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ระบบการผลิตและการตลาดของธุรกิจผักปลอดภัย: กรณีศึกษา
สวนสลัดจันทร์ดาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Production and marketing systems of safe vegetable business: A case
study of Suan Salad Jan Dao, Mueang District, Khon Kaen province

สิริวัชร์ สวนสวัสดิ1์ และ นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์1*

Siriwach Suansawat1 and Nongluck Suphanchaimat1*

บทคัดย่อ: ปัจจุบันเกษตรกรมีช่องทางการตลาดพืชผักที่หลากหลาย น�ำไปสู่การพัฒนาระบบการผลิตพืชผักเชิงธุรกิจ
การขายพืชผักผ่านช่องทางตลาดต่าง ๆ ให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรอย่างไร เป็นค�ำถามของการศึกษานี้ การศึกษานี้
เป็นการศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักเพื่อการค้าในลักษณะผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ ผลการศึกษา พบว่า
มีการขายผลผลิตผ่าน 3 ช่องทาง คือ ขายปลีกที่ตลาดสด ขายส่งให้ร้านอาหาร และขายผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ต ศึกษาโดย
วิธีกรณีศึกษา ผลจากการศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้ผลิตเชิงการค้าสามารถผลิตพืชผักพันธุ์ปรับปรุงเพื่อการค้าได้ตลอดทั้งปี
โดยเลือกวางแผนการผลิตเหลื่อมพื้นที่ผสมชนิดพืชผัก ได้แก่ แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอรี่ และสลัดใบสีเขียวแดงด้วย
เงินลงทุนของตนเอง 1.08 ล้านบาท บนพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งให้ผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 7 ต่อปีส�ำหรับการลงทุน
5 ปี ทัง้ นีผ้ ปู้ ระกอบการมีผลก�ำไรสูงสุดจากช่องทางการตลาดโดยขายส่งให้รา้ นอาหาร แต่การขายผักผ่านช่องทางการขาย
ปลีกด้วยตนเองมีปริมาณสูงสุด
ค�ำส�ำคัญ: พืชผักปลอดภัย เกษตรกรรายย่อย ตลาดค้าส่ง ตลาดค้าปลีก ตลาดห้างสรรพสินค้า
ABSTRACT: Progressive small farm holders have various channels to market their produces as they could continuously
develop their production. Grower can market his vegetable throughout the year through 3 channels namely,
retailing, wholesaling and supermarket sell or modern trade. Grower produced his/her crops whole year round by relay
rotation cropping of 3 main crops; Japanese cucumber, cherry tomato and leaf lettuce. Grower had to invest over one
million baht for 5 rai vegetable plantation and 1.08 million baht investment fund. He/she could get Internal Rate of
Return (IRR) at 7% per year for 5 years operation term. He could get highest profit from wholesaling channel. But
the highest sale volume was through retailing channel.
Keywords: safety vegetable, small farm holders, wholesale market, retail market, modern trade
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บทน�ำ
ปัจจุบันความต้องการผักสดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ดังจะเห็นได้จากประมาณการความต้องการพืชผักใน
ประเทศไทยแต่ละปีสูงถึง 3.5 ล้านตัน (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2555) ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภค แต่ไม่
ได้ผลิตพืชผักด้วยตนเอง นอกจากนี้การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วก็สง่ ผลให้ตลาดมีความต้องการ
พืชผักเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงช่องทางการ
ตลาด พบว่าปัจจุบนั ตลาดการค้าพืชผักสดได้เพิม่ ช่อง
ทางการขายจากผูค้ า้ ส่งและผูค้ า้ ปลีกเป็นการขายผ่าน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ท�ำให้ผู้ผลิตมีการ
จัดการสินค้าที่แตกต่างไปจากเดิม โดยมีการจัดการ
ตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ส�ำหรับตลาด
ในจังหวัดขอนแก่นมีความต้องการพืชผักโดยเฉลี่ย
กว่ า 124,361 ตั น ต่ อ ปี (ส� ำ นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
ขอนแก่น, 2549) ส่งผลให้เกิดผู้ผลิตพืชผักเพื่อป้อน
ตลาดเชิงพาณิชย์ตลอดทั้งปี มีการจัดการทั้งการผลิต
และการตลาด ส�ำหรับธุรกิจผู้ผลิตพืชผักเชิงพาณิชย์
ยังเป็นธุรกิจที่ใหม่ส�ำหรับเกษตรกรทั่วไป ซึ่งยังไม่มี
รายงาน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา รูปแบบการจัดการ
ผลิตและการตลาดของธุรกิจผลิตพืชผักเพือ่ การค้าเพือ่
เป็นแนวทางแก่ผทู้ สี่ นใจต่อไป วัตถุประสงค์การศึกษา
คือ ศึกษาลักษณะของระบบการวางแผนการผลิต
งบลงทุนและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน
วิธีการศึกษา
การศึกษานี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการผลิตและการตลาดของเกษตรกร
ผู้ปลูกพืชผักเชิงธุรกิจ 1 ราย มีขนาดพื้นที่ 5 ไร่ โดยวิธี
สัมภาษณ์และสังเกตแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ หาต้นทุนการ

