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ຄ ານ າ 
 

ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄ  3 ເປ ັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖ ເອ ານະໂຍບາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນລ ງເທ ື່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດໃຫ້
ຫຼຸດພ ັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດອຸດ 
ສາຫະກ າແລະທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ ໄດຖ້ ເອ າວຽກງານ ການກ ື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະ 
ນຸດດ້ານກະສິກ າແລະປາ່ໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ື່ງທີື່ມີຄວາມສ າຄັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງການ
ກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 

ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທ ື່ວປະເທດ ຍັງບ ື່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທ ື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ື່ພຽງພ  ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລ ງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດກ້ ານ ດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບ ບການ
ສ ກສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສ ງຕ ັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດແມ່ນການພັດທະ 
ນາສີມ ແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊ ື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂ ັ້າກັບລະບ ບ
ການສ ື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັຼກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອ າຜູ້
ຮຽນເປັນສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຈ ື່ງມີຄວາມຈ າ 
ເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ກ ື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອ ບຮ ມ, ຍ ກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ 
ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພ ື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີຄຸນ 
ສ ມບັດທີື່ເໝາະສ ມ. ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ພາກ   ເໜ ອ ຈ ື່ງໄດ້ພັດທະນາຫຼັກສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນເຊິື່ງປະກອບ
ດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາເຊັື່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມ ງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫັຼກສູດນີັ້ໄດ້
ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເພ ື່ອກ ື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການ
ກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄ ມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ. ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມຂ ັ້ຕ ກລ ງຂອງລັດຖະມ ນຕີກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັຼກສູດແຫ່ງຊາດ
ລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ 

ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜ ນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສ າຄັນຂອງຫັຼກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫັຼກສູດ, ຄ າອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນແລະ ເນ ັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫຼ  ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມ ການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫັຼກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ເພ ື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສ ງຂອງຫັຼກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອ ງປະກອບຫັຼກດັື່ງນີັ້: 1).ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2).ການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິ າແລະປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດພາກ
ປະຕິບັດຕ ວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍ 

ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫຼ ື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັຼກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການແລະຂັັ້ນຕອນທີື່ຈ າເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝ ກອ ບຮ ມ
ກ່ຽວກັບຫັຼກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄ ັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການແລກ 
ປ່ຽນຄ າຄິດເຫັນແລະຂ ຄ າປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ແລະປະສ ບການ ຈາກສະຖາບັນການສ ກສາແລະໜ່



ii 
 

ວຍງານອ ື່ນໆ. ຫັຼງຈາກນັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນ ັ້ອໃນໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະຄະນະກ າມະການພັດທະ ນາ
ຫັຼກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ຖານະສັກ, ທ່ານ 
ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ ສີສຸກ ວິລະບຸດ
, ທ່ານ ນ. ໜ ື່ຄ າ ວິລະວ ງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວ ງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວ ງແສນເມ ອງ, ທ່ານ ມຸນິຊາ ພ ງ
ບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວ ງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີ ທ່ານ ນາງ 
Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Juntຫ ວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສກິ າແລະ
ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປ ກສາທາງດ້ານເຕັກນິກທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜ ື່ງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 

ວຽກງານພັດທະນາຫຼັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສ ງໜ ື່ງທີື່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອ ງການ HELVETAS Swiss Intercooperationພາຍໃຕກ້ານສະໜັບສະໜູນທ ນ
ຈາກອ ງການຮ່ວມ  ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕ ັ້ນມາ, 
ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັຼກສູດ ຈາກຄະນະ
ກະເສດສາດ, ປ່າໄມ້ແລະວິທະຍາສາດອາຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 

ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ນີັ້ຂ ັ້ນ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊໃ້ນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທ ື່ວປະເທດ. 
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕ ວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພ ບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງເໝາະສ ມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສ ື່ງຂ ັ້ຄດິເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊ ມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ
ຊາບ ເພ ື່ອຈະໄດ້ນ າໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກ ື່າໃນອະນາຄ ດ. 
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ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປ ັ້ມຕ າລາ ເພ ື່ອປະກອບເຂ ັ້າໃນວຽກງານການຮຽນ-
ການສອນຂອງຄູອາຈານໃນໄລຍະໃໝ່ ກ ຄ ປະຕິບັດຕາມແນວທາງ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ
ລະບ ບການສ ກສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ. ວິທະຍາໄລ
ກະສິກ າແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ ຈ ື່ງໄດ້ຄ ັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫັຼັ້ມນີັ້ຂ ັ້ນມາເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການ
ສິດສອນ ແລະ ຮ ື່າຮຽນສ າລບັຫັຼກສູດຊັັ້ນສູງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເນີນສູງທັງ 4 ສາຂາວິຊາຄ : ປູກຝັງ, 
ລ້ຽງສັດແລະການປະມ ງ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. 

ເນ ັ້ອໃນປ ັ້ມຄູ່ມ ຫ ວນີັ້ ໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 6 ບ ດຄ : ພາກສະເໜີ, ຂອບເຂດຂອງເສດຖະສາດ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ເສດຖະກິດປ່າໄມ້ຂອງປະເທດລາວ, ທ ນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ທິດສະດີອຸປະສ ງ ແລະ 
ອຸປະທານ, ອຸປະສ ງສ າລັບໄມ້ ແລະ ຜະລິຕະພັນໄມ້. ເຊິື່ງໄດ້ຈັດວາງເນ ັ້ອໃນຕາມລ າດັບຂັັ້ນຕອນ ແລະ 
ລະບຽບຫັຼກການຕ່າງໆ ໃນການຂຽນເອກະສານ, ການຄ ັ້ນຄວ້າຮຽບຮຽງແມ່ນໄດ້ພ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ
ດ້ານເປັນຕ ັ້ນແມ່ນການຂາດ ເຂີນປ ັ້ມຕ າລາ ແລະ ເອກະສານທີື່ຈະນ າເອ າມາເປັນບ່ອນອີງເພ ື່ອການຄ ັ້ນຄວ້າ. 
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ດີ ເຊ ື່ອແນ່ວ່າປ ັ້ມຫ ວນີັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດກ າໄດ້ເນ ັ້ອໃນທີື່ສ າຄັນ ແລະ 
ຫັຼກການອັນເປັນພ ັ້ນຖານໃນການຮ ື່າຮຽນ ແລະ ສາມາດນ າໄປໝູນໃຊ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານຕ ວ
ຈິງໃນການປະກອບອາຊີບຕາມອ ງການຈັດຕັັ້ງຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊ ນ ຫຼ  ຈະປະ ກອບອາຊີບສ່ວນ
ຕ ວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. 

ດັື່ງນັັ້ນ ຖ້າຄູອາຈານ, ນັກວິຊາການ, ຜູ້ຊ ງຄຸນວຸດທິແລະທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍໄດ້ອ່ານ ແລະ ນ າໃຊ້
ປ ັ້ມຄູ່ມ ຫ ວນີັ້ຫາກພ ບພ ັ້ຂ ັ້ຂາດຕ ກບ ກຜ່ອງປະການໃດ ບ ື່ວ່າທາງດ້ານເນ ັ້ອໃນກ ຄ ຄ າສັບເຕັກນິກ ແລະສ າ 
ນວນພາສາຂຽນຕ່າງໆ ຈ ື່ງໄດ້ສ ື່ງຂ ັ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ ານິຂອງພວກທ່ານມາຍັງວິທະຍາໄລກະສກິ າ
ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອພວກເຮ າ (ຄະນະກ າມະການພັດທະນາຫຼັກສູດ) ຕາມທີື່ຢູ່ດັື່ງນີັ້: ວິທະຍາໄລກະສກິ າ
ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ (ກະເສດປາດເຊ ອງ) ຖະໜ ນເລກທີ 13 ເໜ ອ, ເມ ອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະ
ບາງ, PO. Box: 154, ໂທລະສັບ: (+856) 071 219036 , Fax: 071 219 034, Website: 
www.nafclao.org ຫຼ  ທ່ານຈະມາພ ບປະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນດ້ວຍຕ ນເອງກ ໄດ້, ເພ ື່ອຊ່ວຍໃຫ້
ຄະນະກ າມະການພັດທະນາຫຼກັສູດພວກຂ້າພະເຈ ັ້າ ໄດ້ດັດແປງແກ້ໄຂປ ັ້ມຫ ວນີັ້ໃຫ້ມີເນ ັ້ອໃນຄ ບຖ້ວນ 
ແລະ ສ ມບູນຂ ັ້ນໄປເລ ັ້ອຍໆ. ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈນ າທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍໄວ້ລ່ວງໜ້ານະທີື່ນີັ້ດ້ວຍ 

 
ຄະນະກ າມະການພັດທະນາຫຼກັສູດ ວກປໜ 
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ບ ດທີ 1 
ພາກສະເໜີ 

 
ຈດຸປະສ ງ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ຮັບຮູ້ສະພາບລວມປ່າໄມ້ຂອງລາວໃນປະຈຸບັນ. 
2. ເຮັດໃຫ້ນັກສ ກສາເຂ ັ້າໃຈເຖິງຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງເສດຖະສາດ ແລະ ປ່າໄມ້.  

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
1.1 ສະພາບລວມປາ່ໄມໃ້ນລາວ 

ປ່າໄມ້ ເປັນຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ທີື່ມີຄວາມສ າຄັນຢ່າງຍິື່ງຕ ື່ເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ແລະ 
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງທຸກປະເທດທ ື່ວໂລກ ເພາະວ່າປ່າໄມ້ ສາມາດອ ານວຍປະໂຫຍດ, ທັງໃນດ້ານທາງກ ງ 
ແລະ ທາງອ້ອມນາໆນັບປະການ. ປະໂຫຍດທາງກ ງຄ : ຜະລິດຕະຜ ນຈາກປ່າ ໃນລັກສະນະຂອງເນ ັ້ອໄມ້ 
ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດ ງ. ຜ ນຜະລິດໄມ້ປະກອບດ້ວຍໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ເສ າ ແລະ ຟ ນ. ປ່າໄມ້ຍັງເປັນແຫຼື່ງສະ 
ໜອງສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນແຫຼື່ງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊ ນໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທຸກຍາກ. 
ປະຊາຊ ນປະມານ 80% ອາໄສປ່າໄມ້ເພ ື່ອນ າໃຊ້ໄມ້: ໄມ້ຟ ນ, ເສັັ້ນໄຍ, ຢາປ ວພະຍາດ, ອາຫານ. ນອກ 
ຈາກນັັ້ນ ຍັງມີຄວາມເຊ ື່ອຖ ດ້ານຮີດຄອງປະເພນີສ າລັບບາງທ້ອງຖິື່ນອີກດ້ວຍ. ຢູ່ໃນເຂດຊ ນນະບ ດ  ປ່າໄມ້
ສະໜອງກິດຈະກ າດ້ານເສດຖະກິດຕ ັ້ນຕ  ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊ ນ ໂດຍສະເພາະເຄ ື່ອງປ່າຂອງດ ງ ສະໜອງລາຍຮັບ
ຫຼາຍກວ່າເຄິື່ງໜ ື່ງ ຂອງລາຍຮັບພາຍໃນຄອບຄ ວທັງໝ ດຂອງປະຊາຊ ນ. ປະໂຫຍດທາງອ້ອມຂອງປ່າໄມ້ 
ເປັນຖິື່ນອາໄສສ າລັບຊີວະນາໆພັນທີື່ຮັື່ງມີຂອງຊາດ ແລະ ຍັງປ້ອງກັນດິນ, ແຫຼື່ງນ ັ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ນ ັ້າ. ປ່າໄມ້ຍັງເປັນແຫຼື່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທ າມະຊາດ, ເປັນແລວປ້ອງກັນລ ມພະຍຸ, ຊ່ວຍດູດກາສຄາບອນໄດ
ອອກໄຊຈາກບັນຍາກາດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຝ ນຕ ກຖ ກຕ້ອງຕາມລະດູການ, ຫຼຸດຄວາມແຕກຕ່າງລະ ຫວ່າງອູນຫະ
ພູມໃນເວລາກາງເວັນ ແລະ ກາງຄ ນ, ບັນເທ າຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເກີດອຸທ ກກະໄພ ແລະ ການກັດເຊາະ
ພັງທະລາຍຂອງດິນ ລວມທັງເປັນແຫຼື່ງທີື່ຊ່ວຍໃຫ້ຄ ນມີວຽກເຮັດງານທ າ. ໂດຍປ ກກະຕິແລ້ວ ປະໂຫຍດ
ທາງກ ງຂອງປ່າໄມ້ຈະເຫັນໄດ້ງ່າຍ ກວ່າປະໂຫຍດທາງອ້ອມ ເພາະວ່າຜະລິດຕະຜ ນປ່າໄມຕ້່າງໆໄດ້ເຂ ັ້າມາມີ
ບ ດບາດຕ ື່ການດ າລ ງຊີວິດປະຈ າວັນຂອງມະນຸດຢ່າງຫີຼກລ້ຽງບ ື່ໄດ້ ດັື່ງຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ ຈາກການກ ື່ສ້າງ 
ແລະ ເຄ ື່ອງເຮ ອນທຸກປະເພດຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ໄມ້. ເຖິງວ່າປະຈຸບັນຈະມີການໃຊ້ວັດສະດຸອ ື່ນໆມາໃຊ້ທ ດ
ແທນໄມ້ຄ : ເຫັຼກ, ອາລຸມີນຽມ, ສັງກະສີ, ຊີມັງ, ແກ້ວ ແລະ ອ ື່ນໆ. ແຕ່ວັດສະດຸຕ່າງໆດັື່ງກ່າວກ ື່ສາມາດໃຊ້
ທ ດແທນໄມ້ໄດ້ພຽງບາງສ່ວນເທ ື່ານັັ້ນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ ປະໂຫຍດທາງອ້ອມຈາກປ່າກ ື່ມີຄວາມສ າຄັນ
ບ ື່ໜ້ອຍໜ້າໄປກວ່າປະໂຫຍດທາງກ ງ ແລະ ນັບວັນປະຊາຄ ມໂລກຈະໃຫ້ຄວາມສ ນໃຈ ແລະ ຮັບຮູເ້ຖິງ
ປະໂຫຍດທາງອ້ອມຈາກປ່າຫຼາຍຂ ັ້ນ. ຈາກກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍສີື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ
ພັດທະນາ (The United Nations Conference on Environment and Development: 
UNCED) ຫຼ  ທີື່ເອີັ້ນວ່າ Earth summit  ທີື່ນະຄອນຫຼວງ ຣີໂອເດີ ຈາເນໂຣ (Rio De Janeiro) 
ປະເທດບາຣາຊີນ ໃນເດ ອນມີຖຸນາ ປີ 1992 ເຊິື່ງມີຜູ້ນ າປະເທດ, ຫ ວໜ້າລັດຖະບານ ແລະ ເຈ ັ້າໜ້າທີື່
ລະດັບສູງຈາກ 179 ປະເທດເຂ ັ້າມາຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ມີການລ ງນາມຮັບຮອງເອກະສານສ າຄັນ 5 ສະບັບ 
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(ສຸນ,ີ2542) ໄດ້ແກ່ສັນຍາຣິໂອ ວ່າດ້ວຍສີື່ງແວດລ້ອອມ ແລະ ການພັດທະນາ ແຜນປະຕິບັດການທີ 21 
(Agenda 21) ຄ າຖະແຫຼື່ງການກ່ຽວກັບຫັຼກການ ໃນເລ ື່ອງການປ່າໄມ້, ອານຸສັນຍາແຫ່ງສະຫະປະຊາ
ຊາດ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງທາງພູມີສາດ ແລະ ອານຸສັນຍາວ່າດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ. ໃນ
ວາລະທີ 21 ໃນຄວາມຕ ກລ ງຮ່ວມກັນ ທີື່ຈະແກ້ບັນຫາສີື່ງແວດລ້ອອມໂລກ ໃນສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ປ່າໄມ້ໃນເລ ື່ອງການຄຸ້ມຄອງການອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາປ່າໄມ້ ບ ນພ ັ້ນຖານຂອງຄວາມຍ ນຍ ງ ໂດຍຕ້ອງ
ຮັກສາພ ັ້ນທີື່ປ່າທ າມະຊາດ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ ແລະ ຕ້ອງເລັື່ງລັດເພິື່ມພ ັ້ນທີື່ປ່າ ເພ ື່ອຊ່ວຍດູດ
ຊັບ ກາສຄາບອນໄດອອກໄຊຈາກບັນຍາກາດຂອງໂລກ ແລະ ຮັກສາສີື່ງແວດລ້ອມຂອງໂລກ ໂດຍລວມ
ຕະຫຼອດຮອດເນັັ້ນການອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ບ ນພ ັ້ນຖານຂອງຄວາມຍ ນຍ ງ ທີື່
ສອດຄ່ອງກັບສະພາວະເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄ ມ, ວັດທະນາທ າ ພ້ອມກັບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ແລະ 
ອ ງການກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມມ ກັນຫາວິທີທີື່ເໝາະສ ມໃນກາດຢຸດຢັັ້ງການທ າລາຍປ່າ. 

ສ າລັບປະເທດລາວ ມີເນ ັ້ອທີື່ 23.68 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼ  236,800 ກີໂລແມັດມ ນທ ນ, ມີຄວາມ
ອຸດ ມສ ມບູນ ໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທີື່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນເອກະລັກທາງນິເວດ. ໃນຊຸມປີ 1960 
ປະເທດລາວ ມີເນ ັ້ອທີື່ປ່າໄມ້ມີປະມານ 70% ຂອງເນ ັ້ອທີື່ປະເທດ ຫຼ  ປະມານ 17 ລ້ານເຮັກຕາ. ໃນປີ 
1992 ປ່າໄມ້ຂອງປະເທດລາວ ຫຼຸດລ ງຍັງເຫຼ ອພຽງ 47% (11,168,000 ເຮັກຕາ) ຂອງເນ ັ້ອທີື່ປະເທດ. 
ຜ ນການສ າຫຼວດຄັັ້ງສຸດທ້າຍໃນປີ 2002 ແລະ ປີ 2003 ປ່າໄມ້ທີື່ມີລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊັັ້ນເຮ ອນ
ຍອດປ ກຄຸມຫຼາຍກວ່າ 20% ຂ ັ້ນໄປ ກວມປະມານ 41,5% (9.724.700 ເຮັກຕາ) (ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້
ຮອດປີ 2020). ໃນຊຸມປີ 1970 ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັັ້ງລດັວິສະຫະກິດປ່າໄມ້ຂ ັ້ນ 9 ແຫ່ງ ແຈກຢາຍຢູ່
ພາກກາງ, ພາກໃຕ້ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເພ ື່ອບັນລຸຈຸດປະສ ງຂອງເສດຖະກິດແຜນການ. ແຕ່ລະລັດວິ
ສະຫະກິດປ່າໄມ້ ລັດໄດ້ມອບເນ ັ້ອທີື່ປ່າຜະລິດໂດຍສະເລັື່ຍ 200,000 ຫາ 300,000 ເຮັກຕາ ເພ ື່ອຄຸ້ມ
ຄອງ ເຊິື່ງລວມທັງການວາງແຜນ, ການຂຸດຄ ັ້ນ, ການປູກໄມ້, ການປ້ອງກັນ ແລະ ການປູງແຕ່ງຜະລິດຕະ
ຜ ນປ່າໄມ້. ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກຜູ້ໃຫ້ທ ນ ແລະ ການລ ງທ ນຂອງລັດຖະບານ ລັດວິສະຫະກິດ
ປ່າໄມ້ຫຼາຍແຫ່ງ ມີເຄ ື່ອງກ ນຈັກຂຸດຄ ັ້ນຂະໜາດໜັກທີື່ທັນສະໄໝ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່. 
ໃນຊຸມປີ 1986-1990 ເນ ັ້ອທີື່ປ່າໄມ້ປະມານ 300,000 ເຮັກຕາ ຖ ກທ າລາຍຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ 
ແລະ ສາຍເຫດອ ື່ນໆ ພາໃຫ້ເກີດບັນຫາສີື່ງແວດລ້ອມຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ໃນຊຸມປີ 1990 ລັດຖະບານໄດ້
ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂຸດຄ ັ້ນໄມຈ້າກປ່າທ າມະຊາດເພິື່ມຂ ັ້ນຈາກ 300,000 ແມັດກ້ອນ ໃນປີ 1990 ແລະ 
734,000 ແມັດກ້ອນໃນປີ 1998. ແຕ່ແນວໃດກ ື່ຕາມ ລັດຖະບານກ ື່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຜ ນການ ຫຼຸດລ ງຂອງ
ເນ ັ້ອທີື່ປ່າໄມ້ຂອງປະເທດ ທີື່ເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດທັງໃນຕ ວ ແລະ ນອກຕ ວ, ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນ ການຂຸດຄ ັ້ນ 
ໄມ້ຈາກປ່າທ າມະຊາດລ ງໃນແຕ່ລະປີ ໃນລະຫວ່າງປະມານ 260,000 ແມັດກ້ອນໃນສ ກ 2000-2001 
ແລະ 2001-2002. 

ນິຕກິ າກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ສະບັບທ າອິດພາຍຫັຼງປີ 1975 ແມ່ນຂ ັ້ກ ານ ດຂອງສະພາລັດຖະມ ນຕີ
ສະບັບເລກທີື່: 74/ນຍ ລ ງວັນທີື່ 19/01/1979 ວ່າດ້ວຍການປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ ້ແລະ ຫັຼງຈາກນັັ້ນກ ື່ມີຂ ັ້
ກ ານ ດຫຼາຍໆສະບັບ ທີື່ກ່ຽວກັບການປ ກປັກຮກັສາປ່າໄມ້ຈ ນກ້າວມາເຖິງມີກ ດໝາຍປ່າໄມ້ໃນປີ 1996. 
ໃນກອງປະຊຸມຄັັ້ງທີື່ 4 ຂອງ ພັກໃນປີ 1986 ໄດ້ຮັບຮອງເອ າກ ນໄກເສດຖະກິດໃໝ່ ເຊິື່ງແມ່ນການ
ຫັນປ່ຽນສູ່ລະບ ບຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດຕະຫຼາດ, ໄດ້ກ ານ ດເອ າແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງບ່ອນ
ຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່. ແຕ່ປີ 1996 ຮອດປີ 2004 ໄດທ້ າການແບ່ງດິນແບ່ງປ່າໃຫ້ບ້ານຄຸ້ມຄອງທັງໝ ດ
ຈ ານວນ 6,830 ບ້ານ (ຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງຈ ານວນຄອບຄ ວທັງໝ ດໃນທ ື່ວປະເທດ). ມີນະໂຍບາຍ
ການປູກໄມ້ໂດຍຖ ເປັນບຸລິມະສິດອັນສ າຄັນຂອງປະເທດ. ໃນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ
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ໄລຍະ 5 ປີ (2000-2005) ລັດໄດ້ຫັນນະໂຍບາຍ ປູກໄມ້ເພ ື່ອເປັນສິນຄ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການສ ື່ງເສີມຢ່າງແຂງແຮງ ເຊິື່ງມີຄາດໝາຍສູ້ຊ ນໃຫ້ບັນລຸໄດ້ໃນເນ ັ້ອທີື່ 134,000 ເຮັກຕາ, ໃນປີ 2005. 
ມາຮອດປະຈຸບັນ ເນ ັ້ອທີື່ປ່າປູກ ເພິື່ມຂ ັ້ນເປັນ 146,600 ເຮັກຕາ. ແຜນພັດທະນາປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020 
ໃຫ້ໄດ້ເນ ັ້ອທີື່ປ່າໄມ້ກວມ 70% ຂອງເນ ັ້ອທີື່ປະເທດ. ເນ ັ້ອທີື່ປ່າຜະລິດທີື່ບ ື່ທັນເປັນທາງການ ປະມານ 106 
ແຫ່ງ ມີເນ ັ້ອທີື່ປະມານ 3,207,000 ເຮັກຕາ, ປ່າປ້ອງກັນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມ ອງ 75 ແຫ່ງມີເນ ັ້ອທີື່ 
517,000 ເຮັກຕາ. ປ່າສະຫງວນລະດັບຊາດ 24 ແຫ່ງ ກວມເນ ັ້ອທີື່ເກ ອບ 4 ລ້ານເຮັກຕາ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ຍັງມີປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ 66 ແຫ່ງ ແລະ ປ່າສະຫງວນຂອງເມ ອງ 143 ແຫ່ງ, ເຂດເຊ ື່ອມຕ ື່ 2 ແຫ່ງ
ເນ ັ້ອທີື່ 1,436,000 ເຮັກຕາ. ລວມທັງໝ ດເນ ັ້ອທີື່ປ່າຜະລິດ, ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ເຂດເຊ ື່ອມ
ຕ ື່ ແມ່ນ 8,550,000 ເຮັກຕາ ກວມ 36,1 % ຂອງເນ ັ້ອທີື່ປະເທດ, ເຫຼ ອຈາກນັັ້ນແມ່ນປ່າປ້ອງກັນ ແລະ 
ປ່າຊ ມໃຊ້ລະດັບບ້ານ. 

 
1.2 ຄວາມສ າພນັ ລະຫວາ່ງ ວຊິາເສດຖະສາດ ແລະ ວຊິາເສດຖະສາດ ຊບັພະຍາກອນ

ປາ່ໄມ ້
ເສດຖະສາດເປັນວິຊາ ທີື່ວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ທີື່ມີຈ າກັດເພ ື່ອນ າໄປຜະລິດສິນຄ້າ 

ແລະ ບ ລິການຕ່າງໆຕະຫຼອດຈ ນຮອດການຈ າແນກແຈກຈ່າຍຜ ນຜະລິດ ແລະ ການບ ລິການໄປສູ່ຜູ້ບ ລິໂພກ 
ໂດຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເພິື່ງພ ໃຈສູງສຸດ. ປ່າໄມ້ ເປັນຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຢ່າງໜ ື່ງ ໃນຊັບພະຍາກອນ
ຫຼາຍໆປະເພດທີື່ມີຢູ່ໃນໂລກ. ດັື່ງນັັ້ນ ວິຊາເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຈ ື່ງອາດໃຫ້ຄ າຈ າກັດຄວາມ
ໄດ້ວ່າ ເປັນວິຊາ ທີື່ວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້ໂດຍມຸ່ງຫວັງ ທີື່ຈະໃຫ້ປ່າໄມ້ສາມາດອ ານວຍ
ປະໂຫຍດໃນທັງທາງກ ງ ແລະ ທາງອ້ອມແກ່ສັງຄ ມ ສ່ວນລວມຢ່າງສູງສຸດ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບ ໂດຍ
ໃຫ້ຖ ກຕາມຫັຼກການທາງເສດຖະກິດ, ຫຼ  ເວ ັ້າໄດ້ອີກວ່າ ເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເປັນວິຊາທີື່ນ າ
ເອ າຫຼັກການທາງເສດຖະສາດເຂ ັ້າມາປະຍຸກໃຊ້ ໃນການວິເຄາະບັນຫາຕ່າງໆທາງດ້ານປ່າໄມ້ ຕ ວຢ່າງ: ການ
ປູກສ້າງສວນປ່າ, ການທຸລະກດິແປຮູບໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງພ ັ້ນທີື່ປ່າໄມ້ເພ ື່ອເປັນແຫຼື່ງທ່ອງທ່ຽວ, ເຂດອາໄສ
ຂອງສັດປ່າ, ພ ັ້ນທີື່ຕ ັ້ນນ ັ້າລ າທານ. ໃນການວິເຄາະບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດການປ່າໄມ້ ຈ າເປັນທີື່ສຸດທີື່ຈະ
ຕ້ອງອາໄສ ຄວາມຮູ້ພ ັ້ນຖານດ້ານປ່າໄມ້ ແລະ ສາຂາຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວບຄູ່ໄປກັບວິຊາເສດຖະສາດ. ສີື່ງ
ເຫຼ ື່ານີັ້ ເນ ື່ອງຈາກທ າມະຊາດ ຂອງການຜະລິດດ້ານປ່າໄມ້ ມີຄຸນລກັສະນະພິເສດ ສະເພາະບາງປະການທີື່ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງໄປຈາກຂະບວນການຜະລິດໃນດ້ານອ ື່ນໆ ລັກສະນະຄວາມແຕກຕ່າງດັື່ງກ່າວ ຈ າແນກອອກ
ໄປເປັນ 3 ປະການດັື່ງນີັ້:  

1. ການຜະລິດໄມ້ ຈະຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາທີື່ຍາວນານ ກວ່າການຜະລິດຜ ນທາງດ້ານອ ື່ນໆເຊັື່ນ: 
ການປູກໄມ້ໃຫຍ່ໄວຄ : ໄມ້ວກິ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 4-5 ປີ ກວ່າທີື່ຕ ັ້ນໄມ້ຈະ ຈະເລີນເຕີບໂຕເຖິງ
ຂະໜາດເປັນສິນຄ້າໄດ້ ແລະ ຖ້າແມ່ນຊະນິດໄມ້ທີື່ມີອາຍຸຄ ບຮອບຕັດຟັນຍາວຄ : ໄມ້ສັກ, ໄມ້ດູ່, ໄມ້ແຕ້ຄ່າ 
ແລະ ອ ື່ນໆອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາບ ື່ຕ ື່າກວ່າ 30 ປີ ຂ ັ້ນໄປ ເຊິື່ງກ ງກັນຂ້າມ ກັບ ການຜະລິດພ ດຜ ນທາງກະສິ
ກ າ ເຊິື່ງໃຊ້ເວລາຜະລິດພຽງບ ື່ເທ ື່າໃດເດ ອນ ຫຼ  ຢ່າງຫຼາຍກ ື່ບ ື່ເກີນໜ ື່ງປີ ກ ື່ສາມາດເກັບກ່ຽວຜ ນຜະລິດໄດ ້
ແລະ ຖ້າເປັນການຜະລິດສິນຄ້າອຸດສາຫະກ າບາງປະເພດຈະໃຊ້ເວລາພຽງບ ື່ເທ ື່າໃດນາທີເທ ື່ານັັ້ນ. ດັື່ງນັັ້ນ 
ຕ ັ້ນທ ນກ່ຽວກັບດອກເບັັ້ຍຂອງເງິນທ ນທີື່ນ າມາໃຊ້ໃນການລ ງທ ນປູກສ້າງສວນປ່າ ຈ ື່ງຖ ວ່າ ມີຄວາມສ າຄັນທີື່
ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ. 

2. ປະລິມານຂອງໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນທີື່ມີຢູ່ໃນປ່າ (Growingstock) ຖ ວ່າເປັນທ ນ ຫຼ  ປັດໃຈການ
ຜະລິດ ແລະ ຜ ນຜະລິດ (Yield) ໃນເວລາດຽວກັນ. ສີື່ງເຫຼ ື່ານີັ້ ເນ ື່ອງຈາກໄມ້ແຕ່ລະຕ ັ້ນໃນປ່າ ຈະມີການ
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ຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຄວາມໃຫ່ຍ ແລະ ຄວາມສູງໃນທຸກລະດູການ, ບ ລິມາດໄມ້ທີື່ເພີື່ມພູນຂອງໄມ້ທຸກ
ຕ ັ້ນໃນປ່າຜ ນໃດ ຜ ນໜ ື່ງ ເມ ື່ອນ າມາລວມກັນກ ື່ຈະໄດ້ຜ ນຜະລິດຈາກປ່າຜ ນນັັ້ນໃນຮອບປີ ຫຼ  ສະຫຼູບໄດ້ວ່າ 
ປັດໃຈການຜະລິດ ແລະ ຜ ນຜະລິດຈາກປ່າກ ື່ຄ ເນ ັ້ອໄມ້ເຊັື່ນດຽວກັນ ເຊິື່ງຕ່າງກັບການຜະລດິດ້ານອ ື່ນໆ ເຊິື່ງ
ຜ ນຜະລິດທີື່ໄດ້ຮັບ ຈະມີລັກສະນະທີື່ແຕກຕ່າງໄປຈາກວັດຖຸດິບທີື່ໃຊ້ໃນການຜະລິດ. 

3. ຄຸນຄ່າຜະລິດຕະຜ ນຈາກປ່າບາງປະເພດ ປະເມີນມູນຄ່າອອກມາເປັນຕ ວເງິນໄດ້ຍາກ 
ເພາະວ່າບ ື່ ມີລາຄາຕະຫຼາດເຊັື່ນ: ຄຸນຄ່າທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ການອະນຸລກັດິນນ ັ້າ ແລະ ຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍທາງຊີວະພາບ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

 
1.3 ປະໂຫຍດຂອງວຊິາເສດຖະສາດຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ້ 

ປະໂຫຍດທີື່ໄດ້ຮັບ ຈາກການສ ກສາວິຊາເສດຖະສາດ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ອາດຈ າແນກອອກ
ໄດ້ເປັນ 2 ປະການດ້ວຍກັນຄ : 

1. ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິຊາການປ່າໄມ້ ເຂ ັ້າໃຈເຖິງປະກ ດການ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທາງດ້ານເສດຖະ 
ກິດການປ່າໄມ້ ແລະ ສາມາດວິເຄາະບັນຫາທີື່ເກີດຂ ັ້ນໄດ້ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ. 

