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บทคัดย่อ 

การศึกษารูปแบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชน 

ด าเนินการในพื้นที่ท าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนไม้เศรษฐกิจโตเร็วด่านช้าง ที่ตั้งอยู่ในท้องที่เขตติดต่อ

ระหว่าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี และในพื้ นที่ของ

เกษตรกรที่ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร และ อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย วางแปลงทดลองปลูกไม้ป่า

เศรษฐกิจและพืชเกษตร รูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย การปลูกเชิงเดี่ยวและการปลูกในระบบวนเกษตร เก็บ

ข้อมูลการเติบโตของไม้ป่าเศรษฐกิจและผลผลิตของไม้ป่าและพืชเกษตร ในแปลงทดลองที่ด าเนินการปลูก

และจัดการโดยเกษตรกรทุกปี และเก็บข้อมูลการปลูกพืชเกษตรเชงิเดี่ยวจากเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงกับ

พื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนไม้เศรษฐกิจโตเร็วด่านช้างโดยวิธีการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง

การเงนิของการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆ 

ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไม้เศรษฐกิจ พบว่า มีความคุ้มค่าต่อการ

ลงทุน แต่ควรเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมของพื้นที่ปลูกด้วย โดยในการปลูก  

ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า เชิงเดี่ยวที่ก าหนดอายุรอบหมุนเวียน 4 ปี ใหอ้ัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มี

ค่าเท่ากับ 2.37 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NVP) เท่ากับ 3,349.92 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) มี

ค่าร้อยละ 37.90 และอัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (PI) มีคา่เท่ากับ 3.17 การปลูกไม้ป่าโตเร็ว

ในระบบวนเกษตร ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการปลูกแทรกในแปลงปลูกพืชเกษตร รูปแบบการปลูกไม้ป่าบน

คันนา และรูปแบบการปลูกผสมไม้ป่าควบกับพืชเกษตร ให้ B/C ratio มีค่าอยู่ระหว่าง 1.05-1.51 NPV มีค่า

อยู่ระหว่าง 1,467-8,623.84 บาท IRR มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 14.08 ถึงร้อยละ 43.44 และ PI มีค่าอยู่

ระหว่าง 1.21-2.27 ส่วนการปลูกไม้สักในระบบวนเกษตรในระยะเวลา 4 ปี อาจไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

( B/C ratio NPV IRR แ ล ะ  PI เ ท่ า กั บ  0 . 8 4 - 1 . 2 0  ( - 2 , 4 59 . 4 0 ) - 5 , 2 69 . 4 9  บ าท  ร้ อ ยล ะ  

(-5.99)-29.41 และ 0.60-1.60 ตามล าดับ) แต่ในระยะเวลา 15 ปี มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนและให้

ผลตอบแทนทางการเงินสูง (B/C ratio NPV IRR และ PI เท่ากับ 1.94-3.11  10,221.65-27,706.27 บาท ร้อย

ละ 15.48-30.59 และ 5.13-8.24 ตามล าดับ) เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว พบว่า การ

ปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวหลายชนิดใหผ้ลตอบแทนทางการเงินสูงกว่าการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ แต่มีความผัน

ผวนจากราคาพืชเกษตร และข้อจ ากัดด้านพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเกษตรแต่ละชนิด ผล

การศึกษาดังกล่าว สนับสนุนข้อดีของการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจในระบบวนเกษตรในแง่ของการท าให้มรีายได้

หลากหลาย และการลดความเสี่ยงทางด้านการเงนิ 

ค าส าคัญ วิสาหกิจชุมชน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ระบบวนเกษตร ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ไม้สัก พืชเกษตร                 

อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน มูลคา่ปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  

อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร 
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ABSTRACT 

The study on the planting management patterns of economic tree plantation for increasing 
the production potential of small and micro community enterprise was conducted in agricultural area of 
Danchang Fast-growing Economic Tree Species Small and Micro Community Enterprise lacated at the 
corridor between Amphoe Danchang Changwat Suphanburi and Amphoe Nougprue Changwat 
Kanchanaburi and the agricultural lands outside the community enterprise that were located at Amphoe 
Muang Changwat Kamphaengphet and Amphoe Phukradueng Changwat Loei. The various planting 
patterns of economic forest tree species and agricultural crops comprised of monoculture and 
agroforestry systems were established. Growth of economic forest tree species and yield of agricultural 
crops in each experimental plot planted and managed by farmers were measured and collected data 
every year. Data of monocropping agricultural crops planted nearby the area of Danchang community 
enterprise was also collected by interviewing farmers. Financial analysis was undertaken to compare 
the economic performance of the planting patterns. 

The analysis revealed that planting forest tree species was profitable for investment but the 
selection of planted forest tree species should be match the environmental conditions of the planting 
area. Eucalyptus deglupla monocropping  based on 4-year rotation age provided a benefit cost ratio 
(B/C ratio) of 2.37, net present value (NPV) equaled 3,349.92 baht, perantage of the internal rate of 
return (IRR) was 37.90% and profitability index (PI) was 3.17. Planting fast-growing tree species in 
agroforestry systems, i.e. intercropping with agricultural crops, planting forest trees on paddy bunds and 
forest tree species mixing with agricultural crops provided a B/C ratio ranged 1.05-1.51, NPV ranged  
(1,467.04-8,623.84 baht, The IRR ranged 14.08%-43.44% and PI ranged 1.21-2.27. For planting Tectona 
grandis in agroforestry systems based on 4-year cropping period (B/C ratio , NPV, IRR and PI ranged 0.84-
1.20, (-2,459.40)-5,269.49 baht, (-5.99%)-29.41% and 0.60-1.60, respectively). Based on 15-year 
cropping period planting teak in agroforestry systems was profitable and provided high financial returns, 
(B/C ratio, NPV, IRR and PI ranged 1.94-3.11, 10,221.65-27,706.27 baht, 15.48%-30.59% and 5.13-
8.24 respectively). When it was compared to monoculture of agricultural crops the analyses revealed 
that many agricultural crops provided financial returns more than planting forest tree species, but price 
uncertainty of agricultural crops usually occurs every year including the limitations of suitable area for 
each of agricultural crops. The results support the merits of agroforestry systems to diversify income 
and reduce financial risks.   

Keywords:  Small and micro community enterprise, Agroforestry systems, Economic fast-growing tree  
species, Teak (Tectona grandis), Cost benefit ratio, Net present value, Internal rate of return, 
Profitability index 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

บทน า 

การส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่าในประเทศไทยเป็นงานส าคัญที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน   

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไม้ และฟื้นฟูสภาพป่าธรรมชาติที่ถูกท าลาย ให้กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์ แต่ใน

สภาวการณ์ปัจจุบัน แนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพหลักในการปลูกพืช เกษตรเพื ่อ

การค้าหรือบริโภคในครัวเรือน ให้ความสนใจในการปลูกไม้ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ไม่ประสบความส าเร็จ

เท่าที่ควร โดยเฉพาะการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเดี่ยว เนื่องจากได้รับผลตอบแทนจากการปลูกสร้างสวนป่า

ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการพืชเกษตรมาก 

การก าหนดรูปแบบการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงมีความส าคัญที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก ประกอบกับใน

สภาวการณ์ปัจจุบันชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อประกอบกิจการต่างๆ  ตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 การส่งเสริมให้ราษฎรเกษตรกรในชุมชนปลูกไม้

เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเชิงเดี่ยว หรือปลูกผสมกับพืชเกษตรที่ปลูกแล้ว เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้าง

รายได้และพัฒนาการจัดการทรัพยากรให้แก่ชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมและเป็นไปได้ของการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ 

เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวใหแ้ก่เกษตรกรรายย่อยในชุมชนที่รวมตัว

กันเพื่อประกอบกิจการปลูกสร้างสวนป่าในรูปของวิสาหกิจชุมชน 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบในการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหเ้กษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึ้นและสม่ าเสมอจากการจ าหน่ายไม้และลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเกษตรเชงิเดี่ยว 

ตลอดจนมไีม้ใช้สอยในครัวเรอืน 

2. เพื่อสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจที่เหมาะสม

และก่อใหเ้กิดความยั่งยืนต่อชุมชน 

3. ศกึษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าและปลูกพืชเกษตรของเกษตรกร 

ในวิสาหกิจชุมชน 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

กา รตร วจเอกสาร 

ระบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว (monoculture) คือการเกษตรกรรมที่เป็นการปลูกพืชชนิดเดียวใน

บริเวณกว้างและปลูกต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี และถูกน าไปใช้อย่างกว้างของในการเกษตรเชิง

อุตสาหกรรมสมัยใหม่และใช้แรงงานจ านวนน้อยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะท า

ให้การระบาดของโรคและแมลงเร็วกว่า เนื่องจากการปลูกพืชชนิดเดียวกัน ท าให้ง่ายต่อการรับโรคและ

แมลง การปลูกพืชเชงิเดี่ยวเป็นการปลูกพืชชนิดเดียวกันทุกปี โดยทั่วไปแล้วเกษตรกรเลือกปลูกพืชเชงิเดี่ยว 

เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ (Cook and Weller, 2004) ระบบนี้เหมาะส าหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เพราะจะ

งา่ยต่อการจัดการ 

ระบบเกษตรกรรมพืชเดี่ยว (อังกฤษ : monoculture) เป็นการปลูกพืชชนิดเดียวในบริเวณกว้าง

เป็นวิธีที่นิยมใชโ้ดยเกษตรกรผู้ที่มเีนือ้ที่ในการเกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก ถ้าพูดถึงป่า ระบบเกษตรกรรม

พืชเดี่ยวก็หมายถึงการปลูกไม้พันธุ์เดียวเท่านั้น (สารานุกรมเสรี, ม.ป.ป. อ้างจาก http://www.ag-

network-chile.net/Monoculture % 20 Forestry.html.) 

ค าว่า “ระบบเกษตรกรรมพืชเดี่ยว” มักจะใช้ในการเกษตรกรรมที่หมายถึง การปลูกพืชที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกันในด้านการเจริญเติบโตทางพันธุศาสตร์ เช่น การปลูกข้าวสาลี หรือ ไร่แอปเปิล หรือ

ไร่องุ่น พืชพันธุ์เหล่านี้มีลักษณะการเจริญเติบโต ใหผ้ลสูงและใช้เนื้อที่น้อย เพราะการปลูก การบ ารุง และ

การเก็บเกี่ยวสามารถท าให้เป็นมาตรฐานได้ การสร้างมาตรฐานเป็นการเพิ่มความมีประสิทธิภาพทาง

เกษตรกรรม นอกจากนั้นยังสามารถจัดพืชผลให้เหมาะกับต าแหน่งที่ปลูกได้ เช่น เลือกพืชที่เหมาะกับเนื้อ

ดิน หรอืเลือกพืชที่มฤีดูการปลูกสั้น (สารานุกรม เสรี, ม.ป.ป.) 

การปลูกผสมพืชหลายชนดิ (Mixed species cropping system) หมายถึง การปลูกพืชตั้งแต่สอง

ชนิดขึ้นไป ในพืน้ที่เดียวกันและในเวลาเดียวกัน โดยไม่มีขอ้ก าหนดว่าจะต้องปลูกพืชแบบเป็นแถว เป็นแนว 

พืชที่ให้ผลผลิตภายในปีเดียว (annual crop) หรอืมากกว่า (perennial)  สามารถปลูกร่วมกันได้ ส่วนการปลูก

พืชมากกว่าหนึ่งชนิด (Multiple Cropping) ติดตอ่กันตามล าดับ หรอืปลูกในเวลาเดียวกันในพืน้ที่เดียวกัน

ภายในปีเดียวกัน 

จากรูปแบบของระบบเกษตรที่มุ่งเน้นพชืเชิงเดี่ยว พัฒนามาเป็นแบบคละชนิด ซึ่งมีหลายรูปแบบ 

เชน่ เกษตรผสมผสาน (integrated farming) เกษตรทฤษฎีใหม ่ (new Theory agriculture) เกษตรอินทรีย์ 

(organic farming) เกษตรธรรมชาติ (natural farming) เกษตรชีวภาพ (biodynamic agriculture) เกษตรป่าไม ้

(agroforestry) หรอื “วนเกษตร” (วิชญ์ภาส สังพาลี, ม.ป.ป.) 

วนเกษตรหรือวนศาสตร์เกษตร (agroforestry) หมายถึง ระบบการใช้ที่ดินและเทคโนโลยี ซึ่งมี

การปลูกไม้ยืนตน้ เชน่ ต้นไม ้ไม้พุ่ม ปาล์ม หรอื ไม้ไผ่ เป็นต้น ร่วมกับการปลูกพืชเกษตรและ/หรอืปศุสัตว์ 

http://www.ag-network-chile.net/Monoculture
http://www.ag-network-chile.net/Monoculture
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ในพืน้ที่เดียวกันโดยมีการจัดการด้านช่องว่าง (space) หรอืจัดช่วงเวลา (time) ของการอยู่ร่วมกันใหเ้หมาะสม 

เพื่อใหม้ีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบดังกล่าวทั้งทางด้านนิเวศวิทยาและด้านเศรษฐกิจ (CRAF, 1983  อ้าง

โดย พิทยา, 2540) 

พิทยา (2540) ได้ให้ค าจ ากัดความของระบบวนเกษตรว่า หมายถึง “กลยุทธ” “เครื่องมอื” หรือ 

“วิธี” ของการจัดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดนิอย่างผสมผสานระหว่างองค์ประกอบหรอืกิจกรรมด้าน “การ

ป่าไม้” “การเกษตร” และ/หรือ “การเลีย้งสัตว์” ในพืน้ที่ใดๆ ในเวลาเดียวกัน หรอืสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

ไปเพื่อให้ได้ผลผลิตรวมอย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอตลอดไป โดยเป็นศาสตร์ที่ประยุกต์วิชาการแทบทุก

ด้านที่สามารถปฏิบัติเองได้เพื่อน าเอาพลังงานและทรัพยากรต่างๆ ที่ มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆ มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงหลักของความสมดุลตามธรรมชาติของระบบนิเวศป่าโซนร้อน 

เป็นส าคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการ และความถนัดของสังคมมนุษย์ โดยเฉพาะราษฎรชนบทที่

เกี่ยวข้องในพืน้ที่นั้นๆ ในที่สุด 

การจ าแนกระบบวนเกษตร  ระบบวนเกษตรสามารถจ าแนก ออกตามโอกาสการปรากฏของ

กิจกรรมหลักได้เป็น  3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1. กิจกรรมหลักทางด้านการป่าไม้ การเกษตร และหรอืการเลีย้งสัตว์ปรากฏขึน้ภายในเวลา

เดียวกัน (simultaneous cropping system) 

2. จ าแนกตามลักษณะการปรากฏของกิจกรรมหลักในเวลาต่างกันในลักษณะของการ

ประกอบการแบบหมุนเวียนสลับกันไประหว่างกิจกรรมทางด้านป่าไม้กับกิจกรรมทางด้านการเกษตร เรียก

ระบบนีว้่า ระบบปลูกหมุนเวียนแบบไร่เลื่อนลอย (Cyclical or Shifting cultivation system) 

3. จ าแนกโดยการผสมผสานระหว่างประเภทแรกและประเภทที่สองเข้าด้วยกัน เรียกว่า Partial 

overlap system หรือ Taungya system 

กิจกรรมหลักที่ปรากฏขึ้นภายในเวลาเดียวกันสามารถแยกออกเป็นรูปแบบย่อยตามองค์ประกอบ

หรอืโครงสร้างของกิจกรรมหลักได้ ดังนี้ 

1. ระบบการปลูกพืชควบ หรอืแบบไร่นาป่าผสม หรอืระบบป่าไม้-เกษตร  (Agrisilvicultural 

system) โดยการปลูกพืชเกษตรแทรกภายในสวนไม้ป่า หรอืการน าไม้ป่าไปปลูกแทรกในพืน้ที่ประกอบ

เกษตรกรรม ซึ่งสามารถท าได้หลายรูปแบบ คือ 

 1.1 ปลูกต้นไม้ตามแนวขอบรอบนอกของแปลงปลูกพืชเกษตร (Boundary Cropping) เช่น ปลูก

เป็นแนวรั้ว แนวกันลม และปลูกบนคันนา 

 1.2 ปลูกต้นไม้สลับแถวเว้นแถวระหว่างไม้ป่ากับพชืเกษตร (Intercropping) 

 1.3 ปลูกสลับเป็นแถบๆ ระหว่างไม้ป่ากับพืชเกษตร (Alley cropping หรอื Strip cropping) 

 1.4 ปลูกผสมโดยการสุ่มอย่างไม่เป็นระเบียบระหว่างต้นไม้ป่ากับพชืเกษตร (Random mixed 

cropping) เช่น รูปแบบของบ้านสวน (Home garden) 
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2. ระบบป่าไม้-ปศุสัตว์ (Silvopastoral system) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันระหว่างการป่า

ไม้และการเลี้ยงสัตว์โดยการปลูกหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์ในสวนป่าแล้วปล่อยสัตว์เข้าไปเลี้ยงในสวนป่า

โดยตรง อย่างไรก็ตามการปลูกพืชอาหารสัตว์ในสวนป่า แล้วตัดเอาพืชอาหารสัตว์นั้นออกมาเลี้ยงหรือเป็น

อาหารแก่สัตว์นอกสวนป่า ในกรณีนี้ยังคงเรียกว่าระบบการปลูกพืชควบ กล่าวคือ ระบบป่าไม้-ปศุสัตว์ นั้น

จะต้องน าสัตว์เข้าไปเลีย้งในสวนป่าด้วย 

3. ระบบป่าไม้-เกษตร-ปศุสัตว์ (Agrosilvopastoral system) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกัน

ระหว่างกิจกรรมหลักทั้งสาม คือ การป่าไม้ การเกษตร และการปศุสัตว์ ควบคู่กันไปพร้อมๆ กันหรือกล่าว

อีกนัยหนึ่งเป็นการรวมเอาระบบข้างต้นทั้งสองเข้าด้วยกันนั่นเอง 

4. ระบบป่าไม้-ประมง (Silvofishery system) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันระหว่างการ  ป่าไม้

และการประมง เช่น การท าฟาร์มกุ้งและท าฟาร์มหอยตามป่าชายเลน หรอืการเลี้ยงปลาน้ าจืด   ตามร่องน้ า

ระหว่างแถวหรอืคันคูของต้นไม้ 

การปลูกไม้ย ื นต ้นแทรกในแปลงพื ชเกษตร 

รูปแบบที่ส าคัญรูปแบบหนึ่งของการปรับปรุงพื้นที่ไร่ร้าง (fallow) คือการปลูกไม้ยืนต้นแทรกเป็น

แถบในแปลงปลูกพืชเกษตร (alley cropping) เป็นการปลูกพืชเกษตรประเภทที่เป็นอาหารระหว่างแถบหรือแถว 

(ตั้งแต่สองแถวขึ้นไป) ของไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม (shrubs) ซึ่งไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มจะต้องมีการลิดกิ่งเป็นระยะ 

เพื่อป้องกันการเกิดร่มเงาแก่พืชเกษตรที่อยู่ระหว่างแถบของไม้ยืนต้น การปฏิบัติดังกล่าวอาจเรียกว่า avenue 

cropping หรอื hedgerow intercropping มีความหมายเชน่เดียวกัน งานวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่เพื่อปรับปรุง

ระบบการปลูกไม้ยืนต้นแทรกเป็นแถบในแปลงปลูกพืชเกษตร ได้มีการด าเนินการที่ International Institute of 

Tropical Agriculture (IITA) ที่เมอืง Ibadan ประเทศไนจีเรยี 

แนวความคิดเรื่อง alley cropping ไม่ใช่แนวความคิดที่เพิ่งเกิดขึ้น เกษตรกรใช้ประโยชน์ไม้

ยืนต้นหรือไม้พุ่มเป็นพืชปกคลุมส าหรับการปลูกพืชแบบขั้นบันได หรือวิธีการปลูกพืชเกษตร เป็น

แถบไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มที่ปลูกเป็นแถบ(hedgerows)จะท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรธาตุอาหารช่วยบด

บังวัชพืช และควบคุมการกัดเซาะของดนิที่เกิดจากระบบการท าไร่เลื่อนลอย 

ข้อได้เปรยีบของ alley cropping ที่มีมากกว่ าระบบการท าไร่เลื่อนลอย สรุปได้ดังน้ี 

1. เป็นการรวมช่วงเวลาของการปลูกพืชเกษตรและการเป็นไร่ร้างเข้าด้วยกัน  ท าให้ช่วงเวลา

ของการปลูกพืชยาวขึน้ และท าให้ความเขม้ข้นของการใช้ประโยชนท์ี่ดนิเพิ่มขึ้น 

2. ท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพจากการปลูก

พันธุ์ไม้ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

3. เป็นการลดความตอ้งการปัจจัยจากภายนอก (ในการท าการเกษตร) เชน่ ปุ๋ย 
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4. เป็นระบบที่เป็นกลางที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอส าหรับการน าไปใช้กับพื้นที่การเกษตรขนาด

เล็ก และพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ใชเ้ครื่องจักรกลในการผลิต 

วิสาหกิ จชุมชน 

ความหมายของวิสาหกิจชุมชน ตามความในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสง่เสริมวิสาหกิจชุมชน 

พ.ศ. 2548 “วิสาหกิจชุมชน” หมายความว่า กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการ

อื่นๆที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ

ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเอง

ของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด วิสาหกิจชุมชน 

เกิดจากความพยายามที่จะแก้ปัญหาข้อจ ากัดของ “สหกรณ์” และ “บริษัท” หาทางให้ชุมชนรวมตัวกันเพื่อ

จัดการการกินอยู่ของตนเอง โดยเฉพาะการผลิต การแปรรูป การตลาด และอื่นๆ ท าให้คล่องตัว ไม่ใช้

เทอะทะเหมือนสหกรณ์ แต่ก็ไม่ได้มุ่งแสวงหาก าไรสูงสุดและเข้าสู่ระบบการแข่งขันเต็มรูปแบบอย่างบริษัท 

(เสรี, 2552) 

วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม มีสมาชิกมากกว่า 15 คน วิสาหกิจชุมชนขนาดจิว๋ มีสมาชิกตั้งแต่ 

5 คน ถึง 15 คน โดยมีองค์ประกอบอย่างนอ้ย 7 อย่าง คอื 

1) ชุมชนเป็นเจ้าของและผูด้ าเนินการ 

2) ผลผลิตมาจากระบวนการในชุมชน 

3) ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน 

4) มีฐานภูมปิัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมปิัญญาสากล 

5) มีการด าเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

6) มีกระบวนการการเรียนรู้เป็นหัวใจ 

7) มีการพึ่งพาตนเองเป็นเป้าหมาย 

 

วิสาหกิจชุมชนอาจแบ่งได้เป็น  2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

1) วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน อันได้แก่  การด าเนินการต่างๆ เพื่อกินเพื่อใช้ในชุมชน เพื่อให้

ครอบครัวพึ่งตนเองได้ ให้ชุมชนเกิดความพอเพียงอย่างน้อยให้พออยู่พอกิน หรือพอกินพอใช้เมื่อลด

