
บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฏี 
 การศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรและส่ิงสนับสนุนอันจําเปนในการปลูกปาไม

สักเกี่ยวของกับแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสรางขึ้นใหมได การปลูกปาไม

สัก การประเมินมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติ การคํานวณปริมาตรไม สมการการสูญเสียดินสากล 

การดูดซับคารบอนและคารบอนเครดิตภาคปาไม และการวิ เคราะหความเปนไปไดทาง

เศรษฐศาสตรดังรายละเอียดทายนี ้

 2.1.1 ทรัพยากรธรรมชาติที่สรางขึ้นใหมได 
 Bateman (2002) อางในกัลยาณี (2543) ไดกลาวไววาในการปลูกปาเศรษฐกิจ ไมปาท่ีปลูก

จัดเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสรางขึ้นใหม นั่นคือเพ่ิมจํานวนขึ้นตามลักษณะทางเคมี และชีวภาพ

โดยธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย เพ่ือทดแทนปริมาณทรัพยากรเดิมท่ีสูญเสียหรือถูกใชไป 

ในชวงเวลาตางๆ การใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีสรางขึ้นใหมไดนี้สามารถนํามาใชไดอยางตอเนื่อง

ตลอดไป ถาปริมาณการใชอยูในระดับต่ํากวาหรือเทากับสมรรถนะการเกิดใหม  

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสรางขึ้นใหมไดมีลักษณะสําคัญดังนี้ 

1) ปริมาณทรัพยากรทุน (stock resource) ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีสรางใหมไดบางชนิด

สามารถนํามาใชไดท้ังหมด ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

2) ปริมาณทรัพยากรทุนท่ีถูกนํามาใชจริงๆในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีสรางขึ้นใหมไดเปนกระแสการไหลออกจากทรัพยากรทุน ขณะเดียวกันก็มีกระแสการไหลเขา

เปนทรัพยากรทุน ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีถูกสรางขึ้นใหม ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

3) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสรางใหมได มีอัตราการเจริญเติบโตของทรัพยากรทุนตลอดเวลา 

ทําใหมีการเพ่ิมปริมาณทางกายภาพของทรัพยากรและเกิดประโยชนในระบบเศรษฐกิจ ณ ชวงเวลา

ใดเวลาหนึ่ง 

ไมเศรษฐกิจเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสรางขึ้นใหมได ในกลุมทรัพยากรชีวภาพเพราะ

ลักษณะทางธรรมชาติของไมเศรษฐกิจเม่ือมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต (เนื้อไม) สวนหนึ่งไปแลว ตนไม

ท่ีเหลือถือไดวาเปนทรัพยากรทุนท่ีสามารถสรางเนื้อไมขึ้นใหมได ซ่ึงจะสัมพันธกับอายุของตนไม 
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โดยธรรมชาติแลวเม่ือถึงชวงเวลาหนึ่งท่ีตนไมเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว ปริมาณไมจะลดลงเนื่องจาก

การผุพังในบางสวนของตนไมซ่ึงจะทําใหปริมาณไมลดลง และปริมาณไมเปนฟงกช่ันของเวลา 

2.1.2 การปลูกปาไมสัก 
การปลูกปาไมสักใหไดผลด ีนอกจากจะตองมีความรูท่ัวๆไปเกี่ยวกับไมสักแลว ยังมีปจจัย

สําคัญอ่ืนๆท่ีตองคํานึงถึงและปฏิบัติอยางถูกตองดวย ดังไดกลาวถึงตอไปนี ้

2.1.2.1 การคัดเลือกพ้ืนท่ีปลูก 

การคัดเลือกพ้ืนท่ีปลูกปาไมสักจัดวามีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะคุณสมบัติของพ้ืนท่ี

ปลูกจะมีผลโดยตรงตอการรอดตาย และการเจริญเติบโตของไมสัก จากการศึกษาของสมเกียรติ  

(2520)  เกี่ยวกับผลผลิตของปาไมสักในทองท่ีตาง ๆ  กันจะใหผลผลิตแตกตางกัน สวนสักในพื้นท่ี

ท่ีคอนขางดีจะใหผลผลิตสูงเกือบสองเทาของสวนสักท่ีปลูกในท่ีท่ีคอนขางเลว ดังนั้นการพิจารณา

คัดเลือกพ้ืนท่ีปลูกไมสักควรใชปจจัยดังนี้เปนเคร่ืองชวยตัดสินใจ 

1)  ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมควรเกิน 700 เมตร ระยะท่ีเหมาะสมควรอยูต่ํากวาระดับ  

400 เมตรเหนือน้ําทะเล 

2)  ควรหลีกเล่ียงพ้ืนท่ีท่ีเปนดินลูกรัง หรือปาเต็งรังเพราะมีดินตื้นและมีความเปนกรดสูง 

ควรเลือกพ้ืนท่ีท่ีเปนปาสักมากอนหรือปาผสมผลัดใบเปนหลัก ปาดิบแลงก็ใชปลูกปาไมสักได 

3)  พืน้ท่ีท่ีมีเขาหินปูน (lime stone) หินภูเขาไฟ  (volcanic rock) จะเหมาะสม เพราะดินท่ี

กําเนิดจากหินเหลานี้คอนขางอุดมสมบูรณมีธาตุแคลเซียม (Ca) และฟอสฟอรัส (P) สูง  ซ่ึงเปนท่ี

ตองการของไมสัก  อีกท้ังดินจะมีความเปนกลางหรือเปนกรด-ดาง เล็กนอย (pH ระหวาง 6.5-8.0) 

ซ่ึงเหมาะตอการเจริญเติบโตของไมสัก 

4)  หลีกเล่ียงพ้ืนท่ีท่ีเปนดินเหนียวหรือดินท่ีมีการระบายน้ําไมดี หรือเปนท่ีลุมน้ําขังเพราะ

ไมสักจะไมเจริญเติบโตเนื่องจากระบบรากไมพัฒนาและอาจตายไดในท่ีสุด 

5)  ปริมาณนํ้าฝนควรจะอยูระหวาง 1,000 – 1,300 มิลลิเมตรตอป 

2.1.2.2 การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก 

 การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกไมสักก็เชนเดียวกับการเตรียมปลูกไมปาท่ัวๆ ไป คือทําการตัดฟน

หรือไถไมเล็กไมนอยตลอดจนวัชพืชท่ีมีอยูออกใหหมด แลวสุมเผา เก็บริบจนพ้ืนท่ีสะอาดโลง

เตียน หากเปนการปลูกแบบผืนใหญ (clear felling) จากน้ันก็ทําการปกหลักหมายแนวปลูก ระยะ

ปลูกตามความเหมาะสม เชน 2 x 2 เมตร (400 ตนตอไร) 2 x 4 เมตร (200 ตนตอไร)  

3 x 3 เมตร (178 ตนตอไร) หรือ 4 x 4 เมตร (100 ตนตอไร) นอกจากนั้นอาจจะมีการเตรียมพ้ืนท่ี

ปลูกท่ีแตกตางออกไปอีก 2 วิธีคือ การถางแลวปลูกเปนหยอมๆ (patch clearing) และถางแลวปลูก

เปนแถบ (strip clearing) 
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2.1.2.3 การปลูก   

การปลูกไมสักควรกระทําในฤดูฝนคือระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม   

คําแนะนําสําหรับการปลูกสัก คือควรปลูกดวยเหงา หมายถึง นํากลาไมสักท่ีไดเพาะไวในแปลง

เพาะท่ีมีอายุประมาณ 1 ป มาตัดแตงใหเปนเหงาท่ีมีตาเหลืออยู 2 คู ความโตท่ีคอราก (เหงา) 

ประมาณ 0.8 เซนติเมตรขึ้นไป ตัดรากฝอยออกใหหมด ตัดปลายรากแกวท้ิงเล็กนอย โดยความยาว

ตั้งแตคอรากถึงปลายรากแกวประมาณ 15 – 25 เซนติเมตร 

 การปลูกกระทําโดยใชชะแลงเหล็กกระทุงดินใหเปนรูลึกเทา ๆ ขนาดความยาวของเหงา 

นําเหงาสักท่ีเตรียมไวเสียบลงไปจนเกือบมิด โดยโผลสวนของคอรากท่ีมีตาอยู 2 คูเหนือพ้ืนดิน 

แลวใชชะแลงอัดดินดานขางรูปลูกใหแนนประมาณ 3 รู จนไมมีชองวางระหวางดินกับเหงาในรูป

ลูก การปลูกโดยวิธีนีค้นงานท่ีชํานาญสามารถปลูกไดถึง 500 เหงาตอวัน และเหงาสักมีอัตราการ

รอดตายสูงถึงรอยละ 75 – 90 การปลูกซอมจะกระทําภายใน 2 สัปดาหถึง 1 เดือน หลังจากการปลูก

ครั้งแรก ขอสําคัญคือควรปลูกซอมกอนหมดฤดูฝนพอสมควร และสมควรคัดขนาดเหงาท่ีมีขนาด

ความโตท่ีคอรากตั้งแต 1 เซนติเมตรขึ้นไป และมีความสมบูรณ นอกจากน้ันตองเขมงวดในขณะ

ปลูกใหมากดวย 

 การปลูกดวยเหงา เปนวิธีท่ีทําใหตนสักมีความเจริญเติบโตดีกวาปลูกท้ังตน หรือปลูกดวย

กลาถุงเนื่องจากเหงาไดเกบ็พลังของความเจริญเติบโตเอาไว เม่ือผานฤดูแลงท่ีผานมา เม่ือไดรับการ

