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แบบรายงานเรื่องเต็ม ผลการทดลองสิ้นสุด ปี ๒๕๕๘ 
  

1. ชื่อชุดโครงการวิจัย     วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน 
2. ชื่อโครงการวิจัย        วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชลประทาน 

ชื่อกิจกรรม                วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชในพื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นเป็นหลักเขต
ภาคตะวันออก 

3. ชื่อการทดลอง           การศึกษาผลของการปลูกพืชแซมไผ่ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
4. คณะผู้ด าเนินงาน  

หัวหน้าการทดลอง           นางสาวสุชาดา ศรีบุญเรือง      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี 
 ผู้ร่วมวิจัย                    นายสกล ค าดี                     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี 
   นายนภดล แดงพวง           ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
                                   นางสาวหฤทัย แก่นลา           ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

5. บทคัดย่อ  
การศึกษาผลของการปลูกพืชแซมไผ่ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตพืชและการใช้ที่ดินของเกษตรกร  โดยการทดสอบระบบการปลูกพืชแซม 3 กรรมวิธี ในแปลงเปรียบเทียบ
พันธุ์ไผ่ 3 สายพันธุ์ระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชหลัก ได้แก่  ไผ่พันธุ์ตงศรีปราจีน  ไผ่พันธุ์กิมซุ่ง หรือไผ่พันธุ์
จีน–พันธุ์เขียวเขาสมิง  และไผ่พันธุ์หมาจู๋  กรรมวิธี 1 ระบบปลูกท่ี 1 ไผ่ แซมด้วยถั่วลิสง  กรรมวิธี 2 ระบบปลูกที่ 
2 ไผ่ แซมด้วยถั่วลิสง–ข้าวโพดหวาน กรรมวิธี 3 ระบบปลูกที่ 3 ไผ่ แซมด้วยถั่วลิสง–ข้าวโพดหวาน–ถั่วเขียว 
ในช่วง ปี 2554-2558 ผลการด าเนินงานพบว่ากรรมวิธี 2 ระบบการปลูกที่ 2 ไผ่ แซมด้วยถั่วลิสง–ข้าวโพดหวาน 
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเสริมรายได้ระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชหลัก ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด โดย
ผลผลิตถั่วลิสงที่แซมในแปลงไผ่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 264 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้ 5,280 บาท ส่วนข้าวโพดฝักสดที่แซม
ในแปลงไผ่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 669 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้ 11,140 บาท ท าให้มีรายได้รวมทั้งหมด 16,420 บาทต่อไร่ 
และมีค่าอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน BCR เท่ากับ 1.7 ส่วนกรรมวิธี 1 และกรรมวิธี 3 มีค่าอัตราส่วนรายได้ต่อ
การลงทุน BCR เท่ากับ 0.7 และ 1.4 ตามล าดับ สอดคล้องกับข้อมูลด้านผลผลิตของไผ่พบว่าไผ่พันธุ์เขาสมิงที่มี
ผลผลิตเฉลี่ย สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ไผ่พันธุ์ตงศรีปราจีน และไผ่พันธุ์หมาจู๋  มีผลผลิตเฉลี่ ยเท่ากับ 516  310 
และ 237 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ  9,658  6,365 และ 5,525 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิ และอัตราผลตอบแทนต่อ

การลงทุนของไผ่ 3 พันธุ์ เพ่ือหาพันธุ์ไผ่ที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้ปลูกในพ้ืนที่ พบว่าไผ่พันธุ์เขาสมิงเป็นพันธุ์ที่

เหมาะสมที่สุด ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี หรือในพ้ืนที่ที่มีสภาพพ้ืนที่และนิเวศเกษตรใกล้เคียงกัน

ปลูก เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีค่าอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน BCR ในปีที่ 2 สูงสุด เท่ากับ 3.1 ส่วนพันธุ์ที่เหมาะสม

