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บทคดัยอ  

โสมภูลังกาเปนพืชสมุนไพรหายากพบตนกําเนิด ณ อุทยานแหงชาติภูลังกา จังหวัดนครพนมและบึงกาฬ ซึ่งมีการทดลอง
ขยายพันธุดวยการพาะเมล็ด ในการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1.ศึกษาความเปนไปไดในการตลาดของโสมภูลังกา โดยทําการ
วิเคราะหความเปนไปไดในการตลาด ดวยการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ
จํานวน 14 ราย ไดแก เจาหนาที่อุทยาน สมาชิกผูปลูก นักวิชาการ ปราชญชาวบาน และพระสงฆ 2. วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
ดวยวิธีการเพาะเมล็ดดวยการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และอัตราสวนตอตนทุน (B/C Ratio) 
และระยะเวลาคืนทุน (Payback period) ใชอัตราคิดลดรอยละ 3.38 โดยกําหนดขอบเขตระยะเวลา 10 ป  ผลการศึกษา พบวา  1. 
โสมภูลังกา ในการกําหนดตําแหนงกลยุทธทางการตลาดโสมภูลังกา อยูในชวงที่มีจุดแข็งดานราคา มีโอกาสในการจัดจําหนาย ซึ่งถือวามี
ความเหมาะสมเชิงพาณิชย 2. ตนทุนการผลิตโสมภูลังกา 620 บาท/กิโลกรัม/รอบหรือตอป สามารถผลิตสามาถผลิตไดโสมภูลังกา 10 
กิโลกรัม คา NPV มีคาเทากับ 42,727 บาท  คา IRR เทากับรอยละ 60 ซึ่งมากกวาอัตราคิดลดรอยละ 3.38 คา B/C Ratio เทากับ 1.35 
โดยมีระยะเวลาคืนทุนที่ 2 ป ดังนั้นการตัดสินใจการปลูกโสมภูลังกาโดยการเพาะเมล็ดจึงมีความคุมคาในการลงทุน ขณะที่ภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรมีการรวมมีการสนับสนุนการผลิตเพ่ือยกระดับมูลคาของผลิตภัณฑในอนาคต 
คําสําคัญ: โสมภลูังกา มูลคาเศรษฐกิจ สมุนไพร ความเปนไปได  
 

Abstract  

Ginseng Phu Lanka (Plectran thus phulangkaensis) is a scarcity herb. The origin was found in Phulanka 
National Park, Nakhon Phanom and Bueng Kan Provinces, which is propagated by seed. The objectives of this study 
are to 1) study the marketing feasibility of Ginseng Phu Langka with analytical concepts, strengths, weaknesses, 
opportunities, and weakness by interviewed from 14 Key Informants (KIs) which including park officials, planters 
members, scholars, village philosophers and monks 2) analyze the cost and benefit of seed bleeding with net 
present value (NPV), internal rate of return (IRR), B/C ratio and Payback period by using a discount rate of 3.38% 
with the scope of 10 years. The results are found that 1) the Ginseng Phu Lanka has the position of the marketing 
strategy for Ginseng Phu Lanka in the range of price strength. It has distribution opportunities which are considered 
commercially appropriate. 2) the cost of producing 620 baht/kg of Ginseng Phu Lanka, 1 crop or 1 year can produce 
10 kg. The NPV value is 42,727 baht, IRR is 60% which is greater than the 3.38% discount rate and has a return-to-
cost ratio (B/C Ratio) of 1.35. The Payback period is 2 years. Therefore, the decision to plant seeds of Ginseng Phu 
Lanka is economically investment, while the public and private sectors should have co-operation with production 
to enhance value added product in the future. 
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