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บทคัดยอ
เกษตรกรรมยงัจัดเปนอาชีพหลักที่สํ าคัญของประชากรไทย ซึ่งปุยเปนปจจัยในการทํ า

เกษตรกรรมทีสํ่ าคัญนอกเหนือจากพันธุพืชและแรงงาน ปุยสามารถแบงไดเปนปุยอนินทรียหรือปุยเคมี
ทีไ่ดจากการสงัเคราะหทางอุตสาหกรรมที่สามารถระบุสัดสวนธาตุอาหารไดชัดเจน สวนใหญตองนํ า
เขาจากตางประเทศและมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด กับปุยอินทรียที่ไดจากการยอยสลายของซาก
พชืซากสตัวซึง่จะมีปริมาณธาตุอาหารไมคงที่ จากการศึกษาพบวาเกษตรกรไทยใชปุยเคมีเปนหลัก
เนือ่งจากมคีวามแนนอนในเรื่องธาตุอาหารและสะดวกตอการใชงาน แตปุยเคมีก็ทํ าใหตนทุนการผลิต
ของเกษตรกรขึ้นสูงขึ้นและทํ าใหคุณภาพของดินเสื่อมลง

การประกาศคาเงินบาทลอยตัวสงผลใหราคาปุยเคมีเพิ่มสูงมากจึงมีการนํ าเขานอยลงตั้งแตป
2541 เปนตนมา ในขณะเดียวกันเกษตรกรหันมาใชปุยอินทรียมากขึ้นทํ าใหตลาดปุยอินทรียขยายตัว
สูงมาก ผลิตภณัฑปุยนํ ้าตรา “ไหทอง” ของบริษัท ไทย ออรแกนิค เฟอรติไลเซอร จํ ากัด เปนปุยอินทรีย
นํ ้าทีไ่ดจากการหมกัปลากับกากนํ้ าตาล แลวกรองเอาเฉพาะนํ้ าที่ไดจากการหมักไปผสมกับนํ้ าเปลา
ฉีดพนใหพชืทางใบ ซึ่งเปนสูตรที่ไดจากการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย นอกจากนั้นทางสถาบันฯยังไดรับความชวยเหลือเร่ืองเทคโนโลยีในการผลิต การควบคุม
คุณภาพใหมีปริมาณธาติอาหารพืชที่คงที่ และใหการรับรองผลิตภัณฑ

บริษทัก ําหนดพืน้ทีเ่ปาหมายจํ าหนายปุยไหทอง คือ สวนผลไมในจังหวัด จันทบุรี ระยอง และ
ตราด ดวยสัดสวนการเจาะตลาดในปแรก (Penetration Rate) เทากับ 0.5 % ของพืน้ที่เพาะปลูกผล
ไมยนืตนของทั้งสามจังหวัด และจะเพิ่มข้ึนประมาณปละ 0.5% จนในปที่ 10 เทากับ 6% บริษทัวาง
ตํ าแหนงผลติภัณฑใหเปนปุยอินทรียนํ้ าที่มีราคาตํ่ า แตมีความแนนอนในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ
ใชงานไดงาย และวางเปาหมายใหเกษตรกรใชแทนปุยเคมี 90 % ซึง่จะท ําใหกษตรกรสามารถลดตน
ทนุการเพาะปลกูไดสูงมากในขณะเดียวกันคุณภาพก็จะดีข้ึน ปุยไหทองจะเนนการทํ าการตลาดไปที่
เกษตรกรรายใหญกอนแลวคอย ๆ ขยายไปยังเกษตรกรรายยอยในปตอ ๆ ไป

โครงการผลติและจ ําหนายปุยไหทองนี้ตองการเงินลงทุนทั้งสิ้น 11 ลานบาท โดยจัดหามาจาก
สวนของเจาของ 55% (6 ลานบาท) และการกูเงินจากสถาบันการเงิน 45% (5 ลานบาท) โครงการ
สามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทุนโดยวัดจากมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) 111.7 ลาน
บาท และมี IRR 65.5 % สามารถคืนทุนไดในปที่ 3
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บทนํ า
แมวาโลกจะมีการพัฒนากาวหนาไปมากเพียงใด และประเทศไทยจะมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่ล้ํ ายุค มี

อุตสาหกรรมใหม ๆ เกิดขึ้นมากมาย จนเกือบจะไดเปนเสือเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย แตอาชีพหลักของคนไทยก็ยัง
คงหนีไมพนการเกษตรกรรม จากขอมูลทางสถิติประเทศไทยมีประชากรที่อยูในภาคการเกษตรมากถึง 5,248,815
ครัวเรือน 1 และพื้นที่ถือครองทางการเกษตรครอบคลุมถึง 41 % (132,478,570 ไร)2 ของพื้นที่ทั้งประเทศ

จะเห็นไดวาการเกษตรกรรมยังคงเปนหัวใจหลักของระบบเศรษฐกิจไทย แตเกษตรกรก็ยังคงประสบปญหา
ตาง ๆ มากมายที่ทํ าใหไมสามารถสรางความมั่งคั่งใหกับตนเองได ปญหาหลัก ๆ ที่ประสบ ไดแก ราคาผลผลิตที่ไม
แนนอน ในขณะที่ตนทุนการทํ าการเกษตรกลับเพิ่มสูงขึ้นทุกป เมื่อไดทํ าการศึกษาโครงสรางคาใชจายทางการเกษตร
(ทางพืช) พบวาตนทุนที่สํ าคัญรองลงมาจากคาใชจายแรงงาน ไดแกปุยและยากํ าจัดศัตรูพืช คิดเปนสัดสวน 21.6%
และ 6.9%3 ตามลํ าดับ ซึ่งทั้งปุยและยากํ าจัดศัตรูพืชเปนสารเคมีที่เราตองนํ าเขาจากตางประเทศแทบทั้งหมด ดังนั้น
เมื่อมีการประกาศคาเงินบาทลอยตัวในป 2540 ที่ผานมา ทํ าใหราคาปุยและยากํ าจัดศัตรูพืชเพิ่มสูงขึ้นมาก ประกอบ
กับปนั้นมีพืชผลออกสูทองตลาดในปริมาณมากราคาพืชผลจึงตกตํ่ า จนสงผลใหเกษตรกรหลายรายประสบปญหา
ขาดทุน

นอกจากราคาปุยจะสรางปญหาเชิงเศรษฐกิจตอเกษตรกรไทยแลว ปุยเคมีเหลานี้ยังสงผลถึงคุณภาพดิน
ส่ิงแวดลอม และสุขภาพของเกษตรกรเอง ยิ่งคุณภาพดินดอยลงเกษตรกรก็มีความจํ าเปนตองเพิ่มปริมาณการใชปุย
มากขึ้น และตองลงทุนปรับปรุงคุณภาพดินใหมีสารอินทรียกลับคืนมา ซึ่งส่ิงเหลานี้เปนวัฎจักรปญหาสํ าหรับ
เกษตรกรไทย

อยางไรก็ดีมีเกษตรกรหลายคนไดเปล่ียนใหภาวะวิกฤติกลายเปนโอกาส โดยอาศัยภูมิปญญาพื้นบานของ
ชาวไทย ในระยะหลังจะเห็นวาเกษตรกรไดมีการหันกลับไปใชปุยอินทรีย ไมวาจะเปนปุยคอก ปุยหมัก และปุยชีว
ภาพตาง ๆ ปุยอินทรียเหลานี้แมจะมีธาตุอาหารหลักนอยกวาปุยเคมี และเห็นผลชากวา แตอุดมไปดวยอินทรียวัตถุที่
ดินและพืชตองการ ซึ่งการใชอยางสมํ่ าเสมอสามารถทํ าใหคุณภาพของดินดีขึ้น การปลูกพืชตาง ๆ ก็ไดผลดีขึ้น และที่
สํ าคัญปุยอินทรียเหลานี้สามารถผลิตไดเองจากวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น และมีราคาถูก

สํ าหรับภาครัฐบาลโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.) ไดมีการทํ าวิจัยเกี่ยว
กับปุยอินทรียตาง ๆ มาเปนเวลานาน และหนึ่งในผลงานวิจัยที่นาสนใจของ วท. ไดแก การผลิตปุยอินทรียนํ้ าจาก
ปลา ซึ่งเปนปุยนํ้ าที่อุดมไปดวยธาตุอาหารที่พืชตองการ ใหผลดีในการใชงาน สามารถชวยปรับปรุงคุณภาพดินไดดี
มีตนทุนในการผลิตที่ไมสูงมาก และยังไมมีการทํ าเปนอุตสาหกรรมเชิงพาณิชยอยางจริงจัง ซึ่งทางบริษัท
_________________________

1 ศูนยสารสนเทศการเกษตร, สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปเพาะปลูก 2540/41 ,(กรุงเทพมหานคร:
หจก.เจ.เอ็น.ที.ม 2542), น. 254.

2 เรื่องเดียวกัน, น. 254.
3 เรื่องเดียวกัน, น. 273.
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ไทย ออรแกนิค เฟอรติไลเซอร จํ ากัด เห็นวาผลิตภัณฑตัวนี้ มีความเปนไปไดที่จะใหผลตอบแทนในการลงทุนคอน
ขางสูง ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตปุยอินทรียนํ้ าจากปลาจะไดกลาวถึงในตอนตอๆไปของแผนธุรกิจฉบับนี้
โดยละเอียด
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สภาพตลาด

ปุยที่ใชกันในปจจุบันสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก
1. ปุยอนินทรียหรือปุยเคม4ี เปนปุยที่ไดจากการผลิตหรือสังเคราะหทางอุตสาหกรรมจากแรธาตุตาง ๆ ที่ไดตาม

ธรรมชาติ ที่เปนอนินทรียสาร ใหอยูในรูปของสารประกอบทางเคมีบางชนิด ซึ่งสามารถละลายนํ้ าและปลด
ปลอยธาตุอาหารหลักของพืช (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียม) ใหอยูในรูปที่พืชจะดึงดูดขึ้นไปใชได
โดยงาย ซึ่งปุยเคมีสวนใหญถูกสังเคราะหมาจากแกสไนโตรเจนในอากาศ แกสธรรมชาติ นํ้ ามันปโตรเลียม
หินฟอสเฟต และแรโปแตสเซียมชนิดตาง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปปุยเคมีแบงเปน 2 ประเภท คือ แมปุยหรือปุยเดี่ยวและ
ปุยผสม โดยปุยเดี่ยวคือปุยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักเดียวเปนองคประกอบทางเคมี สํ าหรับปุยผสม คือ ปุยเคมีที่
ไดจากการผสมปุยเคมีประเภทตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อใหไดธาตุอาหารตามตองการ

2. ปุยอินทรีย5 เปนปุยธรรมชาติที่ไดจากการยอยสลายของซากพืช ซากสัตว รวมทั้งมูลสัตว ปุยอินทรียจะมีธาตุ
อาหารตํ่ า จํ าเปนตองใชในปริมาณมาก และไมสามารถระบุสัดสวนธาตุอาหารที่แนนอนได จึงไมสามารถใชเปน
ปจจัยการผลิตหลักในการทํ าเกษตรกรรมเชิงพาณิชยที่ตองการความแนนอนได จึงไมสามารถใชเปนปจจัยการ
ผลิตหลักในการทํ าเกษตรกรรมเชิงพาณิชยที่ตองการความแนนอนของธาตุอาหารและความแนนอนของผลผลิต
ได

ภาพที่ 1
ชองทางการนํ าเขาปุยเคมีจนถึงมือเกษตรกร

ต

ปุยสูตร
จากตางประเทศ

อ.ต.ก.
โรงงานผสมปุย
ในประเทศ
เกษตรกร
แมปุย
เคมีจาก
างประเทศ
พอคา
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_________________________
4 ชัยทัศน วันชัย,”อุปสงคปุยเคมีในภาคการเกษตรของประเทศไทย,”(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะเครษฐ

ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2541),น.32.
5 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร,”การศึกษาความเปนไปได โครงการผลิตปุยเคมีผสม (บริษัทปุยแหง

ชาติ จํ ากัด),”(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2538),น.21.

ขนาดและอัตราการเติบโตของตลาด
ปริมาณปุยเคมีในชวง 3 ปที่ผานมา (ป 2539 – 2541 ) มีการนํ าเขาลดลงเฉลี่ย 8.6 % ในขณะที่ราคานํ า

เขาเฉลี่ยตอตันกลับสูงขึ้นโดยเฉลี่ยถึง 8.2 % ดังแผนภาพที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากการประกาศลอยตัวคาเงินบาทในป
2540 สงผลใหราคานํ าเขาปรับตัวสูงขึ้น เกษตรกรจึงเริ่มหันกลับมาใหความสํ าคัญกับการใชปุยอินทรียซึ่งสามารถ
ผลิตใชเองดวยตนทุนตํ่ าทดแทนการใชปุยเคมี สงผลใหตลาดปุยเคมีหดตัวลงและมีสภาวะการแขงขันที่รุนแรงมาก
ขึ้น  ดังจะเห็นไดชัดจากการทุมคาใชจายในการโฆษณาทางโทรทัศนของผูนํ าตลาดปุยเคมี ไดแก ปุยตรามาบิน
(บริษัทสงเสริมเกษตรไทย) และปุยตราหัววัวคันไถ (บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี) ที่มีการออกอากาศในชวง prime time
และแตละโฆษณามีความยาวคอนขางมาก

ภาพที่ 2
สถิติปริมาณการนํ าเขาปุยเคมีและราคานํ าเขาเฉล่ีย ป 2537 - 2541
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ในสวนของตลาดปุยอินทรีย ซึ่งแบงไดเปน 2 กลุม คือ ปุยอินทรียแบบดั้งเดิม ไดแก ปุยคอกและปุยหมัก
กับกลุมของปุยอินทรียนํ้ า สํ าหรับปุยแบบแรกเกษตรกรนิยมผลิตใชเอง โดยใชเพื่อปรับปรุงสภาพทางกายภาพของ
ดิน แตในสวนของปุยอินทรียนํ้ าซึ่งปจจุบันถูกวางตํ าแหนงผลิตภัณฑใหเปนอาหารเสริมของพืช และมีราคาคอนขาง
สูง (150 – 200 บาท/ลิตร) เปรียบเสมือนวิตามินหรือผลิตภัณฑเสริมอาหารของมนุษย ที่ใชเมื่อตองการบํ ารุงเปน
พิเศษ แตจะใชในปริมาณนอย โดยจากการประมาณการปริมาณการใชปุยประเภทนี้จากผูผลิต6 พบวาในป 2542
ตลาดมีขนาดประมาณ 10,000 ตัน เติบโตจากปที่ผานมา 15% และคาดวาอนาคตจะโตตอเนื่องปละ 10%

ถึงแมผลิตภัณฑของบริษัทฯ จะเปนปุยอินทรียนํ้ าลักษณะเดียวกับปุยนํ้ าที่กลาวขางตน แตบริษัทฯตองการ
ที่จะใหมีการใชปุยอินทรียนํ้ าทดแทนปุยเคมีเพื่อลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร ดังนั้นตลาดเปาหมายของบริษัทฯจะ
เปนตลาดเดียวกับผูผลิตปุยเคมี

เนื่องจากบริษัทฯ ไดวางแผนทํ าตลาดกับกลุมเกษตรกรที่เพาะปลูกไมผลในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก
อันไดแก ระยอง จันทบุรี และตราด (ดังรายละเอียดในแผนการตลาด) ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกไมผลและไมยืนตนรวมกัน
ในป 2538 7 2.019 ลานไร คิดเปนสัดสวนประมาณ 9% เทียบกับพื้นที่เพาะปลูกไมผลและไมยืนตนทั้งประเทศ โดย
ทั้ง 3 จังหวัดมีปริมาณความตองการปุยเคมีดังแสดงตามตารางขางลาง โดยคํ านวณจากความตองการทั้งประเทศ
คูณกับสัดสวนพื้นที่เพาะปลูกในป 2538 (9%) ตามที่กลาวมาขางตน สํ าหรับอัตราการเติบโตของปริมาณความ
ตองการปุยเคมี ทางบริษัทฯ คาดวาในป 2539 – 2544 มีอัตราการเติบโต 2% ซึ่งปรับลดจากตัวเลขที่มีการคาดกันไว
ที่ 3.82 % 8 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในชวงป 2540 – 2542 สํ าหรับอัตราการเติบโตในป 2545 – 2553
บริษัทฯคาดวาอยูที่ระดับ 4%

ตารางที่ 1
ปริมาณการใชปุยเคมีในประเทศ ป 2536 – 2543 9

2536 2537 2538 2539 * 2540 * 2541 * 2542 * 2543 *
ปริมาณการใชปุยเคมีทั้ง
ประเทศ (พันตัน)

3,196 3,388 3,313 3,380 3,477 3,516 3,586 3,658

อัตราการเติบโต (%) 13.9 6.0 -2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
ปริมาณการใชปุยเคมีของ
จังหวัดระยอง จันทบุรี
ตราด (พันตัน)

288 305 298 304 310 316 323 329

หมายเหตุ * ขอมูลตัวเลขประมาณการ

------------------------------------
6 สัมภาษณ บริษัท ที.ซี. ยูเนี่ยน อโกรเทค จํ ากัด, ผูผลิตและจํ าหนายปุยอินทรียนํ้ าตรา เพชรดํ า,11
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เมษายน 2543.
7 ศูนยสารสนเทศการเกษตร , สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปเพาะปลูก 2540/41 , น. 254-256.
8 ชัยทัศน วันชัย, “อุปสงคปุยเคมีในภาคการเกษตรของประเทศไทย,”.น.85.
9 เรื่องเดียวกัน.

