดกับลูก
ช่ วงบารุ งผลและทาหวาน (ช่ วงอายุ 81-90 วัน)
1.ช่ วงการทาหวานจะเปลี่ ยนจากปุ๋ ย AB เป็ นปุ๋ ยเคมีสูตร 0-0-50 เติมลงในถังสารละลาย
ปรับค่าความที่ขน้ ของสารละลาย (EC) ที่ 1.8 ค่าความเป็ นกรด-ด่างของสารละลาย (PH) ที่ 5.5-6.5
2.เพิ่มปุ๋ ยทางใบ โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-50 พ่นทางใบ 3-4 วันครั้ง ควรพ่นในช่วงเช้า (7.0011.00 น.)
3.ดูวนั ที่จดบันทึกหรื อทาสัญลักษณ์ไว้ที่ผลเมล่อน นับจากวันที่ผสมเกสรเมื่อครบ 45 วัน
สามารถเก็บเกี่ยวผลเมล่อนได้ (ขึ้นอยูก่ บั สายพันธุ์ของเมล่อน บางสายพันธุ์มีอายุเก็บเกี่ยวหลังจาก
ผสมเกสร 50 หรื อ 55 วัน)
ช่ วงทาความสะอาดและเตรียมรางปลูก
1.หลังจากเก็บเกี่ยวผลเมล่อน ให้ตดั ลาต้นและรากเมล่อนทิ้งทั้งหมด (สามารถนาไปเป็ นปุ๋ ย
ให้กบั ต้นไม้ใหญ่ได้ เนื่องจากในลาต้นยังมีสารอาหาร)
2.ทาความสะอาดรางปลูก และโรงเรื อน เตรี ยมพร้อมสาหรับลงปลูกรอบถัดไป
3.ก่อนลงปลู กรอบถัดไป ใช้คลอรี นผสมน้ า หมุนเวียนในระบบน้ าประมาณ 24 ชม. และ
ฉี ดรอบโรงเรื อนเพื่อฆ่าเชื้ อโรค
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ขั้นตอนในการปลูกเมล่ อน

ช่ วงการเพาะเมล็ด

(ช่ วงอายุ 1-15 วัน)

ช่ วงก่อนผสมเกสร

ช่ วงทาความสะอาดและ
เตรียมรางปลูก

(ช่ วงอายุ 16-40 วัน)

ช่ วงผสมเกสร

ช่ วงบารุ งผลและทาหวาน (ช่ วง
อายุ 81-90 วัน)

(ช่ วงอายุ 41-45 วัน)

ช่ วงหลังผสมเกสร
(ช่ วงอายุ 46-80 วัน)

ภาพที่ 4 ขั้นตอนในการปลูกเมล่อน

33

จากข้อมูลวิธีการปลู กเมล่อนจะเห็ นได้ว่าผูล้ งทุนควรมีความรู ้ เรื่ องการปลู กและการดู แล
รักษาอย่างละเอียด ก่อนจะทาการลงทุนควรศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับวิธีการปลูกและการดูแลรักษา
อย่างละเอียด เพื่อลดความเสี่ ยงในการลงทุน เพราะหากลงมือปลูกโดยไม่มีความรู ้ จะทาให้ได้ผล
ลิตที่ไม่ดี และขาดทุน ซึ่ งการลงทุนปลูกสามารถจาแนกอุปกรณ์ต่างๆที่ตอ้ งใช้ในการปลูกเมล่อนได้
ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปลูกเมล่อน ต่อ 1 รอบการผลิต
รายการ
เมล็ดพันธุ์เมล่อน
ฟองน้ าเพาะเมล็ด 96 ชิ้น
ปุ๋ ย AB
แคลเซี ยมโบร่ อน ขนาด 500 cc
ปุ๋ ยเคมีสูตร 0-52-34 ขนาด 1 กิโลกรัม
ปุ๋ ยเคมีสูตร 0-0-50 ขนาด 1 กิโลกรัม
ปุ๋ ยเคมีสูตร 13-0-46 ขนาด 1 กิโลกรัม
จุลินทรี ยป์ ้ องกันโรคพืช ขนาด 100 กรัม
จุลินทรี ยป์ ้ องกันแมลง ขนาด 100 กรัม
เชือกแขวนลูก
คลอรี น ขนาด 1 กิโลกรัม