2. ໃຊ້ກ ານ ດແນວທາງໃນການວາງແຜນວຽກ ເພ ື່ອດ າເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີື່ເກີດຂ ັ້ນ
ໂດຍໃຫ້ບັນລຸເປ ັ້າໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 
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ບ ດທີ 2 
ຂອບເຂດຂອງເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 

 
ຈດຸປະສ ງ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ຂ ັ້າກ່ຽວກັບວິຊາເສດຖະສາດ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນ. 
2. ເຂ ັ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິື່ງ ຂອງຂອບເຂດ ແລະ ລະບຽບຂອງເສດຖະສາດຊັບ ພະຍາກອນປ່າໄມ້. 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
2.1 ຄວາມເປນັມາຂອງວຊິາເສດຖະສາດປາ່ໄມ ້

ກ່ອນຈະສ ກສາວິຊາ ເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ສ ມຄວນທີື່ຜູ້ສ ກສາຈະໄດ້ທ າຄວາມ
ເຂ ັ້າໃຈສາກ່ອນວ່າ ວິຊານີັ້ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ຂອບເຂດ ແລະ ເນ ັ້ອໃນເປັນແນວໃດ?, ຄວາມຮູ້ໃນ
ໂລກນີັ້ນິຍ ມແບ່ງເປັນສາຂາຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍແບບດັື່ງທີື່ໄດ້ອ້າງໄວ້ຈາກອະເນກທຽນຖາວອນກັບຄະນະ 
(1976) ຄ : 

2.1.1 ວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ (Natural Sciences) 
1) ວິທະຍາສາດກາຍຍະພາບ (Physical Sciences) ສ ກສາເຖິງທ າມະຊາດໃນ

ຈັກກະວານຕັັ້ງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໆທີື່ສຸດຄ : ປາລາມານູ ໄປຈ ນເຖິງ ລະບ ບດວງດາວ, ດາວເຄາະ ແລະ ພະອາ 
ທິດ ມີວິຊາ: ດາລາສາດ, ອຸຕຸນິຍ ມວິທະຍາ, ທ ລະນີວິທະຍາ, ເຄມີ ແລະ ຟີຊິກ. 

2) ວິທະຍາສາດຊີວະພາບ (Biological Sciences)   ສ ກສາເຖິງຊີວິດ ແລະ 
ປາກ ດການຂອງສີື່ງມີຊີວດິ ຫຼ  ອິນຊີທັງຫຼາຍ. ມີວິຊາ: ແພດສາດ, ສັດວິທະຍາ ແລະ ພ ດສາດ. 

2.1.2 ສັງຄ ມສາດ (Social Sciences) 
ສ ກສາເຖິງມະນຸດ ແລະ ສັງຄ ມໃນດ້ານພ ດຕິກ າ ແລະ ປັດໃຈຕ່າງໆທີື່ມີ ບ ດບາດ

ສ າຄັນໃນສັງຄ ມມີວິຊາເສດຖະສາດ, ລັດຖະສາດ, ນິຕິສາດ, ສັງຄ ມວິທະຍາ. 
2.1.3 ມະນຸດວິທະຍາ(Humanities) 

ສ ກສາເຖິງສິລະປະວັດທະນາທ າ ແລະ ປັດຊາຍາ ອັນເປັນຜ ນຂອງການສະແດງອອກ
ເຊິື່ງຄວາມຮູ້ສ ກນ ກຄິດ, ອາລ ມ, ຈີນຕະນາການ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງມະນຸດທີື່ມີຕ ື່ໂລກ ແລະ ຊັບພະ
ສີື່ງຕ່າງໆເຊັື່ນ: ມີວິຊາພາສາສາດ, ຕະລ ກວິທະຍາ, ປັດຊາຍາ, ດ ນຕີ ແລະ ສາສະໜາສາດ. ວິຊາດັື່ງກ່າວນີັ້ 
ສັງເກດ, ພິຈາລະນາ ແລະ ລວບລວມລັກສະນະ ຂອງຄວາມເປັນມະນຸດຊາດ ຈາກການຈັດປະເພດດັື່ງກ່າວ
, ວິຊາເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຄວນສັງກັດຢູ່ໃນປະເພດ ວິທະຍາສາດທ າມະຊາດສາຂາວິທະຍາ 
ສາດຊີວະພາບ. ສ່ວນວິຊາເສດຖະສາດນັັ້ນ ສັງກັດຢູ່ໃນປະເພດສັງຄ ມສາດ. ສະນັັ້ນ ວິຊາເສດຖະສາດຊັບ 
ພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຈ ື່ງເປັນວິຊາ ທີື່ປະສ ມປະສານ ລະຫວ່າງ ວິທະຍາສາດຊີວະພາບ ກັບ ສັງຄ ມສາດ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກ ື່ດີ ໃນໄລຍະຕ ື່ມາວທິະຍາສາດສາຂາຕ່າງໆໄດ້ກ້າວໜ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດ ລວມທັງມີ
ລັກສະນະສະເພາະຕ ວຫຼາຍຂ ັ້ນ. ອ ງການສ ກສາວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນາທ າແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ 
(UNESCO)  ໄດ້ແບ່ງສາຂາທີື່ເປີດສອນໃນສະຖາບັນອຸດ ມສ ກສາອອກເປັນ 9 ສາຂາ. ວິຊາການປ່າໄມ້ຢູ່
ໃນສາຂາວິຊາກະເສດສາດ. ສ່ວນເສດຖະສາດດ້ານຕ່າງໆຄ ງຢູ່ໃນສາຂາວິຊາສັງຄ ມສາດຄ ເກ ື່າ. ການແບ່ງ
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ຄວາມຮູ້ໃນສາຂາຕ່າງໆອີກລະບ ບໜ ື່ງເອີັ້ນວ່າ International Standard Classification of 
Education Definition of Field of Study (ISCED) ເຊິື່ງແບ່ງຄວາມຮູ້ໃນໂລກນີັ້ອອກເປັນ 10 
ສາຂາໃຫ່ຍວິຊາເສດຖະສາດຢູ່ໃນສາຂາສັງຄ ມສາດ ແລະ ວິຊາວິທະຍາປ່າໄມ້ຢູ່ໃນສາຂາກະເສດສາດ ປ່າໄມ້ 
ແລະ ການປະມ ງ. ສະຫຼຸບໄດວ້່າ ທີື່ມາຂອງວິຊາເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃນໄລຍະຕ ື່ມານີັ້ ເປັນ
ການປະສ ມປະສານ ວິຊາສາຂາກະເສດ ກັບ ສາຂາສັງຄ ມເຂ ັ້າດ້ວຍກັນ. ອາຣິສເຕີລ (Aristotle) ກ່ອນ 
ຄ.ສ. 384-322 ເວ ັ້າເຖິງເສດຖະສາດໃນໜັງສ  " Economica" ຂອງເພິື່ນໄວ້ວ່າ ເສດຖະສາດເປັນວິຊາ
ວ່າດ້ວຍ " ການຈັດລະບຽບໃນຄ ວເຮ ອນ ແລະ ໃຊ້ຫ ວໜ່ວຍຄ ວເຮ ອນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ". ແນວຄິດທາງ
ເສດຖະສາດໄດ້ປະປ ນຢູ່ໃນຈະລິຍະທ າ ຫຼ  ປັດຊາຍາຂອງນັກປາດໂບຮານ ຫຼ  ໃນຄ າສອນຂອງພະພຸດທະ
ສາດສະໜາ ແລະ ສາດສະໜາອ ື່ນໆກ ື່ມີປະກ ດຢູ່. ແຕ່ຄວາມຄິດເຫັນເຫຼ ື່ານີັ້ ຍັງບ ື່ອາດເປັນທິດສະດີ ຫຼ  ຫັຼກ
ເກນທີື່ຈະໃຊ້ວິເຄາະ ແລະ ວິນິດໄສ ເຫດຜ ນກ່ຽວກັບປະກ ດການ ຫຼ  ກິດຈະການທາງເສດຖະກິດໄດ້ຢ່າງ
ສ ມບູນ. ຖ ກັນວ່າ ວິຊາເສດຖະສາດ ກ າເນດີເປັນທາງການເມ ື່ອ ອາດາມ ສມິດ (Adam Smith) ຂຽນ
ປ ັ້ມເສດຖະສາດເຫັຼັ້ມທ າອິດຊ ື່ " The wealth of Nation " ໃນປີ ຄ.ສ. 1776 ວິຊາເສດຖະສາດ ເຊິື່ງ
ເດີມເອີັ້ນກັນວ່າ ເສດຖະສາດການເມ ອງ (Political Economy) ກ ື່ໄດ້ມກີານພັດທະນາການຂ ັ້ນຕາມ
ລ າດັບຈາກການທີື່ ຈອນ ເມນາດເຄນ (John Maynard Keynes) ພິມ " The General Theory 
of employment, Interest and Money " ຂ ັ້ນໃນປີ ຄ.ສ. 1936. ໃນລະຫວ່າງນັັ້ນ ກາກມາກ 
(Karl Marx) ຂຽນ Das Kapital ຂ ັ້ນໃນປີ ຄ.ສ. 1867 ວິຈານລະບອບນາຍທ ນຢ່າງໜັກ. ຕັັ້ງແຕ່ປີ 
ຄ.ສ.1936 ເປັນຕ ັ້ນມາ Samuel son (1976) ເຫັນວ່າຄວນຈະເປັນຍຸກຂອງເສດຖະສາດໃໝ່ (New 
Economics). ໂດຍທີື່ວິຊາເສດຖະສາດ " ເປັນສິລະປະສາດທີື່ເກ ື່າທີື່ສຸດ ເປັນວິທະຍາສາດທີື່ໃໝ່ທີື່ສຸດ
ແລະ ເປັນລາຊີນີ ແຫ່ງວິຊາສາຂາສັງຄ ມສາດ " (Samuelson,1976). ຖ້າຫາກນັບຈາກຍຸກຂອງອາດາມ 
ສມິດ ກ ື່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 200 ປີ ຈ ື່ງມີນິຍາມທີື່ນັກເສດຖະສາດ ຫຼຸນ້ປາລາມາຈານ ໄດ້ສະເໜີໄວ້ມາກມາຍ 
ຊ  ື່ງຈະພ ບໃນຕ າລາເສດຖະສາດເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ອະເນກ ທຽນຖາວອນ ແລະ ຄະນະ (1976) ໄດ້ຍ ກມາ
ອ້າງໄວ້ຫຼາຍທ່ານແລ້ວສະຫຼຸບ " ເສດຖະສາດເປັນຂະແໜງໜ ື່ງຂອງສັງຄ ມສາດທີື່ສ ກສາເຖິງການເລ ອກຫາ
ຫ ນທາງທີື່ຈະໃຊ້ປັດໄຈການຜະລິດ ເຊິື່ງມີຢູຢ່່າງຈ າກັດ ເພ ື່ອບ າບັດຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ ເຊິື່ງມີຢູ່
ມາກມາຍນັບບ ື່ຖ້ວນ " ນັກເສດຖະສາດໃນປະຈຸບັນ ເຫັນພ້ອມກັບຄ າຈ າກັດຄວາມ ໂດຍທ ື່ວໄປຂອງເສດ
ຖະ ສາດ (Smuelson,1976) ວ່າ: ເສດຖະສາດເປັນວິຊາ ທີື່ວ່າດ້ວຍວິທີການທີື່ຄ ນ ກັບ ສັງຄ ມຈະມີ
ການໃຊ້ເງິນ ຫຼ  ບ ື່ກ ື່ຕາມເລ  ອກໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການຜະລິດທີື່ມຈີ າກັດອັນອາດນ າໄປໃຊຢ້່າງອ ື່ນໄດ້ຫຼາຍ
ຢ່າງເພ ື່ອຜະລິດສິນຄ້າຕ່າງໆ ແລະ ຈ າໜ່າຍຈ່າຍແຈກສິນຄ້າເຫຼ ື່ານັັ້ນໄປເພ ື່ອບ ລໂິພກທັງໃນປະຈຸບັນ ແລະ 
ອານາຄ ດ ໃນລະຫວ່າງບຸກຄ ນ ແລະ ກຸ່ມຄ ນຕ່າງໆໃນສັງຄ ມ. ວິຊານີັ້ວເິຄາະຕ ັ້ນທ ນ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດທີື່
ໄດ້ຈາກການປັບປຸງ ແບບແຜນການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ. ຄ າຈ າກັດຄວາມຂ້າງເທີງນີັ້ອາດຫຍ ັ້ໃຫ້ສັັ້ນໆວ່າ " 
ເຮ າຈະເລ ອກໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີື່ມີຢູຢ່່າງຈ າກັດ ອັນອາດໃຊໄ້ດ້ຫຼາຍຢ່າງ ໃຫ້ບັນລຈຸຸດໝາຍທີື່ກ ານ ດໄວ້
ຢ່າງດີທີື່ສຸດ, ຈະຜະລິດສິນຄ້າອັນໃດ, ແບບໃດ, ເພ ື່ອໃຜ ດຽວນີັ້ ຫຼ  ອານາຄ ດ " 

 
 

2.2 ລະບຽບວຖິທີາງເສດຖະສາດ 
ໃນວ ງການເສດຖະສາດ ຍັງແບ່ງວິຊານີັ້ອອກເປັນສອງຝ່າຍຄ : Positive Economics ອະທິ 

ບາຍຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງ ເຫດ ແລະ ຜ ນ ຂອງກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດຢ່າງກ ງໄປກ ງມາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າ: 
ຄວາມສ າພັນທາງເສດຖະກິດເປັນແນວໃດເທ ື່ານັັ້ນສ່ວນ Normative Economics ທີື່ກ່ຽວພັນໄປເຖິງ
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ວ່າອັນໃດຄວນເປັນຢ່າງນັັ້ນຢ່າງນີັ້ດ້ວຍ (Leftwich, 1976). ໃນທາງປະຕິບັດແລ້ວ Eggers and Tus 
sing (1965) ເຫັນວ່າ ປ ກກະຕິເສດຖະສາດມີເນ ັ້ອໃນແບບຕ ງ ຫຼ  ບວກ (Positive) ຕາມຫັຼກວິທະຍາ 
ສາດ. ແຕ່ຕາມທີື່ເຄີຍເປັນມາດັັ້ງເດີມຈະມີຄວາມເຫັນວ່າ ສີື່ງໃດຄວນ ແລະ ບ ື່ຄວນແຊກຢູ່ດ້ວຍ. ເຖິງວ່າ
ໃນການສະຫຼຸບນະໂຍບາຍກ ື່ຈະຕ້ອງຄາດການວ່າ ສີື່ງໃດຄວນປະຕິບັດກອນ ແລະ ຕາມຫັຼງ. ເພາະສະນັັ້ນ
ໃນການຄາດການຈະຕ້ອງອາໄສ Positive Economics ເປັນພ ັ້ນຖານ. ວິຊາທັງສອງຝ່າຍຈ ື່ງຕ້ອງເພິື່ງພາ
ອາໄສ ຫຼ  ເກ ັ້ອກູນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງໃກ້ສິດ. 

ວິທີ ທີື່ຈະອະທິບາຍປະກ ດການທາງເສດຖະສາດນັັ້ນ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ໂລກເສດຖະກິດຂອງເຮ າມີ
ຄວາມສັບສ ນຫຼາຍ ນັກເສດຖະສາດ ບ ື່ສາມາດສັງເກດການພາຍໃຕ້ສະພາບທີື່ຄວບຄຸມໄດ້ຄ : ໃນຫ້ອງປະຕິ 
ບັດການຄ ນັກວິທະຍາສາດສາຂາອ ື່ນໆ. ສະນັັ້ນ ນັກເສດຖະສາດຈ ື່ງຕ້ອງສ້າງໂຄງສ້າງສ າລັບວິເຄາະ ຫຼ  ໂມ
ເດລ ຂອງສີື່ງທີື່ຕ້ອງການວິເຄາະຂ ັ້ນ. ໂມເດລ ຢ່າງງ່າຍໆນີັ້ມັກເອີັ້ນວ່າທິດສະດີ ເຊິື່ງພະຍາຍາມເບິື່ງໂລກໃນ
ຄວາມເປັນຈິງໃຫ້ເຫຼ ອແຕ່ສີື່ງທີື່ເປັນຫັຼກເພ ື່ອໃຫ້ເບິື່ງງ່າຍຂ ັ້ນ. ວິທີການເຊັື່ນນີັ້ນັກເສດຖະສາດເອີັ້ນກັນວ່າ 
ການສ້າງທິດສະດີ ຫຼ  ໂມເດລ ຫຼ  ການວິເຄາະໂມເດລ. ໜ້າທີື່ຂອງທິດສະດີ ຫຼ  ໂມເດລທາງເສດຖະສາດນັັ້ນ
ຄ : ເພ ື່ອອະທິບາຍທ າມະຊາດຂອງກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດ ແລະ ເພ ື່ອຄາດການວ່າຈະເກີດອັນໃດຂ ັ້ນໃນ
ເສດຖະກິດນັັ້ນ (Leftwich, 1976).  

ການສ້າງໂມເດລເຮັດໄດ້ 2 ວິທີດັື່ງໃນຮູບທີ 1 ໂດຍວິທີອານຸມານ (Deduction) ນັກເສດຖະ 
ສາດໃຊ້ຫັຼກໂລຢິກວິທະຍາ ເບິື່ງໂລກໃຫ້ງ່າຍເຂ ັ້າເອີັ້ນວ່າ: Theoretical abstraction ຜ ນທີື່ໄດ້ຄ ໃນໂມ
ເດລໂລຢິກວິທະຍາ (Logical model) ທີື່ຄາດວ່າເໝາະສ ມສ າລັບອະທິບາຍປະກ ດການທີື່ເຮ າກ າລັງສັງ
ເກດຢູ່. ຕ ື່ມາຂ ັ້ທ ກຖຽງທາງໂລຢິກວິທະຍາ (Logical augment) ອານຸມານເຫດ ແລະ ຜ ນອອກໄປອີກ
ຈ ນໄດ້ຂ ັ້ສະຫຼຸບ (Logical conclusion) ແລ້ວຈ ື່ງແປຜ ນສະຫຼຸບນີັ້ເພ ື່ອໃຫ້ອະທິບາຍ ຫຼ  ຄາດການທີື່ເປັນ
ໄປໃນໂລກຕ ວຈິງໄດ້ວິທີການທັງໝ ດນີັ້ບາງທີື່ເອີັ້ນລວມວ່າ: ໂມເດລທາງໂລຢິກວິທະຍາ (Logical 
model). 

ອີກວິທີໜ ື່ງ ເປັນວິທີອຸປະມານ (Induction) ຈາກໂລກຕ ວຈິງ ເຮ າໃຊ້ວິທີການທາງສະຖິຕິເບິື່ງ
ໂລກໃຫ້ງ່າຍເຂ ັ້າ (Experimental abstraction) ເພ ື່ອອອກແບບການທ ດລອງ ແລ້ວທ າການທ ດລອງ, 
ມກີານສັງເກດການ ແລ້ວແປຜ ນການສັງເກດນັັ້ນ ໃນເຊງິສະຖິຕິເພ ື່ອອະທິບາຍ ຫຼ  ຄາດການທີື່ເປັນໄປໃນ
ໂລກຄວາມຈິງຕ ື່ໄປ. ວິທີນີັ້ ປະຈຸບັນໄດ້ວິວັດທະນາການມາເປັນວິຊາເສດຖະມິຕິ (Econometrics) ເຊິື່ງ
ເອີັ້ນກວ້າງໆວ່າ: ເປັນການສ້າງໂມເດລທາງສະຖິຕິ (Statistical model). 

ໂມເດລທີື່ໄດ້ຈາກວິທີການສ້າງບ ື່ວ່າຈະເປັນໂມເດລ ທາງໂລຢິກວິທະຍາ ຫຼ  ໂມເດລທາງສະຖິຕິ
ເມ ື່ອໄດ້ຜ່ານການທ ດສອບວ່າອະທິບາຍເຫດການໃນໂລກຈິງໄດ້ຖ ກຕ້ອງ ຫຼ  ບ ື່ມີໂມເດລໃໝ່ທີື່ດີກວ່າແລ້ວ
ກ ື່ຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເປັນທິດສະດີ ຫຼ  ກາຍເປັນກ ດ (Law) ໄປ. ວິທີການສ້າງໂມເດລອະນຸມານ ຫຼ  
ອຸປະມານ ທັງສອງວິທີດັື່ງກ່າວເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ ນັກເສດຖະສາດໃນສະໄໝປະຈຸບັນ ຍອມຮັບວ່າຕ່າງເກ ັ້ອກູນເຊິື່ງ
ກັນ ແລະ ກັນ ກ ຄ ທິດສະດີທີື່ໄດ້ຈາກວິທີອະນຸມານເຊິື່ງນິຍ ມກັນ ໃນສະໄໝເກ ື່າກ່ອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ
ສ ມມຸດຖານ (Hypotheses) ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໃນໂລກຂ ັ້ນ. ການທ ດສອບສ ມມຸດຖານດ້ວຍວິທີ
ການທາງສະຖິຕິ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນແນວທາງທີື່ຈະພັດທະນາ ແລະ ແຕ່ງເຕີມໃຫ້ທິດສະດີສ ມບູນຂ ັ້ນ ສ າລັບວິທີ 
ການສ້າງໂມເດລຕ້ອງຜ່ານ 3 ຂັັ້ນຕອນຄ : ໃນຂັັ້ນທ າອິດຕ້ອງກ ານ ດຂ ັ້ສັນນິຖານ ແລະ ຄ າຈ າກັດຄວາມທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງສາກ່ອນ. ຂັັ້ນທີື່ສອງເປັນການສ້າງໂມເດລດັື່ງໃນຮູບທີ 1 ແລະ ຂັັ້ນສຸດທ້າຍເປັນການທ ດສອບໂມ
ເດລ (The test of the model). 
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ໂມເດລ ມີປະໂຫຍດໃນກິດຈະການທ ື່ວໄປ ໃນວິຊາເກ ອບທຸກສາຂາ ລວມທັງວິຊາໃນສາຂາປ່າ
ໄມ້ເກ ອບທັງໝ ດ. Duerr (1975) ໃຫ້ຄ ານິຍາມຂອງໂມເດລໄວ້ວ່າ " ໂມເດລ ຄ ຕ ວແທນຢ່າງງ່າຍຂອງ
ອັນໃດອັນໜ ື່ງທີື່ເຮ າຕ້ອງການບັນລະຍາຍ, ອະທິບາຍ ຫຼ  ທ າຄວາມເຂ ັ້າໃຈ. ວັດຖຸປະສ ງຂອງການສ້າງໂມ
ເດລຂ ັ້ນມາກ ື່ເພ ື່ອຕອບບັນຫາຕ່າງໆ (A model is a simplified representation of something 
that we wish to describe or explain or understand. Its purposes is to answer 
questions). 

 ໂມເດລ ມີຊ ື່ເອີັ້ນຕ່າງກັນໄປ ແລ້ວແຕ່ວ່າຈະໃຊ້ໃນບັນຫາດ້ານໃດເຊັື່ນ: micro model, macro 
model, dynamic model, linear model, econometric model ເປັນຕ ັ້ນ. ແຕ່ຖ້າຖ ຕາມຮູບ 
ຫຼ  ພາສາແລ້ວ ອາດແບ່ງເປັນ 3 ປະເພດໃຫ່ຍໆຄ : 

1. ເປັນຄ າເວ ັ້າ ລວມທັງຄ າບອກເລ ື່າດ້ວຍພາສາຂຽນ (Verbal model or prose), 
2. ເປັນຮູບພາບ (Pictorial model) ເຊິື່ງອາດຈະຢູໃ່ນລັກສະນະຂອງ ໄດອະແກຮມ ຫຼ  

ພາບຂຽນ (Graphics) ຕ່າງໆ. 
3. ເປັນຮູບຄະນິດສາດ (Mathematical model) ເຊິື່ງລວມທັງທາງພ ດສະຄະນິດ, ເລຂາ

ຄະ ນິດ ແລະ  ຄອມພີວເຕີເຂ ັ້າໄວ້ດ້ວຍ. 
ໂມເດລສາມຮູບ ຫຼ  ພາສານີັ້ມີຂ ັ້ດີຂ ັ້ເສຍຕ່າງກັນໄປເຊັື່ນ: ໂມເດລ ທີື່ເປັນພາສາເວ ັ້າເຂ ັ້າໃຈງ່າຍ ບ ື່

ຕ້ອງການຄວາມຮູພ້ ັ້ນຖານພິເສດ. ສ່ວນໂມເດລ ທີື່ເປັນພາບອາດຈະເຂ ັ້າໃຈຍາກຂ ັ້ນ ຕ້ອງການຄວາມຮູໃ້ດ 
ໜ ື່ງເລັກນ້ອຍ. ສ າລັບໃນແບບຄະນິດສາດເຂ ັ້າໃຈຍາກສ າລັບຜູບ້ ື່ມີພ ັ້ນຖານ ແຕ່ກະທັດລັດ ແລະ ສະດວກ 
ສ າລັບຜູຮູ້ ້ໂດຍທ ື່ວໄປໂມເດລທີື່ເປັນພາບຈະໃຊປ້ະໂຫຍດໄດ້ດີ ແລະ ກວ້າງຂວາງໃນສະຖານະການທ ື່ວໄປ 

 
2.3 ເຫດໃດຈ ື່ງຕອ້ງມເີສດຖະສາດຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ ້

ມີຄ ນກ່າວຫາຢູ່ ເນ ື່ອງວ່າວິຊາຊີບປ່າໄມ້ ມຸ່ງແຕ່ເລ ື່ອງປູກຕ ັ້ນໄມ້ຈ ນເກີນໄປ ນັກວິຊາການປ່າໄມ້
ໄດ້ຮັບການຝ ກອ ບຮ ມ ໃຫ້ຄ ານ ງເຖິງຜ ນຜະລິດເປັນຫັຼກ ໂດຍໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມ ສ່ວນຫຼາຍເພ ື່ອເພິື່ມ
ປະສິດທິພາບການ ຜະລິດໄມກ້ານທີື່ປ່າໄມ້ເນັັ້ນໃນເລ ື່ອງຜ ນຜະລິດຈ ນເກີນໄປນັັ້ນ ວິຊາຊີບນີັ້ຈະພ ບຈຸດຈ ບ
ໃນວັນໜ ື່ງຂ້າງໜ້າໄດ້ັ້. ຄວາມນິຍ ມໃຊ້ວັດຖຸດິບປ່ຽນໄປຕາມກາລະສະໄໝ, ຕ ັ້ນໄມ້ທີື່ເຮ າປູກໃຫ້ເປັນໄມ້
ທ່ອນນັັ້ນ ຕ ື່ໄປຈະບ ື່ມີໃຜສ ນໃຈທີື່ຈະໃຊ້ ເພາະມີສີື່ງອ ື່ນທີື່ດີເໜ ອກວ່າ.   
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ຮບູທ ີ1      ການສາ້ງໂມເດລທາງເສດຖະສາດ 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:      Ferguson and Gould (1975) 
 

ນັກຊີວະວິທະຍາຮູ້ວ່າ: ສີື່ງມີຊີວິດຖ້າບ ື່ສາມາດປັບຕ ວ ໃຫ້ເຂ ັ້າກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງສີື່ງແວດ
ລ້ອມຈະບ ື່ມີໃຜສ ນໃຈທີື່ຈະຕ້ອງສູນພັນໄປໃນທີື່ສຸດ. ວິຊາຊີບຕ່າງ ກ ື່ບ ື່ຕ່າງໄປຈາກຊວີິດອິນຊີເຫຼ ື່ານັັ້ນ. 
ນັກວິຊາການປ່າໄມ້ຍກຸໃໝ່ ຈະຕ້ອງເບິື່ງການໃຫ້ໄກກວ່າ ນັກຊີວະວິທະຍາ ຂອງການຜະລິດໄມ້ຈະຕ້ອງ
ສະແຫວງຫາຄວາມເຂ ັ້າໃຈວ່າ ປ່າໄມ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ ນແນວໃດ ? ຢ່າງນີັ້ບ ື່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຊີວະວິທະຍາ
ດ້ອຍຄວາມສ າຄັນລ ງໄປ, ຫາກໝາຍຄວາມວ່າ: ຊີວະວິທະຍາຢ່າງດຽວຍັງບ ື່ພຽງພ  ສ າລັບນັກວິຊາການປ່າ
ໄມ້. ພ ັ້ນຖານທາງຊີວະວິທະຍາ ເຮັດໃຫ້ເຮ າເຂ ັ້າໃຈໄດ້ວ່າ ຕ ັ້ນໄມ້ເຕີບໂຕໄດ້ແນວໃດ ສາມາດເພີື່ມຄວາມ
ຈະເລນີເຕີບໂຕແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຕ ັ້ນໄມ້ໄດ້ແນວໃດ. ແຕ່ຖ້າຈະຫາເຫດຜ ນວ່າ ເປັນຫຍັງຈ ື່ງຄວນປູກ
ຕ ັ້ນໄມ້ ຖ້າຈ າເປັນຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈຢ່າງສະຫຼາດວ່າຈະແບ່ງປັນ ແລະ ໃຊຊ້ັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບໃດ 
ແລະ ເພາະເຫດໃດກ ື່ຈ າເປັນຈະຕ້ອງນ າເອ າເສດຖະສາດເຂ ັ້າມາກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍ. 

ດັື່ງໄດ້ກ່າວມາແລ້ວວ່າເສດຖະສາດ ຄ ວິຊາທີື່ວ່າດ້ວຍການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີື່ມີຢູຢ່່າງຈ າກັດ 
ເຊິື່ງມີຢູຫຼ່າຍວິທີ ເພ ື່ອສະໜອງຄວາມພ ໃຈຂອງມະນຸດຊາດ. ຖ້າທີື່ດິນປ່າໄມ້ບ ື່ໄດ້ໃຊ້ສ າລັບປູກພ ດ ຫຼ  
ລ້ຽງສັດ ໄດ້ນ ານັກວິຊາການປາ່ໄມ້ຄ ງບ ື່ມີຄວາມຫຍຸ່ງຍາກໃນໂລກດັື່ງທຸກມ ັ້ນີັ້ ແລະ ມຸ່ງແຕ່ວຽກປູກຕ ັ້ນໄມ້
ເທ ື່ານັັ້ນ ແຕ່ດຽວນີັ້ ເປັນທີື່ປະຈັກຕາແລ້ວວ່າ ພະລັງສ າຄັນທີື່ເຮັດໃຫ້ວິຊາຊີບປ່າໄມ້ ເປັນຕ ວຕ ນຢູໄ່ດ້ມາ
ຈາກພາຍນອກ. ພະລັງທີື່ສ າຄັນທີື່ສຸດອັນໜ ື່ງກ ື່ຄ  ພະລັງທາງເສດຖະສາດ. ນັກວິຊາການປ່າໄມ້ ຈ ື່ງຕ້ອງເຂ ັ້າ
ໃຈເຖິງພະລັງທາງເສດຖະສາດ ແລະ ການເມ ອງ ທີື່ກ ານ ດວິຖີຊີວິດຂອງຕ ນ. ຕ້ອງມຄີວາມສາມາດ ນ າເອ າ



10 
 

ຫັຼກເສດຖະສາດເບ ັ້ອງຕ ັ້ນມາໃຊ້ໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການ ເທ ື່າທີື່ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ອ ານວຍ
ໃຫ້ໄດ້. ຄວາມສາມາດຢ່າງນ້ອຍທີື່ສຸດ ຄວນຈະເທ ື່າທຽມກັບຜູບ້ ລິຫານ ຝ່າຍຜະລິດຂອງກິດຈະການອ ື່ນໆ
ທ ື່ວໄປ,ເສດຖະ ສາດປ່າໄມ້ເປັນວິຊາ ທີື່ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໂດຍມຸ່ງຫວັງທີື່ຈະໃຫ້
ປ່າໄມ້ ສາມາດອ ານວຍປະໂຫຍດທັງໃນດ້ານທາງກ ງ ແລະ ທາງອ້ອມແກ່ສັງຄ ມ ສ່ວນລວມໂດຍໃຫ້ຖ ກ
ຕາມ ຫັຼກການທາງເສດຖະກິດຫຼາຍທີື່ສຸດ ຫຼ  ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ເປັນວິຊາທີື່ນ າເອ າຫັຼກການ ທາງທິດສະດີ
ເສດຖະສາດມາປະຍຸກ ເພ ື່ອໃຊ້ໃນການວິເຄາະບັນຫາຕ່າງໆທາງດ້ານເສດຖະກິດປ່າໄມ້. 

ເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເປັນວິຊາພິເສດສະເພາະດ້ານ (Speialization) ຕ່າງຈາກ
ເສດຖະສາດທ າມະດາ, ເຫດຜ ນສ າຄັນຄ ປະການໜ ື່ງຄ : ມີລັກສະນະພິເສດຂອງປ່າໄມ້ ເຊິື່ງນັກເສດຖະສາດ
ທ າມະດາ ຈະຕ້ອງຄ ັ້ນຄວ້າຫາຄວາມຮູເ້ພີື່ມເຕີມ. ການປະຍຸກຫັຼກການເສດຖະສາດ ເຂ ັ້າກັບປ່າໄມ່ ນັັ້ນຈະ
ຕ້ອງສອດຄ່ອງກ່ຽວກັບລັກສະນະ ທາງຊີວະວິທະຍາຂອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຊວ່ງເວລາທີື່ໃຊໃ້ນ
ການຜະລິດທາງປ່າໄມ້. ຄ ງມີນັກເສດຖະສາດດ້ານອ ື່ນໆ ໜ້ອຍຄ ນທີື່ຈະຍິນດີ ເສຍເວລາສະແຫວ່ງຫາ
ຄວາມຮູກ້່ຽວກັບຜະລິດຜ ນປ່າໄມ້. ນັກເສດຖະສາດ ທາງດ້ານອຸດສາຫະກ າອ ື່ນ ມັກຈະມີຄວາມຮູທ້າງການ
ທະນາ ຄານ, ການປະດິດຖະກ າ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຄວາມຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດໂດຍປະຢັດ, ການອະນຸລກັປ່າໄມ້ໂດຍຂາດຫັຼກເກນ ທາງເສດຖະສາດຍັງບ ື່ໄດ້ດ ງດູດຄວາມສ ນໃຈຂອງ
ນັກເສດ ຖະສາດທ ື່ວໄປຫຼາຍກວ່າວິພາກວິຈານຢູຫ່່າງໆເທ ື່ານັັ້ນ. 

ລັກສະນະພິເສດຂອງປ່າໄມ້:  ລັກສະນະພິເສດຂອງປ່າໄມ້ ຫຼ  ລັກສະນະພິເສດໃນແງກ່ານຜະລິດ
ຂອງປ່າໄມ້ນັັ້ນ ໄດ້ມີປາລາມາຈານ ທາງປ່າໄມ້ກ່າວໄວ້ຫຼາຍຄວາມເຫັນທີື່ສ າຄັນດັື່ງນີັ້: 

1. ໄລຍະເວລາການຜະລິດຂອງປ່າໄມ້: ໄລຍະເວລາທີື່ໄມ້ເຕີບໂຕກວ່າຈະໃຊກ້ານໄດ້ ຍາວນານ
ຫຼາຍ ຫຼ  ເວ ັ້າໄດ້ອີກວ່າໄລຍະສັັ້ນ ຂອງຜະລິດຜ ນປ່າໄມ້ຍາວນານກວ່າການຜະລິດສິນຄ້າຊະນດິອ ື່ນ. 

2. ໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນເປັນທັງໂຮງງານ ແລະ ຜ ນຜະລິດໃນຄາວດຽວກັນ ຕ ັ້ນໄມ້ເປັນທັງເຄ ື່ອງຈັກ 
ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢູ່ໃນຕ ວ. 

3. ຄຸນຄ່າຂອງປ່າໄມ້ຫຼາຍຢ່າງ ບ ື່ອາດປະເມີນໄດ້ໂດຍກ ງຈາກຕະຫຼາດທີື່ມີຢູ່ ຍ ກຕ ວຢ່າງເຊັື່ນ: 
ປະໂຫຍດຂອງປ່າໄມ້ໃນແງ່ຄວາມຊຸ່ມເຢັນ, ນ ັ້າ, ສັດປ່າ ແລະ ດ້ານການປ້ອງກັນ ບ ື່ມີຕະຫຼາດສ າລັບການຊ ັ້
ຂາຍແລກປ່ຽນ ຫຼ  ບ ື່ສາມາດເຮັດນິຕກິ າ ກ ານ ດຄູນຄ່າຂອງປະໂຫຍດປ່າໄມ້ໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນ. ແຕ່ຢ່າງໃດກ ື່
ຕາມໄດ້ມີວິທີການໃໝ່ໆໃນການວັດຄູນຄ່າປ່າໄມ້ເຫຼ ື່ານີັ້ເປັນທີື່ຍອມຮັບຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

4. ຕ ັ້ນທ ນໃນການປູກຕ ັ້ນໄມ້ ຫຼ  ມູນຄ່າຂອງໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນສູງ ເມ ື່ອທຽບກັບ ຜ ນຜະລິດ ລາຍປີ. 
5. ເນ ື່ອງຈາກຕ ັ້ນໄມ້ໃຫ່ຍຊ້າ ການປ່ຽນແປງຜ ນຜະລິດ ຫຼ  ການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຊ່ວງເວລາ

ໃດໜ ື່ງຈ ື່ງເປັນການຍາກ. 
6. ຕ ັ້ນໄມ້ເມ ື່ອລວມຕ ວເປັນໝູ່ ຈະມີລັກສະນະສະເພາະຕ ວ. 
7. ຕ ັ້ນໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນເຄ ື່ອນທີື່ບ ື່ໄດ້ ບັນຫາທີື່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາໃນການຜະລິດ ຫຼ  ການຄຸ້ມຄອງ 

ເມ ື່ອຖ ກຕັດລ ງແລ້ວ ຕ້ອງເສຍຄ່າຂ ນສ ື່ງສູງ, ມີບ ລິມາດ ແລະ ນ ັ້າໜັກຫຼາຍ. 
8. ເນ ື່ອງຈາກປ່າໄມ້ມີເນ ັ້ອທີື່ກວ້າງຂວາງ ມີສາຍເຫດພາຍນອກເຂ ັ້າມາກະທ ບກະເທ ອນເຖິງ 

ແລະ ປ່າໄມ້ເອງກ ື່ມີອິດທິພ ນຕ ື່ສີື່ງແວດລ້ອມພາຍນອກ. 
9. ປ່າໄມ້ເປັນຊັບພະຍາກອນເກີດໃໝ່ໄດ້ (Renewable) 

2.4 ຄວາມໝາຍຂອງເສດຖະສາດຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ ້
ຄ າວ່າ: ເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ກ ງກັບ Gregory (1972) ໃຊ້ວ່າ: Forest 

resource Economics ຄ າເດີມແມ່ນ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ເຊິື່ງ Duerr (1960) ໃຊ້ວ່າ Economics 
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of Forestry ຫຼ  Forest Economics. ສ່ວນນັກເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ອີກຫຼາຍທ່ານໃຊຄ້ າວ່າ: Forest 
Economics ເຊິື່ງກ ມີຄວາມໝາຍອັນດຽວກັນ ຫຼ  ກ ງກັນເກ ອບທຸກປະການ Duerr (1960) ໃຫ້ຄ ານິ
ຍາມໄວ້ວ່າ: ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ມຸ່ງແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ເຊິື່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າ
ໄມ້ໂດຍສະເພາະ ແກນກາງຂອງວິຊານີັ້ຄ : ການຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນປ່າໄມ້ ແລ້ວຂະຫຍາຍວ ງອອກໄປເຖິງການ
ຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບການແປຮູບ, ການຈ າແນກແຈກຈ່າຍ ແລະ ບ ລິໂພກຜະລິດຜ ນປ່າໄມ້. ວິຊານີັ້ສ ກສາ
ບັນຫາໃນແຕ່ລະລາຍບຸກຄ ນ, ສ ກສາລວມໃນລັກສະນະຂອງເສດຖະກິດປ່າໄມ້ທັງໝ ດ ແລະ ການດ າເນີນ
ງານຂອງເສດຖະກິດນີັ້. 

 ແທ້ຈິງແລ້ວ ເສດຖະສາດສ ກສາເລ ື່ອງຂອງຄ ນ, ພ ດຕກິ າບາງດ້ານຂອງຄ ນ ໃນການດ າລ ງຊີວິດ
ສາມັນປະຈ າວັນ. ສະນັັ້ນ ຖ້າເຮ າສ ກສາພ ດຕກິ າຂອງມະນຸດແລ້ວ ປະຍຸກເຂ ັ້າກັບກ ລະນີທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບ 
ພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ນີັ້ຄ : ເສດຖະສາດປ່າໄມ້. ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ສ ກສາວ່າຈະໃຊ້ ຫຼ  ຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນປ່າໄມ້
ໃນສ່ວນທີື່ກ່ຽວກັບມະນຸດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນດ້ານອຸດສາຫະກ າແບບໃດ ຈ ື່ງຈະບ າບັດຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງມະນຸດໄດ້. ອາດເບິື່ງໄດ້ 2 ແງຄ່ : ນັກເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ເປັນພະຍານຜູຮູ້ຜູ້ເ້ຫັນ ເຊິື່ງອາດຈະບັນລະ
ຍາຍ ຫຼ  ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ອະທິບາຍພ ດຕິກ າຂອງມະນຸດປະການທີື່ສອງ ເປັນທີື່ປ ກສາ ຄ ໃຫ້ແນວທາງໃນການ 
ກ ານ ດນະໂຍບາຍສ າລັບສັງຄ ມ ແລະ ບຸກຄ ນໃນສັງຄ ມ. 
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ບ ດທີ 3 
ເສດຖະກິດປ່າໄມ້ຂອງປະເທດລາວ 

 
ຈດຸປະສ ງ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ຮູ້ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກັບເສດຖະສາດຂອງລາວໃນປະຈຸບັນ. 
2. ຮູ້ກ່ຽວກັບ ສາດຖະສາດຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວພັນກັບປ່າໄມ້ລາວລວມເຖິງການນ າໃຊ້ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
3.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄ າວາ່ເສດຖະກດິ 

ເສດຖະກິດ (Economy) ມີຄວາມໝາຍໃນສະໄໝບູຮານວ່າ: ການຄຸ້ມຄອງຄອບຄ ວ, ຄວາມ
ເຊ ື່ອ ໃນສະໄໝນັັ້ນຄ : ການຄຸ້ມຄອງຄອບຄ ວ ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ປະຢັດທີື່ສຸດ. ສະໄໝຕ ື່ມາ ການຜະລິດ
ສິນຄ້າຂະຫຍາຍຕ ວກວ້າງຂວາງອອກ ມີການແລກປ່ຽນຊ ັ້ຂາຍສິນຄ້າກັນ ໂດຍໃຊ້ເງິນເປັນສ ື່ກາງ ການ
ແລກປ່ຽນຕ ັ້ນຕ  ທີື່ຢ ດຖ ກັນຄ : ຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ປະຢັດທີື່ສຸດ ແລະ ນ າມາແລກປ່ຽນກັນ ໂດຍໃຫ້ຕ ນເປັນ
ຜູ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຫຼາຍທີື່ສຸດ. ຄ າວ່າເສດຖະກິດ ເປັນເລ ື່ອງຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການດ າເນີນກິດຈະ
ກ າທາງເສດຖະກິດ (Economic Activities) ໃຫ້ເກີດການປະຢັດຫຼາຍທີື່ສຸດ ບ ື່ວ່າຈະເປັນກິດຈະກ າ
ກ່ຽວກັບການຜະລິດ, ການບ ລິໂພກ ຫຼ  ການຈ າແນກແຈກຈ່າຍສິນຄ້າ ໄປຍັງຜູ້ບ ລິໂພກກ ື່ຕາມ (ອະເນກ 
ທຽນຖາ ວອນ ແລະ ຄະນະ, 1976). 

ຄ ານີັ້ໝາຍເຖິງ "ການມີຂອງກິນຂອງໃຊ້" ຂອງປະເທດ, ໃນໄລຍະເວລາໃດ ປະເທດໜ ື່ງມີຂອງ
ກິນຂອງໃຊ້ຫຼາຍ ເຮ າກ ື່ເວ ັ້າວ່າ: ໃນໄລຍະເວລານັັ້ນ ປະເທດນັັ້ນ ມີເສດຖະກິດດີ. ໃນທາງກ ງກັນຂ້າມ 
ໄລຍະເວລາໃດທີື່ປະເທດນັັ້ນ ມີຂອງກີນຂອງໃຊ້ບ ື່ພ  ຕ ື່ຄວາມຕ້ອງການປະເທດນັັ້ນຍ່ອມມີເສດຖະກິດບ ື່ດີ. 

Duerr (1960) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍທີື່ເລິກເຊິື່ງ ຕ ື່ໄປອີກວ່າ: ເສດຖະກິດ ເປັນລັກສະນະ
ຂອງສີື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກິດຈະກ າໃນສັງຄ ມໃນແງ່ເສດຖະສາດ, ເສດຖະກິດນັັ້ນ ເປັນນາມມະທ າ 
(Abstraction). ວັດຖຸເຊິື່ງປະກອບກັນຂ ັ້ນເປັນເສດຖະກິດ ອາດຈະເປັນຄ ນ, ໄຮ່ນາ, ປ່າໄມ້, ຖະໜ ນ, 
ໂຮງງານ, ຮ້ານຄ້າ, ສິນຄ້າ, ຄ າເວ ັ້າ ເກ ອບທຸກສີື່ງທຸກຢ່າງທີື່ເຮ ານ ກໄດ້, ເກ ອບທຸກສີື່ງທຸກຢ່າງຢູ່ໃນ ເສດຖະ 
ກິດ ເພາະວ່າຕ່າງຝ່າຍກ ື່ມີແງ່ເສດຖະກິດຂອງຕ ນເອງ ແຕ່ເສດຖະກິດນັັ້ນ ບ ື່ມີວັດຖຸເປັນຂອງຕ ນເອງໃຫ້ເຫັນ
ຊັດເຈນ. ຍ ກຕ ວຢ່າງເຊັື່ນ: ປ່າໄມ້ ເຊິື່ງມີລັກສະນະຂອງຕ ນເອງ, ທາງດ້ານພູມສາດ, ການເມ ອງ, ວິສະວະ
ກ າ ແລະ ສິລະປະ ກ ື່ເປັນສ່ວນໜ ື່ງຂອງເສດຖະກິດ. ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ເສດຖະກິດປະກອບຂ ັ້ນດ້ວຍທຸກສີື່ງ
ທຸກຢ່າງ (ພາຍໃຕ້ເຄ ອຂ່າຍ ຂອງວິຊາເສດຖະກິດ) ແຕ່ບ ື່ມີຕ ວຕ ນເຊັື່ນດຽວກັບທີື່ວ່າ: ເສດຖະສາດ 
ເປັນຄວາມເຫັນ (Viewpoint)  ດັື່ງນັັ້ນ ເສດຖະກິດຈ ື່ງເປັນ ຜ ນຜະລິດ (Product) ຂອງຄວາມເຫັນນີັ້. 

ເສດຖະກິດ ເປັນວິທີເບິື່ງຊີວິດຄ ນ ທີື່ພິຈາລະນາເຖິງ ກິດຈະກ າໃນການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເພ ື່ອ
ບ າບັດຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆ. ກິດຈະກ ານີັ້ອະທິບາຍ ແລະ ແທກໄດ້ຈາກການໄຫຼຂອງຊັບພະຍາກອນ ຫຼ  
ປັດໃຈການຜະລິດ ເຂ ັ້າໄປໃນກ ນໄກເສດຖະກິດ (economic mechanism) ແລ້ວໄຫຼອອກມາເປັນ
ຜ ນຜະລິດໃນລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການ. ປັດໃຈການຜະລິດ ເປັນຕ ັ້ນທ ນຂອງຂະບວນການ, 
ສ່ວນຜ ນຜະລິດ ເປັນລາຍໄດ້ຈາກຂະບວນການນັັ້ນ ( Duerr, 1960). 
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3.2 ເສດຖະກດິປາ່ໄມ ້(Forest Economy) 

ເສດຖະກິດປ່າໄມ້ ເປັນສ່ວນໜ ື່ງຂອງເສດຖະກິດທ ື່ວໄປ ເຊິື່ງກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການຜະລິດ, ຈ າແນກ
ແຈກຈ່າຍ, ການບ ລິໂພກສິນຄາ້ ແລະ ບ ລິການ ຈາກປ່າໄມ້. ສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການ ເຫຼ ື່ານີັ້ ສ່ວນຫຼາຍຈະຢູ່
ໃນສ່ວນຂອງການທ່ອງທ່ຽວ, ສັດປ່າ, ຫຍ້າລ້ຽງສັດ, ນ ັ້າ, ການຄວບຄຸມຕ ັ້ນນ ັ້າ, ຕ ັ້ນໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະ
ຜ ນທີື່ແປຮູບຈາກໄມ້. ເຮ າມັກຈະຂີດວ ງໄວ້ເອງ ເພ ື່ອຄວາມສະດວກໃນການສ ກສາ ພຈິາລະນາສະເພາະ
ເລ ື່ອງ. ແຕ່ແນວໃດກ ື່ດີ ເສດຖະກິດປ່າໄມ້ ບ ື່ໄດ້ມີຄວາມສ ມບູນ ຫຼ  ມີຂອບເຂດທີື່ປິດໃນຕ ວຂອງມັນເອງ. 
ສະນັັ້ນ ເມ ື່ອຈະສ ກສາເສດຖະກິດປ່າໄມ້ ຈະຕ້ອງຄ ານ ງເຖິງ ຄວາມສ າພັນກັບເສດຖະກິດລວມ, ເພາະວ່າ
ເສດຖະກິດປ່າໄມ້ ເປັນສ່ວນທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ໜ ື່ງໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດລວມ. 

 

 
 
ຮບູທ ີ2      ໂມເດລຂອງເສດຖະກດິປາ່ໄມ ້
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:     ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
 

ນອກຈາກຈະເບິື່ງເສດຖະກິດ ໃນດ້ານຕ່າງໆໄດ້ເຖິງ 5 ດ້ານ, ດັື່ງທີື່ກ່າວມາແລ້ວ ມີວິທີເບິື່ງ
ເສດຖະກິດປ່າໄມ້ອີກແບບໜ ື່ງ, ວິທີນີັ້ ເບິື່ງເສດຖະກິດປ່າໄມເ້ປັນສ່ວນລວມດັື່ງໃນຮູບ 2 ຈາກການລ ງທ ນ
ໃຫ້ປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກ າໄມ້, ຜູ້ບ ລິໂພກ, ພາສ,ີ ລາຍໄດ້ປະຊາຊາດ, ລາຍຈ່າຍປະເພດລ ງທ ນ ແລະ ຢ້ອນ
ກັບມາຫາບ່ອນການລ ງທ ນອີກ. ນອກຈາກນັັ້ນໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນ ຍັງແຍກຍ່ອຍ ເປັນເສດຖະກິດສະເພາະ
ລຽງຕາມເລກທີື່ກ າກັບໃນຮູບກ ຄ : 

 
1) ເສດຖະກິດການປູກສ້າງສວນປ່າ. 
2) ເສດຖະກິດການບ າລຸງປ່າ. 
3) ເສດຖະກິດການຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ຈາກສວນປ່າ. 
4) ເສດຖະກິດການຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ຈາກປ່າທ າມະຊາດ-ຜູ້ສ າປະທານ. 
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5) ເສດຖະກິດການແປຮູບໄມ້ເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ-ໂຮງເລ ື່ອຍ. 
6) ເສດຖະກິດການແປຮູບໄມ້ລະດັບສູງ: ເຈັັ້ຍ, ໄມ້ອັດ, ໄມ້ປະສານ ແລະ ອ ື່ນໆ. 
7) ເສດຖະກິດອຸດສາຫະກ າສ ມທ ບ: ການກ ື່ສ້າງ, ເຄ ື່ອງເຮ ອນ, ຂ ນສ ື່ງ. 
8) ເສດຖະກິດການບ ລິໂພກໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກໄມ້, ຄວາມຕ້ອງການ, ລາຄາ 

ຕະຫຼາດ ແລະ ລ ດນິຍ ມ. 
9) ສ ກສາຄວາມຕ້ອງການໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອງປະເທດ ເພ ື່ອວາງແຜນສະໜອງ

ຄວາມຕ້ອງການ. 
10) ພິຈາລະນາ ອັດຕາສ່ວນທີື່ເໝາະສ ມ ໃນການຈັດເກັບພາສີເພ ື່ອຄຸ້ມຄອງ ສິດທິຂອງ

ປະຊາຊ ນທ ື່ວໄປຈາກລາຄາໄມ,້ ການກ ານ ດອັດຕາພາສີກຽ່ວກັບປ່າໄມ້. 
11) ລາຍໄດ້ປະຊາຊາດ ລວມດ້ານປ່າໄມ້ ສ ກສາຜ ນກະທ ບຈາກກິດຈະກ າປ່າໄມ້ ຕ ື່ ຄວາມເພີື່ມ

ພູນຂອງລາຍໄດ້ປະຊາຊາດ.  
12) ວິເຄາະ, ສະເໜີຜ ນດ,ີ ຜ ນເສຍ ຂອງການສະເໜີງົບປະມານ ເພ ື່ອປະກອບການພິຈາລະນາ 

ຂ ງົບປະມານ. 
13) ສ ກສາ ວິເຄາະການລ ງທ ນ ໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງການປ່າໄມ້, ລວມຜ ນໄດ້ຜ ນເສຍຂອງກິດຈະ

ກ າປະກອບອ ື່ນໆເຊັື່ນ: ປ້ອງກັນຮັກສາປ່າ, ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ວິທີການ
ເບິື່ງເສດຖະກິດປ່າໄມ້ທັງ 13 ຂັັ້ນຕອນ ນີັ້ກ ື່ອາດຈັດເຂ ັ້າເປັນດ້ານຕ່າງໆ 5 ດ້ານຕາມແນວຂອງ Duerr 
(1960) ໄດ້ເປັນຢ່າງດ.ີ ຕ ື່ໄປນີັ້ເປັນເສດຖະກິດປ່າໄມ້ລາວໃນບາງດ້ານ. 

 
3.3 ຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ ້

ຈາກຜ ນການສ ກສາຄັັ້ງສຸດທ້າຍ ເພ ື່ອສ ມທຽບການປ່ຽນແປງ ການນ າໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ເນ ັ້ອທີື່ປ່າ 
ໄມ້ທີື່ໄດ້ດ າເນີນມາແຕ່ທ້າຍປີ 2002 ແລະ ຕ ັ້ນປີ 2003 ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເນ ັ້ອທີື່ ທີື່ມີປ່າໄມ້ປ ກຫຸ້ມກວມ
ປະມານ 70% (17 ລ້ານເຮັກຕາ) ຂອງເນ ັ້ອທີື່ປະເທດທັງໝ ດ 23,68 ລ້ານເຮັກຕາ, ໃນນີັ້ມີປ່າໄມ້ທີື່ຂ້ອນ
ຂ້າງທີື່ອຸດ ມສ ມບູນ ມີລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊັັ້ນເຮ ອນຍອດຫຼາຍກວ່າ 20% ຂ ັ້ນໄປກວມປະມານ 
41.5% (9,524,700 ເຮັກຕາ) ເຊິື່ງຫຼຸດລ ງຈາກ 47% (11,168,000 ເຮັກຕາ) ໃນປີ 1992 ອັນເນ ື່ອງ
ມາຈາກຫຼາຍສາເຫດ ເປັນຕ ັ້ນແມ່ນຍ້ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການເພີື່ມຂ ັ້ນ ຂອງຈ ານວນປະຊາກອນຢ່າງ
ໄວວາ. ໃນເຂດຊ ນນະບ ດ, ການຖາງປ່າ ແລະ ຈູດປ່າເຮັດໄຮ່, ການຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ຢ່າງຊະຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນ 
ແປງການນ າໃຊ້ທີື່ດິນປ່າໄມ້ ໄປສູ່ເປ ັ້າໝາຍການນ າໃຊ້ອ ື່ນໆ. ສ່ວນໜ ື່ງທີື່ເປັນສາເຫດໃນການທ າລາຍປ່າໄມ້
ແມ່ນສ ງຄາມຮຸກຮານທີື່ຍ ດເຍ ັ້ອຍາວນານເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີກ ຄ  ຜ ນສະທ້ອນໄພຫັຼງສ ງຄາມສິັ້ນສຸດ. ການ
ປ່ຽນແປງຂອງປາ່ໄມ້ແມ່ນລວມທັງການຫຼຸດລ ງຂອງປະລິມານໄມ້, ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບຂອງຊະນິດ
ພັນໄມ້ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງປ່າໄມ້, ການສູນເສຍຖິື່ນອາໄສຂອງສັດປ່າ ແລະ ຂອງພ ດ ແລະ ການຫຼຸດລ ງຂອງ
ປະຊາກອນສດັປ່າ ແລະ ພ ດ ພັນຢູ່ຫຼາຍເຂດ. ພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບສັນຕິພາບ ລັດຖະບານໄດ້ວາງແນວທາງ ແລະ 
ປຸກລະດ ມຂ ນຂວາຍ ແນ່ໃສ່ຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ການປູກຝິື່ນ ໂດຍຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ລ ບ
ລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ໃນອານາຄ ດ ລັດຖະບານມີຈຸດສມຸແນ່ໃສ່ລ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຕາມຍຸດທະສາດ
ຂະຫຍາຍຕ ວ ແລະ ລ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜ ນກະທ ບຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ຕ ື່
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. ຄຽງຄູກ່ັນນັັ້ນ, ການນ າໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜ ນປ່າໄມ້ ແລະ ການສ ື່ງເສີມການ
ປູກ ແລະ ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດ ງເພ ື່ອຜະລິດ ເປັນສິນຄ້າແມ່ນວິທີການໜ ື່ງເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບ 
ແລະ ນ າໄປສູ່ການລ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນໃນເຂດຊ ນນະບ ດເທ ື່ອລະກ້າວ. 
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ປ່າໄມ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ກ່ອນປີ 2006 ແບ່ງອອກເປັນ 5 ປະເພດຄ : ປ່າຜະລິດ, ປ່າສະຫງວນ, ປ່າ
ປ້ອງກັນ, ປ່າຟ ັ້ນຟູ ແລະ ປ່າຊຸດໂຊມ. ໃນປະຈຸບັນປະເທດລາວມີເນ ັ້ອທີື່ປ່າໄມ້ທີື່ຂ້ອນຂ້າງທີື່ອຸດ ມສ ມບູນມີ
ລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊັັ້ນເຮ ອນຍອດຫຼາຍກວ່າ 20% ຂ ັ້ນໄປກວມປະມານ 41.5% (9,524,700 
ເຮັກຕາ). ປ່າໄມ້ປ່ອງກວມປະມານ 2.3% (539,000 ເຮັກຕາ). ປ່າເຊ ື່ອມໂຊມກວມປະມານ 25.6% 
(6,057,780 ເຮັກຕາ), ປ່າເລ ື່າ ຫຼ  ໄຮ່ເກ ື່າກວມປະມານ 2,2% (516,900 ເຮັກຕາ).  

ປ່າຜະລິດ: ແມ່ນປ່າໄມ້ ແລະ ທີື່ດິນປ່າໄມ້ ເຊິື່ງຖ ກຈັດແບ່ງເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງ ການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊ ນບັນດາເຜ ື່າ 
ດ້ານ ປ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜ ນປ່າໄມ້ອ ື່ນໆຢ່າງເປັນປ ກກະຕິຕະຫຼອດໄປ ເຊິື່ງບ ື່ມີຜ ນກະທ ບທາງລ ບຢ່າງ
ຮ້າຍແຮງຕ ື່ສີື່ງແວດລ້ອມ. ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີປ່າຜະລິດທີື່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຢ່າງບ ື່ເປັນທາງການ 106 ແຫ່ງມີ
ເນ ັ້ອທີື່ທັງໝ ດປະມານ 3,207,000 ເຮັກຕາ. ແຂວງທີື່ມີເຂດປ່າຜະລິດຫຼາຍແມ່ນແຂວງວຽງຈັນມີ 8 ແຫ່ງ 
ມີເນ ັ້ອທີື່ 503,000 ເຮັກຕາ. ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດມີ 8 ແຫ່ງ ມີເນ ັ້ອທີື່ 428,000 ເຮັກຕາ, ແຂວງບ 
ລິຄ າໄຊມີ 11 ແຫ່ງມີເນ ັ້ອທີື່ 350,000 ເຮັກຕາ. ຈ ານວນເກ ອບເຄິື່ງໜ ື່ງຂອງປ່າຜະລິດເຫຼ ື່ານີັ້ (ປະມານ 
1,55 ລ້ານເຮັກຕາ) ແມ່ນໄດ້ມີການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນແລ້ວ ໃນນັັ້ນ ເນ ັ້ອທີື່ ທີື່ໃຫ່ຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (7 ແຫ່ງ, ມີເນ ັ້ອທີື່ 148,000 ເຮັກຕາ), ແຂວງຄ າມ່ວນ 6 ແຫ່ງ, ມີເນ ັ້ອທີື່ 
309,000 ເຮັກຕາ, ແຂວງອຸດ ມໄຊ ມີ 5 ແຫ່ງ ມີເນ ັ້ອທີື່ 148,000 ເຮັກຕາ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 7 
ແຫ່ງ, ມີເນ ັ້ອທີື່ 105,000 ເຮັກຕາ. 

ປ່າສະຫງວນ: ແມ່ນປ່າໄມ້ ແລະ ທີື່ດິນປ່າໄມ້ ເຊິື່ງຖ ກຈັດແບ່ງເພ ື່ອຈຸດປະສ ງໃນການປ ກປັກຮັກ 
ສາພັນສັດ, ພັນພ ດ, ຖິື່ນອາໄສ, ທ າມະຊາດ ແລະ ສີື່ງຕ່າງໆທີື່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ວັດທະນາ
ທ າການທ່ອງທ່ຽວ, ສີື່ງແວດລ້ອມ, ການສ ກສາ ແລະ ຄ ັ້ນຄວ້າທ ດລອງວິທະຍາສາດ. ໃນປະຈຸບັນ ສປປ. 
ລາວ ໄດ້ກ ານ ດປ່າສະຫງວນລະດັບຊາດຈ ານວນ 24 ແຫ່ງ ແລະ ເຂດເຊ ື່ອມຕ ື່ 2 ແຫ່ງ ມີເນ ັ້ອທີື່ 
3,391,000 ເຮັກຕາ. ປ່າສະຫງວນລະດັບແຂວງ 57 ແຫ່ງ ມີເນ ັ້ອທີື່ 932,000 ເຮັກຕາ ແລະ ປ່າ
ສະຫງວນລະດັບເມ ອງ 144 ແຫ່ງ ມີເນ ັ້ອທີື່ 504,000 ເຮັກຕາ (ຂ ັ້ມູນເບິື່ງ ໃນຕາຕະລາງຕ ື່ໄປນີັ້) 

ປ່າປ້ອງກັນ: ແມ່ນປ່າໄມ້ ແລະ ທີື່ດິນປ່າໄມ້ ເຊິື່ງຖ ກຈັດແບ່ງເພ ື່ອຈຸດປະສ ງປ້ອງກັນແຫຼື່ງນ ັ້າ, 
ປ້ອງກັນການເຊາະເຈ ື່ອນຂອງດິນ, ເຂດຍຸດທະສາດ, ປ້ອງກັນໄພທ າມະຊາດ, ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

ປ່າຟ ັ້ນຟູ:  ແມ່ນປ່າທີື່ຢູ່ໃນສະພາບເປັນປ່າເຫຼ ື່າອ່ອນ ທີື່ໄດ້ຈັດແບ່ງໄວ້ເພ ື່ອຟ ັ້ນຢູ, ບູລະນະໃຫ້
ກາຍ ເປັນປ່າແກ່ ແລະ ການເປັນປ່າທ າມະຊາດທີື່ສ ມບູນຄ ນໄດ້. 

ປ່າຊຸດໂຊມ: ແມ່ນປ່າໄມ້ທີື່ຖ ກທ າລາຍຢ່າງໜັກເຊັື່ນ: ເນ ັ້ອທີື່ດິນບ ື່ມີປ່າ ຫຼ  ເນ ັ້ອທີື່ດິນປອກໂລ້ນ
ທີື່ຖ ກຈັດແບ່ງໄວ້ປູກໄມ້ຄ ນໃໝ່ ຫຼ  ມອບໃຫ້ບຸກຄ ນ  ແລະ  ການຈັດຕັັ້ງນ າໃຊ້ເຂ ັ້າ ໃນການປູກຕ ັ້ນໄມ,້ 
ການຜະລິດກະສກິ າປ່າໄມ້-ລ້ຽງສັດແບບຖາວອນ ຫຼ   ນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນເປ ັ້າໝາຍອ ື່ນໆ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະ ກິດແຫ່ງຊາດ.ໃນເນ ັ້ອທີື່ປ່າໄມ້ທີື່ປ ກຄຸມ 11,160,000 ເຮັກຕາໄດ້ແບ່ງຕາມຊະນິດປ່າຄ : ປ່າດ ງດິບ ມີ
ເນ ັ້ອທີື່ 3,400,000 ເຮັກຕາ, ປ່າປະສ ມ 5,680,000 ເຮກັຕາ, ປ່າໂຄກ 1,600,000 ເຮັກຕາ ແລະ ປ່າ
ອ ື່ນໆອີກ 480,000 ເຮັກຕາ. 