ภาพที่ 3
ปริมาณความตองการปุยเคมีทั้งประเทศ ป 2536 – 2553 10

พฤติกรรมการบริโภคของเกษตรกร

พฤติกรรมการซื้อ
จากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย (เกษตรกรเพาะปลูกไมผลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด) พบวา มี

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของกลุมเปาหมายดังนี้
1.  กลุมอางอิง ไดแก ผูนํ ากลุมเกษตรกรทองถิ่น จะมีผลตอการตัดสินใจใชปุย รวมทั้งการนิยมตามกัน
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     แบบ Demonstration Effect 11 กลาวคือเกษตรกรจะเลียนแบบพฤติกรรมจากตัวอยางที่ประสบความ
     สํ าเร็จ

--------------------------------
10 เรื่องเดียวกัน.
11 ไว จามรมาน, “นโยบายกลยุทธของกลุมธุรกิจปุยในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2506 ถึงปจจุบัน”

(คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2539),น.90.
2. กระบวนการเรียนรู กระบวนการเรียนรูของเกษตรกรไทยมีทั้งจากการใหความรูโดยหนวยงานราช

การและผูคาปุยที่สงเสริมใหใชปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต และจากการสังเกตผลที่ไดจากการใชปุยเคมี
เทียบกับปุยอินทรียแบบดั้งเดิม

3. บุคลิกภาพ เกษตรกรมีบุคลิกกระตือรือรนในการพัฒนาปรับปรุงผลผลิต มีการศึกษาหาความรูใหม ๆ
อยางสมํ่ าเสมอ และเมื่อมีความเชื่อม่ันในวิธีการใหม ๆ จะรีบทดลองใช แลวสังเกตอาการตอบสนอง
ของพืชในระยะสั้น เพื่อที่จะสรุปผลวาวิธีการนั้น ๆ ดีจริงหรือไม หากดีจริงก็จะเปลี่ยนมาใชกับพื้นที่
เพาะปลูกทั้งหมด ซึ่งเห็นไดชัดวาเปนกลุมผูบริโภคที่มีแนวโนมบุคลิกภาพเปนแบบ practical และ
experimenting

4. แรงจูงใจดานความสะดวก ความสะดวกในการจัดหา เปนแรงจูงใจตอการเลือกใชปุยเคมีซึ่ง
สามารถหาซื้อไดงายทันทีที่ตองการใช และมีใหเลือกหลายสูตรตามความตองการของพืชในแตละชวง
ในขณะที่ปุยคอก ปุยหมัก หาซื้อไดยาก สวนใหญเกษตรกรจะทํ าใชเอง ซึ่งมีความยุงยากในการวาง
แผนผลิตใหเพียงพอกับความตองการในแตละชวงเวลา

5. แรงจูงใจดานผลกํ าไร ตั้งแต ก.ค. 2540 ประเทศไทยประกาศใชคาเงินบาทลอยตัว สงผลใหราคานํ า
เขาปุยเคมีสูงขึ้น ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิตของเกษตรกร ซึ่งมีสัดสวนสูงถึง 21.6%
ของตนทุนการผลิตทั้งหมด 12 ทํ าใหเกษตรกรเริ่มมองหาวิธีการใหม ๆ ในการลดตนทุนการผลิต

พฤติกรรมการใช
จากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย พบวาเกษตรกรสวนใหญมีพฤติกรรมใชปุยเคมีเปนหลักเพื่อเพิ่มผล

ผลิตทางใบ ทั้งนี้เนื่องจากไดรับความรูจาหนวยงานราชการและผูคาปุยนํ้ าวา การใหทางใบจะไดประสิทธิภาพและ
เห็นผลเร็วสุด

โดยสรุปพบวาปจจุบันกลุมเปาหมายสวนใหญมีพฤติกรรมใชปุยเคมีเปนหลักเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมกับการใช
ปุยคอก ปุยหมัก เปนตัวเสริมเพื่อปรับปรุงสภาพของดินที่แยลงอันเปนผลจากการใชปุยเคมีติดตอกันเปนเวลานาน
อยางไรก็ตามมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนไปใชส่ิงทดแทนปุยเคมี ถาส่ิงนั้นสามารถชวยลดตนทุน แตทั้งนี้ตองจัดหางาย
และใชงานสะดวก
----------------------------------------------

12 ศูนยสารสนเทศการเกษตร ,สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปเพาะปลูก 2540/41,น.273.
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กลยุทธองคกร
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของบริษัท
วิสัยทัศน (Vision)

เปนบริษัทผูผลิตและจํ าหนายสินคาเพื่อสนับสนุนแนวทางเกษตรธรรมชาติ เพื่อลดการพึ่งพาปจจัยการผลิต
จากตางประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตและฐานะของเกษตรกรไทย และเสริมสรางสุขอนามัยที่ดีใหแกผูบริโภค

พันธกิจ (Mission)
เปนผูผลิตและจํ าหนายปุยอินทรียสํ าหรับทดแทนปุยเคมีที่ไดรับการยอมรับสูงสุดจากเกษตรกร

เปาหมายของบริษัท (Goals)
1. เปนผูนํ าตลาดปุยอินทรียนํ้ าสํ าหรับทดแทนปุยเคมีที่มีสวนแบงตลาดสูงสุด ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก (ระยอง

จันทบุรี ตราด) ภายในเวลา 5 ป
2. ลดตนทุนในสวนของคาปุยที่ใชในสวนผลไมลง 35%
3. ทํ าใหปุยอินทรียนํ้ าของบริษัทเปนทางเลือกอันดับแรก สํ าหรับเกษตรกรที่ตองการลดปริมาณการใชปุยเคมีและ

เปล่ืยนมาใชปุยอินทรียทดแทน

SWOT Analysis
จุดแข็ง
1. ไดรับการสนับสนุนดานเทคโนโลยี และการรับรองคุณภาพจาก วท.
2. แหลงวัตถุดิบและโรงงานอยูใกลพื้นที่เปาหมาย 3 จังหวัดภาคตะวันออก
3. ตนทุนในการผลิตตํ่ า เนื่องจากวัตถุดิบสามารถหาไดงายภายในประเทศ ราคาถูก อีกทั้งกระบวนการผลิตไม

ซับซอน
4. เมื่อเทียบกับปุยอินทรียนํ้ าที่สกัดจากปลาอื่น ๆ สูตรของบริษัทฯจะมีกล่ินคาวนอยกวา
5. ปุยอินทรียมีคุณสมบัติที่ดีกวาเมื่อเทียบกับปุยเคมี ดังนี้

5.1. ชวยปรับปรุงดินใหดีขึ้น โดยเฉพาะคุณสมบัติทางฟสิกสและเคมีของดิน เชน ความโปรง ความรวนซุย
ความสามารถในการอุมนํ้ าและธาตุอาหารพืชของดินดีขึ้น

5.2. ไมมีสารตกคาง ไมเปนอันตรายตอสุขภาพของเกษตรกรผูใช รวมทั้งผูบริโภคดวย

จุดออน
1. มีปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชตํ่ าเมื่อเทียบกับปุยเคมี
2. มีความถี่ในการใชมากกวาปุยเคมี ทํ าใหส้ินเปลืองแรงงานมากกวา
3. การที่อยูในรูปของเหลวทํ าใหการขนยายและการจัดเก็บยุงยากกวาปุยเคมีแบบเม็ด
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โอกาส
1. วิกฤตเศรษฐกิจ คาเงินบาทลอยตัว สงผลใหปุยเคมีมีราคาสูงขึ้น
2. กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอม และการบริโภคอาหารธรรมชาติปลอดสารพิษ ทํ าใหผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติ

ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากผูบริโภค
3. การที่หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหันมารณรงคใหเกษตรกรหันมาใชปุยอินทรียมากขึ้น
4. เนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตรผันผวน จึงเปนแรงกดดันใหเกษตรกรตองลดตนทุนการผลิต
5. แมวาเกษตรกรจะสามารถหมักปุยอินทรียนํ้ าไวใชเองได แตที่ยังไมมีการทํ าใหกันอยางแพรหลายเพราะรูสึกวา

ยุงยากเสียเวลา และกากนํ้ าตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักหาซื้อในปริมาณนอย ๆ ไดยาก

อุปสรรค
1. เปนอุตสาหกรรมที่ Barrier to Entry ตํ่ า คูแขงรายใหมเขามาไดงาย
2. มีสินคาทดแทนปุยอินทรียที่สกัดจากปลาหลายชนิด เชน ปุยนํ้ าชีวภาพจากพืชสูตรตาง ๆ
3. ปุยอินทรียนํ้ าจากปลามีกระบวนการผลิตที่ไมซับซอน ทํ าใหเกษตรกรสามารถหมักใชเองได
4. การแขงขันที่รุนแรงของผูคาปุยเคมี ทํ าใหมีแนวโนมการแขงขันดานราคามากขึ้น
5. เกษตรกรยังคงมีความเชื่อวาปุยเคมีใชไดดีกวาปุยอินทรีย โดยเฉพาะในกรณีที่ตองการเรงการเจริญเติบโตและ

ไมเชื่อม่ันวาจะสามารถใชปุยอินทรียทดแทนปุยเคมีไดทั้งหมด

การจัดองคกรและหนาที่งาน
ภาพที่ 4
ผังองคกร

s

General Manager
Production
 Marketing
 Finance
t
Production Controller
 Driver
 Accountan
Sale
 Specialist
Office
Administrator
Packaging Staff
 Mover

Plant
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ในชวงเริ่มตนบริษัทไดมีแบงโครงสรางองคกรตามสายงานที่รับผิดชอบโดยแบงออกเปน 3 ฝาย ในแตละ
ฝายจะมี ผูจัดการฝายที่ดูแลและรับผิดชอบงาน โดยทั้ง 3 ฝายจะขึ้นตรงกับผูจัดการทั่วไป ขอบเขตงานในแตละฝาย
มีดังนี้

1) ฝายการผลิต :
มีพนักงานทั้งส้ิน 12 คน โดยแบงเปนพนักงานประจํ า 6 คน และพนักงานรายวัน 6 คน ไดแก
1. ผูจัดการฝายผลิต

มีหนาที่
- ดูแล ควบคุมคุณภาพ ควบคุมการผลิต ปุยอินทรียนํ้ าจากปลา และบรรจุขวด
- ติดตอประสานงานกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติในการทํ าการวิจัย
- ดูแลการเคลื่อนยายวัตถุดิบและปจจัยการผลิตตาง ๆ จากผูขายวัตถุดิบ และการจัดสงสินคา

ไปยังสํ านักงานขาย และตัวแทนจํ าหนาย
- ดูแลการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ใหเปนไปตามแผนการผลิตที่วางไว ปริมาณการผลิตในแต

ละชวงอาจจะมีความแตกตางกันตามความตองการของตลาด ซึ่งขอมูลสวนนี้ฝายการจะ
ไดรับจากฝายการตลาดอยางสมํ่ าเสมอ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
2. เจาหนาที่ดูแลการผลิต

มีหนาที่
- ควบคุมคุณภาพ ควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน ภายใตการดูแลของผูจัดการฝายการผลิต
- ติดตอกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ แทนผูจัดการฝายผลิต

       วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเทา
3. พนักงานขับรถ จํ านวน 4 คน

มีหนาที่
- จัดสงสินคาจากโรงงานไปยังสํ านักงานขายทั้ง 3 เขตการขาย ลูกคาเกษตรกรรายใหญ และ

ตัวแทนจํ าหนายในแตละจังหวัด โดยจะมีลูกจางรายวันชวยเหลือในการลํ าเลียงสินคา
- ดูแลรักษารถยนตของบริษัทฯ
- ชวยงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ในโรงงาน

      วุฒิการศึกษา : ขั้นตํ่ า ม.3 , มีใบอนุญาตขับรถยนต

4. พนักงานบรรจุภัณฑ ลูกจางรายวัน 3 คน
มีหนาที่
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- บรรจุปุยนํ้ าที่ผลิตเสร็จแลวใสถังและนํ าไปจัดเก็บในโกดัง
- ลางถังบรรจุปุยที่รับคืนจากลูกคา และทํ าการติดฉลากใหม

        วุฒิการศึกษา : ไมจํ ากัดวุฒิการศึกษา

5. พนักงานขนของ ลูกจางรายวัน 3 คน
มีหนาที่

- ลํ าเลียงสินคาจากโกดังขึ้นรถ และลํ าเลียงไปเก็บในสํ านักงานขายตาง ๆ ภายใตการดูแลของ
เจาหนาที่ควบคุมการจัดสง

- ชวยลํ าเลียงสินคาไปสงใหลูกคาเกษตรกรรายใหญ
      วุฒิการศึกษา : ไมจํ ากัดวุฒิการศึกษา

2) ฝายการตลาด
 มีพนักงานทั้งส้ิน 4 คน ในปที่ 1 และ 5 คนในปที่ 2

1. ผูจัดการฝายการตลาด
มีหนาที่

- วางแผนการขาย แผนการดํ าเนินกิจกรรมทางการตลาด การสงเสริมการขาย
- สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา และตัวแทนจํ าหนาย

        วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือ ปริญญาตรีสาขาเกษตรกรรม
2. พนักงานขายตรง จํ านวน 3 คน ดูแลเกษตรกรรายใหญ ที่มีพื้นที่เพาะปลูก 77 ไรขึ้นไป

มีหนาที่
- แนะนํ าสินคา ทํ าการขาย และติดตามผลการใชงาน
- รับฟงขอรองเรียน รวมแกไขปญหาจากการใชปุยนํ้ ากับเกษตรกร รวมทั้งใหคํ าแนะนํ าในการ

เพิ่มผลผลิต
- จัดทํ ารายงานสรุปการขาย และรวบรวมขอรองเรียนจากเกษตรกรเพื่อทํ าการปรับปรุงตอไป

    วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาเกษตรกรรม หรือปวส.สาขาเกษตรกรรม , มีใบอนุญาตขับรถยนต
3. พนักงานขายตัวแทนจํ าหนาย จํ านวน 1 คน เริ่มทํ าการจางในปที่ 2 ดูแลตัวแทนจํ าหนายเพื่อกระจาย

สินคาไปยังเกษตรกรรายยอย
- แนะนํ าสินคา ทํ าการขาย และติดตามผลการศึกษา
- จัดวางแผนสงเสริมการขายรวมกับตัวแทนจํ าหนาย เพื่อกระตุนใหตัวแทนฯ ผลักดันสินคาให

มากที่สุด
- เขาพบเกษตรกรรายยอย เพื่อแนะนํ าสินคา และสงเสริมการขาย
- จัดทํ ารายงานการขาย และรวบรวมขอรองเรียงจากตัวแทนฯ
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     วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาเกษตรกรรม หรือปวส.สาขาเกษตรกรรม , มีใบอนุญาตขับรถยนต
4. ผูเชี่ยวชาญดานการเกษตร : จํ านวน 3 คน ประจํ าแตละเขตการขาย

มีหนาที่
- เปนที่ปรึกษา และใหคํ าแนะนํ าในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการเกษตรแกเกษตรกร
- เปนวิทยากรในงานสัมมนาของบริษัท
- ดูแลแปลงเกษตรสาธิตของบริษัท โดยจะหมุนเวียนกันรับผิดชอบคนละ 1 เดือน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาเกษตรกรรม

3.    ฝายการเงินและธุรการ
มีพนักงานทั้งส้ิน 4 คน
1. ผูจัดการฝายการเงินและธุรการ

มีหนาที่
- วางแผนและบริหารทางดานการเงินของบริษัท การหาแหลงเงินกู
- ควบคุม ดูแลความถูกตองของการทํ าบัญชีรายรับรายจายของบริษัท ภาษี การจายเงินเดือน
- บริหารงานบุคคล และสวัสดิการพนักงาน ตลอดจนจัดอบรมพนักงาน

      วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาการบัญชีและบริหารธุรกิจ

2.  นักบัญชี
      มีหนาที่

- ทํ าบัญชีรายรับ – รายจายของบริษัท บัญชีภาษี การจายเงินเดือน
- ติดตามการชํ าระหนี้และการเก็บเงินจากลูกคา

      วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือเทียบเทา

3.  เจาหนาที่ธุรการโรงงาน
     มีหนาที่

- ดูแลงานดานธุรการทั่วไปของโรงงาน การจัดทํ าเอกสารจัดซื้อ จัดจางเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ
ของโรงงาน

- จัดทํ าบัญชีวัสดุ อุปกรณโรงงาน
- จัดทํ าบัญชีการทํ างานของลูกจางรายวัน
- พิมพเอกสาร รับโทรศัพท และชวยเหลืองานเบ็ดเตล็ดทั่วไป

   วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือเทียบเทา

4.  เจาหนาที่ธุรการโรงงาน
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      มีหนาที่
- ดูแลงานดานธุรการทั่วไปของสํ านักงาน
- จัดทํ าบัญชีวัสดุ อุปกรณของสํ านักงาน และสํ านักงานขายทั้ง 3 แหง
- พิมพเอกสาร รับโทรศัพท และชวยเหลืองานเบ็ดเตล็ดทั่วไป

    วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือเทียบเทา

แผนการตลาด
การวิเคราะหคูแขง

ตลาดปุยเคมีในปจจุบันเปนการนํ าเขาจากตางประเทศเปนสวนใหญ 13 มีผูนํ าเขาอยูเปนจํ านวน
มาก แตเราจะใหความสํ าคัญกับ 5 อันดับแรกซึ่งกินสวนแบงตลาดถึง 70% ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2
สัดสวนผูนํ าเขาปุยเคมีประเทศไทย พ.ศ. 2537 14

ชื่อบริษัท สัดสวนการนํ าเขา พ.ศ. 2537 (%) ตรา
ไทยเซ็นทรัลเคมี
เจียไตสงเสริมการเกษตร
ไฮโดรไทย
ปุยแหงชาติ , โรจนกสิกิจฯ
สงเสริมเกษตรไทย

32
13
10
8
7

หัววัวคันไถ และอีก 8 ตรายี่หอ
กระตาย
เรือใบไวกิ้งส , ปุยไขมุข
ปุยแหงชาติ
มาบิน

รวมลูกคารายใหญ 70

จากสภาวะตลาดที่การแขงขันรุนแรงขึ้นจากภาวะเศรษญกิจที่ตกตํ่ าดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทํ าใหผู
ผลิตแตละรายจํ าเปนตองหาทางออกเพื่อที่จะรักษาสวนแบงตลาดของตนเอาไว ดังเชนที่ ตรามาบินใชโฆษณาทาง
โทรทัศนในแนวแฟนตาซีชุดมนุษยตางดาว ซึ่งดึงดูดกลุมเปาหมายไดเปนอยางดีเพื่อสรางภาพลักษณของสินคาที่มี
คุณภาพ ซึ่งในเวลาตอมา ตราหัววัวคันไถ ซึ่งเปน Market Leader ไดออกโฆษณาทางโทรศัพทมาตอบโตในลักษณะ
ตอกยํ้ าถึงคุณภาพ “ปุยเต็มสูตร” เพื่อปกปองจุดยืนของตัวเอง และยังมีการยํ้ าเตือนผูบริโภคไมใหละเลยหรือลด
ปริมาณการใชปุยเคมีในการเพาะปลูก

ซึ่งทางบริษัทมองวาในสถานการเชนนี้ เราในฐานะผูเลนรายเล็กตองหลบหลีกการแขงขันโดยตรง โดยการ
เลือกเฟนสวนตลาดที่มีความออนไหวตอราคาสินคาของคูแขง ซึ่งราคาสินคาที่สูงในภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ถือ
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-------------------------------------------
13 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร ,”การศึกษาความเปนไปได โครงการผลิตปุยเคมีผสม (บริษัท

ปุยแหงชาติ จํ ากัด),” (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538),น.27.
14 เรื่องเดียวกัน

เปนจุดออนที่สํ าคัญของผูผลิตปุยเคมี และเปนโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ที่จะนํ าจุดแข็งในดานราคาที่ตํ่ าไปใชในการแยง
ชิงสวนแบงตลาด รวมทั้งตลาดดังกลาวตองมีขนาดที่เพียงพอตอการสรางผลกํ าไรใหบริษัทฯ

กลยุทธทางการตลาด
หลังจากที่ไดวิเคราะหสภาพตลาด พฤติกรรมผูบริโภค และกลยุทธของคูแขงขัน บริษัทฯ จะดํ าเนินกลยุทธ

ตามแนวทางดังตอไปนี้
1. เลือกทํ าตลาดที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนพฤติกรรมมาใชปุยอินทรียนํ้ าทดแทนการใชปุยเคมี โดยดูจาก

