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ABSTRACT

 The objectives of this study were to determine the marketing and financial analysis of 
the investment at Aquilaria crassna plantation in Rayong province. The using data was collected 
by employing the designed questionnaire to interview 120 Aquilaria crassna growers. Statistical 
analysis methods employed for the data analysis were percentage, mean, minimum, maximum, 
benefit-cost ratio (B/C), net present value (NPV), and internal rate of return (IRR).
 The results of the study indicated that most the growers were male with average age of 
46 years. Their educational level were at primary school. Aquilaria crassna plantation was their 
main occupation and the average size of plantation was 14.03 rais. The most common practice 
in Aquilaria crassna plantation establishment was monoculture with 10 years of rotation. The 
most growers sold agar wood by themselves and satisfied with the selling price. The results of 
financial analysis of Aquilaria crassna plantation by 3 plot sizes namely small, medium and large 
size indicated that the B/C and NPV at the given 3 discount rates of 7, 9 and 11 percent were over 
than 1 and 0, respectively, and their IRR were over than 11 percent. Thus, this could be proved 
that invested in Aquilaria crassna plantation is a sound business.
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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตลาด และการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนท�าสวนไม้

กฤษณา ในจงัหวดัระยองโดยใชแ้บบสอบถามใชแ้บบสอบถามทีส่ร้างขึ้นสมัภาษณ์ผูป้ลกูไม้กฤษณาจ�านวน 120 ราย 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

และอัตราผลตอบแทนภายใน
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 จากการศึกษาราษฎรทีป่ลกูไม้กฤษณาส่วนใหญ่เป็นเพศชายมอีายเุฉลีย่ 46 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

มีอาชีพหลักท�าสวนไม้กฤษณา ร้อยละ 63.34 มีพื้นที่ปลูกไม้กฤษณาเฉลี่ย 14.03 ไร ่มีการปลูกไม้กฤษณาชนิดเดียว

ล้วนๆ มีอายุครบรอบตัดฟัน 10 ปี  ผู้ปลูกส่วนใหญ่น�าไม้กฤษณาไปขายเอง และพอใจในราคาที่ขายได้ การวิเคราะห์

ผลตอบแทนทางการเงินของไม้กฤษณาที่มีพื้นที่ปลูกขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในทุกระยะปลูก พบว่าที่

อัตราคิดลดทั้ง 3 อัตราที่ก�าหนดให้คือร้อยละ 7, 9 และ 11 ให้ค่า B/C มากกว่า 1 และค่า NPV มากกว่า 0 และค่า IRR 

มีค่าสูงกว่าค่าร้อยละ 11 แสดงว่าการลงทุนปลูกไม้กฤษณาเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ

ค�าส�าคัญ: การตลาด การวิเคราะห์ทางการเงิน ไม้กฤษณา

ค�าน�า

 กฤษณา เป็นไม้หอมอยู่ในสกุลเอควิลาเรีย 

(Aquilaria) มีอยู ่15 ชนดิ กระจายอยูใ่นประเทศต่างๆ ของ

เอเชียเขตร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้ ส�าหรบัไม้กฤษณาในประเทศไทยมี

อยู่ 3 ชนิดคือ 1) Aquilaria maloccensis  2) Aquilaria 

crassna และ 3) Aquilaria subintegra ไม้กฤษณามี

ความเกี่ยวข้องกับชีวิตไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

กล่าวคือมีการน�าไม้กฤษณามาประกอบพธีิมงคลในการ

ปลูกสร้างบ้านเรือนเพื่อเป็นสิริมงคล  ท�ายารักษาโรค 

หรือใช้เป็นเครื่องประทินผิวกาย ปัจจุบันนิยมน�าไม้

กฤษณามาสกดัเป็นน�า้มันหอมระเหยเพือ่เป็นสนิค้าส่ง

ออก นอกจากนี้ชาวมุสลิมแถบตะวันออกกลางมีความ

ต้องการไม้กฤษณา และน�้ามันหอมระเหยมาก เพราะ

เป็นส่ิงจ�าเป็นท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน ด้วยการน�า

เอาแก่นหรือชิ้นไม้สับของไม้กฤษณาเผากับถ่านหิน

ในเตาเล็กๆ ซึ่งท�าเป็นพิเศษส�าหรับเผาไม้กฤษณาโดย

เฉพาะเพือ่ให้ควัน และกลิน่หอมของกฤษณาติดผวิหนัง 

สามารถป้องกนัแมลงหรอืไรทะเลทรายได้ นอกจากนีไ้ม้

กฤษณาเป็นไม้มงคลทีใ่ช้ในพธีิกรรมทางศาสนาอสิลาม

ในสุเหร่า ใช้สูดดมเป็นยาแก้โรคหัวใจแล้วท�าให้เกิด

ก�าลังวังชาและน�ามาใช้เป็นส่วนผสมในการท�าเครื่อง

ส�าอางหรือน�้าหอม ส่วนทางแถบยุโรปน�าไม้กฤษณา

มาใช้ในการผลิตน�า้หอม จึงนับได้ว่าไม้กฤษณามีความ

ส�าคัญในเชิงเศรษฐกิจ (แจ่มจันทร์, 2552) อุปสงค์ที่ไม้

กฤษณามีแนวโน้มเพิม่สูงข้ึน และส่งผลให้ราคาของไม้

กฤษณาสูงขึน้ไปด้วย จงึเป็นสาเหตุให้มกีารลกัลอบตัด

ไม้กฤษณากนัมากในป่าธรรมชาติ ท�าให้ต้นไม้กฤษณา

ในป่าธรรมชาติมีปริมาณที่ลดลงมาก การส่งเสริมให้มี

การปลูกไม้กฤษณาจึงนับว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งทั้งนี้

เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของมนษุย์ได้อย่างเพยีงพอ และยงัเป็นการช่วย

ลดการลักลอบตัดไม้กฤษณาจากป่าธรรมชาติลดลงได้

 ภาคตะวนัออกมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบั

การปลูกไม้กฤษณาโดยเฉพาะจังหวัดระยอง (เฉลิมชัย 

และวิเชษฐ์, 2549) ปัจจุบันมีการรวมตัวของเกษตรกร

ในจงัหวดัระยองเพือ่ปลกูไม้กฤษณา โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้กฤษณาเป็นพืชเศรษฐกิจเชิง

การค้า และการขยายพนัธ์ุไม้กฤษณาเพือ่ไม่ให้สญูพนัธ์ุ 

ตลอดจนช่วยลดปัญหาการว่างงานให้กับคนในชุมชน 

แต่เนื่องจากไม้กฤษณาเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปัจจุบันมี

ผู้สนใจปลูกกันมาก แต่ข้อมูลด้านการปลูก รายได้ 

ผลตอบแทนทางการเงิน และการตลาดมีน้อย ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลตอบแทนทางการ

เงินของไม้กฤษณา ในอ�าเภอเมือง และอ�าเภอแกลง 

จังหวัดระยอง เพื่อท่ีจะได้ใช้เป็นข้อมูลส�าคัญในการ

ส่งเสรมิให้ประชาชนผูส้นใจได้รบัทราบและใช้ประกอบ

การตัดสินใจในการลงทนุปลกูไม้กฤษณาอย่างถกูต้อง 

ตลอดจนข้อมูลทางการตลาดของไม้กฤษณาก็จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาท�าธุรกิจที่เก่ียวข้อง

กับการตลาดไม้กฤษณาในจังหวัดระยอง

 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

การตลาด และการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุน

ท�าสวนไม้กฤษณา
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อุปกรณ์และวิธีการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการ

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้ง

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ

ราษฎรท่ีปลกูไม้กฤษณา ข้อมูลสหกรณ์ในพืน้ท่ี ข้อมูล

ชมรมการท�าไม้กฤษณาพื้นที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) มีข้ันตอน

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

  2.1 ท�าการส�ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นของผูป้ลกู

ไม้กฤษณา และผูท่ี้เกีย่วข้องกบัการตลาดของไม้กฤษณา

ในอ�าเภอเมือง และอ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อ

ให้ได้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับการปลูก การตลาด 

และผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไม้กฤษณา 

เพื่อน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ แบบสอบถาม

พร้อมกบัท�าการทดสอบแบบสอบถามเกีย่วกบัการปลูก 

การตลาด และผลตอบแทนทางการเงินของไม้กฤษณากับ

ราษฎรผูป้ลกูไม้กฤษณา และท�าการปรบัแก้แบบสอบถาม

ให้เหมาะสม

  2.2 เกบ็ข้อมูลทัว่ไปของราษฎรท่ีปลกูไม้

กฤษณาและข้อมูลด้านการตลาดโดยใช้แบบสอบถาม

ท่ีได้ท�าการปรับปรุงแก้ไขแล้วสมัภาษณ์ไปสอบถาม

ราษฎรผูป้ลูกไม้กฤษณาตัวอย่าง ในอ�าเภอเมือง และอ�าเภอ

แกลง จังหวดัระยอง ขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมหาได้โดย

ใช้สูตรค�านวณหาขนาดตัวอย่างของ Krejcie and Morgan, 

(1970) จากจ�านวนราษฎรทีป่ลกูไม้กฤษณาทัง้หมดจ�านวน 

173 ครวัเรอืนในทีน่ีไ้ด้จ�านวนราษฎรตัวอย่างจ�านวน 120 

ครวัเรอืน น�าจ�านวนราษฎรตัวอย่างท่ีได้ไปค�านวณการ

กระจายของราษฎรตัวอย่างท่ีศึกษา โดยใช้สูตรการกระจาย

ตามล�าดับสัดส่วน (สุบงกช, 2536) ได้จ�านวนตัวอย่าง

ที่ต้องศึกษาในอ�าเภอเมือง และอ�าเภอแกลง เท่ากับ 82 

และ 38 ครัวเรือนตามล�าดับ

  2.3 เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทน

ทางการเงิน โดยเกบ็ข้อมูลแบบเจาะลกึเพือ่ให้ได้ข้อมูล

ของผลตอบแทนการเงนิโดยใช้แบบสอบถามท่ีได้ท�าการ

ปรับปรุงแก้ไขแล้วสมัภาษณ์ราษฎรทีป่ลกูไม้กฤษณา 

ในอ�าเภอเมอืง และอ�าเภอแกลง จงัหวดัระยอง จ�านวน 15 

รายโดยแบ่งพืน้ท่ีปลกูออกเป็น 3 ขนาดคือ 1) ราษฎร

ที่มีพื้นที่ปลูกขนาดเล็กโดยมีพื้นท่ีปลูกน้อยกว่า 5 ไร่ 

จ�านวน 5 ราย 2) ราษฎรที่มีพื้นที่ปลูกขนาดกลางโดย

มีพื้นที่ปลูก 5-10 ไร่ จ�านวน 5 ราย และ 3) ราษฎรที่มี

พืน้ท่ีปลูกขนาดใหญ่โดยมีพืน้ท่ีปลูกมากกว่า 10ไร่ ขึน้ไป 

จ�านวน 5 ราย

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive 

analysis) ข้อมูลการปลูก และการตลาดของไม้กฤษณา 

ของราษฎรทีป่ลกูไม้กฤษณาท�าการวเิคราะห์โดยใช้ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต�่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนค่าใช้จ่าย

