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ສິງຫາ 2016

ຄ ານາ
ເພື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄ 3 ເປັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖເອານະໂຍບາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນລງເທື່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດໃຫ້
ຫຼຸດພັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດອຸດ
ສາຫະກາແລະທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາແລະປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເອາວຽກງານ ການກື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະ
ນຸດດ້ານກະສິກາແລະປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜື່ງທີື່ມີຄວາມສາຄັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງການ
ກະສິກາແລະປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທື່ວປະເທດ ຍັງບທ
ື່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທື່າທີຄ
ື່ ວນ ແລະ ມີຈານວນບື່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບບການ
ສກສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສງຕັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດແມ່ນການພັດທະ
ນາສີມແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂັ້າກັບລະບບ
ການສື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ, ການສ້າງຫຼັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອາຜູ້
ຮຽນເປັນສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມີຄວາມຈາ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ກື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອບຮມ, ຍກລະດັບໄລຍະສັນ
ັ້ , ໄລຍະກາງ
ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນ
ສມບັດທີເື່ ໝາະສມ. ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ພາກ ເໜອ ຈື່ງໄດ້ພັດທະນາຫຼັກສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນເຊິື່ງປະກອບ
ດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາເຊັື່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫຼັກສູດນີັ້ໄດ້
ເນັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ອກື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການ
ກະສິກາແລະປ່າໄມ້ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ. ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມຂຕ
ັ້ ກລງຂອງລັດຖະມນຕີກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼກ
ັ ສູດແຫ່ງຊາດ
ລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສາຄັນຂອງຫຼັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫຼັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫຼ ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫຼັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສງຂອງຫຼັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອງປະກອບຫຼັກດັື່ງນີັ້: 1).ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2).ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາແລະປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດພາກ
ປະຕິບັດຕວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມເຫຼື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫຼັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການແລະຂັັ້ນຕອນທີື່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກອບຮມ
ກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການແລກ
ປ່ຽນຄາຄິດເຫັນແລະຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ແລະປະສບການ ຈາກສະຖາບັນການສກສາແລະໜ່
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ວຍງານອື່ນໆ. ຫຼັງຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນັ້ອໃນໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະຄະນະກາມະການພັດທະ ນາ
ຫຼັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ຖານະສັກ, ທ່ານ
ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ ສີສຸກ ວິລະບຸດ
, ທ່ານ ນ. ໜື່ຄາ ວິລະວງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວງແສນເມອງ, ທ່ານ ມຸນິຊາ ພງ
ບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ ນາງ
Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Juntຫວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາແລະ
ປ່າໄມ້ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປກສາທາງດ້ານເຕັກນິກທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜື່ງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫຼັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສງໜື່ງທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອງການ HELVETAS Swiss Intercooperationພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອງການຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕັ້ນມາ,
ແລະ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ
ຈາກຄະນະ
ກະເສດສາດ, ປ່າໄມ້ແລະວິທະຍາສາດອາຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນາທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
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ບດທີ 1
ພາກສະເໜີ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1. ຮັບຮູ້ສະພາບລວມປ່າໄມ້ຂອງລາວໃນປະຈຸບັນ.
2. ເຮັດໃຫ້ນັກສກສາເຂັ້າໃຈເຖິງຄວາມສາພັນລະຫວ່າງເສດຖະສາດ ແລະ ປ່າໄມ້.

ເນອ
ັ້ ໃນ
1.1

ສະພາບລວມປ່າໄມ້ໃນລາວ

ປ່າໄມ້ ເປັນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ທີື່ມີຄວາມສາຄັນຢ່າງຍິື່ງຕື່ເສດຖະກິດ-ສັງຄມ ແລະ
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງທຸກປະເທດທື່ວໂລກ ເພາະວ່າປ່າໄມ້ ສາມາດອານວຍປະໂຫຍດ, ທັງໃນດ້ານທາງກງ
ແລະ ທາງອ້ອມນາໆນັບປະການ. ປະໂຫຍດທາງກງຄ: ຜະລິດຕະຜນຈາກປ່າ ໃນລັກສະນະຂອງເນັ້ອໄມ້
ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດງ. ຜນຜະລິດໄມ້ປະກອບດ້ວຍໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ເສາ ແລະ ຟນ. ປ່າໄມ້ຍັງເປັນແຫຼື່ງສະ
ໜອງສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນແຫຼື່ງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊນໃນເຂດຊນນະບດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທຸກຍາກ.