รองลงมา คือพันธุ์ตงศรีปราจีน และหมาจู๋ ซึ่งมีค่า BCR เท่ากับ 2.1 และ 1.4 ตามล าดับ ด้านการเจริญเติบโตของ

ไผ่ 3 สายพันธุ์ อายุ 3 ปีหลังปลูก พบว่าไผ่พันธุ์ตงศรีปราจีนที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตด้านความสูงมากกว่าไผ่
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พันธุ์เขาสมิง  และไผ่พันธุ์หมาจู๋ โดยมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 1,063  900 และ 889 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วน

ขนาดเส้นรอบวงล าต้นเฉลี่ยของไผ่ พบว่าไผ่พันธุ์เขาสมิง  มีขนาดเส้นรอบวงล าต้นมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ไผ่

พันธุ์พันธุ์หมาจู๋ และไผ่พันธุ์ตงศรีปราจีน มีขนาดเส้นรอบวงล าต้นเฉลี่ ยเท่ากับ 29  27  และ 26 เซนติเมตร 

ตามล าดับ  

ค าส าคัญ : ระบบการปลูกพืช  ไผ่  รายได้  ผลตอบแทน 
 

6. ค าน า 
จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ทางการเกษตรประมาณร้อยละ 55.55 ของพ้ืนที่ทั้งหมด หรือประมาณ 2 ,200,675 

ไร่ จากพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3 ,961,250 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพท าสวน ได้แก่ ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ เป็นต้น โดยพ้ืนที่ร้อยละ 78.39 ของพ้ืนที่การเกษตร เป็นพ้ืนที่
ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี, 2554) จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับ
การท าเกษตรกรรมทุกด้าน มีผลผลิตการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ
ผลไม้นานาชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล าไย และกล้วยไข่ พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดจันทบุรีได้แก่ 
ไม้ผล ยางพารา พริกไทย มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แต่การปลูกพืชดังกล่าวมักจะประสบกับ
ความเสี่ยงด้านการเกษตรทุกปี เช่น ภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ าท่วม    วาตภัย ศัตรูพืชระบาด ราคาผลผลิตตกต่ า
และไม่แน่นอน ตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรไม่เพียงพอเกิดผลผลิตล้นตลาดในบางช่วงฤดู ท าให้ตลาดผลผลิต
อยู่ในกลุ่มพ่อค้าคนกลาง ไม่มีอ านาจต่อรอง จึงประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ าอยู่อย่างต่อเนื่อง ราคาผลผลิต
การเกษตร ไม่มีเสถียรภาพขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ต้นทุนการผลิตสูง และขาดแคลนแรงงานภาค
การเกษตร รัฐบาลต้องใช้งบประมาณของทางราชการมาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชเหล่านี้ในแต่ละปีเป็น
จ านวนมาก การเลือกชนิดพืชที่มีความเสี่ยงต่ าจากปัญหาดังกล่าว มาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก จึงเป็นสิ่งที่จะควร
ต้องน ามาพิจารณาให้การส่งเสริมเกษตรกรอีกทางเลือกหนึ่ง  

การปลูกไผ่เพ่ือขายหน่อไม้ไผ่และขายล าไม้ไผ่เพ่ือใช้ค้ ายันในส่วนไม้ผล ถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ  
และสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง หากมีการจัดการน้ าและปุ๋ยที่ดี ในการปลูกสร้างสวนปลูก
ใหม่โดยทั่วไป เกษตรกรมักจะปล่อยให้มีพ้ืนที่ว่างระหว่างแถว เพ่ือความสะดวกในการจัดการสวน ท าให้เกษตรกร
สูญเสียรายได้และมีความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจสูงในช่วงระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษา
ระบบการปลูกพืชแซมในแปลงไผ่ เพ่ือศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตพืชให้เหมาะสมส าหรับพื้นที่ เพ่ือ
เป็นทางเลือกหนึ่งในการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรในระหว่างรอเก็บเก่ียวผลผลิต 
 