และรายได้จากการปลูกไม้กฤษณาน้ันจะแสดงเป็น

จ�านวนเงินที่จ่ายหรือได้รับต่อไร่ 

 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative 

analysis) ท�าการวเิคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน โดย

ใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ และรายได้จากการปลูกไม้กฤษณา 

อัตราคิดลดท่ีใช้ในการศึกษาคืออัตราคิดลดร้อยละ 

7, 9 และ 11 โดยก�าหนดอายุของโครงการ 10 ปี โดย

หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดความเหมาะสมของโครงการมี 3 วิธี 

(สันติ, 2549) ดังนี้

  2.1 อตัราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-

cost ratio: B/C) หมายถงึ อตัราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจบุนั

ของผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจากการลงทุน กบัมลูค่าปัจจบุนั

ของค่าใช้จ่ายในการปลูกไม้กฤษณา 

 B
C = 

n

t=1

   B
t    

(1+i)t

n

t=1

   C
t    

(1+i)t  

เม่ือ B
t 

= ผลตอบแทนที่ได้รับ (รายได้) จาก

การลงทุนในปีที่ t

 C
t
 = ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในปีที่ t
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 i = อัตราคิดลด (discount rate)

 t = ระยะเวลาของโครงการปีที่ 1, 2, 3, 

..., 10

  โดย n คือ ระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

คือ 10 ปี

  เง่ือนไขในการตัดสินใจในการลงทุนคือ 

B/C มีค่ามากกว่า 1

  2.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present 

value: NPV) หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบัน

ของผลตอบแทนที่ได้รับ กับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน

ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนปลูกไม้กฤษณา

 NPV  =    
n

t=1

   B
t    

(1+i)t   – 

n

t=1

   C
t    

(1+i)t  

 
  

   เงือ่นไขในการตัดสินใจในการลงทนุ

โดยทั่วไปคือค่า NPV มีค่ามากกว่า 0 

  2.3 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal 

rate of return: IRR) หมายถึง ร้อยละของผลตอบแทน

ท่ีได้รับจากการลงทุนปลูกไม้กฤษณาซ่ึงก็คือ อัตราท่ี

ได้รบัเป็นอัตราผลตอบแทนทีจ่ดุคุ้มทุนโดยท�าให้มูลค่า

ปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 0

 IRR = DR
L
 + (DR

U
 – DR

L
) × 

       NPV
L         

NPV
L
 - NPV

U

เมื่อ DR
L
 = อตัราคิดลด (discount rate) ทีท่�าให้   

NPV > 0

 DR
U

 = อัตราคิดลดที่ท�าให้ NPV < 0

 NPV
L 

= มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ DR
L

 NPV
U 

= มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ DR
U

 เงื่อนไขในการตัดสินใจในการลงทุนคือค่า 

IRR มีค่ามากกว่าค่าอัตราคิดลดที่ก�าหนด

ผลและวิจารณ์

ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลทัว่ไปของราษฎรท่ีปลกูไม้กฤษณาพบว่า

เป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 76.67 และเพศหญงิ รอ้ยละ 

23.33 ราษฎรท่ีปลูกไม้กฤษณาส่วนใหญ่มีอาย ุ40-44 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมามีอายุ 45–49 ปี และ 

50–54 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 16.67 ตามล�าดับ

โดยมีอายุน้อยสุด 40 ปี สูงสุด 54 ปี และเฉลี่ย 46 ปี 

จ�านวนสมาชกิในครวัเรอืนของราษฎรท่ีปลกูไม้กฤษณา

มีอายุ 15-60 ปี มีจ�านวน 468 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 

และมีอายนุ้อยกว่า 15 ปี มีจ�านวน 100 คน คดิเป็นร้อยละ 

15.44 และมีอายุมากกว่า 60 ปี มีจ�านวน 80 คน คิดเป็น

ร้อยละ 12.34 ระดับการศึกษาของราษฎรที่ปลูกไม้

กฤษณาพบว่าจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็น

ร้อยละ 50.00 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปรญิญาตร ีและปริญญา

โท คิดเป็นร้อยละ 22.50, 16.67, 10.00 และ 0.83 ตาม

ล�าดับ อาชีพหลักของราษฎรท่ีปลูกไม้กฤษณาพบว่า

ส่วนใหญ่มอีาชพีท�าสวนไม้กฤษณาคดิเป็นร้อยละ 63.34 

รองลงมามอีาชพีรบัจ้าง และอาชพีท�าสวนผลไม้ คิดเป็น

ร้อยละ 33.33 และ 3.33 ตามล�าดับ ส�าหรับอาชีพรอง

พบว่า ไม่มีอาชีพรองร้อยละ 43.33 รองลงมามีอาชีพ

รองในการท�าสวนไม้กฤษณา และรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 

36.66 และ 20.01 ตามล�าดับ

การปลูกไม้กฤษณา

 ราษฎรมีการปลูกไม้กฤษณาชนิดเดียว การ

กระจายของพื้นที่ปลูกไม้กฤษณาในแต่ละขนาดของ

พื้นที่ปลูก คือ เล็ก กลาง ใหญ่ 3 ขนาดคือ 1) พื้นที่ปลูก

ขนาดเลก็ มีพืน้ท่ีปลกูน้อยกว่า 5 ไร่ จ�านวน 6 ราย คดิเป็น

ร้อยละ 5.00  2) พื้นที่ปลูกขนาดกลางมีพื้นที่ปลูก 5-10 

ไร่ จ�านวน 76 รายคิดเป็นร้อยละ 63.33  และ 3) พื้นที่

ปลูกขนาดใหญ่มีพื้นที่ปลูกมากกว่า 10 ไร่ จ�านวน 38 

ราย คิดเป็นร้อยละ 31.67 มีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 14.03 ไร่ 