การตื่นตัวในเรื่องตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นเพราะราคาปุยเคมี ซึ่งเปนตลาดที่คูแขงขันมีจุดออนใหโจมตี
รวมทั้งเปนตลาดที่มีทัศนคติในการเปดรับส่ิงใหม ๆ

2. ส่ือสารถึงกลุมเปาหมายอยางหนักแนนและตอเนื่อง ใหเห็นถึงการลดตนทุน ความสะดวกในการจัด
และใชงาน ประสิทธิภาพที่เทียบไดกับการใชปุยเคมีแบบเดิม และความสามารถในการปรับปรุงคุณ
ภาพดินที่ปุยเคมีไมสามารถทํ าได โดยใชกรณีตัวอยางที่ประสบความสํ าเร็จเปนตนแบบใหเห็นอยาง
ชัดเจนและอยากเลียนแบบ

3. การสื่อสารที่มุงเนนที่ผลลัพธที่ไดจากการใชสินคาของบริษัทฯ กลาวคือคุณภาพและรสชาติของผล
ผลิตที่ได คุณภาพดินที่ดีขึ้น โดยใชกรณีตัวอยางที่ประสบความสํ าเร็จเปนตนแบบตามที่กลาวขางตน
ในขณะเดียวกันตองหลีกเลี่ยงการกลาวถึงปริมาณธาตุอาหารหลักพืชซึ่งถือเปนจุดออนของสินคาเมื่อ
เทียบกับปุยเคมี

4. ควบคุมราคาใหตํ่ ากวาการใชปุยเคมีอยางชัดเจน แตใหสูงเพียงพอที่จะสะทองถึงคุณภาพของสินคา
และการทํ ากํ าไรใหกับบริษัทฯ

5. รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคาโดยการรับรองจาก วท. เพื่อใหเกิดความเชื่อถือในตัวสินคา

Target Segment
บริษัทเลือกทํ าการตลาดปุยนํ้ าเพื่อเกษตรกรรมไมผลเชิงพาณิชย เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง

ล้ินจี่ ลํ าไย สม เปนตน ซึ่งในบางจังหวัดเกษตรกรเริ่มหันมาใชปุยอินทรียที่ผลิตขึ้นเองทดแทนปุยเคมีบางสวน ทั้งนี้
เนื่องจากตนทุนที่ตํ่ ากวาปุยเคมีอยางมาก และไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูใช ส่ิงแวดลอม และดิน รวมทั้งมี
ทัศนคติวาจะทํ าใหคุณภาพและรสชาติของผลไมดีขึ้น ดังนั้น Segment ไมผลจึงเปน Segment ที่เหมาะสมในการเริ่ม
ตนทํ าตลาดปุยอินทรียนํ้ า
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Target Group
ภาพที่ 5

พ้ืนที่เปาหมาย

เกษตรกรที่เพาะปลูกไมผลเชิงพาณิชยในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยแบงเปน 2 กลุมคือ
• กลุมเปาหมายหลัก  เกษตรกรรายใหญ ซึ่งไดแกเกษตรกรผูมีพื้นที่เพาะปลูกไมผลเชิงพาณิชยตั้งแต 3

เทาขึ้นไปของเกษตรกรผูที่เพาะปลูกไมผลเชิงพาณิชยโดยทั่วไป
• กลุมเปาหมายรอง  เกษตรกรผูมีพื้นที่เพาะปลูกไมผลเชิงพาณิชยนอยกวา 3 เทาของเกษตรกรผูมีพื้นที่

เพาะปลูกไมผลเชิงพาณิชยโดยทั่วไป
ในปแรกบริษัทฯ มุงเนนที่กลุมเปาหมายหลัก อันไดแกเกษตรกรรายใหญ ซึ่งเปนกลุมที่มีศักยภาพตอการ

แนะนํ าปุยอินทรียนํ้ า เพราะมีปริมาณการใชปุยสูง การใชปุยอินทรียนํ้ าทดแทนการใชปุยเคมีจะสามารถลดตนทุน
การผลิตไดเปนจํ านวนมาก ประกอบกับเปนผูที่มีความรูดานการเกษตรเปนอยางดีและมีความคํ านึงถึงเรื่องการลด
ตนทุนมากเมื่อเทียบกับกลุมเปาหมายรอง ดังนั้นจึงงายตอการแนะนํ าใหเปล่ียนพฤติกรรมมาใชปุยอินทรียนํ้ ารวมกับ
ปุยเคมี ในขณะที่กลุมเกษตรกรรายยอยเปรียบเสมือนกลุม Late Majority ใน Adoption Process ที่ตองรอใหสินคา
ใหมเริ่มเปนที่นิยมใชเสียกอน จึงจะหันมาทดลองใชตาม (Demonstration Effect) ดังนั้นบริษัทจึงมุงทํ าตลาดที่
เกษตรกรรายใหญกอน ซึ่งเปรียบเสมือนกลุมอางอิงเพื่อใชเปนฐานในการขยายตลาดไปสูกลุมเกษตรกรรายยอย
ตอไป

การเลือกกลุมเปาหมายในเขต 3 จังหวัดขางตนเนื่องจาก
1. บริษัทฯ ตองการเริ่มการตลาดในบริเวณที่ไมกวางมาก แตมีขนาดตลาดใหญพอสมควรเพื่อจะไดทุม

ความพยายามทางการตลาดไดเต็มที่
2. อยูใกลกับแหลงปลากะตัก และกากนํ้ าตาล ซึ่งเปนวัตถุดิบที่หลักในการผลิต
3. ทั้ง 3 จังหวัดมีพื้นที่เพาะปลูกที่เปนสวนผลไมเปนสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 60 โดยเฉลี่ย 15 เมื่อเทียบกับ

พื้นที่ทํ าเกษตรกรรมทั้งหมด
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4. การเพาะปลูกในบริเวณนี้เปนเกษตรกรรมเชิงพาณิชย ซึ่งเกษตรกรจะมีศักยภาพสูงในการรับสินคา
ใหม ๆ ไปใชเพื่อเพิ่มผลผลิต ทั้งความพรอมทางการเงิน ความรูทางการเกษตร และความกระตือรือรน
ที่จะพัฒนาผลผลิต

5. จากการสํ ารวจขอมูลโดยการสัมภาษณเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี พบวามีเกษตรกรที่ไดหมักปุย
อินทรียนํ้ าจากปลาใชเองแลว และไดผลดีมาก ซึ่งสงผลใหเกษตรกรรายอื่น ๆ มีความตระหนักถึงคุณ
ประโยชนของปุยอินทรียนํ้ าจากปลาแตยังไมไดเริ่มทํ าการหมักใชเอง

Positioning
เปนปุยอินทรียชนิดนํ้ า ราคาปานกลาง มีธาตุอาหารครบถวน ใชทดแทนปุยเคมีไดถึง 90% เพื่อลดตนทุน

การผลิต และยังชวยปรับปรุงคุณภาพดินตามกระบวนการทางชีวภาพ มีคุณภาพสมํ่ าเสมอ เชื่อถือได และสะดวกใน
การนํ าไปใชงาน

ประมาณการยอดขาย
พื้นที่เพาะปลูกไมผลไมยืนตนทั้งหมดในปเพาะปลูก 2540/2541 ของจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เทา

กับ 2,019,995 ไร 16 (สมมติใหพื้นที่เพาะปลูกนี้มีจํ านวนคงที่ตลอดอายุโครงการ) บริษัทมีเปาหมายในการเจาะตลาด
หรือ Penetration Rate พรอมทั้งปริมาณการขายและยอดขายที่ตั้งไวสํ าหรับการทํ าตลาดในปแรกจนถึงปที่ 10 ดังนี้

------------------------------------------
15 ศูนยสารสนเทศการเกษตร , สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปเพาะปลูก 2540/41 ,น.254-256.

ตารางที่ 3
เปาหมายในการเจาะตลาดและประมาณการยอดขาย

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10
พื้นที่รวม
 (พันไร)

2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020

Penetration Rate
 (%)

0.50 1.00 1.65 2.50 3.40 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

พื้นที่เปาหมาย
(พันไร)

10 20 33 50 69 81 91 101 111 121

ปริมาณการขาย 17
 (พันลิตร)

525 1,050 1,733 2,626 3,571 4,202 4,727 5,252 5,777 6,302

ยอดขาย, (ลานบาท)
(30 บาท/ลิตร)

15.8 31.5 52.0 78.8 107.1 126.0 141.8 157.6 173.3 189.1
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จากการสัมภาษณคุณปรีชา  ปยารมย  เกษตรกรผูเปนเจาของสวน เงาะ สละ ทุเรียน มังคุด และลองกอง
และมีตํ าแหนงเปนหมอดินอาสาประจํ ากรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีหนาที่ใหคํ าปรึกษาเรื่องการใชปุยแกเกษตรกรชาวสวน
ผลไมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543 ไดใหขอมูลวา

1. เกษตรกรผูปลูกไมผลเชิงพาณิชยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉลี่ยเทากับ 25 ไร ดังนั้น
เกษตรกรรายใหญตามเกณฑที่บริษัทกํ าหนดจะมีพื้นที่เพาะปลูกไมผลเชิงพาณิชยเทากับ 75 ไรตอราย

2. จํ านวนเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกสวนผลไมจํ านวนตั้งแต 70 – 80 ไรขึ้นไปมีสัดสวนประมาณ 20%
ของจํ านวนเกษตรกรทั้งหมด ซึ่งจํ านวนครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดนี้เทากับ 103,988
ครัวเรือน 18 ดังนั้นจํ านวนเกษตรกรรายใหญในพื้นที่เปาหมายจะมีเทากับ 20% คูณกับ 103,988 ซึ่ง
เทากับ 20,798 ครัวเรือน

บริษัทไดกํ าหนดสัดสวนพื้นที่การขายระหวางกลุมเปาหมายหลักตอลูกคาทั้งหมดและไดแสดงจํ านวนลูกคา
ที่เปนเปาหมายหลัก หรือ เกษตรกรรายใหญ ในตารางที่ 4

--------------------------------------------
17 คํ านวณจากปริมาณการใช 52 ลิตร/ไร/ป คูณกับพื้นที่เปาหมาย
18 ศูนยสารสนเทศการเกษตร , สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปเพาะปลูก 2540/41 , น.253.

ตารางที่4
สัดสวนพื้นที่ระหวางลูกคาเปาหมายหลักกับลูกคา และ จํ านวนลูกคารายใหญ

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10
สัดสวนพื้นที่ระหวาง
ลูกคากลุมเปาหมาย
หลักตอลูกคาทั้งหมด

100% 90% 80% 70% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

พื้นที่เปาหมาย (พันไร)
จากตารางที่ 3

10 20 33 50 69 81 91 101 111 121

พื้นที่เปาหมายสํ าหรับ
กลุมเปาหมายหลัก
(พันไร)19

10 18 27 35 41 48 55 61 67 73

จํ านวนลูกคารายใหญ 135 242 356 471 549 646 727 808 889 970
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(ราย)20
สัดสวนลูกคาเกษตรกร
รายใหญตอเกษตรกร
รายใหญในพื้นที่ทั้ง
หมด (%)21

0.6% 1.2% 1.7% 2.3% 2.6% 3.1% 3.5% 3.9 % 4.3% 4.7%

----------------------------------------
19 คํ านวณจากพื้นที่เปาหมายในตารางที่ 3 คูณกับ สัดสวนพื้นที่ระหวางลูกคากลุมเปาหมายหลักตอลูกคา
ทั้งหมด
20 คํ านวณจากพื้นที่เปาหมายของลูกคาเกษตรกรรายใหญ หารดวย จํ านวนไรที่ถือครองของลูกคาราย
ใหญซึ่งเทากับ 75 ไร
21 คํ านวณจากจํ านวนลูกคาเกษตรกรรายใหญ หารดวย จํ านวนเกษตรกรรายใหญในพื้นที่เปาหมายทั้ง
หมดซึ่งเทากับ 20,798 ครัวเรือน

ถาสมมุติใหพื้นที่เพาะปลูกผลไมเชิงพาณิชยที่ลูกคาในกลุมเปาหมายรองถือครองโดยเฉลี่ยเทากับ 25 ไร
ตามขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณคุณปรีชา ปยารมย ดังกลาวขางตน และจากขอมูลดังกลาวจํ านวนเกษตรกรที่
เปนกลุมเปาหมายรองทั้งหมดจะเทากับ 80% ของ 103,988 ;7ซึ่งจะเทากับ 83,190 ครัวเรือน บริษัทจะมีจํ านวนลูก
คาที่เปนเปาหมายรองดังตอไปนี้

ตารางที่ 5
จํ านวนลูกคาในกลุมเปาหมายรอง

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10
สัดสวนพื้นที่ระหวาง
ลูกคากลุมเปาหมาย
หลักตอลูกคาทั้งหมด

0% 10% 20% 30% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

พื้นที่เปาหมาย (พันไร)
จากตารางที่ 3

10 20 33 50 69 81 91 101 111 121

พื้นที่เปาหมายสํ าหรับ 0 2 7 15 27 32 36 40 44 48
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กลุมเปาหมายหลัก
(พันไร)19
จํ านวนลูกคารายใหญ
(ราย)20

0 81 267 606 1,099 1,293 1,454 1,616 1,778 1,939

สัดสวนลูกคาเกษตรกร
รายใหญตอเกษตรกร
รายใหญในพื้นที่ทั้ง
หมด (%)21

0.0% 0.1% 0.3% 0.7% 1.3% 1.6% 1.7% 1.9% 2.1% 2.3%

--------------------------------------------
22คํ านวณจากพื้นที่เปาหมาย จากตารางที่ 3 คูณกับ  สัดสวนพื้นที่ระหวางลูกคากลุมเปาหมายรองตอลูก
คาทั้งหมด
23คํ านวณจากพื้นที่เปาหมายรอง หารดวย จํ านวนไรที่ถือครองของลูกคาเปาหมายรองซึ่งเทากับ 25 ไร
24คํ านวณจากจํ านวนลูกคาเกษตรกรในกลุมเปาหมายรอง หารดวย จํ านวนเกษตรกรในกลุมเปาหมายรอง
ในพื้นที่เปาหมายทั้งหมดซึ่งเทากับ 83,190 ครัวเรือน

Product (Customer’s Need)

ลักษณะผลิตภัณฑ
เปนปุยอินทรียนํ้ าผลิตจากการหมักเศษปลากับกากนํ้ าตาลดวยกรรมวิธีทางชีวภาพ อยูในรูปสารเขมขนสี

นํ้ าตาลขันไมมีตะกอน ตองผสมนํ้ ากอนนํ าไปใช และมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน และมีกล่ินคาวเล็กนอยคลาย
กล่ินนํ้ าปลา ประกอบไปดวย ธาตุอาหารหลัก ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม รวมทั้งธาตุอาหารรอง
ไดแก แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง และแมงกานีส ดังรายละเอียดตอไปนี้

ตารางที่ 6
ปริมาณธาตุอาหารพืชในปุยอินทรียนํ้ าสูตร วท.

ธาตุอาหารพืช ปริมาณ (%)
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
โปแตสเซียม

3.28
0.83
0.15

แคลเซียม
แมกนีเซียม

0.48
0.08
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เหล็ก
สังกะสี
ทองแดง
แมงกานีส

0.15
0.35
1.00
0.05

หมายเหตุ คาที่แสดงไวนํ ามาจากผลการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารของปุยปลา วท. 25 แลวปรับคาของ
ฟอสฟอรัสลงจาก 8.48% ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการผลิตของ วท. มีการใชกรดฟอสฟอริก ทํ าใหฟอสฟอรัส
สูงกวาสินคาของบริษัทฯ สํ าหรับคาฟอสฟอรัสที่แสดงไวคํ านวณเทียบจากสัดสวนปริมาณธาตุอาหารใน
วัตถุดิบระหวางไนโตรเจนกับฟอสฟอรัส
คุณประโยชนของผลิตภัณฑ
1. ชวยลดตนทุนการผลิตโดยการใชปุยอินทรียนํ้ าทดแทนปุยเคมี 90%
2. ชวยปรับปรุงคุณภาพดินตามกรรมวิธีทางชีวภาพและไมสงผลกระทบตอความเปนกรดดางของดินเมื่อ

ใชไปนาน ๆ
3. มีความสมํ่ าเสมอของคุณภาพทํ าใหสามารถใชทดแทนปุยเคมีไดถึง 90% ซึ่งในอดีตปุยอินทรีย เชน

ปุยคอก ปุยหมัก ไมสามารถควบคุมสัดสวนของธาตุอาหารพืชได สงผลใหไมสามารถใชเปนปจจัยการ
ผลิตหลักในการทํ าเกษตรกรรมเชิงพาณิชยที่ตองการแนนอนของธาตุอาหารและความแนนอนของผล
ผลิตได

4. ผลไมที่ใชปุยอินทรียจะมีรสชาติและคุณภาพที่ดีกวาผลไมที่ใชปุยเคมี
5.    การใชเปนปุยทางใบจะใหผลดีเนื่องจากปุยปลาจะมีไขมันที่ทํ าหนาที่เปนสารจับใบซึ่งชวยทํ าใหใบพืช
รับสารอาหารไดดีขึ้น26

Product Image
ไดรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย โดยมี

เครื่องหมายรับรองแสดงอยูบนฉลาก

อัตราการใช
ใชผสมกับนํ้ าในอัตราสวน ปุย 1 ลิตร : นํ้ า 200 ลิตร โดยใชปุยอินทรียนํ้ า 2 ลิตร สํ าหรับพื้นที่เพาะปลูก 1

ไร ทุก 15 วัน ดวยวิธีการฉีดพนทางใบ (คิดเปน 52 ลิตร ตอพื้นที่เพาะปลูก 1 ไร ตอป) หรือใชลดที่โคนตนไมโดยตรง
ในอัตราสวนผสม ปุย 1 ลิตร : นํ้ า 20 ลิตร ซึ่งบริษัทฯ สงเสริมใหใชการฉีดพนทางใบมากกวา เพราะไดประสิทธิภาพ
มากกวา
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ตรายี่หอ
ใชชื่อยี่หอ “ปุยตราไหทอง” ประกอบกับสัญลักษณรูปไหทองคํ าสองประกาย เนื่องจากสื่อถึงคุณประโยชน

ผลิตภัณฑ ที่ชวยลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร สรางผลกํ าไรเพิ่มขึ้นเมื่อใชสินคาบริษัทฯ ทดแทนปุยเคมี และเปน
สัญลักษณที่เกษตรกรทั่วไปคุนเคย งายตอการจดจํ า นอกจากนี้ยังส่ือใหเห็นถึงลักษณะของสินคาวาเปนปุยอินทรีย
นํ้ าที่มีความสมํ่ าเสมอของคุณภาพและเชื่อถือได เพราะผานการหมักบม (ไหเปนสัญลักษณแสดงถึงการหมักบม)
จากกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน นอกจากนี้ยังตอกยํ้ าถึงความมั่งคั่งและความฉลาดเลือกของผูบริโภคจากสโล
แกนวา “เพิ่มกํ าไรตองใชไหทอง”

บรรจุภัณฑ
บรรจุในถังพลาสติกทรงลูกบาศกขนาดบรรจุ 20 ลิตร สะดวกในการขนสง การกองเก็บ และสะดวกตอการ

