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1 

บทที 1 

 

บทนํา 

 

ความสําคญัของปัญหา 

 

ในปี พ.ศ. 2556 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ประเด็นเศรษฐกิจในรอบปี 2556:2) สรุปภาพรวม

ของเศรษฐกิจไทยว่า ในช่วงครึงแรกของปี เศรษฐกิจขยายตวัจากผลของมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ

ของภาครัฐทีช่วยสนบัสนุนการบริโภค ประกอบกบัปัจจยัสนบัสนุนการใชจ่้ายทงัการจา้งงาน รายได ้

และความเชือมนัของครัวเรือนอยูใ่นเกณฑดี์ ขณะทีการลงทุนของภาคธุรกิจยงัมีต่อเนือง อยา่งไรก็ตาม 

ในช่วงครึงหลงัของปี เศรษฐกิจมีทิศทางชะลอตวัลงเป็นลาํดบัจากการหดตวัของอุปสงคใ์นประเทศ 

เนืองจากผลของมาตรการภาครัฐทยอยหมดลง ประกอบกบัสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองมี

ความไม่แน่นอนสูงขึน ส่งผลใหค้รัวเรือนเพิมความระมดัระวงัในการใชจ่้าย ผูป้ระกอบการชะลอ

การลงทุนออกไปเพือประเมินสถานการณ์ และสถาบนัการเงินเขม้งวดมาตรการการให้สินเชือมากขึน 

โดยในปี พ.ศ. 2555 การใชจ่้ายของครัวเรือนมีอตัราการขยายตวัรวมทงัปีอยูที่ ร้อยละ 6.7 และในปี 

พ.ศ. 2556 ลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 0.2 ในขณะทีการใชจ่้ายของรัฐบาลมีอตัราขยายตวัรวมทงัปีทีลดลง

เช่นเดียวกนั โดยในปี พ.ศ. 2555 มีอตัราขยายตวัอยูที่ ร้อยละ 7.5 และในปี พ.ศ. 2556 มีอตัราขยายตวั

อยู่ที ร้อยละ 4.9 รวมถึงการทีรัฐบาลและภาคเอกชนลงทุนในสินทรัพยถ์าวรลดลงอยา่งมาก จากเดิม

ในปี พ.ศ. 2555 ทีมีอัตราขยายตวัรวมทงัปีถึง ร้อยละ 13.2 ลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 1.9 เท่านัน  

ดงัรายละเอียดตามตารางที 1 

 

 

 

 

 



2 

ตารางท ี1  อตัราการขยายตวัของการใชจ่้ายของครัวเรือน รัฐบาล และการลงทุนสินทรัพยถ์าวร   

ปี พ.ศ. 2555 – 2556 

(หน่วย : ร้อยละ) 

 2555 2556 

 ครึงปีแรก ครึงปีหลงั ทงัปี ครึงปีแรก ครึงปีหลงั ทงัปี 

การใชจ่้ายของครัวเรือน 4.1 9.2 6.7 3.4 -2.9 0.2 

การใชจ่้ายของรัฐบาล 3.6 11.1 7.5 5.4 4.5 4.9 

การลงทุนสินทรัพยถ์าวร 7.7 18.9 13.2 5.2 -8.7 -1.9 

  

ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556 (ประเด็นเศรษฐกิจในรอบปี 2556:9) 

 

ผลจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจทีส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศลดลง ทาํให้

ผูป้ระกอบการทงัภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ตอ้งปรับเปลียนกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจ

หรือโครงการใหม่ เพือชดเชยรายไดที้สูญเสียไปจากการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซึงใน

ส่วนของภาคเกษตรกรรม ทีไดรั้บผลกระทบจากราคาสินคา้เกษตรตกตาํ ทาํให้ผูป้ระกอบอาชีพ

เกษตรกรรมหันมาเพาะปลูกพืชทีปลูกง่าย ดูแลง่าย ให้ผลผลิตเร็ว ระยะเวลาในการเก็บเกียวสัน  

มีคุณภาพ และเป็นทีตอ้งการของตลาด เพือสร้างรายไดใ้หแ้ก่ตวัเกษตรกรเอง 

 

 ปัจจุบนัความนิยมใชไ้มต้ดัดอก ไมด้อกกระถาง และไมต้ดัใบเพิมมากขึน เนืองมาจากวิถี

การดาํรงชีวิตของคนในเมืองทีเปลียนแปลงไป จากทีเคยมีทีพกัอาศยัทีมีบริเวณและสามารถปลูก

ตน้ไม ้ดอกไมไ้ด ้เป็นการอาศยัอยูใ่นอาคารชุด หรือบา้นจดัสรรทีมีพืนทีคอ่นขา้งจาํกดั อีกทงั คนไทย

ยงัไดน้ําเอาวฒันธรรมของโลกตะวนัตกเขา้มาใชใ้นชีวิตประจาํวนัหลายประการ เช่น การมอบ

ดอกไมส้ดให้แก่ผูที้ตนเคารพในหลายๆ โอกาส ฉะนัน ถึงแมว้ิถีชีวิตจะเปลียนไป แต่ความผูกพนั

ระหว่างคนไทยกบัการใชไ้มด้อกไมป้ระดบัมิไดเ้ปลียนแปลงไปดว้ย ส่งผลให้กระแสตลาดไมด้อก 

ไมป้ระดบัเติบโตขึนอย่างต่อเนือง แมว่้าเศรษฐกิจจะชะลอตวัลง โดยสังเกตได้จากร้านจําหน่าย

ตน้ไมที้เติบโตอย่างรวดเร็วในหลายๆ พืนทีในประเทศไทย โดยแต่ละร้านคา้ทีจําหน่ายมีการขยาย

พืนทีหนา้ร้าน ตกแต่งหนา้ร้านเรียกลูกคา้ โดยนําตน้ไมน้านาชนิดมาจดัวาง สร้างเป็นสวนหย่อม



3 

ขนาดเล็กอยา่งลงตวั เพือใหลู้กคา้สังเกตเห็น ก่อนตดัสินใจเลือกซือไปปลูกประดบัเพิมสีสันและ

ความสวยงามตามรูปแบบของแต่ละคน แต่อยา่งไรก็ตาม ตน้ไมท้ีจําหน่ายอยู่ตามร้านคา้ มกัไม่ได้

ผลิตจากร้านคา้ทีจาํหน่ายโดยตรง ซึงผูข้ายจะใชวิ้ธีซือมาจากสวนทีทาํการผลิต เพือมาขายต่อใหก้บั

ลูกคา้อีกทอดหนึง ซึงการดาํเนินธุรกิจไมด้อกไมป้ระดบันี มีการแขง่ขนัทีไม่สูงมาก ขนาดตลาดไม่ใหญ่ 

ซึงจุดขายของธุรกิจอยู่ทีความแปลกใหม่ของพนัธ์ุไม ้ดงันัน ผูผ้ลิตจึงตอ้งแสวงหาพนัธุ์ไมใ้หม่ๆ 

หรือพฒันาพนัธุ์ไมที้มีอยู่เดิม เพือนาํเสนอความแตกต่างให้แก่ตลาดไมด้อกไมป้ระดับ แต่ทังนี 

ตลาดผลผลิตประเภทนี ค่อนขา้งจะเป็นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ คือ ผูแ้ข่งขนัสามารถแสวงหาและ

พฒันาพนัธ์ุไมต้ามกนัได ้เมือมีผูผ้ลิตจาํนวนมาก ส่งผลใหไ้มด้อกไมป้ระดบัทีทาํการซือขายในตลาด

เป็นไปตามกฎอุปสงคอ์ุปทานทางเศรษฐศาสตร์ คือ มีปริมาณมากขึน มีผลใหร้าคาปรับตวัลดลง ทาํให้

ผูผ้ลิตตอ้งเน้นความแตกต่างของสินคา้โดยการพฒันาพนัธุ์ไมใ้นสวนของตน ติดตามข่าวสารความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค และสภาพการแข่งขนั เพือทีจะสามารถปรับตวัให้ทนักบัสภาวะตลาดที

เปลียนแปลงไป และทาํให้ผูผ้ลิตไดรั้บกาํไรตามทีตอ้งการ 

 

ประเทศไทยมีความเหมาะสมทางด้านสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ รวมถึง 

ความพร้อมของสายพนัธุ์ เทคโนโลยี และเกษตรกร โดยในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยส่งออกไมด้อก 

ไมป้ระดบัเป็นอนัดบัที 19 ของโลก มีปริมาณการส่งออกทงัสิน 37,632 เมตริกตนั รวมเป็นมูลค่า 

152 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ตารางที 2) ไมด้อกไมป้ระดบัของประเทศไทยทีเป็นทีตอ้งการของตลาดโลก 

คือ กลว้ยไม ้ซึงประเทศไทยเป็นผูส่้งออกกลว้ยไมเ้มืองร้อนรายใหญ่ของโลก โดยส่งออกกล้วยไม้

เป็นอนัดบัที 2 รองจากเนเธอร์แลนด์ และส่งออกตน้กลว้ยไมม้ากเป็นอันดบัที 2 รองจากไตห้วนั  

แต่อยา่งไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกดอกกลว้ยไมส้ดลดลงจากเดิม 

จากจาํนวนทงัสิน 2,220,189 พนับาท ในปี พ.ศ. 2554 เหลือเพียง 2,094,690 พนับาท ในปี พ.ศ. 2555 

หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.65 ผลสืบเนืองจากปัญหานาํท่วมใหญ่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 และภาวะการ

ชะลอตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ  แต่ทงันี ในรายการส่งออกอืนๆ ทีอยู่ในหมวดดอกไมแ้ละตน้ไม ้

พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่าการส่งออกทีเพิมขึน อาทิ ตน้กลว้ยไม ้มีมูลค่าการส่งออก จาํนวนทงัสิน 

586,157 พนับาท ตน้ไมอื้นทาํพนัธุ์ จํานวน 423,530 พนับาท ดอกไมแ้ห้ง ยอ้มสี จดัทาํเป็นช่อ 

จาํนวน 215,636 พนับาท ดอกไม ้ใบไม ้ใชใ้นการตกแต่ง จาํนวน 109,141 พนับาท และดอกไมส้ด 

จาํนวน 35,171 พนับาท ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของหมวดดอกไมแ้ละตน้ไม ้ในปี พ.ศ. 2555  
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รวมทงัสิน 3,464,325 พนับาท เพิมขึนจากปี พ.ศ. 2554 คิดเป็นร้อยละ 1.91 ดงัรายละเอียดตามตารางที 3 

โดยตลาดทีสําคญั ไดแ้ก่ ญีปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน อิตาลี และรัสเซีย  

 

ตารางท ี2  ประเทศชนันาํผูส่้งออกไมด้อกไมป้ระดบัจาํหน่ายในตลาดโลก ปี พ.ศ. 2555 

 

อันดับที ประเทศผู้ส่งออก 
ปริมาณ  

(เมตริกตัน) 

มูลค่า  

(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

1 เนเธอร์แลนด ์ 1,864,407.00 8,337.00 

2 โคลมัเบีย 41,763.00 1,220.00 

3 เยอรมนี 382,023.00 842.00 

4 เอกวาดอร์ 69,430.00 795.00 

5 อิตาลี 303,026.00 682.00 

6 เคนย่า 114,184.00 658.00 

7 เบลเยยีม 391,264.00 538.00 

8 เดนมาร์ก 164,406.00 472.00 

9 สหรัฐอเมริกา 67,227.00 378.00 

10 จีน 107,745.00 328.00 

11 แคนาดา 19,522.00 294.00 

12 สเปน 115,632.00 246.00 

13 เอธิโอเปีย 18,355.00 233.00 

14 ประเทศอืนๆ ในทวีปเอเชีย 33,864.00 229.00 

15 มาเลเซีย 24,859.00 203.00 

16 อิสลาเอล 24,465.00 195.00 

17 คอสตาริกา 53,023.00 182.00 

18 ฝรั งเศส 63,762.00 166.00 

19 ไทย 37,632.00 152.00 

20 โปแลนด ์ 66,630.00 111.00 

21 อืนๆ 492,100.00 1,353.00 

 รวม 4,455,319.00 17,614.00 

 

ทีมา : APEDA AgriExchange, 2012 
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ตารางท ี3  ปริมาณและมูลคา่การส่งออกดอกไมแ้ละตน้ไม ้ ปี พ.ศ. 2554 – 2555 

  

รายการสินค้าส่งออก 

2554 2555 

ปริมาณ 

(เมตริกตัน) 

มูลค่า 

(พันบาท) 

ปริมาณ 

(เมตริกตัน) 

มูลค่า 

(พันบาท) 

ดอกไม้สด 569 22,350 1,076 35,171 

ดอกกลว้ยไมส้ด 24,644 2,220,189 20,945 2,094,690 

ตน้กลว้ยไม้ (ตน้) 30,344,963 553,201 30,447,053 586,157 

ดอกไม้ ใบไม ้ใชใ้นการตกแต่ง (หลายหน่วย) - 106,923 - 109,141 

ดอกไม้แหง้ ยอ้มสี จัดทาํเป็นช่อ 2,219 203,991 2,149 215,636 

ตน้ไมอื้นทาํพนัธ์ุ (ตน้) 20,777,557 292,755 31,589,927 423,530 

รวม  3,399,409  3,464,325 

 

ทีมา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 2556  

(สถิติการคา้สินคา้เกษตรไทยกบัต่างประเทศ ปี 2555:30) 

  

ไมด้อกไมป้ระดบัอีกชนิดหนึงทีผูบ้ริโภคเริมให้ความสนใจอนัเนืองมาจากความแปลกใหม่

ของสายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ พุทธรักษาแคระ โดยมีการนําพนัธ์ุจากต่างประเทศเขา้มาเพาะพนัธ์ุในประเทศไทย 

ซึงพุทธรักษาแคระ หากปลูกลงดินจะมีความสูงของตน้ไม่เกิน 50 เซนติเมตร เป็นไมที้มีเหงา้ใตดิ้น 

ใบเป็นใบเดียว ออกเรียงสลบั ปลายแหลม โคนมน โคนกา้นใบเป็นกาบหุ้ม ลาํตน้สีเขียวสด หากผูป้ลูก

มีรสนิยมทีชอบตน้เตียแบบกะทดัรัด ตอ้งใชวิ้ธีจาํกดัความสูง โดยเลียงในลกัษณะเดียวกับบอนไซ 

ดว้ยการกาํหนดพืนทีเฉพาะในกระถางขนาดทีตอ้งการและใหอ้าหารพอสมควรเท่านนั อีกทงัยงัเป็น

ไมด้อกทีปลูกง่าย ขยายพนัธุ์เร็ว ไดป้ริมาณมาก ซึงระยะเวลาเมือแยกหน่อปลูกใหม่จนถึงมีดอก  

ใชเ้วลาเพียงเดือนครึงเท่านนั เป็นพนัธุ์ทีเหมาะกบัผูที้มีทีพกัอาศยัทีมีเนือทีจํากดั เช่น ตามหมู่บา้น

จดัสรรขนาดเล็ก ตามอาคารหอ้งชุด ดงันนั พนัธุ์นีจึงมีจุดเด่นทีมีรูปร่างทรงตน้เล็ก กะทดัรัด ช่อดอก 

ใบทีมีความสมบูรณ์สวยงาม อีกทงั มีสีดอกทีมีให้เลือกมากกว่า 10 สี ซึงแต่ละสีจะมีความสวยงาม

แตกต่างกนัไป แลว้ยงัสามารถใชต้กแต่งสถานทีภายในบา้น ยกยา้ยไปตามจุดต่าง  ๆไดอ้ยา่งสะดวกอีกดว้ย 
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ภาพท ี1  แสดงลกัษณะของตน้พุทธรักษาแคระ 

ทีมา : พลการ์เดน้, พุทธรักษาแคระ (ออนไลน์), 20 พฤษภาคม 2557.  

แหล่งทีมา http://buddharaksakrae.blogspot.com/2013/12/blog-post_25.html. 

 

พุทธรักษาแคระ เป็นไมด้อกทีปลูกง่าย สามารถเพิมปริมาณเพือจําหน่ายไดอ้ย่างรวดเร็ว 

ราคาไม่สูง อีกทงั เป็นพนัธ์ุไมด้อกทีมีความแปลกใหม่ มีจาํนวนผูป้ระกอบการไม่มาก ทาํให้การ

แข่งขนัยงัไม่สูงจนถึงขนัทาํให้ราคาตาํ ดงันันก่อนการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระเพือ

จาํหน่าย จึงตอ้งมีการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงิน เพือดูผลการศึกษาว่ามีความคุม้ค่าในการลงทุน

หรือไม่ และศึกษาสภาพการผลิตและจาํหน่ายในการดาํเนินโครงการดงักล่าว เพือใชเ้ป็นแนวทางในการ

ตดัสินใจก่อนการดาํเนินโครงการแก่เกษตรกรรายย่อย หรือผูท้ีตอ้งการเขา้สู่ธุรกิจไมด้อกไมป้ระดบั

เพือสร้างรายไดเ้สริม โดยทาํการศึกษาในพืนทีอาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เนืองจากจงัหวดันนทบุรี

มีความไดเ้ปรียบในเรืองความอุดมสมบูรณ์ของพืนที เพราะมีแม่นาํลาํคลองหลายสาย และมีลกัษณะ

ดินเป็นดินเหนียว ซึงเอือประโยชน์ต่อการเพาะปลูกเป็นอยา่งดี ทาํใหจ้งัหวดันนทบุรีเป็นแหล่งผลิต

และจาํหน่ายไมด้อกไมป้ระดบัทีสําคญัอีกแห่งหนึง 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1. เพือศึกษาการผลิตและจาํหน่ายของโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์

 

2. เพือศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์

 

3. เพือวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์

 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 

1. สามารถนาํผลทีไดจ้ากการศึกษาสภาพการผลิตและจาํหน่าย และความเป็นไปไดท้าง

การเงิน นาํมาวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทีจะได้รับของโครงการปลูกพุทธรักษาแคระของ

เกษตรกรรายยอ่ย หรือผูที้ตอ้งการเขา้สู่ธุรกิจไมด้อกไมป้ระดบัเพือสร้างรายไดเ้สริม เพือเป็นการ

เรียนรู้และใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุน  

 

2. หน่วยงานทีเกียวขอ้งสามารถนาํผลทีไดจ้ากการศึกษาไปใชป้ระกอบการตดัสินใจและ

กาํหนดแนวทางในการส่งเสริมงานวิจยัและการพฒันาสายพนัธุ์ของพุทธรักษาแคระ และสายพนัธ์ุ

ไมด้อกไมป้ระดบัอืนๆ เพือสนบัสนุนเกษตรกรรายยอ่ย หรือผูท้ีสนใจดาํเนินโครงการดงักล่าว 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 

 การศึกษาครังนีไดก้าํหนดพืนทีทีจะศึกษาและสํารวจขอ้มูลสภาพการตลาดและจาํหน่าย 

ตน้ทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ โดยจะเก็บขอ้มูลกบัเกษตรกร

ทีปลูกพุทธรักษาแคระในพืนทีอาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ ซึงมีพืนทีเพาะปลูกไมด้อกไมป้ระดบั

เพือจาํหน่าย  โดยใชข้อ้มูลในปีการเพาะปลูก 2556 จากเกษตรกรตวัอยา่งจาํนวน 5 ราย และสอบถาม

ขอ้มูลยอ้นหลังเพือนาํไปประกอบการวิเคราะห์หาผลตอบแทนทางการเงินของโครงการปลูก

พุทธรักษาแคระ   
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วิธีการศึกษา 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลทีนํามาใช้ในการศึกษาครังนีประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ 

(Primary data) และ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยมีการรวบรวมขอ้มูลดงันี 

 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง และ

ศึกษาโดยสังเกตจากสภาพทวัไปของเกษตรกรผูป้ลูกพุทธรักษาแคระ โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากเกษตรกรในพืนทีอาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จํานวน 

5 ราย  เพือเป็นตวัแทนของขอ้มูล โดยวิธีการสัมภาษณ์ซึงอาศยัแบบสอบถามทีประกอบดว้ยคาํถาม

แบบปิด – เปิด และเลือกตอบ  

 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นขอ้มูลทีไดจ้ากการรวบรวมศึกษาคน้ควา้เอกสาร

และวารสารของหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวขอ้งกับการวิจ ัย ได้แก่ สํานักงานสถิติจงัหวดันนทบุรี 

สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  กระทรวงพาณิชย ์  

 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์กีาํหนดไว ้จึงไดใ้ชวิ้ธีวิเคราะห์ดงัต่อไปนี 

 

1. การวิเคราะห์แบบพรรณนา (Descriptive Method) เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อ้ที 1 โดย

ใชว้ิธีการทางสถิติเบืองตน้ และนาํเสนอในรูปแบบของตาราง มาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทีได้จาก

การรวบรวมขอ้มูลจากเกษตรผูป้ลูกพุทธรักษาแคระ ในอาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เพือให้

ทราบถึงสภาพทวัไปของการผลิตและจัดจาํหน่าย ตลอดจนปัญหา อุปสรรคดา้นการผลิต และ

การตลาดของการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ 
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2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) ซึงมีการวิเคราะห์เป็นดงันี 

 

2.1 เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อ้ที 2 โดยนาํขอ้มูลตน้ทุนและผลตอบแทนต่อหน่วยพืนที

การผลิตพุทธรักษาแคระ ทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เกษตรกรในพืนทีอําเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี 

มาวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการ โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสินใจแบบปรับค่าเวลา ซึง

เป็นการเปรียบเทียบเงินลงทุนหรือตน้ทุน กบัรายไดห้รือผลตอบแทนจากการลงทุน ในการวิเคราะห์

จะใชเ้ครืองมือทีวดัความคุม้ค่า 4 วิธี คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) อตัราส่วน

ผลประโยชน์ต่อทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of 

Return: IRR) และระยะเวลาคืนทุน โดยมีเกณฑที์ใชใ้นการตดัสินใจคือ ค่า NPV มากกว่าศูนยห์รือ 

มีค่าเป็นบวก  ค่า BCR มากกว่าหนึง  และค่า IRR มากกว่าค่าเสียโอกาสหรืออตัราดอกเบียของเงิน

ลงทุนทีใชล้งทุนในโครงการ 

 

2.2 เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อ้ที 3 โดยการนาํวิธีวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ

ลงทุน (Sensitivity Analysis) มาใช ้เพือประเมินผลกระทบของการเปลียนแปลงทางดา้นตน้ทุนหรือ

ผลประโยชน์ของการลงทุน เนืองจากการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระจะตอ้งเผชิญกบัความเสียงและ

ความไม่แน่นอน ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงของรายไดห้รือตน้ทุนการผลิต เพือใหท้ราบว่า หากเกิด

ความเสียงและความไม่แน่นอนขึนและส่งผลกระทบต่อรายได้หรือค่าใชจ่้ายของเกษตรกรแลว้ 

โครงการนนัยงัเป็นทียอมรับไดห้รือไม่ และหากผลออกมายงัยอมรับได ้จะทดสอบหาค่าความแปรเปลียน 

(Switching Value Test) เพือทดสอบว่าตน้ทุนสามารถเพิมขึนหรือผลตอบแทนลดลงไดเ้ท่าใด จนทาํ

ให้ค่า NPV = 0 หรือ BCR = 1 ซึงเป็นเกณฑที์แสดงว่าโครงการดงักล่าวไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน 
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บทที 2 

 

แนวคดิและทฤษฎทีีใช้ในการศึกษา 

 

การตรวจเอกสาร 

 

ฤทธิรงค ์ ทีฆะพนัธ์ (2547) ไดท้าํการศึกษาเรือง การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทาํ

สวนกลว้ยไมต้ดัดอกสกุลหวาย ในจงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน

เฉลียต่อปี โดยจาํแนกตามอายุของกลว้ยไมส้กุลหวาย เพือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจและ

กาํหนดแนวทางในการพฒันา ส่งเสริมการปลูกกลว้ยไมใ้นทอ้งถินของจงัหวดัราชบุรี โดยเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากการสัมภาษณเ์กษตรกรในพืนที ทีมีพืนทีเพาะปลูกมากทีสุด 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอโพธาราม 

อาํเภอบา้นโป่ง และอาํเภอดาํเนินสะดวก จาํนวน 30 ตวัอยา่ง เป็นขอ้มูลในปีการเพาะปลูก 2546/47 

และการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการและวารสารของหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบั

การวิจยั โดยใชเ้กณฑใ์นการตดัสินใจ 3 ประการ คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราส่วนรายไดต้่อ

ค่าใชจ่้าย (BCR) และอตัราผลตอบแทนของการลงทุน (IRR) ในขนาดพืนที 5 ไร่ ระยะเวลาตงัแต่

เริมปลูกจนกระทงัรือสวนแลว้ทาํการปลูกใหม่คิดเฉลีย 5 ปี โดยเริมการวิเคราะห์จากปีที 1 ทีเกษตรกร

สร้างโรงเรือนและเตรียมซืออุปกรณ์ พร้อมกบัการเริมปลูกกลว้ยไม ้ซึงกลว้ยไมจ้ะใหผ้ลผลิตไดใ้น

เดือนที 7 โดยในปีที 1 จะใหผ้ลผลิตไดเ้พียง 5 เดือน และในปีที 2-4 จะมีรายรับมากขึน ส่วนในปีที 5 

จะมีรายรับนอ้ยลงกว่าปีที 2-4 และอตัราคิดลดทีใชใ้นการวิเคราะห์ เป็นอตัราดอกเบียเงินกูส้ําหรับ

ลูกคา้ชนัดีของธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เท่ากบั ร้อยละ 5.75 ต่อปี โดยกาํหนดให้

เกษตรกรมีเงินกูสิ้นเชือระยะยาวเกิดขึนในปีที 1 เท่านัน ซึงการวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที

เกษตรกรมีเงินทุนเพียงพอทีจะนาํมาลงทุนทาํสวนกลว้ยไมส้กุลหวายโดยไม่มีการกูย้มืเงินมาลงทุน 

ผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 1,041,533.90 บาท อัตราส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย 

เท่ากบั 1.60 และอตัราผลตอบแทนของการลงทุน เท่ากบั ร้อยละ 25.64 สําหรับกรณีทีเกษตรกรมี

การกูยื้มเงินมาลงทุน เนืองจากเกษตรกรมีเงินลงทุนไม่เพียงพอทีจะนาํมาลงทุนทาํสวนกลว้ยไมส้กุลหวาย 

ผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 1,044,803.98 บาท อัตราส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย 

เท่ากับ 1.56 และอตัราผลตอบแทนของการลงทุน เท่ากับ ร้อยละ 28.33 ดงันันจากการวดัผลทงั  
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2 กรณี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่ามากกว่าศูนย์ อัตราส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายมีค่ามากกว่า 1 และ

ผลตอบแทนของการลงทุนมีค่ามากกว่าอตัราคิดลด ชีให้เห็นว่าการลงทุนทาํสวนกลว้ยไมส้กลุหวาย

มีความคุม้ค่าในการลงทุน 

 

 ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กาํหนดเป็น 2 กรณี คือ กรณีเกษตรกรมีการ

กูยื้มเงินมาลงทุนและเกษตรกรไม่มีการกูย้มืเงินมาลงทุน โดยในแต่ละกรณีแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น  

3 กรณียอ่ย คือ กรณีทีหนึงกาํหนดใหค้่าใชจ่้ายในการลงทุนเพิมขึน ขณะทีรายไดจ้ากการขายกลว้ยไม ้

มีค่าคงที กรณีทีสองกาํหนดรายได้ลดลง ในขณะทีค่าใช้จ่ายในการลงทุนคงที และกรณีทีสาม

กาํหนดใหค้่าใชจ่้ายในการลงทุนเพิมขึนและรายไดจ้ากการขายกลว้ยไมล้ดลง ซึงผลการวิเคราะห์ 

พบว่า เกษตรกรยงัไดร้ับความคุม้ค่าจากการลงทุนในทุกกรณี  

 

จากการศึกษาพบว่า ทางผูวิ้จัยใช้เครืองมือทีวดัความคุม้ค่าในการลงทุนโครงการ ได้แก่ 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราส่วนรายไดต่้อค่าใชจ่้าย (BCR) และอตัราผลตอบแทนของการลงทุน 

(IRR) อีกทงัยงัมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ โดยวิเคราะห์ทงักรณีทีตน้ทุนเพิมขึน 

และกรณีทีผลประโยชน์ลดลง ซึงสามารถนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการวิเคราะห์ทางการเงนิของโครงการ

ปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชยไ์ด ้

 

อรรถพล  วิจารณ์ชยั (2548) ไดท้าํการศึกษาเรือง การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุน

ปลูกบวัประดบัของเกษตรกรในพืนทีอาํเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา

ตน้ทุนและผลตอบแทน และวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงินในการลงทุนปลูกบวัประดับ จากนัน

วิเคราะห์ความเสียงอนัเนืองมาจากการเปลียนแปลงดา้นตน้ทุนและผลประโยชน์ในการลงทุน  

ซึงขอ้มูลทีใชใ้นการศึกษาเป็นปีการเพาะปลูก 2547 และเป็นสวนทีมีขนาดพืนทีแปลงเพาะชาํบวัประดบั

เท่ากบั 2 ไร่ เป็นขอ้มูลทีไดจ้ากการตอบแบบสัมภาษณ์ โดยใชแ้บบสอบถามแบบปิด-เปิด และแบบ

เลือกตอบ ซึงมาจากเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งของผูที้ปลูกบวัประดบั จาํนวน 15 ตวัอยา่ง แบ่งเป็นกรณี

ทีเกษตรกรใชพ้นัธุ์ตน้อ่อนจากการซือ จาํนวน 10 ตวัอยา่ง และกรณีทีเกษตรกรมีพนัธุ์ตน้อ่อนของ

ตนเอง (นาบวัประดบั) จาํนวน 5 ตวัอย่าง โดยเริมต้นจากการศึกษาค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์ และ

ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ จากนนัทาํการวิเคราะห์หาความเป็นไปไดท้างการเงิน โดยใชต้วัวดัผล 
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คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (BCR)  และอตัราผลตอบแทนภายใน

โครงการ (IRR)  กาํหนดอายุของโครงการเท่ากบั 10 ปี ซึงเท่ากบัอายุการใชง้านของชุดสปิงเกอร์

และการปรับพืนทีแปลงเพาะชาํบวัประดบัใหม่ ใชอ้ตัราคิดลดเป็นอตัราดอกเบียเงินกูข้องธนาคาร

เพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เท่ากบั ร้อยละ 10 ต่อปี  และกาํหนดให้บวัประดบัสามารถ

ผลิตไดปี้ละ 5 รุ่น โดยผลการวิเคราะห์ พบว่า การลงทุนปลูกบวัประดบัของเกษตรกรทีใชพ้นัธุ์ตน้อ่อน

จากการซือ กรณีไม่มีสินเชือและกรณีมีสินเชือ ผลการวิเคราะห์ออกมาในทิศทางเดียวกันคือ มูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิมีค่าเป็นบวก อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุนมีค่ามากกว่า 1 และอตัราผลตอบแทนภายใน

โครงการสูงกว่าอตัราคิดลด จึงสรุปไดว้่าการลงทุนปลูกบวัประดบัของเกษตรกรทีใชพ้นัธ์ุตน้อ่อน

จากการซือมีความคุม้ค่าในการลงทุน สําหรับการลงทุนปลูกบวัประดบัของเกษตรกรทีมีพนัธุ์ตน้อ่อน

ของตนเอง (นาบวัประดบั) กรณีไม่มีสินเชือและกรณีมีสินเชือ ผลการวิเคราะห์ออกมาในทิศทาง

เดียวกนักบัการลงทุนในแบบแรก 

  

ในการทดสอบค่าความแปรเปลียนของการลงทุนปลูกบวัประดบัของเกษตรกรทีใชพ้นัธ์ุตน้อ่อน 

จากการซือ และการลงทุนปลูกบวัประดบัของเกษตรกรทีมีพนัธุ์ตน้อ่อนของตนเอง (นาบวัประดบั) 

ผลการทดสอบพบว่า มีความเสียงภยัและความไม่แน่นอนอยู่ในระดบัทีค่อนขา้งตาํ จึงมีความคุม้ค่า

ในการลงทุน 

 

จากการศึกษา พบว่า ผูวิ้จยัเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ โดยใชแ้บบสอบถามแบบปิด-เปิด 