ผลิตพืชผักปลอดภัย ต้นทุนการจัดการตลาดจ�ำแนก
ตามช่องทางการจ�ำหน่าย เปรียบเทียบกับราคาขาย
ก�ำลังการผลิต เพื่อหาก�ำไรขั้นต้น รายได้สุทธิของ
เกษตรกร และผลตอบแทนของการลงทุน
ผลการศึกษา
เกษตรกรลงทุนปลูกพืชผักเพือ่ การค้าบนพืน้ ทีเ่ ช่า
ขนาด 5 ไร่ ใช้แหล่งน�้ำจากสระน�ำ้ เสริมด้วยน�้ำประปา
บริ ห ารในลั ก ษณะธุ ร กิ จ เจ้ า ของคนเดี ย ว ใช้ ร ะบบ
การให้น�้ำแบบรดน�้ำด้วยสายยาง ปลูกผักในโรงเรือน
ตาข่ายพลาสติก งบลงทุนอาคารโรงเรือนพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์มลู ค่า 1.08 ล้านบาท จ�ำแนกได้เป็นค่าอาคาร
สถานที่ โรงเรือนร้อยละ 21 วัสดุอุปกรณ์รวมทั้งระบบ
น�้ำร้อยละ 7 วัสดุเพื่อการด�ำเนินงานร้อยละ 0.60 และ
ยานพาหนะร้อยละ 71.40 (Table 1) ดังนั้นผู้ประกอบ
การจึงมีคา่ เสือ่ มราคาวัสดุอปุ กรณ์ เครือ่ งมือประมาณ
ปีละ 114,340 บาท เพื่อให้ผลผลิตพืชผักออกสู่ตลาด
ได้ทุกวัน เกษตรกรต้องวางแผนการผลิต พืชผักที่ปลูก
หลัก ๆ 3 ชนิด ได้แก่ แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอรี่
สลัดใบ ทุกสัปดาห์ โดยมีการปลูกดอกดาวเรือง พริก
ขีห้ นู และมะเขือเทศสีดาแซมระหว่างแปลงปลูกพืชผัก
ชนิดหลักทั้ง 3 ชนิด ทั้งนี้พืชผักที่เลือกปลูกจะเน้นพืช
ผักปลอดภัยที่มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด
การวางแผนการผลิตมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้
พืชผักออกสู่ตลาดสม�่ำเสมอ เกษตรกรทยอยปลูกผัก
แต่ละชนิดหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรวางแผน
การผลิตแตงกวาญี่ปุ่นซึ่งจะอยู่ในแปลงผลิต 65 วัน
มะเขือเทศเชอรี่อยู่ในแปลงผลิต 120 วัน และสลัดใบ
อยู่ในแปลงผลิต 25 วัน แตงกวาญี่ปุ่นและมะเขือเทศ
เชอรี่ จ ะทยอยเก็ บ เกี่ ย วในระยะเวลา 30 - 60 วั น
สลัดใบจะเก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดียว (Table 2)
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Table 1 Economic Cost of Equipment .
Category
Value (Baht)

