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ปลูกอะไรจึงจะรวย???
“สวัสดีครับ MUKA Knowledgeครั้งนี้ เป็นหน้าที่ของสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การเกษตร มาน าเสนอสาระเพื่อการเรียนรู้กันครับ ในช่วง
ที่โควิดก าลังระบาดไปทั่ว ท าเศรษฐกิจตกสะเก็ด เงินทองหายากล าบาก
ไปทุกหย่อมหญ้า หันไปที่เกษตรกร  โควิดระบาดในคน ก็แย่อยู่แล้ว   
ยังมี โรคระบาดในสัตว์บ้านเรา  อย่างกาฬโรคแอฟริกาในม้า  ที่รุนแรง
มากพอสมควร จนมาถึงโรคลัมปีสกิน ที่ก าลังระบาดใน โค กระบือ             
ทั้งคน ทั้งสัตว์ ติดโรคระบาดไปตาม ๆ กัน จนเกษตรกร ด้านปศุสัตว์
บางท่าน  บอกกับผมว่า จะเลิกเลี้ยงสัตว์ไปปลูกไม้ด่างขายดีกว่ามั้ง            
ก็ขอเป็นก าลังใจให้ ขอให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่าน  ก้าวข้าม
สถานการณ์นี้ ไปได้ด้วยกันทุกท่านครับ 

ผมขอเริม่ต้นกันที่ประสบการณ์สว่นตัว ผู้ที่เรียนทางการเกษตร
ส่วนใหญ่คงจะเคยถูกตั้งค าถามมาเหมือน ๆ กัน เชน่ เรียนเกษตรเหรอ
บอกหนอ่ยปลูกอะไร เลี้ยงสัตวอ์ะไร จงึจะรวย? พืชชนิดนี้ สัตว์ชนิดนั้น
ปลูกแล้ว เลี้ยงแล้วมีตลาดไหม? ราคาจะดีหรือเปลา่? เป็นตน้ ค าถาม
เหล่านี้ มักจะมาจาก ญาติพี่น้อง คนรู้จัก ที่มักตั้งค าถาม กับผู้ทีเ่รยีน
เกษตร ผมเองก็เคย ถูกถามลักษณะนี้มา นบัคร้ังไม่ถ้วน บางทีก็ตอบ
เท่าที่ทราบ บางครั้งตอบไมไ่ด้ ก็เลี่ยงที่จะไม่ตอบ ฉบับนี้ ผมจึงขอ
น าเสนอเรื่องเกีย่วกับ อาชีพที่เป็น “ช่องทางการสร้างรายได้ระยะยาว”

อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

2 3



ผู้ประกอบการ เพาะกล้าไม้ป่าและพันธุ์ไม้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และให้้ความเห็นเกี่ยวกับ
แนวโน้มทางการตลาด ของการปลูกไม้ป่า ดังนี้ 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ เกษตรกร เริ่มมาประกอบอาชีพ ปลูกไม้ป่า

1.กฎหมาย มีกฎหมาย หลายฉบับที่ออกมา แล้วเป็นการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้คนไทยปลูกไม้ป่าและปลูกพืชต่าง ๆ จึงเป็นแรงจูงใจ ให้คน
ไทยปลูกไม้ป่า ปลูกไม้ผล มากขึ้น  จากการปลดล็อก ไม้ยืนต้นบางชนิดตัดได้  ไม่ผิดกฎหมาย ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกไม้หวงห้ามตามมาตรา 7 
แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ส าหรับ พ.ร.บ.ป่าไม้ ฉบับที่8 พ.ศ.2562 ที่มีรายละเอียดตอนหนึ่งว่า “ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดิน มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม” จึงท าให้ การปลูกการตัดไม้ที่มีมูลค่า   ไม่ต้องท าเรื่อง ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่อีกต่อไป หรือกล่าวได้ว่า 
กฎหมายฉบับนี้ได้ยกเลิกการก าหนดไม้หวงห้าม ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน จะควบคุมเฉพาะ ที่เกิดไม้ใ นป่า เท่านั้น 
ที่ดินในสิทธิครอบครอง สามารถตัดได้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกและตัดไม้ได้สะดวก (https://greennews.agency/?p=18868) 

