
20 ซม.

1 เมตร

1.5 เมตร

1.2 เมตร

20 ซม. 6 เมตร

1.5 เมตร
20 ซม.

1 เมตร

30
 ซ

ม.

30 ซม.

โรงเรือนปลูกพืชต�นทุนตํ่า
ทําง�าย      สร�างรายได�

         จากสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง ความไมแนนอนของฤดูกาล ภัยธรรมชาติ และการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
การนํา “เทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืช” มาปรับใช จึงเปนทางเลือกที่ไดรับการตอบรับมากขึ้น เพราะชวยใหเกษตรกรสามารถ
เพาะปลกูพชืไดทกุฤดกูาล ควบคมุการใหน้ําและปุยไดงาย ลดการระบาดของโรคและแมลงศตัรพูชื อกีทัง้ยงัวางแผนการผลติไดอยาง 
แมนยําและไดผลผลิตตามแผน ซึ่งเทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชมีหลายรูปแบบ การเลือกใชจึงขึ้นอยูกับงบประมาณ สภาพแวดลอม 
และความรูของผูใช สําหรับผูเริ่มตนเรียนรูการปลูกผักหรือตองการปลูกไวเพื่อบริโภคในครัวเรือน การใช “โรงเรือนปลูกพืช
ตนทุนตํ่า” ซึ่งมีเหล็กและไมไผเปนวัสดุหลักจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง

•  เลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับการปลูกในโรงเรือน
• รูจักพืชที่ปลูกและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เชน อุณหภูมิ 
  แสง ความชื้น ความตองการนํ้า ปุย โรคและแมลงศัตรูพืช
  ที่มักพบ เปนตน 
• มีความรูการบริหารจัดการในโรงเรือน

การปรับปรุงดินเปนเรื่องสําคัญ ดินดีตองอุดมสมบูรณ 
มธีาตอุาหารท่ีเปนประโยชนตอพชือยางเพยีงพอและพอ
เพียงตลอดระยะการเจริญเติบโตของพืช ธาตอุาหารที่ 
เปนประโยชนตอพืชไดจากการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
ปลูก แลวหมักดินทิ้งไวกอนนําไปปลูกพืช

“ดิน” หัวใจสําคัญของการปลูกพืชสิ่งต�องรู� ก�อนใช� “โรงเรือนปลูกพืช”

กระบะปลูก
ความสูงของกระบะประมาณ 20 - 30 ซม.
หรอืใชมุงไนลอน โดยปตูาขายรองมุง ปองกนั 
การตกทองชาง

“โรงเรือนปลูกพืชต�นทุนตํ่า” ขนาดกว�าง 2.5 เมตร ยาว 11.6 เมตร สูง 2.5 เมตร 
 (โครงไม�ไผ�)

หมายเหตุ : • ใชไผเลี้ยง เปนไผขนาดกลาง ลําตนตรง สีเขียวเขม ไมมีหนาม เนื้อลําหนา
 • ไมไผ 1 ลํา ความยาวเฉลี่ย 6 เมตร
                  • ราคาไมไผขึ้นอยูกับแตละทองถิ่น

คิดคํานวณ

“โต�ะปลูกผัก” ขนาดกว�าง 1.2 เมตร 
  ยาว 6 เมตร สูง 0.8-1 เมตรคิดคํานวณ เสา

ไมไผขนาด 3-4 นิ้ว ยาว 3 เมตร 
จาํนวน 10 ทอน (หรือ เสาคอนกรีตอดัแรง
ลวด 4 เสน หนา 3 นิ้ว)

คาน 
• เหล็กกัลปวาไนซคาดเหลือง 
 เกรด B ขนาด 6 หุน (คอเสา ดานยาว) 
 ยาว 12 เมตร จํานวน 2 ทอน

• เหล็กกัลปวาไนซคาดเหลือง เกรด B 
 ขนาด 4 หุน (คอเสา ใชยึดพลาสติก) 
 ยาว 12 เมตร จํานวน 2 ทอน

• ไมไผขนาด 2 นิ้ว (ตรงกลาง) 
 ยาว 12 เมตร จํานวน 2 ทอน

จั่ว ระยะหางระหวางจั่ว 80-90 ซม.
• ไมไผขนาด 2.8-3 นิ้ว (คอเสา ดานกวาง) 
 ยาว 2.50 เมตร จํานวน 5 ทอน
• ไมไผขนาด 2.8-3 นิ้ว (ดั้ง) 
 ยาว 0.65 เมตร จํานวน 5 ทอน
• ไมไผขนาด 2 นิ้ว (จันทัน) 
 ยาว 1.40 เมตร จํานวน 26 ทอน
• เหล็กอกไก ขนาด 6 หุน ยาว 12 เมตร
  จํานวน 1 ทอน
• ไมไผขนาด 2 นิ้ว ยาว 12 เมตร
  จํานวน 1 ทอน
พลาสติก หนา 100-150 ไมครอน หนากวาง 

