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ขอบเขตการวิจัย  
 

ศึกษารูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร้ดิน พัฒนาองค์ความรู้ การจัดการธาตุ
อาหารที่เหมาะสมและทราบต้นทุนการผลิตในแต่ละรูปแบบ โดยท าการทดลองในพ   นที่ของสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา โดยการทดลองเน้นให้เกษตรกรรายย่อยและผู้ที่
ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ 

น าวัสดุที่หาได้ง่ายจากท้องถิ่นเช่น ร า แกลบ ตลอดจนวัสดุเหลือใช้เช่น เม็ดเรซินหลังจากใช้งาน
กรองน้ าแล้วมาพัฒนาเป็นส่วนผสมในองค์ประกอบเม็ดดินเผาเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับปลูกพืช
ไม่ใช้ดินน าผลการทดลองไปถ่ายทอดเพ่ิมสนับสนุนกลุ่มผลิตภาชนะดินเผาของชุมชนได้ประยุกต์ใช้
ประโยชน์เสริมการประกอบอาชีพต่อไป 

การศึกษาต้นทุนการผลิตของโรงเรือนที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร้ดิน  ท าการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ปลูกพืชไร้ดินภายในจังหวัดล าปาง   โดยการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรรายย่อย ในปี  2555  จาก
ผู้ประกอบการจ านวน 4 แห่ง  เพ่ือให้ทราบต้นทุนการผลิตในการผลิตโดยก าหนดให้มีอายุโครงการตามอายุ
โรงเรือนเท่ากับ 5 ปี ส าหรับกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัย  ส าหรับไฮโดรเฮ้าส์  สวนนายลือ และเวียง
สวรรค์ ใช้ระยะเวลา  10 ปี เป็นกรอบเวลา (Time Frame) 
 
วิธีการวิจัย      

ก  ทดล งที่ 1 ผลของรูปแบบโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 การศึกษารูปแบบของโรงเรือน โดยมีการจัดท าโรงเรือนขนาด 1.20X3 เมตร โดยใช้หลังคา
พลาสติกและมีมุ้งขาวปิดด้านข้าง โดยท าจากวัสดุชนิดต่างๆ ได้แก่ 

1. โรงเรือนที่ท าจากไม้ 
2. โรงเรือนที่ท าจากเหล็ก 
3. โรงเรือนที่ท าจากไม้แต่ส่วนฐานท าจากเหล็ก 
การบันทึกข้อมูล ในด้านการเจริญเติบโตของล าต้น    ผลผลิตและข้อมูลในด้านต้นทุนการผลิต  

 
ก  ทดล งที่ 2 ผลของสารละลายธาตุอาหารและวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของพืช 
2.1 การทดสอบสารละลายชนิดต่างๆ ได้แก่ สูตรมาตรฐาน (สวก.) สูตรดัดแปลง (ดัดแปลง) และ

สูตรการค้า ต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ง ผักสลัด และผัก   นฉ่าย  
การบันทกึข้อมูล ในด้านการเจริญเติบโตด้านล าต้น การเจริญเติบโตของใบ และผลผลิต  
2.2 ผลของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของพืช  
ท าการทดลองกับต้นพีทูเนีย  ปลูกในสภาพไม่ใช้ดิน โดยใช้วัสดุปลูกทรายผสมขี้เถ้าแกลบผสมขุย

มะพร้าว อัตราส่วน 1:1:1 โดยดัดแปลงสูตรสารละลาย ธาตุอาหารของ Hoagland และ  Arnon 1938 ซ่ึง



จ 

ให้สารละลายธาตุอาหารเป็นเวลา  3  วัน ต่อสัปดาห์สลับกับการให้น้ าเปล่า 4  วันต่อสัปดาห์ โดยมี
ไนโตรเจนความเข้มข้น  0  56 112 224 และ 448  มิลลิกรัมต่อต้น 

การบันทึกข้อมูล ในด้านการเจริญเติบโตทางล าต้น การออกดอกและน้ าหนักแห้ง 
 2.3 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของพืช  

2.3.1 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของพริกหนุ่ม วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ 
(CRD) 4 กรรมวิธี 5 ซ้ า โดยมีกรรมวิธีการทดลองดังนี้ 1) กาบมะพร้าวสับ 2) ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อย 
(1:1) 3) ทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อย (1:1) 4) ชานอ้อยผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าชานอ้อย และ 5) ชานอ้อย 

การบันทึกข้อมูล ในด้านการเจริญเติบโตของต้น การเจริญเติบโตของยอดใหม่ การออกดอกและ
ผลผลิต  

2.3.2 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของโหระพา วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ 
(CRD) 4 กรรมวิธี 5 ซ้ า            1) ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ (1:1)  2)  ขุยมะพร้าวผสมแกลบ
ดิบ (1:1)  3) ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าแกลบ (1:1:1) และ  4) ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมเถ้า
ชานอ้อย (1:1:1) 

การบันทึกข้อมูล ในด้านการเจริญเติบโตด้านล าต้น การเจริญเติบโตของยอดใหม่ และผลผลิต  
 
การทดลองท่ี 3 ศึกษาส่วนผสมอิฐดินเผาและอุณหภูมิการเผา 
ท าการวางแผนการทดลองแบบ factorial  ( Factorial in Completely  Randomized  Desing 

: CRD) ก าหนดปัจจัยการทดลอง 2 ปัจจัย (8 X 3) คือ 
ปัจจัย A = ส่วนผสมเม็ดดินเผา (1:1)  ปัจจัย B = อุณหภูมิการเผา (0C) 
      a1 = ดินเหนียว+แกลบ           b1 =  600 
      a2 = ดินเหนียว+ร าข้าว           b2 =  900 
      a3 = ดินเหนียว+เม็ดเรซิน           b3 =  1200 
      a4 = ดินเหนียว+แกลบ+ร า  
      a5 = ดินเหนียว+แกลบ+เม็ดเรซิน  
      a6 = ดินเหนียว+ร า+เม็ดเรซิน  
      a7 = ดินเหนียว+แกลบ+ร า+เม็ดเรซิน  
      a8 = ดินเหนียว  
ท าการผึ่งเม็ดดินเผาจากการปั้นให้แห้งในสภาพที่ร่มแล้วเผาดินที่มีส่วนผสมกรรมวิธีต่างๆในเตาเผา 

ก าหนดระยะเวลาการเผาเท่ากันคือ 8 ชั่วโมง หลังการเผาท าการบันทึกคุณสมบัติด้านต่างๆเช่น เช่น 
น้ าหนัก การดูดซับน้ า ความความเป็นกรดเป็นด่าง ค่าการน าไฟฟ้า ความคงทนของโครงสร้าง ลักษณะสี 
เป็นต้น ท าการบันทึกต้นทุนการผลิตของกรรมวิธีต่างๆ 
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ท าการทดสอบคุณสมบัติของเม็ดดินเผาที่มีส่วนผสมของวัสดุชนิดต่างๆหลังจากการเผาเสร็จในการ
ทดลองที่ 1 ส าหรับเป็นวัสดุปลูกพืชไม่ใช้ดินด้วยระบบใช้วัสดุปลูก (substrate culture) ทดสอบการ
เจริญเติบโตกับพืชทดลอง 2 ชนิด ได้แก่ เปปเปอร์โรเมีย และผักสลัดน้ า โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (CRD) มี 5  ซ้ า ก าหนดวิธีการทดลอง 9 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 = ดิน+แกลบ 
กรรมวิธีที่2 = ดิน+ร าข้าว  
กรรมวิธีที่3 = ดิน+เม็ดเรซิน       
กรรมวิธีที่4 = ดิน+แกลบ+ร าข้าว  
กรรมวิธีที่5 = ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน  
กรรมวิธีที่6 = ดิน+ร าข้าว+เม็ดเรซิน       
กรรมวิธีที่7 = ดิน+แกลบ+ร า+เม็ดเรซิน  
กรรมวิธีที่8 = ดินปกต ิ
กรรมวิธีที่9 = ดินปลูกท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาด 
มีการจัดการให้น้ าและสารละลายธาตุอาหารพืชตามรายละเอียดการปลูกพืชในวัสดุปลูกเหมือนกัน

ทุกกรรมวิธี ท าการบันทึกการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชทดลอง ความคงทนของวัสดุปลูก ค่าความเป็น
กรดด่าง ของวัสดุปลูก เป็นต้น 

 
ก  ทดล งท     การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน การผลิตพืชแบบไร้ดินในระบบโรงเรือน 
ในการวิจัยเรื่องการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพืชแบบไร้ดินในระบบโรงเรือน   ตาม

แผนงานวิจัย การพัฒนาระบบและการจัดการที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร้ดินเป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ 
(Applied Research) หรือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหา
ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาหรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติซึ่งมีการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวิจัย      
ก  ทดล งที่ 1 การศึกษารูปแบบของโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตของผัก 
การทดลองการจัดท าโรงเรือน ขนาด 1.20X3 เมตร โดยใช้หลักคาพลาสติกและมีมุ้งขาวปิด

ด้านข้าง ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 1.โรงเรือนที่ท าจากไม้ 2.โรงเรือนที่ท าจากท่อพีวีซีแต่ส่วนฐานท าจากไม้ 
และ 3.โรงเรือนที่ท าจากเหล็ก  

การทดลองที่ 1.1 ผลของรูปแบบของโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตของผักผักบุ้ง 
จากผลการทดลองพบว่าต้นผักบุ้งมีการเจริญเติบโตทางล าต้น ผลผลิตและรายได้ไม่แตกต่างกัน 

การทดลองที่ 1.2 ผลของรูปแบบของโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า 
จากผลการทดลองพบว่าต้นผักคะน้าที่ปลูกในโรงเรือนที่แตกต่างกันมีการเจริญเติบโตทางล าต้น 

ผลผลิตและรายได้ไม่แตกต่างกัน 
 
ก  ทดล งท   2 การทดสอบสารละลายและวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของผัก 
2.1 ผลของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช  
จากการทดลองการพัฒนาสูตรสารละลายธาตุอาหาร เพ่ือลดต้นทุนการผลิตผักแบบใช้ดินโดย

ศึกษาข้อมูลการเจริญเติบโตของผักที่ปลูกในสูตรสารละลายธาตุอาหารทั้ง 3 สูตรคือ สูตร 1 มาตรฐาน  
สูตร 2  ดัดแปลง  และสูตร 3 การค้าของบริษัทบางไทร จ ากัด พบว่าการเจริญเติบโต ผลผลิตและน้ าหนัก
แห้งของผักบุ้ง ผักสลัด และผักขึ้นฉ่ายที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารทั้ง 3 สูตรมีค่าใกล้เคียงกัน แต่
สารละลายธาตุอาหารสูตรการค้ามีต้นทุนสูงที่สุดและได้ผลตอบแทนต่ าที่สุด 

2.2 การให้ไนโตรเจนความเข้มข้น 56 112 224 และ 448 มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราการเติบโตในด้าน
ความกว้างทรงพุ่มของพีทูเนีย มากกว่าที่ 0 มิลลิกรัม/ลิตร การให้ไนโตรเจนที่ระดับความเข้มข้น112 
มิลลิกรัม/ลิตร มีความกว้างของใบและความยาวของใบมากที่สุด การลดความเข้มข้นมีผลท าให้ความกว้าง
และความยาวของใบลดลง นอกจากนี้การให้ปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้น 448 224 และ112 มิลลิกรัม/ลิตร 
มีค่าความเขียวของใบสูงกว่าที่ความเข้มข้น 56 และ 0 มิลลิกรัมต่อลิตรในด้านการออกดอกไม่แตกต่างกัน
และการให้ไนโตรเจนในอัตรา 112 มิลลิกรัม/ลิตร มีจ านวนดอกต่อกิ่งมากที่สุด การเพ่ิมความเข้มข้นและลด
ความเข้มข้นท าให้จ านวนดอกลดลง การให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 112 และ 448 มิลลิกรัม/ลิตร มี
การสะสมน้ าหนักแห้งของดอก ใบและล าต้นมากที่สุด ส่วนรากไม่แตกต่างกัน และ การให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มี
ความเข้มข้น 112 448 224 และ 56 มิลลิกรัม/ลิตรมีอัตราส่วนระหว่างยอดต่อรากมากกว่าที่ความเข้มข้น 
0 มิลลิกรัม/ลิตร 

2.3 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของพืช 
2.3.1 ผลของวัสดุปลูกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพริกหนุ่ม พบว่า กรรมวิธีที่ 5 ชานอ้อยมีอัตรา

การเติบโตของเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นมากที่สุด  และกรรมวิธีที่ 2 ชานอ้อยผสมเถ้าชานอ้อยมีอัตราการ
เติบโตด้านความสูงของล าต้น ความกว้างของทรงพุ่มและการสะสมน้ าหนักสดดีที่สุด ส่วนกรรมวิธีที่ 3 
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ทรายผสมเถ้าชานอ้อยมีความยาวของใบ ของความกว้างของใบ และจ านวนใบและน้ าหนักแห้งสูงที่สุด และ
กรรมวิธีชานอ้อยผสมแกลบดิบผสมเถ้าชานอ้อยมีค่าความเขียวของใบต่ าสุดมากที่สุด ส่วนในด้านความยาว
ของผล น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล และน้ าหนักผลผลิตต่อต้นทุกกรรมวิธีให้ผลไม่แตกต่างกัน 

2.3.2 การศึกษาผลของวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของโหระพา กรรมวิธีที่ 4 ขุยมะพร้าว
ผสมแกลบดิบผสมเถ้าชานอ้อย (1:1:1) มีค่าเฉลี่ยในด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้น ความสูงของต้น ความ
ยาวช่อใบ ความกว้างของใบและความยาวของใบสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ และกรรมวิธีที่ 2 ขุยมะพร้าวผสม
แกลบดิบ (1:1) กรรมวิธีที่ 3 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าแกลบ (1 :1:1) และกรรมวิธีที่ 4 ขุย
มะพร้าวผสมแกลบดิบผสมเถ้าชานอ้อย (1:1:1) มีค่าความเขียวของใบสูงกว่า กรรมวิธีที่ 1 ขุยมะพร้าวผสม
กาบมะพร้าวสับ (1:1) 

 
ก  ทดล งท     ศึกษาการพัฒนาการผลิตเม็ดดิน 
ศึกษาการพัฒนาการผลิตเม็ดดินเผาเป็นวัสดุปลูกพืชไม่ใช้ดินท าการศึกษา ณ สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท าการวางแผนการทดลองแบบแฟกโทเรียล(  
Factorial in Completely  Randomized  Desing : CRD) ก าหนดปัจจัยการทดลอง 2 ปัจจัย (8 X 3) 
คือ ปัจจัย A ศึกษา ส่วนผสมเม็ดดิน จ านวน 8 กรรมวิธี ได้แก่ 1. ดิน+แกลบ 2. ดิน+ร าข้าว 3. ดิน+เม็ดเร
ซิน 4. ดิน+แกลบ+ร าข้าว 5. ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 6. ดิน+ร าข้าว+เม็ดเรซิน  7. ดิน+แกลบ+ร า+เม็ดเรซิน 
และ 8. ดินปกติ ปัจจัย B ศึกษาอุณหภูมิการเผา 3 ระดับได้แก่ 600, 900 และ 1,200o C ท าการศึกษา
คุณสมบัติของเม็ดดินเผาและทดสอบในการปลูกพืชไม่ใช้ดินเปรียบเทียบกับเม็ดดินเผาที่มี จ าหน่ายใน
ท้องตลาดพบว่า กลุ่มเม็ดดินเผาทั้ง 8 กรรมวิธี เผาในอุณหภูมิที่ระดับ 1,200oC เม็ดดินเกิดการหลอมติดกัน
ไม่สามารถแกะออกจากกันได้ ส่วนเม็ดดินเผาที่เผาในอุณหภูมิที่ระดับ 600 และ 900oC ได้ลักษณะเม็ดดิน
เผาปกติมีคุณสมบัติเม็ดดินไปในทิศทางเดียวกันโดยในกรรมวิธีที่ 4 (ดิน+ร าข้าว+แกลบ) มีค่าการดูดยึด
ความชื้นสูงสุด เม็ดดินเผาในกรรมวิธีที่ 3 (ดิน+เม็ดเรซิน) และกรรมวิธีที่ 5 (ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน) มีค่าการ
น าไฟฟ้าในสารละลายเพ่ิมสูงขึ้มมากที่สุด เม็ดดินเผาทุกกรรมวิธีมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างในสารละลายไม่
แตกต่างกันอยู่ในช่วง 6.06 – 7.72 การทดสอบเม็ดดินเผาต่อการเจริญเติบโตพืชทดลอง 2 ชนิด ได้แก่ เปป
เปอร์โรเมีย และผักสลัดน้ า โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มี 5  ซ้ า มีการเปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีเม็ดดินเผาที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด การเจริญกับการใช้ปลูกต้นเปปเปอร์ในระบบการปลูกในวัสดุ 
(substate culture) พบว่าเม็ดดินเผาในกรรมวิธีที่ 5 (ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน) มีอัตราการเจริญเติบโต
ทางด้านความสูงและความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด  การทดสอบเม็ดดินเผาต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดน้ า
พบว่า ผักสลัดน้ าที่ปลูกในเม็ดดินเผากรรมวิธีที่ 1 (ดิน+แกลบ) และกรรมวิธีที่ 2. (ดิน+ร าข้าว) ทั้งที่เผาใน
อุณหภูมิที่ระดับ 600 และ 900oC มีอัตราการเจริญทางด้านความสูงมากที่สุด ส่วนเม็ดดินเผากรรมวิธีที่ 7 
(ดิน+แกลบ+ร า+เม็ดเรซิน) ที่เผาในอุณหภูมิที่ระดับ 600oC มีอัตราการเจริญทางด้านความกว้างทรงพุ่ม
มากที่สุด 
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ก  ทดล งท     การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน การผลิตพืชแบบไร้ดินในระบบโรงเรือน 
สถานประกอบการที่ 1 กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินบ้านปงชัยโดยมีนางสุนันท์ เลสัก  เป็นผู้ให้การ

สัมภาษณ์  ที่อยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ 5 บ้านปงชัย ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ               จ านวน
สมาชิกในครัวเรือน 5 คน ประกอบด้วยสามีและบุตรชาย 2 คน บุตรสาว 1 คน  โดยอาชีพหลัก คือการท า
เกษตรกรรม อาชีพรอง คือ การเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 

 สถานประกอบการที่ 2 กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดิน  บ้านเวียงสวรรค์ ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์คือนายบุญช่วย อวดสม  ตัวแทนกลุ่มผักปลอดสารพิษ หมู่บ้านเวียงสวรรค์ ต าบลแม่เมาะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งมีสมาชิกทั้งสิ้น 7 คน 

 สถานประกอบการที่ 3 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร้แบบไร้ดินสวนนายลือต าบลบ้านเป้า อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง เจ้าแรกในจังหวัดล าปางผู้ให้สัมภาษณ์คือนายแดง  จริยา  และนางชวา  จริยา  ผู้ดูแลสวนนายลือ 
 สถานประกอบการที่ 4 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร้แบบไร้ดินไฮโดรเฮ้าส์  ที่อยู่  376 ม.10 ต.ชมพู อ.เมือง จ.
ล าปาง ผู้ให้การสัมภาษณ์คือ  นายสุทัศน์  แก้วบุญปั๊น 

การค านวณก าไรจากการจ าหน่าย 
ต้นทุนการใช้วัตถุดิบต่อหน่วยของผักบุ้งเท่ากับ 0.1111 บาท ต้นทุนต่อถุง 0.8888 บาท 

ค่าแรงงานต่อต้น 0.2999 บาท คิดเป็นค่าแรงงานต่อถุง 2.3992 บาท ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย 
0.0835 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อถุง 0.6680 บาท ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วย 0.1205 
บาท ต่อถุงเท่ากับ 0.9640 บาท ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของผักบุ้ง เท่ากับ 0.6150บาท ต้นทุนการผลิตต่อ
ถุง4.9200 บาท  
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อหน่วย 0.3470 บาท ต่อถุงเท่ากับ 1.1758 บาท ส่วนต้นทุนขาย
ต่อหน่วยเท่ากับ 0.9620 บาท ต้นทุนขายต่อถุง เท่ากับ 5.9910 บาทนอกจากผักบุ้งแล้ว ยังมีต้นทุนของ
ผักคะน้า  

ต้นทุนการใช้วัตถุดิบต่อหน่วยของผักบุ้งเท่ากับ 0.0327 บาท ต้นทุนต่อถุง 0.1962 บาท 
ค่าแรงงานต่อต้น 0.4852 บาท คิดเป็นค่าแรงงานต่อถุง 2.9112 บาท ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย 
0.0875 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อถุง 0.5250บาท ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วย 0.1205 
บาท ต่อถุงเท่ากับ 0.7203 บาท ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของผักบุ้ง เท่ากับ 0.7259บาท ต้นทุนการผลิตต่อ
ถุง 4.3527บาท  
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อหน่วย 0.1300 บาท ต่อถุงเท่ากับ 0.7800 บาท ส่วนต้นทุนขาย
ต่อหน่วยเท่ากับ 0.8747 บาท ต้นทุนขายต่อถุง เท่ากับ 5.2455 บาท  

ต้นทุนการใช้วัตถุดิบต่อหน่วยของผักบุ้งเท่ากับ 0.3704 บาท ต้นทุนต่อถุง0.7408 บาท ค่าแรงงาน
ต่อต้น 0.5728 บาท คิดเป็นค่าแรงงานต่อถุง 1.1456 บาท ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อหน่วย 0.0907 
บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อถุง 0.1814 บาท ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วย 0.1205 บาท 
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ต่อถุงเท่ากับ 0.2410 บาท ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของผักบุ้ง เท่ากับ 1.1544 บาท ต้นทุนการผลิตต่อถุง 
2.3088 บาท  
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อหน่วย 0.3188 บาท ต่อถุงเท่ากับ 0.6375 บาท ส่วนต้นทุนขาย
ต่อหน่วยเท่ากับ 1.4986 บาท ต้นทุนขายต่อถุง เท่ากับ 2.9971 บาท ซึ่งสามารถค านวณต้นทุนต่อรอบ 
ต้นทุนระหว่างปี และต้นทุนปลายงวด  

ต้นทุนการผลิตต่อรอบของผักทั้ง 3 ชนิด เท่ากับ 3,214.55 บาท ต้นทุนการผลิตระหว่างปีของผัก
ทั้ง 3 ชนิด เท่ากับ 48,939.20 บาท และต้นทุนการผลิต ปลายงวดซึ่งผักบุ้งอยู่ในระหว่างการปลูกใน
โรงเรือน 9 วัน ส่วนผักคะน้าและผักสลัดอยู่ในกระบวนการเพาะกล้า จึงท าให้มีต้นทุนปลายงวดเท่ ากับ 
1,040.58   ท 

 ต้นทุนขายต่อรอบของผักทั้ง 3 ชนิด เท่ากับ 3,920.15 บาท ต้นทุนขายระหว่างปีเท่ากับ 
59,883.90 บาท และต้นทุนขายของผักปลายงวดเท่ากับ 1,040.58 บาท ซึ่งสามารถน าไปค านวณก าไรจาก
การจ าหน่ายผักทั้ง 3 ชนิด  

ก าไรสุทธิของการขายผักแต่ละชนิดไม่เท่ากัน เนื่องจากมีปริมาณหน่วยการปลูก ต้นทุนการผลิต 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและอัตราก าไรของผักแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน ท าให้ผักสลัดมีก าไรสุทธิ
ทั้งสิ้น 31,148.79 บาท ผักคะน้ามีก าไรสุทธิ 21,014.77 บาท และผักบุ้งมีก าไรสุทธิ15,812.72 บาท รวม
เป็นก าไรสุทธิจากการจ าหน่ายผักทั้ง 3 ชนิด 67,976.13 บาท 

การค านวณจุดคุ้มทุนโรงเรือนขนาดกลางของกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดิน 
กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินบ้านเวียงสวรรค์ มี IRR มีผลลัพธ์ของการค านวณเท่ากับ 1.82 ซึ่งมี

เปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า 2.9304  อันเป็นผลของค่าจากตาราง PVIFA โดยมีอัตราเปอร์เซ็นต์สูงสุดอยู่ที่ 32% 
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ 20% ถือว่ามากกว่า ดังนั้นโครงการนี้จึงสรุปว่าลงทุน
ได ้
 กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินสวนนายลือ มี IRR จากผลลัพธ์ของการค านวณเท่ากับ 7.59 อันเป็นผล
ของค่าจากตาราง PVIFA  จากนั้นใช้วิธีการเทียบบั ญัติไตรยางค์ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากับ 5.36%  เมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ 20% ถือว่าน้อยกว่า ดังนั้นโครงการนี้จึงสรุปว่าไม่
สามารถลงทุนได ้ เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนที่ต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ 
 ไฮโดรเฮ้าส์ โรงเรือนขนาดเล็กมี IRR จากผลลัพธ์ของการค านวณเท่ากับ 3.15 อันเป็นผลของค่า
จากตาราง PVIFA  จากนั้นใช้วิธีการเทียบบั ญัติไตรยางค์  ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากับ 18.35%เมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ 20% ถือว่าน้อยกว่า ดังนั้นโครงการนี้จึงสรุปว่าไม่
สามารถลงทุนได ้ เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนที่ต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ 

กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินไฮโดรเฮ้าส์ โรงเรือนขนาดกลางมี IRR จากผลลัพธ์ของการค านวณเท่ากับ 
1.95 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า 2.9304  อันเป็นผลของค่าจากตาราง PVIFA  โดยมีอัตราเปอร์เซ็นต์สูงสุด
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อยู่ที่ 32% เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ 20% ถือว่ามากกว่า ดังนั้นโครงการนี้จึง
สรุปว่าลงทุนได ้
 
วิจารณ์ 

การทดลองรูปแบบโรงเรือนที่แตกต่างกันของโครงสร้างกับผักบุ้ง ผักคะน้าและผักสลัดใน โดยผล
การทดลองให้ผลไม่แตกต่างกัน ในด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตข      แต่โครงสร้างที่เป็นเหล็กมีการ
ลงทุนที่สูงที่สุด และโครงสร้างไม้มีการลงทุนต่ าที่สุด การสร้างโรงเรือนในการปลูกพืชไม่ใช้ดินอาจสร้างแบบ
เรือนพลาสติกโดยท าจากไม้เป็นโครงแล้วคลุมด้วยพลาสติกหรืออาจท าด้วยโครงเหล็ก แล้วใช้ท่อพีวีซีท า
   ษ        โค้ง แต่โครงสร้างที่เป็นไม้อายุการใช้งานสั้นกว่าชนิดอ่ืน ซึ่งจะขึ้นกับการลงทุนและการ
ออกแบบ  

ผลของสารละลายธาตุอาหารทั้ง 3 สูตร คือสูตร 1 มาตรฐาน (สวก) สูตร 2 ดัดแปลง และสูตร 3 
การค้า ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตการของงผักบุ้ง ผักสลัด และผัก    ฉ่ายให้ผลใกล้เคียงกัน โดยที่
สารละลายธาตุอาหารสูตรที่ 3 มีต้นทุนทีสู่งกว่าสูตรที่ 1 และ 2  

การศึกษาการเปรียบเทียบผลของวัสดุปลูกโดยไม่ใช้ดินของพริกหนุ่ม กรรมวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือ
กรรมวิธีการใช้วัสดุทรายผสมเถ้าชานอ้อย เพราะว่าทราย มีการดูดซับธาตุอาหารและน้ าได้ดี เช่นเดียวกับ
กาบมะพร้าวสับ ส่วนชานอ้อย มีการเจริญเติบโต การออกดอก การติดผล ผลผลิต และน้ าหนักแห้งน้อย
ที่สุด เนื่องจากการดูดซับธาตุอาหารและน้ าน้อยกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ  

จากการศึกษาวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของโหระพา พบว่า การใช้ขุยมะพร้าวผสมแกลบ
ดิบผสมแกลบชานอ้อย (1:1:1) มีการเจริญเติบโตทางด้านล าต้นและช่อใบของต้นโหระพา สูงกว่ากรรมวิธี
อ่ืนๆ  

การให้ไนโตรเจนความเข้มข้น 448 มิลลิกรัม มีอัตราการเจริญทางด้านล าต้นของพิทูเนียมากที่สุด 
การเพ่ิมไนโตรเจนที่ระดับความเข้มข้นสูงขึ้น จะมีอัตราการเจริญเติบโตทางล าต้นเพ่ิมข้ึนและการออกดอก
ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากไนโตรเจนส่งเสริ การเจริญเติบโตด้านกิ่ง ใบและล าต้นช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตได้
รวดเร็ว  

ต้นทุนการปลูกพืชแบบไร้ดินส่วนใหญ่ เป็นค่าแรงงานทางตรง โดยกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัยมี
ค่าแรงงานทางตรงเท่ากับ  55.89% ของต้นทุนทั้งสิ้น กลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านเวียงสวรรค์เท่ากับ  44.38% 
ผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินสวนนายลือเท่ากับ 37.14% ของต้นทุนทั้งหมดตามล าดับ  ส าหรับผู้ปลูกพืชไร้ดินไฮโดร
เฮาส์มีต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรในปริมาณที่มากกว่าต้นทุนด้านอ่ืนคือเท่ากับ  42.86%  ของ
ต้นทุนรวมทั้งหมด 
 หากเปรียบเทียบต้นทุนจากขนาดของโรงเรือนระหว่างโรงเรือนขนาดเล็กและโรงเรือนขนาดกลาง  
ของผู้ปลูกพืชไร้ดินไฮโดรพบว่าโรงเรือนขนาดเล็กมีต้นทุนเท่ากับ 57.89%  ซึ่งสูงกว่าโรงเรือนขนาดกลางที่
มีต้นทุนเท่ากับ  47.29% 
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หากเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนจากขนาดของโรง     โดยแบ่งเป็นโรง     ขนาดเล็ก
และขนาดกลางของผู้ปลูกพืชไฮโดรเฮ้าส์พบว่าโรงเรือนขนาดกลางมีอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับ  
47.95%  และโรงเรือนขนาดเล็กเท่ากับ 37.91 %  ต่อยอดขาย 

กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินที่มีปริมาณการขายจุดคุ้มทุนต่ าสุดคือกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัย  
เท่ากับ  1,360  ถุง  รองลงมาคือกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านเวียงสวรรค์เท่ากับ  3,572  ถุง  ท้ายสุดคือสวน
นายลือมีปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ  17,600  ถุง  ส าหรับผู้ปลูกพืชไร้ดินของไฮโดรเฮ้าส์ไม่
สามารถน าปริมาณการขาย  ณ  จุดคุ้มทุนไปเปรียบเทียบกับแหล่งอ่ืนได้ เนื่ องจากมีการจ าหน่ายเป็น
กิโลกรัมจากการเปรียบเทียบ  โรงเรือนขนาดเล็กมีปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนที่ต่ ากว่าขนาดกลางคือ
เท่ากับ  26  กิโลกรัม โรงเรือนขนาดกลางมีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 138  กิโลกรัม 
 กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินบ้านปงชัยมีต้นทุนที่ต่ าที่สุด  รองลงมาคือโรงเรือนที่มีโครงสร้างท าด้วย
เหล็กของไฮโดรเฮ้าส์และสวนนายลือ   และสุดท้ายคือโรงเรือนที่ท าด้วยปูนและเหล็กของบ้านเวียงสวรรค์
ซึ่งต้นทุนที่ต่ าส่งผลให้เกิดความสามารถในการท าก าไรที่แตกต่างกัน   พบว่าความสามารถในการท าก าไร
สุทธิของการปลูกพืชแบบไร้ดินโรงเรือนที่มีโครงสร้างท าด้วยไม้ไผ่ของบ้านปงชัยมากที่สุด รองลงมาคือ
โรงเรือนที่มีโครงสร้างท าด้วยเหล็กของไฮโดรเฮ้าส์กับ  สวนนายลือ และสุดท้ายคือกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดิน
ที่มีโครงสร้างเป็นปูนและเหล็กบ้านเวียงสวรรค์  รวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบการปลูกพืชแบบไร้ดินตามขนาด
ของโรงเรือน  โรงเรือนขนาดเล็กมีต้นทุนที่สูงกว่าโรงเรือนขนาดกลาง  ความสามารถในการท าก าไร  
โรงเรือนข าดกลางมีความสามารถในการท าก าไรมากกว่าโรงเรือนขนาดเล็ก   
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

โครงสร้างโรงเรือนที่ท าจากไม้ โครงสร้างเหล็ก+พีวีซีและโครงสร้างเหล็ก ให้ผลการทดลองไม่
แตกต่างกัน ในด้านการเจริญเติบโตและผลผลิต แต่โครงสร้างที่เป็นเหล็กมีการลงทุนที่สูงที่สุด 

การทดลองสูตรสารละลายธาตุอาหาร 3 สูตร ต่อผักบุ้ง ผักสลัดและค่ืนฉ่าย ให้ผลไม่แตกต่างกันแต่
สารละลายธาตุอาหารสูตรการค้ามีต้นทุนสูงที่สุดและได้ผลตอบแทนต่ าที่สุด 

การให้ไนโตรเจนความเข้มข้น 0 มีอัตราการเติบโตของพีทูเนียต่ าที่สุด การให้ไนโตรเจนที่ระดับ
ความเข้มข้น 112 มิลลิกรัม/ลิตร มีความกว้างของใบ ความยาวของใบและจ านวนดอกมากท่ีสุด การเพ่ิม
ความเข้มข้นและลดความเข้มข้นท าให้จ านวนดอกลดลง การให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 112 และ 
448 มิลลิกรัม/ลิตร มีการสะสมน้ าหนักแห้งของดอก ใบและล าต้นมากที่สุด  

ผลของวัสดุปลูกโดยไม่ใช้ดินของพริกหนุ่ม กรรมวิธีที่ 5 ชานอ้อย  มีอัตราการเติบโตของ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของล าต้นมากที่สุด  และกรรมวิธีที่ 2 ชานอ้อยผสมแกลบชานอ้อย พบว่ามีอัตราการเติบโตของ 
ความสูงของล าต้นและความกว้างของทรงพุ่มและน้ าหนักสดดีที่สุด และกรรมวิธี ที่ 3 ทรายผสมแกลบชาน
อ้อย ความยาวของใบ  ของความกว้างของใบและจ านวนใบและน้ าหนักแห้ง สูงที่สุดและชานอ้อยผสม
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แกลบชานอ้อยมีค่าความเขียวของใบมากที่สุด ส่วนในด้านความยาวของผล  น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล และ
น้ าหนักผลผลิตต่อต้นไม่แตกต่างกัน 

การศึกษาผลของวัสดุปลูกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของโหระพา กรรมวิธีขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบ
ผสมแกลบชานอ้อย (1:1:1) มีค่าเฉลี่ยในด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้น ความสูงของต้น ความยาวช่อใบ 
ความกว้างของใบและความยาวของใบสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ กรรมวิธีขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ (1:1) มี
ค่าความเขียวของใบลดลง 

การปลูกพืชโดยใช้เม็ดดินเผาเป็นวัสดุปลูก (substrate culture) เป็นระบบหนึ่งในกระบวนการ
ปลูกพืชไม่ใช้ดิน การใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นสามารถน ามาใช้ในส่วนผสมเพื่อการพัฒนาเม็ดดินเผาที่มี
คุณสมบัติต่อการปลูกพืชโดยใช้เม็ดดินเผาเป็นวัสดุปลูก ชุมชนสามารถน ามาต่อยอดเพ่ือการผลผลิตเม็ดดิน
เผา แต่อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาในการพัฒนาที่ต่อเนื่องในด้านคุณสมบัติที่เหมาะสมของรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และยังต้องค านึงถึงคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่อไป 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพืชแบบไร้ดินในระบบโรงเรือน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการคิดต้นทุนที่เหมาะสมของโรงเรือนในการปลูกผักเพ่ือศึกษาผลตอบแทน
ของการจัดการบริหารต้นทุนต่อการให้ผลผลิตของผักในโรงเรือนต้นทุนต่ าและเพ่ือศึกษาข้อมูลในด้านต้นทุน
การผลิตและจุดคุ้มทุนการการผลิตผักในโรงเรือนต้นทุนต่ า 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการที่ลงทุนปลูกพืชแบบไร้ดิน  จ านวน 4  ราย  
จากผู้ประกอบการผลิตพืชแบบไร้ดินภายในจังหวัดล าปางทั้งสิ้น 5 ราย  คิดเป็น 80%  ของผู้ประกอบการ
ประกอบด้วยกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดิน  บ้านปงชัย ต าบลแม่เมาะอ าเภอแม่เมาะ  กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินบ้าน
เวียงสวรรค์ ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินไฮโดรเฮาส์  และกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้
ดินสวนนายลือ เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุน  ผลตอบแทน  จุดคุ้มทุน และประเมินโครงการลงทุนปลูกพืชไร้ดิน 
(Hydroponic) 
 ข้อมูลด้านต้นทุนการผลิตผู้วิจัยจะท าการแสดงรายการค านวณที่มาของข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต  
ผลตอบแทน  และการประเมินโครงการลงทุนเฉพาะของบ้านปงชัย ต.แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ  จังหวัดล าปาง
และน ามาแสดงในรูปเล่มงานวิจัย  ส าหรับบ้านเวียงสวรรค์อ าเภอแม่เมาะ  สวนนายลือ  และไฮโดรเฮาส์   
ได้ท าการค านวณภายนอก  และน ามาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิต  จุดคุ้มทุน และการ
ประเมินโครงการลงทุนเพ่ือให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการผลิตของแต่ละสถานประกอบการ  และน ามา
บรรยายในลักษณะของพรรณนาโวหาร  ให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการลงทุนของสถานประกอบการแต่ละ
แห่ง และสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนในโรงเรือนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละสถานประกอบการ 

ค าส าคัญ : การปลูกพืช                               การเจริญเติบโต โรงเรือนต้นทุนต่ า            
          ต้นทุน 
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Executive summary 

Project Title: The Improvement of a Low Cost Plastic House Model and Nutrient Solution 
Management of Soilless Culture System 

 
Investigators 
1. Assoc. Prof. Dr. Chiti Sritontip      Agricultural Technology Research Institute 
2. Asst. Prof. Santi Changjeraja       Agricultural Technology Research Institute 
3 Asst. Prof. Yuttana Khoasumain      Agricultural Technology Research Institute 
4. Asst. Prof. Dr. Sanchai Pantachod      Agricultural Technology Research Institute 
5. Lecturer Kitichai Ramingwong     Faculty of Arts and Architecture 
6. Asst. Prof. Dr. Rungnapa Changjeraja  Agricultural Technology Research Institute 
7. Lecturer  Sainatee Wongkamdee     Faculty of Business Administration And Liberal Arts 
 
Project Period: the one-year research period beginning from May 2012 to the end of April 
2013. 
 
Objectives  

1. To study on the structure of low-cost plastic house suitable for growing 
vegetables. 

2. To study on the effects of management on production of vegetables in low cost 
greenhouses. 

3. To study information on the cost of vegetable production in the low-cost 
greenhouses. 

4. To develop nutrient solution formulation to be suitable for growing vegetables 
and some flowers in low cost greenhouses. 

5. To develop suitable models in manufacturing of expanded for alternatively 
used in substrate culture 

6. To create a supplemented product for ceramics producing career in  the 
community 

7. To study models for assessing the appropriate capital of greenhouses in 
vegetable production system. 

http://www.arts.rmutl.ac.th/
http://bala.rmutl.ac.th/
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8. To study the return on management compensation cost of the greenhouse for 
vegetable crop production. 

9. To explore data on the capital and brealceven point for vegetable crop 
production of the lou-cost greenhouse. 

10. To convey the knowledge integration research to truly utilize from rechearch 
work to practical utilization. 

 
Scope of Research  

Study on suitable greenhouse structures for hydroponics, knowledge 
development, suitable formulae nutrient solution and the cost of production for each 
tested model. The experiment was carried out at Agricultural Technology Research 
Institute, Rajamangala University of Technology Lanna. The aim of this project was to 
focus on small farmers and those who had passed the training could be employed as a 
career. 

Locally available materials; such as rice bean, rice husk, and use rasin beads (from 
water filter apparatus); were employed as the mixture of clay in order to make the 
expanded clay for substrate culture. Some physical and chemical characteristic attributes 
of the expanded clay were analyzed. Suitability for application as the substrate in growing 
plant without clay was also determined. Knowledge obtained from the rechearch was 
aimed to transfer to yhe ceramic producing community as supplementary product. 

Study the production capital that suitable for greenhouses in the soilless 
vegetable crop production system. Data were collected From 4 soilless cultured 
vegetable growers within Lampang province. During 2012 year. In order to discern the cost 
of production, the life-time of the greenhouses use assumed to be 5 years for those at 
Baan Pongchai and 10 years for those at the Hydrohouse Soilless Culture, Mr. Lue 
Hydroponic Garden and Baan Wiang Sawan as the time frame 
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Methodology 
1. The 1st experiment, the effect of greenhouse types on plant growth and 

development. 
A study on the greenhouse, with a greenhouse-sized 1.20X3 meters using plastic 

roof and nets at the sides. The materials made of various kinds that consisted of 1) wood, 
2) steel + PVC and 3) steel.  

Data were collected on plant growth and development, yield and the cost of 
production. 

2. The 2nd experiment, the effect of nutrient solution formulae and planting 
material substrates on plant growth and development 

2.1 The test for nutrient solution formulae were studies, such as standard formula 
(ATRI.), modified formula and tradition formula, all formulae tested in morning glory, 
lettuce and celery for growth and development. 

Data collections included stem growth, new leaf growth and yield 
2.2 The effect of nitrogen on the plant growth and development. 
This was studied on petunia grown soilless culture. The plant media was sand mix 

burnt paddy husks mix coconut coir (ratio 1:1:1). The modified nutrient solution of 
Hoagland and Arnon (1938), which provided a nutrient solution for three days a week, 
alternating with water for four days a week. The nitrogen concentrations were 0, 
56,112,224 and 448 mg/L. 

Recorded data were stem growth, flowering and dry matter. 
2.3 Effect of substrate culture on plant growth and development of chili and 

sweet basil. 
2.3.1 Effect of substrate culture on chili growth and development was investigated. 

The experiment was a completely randomized design (CRD). There were 4 treatments and 
5 replications, i.e. 1) chopped coconut brake (mesocarp) 2) bagasse mix bagasse ash ratio 
was 1:1, 3) sand mix bagasse ash ratio was 1:1 and 4) bagasse mix paddy husks mix 
bagasse ash ratio was 1:1:1. 

Data collection was stem growth, flowering and yield. 
2.3.2 Effect of substrate culture on sweet basil growth and development was 

investigated. The experiment was a completely randomized design (CRD). There were 4 
treatments and 5 replications, i.e. 1) coconut coir mix chopped coconut brake (mesocarp) 
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ratio was 1:1, 2) coconut coir dust mix paddy husks ratio was 1:1, 3) coconut coir dust mix 
paddy husks mix burnt paddy husks ratio was 1:1:1 and 4) coconut coir dust mix paddy 
husks mix  bagasse ash ratio was 1: 1: 1. 

Data collection was stem and new shoot growth. 
3. The 3rd experiment, the experimental design used was a factorial in completely 

randomized design (CRD), factor A : consist of 8 treatment formulations of expanded clay 
(i.e. 1. clay + rice husk 2. clay + rice bran 3. clay + resin beads 4. clay + rice husk + rice 
bran 5. clay + rice husk + resin beads  6. clay + rice bran+ resin beads 7. clay + rice husk 
+ rice bran + resin beads  and 8. Clay having diameter ranges 3-5 mm. Factor B consist of 
3 levels of burning temperature; i.e. 600, 900 and 1,200 ๐C for 8 hours. The clay material 
and the processed expanded clay was produced by the earthenware producing group at 
Ban-Mon-Kaokaew, Lampang province. The expanded clays (with or without incorporated 
materials as denoted by treatments) were tested as the substrate for plant growth in 
substrate culture system. The Pepperomia and Water Crase were employed as the tested 
plants.  

4. The study on the capital and return of the soilless cultured vegetable crop 
production in the greenhouse system was an action or applied research work. It was 
aimed for gathering the data and knowledge, as well an , utilizing such knowledge from 
the study for useful practical applications. The process involved reviewing the related 
literatures, on-farm observations, and interviewing the selected growers. The ordinal 
procedures were and followed : 

1. Determining the population and samples. 
2. Constructing the instrument used For the study. 
3. Collection data., and 
4. Analyzing the collected data. 

Results 
1. The 1st experiment, a study on greenhouse structure types for growth and 

development of vegetables. 
Experiments conducted 1.20X3 meters greenhouse size using a staple white plastic 

and nets at the sides. There were 3 types of greenhouse structure i.e. 1) wood, 2) steel + 
PVC and 3) steel. 
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Effect of the greenhouse structure on growth and development of morning glory. 
The results showed that the morning glory had similar stem growth and development. 
The obtained yield and income were not different. 

Effect of greenhouse structures on growth and development of kale. The results 
showed that there were no effect on vegetative growth, yield or income. 

2. The 2nd experiment, the effect of nutrient solution formulae and planting 
material substrate on plant growth and development 

2.1. The nutrient solution formulae were studied. There were three formulae, i.e. 
standard formula (ATRI.), modified formula and tradition formula, all formulae tested in 
morning glory, lettuce and celery for growth and development. The result showed that 
growth and development and yield were similar. However, the tradition formula had the 
highest cost and the lowest income. 

2.2 The nitrogen concentrations were 56,112,224 and 448 mg/l gave higher canopy 
growth rate of petunia than that of 0 mg/l. The nitrogen concentration at 112 mg/l gave 
the greatest leaf width and length. In addition, the nitrogen concentration at 448, 224 and 
112 mg / l gave greater green color of the leaves than that of 56 and 0 mg / l. There was 
no difference in flowering. The 112 mg / l treatment had the most number of flowers per 
branch. The increasing and decreasing of nitrogen concentrations had lower the number 
of flowers. The effect of nitrogen on dry weight accumulation suggested that nitrogen 
concentrations at 112 and 448 mg / l gave the highest dry weight of flowers, leaves and 
stem, but did not affect in root dry weight.  The nitrogen concentrations of 112, 448, 224 
and 56 mg /l yielded greater shoot/root ratios than that of at 0 mg / l. 

2.3. Effect of substrate culture on plant growth and development  
2.3.1 The comparison of substrate culture on chili was explored. The result 

showed that the bagasse treatment gave the highest diameter of stem. The bagasse 
mixed bagasse ash treatment produced the greatest stem height, stem width and fresh 
weight. The sand mix bagasse ash treatment had the highest leaf length, leaf width, 
number of leaves and dry weight. However, the bagasse mix rice husk mix bagasse ash 
treatment decreased leaf green color. There were no significant differences on fruit length, 
fruit weight or yield among treatments. 

2.3.2 Effects of substrate culture on the growth and development of sweet basil 

were investigated. The coconut coir dust: rice husk: bagasse ash mixes (1:1:1) treatment 
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had the highest stem diameter, plant height, new shoot length, leaf width and leaf length. 

However, the coconut coir dust: rice husk mixes (1:1), coconut coir dust: rice husk: burnt 

rice husk mixes (1:1:1) and coconut coir dust: rice husk: bagasse ash mixes (1:1:1) 

treatments gave greater leaf green color than coconut coir dust: chopped coconut break 

mixes (1:1).  

3. The 3rd experiment, the development of expanded clay to be used for 
Substrate Culture was studied at the Agricultural Technology Research Institute, 
Rajamangala University of Technology Lanna. The experimental design was a factorial in 
completely randomized design (CRD : 8 X 3), factor A consisted of the formulations 
expanded clay for 8 treatments  (1. clay + rice husk 2. clay + rice bran 3. clay + resin 
beads 4. clay + rice husk + rice bran 5. clay + rice husk + resin beads  6. clay + rice bran+ 
resin beads 7. clay + rice husk + rice bran + resin beads  and 8. Clay only) and  factor B 
consisted of 3 levels of burning temperature i.e. 600, 900 and 12000C for 8 hours . The 
result showed that Clay granules composed of clay + rice bran gave the least average 
weight of 3.10 g.  The Clay granules composed of clay + rice husk + rice bran gave the 
highest water holding capacity. The Clay granules composed of clay + resin beads, clay + 
rice husk + resin beads  and clay + rice bran+ resin beads tended to increase the 
electrical conductivity, while the Clay granules composed of clay + rice husk, clay + rice 
bran and clay + rice husk + rice bran  tended to have less electrical conductivity. The pH 
of the finished product was ranged from 6.06 to 7.72. The result also indicated that the 
pepperomia plant growth on substrate culture by of clay + rice husk + resin beads gave 
the highest growth rate in termsof plant height and canopy. It was also found that Water 
Cress growth on substrate culture of clay + rice husk + rice beads from 600 and 900๐

Cburning temperature gave the highest growth rate on plant height . The canopy of Water 
Cress grown in different substrate cultures of expanded clays was also evaluated. It was 
revealed that Water Cress planted in clay + rice husk + rice bran + rasin beads from 600๐C 
burning temperature at 30,  60 and 90 days gave the highest canopy growth rate.  

4. The 4th experiment, 
Enterprise 1. The Baan Pongchai Soilless Cultured Vegetable Production group. The 

candidate given the interview was Mrs. Sunan Le-sak The address was 88 Moo 5, Baan 
Pongchai, Tambol Maemoh, Amphur Maemoh and having 5 members in the family, i.e. A 
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husband. 2 sons and a daughter. The main career was Farming and an occasional job was 
being an instructor on the hydroponic vegetable crop production. 

Enterprise 2.  The Baan Wiang Sawan Soilless Cultured Vegetable Production 
group. The candidate given the interview was Mr. Bun-chouy Oawd-som, the member of 
the hazardous chemical-Free vegetable production group. There were 7 members in the 
group which located at Moo Baan Wiang Sawan, Tambol Maemoh, Amphur Maemoh, 
Lampang provinee.    

Enterprise 3. The Mr. Lue Hydroponic  Garden  Group. The group was The First 
cultured  vegetable production in Lampang province  and was located at Tambol Baan 
Paow, Amphur Muang. Lamphang province.  The managers. And candidates given The 
interview was Mr. Daeng Jariya and Mr. Chawa Jariya. 

Enterprise 4.  The Hydrohouse Soilless Culture Group.  It was located at 376 Moo 
10, Tambol Chompoo, Amphur Muang, Lamphang province. the candidate given the 
interview was Mr.Sutat Kawbunpan. 

Calculated profit from the sale price;       
At Baan Pongchai: The Chinese morning glory (Ippomoea aquatic Forssk) producing 

capital for  raw materials per unit was  0.1111 baht, per bag was 0.8888 baht . the labor 
cost per plant was 0.299 baht. and the calculated labor cost per bag was 2.3992 baht. 
The variable cost of production per unit was 0.0835 baht and the calculated variable cost 
per bag was 0.6680 baht. The fixed cost of production  per unit was 0.1205 baht and per 
bag was 0.9640 baht. Thus, the production capital for Chinese morning glory per unit and 
pre bag were 0.6150 and 4.9200 baht, respectively. the expenditure for marketing and 
management per unit and pre dag were 0.3470 and 1.1758 baht, respectively, for Chinese 
morning glory production. While, the capital for marketing per unit and per bag were 
0.9620 and 5.9910 baht, respectively. Apart from Chinese morning glory, there was the 
capital for kale production also. 
 At Baan Wiang Sawan:  the capital for Chinese morning glory production for the 
cost of raw materials per unit per bag, he labor cost per plant and per bag were 0.0327, 
0.192, 0.4852 and 2.9112 baht, respectively. The variable cost of production per unit and 
per bag were 0.1205 and 0.7203 bath, respectively. Therefore, the production capital for 
Chinese morning glory per unit per bag were 0.7259 and 4.3527 baht, respectively. the 
marketing and management cost per unit and per bag for Chinese morning glory were 

ฌ 
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0.1300 and 0.7800 baht, respectively. The capital for marketing per unit and per bag were 
0.8747 and 5.2455 baht, respectively. Besides Chinese morning glory, there was the capital 
for kale production as well.   

At. Mr. Lue Hydroponic Garden: the capital of production on raw material per unit, 
per bag and, labor cost per plant and per bag for  Chinese morning glory production were 
0.3704, 0.7408, 5728 and 1.1456 baht, respectively. And 0.1814 baht, respectively. While 
the fixed cost of production per unit and per bag were 0.1205 and 0.2410 baht, 
respectively. While the fixed cost of production per unit and pre bag were 0.1205 and 
0.2410 baht, respectively. Hence, the capital for Chinese morning glory e production per 
unit and per bag were 1.1544 and 2.3088 baht, respectively.  

The marketing and management cost per unit and per  bag were 0.1388 and 
0.6357 baht, respectively. while the capital for marketing per unit and per bag were 1.4986 
and 2.9971 baht, respectively. there figures could be further calculated for the capital per 
cropping cycle, during the year and year-ending period of production  .At the Hydrohouse 
Soilless  Culture: The production capital per  cropping cycle and production capital during 
the year for 3 year of vegetable were 3,214.55 and 48,939.20 baht, respectively.  However, 
the production capital for the ending-year period of the 3 vegetable were Chinese 
morning glory plants were at only a day alter transplanting, kale and  lettuce were at their 
seed germination process; was calculated to be only 1,040.58 baht. 

The marketing capital per cropping cycle of the 3 vegetable was 3,920.15 baht , 
while the marketing capital during the year and the ending-year periods were 59,883.90 
and 1,040.58 baht, respectively. There figures could be used For further calculation of 
profit from sale the 3 vegetable 

It appeared that the net profit obtained for each vegetable was different. The was 
due to the different in production quantity, production capital , marketing and 
management capital as well as the profit rate for each vegetable consequently, the net 
profit  For lettuce, kale and Chinese morning glory were 31,148.79, 21,014.77 and 
15,812.72 baht, respectively. Therefore. The total net profit for the 3 vegetable. Together 
was 67,976.13 baht. 

Calculation of the breakeven point For the small and medium structured 
greenhouse. 
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At Baan Pongchai Soilless:  The calculated internal rate of return (IRR) was 1.82 
having the percentage of more than 2.9304, that was the resulted value obtained  From 
the PVIFA table. The maximum percentage rate obtained was 32% and when compared 
to the required minimum rate of return at 20%  greater. Thus , the project at Baan Wiang 
Sawan would be summarized as to be investable. 

At  Mr. Lue Hgdroponic Gardun, the result of the IRR value From Calculation in 
relation to the PVIFA table was 7.59 which haring the percentage  at 5.36% . when 
compared to the required minimum rate of return at 20% , it was much lerser. There 
Fore, the project would be concluded as to not  vegetable, since the return rate was 
lower than the required minimum rate of return. 

At Hydrohouse Soilless Culture, for the small structured greenhouse the result of 
the IRR value from calculation in relation to the PVIFA table was 3.15 and then the 
percentage of 18.35%.  when compared to the required minimum rate of  return at 20%, 
it was slightly lesser. Therefore, the project could not be  vegetable, as the rate of  return 
was lower than the required minimum rate of return. 

 For the medium structured greenhouse of the Hydrohouse Soilless Culture, the 
calculated  IRR value was 1.95, which hawing the percentage of more than 2.9304, as the 
result value obtained from the PVIFA table. Then, the maximum percentage  rate was at 
32% and when compared with the required minimum rate of return at 20% , it was much 
greater. There For, the project would be summarized as to be investable. 

 
Discussion  

The experiment on different greenhouse structures for growing morning glory, kale 
and lettuce had been tested. There was no effect on growth and yield of morning glory, 
kale or lettuce. Whereas, the greenhouse steel structure had expensive cost, while the 
wood structure had cheaper cost. Building greenhouses to grow plants in soilless culture 
could be made from a bamboo frame covered with plastic or made of steel and using 
PVC pipes to construct curved roof. However, the wood was not stable and had short 
lifespan. The greenhouse structure was used depend on investment capital. 

Effects of nutrient solution formulas consisted of standard formula, modified 
formula and tradition formula tested on growth and yield of morning glory, lettuce and 
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celery gave similar results. The tradition formula had higher cost than the ATRI formula 
and modified formula. 

The nitrogen concentration at 448 mg/l gave the highest stem growth rate of 
petunia. Moreover, the increasing nitrogen concentrations increased vegetative growth and 
decreased flowering. Because nitrogen promotes the vegetative growth and enhances 
plants to grow faster. 

The comparison of substrate culture on chili found that the appropriate treatment 
was sand mix bagasse ash due to it absorbed nutrients and water very well, the same as 
chopped coconut, while bagasse gave lower growth, flowering, fruiting, yield and dry 
matter because it absorbed lower nutrient and water than the others. 

The study of substrate culture on growth of sweet basil found that the coconut 
coir : rice husk : bagasse mixes (1: 1: 1) had growth of stem and leaf higher than other 
treatments 

The capital for soilless cultured vegetable crop production was mainly form the 
direct labor cost.  The labor costs at Baan Pongchai, Baan Wiang Bawan and Mr. Lue 
hydroponic Garden were 55.89, 44.38 and 37.14% of the total capital, respectively. 
However, the  Hydrohouse  soilless culture had the amount of vegetable cost of 
production greater than other capitals, i.e. it was 43.86% of the total capital. In terms of 
the size of greenhouses; the small-size structured greenhouses possessed greater capital, 
i.e. at 57.89 % than that of the medium-size structured greenhouses, i.e. at 47.29%  
comparing the return on investment between the small and medium age greenhouses at 
the Hydrohouse soilless culture, et was found that the net profit rate per sale price 
obtained from the later was 47.95% and that form the former was 37.91%    
the minimum quantity of the produce to volume to reach the breakeven point was found 
to be 1,360 bags for Baan Ponhchai, followed by that of 3,572 bags for Baan Wiangn 
Sawan and 17,600 bags for the Mr. Lue Hydroponic Garden. However, for that at the 
Hydrohouse soilless culture could not be compared with the others, as the produce was 
sold on the fresh weight basis (i.e. in Kilogram). Nevertheless, it appeared that the break 
even points for the small age greenhouse and the medium size greenhouse were 26. and 
138 kilograms, respectively.  In summary, the bamboo structured greenhouses at 
Baan Pongchai had the lowest capital and it was followed by those steel structured at the 
Hydrohouse soilless culture and Mr.Leu Hydroponic Garden. However, the concrete and 
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steel structured greenhouses at Baan Wiang Sawan appeared to have the highest. In 
general, the lower the capital was directly resulted in the greater profitability of an 
enterprise. 

It appeared that the ability to produce the greatest net profit of greenhouse 
structure for soilless cultured vegetable production was the bamboo structured 
greenhouses at Baan Pongchai, followed bay that of steel structured at the Hydrohouse 
soilless culture and Mr.Leu Hydroponic Garden, where the least was that concrete and 
steel structured at Baan Wiang Sawan.   

On comparing among the size of greenhouses, evidently the small age had greater 
capital than that of the medium and large ones. While, the ability to create profit of the 
medium size greenhouse was greater  than that of the small size. This finding was in 
accordance with the study of  Tipjongjiai (2005), who analyzed and compared the capital 
and return of investment on the hydroponic vegetable production using the dynamic a 
study, it was reported that dynamic root flow technique (DRFT) system and PC system. 
From such a study, it was reported that the highest portion of the overall capital for those 
systems above was from the variable cost which were accounted for 47, 434.08 and 
17,410.11 baht, respectively. Where the fixed cost for both systems were 9,717.95 and 
1,090.92 baht, respectively. 
 
Conclusion and Recommendations  
 

The greenhouse structures made of wood, steel+PVC and steel were studied. 
There was no difference on growth and yield, while the steel structure was the highest 
investment. 

The plant nutrient solution formulae on growth and yield of morning glory, kale 
and lettuce that there were similar result in growth and yield. However tradition formula 
had high costs and low income. 

The nitrogen concentration at 0 mg/l gave the lowest growth of petunia. The 
nitrogen concentration at 112 mg / l. produced the greatest leaf width, leaf length and 
number of flower/plant. The increasing and decreasing nitrogen concentrations reduced 
number of flowers/plant. The 112 and 448 mg / l. had the highest flower, leave and stem 
dry weight. 
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The effect of substrate culture on chili found that the bagasse treatment had the 
greatest diameter of stem. The bagasse mixed bagasse ash treatment gave the greatest 
stem height, stem width and fresh weight. The sand mix bagasse ash treatment produced 
the highest leaf length, leaf width, number of leaves and dry weight. However, the 
bagasse mix rice husk mix bagasse ash treatment decreased leaf green color. The fruit 
length, fruit weight and yield were similar among treatments. 

The study of substrate culture on growth of sweet basil found that the coconut 
coir: rice husk : bagasse mixes (1: 1: 1) had growth of stem, new shoot length and leaf size 
higher than other treatments.  The coconut coir: chopped coconut brake mix (1:1) 
decreased leaf greenness. 
 