และแบบเลือกตอบ ซึงสามารถนํามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบแบบสอบถามเพือใชใ้นการ

สัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกพุทธรักษาแคระ ในอาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

 

ภูวาเดช  โหราเรือง  และคณะ (2550) ไดศ้ึกษาวิจยัการผลิตและการตลาดกลว้ยไมใ้นพืนที

ภาคกลางและพืนทีใกลเ้คียง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบธุรกิจกล้วยไมที้ขึนทะเบียนกบั

กรมส่งเสริมการเกษตรในปี พ.ศ. 2550 จาํนวน 129 ราย จากจาํนวนทงัหมด 1,275 ราย โดยใช้

แบบสอบถามควบคู่กบัการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงวนัที  

15 มิถุนายน ถึงวนัที 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และนําขอ้มูลทีได้มาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วย

สถิติพรรณา ซึงผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นด้านธุรกิจพบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจ
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กลว้ยไม ้1 ราย สามารถมีบทบาท หรือหนา้ทีทางธุรกิจไดม้ากกว่า 1 หน้าทีในห่วงโซ่อุปทานของ

ธุรกิจกลว้ยไม ้คือเป็นทงัเกษตรกรผูเ้พาะปลูกกลว้ยไมแ้ละผูจ้ดัจาํหน่ายกลว้ยไม ้หรือทีเรียกว่า  

ผูป้ระกอบธุรกิจกลว้ยไมแ้บบครบวงจร  ประเด็นดา้นการผลิตพบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจกลว้ยไมก้ว่าครึง 

นิยมซือพนัธุ์กลว้ยไมจ้ากเกษตรกรขา้งเคียงหรือในชุมชนแลว้มาคดัหรือแยกตน้เอง ซึงพนัธุบ์อมโจแดง 

เป็นพนัธ์ุทีไดร้ับความนิยมสูงสุด  และประเด็นดา้นการตลาดพบว่า ในการกาํหนดราคาซือขายกลว้ยไม ้

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ การกาํหนดราคาซือขายกลว้ยไมจ้ากราคาตลาด หรือ

ราคากลางในช่วงนนั และการใชวิ้ธีต่อรองราคาโดยขึนอยู่กบัความพึงพอใจระหว่างผูซื้อและผูข้าย 

ในส่วนของการกระจายสินคา้ สามารถแบ่งรูปแบบของช่องทางการตลาด หรือเส้นทางการตลาด 

ทีใชใ้นการกระจายกลว้ยไมอ้อกไดเ้ป็น 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) ช่องทางตรง หมายถึง การทีเกษตรกร

ผูผ้ลิตกลว้ยไมเ้ป็นผูด้าํเนินการจาํหน่ายกลว้ยไมด้ว้ยตนเองไปยงัผูบ้ริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง  

2) ช่องทางพ่อคา้ตลาดกลาง หมายถึง การทีเกษตรกรผูผ้ลิตกลว้ยไมจ้าํหน่ายกลว้ยไมใ้หก้บัคนกลาง

ทีเป็นพ่อคา้ตลาดกลาง ซึงพ่อคา้ตลาดกลางก็จะจาํหน่ายต่อให้กบัพ่อคา้ปลีก ก่อนทีพ่อคา้ปลีกจะ

จาํหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภค  3) ช่องทางพ่อคา้ส่งทอ้งถิน หมายถึง เกษตรกรผูผ้ลิตกลว้ยไมจ้ําหน่าย

กล้วยไมใ้ห้กบัคนกลางทีเป็นพ่อคา้ส่งในทอ้งถิน (ทีไม่ใช่พ่อคา้ส่งประเภทพ่อคา้ตลาดกลาง) 

จากนนัพ่อคา้ส่งก็จะจาํหน่ายต่อให้กบัพ่อคา้ปลีกต่อไป  4) ช่องทางพ่อคา้ปลีก หมายถึง เกษตรกร

ผูผ้ลิตกลว้ยไมจ้าํหน่ายกลว้ยไมใ้หก้บัคนกลางทีเป็นพ่อคา้ปลีกโดยตรง  5) ช่องทางพ่อคา้ส่งออก 

หมายถึง เกษตรกรผูผ้ลิตกล้วยไมจ้าํหน่ายกล้วยไมใ้ห้กับคนกลางทีเป็นผูส่้งออก หลังจากนนั 

ผูส่้งออกก็จะจาํหน่ายกลว้ยไมใ้หก้บัลูกคา้ทีอยูต่่างประเทศ ซึงมีทงัลูกคา้ทีเป็นผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

ลูกคา้ประเภทองคก์ร ลูกคา้ทีเป็นคนกลางคา้ส่ง และลูกคา้ทีเป็นคนกลางคา้ปลีก 

 

จากการศึกษา ทาํใหท้ราบถึงขนัตอนของการผลิตและเส้นทางการตลาดทีใชใ้นการจาํหน่าย

กล้วยไม ้ซึงมีหลากหลายรูปแบบ ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถนําขอ้มูลมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา

ขนัตอนการผลิตและช่องทางการจัดจาํหน่ายของเกษตรกรผูป้ลูกพุทธรักษาแคระ ในพืนทีอาํเภอ 

บางกรวย จงัหวดันนทบุรี  
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 ศรายุธ  สุขเพ็ญ (2552) ไดท้าํการศึกษาเรือง การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนปลูก

หน้าววัตดัดอกของเกษตรกรในจังหวดันนทบุรี โดยมีวตัถุประสงค์เพือวิเคราะห์ตน้ทุนและ

ผลตอบแทน และวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงินในการลงทุนผลิตหน้าววัตดัดอก จากนนันาํขอ้มลู

ทีไดม้าวิเคราะห์ความเสียงของการลงทุน เนืองจากการเปลียนแปลงดา้นตน้ทุนและผลประโยชน์ 

ในการลงทุน โดยศึกษาจากขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทีปลูกหนา้ววัตดัดอก

ในพืนทีจงัหวดันนทบุรี ปีการเพาะปลูก 2550/51 เป็นการศึกษาเกษตรกรทีใชต้น้พนัธุ์จากต่างประเทศ 

และเกษตรกรทีใชต้น้พนัธ์ุในประเทศ ในพืนทีขนาด 1 ไร่ และ 0.5 ไร่ ทงัในกรณีทีไม่มีสินเชือและ

มีสินเชือ โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 16 ราย ซึงใช้

หลกัเกณฑก์ารตดัสินใจโดยพิจารณาจากตวัวดัผล คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราส่วนผลประโยชน์

ต่อตน้ทุน (BCR) และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) กาํหนดอตัราคดิลดเทา่กบัร้อยละ 7.5 

ซึงเป็นอตัราดอกเบียเงินกูส้ําหรับลูกคา้รายยอ่ยชนัดี ของธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

ณ ปี พ.ศ. 2550 และอตัราคิดลดทีร้อยละ 6.0 ซึงเป็นอตัราดอกเบียของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ 

กาํหนดอายุโครงการเท่ากบั 6 ปี ซึงเท่ากบัอายุการใชง้านของชุดสปริงเกอร์และการปรับพืนทแีปลงปลูก  

ซึงผลการวิเคราะห์พบว่า การลงทุนปลูกหนา้ววัตดัดอกทงั 3 กรณี ไดแ้ก่ กรณีใชพ้นัธุ์จากต่างประเทศ

ในพืนที 1 ไร่ กรณีใชพ้นัธุ์จากในประเทศในพืนที 1 ไร่ และกรณีใชพ้นัธุ์จากในประเทศในพืนที  

0.5 ไร่ มีผลตอบแทนทีคุม้ค่าต่อการลงทุน เนืองจากมูลค่าปัจจุบนัมีค่าเป็นบวก อตัราส่วนผลประโยชน์

ต่อทุนมีค่ามากกว่า 1 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีค่ามากกว่าค่าเสียโอกาสเงินลงทุน   

ในการทดสอบค่าความแปรเปลียน พบว่า การลงทุนปลูกหนา้ววัตดัดอกทงัสามกรณียงัคงมีความเสียง 

ดงันนัเกษตรกรหรือผูท้ีสนใจลงทุนโครงการดงักล่าว ควรตระหนกัถึงความเสียงทางการเงินดว้ย 

 

 จากการศึกษา ทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลของจงัหวดันนทบุรี รวมถึงขอ้มูลทางการเกษตร เพือใช้

เป็นแนวทางในการคน้ควา้และศึกษาขอ้มูลของจงัหวดันนทบรีุ ซึงเป็นขอบเขตของการศึกษาความคุม้คา่

ทางการเงินของเกษตรกรผูป้ลูกพุทธรักษาแคระ 
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อรุณ  วงศปิ์ยะสถิตย ์(2552) ไดก้ล่าวถึงประวติัความเป็นมาของพุทธรักษา รวมถึงลกัษณะ

ทวัไป วิธีการปลูก การขยายพนัธุ์ ซึงแบ่งเป็น การขยายพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ และการขยายพนัธุ์แบบ

ไม่อาศยัเพศ การปรับปรุงพนัธ์ุ ทีเป็นลกัษณะการปรับปรุงพนัธุ์โดยการผสมพนัธุ์ และการใชเ้ทคนิค

การเหนียวนาํใหก้ลายพนัธุ์ตลอดจนการป้องกนักาํจดัโรคและแมลงทีอาจเป็นอนัตรายต่อพุทธรักษา  

 

จากการศึกษา ทาํใหผู้ว้ิจยัทราบถึงรายละเอียดเกียวกบัการปลูกพุทธรักษา อาทิ วิธีการปลูก 

การขยายพนัธุ์ การปรับปรุงพนัธ์ุ เพือนํามาใชเ้ป็นแนวทางในการประมาณการตน้ทุนของการปลูก

พุทธรักษาแคระ 

 

ประสงค ์ ตนัพิชยั  และกาญจนา  ทรัพยนุ์ย้ (2553) ไดศ้ึกษาวิจยัโครงการการเชือมโยงความรู้

ในโซ่อุปทานการผลิตกลว้ยไมใ้นจงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงคเ์พือรวบรวมองคค์วามรู้ทีเกียวขอ้ง

กบักระบวนการผลิต ปัจจยัสนับสนุนการผลิต และการตลาดของกล้วยไม ้ซึงเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์

ขอ้มูลในช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2551 ถึง เดือนพฤษภาคม 2552 ดาํเนินการโดย 1) วิธีการ

วิเคราะห์เอกสาร เพือศึกษาขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการผลิตกลว้ยไม ้ตลอดจนการวิเคราะห์ศกัยภาพ

และความพร้อมในการปลูกเลียงกลว้ยไม ้ 2) วิธีการศึกษาเชิงประจกัษ ์โดยการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียใน 4 ภาคส่วน ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกเลียงกลว้ยไม ้ผูผ้ลิตปัจจยัสนบัสนุนการผลิตกลว้ยไม ้

ผูค้า้กลว้ยไมท้งัในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ  และสถาบนัอุดมศึกษา หน่วยงาน

ภาครัฐ/เอกชน  3) การจดัเวทีระดมความคิด เพือสรุปและเชือมโยงองค์ความรู้ของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย

ของผูป้ลูกกล้วยไม ้โดยผลการศึกษาพบว่า พืนทีจังหวดันครปฐมเหมาะสมต่อการผลิตกลว้ยไม ้

เนืองจากอยูใ่กลก้รุงเทพมหานคร ซึงเป็นตลาดสําคญัของกลว้ยไม ้และไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติ

สุวรรณภูมิทีใชเ้ป็นทางออกของการขนส่งกลว้ยไมสู่้ตลาดต่างประเทศ นอกจากนีจงัหวดันครปฐม

ยงัมีธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัปัจจยัสนับสนุนการผลิตกลว้ยไมอ้ยู่จาํนวนมาก สําหรับทางดา้นการตลาด 

พบว่า การเพิมมูลค่าสินคา้กลว้ยไมค้วรมีการวิจยัและพฒันาอย่างจริงจงั เช่น การนาํตน้กลว้ยไมไ้ปทาํ

สมุนไพร การสกดันาํหอมจากดอกกลว้ยไม ้เป็นตน้ อีกทงั การจดัการตลาดสินคา้กลว้ยไมค้วรมีการ

สร้างแบรนดสิ์นคา้คุณภาพใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของแต่ละตลาด ตลอดจนการส่งเสริมตลาด

ดอกกลว้ยไมใ้นประเทศใหเ้ป็นตลาดดอกกลว้ยไมคุ้ณภาพสูง และศึกษาแนวทางการนํามาตรการ

ประกนัราคาสินคา้กลว้ยไมม้าใชแ้กปั้ญหาราคาดอกกลว้ยไมต้กตาํ  
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จากการศึกษา ทาํใหผู้ว้ิจยัทราบถึงกระบวนการผลิต ปัจจยัสนบัสนุนการผลิต และการตลาด

ของกล้วยไม ้เพือให้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์สภาพการผลิตและจาํหน่ายของโครงการปลูก

พุทธรักษาแคระ อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

 

ทฤษฎแีละแนวคดิทีใช้ในการศึกษา 

 

1. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงนิของโครงการลงทุน 

 

 ตวัชีวดัความคุม้ค่าของโครงการ มีความสําคญัอย่างมากต่อการตดัสินใจทีจะรับหรือปฏิเสธ

โครงการทีกาํลงัพิจารณาอยู่ หรือนํามาใชสํ้าหรับเป็นเกณฑก์ารตดัสินใจในการลงทุน (Investment 

Decision) ทงันี เพราะตวัชีวดัความคุม้ค่าของโครงการสามารถบ่งบอกได้ว่า โครงการแต่ละโครงการ 

มีความคุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่ และยงัสามารถบอกใหท้ราบถึงลาํดบัความสําคญัของโครงการ 

ไดอี้กดว้ย  

 

ตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการ จะถูกนาํมาใชใ้นการคาํนวนหาคา่ตวัชีวดัความคุม้ค่า

ของโครงการตามการวิเคราะห์แบบปรับค่าของเวลา (Discounted Measures of Project Worth) ซึง

เป็นวิธีการร่วมสมยั (Contemporary Approach) และใชก้นัอย่างแพร่หลายทวัๆ ไป 4 ประการ ไดแ้ก่ 

(ชูชีพ, 2544:98) 

 

1. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีของโครงการกบัมูลค่าปัจจุบนัของเงินตน้ทุนทีเกิดขึนจากโครงการ  

ซึงมีหลกัเกณฑก์ารเลือกโครงการ คือ จะเลือกโครงการที NPV มีค่าเป็นบวก ชีให้เห็นว่า มูลค่าปัจจุบนั

ของผลตอบแทนมากกว่ามูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน มีสูตรในการคาํนวณดงันี 
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푁푃푉   =    (퐵 − 퐶 ) / (1 + 푟)  

 

โดย Bt = ผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดเขา้ในปีที t 

 Ct = ตน้ทุนหรือกระแสเงินสดออกในปีที t 

 r = อตัราคิดลดหรืออตัราดอกเบียเงินกู ้

 t = ระยะเวลาโครงการ ปีที 0,1,2,3,..., n  

 n = อายโุครงการหรือระยะเวลาสินสุดโครงการ 

 

หลกัเกณฑก์ารตดัสินใจของคา่ NPV ทีคาํนวนได ้

 

 NPV >  0 หรือมีคา่เป็นบวก แสดงวา่การลงทุนคุม้ค่า 

 NPV =  0 แสดงว่าการลงทุนยงัพอมีความเป็นไปได ้

 NPV <  0 แสดงว่าการลงทุนให้ผลไมคุ่ม้คา่  

 

2. อตัราส่วนรายไดต่้อค่าใชจ่้าย (Benefit – Cost Ratio: BCR) คือ อตัราส่วนระหว่างมูลค่า

ปัจจุบนัของผลตอบแทนต่อมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนตลอดอายุของโครงการ ซึงมีหลกัเกณฑก์ารเลือก

โครงการ คือ จะเลือกโครงการที BCR มีค่ามากกว่า 1 แสดงให้เห็นว่า โครงการนีไดผ้ลตอบแทน

มากกว่าตน้ทุนทีลงไป มีสูตรในการคาํนวณดงันี 

    

퐵퐶푅   =    퐵 (1 + 푟)  /   퐶 (1 + 푟)  
n

 

 

โดย Bt = ผลตอบแทนในปีที t 

 Ct = ตน้ทุนในปีที t 

 r = อตัราคิดลดหรืออตัราดอกเบียเงินกู ้

 t = ระยะเวลาโครงการ ปีที 0,1,2,3,..., n 

 n = อายโุครงการหรือระยะเวลาสินสุดโครงการ 
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หลกัเกณฑก์ารตดัสินใจของคา่ BCR ทีคาํนวนได ้

 

 BCR >  1 แสดงว่าการลงทุนมีความเหมาะสมและคุม้คา่กบัการลงทุน 

 BCR =  1 แสดงว่าการลงทุนยงัพอมีความเป็นไปได ้

 BCR <  1 แสดงว่าผลประโยชนท์ีไดไ้ม่คุม้ทุน  

 

3. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal rate of return: IRR) คอื อตัราผลตอบแทน

ทีทาํให้มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนเท่ากับมูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายโครงการลงทุน ซึงจะเป็นอตัรา

ผลตอบแทนทีทาํให้คุม้ทุนพอดี ซึงมีหลกัเกณฑ์การตดัสินใจคือ อตัราผลตอบแทนของโครงการมีค่า

มากกว่าอตัราคิดลดหรืออตัราดอกเบียเงินกู ้มีสูตรในการคาํนวณดงันี 

 

(퐵 − 퐶 ) / (1 + 퐼푅푅)   =    0 

 

โดย Bt = ผลตอบแทนในปีที t 

 Ct = ตน้ทุนในปีที t 

 IRR = อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 

 t = ระยะเวลาโครงการ ปีที 0,1,2,3,..., n 

 n = อายโุครงการหรือระยะเวลาสินสุดโครงการ 

 

หลกัเกณฑก์ารตดัสินใจของคา่ IRR ทีคาํนวนได ้

 

 IRR >  อตัราดอกเบียเงินลงทุน แสดงวา่การลงทุนให้ผลคุม้คา่ 

 IRR =  อตัราดอกเบียเงินลงทุน แสดงวา่การลงทุนพอมีความเป็นไปได ้

 IRR <  อตัราดอกเบียเงินลงทุน แสดงวา่การลงทุนให้ผลไม่คุม้ค่า  
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4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) คือ ระยะเวลาทีหน่วยธุรกิจจะไดรั้บผลตอบแทน 

จากการลงทุนคุม้จาํนวนทุนทีลงไปพอดี ซึงในกรณีทีการลงทุนก่อให้เกิดกระแสรายไดร้ายจ่าย

ติดต่อกนัไปในช่วงเวลาทียาวนาน การคาํนวณหาระยะคืนทุนก็จะตอ้งคิดจากมูลค่าปัจจุบนัของ

รายไดสุ้ทธิในแต่ละปีของโครงการ การพิจารณาโครงการจากระยะคืนทุนนี โดยปกติมกัใชก้บัธุรกิจ

ทีมีความเสียงสูง ซึงตอ้งการผลตอบแทนกลบัมาโดยเร็ว หรือในกรณีทีการผลิตหรือการนาํสินคา้ใหม่

ออกสู่ตลาดเสียงต่อการลอกเลียนแบบไดง่้าย ในธุรกิจเหล่านีผูล้งทุนจะเลือกโครงการทีใหผ้ลตอบแทน

กลบัมาโดยเร็วทีสุด มีสูตรในการคาํนวณดงันี (นราทิพย,์ 2542:72) 

 

ระยะเวลาคือทุน       =  ค่าใชจ่้ายในการลงทุน / ผลตอบแทนสุทธิเฉลียต่อปี 

  

 แนวคิดดงักล่าวนาํมาเพือศึกษาความคุม้คา่ในการลงทุน 

 

2. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost and Return Analysis) 

 

 ทฤษฎีในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ประเมินโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ จะวิเคราะห์

ตน้ทุนและผลตอบแทนเป็นหลกั ในการวิเคราะห์ตน้ทุนและรายได ้หรือผลตอบแทนของการดาํเนิน

โครงการ ซึงจะทาํใหท้ราบถึงกาํไรทีเกษตรกรไดร้ับ โดยในการวิเคราะห์จะพิจารณาตน้ทนุการผลิต

ทงัในรูปทีเป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด โดยตน้ทุนเงินสด หมายถึง ตน้ทุนทีผูผ้ลิตจ่ายออกไปจริง

เป็นเงินสด ส่วนตน้ทุนทีไม่เป็นเงินสด หมายถึง ตน้ทุนการผลิตทีผูผ้ลิตไม่ไดจ่้ายออกไปเป็นเงินสด 

แต่ประเมินค่าให้กับปัจจัยการผลิตต่างๆ ทีเป็นของผูผ้ลิตเอง โดยตน้ทุนการผลิตในทางทฤษฎี

ประกอบดว้ยตน้ทุนคงที และตน้ทุนผนัแปร (จีรเกียรติ, 2538) 

 

 ตน้ทุนการผลิต หมายถึง ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีเกิดขึนทงัในดา้นการลงทุนและในกระบวนการผลิต  

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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1. ตน้ทุนคงที เป็นตน้ทุนทีผูผ้ลิตตอ้งเสียในจาํนวนทีคงทีไม่เปลียนแปลงไปตามปริมาณ

ของผลผลิต ซึงเป็นค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการใชปั้จจยัคงทีในการผลิตหรือไม่เปลียนแปลงปริมาณ

การใชไ้ดใ้นช่วงระยะเวลาของการผลิต ตน้ทุนคงทีทีจะนาํมาวิเคราะห์แบ่งเป็น 

 

1.1 ตน้ทุนคงทีทีเป็นเงินสด เป็นค่าใชจ่้ายทีเกษตรกรไดจ่้ายออกไปจริงเป็นเงินสด ไดแ้ก่ 

ค่าทีดินและค่าภาษีทีดิน 

1.2 ตน้ทุนคงทีทีไม่เป็นเงินสด เป็นค่าใชจ่้ายทีเกษตรกรไม่ไดจ่้ายออกไปจริงในรูปของ

ตวัเงิน หรือเป็นค่าใชจ่้ายทีไดจ้ากการประเมิน เช่น ค่าเสือมราคาฟาร์มและอุปกรณ์เกษตร คา่เสียโอกาส

ในการใชที้ดิน ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนในการซืออุปกรณ์ เป็นตน้ 

 

2.  ตน้ทุนผนัแปร เป็นตน้ทุนการผลิตทีเปลียนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิตทีได ้จะมี

ปริมาณไม่คงที เป็นค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการใช้ปัจจัยผนัแปรในการผลิต ซึงค่าใช้จ่ายผนัแปรนี  

จะเปลียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ถ้าไม่ทาํการผลิตจะไม่เสียตน้ทุนส่วนนี ต้นทุนผนัแปร 

ทีจะนาํมาวิเคราะห์แบ่งเป็น 

 

2.1 ตน้ทุนผนัแปรทีเป็นเงินสด เป็นค่าใชจ่้ายผนัแปรทีเกษตรกรจ่ายออกไปเป็นเงินสด

ในการซือปัจจยัผนัแปร รวมทงัค่าซ่อมแซมต่างๆ 

 

2.2 ตน้ทุนผนัแปรทีไม่เป็นเงินสด เป็นค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกับปัจจัยการผลิตทีเป็นของ

ตนเอง มิไดซื้อหรือจดัหาดว้ยเงินสด เช่น ค่าแรงงานในครัวเรือน เป็นตน้ 

 

รายไดจ้ากการผลิต หมายถึง รายไดท้งัหมดทีเกษตรกรไดรั้บ ซึงจะเท่ากบัผลคูณของปริมาณ

ผลผลิตกบัราคาทีเกษตรกรไดร้ับ 

 

กาํไรจากการผลิต หมายถึง ผลตา่งระหวา่งรายไดแ้ละตน้ทุนจากการผลิต 
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การวิเคราะห์ตน้ทุนและรายได ้สามารถแสดงความสัมพนัธ์ในรูปของสมการได ้ดงันี 

 ตน้ทุนทงัหมด = ตน้ทุนผนัแปรทงัหมด + ตน้ทุนคงทีทงัหมด 
 

 ตน้ทุนผนัแปรทงัหมด =  ค่าแรงงาน + คา่วสัดุปัจจยั + คา่ซ่อมแซมอุปกรณก์ารเกษตร 

 

 ตน้ทุนคงทีทงัหมด = ค่าใชที้ดิน + คา่เสือมราคาของฟาร์มและอุปกรณ์การเกษตร 
 

 รายไดท้งัหมด =  ผลผลิตทงัหมด X ราคาผลผลิตทีไดรั้บ 

 

 รายไดสุ้ทธิ =  รายไดท้งัหมด – ตน้ทุนผนัแปรทงัหมด 
 

 กาํไรสุทธิ =  รายไดท้งัหมด – ตน้ทุนทงัหมด 

กาํไรทางเศรษฐศาสตร์ = กาํไรสุทธิ – ตน้ทุนคา่เสียโอกาสบนทีดิน และ 

ค่าเสียโอกาสของเงินทุนในการซืออุปกรณก์ารเกษตร  
 

ตน้ทุนตอ่หน่วยการผลิต  = ตน้ทุนทงัหมด / ผลผลิตทงัหมด 

 

3. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

 

 โดยหลงัจากทีไดต้วัชีวดัทางการเงินแล้ว หากผลทีไดอ้อกมานันทาํให้โครงการสามารถ

ยอมรับได ้แต่ยงัไม่เป็นทีแน่ใจว่ายงัมีความแน่นอนหรือความเสียงในการประเมินผลตอบแทนและ

ตน้ทุนของโครงการ เพราะการวิเคราะห์เป็นการใชข้อ้มูลในปัจจุบนัและแนวโน้มจากอดีตซึงเป็น

การวิเคราะห์ผลในอนาคตทีดีทีสุด แต่เนืองจากอนาคตเป็นเรืองของความไม่แน่นอนและมีความ

เสียงภยัอยูด่ว้ย โอกาสผิดพลาดจึงอาจเกิดขึนได ้ดงันนัจึงตอ้งมีการทดสอบโดยการเพิมตน้ทุนอยา่งเดียว

หรือลดผลตอบแทนอยา่งเดียว เพือทีจะดูว่าค่าทีไดน้นัมีการเปลียนแปลงอย่างไร โครงการยงัเป็นที

ยอมรับไดห้รือไม่ ซึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการจะสามารถช่วยใหผู้ที้ตอ้งการจะลงทุน

รอบคอบมากยงิขึน 
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 หลงัจากไดวิ้เคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการแลว้ หากผลทีไดน้นัยงัคงทาํให้โครงการ

ยอมรับได ้จะตอ้งทาํการทดสอบเพือหาว่า ณ ระดับตน้ทุนเพิมมากกว่า หรือผลตอบแทนลดลง

มากกว่าเท่าไร ผูล้งทุนจึงไม่สามารถลงทุนได ้ซึงการทดสอบนีเรียกว่า Switching Value Test (SVT) 

โดยในการศึกษาจะพิจารณา 2 กรณีคือ (ชูชีพ, 2544:176) 

 

1. กรณีการเพิมขึนของตน้ทุนการลงทุนเพือวิเคราะห์หาว่า ตน้ทุนสามารถเพมิขนึไดร้อ้ยละ

เท่าไร จึงจะทาํให้ NPV เท่ากบั 0 และ BCR เท่ากบั 1 
 

푆푉푇     =     
푁푃푉
푃푉퐶

× 100 

 

โดย SVTC  = ค่าความแปรเปลียนการเพิมขึนของตน้ทุน 

NPV  = มูลคา่ปัจจุบนัสุทธิของโครงการ 

 PV of cost = มูลคา่ปัจจุบนัของตน้ทุน 

 

2. กรณีลดลงของผลประโยชน์หรือผลไดจ้ากการลงทุนเพือวิเคราะห์หาว่า ผลประโยชน์

สามารถลดลงไดร้้อยละเท่าไร จึงจะทาํให ้NPV เท่ากบั 0 และ BCR เท่ากบั 1 
 

푆푉푇     =     
푁푃푉
푃푉퐵

× 100 

 

โดย SVTB  = ค่าความแปรเปลียนการลดลงของผลประโยชน ์

NPV  = มูลคา่ปัจจุบนัสุทธิของโครงการ 

 PV of benefit = มูลคา่ปัจจุบนัของผลตอบแทน 

 

 หาก SVTC หรือ SVTB ทีคาํนวณไดมี้ค่าสูงก็หมายความว่า ความเสียงภยัในโครงการอยูใ่น

ระดบัตาํ แต่ถา้ค่าทีคาํนวณไดม้ีค่าตาํก็จะมีความเสียงสูง 
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4. แนวความคิดเกยีวกบัไม้ตดัดอก 

 

ไมต้ดัดอก (Cut – Flower plants) หมายถึง พรรณไมที้ปลูกเพือทีจะตดัเฉพาะส่วนทีเป็นดอก 

หรือทงัช่อดอก เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นสุนทรีย ์เช่น ปักแจกนั ประดบัสถานที เป็นช่อดอกไม ้

มอบเป็นของกาํนลัเนืองในโอกาสสําคญัต่างๆ ดอกไมป้ระเภทนีมกัจะมีกา้นยาว บานทน มีคุณสมบติั

ในการบรรจุหีบห่อ เก็บรักษา และขนส่ง ไดดี้กว่าดอกไมช้นิดอืนๆ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2534) 

 

5. สภาพการผลติและการจําหน่ายไม้ตดัดอกในประเทศไทย 

 

 การผลิตและจาํหน่ายไมต้ดัดอกของประเทศไทยโดยทวัไปสามารถแยกได ้3 ลกัษณะ ดงันี 

 

1. การผลิตเป็นอาชีพเพือการส่งออก 

 

2. การผลิตเป็นอาชีพเพือจาํหน่ายภายในประเทศ 

 

3. การผลิตเพือจาํหน่ายเป็นรายไดเ้สริม 

 

5.1 การผลิตเป็นอาชีพเพือการส่งออก 

การผลิตในลกัษณะนีเกษตรกรจะทาํการผลิตโดยมุ่งหมายทีจะจาํหน่ายใหก้บัผูส่้งออกเป็นหลกั 

เมือมีผลผลิตเหลือหรือไม่ไดคุ้ณภาพเพียงพอทจีะส่งออก จึงจะนาํมาจาํหน่ายกบัตลาดภายในประเทศ 

ตวัอยา่งของการผลิตไมต้ดัดอกในลกัษณะนี ไดแ้ก่ การผลิตกลว้ยไมต้ดัดอก 

 

ในการผลิตและจาํหน่ายไมต้ดัดอกในต่างประเทศ มีสิงสําคญัอยู่ 5 ประการ ทีเกษตรกรควร

คาํนึงถึงคือ 1.ชนิด  2.ปริมาณ  3.คุณภาพ  4.ราคา  และ 5.เวลา 

5.1.1 ชนิดในการผลิต เกษตรกรตอ้งเลือกผลิตพืชให้ชนิดและพนัธุ์ตรงก ับความ

ตอ้งการของตลาด กล่าวคือ ตอ้งทราบว่า ตลาดเป้าหมายของผูผ้ลิตตอ้งการไมด้อกชนิดใด และมี
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รสนิยมอย่างไร เช่น ตลาดญีปุ่นตอ้งการกล้วยไมสี้ชมพูอ่อนๆ ขณะทีตลาดยุโรปมีความนิยม 

ดอกกลว้ยไมสี้เขม้หรือสีทึบๆ เป็นตน้ 

 

5.1.2 ปริมาณ เกษตรกรตอ้งทราบปริมาณการผลิตว่า ตลาดมีความตอ้งการเป็นปริมาณ

เท่าไร และเมือไร ในแต่ละฤดูกาล สาเหตุทีสําคญัประการหนึงททีาํใหก้ารส่งออกไมป่ระสบผลสาํเร็จ

เท่าทีควรคือการผลิตทีปริมาณไม่เพียงพอ และการผลิตมีปริมาณไม่สัมพนัธ์กบัความตอ้งการของตลาด 

ดงันัน ในการผลิตเพือการส่งออก เกษตรกรควรจะทาํการผลิตให้มีปริมาณมากเพียงพอ หากไม่

สามารถทาํไดเ้นืองจากตน้ทุนสูง อาจจะดาํเนินการไดโ้ดยการรวมกลุ่มกนัทาํการผลิตและจาํหน่าย 

 