Percent

Shelter and Greenhouse
Planting Material
Packing Material
Vehicle
Total

21.08
6.95
0.60
71.37
100.00

212,700
70,100
6,000
720,000
1,008,800

Table 2 Planted Crop Duration .
Crop
Japanese Cucumber
Seedling Stage
15 Days
Vegetative Stage
35 Days
Harvesting Stage
30 Days
Planting Cycle
400 plants per month
Average Yield per Plant
1 kilogram per plant

Economic Life
(Year)
10 – 20
1–5
5
10

Cherry Tomato
25 Days
60 Days
60 Days
200 plants twice a month
1 kilogram per plant

Cost per Year
(Baht/ Year)
18,940
22,200
1,200
72,000
114,340

Leaf Lettuce
25 Days
25 Days
At Once
600 plants per week
1,000 kilograms per rai

ในการผลิตพืชผัก 3 ชนิดเพื่อการคาไดผลผลิตพืชผักรวมทั้งป 19,200 กิโลกรัม จําแนกเปนแตงกวาญี่ปุนรอยละ
ในการผลิตพืชผัก 3 ชนิดเพื่อการค้าได้ผลผลิต จั ด ส่ ง พื ช ผั ก แก่ ผู ้ บ ริ โ ภครายใหญ่ เช่ น ภั ต ตาคาร
25 มะเขือเทศเชอรี่รอยละ 12.50 และสลัดใบรอยละ 62.50 ตนทุนผันอกจากนี
นแปรในการผลิ
ตผักทั้ง 3 ชนิงดน�ประกอบด
วย ตคของฟาร์
าเมล็ด ม
ผ้ ปู้ ระกอบการยั
ำเสนอผลผลิ
พืชผักรวมทั้งปี 19,200 กิโลกรัม จ�ำแนกเป็นแตงกวา
พัญี
นธุ่ป คุ่นาร้วัอสยละ
ดุเพาะต
กลา อคเทศเชอรี
าปุยและธาตุ
อาหาร12.50
คาสารป
ตรูพงืชซุคปาเปอร์
น้ําและค
ทั้งนี้จะเห็
มาร์าเก็แรงงาน
ตในพื้น(Table
ที่จังหวั3)ดขอนแก่
น นซึว่งาจะมี
25 นมะเขื
่ร้อยละ
และองกันศัไปยั
ตสลั
นทุนดแรงงานเป
วนประกอบสํ
ในการผลิตพืชผัตกผัซึก่งทัสู้งงถึงรอค่ยละ
่ยของตนทุนผั่มนแปรทั
หมด
าใช้72จ่าโดยเฉลี
ยทางการตลาดเพิ
สูงขึ้น้งประมาณ
16 - 51
ใบร้อยละนส62.50
ต้นทุนาผัคันญแปรในการผลิ
3 ชนิด ประกอบด้วย ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าวัสดุเพาะต้นกล้า บาทต่อกิโลกรัมขึ้นอยู่กับช่องทางการตลาดในแต่ละ