3.2 เมตร (ราคา 4,700 บาท/มวน ยาว 100 เมตร)
สายรัดโรงเรือน 
(ราคา 1,000 บาท/มวน ยาว 300 เมตร)

ระบบฐานราก (ขุดหลุม เทคอนกรีต)

มุงไนลอนสีฟา ขนาด 16 ตา 
หนากวาง 2 เมตร

ตะปู ขนาด 5 นิ้ว (ยึดเสากับเหล็ก) 
จํานวน 10 ตัว และลวด

325.-50-80

เหล็กกัลวาไนซคาดเหลือง เกรด B ขนาด 4 หุน 
จํานวน 12 เสน เสนละ 140 บาท
• ดานยาว ยาว 6 เมตร จํานวน 9 ทอน
• เสา ยาว 1 เมตร จํานวน 10 ทอน
• ดานกวาง ยาว 1.2 เมตร จํานวน 7 ทอน

เหล็กกัลวาไนซคาดเหลือง เกรด B ขนาด 6 หุน 
จํานวน 1 เสน เสนละ 185 บาท 
ตัดเปน 10 ทอน ทอนละ 20 ซม. 

มุงไนลอนสีฟา ขนาด 16 ตา หนากวาง 2.5 เมตร 
จํานวน 7 เมตร (1 เมตร ราคา 20 บาท)

ตาขายพลาสติกหรือตาขายพีวีซี 6 เหลี่ยม 
ขนาดกวาง 90 ซม. ยาว  6 เมตร (เมตรละ 25 บาท) 

คลิปล็อค 4 หุน จํานวน 15 ตัว ตัวละ 10 บาท 
(ติดระยะหางไมเกิน 50 ซม.)

1,680.-

140.-

150.-

150.-

185.-

980.-

350.-

300.-

65.-

ปลูกผักบนโต�ะ
 การปลกูผกับนโตะไมเพยีงเอือ้ใหการทาํงานของเกษตรกรสะดวกขึน้ หากยงัแกปญหาทีม่กัพบจากการปลกูผกั 
ลงดิน ทั้งศัตรูพืช โรคพืชและวัชพืช นอกจากนี้ยังชวยใหดูแลจัดการนํ้าและปุยไดอยางเหมาะสม

ขนาดกว�าง 1.2 เมตร ยาว 6 เมตร 
สูง 0.8-1 เมตร หรือระดับเอวของผู�ใช�งาน

หลังคา (แบบถอดเข�า-ออกได�) ใช� 
เหล็กกัลวาไนซ�คาดเหลือง เกรด B 
ขนาด 4 หุน ความสูง 1.5 เมตร 
เพื่อยึดพลาสติก ดัดเหล็กโคงประมาณ 
30 องศา เพื่อรับลม

ชายคายื่นออกมาข�างละ 30 ซม.
กันนํ้าไหลลงเสาและเข�าแปลง

เสา ใช�เหล็กกัลวาไนซ�คาดเหลือง เกรด B 
ขนาด 4 หุน หรือใช�เสาคอนกรีตอัดแรง (ลวด 4 เส�น) 
 ระยะหางระหวางเสา 1.5 เมตร 
 ระยะหางระหวางเหล็กรับนํ้าหนัก
 แตละเสน 20 ซม.

พลาสติกคลุมโรงเรือนใส
UV 7% หนา 100-150 ไมครอน

หน�ากว�าง 3 เมตร

โต�ะ หลังคา สูง 1.5 เมตร

เหล็กกัลวาไนซคาดเหลือง เกรด B ขนาด 4 หุน 
จํานวน 7 เสน เสนละ 140 บาท
• ดานยาว ยาว 6.6 เมตร จํานวน 2 ทอน
• เสา ยาว 1.5 เมตร จํานวน 10 ทอน
• ดานกวาง ยาว 1.2 เมตร จํานวน 2 ทอน
• โครงหลังคา (ดัดโคง) ยาว 1.8 เมตร จํานวน 5 ทอน

พลาสติกใส UV 7% หนา 100-150 ไมครอน 
หนากวาง 3 เมตร จํานวน 7 เมตร เมตรละ 50 บาท 
(พลาสติก 1 มวน ยาว 100 เมตร ราคา 4,700 บาท)

คลิปล็อค 4 หุน จํานวน 30 ตัว ตัวละ 10 บาท 
(ติดระยะหางไมเกิน 50 ซม.)