ราคา
10
20
60
170
90
90
90
100
100
35
400

จานวน
550
6
25
1
1
1
1
1
1
6
1

บทที่ 4
ผลการศึกษา

การค้นคว้าแบบอิสระเรื่ อง การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงิ น ในการผลิ ตเมล่ อน
ระบบไฮโดรโปนิ ก ส์ ในจัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ ท าการเก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์
ผูป้ ระกอบการเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ ในจังหวัดภูเก็ต โดยจะแสดงผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ลักษณะของโครงการลงทุนปลูกเมล่ อนระบบไฮโดรโปนิกส์
การลงทุนปลู กเมล่ อนในโรงเรื อน ระบบไฮโดรโปนิ กส์ ในอาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี กาหนดให้มีอายุโครงการ 10 ปี ตามอายุการใช้งานของโรงเรื อน โดยโครงการมีโรงเรื อน 6×12
เมตร จานวน 3 โรงเรื อน สามารถปลูกเมล่อนได้ท้ งั หมด 180 ต้น ต่อโรงเรื อน ผลผลิตเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.5
กิ โลกรั มต่อผล ใช้เวลาปลู ก 90 วัน ตั้งแต่ข้ นั ตอนการเพาะเมล็ดพันธุ์จนถึ งขั้นตอนการเก็บเกี่ ยว
ผลผลิต หรื อ 4 รอบการผลิตต่อปี โดยกาหนดให้มูลค่าของที่ดินที่ใช้ในการดาเนินโครงการมีมูลค่า
เท่าเดิมเมื่อสิ้ นสุ ดอายุโครงการ
ข้ อมูลเกีย่ วกับต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายในการลงทุนปลูกเมล่ อนในโรงเรื อน ระบบไฮโดรโปนิกส์
การวิเคราะห์ตน้ ทุ นและค่าใช้จ่ายในการลงทุ นปลู กเมล่อนในโรงเรื อน ระบบไฮโดรโป
นิกส์ จะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่าย 2 ประเภท คือ
1. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงทุ น (investment Costs) เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกับ การลงทุ น สร้ า ง
โรงเรื อนและระบบน้ าในโรงเรื อน ค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้ อเครื่ องมือและอุปกรณ์คงทนที่มีอายุ
การใช้งานหลายปี เช่น เครื่ องสู บน้ า เครื่ องพ่นสาร เป็ นต้น
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2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operating Costs) เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตและค่าใช้จ่ายในการดูแลบารุ งรักษา ค่าแรงงาน ค่าวัตถุดิบ
ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุนปลูกเมล่ อนในโรงเรื อน ระบบไฮโดรโปนิกส์
1. ค่าที่ดิน ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดินว่างเปล่า เพื่อดาเนิ นโครงการลงทุนปลูกเมล่อน
ในโรงเรื อน ระบบไฮโดรโปนิกส์ เป็ นที่ดินขนาด 1 ไร่ ราคา 6,000 บาทต่อเดือน ซึ่ งเป็ นราคาค่าเช่า
จากการสัมภาษณ์เจ้าของที่ดินในอาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ของพื้นที่ดงั กล่าว โดยทาสัญญา
เช่ า เป็ นเวลา 10 ปี ตามอายุ โ ครงการโดยผู ้ล งทุ น จะต้อ งเป็ นผู ้ด าเนิ น การและรั บ ผิ ด ชอบค่ า
สาธารณู ปโภค ซึ่งมีราคาประเมินประมาณ 150,000 บาท อีกทั้งค่าจ้างรถไถในการปรับพื้นที่ เพื่อจะ
สร้ างโรงเรื อน เป็ นเงิ น 12,000 บาท และค่า ล้อมรั้ วหนามรอบพื้ นที่ เป็ นเงิ น 6,000 บาท คิ ดเป็ น
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 168,000 บาท
2. ค่าโรงเรื อนและระบบน้ า เป็ นค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรื อนสาหรับปลู กเมล่อนระบบ
ไฮโดรโปนิ กส์ ซึ่ งรวมถึงการเทพื้นโรงเรื อนและการจัดวางระบบน้ าต่างๆภายในโรงเรื อน สาหรับ
ปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ เป็ นราคาประเมินจากผูร้ ับเหมาสร้างโรงเรื อนสาหรับปลูกเมล่อน
โดยมีราคา 180,000 บาทต่อโรงเรื อน จานวน 3 โรงเรื อน เป็ นเงิน 540,000 บาท มีอายุการใช้งาน
