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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลประโยชนภาพรวมตอภาคเศรษฐกิจจากการปลูกยูคาลิปตัสใน
ประเทศไทย และการจัดการสวนปายูคาลิปตัสของเกษตรกรในแตละภาค เพื่อประโยชนในการตัดสินใจปลูกยูคา
ลิปตัสในเชิงพาณิชย รวมทั้งเปนขอมูลสนับสนุนการลงทุนปลูกไมยูคาลิปตัสเพื่อเปนวัตถุดิบปอนอุตสาหกรรมแปร
รูปไมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ในการวิจัยครั้งนี้ ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงเปน 2 สวน ไดแกขอมูล
ภาคสนามโดยใชแบบสอบถาม ไดจํานวนตัวอยาง 400 ตัวอยางจากเกษตรกรผูปลูกยูคาลิปตัส ทั่วประเทศไทย
พื้นที่ศึกษาคิดขนาดตัวอยางรอยละ 30 ของพื้นที่ศึกษา 62 จังหวัด (ไมคิดรวม 14 จังหวัดภาคใต) โดยการสุมเปน
ลําดับขั้น(Multistage Cluster Sampling) ไดพื้นที่ศึกษา 20 จังหวัด โดยเก็บขอมูลกระจายจังหวัดละ 20 ตัวอยาง
เพื่ อ ศึก ษาถึง รู ป แบบการจัด การสวนป า ยู คาลิ ปตั ส ของเกษตรกรในแต ล ะภาคของประเทศไทย รวมถึ งต น ทุ น
ผลตอบแทนจากการปลูกยูคาลิปตัส และศึกษารวบรวมขอมูลสถิติจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบ
การศึกษาในครั้งนี้ดวย
ผลการศึกษาพบวา การปลูกยูคาลิปตัสโดยภาพรวมทั้งประเทศไทย โดยวิเคราะหมูลคาทางการเงิน
ผลตอบแทนดานการเงินจากการลงทุนนั้นเมื่ออายุ 5 ป มีคาสูงสุดในแปลงที่ 1 คือ แปลงที่ปลูกดวยกลาไมในพื้นที่
ปลูกใหมไมเคยผานการปลูกไมยูคาลิปตัสมากอนมีคาเทากับ 13,230 บาทตอไร ตนทุนในชวงปแรกจะมีราคาสูง
เนื่องจากตองเตรียมพื้นที่ ลงทุนกลาไม เปนตน สวนในแปลงที่ 2 คือแปลงที่เคยผานการปลูกมาแลวมีตนทุนสูง
เนื่องจากตองมีการกําจัดตอเดิมออกจากพื้นที่ซึ่งตองใชคาใชจายมาก ผลตอบแทน B/C NPV IRR จะแปรผันไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของตนทุนในการปลูไมยูคาลิปตัส และอายุไม การศึกษาการนําเขาเยื่อกระดาษของประเทศ
ไทยจากสถิติการนําเขา 10 ปยอนหลังขึ้นอยูกับความตองการกระดาษของคนในประเทศเปนหลัก มูลคาการนําเขา
ที่สําคัญจะเปนการนําเขาเยื่อใยชนิดยาว เนื่องจากประเทศไทยไมสามารถผลิตไมที่มีเยื่อใยชนิดยาวไดไดเอง ซึ่งใน
อุตสาหกรรมมีความจําเปนตองใชรวมกับเยื่อใยชนิดสั้น ถึงแมวาจํานวนพื้นที่ไมโตเร็วที่สนับสนุนใหมีการปลูกเพื่อ
อุตสาหกรรมแทนไมธรรมชาติ จะมีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตก็เปนเพียงแคเยื่อใยชนิดสั้นเทานั้น ถึงอยางไรก็ตามก็
ยังชวยลดปริม าณการนําเข าเยื่อใยชนิดสั้ นไดเชนกัน การสนับสนุนการปลูกไมโตเร็วไดมีผลตอ การสรางงาน
ภายในประเทศ จากแรงงานในภาคเกษตรที่เริ่มจากการปลุกไมยุคาลิปตัส ซึ่งพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสที่ปจจุบันมีพื้นที่
ประมาณ 5 ลานไร (อัจฉรา,2547) มีจํานวนแรงงานภาคการเกษตรประมาณ 150,000 คน และสวน
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปไมยูคาลิปตัสและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ มีแรงงานภาคอุตสากรรมประมาณไมตํ่ากวา
200,000 คน เชนกัน และการศึกษาการจัดกาไมยูคาลิปตัสของแตละภาคในประเทศไทย มีลักษณะที่ไมแตกตาง
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มากนัก ผูปลูกสวนใหญจะเปนผูที่มีพื้นที่จํานวนมาก เกษตรกรรายยอยคอนขางมีปญหาดานเวลาคืนทุน เพราะการ
ปลูกยูคาลิปตัสจะใหผลตอบแทนที่คุมทุนในระยะปที่ 3 ขึ้นไป อีกทั้งยังพบผลกระทบของไมยูคาลิปตัสตอการปลูก
รวมกับพืชอื่น ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจเลือกปลูกไมยูคาลิปตัส
คําสําคัญ : ยูคาลิปตัส คามาลดูลเลนซิส ผลประโยชนภาพรวม คาจางแรงงาน ตนทุนผลตอบแทนทางการเงิน