Table
VariableอCost
Rai Production
ค่าปุย๋ 3และธาตุ
าหารforค่า5สารป้
องกันศัตรูพAreas
ชื ค่าน�้ำและ รูปแบบ จากการเปรียบเทียบผลตอบแทนจ�ำแนกตาม
Unit:
Baht/ Year
ดใบสามารถขาย
ค่าแรงงาน (Table 3) ทัง้ นีจ้ ะเห็นว่าต้นทุนแรงงานเป็น ช่องทางตลาด (Table 4) พบว่าผักสลั
Categoryำคัญในการผลิ
Cucumber
Percent
ได้ทงั้ 3 ช่องทางและขายปลี
กLettuce
ได้ราคาสูงถึงกิPercent
โลกรัมละ
ส่วนประกอบส�
ตพืชผัก ซึ่งสูPercent
งถึงร้อยละ Tomato
200 บาท การขายผ่
ตาคาร
72 โดยเฉลี่ยของต้นทุนผันแปรทั
Seeds
2,000 ้งหมด 2.00
4,800
8.00านผูบ้ ริโภครายใหญ่
11,250 เช่น ภัต3.00
วยสูงสุด แต่
ปริมาณความต้
องการ
โดยทั
่ ว ไปเกษตรกรสามารถขายพื
ช2.00
ผั ก ที่ ห น้ า จะได้
Planting
Material
1,843
922 ก�ำไรต่อหน่
2.00
115,200
29.00
ฟาร์ม ในราคา 60 - 100 บาทต่อกิโลกรัมตามชนิด น้อยที่สุด ต้นทุนการตลาดจากการขายปลีกจะต�ำ่ สุด
Wage
91,250
83.00
45,625
78.00
228,125
58.00
ผัก ทั้งนี้เนื่องจากเป็นผักชนิดใหม่ของตลาดเกษตรกร คือ 16 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้แก่
Energy
37,500
ค่าบรรจุภณ
ั ฑ์ 13.00
ค่าแรงงาน ค่าขนส่
ง และค่าเช่า10.00
สถานที่
จึงสามารถขายในราคาสูง15,000
ได้ อย่างไรก็ต14.00
าม เพื่อให้ 7,500
Variable
Cost ่ตลาดได้ทั้ง110,093
100.00
392,075ำหรับการขายส่
100.00 ง
จ�ำหน่าย ส่วนค่
าใช้จ่ายการตลาดส�
ผลผลิตออกสู
หมด เกษตรกรจ�100.00
ำเป็นต้อง 58,847
แก่ผบู้ ริโภครายใหญ่จะได้แก่ ค่12,000
าขนส่ง และค่าแรงงาน
Yield
(kg/ year) วยตนเอง โดยการจั
4,800 ดพืชผักเป็นบรรจุ 2,400
ท�ำการตลาดด้
งมีค่าการตลาดเพี
อกิโลกรัมภัณฑ์ขนาดเล็
ขายปลีกที่ต60ลาดสดด้-วยตนเอง และ จึ60
Farm
Gate ก Price
- ยง 14 บาทต่
100
(baht/ kg)