ส�าหรับการกระจายของผู้ปลูกตามระยะปลูกมีดังนี้คือ

ระยะปลูก 2 × 2 เมตร มีจ�านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 

16.67 และระยะปลกู 2 × 3 เมตร มีจ�านวน 100 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 83.33 ระยะเวลาในการปลูกไม้กฤษณาพบว่า

ผู้ที่ปลูกไม้กฤษณา 10-20 ปี สาเหตุท่ีราษฎรเลือก
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ปลกูไม้กฤษณาคอื ไม้กฤษณามรีาคาสงูคดิเป็น ร้อยละ 

41.67 มีเจ้าหน้าท่ีของรฐัมาส่งเสรมิให้ปลกู คิดเป็นร้อยละ 

40.00 มีคนรูจ้กัแนะน�าให้ปลกูร้อยละ 13.33 และปลกูให้

ร่มรืน่ คดิเป็นร้อยละ 5.00 แรงงานทีใ่ช้ปลกูไม้กฤษณา

พบว่าเป็นแรงงานในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 54.55 

และแรงงานรับจ้างร้อยละ 45.45 โดยแรงงานในครัว

เรือนน้ันแบ่งเป็นแรงงานเพศชาย ร้อยละ 54.17 และ

เพศหญิงร้อยละ 45.83 และแรงงานท่ีรับจ้างน้ันแบ่ง

เป็นแรงงานชาย ร้อยละ 87.50 และแรงงานหญิงร้อยละ 

12.50 โดยภูมิล�าเนาของแรงงานท่ีจ้างท้ังหมดมาจาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีค่าจ้าง 275 บาทต่อวัน 

และมีการท�าสารกฤษณาในปีที่ 8 

การตลาดของไม้กฤษณา

 จากการศึกษาพบว่าไม้กฤษณามีการเกบ็เกีย่ว

เพือ่น�าออกจ�าหน่ายท่ีอายุตัดฟัน 10 ปี การตัดไม้กฤษณา

มี 3 รูปแบบคือ  1) จ้างตัดฟัน คิดเป็นร้อยละ 76.66,  

2) เจ้าของสวนตัดเอง คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ  3) ผูซ้ือ้

ตัดเอง คิดเป็นร้อยละ 6.67 การน�าไม้กฤษณาออกจ�าหน่าย

จ�าแนกได้เป็นผูป้ลกูมีการน�าไม้กฤษณาไปจ�าหน่ายเอง

ที่โรงงานในอ�าเภอเมือง จังหวัดระยองคิดเป็นร้อยละ 

80.00 และมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อไม้กฤษณาท่ีสวน 

ร้อยละ 20.00 โดยพ่อค้าคนกลางเป็นคนในจังหวัด

ระยอง ไม้กฤษณาท่ีน�าออกจ�าหน่ายมี 2 รูปแบบคือ  1) ชิน้

ไม้สับ (ชิ้นไม้กฤษณาที่มีสารกฤษณาสะสมอยู่ใน

ปริมาณน้อย จะมีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆ บางๆ ขนาด

กว้างประมาณ 2- 3 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-5 

เซนติเมตร) ราคาขายท่ีโรงงาน 100 บาทต่อกิโลกรัม 

และขายให้กบัพ่อค้าคนกลางท่ีมารบัซือ้ทีส่วนราคา 80 

บาทต่อกโิลกรมั  และ 2)ไม้แก่น (เป็นท่อนไม้กฤษณาท่ี

มีคณุภาพระดับปานกลางโดยจะพบเนือ้ไม้เป็นสีน�า้ตาล

จนไปถึงสีด�า ราคาจะขึ้นอยู่กับคุณภาพ) ราคาขายท่ี

โรงงาน 2,000 บาทต่อกิโลกรัม และขายให้กับพ่อค้า

คนกลางที่มารับซื้อที่สวนราคา 1,500 บาทต่อกิโลกรัม 

การรบัทราบข้อมลูด้านการตลาดเกีย่วกับราคาไม้กฤษณา

พบว่าส่วนใหญผู่้ปลูกไมท่ราบราคาไม้กฤษณาก่อนที่

จะน�าไม้ออกจ�าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 83.33 และทราบ

ราคาไม้กฤษณาก่อนที่จะจ�าหน่ายมีเพียง ร้อยละ 16.67 

การก�าหนดราคาไม้กฤษณาพบว่า ผูซ้ือ้ไม้กฤษณาเป็นผู้

ก�าหนดราคา คดิเป็นร้อยละ 83.33 และผูป้ลกูไม้กฤษณา

เป็นผูก้�าหนดราคามเีพยีงร้อยละ 16.67 เม่ือถามถงึความ

พอใจของราคาไม้กฤษณาที่ขายได้พบว่าผู้ปลูกทุกคน

มีความพงึพอใจ และการจ�าหน่ายไม้กฤษณาของผูป้ลกู

ทั้งหมดไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายและรายได้จากการปลูกไม้กฤษณา