ABSTRACT
The main objective of this research was to study the occurring of Macro Benefit, influencing to
Thailand’s economy from planting Eucalyptus together with planting forms and factors of growing such
plant of the farmers in each part of Thailand. This research was also made to be useful to the farmers in
order to make a decision in planting Eucalyptus commercially as well as to be supportive information for
Eucalyptus-industrial investment in the future. On-site gathering information was divided into 2 sections
from the farmers who planted Eucalyptus by using questionnaires was the number of samples 400
samples covering every part of Thailand Study area accounted 30 percent of the sample size, study
areas, 62 provinces (14 provinces and except the South) by a random procedure Multistage Cluster
Sampling proceeded in 20 provinces The data distributed by province was 20 samples and to study
cost, benefit and revenue from growing such plant and to gather statistical information from the relevant
government sector and related to organization.
The result of this study, generally, concerning the Eucalyptus planting in Thailand by financial
analytics, showed that the farmers gained maximum revenue within 5 years by growing Eucalyptus in
the land which had never been used for them before. It could earn THB 13,230 per rai. The cost in the
first year was, of course, high because the farmers had to prepare the cultivated area and purchasing
seeds. Especially, performing the agriculture in the land which had never been performed any
agriculture would cost highly because of would the need on clearing the old area. The profit of B/C,
NPV and IRR would be various by the changes of cost and ages of woods. Study of paper pulp
importing in Thailand in the last 10 years found that it, depended on the domestic demand. The
maximum value of importing such pulp was long paper pulp which is important but we could not
product any. Although there were increasing of the cultivated area which was supported for industrialplanting continually but those mentioned area was only for producing a short pulp. However, it reduced
the value of importing short paper pulp as well. The support of planting fast-growing trees influenced on
creating and a job in the country by having more labors in the farms. It could be stated into figure of
150,000 farmers and 5 million rais of cultivated area. In paper pulp-industrial sector, 6 factories
employed 2,000 farmers. The management of planting Eucalyptus in each part of Thailand were not
various. Most of Eucalyptus growers were the local people who owned large area. The minor farmers
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normally faced difficulty in getting pay back since most of the farmers would be paid back by the third
year of planting onwards. Thus, there was a few of minor farmers deciding to perform Eucalyptus
planting. Furthermore, there was negative effect of planting Eucalyptus on cultivated plants around
them
Keywords : Eucalyptus camaldulensis Dehnh, Macro Benefit, Labor wage, Economics cost and benefit
E-mail : p.arnakorn@hotmail.com

