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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรในการลงทุนปลูกปาไมสักของเกษตรกรราย

ยอย จังหวัดเชียงใหมนี้ มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือทราบถึงความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรในการ

ลงทุนปลูกปาไมสักตามตนทุนและผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจริง ท้ังกรณีการปลูกท่ีมีรอบตัดฟน 15 

และ 30 ป ตลอดจนเพ่ือทราบถึงความสนับสนุนอันจําเปนท่ีจะทําใหการลงทุนปลูกปาไมสักมีความ

เปนไปไดทางเศรษฐศาสตร และประสบผลสําเร็จในการขยายพ้ืนท่ีปาไมอยางเปนรูปธรรม ท้ังนี้

โดยเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับนโยบายการปลูกปา โครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ ป 

พ.ศ. 2537 – 2541 ในจังหวัดเชียงใหม และสภาพเศรษฐกิจสังคม ระบบการปลูกพืช ความคิดเห็น

ตอโครงการ ตนทุนการปลูกปา และผลประโยชนการปลูกปาโดยตรงจากเนื้อไม ซ่ึงประมาณการ

ปริมาตรและความเจริญเติบโตจากเสนรอบวงท่ีความสูงระดับอกของตนไมตัวอยางในแปลงปลูก

ตามอายุสวนปาของเกษตรกรตัวอยางท่ีรวมโครงการดวยวิธีการสุมหลายช้ันในการเลือกหมูบาน

ตัวอยางและการสุมแบบกลุมในการเลือกเกษตรกรตัวอยางจํานวน 80 ราย และเกษตรกรตัวอยางท่ี

ไมรวมโครงการดวยวิธีสุมอยางงายจํานวน 40 ราย สวนผลประโยชนทางออมดานส่ิงแวดลอม ใช

ขอมูลทุติยภูมิ ท่ีเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของดิน และการดูดซับกาซคารบอนจากการ

เปล่ียนแปลงระบบพืชท่ีเปนพืชไรอายุส้ันเปนสวนปา เพ่ือนํามาวิเคราะหความเปนไปไดทาง

เศรษฐศาสตร โดยปรับตนทุนและผลประโยชนใหเปนไปตามท่ีเกิดขึ้นในกรณีตางๆ และวิเคราะห

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรและส่ิงสนับสนุนอัน

จํ า เ ปนใ นก ารป ลูกป าไ ม สัก ขอ งเก ษตร กร ราย ยอ ย   
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ความสนับสนุนอันจําเปนท่ีทําใหการปลูกปาไมสักมีความเปนไปไดดานเศรษฐกิจและดานการเงิน 

โดยเฉพาะความตองการเงินทุนหรือสินเช่ือและการชําระคืนท่ีทําใหการลงทุนปลูกปาไมสัก

สามารถดําเนินการและขยายตัวเติบโตตอไปไดเองดวยกลไกทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบวา 

เกษตรกรที่รวมโครงการมีระดับการศึกษา ตําแหนงทางสังคม และขนาดการถือครองท่ีดินสูงกวา

เกษตรกรที่ไมรวมโครงการอยางชัดเจน สวนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจรวมโครงการคือ 

เงินอุดหนุนแบบใหเปลาเปนเงิน 3,000 บาทตอไร โดยการปลูกปาไมสักท่ีรอบตัด 15 และ 30 ปมี

ตนทุนเปนเงิน 21,597 และ 42,960 บาทตอไร มีผลประโยชนจากเนื้อไมเปนเงิน 46,466 และ 

328,608 บาทตอไร และมีผลประโยชนดานส่ิงแวดลอมจากการชะลางพังทลายของดินท่ีลดลงและ

การดูดซับกาซคารบอนท่ีเพ่ิมขึ้นเปนเงิน 1,182 และ  2,418 บาทตอไรตอป สงผลใหการปลูกปาไม

สักมีความเปนไปไดดานเศรษฐกิจในระดับสูง มีอัตราผลตอบแทนภายในถึงรอยละ 31 และ 37 แม

ไมรวมผลประโยชนดานส่ิงแวดลอม แตกลับไมมีความเปนไปไดดานการเงิน ดวยเพราะการปลูก

ปาไมสักหรือไมอ่ืนใดมีลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญคือ เปนการผลิตท่ีมีอายุการเพาะปลูกนานหลายสิบป