 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  
 1) เพื่อศึกษาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในเขตชลประทานกับสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกร 

            2) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชในพ้ืนที่ของเกษตรกร 
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     7. วิธีด าเนินการ   

7.1 อุปกรณ์  
   - กิ่งพันธุ์ไผ่ ได้แก่ พันธุ์หมาจู๋  พันธุ์เขาสมิง  และพันธุ์ไผ่ตงศรีปราจีน 
   - ปุ๋ยอินทรีย์และเคมี ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  และ 46-0-0   
   - สารเคมีป้องกันและก าจัด วัชพืช โรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช 
   - อุปกรณ์การบันทึกข้อมูล เช่น เครื่องชั่ง สายวัด เป็นต้น  

   7.2 วิธีการด าเนินงาน   
เป็นการทดสอบระบบการปลูกพืชแซม 3 กรรมวิธี ในแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ไผ่ 3 สายพันธุ์ที่ปลูก

ใหม ่ได้แก่  ไผ่พันธุ์ตงศรีปราจีน  ไผ่พันธุ์กิมซุ่ง หรือไผ่พันธุ์จีน–พันธุ์เขียวเขาสมิง  และไผ่พันธุ์หมาจู๋ ดังนี้  
กรรมวิธี 1 ระบบปลูกท่ี 1 ไผ่ แซมด้วยถั่วลิสง   
กรรมวิธี 2 ระบบปลูกท่ี 2 ไผ่ แซมด้วยถั่วลิสง–ข้าวโพดหวาน  
กรรมวิธี 3 ระบบปลูกท่ี 3 ไผ่ แซมด้วยถั่วลิสง–ข้าวโพดหวาน–ถั่วเขียว   
การดูแลรักษาไผ่ วิเคราะห์ดินเพ่ือประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน และปรับสภาพดินตาม

ค าแนะน า  ท าการไถพรวนดิน  จากนั้นก็ตากดินทิ้งไว้ 7-10 วันก่อนท าการปลูก  ใช้ระยะปลูก 6 x 6 เมตร รอง
ก้นหลุมด้วยดินกับปุ๋ยอินทรีย์  อัตรา 3-5  กิโลกรัมต่อหลุม  และปุ๋ยร็อคฟอสเฟต  อัตรา 200-300 กรัมต่อหลุม  
ท าการตัดแต่งกิ่งเมื่อกอไผ่อายุ 1 ปี  จะมีล าต้น 1-2  ล า ทั้งนี้รวมทั้งกิ่งแขนงขึ้นเกะกะบริเวณโคนกอไผ่  ควรท า
ความสะอาดให้โปร่ง ไม่ให้เป็นที่สะสมของโรคและแมลงต่างๆ ป้องกันก าจัดศัตรูต้นไผ่ จ าพวกแมลงเจาะไชหน่อ
และปล้องอ่อน ตัวอย่างเช่น ด้วงงวงปีกแข็ง และพวกเพลี้ยแป้ง  เมื่อพบว่ามีแมลงระบาด ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช 
เช่น มาลาไธออน หรือเซฟวิน ผสมน้ าราดที่หน่อและโคนต้น ท าการก าจัดวัชพืชเสร็จแล้ว  ให้ท าการใส่ปุ๋ยโรยห่าง
ล าต้นประมาณ 30 เซนติเมตร โดยการโรยรอบๆกอ หรือใส่ในหลุมลึกประมาณ 10 เซนติเมตร 4  ด้าน แล้วพรวน
ดินกลบ  ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ประมาณ 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  
ประมาณ  30-40 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพืชแซมแต่ละชนิดดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

    7.3 การบันทึกข้อมูล  
- คุณสมบัติทางเคมีของดิน  
- ข้อมูลปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิและความชื้น 
- ข้อมูลผลผลิต  ไผ่ และพืชแซม 
- การเข้าท าลายของโรคและแมลง  
- ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนผันแปร รายได้ รายได้สุทธิ และอัตราผลตอบแทนต่อ

การลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) =  รายได้บาทต่อไร่/ต้นทุนผันแปรบาทต่อไร่ 
    BCR<1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต 
    BCR=1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นไม่มีก าไร ไม่ขาดทุน มีความเสี่ยงไม่สมควรท าการผลิต 

BCR>1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร ความเสี่ยงน้อย สามารถท าการผลิตได้แต่ควร
ระมัดระวัง 
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BCR>2 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร ความเสี่ยงน้อย สามารถท าการผลิตได้ 
  7.4 เวลาและสถานที่  

- ระยะเวลา  เริ่มต้นเดือนตุลาคม  2553  สิ้นสุดเดือนกันยายน  2558 รวม 5  ปี  
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี    
 

      8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากการศึกษาระบบการปลูกพืชแซมในแปลงไผ่ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ตามแผนการทดลอง เพ่ือหาระบบ

ปลูกพืชแซมไผ่ที่เหมาะสม พบว่ากรรมวิธี 2 ระบบปลูกที่ 2 ไผ่ แซมด้วยถั่วลิสง–ข้าวโพดหวาน เป็นอีกทางเลือก
หนึ่งในการเสริมรายได้ระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชหลัก ที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี โดยผลผลิตถั่วลิสงที่
แซมในแปลงไผ่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 264 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้ 5,280 บาท ส่วนข้าวโพดฝักสดที่แซมในแปลงไผ่ให้
ผลผลิตเฉลี่ย  669 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้ 11,140 บาท ท าให้มีรายได้รวมทั้งหมด 16,420 บาทต่อไร่ และมีค่า
อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน BCR เท่ากับ 1.7 แสดงว่ากิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเสี่ยงน้อยสามารถ
ท าการผลิตได้แต่ควรระมัดระวัง ส่วนระบบการแบบที่ 1 คือ ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว มีค่าอัตราส่วนรายได้ต่อการ
ลงทุน BCR เท่ากับ 0.7 ซึ่งน้อยกว่า 1 แสดงว่ากิจกรรมที่ด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต ส าหรับระบบ
การปลูกแบบที่ 3 ถั่วลิสง-ข้าวโพด-ถั่วเขียวแซมในแปลงไผ่ พบว่าถั่วเขียวให้ผลผลิตเฉลี่ย 18 กิโลกรัมต่อไร่ (ไม่คิด
รายได้จากถั่วเขียว) เนื่องจากพืชหลักมีทรงพุ่มคลุมพ้ืนที่ท าให้ผลผลิตตกต่ า มีค่าอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน 
BCR เท่ากับ 1.4 แสดงว่ากิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเสี่ยงน้อยสามารถท าการผลิตได้แต่ควรระมัดระวัง
เช่นกันกับระบบที่ 2 (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 (2554) ที่
ท าการทดสอบหารูปแบบการพืชแซมไม้ผลปลูกใหม่บนร่องสวน 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 กล้วยน้ าว้าปลูกแซม
แถวมะม่วง ขนุน และมะนาว รูปแบบที่ 2 มะละกอปลูกแซมแถวมะม่วง ขนุน และมะนาว รูปแบบที่ 3 ข่า และ
ตะไคร้ปลูกแซมแถวมะม่วง ขนุน และมะนาว จากการทดลองพบว่า รูปแบบที่ 3 ได้แก่ ปลูกข่าและตะไคร้ แซม
ระหว่างแถวไม้ผลปลูกใหม่บนร่องสวน เป็นรูปแบบที่ดีและเหมาะสมที่สุด สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร 
เนื่องจากข่าและตะไคร้เป็นพืชที่ทนร่มเงาไม้ผลได้ค่อนข้างดี  อีกทั้งผลพลอยได้จากรูปแบบที่ 3 ได้แก่ เศษใบข่า
และตะไคร้ ยังสามารถใช้คลุมบนคันร่อง ช่วยป้องกันพืชและช่วยรักษาความชื้นในดินได้อีกด้วย นอกจากนี้การ
ปลูกตะไคร้ริมคันร่องสวนยังช่วยป้องกันดินพังได้เป็นอย่างดี  
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ตารางที่ 1 ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิ และอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนของระบบปลูกพืชแซม   

