
   บทท่ี 6 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

 1) สภาพเศรษฐกิจสังคม  
 เกษตรกรที่รวมโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจ รอยละ 56.3 เปนเพศชาย รอย
ละ 41.3 มีอายุระหวาง 51 – 60 ป รอยละ 73.8 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีขนาดครอบครัว
เฉล่ีย 3.6 คน มีแรงงานครอบครัวเฉล่ีย 2.4 คน รอยละ 95 เปนเกษตรกร รอยละ 50 เปนสมาชิก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร รอยละ 65 ถือครองท่ีดินขนาด 2 – 10 ไร โดยมี
ขนาดการถือครองท่ีดินเฉล่ีย 13.5 ไรตอครัวเรือน และมีสัดสวนพ้ืนท่ีถือครองตอหัว 3.75 ไรตอคน 
เกษตรกรท่ีมีท่ีดินเปนของตนเองรอยละ 48.8 มีเอกสารสิทธ์ิโฉนด และอีกรอยละ 43.8 มีเอกสาร
สิทธ์ิใบ ส.ป.ก. ในจํานวนนี้ รอยละ 41.3 ปลูกไมยืนตน/สวนปา รอยละ 25 ปลูกไมผล รอยละ 21.3 
ทําไรและรอยละ 12.5 ทํานา สวนเกษตรกรท่ีไมรวมโครงการ รอยละ 67.5 เปนเพศหญิง รอยละ 
37.5 มีอายรุะหวาง 51 – 60 ป รอยละ 92.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  มีขนาดครัวเรือนเฉล่ีย 
3.4 คน มีแรงงานครอบครัวเฉล่ีย 2.3 คน รอยละ 85 เปนเกษตรกร รอยละ 48.5 เปนสมาชิก ธกส. 
และรอยละ 24 เปนสมาชิกสหกรณ เกษตรกรเหลานี้รอยละ 60 ปลูกไมผล รอยละ 25 และรอยละ 
15 ทําไร และทํานา ตามลําดับ รอยละ 85 ถือครองท่ีดินขนาด 2 – 10 ไร โดยมีพ้ืนท่ีถือครองเฉล่ีย 
15.8 ไรตอครัวเรือน มีสัดสวนการถือครองตอหัว 4.65 ไรตอคน และรอยละ 70 มีเอกสารสิทธ์ิ
โฉนด 
 ในดานการปลูกพืช เกษตรกรที่รวมโครงการ รอยละ 98.8 ไมปลูกพืชใดเลยในฤดูแลง รอย
ละ 63.8 ปลูกขาวในฤดูฝน และรอยละ 93.8 ปลูกไมยืนตน เปนไมสักและลําไยเฉล่ีย 6.5 และ 1.5 
ไรตอครัวเรือน ตามลําดับ สวนเกษตรกรที่ไมรวมโครงการรอยละ 95 และรอยละ 92.5 ไมปลูกพืช
ใดเลยในฤดูแลงและฤดูฝน และรอยละ 97.5 ปลูกไมยืนตน เปนลําไยเฉล่ีย 9 ไรตอครัวเรือน 
 การออมและหนี้สิน เกษตรกรที่รวมโครงการสวนใหญ รอยละ 81.3 มีการออมโดยมีมูลคา
เฉล่ีย 16,755 บาทตอปตอครัวเรือน รอยละ 20 มีหนี้สินคงคางกอนปการเพาะปลูก 2551/52 เปนเงิน
เฉล่ีย 231,897 บาทตอราย รอยละ 7.7 กูเงินในป 2551/52 มีหนี้สินเฉล่ีย 25,833 บาทตอราย และ
รอยละ 65.5 กูเงินจาก ธกส.  สวนเกษตรกรที่ไมรวมโครงการ รอยละ 27.5 มีการออมเงิน โดยมี
มูลคาเฉล่ีย 4,625 บาทตอปตอครัวเรือน รอยละ 15 มีหนี้สินคงคางเฉล่ียเปนเงิน 43,688 บาทตอราย 
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รอยละ 2.5 กูเงินในป 2551/52 โดยมีหนี้สินเฉล่ีย 150,000 บาทตอราย และรอยละ 72.5 กูเงินจาก 
ธกส. 