อื่นๆ เชน ลวดเชื่อม เชือกไนลอน 

รวมราคาประมาณ 4,000 บาท

รวมราคาประมาณ 4,500 บาท

หมายเหตุ : คาแรงและคาวัสดุอุปกรณ ขึ้นอยูกับแตละทองถิ่น

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท 0 2564 7000 www.nstda.or.th/agritec

ขอมูลโดย : อ.ลิขิต มณีสินธุ ผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดานการผลิตพืช     รศ.ดร.บุญสง เอกพงษ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายการวัสดุ จํานวน ราคา
ตอหนวย รวมเงิน รายการวัสดุ จํานวน ราคา

ตอหนวย รวมเงิน

5 ลํา

720.-1804 เส�น

195.-50-803 ลํา

245.-30-407 ลํา

70.-30-402 ลํา

360.-1802 เส�น

600.-5012 เมตร

100.-30 เมตร

500.-5001 ระบบ

600.-2030 เมตร

85.-

560.-1404 เส�น

140.-30-404 ลํา

พื้นที่ทั้งหมด 29 ตารางเมตร ตนทุนตอพื้นที่ 155.17 บาท/ตารางเมตร



ตาข�ายกันแมลง สีฟ�าขนาด 16 ตา 
หน�ากว�าง 2 เมตร ราคาถูก ถ�ายเทอากาศได�ดี 
 ติดเฉียงออกนอกโรงเรือน  ระบายอากาศไดดีกวา

 ไดพื้นที่ดานขางเพิ่ม สะดวกในการทํางานหรือใชปลูกพืชได

โรงเรือนกว�าง 2.5 เมตร ยาว 11.6 เมตร สูง 2.5 เมตร
คํานวณตามความกวางของพลาสติก เพื่อใหไมมีรอยตอ

เหล็กกัลวาไนซ�คาดเหลืองเกรด B 
ขนาด 6 หุน รับนํ้าหนักโครงสร�างหลังคา 
ขนาด 4 หุน ใช�ยึดพลาสติก

หากใชเหล็กดํา ควรทาสีกันสนิม เหล็กกัลวาไนซ ไมตองทาสี 
กันสนิมและทนทานกวาเหล็กดํา

เกรดของเหล็กแยกตามแถบคาด
สแีดง = บางสดุ สเีหลอืง = กลาง สนีํา้เงนิ = หนาและแข็งมาก

จั่ว สูงประมาณ 60-65 ซม.
 หลังคาจั่วพลาสติกตองชันและสูง  ปองกันนํ้าขังหรือ
 ตกทองชาง ความสูงของจั่วจะตองคํานวณขนาด
 ความกวางของพลาสติกดวย

อกไก�

ชายคายื่นออกมาข�างละ 10-15 ซม. 
กันนํ้าไหลลงเสาและเข�าแปลง

ยึดพลาสติกด�วยเชือกพลาสติกแบน (A)
หรือคลิปล็อค (B)

การติดตั้ง
การสรางโรงเรือนหลายหลัง ควรมีระยะหาง

ระหวางโรงเรือนประมาณ 1-2 เมตร 

หากสรางโรงเรือน 2 หลังติดกัน ตองทํารางนํ้าฝน

แนวกันลมตองเปนพืชโตเร็ว ทนแลง 

ศัตรูพืชนอย เชน ตนสน

ไม�ไผ�ขนาด 3-4 นิ้ว ยาว 3 เมตร จํานวน 10 ท�อน
กรณีใชเสาคอนกรีตอัดแรง (ลวด 4 เสน) ยาว 3 เมตร จํานวน 8 ตน 

ระยะหางระหวางเสา 2.5-3 เมตร 

 แข็งแรง ปลวกไมกิน ขุดหลุมฝงเสาลึก 0.5 เมตร 
 เทคอนกรีตในหลุมเพิ่มความแข็งแรง

2.5 เมตร

A B

ใช�ลวดผูกยึด
โครงสร�างไม�ไผ�กับเสา

ใช�ตะปูขนาด 5 นิ้ว 
ยึดเสากับเหล็ก

BIO-FERTILIZER
0.5 เมตร

3 เมตร

60 ซม.

10 ซม.

พลาสติกคลุมโรงเรือนใส UV 7%
หนา 100-150  ไมครอน หน�ากว�าง 3.2 เมตร
• ตรวจสอบคุณภาพมากกวาราคา เชน เปอรเซ็นต UV ที่ผสมในพลาสติก

• ขึงพลาสติกชวงที่แดดจัดๆ ไมมีลมแรงหรือฝนตก 

• หากใชโครงไม ดึงพลาสติกใหเขาที่หลังจากขึงพลาสติกไปแลว

 หนึ่งเดือน เนื่องจากไมจะหดตัว พลาสติกจะยืดอีกเล็กนอย