ในการผลิตพืชผัก 3 ชนิดเพื่อการคาไดผลผลิตพืชผักรวมทั้งป 19,200 กิโลกรัม จําแนกเปนแตงกวาญี่ปุนรอยละ
25 มะเขือเทศเชอรี่รอยละ 12.50 และสลัดใบรอยละ 62.50 ตนทุนผันแปรในการผลิตผักทั้ง 3 ชนิด ประกอบดวย คาเมล็ด
พันธุ คาวัสดุเพาะตนกลา คาปุยและธาตุอาหาร คาสารปองกันศัตรูพืช คาน้ําและคาแรงงาน (Table 3) ทั้งนี้จะเห็นว4า
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AGR. J. 41
1 : (2013).
709
ตนKAEN
ทุนแรงงานเป
นสSUPPL.
วนประกอบสํ
าคัญในการผลิตพืชผัก ซึ่งสูงถึงรอยละ 72 โดยเฉลี่ยของตนทุนผันแปรทั้งหมด
Income
Table
3 Variable Cost for 5288,000
Rai Production Areas .
Gross Profit
177,907
Category
Cucumber
Percent

144,000

1,200,000

85,153
Tomato

807,925
Unit: Baht/ Year
Lettuce
Percent

Percent

Seeds โดยทั่วไปเกษตรกรสามารถขายพื
2,000
11,250
3.00
ชผักที่ห2.00
นาฟารม ในราคา4,800
60 - 100 บาทต8.00
อกิโลกรัมตามชนิ
ดผัก ทั้งนี้เนื่องจาก
เปPlanting
น ผักชนิดMaterial
ใหม ของตลาดเกษตรกรจึ
งได922
อยางไรก็ตาม 2.00
เพื่อ ใหผลผลิ ต115,200
ออกสู ตลาดไดทั้ง29.00
หมด
1,843 ง สามารถขายในราคาสู
2.00
เกษตรกรจํ
วยตนเอง โดยการจั
นบรรจุภัณฑขนาดเล็
ที่ตลาดสดดวยตนเอง
Wage าเปนตองทําการตลาดด
91,250
83.00 ดพืชผักเป45,625
78.00ก ขายปลีก228,125
58.00
และจั
ด
ส
ง
พื
ช
ผั
ก
แก
ผ
บ

ู
ริ
โ
ภครายใหญ
เช
น
ภั
ต
ตาคาร
นอกจากนี
้
ผ

ู
ป
ระกอบการยั
ง
นํ
า
เสนอผลผลิ
ต
ของฟาร
ม
ไปยั
ง
ซุ
ป
เปอร
Energy
15,000
14.00
7,500
13.00
37,500
10.00
มารเก็ตในพื้นที่จังหวัดขอนแกน ซึ่งจะมีคาใชจายทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 16 - 51 บาทตอกิโลกรัมขึ้นอยูกับ
Variable Cost
110,093
100.00
58,847
100.00
392,075
100.00
ชองทางการตลาดในแตละรูปแบบ จากการเปรียบเทียบผลตอบแทนจําแนกตามชองทางตลาด (Table 4) พบวาผักสลัด
Yield (kg/ year)
4,800
2,400
12,000
ใบสามารถขายได ทั้ง 3 ช องทางและขายปลี กไดราคาสู งถึ งกิโ ลกรัม ละ 200 บาท การขายผา นผู บริ โภครายใหญ เช น4
Gateกําไรต
Price
100กจะต่ําสุ-ดคือ 16
ภัFarm
ตตาคารจะได
อหนวยสูงสุ60
ด แตปริมาณความต
องการนอยที่ส60ุด ตนทุนการตลาดจากการขายปลี
(baht/อ กิkg)
บาทต
โลกรั ม ทั้ง นี้ ค า ใชจ า ยดั ง กล า วได แ ก ค า บรรจุ ภั ณฑ คา แรงงาน ค า ขนสง และคา เช า สถานที่ จํ า หน า ย ส ว น
288,000งแกผูบริโภครายใหญจะได144,000
คIncome
าใชจายการตลาดสําหรับการขายส
แก คาขนสง และคาแรงงาน จึง1,200,000
มีคาการตลาดเพียง 14
GrossอกิProfit
บาทต
โลกรัม