กระตุนจากน้ําและความช้ืนตลอดจนภูมิอากาศท่ีเหมาะสมก็จะปลอยพลังความเจริญเติบโตออกมา

เต็มท่ี นอกจากนั้นยังมีขอดีอ่ืนๆคือ เปนการปลูกท่ีประหยัดคาใชจายมาก  สะดวก รวดเร็ว การ

ขนสงเหงาสะดวก ปลูกไดพ้ืนท่ีมากในระยะเวลาอันส้ัน แตจะมีขอเสียเล็กนอย  ตรงท่ีตองเสียเวลา

ตกแตงเหงาไปบาง อยางไรก็ตามจะสะดวกท่ีสุดหากใชเหงาท่ีเก็บรักษาไวกอนถึงฤดูกาลปลูก ส่ิงท่ี

ตองระมัดระวังในการเตรียมเหงาคือ ตองมีความประณีตในการถอน การตกแตง การขนสง ซ่ึง

จะตองทําใหเหงาบอบชํ้านอยท่ีสุด และอยาปลอยใหเหงาตากแดด ตากลมนานเกินไป เม่ือแตงเหงา

แลว หากไมสามารถปลูกไดเสร็จภายใน 1 – 2 วัน ควรคลุมเหงาดวยกระสอบชุบน้ําเพ่ือปองกัน

เหงาสูญเสียความชื้นและแหงตายไป 

2.1.2.4 การบํารุงรักษาสวนสัก 

การดูแลสวนสักใหมๆ หลังจากเริ่มปลูกจะมีอยู 2 ประการคือ การดายวัชพืชและการ

ปองกันไฟ การกําจัดวัชพืชเพ่ือลดการแกงแยงธาตุอาหารและน้ําจากพืชอ่ืน และไมสักเปนพืชท่ี

ตองการแสงมาก จึงตองชวยลดการบดบังจากพืชอ่ืนดวย สวนการปองกันไฟในชวง 3 ปแรก จะ

ชวยใหไมสักไมเกิดการตายจากยอดลงมา (die-back) ซ่ึงจะทําใหตนท่ีแตกขึ้นมาใหมมีหลายลําตน 



 
16 

 

หรือแตกงามเปนเหตุใหสูญเสียความเจริญเติบโตไป สวนปาไมสักปแรก หากมีการดูแลรักษาดี

ตนไมอาจจะมีความสูงไดถึง 3 – 4 เมตรทีเดียว 

การดูแลรักษาสวนสักมักจะกระทํากันเปนเวลา 3 – 5 ป จนกวาตนสักจะสูงพนวัชพืช ซ่ึงมี

ลําดับขัน้ตอนการดําเนินการตั้งแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 5 ดังนี้ 

1) ทําทางตรวจการและแนวกันไฟ ทางตรวจการและแนวกันไฟควรสะอาด ซ่ึงจะชวยใน

การปองกันไฟไดดี ควรจะทําทางตรวจการและแนวกันไฟระหวางเดือนมกราคม - พฤษภาคม 

2) ดายวัชพืชในสวนปาอายุ 1 ป ครั้งท่ี 1 ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เพื่อเปดแสงและ

ชวยตนไมขนาดเล็กใหมีการเจริญเติบโตเปนไปตามปกติ ครั้งท่ี 2 และ 3 เวนระยะไปคร้ังละ

ประมาณ 4 เดือน 

3) ดายวัชพืชสวนปาท่ีมีอายุ 2 – 5 ป ครั้งท่ี 1 ในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม และครั้งตอไป

ทุก ๆ 3 – 4 เดือน หากมีวัชพืชมากควรชิงเผากอน 

4) เตรียมกลาไมและเหงาสักปลูกซอมตนท่ีดาย ปแรกควรปลูกซอมหลังจากปลูกไปแลว 1 

เดือน หากตองซอมในปตอ ๆ ไปอีก (กรณีท่ีการรอดตายต่ํากวารอยละ 90) จะกระทําในเดือน

พฤษภาคม ถึงมิถุนายน 

5) เฝารักษาและทําความสะอาดแนวกนัไฟ ในเดือนกุมภาพันธ – เมษายน เพ่ือชวยใหงาน

ปองกันไฟไดผลดีท่ีสุด หากเปนสวนปาท่ีมีขนาดใหญมากควรมีรถดับเพลิงไวใชปฏิบัติงานดวย 

2.1.2.5 การตัดสางขยายระยะ 

ยังไมมีองคความรูท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสางขยายระยะในปาไมสัก แตมีหลักปฏิบัติ

ท่ัวๆไปคือ การตัดสางขยายระยะจะกระทําเม่ือเรือนยอดใกลชิดติดกันมาก ตนไมเริ่มมีการแกงแยง

กันสูง การเจริญเติบโตท้ังดานความโตและความสูงเริ่มลดลง นอกจากนี้การตัดสางขยายระยะ

เม่ือใด ยังขึ้นอยูกับระยะปลูกเริ่มแรกดวย หากระยะปลูกเริ่มแรกหางกันมาก  อาจทอดระยะเวลา

การตัดสางขยายระยะออกไปได สวนการตัดสางขยายระยะจะใชวิธีใดก็แลวแตความเหมาะสม  ซ่ึง

อาจเปนวิธีใดวิธีหนึ่งใน 4 วิธี คือ   

1) การตัดสางขยายระยะไมช้ันลาง (Low thinning) เปนการตัดไมท่ีมีขนาดเล็ก เพ่ือเรงการ

เจริญเติบโตของไมขนาดกลางและขนาดใหญท่ีเหลืออยู 

2) การตัดสางขยายระยะไมช้ันบน (High thinning) เปนการตัดไมท่ีมีเรือนยอดสูงเดนและ

รองเดนออกเปนบางสวน เพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตของไมช้ันเดียวกัน หรือไมขนาดเล็กแตมี

ลักษณะดีกวา 
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3) การตัดสางขยายระยะแบบเลือกตัด (Selection thinning) เปนการเลือกตัดไมขนาดใหญ

ออกเหลือเพียงไมขนาดปานกลางและขนาดเล็กท่ีมีลักษณะดีไววิธีนี้เหมาะสําหรับภาวะท่ีตลาด

ตองการไมขนาดใหญอันจะทําใหเจาของสวนไดรับผลตอบแทนกลับคืนมากอนกําหนดบาง 

4) การตัดสางขยายระยะแบบตัดแถวเวนแถว (Mechanical thinning) เปนการตัดโดยไม

คํานึงถึงขนาดของตนไม แตคํานงึถึงระยะหางระหวางตนเพียงอยางเดียว มักใชกับการตัดสางขยาย

ระยะครั้งแรก  

2.1.3 การศึกษาความเปนไปไดของการปลูกสักเชิงเศรษฐกิจโดยเกษตรกร 
          กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ทําการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของการปลูกสักเชิงเศรษฐกิจโดย

เกษตรกรในป พ.ศ. 2534 ดังนี้ 

1) วิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของการปลูกสวนปาไมสัก 3 รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี 1 การปลูกแบบหมุนเวียน (rotation) 

รูปแบบท่ี 2 การปลูกแบบไมหมุนเวียน 

รูปแบบท่ี 3 การเชาพ้ืนท่ีปาสงวน 

2) อายุโครงการสําหรับการปลูกสรางสวนปาสักในรูปแบบท่ี 1 เทากับ 29 ป สําหรับ

รูปแบบท่ี 2 และ 3 เทากับ 15 ป 

3) การดําเนินการปลูกสรางสวนปาสักของเกษตรกรเปนการปลูกปาใหมและใชแรงงาน

จางท้ังส้ิน จึงจะไมมีการคิดคาเส่ือมราคาและคาบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณตางๆ 

4) ภาวะเงินเฟอมีผลกระทบตอราคาท่ีใชในการคํานวณตนทุนและผลตอบแทนของการ

ปลูกสรางสวนปาของเกษตรกรเทาเทียมกันทุกตัว ดังนัน้ในการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนภายใน

ของโครงการ จึงไมนําภาวะเงินเฟอมารวมคํานวณ 

5) รายไดโครงการเปนรายไดโดยตรงจากการเกษตรเทานั้น คือ เปนรายไดท่ีเกษตรกรจะ

ไดรับจากการขายผลผลิตไมสักและพืชแซมตางๆท่ีใชปลูกควบ 

6) เกษตรกรใชเงินทุนของตนเองในการดําเนินการ 

7) ในรูปแบบท่ี 1 พ้ืนท่ีดําเนินการเดิมเปนพ้ืนท่ีปลูกพืชไรอ่ืนอยูกอน สําหรับรูปแบบท่ี 2 

และ 3 เปนท่ีวางเปลาท่ีมิไดใชประโยชน 

8) ถ่ัวเหลืองเปนพืชไรท่ีใหรายไดสูงสุด (เฉล่ีย 5 ป) เปนตัวแทนของพืชไรเดิมท่ีเกษตรกร

เคยปลูก 

9) อัตราคิดลดท่ีใชเปนมูลคาปจจุบัน ใชอัตรารอยละ 15 ในการคํานวณ 
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10) รายจายเฉล่ียตอฟารมตอปของครัวเรือนเกษตรกรในภาคเหนือ ป 2529/30 ซ่ึงเทากับ 