5.1.3 คุณภาพ ในการส่งดอกไมไ้ปจาํหน่ายในต่างประเทศ คุณภาพมีความสําคญัมาก

เป็นพิเศษ เนืองจากระดบัคุณภาพของดอกไมที้ตลาดต่างประเทศตอ้งการ โดยปกตินนัสูงกว่าระดบั

มาตรฐานคุณภาพของดอกไมที้เราใชก้นัอยู่ทวัไปในประเทศ คุณภาพทีว่านีรวมความตงัแต่ ขนาดดอก 

สีสัน ความยาวกา้นดอก จาํนวนดอก จาํนวนใบ ความสะอาดสดใส ปราศจากตาํหนิ ซึงทุกอยา่งตอ้ง

เป็นไปตามทีผูส้ั งซือกาํหนด และทีสําคญัไมต้ดัดอกตอ้งมีอายใุชง้านไดน้านดว้ย ปกติควรมีอายใุชง้าน

เมือถึงผูซื้ออยา่งนอ้ยประมาณ 1 สัปดาห์ 

 

5.1.4 ราคา ในการส่งออกดอกไมไ้ปจาํหน่ายต่างประเทศ จาํเป็นตอ้งมีการแข่งขนักับ

ประเทศผูส่้งออกอืนๆ ดว้ย ดงันนั ราคาจึงเป็นปัจจยัหนึงทีตอ้งคาํนึงถึง ราคาดอกไมที้จะส่งไปขายยงั

ตลาดต่างประเทศนนั ตอ้งไม่มีราคาสูงเกินไป และสามารถแข่งขนักบัประเทศอืนๆ ได ้อยา่งไรกต็าม 

ในการผลิตเพือการส่งออกใหป้ระสบความสําเร็จนนั เกษตรกรควรจะหาวิธีการผลิตให้ได้ผลผลิต

ราคาถูก แต่มีปริมาณการผลิตมากขึน ซึงก็จะทาํใหเ้กษตรกรมีรายไดแ้ละผลผลิตคุม้ค่าไดเ้ช่นกนั 

 

5.1.5 เวลา เวลาเป็นสิงทีจาํเป็นมาก ทีผูส่้งออกตอ้งออกใหท้นักาํหนดเวลาทีลูกคา้กาํหนด 

ประกอบกบัไมด้อกเป็นผลิตผลทีเน่าเสียง่าย ดงันนั ผูผ้ลิตและผูส่้งออกจึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัการทดีี

เพือใหท้นัเวลากบัการส่งออก 
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5.2 การผลิตเป็นอาชีพเพือการจาํหน่ายภายในประเทศ 

 โดยทวัไปการผลิตไมด้อกชนิดต่างๆ ในประเทศไทย ได้แก่ กุหลาบ เยอบีร่า เบญจมาศ 

ซ่อนกลิน ดาวเรือง บวั หนา้ววั มะลิ จาํปี ดอกรัก รวมทงัไมด้อกเมืองหนาว เช่น แอสเตอร์ คาร์เนชนั 

แกลดิโอลสั ดว้ย 

 

 แหล่งผลิตทีสําคญัของไมต้ดัดอกเหล่านี มีหลายจงัหวดัทวัทุกภาค ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 

นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ พิจิตร หนองคาย 

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และสงขลา 

 

 โดยปกติ การปลูกไมด้อกเป็นอาชีพเพือจาํหน่ายในทอ้งถินนัน เกษตรกรมกัจะใชเ้ฉพาะ

แรงงานในครัวเรือน และมีพืนทีปลูกตงัแต่ 1 งานขึนไป ในการผลิตไมต้ดัดอกเพือจาํหน่ายใน

ลกัษณะนี เกษตรกรมกัประสบปัญหาทีสําคญั ดงันี 

 

 5.2.1 พนัธ์ุดี และพนัธุ์ทีเหมาะสมกบัทอ้งถิน ในการปลูกไมด้อกในทอ้งถิน เกษตรกร

มกัจะประสบกบัปัญหาดา้นพนัธ์ุทีหายาก และขาดขอ้มูลเกียวกบัพนัธุ์ทีเหมาะสมกบัทอ้งถินนันว่า

ควรเป็นพนัธ์ุอะไร บางครังยงัประสบปัญหาทีพนัธุ์มีราคาแพงและขยายพนัธุ์ไม่ได ้ดงันนั การทีจะ

ปรับปรุงใหต้ลาดในทอ้งถินมีผลผลิตพนัธุ์ใหม่ทีดีเขา้สู่ตลาดซึงจะช่วยใหต้ลาดตืนตวั และขยายตวั

มากขึน จึงเกิดขึนนอ้ย เกษตรกรหรือเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง จึงควรเสาะหาพนัธ์ุไมด้อกทีดีจากทอ้งถินอืน

เขา้ไปปลูกในทอ้งถินตนเอง 

 

 5.2.2 ขาดแหล่งสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ ถึงแมไ้ด้มีการศึกษางานไมด้อก 

มาพอสมควร แต่ความรู้ก็ยงัมิได้กระจายไปถึงเกษตรกรเท่าทีควร ทงันีเนืองจากในระดบัทอ้งถิน 

ยงัขาดวิทยากรผูช้าํนาญดา้นไมด้อกอีกมาก ซึงเป็นปัญหาทีจะตอ้งเร่งแกไ้ขต่อไป แนวทางทีจะช่วย

แกไ้ขปัญหาเรืองนี คือการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารวิชาการและเอกสารคาํแนะนาํ ตลอดจนวารสาร

การเกษตร ซึงมีพิมพเ์ผยแพร่ความรู้ดา้นไมด้อกออกมามากมายและสมาํเสมอ และอีกทางหนึงคือ 

การศึกษาดูงานจากสวนเกษตรทีประสบความสําเร็จ 
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 5.2.3 ขาดปัจจยัการผลิตทีเหมาะสม ปัจจัยการผลิตบางชนิด เช่น ปุ๋ย ยาเคมี สารเคมี 

หรืออุปกรณ์การเกษตรบางอย่างอาจหาซือได้ยากในบางทอ้งถิน บางครังเกษตรกรจาํเป็นตอ้ง

เดินทางมาซือถึงกรุงเทพฯ ซึงทาํใหต้น้ทุนการผลิตเพิมขึน 

 

 5.2.4 ตลาด เรืองตลาดเป็นสิงทีผูป้ลูกไมด้อกอาชีพจาํเป็นตอ้งรู้ให้มากทีสุดก่อนทีจะ

ปลูกไมด้อกชนิดใด เกษตรกรควรจะศึกษาขอ้มูลในดา้นการตลาดก่อน เช่น ตลาดทีตอ้งการจะนํา

ผลผลิตไปขายนนัตอ้งการดอกไมช้นิดไหน ปริมาณเท่าไร คุณภาพเป็นอยา่งไร และการขายดอกไม้

ให้กบัตลาดทอ้งถินในต่างจงัหวดันนั มีสิงทีควรคาํนึง ดงันี 

 

 1. ตลาดดอกไมใ้นทอ้งถิน มีขนาดเลก็ 

2. ความตอ้งการใชด้อกไมม้กัไม่มีความสมาํเสมอ โดยมากมกัมีความตอ้งการสูง

ในช่วงวนัพระหรือวนัเทศกาลต่างๆ 

 3. ตลาดในทอ้งถินมีลกัษณะการจดัจาํหน่ายไม่ชวนให้ซือ 

 4. ราคาของผลผลิตมกัไม่แน่นอน 

 5. ผูใ้ชส่้วนใหญ่ ยงัไม่เห็นคุณคา่ของดอกไม ้ตอ้งการซือดอกไมร้าคาถูก 

 

5.3 การผลิตเพือจาํหน่ายเป็นรายไดเ้สริม 

ลกัษณะการผลิตแบบนี หมายถึง ลกัษณะของสวนทีเจา้ของปลูกไมต้ดัดอกไวเ้พือเป็นอาชีพเสริม 

โดยทีตวัเองมีอาชีพหลกัอยา่งอืนอยู่แลว้ เช่น อาจเป็นครู เกษตรกรผูป้ลูกพืชอืนๆ โดยทวัไปจะมี

พืนทีปลูกตงัแต่ 20 ตารางวาขึนไป ลกัษณะการปลูกเลียงอาจมีหลายลกัษณะ เช่น การปลูกเป็นพืชแซม 

หรือ สวนในบริเวณบา้น การปลูกเลียงในลกัษณะนีไม่ค่อยมีปัญหามากนกั เพราะไม่ไดเ้ป็นรายไดห้ลกั

ของผูป้ลูกเลียง อยา่งไรก็ตามการผลิตในลกัษณะนีเหมาะกบัการส่งเสริมการปลูกไมด้อกในแหล่งทีมี

ขนาดเล็กหรือส่งเสริมกับเกษตรกรรายใหม่ทียงัไม่มีประสบการณ์ในการปลูกไมต้ดัดอกมาก่อน 

(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2539) 
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6. อายุของโครงการ (Project Life)  

 

 อายโุครงการจะเริมขึนเมือมีการก่อสร้างโครงการ และสินสุดเมือโครงการไม่สามารถทีจะ

ให้ผลประโยชน์ไดอี้กต่อไป (ชูชีพ, 2544:81) 

 

เนืองจาก ตน้พุทธรักษาแคระเป็นพนัธุ์ไมล้ม้ลุกทีสามารถปลูกไดต้ลอดปี ขยายพนัธุ์โดยการ

ใชห้วัและหน่อ ดงันนั ในการศึกษาครังนี จึงกาํหนดอายุโครงการตามอายกุารใชง้านของชุดสปริงเกอร์ 

โดยเฉลีย 10 ปี 

 

ข้อสมมติในการศึกษา 

 

1. อตัราคิดลดทีใชใ้นการคาํนวณความคุม้ค่าทางการเงิน คือ  อตัราดอกเบียเงินกูข้อง

ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึงอตัราดอกเบียเงินกูถู้กจัดอยู่ชันลูกคา้ ชนั B 

ในอตัราดอกเบียเงินกู้สําหรับลูกคา้รายยอ่ยชนัดี  (MRR+3%) หรือเท่ากบัร้อยละ 10 ต่อปี ณ ปี พ.ศ. 2556 

เนืองจากเป็นสถาบนัการเงินของรัฐ ทีมีวตัถุประสงคมุ่์งให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพือส่งเสริม

อาชีพการเกษตร หรือการดาํเนินงานของเกษตรกร และเป็นอตัราดอกเบีย MRR ทีตาํทีสุด เมือเปรียบเทียบ

กบัอตัราดอกเบียของธนาคารพาณิชยอื์นๆ โดยเป็นการศึกษากรณีไม่มีสินเชือ และกรณีมีสินเชือ 

 

2. กาํหนดอายุของโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์ตามอายกุารใชง้านของชุด

สปริงเกอร์ โดยเฉลีย 10 ปี 

 

3. ราคาปัจจยัการผลิตใชร้าคาตลาด ปี พ.ศ. 2556 ซึงเป็นราคาทีเกษตรกรส่วนใหญ่ไดจ่้ายไป 

โดยกาํหนดให้คงทีตลอดอายโุครงการลงทุน (Constant Price) 
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4. ราคาผลผลิตพุทธรักษาแคระใชร้าคาตลาดปี พ.ศ. 2556 ซึงเป็นราคาทีเกษตรกรได้รับ 

โดยกาํหนดให้คงทีตลอดอายโุครงการลงทุน (Constant Price) สําหรับราคาจาํหน่ายพทุธรักษาแคระ 

กาํหนดใหใ้ชร้าคาจาํหน่ายหนา้ฟาร์มเป็นหลกั โดยราคาขายส่งกาํหนดราคากระถางละ 25 บาท และ

ราคาขายปลีกกาํหนดราคากระถางละ 30 บาท 

 

5. กาํหนดให้เกษตรกรสามารถปลูกพุทธรักษาแคระไดปี้ละ 10 รุ่น ซึงในการปลูก 1 รุ่น  

ใชเ้วลาในการปลูก 35 วนั พุทธรักษาแคระจะมีดอก และสามารถจดัจาํหน่ายได ้โดยสามารถปลูก

พุทธรักษาแคระได ้1,500 ตน้ต่อรุ่น 

 

6. ในการวิเคราะห์โครงการปลูกพุทธรักษาแคระกรณีมีสินเชือ กาํหนดให้เกษตรกรทาํการ

กูยื้มเงินเพือการลงทุนเพียงครังแรกครังเดียว 
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บทที 3 

 

ลกัษณะทัวไปของการผลติและการตลาดของพทุธรักษาแคระ 

 

 บทนี จะกล่าวถึงขอ้มูลทวัไปเกียวกบัการปลูกพุทธรักษาแคระในพืนทีอาํเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี เช่น ขอ้มูลทวัไปและขอ้มูลทางดา้นการเกษตรของจงัหวดันนทบุรี  ขอ้มูลทวัไป 

การตลาดและการผลิตพุทธรักษาแคระ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 

 

ข้อมูลทวัไปเกยีวกบัจงัหวัดนนทบุรี 

 

จงัหวดันนทบุรี ตงัอยูใ่นภาคกลางเป็นจงัหวดัหนึงในห้าจังหวดัปริมณฑล  เมืองนนทบุรี 

มีความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์อนัยาวนานกว่า 400 ปี ตงัอยูริ่มแม่นาํเจา้พระยา  มีคูคลองน้อยใหญ่

มากมาย  มีเนือทีประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 388,939,375 ไร่  เป็นเมืองเก่าแก่

สมยักรุงศรีอยธุยา เป็นราชธานี  เดิมตงัอยู่ทีตาํบลบา้นตลาดขวญั ซึงเป็นสวนผลไมที้ขึนชือในสมยันัน 

ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองนนทบุรี เมือ พ.ศ. 2092 รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2179 พระเจา้ปราสาททองโปรดเกลา้ฯ ให้ขุดคลองลัดตอนใตว้ดัทา้ยเมืองไปทะลุวดัเขมา  

เพราะเดิมนันแม่นาํเจา้พระยาไหลวกเขา้แม่นาํ ออ้มมาทางบางใหญ่ วกเขา้คลองบางกรวย ขา้งวดัชลอ 

มาออกหนา้วดัเขมา เมือขุดคลองลดัแลว้แม่นาํก็เปลียนทางเดินไหล เขา้คลองลดัทีขุดใหม่กลายเป็น

แม่นาํเจา้พระยาใหม่ดงัปัจจุบนันี 

 

จงัหวดันนทบุรี ตงัอยูใ่น เขตทีราบลุ่มแม่นาํเจา้พระยาตอนล่าง  ห่างจากกรุงเทพมหานคร

ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร โดยมีพิกดัภูมิศาสตร์อยู่ละติจูดที 13 องศา 

47 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที 14 องศา 04 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที 100 องศา 15 ลิปดาตะวนัออก 

ถึงลองจิจูดที 100 องศา 34 ลิปดาตะวนัออก และมีอาณาเขตจรดอาํเภอและจงัหวดัขา้งเคียงเรียงตาม

เขม็นาฬิกา ดงันี 
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ทิศเหนือ  ติดต่อกบัอาํเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อาํเภอลาดหลุมแกว้  

และอาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

 

ทิศใต ้ ติดต่อกบัเขตบางพลดั เขตตลิงชนั และเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร (ฝั งธนบุรี) 

 

ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัเขตดอนเมือง เขตหลกัสี และเขตจตุจกัร และเขตบางซือ 

กรุงเทพมหานคร (ฝั งพระนคร) 

 

ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัอาํเภอพุทธมณฑลและอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

 

ลกัษณะภูมิประเทศ 

 

 สภาพทวัไปจังหวดันนทบุรี มีแม่นําเจา้พระยาแบ่งพืนทีของจงัหวดัออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ฝั งตะวนัออก และฝังตะวนัตก พืนทีส่วนใหญ่จึงเป็นทีราบลุ่มมีคลอง ทงัธรรมชาติและคูคลองทีขุด

ขึนใหม่เป็นจาํนวนมาก ซึงเชือมโยงติดต่อกนัเปรียบประดุจใยแมงมุม สามารถใชเ้ป็นทสีัญจรไปมา

ติดต่อกนัระหว่างหมู่บา้น ตาํบล และจงัหวดั ทาํให้มีย่านชุมชนหนาแน่นตามริมแม่นาํเจ้าพระยา 

และตามริมคลองสายต่างๆ โดยทวัไปพืนทีส่วนทีห่างจากแม่นําเจา้พระยาและลาํคลองก็เป็นหมู่บา้น

อิสระเป็นสวน และไร่นา ซึงมกัจะมีนาํท่วมเสมอ ปัจจุบนัพืนทีของจงัหวดัในบางอาํเภอซึงเคยเป็น

สวนผลไมต่้างๆ และมีเขตติดต่อกบักรุงเทพมหานครก็ค่อยๆ เปลียนแปลงเป็นทีอยูอ่าศยัของประชาชน

ทียา้ยถินมาจากทุกภาคของประเทศ พืนทีในบางอาํเภอจึงเป็นทีรองรับการขยายตวัในดา้นอุตสาหกรรม

และธุรกิจ โดยเฉพาะพืนทีบางส่วนของทุกอาํเภอมีการจดัสรรทีดินเพือก่อสร้างทีอยู่อาศยั และก่อสร้าง

โรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจขึนมาอย่างหนาแน่น จึงทาํใหพื้นทีทีเคยเป็นสวนไร่นาลดจาํนวนลง

จาํนวนมาก 

 

ลกัษณะดินของจงัหวดันนทบุรี เป็นดินทีราบลุ่ม ซึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกบัการ

เกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกขา้วและทาํสวนผลไม ้ซึงสามารถจาํแนกลกัษณะดินออกได ้3 กลุ่มใหญ่  ๆ

(สํานกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2557) ดงันี 
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กลุ่มดินนา เป็นพืนทีลุ่ม มีนาํท่วมขงับนผวิดิน ส่วนมากมีลกัษณะดินเป็นดินเหนียวจึงมีการ

ระบายนาํไดไ้ม่ดี ดินกลุ่มนีมีประมาณ ร้อยละ 58 ของพืนทีจงัหวดั 

 

กลุ่มดินไร่ มีลกัษณะโครงสร้างเป็นดินเหนียวเช่นเดียวกบักลุ่มดินนา แต่มีความลาดชนัของ

พืนทีมากกว่า ดินกลุ่มนีมีประมาณ ร้อยละ 33 ของพืนทีจงัหวดั 

 

กลุ่มดินทีมีสภาพเป็นกรด มีลกัษณะเป็นดินเหนียวเช่นกัน การระบายนําไม่ดี และนําผิวดิน

ระบายไดช้า้ ความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุตาํ ดินกลุ่มนีมีประมาณ ร้อยละ 13 ของพืนทีจงัหวดั 

 

ลกัษณะภูมิอากาศ 

 

 สภาพภูมิอากาศโดยทวัไป มีอากาศไม่ร้อนจดัและไม่หนาวจดั เป็นแบบร้อนชืนเช่นเดียวกบั

พืนทีในภาคกลางบางส่วน ในฤดูร้อนเริมตงัแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริมตงัแต่

เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกนัยายน และฤดูหนาวตงัแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ในปี พ.ศ. 2556 

ปริมาณนําฝนวดัได้ประมาณ 1,430.0 มิลลิเมตร และเดือนทีมีฝนตกมากทีสุดคือ เดือนมิถุนายน 

ปริมาณนําฝน 82.0 มิลลิเมตร รองลงมาคือเดือนกนัยายน ปริมาณนําฝน 71.3 มิลลิเมตร และเดือนตุลาคม 

ปริมาณนําฝน 59.5 มิลลิเมตร โดยมีจาํนวนวนัทีฝนตกทงัสิ น 123 วนั (รายงานสถิติจงัหวดันนทบุรี, 2557) 
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ภาพท ี2  แผนทีจงัหวดันนทบุรี มาตราส่วน 1:250,000 

ทีมา : สํานกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี (2555) 
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สภาพทางเศรษฐกจิ 
 

เนืองจากจงัหวดันนทบุรีตงัอยู่บนฝังแม่นาํเจา้พระยา ซึงมีสภาพพืนทีและแหล่งนาํอุดมสมบูรณ ์

ราษฎรในจังหวดัส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทาํนาขา้วเจ้า การเพาะปลูก

มะพร้าว มะม่วง มงัคุด ฯลฯ ทาํปศุสัตว ์และประมงนาํจืด นอกจากนี มีการทาํอุตสาหกรรมหลายชนิด 

เช่นอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสิงทอและเครืองนุ่มห่ม อุตสาหกรรมแปรรูปไม ้และอุตสาหกรรม

ในครัวเรือน เช่น เครืองจกัรสาน สานเข่งปลาทู เครืองปันดินเผา ปันหมอ้ดิน และปันกระถางใส่ 

ไมป้ระดบั แต่อยา่งไรก็ตาม ความเจริญทางธุรกิจอุตสาหกรรม และการขยายตวัของเขตเมือง ไดท้าํให้

พืนทีทีใชเ้พือการเกษตรกรรมลดน้อยลงไปเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะใชพื้นทีทาํธุรกิจเป็นทีอยูอ่าศยั 

เช่น สร้างบา้นจดัสรรและคอนโดมิเนียม ฯลฯ 

 

 จากการสํารวจของสํานกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 ครัวเรือนจงัหวดันนทบุรีมีรายได้เฉลียเดือนละ 30,664 บาท ส่วนใหญ่เป็น

รายไดป้ระจาํทีเป็นตวัเงินจากการทาํงาน ร้อยละ 99.7 ซึงไดแ้ก่ ค่าจา้งและเงินเดือน ร้อยละ 55.5 

จากการทาํธุรกิจ ร้อยละ 18.3 และจากการทาํการเกษตร ร้อยละ 0.3 รองลงมาเป็นรายได้ประจาํที

ไดร้ับความช่วยเหลือจากบุคคลอืนนอกครัวเรือน/รัฐ ร้อยละ 11.2 และรายไดป้ระจาํจากทรัพยสิ์น 

ร้อยละ 0.9 ขณะทีรายไดป้ระจาํทีไม่เป็นตวัเงินมีร้อยละ 13.5 นอกจากนันเป็นรายไดไ้ม่ประจาํ  

(ทีเป็นตวัเงิน) ร้อยละ 0.3 ดงัรายละเอียดตามภาพที 3 
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ภาพท ี3  ร้อยละของรายไดเ้ฉลียตอ่เดือนของครัวเรือน จาํแนกตามแหล่งทีมาของรายได ้ปี พ.ศ. 2556 

ทีมา : สํานกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร, 2556 

(รายงานผลการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จงัหวดันนทบุรี 2556:5) 

 

การคมนาคมและขนส่ง 
 

เนืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของจงัหวดันนทบุรี มีอาณาเขตติดต่อกบักรุงเทพมหานครถึง 

2 ดา้นคือ ดา้นทิศตะวนัออกและทิศใต ้รวมทงัเป็นจังหวดัในเขตปริมณฑล ระบบโครงข่ายการ

คมนาคมขนส่งทางบกของจงัหวดันนทบุรี ค่อนขา้งสมบูรณ์ทงัระบบทางหลวงแผ่นดินจังหวดัและ

ชนบท ทีเดินทางติดต่อภายในจังหวดั และเชือมโยงเขา้กบักรุงเทพมหานครและจังหวดัใกล้เคียง  

ทาํใหก้ารเดินทางสู่กรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียงเป็นไปโดยสะดวก มีโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งทางบก ติดต่อภายในจงัหวดั และมีเส้นทางเชือมต่อถึงทุกตาํบล เส้นทางคมนาคมขนส่งถนน

ของจงัหวดันนทบุรี ประกอบดว้ยทางหลวงแผน่ดิน ซึงเชือมโยงระหว่างภูมิภาคและจงัหวดั ทางหลวง

จงัหวดัซึงเชือมโยงจงัหวดักบัอาํเภอ ส่วนทางหลวงทีอยู่นอกเขตชุมชน เรียกว่า ทางหลวงชนบท 

และเชือมโยงระหว่างอาํเภอไปยงัตาํบลและหมู่บา้น 

 

 

 
รายได้ประจาํ (99.7%) 

รายได้ทีเป็นตวัเงิน (0.3%) 

ค่าจา้งและเงินเดือน (55.5%) 

กาํไรสุทธิจากการทาํธุรกจิ 

(18.3%) 

สวสัดิการ/สินคา้ และบริการต่างๆ 

(13.5%) 

เงนิทีไดรั้บเป็นการช่วยเหลือ 

(11.2%) 

รายได้จากทรัพยสิ์น (0.9%) 

กาํไรสุทธิจากการทาํการเกษตร 

(0.3%) 

30,664 บาท 
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  นอกจากเส้นทางคมนาคมขนส่งทางถนนทีกล่าวแล้วขา้งตน้ ยงัมีทางพิเศษซึงอยู่ในความ

รับผดิชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึงประกอบดว้ยระบบทางด่วน เพือช่วยใหก้ารจราจร

ในใจกลางกรุงเทพมหานคร สามารถกระจายสู่บริเวณรอบนอกและจากรอบนอกเขา้สู่ใจกลางเมือง 

ทางด่วนทีผา่นจงัหวดันนทบุรี ประกอบด้วย ทางด่วนขนัที 2 (สายบางโคล่-แจง้วฒันะ) ทางด่วนขนัที 3 

(สายนนทบุรี-บางกะปิ) และทางด่วนขนัที 4 เป็นการวางแผนในระยะยาวโดยจะครอบคลุมพืนทีใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กบัจงัหวดัใกลเ้คียง ในส่วนของการคมนาคมและขนส่งทางนํา 

ปัจจุบนัการคมนาคมขนส่งทางนํา ไดล้ดความสําคญัลงไป เนืองจากความสะดวกและคล่องตวัในการ

คมนาคมขนส่งทางบกมีมากขึน เส้นทางคมนาคมทางนาํทีสําคญัของจงัหวดัจึง ไดแ้ก่ แม่นาํเจา้พระยา 

และคลองต่างๆ เช่น คลองบางขุนศรี คลองพระพิมล คลองบางใหญ่ คลองมหาสวสัดิ และมีท่าเทียบเรือ

ทีสําคญั ไดแ้ก่ ท่าเทศบาลเมืองนนทบุรี ท่าวดัเขมา ท่าปากเกร็ด ท่าประตูพระอุดม ท่าบางบวัทอง  

ท่าอิฐ ท่าบางใหญ่ ท่าวดัเขียน ท่าไทรมา้ ส่วนการเดินทางโดยทางนาํนนัมีเรือด่วนเจา้พระยาแล่นรับส่ง

ผูโ้ดยสารระหว่างนนทบุรี-วดัพระยาไกร ตลอดทงัวนั และมเีรือด่วนเจา้พระยาบริการระหว่างเส้นทาง

จากท่านาํวดัราชสิงขร เขตยานนาวาถึงท่านาํนนทบุรี (ฝั งพระนคร) อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

(สํานกังานจงัหวดันนทบุรี, 2555) 

 

การสาธารณูปโภค 
 

  การจดัให้บริการนาํประปาในเขตจังหวดันนทบุรี อยู่ในความรับผิดชอบของการประปา

นครหลวง 3 สาขา (สํานกังานจงัหวดันนทบุรี, 2555) คือ 

  สํานกังานการประปาสาขานนทบุรี โดยผลิตนาํบริการแก่ประชาชนครอบคลุมพืนทีในเขต

อาํเภอเมือง อาํเภอปากเกร็ดเต็มพืนที มีพืนทีความรับผดิชอบ 91.95 ตารางกิโลเมตร เป็นพืนทีจ่ายนาํ 

82.75 ตารางกิโลเมตร  

  สํานกัการประปาสาขาบางบวัทอง โดยผลิตนําบริการแก่ประชาชนครอบคลุมพืนทีในเขต

อาํเภอบางบวัทอง อาํเภอไทรนอ้ยเต็มพืนที  มีพืนทีความรับผดิชอบ 340.37 เป็นพืนทีจ่ายนาํ 289.59 

ตารางกิโลเมตร 
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  สํานกัการประปาสาขามหาสวสัดิ โดยผลิตนาํบริการแก่ประชาชนครอบคลุมพืนทีในเขต

อาํเภอบางกรวย และบางใหญ่เตม็พืนที รวมกบัพืนทีบางส่วนของอาํเภอเมือง มีพืนทีความรับผิดชอบ 

200.87 ตารางกิโลเมตร เป็นพืนทีจ่ายนาํ 146 ตารางกิโลเมตร 

 

ในปี พ.ศ. 2556 สามารถผลิตนาํประปาได ้190,219,561 ลูกบาศกเ์มตร โดยมีจาํนวนผูใ้ชน้าํ 

352,607 ราย สําหรับการใหบ้ริการไฟฟ้า สํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับซือกาํลงัไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิต 1 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าบางกรวย มีไฟฟ้าใชก้ระจายไปทุกหมู่บา้นในจงัหวดั ซึงปี พ.ศ. 2556 

มีการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า จาํนวน 4,121.74 ลา้นกิโลวตัต/์ชวัโมง โดยมีจาํนวนผูใ้ชไ้ฟฟ้า 476,390 ราย 

(สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

 

ข้อมูลทวัไปทางการเกษตร 
 

จากการสํารวจของสํานกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

พบว่า  ในจงัหวดันนทบุรี มีผูถื้อครองทาํการเกษตรทงัสิน 7,482 ราย มีเนือทีถือครองทาํการเกษตร

ทงัสิน 103,900 ไร่ (เฉลีย 13.9 ไร่/ราย) โดยอาํเภอไทรนอ้ยมีจาํนวนผูถ้ือครองทาํการเกษตรมากทีสุด 

คือ 3,040 ราย (ร้อยละ 40.6) และมีเนือทีถือครองทาํการเกษตรมากทีสุดเช่นกนั คือ 62,034 ไร่  

(ร้อยละ 59.7) รองลงมา คือ อาํเภอบางใหญ่ 1,303 ราย และ 16,321 ไร่ (ร้อยละ 17.4 และ 15.7 ตามลาํดบั) 

อาํเภอบางกรวย มีผูถื้อครองทาํการเกษตรน้อยทีสุด 489 ราย (ร้อยละ 6.5) และมีเนือทีถือครองนอ้ยทีสุด

เช่นกนั คือ 1,659 ไร่ (ร้อยละ 1.6) และเมือพิจารณาเนือทีถือครองทาํการเกษตรเฉลีย พบว่า อาํเภอไทรน้อย

มีเนือทีถือครองเฉลียสูงสุด 20.4 ไร่ รองลงมาคือ อาํเภอบางบวัทอง อาํเภอบางใหญ่ อาํเภอปากเกร็ด 

และอาํเภอเมืองนนทบุรี (13.9  12.5  6.8  และ 3.6 ไร่ ตามลาํดบั) โดยอาํเภอบางกรวย มีเนือทีถือครอง

เฉลียตาํสุด คือ 3.4 ไร่ ดงัรายละเอียดตามตารางที 4 
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ตารางท ี4  จาํนวนผูถื้อครองและเนือทีถือครองทาํการเกษตรรายอาํเภอ ปี พ.ศ. 2556  

  

อาํเภอ 

จํานวนผู้ถอืครอง  

(ราย) 

เนือทถืีอครอง  

(ไร่) 

เนือทถืีอครอง

เฉลยี  (ไร่) 

จํานวน    % จํานวน    %  

ไทรนอ้ย 3,040 40.6 62,034 59.7 20.4 

บางใหญ่ 1,303 17.4 16,321 15.7 12.5 

ปากเกร็ด 1,074 14.4 7,319 7.0 6.8 

บางบวัทอง 1,062 14.2 14,732 14.2 13.9 

เมืองนนทบุรี 514 6.9 1,834 1.8 3.6 

บางกรวย 489 6.5 1,659 1.6 3.4 

รวม 7,482 100 103,900 100 13.9 

 

ทีมา : สํานกังานสถิตแิห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร, 2556 

(สํามะโนการเกษตร จงัหวดันนทบุรี 2556) 

 

 ในปี พ.ศ. 2556 พบว่าผูถื้อครองทาํการเกษตร 7,482 ราย โดยผูถ้ือครองทาํการเกษตร

ประเภทเดียวมีมากถึงร้อยละ 89.6 คือ เพาะปลูกพืช เลียงปศุสัตว ์หรือเพาะเลียงสตัวน์าํในพืนทนีาํจืด