กวาจะไดผลผลิต ทําใหเกษตรกรซ่ึงมีเงินทุนจํากัดไมสามารถแบกรับภาระตนทุนการปลูกสวนปา 

อีกท้ังคาใชจายครอบครัวในการดําเนินชีวิตไปกอนเปนเวลานาน โดยไมมีผลประโยชนคืนมา

จนกวาจะถึงกําหนดการตัดสางขยายระยะและการตัดฟนได ในการนี้ทําใหเงินทุนภายนอกไมวาจะ

อยูในรูปใด เชน เงินอุดหนุน สินเช่ือปกติ สินเช่ือโครงการ และสินเช่ือการจํานองเนื้อไมเปนส่ิง

สนับสนุนอันจําเปนท่ีจะทําใหการปลูกปาไมสักของเกษตรกรมีความเปนไปไดดานการเงิน โดยใน

รูปในรูปสินเช่ือของกรณีฐาน เกษตรกรจะมีความตองการสินเช่ือในปท่ี 1 – 9 รวมเปนเงิน 17,232 

บาท และสามารถชําระดอกเบี้ยไดตั้งแตปแรกไปจนถึงกอนการตัดสาง รวมเปนเงิน 1,117 บาท 

และใชคืนเงินตนท้ังหมดไดในปท่ี 15 แตถาส่ิงสนับสนุนเปนเงินอุดหนุน เกษตรกรจะมีความ

ตองการเงินอุดหนุนในปท่ี 1 – 9 รวมเปนเงิน 10,742 บาทตอไร โดยไมตองชําระคืนเงินตนและ

ดอกเบ้ีย เพราะเปนภาระของรัฐบาล และถาส่ิงสนับสนุนเปนเงินอุดหนุนรวมกับสินเช่ือ โดยใหเงิน

อุดหนุน 3,000 บาทตอไรเทากับโครงการป พ.ศ. 2537 – 2541 จะตองการสินเช่ือรวมสนับสนุนอีก

ทางหนึ่ง ในปท่ี 1 – 9 รวมเปนเงิน 14,232 บาทตอไร และชําระดอกเบี้ยไดตั้งแตปท่ี 1 ไปจนถึงปท่ี 

14  เปนเงิน 962 บาท และเงินตนไดในปท่ี 15 เปนเงิน 14,232 บาท  
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ABSTRACT 

 

The study of economic feasibility and required supports for teak plantation of small 

farmers in Chiang Mai province had main purpose to acknowledge the feasibility in teak 

plantation on the basis of real cost and benefit of rotation 15 and 30 years by small farmers and 

the support required which makes economic feasibility in teak plantation and forest expend are 

tangible. Primary data from sample farmers under and not under economic forest plantation 

project in 1994 – 1998 in Chiang Mai province used multi – stage and cluster sampling to random 

80 and 40 sample farmers respectively. The data included socio – economic, cultivation, attitude, 

production cost and woods benefit which estimated growth and capacity by collected the data of 

girth at breast from sample trees of the sample farmers follow the ages of teak. And secondary 

data from government and researches including forest plantation policy and environment benefit 

from decreasing soil erosion and absorbing carbon gas due to the change of field crop cultivation 

to forest plantation had collected to analze economic feasibility of teak plantation by adjust the 

cost and benefit with real term and other cases included support required of financial infeasibility  

by using cash flow analysis to determine credit need and repayment to make financial feasibility 

for teak plantation of small farmers. 



 

ช 

 

 
The result show that the farmers who under project had higher level in education, social 

position and cultivability.  The major factor affected the decision to investment of teak plantation 

was the grant support 3,000 baht per rai. The production cost of rotation 15 and 30 years of teak 

plantation were 21,597 and 42,960 baht per rai, and the benefit from woods were 46,466 and 

328,608 baht per rai, the benefit from decreasing soil erosion and absorbing carbon gas were 

1,182 and 2,418 baht per rai per year.  The teak plantation had highly economic feasibility  with 

internal rate of return 31 and 37 such as previously study even though not include environment 

benefits. But  not feasible in financial because of teak plantation used long-time for output 

resulting high accumulated cost of planting, long time for benefit and farmers ability to lade with 

highly cost for planting and live expenses. Then external capital such as grant, loan and woods 

mortgage were important support to make financial feasibility. By loan or mortgage both of 

rotations farmers demanded loan support in the 1 – 9 year with total principal of 17,232 baht and 

able to repay interest in the 1 – 14 year 1,117 baht and to repay the principle in the 15th year. 

While grant support for the planting of 2 rotations demanded grant in the 1- 9 year 10,742 baht 

with no repay for principal and interest. And partial grant support 3,000 baht per rai farmers 

demanded addition loan in the 1 – 9 year 14,232 baht and able to repay interest in the       1 - 14 

year 962 baht and to repay all of principal in the 15th year. 

 

 