 
3.4 ຊະນດິປາ່ໄມໃ້ນ ສປປ. ລາວ 

ປ່າໄມ້ຂອງລາວສາມາດແບ່ງອອກເປັນສາມກຸ່ມໃຫ່ຍ: ຖິື່ນເຂດດິນຕ ື່າ, ພູສູງ ແລະ ເຂດສະເພາະ. 
ຖິື່ນປ່າໄມ້ເຂດພ ັ້ນທີື່ຕ ື່າ ໂດຍທ ື່ວໄປລະດັບຄວາມສູງຕ ື່າກວ່າ 800-1000 ແມັດ ເໜ ອລະດັບໜ້ານ ັ້າທະເລ 
ບ່ອນທີື່ອ ງປະກອບສາຍພັນພ ດເຂດຮ້ອນປະກອບເປັນຈຸດເດັື່ນຂອງໂຄງສ້າງປ່າໄມ້ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. 
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ຖິື່ນປ່າໄມ້ເຂດພ ັ້ນທີື່ຕ ື່າ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 6 ກຸ່ມ ຊະນິດປ່າໄມ້ເຊັື່ນ: ປ່າດ ງດິບຊ ັ້ນ, ປ່າດ ງດິບປານກາງ 
ປ່າດ ງດິບປານກາງຂັັ້ນສອງ, ປ່າຫຼ ື່ນໃບປະສ ມ, ປ່າຜັດໃບໂຄກ ແລະ ປ່າແປກເຂດຕ ື່າ. ປ່າຢູ່ພ ັ້ນທີື່ພູລະດັບ
ຄວາມສູງ 800-900 ແມັດ, ສ່ວນປະກອບໂຄງສ້າງ ແລະ ຊະນິດປ່າໄມ້ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄວ ຈາກ
ປະເພດປ່າໄມ້ເຂດພ ັ້ນທີື່ຕ ື່າຫາຊຸມຊ ນປ່າເຂດພູສູງ ເຊິື່ງປ ກກະຕິແລ້ວ ໄດ້ໃສ່ຊ ື່ເປັນປ່າດ ງດິບເຂດພູສູງ, 
ປ່າດ ງດິບເຂດເນີນສູງ ຫຼ  ປ່າເຂດພູສູງຂອງພາກເໜ ອອິນດູຈີນ. ຖິື່ນອາໄສຂອງປ່າເຂດພສູູງ ມັກມີລະດັບ
ປະລິມານນ ັ້າຝ ນຕ ື່ປີສູງ ແລະ ອາກາດເຢັນກວ່າຖ້າສ ມທຽບກັບປ່າເຂດພ ັ້ນທີື່ຕ ື່າ. ຖິື່ນປ່າໄມ້ເຂດພູສູງໄດ້
ເຊ ື່ອມຕ ື່ກັບປ່າໄມ້ພູສູງ, ປ່າເປີດພູສູງ, ປ່າສ ນເປີດພູສູງ, ປ່າສ ນໄມ້ແຂງປະສ ມ, ປ່າສ ນໜາແໜ້ນພູສູງ, ປ່າ
ເຝ ັ້ອ ແລະ ປ່າຊຸດໂຊມພູສູງ (Rundel,1999). ຕາມການລາຍງານການສ າຫຼວດຊັບພະຍາອນປ່າໄມ້ ແລະ 
ການນ າໃຊ້ທີື່ດິນບ ັ້ອງຕ ັ້ນ ໃນທ ື່ວປະເທດປີ 1992 (ມະນີວ ງ ແລະ ສັນເດີວອນ,1992) ເຫັນວ່າ ປ່າໄມ້ມີ 
8 ຊະນິດກະຈາຍຕາມຄວາມແຕກຕ່າງຕາມລະດັບສູງ ຢູ່ສາມພາກພ ັ້ນຂອງປະເທດລາວ. ການຈັດປະເພດ
ຂອງປ່າໄມ້ສ່ວນໃຫ່ຍອີງໃສ່ ສ່ວນປະກອບຂອງໂຄງສ້າງ ສາຍພັນ ແລະ ຊະນິດພັນພ ດ. 

3.4.1 ປາ່ໂຄກ 
ປ່າຊະນິດນີັ້ ມີຢູ່ໃນປະເທດລາວປະມານ 1,600,000 ເຮັກຕາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ

ກະຈາຍເລີື່ມແຕ່ທ ື່ງພຽງວຽງຈັນ ລ ງຈ ນເຖິງແຂວງອັດຕະປ ນ. ປ່າຊະນິດນີັ້ເປັນປ່າເປີດ, ເມ ື່ອສ ມທຽບໜ້າ
ຕັດຕ ັ້ນໄມ້ແມ່ນນ້ອຍ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງມັນສູງຈາກ 8-25 ແມັດ. ຄວາມປ ກຄຸມເຮ ອນຍອດບ ື່ກວ້າງ. ປ່າ
ຊະນິດນີັ້ປ ກກະຕິມກັພ ບເຫັນຢູ່ບ່ອນດິນຕ ັ້ນ, ບ່ອນທີື່ຮັບແສງເທີງໜ້າດິນຍາກ, ດິນທີື່ບ ື່ອຸດ ມສ ມບູນ ແລະ 
ຕ ັ້ນເຂີນຕ ັ້ນໄມ້ຂ ດໆໂງໆ ແລະ ສູງບ ື່ກາຍ 10 ແມັດ. ຄຸນລັກສະນະຂອງໄມ້ຫຼາຍຊະນິດຂອງປ່າໂຄກ 
ຕ້ານທານໄຟ ແລະ ມເີປ ອກໜາເຊັື່ນ: ໄມ້ສະແບງ, ໄມ້ເຊ ອກ, ໄມ້ຈິກ, ໄມ້ຮັງ, ໄມ້ຊາດ. 

3.4.2 ປາ່ດ ງດບິແລງ້ 
ປ່າຊະນິດນີັ້ ມີສັດສ່ວນຕ ັ້ນໄມ້ຂຽວຕະຫຼອດປີ ລະຫວ່າງ 50-80%. ປ ກກະຕິແລ້ວ 

ດິນເລິກ. ປ່າປະກອບຂ ັ້ນດ້ວຍພ ດຊະນິດຕ່າງໆ ໃນນັັ້ນມີ 2-3 ຊະນິດແມ່ນຫຼາຍກວ່າໝູ່. ຄວາມສູງຂອງ
ຕ ັ້ນ ໄມ້ສູງກວ່າ 30 ແມັດ. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຕ ັ້ນໄມ້ ທີື່ກະຈາຍຢູ່ຊັັ້ນລຸ່ມໄດ້ປ້ອງກັນແສງສະຫວ່າງຜ່ານ
ລ ງສູ່ໜ້າດິນ. ຄຸນລັກສະນະຢ່າງອ ື່ນຂອງປ່າໄມ້ຊະນິດນີັ້ ແມ່ນມີເຄ ອເຂ າ ແລະ ເຊ ັ້ອລາຕາມລ າຕ ັ້ນ. ໄມ້ປ່ອງ
ໂດຍທ ື່ວໄປບ ື່ພ ບເຫັນ ເວັັ້ນແຕ່ເຮ ອນຍອດຂອງຕ ັ້ນໄມ້ເປີດ. ປ່າໄມ້ຊະນິດນີັ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ປ່າດ ງດິບ
ເຂດສູງ (ເກີດຢູ່ເຂດສູງກວ່າ 200 ແມັດ ເທີງລະດັບໜ້ານ ັ້າທະເລ) ແລະ ເຂດຕ ື່າ (ເກີດຢູ່ເຂດຕ ື່າກວ່າ 200 
ແມັດ ເທີງລະດັບໜ້ານ ັ້າທະເລ). ປ່າຊະນິດນີັ້ປະກອບດ້ວຍບາງຊະນິດໄມ້ເຊັື່ນ: ໄມ້ແຄນ, ໄມ້ດູ່, ໄມ້ຍາງ 
ແລະ ໄມ້ບາກ. ຄວາມສູງຂອງຕ ັ້ນໄມ້ຂອງສ່ວນເທິງ ແລະ ສ່ວນທີື່ສອງຂອງສ່ວນເທີງປ່າດ ງດິບໂດຍທ ື່ວໄປ
ຕ ື່າ ກວ່າຕ ັ້ນໄມ້ຢູ່ເຂດປ່າດ ງດິບເຂດຕ ື່າ.  

3.4.3 ປາ່ຜດັໃບປະສ ມ 
ປ່າຊະນິດນີັ້ ເປັນຊະນິດຜັດໃບຫຼາຍກວ່າ 50%. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຕ ັ້ນໄມ້ສ່ວນ

ເທີງ ແລະ ສ່ວນລຸ່ມນ້ອຍກວ່າປ່າດ ງດິບແລ້ງ. ແກ່ນ ແລະ ເບັັ້ຍໄມ້ສ່ວນໃຫ່ຍເປັນຕ ັ້ນໄມ້ຜັດໃບໃນລະດ ູ
ແລ້ງ. ໄມ້ປ່ອງສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດໃນປ່າຊະນິດນີັ້. ຢູ່ເຂດຊຸ່ມອາດມີເຄ ອເຂ າຫຼາຍ ແລະ ມັນກ ື່ຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການແຍກຊະນິດນີັ້ອອກຈາກປາ່ດ ງດິບ. ໃນເຂດແຫ້ງແລ້ງສາມາດເບິື່ງໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຄວາມປ ກຄຸມຂອງ
ເຮ ອນຍອດປ່າຊະນິດນີັ້ ປະກ ດໃຫ້ເຫັນຈ ານວນຂອງໄມ້ປ່ອງທີື່ເກີດຂ ັ້ນກ້ອງຕ ັ້ນໄມ້. ປ່າຊະນິດນີັ້ແບ່ງອອກ
ເປັນປ່າຜັດໃບປະສ ມເຂດສູງ ແລະ ເຂດຕ ື່າ. ບາງຄຸນລັກສະນະຂອງປ່າໄມ້ຊະນິດນີັ້ເປັນ 
Xyliaxylocarpa, Pterocarpus macrocarpus, Termilalia alata, Lagerstroemia 
calyculata ແລະ ອ ື່ນໆ. 
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ຕາຕະລາງ 1     ການກະຈາຍຂອງປາ່ໄມ ້8 ຊະນດິຕາມຄວາມສງູຢູ ່ສປປ ລາວ 1989  
 

ຊະນປິາ່ໄມ ້
ລະດບັຄວາມສູງ 

ພາກໃຕ ້ ພາກກາງ ພາກເໜ ອ 
ປ່າໂຄກ 0<1,500 0<1,500 200<1,500 
ປ່າດ ງດິບແລ້ງເຂດຕ ື່າ 0<200 0<200 ບ ມີ 
ປ່າດ ງດິບແລ້ງເຂດສູງ >200<2,000 >200 +2,500 200<2,000 
ປ່າຜັດໃບປະສ ມເຂດຕ ື່າ 0<200 0<200 0<200 
ປ່າຜັດໃບປະສ ມເຂດສູງ 0<2,000 0+2,500 200<2,000 
ປ່າລຽບນ ັ້າ 0<1,500 0+2,500 200<2,000 
ປ່າໃບເຂັມ 200<1,500 200<2,000 1,000<1,500 
ປ່າໃບເຂັມປະສ ມ/ປ່າໃບໃຫ່ຍປະສ ມ 200<1,500 200<2,000 500<2,000 

 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:      ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
 

3.4.4 ປາ່ແຄມນ ັ້າ 
ປ່າແຄມນ ັ້າເປັນທັງປ່າຊະນິດຜັດໃບ ແລະ ປ່າຂຽວຕະຫຼອດ (ດ ງດິບ). ຢູ່ເຂດສາຍນ ັ້າ

ມັກຈະໄຫຼແຮງປ່າລ ັ້ນຖ້ວມ, ຕ ັ້ນໄມ້ມັກຫຼ ງເຫຼ ອຢູ່ຕາມຕະຝັື່ງນ ັ້າ (ຢ ດແໜ້ນ ແລະ ເປັນພັກ) ສ້າງເປັນແຖວ 
ປ່າໄມ້ກັບສາຍນ ັ້າຢູ່ຂ້າງໜ ື່ງ ແລະ ທ ື່ງນາຢູ່ອີກຟາກໜ ື່ງ. ຄວາມກວ້າງຂອງພ ັ້ນທີື່ປ່າແຄມນ ັ້າຈະບ ື່ຫຼາຍກວ່າ 
100 ແມັດ. 

3.4.5 ປາ່ປະສ ມໃບໃຫ່ຍ ແລະ  ໃບເຂມັປາ່ປະສ ມໃບເຂມັ 
ປ່າຊະນິດນີັ້ປ ກກະຕິແລ້ວເປັນປ່າຊັັ້ນດຽວ ແລະ ເປີດໂປ່ງ ແຕ່ການເຕີບໂຕຂອງຊະນິດ 

ຕ ັ້ນໄມ້ໜຸ່ມມີຄວາມໜາແໜ້ນຫຼາຍ ແລະ ບາງເທ ື່ອພ ບເຫັນເປັນປ່າຊັັ້ນສອງ. ປ່າຊະນິດນີັ້ມັກຈະເກີດຢູ່ລະ 
ດັບສູງກວ່າໜ້ານ ັ້າທະເລ 200 ຫາ ຕ ື່າກວ່າ 2,000 ແມັດ ເປັນເຂດອາກາດໜາວ. ຄຸນລັກສະນະຂອງປ່າ
ຊະນິດນີັ້ເປັນໄມ້ໃບເຂັມ (Pinus kesiya or Pinus merkusii). ແຕ່ຊະນິດອ ື່ນໆເຊັື່ນ: Cunning 
hamia spp ອາດມີຫຼາຍກວ່າ. ຕ ັ້ນໄມ້ໃບເຂັມສາມາດພ ບເຫັນປະສ ມກັບຕ ັ້ນໄມ້ພັດໃບ ແລະ ປ່າຂຽວ
ຕະຫຼອດປີ. 

 
3.5 ການປກູສາ້ງສວນປາ່ 

ການປູກໄມ້ໃນປະເທດລາວ ແມ່ນໄດ້ເລິື່ມມີມາໄດ້ຫຼາຍທ ດສະວັດໃນໄລຍະນັັ້ນສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນ
ປູກ ໄມ້ສັກ ແລະ ໄມ້ພ ັ້ນເມ ອງທີື່ມີຄ່າ ເຂ າເຈ ັ້າປູກເປັນເນ ັ້ອທີື່ນ້ອຍ ແຕ່ 0,1 ຫາ 1 ເຮັກຕາ ຕາມສ ານັກ
ອ ງການ , ຕາມແຄມເສັັ້ນທາງ, ແມ່ນ ັ້າ ແລະ ຫ້ວຍຮ່ອງ, ແຄມທາງຍ່າງ ແລະ ແຄມຮ ັ້ວ, ລຽບເນ ັ້ອທີື່ນາ 
ແລະ ແຄມ ເຮ ອນ. ການປູກແມ່ນ ບ ື່ມີລັກສະນະປູກເພ ື່ອເສດຖະກິດ. ຫັຼງຈາກປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປ ດ
ປ່ອຍ ພັກລັດ ໄດ້ເອ າໃຈໃສ່ເຖິງ ການປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ ້ ແລະ ປ ວແປງບາດແຜສ ງຄາມ ໄດ້ປຸກລະດ ມ
ທ ື່ວປວງຊ ນປູກປ່າຢ່າງເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ ໂດຍມີຫຼາຍພາກສ່ວນເຂ ັ້າຮ່ວມ. ເລິື່ມແຕ່ປີ 1975 ເຖິງປີ 
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2004 ເນ ັ້ອທີື່ ປ່າປູກມີ 136,543 ເຮັກຕາ (ກ ມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ປີ 2005). 
ລັດຖະບານໄດ້ກະຕຸກຊກຸຍູ້ ໃຫ້ບ ລິສັດໄມ້ແປຮູບນ າໃຊ້ໄມ້ປູກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນ າໃຊ້ໄມ້ຈາກປ່າທ າ
ມະຊາດເທ ື່ອລະກ້າວ. ພາຍໃຕ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄ ມຫ້າປີ (ປີ 2001-2005) ມີການສ ື່ງເສີມ 
ການປູກໄມ້ຂະໜາດໃຫ່ຍເພ ື່ອເປັນສິນຄ້າ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ຕະຫຼາດໄມ້ຢູ່ໃນພາກພ ັ້ນມີຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸ
ດິບໄມ້ສູງ ແລະ ການຫຼຸດລ ງ ຂອງການສະໜອງໄມ້ຈາກປ່າທ າມະຊາດໃນພາກພ ັ້ນ ການປກູໄມ້ໃນ ສ.ປ.ປ.
ລາວ ຈ ື່ງມີທ່າແຮງສູງ ແລະ ຖ ວ່າມີຄວາມໄດ້ປຽບໂດຍທຽບຖານ (ກະຊວງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ປີ 
2005) ການປູກໄມ້ 146,600 ເຮັກຕາ ໄດ້ຖ ກປະຕິບັດໃນທ ື່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກກາງຂອງ
ປະເທດ. ປະສິດທິພາບຂອງການປູກໄມ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນຍັງຕ ື່າ, ອັດຕາການຫຼອດຕາຍພຽງ 66% 
ສ່ວນໜ ື່ງແມ່ນຍ້ອນການຂາດຄວາມເອ າໃຈໃສ່ໃນການບ ວລະບັດຮັກສາ.  

 

 
 
ຮບູທ ີ 3     ສະແດງຂ ັ້ມນູການປກູໄມແ້ຕປ່ ີ1975-2004 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:     ຄະນະວທິະບາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  
 
3.6 ອດຸສາຫະກ າປາ່ໄມ ້

ປ່າໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈດັເປັນ 3 ປະເພດ: ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ. 
ປະມານ 2.5 ລ້ານເຮັກຕາຈັດເປັນປ່າຜະລິດ ແລະ 5.6 ລ້ານເຮັກຕາ ມີຄວາມສາມາດເປັນປ່າຜະລິດເພ ື່ອ
ຈຸດປະສ ງທາງການຄ້າ. ມີປະມານ 57,000 ເຮັກຕາ ຂອງເນ ັ້ອທີື່ປ່າປູກທີື່ສາມາດຈັດເປັນປ່າຜະລິດ ຫຼ  ວ່າ
ໜ້ອຍກວ່າເຄິື່ງໜ ື່ງຂອງພ ັ້ນທີື່ ທີື່ໄດ້ປູກທັງໝ ດແສນກວ່າເຮັກຕາ. ຍ້ອນແນວນັັ້ນ ເກ ອບວ່າທັງໝ ດຂອງ
ປ່າໄມ້ແມ່ນເປັນປ່າທ າມະຊາດ ແລະ ເປັນພັນພ ັ້ນເມ ອງ. ຜ ນຜະລິດທີື່ໄດ້ຈາກປ່າດັັ້ງເດີມແບ່ງອອກເປັນ 5
ປະເພດໃຫ່ຍໆຄ : ໃຊ້ເປັນໄມ້ທ່ອນເພ ື່ອສ ື່ງອອກ, ໃຊ້ໄມ້ສ າລັບຄ ວເຮ ອນ, ໃຊ້ເຮັດຟ ນ,ໃຊ້ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດ ງ
ສ າລັບຮັບໃຊ້ໃນລະດັບຄ ວເຮ ອນ ແລະ ຊ ັ້ຂາຍ. ອຸດສາຫະກ າຕັດໄມ້ທ່ອນໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແມ່ນມີຂະ  
ໜາດໃຫ່ຍ. ມີເຄ ື່ອງເລ ື່ອຍໄມ້ 725 ເຄ ື່ອງ ແລະ ລ ດຂ ນສ ື່ງໄມ້ທ່ອນ 1,425 ຄັນເພ ື່ອ (WB,SIDA, 
Government of Filand 2001) ການຕັດໄມແ້ມ່ນມີ ການເພິື່ມຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ ນັບແຕ່ປີ 1965-1999 
ຢູ່ໃນອັດຕາສະເລັື່ຍ 650,000 ແມັດກ້ອນຕ ື່ປີ. ປ່າຜະລິດມີໄມ້ທ່ອນເພ ື່ອເປ ັ້າໝາຍການຄ້າປະມານ 100-
150 ແມັດກ້ອນຕ ື່ເຮັກຕາ ແລະ ການຕັດໄມ້ທີື່ໄດ້ອະນຸຍາດມີປະມານ 282,580 ແມດັກ້ອນຕ ື່ປີ (ກະ 
ຊວງກະສິກ າປ່າໄມ,້ 1990) ລະຫວ່າງປ ີ1995-1999 ສອງສ່ວນສາມຂອງໄມ້ທີື່ຕັດແມ່ນໄດ້ຈາກເຂດສ າ
ປະທານ. ຄວາມຕ້ອງການໄມ້ເພ ື່ອການຄ້າ ສະເລ່ຍປະຈ າປີປະມານ 646,000 ແມັດກ້ອນ ໃນນັັ້ນປະມານ 
17.5% ແມ່ນເພ ື່ອແນ່ໃສ່ການສ ື່ງອອກ. ການຜະລິດໄມ້ທ່ອນເພ ື່ອສະໜອງອຸດສາຫະກ າໄມ້ທີື່ຢູ່ພາຍໃນ
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ປະເທດປະກອບດ້ວຍໂຮງເລ ື່ອຍ, ໄມ້ອັດ, ໄມ້ປູພ ັ້ນ, ເສ າ, ເຄ ື່ອງເຮ ອນ ແລະ ປະຕູ. ອຸດສາຫະກ າໄມ້ຕ່າງໆ
ເຫຼ ານີັ້ມີການຂະຫຍາຍຕ ວຢ່ງໄວວາ ເຊິື່ງການຄາດຄະເນໄວ້ວ່າ ໃນລະຫວ່າງປີ 1988 ເຖິງ 1999 ຈ ານວນ
ໂຮງງານໄມ້ເພິື່ມຂ ັ້ນ 2 ເທ ື່າຕ ວ ເຊິື່ງປະລິມານໃນປີ 1988 ມ ີ 300,000 ແມັດກ້ອນ (ກະຊວງກະສິກ າ
1990) ເພີັ້ມຂ ັ້ນເປັນ 600,000 ແມັດກ້ອນໃນປີ 1999. ເລິື່ມແຕ່ຊຸມປີ 2000 ເປັນຕ ັ້ນມາ ພັກ-ລັດ ໄດ້
ມີແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ໂດຍເພີັ້ມມູນຄ່າຂອງໄມ້ໃຫ້ສູງຂ ັ້ນໂດຍການຢຸດຕິການຂາຍໄມ້ທ່ອນ ອອກ
ຕ່າງປະເທດ ແລ້ວຫັນມາເຮັດການປຸງແຕ່ງໃຫ້ເປັນໄມ້ສ າເລັດຮູບເພ ື່ອສ ື່ງອອກ. ຈ າກັດການຕັດໄມ້ລ ງ ອະນຸ 
ຍາດຕັດໄມ້ໄດ້ໃນເຂດປ່າຜະລິດ ແລະ ເຂດພັດທະນາໂຄງລາງເທ ື່ານັັ້ນ. 

ການໃຊ້ໄມ້ສ າລັບການກ ື່ສ້າງເຮ ອນ ບ ື່ວ່າຢູ່ແຫ່ງຫ ນໃດກ ື່ຕາມຍັງຄ ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍ ມຢູ່ ເຖິງວ່າ
ໃນຕ ວເມ ອງຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ອັດຕາສ່ວນຂອງໄມ້ຕ ື່ວັດສະດຸອ ື່ນໆ ເລີື່ມຫຼຸດລ ງ, ເຟີນີເຈີຍັງຄ ງມີສ່ວນ
ປະກອບເປັນໄມ້ຢູ່ເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ແຕ່ການໃຊ້ໄມ້ເລີື່ມມີການປະຢັດໂດຍໃຊ້ໄມ້ອັດ, ໄມ້ປະສານ, ເຄ ື່ອງມ 
ເຄ ື່ອງໃຊ້ສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ໄມ້ເປັນຖັງ ແລະ ສ່ວນປະກອບເຊັື່ນ: ເຮ ອ, ລ ດຍ ນ. ໄມ້ເຫຼ ື່ານີັ້ໄດ້ຈາກໂຮງເລ ື່ອຍ 
ເຊິື່ງມີທັງໂຮງເລ ື່ອຍດ້ວຍແຮງຄ ນ ແລະ ເລ ື່ອຍຈັກ. ຢູ່ໃນປະເທດລາວໂຮງເລ ື່ອຍຂະໜາດໃຫ່ຍສ່ວນຫຼາຍ
ແມ່ນເກ ື່າ ແລະ ບ ື່ທັນສະໄໝ, ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດຈ ານວນລ ງເລ ັ້ອຍໆ ເນ ື່ອງຈາກວ່າຜູ້ປະກອບການຈ ານວນໜ ື່ງ
ໄດ້ໄປທ າທຸລະກິດຢ່າງອ ື່ນແທນ, ນອກນັັ້ນ ແມ່ນເນ ື່ອງມາຈາກການຫຼຸດລ ງຂອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທ າມະ
ຊາດ ເພາະວ່າຄວາມຕ້ອງການໄມ້ທ່ອນປ້ອນໂຮງງານແມ່ນສູງ ເຊິື່ງສູງກວ່າປະລິມານໄມ້ທີື່ຂຸດຄ ັ້ນອອກຈາກ
ປ່າໃນປະເທດ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາປະເທດລາວນ າໄມ້ເຂ ັ້າຈາກຕ່າງປະເທດແມ່ນໜ້ອຍທີື່ສຸດ ສ່ວນທີື່ນ າເຂ ັ້າ
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຄ ື່ອງເຟີນີເຈີທີື່ ເຮັດດ້ວຍໄມ້ອັດຂີັ້ເລ ື່ອຍ, ກັກຕ ງ, ໄມ້ອັດ.ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້
ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແມ່ນມີຢູ່ທຸກແຂວງຂອງປະເທດ, ຊຸມປີ 1990 ຄ ນຫັຼງ ບັນດາໂຮງເລ ື່ອຍໃຫ່ຍແມ່ນເປັນ
ຂອງວິສະຫະກິດ, ຂອງລັດ. ແຕ່ພາຍຫຼັງທີື່ມີນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ບັນດາໂຮງເລ ື່ອຍຕ່າງໆໄດ້
ຫັນມາເປັນຂອງເອກະຊ ນໃນລັກສະນະເຊ ື່າ ຫຼ  ຫັນເປັນກ າມະສິດເອກະຊ ນ. ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້ປະ 
ກອບມີ 2 ກຸ່ມໃຫ່ຍຄ : ການແປຮູບຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ ແລະ ການແປຮູບຂັັ້ນທີື່ສອງ. 89% ຂອງບ ລິສັດໃນອຸດ
ສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້ດ າເນີນການແປຮູບຂັັ້ນທີື່ສອງ, ການຜະລິດໄມ້ປູພ ັ້ນ, ເຟີນີເຈີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້
ສ າເລັດຮູບອ ື່ນໆເພ ື່ອສ ື່ງອອກ ແລະ ຮັບໃຊ້ຕະຫຼາດພາຍໃນ. ໃນປະຈຸບັນຢູ່ປະເທດລາວມີໂຮງເລ ື່ອຍ 159 
ແຫ່ງ, ໂຮງງານໄມ້ອັດ 2 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດເຄ ື່ອງເຟີນີເຈີ 1,269 ແຫ່ງ , ໂຮງຊອຍ 21 ແຫ່ງ ຕ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ປະມານ 1,212,000 ແມັດກ້ອນຕ ື່ປີ ແລະ ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ປະມານ 
22,024 ຄ ນ. ໄລຍະຜ່ານມາ ບ ລິສັດແປຮູບຂັັ້ນຕ ັ້ນໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນເກີນຂີດຄວາມສາມາດຂອງການສະໜອງ
ວັດຖຸດິບທີື່ມີຢູ່ ຍ້ອນວ່າ ໄມ້ສ່ວນຫຼາຍຍັງມີການສ ື່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງລຽນຕິດ. ໂຮງເລ ື່ອຍໄມ້ຄ ບວ ງ
ຈອນຫຼາຍແຫ່ງ ບ ື່ມີໄມ້ພຽງພ  ເພ ື່ອປ້ອນການຜະລິດໃຫ້ເຕັມກ າລັງການຜະລິດ. ຈາກຫຼາຍເຫດຜ ນທີື່ແຕກ
ຕ່າງກັນຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໂຮງງານຖ ກຍຸບໄປ. ພາຍຫັຼງປີ 2003-2004 ລັດຖະບານໄດ້ກະຕຸກໃຫ້ບັນດາ
ບ ລິສັດຫັນມາໃຊ້ໄມ້ປູກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄມ້ຈາກທ າມະຊາດເທ ື່ອລະກ້າວ. 

 
ຕາຕະລາງ 2     ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າໄມໃ້ນລາວໃນປ ີ2004 
 

ແຂວງ 
ອດຸສາຫະກ າເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ 

ອດຸສາຫະ
ກ າຂັັ້ນ 2 ກ າລງັການ

ຜະລດິ 
(1000 ມ3) 

ກ າມະກອນ 
ໂຮງເລ ື່ອຍ 

ໂຮງ
ຊອຍ 

ໂຮງງານ
ໄມອ້ດັ 

ໂຮງງານ 
ເຟນີເີຈ ີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 29  1 227 165 4,079 
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ຄ າມ່ວນ 22  1 96 335 3,778 
ສະຫວັນນະເຂດ 21 2  211 182 3,734 
ວຽງຈັນ 22 7  206 95 2,394 
ຈ າປາສັກ 20 4  161 152 2,173 
ບ ລິຄ າໄຊ 6   76 100 1,413 
ໄຊຍະບູລີ 11   49 63 941 
ຫຼວງພະບາງ 4 1  74 16 756 
ສາລະວັນ 3   19 9 482 
ບ ແກ້ວ 3 2  29 18 366 
ຊຽງຂວາງ 2 4  32 8 352 
ເຊກອງ 4   19 12 350 
ຫຼວງນ າທາ 2   30 10 340 
ອຸດ ມໄຊ 3   10 15 320 
ອັດຕະປ  5   10 20 280 
ຜ ັ້ງສາລີ 1   11 5 138 
ຫ ວພັນ 1 1  9 7 126 
ລວມ 159 21 2 1,269 1,212 22,024 

 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:    ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
3.7 ການຊ ມໃຊໄ້ມ ້, ໄມຟ້ ນ ແລະ ຖາ່ນໃນຄ ວເຮ ອນ 

ໄມ້ທີື່ຖ ກຂຸດຄ ັ້ນ ເຊິື່ງບ ື່ມີຈຸດປະສ ງທາງດ້ານການຄ້າ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ 
ການໃນການຊ ມໃຊ້ໃນຄ ວເຮ ອນ ສ າລັບການກ ື່ສ້າງ ແລະ ປ ວແປງ, ຮ ັ້ວ, ເສ າ, ເຟີນີເຈີ ແລະ ການ ນ າ
ໃຊ້ອ ື່ນໆ ພາຍໃນປະເທດ. ການຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ເຫຼ ານີັ້ ແມ່ນຂຸດຄ ັ້ນໃນປ່າຊ ມໃຊ້ຂອງບ້ານ. ການຊ ມໃຊ້ໄມ້ໃນ
ຄ ວເຮ ອນໃນຈຸດປະສ ງຕ່າງໆ ທີື່ບ ື່ແມ່ນພະລັງງານແມ່ນສະເລ່ຍລະຫວ່າງ 0.14 ແມັດກອ້ນ (ສຸດທະວິໄລ 
ແລະ Casthen 1998) ແລະ 0.150 (WB,SIDA, Government of Filand 2001) ຕ ື່ຫ ວຄ ນ
ຕ ື່ປີ. ຂ ັ້ມູນເຫຼ ື່ານີັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຊ ມໃຊ້ໄມ້ ສະເລ່ຍໃນໜ ື່ງປີ ໃນລະດັບຄ ວເຮ ອນແມ່ນມີຫຼາຍ
ກວ່າ 680,000 ແມັດກ້ອນ ເຊິື່ງເປັນບ ລິມາດທີື່ເທ ື່າກັບ ບ ລິມາດໄມ້ເພ ື່ອການຄ້າຂອງປະເທດ. 