ປະຊາຊນປະມານ 80% ອາໄສປ່າໄມ້ເພື່ອນາໃຊ້ໄມ້: ໄມ້ຟນ, ເສັັ້ນໄຍ, ຢາປວພະຍາດ, ອາຫານ. ນອກ
ຈາກນັັ້ນ ຍັງມີຄວາມເຊື່ອຖດ້ານຮີດຄອງປະເພນີສາລັບບາງທ້ອງຖິື່ນອີກດ້ວຍ. ຢູ່ໃນເຂດຊນນະບດ ປ່າໄມ້
ສະໜອງກິດຈະກາດ້ານເສດຖະກິດຕັ້ນຕ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊນ ໂດຍສະເພາະເຄື່ອງປ່າຂອງດງ ສະໜອງລາຍຮັບ
ຫຼາຍກວ່າເຄິື່ງໜື່ງ ຂອງລາຍຮັບພາຍໃນຄອບຄວທັງໝດຂອງປະຊາຊນ. ປະໂຫຍດທາງອ້ອມຂອງປ່າໄມ້
ເປັນຖິື່ນອາໄສສາລັບຊີວະນາໆພັນທີື່ຮັື່ງມີຂອງຊາດ ແລະ ຍັງປ້ອງກັນດິນ, ແຫຼື່ງນັ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ນັ້າ. ປ່າໄມ້ຍັງເປັນແຫຼື່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທາມະຊາດ, ເປັນແລວປ້ອງກັນລມພະຍຸ, ຊ່ວຍດູດກາສຄາບອນໄດ
ອອກໄຊຈາກບັນຍາກາດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຝນຕກຖກຕ້ອງຕາມລະດູການ, ຫຼຸດຄວາມແຕກຕ່າງລະ ຫວ່າງອູນຫະ
ພູມໃນເວລາກາງເວັນ ແລະ ກາງຄນ, ບັນເທາຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເກີດອຸທກກະໄພ ແລະ ການກັດເຊາະ
ພັງທະລາຍຂອງດິນ ລວມທັງເປັນແຫຼື່ງທີື່ຊ່ວຍໃຫ້ຄນມີວຽກເຮັດງານທາ. ໂດຍປກກະຕິແລ້ວ ປະໂຫຍດ
ທາງກງຂອງປ່າໄມ້ຈະເຫັນໄດ້ງ່າຍ ກວ່າປະໂຫຍດທາງອ້ອມ ເພາະວ່າຜະລິດຕະຜນປ່າໄມ້ຕ່າງໆໄດ້ເຂັ້າມາມີ
ບດບາດຕື່ການດາລງຊີວິດປະຈາວັນຂອງມະນຸດຢ່າງຫຼີກລ້ຽງບື່ໄດ້ ດັື່ງຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ ຈາກການກື່ສ້າງ
ແລະ ເຄື່ອງເຮອນທຸກປະເພດຈາເປັນຕ້ອງໃຊ້ໄມ້. ເຖິງວ່າປະຈຸບັນຈະມີການໃຊ້ວັດສະດຸອື່ນໆມາໃຊ້ທດ
ແທນໄມ້ຄ: ເຫຼັກ, ອາລຸມີນຽມ, ສັງກະສີ, ຊີມັງ, ແກ້ວ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ວັດສະດຸຕ່າງໆດັື່ງກ່າວກື່ສາມາດໃຊ້
ທດແທນໄມ້ໄດ້ພຽງບາງສ່ວນເທື່ານັັ້ນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກື່ຕາມ ປະໂຫຍດທາງອ້ອມຈາກປ່າກື່ມີຄວາມສາຄັນ
ບື່ໜ້ອຍໜ້າໄປກວ່າປະໂຫຍດທາງກງ ແລະ ນັບວັນປະຊາຄມໂລກຈະໃຫ້ຄວາມສນໃຈ ແລະ ຮັບຮູເ້ ຖິງ
ປະໂຫຍດທາງອ້ອມຈາກປ່າຫຼາຍຂັ້ນ. 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 ໃນເດອນມີຖຸນາ ປີ 1992 ເຊິື່ງມີຜູ້ນາປະເທດ, ຫວໜ້າລັດຖະບານ ແລະ ເຈັ້າໜ້າທີື່
ລະດັບສູງຈາກ 179 ປະເທດເຂັ້າມາຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ມີການລງນາມຮັບຮອງເອກະສານສາຄັນ 5 ສະບັບ
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(ສຸນ,ີ 2542) ໄດ້ແກ່ສັນຍາຣິໂອ ວ່າດ້ວຍສີື່ງແວດລ້ອອມ ແລະ ການພັດທະນາ ແຜນປະຕິບັດການທີ 21
(Agenda 21) ຄາຖະແຫຼື່ງການກ່ຽວກັບຫຼັກການ ໃນເລື່ອງການປ່າໄມ້, ອານຸສັນຍາແຫ່ງສະຫະປະຊາ
ຊາດ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງທາງພູມີສາດ ແລະ ອານຸສັນຍາວ່າດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ. ໃນ