Keywords: Soilless culture, Nutrient solution, Growth and development, Low cost 
hydroponic, Expanded Clay, Substrate Culture, Cost 
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การพัฒนาระบบและการจัดการที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร้ดินในรูปแบบโรงเรือน
ต้นทุนต่ า 

 
บทคัดย่อ  

 
การศึกษารูปแบบของโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตของผัก ผลการศึกษารูปแบบโรงเรือน 3 ชนิด 

ตามความแตกต่างของโครงสร้าง ได้แก่ โครงสร้างไม้ โครงสร้างเหล็ก+พีวีซี และโครงสร้างเหล็ก ให้ผลการ
ทดลองไม่แตกต่างกัน ในด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตข      แต่โครงสร้างที่เป็นเหล็กมีการลงทุนที่สูง
ที่สุด 

ผลของสารละลายธาตุอาหาร การทดลองสูตรสารละลายธาตุอาหาร 3 สูตร คือ สูตรที่ 1 
มาตรฐาน สูตรที่ 2 สูตรดัดแปลง    สูตรที่ 3 สูตรการค้า ต่อผักบุ้ง ผักสลัด และผัก    ฉ่าย พบว่าการ
เจริญเติบโตในด้นความสูงของต้น ความกว้างใบ ความยาวใบ  จ านวนใบต่อต้น ความยาวของราก น้ าหนัก
สดและน้ าหนักแห้งใกล้เคียงกัน แต่สารละลายธาตุอาหารสูตรการค้ามีต้นทุนสูงที่สุดและ   ผลตอบแทนต่ า
ที่สุด 

การศึกษาผลของความเข้มข้นของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของพีทูเนียในสภาพการปลูกพืช
แบบไม่ใช้ดินในช่วงกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 2556 มี 5 กรรมวิธี คือ  การให้ไนโตรเจนความเข้มข้น  0  56 
112 224 และ 448 มิลลิกรัม/ลิตร วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยแต่ละกรรมวิธีมี 6  ซ้ า ผลของ
การทดลองปรากฏว่า การให้ไนโตรเจนความเข้มข้น 56 112 224 และ 448 มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราการ
เติบโตในด้านความกว้างทรงพุ่มมากกว่าที่ 0 มิมิลลิกรัม/ลิตร  ส่วนความสูงของต้นและเส้นผ่า ศูนย์กลาง
ของต้นไม่แตกต่างกัน การให้ไนโตรเจนไม่มีผลต่อความยาวของช่อ เส้นผ่าศูนย์กลางของช่อและจ านวนใบ 
และการให้ไนโตรเจนที่ระดับความเข้มข้น 112 มิลลิกรัม/ลิตร มีความกว้างของใบและความยาวของใบมาก
ที่สุด นอกจากนี้การให้ไนโตรเจนความเข้มข้น 448 224 และ 112 มิลลิกรัม/ลิตรมีค่าความเขียวของใบสูง
กว่าที่ความเข้มข้น 56 และ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในด้านการออกดอกไม่แตกต่างกันและการให้ไนโตรเจนใน
อัตรา  112  มิลลิกรัม/ลิตร มีจ านวนดอกต่อกิ่งมากที่สุด การเพ่ิมและลดความเข้มข้นท าให้จ านวนดอก
ลดลง 

การให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 112 และ 448 มิลลิกรัม/ลิตร มีการสะสมน้ าหนักแห้งของ
ดอก ใบและล าต้นมากที่สุด ส่วนน้ าหนักรากไม่มีความแตกต่างกัน การให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 112  
448 224 และ 56  มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราส่วนระหว่างยอดต่อรากมากกว่าที่ความเข้มข้น 0 มิลลิกรัม/ลิตร 

ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของพืช การศึกษาการเปรียบเทียบผลของวัสดุปลูกโดยไม่ใช้ดิน
ของพริกหนุ่ม กรรมวิธีที่ 5 ชานอ้อยมีอัตราการเติบโตของเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้นมากที่สุด และ
กรรมวิธี ที่ 2 ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อย พบว่ามีอัตราการเติบโตของ ความสูงของล าต้นและความกว้าง
ของทรงพุ่มและน้ าหนักสดดีที่สุด และกรรมวิธีที่ 3 ทรายผสมแกลบชานอ้อย ความยาวของใบ ของความ
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กว้างของใบและจ านวนใบและน้ าหนักแห้งสูงที่สุด และชานอ้อยผสมแกลบดิบผสมเถ้าชานอ้อยมีค่าความ
เขียวของใบลดลง ส่วนในด้านความยาวของผล น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล และน้ าหนักผลผลิตต่อต้นไม่แตกต่างกัน 

การศึกษาผลของวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของโหระพา ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีที่ 4 
แก่ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมแกลบชานอ้อย (1 :1:1) มีค่าเฉลี่ยในด้านเส้นผ่า ศูนย์กลางของล าต้น 
ความสูงของต้น ความยาวช่อใบ ความกว้างของใบและความยาวของใบสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ และกรรมวิธีที่ 
2 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบ (1:1)  กรรมวิธีที่ 3 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าแกลบ (1 :1:1) และ
กรรมวิธีที่ 4 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมแกลบชานอ้อย (1:1:1) มีค่าความเขียวของใบสูงกว่า กรรมวิธีที่ 
1 ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ (1:1) 

การพัฒนาการผลิตเม็ดดินเผาเป็นวัสดุปลูกพืชไม่ใช้ดินท าการศึกษา ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท าการวางแผนการทดลองแบบแฟกโทเรียล( Factorial in 
Completely  Randomized  Desing : CRD) ก าหนดปัจจัยการทดลอง 2 ปัจจัย (8 X 3) คือ ปัจจัย A 
ศึกษา ส่วนผสมเม็ดดิน จ านวน 8 กรรมวิธี ได้แก่ 1. ดิน+แกลบ 2. ดิน+ร าข้าว 3. ดิน+เม็ดเรซิน 4. ดิน+
แกลบ+ร าข้าว 5. ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 6. ดิน+ร าข้าว+เม็ดเรซิน   7. ดิน+แกลบ+ร า+เม็ดเรซิน และ 8. 
ดินปกติ ปัจจัย B ศึกษาอุณหภูมิการเผา 3 ระดับ ได้แก่ 600, 900 และ 1,200o C ท าการศึกษาคุณสมบัติ
ของเม็ดดินเผาและทดสอบในการปลูกพืชไม่ใช้ดินเปรียบเทียบกับเม็ดดินเผาที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดพบว่า 
กลุ่มเม็ดดินเผาทั้ง 8 กรรมวิธี เผาในอุณหภูมิที่ระดับ 1,200oC เม็ดดินเกิดการหลอมติดกันไม่สามารถแกะ
ออกจากกันได้ ส่วนเม็ดดินเผาที่เผาในอุณหภูมิที่ระดับ 600 และ 900oC ได้ลักษณะเม็ดดินเผาปกติมี
คุณสมบัติเม็ดดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยในกรรมวิธีที่ 4 (ดิน+ร าข้าว+แกลบ) มีค่าการดูดยึดความชื้น
สูงสุด เม็ดดินเผาในกรรมวิธีที่ 3 (ดิน+เม็ดเรซิน) และกรรมวิธีที่ 5 (ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน) มีค่าการน าไฟฟ้า
ในสารละลายเพิ่มสูงข้ึมมากท่ีสุด เม็ดดินเผาทุกกรรมวิธีมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างในสารละลายไม่แตกต่าง
กันอยู่ในช่วง 6.06 – 7.72 ส่วนการทดสอบการเจริญกับการใช้ปลูกต้นเปปเปอร์ในระบบการปลูกในวัสดุ 
(substate culture) พบว่าเม็ดดินเผาในกรรมวิธีที่ 5 (ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน) มีอัตราการเจริญเติบโต
ทางด้านความสูงและความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด การทดสอบเม็ดดินเผาต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดน้ า
พบว่า ผักสลัดน้ าที่ปลูกในเม็ดดินเผากรรมวิธีที่ 1 (ดิน+แกลบ) และกรรมวิธีที่ 2. (ดิน+ร าข้าว) ทั้งที่เผาใน
อุณหภูมิที่ระดับ 600 และ 900oC มีอัตราการเจริญทางด้านความสูงมากที่สุด ส่วนเม็ดดินเผากรรมวิธีที่ 7 
(ดิน+แกลบ+ร า+เม็ดเรซิน) ที่เผาในอุณหภูมิที่ระดับ 600oC มีอัตราการเจริญทางด้านความกว้างทรงพุ่ม
มากที่สุด    

การวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบการคิดต้นทุนที่เหมาะสมของโรงเรือนในการปลูกผักศึกษาผลตอบแทน
ของการจัดการบริหารต้นทุนต่อการให้ผลผลิตของผักในโรงเรือนต้นทุนต่ าศึกษาจุดคุ้มทุนการผลิตผักใน
โรงเรือนต้นทุนต่ าเพ่ือให้เกษตรกรสามารถทราบต้นทุนการผลิตที่ถูกต้อง  การประเมินโครงการลงทุน  และ
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจลงทุนปลูกพืชไร้ดิน  สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาลงทุน
ปลูกพืชไร้ดินต่อไป  
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินในจังหวัดล าปางจ านวน  5 กลุ่ม 
โดยเลือกประชากรเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและผลตอบแทนจ านวน 4 ราย คิดเป็น 80% ของ
ผู้ประกอบการโดยใช้แบบสัมภาษณ์  ผลของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าต้นทุนการปลูกพืชแบบ
ไร้ดินส่วนใหญ่  เป็นค่าแรงงานทางตรง  โดยมีกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัยมีอัตราค่าแรงงานทางตรงสูงสุด
เท่ากับ  55.89 % ของต้นทุนทั้ง    รองลงมาคือกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านเวียงสวรรค์เท่ากับ  44.38 %  
กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินสวนนายลือเท่ากับ  37.14%  ของต้นทุนทุนทั้งสิ้น ตามล าดับ  ส าหรับผู้ปลูกพืชไร้
ดินไฮโดรเฮาส์กลับมีต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรในปริมาณที่มากกว่าต้นทุนด้านอ่ืน  คือมีค่าใช้จ่าย
ในการผลิตผันแปรรวมเท่ากับ  42.86%  ของต้นทุนทั้งหมด หากเปรียบเทียบต้นทุนจากขนาดของโรงเรือน
โดยแบ่งเป็นโรงเรือนขนาดเล็กและโรงเรือนขนาดกลางของ กลุ่มผู้ปลูกพืชไฮโดรเฮ้าส์ พบว่าโรงเรือนขนาด
เล็กมีต้นทุนที่สูงกว่าโรงเรือนขนาดกลาง คือเท่ากับ   7. 9%    โรงเรือนขนาดกลางมีต้นทุนเท่ากับ  
47.29% ตามล าดับ  ด้านผลตอบแทนจากการปลูกพืชแบบไร้ดิน เนื่องด้วยแต่ละกิจการมีขนาดและ
ลักษณะของการลงทุนที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการเปรียบเทียบความสามารถในการท าก าไรจึงคิดเป็น
ลักษณะของอัตราส่วนต่อยอดขายของแต่ละกิจการ จากการค านวณพบว่ากลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินบ้านปง
ชัยมีอัตราก าไรต่อยอดขายสูงสุดเท่ากับ 53.16%  รองลงมาคือไฮโดรเฮ้าส์เท่ากับ  45.17%  สวนนายลือ
เท่ากับ  40.65% และสุดท้ายคือกลุมผู้ปลูกพืชบ้านเวียงสวรรค์  17.21%  ตามล าดับ   หากเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนจากก าไรต่อยอดขาย โดยแบ่งตามขนาดของโรงเรือนเป็นขนาดเล็กและขนาดกลาง  ของกลุ่มผู้
ปลูกพืชไฮโดรเฮ้าส์พบว่าโรงเรือนขนาดกลางมีอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขายมากกว่าขนาดเล็ก คือเท่ากับ
เท่ากับ  47.95% โรงเรือนขนาดเล็กเท่ากับ 37.91 %  ด้านจุดคุ้มทุนของกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินที่มี
ปริมาณ ณ จุดคุ้มทุนต่ าสุดคือกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัยเท่ากับ  1,360  ถุง รองลงมาคือกลุ่มผู้ปลูกพืช
ไร้ดินบ้านเวียงสวรรค์มีปริมาณ ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ  3,572  ถุง  และสวนนายลือมีปริมาณ ณ จุดคุ้มทุน
เท่ากับ  17,600  ถุง  ส าหรับผู้ปลูกพืชไร้ดินไฮโดรเฮ้าส์ไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบกับโรงเรือนแหล่งอ่ืน
ได้ในด้านปริมาณ ณ จุดคุ้มทุนหน่วยเป็นจ านวนถุงได้   เนื่องจากมีการจ าหน่ายเป็นหน่วยกิโลกรัม   แต่
สามารถเปรียบเทียบโดยแบ่งเป็นโรงเรือนใน  2  ลักษณะ คือขนาดเล็กและขนาดกลาง  โรงเรือนขนาดเล็ก
จะมีปริมาณ ณ จุดคุ้มทุนที่ต่ ากว่าขนาดกลาง คือเท่ากับ  26  กิโลกรัม โรงเรือนขนาดกลางมีปริมาณ ณ 
จุดคุ้มทุนเท่ากับ  138 กิโลกรัม ด้านการประเมินโครงการลงทุนด้วยต้นทุนการผลิต  ผลตอบแทนในการ
ผลิตในรูปของก าไร  ความคุ้มค่าในการลงทุน (Break  Even point)ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ดัชนีการท าก าไร (Profitability Index) และอัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return) พบว่าโครงการที่น่าลงทุนมากที่สุดคือ กลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัย 
เนื่องจากมีการลงทุนในโรงเรือนในราคาต่ า  ลักษณะโครงสร้างโรงเรือนท าด้วยไม้ไผ่  รองลงมาคือกลุ่มผู้
ปลูกพืชไร้ดินบ้านเวียงสวรรค์  ที่มีลักษณะโครงสร้างโรงเรือนท าด้วยปูนผสมเหล็ก  ล าดับต่อมาคือไฮโดร
เฮ้าส์แบบโรงเรือนขนาดกลางที่มี ลักษณะโครงสร้างโรงเรือนท าด้วยเหล็ก   กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินไฮโดร
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เฮ้าส์แบบโรงเรือนขนาดเล็กที่มีลักษณะโครงสร้างโรงเรือนท าด้วยเหล็ก และสวนนายลือลักษณะโครงสร้าง
โรงเรือนท าด้วยเหล็กมีความคุ้มค่าในการลงทุนที่ต่ ากว่าแหล่งอ่ืน 

ค าส าคัญ : การปลูกพืช                               การเจริญเติบโต โรงเรือนต้นทุนต่ า            
          ต้นทุน 
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The Development System and Appropriate Management for Green House 
Model in Soilless Culture 

 

Abstract 

 

The study on green house on growth of vegetables was investigated. The 

greenhouses were based on the difference of three types of structures. The 1.2 × 3 meter 

greenhouse structures included 1) wood, 2) steel + PVC and 3) steel. The results were no 

different for growth and productivity. However, steel had the highest investment of 

structure. 

Effects of nutrient solution formulae were investigated. The 3 formulae consisted 

of 1) standard formula, 2) modified formula and 3) commercial formula. The experiment 

studied on swamp (Lpomoea aquatic L.), grand rapid lettuce (Lactuca sativa L.) and 

celery (Apium graveolens L) grown in hydroponics.  The result showed that there did not 

affect the plant height, canopy and diameter of stem. The leaf width, leaf length, number 

of leaves per plant and root length were similar. However, the commercial nutrient 

solution formula was the highest with costs but lower income.  

The effect of nitrogen concentrations on the growth and development of petunia 

was carried out in soilless culture system. This experiment was studied at the Institute of 

Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang during 

February - July 2556. The experimental design was completely randomized design (CRD). 

There were 5 treatments, each with six replications, i.e. nitrogen concentrations of 0, 56, 

112, 224 and 448 mg / l. The result showed that the 448 mg / l treatment had greater 

canopy width than the 56 - 224 mg / l while, the 0 mg / l had the lowest. However, the 

plant height and stem diameter were similar. The nitrogen concentration did not affect 

the new shoot length, new shoot diameter and leaf number/ branch. The nitrogen 

concentration at 112 mg / l treatment gave the greatest on leaf width and length. In 

addition, the nitrogen concentration of 448, 224 and 112 mg / l gave grater green color of 
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the leaves than that of 56 and 0 mg / l. There was no difference in flowering. The 112 mg 

/ l treatment had the most number of flowers per branch. The increasing and decreasing 

of nitrogen concentrations had lower the number of flowers. The effect of nitrogen on dry 

weight accumulation suggested that nitrogen concentrations at 112 and 448 mg / l gave 

the highest dry weight of flowers, leaves and stem, but did not affect in root dry weight.  

The nitrogen concentrations of 112, 448, 224 and 56 mg /l yielded greater shoot/root 

ratios than that of at 0 mg / l. 

Effect of substrate culture materials on the growth of plants was studied. The 

comparison of materials compounded 5 treatments was investigated in chili. The result 

showed that the bagasse treatment had the highest diameter of stem. The bagasse mixed 

bagasse ash treatment was the greatest stem height, stem width and fresh weight. The 

sand mixed bagasse treatment was the highest leaf length, leaf width, number of leaves 

and dry weight. Whereas, the bagasse mix rich husk mix bagasse ash treatment decreased 

leaf green color. There were not significant on fruit length, fruit weight and yield among 

treatments. 

Effects of plant material on the growth and development on basil plant were 

investigated. The coconut coir: rice husk: sugar cane fiber mixes (1:1:1) treatment had the 

highest stem diameter, plant height, new shoot length, leaf width and leaf length. 

However, the coconut coir: rice husk mixes (1:1), coconut coir: rice husk: sugar cane ask 

mixes (1:1:1) and coconut coir: rice husk: sugar cane fiber mixes (1:1:1) treatments had 

greater leaf green color than coconut coir: coconut dust mixes (1:1).  

Development of expanded clay on production and utilization as a media in 
Substrate Culture was studied at Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala 
University of Technology Lanna. The experimental design used was a factorial in 
completely randomized design (CRD : 8 X 3), factor A consisted of 8 of formulations 
expanded clay  treatments  (i.e. 1. clay + rice husk 2. clay + rice bran 3. clay + resin beads 
4. clay + rice husk + rice bran 5. clay + rice husk + resin beads  6. clay + rice bran+ resin 
beads 7. clay + rice husk + rice bran + resin beads  and 8. Clay) and  factor B consisted of 
3 levels of burning temperature  at 3 lavel 600, 900 and 12000C for 8 hours . The result 
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showed that expanded clay granules composed of clay + rice bran gave the least weight 
(i.e. 3.10 g).  The Clay granules composed of clay + rice husk + rice bran gave the highest 
water holding capacity. The Clay granules composed of clay + resin beads, clay + rice 
husk + resin beads  and clay + rice bran+ resin beads tended to increase the electrical 
conductivity, while that composed of clay + rice husk, clay + rice bran and clay + rice 
husk + rice bran  tended to have less electrical conductivity. The pH of the finished 
product was ranged from 6.06 to 7.72. The result showed that the test for papermania 
plant growth on substrate culture from clay + rice husk + resin beads gave the highest 
growth rate in terms of plant height and canopy diameter. The test for water cress plant 
growth on substrate culture from clay + rice husk + rice beads with 600 and 900๐C 
burning temperature gave the highest growth rate on plant height . The canopy of water 
cress grown in different substrate cultures of expanded clays was also evaluated. It was 
found that water cress planted in clay + rice husk + rice bran + rasin beads 600๐C burning 
temperature at 30, 60 and 90 days gave the highest growth rate on canopy diameter.  

The study models for assessing the appropriate capital of greenhouses for 
vegetable production and to study the return on the management compensation cost of 
the study the return on the management compensation cost of the greenhouses were 
investigated. Furthermore, it was aimed to explore the data on capital and breakeven 
point for vegetable production in low-cost greenhouses. In that, growers would know the 
production capital correctly and would be able to evaluate the project investment . In 
addition, such knowledge obtained from the study could be utilized by their interested 
growers to consider for their investment in soilless cultured crop production in the future. 

The population in this research was 5 groups of soilless cultured vegetable 
production in Lampang province. There were 4 groups had been selected as the samples 
for collecting information and data on capital and return; which were accounted For 80% 
of the population. The instrument used for data collection was a questionnaire. The 
collected data were analyzed and the results were tabulated and literally described. The 
results revealed that the main capital for soilless cultured  vegetable  production was the 
direct labor cost. The Baan Pongchai Soilless culture group appeared to have the highest 
labor cost of 55.89% of  the total capital, which were followed by that at Baan Wiang 
Sawan Soilless culture group of 44.38% and that at Mr. Leu Hydroponie  Garden of 
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37.14%  On the other hand, the Hydrohouse  Soilless culture group had the greatest total 
variable cost of  production  of the capital; i.e. 42.86% of the total capital.  

On comparing the capital on the basis of greenhouse sized small and medium; it 
revealed that the small size greenhouses  possessed greater capital than that of the 
medium size, that were 57.89 and 47.29% , respectively. 

In terms of return on soilless cultured vegetable production, it was due to the fact 
that each entity had its own infrastructure and nature of investment characters, thus in 
comparing the assumed profitability margin, the ratio of profit per sale price unit for each  
enterprise was calculated. It was apparent that the returns on sale were 53.16, 45.17,40.65 
and 17.21%  for  the soilless cultured vegetable production at Baan Pongchai, Hydrohouse 
soilless culture, Mr. Leu Hydroponic Garden  and Baan Wiang Sawan, respectively. On the 
comparison of the profit on sale price based on the size of greenhouses employed. The 
medium size at the Hydrohouse Soilless Culture had the net profit rate greater than that 
of the small size greenhouses; i.e. 47.95 and 37.91% , receptively.  

For the breaker even point on soilless cultured vegetable production, the lowest 
to the highest  break even points of production  volume were 1,360; 3,572 and 17, 600 
bags for there at Baan Pongchai, Baan Wiang Sawan and Mr. Leu Hydroponic Garden, 
respectively.  The breaks even point of production volume for the Hydrohouse Soilless 
Culture enterprise could not be compared with the others due to the sale of the produce 
was in the unit of kilogram.  

Nevertheless, it could be compared on the basis of the greenhouse size. Thus, the 
break even points of production volume for small and medium size greenhouses were 26 
and 138 kilograms, respectively.  

The assessment of the project investment was based on production capital, return 
in the form of profit, breakeven point, payback period, net present value, profitability 
index, the internal rate of return (IRR) and worthiness. The results suggested that the moat 
investable project was at Baan Pongchai Because it had the lowest capital on greenhouse. 
that made from bamboo. The following was that at Baan Wiang Sawan, which had the 
greenhouse structure made of concrete and steel. The next enterprise was that of the 
medium size greenhouses of the Hydrohouse soilless culture which made of steel 
structure. Nevertheless, the steel structured small size greenhouses at the Hydrohouse 
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soilless Culture and Mr. Lue Hydroponic Garden appeared to be the least worthiness for 
investment among the others.     
 
Keywords: Soilless culture, Nutrient solution, Growth and development, Low cost 
hydroponic, Expanded Clay, Substrate Culture, Cost 
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บทน า 

 
ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หรือระบบการปลูกพืชในสารละลายนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งใน

การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้พอเพียงต่อความต้องการอาหารที่เพ่ิมสูงขึ้นตามการเพ่ิมของ
ประชากร เป็นเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ต้องการธาตุอาหารพืชในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินให้มี
ประสิทธิภาพ 

การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (Soilless culture) คือ การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกพืชในน้้าที่มี
สารละลายธาตุอาหารพืชและการปลูกพืชในวัสดุที่ไม่ใช่ดิน  

ไฮโดรโปนิค (Hydroponics) คือ การปลูกพืชที่ไม่ใช้วัสดุหรือการปลูกพืชในน้้าหรือใน
สารละลาย โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารละลาย หรือการท้างานของน้้าที่มีสารละลายธาตุอาหารผ่าน
รากพืช การปลูกพืชในน้้าหรือในสารละลายนั้นรากของพืชปลูกจะได้รับสารละลายธาตุอาหารพืช ซึ่ง
สารละลายธาตุอาหารพืชคือน้้าที่มีปุ๋ยผสมอยู่รากพืชจะได้สารอาหารที่อยู่ในน้้าไปใช้ในการ
เจริญเติบโต  

ซับสเตรท คัลเจอร์ (Substrate culture) คือ วิธีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นวัสดุปลูก แต่มี
การปลูกพืชลงในวัสดุปลูกชนิดต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นวัสดุที่เกิดข้ึนจากธรรมชาติหรือวัสดุที่ได้ผลิตค้นคิด
ขึ้นมา วัสดุที่อยู่ตามธรรมชาติ ที่ผ่านขบวนการต่าง ๆ เช่น ทราย หิน กรวด ฟางข้าว ขี้เลื่อย แกลบ 
ขี้เถ้า กาบมะพร้าว วัสดุเหลือใช้จากโรงงานเช่น กากตะกอน และวัสดุสังเคราะห์ เช่น โฟม ฟองน้้า 
สารดูดความชื้น และเส้นใยพลาสติก การใช้วัสดุปลูกที่ไม่ใช้ดินเป็นวัสดุปลูกนั้นรากพืชก็จะได้รับ
สารละลายธาตุอาหารพืชที่ผ่านมาในวัสดุปลูกและพืชจะได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือรากพืชจะค้้าจุน
วัสดุปลูกท้าให้รากพืชเกาะอยู่ได้ รากพืชก็จะได้ทั้งสารละลายธาตุอาหารพืช ได้รับทั้งอากาศ และ
สามารถเจริญเติบโตได้ และนอกจากนี้ยังมีวิธีการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินแบบให้รากลอยในอากาศ 
(Aeroponics) (อารักษ์, 2544; ดิเรก, 2547) 
 โรงเรือนแบบปิดบังพืชที่ปลูกทั้งหมดส่วนบนมักท้าด้วยพลาสติก ส่วนด้านข้างมักท้าด้วย
พลาสติกสีขาวหรือมุงตาข่ายที่ท้าจากพลาสติกสีขาวที่มีขนาดตั้งแต่ 16 ช่องต่อตารางนิ้ว (Mesh) ขึ้น
ไปเพื่อปูองกันแมลงศัตรูพืช สิ่งที่ควรระวังก็คืออุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนที่จะเป็น
ปัญหาต่อการเติบโตของพืช ข้อมูลจากการศึกษาจากการปลูกผักกลางมุ้งบนดิน โดยอุณหภูมิภายใน
โรงเรือนจะสูงกว่าภายนอกอย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ความชื้นสัมพัทธ์ภายในจะสูงกว่า
ภายนอก 5-8% (เช่นความชิ้นสัมพัทธ์ภายใน 72% แต่ภายนอก 68%)และที่ส้าคัญคือการระบาย
อากาศภายในโรงเรือนสู้ภายนอกไม่ได้ สาเหตุดังกล่าวจึงอาจท้าให้เกิดโรคภายในโรงเรือนได้ง่าย 
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โดยปกติอุณหภูมิภายในโรงเรือนที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกคือ 20 – 25 องศาเซลเซียส พืชผัก
ส่วนมากจะเจริญเติบโตได้ดีถ้าอุณหภูมิอยู่ในระดับนี้ 
อุณหภูมิภายในโรงเรือนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศพริกหวานและแตงกวาที่ปลูกใน
ยุโรปแสดงในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 อุณหภูมิภายในโรงเรือนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 

ฤดูปลูก พืช อุณหภูมิภายในโรงเรือน 
(องศาเซลเซียส) 

หนาว มะเขือเทศ 20 
 พริกหวาน 20-25 
 แตงกวา 22 

ร้อน มะเขือเทศ 22-25 
ข้อควรระวัง 

ในการปลูกพยายามอย่าให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส ถึงแม้ว่าพืชจะ
เจริญเติบโตได้บ้างในช่วง 5-35 องศาเซลเซียส แต่ถ้าอุณหภูมิสูงกว่าช่วงดังกล่าวแล้วพืชที่ปลูกจะ
เสียหายได้ พืชจะเจริญเติบโตได้ดีที่ความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนอยู่ระหว่าง 60 -80 % ถ้ามี
ความชื้นสูงและการถ่ายเทอากาศไม่ดีจะท้าให้เกิดโรคได้ โดยเฉพาะเชื้อ Botytis ที่มักเกิดกับไม้ดอก 
(Fox, 1996) 

โรงเรือนแบบปิดเพียงส่วนบนและด้านข้าง เช่น การปลูกผักสลัดในระบบ NFT นั้น มักปิด
ด้วยมุ้งตาข่ายหรือพลาสติกสีขาวเหนือราง(รูปทรงโค้ง)และรอบๆรางปลูกเพ่ือปูองกันแสงแดดและฝน 
โรงเรือนที่ดีต้องมีสภาพที่ช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี มิใช่ท้าหน้าที่เพียงกันฝนหรือแดดเท่านั้น 
อนึ่งขอเน้นว่าการปลูกพืช จะมีหรือไม่มีโรงเรือนก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ ระบบปลูก (ดิเรก, 2547) 

รูปแบบโรงเรือนสามารถจ้าแนกตามรูปทรง ได้ดังนี้ 
1. โรงเรือนหลังคาหน้าจั่วแบบสมมาตร (Even span หรือ single span) เป็นรูปแบบ

โรงเรือนที่ใช้กันแพร่หลายในเขตอบอุ่นและเขตหนาว หลังคาอาจออกแบบให้เปิดได้เพ่ือระบาย
อากาศร้อนในฤดูร้อน รูปแบบอาคารแบบนี้ไม่ค่อยเหมาะส้าหรับประเทศในเขตร้อน  

2. โรงเรือนหลังคาหน้าจั่วสองชั้น อาคารรูปแบบนี้สร้างขึ้นเพ่ือให้อากาศร้อนภายในอาคาร
ระบายออกได้ดี แม้ในช่วงฝนตกน้้าฝนก็ไม่สาดเข้ามาภายในอาคารโรงเรือน อาคารรูปแบบนี้เหมาะ
ส้าหรับประเทศในเขตร้อน 

3. โรงเรือนหลังคาหน้าจั่วแบบไม่สมมาตร (Uneven span) โรงเรือนแบบนี้จะมีหลังคาด้าน
หนึ่งยาวกว่าอีกด้านหนึ่ง เหมาะส้าหรับการก่อสร้างในพ้ืนซึ่งเป็นเนินเขา 
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4. โรงเรือนหลังคาครึ่งวงกลม (Quonset) เป็นแบบโรงเรือนที่ได้รับความนิยมแพร่หลายใน
เขตอบอุ่นและเขตหนาวอีกแบบหนึ่ง การก่อสร้างไม่ซับซ้อนมากนัก เหมาะส้าหรับกรณีที่ต้องการมุง
หลังคาด้วยวัสดุที่โค้งงอได้ง่าย เช่น แผ่นพลาสติกชนิดต่าง ๆ การระบายอากาศร้อนท้าได้ยากจึงไม่
เหมาะส้าหรับประเทศในเขตร้อน  

5. โรงเรือนหลังคาครึ่งวงกลมเหลื่อม เป็นโรงเรือนที่ออกแบบให้ง่ายต่อการระบายอากาศ
ร้อน เนื่องจากหลังคามีช่องเปิด โรงเรือนแบบนี้จึงเหมาะส้าหรับประเทศในเขตร้อน 

6. โรงเรือนหลังคาครึ่งทรงกลม (Dome) โรงเรือนแบบนี้ยากต่อการขยายให้ครอบคลุมพ้ืนที่
กว้าง จึงไม่ค่อยนิยมสร้างส้าหรับการผลิตพืชในเชิงพาณิชย์ ส่วนใหญ่สร้างขึ้นเพ่ือให้มีจุดเด่นทางด้าน
สถาปัตยกรรมใน Botanical Garden หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

7. โรงเรือนหลังคาต่อเนื่อง (Ridge and furrow) โรงเรือนแบบนี้จะสร้างหลังคาแบบหน้าจั่ว
หรือครึ่งวงกลมต่อเนื่องกัน เพ่ือให้โรงเรือนคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง และมีค่าก่อสร้างต่้ากว่าการ
สร้างหลังคาเดี่ยวขนาดใหญ่  

8. โรงเรือนขนาดเล็ก โรงเรือนขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรือน
ได้ง่าย แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อเสียหลายอย่า เช่น เสียพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นทางเดินและล้าเลียงวัสดุ 
ท้าให้มีค่าก่อสร้างเพ่ิมขึ้นในส่วนที่ไม่จ้าเป็นนี้ ค่าก่อสร้างแพงและต้องใช้เงินลงทุนครั้งละมากๆ และ
แก้ไขได้ยากเม่ือเกิดการระบาดของโรคหรือแมลง เป็นต้น ในพ้ืนที่เขตร้อนของโลก ซึ่งมีอุณหภูมิสูงพอ
ส้าหรับการเจริญเติบโตของพืชตลอดทั้งปี การสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่ เพ่ือเก็บความร้อนให้มี
อุณหภูมิสูงพอส้าหรับการเจริญเติบโตของพืชจึงไม่จ้าเป็น โรงเรือนขนาดเล็กที่มีเพียงหลังคากันฝน 
หรือมีมุ้งกันแมลงก็เพียงพอต่อการปลูกพืช นอกจากนี้ เกษตรกรยังไม่จ้าเป็นต้องลงทุนสูงในครั้งเดียว 
สามารถวางแผนการผลิตได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่้า จึงเป็นที่นิยมของเกษตรกรในหลาย
พ้ืนที่ (สมศักดิ์, 2555) 

ดังนั้นการสร้างโรงเรือนในการปลูกพืชไม่ใช้ดินอาจสร้างแบบเรือนพลาสติกโดยท้าจากไม้ไผ่
เป็นโครงแล้วคลุมด้วยพลาสติกหรืออาจท้าด้วยโครงเหล็ก ซึ่งจะขึ้นกับก้าลังเงินทุนหรืออาจใช้ท่อ 
PVC ท้าเป็นโค้ง ขึ้นกับการออกแบบดัดแปลง และการสร้างโรงเรือนแบบโครงเหล็ก แบบแปลนเรือน
โรงตัวอย่างสร้างขนาด 60 ตารางเมตร ซึ่งมีความยาว 24 เมตร ความกว้าง 2.5 เมตร ความสูง 1.5 
เมตร (สูงจากพ้ืนดินถึงจุดเริ่มเป็นหลังคาพลาสติกใส) หรือ 2.0 เมตร (สูงจากพ้ืนดินถึงขอบหลังคา
พลาสติกใส) ระยะห่างระหว่างโรงงเรือน 1.5 เมตร  

วิธีการสร้าง 
 ปรับพ้ืนที่ที่จะสร้างให้ปรับระดับแล้วท้าเครื่องหมายตรงจุดที่ใช้เป็นเสา ซึ่งอาจใช้ระยะห่าง
ของเสาระหว่างแถวประมาณ 3-4 เมตร จากนั้นตั้งแถวตามหลังคาที่โค้งโดยจะให้ชัดเจนว่าแต่ละขา
ของโครงสร้างนี้อยู่ในระดับเดียวกัน การตรวจหาระดับโดยใช้ท่อยางใส่น้้าตรวจหา จากนั้นก็ปรับข 
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ให้สูงหรือความโค้งของเหล็กแต่ละจุดอยู่ในระดับเดียวกันไม่เอียงจะต้องควบคุมให้ได้ระดับเพ่ือไม่ให้
เกิดความยุ่งยากเมื่อมุงหลังคาพลาสติก เมื่อใส่เหล็กโค้งเป็นระยะแล้วก็ใช้แผ่นไม้เล็กๆ ขนาดกว้าง 
1.5 นิ้ว หนา 0.75 นิ้ว ขนาบไปทางด้านข้างของโครงเหล็ก 2 แผ่น และตรงกลางหลังคา อีก 1 แผ่น 
แผ่นไม้นี้จะช่วยยึดโครงเหล็กและช่วยยึดพลาสติก จากนั้นก็คลุมโครงเหล็กโค้งด้วยพลาสติกใส  (ใช้
พลาสติกกว้าง 3 เมตรไปตามยาวของเรือนปลูก) 
 ด้านบนของพลาสติกใช้เทปติดพลาสติกและตอกให้ติดกับแผ่นไม้ด้วยตะปูขนาด 1 นิ้ว โดย
ตลอดโรงเรือนในแต่ละเหล็กโค้งจะใช้เทปติดพลาสติกเพ่ือยึดกับแผ่นพลาสติกที่ท้าหลังคา โดยเฉพาะ
แถบกลางของหลังคาควรใช้เทปติดพลาสติกยึดกับโครงเหล็กโดยตลอด ควรมีการใช้สกรูยึดเทปที่ติด
จะปูองกันลมไม่ท้าให้โครงสร้างที่มีพลาสติกมุงแล้วมีการหย่อน พลาสติกทั้งผืนจะยึดกับโครงเหล็ก
แน่น โรงเรือนส้าหรับปลูกพืชไม่ใช้ดินจะนิยมสร้างตามความเหมาะสมที่จะวางรางปลูกในโรงเรือนได้
โดยทั่วไปรูปทรงโรงเรือนจะเป็นรูปโค้งหรือแนวราบมีความสูงของหลังคาเพียงพอที่จะเข้าท้างานและ
ระบายความร้อนได้ดี หลังคาอาจเปิดปิดอัตโนมัติโดยมีการควบคุมอุณหภูมิภายในที่เหมาะสมต่อการ
ปลูกพืชภายในโรงเรือนจะมีการพรางแสงได้ในช่วงแดดร้อนจัดโดยนิยมพรางแสงในที่สูง หลังคานิยม
ใช้พลาสติกใสมีสารปูองกันแสงอุลตร้าไวโอเลทหน้ากว้างเต็มหลั งคา ไม่ควรมีรอยต่อ รอบโรงเรือน
ควรมีมุ้งตาข่ายปูองกันแมลงได้และมีประตูเปิดเข้าได้และอาจมีซาแลนพรางแสงเพ่ือลดอุณหภูมิอีก
ชั้นหนึ่ง (มนูญ, 2544)  
 การใช้โรงเรือนที่น้าเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดนั้นมีต้นทุนสูงมาก ซึ่งเหมาะสมกับการด้าเนิน
ธุรกิจที่มีตลาดรองรับเฉพาะ หรือการด้าเนินการที่หลากหลาย และมีผลก้าไรจากการผลิตส่วนอ่ืนๆ 
มาชดเชย ส่วนการใช้เทคโนโลยีภายในประเทศนั้นภาคเอกชนเป็นผู้น้ารูปแบบส้าเร็จรูปจาก
ต่างประเทศมาปรับแต่ง ซึ่งสามารถพัฒนาไปได้ระดับหนึ่งและเริ่มมีการขยายตัวมากขึ้ นแต่ยังไม่มี
ข้อเสนอแนะว่าควรเป็นแบบใดที่จะเหมาะสมกับพืชชนิดใด ซึ่งยังมีงานวิจัยรองรับน้อย (ไกรเลิศ และ
คณะ, 2549) และ วันชัย และคณะ (2550) รายงานว่าโรงเรือนต้นแบบมีขนาดพ้ืนที่ ปลูก 2.0 x 7.2 
เมตร มี หลังคาคลุมด้วยแผ่นพีอีใส และมีมุ้งกันแมลงด้านข้างโดยรอบ ออกแบบโครงสร้างโดยอาศัย
หลักการระบายอากาศตามธรรมชาติ ซึ่งจัดให้มีช่องเปิดระบายอากาศร้อนบนหลังคาประมาณ ร้อย
ละ 17.5 ของพ้ืนที่แปลงปลูก มีพ้ืนที่เปิดด้านข้างมากขึ้นและมีระบบระบายความร้อนแบบอ่ืนๆ  ช่วย
เสริม เช่น ใช้ตาข่ายพรางแสง ร้อยละ 50 บนหลังคา และมีระบบพ่นหมอก ได้ด้าเนินการทดสอบ
สมรรถนะในชวงเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม 2550 โดย เปรียบเทียบกับโรงเรือนท่ีมีจ้าหน่ายทั่วไป ใน
พ้ืนที่ทดลอง 2 แห  ง คือที่ กรุงเทพฯ และ จ. เชียงใหม่ จากการทดสอบประสิทธิภาพของโรงเรือน
พบว่าโรงเรือนต้นแบบมีค  าอุณหภูมิสูงสุดต่้ากว่าของโรงเรือนทั่วไปประมาณ 5 อาศาเซลเซียส ในช่วง
เดือนเมษายน และผลผลิตที่ได้ มีมากกว  าของโรงเรือนท่ัวไป ร้อยละ 21-70 ถ้าพิจารณาราคา ขายผัก
ที่ 45 บาทต่อกิโลกรัม จะมีจุดคุ้มทุนที่ 41 31 และ 24 เดือน ส้าหรับการลงทุนจ้านวน 1 2 และ 4 
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โรงเรือน และ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโรงเรือน จึงเป็นประเด็นที่ควรเร่งด้าเนินการ โดยมี
ประเดน็ที่น่าน้าไปประกอบการวิจัยและพัฒนาคือ  

1. โรงเรือนสามารเคลื่อนย้ายได้ง่าย  
2. สามารถกันฝนได้ดีและลดความเข้มแสงให้พอเหมาะต่อพืชแต่ละชนิด  
3. ราคาไม่แพง  
4. ติดตั้งได้ง่ายและสะดวก  
5. คุ้มค่ากับการลงทุน  
6. สามารถปูองกันแมลงได้ในระดับหนึ่ง 
7. อากาศถ่ายเทได้และมีความเย็นได้ดีระดับหนึ่ง  
การปลูกพืชระบบแบบไม่ใช้ดิน  ปัจจัยส้าคัญคือสารละลายธาตุอาหาร ปัจจุบันมีสูตรธาตุ

อาหารพืชที่ใช้กันหลายสูตร โดยสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชที่จัดเป็นสูตรมาตรฐานและมักถูกน้ามา
ดัดแปลงเพ่ือให้เหมาะสมกับพืชชนิดต่างๆ นั้นมีหลายสูตร เช่น Knop’s 1865, Sach’s 1860, 
Shive’s และ Hoagland’s และสิ่งที่ต้องค้านึงถึงนอกจากธาตุอาหารแล้วก็คือ ความเข้มข้นของ
สารละลายธาตุอาหารพืช โดยความเข้มข้นของธาตุอหารที่เพียงพอกับพืชแสดงในตารางที่ 2 ความ
เข้มข้นของสารละลายจะวัดในรูปของค่าการน้าไฟฟูา (electrical conductivity หรือ EC) มีหน่วย
เป็นมิลลิโมลต่อเซนติเมตร (mmol/cm) หรือ มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm) โดยที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส ค่าการน้าไฟฟูาที่เหมาะสมส้าหรับปลูกผักกาดหอมอยู่ระหว่าง 0.8–1.1 mmol/cm 
ถ้าสูงหรือต่้ากว่านี้จะส่งผลกระทบกับพืช และปัจจัยที่มีความส้าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ พีเอช (pH) 
ของสารละลายธาตุอาหารพืช (มนูญ, 2544)  
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ตารางท่ี 2 ความเข้มข้นของธาตุอาหารที่เป็นระดับที่คาดว่าเพียงพอส้าหรับธาตุทั่วไป 

ชนิดธาตุอาหาร 
น้้าหนัก
อะตอม 

รูปแบบของ
ประจุใน

สารละลาย 

ความเข้มข้นคิดต่อน้้าหนัก
แห้ง 

จ้านวนอะตอมของ
ธาตุเมื่อเปรียบเทียบ
กับจ้านวนอะตอม

ของโมลิบดินัม 
ไมโครโมล/กรัม ppm 

หรือ% 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ก.ธาตุอาหารจุลธาตุ      
1.โมลิบดิมัม (Mo) 96 MoO4

2- 0.001 0.1 1 
2.ทองแดง (Cu) 64 Cu2+ 0.1 6 100 
3.สังกะสี (Zn) 65 Zn2+ 0.30 20 300 
4.แมงกานีส (Mn) 55 Mn2+ 1.0 50 1,00 
5. โบรอน (B) 11 BO3

3- 2.0 100 2,000 
6.เหล็ก (Fe) 56 Fe2+ , Fe3+ 2.0 20 2,000 
7.คลอรีน(Cl) 35 Cl- 3.0 100 3,000 
ข.ธาตุอาหารมหธาตุ      

8.ก้ามะถัน(S) 32 SO4
2- 30 0.1 30,000 

9.ฟอสฟอรัส(P) 31 H2PO4- , 
HPO4

2- 
60 0.2 60,000 

10.แมกนีเซียม(Mg) 34 Mg2+ 80 0.2 80,000 
11.แคลเซียม(Ca) 40 Ca2+ 125 0.5 125,000 
12.โพแทสเซียม(K) 39 K+ 250 1.0 250,000 
13.ไนโตรเจน (N) 14 NO3- ,NH4

+ 1,000 1.5 1,000,000 
14.ออกซิเจน (O) 16 O2,H2O 30,000 45 30,000,000 
15.คาร์บอน  ( C ) 12 C2O 40,000 45 40,000,000 
16.ไฮโดรเจน (H) 1 H2O 60,000 6 60,000,000 

ที่มา : ยงยุทธ , 2543 
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พีทูเนีย Petunia hybrida Vilm เป็นพืชในวงศ์ Solanaceae เป็นไม้ดอกหลายฤดู แต่
ในขณะนี้ นิยมปลูกพีทูเนียให้เป็นไม้ฤดูเดียว มีพุ่มต้นเตี้ย และค่อนข้างไปทางเลื้อยเป็นไม้เนื้ออ่อน ล้า
ต้นสูงประมาณ 30 ซม. ใบคล้ายใบยาสูบ แต่มีขนาดเล็กกว่า ใบกว้างประมาณ 5 ซม. ยาว 8- 10 ซม. 
(แล้วแต่พันธุ์และความสมบูรณ์ของต้น) มีขนขึ้นนอยู่ทั่วไปตามผิวใบ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
ลักษณะใบเป็นรูปไข่ (Ovate) ปลายใบแหลม (Acute) เนื้ออ่อน (Soft) ขอบใบเรียบ (Entire) ดอกมี
รูปร่างเป็นรูปกรวย (Funnel form) ดอกเป็นดอกเด   ยว (Solitary) มีทั้งชนิดดอกซ้อน (Double) 
และดอกชั้นเดียว (Single) ก้านดอกเกิดที่ยอด (Terminal) หรือตามส่วนข้างของล้าต้น กลีบรองดอก 
(Calyx) แยกเป็น 5 แฉก มีคอดอก (Throats) ยาว กลีบดอกมี 5 แฉก (Lobe) มีเกสรตัวผู้ (Stamen) 
5 อัน ขนาดดอก และสีต่างออกไปตามประเภทและพันธุ์ เมล็ดพีทูเนียลักษณะเป็นเมล็ดกลม ขนาด
เล็ก ฝักหนึ่ง ๆ อาจจะมีตั้งแต่ 100-300 เมล็ด น้้าหนักเมล็ด 1 ออนซ์ จะมีประมาณ 185,000-
200,000 เมล็ด แล้วแต่พันธุ์  ในธรรมชาติ ต้นพิทูเนียมีอยู่ถึง 40 ชนิด แต่ที่ปลูกกันมากในปัจจุบันมี
อยู่ 2 ชนิด คือ Petunia integrifolia ซึ่งดอกมีสีม่วงบานเย็นอ่อน ๆ และ Petunia axillaries ซึ่งมี
ดอกสีขาว พิทูเนียเป็นไม้ดอกที่นิยมปลูก เป็นไม้ประดับแปลง (bedding plant) เนื่องจากดอกดก มี
สีต่างๆมากมายสะดุดตา และมีระยะเวลาการบานของดอกนาน บางพันธุ์มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ เช่น พันธุ์
ดอกสีม่วงซึ่งดอกมีขนาดใหญ่ ลำต้นเตี้ย และ มีขนาดสม่้าเสมอ ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างจากไม้ดอก
ชนิดอ่ืน ๆ จึงเหมาะแก่การนำไปปลูกเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถเก็บเมล็ด และนำไปปลูกต่อใน
แปลงได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปปลูกในกระถางแขวนได้ โดยเลือกพันธุ์ที่มีกิ่งที่ค่อนข้างทิ้งตัวลง
(นันทิยา, 2535) 

การแยกประเภทของพีทูเนีย (Classification of Petunia) ขณะนี้นิยมแยกประเภทของพิทู
เนีย เป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ 

1.พันธุ์ดอกใหญ่กลีบชั้นเดียว (Grandiflora Singles) พันธุ์ในประเภทนี้มีขนาดดอกใหญ่
ตั้งแต่ 4 นิ้วขึ้นไป ได้แก่ พันธุ์ White Cascade ดอกสีขาว Red Cascade ดอกสีแดง Pink 
Magic ดอกสีชมพูเข้มให้ดอกดก  Sugar Daddy ดอกสีม่วงอ่อนมีลายสีม่วงเข้มที่ใจกลาง
ดอก Calypso, Viva, Dancing Lady ดอกสี 2 สี คือแดง-ขาว และ Fandango, Blue Picotee, 
Gray-Paris ดอกสีม่วง-ขาว 

2.พันธุ์ดอกเล็กกลีบชั้นเดียว (Multiflora Singles) พันธุ์ในประเภทนี้มีขนาดดอก
ประมาณ 2-3 นิ้ว ดอกดก ได้แก่ พันธุ์ Commanche ดอกสีแดง Sugar Plum ดอกสีม่วง และ
Paleface ดอกสีขาว 

3.พันธุ์ดอกใหญ่กลีบซ้อน (Grandiflora Double) พันธุ์ในประเภทนี้มีขนาดดอกใหญ่
ตั้งแต่ 3 นิ้วขึ้นไป กลีบซ้อนกันแน่น ได้แก่ พันธุ์  Valentine ดอกสีแดง Allegro ดอกสีส้มอม
ชมพู Sonata ดอกสีขาว Lyeie ดอกสีชมพู Blue Boqret ดอกสีม่วง และ Cirus ดอกสีแดง-ขาว 
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4.พันธุ์ดอกเล็กกลีบดอกซ้อน (Multiflora Double) พันธุ์ในประเภทนี้มีขนาดดอกประมาณ 2 นิ้ว 
ดอกดก ได้แก่ พันธุ์ Peppermint ดอกสีชมพูอ่อน Snowberry Tart ดอกสีขาว Cherry Tart ดอกสี
ชมพู-ขาว และ Apple Tart ดอกสีแดง 

5.พันธุ์ดอกใหญ่พิเศษ (Superbissima Giants) พันธุ์ในประเภทนี้มีทั้งชนิดกลีบดอกชั้นเดียว
และกลีบดอกซ้อน ได้แก่ พันธุ์ Can Can ดอกมีสีม่วง และขาว และ Ball Dwarf Giant มีหลายสี (นิร
นาม.  2555) 
 
บทบาทและหน้าที่ของไนโตรเจน 

ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่รากพืชดูดไปใช้ในรูปไนเทรตและแอมโมเนียมไออออน  ส้าหรับ
ยูเรียแม้ว่าพืชจะดูดไปใช้ได้โดยตรงแต่สารนี้มีอยู่ในธรรมชาติน้อยพืชดูดใช้มากเฉพาะในกรณีที่ใส่ปุ๋ย
ยูเรียสังเคราะห์เท่านั้น  พืชชั้นต่้าบางชนิดสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ จุลินทรีย์ในกลุ่มนี้ที่มี
บทบาทส้าคัญในการเกษตร  คือ  แบคทีเรียชื่อไรโซเบียม (Rhizobium)  เนื่องจากสามารถตรึง
ไนโตรเจนได้เมื่ออยู่ร่วมกับพืชตระกูลถั่ว 

ธาตุไนโตรเจนมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ ธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญอยู่
ในสารประกอบต่างๆ  ในพืชที่ท้าให้พืชเจริญเติบโต เช่นเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของโปรตีน กรดอะ
มิโนและเป็นสารประกอบของคลอโรฟิลล์  พืชโดยทั่วไปมีความต้องการธาตุไนโตรเจนเป็นจ้านวนมาก  
เป็นธาตุอาหารที่ส้าคัญมากในการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพืช  ต้นพืชที่ได้รับ
ไนโตรเจนอย่างเพียงพอใบจะมีสีเขียวสด  มีความแข็งแรง  โตเร็วและท้าให้ออกดอกที่สมบูรณ์  เมื่อ
พืชได้รับไนโตรเจนมากๆ  บางครั้งก็ท้าให้เกิดผลเสียได้เหมือนกัน  และถ้าต้นพืชขาดไนโตรเจนจะ
แคระแกร็น มีการเจริญเติบโตช้า  ใบเหลือง  โดยเฉพาะในใบล่างๆ  และร่วงหล่นเร็วท้าให้ต้นดูโกร๋น  
การออกดอกจะช้าและไม่ค่อยสมบรูณ์นัก  ดังนั้นเวลาปลูกพืชจึงควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์
เพ่ิมเติมให้กับพืชด้วย 

 
หน้าที่ของธาตุไนโตรเจน 
1.สร้างความเจริญแก่ ใบและล้าต้นต่อพีทูเนีย 
2.สร้างใบสีเขียวในพืชเพ่ือประโยชน์ในการสังเคราะห์แสง 
3.ช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น 
4.ส่งเสริมให้พืชตั้งตัวในระยะท่ีปลูกใหม่ 
5.ท้าให้พืชมีใบที่เขียวสดขึ้น 
6.ช่วยกระตุ้นให้พืชเจริญและมีความแข็งแรง 
7.เพิ่มโปรตีนให้กับผลิตผลของพืช  เช่น เพ่ิมโปรตีนในเมล็ด 
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8.ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตคือ  เป็นส่วนประกอบของโปรตีนและคลอโรฟิลล์  
(ยงยุทธ, 2543; Marschner, 1995) 
 

การตรึงไนโตรเจน 
แม้ว่าในบรรยากาศจะมีไนโตรเจนถึง  80 % แต่พืชส่วนใหญ่ไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ 

ไนโตรเจนอาจเปลี่ยนแปลงทางเคมีกลายเป็นแอมโมเนียหรือไนเทรตในกระบวนการไนโตรเจนมีอยู่ 2 
แบบคือ 

1. กระบวนการอุตสาหกรรม (Industrial process) ได้แก่การผลิตแอมโมเนีย ภายใต้
อุณหภูมิ และความดันสูง ต่อจากนั้นก็น้าแอมโมเนียไปผลิตปุ๋ยเคมีชนิดต่าง ๆ เช่นยูเรีย แอมโมเนีย
ซัลเฟต และแอมโมเนียไนเตรต 

2. กระบวนการธรรมชาติ (Natural process) อาจแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ   
2.1. ออกซิเดชันแก๊สไนโตรเจนในอากาศ เมื่อฟูาแลบ แก๊สไนโตรเจน ออกซิเจน และไอน้้าจะ

ท้าปฎิกิริยากันได้ กรดไนตริก (HNO3) ซึ่งจะละลายในน้้าฝนตกลงมาสู่พ้ืนดิน ส่วนนี้มีประมาณ10 % 
ของการตรึงไนโตรเจนทั้งหมด  

2.2. การตรึงไนโตรเจนโดยชีววิธีการตรึงในแบบที่ นี้มีความส้าคัญเนื่องจาก 90 % ของ
ไนโตรเจนที่ตรึงได้โดยกระบวนการธรรมชาติมาจากกิจกรรมการตรึงของจุลินทรีย์ดิน เอนไซม์ที่มี
บทบาทในการตรึงไนโตรเจนของจุลินทรีย์เหล่านี้คือ ไนโทรจีเนส (ยงยุทธ, 2543; Marschner, 
1995) 

พืชจะเจริญเติบโตได้ดีจะต้องประกอบด้วยปัจจัยการเจริญเติบโตได้แก่ แสง น้้า ธาตุอาหาร
พืช อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจน และ คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งที่รากและส่วนเหนือดิน ใน
การปลูกพืชโดยทั่วไปจะมีดินและอากาศเป็นส่วนที่จะให้ปัจจัยเหล่านี้ แต่ข้อเสียของดิน คือ  ดินจะมี
คุณสมบัติที่ไม่แน่นอน ในแต่ละท้องที่ ถ้าดินมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมต่อพืชก็จะเจริญไม่ดีการ
ปรับปรุงและแก้ไขดิน อาจจะสามารถท้าได้ แต่ในบางกรณีอาจจะมีความยุ่งยากมากหรือต้องใช้
ค่าใช้จ่ายสูง ส่วนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินจะใช้วัสดุอ่ืนมาแทนดินโดยจะเลือกวัสดุที่มีความเหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยปกติ จะเป็นวัสดุที่ไม่เกิดปฎิกริยาทางเคมีและไม่มีการปล่อยสารต่างๆ
ให้แก่พืช และในระบบนี้จะมีการให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืชซึ่งสารละลายนี้จะประกอบด้วยธาตุ
อาหารที่จ้าเป็นต่อพืชทุกตัว และอยู่ในรูปที่พืชสามารถน้าไปใช้ได้ทันที มีการปรับค่าความเป็นกรด
ด่างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินจะค้านึงถึงการจัดการให้ปัจจัยที่จ้าเป็น
ต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช 
(ดิเรก, 2550) การปลูกพืชในวัสดุปลูก (substrate culture) เป็นเทคนิคที่น่าสนใจและนิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลาย สามารถเลือกกระท้าได้หลายรูปแบบ มีการลงทุนต่้ากว่า ดูแลง่ายกว่า และสามารถ
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ปลูกพืชที่มีอายุยาวได้ดีกว่าการปลูกด้วยเทคนิคที่ใช้น้้าหรือสารละลาย  (water culture)  วัสดุปลูก 
หมายถึงวัตถุต่างๆท่ีเลือกน้ามาเพ่ือใช้ปลูกพืชทดแทนดินและท้าให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้เป็นปกติ วัตถุ
ดังกล่าวอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดผสมกันก็ได้และอาจเป็นอินทรียวัตถุหรืออนินทรียวัตถุ 
(วัฒนา, 2552) หน้าที่ของวัสดุปลูก คือ เป็นที่อยู่ของรากพืช ซึ่งจะอยู่รวมกับสารละลายธาตุอาหาร 
และอากาศ วัสดุปลูกต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า
เลือกใช้วัสดุปลูกในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินจ้าเป็นจะต้องพิจราณาในแง่ต่างๆ เช่น . ข้อจ้ากัดด้าน
เทคนิคควรเป็นวัสดุปลูกที่เมื่อน้ามาใช้จะมีคุณสมบัติรักษาอัตราส่วนของน้้า และอากาศให้เหมาะสม
ตลอดการปลูก อัตราส่วนของ น้้า :อากาศ ที่เหมาะสมจะอยู่ประมาณ = 50 : 50 ต้องไม่มีการอัดตัว
หรือยุบตัวเมื่อเปียกน้้าหรือเมื่อใช้ไปนานๆและที่ไม่สลายตัวทั้งทางเคมีและทางชีวภาพ รากพืช
สามารถแพร่กระจายได้สะดวกท่ัวทุกส่วนของวัสดุปลูก มีคุณสมบัติเฉื่อยทางเคมี คือไม่ท้าปฎิกริยากับ
สารละลายธาตุอาหารและกับภาชนะที่ใช้บรรจุ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ (C.E.C.) ต่้า
หรือไม่มีเลย เพื่อจะได้ไม่มีผลต่อองค์ประกอบของสารละลายธาตุอาหารพืชที่อยู่ในวัสดุปลูก และควร
เป็นวัสดุที่ไม่เป็นแหล่งสะสมของโรค-แมลงและสามารถก้าจัดโรคและแมลงได้ง่าย  ซึ่งท้าให้สามารถ
น้าวัสดุปลูกกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย  นอกจากนี้ยังมีข้อจ้ากัดด้านราคา ควรมีราคาถูก จากคุณสมบัติ
เหล่านี้ยังไม่มีวัสดุปลูกชนิดใดที่มีคุณสมบัติครบดังที่กล่าวมานี้ บางครั้งอาจใช้วิธีการน้าวัสดุที่มี
คุณสมบัติที่ดีแต่ละอย่างมาผสมกัน เพ่ือให้วัสดุปลูกมีคุณสมบัติที่ดีข้ึน  

 เม็ดดินเผา (expanded clay) เป็นวัสดุอย่างหนึ่งที่นิยมน้ามาใช้เป็นวัสดุปลูกพืชไม่ใช้ดิน
เนื่องจากมีคุณสมบัติโครงสร้างคงทนอายุการใช้งานหลายปี มีการระบายอากาศดีมาก ราคาถูกถ้าอยู่
ใกล้แหล่งผลิต ไม่ท้าปฎิกริยากับสารละลายธาตุอาหาร ไม่เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลง ท้าการ
ฆ่าเชื้อโรคและแมลงได้ง่าย แต่ยังมีข้อจ้ากัดด้านการอุ้มน้้าน้อยและมีน้้าหนักมาก (อิทธิสุนทร, 
2552) อ้างถึงแหล่งข้อมูลเผยแพร่จากเวปไซด์ถึงขั้นตอนการผลิตเม็ดดินเผาจากดินเหนียวพ้ืนที่ อ.ท่า
มะกา จ.กาญจนบุรี มีส่วนผสมจากดินเหนียวคัดพิเศษผสมสูตรพิเศษใบก้ามปู  แกลบ ใยมะพร้าวน้้า
และปุ๋ยชีวภาพ หมักทิ้งไว้ประมาณ 5 – 7 วัน แล้วปั้นตามขนาดและรูปทรงที่ต้องการ ตากให้แห้ง ใช้
เวลาประมาณ 2 – 3 วัน เผาด้วยอุณหภูมิ 600 – 900 องศาฟาเรนไฮส์ เป็นเวลา 5 – 7 วัน 
(http://travel.sanook.com/Eco-Tour/ecotour_10281.php ออนไลด์11-3-2552) ผลงานการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องมีการทดสอบการใช้วัสดุในประเทศไทยมีการทดสอบวัสดุภายในประเทศเช่น ทราย 
ถ่านแกลบ ขุยมะพร้าว ปุ๋ยหมักในการเป็นส่วนผสมในการเป็นวัสดุปลูก (อิทธิสุนทร,  2538; อภิรักษ์, 
2540; เรวัตร, 2546) โดยเปรียบเทียบกับวัสดุที่ใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศ ซึ่งมีรายงานการปลูก
พืชในกลุ่มมะเขือเทศและพืชตระกูลแตงในวัสดุที่ไม่ใช้ดิน พบว่า มีการเจริญเติบโตและผลมีคุณภาพ
ดีกว่าเปรียบเทียบกับการปลูกในดิน (Sen and Sevgican, 1999  ; LEE et.al., 1997) การปลูกพืช
ในวัสดุปลูก (substrate culture) เป็นระบบหนึ่งในกระบวนการปลูกพืชไม่ใช้ดินนอกเหนือจากการ

http://travel.sanook.com/Eco-Tour/ecotour_10281.php%20ออนไลด์11-3-2552
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ปลูกโดยใช้สารละลาย (hydroponic) ในประเทศไทยยังมีการปลูกพืชไม่ใช้ดินโดยระบบใช้วัสดุปลูก
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุปลูกที่เหมาะสม การปลูกพืชสามารถใช้วัสดุปลูก
หลายชนิดทั้งที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมและวัสดุจากธรรมชาติ การพัฒนาวัสดุปลูกที่ดีเพ่ือใช้ใน
ประเทศไทยจ้าเป็นต้องสอดคล้องกับคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ควรเป็นวัสดุที่มี
ราคาถูกหาง่ายในท้องถิ่น สะอาดและท้าความสะอาดได้ง่ายรวมทั้งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและ
สิ่งแวดล้อม  ด้วยองค์ประกอบที่เหมาะสมของประเทศไทยที่มีอาชีพในชุมชนที่สามารถน้ามาต่อยอด
เพ่ือการผลผลิตเม็ดดินเผาคือ กลุ่มอาชีพผลิตภาชนะดินเผาจัดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชน
ซึ่งมีทักษะความรู้และกระบวนการผลิตดินเผาจากภูมิปัญญา ประกอบกับใช้วัสดุที่หาได้ภายในท้องถิ่น 
ปัจจุบันการผลิตเม็ดดินเผาของประเทศยังมีค่อนข้างน้อยและมีข้อจ้ากัดที่มีราคาแพง การน้าไปใช้
ประโยชน์จึงเป็นการใช้เพ่ือปรับผิวพ้ืนกระถางหรือสวนถาด ยังไม่มีการน้าไปใช้เพ่ือเป็นวัสดุเพ่ือปลูก
พืช บนข้อจ้ากัดของของดินเผาที่มีความสามารถอุ้มน้้าได้น้อย และมีน้้าหนักมาก ท้า ให้ยังไม่มีการ
น้ามาใช้อย่างแพร่หลายมากนัก การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์เม็ดดินเผาที่มีคุณสมบัติที่ดีทั้งราคา
ถูกและมีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการใช้เพ่ือการพัฒนาปลูกพืชไม่ใช้ดิน จะเป็นการหนุนเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ในอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นช่องทางการสร้างต่อ
รายได้โดยรวมในชุมชน นอกจากพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แล้วยังต้องค้านึงถึงคุณภาพและต้นทุนการ
ผลิตการศึกษาการใช้วัสดุเพ่ือเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตจากในชุมชนจึงเป็นแนวทางช่วยลด
ต้นทุนลงได้ 

การปลูกพืชโดยปกติทั่วๆไป มักจะมีปัญหาเรื่องการคิดค้านวณต้นทุน และผลตอบแทนซึ่ง
ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการไม่มีความรู้ในเรื่องการค้านวณต้นทุน เพ่ือก้าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม 
ท้าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ทราบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงภายในกิจการของตนเอง เมื่อไม่ทราบต้นทุนจึงท้า
ให้ไม่สามารถก้าหนดราคาได้อย่างเหมาะสม และไม่สามารถบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตได้ ท้าให้
เกษตรกรประสบปัญหาเรื่องการขาดทุน  ซึ่งมีผลขาดเงินทุนต้องกู้ยืมเงินเพ่ือน้ามาเพาะปลูกทุก ๆ ปี 
โดยที่ไม่ทราบสาเหตุ ทั้งที่มีการจ้าหน่ายผลผลิตได้มากแต่ยังคงมีหนี้สิน จ้านวนของหนี้เพ่ิมพูนขึ้น
เรื่อยๆ ดังนั้นเพ่ือเป็นการให้แนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส้าคัญของปัญหา โดยการ
ศึกษาวิจัยต้นทุนการผลิตโครงการปลูกพืชไร้ดินในระบบต้นทุนต่้า ซึ่งเป็นการเพาะปลูกที่ช่วยให้เรา
หลีกเลี่ยงเรื่องเงินลงทุนที่สูงปัญหาเรื่องโรคต่างๆ ให้ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ ผลผลิตมีความสม่้าเสมอ 
สามารถวางแผนการปลูกได้  สามารถก้าหนดปริมาณการผลิตให้เป็นไปตามเปูาหมาย หรือความ
ต้องการของตลาดได้ดีกว่า ที่ส้าคัญคือสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าการปลูกพืชตามปกติ การน้า
เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ช่วยหลีกเลี่ยงสภาวะต่างๆที่ไม่อ้านวยในสภาพการผลิตจากวิธีการปลูก
พืชโดยทั่วๆไป อาทิเช่น สภาพดินที่ไม่เหมาะสมได้แก่  ดินเค็ม ดินเปรี้ยว สภาพอากาศ ฤดูกาล รวมถึง
การขยายตัวของชุมชนท้าให้พ้ืนที่ท้าการเกษตรลดลง และราคาที่ดินที่เพ่ิมสูงขึ้นข้อดีของการปลูกพืช
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ไร้ดินคือสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างเหมาะสม  
ท้าให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงกว่าการปลูกพืชในดินยิ่งไปกว่านั้นการปลูกพืชไร้ดินยังประหยัดเวลาแรงงาน
และค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องเตรียมดิน และก้าจัดวัชพืชก่อนการเพาะปลูกเกษตรกรสามารถปลูกพืชได้
ต่อเนื่องตลอดปีในพ้ืนที่เดิม การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นวิธีการที่พัฒนาขึ้นในประเทศพัฒนาซึ่งมี
ปัญหาพื้นที่ท้าการเกษตรลดลงเนื่องจากการเจริญเติบโตของชุมชนหรือพ้ืนที่ที่มีอยู่ไม่เหมาะสมต่อการ
ท้าการเกษตรเป็นวิธีที่ไม่ใช้ดินเป็นวัสดุปลูก การเจริญเติบโตพืชจะเจริญเติบโด้โดยการดูดซึมธาตุ
อาหารจากสารละลายซึ่งเป็นอาหารของพืช 

ปัจจุบันการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์เป็นวิธีการปลูกที่ท้ากันอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ 
เช่น ไต้หวันญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อิสราเอล และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป
ส้าหรับประเทศไทยมีความเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าการปลูกพืชด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ต้องลงทุนสูงและมี
วิธีการยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบกับปัญหาขาดแคลนพ้ืนที่ท้าการเกษตรยังไม่
รุนแรงนักแต่การปลูกพืชไร้ดินได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยให้ผลผลิตสูง ผลผลิตมีคุณภาพในปริมาณที่
แน่นอนสนองตอบความต้องการของซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดพืชผักปลอดภัยจากสารพิษการปลูกพืช
ทดแทนพืชน้าเข้า และเป็นการปลูกเพ่ือการส่งออก 

แม้ว่าผักไฮโดรโปนิกส์จะให้ผลตอบแทนที่ดีและเป็นที่ต้องการของตลาด แต่กลับไม่ได้รับ
ความสนใจเท่าท่ีควร เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปลูก รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการลงทุน ท้าให้ผู้ประกอบการบางรายไม่ประสบความส้าเร็จเท่าที่ควร จากการศึกษาส่วนหนึ่ง
พบว่าต้นทุนในการก่อสร้างโรงเรือนและเครื่องมืออุปกรณ์เพาะปลูกเพ่ือใช้ในการผลิตนั้นมีราคา
ค่อนข้างสูง (ธีรินมาศบางชวด, 2544) และผู้บริโภคส่วนใหญ่ขาดการได้รับการประชาสัมพันธ์ที่
เพียงพอ (สุธีตรีขจรศักดิ์, 2546)  

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพืชแบบไร้ดินในระบบโรงเรือน
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถทราบต้นทุนการผลิตที่ถูกต้อง สามารถก้าหนดราคาได้อย่างเหมาะสมส้าหรับ
ผู้ที่สนใจลงทุนปลูกพืชไร้ดิน  รวมทั้งสามารถน้าข้อมูลจากการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบการพิจารณาลงทุนปลูกพืชไร้ดินต่อไป 
 สารละลายซึ่งเป็นอาหารของพืช   ปัจจุบันการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์เป็นวิธีการปลูกที่ท้า
กันอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ เช่น ไต้หวัน ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นีวซีแลนด์ 
อิสราเอล และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ส้าหรับประเทศไทยมีความเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าการปลูก
พืชด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ต้องลงทุนสูงและมีวิธีการยุ่งยากซับซ้อน  ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบกับ
ปัญหาขาดแคลนพ้ืนที่ท้าการเกษตรยังไม่รุนแรงนัก แต่การปลูกพืชไร้ดินได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัย
ให้ผลผลิตสูง ผลผลิตมีคุณภาพในปริมาณที่แน่นอน สนองความต้องการของซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาด
พืชผักปลอดภัยจากสารพิษ การปลูกพืชทดแทนพืชน้าเข้า และปลูกเพ่ือการส่งออก  
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 แม้ว่าผักไฮโดรโปนิกส์จะให้ผลตอบแทนที่ดีและเป็นที่ต้องการของตลาด แต่กลับไม่ได้รับ
ความสนใจเท่าท่ีควร เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปลูก รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการลงทุน ท้าให้ผู้ประกอบการบางรายไม่ประสบความส้าเร็จเท่าที่ควร  จากการศึกษาส่วนหนึ่ง
พบว่าต้นทุนในการก่อสร้างโรงเรือนและเครื่องมืออุปกรณ์เพาะปลูกเพ่ือใช้ในการผลิตนั้นมีราคา
ค่อนข้างสูง (ธีรินมาศ บางชวด, 2544) และผู้บริโภคส่วนใหญ่ขาดการได้รับการประชาสัมพันธ์ที่
เพียงพอ (สุธี ตรีขจรศักดิ,์ 2546)  

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาต้นทุน  และผลตอบแทน การผลิตพืชแบบไร้ดินในระบบ
โรงเรือนเพื่อให้เกษตรกรสามารถทราบต้นทุนการผลิตที่ถูกต้อง  สามารถก้าหนดราคาได้อย่าง
เหมาะสม ส้าหรับผู้ที่สนใจลงทุนปลูกพืชไร้ดิน รวมทั้งสามารถน้าข้อมูลจากการศึกษาวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการประกอบการพิจารณาลงทุนปลูกพืชไร้ดินต่อไป 

     ุ        
1. เพ่ือศึกษารูปแบบของโรงเรือนพลาสติกต้นทุนต่้าที่เหมาะสมในการปลูกผัก 
2. เพ่ือศึกษาผลของการจัดการต่อการให้ผลผลิตของผักในโรงเรือนต้นทุนต่้า 
3. เพ่ือข้อมูลในด้านต้นทุนการผลิตและจุดคุ้มทุนการการผลิตผักในโรงเรือนต้นทุนต่้า 
4. เพ่ือพัฒนาสูตรสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการปลูกผักในโรงเรือนต้นทุนต่้าและ

ในไม้ดอกบางชนิด 
5. ได้รูปแบบการผลิตเม็ดดินเผาที่เหมาะสมส้าหรับเป็นวัดุปลูกพืชในระบบใช้วัสดุปลูก 
6. เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนอาชีพการผลิตภาชนะดินเผาในชุมชน 
7. เพ่ือศึกษารูปแบบการคิดต้นทุนที่เหมาะสมของโรงเรือนในการปลูกผัก 
8.เพ่ือศึกษาผลตอบแทนของการจัดการบริหารต้นทุนต่อการให้ผลผลิตของผักในโรงเรือน

ต้นทุนต่้า 
9.เพ่ือศึกษาข้อมูลในด้านต้นทุนการผลิตและจุดคุ้มทุนการการผลิตผักในโรงเรือนต้นทุนต่้า 
10. เกิดองค์ความรู้เชิงบูรณาการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
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X1-X0
X0 x100

อุปกรณ์และวิธีกา       
 
กา ทดลอ ที1่.   ร     ผลของรูปแบบโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตของผัก 
 การศึกษารูปแบบของโรงเรือนโดยมีการจัดท้าโรงเรือนขนาด 1.20X3 เมตร โดยใช้หลังคา
พลาสติกและมีมุ้งขาวปิดด้านข้าง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) โดยท้าจากวัสดุชนิด
ต่างๆ ได้แก ่

1. โรงเรือนที่ท้าจากไม ้
2. โรงเรือนที่ท้าจากไม้แต่ส่วนฐานท้าจากเหล็ก 
3. โรงเรือนที่ท้าจากเหล็ก 

การบันทึกข้อมูล  
1. การเจริญเติบโตทางล้าต้นโดยวัดทุกสัปดาห์ ได้แก่ 

1.1 ความสูงของต้น ต้าแหน่งการวัดจากแผนโฟถึงปลายยอด  
1.2 ความกว้างของทรงพุ่ม วัดจากยอดใบเหนือถึงใต้ ทิศตะวันออกถึงตะวันตก  
1.3 เส้นผ่านศูนย์กลางของล้าต้น วัดโดยสูงจากโฟม 2 เซนติเมตร ใช้เวอร์เนียร์คาสลิ

เปอร์ 
ค่าความสูงของต้น ความกว้างของทรงพุ่ม และเส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้นน้ามาหาอัตราการ

เติบโตจากค้าแนะน้าของ Shabana et. al., (1981) ดังนี้ 
อัตราการเติบโต (%)  =   
 
โดยที่ X0= การวัดครั้งแรก 
 X1= การวัดครั้งต่อไป                        

2. การเจริญเติบโตทางใบโดยวัดทุกสัปดาห์ ได้แก่ 
2.1 ความกว้างของใบ วัดจากขอบใบด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่ง  
2.2 ความยาวใบ วัดจากโคนใบถึงยอดใบ  
2.3 ความเขียวของใบ โดยใช้เครื่องวัดความเขียวใบ (SPAD) 
2.4 จ้านวนของใบทุกโดยการนับจ้านวนใบทั้งหมด 

3.การเจริญเติบโตทางราก โดยวัดทุกสัปดาห์  
4. น้้าหนักผลผลิต  
5. รายได้ ค้านวณจากน้้าหนักผลผลิต คูณกับราคาผลผลิต 
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กา ทดลอ ที่ 2 ผลของสารละลายธาตุอาหารและวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของพืช 
2.1. การทดสอบสารละลายชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของผัก 
ทดลองกับผักสลัด คะน้า และผักบุ้ง สูตรสารละลายธาตุอาหารชนิดต่างๆ ได้แก่ สูตร

มาตรฐาน (สวก.) สูตรดัดแปลง (สวก ดัดแปลง) และสูตรการค้า โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 สารเคมีและความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารพืชแต่ละสูตร 

สารเคมี สูตรสารละลายธาตุอาหาร (กรัมต่อลิตร) 

สูตรมาตรฐาน 
(สวก.)  

สูตรดัดแปลง สูตรการค้า 

Ca(NO3)2 (15-0-0) 128  100 

Urea (46-0-0)   41.1  

Triple super phosphate (0-46-0)  51.45  

KCl (0-0-60)   109  

KNO3 (13-0-46)  133  80 

NH4H2PO4 (MAP)  8.7  12.5 

KH2PO4 (0-52-34) 13.6  8.5 

MgSO4 51.8 100  

Trace elements   0.8 

Fe-EDTA (13%) 5.6 6 3 

MnSO4 0.3 0.3 0.4 

ZnSO4 0.2 0.2  

CuSO4 0.035 0.035  

H3BO3  0.55 0.55  

(NH4 )6 MO2 H2 O  0.0175 0.0175  

 



16 

การบันทึกข้อมูล 
1.การเจริญเติบโตทางล้าต้นโดยวัดทุกสัปดาห์ ได้แก่ 
1.1 ความสูงของต้น ต้าแหน่งการวัดจากแผ่นโฟมถึงปลายยอด  
1.2 ความกว้างของทรงพุ่ม วัดจากยอดใบเหนือถึงใต้ ทิศตะวันออกถึงตะวันตก  
2. การเจริญเติบโตทางใบโดยวัดทุกสัปดาห์ ได้แก่ 

2.1 ความกว้างของใบ วัดจากขอบใบด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่ง  
2.2 ความยาวใบ วัดจากโคนใบถึงยอดใบ  
2.3 ความเขียวของใบ โดยใช้เครื่องวัดความเขียวใบ (SPAD) 
2.4 จ้านวนของใบทุกโดยการนับจ้านวนใบทั้งหมด 

3.การเจริญเติบโตทางราก โดยวัดทุกสัปดาห์  
4. น้้าหนักผลผลิต  
5. รายได้ ค้านวณจากน้้าหนักผลผลิต คูณกับราคาผลผลิต 

 
2.2 ผลของไนโตรเจนในสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช  
ท้าการทดลองกับต้นพีทูเนีย  ปลูกในสภาพไม่ใช้ดิน โดยใช้วัสดุปลูก ทรายผสมขี้เถ้าแกลบ 

ผสมขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1:1 ซึ่งให้สารละลาย โดยดัดแปลงสูตรสารละลาย ธาตุอาหารของ 
Hoagland and Arnon (1938) ซ่ึงให้สารละลายธาตุอาหารเป็นเวลา 2 วัน ต่อสัปดาห์สลับกับการให้
น้้าให้น้้า 5 วันต่อสัปดาห์โดยวางแผนการทดลองแบบ สุ่มสมบรูณ์ CRD) มี 5 กรรมวิธีๆละ6 ซ้้า มี
กรรมวิธีในการทดลองดังนี้ 

กรรมวิธที่  1 ปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้น     0    มิลลิกรัมต่อต้น 
กรรมวิธที่  2 ปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้น     56    มิลลิกรัมต่อต้น 
กรรมวิธที่  3 ปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้น     112 มิลลิกรัมต่อต้น 
กรรมวิธที่  4 ปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้น     224    มิลลิกรัมต่อต้น 
กรรมวิธที่  5 ปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้น     448   มิลลิกรัมต่อต้น 
การบันทึกข้อมูล ในด้านการเจริญเติบโตของต้นในด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของต้น ความสูงของ

ต้น ความกว้างของใบ ความยาวของใบ น้้าหนักเฉลี่ยต่อต้น การออกดอก จ้านวนดอกต่อต้น ขนาด
ของดอก 
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X1-X0
X0 x100

2.3 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของพืช  
2.3.1 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของพริกหนุ่ม วางแผนการทดลองแบบสุ่ม

อย่างสมบูรณ์ (CRD) 4 กรรมวิธี 5 ซ้้า (Replications) แต่ละซ้้าใช้พืช 4 ต้น โดยมีกรรมวิธี
การทดลอง ดังนี้ 
และ 

  กรรมวิธี ที่ 1 กาบมะพร้าวสับ  
  กรรมวิธี ที่ 2 ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อย (1:1) 
  กรรมวิธี ที่ 3 ทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อย (1:1) 
  กรรมวิธี ที่ 4 ชานอ้อยผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าชานอ้อย (1:1:1)   
 กรรมวิธี ที่ 5 ชานอ้อย 

การบันทึกข้อมูล 
1. การเจริญเติบโตทางล้าต้นโดยวัดทุกสัปดาห์ ได้แก่ 
1.1 ความสูงของต้น  
1.2 ความกว้างของทรงพุ่ม  
1.3 เส้นผ่านศูนย์กลางของล้าต้น โดยใช้เวอร์เนียร์คาสลิเปอร์ 
ค่าความสูงของต้น ความกว้างของทรงพุ่ม และเส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้นน้ามาหาอัตราการ

เติบโตจากค้าแนะน้าของ Shabana et. al., (1981) ดังนี้ 
อัตราการเติบโต (%)  =   
โดยที่ X0= การวัดครั้ง แรก 
 X1= การวัดครั้งต่อไป                        

2. การเจริญเติบโตทางใบโดยวัดทุกสัปดาห์ ได้แก่ 
2.1 ความกว้างของใบ วัดจากขอบใบด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่ง  
2.2 ความยาวใบ วัดจากโคนใบถึงยอดใบ  
2.3 ความเขียวของใบ โดยใช้เครื่องวัดความเขียวใบ (SPAD) 

 3. ผลผลิต  
2.3.2 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของโหระพา 

จากการศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อ การเจริญเติบโตของโหระพาในวัสดุปลูกสูตรต่างๆคือ 
กรรมวิธีที่ 1 ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ (1 :1) กรรมวิธี ที่ 2 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบ (1 :1) 
กรรมวิธี ที่ 3 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าแกลบ (1 :1:1) และ กรรมวิธี ที่ 4 ขุยมะพร้าวผสม
แกลบดิบผสมแกลบชานอ้อย (1:1:1)  

กรรมวิธี ที่ 1 ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ (1:1) 
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X1-X0
X0 x100

  กรรมวิธี ที่ 2 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบ (1:1) 
  กรรมวิธี ที่ 3 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าแกลบ (1:1:1) 
  กรรมวิธี ที่ 4 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมแกลบชานอ้อย (1:1:1) 
 การบันทึกข้อมูล1. การเจริญเติบโตทางล้าต้นโดยวัดทุกสัปดาห์ ได้แก่ 

1.1 ความสูงของต้น  
1.2 ความกว้างของทรงพุ่ม  
1.3 เส้นผ่านศูนย์กลางของล้าต้น โดยใช้เวอร์เนียร์คาสลิเปอร์ 
ค่าความสูงของต้น ความกว้างของทรงพุ่ม และเส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้นน้ามาหาอัตราการ

เติบโตจากค้าแนะน้าของ Shabana et. al., (1981) ดังนี้ 
อัตราการเติบโต (%)  =   
 
โดยที่ X0= การวัดครั้งแรก 
 X1= การวัดครั้งต่อไป                        

2. การเจริญเติบโตทางใบโดยวัดทุกสัปดาห์ ได้แก่ 
2.1 ความกว้างของใบ วัดจากขอบใบด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่ง  
2.2 ความยาวใบ วัดจากโคนใบถึงยอดใบ  
2.3 ความเขียวของใบ โดยใช้เครื่องวัดความเขียวใบ (SPAD) 

 3. ผลผลิต  
ศึกษาคุณสมบัติอิฐดินเผาต่อการน้ามาใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นวัสดุปลูกพืชชนิดต่างๆโดยการ

ด้าเนินงานในปีที่ 1 (ปีงบประมาณพ.ศ. 2555) มีกิจกรรมดังนี้ 
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การทดลองที่ 3  ศึกษาส่วนผสมอิฐดินเผาและอุณหภูมิการเผา 

ท้าการวางแผนการทดลองแบบ factorial  ( Factorial in Completely  Randomized 
Desing : CRD) ก้าหนดปัจจัยการทดลอง 2 ปัจจัย (8 X 3) คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การผึ่งเม็ดดินเผาจากการปั้นให้แห้งในสภาพที่ร่มแล้วเผาดินที่มีส่วนผสมกรรมธีต่างๆใน

เตาเผา ก้าหนดระยะเวลาการเผาเท่ากันคือ 8 ชั่วโมง หลังการเผาท้าการบันทึกคุณสมบัติด้านต่างๆ
เช่น น้้าหนัก การดูดซับน้้า ความความเป็นกรดเป็นด่าง ค่าการน้าไฟฟูา ความคงทนของโครงสร้าง 
ลักษณะสี เป็นต้น ท้าการบันทึกต้นทุนการผลิตของกรรมวิธีต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัย A = ส่วนผสมเม็ดดินเผา (1:1)  ปัจจัย B = อุณหภูมิการเผา (0C) 
      a1 = ดิน+แกลบ           b1 =  600 
      a2 = ดิน+ร้าข้าว           b2 =  900 
      a3 = ดิน+เม็ดเรซิน           b3 =  1200 
      a4 = ดิน+แกลบ+ร้า  
      a5 = ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน  
      a6 = ดิน+ร้า+เม็ดเรซิน  
      a7 = ดิน+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน  
      a8 = ดินปกติ  
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ท้าการทดสอบคุณสมบัติของเม็ดดินเผาที่มีส่วนผสมของวัสดุชนิดต่างๆหลังจากการเผาเสร็จ
ในการทดลองที่ 1 ส้าหรับเป็นวัสดุปลูกพืชไม่ใช้ดินด้วยระบบใช้วัสดุปลูก (substrate culture) 
ทดสอบการเจริญเติบโตกับพืชทดลอง 2 ชนิด ได้แก่เปปเปอร์โรเมียและผักสลัดน้้า โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มี  5  ซ้้า ก้าหนดวิธีการทดลอง 9 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 = ดินเหนียว+แกลบ 

กรรมวิธีที2่ = ดินเหนียว+ร้าข้าว  

กรรมวิธีที3่ = ดินเหนียว+เม็ดเรซิน       

กรรมวิธีที4่ = ดินเหนียว+แกลบ+ร้าข้าว  

กรรมวิธีที5่ = ดินเหนียว+แกลบ+เม็ดเรซิน  

กรรมวิธีที6่ = ดินเหนียว+ร้าข้าว+เม็ดเรซิน       

กรรมวิธีที7่ = ดินเหนียว+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน  

กรรมวิธีที8่ = ดินเหนียว 

กรรมวิธีที่9 = ดินปลูกท่ีมีจ้าหน่ายในท้องตลาด 

มีการจัดการให้น้้าและสารละลายธาตุอาหารพืชตามรายละเอียดการปลูกพืชในวัสดุปลูก
เหมือนกันทุกกรรมวิธี ท้าการบันทึกการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชทดลอง  
 
กา ทดลอ ท   4 การศึกษาต้นทุน และผลตอบแทนของการผลิตพืชแบบไร้ดินในระบบโรงเรือน    

ในการวิจัยเรื่องการศึกษาต้นทุน และผลตอบแทนการผลิตพืชแบบไร้ดินในระบบโรงเรือน   
ตามแผนงานวิจัย  การพัฒนาระบบและการจัดการที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกพืชไร้ดิน  เป็นการวิจัย
เชิงประยุกต์ (Applied Research) หรือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Research) เป็นการวิจัยที่
มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาหรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติ  ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอนการ
ด้าเนินการวิจัย ดังนี้   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
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ประชากร 
 กลุ่มผู้ผลิตพืชผักไฮโดรโปนิกส์ในจังหวัดล้าปาง 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาต้นทุน และผลตอบแทน การผลติพืชแบบไร้ดินในระบบโรงเรือนในรูปแบบ
โรงเรือนต้นทุนต่า้  โดยเลือกเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการที่ลงทุนในโครงการปลูกพืช   ไร้ดิน
จ้านวน 4  ราย  จากผู้ประกอบการผลิตพืชแบบไร้ดินภายในจังหวัดล้าปางทั้งสิ้น 5 ราย  คิดเป็น 80%  

ของผู้ประกอบการทั้งสิ้น  ซึ่งการใช้วัสดุในการก่อสร้างโรงเรือนที่แตกต่างกัน  ได้แก่ท้าด้วยไม้ไผ่   
ด้วยพลาสติก  และโรงเรือนที่โครงท้าด้วยเหล็ก  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตได้ประยุกต์ขึ้นมาใช้ในการ
ลงทุนของตนเอง  เพื่อท่ีจะทา้ให้มีต้นทุนในการด้าเนนิงานที่ต่้าที่สดุ สาเหตุที่เลือกผู้ประกอบการ
กลุ่มเหล่านี้เนื่องจากผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จาก
สถาบนัวิจัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล้าปาง 

ในการวิจัยเรื่องการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพืชแบบไร้ดินในระบบโรงเรือน   
ตามแผนงานวจิัย การพัฒนาระบบและการจดัการท่ีเหมาะสมสา้หรับการปลูกพืชไร้ดนิเป็นการวิจยั
เชิงประยุกต์ (Applied Research) หรือ การวิจยัเชิงปฏิบัติการ (Action  Research) เป็นการวิจัยที่มุ่ง
เสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้ศึกษาหรือวิทยาการตา่ง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติซึง่มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสงัเกต และการสัมภาษณ์ โดยมีขัน้ตอนการ
ด้าเนินการวิจัย ดงันี ้

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประชากร 

 กลุ่มผู้ผลิตพืชผักไฮโดรโปนิกส์ในจังหวัดล้าปาง 
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กลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพืชแบบไร้ดินในระบบโรงเรือนในรูปแบบโรงเรือน
ต้นทุนต่้าโดยเลือกเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการที่ลงทุนในโครงการปลูกพืชไร้ดินจ้านวน 4ราย  จาก
ผู้ประกอบการผลิตพืชแบบไร้ดินภายในจังหวัดล้าปางทั้งสิ้น 5 ราย  คิดเป็น80% ของผู้ประกอบการ
ทั้งสิ้น  ซึ่งการใช้โครงสร้างในการสร้างโรงเรือนที่แตกต่างกัน  ได้แก่ท้าด้วยไม้ไผ่โครงเรือนท่้าด้วยปูน
ผสมเหล็ก  และโรงเรือนที่โครงท้าด้วยเหล็ก  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตได้ประยุกต์ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ
จ้านมาใช้ในการลงทุนของตนเอง เพื่อที่จะท้าให้มีต้นทุนในการด้าเนินงานที่ต่้าท่ีสุด สาเหตุที่เลือก
ผู้ประกอบการกลุ่มเหล่านี้เนื่องจากผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกผักไฮโดรโป
นิกส์ จากสถาบันวิจัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล้าปาง 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดแบ่ง
ออกเป็น4ส่วนดังนี้ 
 แบบสอบถามส่วนที่1 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมทั่วไป 
 แบบสอบถามส่วนที่ 2ข้อมูลด้านกระบวนการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ 
 แบบสอบถามส่วนที่3 ข้อมูลด้านต้นทุน ผลตอบแทนจากการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ 
 แบบสอบถามส่วนที่4ข้อมูลด้านสภาพปัญหาต่าง ๆ ของการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ 
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล         

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูล 2ประเภทได้แก่  
 1.ข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data)มีการจัดเก็บข้อมูลโดยมีการสอบสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จ้านวน4รายโดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วไป
ขั้นตอน วิธีการผลิตการตลาด ต้นทุน ปริมาณ และก้าไรจากการปลูกผักชนิดต่างๆด้วยระบบไฮโดรโป
นิกส์โดยได้เลือกตัวอย่างแบบเจาะจงซึ่งได้เลือกผู้ประกอบการที่ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในจังหวัดล้าปาง 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบ
การปลูกพืชไร้ดิน เช่นขั้นตอนวิธีการปลูกวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้เป็นต้นซึ่งได้จากการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐและเอกชน เช่นโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตรข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ฟาร์มที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และบทความ
งานวิจัยของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลูกพืชแบบไร้ดินเป็นต้น 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  

 เป็นการสรุปถึงลักษณะของการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้เก็บรวมรวม กล่าวถึงสภาพ
ทั่วไปของการผลิตและการตลาดของการลงทุนในโครงการปลูกผักไร้ดินประกอบไปด้วยข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือท้าการอธิบายโดยอาศัยตัวชี้วัดและอัตราส่วนต่างๆ 
 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)     
       การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใช้สมการต้นทุนและรายได้เพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนด้านก้าไรของกิจการ ความคุ้มค่าของการลงทุนเพ่ือให้สามารถน้ามาใช้
ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิต  ปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า 
ปริมาณหรือจ้านวนของสินค้าที่จะท้าการผลิตและจ้าหน่าย เพ่ือให้ได้ก้าไรตามที่กิจการต้องการ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
           เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
          แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมทั่วไป 
          แบบสอบถามส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านกระบวนการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ 
                    แบบสอบถามส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านต้นทุน ผลตอบแทนจากการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ 
           แบบสอบถามส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสภาพปัญหาต่าง ๆ ของการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ 
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ผลการวิจัย 
 

กา ทดลอ ท   1  การศึกษารูปแบบของโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตของผัก 
การทดลองการจัดท้าโรงเรือน ขนาด 1.20X3 เมตร โดยใช้หลักคาพลาสติกและมีมุ้งขาวปิด

ด้านข้าง ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 1.โรงเรือนที่ท้าจากไม้ 2.โรงเรือนที่ท้าจากท่อพีวีซีแต่ส่วนฐานท้าจาก
ไม้ และ 3.โรงเรือนที่ท้าจากเหล็ก 
 
การทดลองท่ี 1.1 ผลของรูปแบบของโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตของผักผักบุ้ง 

จากผลการทดลองพบว่าต้นผักบุ้งมีการเจริญเติบโตทางล้าต้น ผลผลิตและรายได้ไม่แตกต่าง
กัน (ตารางที่ 4-9) 
ตารางท่ี 4 ผลของรูปแบบโรงเรือน ต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสัปดาห์ที่ 1 

รูปแบบโรงเรือน 
ความสูง 

ของต้น (ซม.) 
ความกว้าง 

ทรงพุ่ม (ซม.) 
ความกว้าง 

ของใบ (ซม.) 
ความยาว 

ของใบ (ซม.) 

ไม้ 5.7 9.675 0.82 6.45 

เหล็ก+ท่อพีวีซี 5.15 10.15 0.99 7.2 
เหล็ก 2.55 5.025 1.08 4.45 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 5 ผลของรูปแบบโรงเรือน ต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสัปดาห์ที่ 2 

รูปแบบโรงเรือน 
ความสูง 

ของต้น (ซม.) 
ความกว้าง 

ทรงพุ่ม (ซม.) 
ความกว้าง 

ของใบ (ซม.) 
ความยาว 

ของใบ (ซม.) 

ไม้ 14 23.6 1.19 12.65 

เหล็ก+ท่อพีวีซี 13.9 23.85 1.26 11.9 
เหล็ก 8.8 16.7 1.39 11.5 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางท่ี 6 ผลของรูปแบบโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสัปดาห์ที่ 3 
รูปแบบโรงเรือน ความสูง 

ของต้น (ซม.) 
ความกว้าง 

ทรงพุ่ม (ซม.) 
ความกว้าง 

ของใบ (ซม.) 
ความยาว 

ของใบ (ซม.) 

ไม้ 27.35 29.1 2 20.9 
เหล็ก+ท่อพีวีซี 31.7 30.6 2.45 25.1 
เหล็ก 26 30.25 2.35 21.8 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 7 ผลของรูปแบบโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสัปดาห์ที่ 4 

รูปแบบโรงเรือน ความสูงของต้น 
(ซม.) 

ความกว้างทรงพุ่ม
(ซม.) 

ความกว้างของใบ 
(ซม.) 

ความยาวของใบ 
(ซม.) 

ไม้ 35.60 33.95 3.47 22.50 
เหล็ก+ท่อพีวีซี 38.70 43.25 3.21 27.30 
เหล็ก 37.60 42.50 3.78 26.00 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 8 ผลของรูปแบบโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ง 
รูปแบบโรงเรือน ความสูงของต้น 

(ซม.) 
จ้านวนใบ ความกว้าง

ของใบ 
(ซม.) 

ความยาว
ของใบ 
(ซม.) 

ความยาว 
ของราก 
(ซม.) 

ไม้ 35.6 11.1 3.5 22.5 28.0 
เหล็ก+ท่อพีวีซี 38.7 10.8 3.2 27.3 31.4 
เหล็ก 37.6 9.0 3.8 26.0 34.0 
F-test NS NS NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางท่ี 9 ผลของรูปแบบโรงเรือน รูปแบบโรงเรือนต่อผลผลิตผักบุ้ง 
รูปแบบโรงเรือน น้้าหนักเฉลี่ย 

ต่อต้น (กรัม) 
น้้าหนักเฉลี่ย 

ต่อราง (กิโลกรัม) 
รายได้ 
(บาท) 

ไม้ 68.0 3.02 121 
เหล็ก+ท่อพีวีซี 77.5 3.12 125 
เหล็ก 72.2 3.08 123 
F-test NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
  
การทดลองท่ี 1.2 ผลของรูปแบบของโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า 

จากผลการทดลองพบว่าต้นผักคะน้าที่ปลูกในโรงเรือนที่แตกต่างกันมีการเจริญเติบโตทางล้า
ต้น ผลผลิตและรายได้ไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 10-15) 
ตารางท่ี 10 ผลของรูปแบบโรงเรือน ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้าในสัปดาห์ที่ 1 

รูปแบบโรงเรือน ความสูงของต้น 
(ซม.) 

ความกว้างของ 
ทรงพุ่ม (ซม.) 

ความกว้าง 
ของใบ (ซม.) 

ความยาว 
ของใบ (ซม.) 

ไม้ 2.45 2.575 1.47 1.79 
เหล็ก+ท่อพีวีซี 2.25 2.65 1.32 1.65 
เหล็ก 2.85 3.00 1.37 1.70 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 11 ผลของรูปแบบโรงเรือน ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้าในสัปดาห์ที่ 2 

รูปแบบโรงเรือน ความสูงของต้น 
(ซม.) 

ความกว้างของ
ทรงพุ่ม(ซม.) 

ความกว้าง 
ของใบ (ซม.) 

ความยาว 
ของใบ (ซม.) 

ไม้ 4.25 6.7 2.69 5.9 
เหล็ก+ท่อพีวีซี 4.95 7.025 2.92 5.8 
เหล็ก 4.45 6.825 2.55 7.4 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางท่ี 12 ผลของรูปแบบโรงเรือน ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้าในสัปดาห์ที่ 3 
รูปแบบโรงเรือน ความสูงของต้น 

(ซม.) 
ความกว้างของ
ทรงพุ่ม (ซม.) 

ความกว้าง 
ของใบ (ซม.) 

ความยาว 
ของใบ (ซม.) 

ไม้ 7.2 14.75 5.6 12.1 
เหล็ก+ท่อพีวีซี 8.2 16.1 5.8 12.6 
เหล็ก 6.9 15.15 5.55 11.6 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 13 ผลของรูปแบบโรงเรือน ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้าในสัปดาห์ที่ 4 

รูปแบบโรงเรือน ความสูงของต้น 
(ซม.) 

ความกว้างของ
ทรงพุ่ม (ซม.) 

ความกว้าง 
ของใบ (ซม.) 

ความยาว 
ของใบ (ซม.) 

ไม้ 28.1 30.2 9.55 20.3 
เหล็ก+ท่อพีวีซี 23.5 37.6 14 26.3 
เหล็ก 29.4 34.1 11.4 24.2 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 14 ผลของรูปแบบโรงเรือน รูปแบบโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า 

รูปแบบโรงเรือน ความสูงของต้น 
(ซม.) 

ความกว้าง
ของทรงพุ่ม 

(ซม.) 

ความกว้าง 
ของใบ 
(ซม.) 

ความยาว 
ของใบ 
(ซม.) 

ความยาว
ของราก 
(ซม.) 

ไม้ 28.1 5.2 11.6 22.3 38.0 
เหล็ก+ท่อพีวีซี 26.5 6.5 14.0a 26.3 48.6 
เหล็ก 29.4 6.0 12.4 24.2 42.4 
F-test NS NS NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางท่ี 15 ผลของรูปแบบโรงเรือน รูปแบบโรงเรือนต่อผลผลิตผักคะน้า 
รูปแบบโรงเรือน น้้าหนักเฉลี่ยต่อต้น 

(กรัม) 
น้้าหนักเฉลี่ยต่อราง 

(กิโลกรัม) 
รายได้ 
(บาท) 

ไม้ 69.5 3.47 139 
เหล็ก+ท่อพีวีซี 79.0 3.95 158 
เหล็ก 74.0 3.70 148 
F-test NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
การทดลองท่ี 1.3 ผลของรูปแบบของโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า 

จากผลการทดลองพบว่าต้นผักคะน้าที่ปลูกในโรงเรือนที่แตกต่างกันมีการเจริญเติบโตทางล้า
ต้น ผลผลิตและรายได้ไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 16-21) 
ตารางท่ี 16 ผลของรูปแบบโรงเรือน ต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดในสัปดาห์ที่ 1 

รูปแบบโรงเรือน ความสูงของต้น 
(ซม.) 

ความกว้างของ
ทรงพุ่ม (ซม.) 

ความกว้าง 
ของใบ (ซม.) 

ความยาว 
ของใบ (ซม.) 

ไม้ 1.5 2.35 1 1.67 
เหล็ก+ท่อพีวีซี 1.8 2.825 1.02 1.65 
เหล็ก 1.55 2.375 1.15 1.69 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 17 ผลของรูปแบบโรงเรือน ต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดในสัปดาห์ที่ 2 

รูปแบบโรงเรือน ความสูงของต้น 
(ซม.) 

ความกว้างของ
ทรงพุ่ม (ซม.) 

ความกว้าง 
ของใบ (ซม.) 

ความยาว 
ของใบ (ซม.) 

ไม้ 2.15 7.65 3.25 5.15 
เหล็ก+ท่อพีวีซี 2.7 5.875 2.85 4 
เหล็ก 2.15 7.375 3.55 4.8 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางท่ี 18 ผลของรูปแบบโรงเรือน ต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดในสัปดาห์ที่ 3 
รูปแบบโรงเรือน ความสูงของต้น 

(ซม.) 
ความกว้างของ
ทรงพุ่ม (ซม.) 

ความกว้าง 
ของใบ (ซม.) 

ความยาว 
ของใบ (ซม.) 

ไม้ 3.3 16.05 7.9 12.2 
เหล็ก+ท่อพีวีซี 4.1 17.35 7.25 10.4 
เหล็ก 3.8 18.45 7.4 11.1 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางที่ 19 ผลของรูปแบบโรงเรือน ต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดในสัปดาห์ที่ 4 

รูปแบบโรงเรือน ความสูงของต้น 
(ซม.) 

ความกว้างของ
ทรงพุ่ม (ซม.) 

ความกว้าง 
ของใบ (ซม.) 

ความยาว 
ของใบ (ซม.) 

ไม้ 12.56 36.25 12.2 20.2 
เหล็ก+ท่อพีวีซี 15.5 30.95 12 21.9 
เหล็ก 16 28.35 10.3 18.6 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 20 ผลของรูปแบบโรงเรือน รูปแบบโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตของผักสลัด 
รูปแบบโรงเรือน ความสูง 

ของต้น 
(ซม.) 

ความกว้าง
ของทรงพุ่ม 

(ซม.) 

ความกว้าง 
ของใบ (ซม.) 

ความยาว 
ของใบ (ซม.) 

ความยาว
ของราก 
(ซม.) 

ไม้ 14.6 7.7 12.2 20.2 49.3 

เหล็ก+ท่อพีวีซี 15.5 7.3 12.0 21.9 50.5 
เหล็ก 16.0 7.5 11.3 19.6 45.5 
F-test NS NS NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางท่ี 21 ผลของรูปแบบโรงเรือน รูปแบบโรงเรือนต่อผลผลิตผักสลัด 
รูปแบบโรงเรือน น้้าหนักเฉลี่ย 

ต่อต้น(กรัม) 
น้้าหนักเฉลี่ย 
ต่อราง (กก) 

รายได้ 
(บาท.) 

ไม้ 94.0  4.70 188 
เหล็ก+ท่อพีวีซี 85.5  4.27 171 
เหล็ก 83.0  4.15 166 
F-test NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
กา ทดลอ ที่ 2 การทดสอบสารละลายและวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของผัก 

2.1 ผลของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช 
  2.1.1 ผลของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ง 

 

จากการทดลองการพัฒนาสูตรสารละลายธาตุอาหาร เพ่ือลดต้นทุนการผลิตผักแบบใช้ดิน
โดยศึกษาข้อมูลการเจริญเติบโตของผักบุ้ง ของสูตรสารละลายธาตุอาหารทั้ง 3 สูตรคือ สูตร 1 
มาตรฐาน  สูตร 2  ดัดแปลง และสูตร 3 การค้าของบริษัทบางไทร จ้ากัด พบว่า สูตร 3 การค้ามี
ความสูงของต้น และความยาวใบ สูงสุด  ส่วนความยาวรากไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 22)  

ตารางที่ 22 ผลของสูตรธาตุอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสัปดาห์ที่ 1 

สูตรธาตุอาหาร ความสูงของต้น (ซ.ม) ความยาวใบ (ซ.ม) ความยาวราก (ซ.ม) 

สูตร 1 มาตรฐาน 

สูตร 2 ดัดแปลง 

สูตร 3 การค้า ฯ 

1.62 b 

2.00 a 

2.62 a 

5.00 a 

3.62 b 

5.07 a 

5. 37 

5. 12 

4.50 

F-test * * NS 
หมายเหตุ * มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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การเจริญเติบโตของผักบุ้งในสัปดาห์ที่ 2 พบว่าสูตรที่มีความสูงสุด คือสูตร 1 มาตรฐาน มี
ความสูงของต้น 6.00 เซนติเมตร  ความยาวใบ 13.25 เซนติเมตร และความยาวราก 17.5 
เซนติเมตร  รองลงมาสูตร 2  ดัดแปลง มีความสูงของต้น 6.62 เซนติเมตร ความยาวใบ 13 
เซนติเมตร  และความยาวรากยาว 13.12 เซนติเมตร ถัดลงมา สูตร 3 การค้า จ้ากัด ความสูงของต้น 
6.00 เซนติเมตร ส่วนความยาวใบ 11.12 เซนติเมตร และความยาวราก 12.75 เซนติเมตร (ตารางที่ 
23) 

ตารางท่ี 23 ผลของสูตรธาตุอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสัปดาห์ที่ 2 

สูตรธาตุอาหาร ความสูงของต้น (ซ.ม) ความยาวใบ (ซ.ม) ความยาวราก (ซ.ม) 

สูตร 1 มาตรฐาน 

สูตร 2 ดัดแปลง 

สูตร 3 การค้า ฯ 

6.00 

6.62 

6.00 

13.25 

13.00 

11.12 

17.50 

13.12 

12.75 

F-test NS NS NS 
หมายเหตุ *  มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 

การเจริญเติบโตของผักบุ้งในสัปดาห์ที่ 3 พบว่าสูตร 1 มาตรฐาน มีความสูงของต้น 17.87 
เซนติเมตร ความยาวใบ 21.37 เซนติเมตร และความยาวราก 19.62 เซนติเมตร  รองลงมาสูตร 2 
ดัดแปลง ความสูงของต้น 16.5 เซนติเมตร ความยาวใบ 19.62 เซนติเมตร และความยาวราก 20.00 
เซนติเมตร ถัดลงมา สูตร 3 การค้า ความสูงของต้น 15.37 เซนติเมตร ความยาวใบ 19.62 
เซนติเมตร และความยาวราก 16.5 เซนติเมตร (ตารางท่ี 24) 

ตารางท่ี 24 ผลของสูตรธาตุอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสัปดาห์ที่ 3 

สูตรธาตุอาหาร ความสูงของต้น (ซ.ม) ความยาวใบ (ซ.ม) ความยาวราก (ซ.ม) 

สูตร 1 มาตรฐาน 

สูตร 2 ดัดแปลง 

สูตร 3 การค้า ฯ 

17.87 

16.5 

15.37 

21.37 

19.62 

19.62 

19.62 

20.00 

16.5 

F-test NS NS NS 
หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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การเก็บเกี่ยวผลผลิตผักบุ้งเริ่มเก็บเก่ียวเมื่อมีอายุได้ 24 วันหลังการเพาะ ในวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2553 โดยผลผลติของผักบุ้งในสูตรธาตุอาหารทั้ง 3 สูตร ซึ่งมีการเจริญเติบโตในส่วนของ
จ้านวนใบ ต่อต้น ความกว้างของใบ น้้าหนักต่อต้น และอัตราส่วนยอดต่อรากมีขนาดใกล้เคียงกัน  
ส่วนความยาวของรากพบว่าสูตรที่ 1 มีความยาวของรากมากว่าสูตรที่ 2 และ 3 โดยผักบุ้งที่ปลูกมี
ลักษณะการเจริญเติบโตดี มีใบเรียวแหลม ทรงพุ่มอวบน้้า มีข้อปล้องชัดเจน และมีขนาดของรากท่ี
ยาวสม่้าเสมอกันในแต่ละสูตรธาตุอาหาร (ตารางที่ 25) 

ตารางท่ี 25 ข้อมูลผลผลิตของสูตรสารละลายธาตุอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของล้าต้น 

สูตรธาตุอาหาร จ้านวนใบ
ต่อต้น 
(ใบ) 

ความ
กว้างใบ 

(ซ.ม) 

ความยาว
ใบ (ซ.ม) 

น้้าหนัก
ต่อต้น 

(กรัม) 

ความยาว
ราก (ซ.ม) 

 

อัตราส่วน
ยอดต่อ

ราก 

(ซ.ม) 

สูตร 1 มาตรฐาน 

สูตร 2 ดัดแปลง 

สูตร 3 การค้า ฯ 

25.11 

24.66 

24 

2.95 

2.57 

2.4   

23.38 

24.11 

22.55 

36.64 

33.45 

34.33 

27 

24.38 

21.86 

3.43:1 

3.48:1 

3.5 :1 

F-test NS NS NS NS NS NS 

หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ด้านผลผลิตพบว่า สารละลายธาตุอาหารสูตรที่ 1 ให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 4.2 กิโลกรัม  
รองลงมาคือสูตรที่ 3 ได้ผลผลิต 3.1 กิโลกรัม และสูตรที่ 2  ได้ผลผลิตน้อยที่สุดคือ 2.7 กิโลกรัม โดย
จ้าหน่ายผลผลิตกิโลกรัมละ 30 บาท โดยสูตรที่ 1 จ้าหน่ายได้ 126 บาท สูตรที่ 3 จ้าหน่ายได้ 93 
บาทและสูตรที่ 2 จ้าหน่ายได้ 87 บาท  ตามล้าดับ ส่วนในด้านต้นทุนสารละลายธาตุอาหารเข้มข้น
พบว่าสูตรที่ 3 มีต้นทุนสูงที่สุดคือ 50 บาท ต่อลิตร รองลงมาคือสูตรที่ 1 ราคา 17 บาทต่อลิตร และ
สูตรที่ 2 ราคาที่12 บาท ต่อลิตร  ส่วนด้านผลผลิตผักบุ้ง ในครั้งนี้มีการใช้สารละลายเข้มข้นจ้านวน 
1.8 ลิตร ท้าให้รวมต้นทุนสารละลายแล้วสูตรที่ 3 มีต้นทุนที่สูงกว่าสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 ซึ่งส่งผลให้
สูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 มีก้าไรหลังการผลิตมากกว่าสูตรที่ 3 ซึ่งเป็นสูตรการค้า (ตารางท่ี 26) 

 

ตารางท่ี 26 ผลผลิตผักบุ้งในสารละลายธาตุอาหาร สูตรต่างๆ ต่อผลผลิตและผลตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สูตรธาตุอาหาร ผลผลิต 

(กก.) 

รายได้ 

(บาท) 

ต้นทุน
สารละลายธาตุ
อาหารต่อลิตร 

(บาท) 

ปริมาณ
สารละลาย

ธาตุอาหารใช้  
(ลิตร) 

รวมต้นทุน
สารละลายธาตุ
อาหารเข้มข้น 

(บาท) 

ก้าไร 

(บาท) 

สูตร 1 มาตรฐาน 

สูตร 2 ดัดแปลง 

สูตร 3 การค้า ฯ 

4.2  

2.7   

3.1  

126  

87  

93  

17  

12  

50  

1 

1 

1 

17  

12  

50  

109  

75 

43 

F-test - - - - - - 
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กา ทดลอ ที่ 2.1.2 ผลของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของผักสลัด 
การให้สูตรปุ๋ยในสารละลายธาตุอาหารต่อจ้านวนใบของผักสลัดพบว่าสูตรที่ 1, 2 และ 3 

ให้ผลไม่แตกต่างกันในสัปดาห์ที่ 1,3,4,5 และ 6 ส่วนในสัปดาห์ที่ 2 พบว่าสูตรที่ 2 มีจ้านวนใบสูงกว่า 
สูตรที่ 1 และ 3จ้านวนใบต่อต้นผักสลัดในสัปดาห์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยทางสถิติที่แตกต่างเมื่อเทียบกับ
สัปดาห์ อ่ืนๆ (ตารางที่ 27) 
ตารางท่ี 27 ผลของสูตรธาตุอาหารต่อจ้านวนใบของผักสลัดในช่วง 1 ถึง 4 สัปดาห์หลังการทดลอง 

กรรมวิธี 
ระยะเวลา (สัปดาห์) 

1 2 3 4 
สูตร 1 มาตรฐาน 3.27 3.80 5.40 6.40 

สูตร 2 ดัดแปลง 3.07 3.40 4.87 6.00 

สูตร 3 การค้า 3.60 3.73 6.00 7.33 

F-test NS NS NS NS 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
การเปลี่ยนแปลงค่าความสูงของผักสลัดพบว่าการให้สารละลายธาตุอาหารสูตร 1,2 และ 3 

ไม่มีผลต่อความสูงของผักสลัดในช่วง 1 ถึง 4 สัปดาห์หลังการทดลอง (ตารางท่ี 28) 
ตารางท่ี 28 ผลของสูตรธาตุอาหารต่อความสูงของผักสลัดในช่วง 1 ถึง 4 สัปดาห์หลังการทดลอง 

กรรมวิธี 
ระยะเวลา (/สัปดาห์) 

1 2 3 4 

สูตร 1 มาตรฐาน 0.77 0.81 0.97 1.43 

สูตร 2 ดัดแปลง 0.80 0.85 0.83 1.20 

สูตร 3 การค้า 0.81 0.79 0.95 1.53 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
 



35 

การเปลี่ยนแปลงค่าความกว้างของใบผักสลัดพบว่าการให้สารละลายธาตุอาหารสูตร 1 2 
และ 3 ให้ผลไม่แตกต่างกันในช่วง1ถึง 6 สัปดาห์ หลังการทดลอง (ตารางที่ 29) 
ตารางท่ี 29 ผลของสูตรธาตุอาหารต่อความกว้างของใบในช่วง 1 ถึง 4 สัปดาห์หลังการทดลอง 

กรรมวิธี 
ระยะเวลา (/สัปดาห์) 

1 2 3 4 

สูตร 1 มาตรฐาน 0.79 2.80 4.57 8.00 

สูตร 2 ดัดแปลง 0.88 2.27 3.48 5.73 

สูตร 3 การค้า 0.87 3.04 6.00 7.90 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 
การเปลี่ยนแปลงค่าความกว้างของใบผักสลัดพบว่าการให้สารละลายธาตุอาหารสูตร 1 2 

และ 3 ให้ผลไม่แตกต่างกันในช่วง 1 ถึง 4 สัปดาห์ หลังการทดลอง (ตารางท่ี 30) 
ตารางท่ี 30 ผลของสูตรธาตุอาหารต่อความกว้างของทรงพุ่มในช่วง 1 ถึง 4 สัปดาห์หลังการทดลอง 

กรรมวิธี 
ระยะเวลา (/สัปดาห์) 

1 2 3 4 

สูตร 1 มาตรฐาน 2.35 5.40 11.73 16.43 

สูตร 2 ดัดแปลง 2.43 4.77 8.87 17.23 

สูตร 3 การค้า 2.55 5.87 15.27 21.77 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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การเปลี่ยนแปลงค่าความยาวของใบผักสลัดพบว่าการให้สารละลายธาตุอาหารสูตร 1,2 และ 
3 ให้ผลไม่แตกต่างกันในช่วง 1-4 สัปดาห์ หลังการทดลอง (ตารางที่ 31) 
ตารางท่ี  31  ผลของสูตรธาตุอาหารต่อความยาวของใบในช่วง 1 ถึง 4 สัปดาห์หลังการทดลอง 

กรรมวิธี 
ระยะเวลา (/สัปดาห์) 

1 2 3 4 

สูตร 1 มาตรฐาน 1.39 3.57 5.83 8.87 

สูตร 2 ดัดแปลง 1.57 3.19 4.41 8.17 

สูตร 3 การค้า 1.62 3.92 8.47 11.40 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 
การให้สูตรปุ๋ยในสารละลายธาตุอาหารต่อความยาวของรากผักสลัดพบว่าสูตรที่1,2 และ 3 

ให้ผลไม่แตกต่างกันในสัปดาห์ที่ 1,2,3 และ 4 ส่วนในสัปดาห์ที่ 5 และ 6 พบว่าสูตร 1 มีความยาว
รากมากกว่า สูตรที่ 2 และ 3 นอกจากนี้ความยาวของรากสลัดผักสลัดในสัปดาห์ที่ 5 และ 6 พบว่า
สูตรที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสูตรที่ 2 (ตารางที่ 32) 
ตารางท่ี 32 ผลของสูตรธาตุอาหารต่อความยาวของรากในสัปดาห์ที่ 1 ถึง 4 สัปดาห์หลังการทดลอง 

กรรมวิธี 
ระยะเวลา (/สัปดาห์) 

1 2 3 4 

สูตร 1 มาตรฐาน 4.09 9.13 12.13 18.67 

สูตร 2 ดัดแปลง 3.51 8.17 13.00 13.33 

สูตร 3 การค้า 3.98 11.77 19.53 22.73 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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การเปลี่ยนแปลงค่าน้้าหนักทั้งหมดหลังการเก็บเกี่ยวผักสลัดพบว่าน้้าหนักสูตร 1,2 และ 3 
ให้ผลไม่แตกต่างกันทั้ง 3 สูตร (ตารางที่ 33) 
ตารางที่ 33 ผลของสูตรธาตุอาหารต่อน้้าหนักส่วนยอด น้้าหนักราก น้้าหนักรวม อัตราส่วนระหว่าง

ยอดต่อรากและผลผลิต 
กรรมวิธี น้้าหนักส่วน

ยอด(กรัม) 

น้้าหนักราก

(กรัม) 

น้้าหนักรวม

(กรัม) 

อัตราส่วนระหว่าง

ยอดต่อราก 

ผลผลิต 

(ต่อ-ต้น) 

สูตร 1 มาตรฐาน 29.3 6.3 35.7 4.6 11.0 

สูตร 2 ดัดแปลง 27.0 4.1 31.1 6.6 10.0 

สูตร 3 การค้า 37.3 6.2 43.5 6.0 14.5 

F-test NS NS NS NS NS 

หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 
ด้านต้นทุนต่อลิตร พบว่าสารละลายธาตุอาหาร สูตร 3 สูตรการค้า ให้ต้นทุนต่อลิตรมากสุด

คือ 50 บาท รองลงมาคือสูตร 1 สูตรมาตรฐานให้ต้นทุนต่อลิตร 14 บาท และ สูตร 2 สูตรดัดแปลง 
ให้ต้นทุนต่อลิตรน้อยสุด 11 บาท โดยจ้าหน่ายกิโลกรัมละ 40 บาท ส่วนผลตอบแทนสูตร 1 สูตร
มาตรฐานให้ผลตอบแทนมากสุดคือ 240 บาท รองลงมาคือ สูตร 2 สูตรดัดแปลงได้ผลตอบแทน 156 
บาท และ สูตร 3 สูตรการค้า ได้ผลตอบแทน 144 บาท ส่วนก้าไรสุทธิที่ได้มากสุดคือสูตร 1 สูตร
มาตรฐานได้ก้าไรสุทธิ 226 บาท รองลงมาคือสูตร 2 สูตรดัดแปลง ได้ก้าไรสุทธิ 142 บาท และ สูตร 
3 สูตรการค้า ได้ก้าไรสุทธิน้อยที่สุดคือ 86 บาท (ตารางที ่34) 
ตารางท่ี 34 ผลของสารละลายธาตุอาหารต่อต้นทุน ผลตอบแทน และ ก้าไรสุทธิของผักสลัด 

กรรมวิธี ต้นทุนต่อลิตร 

(บาท) 

ปริมาณน้้าหนัก 

(กิโลกรัม) 

ผลตอบแทน 

(บาท) 

ก้าไรสุทธิ (บาท) 

สูตร 1 มาตรฐาน 17 3.53 141 124 

สูตร 2 ดัดแปลง 14 3.08 123 109 

สูตร 3 การค้า 50 3.74 149 99 

F-test - - - - 
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กา ทดลอ ที่ 2.1.3  ผลของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตในผักคื่นฉ่าย 
 การให้ปุ๋ยในสารระละลายธาตุอาหารต่อจ้านวนใบต่อต้นผัก   นฉ่ายพบว่าสูตรที่ 1 2 และ 3 
ให้ผลทางค่าสถิติไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 35) 
ตารางท่ี 35 ผลของสูตรธาตุอาหารต่อจ้านวนใบของ   นฉ่ายในช่วง 1 ถึง  6 สัปดาห์หลังการทดลอง 
  กรรมวิธี                                     ระยะเวลา (สัปดาห์) 

 1 2 3 4 5 6  

สูตร 1 มาตรฐาน 3.25 5 6.75  7.91  14  23.91  

สูตร 2 ดัดแปลง 3.16 4.16  5.33  6.58  12.82   19.25   

สูตร 3 การค้า 3.41  5.16  7  8.66   13.33  18.66   

F-test NS NS NS NS NS NS 

หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

  
 การให้ปุ๋ยในสารระละลายธาตุอาหารต่อความสูงต้นผัก   นฉ่ายพบว่าสูตรที่ 1 2 และ 3 ให้ผล
ทางค่าสถิติไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 36) 
ตารางท่ี 36 ผลของสูตรธาตุอาหารความสูงของ   นฉ่ายในช่วง 1 ถึง 7 สัปดาห์หลังการทดลอง 
  กรรมวิธี                                     ระยะเวลา (สัปดาห์) 

 1 2 3 4 5 6 7 

สูตร 1 มาตรฐาน 2.3 5.75 9.44 13.77 33.2 38.16 52.5 

สูตร 2 ดัดแปลง 1.8 5.41 8.53 12.13 28.71 31.54 36.66 

สูตร 3 การค้า 1.85 5.92 8.80 11.29 25.71 31.41 44.20 

F-test * NS NS NS NS NS NS 

หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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 การให้ปุ๋ยในสารระละลายธาตุอาหารต่อความกว้างของต้นผัก   นฉ่ายพบว่าสูตรที่ 1 2 และ 3 
ให้ผลทางค่าสถิติไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 37) 
ตารางท่ี 37 ผลของสูตรธาตุอาหารต่อความกว้างของ   นฉ่ายในช่วง 1 ถึง 7 สัปดาห์หลังการทดลอง 
  กรรมวิธี                                     ระยะเวลา (สัปดาห์) 

 1 2 3 4 5 6 7 

สูตร 1 มาตรฐาน 0.66 1.81 2.38 4.08 6.83 7.45 9.41 

สูตร 2 ดัดแปลง 0.65 1.35 2.49 3.41 6.18 7.08 7.54 

สูตร 3 การค้า 0.60 1.24 2.50 3.08 6.04 6.91 8.08 

F-test NS NS NS NS NS NS NS 

หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 
 การให้ปุ๋ยในสารระละลายธาตุอาหารต่อความยาวของต้นผัก   นฉ่ายพบว่าสูตรที่ 1 2 และ 3 
ให้ผลทางค่าสถิติไม่แตกต่างกันในสัปดาห์ที่ 1 2 5 6 ส่วนสัปดาห์ที่ 3 4 พบว่าสูตรที่ 1 และ 3 มี
ความกว้างของใบ   นฉ่ายมากกว่า (ตารางที่ 38) 
ตารางที่ 38 ผลของสูตรธาตุอาหารต่อความยาวรากของ   นฉ่ายในช่วง 1 ถึง 6 สัปดาห์หลังการ
ทดลอง 
   กรรมวิธี                  ระยะเวลา (สัปดาห์) 

 1 2 3 4 5 6  
สูตร 1 มาตรฐาน 0.92 6.28 11.53 a 19.37 a 26.08 26.70 

สูตร 2 ดัดแปลง 0.81 3.49 6.7 b 11.08 b 17.90 20.36  
สูตร 3 การค้า 0.99 4.37 9.05 ab 15.91 ab 22.58 25.91  

F-test NS NS * * NS NS 

หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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 การเปลี่ยนแปลงค่าน้้าหนักทั้งหมดหลังการการเก็บเกี่ยวผัก   นฉ่ายพบว่าน้้าหนักสูตร 1  2 และ 
3 ให้ผลทางค่าสถิติแตกต่างกันในส่วนของน้้าหนักราก ส่วนน้้าหนักส่วนอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 
39) 
ตารางท่ี 39 ผลของสูตรธาตุอาหารต่อน้้าหนักสดของ   นฉ่ายในช่วง 1 ถึง 6 สัปดาห์หลังจากทดลอง 
กรรมวิธี น้้าหนักส่วน 

ยอด(กรัม) 
น้้าหนักราก 

(กรัม) 
น้้าหนักรวม 

(กรัม) 
อัตราส่วนระหว่าง 

ยอดต่อราก 
ผลผลิต 
(กรัม) 

สูตร 1 มาตรฐาน 79.75 72.42 a 7.33 13.39 4366.67 
สูตร 2 ดัดแปลง 50.58 43.83 b 6.83 9.84 3333.33 
สูตร 3 การค้า 63.92 55.83 ab 8.08 7.92 4300 
F-test NS * NS NS NS 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
  
  การเปลี่ยนแปลงค่าน้้าหนักทั้งหมดหลังการการเก็บเกี่ยวผัก   นฉ่ายพบว่าน้้าหนักสูตร 1 2 และ 
3 ให้ผลทางค่าสถิติไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 40) 
ตารางท่ี 40 ผลของสูตรธาตุอาหารต่อน้้าหนักแห้งของ   นฉ่ายในช่วง 1 ถึง 6 สัปดาห์หลังจากทดลอง 

กรรมวิธี น้้าหนักส่วน 
ยอด(กรัม) 

น้้าหนักราก 
(กรัม) 

น้้าหนักรวม 
(กรัม) 

อัตราส่วนระหว่าง 
ยอดต่อราก 

สูตร 1 มาตรฐาน 16.13 14.07 2.06 6.51 
สูตร 2 ดัดแปลง 9.46 8.42 1.05 8.34 
สูตร 3 การค้า 15.00 13.70 1.30 10.23 
F-test NS NS NS NS 

หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

  
 
 
 
 

 



41 

ด้านต้นทุนต่อลิตรทั้ง 3 สูตรพบว่าสารละลายธาตุอาหารสูตร 3 สูตรการค้า ให้ต้นทุนต่อลิตร
มากสุดคือ 50 บาท และสูตร 1 สูตรมาตรฐานให้ต้นทุนต่อลิตร รองลง   17 บาท และสูตร 2 สูตร
ดัดแปลงให้ต้นทุนต่อลิตรน้อยสุด 11 บาท โดยราคาขึ้นฉ่ายในท้องตลาดกิโลกรัมละ 100 บาท ส่วน
ผลตอบแทนพบว่าสูตร 1 สูตรมาตรฐาน ให้ผลตอบแทนมากสุดคือ 1,310 บาท ผลตอบแทนสูตร 3 
สูตรการค้าได้ผลตอบแทนรองลงมา 1,140 บาท และผลตอบแทนสูตร 2 สูตรดัดแปลงได้ผลตอบแทน 
1000 บาท ส่วนก้าไรสุทธิที่ได้มากสุดคือสูตร 1 สูตรมาตรฐานได้ก้าไรสุทธิ 1,293 บาท สูตร 3 สูตร
การค้า ได้ก้าไรสุทธิรองลงมา 1,090 บาท และสูตร 2 สูตรดัดแปลงได้ก้าไรสุทธิน้อยที่ 
ตารางท่ี 41  ผลของสารละลายธาตุอาหารต่อต้นทุน ปริมาณใช้ ต้นทุนสารละลาย ผลตอบแทนและ  

ก้าไรสุทธิของ   นฉ่าย 
กรรมวิธี ปริมาณน้้าหนัก 

(กิโลกรัม) 

ต้นทุนต่อลิตร 

(บาท) 

ผลตอบแทน 

(บาท) 

ก้าไรสุทธิ (บาท) 

สูตร 1 มาตรฐาน 4.37 17 437 420 

สูตร 2 ดัดแปลง 3.33 14 333 319 

สูตร 3 การค้า 3.80 50 380 330 

F-test - - - - 

 
1 ผลของไนโตรเจนในสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของ  ท       

อ  ตราการเติบโตในด้านความกว้างของทรงพุ่มของพีทูเนียหลังได้รับไนโตรเจนอัตรา 0 56  
112  224  และ  448 มิลลิกรัม/ลิตร  พบว่า การให้ในโตเจนในสัปดาห์ที่ 2  6  4  10 12  และ 14 
หลังการทดลองให้ผลไม่แตกต่างกัน  แต่ในสัปดาห์ที่  8 พบว่าการให้ไนโตรเจนในอัตรา  448  
มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52.98%  รองลงมาคือ  224  มิลลิกรัม/
ลิตร  มีอัตราการการเติบโตเฉลี่ย      40.87%  ส่วนการให้ไนโตรเจน  0  มิลลิกรัม/ลิตร  มีอัตราการ
เติบโตต่้าที่สุดคือ  18.52%  (ภาพท่ี  1 ) 



42 

 
ภาพที่ 1 ผลของไนโตรเจนต่ออัตราการเติบโตในด้านความกว้างทรงพุ่มของพีทูเนีย 

 
1.1 อัตราการเติบโตในด้านความสูงของต้น 

อัตราการเติบโต ในด้านความสูงของต้นขอพีทูเนียหลังได้รับไนโตรเจนอัตรา 0 56  112  
224  และ  448 มิลลิกรัม/ลิตร  พบว่าการให้ไนโตเจนในสัปดาห์ที่ 2  6  4  8 10 12 และ 14 หลัง
การทดลองให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ  (ภาพที่  2) 

 
ภาพที่ 2 ผลของไนโตรเจนต่ออัตราการเติบโตในด้านความสูงของพีทูเนีย 

 
1.2 อัตราการเติบโตในด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้น 

อัตราการเติบโตในด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของล้าต้นของพีทูเนียหลังได้รับไนโตรเจนอัตรา 0 56 
112 224 และ 448 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่า การให้ในโตเจนไม่มีผลต่ออัตราการเติบโตในด้าน
เส้นผ่าศูนย์กลางของล้าต้นในสัปดาห์ที่ 2 6 4 8 10 12 และ 14 หลังการทดลอง (ภาพท่ี 3) 
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ภาพที่ 3 ผลของไนโตรเจนต่ออัตราการเติบโตในด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของล้าต้นของพีทูเนีย 

 
2. การเจริญเติบโตของช่อใบ 

2.1 การเจริญเติบโตของช่อใบและดอกในสัปดาห์ท่ี 4 
ผลของไนโตรเจนที่มีต่อการเจริญของช่อใบด้านความยาวของช่อ เส้นผ่าศูนย์กลางของช่อ 

และจ้านวนใบหลังได้รับไนโตรเจนอัตรา 0 56  112  224  และ  448 มิลลิกรัม/ลิตร  พบว่าความ
ยาวช่อ  เส้นผ่าศูนย์กลางช่อ และจ้านวนใบในช่วง  4   สัปดาห์ให้ผลไม่แตกต่างกัน  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  2.00-3.40  เซนติเมตร  2.34-2.71 มิลลิเมตร และ  1.60-4.40 ใบ ตามล้าดับ (ตารางท่ี 42) 

ในด้านความกว้างของใบ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อให้ปุ๋ย
ไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 112 224 และ 448 มิลลิกรัม/ลิตร มีความกว้างใบมากที่สุด คือ 2.30 
1.90 และ 1.80 เซนติเมตรรองลงมาคือการให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 0 มิลลิกรัม/ลิตร 
ตามล้าดับ และการให้ปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้น 56 มิลลิกรัม/ลิตร มีความกว้างใบน้อยที่สุดคือ 1.20 
เซนติเมตร (ตารางท่ี 42) 

ในด้านความยาวของใบ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อให้ปุ๋ย
ไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 112 224 และ 448 มิลลิกรัม/ลิตร มีความยาวใบมากที่สุดเท่ากับ 3.50 
3.40 และ3.20 เซนติเมตรตามล้าดับรองลงมาคือการให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 56 มิลลิกรั 
ลิตร และปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้น 0มิลลิกรัม/ลิตรมีความยาวใบน้อยที่สุด เฉลี่ย 2.90 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 43) 

ในด้านค่าความเขียวของใบ (SPAD) พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อ
ให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 448 224 และ 112 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าความเขียวมากที่สุดเท่ากับ 
52.37 51.40 และ50.25 ตามล้าดับ รองลงมาคือปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 56 มิลลิกรัม/ลิตร 
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ส่วนการให้ปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้น 0 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าความเขียวของใบเฉลี่ยน้อยที่สุด 32.63 
(ตารางที่ 43) 

ในด้านการออกดอก พบว่า ทุกกรรมวิธีมีการออกดอก 100% ส่วนในด้านจ้านวนดอกต่อกิ่ง 
พบว่าต้นพิทูเนียได้รับไนโตรเจนอัตรา 0 56 112 224 และ 448 มิลลิกรัม/ลิตร มีจ้านวนดอกต่อกิ่ง
ในช่วง 4 สัปดาห์หลังการทดลองไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 43) 
ตารางที่ 42 ผลของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของช่อใบในด้านความยาวช่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 

จ้านวนใบ และของช่อและช่อดอก ในช่วง 4 สัปดาห์  
ปริมาณไนโตรเจน ความยาวช่อ 

(ซ.ม.) 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 

ของช่อ (ม.ม) 
จ้านวนใบ 

/ยอด 
ความกว้างของใบ 

(ซ.ม.) 
0  มก./ล. 2.00 2.52 1.60 1.30bc 
56  มก./ล. 2.40 2.38 2.00 1.20c 
112 มก./ล. 3.20 2.71 3.60 2.30a 
224  มก./ล. 3.40 2.37 3.80 1.90a 
448มก./ล. 3.40 2.34 4.40 1.80ab 
F-test NS NS NS * 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 43 ผลของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของช่อใบในด้านความยาวใบ ความเขียวของใบก ร

ออกดอกและจ้านวนดออกต่อกิ่ง ในช่วง 4 สัปดาห์  
ปริมาณไนโตรเจน ความยาวของใบ 

(ซ.ม.) 
ความเขียวของใบ 

(SPAD) 
การออกดอก 

(%) 
จ้านวนดอก 

ต่อกิ่ง 
0  มก./ล. 2.90c 32.63c 100 1.20 
56  มก./ล. 3.00bc 39.95b 100 1.40 
112 มก./ล. 3.50a 50.25a 100 1.80 
224  มก./ล. 3.40ab 51.40a 100 1.40 
448มก./ล. 3.20ab 52.37a 100 1.40 
F-test ** ** - NS 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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2.2 การเจริญเติบโตของช่อใบและดอกในสัปดาห์ที่ 8 
ผลของไนโตรเจนต่อการเจริญของช่อใบ โดยในด้านความยาวของช่อ เส้นผ่าศูนย์กลางของ

ช่อ และจ้านวนใบหลังได้รับไนโตรเจนอัตรา 0 56  112  224  และ  448 มิลลิกรัม/ลิตร  พบว่า
ความยาวของช่อ  เส้นผ่าศูนย์กลางของช่อ และจ้านวนใบในช่วง  8   สัปดาห์หลังการทดลองให้ผลไม่
แตกต่างกัน  โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  5.00-8.20 เซนติเมตร  2.48-2.84 มิลลิเมตร และ  4.20-5.60 
ใบ ตามล้าดับ (ตารางที่ 44) 

ในด้านความกว้างของใบ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ การให้ปุ๋ย
ไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 112 224 และ 448 มิลลิกรัม/ลิตร  มีความกว้างใบมากที่สุด เฉลี่ย 2.40 
2.20 และ 2.00 เซนติเมตรและปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้น 56 และ 0 มิลลิกรัม/ลิตร  ให้ความกว้าง
ใบน้อยที่สุด คือ 1.40 และ 1.40 เซนติเมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 44) 

ในด้านความยาวของใบ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ  การให้ปุ๋ย
ไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 112 มิลลิกรัม/ลิตร  มีความยาวใบมากที่สุดเท่ากับ 4.10 เซนติเมตร
รองลงมาคือการให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ความเข้มข้น 224 448 และ 56 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล้าดับ ส่วนการ
ให้ปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้น 0 มิลลิกรัม/ลิตร มีความยาวใบน้อยที่สุด เฉลี่ย 2.90 เซนติเมตร (ตาราง
ที่ 45) 

ในด้านความเขียวของใบ (SPAD) พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อให้
ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 448 224 และ 112 มิลลิกรัม/ลิตร  มีความเขียวมากที่สุดเท่ากับ 
46.94 45.15 และ 42.37 ตามล้าดับส่วนการให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 56 มิลลิกรัม/ลิตร  

และปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้น 0 มิลลิกรัม/ลิตร  มีความเขียวน้อยที่สุดเฉลี่ย 30.64 และ 
23.62 ตามล้าดับ (ตารางที่ 45) 

ในด้านการออกดอก พบว่า ทุกกรรมวิธีมีการออกดอก 100% และ ในด้านจ้านวนดอกต่อกิ่ง 
พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 112 มิลลิกรัม/
ลิตร มีจ้านวนดอกมากท่ีสุดเท่ากับ 4.20 ดอกส่วนการให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 448 56 244 
และ 0 มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราการให้ดอกไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.00 3.00 2.90 และ 2.90 
ดอกตามล้าดับ (ตารางที่ 45) 
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ตารางที่ 44 ผลของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของช่อใบในด้านความยาวช่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง  
จ้านวนใบ และของช่อและช่อดอก ในช่วง 8 สัปดาห์  

ปริมาณไนโตรเจน ความยาวช่อ 
(ซ.ม.) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ของช่อ (ม.ม) 

จ้านวนใบ 
/ยอด 

ความกว้างใบ 
(ซ.ม.) 