 ค่าใช้จ่ายในการปลกูไม้กฤษณาต่อไร่ในปีท่ี 1 

มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเตรียมพื้นที่ปลูก 

ค่าจ้างปลูก ค่ากล้าต้นกฤษณา ค่าดูแลรักษา และอื่นๆ  

สวนไม้กฤษณาขนาดเลก็ทีมี่ระยะปลกู 2 × 3 เมตร มีค่า

ใช้จ่ายในปีที่ 1 อยู่ระหว่าง 13,600-17,000 บาทต่อไร่ 

ค่าใช้จ่ายปีที่ 2-7 และปีท่ี 9 เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล

รกัษาและใส่ปุย๋มีค่าใช้จ่ายอยูร่ะหว่าง 6,600-10,000 บาท 

และปีที ่8 เป็นปีทีท่�าสารกฤษณามค่ีาใช้จ่ายอยูร่ะหวา่ง 

36,600-40,000 บาท และปีที1่0 มีค่าใช้จ่ายในการท�าไม้

ออกอยู่ระหว่าง 21,600-25,000 บาท ในปีที่10 มีรายได้

จากการจ�าหน่ายไม้ 750,000-890,000 บาทต่อไร่ (Table 1) 

ส่วนสวนไม้กฤษณาขนาดกลางมีระยะปลกู 2 × 2 เมตร

มีค่าใช้จ่ายในปีที่ 1 เท่ากับ 18,200 บาทต่อไร่ ค่าใช้จ่าย

ปีที่ 2-7 และปีที่ 9 เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและ

ใส่ปุ๋ยมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 8,200 บาท และปีที่ 8 เป็นปีที่

ท�าสารกฤษณามีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 48,200 บาท และปีที ่10 

ค่าใช้จ่ายในการท�าไม้ออกเท่ากับ 28,200 บาท ส่วนของ

รายได้ในปีท่ี10 มีรายได้จากการจ�าหน่ายไม้กฤษณา 

1,000,000 บาทต่อไร่ และไม้กฤษณาท่ีมีระยะปลกู 2 × 3 

เมตรมีค่าใช้จ่ายในปีท่ี 1 อยู่ระหว่าง 13,300-18,000 

บาทต่อไร่ ค่าใช้จ่ายปีที่ 2-7 และปีที่ 9 เป็นค่าใช้จ่ายใน

การดูแลรักษาและใส่ปุ๋ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 7,300-

11,600 บาท และปีท่ี 8 เป็นปีท่ีท�าสารกฤษณามีค่า

ใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 37,300-41,000 บาท และปีที่ 10 ค่า
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ใช้จ่ายในการท�าไม้กฤษณาอยู่ระหว่าง 22,300-26,000 

บาท และในปีท่ี 10 น้ีมรีายได้จากการจ�าน่ายไม้กฤษณา 

660,000 - 890,000 บาทต่อไร่ (Table 2) และสวนไม้

กฤษณาขนาดใหญ่มีระยะปลูก 2 × 2 เมตรมีค่าใช้จ่าย

ในปีท่ี 1 อยูร่ะหว่าง 15,100-25,500 บาทต่อไร่ ค่าใช้จ่าย

ปีที่ 2-7 และปีที่ 9 เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและ

ใส่ปุ๋ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 6,100-15,300 บาท และ

ปีท่ี 8 เป็นปีที่ท�าสารกฤษณามีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 

46,100-54,500 และปีที ่10 ค่าใช้จ่ายในการท�าไม้ออกอยู่

ระหว่าง 26,100-34,500 บาท และในปีที่ 10 นี้มีรายได้

จากการจ�าหน่ายไม้กฤษณา 890,000-1,040,000 บาทต่อ

ไร่ และไม้กฤษณาที่มีระยะปลูก 2 × 3 เมตรมีค่าใช้จ่าย

ในปีท่ี 1 อยูร่ะหว่าง 16,200-17,200 บาทต่อไร่ ค่าใช้จ่าย

ปีที่ 2-7 และปีที่ 9 เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและ

ใส่ปุ๋ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 8,200-9,200 บาท และปีที่ 

8 เป็นปีทีท่�าสารกฤษณามค่ีาใช้จ่ายอยูร่ะหว่าง 38,200-

39,200 บาท ปีที่ 10 ค่าใช้จ่ายในการท�าไม้กฤษณาอยู่

ระหว่าง 24,200-28,200 บาท และในปีที่ 10 นี้มีรายได้

จากการจ�าหน่ายไม้กฤษณา 840,000-843,000 บาทต่อ

ไร่ (Table 3)

Table 1 Costs and revenues per rai of the small plot of agar wood plantations with the projected 
duration of 10 years.

Year
Plot 1* Plot 2* Plot 3* Plot 4* Plot 5*

revenue cost revenue cost revenue cost revenue cost revenue cost
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 800,000

13,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600

36,600
6,600

21,600 870,000

15,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100

38,100
8,100

23,100 820,000

15,300
9,400
8,800
8,800
8,800
8,800
8,800

38,800
8,800

23,800 890,000

17,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
40,000
10,000
25,000 750,000

16,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600

39,600
9,600

24,600

Note:  * spacing of agar wood is 2 × 3 m.
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Table 2 Costs and revenues per rai of the medium plot of agar wood plantations with the pro-
jected duration of 10 years.