อย่างใดอยา่งหนึง ซึงในแต่ละประเภท เช่น การปลูกพืช อาจปลูกพืชหลายชนิด หรือเลียงปศุสัตว์

หลายชนิด เป็นตน้ สําหรับผูที้ทาํเกษตร 2 ประเภทร่วมกนั มีร้อยละ 9.7 และทาํการเกษตรตงัแต่  

3 ประเภทขึนไป มีนอ้ยมากเพียงร้อยละ 0.7 ดงัรายละเอียดตามภาพที 4 
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ภาพท ี4  จาํนวนผูถื้อครองทาํการเกษตร จาํแนกตามลกัษณะการทาํการเกษตร ปี พ.ศ. 2556 

ทีมา : สํานกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร, 2556 

(สํามะโนการเกษตร จงัหวดันนทบุรี 2556) 

 

 ผูถื้อครองทาํการเกษตรของจงัหวดันนทบุรีจาํนวนร้อยละ 93.5 มเีนือทีถือครองขนาดตาํกวา่ 

40 ไร่ ซึงในจาํนวนนีร้อยละ 42.9 เป็นผูถื้อครองทาํการเกษตรทีมีเนือทีขนาด 10 – 39 ไร่ สําหรับผู ้

ถือครองทาํเกษตรทีถือครองเนือทีขนาดใหญ่ (140 ไร่ขึนไป) มีเพียงร้อยละ 0.1 เทา่นัน โดยลกัษณะ

การถือครองทีดินพบว่า ผูถื้อครองทาํการเกษตรจาํนวน 59.9 ทาํการเกษตรในเนือทีของตนเองอยา่งเดียว 

ผูถื้อครองฯ ร้อยละ 9.4 ทาํการเกษตรในเนือทีของตนเองและทาํการเกษตรในเนือทีไม่ใช่ของตนเอง 

สําหรับผูที้ทาํการเกษตร โดยไม่มีเนือทีถือครองเป็นของตนเองเลย มีร้อยละ 30.7 ดงัรายละเอียดตาม

ภาพที 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.70%

89.60%

เพาะปลกูพชื (86.6%) 

 

เพาะเลียงสัตวน์าํ 

ในพนืทีนาํจืด (1.9%) 

เลียงปศุสัตว์ (1.1%) 

ทาํการเกษตรประเภทเดียว 

ทาํการเกษตร 2 ประเภท 

0.70%  ทาํการเกษตรตังแต่ 3 ประเภทขึนไป 

ผูถื้อครอง 

7,482 ราย 
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ภาพท ี5  จาํนวนผูถื้อครองทาํการเกษตรทีมีทีดิน จาํแนกตามลกัษณะการถือครองทีดิน ปี พ.ศ. 2556 

ทีมา : สํานกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร, 2556 

(สํามะโนการเกษตร จงัหวดันนทบุรี 2556) 

 

 จากเนือทีถือครองทาํการเกษตรทงัจังหวดั 103,900 ไร่ พบว่า เนือทีมากกว่าครึงหนึง  

(ร้อยละ 79.6) เป็นทีปลูกขา้ว รองลงมาเป็นทีปลูกพืชยนืตน้และไมผ้ล / ทีปลูกสวนป่า (ร้อยละ 9.2) 

โดยในช่วง 10 ปีทีผ่านมา ทีปลูกขา้วมีสัดส่วนเพิมขึน แต่สําหรับทีปลูกพืชยนืตน้และสวนป่า ทปีลูก

พืชไร่ ทีปลูกพืชผกัและผลไม ้ดอกไมป้ระดบั และทุ่งหญา้เลียงสัตวแ์ละทีอืนๆ มีสัดส่วนลดลง 

 

 ลกัษณะการใชปุ๋้ยของผูถื้อครองทาํการเกษตรทีปลูกพืช พบว่าร้อยละ 95.2 มีการใชปุ๋้ย  

ซึงในจาํนวนนีเกือบทงัหมด (ร้อยละ 82.5) มีการใชปุ๋้ยเคมี โดยมีผูใ้ชปุ๋้ยเคมีอย่างเดียวร้อยละ 43.9 

ส่วนทีใชปุ๋้ยอินทรีย ์หรือใชปุ๋้ยชีวภาพอย่างเดียว มีเพียงร้อยละ 5.3 และ 2.1 ตามลาํดบั ดงัรายละเอียด

ตามตารางที 5 

 

 

 

 

 

 

59.90%

30.70%

9.40% ทาํการเกษตรในเนือทีของตนเอง 

ทาํการเกษตรในเนือทีของตนเอง 

และไม่ใช่ของตนเอง 

ทาํการเกษตรในเนือที 

ไม่ใช่ของตนเอง 
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ตารางท ี5  จาํนวนผูถื้อครองทาํการเกษตร จาํแนกตามการใชปุ๋้ย ปี พ.ศ. 2556  

  

รายการ จํานวน สัดส่วน 

1. จํานวนผู้ถอืครองทปีลูกพชื (ราย) 7,236 100 

ไม่ใชปุ๋้ย 349 4.8 

ใชปุ๋้ย 6,886 95.2 

ปุ๋ยเคมี 3,172 43.9 

ปุ๋ยอินทรีย ์ 384 5.3 

ปุ๋ยชีวภาพ 151 2.1 

ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอืนๆ 2,793 38.6 

ปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ ยชีวภาพ 385 5.3 

2. เนือทเีพาะปลูกทใีส่ปุ๋ ยเคมี (ไร่) 112,071  

3. ปริมาณปุ๋ยเคมทีใีช้ (1,000 กก.) 13,470  

เฉลียต่อไร (กก.) 120.0  

 

ทีมา : สํานกังานสถิตแิห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร, 2556 

(สํามะโนการเกษตร จงัหวดันนทบุรี 2556) 

 

สถานการณ์ความเคม็ของแม่นําเจ้าพระยา 

 

 เนืองจากจังหวดันนทบุรี มีแม่นาํเจ้าพระยาแบ่งพืนทีของจังหวัดออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ฝั งตะวนัออก และฝังตะวนัตก ดงันนัพืนทีการเกษตรส่วนใหญ่จะอยูใ่นเขตชลประทาน ซึงไดรั้บนํา

จากระบบชลประทานและคลองทีต่อเชือมกบัแม่นาํเจา้พระยา โดยในปี พ.ศ. 2557 กรมชลประทาน

ไดร้ายงานผลการตรวจสอบคุณภาพนาํดา้นความเคม็ ในช่วงฤดูแลง้ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน

มิถุนายน พบว่า ทีจุดตรวจวดัท่านํานนท ์ค่าความเคม็อยู่ระหว่าง 0.21 – 6.46 กรัม/ลิตร ความเคม็สูง

เกินเกณฑส์ําหรับนาํใชเ้พือการเกษตร ตงัแต่วนัที 28 มกราคม พ.ศ. 2557 และสูงสุด 6.46 กรัม/ลิตร 

วนัที 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ความเคม็สูงมากกว่าเดือนเมษายนและพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2556  
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ภาพท ี6  การเปรียบเทียบคา่ความเคม็ของแม่นาํเจา้พระยา ทีจุดตรวจวดัท่านาํนนท ์

ทีมา : กรมชลประทาน (2557) 

 

สาเหตุทีนาํในแม่นาํเจา้พระยามีความเคม็สูงผิดปกติ ในปี พ.ศ. 2557 ดงันี 

 

1. ปริมาณนําจืดทีอยู่ทางตน้นาํในฤดูแลง้ลดลงเพราะคนใชน้ํามาก มีชุมชนหนาแน่นขึน 

การสร้างระบบประปาทีเพิมขึน การเพิมพืนทีอุตสาหกรรม และเกษตรกรเพิมขึน โดยเฉพาะการทาํนา

ตามโครงการรับจาํนาํขา้วซึงใชน้าํเป็นจาํนวนมาก นอกจากนีการจดัการแหล่งกกัเก็บทางตน้นาํลาํธาร

ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

 

2. ผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพของลาํนาํ จากการขดุลอกสนัดอนปากแม่นาํเจา้พระยา

เพือเพิมประสิทธิภาพการระบายนาํ จากตน้นาํ กลางนํา ปลายนาํ และจากพืนทีประสบปัญหาอุทกภยั

ออกสู่ทะเลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํใหน้าํเคม็สามารถรุกลาํเขา้มาไดอ้ยา่งสะดวกในฤดูแลง้ 
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3. เนืองจากระดบันาํทะเลมีการเปลียนแปลง ทีมีผลกระทบมาจากสภาวะโลกร้อน ซึงปัจจุบนั

คาดว่าระดบันาํทะเลเพิมขึน เมือไดรั้บอิทธิพลจากระดบันาํขึนลง ในช่วงขา้งขึน-ขา้งแรม จากอิทธิพล

ของดวงจนัทร์ ทาํใหร้ะดบัความเค็มสามารถรุกเขา้ไปในพืนทีตน้นําไดเ้พิมขึนหลายกิโลเมตร 

 

4. อิทธิพลของลมมรสุมทีพดัในช่วงฤดูแลง้ เป็นลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ซึงกระแสลม 

จะดนันาํทะเลจากกน้อ่าวไทยรุกเขา้มาตามร่องนาํไดเ้พิมขึน 

 

5. การระบายนาํเสียลงสู่แหล่งนาํ ทาํใหคุ้ณภาพนาํจืดตาํลง มีโลหะและสารละลายตกคา้งอยู ่

เมือผสมกบันําเคม็ ทาํใหค้วามเค็มเพิมขึน 

 

ความเคม็ของนาํส่งผลกระทบทงัทางตรงและทางออ้มต่อพืช ดงันี 

 

1. ผลกระทบทางตรง ได้แก่ 

 

1.1  พืชไม่สามารถดูดนาํจากดิน (Uptake) ไดต้ามปกติ 

ปริมาณเกลือทีสูงขึน ส่งผลให้พลงังานศกัยเ์นืองจากแรงดนัออสโมติก (Osmotic 

Potential) สูงขึน ดงันนัพืชจึงตอ้งใชพ้ลงังานในการดูดซึมนาํมากขึน โดยในสภาพทีดินมีความเค็มจดั 

พืชจะไม่สามารถดูดนําจากดินได ้และตายในทีสุด 

 

1.2  ความเป็นพิษต่อพืช 

เมือพืชดูดซบันาํทีมีไอออนของเกลือเขา้ไปในปริมาณมาก เช่น โซเดียม คลอไรด ์

โบรอน เป็นตน้ ทาํให้เกิดความเป็นพิษต่อพืช โดยพืชจะแสดงอาการความเป็นพิษออกมา เช่น 

เจริญเติบโตชา้ ลาํตน้แคระแกร็น ใบเล็ก ขอบใบแหง้ หรือผลบิดเบียวผิดรูป 
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2. ผลกระทบทางออ้ม ไดแ้ก่ 

 

2.1  การรบกวนการดูดซบัธาตุอาหารทีจาํเป็น 

ปริมาณเกลือทีไม่สมดุล จะทาํใหเ้กิดการแข่งขนัของธาตุอาหาร เช่น คลอไรด์ทีมี

มากเกินไปจะทาํใหดู้ดซับไนเตรทไดน้อ้ยลง โพแทสเซียมทีมากเกินไปจะทาํให้ดูดซบัแคลเซียมได้

นอ้ยลง 

 

2.2  การเปลียนแปลงโครงสร้างของดิน 

โซเดียมจะไปแทนทีแคลเซียมและแมกนีเซียมทีดูดซับอยู่กบัอนุภาคดินเหนียว  

ทาํใหก้ารจบัตวัของอนุภาคดินลดลง และกระจายตวั มีความยดืหยุ่นของดินตาํ โดยในช่วงทีดินเปียก

จะมีโครงสร้างทีทึบแน่น นาํซึมผา่นไดย้าก แต่เมือดินแหง้จะแขง็ตวัและแตกระแหง ทาํให้รากพืช

ฉีกขาดเสียหาย 

 

แหล่งผลติและจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับทสํีาคญัของจังหวดันนทบุรี 

 

เนืองจากจงัหวดันนทบุรีมีความไดเ้ปรียบในเรืองความอุดมสมบูรณ์ของพืนที เพราะมแีม่นํา

ลาํคลองมากมาย ลกัษณะดินเป็นดินเหนียว มีสีดาํ ทุกปีประมาณเดือนเกา้ถึงเดือนสิบสองนาํเหนือหลาก 

นาํเหนือจะไหลแรง และท่วมขงัพืนทีจงัหวดันนทบุรีอยู่ระยะหนึงทาํให้เกิดตะกอนดินทบัถม และ

เอือประโยชน์ต่อการเพาะปลูกเป็นอยา่งดี จึงเกิดเป็นแหล่งผลิตและจาํหน่ายไมด้อกไมป้ระดบัทีสําคญั 

ไดแ้ก่ 

 

ศูนยไ์มด้อกไมป้ระดบั (ซอยชา้ง) ตงัอยูใ่นอาํเภอเมืองนนทบุรี เป็นศูนยร์วมพนัธุไ์ม ้ทงัไมด้อก  

ไมป้ระดบั ไมผ้ล และ ไมย้นืตน้นานาชนิด ทงัพนัธุ์ไมภ้ายในประเทศและพนัธุ์ไมจ้ากต่างประเทศ  

มีร้าน จาํหน่ายพนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์ตกแต่งสวนมากกว่า 90 ร้าน 
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ถนนสายไมด้อกไมป้ระดบับางกรวย อยู่บนถนนบางกรวย-จงถนอม เป็นศูนยร์วมพนัธุ์ 

ไมด้อกไมป้ระดบันานาชนิด เป็นทงัแหล่งผลิตและจาํหน่ายตลอดสองขา้งทาง ระยะทาง 17 กิโลเมตร 

ประกอบดว้ย ไมด้อกไมป้ระดบั ไมห้อม ไมผ้ลนานาชนิด 

 

ถนนสายดอกไม ้ตงัอยูใ่นอาํเภอบางใหญ่  ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนสายตลิงชนั-สุพรรณบุรี) 

ไดร้ับฉายาว่าเป็นถนนสายดอกไม ้ซึงมีดอกไม ้ตน้ไมน้านาพรรณ มีการจาํหน่ายไมด้อกไมป้ระดบั

นานาพนัธุ์ และอุปกรณ์ตกแต่งสวนทงัสองฝั ง    

 

ศูนยท์่องเทียวเชิงเกษตรไมด้อกไมป้ระดบัสมบตัิบุรี ตงัอยู่ในอาํเภอบางบวัทอง เป็นตลาด

คา้ส่งและคา้ปลีก ไมด้อกไมป้ระดบั และพนัธุ์ไมน้านาชนิด รวมทงัอุปกรณ์ตกแต่งบา้นและสวนที

ครบวงจร 

 

หมู่บา้นบอนสีเฉลิมพระเกียรติ ตงัอยูใ่นอาํเภอไทรนอ้ย เป็นแหล่งปลูกบอนสี ราชินีแห่งไม้

ใบกว่า 100 สายพนัธ์ุ เพือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทีทรงมีพระชนมายุ

ครบ 6 รอบ 

 

ข้อมูลทวัไปเกยีวกบัอําเภอบางกรวย 

 

อาํเภอบางกรวย เป็นอาํเภอหนึงของจงัหวดันนทบุรี เดิมเรียกว่า “อาํเภอบางใหญ่” ไดรั้บ

การจดัตงัเป็นอาํเภอเมือปี พ.ศ. 2447 ตงัอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องจังหวดันนทบุรี มีเนือที

กวา้งขวางมาก ต่อมาเจา้หนา้ทีราชการดูแลไม่ทวัถึง จึงไดแ้บ่งเขตการปกครองตาํบลบางใหญ่และ

บางม่วงทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือไปตงัเป็นกิงอาํเภอบางแม่นางในปี พ.ศ. 2460 ขึนอยู่กบัอาํเภอ

บางใหญ่จนถึงปี พ.ศ. 2464 จึงไดย้กฐานะเป็นอาํเภอ 

 

ต่อมาอาํเภอบางใหญ่ซึงกลายเป็นอาํเภอทางใตสุ้ดของจงัหวดันนทบุรีหลงัจากการแบ่งเขต 

มีรูปพืนทีคลา้ยกรวยยืนออกไปทางแม่นําเจา้พระยา คนส่วนใหญ่จึงเรียกว่า "หัวแหลมบางกรวย"  

กระทรวงมหาดไทยจึงไดป้ระกาศเปลียนชืออาํเภอตามบริเวณทีตงัอาํเภอและตามการเรียกของคน
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สมยันันเป็น “อาํเภอบางกรวย” เมือวนัที 19 ตุลาคม พ.ศ. 2473 พร้อมๆ กบัทีอาํเภอบางแม่นาง 

ไดเ้ปลียนชือเป็น "อาํเภอบางใหญ"่ แทน 

 

ในปี พ.ศ. 2486 จงัหวดันนทบุรีถูกยุบลงเนืองจากขณะนนัเกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกตาํ  

อาํเภอบางกรวยถูกโอนไปเป็นส่วนหนึงของจงัหวดัธนบุรี แต่ภายหลงักไ็ดก้ลบัมาอยูใ่นการปกครอง

ของจงัหวดันนทบุรีซึงไดรั้บการยกฐานะขึนมาอีกครังในปี พ.ศ. 2489  และในวนัที 8 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2490 ไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลียนแปลงเขตตาํบลเดิมและตงัตาํบลใหม่ โดยแยก

พืนทีบางส่วนของตาํบลบางกรวยจดัตงัเป็นตาํบลวดัชลอ แยกพืนทีบางส่วนของตาํบลมหาสวสัดิ

จดัตงัเป็นตาํบลบางขนุน และแยกพืนทีบางส่วนของตาํบลศาลากลางจดัตงัเป็นตาํบลปลายบาง มีผล

ตงัแต่วนัที 1 มิถุนายน ปีเดียวกนั ทาํใหท้อ้งทีอาํเภอบางกรวยจึงประกอบดว้ย 9 ตาํบลจนถึงปัจจุบนั 

(อาํเภอบางกรวย วิกิพีเดีย, 2557) 

 

พืนทีของอาํเภอบางกรวย มีพืนทีรวมทงัหมด 57,408 ตารางกิโลเมตร จึงเป็นอาํเภอทีมี

ขนาดเล็กทีสุดของจงัหวดันนทบุรี โดยอยูห่่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 16.86 กิโลเมตร แบ่งเขตการ

ปกครองออกเป็น 9 ตาํบล 60 หมู่บา้น โดยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน จาํนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย 

เทศบาลจาํนวน 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองบางกรวย เทศบาลตาํบลปลายบาง เทศบาลตาํบลศาลากลาง 

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 4 แห่ง คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสีทอง องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลบางขนุน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางขุนกอง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมหาสวสัดิ 

มีอาณาเขตติดต่อกบัอาํเภอของจงัหวดันนทบุรีและจงัหวดัขา้งเคียง ดงันี 

 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบัอาํเภอบางใหญ่ อาํเภอบางบวัทอง และอาํเภอเมืองนนทบุรี 

 

ทิศใต ้ ติดต่อกบัเขตตลิงชนั และเขตบางกอกนอ้ย โดยมคีลองมหาสวสัดิ  

คลองบางกอกนอ้ย และทางรถไฟเป็นแนวแบ่งเขต 

 

ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัเขตอาํเภอเมืองนนทบุรี และเขตดุสิต โดยมีแม่นาํเจา้พระยาเป็น

แนวแบ่งเขต 
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ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบัอาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม โดยมีคลองนราภิรมย ์

เป็นเส้นแบ่งเขต 

 

ลกัษณะภูมิประเทศ 

 

 อาํเภอบางกรวยมีลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทีราบลุ่ม มีนําขงัตลอดปี ทงันีเพราะ 

มีคลองในพืนทีเป็นจาํนวนมาก และมีแหล่งนําจาํนวนมาก ทาํให้พืนทีทีเหมาะสมในการเพาะปลูก 

และประกอบอาชีพในดา้นการเกษตร เช่น เลียงเป็ด เลียงไก่ เป็นตน้ 

 

ข้อมูลทวัไปเกยีวกบัพุทธรักษา 

 

 พุทธรักษา มีชือพืนเมืองอืนว่า พุทธศร (พายพั) ดอกบวัละวงศ ์(ลาํปาง) ชือสามญัภาษาองักฤษ

ว่า แคนนาส์ (Cannas) ในต่างประเทศเรียกไมนี้อย่างหลากหลาย เช่น แคนนา ลิลี (Canna lily) 

อินเดียนช็อตแพลน้ (Indian Shot Plant) พุทธรักษาอยู่ในวงศ ์Cannaceae เป็นพืชในกลุ่มเดียวกบัขิง 

แต่ก็ห่างจากขิงมากพอสมควร และอยูใ่นสกุล Canna พืชพนัธุ์พืนเมืองดงัเดิมในสกุล Canna มีประมาณ 

20 ชนิด (species) และชนิดทีปลูกเป็นไมป้ระดบักนัทวัไปมีชือวิทยาศาสตร์ว่า Canna indica L. แต่ต่อมา 

มนุษยไ์ดท้าํการปรับปรุงพนัธุ์โดยการผสมพนัธ์ุระหว่าง Canna indica กบั Canna สปีชีส์อืนๆ จึงมี

ลูกผสมเกิดขึนมากมายหลายพนัธุ์ และมกัเรียกชือวิทยาศาสตร์รวมๆ ว่า Canna X generalis หรือ 

Canna X orchiodes ขึนอยูก่บัลกัษณะของดอก ในสารานุกรมของวิกิพีเดีย (Wikipedia encyclopedia) 

จาํแนกพืชสกุลแคนนาส์ (cannas) ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีใชเ้ป็นไมด้อกไมป้ระดบั (Horticultural 

cannas) และกลุ่มทีใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร (Agricultural cannas)  

 

ประวติัพุทธรักษา 

 

 ในอดีต พุทธรักษาเป็นไมด้อกในเขตร้อนทีนิยมนํามาปลูกกนัอย่างแพร่หลายในสวนทงั

ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หรือปลูกในกระถางสําหรับใชป้ระดบัตามอาคารสถานทต่ีาง  ๆต่อมาความนิยม

ก็ลดลงไประยะหนึง แต่ในทีสุดก็กลบัมาเป็นทีนิยมอีก จนกระทงัปัจจุบนั พุทธรักษาเป็นพืชพืนเมือง

ในแถบคาริเบียนและเขตร้อนของทวีปอเมริกา ตามบนัทึก ถูกพบครังแรกในหมู่เกาะเวสอินดีส์ 
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(West Indies) และแถบอเมริกาใต ้พบไดท้งัในทีลุ่มและทีดอน พุทธรักษาถูกนาํมาพฒันาเป็นไมป้ระดบั

และขยายพนัธุ์ใหดี้ขึนโดยชาวยโุรป พุทธรักษาจึงมีการปรับตวัในทนกบัทกุสภาพอากาศในประเทศ

ต่างๆ รวมทงัในเขตทีหนาวจัดซึงมีช่วงวนัยาวไม่นานมากนัก (ขอให้ไดรั้บแสงเป็นระยะเวลา  

6 ชวัโมง/วนั) ทงันี ผูป้ลูกตอ้งเขา้ใจวงจรการเจริญเติบโตของพุทธรักษา รวมทงัมีการใชเ้ทคนิคต่าง  ๆ

เขา้ช่วย ก็จะสามารถทาํให้พุทธรักษาเจริญเติบโตได้ดี ดงันัน จึงนิยมปลูกพุทธรักษาเป็นไมห้ลกั 

ในการตกแต่งสถานทีสําคญัต่างๆ เนืองจากช่อดอกมีความหลากหลายของสี 

 

 พุทธรักษาเป็นพืชทีไดรั้บความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย ชือภาษาไทยของพทุธรักษานนั 

ไม่มีบนัทึกไวว่้าใครเป็นผูต้งั แต่ชือสากลทีเรียกว่าแคนนาส์ (cannas) มาจากศพัทภ์าษากรีกทีเขียนเป็น

ภาษาองักฤษว่า Kanna หมายถึง ตน้ไมท้ีมีลกัษณะคลา้ยตน้ออ้ (cane หรือ reed) ในต่างประเทศมีการ

เรียกกนัหลายชือ เช่น แคนนาลิลี (Canna lily) อินเดียนช็อต (Indian shot) หลวงบุเรศบาํรุงการ เขียน

เกียวกบัพุทธรักษาไวว้่า พุทธรักษาเป็นพืชดงัเดิมของอินเดีย มีชือว่า พุทธสรณะ (Butsarana) แปลว่า

พระพุทธเจา้เป็นทีพึง ชาวพุทธในอินเดียสมยัก่อนใชเ้มล็ดพุทธรักษาหรือเมล็ดพุทธสรณะมาเจาะรู

ร้อยเป็นพวงลูกประคาํใชป้ระกอบการสวดมนต ์สันนิษฐานว่าชาวอินเดียทีเขา้มาเผยแพร่พุทธศาสนา

ในประเทศไทย คงนาํพุทธรักษามายงัประเทศไทยดว้ย เพราะชือยงัคงเกือบเหมือนเดิมคอื พุทธสรณะ

เป็นพุทธรักษา 

 

ลกัษณะทวัไปของพุทธรักษา 

 

พุทธรกัษาเป็นพรรณไมล้ม้ลุกขึนเป็นกอ มีอายหุลายปี เนืออ่อนอวบนาํ 

 

 ลาํตน้ : มีความสูงหลายระดับ ตงัแต่ตน้เตีย (แคระ) จนกระทงัสูงเป็นเมตร แลว้แต่พนัธุ ์

พนัธ์ุตน้สูงอาจสูงได้ถึง 1 – 2 เมตร มีลาํต้นอยู่ใตดิ้นเรียกว่าเหง้า เป็นเหงา้ใหญ่แข็งแรง มีการ

เจริญเติบโตโดยแตกหน่อเป็นกอคลา้ยกบักลว้ย หน่อทีเจริญเป็นตน้เหนือพืนดินนัน เป็นกา้นใบ  

มีลกัษณะยาวเป็นกาบใบซอ้นสลบัประกบกนัเป็นลาํตน้เทียม ลาํตน้กลม ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง

ประมาณ 2 – 4 เซนติเมตร มีหลายสี เช่น สีเขียว สีนาํตาล สีนําตลาลแดง หรือเป็นลายสลับระหว่าง 
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สีเขียว-ขาว สีเขียว-เหลือง –สีเขียว-นาํตาล เป็นตน้ โดยสีของกาบใบหรือลําตน้เทียมจะคลา้ยๆ กบั 

สีของใบ ซึงจะขึนอยูก่บัลกัษณะประจาํพนัธุ์ 

 

 

 

ภาพท ี7  แสดงลกัษณะลาํตน้ของพุทธรักษา 

ทีมา : สํานกังานเกษตรอาํเภอหนองใหญ ่(ออนไลน์), 3 ตุลาคม 2557.  

แหล่งทีมา http://nongyai.chonburi.doae.go.th/Insite/MD.html. 

 

 ใบ : เป็นใบเดียวเรียงเวียนสลบักนัรอบลาํตน้ (alternate pattern) ใบจะอวบนาํ มีขนาดใหญ่ 

ใบรูปรีถึงรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลืน หลังใบเป็นเส้นนูนเห็น

ชดัเจน เส้นใบขนานกนัแบบใบกล้วย โคนใบมีกา้นใบซึงยาวเป็นกาบใบหุ้มเป็นลําตน้เทียมซ้อน

สลบักนั ขนาดใบกวา้งประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 25 – 35 เซนติเมตร สีของแผ่นใบ

มีตงัแต่สีเขียวเขม้ เขียวอ่อน แดง นําตาล นาํตาลแดง หรือลายสลบัสีซึงจดัเป็นพวกใบด่างหรือใบลาย 

เช่น ลายสีเขียวเขม้-เขียวอ่อน สีเขียว-ขาว สีเขียว-เหลือง สีเขียว-นําตาลแดง เป็นตน้ ความยาวและ

ความกวา้งของใบ สีใบ ตลอดจนลกัษณะการด่างหรือลายของใบ แตกต่างกนัไปตามลกัษณะประจาํพนัธุ ์
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ภาพท ี8  แสดงลกัษณะใบของพุทธรักษา 

ทีมา : ทุ่งนาเขยีวขจี กบั พุทธรักษาสีเหลือง&แปลงผกัคะน้าในหนา้ฝน (ออนไลน์), 3 ตุลาคม 2557.  

แหล่งทีมา http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mambyrose&month=12-09-2014&group=  

                 29&gblog=138. 

 

ดอก : ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลาํตน้ ช่อดอกยาวประมาณ 15 – 25 เซนติเมตร  

แต่ละช่อประกอบดว้ยดอก 8 – 10 ดอก และดอกจะทยอยบานครังละ 1 – 3 ดอก กลีบดอกบางนิม 

ดอกมีทงัขนาดใหญ่และเล็กขึนอยูก่นัพนัธุ์ ลกัษณะดอกของพุทธรักษาแตกตา่งจากลกัษณะดอกของ

ดอกไมอื้นๆ คือ กลีบดอก (petal) พุทธรักษาทีมีสีสวยสดใสนัน ความจริงแลว้เป็นเกสรเพศผูที้

เปลียนมาทาํหนา้ทีเหมือนกลีบดอก (modified stamen) และมกัเรียกเกสรเพศผูท้ีทาํหน้าทีดงักล่าว

ว่าสตามิโนเดีย (staminodia) เหนือส่วนของรังไข่ (ovary) ซึงมีลกัษณะกลมสีเขียว จะมีกลีบเลียง 

(sepal) สีเขียว 3 กลีบ เป็นรูปใบหอก รูปรีกวา้ง หรือรูปแถบเรียงยาว แลว้แต่พนัธุ์ ถัดจากชนัของ

กลีบเลียงเขา้ไป เป็นชนัของกลีบดอกจริงมีจาํนวน 3 กลีบ กลีบดอกจริงเป็นสีเขียวหรือสีอืนๆ ขนึอยู่

กบัพนัธุ์ เกสรเพศผูท้ีทาํหนา้ทีเหมือบกลีบดอกนัน ปกติมีจาํนวน 5 กลีบ แต่บางพนัธุ์ก็มีน้อยกว่า 

โคนเกสรเพศผูทุ้กอนัจะเชือมติดกนัเป็นหลอดหรือท่ออยูเ่หนือส่วนของรังไข่ ในจาํนวนเกสรเพศผู ้

5 อนันี 3 อนัมีขนาดใหญ่กว่าทีเหลืออีก 2 อนัจึงดูเหมือนกบัเป็นกลีบดอกทีใหญ่และมีสีสันสวยงาม

หลากหลายสี ตงัแต่สีเหลืองมีลายประ สีเหลืองลว้น สีแดง สีส้ม สีโอโรส สีชมพู สีครีม จนกระทงั 
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สีขาวนวล ส่วนเกสรเพศผูที้เหลืออีก 2 อนันัน 1 อนั มีขนาดแคบกว่า 3 อนัใหญ่และมกัจะมว้นเขา้หา

โคนดอกทาํหนา้ทีเป็นกลีบปาก (lip หรือ labellum) เกสรเพศผูอ้นัสุดทา้ยก็มีขนาดแคบกว่าและยงั

มว้นมากกว่าทุกๆ อนั และจะมีอบัเรณู (anther) ทีมีความสมบูรณ์ (fertile) ติดอยูข่า้งๆ 1 อนั ซึงเป็น

ขอ้พิสูจน์ไดว่้า มนัเป็นเกสรเพศผูที้เปลียนมาเป็นส่วนของกลีบดอกจริงๆ ติดกบัเกสรเพศผูที้มีอบั

เรณูจะมีกา้นเกสรเพศเมีย (style) ชูขึนมาจากโคนดอก 1 อนั มีลกัษณะเป็นแผน่แบนๆ สีเหลือง สีแดง 

หรือสีอืนๆ ขึนอยู่กบัพนัธ์ุ ตรงปลายเป็นยอดเกสรเพศเมีย (stigma) กา้นเกสรเพศเมียของพุทธรักษา

บางพนัธ์ุ แทนทีจะมีลกัษณะเป็นแผน่แบนๆ อาจมีลกัษณะเป็นเส้นกลมๆ ไมว่่ากา้นเกสรเพศเมียจะมี

ลกัษณะเช่นไรก็ตาม ละอองเรณู (pollen grain) ก็จะตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย และจะส่งหลอดเรณู 

(pollen tube) ซึงมีเซลลสื์บพนัธุ์เพศผูผ้า่นกา้นเกสรเพศเมียลงไปยงัรังไข่ทีอยูด่า้นล่าง ตามธรรมชาติ

เมือไข่ (ovule) ได้รับการผสมก็จะพฒันาไปเป็นเมล็ด แต่อย่างไรก็ตาม มนุษยเ์ราก็จบัพุทธรักษา 

ต่างพนัธุ์มาผสมกนั และพนัธุ์ลูกผสมทีไดอ้าจเป็นหมนัไม่สามารถสร้างเมล็ดได ้

 

 

 

ภาพท ี9  แสดงความหลากหลายของสีดอกพุทธรักษา 

ทีมา : พุทธรักษา สรรพคุณและประโยชน์ของพุทธรักษา 34 ขอ้ (ออนไลน์), 3 ตุลาคม 2557.  