17,297.60 บาท เปนรายไดขั้นต่ําท่ีพอยังชีพไดของเกษตรกร 

2.1.3.1 ตนทุนและรายไดจากการปลูกสรางสวนปาไมสัก 

ในการประมาณตนทุนของโครงการจะแบงตนทุนออกเปน 2 ประเภท คือ ตนทุนคงที่และ

ตนทุนผันแปร 

1) ตนทุนคงที่ ประกอบดวยคาเส่ือมราคาของทรัพยสินท่ีจําเปนตอการปลูกสรางสวนปา 

และคาเสียโอกาสท่ีดิน ซ่ึงปกติใชคาเชาท่ีดินเปนตัวแทน สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ตนทุนคงที่

ปรากฏในรูปคาเชาปาสงวนไรละ 10 บาท และไมคิดคาเส่ือมราคาทรัพยสิน 

2) ตนทุนผันแปร คือคาใชจายในการดําเนินการปลูกสรางสวนปาไมสัก รวมท้ังคาดูแล

รักษาในปตอๆไป ตนทุนผันแปรประกอบดวย 

- คาวัตถุดิบ ไดแก คากลาสัก กลาละ 5 บาท 

- คาวัสดุ ไดแก คาหลักเพ่ือเปนเคร่ืองหมายตอนปลูกและใสปุยโดยใชปุยสูตร 20 – 10 – 10 

ราคากิโลกรัมละ 6 บาท ในปท่ี 1 – 5 ใสปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 15  25  40  50 และ 50 กรัมตอตน ปท่ี 6 

และ 7 ใสปละครั้ง ครั้งละ 75 กรัมตอตน ปท่ี 8 – 13 ใสปละ 100 กรัมตอตน 

- คาจางแรงงาน ไดแก คาใชจายในการปกหลัก ปลูกและปลูกซอม ถางปา กําจัดวัชพืช ใส

ปุย ปองกันไฟ ลิดกิ่ง ตัดสางขยายระยะ เปนตน 

รายไดจากการปลูกสวนปาไมสัก 

การตัดฟนสักเพ่ือจําหนายดําเนินการเปน 2 ชวง คือชวงตัดสางขยายระยะและชวงตัดฟน

หมดในปท่ี 7 และ 15 ของโครงการ การตัดฟนครั้งแรกตัดออกครึ่งหนึ่งของจํานวนตนท่ีมีอยู และ

ครั้งท่ี 2 เปนการตัดหมด ครั้งละเทาๆกันคือ ไรละ 45 ตน (อัตราการรอดตาย 90 ตนตอไร) คิดเปน

ปริมาตรไมประมาณ 3.6 และ 22.95 ลูกบาศกเมตร ราคา ณ สวนปาลูกบาศกเมตรละ 1,000 และ 

5,335 บาท ตามลําดับ ดังนั้นรายไดจากการขายไมของเกษตรกรประกอบดวยรายไดจากการขายไม

ตัดสางในปท่ี 7 เปนเงิน 3,600 บาทตอไร และไมปท่ีส้ินสุดโครงการอีก 122,438 บาทตอไร รวม

รายไดจากไมสัก 126,038 บาทตอไร 
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ตาราง 2.1 ราคาซุงไมสักจําแนกตามปริมาตรไมป พ.ศ. 2530 - 2533 

รายการ ปริมาตรไมสักเฉล่ีย 

(ลบ.ม.) 

ราคาไมซุงสัก (บาท/ลบ.ม.) 

ป 2530 ป 2531 ป 2532 ป 2533 ราคาเฉล่ีย     

1 0.21 – 0.25 2,274 - - - 2,274 

2 0.26 – 0.30 - - - - - 

3 0.31 – 0.35 - - - - - 

4 0.36 – 0.40 3,900 5,033 6,900 - 4,966 

5 0.41 – 0.45 4,277 4,877 7,382 - 5,032 

6 0.46 – 0.50 4,469 5,164 7,233 6,650 5,701 

7 0.51 – 0.55 4,599 5,253 7,414 6,850 5,834 

8 0.56 – 0.60 4,757 5,554 7,632 7,000 5,888 

ท่ีมา: การประมูลขายไมซุงสัก ฝายการคาไมซุง องคการอุตสาหกรรมปาไม, 2534 

 
 
ตาราง 2.2 ชนิด ปริมาตร ราคาและรายไดจากการจําหนายไมสักท่ีมีอายุตางกัน ปพ.ศ. 2530 - 

2533 

ชนิด ปริมาตรไม 

(ลบ.ม./ตน) 

จํานวนตน ราคา          

(บาท/ลบ.ม.) 

รายได  

(บาท/ไร) 

ไมตัดขยายระยะปท่ี 7 0.081 45 1,0002 3,600 

ไมตัดหมดปท่ี 15 0.511 45 5,335 122,438 

รวม 0.59 90 - 126,438 

ท่ีมา: 1คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2โรงงานไมขนาดเล็กในภาคเหนือ 
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 2.1.3.2 ผลการวิเคราะห 
 1) การวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐกิจการปลูกสัก ณ อัตราคิดลดรอยละ 15 

 พบวา การปลูกสวนปาไมสักในรูปแบบ 2 และ 3 มีสัดสวนผลประโยชนตอตนทุนเทากับ 

8.15 มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 14,388 บาท และอัตราผลตอบแทนรอยละ 39.11 

2) การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินการปลูกสัก ณ อัตราคิดลดรอยละ 15 

พบวา การปลูกสวนปาไมสักในรูปแบบ 1 มีสัดสวนผลประโยชนตอตนทุนเทากับ 1.6 

มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 212,060 บาท และอัตราผลตอบแทนมากกวารอยละ 50 

2.1.4 การประเมินมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
เนื่องจากทรัพยากรชนิดหนึ่งจะใหคุณคาในหลายลักษณะพรอมกัน ดังนั้นเพ่ือความสะดวก

ในการประเมินคา นักเศรษฐศาสตรจึงนิยมจัดประเภทของคุณคาออกเปนกลุมตามลักษณะการใช

ประโยชนดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ภาพ 2.1 โครงรางในการคํานวณมูลคารวมทางเศรษฐศาสตร  

ท่ีมา: Bateman, 2002 อางในกัลยาณี, 2549 

 

 

มูลคารวมทางเศรษฐศาสตร 

มูลคาจากการใช มูลคาจากการไมไดใช 

มูลคาจากการใชโดยตรง 

มูลคาจากการใชประโยชนโดยออม 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดใชในอนาคต 

มูลคาท่ีไดทราบวาทรัพยากร

ยังอยูในสภาพท่ีดี 

มูลคาท่ีไดทราบวาลูกหลาน

จะยังไดใชประโยชนจาก

ทรัพยากร 
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2.1.4.1 มูลคาการใช (Use Value)  

หมายถึง คุณคาการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีเปนรูปธรรม ซ่ึงแบงออกเปน 3 ประเภท 

1) มูลคาจากการใชโดยตรง เปนคุณคาการใชประโยชนโดยตรงของมนุษยในฐานะ

ผูบริโภค เชน การพิจารณาคุณคาของตนไมสวนท่ีเปนการใชประโยชนทางตรงไดแก การใช

ประโยชนเนื้อไมในกรณีตางๆ การใชประโยชนจากใบ ดอก และผลไม รวมทั้งการใชประโยชนใน

ดานการพักผอนหยอยใจ  

2) มูลคาจากการใชประโยชนโดยออม1 เปนคุณคาสวนท่ีมนุษยใชประโยชนโดยออม

เนื่องจากทรัพยากรนั้นเปนปจจัยการผลิตทําใหเกิดผลผลิตอยางหนึ่งท่ีมนุษยใชประโยชน เชน การ

ดูดซับความรอนและการปลอยกาซออกซิเจน เนื่องจากการสังเคราะหแสงของพืช ความชุมช่ืนใน

อากาศจากการคายน้ําของพืช การเสริมสรางระบบนิเวศท่ีสมดุลทางธรรมชาต ิ

3) มูลคาท่ีคาดวาจะไดใชในอนาคต เปนคุณคาสวนท่ียังไมไดใชประโยชนในปจจุบัน แต

คิดวามีโอกาสใชในอนาคต ดังนั้นการอนุรักษไวเปนการเปดโอกาสใหสามารถไดใชประโยชนใน

อนาคตเม่ือตองการ 

2.1.4.2 มูลคาการไมไดใช (Passive – use Value หรือ Non –use Value) 

เปนมูลคาท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอมนั้นไดใหความรูสึกท่ีดีตอมนุษยเม่ือ

ทราบวาส่ิงนั้นยังอยูในสภาพท่ีดี ถึงแมจะยังไมเกิดการใชประโยชนท้ังโดยตรงหรือโดยออม มูลคา

ในสวนนี้มี 2 ลักษณะคือ 

1) มูลคาท่ีไดทราบวาทรัพยากรยังอยูในสภาพท่ีดี เปนมูลคาท่ีเกิดเม่ือไดทราบวาทรัพยากร

หรือส่ิงแวดลอมนั้นอยูในสภาพท่ีดี  

2) มูลคาท่ีเกิดขึ้นเพ่ือผูอ่ืน หมายถึง มูลคาท่ีเกิดจากความรูสึกท่ีดีท่ีจะรักษาทรัพยากรนั้นไว

เพ่ือชุมชนหรือเพ่ือสังคมถึงแมตนเองจะไมไดใช และเปนมูลคาท่ีเกิดจากความตองการเก็บรักษาไว

เปนมรดกสําหรับลูกหลาน  
 

 

 

 

1มูลคาของตนไมสวนท่ีเปน Indirect Use Value ประกอบดวย 1) การลดความรอน/การอนุรักษพลังงาน 2) การ