Year
Plot 1* Plot 2** Plot 3* Plot 4* Plot 5*

revenue cost revenue cost revenue cost revenue cost revenue cost
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 843,000

17,700
10,300
9,700
9,700
9,700
9,700
9,700

39,700
9,700

24,700 1,000,000

18,200
8,200
8,200
8,200
8,200
8,200
8,200

48,200
8,200

28,200 780,000

18,000
11,600
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
41,000
11,000
26,000 890,000

16,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

39,000
9,000

24,000 660,000

13,300
7,300
7,300
7,300
7,300
7,300
7,300

37,300
7,300

22,300

Notes: * spacing of agar wood is 2 × 3 m.
 ** spacing of agar wood is 2 × 2 m.

Table 3 Costs and revenues per rai of the large plot of agar wood plantations with the projected 
duration of 10 years.

Year
Plot 1* Plot 2** Plot 3** Plot 4** Plot 5*

revenue cost revenue cost revenue cost revenue cost revenue cost
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 843,000

16,200
8,200
8,200
8,200
8,200
8,200
8,200

38,200
8,200

28,200 970,000

15,100
6,900
6,100
6,100
6,100
6,100
6,100

46,100
6,100

26,100 1,040,000

16,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

47,500
7,500

27,500 890,000

25,500
15,300
14,500
14,500
14,500
14,500
14,500
54,500
14,500
34,500 840,000

17,200
9,200
9,200
9,200
9,200
9,200
9,200

39,200
9,200

24,200

Notes: * spacing of agar wood is 2 × 3 m.

 ** spacing of agar wood is 2 × 2 m. 

ผลตอบแทนทางการเงิน

 จากการศึกษาพบว่าราษฎรที่ปลูกไม้กฤษณา

ท่ีมีพื้นที่ปลูกขนาดเล็กที่มีระยะปลูก 2 × 3 เมตรจาก

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินพบว่าอัตราผล

ตอบแทนต่อต้นทนุ (B/C)ในทกุๆ อัตราคิดลดร้อยละ 7, 

9 และ 11  มีค่า B/C มีค่ามากกว่า 1 ในทุกอัตราคิดลด

ดังกล่าว โดยมีค่า B/C อยูร่ะหว่าง 3.26-5.21 แสดงว่าการ

ปลูกไม้กฤษณาท่ีมีพื้นที่ปลูกขนาดเล็กท่ีมีระยะปลูก 
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2 × 3 เมตรได้รับผลก�าไรในทุกอัตราคิดลดที่ก�าหนด 

(Table 4) ส่วนพืน้ทีป่ลกูไม้กฤษณาขนาดกลางท่ีมีระยะ

ปลูก 2 × 2 เมตรและ 2 × 3 เมตร พบว่าค่า B/C ในทุกๆ 

อัตราคิดลดคือร้อยละ 7, 9 และ 11  มีค่า B/C มากกว่า 1 

ในทุกอัตราคิดลดที่ก�าหนดโดยมีค่า B/C อยู่ระหว่าง 

4.31-5.06 และ 3.06-4.77 ตามล�าดับ แสดงว่าการปลูก

ไม้กฤษณาท่ีมีพื้นที่ปลูกขนาดกลางทั้ง 2 ระยะปลูก

ได้รับผลก�าไรในทุกอัตราคิดลดท่ีก�าหนด (Table 5) 

และพืน้ท่ีปลกูไม้กฤษณาขนาดใหญ่ทีมี่ระยะปลกู 2 × 2 

เมตรและ 2 × 3 เมตร พบว่ามคี่า B/C มากกว่า 1 ใน

ทุกๆ อัตราคิดลดร้อยละ 7, 9 และ 11 มีค่า B/C มากกว่า 

1 ในทุกอัตราคิดลดที่ก�าหนดโดยมีค่า B/C อยู่ระหว่าง 

2.60-5.77 และ 3.71-4.62 แสดงว่าการปลูกไม้กฤษณา

ที่มีพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่ทั้ง 2 ระยะปลูกได้รับผลก�าไร

ในทุกอัตราคิดลดที่ก�าหนด (Table 6)