177,907

85,153

807,925

Table 4 Marketing
cost and margin by ชselling
.
โดยทั่วไปเกษตรกรสามารถขายพื
ผักที่หนchannels
าฟารม ในราคา
60 - 100 บาทตอกิโลกรัมตามชนิดผัก ทั้งนี้เนื่องจาก
Unit: ตBaht/
เปน ผักชนิด ใหม ของตลาดเกษตรกรจึง สามารถขายในราคาสู งได อยางไรก็ตาม เพื่อ ใหผลผลิ ตออกสู
ลาดไดKilogram
ทั้ง หมด
Channels
เกษตรกรจําเปนตองทําการตลาดดวยตนเอง โดยการจัดพืชผักเปนบรรจุภัณฑขนาดเล็ก ขายปลี
กที่ตลาดสดดวยตนเอง
FarmเชCost
Farmนอกจากนี
Price ้ผFarm
Profit งนําเสนอผลผลิIndustrial
และจัดสงCategory
พืชผักแกผูบริโภครายใหญ
น ภัตตาคาร
ูประกอบการยั
ตของฟารมไปยัModern
งซุปเปอร
Retailing
มารเก็ตในพื้นที่จังหวัดขอนแกน ซึ่งจะมีคาใชจายทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 16 - 51Consumer
บาทตอกิโลกรัมขึTrade
้นอยูกับ
ชองทางการตลาดในแตละรูปแบบ จากการเปรี
ยบเที60
ยบผลตอบแทนจํ
Cucumber
45.01
14.99าแนกตามชอ16งทางตลาด (Table
- 4) พบวาผั-กสลัด
ใบสามารถขายได ทั้ง 3 ช องทางและขายปลี
ม ละ 200 บาท16การขายผา นผู- บริ โภครายใหญ- เช น
Tomato
46.59 กไดราคาสู
60 งถึ งกิโ ลกรั
13.41
ภัตตาคารจะไดกําไรตอหนวยสูงสุด 54.74
แตปริมาณความต
่สุด ตนทุนการตลาดจากการขายปลี
คือ 16
Lettuce
100องการนอยที45.26
16
14 กจะต่ําสุด51
บาทต อ กิ โลกรั
ง และคา เช า114
สถานที่ จํ า หน า151
ย ส ว น
Marketing
costม ทั้ง นี้ ค า ใชจ า ยดั ง กล า วได แ ก ค า บรรจุ ภั ณฑ คา แรงงาน ค า ขนส
76-116
คาใชจPrice
ายการตลาดสําหรับการขายสง-แกผูบริโภครายใหญ
แรงงาน จึงมี200
คาการตลาดเพี200
ยง 14
Sales
- จะไดแก -คาขนสง และค
100 –า200
บาทตอProfit
กิโลกรัม
Sales
24 –84
86
49
Annual sale quantity
Table 4 Marketing cost and margin by selling channels
Source: entrepreneur record

-

18,000 kg

600 kg

600 kg

Unit: Baht/ Kilogram
ผูประกอบการจะขายไดราคาสูงเมื่อขายผานซุปเปอรมารเก็ต แตผูประกอบการจะมีChannels
คาใชจายการตลาดสูงถึ ง
Category
Farm
Cost
Farm
Price
Farm
Profit
Industrial่ไดรับเงิModern
กิโลกรัมละ 51 บาท ซึ่งไดแก คาดําเนินการรอยละ 20 ของราคาขาย คาขนสงและค
าดอกเบี้ยจากการที
นชาไป 2
Retailing
Tradeมาร
สัปดาห ซึ่งจะทําใหผูประกอบการมีรายไดเพิ่มเพียง 49 บาทตอกิโลกรัม ดังนั้นผูประกอบการจึงConsumer
จําหนายผานซุปเปอร
Cucumber
45.01 กในตลาดสดถึ
60
16
- กพืชผักที่ตลาดสด
เก็
ตในปริมาณที่นอยกวาชองทางการขายปลี
ง 3014.99
เทา ดังนั้นชองทางการจํ
าหนายปลี
Tomato
46.59
60
13.41
16
Lettuce
54.74
100
45.26
16
14
51
76-116
114
151
Marketing cost
Sales Price
100 – 200
200
200
Sales Profit
24 –84
86
49

คาใช จาย 693,015 บาท หากผูประกอบการต องการผลตอบแทนร อยละ 5 ตอ ป ผูป ระกอบการจะไดรับ ผลตอบแทน
ปจจุบันสุทธิรวม 56,121 บาท หรือโครงการใหผลตอบแทนภายในโครงการ รอยละ 7 ตอปและผลตอบแทนตอเงินลงทุน
เทากับ 1.01 โดยสรุปผูประกอบการผลิตพืชผักเพื่อการคาในเชิงพาณิชยใหผลตอบแทนคุมแก่
คานแก
การลงทุ
น บจากมุ
เกษตร
41 ฉบั
พิเศษ ม1 มอง
: (2556).
710
ดานการเงิน (Table 5)
Table 5 Rate of Return on vegetable farm investment .
ปที่
0
1
2
Cost