ວາລະທີ 21 ໃນຄວາມຕກລງຮ່ວມກັນ ທີື່ຈະແກ້ບັນຫາສີື່ງແວດລ້ອອມໂລກ ໃນສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ປ່າໄມ້ໃນເລື່ອງການຄຸ້ມຄອງການອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາປ່າໄມ້ ບນພັ້ນຖານຂອງຄວາມຍນຍງ ໂດຍຕ້ອງ
ຮັກສາພັ້ນທີື່ປ່າທາມະຊາດ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ ແລະ ຕ້ອງເລັື່ງລັດເພິື່ມພັ້ນທີື່ປ່າ ເພື່ອຊ່ວຍດູດ
ຊັບ ກາສຄາບອນໄດອອກໄຊຈາກບັນຍາກາດຂອງໂລກ ແລະ ຮັກສາສີື່ງແວດລ້ອມຂອງໂລກ ໂດຍລວມ
ຕະຫຼອດຮອດເນັັ້ນການອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ບນພັ້ນຖານຂອງຄວາມຍນຍງ ທີື່
ສອດຄ່ອງກັບສະພາວະເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄມ, ວັດທະນາທາ ພ້ອມກັບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ແລະ
ອງການກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມມກັນຫາວິທີທີື່ເໝາະສມໃນກາດຢຸດຢັັ້ງການທາລາຍປ່າ.
ສາລັບປະເທດລາວ ມີເນັ້ອທີື່ 23.68 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼ 236,800 ກີໂລແມັດມນທນ, ມີຄວາມ
ອຸດມສມບູນ ໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທີື່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນເອກະລັກທາງນິເວດ. ໃນຊຸມປີ 1960
ປະເທດລາວ ມີເນັ້ອທີື່ປ່າໄມ້ມີປະມານ 70% ຂອງເນັ້ອທີື່ປະເທດ ຫຼ ປະມານ 17 ລ້ານເຮັກຕາ. ໃນປີ
1992 ປ່າໄມ້ຂອງປະເທດລາວ ຫຼຸດລງຍັງເຫຼອພຽງ 47% (11,168,000 ເຮັກຕາ) ຂອງເນັ້ອທີື່ປະເທດ.
ຜນການສາຫຼວດຄັັ້ງສຸດທ້າຍໃນປີ 2002 ແລະ ປີ 2003 ປ່າໄມ້ທີື່ມີລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊັັ້ນເຮອນ
ຍອດປກຄຸມຫຼາຍກວ່າ 20% ຂັ້ນໄປ ກວມປະມານ 41,5% (9.724.700 ເຮັກຕາ) (ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້
ຮອດປີ 2020). ໃນຊຸມປີ 1970 ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັັ້ງລັດວິສະຫະກິດປ່າໄມ້ຂັ້ນ 9 ແຫ່ງ ແຈກຢາຍຢູ່
ພາກກາງ, ພາກໃຕ້ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສງຂອງເສດຖະກິດແຜນການ. ແຕ່ລະລັດວິ
ສະຫະກິດປ່າໄມ້ ລັດໄດ້ມອບເນັ້ອທີື່ປ່າຜະລິດໂດຍສະເລັື່ຍ 200,000 ຫາ 300,000 ເຮັກຕາ ເພື່ອຄຸ້ມ
ຄອງ ເຊິື່ງລວມທັງການວາງແຜນ, ການຂຸດຄັ້ນ, ການປູກໄມ້, ການປ້ອງກັນ ແລະ ການປູງແຕ່ງຜະລິດຕະ
ຜນປ່າໄມ້. ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອຈາກຜູ້ໃຫ້ທນ ແລະ ການລງທນຂອງລັດຖະບານ ລັດວິສະຫະກິດ
ປ່າໄມ້ຫຼາຍແຫ່ງ ມີເຄື່ອງກນຈັກຂຸດຄັ້ນຂະໜາດໜັກທີື່ທັນສະໄໝ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່.