ประมาณ 10 ปี
3. ค่าที่พกั คนงานและห้องน้ า เป็ นค่าใช้จ่ายในการสร้ างที่พกั คนงานและห้องน้ า ซึ่ งเป็ น
คนงานที่ ใช้ในการปลู กเมล่อนระบบไฮโดรโปนิ กส์ ซึ่ งต้องใช้งบประมาณในการสร้ าง เป็ นเงิ น
100,000 บาท มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่ องจักรและอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้ในการปลูกเมล่อนระบบไฮโดร
โปนิกส์
4.1 เครื่ องปั๊ มน้ าขนาด 1 แรงม้า เพื่อใช้ในการลาเลียงสารละลายธาตุอาหารที่พืชต้องการ
ในการเจริ ญเติบโต และเป็ นการเพิ่มออกซิ เจนในน้ า เพื่อให้เมล่อนเจริ ญเติบโตได้สมบู รณ์ ราคา
4,500 บาท ซึ่งต้องใช้โรงเรื อนละ 1 เครื่ อง เป็ นเงิน 13,500 บาท มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี
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4.2 ถังเก็บน้ าขนาด 1,000 ลิตร เพื่อใช้ในการเก็บน้ าสะอาดเพื่อใช้ในการปลูกเมล่อนระบบ
ไฮโดรโปนิ กส์ บรรจุน้ าสะอาดได้ 1,000 ลิตร ราคา 4,900 บาท ซึ่ งต้องใช้โรงเรื อนละ 1 เครื่ อง เป็ น
เงิน 14,700 บาท มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี
4.3 เครื่ องพ่นปุ๋ ยทางใบ เพื่อใช้ในการพ่นปุ๋ ยทางใบและพ่นธาตุอาหารเสริ มต่างๆ รวมถึ ง
ใช้พน่ จุลินทรี ยป์ ้ องกันศัตรู พืช ราคา 1,890 บาท จานวน 1 เครื่ อง มีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี
4.4 อุ ป กรณ์ ต้ ัง เวลาอัต โนมัติ ใช้ ใ นการตั้ง เวลาเครื่ อ งปั๊ ม น้ า ซึ่ งการหมุ น เวี ย นของ
สารละลายธาตุอาหาร ไม่จาเป็ นต้องหมุนเวียนตลอดเวลา จึงต้องมีอุปกรณ์ต้ งั เวลาอัตโนมัติ เพื่อตั้ง
เวลาการทางานของปั๊ มน้ า ราคา 900 บาท จานวน 3 เครื่ อง เป็ นเงิ น 1,800 บาท มีอายุการใช้งาน
ประมาณ 5 ปี
4.5 เครื่ องชัง่ ดิจิตอลแบบละเอียด ใช้ในการชัง่ น้ าหนักผลผลิตเมล่อนเพื่อสังเกตอัตราการ
เจริ ญเติบโตของผลเมล่อน ราคา 1,000 บาท จานวน 1 เครื่ อง มีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี
4.6 เครื่ องวัดความหวาน ใช้ในการวัดความหวานผลผลิ ตเมล่อน เพื่อสังเกตคุณภาพของ
ผลผลิตเมล่อน ราคา 400 บาท จานวน 1 เครื่ อง มีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี
4.7 เครื่ องวัด EC และ PH ใช้ในการวัดค่าสารละลายธาตุอาหาร เพื่อปรับค่าให้ได้ตามที่พืช
ต้องการ เพื่อการเจริ ญเติ บโตที่สมบู รณ์ ของเมล่อน ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้ต้ งั แต่ข้ นั ตอนการเพาะเมล็ด
พันธุ์จนถึงขั้นตอนการทาหวาน ราคา 1,500 บาท จานวน 1 เครื่ อง มีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี
สรุ ปค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรื อน ระบบไฮโดรโปนิ กส์ แบ่งเป็ นค่าปรับ
ที่ดินและสิ่ งปลู กสร้ าง เป็ นจานวนเงิ น 808,000 บาท และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ การเกษตร เป็ น
จานวนเงิ น 34,790 บาท รวมค่ าใช้จ่า ยในการลงทุ น เป็ นจานวนเงิ นทั้ง สิ้ น 842,790 บาท โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์
รายการ
ทีด่ ินและสิ่ งปลูกสร้ าง
ค่าเตรี ยมที่ดินสาหรับโครงการ ขนาด 1 ไร่
โรงเรื อนและระบบน้ า ขนาด 6×12 เมตร
ที่พกั คนงานและห้องน้ า
รวมค่ าทีด่ ินและสิ่ งปลูกสร้ าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ การเกษตร
เครื่ องปั๊ มน้ าขนาด 1 แรงม้า
ถังเก็บน้ าขนาด 1,000 ลิตร
เครื่ องพ่นปุ๋ ยทางใบ
อุปกรณ์ต้ งั เวลาอัตโนมัติ
เครื่ องชัง่ ดิจิตอลแบบละเอียด
เครื่ องวัดความหวาน
เครื่ องวัด EC และ PH
รวมค่ าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ การเกษตร
รวมค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน

ราคา

จานวน

รวม

อายุการ
ใช้ งาน

ค่ าเสื่ อม
ราคาต่ อปี

168,000
180,000
100,000

1
3
1

168,000
540,000
100,000
808,000

10
10

54,000
10,000
64,000

4,500
4,900
1,890
900
1,000
400
1,500

3
3
1
3
1
1
1

13,500
14,700
1,890
1,800
1,000
400
1,500
34,790
842,790

10
10
5
5
5
5
5

1,350
1,470
378
360
200
80
300
4,138
63,138

ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานในการลงทุนปลูกเมล่ อนในโรงเรื อน ระบบไฮโดรโปนิกส์
1. ค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปลูกและดูแล
รักษาเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์
1.1 เมล็ดพันธุ์เมล่อน เป็ นเมล็ดพันธุ์ใช้ในการปลูก ซึ่งเป็ นเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการคัดพิเศษ
อัตราการงอก ร้อยละ 99 ราคา 10 บาทต่อเมล็ด ใช้ 550 ต่อรอบการผลิต คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด
22,000 บาทต่อปี
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1.2 ฟองน้ าเพาะเมล็ด 96 ชิ้ น ใช้ในการเพาะเมล็ดเมล่อน ในตอนที่เมล่อนยังเป็ นต้นอ่อน
ใช้ฟองน้ าในการดู ดซับน้ าไว้ เพื่อให้รากอ่อนของเมล่อนดูดซึ มน้ าเพื่อใช้ในการเจริ ญเติบโต ราคา
20 บาท ต่อแผ่น สามารถเพาะเมล็ดได้ 96 เมล็ด ใช้จานวน 6 แผ่น ต่อรอบการผลิต คิดเป็ นค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 480 บาทต่อปี
1.3 ปุ๋ ย AB เป็ นธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารเสริ มที่เมล่อนต้องการในการเจริ ญเติบโต
เริ่ มใช้ต้ งั แต่ช่วงเป็ นต้นอ่อน ตลอดจนถึงช่วงก่อนทาหวาน ราคา 60 บาท จานวน 25 ชุ ดต่อรอบการ
ผลิต คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 6,000 บาทต่อปี
1.4 แคลเซี ย มโบรอน ขนาด 500 cc เป็ นธาตุ อ าหารเสริ มที่ เ มล่ อ นต้อ งการในการ
เจริ ญเติบโต เริ่ มใช้ต้ งั แต่ช่วงก่อนผสมเกสร ตลอดจนถึงช่วงก่อนทาหวาน ราคา 170 บาท จานวน 1
ชุดต่อรอบการผลิต คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 680 บาทต่อปี
1.5 ปุ๋ ยเคมีสูตร 0-52-34 ขนาด 1 กิ โลกรั ม เป็ นธาตุ อาหารหลักที่ เมล่ อนต้องการในการ
เจริ ญเติบโต ใช้เสริ มจากปุ๋ ย AB ใช้ในช่วงก่อนผสมเกสรและช่วงผสมเกสร ราคา 90 บาท จานวน 1
ชุดต่อรอบการผลิต คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 360 บาทต่อปี
1.6 ปุ๋ ยเคมี สู ตร 0-0-50 ขนาด 1 กิ โลกรั ม เป็ นธาตุ อาหารหลัก ที่ เมล่ อนต้องการในการ
เจริ ญเติบโต ใช้เสริ มจากปุ๋ ย AB ใช้ในช่วงทาหวาน ราคา 90 บาท จานวน 1 ชุดต่อรอบการผลิต คิด
เป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 360 บาทต่อปี
1.7 ปุ๋ ยเคมีสูตร 13-0-46 ขนาด 1 กิ โลกรั ม เป็ นธาตุ อาหารหลักที่ เมล่ อนต้องการในการ
เจริ ญเติบโต ใช้เสริ มจากปุ๋ ย AB ใช้ในช่ วงหลังผสมเกสร ราคา 90 บาท จานวน 1 ชุ ดต่อรอบการ
ผลิต คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 360 บาทต่อปี
1.8 จุลินทรี ยป์ ้ องกันโรคพืช ขนาด 100 กรัม เป็ นจุลินทรี ยป์ ้ องกันโรคพืช เพื่อให้เมล่อน
เจริ ญเติบโตได้สมบูรณ์ ใช้ผสมน้ าพ่นทางใบ ตลอดการปลู กยกเว้นช่ วงผสมเกสร ราคา 100 บาท
จานวน 1 ชุดต่อรอบการผลิต คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 400 บาทต่อปี
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1.9 จุ ลิ นทรี ย ์ป้ องกันแมลง ขนาด 100 กรั ม เป็ นจุ ลิ นทรี ย ์ป้ อ งกันแมลง เพื่ อให้เมล่ อ น
เจริ ญเติบโตได้สมบูรณ์ ใช้ผสมน้ าพ่นทางใบ ตลอดการปลู กยกเว้นช่ วงผสมเกสร ราคา 100 บาท
จานวน 1 ชุดต่อรอบการผลิต คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 400 บาทต่อปี
1.10 เชื อกแขวนลูก ใช้สาหรับเป็ นแกนให้เมล่อนสมารถเลื้อยไปในแนวตั้งเพื่อประหยัด
พื้นที่ในการปลู ก อีกทั้งยังใช้แขวนลู กเมล่อน เพื่อรับน้ าหนักแทนก้านแขนงของเมล่อน ราคา 35
บาท จานวน 6 ม้วนต่อรอบการผลิต คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 840 บาทต่อปี
1.11 คลอรี น ขนาด 1 กิโลกรัม ใช้สาหรับทาความสะอาดโรงเรื อนและรางน้ า ก่อนลงปลูก
เพื่อฆ่าเชื้ อโรค แบคทีเรี ย และตะไคร่ น้ าที่คา้ งอยูใ่ นรางน้ า เป็ นเงิน 400 บาท จานวน 1 กิโลกรัมต่อ
รอบการผลิต คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,600 บาทต่อปี
2. ค่าจ้างแรงงาน ใช้ลูกจ้างประจารายเดื อน ซึ่ งดู แลตั้งแต่ข้ นั ตอนการปลู กตลอดจนถึ ง
ขั้นตอนการดู แ ลรั ก ษา เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ท าความสะอาดโรงเรื อ น ซึ่ งใช้จ านวน 1 คน โดยให้
ผลตอบแทนเดือนละ 9,368 ตามประกาศค่าจ้างแรงงานขั้นต่าของกรมแรงงาน โดยจังหวัดสุ ราษฎร์
ธานีมีอตั ราแรงค่าจ้างแรงงานขั้นต่าอยูท่ ี่ 308 บาทต่อวัน คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 112,416 บาทต่อปี
3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าน้ า ค่าไฟ ซึ่ งมีค่าน้ าเป็ นจานวนเงิน 600 บาทต่อเดือน และค่าไฟ
เป็ นจานวนเงิน 2,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 31,200 บาทต่อปี

จากการส ารวจค่ า ใช้จ่า ยในการดาเนิ นงานในการลงทุ น ปลู ก เมล่ อนในโรงเรื อนระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ โดยส่ วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานที่มากที่สุด ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน 72,000 บบ
บาทต่อปี รองลงมาคือค่าไฟฟ้า และค่าเมล็ดพันธุ์ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรื อน ระบบไฮโดรโปนิกส์
รายการ

ค่ าใช้ จ่ายในการปลูกและดูแลรักษา
เมล็ดพันธุ์เมล่อน
ฟองน้ าเพาะเมล็ด 96 ชิ้น
ปุ๋ ย AB
แคลเซียมโบรอน ขนาด 500 cc
ปุ๋ ยเคมีสูตร 0-52-34 ขนาด 1 กิโลกรัม
ปุ๋ ยเคมีสูตร 0-0-50 ขนาด 1 กิโลกรัม
ปุ๋ ยเคมีสูตร 13-0-46 ขนาด 1 กิโลกรัม
จุลินทรี ยป์ ้ องกันโรคพืช ขนาด 100 กรัม
จุลินทรี ยป์ ้ องกันแมลง ขนาด 100 กรัม
เชือกแขวนลูก
คลอรี น ขนาด 1 กิโลกรัม
รวมต้ นในการปลูกและดูแลรั กษา
ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าน้ า
ค่าไฟฟ้า
แรงงาน
ค่าจ้างแรงงาน
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานทั้งหมด

ราคา
(บาท)

จานวน
(หน่ วย)

รวมต่ อรอบ
การผลิต
(บาท)

รวมต่ อปี
(บาท)