3

4

5

1,008,800

693,015

693,015

693,015

693,015

693,015

Income

-

938,985

938,985

938,985

938,985

938,985

Benefit

-1,008,800

245,970

245,970

245,970

245,970

245,970

234,257.10

223,102

PV cash
-1,008,800
flows at 5%
Internal rate of return
Benefit cost ratio

total

221,050

212,478.10 202,360.10 192,723.90 56,121

7%
1.06

ผูประกอบการผลิตพืชผักเชิงพาณิชย ยังคงมีปญหาอุปสรรคที่สรุปได ดังนี้
การปลูกผักเพื่อการคาเปร าคาสู
นงานละเอี
อน ตาอนงมีการวางแผนและเพาะปลู
งตอเนื่อง ตองจัตดพืการตลาด
ผู ้ ป1)ระกอบการจะขายได้
งเมืย่อดอ
ขายผ่
เท่ากับ 1.01 โดยสรุปกอย
ผูป้ าระกอบการผลิ
ชผักเพือ่ การ
หลายช
อ
งทางเพื
อ
่
ลดความเสี
ย
่
งด
า
นการตลาด
ดั
ง
นั
้
น
เกษตรกรนิ
ย
มใช
แ
รงงานตนเองและครั
ว
เรื
อ
น
แต
อ
ย
า
งไรก็
ซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ผู้ประกอบการจะมีค่าใช้จ่ายการ ค้าในเชิงพาณิชย์ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าแก่ตกามการ
ารลงทุน
จัดตลาดสู
การผลิตงถึและการตลาดที
ูประกอบการต
องดู
เปนอุปสรรคด
รกิจ โดยเฉพาะด
งกิโลกรัมละ่ผ51
บาท ซึ่งได้
แก่แลเองจึ
ค่าด�ำงเนิ
จากมุานการขยายธุ
มมองด้านการเงิ
น (Table 5)านการขยายพื้นที่
การผลิ
การร้ตอยละ 20 ของราคาขาย ค่าขนส่งและค่าดอกเบีย้
ผู้ประกอบการผลิตพืชผักเชิงพาณิชย์ ยังคงมี
2)
กํ
า
ลั
ง
การผลิ
ต
มี
จ
า
ํ
กั
ด
สิ
น
ค
า
จึ
ง
มั
ก
ไม
เ
พี
ย
งพอต
อ
ความต
อ
งการของตลาด
จากการที่ ไ ด้ รั บ เงิ น ช้ า ไป 2 สั ป ดาห์ ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ปัญหาอุปสรรคที่สรุปได้ ดังนี้
3) การผลิรตายได้
พืชผักเปลอดภั
อนตาขอกิายยั
งคงพบป
่ตองระวั
เปน่อพิการค้
เศษ าเป็นงานละเอียดอ่อน
ผู้ประกอบการมี
พิ่มเพียยงในโรงเรื
49 บาทต่
โลกรั
ม ญหาโรคแมลงที
1) การปลู
กผักงเพื
การขายสงเขางรจ�าำนอาหารแม
จะมีปกเปอร์
ําไรสูงมกวาร์าเขายปลี
ปเปอรมารเก็ตแตยังกมีอย่
จําากังต่
ด อเนื่อง ต้อง
ดังนั้นผู4)้ประกอบการจึ
หน่ายผ่านซุ
ก็ต กในตลาดสดและซุ
ต้องมีการวางแผนและเพาะปลู
5) การปลู
ด ใบ ใช เทคนิ คการผลิ
ต ไมสูง จึง เปจันดโอกาสของผู
 ป ระกอบการใหม
ี่ จ ะเข า มาแขย่ งงด้
ขั นาได
ในปริมาณที
น่ อ้ ยกว่ก ผัาช่กอสลังทางการขายปลี
กในตลาดสด
การตลาดหลายช่
องทางเพือ่ ทลดความเสี
นการ
ตลอดเวลาและป
ผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิ
นสินคดัาคูงแนัข้นงเกษตรกรนิ
ที่สําคัญ ยมใช้แรงงานตนเองและครัว
ถึง 30 เท่า ดัจงจุนับ้นันช่พือชงทางการจ�
ำหน่ายปลีกพืชคผัสไกดทีก่ ลายเปตลาด