ໄມ້ຟ ນ ແມ່ນຕອບສະໜອງແຫຼື່ງພະລັງງານຕ ັ້ນຕ  ຂອງປະຊາຊ ນປະມານ 85% (ບ ດສະຫຼຸບສີື່ງ 
ແວດລ້ອມ 2000) ເຊິື່ງໃນນັັ້ນ ປະກອບດ້ວຍການດັງໄຟຝີງ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ແສງສະຫວ່າງ. 
ສະເລ່ຍການໃຊ້ໄມ້ຟ ນແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໃນລະດັບແຕ່ 0.75-2.92 ແມັດກ້ອນ ຫຼ  0.58-
2.26 ໂຕນ ຕ ື່ ຫ ວຄ ນຕ ື່ປີ. ການສ ກສານີັ້ ແມ່ນໄດ້ຄິດສະເລ່ຍການຊ ມໃຊ້ປະມານ 1,2 ໂຕນຕ ື່ປີຕ ື່ຄ ນ. 
ປະຊາຊ ນໃນຕ ວເມ ອງ ແລະ ອຸດສາຫະກ າຕ່າງໆໄດ້ນ າໃຊ້ໄມ້ຟ ນ ແລະ ຖ່ານ ເຂ ັ້າໃນອຸດສາຫະກ າປະມານ 
42,146 ໂຕນ ຫຼ  ເທ ື່າກັບໄມ້ຈ ານວນ 280,973 ແມັດກ້ອນ (ໄມ້ 1 ແມັດກ້ອນສາມາດແປຮູບເປັນຖ່ານ
ໄດ້ 150 ກີໂລ, FAO 1999) ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໄມ້ຟ ນໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງກາເຟ, ໝາກແໜ່ງ, ຊາ, 
ດິນຈີື່, ເກ ອ ແລະ ຢາສູບ ຄາດຄະເນປະມານ 111,118 ໂຕນ ຫຼ  ໄມ້ຈ ານວນ 143,458 ແມັດກ້ອນຕ ື່ປີ. 

 
3.8 ການນ າໃຊເ້ຄ ື່ອງປາ່ຂອງດ ງໃນຄ ວເຮ ອນ 
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ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດ ງແມ່ນມີບ ດບາດສ າຄັນໃນເສດຖະກິດຊ ນນະບ ດ ແລະ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, 
ຕ ັ້ນໄມ້ໃນປ່າ ແລະ ສັດປະເພດຕ່າງໆແມ່ນຕອບສະໜອງຜ ນຜະລິດເພ ື່ອການບ ລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດ
ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ, ໃນນີັ້ປະກອບດ້ວຍໂປຣຕີນຈາກສັດທີື່ໃຊ້ເປັນອາຫານເຊັື່ນ: ຊີັ້ນສັດປ່າ, ປາ, ກ ບ, ກຸ້ງ, ປາຝາ
ກະປູ ແລະ ຫອຍ, ພ ດພັນທີື່ເປັນອາຫານເຊັື່ນ: ເຫັດ, ໜ ື່ໄມ້, ໝາກໄມ້ປ່າ, ຜັກ ແລະ ນ ັ້າເຜິັ້ງ. ວັດຖຸ
ອຸປະກອນສ າລັບກ ື່ສ້າງເຮ ອນ ແລະ ເຄ ື່ອງຫັດຖະກ າ ຈາກໄມ້ໄຜ່, ຫວາຍ, ຢາພ ັ້ນເມ ອງ ແລະ ອາຫານສັດ. 
ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດ ງທີື່ບ ື່ແມ່ນໄມ້ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຕ ື່ການດ າລ ງຊີວິດຂອງປະຊາຊ ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ
ເປັນແຫຼື່ງອາຫານ. ສ າລັບປະຊາຊ ນຊ ນນະບ ດ, ອາຫານ ທີື່ຫາໄດ້ຈາກປ່າແມ່ນມີຄວາມສ າຄນັກວ່າໝູ່ໃນບັນ 
ດາຜ ນຜະລິດ (Clendon 2001), ຊີັ້ນສັດປ່າ, ປາ ແມ່ນແຫຼື່ງໂປຣຕີນ ທີື່ສ າຄັນທີື່ສຸດຂອງປະຊາຊ ນ 
(Foppes ແລະ Ketphanh 1997). ອາຫານຈາກປ່າແມ່ນມີການປະກອບສ່ວນລະຫວ່າງ 61-79 %
ທາງດ້ານນ ັ້າໜັກຂອງການບ ລິໂພກອາຫານທີື່ບ ື່ແມ່ນເຂ ັ້າ, ການຕອບສະໜອງພະລັງງານສະເລ່ຍ 4%, Cal 
cium 40%, 25% ທາດເຫັຼກ ແລະ 40% ວິຕາມິນ A ແລະ C (Clendon 2001). ນອກຈາກຕອບ
ສະໜອງການບ ລິໂພກພ ັ້ນຖານ ຕ ັ້ນຕ ແລ້ວເຄ ື່ອງປ່າຂອງດ ງຍັງຕອບສະໜອງໃຫ້ເປັນແຫຼື່ງລາຍຮັບອີກດ້ວຍ. 

 
 
 
 
 

3.9 ການຄາ້ໄມ ້ແລະ ເຄ ື່ອງປາ່ຂອງດ ງ. 
 
ຕາຕະລາງ 3     ມນູຄາ່ການສ ື່ງອອກຜະລດິຕະພນັໄມ້ ສ ກ 2001-2006 
 

ລ/ດ ທະວບີ 
ປະເທດທີື່
ສ ື່ງອອກ 

ມນູຄາ່ໄມ ້ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມທ້ີື່ສ ື່ງອອກ (Voleu = US$) 
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 

1 

ປະເທດ
ອາຊຽນ 

ບູຣໄນ      
2 ກ າປູເຈຍ 1,960  372,169   
3 ມາເລເຊຍ 44,678 75,204 10,490 42,087 8,798 
4 ຟີລິບປິນ  9,149    
5 ສິງກະໂປ 24,000  6,288 1,047  

6 
ໄທ 44,008,759 44,023,210 47,901,58

6 
40,829,762 51,807,298 

7 
ຫວຽດນາມ 17,534,239 15,322,506 19,838,29

4 
27,508,241 22,991,770 

8 

ອາຊີ 

ຈີນ  3,329,985 889,992 1,541,940 20,307,705 
9 ຮ ງກ ງ  14,563 6,063 4,212  
10 ຍີປຸ່ນ  2,778,276 1,484,498 1,278,090 1,109,053 
11 ເກ າຫຼີໃຕ້  37,489 18,998 152,489 22,939 
12 ໄຕ້ຫວັນ  1,283,594 756,779 154,204 114,022 
13 ອີນເດຍ    4,700 4,267 

14 
ປາກິດ
ສະຖານ 

   14,822  
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15 

ຢູໂຣບ 

ເດນມາກ  9,709 18,257 3,046  
16 ຝຣັື່ງ  12,393 1,500 65,645 47,549 
17 ເຢຍລະມັນ  12,400 53,826 26,862  
18 ເນເທີແລນ  1,96030,181   7,946 
19 ອີຕາລີ  473 20,796 17,972 33,453 
20 ລັດເຊຍ  35,628  227,157 21,736 
21 ລັດເວຍ    4,160  
22 ເບວຢຽມ    19,739  
23 ໂປແລນ     8,650 
24 ສະເປນ  13,653  32,234  
25 ອັງກິດ  8,200 8,200 35,540  
26 ຢູເຄນ  10,911    
27 ອ໊ອດເຕຣຍ  24,837    

28 
ປະເທດອ ື່ນ
ໆ 

   38,682 19,530 

29 ອາເມລິ
ກາ 

ການາດາ    16,058  
30 ອາເມລິກາ  16,039 26,609 72,312 60,223 

31 ໂອເຊ
ອານີ 

ອ ດສະຕາ
ເລຍ 

 24,837    

32 ນີວຊີແລນ  4,970    

ລວມ 
61,613,631 263,078,207 71,414,34

5 
72,091,001 96,564,939 

 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:     ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  
 

ສປປ. ລາວ ເປັນປະເທດທີື່ມີການຄ້າໄມ້ຫຼາຍສ ມຄວນ, ນອກຈາກທີື່ໃຊ້ໄມ້ ເພ ື່ອການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດສັງຄ ມໃນປະເທດແລ້ວ ຍັງໄດ້ສ ື່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ. ພາຍຫັຼງທີື່ສ້າງຕັັ້ງ ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕຂ ັ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ການນ າຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທີື່ເປັນແຫ່ ຼງທ ນຮອນຂອງປະທດມາ
ປຸງແຕ່ງເພ ື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ໃນນັັ້ນ ກ ື່ໄດ້ສ ື່ງອອກຂາຍໃຫ້ຕ່າງປະເທດເພ ື່ອນ າເອ າເງິນມາ ພັດ 
ທະນາປະເທດ. ການຄ້າໄມ້ໃນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນແມ່ນໄດ້ຂາຍທັງໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ແປຮູບ. ແຕ່ມາຮອດເດ ອນສີງຫາປີ 
2001 ໄດ້ມີການຢຸດຕິການຂາຍໄມ້ທ່ອນອອກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຫັນມາເຮັດການປຸງແຕ່ງໃຫ້ເປັນໄມ້
ສ າເລັດຮບູ ເພ ື່ອເພີື່ມມູນຄ່າຂອງໄມ້ໃຫ້ສູງຂ ັ້ນ. ການຂາຍໄມ້ອອກຕ່າງປະເທດນັັ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະຂາຍ
ໃຫ້ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ບາງປະເທດໃນຢູໂລບ. (ສະແດງໃນຕາຕະລາງ). 

ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດ ງ ນອກຈາກຈະສະໜອງການບ ລິໂພກພ ັ້ນຖານຕ ັ້ນຕ ແລ້ວ ຍັງຕອບສະໜອງໃຫ້
ເປັນແຫຼື່ງລາຍຮັບອີກດ້ວຍ. ຜະລິດຕະພັນທີື່ລ້ຽງຊີບຍັງຖ ກເກັບກູ້ ແລະ ຂາຍຕາມລະດູການຢູ່ຕາມຕະຫຼາດ
ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສ ື່ງອອກ. ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດ ງມີມູນຄ່າທາງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າສູງ. ພາກສ່ວນ
ສ າຄັນທີື່ສຸດ ທີື່ໄດ້ເກັບກ່ຽວສ າລັບການຄ້າແມ່ນໝາກແໜ່ງ, ໄມ້ເກດສະໜາ, ໄມ້ໄຜ່, ຫວາຍ, ນ ັ້າມັນຍາງ, 
ຍານ, damaresin, ນ ັ້າຕານຈາກຕ ັ້ນຕານ ແລະ ໝາກຈອງບານ. ການເກັບກ່ຽວຜ ນຜະລິກເຄ ື່ອງປ່າຂອງ
ດ ງໃນແງ່ການຄ້າ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເພ ື່ອສ ື່ງອອກໄປຍັງບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຊິື່ງໄດ້ມີການປຸງແຕ່ງ ແລະ ສ ື່ງ
ອອກຕ ື່ໄປຂາຍໃນຕ່າງປະເທດ. ຕາມການລາຍງານໃນປີ 1993 ການສ ື່ງອອກເຄ ື່ອງປ່າຂອງດ ງແມ່ນປະມານ 
6.3 ລ້ານ ໂດລາ ເທ ື່າກັບ 3% ຂອງມູນຄ່າການສ ື່ງອອກຂອງຊາດ. ໃນລະຫວ່າງ 1994-1998 ການສ ື່ງ 
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ອອກມີມູນຄ່າເທ ື່າກັບ 160 ລາ້ນໂດລາ ຫຼ  ໂດຍສະເລ່ຍ 31,8 ລ້ານໂດລາຕ ື່ປີ. ທາງດ້ານບ ລິມາດ, ມູນຄ່າ 
ແລະ ລາຄາໃນປະຈຸບັນຂອງຜ ນຜະລິດດັື່ງກ່າວ ເພ ື່ອການສ ື່ງອອກໃນປະຈຸບັນການສ ື່ງອອກຢ່າງເປັນທາງ
ການມີມູນຄ່າລະຫວ່າງ 6-7 ລ້ານໂດລາຕ ື່ປີ (ລ າໄຊ, 2001) ຫຼ  ສະເລ່ຍປະມານ 64 ຕ ັ້ກີບ 
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ບ ດທີ 4 
ທ ນ ແລະ ດອກເບ້ຍ 

 
ຈດຸປະສ ງ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກັບທ ນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ລວມເຖິງຄວາມໝາຍຂອງທ ນ ແລະ ດອກເບ້ຍ. 
2. ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກັບລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ. 
 

ເນ ັ້ອໃນ 
 

ໃນບ ດນີັ້ ຈະໄດ້ກ່າວເຖິງປັດໃຈການຜະລິດ ທີື່ໃຊ້ໃນທຸລະກິດທາງດ້ານປ່າໄມ້. ເຮ າຮູ້ແລ້ວວ່າ
ປັດໃຈການຜະລິດປະກອບດ້ວຍ: ທີື່ດິນ, ແຮງງານ ແລະ ທ ນ. ສ າລັບທ ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດທາງດ້ານ
ປ່າໄມ້ ຈະມີລັກສະນະພິເສດບາງປະການທີື່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ຈາກທ ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດທາງດ້ານ 
ອ ື່ນໆ ດັື່ງໄດ້ກ່າວມາແລ້ວໃນບ ດທ າອິດ. ສ່ວນບັນຫາກ່ຽວກັບການໃຊ້ແຮງງານ ໃນທຸລະກິດທາງດ້ານປ່າໄມ້
ຈະມີລັກສະນະທີື່ຄ ກັນກັບທຸລະກິດດ້ານອ ື່ນໆ. 

 
4.1 ທ ນ 

ໝາຍເຖິງປັດໃຈການຜະລິດທຸກຊະນິດທີື່ມະນຸດໄດ້ຄິດຄ ັ້ນ ຫຼ  ສ້າງຂ ັ້ນ ແລະ ທ ນນີັ້ຈະມີລັກສະ 
ນະທີື່ແຕກຕ່າງຈາກແຮງງານ ແລະ ທີື່ດິນ. ຕ ວຢ່າງ: ທ ນໃນວຽກງານດ້ານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຄ : ການເພີື່ມ
ພູນຂອງເນ ັ້ອໄມ້, ສັດປ່າ ແລະ ສີື່ງມີຊີວິດອ ື່ນໆ ທີື່ອາໄສຢູ່ໃນປ່າທີື່ສາມາດນ າອອກທາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້. 
ນອກຈາກນີັ້ຍັງລວມໄປເຖິງເຄ ື່ອງໄມ້ເຄ ື່ອງມ  ແລະ ສີື່ງກ ື່ສ້າງຖາວອນອ ື່ນໆເຊັື່ນ: ທາງຊັກລາກໄມ້, ຂ ວ, ອາ 
ຄານ ແລະ ໂຮງເຮ ອນຕ່າງໆ ແລະ ລວມໄປເຖິງເງິນທ ນທີື່ນ າມາໃຊ້ຈ່າຍໃນກິດຈະການຕ່າງໆໃນການລ ງ 
ທ ນ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

 
4.2 ດອກເບຍ້ 

ຄວາມໝາຍຂອງຄ າວ່າດອກເບັັ້ຍ ອາດຈະແຍກອອກໄດ້ເປັນສອງຄວາມໝາຍດ້ວຍກັນ ທັງນີັ້ຂ ັ້ນ
ຢູ່ກັບວ່າ ເຮ າຈະເບິື່ງໃນແງ່ໃດ, ຖ້າເບິື່ງໃນແງ່ຂອງເຈ ັ້າຂອງທ ນ ແລະ ດອກເບັັ້ຍກ ື່ຄ ຜ ນຕອບແທນ ຫຼ  ລາຍ
ໄດ້ທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທ ນ. ແຕ່ຖ້າເບິື່ງໃນແງ່ຂອງຜູ້ປະກອບການ ດອກເບັັ້ຍກ ື່ຄ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໃຊ້ທ ນ. ຄ່າ
ໃຊຈ້່າຍ ກ່ຽວກັບດອກເບັັ້ຍນີັ້ ຖ້ານ າໄປປຽບທຽບກັບຄ່າຈ້າງແຮງງານແລ້ວ ກ ື່ຈະຄ້າຍໆກັນຄ : ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ກ່ຽວກັບດອກເບັັ້ຍທຽບໄດ້ກັບຄ່າຈ້າງແຮງງານທີື່ຈ່າຍເໝ າຄັັ້ງດຽວ. ຫັຼງຈາກທີື່ສິັ້ນສຸດໄລຍະເວລາຂອງການ
ວ່າຈ້າງ. ສ າລັບອັດຕາດອກເບັັ້ຍທຽບໄດ້ກັບອັດຕາຄ່າຈ້າງແຮງງານ ເຊິື່ງອາດຈະຄິດເປັນຄ່າຈ້າງຕ ື່ເດ ອນຕ ື່ຄ ນ 
ຫຼ  ຕ ື່ວັນຕ ື່ຄ ນ ແລະ ອັດຕາດອກເບັັ້ຍໂດຍປ ກກະຕິຄິດເປັນສ່ວນຮ້ອຍຕ ື່ປີ (ເປີເຊັນ) ດອກເບັັ້ຍມີ  2 ຊະ 
ນິດຄ : ດອກເບັັ້ຍຄ ງຕ ັ້ນ ແລະ ດອກເບັັ້ຍທ ບຕ ັ້ນ  

1.  ດອກເບັັ້ຍຄ ງຕ ັ້ນ (Simple Interest) ຄ ດອກເບັັ້ຍທີື່ກ ານ ດຂ ັ້ນ ໂດຍກ ານ ດໃຫ້ເງິນຕ ັ້ນ 
ຫຼ  ທ ນຢູ່ຄ ງທີື່. ດັື່ງນັັ້ນ ມູນຄ່າຂອງ ດອກເບັັ້ຍໃນແຕ່ລະປີຈະຄ ງທີື່ຕະຫຼອດໄປ. ດອກເບັັ້ຍຄ ງຕ ັ້ນຄ ານວນ
ໄດ້ຈາກສູດ: 



26 
 

   I = V0 x i x n 
ຖ້າ Vn ຄ ເງິນລວມໃນປີທີື່ n 

   Vn = V0 + (V0 x i x n)  = V0(1+ 0.0i x n)  
ໃນນັັ້ນ  I = ມູນຄ່າຂອງດອກເບັັ້ຍ 

   X0 = ມູນຄ່າຂອງເງິນຕ ັ້ນ 
   i = ອັດຕາດອກເບັັ້ຍ(ເປີເຊັນຕ ື່ປີ) 
   n = ໄລຍະເວລາ(ປີ) 

ຕ ວຢ່າງ:  ສ ມມຸດວ່າໄດ້ຟາກເງິນໄວ້ກັບທະນາຄານເປັນຈ ານວນ 100 ກີບ ໂດຍທະນາຄານຄິດ 
ດອກເບັັ້ຍໃຫ້ແບບດອກເບັັ້ຍຄ ງຕ ັ້ນໃນອັດຕາຮ້ອຍລະ 5 ຕ ື່ປີ. ໃຫ້ຄ ານວນຫາມູນຄ່າຂອງດອກເບັັ້ຍ ແລະ 
ເງິນລວມເມ ື່ອສິັ້ນປີທີື່ 5. 

ວິທີແກ້:  
 ຈາກສູດ   I = V0 x i x n 
 ແທນຄ່າໃສ່ໃນສູດ I = 100 x 0.05 x 5   =  25 (ກີບ) 
 ດອກເບັັ້ຍເມ ື່ອສິັ້ນປີທີື່ 5   = 25  (ກີບ) 

ເງິນລວມເມ ື່ອສິັ້ນປີທີື່ 5  = 100 + 25 = 125 (ກີບ) 
2.  ດອກເບັັ້ຍທ ບຕ ັ້ນ (compound interest) ຄ ດອກເບັັ້ຍທີື່ຄ ານວນໄດ້ຈາກເງິນຕ ັ້ນທີື່

ບວກທ ບເຂ ັ້າດ້ວຍດອກເບັັ້ຍຂອງທຸກໆ ສິັ້ນປີ. ດັື່ງນັັ້ນ ດອກເບັັ້ຍທີື່ໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະປີຈະມີແນວໂນ້ມສູງ
ຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ. 

 ຖ້າກ ານ ດໃຫ້     V0 = ມູນຄ່າຂອງເງິນຕ ັ້ນ 
       i = ອັດຕາດອກເບັັ້ຍ 
  ສະນັັ້ນ ເງິນລວມເມ ື່ອສິັ້ນປີທີື່ 1 ຫຼ  ເງິນຕ ັ້ນຂອງປີທີື່ 2 (V1) =  V0 x (1+i) 

ແລະ ເງິນລວມເມ ື່ອສິັ້ນປີທີື່ 2 ຫຼ  ເງິນຕ ັ້ນປີທີື່ 3  (V2) =  V1 (1+i) 
         =  V0 (1+i) 2 

ໃນທ ານອງດຽວກັນ ຖ້າໄລຍະເວລາເທ ື່າກັບ n ປີ 
   ເງິນລວມເມ ື່ອສິັ້ນປີທີື່ n   Vn  =  V0 (1+i) n 
   ມູນຄ່າຂອງດອກເບັັ້ຍ  (I)  =  Vn - V0 
         =  V0 (1+i) n - V0 
         =  V0( (1+i) n - 1) 

ຕ ວຢ່າງ:   ສ ມມຸດວ່າໄດ້ຟາກເງິນໄວ້ກັບທະນາຄານເປັນຈ ານວນ 100 ກີບ ໂດຍທະນາຄານຄິດ 
ດອກເບັັ້ຍໃຫ້ແບບດອກເບັັ້ຍທ ບຕ ັ້ນໃນອັດຕາຮ້ອຍລະ 5 ຕ ື່ປີ. ໃຫ້ຄ ານວນຫາມູນຄ່າຂອງດອກເບັັ້ຍ ແລະ 
ເງິນລວມເມ ື່ອສິັ້ນປີທີື່ 5. 

 
 ວິທີແກ້: 
 ຈາກສູດ  I = V0( (1+i) n - 1) 
 ແທນຄ່າລ ງໃນສູດ: 

   I  = 100( (1+0.05) 5 - 1)=  100(1.2763 - 1) =  27.63 
ມູນຄ່າດອກເບັັ້ຍເມ ື່ອສິັ້ນປີທີື່ 5 =  27.63 
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  ແລະເງິນລວມເມ ື່ອສິັ້ນປີທີື່ 5 =  100 + 27.63  =  127.63  
 

4.3 ການຄດິສວ່ນຫຼຸດ ( Discount ) 
ການຄິດສ່ວນຫຼຸດນັັ້ນ ຄ ວິທີການທີື່ຄິດໄລ່ມູນຄ່າໃນອານາຄ ດ ໃຫ້ຢ້ອນກັບມາເປັນມູນຄ່າໃນ

ປະຈຸບັນ (Present value). ມູນຄ່າໃນປະຈຸບັນຂອງເງິນຈ ານວນໃດໜ ື່ງກ ື່ຕາມ ຈະມີມູນຄ່າສູງກວ່າເງິນ
ຈ ານວນດຽວກັນໃນອານາຄ ດ.ຕ ວຢ່າງ: ເງິນຈ ານວນ 100 ກີບໃນປະຈຸບັນຍ່ອມມີຄ່າຫຼາຍກວ່າເງິນ 100 
ກີບໃນອີກໜ ື່ງປີຂ້າງໜ້າ, ເນ ື່ອງຈາກການຮັກສາການໃຊ້ເງິນຈ ານວນ 100 ກີບ ອອກໄປເປັນເວລາ 1 ປີ 
ເຈ ັ້າຂອງເງິນຄວນຈະໄດ້ຮັບຜ ນຕອບແທນຈາກເງິນ 100 ກີບດັື່ງກ່າວໃນລັກສະນະທາງ ດອກເບັັ້ຍ. ຖ້າ
ສ ມມຸດວ່າ ອັດຕາດອກເບັັ້ຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດເທ ື່າກັບ 5%. ດັື່ງນັັ້ນ ມູນຄ່າຂອງເງິນ 100 ກີບ ອີກ 1 ປີຂ້າງ
ໜ້າຄວນຈະເທ ື່າກັບ 105 ກີບ ແລະ ໃນທ ານອງດຽວກັນ ມູນຄ່າໃນປະຈຸບັນຂອງເງິນ 105 ກີບ ໃນອີກ 1 
ປີຂ້າງໜ້າຈະເທ ື່າກັບ 100 ກີບດ້ວຍ. ໃນທີື່ນີັ້ຈະກ່າວເຖິງວິທີຄິດສ່ວນຫຼຸດສອງວິທີດ້ວຍກັນຄ : Simple 
discount ແລະ Compound discount.Simple discount ຄ ການຄິດສ່ວນຫຼຸດເພ ື່ອຫາມູນຄ່າ
ປະຈຸບັນໂດຍຄິດດອກເບັັ້ຍແບບດອກເບັັ້ຍຄ ງຕ ັ້ນ (Simple interest). 

 
ຈາກສູດ: Vn = V0 (1+ (i x n) 
ຈາກນັັ້ນ ເຮ າມີ:    
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ຕ ວຢ່າງ: ໃຫ້ຄ ານວນຫາມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງເງິນ 125 ກີບ ໃນອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້າ. ຖ້າກ ານ ດໃຫ້ 

ອັດຕາດອກເບັັ້ຍກ າກັບ 5% ຕ ື່ປີ. 
 ວິທີແກ້:  

  ຈາກສູດ:  

Vn  =   
))(1(

0
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V
V n
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   i = 5% 
   N = 5 ປີ 

ແທນຄ່າລ ງໃນສູດເຮ າໄດ້: 
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ດັື່ງນັັ້ນ ມູນຄ່າປະຈຸບັນເທ ື່າ 100 ກີບ. Compound discount  ຄ ການຄິດສ່ວນຫຼຸດເພ ື່ອຫາ
ມູນຄ່າປະຈຸບັນໂດຍຄິດດອກເບັັ້ຍແບບດອກເບັັ້ຍທ ບຕ ັ້ນ 

 
Vn = V0 (1+i) n 

 

n

n

i

V
V

)1(
0


  

 



28 
 

ຕ ວຢ່າງ: ສ ມມຸດວ່າແຊັກສະບັບໜ ື່ງມີມູນຄ່າເທ າກັບ 125 ກີບ. ແຊັກສະບັບນີັ້ມີກ ານ ດໃຫ້
ນ າໄປຂ ັ້ນເປັນເງິນສ ດໄດ້ໃນອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້ານັບຈາກວັນທີື່ຈ່າຍແຊັກ. ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຖ ແຊັກຕ້ອງການຈະ
ນ າແຊັກໄປຂ ັ້ນເປັນເງິນສ ດໃນທັນທີ. ທາງທະນາຄານຈະຄິດສ່ວນຫຼຸດໂດຍຄິດດອກເບັັ້ຍທ ບຕ ັ້ນ. ຖາມວ່າຜູ້
ຖ ແຊັກຈະໄດ້ຮັບເງິນສ ດເປັນຈ ານວນເທ ື່າໃດ? 

ວິທີແກ້: 
 ຈາກສູດ: 

n
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   Vn = 125 
   i = 5% 
   N = 5  ປີ 

ແທນຄ່າລ ງໃນສູດ: 
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ຜູ້ຖ ແຊັກຈະໄດ້ຮັບເງິນສ ດເທ ື່າກັບ 97.94 ກີບ 

 
4.4 ມນູຄາ່ທ ນ (Capitalized value) 

ມູນຄ່າທ ນ ໝາຍເຖິງມູນຄ່າໃນປະຈຸບັນຂອງລາຍໄດ້ ຫຼ  ລາຍຈ່າຍທີື່ເກີດຂ ັ້ນຈາກການລ ງທ ນໃນ
ຊັບສິນປະເພດທ ນຄ : ທີື່ດິນ, ພັນທະບັດ ແລະ ອ ື່ນໆ. ປ ກກະຕິມູນຄ່າທ ນຈະມີຄວາມສ າພັນໄປໃນທາງ
ດຽວກັນກັບມູນຄ່າຂອງລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍຈາກການລ ງທ ນ. ແຕ່ຈະມີຄວາມສ າພັນແບບຜູກພັນກັບ
ອັດຕາດອກເບັັ້ຍ, ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າເມ ື່ອມູນຄ່າຂອງລາຍໄດ້ ຫຼ  ລາຍຈ່າຍຈາກການລ ງທ ນເພິື່ມຂ ັ້ນກ ື່ຈະມີ
ຜ ນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າທ ນເພິື່ມສູງຂ ັ້ນ ແລະ ຖ້າຫາກມູນຄ່າຂອງລາຍໄດ້ ຫຼ  ລາຍຈ່າຍຈາກການ ລ ງທ ນຫຼຸດຕ ື່າ
ລ ງ ກ ື່ຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າທ ນຫຼຸດຕ ື່າລ ງດ້ວຍ. ໃນທາງກ ງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກອັດຕາດອກເບັັ້ຍເພິື່ມສູງຂ ັ້ນຈະ
ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າທ ນຫຼຸດຕ ື່າລ ງ ແລະ ຖ້າອັດຕາດອກເບັັ້ຍຫຼຸດຕ ື່າລ ງກ ື່ຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າທ ນເພິື່ມສູງຂ ັ້ນ. ທັງນີັ້
ເນ ື່ອງຈາກເມ ື່ອອັດຕາດອກເບັັ້ຍເພິື່ມສູງຂ ັ້ນ ລາຍໄດ້ຈາກເງິນຟາກໃນລັກສະນະດອກເບັັ້ຍຈະເພິື່ມສູງຂ ັ້ນ, 
ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ຄ ນສ່ວນຫຼາຍຕ ື່ນຕ ວທີື່ຈະປ່ຽນແປງຈາກການຖ ຊັບສິນ ຫຼ  ຫັຼກຊັບຕ່າງໆມາເປັນເງິນສ ດ. ໃນ
ສະຖານະການເຊັື່ນນີັ້ປະລິມານການສະເໜີຂາຍຫັຼກຊັບໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ຈະສູງກວ່າປະລິມານການສະເໜີຊ ັ້ 
ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າ ຫຼ  ລາຄາຂອງຊັບສິນຫຼຸດຕ ື່າລ ງ ແລະ ໃນອີກທາງໜ ື່ງຖ້າອັດຕາດອກເບັັ້ບຫຼຸດຕ ື່າລ ງ 
ລາຍໄດ້ຈາກເງິນຝາກ ໃນລັກສະນະຂອງດອກເບັັ້ຍຈະຫຼຸດລ ງດ້ວຍ, ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ຄ ນສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງການທີື່
ຈະຖ ຄອງຊັບສິນ ຫຼ  ຫັຼກຊັບແທນເງິນສ ດ. ໃນກ ລະນີເຊັື່ນນີັ້ ການສະເໜີຊ ັ້ຫັຼກຊັບໃນທ້ອງຕະຫຼາດຈະສູງ
ກວ່າປະລິມານການສະເໜີຂາຍ ແລະ ຈະມີຜ ນໃຫ້ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນປັບຕ ວສູງຂ ັ້ນ. 

ວິທີການຄ ານວນ ຫາມູນຄ່າທ ນຈາກການລ ງທ ນຈະແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ຕາມລັກສະນະຄວາມ
ແຕກຕ່າງທາງດ້ານມູນຄ່າຂອງລາຍໄດ້ ຫຼ  ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຊ່ວງໄລຍະເວລາທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍ. ລັກສະນະຂອງຄວາມແຕກຕ່າງດັື່ງກ່າວ ພ ຈ າແນກອອກໄດ້ເປັນ 5 ລັກສະນະດ້ວຍກັນຄ : 

1) ການລ ງທ ນທີື່ໃຫ້ຜ ນຕອບແທນ ຫຼ  ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະປີ ປີລະເທ ື່າໆກັນທຸກປີຕິດຕ ື່
ກັນໄປໂດຍບ ື່ມີການສິັ້ນສຸດ. 



29 
 

2) ການລ ງທ ນທີື່ໃຫ້ຜ ນຕອບແທນ ຫຼ  ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະປີ ປີລະເທ ື່າໆກັນທຸກປີ, ແຕ່
ມກີ າ ນ ດໄລຍະເວລາທີື່ສິັ້ນສຸດໃນໄລຍະໜ ື່ງ. 

3) ການລ ງທ ນທີື່ໃຫ້ຜ ນຕອບແທນ ຫຼ  ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະປີບ ື່ເທ ື່າກັນ. 
4) ການລ ງທ ນທີື່ໃຫ້ຜ ນຕອບແທນ ຫຼ  ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເປັນຊ່ວງ ເປັນມູນຄ່າທີື່ເທ ື່າໆກັນ

ຕິດຕ ື່ ກັນໄປ ໂດຍບ ື່ມີການສິັ້ນສຸດ ແຕ່ໄລຍະເວລາໃນແຕ່ລະຊ່ວງນານກວ່າ 1 ປີ. 
5) ການລ ງທ ນທີື່ໃຫ້ຜ ນຕອບແທນ ຫຼ  ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເປັນຊ່ວງ ເປັນມູນຄ່າທີື່ເທ ື່າໆກັນ

ຕິດຕ ື່ກັນໄປ ໂດຍບ ື່ມີການສິັ້ນສຸດ. ແຕ່ໄລຍະເວລາໃນແຕ່ລະຊ່ວງນານກວ່າ 1 ປີ. ແຕ່ມີກ ານ ດໄລຍະ 
ເວລາທີື່ສິັ້ນສຸດໃນໄລຍະໜ ື່ງ. 