แหล่งทีมา  http://frynn.com/พุทธรักษา/. 
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 ผล : มีลกัษณะกลม แบ่งเป็นพู 3 – 4 พู รอบผลเป็นหนามอ่อนๆสีเขียว เมือผลแก่จะเปลียนเป็น

สีนาํตาลเขม้ ภายในมีเมล็ดแข็งรูปทรงกลม ขนาดเท่าเมล็ดถวัลนัเตาจาํนวนหลายเมล็ด เมล็ดมีสี

นาํตาลเขม้หรือสีดาํ ซึงคนอินโดนีเซียเรียกพุทธรักษาว่า Bunga tasbih มาจากภาษาอาหรับ หมายถึง 

ลูกประคาํทีใชใ้นเวลาสวดมนต ์เนืองจากเมล็ดแข็ง จนสามารถนํามาทาํลูกประคาํไดน้ั นเอง ในประเทศ

สเปน ชาวบา้นนาํเมล็ดกลมแขง็สีดาํมาใชท้าํลูกปัด นอกจากนี เครืองดนตรีของชาวซิมบบัเวทีเรียกว่า 

โฮชา (Hosha) ซึงใชใ้นการเขยา่นนั ก็ใชเ้มล็ดพุทธรักษาเป็นส่วนประกอบ 

 

   

 

ภาพท ี10  แสดงลกัษณะผลของพุทธรักษา 

ทีมา : พุทธรักษา สรรพคุณและประโยชน์ของพุทธรักษา 34 ขอ้ (ออนไลน์), 3 ตุลาคม 2557.  

แหล่งทีมา  http://frynn.com/พุทธรักษา/. 

 

วธีิการปลูก 

 

 ปลูกโดยใชเ้มล็ด  

 

1. เตรียมวสัดุปลูกซึงประกอบดว้ย ดิน 1 ส่วน แกลบดิน 2 ส่วน แกลบดาํ 1 ส่วน ปุ๋ยคอก

หรือปุ๋ ยหมกั 0.5 ส่วน คลุกเคลา้ให้เขา้กนั ใส่ไวใ้นถาดทีจะใชป้ลูก 

 

2. เนืองจากเมล็ดพุทธรักษามีเปลือกทีหนาและแขง็มาก เพือช่วยใหเ้มล็ดงอกไดเ้ร็วขึน จึงควร

นาํเมล็ดไปแช่นําร้อน ประมาณ 70 องศาเซลเซียส โดยการนาํนาํร้อนมาผสมกบันาํธรรมดา วดัอุณหภูมิ
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ให้ได ้70 องศาเซลเซียส แลว้นาํเมล็ดพุทธรักษาลงไปแช่ในนาํร้อนทีเตรียมไว ้นานประมาณ 2 ชวัโมง 

หากมีเมล็ดไม่มากนัก แทนทีจะใชวิ้ธีแช่นาํร้อน อาจใชว้ิธีฝนเปลือกของเมลด็ออกใหถ้ึงเนือเมล็ดสัก 

2 จุดโดยฝนเมล็ดกบัตะไบหรือกระดาษทราย ก็จะช่วยใหเ้มล็ดดูดนาํเขา้ไปในเมล็ดได้ง่าย 

 

3. นาํเมล็ดทีผ่านวิธีการในขอ้ 2 แลว้ ไปหยอดลงในถาดวสัดุปลูกทีเตรียมไว ้ลึกประมาณ 

0.5 เซนติเมตร แลว้นาํดินทีผสมไวก้ลบเกลียใหเ้รียบ รดนาํทุกเชา้ – เยน็ แลว้แต่ความชืนของวสัดุปลูก 

ประมาณ 5 – 15 วนั เมล็ดจะเริมงอกเป็นตน้กลา้ 

 

4. เมือตน้กลา้มีใบจริง 1 – 2 ใบ ยา้ยลงปลูกในถุงหรือกระถางทีใส่ดินปลูกซึงเตรียมไวแ้ลว้ 

รดนาํตามทนัทีหลงัปลูก เพือใหร้ากและดินกระชบัติดกนั 

 

สําหรับการดูแลรักษา หลงัปลูก 7 วนั ทาํการรดนาํผสมปุ๋ย โดยใชปุ๋้ยสูตร 46 – 0 – 0 อตัรา 

60 กรัมต่อนํา 10 ลิตร รดใหท้วั หลงัจากนนัรดนาํธรรมดาตามอีกครัง การใหปุ้๋ ยครังต่อไป ใหอ้าทิตยล์ะ 

1 ครัง ไปเรือยๆ หากจะนาํไปปลูกลงแปลงปลูกก็ปฏิบติัตามวิธีการปลูกโดยใชห้น่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี11  แสดงลกัษณะของร้านสาํหรับวางกระถางตน้พุทธรักษาแคระ 

ทีมา : จากการสาํรวจ 
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ปลูกโดยใชห้น่อ 

 

ปลูกในกระถางเพือประดบัอาคารบา้นเรือน ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นดอกประดบัภายนอกอาคาร 

ควรใชก้ระถางทรงสูงขนาด 10 – 16 นิว ใชปุ้๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกั : แกลบ : ดินร่วน อตัรา 1 : 1 : 1 

ผสมดินปลูก และควรเปลียนกระถาง 1 – 2 ครังต่อปี เพราะการขยายตวัของหน่อจะทาํให้แน่นเกินไป 

รวมทงัเป็นการเปลียนดินปลูกใหม่แทนดินปลูกเดิมทีเสือมสภาพไป 

 

ปลูกในแปลงปลูกเพือประดบับริเวณบา้นและสวน ถา้ปลูกในพืนทีขนาดใหญ่ควรใชแ้ปลง

ปลูกขนาด 2 x 10 เมตร โดยการยกร่องคลา้ยแปลงปลูกผกั การเตรียมดินใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยหมกัอตัรา 

10 – 20 กิโลกรัมต่อแปลง ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 นิว แต่ถา้ปลูกเพือประดบับา้น คนไทยโบราณ

นิยมปลูกไวเ้ป็นแนวรัวบา้นหรือปลูกเป็นกลุ่มเล็กๆ ในพืนทีทีจาํกดั ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 นิ ว 

ใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ ยหมกั : ดินร่วน อตัรา 1 : 1 ผสมดินปลูก 

 

การดูแลรักษา พุทธรักษาชอบแสงรําไร หรือแสงแดดจดักลางแจง้ ตอ้งการปริมาณนาํปานกลาง  

ควรให้นาํ 3 – 5 วนัต่อครัง สําหรับดินเจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ควรใส่ปุ๋ยคอก

หรือปุ๋ ยหมกั อตัรา 0.5 – 1 กิโลกรัมต่อกอ ปีละประมาณ 4 – 6 ครัง 

 

ลกัษณะทวัไปของพุทธรักษาแคระ 

  

 พุทธรักษาแคระเป็นพรรณไมล้ม้ลุก เนืออ่อนอวบนาํ ลาํตน้มีความสูงประมาณ 10 – 30  

เซนติเมตร มีลาํตน้อยู่ใตดิ้นเรียกว่า เหงา้ มีการเจริญเติบโตโดยแตกหน่อเป็นกอคลา้ยกบักลว้ย 

ลกัษณะหน่อทีเจริญเป็นตน้เหนือพืนดินนนัมีลกัษณะกลมแบนสีเขียว ขนาดลาํตน้โตประมาณ 1 – 3 

เซนติเมตร ใบมีขนาดใหญ่สีเขียว โคนใบและปลายใบรีแหลม ขอบใบเรียบ กลางใบเป็นเสน้นูนเห็น

ไดช้ดั โคนใบมีกา้นใบซึงยาวเป็นกาบใบหุม้ลาํตน้ซ้อนสลบักนั ขนาดใบกวา้งประมาณ 3 – 6 เซนติเมตร 

ยาวประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลาํตน้ ช่อดอกยาวประมาณ 4 – 8 

เซนติเมตร ประกอบดว้ยดอก 8 – 10 ดอก และมีกลีบดอกบางนิม ขนาดของดอกและสีสรรแตกต่าง

กนัไปตามชนิดพนัธุ์ 
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ภาพท ี12  แสดงลกัษณะของตน้พุทธรักษาแคระ 

ทีมา : ร้าน"ไมจิ้ว&ไมแ้คระ" (ออนไลน์), 3 ตุลาคม 2557.  

แหล่งทีมา  http:// www.kasetporpeang.com. 

 

โรคและแมลง 

 

โรค 

 

 โดยปกติไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนพุทธรักษา เมือเทียบกบัพืชสกลุอืน อาจพบโรครา

สนิม ซึงเกิดจากเชือรา Pussinia thaliae บนใบและลาํตน้บา้งในฤดูฝน เมือมีความชืนในดินและใน

อากาศสูงๆ ลกัษณะโรคราสนิมจะเป็นจุดสีเหลืองส้มกระจายอยูท่วัไปบนใบและตน้ เมืออาการของ

โรครุนแรงขึน จุดของโรคจะขยายขนาดใหญ่ขึนและแผ่ถึงกนั ใบเปลียนเป็นสีนําตาลเขม้จนถึงดํา 

ในทีสุดใบจะแหง้และหกัพบัลง มกัพบกบัตน้พุทธรักษาทีปลูกในกระถาง การป้องกนัควรลดความชืน

ในดินโดยงดใหน้ําหรือยา้ยกระถางไปไวใ้นทีทีสามารถควบคุมปริมาณนาํได ้หากสังเกตพบอาการ

ของโรคในระยะเริมตน้ ใหรี้บตดัใบทีเป็นโรคออกไปทาํลายก่อนทีจะระบาดไปยงัใบอืนๆ ถา้มีอาการ

รุนแรงแลว้ อาจตอ้งฉีดพน้ดว้ยสารป้องกนักาํจดัเชือราทีมีจาํหน่ายอยูใ่นทอ้งตลาด นอกจากโรครา

สนิมบนใบแลว้ อาจพบโรคทีเกิดจากเชือไวรัสไดบ้า้ง ลกัษณะทปีรากฎคือจะเป็นจุดหรือเป็นขีดซีดๆ 

บนใบ ถึงแมว่้าอาการทีปรากฎจะไม่มากนกั แต่ก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของพุทธรักษาได ้คอืทาํให้
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ตน้แคระแกรน ดอกและใบผดิรูปร่างไป เชือไวรัสจะกระจายอยูใ่นนาํภายในเซลลท์ุกเซลล ์ยากแก่การ

รักษาและยงัติดไปยงัหน่ออืนๆ ทีนาํไปขยายพนัธ์ุอีกดว้ย เมือตรวจพบว่าตน้ใดหรือกอใดเป็นโรค

ไวรัส ควรทาํลายทิ งทงัหมดโดยรวดเร็ว เพือป้องกนัการระบาดไปยงัตน้อืนๆ แต่หากเป็นพนัธุ์ทีหายาก

หรือมีอยู่ไม่มากนัก น่าจะตอ้งลงทุนใชเ้ทคนิคการเพาะเลียงเนือเยอืเขา้ช่วย เพือผลิตตน้พนัธุที์ปราศจาก

ไวรัสต่อไป 

 

แมลง 

 

 แมลงทีรบกวน ไดแ้ก่ เพลียแป้งและเพลียหอย ซึงจะพบมากในฤดูร้อน รวมทงัหนอน

กดักินดอก หากพบไม่มากก็กาํจดัโดยการใชมื้อฆ่า แต่ถา้มีแมลงดงักล่าวเป็นจาํนวนมาก ควรใชส้าร

กาํจดัแมลง เช่น ฉีดพ่นดว้ยมาลาไธออนหรือไดอาซินอน ถา้หากกอพุทธรักษามีขนาดใหญ่และทึบ 

อาจใชย้าดูดซึมจาํพวกไซกอนละลายนํารด ตามอตัราทีระบุไวใ้นฉลากก็ได ้

 

ประโยชน์ของพุทธรักษา 

 

1. ใชง้านดา้นภูมิทศัน์ : ปลูกเป็นไมก้ระถาง ไมป้ระดบัริมสวนนํา ริมคูนํา ทีโล่งแจ้ง 

ร่องระบายนาํ ริมถนน ทางเดิน ใชใ้นการจดัสวน เนืองจากมีช่อดอกสวยงาม มคีวามหลากหลายของพนัธ์ุ 

ซึงแตกต่างกนัไปทงัสีดอก สีใบ ทรงตน้ รูปแบบของดอกและใบ ออกดอกไดต้ลอดปี แต่เมือดอกโรย 

ควรตดัตน้นนัทิงไป 

 

2. สรรพคุณดา้นพืชสมุนไพร : 

 

เหงา้ : ลาํตน้ใตดิ้นหรือเหงา้ของพุทธรักษาจะมีรสขม เยน็จดั เอาไปตม้นาํดืม เป็นยา

แกโ้รคตบัอกัเสบและตวัเหลือง ดืมวนัละ 1 แกว้ก่อนนอน ดืมไดเ้รือยๆ จนกว่าอาการจะดีขึนและ

หายขาด จากนนั จะหยดุกินบา้งก็ไดไ้ม่มีปัญหาและไม่มีอนัตรายอะไร เมือเกิดอาการก็กลบัไปกินใหม่

อีกก็ได ้นอกจากนนั ยงัเป็นยาแกบิ้ดเรือรัง ประจาํเดือนไม่ปกติในสตรี แกไ้อ แกว้ณัโรค แกไ้อเป็นเลือด 

บาํรุงปอด ใชต้าํพอกแผลบวมอกัเสบและสมานแผล 
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ดอก : ดอกของพุทธรักษาจะมีรสฝาด กากหรือดอกสดใชต้าํพอกแผลห้ามเลือดใน

บาดแผลสด หรือบาดแผลมีหนอง 

 

ใบ : แกอ้าการจุกเสียด แกท้อ้งเสีย แกอ้าเจียน ปรุงเป็นยาแกไ้อ 

 

เมล็ด : นาํมาบดหรือตาํใหล้ะเอียดใชพ้อกแกป้วดศีรษะ มีผูน้าํพุทธรักษาไปผลิตเป็น

ยาหอม โดยบอกสรรพคุณและวิธีใชไ้วว่้า ชงนําร้อนครังละ 1 ชอ้นชา แกล้มวิงเวียน จุกเสียด บาํรุง

หวัใจ ใชอ้มแกอ้าการไอ เจ็บคอจากหวดั 

 

3. ใชเ้ป็นอาหาร : 

 

-  เหงา้ของพุทธรักษาหลายพนัธุ์มีเปอร์เซ็นตแ์ป้งสูง สามารถนํามาใช้ประกอบอาหาร

ของมนุษย ์รวมทงัใชเ้ป็นอาหารสัตว์ไดด้้วย ชาวเปรูนาํเหงา้มากินเป็นอาหาร โดยเอาไปเผานาน

ประมาณ 12 ชวัโมง จนเนือแป้งเปลียนเป็นสีขาวใสและมีรสชาติหวาน 

 

-  ตน้และใบใชเ้ป็นอาหารสตัว ์

 

-  หน่ออ่อนใชเ้ป็นอาหารประเภทผกั ซึงอาจใชบ้ริโภคแบบสดหรือนาํไปปรุงให้สุก 

มีคุณค่าทางอาหารสูง มีโปรตีนไม่ตาํกว่า 10 เปอร์เซ็นต ์

 

- เมล็ดอ่อนใช้เป็นส่วนประกอบของ tortillas ซึงเป็นอาหารของชาวสเปน เม็กซิกัน 

อเมริกากลางและอเมริกาใต ้

 

4. ใชป้ระโยชน์ดา้นอืน : 

 

-  อินโดนีเซียนาํเมล็ดแก่แขง็สีดาํมาทาํลูกประคาํ คนอินโดนีเซียจึงเรียกพุทธรักษาว่า 

Bunga tasbih มาจากภาษาอาหรับ หมายถึง ลูกประคาํทีใชใ้นเวลาสวดมนต ์

 

-  ในประเทศสเปน ชาวบา้นนาํเมล็ดทกีลมแขง็สีดาํมาใชท้าํลูกปัด 
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-  ชาวชิมบบัเวมีเครืองดนตรีทีเรียกว่า โฮซา (Hosha) สําหรับใชใ้นการเขยา่ ก็ใชเ้มล็ด

พุทธรักษาเป็นส่วนประกอบ ชาวชิมบบัเวจึงเรียกเมล็ดพุทธรักษาว่า “hota” 

 

-  ในบางทอ้งทีของประเทศอินเดีย ใชต้น้พุทธรักษาหมกัเพือทาํแอลกอฮอล ์

 

-  เส้นใยจากตน้ใชแ้ทนปอ 

 

-  เส้นใยจากใบใชท้าํกระดาษ 

 

-  สียอ้มสีม่วงทาํไดจ้ากเมล็ด 

 

-  ควนัทีเกิดจากการเผาใบพุทธรักษามีคุณสมบติัเป็นสารกาํจดัแมลง 

 

-  การปลูกพุทธรักษาสามารถช่วยดูดซบัสารพิษบางชนิดทีมีอยู่ในพืนดินได ้เพราะ

พุทธรักษาทนทานต่อความเป็นพิษไดดี้ 

 

- สาํหรับประเทศไทย ใชพุ้ทธรกัษาดอกสีเหลืองเป็นสัญลกัษณ์วนัพ่อแห่งชาติ 

 

การตลาดของพุทธรักษาแคระของเกษตรกรในอาํเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 

 การตลาดของพุทธรักษาแคระ ในอาํเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี จากการสํารวจพบว่า  

ส่วนใหญ่เกษตรกรจะจาํหน่ายพุทธรักษาแคระให้แก่พ่อคา้ขายส่ง โดยเกษตรกรจะเป็นผูก้าํหนด

ราคาขายเอง ซึงอาํนาจการต่อรองของพ่อคา้ขายส่งมีไม่มาก เนืองจากแต่ละสวนจะมกีารพฒันาสายพนัธุ์

ให้มีสีของดอกทีแตกต่างกนั ทาํให้พ่อคา้ขายส่งไม่สามารถปฏิเสธการรับซือตน้ทีมีสีดอกทีตรงตาม

ความตอ้งการของตลาดได ้อีกทงั การสั งซือตน้พุทธรักษาแคระจาํนวนมากจากสวน พ่อคา้ขายส่ง

ตอ้งมีการสั งซือล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน รวมถึงการชาํระเงินเป็นเงินสด เนืองจาก มีเกษตรกรบางราย

เคยไดรั้บความเสียหายจากการผดินดัไม่มารับซือตน้พุทธรักษาแคระตามทีไดต้กลงไว ้
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  เกษตรผูล้งทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ ในอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี มีแหล่ง

จาํหน่ายทีสําคญั คือ บริเวณถนนกาญจนาภิเษก (ถนนสายตลิงชนั-สุพรรณบุรี) อาํเภอบางใหญ่ 

จงัหวดันนทบุรี  หมู่บา้นไมด้อกไมป้ระดบัรังสิตคลอง 15 ตาํบลบางปลากด อาํเภอองครักษ ์จงัหวดั

นครนายก เป็นทีรวบรวมพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบัหลากหลายชนิด ซึงนับว่าเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ที

ใหญ่ทีสุดในประเทศไทย โดยจะมีร้านจาํหน่ายพนัธ์ุไมท้วัทุกภูมิภาคในประเทศมาซือจากทีนีเพือไป

จาํหน่ายต่อ  ตลาดนดัตน้ไมท้ีจตุจกัร กรุงเทพมหานคร จดัจาํหน่ายตน้ไมน้านาชนิด ในวนัพุธและ

วนัพฤหสับดี โดยชาวสวนจะเป็นผูจ้าํหน่ายดว้ยตวัเองในลกัษณะขายส่งและขายปลีก และตลาดนดั

ธนบุรี หรือสนามหลวง 2 จาํหน่ายในวนัจนัทร์ องัคาร ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี13  ช่องทางการตลาดของเกษตรกรผูล้งทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ ในอาํเภอบางกรวย 

ทีมา : จากการสาํรวจ 

 

ปัญหาและอปุสรรคด้านการผลิตและการตลาด 

 

 ดา้นการผลิต เนืองจากเกษตรกรบางรายในพืนทีอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ประสบ

ปัญหาเรืองนาํทีมีค่าความเคม็เกินมาตรฐาน กระทบต่อการเจริญเติบโตของพุทธรักษาแคระ ทาํให้

ไม่สามารถใชน้ําในการเพาะปลูกได ้เกษตรกรจึงตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการซือนําประปาเพือใชแ้ทน

นาํจากคลอง ซึงในปัจจุบนัไดม้ีการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลโดยจดัการประชุมหารือกบัทุกภาคส่วน 

เกษตรกรผูล้งทุน

โครงการปลูก

พุทธรักษาแคระ 

จาํนวนผลผลิต 

(กระถาง) 

จาํหน่ายปลีก 

(15%) 

จาํหน่ายส่งโดยที

พ่อคา้มารับเอง 

(40%) 

จาํหน่ายส่งโดยที

นาํไปส่งพอ่คา้ 

(45%) 

ผูค้้าส่ง ผูค้ ้าปลีก ผูบ้ริโภค 
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ประกอบดว้ย เกษตรจงัหวดันนทบุรี กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น และเกษตรกร เพือหาแนวทางในการแกปั้ญหา

ดงักล่าว โดยกาํหนดแนวทางการช่วยเหลือไว ้2 แนวทาง คือ กาํหนดใหก้รมฝนหลวงและการบนิเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบติัการทาํฝนหลวงเติมนาํใหเ้ขือนต่างๆ ทีอยู่ด้านบนเพือผลกัดนั

นาํเค็ม แนวทางที 2 จะทาํฝนหลวงใหต้กในลุ่มรับนาํเหนือจงัหวดันนทบุรี ให้ไหลลงมาตามแม่นํา

ลาํคลองเพือผลกัดนันาํเคม็ หรือลดความเคม็ลง 

 

การประสบปัญหาอุทกภยัครังรุนแรงทีสุดในประวติัศาสตร์ เมือปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้

ผลผลิตของเกษตรกรไดรั้บความเสียหายอย่างมาก ซึงเกษตรกรส่วนใหญ่ตอ้งเริมตน้ใหม่ โดยการไป

ซือตน้แม่พนัธุ์พุทธรักษาแคระจากสวนในจงัหวดัอืนๆ เพือมาขยายพนัธุ์โดยใช้หน่อ ทาํให้เกษตรกร

ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนมาก แต่ทงันี เกษตรกรผูไ้ดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัดงักล่าว สามารถขึน

ทะเบียนเพือรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลได ้

 

 ดา้นการตลาด  เนืองจากพุทธรักษาแคระ เป็นพนัธุ์ไมที้ปลูกได้ง่าย จึงมีผูส้นใจลงทุนใน

โครงการปลูกพุทธรักษาแคระกนัมากขึน เมือมีผูป้ลูกมากขึนส่งผลใหร้าคาขายตาํลง ซึงเป็นไปตาม

กฎของอุปสงคอ์ุปทานทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ เมืออุปทานหรือจาํนวนผูป้ลูกพุทธรักษาแคระ

เพิมขึน ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิมขึน ส่งผลให้ราคาของผลผลิตลดลง เกษตรกรจึงตอ้งหาจุดขายให้

ผลผลิตของตน อาทิ การใชข้นาดกระถางทีมีขนาดใหญ่กว่าสวนของเกษตรกรรายอืน โดยจาํหน่าย

ในราคาทีเท่ากนั แมจ้ะทาํให้เกษตรกรได้รับกําไรต่อกระถางน้อยกว่าสวนอืน แต่สามารถขายได้

จาํนวนมากขึน เพราะผูบ้ริโภคจะใหค้วามสนใจมากกว่าพุทธรักษาแคระจากสวนอืนๆทีใชก้ระถาง

ขนาดเล็ก เนืองจากขนาดของกระถางทีปลูกจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของตน้พุทธรักษาแคระดว้ย

เช่นกนั  
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ข้อสรุปจากการศึกษาลกัษณะทวัไปของการผลติและการตลาดของพุทธรักษาแคระ 

 

จากการศึกษาลกัษณะทวัไปของการผลิตและการตลาดของพุทธรักษาแคระ โดยศึกษาขอ้มลู

ทวัไปเกียวกบัจงัหวดันนทบุรี ซึงเป็นจงัหวดัทีพืนทีส่วนใหญ่เป็นทีราบลุ่มมีคูคลองเป็นจาํนวนมาก 

มีพืนทีทางการเกษตรกระจายอยู่ในทุก  ๆอาํเภอของจงัหวดันนทบุรี ถึงแมว้่าในปัจจุบนัพนืทีทางการเกษตร

ของจงัหวดันนทบุรีจะค่อย  ๆเปลียนแปลงเป็นทีอยูอ่าศยัของประชาชนทียา้ยถินมาจากทุกภาคของประเทศ 

รวมถึงพืนทีในบางอาํเภอทีรองรับการขยายตวัในดา้นอุตสาหกรรมและธุรกิจ ส่งผลใหพื้นททีางการ

เกษตรในจงัหวดันนทบุรีลดลงนัน แต่ยงัคงมีราษฎรหลายรายทีประกอบอาชีพเกษตรกรรมสานต่อ

จากบรรพบุรุษในพืนทีเดิม เนืองจากลกัษณะดินของจังหวดันนทบุรีเป็นทีดินราบลุ่ม อีกทงัสภาพ

ภูมิอากาศโดยทวัไปเป็นแบบร้อนชืน ซึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกบัการเกษตรกรรม 

  

ทางดา้นการคมนาคมขนส่ง จงัหวดันนทบุรีมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางบก 

ทีค่อนขา้งสมบูรณ์ สามารถเดินทางติดต่อภายในจงัหวดั และเชือมโยงเขา้กบักรุงเทพมหานครและ

จงัหวดัใกลเ้คียงไดอ้ย่างสะดวก ซึงเป็นผลดีต่อผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ในการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรไปยงักรุงเทพมหานครและจงัหวดัอืนๆ และจากการทีจงัหวดันนทบุรีมีระบบคมนาคม 

ทีดี จึงมีแหล่งผลิตและจําหน่ายไมด้อกไมป้ระดับตงัอยูใ่นหลายๆ อาํเภอของจงัหวดั เช่น ศูนยไ์มด้อก 

ไม้ประดับ (ซอยช้าง) ในอาํเภอเมืองนนทบุรี  ถนนสายไมด้อกไม้ประดับในอาํเภอบางกรวย   

ถนนสายดอกไมใ้นอาํเภอบางใหญ่ ศูนยท่์องเทียวเชิงเกษตรไมด้อกไมป้ระดบัสมบติับุรี ในอาํเภอ

บางบวัทอง   และหมู่บา้นบอนสีเฉลิมพระเกียรติ ในอาํเภอไทรนอ้ย 

  

อาํเภอบางกรวยมีลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทีราบลุ่ม มีนําขงัตลอดปี ทงันีเพราะมี

คลองในพืนทีเป็นจาํนวนมาก และมีแหล่งนาํจาํนวนมาก จึงเป็นพืนทีทีเหมาะสมในการเพาะปลูก 

และประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมไปถึงเป็นอาํเภอทีมีเกษตรกรปลูกพุทธรักษาแคระเป็นจาํนวนมาก 

ซึงพุทธรักษาแคระเป็นไมด้อกในเขตร้อนทีนิยมนาํมาปลูกกนัอย่างแพร่หลาย เนืองจากปลูกไดง่้าย 

ทนทุกสภาพอากาศ อีกทงัคนไทยมีความเชือว่าเป็นไมม้งคล ควรมีไวป้ระดบับา้นเรือน 
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 สําหรับปัญหาและอุปสรรคดา้นการผลิตและการตลาดของการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ 

พบว่า เกษตรกรบางรายในพืนทีอาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ประสบปัญหาเรืองนาํทีมีค่าความเค็ม

เกินมาตรฐาน กระทบต่อการเจริญเติบโตของพุทธรักษาแคระ เกษตรกรจึงตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ

ซือนําประปาเพือใช้แทนนําจากคลอง ส่งผลให้เกษตรกรมีกาํไรจากการจําหน่ายผลผลิตลดลง  

แต่ทงันี ภาครัฐบาลยงัคงใหค้วามสําคญักบัปัญหาทีเกิดขึน จึงมีการกาํหนดแนวทางในการใหค้วาม

ช่วยเหลือเกษตรกร โดยปฏิบติัการทาํฝนหลวงเติมนําให้เขือนต่างๆ เพือผลกัดนันาํเคม็หรือลดความเคม็

ลง ในส่วนของดา้นการตลาด พบว่า มีเกษตรกรผูส้นใจปลูกพุทธรักษาแคระเพิมขึน ส่งผลให้ราคา

จาํหน่ายพุทธรักษาแคระลดลง เกษตรกรจึงตอ้งหาวิธีการสร้างความแตกต่างให้กบัผลผลิตของตน 

เพือทีจะสามารถจาํหน่ายผลผลิตไดม้ากขึน และไดรั้บกาํไรมากขึนดว้ย 

 

 จากการศึกษาลักษณะทวัไปของการผลิตและการตลาดของพุทธรักษาแคระ เพือใชเ้ป็น

แนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ 

ในเชิงพาณิชย ์ในพืนทอีาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี เพือประกอบการตดัสินใจก่อนการดาํเนิน

โครงการของเกษตรรายยอ่ย หรือผูที้สนใจเขา้สู่ธุรกิจจาํหน่ายพุทธรักษาแคระเพือสร้างรายไดเ้สริม 
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บทที 4 

 

ผลการศึกษาและการวเิคราะห์ 

 

การวิเคราะห์ทางการเงนิในการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ 

 

 การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการปลูกพุทธรักษาแคระของเกษตรกรในพืนทีอาํเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี ใชวิ้ธีการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุน โดยการวดัความคุม้ค่าทางการเงิน 

ซึงแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีไม่มีสินเชือ และกรณีมีสินเชือ แลว้จึงทาํการวิเคราะห์หาความเสียงและ

ความไม่แน่นอนดว้ยวิธีการทดสอบค่าความแปรเปลียน เพือพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกลงทุน

ประกอบอาชีพของเกษตรกร หรือผูที้สนใจลงทุนในโครงการดงักล่าว 

 

รูปแบบพุทธรักษาแคระททีาํการศึกษา 

 

 การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการปลูกพุทธรักษาแคระของเกษตรกรนัน ใชรู้ปแบบ

การปลูกพุทธรักษาแคระในพืนทีอาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ซึงจากการขอความอนุเคราะห์

ขอ้มูลจากสํานักงานเกษตรอําเภอของจังหวดันนทบุรี พบว่า อาํเภอบางกรวยมีเกษตรกรผูป้ลูก

พุทธรักษาแคระมากทีสุด จาํนวน 5 ราย โดยการปลูกพุทธรักษาแคระของเกษตรกรส่วนใหญ่  

จะแบ่งพืนทีเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนทีปลูกพุทธรักษาแคระลงดินเพือใช้เป็นตน้แม่พนัธุ์สําหรับการ

ขยายพนัธุ์โดยใชห้น่อ และส่วนทีปลูกพุทธรักษาแคระลงกระถางสาํหรับการจดัจาํหน่าย จึงทาํการศึกษา

การลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์ในพืนที 4 ไร่ โดยแบ่งเป็นพืนที 2 ไร่ สําหรับ

การปลูกพุทธรักษาแคระลงดินเพือเป็นตน้แม่พนัธุ์ และพืนที 2 ไร่ สําหรับการปลูกพุทธรักษาแคระ

ลงกระถางสําหรับจดัจาํหน่าย  
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แหล่งสินเชือในการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย์ 

 

 เนืองจากในการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์ช่วงเริมแรกก่อนการลงทุน 