นํ าปุยอินทรียนํ้ าไปใชงาน ผลิตโดยใชเนื้อพลาสติกคุณภาพเยี่ยมแข็งแรงคงทุน ซึ่งชวยสะทอนใหเห็นถึงคุณ
ภาพที่ดีของสินคาที่บรรจุภายใน โดยมีฉลากติด 2 ดานของถัง เพื่อบอกองคประกอบของธาตุอาหารพืชที่อยูในปุย
(แตไมบอกปริมาณเพื่องายตอการเปลี่ยนทัศนะคติของลูกคาที่ยึดติดกับปริมาณธาตุอาหารพืช วิธีการใชงาน และชื่อ
ที่อยูบริษัทผูผลิต และที่สํ าคัญจากการสัมภาษณผูที่อยูวงการขายปุยเคมี 27 ไดใหขอเสนอแนะวาควรจะตองมีรูป
ของผลไมทุกชนิดที่กลุมเปาหมายเพาะปลูกอยูบนฉลากสินคา เพราะผูบริโภคจะมั่นใจวาปุยยี่หอนั้น ๆ เหมาะกับไม
ผลที่ตัวเองเพราะปลูก และมีสีสันสดใสสะดุดตา

Price (Customer’s Value)
เนื่องจากคูแขงขันโดยตรงในปจจุบันคือปุยเคมีซึ่งเปนที่นิยมใชอยางแพรหลายในปจจุบัน ในขณะที่ปุย

อินทรียนํ้ าเปนสินคาใหมที่ยังไมคอยเปนที่รูจักของเกษตรกรมากนัก โดยมีจุดออนในเรื่องของปริมาณธาตุอาหารหลัก
ที่นอยกวาเมื่อเทียบกับปุยเคมี ทํ าใหไมสามารถใชทดแทนปุยเคมีได 100% ดังนั้นตองใชกลยุทธการตั้งราคาที่
สามารถสรางคุณคาที่เดนชัดใหกับเกษตรกรในการหันมาใชปุยอินทรียนํ้ า 90% รวมกับการใชปุยเคมี 10% ประกอบ
กับเกษตรกรบางรายสามารถผลิตปุยอินทรียนํ้ าไดดวยตนเอง สงผลใหผูบริโภครูขอมูลตนทุนการผลิต ซึ่งทํ าใหบริษัท
ฯ ไมสามารถตั้งราคาสูงเกินความเปนจริงได ดังนั้นระดับราคาที่เหมาะสมควรจะสะทอนถึงสวนเพิ่มที่เกษตรกรยอม
จายเพื่อความสะดวกสบายและคุณภาพที่สม่ํ าเสมอจากกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน

--------------------------------------
25 สมาคมดินและปุยแหงประเทศไทย ,”เทคโนโลยีชีวภาพกับการจัดการดินและปุย,”(กรมพัฒนาที่ดิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ,2542), (อัดสํ าเนา)
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ตารางที่ 7
ตารางเปรียบเทียบคาใชจายระหวางปุยเคมี 100% กับปุยอินทรียนํ้ ารวมกับปุยเคมี

ปุยเคมี ปุยเคมี 10% + ปุยอินทรียนํ้ า 90%
ราคาขายปลีก
ปริมาณที่ใช 29

9,000 บาท/ตัน28

450 กก./ไร/ป
9,000 บาท / ตัน

45 กก./ไร/ป
35 บาท/ลิตร
52 ลิตร/ไร/ป

405 1,820ตนทุนปุย (บาท/ไร/ป) 4,050
2,225 (ถูกกวา 45%)

12.5 325ตนทุนแรงงานใสปุย30 (บาท/ไร/
ป)

37.5
337.55

รวมตนทุนการใหปุย (บาท/ไร/ป) 4,087.5 2,562.5 (ถูกกวา 37%)

จากตารางจะเห็นไดวา ปุยตราไหทองสามารถใชทดแทนปุยเคมีแลวสงผลตอการลดตนทุนการผลิตของ
เกษตรกรไดสูงถึง 45% แตถาคํ านวณคาแรงในการใหปุยทางใบดวยจะชวยประหยัดได 37% ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการให
ปุยถาในแปลงเพาะปลูกนั้นมีระบบการใหนํ้ าทางทออยูแลวก็จะไมมีตนทุนในสวนคาแรง

ทั้งนี้ขอมูลใจตารางขางตนคํ านวณจากราคาขายปลีกที่บริษัทฯ ตั้งไว 35 บาท/ลิตร หรือ 700 บาท/20 ลิตร
โดยจะแสดงไวบนฉลากที่ราคา 750 บาท ทั้งนี้เพื่อเปนการควบคุมราคาขายปลีกไปยังเกษตรกรรายยอยโดยมีสวน
เกิน 50 บาท สํ าหรับตัวแทนจํ าหนายในการปรับราคาตามภาวะตลาด

สํ าหรับราคาขายสงตัวแทนจํ าหนาย และราคาขายตรงใหเกษตรกรรายใหญ บริษัทฯ ตั้งไวที่ 30 บาท/ลิตร
หรือ 600 บาท/20 ลิตร เนื่องจากในอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยแลวผูผลิตใหผลตอบแทนกับคนกลางประมาณ 25% ซึ่ง
สามารถแสดงไดดังตารางขางลางนี้

-------------------------------------------------------
28 จากการสัมภาษณเกษตรกรทั้งหลายรายในจังหวัดจันทบุรี
29 ปริมาณปุยเคมีที่ใชคํ านวณตามเอกสารวิชาการ ทิศทางการใชปุยเพื่อพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน

รายละเอียดในผนวก ก
30 ขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีแลวนํ ามาคํ านวณโดยใชตัวเลข คาแรง 100 บาท/

คน , ใสปุยทางใบได 4 ไร/คน/วัน, ใสปุยเคมีเฉล่ีย 3 ครั้ง/ป
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ตารางที่ 8
Margin ที่ตัวแทนจํ าหนายไดรับ

ตั้งราคาขายปลีกขั้นตํ่ าสุด ตั้งราคาขายปลีกขั้นสูงสุด
ราคาขายสงถึง ตัวแทนจํ าหนาย (บาท / 20 ลิตร) 600 600

ราคาขายปลีกที่ ตัวแทนจํ าหนาย ขายได (บาท/20 ลิตร) 700 750
ราคาขายปลีกที่ ตัวแทนจํ าหนาย ขายได (บาท/ลิตร) 35 37.5
กํ าไรตอหนวยที่ ตัวแทนจํ าหนายได (บาท/20 ลิตร) 100 150

% Margin ที่ตัวแทนจํ าหนายได 16.67 25.00

ทั้งนี้บริษัทไดกํ าหนดงบประมาณจํ านวน 3% ของยอดขายสํ าหรับใชในการทํ า Trade Promotion เพื่อเปน
การเพิ่มความสนใจให Dealer อยากขายสินคาของบริษัทมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งเปนการชดเชยในแงของการจัดการ
เรื่องการกองเก็บและการขนยายที่ยุงยากกวาปุยเคมี ซึ่งการชดเชยดวย Trade Promotion แทนการให Margin ที่สูง
ขึ้นนี้จะใหความยืดหยุนมากกวาในการปรับเปล่ียนแรงจูงใจไดตามสถานการณ

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันในตลาดปุยอินทรียนํ้ า คือปุยตราเพชรดํ าซึ่งในที่นี้ใชเปนตัวแทนของ
ปุยอินทรียนํ้ าในทองตลาด พบวาราคาสินคาของบริษัทฯ สามารถแขงขันได โดยเกษตรกรจะมีตนทุนตํ่ ากวาการใช
ปุยของคูแขงถึง 44 % ดังตารางขางลางนี้

ตารางที่ 9
ตารางเปรียบเทียบตนทุนการใชปุยตราไหทองเทียบกับคูแขง

ปุยตราไหทอง ปุยตราเพชรดํ า
สัดสวนการใชตอนํ้ า 1,000 ลิตร 5 ลิตร 2.25 ลิตร *
ราคาขายปลีก (บาท/ลิตร) 35 140
ตนทุนรวม (บาท/การผสมนํ้ า 1,000 ลิตร) 175

(ถูกกวา 44.44%)
315

หมายเหตุ * คํ านวณจากสัดสวนบนฉลากของปุยอินทรียนํ้ าตราเพชรดํ า สํ าหรับเพาะปลูกไมผล กลาวคือ ปุย 45 ซีซี
      ตอนํ้ า 20 ลิตร
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Place (Customer’s Convenience)
จากกลยุทธของบริษัทฯ ในปแรกที่มุงเนน 100 % ที่ กลุมเปาหมายหลัก คือเกษตรกรรายใหญที่มีพื้นที่เพาะ

ปลูก 77 ไรขึ้นไป โดยมีเปาหมาย 130 รายในเขต 3 จังหวัดเปาหมาย บริษัทจะใชพนักงานขายตรงเปนชองทางหลัก
ในการขาย ซึ่งสามารถสื่อสารใหกลุมเปาหมายทราบถึง ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ จุดเดน คุณประโยชน ตลอด
จนวิธีการใชงานไดเปนอยางดี เพราะเปนการสื่อสารแบบสองทาง นอกจากนี้การเขาเยี่ยมลูกคาโดยตรงและเปน
ประจํ ายังเปนการสรางสัมพันธที่ดีกับลูกคาอีกดวย สํ าหรับชองทางจัดจํ าหนายผานตัวแทนจํ าหนายซึ่งวางจํ าหนาย
ปุยเคมีอยูมากมายหลายยี่หอ บริษัทเชื่อวาเปนการยากที่ตัวแทนจํ าหนายเหลานั้นจะผลักดันการขายสินคาของ
บริษัทฯ ซึ่งมีขอมูลมากมายที่ตองส่ือสารใหผูบริโภครับทราบตามที่กลาวมาแลวขางตน และตองใชเงินทุนเปนจํ านวน
ที่มากพอเพื่อใหตัวแทนจํ าหนายชวยผลักดันการขายสินคาของบริษัทแขงกับปุยเคมีที่ตัวแทนจํ าหนายขายอยูใน
ปจจุบัน ซึ่งไมคุมเมื่อเปรียบเทียบกับการใหคาตอบแทนกับพนักงานขาย (3% ของยอดขาย) ซึ่งสามารถเขาถึงกลุม
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา ดังนั้นการทํ าการตลาดสํ าหรับเกษตรกรรายยอยจึงเปน pull strategy มาก
กวา นั่นคือส่ือสารไปยังเกษตรกรใหเกิดความตองการใชแลวมาหาซื้อที่ตัวแทนจํ าหนาย ทั้งนี้บริษัทไดกํ าหนดจํ านวน
พนักงานขายตรงครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดเปาหมาย ตามตารางขางลาง

ตารางที่ 10
ตารางคํ านวณจํ านวนพนักงานขายตรงที่ตองใชในแตละป

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
จํ านวนเกษตรกรรายใหญที่ตองการ (A)
เกษตรกรรายใหญที่เพิ่มขึ้น (B)
จํ านวนลูกคาใหม ที่ตองหาเพิ่มตอเดือน (C) = (B)/12
จํ านวนลูกคาเฉลี่ยที่ตองดูแล (D)
(จํ านวนลูกคาปที่แลว (A)+ จํ านวนลูกคาเฉลี่ยที่เพิ่ม
ขึ้นในปนี้ (B)/2 )
จํ านวนการไปเยี่ยมลูกคาเกา ที่ตองไปเยี่ยม (E) =
 (D) x 6
( ไปเยี่ยมเดือนเวนเดือน / ปละ 6 ครั้ง )
จํ านวนเกาที่ตองไปเยี่ยมตอเดือน (F) = (E)/12
จํ านวนวันทั้งหมดที่ตองไปเยี่ยมลูกคา (G) = ((C) x3)
+ ((F)x0.5)
(ลูกคาใหมใชเวลา 3 วัน, ลูกคาเกาใชเวลา 0.5 วัน)

135
130
11

67

404

34

50

242
108

9

189

1,131

94

74

356
113

9

299

1,794

149

103

471
116
10

413

2,481

207

132

549
78
7

510

3,062

255

147

จํ านวนพนักงานขายตรงที่ตองใช
(ไปเยี่ยมลูกคาเดือนละ 16 วัน) = (G)/16

3 5 6 8 9



32

สํ าหรับชองทางการจํ าหนายผานตัวแทนจํ าหนาย บริษัทคาดวาจะเริ่มวางจํ าหนายสินคาในรานตัวแทน
จํ าหนายสินคาในรานตัวแทนจํ าหนายรายใหญกอนตั้งแตปที่ 2 เปนตนไป ทั้งนี้เนื่องจากเชื่อวาสินคาจะเริ่มติดตลาด
และเปนที่นิยมใชอันเปนผลจาก Demonstration Effect จากเกษตรกรรายใหญไปยังเกษตรกรรายยอยตามที่ไดกลาว
ไวแลว จากผลดังกลาวจะทํ าใหในปที่ 2 บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกคาไปยังกลุมเกษตรกรรายยอยได (ปที่ 2 ตั้ง
เปาไว 81 ราย) และเมื่อสินคาของบริษัทฯ เปนที่นิยมในหมูเกษตรรายยอย นาจะเปนส่ิงสํ าคัญที่ผลักดันใหตัวแทน
จํ าหนายตาง ๆ ใหความสนใจวางจํ าหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ โดยที่ทางบริษัทฯ ไมตองทุมเงินจํ านวนมากเพื่อดึง
ดูดใจตัวแทนจํ าหนาย ซึ่งตั้งแตปที่ 2 ทางบริษัทจะจัดหาพนักงานขายที่ดูแลชองทางจํ าหนายนี้โดยเฉพาะ ตามตา
รางขางลางนี้

ตารางที่ 11
ตารางแสดงจํ านวนพนักงานขายตัวแทนจํ าหนายที่ตองใชในแตละป

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
จํ านวนเกษตรกรรายยอยที่ตองการ 0 81 267 606 1,099
จํ านวนพนักงานขายตัวแทนจํ าหนาย 1 1 2 2

การกระจายสินคา
สํ าหรับการกระจายสินคา เนื่องจากปแรกกลุมเปาหมายเปนเกษตรกรรายใหญ ซึ่งทั้งหมดมีรถขนสงเปน

ของตนเอง ซึ่งมีอัตราการใชที่ 300 ลิตร/เดือน (ลูกคารายใหญมีพื้นที่เพาะปลูก 75 ไร ใชปุยอินทรียนํ้ า 2 ลิตร/ไร ทุก
ครึ่งเดือน) บริษัทฯ จะจัดตั้งสํ านักงานตัวแทนขายและคลังสินคาประจํ าเขตการขายละ 1 แหง (รวม 3 แหง) เพื่อ
อํ านวยความสะดวกใหกับลูกคา ตลอดจนดูแลเรื่องงานธุรการขาย นอกจากนี้บริษัทไดจัดเตรียมรถกระบะพรอม
พนักงานขับรถ โดยในปแรกจะรองรับการขนสงจากคลังสินคาไปยังเกษตรกรรายใหญวันละ 1 เที่ยว เที่ยวละ 600
ลิตร (30ถัง) เปนอยางตํ่ า โดยตั้งแตปที่ 2 เมื่อบริษัทฯ เริ่มขยายไปสูชองทางตัวแทนจํ าหนายมากขึ้น บริษัทยังมีแผน
ที่จะจัดหารถขนสงเพิ่มเติมและเพิ่มจุดกระจายสินคาเพื่อรองรับกับการขยายตัวของตลาด ทั้งจากการลงทุนเองและ
อาศัยเกษตรกรรายใหญสวนหนึ่งที่มีศักยภาพและเปนที่รูจักในทองที่เปนชองทางการกระจายสินคา โดยมีแรงจูงใจ
ดานการใหเครดิต สวนลดการคา และการดูแลใกลชิดเปนพิเศษ ซึ่งนอกจากจะชวยเพิ่มประสิทธภาพในระบบการขน
สงแลวยังทํ าหนาที่เปนกลุมตัวอยาง (Testimonial) ที่จะใหขอมูลแกเกษตรกรรายยอยไดนาเชื่อถือกวารานขายปุยทั่ว
ไป

สํ าหรับลูกคารายใหญที่มีการใชปุยอินทรียนํ้ าในปริมาณที่มาก บริษัทฯ จะใชแนวทางของ Relationship
Marketing เขามาเปนกลยุทธในการรักษาฐานลูกคาและสราง Loyalty โดยหาวิธีการที่จะชวยใหทั้งลูกคาและบริษัท
ฯ ไดกํ าไรเพิ่มขึ้น เชน การสรางถังเก็บปุยฯ ไวบนพื้นที่เพาะปลูกของลูกคาเพื่อความสะดวกและลดตนทุนในการขน
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สงรวมทั้งลดตนทุนของบรรจุภัณฑ ซึ่งจะเปนผลดีกับทั้ง 2 ฝาย นอกจากนี้ถึงบรรจุปุยพรอมดวย Logo บริษัทฯ ดัง
กลาวสามารถใชเปน Contact Point ไดสํ าหรับคนที่ผานไปมา

Promotion (Customer’s Communication)

ชวงแรกแนะนํ าสินคา (ปที่ 1)
• กลุมเปาหมาย

1. เกษตรกรรายใหญ
2. หนวยงานเกษตรทองถิ่น เชน เกษตรอํ าเภอ เกษตรตํ าบล
3. ผูมีอิทธิพลตอทัศนคติของชาวบานในทองถิ่นที่ เชน กํ านัน ผูใหญบาน

• วัตถุประสงคในการสื่อสาร
1. Brand Awareness 20% (4,160 ราย31) และ Trial 5% (1,040 ราย 32) ในกลุมเกษตรกรราย

ใหญ เพื่อใหบรรลุเปาการขายที่ตั้งไวในปแรก คือ มีเกษตรกรรายใหญที่ใชสินคาของบริษัทฯ
0.625% (135 ราย)

2. เปล่ียนแปลงทัศนคติและความเชื่อจากที่คิดวาปุยอินทรียเปนเพียงแคปุยเสริมใชสํ าหรับปรับปรุง
ดินเทานั้น ใชเชื่อวาธาตุอาหารพืชในปุยอินทรียนํ้ าตราไหทองมีปริมาณเพียงพอและคุณภาพ
สม่ํ าเสมอ สามารถใชทดแทนปุยเคมีไดถึง 90%

3. ส่ือสารใหทราบถึงคุณประโยชนของผลิตภัณฑดังตอไปนี้
- สามารถใชทดแทนปุยเคมีเพื่อลดตนทุนการผลิต โดยเปรียบเทียบใหเห็นในรูปตัวเงิน
- สะดวกกวาการทํ าเอง ความสมํ่ าเสมอและเชื่อถือไดในคุณภาพจากการตรวจสอบและรับ

รองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.)
- ไมสงผลเสียตอคุณสมบัติทางเคมีของดิน และชวยปรับปรุงคุณภาพของดินตามวิธีชีวภาพใน

ขณะที่ปุยเคมีมีผลตอสภาพความเปนกรดดางของดิน
- ผลไมที่ปลูกโดยใชปุยอินทรียมีคุณภาพเปนกรดดางของดิน
- ผลไมที่ปลูกโดยใชปุยอินทรียมีคุณภาพและรสชาติที่ดีกวากรณีใชปุยเคมี

4. ใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ไมวาจะเปน คุณสมบัติ คุณประโยชน และวิธีการใชงาน เพื่อสราง
ความเขาใจที่ถูกตอง

--------------------------------
31 คํ านวณจากจํ านวนเกษตรกรรายใหญมีสัดสวน 20% ของเกษตรกรในพื้นที่ทั้งหมดซึ่งเทากับ 103,968

ครัวเรือน (จากสถิติของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย) ดังนั้นจํ านวนลูกคารายใหญจะเทากับ 20,794 ราย (20% x
103,988) 20% ของ 20,798 จึงเทากับ 4,160 ราย
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32 คํ านวณจากจํ านวนเกษตรกรรายใหญมีสัดสวน 20% ของเกษตรกรในพื้นที่ทั้งหมดซึ่งเทากับ 103,968
ครัวเรือน (จากสถิติของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย) ดังนั้นจํ านวนลูกคารายใหญจะเทากับ 20,794 ราย (20% x
103,988) 5% ของ 20,798 จึงเทากับ 1,040 ราย

• เครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร
1. จัดสัมมนาความรูสินคา ใหกลับกลุมเปาหมาย เดือนละ 7 ครั้ง (ครั้งละ 50 คน)

กระจายตามพื้นที่ 3 เขตการขาย โดยอาศัยความรวมมือจากเกษตรอํ าเภอ เกษตร
ตํ าบล เกษตรกรที่ประสบความสํ าเร็จ และมีผูเชี่ยวชาญจาก วท. มารวมบรรยายเพื่อ
เพิ่มความนาเชื่อถือ และตองมีการใชปุยเคมีเพื่อเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูบริโภค และ
หวังผลใหเกิดการยอมรับสินคา พรอมทั้งจํ าหนายสินคาขนาด 5 ลิตรในราคา 50% เพื่อ
ใหเกิดการทดลองใช

2. ภายหลังจากการจัดสัมมนาความรูสินคา พนักงานขายจะเขาเยี่ยมเยือนและสรางความ
สัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความรูสึกที่ดีแกเกษตรกรวาไดรับการดูแลอยางใกลชิด
และตอกยํ้ าถึงคุณภาพของผลิตผลที่ไดเพื่อปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอปุยไหทอง และนํ าขอ
มูลความตองการลูกคากลับมาใชในการปรับปรุงงาน ซึ่งบริษัทฯ ไดกํ าหนดเปาการเขา
เยี่ยมสํ าหรับลูกคาเกาเดือนเวนเดือน

3. จัดทํ าปายโฆษณาติดตามแหลงชุมชน เชน ตลาดสด ทางไปวัด เปนตน รวมทั้งติดตั้งที่
สํ านักงานตัวแทนขายใน 3 เขตพื้นที่การขาย รวมทั้งหนาสวนเกษตรกรรายใหญที่ใชสิน
คาของบริษัทฯ เพื่อสรางความตระหนักในตรายี่หอ และส่ือถึงตํ าแหนงผลิตภัณฑวาเปน
สินคาที่คุมคา จากสโลแกนที่วา “เพิ่มกํ าไรตองใชไหทอง”

4. จัดทํ าแผนพับแนะนํ าสินคา สํ าหรับแจกในงานสัมมนาและวางแจกที่สํ านักงานตัวแทน
ขายรวมทั้งแจกใหเกษตรกรรายใหญที่ใชสินคาของบริษัทฯ กํ านัน ผูใหญบาน เพื่อนํ าไป
แจกจายตอ โดยแผนพับนี้จะมีความรูเกี่ยวกับคุณประโยชนของปุยอินทรีย เทคนิคใหม
ๆ ในการดูแลพืชผล หรือเกร็ดความรูอันเปนประโยชนตอเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรเก็บ
แผนพับนี้ไวอานไมใชแคดูโฆษณาตราสินคาแลวทิ้งไป

5. จัดทํ าเสื้อยืดแจกเพื่อเปน Contact Point เพื่อเพิ่มความถี่ในการพบเห็นตรายี่หอ
6. จัดทํ า Sales Kit เพื่อเปนเครื่องมือชวยประกอบการขายของพนักงานขาย
7. จัดเชิญกลุมอางอิงของเกษตรกร ส่ือมวลชนทองถิ่น และนิตยสารการเกษตรไปเยี่ยมชม

โรงงานและแปลงสาธิต เพื่อใหเห็นถึงการนํ าปุย “ไหทอง” ไปใชอยางจริงใจ อันจะเปน
การทํ าประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดในใจลูกคา

ชวงที่สอง ชวงตลาดเติบโต (ปที่ 2 – ปที่ 5)
• กลุมเปาหมายหลัก
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1. เกษตรกรรายใหญและรายยอย
2. ตัวแทนจํ าหนาย

• กลุมเปาหมายรอง
Reference Group อันไดแก กํ านัน ผูใหญบาน เจาหนาที่เกษตรอํ าเภอ เจาหนาที่เกษตรตํ าบล ซึ่ง
บริษัทฯ ไดมุงส่ือสารไปยังกลุมนี้แลวในชวงแนะนํ าสินคา

• วัตถุประสงคในการสื่อสาร
1. เพิ่ม Brand Awareness ในกลุมเกษตรกรรายใหมใหสอดคลองกับเปายอดขายที่ตั้งไว และสราง 

Brand Awareness ในกลุมเกษตรกรรายยอยและตัวแทนจํ าหนาย
2. มุงเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความเชื่อใหเกิดการยอมรับในปุยอินทรียนํ้ าตราไหทองอยางตอเนื่อง
3. สราง Brand Loyalty เพื่อรักษาฐานลูกคา
4. ส่ือสารใหทราบถึงคุณประโยชนของผลิตภัณฑ และใหความรูเกี่ยวกับสินคาตามที่ไดกลาวมาขาง

ตนสํ าหรับลูกคารายใหม
5. สราง Brand Recall และ Brand Remind ตอกยํ้ าถึงจุดเดนของสินคา

• เครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร
1. จัดสัมมนาความรูสินคาใหเกษตรกร โดยสํ าหรับรายใหญจะเนินการตอกยํ้ าทัศนคติที่ดีตอการใช

ปุยไหทอง ชี้ใหเห็นถึงจุดเดนดานตนทุนที่ลดลง และคุณภาพดินและผลผลิตที่ดีขึ้นสํ าหรับราย
ยอยจะเนินการเปลี่ยนทัศนคติโดยอาศัยการอางถึงกลุมเกษตรกรรายใหญที่ใชแลวไดผลดีเปน
หลัก

2. เพิ่ม Contact Point โดยจัดทํ าปายโฆษณาและเสื้อยืดเพิ่มเติม รวมทั้งแจกปฏิทินและนาฬิกา
ติดตามบาน สติกเกอรติดตามรถขนสงของลูกคา ซึ่งเนนที่ตรายี่หอและจุดเดนสินคาเปนหลัก

3. จัดออกรานตามงานแสดงสินคาเกษตรในแตละจังหวัด โดยเนนการใหความรูสินคา และจุดเดน
รวมทั้งนํ าผลไมที่มาจากสวนที่ใชผลิตภัณฑของเรามาแสดงและจํ าหนายเพื่อใหผูที่เขามาชมงาน
ไดเห็นคุณภาพและรสชาติที่ดีของผลไมที่ใชปุยบริษัทฯ

4. จัดทํ าวารสารรายเดือนแจก เกี่ยวกับเทคนิคใหม ๆ ในการนํ าสินคาของบริษัทฯ ไปใชงาน และ
ขาวสารดานเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนกรณีตัวอยางที่ประสบความสํ าเร็จจากการใชสินคาของ
บริษัทฯ รวมทั้งเกร็ดความรูตาง ๆ สํ าหรับการเพาะปลูกไมผล เพื่อเปนการสราง Brand Loyalty
และตอกยํ้ าคุณประโยชนของผลิตภัณฑ

5. Remind ผูบริโภคดวยโฆษณาทางวิทยุทองถิ่น รวมทั้งเปนสปอนเซอรในรายการขาวสารดานการ
เกษตรทางวิทยุทองถิ่น

6. รวมเปนสปอนเซอรในงานประเพณีที่สํ าคัญของทองถิ่น งานประเพณีทางศาสนา เพื่อสรางความ
รูสึกวาเราเปนสวนหนึ่งของชุมชน

7. จัดทํ าวัสดุสงเสริมการขาย ณ จุดซื้อ (Point of Purchase Material) ใหกับตัวแทนจํ าหนายพรอม
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กับจัดใหมีพนักงานขายดูแลชองทางนี้โดยเฉพาะตามที่กลาวไวในหัวขอ Place รวมทั้งการใหสวน
ลดการคา เพื่อผลักดันใหตัวแทนจํ าหนาย

8. พนักงานขายเขาเยี่ยมเกษตรกรทั้งรายใหญและรายอย ตลอดจนตัวแทนจํ าหนาย เพื่อสรางความ
สัมพันธที่ดีตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน

วิธีการวิจัย

แผนการทํ าวิจัย มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. ศึกษาความเปนไปไดในแงกระบวนการผลิต
2. ศึกษาทัศนคติ และ พฤติกรรมของเกษตรกร เกี่ยวกับการใชปุย
3. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรม

ประเภทของขอมูลที่จัดเก็บ มี 2 ประเภท ไดแก
1. ขอมูลปฐมภูมิ – จากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย
2. ขอมูลทุติยภูมิ – จากการคนควาขอมูลจากหนังสือและงานวิจัยตาง ๆ เรื่องปุยและการเกษตรของ

ประเทศไทย ตลอดจนตัวเลขทางสถิติ

เทคนิคที่ใชในการเก็บขอมูลปฐมภูมิ
1.  In-depth Interview โดยมีการไปสัมภาษณโดยตรง และ การสัมภาษณทางโทรศัพท (แนวทางคํ าถามที่
     ใชในการสัมภาษณแสดงในผนวก ก )
2.  รวบรวมตัวอยางดวยวิธี Snowball โดยปกติของสังคมเกษตรในประเทศไทยอยูภายใตระบบอุปถัมภ
หรือระบบพวกพอง หรือเปนที่เคารพนับถือ ที่อยูในแวดวงเกษตรกรรมซึ่งทํ าใหเขาถึงตรงกลุมและยังไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดีเปนพิเศษ เมื่อเริ่มตนติดตอขอสัมภาษณตัวอยางหรือเกษตรกรรายแรก เกษตรกร
รายนั้นก็จะแนะนํ าใหไปสัมภาษณเกษตรกรรายอื่นที่เขารูจัก ซึ่งทํ าใหสามารถเก็บขอมูลในวงกวางขึ้น

การเริ่มสัมภาษณที่จังหวัดจันทบุรีเปนไปตามคํ าแนะนํ าของ ดร.พงษเทพ อันตะริกานนท รองผูวาสถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. ใหไปสัมภาษณ นายจรวย พงษชีพ หรือลุงดํ า เกษตรกรรายใหญที่
มีการหมักปุยนํ้ าจากปลาเอาไวใชในสวนผลไมของตนเอง หลังจากนั้นลุงดํ าไดแนะนํ าใหไปสัมภาษณ นายชีพ ทรง
ธรรม และนายปรีขา ปยารมณ

สํ าหรับการสัมภาษณบริเวณจังหวัดราชบุรี นั้นเริ่มตนจก นายปรีชา งามเนตร เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
สํ านักงานการเกษตร จังหวัดราชบุรี ที่ไดพาไปพบปะเกษตรกรหลายรายทั้งที่เริ่มหมักปุยนํ้ าชีวภาพใชเองและยังไมมี
การใชปุยนํ้ าเลย ซึ่งทํ าใหไดขอมูลทั้งในดานผูที่เคยใชปุยนํ้ า หรือแคไดยินยังไมใชแตคิดจะใชและผูที่ยังไมคิดจะใช
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กลุมเปาหมายในการสัมภาษณ ไดแก
1. เกษตรกรผูหมักปุยปลาใชเอง
2. เกษตรกรผูใชปุยชนิดอื่น
3. ผูผลิตหรือผูจํ าหนายปุยปลา
4. ผูนํ าเขา ผูผลิต และจัดจํ าหนายปุยเคมี
5. เจาของเทคโนโลยีในการผลิต (วท.)

จํ านวนกลุมตัวอยางในการสัมภาษณ
การหาขอมูลทางดานทุติยภูมิ สามารถนํ ามาใชอางอิงไดมากพอสมควร ไมวาในดานความเปนไปไดในการ

ผลิต ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรในการซื้อและใชปุย และ ภาพรวมของอุตสาหกรรม สํ าหรับการหาขอมูล
ปฐมภูมิ มีขอจํ ากัดในดานงบประมาณและเวลา การเก็บตัวอยางจากการสัมภาษณจึงทํ าขึ้นในวงจํ ากัด เฉพาะ
บริเวณจังหวัดจันทบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ขอมูลจากการสัมภาษณโดยหลักแลวจะนํ ามาใชในการวิเคราะหพฤติ
กรรมผูบริโภคตลอดจนพฤติกรรมการรับส่ือ เพื่อใชวิเคราะหความตองการของเกษตรกร วางแผนการตลาด และเปน
การยืนยันผลวิจัยหรือผลการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บขอมูลไดกระทํ าจนเมื่อผลของการสัมภาษณจาก
เกษตรกรแตละราย ออกมาในแนวทางที่สอดคลองสนับสนุนกัน จึงอนุมานไดวาจํ านวนตัวอยางที่เก็บมานาจะเพียง
พอและเปนตัวแทนของกลุมเปาหมายได

ผลลัพธจากการวิจัย
จากการสัมภาษณเกษตรกรที่ผลิตปุยอินทรียนํ้ าจากปลาใชเองในเขตจังหวัดจันทบุรี ไดแก นายจรวย พงษ

ชีพ นาย ชีพ ทรงธรรม และ นายปรีชา ปยารมย ซึ่งเปนเกษตรกรรายใหญในจังหวัดจันทบุรีและเปนตัวแทนของ
เกษตรกรที่สามารถใหขอมูลดานการผลิตปุยอินทรียนํ้ าและขอมูลดานพฤติกรรมของเกษตรกรทั้งรายใหญและราย
ยอยในพื้นที่รวมถึงจังหวัดใกลเคียง ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้

• ดานพฤติกรรม
มี Demonstration Effect ในกลุมเกษตรกร โดยเริ่มตนจากเกษตรกรรายใหญที่มีความรูและตองการลดคา

ใชจายปุย ไดเริ่มทดลองผลิตใชเองตามการสงเสริมของหนวยงานราชการ แลวปรากฏวาไดผลดีเปนที่นาพอใจ จึงเริ่ม
มีเกษตรกรในละแวกใกลเคียง หรือที่รูจักคุนเคยกันมาสอบถามรายละเอียด รวมถึงมีการขอตัวอยางไปทดลองใช

เกษตรกรรายใหญมีความรูและความเขาใจในหลักการเกษตรดีมาก ไมไดยึดถือตามความเชื่อที่สืบทอดกัน
มาในอดีตเพียงอยางเดียว แตไดมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลาทั้งจากสื่อตาง ๆ เชนจากหนังสือเกษตร
รายการโทรทัศน รวมทั้งขอมูลจากหนวยงานราชการที่มีการจัดสัมมนาเปนครั้งคราว เพื่อที่จะหาทางปรับปรุง
กระบวนการเพาะปลูกใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น รวมถึงหาทางลดตนทุนการผลิตดวย

เกษตรกรทั่วไปมีความสามารถที่จะผลิตปุยอินทรียจากปลาใชเองได เนื่องจากการผลิตมีกระบวนการที่ไม
ซับซอน แตสวนใหญไมสนใจที่จะผลิตเนื่องจากรูสึกวายุงยาก เสียเวลา และตองวุนวายในการจัดหาวัตถุดิบ รวมทั้ง
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ตองมีการประมาณการจํ านวนปุยที่จะตองใช เพื่อเตรียมทํ าการหมักใหเพียงพอดวย
ในการทดลองใชปุยอินทรียนํ้ านั้น เกษตรกรจะทดลองใชกับพื้นที่ขนาดเล็กกอน แลวคอยสังเกตการตอบ

สนองของพืช ในระยะเวลาเพียงประมาณ 2-4 สัปดาห เกษตรกรก็จะสรุปแลววาส่ิงที่ทดลองไปไดผลหรือไม ซึ่งถา
เห็นวาไดผลก็เริ่มจะใชกับพื้นที่ทั้งหมดทันที

จากการทดลองใชปุยอินทรียนํ้ าทดแทนปุยเคมีเปนระยะเวลาอยางนอย 1 รอบผลผลิต เกษตรกรที่ใชปุย
อินทรียนํ้ ามีความพอใจในผลผลิตที่ได และเชื่อวาสามารถใชแทนปุยเคมีไดอยางแนนอน

เกษตรกรทั้งที่เคยใชและไมเคยใชปุยนํ้ า สวนใหญมีความเชื่อวา การใหปุยแกพืชนั้นควรใหโดยการฉีดพน
ทางใบจะใหผลดีกวาการใหทางโคนตน

• ดานการผลิต
วัตถุดิบหลักในการผลิต คือ ปลากะตัก สามารถหาซื้อไดโดยสั่งจากคนกลางซึ่งปกติเปนผูสงปลาใหกับ

อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตวใหนํ ามาสงใหถึงสวน โดยในการสั่งแตละครั้งตองส่ังในปริมาณที่มากพอสมควร ทั้งนี้ผูขายมี
ความยินดีที่จะขายใหกับชาวสวนมากกวาเนื่องจากชาวสวนจะใหราคาที่ดีกวา

ในสวนของกากนํ้ าตาล พบวาชาวสวนตองส่ังซื้อจากคนกลางซึ่งรับกากนํ้ าตาลมาจากจังหวัดนครราชสีมา
โดยเกษตรกรตองรวมตัวกันใหไดปริมาณที่มากพอ คนกลางนี้จึงจะจัดสงให

ปุยอินทรียนํ้ าจากปลาที่เกษตรกรผลิตขึ้นใชเองนั้นตองนํ าไปผานขั้นตอนการกรองกอนที่จะนํ าไปใชงาน
ดวยการฉีดพนทางใบ หรือการใหพรอมกับการรดนํ้ าผานระบบ Sprinkle ได
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แผนการผลิต

สถานที่ตั้ง
บริษัทเลือกตั้งโรงงานผลิตปุยอินทรียนํ้ าในเขตอํ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากตองการใหโรงงานตั้งอยู

ใกลกับแหลงวัตถุดิบหลักคือปลากะตัก ซึ่งพบมากบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก นอกจากนั้นยังตองการใหโรง
งานอยูใกลกับตลาดเปาหมายของบริษัทดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการลดตนทุนและเวลาในการขนสง มีการคมนาคมสะดวก
รถขนถายสินคาขนาดใหญสามารถเขาถึงได นอกจากนี้บริเวณที่ตั้งโรงงานยังมีสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งระบบไฟ
ฟา และนํ้ าประปา บริษัทคาดวาจะใชเนื้อที่ทั้งส้ินประมาณ 4 ไร สํ าหรับเปนโรงเรือนเพื่อผลิตและหมักปุยอินทรียนํ้ า
รวมทั้งเก็บรักษาสินคาคงคลัง โดยพื้นที่ดังกลาวไดเตรียมพรอมไวสํ าหรับการขยายกํ าลังการผลิตในอนาคต ซึ่งที่ดิน
ดังกลาวมีราคาในปจจุบันประมาณไรละ 2 แสนบาท รวมเปนเงินที่บริษัทตองลงทุนในสวนนี้ประมาณ 8 แสนบาท

ส่ิงปลูกสราง
ประกอบไปดวยโรงเรือนสํ าหรับผลิตปุยอินทรียนํ้ า คลังสินคา สํ านักงาน ร้ัวและกํ าแพงรอบพื้นที่โรงงาน

โดยมีพื้นที่อาคารที่จะกอสรางในปแรก 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามผนวก ข) ตองใชงบประมาณในสวนนี้
ประมาณ 4 ลานบาท ใชเวลาในการกอสรางประมาณ 3 เดือน หลังจากนั้นในปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 6 และปที่ 10 บริษัทจะ
ทํ าการขยายโรงเรือนสํ าหรับเปนพื้นที่หมักเพิ่มเติมอีกปละ 300 ตารางเมตร เปนเงินลงทุนที่ตองใชในปที่ 3 ปที่ 4 และ
ปที่ 10 อีกปละ 1.2 ลานบาท

เครื่องจักรและอุปกรณ
ประกอบไปดวย เครื่องบด เครื่องผสม ถังผสม ถังหมัก เครื่องกรอง ถังพัก ทอขนสงระหวางแตละกระบวน

การ ระบบปม ระบบนํ้ าและระบบไฟฟาโรงงาน พรอมทั้งคาติดตั้งรวมมูลคาประมาณ 8.4 แสนบาท ใชเวลาในการติด
ตั้ง 3 เดือน (รายละเอียดตามผนวก ข) หลังจากนั้นในปที่ 3 ปที่ 4 และปที่ 10 บริษัทจะทํ าการขยายกํ าลังการผลิต
โดยตองการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มเติม เปนเงินทุนที่ตองใชในปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 6 และปที่ 10 อีกป
ละ 8.4 แสนบาท

วัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักในการทํ าปุยอินทรียนํ้ าของบริษัท ประกอบไปดวย ปลากะตัก และกากนํ้ าตาล
ปลากะตัก เปนปลาผิวนํ้ าขนาดเล็ก มีชื่อเรียกอื่น ๆ เชน ปลาไสตัน ปลาหัวออน ปลามะลิ เปนตน มีการ

แพรพันธุตลอดชายฝงอันดามันและอาวไทย แตพบมากบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก ซึ่งเปนแหลงปลากะตัก
สํ าคัญที่สุด สามารถจับปลากะตักไดถึงรอยละ 80 ของผลผลิตปลากะตักในอาวไทย 33 โดยสามารถจับไดตลอดทั้ง
ป ปลากะตักสามารถนํ าไปใชเปนวัตถุดิบในการทํ านํ้ าปลาชั้นดี ผลิตปลาปน หรือแปรรูปเปนปลากะตักตากแหง การ
ส่ังซื้อสามารถสั่งซื้อจากชาวประมงหรือแพปลาในแถบชายฝงตะวันออกใหมาสงถึงโรงงานในราคากิโลกรัมละ 5 บาท
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รวมคาขนสง สํ าหรับปริมาณปลากะตักในประเทศไทยพบวามีปริมาณ 162,000 ตัน ในป 2539 34 สํ าหรับปริมาณ
ปลาท่ีบริษัทตองนํ ามาใชเปนวัตถุดิบในการหมักปุยนั้น ในปแรกคาดวาจะตองใชทั้งส้ิน 525 ตัน และเพิ่มขึ้นจนเปน
3,575 ตัน ในปที่ 5 โดยราคาปลากะตักที่บริษัทรับซ้ืออยูในระดับที่สูงกวาโรงงานปลาปนรับซ้ืออยู 35 ดังนั้นคาดวา
บริษัทจะสามารถหาปลากะตักไดพอเพียงกับแผนการผลิต

กากนํ้ าตาล หรือโมลาส เปนผลพลอยไดจากโรงงานนํ้ าตาล ซึ่งปกติใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเหลา สํ าหรับ
ในแถบภาคตะวันออกซึ่งเปนที่ตั้งโรงงานนํ้ าตาลขนาดใหญตั้งอยูหลายแหง 36 เชน บริษัทสหการนํ้ าตาลชลบุรี จํ ากัด
(ปริมาณกากนํ้ าตาลที่ผลิตไดเทากับ 26,820 ตันตอป) และบริษัทนํ้ าตาลระยอง จํ ากัด (ปริมาณกากนํ้ าตาลที่ผลิตได
เทากับ 11,440 ตันตอป) เปนตน ซึ่งทางบริษัทไดทํ าการติดตอและทํ าสัญญาในการซื้อกากนํ้ าตาลจากโรงงานทั้งสอง
แหงนี้เปนสัญญาระยะยาว ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหเกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ สํ าหรับราคาที่บริษัทคาดวาจะ
สามารถทํ าการตกลงซื้อไดจากโรงงานขางตน คือ กิโลกรัมละ 3 บาท รวมคาขนสง โดยปริมาณที่บริษัทคาดวาจะตอง
ใช คือ 105 ตันในปแรก และเพิ่มขึ้นเปน 714 ตันในปที่ 5

ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุ บริษัทเลือกใชถึงพลาสติกขนาด 20 ลิตร ซึ่งมีตนทุนประมาณถังละ 80 บาท รวมกับคา

ฉลากสติกเกอรติดขางถัง ซึ่งมีตนทุนประมาณใบละ 1.50 บาท โดยตองติดถังละ 2 ใบ ทั้งดานหนาและดานหลังโดย
ถังบรรจุนี้จะใชแบบหมุนเวียน กลาวคือเมื่อลูกคาใชปุยหมดและซื้อใหม สามารถนํ าถังที่ใชหมดแลวมาเปลี่ยนไดและ
ไดรับสวนลดในการซื้อไป หลังจากนั้นบริษัทจะนํ าถังที่รับคืนมาทํ าความสะอาด และติดฉลากใหมเพื่อนํ ากลับมา
บรรจุปุยอีกครั้ง

----------------------------------------------
33 กรมประมง , กรมประมงปลากะตักของประเทศไทย ,น.33.
34 ศูนยสารสนเทศการเกษตร , สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปเพาะปลูก 2540/41

(กรุงเทพมหานคร : หจก.เจ.เอ็น.ที., 2542) , น. 146.
35 กรมประมง , การประมงปลากะตักของประเทศไทย , น.99.
36 กระทรวงอุตสาหกรรม ,”ขอมูลโรงงานนํ้ าตาล” ,วันที่ 11 มกราคม   2542.
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ภาพที่ 6
ภาชนะบรรจุขนาด 20 ลิตร

ประมาณการปริมาณการใชวัตถุดิบที่ตองการใช 5 ปแรกของการดํ าเนินงาน แสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 12
ปริมาณวัตถุดิบที่ตองการใช 5 ปแรกของการดํ าเนินงาน

ปริมาณวัตถุดิบ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
ปลากะตัก (ตัน) 525.2 1,050 1,734 2,626 3,572
กากนํ้ าตาล (ตัน) 105 210 347 525 714

เทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
จากการสัมภาษณ ดร.สุริยา สาสนรักกิจถึง หนึ่งในผูทํ าการวิจัยเรื่องการผลิตปุยอินทรียของสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.) ถึงแผนการทดลองใชปุยนํ้ าที่สกัดจากปลาตามสูตรของ วท. บน
พื้นที่เพาะปลูกจริงในแปลงของเกษตรกร ตั้งแตป 2540 – 2541 พบวาไดผลดีเปนที่นาพอใจ ดังนั้นจึงทํ าใหเชื่อมันได
วาสูตรการทํ าปุยปลาของ วท. จะสามารถนํ ามาผลิตและจํ าหนายใหกับเกษตรกรทั่วไป โดยใหผลดีเชนเดียวกับการ
ทดลอง

ดังนั้นบริษัทจึงขอรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต จาก วท. โดย  วท. จะมีหนาที่รับผิดชอบและขอบเขต
งานครอบคลุมดังตอไปนี้

1. ใหลิขสิทธิ์การผลิตปุยดวยเทคโนโลยีที่ทาง วท. ทํ าการวิจัยและทดสอบ ใหแกบริษัทเพื่อผลิตเปนปุย
เชิงการคา
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2. ใหคํ าปรึกษาและคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการวางแผนโรงงานและการจัดวางเครื่องจักร รวมถึงการจัดหา
เครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ

3. จัดอบรมและฝกฝนกรรมวิธีการผลิต รวมทั้งแนะนํ าปจจัยในการควบคุมการผลิตใหกับพนักงานของ
บริษัท

4. ใหคํ าปรึกษาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มการผลิตจริง
5. ใหคํ าปรึกษาในดานการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และคุณภาพปุยอินทรียนํ้ าที่ผลิตได
6. ใหการรับรองคุณภาพสินคา
ซึ่งในการรับการถายทอดเทคโนโลยีนี้ บริษัทจะทํ าเปนสัญญากับทาง วท. โดยบริษัทจะตองจายคาตอบ

แทนใหกับทาง วท. เปนจํ านวนเงิน 5 แสนบาท มีระยะเวลา 5 ป โดยจะจายเต็มจํ านวนในปแรก นอกจากนี้บริษัทยัง
ใหทุนวิจัยแก วท. อีกเปนจํ านวนเงิน 5 แสนบาท เพื่อทํ าการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย โดย
เฉพาะกรรมวิธีในการลดเวลาและการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสินคา แลว
ถายทอดเทคโนโลยีดังกลาวใหกับบริษัท เพื่อใหสามารถนํ ามาประยุกตและปรับปรุงการผลิตได รวมเปนเงินที่ตองใช
ในสวนนี้ทั้งส้ิน 1 ลานบาท

กระบวนการผลิต
ภาพที่ 7

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตปุยอินทรียนํ้ า

   กากนํ้ าตาล

         เศษปลา

1. กระบวนการบด
เริ่มจากการนํ าปลากะตักเขาเครื่องบดใหมีขนาดเล็กลง แลวสงผานทอไปยังถังผสม

กระบวนการบด กระบวนการผสม กระบวนการหมัก

กระบวนการรอง

กระบวนการบรรจุการควบคุมคุณภาพ

ปลา
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ภาพที่ 8
เครื่องบดปลา

2. กระบวนการผสม
ทํ าการผสมกากนํ้ าตาลลงในถังผสมขนาด 2.5 ตันจํ านวน 1 ถัง โดยใชอัตราสวนกากนํ้ าตาลตอเนื้อ
ปลาที่ผานการบด เทากับ 1 ตอ 5 จากนั้นใชเครื่องผสมใหเขากัน แลวสงผานไปยังถังหมัก ในขั้นตอน
ตอไป

3. กระบวนการหมัก
ถังหมักขนาด 2 ตันมีจํ านวน 40 ถึง โดยเปนถึงสํ ารอง 4 ถัง ในชวง 7 วันแรกของการหมัก ตองทํ าการ
คนปุยในถังหมักทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ชวงเชาและชวงเย็น หลังจากนั้นใหคนเปนครั้งคราว 2-3 วันตอ
หนึ่งครั้ง ซึ่งในสวนนี้จะใชระบบ Rotary เปนตัวการจัดการโดยกระบวนการหมักตองใชเวลาทั้งส้ิน 20
วัน

ภาพที่ 9
บอหมัก
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ภาพที่ 10
ภายในบอหมัก ในระหวางขั้นตอนการหมัก

ภาพที่ 11
ภายในบอหมัก หลังจากการหมักเสร็จส้ิน
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4. กระบวนการกรอง
หลังจากหมักปุยในถังหมักจนครบ 20 วัน ใหนํ ามาผานเครื่องกรองซึ่งมีจํ านวน 1 เครื่องเพื่อทํ าใหใส
โดยในขั้นตอนนี้จะมีเศษปลาออกมาจากกระบวนการกรอง เศษปลาที่เหลือนี้จะถูกนํ ากลับไปใชหมัก
ปุยอีก โดยสงกลับไปยังถังผสม สํ าหรับปุยอินทรียนํ้ าที่ผานกระบวนการกรองแลว จะถูกสงตอไปยัง
กระบวนการบรรจุ

5. กระบวนการบรรจุ
ในสวนนี้จะใชแรงงานคนในการบรรจุปุยนํ้ าที่ผานการกรอง ลงในถังขนาด 20 ลิตรที่ติดฉลากหนาหลัง
เรียบรอย ปดฝาใหสนิท แลวจึงนํ าไปเก็บในคลังสินคาคงคลัง เพื่อเตรียมสงไปยัง สํ านักงานขาย ตอไป

6. กระบวนการควบคุมคุณภาพ
กระบวนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑจะทํ าการตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดรับทํ าการ
ผลิตออกมาแลวและคุณภาพของวัตถุดิบที่นํ ามาผลิต ตามกระบวนการที่ไดรับคํ าแนะนํ าทางวิชาการ
จากวท. กระบวนการควบคุมคุณภาพของบริษัทจะกระทํ าอยางสมํ่ าเสมอทุก ๆสัปดาห ซึ่งจะสามารถ
ควบคุมปริมาณสารอาหารและความเขมขนใหอยูในระดับที่กํ าหนดไวอยางสมํ่ าเสมอ

การจัดวางเครื่องจักรและอุปกรณ
ใชวิธีการจัดวางตามกระบวนการผลิตแบบ Product Focus เพื่อใชเนื้อที่โรงงานใหเปนประโยชนมากที่สุด

และลดระยะทางและเวลาในการขนถายวัตถุดิบในระหวางกระบวนการผลิต โดยมีรูปแบบ (Layout) ของโรงงานดังนี้

ภาพที่ 12
ผงัโรงงาน

         F
IN

OUT

Car
Park

Rese

O

P

แปลงสาธิต

บํ าบัดนํ้ าเสีย
 F = จุดขนถายปลา

S = สถานที่เก็บกากนํ้ าตาล
เครื่องบด

1 M = เครื่องผสมกากนํ้ าตาลกับปลา
S
 M
rve

กรอง
โรงหมัก
       และ pump ไปหมักไวที่โรงงาน
O = Office
โรงหมัก 2
โรงหมัก
3 P = หองบรรจุภัณฑ
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หมายเหตุ โรงหมัก 2 และโรงหมัก 3 จะทํ าการสรางเพิ่มเติมในปที่ 3 และปที่ 4 ตามลํ าดับ

กํ าลังการผลิต
จากการประมาณการยอดขายและการจัดหาอุปกรณเครื่องจักร  ระยะแรกบริษัทจะมีกํ าลังการผลิตที่

1.2 ลานลิตรตอป ในสองปแรกของการดํ าเนินงาน หลังจากนั้นในปที่สาม และปที่ส่ี บริษัทจะทํ าการขายกํ าลัง
การผลิตขึ้นอีก กลาวคือจะมีกํ าลังการผลิตในปที่สาม และปที่ส่ี เทากับ 2.4 ลานลิตรตอป และ 3.6 ลานลิตรตอ
ปตามลํ าดับ

ตารางที่ 13
กํ าลังการผลิตและการใชกํ าลังการผลิตภายในเวลา 5 ป

หนวย : พันลิตรตอป
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

กํ าลังการผลิตสูงสุด 1,200 1,200 2,400 3,600 3,600
การใชกํ าลังกายผลิต 525.2 1,050 1,734 2,626 3,572

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
นํ้ าทิ้งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะประกอบไปดวยเศษปลาเปนหลัก ซึ่งนํ้ าทิ้งดังกลาวมิไดเปนนํ้ าเสียทั้ง

หมด ดังนั้นบริษัทจึงมีระบบการนํ านํ้ าทิ้งดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชน แทนที่จะนํ าไปผานระบบบํ าบัดนํ้ าเสียทั้ง
หมด โดยการนํ ามาปรับสภาพโดยทิ้งไวในบอบํ าบัดนํ้ าเสีย แลวนํ านํ้ าในบอโปรดตนไมบริเวณรอบโรงงาน

การจัดการสินคาคงคลังและการขนสง
เนื่องจากบริษัทฯไดมีการจัดตั้งสํ านักงานขาย ไวใน 3 จังหวัดเปาหมาย (จันทบุรี ระยอง ตราด) โดยแตละ

สํ านักงานขายจะดูแลพื้นที่เทากัน ๆ กัน เพื่อใหสินคาสามารถสงถึงสวนของลูกคาไดเร็วและประหยัดตนทุนคาขนสง
บริษัทจึงมีนโยบายเก็บสินคาคงคลังไวที่แตละสํ านักงานขาย จากการคํ านวณปริมาณความตองการซื้อของลูกคาใน
ปแรกของแตละพื้นที่จะอยูที่ประมาณ 600 ลิตรตอวัน ดังนั้นบริษัทจะทํ าการขนสงสินคาไปยังแตละสํ านักงานขาย
โดยใชรถบรรทุก 6 ลอที่มีนํ้ าหนักบรรทุก 6 ตัน โดยการขนสงสินคาจากโรงงานไปยังแตละสํ านักงานขายในแตละครั้ง
จะบรรทุกใหเต็มความสามารถในการบรรทุก คือครั้งละ 300 ถัง และจํ าทํ าการขนสงสินคาไปเมื่อสํ านักงานขายมีสิน
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คาคงเหลือเทากับ Safety Stock (ในปแรกบริษัทมีรถบรรทุกสํ าหรับขนสงสินคาจากโรงงานไปยังสํ านักงานขายเพียง
คันเดียว สํ าหรับในปตอ ๆ ไป เมื่อยอดขายสูงขั้น จะมีการจัดหารถบรรทุกมาเพิ่มเติมอีก)

จากการประมาณการยอดขายในแตละพื้นที่ซึ่งเทากับ 600 ลิตรตอวัน และปริมาณสินคาที่สงจากโรงงาน
ไปยังสํ านักงานขายในแตละครั้งเทากับ 6,000 ลิตร ดังนั้นแตละสํ านักงานขายจะมีสินคาเพียงพอแกการจํ าหนายเปน
เวลา 10 วัน อยางไรก็ตามเพื่อเปนการรองรับความไมแนนอนของปริมาณการซื้อในแตละวันและไมตองการใหมีสิน
คาขาดมือ บริษัทจึงไดกํ าหนดใหแตละสํ านักงานขาย มี Safety Stock เปนเวลา 2 วันหรือคิดเปนปริมาณเทากับ
1,200 ลิตร

แผนการเงิน

เงนิลงทุนในโครงการ
บริษัทฯ จะมีการลงทุนในทรัพยสินถาวร คาใชจายในการดํ าเนินงานและเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งส้ิน

จํ านวน 11 ลานบาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 14
ตารางแสดงจํ านวนเงินลงทุนและแหลงที่มา

