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การศึกษาความเป็ นไปได้ในการปลูกส้มสายน้ าผึ้งในโรงเรือนกันแมลง จาก การศึกษาเชิง
ปริมาณและคุณภาพโดยการสืบค้นข้อมูลปฐมภูม ิโดยการสัมภาษณ์ และการศึกษาเชิงคุณภาพโดย
การสืบ ค้น ข้อ มู ล ทุ ติย ภู มิ โ ดยการสืบ ค้น เอกสาร และศึกษาดูง าน ผลการศึกษาพบว่ า จากการ
สัมภาษณ์ทงั ้ เกษตรกรรายย่อย ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ ผูจ้ าหน่ ายส้ม และผูบ้ ริโภค ให้ ความเห็นว่า
มีความเป็ นไปได้ในการปลูกส้มสายน้ าผึ้งในโรงเรือนกันแมลง ทัง้ ทางด้านกายภาพเทคนิค การ
จัดการ และปริมาณผลผลิต และเมื่อประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ความคุม้ ค่าคุม้ ทุนทางเศรษฐศาสตร์
พบว่าเมื่อสร้างโรงเรือนมุง้ ขนาด 1600 ตารางเมตร หรือ 1 ไร่ มีความเป็ นไปได้ในการลงทุนในกรณี
ทีก่ ารทาโรงเรือนกางมุง้ สามารถทาให้เกิดการประหยัดค่าสารกาจัดศัตรูพื ช และค่าแรงงานในการ
ฉีดพ่นสาร รวมทัง้ ทาให้ราคาส้มทีผ่ ลิตได้แบบปลอดสารสูงเพิม่ ขึน้ ประมาณ 10 บาทต่อกก. โดยได้
ค่า NVP เท่ากับ 53,888 บาท ค่า BRC หรือ B/C ratio เท่ากับ 1.10 และ IRR เท่ากับร้อยละ 8.83
โดยมีจุดคุม้ ทุนอยู่ทป่ี ี ท่ี 13 อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความอ่อนไหวพอสมควร ถ้าต้นทุนเพิม่ ขึน้ อีก
ร้อยละ 9.72 หรือผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั ลดลงร้อยละ 8.86 จะทาให้โครงการไม่คุม้ ค่าในการ
ลงทุน
ง

จากการศึกษาในครัง้ นี้ผู้จาหน่ ายส้มปลอดภัย มีความต้องการส้มที่ปลูกในโรงเรือนมุ้งมา
วางจาหน่ าย เนื่ องจากผู้บริโภคให้ความสนใจและตระหนักถึงสุขภาพ รวมถึงมีความเต็ม ใจจ่าย
อย่างไรก็ตามผู้บริโภคกลุ่มนี้ คานึ งถึงความปลอดภัยของผลิตผลซึ่งต้องมาพร้อมคุณภาพผลทัง้
ทางด้านรสชาติ และรูปลักษณ์ภายนอก ดังนัน้ งานวิจยั ในอนาคตควรจะทดลองทาแปลงสาธิตการ
ปลูกส้มสายน้ าผึ้งปลอดภัยคุณภาพสูงในโรงเรือนมุ้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก จากการ
ปฏิบตั ิจริง ทัง้ ทางด้านโครงสร้างโรงเรือนมุง้ การป้ องกันกาจัดแมลง และการจัดการด้านเขตกรรม
และเห็นถึงความคุม้ ค่าคุ้มทุนอย่างเป็ นรูปธรรมเป็ นทางเลื อกให้เกษตรกรผู้ปลูกเพื่อการตัดสินใจ
ลงทุนต่อไป

คาสาคัญ สารกาจัดศัตรูพชื ความคุม้ ค่าคุม้ ทุน โครงสร้างโรงเรือนมุง้

จ

Abstract
The feasibility study on growing mandarin cv. Sai Nam Phung in insect-protected
greenhouse from primary data by interview and secondary data by literature review and
excursion found that by the interview, small scale mandarin growers, large scale mandarin
growers, retailers and customers gave opinions that it has a feasibility for growing the
mandarin trees in netted structure greenhouse in terms of construction, management and
amount of yield. Furthermore, after collecting data and economics cost benefit analysis it was
found that in term of building the netted structure greenhouse for 1600 m 2 or 1 Rai, it would
has the feasibility for investment in case it can reduce pesticide cost and labor cost for
spraying and price of the non-pesticide mandarin increase for 10 Baht/kg. Net Present Value
(NVP) was 53,888 Baht, Benefit Cost Ratio (BRC or B/C ratio) was 1.10, Internal Rate of
Return (IRR) was 8.83% and payback period was 13 years. However, the project is sensitive
to the changes of cost and benefit. If the cost increase for 9.72% or the expected benefit
reduce for 8.86%, the project will not worth for the investment.
In this study, safety fruit retailers would like to have non-pesticide mandarin for sale
because customers nowadays are interested in and realize on health care and willing to pay
for the safety fruits. However, these customers are expecting to have safety products with
high quality in both taste and fruit appearances. Therefore, research in the future should
establish demonstrate plot for growing mandarin trees in the netted structure greenhouse to
get more deep information in real practices in term of net house structure, insect controlling
and cultivation management and also realize whether it is worth for the investment. These
information will be useful for the mandarin growers as an alternative way for investment in
the future.
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