รายจ่าย รายได้ก็เพิ่มขึ้น แปลว่า แม้ท าเพื่อกินเองใช้เองก็ท าให้เกิดรายได้เหมือนกัน  และน่าจะดีกว่าอีก 

เพราะถ้ามุ่งแต่เพิ่มรายได้ โดยไม่เน้นการท าทดแทนการซื้อ  เราก็จะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ซึ่งก็คือ 

ที่มาของปัญหาหนี้สินหรือสถานการณ์ "ชักหน้าไม่ถึงหลัง" ของผู้คนในขณะนี้ 

2) วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า อันได้แก่ การน าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเข้าสู่ตลาด

บริโภค และรวมไปถึงผลผลิตทั่วไปที่เหลือกินเหลือใช้ในท้องถิ่นที่น าออกสู่ตลาดบริโภค โดยการปรับปรุง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

คุณภาพผลผลิต หีบห่อ การตลาด และการจัดวางตา่ง ๆ เพื่อให้สามารถ "แขง่ขัน" ได้อย่างไรก็ดี ชุมชนต้อง

ไม่กระโดดข้ามขั้น ต้องพัฒนาจากขั้นพืน้ฐานไปสู่ขัน้ก้าวหน้าที่ละขั้น 

ตลาดผลิตภัณฑ์ของชุมชนแบ่งได้เป็น 2 ตลาดใหญ่ คือ 1) ตลาดในท้องถิ่น ได้แก่ ตลาดใน

หมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านเครือข่ายชุมชน ตลาดนี้เรียกว่า "ตลาดเพียงพอ" และ 2) ตลาดทั่วไป ที่เรียกว่า 

"ตลาดบริโภค" 

 การส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนหันมาสนใจกับการปลูกสร้างสวน

ป่าเพื ่อเพิ ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนเพื ่อประโยชน์ต่อด้านสิ ่งแวดล้อมนั ้น 

ผลตอบแทนที่ได้จะต้องคุ้มค่าต่อการลงทุนของเกษตรกร อย่างไรก็ตามในเมื่อสังคมไทยส่วนใหญ่ยังคง

ต้องประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ดังนั้นการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจควรเป็นไปใน

รูปแบบของการจัดการแบบผสมผสานระหว่างป่าไม้กับพืชเกษตร ประมง หรือปศุสัตว์ เพื่อให้ได้รับ

ผลตอบแทนที่ตอ่เนื่อง ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร 

การวิเคราะห์ ทางการเงิน (Financial analysis) 

เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินที่ค านึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลาที่นยิมใช้กับโครงการที่มี

อายุของโครงการหลายปี ได้แก่ วิธีหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ วิธีหาอัตราผลตอบแทนการลงทุน และวิธีหา

อัตราส่วนผลประโยชน์ที่ได้รับต่อต้นทุน 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (net present value) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นวิธีเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบัน

ของเงินสดไหลออกของการลงทุน ผลต่างของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเรียกว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

หลักเกณฑใ์นการตัดสินใจ คือหน่วยธุรกิจจะยอมรับการลงทุนได้ เมื่อมูลค่าปัจจุบันของรายได้ที่จะได้รับ

มากกว่ามูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดไว้ ท าใหมู้ลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก หรือหน่วยธุรกิจไม่ควรยอมรับที่

จะลงทุน หากมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ได้รับเป็นลบ ในกรณีที่มทีางเลือกในการลงทุนได้หลายทางหน่วยธุรกจิ

ควรเลือกลงทุนในโครงการที่ใหมู้ลค่าปัจจุบันสุทธิที่เป็นบวกสูงสุด 

อัตราผลตอบแทนการลงทุน (internal rate of return) เป็นอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ตลอดอายุ

โครงการการลงทุน ที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของเงินสดไหลเข้าเท่ากับ มูลค่าปัจจุบันของเงินสดไหลออก ซึ่งจะ

อยู่ที่ค่าของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับศูนย์ 

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ จะพิจารณาค่าอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ค านวณได้เปรียบ

เทียบกับอัตราที่หน่วยธุรกิจยอมรับได้ ถ้าอัตราที่ค านวณได้มีค่าต่ ากว่า หน่วยธุรกิจควรปฏิเสธการลงทุน 

การก าหนดค่าของอัตราผลตอบแทนที่หน่วยธุรกิจจะยอมรับได้ โดยทั่วไปจะก าหนดให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ในระยะยาว เพราะถ้าหน่วยธุรกิจมีผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว 

เจ้าหนี้ผู้ให้กู้ยืมก็จะมีความมั่นใจในความสามารถในการช าระเงินกู้คืนจากการประกอบการตามโครงการ 

นั่นเอง นอกจากนีก้ารก าหนดอัตราที่จะยอมรับได้สามารถใช้อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ย ของธุรกิจประเภท
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

นี้ที่หน่วยธุรกิจอื่นได้รับกัน หรือใช้ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ถ้าการลงทุนนี้ใช้ทุนจากในส่วนของผู้เป็น

เจา้ของก็สามารถใช้อัตราของค่าเสียโอกาสในการลงทุนซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจ าก็ได้ 

อัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ต้นทุน (Benefit/Cost ratio) การหาค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ต้นทุน 

เป็นการหาอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน  เป็นกี่เท่าของมูลค่าปัจจุบัน

ของเงินลงทุนและต้นทุนที่เกิดขึน้ในโครงการที่ลงทุนนั้น 

หลักเกณฑใ์นการตัดสินของวิธีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน โดยดูจากค่าที่ค านวณได้ 

- ถ้ามีคา่มากกว่า 1.0 แสดงว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนมีความคุ้มค่า 

- ถ้ามีคา่เท่ากับ 1.0 แสดงว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนได้เพียงแค่คุ้มทุน 

          ที่ลงไปพอดี 

- ถ้ามีค่าน้อยกว่า 1.0 หน่วยธุรกิจไม่ควรลงทุนในโครงการนัน้ๆ เพราะจะท าให้ได้รับ    

    ผลประโยชน์ไม่คุม้ค่าการลงทุน 

อัตราสว่นวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability index : PI) คือ ดัชนีที่แสดงความสัมพันธ์

ระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนในการประกอบธุรกิจ โดยแสดงค่าเป็นอัตราส่วนของมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงนิสดในอนาคตต่อมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนในการประกอบธุรกิจ 

Profitability Index = Present value of Future Cash Flows/Initial Investment Required 

  =   present value of benefit/ value of cash 

  = (1 + net present value)/Initial investment required 
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อุปกร ณ์และวธิีกา ร 

แปลงทดลองและเกษตรกรผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

 ด าเนนิการวิจัยในพืน้ที่ของเกษตรกร  3 ราย ดังนี้ 

1. ด าเนนิการในพืน้ที่ดินของนางสาวปาริฉัตร แย้มพกิุล ที่วิสาหกิจชุมชนไม้เศรษฐกิจโตเร็วด่าน

ช้าง ซึ่งบริเวณครอบคลุมพื้นที่ของ 2 จังหวัด ได้แก่ บ้านทรัพย์ศิลา ต าบลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

และต าบลหนองปรือ และต าบลหนองปลาไหล อ าเภอหนองปรอื จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ด าเนนิการในพืน้ที่ดินของนายสุวรรณ ศุภกิจเจรญิ  บ้านล ามะโกรก หมู ่6 ต าบลสระแก้ว    

อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 

3. ด าเนินการในพื้นที่ดินของนายส ารวย เผ่าสีหา ท้องที่ ต าบลผานกเค้า อ าเภอผานกเค้า 

จังหวัดเลย 

4.  พื้นที่ด าเนินการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว ในท้องที่ ต าบลด่านช้าง  

อ าเภอ องค์พระ อ าเภอด่านช้าง และ ต าบลหนองงาม อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี และ ต าบล

หนองปลาไหล อ าเภอหนองปรอื  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ จาก on-farm experimental plots  

   รายละเอียดของพืน้ที่ด าเนินการและแผนการทดลอง 

 1.1 การปลูกผสมไม้ป่าในระบบวนเกษตร 

พืน้ที่ด าเนินงาน  ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ี

 แผนการทดลอง  วางแผนการทดลอง แบบ Randomized Block Design เนื้อที่แปลง

ทดลอง (รวม buffer) 136 ม. x 92 ม. เนื้อที่ 12,512 ม2. (7.82 ไร่) ประกอบด้วย 3 ซ้ า (บล็อก) แต่ละซ้ า 

ประกอบด้วย 2 หน่วยทดลอง (ภาพที่ 1) ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1  แผนผังแปลงทดลองการปลูกผสมไม้ป่าในระบบวนเกษตร  
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1) ปลูกผสมไม้ป่า 2 ชนิด สลับแถว ชนิดไม้ที่ปลูก คือ กระถินลูกผสม และไผ่รวก (ภาพที่ 2)    

 

 

ภาพท่ี 2   แผนผังการปลูกผสมไม้ป่า 2 ชนิด สลับแถว 

 

 

 

 

 

 

กระถินลูกผสม 
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2) ปลูกผสมไม้ป่า 3 ชนิด ในแถวเดียวกัน ชนิดไม้ที่ปลูก คือ ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า กระถิน

ลูกผสม และไผ่รวก หน่วยทดลองมีขนาด  40 ม. x 40 ม. เนื้อที่ 1,600 ม2 หรือ 1 ไร่ ระยะห่างของต้นไม้ คือ 

ระหว่างแถว  (12 ม.) x ระหว่างต้น (4 ม.) ในปีแรกปลูกมันส าปะหลังควบระหว่างแถวของไม้ป่าในปีที่ 2-5  จะ

พิจารณาเลือกพืชเกษตรชนิดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และจากการคาดการณ์ราคาของพืชเกษตรชนิด

ต่างๆ ในแต่ละปีตอ่ไป (ภาพที่ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  แผนผังการปลูกผสมไม้ป่า 3 ชนิด ในแถวเดียวกัน 

 

 

 

 

                                                                        

 

กระถินลูกผสม 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

1.2  เปรียบเทียบรูปแบบการปลูกเชิงเดี่ยว (monoculture) ระหว่างไม้ป่าและพืชเกษตร 

 พืน้ที่ด าเนินงาน    ต าบลหนองปรอื อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุร ี

 วางแผนการทดลอง  แบบ Completely Randomized Design มี 3 ซ้ า แต่ละซ้ ามี 3 หน่วย

ทดลองแต่ละหน่วยทดลองปลูกไม้ป่าและพืชเกษตรเพียงชนิดเดียว (ภาพที่ 4) 

ภาพท่ี 4  แผนผังแปลงทดลองเปรียบเทียบรูปแบบการปลูกเชิงเดี่ยวระหว่างไม้ป่าและพืชเกษตร 

(1) ปลูกกระถินลูกผสม (Acacia auriculiformis hybrid) (ภาพที่ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  แผนผังแปลงทดลองปลูกไม้กระถินลูกผสม 

กระถินลูกผสม เบอร์ 31, 32 
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(2) ปลูกยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า (Eucalyptus europhylla) (ภาพที่ 6) 

ภาพท่ี 6  แผนผังแปลงทดลองปลูกไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่าร่วมกับพืชเกษตร 

 

(3) ปลูกมันส าปะหลัง (ภาพที่ 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7   แผนผังแปลงทดลองปลูกมันส าปะหลัง 

 
 Eucalyptus  europhylla        12                     
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 
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หน่วยทดลองมีขนาด 20 ม. x 40 ม. เนื้อที่ 800 ม2. (0.5 ไร่) ระยะปลูก 3 x 3 ม. ระยะ

ปลูกมันส าปะหลัง 0.5 ม. x 1 ม. เฉพาะในปีที่ 1 ปลูกมันส าปะหลังแทรกระหว่างแถวของต้นไม้ดว้ย 

1.3  แปลงทดลองปลูกยูคาลิปตัสแทรกในแปลงปลูกมันส าปะหลังและอ้อย 

พืน้ที่ด าเนินงาน  ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอหนองปรอื จังหวัดกาญจนบุรี  

วิธีการ  วางแปลงตัวอย่างในพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังและอ้อยที่เกษตรกรได้ปลูกไว้แล้ว 

และได้ปลูกไม้ยูคาลิปตัสสายต้น K7 แทรกเป็นแถบในแปลงปลูกอ้อยและมันส าปะหลัง ยูคาลิปตัส 1 แถบมี  2 

แถว ปลูกแบบสลับฟันปลา ระยะปลูก 1.5 ม. x 1.5 ม. 

คัดเลือกพื้นที่ราบสม่ าเสมอ วางแปลงตัวอย่าง จ านวน 4 แปลง ในแปลงปลูกยูคา

ลิปตัสแทรกในแปลงปลูกอ้อย และจ านวน 4 แปลง ในแปลงปลูกยูคาลิปตัสแทรกในแปลงมันส าปะหลัง 

ขนาดความยาวของแปลงตัวอย่าง 20 เมตร ความกว้างเท่ากับระยะห่างระหว่างแถบของต้นยูคาลิปตัส  

(ภาพที่ 8 และภาพที่ 9) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8  แผนผังการปลูกยูคาลิปตัส (K7) แทรกในแปลงปลูกอ้อย 

 

ภาพท่ี 9  แผนผังการปลูกยูคาลิปตัส (K7) แทรกในแปลงปลูกมันส าปะหลัง 

                

     

     

N

                                                

   
    

   
   

   
 

       

     

N
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1.4  แปลงทดลองปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา 

1) แปลงปลูกข้าวหอมปทุมธานี วางแปลงตัวอย่าง จ านวน 3 แปลง บนคันนามีขนาดกว้าง

ประมาณ 18 เมตร ยาว 57 เมตร จ านวน 3 แปลง (ภาพที่ 10) คันนามีความกว้าง 2 เมตร ปลูกต้นยูคาลิปตัส

สายต้น K7 ระยะปลูก 1.5 x 1.5 ม. ปลูก 2 แถวแบบฟันปลา ปลูกข้าวหอมปทุมธานีในแปลงตัวอย่างด้วย

วิธีการเดียวกันทุกแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 0  แผนผังแปลงทดลองการปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา (ปลูกข้าวหอมปทุมธานี)  
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2) แปลงปลูกข้าวไร่ วางแปลงตัวอย่างจ านวน 3 แปลง ในแปลงปลูกยูคาลิปตัส  บนคันนา 

แปลงมีขนาดดังนี ้(ภาพที่ 11) 

 แปลงที่ 1 กว้าง  20 ม. ยาว   28 ม. 

 แปลงที่ 2 กว้าง  20 ม. ยาว   28 ม. 

 แปลงที่ 3 กว้าง  26 ม. ยาว   56 ม.  

แต่ละแปลงย่อยปลูกยูคาลิปตัส (K7) แบบเดียวกับแปลงปลูกข้าวหอมปทุมธานี 

 

ภาพท่ี 1 1  แผนผังแปลงทดลองการปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา (ปลูกข้าวไร่)  
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1.5  แปลงทดลองปลูกสักกับพืชเกษตร 

1)  แปลงทดลองปลูกสัก (ทดสอบระยะปลูก) 

 พืน้ทีด่ าเนินงาน อ าเภอ เมอืง จังหวัด ก าแพงเพชร  

 วิธีการ คัดเลือกพื้นที่ราบสม่ าเสมอ วางแปลงตัวอย่าง 3 treatments 1 Replication (ภาพ

ที่ 12-14) ได้แก่   

- control       ปลูกพืชเกษตร 100%  มันส าปะหลัง กับ ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

- treatment 1 ปลูกสัก 40% ระยะปลูก 2x8 เมตร ข้างละ 2 แถว 

 พืชเกษตร 60% มันส าปะหลังและข้าวโพดเลีย้งสัตว์  

- treatment 2 ปลูกสัก 40% ระยะปลูก 2x4 เมตร ข้างละ 3 แถว 

 พืชเกษตร 60% มันส าปะหลังและข้าวโพดเลีย้งสัตว์  

2) แปลงทดลองปลูกสัก (ทดสอบอัตราการส่วนพืน้ที่ปลูกสักกับพืชเกษตร) 

พืน้ที่ด าเนินงาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

วิธีการ คัดเลือกพื้นที่ราบสม่ าเสมอ วางแปลงตัวอย่าง 3 treatments 3 replications 

(ภาพที่ 15-17) 

- control  ปลูกพืชเกษตร 100%  มันส าปะหลัง กับ ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

- treatment 1 ปลูกสัก 40% ระยะปลูก 2x4 เมตร ข้างละ 3 แถว 

 พืชเกษตร 60%  มันส าปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

- treatment 2 ปลูกสัก 60% ระยะปลูก 2x4 เมตร ข้างละ 4 แถว 

        พืชเกษตร 40% มันส าปะหลังและข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 
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ภาพท่ี 12  แผนผังแปลงทดลองการปลูกสักกับพืชเกษตร อ าเภอเมอืง จังหวัดก าแพงเพชร (treatment 1) 

 

ภาพท่ี 13  แผนผังแปลงทดลองการปลูกสักกับพืชเกษตร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร (treatment 2) 
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ภาพท่ี 14  แผนผังแปลงทดลองการปลูกสักกับพืชเกษตร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร (control) 

 

 
 

ภาพท่ี 15  แผนผังแปลงทดลองการปลูกสักกับพืชเกษตร อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย (treatment 1) 
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ภาพท่ี 16  แผนผังแปลงทดลองการปลูกสักกับพืชเกษตร อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย (treatment 2) 

 

 
 

ภาพท่ี 17  แผนผังแปลงทดลองการปลูกสักกับพืชเกษตร อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย (control) 
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2. การเก็บข้อมูล  

 (1) ส ารวจการรอดตาย และวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ ภายหลังการปลูก 1 เดือน 6 เดือน และ

ทุกๆ 6 เดือน ภายหลังการปลูกจนต้นไม้มีอายุ 2 ปี หลังจากนั้นวัดการเจริญเติบโตและการรอดตายทุก 1 ปี     

จนสิน้สุดโครงการ 

 (2) เก็บข้อมูลผลผลิตของพืชเกษตรที่ปลูกควบกับไม้ป่า 

(3) ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้และพืชเกษตร โดยการหาค่าเฉลี่ยจากการด าเนินการของ

เกษตรกรในพืน้ที ่

 (4) รายได้จากการจ าหน่วยผลผลิตพืชเกษตรและไม้  

(5) ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ เกษตรกร โดยการออกแบบสอบถาม สอบถามเกษตรกร

ที่อยู่อาศัยและท ากินในท้องที่ อ าเภอหนองหญ้าไซ อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และ อ าเภอหนอง

ปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตต้นทุนและ

ผลตอบแทนในการเพาะปลูกพืชเกษตรและไม้ป่าเศรษฐกิจ (ยูคาลิปตัส) โดยสอบถามจากเกษตรกรในท้องที่ 

อ าเภอด่านช้าง และ อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอหนองปรือ และ อ าเภอหนองหญ้าไซ 

จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีขนาดพื้นที่ท าการเกษตร 1-100 ไร่ จ านวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า เกษตรกรมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับการปลูกพืชเกษตร แต่ละชนิด ไม่แตกต่าง

กัน โดยเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 ถึงเดือนกันยายน2556 

 แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (open-ended) สอบถามขอ้มูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ พืน้ที่ใน

การท าการเกษตร วธิีการเพาะปลูก ตน้ทุน/ค่าใช้จา่ย ในการด าเนินงาน และรายได้จากการจ าหน่ายพืช

เกษตรและไม้ป่าเศรษฐกิจแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 สอบถามขอ้มูลเกี่ยวกับการปลูกพืชเกษตรของเกษตรกร 

ตอนที่ 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกเกษตร 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยน า

แบบสอบถามที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วไปท าการเก็บข้อมูลจากเกษตรกร ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง 

ต าบลหนองหญ้าไซ    อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ประกอบอาชีพท าการเกษตร โดยผู้วิจัย

เลือกสอบถามเกษตรกรรายย่อยที่มีขนาดพื้นที่ในการท าการเกษตรเนื้อ 1 ไร่ จ านวน 39 คน รวบรวม

แบบสอบถามที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเกษตร โดยใช้สถิติพื้นฐานการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 

(percentage) และวิเคราะหผ์ลตอบแทนทางการเงิน 
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3. การวิเคราะหข์้อมูล 

 3.1 การประมาณการเติบโตและผลผลิตของไม้ป่าเศรษฐกิจ 

  3.1.1  การประมาณการเติบโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น (DBH) และความสูงของไม้

ป่าเศรษฐกิจโตเร็ว มีสมมติฐานว่าอัตราความเพิ่มพูน เมื่ออายุ 1-5 ปี มีค่าเท่ากัน ดังนั้น ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางล าต้นและความสูง เมื่ออายุ 4 ปี เท่ากับผลรวมของอัตราการเติบโตเฉลี่ยรายปี (Mean annual 

increment) ในช่วงอายุ 3 ปี กับการเติบโตเมื่ออายุ 3 ปี  

  3.1.2  การประมาณผลผลิตในรูปน้ าหนักสดของยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า (E. urophylla) 

อายุ 4 ปี มีขัน้ตอนการประมาณน้ าหนักสุด ดังนี้ 

   (1) ประมาณมวลชีวภาพหรือน้ าหนักแห้ง (Dry weight) จากสมการของ Bernado 

et.al. (1998) 

    Wt =   น้ าหนักแหง้ของล าต้น (g tree-1) 

   D =   DBH (cm) 

    H =   Total height (m) 

   A =   age in months since planting 

    (2) ค านวณน้ าหนักสด (fresh weight) จาก 

     สูตร FW  =  DW (MC/100)+1) 

       FW =  น้ าหนักสดของล าตน้ (kg) 

       DW =  มวลชวีภาพหรอืน้ าหนักแหง้ของล าต้น (kg) 

       MC =  เปอร์เซ็นต์ความช้ืนของล าต้น (%) 

 เปอร์เซ็นต์ความชืน้ของล าต้นยูคาลิปตัส อายุ 4 ปี = ร้อยละ 149.52 ค านวณจาก

ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความชื้นส่วนที่เป็นล าต้นไม้ตัวอย่างยูคาลิปตัส แม่ไม้ K51 และ K7 จ านวน 14 ต้น 

ในแปลงทดลองวนเกษตร ที่ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (ทศพร, 2552) 

 (3) ค านวณผลผลิตในรูปน้ าหนักสุดต่อไร่ ดังนี้ 

 น้ าหนักสด (กก./ไร่) = จ านวนต้นเมื่อเริ่มปลูก x% รอดตาย x น้ าหนักสดต่อต้น 

(กก./ตน้) 

 3.1.3  การประมาณผลผลติในรูปน้ าหนักสดของกระถินลูกผสม อายุ 4 ปี มีขัน้ตอนการ

ประมาณน้ าหนักสด ดังนี้ 

  (1) ประมาณปริมาตรส่วนที่เป็นล าต้นทั้งหมด (total volume) ต่อต้นของกระถิน

ลูกผสม โดยสมการของ Mard (2001) อ้างโดย Sein and Mitlöhner (2011) 

 V =  10-4 x (¶/4) x (D2H) x 0.49 

 V   =  Total stem volume (m3)  
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 D  =  DBH (cm) 

 H  =  Total height (m) 

(2)  ประมาณมวลชีวภาพหรอืน้ าหนักแหง้ของล าต้นต่อต้น จากสมการ  

   D  =  M/V  

 D =  wood basic density (hg/m3) 