10
20
60
170
90
90
90
100
100
35
400

550
6
25
1
1
1
1
1
1
6
1

5,500
120
1,500
170
90
90
90
100
100
210
400
8,370

22,000
480
6,000
680
360
360
360
400
400
840
1,600
33,480

6,000
600
2,000

1
3
3

6,000
1,800
6,000

72,000
7,200
24,000

9,368

1

28,104
50,274

112,416
249,096
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ข้ อมูลเกีย่ วกับการประมาณการรายได้ ในการปลูกเมล่ อนระบบไฮโดรโปนิกส์
ในการปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิ กส์ ใน 1 ปี ซึ่ งสามารถให้ผลผลิตได้ 4 รอบ เนื่องจาก
ระยะการเก็บเกี่ยวของเมล่อนมีอายุประมาณ 3 เดือน ดังนั้น จึงมีการปลูกเว้นระยะหนึ่งเดือน เพื่อให้
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล่อนได้หนึ่ งโรงเรื อนต่อเดือน ทาให้มีรายได้จากการขายเป็ นจานวนเงิน
40,500 บาทต่อเดือน ซึ่ งราคาขายอ้างอิงมาจากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการเมล่อนระบบไฮโดรโป
นิ กส์ ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่ งเป็ นราคาขายราคาเดี ยวทั้งปลี กทั้งส่ ง ราคา 150 บาทต่อกิ โลกรัม ซึ่ งหนึ่ ง
โรงเรื อนสามารถให้ผลผลิตได้ประมาณ 270 กิ โลกรั ม ดังนั้นจึงสามารถประมานการรายได้เป็ น
จานวนเงิน 486,000 ต่อปี โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลผลตอบแทนในการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์
รายการ

ข้ อมูลผลตอบแทน
โรงเรื อนที่ 1
โรงเรื อนที่ 2
โรงเรื อนที่ 3

ราคาขาย
(บาท/กิโลกรัม)

ผลผลิตรวม
(กิโลกรัม/
โรงเรื อน)

รวมรายได้ ต่อ
เดือน (บาท)

รวมรายได้ ต่อปี
(บาท)

150
150
150

270
270
270

40,500
40,500
40,500

162,000
162,000
162,000

รวมผลผลิท้งั หมด

486,000

มูลค่ าทรัพย์ สินคงเหลือหลังสิ้นสุ ดโครงการ
ในการวิเคราะห์มูลค่าซากและมูลค่าคงเหลือของทรัพย์สิน ได้แก่ เครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆที่
ใช้ ในการปลูกเมล่อนในโรงเรื อน ระบบไฮโดรโปนิ กส์ น้ นั ได้กาหนดอายุโครงการไว้ที่ 10 ปี และ
ในการคิ ด ค่ า เสื่ อมราคาของเครื่ องมื อและอุ ป กรณ์ ก ารเกษตรต่ า งๆ โดยใช้วิ ธี คิ ด ค่ า เสื่ อมราคา
ทรัพย์สินแบบเส้นตรงโดยคิดตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์การเกษตรในแต่ละประเภท ดังนั้น
หลังจากสิ้ นสุ ดอายุการใช้งานแล้วเครื่ องมือและอุปกรณ์ ต่างๆ ดังกล่าวจะไม่มีมูลค่าซากเหลื ออยู่
ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือหลังสิ้ นสุ ดโครงการเท่ากับศูนย์
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งบกระแสเงินสด (Cash flow)
การสร้างงบกระแสเงินสด (Cash flow) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อหาผลตอบแทนสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้น
ซึ่ งจะนาไปใช้ในการคานวณหาอัตราผลตอบแทนการลงทุน แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1.กระแสเงินสดรับ (Cash Inflow) คือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นตลอดอายุโครงการ 10 ปี โดย
ในปี แรกจะมีระยะเวลาในการก่อสร้างติดตั้งระบบต่างในการดาเนินงานทั้งหมด 90 วัน เป็ นจานวน
เงิ นทั้งหมด 121,500 บาท ดังนั้น ในปี แรกจะมีรายได้ 364,500 บาท และ ใน 2 ปี มีกาลังการผลิ ต
เต็มกาลัง โดยในที่น้ ี จะคงรายได้เท่ากันตั้งแต่ปีที่ 2 มีเงินลงทุนเริ่ มแรก 1,274,790 บาทเป็ นส่ วนของ
เจ้าของ

2.กระแสเงินสดจ่าย (Cash Outflow) คือ ต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอายุโครงการ 10 ปี
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสร้างโรงเรื อนและระบบน้ าในการปลูก รวมถึงค่าอุปกรณ์การ
ผลิ ต ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานที่เป็ นเงินสดประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่าต้นทุนในการปลู กและ
ดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ในที่น้ ีกาหนดให้ เท่ากันทุกปี

งบกระแสเงินสดในการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิ กส์ แบ่งเป็ นกระแสเงินสดรับ
ประกอบไปด้วยรายรับจากการขาย และกระแสเงินสดจ่าย ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการลงทุน
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงงบกระแสเงินสดในการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์
รายการ
กระแสเงินสดรับ
รายรับจากการขาย
รวมกระแสเงินสดรับ
กระแสเงินสดจ่ าย
ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน
รวมค่าปรับที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
รวมค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์การเกษตร
รวมค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษา
ค่าจ้างแรงงาน
ค่าน้ าและไฟฟ้า
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
รวมกระแสเงินสดจ่ าย
กระแสเงินรับสุ ทธิ

ปี ที่ 1
364,500
364,500

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

ปี ที่ 6

ปี ที่ 7

ปี ที่ 8

ปี ที่ 9

ปี ที่ 10

486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000
486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000

808,000
34,790
842,790

-

-

-

-

6,590
6,590

-

-

-

-

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
1,091,886
(727,386)

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
236,904

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
236,904

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
236,904

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
236,904

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
255,686
230,314

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
236,904

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
236,904

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
236,904

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
236,904
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ผลการวิเคราะห์ โครงการลงทุนปลูกเมล่ อนในโรงเรื อนระบบไฮโดรโปนิกส์
การวิเคราะห์ผลทางการเงิ นของการลงทุนปลู กเมล่อนในโรงเรื อนระบบไฮโดรโปนิ กส์
โดยวิเคราะห์ ต้นทุ นและผลตอบแทนของโครงการ โดยใช้อ ัตราคิ ด ลดร้ อยละ 7 ต่ อปี ซึ่ ง เป็ น
ดอกเบี้ยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามประกาศธนาคารล่าสุ ด ณ วันที่ 1
สิ ง หาคม 2560 มี ร ายละเอี ย ดดัง นี้ มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ (NPV ) เท่ า กับ 758,336.45 บาท อัต รา
ผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) เท่ากับ 1.37 เท่า และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการของการลงทุน
(IRR) เท่ากับ ร้อยละ 29.26 ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 4.07 ปี โดยมีรายละเอียดแสดงในตาราง
ที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์โครงการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรื อนระบบไฮโดรโปนิกส์
ตัวชี้วดั
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV )

ผลการวิเคราะห์
758,336.45

อัตราผลประโยชน์ต่อ ทุน (BCR)

1.37

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการของการลงทุน (IRR)

29.26

ระยะเวลาในการคืนทุน (PB)

4.07

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวทางการเงินของการลงทุนปลูกเมล่ อนในโรงเรื อนระบบไฮโดรโปนิกส์
การวิเคราะห์ โครงการในภาวะปกติ ได้ผลการวิเคราะห์ ตามตัวชี้ วดั คื อ NPV, BCR และ
IRR การวิเคราะห์ดงั กล่าวเป็ นการวิเคราะห์ผลที่ถือว่าอยู่ภายใต้สภาวะที่แน่นอน แต่เนื่ องจากกว่า
การด าเนิ น งานทางธุ ร กิ จ โดยทั่วไปแล้ว จะเสี่ ย งเข้า มาเกี่ ย วข้อ งอยู่ด้วยเสมอ เช่ น รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย ปริ มาณผลิ ตผลไม่เป็ นไปตามที่ ค าดการไว้ เมื่ อเป็ นเช่ นนี้ อาจมี ผลท าให้ก ารวิเคราะห์
โครงการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นถ้าจะให้สมบูรณ์แล้วจะต้องดูถึงความอ่อนไหวของโครงการด้วย โดย
ในที่น้ ี หมายถึงว่าหากรายได้ และค่าใช้จ่ายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจะทาให้ผลตอบแทนของ
โครงการเปลี่ ย นแปลงไปอย่า งไร ซึ่ ง ปั จจัย ต่ า งๆ ที่ มี ผ ลต่ อการเปลี่ ย นแปลงของโครงการ คื อ
ผลตอบแทน โดยพิจารณาตัวแปรที่เปลี่ยนแปลง โดยจะทาการวิเคราะห์ 4 กรณี ได้แก่รกรณี รายได้
ลดลง 10, 15, 20 และ 25 โดยมีรายละเอียดงบกระแสเงินสดแสดงดังต่อไปนี้

45
ตารางที่ 8 แสดงงบกระแสเงินสดในการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ กรณี รายได้ลดลงร้อยละ 10
รายการ
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
ปี ที่ 6
กระแสเงินสดรับ
รายรับจากการขาย
328,050 437,400 437,400 437,400 437,400 437,400
รวมกระแสเงินสดรับ
328,050 437,400 437,400 437,400 437,400 437,400
กระแสเงินสดจ่ าย
ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน
รวมค่าปรับที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
808,000
รวมค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์การเกษตร 34,790
6,590
รวมค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน
842,790
6,590
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าเช่าที่ดิน
72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
ค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษา
33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480
ค่าจ้างแรงงาน
112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416
ค่าน้ าและไฟฟ้า
31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096
รวมกระแสเงินสดจ่ าย
1,091,886 249,096 249,096 249,096 249,096 255,686
กระแสเงินรับสุ ทธิ
(763,836) 188,304 188,304 188,304 188,304 181,714

ปี ที่ 7

ปี ที่ 8

ปี ที่ 9

ปี ที่ 10

437,400 437,400 437,400 437,400
437,400 437,400 437,400 437,400

-

-

-

-

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
188,304

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
188,304

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
188,304

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
188,304
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ตารางที่ 9 แสดงงบกระแสเงินสดในการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ กรณี รายได้ลดลงร้อยละ 15
รายการ
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
ปี ที่ 6
กระแสเงินสดรับ
รายรับจากการขาย
309,825 413,100 413,100 413,100 413,100 413,100
รวมกระแสเงินสดรับ
309,825 413,100 413,100 413,100 413,100 413,100
กระแสเงินสดจ่ าย
ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน
รวมค่าปรับที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
808,000
รวมค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์การเกษตร 34,790
6,590
รวมค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน
842,790
6,590
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าเช่าที่ดิน
72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
ค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษา
33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480
ค่าจ้างแรงงาน
112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416
ค่าน้ าและไฟฟ้า
31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096
รวมกระแสเงินสดจ่ าย
1,091,886 249,096 249,096 249,096 249,096 255,686
กระแสเงินรับสุ ทธิ
(782,061) 164,004 164,004 164,004 164,004 157,414

ปี ที่ 7

ปี ที่ 8

ปี ที่ 9

ปี ที่ 10

413,100 413,100 413,100 413,100
413,100 413,100 413,100 413,100

-

-

-

-

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
164,004

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
164,004

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
164,004

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
164,004
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ตารางที่ 10 แสดงงบกระแสเงินสดในการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ กรณี รายได้ลดลงร้อยละ 20
รายการ
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
ปี ที่ 6
กระแสเงินสดรับ
รายรับจากการขาย
291,600 388,800 388,800 388,800 388,800 388,800
รวมกระแสเงินสดรับ
291,600 388,800 388,800 388,800 388,800 388,800
กระแสเงินสดจ่ าย
ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน
รวมค่าปรับที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
808,000
รวมค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์การเกษตร 34,790
6,590
รวมค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน
842,790
6,590
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าเช่าที่ดิน
72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
ค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษา
33,480 33,480 33,480 33,480 33,480 33,480
ค่าจ้างแรงงาน
112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416
ค่าน้ าและไฟฟ้า
31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096
รวมกระแสเงินสดจ่ าย
1,091,886 249,096 249,096 249,096 249,096 255,686
กระแสเงินรับสุ ทธิ
(800,286) 139,704 139,704 139,704 139,704 133,114