กรองฝุนและมลพิษในอากาศ 3) การปลอยกาซออกซิเจน และดูดกาซคารบอนไดออกไซด 4) การดูดโลหะหนัก 

5) การลดความเร็วลม 6) การลดเสียงรบกวน 7) การควบคุมการชะลางของดินและชะลอการไหลของน้ํา 8) การ

เสริมสรางระบบนิเวศ และ 9) การบรรเทาไอเค็มทางทะเล (ในบางพ้ืนท่ี) 
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2.1.4.3 การประเมินคา 

เนื่องจากมูลคาของทรัพยากรและส่ิงแวดลอมหนึ่งๆ ประกอบดวยมูลคาในลักษณะตางๆ  

ดังกลาวขางตน การประเมินคาจึงทําไดโดยการประเมินคาสวนตางๆออกมา และเนื่องจากมูลคา 

เหลานี้จะวัดจากการใชประโยชนของมนุษย ดังนั้นการประเมินคาจึงนิยมใชหนวยนับเปนเงินตอ

คน และมูลคารวมท้ังหมดของทรัพยากรและส่ิงแวดลอมท่ีศึกษา โดยการรวมมูลคาการใช

ประโยชนประเภทตางๆของทุกๆคนในสังคมท่ีอยูในขอบเขตของการประเมิน (การใชหนวย

นับเปนเงินในท่ีนี้เพ่ือสะดวกตอการนําผลไปใชประกอบการตัดสินใจในกรณีตางๆ) 
การประเมินท่ีสามารถทําไดโดยไมยุงยากสวนใหญ คือมูลคาในสวนท่ีเปนการใช

ประโยชนโดยตรง เพราะสามารถประเมินไดจากมูลคาท่ีมีการซ้ือขายในตลาด แตจะพบวามูลคาใน

หลายๆประเภทไมไดผานระบบตลาดโดยตรง เชน มูลคาในดานนันทนาการ หรือการเสริมสราง

ความสมดุลของระบบนิเวศของตนไม ดังนั้นในการประเมินคารวมของทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอม

นั้นจึงทําไดดวยเทคนิคตางๆหลายวิธี โดยอาจจะใชรวมกันหรือเลือกใชในบางวิธีเพ่ือใหไดคาท่ี

สมบูรณ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับขอจํากัดตางๆในแตละสถานการณ  

2.1.4.4 วิธีประเมินมูลคาส่ิงแวดลอม 

การประเมินมูลคาส่ิงแวดลอมมีหลายวิธี ท้ังท่ีเปนการประเมินทางตรงและทางออม การ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมโดยวิธีทางตรง (Direct Methods) ไดแก Contingent Valuation 

Methods (CVM)1 เปนการถามคําถามใหประชาชนบอกถึงผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีกําลังศึกษาวามี

มูลคาเทาไร หรือมูลคาท่ีประชาชนยินยอมจายเพ่ือปองกันผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีกําลังจะเกิดขึ้น 

สวนวิธีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางออม (Indirect Methods) เปนการศึกษา มูลคา

ส่ิงแวดลอมท่ีไมมีการซ้ือขายโดยตรงแตมูลคานี้อาจซอนอยูในมูลคาของสินคาอ่ืนๆ 

 

 

 

 

  
1CVM เปนวิธีท่ีมีความคลองตัวมากและสามารถนํามาใชกับการประเมินมูลคาไดทุกประเภท ขึ้นอยูกับลักษณะ

การต้ังคําถามท่ีจะสัมภาษณประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมท่ีกําลังจะเกิดข้ึนหรือ

ดวยการสรางสถานการณสมมุติ (Hypothetical Market) โดยการถามคําถามในลักษณะของความเต็มใจท่ีจะจาย 

(willingness to pay: WIP) หรือ ความเต็มใจท่ียอมรับเงินชดเชย (willingness to accept compensation: WTAC) 

ท้ังนี้ลักษณะคําถามจะเปนแบบใดจะตองพิจารณาองคประกอบตางๆของสถานการณนั้นๆ ประกอบกันอีกทีหนึ่ง 



 
23 

 

สวนวิธี Travel Cost Methods (TCM)2 เปนการศึกษาท่ีนิยมใชเพ่ือประเมินมูลคา

ส่ิงแวดลอมในเชิงนันทนาการ โดยใชคาใชจายในการเดินทางและตนทุนคาเสียโอกาสของเวลา

นักทองเท่ียวเปนขอมูลบอกมูลคาเชิงนันทนาการของสถานท่ีนั้น และวิธี Hedonic Price Method 

(HPM)3 เปนการประเมินมูลคาผลกระทบส่ิงแวดลอม เชน คุณภาพอากาศ โดยผานราคา

อสังหาริมทรัพยเพราะมีความเปนไปไดวาบานท่ีมีคณุภาพอากาศดีจะมีมูลคาสูง (ตาราง 2.3) 

 

ตาราง 2.3 มูลคาส่ิงแวดลอมในประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประเมินมูลคาส่ิงแวดลอม 

การประเมินมูลคา

สิ่งแวดลอม 

การประเมิน

มูลคาการ

เปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดลอม 

การประเมิน

มูลคาเชิง

นันทนาการ 

การประเมิน

มูลคาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

การประเมิน

มูลคาปจจัยการ

ผลิต 

วิธีการโอน

มูลคา

สิ่งแวดลอม 

มูลคาจากการใช      

- โดยตรง    X  X X  X 

-โดยออม X  X X X 

มูลคาจากการไมไดใช      

- สภาพท่ีดี X    X 

- เพื่อผูอื่น X    X 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดใช

ในอนาคต 
X 

   
X 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543 อางในกัลยาณี, 2549 

 

 
 
 
2TCM เปนวิธีท่ีใชประเมินมูลคา Direct Use Value ที่เปนมูลคาเชิงนันทนาการเทานั้น วิธีการนี้มีขอสมมุติฐานวา

ประชาชนท่ีอยูใกลแหลงทองเท่ียวจะเดินทางมาทองเท่ียวบอยกวาประชาชนท่ีอยูไกลกวา และแหลงทองเท่ียวใด

ท่ีอยูไกลแตสามารถดึงดูดใหประชาชนมาทองเท่ียวได ยอมแสดงใหเห็นถึงมูลคาเชิงนันทนาการที่สูงดวย 
3HPM เปนวิธีท่ีใชประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมประเภท Direct Use Value และ Indirect Use Value ที่เกี่ยวของกับ

มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือคาจาง กลาวคือ เปนการใชราคาอสังหาริมทรัพยและราคาท่ีดินเปนราคาตัวแทนมูลคา

ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือการใชความแตกตางของคาจางเปนราคาตัวแทนมูลคาของ

คุณภาพและความปลอดภัยของการทํางาน  
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นอกจากการประเมินมูลคาส่ิงแวดลอมโดยตรงและโดยออมดังกลาวขางตนแลว ยังมี

วิธีการประเมินมูลคาส่ิงแวดลอมในฐานะท่ีเปนปจจัยการผลิตในกระบวนการผลิตดวยวิธี 

Environmental quality as a Factor Input4 ซ่ึงสามารถกระทําผาน Production Function หรือ Cost 

Function เพ่ือการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงสวัสดิการของผูผลิตหรือผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป  

วิธีการประเมินมูลคาส่ิงแวดลอมโดยศึกษาการเปล่ียนแปลงคาใชจายของผูบริโภคเม่ือคุณภาพของ

ส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงไป หรือเรียกวาวิธี Market Valuation และวิธี Benefit Transfer Approach 

ซ่ึงเปนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมโดยใชมูลคาส่ิงแวดลอมท่ีมีผูอ่ืนประเมินไวแลวจาก

สถานท่ีอ่ืนมาปรับคาตามความแตกตางของสภาพแวดลอมหรือสภาพทางสังคม วิธี Benefit 

Transfer Approach เปนวิธีท่ีสามารถนํามาใชประเมินมูลคาไดทุกประเภท 

 วิธี Benefit Transfer เปนวิธีท่ีผูประเมินไมตองทําการประเมินมูลคาส่ิงแวดลอมโดยตรง

ตามวิธีท้ังหมดท่ีกลาวขางตน แตจะใชวิธีการโอนมูลคาส่ิงแวดลอมจากสถานท่ีท่ีไดมีผูทําการศึกษา

ประเมินไวแลว (Study Site) มายังพ้ืนท่ีท่ีกําลังตัดสินใจดําเนินโครงการ (Policy Site) ซ่ึงพ้ืนท่ีท้ัง

สองแหงดังกลาวตองมีลักษณะสภาพใกลเคียงกัน โดยอาจจะเปนการโอนในรูปประโยชน กลาวคือ 

โครงการท่ีกําลังจะเกิดขึ้นมีประโยชนตอส่ิงแวดลอมอยางไร หรือในรูปของความเสียหายของ

ส่ิงแวดลอมนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 
4Environmental quality as a Factor Input เปนวิธีการประเมินเฉพาะกรณีท่ีสิ่งแวดลอมทําหนาท่ีเปนสวนหนึ่งของ

ปจจัยการผลิต โดยใชขอมูลในระบบตลาดที่เก่ียวของกับสินคาเอกชนเพื่อนํามาประเมินมูลคาสินคา/บริการดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของ 
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2.1.5 การคํานวณปริมาตรไมและความเจริญเติบโต 

การประเมินผลผลิตของปาในภาคเหนือขององคการอุตสาหกรรมปาไมโดย ศูนยวิจัยปาไม 

(2539) ท่ีไดทําการศึกษาสํารวจและประเมินผลผลิตของปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม เม่ือป 