 M  =  stem dry weight (kg) 

       V  =   Total stem volume (m3) 

(3)  ประมาณน้ าหนักสดของส่วนที่เป็นล าต้น จากสมการ 

      FW  =  DW (MC/100)+1) 

ค่าเปอร์เซ็นต์ความชืน้ของสว่นที่เป็นล าต้นของกระถินลูกผสมค านวณจากค่าเฉลี่ย

ของเปอร์เซ็นต์ความชื้นของส่วนกึ่งกลางแก่น (mid-heart) ของล าต้น กระถินลูกผสม (Hybrid Acacia) ที่

ศกึษาโดย Yomamoto et.al. (2003) ค านวณค่าเปอร์เซ็นต์ความช้ืนได้เท่ากับ ร้อยละ 136.17 

 

(4)  สมการค านวณผลผลติในรูปแบบน้ าหนักสดต่อไร่ ได้จาก 

     น้ าหนักสด (กก./ไร่) = จ านวนต้นเมื่อเริ่มปลูก x %รอดตาย        

                                x น้ าหนักสดต่อต้น (กก./ตน้) 

 

 3.1.4  การประมาณผลผลิตและราคาของไม้สัก 

  (1) ก าหนดอายุรอบหมุนเวียนของไม้สักที่ปลูกแทรกในแปลงพืชเกษตรเท่า 15 ปี 

ประมาณผลผลิตของไม้สักจากตารางผลผลิตของสวนป่าไม้สักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทศพร และ

คณะ, 2554) โดยประมาณว่าพื้นที่แปลงทดลองอยู่ในช้ันคุณภาพปานกลาง   (site index เท่ากับ 22 

หมายความว่า เมื่ออายุ 30 ปี ความสูงของไม้เด่นเท่ากับ 22 เมตร) จากนั้น น าค่าขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 

(เส้นรอบวง) เฉลี่ยของหมู่ไม้สัก เมื่ออายุ15 ปี ในช้ันคุณภาพ ปานกลาง และในแต่ละความหนาแน่นต่อไร่ 

มาประมาณหาปริมาตรของไม้ท่อนและราคาจากตารางก าหนดราคาจ าหน่ายไม้สักสวนป่าขององค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งจะได้ปริมาตรไม้ที่เป็นสินคา้ได้ (ม..3) ตอ่ต้น 

   (2) จากตารางผลผลิต หมูไ่ม้ที่มีความหนาแน่น 100 ต้น/ไร่ เมื่อเริ่มปลูก เมื่ออายุ 

15 ปี จะมีจ านวนต้นประมาณ 72 ต้น/ไร่ และหมู่ไม้ที่มีความหนาแน่น 200 ต้น/ไร่ เมื่อเริ่มปลูก เมื่ออายุ 15 

ปี จะมีจ านวนต้นประมาณ 112 ต้น/ไร่ ดังนั้น ในแปลงปลูกสักแทรกในระบบวนเกษตรที่ปลูกเป็นแถบ โดยมี

ระยะปลูก 2x8 เมตร (100 ต้น/ไร่) และ 1 แถบ มี 2 แถว จะเหลือจ านวนต้น 60 ต้น และในแปลงที่ปลูกสัก

เป็นแถบๆ ละ 3 แถว ระยะปลูก 2x4 เมตร จะเหลือจ านวนต้น 76 ต้น/ไร่ 
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   (3) จาก (1) และ (2) สามารถประเมินผลผลิต (ม. .3) ต่อไร่ในแต่ละแปลงทดลอง 

(ความหนาแนน่ต่อไร่ต่างกัน) ได้ และสามารถประเมินราคาไม้สักต่อตน้ (บาท/ตน้) ได้  

 3.2 การประมาณผลผลิตพชืเกษตร 

  (1)  ในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว อาทิ เช่น มันส าปะหลัง 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ต่อเนื่องทุกๆปี ในช่วงระยะเวลาที่ท าการวิจัย (4 ปี) มีสมมติฐานว่า ผลผลิตพืชเกษตร

ในปีที่ไม่ได้ปลูก มคี่าเท่ากับผลผลิตในปีก่อน ปีที่ 2-ปีที่ 4 

  (2)  เนื้อที่ที่ปลูกพืชเกษตรในแปลงปลูกไม้ป่าแทรก (intercropping) คิดเนื้อที่ลดลงจาก

ปีแรก โดยลดลงจากแนวต้นไม้ 2 ข้างๆ ละ 50 เซนติเมตรทุกปี และใช้เนื้อที่ที่ลดลงดังกล่าวไปค านวณ

ผลผลิตพชืเกษตรตอ่ไร่ 

  (3) ในกรณีที่ปลูกไม้สักแทรกในแปลงพืชเกษตร โดยมีรอบตัดฟันไม้สัก 15 ปี มี

สมมติฐานว่า ถ้าระยะห่างระหว่างแถบที่ปลูกไม้สัก 24 เมตร จะปลูกพืชเกษตรได้ 10 ปี แต่ถ้าระยะห่าง

แถบ 16 เมตร จะปลูกพืชเกษตรได้ 6 ปี 

 

4.  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร (ข้อมูลปฐมภูมิ) น าไปวิเคราะห์ผลตอบแทนของการเงิน

ของการปลูกพืชเกษตร/ไม้ป่าเศรษฐกิจเชงิเดี่ยว 

 

 5. การประเมินรูปแบบที่เหมาะสมของการปลูกไม้ป่าในระบบวนเกษตร สามารถประเมินได้ 2 

ด้าน คือ 1) ผลิตภาพ (productivity) ในรูปของผลผลิต (ผลผลิตต่อไร่หรือต่อหน่วยลงทุน) และ 2) 

ผลตอบแทน (profitability) แสดงถึงก าไรสุทธิต่อไร่หรือต่อหน่วยลงทุน ในการวัดผลตอบแทนของการปลูก

พชืเชงิเดี่ยวหรอืในระบบวนเกษตรอาจวัดได้ ดังนี้ 

 

  1) รายได้ทั้งหมด (Net return, NR)  เหมาะส าหรับใช้วัดผลการด าเนินการในรูปของบัญชีเงิน

สด เพื่อดูความส าเร็จหรอืความลม้เหลวของการปลูกพืช หาได้จากสูตร 

    NR    =  TGR – TC 

    TGR = (Total gross return) คือ รายได้ทั้งหมดของกิจกรรม หรือผลผลิตทั้งหมด 

คูณกับราคา ส่วน TC (total cost) คือ ต้นทุนทั้งหมด แบ่งออกเป็นต้นทุนคงที่ (fixed cost) และต้นทุนผันแปร 

(variable cost)  

 

  2) ก าไรสุทธิ (Gross margin, GM) เป็นตัววัดที่เหมาะสมที่สุดของการประเมินประสิทธิภาพของ

การปลูกพืชเชงิพาณิชย์ มากกว่าดูแตเ่รื่องของบัญชี เชน่ เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการผลติของการ

ปลูกพืช วา่องค์ประกอบใดภายในของระบบให้ผลตอบแทนสูงสุด 

    GM  =  TGR-VC 
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  โดย VC (variable cost) คือตน้ทุนที่เปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนกับขนาดหรอืหนว่ยการผลติ 

เชน่ พันธุ์พืชที่ใชป้ลูก ปุ๋ย ยาป้องกันศัตรูพืช แรงงาน เป็นต้น 

 

  3) ตน้ทุนต่อผลผลติ 1 หนว่ย (Cost of production, COP) หาได้จากต้นทุนทั้งหมด หารด้วย

ผลผลิตที่ได้จากต้นทุนต่อหน่วยการผลิต 

     อย่างไรก็ตามเนื่องจากรูปแบบการปลูกพืช เช่น การปลูกไม้ป่าในระบบวนเกษตร หรือ 

การปลูกไม้ป่าเชิงเดี่ยว เป็นการด าเนินการในระยะยาว ดังนัน้การประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์

ว่ารูปแบบของการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ แบบใดมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากน้อยเพียงใด จงึจ าเป็นต้องมี

การวิเคราะห์ทางการเงิน (financial analysis) ของการด าเนินการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ใน

การวิเคราะห์ผลตอบแทนของการปลูกไม้ป่าในรูปแบบต่างๆ และการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว จะวิเคราะห์

ในรูปของตัวเงิน โดยคิดเฉลี่ยต่อพื้นที่ และใช้หลักเกณฑก์ารวัดความเหมาะสมของการลงทุน 4 วิธี ด้วยกัน 

ดังนี้   

 

 (1)  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 

                          สูตรที่ใช้ในการค านวณ คือ 

    NPV = Rt/(1 + r)t  -  Ct / (1 + r)t 

        หรอื  NPV  =  At/(1 + r)t  เมื่อ    AT = Rt-Ct    

     โดยให ้ NPV คือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

  Rt คือรายได้ที่คาดไว้ ณ ปีที ่t 

  Ct คือรายจา่ยที่คาดไว้ ณ ปีที่ t 

  At คือรายได้สุทธิที่คาดไว้ ณ ปีที่ t 

  r คืออัตราคิดลด คิดเป็นร้อยละ 

  t คือ ปีที่ 0 ถึง n 

(2)  อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return) 

              หลักการในการค านวณพิจารณาจาก 

   NPV = Rt/(1 + r)t  -  Ct/ (1 + r)t  =  0 

       หรอื  Ci = At/ (1 + r)t      

    โดยให ้ Ci  คือเงนิลงทุนเริ่มแรก 

(3)  อัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ต้นทุน (Benefit / Cost ratio) 

             วิธีการค านวณ จากสูตร 

        B/C ratio =   [(Rt/(1 + r)t)] / [Ct/(1 + r)t]    
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 อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability index : PI) คือ ดัชนีที่แสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนในการประกอบธุรกิจ โดยแสดงค่าเป็นอัตราส่วนของมูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงนิสดในอนาคตต่อมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนในการประกอบธุรกิจ 

 Profitability Index = present value of Future Cash Flows/initial Investment Required 

  = present value of benefit/present value of cost  

  = 1+ net present value/initial investment required 

 ในการวิเคราะหท์างดา้นการเงนิของการปลูกพืชเศรษฐกิจและไม้ป่า ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย)  

ในการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย 

 

 5.1 ต้นทุนคงที่ (fixed cost) คือ ค่าเช่าที่ดิน ในกรณีพื้นที่บริเวณวิสาหกิจชุมชนไม้เศรษฐกิจ

โตเร็วด่านช้าง ที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และอ าเภอหนองปรือ จังหวัดก าแพงเพชร คิดค่าเช่า

ที่ดนิ 600 บาทต่อไร่ 

 5.2 ตน้ทุนแปรผัน ประกอบด้วย 

  (1) ค่าเตรียมพืน้ที่ปลูก 

  (2) ค่าพันธุ์พชืเกษตร 

  (3) ค่ากล้าไม้ป่า 

  (4) ค่าแรงปลูกต้นไม้ (ไม้ป่าและพชืเกษตร) รวมปลูกซ่อม 

  (5) ค่าปุ๋ย และค่าแรงใส่ปุ๋ย (ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง) 

  (6) ค่ายาก าจัดวัชพืชและค่าแรงฉีดยา 

  (7) ค่าแรงแผ้วถางวัชพืช 

  (8) ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิตพชืเกษตร และไม้ป่า 

  (9) ค่าขนส่ง 

 

 5.3 อัตราคิดลด (discount rate) ใช้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

ส าหรับลูกค้ารายคน (เกษตรกรและบุคคล) ซึ่งเป็นลูกค้ารายย่อยช้ันดี (Minimum Retail Rate, MRR) มีผล

บังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 7 ตอ่ปี 
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ผลการ ศกึษา 

1. ร าย ละ เ อ ียดขอ งแปลงทดลอ ง 

 

แปลงทดลองที่ด าเนินการ ประกอบด้วย 9 งานทดลอง/สาธิต เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบของการ

จัดการสวนป่าเศรษฐกิจ โดยการปลูกไม้โตเร็วควบกับการปลูกพืชเกษตร รายละเอียดของชนดิไม้ที่ปลูก 

ที่ตัง้แปลงทดลองและระยะปลูกแสดงในตารางที่ 1 
 

ต ารางที่ 1  สรุปข้อมูลแปลงทดลองโครงการวิจัยรูปแบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

การผลิตของวิสาหกิจชุมชน 

 

ท่ี ชื่อแปลง ชนดิไมป่้า วันท่ีปลูก    ระยะปลูก 

1 แปลงปลูกเปรียบเทียบไม้ป่ากับพืชเกษตร ยูคาลปิตัส ยูโรฟิลลา่ 24 มถิุนายน 2553 3 m x 3 m 

  อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี กระถินลูกผสม    

2 แปลงปลูกยูคาลิปตัสแทรกในแปลงปลูก ยูคาลปิตัส ดกีลุ๊ปต้า มถิุนายน 2551 1.5 m x 1.5 m 

 มันส าปะหลัง อ.หนองปรอื จ.กาญจนบุรี    

3 แปลงปลูกยูคาลิปตัสแทรกในแปลง ยูคาลปิตัส ดกีลุ๊ปต้า มถิุนายน 2552 1.5 m x 1.5 m 

 ปลูกอ้อย อ.หนองปรอื จ.กาญจนบุรี    

4 แปลงปลูกผสมไม้ป่า 3 ชนดิ ในระบบ ยูคาลปิตัส ยูโรฟิลลา่ 26 กรกฎาคม 2553 4 m x 12 m 

 วนเกษตร อ.ดา่นช้าง จ.สุพรรณบุรี กระถินลูกผสม    
   ไผร่วก    

5 แปลงปลูกไมโ้ตเร็ว (เชิงเดี่ยว) ยูคาลปิตัส ดกีลุ๊ปต้า มถิุนายน 2552 2 m x 2.5 m 

6 แปลงปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา (ข้าวไร่) ยูคาลปิตัส ดกีลุ๊ปต้า 14 กุมภาพันธ์ 2552 1.5 m x 1.5 m 

 อ.ดา่นช้าง จ.สุพรรณบุรี    

7 แปลงปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา (ขา้วหอม ยูคาลปิตัส ดกีลุ๊ปต้า 1 กุมภาพันธ์ 2552 1.5 m x 1.5 m 

 ปทุมธานี) อ.ดา่นช้าง จ.สุพรรณบุรี    

8 แปลงสาธิตการปลูกไมส้ักแทรกในแปลง สัก 18 พฤษภาคม 2554 2 m x 4 m, 

 ปลูกพืชเกษตร อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร   2 m x 8 m 

9 แปลงปลูกไมส้ักแทรกในแปลงปลูก สัก 14 มถิุนายน 2554 2 m x 4 m 

 พืชเกษตร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น    

 

หมายเหตุ    ในแปลงปลูกยูคาลิปตัสแทรกในแปลงปลูกอ้อย เกิดไฟไหมท้ าให้อ้อยได้รับความเสียหาย 

                  จึงเปลี่ยนเป็นปลูกมันส าปะหลังแทน 
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2. การเต ิบโต  การรอด ต า ย  และ ผ ลผ ลติ ของไม้ป ่าในแปล งทดลอ ง  

 

(1) แปลงปลูกเปรียบเทียบไม้ป่า ได้แก่ กระถินลูกผสม (Acacia hybrid) และยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า 

(Eucalyptus  europhylla) กับพืชเกษตร การเติบโตทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย ความสูงเฉลี่ย และ

อัตราการรอดตายของหมู่ไม้ป่า 2 ชนิด พบว่าเมื่อหมูไ่ม้มีอายุ 3 ปี กระถินลูกผสมมีอัตราการเติบโตทั้งด้าน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับ 1.30 เมตร ความสูง และการรอดตายดีกว่า ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า 

เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ปลูกมีความแห้งแล้ง ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปีน้อยกว่า 1,000 มม. แต่  ยูคาลิปตัส  

ยโูรฟิลล่า เป็นพันธุ์ไม้ที่มกีารเติบโตและรอดตายดี ในพืน้ที่ที่ดนิและภูมิอากาศมีความชี้นสูง (ตารางที่ 2) 

 

ต ารางที่ 2  การเติบโตของ กระถินลูกผสม (Acacia hybrid) และยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า (Eucalyptus  

europhylla) ในแปลงปลูกเปรียบเทียบไม้ป่า 

 

 Acacia hybrid  Eucalyptus europhylla 

Parameter 2 

months 

5 

months 

1  

year 

2 

years 

3 

years 

 2 

months 

5 

months 

1 

year 

2 

years 

3 

years 

D0 (cm) 0.45 0.81 2.60    0.40 0.58 1.45   

DBH (cm)   0.94 3.02 6.38    0.56 2.47 5.85 

Height (m)  0.61 0.86 1.98 3.67 6.30  0.46 0.60 1.08 3.24 6.02 

Survival (%) 97.78 95.00 95.00 95.00 95.00  98.89 93.33 90.00 65.56 65.56 
 

     

 

เนื่องจากการวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกไม้ป่า และพืชเกษตรแบบปลูกเชิงเดี่ยว หรือปลูกใน

ระบบวนเกษตร ก าหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ อย่างน้อย 4 ปี (อายุของพันธุ์ไม้โตเร็วที่เก็บเกี่ยวผลผลิต) 

แต่เนื่องจากโครงการวิจัยมีก าหนดเวลา 4 ปี สามารถเก็บข้อมูลการเติบโตของไม้โตเร็วที่ปลูกได้เพียง 3 ปี 

ดังนั้น จึงใช้วิธีการคาดคะเนการเติบโตและผลผลิตของหมู่ไม้กระถินลูกผสมและยูคาลิปตัส เมื่ออายุ 4 ปี 

(ตารางที่ 3) 
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ต ารางที่ 3  ค่าประมาณการเติบโต จ านวนต้น และผลผลติของยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า (E. europhylla) และ

กระถินลูกผสม (A. hybrid) เมื่ออายุ 4 ปี 

 

Species 

Average 

DBH 

(cm) 

Average 

Height 

(cm) 

No.of tree 

per rai 

(tree/rai) 

Dry weight 

per tree 

(kg/tree) 

Fresh weight 

per tree 

(kg/tree) 

Fresh weight 

per rai 

(tonnes/rai) 

E. europhylla 7.80 8.03 116 5.48 13.67 1.59 

A. hybrid 8.51 8.40 169 11.07 26.14 4.42 

 

 (2) แปลงปลูกยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า (Eucalyptus deglupta) แทรกในแปลงปลูกมันส าปะหลัง การ

เติบโตทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี ่ย ความสูงเฉลี ่ย และอัตราการรอดตายของหมู ่ไม้ 

ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า เมื่ออายุ 2-5 ปี พบว่ามีอัตราการรอดตายสูงมาก  (ร้อยละ 99.33) โดยเมื่ออายุ 5 ปี 

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับ 1.30 เมตร และความสูง เท่ากับ 8.86 เซนติเมตร 11.44 เมตร ตามล าดับ 

(ตารางที่ 4) 
 

ต ารา งท่ี 4  การเติบโตของยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า (Eucalyptus deglupta) ในแปลงทดลองปลูกแทรกในแปลง

ปลูกมันส าปะหลัง 

 

Parameter 2 years 3 years 4 years 5 years 

DBH (cm) 5.14 7.15 8.04 8.86 

H (m) 6.00 8.70 9.94 11.44 

Survival (%) 99.33 99.33 99.33 99.33 
 

(3) แปลงปลูกยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า (Eucalyptus deglupta) แทรกในแปลงปลูกอ้อย ซึ่งต่อมา

เกิดไฟไหม้อ้อยได้รับความเสียหาย จึงเปลี่ยนมาเป็นปลูกมันส าปะหลังแทน การเติบโตทางด้านเส้นผ่าน

ศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย ความสูงเฉลี่ย และอัตราการรอดตายของหมู่ไม้ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า พบว่ามีอัตรา

การรอดตายในปีแรกมีค่าเท่ากับในแปลงทดลองปลูกแทรกในแปลงปลูกมันส าปะหลัง (ร้อยละ 99.33) 

ต่อมาเนื่องจากการเกิดไฟไหม้ในแปลงทดลองท าให้อัตราการรอดตายลงลง เหลือ ร้อยละ 97.33  88.00 

และ 83.33 ในปีที่ 2 3 และ 4 ตามล าดับ แต่ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางที่ระดับ 1.30 เมตร และความสูง ในปี

ที่ 4 มีคา่เท่ากับ 8.32 เซนติเมตร 10.28 เมตร ตามล าดับ ซึ่งมคี่าสูงกว่าในแปลงทดลองปลูกแทรกในแปลง

ปลูกมันส าปะหลังเมื่ออายุ 4 ปี เท่ากัน (ตารางที่ 5) 
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ต ารางที่ 5  การเติบโตของยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า (Eucalyptus deglupta) ในแปลงทดลองปลูกแทรกในแปลง

ปลูกอ้อย 

 

Variables 1 year 2 years 3 years 4 years 

DBH (cm) 1.35 4.70 6.53 8.32 

H (m) 1.94 5.47 7.54 10.28 

Survival (%) 99.33 97.33 88.00 83.33 

 

(4) แปลงปลูกผสมไม้ป่า 3 ชนิด (ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า กระถินลูกผสม และไผ่รวก) ในระบบวน

เกษตร เมื่อวัดการเติบโตของไม้ป่าทั้ง 3 ชนิด โดยแยกเป็นแปลงที่ปลูกร่วม 3 ชนิด และปลูกกระถินลูกผสม

กับไผ่รวก การเติบโตทางด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย ความสูงเฉลี่ย และอัตราการรอดตาย

ของหมู่ไม้กระถินลูกผสม ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า และไผ่รวก เมื่ออายุ 3 ปี พบว่ากระถินลูกผสมที่ปลูกใน

แปลงปลูกผสมไม้ป่า 3 ชนิด จะมีค่าการเติบโตทางด้านขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางที่ระดับ 1.30 เมตร สูงกว่า

แต่มีค่าความสูงน้อยกว่าในแปลงปลูกผสมไม้ป่า 2 ชนิด ในขณะที่ไผ่รวกในแปลงปลูกผสมไม้ป่า 3 ชนิด มี

ค่าการเติบโตน้อยกว่าในแปลงปลูกผสมไม้ป่า 2 ชนิด (ตารางที่ 6) 

 

(5) แปลงปลูกยูคาลิปตัส (ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า) บนคันนาข้าวไร่  การเติบโตทางด้านเส้นผ่าน

ศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย ความสูงเฉลี่ย และอัตราการรอดตายของหมู่ ไม้ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า พบว่ามีการ

เติบโตดี เมื่ออายุ 4 ปี มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย ความสูงเฉลี่ย เท่ากับ 7.83 เซนติเมตร และ 

9.37 เมตร ตามล าดับ และมีอัตราการรอดตายลดลงเฉพาะในปีที่ 2 คือลดลงจากปีที่ 1 จาก ร้อยละ

100.00 เป็น ร้อยละ 92 (ตารางที่ 7)  
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ต ารางที่ 6  การเติบโตของยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า (Eucalyptus europhylla) กระถินลูกผสม (Acacia  hybrid) 

และไผ่รวก (Thysostachys siamensis) ในแปลงปลูกผสมไม้ป่า 3 ชนิดในระบบวนเกษตร 

 