ໃນຊຸມປີ 1986-1990 ເນອ
ັ້ ທີື່ປ່າໄມ້ປະມານ 300,000 ເຮັກຕາ ຖກທາລາຍຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່
ແລະ ສາຍເຫດອື່ນໆ ພາໃຫ້ເກີດບັນຫາສີື່ງແວດລ້ອມຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ໃນຊຸມປີ 1990 ລັດຖະບານໄດ້
ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂຸດຄັ້ນໄມ້ຈາກປ່າທາມະຊາດເພິື່ມຂັ້ນຈາກ 300,000 ແມັດກ້ອນ ໃນປີ 1990 ແລະ
734,000 ແມັດກ້ອນໃນປີ 1998. ແຕ່ແນວໃດກື່ຕາມ ລັດຖະບານກື່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຜນການ ຫຼຸດລງຂອງ
ເນັ້ອທີື່ປ່າໄມ້ຂອງປະເທດ ທີື່ເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດທັງໃນຕວ ແລະ ນອກຕວ, ໄດ້ຫດ
ຼຸ ຜ່ອນ ການຂຸດຄັ້ນ
ໄມ້ຈາກປ່າທາມະຊາດລງໃນແຕ່ລະປີ ໃນລະຫວ່າງປະມານ 260,000 ແມັດກ້ອນໃນສກ 2000-2001
ແລະ 2001-2002.
ນິຕກ
ິ າກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ສະບັບທາອິດພາຍຫຼັງປີ 1975 ແມ່ນຂັ້ການດຂອງສະພາລັດຖະມນຕີ
ສະບັບເລກທີື່: 74/ນຍ ລງວັນທີື່ 19/01/1979 ວ່າດ້ວຍການປກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ຫຼັງຈາກນັັ້ນກື່ມີຂັ້
ການດຫຼາຍໆສະບັບ ທີື່ກ່ຽວກັບການປກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ຈນກ້າວມາເຖິງມີກດໝາຍປ່າໄມ້ໃນປີ 1996.
ໃນກອງປະຊຸມຄັັ້ງທີື່ 4 ຂອງ ພັກໃນປີ 1986 ໄດ້ຮັບຮອງເອາກນໄກເສດຖະກິດໃໝ່ ເຊິື່ງແມ່ນການ
ຫັນປ່ຽນສູ່ລະບບຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດຕະຫຼາດ, ໄດ້ການດເອາແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງບ່ອນ
ຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່. ແຕ່ປີ 1996 ຮອດປີ 2004 ໄດ້ທາການແບ່ງດິນແບ່ງປ່າໃຫ້ບ້ານຄຸ້ມຄອງທັງໝດ
ຈານວນ 6,830 ບ້ານ (ຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງຈານວນຄອບຄວທັງໝດໃນທວ
ື່ ປະເທດ). ມີນະໂຍບາຍ
ການປູກໄມ້ໂດຍຖເປັນບຸລິມະສິດອັນສາຄັນຂອງປະເທດ. ໃນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄມແຫ່ງຊາດ
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ໄລຍະ 5 ປີ (2000-2005) ລັດໄດ້ຫັນນະໂຍບາຍ ປູກໄມ້ເພື່ອເປັນສິນຄ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການສື່ງເສີມຢ່າງແຂງແຮງ ເຊິື່ງມີຄາດໝາຍສູ້ຊນໃຫ້ບັນລຸໄດ້ໃນເນັ້ອທີື່ 134,000 ເຮັກຕາ, ໃນປີ 2005.
ມາຮອດປະຈຸບັນ ເນັ້ອທີື່ປ່າປູກ ເພິື່ມຂັ້ນເປັນ 146,600 ເຮັກຕາ. ແຜນພັດທະນາປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020
ໃຫ້ໄດ້ເນັ້ອທີື່ປ່າໄມ້ກວມ 70% ຂອງເນັ້ອທີື່ປະເທດ. ເນັ້ອທີື່ປ່າຜະລິດທີື່ບື່ທັນເປັນທາງການ ປະມານ 106
ແຫ່ງ ມີເນັ້ອທີື່ປະມານ 3,207,000 ເຮັກຕາ, ປ່າປ້ອງກັນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມອງ 75 ແຫ່ງມີເນັ້ອທີື່
517,000 ເຮັກຕາ. ປ່າສະຫງວນລະດັບຊາດ 24 ແຫ່ງ ກວມເນັ້ອທີື່ເກອບ 4 ລ້ານເຮັກຕາ. ນອກຈາກນັັ້ນ
ຍັງມີປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ 66 ແຫ່ງ ແລະ ປ່າສະຫງວນຂອງເມອງ 143 ແຫ່ງ, ເຂດເຊື່ອມຕື່ 2 ແຫ່ງ
ເນັ້ອທີື່ 1,436,000 ເຮັກຕາ. ລວມທັງໝດເນັ້ອທີື່ປ່າຜະລິດ, ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ເຂດເຊື່ອມ
ຕື່ ແມ່ນ 8,550,000 ເຮັກຕາ ກວມ 36,1 % ຂອງເນັ້ອທີື່ປະເທດ, ເຫຼອຈາກນັັ້ນແມ່ນປ່າປ້ອງກັນ ແລະ
ປ່າຊມໃຊ້ລະດັບບ້ານ.