0  มก./ล. 5.00 2.70 4.20 1.40b 
56  มก./ล. 6.00 2.48 5.60 1.40b 
112 มก./ล. 8.20 2.84 5.20 2.40a 
224  มก./ล. 6.60 2.77 4.60 2.20a 
448มก./ล. 7.20 2.74 4.80 2.00a 
F-test NS NS NS ** 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 45 ผลของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของช่อใบในด้านความยาวใบความเขียวของใบ 
 การออก ดออกและจ้านวนดออกต่อกิ่ง ในช่วง 8สัปดาห์  
ปริมาณไนโตรเจน ความยาวใบ 

(ซ.ม.) 
ความเขียวของใบ 

(SPAD) 
การออกดอก 

(%) 
จ้านวนดอกต่อกิ่ง 

0  มก./ล. 2.90c 23.62c 100 2.90b 
56  มก./ล. 3.10bc 30.64b 100 3.00b 
112 มก./ล. 4.10a 42.37a 100 4.20a 
224  มก./ล. 3.50b 45.15a 100 2.90b 
448มก./ล. 3.30bc 46.94a 100 3.00b 
F-test ** ** - ** 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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2.3 การเจริญเติบโตของช่อใบและดอก สัปดาห์ที่ 12 
ผลของไนโตรเจนที่มีต่อการเจริญของช่อใบ ในด้านความยาวของช่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ

ช่อ และจ้านวนใบหลังได้รับไนโตรเจนอัตรา 0 56  112  224  และ  448 มิลลิกรัม/ลิตร  พบว่า
ความยาวช่อ  เส้นผ่าศูนย์กลางช่อ และจ้านวนใบในช่วง  12   สัปดาห์ให้ผลไม่แตกต่างกัน  โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.80-7.00เซนติเมตร  2.69-3.05 มิลลิเมตร และ  3.20-7.00ใบ ตามล้าดับ (ตาราง
ที่ 46) 

ในด้านความกว้างใบ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ โดยการให้ปุ๋ย
ไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 112 มิลลิกรัม/ลิตร มีความกว้างใบมากที่สุดเฉลี่ย 2.50 เซนติเมตร 
รองลงมาคือ การให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 224 และ 448 มิลลิกรัม/ลิตร  ตามล้าดับ และการ
ให้ปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้น 56 และ 0 มิลลิกรัม/ลิตร มีความกว้างใบน้อยที่สุดเฉลี่ย 1.10 และ 
1.00 เซนติเมตรตามล้าดับ (ตารางที่ 46) 

ในด้านความยาวของใบ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อให้ปุ๋ย
ไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 112 224 และ 448มิลลิกรัม/ลิตร มีความยาวใบมากที่สุดเท่ากับ 3.90 
3.90 และ 3.80 เซนติเมตรตามล้าดับและปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้น 56 และ 0 มิลลิกรัม/ลิตร มี
ความยาวใบน้อยที่สุด เฉลี่ย 3.10 และ 2.90เซนติเมตรตามล้าดับ (ตารางที่ 47) 

ในด้านค่าความเขียวของใบ (SPAD) พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ การ
ให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 448 224 และ 112 มิลลิกรัม/ลิตร มีความเขียวมากที่สุดเท่ากับ
48.36 42.86 และ 42.44 ตามล้าดับรองลงมาคือการให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 56 มิลลิกรัม/
ลิตร และปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้น 0 มิลลิกรัม/ลิตร มีความเขียวน้อยที่สุด เฉลี่ย 27.30 (ตารางที่ 
47) 

ในด้านการออกดอก พบว่า ทุกกรรมวิธีมีการออกดอก 100% และในด้านจ้านวนดอกต่อกิ่ง 
พบว่าการให้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 0 56 112 224 และ 448 มิลลิกรัม/ลิตร ในช่วง 12 สัปดาห์หลังการ
ทดลองให้ผลไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 47) 
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ตารางที่ 46 ผลของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของช่อใบในด้านความยาวช่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 
จ้านวนใบ และของช่อและช่อดอก ในช่วง 8 สัปดาห์  

ปริมาณไนโตรเจน ความยาวช่อ 
(ซ.ม.) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ของช่อ (ม.ม) 

จ้านวนใบ 
/ยอด 

ความกว้างใบ 
(ซ.ม.) 

0  มก./ล. 0.80 2.95 3.20 1.00c 
56  มก./ล. 4.20 2.69 5.60 1.10c 
112 มก./ล. 7.00 3.05 7.00 2.50a 
224  มก./ล. 6.40 2.96 5.40 1.90b 
448มก./ล. 6.20 2.96 6.00 1.80b 
F-test NS NS NS * 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 47 ผลของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของช่อใบในด้านความยาวใบ ความเขียวของใบ 

การออก ดอกและจ้านวนดอกต่อกิ่ง ในช่วง 8 สัปดาห์  
ปริมาณไนโตรเจน ความยาวใบ 

(ซ.ม.) 
ความเขียวของใบ 

(SPAD) 
การออกดอก 

(%) 
จ้านวนดอกต่อกิ่ง 

0  มก./ล. 2.90b 27.30c 100 4.80 
56  มก./ล. 3.10b 33.18b 100 4.00 
112 มก./ล.  3.90a 42.44a 100 6.60 
224  มก./ล.   3.90a  42.86a 100 5.60 
448มก./ล.         3.80a         48.36a             100         5.60 
F-test * * - NS 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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3.การสะสมน้ าหนักแห้งของต้นพีทูเนีย 
ผลของการให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่แตกต่างกันต่อการสะสมน้้าหนักของดอก ใบ ต้น  ราก และ 

อัตราส่วนระหว่างยอด/ ราก ปรากฏผลการทดลองดังนี้โดยในด้านน้้าหนักดอก มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 224 มิลลิกรัม/ลิตร มีการสะสมน้้าหนัก
มากที่สุดเฉลี่ย 1.35 กรัม รองลงมาปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 112 448 และ 56 มิลลิกรัม/ลิตร
ตามล้าดับ และ การให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 0 มิลลิกรัม/ลิตร มีการสะสมน้้าหนักแห้งน้อย
ที่สุดเฉลี่ย 0.55 กรัม (ตารางท่ี 48) 

ในด้านน้้าหนักใบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความ
เข้มข้น 112มิลลิกรัม/ลิตรมีการสะสมน้้าหนักใบมากท่ีสุด เฉลี่ย 6.01 กรัม รองลงมาปุ๋ยไนโตรเจนที่มี
ความเข้มข้น 224 448 และ 56 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล้าดับส่วนการให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 0 
มิลลิกรัม/ลิตรมีการสะสมน้้าหนักใบน้อยที่สุด เฉลี่ย 1.00 กรัม (ตารางท่ี 48) 

ในด้านน้้าหนักต้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความ
เข้มข้น 224 112 และ 448 มิลลิกรัม/ลิตรมีการสะสมน้้าหนักต้นมากที่สุด เฉลี่ย 8.70 8.10 และ 
8.00 กรัมตามล้าดับ รองลงมาปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 56 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนการให้ปุ๋ย
ไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 0 มิลลิกรัม/ลิตร มีการสะสมน้้าหนักต้นน้อยที่สุดเฉลี่ย 3.90 และ 2.23 
กรัม ตามล้าดับ (ตารางท่ี 4) 

ในด้านน้้าหนักรากของพีทูเนีย พบว่ากรรมวิธีที่ให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความแตกต่างกัน ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ โดยให้ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.63 – 2.00 กรัม (ตารางท่ี 48) 

ในด้านอัตราส่วนระหว่างยอด/ราก มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ การให้ปุ๋ย
ไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 112 224 448 และ 56 มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราส่วนระหว่างยอด/รากเฉลี่ย 
7.70 6.79 5.97 และ 4.73 ส่วนการให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 0 มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราส่วน
ระหว่างยอด/ราก น้อยที่สุดเฉลี่ย 1.92 (ตารางที่ 48) 
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ตารางท่ี 48 การสะสมน้้าหนักแห้งของพีทูเนีย หลังได้รับไนโตรเจนที่แตกต่างกัน 
กรรมวิธี ดอก 

(กรัม) 
ใบ 

(กรัม) 
ล้าต้น 
(กรัม) 

ราก 
(กรัม) 

อัตราส่วนระหว่าง 
ยอด/ราก (กรัม) 

0 มก./ล. 0.55c 1.00c 2.23b 1.80 1.92b 
56 มก./ล. 0.77bc 2.89bc 3.90b 2.00 4.73a 
112 มก./ล. 1.02ab 6.01a 8.10a 1.81 7.70a 
224มก./ล. 1.35a 4.18ab 8.78a 1.95 5.97a 
448มก./ล. 0.76bc 2.91bc 8.00a 1.63 6.79a 

F-test ** ** ** NS * 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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2.3 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของพืช 
2.3.1 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของพริกหนุ่ม 
ผลของการศึกษาการเปรียบเทียบผลของวัสดุปลูกในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินของพริกหนุ่ม

ท้าการศึกษา 5 กรรมวิธี คือ กาบมะพร้าวสับ ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อย ทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อย 
ชานอ้อยผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าชานอ้อยและชานอ้อย ได้ผลการทดลองดังนี้ 

อัตราการเติบโตในด้านเส้นผ่านศูนย์กลางของล้าต้นพบว่า ที่อายุ 84  กรรมวิธี ชานอ้อยผสม
แกลบดิบผสมขี้เถ้าชานอ้อย และ ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 68.29 และ 67.35 
% รองลงมาทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อย และชานอ้อยมีค่าเฉลี่ย 52.80 และ 52.71 % ส่วนกาบมะพร้าว
สับให้ค่าเฉลี่ยต่้าที่สุดคือ 37.33 %  ที่อายุ 105 วันพบว่า ชานอ้อย และ ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อย 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  143.18และ 122.32% รองลงมา ชานอ้อยผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าชานอ้อย 
และทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อยมีค่าเฉลี่ย 105.65และ91.72% ส่วนกาบมะพร้าวสับให้ค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด
คือ 82.63% และในช่วง 70  77  91 และ 98 วัน ให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที ่49) 
 
ตารางท่ี 49 ผลของวัสดุปลูกต่ออัตราการเติบโตในด้านเส้นผ่านศูนย์กลางของล้าต้นของพริกหนุ่มหลัง

ย้ายปลูก 70-105 วัน 
กรรมวิธี หลังจากย้ายปลูก(วัน) 

70 77 84 91 98 105 
กาบมะพร้าวสับ 12.52 28.02 37.38b 75.35 80.39 82.63b 
ชานอ้อย+ขี้เถ้าชานอ้อย 21.59 45.92 67.35a 109.32 114.24 122.32ab 
ทราย+ขี้เถ้าชานอ้อย 20.65 38.19 52.80ab 74.99 78.28 91.72b 
ชานอ้อย+แกลบดิบ+ขี้เถ้าชานอ้อย 20.06 43.85 68.29a 87.57 100.16 105.65ab 
ชานอ้อย 15.30 36.00 52.71ab 96.74 110.27 143.18a 
F-test NS NS * NS NS * 

หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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อัตราการเติบโตในด้านความสูงของล้าต้นพบว่าทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
71.21  %  รองลงมาคือ ชานอ้อยผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าชานอ้อย  ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อย  กาบ
มะพร้าวสับและชานอ้อยให้ค่าเฉลี่ย   27.88  18.19  18.19 และ 7.22 % ตามล้าดับ ที่ 77 วันพบว่า 
ทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 87.71  %  รองลงมาคือ ชานอ้อยผสมแกลบดิบผสม
ขี้เถ้าชานอ้อย   ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อย  กาบมะพร้าวสับ ให้ค่าเฉลี่ย 60.82  54.32 และ 41.41 
%  ตามล้าดับและชานอ้อยให้ค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด 18.82%  ที่ 84 91 98 และ105 วัน พบว่าวัสดุปลูก
ทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อย  ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อย   ชานอ้อยผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าชานอ้อย  
และกาบมะพร้าวสับ มีค่าอัตราการเติบโตสูงกว่าชานอ้อย (ตารางท่ี 50) 
 
ตารางท่ี 50 ผลของวัสดุปลูกต่ออัตราการเติบโตในด้านความสูงของล้าต้นของพริกหนุ่ม หลังย้ายปลูก 

70-105 วัน 
กรรมวิธี หลังจากย้ายปลูก(วัน) 

70 77 84 91 98 105 
กาบมะพร้าวสับ 7.22b 41.41bc 88.48a 135.18a 147.26a 159.13a 
ชานอ้อย+ขี้เถ้าชานอ้อย 18.19

b 
54.32b 108.79a 166.47a 173.92a 177.44a 

ทราย+ขี้เถ้าชานอ้อย 71.21
a 

87.71a 140.52a 146.73a 146.84a 152.52a 

ชานอ้อย+แกลบดิบ+ขี้เถ้าชาน
อ้อย 

27.88
b 

60.82ab 103.15a 133.30a 134.86a 141.01a 

ชานอ้อย 4.94b 18.82c 21.28b 24.61b 31.81b 38.84b 
F-test ** ** ** ** ** ** 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 

อัตราการเติบโตในด้านความกว้างของทรงพุ่มพบว่า ทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อยมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ 101.34  %  รองลงมาคือ   ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อย กาบมะพร้าวสับ  ชานอ้อยผสม
แกลบดิบผสมขี้เถ้าชานอ้อย และชานอ้อยและให้ค่าเฉลี่ย   62.43  48.96  39.34 และ 16.31 % 
ตามล้าดับ ที่ 77 วันพบว่า ทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 133.91  %  รองลงมาคือ 
กาบมะพร้าวสับ ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อย ชานอ้อยผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าชาน  ให้ ค่าเฉลี่ย 
107.47  106.50 และ 95.12 %  ตามล้าดับและชานอ้อยให้ค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด 23.09%  ที่อายุ 84 91 
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98 และ 105 วันพบว่าวัสดุปลูก ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อย กาบมะพร้าวสับ  ชานอ้อยผสมแกลบดิบ
ผสมขี้เถ้าชานอ้อย  และทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อย  มีค่าอัตราการเติบโตสูงกว่ าชานอ้อยตามล้าดับใน 
(ตารางท่ี 51) 
ตารางที่ 51 ผลของวัสดุปลูกต่ออัตราการเติบโตในด้านความกว้างของทรงพุ่มของพริกหนุ่มหลังย้าย    

ปลูก 70-105 วัน 
กรรมวิธี หลังจากย้ายปลูก(วัน) 

70 77 84 91 98 105 
กาบมะพร้าวสับ 48.96b

c 
107.47a

b 
159.42

a 
212.19a

b 
225.44a

b 
255.37a

b 
ชานอ้อย+ขี้เถ้าชานอ้อย 62.43b 106.50a

b 
169.10

a 
242.00a 260.11a 272.58a 

ทราย+ขี้เถ้าชานอ้อย 102.34
a 

133.91a 150.23
a 

163.73b 182.98b 182.98b 

ชานอ้อย+แกลบดิบ+ขี้เถ้าชาน
อ้อย 

39.34b
c 

95.12b 138.03
a 

180.65a
b 

187.19b 187.19b
c 

ชานอ้อย 16.31c 23.09c 27.71c 48.90c 57.64c 65.49d 
F-test ** ** ** ** ** ** 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ผลของวัสดุปลูกต่อจ้านวนใบพบว่า ที่อายุ 63 วัน กรรมวิธีทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อย กาบ

มะพร้าวสับ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 34.75 และ 14.25 % รองลงมา ชานอ้อยและชานอ้อยผสมขี้เถ้า
ชานอ้อย มีค่าเฉลี่ย 11.50 และ 10.50 % ส่วนชานอ้อยผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าชานอ้อย ให้ค่าเฉลี่ย
ต่้าที่สุดคือ 10.00 %  ที่อายุ 84 วันพบว่า ทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อย กาบมะพร้าวสับ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ  60.25 และ35.50%รองลงมา  ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อย และชานอ้อยผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้า
ชานอ้อย มีค่าเฉลี่ย 27.50 และ24.50% ส่วนชานอ้อยให้ค่าเฉลี่ยต่้าที่สุดคือ 12.75% และในช่วง 
105 วัน ให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ ตามล้าดับใน (ตารางท่ี 52) 
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     ตารางท่ี 52 ผลของวัสดุปลูกต่อจ้านวนใบพริกหนุ่มหลังย้ายปลูก 63 84 และ 105 วันหลังการ 
ย้ายปลูก 

กรรมวิธี หลังจากย้ายปลูก(วัน) 

63 84 105 
กาบมะพร้าวสับ 14.25b 35.50b 70.25 

ชานอ้อย+ขี้เถ้าชานอ้อย 10.50b 27.50b 52.25 

ทราย+ขี้เถ้าชานอ้อย 34.75a 60.25a 57.50 

ชานอ้อย+แกลบดิบ+ขี้เถ้าชานอ้อย 10.00b 24.50b 29.50 

ชานอ้อย 11.50b 12.75b 14.75 

F-test ** ** NS 

หมายเหตุ *   มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
          NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ผลของวัสดุปลูกต่อความกว้างของใบ ความยาวของใบ และความเขียวของใบพบว่า ความ

กว้างของใบ ทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อยมี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 5.80 %  รองลงมาคือ  กาบมะพร้าวสับ  
ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อย ชานอ้อยผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าชานอ้อยให้ค่าเฉลี่ย 4.82 4.80และ 4.80 
%และชานอ้อยให้ค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด  2.80 % ส่วนความยาวของใบพบว่า ทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อยมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 12.85  %  รองลงมาคือ  ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อย ชานอ้อยผสมแกลบดิบผสม
ขี้เถ้าชาน และกาบมะพร้าวสับ ให้ค่าเฉลี่ย 11.30  10.00 และ 9.85 %  ส่วนชานอ้อยให้ค่าเฉลี่ยต่้า
ที่สุด 5.37%  ส่วนความเขียวของใบพบพบว่าอายุ 63วัน  ทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อย กาบมะพร้าวสับ 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 46.45 และ 42.72 % รองลงมา ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อยและชานอ้อย มี
ค่าเฉลี่ย 33.77 และ 33.37 % ส่วนชานอ้อยผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าชานอ้อย ให้ค่าเฉลี่ยต่้าที่สุดคือ 
25.57 %  ที่อายุ 84  และ 105วันพบว่าวัสดุปลูก ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อย ทรายผสมข้ีเถ้าชาน
อ้อย  กาบมะพร้าวสับ  ชานอ้อยผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าชานอ้อย และ มีค่าอัตราการเติบโตสูงกว่า
ชานอ้อยตามล้าดับใน (ตารางที่ 53) 
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ตารางท่ี 53 ผลของวัสดุปลูกต่อความกว้างของใบ ความยาวของใบ และความเขียวของใบหลังการ
ย้ายปลูก 63 84 และ 105 วัน 
กรรมวิธี ความกว้าง

ของใบ  
(ซม.) 

ความยาว
ของใบ  
(ซม.) 

ค่าความเขียวของใบหลังการย้าย
ปลูก 

(SPAD) 
63 วัน 84 วัน 105 วัน 

กาบมะพร้าวสับ 4.82a 9.85a 42.72a 53.30a 58.25a 

ชานอ้อย+ขี้เถ้าชานอ้อย 4.80a 11.30a 33.77b 43.10b 63.50a 

ทราย+ขี้เถ้าชานอ้อย 5.80a 12.85a 46.45a 55.55a 62.10a 

ชานอ้อย+แกลบดิบ+ขี้เถ้าชาน
อ้อย 

4.80a 10.00a 25.57b 34.85b 38.90b 

ชานอ้อย 2.80b 5.37b 33.37b 41.62b 55.85a 

F-test ** ** ** ** ** 

หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
 
ผลของวัสดุปลูกต่อความยาวผล น้้าหนักผลเฉลี่ยและปริมาณผลผลิตต่อต้นไม่แตกต่างกันทาง

สถิติ (ตารางท่ี 54) 
ตารางท่ี 54 ผลของวัสดุปลูกต่อความยาวผล น้้าหนักผลผลิตต่อผล และน้้าหนักผลผลิตต่อต้นของ

พริกหนุ่ม  
กรรมวิธี ความยาวผล

(ซม.) 
น้้าหนักต่อผล 

(กรัม) 
น้้าหนักผลผลิตต่อต้น

(กรัม) 

กาบมะพร้าวสับ 11.36 25.50 48.66 

ชานอ้อย+ขี้เถ้าชานอ้อย 4.92 21.00 21.00 

ทราย+ขี้เถ้าชานอ้อย 9.46 17.05 47.12 

ชานอ้อย+แกลบดิบ+ขี้เถ้าชานอ้อย 9.98 23.00 48.50 

ชานอ้อย 6.05 17.00 17.00 

F-test NS NS NS 

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
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ผลของวัสดุปลูกต่อน้้าหนักสดพบว่า น้้าหนักราก พบว่า ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ14.50 % รองลงมาคือทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อย กาบมะพร้าวสับ ชานอ้อยผสมแกลบ
ดิบผสมขี้เถ้าชานอ้อย ให้ค่าเฉลี่ย 11.25 8.25 และ6.05% ส่วนชานอ้อยให้ค่าเฉลี่ยต่้าสุด 3.25% 
ส่วนน้้าหนักต้น ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 24.75% รองลงมาคือทรายผสมขี้เถ้า
ชานอ้อย กาบมะพร้าวสับ ชานอ้อยผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าชานอ้อย ให้ค่าเฉลี่ย  24.00  16.75 และ 
8.25% ส่วนชานอ้อยให้ค่าเฉลี่ยต่้าสุด 2.50% ส่วนน้้าหนักใบ ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ 21.75 % รองลงมาคือ ทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อย กาบมะพร้าวสับ ชานอ้อยผสมแกลบดิบ
ผสมขี้เถ้าชานอ้อย ให้ค่าเฉลี่ย 15.00 14.50 และ 9.00% ส่วนชานอ้อยให้ค่าเฉลี่ยต่้าสุด3.00%  
ตามล้าดับใน (ตารางท่ี 55) 
 
ตารางท่ี 55 ผลของวัสดุปลูกต่อน้้าหนักสดของพริกหนุ่มหลังเก็บเกี่ยว (วัน)  

กรรมวิธี น น.สดหลังจากเก็บเกี่ยวที่อายุ (วัน) 
น.น.ราก(กรัม) น.น.ต้น(กรัม) น.น.ใบ(กรัม) 

 อายุ(136) อายุ(136) อายุ(136) 
กาบมะพร้าวสับ 8.25ab 16.75ab 14.50ab 
ชานอ้อย+ขี้เถ้าชานอ้อย 14.50a 24.75a 21.75a 
ทราย+ขี้เถ้าชานอ้อย 11.25a 24.00a 15.00ab 
ชานอ้อย+แกลบดิบ+ขี้เถ้าชานอ้อย 4.75b 8.25bc 9.00bc 
ชานอ้อย 3.25b 2.50c 3.00c 

F-test * * * 
หมายเหตุ    * มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
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ผลของวัสดุปลูกต่อน้้าหนักแห้งของ น้้าหนักต้น พบว่า ทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อย มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ6.85 % รองลงมาคือชานอ้อยผสมขี้เถ้าชาน กาบมะพร้าวสับ ชานอ้อยผสมแกลบดิบผสม
ขี้เถ้าชานอ้อย ให้ค่าเฉลี่ย 5.84 4.94 และ 2.13 % ส่วนชานอ้อยให้ค่าเฉลี่ยต่้าสุด 0.31 % ส่วน
น้้าหนักใบ ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.19% รองลงมาคือทรายผสมขี้เถ้าชาน
อ้อย กาบมะพร้าวสับ ชานอ้อยผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าชานอ้อย ให้ค่าเฉลี่ย 2.81 2.38 และ 1.18% 
ส่วนชานอ้อยให้ค่าเฉลี่ยต่้าสุด 0.15% ส่วนน้้าหนักราก ให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ ตามล้าดับใน
(ตารางท่ี 56) 
ตารางท่ี 56 ผลของวัสดุปลูกต่อน้้าหนักแห้งของพริกหนุ่มหลังเก็บเกี่ยว (วัน) 

กรรมวิธี น.น แห้งหลังจากเก็บเกี่ยวที่อายุ (วัน) 
น.น.ราก(กรัม) น.น.ต้น(กรัม) น.น.ใบ(กรัม) 

 อายุ(148) อายุ(148) อายุ(148) 
กาบมะพร้าวสับ 2.18 4.94ab 2.38a 
ชานอ้อย+ขี้เถ้าชานอ้อย 1.80 5.84a 3.19a 
ทราย+ขี้เถ้าชานอ้อย 3.02 6.87a 2.81a 
ชานอ้อย+แกลบดิบ+ขี้เถ้าชานออ้ย 1.28 2.13bc 1.18ab 
ชานอ้อย 0.42 0.31c 0.15b 
F-test NS ** ** 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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2.3.2 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของโหระพา 
             จากการศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อ การเจริญเติบโตของโหระพาในวัสดุปลูกสูตรต่างๆคือ 
กรรมวิธีที่ 1 ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ (1 :1) กรรมวิธี ที่ 2 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบ (1 :1) 
กรรมวิธี ที่ 3 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าแกลบ (1 :1:1) และ กรรมวิธี ที่ 4 ขุยมะพร้าวผสม
แกลบดิบผสมแกลบชานอ้อย (1:1:1)  

จากการทดลองผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นโหระพา
พบว่า กรรมวิธีที่ 3  ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าแกลบ (1 :1:1) และ 4 ขุยมะพร้าวผสมแกลบ
ดิบผสมแกลบชานอ้อย (1:1:1)  มีผลท้าให้โหระพามีการเจริญเติบโตทางด้าน เส้นผ่าศูนย์กลางของล้า
ต้นสูงกว่ากรรมวิธีที่ 1 ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ (1:1) และกรรมวิธีที่ 2 ขุยมะพร้าวผสมแกลบ
ดิบ (1:1) ส่วนในสัปดาห์ที่ 4 พบว่า กรรมวิธีที่ 4 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมแกลบชานอ้อย 
(1:1:1)      มีค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของล้าต้นสูงที่สุด ส่วนกรรมวิธีที่ 1  ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าว
สับ (1:1) และกรรมวิธีที่ 2 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบ (1:1) มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด (ตารางท่ี 57) 
ตารางท่ี 57 ผลของวัสดุปลูกต่ออัตราเติบโตในด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของล้าต้นโหระพา  

กรรมวิธี อัตราเติบโต (%) 
1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 

กรรมวิธีที่1 0.78 b          1.66  b 1.80 c         2.05  c 
กรรมวิธีที่2 0.80 b          1.64  b 1.86 c         2.04  c 
กรรมวิธีที่3 1.20 a          2.06  a 2.42 b         2.74  b 
กรรมวิธีที่4 1.01 a          1.98  a 2.56 a         3.01  a 
F-test * * * * 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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จากการทดลองผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นโหระพาพบว่า
กรรมวิธีที่ 4  ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมแกลบชานอ้อย (1:1:1)มีความสูงในสัปดาห์ที่ 1 ถึง
สัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3  ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าแกลบ 
(1:1:1) ส่วนกรรมวิธีที่ 1 ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ (1:1) และกรรมวิธีที่ 2 ขุยมะพร้าวผสม
แกลบดิบ (1:1) มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด (ตารางท่ี 58) 
ตารางท่ี 58 ผลของวัสดุปลูกต่ออัตราการเติบโตในด้านความสูงของล้าต้นโหระพา 

กรรมวิธี อัตราเติบโต (%) 
1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 

กรรมวิธีที่1         7.73 d         10.12 c        12.65 b         19.93 c 
กรรมวิธีที่2         8.94 c           9.63 c        12.70 b         20.28 c 
กรรมวิธีที่3       10.75 b         13.43 b        21.85 a         32.45 b 
กรรมวิธีที่4       12.80 a         14.95 a        23.40 a         34.90 a 
F-test * * * * 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
จากการทดลองผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตด้านความกว้างทรงพุ่มของต้นโหระพา

พบว่า กรรมวิธีที่ 3 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าแกลบ (1:1:1)  มีความกว้างทรงพุ่มในสัปดาห์
ที่ 1ถึงสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ กรรมวิธีที่  4  ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสม
แกลบชานอ้อย (1:1:1) ส่วนกรรมวิธีที่ 1 ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ (1:1) และกรรมวิธีที่ 2 ขุย
มะพร้าวผสมแกลบดิบ (1:1)  มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด (ตารางท่ี 59) 

 
ตารางท่ี 59 ผลของวัสดุปลูกต่ออัตราการเติบโตในด้านความกว้างทรงพุ่มของล้าต้นโหระพา 

กรรมวิธี อัตราเติบโต (%) 
1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 

กรรมวิธีที่1 8.09 b 8.76 b 9.16 b 11.50 b 
กรรมวิธีที่2 8.03 b 8.49 b 8.82 b 11.54 b 
กรรมวิธีที่3        10.32 a         11.22 a        13.61 a 15.90 a 
กรรมวิธีที่4          8.14 b 8.94 b        14.30 a 17.50 a 
F-test * * * * 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
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จากการทดลองผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตด้านจ้านวนใบต่อช่อใหม่ของต้นโหระพา
พบว่า กรรมวิธีที่ 3 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าแกลบ (1:1:1)   มีจ้านวนใบต่อช่อใหม่มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 4  ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมแกลบชานอ้อย (1:1:1) 
ส่วนกรรมวิธีที่ 1 ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ (1:1) และกรรมวิธีที่ 2 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบ 
(1:1)  มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด (ตารางที่ 60) 
ตารางที่ 60 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตในด้านจ้านวนใบต่อช่อใหม่ของต้นโหระพา 

กรรมวิธี ระยะเวลา (สัปดาห์) 
1 2 3 4 

กรรมวิธีที่1 5.10 b 6.30 a 6.60 b 9.10 b 
กรรมวิธีที่2 5.00 b 6.10 a 6.30 b 7.70 b 
กรรมวิธีที่3 4.60 b   5.80 ab 7.20 a         11.40 a 
กรรมวิธีที่4          5.70 a 5.50 b  6.30 b          12.40 a 
F-test * * * * 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
จากการทดลองผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตด้านความยาวช่อใบของต้นโหระพาพบว่า 

กรรมวิธีที่ 4  ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมแกลบชานอ้อย (1:1:1) มีความยาวช่อใบในสัปดาห์ที่ 1 
ถึงสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 1 ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ (1:1) 
รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าแกลบ (1:1:1) ตามล้าดับ ส่วนกรรมวิธีที่ 
2 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบ (1:1)  มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด (ตารางที่ 61) 
 
ตารางท่ี 61 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตในด้านความยาวช่อใบของต้นโหระพา 

กรรมวิธี ระยะเวลา (สัปดาห์) 
1 2 3 4 

กรรมวิธีที่1 1.76 b 2.68 a 3.49 b 5.63 a 
กรรมวิธีที่2 1.41 b 1.92 a 3.23 b 3.53 b 
กรรมวิธีที่3 1.57 b   2.42 ab 3.52 b 5.65 a 
กรรมวิธีที่4 2.37 a 2.64 a 5.93 a 5.80 a 
F-test * * * * 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
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จากการทดลองผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของต้นโหระพาพบว่า 
กรรมวิธีที่ 4  ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมแกลบชานอ้อย (1:1:1)  มีค่าเฉลี่ยความกว้างใบสูงสุด 
รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 1 ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ (1:1) รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 ขุย
มะพร้าวผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าแกลบ (1:1:1) ตามล้าดับ ส่วนกรรมวิธีที่ 2 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบ 
(1:1)  มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด (ตารางที่ 62) 
ตารางท่ี 62 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตในด้านความกว้างใบของต้นโหระพา 

กรรมวิธี ระยะเวลา (สัปดาห์) 
1 2 3 4 

กรรมวิธีที่1 1.76 c 2.68 b 3.49 a 5.63 a 
กรรมวิธีที่2 1.98 c 2.09 c 2.23 b 2.46 c 
กรรมวิธีที่3 2.30 b   2.91 ab 3.17 a 3.58 b 
กรรมวิธีที่4 2.75 a 3.26 a 3.35 a  3.96 b 
F-test * * * * 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต 
 
จากการทดลองผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตด้านความยาวใบของต้นโหระพาพบว่า 

กรรมวิธีที่ 4  ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมแกลบชานอ้อย (1:1:1) มีความยาวใบในสัปดาห์ที่ 1 ถึง
สัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าแกลบ 
(1:1:1) ส่วนกรรมวิธีที่  1 ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ (1:1) และกรรมวิธีที่ 2 ขุยมะพร้าวผสม
แกลบดิบ (1:1)  มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด (ตารางท่ี 63) 
ตารางท่ี 63 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตในด้านความยาวใบของต้นโหระพา 

กรรมวิธี ระยะเวลา (สัปดาห์) 
1 2 3 4 

กรรมวิธีที่1 3.22 c 3.69 b 3.87 b 4.53 c 
กรรมวิธีที่2 3.42 c 3.70 b 3.91 b 4.55 c 
กรรมวิธีที่3 4.15 b 4.70 a 5.31 a 6.41 b 
กรรมวิธีที่4 4.59 a 4.87 a 5.67 a 7.63 a 
F-test * * * * 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
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จากการทดลองผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตด้านความเขียวใบของต้นโหระพาพบว่า 
กรรมวิธีที่ 2 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบ (1:1)  กรรมวิธีที่ 3 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าแกลบ 
(1:1:1) และกรรมวิธีที่ 4 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมแกลบชานอ้อย (1:1:1)ในสัปดาห์ที่ 2 มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วน กรรมวิธีที่ 1  ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ (1:1) มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด แต่ใน
สัปดาห์ที่ 4 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 64) 

 
ตารางท่ี 64 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตในด้านความเขียวใบของต้นโหระพา 

กรรมวิธี ระยะเวลา (สัปดาห์) 
1 2 3 4 

กรรมวิธีที่1 - 32.18 b 35.60 b 39.15 
กรรมวิธีที่2 - 34.03 a 38.66 a 41.48 
กรรมวิธีที่3 - 34.03 a 36.03 a 37.76 
กรรมวิธีที่4 - 34.66 a 37.58 a 39.08  
F-test  * * NS 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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กา ทดลอ ท   3. ศึกษาส่วนผสมอิฐดินเผาและอุณหภูมิการเผา 
คณะนักวิจัยได้ท้าการศึกษากระบวนการผลิตดินเผาจากองค์ความรู้ภูมิปัญญาการผลิต

ภาชนะดินเผาของชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว อ.เมือง จ.ล้าปาง โดยได้รับบทเรียนถึงกระบวนการผลิต
ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการในการจัดการเตรียมดิน การผสม การหมักดิน การปั้น การตาก และ
การเผา หลังจากนั้นคณะด้าเนินงานได้ท้าการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือผลิตเม็ดดินเผาตามเปูาหมาย
การวิจัย และได้ด้าเนินงานปั้นตากดินและรอการเผาที่อุณหภูมิต่างๆโดยการเผาในแต่ละอุณหภูมิใช้
เวลานาน 8 ชม. แล้วจึงท้าการทดสอบคุณสมบัติในขั้นต่างๆ ดังภาพที่ 4 -5  

 
 

  

  

  
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการเตรียมดินผสมและการปั้นเม็ดดิน 
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการเผาเม็ดดินในระบบเตาเผาใช้แก๊ส 

 
 การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดดินเผาจากส่วนผสมชนิดต่างๆ ส้าหรับการน้าไปใช้เพื่อ
การผลิตพืชในวัสดุ (substrate culture) ในการศึกษาในช่วงแรกของการด้าเนินงานตั้งแต่ข้อมูล
ส่วนผสม วิธีการปั้นและการเผาเม็ดดินแล้วท้าการศึกษาคุณสมบัติด้านต่างๆหลังเผา พบว่า การเผา
เม็ดดินทั้ง 8 กรรมวิธีในระดับอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส มีลักษะสีเม็ดดินมีโครงสร้างเนื้อดินแข็ง
สีเทาเข้มและเม็ดดินเกิดการหลอมติดกันแกะยาก (ภาพท่ี 6) ในระดบัอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส 
เม็ดดินมีโครงสร้างดินแข็งสีน้้าตาลแดง ส่วนในระดับอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เม็ดดินมีโครงสร้าง
ดินแข็งสีน้้าตาลแดงและมีสีเทาปน (ภาพท่ี 7a.-c.) ในการทดสอบคุณภาพบัติการเป็นวัสดุปลูกพืช 
(ภาพท่ี 8) พบว่าเม็ดดินเผาในกรรมวิธี 2 ดินผสมร้าข้าวเม็ดดินเผามีน้้าหนักน้อยที่สุดเฉลี่ย 3.10 
กรัม/เม็ด (ภาพที่ 9) การทดสอบการดูดซับน้้าพบว่ากรรมวิธี 4 5 และ 6 ที่เผาที่อุณหภูมิ 600 องศา
เซลเซียส มีปริมาณน้้าสะสมในเม็ดดินมากท่ีสุด (ภาพที่ 10)  ค่าการน้าไฟฟูา (electric 
conductivity : EC)   กรรมวิธี 3  5 และ 6 มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงค่าการน้าไฟฟูาเพ่ิมในระดับสูง 
กรรมวิธีที่ 7 และ 8 มีค่าการน้าไฟฟูาเพ่ิมในระดับปลานกลาง กรรมวิธีที่ 1 2 และ 4 มีค่าการน้า
ไฟฟูาเพ่ิมในระดับต่้า (ภาพที่ 8) ส่วนค่าความเป็นกรดด่างกรรมวิธี 3 ที่เผาที่อุณหภูมิ 900 และ 
1,200 องศาเซลเซียส มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงเป็นกรดสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ (ภาพท่ี 9) 
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ภาพที่ 6 เม็ดดินที่เผาอุณหภูมิ 1,200 0C มีเนื้อดินไหม้คล้้าหลอมติดกันไม่สามารถแกะแยก
เม็ดดินออกจากกัน 

 
 

a 

. 

b. 

c. 

ภาพที่ 7 ลักษะเม็ดดินหลังเผาที่อุณหภูมิ 600 (a.) 900 (b.) และ 1,200 (c.) องศาเซลเซียส 
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ภาพที่ 8 การทดสอบคุณสมบัติเม็ดดินสูตรต่างๆหลังเผาที่อุณหภูมิ 600,  900  และ 1,200  
องศาเซลเซียส 

 

a. 

b. 

ภาพที่ 9 น้้าหนักเม็ดดินเผาในอุณหภูมิเผา 3 ระดับ (a.) และในแต่ละกรรมวิธี (b.) 
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a. 

b 

ภาพที่ 10  น้้าหนักน้้าท่ีเม็ดดินเผาดูดซับในอุณหภูมิเผา 3 ระดับ (a.) และในแต่ละกรรมวิธี (b.) 
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a. 

b. 

c. 

ภาพที่ 11 ค่าการน้าไฟฟูา (EC) เม็ดดินเผาที่อุณหภูมิ 600 (a.),  900 (b.)  และ 1,200 (c.)  
องศาเซลเซียส หลังแช่น้้าต่อเนื่อง 10 วัน  
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a. 

b. 

c. 

ภาพที่ 12 ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของเม็ดดินเผาที่อุณหภูมิ 600 (a.),  900 (b.)  
และ 1,200 (c.)  องศาเซลเซียส หลังแช่น้้าต่อเนื่อง 10 วัน 

 

-  
-  
-  
-  
-  
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  รศึกษาผลของอิฐดินเผาต่อการเจริญเติบโตของพืช 
ต้นเปปเปอร์โรเมีย หลังจากปลูกในเม็ดดินเผาที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันที่เผาในอุณหภูมิ 

600๐ C หลังจากปลูกเป็นเวลา 15 และ 30 วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความสูงในเม็ด
ดินเผาในแต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกัน โดยมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละ 1.96 -5.98 
และ 10.94-27.23 ตามล้าดับ (ตารางที่ 1) หลังจากปลูกเป็นเวลา 45 และ 60 วัน พบว่า อัตราการ
เจริญเติบโตทางด้านความสูงของต้นที่ปลูกในดินเผาที่มีส่วนผสมของ ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน มีมาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 65.42 และ 72.92 ตามล้าดับ (ตารางท่ี 65) 
ตารางท่ี 65 อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความสูงของต้นเปปเปอร์โรเมีย ใน Expaned clay ที่เผา
อุณหภูมิ 600๐ C 

Expaned clay ร้อยละการเจริญทางด้านความสูง 
15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 

ดิน+แกลบ 4.11 27.23 27.31 b 30.89 b 
ดิน+ร้าข้าว 3.13 15.33 14.59 b 18.87 b 
ดิน+เม็ดเรซิน 5.98 20.63 21.19 b 25.22 b 
ดิน+แกลบ+ร้า 4.35 22.92 27.41 b 30.29 b 
ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 5.00 17.50 65.42 a 72.92 a 
ดิน+ร้า+เม็ดเรซิน 1.96 10.94 19.32 b 24.02 b 
ดิน+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน 4.81 19.22 30.98 b 34.92 b 
ดินปกต ิ 5.79 17.53 30.78 b 34.72 b 
เม็ดดินเผาที่จ้าหน่ายในตลาด 4.92 12.84 23.38 b 28.60 b 

Significant Ns ns * * 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

หลังจากปลูกในเม็ดดินเผาที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันที่เผาในอุณหภูมิ 900๐ C หลังจาก
ปลูกเป็นเวลา 15 30 และ 45 วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความสูงในเม็ดดินเผาในแต่ละ
กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกัน โดยมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละ 1.96-5.97  10.93-27.22 
และ 14.58-65.41 ตามล้าดับ (ตารางที่ 1) หลังจากปลูกเป็นเวลา 60 วัน พบว่า อัตราการ
เจริญเติบโตทางด้านความสูงของต้นที่ปลูกในดินเผาที่มีส่วนผสมของ ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน มีมาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 72.91 ตามล้าดับ (ตารางท่ี 66) 
ตารางท่ี 66 อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความสูงของต้นเปปเปอร์โรเมีย ใน Expaned clay ที่เผา

อุณหภูมิ 900๐ C 
Expaned clay ร้อยละอัตราการเจริญทางด้านความสูง 

15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 
ดิน+แกลบ 4.10 27.22 27.31 30.893 b 
ดิน+ร้าขา้ว 3.13 15.33 14.58 18.87 b 
ดิน+เม็ดเรซิน 5.97 20.63 21.19 25.22 b 
ดิน+แกลบ+ร้า 4.34 22.92 27.41 30.29b 
ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 5.00 17.50 65.41 72.91 a 
ดิน+ร้า+เม็ดเรซิน 1.96 10.93 19.31 24.01 b 
ดิน+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน 4.80 19.22 30.98 34.91 b 
ดินปกต ิ 5.78 17.52 30.78 34.71 b 
เม็ดดินเผาที่จ้าหน่ายในตลาด 4.92 12.84 23.38 28.60 b 

Significant ns ns ns * 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ในต้นเปปเปอร์โรเมีย หลังจากปลูกในเม็ดดินเผาที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันที่เผาใน
อุณหภูมิ 600๐ C หลังจากปลูกเป็นเวลา 15  30  45 และ 60 วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโต
ทางด้านความกว้างทรงพุ่ม ของต้นที่ปลูกในดินเผาที่มีส่วนผสมของ ดิน+ เม็ดเรซิน มีมากกว่ากรรมวิธี
อ่ืนๆ โดยมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 61.52  59.61  67.99 และ 75.78 ตามล้าดับ (ตารางท่ี 67) 
ตารางที่ 67 อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความกว้างทรงพุ่มของต้นเปปเปอร์โรเมีย ใน Expaned 

clay ที่เผาอุณหภูมิ 600๐ C 
Expaned clay ร้อยละอัตราการเจริญทางด้านความกว้างทรงพุ่ม 

15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 
ดิน+แกลบ 23.67 b 40.75 ab 36.88 b 42.99 b 
ดิน+ร้าข้าว 21.97 b 38.13 ab 47.22 ab 51.03 ab 
ดิน+เม็ดเรซิน 61.52 a 59.61 a 67.99 a 75.78 a 
ดิน+แกลบ+ร้า 23.48 b 34.49 ab 40.51 ab 46.96 ab 
ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 22.64 b 35.29 ab 38.22 b 37.99 b 
ดิน+ร้า+เม็ดเรซิน 23.02 b 38.44 ab 41.46 ab 49.97 ab 
ดิน+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน 25.28 b 33.33 b 45.53 ab 50.56 ab 
ดินปกต ิ 16.27 b 23.53 b 27.50 b 33.24 b 
เม็ดดินเผาที่จ้าหน่ายในตลาด 14.19 b 21.19 b 29.51 b 36.31 b 

Significant * * * * 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ในต้นเปปเปอร์โรเมีย หลังจากปลูกในเม็ดดินเผาที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันที่เผาใน
อุณหภูมิ 900๐ C หลังจากปลูกเป็นเวลา 15 วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความกว้างทรง
พุ่มในเม็ดดินเผาในแต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกัน โดยมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละ 
13.63 -32.94  หลังจากปลูกเป็นเวลา 30  วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความกว้างทรง
พุ่ม ของต้นที่ปลูกในดินเผาที่มีส่วนผสมของ ดิน+ร้า+ เม็ดเรซิน มีมากกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 50.95  หลังจากปลูกเป็นเวลา 45 และ 60  วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความ
กว้างทรงพุ่ม ของต้นที่ปลูกในดินเผาที่มีส่วนผสมของ ดิน+แกลบ+ เม็ดเรซิน มีมากกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ 
โดยมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 68.03  และ 72.88 ตามล้าดับ (ตารางท่ี 68) 
ตารางที่ 68 อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความกว้างทรงพุ่มของต้นเปปเปอร์โรเมีย ใน Expaned 

clay ที่เผาอุณหภูมิ 900๐ C 
Expaned clay ร้อยละอัตราการเจริญทางด้านความกว้างทรงพุ่ม 

15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 
ดิน+แกลบ 13.63 28.27 b 46.88 abc 45.48 bc 
ดิน+ร้าข้าว 23.65 29.93 b 45.72 abc 53.03 abc 
ดิน+เม็ดเรซิน 24.22 33.41 ab 42.25 bc 46.82 bc 
ดิน+แกลบ+ร้า 21.46 39.78 ab 58.82 ab 65.63 ab 
ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 22.88 39.09 ab 68.03 a 72.88 a 
ดิน+ร้า+เม็ดเรซิน 32.94 50.95 a 52.38 abc 57.30 abc 
ดิน+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน 18.66 26.47 b 42.58 bc 50.64 abc 
ดินปกต ิ 28.66 34.49 ab 50.00 abc 56.28 abc 
เม็ดดินเผาที่จ้าหน่ายในตลาด 28.28 21.19 b 29.51 c 36.31 c 

Significant ns * * * 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ในต้นเปปเปอร์โรเมีย หลังจากปลูกในเม็ดดินเผาที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันที่เผาใน
อุณหภูมิ      600๐ C หลังจากปลูกเป็นเวลา 15 -60 วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางด้านจ้านวน
ใบในเม็ดดินเผาในแต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกัน โดยมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละ 
8.33-29.56  50.00 -112.70  77.16-146.03 และ 123.81-217.86 ตามล้าดับ (ตารางท่ี 69) 
ตารางที่ 69 อัตราการเจริญเติบโตทางด้านจ้านวนใบของต้นเปปเปอร์โรเมีย ใน Expaned clay ที่

เผาอุณหภูมิ 600๐ C 
Expaned clay ร้อยละจ้านวนใบ 

15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 
ดิน+แกลบ 8.33 62.50 125.00 145.83 
ดิน+ร้าข้าว 8.33 51.85 95.37 133.33 
ดิน+เม็ดเรซิน 18.65 75.79 138.49 169.05 
ดิน+แกลบ+ร้า 9.52 112.70 141.27 161.11 
ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 29.56 108.33 91.47 217.86 
ดิน+ร้า+เม็ดเรซิน 30.95 97.62 146.03 165.87 
ดิน+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน 16.99 111.43 140.16 173.33 
ดินปกต ิ 19.05 50.00 77.16 165.48 
เม็ดดินเผาที่จ้าหน่ายในตลาด 9.52 61.90 95.24 123.81 

Significant Ns ns ns ns 
หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ในต้นเปปเปอร์โรเมีย หลังจากปลูกในเม็ดดินเผาที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันที่เผาใน
อุณหภูมิ 900๐ C หลังจากปลูกเป็นเวลา 15  วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางด้านจ้านวนใบของ
ต้นที่ปลูกในดินเผาที่มีส่วนผสมของ ดิน+ เม็ดเรซิน มีมากกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
31.75 หลังจากปลูกเป็นเวลา 30 -60 วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางด้านจ้านวนใบในเม็ดดิน
เผาในแต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกัน โดยมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในช่วงร้อยละ 39.29-84.92  
87.30-140.48 และ 109.52-165.08 ตามล้าดับ (ตารางท่ี 69) 
ตารางที่ 70 อัตราการเจริญเติบโตทางด้านจ้านวนใบของต้นเปปเปอร์โรเมีย ใน Expaned clay ที่

เผาอุณหภูมิ 900๐ C 
Expaned clay ร้อยละจ้านวนใบ 

15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 
ดิน+แกลบ 4.17 ba 75.00 116.67 120.83 
ดิน+ร้าข้าว 4.76 b 39.29 99.40 100.60 
ดิน+เม็ดเรซิน 31.75  a 84.92 135.71 165.08 
ดิน+แกลบ+ร้า 17.13 ab 65.28 118.52 120.83 
ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 4.16 b 72.62 140.48 109.52 
ดิน+ร้า+เม็ดเรซิน 16.67 ab 70.83 118.06 129.17 
ดิน+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน 15.08 ab 67.46 87.30 112.70 
ดินปกต ิ 4.76 b 59.52 95.24 113.10 
เม็ดดินเผาที่จ้าหน่ายในตลาด 9.52 ab 57.14 95.24 123.81 

Significant * ns ns ns 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไมม่ีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ในต้นเปปเปอร์โรเมีย หลังจากปลูกในเม็ดดินเผาที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันที่เผาใน
อุณหภูมิ 600๐ C หลังจากปลูกท้าการบันทึกขนาดความกว้างใบต่อเนื่องทุก 15 วัน  พบว่า ขนาด
ความกว้างใบของต้นที่ปลูกในดินเผาที่มีจ้าหน่ายในท้องตลาดมีความกว้างใบที่ 60 วัน น้อยที่สุดคือ 
กว้าง 2.63 เซนติเมตร มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ มีขนาดความกว้างใบอยู่ในช่วง 3.67 
– 4.13 เซนติเมตร (ตารางที่ 71) ส่วนเม็ดดินเผาที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันที่เผาในอุณหภูมิ 900๐ 
C หลังจากปลูกท้าการบันทึกขนาดความกว้างใบต่อเนื่องทุก 15 วัน  พบว่า ขนาดความกว้างใบของ
ต้นที่ปลูกในดินเผาทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางท่ี 72) 
ตารางท่ี 71 ความกว้างใบของต้นเปปเปอร์โรเมีย ใน Expaned clay ที่เผาอุณหภูมิ 600๐ C 

Expaned clay ความกว้างใบ (เซนติเมตร) 
0 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 

ดิน+แกลบ 4.50 4.93 5.30 a 5.43 3.76 ab 
ดิน+ร้าข้าว 3.83 4.47 4.76 ab 4.80 4.13 a 
ดิน+เม็ดเรซิน 4.56 5.23 5.46 a 5.63 3.80 ab 
ดิน+แกลบ+ร้า 5.03 5.16 5.43 a 5.63 4.26 a 
ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 4.83 5.23 5.73 a 5.73 4.03 a 
ดิน+ร้า+เม็ดเรซิน 4.16 4.73 4.93 ab 5.20 3.93 a 
ดิน+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน 4.43 4.76 5.20 ab 5.56 4.00 a 
ดินปกต ิ 4.60 5.03 5.26 a 5.40 3.67 ab 
เม็ดดินเผาที่จ้าหน่ายในตลาด 4.00 4.17 3.90 b 5.83 2.63 b 

Significant ns Ns * ns * 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางท่ี 72 ความกว้างใบของต้นเปปเปอร์โรเมีย ใน Expaned clay ที่เผาอุณหภูมิ 900๐ C 
Expaned clay ความกว้างใบ (เซนติเมตร) 

0 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 
ดิน+แกลบ 4.00 4.80 5.16 5.63 4.03 
ดิน+ร้าข้าว 4.43 4.83 5.23 5.36 4.16 
ดิน+เม็ดเรซิน 4.63 4.93 5.30 5.43 4.06 
ดิน+แกลบ+ร้า 4.76 5.00 5.36 5.70 3.83 
ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 4.33 4.56 5.33 5.76 3.83 
ดิน+ร้า+เม็ดเรซิน 4.40 4.73 5.16 5.40 3.93 
ดิน+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน 4.43 4.86 5.13 5.30 3.20 
ดินปกต ิ 4.33 4.86 5.26 5.46 3.50 
เม็ดดินเผาที่จ้าหน่ายในตลาด 4.00 4.16 4.26 5.83 3.43 

Significant ns Ns ns ns ns 
หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ต้นเปปเปอร์โรเมีย หลังจากปลูกในเม็ดดินเผาที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันที่เผาในอุณหภูมิ 
600๐ C หลังจากปลูกท้าการบันทึกขนาดความยาวใบต่อเนื่องทุก 15 วัน  พบว่า ขนาดความกว้างใบ
ของต้นที่ปลูกในดินเผาทุกกรรมวิธีมีขนาดความยาวใบไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 73) นอกจากนี้ยัง
พบว่าเม็ดดินเผาที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันที่เผาในอุณหภูมิ 900๐ C หลังจากปลูกท้าการบันทึก
ขนาดความยาวใบต่อเนื่องทุก 15 วัน  พบว่า ขนาดความยาวใบของต้นที่ปลูกในดินเผาทุกกรรมวิธีไม่
มีความแตกต่างกัน (ตารางท่ี 74) 
ตารางท่ี 73 ความยาวใบของต้นเปปเปอร์โรเมีย ใน Expaned clay ที่เผาอุณหภูมิ 600๐ C 

Expaned clay ความยาวใบ (เซนติเมตร) 
0 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 

ดิน+แกลบ 6.50 7.06 7.50 8.00 6.00 
ดิน+ร้าข้าว 6.16 6.90 7.43 7.73 6.53 
ดิน+เม็ดเรซิน 6.66 7.20 7.83 8.16 6.16 
ดิน+แกลบ+ร้า 6.83 7.16 7.53 7.50 6.40 
ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 6.96 7.46 7.96 7.60 6.23 
ดิน+ร้า+เม็ดเรซิน 5.83 6.43 7.16 7.43 6.43 
ดิน+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน 6.33 7.00 7.66 8.26 5.93 
ดินปกต ิ 5.56 7.00 7.33 7.60 4.90 
เม็ดดินเผาที่จ้าหน่ายในตลาด 6.06 6.33 6.63 7.00 5.50 

Significant Ns Ns ns ns ns 
หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางท่ี 74 ความยาวใบของต้นเปปเปอร์โรเมีย ใน Expaned clay ที่เผาอุณหภูมิ 900๐ C 
Expaned clay ความกว้างใบ (เซนติเมตร) 

0 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 
ดิน+แกลบ 6.00 7.23 7.43 7.67 5.93 
ดิน+ร้าข้าว 6.53 7.06 7.50 7.86 7.00 
ดิน+เม็ดเรซิน 6.83 7.03 7.33 7.56 6.33 
ดิน+แกลบ+ร้า 6.50 6.90 7.90 7.56 5.80 
ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 5.50 6.36 7.30 8.33 5.73 
ดิน+ร้า+เม็ดเรซิน 6.46 6.70 7.00 7.36 6.00 
ดิน+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน 6.50 7.36 7.20 7.67 5.20 
ดินปกต ิ 6.67 7.10 7.56 7.96 4.96 
เม็ดดินเผาที่จ้าหน่ายในตลาด 6.06 6.33 7.63 7.00 5.50 