รายการลงทุน ออกหุนทุน กูเงิน รวม
ที่ดินและการปรับปรุงที่ดิน 800 - 800

ส่ิงปลูกสราง 1,500 2,500 4,000
เครื่องจักรอุปกรณ 340 500 840
ยานพาหนะ 400 2,000 2,400

เครื่องใชสํ านักงาน 600 - 600
คาใชจายกอนการดํ าเนินงาน 200 - 200
คา Know-how + R&D Fee 1,000 - 1,000

เงินทุนหมุนเวียน 1,160 - 1,160
รวม 6,000 5,000 11,000

Percentage          55% 45%         100%

เงินลงทุนในโครงการทั้งส้ิน 11 ลานบาท จะมาจากทุนจดทะเบียน 6 ลานบาท และจากเงินกูระยะยาว
จากสถาบันการเงินอีก 5 ลานบาท โดยใชทรัพยสินถาวรของบริษัทฯ เปนหลักประกันเงินกู บริษัทฯ มีขอเสนอสํ าหรับ
การกูเงินดังนี้
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เงินกูระยะยาว
วงเงินกู : 5 ลานบาท
อัตราดอกเบี้ย : MLR + 2%
การจายดอกเบี้ย : จายทุก ๆ ครึ่งป
ระยะเวลาเงินกู : 3 ป
ระยะเวลาปลอดการชํ าระคืนตนเงินกู : 1 ป
การชํ าระคืน : 4 งวด งวดละเทาๆกัน ชํ าระทุกครึ่งป เริ่มชํ าระตนปที่2
หลักประกัน : สินทรัพยถาวรอันไดแก ส่ิงปลูกสราง เครื่องจักรอุปกรณ

และยานพาหนะ
โครงสรางผูถือหุน

รายชื่อผูถือหุน จํ านวนหุน@ มูลคา สัดสวน
10 บาท / หุน (บาท)

1.  นายคมสัน ขจรชีพพันธงาม      50,000              500,000   8.33%
2.  นส.ขัตติยา วงศหนองเตย      50,000              500,000   8.33%
3.  นายณัฎฐวุฒิ  จิรายุวัฒน      50,000              500,000   8.33%
4.  นายเทวิน เล่ือมประพางกูร      50,000              500,000                  8.33%
5.  นายจิรภัทร หังสพฤกษ      50,000              500,000   8.33%
6.  นายพีรเดช บูรณกาญจน      50,000              500,000   8.33%
7.  นักลงทุนผูสนใจโครงการ    300,000            3,000,000    50.0%
รวม    600,000            6,000,000     50.0%

ผูถือหุนจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล ซึ่งจะเริ่มจายในปที่ 2 ซึ่งเปนปที่พนกํ าหนด Grace
Period ของเงินกูแลว และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุก ๆ ป จนกระทั่ง Pay-out Ratio ไมเกิน 75% สํ าหรับจํ านวนเงินปนผล
ที่คาดไวสามารถดูไดในผนวก ค หนา 1 – 2

ประมาณการผลการดํ าเนินงาน
(หนวย : ลานบาท)

ปที่ 1 ปที่2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 10
ยอดขาย 15.8 31.5 52.0 78.8 189.1
กํ าไรสุทธิ  0.5 6.6 14.3 23.0   47.4
ทรัพยสินรวม 11.7 15.6 26.1 41.3 130.7
หนี้สินรวม   5.3  3.3  1.7  3.0  22.5
สวนของผูถือหุน   6.4 12.3 24.4 38.3 108.2
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อตัราสวนทางการเงิน
Profit Margin 2.6% 20.9% 27.4% 29.3% 25.1%
Total Asset Turnover 1.35 2.02 1.99 1.91 1.45
Leverage 1.82 1.26 1.07 1.08 1.21
ROE 6.4% 53.3% 58.4% 60.4% 44.1%
Debt : Equity 0.82 0.26 0.07 0.08 0.21
DSCR 3.95 3.52 7.93    -    -

(อยูในเกณฑดีมาก)
IRR -------------------------------------------  68.5 % ----------------------------------------
NPV (WACC = 11%) 111.7 ลานบาท
Pay-back Period ในปที่ 3
Break-even Point ผลิตรอยละ 36 ของกํ าลังการผลิต

(รายละเอียดประมาณการงบกํ าไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด ผลตอบแทนการลงทุน ในผนวก ค หนา 1–1 ถึง3)

แนวทางในการประเมินโครงการทางดานการเงิน
การตัดสินใจวาโครงการจะมีความเปนไปไดทางการเงินรวมทั้งความนาสนใจในการลงทุนหรือไม จะใชหลัก

เกณฑดังนี้
1. มูลคาสุทธิปจจุบัน ของโครงการ (Net Present Value = NPV)
2. ผลตอบแทนภายในจากโครงการ (Internal Rate of Return = IRR)
3. ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back Period)

โครงการนี้มี NPV 111.7 ลานบาท มี IRR 68.5% และมีระยะเวลาคืนทุนในปที่ 3 จึงสรุปไดวาโครงการ
นี้มีความเปนไปไดทางการเงิน และมีความนาสนใจในการลงทุนเปนอยางมาก นอกจากนี้เมื่อพิจารณาดูผลการ
ดํ าเนินงานในดานอื่น ๆ ดังที่ไดแสดงไวในสวนประมาณการผลการดํ าเนินงานขางตน ยิ่งแสดงใหเห็นวาโครงการนี้มี
ความนาสนใจเปนอยางยิ่ง ไมวาจะพิจารณาในดานอัตราการทํ ากํ าไร ความสามารถในการชํ าระหนี้ การเติบโตของ
สินทรัพยและสวนของผูถือหุน ลวนแลวแตชวยสนับสนุนใหเห็นความนาสนใจของโครงการนี้มากยิ่งขึ้น

การวิเคราะหความเส่ียงจากปจจัยตาง ๆ (Sensitivity Analysis)
ในการวิเคราะหจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ ไดแก ราคาขาย ปริมาณขาย ตนทุนผลิต และ

เงินลงทุนในโครงการ เพื่อพิจารณาวาปจจัยตาง ๆ เหลานี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะสงผลกระทบตอผลตอบแทนการ
ลงทุน ระยะเวลาคืนทุน ความสามารถในการชํ าระหนี้หรือไม เพื่อเปนขอมูในการเตรียมแผนสํ ารองเพื่อควบคุมปจจัย
เหลานั้นใหเกิดความมั่นคงที่สุดในการดํ าเนินงาน



50

ตารางที่ 15
Sensitivity Analysis ในดานราคาขาย

เพิ่ม 30% เพิ่ม 20% เพิ่ม 10% ลด 10% ลด 20% ลด 30%
IRR (%) 107% 96% 84% 59% 45% 28%
NPV (ลานบาท) 213 182 151 89 58 27
Payback Period (ปที่) ปที่ 2 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6
ความสามารถในการชํ าระหนี้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ชาลง 1 ป ชาลง 1 ป

ตารางที่ 16
Sensitivity Analysis ในดานปริมาณการขาย

เพิ่ม 30% เพิ่ม 20% เพิ่ม 10% ลด 10% ลด 20% ลด 30%
IRR (%) 99% 90% 81% 63% 52% 42%
NPV (ลานบาท) 187 165 142 98 75 53
Payback Period (ปที่) ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 4 ปที่ 5
ความสามารถในการชํ าระหนี้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ชาลง 1 ป ชาลง 1 ป

ตารางที่ 17
Sensitivity Analysis ในดานปริมาณการขาย

เพิ่ม 30% เพิ่ม 20% เพิ่ม 10% ลด 10% ลด 20% ลด 30%
IRR (%) 61% 65% 69% 76% 79% 83%
NPV (ลานบาท) 116 117 118 121 122 124
Payback Period (ปที่) ปที่ 3 ปที่ 3 ปที่ 3 ปที่ 3 ปที่ 3 ปที่ 3
ความสามารถในการชํ าระหนี้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ : สัดสวนการลงทุน : การกูยืมเงินเทาเดิม (55:45)
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ภาพที่ 13
กราฟ Sensitivity Analysis

จากการวิเคราะหพบวา ปจจัยที่หากมีการเปลี่ยนแปลงจะสงผลกระทบตอโครงการมากที่สุด คือ
ราคาจํ าหนายของผลิตภัณฑ รองลงไปคือ ปริมาณการจํ าหนาย สวนการเปลี่ยนแปลงตนทุนการผลิต และการเปลี่ยน
แปลงเงินลงทุนในโครงการมีผลกระทบตอโครงการไมมากนัก ดังนั้น ในการวางแผนในการดํ าเนินงานจํ าเปนที่จะให
ความสํ าคัญกับเรื่องราคาขายมากที่สุด จึงไมควรใชกลยุทธการลดราคา แตในอนาคตเมื่อมีการแขงขันสูงขึ้นเนื่อง
จากคูแขงรายเดิมและคูแขงรายใหม บริษัทอาจจะหลีกเลี่ยงไดลํ าบากที่จะตองลดราคาเพื่อแขงขัน อยางไรก็ตาม มี
ขอสังเกตที่สํ าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งไดจากการวิเคราะหขางตน คือ แมวาจะมีการลดราคาจนถึง 30% โครงการก็ยัง
มีผลตอบแทนที่นาสนใจอยู จึงคาดวาบริษัทยังคงจะไมไดรับผลกระทบในทางลบมากนักจากการตองลดราคา

สมมติฐานสํ าคัญในการจัดทํ าประมาณการทางการเงิน
สมมติฐานดานตาง ๆ ทั้งหมด ไดแสดงไวในภาคผนวก ค หนา 2 – 1 ถึง 6 ในรายงานสวนนี้จะแสดงใหเห็น

เพียงสมมติฐานสํ าคัญบางประการดังตอไปนี้
1. ราคาขายสงเทากับ 30 บาทตอลิตร โดยบรรจุในถึงขนาด 20 ลิตรจึงมีราคาถังละ 600 บาท
2. Penetration Rate 0.5 – 6% ในป 1-10 คิดจากพื้นที่เพาะปลูกไมผลไมยืนตนในจังหวัดจันทบุรี ระยอง

และตราด ทั้งหมด 2,019,995 ไร
3. ปริมาณการใชผลิตภัณฑเทากับ 52 ลิตรตอไรตอป
4. กํ าลังการผลิตและปริมาณการผลิตปุยอินทรียนํ้ าที่ทํ าจากปลา (ทํ างานวันละ 8 ชม. ปละ 300 วัน)
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หนวย : พันลิตรตอป
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

กํ าลังการผลิตสูงสุด 1,200 1,200 2,400 3,600 3,600
การใชกํ าลังการผลิต    525 1,050 1,734 2,626 3,572

5. ราคาและปริมาณการใชวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ ในการผลิตปุยอินทรียนํ้ าที่ทํ าจากปลา
ประเภท ราคา ปริมาณการใช
วัตถุดิบ
ปลากะตัก 5 บาท/กก. 1 กก.:ปุย 1 ลิตร
กากนํ้ าตาล 3 บาท/กก. 0.2 กก.:ปุย 1 ลิตร
รวมตนทุนวัตถุดิบ = 5.60 บาท : ลิตร
บรรจุภัณฑ
ถังขนาด 20 ลิตร 80 บาท/ถัง
ฉลากสินคา  3 บาท/ถัง
รวมคาบรรจุภัณฑตอสินคา 1 ถัง = 83 บาท หรือ 4.15 บาท :ลิตร

6. จํ านวนและอัตราคาจางพนักงานและผูบริหาร
ประเภท อัตราคาจาง (บาท/เดือน) จํ านวนในปที่ 1
แรงงานทางตรง 140 บาท/วัน            6
พนักงานขับรถ 6,000            4
เจาหนาที่ควบคุมการผลิต 8,000            1
พนักงานขายตรง 7,000 + Commision 3%            3

ของยอดขาย
พนักงานขายผูแทนจํ าหนาย 7,000            1 (เริ่มในปที่ 2)
ผูเชี่ยวชาญดานการเกษตร 9,000            3
พนักงานธุรการ 7,000             2
พนักงานบัญชี 8,000             1
ผูจัดการฝายผลิต             15,000             1
ผูจัดการฝายการตลาด              20,000             1
ผูจัดการทั่วไป              30,000             1
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การประเมินแผนธุรกิจ

ปจจัยวิกฤตที่เปนเงื่อนไขแหงความสํ าเร็จของธุรกิจ
1. ความสามารถในการเขาถึงกลุมลูกคาหลักเพื่อเปล่ียนแปลงความเชื่อและพฤติกรรมการใชปุย

เนื่องจากกลุมลูกคาหลักในชวงปแรก ๆ ของบริษัทคือกลุมเกษตรกรรายใหญ ซึ่งมีสวนตอพฤติกรรมการ
เลือกใชปุยของเกษตรกรรายอื่น ๆ ในบริเวณใกลเคียงในลักษณะของการใชตามกัน โดยมีกลุมเกษตรกรจํ านวนมากที่
มีการใชปุยเคมีในปริมาณที่มากเกินความจํ าเปน อันเนื่องมาจากการแนะนํ าของตัวแทนขายปุยเคมี ไมวาจะเปนราน
คาปุยหรือพนักงานขายของบริษัท รวมถึงการทํ า Promotion ตาง ๆเพื่อเพิ่มยอดขายปุยเคมีในอดีต ดังนั้นการจะทํ า
ใหกลุมเกษตรกรมีความเขาใจที่แทจริงเกี่ยวกับการใชปุยเคมีและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยหันมาใชปุยอินทรียมาก
ขึ้น จึงเปนปจจัยวิกฤตที่จะเปนเงื่อนไขไปสูความสํ าเร็จของการนํ าธุรกิจปุยอินทรียนํ้ าเขาสูตลาดในภาวะปจจุบันได

2. ปจจัยดานการผลิต
การจัดหาวัตถุดิบใหมีปริมาณเพียงพอและทันตอแผนการผลิต เปนปจจัยสํ าคัญอีกอันหนึ่งซึ่งจะมีผลตอ

ความสํ าเร็จของโครงการนี้ ถึงแมวาบริษัทไดเลือกตั้งโรงงานใหใกลกับแหลงวัตถุดิบ รวมถึงไดประเมินถึงความเพียง
พอของวัตถุดิบดังกลาวแลวก็ตาม ก็ยังมีความเปนไปไดที่บริษัทอาจจะตองประสบกับภาวะการขาดแคลนปลากะตัก
อันเปนวัตถุดิบหลัก เนื่องจากความตองการปลากะตักมีแนวโนมมากขึ้น ขณะที่ปริมาณปลาที่จับไดมีแนวโนมลดลง
3. การสราง Brand Loyalty

เนื่องจากตลาดนี้มี Barrier to Entry ตํ่ า เพราะกระบวนการผลิตไมซับซอน การลงทุนตํ่ า จึงอาจมีคูแขงราย
ใหมๆเขามาไดงาย การสราง Brand Loyalty ใหกับสินคาจะมีความสํ าคัญมากในการรักษาฐานลูกคาใหคงอยูกับ
บริษัท

4. Product & Service Differentiation
การสรางความแตกตางจากคูแขง โดยการไดรับการรับรองคุณภาพสินคาจาก วท. ซึ่งมีสัญญาผูกพันกับ

บริษัทภายในเวลา 5 ป แตเพียงรายเดียว ดังนั้นหากลูกคาใหความสํ าคัญกับการรับรองคุณภาพโดย วท. นี้จะเปน
ปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหสินคาของบริษัทโดดเดนเหนือคูแขงในดานของคุณภาพ นอกจากนี้บริษัทยังไดพยายามสราง
Relationship กับเกษตรกรซึ่งเนนการสรางมูลคาเพิ่มโดยใหคํ าแนะนํ าตาง ๆ ที่จํ าเปนในการทํ าการเกษตรเพื่อคุณ
ภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูกคา เมื่อเปล่ียนมาใชการเกษตรจากธรรมชาติ

Contingency Plan
1. หากมีเหตุที่ทํ าใหไมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชปุยของเกษตรกรไดดังที่คาด ซึ่งหมายถึงโอกาสในการ

เขาไปทดแทนปุยเคมีมีนอยเกินไป บริษัทจะปรับเปล่ียนเขาไปแขงขันใจตลาดปุยอินทรียนํ้ า โดยจะทํ าการ
เปล่ียน Brand เปล่ียน Positioning และกิจกรรมทางการตลาดใหม โดยการกํ าหนดตํ าแหนงผลิตภัณฑใหเปน
ปุยอินทรียนํ้ าเพื่อเปนอาหารเสริมของพืชและใชเสริมกับการใชปุยเคมีแทนที่จะเปนสินคาทดแทนปุยเคมี
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2. สํ าหรับกรณีที่มีปญหาดาน Brand Loyalty ซึ่งสามารถประเมินไดดวยการติดตามขอมูลการซื้อของลูกคา ถามี
การลดปริมาณการใช หรือมีการขาดชวงการซื้อ ก็จะทราบไดวาลูกคามีการเปลี่ยนไปใช Brand อื่นทั้งนี้อาจเกิด
จากกิจกรรมทางการตลาดที่รุนแรงของคูแขงทํ าใหเกิด Brand Switching บริษัทจะใชกิจกรรมสะสมยอดการซื้อ
แลกกับสวนลดหรือของรางวัล เพื่อเปนการรักษาฐานลูกคา

3. หากมีปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบหรือวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นเปนระยะเวลานานหรือเกิดขึ้นบอยครั้ง บริษัทฯจะ
ตองปรับเปล่ียนไปใชวัตถุดิบจากแหลงอื่น ซึ่งบริษัทฯไดทํ าการศึกษาเบื้องตนพบวาสามารถนํ าของเหลือใชจาก
อุตสาหกรรมปลาทูนากระปอง37 อันประกอบไปดวยสวนของหัวปลา หางปลา กางปลา ไสปลา และเลือดปลา
ซึ่งมีปริมาณปละ 291,150 ตัน มาใชแทนปลากะตักได โดยเฉพาะของเหลือที่เกิดจากโรงงานปลากระปองขนาด
กลางและขนาดเล็กซึ่งไมสามารถนํ าของเหลือเหลานั้นไปใชประโยชน และโดยปกติจะขายใหกับโรงงานปลาปน
ในราคากิโลกรัมละ 1.50 – 3 บาท ทั้งนี้ถึงแมวาแหลงวัตถุดิบจะอยูไกลกวาแหลงปลากะตัก แตดวยราคาที่ถูก
กวาก็นาจะชดเชยคาขนสงที่เพิ่มมากขึ้นได