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ຄວາມສາພັນ ລະຫວ່າງ ວິຊາເສດຖະສາດ ແລະ ວິຊາເສດຖະສາດ ຊັບພະຍາກອນ
ປ່າໄມ້

ເສດຖະສາດເປັນວິຊາ ທີື່ວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ທີື່ມີຈາກັດເພື່ອນາໄປຜະລິດສິນຄ້າ
ແລະ ບລິການຕ່າງໆຕະຫຼອດຈນຮອດການຈາແນກແຈກຈ່າຍຜນຜະລິດ ແລະ ການບລິການໄປສູ່ຜູ້ບລິໂພກ
ໂດຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເພິື່ງພໃຈສູງສຸດ. ປ່າໄມ້ ເປັນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຢ່າງໜື່ງ ໃນຊັບພະຍາກອນ
ຫຼາຍໆປະເພດທີື່ມີຢູ່ໃນໂລກ. ດັື່ງນັນ
ັ້ ວິຊາເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຈື່ງອາດໃຫ້ຄາຈາກັດຄວາມ
ໄດ້ວ່າ ເປັນວິຊາ ທີື່ວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໂດຍມຸ່ງຫວັງ ທີື່ຈະໃຫ້ປ່າໄມ້ສາມາດອານວຍ
ປະໂຫຍດໃນທັງທາງກງ ແລະ ທາງອ້ອມແກ່ສັງຄມ ສ່ວນລວມຢ່າງສູງສຸດ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບ ໂດຍ
ໃຫ້ຖກຕາມຫຼັກການທາງເສດຖະກິດ, ຫຼ ເວັ້າໄດ້ອີກວ່າ ເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເປັນວິຊາທີື່ນາ
ເອາຫຼັກການທາງເສດຖະສາດເຂັ້າມາປະຍຸກໃຊ້ ໃນການວິເຄາະບັນຫາຕ່າງໆທາງດ້ານປ່າໄມ້ ຕວຢ່າງ: ການ
ປູກສ້າງສວນປ່າ, ການທຸລະກິດແປຮູບໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງພັ້ນທີື່ປ່າໄມ້ເພື່ອເປັນແຫຼື່ງທ່ອງທ່ຽວ, ເຂດອາໄສ
ຂອງສັດປ່າ, ພັ້ນທີື່ຕັ້ນນັ້າລາທານ. ໃນການວິເຄາະບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດການປ່າໄມ້ ຈາເປັນທີື່ສຸດທີື່ຈະ
ຕ້ອງອາໄສ ຄວາມຮູ້ພັ້ນຖານດ້ານປ່າໄມ້ ແລະ ສາຂາຕ່າງໆທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ ຄວບຄູ່ໄປກັບວິຊາເສດຖະສາດ. ສີື່ງ
ເຫຼື່ານີັ້ ເນື່ອງຈາກທາມະຊາດ ຂອງການຜະລິດດ້ານປ່າໄມ້ ມີຄຸນລັກສະນະພິເສດ ສະເພາະບາງປະການທີື່ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງໄປຈາກຂະບວນການຜະລິດໃນດ້ານອື່ນໆ ລັກສະນະຄວາມແຕກຕ່າງດັື່ງກ່າວ ຈາແນກອອກ
ໄປເປັນ 3 ປະການດັື່ງນີັ້:
1. ການຜະລິດໄມ້ ຈະຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາທີື່ຍາວນານ ກວ່າການຜະລິດຜນທາງດ້ານອື່ນໆເຊັື່ນ:
ການປູກໄມ້ໃຫຍ່ໄວຄ: ໄມ້ວກ
ິ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 4-5 ປີ ກວ່າທີື່ຕັ້ນໄມ້ຈະ ຈະເລີນເຕີບໂຕເຖິງ
ຂະໜາດເປັນສິນຄ້າໄດ້ ແລະ ຖ້າແມ່ນຊະນິດໄມ້ທີື່ມີອາຍຸຄບຮອບຕັດຟັນຍາວຄ: ໄມ້ສັກ, ໄມ້ດູ່, ໄມ້ແຕ້ຄ່າ
ແລະ ອື່ນໆອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາບື່ຕື່າກວ່າ 30 ປີ ຂັ້ນໄປ ເຊິື່ງກງກັນຂ້າມ ກັບ ການຜະລິດພດຜນທາງກະສິ
ກາ ເຊິື່ງໃຊ້ເວລາຜະລິດພຽງບື່ເທື່າໃດເດອນ ຫຼ ຢ່າງຫຼາຍກື່ບື່ເກີນໜື່ງປີ ກື່ສາມາດເກັບກ່ຽວຜນຜະລິດໄດ້
ແລະ ຖ້າເປັນການຜະລິດສິນຄ້າອຸດສາຫະກາບາງປະເພດຈະໃຊ້ເວລາພຽງບື່ເທື່າໃດນາທີເທື່ານັັ້ນ. ດັື່ງນັັ້ນ
ຕັ້ນທນກ່ຽວກັບດອກເບັັ້ຍຂອງເງິນທນທີື່ນາມາໃຊ້ໃນການລງທນປູກສ້າງສວນປ່າ ຈື່ງຖວ່າ ມີຄວາມສາຄັນທີື່
ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ.