Significant Ns Ns ns ns ns 
หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ
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ต้นผักสลัดน้้า หลังจากปลูกในเม็ดดินเผาที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันที่เผาในอุณหภูมิ 600๐ 
C หลังจากปลูกเป็นเวลา 30 60 และ 90 วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความสูงของผัก
สลัดน้้ามีการเจริญที่แตกต่างกันในระยะ 30 และ 60 วันหลังปลูก เม็ดดินเผาที่มีส่วนผสมแกลบและ
ส่วนผสมของร้ามีการอัตราการเจริญทางด้านความสูงมากที่สุดคือร้อยละ 79.04 และ 225.71 และ
ร้อยละ 82.50 และ 211.43 แตกต่างทางสถิติกับเม็ดดินเผากรรมวิธีอ่ืนๆ ส่วนที่ระยะ 90 วันพบว่า 
ผักสลัดน้้าที่ปลูกในเม็ดดินเผาทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านความ
สูงอยู่ในช่วงร้อยละ 242.06-340. (ตารางท่ี 75) 
ตารางที่ 75 อัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นผักสลัดน้้าใน Expaned clay ที่เผาอุณหภูมิ

600๐ C 
Expaned clay ร้อยละการเจริญทางด้านความสูง 

30 วัน 60 วัน 90 วัน 
ดิน+แกลบ 79.04a 225.71a 340.95 
ดิน+ร้าข้าว 82.50a 211.43 ab 330.71 
ดิน+เม็ดเรซิน 41.07c 145.83c 250.60 
ดิน+แกลบ+ร้า 70.37ab 170.37bc 255.57 
ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 64.55abc 158.20c 254.50 
ดิน+ร้า+เม็ดเรซิน 60.47abc 157.14c 245.24 
ดิน+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน 52.31bc 145.74c 245.74 
ดินปกต ิ 51.78bc 153.21c 246.55 
เม็ดดินเผาที่จ้าหน่ายในตลาด 47.61bc 139.51c 242.06 

Significant * * ns 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 



81 

หลังจากปลูกผักสลัดน้้าในเม็ดดินเผาที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันที่เผาในอุณหภูมิ 900๐ C 
หลังจากปลูกเป็นเวลา 30 60 และ 90 วัน พบว่า ที่ระยะ 30 วัน หลังปลูกในเม็ดดินเผาทุกกรรมวิธีไม่
มีความแตกต่างกันมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านความสูงอยู่ในช่วงร้อยละ 40.00-76.19 ส่วนอัตรา
การเจริญเติบโตทางด้านความสูงของผักสลัดน้้าในระยะ 60 และ 90 วันหลังปลูกพบว่ามีความ
แตกต่างกัน เม็ดดินเผาที่มีส่วนผสมแกลบและส่วนผสมของร้าและเม็ดเรซินมีการอัตราการเจริญ
ทางด้านความสูงมากที่สุดคือร้อยละ 192.06 และ 320.00 แตกต่างทางสถิติกับเม็ดดินเผากรรมวิธี
อ่ืนๆ ส่วน (ตารางท่ี 76) 
ตารางท่ี 76 อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความสูงของต้นผักสลัดน้้าใน Expaned clay ที่เผาอุณหภูมิ 

900๐ C 
Expaned clay ร้อยละการเจริญทางด้านความสูง 

30 วัน 60 วัน 90 วัน 
ดิน+แกลบ 76.19 192.06a 302.38ab 
ดิน+ร้าข้าว 48.61 170.83 abc 287.55abc 
ดิน+เม็ดเรซิน 41.11 124.44d 214.44c 
ดิน+แกลบ+ร้า 69.64 179.17ab 275.00abcd 
ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 40.47 150.79bcd 240.48cde 
ดิน+ร้า+เม็ดเรซิน 40.00 160.00abcd 320.00a 
ดิน+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน 39.68 139.68cd 255.56bcde 
ดินปกต ิ 48.87 137.76cd 225.13de 
เม็ดดินเผาที่จ้าหน่ายในตลาด 47.61 139.52cd 242.06cde 

Significant Ns * * 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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หลังจากปลูกในเม็ดดินเผาที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันที่เผาในอุณหภูมิ 600๐ C หลังจาก
ปลูกเป็นเวลา 30 60 และ 90 วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความกว้างทรงพุ่มของผักสลัด
น้้ามีการเจริญที่แตกต่างกันในทุกระยะหลังปลูก เม็ดดินเผาที่มีส่วนผสมแกลบ ร้า และเรซินมีมีอัตรา
การเจริญทางด้านความกว้างทรงพุ่มมากที่สุดคือร้อยละ 86.75  183.43 และ 254.81 ตามล้าดับ มี
ความแตกต่างทางสถิติกับเม็ดดินที่มีส่วนผสมแกลบและร้า มีอัตราการเจริญทางด้านความกว้างทรง
พุ่มน้อยที่สุดคือร้อยละ 25.55  72.36 และ 112.36 ตามล้าดับ (ตารางท่ี77) 
ตารางท่ี 77 อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความกว้างทรงพุ่มของต้นผักสลัดน้้าใน Expaned clay ที่

เผาอุณหภูมิ 600๐ C 
Expaned clay ร้อยละการเจริญทางด้านความสูง 

30 วัน 60 วัน 90 วัน 
ดิน+แกลบ 53.44bc 186.83ab 219.84bcd 
ดิน+ร้าข้าว 38.04bcd 119.95bc 183.50de 
ดิน+เม็ดเรซิน 34.07cd 116.67bcd 189.26cde 
ดิน+แกลบ+ร้า 25.55cd 72.36d 112.78f 
ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 34.18cd 100.21cd 142.31ef 
ดิน+ร้า+เม็ดเรซิน 23.14d 100.46cd 165.74e 
ดิน+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน 86.75a 183.43a 254.81a 
ดินปกต ิ 63.81ab 165.83a 275.24a 
เม็ดดินเผาที่จ้าหน่ายในตลาด 46.98bcd 141.90abc 235.24abc 

Significant    
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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หลังจากปลูกในเม็ดดินเผาที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันที่เผาในอุณหภูมิ 900๐ C หลังจาก
ปลูกเป็นเวลา 30 60 และ 90 วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความกว้างทรงพุ่มของผักสลัด
น้้ามีการเจริญไม่แตกต่างกันในทั้ง 3 ระยะหลังปลูก อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความกว้างทรงพุ่ม
ของผักสลัดน้้าที่ระยะ 30 วันหลังปลูกเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 24.07 -68.18 ที่ระยะ 60 วัน เฉลี่ยอยู่
ในช่วงร้อยละ 100.93-167.95 และ ที่ระยะ 90 วัน เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 156.67 -251.59 
ตามล้าดับ (ตารางท่ี 78) 
ตารางท่ี 78 อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความกว้างทรงพุ่มของต้นผักสลัดน้้าใน Expaned clay ที่

เผาอุณหภูมิ 900๐ C 
Expaned clay ร้อยละการเจริญทางด้านความสูง 

30 วัน 60 วัน 90 วัน 
ดิน+แกลบ 47.22 117.93 159.09 
ดิน+ร้าข้าว 40.13 116.88 180.63 
ดิน+เม็ดเรซิน 24.07 100.93 161.57 
ดิน+แกลบ+ร้า 43.61 107.22 156.67 
ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 31.49 103.24 174.54 
ดิน+ร้า+เม็ดเรซิน 26.45 114.29 176.72 
ดิน+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน 65.87 165.87 251.59 
ดินปกต ิ 68.18 172.95 227.65 
เม็ดดินเผาที่จ้าหน่ายในตลาด 46.98 141.90 235.24 

Significant Ns ns ns 
หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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หลังจากปลูกในเม็ดดินเผาที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันที่เผาในอุณหภูมิ 600๐ C หลังจาก
ปลูกเป็นเวลา 30 60 และ 90 วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางด้านการแตกกิ่งใหม่ของผักสลัดน้้า
มีการเจริญที่แตกต่างกันในระยะ 30 วันหลังปลูก เม็ดดินเผาที่มีส่วนผสมของร้ามีการอัตราการเจริญ
ทางด้านการแตกกิ่งใหม่มากที่สุดคือร้อยละ 49.48 แตกต่างทางสถิติกับเม็ดดินเผาที่มีจ้าหน่ายใน
ท้องตลาดมีการอัตราการเจริญทางด้านการแตกกิ่งใหม่น้อยที่สุดคือร้อยละ 19.44  ส่วนที่ระยะ 60 
และ 90 วันพบว่า ผักสลัดน้้าที่ปลูกในเม็ดดินเผาทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันมีอัตราการ
เจริญเติบโตทางด้านการแตกกิ่งใหม่อยู่ในช่วงร้อยละ 64.07-184.13 และ 159.58-267.29 (ตารางที่ 
79) 
ตารางท่ี 79.อัตราการเจริญเติบโตทางด้านการแตกก่ิงใหม่ของต้นผักสลัดน้้าใน Expaned clay ที่เผา

อุณหภูมิ 600๐ C 
Expaned clay ร้อยละการเจริญทางด้านการแตกกิ่งใหม่ 

30 วัน 60 วัน 90 วัน 
ดิน+แกลบ 47.35ab 184.13 184.92 
ดิน+ร้าข้าว 49.48a 180.26 257.09 
ดิน+เม็ดเรซิน 31.74abcd 144.71 214.81 
ดิน+แกลบ+ร้า 44.42abc 111.40 159.58 
ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 47.61ab 153.17 264.29 
ดิน+ร้า+เม็ดเรซิน 24.33bc 105.82 165.61 
ดิน+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน 21.94cd 64.07 213.33 
ดินปกต ิ 43.69abcd 144.52 244.64 
เม็ดดินเผาที่จ้าหน่ายในตลาด 19.44d 102.18 193.25 

Significant * ns ns 
หมายเหตุ *    มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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หลังจากปลูกในเม็ดดินเผาที่มีส่วนประกอบแตกต่างกันที่เผาในอุณหภูมิ 900๐ C หลังจาก
ปลูกเป็นเวลา 30 60 และ 90 วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางด้านการแตกกิ่งใหม่ของผักสลัดน้้า
มีการเจริญไม่แตกต่างกันในทั้ง 3 ระยะหลังปลูก อัตราการเจริญเติบโตการแตกกิ่งใหม่ของผักสลัดน้้า
ที่ระยะ 30 วันหลังปลูกเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 19.49 -46.69 ที่ระยะ 60 วัน เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 
78.89-112.54 และ ที่ระยะ 90 วัน เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 138.10-230.00 ตามล้าดับ (ตารางท่ี 80) 
ตารางท่ี 80 อัตราการเจริญเติบโตทางด้านการแตกกิ่งใหม่ของต้นผักสลัดน้้าใน Expaned clay ที่เผา

อุณหภูมิ 900๐ C 
Expaned clay ร้อยละการเจริญทางด้านการแตกกิ่งใหม่ 

30 วัน 60 วัน 90 วัน 
ดิน+แกลบ 46.69 82.14 138.10 
ดิน+ร้าข้าว 33.33 108.33 223.33 
ดิน+เม็ดเรซิน 39.52 92.14 210.78 
ดิน+แกลบ+ร้า 35.55 78.89 146.67 
ดิน+แกลบ+เม็ดเรซิน 43.33 93.33 230.00 
ดิน+ร้า+เม็ดเรซิน 37.77 82.22 183.33 
ดิน+แกลบ+ร้า+เม็ดเรซิน 40.79 112.54 210.63 
ดินปกต ิ 28.37 98.81 156.75 
เม็ดดินเผาที่จ้าหน่ายในตลาด 19.49 102.18 193.25 

Significant Ns ns ns 
หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ
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ภาพที่ 10 การเจริญเติบโตของต้นเปปเปอร์โรเมียในวัสดุปลูกเม็ดดินเผา (Expaned clay) กรรมวิธ  

ต่างๆ 
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ภาพที่ 11 การเจริญเติบโตของต้นผักสลัดน้้าในวัสดุปลูกเม็ดดินเผา (Expaned clay) กรรมวิธีต่างๆ 
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กา ทดลอ ท   4. การวิเคราะห์ผลการศึกษาจากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ 
ผู้ประกอบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  

น้ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ซึ่ง
อธิบายถึงลักษณะการด้าเนินงาน วิธีการปลูก การจัดจ้าหน่าย ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์ โดยจะแสดงการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
  ส่วนที่1. ข้อมูลทั่วไป 
  ส่วนที่2. ข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต 

ส่วนที่3. ข้อมูลผลตอบแทนในการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ 
ส่วนที่4. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินโครงการลงทุน จุดคุ้มทุน 

  ส่วนที่5. ข้อมูลด้านสภาพปัญหาต่าง ๆ ของการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ 
ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มการลงทุนในการปลูกพืชไร้ดิน 

1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
 สถานประกอบการที่ 1 กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินบ้านปงชัยโดยมีนางสุนันท์ เลสัก  เป็นผู้ให้
การสัมภาษณ์  ที่อยู่บ้านเลขท่ี 88 หมู่ 5 บ้านปงชัย ต้าบลแม่เมาะ อ้าเภอแม่เมาะ  จ้านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 5 คนประกอบด้วยสามีและบุตรชาย 2 คน บุตรสาว 1 คน  โดยอาชีพหลัก คือการท้า
เกษตรกรรม อาชีพรอง คือ การเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 

 สถานประกอบการที่ 2. กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดิน  บ้านเวียงสวรรค์ต้าบลแม่เมาะ อ้าเภอ
แม่เมาะ  ผู้ให้สัมภาษณ์คือนายบุญช่วย อวดสม  ตัวแทนกลุ่มผักปลอดสารพิษ หมู่บ้านเวียงสวรรค์  
ต้าบลแม่เมาะ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง ซึ่งมีสมาชิกทั้งสิ้น 7 คน 

 สถานประกอบการที่3 กลุ่มผู้ปลูกพืชไร้แบบไร้ดินสวนนายลือต้าบลบ้านเปูา อ้าเภอเมือง 
จังหวัดล้าปางเจ้าแรกในจังหวัดล้าปางผู้ให้สัมภาษณ์คือนายแดง จริยา และนางชวา จริยา ผู้ดูแลสวน
นายลือ 
 สถานประกอบการที่ 4กลุ่มผู้ปลูกพืชไร้แบบไร้ดินไฮโดรเฮ้าส์ ที่อยู่ 376 ม.10 ต.ชมพู อ.
เมือง จ.ล้าปางผู้ให้การสัมภาษณ์คือ นายสุทัศน์ แก้วบุญปั๊น 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแต่ละสถานประกอบการ 
  สถานประกอบการที่ 1กลุมผู้ปลูกพืชแบบไร้ดิน  บ้านปงชัย  มีลักษณะของโครงสร้างของ
โรงเรือนที่ท้าด้วยไม้ไผ่  ผู้ให้สัมภาษณ์นางสุนันท์ เลสัก ที่อยู่ บ้านเลขที่ 88 หมู่ 5 บ้านปงชัย ต้าบล
แม่เมาะ อ้าเภอแม่เมาะ  จังหวัดล้าปาง อายุ 54 ปี การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ลักษณะธุรกิจ 
ธุรกิจส่วนตัว  แหล่งเงินทุนที่ใช้ในกิจการ คือ เงินทุนส่วนตัว จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน 
ประกอบด้วยนางสุสัมภาษณ์สามี   และบุตรชาย 2 คน บุตรสาว 1 คนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์คือนาง
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สุนันท์  เลสักและสามี  อาชีพหลัก คือ การท้าเกษตรกรรม อาชีพรอง คือ การเป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
  นางสุนันท์ เลสัก  การถือครองที่ดินและการใช้ที่ดิน มีที่ดินเป็นของตนเองทั้งหมด 20 ไร่ 
แบ่งเป็นการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จ้านวน 1.5 งาน ปลูกไม้ผลจ้านวน 10 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 2 งาน 
เลี้ยงสัตว์ 1 ไร่ และสระน้้า 2 งาน 
 ปัจจุบันท้าการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  ลักษณะการปลูกเป็นการปลูกผักแบบไร้สารพิษ ได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกรัฐวิสาหกิจชุมชน ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จาก
สถาบันวิจัยการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล้าปาง โดย ผศ.ชิติ ศรีตนทิพย์  
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริมีลักษณะของโรงเรือนที่ท้าด้วย
ไม้ไผ่ จ้านวน 1 โรงเรือน ท้าการปลูกพืช 3 ประเภทคือ ผักบุ้ง ผักคะน้า และผักสลัด 
 สถานประกอบการที่ 2กลุ่มผู้ปลูกพืชปลอดสารพิษ บ้านเวียงสวรรค์ อ้าเภอแม่เมาะ 
จังหวัดล้าปาง มีลักษณะของโรงเรือนที่มีโครงสร้างท้าด้วยปูนและเหล็ก เริ่มต้นมาจาก ผศ .ชิติ ศรีตน
ทิพย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล้าปาง ไปเปิดอบรมให้ชาวบ้าน ณ หมู่บ้านใหม่นาแขม ต้าบลแม่เมาะ อ้าเภอแม่เมาะ จังหวัดล้าปาง 
และได้พาชาวบ้านไปดูงานที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญช่วย อวดสม ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตผักอย่างปลอดภัยแบบไร้ดินเชิงการค้าในชุมชน มีความสนใจในการ
ปลูกผักไร้ดิน และเล็งเห็นประโยชน์ของการปลูกผักปลอดสารพิษ อีกทั้งยังไม่มีการปลูกพืชแบบนี้ใน
ชุมชนมาก่อน  นายบุญช่วย อวดสม จึงริเริ่มตั้งกลุ่มผักปลอดสารพิษ บ้านเวียงสวรรค์ ต้าบลแม่เมาะ 
อ้าเภอแม่เมาะ จังหวัดล้าปางขึ้นมา  เริ่มจากการมีสมาชิกกลุ่ม จ้านวน 7 คน ประกอบด้วย นายบุญ
ช่วย อวดสม, นางเพียรศรี อังสาร,นางสุมาลี เชียงปิง, นางหน้อย ในจิตร, นางกฤษณา อวดสม, นาง
สายหยุด รักไทย, นางเบญวรรณ ขัติยกุลลักษณะของโรงเรือนท่ีมีโครงสร้างท้าด้วยปูน และ เหล็ก ผัก
ที่ปลูกได้แก่ ผักบุ้ง ผักบ๊อกฉ่อย ผักกาดหอม สีแดง,สีเขียว ผักคะน้าเห็ดหอม ผักกวางตุ้ง ผักกาด
ฮ่องเต้ และผักค่ืนฉ่าย 

สถานประกอบการที่ 3สวนนายลือ มีลัษณะของโครงสร้างโรงเรือนที่ท้าด้วยเหล็ก จากการ
สัมภาษณ์พนักงานสวนนายลือเกี่ยวกับจ้านวนรอบการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ให้ข้อมูลว่า มีเงินทุน
เริ่มแรกเป็นเงินของเจ้าของ 1,500,000 บาท การปลูกพืชจะท้าการปลูกผักรอบละ 4โรงเรือน  
ลักษณะของโรงเรือนเป็นโรงเรือนที่มีโครงท้าด้วยเหล็ก โดยแบ่งเป็นโรงเรือนปลูกผักสลัด 1 โรง 
โรงเรือนปลูกผักคะน้า 1 โรง โรงเรือนปลูกผักกาดขาว 1 โรง และโรงเรือนปลูกผักกวางตุ้ง 1 โรง ซึ่งมี
โรงเรือนอนุบาลจ้านวน 1 โรง โรงเรือนปลูกทั้งหมด 24 โรงเรือน ดังนั้นต้องท้าการปลูก 6 รอบจึงจะ
ครบทกุโรงเรือน โดยแต่ละรอบมีระยะเวลาการปลูกห่างกัน 6 วันจากนั้นจึงหมุนเวียนกลับมาปลูกใน
โรงเรือนที่ได้ปลูกจนครบก้าหนดแล้ว ซึ่งจะเป็นเวลาที่เก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จพอดี ทั้งนี้เพื่อ ให้ม 

http://www.kamphaengphet.go.th/kmp.html
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ผลผลิตที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด และมีการหมุนเวียนการปลูกอยู่ตลอด
ระยะเวลาที่ท้าการปลูกท้าการผลิตผัก 4 ชนิดซึ่งได้แก่  ผักสลัด,  ผักคะน้า, ผักกาดขาวและ
ผักกวางตุ้ง มีรายจ่ายลงทุนเป็นรายจ่ายสูงมากเป็นการลงทุนในสินทรัพย์สินคงทน (Durable input) 
ประกอบด้วย การลงทุนระยะยาว โรงเรือน เครื่องมืออุปกรณ์ และพาหนะ การรลงทุนระยะยาว มี
การลงทุนระยะยาวประกอบด้วยที่ดิน ซึ่งเป็นมรดก มีลักษณะเป็นที่ดินเปล่า พร้อมใช้งาน ไม่มีค่า
ปรับปรุงและรื้อถอนที่ดิน ไม่ได้ซื้อด้วยเงินสด โดยใช้ราคาประเมินที่ดินที่ 462,500 บาท ต่อ 1 ไร่  
(สอบถามเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเปูาอ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง) 
 สถานประกอบการที่ 4ไฮโดรเฮ้าส์376  ม.10 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล้าปาง ลักษะของโรงเรือน 
โครงสร้างท้าด้วยเหล็ก จ้านวน 2โรง  คือโรงเรือนขนาดเล็ก และโรงเรือนขนาดกลางแบ่งเป็น 18 
แปลง  ได้เข้าอบรมเกี่ยวกับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ที่ลาดกระบัง  และได้น้าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมมาด้าเนินการจนถึงปัจจุบันนี้ การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบครัวเรือนและไม่ได้มีการจ้าง
แรงงานแต่อย่างใดโดยที่บุคคลในครอบครัวจะเป็นผู้ดูแลเองทั้งหมดผักที่ปลูกได้แก่ ผักคะน้า  
ผักกาดขาวฮ่องแต้ ผักการขาวไดโตเกียว ผักกาดกวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักสลัดเรดโอ๊ด ผักสลัดกรีนโอ๊ด  
และผักส  ดเรดคอร์ล 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต 
  ส้าหรับข้อมูลด้านต้นทุนการผลิตผู้วิจัยจะท้าการแสดงรายการค้านวณที่มาของข้อมูลด้าน
ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน และการประเมินโครงการลงทุนเฉพาะของบ้านปงชัย ต.แม่เมาะ อ.แม่
เมาะ จังหวัดล้าปาง ส้าหรับบ้านเวียงสวรรค์อ้าเภอแม่เมาะ สวนนายลือ และไฮโดรเฮาส์ จะแสดงใน
รูปของข้อมูลต้นทุน ผลตอบแทน การประเมินโครงการโดยสรุปจากการค้านวณโดยรวม ค้านวณ
จุดคุ้มทุนและการประเมินโครงการลงทุนร่วมกันทุกสถานประกอบการ และน้ามาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการผลิตความคุ้มค่าของการลงทุนจากนั้นน้ามาบรรยายในลักษณะของพรรณนา
โวหาร ให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการลงทุนของสถานประกอบการแต่ละแห่ง และสะท้อนให้เห็นถึง
การลงทุนในโรงเรือนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละสถานประกอบการ 

ในการค้านวณต้นทุนการผลิตของงานวิจัยฉบับนี้ จะยกตัวอย่างของการค้านวณต้นทุนของ
กลุ่มผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์บ้านปงชัย บ้านเลขท่ี 88หมู่5 บ้านปงชัย ต้าบลแม่เมาะ อ้าเภอแม่เมาะซึ่ง
มีลักษณะโครงสร้างของโรงเรือนที่ท้าด้วยไม้ไผ่ เนื่องจากเป็น โรงเรือนที่มีต้นทุนที่ต่้าและให้
ผลตอบแทนในรูปของก้าไรสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรือนในลักษณะอ่ืนๆ โดยเทียบในลักษณะ
ของสัดส่วนต้นทุนและก้าไร 
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       ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต 
 ระบบที่ผู้ประกอบการใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ คือ ระบบNFT (Nutrient Film 
Technique) สารละลายธาตุอาหารจะหมุนเวียนขึ้นลงในรางปลูก ในการส้ารวจศัตรูพืชในแปลงมีการ
ส้ารวจทุกวัน กรณีพบตั๊กแตนจะใช้วิธีการจับ หากพบเพลี้ยอ่อนใช้วิธีน้้าส้มควันไม้ สารสะเดา น้้าอิง
(สารสกัดธรรมชาติ) ฉีดพ่น หรือถ้าระบาดหนักจะต้องล้างท้าความสะอาดโรงเรือนและรางปลูกใหม่
ทั้งหมด 
 ในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ของกลุ่มผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์บ้านปงชัย มีลักษณะของ
โรงเรือนจ้านวน 1 หลังท้าด้วยไม้ไผ่  พ้ืนที่ 12 x 18 เมตร รางปลูก 14 ราง ใน 1 ราง ประกอบด้วย 4 
โต๊ะ รวม 48โต๊ะ จะท้าการเพาะปลูกผักบุ้งจ้านวน 5แผ่นโฟม ผักคะน้าจ้านวน9แผ่นโฟม และผัดสลัด
จ้านวน6แผ่นโฟม วิธีการให้สารอาหารจะใส่รางปลูกโดยตรง โดยใช้สารละลายธาตุอาหาร AและB ใน
สัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งสามารถใช้ได้3รอบของการปลูกผักหลังจากนั้นจะเปลี่ยนน้้าทิ้ง โดยผักบุ้งและผัก
สลัดต้องใช้สารละลายธาตุอาหารA  และBในรอบที่หนึ่งอย่างละ 0.75ลิตร รอบที่สองและรอบที่สาม
เติมอย่างละ0.5ลิตร ส้าหรับผักคะน้าใช้สารละลายธาตุอาหารAและ B ในรอบที่หนึ่งอย่างละ 1.25 
ลิตร รอบที่สองและรอบที่สามเติมอย่างละ0.9 ลิตร 
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ข้อมูลด้านต้นทุน ปริมาณ ก าไรในการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ 
 ในส่วนปริมาณการปลูกผักและการจ้าหน่ายจะเป็นการค้านวณปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการ
เพาะเมล็ดของผักแต่ละชนิด ปริมาณการปลูกผักใน 1 รอบ ปริมาณหน่วยที่สามารถจ้าหน่ายได้ 
ระยะเวลาในการเพาะปลูก เก็บผักและน้าไปจ้าหน่าย 
ตารางท่ี81 แสดงปริมาณการปลูกผักในโรงเรือนต่อ 1 รอบการปลูก 
ชนิดผัก พ้ืนที่ปลูก

ผัก (ราง) 
(1) 

1 ราง : 
4 โต๊ะ 
(2) 

จ านวน 
แผ่นโฟม 

(3)=(1)×(2) 

จ านวน
หลุม : 1 
แผ่น (4) 

จ านวนหลมุ
ปลูก 

(5)=(3)×(4) 

1 หลุม : 
2 ต้น  
(6) 

ปริมาณผักที่ได้
จากการปลูก 

(ต้น) 
(7) = (5) × 

(6) 
ผักบุ้ง 3 4 12 55 660 2 1,320 

ผักคะน้า 5 4 20 55 1,100 2 2,200 

ผักสลัด 4 4 16 24 384 2 768 

รวม 12 12 48  2,144  4,288 

จากตารางที8่1 แสดงถึงพ้ืนที่การปลูกในโรงเรือนทั้งหมด สามารถปลูกได้ 2,144 หลุม ได้แก่ 
ผักคะน้า1,100หลุม ผักบุ้งได้ 660 หลุม ผักสลัด 384 หลุมแต่ละหลุมจะปลูกหลุมละ 2 ต้นได้ปริมาณ
ผักทั้งสิ้น 4,288  ต้นโดยแบ่งเป็นผักคะน้า2,200 ต้นผักบุ้ง 1,320 ต้น และผักสลัด768 ต้น ซึ่งจะท้า
การเพาะเมล็ดให้พอดีกับจ้านวนหลุมที่สามารถปลูกได้ ดังปรากฏตามตารางที่ 82 โดยการเพาะเมล็ด
พันธ์จะมีอัตราการเน่าเสีย 10%ของจ้านวนเมล็ดที่เพาะทั้งหมด 
 
ตารางท่ี82 แสดงปริมาณต้นพืชท่ีได้จากการเพาะเมล็ด 

ชนิดผัก ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ใน
การเพาะ (เมล็ด) 

(1) 

ปริมาณของเสียจากการ
เพาะเมล็ด 10% (เมล็ด) 

(2) 

ปริมาณต้นกล้าที่ได้จาก
เพาะ (ต้น) 
(3) = (1) – (2) 

ผักบุง้ 1,467 147 1,320 
ผักคะน้า 2,444 244 2,200 
ผักสลัด 853 85    768 
รวม 4,764 476 4,288 
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จากตารางที่82 แสดงถึงปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะเมล็ดเท่ากับ  4,288 เมล็ด โดย
ผักบุ้งจะใช้ 1,467 เมล็ด ผักคะน้า 2,444 เมล็ด และผักสลัด 853 เมล็ด ในการเพาะเมล็ดแต่ละครั้ง
จะมีเมล็ดที่ไม่งอก 10% ของเมล็ดทั้งหมด ปริมาณต้นกล้าที่ได้จากการเพาะหลังจากหักเมล็ดที่ไม่งอก
ออก ผักคะน้าได้ 2,200 ต้น ผักบุ้งได้ 1,320 ต้น และผักสลัดได้ 768 ต้น หลังจากได้เมล็ดจากการ
เพาะกล้าแล้วจึงจะค้านวณระยะเวลาการปลูกทั้งสิ้น ดังปรากฏในตารางที่83 

 ในรอบที่หนึ่งของการเพาะปลูกจะรวมระยะเวลาการเพาะกล้า รอบถัดไปไม่นับ
ระยะเวลาการเพาะกล้า เนื่องจากจะท้าการเพาะกล้าก่อนระยะเวลาเก็บเกี่ยวเพ่ือให้การปลูกครั้ง
ต่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องพักโรงเรือน 
ตารางท่ี83 แสดงระยะเวลาในการเพาะปลูก 

ชนิดผัก ระยะเวลา 
การเพาะกล้า (วัน) 

(1) 

ระยะเวลาการปลูก (วัน:
รอบ) 
(2) 

ระยะเวลาที่ใช้ในการปลูก
ทั้งสิ้น (วัน:รอบ)  
 (3) = (1) + (2) 

ผักบุ้ง 6 14 20 
ผักคะน้า 5 30 35 
ผักสลัด 5 30 35 
รวม 16 74 90 

 
จากตารางที่ 83 พบว่าระยะเวลาในการปลูกของผักแต่ละชนิดมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวไม่พร้อม

กัน ผักคะน้าและผักสลัด ใช้ระยะเวลาในการเพาะและปลูก 35 ผักบุ้ง20 วัน จึงสามารถท้าการเก็บ
เกี่ยวและจ้าหน่ายได   
ตารางท่ี84 แสดงการค านวณจ านวนรอบการปลูกระหว่างปี 

 
 
 

ชนิดผัก จ านวน
วันใน 1 

ปี 
(1) 

ระยะเวลา 
เพาะกล้า 

(2) 

จ านวนวัน 
ระหว่างปี 

 (3) = (1 )- 
(2) 

ระยะเวลา
การปลูก: 

รอบ 
 (4) 

จ านวน 
รอบ:ปี  

(5) = (3) ÷ 
(4) 

จ านวนวัน 
ที่ปลูก:ปี 
(6) = 

(4)×(5) 

จ านวนคงเหลือ
ปลายงวด 

(7)=(3)-(6) 

ผักบุ้ง 365 6 359 14 25 350 9วัน หรือ 1 รอบ 

ผักคะน้า 365 5 360 30 12 360 0 

ผักสลัด 365 5 360 30 12 360 0 

รวม     49  9 
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 (1) จากตารางที8่4 แสดงระยะเวลาในการเพาะปลูกช่องที่ (2) 
 (2) จ้านวนเศษของรอบการปลูกให้ปัดทศนิยมทิ้ง แล้วกลายไปเป็นจ้านวนวันของผักคงเหลือ ปลาย
งวด 

จากตารางที่84 พบว่าจ้านวนรอบการปลูกระหว่างปีของผักแต่ละชนิดแตกต่างกันตาม
ระยะเวลาของการเพาะปลูก โดยรอบแรกจะหักระยะเวลาการเพาะกล้า ในรอบต่อไปจะท้าการเพาะ
กล้าก่อนที่จะท้าการเก็บผักเพ่ือให้ระยะเวลาการเพาะปลูกเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องพัก
โรงเรือน ผักบุ้งสามารถ  ท้าปลูกระหว่างปีได้  25 รอบ และมีระยะเวลาปลูกคงเหลือปลายงวด 9 วัน 
ผักคะน้าและผักสลัดสามารถท้าการปลูกระหว่างปีได้ 12 รอบ โดยไม่มีระยะเวลาในการปลูกคงเหลือ
ปลายงวด 
 

ตารางท่ี85 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก (ต้น : รอบ) 
ชนิดผัก ปริมาณผักที่ได้

จากการปลูก
(ต้น)(1) 

จ านวนการเน่า
เสีย : 1 แผ่นโฟม 

(ต้น) 
(2) 

จ านวนแผ่น
โฟมที่ใช้ปลูก  

(3) 

การเน่าเสีย: 1 
รอบ (ต้น) 

(4)=(2) × (3) 

ปริมาณผักที่ได้จาก
การปลูก 

 (ต้น:รอบ) 
(5)=(1)-(4) 

ผักบุ้ง 1,320 2 12 24 1,296 
ผักคะน้า 2,200 2 20 40 2,160 
ผักสลัด 768 2 16 32 736 
รวม 4,288  48 96 4,192 

 
(1) จากตารางที่2 แสดงปริมาณการปลูกผักในโรงเรือนต่อ 1 รอบการปลูกช่องที่ (7) 
(2) จ้านวนการเน่าเสีย 1 แผ่นโฟม ต่อ 1 หลุม 1 หลุม เท่ากับ 2  ต้น 
(3) จากตารางที่82 แสดงปริมาณการปลูกผักในโรงเรือนต่อ 1 รอบการปลูกช่องที่ (3) 

จากตารางที่85 พบว่าปริมาณผักที่ได้จากการปลูกใน 1 รอบเท่ากับ 4,192 ต้น แบ่งเป็น
ผักคะน้า 2,160 ต้น ผักบุ้ง1,296 ต้น และผักสลัด 736 ต้น 
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ตารางท่ี86 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก (ระหว่างปี, ปลายงวด) 
ชนิดผัก ปริมาณผักที่ได้ 

จากการปลูก 
 (ต้น:รอบ)  

(1) 

จ านวนรอบ
การปลูก
ระหว่างปี 

 (2) 

จ านวนรอบ
การปลูก

ปลายงวด (3) 

ปริมาณผัก 
ระหว่างปี (ต้น) 
(4)=(1) × (2) 

ปริมาณผัก 
ปลายงวด (ต้น) 
(5)=(1) × (3) 

ผักบุ้ง 1,296 25 1 32,400 1,296 
ผักคะน้า 2,160 12 1 25,920 2,160 
ผักสลัด 736 12 1 8,832 736 
รวม 4,192 49  67,152 4,192 

 

(1) จากตารางที่85 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก : รอบช่องที่ (5) 
(2) จากตารางที่84 แสดงการค้านวณจ้านวนรอบปลูกระหว่างปี ช่องที่ (5) 
 จากตารางท่ี86 พบว่าปริมาณผักที่ได้จากการปลูกระหว่างปีของผักท้ัง 3 ชนิด เท่ากับ 
67,152 ต้น ประกอบด้วย ผักบุ้ง 32,400 ต้น ผักคะน้า 25,920 ต้น และผักสลัด 8,832 ต้นและยอด 

คงเหลือของผักปลายงวดเท่ากับ 1รอบระยะเวลาการเพาะปลูก เป็นจ้านวนทั้งสิ้น 4,192 ต้น 
ประกอบไปด้วย ผักคะน้า 2,160 ต้น ผักบุ้ง1,296 ต้น ผักสลัด 736 ต้น 
 
การค านวณวัตถุดิบ 
ตารางท่ี87 แสดงต้นทุนของเมล็ดพันธุ์(บาท : เมล็ด) 

 
จากตารางที่87 พบว่าต้นทุนของเมล็ดพันธุ์ แบ่งเป็นผักสลัด 0.3704 บาทต่อต้น ผักบุ้ง 

0.1111 บาทต่อต้นและผักคะน้า 0.0327 บาทต่อต้น ซึ่งเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะเมื่อหักจาก
เมล็ดที่คาดว่าจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ 10 เปอร์เซ็นต์ของการเพาะกล้าซึ่งกลายเป็นต้นทุนของ
เมล็ดพันธุ์ต่อรอบ ระหว่างปีและปลายปีดังปรากฏในตารางที่88 
 

ชนิดผัก ราคาเมล็ด
พันธุ์ : ถุง 

(1) 

จ านวน
เมล็ด : 1 

ถุง 
(2) 

อัตราการเน่าเสีย 10% 
ของเมล็ดทั้งหมด (ต้น)  

(3)=(2) × 10% 

จ านวนเมล็ดหลัง
หักของเสีย 
(4)=(2)-(3) 

ต้นทุนเมล็ดพันธ ์
(บาท : เมล็ด) 
(5)=(1) ÷(4) 

ผักบุ้ง 10 100 10 90 0.1111 
ผักคะน้า 10 340 34 306 0.0327 
ผักสลัด 20 60 6 54 0.3704 
รวม   50 450 0.5142 
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ตารางท่ี88 แสดงต้นทุนของเมล็ดพันธุ์ (รอบ, ระหว่างปี, ปลายงวด)โดยผักปลายงวดจะท้ากาเพาะ 
เมล็ดก่อนเก็บผักรอบสุดท้าย จึงท้าให้มีต้นทุนของเมล็ดพันธุ์ 

 
(1) จากตารางที่85 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก : รอบช่องที่ (5)  
(2) จากตารางที่86 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก (ระหว่างปี, ปลายงวด)ช่องท่ี (4) 
(3) จากตารางที่86 แสดงปริมาณผักท่ีได้จากการปลูก (ระหว่างปี, ปลายงวด)ช่องท่ี(5) 
(4) จากตารางที่ 87 แสดงต้นทุนของเมล็ดพันธุ์ (บาท : เมล็ด) ช่องที่ (5) 
 จากตารางที่88 พบว่าต้นทุนของเมล็ดพันธุ์ในการเพาะตลอดทั้งปีเท่ากับ 7,718.5968 บาท 
ซึ่งประกอบด้วย ผักบุ้ง 3,599.64 บาท ผักสลัด 3,271.3728 บาท และผักคะน้า 847.5840 บาท 
ส่วนเมล็ดพันธุ์ปลายงวดได้ท้าการเพาะแล้วจึงท้าให้มีต้นทุนของเมล็ดพันธุ์ ปลายงวดรวม 487.2320 
บาท ประกอบด้วยผักสลัด 272.6144 บาท ผักบุ้ง 143.9856 บาท และผักคะน้า 70.6320 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดผัก ปริมาณผัก
ที่ได้จากการ
ปลูก (ต้น:
รอบ) (1) 

ปริมาณเมล็ด
พันธุ์ที่ต้องการ

ทั้งป ี
 (2) 

ปริมาณผัก 
ปลายงวด 

(3) 

ต้นทุน
เมล็ดพันธ์
(เมล็ด) 
 (4) 

ต้นทุนเมล็ด
พันธุ์ (รอบ) 
(5) = (1) x 

(4) 

ต้นทุนเมล็ด
พันธุ์

ระหว่างปี 
(6)=(2)x(4

) 

ต้นทุนเมล็ด
พันธุ์ปลาย

งวด 
(7)=(3)x(4

) 
ผักบุ้ง 1,296 32,400 1,296 0.1111 143.9856 3,599.6400 143.9856 

ผักคะน้า 2,160 25,920 2,160 0.0327 70.6320 847.5840 70.6320 
ผักสลัด 736 8,832 736 0.3704 272.6144 3,271.3728 272.6144 
รวม 4,192 67,152 4,192 0.5142 487.2320 7,718.596

8 
487.2320 
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การค านวณค่าแรงงาน 
ตารางท่ี89 แสดงอัตราค่าแรงงาน 

ค่าแรงงานขั้น
ต่ า (1) 

จ านวนชั่วโมง
แรงงาน : วัน (2) 

อัตราค่าแรงาน : 
ชั่วโมง (3)=(1)÷(3) 

ระยะเวลา 1 นาที 
(4) 

อัตราค่าแรงงาน : 
นาที (5)=(3)÷(4) 

230 บาท 8 ช่ัวโมง 28.75 บาท/ชม. 60 นาที 0.4792 บาท/นาที 
 

 จากตารางที่89 ผู้ท้าการศึกษาวิจัยได้น้าอัตราค่าแรงงานขั้นต้นปี พ.ศ.2555 ของจังหวัด
ล้าปาง มาท้าการปันส่วนค่าแรงในการเพาะเมล็ด การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยวผักและการ
จ้าหน่ายซึ่งแสดงให้ทราบว่าอัตราค่าแรงงานต่อวันเท่ากับ 230 อัตราค่าแรงงานต่อชั่วโมง 28.75 บาท 
และอัตราค่าแรงงานต่อนาทีเท่ากับ 0.4792 บาท ซึ่งท้าให้สามารถค้านวณค่าแรงงานการเพาะเมล็ด
พันธุ์ได้ดังปรากฏในตารางที่90 
 
ค่าแรงงานการเพาะเมล็ดพันธุ์ 
ตารางท่ี90 แสดงค่าแรงงานจากการเพาะเมล็ด 
ชนิดผัก ระยะเวล

าในการ
เพาะ
เมล็ด
(นาที) 
(1) 

อัตรา
ค่าแรงงา
นต่อนาที  

(2) 

ค่าแรงงาน
ในการเพาะ

ต่อรอบ 
(บาท) 

(3) = (1)× 
(2) 

ระหว่างปี ปลายงวด 

จ านวนรอบ
ที่เพาะ

ระหว่างปี 
(รอบ) 
(4) 

ค่าแรงงาน
ในการเพาะ
ต่อปี (บาท) 
(5)=(3) × 

(4) 

ระยะเวลา
ในการ
เพาะ 
(รอบ) 
(6) 

ค่าแรงงาน
คงเหลือ
(บาท) 

(7)=(3) × 
(6) 

ผักบุ้ง 30 0.4792 14.38 25 359.50 1 14.38 

ผักคะน้า 30 0.4792 14.38 12 172.56 1 14.38 

ผักสลัด 30 0.4792 14.38 12 172.56 1 14.38 

รวม 90  43.14 49 704.62 1 43.14 

 
(1) จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการ 
(2) จากตารางที่89 แสดงอัตราค่าแรงงานช่องที่ (5) 
(3) จากตารางที่84 แสดงการค้านวณจ้านวนรอบการปลูกระหว่างปี ช่องที่ (5) 
(4) จากตารางที่84 แสดงการค้านวณจ้านวนรอบปลูกระหว่างปีช่องที่(7) 

จากตารางที่90 พบว่าค่าแรงงานในการเพาะเมล็ดระหว่างปีของผักบุ้งเท่ากับ 359.50 บาท 
ผักคะน้าเท่ากับ 172.56 บาท และผักสลัดเท่ากับ 172.56 บาท ค่าแรงงานในการเพาะปลายงวด
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ผักบุ้งเท่ากับ 14.38 บาท ผักคะน้า 14.38 บาท และผักสลัด 14.38 บาท ซึ่งสามารถน้าไปค้านวณ
ค่าแรงงานการเพาะเมล็ดพันธุ์ต่อต้นได้ ดังปรากฏในตารางที่91 

 

ตารางท่ี91 แสดงค่าแรงงานในการเพาะเมล็ด: ต้น 

 

(1)  จากตารางที9่0แสดงค่าแรงงานจากการเพาะเมล็ด ช่องที่ (3) 
(2)  จากตารางที่85 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก: รอบช่องที่ (5) 
 จากตารางที9่1 พบว่าค่าแรงงานการเพาะเมล็ดต่อต้นของผักสลัดมีต้นทุนค่าแรงงานในอัตรา
ที่สูงกว่าผักบุ้งและคะน้า เนื่องจากผักสลัดมีปริมาณผักที่ปลูกน้อยกว่าผักบุ้งและคะน้า ส่งผลให้ผัก
สลัดมีค่าแรงงานในการเพาะเมล็ดต่อต้น 0.0195 บาท ผักบุ้ง 0.0111 บาท และผักคะน้าเท่ากับ 
0.0067 บาท 
 เมื่อเมล็ดพันธุ์เติบโตจนได้ที่แล้ว จะย้ายผักไปปลูกในโรงปลูกต่อไป ซึ่งท้าให้มีค่าแรงงานใน
การปลูกผัก ดังปรากฏในตารางที่92 
 
ตารางท่ี92 แสดงค่าแรงงานจากการปลูกพืช 

ชนิดผัก อัตรา
ค่าแรงงา

นต่อ
ชั่วโมง 

(1) 

ระยะเวล
าในการ
ปลูก 

(ชม.)(2) 

ค่าแรงงาน
ในการปลูก
ผัก 1รอบ 
(3)=(1) x 

(2) 

ระหว่างปี ปลายงวด 

จ านวนรอบ
การปลูก
ระหว่างปี 

(4) 

ค่าแรงงานใน
การปลูก
ระหว่างปี 

(5)=(3)x(4) 

ระยะเวลา
ในการ
ปลูก 
(รอบ) 
(6) 

ปลายงวด 
(บาท) 

(7)=(3)x(
6) 

ผักบุ้ง 28.75 3 86.25 25 2,156.25 1 86.25 

ผักคะน้า 28.75 3 86.25 12 1,035 - - 

ผักสลัด 28.75 3 86.25 12 1,035 - - 

รวม   258.75 49 4226.25 1 86.25 

 

ชนิดผัก ต้นทุนในการเพาะ 1 รอบ/ต้น 
ค่าแรงงานในการเพาะต่อ

รอบ(1) 
จ านวนผักที่ได้จากการปลกูต่อ

รอบ (ต้น)(2) 
ค่าแรงงานในการเพาะต่อต้น 

(3) = (1) ÷ (2) 
ผักบุ้ง 14.38 1,296 0.0111 

ผักคะน้า 14.38 2,160 0.0067 
ผักสลัด 14.38 736 0.0195 
รวม 43.14 4,192 0.0373 
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(1) จากตารางที่89 แสดงอัตราค่าแรงงาน ช่องที่ (3) 
(2) จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
(3) จากตารางที่84 แสดงการค้านวณจ้านวนรอบการปลูกระหว่างปี ช่องที่ (5) 
(4) จากตารางที่84 แสดงการค้านวณจ้านวนรอบปลูกระหว่างปีช่องที่(7)  

จากตารางที่92 พบว่าผักบุ้งมีค่าแรงงานในการเพาะปลูกในอัตราที่สูงเนื่องจากมีการ
เพาะปลูกมากกว่าผักคะน้าแลผักสลัดเนื่องจากระยะเวลาการเจริญเติบโตเร็วกว่า ส่งผลให้ผักบุ้งมี
ค่าแรงระหว่างปี 2,156.25 บาท ผักคะน้า 1,035 บาท และผักสลัด 1,035 บาท ส่วนค่าแรงงานใน
การปลูกปลายงวด 1 รอบ เท่ากับ 86.25 บาท ซึ่งสามารถน้าไปค้านวณค่าแรงงานจากการปลูกต่อตัน
ได้ ดังปรากฏในตารางที่93 

 
 ารางที9่3 แสดงค่าแรงงานในการปลูกผักต่อรอบ (ต้น) 

 
(1) จากตารางที่92 แสดงค่าแรงงานจากการปลูกพืช ช่องที่ (3) 
(2) จากตารางที่85 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก: รอบช่องท่ี (5) 
 จากตารางที่93 พบว่าค่าแรงงานในการปลูกต่อต้นของผักสลัด 0.1172 บาทผักบุ้งเท่ากับ 
0.0666บาท และผักคะน้า 0.0399 บาท เนื่องจากสัดส่วนของผักที่เก็บได้ไม่เท่ากันจึงส่งผลให้
ค่าแรงงานในการปลูกของผักแตกต่างกัน 
 เมื่อท้าการปลูกผักในโรงเรือนจะมีการดูแลผัก ทั้งการก้าจัดแมลง การวัดค่า Ec และค่า  pH  
ของน้้า ซึ่งท้าให้มีค่าแรงงานในการดูแลผักดังปรากฏในตารางที่81 
 

 
 
 
 

ชนิดผัก ค่าแรงงานในการปลูกต่อ
รอบ 
(1) 

ปริมาณผักที่ได้จาก
การปลูกต่อรอบ 

(2) 

ค่าแรงงานในการปลูกต่อ
ต้น 

(3) = (1) ÷ (2) 

ผักบุ้ง 86.25 1,296 0.0666 

ผักคะน้า 86.25 2,160 0.0399 

ผักสลัด 86.25 736 0.1172 

รวม 258.75 4,192 0.2237 
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ค่าแรงงานการดูแลผัก 
ตารางท่ี94แสดงระยะเวลาในการดูแลผักแต่ละชนิด : นาที 
ชนิดผัก ระยะเวลาใน 

การดูแลผัก : นาท ี
(1) 

ปริมาณผักที่ได้ 
จากการปลูก 
 (ต้น: รอบ) 

(2) 

ปริมาณผักรวม 
ทั้ง 3 ชนิด : รอบ 

(3) 

ระยะเวลาในการดูแลผัก
แต่ละชนิด : วัน 

(4) = (1) x (2) ÷(3) 

ผักบุ้ง 

2 ช่ัวโมง 

1,296ต้น 4,192 ต้น 37 นาที 
ผักคะน้า 2,160 ต้น 4,192 ต้น 62 นาที 
ผักสลัด 736 ต้น 4,192 ต้น 21 นาที 
รวม 4 ,192 ต้น  120 

  

 *หมายเหตุ การดูแลผัก 1 วัน ใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมงหรือ 120 นาทีส้าหรับผัก 3 ชนิด คือ 
ผักบุ้ง ผักคะน้า และผักสลัด  
(1) จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
(2) จากตารางที8่6 ตารางแสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก ช่องที่ (5) 
 จากตารางที่ 94 พบว่า ในการดูแลผักแต่ละชนิดใน 1 วัน ใช้ระยะเวลาในการดูแลผักทั้ง 3 
ชนิดเท่ากับ 2 ชั่วโมง ผู้ท้าการศึกษาได้ท้าการปันส่วนค่าแรงงานในการดูแลผักทั้ง 3 ชนิดตามปริมาณ
ผักที่ได้จากการปลูกใน 1 รอบ แสดงค่าแรงงานของผักคะน้าเท่ากับ 62 นาที ผักบุ้ง เท่ากับ 37 นาที 
และผักสลัดเท่ากับ 21 นาที สาเหตุที่ผู้ท้าการศึกษาได้น้าปริมาณผักที่ได้จากการปลูกมาเป็ นเกณฑ์
เพ่ือให้ต้นทุนในการดูแลผักที่เสียปันส่วนเข้าต้นทุนผักที่ดีและสามารถเก็บได้  
 เมื่อท้าการค้านวณหาระยะเวลาในการดูแลผักแต่ละชนิดแล้วจะได้ค่าแรงงานในการดูแลผัก
แต่ละชนิดดังปรากฏในตารางที่ 95 
 
ตารางท่ี95 แสดงค่าแรงงานในการดูแลผักแต่ละชนิด 

ชนิดผัก ระยะเวลาดูแลผักแต่ละ
ชนิด: วัน 

(1) 

อัตราค่าแรงงาน: นาท ี
 (2) 

ค่าแรงงานในการดูแลผัก
แต่ละชนิด: วัน  
(3)=(1) ×(2) 

ผักบุ้ง 37 นาที 0.4792 17.73บาท 

ผักคะน้า 62 นาที 0.4792 29.71 บาท 

ผักสลัด 21 นาที 0.4792 10.06 บาท 

รวม 120 นาที  57.50 บาท 
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(1) จากตารางที9่4 ตารางแสดงระยะเวลาในการดูแลผักแต่ละชนิด ช่องที่ (4) 
(2) จากตารางที8่9 ตารางแสดงอัตราค่าแรงงาน ช่องที่ (5) 
 จากตารางที่95 พบว่าระยะเวลาในการดูแลผักต่อวันเท่ากับ 2 ชั่วโมง ซึ่งสามารถท้าการปัน
ส่วนได้ดังนี้ ผักคะน้าระยะเวลาในการดูแลผัก 62 นาที มีค่าแรงงานในการดูแลผักที่ เกิดขึ้นเท่ากับ 
29.71 บาทผักบุ้งใช้ระยะเวลาในการดูแลผัก 37 นาที ต่อวัน ซึ่งมีค่าแรงงานในการดูแลผักที่เกิดขึ้น
เท่ากับ 17.73 บาท และผักสลัดใช้ระยะเวลาในการดูแลผัก 21 นาที มีค่าแรงงานในการดูแลผักที่
เกิดข้ึนเท่ากับ 10.06 บาท 
 เมื่อได้อัตราค่าแรงงานในการดูแลผักแต่ละชนิดแต่วันแล้วจะท้าการค้านวณค่าแรงงานในการ
ดูแลผักระหว่างปีและค่าแรงงานปลายงวดดังปรากฏในตารางที่96 
 
ตารางท่ี96 แสดงระยะเวลาในการดูแลผักแต่ละชนิด:วัน 
 จากการสอบถามผู้ประกอบการในวันที่มีการเก็บผักแต่ละชนิด จะไม่มีค่าแรงในการดูแล แต่
จะมีค่าแรงงานในการเก็บ และปลูกผัก 

รายการ 
ชนิดผัก: วัน 

ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักสลัด 
ระยะเวลาใน 1 ปี 365 365 365 
หัก ระยะเวลาการเพาะ 6 5 5 
       ระยะเวลาเก็บผักแตล่ะชนิด 25 12 12 
ระยะเวลาดูแลปลายงวด 9 - - 
ระยะเวลาดูแลผักใน 1 ปี : วัน 325 348 348 

 
จากตารางที9่6 พบว่า ผักบุ้งมีระยะเวลาในการดูแลผักตลอดทั้งปีน้อยกว่าผักคะน้า และสลัด

เนื่องจากผักบุ้งมีระยะเวลาในการเพาะ 6 วัน ในขณะที่ ผักคะน้าและผักสลัด 5 วัน และรอบ
ระยะเวลาในการเก็บผักแต่ละชนิดไม่เท่ากันซึ่งผักบุ้งใช้ระยะเวลาในการเก็บ 25 รอบ ผักคะน้าและ
สลัดมีสัดส่วนรอบการเก็บผักที่เท่ากันคือ 12 รอบ ส่งผลให้ระยะเวลาในการดูแลผักบุ้งไม่เท่ากับ
ผักคะน้าและผักสลัดคือ  348 348 และ 325วัน ตามล้าดับ 
 เมื่อได้ระยะเวลาในการดูแลผักแต่ละชนิด:วัน ส้าหรับในปีแล้ว จะท้าการค้านวณค่าแรงงาน
ในการดูแลผักดังปรากฏในตารางที่97 
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 ารางที9่7 แสดงค่าแรงงานในการดูแลผัก 
ชนิดผัก ค่าแรงงานระหว่างงวด ค่าแรงงานปลายงวด 

ค่าแรงงานดูแล
ผัก: วัน 

(1) 

ระยะเวลาดูแลผัก
ระหว่างปี (วัน) 

(2) 

ค่าแรงงานดูและ
ผัก: ปี 

(3) = (1) x (2) 

ระยะเวลาดูแลผัก
ปลายงวด:วัน 

(4) 

ค่าแรงงาน     
ดูแลผัก 

(5) = (1) x 
(4) 

ผักบุ้ง 17.73บาท 325วัน 5,762.25บาท 9 วัน 159.57 บาท 

ผักคะน้า 29.71 บาท 348 วัน 10,339.08 บาท - - 

ผักสลัด 10.06 บาท 348 วัน 3,500.88 บาท - - 

รวม 57.50 บาท  19,602.21 บาท 9 วัน 159.57บาท 
 

(1) จากตารางที่95 ตารางแสดงค่าแรงงานในการดูแลผักแต่ละชนิด ช่องที่ (3) 
(2),(4)แสดงข้อมูลจาก96 ตารางแสดงระยะเวลาในการดูแลผักแต่ละชนิด : วัน 

จากตารางที่97 พบว่าผักคะน้ามีค่าแรงงานในการดูแลที่สูง เท่ากับ 10,0339.08 บาท 
เนื่องจากผักคะน้ามีค่าใช้จ่ายในการดูแลต่อวันเท่ากับ 29.71 บาท เป็นผลมาจากปริมาณการปลูก
ผักคะน้ามีจ้านวนมากจึงส่งผลให้มีต้นทุนที่สูงกว่าผักบุ้ง ผักบุ้งมีค่าแรงงานในการดูแลผักต่อวันเท่ากับ
17.73 บาท และมีระยะเวลาในการดูแลน้อยกว่าผักคะน้า จึงท้าให้ค่าแรงงานที่เกิดขึ้นเท่ากับ 
5,762.25 บาท และผักสลัดมีค่าแรงงานดูแลผักต่อวันเท่ากับ 10.06 บาท ต่อวัน มีปริมาณผักที่น้อง
กว่าจึงท้าให้ค่าแรงงานต่้าเท่ากับ 3,500.88 บาท และผลผลิตต่้าด้วยเช่นกัน 
 เมื่อได้ค่าแรงงานในการดูแลผักจะท้าการค้านวณค่าแรงงานในการดูแลผักต่อต้น ดังปรากฏ
ในตารางที9่8 
 
ตารางท่ี98 แสดงค่าแรงงานในการดูแลผัก: ต้น 
ชนิดผัก ค่าแรงงานในการ

ดูแลผักต่อป ี
(1) 

จ านวนรอบการ
ดูแลใน 1 ปี 

(2) 

ค่าแรงงานการ 
ดูแลต่อรอบ 

(3 ) = (1) ÷ 
(2) 

จ านวนผักที่ได้
จากการปลูก 

(ต้น)(4) 

ค่าแรงงานใน
การดูแลผัก 

(ต้น) 
(5) = (3) ÷ 
(4) 

ผักบุ้ง 5,762.25บาท 25 230.49 1,296 0.1778 
ผักคะน้า 10,339.08 บาท 12 861.59 2,160 0.3989 
ผักสลัด 3,500.88 บาท 12 291.74 736 0.3964 
รวม 19,602.21 บาท  1,383.82 4,192 0.9731 
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(1) จากตารางที่97 แสดงค่าแรงงานในการดูแลผักช่องที่ (3) 
(2) จากตารางที่84 แสดงการค้านวณจ้านวนรอบปลูกระหว่างปี ช่องที่ (4) 
(4) จากตารางที่85 แสดงปริมาณผักท่ีได้จาการปลูกต่อรอบ:รอบ ช่องที่ (5) 
 จากตารางที่98 แสดงถึงต้นทุนค่าแรงงานในการดูแลผักแต่ละชนิด ซึ่งประกอบไปด้วย 
ผักคะน้า 861.59 บาทต่อรอบ ผักสลัด 291.74 บาทต่อรอบ ผักบุ้ง 230.49 บาทต่อรอบ และ
ค่าแรงงานในการดูแลผักโดยเฉลี่ยตามปริมาณผักที่ได้จากการปลูก ผักคะน้า 0.3989 บาทต่อต้นผัก
สลัด 0.3964 บาทต่อต้น และผักบุ้ง 0.1778 บาทต่อต้น 
 เมื่อได้ค่าแรงงานในการดูแลผัก : ต้นจะท้าการค้านวณระยะเวลาในการเก็บผัก ดังปรากฏใน
ตารางที9่9 
 
ค่าแรงงานการเก็บผักและบรรจุถุง 
ตารางท่ี99 แสดงระยะเวลาในการเก็บผัก  

ชนิดผัก 
ระยะเวลาในการ

เก็บผัก: นาท ี
(1) 

ปริมาณผักที่ได้จาก
การปลูก: รอบ 

(2) 

ปริมาณผักรวม: 
รอบ 
(3) 

ระยะเวลาในการเก็บ 
ผักแต่ละชนิด: วัน 

(4) = (1) x (2) ÷(3) 
ผักบุ้ง 2 ชม. 1,296ต้น 1,296 ต้น 2 ชม. 

ผักคะน้า 
4 ชม. 