ກ.  ການລ ງທ ນທີື່ໃຫ້ຜ ນຕອບແທນ ຫຼ  ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະປີ ປີລະເທ ື່າໆກັນທຸກປີ 
ຕດິຕ ື່ກັນໄປໂດຍບ ື່ມີການສິັ້ນສຸດ ໃນຊັບສິນບາງຢ່າງເຊັື່ນ: ທີື່ດິນໃນແຕ່ລະປີຜູທ້ າການລ ງທ ນຈະໄດ້ຮັບທັງ
ຜ ນຕອບແທນຈາກການລ ງທ ນ  ແລະ ຈະຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ກ່ຽວກັບພາສີທີື່ດິນ. ການທີື່ຈະປະເມີນຫາ
ມູນຄ່າທີື່ດິນເພ ື່ອໃຊ້ເປັນຫັຼກຖານໃນການພິຈາລະນາລາຄາຊ ັ້-ຂາຍ ຈະຫາໄດ້ໂດຍການຄ ານວນຫາມູນຄ່າ
ທ ນ ຫຼ  ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບພາສີ, ແລ້ວເອ າໄປ ຫັກລ ບ ອອກຈາກມູນຄ່າໃນປະຈຸບັນ
ຂອງລາຍໄດ້ຈາກການລ ງທ ນ. 

ຕ ວຢ່າງ:  ສ ມມຸດວ່າຈາກການລ ງທ ນກ້າເບັັ້ຍໄມ້ ຍູຄາລບິຕັສ ໃນທີື່ດິນຕອນໜ ື່ງ ມີ
ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍເບັັ້ຍໄມປ້ີລະ 10,000 ກີບ ເທ ື່າກັນທຸກປີ ແລະ ທີື່ດິນຕອນນີັ້ຕ້ອງເສຍພາສີທີື່ດິນປີ
ລະ 100 ກີບ. ໃຫ້ຄ ານວນຫາມູນຄ່າຂອງທີື່ດິນຕອນນີັ້. ຖ້າກ ານ ດໃຫ້ອັດຕາດອກເບັັ້ຍເທ ື່າກັບ 5% ຕ ື່ປີ. 

 ວິທີແກ້:  
 
  ຈາກສູດ:   
  V0 = ມູນຄ່າທ ນ ຫຼ  ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງທີື່ດິນ (ກີບ) 
  R = ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍເບັັ້ຍໄມໃ້ນແຕ່ລະປີ (ກີບ) 
  C = ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບພາສີທີື່ດິນໃນແຕ່ລະປີ (ກີບ) 
  i = ອັດຕາດອກເບັັ້ຍ (%ຕ ື່ປີ) 
 
 ແທນຄ່າລ ງໃນສູດ 
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 ມູນຄ່າທ ນຂອງທີື່ດິນຕອນນີັ້ເທ ື່າກັບ 198,000 ກີບ. 
 

ຂ.  ການລ ງທ ນທີື່ໃຫ້ຜ ນຕອບແທນ ຫຼ  ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະປີ ປີລະເທ ື່າໆກັນທຸກປ ີ
ແຕ່ມີກ ານ ດໄລຍະ ເວລາທີື່ສິັ້ນສຸດໃນໄລຍະໜ ື່ງ. ມູນຄ່າທ ນຄ ານວນຫາໄດ້ຈາກສູດ: 
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V0 =  ມູນຄ່າທ ນ ຫຼ  ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງລາຍໄດ້ ຫຼ  ລາຍຈ່າຍ 
R =  ລາຍໄດ້ ຫຼ  ລາຍຈ່າຍຈາກການລ ງທ ນ 
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N =  ຊ່ວງໄລຍະເວລາສິັ້ນສຸດຂອງຜ ນຕອບແທນ ຫຼ  ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການລ ງທ ນ (ປີ) 
i =  ອັດຕາດອກເບັັ້ຍ(%ຕ ື່ປີ) 
ຕ ວຢ່າງ:  ໃຫ້ຄ ານວນຫາມູນຄ່າປະຈຸບັນ ຫຼ  ມູນຄ່າທ ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບພາສທີີື່ຕ້ອງ

ຊ າລະ ໃນອັດຕາປີລະ 100 ກີບຕິດຕ ື່ກັນເປັນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ໂດຍກ ານ ດໃຫ້ອັດຕາດອກເບັັ້ຍເທ ື່າກັບ 
5% ຕ ື່ປີ. 

 ວິທີແກ້:   ຈາກສູດ  
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 ແທນຄ່າລ ງໃນສູດ ເຮ າໄດ້   
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ຄ.  ການລ ງທ ນທີື່ໃຫ້ຜ ນຕອບແທນ ຫຼ  ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະປີບ ື່ເທ ື່າກັນ. ວິທີການຄ າ
ນວນຫາມູນຄ່າ ທ ນຫາໄດ້ຈາກສູດ 

 

20
i

C

i

R
V   

V0 =  ມູນຄ່າທ ນ ຫຼ  ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງ ລາຍໄດ້ ຫຼ  ລາຍຈ່າຍຈາກການລ ງທ ນ 
R =  ມູນຄ່າລາຍໄດ້ ຫຼ  ລາຍຈ່າຍຈາກການລ ງທ ນ 
C =  ມູນຄ່າລາຍໄດ້ ຫຼ  ລາຍຈ່າຍທີື່ເພິື່ມຂ ັ້ນໃນແຕ່ລະປີ 
i =  ອັດຕາດອກເບັັ້ຍ(%ຕ ື່ປີ) 
ຕ ວຢ່າງ:  ສ ມມຸດວ່າອັດຕາການເກັບພາສີທີື່ດິນຈະເພິື່ມຂ ັ້ນເປັນມູນຄ່າປີລະ 10 ກີບ ຖ້າ

ອັດຕາການເກັບພາສີໃນປີທ າອິດເທ ື່າກັບ 100 ກີບ. ໃຫ້ຄ ານວນຫາມູນຄ່າທ ນ ຫຼ  ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງ ຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວ ກັບພາສີທີື່ດິນ. ກ ານ ດໃຫ້ອັດຕາດອກເບັັ້ຍເທ ື່າກັບ 5 % ຕ ື່ປີ. 

 
 ວິທີແກ້:  ຈາກສູດ 
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ແທນຄ່າລ ງໃນສູດ:   
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ມູນຄ່າທ ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບພາສີເທ ື່າກັບ 6,000 ກີບ. 
 

ງ.  ການລ ງທ ນທີື່ໃຫ້ຜ ນຕອບແທນ ຫຼ  ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເປັນຊ່ວງ ເປັນມູນຄ່າທີື່ເທ ື່າໆກັນ
ຕິດຕ ື່ ກັນໄປໂດຍບ ື່ມີການສິັ້ນສຸດ. ແຕ່ໄລຍະເວລາໃນແຕ່ລະຊ່ວງນານກວ່າ 1 ປີ. ກ ລະນີນີັ້ມູນຄ່າທ ນຫາ
ໄດ້ 

ຈາກສູດ: 
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V0 =  ມູນຄ່າທ ນ ຫຼ  ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງ ລາຍໄດ້ ຫຼ  ລາຍຈ່າຍຈາກການລ ງທ ນ 
R  =  ລາຍໄດ້ ຫຼ  ລາຍຈ່າຍຈາກການລ ງທ ນ 
T  =  ໄລຍະເວລາໃນແຕ່ລະຊ່ວງ (ປີ) 
I   =  ອັດຕາດອກເບັັ້ຍ (%ຕ ື່ປີ) 

ຕ ວຢ່າງ: ສ ມມຸດວ່າສວນປ່າໄມ້ ຍູຄາລິບຕັສ ແຫ່ງໜ ື່ງມີກ ານ ດອາຍຸຮອບຕັດຟັນເອ າໄວ້ເທ ື່າ
ກັບ 10 ປີ ເມ ື່ອທ າການຕັດໄມ້ອອກຈະປູກໄມ້ຂ ັ້ນທ ດແທນທັນທີ ແລະ ດ າເນີນການແບບນີັ້ຕິດຕ ື່ກັນໄປ
ໂດຍບ ື່ມີທີື່ສິັ້ນສຸດ. ສ າລັບໃນການຕັດໄມ້ອອກແຕ່ລະຄັັ້ງຈະມີລາຍໄດ້ສຸດທິ ຫັ ຼງຈາກຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລ້ວ
ເທ ື່າກັບ 10,000 ກີບ ຕ ື່ໄລ່. ຖ້າກ ານ ດອັດຕາດອກເບັັ້ຍເທ ື່າກັບ 5 ສ່ວນຮ້ອຍຕ ື່ປີ. ໃຫ້ຄ ານວນຫາມູນຄ່າ
ປະຈຸບັນ ຫຼ  ມູນຄ່າຂອງພ ັ້ນທີື່ສວນປ່າຕ ື່ໄລ່. 

 ວິທີແກ້:ຈາກສູດ  
 ແທນຄ່າລ ງໃນສູດ: 
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ຈ.  ການລ ງທ ນທີື່ໃຫ້ຜ ນຕອບແທນ ຫຼ  ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເປັນຊ່ວງເປັນມູນຄ່າທີື່ເທ ື່າໆກັນ

ຕິດຕ ື່ກັນໄປໂດຍບ ື່ມີການສິັ້ນສຸດ.ແຕ່ໄລຍະເວລາໃນແຕ່ລະຊ່ວງນານກວ່າ 1 ປີ. ແຕ່ມີກ ານ ດໄລຍະເວລາທີື່
ສິັ້ນສຸດໃນໄລຍະໜ ື່ງ. ມູນຄ່າທ ນຫາໄດ້ຈາກສູດ: 
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V0 = ມູນຄ່າທ ນ ຫຼ  ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງ ລາຍໄດ້ ຫຼ  ລາຍຈ່າຍຈາກການລ ງທ ນ 
R = ລາຍໄດ້ ສຸດທິຈາກການລ ງທ ນ 
t =  ໄລຍະເວລາໃນແຕ່ລະຊ່ວງ (ປີ) 
n = ໄລຍະເວລາທີື່ສິັ້ນສຸດ (ປີ) 
i = ອັດຕາດອກເບັັ້ຍ (%ຕ ື່ປີ) 
ຕ ວຢ່າງ: ສ ມມຸດວ່າໃນການປູກສ້າງສວນປ່າໄມ້ແຫ່ງໜ ື່ງຈະມີການຕັດຂະຫຍາຍໄລຍະໜ ື່ງຄັັ້ງ ຫຼ  

ເມ ື່ອຕ ັ້ນໄມ້ມີອາຍຸຄ ບ 10 ປີ ແລະ ຈະມີອາຍຸຄ ບຮອບຕັດຟັນເມ ື່ອໄມ້ມີອາຍຸຄ ບ 20 ປີ. ສ ມມຸດວ່າລາຍໄດ້
ສຸດທິຈາກການຂາຍໄມ້ທີື່ຕັດຂະຫຍາຍໄລຍະ ແລະ ໄມ້ທີື່ຕັດອອກຄັັ້ງສຸດທ້າຍເທ ື່າກັນຄ  10,000 ກີບ. 
ໃຫ້ ຄ ານວນຫາມູນຄ່າທ ນ ຫຼ  ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍໄມ້ທັງໝ ດ. ຖ້າກ ານ ດອັດຕາດອກ 
ເບັັ້ຍເທ ື່າກັບ 5 % ຕ ື່ປີ. 

 ວິທີແກ້:   ຈາກສູດ 
   ແທນຄ່າລ ງໃນສູດເຮ າໄດ້ 
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V    (ກີບ) 

 
ມູນຄ່າທ ນຂອງລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍໄມ້ເທ ື່າກັບ 9,900.91 ກີບ. 

 ສດູດອກເບັັ້ຍສນັຍາລກັ: 
1 = 1 ກີບ ຫຼ  ຫ ວໜ່ວຍຂອງເງິນຕ ັ້ນທີື່ລ ງທ ນໄປ ແລະ ໄດ້ຮັບດອກເບັັ້ຍ. 
a = ຈ ານວນເງິນໄດ້ເທ ື່າໆກັນທຸກປີ ຫຼ  ເປັນລາຍຄາບ. 
n = ຈ ານວນປີ ຫຼ  ໄລຍະທີື່ດອກເບັັ້ຍເກີດຜ ນ. 
i  =  ດອກເບັັ້ຍຕ ື່ 1 ກີບ ຕ ື່ 1 ປີ ຫຼ  ໄລຍະເວລາອ ື່ນໆທີື່ດອກເບັັ້ຍເກີດຜ ນ ສະແດງເປັນເລກ

ທ ດສະນິຍ ມ. 
t =   ຊ່ວງໄລຍະເວລາເປັນປີ ຫຼ  ຈ ານວນໄລຍະທີື່ດອກເບັັ້ຍເກີດຜ ນໃນລະ ຫວ່າງຊ່ວງ ຂອງ

ການຈ່າຍເງິນ. 
V =  ມູນຄ່າຫຼ  ຈ ານວນເງິນລວມ. 
V0 = ມູນຄ່າຂອງເງິນຕ ັ້ນ ຫຼ  ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງເງິນຈ ານວນໃດໜ ື່ງ. 
Vn = ມູນຄ່າເງິນລວມ (ເງິນຕ ັ້ນພ້ອມດອກເບັັ້ຍ) ເມ ື່ອຄ ບ n ປີ. 
V1, V2, ... = ມູນຄ່າຂອງເງິນຈ ານວນໜ ື່ງພາຍຫຼັງປີທີື່ 1, 2, ... ຫຼ  ປີອ ື່ນໃດທີື່ດອກເບັັ້ຍເກີດ

ຜ ນຕາມກ ານ ດ. 
 
 
 

ສດູທີື່ ລກັສະນະຂອງບນັຫາ ສດູ 

1 
ຈ່າຍເງິນຄັັ້ງດຽວ, ມູນຄ່າຂອງເງິນ

ໃນອານາຄ ດກ້ອນໜ ື່ງ 
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ມູນຄ່າປະຈຸບັນຫຼ ເງິນຕ ັ້ນຂອງທ ນ
ກ້ອນໜ ື່ງເຊິື່ງຄ ບກ ານ ດຈ່າຍໃນ
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ມູນຄ່າຂອງ (1+i)n ຫຼ ມູນຄ່າ
ຂອງ l ເຊິື່ງເປັນອັດຕາດອກເບ້ຍ
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4 
 

ມູນຄ່າໃນອານາຄ ດ ຫຼ  ມູນຄ່າສະ
ສ ມ: ມູນຄ່າໃນອານາຄ ດ, ເງິນໄດ້
ຕ ື່ເນ ື່ອງລາຍປີມີກ ານ ດສີັ້ນສຸດ i

i
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5 
ຈ ານວນເງິນໄດ້ລາຍປ ີເຊິື່ງ

ຈະລວມໄດ້ເທ ື່າກັບຈ ານວນເງິນ 
Vn ເມ ື່ອຄ ບ n ປີ i
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n

1)1( 


 

 

6 
ມູນຄ່າປະຈຸບັນ ຫຼ  ເງິນລວມປະຈຸ
ບັນຂອງເງິນໄດ້ຕ ື່ເນ ື່ອງລາຍປີມີກ າ
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ຈ ານວນເງິນຈ່າຍລາຍປ ີເຊິື່ງຈະປ ດ
ໜີັ້ເງິນຕ ັ້ນ V0 ໂດຍຜ່ອນສ ື່ງປີລະ
ເທ ື່າໆກັນ (ສູດເງິນຜ່ອນສ ື່ງ) 
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8 
ມູນຄ່າໃນອານາຄ ດຂອງເງິນຈ່າຍ
ລາຍຄາບຕ ື່ເນ ື່ອງມີກ ານ ດສີັ້ນສຸດ
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9 
ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງເງິນຈ່າຍລາຍ
ຄາບຕ ື່ເນ ື່ອງມີກ ານ ດສີັ້ນສຸດຈ່າຍ
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10 

ມູນຄ່າປະຈຸບັນ ຫຼ  ເງິນລວມປະຈຸ
ບັນຂອງເງິນຈ່າຍລາຍປີຖາວອນ
ເຊິື່ງ ຈ່າຍເມ ື່ອຄ ບ 1 ປີຕະຫຼອດ

ໄປ i

a
V 0  
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11 
ມູນຄ່າປະຈຸບັນ ຫຼ  ເງິນລວມປະຈຸ
ບັນຂອງລາຍໄດ້ລາຍຄາບຖາວອນ 1)1(
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ບ ດທີ  5 
ທິດສະດີອຸປະສ ງ ແລະ ອຸປະທານ 

 
ຈດຸປະສ ງ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງອຸປະສ ງ ແລະ ອຸປະທານ. 
2. ເຂ ັ້າໃຈເຖິງຄວາມສ າພັນຂອງອຸປະສ ງ ແລະ ອຸປະທານ. 
 

ເນ ັ້ອໃນ 
 
5.1 ທດິສະດອີປຸະສ ງ (Demand theory) 

5.1.1 ການປ່ຽນແປງຂອງການສະເໜີຊ ັ້ 
ການປ່ຽນແປງຂອງປະລິມານການສະເໜີຊ ັ້ ທີື່ຂ ັ້ນລ ງຕາມເສັັ້ນອຸປະສ ງໃດໜ ື່ງ ບ ື່ຖ ວ່າ

ເປັນການປ່ຽນແປງຂອງປະລິມານການສະເໜີຊ ັ້ ເພາະມີສາເຫດມາຈາກ ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງສິນຄ້າຊະ 
ນິດນັັ້ນພຽງປັດໃຈດຽວ. ການປ່ຽນແປງຂອງການສະເໜີຊ ັ້ຈະເກີດຂ ັ້ນໄດ້ ກ ື່ຕ ື່ເມ ື່ອມີປັດໃຈອ ື່ນໆທີື່ນອກ   
ເໜ ອໄປຈາກລາຄາສິນຄ້າຊະນິດນັັ້ນປ່ຽນແປງໄປເຊັື່ນ: ລາຍໄດ້, ລ ດນິຍ ມ, ຈ ານວນປະຊາກອນ, ລະດູການ
ລາຄາສິນຄ້າຊະນິດອ ື່ນທີື່ມີຄວາມສ າພັນກັບລາຄາສິນຄ້າຊະນດິນັັ້ນ. ເມ ື່ອປະລິມານການສະເໜີຊ ັ້ປ່ຽນ ແປງ
ໄປໃນທາງທີື່ເພິື່ມຂ ັ້ນ ເສັັ້ນການສະເໜີຊ ັ້ເສັັ້ນໃໝ່ຈະເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຢູ່ທາງດ້ານຂວາຂອງເສັັ້ນເດີມ. ກ ງກັນ 
ຂ້າມ ຖ້າປະລິມານການສະເໜີຊ ັ້ປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີື່ຫຼຸດລ ງ ເສັັ້ນການສະເໜີຊ ັ້ກ ື່ຈະເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຢູ່ທາງ
ດ້ານຊ້າຍຂອງເສັັ້ນເດີມ. 

 
 

ຮບູທ ີ 4     ສະແດງການເພິື່ມຂ ັ້ນ ຫຼຸດລ ງຂອງເສັັ້ນການສະເໜຊີ ັ້ 
 
 

5.1.2 ຄວາມຢ ດຫ ດແຫ່ງການສະເໜີຊ ັ້ (Price elasticity of demand). 
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ຄ່າຄວາມຢ ດຫ ດແຫ່ງການສະເໜີຊ ັ້ ເປັນຄ່າທີື່ສະແດງເຖິງເປີເຊັນການປ່ຽນແປງຂອງການ
ສະເໜີຊ ັ້ທີື່ເກີດຈາກລາຄາສິນຄ້າປ່ຽນແປງໄປ 1 %. 

 ກ ານ ດໃຫ້: Ed  =  ເປັນຄ່າຄວາມຢ ດຫ ດແຫ່ງການສະເໜີຊ ັ້ 
    

   Ed = 

P

P
Q

Q

100

100





  

 ເມ ື່ອ  Q = ປະລິມານການປ່ຽນແປງຂອງການສະເໜີຊ ັ້. 
  Q = ປະລິມານການສະເໜີຊ ັ້. 

  P = ປະລິມານການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບລາຄາ. 
  P = ລະດັບລາຄາ. 
 ປ ກກະຕິ ຄ່າຄວາມຢ ດຫ ດແຫ່ງການສະເໜີຊ ັ້ຈະມີຄ່າເປັນລ ບ. ລັກສະນະຂອງຄວາມຢ ດ

ຫ ດຈ າແນກ ອອກເປັນ 5 ປະເພດ: 

 Perfectly elastic  ມີຄ່າເທ ື່າກັບ  
 Elastic    ມີຄ່າ  >1 
 Unitary   ມີຄ່າເທ ື່າກັບ 1 
 Inelastic   ມີຄ່າ  <1 
 Perfectly inelastic  ມີຄ່າເທ ື່າກັບ 0 
 ໂດຍບ ື່ນ າເອ າເຄ ື່ອງໝາຍມາກ່ຽວຂ້ອງ ຕ ວຢ່າງ: Ed = -2 ໃຫ້ຖ ວ່າເປັນ Elastic 

ຄວາມຢ ດ ຫ ດແຫ່ງການສະເໜີຊ ັ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄ : Arc elasticity ແລະ Point 
elasticity. 

 ກ. Arc elasticity 
ເປັນຄ່າຄວາມຢ ດຫ ດ ຂອງການສະເໜີຊ ັ້ ທີື່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາເປັນ

ຊ່ວງຈາກລະດັບໜ ື່ງໄປອີກລະດັບໜ ື່ງ ບ ນເສັັ້ນການສະເໜີຊ ັ້ເສັັ້ນດຽວກັນ ຫຼ  ເວ ັ້າອີກຢ່າງໜ ື່ງວ່າເປັນຄ່າ
ຄວາມຢ ດຫ ດແຫ່ງການສະເໜີຊ ັ້ທີື່ເກີດຂ ັ້ນໃນຊ່ວງລະຫວ່າງຈຸດສອງຈຸດບ ນເສັັ້ນການສະເໜີຊ ັ້. 

 
ຮບູທ ີ5    ຫ ດຂອງການສະເໜີຊ ັ້ 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:     ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 



37 
 

 ຈາກຮູບເທີງນີັ້: ທີື່ຈຸດ A ບ ນເສັັ້ນ DD ມີປະລິມານການສະເໜີຊ ັ້ເທ ື່າກັບ OQ1 ໃນລະດັບລາຄາ 
OP1ເມ ື່ອລາຄາຫຼຸດລ ງມາຢູ່ຈຸດ OP2 ປະລິມານການສະເໜີຊ ັ້ຈະເພິື່ມຂ ັ້ນມາເປັນ OQ2 ຕ າແໜ່ງຂອງຈຸດ 
A ຈະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍມາຢູ່ຈຸດ B . ການວັດແທກຄ່າຄວາມຢ ດຫ ດແຫ່ງການສະເໜີຊ ັ້ໃນຊ່ວງລະຫວ່າງຈຸດ A 
ແລະ ຈຸດ B ດັື່ງນີັ້: 

 

 ຈາກ  Ed  =  
Q

P

P

Q





 

 
ໃນທີື່ນີັ້ P, Q ໃຊ້ຄ່າສະເລັື່ຍຂອງລາຄາແລະ ປະລິມານການສະເໜີຊ ັ້ 2 ລະດັບຄ ທີື່ຈຸດ A ແລະ 

Bເຮ າມີ 

Ed =  
)(

)(

)(

)(

2
)(
2

)(

)(

)(

21

21

21

21

21

21

21

21

OQOQ

OPOP

OPOP

OQOQ

OQOQ

OPOP

OPOP

OQOQ


















  

 
ຕ ວຢ່າງ:  ໄມ້ຍາງທ່ອນມີລາຄາ 3,000 ກີບ/ມ3 ຈະມີປະລມິານການສະເໜີຊ ັ້ 500 ມ3. ເມ ື່ອ

ລາຄາໄມ້ຍາງທ່ອນຫຼຸດລ ງ ເຫຼ ອແມັດກ້ອນລະ 2,800 ກີບ/ມ3 ປະລິມານການສະເໜີຊ ັ້ເພິື່ມຂ ັ້ນ 800 ມ3

ໃຫ້ຄ ານວນຫາຄ່າຄວາມຢ ດຫ ດແຫ່ງການສະເໜີຊ ັ້ໄມ້ຍາງທ່ອນ. 
 
ວິທີແກ້:ຈາກ 

)(

)(

)(

)(

21

21

21

21

OQOQ

OPOP

OPOP

OQOQ
Ed









  

69.6
)300,1)(200(

)800,5)(300(

)800500(

)800,2000,3(

800,2000,3

)800500(










Ed  

   Ed = - 6.69 ມີຄ່າຄວາມຢ ດຫ ດຫຼາຍ 
 ເມ ື່ອລາຄາໄມ້ຍາງທ່ອນເພິື່ມຂ ັ້ນ ຫຼ  ຫຼຸດລ ງ 1% ຈະມີຜ ນເຮັດໃຫ້ປະລິມານການສະເໜີ 

ຊ ັ້ໄມ້ຍາງທ່ອນຫຼຸດລ ງ ຫຼ  ເພິື່ມຂ ັ້ນ 6.69%. 
 ຂ. Point elasticity 

C ເປັນຈຸດໜ ື່ງເທີງເສັັ້ນການສະເໜີຊ ັ້ AB ເຊິື່ງສະແດງລະດັບລາຄາ ແລະ ປະລິມານ
ການສະເໜີຊ ັ້ເທ ື່າກັບ OP1 ແລະ OQ1. ຄ່າຄວາມຢ ດຫ ດແຫ່ງການສະເໜີຊ ັ້ທີື່ຈຸດ C ຫາໄດ້ດັື່ງນີັ້: 

ຈາກ (1) 

Q

P

P

Q
Ed 




  

ຈາກ   




Q

P  ຄ່າຄວາມລາດອຽງ (Slope) ຂອງເສັັ້ນການສະເໜີຊ ັ້. 

 
ຈາກນັັ້ນເຮ າມີ  (2)  
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Q

P

Slope
Ed 

1
 

 
ຄ່າຄວາມລາດອຽງຂອງເສັັ້ນການສະເໜີຊ ັ້ AB ທີື່ຈຸດ C ແລະ ທຸກໆຈຸດມີຄ່າຄ ງທີື່ຄ ເທ ື່າ

ກັບ CQ1/Q1B  

ສະນັັ້ນ 
CA

BC

OQ

BQ


1

1  (3)  ແຕ່ OP1 = CQ1  ດັື່ງນັັ້ນ ແທນຄ່າ OP1 ລ ງ 

  ເຮ າມີ: 
OQ

BQ

OQ

OP

CQ

BQ
Ed

1

1

1

1

1

1  (3) 

ແຕ່ CQ1 // AO ຂອງ ສາມຫຼື່ຽມ BAOD. ສະນັັ້ນ  
CA

BC

OQ

BQ


1

1  

 
5.1.3 ຄວາມສ າພັນ ລະຫວ່າງ ຄ່າຄວາມຢ ດຫ ດແຫ່ງການສະເໜີຊ ັ້ ແລະລາຍໄດ້ 

ທີື່ຈຸດເຄິື່ງກາງບ ນເສັັ້ນການສະເໜີຊ ັ້ຄ່າຄວາມຢ ດຫ ດແຫ່ງການສະເໜີຊ ັ້ອອກເປັນ 2 
ກຸ່ມຄ : ກຸ່ມທີື່ມຄີວາມຢ ດຫ ດຫຼາຍ (Ed>1) ແລະ ເພິື່ມຂ ັ້ນຈ ນເຖິງ ∞ ແລະ ກຸ່ມທີື່ມີຄວາມຢ ດຫ ດນ້ອຍ 
Ed <1 ແລະ ຫຼຸດລ ງຈ ນເຖິງ 0 ຈະເຫັນໄດ້ວ່າເສັັ້ນລາຍໄດ້ເພິື່ມ ມີຄວາມສ າພັນກັບເສັັ້ນການສະເໜີຊ ັ້
(Demand curve). ສ ມການລາຍໄດ້ເພິື່ມສາມາດສ້າງຈາກສ ມການການສະເໜີຊ ັ້ດັື່ງນີັ້: 

 ຈາກສ ມການການສະເໜີຊ ັ້ 
   
P =   a - bQ  (1) 
ລາຍໄດ້ =   ລາຄາ x ປະລິມານສິນຄ້າທີື່ຈ າໜ່າຍໄດ້ ຫຼ   TR =   P.Q 
ຈາກ (1): TR  =  (a-bQ)Q  =  aQ  -  bQ2   (2) 

        

ຈາກ bQaMR
dQ

dTR
2 (2) 
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5.2 ທດິສະດອີປຸະທານ (Supply theory) 
ອຸປະທານ ຫຼ  ການສະເໜີຂາຍຂອງສິນຄ້າໃດໆໝາຍເຖິງປະລິມານຂອງສິນຄ້າທີື່ຜູ້ຂາຍເຕັມໃຈທີື່

ຈະນ າອອກຈ າໜ່າຍໃ ນແຕ່ລະລະດັບທີື່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ. ປ ກກະຕິແລ້ວ ປະລິມານການສະເໜີຂາຍ 
ແລະ ລາຄາຈະມີຄວາມສ າພັນໄປໃນທາງດຽວກັນຄ : ເມ ື່ອລາຄາສິນຄ້າເພິື່ມຂ ັ້ນ ປະລິມານການສະເໜີຂາຍ
ກ ື່ເພິື່ມຂ ັ້ນ ແລະ ກ ງກັນຂ້າມປະລິມານການສະເໜີຂາຍບ ື່ຂ ັ້ນຢູ່ກັບລາຄາສິນຄ້າພຽງຢ່າງດຽວ, ແຕ່ຂ ັ້ນຢູ່ກັບ
ຕ ວປ່ຽນແປງອ ື່ນໆອີກເຊັື່ນ: ລາຄາປັດໃຈການຜະລິດ, ເທັກນິກທີື່ໃຊ້ໃນການຜະລິດ. ຖ້າແມ່ນໄມ້ທ່ອນ
ຈາກສວນປ່າຂ ັ້ນຢູ່ກັບຄວາມອຸດ ມສ ມບູນຂອງດິນ, ຄວາມເປັນກ ດເປັນດ່າງຂອງດິນ, ຄວາມສູງຈາກລະດັບ
ນ ັ້າທະເລ, ທິດທາງດ້ານລາດ, ປະລິມານນ ັ້າຝ ນ, ອູນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມສ າພັດ, ລາຄາຕະຫຼາດ. ລາຄາ
ຕະຫຼາດກ ື່ຄ ລະດັບລາຄາທີື່ເກີດຂ ັ້ນຈາກການຕັດກັນຂອງເສັັ້ນອຸປະສ ງ ແລະ ອຸປະທານ ຫຼ  ລະ ດັບລາຄາທີື່
ເກີດຂ ັ້ນເມ ື່ອຕະຫຼາດຢູ່ໃນສະພາວະສ ມດູນພາຍໃຕ້ຂ ັ້ສ ມມຸດວ່າ: ທັງຜູ້ຊ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍມີຄວາມເປັນອິດ 
ສະຫຼະໃນການຕັດສິນໃຈຊ ັ້ ແລະ ຂາຍ ຢ່າງເສລີ ແລະ ບ ື່ຂ ັ້ນກັບອິດທິພ ນຂອງຝ່າຍໜ ື່ງຝ່າຍໃດ. 