Treatment 1          ปลูกกระถินลูกผสมสลับแถวกับไผ่รวก 

Variables          Acacia  hybrid Thyrsostachys siamensis     

 2  1  2  3  1  2  3      

 months year years years year years years     

D0 (cm) 0.43           

DBH (cm)  3.14 7.91 13.02 1.01 1.08 1.65     

Height (m) 0.37 4.11 8.00 11.12 2.56 2.02 3.03     

Survival (%) 89.83 91.53 88.14 79.66        

Treatment 2   ปลูกกระถินลูกผสม ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า และไผ่รวก ในแถวเดียวกัน 

Variables Eucalyptus europhylla Acacia  hybrid Thysostachys siamensis 

 2  1  2  3  2  1  2  3  1  2  3  

 months year years years months year years years year years years 

D0 (cm) 0.32    0.43       

DBH (cm)  1.57 4.29 5.98  3.13 8.05 13.58 1.01 1.13 1.56 

Height (m) 0.34 2.62 4.91 6.98 0.39 3.88 7.85 10.91 2.45 2.08 1.96 

Survival (%) 100.00 79.17 66.67 54.17 94.67 94.67 85.33 77.33    
 

ต ารางที่ 7  การเติบโตของยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า (Eucalyptus deglupta) ในแปลงทดลองปลูกบนคันนา 

ข้าวไร่ 

 

Variables 1 year 2 years 3 years 4 years 

DBH (cm) 2.16 4.53 6.42 7.83 

Height (m) 2.58 5.92 7.63 9.37 

Survival (%) 100.00 92.00 92.00 92.00 

 

 (6) แปลงปลูกยูคาลิปตัส (ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า) บนคันนาข้าวหอมปทุมธานี การเติบโต

ทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย ความสูงเฉลี่ย และอัตราการรอดตายของหมู่ไม้ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า 

พบว่ามีอัตราการรอดตาย และการเติบโตที่สูงกว่าในแปลงปลูกบนคันนาข้าวไร่ โดยในปีที่ 4 มีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย ความสูงเฉลี่ย เท่ากับ 8.56 เซนติเมตร และ 10.98 เมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 8)  
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ต ารางที่ 8  การเติบโตของยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า (Eucalyptus deglupta) ในแปลงทดลองปลูกบนคันนา 

ข้าวหอมปทุมธานี 

Variables 1 year 2 years 3 years 4 years 

DBH (cm) 2.12 4.72 7.47 8.56 

Height (m) 2.88 6.04 8.92 10.98 

Survival (%) 97.78 97.78 96.67 96.67 
 

(7) แปลงปลูกสักแทรกในแปลงปลูกพืชเกษตรที่จังหวัดก าแพงเพชร ได้ด าเนินการปลูกสัก

จ านวน 3 เบอร์ (Family number) ได้แก่ 91  336  และ 22C50 ซึ่งแบ่งออกเป็น 

-treatment 1 ปลูกสัก 40% ระยะปลูก 2x8 เมตร ข้างละ 2 แถว 

   พืชเกษตร 60%  มันส าปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

-treatment 2 ปลูกสัก 40% ระยะปลูก 2x4 เมตร ข้างละ 3 แถว 

   พืชเกษตร 60%  มันส าปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

 พร้อมทั้งได้ทดลองปลูกสักล้วน (ไม่มีการปลูกพืชเกษตร) ด้วยระยะปลูก 4x4 เมตร การเติบโต

ทางด้านความสูงเฉลี่ย และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย ของหมู่ไม้สักแต่ละเบอร์ พบว่า สักเบอร์ 

22C50 จะมีการเติบตั้งด้านความสูงเฉลี่ยและขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ยดีกว่าเบอร์อื่นในทุกระยะ

ปลูก ในขณะที่ปลูกด้วยระยะปลูก 4x4 เมตร สักจะมีการเติบโตดีกว่าระยะปลูกอื่น (ตารางที่ 9) 

 

ต ารางที่ 9  การเติบโตของหมูไ่ม้สักในแปลงทดลองปลูกแทรกในแปลงปลูกพืชเกษตรที่จังหวัดก าแพงเพชร 

    1 year 1.5 years 2 years 

Treatment Fam.no. H (m) DBH (cm.) Do (cm.) H (m) DBH (cm.) Do (cm.) H (m) DBH (cm.) 

1 91 1.49 1.66 2.86 2.94 5.04 3.29 3.43 5.12 

(2x8 m) 336 1.91 1.73 3.07 3.52 4.88 3.10 3.88 3.83 

 22C50 2.02 1.83 3.37 3.46 5.61 3.50 3.95 4.14 

2 91 1.54 1.58 2.96 3.12 5.46 3.22 3.63 4.11 

(2x4 m) 336 1.61 1.53 2.98 3.35 5.07 3.08 3.61 3.72 

  22C50 2.15 1.98 3.89 3.60 6.12 3.95 4.20 4.75 

3 91 1.72 1.80 3.76 3.18 5.89 3.64 3.70 4.60 

(4x4 m) 336 1.88 1.64 3.52 3.60 5.42 3.21 3.54 4.09 

  22C50 2.05 2.09 4.23 3.94 6.64 3.98 4.60 5.49 
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(8)  แปลงปลูกสักแทรกในแปลงปลูกพืชเกษตรที่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการ

ปลูกสักจ านวน 7 เบอร์ (Family number) ได้แก่ 251 305 317 336 10C16 11C25 และ 22C50 แบ่ง

ออกเป็น 

 -control  ปลูกพืชเกษตร 100%  มันส าปะหลัง กับ ขา้วโพดเลีย้งสัตว์ 

 -treatment 1 ปลูกสัก 40% ระยะปลูก 2x4 เมตร ข้างละ 3 แถว 

   พืชเกษตร 60%  มันส าปะหลังและข้าวโพดเลีย้งสัตว์  

 -treatment 2 ปลูกสัก 60% ระยะปลูก 2x4 เมตร ข้างละ 4 แถว 

   พืชเกษตร 40%  มันส าปะหลังและขา้วโพดเลีย้งสัตว์ 

การเติบโตทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย และความสูงเฉลี่ย ของหมู่ไมส้ักแต่

ละเบอร์ พบว่าการเติบโตของสักในแตล่ะเบอร์ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่เบอร์ที่มีการเติบโตค่อนข้างต่ าสุด

ได้แก่ เบอร์ 336 และ 10C16 ส่วนการเติบโตของสักในทั้งสอง treatment พบว่า การปลูกสัก ร้อยละ 60 ระยะ

ปลูก 2x4 เมตร ข้างละ 4 แถว มีการเติบโตที่สูงกว่าการปลูกสักข้างละ 3 แถว (ตารางที่ 10) 

 

ต ารางที่ 1 0  การเติบโตของสักในแปลงทดลองปลูกแทรกในแปลงปลูกพืชเกษตรที่จังหวัดขอนแก่น 

 

    1 year 2 years 

Treatment Fam. No. DBH (cm) H (m) DBH (cm) H (m) 

1 251 1.24 1.70 2.76 2.86 

(2x4 m) 305 1.28 1.80 2.82 3.05 

 317 1.20 1.79 2.77 2.94 

 336 1.19 1.78 2.65 2.91 

 10C16 1.16 1.70 2.63 2.84 

 11C25 1.08 1.64 2.79 3.02 

 22C50 1.09 1.66 2.62 2.93 

2 251 1.78 1.78 3.06 3.08 

(2x4 m) 305 1.81 1.79 3.01 3.15 

 317 1.73 1.72 3.04 3.16 

 336 1.66 1.68 2.89 3.11 

 10C16 1.83 1.79 3.05 3.23 

 11C25 1.89 1.77 3.11 3.43 

  22C50 1.78 1.76 3.06 3.19 
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3. ผ ลผ ลิต  ต ้นทุน และ ผ ลต อ บแทนทาง กา รเงินขอ ง รูปแบบ การปลูก ไม้ป ่าเ ศ ร ษฐ กิจ และ พืชเ กษ ต ร 

 

รูปแบบการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจที่ท าการศกึษาในพืน้ที่ของวิสาหกิจชุมชนฯ สรุปได้ ดังนี้ 

1. ปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจเชงิเดี่ยว ชนิดไม้ที่ทดลอง คอื 

1.1 ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า (Eucahyptus deqlupta) 

1.2 ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า (Eucalyptus europhylla) 

1.3 กระถินลูกผสม (Acacia hybrid) 

2. ปลูกในระบบวนเกษตร รูปแบบการปลูก มดีังนี้ 

2.1 ปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจแทรกในแปลงปลูกพืชเกษตร ( intercropping system) ชนิดของพืช

เกษตร คือ มันส าปะหลังเป็นพืชหลัก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้เศรษฐกิจที่ปลูกแทรก คือ ยูคาลิปตัส 

ดีกลุ๊ปต้า ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้โตเร็วและไม้สัก ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มอีัตราการเติบโตปานกลาง 

2.2 ปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจบนคันนา ชนิดของพืชเกษตรคือ ข้าวหอมปทุมธานี ข้าวหอมนิล 

และข้าวไร่ (upland rice) ชนิดของไม้ป่า คือ ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า 

2.3 แปลงปลูกผสมไม้ป่า 2-3 ชนิด ในระบบวนเกษตร ชนิดพืชเกษตรที่ปลูก คือ ข้าวโพด

เลีย้งสัตว์และมันส าปะหลัง ชนิดไม้ป่าที่ปลูก คือ กระถินลูกผสม ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า และไผ่รวก 

3. ปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว ชนิดพืชเกษตรที่ปลูก คือ มันส าปะหลัง และมันส าปะหลังปลูกควบ

กับข้าวโพดเลีย้งสัตว์ (ปลูกเฉพาะปีที่ 1) ปีที่ 2-4 ปลูกมันส าปะหลังชนิดเดียว 

 ผลการเก็บข้อมูลผลผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนทางการเงินต่อหน่วยพืน้ที่ ของการปลูกไม้

ป่าเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น แสดงในตารางผนวกที่ 1 ถึงตารางผนวกที่ 18 

 การปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจประเภทไม้โตเร็วในระบบวนเกษตรและแบบเชิงเดี่ยว รวมถึงการ

ปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว เก็บข้อมูล 4 ปี ส าหรับการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจประเภทอัตราการเติบโตปานกลาง 

(สัก) ในระบบวนเกษตร เก็บข้อมูล 4 ปี แต่ก าหนดใหอ้ายุรอบหมุนเวียนของสักเท่ากับ 15 ปี ดังนั้น ตั้งแต่ปี

ที่ 5 จนถึงปีสุดท้ายที่สามารถปลูกพืชเกษตรได้ จงึเป็นการประมาณผลผลิตของพืชเกษตรและสัก 

4. รายได้ทั้งหมด (net return) ก าไรสุทธิ (gross margin) ก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี (average gross 

margin) ของรูปแบบการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจและพืชเกษตร 

จากการเก็บข้อมูลผลผลิต ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) และผลตอบแทน (รายได้) ของแปลงทดลอง

ปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจและพืชเกษตรรูปแบบต่างๆ โดยก าหนดอายุรอบหมุนเวียนของไม้ป่าเศรษฐกิจประเภทไม้

โตเร็ว เท่ากับ 4 ปี และส าหรับไม้ป่าเศรษฐกิจโตปานกลาง (สัก) เท่ากับ 15 ปี น ามาค านวณรายได้ทั้งหมด 

ก าไรสุทธิ และก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี ของรูปแบบการปลูกประเภทต่างๆ การ เปรียบเทียบผลผลิตต่อ

หน่วยลงทุนไม่สามารถท าได้ เนื่องจากการวัดผลผลิตของพืชเกษตรและไม้ป่าใช้หน่วยวัดที่แตกต่างกัน 

นอกจากนี ้การปลูกในระบบวนเกษตรบางรูปแบบเป็นการปลูกพืชเกษตรมากกว่าหนึ่งชนิดในพืน้ที่เดียวกัน ดัง

แสดงในตารางที่ 11 ผลการศกึษา มีรายละเอียดดังนี้ 
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ต ารางที่ 1 1  รายได้ทั้งหมด (Net return) และก าไรสุทธิ (Gross margin) และก าไรสุทธิเฉลี่ยต่อปีของแปลง

ทดลองรูปแบบการปลูกและจัดการไม้ป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของเกษตรกร 

 

ล ำดบั รูปแบบกำรปลกู สถำนที่ ระยะเวลำเกบ็ รำยไดท้ั้งหมด ก ำไรสทุธิ เฉลีย่ตอ่ปี

ที่ ผลผลติ (ปี)  (บำท)  (บำท)  (บำท)

1  ปลกูยูคำลปิตสัแทรกใน อ. หนองปรือ 4 12,098.10 14,498.10 3,624.53
แปลงปลกูมนัส ำปะหลงั จ. กำญจนบุรี

2  ปลกูยูคำลปิตสัแทรกในแปลงปลกู อ. หนองปรือ 4 14,203.49 16,603.49 4,150.87

 มนัส ำปะหลงั (แปลงปลกูออ้ยเดมิ) จ. กำญจนบุรี

3  ปลกูผสมไมป้่ำ 3 ชนดิ กบัพชืเกษตร อ. ดำ่นชำ้ง 4 3,642.70 6,042.70 1,510.68

จ. สพุรรณบุรี

4  ปลกูผสมไมป้่ำ 2 ชนดิ กบัพชืเกษตร อ. ดำ่นชำ้ง 4 3,264.53 5,664.53 1,416.13

จ. สพุรรณบุรี

5 ปลกูยูคำลปิตสับนคันนำขำ้วหอม อ. ดำ่นชำ้ง 4 4,345.50 6,745.50 1,686.38

จ. สพุรรณบุรี

6 ปลกูยูคำลปิตสับนคันนำขำ้วไร่ อ. ดำ่นชำ้ง 4 -2,145.39 254.61 63.65

จ. สพุรรณบุรี

7 ปลกูกระถนิลกูผสม (ปลกูเชงิเดีย่ว) อ. หนองปรือ 4 -1,866.14 533.86 133.47

จ. กำญจนบุรี

8 ปลกูยูคำลปิตสั ยูโรฟลิลำ่ (ปลกูเชงิเดีย่ว) อ. หนองปรือ 4 -3,294.14 -894.14 -223.54

จ. กำญจนบุรี

9 ปลกูมนัส ำปะหลงั1  (ปลกูเชงิเดีย่ว) อ. หนองปรือ 4 16,651.00 19,051.00 4,762.75

จ. กำญจนบุรี

10 ปลกูยูคำลปิตสั ดกีลุป๊ตำ้2 (ปลกูเชงิเดีย่ว) อ. ดำ่นชำ้ง 4 10,577.86 12,977.86 3,244.47

จ. สพุรรณบุรี

11 ปลกูสกัแทรกในแปลงปลกูพชืเกษตร อ. ภกูระดงึ 4 -1,334.19 1,065.81 266.45

(ปลกูสกัแถบละ 3 แถว ระยะห่ำง จ. เลย

ระหวำ่ง แถบ 24 เมตร)

12 ปลกูสกัแทรกในแปลงปลกูพชืเกษตร อ. ภกูระดงึ 4 -41.90 2,358.10 589.53

(ปลกูสกัแถบละ 4 แถว ระยะห่ำง จ. เลย

ระหวำ่งแถบ 16 เมตร)  
หมายเหต ุ 1  มันส าปะหลังร่วมกบัข้าวโพดเลีย้งสัตวใ์นปีท่ี 1 และปลูกมันส าปะหลังชนิดเดียวในปท่ีี 2-4 
                      2 ไมไ่ด้ท าการวางแปลงทดลองเพื่อเก็บขอ้มูลผลผลิต ได้ขอ้มูลโดยการสอบถามจากเกษตรกร  

ต ารางท่ี 11 (ต่อ)  
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ล ำดบั รูปแบบกำรปลกู สถำนที่ ระยะเวลำเกบ็ รำยไดท้ั้งหมด ก ำไรสทุธิ เฉลีย่ตอ่ปี

ที่ เกีย่วผลผลติ (ปี) (บำท)  (บำท) (บำท)

13 ปลกูพชืเกษตรเชงิเดีย่ว อ. ภกูระดงึ 4 8,232.04 10,632.00 2,658.01

(ขำ้วโพดและมนัส ำปะหลงั) จ. เลย

14 ปลกูสกัแทรกในแปลงปลกูพชืเกษตร อ. ภกูระดงึ 15 36,906.62 45,906.60 3,060.44

(ปลกูสกัแถบละ 3 แถว ระยะห่ำง จ. เลย

ระหวำ่งแถบ 24 เมตร)

15 ปลกูสกัแทรกในแปลงปลกูพชืเกษตร อ. ภกูระดงึ 15 51,135.36 60,135.40 4,009.02

(ปลกูสกัแถบละ 4 แถว ระยะห่ำง จ. เลย

ระหวำ่งแถบ 16 เมตร)

16 ปลกูสกัแทรกในแปลงปลกูพชืเกษตร อ. เมอืง 4 8,079.55 10,479.60 2,619.89

(ปลกูสกัแถบละ 2 แถว ระยะห่ำง จ. ก ำแพงเพชร

ระหวำ่งแถบ 24 เมตร)

17 ปลกูสกัแทรกในแปลงปลกูพชืเกษตร อ. เมอืง 4 6,361.10 8,761.10 2,190.28

(ปลกูสกัแถบละ 3 แถว ระยะห่ำง จ. ก ำแพงเพชร

ระหวำ่ง แถบ 24 เมตร)

18 ปลกูพชืเกษตรเชงิเดีย่ว อ. เมอืง 4 15,949.99 18,349.99 4,587.50

(ปลกูขำ้วโพด,มนัส ำปะหลงั) จ. ก ำแพงเพชร

19 ปลกูสกัแทรกในแปลงปลกูพชืเกษตร อ. เมอืง 15 59,345.70 68,345.70 4,556.38

(ปลกูสกัแถบละ 2 แถว ระยะห่ำง จ. ก ำแพงเพชร

ระหวำ่งแถบ 24 เมตร)

20 ปลกูสกัแทรกในแปลงปลกูพชืเกษตร อ. เมอืง 15 105,980.50 114,980.50 7,665.37

(ปลกูสกัแถบละ 3 แถว ระยะห่ำง จ. ก ำแพงเพชร

ระหวำ่ง แถบ 24 เมตร)

 
 

 

 

 

 

 

4.1 การปลูกพืชเกษตรเชงิเดี่ยว 
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โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

 พืชที่ปลูกคือมันส าปะหลัง ซึ่งเป็นพืชเกษตรหลักที่เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นที่วิสาหกิจ

ชุมชนไม้เศรษฐกิจด่านช้าง อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณใกล้เคียง ในระยะเวลา 4 ปี 

เกษตรกรมีรายได้ทั้งหมด 16,651.00 บาท ก าไรสุทธิ 19,051.00 บาท และเฉลี่ยต่อปี 4,762.75 (เก็บข้อมูล

เพียงปีเดียว) ซึ่งเป็นรายได้ที่สูงกว่าการปลูกไม้เศรษฐกิจรูปแบบต่างๆ ที่ท าการศึกษา แต่พืชเกษตร

เชิงเดี่ยว (ปลูกเป็นมันส าปะหลังร่วมกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปีที่ 1 ปลูกมันส าปะหลังชนิดเดียวในปีที่ 2-4) 

ที่ปลูกในท้องที่ อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีรายได้ทั้งหมด 8,232.04 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิ 10,632.00 

บาทต่อไร่ และเฉลี่ยต่อปี 2,658.01 บาทต่อไร่ ในขณะที่รูปแบบการปลูกเหมือนกันที่ อ าเภอเมือง จังหวัด

ก าแพงเพชร ให้รายได้ทั้งหมด 15,949.99 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิ 18,349.99 บาทต่อไร่ และเฉลี่ยต่อปี 

4,587.50 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 11 และภาพที่ 18) 

 

 
ภาพท่ี 18  รายได้ทั้งหมด (net return) ก าไรสุทธิ (gross margin) ก าไรสุทธิเฉลี่ยตอ่ปี (average gross 

margin) ของรูปแบบการปลูกพืชเกษตรเชงิเดี่ยว  

 

 

 

 

4.2 การปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจเชงิเดี่ยว 
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ปลูกข้าวโพดและมันส าปะหลัง จ.เลย

ปลูกข้าวโพดและมันส าปะหลัง จ.ก าแพงเพชร
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 การปลูกยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า และกระถินลูกผสม ในพืน้ที่เดียวกันที่อ าเภอหนองปรอื 

จังหวัดกาญจนบุรี ในระยะเวลา 4 ปี ให้รายได้ทั้งหมดติดลบ (ขาดทุน) และมีก าไรสุทธิ -894.14 บาทต่อไร่ 

และ 539.86 บาท ต่อไร่ ตามล าดับ เฉลี่ยต่อปี -223.54 บาทต่อไร่ และ 133.47 บาทต่อไร่ ตามล าดับ แต่

การปลูกยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า ในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนฯ ที่ อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อายุรอบ

หมุนเวียนสวนป่า 4 ปี พบว่า มีรายได้ทั้งสิ้น 10,577.86 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิ 12,977.90 บาทต่อไร่ และ

เฉลี่ยต่อปี 3,244.47 บาทต่อไร่ และเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกมันส าปะหลังเชิงเดี่ยวที่อ าเภอหนองปรือ 

จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าการปลูกมันส าปะหลังจะมีรายได้ ก าไรสุทธิ และก าไรเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าการปลูกไม้

ป่าเศรษฐกิจเชงิเดี่ยว เนื่องจากสามารถจ าหน่ายได้ทุกปี (ตารางที่ 11 และ ภาพที่ 19) 

 

 
 

ภาพท่ี 19  รายได้ทั้งหมด (net return) ก าไรสุทธิ (gross margin) ก าไรสุทธิเฉลี่ยตอ่ปี (average gross 

margin) ของรูปแบบการปลูกไม้เศรษฐกิจเชงิเดี่ยว  

 

 

 

 

4.3 การปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจในระบบวนเกษตร 
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กระถินลูกผสม อ. หนองปรอื จ.กาญจนบุรี ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า อ. หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า อ. ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า อ. ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

มันส าปะหลัง อ. หนองปรอื จ.กาญจนบุรี
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 4.3.1 การปลูกยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้าบนคันนา ขา้วหอม ในระยะเวลา 4 ปี รายได้ทั้งหมด 

4,345 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิ 6,745.50 บาทต่อไร่ และเฉลี่ยต่อปี 1,686.38 บาทต่อไร่ ในขณะที่การปลูก  

ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้าบนคันนาข้าวไร่ (ปลูกข้าวไร่ปีแรกเพียงปีเดียว) ในระยะเวลา 4 ปี มีรายได้ทั้งหมด  

-2,145.39 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิ 254.60 บาทต่อไร่ และเฉลี่ยต่อปี 63.55 บาทต่อไร่  (ตารางที่ 11 และ 

ภาพที่ 20) 

 

 
 

ภาพท่ี 2 0  รายได้ทั้งหมด (net return) ก าไรสุทธิ (gross margin) ก าไรสุทธิเฉลี่ยตอ่ปี (average gross 

margin) ของรูปแบบการปลูกยูคาลปิตัส ดกีลุ๊ปต้าบนคันนาข้าวหอมและข้าวไร่ 

 