2.ภาษีที่ดิน ก็เป็นอีกหนึ่ง แรงหนุนให้คนไทย หันมาปลูกไม้ป่า ปลูกไม้ผลมากขึ้น คือ ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และอื่น ๆที่ดินประเภทนี้ มีการก าหนดอัตรา
เพดานภาษีไว้ที่ 1.2% โดยหากที่ดินมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.3% ขณะที่ที่ดินมูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 0.4% ไล่เรียงไป
ถึงมูลค่าที่ดินมากกว่า 5,000 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.7% อย่างไรก็ตาม หากที่ดินรกร้างว่างเปล่า ยังคงปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ท าประโยชน์ ทุก ๆ 3 ปี อัตราภาษี
จะเพิ่มขึ้น 0.3% แต่อัตราภาษีรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 3% (ข้อมูล :ส านักงานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั (http://www.fpo.go.th/main/getattachment/General-information-public-service/(ShortNew)Land_Building-tax.pdf.aspx?lang=th-TH )  

โดย 2 ปจัจยันีค้ือปจัจยัสนบัสนุน ใหเ้กษตรกร ปลูกไม้ปา่ รวมไปถงึไมผ้ลมากขึน้ และเปน็โอกาสส าหรับหลายอาชพี ทีเ่กี่ยวข้อง
กับธุรกิจการปลูกไม้ปา่ดงักล่าว ต่อไป

“ ซึ่งปัจจุบันคนรุ่นใหม่ สนใจหันมาปลูกไม้ป่ากันเยอะ เพราะคนรุ่นใหม่หวัง
จะให้เป็นเงินออมส าหรับอนาคต ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่มีอายุมากขึ้นไป  มักจะ
เลือกปลูกไม้ยูคาฯเป็นหลัก เพราะต้องการเงินสด เงินที่ได้มาเร็ว ไม่สามารถ
ปลูกไม้ป่าเพื่อรอนาน ๆ ได้

ส่วนการเลือกปลกูไม้ป่าเศรษฐกิจ เหน็ว่า ไม้ป่า ที่มีอนาคตทางธุรกิจ เช่น
ไม้สัก ไม้ประดู่ ยังเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจที่ส าคัญ ส่วนไม้พยุง แม้ตอนนีจ้ะมีกระแส
แรงมาก แต่หากปลูกเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจแล้ว ต้องใช้เวลานาน คนปลูกอาจจะ
ไม่ได้อยู่ใช้เงิน หากจะปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ ที่ใช้เวลาไม่นานนัก ไม้มะค่าและไม้ประดู่
ยังน่าสนใจ ส่วนไมป้่าเศรษฐกิจอย่างไม้สักก็ยังน่าลงทุน ส่วนการปลูกยูคาฯจะ
สามารถตัดได้หลังจากปลูกไปแล้ว 3 ปีและสามารถ ไว้ตอ เพื่อให้งอกออกมา
และตัดต่อไปอีกได้ 7-8 ปี ซึ่งไม้ยูคาฯ มีตลาดรับซื้อตลอด จึงท าให้สามารถ
ขายกล้าพันธุ์ได้ตลอดเช่นกัน”

“จากประสบการณ์ ที่ได้ด าเนินกิจการ เพาะพันธุ์กล้าไม้ป่ามากว่า 3 ปี ในช่วงนี้ที่มี กฎหมาย
ใหม่ ห้ามทิ้งพื้นที่ให้ว่างเปล่า  จึงมีความต้องการพันธุ์ไม้ป่า เพื่อไปปลูกในพื้นที่กันเยอะ ก็ถือว่า
เรามาถูกทาง กล้าไม้ป่าที่ร้านเรามีทั้งไม้พยุง ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้ยูคา ไม้สาทร มะค่าโมง ไม้แดง ไป
จนถึงไม้ผลอย่างมะขามเปรี้ยวฝักยักษ์ น้อยหน่า  ฯลฯ  

ส าหรับ การเลือกพันธุ์ไม้ จะดูจากความต้องการของตลาด เช่น ตอนนี้ ไม้พยุงมา             
แรงมาก เพราะเป็นกระแสจากข่าวต่าง ๆ ส่วนไม้สัก และไม้ประดู่มีความต้องการมากอย่าง
สม่ าเสมอ ไม้ยูคาฯ ก็เป็นไม้โตเร็ว ที่มีความต้องการมากสม่ าเสมอ ทั้งกล้าไม้พยุง กล้าไม้สัก 
กล้าไม้ประดู่ และกล้าไม้ยูคาฯ จึงเป็นพันธุ์ไม้หลัก ๆ ลูกค้าส่วนใหญ่ จะเป็นชาวบ้านทั่วไป  
รวมถึงวัยรุ่น หรือคนรุ่นอายุ 25 ปีขึ้นไปที่เป็นวัยก าลังสร้างตัว ”