2. ປະລິມານຂອງໄມ້ຢນຕັ້ນທີື່ມີຢູ່ໃນປ່າ (Growingstock) ຖວ່າເປັນທນ ຫຼ ປັດໃຈການ
ຜະລິດ ແລະ ຜນຜະລິດ (Yield) ໃນເວລາດຽວກັນ. ສີື່ງເຫຼື່ານີັ້ ເນື່ອງຈາກໄມ້ແຕ່ລະຕັ້ນໃນປ່າ ຈະມີການ
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ຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຄວາມໃຫ່ຍ ແລະ ຄວາມສູງໃນທຸກລະດູການ, ບລິມາດໄມ້ທີື່ເພີື່ມພູນຂອງໄມ້ທຸກ
ຕັ້ນໃນປ່າຜນໃດ ຜນໜື່ງ ເມື່ອນາມາລວມກັນກື່ຈະໄດ້ຜນຜະລິດຈາກປ່າຜນນັັ້ນໃນຮອບປີ ຫຼ ສະຫຼູບໄດ້ວ່າ
ປັດໃຈການຜະລິດ ແລະ ຜນຜະລິດຈາກປ່າກື່ຄເນັ້ອໄມ້ເຊັື່ນດຽວກັນ ເຊິື່ງຕ່າງກັບການຜະລິດດ້ານອື່ນໆ ເຊິື່ງ
ຜນຜະລິດທີື່ໄດ້ຮັບ ຈະມີລັກສະນະທີື່ແຕກຕ່າງໄປຈາກວັດຖຸດິບທີື່ໃຊ້ໃນການຜະລິດ.
3. ຄຸນຄ່າຜະລິດຕະຜນຈາກປ່າບາງປະເພດ
ປະເມີນມູນຄ່າອອກມາເປັນຕວເງິນໄດ້ຍາກ
ເພາະວ່າບື່ ມີລາຄາຕະຫຼາດເຊັື່ນ: ຄຸນຄ່າທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ການອະນຸລັກດິນນັ້າ ແລະ ຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍທາງຊີວະພາບ ແລະ ອື່ນໆ.

1.3

ປະໂຫຍດຂອງວິຊາເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ປະໂຫຍດທີື່ໄດ້ຮັບ ຈາກການສກສາວິຊາເສດຖະສາດ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ອາດຈາແນກອອກ
ໄດ້ເປັນ 2 ປະການດ້ວຍກັນຄ:
1. ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິຊາການປ່າໄມ້ ເຂັ້າໃຈເຖິງປະກດການ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດການປ່າໄມ້ ແລະ ສາມາດວິເຄາະບັນຫາທີື່ເກີດຂັ້ນໄດ້ຢ່າງຖກຕ້ອງ.
2. ໃຊ້ການດແນວທາງໃນການວາງແຜນວຽກ ເພື່ອດາເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີື່ເກີດຂັ້ນ
ໂດຍໃຫ້ບັນລຸເປັ້າໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
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ບດທີ 2
ຂອບເຂດຂອງເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1. ຂັ້າກ່ຽວກັບວິຊາເສດຖະສາດ ແລະ ຄວາມຈາເປັນ.
2. ເຂັ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິື່ງ ຂອງຂອບເຂດ ແລະ ລະບຽບຂອງເສດຖະສາດຊັບ ພະຍາກອນປ່າໄມ້.