จาํเป็นตอ้งใชต้น้ทุนในการเตรียมพืนทีและลงทุนซืออุปกรณ์เครืองมือเครืองใชท้างการเกษตร อีกทงั

เกษตรกรยงัไม่มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายพุทธรักษาแคระ ดงันนัเกษตรกรจาํเป็นตอ้งกูยื้มเงินทุนมาเป็น

ค่าใชจ่้ายในช่วงเริมแรกก่อนการลงทุน โดยแหล่งสินเชือทีเกษตรกรนิยมทาํการกูย้มืเงินมาลงทุน คือ 

การกูยื้มเงินจากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึงเป็นสถาบนัการเงนิของรัฐ 

ทีมีวตัถุประสงคมุ่์งให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพือส่งเสริมอาชีพการเกษตร หรือการดาํเนินงาน

ของเกษตรกร และมีอตัราดอกเบียตาํทีสุด เมือเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบียของธนาคารพาณิชยอ์ืนๆ 

โดยมีเงือนไขในการกูย้มืไดไ้ม่เกินรายละ 100,000 บาท ชาํระคืนแบบเงินตน้เท่ากนัทุกปี ระยะเวลา

การกูยื้ม 3 – 5 ปี ในอตัราดอกเบียลูกคา้รายยอ่ยชนัดี MRR+3% หรือเท่ากบัร้อยละ 10  

 

องค์ประกอบของค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณชิย์ 

 

องค์ประกอบของต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

 

 ในการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ ประกอบด้วยค่าใชจ่้ายในการลงทุน (Investment Cost) 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ (Operating Cost) และค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา (Maintenance Cost) 

 

1. ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (Investment Cost) เป็นค่าใชจ่้ายในการลงทุนครังแรกเพือใช้ในการ

เช่าทีดิน การปรับทีดิน และอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ โดยปกติจะมีอายุการใชง้านหลายปี เช่น 

เครืองพ่นยา เครืองสูบนํา และชุดสปริงเกอร์ (ท่อพีวีซี ขอ้ต่อท่อพีวีซี วาลว์ปิดเปิดนาํ และหัวสปริงเกอร์) 

เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดดงันี 
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1.1 ค่าเช่าทีดิน จากการสํารวจพบว่าเกษตรกรผูป้ลูกพุทธรักษาแคระ ในอาํเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบุรี ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่าทีดินเพือทาํการเพาะปลูก ซึงค่าเช่าทีดินแต่ละบริเวณจะมี

ความแตกต่างกนั เช่น บริเวณทีดินตาบอด คือทีดินทีไม่ติดทางสาธารณะ หรือไม่มีทางเชือมไปสู่ทาง

สาธารณะได ้จะมีค่าเช่าทีถูกกว่าทีดินทีติดถนน มีความสะดวกในการเดินทาง โดยค่าเช่าทีดินเฉลีย

ไร่ละ 15,000 บาทต่อปี ดงันนั พืนทีเพาะปลูกตน้พุทธรักษาแคระ 4 ไร่ คิดเป็นค่าเช่าทีดินปีละ 60,000 บาท 

  

1.2 ค่าปรับทีดิน โดยจากการสัมภาษณ์เกษตรกรจาํนวน 5 ราย พบว่า เกษตรกรจะจา้ง

คนงานจาํนวน 3 คน ในอตัราค่าจา้งเฉลียวนัละ 350 บาทต่อคน จาํนวน 3 วนั คิดเป็นค่าจา้งทงัหมด 

3,150 บาท โดยค่าใชจ่้ายนีจะปรากฏในปีก่อนการลงทุนเพียงครังเดียว 

  

1.3 ค่าอุปกรณ์เครืองมือเครืองใชก้ารเกษตร โดยค่าใช้จ่ายส่วนนีจะปรากฏในปีก่อน

การลงทุนเพียงครังเดียว โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

1.3.1 เครืองพ่นยาสะพายหลงั จาํนวน 1 เครือง ราคาตลาดอยูที่เครืองละ 3,000 บาท 

จะมีอายกุารใชง้าน 10 ปี โดยเมือสินอายุการใชง้านปีที 10 จะมีมูลค่าซากเท่ากบั 300 บาท  

 

1.3.2 เครืองสูบนํา เกษตรกรทีลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ จะตอ้งซือเครืองสูบนํา 

เพือทาํการสูบนําจากคลอง สําหรับส่งผ่านชุดสปริงเกอร์ในการใหน้าํพุทธรักษาแคระทีปลูกลงดินไว้

สําหรับเป็นตน้แม่พนัธุ ์จาํนวนพืนที 2 ไร่ จะใชเ้ครืองสูบนํา จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 3,500 

บาท เป็นราคาโดยเฉลียทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เกษตรกรจาํนวน 5 ราย ซึงจะมีอายุการใช้งาน 10 ปี 

โดยเมือสินอายุการใชง้านปีที 10 จะมีมูลค่าซากเท่ากบั 350 บาท  

 

1.3.3 ท่อพีวีซี เป็นท่อพีวีซีขนาด 2 นิว มีความยาวท่อนละ 4 เมตร โดยในการปลูก

พุทธรักษาแคระทีปลูกลงดิน จาํนวนพืนที 2 ไร่ จะใชท่้อส่งนาํจาํนวน 25 ท่อน ราคาโดยเฉลียท่อนละ 

180 บาท คิดเป็นเงิน 4,500 บาท ซึงจะมีอายุการใชง้าน 10 ปี โดยเมือสินอายุการใช้งานปีที 10 จะ

มีมูลค่าซากท่อนละ 18 บาท คิดเป็นเงินของมูลค่าซากเท่ากบั 450 บาท 
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1.3.4 ขอ้ต่อท่อพีวีซี มีขนาด 2 นิว โดยในการปลูกพุทธรักษาแคระทีปลูกลงดิน 

จาํนวนพืนที 2 ไร่ จะใชข้อ้ต่อท่อพีวีซีจาํนวน 40 อนั ราคาโดยเฉลียอันละ 25 บาท คิดเป็นเงิน 1,000 บาท 

ซึงมีอายกุารใชง้าน 10 ปี โดยเมือสินอายุการใชง้านปีที 10 จะมีมูลค่าซากเท่ากบัศูนย ์

 

1.3.5 หวัสปริงเกอร์ สําหรับการให้นําพุทธรักษาแคระทีปลูกลงดิน จาํนวนพืนที  

2 ไร่ ใชห้วัสปริงเกอร์จาํนวน 40 หวั ราคาโดยเฉลียหัวละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 800 บาท อายุการใชง้าน 

10 ปี โดยเมือสินอายุการใชง้านปีที 10 จะมีมูลค่าซากเท่ากบัศูนย ์

 

1.3.6 ชุดสายยางฉีดนํา สําหรับการใหน้าํพุทธรักษาแคระทีปลูกลงกระถางสําหรับ

จาํหน่าย จาํนวนพืนที 2 ไร่ จาํนวน 1 ชุด ราคาโดยเฉลียชุดละ 600 บาท อายุการใช้งาน 10 ปี  

โดยเมือสินอายุการใชง้านปีที 10 จะมีมูลค่าซากเท่ากบั 60 บาท 

 

1.3.7 วาล์วปิด-เปิดนาํ จาํนวน 3 อนั ราคาโดยเฉลียอันละ 120 บาท คิดเป็นเงิน  

360 บาท อายุการใชง้าน 10 ปี โดยเมือสิ นอายุการใชง้านปีที 10 จะมีมูลค่าซากเท่ากบัศูนย ์

 

1.3.8 เสาปูน สําหรับสร้างร้านวางกระถางตน้พุทธรักษาแคระ ขนาด 2 x 2 นิ ว  

ยาว 1.5 เมตร ใชเ้สาปูนจาํนวน 400 ตน้ ราคาโดยเฉลียตน้ละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 800 บาท อายุการ

ใชง้าน 10 ปี โดยเมือสินอายุการใชง้านปีที 10 จะมีมูลค่าซากเท่ากบั 80 บาท 

 

1.3.9 แผ่นกระเบืองลอน (เก่า) สาํหรับวางบนเสาปูนเพือใชเ้ป็นร้านวางกระถางตน้

พุทธรกัษาแคระ ขนาด 50 x 150 เซ็นติเมตร จาํนวน 875 แผ่น ราคาโดยเฉลียแผน่ละ 40 บาท คิดเป็นเงิน 

35,000 บาท อายุการใชง้าน 10 ปี โดยเมือสินอายุการใชง้านปีที 10 จะมีมลูค่าซากเทา่กบั 3,500 บาท 

 

1.3.10 ถงัใส่ดิน ใชส้ําหรับใส่ดินทีขุดขึนมาจากคลอง เป็นถงัใส่ดินขนาด 20 ลิตร 

จาํนวน 5 ใบ ราคาโดยเฉลียใบละ 30 บาท คิดเป็นเงิน 150 บาท ซึงมีอายุการใชง้าน 5 ปี เมือสินอายุ

การใชง้านปีที 5 จะมีมูลค่าซากเท่ากบัศูนย ์โดยค่าใชจ่้ายนีจะปรากฏในปีก่อนการลงทุน และปีที 6 

ของการลงทุนโครงการ 
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1.3.11 จอบ จาํนวน 2 อนั ราคาโดยเฉลียอนัละ 230 บาท คิดเป็นเงิน 460 บาท อายุ

การใชง้าน 5 ปี เมือสิ นอายุการใชง้านปีที 5 จะมีมูลค่าซากเท่ากบัศูนย ์โดยค่าใชจ่้ายนีจะปรากฏในปี

ก่อนการลงทุน และปีที 6 ของการลงทุนโครงการ 

 

1.3.12 เสียม จาํนวน 2 อนั ราคาโดยเฉลียอนัละ 120 บาท คิดเป็นเงิน 240 บาท อายุ

การใชง้าน 5 ปี เมือสิ นอายุการใชง้านปีที 5 จะมีมูลค่าซากเท่ากบัศูนย ์โดยค่าใชจ่้ายนีจะปรากฏในปี

ก่อนการลงทุน และปีที 6 ของการลงทุนโครงการ 

 

1.3.13 พลวั จาํนวน 2 อนั ราคาโดยเฉลียอนัละ 160 บาท คิดเป็นเงิน 320 บาท อายุ

การใชง้าน 5 ปี เมือสิ นอายุการใชง้านปีที 5 จะมีมูลค่าซากเท่ากบัศูนย ์โดยค่าใชจ่้ายนีจะปรากฏในปี

ก่อนการลงทุน และปีที 6 ของการลงทุนโครงการ 

 

1.3.14 ชแลงขนาดพกพา จาํนวน 3 อนั ราคาโดยเฉลียอันละ 60 บาท คิดเป็นเงิน 

180 บาท อายุการใชง้าน 5 ปี เมือสินอายุการใชง้านปีที 5 จะมีมูลค่าซากเท่ากบัศูนย ์โดยค่าใช้จ่ายนี

จะปรากฏในปีก่อนการลงทุน และปีที 6 ของการลงทุนโครงการ 

 

1.3.15 มีด จาํนวน 2 อนั ราคาโดยเฉลียอันละ 180 บาท คิดเป็นเงิน 360 บาท อายุ

การใชง้าน 5 ปี เมือสินอายุการใชง้านปีที 5 จะมีมูลค่าซากเท่ากบัศูนย ์โดยค่าใชจ่้ายนีจะปรากฏในปี

ก่อนการลงทุน และปีที 6 ของการลงทุนโครงการ 

 

1.3.16 กรรไกร จาํนวน 2 อนั ราคาโดยเฉลียอนัละ 30 บาท คิดเป็นเงิน 60 บาท อายุ

การใชง้าน 5 ปี โดยเมือสินอายุการใชง้านปีที 5 จะมีมูลค่าซากเท่ากบัศูนย ์โดยค่าใชจ่้ายนีจะปรากฏ

ในปีก่อนการลงทุน และปีที 6 ของการลงทุนโครงการ 
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1.3.17 ตาข่ายพรางแสง กรองแสงระดบั 50  เปอร์เซ็นต์ ขนาด 2 เมตร x 100 เมตร 

จาํนวน 4 มว้น ราคาโดยเฉลียมว้นละ 1,200 บาท คิดเป็นเงิน 4,800 บาท อายุการใชง้าน 5 ปี เมือสิน

อายกุารใชง้านปีที 5 จะมีมูลค่าซากเท่ากบัศูนย ์โดยค่าใชจ่้ายนีจะปรากฏในปีก่อนการลงทุน และปีที 6 

ของการลงทุนโครงการ 

 

โดยค่าใชจ่้ายอุปกรณ์เครืองมือเครืองใชก้ารเกษตร ของโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ จะแสดง

ราคา จาํนวน มูลค่า และอายุการใชง้าน ดงัรายละเอียดตามตารางที 6 

 

ตารางท ี6  ราคา จาํนวน มูลคา่ และอายกุารใชง้านของเครืองมือเครืองใชก้ารเกษตร 

 

อปุกรณ์เครืองมือเครืองใช้ จํานวน 
ราคา 

(บาท) 

มูลค่า 

(บาท) 

อายุการใช้งาน 

(ปี) 

มูลค่าซาก 

(บาท) 

1.  เครืองพน่ยาสะพายหลงั 1 3,000 3,000 10 300 

2.  เครืองสูบนาํ 1 3,500 3,500 10 350 

3.  ท่อพีวีซี 25 180 4,500 10 450 

4.  ขอ้ต่อท่อพีวีซี 40 25 1,000 10 - 

5.  หวัสปริงเกอร์ 40 20 800 10 - 

6.  ชุดสายยางฉีดนาํ 1 600 600 10 60 

7.  วาลว์ปิด-เปิดนํา 3 120 360 10 - 

8.  เสาปูน 400 20 8,000 10 800 

9.  แผ่นกระเบืองลอน 875 40 35,000 10 3,500 

10.  ถงัใส่ดิน 5 30 150 5 - 

11.  จอบ 2 230 460 5 - 

12.  เสียม 2 120 240 5 - 

13.  พลวั 2 160 320 5 - 

14. ชแลงขนาดพกพา 3 60 180 5 - 

15. มีด 2 180 360 5 - 

16. กรรไกร 2 30 60 5 - 

17. ตาข่ายพรางแสง 4 1,200 4,800 5 - 

 

ทีมา : จากการสาํรวจ 
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2. ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ (Operating Cost) เป็นค่าใชจ่้ายทีเกียวกับการดูแลรักษา

พุทธรักษาแคระ โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

2.1 ค่าแรงงาน แบ่งออกเป็น 6 ประเภท 

 

2.1.1 แรงงานในการสร้างร้านสําหรับวางกระถางตน้พุทธรักษาแคระ โดยจากการ

สัมภาษณ์เกษตรกรจาํนวน 5 ราย พบว่า เกษตรกรจะจา้งผูร้ับเหมามาทาํการก่อสร้าง ค่าจา้งแรงงาน

โดยเฉลีย 4,000 บาท โดยค่าใชจ่้ายในส่วนนีจะปรากฏในปีแรกเพียงครังเดียว 

 

2.1.2 แรงงานในการติดตงัชุดสปริงเกอร์ สําหรับในการติดตังชุดสปริงเกอร์  

จากการสัมภาษณ์พบว่า เกษตรกรจะตอ้งจา้งคนงานให้ติดตงัชุดสปริงเกอร์ โดยจา้งคนงาน 2 คน  

ในอตัราค่าจา้งโดยเฉลียวนัละ 350 บาท จาํนวน 2 วนั คิดเป็นค่าจา้งทงัหมด 1,400 บาท โดยคา่ใชจ่้าย

ในส่วนนีจะปรากฏในปีแรกเพียงครังเดียว 

 

2.1.3 แรงงานในการเตรียมดินและเพาะปลูก  จากการสัมภาษณ์พบว่า ส่วนใหญ่จะใช้

แรงงานภายในครอบครัว 2 คน ซึงถา้คิดเป็นแรงงานจา้ง คิดอตัราค่าจา้งชวัโมงละ 45 บาท คิดจาก

อตัราค่าจา้งโดยเฉลียวนัละ 360 บาทต่อการทาํงาน 8 ชวัโมง ในกรณีปลูกพุทธรักษาแคระลงกระถาง

สําหรับจาํหน่าย จาํนวนพืนที 2 ไร่ ใชเ้วลาในการเตรียมดินและเพาะปลูก 8 ชวัโมงต่อรุ่น โดยใน

ระยะเวลา 1 ปี สามารถปลูกพุทธรักษาแคระได ้10 รุ่น คิดเป็นค่าจา้งทงัหมด 7,200 บาท 

 

2.1.4 แรงงานในการใส่ปุ๋ย จากการสัมภาษณ์พบว่า ใชแ้รงงานภายในครอบครัว 2 คน 

ซึงถา้คิดเป็นแรงงานจา้ง คิดอตัราค่าจา้งโดยเฉลียชวัโมงละ 45 บาท ใชเ้วลาในการใส่ปุ๋ย 2 ชวัโมง

ต่อครัง และระยะเวลา 1 รุ่น ทาํการใส่ปุ๋ย  2 ครัง ดงันนัในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นค่าจา้งทงัหมด 3,600 บาท 
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2.1.5 แรงงานในการฉีดพ่นยา จากการสัมภาษณ์พบว่า ใชแ้รงงานภายในครอบครวั 

2 คน ซึงถา้คิดเป็นแรงงานจา้ง คิดอตัราค่าจา้งโดยเฉลียชวัโมงละ 45 บาท ใชเ้วลาในการฉีดพ่น  

1 ชวัโมงต่อครัง และระยะเวลา 1 รุ่น ทาํการฉีดพ่นยา  5 ครัง ดงันนัในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นค่าจ้าง

ทงัหมด 4,500 บาท 

 

2.1.6 แรงงานในการกาํจดัวชัพืช จากการสัมภาษณ์พบว่า เกษตรกรจะจา้งคนงาน  

1 คน ในอตัราค่าจา้งโดยเฉลียวนัละ 200 บาท จาํนวน 3 วนัต่อครัง และระยะเวลา 1 รุ่น ทาํการกาํจดั

วชัพืช 2 ครัง ดงันนัในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นค่าจา้งทงัหมด 12,000 บาท 

  

2.2 ค่าวสัดุปัจจยั ไดแ้ก่ ค่าตน้พนัธุ์พุทธรักษาแคระ ค่ากาบมะพร้าว ค่าดินร่วน  ค่าปุ๋ ย  

ค่ากระถาง ค่ายาฆ่าหนอน ค่ายาฆ่าเชือรา ค่าไฟฟ้า ค่านาํประปา และค่าขนส่ง ซึงเป็นค่าใชจ่้ายผนัแปร 

ประกอบดว้ย  

 

2.2.1 ค่าต ้นพันธุ์พุทธรักษาแคระ โดยขนาดพืนที 2 ไร่ สําหรับการปลูกต้น

พุทธรักษาแคระเพือเป็นตน้แม่พนัธุ์ จะใชต้น้พนัธุ์พุทธรักษาแคระจาํนวน 1,000 ตน้ ราคาโดยเฉลีย

ตน้ละ 25 บาท คิดเป็นเงิน 25,000 บาท 

 

2.2.2 ค่ากาบมะพร้าว  ซึงเกษตรกรใชร่้วมกบัดินเลนทีนํามาจากร่องนาํภายในสวน

ของเกษตรกรเอง ราคาโดยเฉลียกระสอบละ 40 บาท ใส่ในกระถางตน้พุทธรักษาแคระได ้50 กระถาง 

และระยะเวลา 1 รุ่น สามารถปลูกพุทธรักษาแคระได ้1,500 ตน้ ดงันนัในระยะเวลา 1 ปี ตอ้งใชก้าบ

มะพร้าวจาํนวน 300 กระสอบ คิดเป็นเงิน 12,000 บาท 

 

2.2.3 ค่าดินร่วน ใส่รถบรรทุกขนาด 6 ลอ้ ราคาโดยเฉลียคนัละ 1,800 บาท ใส่ใน

กระถางตน้พุทธรักษาแคระได ้3,000 กระถาง และระยะเวลา 1 รุ่น สามารถปลูกพุทธรักษาแคระได ้

1,500 ตน้ ดงันนัในระยะเวลา 1 ปี ตอ้งใชดิ้นร่วนจาํนวน 5 คนั คิดเป็นเงิน 9,000 บาท  
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2.2.4 ค่าปุ๋ย จาํนวน 50 กิโลกรัม ราคาโดยเฉลียกิโลกรัมละ 20 บาท คิดเป็นค่าปุ๋ ย

ต่อปี 1,000 บาท 

 

2.2.5 ค่ากระถางพลาสติกสีดาํ ขนาด 8 นิว จาํนวน 15,000 ใบ ราคาโดยเฉลียใบละ 

3 บาท คิดเป็นค่ากระถางต่อปี 45,000 บาท 

 

2.2.6 ค่ายาฆ่าหนอน จาํนวน 5 ขวด ราคาโดยเฉลียขวดละ 200 บาท คิดเป็นค่ายา 

ฆ่าหนอนต่อปี 1,000 บาท 

 

2.2.7 ค่ายาฆ่าเชือรา จาํนวน 5 ขวด ราคาโดยเฉลียขาดละ 500 บาท คิดเป็นค่ายา

ฆ่าเชือราต่อปี 2,500 บาท 

 

2.2.8 ค่าไฟฟ้า เกษตรกรตอ้งจ่ายค่าไฟฟ้าสําหรับเครืองสูบนาํ จากการสัมภาษณ์

เกษตรกรจาํนวน 5 ราย พบว่า เกษตรกรมีค่าไฟฟ้าโดยเฉลียเดือนละ 300 บาท คิดเป็นค่าไฟฟ้าต่อปี 

3,600 บาท 

 

2.2.9 ค่านาํประปา จากการสัมภาษณ์เกษตรกรพบว่า เกษตรกรบางรายประสบปัญหา

นาํมีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน จึงตอ้งใชน้าํประปาแทนการใช้นาํจากในคลอง ซึงเกษตรกรมีค่า

นาํประปาโดยเฉลียเดือนละ 2,500 บาท คิดเป็นค่านาํประปาต่อปี 30,000 บาท  

 

2.2.10 ค่าขนส่ง เนืองจากเกษตรกรตอ้งนาํผลผลิตไปส่งให้พ่อคา้ขายส่ง และไป

จาํหน่ายดว้ยตนเอง ซึงจากการสัมภาษณ์เกษตรกรพบว่า เกษตรกรจะมีค่าขนส่งโดยเฉลียรุ่นละ 

1,000 บาท โดยระยะเวลา 1 ปี สามารถปลูกพุทธรักษาแคระได ้10 รุ่น ดังนันคิดเป็นค่าขนส่งต่อปี 

10,000 บาท   
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3. ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา (Maintenance Cost) เป็นคา่ใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการซ่อมแซม 

และการบาํรุงรักษาอุปกรณ์เครืองมือเครืองใชต่้างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพทีพร้อมใชง้าน โดยมีรายละเอียด

ดงันี 

 

3.1 ค่าซ่อมแซมเครืองพ่นยาสะพายหลงั โดยทวัไปขึนอยูก่บัลกัษณะการใชง้าน โดยปกติ

จะมีการซ่อมแซมทุก 5 ปี มีค่าซ่อมแซมโดยเฉลียครังละ 300 บาท 

 

3.2 ค่าซ่อมแซมเครืองสูบนาํ  เมือหมดอายุการใชง้านแลว้ เกษตรกรจะซือใหม่แทนเครืองเดิม 

เนืองจากค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมมีราคาสูง 

 

3.3 ค่าซ่อมแซมหวัสปริงเกอร์ โดยทวัไปหวัสปริงเกอร์ไม่สามารถซ่อมแซมได ้ซึงเกษตรกร

จะทาํการเปลียนหวัสปริงเกอร์ใหม่แทนหวัสปริงเกอร์เดิมทีไม่สามารถใชง้านไดทุ้กๆ ปี เฉลียปีละ 

10 หวั ราคาโดยเฉลียหัวละ 20 บาท คิดเป็นเงินทงัหมด 200 บาท 

 

3.4 ค่าซ่อมแซมจอบ เสียม พลวั ชแลง มีด และกรรไกร เมือหมดอายุการใช้งานแล้ว 

เกษตรกรจะซือใหม่เนืองจากราคาไม่แพง 
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ตารางท ี7  ค่าใชจ่้ายในการปลูกพุทธรักษาแคระ ตงัแต่ปีที 1 ถึงปีที 10 

(หน่วย : บาท) 

รายการ/ปี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ค่าใชจ้่ายในการลงทุน            

1.1 ค่าเช่าทีดิน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

1.2 ค่าปรับทีดิน 3,150 - - - - - - - - - - 

1.3 ค่าอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้            

- เครืองพ่นยาสะพายหลงั 3,000 - - - - - - - - - - 

- เครืองสูบนาํ 3,500 - - - - - - - - - - 

- ท่อพีวีซี 4,500 - - - - - - - - - - 

- ขอ้ต่อท่อพีวีซี 1,000 - - - - - - - - - - 

- หวัสปริงเกอร์ 800 - - - - - - - - - - 

- ชุดสายยางฉีดนํา 600 - - - - - - - - - - 

- วาลว์ปิด-เปิดนํา 360 - - - - - - - - - - 

- เสาปูน 8,000 - - - - - - - - - - 

- แผ่นกระเบือง 35,000 - - - - - - - - - - 

- ถงัใส่ดิน 150 - - - - - 150 - - - - 

- จอบ 460 - - - - - 460 - - - - 

- เสียม 240 - - - - - 240 - - - - 

- พลวั 320 - - - - - 320 - - - - 

- ชะแลง 180 - - - - - 180 - - - - 

- มีด 360 - - - - - 360 - - - - 
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ตารางท ี7  (ต่อ) 

  

รายการ/ปี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- กรรไกร 60 - - - - - 60 - - - - 

- ตาข่ายพรางแสง 4,800 - - - - - 4,800 - - - - 

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 126,480 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 66,570 60,000 60,000 60,000 60,000 

2. ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน            

2.1 ค่าแรงงาน            

- แรงงานในการสร้างร้านวางกระถาง 4,000 - - - - - - - - - - 

- แรงงานในการติดตงัชุดสปริงเกอร์ 1,400 - - - - - - - - - - 

- แรงงานในการเตรียมดินและ

เพาะปลูก 

- 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 

- แรงงานในการใส่ปุ๋ย - 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

- แรงงานในการฉีดพน่ยา - 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

- แรงงานในการกาํจดัวชัพืช - 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

2.2 ค่าวสัดุปัจจยั            

- ค่าตน้พนัธ์ุพทุธรักษาแคระ - 37,500 - - - - - - - - - 

- ค่ากาบมะพร้าว - 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

- ค่าดินร่วน - 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

- ค่าปุ๋ย - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

- ค่ากระถางพลาสติกสีดํา - 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

- ค่ายาฆ่าหนอน - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

(หน่วย : บาท) 
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ตารางท ี7  (ต่อ) 

(หน่วย : บาท) 

 

ทีมา: จากการสาํรวจ 

รายการ/ปี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- ค่ายาฆ่าเชือรา - 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

- ค่าไฟฟ้า - 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

- ค่านําประปา - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

- ค่าขนส่ง - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 5,400 166,400 141,400 141,400 141,400 141,400 141,400 141,400 141,400 141,400 141,400 

3. ค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรักษา            

3.1 ค่าซ่อมแซมเครืองพน่สะพายหลงั - - - - - 300 - - - - 300 

3.2 ค่าซ่อมแซมเครืองสูบนาํ - - - - - - - - - - - 

3.3 ค่าซ่อมแซมหวัสปริงเกอร์ - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

รวมค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา - 200 200 200 200 500 200 200 200 200 500 

รวมค่าใช้จ่ายทังหมด 131,880 226,600 201,600 201,600 201,600 201,900 208,170 201,600 201,600 201,600 201,900 
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องค์ประกอบของผลประโยชน์ 

 

 ในการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์ผูล้งทุนจะไดผ้ลประโยชน์จากการ

ลงทุน 2 อย่าง คือ รายไดจ้ากการจาํหน่ายตน้พุทธรักษาแคระ และมูลค่าคงเหลือของทรัพยสิ์นหรือ

เครืองมืออุปกรณ์ทีเหลืออยูเ่มือสินสุดโครงการ 

 

รายได้จากการจําหน่ายพุทธรักษาแคระ 

 

 รายไดท้ีไดจ้ากการจาํหน่ายพุทธรักษาแคระในแต่ละรอบปี โดยในแต่ละปีเกษตรกรผูล้งทุน

ปลูกพุทธรักษาแคระสามารถปลูกและจาํหน่ายพุทธรักษาแคระคละสีกนัได ้10 รุ่น ซึงจากเนือทีจํานวน  

2 ไร่ สามารถปลูกพุทธรักษาแคระไดเ้ฉลีย 15,000 ตน้ สําหรับการจาํหน่ายพุทธรักษาแคระนัน 

กาํหนดใหใ้ชร้าคาจาํหน่ายหนา้ฟาร์มเป็นหลกั โดยราคาขายส่งกาํหนดราคากระถางละ 25 บาท และ

ราคาขายปลีกกําหนดราคากระถางละ 30 บาท ซึงจากการสัมภาษณ์เกษตรกรจํานวน 5 ราย พบว่า 

เกษตรกรจะมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายพุทธรักษาแคระโดยเฉลียปีละ 300,000 บาท ตงัแต่ปีที 1 ถึงปีที 10 

ซึงเป็นกาํไรทีไดรั้บจากการจาํหน่ายพุทธรักษาแคระ หรือเรียกว่า EBITDA  (Earnings before Interest, 

Tax, Depreciation and Amortization) ซึงเป็นกาํไรจากการดาํเนินงาน ก่อนหกัดอกเบียจ่าย ภาษีเงินได ้

ค่าเสือม และค่าใชจ่้ายตดัจ่าย ดงัรายละเอียดตามตารางที 8 

  

รายได้จากการจําหน่ายซากหรือมูลค่าคงเหลอื 

 

 ทรัพยสิ์นต่างๆ ทีถูกใชใ้นการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระจะมีมูลค่าตกคา้งของทรัพยสิ์นนัน 

เมือสินสุดอายโุครงการในปีที 10 ซึงก็คือมูลค่าซากของทรัพยสิ์นนนัๆ มูลค่าเหล่านีจะถูกรวมเขา้ไว้

เป็นส่วนหนึงของผลประโยชน์ปีสุดทา้ยของการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ โดยทรัพยสิ์น

เหล่านี ไดแ้ก่ เครืองมือเครืองใชก้ารเกษตรและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ รายละเอียดในการคาํนวณมูลคา่

คงเหลือและมูลค่าซากตามตารางที 9 
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1. เครืองพ่นยาสะพายหลงั จาํนวน 1 เครือง มูลค่าเครืองละ 3,000 บาท อายุการใช้งาน 10 ปี 

เมือสินปีที 10 มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 300 บาท โดยคิดค่าเสือมราคารายปีด้วยวิธีเส้นตรง (Straight 

Line Method)  ซึงเป็นวิธีทีนิยมใชก้นัมาก ดงันนัเมือสินปีที 10 จึงสามารถจาํหน่ายเครืองพ่นยาสะพายหลงั

ได ้300 บาทต่อเครือง 

 

2. เครืองสูบนํา จาํนวน 1 เครือง มูลค่าเครืองละ 3,500 บาท อายุการใช้งาน 10 ปี เมือสินปีที 10  

มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 350 บาท ดงันนัเมือสินปีที 10 จึงสามารถจาํหน่ายได ้350 บาทต่อเครือง 

 

3. ท่อพีวีซี จาํนวน 25 ท่อน ราคาท่อนละ 180 บาท คิดเป็นเงิน 4,500 บาท ซึงมีอายุการใชง้าน 

10 ปี โดยเมือสินปีที 10 มีมูลค่าซากท่อนละ 18 บาท ดงันนัจะสามารถจาํหน่ายซากไดเ้ท่ากบั 450 บาท 

 

4. ชุดสายยางฉีดนํา จาํนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 600 บาท อายุการใช้งาน 10 ปี โดยเมือสินปีที 10  

จะสามารถจาํหน่ายซากไดเ้ท่ากบั 60 บาท 

 

5. เสาปูน จาํนวน 400 ตน้ ราคาตน้ละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 8,000 บาท ซึงมีอายุการใชง้าน 10 ปี  

โดยเมือสินปีที 10 มีมูลค่าซากตน้ละ 2 บาท จะสามารถจาํหน่ายซากไดเ้ท่ากบั 800 บาท 

 