ปี ที่ 7

ปี ที่ 8

ปี ที่ 9

ปี ที่ 10

388,800 388,800 388,800 388,800
388,800 388,800 388,800 388,800

-

-

-

-

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
139,704

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
139,704

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
139,704

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
139,704
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ตารางที่ 11 แสดงงบกระแสเงินสดในการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ กรณี รายได้ลดลงร้อยละ 25
รายการ
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
ปี ที่ 6
กระแสเงินสดรับ
รายรับจากการขาย
273,375 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500
รวมกระแสเงินสดรับ
273,375 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500
กระแสเงินสดจ่ าย
ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน
รวมค่าปรับที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
808,000
รวมค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์การเกษตร
34,790
6,590
รวมค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน
842,790
6,590
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าเช่าที่ดิน
72,000
72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
ค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษา
33,480
33,480 33,480 33,480 33,480 33,480
ค่าจ้างแรงงาน
112,416 112,416 112,416 112,416 112,416 112,416
ค่าน้ าและไฟฟ้า
31,200
31,200 31,200 31,200 31,200 31,200
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
249,096 249,096 249,096 249,096 249,096 249,096
รวมกระแสเงินสดจ่ าย
1,091,886 249,096 249,096 249,096 249,096 255,686
กระแสเงินรับสุ ทธิ
(818,511) 115,404 115,404 115,404 115,404 108,814

ปี ที่ 7

ปี ที่ 8

ปี ที่ 9

ปี ที่ 10

364,500 364,500 364,500 364,500
364,500 364,500 364,500 364,500

-

-

-

-

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
115,404

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
115,404

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
115,404

72,000
33,480
112,416
31,200
249,096
249,096
115,404
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ผลการวิเคราะห์ ความอ่อนไหวโครงการลงทุนปลูกเมล่ อนในโรงเรื อนระบบไฮโดรโปนิกส์

การวิเคราะห์ผลทางการเงินของการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรื อนระบบไฮโดรโปนิกส์ โดย
วิเคราะห์ตน้ ทุ นและผลตอบแทนของโครงการ โดยใช้อตั ราคิดลดร้ อยละ 7 ต่อปี ซึ่ งเป็ นดอกเบี้ ย
ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามประกาศธนาคารล่าสุ ด ณ วันที่ 1 สิ งหาคม
2560 มีรายละเอียดดังนี้
กรณี ร ายได้ล ดลงร้ อยละ 10 มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ (NPV ) เท่ า กับ 428,345.53 บาท อัต รา
ผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) เท่ากับ 1.28 เท่า และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการของการลงทุน
(IRR) เท่ากับ ร้อยละ 19.70 ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 5.06 ปี
กรณี ร ายได้ล ดลงร้ อ ยละ 15 มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ (NPV ) เท่ า กับ 263,350.07บาท อัต รา
ผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) เท่ากับ 1.21 เท่า และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการของการลงทุน
(IRR) เท่ากับ ร้อยละ 14.90 ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 5.80 ปี
กรณี ร ายได้ล ดลงร้ อ ยละ 20 มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ (NPV ) เท่ า กับ 98,354.60 บาท อัต รา
ผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) เท่ากับ 1.13 เท่า และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการของการลงทุน
(IRR) เท่ากับ ร้อยละ 10.01 ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 6.78 ปี
กรณี ร ายได้ล ดลงร้ อ ยละ 25 มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ (NPV ) เท่ า กับ -66,640.86 บาท อัต รา
ผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) เท่ากับ 1.06 เท่า และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการของการลงทุน
(IRR) เท่ากับ ร้อยละ 4.91 ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 8.15 ปี
ตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโครงการลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์
ตัวชี้วดั
NPV
BCR
IRR
PB

รายได้ ลดลง
ร้ อยละ 10
428,345.53
1.28
19.70
5.06

รายได้ ลดลง
ร้ อยละ 15
263,350.07
1.21
14.90
5.80

รายได้ ลดลง
ร้ อยละ 20
98,354.60
1.13
10.01
6.78

รายได้ ลดลง
ร้ อยละ 25
-66,640.86
1.06
4.91
8.15

บทที่ 5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษา
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงินในการผลิตเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ ในจังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิกส์ และศึกษา
ต้นทุ นและผลตอบแทนในการลงทุ นโครงการปลู กเมล่ อนในโรงเรื อน ระบบไฮโดรโปนิ กส์ ใน
อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ สัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับผูเ้ กษตรกรผู ้
ลงทุนปลูกเมล่อนระบบไฮโดรโปนิ กส์ ที่จงั หวัดภูเก็ต รวมถึงการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมู ลจาก
เอกสารทางวิชาการ หนังสื อ ระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง งานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ และ
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น จึงนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ทางการเงิน โดยใช้
เครื่ องมือ ดังนี้ การวิเคราะห์วธิ ี ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) วิธีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net
Present Value: NPV) วิ ธี อ ัต ราผลตอบแทนที่ แ ท้จ ริ ง (Internal Rate of Return: IRR) อัต ราส่ ว น
มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของผลตอบแทนต่ อ การลงทุ น (Benefit – Cost Ratio: BCR) และวิ เ คราะห์ ค วาม
อ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis)
สาหรับผลิตผลเมล่อนในเรื องเรื อนระบบไฮโดรโปนิกส์

ในการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิ ตพบว่า ต้นทุนในการปลูกและดูแลรักษา ของเมล่อนระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ น้ นั วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือ เมล็ดพันธุ์ ใน 1 รอบการผลิตต้องใช้เมล็ดพันธุ์
550 เมล็ด ราคาเมล็ดละ 10 บาท ใน 1 ปี ทาการผลิต 4 รอบ รองลงมาคือต้นทุน ค่าปุ๋ ยต่างๆ ผลการ
วิเคราะห์ โครงการลงทุ นปลู กเมล่ อนในโรงเรื อน ระบบไฮโดรโปนิ กส์ ในอาเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี โดยการวิเคราะห์และรายได้ของโครงการ ณ อัตราคิดลด ร้อยละ 7 ใช้อตั ราคิดลดอ้างอิง
จากอัตราดอกเบี้ ย ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร ณ ปั จจุ บ นั ตามประกาศ
ธนาคารล่าสุ ด ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2560 โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าโครงการลงทุนปลูกเมล่อน
ในโรงเรื อน ระบบไฮโดรโปนิ กส์ ในอาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มีความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุน เนื่องจากว่าผลการวิเคราะห์ค่าตัวชี้ วดั ต่างๆของโครงการลงทุนนี้ ผ่านเกณฑ์การตัดสิ นใจใน
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ทุกตัวชี้ วดั คือ ค่า NPV มีค่าเป็ นบวก ค่า BCR มีค่ามากกว่า 1 และมีค่า IRR มากกว่าอัตราคิดลดที่
กาหนดไว้

เนื่ องจากกว่าการดาเนิ นงานทางธุ รกิ จโดยทัว่ ไปแล้วจะเสี่ ยงเข้ามาเกี่ ยวข้องอยู่ดว้ ยเสมอ
เช่ น รายได้ และค่าใช้จ่าย ปริ มาณผลิ ตผลไม่เป็ นไปตามที่คาดการไว้ เมื่อเป็ นเช่ นนี้ อาจมีผลทาให้
การวิเคราะห์โครงการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการด้วย
กรณี ที่รายได้ลดลง โดยกาหนดให้ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายเท่าเดิ มแต่รายได้ลดลงอัตราร้ อยละ 10,15,20
และ 25 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า โครงการลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรื อน ระบบไฮโดรโปนิกส์
ในอาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มีความเป็ นไปได้ในการลงทุน เนื่ องจากว่าผลการวิเคราะห์ค่า
ตัวชี้ วดั ต่างๆของโครงการลงทุ นนี้ ในกรณี ตน้ ทุ นค่าใช้จ่ายเท่าเดิ มแต่รายได้ลดลงอัตราร้ อยละ
10,15 และ 20 ผ่านเกณฑ์การตัดสิ นใจในทุกตัวชี้วดั คือ ค่า NPV มีค่าเป็ นบวก ค่า BCR มีค่ามากกว่า
1 และมีค่า IRR มากกว่าอัตราคิดลดที่กาหนดไว้ แต่ในกรณี รายได้ลดลงร้ อยละ 25 มีค่า NPV เป็ น
ลบ ในขณะที่ ตวั ชี้ วดั จากผลการวิเคราะห์ ค่าอื่ นๆยังผ่านเกณฑ์ หมายถึ งโครงการปลู กเมล่อนใน
โรงเรื อนระบบไฮโดรโปนิกส์ สามารถรับความเสี่ ยงจากกรณี รายได้ลดลง ได้ไม่ถึงร้อยละ 25 ยังถือ
ว่าเป็ นโครงการที่สมควรในการลงทุน

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี ต่างๆ ได้ผ่านเกณฑ์ในการลงทุนจึงเห็ นสมควรในการลงทุ น
ปลูกเมล่อนในโรงเรื อน ระบบไฮโดรโปนิกส์ เนื่ องจากมีผลตอบแทนที่สูง อีกทั้งเมล่อนเป็ นผลไม้ที่
มีประโยชน์มากมายต่อสุ ขภาพ และวิธีการปลูกที่ศึกษาเป็ นวิธีการปลูกที่ปลอดสารพิษ ซึ่ งปลอดภัย
ต่อผูบ้ ริ โภค มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
จากการศึกษาพบว่า เมล่อนเป็ นพืชที่ตอ้ งใช้ความรู ้และความสามารถในการปลูก ผูท้ ี่สนใจ
ที่จะลงทุนควรศึกษาหาความรู ้ก่อนจะลงทุน อีกทั้งเมล่อนเป็ นพืชที่ตอ้ งดู แลเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด
เพราะอ่อนแอต่อโรคพืชและแมลงต่างๆ ตามที่ได้ให้ขอ้ มูลไว้ ซึ่ งการลงทุนอาจจะมีความเสี่ ยงที่จะ
ทาให้ผลู ้ งทุนได้ผลผลิตที่เสี ยหรื อผลผลิตที่ลดลงได้ และรายได้ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้
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การลงทุนหากจะลงทุน ให้ได้ผลผลิ ตที่มาก ควรมีตลาดรองรับ หากยังไม่มีตลอดรองรั บ
ควรลงทุนปลูกโรงเรื อนเล็กที่ให้ผลผลิตน้อยกว่า จะทาให้ผลผลิตที่ได้จาหน่ายหมดไม่เหลือจนเน่า
เสี ย ซึ่งจะทาให้รายได้ลดลง

การลงทุนปลูกเมล่อนในโรงเรื อน ระบบไฮโดรโปนิกส์น้ นั ต้องใช้เงินลงทุนที่สูง เนื่องจาก
ต้องใช้เครื่ องมือและอุ ปกรณ์เฉพาะทางสาหรับการปลูกแบบระบบไฮโดรโปนิ กส์ โดยเฉพาะ ซึ่ ง
ต้องใช้ช่างที่มีความรู ้ความสามารถเฉพาะทาง เพื่อออกแบบโรงเรื อนและระบบน้ าเพื่อให้เหมาะสม
กับการเจริ ญเติ บโตของพืชตามที่พืชต้องการอย่างสมบู รณ์ ดังนั้นผูล้ งทุนควรมี การวางแผนและ
ศึกษาก่อนสร้างโรงเรื อนและระบบน้ า
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