ตลาดสดด้วยตนเองจึงเป็นระบบที่ผู้ประกอบการให้
ความส�ำคัญโดยได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับขายส่งให้
ภัตตาคารและสามารถขายผักชนิดอืน่ นอกจากผักสลัด
ใบจึงเป็นช่องทางการตลาดที่ยืดหยุ่นที่สุด
นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการพิจารณาถึงผล
ตอบแทนการลงทุน 1,008,800 บาท เพื่อการค้าพืช
ผักปลอดภัยภายในระยะเวลา 5 ปี พบว่าผลตอบแทน
สุทธิรายปีเฉลี่ยเท่ากับ 245,970 บาท จากรายได้ปี
ละ 938,985 บาท และค่าใช้จ่าย 693,015 บาท หาก
ผู้ประกอบการต้องการผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี ผู้
ประกอบการจะได้รับผลตอบแทนปัจจุบันสุทธิรวม
56,121 บาท หรือโครงการให้ผลตอบแทนภายใน
โครงการ ร้อยละ 7 ต่อปีและผลตอบแทนต่อเงินลงทุน

เรือน แต่อย่างไรก็ตามการจัดการผลิตและการตลาด
ที่ผู้ประกอบการต้องดูแลเองจึงเป็นอุปสรรคด้านการ
ขยายธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการขยายพื้นที่การผลิต
2) ก�ำลังการผลิตมีจำ� กัด สินค้าจึงมักไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาด
3) การผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรือนตาข่าย
ยังคงพบปัญหาโรคแมลงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
4) การขายส่งเข้าร้านอาหารแม้จะมีกำ� ไรสูงกว่า
ขายปลีกในตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ยงั มีจำ� กัด
5) การปลูกผักสลัดใบ ใช้เทคนิคการผลิตไม่สูง
จึงเป็นโอกาสของผูป้ ระกอบการใหม่ทจี่ ะเข้ามาแข่งขัน
ได้ตลอดเวลาและปัจจุบันพืชผักที่ปลูกในระบบไฮโดร
โปนิคส์ได้กลายเป็นสินค้าคู่แข่งที่ส�ำคัญ
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สรุปและข้อเสนอแนะ
ผู้ประกอบการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
จะมีการลงทุนในวัสดุอุปกรณ์เริ่มต้นเป็นมูลค่าที่สูง
ถึงล้านบาท คิดเป็นค่าเสื่อมราคา 114,340 บาท ใช้
พื้นที่เช่า 5 ไร่ ส�ำหรับการเพาะปลูกเพื่อลดภาระค่าใช้
จ่ายคงที่ควรมีแหล่งน�้ำที่เพียงพอ มีการวางแผนการ
ผลิตให้เหลื่อมเวลากันเพื่อสามารถป้อนผลผลิตออกสู่
ตลาดได้ทั้งปี ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลักและควร
ปลูกพืชผักชนิดแปลกใหม่ที่หาไม่ได้ในตลาดทั่วไป
ท�ำให้สามารถตั้งราคาสินค้าได้สูง เทคนิคการผลิตที่
ไม่สูงมาก สามารถบริหารจัดการได้ไม่ซับซ้อน ต้นทุน
หมุนเวียนส่วนใหญ่จะเป็นค่าแรงงาน และวัสดุอปุ กรณ์
ในการปลูก ควรท�ำการตลาดหลายช่องทางเพื่อลด

ความเสี่ยง การลงทุนสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา
5 ปี ผลตอบแทนภายในร้อยละ 7 สิ่งที่ผู้ประกอบการ
ต้องค�ำนึงถึงคือ การจัดการการตลาดหลายช่องทาง
เพื่อลดความเสี่ยงและสามารถขายผลผลิตได้ทุกรุ่น
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมส�ำหรับ
การแข่งขันที่มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาด
เอกสารอ้างอิง
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2555. วิเคราะห์สถานการณ์พืชผัก
ปี 2555.
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