6. แผ่นกระเบืองลอน จาํนวน 875 แผ่น ราคาแผ่นละ 40 บาท คิดเป็นเงิน 35,000 บาท อายกุาร

ใชง้าน 10 ปี โดยเมือสินปีที 10 มีมูลค่าซากแผน่ละ 4 บาท จะสามารถจาํหน่ายซากไดเ้ท่ากบั 3,500 บาท 
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ตารางท ี8  รายไดจ้ากการจาํหน่ายพุทธรักษาแคระ ตงัแต่ปีที 1 ถึงปีที 10 

(หน่วย : บาท) 

ปีท ี รายได้จากการจําหน่ายพุทธรักษาแคระ 

1 300,000 

2 300,000 

3 300,000 

4 300,000 

5 300,000 

6 300,000 

7 300,000 

8 300,000 

9 300,000 

                 10 300,000 

  

 

ตารางท ี9  รายไดจ้ากการจาํหน่ายเครืองมือเครืองใชก้ารเกษตรและอุปกรณ์ต่างๆ เมือสินอายโุครงการ 

 

รายการ จํานวน มูลค่าคงเหลอื (บาท) มูลค่าคงเหลอืทงัสิน (บาท) 

1. เครืองพน่ยาสะพายหลงั 1 300 300 

2. เครืองสูบนาํ 1 350 350 

3. ท่อพีวีซี 25 18 450 

4. ชุดสายยางฉีดนาํ 1 60 60 

5. เสาปูน 400 2 800 

6. แผ่นกระเบือง 875 4 3,500 

 

ทีมา: จากการสาํรวจ 

 

 

ทีมา: จากการคาํนวณ 
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ต้นทุนของการปลกูพุทธรักษาแคระ 

 

 เนืองจากการศึกษาในครังนี กาํหนดอายุโครงการ 10 ปี โดยในแต่ละปีสามารถปลูก

พุทธรักษาแคระไดท้งัหมด 10 รุ่น เพือให้สามารถทราบรายละเอียดตน้ทุนทีชดัเจน จึงทาํการศึกษา

ตน้ทุนเฉลียตงัแต่ปีที 1 ถึงปีที 10 ซึงประกอบดว้ยตน้ทุนคงที และตน้ทุนผนัแปร ดงันี (ตารางที 10) 

 

1. ตน้ทุนคงที เป็นตน้ทุนทีผูผ้ลิตจะตอ้งเสียในจาํนวนทีคงทีไม่เปลียนแปลงไปตาม

ปริมาณของผลผลิต ซึงเป็นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการใช้ปัจจัยคงทีในการผลิต หรือไม่สามารถ

เปลียนแปลงปริมาณการใชไ้ดใ้นช่วงระยะเวลาของการผลิต ประกอบดว้ย 

 

1.1 ค่าใชที้ดิน เนืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีทีดินเป็นของตนเอง ตอ้งเช่าทีดินเพือ

ทาํการปลูกพุทธรักษาแคระ จดัเป็นค่าใชจ่้ายทีเป็นเงินสด 

 

1.2 ค่าเสือมอุปกรณ์การเกษตรและชุดสปริงเกอร์ เป็นการประเมินค่าใชจ่้ายสําหรับ

การใชท้รัพยสิ์นฟาร์มในการผลิตผลิตผลชนิดใดชนิดหนึงในฤดูกาลผลิตหนึงๆ 

 

2. ตน้ทุนผนัแปร เป็นตน้ทุนการผลิตทีสามารถเปลียนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิต

ได ้จะมีปริมาณไม่คงที เป็นค่าใชจ่้ายทีเกิดจากการใชปั้จจยัผนัแปรในการผลิต ซึงค่าใช้จ่ายผนัแปรนี

จะเปลียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ถา้ไม่ทาํการผลิตจะไม่เสียตน้ทุนส่วนนี ประกอบดว้ย 

 

2.1 ค่าแรงงาน ไดแ้ก่ แรงงานในการสร้างร้านสําหรับวางกระถางตน้พุทธรักษาแคระ 

แรงงานในการติดตังชุดสปริงเกอร์ แรงงานในการเตรียมดินและเพาะปลูก แรงงานในการใส่ปุ๋ ย 

แรงงานในการฉีดพ่นยา และแรงงานในการกาํจดัวชัพืช 

 

2.2 ค่าวสัดุปัจจยั ไดแ้ก่ ค่าตน้พนัธ์ุพุทธรักษาแคระ ค่ากาบมะพร้าว ค่าดินร่วน  คา่ปุ๋ย   

ค่ากระถาง ค่ายาฆ่าหนอน ค่ายาฆ่าเชือรา ค่าไฟฟ้า ค่านาํประปา และค่าขนส่ง 
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2.3 ค่าใชจ่้ายอืนๆ เช่น คา่ซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรและชุดสปริงเกอร์  

 

ตารางท ี10  ตน้ทุนเฉลียต่อปี ตงัแต่ปีที 1 ถึงปีที 10 ของโครงการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ 

(หน่วย : บาท) 

รายการ 
ต้นทุนเฉลียต่อปี 

รวม 
เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

1. ตน้ทุนคงที    

1.1 ค่าใช้ทีดิน 60,000 - 60,000 

1.2 ค่าปรับทีดิน 315 - 315 

1.3 ค่าเสือมอุปกรณ์การเกษตรและชุดสปริงเกอร์ - 6,604 6,604 

รวมต้นทุนคงที 60,315 6,604 66,919 

2. ตน้ทุนผนัแปร    

2.1 ค่าแรงงาน    

- แรงงานในการสร้างร้านวางกระถาง 400 - 400 

- แรงงานในการติดตงัชุดสปริงเกอร์ 140 - 140 

- แรงงานในการเตรียมดินและเพาะปลูก - 7,200 7,200 

- แรงงานในการใส่ปุ๋ ย - 3,600 3,600 

- แรงงานในการฉีดพน่ยา - 4,500 4,500 

- แรงงานในการกาํจดัวชัพืช 12,000 - 12,000 

รวม 12,540 15,300 27,840 

2.2 ค่าวสัดุปัจจยั    

- ค่าตน้พนัธ์ุพทุธรักษาแคระ 2,500 - 2,500 

- ค่ากาบมะพร้าว 12,000 - 12,000 

- ค่าดินร่วน 9,000 - 9,000 

- ค่าปุ๋ ย 1,000 - 1,000 

- ค่ากระถางพลาสติกสีดํา 45,000 - 45,000 

- ค่ายาฆ่าหนอน 1,000 - 1,000 

- ค่ายาฆ่าเชือรา 2,500 - 2,500 

- ค่าไฟฟ้า 3,600 - 3,600 

- ค่านําประปา 30,000 - 30,000 

- ค่าขนส่ง 10,000 - 10,000 

รวม 116,600 - 116,600 
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ตารางท ี10  (ต่อ) 

(หน่วย : บาท) 

รายการ 
ต้นทุนเฉลียต่อปี 

รวม 
เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

2.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรและชุดสปริงเกอร์ 260 - 260 

รวม 260 - 260 

รวมต้นทุนผันแปร  129,400 15,300 144,700 

รวมต้นทุนเฉลียทังหมด 189,715 21,904 211,619 

 

ทีมา : จากการคาํนวณ 

 

ผลประโยชน์ของการปลูกพุทธรักษาแคระ 

 

 เกษตรกรผูล้งทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์สามารถจาํหน่ายพุทธรักษาแคระ

ไดปี้ละ 10 รุ่น โดยรายไดจ้ากการจําหน่ายพุทธรักษาแคระตงัแต่ปีที 1 ถึงปีที 10 มีรายไดเ้ฉลียต่อปี 

เท่ากบั 300,000 บาท ซึงมีตน้ทุนเฉลียทงัหมดต่อปีเท่ากบั 211,619 บาท โดยแยกเป็นตน้ทุนคงทีเฉลีย

ต่อปี 66,919 บาท  ตน้ทุนผนัแปรเฉลียต่อปี 144,700 บาท ซึงมีรายไดสุ้ทธิเฉลียต่อปี เท่ากบั 155,300 บาท 

มีกาํไรสุทธิเฉลียต่อปี เท่ากบั 88,381 บาท และมีรายไดสุ้ทธิเฉลียเหนือตน้ทุนทีเป็นเงินสดต่อปี เท่ากบั 

110,285 บาท รายละเอียดตามตารางที 11 

 

ตารางท ี11  ตน้ทุนเฉลียและผลประโยชน์เฉลียของการปลูกพุทธรักษาแคระ ตงัแต่ปีที 1 ถึงปีที 10 

 

รายการ บาท 

ตน้ทุนเฉลียทงัหมด  211,619 

ตน้ทุนคงทีเฉลีย  66,919 

ตน้ทุนผนัแปรเฉลีย  144,700 

ตน้ทุนเฉลียทงัหมดทีเป็นเงินสด  189,715 

ตน้ทุนเฉลียทงัหมดทีไม่เป็นเงินสด 21,904 
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ตารางท ี11 (ต่อ) 

 

รายการ บาท 

รายไดเ้ฉลียจากการจาํหน่ายพุทธรักษาแคระ 300,000 

รายไดสุ้ทธิเฉลีย 155,300 

กาํไรสุทธิเฉลีย 88,381 

รายไดสุ้ทธิเฉลียเหนือตน้ทุนทีเป็นเงินสด 110,285 

 

ทีมา: จากการสํารวจและการคาํนวณ 

 

การวัดความคุ้มค่าทางการเงินของโครงการปลกูพุทธรักษาแคระ 

 

 ในการวิเคราะห์ทางการเงินนี จะเริมจากการศึกษาผลประโยชน์ของการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ 

ค่าใชจ่้ายของการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ จากนันจึงทาํการวดัความคุม้ค่าทางการเงินในการลงทุน

ปลูกพุทธรักษาแคระ ดว้ยวิธีการหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) 

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) และระยะเวลาคืนทุน ซึงแบ่งแยกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กรณี 

คือ กรณีไม่มีสินเชือ และกรณีมีสินเชือ โดยกาํหนดอตัราคิดลดเท่ากบัร้อยละ 10 ต่อปี ซึงเป็นอตัราดอกเบีย

เงินกูส้ําหรับลูกคา้รายยอ่ยชนัดี (MRR) ของธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

ณ ปี พ.ศ. 2556 และอายกุารลงทุนโครงการเท่ากบั 10 ปี โดยมีผลการวิเคราะห์ ดงันี 

 

1. กรณีไม่มีสินเชือ 

 

พบว่าผลประโยชน์ของการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย์ 

ประกอบดว้ยรายไดจ้าก 2 ส่วน คือ รายไดจ้ากการจาํหน่ายพุทธรักษาแคระและมูลค่าคงเหลือทรัพยสิ์น 

ซึงรายไดจ้ากการจาํหน่ายพุทธรักษาแคระถือเป็นรายไดห้ลกัของการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ 

ซึงเกษตรกรสามารถผลิตและจาํหน่ายพุทธรักษาแคระไดปี้ละ 10 รุ่น โดยมีรายไดจ้ากการจาํหน่าย

พุทธรักษาแคระปีละ 300,000 บาท ยกเวน้ในปีสุดทา้ยของการปลูกพุทธรักษาแคระ นอกจากเกษตรกร
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จะมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายพุทธรักษาแคระแลว้ ยงัมีรายไดเ้พิมจากการจาํหน่ายอุปกรณ์เครืองมือ

เครืองใชค้งเหลืออีก จาํนวน 5,460 บาท รวมเป็นรายได้ทงัหมดในปีสุดทา้ยของการลงทุนโครงการ

ปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์จาํนวน 305,460 บาท 

 

ส่วนของค่าใชจ่้ายของการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์ประกอบดว้ย

ค่าใชจ่้ายจาก 3 ส่วน คือ ค่าใชจ่้ายในการลงทุน ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน และคา่ใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา 

ซึงในช่วงเริมแรกก่อนการลงทุน จะเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพือเตรียมพืนทีในการเพาะปลูก

พุทธรักษาแคระ และค่าใช้จ่ายในการลงทุนซืออุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ทางการเกษตร จาํนวน 

126,480 บาท สําหรับปีที 2 ถึงปีที 10 เกษตรกรจะมีค่าใชจ่้ายในส่วนนีเป็นค่าเช่าทีดินเพือทาํการเพาะปลูก

พุทธรักษาแคระ 4 ไร่ จาํนวน 60,000 บาท ยกเวน้ในปีที 6 ทีนอกจากค่าเช่าทีดินแลว้นนั เกษตรกรจะมี

ค่าใชจ่้ายในการลงทุนซืออุปกรณ์เครืองมือเครืองใชเ้พือทดแทนของเดิมทีสินอายุการใชง้าน รวมเป็น

ค่าใชจ่้ายในปีที 6 จาํนวน 66,570 บาท ในส่วนของค่าใชจ่้ายในการดําเนินงาน ซึงในช่วงแรกก่อนการ

ลงทุน จะเป็นค่าใชจ่้ายดา้นแรงงานในการสร้างรา้นสาํหรบัวางกระถางตน้พุทธรักษาแคระ และแรงงาน

ในการติดตงัชุดสปริงเกอร์ จาํนวน 5,400 บาท ในปีที 1 มีค่าตน้พนัธุ์พุทธรักษาแคระรวมอยู่ดว้ย จึงมี

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน จาํนวน 166,600 บาท  และสําหรับปีที 2 ถึงปีที 10 จะมีค่าใชจ่้ายการดาํเนินงาน

ทีคงที จาํนวน 141,400 บาท สําหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษา จะเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมเครืองพ่นยาสะพายหลงั และหวัสปริงเกอร์  

 

สําหรับผลประโยชน์สุทธิของการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ เนืองจากในช่วง

เริมแรกก่อนการลงทุนนนั จะมีค่าใชใ้นจ่ายสูง อีกทงัเกษตรกรยงัไม่มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายพุทธรักษาแคระ 

จึงทาํใหผ้ลประโยชน์สุทธิในช่วงเริมแรกก่อนการลงทุนติดลบเท่ากบั 131,880 บาท ในส่วนของปีที 1 

ถึงปีที 10 เกษตรกรจะมีผลประโยชน์สุทธิเป็นบวก ยกเวน้ในปีที 6 ผลประโยชน์สุทธิน้อยกว่าปีอืนๆ 

เนืองจากมีค่าใชจ่้ายในการลงทุนสูงกว่าปีอืนๆ คือมีผลประโยชน์สุทธิเท่ากับ 91,830 บาท และในปี

สุดท้ายหรือปีที 10 ของการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระจะมีผลประโยชน์สุทธิสูงทีสุด 

เนืองจากมีรายไดส่้วนเพิมจากการจาํหน่ายอุปกรณ์เครืองมือเครืองใชค้งเหลือ ส่งผลใหมี้ผลประโยชน์

สุทธิเท่ากบั 103,560 บาท (ตารางที 12) 
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การวดัความคุม้ค่าของการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชยน์นั ดว้ยวิธีการ

หามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 

(IRR) และระยะเวลาคืนทุน (ตารางที 13) ได้ผลดังนี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเท่ากบั 448,105.45 บาท 

ซึงมีค่าเป็นบวก หมายความว่า การลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ มีความคุม้ค่าในการลงทุน

หรือมีกาํไรนนัเอง ส่วนอตัราผลประโยชน์ต่อทุนเท่ากบั 1.32 หมายความว่า เมือเกษตรกรนาํเงินมาลงทุน

ปลูกพุทธรักษาแคระ 1 บาท จะได้ผลตอบแทนหรือกาํไร 0.32 บาท ในส่วนของอตัราผลตอบแทน

ภายในโครงการเท่ากบัร้อยละ 66 มีค่าสูงเนืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ทีทาํการสํารวจ ใชก้ารเช่าทีดิน

ทาํการเพาะปลูกพุทธรักษาแคระแทนการซือทีดินเป็นของตนเอง จึงทาํให้ค่าใช้จ่ายในช่วงเริมแรก

ก่อนการลงทุนไม่สูงมาก ซึงจากการคาํนวณอตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากบัร้อยละ 66 มีค่า

มากกว่าอตัราคิดลดทีร้อยละ 10 หมายความว่าการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระมีความเป็นไปไดท้างการเงนิ 

และระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 1.32 ปี  
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ตารางท ี12  ผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ (กรณีไม่มีสินเชือ) 

(หน่วย : บาท) 

รายการ/ปีท ี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ผลประโยชน์ของการปลูกพุทธรักษาแคระ            

1. จากการจาํหน่ายพุทธรักษาแคระ
1
 - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

2. มูลค่าคงเหลือทรัพยสิ์น
2
 - - - - - - - - - - 5,460 

รวมผลประโยชน์ของการปลกูพุทธรักษาแคระ - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 305,460 

ค่าใชจ้่ายของการลงทุนปลูกพทุธรักษาแคระ            

1. ค่าใชจ้่ายในการลงทุน
3
 126,480 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 66,570 60,000 60,000 60,000 60,000 

2. ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน
4
 5,400 166,400 141,400 141,400 141,400 141,400 141,400 141,400 141,400 141,400 141,400 

3. ค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรักษา
5
 - 200 200 200 200 500 200 200 200 200 500 

รวมค่าใช้จ่ายของการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ 131,880 226,600 201,600 201,600 201,600 201,900 208,170 201,600 201,600 201,600 201,900 

รวมผลประโยชน์สุทธิของการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ -131,880 73,400 98,400 98,400 98,400 98,100 91,830 98,400 98,400 98,400 103,560 

 

ทีมา : 1 จากตารางที 8 

 2 จากตารางที 9 

 3 จากตารางที 7 

4 จากตารางที 7 

5 จากตารางที 7

84 
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ตารางท ี13  การหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ (กรณีไม่มีสินเชือ) 

(หน่วย : บาท) 

ปี ค่าใช้จ่ายของโครงการ รวมค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์ 

รวม 

ผลประโยชน์ 

สุทธ ิ

DF 10% PVC PVB NPV 

การลงทุน การดําเนินการ

และบํารุงรักษา 

0 126,480 5,400 131,880 -  -131,880 1.0000      131,880.00                     -      -131,880.00  

1 60,000 166,600 226,600 300,000 73,400  0.9091      206,002.06      272,730.00        66,727.94  

2 60,000 141,600 201,600 300,000 98,400  0.8264      166,602.24      247,920.00        81,317.76  

3 60,000 141,600 201,600 300,000 98,400  0.7513      151,462.08      225,390.00        73,927.92  

4 60,000 141,600 201,600 300,000 98,400  0.6830      137,692.80      204,900.00        67,207.20  

5 60,000 141,900 201,900 300,000 98,100  0.6209      125,359.71      186,270.00        60,910.29  

6 66,570 141,600 208,170 300,000 91,830  0.5645      117,511.97      169,350.00        51,838.04  

7 60,000 141,600 201,600 300,000 98,400  0.5132      103,461.12      153,960.00        50,498.88  

8 60,000 141,600 201,600 300,000 98,400  0.4665        94,046.40      139,950.00        45,903.60  

9 60,000 141,600 201,600 300,000 98,400  0.4241        85,498.56      127,230.00        41,731.44  

10 60,000 141,900 201,900 305,460 103,560  0.3855        77,832.45      117,754.83        39,922.38  

รวม 735,100 1,447,000 2,180,050 3,005,460 825,410    1,397,349.39   1,845,454.83      448,105.45  

 

NPV = 448,105.45 BCR = 1.32 IRR = 66% ระยะเวลาคืนทุน 1.32 ปี  

STVC = 32.07 STVB = 24.28 

ทีมา : จากการคาํนวณ 
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2.   กรณีมีสินเชือ 

 

 เนืองจากในการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในช่วงเริมแรกก่อนการลงทุน 

จาํเป็นตอ้งใช้ตน้ทุนเป็นจาํนวนมากเพือเป็นการเตรียมพืนทีในการปลูกและสร้างร้านสําหรับวาง

กระถางตน้พุทธรักษาแคระ และอุปกรณ์เครืองมือเครืองใชท้างการเกษตร ซึงเกษตรกรยงัไม่มีรายได้

จากการจาํหน่ายพุทธรักษาแคระ ดังนันเกษตรกรจึงมีความจาํเป็นตอ้งกู ้ยืมเงินทุนมาเป็นค่าใชจ่้าย

ในช่วงเริมแรกก่อนการลงทุน โดยแหล่งสินเชือทีเกษตรกรนิยมทาํการกูยื้มเงินมาลงทุน คือ ธนาคาร

เพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึงเงินกูด้งักล่าวจะเป็นเงนิกูก้อ้นใหญ่สาํหรับใชใ้นการ

ลงทุนและตอ้งการระยะเวลาในการผ่อนชาํระคืน ซึงสําหรับเกษตรกรทีทาํการกู ้กบั ธ.ก.ส. เป็นครังแรก 

ธ.ก.ส. จะจดักลุ่มลูกคา้นีไวใ้นกลุ่มลูกคา้ชนั B โดยมีเงอืนไขการกูย้มืไดไ้ม่เกินรายละ 100,000 บาท 

ชาํระคืนแบบตน้เงินเท่ากนัทุกปี ระยะเวลาการกูยื้ม 3 – 5 ปี ในอตัราดอกเบียลูกคา้รายยอ่ยชนัดี MRR+3% 

ซึงเท่ากบัร้อยละ 10 (ตารางที 14) 

 

 เกษตรกรผูล้งทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์ในช่วงเริมแรกของการลงทุน 

เกษตรกรจะกูย้มืเงินเพือเป็นค่าใชจ่้ายในการลงทุนเบืองตน้ ซึงจะใชเ้งินเพือการลงทุนเป็นจาํนวนมาก 

โดยในตารางที 15 จะแสดงถึงผลประโยชน์ ค่าใชจ่้าย และผลประโยชน์สุทธิของการลงทุนโครงการ

ปลูกพุทธรักษาแคระในกรณีมีสินเชือ 

 

 โดยในส่วนของค่าใชจ่้ายในการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์กรณี

มีสินเชือ จะประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายจาก 4 ส่วน คือค่าใชจ่้ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา และการชาํระคืนสินเชือ ซึงในช่วงปีที 1 ถึงปีที 5 จะมีคา่ใชจ่้ายในส่วนของ

การชาํระคืนสินเชือ โดยเป็นการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีย ในปีที 1 จาํนวน 30,000 บาท ปีที 2 

จาํนวน 28,000 บาท ปีที 3 จาํนวน 26,000 บาท ปีที 4 จาํนวน 24,000 บาท และปีที 5 จาํนวน 22,000 บาท 

จึงทาํใหผ้ลประโยชน์สุทธิมีค่าเป็นบวกแต่ก็ยงัไม่มากเท่าปีที 6 ถึงปีที 10 ทีไม่ตอ้งชาํระคืนสินเชือ 

(ตารางที 15) 
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การวดัความคุม้ค่าของการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชยน์นั ดว้ยวิธีการ

หามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 

(IRR) และระยะเวลาคืนทุน (ตารางที 16) ไดผ้ลดงันี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเท่ากบั 348,107.65 บาท 

ซึงมีค่าเป็นบวก หมายความว่า การลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ มีความคุม้ค่าในการลงทุน

หรือมีกาํไรนนัเอง ส่วนอตัราผลประโยชน์ต่อทุนเท่ากบั 1.23 หมายความว่า เมือเกษตรกรนาํเงินมาลงทุน

ปลูกพุทธรักษาแคระ 1 บาท จะได้ผลตอบแทนหรือกาํไร 0.23 บาท ในส่วนของอตัราผลตอบแทน

ภายในโครงการเท่ากบัร้อยละ 49 มีค่ามากกว่าอตัราคิดลดทีร้อยละ 10 หมายความว่าการลงทุนปลูก

พุทธรักษาแคระมีความเป็นไปไดท้างการเงิน และระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 1.60 ปี  

 

ตารางท ี14  เงินกูแ้ละการชาํระคืน 

หน่วย : บาท 

รายการ 
ปีท ี

0 1 2 3 4 5 6-10 

ประเภทเงินกู ้        

เงินกูเ้พือการ

ลงทุน 

100,000 - - - - - - 

การชาํระคืน        

เงินตน้ - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - 

ดอกเบีย - 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - 

รวมการชาํระคนื - 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 - 

 

ทีมา : จากการสํารวจ 
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ตารางท ี15  ผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ (กรณีมีสินเชือ) 

(หน่วย : บาท) 

รายการ/ปีท ี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ผลประโยชน์ของการปลูกพุทธรักษาแคระ            

1. จากการจาํหน่ายพุทธรักษาแคระ
1
 - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

2. มูลค่าคงเหลือทรัพยสิ์น
2
 - - - - - - - - - - 5,460 

รวมผลประโยชน์ของการปลกูพุทธรักษาแคระ - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 305,460 

ค่าใชจ้่ายของการลงทุนปลูกพทุธรักษาแคระ            

1. ค่าใชจ้่ายในการลงทุน
3
 126,480 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 66,570 60,000 60,000 60,000 60,000 

2. ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน
4
 5,400 166,400 141,400 141,400 141,400 141,400 141,400 141,400 141,400 141,400 141,400 

3. ค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรักษา
5
 - 200 200 200 200 500 200 200 200 200 500 

4. การชําระคืนสินเชือ
6
 - 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 - - - - - 

รวมค่าใช้จ่ายของการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ 131,880 256,600 229,600 227,600 225,600 223,900 208,170 201,600 201,600 201,600 201,900 

รวมผลประโยชน์สุทธิของการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ -131,880 43,400 70,400 72,400 74,400 76,100 91,830 98,400 98,400 98,400 103,560 

 

ทีมา : 1 จากตารางที 8 

 2 จากตารางที 9 

3 จากตารางที 7 

4 จากตารางที 7 

5 จากตารางที 7 

6 จากตารางที 14 
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ตารางท ี16  การหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ (กรณีมีสินเชือ) 

(หน่วย : บาท) 

ปี ค่าใช้จ่ายของโครงการ รวม

ค่าใช้จ่าย 

ผลประโยชน์ 

รวม 

ผลประโยชน์ 

สุทธิ 

DF 10% PVC PVB NPV 

การลงทุน การดําเนินการ

และบํารุงรักษา 

การชําระคืน

สินเชือ 

0 126,480 5,400 - 131,880 - -131,880 1.0000    131,880.00                    -    -  131,880.00  

1 60,000 166,600 30,000 256,600 300,000 43,400 0.9091    233,275.06     272,730.00       39,454.94  

2 60,000 141,600 28,000 229,600 300,000 70,400 0.8264    189,741.44     247,920.00       58,178.56  

3 60,000 141,600 26,000 227,600 300,000 72,400 0.7513    170,995.88     225,390.00       54,394.12  

4 60,000 141,600 24,000 225,600 300,000 74,400 0.6830    154,084.80     204,900.00       50,815.20  

5 60,000 141,900 22,000 223,900 300,000 76,100 0.6209    139,019.51     186,270.00       47,250.49  

6 66,570 141,600 - 208,170 300,000 91,830 0.5645    117,511.97     169,350.00       51,838.04  

7 60,000 141,600 - 201,600 300,000 98,400 0.5132    103,461.12     153,960.00       50,498.88  

8 60,000 141,600 - 201,600 300,000 98,400 0.4665      94,046.40     139,950.00       45,903.60  

9 60,000 141,600 - 201,600 300,000 98,400 0.4241      85,498.56     127,230.00       41,731.44  

10 60,000 141,900 - 201,900 305,460 103,560 0.3855      77,832.45     117,754.83       39,922.38  

รวม 733,050 1,447,000 130,000 2,310,050 3,005,460 695,410   1,497,347.19 1,845,454.83 348,107.65 

 

NPV = 348,107.65 BCR = 1.23 IRR = 49% ระยะเวลาคืนทุน 1.60 ปี  

STVC = 23.25 STVB = 18.86 

ทีมา : จากการคาํนวณ 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการปลกูพุทธรักษาแคระในเชิงพาณชิย์ 

 

ในการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์เกษตรกรผูล้งทุนอาจประสบ

กบัความเสียงและความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศ ฤดูกาล หรือราคาของผลผลิต 

และในดา้นของราคาปัจจยัการผลิต ทีมกัมีการเปลียนแปลงอยู่เสมอ ซึงมีผลให้ผลประโยชน์ทีเกษตรกร

ได้รับลดลง และมีตน้ทุนสูงขึน ดงันันจึงสมควรทีจะวิเคราะห์ความอ่อนไหวในการลงทุนปลูก

พุทธรักษาแคระ ซึงถา้รายไดห้รือรายจ่ายทีใชใ้นการวิเคราะห์เปลียนแปลงไปจากเดิมแลว้ ระดบัคา่

ของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ จะเปลียนแปลง

มากน้อยอย่างไร ซึงจะมีผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกรผูล้งทุนปลูกพุทธรักษาแคระ ในทีนี 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะทาํในส่วนของการวิเคราะห์ทางการเงิน ทงัในกรณีไม่มีสินเชือ และ

กรณีมีสินเชือ 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการนี ใช้วิธีการทดสอบค่าความแปรเปลียน 

(Switching Value Test : SVT) คือ การเปลียนแปลงเป็นร้อยละของปัจจยัทีเชือว่ามีอิทธิพลต่อ

ผลลพัธ์ของโครงการทีทาํให้ค่า NPV มีค่าเท่ากับศูนย ์ซึงวิธีการทดสอบค่าความแปรเปลียนนี

สามารถแยกวิธีการทดสอบได้เป็น 2 วิธี คือ การทดสอบค่าความแปรเปลียนดา้นตน้ทุน (SVTC) 

และการทดสอบค่าความแปรเปลียนดา้นผลประโยชน์ (SVTB) โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กรณี 

ดงันี 

 

1. กรณีไม่มีสินเชือ 

 

จากตารางที 13 การทดสอบค่าความแปรเปลียนดา้นตน้ทุนของการลงทุนโครงการ

ปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์(SVTC) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 32.07 หมายความว่า ถา้ปัจจัยดา้น

ตน้ทุนทีมีอิทธิพลต่อการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระเพิมสูงขึนมากกว่าร้อยละ 32.07 จะส่งผลให้

การลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระไม่คุม้ค่าทางการเงิน และการทดสอบค่าความแปรเปลียนดา้น

ผลประโยชน์ของการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์(SVTB) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 

24.28 หมายความว่า ถา้ปัจจยัดา้นผลประโยชน์ทีมีอิทธิพลต่อการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระลดลง
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มากกว่าร้อยละ 24.28 จะส่งผลใหก้ารลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระไม่คุม้ค่าทางการเงิน เกษตรกรจะตอ้ง

คาํนึงถึงความเสียงจากปัจจยัดา้นตน้ทุนทีอาจเพิมสูงขึนในอนาคต เช่น คา่กระถาง คา่ปุ๋ย ค่ายาฆ่าหนอน 

ค่ายาฆ่าเชือรา และค่าแรงงาน ซึงเป็นค่าใชจ่้ายหลกัในการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ และส่งผล

กระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์สุทธิของโครงการ ดงันนัเกษตรกรจะตอ้งควบคุมค่าใชจ่้ายไม่ให้

เพิมสูงขึนเกินกว่าร้อยละ 32.07 ของตน้ทุนรวม ซึงหากสูงเกินจะทาํให้การลงทุนโครงการดงักล่าว

ไม่คุม้ค่าทางการเงิน อีกทงัยงัตอ้งคาํนึงถึงการลดลงของปัจจัยดา้นผลประโยชน์ของการปลูก

พุทธรักษาแคระด้วย ซึงหากผลประโยชน์ทีไดรั้บจากการจาํหน่ายพุทธรักษาแคระลดลงมากกว่า

ร้อยละ 24.28 ของรายไดร้วม จะส่งผลใหก้ารลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระไม่คุม้ค่าทางการเงิน   

 

2. กรณีมีสินเชือ 

 

จากตารางที 16 การทดสอบค่าความแปรเปลียนดา้นตน้ทุนของการลงทุนโครงการ

ปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์(SVTC) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 23.25 หมายความว่า ถา้ปัจจัยด้าน

ตน้ทุนทีมีอิทธิพลต่อการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระเพิมสูงขึนมากกว่าร้อยละ 23.25 จะส่งผลให้

การลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระไม่คุม้ค่าทางการเงิน และการทดสอบค่าความแปรเปลียนดา้น

ผลประโยชน์ของการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์(SVTB) มีค่าเท่ากบัรอ้ยละ 