 สวนโครงการและความคิดเห็น เกษตรกรท่ีรวมโครงการ รอยละ 43.8 ไดรับขอมูล
โครงการจากกรมปาไม สวนสาเหตุท่ีรวมโครงการ รอยละ 37.5 เพราะเงินอุดหนุนจูงใจ และรอยละ 
25 เพราะมีท่ีดินมากพอ ในขณะท่ีสาเหตุท่ีเลือกปลูกไมสักนั้น  รอยละ 43.8 เช่ือวาจะไดรับ
ผลตอบแทนสูง รอยละ 95 มีขนาดพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 5 – 10 ไร โดยมีเนื้อท่ีเฉล่ีย 6.5 ไรตอ
ครัวเรือน สวนสภาพการใชท่ีดินกอนเขารวมโครงการ รอยละ 53.8 เปนท่ีไร ในดานความ
สนับสนุน เกษตรกรรอยละ 57.5 ไดเขารับการอบรมการปลูกสวนปาจากกรมปาไม และรอยละ 
92.5 ไดรับเงินอุดหนุนครบ 3,000 บาทตอไร นอกจากนี้เกษตรกรรอยละ 40 มีปญหาในการปลูก 
โดยรอยละ 22.5 มีปญหาดานการดูแล รอยละ 10 มีปญหาดานการเจริญเติบโตของไม รอยละ 7.5 มี
ปญหาดานความสมบูรณของดิน และรอยละ 21.3 ตองการความสนับสนุนดานการตลาด สวน
ทัศนคติของเกษตรกรท่ีรวมโครงการ รอยละ 40 พอใจมาก รอยละ 28.8 ยังคงดําเนินการเพาะปลูก
อยู หรือยังไมไดตัดฟนไม สวนการตัดสินใจหลังตัดฟนไมรุนนี้แลว รอยละ 21.3 ไมปลูกตอ และ
รอยละ 6.3 ตองการปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน สวนเกษตรกรท่ีไมรวมโครงการ รอยละ 65 ไดรับขอมูล
โครงการจากผูนําชุมชน สวนสาเหตุท่ีไมรวมโครงการ รอยละ 55 เห็นวาระยะเวลาดําเนินการนาน
เกินไป แตเกษตรกรสวนใหญรอยละ 85 เห็นวาโครงการมีประโยชนท้ังตอตัวเกษตรกรเองและ
ส่ิงแวดลอม 
 2) ตนทุนและผลประโยชน 
 การปลูกปาไมสักมีรอบตัดฟนท่ียอมรับและถือปฏิบัติ 2 ระยะ ไดแก รอบตัดฟน 15 ปและ 
30 ป การดําเนินงานมีตนทุนเปนเงิน 21,597 และ 42,960 บาทตอไร ตามลําดับ ในสวนของ
ผลประโยชนแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) ผลประโยชนโดยตรงจากเนื้อไม พบวา มีอัตราการ
เจริญเติบโตโดยมีขนาดเสนรอบวงเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 1.984 เซนติเมตรตอตนตอป หรือมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
เฉล่ีย 0.008 ลูกบาศกเมตรตอตนตอป โดยปริมาตรไมในรอบตัดฟน 15 ปเทากับ 7.87 ลูกบาศกเมตร
ตอไร และรอบตัดฟน 30 ปเทากับ 11.74 ลูกบาศกเมตรตอไร สวนราคาท่ีไดแจกแจงตามช้ัน
คุณภาพ 2 ชนิดคือ ไมท่ีไดจากการตัดสางและตัดฟน มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 272.50 และ 323 บาท
ตอลูกบาศกเมตรตอป ตามลําดับผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับเม่ือครบรอบตัดฟน 15 ปและ 30 ป
เทากับ 46,466 และ 328,608 บาทตอไร ตามลําดับ และ 2) ผลประโยชนทางออมดานส่ิงแวดลอม 2 