ในแปลงไผ ่ในปี 2554-2556 

กรรมวิธ ี

รายการ 

ผลผลติ 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

รายได ้
(บาทต่อไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาทต่อไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาทต่อไร่) 

ค่า BCR 

1. ไผ+่ระบบปลูกที่ 1 0  7,593 -2,313 0.7 

 264 5,280    

2. ไผ+่ระบบปลูกที่ 2 0 0 9,913 16,420 1.7 

 264   699   0 5,280  11,140  0    

3. ไผ+่ระบบปลูกที่ 3 0 0 11,833 16,420 1.4 

 264   699   0 5,280  11,140  0    

หมายเหตุ 1/ราคาขายผลผลิตถั่วลิสงในปี 2555  กิโลกรัมละ 20 บาท 
 2/ราคาขายผลผลิตข้าวโพดหวานในปี 2555 ฝักละ 5 บาท 

 

ตารางท่ี 2 ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิ และอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนของไผ่พันธุ์หมาจู๋  

กิจกรรม 
รายการ 

ผลผลติ 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

รายได ้
(บาทต่อไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาทต่อไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาทต่อไร่) 

ค่า BCR 

1.ขายผลผลิตไผ่ปีแรก (หน่อไม้)                   
                            (ล าไผ่) 

148 
250 

2,960 
1,250 

4,780 -570 0.9 

2.ขายผลผลิตไผ่ปีสอง (หน่อไม้)                   
                            (ล าไผ่) 

326 
150 

4,890 
1,950 

5,001 1,839 1.4 

เฉลี่ยผลผลติสองปี     (หน่อไม้)                     
                            (ล าไผ่) 

237 
200 

3,925 
1,600 

4,891 631 1.1 

หมายเหตุ 1/ราคาขายผลผลติหนอ่ไม้ในปี 2557 กิโลกรัมละ 20 บาท และราคาขายผลผลิตหน่อไม้ในปี 2558 กิโลกรัมละ15 บาท 
 2/ราคาขายผลผลิตล าไผ่ในปี 2557  ล าละ 5 บาท และราคาขายผลผลิตล าไผ่ในปี 2558 ล าละ 13 บาท 
 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิ และอัตราผลตอบแทนต่อการ-
ลงทุนของไผ่ 3 พันธุ์ เพ่ือหาพันธุ์ไผ่ที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี  พบว่าไผ่พันธุ์เขาสมิง
เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุด ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี หรือในพ้ืนที่ที่มีสภาพพ้ืนที่และนิเวศเกษตร
ใกล้เคียงกันปลูก เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีค่าอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน BCR ในปีที่ 2 สูงสุด เท่ากับ 3.1 ส่วนพันธุ์
ที่เหมาะสมรองลงมา คือพันธุ์ตงศรีปราจีน และหมาจู๋ ซึ่งมีค่า BCR ในปีที่ 2 เท่ากับ 2.1 และ 1.4 ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลด้านปริมาณผลผลิตของไผ่พันธุ์เขาสมิงที่มีผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ไผ่พันธุ์ตงศรี -
ปราจีน และไผ่พันธุ์หมาจู๋  มีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 516  310 และ 237 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และมีรายได้เฉลี่ย
เท่ากับ  9,658  6,365 และ 5,525 บาทต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางท่ี 2 3 และ 4) 
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ตารางท่ี 3 ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิ และอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนของไผ่พันธุ์เขาสมิง  