คํานํา
ยูคาลิปตัสเปนไมที่มีถิ่นกําเนิดมาจากทวีปออสเตรเลีย โดยประเทศไทยไดเริ่มนํายูคาลิปตัสพันธุตางๆ มา
ทดลองปลูกประมาณป พ.ศ. 2493 (ศิริพร และคณะ,2552) พบวาไมยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส (Eucalyptus
camaldulensis Dehnh.) เปนสายพันธุที่สามารถเจริญเติบโตไดในแทบทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย และมีอัตรา
การเจริ ญ เติ บ โตสู ง จึ ง นิ ย มปลู ก กั น อย า งแพร ห ลาย ซึ่ ง ไม ยู ค าลิ ป ตั ส มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตั ว คื อ เป น พั น ธุ ไ ม ที่
เจริญเติบโตเร็วและใหไมปริมาณมาก สามารถขึ้นไดในพื้นที่ ๆ มีแรธาตุในดินนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ ๆ
ขาดธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสคุณสมบัติเหลานี้จึงเปนปจจัยหนึ่งที่สงเสริมใหพื้นที่การเพาะปลูกไมยูคาลิปตัสใน
ประเทศไทยขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยไมไดคํานึงถึงความเหมาะสมของการใชประโยชนที่ดินเทาที่ควร จึงเกิด
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับไมยูคาลิปตัส เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการปลูกยูคาลิปตัสในประเทศไทยทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม งานวิจัยเพื่อศึกษาความเหมาะสมของพันธุไมยูคาลิปตัสตอประเทศไทยในดาน
ตางๆ โดยมีการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งผลประโยชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปลูกพืชโตเร็วชนิดนี้ ดังตัวอยาง
จากการศึกษาเกี่ยวกับไมยูคาลิปตัสที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ปลูกสวนปายูคาลิปตัส กับสวนปาชนิดอื่น
พบวาสวนปายูคาลิปตัสมีความหลากหลายของพืชชนิดอื่นนอยที่สุด ปริมาณการดูดซับน้ําฝนต่ําสุดพอๆกับสวนปา
สน ทําใหมีการ มีการชะลางธาตุอาหารในพื้นที่สูง ความอุดมสมบูรณของดินในสวนปายูคาลิปตัสมีคาต่ําเมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูกไมพุมเตี้ยๆ พื้นที่ปากึ่งธรรมชาติ ปาขั้นที่สอง และปาสมบูรณ(Climax forest) (Cindy Q.
Tang, 2007) และ ศึกษาการปลูกยูคาลิปตัสควบคูกับพืชอื่นๆ เปนการปลูกในระบบวนเกษตรโดยทดลองปลูก
รวมกับพืช 2 ชนิดคือ ถั่งลิสงและขาวฟาง พบวาผลผลิตที่ไดไมดีเทากับการปลูกเชิงเดี่ยว แตยังอยูในเกณฑที่นา
พอใจ เมื่อพิจารณาถึงผลประโยชนรวมกัน เพราะไมยูคาลิปตัสสรางรายไดกับเกษตรกรไดอีกทางหนึ่งดวย (คณิต
และคณะ,2536) ทําใหแนวโนมธุรกิจสวนปาไมยูคาลิปตัสยังเปนไมที่ไดรับความนิยมและมีการปลูกทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย ไมยูคาลิปตัสยังเปนสินคาที่มีตลาดรองรับ สามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย สรางกําไร
ใหกับเกษตรกรและเจาของธุรกิจ มีเงินหมุนเวียนในระบบ เปนประโยชนที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยตรง การปลูกยูคาลิปตัสยังสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจที่ไมสามารถวัดคาไดอีก อาจกลาวไดวาเปน
ผลตอบแทนทางออมที่เกิดจากการปลุกยูคาลิปตัส เชน เกษตรกรผูเลี้ยงผึ้ง ดอกยูคาลิปตัสมีน้ําหวานลอแมลงมา
ผสมเกสร โดยดูดเอาน้ําหวานไปสรางรวงผึ้ง ทั้งนี้ยูคาลิปตัสมีดอกเกือบตลอดปจึงเปนประโยชนมากสําหรับธุรกิจ
การเลี้ยงผึ้ง(Reungchai,1993) กอใหเกิดการสรางสวนปาเชิงพาณิชย, มีการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมสู
ภูมิภาค เกิดการสรางงานในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งลดปริมาณการขาดดุลทางการคา การ
ลงทุนปลูกไมยูคาลิปตัสจึงเปนธุรกิจที่มีแนวโนมที่คอนขางเติบโต และใหผลกําไรที่นาพึงพอใจ การปลูกไมยูคา
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ลิ ป ตั ส จึ ง เป น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการสร า งผลกํ า ไรให กั บ เกษตรกรและธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง การศึ ก ษามอง
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นเปน 2 สวน คือผลที่เกิดกับตัวเกษตรกร ตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยูคาลิปตัสโดย
ตรงที่เกษตรกรไดรับ อีกสวนคือผลประโยชนโดยรวมที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ เชนการสรางงาน การลดการ
นําเขาวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมไมแปรรูป ซึ่งผลประโยชนที่เกิดขึ้น มีผลตอระบบเศรษฐกิจของไทยทั้งในระดับ
จุลภาคและมหภาค ดังนั้นจึงนํามาซึ่งงานวิจัยผลประโยชนภาพรวมจากการปลูกยูคาลิปตัสในประเทศไทย เพื่อจะ
ไดทราบผลประโยชนภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงและจักไดใชเปนแนวทางในการแผนขยายพื้นที่ปลูกไมยูคาลิปตัสใน
อนาคต