ดานไดแก การชะลางพังทลายของดินท่ีลดลง คิดเปนปริมาณการสูญเสียดินท่ีลดลงเทากับ 27.4 ตัน
ตอไรตอป คิดเปนมูลคาดินท่ีสูญเสียลดลง 1,182.40 บาทตอไรตอป และการดูดซับกาซ
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คารบอนไดออกไซด ท่ีเพ่ิมขึ้นคิดเปนปริมาณ 32.2 ตันคารบอน และมีมูลคาเปนเงิน 2,418.43 บาท
ตอไรตอป  
 3) ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรและส่ิงสนับสนุนอันจําเปน 
 การปลูกสวนปาไมสักมีรอบตัดฟน 15 ป และ 30 ป การวิเคราะหความเปนไปไดทาง
เศรษฐศาสตร จึงยึดรอบตัดฟนท้ัง 2 นี้ เปนหลักและพิจารณาเพียงตนทุนและผลประโยชนโดยตรง
เทานั้น ถือเปนกรณีฐานท่ี 1 และกรณีฐานท่ี 2 ตามลําดับ หากรวมผลประโยชนดานส่ิงแวดลอม
กรณีฐานท่ี 1 จะเปนกรณีฐานท่ี 1-1 สวนกรณีฐานท่ี 2 จะเปนกรณีฐานท่ี 2-1 โดยกรณีฐานท่ี 1 มี
สัดสวนผลประโยชนตอตนทุนเทากับ 6.72 มีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 49,561 บาท และมีอัตรา
ผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 31 สวนกรณีฐานท่ี 2 มีสัดสวนผลประโยชนตอตนทุนเทากับ 
35.33 มีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 327,205 บาท และมีอัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 37 ซ่ึง
ประเมินไดวามีความเปนไปไดดานเศรษฐกิจสูงเชนเดียวกับการศึกษาท่ีผานมา ช้ีใหเห็นวาตนทุน
และผลประโยชนท่ีปรับใหเปนไปตามท่ีเกิดขึ้นจริงไมทําใหความเปนไปไดดานเศรษฐกิจตางกัน  
เม่ือรวมผลประโยชนดานส่ิงแวดลอมท้ังการลดการชะลางพังทลายของหนาดิน และการดูดซับ
คารบอนท่ีเพ่ิมขึ้น กรณีฐานท่ี 1-1 มีสัดสวนผลประโยชนตอตนทุนเพ่ิมเปน 8.61 มีมูลคาปจจุบัน
สุทธิเทากับ 71,344.47 บาท และอัตราผลตอบแทนภายในรอยละ 43 สวนกรณีฐานท่ี 2-1 มีสัดสวน
ผลประโยชนตอตนทุนเพ่ิมขึ้นเปน 37.61 มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 361,633 บาท และมีอัตรา
ผลตอบแทนภายในรอยละ 46 ถือไดวาการประเมินความเปนไปไดดานเศรษฐกิจกรณีฐานท่ี 1-1 
และ 2-1 มีผลไมตางจากกรณีฐานท่ี 1 และ 2 จึงเปนการยืนยันวาการปลูกปาไมสักมีความเปนไปได
ดานเศรษฐกิจสูง นอกจากนี้เม่ือวิเคราะหความออนไหวกรณีฐานโดยสมมุติสถานการณเลวราย 
ตนทุนสูงขึ้นรอยละ 10 และผลประโยชนลดลงรอยละ 10 โครงการยังมีความเปนไปไดทาง
เศรษฐกิจ เชนเดิม อยางไรก็ตามเม่ือทําการวิเคราะหความเปนไปไดดานการเงิน กลับพบวา กรณี
ฐานและอ่ืนๆไมมีความเปนไปไดดานการเงิน ดวยสาเหตุสําคัญคือเกษตรกรไมมีเงินทุนภายใน