 มูลค่าปัจจบัุนสุทธิ (NPV) จากการศึกษาพบว่า

ไม้กฤษณาที่ปลูกในพื้นท่ีขนาดเล็กโดยใช้ระยะปลูก 

2 × 3 เมตร จะให้ผลตอบแทนในรูปของ NPV ใน

ทุกๆ อัตราคิดลดที่ก�าหนดให้คือร้อยละ 7, 9 และ 11 

มีค่ามากกว่า 0 โดยมีค่า NPV อยู่ระหว่าง 182,994.86-

353,745.31 บาทต่อไร่ แสดงว่าการปลูกไม้กฤษณาที่มี

พื้นที่ปลูกขนาดเล็กที่มีระยะปลูก 2 × 3 เมตร ได้รับผล

ก�าไรในทุกอัตราคิดลดที่ก�าหนด (Table 4) ส่วนพื้นที่

ปลูกไม้กฤษณาขนาดกลางที่มีระยะปลูก 2 × 2 เมตร

และ 2 × 3 เมตร พบว่าค่า NPV ในทุกๆ อัตราคิดลดที่

ก�าหนดคือร้อยละ 7, 9 และ 11 มีค่ามากกว่า 0 โดยมี

ค่า NPV อยู่ระหว่าง 270,483.02-407,962.78 บาทต่อ

ไร่ และ165,744.39-357,591.07 บาทต่อไร่ ตามล�าดับ 

แสดงว่าการปลกูไม้กฤษณาท่ีมีพืน้ท่ีปลูกขนาดกลางท้ัง 

2 ระยะปลูกได้รับผลก�าไรในทุกอัตราคิดลดที่ก�าหนด 

(Table 5) และพืน้ทีป่ลกูไม้กฤษณาขนาดใหญ่ทีมี่ระยะ

ปลูก 2 × 2 เมตรและ 2 × 3 เมตร พบว่าค่า NPV ในทุกๆ 

อัตราคิดลดที่ก�าหนดคือร้อยละ 7, 9 และ 11 ค่า NPV 

ทีไ่ด้มค่ีามากกว่า 0 โดยมีค่า NPV อยูร่ะหว่าง 193,090.36-

434,147.84 บาทต่อไร่ และ 216,146.26-335,841.19 

บาทต่อไร่ ตามล�าดับแสดงว่าการปลูกไม้กฤษณาที่มี

พื้นที่ปลูกขนาดใหญ่ทั้ง 2 ระยะปลูกได้รับก�าไรในทุก

อัตราคิดลดที่ก�าหนด (Table 6) 

 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) จากการศึกษา

ราษฎรท่ีมีพืน้ทีป่ลูกไม้กฤษณาขนาดเลก็ทีม่รีะยะปลูก 

2 × 3 เมตร พบว่าค่า IRR มากกว่าค่าอตัราคิดลดทีก่�าหนด

ร้อยละ 7, 9 และ 11 โดยมีค่า IRR ร้อยละ 35.00-42.00  

แสดงว่าการปลูกไม้กฤษณาท่ีมีพื้นท่ีปลูกขนาดเล็ก

โดยใช้ระยะปลูก 2 × 3 เมตร ได้รับผลก�าไร (Table 4) 

ส่วนพื้นท่ีปลูกไม้กฤษณาขนาดกลางที่มีระยะปลูก 

2 × 2 เมตรและ 2 × 3 เมตร พบว่าให้ค่า IRR มากกว่า

ค่าอัตราคิดลดที่ก�าหนดร้อยละ 7, 9 และ 11 โดยมีค่า 

IRR ร้อยละ44.00 และอยู่ระหว่างร้อยละ 35.00-43.00  

แสดงว่าการปลูกไม้กฤษณาที่มีพื้นที่ปลูกขนาดกลาง

ทั้ง 2 ระยะปลูกได้ผลรับก�าไร (Table 5) และพื้นที่ปลูก

ไม้กฤษณาขนาดใหญ่ที่มีระยะปลูก 2 × 2 เมตรและ 

2 × 3 เมตร พบว่าค่า IRR มากกว่าค่าอตัราคิดลดทีก่�าหนด

ร้อยละ 7, 9 และ 11 โดยมีค่า IRR ร้อยละ33.00-46.00 

และ 39.00-42.00 แสดงว่าการปลูกไม้กฤษณาที่มีพื้นที่

ปลกูขนาดใหญ่ทัง้ 2 ระยะปลกูได้รบัผลก�าไร (Table 6)
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Table 4 Financial analysis per rai of the small plots by discount rates with the projected dura-
tion of 10 years.

List Discount rate (%) Plot 1* Plot 2* Plot 3* Plot 4* Plot 5*
B/C 7

9
11

5.21
4.82
4.44

5.00
4.61
4.24

4.46
4.11
3.78

4.44
4.09
3.75

3.85
3.54
3.26

NPV
(baht/rai)

7
9
11

328,696.23
267,757.94
218,271.78

353,745.31
287,700.21
234,090.85

323,345.56
262,041.01
212,322.64

350,567.49
283,954.87
229,945.00

282,208.02
227,384.42
182,994.86

IRR (%) 43.00 42.00 41.00 37.00 35.00

Notes: * spacing of agar wood is 2×3 m.

Table 5 Financial analysis per rai of the medium plots by discount rates with the projected 
duration of 10 years.

List Discount rate (%) Plot 1* Plot 2** Plot 3* Plot 4* Plot 5*
B/C 7

9
11

4.23
3.89
3.57

5.06
4.68
4.31

3.62
3.33
3.06

4.77
4.39
4.04

4.09
3.78
3.49

NPV 7 327,323.50 407,962.78 287,101.42 357,591.07 253,545.40
(baht/rai) 9 264,604.42 332,088.83 230,567.02 290,372.53 205,045.49

11 213,771.22 270,483.02 184,828.50 235,834.23 165,744.39

IRR (%) 38.00 44.00 35.00 41.00 37.00

Notes: * spacing of agar wood is 2×3 m.
 ** spacing of agar wood is 2×2 m.

Table 6 Financial analysis per rai of the large plots by discount rates with the projected dura-
tion of 10 years.