4. เนื่องจากพระราชบัญญัติปุย38 กํ าลังอยูในขั้นตอนการแกไขใหครอบคลุมถึงปุยอินทรีย39 โดยบังคับใหปุย
อินทรียตองแสดงสวนผสมและธาตุอาหารที่อยูในปุย และตองผานการรับรองของทางการ หากพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไดรับการแกไข บริษัทจะไดรับประโยชนเนื่องจากสินคาของบริษัทไดมีการเตรียมพรอมตามแนวทางใน
รางพระราชบัญญัติปุยอยูแลว เชน การที่บริษัทมีระบบการควบคุมปริมาณธาตุอาหารของผลิตภัณฑอยางตอ
เนื่องโดยการสนับสนุนทางวิชาการจาก วท. ดังนั้นจึงอาจเปนขอไดเปรียบของบริษัทในชวงแรกที่จะแยงชิงสวน
แบงตลาดในขณะที่คูแขงบางรายยังปรับตัวไมทันกับขอกํ าหนดของพระราชบัญญัติปุย บริษัทจะดํ าเนินการตาม
ที่กฎหมายกํ าหนดในทันที และ จะโฆษณาประชาสัมพันธรวมทั้งทํ าการสื่อสารทางการตลาดเพื่อใหลูกคาใหได
ทราบวาปุยไหทองไดผานการรับรองตามกฎหมายเปนรายแรกๆ และจะทํ าการเปลี่ยนแปลงฉลากใหแสดงวาปุย
ไหทองไดรับการรับรองตามกฎหมายและแสดงขอความในเรื่องสวนผสมหรือธาตุอาหารตามที่กฎหมายกํ าหนด
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑใหมีมากยิ่งขึ้น

--------------------------------------------
37สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย , การผลิตปุยอินทรียจากของเหลือใชจาก

อุตสาหกรรมปลากระปอง , (กรุงเทพมหานคร: วท.,2540)น.21
38หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 92 ตอนที่ 5 . พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518. โรงพิมพกรม

วิชาการเกษตร
39สัมภาษณ, วชิรศักดิ์ อรรจนานนท. ผูจัดการทั่วไปบริษัท ชาลี อินดัสตรีส จํ ากัด. เลขที่ 18 ซ.140 ถ.ลาด

พราว เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร.สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2543



55

จะทํ าการเปลี่ยนแปลงฉลากใหแสดงวาปุยไหทองไดรับการรับรองตามกฎหมายและแสดงขอความในเรื่องสวนผสม
หรือธาตุอาหารตามที่กฎหมายกํ าหนด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑใหมีมากยิ่งขึ้น
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ผนวก ก
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ขอมูลดานการตลาด

ปุยที่มีวางขายในตลาดในทองตลาด
ช่ือ ยี่หอ ขนาดบรรจุ ราคาขายปลีก

ปุยนํ้ าบราโว บราโว 100 ซี.ซี. 35
นา-เชอรส ฉลากเขียว 200  ซี.ซี. 85

1 ลิตร 250
ฉลากแดง 200 ซี.ซี. 110

1 ลิตร 280
ฉลากเหลือง 1 ลิตร 260

20 ลิตร 1500
ฉลากฟา 1 ลิตร 235

ปุยอินทรียนํ้ าจากปลาทูนา เพชรดํ า 200 ซี.ซี. 80
1 ลิตร 120

โอมา-ซา โอมา-ซา - 160
ไบโฟลาน ไบโฟลาน - -
ปุยนํ้ า AU-L AU-L - -

ปุยปลานํ้ า เซ็นเน็กส 5 ลิตร -
อโกรเทค 1 ลิตร 230 - 350

500 ซี.ซี. 150 - 200
ปุยปลานํ้ าสูตรสมบูรณ เซ็นเน็กส 5 ลิตร -

อโกรเทค 1 ลิตร -
500 ซี.ซี. -

พืชเชอรปุยปลา เรือประมง 3 ออนซ 180
ขนาดเล็ก 90

ปุยนํ้ าสมุนไพร มหัศจรรย 99 - 290
ปุยชีวภาพนํ้ าจากพืชและสัตว 5 ลิตร 150

1 ลิตร 40
มามีโกร กระโจมไฟ 100 ซี.ซี. 15
อี เอ็ม อี เอ็ม 1 ลิตร 70
อาร บี ไอ แพลนท อาร บี ไอ แพลนท 500 ซี.ซี. -
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ปุยปลา Fogg-it 1 ลิตร 150
5 ลิตร 350

ปุยปลา Atlas 1 ลิตร 150
5 ลิตร 350

OMA-ZA OMA-ZA 500 ซี.ซี. 85
Hi Light Hi Light 1 ลิตร 180
Fish Emulsion Yates 500 ซี.ซี. 250
Bio-Mega Bio-Mega 100 ซี.ซี. 120
เทวดา เทวดา 250 ซี.ซี. 325
โรเบิรด โรเบิรด 100 ซี.ซี. 60
Bio-M Bio-M 200 ซี.ซี. 25
ปุยนํ้ าชีวภาพ Bio King 1 ลิตร 300
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ตารางคํ านวณปริมาณการใชปุยเคมีสํ าหรับพืชสวน 3 ชนิด

ปริมาณการใชเฉล่ียพืช 3 ชนิด (กก./ไร/ป)

ที่มา : เอกสารวิชาการ ทิศทางการใชปุยเพื่อพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน , กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร

กอนออกผล ตกผลแลว กอนออกผล ตกผลแลว กอนออกผล ตกผลแลว
ปุยสตูร1 (กรัม/ครั้ง) 600 325 700 250 250 275
ปุยสตูร2 (กรัม/คร้ัง) 350 750 425 175 175 225
จํานวนครั้ง/ป 4 2 4 4 4 2
อายุตนเฉลี่ย 3 15 2 4.5 4.5 15
กก./ตน/ป 11.4 32.25 9 7.65 7.65 15
จํานวนตน/ไร 25 25 25 25 25 25
กก./ไร/ป 285 806.25 225 191.25 191.25 375

545.625 547.5 283.125
458.75

ทุเรียน เงาะ มงัคุด
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แนวทางคํ าถามที่ใชในการสัมภาษณเกษตรกร

1. ปลูกพืชอะไร
2. ปุยมีกี่ประเภท
3. รูจักปุยนํ้ าชีวภาพหรือไม ถารูจัก รูจักไดอยางไร
4. เคยใชหรือไม
5. เคย
6. ผลของการใชเปรียบเทียบกับปุยเคมีเปนอยางไร
7. ใชอยางไร ใหทางใบ หรือทางราก
8. ใชปริมาณเทาไร และชวยเปรียบเทียบปริมาณการใชกับที่เคยใชปุยเคมีในพื้นที่เดียวกัน
9. ไมเคย
10. ทํ าไมถึงไมใช
11. คิดวาปุยชีวภาพใชแทนปุยเคมีไดหรือไม
12. คิดวาตองใชปริมาณมากแคไหน
13. คาใชจายในการใชปุยชีวภาพเปรียบเทียบกับการใชปุยเคมี
14. ถาซื้อ ซื้อจากที่ใด ราคาเทาไหร รวมคาขนสงหรือยัง
15. รูจักปุยชีวภาพยี่หออะไรบางที่มีขายในทองตลาด
16. ปจจัยอะไรมีอิทธิพลในการเลือกใชปุย ราคา, คุณภาพ ,บรรจุภัณฑ , ฉลาก, ตาม ๆ กัน , มีคํ าแนะนํ า (Sale ขาย

ปุย , รานขายปุย , เกษตรตํ าบล , กํ านันผูใหญบาน), ตามสื่อ
17. รับรูขาวสารดานการเกษตรจากแหลงใดบาง หนังสือพิมพ ,นิตยสาร, วิทยุ ,โทรทัศน
18. มีกิจกรรมรวมกับเกษตรกรอื่นหรือไม อยางไร
19. รับรูถึงกระแสปลอดสารพิษหรือไม
20. ในการเพาะปลูกไดคํ านึงถึงเรื่องการปลอดสารพิษหรือไม
21. การปลอดสารพิษมีผลตอราคาผลผลิตที่ขายไดหรือไม
22. มองวาปุยชีวภาพ จะมาทดแทนปุยเคมี หรือ มาแทนปุยอินทรีย (คอก,หมัก)
23. ปุยเปนปจจัยสํ าคัญแคไหนในการเพาะปลูก เปนตนทุนสัดสวนเทาไหร
24. มีความคิดเห็นอยางไรกับคํ าพูดที่วา

การใชปุยเคมีใหผลเร็ว แตอาจมีผลเสียในระยะยาว
ในขณะที่ปุยอินทรียอาจใหผลชา แตดีในระยะยาว

25. การใชปุยเคมีมีหลายสูตร สํ าหรับพืชแตละชนิด แตละชวงเวลา แตปุยอินทรียมีสูตรเดียว ถาใชปุยอินทรียตลอด
จนกระทบตอกระบวนการเพาะปลูกหรือไม

26. มีปญหาเรื่องเงินทุนในการซื้อปุยหรือไม
27. อะไรจะทํ าใหซื้อมากกวาทํ าใชเอง
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28. สะดวก ไมเหม็น ไมตองทํ าเอง
29. ราคาสมเหตุสมผล
30. ไมตองวุนวายจัดหาวัตถุดิบ

ผนวก ข
ขอมูลดานการผลิต

การใชพื้นที่และคากอสรางอาคารโรงงาน

รายการ บริเวณ ขนาด พื้นที่ ราคาตอตรม. ราคารวม
      กวาง         ยาว          (ตารางเมตร)                  (บาท)                (บาท)

       1 โรงบดปลา           5            15 75 4,000 300,000
       2 หองเก็บกากนํ้ าตาล         5              5 25 4,000 100,000
       3 หองผสม           5           10 50 4,000  200,000
       4 โรงหมัก #1          15            20            300 4,000             1,200,000
       5 โรงกรอง           10           10            100 4,000  400,000
       6 หองบรรจุ            5            10 50 4,000  200,000
       7 คลังสินคา          10            20            200 4,000  800,000
       8 สํ านักงาน          10            10            100 4,000  400,000
       9 พื้นที่สํ ารอง          10            10            100 4,000  400,000
        รวม             1,000             4,000,000
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รายการเครื่องจักรและอุปกรณ

รายการ อุปกรณ ขนาด / ความจุ  จํ านวน        ราคาตอหนวย          ราคารวม
(บาท) (บาท)

     1 เครื่องบด          1 kW        5 10,000 50,000
     2 เครื่องผสม       0.75 kW        1  50,000 50,000
     3 ถังผสม       2.5 m3        1    8,000   8,000
     4 ถังหมัก          2 m3        40    6,000 240,000
     5 Rotary       1.5  kW        10  10,000 100,000
     6 เครื่องกรอง          1  kW         1 100,000 100,000
     7 ถังพัก          2  m3         2     6,000   12,000
     8 ทอขนสง        15 cm        250        200    50,000
     9 ปม        0.75 kW          3   25,000    75,000
    10 ตูควบคุมไฟฟา          25 Amp          2     7,500    15,000

    รวม  700,000

สมมติฐานเพิ่มเติม :
1) จํ านวนครัวเรือนเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกไมผลและไมยืนตนมีจํ านวนคงที่ตลอด 10 ป
2) เจาหนี้การคามีเครดิต 30 วัน
3) ลูกหนี้การคามีเครดิต 30 วัน
4) ราคาขายคงที่ตลอด 10 ป (30 บาท:ลิตร)
5) ตนทุนการผลิตมีการเพิ่มขึ้น 5% ทุกป
6) สํ าหรับเงินกูระยะยาวเวลา 3 ป ดอกเบี้ยและเงินตนจายทุกๆครึ่งปอัตรา MLR+2% ปลอดการชํ าระคืน

เงินตน 1 ปแรก
7) คาของทุนในสวนของเจาของ (Ke) เทากับ 15% ตอป
8) ปริมาณสินคาคงคลังเฉลี่ยตอปเทากับ 2.5% ของปริมาณขาย
9) ปริมาณเงินสดคงเหลือ จะตองมีใกลเคียงกับระดับเงินทุนหมุนเวียนซึ่งคํ านวณมาจากผลตางระหวาง

ทรัพยสินหมุนเวียนไมรวมเงินสด กับ หนี้สินหมุนเวียน
10) หากมีเงินสดคงเหลือเกินจากระดับที่ตองการ บริษัทจะนํ าไปลงทุนใน Short-term Investment ซึ่งได

ผลตอบแทน 5% ตอป
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11) นโยบายการจายเงินปนผล จะเพิ่มขึ้นทุก ๆป โดยจะเริ่มจายในปที่ 2 ซึ่งเปนระยะเวลาหลังจากพน
กํ าหนด Grace Period  และมี Pay-out ratio ไมเกิน 75%

บรรณานุกรม
หนังสือและบทความในหนังสือ

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ .การประมงปลากะตักของประเทศไทย .ตุลาคม 2536

กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร .ทิศทางการใชปุยเพื่อพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน. ตุลาคม 2540

ทิพวรรณ สิทธิรังสรรค. ปุยหมัก ดินหมัก และปุยนํ้ าชีวภาพ .พิมพครั้งที่ 1. 2000 เลม. บางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ โอ.เอส.  พริ้นติ้ง เฮาส. 2542

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร .คูมือการพิมพวิทยานิพนธ พ.ศ. 2538. พิมพครั้งที่ 5 โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,2538.

สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปเพาะปลูก 2540/2541. เลมที่ 40 .
ปอมปราบ กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํ ากัด เจ.เอ็น.ที..2542

สํ านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร .ปริมาณและราคานํ าเขา (CIF) ปุยเคมี เดือน มกราคม-ธันวาคม 2542.
(อัดสํ าเนา)

หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 92 ตอนที่ 5. พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518. โรงพิมพกรมวิชา
การเกษตร

Philip Kotler. Marketing Management. Ninth Edition, N.J. : Prentice-Hall, 1997.

บทความ

กลุมงานวิจัยปุย กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร .”ปุยอินทรีย จากวัสดุเหลือใช โรงงานผงชูรส.”เคหการ
เกษตร 24 (กุมภาพันธ 2543) : 158-167
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คิม ซา กัสส.”เคล็ดลับเคล็ดไมลับ เรื่อง ปุยนํ้ าชีวภาพ .”เกษตรใหม สีสรรชีวิตไทย 5 (มกราคม 2543) :
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และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วีระ ใจหนักแนน.”ปุยอินทรีย.”เกษตรใหม สีสรรชีวิตไทย 4(ตุลาคม 2542) : 4-10

สมนิตย  เหล็กอุนวงษ.”เกร็ดเกษตร.”เทคโนโลยีชาวบาน 12 (มีนาคม 2543) : 49

สํ ารวจ ดอกไมหอม.”ปุยนํ้ าชีวภาพจากปลา.” เกษตรใหม สีสรรชีวิตไทย 4(สิงหาคม 2542) : 18-22

สุริยา สาสนรักกิจ.”ปุยนํ้ าชีวภาพจากปลา.” เกษตรใหม สีสรรชีวิตไทย 4(สิงหาคม 2542) : 9-12

สุริยา สาสนรักกิจ.”ปุยอินทรีย + ปุยเคมี.”เกษตรใหม สีสรรชีวิตไทย 4(สิงหาคม 2542) : 11-16

เอกสารอื่น ๆ

ชัยทัศน วันชัย.”อุปสงคปุยเคมีในภาคการเกษตรของประเทศไทย.”วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541

พงศเทพ อันตะริกานนท.”การผลิตปุยอินทรียจากของเหลือใชจากอุตสาหกรรมปลากระปอง.”โครงงานวิจัย
ที่ ภ.37-10 การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาของเหลือใชในอุตสาหกรรมปลากระปอง. รายงานฉบับที่ 1.
(อัดสํ าเนา)

พิทยากร ล่ิมทอง.”เทคโนโลยีชีวภาพกับปุยอินทรีย.” กองอนุรักษดินและนํ้ า กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ. บทความในการสัมมนาวิชาการ, 24 พฤษภาคม 2542
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มโน อุนเมือง.”ทํ าไมจึงตองเขียนแผนธุรกิจ.”เอกสารการบรรยายเรื่อง การประกอบการและการสรางสรรค
ในธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 12 มิถุนายน 2542. (อัดสํ าเนา)

ยงยุทธ โอสถสภา. “สารเสริมประสิทธิภาพ.” คูมืออบรม หลักการใหธาตุอาหารทางใบ, 22 กันยายน 2542.
(อัดสํ าเนา)

ไว จามรมาน. “นโยบายกลยุทธของกลุมธุรกิจปุยในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2506 ถึงปจจุบัน”.รายงาน
วิจัย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, มิถุนายน 2539

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร.”การศึกษาความเปนไปไดโครงการผลิตปุยเคมีผสม.”จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ตุลาคม 2538

สุริยา  สาสนรักกิจ.”ปุยนํ้ าชีวภาพ.”ฝายเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย.(อัดสํ าเนา)

สัมภาษณ

จรวย พงษชีพ. เกษตรกร จังหวัดจันทบุรี. เลขที่ 25 ถ.เทศบาล สาย 7 ต.ขลุง อ.ขลุง. สัมภาษณ,25 มีนาคม
2543

ชีพ ทรงธรรม. เกษตรกร จังหวัดจันทบุรี. ต.ขลุง อ.ขลุง สัมภาษณ, 6 เมษายน 2543

ธงชัย มหาไตรภพ. ผูจัดการทั่วไปบริษัท T.C. Union Foods จํ ากัด (ปุยเพชรดํ า). เลขที่ 299 ถ.รัชดาภิเษก
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. สัมภาษณ, 12 เมษายน 2543

ปรีชา งามเนตร.เจาหนาที่การเกษตร สํ านักงานสงเสริมการเกษตร จังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ, 8 เมษายน
2543

ปรีชา ปยารมย.เกษตรกร จังหวัดจันทบุรี. บ.โบงแรด ต.พลับพลา อ.เมือง . สัมภาษณ, 6 เมษายน 2536

พงศเทพ อันตะริกานนท. รองผูวาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. เลขที่ 196
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร. สัมภาษณ, 15 มีนาคม 2543
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เรือง แซจิว. เกษตรกร จังหวัดราชบุรี .สัมภาษณ, 8 เมษายน 2543

ลํ ายอง ยอดรักบุญ. เกษตรกร จังหวัดราชบุรี. ต.อางทอง. สัมภาษณ, 8 เมษายน 2543

วชิรศักดิ์ อรรจนานนท. ผูจัดการทั่วไปบริษัท ชาลี อินดัสตรีส จํ ากัด. เลขที่ 18 ซ. 140 ถ.ลาดพราว เขต
บางกะป กรุงเทพมหานคร.สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2543

วันชัย คุณงาม. เกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม. อ.แมกลอง. สัมภาษณ, 8 เมษายน 2543

วารีรัตน ชวยรัตน. ผูจัดการบริษัทเทพเกษตรอุตสาหกรรม จํ ากัด (ปุยเทวดา). ถ.ราษฎรบูรณ. สัมภาษณ,
11 เมษายน 2543

วิชัย ประดิษฐอาชีพ. เกษตรกรเจาของสวนกลวยไมสวนวิชัย. ซ. โรงเรียนรุงอรุณ ถ.พุทธบูชา11
กรุงเทพมหานคร. สัมภาษณ, 11 มีนาคม 2543

ไว จามรมาน. ผูชวยศาสตราจารย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
สัมภาษณ, 14 มีนาคม 2543

สุริยา สาสนรักกิจ. ผูอํ านวยการฝายเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย. เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร. สัมภาษณ, 13 มีนาคม 2543

อเนก นวพรพรร. เกษตรกร จังหวัดจันทบุรี. ต.ทุงนนทรี อ.เขาสมิง. สัมภาษณ, 25 มีนาคม 2543
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