4.3.2 การปลูกผสมไม้ป่า 2 ชนิด (กระถินลูกผสม และไผร่วก) และ 3 ชนิด (ยูคาลิปตัส 

ยูโรฟิลล่า กระถินลูกผสมและไผ่รวก) กับพืชเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันส าปะหลังในปีที่ 1  

มันส าปะหลังชนิดเดียวในปีที่ 2-4) ในระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 4 ปี รูปแบบการปลูกผสม 2 ชนิด จะให้

รายได้ทั้งหมด 3,264.53 บาทต่อไร่ และเฉลี่ยรายปี 1,416.13 บาทต่อไร่ ซึ่งน้อยกว่า การปลูกผสม 3 ชนิด ที่ให้

รายได้ทั้งหมด 3,642.70 บาทต่อไร่ และเฉลี่ยรายปี 1,510.68 บาทต่อไร ่(ตารางที่ 11 และ ภาพที่ 21) 
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ภาพท่ี 2 1  รายได้ทั้งหมด (net return) ก าไรสุทธิ (gross margin) ก าไรสุทธิเฉลี่ยตอ่ปี (average gross 

margin) ของรูปแบบการปลูกผสมไม้ป่า 2 ชนิด และ 3 ชนิดกับพืชเกษตร 

 

4.3.3 การปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจแทรกในแปลงปลูกพืชเกษตร 

(1) ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 4 ปี  

การปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว คือ ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า แทรกในแปลงปลูกมัน

ส าปะหลัง ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนฯ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี มีรายได้ทั้งหมด ระหว่าง 

12,098.10-14,203.49 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิอยู่ระหว่าง 14,498.10-16,603.50 บาทต่อไร่ เฉลี่ยต่อปี 

3,624.53-4,150.87 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 11 และ ภาพที่ 22) 

 

การปลูกสักแทรกเป็นแถบในแปลงปลูกพืชเกษตร (ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ควบกับมันส าปะหลังในปีที่ 1 และปลูกมันส าปะหลังเพียงชนิดเดียวในปีที่ 2-4) โดยวิธีการปลูกสักแทรก 2 

วิธี ที่ อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ในขณะที่ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตของไม้สักได้ ท าให้มีรายได้

ทั้งหมดระหว่าง -1,344.19 บาท ถึง -1,344.19 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิ อยู่ระหว่าง 1,065.80 บาทต่อไร่ -

2,358.10 บาทต่อไร่ เฉลี่ยต่อปี 266.45 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิ -589.53 บาทต่อไร่ ในขณะที่การปลูกสัก

แทรกในแปลงพืชเกษตรที่ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร (วิธีการปลูกแทรก) ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 

กล่าวคือ มีรายได้ทั้งหมดระหว่าง 6,361.10-8,079.55 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิอยู่ระหว่าง 8,761.10-

10,479.60 บาทต่อไร่ เฉลี่ยต่อปี 2,190.28 บาทต่อไร่ -2,619.89 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 11 และ ภาพที่ 23) 
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ภาพท่ี 2 2  รายได้ทั้งหมด (net return) ก าไรสุทธิ (gross margin) ก าไรสุทธิเฉลี่ยตอ่ปี (average gross 

margin) ของรูปแบบการปลูกยูคาลปิตัส ดกีลุ๊ปต้า แทรกในแปลงปลูกมันส าปะหลัง 

 

 

ภาพท่ี 2 3  รายได้ทั้งหมด (net return) ก าไรสุทธิ (gross margin) ก าไรสุทธิเฉลี่ยตอ่ปี (average gross 

margin) ของรูปแบบการปลูกสักแทรกเป็นแถบในแปลงปลูกพืชเกษตร ระยะเวลาเก็บเกี่ยว

ผลผลิต 4 ปี 
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ปลูกสักแถบละ 3 แถว ระยะห่างระหว่างแถบ 24 เมตร อ. ภูกระดึง จ.เลย

ปลูกสักแถบละ 4 แถว ระยะห่างระหว่างแถบ 16 เมตร อ. ภูกระดึง จ.เลย

ปลูกสักแถบละ 2 แถว ระยะห่างระหว่างแถบ 24 เมตร อ. เมือง จ.ก าแพงเพชร

ปลูกสักแถบละ 3 แถว ระยะห่างระหว่างแถบ 24 เมตร อ. เมือง จ.ก าแพงเพชร
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(2) ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 15 ปี 

 เมื่อก าหนดอายุรอบหมุนเวียนไม้สักที่ปลูกแทรกในแปลงปลูกพืชเกษตร 15 ปี 

ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตของไม้สักได้แล้ว ผลการศึกษา พบว่า การปลูกสักแทรกในแปลงปลูกพืช

เกษตรให้ผลตอบแทนมากกว่าการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจโตเร็วแทรกในแปลงปลูกพืชเกษตร โดยมีรายได้

ทั้งหมดอยู่ระหว่าง 36,906.62-59,345.70 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิอยู่ระหว่าง 45,906.60–68,345.70 บาท

ต่อไร่ และเฉลี่ยต่อปี อยู่ระหว่าง 3,060.44-4,556.38 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สูงสุด เมื่อ

เปรยีบเทียบกับการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจรูปแบบอื่น (ตารางที่ 11 และ ภาพที่ 24) 

 

 
 

ภาพท่ี 2 4  รายได้ทั้งหมด (net return) ก าไรสุทธิ (gross margin) ก าไรสุทธิเฉลี่ยตอ่ปี (average gross 

margin) ของรูปแบบการปลูกปลูกสักแทรกเป็นแถบในแปลงปลูกพืชเกษตร ระยะเวลาเก็บ

เกี่ยวผลผลิต 15 ปี 
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ปลูกสักแถบละ 3 แถว ระยะห่างระหว่างแถบ 24 เมตร อ. ภูกระดึง จ.เลย

ปลูกสักแถบละ 4 แถว ระยะห่างระหว่างแถบ 16 เมตร อ. ภูกระดึง จ.เลย

ปลูกสักแถบละ 2 แถว ระยะห่างระหว่างแถบ 24 เมตร อ. เมือง จ.ก าแพงเพชร

ปลูกสักแถบละ 3 แถว ระยะห่างระหว่างแถบ 24 เมตร อ. เมือง จ.ก าแพงเพชร
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5 .  ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง ก า ร เ งิ น  เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ะ ห ว่ า ง รู ป แ บ บ ก า ร ป ลู ก ไ ม้ ป่ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ต ่ า ง ๆ  

ที่ท าการศึกษา 

การประเมินว่า รูปแบบการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจแบบใดจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ อย่างไร ใช้

เกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน 4 วิธี คือ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C ratio) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 

อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) และอัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability index) โดย

ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 7 และระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อค านวณค่าเกณฑ์ชี้วัดต่างๆ 4 ปี ส าหรับไม้ป่า

เศรษฐกิจโตเร็ว และ 15 ปี ส าหรับสัก ผลการศกึษาแสดงในตารางที่ 12 มรีายละเอียดดังนี้ 

 

5.1 การปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว 

   การปลูกมันส าปะหลังเชิงเดี่ยว ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนฯ อ าเภอหนองปรือ จังหวัด

กาญจนบุรี ให้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 2.68 มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 13,473.96 บาท  อัตรา

ผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับร้อยละ 1.87 และอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร เท่ากับ 7.09 แต่

การปลูกในท้องที่อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย และ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ให้ผลตอบแทน

ต่ ากว่าการปลูกที่อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 1.46 และ 

1.53 ตามล าดับ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 5,924.88 บาท และ 23,643.70 บาท ตามล าดับ อัตรา

ผลตอบแทนการลงทุน เท่ากับ ร้อยละ 48.70 และ 68.18 ตามล าดับ ความสามารถในการท าก าไร เท่ากับ 

2.70 และ 2.63 ตามล าดับ 

 

5.2 การปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว 

 การปลูกยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า และกระถินลูกผสม ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนฯ อ าเภอหนองปรือ 

จังหวัดกาญจนบุรี ในระยะเวลา 4 ปี พบว่า ให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน กล่าวคือ มีอัตราส่วน

ผลประโยชน์ต่อต้นทุน เท่ากับ 0.32 และ 0.53 ตามล าดับ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ -6,434.42 บาท และ -

5,345.01 บาท ตามล าดับ อัตราผลตอบแทนการลงทุน เท่ากับ ร้อยละ -0.19 และ -0.40 ตามล าดับ และ

ความสามารถในการท าก าไร -0.05 และ 0.31 ตามล าดับ ในขณะที่การปลูกยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า ในพื้นที่ของ

วิสาหกิจชุมชนฯ เช่นเดียวกัน แต่อยู่ในท้องที่ อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ในระยะเวลา 4 ปี 

เท่ากัน การปลูกยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน โดย พบว่า ให้อัตราส่วนผลประโยชน์

ต่อต้นทุน เท่ากับ 2.37 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 3,349.92 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุน ร้อยละ 37.90 และมี

อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร 3.17 

 

 

 



44 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

ต ารางที่ 12  ผลการวิเคราะหท์างการเงินของแปลงทดลองรูปแบบการปลูกและจัดการไม้ป่าเศรษฐกิจ   

ที่ด าเนินการในพืน้ที่ของเกษตรกร 

ระยะเวลำ

เก็บเกี่ยว B/C NPV IRR Profitability

ผลผลิต (ป)ี ratio บำท (%) index

1 ปลูกยูคำลิปตัสแทรกในแปลงปลูก อ. หนองปรือ 4 1.51 8,623.84 43.44 2.27

มันส ำปะหลัง จ. กำญจนบรีุ

2 ปลูกยูคำลิปตัสแทรกในแปลงปลูก อ. หนองปรือ 4 1.50 8,446.51 38.09 2.03

มันส ำปะหลัง (แปลงปลูกอ้อยเดิม) จ. กำญจนบรีุ

3 ปลูกผสมไมป้ำ่ 3 ชนิด กับพืชเกษตร อ. ด่ำนชำ้ง 4 1.07 1,789.48 16.10 1.26

จ. สุพรรณบรีุ

4 ปลูกผสมไมป้ำ่ 2 ชนิด กับพืชเกษตร อ. ด่ำนชำ้ง 4 1.05 1,467.04 14.48 1.21

จ. สุพรรณบรีุ

5 ปลูกยูคำลิปตัสบนคันนำ อ. ด่ำนชำ้ง 4 1.11 1,826.29 14.08 1.34

(ขำ้วหอม) จ. สุพรรณบรีุ

6 ปลูกยูคำลิปตัสบนคันนำ อ. ด่ำนชำ้ง 4 0.60 -3,163.45 -0.10 0.50

(ขำ้วไร่) จ. สุพรรณบรีุ

7 ปลูกกระถินลูกผสม อ. หนองปรือ 4 0.53 -5,345.01 -0.19 0.31

(ปลูกเชงิเดี่ยว) จ. กำญจนบรีุ

8 ปลูกยูคำลิปตัส ยูโรฟิลล่ำ อ. หนองปรือ 4 0.32 -6,434.42 -0.40 -0.05

(ปลูกเชงิเดี่ยว) จ. กำญจนบรีุ

9 ปลูกมันส ำปะหลัง1 อ. หนองปรือ 4 2.68 13,473.96 1.87 7.09

(ปลูกเชงิเดี่ยว) จ. กำญจนบรีุ

10 ปลูกยูคำลิปตัส ดีกลุป๊ต้ำ อ. ด่ำนชำ้ง 4 2.37 3,349.92 37.90 3.17

(ปลูกเชงิเดี่ยว) จ. สุพรรณบรีุ

11 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง อ. ภูกระดึง 4 0.84 -2,459.40 -5.99 0.60

 (ปลูกสักแถบละ 3 แถว ระยะห่ำง จ. เลย

ระหว่ำงแถบ 24 เมตร)

ล ำดับที่ สถำนที่

เกณฑ์ชี้วัดทำงกำรเงิน

รูปแบบกำรปลูก
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ต ารางท่ี 12  (ต่อ) 

ระยะเวลำ

เก็บเกี่ยว B/C NPV IRR Profitability

ผลผลิต (ป)ี ratio บำท (%) index

12 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง อ. ภูกระดึง 4 0.91 -1,386.41 -0.19 0.79

(ปลูกสักแถบละ 4 แถว ระยะห่ำง จ. เลย

ระหว่ำงแถบ 16 เมตร)

13 ปลูกพืชเกษตรล้วน อ. ภูกระดึง 4 1.46 5,924.88 48.70 2.70

(ขำ้วโพดและมันส ำปะหลัง) จ. เลย

14 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง อ. ภูกระดึง 15 2.34 10,221.65 15.48 6.89

(ปลูกสักแถบละ 3 แถว ระยะห่ำง จ. เลย

ระหว่ำงแถบ 24 เมตร)

15 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกส ำปะหลัง อ. ภูกระดึง 15 3.11 14,132.61 17.68 8.24

(ปลูกสักแถบละ 4 แถว ระยะห่ำง จ. เลย

ระหว่ำงแถบ 16 เมตร)

16 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง อ. เมอืง 4 1.20 5,269.49 29.41 1.60

(ปลูกสักแถบละ 2 แถว ระยะห่ำง จ. ก ำแพงเพชร

ระหว่ำงแถบ 24 เมตร)

17 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง อ. เมอืง 4 1.13 3,483.57 19.32 1.33

(ปลูกสักแถบละ 3 แถว ระยะห่ำง จ. ก ำแพงเพชร

ระหว่ำงแถบ 24 เมตร)

18 ปลูกพืชเกษตรเชงิเดี่ยว อ. เมอืง 4 1.53 23,643.70 68.18 2.63

(ปลูกขำ้วโพด,มันส ำปะหลัง) จ. ก ำแพงเพชร

19 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง อ. เมอืง 15 2.25 22,706.27 30.59 7.33

(ปลูกสักแถบละ 2 แถว ระยะห่ำง จ. ก ำแพงเพชร

ระหว่ำงแถบ 24 เมตร)

20 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง อ. เมอืง 15 1.94 17,481.52 23.70 5.13

(ปลูกสักแถบละ 3 แถว ระยะห่ำง จ. ก ำแพงเพชร

ระหว่ำงแถบ 24 เมตร)

เกณฑ์ชี้วัดทำงกำรเงิน

รูปแบบกำรปลูก สถำนที่ล ำดับที่
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5.3 การปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจในระบบวนเกษตร 

 5.3.1 การปลูกไม้ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า บนคันนาข้าวหอม ให้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ

ต้นทุน 1.11 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 1,826.29 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 14.08 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 1.34 ในขณะที่การปลูกยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า บนคันนาข้าวไร่

เกษตรกรท าการปลูกข้าวไร่เพียงปีเดียว และภายหลังการปลูกไม่ได้ดูแลและบ ารุงรักษาแปลงปลูก

เท่าที่ควร ท าให้ได้ผลผลิตข้าวไร่ต่อหน่วยพื้นที่ต่ ามาก จึงไม่ได้น ามาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน  

 5.3.2 การปลูกผสมไม้ป่าเศรษฐกิจ 2 ชนิด แบบสลับแถว ชนิดไม้คือ กระถินลูกผสม และ

ไผ่รวก และการผสมไม้ป่า 3 ชนิด ในแถวเดียวกัน ชนิดไม้ คือ กระถินลูกผสม ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า และไผ่รวก 

ปลูกควบกับพืชเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง ในปีที่ 1 และมันส าปะหลังชนิดเดียว ในปีที่ 2-4) 

ในระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต 4 ปี รูปแบบการปลูกผสมไม้ป่า 3 ชนิด จะให้ผลตอบแทนทางการเงิน

มากกว่า รูปแบบการปลูกผสม 2 ชนิด แต่ไม่แตกต่างกันมาก โดยให้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 1.07 

และ 1.05 ตามล าดับ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 1,789.48 บาท และ 1,467.00 บาท ตามล าดับ อัตรา

ผลตอบแทนการลงทุน เท่ากับ ร้อยละ 16.10 และ 14.48 ตามล าดับ อัตราส่วนวัดความสามารถในการท า

ก าไร เท่ากับ 1.26 และ 1.21 ตามล าดับ 

 5.3.3 การปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจแทรกในแปลงปลูกพืชเกษตร 

(1) ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต 4 ปี 

   การปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว คือ ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า แทรกในแปลงปลูกมัน

ส าปะหลัง ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนฯ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี (สองงานทดลอง คือ แปลง

ปลูกมันส าปะหลัง และแปลงปลูกอ้อยเดิม) พบว่า ให้ผลตอบแทนทางการเงินแตกต่างกันเล็กน้อย 

กล่าวคือ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน เท่ากับ 1.51 และ 1.5 ตามล าดับ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 

8,623.84 บาท และ 8,446.51 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 43.44 และ 38.09 

ตามล าดับ และอัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร เท่ากับ 2.27 และ 2.03 ตามล าดับ  

ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของแปลงปลูกสักแทรกเป็นแถบในแปลงปลูกพืช

เกษตร (ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควบกับมันส าปะหลัง ในปีที่ 1 และปลูกมันส าปะหลังชนิดเดียวในปีที่ 2-

4) โดยวิธีการปลูกสักแทรก 2 วิธี ที่ อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ในขณะที่ยังไม่สามารถเก็บเกี ่ยว

ผลผลิตของสักได้ พบว่า ในระยะเวลา 4 ปี ผลตอบแทนยังไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน กล่าวคือ วิธีปลูกสัก

แทรกแถบละ 4 แถว ระยะห่างระหว่างแถบ 16 เมตร และวิธีปลูกสักแทรกแถบละ 3 แถว ระยะห่าง

ระหว่างแถบ 24 เมตร ให้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 0.91 และ 0.84 ตามล าดับ มูลค่าปัจจุบัน

สุทธิ เท่ากับ -1,386.41 บาท และ -2,459.40 บาท ตามล าดับ อัตราผลตอบแทนการลงทุน เท่ากับ 

ร้อยละ -0.19 และ -5.99 ตามล าดับ อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร เท่ากับ 0.79 และ 

0.60 ตามล าดับ ในขณะที่การปลูกสักแทรกในแปลงพืชเกษตร ที่ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดย

วิธีการปลูกแทรก 2 วิธี คือ ปลูกสักแทรกแถบละ 2 แถว ระยะห่างระหว่างแถบ 24 เมตร และปลูกสัก
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แทรกแถบละ 3 แถว ระยะห่างระหว่างแถบ 24 เมตร ทั ้งสองวิธี ให้ผลตอบแทนของการลงทุนใน

ระยะเวลา 4 ปี สูงกว่าในพื้นที่ อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กล่าวคือ มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน

ของการปลูกสักแถบละ 2 แถว และปลูกสักแถบละ 3 แถว เท่ากับ 1.20 และ 0.98 ตามล าดับ มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 5,269.49 บาท และ -676.50 บาท ตามล าดับ อัตราผลตอบแทนการลงทุน 

เท่ากับร้อยละ29.41 และ 3.79 ตามล าดับ อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร เท่ากับ 1.60 และ 

0.94 ตามล าดับ 

 (2) ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 15 ปี 

  ผลการวิเคราะห์ทางการเงิน กรณีที่ก าหนดอายุรอบหมุนเวียนสักที่ปลูกแทรก

ในแปลงปลูกพืชเกษตร เท่ากับ 15 ปี ซึ่ง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตของสักได้แล้ว พบว่า แปลงทดลองใน

พื้นที่ อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย การปลูกสักแถบละ 4 แถวระยะห่างระหว่างแถบ 16 เมตร และการ

ปลูกสักแถบละ 3 แถว ระยะห่างระหว่างแถบ 24 เมตร ให้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 3.11 และ 

2.34 ตามล าดับ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 14,132.61 บาท และ 10,221.65 บาท ตามล าดับ อัตรา

ผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 15.48 และ 17.68 ตามล าดับ และอัตราส่วนวัดความสามารถใน

การท าก าไร เท่ากับ 8.24 และ 6.89 ตามล าดับ ในขณะที่แปลงปลูกสักแทรกที่ อ าเภอเมือง จังหวัด

ก าแพงเพชร ซึ่งปลูก 2 วิธี คือ วิธีการปลูกสักแถบละ 2 แถว (ระยะปลูก 2x8) เมตร ระยะหา่งระหว่างแถบ 

24 เมตร และวิธีการปลูกสักแทรกแถบละ 3 แถว (ระยะปลูก 2x4 เมตร) โดยมีระยะห่างระหว่างแถบ 24 

เมตร เช่นกัน ให้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 2.25 และ 1.94 ตามล าดับ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ  

22,706.27 บาท และ 17,481.52 บาท ตามล าดับ อัตราผลตอบแทนการลงทุน เท่ากับร้อยละ 30.59 

และ 23.70 ตามล าดับ และอัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร เท่ากับ 7.33 และ 5.13 

ตามล าดับ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการปลูกสักแทรกให้ผลตอบแทนทางการเงินมากกว่าการปลูกไม้เศรษฐกิจ

โตเร็วแทรกในแปลงปลูกพืชเกษตร 

เมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์ชีว้ัดทางการเงิน ได้แก่ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C ratio) มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) และอัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (PI) 

โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 7 ของรูปแบบการปลูกแบบต่างๆ แสดงในภาพที่ 25-28 
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1 ปลูกยูคำลิปตัสแทรกในแปลงมันส ำปะหลัง จ.กำญจนบุรี 11 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 4 ปี จ.เลย (แถบละ 3 แถว)

2 ปลูกยูคำลิปตัสแทรกในแปลงมันส ำปะหลัง (แปลงปลูกออ้ยเดิม) จ.กำญจนบุรี 12 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 4 ปี จ.เลย (แถบละ 4 แถว)

3 ปลูกผสมไม้ป่ำ 3 ชนิด กับพชืเกษตร จ.สุพรรณบุรี 13 ปลูกพชืเกษตรล้วน 4 ปี จ.เลย

4 ปลูกผสมไม้ป่ำ 2 ชนิด กับพชืเกษตร จ.สุพรรณบุรี 14 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 15 ปี จ.เลย (แถบละ 3 แถว)

5 ปลูกยูคำลิปตัสบนคันนำ (ขำ้วหอม) จ.สุพรรณบุรี 15 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 15 ปี จ.เลย (แถบละ 4 แถว)

6 ปลูกยูคำลิปตัสบนคันนำ (ขำ้วไร่) จ.สุพรรณบุรี 16 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 4 ปี จ.ก ำแพงเพชร (แถบละ 2 แถว)

7 ปลูกกระถินลูกผสม  จ.กำญจนบุรี 17 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 4 ปี จ.ก ำแพงเพชร (แถบละ 3 แถว)

8 ปลูกยูคำลิปตัส ยูโรฟลิล่ำ  จ.กำญจนบุรี 18 ปลูกพชืเกษตรล้วน 4 ปี จ.ก ำแพงเพชร

9 ปลูกมันส ำปะหลัง จ.กำญจนบุรี 19 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 15 ปี จ.ก ำแพงเพชร (แถบละ 2 แถว)

10 ปลูกยูคำลิปตัส ดีกลุ๊ปต้ำ  จ.สุพรรณบุรี 20 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 15 ปี จ.ก ำแพงเพชร (แถบละ 3 แถว)
 

ภาพท่ี 2 5  อัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ต้นทุน (B/C ratio) ของรูปแบบการปลูกแบบต่างๆ 
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1 ปลูกยูคำลิปตัสแทรกในแปลงมันส ำปะหลัง จ.กำญจนบุรี 11 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 4 ปี จ.เลย (แถบละ 3 แถว)