กิจกรรม 
รายการ 

ผลผลติ 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

รายได ้
(บาทต่อไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาทต่อไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาทต่อไร่) 

ค่า BCR 

1.ขายผลผลิตไผ่ปีแรก (หน่อไม้)                   
                            (ล าไผ่) 

130 
250 

2,600 
1,250 

4,780 -930 0.8 

2.ขายผลผลิตไผ่ปีสอง (หน่อไม้)                   
                            (ล าไผ่) 

901 
150 

13,515 
1,950 

5,001 10,464 3.1 

เฉลี่ยผลผลติสองปี     (หน่อไม้)                     516 8,058 4,891 4,767 1.9 
                            (ล าไผ่) 200 1,600    

หมายเหตุ 1/ราคาขายผลผลติหนอ่ไม้ในปี 2557 กิโลกรัมละ 20 บาท และราคาขายผลผลิตหน่อไม้ในปี 2558 กิโลกรัมละ15 บาท 
 2/ราคาขายผลผลิตล าไผ่ในปี 2557  ล าละ 5 บาท และราคาขายผลผลิตล าไผ่ในปี 2558 ล าละ 13 บาท 

 

ตารางท่ี 4 ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิ และอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนของไผ่พันธุ์ตงศรีปราจีน  

กิจกรรม 
รายการ 

ผลผลติ 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

รายได ้
(บาทต่อไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาทต่อไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาทต่อไร่) 

ค่า BCR 

1.ขายผลผลิตไผ่ปีแรก (หน่อไม้)                   
                            (ล าไผ่) 

49 
250 

980 
1,250 

4,780 -2,550 0.5 

2.ขายผลผลิตไผ่ปีสอง (หน่อไม้)                   
                            (ล าไผ่) 

570 
150 

8,550 
1,950 

5,001 5,499 2.1 

เฉลี่ยผลผลติสองปี     (หน่อไม้)                     310 4,765 4,891 1,474 1.3 
                            (ล าไผ่) 200 1,600    

หมายเหตุ 1/ราคาขายผลผลติหนอ่ไม้ในปี 2557 กิโลกรัมละ 20 บาท และราคาขายผลผลิตหน่อไม้ในปี 2558 กิโลกรัมละ15 บาท 
 2/ราคาขายผลผลิตล าไผ่ในปี 2557  ล าละ 5 บาท และราคาขายผลผลิตล าไผ่ในปี 2558 ล าละ 13 บาท 
 

 ส่วนการเจริญเติบโตของไผ่ 3 พันธุ์ อายุ 3 ปีหลังปลูก  พบว่าไผ่พันธุ์ตงศรีปราจีนที่มีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตด้านความสูงมากกว่าไผ่พันธุ์เขาสมิง  และไผ่พันธุ์หมาจู๋ โดยมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 1,063  900 และ 
889 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนขนาดเส้นรอบวงล าต้นเฉลี่ยของไผ่ พบว่าไผ่พันธุ์เขาสมิง  มีขนาดเส้นรอบวงล าต้น
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ไผ่พันธุ์พันธุ์หมาจู๋ และไผ่พันธุ์ตงศรีปราจีน มีขนาดเส้นรอบวงล าต้นเฉลี่ยเท่ากับ 29  27  
และ 26 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 5) 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการเจริญเติบโตของไผ่ 3 สายพันธุ์ อายุปลูก 3 ปี 

ชนิดพันธ์ุ 
การเจรญิเติบโต 

ความสูง (เซนตเิมตร) ขนาดเส้นรอบวงล าต้น (เซนติเมตร) 
1.หมาจู ๋ 825 27 
2.เขาสมิง 870 29 
3.ตงปราจีน 1,057 26 
 

     9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
        จากการศึกษาระบบการปลูกพืชแซมในแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ไผ่ 3 สายพันธุ์ระหว่างรอเก็บเกี่ยว