 
 
DD : ເສັັ້ນການສະເໜີຊ ັ້      
SS: ເສັັ້ນການສະເໜີຂາຍທີື່ OP1: ຜູ້ຊ ັ້ຕ້ອງການ OQ1 ຜູ້ຂາຍຕ້ອງການຂາຍ OQ'1 ມີ

ສິນຄ້າ Q1Q'1 ໜ່ວຍຈ າໜ່າຍບ ື່ໄດ້ ຫຼ  ມີຫຼາຍເກີນຄວາມຕ້ອງການ (surplus) ດັື່ງນັັ້ນຜູ້ຂາຍຈ ື່ງຕ້ອງຫຼຸດ
ລາຄາລ ງຈ ນຮອດ OP ທີື່ລະດັບລາຄານີັ້ ປະລິມານການສະເໜີຊ ັ້ ແລະ ຂາຍພ ດີ. ຈາກນັັ້ນ ຕະຫຼາດປັບຕ ວ
ເຂ ັ້າສູ່ພາວະສ ມດູນ OP ຄ ລາຄາຕະຫຼາດ (Market price) ທີື່OP2 :  ຜູ້ຊ ັ້ຕ້ອງການ OQ'2 ຜູ້ຂາຍ
ຕ້ອງການຂາຍພຽງ OQ2 ດັື່ງນັັ້ນ ຈ ື່ງຂາດແຄນສິນຄ້າເປັນຈ ານວນ Q2Q'2 .   
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ຈາກນັັ້ນ ຜູ້ຂາຍຕ້ອງເພິື່ມລາຄາ ແລະ ຜູ້ຊ ັ້ຕ້ອງຍິນຍອມຊ ັ້ໃນລາຄາສູງຂ ັ້ນ, ຜູ້ຂາຍເພີັ້ມລາຄາຂ ັ້ນ 

ເລ ັ້ອຍຈ ນເຖິງ OP. ຕະຫຼາດປັບຕ ວເຂ ັ້າສູ່ພາວະສ ມດູນອີກເທ ື່ອໜ ື່ງ. 
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ບ ດທີ  6 
ອຸປະສ ງສ າລັບໄມ້ ແລະ ຜະລິຕະພັນໄມ້ 

 
ຈດຸປະສ ງ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກັບອຸປະສ ງ ແລະ ອຸປະທານ ສ າລັບໄມ້ 
2. ເຂ ັ້າໃຈກ່ຽວກັບອຸປະສ ງ ແລະ ອຸປະທານ ສ າລັບໄມ້ໂດຍກ ງ 
3. ຮຽນຮູ້ການວິເຄາະຜະລິດຕະພນັໄມ້ 
4. ເຂ ັ້າໃຈຮັບຮູ້ທ ນຕ່າງຂອງການຜະລິດໄມ້ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊ ນ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 

ໃນບ ດນີັ້ ຈະເປັນບ ດທີື່ວ່າ ດ້ວຍອຸປະສ ງໃນທາງການປ່າໄມ້ ແຕ່ຍັງບ ື່ໄດ້ກ່າວເຖິງປະໂຫຍດປ່າໄມ້
ທາງດ້ານອ ື່ນທີື່ຍັງບ ື່ມີຕະຫຼາດສັດເຈນ ຫຼ  ເປັນປະໂຫຍດທີື່ຈັບຕ້ອງບ ື່ໄດ້ (Intangible) ເຊັື່ນ: ການນັນທະ
ນາການນ ັ້າ ຫຼ  ສັດປ່າ. ເພາະສະນັັ້ນຈ ື່ງມຸ່ງອະທິບາຍເຖິງອຸປະສ ງຂອງໄມ້ ແລະ ຜະລິດຜ ນຈາກໄມ້ໂດຍ
ສະເພາະ. ໃນຂັັ້ນທ າອິດຈະກ່າວເຖິງວິທີການສ ກສາອຸປະສ ງຂອງຜະລິດພັນໄມ້ຕ່າງໆ. ປ ກກະຕິເຮ າຈະແບ່ງ
ການຜະລິດໄມ້ ອອກເປັນ 2 ປະເພດໃຫ່ຍໆຄ : ການປຸງແຕ່ງໄມ້ເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມອຸດສາຫະກ າ 
3 ກຸ່ມເຊັື່ນ: ໄມ້ແປຮູບ, ຜະລິດພັນໄມ້ (Lumber and wood products) ເຍ ື່ອເຈັັ້ຍ, ເຈັັ້ຍ ແລະ 
ແຜ່ນເຈັັ້ຍ (Pulp, paper and board) ໄມ້ບາງ ແລະ ໄມ້ອັດ (Veneer and plywood) ປະເພດ
ທີື່ 2 ຄ ອຸດສາຫະກ າເຮັດລັງໄມ້ (Wood containers), ເຄ ື່ອງເຮ ອນ, ຜະລິດພັນເຈັັ້ຍ ແລະ ແຜ່ນເຈັັ້ຍ 
ແລະ ອ ື່ນໆ. ໃນບ ດນີັ້ຈະຍ ກຕ ວຢ່າງການສ ກສາ ອຸປະສ ງ ຂອງໄມ້ແປຮູບ ເຊິື່ງມີການ ສ ກສາມານານ ແລະ 
ລະອຽດສ ມຄວນແລ້ວເ ຊ ື່ອມໂຍງໄປເຖິງ ອຸປະສ ງ ຂອງໄມ້ທ່ອນ. ໃນທີື່ສຸດຈະກ່າວເຖິງ ອຸປະສ ງໄມ້ຢ ນ
ຕ ັ້ນ ເພ ື່ອຢ ດໂຍງໄປເຖິງ ອຸປະທານໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ ໃນບ ດຕ ື່ໄປ. 
 
6.1 ວທິກີານສ ກສາອປຸະສ ງສ າລບັໄມ:້ 

ວິທີການສ ກສາ ອຸປະສ ງໄມ້ ແລະ ຜະລິດພັນໄມ້ ໃນລະດັບກວ້າງແບ່ງເປັນ 2 ວິທີຄ : ວິທີທ າອິດ
ສ ກສາໂດຍກ ງເຊັື່ນດຽວກັບ ສ ກສາອຸປະສ ງຂອງສິນຄ້າທ ື່ວໄປເຊັື່ນ: ເຂ ັ້າສານ, ລ ດຍ ນ. ອີກວິທີໜ ື່ງເຮ າຖ ວ່າ
ຜະລິດພັນໄມ້ບາງຊະນິດເຊັື່ນ: ໄມ້ແປຮູບເປັນສິນຄ້າສ າລັບຜູ້ຜະລິດ (Producer's goods). ເພາະສະ 
ນັັ້ນ ອຸປະສ ງສ າລັບສິນຄ້ານີັ້ ຄວນຈະຫາໄດ້ຈາກ ອຸປະສ ງສ າລັບສິນຄ້າສຸດທ້າຍ ເຊິື່ງນ າເອ າໄມ້ແປຮູບໄປ
ປະກອບປະດິດພັນອີກເທ ື່ອໜ ື່ງ. ຢ່າງໃນກ ລະນີນີັ້ ເຮ າອາດສ ກສາອຸປະສ ງສ າລັບໄມ້ແປຮູບໂດຍຖ ວ່າ ໄດ້ມາ
ຈາກອຸປະສ ງ ຂອງການປຸກສ້າງເຮ ອນເປັນຕ ັ້ນ. ສ າລັບອຸປະສ ງ ທີື່ສ ກສາໂດຍວິທີການຫຼັງເຮ າຈະເອີັ້ນວ່າ:  ອຸ 
ປະສ ງທີື່ໄດ້ມາຈາກຜະລິດພັນຖັດໄປ. 

 
6.2 ວທິກີານສ ກສາອປຸະສ ງໄມໂ້ດຍກ ງ 

ເຮ າຈະເອີັ້ນວິທີການສ ກສາອຸປະສ ງ ສ າລັບໄມ້ຫຍ ັ້ລ ງໄປອີກວ່າ: ການສ ກສາອຸປະສ ງໄມ້ເພ ື່ອ
ຄວາມກະທັດຮັດໃນການອະທິບາຍ. ວິທີນີັ້ ກ ື່ຍັງແບ່ງຍ່ອຍອອກເປັນ 2 ປະເພດ, ປະເພດທ າອິດເອີັ້ນວ່າ: 
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ການວິເຄາະພາກຕັດຂວາງ (Cross section Analysis) ເປັນການສ າຫຼວດສຸ່ມຕ ວຢ່າງ, ສ່ວນຫຼາຍມັກ
ຈະໃຊ້ການສ າພາດ ແລະ ກວດວັດ ຫຼ  ເກັບຂ ັ້ມູນຈາກການສັງເກດທີື່ເອີັ້ນວ່າ: ເປັນການວິເຄາະພາກຕັດ
ຂວາງກ ື່ເພາະວ່າ ໃນການສ າຫຼວດມັກແບ່ງປະຊາກອນອອກເປັນກຸ່ມລາຍໄດ້ ແລ້ວສຸ່ມເຂ ັ້າໄປໃນແຕ່ລະກຸ່ມ, 
ຕ ວຢ່າງທີື່ມັກອ້າງກັນ ເພ ື່ອເຂ ັ້າໃຈຫັຼກອຸປະສ ງໄມ້ຄ ການສ ກສາຂອງ Zaremba (1963) ໃນຊຸ່ມຊ ນແຫ່ງ
ໜ ື່ງ ປະກ ດວ່າ ເມ ື່ອລາຍໄດ້ຂອງຄອບຄ ວທີື່ສ າຫຼວດສູງຂ ັ້ນການໃຊ້ໄມ້ໃນການກ ື່ສ້າງເຮ ອນຈະສູງຂ ັ້ນດ້ວຍ, 
ແຕ່ໃນອັດຕາທີື່ຄ່ອຍໆຫຼຸດລ ງ (Rising at a declining rate ). ອີກຕ ວຢ່າງໜ ື່ງເປັນການສ ກສາຂອງ 
Gregory (1966) ເຊິື່ງພະຍາຍາມຄ ັ້ນຫາ ປັດໃຈທີື່ມີຜ ນຕ ື່ການບ ລິໂພກໄມ້ ສ າລັບອຸດສາຫະກ າທ ື່ວໂລກ 
ຈາກການວິເຄາະນີັ້ ປາກ ດວ່າ ລາຍໄດ້ ແລະ ຄວາມມີໄມ້ໃຊ ້ມີຄວາມສ າພັນເຖິງຮ້ອຍລະ 90. ໃນຄວາມ
ແປປວນຂອງການບ ລິໂພກໄມ້ທ່ອນ ຕ ວແປທັງສອງມີຄວາມສ າຄັນເກ ອບເທ ື່າກັນ, ເຊິື່ງສະແດງເຖິງຄວາມ
ສ າຄັນໃນການທີື່ຈະຕ້ອງທັງດ້ານອຸປະສ ງ ແລະ ອຸປະທານໄມ້. 

ການສ ກສາອຸປະສ ງໄມ້ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງໄມ້ແປຮູບທີື່ສ າຄັນໆນັນ Gregory (1972) ໄດ້
ອ້າງໄວ້ວ່າ: ກ ມປ່າໄມ້ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີການສ ກສາໃນປີ 1946, 1958 ແລະ 1965 ກັບຂອງ
ອ ງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ສ ກສາໃນພາກພ ັ້ນຕ່າງໆຂອງໂລກໃນ
ປີ 1963 , 1964, 1966 ແລະ 1967. ສ າລັບການສ ກສາເຫຼ ື່ານີັ້ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ໃຊ້ຄ າວ່າ: ອຸປະສ ງໄມ້, 
ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເປັນການ ວິເຄາະການບ ລິໂພກໄມ້ (Wood consumption). ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການສ ກ
ສາ ເພ ື່ອຄາດຄະເນການບ ລິໂພກໄມ້ໃນອານາຄ ດ ພາຍໃຕ້ສະພາບອຸປະທານທີື່ກ ານ ດແນ່ລ ງໄປ. 

ປະເພດທີື່ 2 ເອີັ້ນວ່າການວິເຄາະເວລາ (Chronological Approach) ວິທີນີັ້ Gregory 
(1972) ອະທິບາຍວ່າ ສ າລັບການວິເຄາະອຸປະສ ງ ເຮ າຕ້ອງການຕ ວເລກຂາຍໄມ້ໃນຕະຫຼາດຫຼາຍກວ່າຕ ວ
ເລກສະແດງການຜະລິດ. ແຕ່ການຫາໄດ້ໂດຍກ ງແມ່ນຍາກ ເພາະສະນັັ້ນ ເຮ າຕ້ອງປະມານຕ ວເລກການຂາຍ
ຈາກຈ ານວນໄມ້ທີື່ຜະລິດ ບວກດ້ວຍຈ ານວນໄມ້ນ າເຂ ັ້າ ລ ບດ້ວຍຈ ານວນໄມ້ສ ື່ງອອກ ແລະ ບວກ ຫຼ  ລ ບ
ດ້ວຍການປ່ຽນແປງ ຂອງສະຕັອກໄມ້ແປຮູບທີື່ໂຮງເລ ື່ອຍ ແລະ ຮ້ານຂາຍໄມ້ຕ່າງໆກ ື່ຈະໄດ້ຕ ວເລກການ
ບ ລິໂພກຈິງ (Apparent Consumption) ສ າລັບໄມ້ແປຮູບ. ຈາກນັັ້ນ ແຕ້ມເສັັ້ນສະແດງຂອງລາຄາໄມ້
ແປຮູບທີື່ປັບໃຫ້ເປັນມາດຖານດຽວກັນ ໂດຍໃຊ້ດັດສະນີລາຄາແທນລາຄາ ໃນແຕ່ລະປີກັບຕ ວເລກນີັ້. ຢ່າງ 
ໃດກ ື່ດ ີເສັັ້ນສະແດງນີັ້ ຍັງມີຄວາມລ າອຽງ ໃນເລ ື່ອງປະຊາກອນກ່າວຄ ໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍໆປີ ປະຊາກອນ
ຂອງບາງປະເທດອາດ ເພີື່ມຂ ັ້ນເປັນຈ ານວນຫຼາຍທ ບ 2 ເທ ື່ອພາຍໃນເວລາ 50 ປີ ເປັນຕ ັ້ນ, ເພາະສະນັັ້ນ 
ຈ ື່ງຕ້ອງສະເລັື່ຍຄວາມລ າອຽງ ອອກໄປເປັນການບ ລິໂພກຕ ວຈິງຕ ື່ຫ ວຄ ນ (Apparent per capita 
consumption). 

 
6.3 ການວເິຄາະເວລາ (Chronological Approach) 

ວິທີ ວິເຄາະເວລາ ຂອງອຸປະທານໄມ້ແປຮູບ ຄ້າຍຄ ກັນກັບວິທີ ທີື່ໃຊ້ກັບອຸປະສ ງແຕ່ໃຊ້ຂ ັ້ມູນ
ຂອງການຜະລິດ (Production) ແທນການບ ລິໂພກ (Consumption) ສ າລັບແກນນອນ ແລະ ໃຊ້ດັດ
ສະນີລາຄາໄມ້ ເປັນແກນຕັັ້ງເຊັື່ນດຽວກັນ.ໃນອຸດສາຫະກ າທີື່ມີການແຂ່ງຂັນຢ່າງສ ມບູນການເຄ ື່ອນຍ້າຍເສັັ້ນ
ອຸປະສ ງສູງຂ ັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຕ ັ້ນທ ນການຜະລິດສູງຂ ັ້ນປັດໃຈສ າຄັນ 2 ຢ່າງທີື່ເຮັດໃຫ້ຕ ັ້ນທ ນສູງຂ ັ້ນເຊັື່ນ
ນີັ້ຄ : ຜະລິດພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ຕ ັ້ນທ ນໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ. 

ກ່າວໂດຍຫຍ ັ້ວ່າ ຜະລດິຕະພາບຂອງແຮງງານ ມີຜ ນຕ ື່ຕ ັ້ນທ ນເນ ື່ອງຈາກການຜະລິດໃນອຸດ
ສາຫະກ າໄມ້ແປຮູບ ຫຼັ້າຫຼັງກວ່າອຸດສາຫະກ າອ ື່ນໆ ກ ື່ຄ ຜະລິດພາບຫຼຸດລ ງເລ ັ້ອຍໆ. ຕັັ້ງແຕ່ປີ 1900 ເມ ື່ອ
ທຽບສ່ວນ ກັບ ອຸດສາຫະກ າອ ື່ນໆຜ ນຜະລິດຕ ື່ຊ ື່ວໂມງຄ ນ (Out put  per man hour) ໃນອຸດສາຫະ
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ກ າໄມ້ແປຮູບເພີື່ມຂ ັ້ນດ້ວຍອັດຕາສະເລັື່ຍພຽງ 1.1% ຕ ື່ປີ ລະຫວ່າງປີ 1899-1954 ໃນອຸດສາຫະກ າ
ອ ື່ນໆອີກ 80 ຊະນິດເພີື່ມຂ ັ້ນ 2.2% ຕ ື່ປີ ຫຼ  ທ ບສອງເທ ື່ອ ເຖິງວ່າເຕັກໂນໂລຢທີາງການເລ ື່ອຍໄມ້, ການ
ຕັດຟັນ ແລະ ການຊັກລາກໄມ້ໄດ້ກ້າວໜ້າໄປແລ້ວກ ື່ຕາມ ແຕ່ກ ື່ມີຫຼາຍສີື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພາບຫຼຸດລ ງ
ໄປອີກເຊັື່ນ: ໄມ້ຢູ່ຫ່າງໄກອອກໄປຕ້ອງເພີື່ມໄລຍະທາງຊັກລາກຂ ັ້ນ ຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນຫຼຸດລ ງ, ຂະໜາດ
ໄມ້ທ່ອນນ້ອຍລ ງ, ຄ່າຂ ນສ ື່ງສ າລັບຜະລິດພັນສ າເລັດຮູບສູງຂ ັ້ນ ເພາະວ່າອຸດສາຫະກ າໄມ້ຢູຫ່່າງຈາກໃຈກາງ
ຊຸມຊ ນອອກໄປ. ປັດໃຈອີກຢ່າງໜ ື່ງ ຄ ລາຄາໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ, ລາຄາໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນສູງຂ ັ້ນຢ່າງສະໝ ື່າສະເໝີ ຕັັ້ງແຕ່ປີ 
1920-1970 ການຂ ັ້ນລ ງ ໃນລະຫວ່າງປີມີສູງແຕ່ແນວໂນ້ມໂດຍສະເລັື່ຍສະແດງວ່າ: ລາຄາໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນມີ
ລາຄາສູງຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ. ປັດໃຈທັງສອງຢ່າງ ດັື່ງທີື່ກ່າວມາແລ້ວເຮັດໃຫ້ຕ ັ້ນທ ນໄມ້ເພີື່ມຂ ັ້ນ ແລະ ມີຜ ນເຮັດ
ໃຫ້ເສັັ້ນອຸປະທານເຄ ື່ອນຍ້າຍສູງຂ ັ້ນ (Shift upward) ແຕບ່ ື່ເຄ ື່ອນຍ້າຍອອກໄປດ້ານນອກ ຫຼ  ດ້ານຂວາ
(Outward) ດັື່ງເສັັ້ນອຸປະທານທ ື່ວໄປ.  

 
6.4 ເສັັ້ນອປຸະທານໄມທ້ອ່ນ (Sawlog supply curve) 

ເສັັ້ນອຸປະທານຂອງໄມ້ທ່ອນ ກ ື່ຄ ກັນກັບເສັັ້ນອຸປະທານຂອງສິນຄ້າອ ື່ນໆຄ : ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຕ ັ້ນທ ນເພີື່ມຂອງໄມ້ທ່ອນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຜະລິດຈະສາມາດສະໜອງໃນດ້ານປະລິມານຕ ື່ການ
ປ່ຽນລາຄາໄມ້ທ່ອນແບບໃດແດ່. ການສ້າງເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນນັັ້ນ ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຕ ັ້ນທ ນ ເພ ື່ອ
ການນ າໄມ້ທ່ອນມາສ ື່ງເຖິງໂຮງເລ ື່ອຍ. ຕ ັ້ນທ ນນີັ້ປະກອບດ້ວຍສອງສ່ວນຄ : ຕ ັ້ນທ ນໃນການປ່ຽນຮູບໄມ້ຢ ນ
ຕ ັ້ນ ໃຫ້ເປນັໄມ້ທ່ອນເຖິງອູ່ໄມ້ເອີັ້ນວ່າ: ຕ ັ້ນທ ນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ (Cost of Availability). ສ່ວນທີື່ສອງ
ເປັນຕ ັ້ນທ ນຂອງໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ (Stumpage) ເຊິື່ງຈະກ່ຽວໄປເຖິງ (ແຕ່ບ ື່ແມ່ນຢ່າງດຽວກັບ) ລາຄາສະ 
ຫງວນ (Reservation Price). ທັງສອງຄ າມີລາຍລະອຽດທີື່ຈະຕ້ອງອະທິບາຍດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້. 

 ຕ ັ້ນທ ນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້: ຕ ັ້ນທ ນທີື່ໃຊ ້ ເພ ື່ອນ າເອ າໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນຈາກໃນປ່າມາດັດແປງເປັນໄມ້
ທ່ອນ ແລະ ຂ ນສ ື່ງມາຍັງໂຮງເລ ື່ອຍ ຫຼ  ອູ່ໄມ້ ປະກອບດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆໃນການດ າເນີນງານຫຼາຍລ າດັບ
ດ້ວຍກັນ ດັື່ງຈະໄດ້ອະທິບາຍປະກອບກັບກຣາຟຄ : ຖ້າສ ມມຸດວ່າໝູ່ໄມ້ໃນປ່າແຫ່ງໜ ື່ງ ມີລັກສະນະຄ້າຍ
ກັນ ແລະ ລັກສະນະພູມີປະເທດບ ື່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ເຖິງຂັັ້ນເຮັດໃຫ້ຄ່າຂ ນສ ື່ງຜິດປ ກກະຕິໄປ. ຄ່າຂຸດຄ ັ້ນ
ໄມ້ຄ ຄ່າຕັດຟັນ, ລິກິື່ງ, ບັນທ່ອນ, ຊັກລາກ ແລະ ບັນທຸກໄມ້ ຕ ື່ໜ່ວຍບ ລິມາດຈະຄ ງທີື່ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນ
ສະແດງຂອງຕ ັ້ນທ ນການຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ເປັນເສັັ້ນຊ ື່ ແລະ ມີຄ່າຄວາມຊັນເທ ື່າກັບ ຕ ັ້ນທ ນຕ ື່ໜ່ວຍດັື່ງກ່າວ. ສ່ວນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ າລັບບັນທຸກຄ ນງານ ແລະ ເຄ ື່ອງຈັກ ໄປຍັງບ ລິເວນທີື່ຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ຈະເປັນຕ ັ້ນທ ນຄ ງທີື່ມີຄວາມ
ສູງເທ ື່າກັບ a ເຖິງແກນຕັັ້ງໃນຮູບ 16 ຄ່າ a ນີັ້ຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມຕ າແໜ່ງຂອງການຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ ສ່ວນຕ ັ້ນ
ທ ນໃນການຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ທັງໝ ດຈະເພີື່ມຂ ັ້ນເປັນ ຊັດສ່ວນ ກັບ ບ ລິມາດໄມ້ທີື່ຂຸດຄ ັ້ນອອກ. 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງທີື່ສອງໃນຕ ັ້ນທ ນທີື່ເຮດັໃຫ້ມີໄມ້ຄ : ຄ່າຂ ນສ ື່ງໄມ້ທ່ອນ (Log 
Transportation) ຄ່າຂ ນສ ື່ງໄມ້ທ່ອນໂດຍວິທີໃດວິທີໜ ື່ງ ຈະເປັນສ ມການເສັັ້ນຊ ື່ (Linear 
Function) ກັບໄລຍະທາງ. ຕ ັ້ນທ ນຕ ື່ໜ່ວຍຈະຂ ັ້ນຢູກ່ັບວິທີທີື່ໃຊ້, ໂດຍທ ື່ວໄປວິທີການທີື່ຊັບຊ້ອນຍິື່ງຂ ັ້ນ
, ວິທີການຂ ນສ ື່ງທີື່ໃຊ້ຍານພາ ຫະນະຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ວ່ອງໄວຂ ັ້ນ ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ ງທີື່ສູງ ແລະ ຕ ັ້ນ
ທ ນຕ ື່ໄລຍະທາງທີື່ເພີື່ມຂ ັ້ນ ຫຼຸດລ ງໄປ. ໃນຮູບ... ສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່າການຂ ນສ ື່ງໃນໄລຍະສັັ້ນ ຜູ້ຂຸດຄ ັ້ນ
ຈະເລ ອກໃຊ້ລ ດເທັຼກເຕີ (ລ ດໄຖ) ລ ັ້ຢາງເພາະວ່າຕ ັ້ນທ ນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນຕ ື່າ ແຕ່ຖ້າໄກອອກໄປຈະເລ ອກລ ດ
ບັນທຸກ (Truck), ລ ດບັນທຸກຕິດພວງ (Truck and Trailer)  ແລະ ລ ດໄຟ (Rail) ຕາມລ າດັບ. ຜູ້
ຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ທີື່ບັນທຸກໄມ້ອອກຈາກປ່າມາຍັງໂຮງເລ ື່ອຍ ເປັນໄລຍະທາງຕ່າງໆກັນ ຈະໃຊ້ຊັດສ່ວນຂອງວິທີ
ຂ ນສ ື່ງຕ່າງໆຫຼາຍວິທີຮ່ວມກັນ. ລັກສະນະເສັັ້ນຕ ັ້ນທ ນໃນການຂ ນສ ື່ງກ ື່ຈະເປັນດັື່ງ ເສັັ້ນຫັກທ ບ  
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ຮບູທ ີ6     ເສັັ້ນຕ ັ້ນທ ນການຂດຸຄ ັ້ນໄມທ້ງັໝ ດ (Total Log Production) 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:     ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
 

 
ຮບູທ ີ7    ເສັັ້ນສ ມການ ການຂ ນສ ື່ງ (Transport Function) 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:     ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
 

ໃນຮູບ 6 ເສັັ້ນນີັ້ເປັນສ ມການຂ ນສ ື່ງ (Transportation Function) ເຊິື່ງເປັນຮູບໂຄ້ງລວມເອ າ
ສ ມການເສັັ້ນຊ ື່ຫຼາຍໆເສັັ້ນເຂ ັ້າໄວ້ດ້ວຍກັນ. ຖ້າເອ າຕ ັ້ນທ ນການຂຸດຄ ັ້ນທັງໝ ດລວມເຂ ັ້າ ກັບ ຕ ັ້ນທ ນການ
ຂ ນສ ື່ງ ເຊິື່ງໄດ້ຈາກສ ມການຂ ນສ ື່ງ ກ ື່ຈະໄດ້ເສັັ້ນສະແດງໂຄ້ງ ແລະ ຊັນຂ ັ້ນເລັກນ້ອຍ ດັື່ງໃນຮູບ 6 ເມ ື່ອ
ບວກຜ ນຕອບແທນຕ ື່ຜູ້ຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ອີກ 10% ເຂ ັ້າໄປ ກ ື່ຈະໄດ້ເສັັ້ນສະແດງຂອງຕ ັ້ນທ ນ ທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້. 
ເສັັ້ນສະແດງທີື່ລາບລ ື່ນເຊັື່ນນີັ້ ເປັນໂມເດລ ທີື່ເຮ າຕັັ້ງຂ ັ້ສ ມມຸດໃຫ້ພູມມີປະເທດເປັນບ່ອນພຽງ ແລະ ສ ມ
ການການຂ ນສ ື່ງກ ື່ເປັນເສັັ້ນສະແດງທີື່ລາບລ ື່ນເຊັື່ນດຽວກັນ. ຢ່າງໃດກ ື່ດີ ຖ້າຄ ານ ງເຖິງຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ 
ເສັັ້ນຕ ັ້ນທ ນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ ຄ ງຈະບິດບ້ຽວໄປຈາກນີັ້ແດ່ ແຕ່ໂມເດລຕັດ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆອອກໄປເພ ື່ອ
ໃຫ້ເກີດ ຄວາມເຂ ັ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຂ ັ້ນ. 
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Gregory (1972) ຕັັ້ງຂ ັ້ສັງເກດກ່ຽວກັບເສັັ້ນຕ ັ້ນທ ນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ໄວ້ດັື່ງນີັ້: 
1) ຖ້າຫຼຸດຕ ັ້ນທ ນໃນການຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ລ ງ ຈະແມ່ນການໃຊ້ເລ ື່ອຍຈັກທີື່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຫຼ  

ໂດຍການຝ ກກ າມະກອນ, ລັດສະໝີການຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ທີື່ໃຫ້ຜ ນກ າໄລຈະແຜກ່ວ້າງອອກໄປອກີ. 
2) ຖ້າຄ່າຂ ນສ ື່ງຕ ື່າລ ງ ລັດສະໝີການຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ ທີື່ໄດ້ກ າໄລຈະຂະຫຍາຍອອກໄປອີກ. 

ໃນກ ລະນີນີັ້ ເສັັ້ນຕ ັ້ນທ ນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ (CA) ຈະປ່ຽນຕ າແໜ່ງໄປດ້ວຍ. ສ ມມຸດວ່າສ ມການຂ ນສ ື່ງເກີດ
ປ່ຽນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ CA1 ປຽ່ນເປັນ CA2 ດັື່ງຮູບທີື່ 19  ໝາຍເຖິງວ່າໂຄງການໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ການຂ ນສ ື່ງທີື່
ໃຫຍ ່ ແລະ ວ່ອງໄວ ຕ ັ້ນທ ນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນເລີັ້ມຈະສູງຂ ັ້ນກວ່າເກ ື່າ, ແຕ່ປະສິດທິພາບຂອງເຄ ື່ອງມ ໃໝ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ການຂ ນສ ື່ງໄລຍະໄກຕັັ້ງແຕໄ່ລຍະ a ໃນກຣາຟເປັນຕ ັ້ນໄປຖ ກລ ງ ຈະເຫັນວ່າປາຍເສັັ້ນສະແດງ CA2 
ຕ່ໍາລ ງກວ່າ CA1  

3) ລັດສະໝີການຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ມີຄວາມສ າພັນບ ື່ເປັນເສັັ້ນຊ ື່ (non linear) ກັບພ ັ້ນທີື່ການ
ຂຸດຄ ັ້ນໄມ້. ການຫຼຸດຕ ັ້ນທ ນການຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ ເຊິື່ງເພີື່ມລັດສະໝີເຮັດວຽກທີື່ມີກ າໄລອອກໄປ 30-40  ກີໂລ
ແມັດຈະເພີື່ມພ ັ້ນ ທີື່ການຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ອອກໄປເຖິງ 80%. 

4) ການຫຼຸດອັດຕາຜ ນ ຕອບແທນຕ ື່ການລ ງທ ນລ ງຄ  ຫຼຸດດອກເບັັ້ຍຂອງເງິນທີື່ລ ງທ ນລ ງ 
ຈະຂະຫຍາຍພ ັ້ນທີື່ຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ອອກໄປໄດ້ອີກຫຼາຍ. 

 ລາຄາສະຫງວນ (Reservation Price) ໃນຍ່ານທີື່ມີພ ັ້ນທີື່ປ່າໄມ້ກະແຈກ
ກະຈາຍກັນອອກໄປເຈ ັ້າຂອງປ່າບາງຄ ນຢາກຂາຍໄມ້, ບາງຄ ນອາດຈະຂາຍ ຖ້າລາຄາສູງພ  ແຕ່ບາງຄ ນອາດ
ຈະບ ື່ສ ນໃຈເລີຍ. ຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼ ື່ານີັ້ ເກີດຈາກຄວາມຄາດຫວັງໃນເລ ື່ອງລາຄາ, ຄວາມຫວັງຜ ນໃນ
ໄລຍະສັັ້ນ, ຍາວ ຫຼ  ຄວາມມຸ່ງໝາຍຕ່າງໆທີື່ຄອບຄອງທີື່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ໄມ້ໃນທີື່ດິນນັັ້ນເອ າໄວ້. 

  ເຈ ັ້າຂອງປ່າ ທີື່ຢ້ານວາ່ລາຄາໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນໃນອານາຄ ດຈະສູງຂ ັ້ນຈະບ ື່ຍອມຂາຍ
ໄມ້. ເຈ ັ້າຂອງປ່າທີື່ຫວັງຜ ນໄລຍະຍາວ (ເຫັນລາຍໄດ້ໃນອານາຄ ດມີຄ່າກວ່າລາຍໄດ້ທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນວັນນີັ້) 
ກ ື່ຈະເກັບໄມ້ໄວກ້່ອນເພ ື່ອເອ າໄວ້ຂາຍໃນວັນໜ້າ. ເຈ ັ້າຂອງປ່າທີື່ຊ ັ້ປ່າເອ າໄວ້ເພ ື່ອນັນທະນາການ, ລ່າສັດ ຫຼ  
ຄວາມມຸ່ງໝາຍອ ື່ນທີື່ບ ື່ແມ່ນໄມ້ ຈະບ ື່ສ ນໃຈໃນການຂາຍໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນຫາກວ່າ ຂັດກັບວັດຖຸປະສ ງຂອງເຂ າ. 
ໄລຍະເວລາທີື່ໝູ່ໄມ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງກ ື່ມີສ່ວນກ ານ ດໄລຍະຫວັງຜ ນຂອງເຈ ັ້າຂອງປ່າເຊັື່ນກັນ. 

 

 
 
ຮບູທ ີ8    ວທິີຫາຕ ັ້ນທ ນເຮດັໃຫມ້ໄີມ ້(Cost of Availability) 
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ແຫຼື່ງທີື່ມາ:     ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
 

 
ຮບູທ ີ9     ການປຽ່ນເຄ ື່ອງມ ທີື່ໃຊໃ້ນການຂ ນສ ື່ງມຜີ ນຕ ື່ທ ນທເີຮດັໃຫມ້ໄີມ້ 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:     ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

 
ປັດໃຈເຫຼ ື່ານີັ້ ມີຜ ນຕ ື່ການກ ານ ດລາຄາສະຫງວນ ເຊິື່ງເປັນແນວຄວາມຄິດຂອງ Dr. Henry J. 