2 ปลูกยูคำลิปตัสแทรกในแปลงมันส ำปะหลัง (แปลงปลูกออ้ยเดิม) จ.กำญจนบุรี 12 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 4 ปี จ.เลย (แถบละ 4 แถว)

3 ปลูกผสมไม้ป่ำ 3 ชนิด กับพชืเกษตร จ.สุพรรณบุรี 13 ปลูกพชืเกษตรล้วน 4 ปี จ.เลย

4 ปลูกผสมไม้ป่ำ 2 ชนิด กับพชืเกษตร จ.สุพรรณบุรี 14 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 15 ปี จ.เลย (แถบละ 3 แถว)

5 ปลูกยูคำลิปตัสบนคันนำ (ขำ้วหอม) จ.สุพรรณบุรี 15 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 15 ปี จ.เลย (แถบละ 4 แถว)

6 ปลูกยูคำลิปตัสบนคันนำ (ขำ้วไร่) จ.สุพรรณบุรี 16 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 4 ปี จ.ก ำแพงเพชร (แถบละ 2 แถว)

7 ปลูกกระถินลูกผสม  จ.กำญจนบุรี 17 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 4 ปี จ.ก ำแพงเพชร (แถบละ 3 แถว)

8 ปลูกยูคำลิปตัส ยูโรฟลิล่ำ  จ.กำญจนบุรี 18 ปลูกพชืเกษตรล้วน 4 ปี จ.ก ำแพงเพชร

9 ปลูกมันส ำปะหลัง จ.กำญจนบุรี 19 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 15 ปี จ.ก ำแพงเพชร (แถบละ 2 แถว)

10 ปลูกยูคำลิปตัส ดีกลุ๊ปต้ำ  จ.สุพรรณบุรี 20 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 15 ปี จ.ก ำแพงเพชร (แถบละ 3 แถว)
 

 

ภาพท่ี 2 6  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของรูปแบบการปลูกแบบต่างๆ 
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1 ปลูกยูคำลิปตัสแทรกในแปลงมันส ำปะหลัง จ.กำญจนบุรี 11 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 4 ปี จ.เลย (แถบละ 3 แถว)

2 ปลูกยูคำลิปตัสแทรกในแปลงมันส ำปะหลัง (แปลงปลูกออ้ยเดิม) จ.กำญจนบุรี 12 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 4 ปี จ.เลย (แถบละ 4 แถว)

3 ปลูกผสมไม้ป่ำ 3 ชนิด กับพชืเกษตร จ.สุพรรณบุรี 13 ปลูกพชืเกษตรล้วน 4 ปี จ.เลย

4 ปลูกผสมไม้ป่ำ 2 ชนิด กับพชืเกษตร จ.สุพรรณบุรี 14 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 15 ปี จ.เลย (แถบละ 3 แถว)

5 ปลูกยูคำลิปตัสบนคันนำ (ขำ้วหอม) จ.สุพรรณบุรี 15 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 15 ปี จ.เลย (แถบละ 4 แถว)

6 ปลูกยูคำลิปตัสบนคันนำ (ขำ้วไร่) จ.สุพรรณบุรี 16 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 4 ปี จ.ก ำแพงเพชร (แถบละ 2 แถว)

7 ปลูกกระถินลูกผสม  จ.กำญจนบุรี 17 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 4 ปี จ.ก ำแพงเพชร (แถบละ 3 แถว)

8 ปลูกยูคำลิปตัส ยูโรฟลิล่ำ  จ.กำญจนบุรี 18 ปลูกพชืเกษตรล้วน 4 ปี จ.ก ำแพงเพชร

9 ปลูกมันส ำปะหลัง จ.กำญจนบุรี 19 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 15 ปี จ.ก ำแพงเพชร (แถบละ 2 แถว)

10 ปลูกยูคำลิปตัส ดีกลุ๊ปต้ำ  จ.สุพรรณบุรี 20 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 15 ปี จ.ก ำแพงเพชร (แถบละ 3 แถว)
 

 

ภาพท่ี 2 7  อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ของรูปแบบการปลูกแบบต่างๆ 
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1 ปลูกยูคำลิปตัสแทรกในแปลงมันส ำปะหลัง จ.กำญจนบุรี 11 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 4 ปี จ.เลย (แถบละ 3 แถว)

2 ปลูกยูคำลิปตัสแทรกในแปลงมันส ำปะหลัง (แปลงปลูกออ้ยเดิม) จ.กำญจนบุรี 12 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 4 ปี จ.เลย (แถบละ 4 แถว)

3 ปลูกผสมไม้ป่ำ 3 ชนิด กับพชืเกษตร จ.สุพรรณบุรี 13 ปลูกพชืเกษตรล้วน 4 ปี จ.เลย

4 ปลูกผสมไม้ป่ำ 2 ชนิด กับพชืเกษตร จ.สุพรรณบุรี 14 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 15 ปี จ.เลย (แถบละ 3 แถว)

5 ปลูกยูคำลิปตัสบนคันนำ (ขำ้วหอม) จ.สุพรรณบุรี 15 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 15 ปี จ.เลย (แถบละ 4 แถว)

6 ปลูกยูคำลิปตัสบนคันนำ (ขำ้วไร่) จ.สุพรรณบุรี 16 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 4 ปี จ.ก ำแพงเพชร (แถบละ 2 แถว)

7 ปลูกกระถินลูกผสม  จ.กำญจนบุรี 17 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 4 ปี จ.ก ำแพงเพชร (แถบละ 3 แถว)

8 ปลูกยูคำลิปตัส ยูโรฟลิล่ำ  จ.กำญจนบุรี 18 ปลูกพชืเกษตรล้วน 4 ปี จ.ก ำแพงเพชร

9 ปลูกมันส ำปะหลัง จ.กำญจนบุรี 19 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 15 ปี จ.ก ำแพงเพชร (แถบละ 2 แถว)

10 ปลูกยูคำลิปตัส ดีกลุ๊ปต้ำ  จ.สุพรรณบุรี 20 ปลูกสักแทรกในแปลงปลูกมันส ำปะหลัง 15 ปี จ.ก ำแพงเพชร (แถบละ 3 แถว)
 

 

ภาพท่ี 2 8  อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability index) โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 7 

ของรูปแบบการปลูกแบบต่างๆ 
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6. ผล ต อ บแทนท างก ารเงิ นของเ กษ ต รกรที่ปล ูกพืช เ กษ ต รเชิงเ ดี่ยวในพื้น ที่ใก ล้เ คยี งวสิาหกิ จชุมช น

ไม้เ ศรษฐ กิจ อ  าเ ภอ ด่านช้ าง จั งหวัดสุ พรร ณบุรี 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

  จากการสัมภาษณ์เกษตรกร จ านวน 39 ราย ที่ปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว อ าเภอด่านช้าง      

อ าเภอเมอืง อ าเภอหนองหญ้าไซ และ อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และ อ าเภอหนองปรอื จังหวัด

กาญจนบุรี สรุปข้อมูลทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังแสดงในตารางผนวกที่ 21 ผลการศึกษา

พบว่า เกษตรกรที่ปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว เป็นเกษตรกรเพศชาย 29 คน เพศหญิง 10 คน มีอายุสูงสุด 76 

ปี ต่ าสุด 35 ปี อายุเฉลี่ย 52 ปี พืชเกษตรที่ปลูก 15 ชนิด พืชเกษตรที่ปลูกมากที่สุดในบริเวณพื้นที่ที่

ท าการศึกษามี 4 ชนิด คือ อ้อย ข้าว  มันส าปะหลัง ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 40.82  

14.29 12.24 และ 6.12 ตามล าดับ เกษตรกรจ านวน 36 ราย ใช้ที่ดินของตนเองในการท าการเกษตร มี

เพียง 3 ราย ที่เช่าที่ดนิท าการเกษตร  

6.2 ผลการวิเคราะหท์างการเงินของการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

  ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของเกษตรกรที่ปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว ในบริเวณพื้นที่

ใกล้เคียงวิสาหกิจชุมชนไม้เศรษฐกิจด่านช้าง ผลการศึกษา พบว่า การปลูกพืชเกษตรหลักที่เป็นชนิดพืชที่

เกษตรกรปลูกกันมาก คือ อ้อย มันส าปะหลัง ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใหผ้ลตอบแทนไม่สูงนัก และบาง

แปลงที่ท าการศึกษาไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน กล่าวคือ ในระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 4 ปี การปลูกอ้อยที่

อาศัยน้ าฝนในการปลูก ให้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน อยู่ระหว่าง 1.03-3.27 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

อยู่ระหว่าง 612.34 บาท – 29,679 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุน ร้อยละ 0.11-2.64 อัตราส่วนวัด

ความสามารถในการท าก าไร 1.06-7.08 ส าหรับการปลูกอ้อยที่มีการลงทุนใช้ระบบการให้น้ า พบว่า ให้

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน อยู่ระหว่าง 1.29-3.21 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ6,762.48 บาท-12,453.65 

บาท อัตราผลตอบแทนของการลงทุน 0.49-2.911 และอัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไรสูงสุด 

เท่ากับ 10.42 แม้ว่าต้นทุนการผลิตสูงแต่ก็ใหผ้ลผลิตต่อไร่สูงเช่นกัน หากขยายระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต

ออกไปให้มากกว่า 4 ปี จะให้ผลตอบแทนในการลงทุนสูงกว่านี้ ส าหรับการปลูกมันส าปะหลังให้อัตราส่วน

ผลประโยชน์ต่อต้นทุน อยู่ระหว่าง 1.54-2.67 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อยู่ระหว่าง 8,483.12 บาท -16,738.49 

บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุน ร้อยละ 60.63-164.96 และอัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร 

อยู่ระหว่าง 2.83-6.17 (ตารางที่ 13) 
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ต ารางที่ 13  ผลการวิเคราะหท์างการเงินของเกษตรกรที่ปลูกพืชเกษตรเชงิเดี่ยว ในบริเวณพืน้ที่ใกล้เคียง

วิสาหกิจชุมชนไม้เศรษฐกิจด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ล ำดบั ชือ่-นำมสกลุ ชนดิพชืเกษตรที่ปลกู B/C NPV IRR Profitability เชำ่ที่ดนิ

ที่ ratio บำท (%) index

1 นำงเกย นำโพธิ์ ขำ้ว (หอมมะล,ิ นำปี) 2.26    19,091.87       156.15      6.01        

นำงเกย นำโพธิ์ ขำ้ว (หอมมะล,ิ นำหวำ่น) 6.18    33,512.23      544.21      19.10       

2 นำงจ่อย ธัญญเจริญ ออ้ย 2.22     18,277.50       48.77       2.32        

3 นำงประเทือง ปำนทอง พชืสวนครัว (กะเพรำ,โหระพำ) 2.61     16,087.60      168.89     6.35        

4 นำงมะลวิัลย์ ศำสตร์ปรำณีต มนัส ำปะหลงั 1.82     12,865.64      92.97       3.81        

นำงมะลวิัลย์ ศำสตร์ปรำณีต ออ้ย 3.07    32,992.13      153.72      5.64        

5 นำงละเอยีด เปี่ยมทอง ขำ้วโพดฝักออ่น 1.90    11,098.12       94.07       3.79        

นำงละเอยีด เปี่ยมทอง ผักบุ้งจีน 4.21     62,867.62      333.24     11.93       P

6 นำงวันเพญ็ เรืองศรี มะลิ 7.90    334,354.69    432.68     14.94       

7 นำงวำสนำ เชดิฉนั ตะไคร้ 13.62   329,071.23     1,097.57   37.69      

8 นำงสมคิด ศรีเจริญ ออ้ย 1.89    6,781.93        86.10       3.53        

9 นำงส ำรวย มงัคุด ขำ้ว (นำปรัง) 2.90    27,827.77       190.11      7.04        

นำงส ำรวย มงัคุด ขำ้ว (นำปี) 2.40    23,558.89      159.39     6.10        

10 นำงสริุนทร์ เพชรทอง ออ้ย 2.76    16,136.48       140.89      5.21         

11 นำงแสนด ีสวำ่งศรี สบัปะรด 2.20    52,790.54      137.36      5.35        

12 นำยจรัญ ตะเพยีนทอง ขำ้ว 2.59    12,093.45      167.66      6.31        

13 นำยเฉลมิ กลิน่เอี่ยม ออ้ย 5.07    41,122.28       268.94     9.43        

14 นำยชว้น แกว้เรือง ขำ้ว (หอมมะล)ิ 2.24     9,258.01        142.84      5.54        

นำยชว้น แกว้เรือง มนัส ำปะหลงั 2.67    15,972.15       164.96      6.17         

นำยชว้น แกว้เรือง ออ้ย 4.84    45,181.99       295.57     10.42       

15 นำยชชูำต ิสวำ่งวงษ์ หญ้ำเนเปีย 1.25     9,718.41         38.72       2.04        

16 นำยเดอืน นนัทะโคต ขำ้วโพดอำหำรสตัว์ 4.16     33,857.53      263.01      9.37        

17 นำยธนพล แกว้สระแสน ออ้ย 1.40     7,737.05        42.28       2.10         

18 นำยบุญชว่ย พมิพส์อน ขำ้วโพด 2.68    59,336.99     194.24      7.35        

นำยบุญชว่ย พมิพส์อน ออ้ย 1.80    32,244.98      95.91       3.92        

19 นำยบุญตำ พงษ์วัน มนัส ำปะหลงั 1.54     8,483.12        63.87       2.83        

20 นำยบุญมำ ค ำพล ออ้ย 1.77     13,951.39      80.23       3.32        
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ต ารางท่ี 13  (ต่อ) 

 

ล ำดบั ชื่อ-นำมสกลุ ชนดิพชืเกษตรที่ปลกู B/C NPV IRR Profitability เชำ่ที่ดนิ

ที่ ratio บำท (%) index

21 นำยบุญสรวง ธำนี มนัส ำปะหลงั 1.74     11,733.99        81.48        3.39         P

นำยบุญสรวง ธำนี ออ้ย 1.33    7,478.40         33.72        1.78          P

22 นำยปรีชำ อนิทรรักษำ ออ้ย 1.99    14,879.96       86.73        3.45         

23 นำยปัญญำ มโนธรรม ออ้ย 1.50    10,755.80       53.06        1.48          

24 นำยพนอ พลำยระหำร มนัส ำปะหลงั 1.65    14,276.08        78.64        3.36         

25 นำยไพศำล ศรีจำ ขำ้ว 1.27     3,058.45        42.30        2.20          

26 นำยมดั บุตรดำวงศ์ ออ้ย 2.50    30,226.23       147.53       5.57         

27 นำยมำนะ มนญูผล ไผ่กมิซุง 5.04    129,251.68      172.24       15.94        

28 นำยวิชยั ภมูงั มนัส ำปะหลงั 1.98    16,738.49       95.43        3.85         

29 นำยวิเชตฐ หลูเ่จริญ กระชำย (หนอ่แก)่ 1.69    263,322.21      83.62        3.53         

นำยวิเชตฐ หลูเ่จริญ กระชำย (หนอ่ออ่น) 1.95    356,470.52     110.34       4.43         

นำยวิเชตฐ หลูเ่จริญ ตน้หอม 1.94    154,791.77      115.88       4.67         

30 นำยวิเชยีร พลำยมี ออ้ย 1.67    26,323.09       75.75        3.21          

31 นำยวิริยะ ลมลุมำญ ขำ้วหอมนลิ 2.60    51,478.04        189.69      7.18          P

32 นำยสวำ ยศวิชยั ออ้ย 1.60    11,608.06        70.89        3.07         

33 นำยสงัเวียน บุตรดำวงษ์ ออ้ย 2.07    25,736.80       123.58      4.88         

34 นำยสนัต ิกำ้นเหลอืง พริกขี้หนหูอม 2.89    76,850.66      209.54      7.79         

35 นำยสำยัณห์ ทองสบืวงษ์ ออ้ย 2.22    18,277.50        48.77        2.32         

36 นำยสงิห์ อำ่งทอง มะเขอืเปรำะ 12.69  327,370.64     1,275.38    43.92       

37 นำยสพุจน ์ค ำพล ออ้ย 1.50    8,878.84        51.87        2.41          

38 นำยสพุจน ์นติรสวุรรณ ขำ้วโพด 1.50    8,878.84        51.87        2.41          

39 นำยอุบล ใจมณี หญ้ำเนเปีย 4.31    47,429.67       325.79      11.63        
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วจิาร ณ์ผล 

การเติบโตและผลผลิตของไม้ป่าเศรษฐกิจโตเร็วที่เกษตรกรทดลองปลูกในพื้นที่ของวิสาหกิจ

ชุมชนไม้เศรษฐกิจโตเร็วด่านช้างในท้องที่ อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และ อ าเภอหนองปรือ 

จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกันไปตามปัจจัยแวดล้อมของพื้นที่ที่ปลูก โดยมีคุณสมบัติของดินเป็นปัจจัย

ส าคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ป่าที่ปลูก ในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนฯ ซึ่งสภาพดินมีความอุดม

สมบูรณ์ปานกลางถึงต่ า และสภาพอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า สามารถเติบโตและ

ให้ผลผลิตดีพอสมควร ไม่ว่าจะปลูกแบบเชิงเดี่ยว หรือปลูกในระบบวนเกษตร เช่น การปลูกแทรกใน

แปลงปลูกมันส าปะหลัง หรือปลูกบนคันนา ส าหรับกระถินลูกผสมและยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า ที่

เกษตรกรน าไปทดลองปลูกในรูปแบบการปลูกเชิงเดี่ยว ในท้องที่ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

ผลปรากฏว่า มีการเติบโตและอัตราการรอดตายค่อนข้างต่ านั้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ดินมีความอุดม

สมบูรณ์ค่อนข้างต่ า และประสบภาวะฝนแล้งในปีที่ 2 หลังจากการปลูก ส าหรับผลผลิตต่อไร่ เมื่ออายุ 

4 ปี ของกระถินลูกผสมและยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า ที่มีผลผลิตต่ ากว่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับยูคาลิปตัส 

ดีกลุ ๊ปต้า เพราะว่า กระถินลูกผสมและยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า มีระยะปลูก 3x3 เมตร หรือมีความ

หนาแน่นเมื่อเริ่มปลูก 178 ต้นต่อไร่ ในขณะที่เกษตรกรปลูกยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า ในรูปแบบการปลูก

เชิงเดี่ยวที่มีระยะปลูกแคบว่า คือ 2x2.5 เมตร หรือ ความหนาแน่นเมื่อเริ่มปลูก 320 ต้นต่อไร่ ส าหรับ

กระถินลูกผสม และยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า ที่ปลูกในท้องที่ อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการ

เติบโตดีกว่าการปลูกในรูปแบบเชิงเดี่ยว ที่ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจ ากสภาพดินมี

ความอุดมสมบูรณ์และมีความชื้นในดินสูงกว่าพื ้นที ่ปลูก ที ่ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยเฉพาะกระถินลูกผสมมีการเจริญเติบโตดีกว่ายูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่ามาก รูปแบบการปลูกผสมไม้ 2 

หรือ 3 ชนิด ในแถวเดียวกัน มีผลท าให้ชนิดพันธุ์ไม้ที่มีการเติบโตดีกว่าข่มชนิดพันธุ์อื่นที่ปลูกร่วมกันได้ 

ส าหรับสักที่ปลูกในระบบวนเกษตร (ปลูกแทรกในแปลงพืชเกษตร) ที่ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

และในท้องที่ อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีการเติบโตค่อนข้างดี และที่ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มี

แนวโน้มของการเติบโตดีกว่าที่ อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เนื่องจากเป็นพื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูก

สัก แต่อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลการเติบโตด าเนินการได้เพียง 2 ปี หลังการปลูกเท่านั้น เนื่องจากมี

ข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาของโครงการวิจัย จึงไม่ได้น าข้อมูลการเติบโตของทั้งสองแห่งมาวิเคราะห์

เปรียบเทียบ 

ผลการวิเคราะห์ทางการเงิน แสดงให้เห็นว่า การปลูกมันส าปะหลังเชิงเดี ่ยวในพื้นที่ของ

วิสาหกิจชุมชนไม้เศรษฐกิจโตเร็วด่านช้างที่ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ให้ผลตอบแทนทาง

การเงินสูงสุดในระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 4 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกไม้ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ ปต้า 

เชิงเดี่ยว โดยมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 2.68 และ 2.37 ตามล าดับ และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

เท่ากับ 13,473.96 บาท และ 3,349.92 บาท เป็นเพราะว่า การเก็บข้อมูลต้นทุนและรายได้ของการปลูก
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มันส าปะหลังด าเนินการเพียงปีเดียว ส่วนอีก 3 ปี ใช้วิธีประมาณโดยมีสมมติฐานว่า ผลผลิตต่อไร่ และ

ราคามันส าปะหลังเท่ากับปีที่เก็บข้อมูลจริง อีกประการหนึ่ง คือ ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตของ

เกษตรกรใช้เวลามากกว่า 12 เดือน เนื่องจากเกษตรกรรอให้ราคามันส าปะหลังสูงก่อน จึงเก็บเกี่ยว

ผลผลิตขาย ดังนั้นราคาที่ได้จึงสูงกว่าราคาของมันส าปะหลังที่ปลูกในแปลงทดลองอื่น ดังนั้นจึงท า

ให้ผลการวิเคราะห์สูงกว่าความเป็นจริง เพราะโดยทั่วไปแล้วราคาของผลผลิตพืช เกษตรจะแปรผันใน

ระหว่างปีและในปีเดียวกัน ซึ่งจะแตกต่างจากราคาของไม้เศรษฐกิจโตเร็ว  เช่น ยูคาลิปตัส ที่ขายให้

โรงงานเยื่อและกระดาษ จะมีเสถียรภาพของราคามากกว่า และในช่วงที่ท าการเก็บข้อมูล  ไม้ยูคาลิปตัส

มีราคาลดลง กล่าวคือ มีราคาเพียง 800 บาท ต่อหนึ่งตัน (น้ าหนักสด) เท่านั้น จึงท าให้ผลตอบแทน

ทางการเงินของการปลูกไม้ป่า เศรษฐกิจโตเร็ว  ต่ ากว่าการปลูกมัน ส าปะหลัง เมื่อพิจารณา

อัตราส ่วนว ัดความสามารถในการท าก า ไรของการปล ูกม ันส าปะหล ัง เช ิง เดี ่ยวก ับการปล ูก  

ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้าเชิงเดี่ยว ผลปรากฏว่า มีอัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร เท่ากับ 7.09 

และ 3.17 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า การปลูกมันส าปะหลังเชิงเดี่ยว มีต้นทุนน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบ

กับต้นทุนของการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ดังนั้น ถ้ามันส าปะหลังมีผลผลิตต่อไร่และราคาต่อ

หน่วยสูงจะท าให้การปลูกมันส าปะหลังให้รายได้สูง ซึ่งจะมีผลท าให้อัตราส่วนวัดความสามารถในการท า

ก าไรสูงขึน้ด้วย 

การปลูกไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า และกระถินลูกผสมเชิงเดี่ยว ที่ อ าเภอหนองปรือ จังหวัด

กาญจนบุรี มีผลผลิตต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า ที่ อ าเภอด่านช้าง จังหวัด