List Discount rate (%) Plot 1* Plot 2** Plot 3** Plot 4** Plot 5*
B/C 7

9
11

4.62
4.27
3.93

5.77
5.35
4.95

5.59
5.17
4.78

3.09
2.84
2.60

4.39
4.04
3.71

NPV 7 335,841.19 407,697.65 434,147.84 306,162.46 329,834.31
(baht/rai) 9 272,623.86 333.137.68 354,395.06 243,601.63 267,051.03

11 221,331.12 272,536.47 289,593.76 193,090.36 216,146.26

IRR (%) 42.00 46.00 44.00 33.00 39.00

Note: * spacing of agar wood is 2×3 m.
 ** spacing of agar wood is 2×2 m.
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สรุป

 ราษฎรที่ปลูกไม้กฤษณาส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย มีอายุเฉลี่ย 46 ปี สมาชิกในครัวเรือนมีอายุเฉลี่ย 

46 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ50.00 มี

อาชีพหลักปลูกไม้กฤษณาร้อยละ 63.34 และมีอาชีพ

รองท�าสวนไม้กฤษณาร้อยละ 36.66 มีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 

14.03 ไร่ มีระยะเวลาในการปลูกไม้กฤษณามากกว่า 

10 ปี สาเหตุที่ปลูกไม้กฤษณาคือ ไม้กฤษณามีราคาสูง 

ส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครัวเรือนปลูกไม้กฤษณา และ

มกีารท�าสารกฤษณาในปีที่ 8 ไม้กฤษณาที่ขายมีอายุตัด

ฟัน 10 ปี การตัดไม้กฤษณาออกจ�าหน่ายมี 3 รปูแบบคือ 

1) จ้างตัดฟัน  2) ผูซ้ื้อตัดเอง  และ 3) เจ้าของสวนตัดเอง 

การจ�าหน่ายไม้กฤษณาส่วนใหญ่ผูป้ลกูน�าไม้กฤษณาไป

จ�าหน่ายเองที่โรงงาน ผลิตผลจากไม้กฤษณาที่น�าออก

จ�าหน่ายมี 2 รูปแบบคือ 1) ชิ้นไม้สับ และ 2) ไม้แก่น 

ส่วนใหญ่ผู้ปลูกไม่ทราบข้อมูลด้านการตลาดเกี่ยวกับ

ราคาขายไม้กฤษณาก่อนท่ีจะน�าผลิตผลออกจ�าหน่าย 

การก�าหนดราคาส่วนใหญ่ผูซ้ื้อไม้กฤษณาเป็นผูก้�าหนด 

และผู้ปลูกทุกคนพอใจในราคาที่ขายได้

 ค่าใช้จ่ายในการปลกูไม้กฤษณาต้ังแต่ปีท่ี 1-10 

สวนไม้กฤษณาขนาดเลก็มีระยะปลกู 2 × 3 เมตร มีค่าใช้จ่าย

อยู่ที่ 117,000-152,000 บาทต่อไร่ ในปีที่ 10 มีรายได้ 

750,000-890,000 บาทต่อไร่ ส่วนสวนไม้กฤษณาขนาด

กลางทีม่รีะยะปลกู 2 × 2 เมตร มค่ีาใช้จ่ายอยูท่ี ่152,000 

บาทต่อไร่ ในปีท่ี 10 มีรายได้ 1,000,000 บาทต่อไร่ และ

ระยะปลกู 2 × 3 เมตร มค่ีาใช้จ่าย 120,400-162,600 บาท

ต่อไร่ในปีท่ี10 มีรายได้ 660,000-890,000 บาทต่อไร่ 

และ สวนไม้กฤษณาขนาดใหญ่ทีม่รีะยะปลกู 2 × 2 เมตร 

มีค่าใช้จ่าย 130,800-216,800 บาทต่อไร่ ในปีที่ 10 มี

รายได้ 840,000-843,000 บาทต่อไร่ และระยะปลูก 

2 × 3 เมตร มีค่าใช้จ่าย 140,000-145,000 บาทต่อไร่ ใน

ปีที่ 10 มีรายได้ 840,000-843,000 บาทต่อไร่

 ผลตอบแทนทางการเงนิพบว่าราษฎรท่ีมีพืน้ท่ี

ปลูกไม้กฤษณาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

ในทุกระยะปลูกคือ 2 × 2 เมตร และ 2 × 3 เมตร พบว่า

ค่า B/C ในทุกอัตราคิดลดที่ก�าหนดคือร้อยละ 7, 9 และ 

11 B/C มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าการปลูกไม้กฤษณาที่มี

พืน้ท่ีปลกูทัง้ 3 ขนาดได้ผลรบัก�าไร ส�าหรบัค่า NPV พบ

ว่าในการปลกูไม้กฤษณาทีมี่พืน้ทีป่ลกูขนาดเลก็ ขนาด

กลาง และขนาดใหญ่ ในทุกระยะปลูกคือ 2 × 2 เมตร 

และ 2 × 3 เมตร และทกุอตัราคิดลดทีก่�าหนดคอืร้อยละ 

7, 9 และ 11 มีค่า NPV มากกว่า 0 แสดงว่าการปลูกไม้

กฤษณาที่มีพื้นที่ปลูกทั้ง 3 ขนาด ได้รับผลก�าไร และ

ส�าหรับค่า IRR พบว่าในการปลูกไม้กฤษณาท่ีมีพื้นที่

ปลูกขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในทุกระยะ

ปลูก ดังกล่าวพบว่า IRR ที่ได้มีค่ามากกว่าค่าอัตราคิด

ลดที่ก�าหนดให้ดังกล่าว แสดงว่าการปลูกไม้กฤษณาที่

มีพื้นที่ปลูกทั้ง 3 ขนาดได้ผลรับก�าไร ดังนั้นหน่วยงาน

ภาครัฐควรส่งเสริมการปลูกไม้กฤษณาเนื่องจากให้ผล

ตอบแทนทางการเงินท่ีคุ้มค่ากับการลงทุน และมีความ

เส่ียงต่อการขาดทุนน้อย ตลอดจนช่วยหาตลาดให้กับ

ผู้ปลูกไม้กฤษณา
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