อุปกรณและวิธีการ
1. สถานที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาจะเปนพื้นที่ปลูกไมยูคาลิปตัสของเกษตรกรในประเทศไทย โดยแบงพื้นที่ศึกษาตามลําดับขั้น
(Multistage Cluster Sampling) จากจังหวัดทั้งหมด 62 จังหวัดที่มีการปลูกยูคาลิปตัส โดยใชขนาดตัวอยางรอยละ
30 ของพื้นที่ทั้งหมด (ไมรวม 14 จังหวัดภาคใต) โดยเก็บขอมูลในระดับจังหวัด ไดพื้นที่ตัวอยาง ทั้งหมด 20 จังหวัด
ที่ปลูกยูคาลิปตัสในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนพื้นที่
ศึกษา
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
จากเกษตรที่ปลูกไมยูคาลิปตัส ใน 20 จังหวัด มีจํานวน 53,201 ราย (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2546)
นํามาหาขนาดตัวอยางจากการสุมตัวอยางจากประชากรโดยวิธีของ Taro Yamane (กัลยา, 2540) คํานวณได
จํานวนตัวอยาง 400 ตัวอยาง จําแนกกระจายใหครอบคลุมในระดับจังหวัด จังหวัดลละ 20 ตัวอยางใชการสุม
จํานวนตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
- ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยใชแบบสอบถามสัมภาษณ
เกษตรกรผูปลูกยูคาลิปตัส เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน และผลตอบแทนที่ไดจาก
ประกอบกิจการปลูกปายูคาลิปตัส
- ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ ไดแก จากหนวยงานของ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชนกรมปาไม กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานปาไมไมจังหวัด กระทรวงพาณิชย
พรอมทั้งขอมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับไมยูคาลิปตัส เยื่อกระดาษ ดานผลผลิตและรายไดที่เกิดจาก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไมยูคาลิปตัส
4. การวิเคราะหขอมูล
- วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลอื่นๆ จะนํามารวบรวมเปนฐานขอมูลในการอธิบายมูลคาที่เกิดขึ้น
จากไมยูคาลิปตัสในภาคงานอุตสหกรรม พรอมทั้งขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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- วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทั่วไปของขอมูลที่เก็บ
รวบรวมได โดยการนําเสนอในรูปของตารางแสดงคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
- วิเคราะหผลตอบแทนทางดานการเงินจากการปลูกยูคาลิปตัสของกลุมตัวอยาง จะใชวิธีเปรียบเทียบ
ผลประโยชนกบั ตนทุน (Benefit- Cost Analysis)