พ.ศ. 2539 โดยการสํารวจและจัดทําตารางปริมาตรไมและผลผลิตไมของปาชนิดตาง ๆ ในแตละ

ภูมิภาคของประเทศไทย เฉพาะกรณีปาไมสักในภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบดวย  

2.1.5.1 ดัชนีคุณภาพไมทองท่ี  

ศูนยวิจัยปาไมไดจัดทําดัชนีช้ันคุณภาพทองท่ี (Site index, SI)5 ปาไมสัก ขององคการ

อุตสาหกรรมปาไม โดยใชขอมูลความสูงเฉล่ีย (ตารางที่ 2.4) 

        
ตาราง 2.4 ดัชนีคุณภาพไมทองท่ีและความสูงของไมเฉล่ียเม่ืออายุ 16 ป ของปาไมสักใน

ภาคเหนือ 

ช้ันคุณภาพทองท่ี ความสูงของไมเฉลี่ยเม่ืออายุ 16 ป (เมตร) 

SI 20 18.5 -21.5 

SI 17 15.5 -18.5 

SI 14 12.5 -15.5 

SI 11 9.5 -12.5 

SI 8 6.5 -9.5 

ท่ีมา: ศูนยวิจัยปาไม, 2539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5ดัชนีช้ันคุณภาพทองท่ี (Site index, SI) คือ การแบงช้ันคุณภาพไมสักในแตละพื้นท่ีในเขตภาคเหนือ ซึ่งหาไดจาก

ความสัมพันธของขนาดความสูงเฉลี่ยกับอายุสวนปา โดยมีชวงความเฉล่ียเทากับ 3 เมตร ชวงอายุของสวนปาไม

สักของออป.ต้ังแตอดีตจนถึงป พ.ศ. 2539 มีอายุ 2 – 27 ป โดยอายุ 16 ปเปนปฐาน และมีความสูงเฉลี่ย 14 เมตร จึง

จัดใหเปน SI ปานกลาง และแบงได 5 SI 
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2.1.5.2 การเจริญเติบโตของปาไมสัก 

อภิชาติ (2536) ไดสรุปเรื่องไมสัก เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของปาไมสักในทองท่ีตาง ๆ 

ทางภาคเหนือของประเทศไทยในแตละชวงอายุ  และสภาพพ้ืนท่ีปลูกตาง ๆ กัน 3 ลักษณะ             

(ตาราง 2.5) 

 

ตาราง 2.5 เสนผาศูนยกลางและความสูงของไมสักในปาปลูกท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีตาง ๆ กัน 

อาย ุ

(ป) 

พ้ืนท่ีไมด ี  พ้ืนท่ีดีปานกลาง  พ้ืนท่ีดีมาก 

เสนผาศูนย 

กลาง (ซม.) 

ความสูง 

(ม.) 

 เสนผาศูนย 

กลาง (ซม.) 

ความสูง

(ม.) 

 เสนผาศูนย 

กลาง (ซม.) 

ความสูง 

(ม.) 

10 6.14 4.70 9.99 9.40 13.80 14.10 

20 10.95 8.30 17.73 16.60 24.48 28.80 

30 14.26 10.00 22.44 20.00 30.59 30.00 

40 16.96 11.00 25.94 22.00 34.92 33.00 

50 19.35 11.60 28.87 23.30 38.39 34.90 

60 21.61 12.10 31.48 24.20 41.38 36.30 

ท่ีมา: อภิชาติ, 2536 อางในสวนวนวัฒนวิจัย  สํานักวิชาการปาไม  กรมปาไม, 2544 

 

2.1.5.3 ปริมาตรของลําตนท่ีทําเปนสินคาได  
 ศูนยวิจัยปาไมไดสรุปการคํานวณหาผลผลิตหรือปริมาตรไมท่ีทําเปนสินคาไดรายตน วา

ปริมาตรลําตนมีความสัมพันธกับขนาดเสนรอบวงท่ีระดับความสูงเพียงอกของตนไมในสวนปา ไม

วาสวนปาจะมีอายุเทาใด โดยมีสมการปริมาตรของลําตนท่ีทําเปนสินคาไดเปนรายตน ดังนี ้
  

( ) 846.20000014.0 GBHVscom =      (2.1) 

 

โดย scomV  =     ปริมาตรไมท่ีทําเปนสินคาไดรายตน (ลบ.ม.) 

  GBH =     ขนาดเสนรอบวงท่ีระดับความสูงเพียงอก (ซม.) 
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2.1.6 สมการการสูญเสียดินสากล 
การพังทลายของดินเปนขบวนการท่ีผสมผสานสลับซับซอน และขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ 

หลายประการ เชน วิธีการเขตกรรม พืชพรรณท่ีขึ้นอยู ความยาวของความลาดเท ความลาดเทของ

พ้ืนท่ี ชนิดของดิน โครงสรางของดิน และปริมาณนํ้าฝน เปนตน ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะประเมิน

คา การสูญเสียดินใหใกลเคียงหรือถูกตอง นอกจากจะตองใชเวลานานพอสมควรและหลาย ๆ พื้นท่ี 

โดยเฉพาะ ในการนี้กรมพัฒนาท่ีดิน (2523) ไดนําเอาสมการการสูญเสียดินสากลมาใชในการ

ประเมินคาการสูญเสียดินในระดับประเทศเพื่อช้ีใหเห็นถึงแหลงความรุนแรง และเพ่ือเปนแนวทาง

ในการปรับปรุง ท้ังวิธีการและขอมูลท่ีถูกตอง โดยเริ่มจากการสังเกตการเปล่ียนแปลงของระดับผิว

ดินงาย ๆ และตอมาไดพัฒนาการใชสมการทางคณิตศาสตรในการประเมินการสูญเสียดิน  

2.1.6.1 สมการการสูญเสียดิน  

Wischmeier & Smith (1965) ไดปรับปรุงสมการการสูญเสียดินใหเปนสมการใหม ทําให 

สามารถนําไปใชในท่ีตาง ๆ ท่ัวไป ดังสมการตอไปนี ้ 

               A = R x K x LS x C x P      (2.2) 

โดย      A   = ปริมาณการสูญเสียดิน มีหนวยเปน ตันตอเอเคอรตอป  

            R   = ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทําใหเกิดการพังทลายของฝน  

            K   = ปจจัยเกี่ยวกับความยากงายในการเกิดการพังทลายของดิน  

            LS = ปจจัยเกี่ยวกับความยาวและความชันของความลาดเท  

            C   = ปจจัยเกี่ยวกับการจัดการพืช 

            P   = ปจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการอนุรักษดิน  

อยางไรก็ตามสมการการสูญเสียดินสากลนี้ไดปรับปรุงการประเมินคาตัวแปรตาง ๆ เพ่ือให

ใชสมการนี้ไดแพรหลายยิ่งขึ้น 

2.1.6.2 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับสมการการสูญเสียดินสากล 

ปจจัยเกี่ยวกับการสูญเสียดินสากลนี้มีท้ังหมด 6 ปจจัย ปจจัยเส่ียงท่ีมนุษยควบคุมไมได คือ 

R หรือปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทําใหเกิดการพังทลายของฝน ท่ีเหลืออีก 5 ปจจัย มนุษย

สามารถควบคุมได ดังนั้น จึงสามารถใชสมการนี้เปนเคร่ืองมือในการวางแผนการอนุรักษดิน ในแต

ละบริเวณไดถาทราบคาปจจยัตางๆ ในสมการ  

1) ปจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทําใหเกิดการพังทลายของฝน (R – factor) คา R ใน

สมการสูญเสียดินสากล ไดแก คาดัชนีการพังทลายของดินโดยฝน ดังสมการ 2.3 
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  R = 0.4669X – 12.1415     (2.3) 

โดย R = เปนคาปจจัยการชะลางพังทลายของฝน (เมตริกตัน/เฮกแตร/ป) 

             X = เปนคาปริมาณฝนเฉล่ียรายป (มิลลิเมตร/ป) 

2) ปจจัยเกี่ยวกับความยากงายในการเกิดการพังทลาย (K – factor) คา K ของดินชนิดใด 

ชนิดหนึ่ง หมายถึง อัตราการเกิดการพังทลายของดินตอหนวยดัชนี การพังทลายของดิน (erosion 

index) ดินในประเทศมีอินทรียวัตถุมากกวา 2 เปอรเซ็นต ซ่ึงนอยมาก เพราะฉะนั้นคา K จะอยูกับ

เปอรเซ็นตทรายละเอียด ทราย และคาความสามารถในการใหน้ําซึมผานของดินเปนสวนใหญ 

3) ปจจัยเกี่ยวกับภูมิประเทศ (topographic factor or LS. factor) ความยาวและความชันของ

ความลาดเทมีผลกระทบตออัตราการเกิดการพังทลายของดินมาก และผลกระทบของท้ังสอง 

ลักษณะของความลาดเทสามารถแยกประเด็นไดในการวิจัย และนําไปใชในสมการสูญเสียดินสากล

โดยเปนคา L และ S แตในภาคสนาม L และ S ถือเปนปจจัยเดียวกัน คือ เปนปจจัยภูมิประเทศ  

4) ปจจัยเกี่ยวกับการจัดการพืช (C – factor) ปจจัยเกี่ยวกับการจัดการพืชและการคลุมดิน 