จากการสอบถาม เกษตรกรหลากหลายสาขาอาชีพ พบว่า ด้วยหลายสาเหตุ หลายปัจจัย ที่ส่งผลให้คนไทย หันมาปลูกไม้ป่ามากยิ่งขึ้น  และมี 2 ปัจจัย
หลักที่ส าคัญ คือ

คุณพีรยุทธ โสภารัตน์ และ คุณสุขาร โสภารัตน์ 
ผู้ประกอบการ ร้านเอบีพันธุ์ไม้  แม่วงก์ นครสวรรค์ 

พนักงาน ธุรกิจ เพาะกล้าไม้ 
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มุมมองนักวิชาการ ให้ข้อมูลไว้ ในสื่อสังคมออนไลน์ 
Facebook : Decharut Sukkumnoed ว่า    “ การปลูกไม้ยืนต้น
หรือที่เรียกว่าการปลูกป่า เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าท่ีสุด ถ้ามองเฉพาะตัว
เงินแบบแคบ ๆ ความคุ้มค่าเกิดขึ้นจากมูลค่าของเนื้อไม้ที่เมื่อเติบใหญ่
แล้ว ไม้เนื้อแข็งจะมีมูลค่ามากกว่า 30,000 บาท/ต้น พื้นที่ 1 ไร่ 
สามารถปลูกไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าได้ประมาณ 100 ต้น รวมแล้วพื้นที่
แต่ละไร่จะมีมูลค่ามากกว่า 3 ล้านบาท ”

โดย ดร.เดชรัตน์ สุขก าเนิด  กล่าวไว้ว่า “ผมคิดกันเล่นๆ 
ว่า ต้นไม้แต่ละต้นจะสร้างเงินใหเ้ราเกอืบๆ 3 บาท ในแต่ละวัน ถ้าไร่หนึ่ง
เรามี 100 ต้นก็เท่ากับวันหนึ่งเรามีรายได้ประมาณ 300 บาท โดยไม่
ต้องท างาน หรือไปท างานอื่น ๆ แทน แต่การปลูกป่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ              
นะครับ เพราะแม้ว่าในบางกรณี ป่าอาจจะฟื้นฟู ตนเอง ถ้าไม่มีอะไรไป
รบกวน แต่ ถ้ามีอะไรไปรบกวน  นี่แหละ ที่เป็นเรื่องยาก เพราะในช่วงปี
แรกสวนป่าของเรา ต้องเผชิญ ทั้งวัวที่เข้าไปกิน ไฟที่มาจากการเผา  
ไร่อ้อย และอื่น ๆ อีกมาก ที่จ าเป็นต้องการดูแลจากคน  เพื่อไม่ให้        
มีสิ่งใดมารบกวนการฟื้นตัวของธรรมชาติ ”

มุมมองของนกัเศรษฐศาสตรก์บัการลงทนุปลกูปา่

ดร.เดชรัต สุขก าเนิด 
อดีตอาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ดร.เดชรัต สุขก าเนิด ได้ให้ความเห็นเรื่องนี้ ว่า  “ โจทย์ของชาวบ้านที่ต้องตอบ ในทุกวันของชีวิตพวกเขาคือ ความอยู่รอด
ครับ ไม่ใช่การลงทุน ชาวบ้านตอ้งการผลผลิต  ที่เปลีย่นเป็นรายไดเ้พือ่น าไปใชใ้นการด ารงชีพในทุกๆ วันของชีวิต ไม่ใช่ลงทุนเพื่อ
ไปรับผลตอบแทนในอีก 20-30 ปีข้างหน้า ส าหรับชาวบ้านเงินที่จะน ามาลงทุนและเงินที่จะน ามาใช้อยู่ใช้กิน ส่วนใหญ่ต้องสร้างขึ้น
จากที่ดินแปลงนั้นเอง ที่ส าคัญการปลูกป่าที่มิได้วางแผนให้ดี ยังอาจมีผลให้รายได้ของชาวบ้านลดลงในระยะแรกด้วย เพราะที่ดินที่
ใช้ในการปลูกพืชเงินสดจะน้อยลง การปลูกป่าจึงเป็นเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ยากยิ่งส าหรับชาวบ้านการช่วยสนับสนุนชาวบ้านในการ
ปลูกป่า เพื่อลดเงื่อนไขทางเศรษฐกิจนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญมาก ”

การปลูกป่า....ต้องการ “คนดูแล”

การปลูกป่าจึงเป็นการลงทุนที่ดีต่อเรา และดีต่อโลก ไปพร้อมกัน ถ้าเช่นนั้น ท าไมเกษตรกร         
ทุกคน ไม่ลงทุนปลูกป่าล่ะ??