2,160 ต้น  2,896 ต้น 2 ชม. 59 นาที 
ผักสลัด 736 ต้น 2,896 ต้น 1 ชม. 1 นาที 
รวม 4 ,192 ต้น   

 

(1) ระยะเวลาในการเก็บผักบุ้งและบรรจุถุงใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง ส่วนผักคะน้าและผัก
สลัดใช้เวลา 4 ชั่วโมง 
(2) จากตารางที่ 84 ตารางแสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก (ระหว่างปี,ปลายงวด) ช่องที่ (5) 
(3) ระยะเวลาในการปลูกผักบุ้ง 14 วัน ส่วนผักคะน้าและผักสลัดใช้ระยะเวลาในปลูก 30 วัน ท้าให้  
สามารถเก็บผลผลิตพร้อมกัน จึงมีการปันส่วนเวลาการเก็บผักคะน้าและผักสลัดตามปริมาณผักที่
สามารถเก็บได้ (2,896 = 2,160 + 736) 

จากตารางที่99 พบว่าระยะเวลาในการเก็บผักแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันตามปริมาณ
ผักที่ปลูก ซึ่งแสดงระยะเวลาการปลูกผักได้ดังนี้ ผักบุ้งใช้ระยะเวลาในการเก็บ 2 ชั่วโมงเนื่องจาก
ผักบุ้งมีระยะเวลาในการปลูกที่สั้นและเก็บไม่พร้อมกับผักคะน้าและผักสลัดส่งผลให้ต้องท้าการเก็บ
ผักบุ้งใช้ระยะเวลาโดยไม่มีการปันส่วนชั่วโมงแรงงาน ในส่วนของผักคะน้าและสลัดจะมีการปันส่วน
ชั่วโมงในการเก็บตามปริมาณของผัก คือ ผักบุ้ง 2 ชั่วโมง 59 นาที และผักคะน้า 1 ชั่วโมง 1 นาที เมื่อ
ได้ระยะเวลาในการเก็บผักจะท้าการค้านวณค่าแรงงานในการเก็บผัก ดังปรากฏในตารางที่ 100 
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ตารางท่ี100 แสดงค่าแรงงานในการเก็บผัก 

ชนิดผัก 

อัตราค่าแรงงา: 
นาท ี
(1) 

ระยะเวลาในการเก็บ
ผักแต่ละชนิด: วัน 

(2) 

ค่าแรงงานใน
การเก็บผัก: รอบ 
(3)= (1) x (2)  

ระหว่างปี (1 ปี) 

รอบการเก็บ
ใน 1 ปี (4) 

ค่าแรงงานใน
การเก็บผัก 

(5)= (3) x (4) 
ผักบุ้ง 0.4792 120 นาที 57.5บาท 25 รอบ 1,437.50 บาท 

ผักคะน้า 0.4792 179 นาที  85.77 บาท 12 รอบ 1,029.23 บาท 

ผักสลัด 0.4792 61 นาที 29.23 บาท 12 รอบ  350.76 บาท 

รวม   172.50 บาท  2,817.5 บาท 

 
(1) จากตารางที่89 ตารางแสดงอัตราค่าแรงงาน ช่องที่ (5) 
(2) จากตารางที่99ตารางแสดงระยะเวลาในการเก็บผัก ช่องที่ (4) 2 ชม. 59 นาที 1 ชม. 1 นาที 
(3) จากตารางที่84 ตารางแสดงการค้านวณจ้านวนรอบปลูกระหว่างปี ช่องที่ (5) 
 จากตารางที่100 พบว่าค่าแรงงานในการเก็บผักบุ้งต่อรอบเท่ากับ 57.5 บาท ผักบุ้งจะใช้
ระยะเวลาในการเก็บต่อปีเท่ากับ 25 รอบ ส่งผลให้ค่าแรงงานในการเก็บผักตลอดทั้งปีเท่ากับ 
1,437.50 บาท ผักคะน้าต่อรอบเท่ากับ 85.77 บาท ผักคะน้าจะใช้ระยะเวลาในการเก็บต่อปีเท่ากับ 
12 รอบ ส่งผลให้ค่าแรงงานในการเก็บผักตลอดทั้งปีเท่ากับ 1,029.23 บาท ผักสลัดต่อรอบเท่ากับ 
29.23 บาท ผักสลัดจะใช้ระยะเวลาในการเก็บต่อปีเท่ากับ 12 รอบ ส่งผลให้ค่าแรงงานในการเก็บผัก
ตลอดทั้งปีเท่ากับ 350.76 บาท 
 เมื่อได้ค่าแรงงานในการเก็บผักระหว่างปีแล้วจะท้าการค้านวณค่าแรงงานในการเก็บผักต่อต้น 
ดังปรากฏในตารางที่101 
 
ตารางท่ี101 ตารางแสดงค่าแรงงานในการเก็บผัก : ต้น 

 

ชนิดผัก 

ค่าแรงงานในการเก็บผัก
ต่อรอบ 

(1) 

จ านวนผักที่ได้จากการ
ปลูกต่อต้น 

(2) 

ค่าแรงงานในการเก็บ
ผักต่อต้น 

(3) = (1) ÷ (2) 

ผักบุ้ง 57.5บาท 1,296 0.0444 
ผักคะน้า 85.77 บาท 2,160 0.0397 
ผักสลัด 29.23 บาท 736 0.0397 
รวม 172.50 บาท 4,192 0.1238 
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(1) จากตารางที่ 100 ตารางแสดงค่าแรงในการเก็บผักช่องที่ (3) 
(2) จากตารางที่85 ตารางแสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก ช่องที่ (5) 
 จากตารางที่101 พบว่าค่าแรงงานในการเก็บผักต่อต้นใน 1 รอบการปลูกของผักบุ้งมี
ค่าแรงงานเท่ากับ 0.0444 บาท ผักคะน้าเท่ากับ 0.0397 บาท ผักสลัดเท่ากับ 0.0397 บาท  
 เมื่อได้ค่าแรงงานในการเก็บผัก: ต้นจะท้าการค้านวณปริมาณผักบรรจุถุง:รอบ ดังปรากฏใน
ตารางที1่02 
 
ค่าแรงงานในการจ าหน่าย 
ตารางท่ี102 แสดงจ านวนปริมาณผักบรรจุถุง:รอบ 

ชนิดผัก ปริมาณผักที่ได้จากการ
ปลูก: รอบ 

(1) 

ปริมาณผักบรรจุ 1 ถุง 
(2) 

ปริมาณผักบรรจุถุง: 
รอบ 
(3) 

ผักบุ้ง 1,296ต้น 8 ต้น 162 ถุง 

ผักคะน้า 2,160 ต้น 6 ต้น 360 ถุง 

ผักสลัด 736 ต้น 2 ต้น 368 ถุง 
รวม 4 ,192 ต้น  890 ถุง 

 

(1) จากตารางที8่6 ตารางแสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก ช่องที่ (5) 
(2) จากการสอบถามผู้ประกอบการ ทราบว่า ในการจ้าหน่ายผัก 1 ถุง ของผักบุ้ง ผักคะน้า และผัก
สลัดจะท้าการผักในถุงพลาสติกจ้านวน 8 ต้น 6 ต้น และ 2 ต้น ตามล้าดับ 
 จากตารางที่102 พบว่าในการปลูกผัก 1 รอบของผักแต่ละชนิดได้ปริมาณบรรจุถุงพร้อม
จ้าหน่ายรวมได้ 890 ถุง ซึ่งประกอบไปด้วย ผักสลัด 368 ถุง ผักคะน้า 360 ถุง และผักบุ้ง 162 ถุง 
 เมื่อได้จ้านวนปริมาณผักบรรจุถุง: รอบจะท้าการค้านวณระยะเวลาในการจ้าหน่ายผักแต่ละ
ชนิด: รอบ ดังปรากฏในตารางที่103 
ตารางท่ี103 แสดงระยะเวลาในการจ าหน่ายผักแต่ละชนิด: รอบ  

ชนิดผัก ระยะเวลาในการ
จ าหน่าย: นาท ี

(1) 

ปริมาณผัก 
บรรจุถุง: รอบ 

(2) 

ปริมาณผักบรรจุ
ถุงต่อรอบ 

(3) 

ระยะเวลาในการจ าหน่ายผัก
แต่ละชนิด: วัน 

(4) = (1) x (2) ÷(3) 
ผักบุ้ง 1 ชม. 162 ถุง 162 ถุง 1 ชม. 

ผักคะน้า 
1 ช่ัวโมง 

360 ถุง 728 ถุง 29 นาที 
ผักสลัด 368 ถุง 728 ถุง 31 นาที 
รวม 890 ถงุ   
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(1) ระยะเวลาในการจ้าหน่ายผักบุ้ง 1 ชั่วโมง ส่วนผักคะน้าและผักสลัดมีระยะเวลาการเติบโตพร้อม
กันท้าให้สามารถจ้าหน่ายพร้อมกันได้ 
(2) จากตารางที1่02 ตารางแสดงจ้านวนปริมาณผักบรรจุถุง : รอบช่องท่ี (3) 
(3) ผักคะน้าและผักสลัดจ้าหน่ายพร้อมกัน จึงมีการแบ่งระยะเวลาการจ้าหน่ายให้ผักทั้ง 2 ชนิด  
(728 = 360 + 368) 
 จากตารางที่103 พบว่าระยะเวลาในการจ้าหน่ายผัก 1 รอบ ใช้ระยะเวลาในการจ้าหน่าย
ผักบุ้งเท่ากับ 1 ชั่วโมง ในครั้งที่มีการจ้าหน่ายผักบุ้ง ผักอ่ืน ๆ ยังเจริญเติบโตไม่พร้อมขาย จึงท้าให้มี
การจ้าหน่ายผักบุ้งเพียงชนิดเดียวส่งผลให้ผู้บริโภคไม่มีทางเลือกในสินค้าท้าให้จ้าหน่ายผักได้ช้าลง 
ส่วนผักคะน้าและสลัดเก็บพร้อมกันและจ้าหน่ายพร้อมกันจึงต้องมีการปันส่วนระยะเวลาในการ
จ้าหน่ายให้ผักทั้ง 2 ชนิด ผักสลัด ใช้ระยะเวลาในการจ้าหน่ายเท่ากับ 31 นาที และ ผักคะน้า 29 
นาท ี
 เมื่อได้ระยะเวลาในการจ้าหน่ายผักแต่ละชนิด : รอบจะท้าการค้านวณค่าแรงงานในการ
จ้าหน่ายผัก ดังปรากฏในตารางที่104 
 
ตารางท่ี104 แสดงค่าแรงในการจ าหน่ายผัก 

ชนิดผัก 

อัตราค่าแรง
งา: นาที 

(1) 

ระยะเวลาใน
การจ าหน่ายผัก 
แต่ละชนิด: วัน 

(2) 

ค่าแรงงานในการ
จ าหน่ายผัก : รอบ 
(3) = (1) × (2) ÷ 

(3) 

ระหว่างปี (1 ปี) 

รอบการจ าหน่าย
ใน 1 ปี 

(4) 

ค่าแรงงานใน
การจ าหน่าย 

(5)= (3) × (4) 
ผักบุ้ง 0.4792 60 นาที 28.75 บาท 25 รอบ 718.75 บาท 

ผักคะน้า 0.4792 29 นาที 13.90 บาท 12 รอบ 166.75 บาท 

ผักสลัด 0.4792 31 นาที 14.85 บาท 12 รอบ 178.20 บาท 

รวม   57.50 บาท  1,063.70 บาท 
 

(1) จากตารางที่89 ตารางแสดงอัตราค่าแรงงานช่องที่ (5) 
(2) จากตารางที่103 ตารางแสดงระยะเวลาในการจ้าหน่ายผักแต่ละชนิด : รอบช่องที่ (4) 
(3) จากตารางที่84ตารางแสดงการค้านวณจ้านวนรอบปลูกระหว่างปี ช่องที่ (5) 
 จากตารางที่104 พบว่าค่าแรงงานในการเก็บผักบุ้งต่อรอบเท่ากับ 28.75 บาท ใช้ระยะเวลา
ในการจ้าหน่ายในปีเท่ากับ 25 รอบ เกิดค่าแรงงานในการจ้าหน่ายตลอดทั้งปีเท่ากับ 718.75 บาท 
ผักคะน้าต่อรอบเท่ากับ 13.90 บาท ใช้ระยะเวลาในการจ้าหน่ายในปีเท่ากับ 12 รอบ เกิดค่าแรงงาน
ในการจ้าหน่ายตลอดทั้งปีเท่ากับ 166.75 บาท ผักสลัดต่อรอบเท่ากับ 14.85 บาท ใช้ระยะเวลาใน
การจ้าหน่ายในปีเท่ากับ 12 รอบ เกิดค่าแรงงานในการจ้าหน่ายตลอดทั้งปีเท่ากับ 178.20 บาท 
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 เมื่อได้ค่าแรงงานในการจ้าหน่ายผักจะท้าการค้านวณค่าแรงงานในการจ้าหน่ายผัก : ต้น ดัง
ปรากฏในตารางที่105 
 
ตารางท่ี105 แสดงค่าแรงงานในการจ าหน่ายผัก (ต้น:รอบ) 

 
(1) จากตารางที่ 105ตารางแสดงค่าแรงในการจ้าหน่ายผักช่องที่ (3) 
(2) จากตารางที่ 102ตารางแสดงจ้านวนปริมาณผักบรรจุถุง: รอบช่องท่ี (3) 
 จากตารางที่ 105 พบว่าค่าแรงงานในการจ้าหน่ายผักใน 1 รอบการปลูกต่อถุง ผักบุ้ง 
เท่ากับ 0.1775 บาท ผักสลัด 0.0404 บาท และผักคะน้า 0.0386 บาท ค่าแรงงานในการจ้าหน่าย
เฉลี่ยต่อต้นผักบุ้งเท่ากับ 0.0222 บาท บาท ผักสลัด 0.0202 บาท และผักคะน้า 0.0064บาท 
 
ตารางท่ี106 แสดงจ านวนวันที่ใช้แรงงาน/รอบการปลูก 

ชนิดผัก การเพาะเมล็ดพันธุ์ 
(นาที)(1) 

การปลูก/ชม. 
(2) 

ดูแลผัก/วัน 
(3) 

เก็บผักและบรรจุ 
(ชม.)(4) 

จ าหน่าย (ชม.) 
(5) 

ผักบุ้ง 30 นาที 3 ชม. 37 นาที 2 ชม. 1 ชม. 

ผักคะน้า 30 นาที 3 ชม. 62 นาที 2 ชม. 59 นาที 29 นาที 

ผักสลัด 30 นาที  3 ชม. 21 นาที 1 ชม. 1 นาที 31 นาที 

รวม 90 นาท ี 9 ชม. 120 นาท ี 2 ชม. 2 ชม. 

  
จากตารางที่106 พบว่าระยะเวลาในการเพาะเมล็ดเท่ากันที่ 30 นาที ระยะเวลาในการปลูก

เท่ากันที่ 3 ชั่วโมง ระยะเวลาในการดูแลผักแตกต่างกันตามปริมาณการปลูกท้าให้มีการแบ่งสัดส่วน
การดูแลผักใน 2 ชั่วโมงตามปริมาณผักที่ปลูกคะน้า 62 นาที ผักบุ้ง 37 นาที และผักสลัด 21 นาที

ชนิดผัก ค่าแรงงานใน
การจ าหน่ายผัก 

(รอบ)(1) 

ปริมาณผักที่
บรรจุ/ถุง 

(2) 

ค่าแรงงานในการ
จ าหน่ายผัก (ถุง) 
(3) = (1) ÷ (2) 

ปริมาณผักที่ได้
จากการปลูก 
(รอบ)(4) 

ค่าแรงงานใน
การจ าหน่ายผัก 

(ต้น) 
(5) = (1) ÷ 

(4) 
ผักบุ้ง 28.75 บาท 162 ถุง 0.1775 1,296ต้น 0.0222 

ผักคะน้า 13.90 บาท 360 ถุง 0.0386 2,160 ต้น 0.0064 
ผักสลัด 14.85 บาท 368 ถุง 0.0404 736 ต้น 0.0202 
รวม 57.50 บาท 890 ถุง  0.2565 4 ,192 ต้น 0.0488 
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ระยะเวลาในการเก็บและบรรจุไม่เท่ากัน ผักบุ้งใช้เวลา 2 ชั่วโมง ผักคะน้าและผักสลัดท้าการเก็บ
พร้อมกันจึงต้องเฉลี่ยค่าแรงงานตามปริมาณผัก ผักคะน้าใช้เวลา 2 ชัว่โมง  59 นาที และผักสลัด 1 
ชั่วโมง 1 นาทีระยะเวลาในการจ้าหน่ายผักบุ้งเท่ากับ 1 ชั่วโมงผักคะน้าและผักสลัดใช้ระยะเวลาใน
การจ้าหน่ายพร้อมกันคือ ผักสลัด 31 นาที และผักคะน้า 29 นาที  
 
การค านวณค่าใช้จ่ายการผลิต 
วัตถุดิบทางอ้อม 
 การใช้สารละลายธาตุอาหาร จะน้าธาตุอาหาร A ผสมน้้าในสัดส่วน 1 ชุด ต่อน้้า 100 ลิตร 
ใช้ได้ 3 รอบระยะเวลาการเพาะปลูก แล้วจึงจะท้า การเปลี่ยนน้้าทิ้ง ผักบุ้ง และสลัด ในรอบแรกจะ
เติมสารละลายธาตุอาหาร A 0.75 ลิตร รอบที่ 2 และรอบที่ 3 จะเติมสารละลายธาตุอาหารเข้าไปอีก
อย่างละ 0.5 ลิตร ผักคะน้าในรอบแรกจะเติมสารละลายธาตุอาหาร A 1.25 ลิตร รอบที่ 2 และรอบที่ 
3 จะเติมสารละลายธาตุอาหารเข้าไปอีกอย่างละ 0.9 ลิตร 
 
ตารางท่ี 107 แสดงต้นทุนของสารละลายธาตุอาหาร A (ต้นทุน: ราง) 

ชนิดผัก ราคา
สารอ
าหาร 
: ชุด 
(บาท
) (1) 

สัดส่
วน 1 
ชุด : 
น้ า 

(ลิตร
) (2) 

ต้นทุน : 
ลิตร 

(บาท)
(3)=(1)

÷ 
(2) 

จ านว
นลิตร 
รอบ
แรก  
(4) 

จ านวน
ลิตร 
รอบ
สอง  
(5) 

จ านวน
ลิตร 

รอบสาม   
(6) 

ต้นทุน
รอบแรก 
(บาท)
(7)=(3)

× 
(4) 

ต้นทุน
รอบสอง 
(8)=(3)
×(5) 

ต้นทุน
รอบ
สาม 

(9)=(3
)×(6) 

ต้นทุน
รวมท้ัง
สามรอบ 
(10)=(7)
+(8)+(9

) 
ผักบุ้ง 200 100 2 0.75 0.5 0.5 1.5 1 1 3.5 

ผักคะน้า 200 100 2 1.25 0.9 0.9 2.5 1.8 1.8 6.1 

ผักสลัด 200 100 2 0.75 0.5 0.5 1.5 1 1 3.5 

รวม    2.75 1.9 1.9 5.5 3.8 3.8 13.1 

 
จากตารางที่ 107พบว่าสารอาหารที่ใช้ส้าหรับการเพาะปลูกสามารถใช้ได้ 3 รอบการปลูก 

ผักบุ้งและผักสลัดใช้อัตราส่วนของสารอาหาร A ในรอบแรก 0.75 ลิตร มีต้นทุนเท่ากับ 1.5 บาท รอบ
ที่ 2 และ 3 ใช้ 0.5 ลิตรต่อรอบ มีต้นทุน 2 บาท รวมต้นทุนที่ใช้ในการปลูก 3 รอบ เท่ากับ 3.5 บาท 
ส้าหรับการปลูกผักคะน้าใช้สารอาหารรอบแรก 1.25 ลิตร มีต้นทุนเท่ากับ 2.5 บาท รอบที่ 2 และ 3 
ใช้ 0.9 ลิตรต่อรอบ มีต้นทุน 3.6 บาท รวมต้นทุนทั้ง 3 รอบ 6.1 บาท 
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ตารางท่ี108 แสดงต้นทุนของสารละลายธาตุอาหาร A เฉลี่ยต่อต้น 
ชนิดผัก ต้นทุนรวมท้ัง

สามรอบของ
สารละลาย

ธาตุอาหาร B             
(ต่อราง)(1) 

พ้ืนที่
ปลูกผัก 
(ราง) 
(2) 

ต้นทุน
ทั้งสิ้น 
(3)=(1
)×(2) 

ปริมาณผักที่ได้
จากการปลูก 
(ต้น:รอบ) 

(4) 

จ านวนที่ใช้
สารละลาย
ธาตุอาหาร

(รอบ) 
(5) 

จ านวนต้น : 
สารละลาย

ธาตุอาหาร 3 
รอบ 

(6) = (4) × 
(5) 

ต้นทุน
เฉลี่ย : 

ต้น (7) = 
(3) ÷ (6) 

ผักบุ้ง 3.5 3 10.5 1,296 3 3,888 0.0027 

ผักคะน้
า 

6.1 5 30.5 2,160 3 6,480 0.0047 

ผักสลัด 3.5 4 14 736 3 2,208 0.0063 

รวม 13.1 12 55 4,192  12,576 0.0137 

 
(1) จากตารางที่ 107 แสดงต้นทุนของสารละลายธาตุอาหาร A (ต้นทุน : ราง)ช่องท่ี (10) 
(2) จากตารางที่ 82 แสดงปริมาณการปลูกผักในโรงเรือนต่อ 1 รอบการปลูก ช่องที่ (1) 
(3) จากตารางที่ 85 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก : รอบช่องท่ี (5) 

จากตารางที่ 108 พบว่าต้นทุนของสารละลายธาตุ A เฉลี่ยต่อต้น ซึ่งเป็นการเฉลี่ย ต่อ 3 
รอบระยะเวลาการปลูกตามจ้านวนของการใช้สารละลายธาตุอาหาร ซึ่งจะเป็นการเติม ธาตุอาหาร
เพ่ิมเข้าไปพอครบ 3 รอบ จึงจะท้าการเปลี่ยนน้้าทิ้ง ท้าให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อต้นของผักสลัด 0.0063 บาท
ผักคะน้า 0.0047 บาท และผักบุ้งเท่ากับ 0.0027 บาท 

 
ตารางท่ี109 แสดงต้นทุนสารละลายธาตุอาหาร A (รอบ, ระหว่างปี, ปลายงวด) 

ชนิดผัก ปริมาณผักที่
ได้จากการ
ปลูก (ต้น: 

รอบ) 
(1) 

ปริมาณ
ผัก 

ระหว่างปี 
(ต้น) (2) 

ปริมาณผัก
ปลายงวด 
(ต้น) (3) 

ต้นทุน
เฉลี่ย: ต้น 

(4) 

ต้นทุน: รอบ 
(5) = (1) × 

(4) 

ต้นทุน
ระหว่างปี

(6) = (2) × 
(4) 

ต้นทุนปลาย
งวด (7) = 
(3) × (4) 

ผักบุ้ง 1,296 32,400 1,296 0.0027 3.4992 87.4800 3.4992 

ผักคะน้า 2,160 25,920 0 0.0047 10.1520 121.8240 0 

ผักสลัด 736 8,832 0 0.0063 4.6368 55.6416 0 

รวม 4,192 67,152 1,296 0.0137 18.2880 264.9456 3.4992 
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(1) จากตารางที ่85 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก : รอบช่องท่ี (5) 
(2) จากตารางที ่86 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก (ระหว่างปี, ปลายงวด)ช่องท่ี (4) 
(3) จากตารางที ่85 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก : รอบช่องท่ี (5) 
(4) จากตารางที ่108 แสดงต้นทุนของสารละลายธาตุอาหาร A เฉลี่ยต่อต้น ช่องที่ (7) 
 จากตารางที่109 พบว่าต้นทุนสารละลายธาตุอาหาร A ระหว่างปี เท่ากับ 264.9456 บาท 
ซึ่งประกอบไปด้วยผักคะน้า 121.8240 บาท ผักบุ้ง 87.4800 บาท ผักสลัด 55.6416 บาท และตาม
ปริมาณผักระหว่างปีที่แสดงไว้ในตาราง ช่องที่ 2 และผักบุ้งมีต้นทุนของสารอาหารในปลายงวด
เท่ากับ 3.4492 บาท ผักคะน้าและ ผักสลัดไม่มีต้นทุนสารละลายธาตุอาหารคงเหลือ           ปลาย
งวดเนื่องจากได้ท้าการเก็บในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต้นทุนสารละลายธาตุอาหารจึงจะเกิดข้ึนในปี
ถัดไป  

การใช้สารละลายธาตุอาหาร A และ B จะใช้ในสัดส่วนที่เท่ากัน จึงท้าให้วิธีการค้านวณ
คล้ายคลึงกัน ดังปรากฏ 
 การใช้สารละลายธาตุอาหาร จะน้าธาตุอาหาร B ผสมน้้าในสัดส่วน 1 ชุด ต่อน้้า 100 ลิตร 
ใช้ได้ 3 รอบระยะเวลาการเพาะปลูกแล้วจึงจะท้าการเปลี่ยนน้้าทิ้ง ผักบุ้งและสลัดในรอบแรกจะเติม
สารละลายธาตุอาหาร B 0.75 ลิตร รอบที่ 2 และรอบที่ 3 จะเติมสารละลายธาตุอาหารเข้าไปอีก
อย่างละ  0.5 ลิตร ผักคะน้าในรอบแรกจะเติมสารละลายธาตุอาหาร B 1.25 ลิตร รอบที่ 2 และรอบ
ที ่3 จะเติมสารละลายธาตุอาหารเข้าไปอีกอย่างละ 0.9 ลิตร 
 
ตารางท่ี110 แสดงต้นทุนของสารละลายธาตุอาหาร B (ต้นทุน: ราง) 

ชนิด
ผัก 

ราคา
ธาตุ

อาหาร 
: ชุด 

(บาท) 
(1) 

สัดส่ว
น 1 
ชุด : 
น้ า 

(ลิตร)  
(2) 

ต้นทุน : 
ลิตร 

(บาท)
(3)= 

(1)÷(2) 

จ านว
นลิตร 
รอบ
แรก   
(4) 

จ านว
นลิตร 
รอบ
สอง  
(5) 

จ านว
นลิตร 
รอบ
สาม   
(6) 

ต้นทุน
รอบ
แรก 

(บาท)
(7)=(3)
×(4) 

ต้นทุน
รอบ
สอง 

(8)=(3)
×(5) 

ต้นทุน
รอบ
สาม 

(9)=(3)
×(6) 

ต้นทุน
รวมท้ัง
สามรอบ 
(10)=(7)
+(8)+(9) 

ผักบุ้ง 200 100 2 0.75 0.5 0.5 1.5 1 1 3.5 

ผักคะน้
า 

200 100 2 1.25 0.9 0.9 2.5 1.8 1.8 6.1 

ผักสลัด 200 100 2 0.75 0.5 0.5 1.5 1 1 3.5 

รวม    2.75 1.9 1.9 5.5 3.8 3.8 13.1 

 



111 

 จากตารางที่110 พบว่าสารอาหารที่ใช้ส้าหรับการเพาะปลูกสามารถใช้ได้ 3 รอบ การปลูก 
ผักบุ้งและผักสลัดใช้อัตราส่วนของสารอาหาร A  ในรอบแรก0.75 ลิตร มีต้นทุนเท่ากับ 1.5 บาท รอบ
ที่ 2 และ 3 ใช้ 0.5 ลิตรต่อรอบ มีต้นทุน 2 บาท รวมต้นทุนที่ใช้ในการปลูก 3 รอบ เท่ากับ 3.5 บาท 
ส้าหรับการปลูกผักคะน้าใช้สารอาหารรอบแรก 1.25 ลิตร มีต้นทุนเท่ากับ 2.5 บาท รอบที่ 2 และ 3 
ใช้ 0.9 ลิตรต่อรอบ มีต้นทุน 3.6 บาท รวมต้นทุนทั้ง 3 รอบ 6.1 บาท 
 ต้นทุนรวมของสารละลายธาตุอาหารรวมทั้ง 3 รอบ สามารถน้าไปค้านวณต้นทุนเฉลี่ยต่อต้น
ได้ดังปรากฏในตารางที่111 

 
ตารางท่ี111 แสดงต้นทุนของสารละลายธาตุอาหาร B เฉลี่ยต่อต้น 
ชนิดผัก ต้นทุนรวมท้ัง

สามรอบของ
สารละลาย

ธาตุอาหาร B             
(ต่อราง) (1) 

พ้ืนที่
ปลูก
ผัก 

(ราง) 
(2) 

ต้นทุน
ทั้งสิ้น 
(3)=(1
)×(2) 

ปริมาณผักที่
ได้จากการ
ปลูก (ต้น:

รอบ) 
(4) 

จ านวนที่ใช้
สารละลาย
ธาตุอาหาร

(รอบ) 
(5) 

จ านวนต้น : 
สารละลายธาตุ
อาหาร 3 รอบ 

(6) = (4) × (5) 

ต้นทุน
เฉลี่ย : 

ต้น (7) = 
(3) ÷ (6) 

ผักบุ้ง 3.5 3 10.5 1,296 3 3,888 0.0027 

ผักคะน้า 6.1 5 30.5 2,160 3 6,480 0.0047 

ผักสลัด 3.5 4 14 736 3 2,208 0.0063 

รวม 13.1 12 55 4,192  12,576 0.0137 

 
(1) จากตารางที่110 แสดงต้นทุนของสารละลายธาตุอาหาร B (ต้นทุน: ราง)ช่องที่ (10) 
(2) จากตารางที8่2 แสดงปริมาณการปลูกผักในโรงเรือนต่อ 1 รอบการปลูก ช่องที่ (1) 
(3) จากตารางที่ 85 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก: รอบช่องท่ี (5) 
 จากตารางที1่11 พบว่าต้นทุนของสารละลายธาตุ A เฉลี่ยต่อต้น ซึ่งเป็นการเฉลี่ย ต่อ 3 รอบ
ระยะเวลาการปลูกตามจ้านวนของการใช้สารละลายธาตุอาหาร ซึ่งจะเป็นการเติม   ธาตุอาหารเพ่ิม
เข้าไปพอครบ 3 รอบ จึงจะท้าการเปลี่ยนน้้าทิ้ง ท้าให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อต้นของผักสลัด 0.0063 บาท
ผักคะน้า  0.0047 บาท และผักบุ้งเท่ากับ 0.0027 บาท  
 ต้นทุนการใช้สารละลายธาตุอาหาร B เฉลี่ยต่อต้น สามารถน้าไปค้านวณต้นทุนสารละลาย
ธาตุอาหารที่ใช้ระหว่างปีได้ดังปรากฏในตารางที่112 
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ตารางท่ี112 แสดงต้นทุนสารละลายธาตุอาหาร B (ระหว่างปี, ปลายงวด) 
ชนิดผัก ปริมาณผัก

ที่ได้จากการ
ปลูก  

(ต้น: รอบ) 
(1) 

ปริมาณ
ผัก 

ระหว่างปี 
(ต้น) (2) 

ปริมาณ
ผักปลาย
งวด (ต้น) 

(3) 

ต้นทุน
เฉลี่ย: ต้น 

(4) 

ต้นทุน: รอบ 
(5) = (1) × 

(4) 

ต้นทุน
ระหว่างปี(6) 
= (2) × (4) 

ต้นทุนปลาย
งวด (7) = 
(3) × (4) 

ผักบุ้ง 1,296 32,400 1,296 0.0027 3.4992 87.4800 3.4992 

ผักคะน้า 2,160 25,920 0 0.0047 10.1520 121.8240 0 

ผักสลัด 736 8,832 0 0.0063 4.6368 55.6416 0 

รวม 4,192 67,152 1,296 0.0137 18.2880 264.9456 3.4992 

 
(1) จากตารางที8่5 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก : รอบช่องท่ี (5) 
(2) จากตารางที8่6 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก (ระหว่างปี, ปลายงวด)ช่องท่ี (4) 
(3) จากตารางที8่5 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก : รอบช่องท่ี (5) 
(4) จากตารางที1่11 แสดงต้นทุนของสารละลายธาตุอาหาร B เฉลี่ยต่อต้น ช่องที่ (7) 

จากตารางที่112 พบว่าต้นทุนสารละลายธาตุอาหาร B ระหว่างปี เท่ากับ 264.9456 บาท 
ซึ่งประกอบไปด้วยผักคะน้า 121.8240 บาท ผักบุ้ง 87.4800 บาท ผักสลัด 55.6416 บาท และตาม
ปริมาณผักระหว่างปีที่แสดงไว้ในตาราง ช่องที่ 2 และผักบุ้งมีต้นทุนของสารอาหารในปลายงวด
เท่ากับ 3.4492 บาท ผักคะน้าและ ผักสลัดไม่มีต้นทุนสารละลายธาตุอาหารคงเหลือ ปลายงวด
เนื่องจากได้ท้าการเก็บในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต้นทุนสารละลายธาตุอาหารจึงจะเกิดขึ้นในปีถัดไป  
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ตารางท่ี113 แสดงถึงการคิดค่าไฟฟูาให้แก่ต้นพืชแต่ละชนิด 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ค่าไฟฟูาเดือนละ 300 บาท ยอดรวมทั้งปีเท่ากับ 300 × 
12 =  3,600  บาท 

ชนิด จ านวน
หน่วย

ระหว่าง
ปี(1) 

ค่าใช้จ่ายต่อ
ต้น (บาท) 

(2) = 
3,600÷ 
67,152 

จ านวน
หน่วย

ปลายงวด             
(3) 

จ านวน
ผลผลิต
ต่อ 1 
รอบ 
(4) 

รวมค่าใช้จ่าย
ต้นต่อรอบ 

(บาท) 
(5) = (2) × 

(4) 

ค่าใช้จ่าย
ระหว่างปี 
(บาท) 

(6) = (1) × 
(2) 

ค่าใช้จ่าย
ปลายงวด 

(บาท) 
(7) = (2) × 

(3) 

ผักบุ้ง 32,400 0.0536 1,296 1,296 69.4656 1,736.6400 69.4656 
ผักคะ
น้า 25,920 0.0536 

- 
2,160 115.776 1,389.3100 

 ผัก
สลัด 8,832 0.0536 

- 
736 39.4496 473.3952 

 รวม 67,152 
 

1,296 4,192 224.6912 3,599.3500 69.4656 

 
(1)จากตารางที่86 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูกระหว่างปี ช่องที่ (4) 
(3)จากตารางที่113 แสดงถึงการคิดค่าไฟฟูาให้แก่ต้นพืชแต่ละชนิดช่องที่ (3) 
(4) จากตารางที8่5 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก: รอบ ช่องที่ (5) 
 จากตารางที่113 พบว่าค่าไฟฟูาที่เกิดขึ้นทั้งปีจ้านวน 3,600 บาท ได้มีการปันส่วนให้แก่ผัก
แต่ละชนิดต่อปีเป็น ผักบุ้ง เท่ากับ  1,736.6400 บาท ผักคะน้า เท่ากับ 1,389.3100 บาท   และผัก
สลัดเท่ากับ 473.3952 บาท ซึ่งสามารถปันส่วนค่าไฟฟูาออกเป็นต่อรอบเท่ากับ 224.6912 บาท ซึ่ง
เป็นของผักคะน้า เท่ากับ 15.776 บาท ผักบุ้งเท่ากับ 69.4656 บาท และผักสลัด เท่ากับ 39.4496
บาท แต่ในส่วนของผักบุ้งจะมีหน่วยผลิตคงเหลือปลายงวดเท่ากับ 69.4656 บาท และสามารถปัน
ส่วนค่าไฟฟูาเท่ากับ 69.4656  บาทซึ่งค่าใช้จ่ายในการผลิตยังประกอบไปด้วยค่าฟองน้้าในการปลูก 
ดังปรากฏในตารางที่114  
วัสดุสิ้นเปลือง (ฟองน้ า) 
 ขนาดฟองน้้าที่ใช้ปลูกต่อ 1 หลุม คือ 1×1 นิ้ว ฟองน้้าหนึ่งแผ่นราคา 200 บาท 
 ขนาด 120 × 220 เซนติเมตร (1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร) ท้าให้เป็นนิ้วโดย  
กว้าง 120 ÷ 2.54 = 47.24 นิ้ว ด้านยาว 220 ÷ 2.54 = 86.61 นิ้ว ได้พ้ืนที่ทั้งหมด  
47.24 ×86.61 = 4,091.46 ตารางนิ้ว จะได้ฟองน้้าทั้งหมด 4,091 ชิ้น 
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ตารางท่ี114 แสดงต้นทุนฟองน้้า: ต้น 
รายการ ราคาฟองน้ า 1 

แผ่น  
(1) 

1 แผ่น:ฟองน้ า
ปลูก (ชิ้น) 

(2) 

ราคา: ชิ้น 
(3) = (1) ÷ (2) 

จ านวนต้น: 
หลุม 
(4) 

ต้นทุน:ต้น 
(5) = (3) ÷ 

(4) 
ผักบุ้ง 200 4,091 0.0489 2 0.0245 
ผักคะน้า 200 4,091 0.0489 2 0.0245 
ผักสลัด 200 4,091 0.0489 2 0.0245 
รวม  600 12,273        

 

(4) ฟองน้้า 1 แผ่น ปลูกผักได้ 2 ต้น 
 จากตารางที1่14 พบว่าต้นทุนฟองน้้าที่ใช้ในการปลูกผักต่อต้นของผักบุ้งเท่ากับ 0.0245 บาท 
ผักคะน้าเท่ากับ 0.0245 บาท และผักสลัดเท่ากับ 0.0245 บาท ซึ่งสามารถคิดเป็นต้นทุน ที่เกิดขึ้น
ระหว่างปีและต้นทุนของผักปลายงวด ดังปรากฏในตารางที่115 
 
ตารางท่ี.115.แสดงต้นทุนฟองน้้า (ระหว่างปี, ปลายงวด) 

รายการ 

จ านวน
ผัก : 
รอบ   
(1) 

จ านวนผัก
ระหว่างปี 

(2) 

จ านวนผัก
ปลายงวด 

(3) 

ต้นทุน: 
ต้น  
(4) 

ต้นทุนต่อ
รอบ (5) =
(1)×(4) 

ต้นทุนผัก 
ระหว่างปี 

(6) = (2) × 
(4) 

ต้นทุนผัก 
ปลายงวด 
(7) = (3) 

(4) 
ผักบุ้ง 1,296 32,400 1,296 0.0245 31.7520 793.8000 31.7520 
ผักคะน้า 2,160 25,920 0 0.0245 52.9200 635.0400 0 
ผักสลัด 736 8,832 0 0.0245 18.0320 216.3840 0 
รวม 4,192 67,152 1,296  102.7040 1,645.2240 31.7520 

 
(1)  จากตารางที่ 85 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก : รอบช่องท่ี (5) 
(2) จากตารางที่ 86 แสดงปริมาณผักท่ีสามารถจ้าหน่ายได้ระหว่างปี  ช่องที่ (4) 
(3) จากตารางที่86 แสดงปริมาณผักท่ีสามารถจ้าหน่ายได้ปลายงวด  ช่องที่ (5)  
(4)จากตารางที่ 114 แสดงต้นทุนฟองน้้า : ต้นช่องที่ (5) 

จากตารางท่ี 115พบว่าต้นทุนฟองน้้าที่เกิดขึ้นระหว่างปีรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 1,645.2240 บาท 
เป็นต้นทุนของผักบุ้ง 793.8000 บาท ผักคะน้า 635.4000 บาท และผักสลัด 216.3840 บาท ส่วน
ต้นทุนผักคงเหลือปลายงวดมีเฉพาะผักบุ้ง ต้นทุนเท่ากับ 31.7520 บาท
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ค่าเสื่อมราคา 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่า มีโรงเรือนท้ังหมด 1 หลัง พ้ืนที่ 12 x 18 เมตร มีรางปลูก 14 ราง ใน 1 ราง ประกอบด้วย 4 โต๊ะ รวม 48 โต๊ะ ซึ่งการ
วิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท้าการศึกษาถึงมูลค่าโรงเรือน โต๊ะปลูก เครื่องมือและอุปกรณ์ อายุการใช้งาน และ ค่าเสื่อมต่อปีโดยคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง 
ตารางท่ี116 แสดงถึงค่าเสื่อมราคาโรงเรือน (บาท/ปี)

รายการ จ านวน 
(1) 

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท) 
(2) 

รวม 
(บาท) (3) 
= (1)×(2) 

ราคา
ซาก

(บาท) 
(4) 

คงเหลือ
(บาท) 
(5) 
= 

(3)/(4) 

อายุการ
ใช้งาน 
(ปี) 
(6) 

ค่าเสื่อม 
ต่อป ี(บาท) 

(7) 
= (5)/(6) 

จ านวนผลผลิตทั้งปี (ต้น) จ านวนต้นผักทุก
ชนิด 
(11) 

= (8)+(9)+(10) 

ค่าใช้จ่ายต่อต้น (บาท) 

ผักบุ้ง
(8) 
 

ผักคะน้
า(9) 

ผักสลัด
(10) 

 

ผักบุ้ง
(12)=(7)/(1

1) 

ผักคะน้า
(13)=(7)/(11) 

ผักสลัด
(14)=(7)/(1

1) 

มุ้งกันแมลง 45 เมตร 70 3,150 1 3,149 5 629.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0094 0.0094 0.0094 

เสาปูน 12 ต้น 250 3,000 1 2,999 20 149.9500 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0022 0.0022 0.0022 

ไม้ไผ่ 50 เล่ม 8 400 1 399 5 79.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0012 0.0012 0.0012 

พลาสติกใส 54 เมตร 70 3,780 1 3,779 5 755.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0113 0.0113 0.0113 

ประกับ 200 ตัว 4 800 1 799 5 159.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0024 0.0024 0.0024 

ตะปู ขนาด 3 น้ิว 0.5 กก. 22.50 22.50 1 22 5 4.3000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0001 0.0001 0.0001 

ตะปู ขนาด 2 น้ิว 0.5 กก. 22.50 22.50 1 22 5 4.3000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0001 0.0001 0.0001 

ลวด 1 ม้วน 30 30 1 29 5 5.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0001 0.0001 0.0001 
รวม 11,205 8 11,197  1,789.5500     0.0266 0.0266 0.0266 
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 (8) - (11) จากตารางที8่6 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก (ระหว่างปี, ปลายงวด) ช่องที่ (4) 
จากตาราง116 พบว่าโรงเรือนส้าหรับใช้ในการเพาะปลูก จ้านวน 1 โรง ประกอบไปด้วย

ส่วนประกอบในโรงเรือนที่มีอายุการใช้งาน 20 ปี ได้แก่ เสาปูน จ้านวน 12 ต้น และส่วนประกอบใน
โรงเรือนที่มีอายุการใช้งาน 5 ปี ได้แก่ มุ้งกันแมลง 45 เมตร ไม้ไผ่ 50 เล่ม พลาสติกใส 54 เมตร ประกับ 
200 ตัว ตะปู ขนาด 3 นิ้ว 0.5 กิโลกรัม  ตะปู ขนาด 2 นิ้ว 0.5 กิโลกรัม  และลวด 1 ม้วนรวมมูลค่า
โรงเรือน จ้านวน 11,197 บาท มีค่าเสื่อมราคาต่อปี จ้านวน 1,789.5500 บาทและสามารถค้านวณค่าเสื่อม
ราคาต่อต้นของผักบุ้งเท่ากับ 0.0266บาท ผักคะน้า 0.0266 บาท และผักสลัด 0.0266 บาทซึ่งสามารถ
น้าไปค้านวณค่าเสื่อมราคาโรงเรือนต่อไปได้ ดังปรากฏในตารางที่117 
 
ตารางท่ี117 แสดงถึงค่าเสื่อมราคาโรงเรือน จ้านวน 1,789.5500 บาท 
ชนิดผัก 

 
จ านวน
ผลผลิต 
ต่อ 1 
รอบ 
(1) 

จ านวน
ผลผลิต
ระหว่าง

ปี 
(2) 

จ านวน
ผัก

ปลาย
งวด 
(ต้น) 
(3) 

จ านวน
ค่าใช้จ่าย
ต่อต้น 
(4) 

จ านวน
ค่าใช้จ่ายต่อ

รอบ 
(5) = (1) × (3) 

จ านวนค่าใชจ้่าย
ต่อปี

(6)=(2)×1,789.55
00÷67,152 

ค่าใช้จ่ายปลายงวด  
(บาท) 

(7) = (3) × (4) 

ผักบุ้ง 1,296 32,400 1,296 0.0266 34.4736 863.4355 34.4736 

ผักคะน้า 2,160 25,920 - 0.0266 57.4560 690.7484 0 

ผักสลัด 736 8,832 - 0.0266 19.5776 235.3661 0 

รวม 4,192 67,152 1,296  111.5072 1,789.5500 34.4736 

 
(1) จากตารางที่85 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก : รอบ ช่องที่ (5) 
(2) จากตารางที่86 แสดงปริมาณผักท่ีได้จากการปลูกระหว่างปี ช่องที่ (4) 
(3) จากตารางที่116 แสดงปริมาณผักที่สามารถจ้าหน่ายได้ปลายงวด  ช่องที่ (5) 
(4) จากตารางที่116 แสดงถึงค่าเสื่อมราคาโรงเรือน (บาท/ปี) (ช่องท่ี (12), (13) และ (14) 

จากตารางที่117 พบว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเสื่อมราคาโรงเรือนเท่ากับ 1,789.5500 บาทต่อปี อ้างอิงมา
จากตารางที่116 คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อต้น เท่ากับ 0.0266 บาท ค่าใช้จ่ายต่อรอบรวมทั้งสิ้น 111.5072 บาท 
ซึ่งแบ่งเป็นผักคะน้า 57.4560 บาท ผักบุ้ง 34.4736 บาท และผักสลัด 19.5776 บาท ค่าใช้จ่ายระหว่างปี 
รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 1,789.5500 บาท ซึ่งปันส่วนให้ผักบุ้ง 863.4355 บาท ผักคะน้า 690.7484 บาท และ
ผักสลัด  235.3661 บาทและค่าใช้จ่ายคงเหลือปลายงวดของผักบุ้งเป็นจ้านวน 34.4736 บาทผักคะน้าและ
ผักสลัดไม่มีหน่วยปลายงวด นอกจากค่าเสื่อมราคาโรงเรือนในการเพาะปลูกแล้วยังมีค่าเสื่อมราคาโต๊ะปลูก
ดังปรากฏในตารางที่118
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ตารางท่ี118 แสดงถึงค่าเสื่อมราคาโต๊ะปลูก (บาท/ปี) 
รายการ จ านวน 

(1) 
ราคาต่อ 
หน่วย
(บาท) 
(2) 

รวม 
(บาท)
(3)=(1)  

(2) 

ราคา
ซาก 

(บาท) 
(4) 

คงเหลือ 
(บาท) 
(5)=(3)    

-(5) 

อายุการใช้
งาน(ปี)        

(6) 

ค่าเสื่อมต่อปี 
(บาท) 

(7)=(5)/(6) 

จ านวนผลผลิตทั้งปี (ต้น) จ านวนต้นผัก
ทุกชนิด 

(11)=(8)+(9)
+  (10) 

ค่าใช้จ่ายต่อต้น (บาท) 

ผักบุ้ง      
(8) 

ผักคะน้า
(9) 

ผักสลัด
(10) 

ผักบุ้ง
(12)=(7)/  

(11) 

ผักคะน้า
(13)=(7)/  

(11) 

ผักสลัด
(14)=(7
)/(11) 

         พลาสติกด้า 66 เมตร 40 2,640 1 2,639 5 527.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0079 0.0079 0.0079 
ไม้ไผ่ (โต๊ะปลูก) 

   

   

        - เสาราง 2 เล่ม 12 24 1 23 5 4.6000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0001 0.0001 0.0001 
- ตัวฐานราง 5 เล่ม 8 40 1 39 5 7.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0001 0.0001 0.0001 
- ขอบข้างราง 8 เล่ม 5 40 1 39 5 7.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0001 0.0001 0.0001 

ประกับ 384 ตัว 4 1,536 1 1,535 5 307.0000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0046 0.0046 0.0046 
ตะปู ขนาด 2 น้ิว 1 กก. 45 45 1 44 5 8.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0001 0.0001 0.0001 

รวม 4,325 6 4,319  863.8000 
    

0.0129 0.0129 0.0129 

จากตารางที่86 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก (ระหว่างปี, ปลายงวด) ช่องที่ (4) 
จากตาราง118 พบว่าค่าเสื่อมราคาโต๊ะปลูกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โต๊ะปลูกขนาด 50 x 100 เซนติเมตร จ้านวน 48 โต๊ะ มีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยมี

ส่วนประกอบ ได้แก่ พลาสติกด้า 66เมตร  เสารางไม้ไผ่ 2 เล่ม ตัวฐานรางไม้ไผ่ราง 5 เล่ม ขอบข้างรางไม้ไผ่ 8 เล่ม ประกับ 384 ตัว  และตะปู ขนาด 2 นิ้ว 1 กิโลกรัม 
รวมมูลค่าโต๊ะปลูก จ้านวน 4,319 บาท มีค่าเสื่อมราคาต่อปีรวมทั้งสิ้น 863.80 บาทแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่อต้นของผักบุ้ง 0.0129 บาท ผักคะน้า 0.0129 และผักสลัด 
0.0129 บาท ซึ่งสามารถน้าไปค้านวณค่าเสื่อมราคาต่อปี ดังปรากฏในตารางที1่19 
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ตารางท่ี119 ค่าเสื่อมราคาโต๊ะปลูก 863.8000บาท ต่อปี 

 
(1) จากตารางที่85 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก : รอบ ช่องที่ (5) 
(2) จากตารางที่86 แสดงปริมาณผักท่ีได้จากการปลูกระหว่างปี ช่องที่ (4) 
 (3) จากตารางท่ี86 แสดงปริมาณผักที่สามารถจ้าหน่ายได้ปลายงวด  ช่องที่ (5) 
(4) จากตารางที1่16 แสดงถึงค่าเสื่อมราคาโรงเรือน (บาท/ปี) (ช่องท่ี (12), (13) และ (14) 
 จากตารางที่119 พบว่า ค่าเสื่อมราคาทั้งปีของโต๊ะปลูกเท่ากับ 863.8000 บาทต่อปี อ้างอิง
มาจากตารางที่118 คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อต้นรวมเท่ากับ 0.0129 บาทค่าใช้จ่ายทั้งปีจ้านวน 863.8000 
บาทต่อปี แบ่งเป็นผักบุ้ง เท่ากับ 416.7727 บาท ผักคะน้า เท่ากับ 333.4182บาทและผักสลัดเท่ากับ 
113.6091 บาทและผักบุ้งจะมีค่าใช้จ่ายปลายงวดเท่ากับ 16.7184 บาท และยังมีค่าเสื่อมราคา
เครื่องมือและอุปกรณ์ ดังปรากฏในตารางที่120 

ชนิดผัก 
 

จ านวน
ผลผลิต
ต่อ 1 
รอบ                                    
(1) 

จ านวน
ต้น

ระหว่างปี 
(2) 

จ านวนผัก              
ปลายงวด               

(ต้น)                       
(3) 

 จ านวน
ค่าใช้จ่าย

ต่อต้น                            
(4) 

จ านวน
ค่าใช้จ่าย
ต่อรอบ 

(5) = (1) × 
(3) 

จ านวนค่าใชจ้่าย
ต่อป ี
(6)= 

(2)×863.80/67,
152 

ค่าใช้จ่ายปลายงวด
ผักบุ้ง (บาท) (7) = 

(3) × (4) 

ผักบุ้ง 1,296 32,400 1,296 0.0129 16.7184 416.7727 16.7184 
ผักคะน้า 2,160 25,920 - 0.0129 27.8640 333.4182 0 
ผักสลัด 736 8,832 - 0.0129 9.4944 113.6091 0 
รวม 4,192 67,152 1,296  54.0768 863.8000 16.7184 



119 

ตารางท่ี120 แสดงถึงค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ (บาท/ปี) 

 
 

รายการ 
 

จ านวน 
(1) 

ราคา
ต่อ

หน่วย 
(บาท) 
(2) 

รวม 
(บาท) 
(3)=(1)

x(2) 

ราคา
ซาก 

(บาท) 
(4) 

คงเหลอื 
(บาท) 

(5)=(3)-
(4) 

อายุการ
ใช้งาน
(ปี) 
(6) 

ค่าเสื่อม
ราคาตอ่ป ี

(บาท) 
(7)=(5)/(6) 

จ านวนผลผลติทั้งปี (ต้น) 
จ านวนต้น
ผักทุกชนิด 
(11)=(8)+
(9)+(10) 

ค่าใช้จ่ายตอ่ตน้ (บาท) 

ผักบุ้ง 
(8) 

ผักคะน้า 
(9) 

ผักสลัด 
(10) 

ผักบุ้ง 
(12)=(7)

/(11) 

ผักคะน้า 
(13)=(7)/

(11) 

ผักสลัด 
(14)=(7)/

(11) 

กล่องโฟม 9 กล่อง 50 450 1 449 5 89.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0013 0.0013 0.0013 

โฟมปลกู 48 แผ่น 31 1,488 1 1,487 5 297.4000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0044 0.0044 0.0044 

ตระกร้าปลูก 6 ใบ 20 120 1 119 5 23.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0004 0.0004 0.0004 

สายยาง 1 เส้น 1,500 1,500 1 1,499 5 299.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0045 0.0045 0.0045 

เคร่ืองชั่งน้้าหนัก 1 อัน 1,500 1,500 1 1,499 5 299.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0045 0.0045 0.0045 

เคร่ืองวัดค่า Ec 1 เคร่ือง 1,360 1,360 1 1,359 5 271.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0040 0.0040 0.0040 

เคร่ืองวัดค่า pH 1 เคร่ือง 880 880 1 879 5 175.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0026 0.0026 0.0026 

ป้ัมน้้าวน 12 เคร่ือง 250 3,000 1 2,999 5 599.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0089 0.0089 0.0089 

ป้ัมน้้า 1 เคร่ือง 15,60
0 

15,600 1 15,599 5 
3119.8000 

32,400 25,920 8,832 67,152 
0.0465 0.0465 0.0465 

ค้อน 1 ด้าม 160 160 1 159 5 31.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0005 0.0005 0.0005 

เลื่อย 1 ป้ืน 195 195 1 194 5 38.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0006 0.0006 0.0006 
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ตารางท่ี120 แสดงถึงค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ (บาท/ปี)(ต่อ) 
รายการ 

 
จ านว

น 
(1) 

ราคา
ต่อ

หน่วย 
(บาท) 
(2) 

รวม 
(บาท) 

(3)=(1)x(2) 

ราคา
ซาก 

(บาท) 
(4) 

คงเหลอื 
(บาท) 

(5)=(3)-(4) 

อายุ
การใช้
งาน
(ปี) 
(6) 

ค่าเสื่อมราคา
ต่อป ี

(บาท) 
(7)=(5)/(6) 

จ านวนผลผลติทั้งปี (ต้น) จ านวนต้น
ผักทุกชนดิ 
(11)=(8)

+   
(9)+(10) 

ค่าใช้จ่ายตอ่ตน้ (บาท) 

ผักบุ้ง 
(8) 

ผักคะน้า 
(9) 

ผักสลัด 
(10) 

ผักบุ้ง 
(12)=(7)
/  (11) 

ผักคะน้า 
(13)=(7
)/   (11) 

ผักสลัด 
(14)=(7)/   

(11) 

ปลั๊กพว่ง 2 ชุด 120 240 1 239 5 47.8000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0007 0.0007 0.0007 

ท่อน้้า PVC 1 อัน 10 10 1 9 1 9.0000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0001 0.0001 0.0001 

กรรไกร 1 อัน 90 90 1 89 1 89.0000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0013 0.0013 0.0013 

คัตเตอร์ 1 อัน 20 20 1 19 1 19.0000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0003 0.0003 0.0003 

ไม้บรรทัด 1 อัน 30 30 1 29 1 29.0000 32,400 25,920 8,832 67,152 0.0004 0.0004 0.0004 

รวม 26,643 16 26,627 
 

5,442.20 
    

0.0810 0.0810 0.0810 

จากตารางที่86 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก (ระหว่างปี, ปลายงวด) ช่องที่(4) 
 จากตารางที่120 พบว่าค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกส้าหรับใช้ในการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ ประกอบไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้
งาน 1 ปีได้แก่ท่อน้้า PVC จ้านวน 1 อัน กรรไกร จ้านวน 1 อัน คัตเตอร์ จ้านวน 1 อันและไม้บรรทัด จ้านวน 1 อัน ส่วนเครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีมีอายุการใช้งาน 
5 ปีได้แกก่ล่องโฟม จ้านวน 9 กล่อง โฟมปลูก จ้านวน 48 แผ่น ตะกร้าปลูก จ้านวน 6 ใบ  สายยาง จ้านวน 1 เส้น เครื่องชั่งน้้าหนัก จ้านวน 1 อัน  เครื่องวัดค่า 
Ec จ้านวน 1 เครื่อง  เครื่องวัดค่า pH จ้านวน 1 เครื่อง  ปั้มน้้าวน จ้านวน 12 เครื่อง ปั้มน้้า จ้านวน 1 เครื่อง  ค้อน จ้านวน 1 ด้าม  เลื่อย จ้านวน 1 ปื้น และ
ปลั๊กพ่วง จ้านวน 2 ชุดรวมมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์จ้านวน 26,627 บาท มีค่าเสื่อมราคา จ้านวน 5,442.2000 บาท ซึ่งสามารถน้าไปค้านวณค่าเสื่อมราคา
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่อปี ดังปรากฏในตารางที่84
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ตารางท่ี121 แสดงค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ จ้านวน 5,442.2000 บาทต่อปี 
ชนิดผัก 

 
จ านวน
ผลผลิต
ต่อ 1 
รอบ                                    
(1) 

จ านวน
ต้น

ระหว่าง
ปี 
(2) 

จ านวนผัก              
ปลายงวด               

(ต้น)                       
(3) 

 จ านวน
ค่าใช้จ่าย

ต่อต้น                            
(4) 

จ านวน
ค่าใช้จ่าย
ต่อรอบ 

(5)  = (1) 
× (3) 

จ านวนค่าใชจ้่ายต่อปี 
(6)= (2)× 

5,442.2000/67,152 

ค่าใช้จ่ายปลาย
งวดผักบุ้ง 

(บาท)          
(7) = (3) × 

(4) 
ผักบุ้ง 1,296 32,400 1,296 0.0810 104.9760 2,625.7934 

104.9760 
ผักคะน้า 2,160 25,920 - 0.0810 174.9600 2,100.6347 0 

ผักสลัด 736 8,832 - 0.0810 59.6160 715.7718 0 

รวม 4,192 67,152 1,296  339.5520 5,442.2000 104.976 

 
(1) จากตารางที8่5 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก : รอบ ช่องที่ (5) 
(2) จากตารางที8่6 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูกระหว่างปี ช่องที่ (4) 
(3) จากตารางที8่6 แสดงปริมาณผักที่สามารถจ้าหน่ายได้ปลายงวด  ช่องที่ (5) 
(4) จากตารางที1่16 แสดงถึงค่าเสื่อมราคาโรงเรือน (บาท/ปี) (ช่องท่ี (12), (13) และ (14) 

จากตารางที่121 พบว่าค่าเสื่อมราคาทั้งปีของเครื่องมือและอุปกรณ์อ้างอิงมาจากตารางที่
120 เท่ากับ 5,442.2000บาทต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อต้นเท่ากับ 0.0810 บาท ค่าใช้จ่าย   ทั้งปี
เท่ากับ 5,442.2000 บาทต่อปีคิดให้ผักบุ้งเท่ากับ 2,625.7934บาท ผักคะน้าเท่ากับ 2,100.6347 
บาทและผักสลัดเท่ากับ 715.7718บาทและผักบุ้งมีค่าใช้จ่ายปลายงวดเท่ากับ 104.9760 บาท และ
เกิดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นค่าขนส่งที่ปันส่วนให้แก่ต้นพืชทั้งปีของผักบุ้ง     ดังปรากฏใน
ตารางที1่22 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ตารางท่ี122 แสดงถึงค่าขนส่งที่ปันส่วนให้แก่ต้นพืชทั้งปี (ผักบุ้ง) 

ชนิดผัก 
 

จ านวน
ระยะทาง 
ต่อรอบ 
(กม.) 
(1) 

รอบการ
ปลูก 
(2) 

รวม
ระยะทาง

ต่อป ี
(กม.) 