ในสมการการสูญเสียดินสากล เปนการรวมอิทธิพลของตัวแปรหลายชนิด เชน ชนิดของพืชท่ีปลูก 

ชนิดของวัชพืช การปลูกพืชหมุนเวียน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน การใสปุย การจัดการเศษเหลือ 

ของพืช รวมทั้งการปฏิบัติการไถพรวนดนิตาง ๆ ดวย และผลของตัวแปรตางๆท่ีมีตอการสูญเสียดิน 

ไมสามารถท่ีจะแยกประเมินได ดวยเหตุนี้การประเมินคา C จึงตองประเมินผลรวมของตัวแปร

เหลานี้ท่ีมีตอการสูญเสียดิน  

ความหมายของปจจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการพืชในสมการการสูญเสียดินสากล หมายถึง 

อัตราสวนของการสูญเสียดนิระหวางดินท่ีมีการปลูกพืชนั้นๆภายใตสภาพท่ีจํากัด กับดินท่ีมีการไถ

พรวนโดยไมมีเศษเหลือของพืชและปลอยท้ิงไววางเปลา ปจจัยนี้เปนการวัดผลรวมของปจจัยตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของซ่ึงกันและกันในการปกคลุมดิน และการจัดการตางๆท่ีเกี่ยวของกับการปกคลุมดิน  

5) ปจจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ (P – factor) วิธีการอนุรักษโดยท่ัวไป ไดแก การปลูกพืชตาม

แนวระดับ การไถพรวน การปลูกพืชสลับเปนแถบตามแนวระดับ มีการใหน้ําแบบรองลึก และการ

ทําขั้นบันได 
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2.1.7 คารบอนเครดิตภาคปาไม 

การปลูกปาเพ่ือคิดเครดิตคารบอนเปนมาตรการหนึ่งท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวไดดําเนินการ

ใหเปนไปตามพันธกรณีขอผูกพันในพิธีสารเกียวโต 

2.1.7.1 การซ้ือขายกาซเรือนกระจกในประเทศไทย 

การซ้ือขายกาซเรือนกระจก (Carbon Credit) เปนกระบวนการหนึ่งท่ีไดรับความสนใจท้ัง

ในภาครัฐและภาคเอกชนขณะนีเ้ปนการซ้ือขายโดยผานกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) ตามพิธี

สารเกียวโตหรือ Kyoto Protocol ซ่ึงอยูภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention On Climate Change: UNFCCC) เร่ิมมี

ผลบังคับใชแลวตั้งแตวันท่ี 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 โดยในชวงแรกระหวางป พ.ศ. 2551 - 2555 

ใหประเทศพัฒนาแลว มีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหไดรอยละ 5.2 จาก

ปริมาณการปลอยป พ.ศ. 2533 สําหรับประเทศไทย ซ่ึงเปนสมาชิกอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนา  

ปจจุบันไมมีพันธกรณีท่ีจะตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกแตอยางได แตอยางไรก็ตาม พิธีสาร

เกียวโตมีกลไกสามประการท่ีกําหนดไววาภาคีสมาชิกตองดําเนินการเพ่ือชวยแกไขปญหาการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารเกียวโตไดกําหนดกลไกยืดหยุน (Flexibility Mechanisms) ข้ึน 

3 กลไก ดังนี ้

1) กลไกการทําโครงการรวม (Joint Implementation, JI)  

กําหนดใหประเทศพัฒนาแลว สามารถดําเนินโครงการลดปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกรวมกันเองระหวางประเทศในกลุม ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได เรียกวา ERUs 

(Emission Reduction Units) 

2) กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism, CDM)  

กําหนดใหประเทศพัฒนาแลวสามารถดําเนินโครงการลดปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกรวมกับประเทศกําลังพัฒนา ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได จะตองผานการรับรอง จึง

เรียกวา CERs (Certified Emission Reduction) 

3) กลไกการซ้ือขายสิทธ์ิการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Trading, ET)  

กําหนดใหประเทศพัฒนาแลวท่ีไมสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศตามท่ี

กําหนดไวได สามารถซ้ือสิทธ์ิการปลอยจากประเทศพัฒนาแลวดวยกันเอง ท่ีมีสิทธ์ิการปลอยเหลือ 

(อาจเปนเครดิตท่ีเหลือจากการทําโครงการ JI และ CDM หรือ สิทธ์ิการปลอยท่ีเหลือเนื่องจาก

ระบบเศรษฐกิจทําใหปริมาณการปลอยในปจจุบันนอยกวาปริมาณการปลอยเม่ือป ค.ศ. 1990 จึงมี

สิทธ์ิการปลอยเหลือพรอมท่ีจะขายได) เรียกสิทธ์ิการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีจะซ้ือขายกันนี้วา 

AAUs (Assigned Amount Units) 
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2.1.7.2 ลักษณะของโครงการท่ีจะดําเนินการในกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

การรวมมือกันระหวางประเทศท่ีพัฒนาแลวกับประเทศท่ีกําลังพัฒนาภายใตกลไกการ

พัฒนาท่ีสะอาด (CDM) มี 3 ลักษณะโครงการคือ  

1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน (Energy efficiency) ตองสามารถลดการใช

พลังงานลงมาได เทียบเทา 15 Gwatt/hr/yr  

2) โครงการพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy generation) จะตองมีสมรรถภาพ

เทียบเทา 15 Mwatts  

3) กิจกรรมโครงการอ่ืนๆ ท่ีจะชวยลดกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมมนุษย เทียบเทา CO2 

ไมนอยกวา 15 Ktonnes CO2/yr เปนตนวาการเก็บกักคารบอนในรูปของการปลูกปา (Carbon 

sequestration on afforestation and reforestation) 

ลักษณะของปาตามหลักกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

1.1) ปาท่ีมีตนไมขึ้นอยูในพ้ืนท่ีชวงระหวางไมตํ่ ากวา 125 ตารางวา ถึง 6.25 ไร                            

(0.05-1.0 ha)  

1.2) มีพ้ืนท่ีเรือนยอดปกคลุมรอยละ 10-30 ตนไมมีความสูง 2-5 เมตร  

1.3) เปนการปลูกปาใน 2 ลักษณะคือ การปลูกปาขึ้นใหมโดยกิจกรรมมนุษยในพ้ืนท่ีท่ีไม

เคยมีปามากอนชวงเวลาไมนอยกวา 50 ป (Afforestation) การปลูกปาขึ้นใหมโดยกิจกรรม

อันเกิดจากมนุษยไมวาจะเปนการปลูกตนไม หวานเมล็ด หรือการทําใหเกิดการสืบพันธุ

ธรรมชาติใหปาท่ีถูกทําลายกลับฟนเปนปาขึ้นใหม (Reforestation) สําหรับในชวง

พันธกรณีสมัยแรก (The first commitment period) จะไมนับการปลูกปาท่ีเกิดขึ้นกอนวันท่ี 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) 

ในป พ.ศ. 2550 ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกถึง 3.17 ลานตัน (ตาราง 2.4) ถูกจัดอยู

ในอันดับท่ี 22 ในบรรดา 30 ประเทศแรกของโลกท่ีมีอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดขึ้นสู

ช้ันบรรยากาศมากท่ีสุด และอยูในอันดับท่ี 7 เม่ือเทียบกับกลุมประเทศในเอเชีย โดยประเทศไทย

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 12.8 ตอปในชวง 15 ปท่ีผานมา แมวาอัตราการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดของไทยยังมีระดับต่ํากวาเม่ือเทียบกับประเทศท่ีร่ํารวย แตหากทุกประเทศใน

โลกปลอยในระดับดังกลาวถือเปนระดับท่ีอันตรายในอนาคต ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยไดมีการจัดตั้ง

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) เปนผูดูแลการลดการปลดปลอยกาซเรือน

กระจก (Mitigation) ของประเทศ 
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ตาราง 2.6 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย พ.ศ. 2520 – 2550 

ป พ.ศ. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (ลานตัน) 

2520 3.34 

2525 1.65 

2530 1.00 

2535 2.19 

2540 1.52 

2545 3.10 

2546 2.98 

2547 2.15 

2548 2.80 

2549 2.91 

2550 3.17 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2551 

2.1.7.3 ภาวะฝุนละอองขนาดเล็กและโลกรอน 

ดวยกระแสสังคมโลกท่ีใหความสนใจและสําคัญตอส่ิงแวดลอมเพ่ิมมากขึ้น สําหรับ

ประเทศไทยมีประเด็นดานส่ิงแวดลอมสําคัญ ไดแก ภาวะฝุนละอองขนาดเล็กและโลกรอน จึงมี

ความพยายามท่ีจะศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสม โดยในสวนของ

ภาวะฝุนละอองขนาดเล็กยังมีความกาวหนาไมมากนัก สวนภาวะโลกรอนมีการดําเนินการไประดับ

หนึ่งดังทายนี้ 

ในชวงเวลาท่ีผานมามีชาวบานจํานวนหนึ่งไดถูกดําเนินคดีท้ังทางอาญาและทางแพง จาก

สถิติของเครือขายปฏิรูปท่ีดินแหงประเทศไทย (คปท.) ปจจุบัน (ก.ค. 2553) มีสมาชิกคปท.ท่ีถูก

ดําเนินคดีท้ังทางแพงและทางอาญาขอหาบุกรุกพ้ืนท่ี ทําใหเกิดความสูญเสียตอทรัพยากรธรรมชาติ

จากท่ัวประเทศ ท้ังหมด 131 คดี จํานวน 500 ราย และดําเนินคดีความทางแพง “ขอหาทําใหโลก