18.86 หมายความว่า ถา้ปัจจยัดา้นผลประโยชน์ทีมีอิทธิพลต่อการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระลดลง

มากกว่าร้อยละ 18.86 จะส่งผลใหก้ารลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระไม่คุม้ค่าทางการเงิน เกษตรกรจะตอ้ง

คาํนึงถึงความเสียงจากปัจจยัดา้นตน้ทุนทีอาจเพิมสูงขึนในอนาคต เช่น ค่ากระถาง ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่า

หนอน ค่ายาฆ่าเชือรา และค่าแรงงาน ซึงเป็นค่าใชจ่้ายหลกัในการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระและ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์สุทธิของโครงการ ดงันันเกษตรกรจะตอ้งควบคุมค่าใชจ่้าย

ไม่ใหเ้พิมสูงขึนเกินกว่าร้อยละ 23.25 ของตน้ทุนรวม ซึงหากสูงเกินจะทาํให้การลงทุนโครงการ

ดงักล่าวไม่คุม้ค่าทางการเงิน อีกทงัยงัตอ้งคาํนึงถึงการลดลงของปัจจัยดา้นผลประโยชน์ของการ

ปลูกพุทธรักษาแคระดว้ย ซึงหากผลประโยชน์ทีได้รับจากการจําหน่ายพุทธรักษาแคระลดลง

มากกว่าร้อยละ 18.86 ของรายได้รวม จะส่งผลให้การลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระไม่คุม้ค่า

ทางการเงิน 
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ตารางท ี17  การทดสอบค่าความแปรเปลียนของการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ 

 

รายการ 
การทดสอบค่าความแปรเปลียน 

ด้านต้นทุน (SVTC) ร้อยละ 

การทดสอบค่าความแปรเปลียน 

ด้านผลประโยชน์ (SVTB) ร้อยละ 

กรณีไม่มีสินเชือ 32.07 24.28 

กรณีมีสินเชือ 23.25 18.86 

 

ทีมา : จากการคาํนวณ 
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บทที 5 

 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวจิัย 

 

 การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์  

ในพืนทีอาํเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี เป็นการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินเพือทราบถึง

ตน้ทุนและผลตอบแทนของการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ ตลอดจนเป็นตวัชีวดัความคุม้ค่า

ของการลงทุน และศึกษาผลกระทบของการเปลียนแปลงดา้นตน้ทุน และผลประโยชน์ของการลงทุน

ปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์โดยทาํการศึกษาจากเกษตรกรผูป้ลูกพุทธรักษาแคระ ในพืนที

อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ในพืนทีขนาด 4 ไร่ ซึงพืนที 2 ไร่ สําหรับการปลูกพุทธรักษาแคระ

เพือเป็นตน้แม่พนัธุ์ และพืนที 2 ไร่ สําหรับการปลูกพุทธรักษาแคระเพือจดัจาํหน่าย ศึกษาทงัใน

กรณีไม่มีสินเชือและกรณีมีสินเชือ โดยขอ้มูลทีใช้ในการศึกษานี ไดจ้ากการสัมภาษณ์เกษตรกร

กลุ่มตวัอยา่งของผูที้ปลูกพุทธรักษาแคระจาํนวน 5 ราย  

 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชก้ารวิเคราะห์โครงการลงทุนทางการเงิน (Financial Investment 

Project Analysis) ของเกษตรกรทีมีพืนทีเพาะปลูกพุทธรักษาแคระขนาด 4 ไร่ โดยเริมตน้จาก

การศึกษาค่าใชจ่้ายของโครงการ ผลประโยชน์ของโครงการ และผลประโยชน์สุทธิของโครงการ 

จากนนัจึงทาํการวิเคราะห์หาความเป็นไปไดท้างการเงินในการลงทุนโครงการปลูกพุทธรกัษาแคระใน

เชิงพาณิชย ์ทงักรณีไม่มีสินเชือและกรณีมีสินเชือ โดยพิจารณาจากตวัวดัความคุม้ค่าทางการเงิน  

4 ตวั คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) อตัราผลตอบแทนภายใน

โครงการ (IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) โดยกาํหนดให้ใชอ้ัตราคิดลดทีร้อยละ 10 

ซึงเท่ากบัอตัราดอกเบียเงินกูส้ําหรับลูกคา้รายใหม่ ชนั B ของธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร และกาํหนดอายุโครงการเท่ากับ 10 ปี ซึงเท่ากับอายุการใช้งานของชุดสปริงเกอร์ 
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นอกจากนียงัทาํการวิเคราะห์ความเสียงภยัและความไม่แน่นอน โดยวิธีการทดสอบคา่ความแปรเปลียน 

(Switching Value Test) ทงัในดา้นตน้ทุนและผลประโยชน์ โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได ้ดงันี 

 

 จากการวิเคราะห์แสดงใหเ้ห็นว่า การลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์

ในพืนที 4 ไร่ ทงัในกรณีไม่มีสินเชือและกรณีมีสินเชือ มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนทงัสิน โดย

กรณีไม่มีสินเชือ ผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 448,105.45 บาท  

ซึงมีค่าเป็นบวก หมายความว่า การลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระมีความคุม้ค่าในการลงทุนหรือมีกาํไร

นนัเอง ส่วนอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) เท่ากบั 1.32 หมายความว่า เมือเกษตรกรนําเงิน

มาลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ 1 บาท จะไดผ้ลตอบแทนหรือกาํไร 0.32 บาท สําหรับอตัราผลตอบแทน

ภายในโครงการ (IRR) เท่ากบัร้อยละ 66 ซึงมีค่าสูงกว่าอตัราคิดลดทีร้อยละ 10 หมายความว่า  

ในการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระในกรณีไม่มีสินเชือ มีความเป็นไปไดท้างการเงินของการลงทุน 

 

 สําหรับการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์ในกรณีมีสินเชือ โดยกู้เงิน

จากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผลการวิเคราะห์พบวา่ มูลคา่ปัจจุบนัสุทธิ มีคา่เท่ากบั 

348,107.65 บาท ซึงมีค่าเป็นบวก หมายความว่า การลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระมีความคุม้ค่าในการ

ลงทุนหรือมีกาํไรนนัเอง ส่วนอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน เท่ากบั 1.23 หมายความว่า เมือเกษตรกร

นาํเงินมาลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ 1 บาท จะไดผ้ลตอบแทนหรือกาํไร 0.23 บาท สาํหรับอตัรา

ผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากบัร้อยละ 49 ซึงมีค่าสูงกว่าอตัราคิดลดทีร้อยละ 10 หมายความวา่ 

ในการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระในกรณีมีสินเชือ มีความเป็นไปไดท้างการเงินของการลงทุน 

 

 ในการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระนนั เกษตรกรผูล้งทุนอาจเผชิญกบัความเสียง

และความไม่แน่นอน ซึงเกิดขึนจากการเปลียนแปลงของรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในการลงทุน ซึงจะทาํให ้

ผลการวิเคราะห์เปลียนแปลงไปจากเดิม และจะส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจทีจะลงทุนทาํสวน

พุทธรักษาแคระของเกษตรกร ดงันัน จึงตอ้งทาํการวิเคราะห์ความแปรเปลียน หรือ Switching 

Value Test เพือเป็นตวัช่วยในการประเมินความเสียงและขีดความสามารถในการรับผลกระทบ

ของการลงทุนโครงการดงักล่าว โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได ้ดงันี 
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 กรณีไม่มีสินเชือ การทดสอบค่าความแปรเปลียนดา้นตน้ทุนของโครงการลงทุนปลูก

พุทธรักษาแคระ (SVTC) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 32.07 หมายความว่า ถา้ปัจจยัดา้นตน้ทุนทีมีอิทธิพลต่อการ

ลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ เพิมสูงขึนมากกว่าร้อยละ 32.07 จะส่งผลให้การลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ

ไม่คุม้ค่าทางการเงิน สําหรับการทดสอบค่าความแปรเปลียนดา้นผลประโยชน์ของการลงทุน

โครงการปลูกพุทธรักษาแคระ (SVTB) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 24.28 หมายความว่า ถา้ปัจจัยด้านผลประโยชน์

ทีมีอิทธิพลต่อการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ ลดลงมากกว่าร้อยละ 24.28 จะส่งผลให้การลงทุน

ปลูกพุทธรักษาแคระไม่คุม้ค่าทางการเงิน  

 

 สําหรับกรณีมีสินเชือ โดยกูเ้งินจากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึงการ

ทดสอบค่าความแปรเปลียนดา้นตน้ทุนของโครงการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ (SVTC) มีคา่เท่ากบั

ร้อยละ 23.25 หมายความว่า ถา้ปัจจัยด้านตน้ทุนทีมีอิทธิพลต่อการลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ 

เพิมสูงขึนมากกว่าร้อยละ 23.25 จะส่งผลให้การลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระไม่คุม้ค่าทางการเงิน 

สําหรับการทดสอบค่าความแปรเปลียนดา้นผลประโยชน์ของการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ 

(SVTB) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 18.86 หมายความว่า ถา้ปัจจยัดา้นผลประโยชน์ทีมีอิทธิพลต่อการลงทุน

ปลูกพุทธรักษาแคระ ลดลงมากกว่าร้อยละ 18.86 จะส่งผลให้การลงทุนปลูกพุทธรักษาแคระ 

ไม่คุม้ค่าทางการเงิน 

 

 จากผลการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์ 

ในพืนทีอาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ทงัในกรณีไม่มีสินเชือและกรณีมีสินเชือ พบว่า มีความคุม้ค่า

ในการลงทุน อยา่งไรก็ตาม เกษตรกรหรือผูที้สนใจลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ ตอ้งคาํนึงถึง

โครงสร้างตลาดประกอบการตดัสินใจดาํเนินโครงการดังกล่าวด้วย เนืองจากตลาดผลผลิตทาง

การเกษตร มีลกัษณะโครงสร้างตลาดทีค่อนขา้งจะเป็นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ กล่าวคือ มีผูผ้ลิต

จาํนวนมาก ลกัษณะของผลผลิตมีความเหมือนหรือใกลเ้คียงกนั รวมถึงผูแ้ข่งขนัรายใหม่สามารถ

เขา้สู่ตลาดได้อย่างเสรี โดยการแสวงหาและพฒันาพนัธ์ุตามผูผ้ลิตรายเดิมในตลาด ดงันนัผูผ้ลิต

รายเดิมในตลาดตอ้งติดตามสถานการณ์ตลาดไมด้อกไมป้ระดบัอยู่เสมอ เนืองจากตลาดไมด้อก 

ไมป้ระดบัมกัตอ้งการพนัธุ์ทีมีความแปลกใหม่ เกษตรกรจึงตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาสายพนัธุ์

อย่างต่อเนือง มีการกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการปรับปรุงพนัธุ์อย่างชดัเจน และควรมีการจดทะเบียน
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เพือคุม้ครองพนัธ์ุทีตนสามารถคิดคน้ขึนมาใหม่ ซึงนอกจากการปรับปรุงพนัธุ์แลว้นัน อีกปัจจัยหนึง

ทีเกษตรกรตอ้งมีการดาํเนินงานควบคู่กนัไปคือ การศึกษาวิจัยเกียวกบัเทคโนโลยีการผลิต และ

การศึกษาทางสรีรวิทยาของพืชนันๆ เพือใหมี้ขอ้มูลพืนฐานเตรียมไวส้ําหรับงานดา้นควบคุมการผลิต 

โดยเฉพาะอย่างยงิการผลิตใหมี้การออกดอกตามระยะเวลาทีตลาดตอ้งการ เพือเป็นการเพิมยอดขาย 

รวมถึงกาํไรทีเพิมขึนดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการปลูกพุทธรักษาแคระในเชิงพาณิชย ์ 

ในพืนทีอาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ทาํให้ได้ขอ้เสนอแนะเพือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิ

สําหรับเกษตรรายยอ่ยหรือผูที้สนใจลงทุนโครงการดงักล่าว ดงันี 

 

1. ผลการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินทงักรณีไม่มีสินเชือ และกรณีมีสินเชือ โดยการ

กูย้ืมเงินจากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพือมาลงทุน พบวา่ ทงัสองกรณี 

มีความคุม้ค่าทางการเงิน คือ มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมากกว่าศูนย ์ อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุนมีค่า

มากกว่าหนึง และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการมีค่ามากกว่าอตัราคิดลด หมายความว่า หากเกษตรกร

ไม่มีเงินทุนเพียงพอ และจาํเป็นตอ้งกูย้มืเงินเพือมาลงทุน โครงการดงักล่าวก็ยงัให้ความคุม้ค่าทางการเงิน 

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาไดก้าํหนดใหผ้ลตอบแทนของโครงการคงทีตลอดเวลา 10 ปี ซึงกาํหนดให้

เป็นอายขุองโครงการ ในความเป็นจริงอาจมีความเสียงในเรืองของตลาด ราคา ภาวะเงินเฟ้อ และ

ความนิยมของผูบ้ริโภค ผูใ้ชป้ระโยชน์จากงานวิจยัควรคาํนึงถึงประเด็นเหล่านีดว้ย 

 

2. การศึกษาการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ ในพืนทีอาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

พบว่า แม่นําเจา้พระยามีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน เป็นผลใหเ้กษตรกรไม่สามารถใชน้ําจากคลอง 

ทาํการเกษตรได ้และตอ้งใชน้าํประปาแทน ทาํให้มีค่าใชจ่้ายนาํประปาและไฟฟ้าในการผลิตเพิมขนึ 

ส่งผลให้เกษตรกรมีกาํไรลดลง ดงันันรัฐบาลและหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรหาแนวทางแกไ้ขและ 

ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทีไดร้ับผลกระทบ เพือใหส้ามารถทาํอาชีพการเกษตรต่อไปได ้
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 

 

 ในการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ ในพืนทีอาํเภอ

บางกรวย จงัหวดันนทบุรี อาจใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเกียวกับการลงทุนโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ

ในอนาคตต่อไป อย่างไรก็ตาม การศึกษาครังนียงัมีขอ้จาํกดัหลายประการ ซึงควรจะไดน้าํมาพิจารณา

เพือทีจะทาํการศึกษาในอนาคตไดอ้ย่างถูกตอ้งและใกลเ้คียงความเป็นจริง ซึงขอ้จํากดัเหล่านันคือ 

การตายของตน้แม่พนัธุ์ ลกัษณะของตน้แคระแกรนและโรคทีเกิดขึนกบัตน้พุทธรักษาแคระที

ส่งผลใหไ้ม่สามารถจาํหน่ายได ้รายไดที้ไดร้ับและตน้ทุนทีจ่ายไป รวมทงัปริมาณผลผลิตและราคา

ผลผลิต โดยเป็นขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เกษตรกรในพืนทีและปีการศึกษานีเท่านัน ดงันัน 

หากเป็นการศึกษาในพืนทีอืนหรือปีการสํารวจอืน ผลการศึกษาทีไดอ้าจแตกต่างไปจากนี 
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แบบสัมภาษณ์ 

ประกอบการจดัทํา การศึกษาค้นคว้าอสิระ 

เรือง การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการปลูกพุทธรักษาพนัธุ์แคระในเชิงพาณิชย ์ 

ของเกษตรกรในพืนทีอาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

แหล่งทมีาของพนัธ์ุต้นอ่อน 
 ใชพ้นัธุจ์ากการซือในประเทศ    ใชพ้นัธุจ์ากการซือตา่งประเทศ 

ส่วนท ี1  ขอ้มูลทวัไป / การผลิตและการตลาด 
1. ชือเกษตรกรผูใ้หส้ัมภาษณ.์.................................................................................... 

 

2. อาย ุ............... ปี ระยะเวลาทีประกอบอาชีพนี .................. ปี 
 

3. ศาสนา   พุทธ   คริสต ์  อิสลาม   อืนๆ ระบุ.................. 
 

4. จาํนวนสมาชิกในครอบครัว......คน ชาย.....คน หญิง.....คน จาํนวนสมาชิกทีช่วยงาน......คน 
 

5. ระดบัการศึกษา 
 ประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 ปวส./อนุปริญญา  ปริญญาตรี   สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

6. อาชีพอืนของเกษตรกร............................................................................................. 
 

7. เหตุผลในการประกอบอาชีพนี 
 รายไดดี้   ปลูกตามเพือนบา้น  หน่วยงานรฐับาลส่งเสริมใหป้ลูก 
 อืนๆ ระบุ............................................................................................................ 
 

8. พนัธ์ุพุทธรักษาทีปลูก................................................................................................ 
 

9. สีของดอกพุทธรักษาแคระทีนิยมปลูกมากทีสุด 

 สี......................%   สี......................%   สี......................% 
 สี......................%   สี......................%   สี......................% 
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10. จาํนวนพืนทีรวมทงัหมดในการเพาะปลูก......ไร่ เป็นทีดินของตนเอง.....ไร่ ทีดินเช่า......ไร่ 
เป็นพืนทีปลูกพุทธรักษาแคระ..........ไร่ จาํนวน...........แปลง พืนทีต่อแปลง...........ไร่ 
 

11. ระยะเวลาในการปลูกพุทธรักษาแคระต่อรุ่น................เดือน หรือจาํนวน................รุ่น/ปี 
 

12. การจาํหน่ายผลผลิต 

 จาํหน่ายปลีก................%  จาํหน่ายส่งโดยทีพ่อคา้มารับเอง................... % 

 จาํหน่ายส่งโดยทีนาํไปส่งพ่อคา้.................%  อืนๆ..................% 
 

13. ขนัตอนในการปลกูพุทธรักษาแคระ 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................ 
 

14. ขนัตอนและวิธีการตลาด 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................ 
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15. แผนผงัพืนทีปลกูพุทธรักษาแคระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(สาํหรับเกษตรกรวาดแผนผงั) 
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ส่วนที 2  ค่าใชจ่้ายในการลงทุน กิจกรรมและตน้ทุนการผลิต 

1. ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเกียวกบัทีดิน 
 

รายการ จาํนวน ราคา / หน่วย (บาท) มูลค่า / ค่าใช้จ่าย (บาท) 

1. ซือทีดิน (ไร่)    

2. เช่าทีดิน (ไร่)    

3. การปรับทีดิน (ครัง)    

4. ภาษีทีดิน (ไร่)    

 

2. ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเกียวกบัเครืองมือและอุปกรณ์ 
 

รายการ จํานวน 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 

มูลค่า 

(บาท) 

อายุการ 

ใช้งาน 

(ปี) 

ระยะเวลาใช้ 

งานทีผ่านมา 

(ปี) 

มูลค่า 

คงเหลือ 

(บาท) 

การ

ซ่อมแซม/ปี 

(ครัง) 

ค่าซ่อมแซม/

ครัง 

(บาท) 

มูลค่าซาก 

(บาท) 

เครืองสูบนาํ          

ปัมนาํ          

เครืองพ่นยา          

ท่อพีวีซี (ส่ง)          
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รายการ จํานวน 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 

มูลค่า 

(บาท) 

อายุการ 

ใช้งาน 

(ปี) 

ระยะเวลาใช้ 

งานทีผ่านมา 

(ปี) 

มูลค่า 

คงเหลือ 

(บาท) 

การ

ซ่อมแซม/ปี 

(ครัง) 

ค่าซ่อมแซม/

ครัง 

(บาท) 

มูลค่าซาก 

(บาท) 

ท่อพีวีซี (ตงั)          

ขอ้ต่อท่อพีวีซี          

หวัสปริงเกอร์          

วาลว์ปิด-เปิดนาํ          

ถงัใส่ดิน          

ท่อสูบนาํ          

ท่อดูดปัมนาํ          

จอบ          

เสียม          

พลวั          

มีด          

ถุงพลาสติก          

อืนๆ...................          

อืนๆ...................          
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3. กิจกรรมและตน้ทุนการผลิต 

รายการ การใช้แรงงาน การใช้ปัจจัยการผลติ การใช้เครืองจักร 

กจิกรรม 

แรงงานครัวเรือน แรงงานจ้าง 

ชือ/

สูตร 
จํานวน 

กรรม 

สิทธิ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

ต้นทนุ

รวม 
ชือ จํานวน 

กรรม 

สิทธิ 

ค่าจ้าง 

ค่าเช่า 

(บาท) 

ต้นทนุ 

รวม 

(บาท) 
คน วัน 

ชม./

วัน 
รวม คน วัน 

ค่าจ้าง

ต่อวัน

(บาท) 

ค่าจ้าง

รวม

(บาท) 

1. การปรับทีดิน 

 

                  

2. การเตรียมแปลง 

 

                  

3. การเพาะปลูก 

3.1 เตรียมพนัธุ์ 

 

                  

3.2 เตรียมกระถาง 

 

                  

3.3 เพาะปลูก 

 

                  

4. การดูแลรักษา 

4.1 การใหน้าํ 
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รายการ การใช้แรงงาน การใช้ปัจจัยการผลติ การใช้เครืองจักร 

กจิกรรม 

แรงงานครัวเรือน แรงงานจ้าง 

ชือ/

สูตร 
จํานวน 

กรรม 

สิทธิ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

ต้นทนุ

รวม 
ชือ จํานวน 

กรรม 

สิทธิ 

ค่าจ้าง 

ค่าเช่า 

(บาท) 

ต้นทนุ 

รวม 

(บาท) 
คน วัน 

ชม./

วัน 
รวม คน วัน 

ค่าจ้าง

ต่อวัน

(บาท) 

ค่าจ้าง

รวม

(บาท) 

4.2 การใส่ปุ๋ย 

ครังที 1 

                  

ครังที 2                   

ครังที 3                   

ครังที 4                   

ครังที 5                   

ครังที 6                   

4.3 การพ่นยา 

ครังที 1 

                  

ครังที 2                   

ครังที 3                   

ครังที 4                   

ครังที 5                   

ครังที 6                   
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กจิกรรม 

แรงงานครัวเรือน แรงงานจ้าง 

ชือ/

สูตร 
จํานวน 

กรรม 

สิทธิ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

ต้นทนุ

รวม 
ชือ จํานวน 

กรรม 

สิทธิ 

ค่าจ้าง 

ค่าเช่า 

(บาท) 

ต้นทนุ 

รวม 

(บาท) 
คน วัน 

ชม./

วัน 
รวม คน วัน 

ค่าจ้าง

ต่อวัน

(บาท) 

ค่าจ้าง

รวม

(บาท) 

4.4 การกาํจดัวชัพืช 

ครังที 1 

                  

ครังที 2                   

ครังที 3                   

ครังที 4                   

4.5 การใหฮ้อร์โมน 

ครังที 1 

                  

ครังที 2                   

ครังที 3                   

ครังที 4                   

6. การจดัจาํหน่าย 

6.1 การส่งพ่อคา้

มารับเอง 

                  

6.2 ขายส่งโดย

นาํไปส่งพ่อคา้ 

                  

6.3 ขายปลีก 
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ส่วนที 3  ผลตอบแทนจากการดาํเนินธุรกิจ 

 

รุ่นที การจําหน่าย 

จํานวนผลผลติ (ต้น) จํานวน

ผลผลติรวม 

(กระถาง) 

ราคาขายต่อหน่อย (บาท) รายได้ (บาท) รายได้

รวม 

(บาท) 
แดง ชมพู ส้ม เหลือง ขาว ........ แดง ชมพู ส้ม เหลือง ขาว ........ แดง ชมพู ส้ม เหลือง ขาว ........ 

1 จาํหน่ายปลีก 

 
                    

จาํหน่ายส่งโดยนาํไปส่งพ่อคา้ 

 
                    

จาํหน่ายส่งโดยพ่อคา้มารับเอง 

 
                    

2 จาํหน่ายปลีก 

 
                    

จาํหน่ายส่งโดยนาํไปส่งพ่อคา้ 

 
                    

จาํหน่ายส่งโดยพ่อคา้มารับเอง 

 
                    

3 จาํหน่ายปลีก 

 
                    

จาํหน่ายส่งโดยนาํไปส่งพ่อคา้ 

 
                    

จาํหน่ายส่งโดยพ่อคา้มารับเอง 
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ส่วนที 4  ความเสียงดา้นตน้ทุนและรายได ้
 

1. ความเสียงดา้นตน้ทุนอนัเนืองมาจากปัจจยัผลิตหลกัทีมีราคาเพิมสูงขึน ไดแ้ก่ 

- ราคากระถางในรอบปัจจุบนั ใบละ......บาท และเดิมราคากระถางทีเคยซือ ใบละ........บาท 

- ราคาปุ๋ยรอบปัจจุบนั กระสอบละ.........บาท และเดิมราคาปุ๋ยทีเคยซือ กระสอบละ......บาท 

- ราคายา...................รอบปัจจุบนัขวดละ........บาท และเดิมราคาทีเคยซือขวดละ...........บาท 

- ราคาฮอร์โมน.........รอบปัจจุบนัขวดละ........บาท และเดิมราคาทีเคยซือขวดละ...........บาท 
 

2. ความเสียงดา้นราคาผลผลิต 

- ทีผา่นมารุ่นการผลิตพุทธรักษาแคระทีราคาผลผลิตตาํทีสุด คือ รุ่นที...... ของปี............. 

- ราคาพุทธรักษาแคระทีเคยขายได ้แยกตามสี ดงันี 

 สี...............ราคาขายส่งทีพ่อคา้มารับตาํสุดทีเคยขายได.้......................บาท/กระถาง 

ราคาขายส่งทีไปส่งพ่อคา้ตาํสุดทีเคยขายได.้.....................บาท/กระถาง 

ราคาขายปลีกตาํสุดทีเคยขายได.้........................................บาท/กระถาง 

 สี...............ราคาขายส่งทีพ่อคา้มารับตาํสุดทีเคยขายได.้......................บาท/กระถาง 

ราคาขายส่งทีไปส่งพ่อคา้ตาํสุดทีเคยขายได.้.....................บาท/กระถาง 

ราคาขายปลีกตาํสุดทีเคยขายได.้........................................บาท/กระถาง 

 สี...............ราคาขายส่งทีพ่อคา้มารับตาํสุดทีเคยขายได.้......................บาท/กระถาง 

ราคาขายส่งทีไปส่งพ่อคา้ตาํสุดทีเคยขายได.้.....................บาท/กระถาง 

ราคาขายปลีกตาํสุดทีเคยขายได.้........................................บาท/กระถาง 

 สี...............ราคาขายส่งทีพ่อคา้มารับตาํสุดทีเคยขายได.้......................บาท/กระถาง 

ราคาขายส่งทีไปส่งพ่อคา้ตาํสุดทีเคยขายได.้.....................บาท/กระถาง 

ราคาขายปลีกตาํสุดทีเคยขายได.้........................................บาท/กระถาง 

 สี...............ราคาขายส่งทีพ่อคา้มารับตาํสุดทีเคยขายได.้......................บาท/กระถาง 

ราคาขายส่งทีไปส่งพ่อคา้ตาํสุดทีเคยขายได.้.....................บาท/กระถาง 

ราคาขายปลีกตาํสุดทีเคยขายได.้........................................บาท/กระถาง 

 สี...............ราคาขายส่งทีพ่อคา้มารับตาํสุดทีเคยขายได.้......................บาท/กระถาง 

ราคาขายส่งทีไปส่งพ่อคา้ตาํสุดทีเคยขายได.้.....................บาท/กระถาง 

ราคาขายปลีกตาํสุดทีเคยขายได.้....................................บาท/กระถาง 
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ส่วนที 5  แหล่งทีมาของเงินทุน 
 

1. แหล่งเงินทุนทีนาํมาใชใ้นการประกอบอาชีพในครังแรก 

........เงินออม (...........%) 

........เงินกู ้(............%) 

แหล่งเงินกู ้ ........ธ.ก.ส.   จาํนวน..............บาท อตัราดอกเบีย.........% /ปี 

  ........ธนาคารพาณิชย ์ จาํนวน..............บาท อตัราดอกเบีย.........% /ปี 

........ญาติ   จาํนวน..............บาท อตัราดอกเบีย.........% /ปี 

........สหกรณ์   จาํนวน..............บาท อตัราดอกเบีย.........% /ปี 

........อืนๆ   จาํนวน..............บาท อตัราดอกเบีย.........% /ปี 

 

ระยะเวลาในการกู.้..........ปี 

 

เงือนไขการชาํระคืน....................................................................................................... 

 

การใชไ้ปของเงินกู ้ ......เพือการบริโภค 

    ......เพือลงทุนในอาชีพหลกั 

    ......เพือประกอบอาชีพเสริม 
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ส่วนที 6  ปัญหาและอุปสรรค 

เรือง ไม่มี มี 

ระดับความรุนแรงของปัญหา 
แนวทางแก้ไข 

ของเกษตรกร มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

1. ปัจจยัการผลิต       

1.1 ปุ๋ย/สารเคมีราคาสูง       

1.2 ขาดแคลนพนัธุที์ดี       

1.3 ขาดแคลนแรงงาน       

1.4 ไดรั้บสินเชือไม่เพียงพอ       

1.5 ......................................       

1.6 ......................................       

2. ปัญหาทางการตลาด       

2.1 ราคาผลผลิตไม่แน่นอน       

2.2 ถกูกดราคาจากผูรั้บซือ       

2.3 การกาํหนด/ต่อรองราคา       

2.4 .......................................       

2.5 .......................................       

3. ทีดิน       

3.1 ขาดแคลนทีดิน       

3.2 ตอ้งเสียค่าเช่าสูง       

3.3 .......................................       

3.4 .......................................       

4. ปัจจยัทางธรรมชาติ       

4.1 ความแหง้แลง้       

4.2 โรค-แมลงศตัรูพืช       

4.3 สภาพภูมิอากาศทีแปรปรวน       

4.4 .......................................       

4.5 .......................................       

5. อืนๆ       

.............................................       
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สิงทีตอ้งการใหห้น่วยงานของรัฐเขา้มาช่วยเหลือ 

1. ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

4. ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

5. ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

แนวโนม้ในการลงทุนปลกูพุทธรักษาแคระของเกษตรกรในอนาคต 

  ลงทุนทาํต่อ เพราะ ........................................................................................................... 
 
  เลิกการลงทุน เพราะ ........................................................................................................ 
 
ถา้เกษตรกรเลือกลงทุนปลกูพุทธรักษาแคระต่อ แนวโนม้ของพืนทีเพาะปลกูในอนาคต 
  ขยายพืนทีการเพาะปลกู เพราะ ........................................................................................ 
 
  ลดพืนทีการเพาะปลกู เพราะ ........................................................................................... 
 
  คงขนาดการเพาะปลกูเท่าเดิม เพราะ .............................................................................. 
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ส่วนที 7  วิธีการจดัจาํหน่าย 
 

1. การติดต่อกบัผูซื้อ 

 ตอ้งมีการติดต่อล่วงหนา้.........วนั  เพราะว่า..................................................................... 
 ไม่ตอ้งมีการติดต่อล่วงหนา้ เพราะว่า..................................................................... 

 

2. ท่านขายพุทธรักษาแคระดว้ยวิธี (ตอบไดม้ากกว่า 1 วิธี) 

 ส่งใหค้นกลาง ชือ .......................................................................................................... 
 ทีอยู ่........................................................................................................ 
 ขายปลีกเอง ที .................................อาํเภอ..............................จงัหวดั........................ 

 ที .................................อาํเภอ..............................จงัหวดั........................ 

 

3. การกาํหนดราคาของพุทธรักษาแคระ เกิดจาก 

 การตกลงระหว่างผูซื้อและผูข้าย 
 พ่อคา้เป็นผูก้าํหนด 

 เกษตรกรเป็นผูก้าํหนด 

 อืนๆ................................................................. 

 

4. ราคาสูงตาํของพุทธรักษาแคระ ขึนอยูก่บั 

 สีของดอก  ขนาดของตน้  อืนๆ .......................................................... 
 

5. วิธีการชาํระเงิน 

 เงินสด 
 เงินเชือเป็นระยะเวลา ...................... วนั 

 อืนๆ ....................................................... 
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ประวตักิารศึกษา และการทํางาน 

 

ชือ – นามสกุล   นางสาวรตวรรณ  สกุลทบั 

วนั เดอืน ปี ทีเกดิ  วนัที 7 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2530 

สถานทีเกดิ   กรุงเทพมหานคร 

ประวตักิารศึกษา   วิทยาศาสตรบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ตาํแหน่งหน้าทกีารงานปัจจุบัน พนกังานปฏิบติัการ ระดบั 5  

สถานทีทํางานปัจจุบัน  ธนาคารออมสิน 