สุพรรณบุรี เนื่องจากเกษตรกรปลูกต้นไม้ โดยใช้ระยะปลูกห่าง คือ 3x3 เมตร เพราะมีวัตถุประสงค์ที่

จะใช้ประโยชน์ไม้ขนาดใหญ่ จึงก าหนดระยะปลูกให้ห่างกว่าระยะปลูกของการปลูกยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า 

ดังนั้น เมื่อก าหนดอายุรอบหมุนเวียนของสวนป่าหรือระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพียง 4 ปี และ

ผลผลิตต่อไร่ต่ า จึงท าให้ผลตอบแทนทางการเงินไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของรูปแบบการปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็วในระบบวนเกษตรในพื้นที่

วิสาหกิจชุมชนไม้เศรษฐกิจโตเร็วด่านช้าง พบว่า ทุกรูปแบบมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยรูปแบบการ

ปลูกยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า แทรกในแปลงปลูกมันส าปะหลัง (สองงานทดลอง) มีผลตอบแทนดีที่สุด คือ 

มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ประมาณ 1.5 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อยู่ระหว่าง 8,446.51-8,623.51 

บาท ในขณะที่การปลูกยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า บนคันนาข้าวหอม ให้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 1.11 

และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 1,826.29 บาท และอัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร เท่ากับ 1.34 เป็น

เพราะว่า การปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกรได้ผลผลิตต่อไร่สูงและผลผลิตมีความผันแปรน้อยกว่า 

ผลผลิตต่อไร่ของการปลูกข้าวหอม ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า การปลูกและการจัดการมันส าปะหลังท าได้ง่าย

กว่าการปลูกข้าวหอมมะลิ และใช้ต้นทุนต่ ากว่า ส าหรับการปลูกผสมไม้ป่า 2 ชนิด และ 3 ชนิด ควบกับ

พืชเกษตร ให้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 1.05 และ 1.07 ตามล าดับ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 1,467 บาท 

และ 1,789.48 บาท ซึ่งผลตอบแทนทางการเงินต่ ากว่าการปลูกแทรกในแปลงมันส าปะหลังและการปลูก
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บนคันนา เนื่องจากการปลูกผสมไม้ป่า 2 หรือ 3 ชนิด มีผลผลิตต่อไร่ น้อยกว่า ซึ่งมีสาเหตุจากจ านวนต้น

ต่อหน่วยพื้นที่มีน้อยกว่า และไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า ในแปลงปลูกผสม มีอัตราการเติบโตและการรอด

ตายไม่ดี นอกจากนี้ ในการปลูกผสมไม้ป่า 3 ชนิด ในแถวเดียวกัน โดยปลูกกระถินลูกผสม ยูคาลิปตัส  

ยูโรฟิลล่า และไผ่รวก นั้น ได้ผลตอบแทนจากการจ าหน่ายไผ่รวกน้อยมาก เนื่องจากไผ่รวกเริ่มให้ผลผลิต

ในต้นปีที่ 3 และผลผลิตต่อพื้นที่ในระยะแรก มีปริมาณน้อย ท าให้รายได้รวมจากการจ าหน่ายผลผลิตต่ า 

แต่ในระยะยาวเมื่อผลผลิตของไผ่รวกเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุด รูปแบบการปลูกผสม 3 ชนิด จะให้

ผลตอบแทนทางการเงินสูงกว่า 4 ปีแรก 

รูปแบบการปลูกสักแทรกในแปลงปลูกพืชเกษตร เมื่อก าหนดระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 4 ปี 

ซึ่งยังไม่สามารถจ าหน่ายสักที่ปลูกได้ ในแปลงทดลองที่ อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ให้ผลตอบแทนไม่

คุ้มค่าต่อการลงทุน โดยมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 0.84-0.91 และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ – 2,459.40 

ถึง-1,386.41 บาทต่อไร่ ในขณะที่แปลงทดลอง ที่ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ให้อัตราส่วน

ผลประโยชน์ต่อต้นทุน 0.98-1.20 และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ อยู่ระหว่าง -676.50 ถึง 5,269.49 บาท ซึ่งมี

แนวโน้มสูงกว่า ที่ อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เนื่องจากในระยะ 4 ปีแรก ผลผลิตและราคาตอ่หน่วยของพืช

เกษตรที่ปลูก คือ มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อรายได้จากการจ าหน่วย

ผลผลิต ในกรณีที่สามารถจ าหน่ายผลผลิตจากการปลูกสักได้ เมื่ออายุ 15 ปี รูปแบบการปลูกสักแทรกใน

แปลงปลูกพืชเกษตร ทั้งสองพื้นที่ (ก าแพงเพชร และ เลย) จะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยมี

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน อยู่ระหว่าง 1.94-3.11 และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ อยู่ระหว่าง 10,221.65 บาท

ต่อไร่ ถึง 22,706.27 บาทต่อไร่ ราคาของไม้สักมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามขนาดไม้ ซึ่งท าให้รายได้จากการปลูกสัก

ที่มีรอบหมุนเวียนยาวกว่าไม้เศรษฐกิจโตเร็ว เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่า และเมื่อเปรียบเทียบการปลูกสัก

แทรกในพื้นที่เดียวกัน เช่น ในท้องที่ อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย การปลูกสัก แถบละ 4 แถว ระยะห่าง

ระหว่างแถบ 16 เมตร จะให้ผลตอบแทนทางการเงินมากกว่าการปลูกสักแถบละ 3 แถว ระยะห่างระหว่าง

แถบ 24 เมตร เนื่องจากจ านวนต้นสักต่อไร่ของการปลูกแถบละ 4 แถวมีมากกว่าการปลูกสักแถบละ 3 

แถว แม้ว่าระยะห่างระหว่างแถบจะน้อยกว่าก็ตาม (ระยะเวลาการปลูกพืชเกษตรน้อยกว่า) แสดงให้เห็นว่า 

มูลค่าเพิ่มของไม้สัก เมื่อมอีายุมากขึน้ (ขนาดใหญ่ขึ้น) เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อรายได้รวมของการปลูกใน

ระบบวนเกษตร 

ผลการวิเคราะหท์างการเงินของเกษตรกรที่ปลูกพืชเกษตรเชงิเดี่ยวในพืน้ที่ใกล้เคียงกับพืน้ที่ของ

วิสาหกิจชุมชนด่านช้าง ปรากฏว่า พืชเกษตรหลักที่ปลูกกันมากในพื้นที่ดังกล่าว อาทิเช่น มันส าปะหลัง 

อ้อย ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ผลตอบแทนทางการเงินไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกไม้ป่า

เศรษฐกิจแบบเชงิเดี่ยว หรือปลูกในระบบวนเกษตรที่ด าเนินการในพืน้ที่วสิาหกิจชุมชนด่านช้าง และมีความ

ผันแปรของผลตอบแทนทางการเงนิมาก อาทิเช่น การปลูกมันส าปะหลัง มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน 

อยู่ระหว่าง 1.74-2.67 การปลูกข้าวมีพิสัย อยู่ระหว่าง 2.24-6.18 การปลูกอ้อยมีพิสัย อยู่ระหว่าง 1.33-

5.07 เป็นต้น เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อต้นทุนและรายได้ของเกษตรกร มีความแตกต่างกัน เช่น 
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สภาพพืน้ที่ที่ปลูก ขนาดของพืน้ที่ วิธีการจัดการ และราคาของผลผลติ เป็นต้น การปลูกพืชเกษตรบางชนิด 

เช่น พืชสวนครัว ไม้ดอก หรือไผ่กิมซุง เป็นต้น มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนทางการเงินสูงกว่า แต่มี

เงื่อนไขของการผลิตแตกต่างจากการปลูกพืชเกษตรหลัก อาทิเช่น สภาพพื้นที่ปลูกต้องมีความอุดม

สมบูรณ์มากกว่าและเหมาะสมกับชนิดพันธุ์พืชที่ปลูก ใช้ต้นทุนสูงกว่า เช่น ต้องลงทุนท าระบบการให้น้ า 

การปลูกและการจัดการมีความซับซ้อน และยุ่งยากมากกว่าการปลูกพืชเกษตรหลัก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 

เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) มีที่ดินเป็นของตนเอง ดังนั้น ในการวิเคราะห์จึงไม่ได้

รวมค่าเช่าที่ดินไว้ในต้นทุนด้วย เนื่องจากค่าเช่าที่ดินมีความแปรผันกันมากระหว่างสถานที่ตั้งของแปลง

ที่ดิน ชนิดพืชที่ปลูก หรือวิธีการจัดการที่เกษตรกรใช้ เช่น การปลูกอ้อยที่ใช้น้ าฝนกับปลูกอ้อยโดยมีระบบ

การให้น้ า เป็นต้น จงึไม่สามารถน าค่าที่เช่าที่ดินมาใช้เป็นต้นทุนคงที่ในการวิเคราะห์ได้ ดังนั้น ผลตอบแทน

ทางการเงินของการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวที่วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกร จึงมี

แนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าผลการปลูกพืชเกษตร และไม้ป่าเศรษฐกิจในแปลงทดลองที่อยู่ใน

พืน้ที่ของวสิาหกิจชุมชนไม้เศรษฐกิจโตเร็วด่านช้าง 

 

สรุปผล 

1. รูปแบบการปลูกไม้เศรษฐกิจของเกษตรกรในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนไม้เศรษฐกิจโตเร็วด่านช้าง 

ซึ่งอยู่ในท้องที่ อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และท้องที่ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ที่

ท าการศึกษามีสองรูปแบบ คือ ปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็วเชิงเดี่ยว และการปลูกในระบบวนเกษตร ซึ่งรูปแบบ

ที่ท าการศกึษา ประกอบด้วย การปลูกไม้โตเร็วแทรกในแปลงปลูกมันส าปะหลัง การปลูกไม้โตเร็วบนคันนา 

และการปลูกผสมไม้ป่าเศรษฐกิจ 2-3 ชนิด ร่วมกับพืชเกษตร 
2. ชนิดพันธุ์ไม้โตเร็วที่เกษตรกรน าไปปลูก คือ ยูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า และ

กระถินลูกผสม ส่วนชนิดพชืเกษตรที่ปลูกคือ มันส าปะหลัง ข้าวหอม ข้าวไร่ และขา้วโพดเลีย้งสัตว์ 
3. การปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ในรูปแบบเชิงเดี่ยว และรูปในระบบวนเกษตรเมื่อก าหนดอายุ

รอบหมุนเวียนของไม้ป่า หรือระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชเกษตรและไม้ป่า เป็นเวลา 4 ปี พบว่า 

ทั้งสองรูปแบบให้ผลตอบแทนทางการเงินคุ้มค่าต่อการลงทุน ยกเว้นการปลูกไม้กระถินลูกผสม และยูคา

ลิปตัส ยูโรฟิลล่า ในแปลงทดลอง ท้องที่ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการปลูกรูปแบบวน

เกษตรให้อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ระหว่าง 1.05-2.37 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ มีค่าอยู่ระหว่าง 1,467 

บาทต่อไร่-8,623.84 บาทต่อไร่ อัตราผลตอบแทนการลงทุน มคี่าระหว่าง 14.08%-37.90% อัตราส่วนวัด

ความสามารถในการท าก าไร อยู่ระหว่าง 1.21-3.17 รูปแบบการปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็วเชิงเดี่ยว ให้

ผลตอบแทนทางการเงินมากกว่าการปลูกในระบบวนเกษตร อย่างไรก็ตามมคีวามเป็นไปได้สูงที่จะน าระบบ

วนเกษตรมาใช้กับการปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว หากมีการเลือกชนิดพันธุ์ไม้และองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ไม้

ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และรูปแบบของระบบวนเกษตรที่จะน ามาใช้ 
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4. การปลูกสัก ซึ่งเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจประเภทอัตราการเติบโตปานกลาง ในพื้นที่อ าเภอภู

กระดึง จังหวัดเลย และ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องจากให้

ผลตอบแทนทางการเงินสูง เมื่อก าหนดอายุรอบหมุนเวียนไม้สัก เท่ากับ 15 ปี เนื่องจากไม้สักมีมูลค่าเพิ่ม

สูง เมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้น 
5. การปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น มันส าปะหลังหรือพืชเกษตรอื่นๆอาจให้ผลตอบแทนสูงกว่า

การปลูกไม้เศรษฐกิจเชิงเดี่ยว และการปลูกไม้เศรษฐกิจในระบบวนเกษตร แต่ราคาของพืชเกษตรมีความ

ผันแปรภายในปีเดียวกันหรอืระหว่างปีมากกว่าราคาของไม้ป่าเศรษฐกิจ 

 

ข้อเสน อแนะ 

1. การปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจโตเร็ว การเลือกชนิดไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูก และการ

ปลูกควบกับพืชเกษตรระยะสั้น จะสามารถท าให้เกษตรกรคืนทุนได้เร็วกว่า จึงน่าเป็นระบบการปลูกที่

เหมาะสมกับเกษตรกรที่มรีายได้นอ้ยถึงปานกลาง 
2. การปลูกผสมไม้ป่าตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ควบกับพืชเกษตร จะท าให้มีการกระจายการเก็บ

เกี่ยวในช่วงระยะเวลาที่ยาวมากขึ้น ท าให้เกษตรกรมีรายได้สม่ าเสมอ และช่วยลดความเสี่ยงจากการผัน

ผวนของราคาพืชเกษตร แต่อย่างไรก็ตาม ระบบการปลูกผสมไม้ป่าเศรษฐกิจร่วมกับพืชเกษตร เกษตรกร

ต้องมีการจัดการแปลงอย่างเข้มข้นมากกว่าปลูกไม้ป่าควบพืชเกษตรเพียงอย่างละหนึ่งชนิด รวมทั้งต้องมี

ความรูใ้นการจัดการดนิและผลผลิตของพื้นที่ ซึ่งมีความซับซ้อนกว่าการปลูกพืชชนิดเดียว 
3. การปลูกไม้เศรษฐกิจโตปานกลางถึงโตช้า ไม่เหมาะกับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของวิสาหกิจ

ชุมชนด่านช้าง เพราะเกษตรกรมีต้นทุนทางเศรษฐกิจต่ าและการปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น สัก ใช้ระยะเวลา

ในการคืนทุนนาน ตลอดจนสภาพพื้นที่ดิน และปัจจัยทางด้านภูมิอากาศโดยรวมในบริเวณพื้นที่ ของ

วิสาหกิจชุมชนไม้เศรษฐกิจโตเร็วด่านช้าง ไม่เหมาะต่อการปลูกไม้สัก 
4. การปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจในระบบวนเกษตร หรือในระบบการปลูกแบบผสมผสานบางระบบ 

อาจไม่ให้ผลตอบแทนอย่างเพียงพอต่อเกษตรกรที่จะยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ได้ ดังนั้น การเลือก

รูปแบบการปลูก และการจัดการที่เหมาะสม การเลือกชนิดพันธุ์ไม้ ทั้งไม้ป่าและพืชเกษตร ที่เหมาะสม

ต่อสภาพพื้นที่และเป็นที่ต้องการของตลาดจึงเป็นสิ่งส าคัญที่เกษตรกรจะต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจ 

อย่างไรก็ตาม การปลูกแบบผสมผสานมีข้อได้เปรียบ คือ เกษตรกรสามารถออกแบบระบบได้ตามความ

เหมาะสมของพืน้ที่ เพราะระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานนั้น ขึน้อยู่กับปัจจัยที่หลากหลาย เชน่ สภาพดิน 

ภูมอิากาศ และความลาดชนั เป็นต้น 
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ภาคผนวกท่ี 1 

ผลผลติ ต้นทุน และรา ยได้ข องการ ปลูกใน รูปแบบต่างๆ 
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ต ารางผ นวกที่ 1  ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของแปลงปลูกยูคาลิปตัสแทรกในแปลงปลูกมันส าปะหลัง 

พืชเกษตร ไม้ปำ่ ปทีี่ ต้นทุน

 พืชเกษตร  ไม้ปำ่ (บำท/ไร่)  พืชเกษตร  ไม้ปำ่

มนัส ำปะหลงั ยูคำลปิตสั 0 6,791.77

ดกีลุป๊ตำ้ 1 1,870.00 3,897.82 5,610.00

2 3,175.00 3,897.82 8,572.00

3 2,786.00 3,897.82 7,522.20

4 2,406.00 2,978.66 6,496.20 2,382.93

ผลผลิต (กก./ไร่) รำยได้ (บำท/ไร่)

 
 

ต ารางผ นวกที่ 2  ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของแปลงปลูกยูคาลิปตัสแทรกในแปลงปลูกมันส าปะหลัง 

(แปลงปลูกอ้อยเดิม) 

พืชเกษตร ไม้ปำ่ ปทีี่ ต้นทุน

 พืชเกษตร  ไม้ปำ่ (บำท/ไร่)  พืชเกษตร  ไม้ปำ่

มนัส ำปะหลงั ยูคำลปิตสั 0 8,228.79

ดกีลุป๊ตำ้ 1 2,310.00 3,322.50 5,610.00

2 3,175.00 3,322.50 8,572.50

3 2,786.00 3,322.50 7,522.20

4 2,406.00 2,748.60 8,496.20 2,198.88

ผลผลิต (กก./ไร่)  รำยได้ (บำท/ไร่)
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ต ารางผ นวกที่ 3  ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของแปลงปลูกผสมไม้ป่า 3 ชนิด กับพืชเกษตร 

 
ต้นทนุ

พืชเกษตร ไมป้ำ่ (บำท/ไร่)

ขำ้วโพด มัน กระถิน+ ไผ่รวก ขำ้วโพด มัน กระถิน+ ไผ่รวก

ส ำปะหลัง ยูคำลิปตัส ส ำปะหลัง ยูคำลิปตัส

ขำ้วโพด กระถิน 0 6,927.8

ลูกผสม

มันส ำปะหลัง ยูคำลิปตัส 1 189.3 1,790.0 4,230.0 1,713.0  3,938.0  

ยูโรฟิลล่ำ

ไผ่รวก 2 170.4  1,610.0  3,745.0 1,512.0  3,544.2   

3 145.8  1,378.0 3,110.6  1,319.0  3,032.1   

4 113.6  1,070.0 3,810.0  24 เลม่ 1,027.8  2,354.0  3,048.0    168.0 

ปทีี่

ผลผลิต (กก./ไร่) รำยได้ (บำท/ไร่)

 พืชเกษตร ไมป้ำ่  พืชเกษตร ไมป้ำ่

 
 

ต ารางผ นวกที่ 4  ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของแปลงปลูกผสมไม้ป่า 2 ชนิด กับพืชเกษตร 

พชืเกษตร ไม้ป่ำ ปีที่ (บำท/ไร่)

ข้ำวโพด มัน กระถนิ+ ไผ่รวก ข้ำวโพด มัน กระถนิ+ ไผ่รวก

ส ำปะหลงั ยูคำลปิตสั ส ำปะหลงั ยูคำลปิตสั

ข้ำวโพด กระถนิ 0      6,967.1

มันส ำปะหลงั ลกูผสม 1 189.3  1,770.0  4,230.0  1,713 3,894

ไผ่รวก 2 170.4  1,610.0  3,745.0  1,512 3,504.60

3 145.8  1,362.9  3,110.6   1,319.04 2,998.38

4 113.6  1,062.0  3,380.0 44 เลม่ 1,027.81 2,336 2,704 308

 พชืเกษตร ไม้ป่ำ  พชืเกษตร ไม้ป่ำ
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ต ารางผ นวกที่ 5  ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของการปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา 

 

พืชเกษตร ไมป้ำ่ ปทีี่

 พืชเกษตร  ไมป้ำ่  พืชเกษตร  ไมป้ำ่

ขำ้วหอม ยูคำลิปตัส 0 5,412.35

ปทมุธำนี ดีกลุป๊ต้ำ 1 2,450.00 4,492.00 2,849.35

ขำ้วหอมนิล 2 4,000.00 4,185.75 4,652.00

3 4,000.00 4,185.75 4,652.00

4 4,000.00 7,270 4,652.00 5,816.00

หมำยเหตุ 1.  ปทีี ่1   ปลูกขำ้วหอมปทมุธำนี  ปทีี ่2-4  ปลูกขำ้วหอมนิล

2.  ผลผลิตเฉลี่ยปทีี ่2-4 เทำ่กับ 4,000 กก.ต่อไร่ 1,369 ม2.

ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทนุ (บำท/

ไร่)

รำยได้ (บำท/ไร่)

 
 

ต ารางผ นวกที่ 6  ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของการปลูกพืชเกษตร ในแปลงปลูกยูคาลปิตัสบน 

คันนาข้าวไร่ 

พืชเกษตร ไม้ปำ่ ปทีี่

 พืชเกษตร  ไม้ปำ่  พืชเกษตร  ไม้ปำ่

ขำ้วไร่ 0 6,307.51

1 11.19 600.00 1,000.12

2 600.00

3 600.00

4 6,200 4,962

หมำยเหตุ ปลกูขำ้วไร่ปีที่ 1  ปีที่2-4 ไมไ่ดป้ลกู

ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุน 

(บำท/ไร่)

รำยได้ (บำท/ไร่)

ยูคำลปิตสั

 ดกีลุป๊ตำ้

 
 

 

 

 

 

ต ารางผ นวกที่ 7  ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของการปลูกสวนป่ากระถินลูกผสม 
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พืชเกษตร ไม้ปำ่ ปทีี่
ค่ำใช้จำ่ย 

(บำท/ไร่)

(บำท/ไร่)

กระถนิลกูผสม 0 3,247.05

1 700.65

2 737.22

3 737.22

4 4,420 3,556

 ผลผลิต (กก./ไร่)

 รำยได้ (บำท/ไร่)

 
 

 

ต ารางผ นวกที่ 8  ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของการปลูกสวนป่ายูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า 

พืชเกษตร ไม้ปำ่ ปทีี่ ต้นทุน

(บำท/ไร่)

ยูคำลปิตสั ยูโรฟลิลำ่ 0 3,247.05

1 700.65

2 737.22

3 737.22

4 2,666 2,128

 ผลผลิต  รำยได้ (บำท/ไร่)

 (กก./ไร่)
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โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

ต ารางผ นวกที่ 9  ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของการปลูกพืชเกษตร ในปลูกมันส าปะหลังเชิงเดี่ยว  

อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี 

ปทีี่            รำยได้ (บำท/ไร่)

0 2,212.25

1 2,212.25

2 2,212.25

3 2,212.25

4

หมำยเหตุ รำคำมนัส ำปะหลงัเฉลีย่ ปีที่ 1-4 เท่ำกบั 2.30 บำทตอ่กโิลกรัม

ตน้ทุน ผลผลติ รำยได ้ของปี่ที่ 2-4 เท่ำกบัปีที่  1

2,700.00 6,375.00

2,700.00 6,375.00

2,700.00 6,375.00

2,700.00 6,375.00

มนัส ำปะหลงั

 พืชเกษตร ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุน 

(บำท/ไร่) พืชเกษตร  พืชเกษตร

 
 

 

ต ารางผ นวกที่ 10  ผลผลิต ตน้ทุน และรายได้ ของการปลูกสวนป่ายูคาลิปตัส ดีกลุ๊ปต้า 

พืชเกษตร ไม้ปำ่ ปทีี่ ต้นทุน (บำท/ไร่)

ยูคำลปิตสั 0 3,247.05

ดกีลุป๊ตำ้ 1 700.65

2 737.22

3 737.22

4 20,000.00    16,000

 ผลผลิต (กก./ไร่)  รำยได้ (บำท/ไร่)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

ต ารางผ นวกที่ 11  ผลผลิต ตน้ทุน และรายได้ ของการปลูกสักแทรกเป็นแถบในแปลงปลูกมันส าปะหลัง  

อ.ภูกระดึง จ.เลย (สัก 1 แถบ ม ี3  แถว ระยะปลูก 2x4 เมตร) ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 4 ป ี

 
ตน้ทุน

ไมป้่ำ(ตน้) (บำท/ไร่) ไมป้่ำ

ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั สกั ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั สกั

ขำ้วโพด สกั 0 6,114.33

มนัส ำปะหลงั 1 260.42 1,237.30 3,917.34 1,872.00 2,350.87

2 1,245.29 3,727.16 2,615.10

3 1,903.00 3,333.64 4,757.50

4 1,665.12 4,162.81 0.00

76.00

รำยได ้(บำท/ไร่)

 พชืเกษตร (กก.)  พชืเกษตรพชืเกษตร ไมป้่ำ ปีที่

ผลผลติตอ่ไร่

 
 

ต ารางผ นวกที่ 12  ผลผลิต ตน้ทุน และรายได้ ของการปลูกสักแทรกเป็นแถบในแปลงปลูกมันส าปะหลัง  

อ.ภูกระดึง จ.เลย (สัก 1 แถบ ม ี4  แถว ระยะปลูก 2x4 เมตร) ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 4 ป ี

ตน้ทุน

ไมป้่ำ(ตน้) (บำท/ไร่) ไมป้่ำ

ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั สกั ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั สกั

ขำ้วโพด สกั 0 260.00  6,728.26  1,872.00 2,350.87  

เลี้ยงสตัว์ 1 1,237.30   3,516.01   4,117.30   

มนัส ำปะหลงั 2 1,960.62  3,724.16  4,757.50  

3 1,903.00   3,333.64 4,162.50   

4 1,665.00  -     

102.00  

รำยได ้(บำท/ไร่)

 พชืเกษตร (กก.)  พชืเกษตรพชืเกษตร ไมป้่ำ ปีที่

ผลผลติตอ่ไร่
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

ต ารางผ นวกที่ 13  ผลผลิต ตน้ทุน และรายได้ ของการปลูกพืชเกษตรเชงิเดี่ยว อ. ภูกระดึง จ.เลย 

ตน้ทุน

(บำท/ไร่)

ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั

ขำ้วโพด 0 3,487.03

เลี้ยงสตัว์ 1 260.00 1,357.71    3,607.41   1,872.00   2,851.20      

มนัส ำปะหลงั 2 2,246.71    3,607.41   4,718.10       

3 2,620.00   3,607.41   6,550.00     

4 2,620.00   6,550.00     

 พชืเกษตร ปีที่

ผลผลติตอ่ไร่ รำยได ้(บำท/ไร่)

 พชืเกษตร (กก.)  พชืเกษตร
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

ต ารางผ นวกที่ 14  ผลผลิต ตน้ทุน และรายได้ ของการปลูกสักแทรกเป็นแถบในแปลงปลูกมันส าปะหลัง  

อ.ภูกระดึง จ.เลย (สัก 1 แถบมี 3 แถว ระยะปลูก 2x4 เมตร) ระยะเก็บเกี่ยว 15 ป ี

ตน้ทุน

ไมป้่ำ(ตน้) (บำท/ไร่) ไมป้่ำ

ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั สกั ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั สกั

ขำ้วโพด สกั 0 6,114.33

มนัส ำปะหลงั 1 260.42 1,237.30 3,917.34 1,872 2,350.87

2 1,245.29 3,727.16 2,615.10

3 1,903.00 3,333.64 4,757.50

4 1,665.12 3,073.29 4,162.81

5 1,506.54 2,812.95 3,766.35

6 1,347.96 2,552.6 3,369.90

7 1,189.38 2,292.25 2,973.44

8 1,030.79 2,162.08 2,576.98

9 951.50 1,901.73 2,378.75

10 793.00 600.00 1,982.29

11 600.00

12 600.00

13 600.00

14 600.00

15 76.00 38,988.00

รำยได ้(บำท/ไร่)

 พชืเกษตร (กก.)  พชืเกษตรพชืเกษตร ไมป้่ำ ปีที่

ผลผลติตอ่ไร่
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

ต ารางผ นวกที่ 15  ผลผลิต ตน้ทุน และรายได้ ของการปลูกสักแทรกเป็นแถบในแปลงปลูกมันส าปะหลัง  

  อ.ภูกระดึง จ.เลย (สัก 1 แถบมี 4 แถว ระยะปลูก 2x4 เมตร) ระยะเก็บเกี่ยว 15 ป ี

ตน้ทุน

ไมป้่ำ(ตน้) (บำท/ไร่) ไมป้่ำ

ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั สกั ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั สกั
ขำ้วโพด สกั 0 260.00   6,728.26   1,872.00  2,350.87    

เลี้ยงสตัว์ 1 1,237.30    3,516.01   4,117.30     

มนัส ำปะหลงั 2 1,960.62   3,724.16   4,757.50    

3 1,903.00   3,333.64  4,162.50    

4 1,665.00   3,073.29  3,767.50    

5 1,507.00   2,812.95   3,370.00    

6 1,348.00   600.00    

7 600.00    

8 600.00    

9 600.00    

10 600.00    

11 600.00    

12 600.00    

13 600.00    

14 600.00    

15 102.00  52,326.00  

รำยได ้(บำท/ไร่)

 พชืเกษตร (กก.)  พชืเกษตรพชืเกษตร ไมป้่ำ ปีที่

ผลผลติตอ่ไร่
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

ต ารางผ นวกที่ 16  ผลผลิต ตน้ทุน และรายได้ ของการปลูกสักแทรกเป็นแถบในแปลงปลูกมันส าปะหลัง  

  อ. เมือง จังหวัดก าแพงเพชร (สัก 1 แถบมี 2 แถว ระยะปลูก 2x8 เมตร)  

  ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 4 ปี 

ตน้ทุน

ไมป้่ำ(ตน้) (บำท/ไร่) ไมป้่ำ

ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั สกั ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั สกั

ขำ้วโพด สกั 0 8,716.44

เลี้ยงสตัว์ 1 141.67     5,350.00 6,720.71  850.00    10,700.00 

มนัส ำปะหลงั 2 4,280.00  6,720.71  8,560.00  

3 4,290.00  5,960.09 8,580.00  

4 3,753.50 7,507.50  - 

60.00   

รำยได ้(บำท/ไร่)

 พชืเกษตร (กก.)  พชืเกษตรพชืเกษตร ไมป้่ำ ปีที่

ผลผลติตอ่ไร่

 
 

ต ารางผ นวกที่ 17  ผลผลิต ตน้ทุน และรายได้ ของการปลูกสักแทรกเป็นแถบในแปลงปลูกมันส าปะหลัง  

  อ. เมือง จังหวัดก าแพงเพชร (สัก 1 แถบมี 3 แถว ระยะปลูก 2x4 เมตร)  

  ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 4 ปี 

ตน้ทุน

ไมป้่ำ(ตน้) (บำท/ไร่) ไมป้่ำ

ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั สกั ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั สกั

ขำ้วโพด สกั 0 10,484.89

เลี้ยงสตัว์ 1 125.00 4,900.00      6,720.71  750.00   9,800.00   

มนัส ำปะหลงั 2 4,805.00     6,720.71  9,610.00   

3 4,290.00      5,960.09 8,580.00   

4 3,753.75     7,507.50   - 

76.00   

รำยได ้(บำท/ไร่)

 พชืเกษตร (กก.)  พชืเกษตรพชืเกษตร ไมป้่ำ ปีที่

ผลผลติตอ่ไร่
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

ต ารางผ นวกที่ 18  ผลผลิต ตน้ทุน และรายได้ ของการปลูกพืชเกษตรเชงิเดี่ยว อ.เมือง จ. ก าแพงเพชร 

ตน้ทุน

(บำท/ไร่)

ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั

ขำ้วโพด 0 7546.67

เลี้ยงสตัว์ 1 166.67 6078.57 6442.86 1000.00 12157.14

มนัส ำปะหลงั 2 5473.81 5662.62 10947.62

3 4290.00 5662.62 8580.00

4 4290.00 8580.00

 พชืเกษตร ปีที่

ผลผลติตอ่ไร่ รำยได ้(บำท/ไร่)

 พชืเกษตร (กก.)  พชืเกษตร
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

ต ารางผ นวกที่ 19  ผลผลิต ตน้ทุน และรายได้ ของการปลูกสักแทรกเป็นแถบในแปลงปลูกมันส าปะหลัง  

  อ. เมือง จังหวัดก าแพงเพชร (สัก 1 แถบมี 2 แถว ระยะปลูก 2x8 เมตร)  

 ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 15 ป ี

ไมป้่ำ(ตน้) ไมป้่ำ

ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั สกั ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั สกั

ขำ้วโพด สกั 0 8,716.44

เลี้ยงสตัว์ 1 141.67 5,350 6,720.71 850.00   10,700.00     

มนัส ำปะหลงั 2 4,280 6,720.71 8,560.00      

3 4,290 5,960.09 8,580.00      

4 3,753.5 5,453.00 7,507.50      

5 3,396.25 4,945.92 6,792.50      

6 3,038.75 4,438.84 6,077.50      

7 2,681.25 3,931.75 5,362.50      

8 2,323.75 3,678.21 4,647.50      

9 2,145.0 3,171.13 4,290.00      

10 1,787.50 600.00   3,575.00      

11 600.00   

12 600.00   

13 600.00   

14 600.00   

15 60.00  49,140.00  

รำยได ้(บำท/ไร่)

 พชืเกษตร (กก.)  พชืเกษตรพชืเกษตร ไมป้่ำ ปีที่

ผลผลติตอ่ไร่
ตน้ทุน 

(บำท/ไร่)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

ต ารางผ นวกที่ 2 0  ผลผลิต ตน้ทุน และรายได้ ของการปลูกสักแทรกเป็นแถบในแปลงปลูกมันส าปะหลัง 

อ. เมอืง จังหวัดก าแพงเพชร (สัก 1 แถบมี 3 แถว ระยะปลูก 2x4 เมตร)  

ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 15 ปี 

ตน้ทุน

ไมป้่ำ(ตน้) (บำท/ไร่) ไมป้่ำ

ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั สกั ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั สกั

ขำ้วโพด สกั 0   10,484.89

เลี้ยงสตัว์ 1 125.00    4,900.00    6,720.71  750.00  9,800.00    

มนัส ำปะหลงั 2 4,805.00    6,720.71  9,610.00    

3 4,290.00    5,960.09 8,580.00    

4 3,753.75    5,453.00 7,507.50    

5 3,396.25    4,945.92  6,792.50    

6 3,038.75    4,438.84  6,077.50    

7 2,681.25     3,931.75  5,362.50    

8 2,323.75    3,678.21  4,647.50    

9 2,145.00     3,171.13   4,290.00    

10 1,787.50     600.00    3,575.00    

11 600.00    

12 600.00    

13 600.00    

14 600.00    

15 76.00    38,988.00  

รำยได ้(บำท/ไร่)

 พชืเกษตร (กก.)  พชืเกษตรพชืเกษตร ไมป้่ำ ปีที่

ผลผลติตอ่ไร่
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 2 

สรุปข ้อมูลจาก การสัมภาษณ ์เก ษตรกรที่ปลูกพืชเก ษตรเ ชิงเด ี่ยว 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

ต ารางผ นวกที่ 2 1  สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกพืชเกษตรเชงิเดี่ยว 

ล ำดับ ชือ่-นำมสกุล อำยุ ทีอ่ยู่ เพศ ชนิดพืชเกษตร ผลผลิต

ที่ (ป)ี ทีป่ลูก เชำ่ ของตนเอง (ตัน/ไร่)

1 นำยบญุสรวง ธำนี 66 94  หมู ่ 16 บำ้นหนองแค ชำย อ้อย 22 10.00

 อ.ด่ำนชำ้ง จ.สุพรรณบรีุ มันส ำปะหลัง 10 3.50

2 นำงเกย นำโพธิ์ 55 206 ต.ด่ำนชำ้ง หญิง ขำ้ว (หอมมะลิ, นำป)ี 8 0.56

อ.ด่ำนชำ้ง จ.สุพรรณบรีุ ขำ้ว (หอมมะลิ, นำหว่ำน) 5 0.65

3 นำยสำยัณห์ ทองสืบวงษ์ 58  อ.ด่ำนชำ้ง จ.สุพรรณบรีุ ชำย อ้อย 83 15.00

4 นำงจอ่ย ธญัญเจริญ 56 212 หมู ่3 ต.ด่ำนชำ้ง หญิง อ้อย 14 15.00

 อ.ด่ำนชำ้ง จ. สุพรรณบรีุ

5 นำยธนพล แก้วสระเเสน 43 386 หมู ่3 บำ้นหนองแค ชำย อ้อย 22 7.00

ต.ด่ำนชำ้ง อ.ด่ำนชำ้ง

จ. สุพรรณบรีุ

6 นำยบญุชว่ย พิมพ์สอน 54 3 หมู ่4  ต.ด่ำนชำ้ง ชำย อ้อย 10 20.00

 อ.ด่ำนชำ้ง จ.สุพรรณบรีุ ขำ้วโพด 80 3.00

7 นำยปญัญำ มโนธรรม 49 102/1  หมู ่ 16  ต.ด่ำนชำ้ง ชำย อ้อย 37 10.00

 อ.ด่ำนชำ้ง จ.สุพรรณบรีุ

8 นำยมัด บตุรดำวงศ์ 52 495 หมู ่16 ต.ด่ำนชำ้ง ชำย อ้อย 6 17.00

 อ.ด่ำนชำ้ง จ.สุพรรณบรีุ

9 นำยสังเวียน บตุรดำวงษ์ 41 495 ม. 16 ต.ด่ำนชำ้ง ชำย อ้อย 12 16.00

 อ.ด่ำนชำ้ง จ. สุพรรณบรีุ

10 นำงสมคิด ศรีเจริญ 48 392  หมู ่16 ต.ด่ำนชำ้ง ชำย อ้อย 2 8.50

 อ.ด่ำนชำ้ง จ. สุพรรณบรีุ

11 นำงมะลิวัลย์ ศำสตร์ปรำณีต 40 หมูท่ี ่16 ต. ด่ำนชำ้ง หญิง อ้อย 15 16.00

 อ.ด่ำนชำ้ง จ.สุพรรณบรีุ มันส ำปะหลัง 8 4.00

12 นำยสุพจน์ ค ำพล 59 ต.ด่ำนชำ้ง อ.ด่ำนชำ้ง ชำย อ้อย 100 8.00

จ.สุพรรณบรีุ

13 นำยบญุตำ พงษว์ัน 62 ต.ด่ำนชำ้ง อ.ด่ำนชำ้ง ชำย มันส ำปะหลัง 30 3.00

จ.สุพรรณบรีุ

14 นำยบญุมำ ค ำพล ต.ด่ำนชำ้ง อ.ด่ำนชำ้ง ชำย อ้อย 30 10.00

จ.สุพรรณบรีุ

ขนำดพื้นที ่(ไร่)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

ต ารางผ นวกที่ 2 2  (ต่อ) 

ล ำดับ ชือ่-นำมสกุล อำยุ ทีอ่ยู่ เพศ ชนิดพืชเกษตร ผลผลิต

ที่ (ป)ี ทีป่ลูก เชำ่ ของตนเอง (ตัน/ไร่)

15 นำยพนอ พลำยระหำร 56 ต.ด่ำนชำ้ง อ.ด่ำนชำ้ง ชำย มันส ำปะหลัง 8 1.00

จ.สุพรรณบรีุ

16 นำงแสนดี สว่ำงศรี 39 หมู ่8   ต.ด่ำนชำ้ง หญิง สับปะรด 40 5.50

 อ.ด่ำนชำ้ง จ.สุพรรณบรีุ

17 นำยสุพจน์ นิตรสุวรรณ 43 หมู ่2 ต.ด่ำนชำ้ง ชำย ขำ้วโพด 100 0.60

 อ.ด่ำนชำ้ง จ.สุพรรณบรีุ

18 นำงวันเพ็ญ เรืองศรี 46 348 หมู ่3 ต. ด่ำนชำ้ง หญิง มะลิ 2 0.25

 อ.ด่ำนชำ้ง จ.สุพรรณบรีุ

19 นำยวิริยะ ลมุลมำญ 44 321/2 หมู ่4 บำ้นไผ่สีทอง ชำย ขำ้วหอมนิล 2 0.80

ต.องค์พระ  อ.ด่ำนชำ้ง 

จ.สุพรรณบรีุ

20 นำงประเทอืง ปำนทอง 60 247 หมู ่11 ต. ด่ำนชำ้ง หญิง พืชสวนครัว 3 0.38

 อ.ด่ำนชำ้ง จ.สุพรรณบรีุ (กะเพรำ,โหระพำ

21 นำยสิงห์ อ่ำงทอง 49 246 หมู ่11 ต. ด่ำนชำ้ง ชำย มะเขอืเปรำะ 5.5 9.50

 อ.ด่ำนชำ้ง จ.สุพรรณบรีุ

22 นำงวำสนำ เชดิฉัน 57 360 หมู ่11 ต.ด่ำนชำ้ง หญิง ตะไคร้ 3 2.00

 อ.ด่ำนชำ้ง จ.สุพรรณบรีุ

24 นำยวิเชตฐ หลูเ่จริญ 35 15 หมู ่2 ต.องศ์พระ ชำย กระชำย (หน่ออ่อน) 1.5 2.50

 อ.ด่ำนชำ้ง จ.สุพรรณบรีุ ต้นหอม 3 3.00

กระชำย (หน่อแก่) 1.5 5.50

25 นำยสันติ ก้ำนเหลือง 44 282/2  ต.องศ์พระ ชำย พริกขี้หนูหอม 5 0.30

 อ.ด่ำนชำ้ง จ.สุพรรณบรีุ

26 นำยชูชำติ สว่ำงวงษ์ 51 15 หมู ่2 ต.องศ์พระ ชำย หญ้ำเนเปยี 30 10.00

 อ.ด่ำนชำ้ง จ. สุพรรณบรีุ

27 นำยวิชัย ภูมัง 38 หมู ่7   ต.ด่ำนชำ้ง ชำย มันส ำปะหลัง 7 5.00

 อ.ด่ำนชำ้ง จ. สุพรรณบรีุ

28 นำยชว้น แก้วเรือง 57 19 หมู ่10 บำ้นเขำวงทรัพย์ ชำย อ้อย 11 18.50

 อ.หนองปรือ จ.กำญจนบรีุ มันส ำปะหลัง 34 3.50

ขำ้ว (หอมมะลิ) 2 0.65

ขนำดพื้นที ่(ไร่)

 
 

 

 



79 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

ต ารางผ นวกที่ 2 3  (ต่อ) 

ล ำดับ ชือ่-นำมสกุล อำยุ ทีอ่ยู่ เพศ ชนิดพืชเกษตร ผลผลิต

ที่ (ป)ี ทีป่ลูก เชำ่ ของตนเอง (ตัน/ไร่)

29 นำยเฉลิม กลิ่นเอี่ยม 76 บำ้นหนองกร่ำง ชำย อ้อย 0.75 17.30

 ต.หนองปลำไหล 

 อ.หนองปรือ จ.กำญจนบรีุ

30 นำงสุรินทร์ เพชรทอง 53 ต.หนองปลำไหล หญิง อ้อย 8 8.13

 อ.หนองปรือ จ.กำญจนบรีุ

31 นำยปรีชำ อินทรรักษำ 39 47 หมู ่9 ต.หนองปลำไหล ชำย อ้อย 15 10.00

อ.หนองปรือ จ.กำญจนบรีุ

32 นำยสวำ ยศวิชัย 76 หมู ่9 ต.หนองปลำไหล ชำย อ้อย 15 10.00

อ.หนองปรือ จ.กำญจนบรีุ

33 นำยอุบล ใจมณี 49 หมู ่9 ต.หนองขำม ชำย หญ้ำเนเปยี 1 15.00

อ.หนองหญ้ำไซ จ.สุพรรณบรีุ

34 นำยวิเชยีร พลำยมี 59 42 หมู ่5 ต.หนองขำม ชำย อ้อย 30 18.00

อ.หนองหญ้ำไซ จ.สุพรรณบรีุ

35 นำยเดือน นันทะโคต 43 142 หมู ่7  ต.หนองขำม ชำย ขำ้วโพดอำหำรสัตว์ 14 1.50

36 นำงละเอียด เปี่ยมทอง 62 64 หมู ่5 บำ้นหนองกวำง หญิง ผักบุง้จนี 11 0.22

อ.หนองปรือ จ.กำญจบรีุ ขำ้วโพดฝักอ่อน 5 0.33

37 นำงส ำรวย มังคุด 51 36 หมู ่5  ต.หนองขำม หญิง ขำ้ว (นำปรัง) 10 1.35

อ.หนองหญ้ำไซ จ.สุพรรณบรีุ ขำ้ว (นำป)ี 10 0.83

38 นำยจรัญ ตะเพียนทอง 43 หมู ่9  ต.หนองกวำง ชำย ขำ้ว 9 0.20

อ.หนองปรือ จ.กำญจบรีุ

39 นำยไพศำล ศรีจำ 35 37 หมู ่5  ต.หนองขำม ชำย ขำ้ว 2 0.13

อ.หนองปรือ จ.กำญจบรีุ

ขนำดพื้นที ่(ไร่)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 3 

ภาพก ิจกรร มประก อบ 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

 

การเตรียมพื้นที่โดยใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ 
 

การรังวัดเพื่อวางแปลงตัวอย่างและหมายแนวปลูก 

 

การปลูกกล้าไม้ในแปลงทดลอง 
 

กล้าไม้ที่ปลูกเมื่ออายุ 1 เดือน 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

 
 

วัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงทดลอง 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

 

 

แปลงปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา ข้าวหอมปทุมธานี 
แปลงปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา ข้าวไร่ 

 

แปลงปลูกยูคาลิปตัสแทรกในแปลง 

ปลูกมันส าปะหลัง 

แปลงปลูกไม้ป่า 3 ชนิด ในแปลง 

ปลูกพืชเกษตร 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

 

 

 
 

การศกึษาและสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและรายได้ของพชืเกษตรบางชนิด 

 

แปลงปลูกสักแทรกในแปลงปลูกพืชเกษตร  

อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

แปลงปลูกสักแทรกในแปลงปลูกพืชเกษตร  

อ. ภูกระดึง จ.เลย 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

  
การศกึษาและสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและรายได้ของพชืเกษตรบางชนิด 

 

ข้าวไร่ ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 

ข้าวโพดฝักอ่อน ผักบุ้งจนี 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

  
การศกึษาและสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและรายได้ของพชืเกษตรบางชนิด 

  

ไผ่กิมซุ่ง 

หญ้าเนเปีย 

ต้นหอม กระชาย พริกหอม 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการวจิัย : รูปแบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวสิาหกิจชุมชน 

 