รอน” มีจํานวนท้ังส้ิน 30 มีมูลคาความเสียหายท่ีทางกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช เรียก

เก็บจากชาวบานโดยรวมกวา 17,559,434 บาท ท้ังนี้ชาวบานถูกฟองรองคดีอาญาในขอหาบุกรุก

พ้ืนท่ีปาของรัฐ ท้ังพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาต ิพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปากอนท่ีจะ

ถูกดําเนินคดีความทางแพง 
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เกณฑคํานวณคาความเสียหายของปาตนน้ําตามหลักการแบบจําลองทางคณิตศาสตรของ

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 

1) การทําใหสูญหายของธาตุอาหาร คิดคาเสียหาย 4,064 บาทตอไรตอป 

2) การทําใหดินไมดูดซับน้ําฝน คิดคาเสียหาย 600 บาทตอไรตอป 

3) การทําใหน้ําสูญเสียออกไปจากพื้นท่ีโดยการแผดเผาของดวงอาทิตย คิดคาเสียหาย 

    52,800 บาทตอไรตอป 

4) การทําใหดินสูญหาย คิดคาเสียหาย 1,800 บาทตอไรตอป คิดเปนคาใชจายในการ 

    บรรทุกดินขึ้นไปปูทับไวท่ีเดิม 

5) การทําใหอากาศรอนมากขึ้น คิดคาเสียหาย 45,453 บาทตอไรตอป 

6) การทําใหฝนตกนอยลง คิดคาเสียหาย 5,400 บาทตอไรตอป 

7) มูลคาความเสียหายทางตรงจากปาท้ัง 3 ชนิดมีดังนี้ 

 7.1) การทําลายปาดงดิบ มูลคาความเสียหายเทากับ 61,263 บาทตอไรตอป 

 7.2) การทําลายปาเบญจพรรณ มูลคาความเสียหายเทากับ 42,577 บาทตอไรตอป 

 7.3) การทําลายปาเต็งรัง มูลคาความเสียหายเทากับ 18,634 บาทตอไรตอป 

มูลนําคาเฉล่ียของมูลคาความเสียหายทางตรงจากปาท้ัง 3 ชนิด (ตามขอ 7.1 – 7.3) ซ่ึงมีคา

เทากับ 40,825 บาทตอไรตอป มารวมกับมูลคาความเสียหายทางส่ิงแวดลอม (ตามขอ 1 – 6) จํานวน 

110,117 บาทตอไรตอป รวมมูลคาท้ังหมดเทากับ 150,942 บาท แตเพ่ือความสะดวก กรมอุทยาน

แหงชาติและพันธุพืชคิดมูลคาความเสียหาย 150,000 บาทตอไรตอป (เครือขายปฏิรูปท่ีดินแหง

ประเทศไทย, 2553) 

2.1.8 การวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 
  การวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรโครงการ เปนการวิเคราะหท่ีอาศัยหลักการ

วิเคราะหตนทุนผลประโยชน (Benefit – Cost Analysis) บนพ้ืนฐานของตนทุนและผลประโยชน

ตลอดอายุโครงการเปนเคร่ืองมือ ประกอบดวยการวิเคราะหท่ีสําคัญไดแก 

2.1.8.1 การวิเคราะหความเปนไปไดดานเศรษฐกิจ 

ชูชีพ (2544) อธิบายวาการวิเคราะหความเปนไปไดดานเศรษฐกิจ เปนสวนสําคัญของการ

ประเมินโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินคาโครงการ (Project Appraisal) ใหทราบ

วาโครงการมีความคุมคาหรือความเปนไปไดดานเศรษฐกิจหรือไมและระดับใด จากมูลคาในเชิง

ปริมาณของผลประโยชนโครงการและมูลคาเชิงปริมาณของตนทุนโครงการ ท้ังนี้ดวยการวิเคราะห

เศรษฐศาสตร (Economic Analysis) เพื่อช้ีถึงความเปนไปไดดานเศรษฐกิจในการลงทุนดําเนิน

โครงการ ผานตวัแปรทางเศรษฐศาสตร ดังนี้  
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1) สัดสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) 

สัดสวนผลประโยชนตอตนทุนเปนสัดสวนระหวางมูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวม 

กับมูลคาปจจุบันของตนทุนรวมตลอดอายุโครงการ โดยมีเกณฑช้ีความเปนไปไดดานเศรษฐกิจ คือ

สัดสวนผลประโยชนตอตนทุนโครงการ มีคามากกวาหรือเทากับ 1 ดังสูตรทายนี้ 
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โดย  Bt     = ผลประโยชนโครงการในปท่ี t 

   Ct     =   ตนทุนโครงการในปท่ี t 

   i       =   อัตราดอกเบี้ยตลาดระยะยาว 

   t       =   อายุโครงการซ่ึงมีคา 1 ถึง n ป 

2) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 

มูลคาปจจุบันสุทธิเปนมูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิ (ผลประโยชนหักดวยตนทุน) 

รวมตลอดอายุโครงการ โดยมีเกณฑช้ีความเปนไปไดดานเศรษฐกิจ คือมูลคาปจจุบันสุทธิมีคา

เทากับหรือมากกวาศูนย ดังสูตรทายนี้ 
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3) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) 

อัตราผลตอบแทนภายใน เปนอัตราผลตอบแทนท่ีนํามาคิดลดตนทุนและผลประโยชน

ตลอดอายุโครงการแลวทําใหมูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวม และตนทุนรวมตลอดอายุ

โครงการเทากัน อัตราดังกลาวนี้จึงถือเปนอัตราผลตอบแทนเฉพาะหรือภายในโครงการนี้เทานั้น 

โดยมีเกณฑช้ีความเปนไปไดดานเศรษฐกิจ คืออัตราผลตอบแทนภายในเทากับหรือมากกวาอัตรา

ดอกเบ้ียตลาดระยะยาว ดังสูตรทายนี ้
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2.1.8.2 การวิเคราะหความเปนไปไดดานการเงิน 

การวิเคราะหความเปนไปไดดานการเงินเปนการวิเคราะหกระแสการไหลเวียนทางการเงิน

ระหวางกระแสเงินสดรับ (cash-in flow) กับกระแสเงินสดจาย (cash-out flow) ตลอดอายุโครงการ

ดวยเครื่องมือการวิเคราะหกระแสการเงิน (cash flow analysis) ประกอบดวยรายการเงินสดตางๆ 

ดังนี้ 

1) รายการเงินสดรับ เชน เงินทุนตนเอง คาหุน สินเช่ือ เงินอุดหนุน เงินชดเชย รายไดจาก

การดําเนินงานและอ่ืนๆ 

2) รายการเงินสดจาย เชน คาลงทุน คาใชจายจากการดําเนินงานและอ่ืนๆ 

3) รายการสมดุลเงินสด ซ่ึงแสดงถึง สมดุลเงินสดในคาบ และสมดุลเงินสดสะสม  

สวนเกณฑช้ีความเปนไปไดดานการเงิน จะพิจารณาจากรายการสมดุลเงินสดสะสมในทุก

คาบเวลาตลอดอายุโครงการมีคาเปนบวก หากมีเพียงคาบเวลาเดียวมีคาเปนลบจะแสดงวา โครงการ

ไมมีความเปนไปไดทางการเงิน 

 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ในสวนของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแบงออกเปน 3 สวนคือ งานวิจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน

และความเปนไปไดทางเศรษฐกิจในการปลูกปาไมสัก งานวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติ ขอจํากัด และปจจัย

ท่ีมีผลตอความสําเร็จในการปลูกปาไมสัก และงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลประโยชนดาน

ส่ิงแวดลอม 

2.2.1 ผลตอบแทนและความเปนไปไดทางเศรษฐกิจการปลูกปาไมสัก 
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ (2534) ศึกษาความเปนไปไดในการปลูกไมสักเชิงเศรษฐกิจโดยเกษตรกร พบวา การ

ปลูกเฉพาะไมสักโดยกําหนดรอบตัดฟน 15 ป ระยะปลูก 4×4 เมตร (100 ตนตอไร) ใหอัตราสวน

ผลประโยชนตอตนทุนเทากับ 8.15 มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 14,388 บาทและอัตราผลตอบแทน

ภายในเทากับรอยละ 39.11  

ตอมา มณฑี (2538) ไดศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการปลูกปาไมสัก โดยมีระยะ

การปลูก 3 × 3 เมตร (178 ตนตอไร) อายุครบรอบตัดฟน 15 ป และตัดสางครั้งแรกอายุไม 6 ป โดย

ประเมินคาใชจายและผลตอบแทนจากพื้นท่ี 1,000 ไร พบวา การจัดการสวนปาเชิงธุรกิจท่ีมี

คัดเลือกไมสักทองคุณภาพดี เพ่ือผลิตกลาไมแบบเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ และใหตนสักมีอัตราความ

เจริญเติบโตของเสนรอบวงเฉล่ียปละ 7.0 เซนติเมตร มีอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนเทากับ 

4.39 มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 56,864,512 บาทและอัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 35.00 
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วีรวุฒิ (2541) ทําการประเมินคาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการปลูกปาไมสักของ

องคการอุตสาหกรรมปาไมท่ีสวนปาวังช้ิน อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร ซ่ึงมีการตัดไม 2 ครั้ง ครั้งแรก

คือทําการตัดสางขยายระยะเม่ือไมมีอายุ 15 ป ครั้งท่ีสองทําการตัดฟนเม่ือไมมีอายุครบ 30 ป 