(3) = (1) 
× (2) 

ค่า
น้ ามัน : 

กม. 
(บาท) 
(4) 

ค่าใช้จ่าย:
ปี 

(บาท) 
(5) = (3) 

× (4) 

ปริมาณ
ผัก 

(ต้น) 
(6) 

อัตรา
ค่าใช้จ่าย 

(7) 

ค่าใช้จ่าย
ตามสัดส่วน 

(บาท) 
(8) = (5) × 

(7) 

ผักบุ้ง 6 25 150 3.3216 498.2400 32,400 100% 498.2400 

ผักคะน้า 
6 

12 72 3.3216 239.1600 25,920 75% 178.3800 

ผักสลัด 12 72 3.3216 239.1600 8,832 25% 60.7800 

รวม 12  737.4000 67,152  737.4000 

 
(1) จากตารางที่85 แสดงปริมาณผักท่ีได้จากการปลูก : รอบ ช่องที่ (2) 
(2) จากตารางที่86 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก (ระหว่างปี, ปลายงวด) ช่องที่ (4) 
 จากตารางที่122 พบว่าค่าขนส่งที่เกิดขึ้นต่อ 1 กิโลเมตรจะเท่ากับค่าขนส่งเท่ากับ 3.3216 
บาท ซึ่งผักบุ้งจะใช้ระยะทางในการขนส่งทั้งปีเท่ากับ 150 กิโลเมตร ส่วนผักคะน้า และผักสลัดจะใช้
ระยะทางทั้งหมด 72 กิโลเมตรต่อปี  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่ากับ 737.4000 บาท ซึ่งเป็นของ
ผักบุ้งเท่ากับ 498.2400 บาท ค่าขนส่งรวมของผักคะน้าและผักสลัดเท่ากับ 239.1600 บาทซึ่ง
สามารถแบ่งให้แก่ผักคะน้าเท่ากับ 178.3900 บาท และสลัดเท่ากับ 60.7800 บาท และเมื่อคิดเป็น
อัตราส่วนต่อ 100% เป็นผักคะน้าเท่ากับ 75% เป็นผักสลัดเท่ากับ 25% เมื่อน้ามาคูณกับผลรวมของ
ค่าใช้จ่ายต่อปี ค่าใช้จ่ายที่เป็นของผักคะน้าเท่ากับ 178.3900 บาท เป็นของ ผักสลัด เท่ากับ 
60.7800 บาทและนอกจากนี้ยังมีการค้านวณค่าขนส่งที่ปันส่วนให้กับต้นพืชทั้งปีของผักคะน้าและผัก
สลัด ดังปรากฏในตารางที่123 
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หมายเหตุการณ์ค านวณ 
 1. สูตรการค้านวณค่าขนส่ง 
บันทึกเลขกิโล ณ ปัจจุบัน 50,000 กม.       (1) 
บันทึกกิโลก่อนเติมน้้ามัน ครั้งที่ 1 เท่ากับ 50,300 กม.     (2) 
จ้านวน กม. ที่วิ่ง 300 กม. (2) - (1)      (3) 
เติมน้้ามันให้เต็มถังอีกครั้งเป็นเงิน 1,000.00 บาท      (4) 
ใช้น้้ามันดีเซล  29.79  บาท/ลิตร        (5) 
จะได้น้้ามัน 33.5683  ลิตร = (4)/(5)      (6) 
จ้านวนการใช้น้้ามัน1 ลิตรจะวิ่งได้  8.9370 กม.  = (3) ÷ (6)    (7) 
หรือ 1 กม. คิดเป็น 1 กม.÷(7) ดังนั้นใช้น้้ามันเท่ากับ 0.1115 ลิตร =1 กม.÷ (7) (8) 
คิดเป็นเงิน 3.3216 บาท/กม. = (8) x (5)      (9) 
 2. สัดส่วนของผักคะน้ามาจาก จ้านวนผลผลิตของผักคะน้า 25,920 x 100/34,752 = 75 % 
เมื่อท้าเป็นสัดส่วนจะเท่ากับ 75/100 = 0.75 สัดส่วนของผักสลัดมาจาก จ้านวนผลผลิตของผักสลัด 
8,832 x 100/34,752 = 25 % เมื่อท้าเป็นสัดส่วนจะเท่ากับ 25/100 = 0.25 
 
ตารางท่ี123 แสดงถึงค่าขนส่งที่ปันส่วนให้แก่ต้นพืชทั้งปี (ผักคะน้าและผักสลัด) 

ชนิดผัก ค่าใช้จ่ายผักตาม
สัดส่วน 

การปลูก (บาท) 
(1) 

จ านวนรอบ
ระหว่างปี (2) 

ค่าใช้จ่าย :
รอบ (3)       

= (1)÷ (2) 

ปริมาณผักตลอด
ทั้งป ี
(4) 

ค่าใช้จ่ายต่อ
ต้น (บาท) 

(5)               
= (1) ÷ (4) 

ผักบุ้ง 498.2400 25 19.9360 32,400 0.0154 

ผักคะน้า 178.3900 12 14.8658 25,920 0.0069 

ผักสลัด 60.7800 12 5.0850 8,832 0.0069 

รวม 737.40 49 39.8668 67,152 0.0292 
 

(1) จากตารางที่122 แสดงถึงค่าขนส่งที่ปันส่วนให้แก่ต้นพืชทั้งปี (ผักบุ้ง)ช่องที่ (5) 
(2) จากตารางที่86 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก (ระหว่างปี, ปลายงวด) ช่องที่ (4) 
(4) จากตารางที่85 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก : รอบ ช่องที่ (2) 
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จากตารางที่123 แสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งของผักแต่ละชนิด  ที่มีการแบ่งตาม
สัดส่วนการปลูกแล้ว เป็นของผักบุ้งเท่ากับ  498.2400 บาท คะน้าเท่ากับ 178.3900 บาท และผัก
สลัดเท่ากับ 60.7800 บาท และเมื่อน้ามาเฉลี่ยต่อต้นแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเท่ากับ 0.0292 บาท ซึ่ง
เป็นของผักบุ้งเท่ากับ 0.0154 บาท ผักคะน้าและสลัดเท่ากับ 0.0069 บาท และ   มีค่าบรรจุภัณฑ์ที่
ปันส่วนให้กับต้นพืชทั้งปี ดังปรากฏในตารางที่124 
 
ตารางท่ี124 แสดงถึงค่าบรรจุภัณฑ์ที่ปันส่วนให้กับต้นพืชทั้งปี 
รายการ ราคา(บาท) 

(1) 
จ านวนถุง 

(ใบ) 
(2) 

ราคา  
(บาท : ใบ) 

(3) = (1)÷(2) 

จ านวนต้นต่อ 1 ถุง 
(บาท) 
(4) 

ค่าใช้จ่ายต่อต้น 
(บาท) 

(5) = (3) ÷ (4) 

ผักบุ้ง 70 80 0.8750 8 0.1094 

ผักคะน้า 70 100 0.7000 6 0.1167 

ผักสลัด 70 120 0.5833 2 0.2917 

รวม 210 300 2.1583   0.5178 
 
 

จากตารางที่124 แสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์ของพืชแต่ละชนิดต่อต้นจ้านวน 
0.5176 บาทต่อต้น แบ่งออกเป็นผักสลัด 0.2917 บาทต่อต้นผักคะน้า 0.1167 บาทต่อต้น และผักบุ้ง 
0.1094 บาทต่อต้นซึ่งสามารถน้าไปค้านวณค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นทั้งปีดังปรากฏในตารางที่ 
125 
 
ตารางท่ี125 แสดงถึงค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนทั้งปี 
รายการ จ านวนถุงที่ใช้

ต่อรอบ  (ใบ) 
(1) 

จ านวนรอบ
ระหว่างปี 

(2) 

จ านวนถุงที่ใช้ต่อ
ปี  (ใบ) 

(3) = (1) × (2) 

ราคาต่อ
ใบ (บาท) 

(4) 

ค่าใช้จ่าย 
ต่อรอบ 

(5)= (1)×(4) 

ค่าใช้จ่ายทั้งปี 
(บาท) 

(6)= (3)×(4) 
ผักสลัด 162 25 4,050 0.8750 141.7500 3,543.7500 
ผักคะน้า 360 12 4,320 0.7000 252.0000 3,024.0000 
ผักบุ้ง 368 12 4,416 0.5833 214.6544 2,575.8528 
รวม 890 49 12,786 2.1583 608.4044 9,143.6028 

(1) จากตารางที่85 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก : รอบ ช่องที่ (2) 
(2) จากตารางท่ี124แสดงถึงค่าบรรจุภัณฑ์ที่ปันส่วนให้กับต้นพืชทั้งปี ช่องที่ (3) 
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จากตารางที่ 125 แสดงให้เห็นถึงจ้านวนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งปีเท่ากับ 
9,143.6028 บาท ซึ่งเป็นของผักบุ้ง เท่ากับ 3,543.7500 บาท ผักคะน้า เท่ากับ 3,204 บาท และผัก
สลัด เท่ากับ 2,575.8528 บาท ซึ่งท้าให้มีการค้านวณปริมาณผักพร้อมจ้าหน่าย (1 รอบการปลูก)     
ดังปรากฏในตารางที่126 
 
การค านวณปริมาณการจ าหน่าย 
ตารางท่ี126 แสดงปริมาณผักพร้อมจ้าหน่าย (1 รอบการปลูก) 

ชนิดผัก ปริมาณผักที่ได้จาก 
การปลูก (ต้น: รอบ) 

(1) 

ปริมาณผัก (ต้น: ถุง) 
(2) 

ปริมาณผักที่ได้จากการปลูกต่อ
รอบ (ถุง) 

(3) = (1) ÷ (2) 
ผักบุ้ง 1,296 8 ต้น 162 

ผักคะน้า 2,160 6 ต้น 360 
ผักสลัด 736 2 ต้น 368 
รวม 4,192  890 

 

(1)  จากตารางที่85 แสดงปริมาณผักที่ได้จากการปลูก : รอบ ช่องที่ (5) 
(2)  ปริมาณผักบรรจุต่อ 1 ถุง 
  ผักบุ้ง  1 ถุง เท่ากับ 8  ต้น 
  ผักคะน้า 1 ถุง เท่ากับ 6  ต้น 
  ผักสลัด  1 ถุง เท่ากับ 2  ต้น 
 จากตารางที่126 พบว่าปริมาณผักท่ีท้าการปลูกใน 1 รอบและพร้อมจ้าหน่าย รวมทั้งหมด 
890 ถุง แบ่งเป็นผักสลัด 368 ถุงผักคะน้า 360 ถุง และผักบุ้ง 162 ถุง และจะกลายไปเป็นปริมาณผัก
ที่พร้อมจ้าหน่ายระหว่างปีดังปรากฏในตารางที่127 
 
ตารางท่ี127 แสดงปริมาณผักพร้อมจ้าหน่ายระหว่างปี 

ชนิดผัก ปริมาณผักที่ได้ 
จากการปลูก (ถุง) 

 (1) 

จ านวนรอบการปลูก
ระหว่างปี 

(2) 

ปริมาณที่จ าหน่าย (ถุง) 
(3) = (1) × (2) 

ผักบุ้ง 162 25 4,050 
ผักคะน้า 360 12 4,320 
ผักสลัด 368 12 4,416 
รวม 890 49 12,786 
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(1)  จากตารางที่126  แสดงปริมาณผักพร้อมจ้าหน่าย (1 รอบการปลูก)ช่องที่ (2) 
(2)  จากตารางที8่4 แสดงการค้านวณจ้านวนรอบการปลูกระหว่างปีช่องที่ (5) 
 จากตารางที่127 พบว่าปริมาณผักพร้อมจ้าหน่ายระหว่างปีทั้งหมด 12,786 ถุง แบ่งเป็นผัก
สลัด 4,416 ถุง ผักคะน้า 4,320 ถุง และผักบุ้ง 4,050 ถุง ซึ่งท้าให้เป็นมูลค่าการจ้าหน่ายดังปรากฏใน
ตารางที1่28  
 
ตารางท่ี128 แสดงมูลค่าการจ้าหน่าย (รอบ, ระหว่างปี) 
ชนิดผัก ปริมาณผักที่

จ าหน่ายต่อรอบ 
(ถุง)  
(1) 

ปริมาณที่
จ าหน่ายระหว่าง

ปี (ถุง) 
(2) 

ราคา 
จ าหน่าย 

(ถุง) 
(3) 

มูลค่า 
การจ าหน่าย 

ต่อรอบ 
(4) = (1) × 

(3) 

มูลค่าจากการ
จ าหน่ายตลอดท้ังปี 
(5) = (2) × (3) 

ผักบุ้ง 162 4,050 10 1,620 40,500 
ผักคะน้า 360 4,320 10 3,600 43,200 
ผักสลัด 368 4,416 10 3,680 44,160 
รวม 890 12,786 10 8,900 127,860 

 

 
(1) จากตารางที่126 แสดงปริมาณผักพร้อมจ้าหน่าย (1 รอบการปลูก)ช่องที่ (3) 
(2) จากตารางที่127 แสดงปริมาณผักพร้อมจ้าหน่ายระหว่างปีช่องที่ (3) 
 จากตารางที่ 128 พบว่ามูลค่าการจ้าหน่ายต่อรอบรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 8,900 บาท แบ่งเป็นผัก
สลัด 3,680 บาท ผักคะน้า 3,600 บาท และผักบุ้ง 1,620 บาท ส่วนมูลค่าการจ้าหน่ายตลอดทั้งปีรวม
ทั้งสิ้น 127,860 บาท แบ่งเป็นผักสลัด 44,160 บาท ผักคะน้า 43,200 บาท และผักบุ้ง 40,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 

การค านวณก าไรจากการจ าหน่าย 
ตารางท่ี129 แสดงต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายของผักบุ้ง: ต้น, ถุง 

รายการ ต้นทุนการผลติ
ต่อต้น(บาท)           

(1) 

ปริมาณผัก 
ต่อถุง (ต้น) 

(2) 

ต้นทุนการผลติ 
ต่อถุง(บาท) 

(3) = (1) × (2) 
วัตถุดิบทางตรง    
    - เมล็ดพันธุ์ผัก (ตาราง8) 0.1111 8 0.8888 
รวม 0.1111  0.8888 
ค่าแรงงานทางตรง    
    - ค่าแรงงานการเพาะเมล็ด(ตาราง11) 0.0111 8 0.0888 
    - ค่าแรงงานการปลูกผกัอนุบาล(ตาราง13) 0.0666 8 0.5328 
    - ค่าแรงงานการดูแลผกั (ตาราง18) 0.1778 8 1.4224 
    - ค่าแรงงานการเก็บผกัและบรรจุ (ตาราง 21) 0.0444 8 0.3552 
รวม 0.2999  2.3992 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตผนัแปร    
- วัตถุดิบทางอ้อม    
          - สารละลายธาตุอาหาร A (ตาราง 28) 0.0027 8 0.0216 
         - สารละลายธาตอุาหาร B (ตาราง 31) 0.0027 8 0.0216 
    - ค่าไฟฟาู (ตาราง33) 0.0536 8 0.4288 
    - วัสดุสิ้นเปลือง (ตาราง34) 0.0245 8 0.1960 
รวม 0.0835  0.6680 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงท่ี    
    - ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน (ตาราง37) 0.0266 8 0.2128 
    - ค่าเสื่อมราคาโต๊ะปลูก (ตาราง39) 0.0129 8 0.1032 
    - ค่าเสื่อมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ (ตาราง41) 0.0810 8 0.6480 
รวม 0.1205  0.9640 
รวมต้นทุนผลิต 0.6150  4.9200 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผนัแปร    
    -  ค่าขนส่ง (ตาราง43) 0.0154 8 0.1232 
    -  ค่าบรรจุภัณฑ์ (ตาราง44) 0.1094 8 0.8750 
    -  ค่าแรงงานในการจ้าหน่ายผกั (ตาราง25) 0.2222 8 0.1776 
รวม 0.3470  1.1758 
ต้นทุนขาย : ต้น : ถุง 0.9620  5.9910 
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จากตารางที่129 พบว่าต้นทุนการใช้วัตถุดิบต่อหน่วยของผักบุ้งเท่ากับ 0.1111 บาท ต้นทุน
ต่อถุง 0.8888 บาท ค่าแรงงานต่อต้น 0.2999 บาท คิดเป็นค่าแรงงานต่อถุง 2.3992 บาท ค่าใช้จ่าย
การผลิตผันแปรต่อหน่วย0.0835 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อถุง 0.6680 บาท 
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วย 0.1205 บาท ต่อถุงเท่ากับ 0.9640 บาท ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ของผักบุ้ง เท่ากับ 0.6150บาท ต้นทุนการผลิตต่อถุง4.9200 บาท  
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อหน่วย 0.3470 บาท ต่อถุงเท่ากับ 1.1758 บาท ส่วน
ต้นทุนขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.9620 บาท ต้นทุนขายต่อถุง เท่ากับ 5.9910 บาทนอกจากผักบุ้งแล้ว 
ยังมีต้นทนุของผักคะน้า ดังปรากฏในตารางที่130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 

ตารางท่ี130แสดงต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายของผักคะน้า: ต้น, ถุง 
รายการ ต้นทุนการผลิตต่อต้น

(บาท) 
(1) 

ปริมาณผัก 
ต่อถุง (ต้น) 

(2) 

ต้นทุนการผลิต 
ต่อถุง(บาท) 

(3) = (1) × (2) 
วัตถุดิบทางตรง    
    - เมล็ดพันธ์ุผัก (ตาราง8) 0.0327 6 0.1962 
รวม 0.0327  0.1962 
ค่าแรงงานทางตรง    
    - ค่าแรงงานการเพาะเมลด็(ตาราง11) 0.0067 6 0.0402 
    - ค่าแรงงานการปลูกผักอนุบาล(ตาราง13) 0.0399 6 0.2394 
    - ค่าแรงงานการดูแลผัก (ตาราง18) 0.3989 6 2.3934 
    - ค่าแรงงานการเก็บผักและบรรจุ (ตาราง21) 0.0397 6 0.2382 
รวม 0.4852  2.9112 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร    
- วัตถุดิบทางอ้อม    
          - สารละลายธาตุอาหาร A (ตาราง28) 0.0047 6 0.0282 
- สารละลายธาตุอาหาร B (ตาราง31) 0.0047 6 0.0282 
    - ค่าไฟฟูา (ตาราง33) 0.0536 6 0.3216 
    - วัสดุสิ้นเปลือง (ตาราง34) 0.0245 6 0.1470 
รวม 0.0875  0.5250 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่    
    - ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน (ตาราง37) 0.0266 6 0.1569 
    - ค่าเสื่อมราคาโต๊ะปลูก (ตาราง39) 0.0129 6 0.0774 
    - ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอปุกรณ์ (ตาราง41) 0.0810 6 0.4860 

รวม 0.1205  0.7203 
รวมต้นทุนผลิต 0.7259  4.3527 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร    
    -  ค่าขนส่ง (ตาราง43) 0.0069 6 0.0414 
    -  ค่าบรรจุภณัฑ์ (ตาราง44) 0.1167 6 0.7002 
    -  ค่าแรงงานในการจ้าหน่ายผกั (ตาราง25) 0.0064 6 0.0384 
รวม 0.1300  0.7800 
ต้นทุนขาย : ต้น : ถุง 0.8559  5.1327 
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จากตารางที่130 พบว่าต้นทุนการใช้วัตถุดิบต่อหน่วยของผักบุ้งเท่ากับ 0.0327บาท ต้นทุน
ต่อถุง0.1962 บาท ค่าแรงงานต่อต้น 0.4852 บาท คิดเป็นค่าแรงงานต่อถุง 2.9112 บาท ค่าใช้จ่าย
การผลิตผันแปรต่อหน่วย 0.0875 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อถุง 0.5250บาท 
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วย 0.1205 บาท ต่อถุงเท่ากับ 0.7203 บาท ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ของผักบุ้ง เท่ากับ 0.7259บาท ต้นทุนการผลิตต่อถุง 4.3527บาท  
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อหน่วย 0.1300 บาท ต่อถุงเท่ากับ 0.7800 บาท ส่วน
ต้นทุนขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.8747บาท ต้นทุนขายต่อถุง เท่ากับ 5.2455 บาท นอกจากผักบุ้งและ
ผักคะน้าแล้ว ยังมีต้นทุนของผักคะน้า ดังปรากฏในตารางที่131 
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ตารางท่ี131 แสดงต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายของผักสลัด: ต้น, ถุง 
รายการ ต้นทุนการผลิต

ต่อต้น(บาท) 
(1) 

ปริมาณผัก 
ต่อถุง (ต้น) 

(2) 

ต้นทุนการผลิต 
ต่อถุง(บาท) 

(3) = (1) × (2) 
วัตถุดิบทางตรง    
    - เมล็ดพันธุผ์ัก (ตาราง8) 0.3704 2 0.7408 
รวม 0.3704  0.7408 
ค่าแรงงานทางตรง    
- ค่าแรงงานการเพาะเมลด็(ตาราง11) 0.0195 2 0.0390 
- ค่าแรงงานการปลูกผักอนุบาล(ตาราง13) 0.1172 2 0.2344 
- ค่าแรงงานการดูแลผัก (ตาราง18) 0.3964 2 0.7928 
- ค่าแรงงานการเก็บผักและบรรจุ (ตาราง21) 0.0397 2 0.0794 
รวม 0.5728  1.1456 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร    
- วัตถุดิบทางอ้อม    
          - สารละลายธาตุอาหาร A (ตาราง28) 0.0063 2 0.0126 
         - สารละลายธาตุอาหาร B(ตาราง31) 0.0063 2 0.0126 
    - ค่าไฟฟูา (ตาราง33) 0.0536 2 0.1072 
    - วัสดุสิ้นเปลือง (ตาราง34) 0.0245 2 0.0490 
รวม 0.0907  0.1814 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่    
    - ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน (ตาราง37) 0.0266 2 0.0532 
- ค่าเสื่อมราคาโตะ๊ปลูก (ตาราง39) 0.0129 2 0.0258 
    - ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอปุกรณ์ (ตาราง41) 0.0810 2 0.1620 
รวม 0.1205  0.2410 
รวมต้นทุนผลิต 1.1544  2.3088 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร    
    -  ค่าขนส่ง (ตาราง43) 0.0069 2 0.0138 
    -  ค่าบรรจุภณัฑ์ (ตาราง44) 0.2917 2 0.5833 
    -  ค่าแรงงานในการจ้าหน่ายผกั (ตาราง25) 0.0202 2 0.0404 
รวม 0.3188  0.6375 
ต้นทุนขาย : ต้น : ถุง 1.4732  2.9463 
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จากตารางที่ 131 พบว่าต้นทุนการใช้วัตถุดิบต่อหน่วยของผักบุ้งเท่ากับ 0.3704 บาท ต้นทุน
ต่อถุง0.7408 บาท ค่าแรงงานต่อต้น 0.5728บาท คิดเป็นค่าแรงงานต่อถุง 1.1456 บาท ค่าใช้จ่าย
การผลิตผันแปรต่อหน่วย 0.0907 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรต่อถุง 0.1814 บาท 
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วย 0.1205 บาท ต่อถุงเท่ากับ 0.2410 บาท ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ของผักบุ้ง เท่ากับ 1.1544 บาท ต้นทุนการผลิตต่อถุง 2.3088 บาท  
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อหน่วย 0.3188 บาท ต่อถุงเท่ากับ 0.6375 บาท ส่วน
ต้นทุนขายต่อหน่วยเท่ากับ 1.4986 บาท ต้นทุนขายต่อถุง เท่ากับ 2.9971 บาท ซึ่งสามารถค้านวณ
ต้นทุนต่อรอบ ต้นทุนระหว่างปี และต้นทุนปลายงวด ดังปรากฏในตารางที่ 132 
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ตารางท่ี132 แสดงสรุปต้นทุนการปลูกผักรวม 

รายการ 
ต้นทุนในการปลูก 

ต่อรอบ ระหว่างปี ต้นทุนปลายงวด 
วัตถุดิบทางตรง    
     - เมล็ดพันธ์ุผัก (ตารางที8่) 487.23 7,718.60 487.23 
รวม 487.23 7,718.60 487.23 
ค่าแรงงานทางตรง    
     - ค่าแรงงานการเพาะเมลด็ (ตารางที่10) 43.14 704.62 43.14 
     - ค่าแรงงานการปลูกผักอนุบาล (ตารางที1่2) 258.75 4,226.25 86.25 
     - ค่าแรงงานการดูแลผัก(ตารางที่18) 1,383.82 19,602.21 159.57 
     - ค่าแรงงานการเก็บผักและบรรจุ (ตารางที่20) 172.50 2,817.50 - 
รวม 1,858.21 27,350.58 288.96 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร    
 - วัตถุดิบทางอ้อม    
               - สารละลายธาตุอาหาร A (ตารางที2่9) 18.29 264.95 3.50 
               - สารละลายธาตุอาหาร B (ตารางที3่2) 18.29 264.95 3.50 
     - ค่าไฟฟูา (ตารางที่33) 224.69 3,599.35 69.47 
- วัสดุสิ้นเปลือง (ตารางที3่5) 102.70 1,645.22 31.75 
รวม 363.97 5,774.47 108.22 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่    
     - ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน (ตารางที่37) 111.51 1,789.55 34.47 
     - ค่าเสื่อมราคาโตะ๊ปลูก (ตารางที่39) 54.08 863.80 16.72 
     - ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ (ตารางที่41) 339.55 5,442.20 104.98 
รวม 505.14 8,095.55 156.17 
รวมต้นการทุนผลิต 3,214.55 48,939.20 1,040.58 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร    
     - ค่าขนส่ง (ตารางที่43) 39.70 737.40 - 
     - ค่าบรรจุภณัฑ์ (ตารางที่45) 608.40 9,143.60 - 
     - ค่าแรงงานในการจ้าหน่ายผกั (ตารางที่24) 57.50 1,063.70 - 
รวม 705.60 10,944.70 - 
ต้นทุนขายทั้งสิน้ 3,920.15 59,883.90 1,040.58 
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จากตารางที่132 พบว่าต้นทุนการผลิตต่อรอบของผักทั้ง 3 ชนิด เท่ากับ 3,214.55บาท 
ต้นทุนการผลิตระหว่างปีของผักทั้ง 3 ชนิด เท่ากับ 48,939.20บาท และต้นทุนการผลิต ปลายงวดซึ่ง
ผักบุ้งอยู่ในระหว่างการปลูกในโรงเรือน 9 วัน ส่วนผักคะน้าและผักสลัดอยู่ใน กระบวนการเพาะกล้า 
จึงท้าให้มีต้นทุนปลายงวดเท่ากับ 1,040.58 

 ต้นทุนขายต่อรอบของผักทั้ง 3 ชนิด เท่ากับ 3,920.15 บาท ต้นทุนขายระหว่างปีเท่ากับ
59,883.90 บาท และต้นทุนขายของผักปลายงวดเท่ากับ 1,040.58 บาท ซึ่งสามารถน้าไปค้านวณ
ก้าไรจากการจ้าหน่ายผักทั้ง 3 ชนิด ดังปรากฏในตารางที่133  
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ตารางท่ี133 แสดงก้าไรจากการจ้าหน่ายผักแต่ละชนิด 
รายการ ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักสลัด รวม 

รายได้จากการจ าหน่าย(ตารางที4่8) 40,500 43,200 44,160 127,860 
วัตถุดิบทางตรง     
- เมล็ดพันธ์ุผัก(ตารางที8่) 3,599.64 847.58 3,271.37 7,718.59 
รวม 3,599.64 847.58 3,271.37 7,718.59 
ค่าแรงงานทางตรง     
     - ค่าแรงงานการเพาะเมลด็ (ตารางที่10) 359.50 172.56 172.56 704.62 
     - ค่าแรงงานการปลูกผักอนุบาล (ตารางที1่2) 2,156.25 1,035.00 1,035.00 4226.25 
     - ค่าแรงงานการดูแลผัก (ตารางที่18) 5,762.25 10,339.08 3,500.88 19,602.21 
     - ค่าแรงงานการเก็บผักและบรรจุ (ตารางที่20) 1,437.50 1,029.23 350.76 2,817.49 

รวม 9,715.50 12,575.87 5,059.20 27,350.57 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร     
     - วัตถุดิบทางอ้อม       
             - สารละลายธาตุอาหาร A(ตารางที2่9) 87.48 121.82 55.64 264.94 
             - สารละลายธาตุอาหาร B (ตารางที3่2) 87.48 121.82 55.64 264.94 
     - ค่าไฟฟูา (ตารางที่33) 1,736.64 1,389.31 473.40 3,599.35 
- วัสดุสิ้นเปลือง (ตารางที3่5) 793.80 635.04 216.38 1,645.22 
รวม 2,705.40 2,267.99 801.06 5,774.45 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่     
     - ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน (ตารางที3่7) 863.44 690.75 235.37 1,789.56 
     - ค่าเสื่อมราคาโตะ๊ปลูก (ตารางที่39) 416.77 333.42 113.61 863.80 
- ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ (ตารางที่41) 2,625.79 2,100.63 715.77 5,442.20 
รวม 3,906.00 3,124.80 1,064.75 8,095.56 
รวมต้นทุนการผลิต 19,926.54 18,816.24 10,196.38 48,939.17 
ก าไรขั้นต้น 20,573.46 24,383.76 33,963.62 78,920.83 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร     
     -  ค่าขนส่ง (ตารางที่43) 498.24 178.38 60.78 737.40 
     -  ค่าบรรจุภณัฑ์ (ตารางที่45) 3,543.75 3,024.00 2,575.85 9,143.60 
     -  ค่าแรงงานในการจ้าหนา่ยผกั (ตารางที่24) 718.75 166.75 178.20 1,063.70 
รวม 4,760.74 3,368.99 2,814.83 10,944.70 
ก าไรสุทธิ 15,812.72 21,014.77 31,148.79 67,976.13 
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จากตารางที่133 พบว่าก้าไรสุทธิของการขายผักแต่ละชนิดไม่เท่ากัน เนื่องจากมีปริมาณ
หน่วยการปลูก ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและอัตราก้าไรของผักแต่ละชนิดที่
แตกต่างกัน ท้าให้ผักสลัดมีก้าไรสุทธิทั้งสิ้น 31,148.79บาท ผักคะน้ามีก้าไรสุทธิ21,014.77บาท และ
ผักบุ้งมีก้าไรสุทธิ15,812.72บาท รวมเป็นก้าไรสุทธิจากการจ้าหน่ายผักท้ัง 3 ชนิด 67,976.13บาท 
 
วิธีต้นทุนเต็ม 

งบก าไรขาดทุน (เบ็ดเสร็จ) 
ส าหรับปี ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 

รายได้จากการขายผัก:- 
 ผักบุ้ง      40,500 
 ผักคะน้า     43,200 
 ผักสลัด      44,160   127,860 
ต้นทุนผลิตระหว่างงวด:- 
 วัตถุดิบทางตรง              (7,718.59) 
 ค่าแรงงานทางตรง             (27,350.57) 
 ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร             (5,774.45) 
 ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงท่ี    (8,095.56)  (48,939.17) 
ก าไรขั้นต้น                           78,920.83 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร:- 
 ค่าขนส่ง      (737.40) 
 ค่าบรรจุภัณฑ์     (9,143.60) 
 ค่าแรงงานในการจ้าหน่าย    (1,063.70)  (10,944.70) 
ก าไรสุทธิ         67,976.13 
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วิธีต้นทุนผันแปร 
งบก าไรขาดทุน (เบ็ดเสร็จ) 

ส าหรับปี ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 
รายได้จากการขายผัก:- 
 ผักบุ้ง     40,500.00 
 ผักคะน้า    43,200.00 
 ผักสลัด     44,160.00  127,860 
ต้นทุนผันแปร:- 
 วัตถุดิบทางตรง    (7,718.59) 
 ค่าแรงงานทางตรง   (27,350.57) 
 ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร  (5,774.45) 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร (10,944.70)  (51,788.31) 
ก าไรส่วนเกิน        76,071.69 
ต้นทุนคงท่ี:- 
 ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่      (8,095.56) 
ก าไรสุทธิ        67,976.13 
 
การวิเคราะห์ส่วนผสมของการขาย   
ตารางท่ี134 แสดงอัตราส่วนการจ้าหน่าย 

ชนิดผัก ปริมาณการจ าหน่าย(ถุง) 
(1) 

ปริมาณการจ าหน่ายรวม (ถุง) 
(2) 

อัตราส่วนการ
จ าหน่าย 

(3) = (1) ÷ (2) × 
100 

ผักบุ้ง 4,050 12,786 31.675 % 
ผักคะน้า 4,320 12,786 33.787 % 
ผักสลัด 4,416 12,786 34.538 % 
รวม 12,786  100 % 

 

 จากตารางที่ 134 พบว่าอัตราส่วนการจ้าหน่ายของผัก 3 ชนิด คิดเป็น 100% แบ่งเป็น
เปอร์เซ็นต์การจ้าหน่ายผักสลัดเท่ากับ 34.538 %ผักคะน้าเท่ากับ 33.787 % และผักบุ้งเท่ากับ 
31.675 % 
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ตารางท่ี135 แสดงการค้านวณก้าไรส่วนเกินต่อถุงและก้าไรสุทธิต่อถุง 
รายการ ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักสลัด 

ราคาขายต่อถุง 10 10 10 
หัก ต้นทุนผันแปรต่อถุง    
      วัตถุดิบทางตรง 0.8888 0.1962 0.7408 
      ค่าแรงงานทางตรง 2.3992 2.9112 1.1456 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร 0.6680 0.5250 0.1814 
      ค่าใช้จ่ายในการขายผันแปร 1.1758 0.7800 0.6375 
รวมต้นทุนการผลิตผันแปรต่อถุง 5.1318 4.4124 2.7053 
ก าไรส่วนเกินต่อถุง 4.8682 5.5876 7.2947 
หัก ค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ีต่อถุง    
       ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน (ตาราง 4.37) 0.2128 0.1569 0.0532 
       ค่าเสื่อมราคาโต๊ะปลูก (ตาราง 4.39) 0.1032 0.0774 0.0258 
       ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ (ตาราง 
4.41) 

0.6480 0.4860 0.1620 

รวม 0.9640 0.7203 0.2410 
ก าไรสุทธิ 3.9042 4.8673 7.0537 
 
 จากตารางที่ 135 พบว่าการค้านวณต้นทุนต่อถุงตามวิธีต้นทุนผันแปรมีก้าไรส่วนเกินต่อถุง
ของผักสลัดเท่ากับ 7.2947 บาท ผักคะน้าเท่ากับ 5.5876 บาท และผักบุ้งเท่ากับ 4.8682 บาท ส่วน
ของก้าไรสุทธิต่อถุงของผักสลัดเท่ากับ 7.0537 บาทผักบุ้ง ผักคะน้า 4.8673 บาท และเท่ากับ 
3.9042 บาท 

กรณีกิจการมีการผลิตผักไฮโดรโปรนิกส์หลายชนิด  ในการค้านวณจุดคุ้มทุน  จะต้องค้านวณ
อัตราก้าไรส่วนเกินเฉลี่ยซึ่งสามารถค้านวณได้ดังต่อไปนี้ 
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การค านวณอัตราก าไร 
 

  อัตราก้าไรส่วนเกิน   =  ×100 
 
ผักบุ้ง 
 

  อัตราก้าไรส่วนเกิน   =  ×100  =  48.682% 
 
 

ผักคะน้า 
  อัตราก้าไรส่วนเกิน   =  ×100  =   55.876% 
   
 

ผักสลัด 
  อัตราก้าไรส่วนเกิน   =  ×100  =   72.947% 
 

  
จากการค้านวณก้าไรส่วนเกินต่อหน่วย สามารถน้ามาค้านวณก้าไรส่วนเกินเฉลี่ยได้ดังนี้ 

ก้าไรส่วนเกินเฉลี่ย =   (ก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยผักบุ้ง ×สัดส่วนการขายผักบุ้ง) + 
   (ก้าไรส่วนเกินต่อ หน่วยผักคะน้า× สัดส่วนการขายผักคะน้า) +  
   (ก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยผักสลัด×สัดส่วนการขายผักสลัด) 
ก้าไรส่วนเกินเฉลี่ย = (4.8682 × 31.675%) + (5.5876× 33.787%) +   
    (7.2947×34.538%)  
   = 1.54 + 1.89 + 2.52 
   = 5.95บาท 
 

 

จุดคุ้มทุนรวม (หน่วย)  = 
    

 
    
 

=    
  
 

   =          1,361 หน่วย 
 

ก ำไรส่วนเกิน 

รำคำขำย 

4.8682 
10 

  5.5876 
10 

7.2947 
10 

ต้นทุนคงท่ีรวม 
ก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยเฉลี่ย 

8,095.55 
5.95 
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จากจุดคุ้มทุนรวม สามารถน้ามาจ้าแนกเป็นจ้านวนจุดคุ้มทุนของสินค้าแต่ละชนิดได้
ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี136 แสดงปริมาณจุดคุ้มทุนของผักแต่ละชนิด(ถุง) 

ชนิดผัก จุดคุ้มทุนรวม (หน่วย) 
(1) 

อัตราส่วนการ
จ าหน่าย 

(2) 

ปริมาณ ณ จุดคุ้มทุน(ถุง) 
(3) = (1) × (2) 

ผักบุ้ง 1,361 31.675 % 431 
ผักคะน้า 1,361 33.787% 460 
ผักสลัด 1,361 34.538% 470 
รวม  100% 1,361 

 จากตารางที่136 พบว่าถ้าสถานประกอบการจ้าหน่ายผักสลัดได้ 470 ถุง ผักคะน้าได้ 460 
ถุงและผักบุ้งได้ 431 ถุงสถานประกอบการจะมีผลการด้าเนินงาน ณ จุดคุ้มทุนพอดี 
 
ตารางที1่37 แสดงมูลค่า ณ จุดคุ้มทุนของผักแต่ละชนิด(บาท: ถุง) 

ชนิดผัก ปริมาณจุดคุ้มทุน(ถุง) 
(1) 

ราคาขาย(บาท: ถุง) 
(2) 

มูลค่า ณ จุดคุ้มทุน(บาท) 
(3) = (1) × (2) 

ผักบุ้ง 431 10 4,310 
ผักคะน้า 460 10 4,600 
ผักสลัด 470 10 4,700 
รวม 1,361  13,610 

 

(1) ตารางที่136 แสดงปริมาณจุดคุ้มทุนของผักแต่ละชนิด (ถุง)ช่องที่ (3) 
 จากตารางที่137 พบว่ามูลค่า ณ จุดคุ้มทุนของผักทั้ง 3 ชนิด รวมเท่ากับ 13,610 บาท โดย
ผักสลัดมีมูลค่า ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 4,700 บาท ผักคะน้ามีมูลค่า ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 4,600 บาท 
และผักบุ้งมีมูลค่า ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 4,310 บาท 
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การค านวณกรณีมีผลกระทบที่ท าให้ต้นทุน ปริมาณ ก าไร มีการเปลี่ยนแปลง 
 
 กรณีที่ 1 ค้านวณราคาขายต่อถุง หากต้นทุนผลิตผันแปรเพ่ิมขึ้น 10% ในขณะที่ต้องการ
อัตราก้าไรส่วนเกินเท่าเดิม 
สูตรการค านวณ   =               × 1100  
 

  P  = ราคาขาย 
  V  = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย + 10% 
ผักบุ้ง 
  48.682  = × 100  
  

  48.682P =     100P – 564.50 
  564.50  =     100P – 48.682P 
  564.50  =     51.318P 
  P  =     11 
 
ผักคะน้า 
  55.876  =  ×          100  
  

  55.876P =          100P – 485.36 
  485.36  =          100P – 55.876P 
  485.36  =          44.124P 
  P  =          11 
 
ผักสลัด 
  72.947  =  ×        100  
  

  72. 947P =          100P - -297.58 
  297.58  =          100P – 72.947P 
  297.58  =          27.053P 
  P  =          11 
 

P - V 
P 

P – 5.6450 
P 

P – 
4.8536 

P 

P – 2.9758 

P 
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 สรุป หากต้นทุนการผลิตผันแปรเพ่ิมขึ้น 10 % และกิจการต้องการอัตราก้าไรส่วนเกินเท่า
เดิม จะต้องขายผักท้ัง 3 ชนิด ในราคาถุงละ 11 บาท ถึงจะท้าให้มีอัตราก้าไรส่วนเกินเท่าเดิม 
  กรณีท่ี 2 จ้านวนหน่วยที่ต้องขาย (ผักบุ้ง ผักคะน้า และผักสลัด) และจะท้าให้ได้ก้าไรต่อผัก
แต่ละชนิดเท่ากับ21,000 : 21,000 : 31,000 บาทตามล้าดับ 

 
สูตรการค้านวณ   =    
 
 
ผักบุ้ง    =     
     

=        5,117หน่วย 
 
ผักคะน้า   =     
     

=        4,318หน่วย 
 
ผักสลัด    =     
     

=       4,396  หน่วย 
   
สรุป หากกิจการก้าหนดก้าไรที่ต้องการ ผักบุ้ง 21,000 บาท ผักสลัด31,000 บาท และ

ผักคะน้า 21,000 บาท สามารถค้านวณหาปริมาณหน่วยที่กิจการต้องจ้าหน่าย ผักบุ้ง 5,117 หน่วย 
ผักสลัด 4,396หน่วยและผักคะน้า 4,318หน่วย  
 

 
 
 
 
 
 
 

  น  น ง   ของ         น         ร     อง  ร 
    ร  วน   น  อ น วย 

3,906.0016 + 21,000 
            4,8682 

3,124.8013 + 21,000 
           5,5876 

 
 

1,064.7470 + 31,000 
7.2947 
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3,906.0016 
10 – 5.1318 – 0.20(10) 
3,906.0016 

2.8682 

3,124.8013 
   3.5876 

1,064.7470 
5.2947 

กรณีท่ี 3 หากกิจการต้องการก้าไร 20%ของยอดขาย กิจการต้องขายปริมาณก่ีหน่วย 
สูตรการค านวณ 
  X =  
  FC =         ต้นทุนคงท่ีของผักแต่ละชนิด 
  V =         ต้นทุนผันแปร 
  P =         ราคาขาย 
     
ผักบุ้ง 
  X =  
   

X = 
   

X =       1,362  หน่วย 
 
ผักคะน้า 
  X =  
    
  X =      
   

X =         871  หน่วย 
 
ผักสลัด 
  X =  
   
  X =          
   

X =         201  หน่วย 
 
สรุป หากกิจการก้าหนดก้าไรที่ต้องการ ผักบุ้ง 21 ,000 บาท ผักสลัด31,000 บาท และ

ผักคะน้า 21,000 บาท สามารถค้านวณหาปริมาณหน่วยที่กิจการต้องจ้าหน่าย ผักบุ้ง 5 ,117 หน่วย 
ผักสลัด 4,396หน่วยและผักคะน้า 4,318หน่วย  

           3,124.8013 
  10 – 4.4124 – 0.20(10) 

1,064.7470 
10 – 2.7053 – 0.20(10) 

FC 
  P - V - %(P) 
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8,095.55 

   10.96 

กรณีที่ 4 ถ้าราคาขายเพ่ิมขึ้น 50 % ในขณะที่ปริมาณขายยังคงเท่าเดิม จุดคุ้มทุนจะเป็น
เท่าใด 
ก้าไรส่วนเกินเฉลี่ย = (ก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยผักบุ้ง ×สัดส่วนการขายผักบุ้ง) +  
      (ก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยผักคะน้า× สัดส่วนการขายผักคะน้า) +  
      (ก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยผักสลัด ×สัดส่วนการขายผักสลัด) 
ก้าไรส่วนเกินเฉลี่ย =  (9.8682 × 31.675%) + (10.5876× 33.787%) +   
   (12.2947×34.538%) 

= 3.13 + 3.58 + 4.25 
=  10.96 บาท 

 
 จุดคุ้มทุนรวม (หน่วย)  =   
 
    

= 
 
 

   = 739 หน่วย 
  จากจุดคุ้มทุนรวม สามารถน้ามาจ้าแนกเป็นจ้านวนจุดคุ้มทุนของสินค้าแต่ละชนิดได้
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 138 แสดงปริมาณจุดคุ้มทุนของผักแต่ละชนิด (ถุง) 

ชนิดผัก จุดคุ้มทุนรวมหน่วย 
(1) 

อัตราส่วนการ
จ าหน่าย 

(2) 

ปริมาณ ณ จุดคุ้มทุน 
(ถุง) 

(3) = (1) × (2) 
ผักบุ้ง 739 31.675 % 234 

ผักคะน้า 739 33.787 % 250 
ผักสลัด 739 34.538 % 255 
รวม  100 % 739 

  

จากตารางที่138 พบว่าถ้าสถานประกอบการจ้าหน่ายผักสลัดได้ 255 ถุง ผักคะน้าได้ 250 
ถุง และผักบุ้งได้ 234 ถุง สถานประกอบการจะมีผลการด้าเนินงาน ณ จุดคุ้มทุนพอดี 
 
 
 

           ต้นทุนคงท่ีรวม 
ก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยเฉลี่ย 
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ตารางท่ี139 แสดงมูลค่า ณ จุดคุ้มทุนของผักแต่ละชนิด (บาท : ถุง) 
ชนิดผัก ปริมาณจุดคุ้มทุน(ถุง) 

(1) 
ราคาขาย(บาท : 

ถุง) 
(2) 

มูลค่า ณ จุดคุ้มทุน 
(3) = (1) × (2) 

ผักบุ้ง 234 10 2,340 
ผักคะน้า 250 10 2,500 
ผักสลัด 255 10 2,550 
รวม 739  7,390 

 

  
จากตารางที่139 พบว่ามูลค่า ณ จุดคุ้มทุนที่กิจการต้องจ้าหน่ายของผักสลัดเท่ากับ 2,550 

บาท ผักคะน้าเท่ากับ 2,500 บาท และผักบุ้งเท่ากับ 2,340 บาท 
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ส่วนที่  3  แสดงถึงข้อมูลผลตอบแทนต้นทุนในการปลูกพืชแบบไร้ดิน 
ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ประกอบด้วยรายละเอียด  ที่น้ามาใช้การคิด

ค้านวณโดยรวม  ทั้งในส่วนที่เป็นต้นทุน  ยอดขาย  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ  มาจาก
รายการมีดังนี้ 
วัตถุดิบทางตรงได้แก่ 

- เมล็ดพันธุ์ผัก 
ค่าแรงงานทางตรงได้แก่ 

-  ค่าแรงงานการเพาะเมล็ด 
-  ค่าแรงงานการเพาะเมล็ด 
-  ค่าแรงงานการปลูกผักในโรงอนุบาล 
-  ค่าแรงงานการดูแลผัก 

- ค่าแรงงานการเก็บผัก 

- ค่าแรงในการบรรจุผักใส่ถุง 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรได้แก่ 

-  วัตถุดิบทางอ้อม 
-   ค่าฟองน้้า 

 -   สารละลายธาตุอาหาร A 
-   สารละลายธาตุอาหาร B 

-  ค่าแรงงานทางอ้อม 
- ค่าจ้างตัดหญ้า   
- คนงานดูความสะอาดบริเวณโรงเพาะ 

- ค่าใช้จ่ายการผลิต 
- ค่าน้้า 
-ค่าไฟฟูา 
-วัสดุสิ้นเปลือง 
-ค่าซ่อมแซม 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงท่ีได้แก่ 
  - ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงเรือน 

- ค่าเสื่อมราคาโต๊ะ 
- ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
- ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ 
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- ค่าเช่าที่ดิน 
- ค่าเสื่อมราคารางปลูก 
- ค่าเช่าที่ดิน 
- ค่าเสื่อมราคารางปลูก 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้แก่ 
- ค่าขนส่ง 
- ค่าบรรจุภัณฑ์ 
- ค่าแรงงานในการจ้าหน่ายผัก 
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ตารางท่ี140 แสดงถึงต้นทุนการปลูกพืชไร้ดินของแต่ละสถานประกอบการต่อปี 

  
จากตารางที1่40 พบว่าต้นทนุการปลูกพืชไร้ดินส่วนใหญ่  เป็นค่าแรงงานทางตรง ซึ่งกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัยมีค่าแรงงานทางตรงเท่ากับ 55.89 %  

กลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้นเวียงสวรรค์เท่ากับ 44.97 % กลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินสวนนายลือเท่ากับ 37.15 %  ของต้นทุนทุนทั้งหมดตามล้าดับ  ส่วนไฮโดรเฮ้าส์จะมี
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรมากที่สุด โดยโรงเรือนขนาดกลางเท่ากับ 41.19%  และโรงเรือนขนาดเล็กเท่ากับ 35.78%  **หมายเหตุ  วัตถุดิบในการปลูกโรงเรือน

รายการ 

โรงเรือน
โครงสร้า
งท าด้วย

ไม้ไผ่ 

อัตราร้อย
ละ/

ต้นทุน
ทั้งสิ้น 

โรงเรือน
เสาปูนและ
โครงจาก

เหล็ก 

อัตราร้อย
ละ/

ต้นทุน
ทั้งสิ้น 

โรงเรือน
โครงสร้าง
ที่ท าจาก
เหล็ก 

อัตราร้อย
ละ/

ต้นทุน
ทั้งสิ้น 

โรงเรือน
ท าด้วย
เหล็ก 

ขนาดเลก็ 

อัตราร้อย
ละ/

ต้นทุน
ทั้งสิ้น 

โรงเรือน
ท าด้วย
เหล็ก 
ขนาด
กลาง 

อัตราร้อย
ละ/

ต้นทุน
ทั้งสิ้น 

รวมท้ัง 2 
ขนาด
ของ

โรงเรือน 

อัตราร้อย
ละ/

ต้นทุน
ทั้งสิ้น 

วัตถุดิบทางตรง 
7,718.60 15.77 

        
2,060.09 

  2.39 
43,396.59 

7.14 1,620.00 12.90 977.00 3.65 
      

2,597.00 
6.60 

ค่าแรงงานทางตรง 
27,350.5

0 
55.89 

      
38,695.53 

44.97 
225,724.5

0 
37.15 3,188.64 25.38 8,115.84 30.30 

   
11,304.48 

28.73 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร 
5,774.47 11.80 

      
24,472.67 

28.44 
127,128.3

9 
20.92 4,494.60 35.78 

12,370.6
8 

46.19 
   

16,865.28 
42.86 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงท่ี 
8,095.55 16.54 

      
20,812.90 

24.19 
211,408.6

9 
34.79 3,259.30 25.94 5,319.40 19.86 

     
8,578.70 

21.80 

ต้นทุนการผลิตพืชไร้ดิน 
48,939.2

0 
100.00 

      
86,041.19 

100.00 
607,658.1

7 
100.00 

12,562.5
4 

100.00 
26,782.9

2 
100 

   
39,345.46 

100.00 



149 

ขนาดเล็ก 1,620.00 ซึ่งมียอดตน้ทุนที่มากกว่าโรงเรือนขนาดกลาง เนื่องจาก เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกในโรงเรือนขนาดเล็กมีราคาต่อหน่วยที่แพงคือกระป๋องละ 540 บาท 
จ้านวน  3 กระป๋อง ซึ  งเป็นเมล็ดพันธุ์ของผักสลัดเรดโอ๊ค ผักสลัดกรีนโอ๊ค และเมล็ดพันธุ์ผักสลัดเรด อร   
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ตารางท่ี141 แสดงถึงก้าไรสุทธิจากการปลูกพืชแบบไร้ดินของกลุ่มอาชีพผู้ปลูกพืชไร้ดิน 

เนื่องด้วยแต่ละกิจการมีขนาดที่และลักษณะของการลงทุนที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการเปรียบเทียบความสามารถในการท้าก้าไรของแต่ละแห่ง  ต้องน้าตัวเลขที่ได้
จากการค้านวณให้อยู่ในรูปของอัตราร้อยละต่อยอดขาย  จึงจะสามารถเปรีบเทียบกันได้อย่างชัดเจน  การค้านวณก้าไรขาดทุนจากการ ปลูกพืชแบบไร้ดินเป็นดัง
ตารางที1่41 

จากตารางที่141 พบว่าความสามารถในการท้าก้าไรสุทธิของการปลูกพืชแบบไร้ดินของบ้านปงชัยมากที่สุดเท่ากับ 53.16%  รองลงมาคือไฮโดรเฮ้าส์
เท่ากับ  45.17%  สวนนายลือเท่ากับ  40.65%และสุดท้ายคือกลุมผู้ปลูกพืชบ้านเวียงสวรรค์  17.21%  ตามล้าดับ   และเมือเปรียบเทียบอัตราต้นทุนต่อ
ยอดขาย

 
รายการ 

 

บ้านปงชัย 
 

บ้านเวียงสวรรค์ 
 

สวนนายลือ 
 

ไฮโดรเฮ้าส์ 
 
 
 

โรงเรือน
โครงสร้างท า

ด้วยไม้ไผ 

อัตราร้อยละ
ต่อยอดขาย 

โรงเรือนเสา
ปูนและโครง
จากเหล็ก 

อัตรา
ร้อยละ

ต่อ
ยอดขา

ย 

โรงเรือน
โครงสร้างที่

ท าจาก
เหล็ก 

อัตราร้อย
ละต่อ

ยอดขาย 

โรงเรือน
ขนาดเล็ก 

อัตราร้อย
ละต่อ

ยอดขาย 

โรงเรือน
ขนาด
กลาง 

อัตรา
ร้อยละ

ต่อ
ยอดขา

ย 

รวมท้ัง 2 
ขนาดของ
โรงเรือน 

อัตรา
ร้อยละ/
ต้นทุน
ทั้งสิ้น 

รายได้จากการจ้าหน่าย 127,860.00 100.00 156,310.00 100.00 1,152,760.0o
0 

100.00 21,700.00 100.00 56,640.00 100,00 78,340.00 100 

หัก   ต้นทุนการผลติ 48,939.20 38.28 86,041.19 55.05 607,658.53 52.71 12,562.54 57.89 26,782.92 47.29 39,345.46 50.22 

ก้าไรขั้นต้น 78,920.83 61.72 70,268.81 44.95 545,101.83 
 

46.24 9,137.46 42.11 29,857.08 52.71 38,994.54 49.78 

หัก  ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบรหิารผันแปร 

10,944.70 8.56 43,371.77 27.75 24,400.00 2.12 910.00 4.19 2,700.00 4.77 3,610.00 4.61 

ก้าไรสุทธิ 67,976.13 53.16 26,897.04 17.21 520,701.83 
 

40.65 8,227.46 37.91 27,157.08 47.95 35,384.54 
 

45.17 
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พบว่า การปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัยมีอัตราต้นทุนที่ต่้าที่สุดเท่ากับ 38.28%  รองลงมาคือไฮโดรเฮ้าส์มีต้นทุน
ต่อยอดขายเท่ากับ 50.22%  สวนนายลือเท่ากับ  52.71%  และบ้านเวียงสวรรค์เท่ากับ   55.05%  
ตามล้าดับ 
ตารางท่ี140 แสดงถึงต้นทุนและความสามารถในการการท าก าไรตามขนาดของโรงเรือน 

 
 
จากตารางที่142 พบว่าเมื่อเปรีบเทียบการปลูกพืชแบบไร้ดินตามขนาดของโรงเรือน  โรงเรือน

ขนาดเล็กจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าโรงเรือนขนาดกลางคือเท่ากับ  57.89%  โรงเรือนขาดกลางมีต้นทุน
การผลิตเท่ากับ  47.29% ส่งผลให้โรงเรือนขาดนกลางมีความสามารถในการท้าก้าไรมากกว่าโรงเรือนขนาด
เล็ก  โดยมีอัตราก้าไรสุทธิจากยอดขายของโรงเรือนขนาดกลางเท่ากับ  47.95%  และโรงเรือนขนาดเล็ก  
37.91 %  ตามล้าดับ 
 
ส่วนที่ 4 แสดงถึงจุดคุ้มทุนและการประเมินโครงการลงทุน 

การค านวณจุดคุ้มทุน (Break Evenpoint) กรณีที่แต่ละโรงเรือนมีการจ้าหน่ายสินค้าหลากหลาย
ชนิดหลักการของการค้านวณหาจุดคุ้มทุนจะต้องค้านวณก้าไรแปรได้เฉลี่ยต่อหน่วยซึ่งการวิเคราะห์สามารถ
ใช้สูตรต่อไปนี้จุดคุ้มทุนรวม/หน่วย 
    

จุดคุ้มทุนรวม (หน่วย)   =         ต้นทุนคงท่ีรวม 
                 ก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยเฉลี่ย 
 
 

 
รายการ 

 

ไฮโดรเฮ้าส์ 

โรงเรือนขนาด
เล็ก 

อัตราร้อย
ละต่อ

ยอดขาย 

โรงเรือน
ขนาดกลาง 

อัตราร้อย
ละต่อ

ยอดขาย 

รายได้จากการจ้าหน่าย 21,700.00 100.00 56,640.00 100.00 

หัก   ต้นทุนการผลติ 12,562.54 57.89 26,782.92 47.29 

ก้าไรขั้นต้น 9,137.46 42.11 29,857.08 52.71 

หัก  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปร 910.00 4.19 2,700.00 4.77 

ก าไรสุทธิ 8,227.46 37.91 27,157.08 47.95 
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ตารางท่ี143 แสดงถึงการค้านวณก้าไรแปรของกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัย 

ชนิดผัก 
(1) 

ราคาขาย/หน่วย 
(2) 

ต้นทุนผันแปร/หน่วย 
(3) 

ก าไรแปรได้ 
(4)=(2)-(3) 

ผักบุ้ง 10.00 5.13 4.87 
คะน้า 10.00 5.41 5.59 
ผักสลัด 10.00 2.70 7.30 

 
จากตารางที่143 พบว่าก้าไรแปรได้ของผักสลัดมีจ้านวนมากที่สุดคือ 7.30 บาท รองลงมาคือ

ผักคะน้ามีก้าไรแปรได้เท่ากับ59 บาท และผักบุ้งเป็นอันดับสุดท้ายคือมีก้าไรแปรได้เท่ากับ 4.87 บาท 
 
ตารางที่144 แสดงถึงสัดส่วนการขายของผักแต่ละชนิดของกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัย

ชนิดผัก 
(1) 

สัดส่วนการขาย(หน่วย) 
(2) 

สัดส่วนการขายของผักแต่ละชนดิ 
(5)  =  (2)÷(4)×(100) 

ผักบุ้ง 4,050 31.67% 
คะน้า 4,320 33.78% 
ผักสลัด 4,416 34.55% 

ปริมาณการขาย/ปี(หน่วย) (4) 12,786                             100% 

จากตารางที่144 พบว่าสัดส่วนของการขายผักแต่ละชนิดของกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัยโดยมี
ผักสลัดมีสัดส่วนการขายสูงที่สุดเท่ากับ 34.55%  รองลงมาคือผักคะน้าเท่ากับ 33.78% และผักที่มีสัดส่วน
ของการขายต่้าสุดคือผักบุ้งเท่ากับ  31.67%  
 
ตารางที1่45 แสดงถึงการค านวณก าไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยของผักแต่ละชนิด ของกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ 
ดินบ้านปงชัย 

ชนิดผัก 
(1) 

ก าไรแปรได้ 
 

สัดส่วนการขายของผัก
แต่ละชนิด 

อัตราก าไรส่วนเกิน 
ถัวเฉลี่ย 

ผักบุ้ง 4.87 31.67% 1.54 
คะน้า 5.59 33.78% 1.89 

ผักสลัด 7.30 34.55% 2.52 
     อัตราก าไรส่วนเกินถั่วเฉลี่ย 5.95 
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จากตารางที่145 พบว่าอัตราก้าไรถั่วเฉลี่ยของผักทุกชนิดเท่ากับ  5.95 
การค้านวณจุดคุ้มทุนกรณีมีสินค้ามากกว่า 1  ชนิด 

 
 
 
จุดคุ้มทุนรวม (หน่วย)   =         ต้นทุนคงท่ีรวม 

               ก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยเฉลี่ย 
    
    =  

 
=    1,361  หน่วย 

 
จากตารางที่146 แสดงถึงจุดคุ้มทุนของการผลิตผักเพื่อจ าหน่ายของกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปง

ชัย 
จากตารางที่146 พบว่าจุดคุ้มทุนของการปลูกพืชแบบไร้ดินของกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินของบ้าน

ปงชัยเท่ากับ  1,361  ถุง 
 
กลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินหมู่บ้านเวียงสวรรค์ 
ตารางท่ี147 แสดงถึงการค้านวณก้าไรแปรได้ของผักกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินหมู่บ้านเวียงสวรรค์ 

ชนิดผัก 
(1) 

ราคาขาย/
หน่วย 
(2) 

ต้นทุนผันแปร/หน่วย 
(3) 

ก าไรแปรได้ 
(4)=(2)-(3) 

ผักบุ้ง 10 7.07 2.93 
ผักบ๊อกฉ่อย 10 3.43 6.57 
ผักกาดหอม (สีแดง) 10 2.31 7.69 
ผักกาดหอม (สีเขียว) 10 2.34 7.67 
ผักคะน้าเห็ดหอม 10 4.89 5.15 
ผักกวางตุ้ง 10 4.59 5.40 
ผักกาดฮ่องเต ้ 10 4.59 5.40 
ผักคื่นฉ่าย 10 1.14 8.86 

 
จากตารางที1่47 แสดงก้าไรแปรได้ของการจ้าหน่ายผักแต่ละชนิดของกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านเวียง

สวรรค์ต่อหน่วย ซึ่งมีก้าไรแปรได้สูงที่สุดคือผักคื่นฉ่ายเท่ากับ 8.86 บาทต่อหน่วย รองลงมาคือผักกาดหอม

8,095.55 
   5.95 
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สีแดง  เท่ากับ 7.69 บาท  ผักกาดหอมสีแดง  เท่ากับ 7.67 บาท  ผักบล็กฉ่อยมีก้าไรแปรได้ 3 เท่ากับ 
6.57 บาท  ผักกวางตุ้ง ผักฮ่องเต้เท่ากับ 5.40 บาท ผักคะน้าเห็ดหอมเท่ากับ 5.15 บาท และสุดท้ายคือ
ผักบุ้งเท่ากับ 2.93 บาท 
 
ตารางท่ี148 แสดงถึงสัดส่วนการขายของผักแต่ละชนิดกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินหมู่บ้านเวียงสวรรค์ 

ชนิดผัก 
(1) 

สัดส่วนการขาย 
(2) 

สัดส่วนการขายของผักแต่ละชนิด 
(5)=(2)×(3)÷ (4) 

ผักบุ้ง 2,860 18.30% 
ผักบ๊อกฉ่อย 623 3.99% 
ผักกาดหอม (สีแดง) 1,344 8.60% 
ผักกาดหอม (สีเขียว) 1,344 8.60% 
ผักคะน้าเห็ดหอม 2,475 15.83% 
ผักกวางตุ้ง 2,145 13.72% 
ผักกาดฮ่องเต ้ 2,640 16.89% 
ผักคื่นฉ่าย 2,200 14.07% 
ปริมาณการขาย/ปี(หน่วย) 15,631 100% 

จากตารางที่148 พบว่าสัดส่วนของการขายผักบุ้ งมีอัตราส่วนมากที่สุดคือเท่ากับ 18.30% 
รองลงมาคือผักกาดฮ่องเต้เท่ากับ 16.89% รองลงมาคือผักคะน้าเห็ดห้อม 15.83 ผักคึ่นฉ่ายเท่ากับ 
14.07% ผักกวางตุ้ง 13.72% ผักการหอมแดง,เขียวเท่ากับ 8.60% และผักบ๊อกฉ่อย เท่ากับ 3.99% 
 
จากตารางท่ี149 พบว่าอัตราก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยถั่วเฉลี่ยรวมกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินหมู่บ้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดผัก 
(1) 

ก าไรแปรได้ 
(2) 

อัตราส่วนการขาย(3) ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยถั่ว
เฉลี่ย  (4) = (2)x(3) 

ผักบุ้ง 2.93 18.30% 0.54 

ผักบ๊อกฉ่อย 6.57 3.99% 0.26 
ผักกาดหอม (สีแดง) 7.69 8.60% 0.66 
ผักกาดหอม (สีเขียว) 7.67 8.60% 0.66 
ผักคะน้าเห็ดหอม 5.15 15.83% 0.82 
ผักกวางตุ้ง 5.4 13.72% 0.74 
ผักกาดฮ่องเต้ 5.4 16.89% 0.91 
ผักคื่นฉ่าย 8.86 14.07% 1.25 
รวม 5.83 
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จากตารางท่ี149 พบว่าอัตราก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยถั่วเฉลี่ยรวมกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินหมู่บ้านเวียง
สวรรค์เท่ากับ 5.83  บาท  
จุดคุ้มทุนรวม/หน่วย 
 จุดคุ้มทุนรวม (หน่วย)   =         ต้นทุนคงท่ีรวม 
          ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยเฉลี่ย 
    
    =      

 
 =     3,570  หน่วย 

ตารางท่ี150 แสดงถึงปริมาณการขายผักแต่ละชนิด ณ จุดคุ้มทุน 
ชนิดผัก จุดคุ้มทุนรวม (หน่วย) 

(1) 
อัตราส่วนการ

จ าหน่าย 
(2) 

ปริมาณ ณ จุดคุ้มทุน 
(ถุง) 

(3) = (1) × (2) 
ผักบุ้ง 3570 18.30% 653 
ผักบ๊อกฉ่อย 3570 3.99% 142 
ผักบ๊อกฉ่อย 3570 3.99% 142 
ผักกาดหอม (สีแดง) 3,570 8.60% 307 
ผักกาดหอม (สีเขียว) 3,570 8.60% 307 
ผักคะน้าเห็ดหอม 3,570 15.83% 565 
ผักกวางตุ้ง 3,570 13.72% 490 
ผักกาดฮ่องเต ้ 3,570 16.89% 603 
ผักคื่นฉ่าย 3,570 14.07% 502 
 
 จากตารางที่150 แสดงถึงปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน  โดยมีปริมาณการขายของผักบุ้งโดยมี
ปริมาณ ณ จุดคุ้มทุนมากท่ีสุดเท่ากับ 653 ถุง รองลงมาคือผักกาดฮ่องเต้เท่ากับ 603 ถงุ ผักคะน้าเห็ดหอม
มีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 565 ถุง ผักคะน้ามีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 502 ถุง ผักกวางตุ้ง 490 ถุง ผักกาดหอมสีแดงและ
ผักกาดหอมสีเขียวมีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 307 ถุง และผักบล็อกฉ่อยมีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 142 ถุง 
 
 
 
 
 

20,812.90 
   5.83 
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กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินสวนนายลือ 
ตารางท่ี151 แสดงถึงอัตราก้าไรแปรได้ของผักแต่ละชนิดของสวนนายลือ 

ชนิดผัก 
(1) 

ราคาขาย/
หน่วย 
(2) 

ต้นทุนผันแปร/หน่วย 
(3) 

ก าไรแปรได้ 
(4)=(2)-(3) 

ผักสลัด 20 3.02 16.98 
ผักคะน้า 20 7.73 12.27 
ผักกาดขาว 15 7.43 7.57 
ผักกาดกวางตุ้ง 15 7.06 7.94 

จ  ตารางที่ 151 พบว่าสวนนายลือมีอัตราก้าไรแปรได้ของผักสลัดมีจ้านวนสูงสุดคือเท่ากับ 16.98  
บาท รองลงมาคือผักคะน้าเท่ากับ  12.27  บาท  จากนั้นเป็นผักกาดกวางตุ้งเท่ากับ 7.94  บาท  และ
สุดท้าย ผักกาดขาว  7.57  บาท 
 
ตารางท่ี152 แสดงถึงสัดส่วนของการขายผักแต่ละชนิดของสวนนายลือ 

ชนิดผัก 
(1) 

สัดส่วนการขาย 
(2) 

สัดส่วนการขายของผักแต่ละชนดิ 
(5)=(2)÷(3)*100 

ผักสลัด 22,400 34.78% 
ผักคะน้า 14,953 23.22% 
ผักกาดขาว 13,048 20.26% 
ผักกวางตุ้ง 14,000 21.74% 
 64,410 (3) 100% 

จากตารางที1่52 พบว่าสวนนายลือมีผักสลัด  สัดส่วนของการขายมากที่สุดคือ 34.78% รองลงมา
คือผักคะน้าเท่ากับ 23.22% ล้าดับต่อไปคือผักกวางตุ้งมีสัดส่วนการขายเท่ากับ 21.74% และสุดท้ายคือ
ผักกาดขาวมีสัดส่วนการขายเท่ากับ 20.26%  
 
ตารางท่ี153 แสดงถึงก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยถัวเฉลี่ยสวนนายลือ 

ชนิดผัก 
(1) 

ก าไรแปรได้ 
(2) 

สัดส่วนการขาย 
(3) 

ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยถัว
เฉลี่ย 

(4) )=(2)×(3) 
ผักสลัด 16.98 34.78% 5.91 
ผักคะน้า 12.27 23.22% 2.85 
ผักกาดขาว 7.57 20.26% 1.53 
ผักกวางตุ้ง 7.94 21.74% 1.73 
อัตราก้าไรส่วนเกินถั่วเฉลี่ยรวม 12.02 



 
157 

 จากตารางที่153 แสดงถึงก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยถัวเฉลี่ยของการจ้าหน่วยผักแต่ละชนิดของสวน
นายลือ โดยมีอัตราก้าไรส่วนเกินถั่วเฉลี่ยรวมเท่ากับ 12.02 บาท 
จุดคุ้มทุนรวม/หน่วย 
 จุดคุ้มทุนรวม (หน่วย)   =         ต้นทุนคงท่ีรวม 
        ก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยเฉลี่ย 
    
   = 

 
=      17,600  หน่วย 

 
ตารางท่ี154 แสดงถึงปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนของการปลูกผักแต่ละชนิดของไฮโดรเฮ้าส์ 

 
รายการ 

จุดคุ้มทุนรวม (หน่วย) 
(1) 

อัตราส่วนการจ าหน่าย  
(2) 

ปริมาณ ณ จุดคุ้มทุน 
(ถุง) 

(3) = (1) × (2) 
ผักสลัด 17,600   34.78% 6,121 
ผักคะน้า 17,600   23.22% 4,087 
ผักกาดขาว 17,600   20.26% 3,566 
ผักกวางตุ้ง 17,600   21.74% 3,826 
รวม  100 % 17,600   

จากตารางที1่54 แสดงถึงปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนของผักแต่ละชนิด โดยผักสลัดมีปริมาณการ
ขาย ณ จุดคุ้มทุนมากท่ีสุดคือ 6,121 ถุง รองลงมาคือ ผักคะน้าปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 4,087 
ถุง ล้าดับต่อไปคือ ผักกวางตุ้งปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 3,826 ถุง และล้าดับสุดท้ายคือ
ผักกาดขาวมีปริมาณการขาย  ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 3,566 ถุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

211,408.69 
    12.012 
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กลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินไฮโดรเฮ้าส์ 
ตารางท่ี155 แสดงถึงปริมาณของก้าไรแปรได้ของการผลิตพืชแบบไร้ดินแต่ละชนิด 

ชนิดผัก 
(1) 

ราคาขาย/หน่วย
(ก.ก.) 
(2) 

ต้นทุนผันแปร/หน่วย 
(3) 

ก าไรแปรได้ 
(4)=(2)-(3) 

โรงขนาดเล็ก 
ผักสลัดเรดโอ๊ค 200 83.24 116.76 
ผักสลัดกรีนโอ๊ค 200 54.28 145.72 
ผักกาดสลัดเรดคอร์ล 
 

200 95.30 104.70 

โรงขนาดกลาง 
ผักคะน้า 70 22.04 47.96 
ผักกาดขาวฮ่องเต้ 70 23.24 46.76 
ผักกาดขาวไดโตเกียว 70 24.51 45.49 
ผักกาดกวางตุ้ง 50 23.25 26.75 
ผักบุ้ง 50 26.22 23.78 

จากตารางที่155แสดงถึงปริมาณของก้าไรแปรได้ของผักแต่ละชนิดโดยในโรงเรือนขนาดเล็ก    มี
ผักสลัดกรีนโอ๊คมีก้าไรแปรได้ต่อ ก.ก.สูงสุดเท่ากับ 145.72 รองลงมาคือผักสลัดเรดโอ๊คมีก้าไรแปรได้ต่อ 
ก.ก.เท่ากับ 116.76 ล้าดับต่อมาคือผักกาดสลัดเรดคอร์ลมีก้าไรแปรได้ต่อ ก.ก.เท่ากับ 104.70 ส่วน
โรงเรือนขนาดกลางผักคะน้ามีก้าไรแปรได้ต่อ ก.ก.สูงสุด 47.96  ผักกาดขาวฮ่องเต้  46.76 ผักกาดขาวได
โตเกียว 45.49 ผักกาดกวางตุ้ง 26.75 และผักบุ้งมีก้าไรแปรได้ต่อ ก.ก.เท่ากับ 23.78 
ตารางท่ี156 แสดงถึงสัดส่วนการขายผักประเภทต่างๆ ของกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินไฮโดรเฮาส์ 

ชนิดผัก 
(1) 

สัดส่วนการขาย 
(2) 

สัดส่วนการขายของผักแต่ละชนดิ 
 

โรงขนาดเล็ก   
ผักสลัดเรดโอ๊ค 42 38.71% 
ผักสลัดกรีนโอ๊ค 42 38.71% 
ผักกาดสลัดเรดคอร์ล 24.50 22.58% 
 108.5 100% 
โรงขนาดกลาง   
ผักคะน้า 240 26.32% 
ผักกาดขาวฮ่องเต้ 156 17.11% 
ผักกาดขาวไดโตเกียว 156 17.11% 
ผักกาดกวางตุ้ง 240 26.31% 
ผักบุ้ง 120 13.15% 
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จากตารางที1่56 แสดงถึงสัดส่วนการขายผักของกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินกลุ่มไฮโดรเฮ้าส์  โดยแบ่ง
ออกเป็นโรงเรือนขนาดเล็กและโรงเรือนขนาดใหญ่  โรงงานขนาดเล็กมีผักกาดเร็ดโอ๊คและกรีนโอ๊คใน
สัดส่วนการขายท่ีเท่ากันคือเท่ากับ 38.71%  รองลงมาคือผักกาดสลัดเรดคอร์ล เท่ากับ 22.58%   
 ส้าหรับโรงเรือนขนาดกลางมีสัดส่วนของการขายผักคะน้ามากที่สุดเท่ากับ  26.32%  รองลงมาคือ
ผักกาดกวางตุ้งเท่ากับ  26.31%  ล้าดับต่อไปคือผักกาดขาวฮ่องเต้และผักกาดขาวไดฮ่องเต้คือเท่ากับ  
17.11%  และล้าดับสุดท้ายคือผักบุ้งมีสัดส่วนการขายเท่ากับ  13.15%  
 
ตารางท่ี157 แสดงถึงอัตราก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยถัวเฉลี่ย 

ชนิดผัก 
(1) 

ก าไรแปรได้ 
(2) 

สัดส่วนการขาย 
(3) 

ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยถัว
เฉลี่ย 

(4) )=(2)×(3) 
โรงขนาดเล็ก    
ผักสลัดเรดโอ๊ค 116.76 38.71% 45.20 
ผักสลัดกรีนโอ๊ค 145.72 38.71% 56.41 
ผักกาดสลัดเรดคอร์ล 104.70 22.58% 23.64 

  รวม 125.25 
โรงขนาดกลาง    
ผักคะน้า 47.96 26.32% 12.62 
ผักกาดขาวฮ่องเต้ 46.76 17.11% 8.00 
ผักกาดขาวไดโตเกียว 45.49 17.11% 7.78 
ผักกาดกวางตุ้ง 26.75 26.31% 7.04 
ผักบุ้ง 23.78 13.15% 3.13 

  รวม 38.57 

จากตารางที1่57 แสดงถึงก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยถัวเฉลี่ยของการปลูกพืชแบบไร้ดินของกลุ่มผู้ปลูก
พืชแบบไร้ดินกลุ่มไฮโดรเฮ้าส์  โรงงานขนาดเล็กมีก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยถัวเฉลี่ยเท่ากับ 125.25 บาท 
ส้าหรับโรงเรือนขนาดกลางมีก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยถั่วเฉลี่ยเท่ากับ 38.57 บาท  
 การค านวณจุดคุ้มทุนรวมของโรงขนาดเล็ก 
 จุดคุ้มทุนรวม (หน่วย)   =         ต้นทุนคงท่ีรวม 
          ก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยเฉลี่ย 
   =  
 
   =    26  หน่วย 
 
 

3,259.30 
125.25 
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ตารางที1่58 แสดงถึงปริมาณ ณ จุดคุ้มทุนของโรงงานขนาดเล็ก 
ชนิดผัก 

(1) 
ก าไรแปรได้ 

(2) 
สัดส่วนการขาย 

(3) 
ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยถัว

เฉลี่ย 
(4) )=(2)×(3) 

โรงขนาดเล็ก    
ผักสลัดเรดโอ๊ค 26 38.71% 10 
ผักสลัดกรีนโอ๊ค 26 38.71% 10 
ผักกาดสลัดเรดคอรล์ 26 22.58% 6 
รวม  100 % 26 

จากตารางที1่58 พบว่า ผักสลัดเรดโอ๊คและผักสลัดกรีนโอ๊คมีปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 
10 กิโลกรัม รองลงมาคือผักกาดสลัดเรดคอร์ลซึ่งมีปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน 
เท่ากับ 6 กิโลกรัม 

การค านวณจุดคุ้มทุนโรงเรือนขนาดกลางของกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินไฮโดรเฮ้าส์ 
จุดคุ้มทุนรวม/หน่วย จุดคุ้มทุนรวม (หน่วย)   =         ต้นทุนคงท่ีรวม 
                    ก้าไรส่วนเกินต่อหน่วยเฉลี่ย 
       

=  
    

=     138 หน่ว 
ตารางท่ี159 แสดงถึงปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนของโรงเรือนขนาดกลาง 

ชนิดผัก 
(1) 

ก าไรแปรได้ 
(2) 

สัดส่วนการขาย 
(3) 

ก าไรส่วนเกินต่อหน่วยถัว
เฉลี่ย 

(4) )=(2)×(3) 
โรงขนาดกลาง    
ผักคะน้า 138 26.32% 36 
ผักกาดขาวฮ่องเต้ 138 17.11% 24 
ผักกาดขาวไดโตเกียว 138 17.11% 24 
ผักกาดกวางตุ้ง 138 26.31% 36 
ผักบุ้ง 138 13.15% 18 
รวม  100 % 138  

จากตารางที่159 แสดงถึงจุดคุ้มทุนของการผลิตพืชแบบไร้ดินของโรงเรือนขนาดกลางโดยมีผัก
ผักคะน้า ผักกาดกวางตุ้ง มีจุดคุ้มทุนที่สูงสุดเท่ากันคือ 36 กิโลกรัม รองลงมาคือผักกาดขาวฮ่องเต้และ
ผักกาดขาวไดโตเกียวมีจุดคุ้มทุนอยู่ที ่24 กิโลกรัม สุดท้ายคือผักบุ้งมีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 18 กิโลกรัม   
 

5,319.40 
38.57 
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ตารางท่ี160 แสดงถึงจุดคุ้มทุนของแต่ละกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดิน 

 
 
 
 

บ้านปงชัย 
จุดคุ้มทุนรวม 1,361 ถุง 
ปริมาณ ณ จุดค้มทุน(ถุง) 

ผักบุ้ง คะน้า ผักสลัด      
431 460 470      

บ้านเวียงสวรรค ์
จุดคุ้มทุนรวม 3,572  ถุง 
ปริมาณ ณ จุดค้มทุน/ถุง 

ผักบุ้ง ผักบ๊อกฉ่าย ผักกาดหอม 
เขียว 

ผักกาดหอม 
แดง 

ผักคะน้า
เห็ดหอม 

ผักกวางตุ้ง ผักกาด
ฮ่องเต้ 

ผักคื่นฉ่าย 

653 142 307 307 567 490 603 503 
สวนนายลือ 
จุดคุ้มทุนรวม  17,600 ถุง 
ปริมาณ ณ จุดค้มทุนของผลิตภัณฑ์/ถุง 

ผักสลัด ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง     
6,122 4,087 3,566 3,825     

ไฮโดรเฮ้าส์ 
โรงเรือนขนาดเล็ก 
ปริมาณ ณ จุดค้มทุน 26 ก.ก. 