ເນອ
ັ້ ໃນ
2.1

ຄວາມເປັນມາຂອງວິຊາເສດຖະສາດປ່າໄມ້

ກ່ອນຈະສກສາວິຊາ ເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ສມຄວນທີື່ຜູ້ສກສາຈະໄດ້ທາຄວາມ
ເຂັ້າໃຈສາກ່ອນວ່າ ວິຊານີັ້ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ຂອບເຂດ ແລະ ເນັ້ອໃນເປັນແນວໃດ?, ຄວາມຮູ້ໃນ
ໂລກນີັ້ນິຍມແບ່ງເປັນສາຂາຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍແບບດັື່ງທີື່ໄດ້ອ້າງໄວ້ຈາກອະເນກທຽນຖາວອນກັບຄະນະ
(1976) ຄ:
2.1.1 ວິທະຍາສາດທາມະຊາດ (Natural Sciences)
1) ວິທະຍາສາດກາຍຍະພາບ (Physical Sciences) ສກສາເຖິງທາມະຊາດໃນ
ຈັກກະວານຕັັ້ງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໆທີື່ສຸດຄ: ປາລາມານູ ໄປຈນເຖິງ ລະບບດວງດາວ, ດາວເຄາະ ແລະ ພະອາ
ທິດ ມີວິຊາ: ດາລາສາດ, ອຸຕຸນິຍມວິທະຍາ, ທລະນີວິທະຍາ, ເຄມີ ແລະ ຟີຊິກ.
2) ວິທະຍາສາດຊີວະພາບ (Biological Sciences) ສກສາເຖິງຊີວິດ ແລະ
ປາກດການຂອງສີື່ງມີຊີວດ
ິ ຫຼ ອິນຊີທັງຫຼາຍ. ມີວິຊາ: ແພດສາດ, ສັດວິທະຍາ ແລະ ພດສາດ.
2.1.2 ສັງຄມສາດ (Social Sciences)
ສກສາເຖິງມະນຸດ ແລະ ສັງຄມໃນດ້ານພດຕິກາ ແລະ ປັດໃຈຕ່າງໆທີື່ມີ ບດບາດ
ສາຄັນໃນສັງຄມມີວິຊາເສດຖະສາດ, ລັດຖະສາດ, ນິຕິສາດ, ສັງຄມວິທະຍາ.
2.1.3 ມະນຸດວິທະຍາ(Humanities)
ສກສາເຖິງສິລະປະວັດທະນາທາ ແລະ ປັດຊາຍາ ອັນເປັນຜນຂອງການສະແດງອອກ
ເຊິື່ງຄວາມຮູ້ສກນກຄິດ, ອາລມ, ຈີນຕະນາການ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງມະນຸດທີື່ມີຕື່ໂລກ ແລະ ຊັບພະ
ສີື່ງຕ່າງໆເຊັື່ນ: ມີວິຊາພາສາສາດ, ຕະລກວິທະຍາ, ປັດຊາຍາ, ດນຕີ ແລະ ສາສະໜາສາດ. ວິຊາດັື່ງກ່າວນີັ້
ສັງເກດ, ພິຈາລະນາ ແລະ ລວບລວມລັກສະນະ ຂອງຄວາມເປັນມະນຸດຊາດ ຈາກການຈັດປະເພດດັື່ງກ່າວ
, ວິຊາເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຄວນສັງກັດຢູ່ໃນປະເພດ ວິທະຍາສາດທາມະຊາດສາຂາວິທະຍາ
ສາດຊີວະພາບ. ສ່ວນວິຊາເສດຖະສາດນັັ້ນ ສັງກັດຢູ່ໃນປະເພດສັງຄມສາດ. ສະນັັ້ນ ວິຊາເສດຖະສາດຊັບ
ພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຈື່ງເປັນວິຊາ ທີື່ປະສມປະສານ ລະຫວ່າງ ວິທະຍາສາດຊີວະພາບ ກັບ ສັງຄມສາດ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກື່ດີ ໃນໄລຍະຕື່ມາວິທະຍາສາດສາຂາຕ່າງໆໄດ້ກ້າວໜ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດ ລວມທັງມີ
ລັກສະນະສະເພາະຕວຫຼາຍຂນ
ັ້ . ອງການສກສາວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນາທາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
(UNESCO) ໄດ້ແບ່ງສາຂາທີື່ເປີດສອນໃນສະຖາບັນອຸດມສກສາອອກເປັນ 9 ສາຂາ. ວິຊາການປ່າໄມ້ຢູ່