ผลผลิตท่ีไดจากการตัดสางขยายระยะจากไม 45 ตนคิดเปน 10 ลูกบาศกเมตรตอไร และผลผลิตจาก

การตัดฟนอีก 45 ตนท่ีเหลือคิดเปน 20 ลูกบาศกเมตร คํานวณผลตอบแทนโดยใชราคาจําหนายไม

ในอนาคตโดยการวิเคราะหการถดถอยแบบเสนตรงเชิงเดี่ยว โดยใชระยะเวลาเปนตัวแปรอิสระและ

ราคาจําหนายไมเปนตัวแปรตาม การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบวา มีมูลคาปจจุบันเปนบวก

โดยตลอด การวิเคราะหใชอัตราดอกเบี้ยรอยละ 8   10  13 และ 17 การวิเคราะหมูลคาปจจุบันสุทธิมี

คาเทากับ 40,043  24,861  12,049 และ 3,553 บาทตอไรตามลําดับ ผลประโยชนตอตนทุนมีคา

เทากับ 4.99  3.79  2.56 และ 1.53 เทาตามลําดับ และอัตราผลตอบแทนภายในมีคาเทากับรอยละ 

20.54  

รุงศรัณย (2546) ไดวิเคราะหความเปนไปไดดานเศรษฐกิจของการลงทุนปลูกสวนปาไม

สัก ภายใตโครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงราย ซ่ึงมีรอบตัดฟน 30 ป จากตัวแทน

พ้ืนท่ีสวนปาไมสัก 3 ช้ันคุณภาพพื้นท่ี คือ ดี ปานกลาง ต่ํา การวิเคราะหความเปนไปไดทาง

เศรษฐกิจใชอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6   8   10   12 พบวา ในสวนปาช้ันคุณภาพดี และปานกลางในทุก

ระดับอัตราคิดลดใหผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน แตในสวนปาช้ันคุณภาพต่ําในระดับอัตรา

ดอกเบ้ียรอยละ 10 และ 12 ใหผลตอบแทนไมคุมคา โดยชั้นคุณภาพดีใหผลกําไรแกเกษตรกรในปท่ี 

10 สวนปาช้ันคุณภาพปานกลางใหผลกําไรในปท่ี 15 และช้ันคุณภาพต่ําใหผลกําไรในปท่ี 20 ดาน

ส่ิงแวดลอมทําใหพ้ืนท่ีปาไมของจังหวัดเชียงรายเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.29 ของพ้ืนท่ีจังหวัด มีเกษตรกร

เขารวมโครงการรอยละ 0.12 ของประชากรในจังหวัด 

2.2.2. ทัศนคติ ขอจํากัด และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ 
นิพล (2540) ไดศึกษาทัศนคติของเกษตรกรตอโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปาในอําเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา เพื่อทราบลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรท่ีเขา

รวมโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปา และทัศนคติของเกษตรกรตอโครงการในดานทรัพยากรปา

ไมและการปลูกปา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ โดยเลือก

สัมภาษณเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 90 ราย ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญครอบครอง

ท่ีดินเฉล่ีย 17.70 ไรเปนพ้ืนท่ีเขารวมโครงการเฉล่ีย 10.83 ไร การใชประโยชนท่ีดินกอนเขารวม

โครงการสวนใหญทําสวน และไมสัก เปนพันธุไมท่ีปลูก โดยเกษตรกรมีความคาดหวังตอ

ผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการปลูกปาในดานรายไดจากการขายไม  และเห็นคุณคาความสําคัญของ
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ทรัพยากรปาไมและการปลูกปา สวนปญหาอันดับแรกท่ีพบคือ ปญหาดานผลผลิตและการตลาดใน

อนาคต ซ่ึงเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรโดยตรง 

ตอมาจรวย (2544) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของโครงการสงเสริมปลูกไม

เศรษฐกิจ กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี โดยสุมตัวอยางเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจํานวน 70 ราย           

มาทําการศึกษา พบวาผูเขารวมโครงการสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก คิดเปนรอยละ 

70.0 มีแรงงานในครัวเรือนจํานวน 2 – 3 คน มีรายไดของครัวเรือนเฉล่ีย 93,870 บาทตอป สวน

ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 72.9 มีขนาด 5 – 20 ไร พันธุไมท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุด 

ไดแก สะเดา คิดเปนรอยละ 35.7 รองลงมาไดแก สนประดิพัทธ สัก และโกงกาง สําหรับปจจัยท่ีมี

ผลตอความสําเร็จของโครงการ พบวา ขึ้นอยูกับพันธุไมท่ีเกษตรกรเลือกปลูก วัยวุฒิของเกษตรกร 

และจํานวนแรงงานในการปลูก สวนปจจัยท่ีมีผลตอการเขารวมโครงการ ไดแก รายได ความสนใจ

ในโครงการ และการสนับสนุนจากทางราชการ 

ทินกร (2545) ไดศึกษาขอจํากัดในการดําเนินงานของโครงการสงเสริมการปลูกปา

ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา มีความไมตอเนื่องและสอดคลองระหวาง

นโยบายสงเสริมการปลูกปาภาคเอกชนตามโครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจกับพระราชบัญญัติ

สวนปา พ.ศ. 2535 มีขอจํากัดเกี่ยวกับเอกสารสิทธิครอบครองในท่ีดินท่ีดําเนินงานในบางประเภท 

และชนิดพันธุไมท่ีไดรับการสงเสริมใหปลูก ทําใหไมสามารถจะนําไปขอขึ้นทะเบียนท่ีดินเปน

สวนปาได เง่ือนไขดานสังคม และเศรษฐกิจของระบบเอกชนมีผลตอการดําเนินงาน เนื่องจากการ

ดําเนินการปลูกปาเปนการลงทุนระยะยาว ผูทําสวนปาตองมีความม่ันใจวาผลตอบแทนท่ีจะไดรับ

จากการดําเนินงานจะคุมคาตอการลงทุนท้ังในดานการเงิน และมีความรูทางวิชาการและกลไก

การตลาดดวย 

2.2.3. ผลประโยชนดานส่ิงแวดลอม 
ศุภมิตร (2539) ไดศึกษาเปรียบเทียบการสูญเสียหนาดินและน้ําในดินจากแปลงปลูกพืช

ระบบวนเกษตร กับการใชท่ีดิน 3 รูปแบบ ไดแก แปลงควบคุม (ปลอยวางในปแรก) แปลงปลูกพืช

เกษตร และแปลงปลูกสวนปา โดยไดดําเนินการเก็บขอมูลการสูญเสียดินและน้ําระหวางป พ.ศ.

2531 - 2535 จากแปลงทดลองขนาด 4 × 20 เมตร จํานวน 45 แปลง บนความลาดชันรอยละ 8 – 10  

ผลการศึกษาพบวา รูปแบบของแปลงควบคุมมีคาการสูญเสียหนาดินเฉล่ีย 5 ปมากท่ีสุด เทากับ 

22.34 ตันตอเฮคแตรตอป รองลงมาไดแก รูปแบบของแปลงปลูกพืชเกษตร รูปแบบของแปลงวน

เกษตร และรูปแบบของการปลูกสวนปา โดยมีคาการสูญเสียหนาดินเทากับ 12.29   9.55 และ 0.75 

ตันตอเฮคแตรตอป ตามลําดับ สวนคาของการสูญเสียน้ําในดินพบวา แปลงปลูกพืชเกษตรสูญเสีย

น้ําในดินมากท่ีสุดเทากับ 271.30 มิลลิเมตรตอป รองลงมาไดแก แปลงวนเกษตร แปลงควบคุม และ
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แปลงปลูกสวนปา โดยมีคาการสูญเสียน้ําในดินเทากับ 262.3  151.4 และ 56.4 มิลลิเมตรตอป

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวารูปแบบของแปลงปลูกสวนปา มีประสิทธิภาพในการปองกันการชะลาง

พังทลายของดินไดดีท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับแปลงทดลองอีก 3 รูปแบบ 

เจษฏา (2548) ไดศึกษาการเปล่ียนแปลงวัฏจักรคารบอนในระบบนิเวศนปาไมประเภท

ตางๆเพ่ือนําไปประมาณคาผลผลิตและการแลกเปล่ียนคารบอนสุทธิของระบบนิเวศน ผลการศึกษา

พบวา ระบบนิเวศนปาไมมีบทบาทสําคัญในการลดกาซคารบอนไดออกไซด โดยการดูดซับกาซ

คารบอนไดออกไซดจากบรรยากาศเพ่ือมาเก็บกักคารบอนไวในมวลชีวภาพ (Biomass) ใน

ขณะเดียวกันมีการสูญเสียคารบอนจากการรวงหลนของซากพืช และการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดจากดินและการหายใจของตนไม พบวามวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของปาดิบช้ืน

มีมากท่ีสุดเทากับ 337 คารบอน (ตันตอเฮคแตร) รองลงมาไดแกปาเบญจพรรณ ปาชายเลน และ

สวนปา ท่ีมีมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินเทากับ 200 คารบอน (ตันตอเฮคแตร) สวนการดูดซับกาซ

คารบอนไดออกไซดของปาประเภทตางๆตอพ้ืนท่ีปา 1 ตร.กม.ในป พ.ศ.2548 พบวาปาเบญจพรรณ 

ดูดซับไดมากท่ีสุดเทากับ 8,777 ลานตัน รองลงมาไดแก ปาดิบช้ืน ดูดซับไดเทากับ 6,684 ลานตัน 

สวนสวนปาดูดซับไดเทากับ 463 ลานตัน 

 