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 รูปแบบและปจจัยการเลือกปลูกยูคาลิปตัสแตละภาคของประเทศไทย
รูปแบบและปจจัยการเลือกปลูกยูคาลิปตัสแตละภาคของประเทศไทย จากการศึกษาภาคสนามพบวา
พื้นที่ยูคาลิปตัสเฉลี่ยตอคนในภาคตะวันตกมีคามากที่สุด ซึ่งเทากับ 168.50 ไรตอคน สวนภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกยู
คาลิปตัสเฉลี่ยตอคนมีคานอยที่สุด มีพื้นที่ปลูกเพียง 8.60 ไรตอคน เนื่องจากภาคตะวันตกผูปลูกยูคาลิปตัส
คอนขางมีที่ดินวางเปนจํานวนมาก เปนนายทุนในพื้นที่ ซึ่งจะเหมือนกับทุกพื้นที่ที่ผูปลูกยูคาลิปตัสสวนใหญจะเปน
นายทุน สวนภาคเหนือและภาคกลางมีพื้นที่การปลูกตอไรนอยเพราะ ทั้ง 2 ภูมิภาคมีผลผลิตจากพืชอื่นในพื้นที่ ที่
ดีกวาการปลูกยูคาลิปตัส ทําใหการสงเสริมในพื้นที่ดังกลาว ไมไดผลเทาที่ควร การปลูกยูคาลิปตัสสวนใหญในทุก
ภาคจะเปนการปลูกแบบเชิงเดี่ยว คิดเปนรอยละ 78.42 เพราะเมื่อปลูกรวมกับพืชเกษตรตัวอื่น ยูคาลิปตัสจะมี
ผลขางเคียงกับพืชที่ปลูกรวม ทําใหพืชที่ปลูกรวมดวยไมโต ผลผลิตไดไมเต็มที่ การใชประโยชนไมยูคาลิปตัสสวน
ใหญของกลุมตัวอยาง จะปลูกเพื่อเพื่อตัดไมขายใหโรงงาน คิดเปนรอยละ 73.94 นอกนั้นจะเปนการใชประโยชนใน
ครัวเรือนในจํานวนไมมากนั้น และเหตุผลหลักที่เปนแรงจูงใจใหเกษตรกรหันมาเลือกปลูกยูคาลิปตัส คือ ยูคาลิปตัส
เปนไมที่ตั้งแตกระบวนการปลูกจนตัดขาย มีการจัดการที่ไมยุงยาก เปนไมที่ไมตองการการดูแลมาก ทําใหเกษตรกร
ปลูกไวเปนรายไดเสริมอีกทาง
ตอนที่ 2 การผลิต การนําเขาและสงออกเยื่อกระดาษของประเทศไทย
ปริมาณเยื่อกระดาษที่ผลิตได นําเขา สงออก และบริโภค ของประเทศไทย มีดังนี้ ปริมาณการผลิตในป
2541 มีปริมาณการผลิต 882,000 ตัน มีปริมาณการผลิตสูงสุดในป 2550 ผลิต 1,032,721ตัน โดยมีปริมาณนําเขา
เฉลี่ย 10 ป (กรมปาไม,2550) ตั้งแตป 2541 ถึงป 2550 เทากับ 1,163,391.77 ตัน หรือมีมูลคา 21,810.76 ลาน
บาท สวนปริมาณการสงออกเฉลี่ย 10 ป มีปริมาณ 230,701.84 ตัน และมีมูลคา 4,405.09 ลานบาท (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 การผลิต การนําเขาและสงออกเยื่อกระดาษของประเทศไทย
ป พ.ศ.

ปริมาณการผลิต
(ตัน)

2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
เฉลี่ย

882,000
751,000
764,000
919,000
953,000
936,624
934,620
928,483
996,399
1,032,721
909,785

การนําเขา
ปริมาณ
มูลคา
(ตัน)
(ลานบาท)
1,052,900.85
10,442.86
1,373,969.94
11,642.61
1,385,453.01
17,147.03
2,104,339.26
13,335.79
1,352,172.59
13,714.88
1,573,077.00
15,731.25
459,795.00
98,568.54
1,400,530.00
15,167.43
458,670.00
10,422.85
473,010.00
11,934.40
1,163,391.77
21,810.76

การสงออก
ปริมาณ
มูลคา
(ตัน)
(ลานบาท)
217,254.18
3,062.60
232,063.52
4,166.09
254,607.92
6,845.93
347,949.39
5,698.63
193,785.91
3,122.46
262,490.50
4,987.31
192,021.00
3,648.40
186,076.00
3,517.10
211,537.00
4,401.10
209,233.00
4,601.31
230,701.84
4,405.09

จากขอมูลพบวาการนําเขาเยื่อกระดาษในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกป ทั้งที่ปริมาณการปลูกยูคาลิปตัสก็มี
พื้นที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตเนื่องปจจัยความตองการใชกระดาษทั้งประเทศโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกป จากการบริโภค
กระดาษของไทยในปจจุบันอยูที่ระดับต่ํา เพียงปละประมาณ 39 กิโลกรัมตอคน ขณะที่อัตราเฉลี่ยของโลกอยูที่ 53
กิโลกรัมตอคน สําหรับประเทศที่พัฒนาแลวในแถบเอเชีย ประกอบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ การ
เติบโตของจํานวนประชากรของประเทศตลอดจนอัตราการเรียนรูหนังสือที่คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําให
คาดวาแนวโนมความตองการบริโภคกระดาษในประเทศยังมีโอกาสขยายตัวไดอีกมาก จึงทําใหมีการนําเขาเยื่อ
กระดาษเขามาอยางตอเนื่อง ทําใหตองมีการปลูกไมโตเร็วเพื่อปอนเปนวัตถุดิบใหเพียงพอตอความตองการใน
อนาคต