“การปลูกป่าต้องการ “คนดูแล” โดยรวมๆ การปลูกป่าแต่ละไร่ จะใช้คน และเงินลงทุน ในการดูแล
ประมาณ 5,000-6,000 บาท/ไร่/ปี ในปีแรก และลดลงเหลือประมาณ 3,000 บาท/ปี และน้อยกว่านั้น เมื่อเวลา
ผ่านไป (ไมน่บัรวมคา่รถ และคา่ทีพ่ักในการไปดูแลสวนปา่) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมลูคา่ทีเ่พิ่มขึ้นแลว้ การปลูกป่าเป็น
การลงทุนที่สุดคุ้มจริงๆ นอกเหนือจากมูลค่าของเนื้อไม้แล้ว ผลประโยชน์ที่ส าคัญอีกข้อ คือช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน/ไร่ ”
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ผู้ประสานงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ งานนโยบายและแผน  วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทรศัพท์  :   034 585 058  ต่อ  1000    Email.  :  suranee.san@mahidol.edu     

https://twitter.com/mahidolkan

https://www.instagram.com/mahidolkan/

https://www.youtube.com/user/mukawww

ช่องทางการรับข่าวสาร
วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารอ้างอิง : https://greennews.agency/?p=18868 

ส า นั ก ง า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร ค ลั ง  ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง  ( http://www.fpo.go.th/main/getattachment/General-information-public-
service/(ShortNew)Land_Building-tax.pdf.aspx?lang=th-TH) 

ข้อมูลจาก Facebook : Decharut Sukkumnoed 24 พฤษภาคม เวลา 07:59 น.   

ท าอยา่งไร ? ในเมือ่ปลูกปา่ แล้วใชเ้วลานานกว่าจะได้เงิน

คุณพีรยุทธ โสภารัตน์  ผู้ประกอบธุรกิจพันธุ์ไม้ ให้ข้อคิดเห็นว่า “การปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจนั้น ต้องใช้
เวลานานจึงจะมีรายได้เข้ามา ในช่วงระหว่างรอรายได้  จึงเป็นช่วงส าคัญส าหรับเกษตรกร หากเป็นเกษตรกร 
รายใหญ่ อาจจะไม่ใช่ปัญหาส าคัญนัก แต่ส าหรับเกษตรกรรายย่อย  การรอรายได้หลายปี อาจไม่ใช่ทางเลือก         
ที่ดีนัก และแนวโน้มเกี่ยวกับ “ไม้ป่า จ าพวกไม้เต็งรัง ไม้ยางนา ก็เป็นไม้ป่าเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง  
เพราะนอกจากสร้างป่าเศรษฐกิจแล้ว 

ในพื้นที่ป่าเหล่านี้  ยังสามารถเพาะเห็ดต่าง ๆ ได้ เช่น เห็ดระโงก เห็ดเผาะ เป็นต้น จึงอาจจะเป็นแนวทาง
สร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริม  ระหว่างการรอรายได้ จากไม้ป่าเศรษฐกิจ  จึงพยายามส่งเสริมให้ชาวบ้าน ปลูก
ไม้ป่าประเภทเต็งรัง พวกยางนา เพราะจะสร้างอาชีพเสริมให้ชาวบ้านได้ ท าให้ทุกวันนี้ ไม้ป่าอย่างเช่น ไม้ประดู่            
ไม้สัก ใม้ยางนา เป็นพันธุ์ไม้ป่าเศรษฐกิจ ที่มีผู้สนใจ สั่งซ้ืออย่างต่อเนื่อง ”

“ระหว่างรอรายได้จากการปลูกไม้ป่า สามารถใช้พื้นที่ให้มี
ประโยชน์หลากหลาย เช่น เพาะเห็ดหรือ ปลูกพืชล้มลุก 
จะเป็นแนวทางสร้างรายได้เสริม  อีกช่องทาง” 

pixabay
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http://www.facebook.com/MahidolKan
https://twitter.com/mahidolkan
https://www.instagram.com/mahidolkan/
https://www.youtube.com/user/mukawww