ผลผลิตของพืชหลัก ได้แก่  ไผ่พันธุ์ตงศรีปราจีน  ไผ่พันธุ์กิมซุ่ง หรือไผ่พันธุ์จีน–พันธุ์เขียวเขาสมิง  และไผ่พันธุ์หมา
จู๋  โดยท าการทดสอบระบบการปลูกพืชแซม 3 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธี 1 ระบบปลูกที่ 1 ไผ่ แซมด้วยถั่วลิสง  
กรรมวิธี 2 ระบบปลูกที่ 2 ไผ่ แซมด้วยถั่วลิสง–ข้าวโพดหวาน กรรมวิธี 3 ระบบปลูกที่ 3 ไผ่ แซมด้วยถั่วลิสง–
ข้าวโพดหวาน–ถั่วเขียว ในช่วง ปี 2553-2558 พอสรุปได้ดังนี้  

1. หลังจากการศึกษาระบบการปลูกพืชแซมในแปลงไผ่  เพ่ือหาระบบปลูกพืชแซมไผ่ที่เหมาะสม
ระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิต ในช่วงปี 2554-2556 พบว่ากรรมวิธี 2 ระบบการปลูกที่ 2 ไผ่ แซมด้วยถั่วลิสง–
ข้าวโพดหวาน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเสริมรายได้ระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชหลัก ที่ให้ผลตอบแทนดี
ที่สุด โดยผลผลิตถั่วลิสงที่แซมในแปลงไผ่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 264 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้ 5,280 บาท ส่วนข้าวโพดฝัก
สดที่แซมในแปลงไผ่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 669 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้ 11,140 บาท ท าให้มีรายได้รวมทั้งหมด 16,420 
บาทต่อไร่ และมีค่าอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน BCR เท่ากับ 1.7 ส่วนกรรมวิธี 1 และกรรมวิธี 3 มีค่าอัตราส่วน
รายได้ต่อการลงทุน BCR เทา่กับ 0.7 และ 1.4 ตามล าดับ   

     2. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิ และอัตราผลตอบแทน
ต่อการลงทุนของไผ่ 3 พันธุ์ เพ่ือหาพันธุ์ไผ่ที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี หรือในพ้ืนที่ที่มี
สภาพพ้ืนที่และนิเวศเกษตรใกล้เคียงกันปลูก พบว่าไผ่พันธุ์เขาสมิงเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุด ที่จะส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูก เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีค่าอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน BCR ในปีที่ 2 สูงสุด เท่ากับ 3.1 ส่วนพันธุ์ที่
เหมาะสมรองลงมา คือพันธุ์ตงศรีปราจีน และหมาจู๋ ซึ่งมีค่า BCR เท่ากับ 2.1 และ 1.4 ตามล าดับ เพราะนอกจาก
จะสามารถขายหน่อไม้ไผ่และขายล าไม้ไผ่เพ่ือใช้ค้ ายันในส่วนไม้ผลแล้ว ยังสามารถขายพันธุ์ไผ่เพ่ือเป็นการเสริม
รายได้อีกทางเลือกหนึ่ง  ส่วนข้อมูลด้านผลผลิตของไผ่พบว่าไผ่พันธุ์เขาสมิงที่มีผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ 
ไผ่พันธุ์ ตงศรีปราจีน และไผ่พันธุ์หมาจู๋  มีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 516  310 และ 237 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และ
มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ  9,658  6,365 และ 5,525 บาทต่อไร่ ตามล าดับ  