1001

5
10
15

5
10
15

แปลงปลูกใหม

แปลงปลูกซ้ํา

อายุ 3 ป
NPV
B/C
6,556.24
2.72
2.72
5,702.37
2.72
4,990.43
3,999.39
1.93
3,478.52
2.17
3,044.23
2.17
-35.0

1.80

IRR

4,853.93
4,029.70
3,373.62

2.11
2.36
2.71

อายุ 4 ป
NPV
B/C
8,852.25
3.27
7,349.08
3.27
6,152.57
3.27

11.14

56.35

IRR

6,871.30
5,445.29
4,360.44

2.55
2.84
3.75

อายุ 5 ป
NPV
B/C
9,503.86
3.39
7,531.52
3.39
6,031.04
3.39

36.95

76.78

IRR

1002

นอกจากผลตอบแทนที่เกิดจากการปลูกยูคาลิปตัสจะเปนสิ่งที่ทําใหเกษตรกรตัดสินใจเลือกปลูกไมชนิดนี้แทนพืชหลักของพื้นที่ ความแปรปรวนของราคาสินคาทางการเกษตรก็
เปนปจจัยใหเกษตรกรหาพืชอื่นทดแทนพืชอื่นเกิดภาวะขาดทุน โดยจากการศึกษาภาคสนามพบวาปญหาหลักๆของเกษตรกร คือราคาพืชผลตกต่ํา ตนทุนสูง ซึ่งเมื่อเทียบกับยูคาลิปตัส
ซึ่งใชการดูแลไมมาก มีความคุมคาในการลงทุนสําหรับเกษตรกร

อัตราดอกเบีย้

แปลง

ตารางที่ 3 ผลตอบแทนทางดานการเงิน (NPV B/C IRR) การปลูกยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 3 – 5 ป ในประเทศไทย

ตอนที่ 3 วิเคราะหผลตอบแทนทางดานการเงิน (NPV B/C IRR) การปลูกยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
การศึกษาผลตอบแทนทางดานการเงิน (ดังตารางที่ 3.1) พบวาการปลูกยูคาลิปตัสในแปลงที่ไมเคยปลูกยูคาลิปตัสมากอนมีความคุมคาในการลงทุนทุกระดับอายุ ถึงแมอัตรา
ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นก็ยังมีความคุมทุนในดานเงิน โดยการปลูกยูคาลิปตัสในระดับอายุ 5 ป จะมีผลตอบแทนสุทธิทางการเงินมากที่สุดซึ่งมีคา 9,503.86 , 7,531.52 และ 6,031.04 บาท
ตอไร ที่อัตราดอกเบี้ย รอยละ 5,10 และ15 ตามลําดับ เนื่องจากมีปริมาณไมมากกวาปอื่นๆ แตสวนใหญเกษตรกรจะตัดฟนในชวงอายุไม 3 ป เพราะสามารถใชประโยชนไดแลว และไม
ตองรอเวลาถึง 5 ป ซึ่งทําสูญเสียมูลคาในการใชที่ดินไป สวนการปลูกในแปลงที่เคยผานการปลูกยูคาลิปตัสมาแลวก็ยังมีความคุมทุนอยู ผลตอบแทนสุทธิทางการเงินมากที่สุดจะอยูการ
ปลูกยูคาลิปตัสในระดับอายุ 5 ป เชนเดียว ซึ่งมีคาเทากับ 6,871.30, 5,445.29 และ 4,360.44 บาทตอไร ที่อัตราดอกเบี้ย รอยละ 5,10 และ15 ตามลําดับ กับแปลงที่ปลูกใหมแตมูลคา
จะต่ํากวา เนื่องจากการปลูกซ้ําแปลงเดิมที่เคยผานการการปลูกยูคาลิปตัสมาแลว เมื่อผลผลิตลดลงทําใหตองมีการปลูกใหม จะตองมีการกําจัดตอซึ่งมีตนทุนในการกําจัดที่คอนขางสูง
ตอไร จึงทําใหผลตอบแทนสุทธิต่ํากวาแปลงที่ไมเคยผานการปลูกยูคาลิปตัสมากอน