Vaux ແຫ່ງ University of California ຄ າຈ າກັດຄວາມຂອງລາຄາສະຫງວນຄ : ລາຄາຂອງປະລິມານ
ໄມ້ ຫຼ  ພ ັ້ນທີື່ປ່າໄມ້ທີື່ສູງ ພ ທີື່ຈະຈູງໃຈໃຫ້ເຈ ັ້າຂອງປ່າຂາຍໄມ້ ຫຼ  ພ ັ້ນທີື່ປ່ານັັ້ນ. ລາຄານີັ້ເປັນການປະມານຄ່າ
ເສຍໂອກາດຂອງເຈ ັ້າ ຂອງປ່າທີື່ຈະຂາຍໄມ້ໄປໃນຂະນະນີັ້ເປນັມູນຄ່າປະຈຸບັນສູງສຸດ ທີື່ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຈາກ
ການລາຄາໄມ້, ເປັນລາຄາຕ ື່າທີື່ສຸດ ທີື່ເຂ າສາມາດຂາຍໄມ້ອອກໄປໄດ້. ລາຄາທີື່ຕ ື່າໄປກວາ່ນີັ້ເຈ ັ້າຂອງປ່າຈະ
ສະຫງວນ ໄມ້ຂອງເຂ າໄວ້ (Gregory,1972). 

ເຫດຜ ນໃນການສະຫງວນໄມ້ຂອງບຸກຄ ນຍ່ອມບ ື່ຄ ກັນ, ບາງຄັັ້ງກ ື່ບ ື່ກ່ຽວກັບການເງິນ ອາດຈະ
ເປັນເຫດຜ ນທາງອາລ ມ, ການເມ ອງ, ສັງຄ ມ ຫຼ  ອ ື່ນໆກ ື່ໄດ້. ບ ລິສັດຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ ອາດຕ້ອງການປະກັນວ່າ
ຄວນຈະຕ້ອງມີໄມ້ສ າຮອງໄວ້ ສ າລັບອານາຄ ດແດ ່ ຈ ື່ງສະຫງວນໄມ້ໄວ້. ບາງທີື່ລາຄາສະຫງວນອາດຕິດລ ບ
ໃນກ ລະນີ ທີື່ເຈ ັ້າຂອງຕ້ອງການແຜ້ວຖາງປ່າລ ງເພ ື່ອລ້ຽງສັດ ຫຼ  ໃນການສ້າງເປັນນິຄ ມຂ ັ້ນ. ສ າລັບການສ ກ
ສາເລ ື່ອງອຸປະທານຂອງໄມ້ ກ ື່ມີເລ ື່ອງທີື່ກ່ຽວກັບກ າມະສິດ ຫຼ  ເຈ ັ້າຂອງປ່າ. ປ່າສ່ວນຫຼາຍເປັນຂອງລັດ ແລະ 
ໃນອານາຄ ດຈະມີປ່າຂອງເອກະຊ ນເພີື່ມຂ ັ້ນ, ເພາະສະນັັ້ນ ເຮ າຈະແຍກສ ກສາເປັນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນຈາກ
ປ່າຂອງເອກະຊ ນ ແລະ ຈາກປ່າຂອງລັດຖະບານ ຕ ື່ຈາກນັັ້ນ ຈ ື່ງຈະນ າມາລວມກັນເພ ື່ອສ້າງເປັນໂມເດລ
ຂອງອຸປະທານໄມ້ທ່ອນ. ຈາກໂມເດລອຸປະສ ງໄມ້ທ່ອນ ໃນບ ດກ່ອນເຮ າຈະພິຈາລະນາເຖິງປັດໃຈຕ່າງໆທີື່ມີ
ຕ ື່ການກ ານ ດລາຄາໄມ້ທ່ອນ ຕ ື່ໄປນີັ້ເປັນທິດສະດີລາຄາໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ (Theory of Stumpage price) 
ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ ອາໄສອະທິບາຍຕາມແນວທາງຂອງ Gregory (1972). 

1) ອຸປະທານໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າເອກະຊ ນ: 
ສ ມມຸດວ່າ: ເຮ າຮູ້ລາຄາສະຫງວນ ຂອງໝູ່ໄມ້ແຕ່ລະໝູ່ ໃນຕະຫຼາດທີື່ກ ານ ດໃຫ້ ຖ້າເອ າ

ລາຄາສະຫງວນຂອງໝູ່ໄມ້ແຕ່ລະໝູ່ ບວກກັບ ຕ ັ້ນທ ນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ ຜ ນລັບຄ : ລາຄາທີື່ຕ ື່າທີື່ສຸດທີື່ຜູ້ຊ ັ້ຈະ
ຕ້ອງຈ່າຍ ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ໄມ້ໄປເຖິງໂຮງເລ ື່ອຍຂອງເຂ າ ຜ ນລວມນີັ້ຄ : ຕ ັ້ນທ ນສະຫງວນ. ຖ້າຈັດລຽງ
ລ າດັບໝູ່ໄມ້ຕ່າງໆເຫຼ ື່ານີັ້ ຈາກນ້ອຍໄປຫາໃຫຍ່ ແລ້ວແຕ້ມເປັນເສັັ້ນສະແດງຂອງຕ ັ້ນທ ນນີັ້ ກັບ ບ ລິມາດ 
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ລວມສະສ ມຂອງໄມ້ທ່ອນຜ ນທີື່ໄດ້ຄ : ອຸປະທານໄມ້ທ່ອນໃນໄລຍະສັັ້ນທີື່ນ າສ ື່ງເຖິງໂຮງເລ ື່ອຍ. ຕ ວຢ່າງ: 
ສ ມມຸດຕ ື່ໄປນີັ້ສະແດງເຖິງວິທີການຫາຕ ັ້ນທ ນສະຫງວນ ແລະ ເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນ. 

 
ຕາຕະລາງ 4     ອຸປະທານໄມທ້່ອນຈາກປາ່ເອກະຊ ນ 1 
 
ລາຄາສະຫງວນ ຕ ັ້ນທ ນທີື່ເຮດັໃຫມ້ໄີມ ້  ຕ ັ້ນທ ນສະຫງວນ  ບ ລມິາດອັນດບັຕ ື່ ມ3

   ກບີ/ມ3      ກບີ/ມ3     ພນັ ມ3     ທີື່ 
42.00   56.00    98.00     1.200    10 
34.00   43.00    77.00     1.600      3 
60.00   24.00    84.00     0.800      7 
20.00   62.00    82.00     0.400      6 
52.00   36.00    88.00     0.400      8 
72.00   24.00    96.00     1.200      9 
44.00   29.00    73.00     1.000      1 
46.00   34.00    80.00     2.200      
530.00  45.00    75.00     0.400      2 
60.00   18.00    78.00     0.800      4 
 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:     ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

 
ຫັຼງຈາກນັັ້ນ ຈັດລຽງອັນດັບຈາກໜ້ອຍໄປຫາຫຼາຍ ແລະ ລວມບ ລິມາດເຂ ັ້າດ້ວຍກັນເປັນບ ລິມາດສະ

ສ ມເພ ື່ອນ າໄປແຕ້ມເປັນເສັັ້ນສະແດງເປັນເສັັ້ນອຸປະທານຂອງໄມ້ທ່ອນດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້: 
 

ຕາຕະລາງ 5     ອຸປະທານໄມທ້່ອນຈາກປາ່ເອກະຊ ນ 2 
 
ອນັດັບ       ຕ ັ້ນທ ນສະຫງວນ  ບ ລມິາດ   ບ ລມິາດສະສ ມ  
ທີື່   ກບີ/ມ3     ພນັ ມ3        ພນັ ມ3    
1   73   1.000    1.000 
2   75   0.400    1.400 
3   77   1.600    3.000  
4   78   0.800    3.000 
5   80   1.200    6.000  
6   82   0.400    6.400 
7   84   0.800    7.200 
8   88   1.600    8.800 
9   96   1.200    10.000 
10   98   1.200    11.200 
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ແຫຼື່ງທີື່ມາ:     ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
 

ໂດຍໃຊ້ຕ ັ້ນທ ນສະຫງວນເປັນແກນຕັັ້ງ ແລະ ບ ລິມາດໄມ້ສະສ ມເປັນແກນນອນ ບັນຈຸຂ ັ້ມູນໃນ
ຕາຕະລາງຂ້າງເທີງນີັ້ໃສ່ ແລະ ຂີດເສັັ້ນຊ ື່ເຊ ື່ອມໂຍງທັງ 10 ຈຸດກ ື່ຈະໄດ້ເສັັ້ນສະແດງອຸປະທານໄລຍະສັັ້ນ
ຂອງໄມ້ທ່ອນ (Short run Sawlog Supply curve) ດັື່ງໃນຮູບທີື່ 9 ເສັັ້ນສະແດງນີັ້ເປັນຜ ນລວມ
ຂອງເສັັ້ນຕ ັ້ນທ ນເພີື່ມ (Aggregate Marginal cost curve). ເຊັື່ນດຽວກັບເສັັ້ນອຸປະທານອ ື່ນໆເສັັ້ນ
ສະແດງນີັ້ ສະແດງເຖິງການສະໜອງຕອບຂອງຜູ້ຜະລິດໄມ້ທ່ອນ ຕ ື່ການປ່ຽນແປງລາຄາໄມ້ທ່ອນ. ໂມເດລ
ຂອງອຸປະທານໄມ້ທ່ອນແບບນີັ້ ເປັນການບວກເສັັ້ນຕ ັ້ນທ ນເພີື່ມຂອງໝູ່ໄມ້ແຕ່ລະໝູ່ ທີື່ຢູ່ຫ່າງຈາກແຫຼື່ງຮັບ
ຊ ັ້ ຫຼ  ໂຮງເລ ື່ອຍທີື່ຢູ່ໃນໄລຍະທີື່ຕ່າງໆກັນນັັ້ນ ຈ ື່ງເປັນການບວກອຸປະທານຂອງໝູ່ໄມ້ຕ່າງໆເຂ ັ້າດ້ວຍກັນ 
(Aggre gate over distance). ໂຮງເລ ື່ອຍທີື່ຮັບຊ ັ້ໄມ້ທ່ອນຈະບ ື່ຄ ານ ງເຖິງຕ າແໜ່ງຂອງໝູ່ໄມ້ເຫຼ ື່ານັັ້ນ 
ແຕ່ຈະຄິດພຽງວ່າ ໄມ້ທ່ອນຈະມີລາຄາເທ ື່າໃດ ເມ ື່ອສ ື່ງເຖິງໂຮງເລ ື່ອຍ. ເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນ ສ າລັບ
ຕະຫຼາດໄມ້ແຫ່ງໜ ື່ງ ຫຼ  ບ ລິເວນໜ ື່ງ ຈະລວມເອ າໝູ່ໄມ້ທີື່ຢູ່ໃນບ ລິເວນທີື່ຈະສ ື່ງຂາຍໃຫ້ໂຮງເລ ື່ອຍ 
(Timbershed) ໄວ້ທັງໝ ດ. 
 

 
 
ຮບູທ ີ10     ເສັັ້ນອປຸະທານໄມທ້່ອນໄລຍະສັັ້ນ (Shot run Sawlog Supply curve) 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:     ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
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ຮບູທ ີ11     ເສັັ້ນອປຸະທານໄມທ້່ອນຈາກປາ່ຂອງລດັ 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:     ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
 

2) ອຸປະທານໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າຂອງລັດ 
 ປ່າຂອງລັດ ຫຼ  ລັດຖະບານເກ ອບທຸກປະເທດມັກມີລະບຽບ ຫຼ  ກ ດເກນກ ານ ດກ າລັງ

ຜະລິດ, ປະລິມານການຕັດຟັນ ແລະ ວິທີການຕັດຟັນໃນປີໜ ື່ງໆໄວ້ຢ່າງຄັກແນ່. ສ າລັບກ າລັງຜະລິດນັັ້ນ ໜ່
ວຍງານ ທາງປ່າໄມ້ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນກ ມປ່າໄມ້ ຈະເປັນຜູກ້ ານ ດປະລິມານທີື່ສາມາດຂຸດຄ ັ້ນອອກ ແຕ່ລະ
ປີ (Allowable cut) ຈະເປນັວິທີການ, ເປັນສູດ ຫຼ  ຂ ັ້ກ ານ ດໃດໆກ ື່ແລ້ວແຕ່ ບາງຄັັ້ງຈະມີການຂຸດຄ ັ້ນໄມ້
ອອກເປັນກ ລະນີພິເສດເຊັື່ນ: ໃນເຂດສ້າງເຂ ື່ອນ, ທີື່ດິນຈັດສັນ, ນິຄ ມສ າລັບບຸກເບີກເປັນທີື່ຢູ່ອາໄສ, ເປັນ
ເຂດທ າການຜະລິດ. ແຕ່ປະລິມານໄມ້ທີື່ຂຸດຄ ັ້ນອອກ ກ ື່ເປັນກ ລະນີພິເສດຊ ື່ວຄາວສະນັັ້ນ ເວ ັ້າໄດ້ວ່າ: ລາຄາ
ໄມ້ໃນຕະຫຼາດບ ື່ມີສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໂດຍກ ງ ກັບ ປະລິມານໄມ້ທີື່ລັດຖະບານຂຸດຄ ັ້ນອອກ. ປະລິມານໄມ້ທີື່
ຂຸດຄ ັ້ນອອກໃນແຕ່ລະປີ ຈະເທ ື່າກັບໄມ້ທີື່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຄ ັ້ນອອກໄດ້ (Allowable cut) ບວກດ້ວຍ
ໄມ້ທີື່ຂຸດຄ ັ້ນອອກໃນກ ລະນີພິເສດຕ່າງໆ. ການກ ານ ດປະລິມານໄມ້ທີື່ຂຸດຄ ັ້ນອອກນີັ້ເປັນຂັັ້ນຕອນທີື່ສ າຄັນ
ໃນການວິເຄາະ ຫາເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າຂອງລັດ.  

ຂັັ້ນທີື່ສອງຄ ການປະເມີນລາຄາໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ Gregory (1972) ສະຫຼຸບວິທີການປະເມີນ
ລາຄາໄມ້ດັື່ງນີັ້ຄ : 

1. ວິທີການປະເມີນລາຄາໄມ້ ເປັນວິທີຄ ານວນຄ່າຂອງສ່ວນທີື່ເຫຼ ອ (Residual 
Calculation) ວິທີນີັ້ ບາງຄັັ້ງເອີັ້ນວ່າ: Conversion Approach (Duerr, 1960). 

2. ສ າລັບໄມ້ທ່ອນ ຈຸດຕັັ້ງຕ ັ້ນຄ ມູນຄ່າໄມ້ແປຮູບ (ຫຼ  ລາຄາຕະຫຼາດ) ເອ າຄ່າໃນການ
ຂຸດຄ ັ້ນໄມ້ລ ບອອກ ສ່ວນທີື່ເຫຼ ອຄ : ສ່ວນເກີນຈາກການແປຮູບໄມ້ (Conversion Surplus). 

3. ແບ່ງສ່ວນເກີນຈາກການແປຮູບໄມ້ນີັ້ເປັນ 2 ສ່ວນ ສ່ວນທ າອິດຄິດໄວ້ສ າລັບກ າໄລ 
ແລະ ຄ່າຄວາມສ່ຽງ (Profit and Risk) ສ່ວນທີື່ສອງເປັນຄ່າຕອບແທນສ າລັບໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ. ຈາກທີື່ໄດ້
ອະທິບາຍມາໃນບ ດນີັ້ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ວິທີປະເມີນຄ່າໄມ້ກ ື່ຄ  ການປະມານຕ ັ້ນທ ນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ແລ້ວນ າມາ
ລ ບອອກຈາກມູນຄ່າໄມ້ທ່ອນຈະ ໄດ້ລາຄາໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ (Stumpage Price). 

ຈາກນີັ້ ເຮ າກ ື່ສາມາດສ້າງເສັັ້ນສະແດງ ຂອງອຸປະທານໄມ້ທ່ອນໄລຍະສັັ້ນ ຈາກປ່າ
ລັດຖະບານໄດ້. ທ ານອງດຽວກັນ ກັບ ປ່າເອກະຊ ນ ໂດຍການລວມຕ ັ້ນທ ນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ເຂ ັ້າກັບລາຄາ
ສະຫງວນທີື່ໄດ້ຈາກການປະເມີນຂັັ້ນຕ ັ້ນ. ໃນກ ລະນີຂອງໄມ້ຈາກປ່າລັດຖະບານ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂຸດຄ ັ້ນ
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ໄມ້ ລວມທັງລາຄາສະຫງວນຂອງໄມ້ຈະຄ ງທີື່ ເພາະສະນັັ້ນ ພາຍໃຕ້ຂ ັ້ສ ມມຸດຕ່າງໆເຊັື່ນ: ປ່າໄມ້ມີລັກສະນະ 
ຄ ກັນປ່ານັັ້ນຢູ່ບ່ອນພຽງ ແລະ ມີກຸ່ມໂຮງເລ ື່ອຍກຸ່ມດຽວຕັັ້ງຢູ່ໃນໃຈກາງບ ລິເວນທີື່ທ າການປະເມີນຕ ັ້ນທ ນ
ສະຫງວນຈະຄ ງທີື່. ເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນ ຈາກປ່າລັດຖະບານຈ ື່ງມີລັກສະນະຢ ດຫ ດຢ່າງສ ມບູນ 
(perfectly elastic)ມາຈ ນເຖິງຈ ານວນໄມ້ທີື່ຂຸດຄ ັ້ນອອກໃນແຕ່ລະປີ (ໄມ້ທີື່ອະນຸຍາດຂຸດຄ ັ້ນອອກ+
ໄມ້ກ ລະນີພິເສດ) Qa ໃນຮູບ 21 ແລ້ວຈະບ ື່ຢ ດຫ ດຢ່າງສ ມບູນ (Perfectly Inelastic) ຕະຫຼອດໄປ. 

3) ອຸປະທານໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າຂອງເອກະຊ ນ ແລະ ປ່າຂອງລັດ: 
 ຖ້າສະພາບກ າມະສິດປ່າໄມ ້ ໃນບ ລິເວນທີື່ທ າການສ ກສາອຸປະທານໄມ້ປະກອບໄປດ້ວຍ

ປ່າທັງຂອງເອກະຊ ນ ແລະ ລັດຖະບານປະປ ນກັນ ຮູບຮ່າງຂອງເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນ ເຊິື່ງເປັນປ່າປະສ ມ
ທັງລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊ ນກ ື່ຈະເປັນດັື່ງ SS ໃນຮູບ 10 ເປັນຜ ນລວມຂອງເສັັ້ນອຸປະທານຈາກປ່າ
ຂອງເອກະຊ ນ ແລະ ຈາກປ່າຂອງລັດຖະບານເຂ ັ້າດ້ວຍກັນ. 

 ການກ ານ ດລາຄາໄມ້ທ່ອນ(Price Formation of Sawlog) 
ສ າລັບໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າຂອງລັດຖະບານ ໃນຮູບ 11 (b) ຖ້າອຸປະສ ງໄມ້ທ່ອນຕັດ

ເສັັ້ນອຸປະທານໃນສ່ວນທີື່ຢ ດຫ ດຢ່າງສ ມບູນ (ຂະໜາດກັບແກນນອນ) ລາຄາໄມ້ຈະຄ ງທີື່ ແລະ ມີສ່ວນ
ກ່ຽວໂຍງໄປເຖິງລາຄາໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ ເຊິື່ງຈະກ່າວເຖິງໃນຫ ວຂ ັ້ຕ ື່ໄປ. ຖ້າອຸປະສ ງໄມ້ຕັດເສັັ້ນ ອຸປະທານສູງກວ່າ 
ຢູ່ຈຸດມຸມເສັັ້ນອຸປະທານຂ ັ້ນໄປ ລາຄາໄມ້ຈະສູງຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍ ແລ້ວແຕ່ວ່າອຸປະສ ງໄມ້ທ່ອນ D2 ຈະເຄ ື່ອນຍ້າຍ
ສູງຂ ັ້ນໄປພຽງໃດ. ໃນກ ລະນີທີື່ໄມ້ທ່ອນ ໄດ້ຈາກປ່າທີື່ເປັນກ າມະສິດຂອງທັງລັດ ແລະ ເອກະຊ ນປະປ ນ
ກັນຢູ ່ ເສັັ້ນອຸປະສ ງຈະຕັດເສັັ້ນອຸປະທານ ຢູ່ຈຸດຕ່າງໆຈຸດສ ມດູນຂອງລາຄາ ແລະ ປະລິມານໄມ້ທ່ອນທີື່
ຈຸດນັັ້ນໆ ຈະພິຈາ ລະນາໄດ້ຈາກຮູບທີື່ 12 ໂດຍບ ື່ຕ້ອງອະທິບາຍເພີື່ມ. 

 

 
 
ຮບູທ ີ12     ການກ ານ ດລາຄາໄມທ້ອ່ນຈາກປາ່ຂອງເອກະຊ ນ(a) ແລະ ປາ່ຂອງລັດ(b) 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:     ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
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ຮບູທ ີ13     ວທິກີ ານ ດລາຄາໄມທ້ອ່ນທີື່ໄດຈ້າກປາ່ຂອງລດັ ແລະ ເອກະຊ ນຮວ່ມກນັ 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:     ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
 

 ການກ ານ ດລາຄາຂອງໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ (Price Formation of Stumpage)  
ໃນຕະຫຼາດທີື່ມີການແຂ່ງຂັນຢ່າງສ ມບູນ ລາຄາໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ ໃນບ ລິເວນໜ ື່ງໆ ຈະເທ ື່າ

ກັບລາຄາໄມ້ທ່ອນທີື່ໂຮງເລ ື່ອຍ ລ ບ ດ້ວຍຕ ັ້ນທ ນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ (Cost Availability = Log 
production + Transport cost + Return to Loggers) ແຕ່ການທີື່ຈະສະແດງເຖິງເສັັ້ນອຸປະສ ງ 
ແລະ ອຸປະທານຂອງໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນນັັ້ນ ເປັນກ ລະນີທີື່ມີລັກສະນະແປກໄປຈາກອຸປະທານ ແລະ ອຸປະສ ງຂອງ
ສິນຄ້າອ ື່ນໆ ເນ ື່ອງຈາກວ່າອຸປະສ ງສ າລັບໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນເກີດຂ ັ້ນໃນສະຖານທີື່ແຫ່ງໜ ື່ງ (One point in 
space) ແລະ ອຸປະທານຢູ່ໃນທີື່ອີກແຫ່ງໜ ື່ງຜູ້ຊ ັ້ໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ ຫຼ  ເຈ ັ້າຂອງໂຮງເລ ື່ອຍມອງໝູ່ໄມ້ແຕ່ລະໝູ່ ທີື່
ເຂ າຈະຊ ັ້ຈາກຕະຫຼາດຂອງເຂ ັ້າ. ສ່ວນຜູ້ຂາຍໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ (ເຈ ັ້າຂອງໄມ້ ຫຼ  ຜູ້ຜະລິດໄມ້) ມອງເຫັນຕະຫຼາດ
ຂອງເຂ າ ຈາກອີກຈຸດໜ ື່ງ ທັງຜູ້ຊ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍຕ່າງຮູເ້ຖິງຄວາມແຕກຕ່າງອັນນີັ້. ດ້ວຍເຫດນີັ້ເອງເສັັ້ນອຸປະ
ສ ງ ແລະ ໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ ຈ ື່ງບ ື່ຄ ກັບທີື່ໄດ້ຈາກວິທີການວິເຄາະອ ື່ນໆ. 

ສີື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ກຣາຟຂອງເສັັ້ນອຸປະສ ງ ແລະ ອຸປະທານໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນບ ື່ຄ ຢ່າງອ ື່ນ ຫຼ  ເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນ 
ກຣາຟບິດບ້ຽວໄປກ ື່ຄ : ຕ າແໜ່ງທີື່ຢູ່ຂອງໝູ່ໄມ້ແຕ່ລະໝູ່ໃນຮູບ 12 ສະແດງເຖິງເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນ
ເສັັ້ນດຽວ ກັນກັບໃນຮູບທີື່ 10 ແລະໃຊ້ຂ ັ້ມູນດຽວກັນ. ສ ມມຸດວ່າລາຄາຕະຫຼາດ ຂອງໄມ້ທ່ອນສ ື່ງເຖິງໂຮງ
ເລ ື່ອຍເທ ື່າກັບ 92 ກີບ/ມ3 ນັັ້ນຄ ເຮ າສ ມມຸດວ່າ: ອຸປະສ ງໄມ້ທ່ອນຢ ດຫ ດຢ່າງສ ມບູນທີື່ລະດັບລາຄາ 92 
ກີບ/ມ3. ຈາກເສັັ້ນອຸປະທານທີື່ກ ານ ດໃຫ້ເຮ າຈະສາມາດຫາໄດ້ວ່າໝູ່ໄມ້ໃດຈະຖ ກຊ ັ້ ແລະ ຫາຕ ັ້ນທ ນທີື່
ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ຂອງແຕ່ລະໝູ່ໄມ້ໄດ້ ເພາະວ່າຕ ັ້ນທ ນນີັ້ ເຮ າໄດ້ໃຊ້ໃນການສ້າງເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າ
ເອກະຊ ນໃນຫ ວຂ ັ້ທີື່ແລ້ວ. ເມ ື່ອເຮ າເອ າຕ ັ້ນທ ນນີັ້ ລ ບອອກ ຈາກລາຄາຕະຫຼາດຜ ນລັບກ ື່ຄ  ເສັັ້ນອຸປະສ ງຫາ
ໄດ້ (ຈາກໄມ້ທ່ອນ) ສ າຫັຼບໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ ເຊິື່ງຫາໄດ້ຈາກເສັັ້ນອຸປະສ ງໄມ້ທ່ອນທີື່ຢ ດຫ ດຢ່າງສ ມບູນ. 

ເສັັ້ນກຣາຟຂອງຮູບ 13 ຖ້າຈັບໝູນໄປຮອບແກນຕັັ້ງ ກ ື່ຈະກາຍເປັນພ ັ້ນຜີວລາຄາ (Price 
Surface) ຄ ຄັນຮ ື່ມກັນແດດ ຢູ່ເໜ ອພ ັ້ນທີື່ສ ື່ງໄມ້ຂາຍໃຫ້ໂຮງເລ ື່ອຍທີື່ເຮ າສ ມມຸດວ່າ ມີພູມີປະເທດຮາບ
ພຽງ ແລະ ມີເລ ື່ອຍຕັັ້ງຢູ່ໃຈກາງທີື່ແຫ່ງນັັ້ນ. ຄວາມສູງຂອງພ ັ້ນຜີວດັື່ງກ່າວ ເໜ ອບ ລິເວນໃດໃນພ ັ້ນທີື່
ສະແດງເຖິງລາຄາໄມ້ ຢ ນຕ ັ້ນຢູ່ຕ າແໜ່ງນັັ້ນໆ ດັື່ງໃນຮູບທີ 14 
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ຮບູທ ີ14     ການກ ານ ດລາຄາໄມຢ້ ນຕ ັ້ນ 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:     ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
 

 
 
ຮບູທ ີ15     ພ ັ້ນຜວີລາຄາ (Price Surface) ເທງີບ ລິເວນທີື່ມໄີມສ້ ື່ງຂາຍໃຫໂ້ຮງເລ ື່ອຍທີື່ຢຼື່ຈດຸສນູກາງ 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:     ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

 ລາຄາໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນແລະທິດສະດີຄ່າເຊ ື່າ (Stumpage Price and Rent 
Theory) 
 ວິທີການກ ານ ດລາຄາໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ ອາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍທິດສະດີຄ່າເຊ ື່າ ດັື່ງກຣາຟ
ໃນຮູບທີ 15 ກ່າວຄ ໃນພາບ (a) ສະແດງເຖິງ ເສັັ້ນຕ ັ້ນທ ນທັງໝ ດສະເລັື່ຍ ໃນການຜະລິດໄມ້ແປຮູບ 
(ATC1) ກັບເສັັ້ນຕ ັ້ນທ ນເພີື່ມ (MC) ຕ ັ້ນທ ນທັງໝ ດສະເລັື່ຍສະແດງເຖິງຕ ັ້ນທ ນການຜະລິດທັງໝ ດ 
ລວມທັງຜ ນຕອບແທນຕ ື່ການລ ງທ ນທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດໄມ້ແປຮູບຢູ່ໃນທຸລະກິດຂອງເຂ າໄດ້. ທີື່ລາຄາ 
P1 ໜ່ວຍ ທຸລະກິດນີັ້ຈະຢູ່ໃນສ ມດູນມີລາຍໄດ້ຄຸ້ມຕ ັ້ນທ ນການຜະລິດທັງໝ ດລວມທັງຄ່າໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ S1. 
ຖ້າລວມເສັັ້ນຕ ັ້ນທ ນເພີື່ມຂອງໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝ ດ ທີື່ທ າການຜະລິດໄມ້ແປຮູບເຂ ັ້າດ້ວຍກັນ ຈະໄດ້ເສັັ້ນ
ອຸປະທານຂອງຕະຫຼາດ SS ໃນພາບ (b) ເຊິື່ງຈະຕັດເສັັ້ນອຸປະສ ງໄມ້ແປຮູບ DD ທີື່ລາຄາ P1. 
 ຖ້າສ ມມຸດ ອີກວ່າໄມ້ທີື່ນ າໄປຜະລິດໄມ້ແປຮູບນັັ້ນ ຊ ັ້ມາຈາກເຈ ັ້າຂອງໄມ້ໃນເບ ັ້ອງ
ຕ ັ້ນ ເຂ າຈະຄິດລາຄາໄມ້ພຽງ S1 ບັດນີັ້ເຂ າສາມາດຄິດລາຄາໄມ້ເພີື່ມຂ ັ້ນອີກ P2-P1 ກີບ/ມ3 ທີື່ລາຄາໄມ້
ຢ ນຕ ັ້ນໃໝ່ນີັ້ ຜູ້ຜະລິດໄມ້ແປຮູບຈະໄດ້ປະໂຫຍດ ເທ ື່າກັບຕອນກ່ອນເສັັ້ນອຸປະສ ງໄມ້ແປຮູບເຄ ື່ອນຍ້າຍ ຫຼ  
ບ ື່ເສຍປະ ໂຫຍດແຕ່ຢ່າງໃດ. ຕ ັ້ນທ ນທັງໝ ດສະເລັື່ຍຂອງເຂ າຈະເລ ື່ອນຂ ັ້ນໄປຕາມເສັັ້ນຕ ັ້ນທ ນເພີື່ມ ຈ ນ
ເຖິງຕ າແໜ່ງທີື່ສະແດງໃນພາບ (a) ຄ ເສັັ້ນ ATC2 ຕັດກັບ MC. ກ ລະນີນີັ້ຄ : ການເພີື່ມຄ່າເຊ ື່າ ຕາມທິດ
ສະດີຂອງ ຣີຄາໂດ (Ricardian Increasing Rent) ນັັ້ນເອງ. ໂມເດລນີັ້ ໃຊ້ອະທິບາຍການກ າໜ ດ
ລາຄາໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນໂດຍວິທີສ່ວນເຫຼ ອທີື່ໃຊ້ໃນການປະເມີນລາຄາໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນໂດຍທ ື່ວໄປ. P2 ຄ ລາຄາຂາຍໄມ້
ແປຮູບ P1- S1 ເທ ື່າກັບຕ ັ້ນທ ນສະເລັື່ຍໃນການຜະລິດບວກດ້ວຍອັດຕາກ າໄລ ແລະ ຄ່າຄວາມສ່ຽງ 
ເຊິື່ງລວມຢູ່ໃນເສັັ້ນຕ ັ້ນທ ນທັງໝ ດຢູ່ແລ້ວ. ໃນພາບ (a) S1 ຄ : ລາຄາໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນທີື່ອຸປະສ ງ DD  ແລະ 
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ຈະເພີື່ມຂ ັ້ນເທ ື່າກັບຄວາມສູງຂອງຮູບສີື່ຫຼື່ຽມຜ ນຜ້າ ທີື່ມຸມຂອງກຣາຟ ເຊິື່ງແຮເງົາໄວ້. ເມ ື່ອອຸປະສ ງເພີື່ມ
ເປັນ D1D1 ທິດສະດີຄ່າເຊ ື່ານີັ້ ສອດຄ້ອງກັບການປະເມີນໄມ້ຢ ນຕ ັ້ນ. ເຕັກນິກໃນການປະເມີນລາຄາໄມ້
ຢ ນຕ ັ້ນນັັ້ນປະກ ດຢູ່ໃນຕ າລາເສດຖະສາດປ່າໄມ້ເຊັື່ນ: ຂອງ Duerr (1960) ຕ າລາຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຕີ
ລາຄາໄມ້ຂອງ Davis (1966). 

 
 
ຮບູທ ີ16     ລາຄາໄມຢ້ ນຕ ັ້ນຂອງຄາ່ເຊ ື່າ (Stumpage as a rent) 
ແຫຼື່ງທີື່ມາ:     ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
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