    3. ด้านการเจริญเติบโตของไผ่ 3 สายพันธุ์ อายุ 3 ปีหลังปลูก พบว่าไผ่พันธุ์ตงศรีปราจีนที่มี
แนวโน้มการเจริญเติบโตด้านความสูงมากกว่าไผ่พันธุ์เขาสมิง  และไผ่พันธุ์หมาจู๋ โดยมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 1,063  
900 และ 889 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนขนาดเส้นรอบวงล าต้นเฉลี่ยของไผ่ พบว่าไผ่พันธุ์เขาสมิง  มีขนาดเส้น
รอบวงล าต้นมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ไผ่พันธุ์พันธุ์หมาจู๋ และไผ่พันธุ์ตงศรีปราจีน มีขนาดเส้นรอบวงล าต้นเฉลี่ย
เท่ากับ 29  27  และ 26 เซนติเมตร 
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         4. การปลูกไผ่เพ่ือขายหน่อไม้ไผ่และขายล าไม้ไผ่เพ่ือใช้ค้ ายันในส่วนไม้ผล ถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่
น่าสนใจ และสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง หากมีการจัดการน้ าและปุ๋ยที่ดี เนื่องจากไผ่เป็น
ไม้โตเร็ว ปลูกง่าย การดูแลและการจัดการไม่ยุ่งยาก ทั้งยังเป็นพืชอเนกประสงค์ทุกส่วนของไผ่สามารถใช้ได้ทั้ง
อุปโภคและบริโภค เช่น สามารถน าหน่อไม้ไผ่มารับประทานสดได้หรือจะน ามาแปรรูปเก็บไว้กินเองในครัวเรือน
เพื่อลดรายจ่าย หรือหากมีผลผลิตเหลือจากเก็บไว้กินเอง น าไปขายก็สามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวอีกทาง
หนึ่ง และล าไผ่ที่ได้จากการตัดสางล าทุกๆปียังสามารถน ามาใช้ประโยชน์อื่นได้อีกด้วย เช่น ล าใช้ในการค้ ายันใน
สวนไม้ผล และสามารถน าไปเป็นวัตถุดิบผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลได้อีกด้วย     

         5. ไผ่จัดเป็นพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในบรรดาพืชที่อยู่บนดินด้วยกัน ไผ่ถือเป็นพืชที่มีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงที่สุด จึงมีศักยภาพสูงในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และกักเก็บคาร์บอนได้ดี นอกจากนี้
ไม้ไผ่ยังเป็นไม้เบิกน าที่สามารถขึ้นได้บนพ้ืนที่ว่างเปล่าจึงช่วยปรับปรุงสภาพของระบบนิเวศน์ในบริเวณป่าที่ถูก
ท าลายหรือป่าเสื่อมโทรมได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากเป็นพืชที่ท าให้ความอุดสมบูรณ์ของดินเพ่ิมขึ้น เพราะใบ
ไผ่จะหลุดร่วงในฤดูแล้ง กลายเป็นปุ๋ยหมัก รากไผ่ซึ่งเป็นระบบรากฝอยแผ่กระจายเต็มพ้ืนผิวดิน เมื่อรากมีอายุมาก
ก็จะตาย และกลายเป็นปุ๋ยหมัก ท าให้ไผ่มีประสิทธิภาพสูงในการอนุรักษ์ดินและน้ า ทั้งยังให้ความร่มรื่น สวยงาม 
และช่วยปรับปรุงสภาพดินให้ดีขึ้น 

 

     10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
- การทดลองที่คาดว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ในปี 2559 
- กลุ่มเป้าหมายคือ  เกษตรกรที่ปลูกไผ่สามารถน าเทคโนโลยีการผลิตไผ่ไปปรับใช้ในพ้ืนที่อ่ืนได้ 
 

     11.  ค าขอบคุณ 
 คณะผู้ร่วมวิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ช่วยนักวิจัยทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในการวิจัยครั้งนี้ ท าให้การทดลองส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

     12. เอกสารอ้างอิง 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร.  2544.  เทคโนโลยีการเกษตร.  โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด.  กรุงเทพฯ.  น 147-150. 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี.  2554.  ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรที่ส าคัญ จังหวัดจันทบุรี ประจ าปี  

2552-2553.  กลุ่มสารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี.  55 น.    