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

จํานวนแรงงาน 150,000 คน
ที่มา : (อัจฉรา และคณะ, 2547)

เศษกระดาษ

อุตสาหกรรมตนทาง

ชิ้นไมสับ
ไมยูคาลิปตัส

อุตสาหกรรมตนทาง

จํานวนแรงงาน 2,000 คน

เยื่อจากเศษกระดาษ
จากเศษกลองกระดาษ
หรือกระดาษที่ใชงานแลว

เยื่อสั้น
จากไมเนื้อแข็ง และไมโต
เร็ว เชน ไมไผ ไมยูคา
ลิปตัส ชานออย ฟางขาว
หญาขจรจบ

เยื่อยาว
จากไมเนื้อออน เชน
สนสองใบ สนสามใบ

รูปที่ 4 การจางงานในอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ

1003

จํานวนแรงงาน 5,000 คน

กระดาษหนังสือพิมพ

กระดาษอนามัย

กระดาษพิมพเขียว
ชนิดไมเคลือบมัน/กระดาษปอนด
ชนิดเคลือบมัน/กระดาษอารต

กระดาษคราฟท
กระดาษทําผิวกลอง
กระดาษทําลอนลูกฟูก
กระดาษเหนียวยน
กระดาษถุงชั้นเดียว
กระดาษเหนียวปองกันความชื้น
กระดาษคราฟทอื่นๆ เชนแกนกระดาษ

อุตสาหกรรมขั้นกลาง

จํานวนแรงงาน 100,000 คน

สิ่งพิมพ

กลองกระดาษ
ถุงกระดาษ

อุตสาหกรรมปลายทาง

ตอนที่ 4 การจางงานที่เกิดจากการปลูกยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสในประเทศไทย
การปลูกยูคาลิปตัสในประเทศไทย เพื่อประโยชนหลักคือเปนวัตถุดิบปอนใหอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ ซึ่งอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ประกอบดวย อุตสาหกรรมขั้นตน ขั้น
กลาง ขั้นปลาย โดยแบงออกเปนอุตสาหกรรมหลัก ดังนี้ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

สรุปผลและเสนอแนะ
การศึกษาเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจมหภาคจากไมยูคาลิปตัสปลูกในประเทศไทยนี้. ผลดังนี้
1.ตนทุน ผลตอบแทนจากการปลูกไมยูคาลิปตัสในชวงอายุ 3-5 ปพบวา NPV B / C และ IRR ในการปลูก
ไมยูคาลิปตัสไมวาจะเปนพื้นที่ที่เคยปลูกไมยูคาลิปตัสมาแลวหรือพื้นที่ที่ไมเคยปลูกมากอน มีคาทางเศรษฐกิจสูง
เหมาะสําหรับการลงทุน
2. การปลูกไมยูคาลิปตัสเกี่ยวของโดยตรงกับอุตสาหกรรมกระดาษเพื่อสรางรายไดสําหรับพนักงานใน
การเกษตรและอุตสาหกรรม. ภาคเกษตรจะไดรับการวาจางจากเริ่มปลูกตนไมมีประมาณ 150,000 คน และ
แรงงานในอุตสาหกรรมกระดาษของเกือบ 200,000 คน
3. แนวโนมการสงออกนําเขาเยื่อกระดาษขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ. แนวโนมการบริโภคกระดาษของคน
ไทย โดยใน ปพ.ศ.2545 - 2552 ปริมาณการบริโภคกระดาษของคนไทยเพิ่มขึ้นจาก 39 กิโลกรัมตอคน เปน 65
กิโลกรัมตอคน จึงตองมีแผนผลิตกระดาษเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคภายในประเทศ
4.การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาตนทุนคาเสียโอกาสของพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อนํามาวิเคราะหเลือกปลูกพืชให
เหมาะสม เมื่อเทียบผลประโยชนที่ไดรับกับเวลาที่เสียไป
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