พอท่ีจะปลูกปาไมสักได แมวาจะมีความเปนไปไดดานเศรษฐกิจสูงมากก็ตาม และการปลูกปาไม
สักใชเวลาเพาะปลูกยาวนาน จึงมีตนทุนสูงแตไดผลผลิตหรือผลประโยชนคืนปสุดทาย เม่ือตัดฟน 
ทําใหกระแสสมดุลสะสมในการวิเคราะหกระแสเงินสดมีคาติดลบตั้งแตปแรกๆ ไปจนถึงปตัดฟน 
และหากใหความสนับสนุนดานเงินทุนในรูปเงินอุดหนุนใหเปลา 3,000 บาทตอไรตามท่ีโครงการ
กําหนดก็ไมเพียงพอท่ีจะทําใหโครงการมีความเปนไปไดดานการเงิน ถือเปนสาเหตุสําคัญทําให
การปลูกปาไมสักไมเกิดขึ้นและขยายตัวตอไปเองได ดังนั้นความสนับสนุน เงินทุนในรูปสินเช่ือ
หรืออ่ืนใดจึงมีความสําคัญและจําเปน โดยทําการวิเคราะหสินเช่ือท่ีตองการและการชําระคืนใน
กรณีฐานท่ี 1 และ 2 ซ่ึงช้ีวาเกษตรกรมีความตองการสินเช่ือในปท่ี 1 – 9 รวมเปนเงิน 17,232 บาท 
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โดยชําระดอกเบ้ียเปนประจําทุกป รวมเปนคาดอกเบ้ีย 1,117 บาท และสามารถใชคืนเงินตนได
ท้ังหมดในปท่ี 15 สวนการวิเคราะหเงินอุดหนุนท่ีตองการ กรณีฐานท่ี 1 และ 2 ช้ีใหเห็นวาเกษตรกร
ตองการเงินอุดหนุนตั้งแตปท่ี 1 – 9 รวมเปนเงินท่ีตอง 10,742 บาทตอไร การสงเสริมใหเกษตรกร
ลงทุนปลูกปาไมสักจึงตองใหส่ิงสนับสนุนเงินทุนภายนอก เชน สินเช่ือ เงินอุดหนุนและอ่ืนๆ อยาง
เหมาะสมเพียงพอท่ีจะทําใหการปลูกปาไมสักมีความเปนไปไดดานการเงิน สงผลใหการปลูกสวน
ปาไมสักเกิดขึ้นและขยายตัวออกไปอยางกวางขวาง 

6.2 ขอเสนอแนะ 

 6.2.1 ขอเสนอแนะดานการศึกษา 
 1) การศึกษาดานการบริหารจัดการ แมวาผลการศึกษาความเปนไปไดดานเศรษฐกิจและ
ดานการเงินโครงการมีความเปนไปได แตการดําเนินโครงการจะไมเกิดขึ้นและเปนไปตาม
วัตถุประสงค การศึกษาดานการบริหารจัดการจึงจําเปน เพ่ือใหเห็นวาองคกรรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานควรเปนองคกรประเภทใด มีองคประกอบและโครงสรางอยางไร รวมถึงมีหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ทรัพยากร ยุทธศาสตรหรือแนวทางการดําเนินงาน วิธีปฏิบัติ แผนงาน และอ่ืนๆอยางไร
ใหเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 2) การจัดทําเอกสารโครงการ (project paper) ผลการศึกษาโครงการท้ังหมดซ่ึงมี
รายละเอียดหลากหลายจะถูกรวบรวมจัดทําขึ้นเปนเอกสารโครงการ เพื่อใชเปนเอกสารหลักในการ
เสนอโครงการตอหนวยงานอนุมัติการจัดสรรงบประมาณโครงการ 
 3) การศึกษาเทคโนโลยีการปลูกปาไมสักท่ีมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการปลูกปาควร
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงระบบการปลูกพืชแซมหรือเสริมในระยะตนของ
การปลูกปาใหมีผลประโยชนชวยลดภาระตนทุนการปลูกปา 

 6.2.2 ขอเสนอแนะดานการดําเนินงาน  
 แมการศึกษานี้จะยืนยันวาโครงการมีความเปนไปไดดานเศรษฐกิจในระดับสูงมาก ซ่ึง
นาจะเพียงพอท่ีจะจูงใจใหเกษตรกรเขารวมโครงการ แตท่ีเกษตรกรไมเขารวมโครงการและขยาย
การปลูกปาออกไปอยางเปนรูปธรรมนั้น มีสาเหตุมาจากความเปนไปไมไดดานการเงิน ทําให
โครงการตองมีส่ิงสนับสนุนอันจําเปนแกเกษตรกรเพียงพอท่ีจะทําใหการจัดทําโครงการกลับมี
ความเปนไปไดดานการเงิน สงผลตอเนื่องใหเกษตรกรเขารวมโครงการและขยายตัวออกไปดวย
ปจจัยทางเศรษฐกิจ โดยส่ิงสนับสนุนอันจําเปนนี้คือ เงินทุนภายนอกในรูปตางๆ เชน สินเช่ือท่ัวไป 
สินเช่ือโครงการ และสินเช่ือการจํานองท่ีรูจักและคุนเคยกันเปนอยางดี รวมหรือผสมผสานกับเงิน
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อุดหนุนใหเปลาเพราะเปนปจจัยสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกษตรกรยอมรับและเขารวมโครงการ แตตอง
จํากัดตามผลประโยชนดานส่ิงแวดลอมหรือเทาท่ีจําเปน เพราะการอุดหนุนถือเปนการบิดเบือน
การคาภายใตขอตกลงการคาเสร ี
 สวนการดําเนินงานตอไปเพ่ือใหเกษตรกรยอมรับและเขารวมโครงการและขยายตัวออกไป
อยางกวางขวางยั่งยืน มีกิจกรรมท่ีเสนอใหพิจารณาและดําเนินงานตอไป ดังนี ้
 1) การมอบหมายแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินโครงการในระยะเตรียมการซ่ึงประกอบดวย 
การศึกษาการบริหารจัดการ การจัดทําเอกสารโครงการท่ีผูมีสวนไดเสียมีสวนรวม การติดตาม
ประสานงานโครงการคารบอนเครดิต การปลูกปาเปนนโยบายท่ีรัฐไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
ยาวนาน แตเม่ือโครงการสงเสริมการปลูกปา ป พ.ศ. 2537 ถึง 2541 ยุติลง การปลูกปาจึงไมได
ดําเนินการตอไป แตอยางไรก็ตามนโยบายการปลูกปายังคงดํารงอยูและมีความสําคัญมากขึ้น การ
กลับมาดําเนินมาตรการและโครงการสงเสริมการปลูกปาอยางจริงจังตองเกิดขึ้น หนวยงานและ
ผูรับผิดชอบจึงตองแตงตั้งขึ้นเฉพาะกิจ เพ่ือทําหนาท่ีเปนเจาภาพในการดําเนินการตางๆในระยะ
เตรียมการ 
 2) การนําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการ หนวยงานและ
ผูรับผิดชอบไดแตงตั้งใหรับผิดชอบการเตรียมการโครงการรอบใหมนี้ จะมีกิจกรรมสําคัญประการ
แรกคือ จัดทําขอเสนอโครงการ (Project Proposal) ข้ึน เพ่ือนําเสนอในการขออนุมัติโครงการและ
ของบประมาณโครงการ 
  