ผักสลัดเรด
โอ๊ค 

ผักสลัดกรี
นโอ๊ค 

ผักกาด
สลดัเรดคอรล์ 

     

10 10 6      
โรงเรือนขนาดกลาง 
ปริมาณ ณ จุดค้มทุน 138 ก.ก. 

ผักคะน้า ผักกาดขาว
ฮ่องเต ้

ผักกาดขาวได
โตเกียว 

ผักกาด
กวางตุ้ง 

ผักบุ้ง    

36 24 24 36 18    
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จากตารางที่160 แสดงถึงจุดคุ้มทุนของกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดิน โดยกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินที่มี
จุดคุ้มทุนต่้าสุดคือต้องขายสินค้าจ้านวนน้อยถุงถึงจะคุ้มกับเงินลงทุนคือกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัย 
เท่ากับ  1,360  ถุง  รองลงมาคือกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านเวียงสวรรค์เท่ากับ  3,572  ถุง  ท้ายสุดคือสวน
นายลือมีจุดคุ้มทุนเท่ากับ  17,600  ถุง   
 ส้าหรับกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินของไฮโดรเฮ้าส์ไม่สามารถน้าไปเปรียบเทียบกับโรงเรือนอ่ืนได้ในแง่ของ
ปริมาณ ณ จุดคุ้มทุน เนื่องจากมีการจ้าหน่ายเป็นกิโลกรัม  กลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินแหล่งอ่ืนมีการจ้าหน่ายเป็น
ถุง  หากจะมีการเปรียบเทียบต้องท้าการเปรียบเทียบภายในองค์กรของตนเองโดยเปรียบเทียบระหว่าง
โรงเรือนขนาดเล็กจะมีจุดคุ้มทุนที่ต่้ากว่าขนาดกลางคือ  เท่ากับ  26  ก.ก.  และ  138  ก.ก.  ตามล้าดับ   
ส่วนที่  4  ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินโครงการลงทุน 
 หลังจากวิเคราะห์กระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในแต่ละปีแล้ว จ้าต้องน้าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน เรียกว่า “การประเมินโครงการลงทุน 
เครื่องมือประเมินโครงการ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ที่นิยมใช้โดยทั่ว ๆ ไป มี 4 ชนิด คือ 
 1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
 2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
 3. ดัชนีการท้าก้าไร (Profitability Index) 
 4. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) 

1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) 
  ระยะเวลาคืนทุน หมายถึง ระยะเวลาที่ท้าให้ผลรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิจากการ
ด้าเนินโครงการเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ  การพิจารณาโครงการ  โครงการที่มี PB < PB  ที่ก้าหนดไว้  
หรือมีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุดถือว่าโครงการนั้นเป็นโครงการที่ควรลงทุน   
 การค้านวณระยะเวลาคืนทุนโดยที่กระแสเงินสดสุทธิเท่ากันทุกงวดตลอดอายุโครงการ โดยสูตรใน
การค้านวนมีดังนี้           

PB =      เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ 
       เงินสดรับสุทธิรายปี 
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ตารางท่ี161 แสดงถึง ระยะเวลาคืนทุนของกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินทั้ง 4  แห่ง  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จากตารางที่161 พบว่ากลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัยมีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุดคือ 7 เดือน 13 
วัน รองลงมาคือบ้านเวียงสวรรค์มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 9 เดือน 25 วัน  ล้าดับต่อมาคือไฮโดรเฮ้าส์
โรงเรือนขนาดกลางมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 3 เดิอน 28วัน ไฮโดรเฮ้าส์โรงเรือนขนาดเล็กระยะเวลา
คืนทุนเท่ากับ 4 ปี 4 เดือน 23 วัน และกลุ่มที่มีระยะเวลาคืนทุนมากที่สุดคือ สวนนายลือ คือเท่ากับ 7 ปี 7 
เดือน 1 วัน 
 

2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิตลอดอายุ
โครงการกับเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ ณ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระดับหนึ่ง  การประเมินโครงการ
ลงทุน โครงการที่จะสามารถลงทุนได้นั้นค่าของ NPV ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0 
ก้าหนดให ้
  R t = กระแสเงินสดรับสุทธิรายปี 
  C0 = เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ 
  t = ปีที่รับ (จ่าย) เงินสด (1 ถึง n) 
  n = อายุโครงการ 
   k = อัตราผลตอบแทนขั้นต่้าที่ต้องการ 

การค้านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของงานวิจัยเล่มนี้  จะสมมติว่ากระแสเงินสดสุทธิรายปีเท่ากันตลอด
อายุโครงการ   
 
 
 
 

โครงการ เงินสดจ่ายลงทุน
สุทธ ิ
(1) 

เงินสดรับรายปี 
(2) 

ระยะเวลาคืนทุน             
(ปี,เดือน,วัน) 

(3) = (1) / (2) 
บ้านปงชัย 42,173.00 67,976.00 7 เดือน 13วัน 
บ้านเวยีงสวรรค์ 48,922.00 26,897.04 1 ปี 9 เดือน 25 วัน 
สวนนายลือ 3,555,733.00 468,654.47 7 ปี 7 เดือน 1 วัน 
ไฮโดรเฮ้าส์:-    
   -  ขนาดเล็ก 36,184.24 11,486.76 4 ปี 4 เดือน 23 วัน 
   -  ขนาดกลาง 63,227.52 32,476.62 2 ปี 3 เดิอน 28วัน 
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กรณีกระแสเงินสดรับสุทธิรายปีเท่ากัน 
R1 = R2 =…Rt = R 
 

ใช้สูตร   NPV =  

ใช้ตาราง  NPV =  
กรณีของการค้านวณ NPV ของกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินของบ้านปงชัยจะประเมินโครงการลงทุน

โดยใช้อายุโครงการที่จ้านวน  5  ปี เนื่องจากโครงสร้างท้าด้วยไม้ไผ่ซึ่งมีอายุการใช้งานสั้น  ส้าหรับกลุ่มผู้
ปลูกพืชไร้ดินอ่ืนทั้ง  3  แห่ง  อายุโครงการที่ใช้ในการคิดค้านวณอยู่ที่  10  ปี  เนื่องด้วยโครงสร้างมีความ
คงทนถาวรอายุการประเมินโครงการจึงอิงอายุขอวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างโรงเรือนเป็นส้าคัญ  และ
สมมติก้าลังการผลิตคงท่ีและราคาขายคงที่  ท้าให้ยอดของรายได้ทุกปีมีจ้านวนที่เท่ากัน 

     
ตารางท่ี162 แสดงถึงการค้านวณ  NPV  ของกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดิน 

 
จากตารางที่162 พบว่า โครงการของกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัยมี  NPV สูงที่สุดเท่ากับ  

161,116.03 บาท รองลงมาคือกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินไฮโดรเฮ้าส์โรงเรือนขนาดกลางเท่ากับ 135,045.49 บาท  
ต่อมาคือกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านเวียงสวรรค์  เท่ากับ 115,287.12 บาท  และล้าดับสุดท้ายคือกลุ่มผู้ปลูก
พืชแบบไร้ดินไฮโดรเฮ้าส์โรงเรือนขนาดเล็กมี  NPV ต่้าสุดเท่ากับ  33,943.58 บาท 

 
 
 
 
 

กลุ่มผู้ปลกูพืชไร้
ดิน 

R = กระแสเงิน
สดรับสุทธิรายป ี

(1) 

PVIFA 
20%,5 ปี 
และ10  ปี 

(2) 

มูลค่าของเงิน
รับ 5 ปี  และ 

20  ปี 

C0 = เงินสด
จ่ายลงทุนสุทธ ิ

(3) 

NPV 
 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 

บ้านปงชัย 67,976.00 2.9906 203,289.03 42,173.00 161,116.03 382.04 
บ้านเวียงสวรรค ์ 26,897.04 6.1051 164209.12 48,922.00 115,287.12 235.65 
สวนนายลือ 468,654.47 6.1051 2,861,182.40 3,555,733.00 -694,550.60 -19.53 
ไฮโดรเฮ้าส:์-       
   -  ขนาดเล็ก 11,486.76 6.1051 70127.82 36,184.24 33,943.58 93.81 
   -  ขนาดกลาง 32,476.62 6.1051 198273.01 63,227.52 135,045.49 213.59 
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3. ดัชนีการท าก าไร (Profitability Index : PI) 
ดัชนีการท้าก้าไร เป็นการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิรายปีตลอด

อายุโครงการและเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิโดยมีเกณฑ์การตัดสินใจลงทุน คือ ดัชนีการท้าก้าไร มากกว่าหรือ

เท่ากับหนึ่ง  (PI  1) 
สูตรค้านวณ  PI =   

 
   PI = ดัชนีการท้าก้าไร 
   Co = เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ 
   R = กระแสเงินสดสุทธิรายปี 
   T = ปีที่รับ (จ่าย) เงินสด (1 ถึง n) 
   n = อายุโครงการ 
   k = อัตราผลตอบแทนขั้นต่้าที่ต้องการ 

หลักเกณฑ์ในการประเมินกรณีใช้ค่า  PI  ค่าดัชนี (ค้าตอบ) ต้องไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  1   เท่า  
หากค่าดัชนีการท้าก้าไรที่มากกว่า 1 แสดงว่า ควรลงทุน  แต่หากค่าดัชนีก้าไรที่น้อยกว่า 1 แสดงว่า
โครงการนั้น ๆ  ไม่ควรลงทุน 

 
ตารางท่ี163 แสดงถึงการค้านวณค่าของดัชนีการท้าก้าไรของกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินทั้ง 4 แห่ง 

 
จากตารางที่163 ผลของการค้านวณค่าของดัชนีการท้าก้าไรของกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินทั้ง 4 แห่ง 

พบว่า  กรณีประเมินโครงการลงทุนด้วยค่า PI  ทุกกลุ่มสามารถลงทุนได้  ยกเว้นกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินของ
สวนนายลือ  โดยมีกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัยมีอัตราของการท้าก้าไรสูงสุดเท่ากับ  4.82 รองลงมาคือ 

กลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านเวียงสวรรค์มีอัตราของการท้าก้าไรเท่ากับ 3.36 ล้าดับกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบ
ไร้ดินไฮโดรเฮ้าส์โรงเรือนขนาดกลางมีอัตราของการท้าก้าไรเท่ากับ  3.14  โรงเรือนขนาดเล็กมีอัตราของ

โครงการ 

R = กระแสเงิน
สดรับสุทธิรายปี 

(1) 

PVIFA 
20%,5ปี 
และ 10 ปี 

(2) 

มูลค่าของ
กระแสเงินสด
รับ  5 ปี และ 

10 ปี (3) 

C0 = เงินสดจ่าย
ลงทุนสุทธ ิ

(4) 

PI = 
(3)/(4) 

บ้านปงชัย 67,976.00 2.9906 203,289.03 42,173.00 4.82 
บ้านเวียงสวรรค ์ 26,897.04 6.1051 164,209.12 48,922.00 3.36 
สวนนายลือ 468,654.47 6.1051 2,861,182.40 3,555,733.00 0.80 
ไฮโดรเฮ้าส:์-      
   -  ขนาดเล็ก 11,486.76 6.1051 70,127.82 36,184.24 1.94 
   -  ขนาดกลาง 32,476.62 6.1051 198,273.01 63,227.52 3.14 



 
166 

การท้าก้าไรเท่ากับ 1.94  และสุดท้ายคือกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินของสวนนายลือมีอัตราของการท้าก้าไรเท่ากับ  
0.88 

 
4. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) 
 อัตราผลตอบแทนภายใน หมายถึง อัตราลดค่า ที่ท้าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุน
สุทธิ นั่นคือ 

    = C0 

 

  r   = IRR 
ก้าหนดให ้
  r   = อัตราลดค่า 
  R   = กระแสเงินสดสุทธิรายปี 
  C0   = เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ 
  t   = ปีที่รับ (จ่าย) เงินสด 
  n   = อายุโครงการ 
 อัตราผลตอบแทนภายใน ใช้วิธีการค้านวณคือ กรณีกระแสเงินสดสุทธิรายปีเท่ากันตลอดอายุ
โครงการ โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินใจคือ IRR ต้องมากกว่า หรือเท่ากับอัตราผลตอบแทนขั้นต่้าที่ต้องการ  
กรณีงานวิจัยฉบับนี้ยอมรับอัตราผลตอบแทนขั้นต่้าอยู่ที่ 20% 
 กรณีที่กระแสเงินสดสุทธิรายปีเท่ากันตลอดอายุโครงการ 

สูตรที่ใช้ค้านวณ    R( PVIFA r %,n)     = C0 

 
ตารางท่ี164 แสดงถึงค่าของ IRR  ในการลงทุนของกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินทั้ง 4 แห่ง 

***  หมายเหตุ  ตาราง PVIFA  ที่ใช้ในการอ่านค่ามีอัตราเปอร์เซ็นต์สูงสุดอยู่ที่ 32% 

โครงการ 

จ านวนปีที่ใช้คิด
อัตรา

ผลตอบแทน 

R = กระแสเงินสดรับ
สุทธิรายป ี

(1) 

C0 = เงินสดจา่ยลงทุน
สุทธิ 
(2) 

R( PVIFAr%,n) = C0 
 

ค่า  PVIFAr%,n 

n = 5 ป ี
และ 

n = 10 ปี 
บ้านปงชัย 5 67,976.00 42,173.00 0.62 สูงกว่า 32% 
บ้านเวียงสวรรค์ 10 26,897.04 48,922.00 1.82 สูงกว่า 32% 
สวนนายลือ 10 468,654.47 3,555,733.00 7.59 5.36% 
ไฮโดรเฮ้าส์:-      
   -  ขนาดเล็ก 10 11,486.76 36,184.24 3.15 18.35% 
   -  ขนาดกลาง 10 32,476.62 63,227.52 1.95 สูงกว่า 32% 
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จากตารางที่  84 - 164  พบว่ากลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินบ้านปงชัย มี IRR มีผลลัพธ์ของการ
ค้านวณเท่ากับ 0.62 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า 2.3452 อันเป็นผลของค่าจากตาราง PVIFA โดยอัตรา
เปอร์เซ็นต์สูงสุดอยู่ที่ 32% เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่้าที่ต้องการ 20% ถือว่ามากกว่า
ดังนั้นโครงการนี้จึงสรุปว่าลงทุนได้ 

กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินบ้านเวียงสวรรค์ มี IRR มีผลลัพธ์ของการค้านวณเท่ากับ 1.82 ซ่ึงมี
เปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า 2.9304  อันเป็นผลของค่าจากตาราง PVIFA โดยมีอัตราเปอร์เซ็นต์สูงสุดอยู่ที่ 32% 
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่้าที่ต้องการ 20% ถือว่ามากกว่า ดังนั้นโครงการนี้จึงสรุปว่าลงทุน
ได ้
 กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินสวนนายลือ มี IRR จากผลลัพธ์ของการค้านวณเท่ากับ 7.59 อันเป็นผล
ของค่าจากตาราง PVIFA  จากนั้นใช้วิธีการเทียบบัณญัติไตรยางค์  ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากับ 5.36%  เมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่้าที่ต้องการ 20% ถือว่าน้อยกว่า ดังนั้นโครงการนี้จึงสรุปว่าไม่
สามารถลงทุนได ้ เนื่องจากมอัีตราผลตอบแทนที่ต่้ากว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่้าที่ต้องการ 
 ไฮโดรเฮ้าส์ โรงเรือนขนาดเล็กมี IRR จากผลลัพธ์ของการค้านวณเท่ากับ 3.15 อันเป็นผลของค่า
จากตาราง PVIFA  จากนั้นใช้วิธีการเทียบบัณญัติไตรยางค์  ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากับ 18.35%เมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่้าที่ต้องการ 20% ถือว่าน้อยกว่า ดังนั้นโครงการนี้จึงสรุปว่าไม่
สามารถลงทุนได ้ เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนที่ต่้ากว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่้าที่ต้องการ 

กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินไฮโดรเฮ้าส์ โรงเรือนขนาดกลางมี IRR จากผลลัพธ์ของการค้านวณ
เท่ากับ 1.95 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า 2.9304  อันเป็นผลของค่าจากตาราง PVIFA  โดยมีอัตราเปอร์เซ็นต์
สูงสุดอยู่ที่ 32% เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่้าที่ต้องการ 20% ถือว่ามากกว่า ดังนั้นโครงการ
นี้จึงสรุปว่าลงทุนได้ 

 
ตารางท่ี165 แสดงถึงข้อมูลโดยสรุปการประเมินโครงการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ PB NPV 

 
 

PI IRR 

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ า

ที่ยอมรับได้  20% 

บ้านปงชัย        7 เดือน 13วัน 161,116.03 4.82 สูงกว่า 32% 
บ้านเวียงสวรรค ์ 1 ปี 9 เดือน 25 วัน 115,287.12 3.36 สูงกว่า 32% 
สวนนายลือ 7 ปี 7 เดือน 1 วัน -694,550.60 0.80 5.36% 
ไฮโดรเฮ้าส:์-     
   -  ขนาดเล็ก 4 ปี 4เดือน 23 วัน 33,943.58 1.94 18.35% 
   -  ขนาดกลาง 2 ปี 3 เดิอน 28วัน 135,045.49 3.14 สูงกว่า 32% 
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จากตารางที่165 พบว่าการประเมินการลงทุนด้วย ระยะเวลาคืนทุน PB, NPV, PI, IRR  พบว่า
โครงการที่น่าลงทุนมากที่สุดคือกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัย  รองลงมาคือกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านเวียง
สวรรค์  ล้าดับต่อมาคือไฮโดรเฮ้าส์  และสุดท้ายคือสวนนายลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
169 

วิจารณ์ 
 

การศึกษาการปลูกผักบุ้ง ผักคะน้าและผักสลัดในรูปแบบโรงเรือนที่แตกต่างกันของโครงสร้าง 
ได้แก่ โครงสร้างไม้ โครงสร้างเหล็ก+พีวีซีและโครงสร้างเหล็ก จากผลการทดลองให้ผลการทดลองไม่
แตกต่างกัน ในด้านการเจริญเติบโตและผลผลิต แต่โครงสร้างที่เป็นเหล็กมีการลงทุนที่สูงที่สุด รองลงมาคือ
โครงสร้างเหล็ก+พีวีซีและ โครงสร้างไม้มีการลงทุนต่้าที่สุด การสร้างโรงเรือนในการปลูกพืชไม่ใช้ดินอาจ
สร้างแบบเรือนพลาสติกโดยท้าจากไม้ไผ่เป็นโครงแล้วคลุมด้วยพลาสติกหรืออาจท้าด้วยโครงเหล็ก ซึ่งจะ
ขึ้นกับก้าลังเงินทุนหรืออาจใช้ท่อ PVC ท้าเป็นโค้ง ขึ้นกับการออกแบบดัดแปลง (มนูญ, 2544) แต่
โครงสร้างที่เป็นไม้ควรพิจารณาในด้านความมั่นคงและอายุการใช้งานด้วย  

การทดลองผักบุ้งที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารทั้ง 3 สูตรคือสูตร 1 มาตรฐาน สูตร 2 ดัดแปลง 
และสูตร 3 การค้า ท้าให้ผักบุ้งจีนมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันในช่วงแรก แต่หลังจากสัปดาห์ที่ 2 ต้น
ผักบุ้งมีการเจริญเติบโตที่ไม่แตกต่างกัน และให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน 

จากการทดลองพบว่าผักสลัดที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารทั้ง 3 สูตรคือ สูตรที่ 1 มาตรฐาน สูตร
ที่ 2 ดัดแปลง และสูตรที่ 3 การค้า โดยในด้านการเจริญเติบโตทางล้าต้นของผักสลัดมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 
โดยในความแตกต่างกันของสูตรสารละลายธาตุอาหารนั้นไม่มีผลท้าให้จ้านวนใบ ความสูงของต้น   ความ
ยาวใบ ความกว้างใบ น้้าหนักส่วนยอด น้้าหนักราก น้้าหนักรวม อัตราส่วนระหว่างยอดต่อรากและผลผลิต 
แต่ในการทดลองในครั้งนี้มีเพียงความยาวรากที่มีความแตกต่างกันโดยที่ธาตุอาหารสูตรที่ 1 มาตรฐาน และ
สูตรที่ 3 การค้า มีการเจริญเติบโตในด้านความยาวรากมากกว่าสูตรที่ 2   

จากผลการทดลองการปลูกผัก   นฉ่ายในสารละลายธาตุอาหารทั้ง 3 สูตรคือ สูตรที่ 1 มาตรฐาน
สูตรที่ 2 ดัดแปลง และสูตรที่ 3 การค้า  มีการเจริญเติบโตของผัก   นฉ่ายในด้านส่วนประกอบต่างๆของต้น
ให้ผลพบว่า ไม่แตกต่างทางค่าสถิติกันมากนักมีบางสัปดาห์เท่านั้นที่ให้ผลแตกต่างทางค่าสถิติซึ่งแสดงให้
เห็นว่าสูตรสารละลายธาตุอาหารทั้ง 3 สูตรมีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุ ไม่แตกต่างกันมาก
ในสารละลาย ซึ่งต้นขึ้นฉ่ายสามารถดูดสารละลายธาตุอาหารและใช้ประโยชน์จากสารละลายธาตุอาหารทั้ง 
3 สูตรได้ไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งในการทดลองทั้งผักบุ้ง ผักสลัดและผักขึ้นฉ่ายนั้น ในสภาพการการทดลองมีสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรือน และการปฏิบัติดูแลรักษาที่เหมือนกัน (ดิเรก, 2548; ชิติ, 2553) และยังแสดงให้เห็นถึงการ
ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจนเนื่องจากสารละลายธาตุอาหารสูตรที่ 2 มีต้นทุนที่ต่้ากว่าสูตรที่ 1 
และ 3 คือ สารละลายธาตุอาหารสูตรที่ 2 มีส่วนประกอบของธาตุไนโตเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
ที่มาจากแม่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) และปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-
60) เป็นปุ๋ยที่ให้ทางดินมีขายอยู่ทั่วไปและมีต้นทุนที่ถูกกว่าสารละลายธาตุอาหารในสูตรที่ 1 และสูตรที่ 3 
บาทซึ่งในสูตรที่ 2 สามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุนได้อย่างชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นว่าสูตรสารละลาย
ธาตุอาหารทั้ง 3 สูตรมีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหาร ไม่แตกต่างกันมากในสารละลาย ซึ่งขึ้นฉ่ายสามารถดูด
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สารละลายธาตุอาหารและใช้ประโยชน์จากสารละลายธาตุอาหารทั้ง 3 ได้ไม่แตกต่างกันในการทดลอง
สามารถลดต้นทุนการผลิตในด้านสารละลายธาตุอาหารได้ ท้าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าในการทดลองในครั้งนี้สามารถที่ลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนของสารละลายธาตุอาหาร
ได้เช่นเดียวกับการทดลองของพจนีย์ (2549) โดยจากการคิดต้นทุนสูตร สวก 1 และสูตร สวก ดัดแปลงมี
ต้นทุนลดลง ซึ่งสูตร สวก 1 สามารถให้ผู้ปลูกสามารถเตรียมสารละลายธาตุอาหารเองได้ และ สูตร สวก 
ดัดแปลงมีการใช้ปุ๋ย 46-0-0  ปุ๋ย 0-46-0 และปุ๋ย 0-0-60 ท้าให้มีต้นทุนค่อนต่้า แต่สูตรดัดแปลงถึงแม้ว่า
ต้นทุนสารละลายต่้าที่สุดแต่การให้ผลตอบแทนก็ต่้ากว่าสารละลายธาตุอาหารสูตรอ่ืนๆ โดยในพ้ืนที่จังหวัด
ล้าปางมีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในระบบโรงเรือนต้นทุนต่้าเชิงการค้าในชุมชนท้าให้ผู้ปลูกสามารถที่จะลด
ค่าใช้จ่ายในด้านสารละลายธาตุอาหารได้ จะท้าให้ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้จะต้องมีการพัฒนาความ
เข้มข นของสารละลายธาตุอาหารส้าหรับการใช้ทดแทนสูตรการค้าต่อไป  

ผลของไนโตรเจนที่มีต่อการเจริญเติบโตของพีทูเนียในด้านความกว้างทรงพุ่ม  ความของสูงต้น 
และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้าต้น  โดยการให้ที่ระดับความเข้มข้น 0 56 112 224 และ  448  
มิลลิกรัม/ลิตร โดยที่ระดับความเข้มข้น 448 มิลลิกรัม มีอัตราการเจริญทางด้านทรงพุ่มมากกว่าระดับ 0 
56 112 และ 224 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนผลของไนโตรเจนที่มีต่อการเจริญเติบโตความสูงของต้น และ 
เส้นผ่าศูนย์กลางของล้าต้นพบว่าให้ผลไม่แตกต่างกัน แต่การเพ่ิมไนโตรเจนที่ระดับความเข้มข้นสูงขึ้น จะมี
อัตราการเจริญเติบโตทางด้านขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากไนโตรเจน มีหน้าที่ส่งเสริ
การเจริญเติบโตทางด้านก่ิง ใบและล้าต้นช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตได้รวดเร็ว (ยงยุทธ, 2543) 

ผลของไนโตรเจนต่อการเจริญของช่อใบและช่อดอก  ปรากฏว่าการให้ไนโตรเจนทั้ง 5 ระดับความ
เข้มข้นคือ 0 56 112 224 และ 448 มิลลิกรัม/ลิตรไม่มีผลต่อความยาวของช่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของช่อ 
และจ้านวนใบ ส่วนในด้านความกว้างของใบและความยาวของใบหลังได้รับไนโตรเจน พบว่าการให้ปุ๋ยที่
ความเข้มข้น 112 มิลลิกรัม/ลิตร ความกว้างใบและความยาวใบมากที่สุด และเมื่อเพ่ิมความเข้มข้นเป็น 
224 และ 448  มิลลิกรัม/ลิตร หรือ ลดความเข้มข้นเป็น 56  และ 0  มิลลิกรัม/ลิตร ท้าให้ความกว้างใบ
และความยาวใบลดลง ด้านความเขียวของใบ พบว่า เมื่อให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 448 224 และ
112 มิลลิกรัม/ลิตร มีความเขียวของใบสูงกว่าที่ความเข้มข้น 56 และ 0 มิลลิกรัม/ลิตร ในด้านการออกดอก
นั้นพบว่าการให้ไนโตรเจนทั้ง 5 ระดับความเข้มข้น มีการออกดอกเท่ากัน ส่วนจ้านวนดอกต่อกิ่ง พบว่า การ
ให้ในโตเจนอัตรา  112  มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราจ้านวนดอกต่อกิ่งมากที่สุด คือ 4.20 ดอก  การเ พ่ิมและลด
ความเข้มข้นส่งผลให้มีจ้านวนดอกต่อกิ่งลดลง 

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าต้นพีทูเนียที่ได้รับไนโตรเจนที่ระดับ ความเข้มข้น 112 มิลลิกรัม/
ลิตรเป็นระดับที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากการให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มากเกินไป จะส่งผลให้การผลิดอก
ออกผลของพืชลดลง เพราะในสภาพที่มีไนโตรเจนมากๆนั้น พืชจะมุ่งในการสร้างยอด ล้าต้น กิ่ง และใบ 
มากกว่าการสร้างดอกและเมล็ด (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2544) ต้นพืชที่ได้รับไนโตรเจนอย่าง
เพียงพอใบจะมีสีเขียวสด  มีความแข็งแรง  การเจริญเติบโตเร็วและท้าให้ออกดอกที่สมบูรณ์  เมื่อพืชได้รับ
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ไนโตรเจนมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตได้เหมือนกัน (ศรีสม, 2544) จากการศึกษาระดับของ
ไนโตรเจนที่แตกต่างกันต่อคุณภาพดอกและคุณภาพหัวพันธุ์ของปทุมมา ปรากฏว่าการให้ไนโตรเจนต่อ
ความยาวก้านดอก  ความยาวช่อดอกและความกว้างช่อดอกพบว่าไม่แตกต่างกัน แต่ระดับไนโตรเ จนที่
ต่างกันท้าให้จ้านวนกลีบประดับสีเขียวและสีชมพูแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง จากการหาความสัมพันธ์ของ
ระดับไนโตรเจนต่อจ้านวนหัวพันธุ์และน้้าหนักสดหัวพันธุ์ พบว่าระดับไนโตรเจนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
จ้านวนหัวพันธุ์และน้้าหนักสดหัวพันธุ์ของปทุมมา ซึ่งการเพ่ิมระดับของไนโตรเจนที่สูงขึ้น มีแนวโน้มท้าให้
จ้านวนหัวพันธุ์และน้้าหนักสดของหัวพันธุ์ของปทุมมากลับลดลง (ธัญญาวรรณ, 2554) แต่การเพ่ิม
ไนโตรเจนไม่สามารถที่จะเพ่ิมผลผลิตได้ ดังการทดลองอัตราปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ของ
หญ้าซิกแนลแต่อัตราการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่เพ่ิมขึ้น ไม่ท้าให้หญ้าให้ผลผลิตเมล็ดเพ่ิมขึ้นแต่อย่างใด (วัฒนา
วรรณ, 2549) 

การสะสมน้้าหนักแห้งเมื่อได้รับไนโตรเจนที่แตกต่างกันมีผลท้าให้ แต่จากผลการทดลองปุ๋ย
ไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 112 และ 224 มิลลิกรัม/ลิตรมีการสะสมน้้าหนักแห้งของดอก ใบและล้าต้น
มากกว่าที่ระดับความเข้มข้น และ 448 56 และ 0 มิลลิกรัม/ลิตร แต่ไม่มีผลต่อการสะสมน้้าหนักแห้งของ
รากในด้านอัตราส่วนระหว่างยอดต่อรากปรากฏว่าการให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 112  448 224 
และ 56 มิลลิกรัม/ลิตรมีอัตราส่วนระหว่างยอดต่อรากมากกว่าที่ความเข้มข้น 0 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่ งผลของ
ไนโตเจนมีส่วนส้าคัญต่อการเจริญเติบโตทางล้าต้นของพืช ซึ่งไนโตรเจนมีหน้าที่สร้างความเจริญแก่ใบและ
ล้าต้น ช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้พืชตั้งตัวได้เร็ว ท้าให้พืชมีใบสีเขียวสดขึ้น เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
สังเคราะห์แสง (ยงยุทธ, 2543; Marschner, 1995) และเมื่อพืชขาดไนโตรเจนมีผลต่อการแบ่งเซลล์ การ
สังเคราะห์แสง การเจริญเติบโตลดลง พืชจะแคระแกร็น ใบเหลือง โดยเฉพาะใบล่างๆ ร่วงหล่นเร็วท้าให้ต้น
ดูโกร๋น การออกดอกจะช้าและไม่ค่อยสมบรูณ์นักดังนั้นเวลาปลูกจึงควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์
เพ่ิมเติมให้พืชด้วย (ยงยุทธ, 2543; Marschner, 1995; Matcha, 2007; Zhao et al., 2005; Paul and 
Foyer, 2001).  

การศึกษาการเปรียบเทียบผลของวัสดุปลูกโดยไม่ใช้ดินของพริกหนุ่ม โดยมีกรรมวีการทดลอง ดังนี้  
กรรมวิธี ที่ 1 กาบมะพร้าวสับ  กรรมวิธี ที่ 2 ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชานอ้อย อัตรา 1:1  กรรมวิธี ที่ 3 ทราย
ผสมขี้เถ้าชานอ้อย อัตรา 1:1  กรรมวิธี ที่ 4 ชานอ้อยผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าชานอ้อย  อัตรา 1:1:1  
กรรมวิธี ที่ 5 ชานอ้อย   จากการทดลองพบว่ากรรมวิธี ที่ 5 ชานอ้อย พบว่ามีอัตราการเติบโตของ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของล้าต้นมากท่ีสุด และกรรมวิธี ที่ 2 ชานอ้อยผสมชานอ้อยมีอัตราการเจริญเติบโตของ ความสูง
ของล้าต้นและความกว้างของทรงพุ่มและน้้าหนักสดสูงที่สุดกรรมวิธี ที่ 3 ทรายผสมแกลบชานอ้อย ความ
ยาวของใบ  ของความกว้างของใบและน้้าหนักผลผลิตต่อต้นและน้้าหนักแห้ง  มีการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด
กรรมวิธี ที่ 1 กาบมะพร้าวสับ มีการเจริญเติบของ จ้านวนใบดีที่สุด กรรมวิธี ที่ 2 ชานอ้อยผสมขี้เถ้าชาน
อ้อย มีการเจริญเติบโตของ ความเขียวของใบมากท่ีสุด 
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จากการทดลองกรรมวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือกรรมวิธีที่ 3 ทรายผสมขี้เถ้าชานอ้อย เพราะว่าทราย มี
การดูดซับธาตุอาหารและน้้าได้ดีและในทรายมีธาตุอาหารสูงอยู่แล้ว เช่นเดียวกับกาบมะพร้าวสับ ซึ่งมีการ
ใช้ทั่วไปและในกาบมะพร้าวสับมีธาตุ   ส่วนชานอ้อย มีการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล ผลผลิต และน้า
หนักแห้งน้อยที่สุด เนื่องจาก  การดูดซับธาตุอาหารและน้้าน้อยกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ  ซึ่งการใช้ทรายเป็น
ส่วนประกอบในวัสดุท้าให้ต้นพริกมีการเจริญเติบโตได้ดีเนื่องจากทรายมีการอุ้มน้้าและระบายน้้าดี แต่ชาน
อ้อยนั้นเป็นวัสดุที่เบามีการอุ้มน้้าน้อยท้าให้มีการดูดซับน้้าและธาตุอาหารไม่ดี (ชิติ, 2556)  

จากการศึกษาวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของโหระพา พบว่า  กรรมวิธีที่ 4 ซึ่ง ได้แก่ขุย
มะพร้าวผสมแกลบดิบผสมแกลบชานอ้อย (1:1:1) มีการเจริญเติบโตทางด้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง ความสูง 
ความยาวช่อใบ ความกว้างใบและความยาวใบของต้นโหระพา มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ ส่วนการ
เจริญเติบโตทางด้านความกว้างของทรงพุ่ม และจ้านวนใบต่อช่อใหม่ พบว่า กรรมวิธีที่ 3 คือ ขุ ยมะพร้าว
ผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าแกลบ (1:1:1) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ ส่วน กรรมวิธีที่ 1 ขุยมะพร้าวผสมกาบ
มะพร้าวสับ (1:1)และกรรมวิธีที่ 2 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบ (1:1) มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน 
ส่วนการเจริญเติบโตด้านความเขียวใบของต้นโหระพาพบว่า กรรมวิธีที่ 2 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบ (1 :1) 
กรรมวิธีที่ 3 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าแกลบ (1 :1:1) และกรรมวิธีที่ 4 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบ
ผสมแกลบชานอ้อย (1:1:1)ในสัปดาห์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วน กรรมวิธีที่ 1  ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าว
สับ (1:1) มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด แต่ในสัปดาห์ที่ 4 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และจากการทดลองในมะเขือ
เทศพบว่า วัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของมะเขือเทศพันธุ์สีดามก . คือวัสดุปลูก
ผสม (โดยปริมาตร) ระหว่าง ขุยมะพร้าวและทราย อัตราส่วน 3:1 รองลงมาคือ แกลบและขุยมะพร้าว
อัตราส่วน 1:1 แกลบและทราย อัตราส่วน 1:1(เมธิน, 2536) 

จากการทดลองของศรีสุนันท์ และ เยาวพา (2545) ได้ท้าการศึกษาผลของวัสดุปลูกชนิดต่างๆที่มี
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  โดยเทียบวัสดุปลูกคือ ทราย
หยาบผสม ขุยมะพร้าว ทรายหยาบผสมถ่านแกลบ ทรายหยาบผสมแกลบ ขุยมะพร้าวผสมถ่านแกลบ ขุย
มะพร้าวผสมแกลบ และถ่านแกลบผสมแกลบ ใช้อัตรา 1:1 พบว่า คะน้าที่ปลูกในวัสดุปลูกที่เป็นทราย
หยาบผสมถ่านแกลบ และทรายผสม ขุยมะพร้าวมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีที่สุดซึ่งจะเห็นได้ว่าความ
สูงต้นและองค์ประกอบของผลผลิตส่วนใหญ่  พบความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ และจากการ
ทดลองในมะเขือเทศพบว่า วัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของมะเขือเทศพันธุ์สีดา  
มก. คือวัสดุปลูกผสม (โดยปริมาตร) ระหว่าง ขุยมะพร้าวและทราย อัตราส่วน 3:1 รองลงมาคือ แกลบ
และขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1 แกลบและทราย อัตราส่วน 1:1 (เมธิน, 2536) 

วัสดุปลูกที่เป็นวัสดุอินทรีย์และอนินทรีย์มีผลต่อการดูดซับปริมาณน้้า ธาตุอาหาร การเคลื่อนย้าย
ธาตุอาหาร ช่องว่างของอากาศและการระบายน้้า ซึ่งการปลูกพืชในวัสดุที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช ซึ่งวัสดุปลูกที่มีความเหมาะสมท้าให้มีปริมาณน้้า ธาตุอาหารและอาการเพียงพอต่อการ
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เจริญเติบโตของรากพืช ส่งผลให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตได้ดี (Johnson et al., 2010; Verdonck et al., 
1982; Albaho et al., 2009).  

  วน         ของว          น   ใน      รร ว      ว        ง  นของ  รง ร  ง         อ  ร 
   น   รของ   ใน  รใ     นว                น    น    ว     น      ว     น ร    ง 
  ย  ร    ร  ว  งร  ข  ว        โครงสร้างผสมดินเหนียวมีคุณสมบัติน้้าหนัก ปริมาณ ว     น 
ใน  รใ     นว          น   รอบเม็ดดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับระบบไฮโดรโปนิ    ซึ่งสารอาหารทั้งหมด
จะถูกควบคุม  ย ว     น ดินเหนียวที่มีการขยายตัวเฉื่อยค่า pH ที่เป็นกลางและไม่  สารอาหาร  
(Wikipedia, 2013)  ) การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของดินขยายน้าเสนอวัสดุผสมต่างๆ 
ซึ่งจะต้องมีการทดสอบในการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชที่ปลูกใน      น     อไป 

ต้นทุนการปลูกพืชแบบไร้ดินส่วนใหญ่  เป็นค่าแรงงานทางตรง  โดยกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัย
มีค่าแรงงานทางตรงเท่ากับ  55.89 %ของต้นทุนทั้งสิ้นกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านเวียงสวรรค์เท่ากับ  44.38 
%  ผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินสวนนายลือเท่ากับ  37.14%  ของต้นทุนทุนทั้งหมดตามล้าดับ  ส้าหรับผู้ปลูกพืชไร้
ดินไฮโดรเฮาส์มีต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรในปริมาณที่มากกว่าต้นทุนด้านอ่ืนคือเท่ากับ  42.86%  
ของต้นทุนรวมทั้งหมด 

 หากเปรียบเทียบต้นทุนจากขนาดของโรงเรือนระหว่างโรงเรือนขนาดเล็กและโรงเรือน
ขนาดกลาง  ของผู้ปลูกพืชไร้ดินไฮโดรพบว่าโรงเรือนขนาดเล็กมีต้นทุนเท่ากับ 57.89%  ซึ่งสูงกว่าโรงเรือน
ขนาดกลางที่มีต้นทุนเท่ากับ  47.29% 

ผลตอบแทนจากการปลูกพืชแบบไร้ดิน 
เนื่องด้วยแต่ละโรงเรือนมีขนาดและลักษณะของการลงทุนที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการท้าก้าไรของแต่ละแห่ง  ต้องค้านวณให้อยู่ในรูปของอัตราร้อยละต่อยอดขายจึงจะ
สามารถเปรีบเทียบกันได้อย่างชัดเจน  จากการค้านวณก้าไรขาดทุนการปลูกพืชแบบไร้ดินพบว่าบ้านปงชัย
มียอดก้าไรจ้านวนสูดสุดคือเท่ากับ 53.16% ต่อยอดขายรองลงมาคือไฮโดรเฮ้าส์เท่ากับ  45.17%  สวน
นายลือเท่ากับ  40.65%สุดท้ายคือกลุมผู้ปลูกพืชบ้านเวียงสวรรค์  เท่ากับ  17.21% ต่อยอดขายตามล้าดับ    

หากเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนจากขนาดของโรงงานโดยแบ่งเป็นโรงงานขนาดเล็ก
และขนาดกลางของผู้ปลูกพืชไฮโดรเฮ้าส์พบว่าโรงเรือนขนาดกลางมีอัตราก้าไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับ  
47.95%  และโรงเรือนขนาดเล็กเท่ากับ37.91 %  ต่อยอดขาย 

จุดคุ้มทุนของกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดิน 
กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินที่มีปริมาณการขายจุดคุ้มทุนต่้าสุดคือกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัย  

เท่ากับ  1,360  ถุง  รองลงมาคือกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านเวียงสวรรค์เท่ากับ  3,572  ถุง  ท้ายสุดคือสวน
นายลือมีปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ  17,600  ถุง  หรับผู้ปลูกพืชไร้ดินของไฮโดรเฮ้าส์ไม่สามารถ
น้าปริมาณการขาย  ณ  จุดคุ้มทุนไปเปรียบเทียบกับแหล่งอ่ืนได้ เนื่องจากมีการจ้าหน่ายเป็นกิโลกรัมจาก

http://www.wikipedia/
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การเปรียบเทียบ  โรงเรือนขนาดเล็กมีปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนที่ต่้ากว่าขนาดกลางคือเท่ากับ  26  
กิโลกรัมโรงเรือนขนาดกลางมีจุดคุ้มทุนเท่ากับ138  กิโลกรัม 

การประเมินโครงการลงทุน 
กลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัยมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)เท่ากับ 7 เดือน 13วัน มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)เท่ากับ 161,116.03บาทดัชนีการท้าก้าไร (Profitability Index)4.82
เท่า และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return)สูงกว่า 32% 

กลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านเวียงสวรรค์มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)1 ปี 9 เดือน 25 วัน
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)115,287.12บาท  ดัชนีการท้าก้าไร (Profitability Index)3.36
เท่า  และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return)สูงกว่า 32% 

ผู้ปลูกพืชไร้ดินไฮโดรเฮ้าส์โรงเรือนขนาดกลาง มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)2 ปี 3 เดิอน 
28วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)135,045.49บาท ดัชนีการท้าก้าไร (Profitability Index)
เท่ากับ 3.14เท่า  และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return)สูงกว่า 32% 

ผู้ปลูกพืชไร้ดินไฮโดรเฮ้าส์โรงเรือนขนาดเล็ก  มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)4 ปี 4เดือน 
23 วัน  มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)33,943.58บาท ดัชนีการท้าก้าไร (Profitability 
Index)เท่ากับ 1.94เท่า และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return)18.35% 

ผู้ปลูกพืชไร้ดินสวนนายลือมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)7 ปี 7 เดือน 1 วัน มีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)(694,550.60) บาทดัชนีการท้าก้าไร (Profitability Index)เท่ากับ 
0.80เท่า  และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return)5.36% 

จากข้อมูลข้างต้นเก่ียวกับต้นทุนการผลิต  ผลตอบแทนจากการผลิตในรูปของก้าไร  ความคุ้มค่าใน
การลงทุน (Break  Even point)การประเมินการลงทุนด้วยระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ดัชนีการท้าก้าไร (Profitability Index)และอัตราผลตอบแทนภายใน 
(Internal Rate of Return)พบว่าโครงการที่น่าลงทุนมากที่สุดคือกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านปงชัยมีลักษณะ
โครงสร้างโรงเรือนท้าด้วยไม้ไผ่  รองลงมาคือกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดินบ้านเวียงสวรรค์ที่มีลักษณะโครงสร้าง
โรงเรือนท้าด้วยปูนผสมเหล็กล้าดับต่อมาคือไฮโดรเฮ้าส์โรงเรือนขนาดกลาง ลักษณะโครงสร้างโรงเรือนท้า
ด้วยเหล็กผู้ปลูกพืชไร้ดินไฮโดรเฮ้าส์โรงเรือนขนาดเล็กที่มีลักษณะโครงสร้างโรงเรือนท้าด้วยเหล็กและสวน
นายลือลักษณะโครงสร้างโรงเรือนท้าด้วยเหล็กมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนที่ต่้ากว่า 

โดยสรุปโรงเรือนที่มีโครงสร้างท้าจากไม้ไผ่ของกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินบ้านปงชัยมีต้นทุนที่ต่้าที่สุด  
รองลงมาคือโรงเรือนที่มีโครงสร้างท้าด้วยเหล็กของไฮโดรเฮ้าส์และสวนนายลือ   และสุดท้ายคือโรงเรือนที่
ท้าด้วยปูนและเหล็กของบ้านเวียงสวรรค์ซึ่งต้นทุนที่ต่้าส่งผลให้เกิดความสามารถในการท้าก้าไรที่แตกต่าง
กัน   พบว่าความสามารถในการท้าก้าไรสุทธิของการปลูกพืชแบบไร้ดินโรงเรือนที่มีโครงสร้างท้าด้วยไม้ไผ่
ของบ้านปงชัยมากที่สุดรองลงมาคือโรงเรือนที่มีโครงสร้างท้าด้วยเหล็กของไฮโดรเฮ้าส์กับ  สวนนายลือและ
สุดท้ายคือกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินที่มีโครงสร้างเป็นปูนและเหล็กบ้านเวียงสวรรค์  รวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบ
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การปลูกพืชแบบไร้ดินตามขนาดของโรงเรือน  โรงเรือนขนาดเล็กมีต้นทุนที่สูงกว่าโรงเรือนขนาดกลาง  
ความสามารถในการท้าก้าไร  โรงเรือนขาดนกลางมีความสามารถในการท้าก้าไรมากกว่าโรงเรือนขนาดเล็ก  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  จรินทร์ทิพย์จงใจรักษ์ (2548)ที่ท้าการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการลงทุนในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ระบบ  Dynamic  Root  Flow  Technique 
(DRFT)และระบบ PC  ผลการศึกษา  พบว่าต้นทุนผันแปรมีจ้านวนสูงที่สุดของต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 
47,434.08 บาท17,410.11 บาท ตามล้าดับ ต้นทุนคงที่ เท่ากับ9,717.95 บาท และ1,090.92  บาท 
ตามล้าดับ และ 17,410.11 บาท 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การทดลองท่ี 1. ผลของกา   ก ารูปแบบโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตของผัก 
ผลการศึกษารูปแบบโรงเรือน 3 ชนิด ตามความแตกต่างของโครงสร้าง ได้แก่ โครงสร้างไม้ 

โครงสร้างเหล็ก+พีวีซีและโครงสร้างเหล็ก ให้ผลการทดลองไม่แตกต่างกัน ในด้านการเจริญเติบโตและ
ผลผลิต แต่โครงสร้างที่เป็นเหล็กมีการลงทุนที่สูงที่สุด 
การทดลองท่ี 2 ผลของสารละลายธาตุอาหารและวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของพืช 

 การทดลองสูตรสารละลายธาตุอาหาร 3 สูตร คือ สูตรที่ 1 มาตรฐาน สูตรที่ 2 สูตร
ดัดแปลง สูตรที่ 3สูตรการค้า ต่อผักบุ้ง ผักคะน้า และผักสลัด ไม่มีผลต่อความสูงของต้นผักสลัด ความกว้าง
ใบผักสลัด ความยาวใบผักสลัด  จ้านวนใบต่อต้น  ความยาวของราก แต่สารละลายธาตุอาหารมีต้นทุนสูง
ที่สุดและได้ผลตอบแทนต่้าที่สุด 

จากการศึกษาผลของความเข้มข้นของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของพีทูเนียในสภาพการปลูก
พืชแบบไม่ใช้ดิน การทดลองให้ไนโตรเจนที่ระดับความเข้มข้น   0  56  112  224  และ  448  มิลลิกรัม/
ลิตรได้ผลการทดลองคือ ไนโตรเจนความเข้มข้น 56 112 224 และ 448 มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราการเติบโต
ในด้านความกว้างทรงพุ่มมากกว่าที่ 0 มิลลิกรัม/ลิตร  ความยาวของช่อ เส้นผ่าศูนย์กลางของช่อและ
จ้านวนใบให้ผลไม่แตกต่างและการให้ไนโตรเจนที่ระดับความเข้มข้น112 มิลลิกรัม/ลิตร มีความกว้างของใบ
และความยาวของใบมากที่สุด การลดความเข้มข้นมีผลท้าให้ความกว้างและความยาวของใบลดลง 
นอกจากนี้การให้ปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้น 448 224 และ 112 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าความเขียวของใบสูง
กว่าที่ความเข้มข้น 56 และ 0 มิลลิกรัมต่อลิตรในด้านการออกดอกไม่แตกต่างกันและการให้ไนโตรเจนใน
อัตรา 112 มิลลิกรัม/ลิตร มีจ้านวนดอกต่อกิ่งมากที่สุด การเพ่ิมความเข้มข้นและลดความเข้มข้นท้าให้
จ้านวนดอกลดลง การให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีความเข้มข้น 112 และ 448 มิลลิกรัม/ลิตร มีการสะสมน้้าหนัก
แห้งของดอก ใบและล้าต้นมากที่สุด ส่วนน้้าหนักรากไม่มีความแตกต่างกัน และ การให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มี
ความเข้มข้น 112 448 224 และ 56 มิลลิกรัม/ลิตร มีอัตราส่วนระหว่างยอดต่อรากมากกว่าที่ความเข้มข้น 
0 มิลลิกรัม/ลิตร 

การศึกษาการเปรียบเทียบผลของวัสดุปลูกโดยไม่ใช้ดินของพริกหนุ่ม กรรมวิธี ที่ 5 ชานอ้อย  มี
อัตราการเติบโตของ เส้นผ่านศูนย์กลางของล้าต้นมากที่สุด  และกรรมวิธี ที่ 2 ชานอ้อยผสมเถ้าชานอ้อย 
พบว่ามีอัตราการเติบโตของ ความสูงของล้าต้นและความกว้างของทรงพุ่มและน้้าหนักสดดีที่สุด และ
กรรมวิธี ที่ 3 ทรายผสมแกลบชานอ้อย ความยาวของใบ  ของความกว้างของใบและจ้านวนใบและน้้าหนัก
แห้ง สูงที่สุดและชานอ้อยผสมเถ้าชานอ้อยมีค่าความเขียวของใบมากที่สุด ส่วนในด้านความยาวของผล  
น้้าหนักเฉลี่ยต่อผล และน้้าหนักผลผลิตต่อต้นไม่แตกต่างกัน 

การศึกษาผลของวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของโหระพา กรรมวิธีที่ 4 แก่ขุยมะพร้าวผสม
แกลบดิบผสมแกลบชานอ้อย (1:1:1) มีค่าเฉลี่ยในด้านเส้นผ่านศูนย์กลางของล้าต้น ความสูงของต้น ความ
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ยาวช่อใบ ความกว้างของใบและความยาวของใบสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ และกรรมวิธีที่ 2 ขุยมะพร้าวผสม
แกลบดิบ (1:1)  กรรมวิธีที่ 3 ขุยมะพร้าวผสมแกลบดิบผสมขี้เถ้าแกลบ (1:1:1) และกรรมวิธีที่ 4 ขุย
มะพร้าวผสมแกลบดิบผสมแกลบชานอ้อย (1:1:1) มีค่าความเขียวของใบสูงกว่า กรรมวิธีที่ 1 ขุยมะพร้าว
ผสมกาบมะพร้าวสับ (1:1) 
การทดลองที่ 3  ศึกษาส่วนผสมอิฐดินเผาและอุณหภูมิการเผา 

เม็ดดินเผาที่ใช้ส่วนผสมจากแกลบและร้าข้าวมีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติทางกายภาพ
โครงสร้างและองค์ประกอบของเม็ดดิน มีคุณสมบัติต่อการปลูกพืชโดยใช้เม็ดดินเผาเป็นวัสดุปลูก 
(substrate culture) สามารถน้ามาต่อยอดเพ่ือการผลผลิตเม็ดดินเผาที่ใช้วัสดุต้นทุนต่้าเสริมสร้างอาชีพที่
ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนต่อไป 

แต่อย่างไรก็ตามจ้าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเชิงกระบวนการพัฒนาการประยุกต์ใช้กับ
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่เหมาะสมของชุมชนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและได้ผลผลิตเม็ดดินเผาที่มี
คุณภาพ ตลอดจนแนวทางการพัฒนากลุ่มการผลิตและการสร้างกลไกส่งเสริมทางการตลาดให้เกิดความ
คุ้มค่ามากยิ่งข้ึน 
การทดลองที่ 4 การศึกษาต้นทุน และผลตอบแทนของการผลิตพืชแบบไร้ดินในระบบโรงเรือน    

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพืชแบบไร้ดินในระบบโรงเรือน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการคิดต้นทุนที่เหมาะสมของโรงเรือนในการปลูกผัก เพ่ือศึกษาผลตอบแทน
ของการจัดการบริหารต้นทุนต่อการให้ผลผลิตของผักในโรงเรือนต้นทุนต่้าและเพ่ือศึกษาข้อมูลในด้านต้นทุน
การผลิตและจุดคุ้มทุนการการผลิตผักในโรงเรือนต้นทุนต่้า 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการที่ลงทุนปลูกพืชแบบไร้ดิน  จ้านวน 4  ราย  จาก
ผู้ประกอบการผลิตพืชแบบไร้ดินภายในจังหวัดล้าปางทั้งสิ้น5 ราย  คิดเป็น 80%  ของผู้ประกอบการทั้งสิ้น
ประกอบด้วยกลุ่มผู้ปลูกพืชไร้ดิน  บ้านปงชัย ต้าบลแม่เมาะอ้าเภอแม่เมาะ  กลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินบ้าน
เวียงสวรรค์ ต้าบลแม่เมาะ อ้าเภอแม่เมาะกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้ดินไฮโดรเฮาส์  และกลุ่มผู้ปลูกพืชแบบไร้
ดินสวนนายลือเพ่ือวิเคราะห์ต้นทุน  ผลตอบแทน  จุดคุ้มทุน และประเมินโครงการลงทุนปลูกพืชไร้ดิน 
(Hydroponic) 

 ข้อมูลด้านต้นทุนการผลิตผู้วิจัยจะท้าการแสดงรายการค้านวณที่มาของข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต  
ผลตอบแทน  และการประเมินโครงการลงทุนเฉพาะของบ้านปงชัย ต.แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ  จังหวัดล้าปาง
และน้ามาแสดงในรูปเล่มงานวิจัย  ส้าหรับบ้านเวียงสวรรค์อ้าเภอแม่เมาะ  สวนนายลือ  และไฮโดรเฮาส์   
ได้ท้าการค้านวณภายนอก  และน้ามาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิต  จุดคุ้มทุน และการ
ประเมินโครงการลงทุนเพ่ือให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการผลิตของแต่ละสถานประกอบการ  และน้ามา
บรรยายในลักษณะของพรรณนาโวหาร  ให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการลงทุนของสถานประกอบการแต่ละ
แห่ง และสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนในโรงเรือนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละสถานประกอบการ 
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