ໃນສາຂາວິຊາກະເສດສາດ. ສ່ວນເສດຖະສາດດ້ານຕ່າງໆຄງຢູ່ໃນສາຂາວິຊາສັງຄມສາດຄເກື່າ. ການແບ່ງ
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ຄວາມຮູ້ໃນສາຂາຕ່າງໆອີກລະບບໜື່ງເອີັ້ນວ່າ International Standard Classification of
Education Definition of Field of Study (ISCED) ເຊິື່ງແບ່ງຄວາມຮູ້ໃນໂລກນີັ້ອອກເປັນ 10
ສາຂາໃຫ່ຍວິຊາເສດຖະສາດຢູ່ໃນສາຂາສັງຄມສາດ ແລະ ວິຊາວິທະຍາປ່າໄມ້ຢູ່ໃນສາຂາກະເສດສາດ ປ່າໄມ້
ແລະ ການປະມງ. ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ທີື່ມາຂອງວິຊາເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃນໄລຍະຕື່ມານີັ້ ເປັນ
ການປະສມປະສານ ວິຊາສາຂາກະເສດ ກັບ ສາຂາສັງຄມເຂັ້າດ້ວຍກັນ. ອາຣິສເຕີລ (Aristotle) ກ່ອນ
ຄ.ສ. 384-322 ເວັ້າເຖິງເສດຖະສາດໃນໜັງສ " Economica" ຂອງເພິື່ນໄວ້ວ່າ ເສດຖະສາດເປັນວິຊາ
ວ່າດ້ວຍ " ການຈັດລະບຽບໃນຄວເຮອນ ແລະ ໃຊ້ຫວໜ່ວຍຄວເຮອນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ". ແນວຄິດທາງ
ເສດຖະສາດໄດ້ປະປນຢູ່ໃນຈະລິຍະທາ ຫຼ ປັດຊາຍາຂອງນັກປາດໂບຮານ ຫຼ ໃນຄາສອນຂອງພະພຸດທະ
ສາດສະໜາ ແລະ ສາດສະໜາອື່ນໆກື່ມີປະກດຢູ່. ແຕ່ຄວາມຄິດເຫັນເຫຼື່ານີັ້ ຍັງບື່ອາດເປັນທິດສະດີ ຫຼ ຫຼັກ
ເກນທີື່ຈະໃຊ້ວິເຄາະ ແລະ ວິນິດໄສ ເຫດຜນກ່ຽວກັບປະກດການ ຫຼ ກິດຈະການທາງເສດຖະກິດໄດ້ຢ່າງ
ສມບູນ. ຖກັນວ່າ ວິຊາເສດຖະສາດ ກາເນີດເປັນທາງການເມື່ອ ອາດາມ ສມິດ (Adam Smith) ຂຽນ
ປັ້ມເສດຖະສາດເຫຼັັ້ມທາອິດຊື່ " The wealth of Nation " ໃນປີ ຄ.ສ. 1776 ວິຊາເສດຖະສາດ ເຊິື່ງ
ເດີມເອີັ້ນກັນວ່າ ເສດຖະສາດການເມອງ (Political Economy) ກື່ໄດ້ມກ
ີ ານພັດທະນາການຂັ້ນຕາມ
ລາດັບຈາກການທີື່ ຈອນ ເມນາດເຄນ (John Maynard Keynes) ພິມ " The General Theory
of employment, Interest and Money " ຂັ້ນໃນປີ ຄ.ສ. 1936. ໃນລະຫວ່າງນັັ້ນ ກາກມາກ
(Karl Marx) ຂຽນ Das Kapital ຂັ້ນໃນປີ ຄ.ສ. 1867 ວິຈານລະບອບນາຍທນຢ່າງໜັກ. ຕັັ້ງແຕ່ປີ
ຄ.ສ.1936 ເປັນຕັ້ນມາ Samuel son (1976) ເຫັນວ່າຄວນຈະເປັນຍຸກຂອງເສດຖະສາດໃໝ່ (New
Economics). ໂດຍທີວ
ື່ ິຊາເສດຖະສາດ " ເປັນສິລະປະສາດທີເື່ ກື່າທີສ
ື່ ຸດ ເປັນວິທະຍາສາດທີໃື່ ໝ່ທີື່ສຸດ
ແລະ ເປັນລາຊີນີ ແຫ່ງວິຊາສາຂາສັງຄມສາດ " (Samuelson,1976). ຖ້າຫາກນັບຈາກຍຸກຂອງອາດາມ
ສມິດ ກື່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 200 ປີ ຈື່ງມີນິຍາມທີນ
ື່ ັກເສດຖະສາດ ຫຼຸນ
້ ປາລາມາຈານ ໄດ້ສະເໜີໄວ້ມາກມາຍ
ຊງື່ ຈະພບໃນຕາລາເສດຖະສາດເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ອະເນກ ທຽນຖາວອນ ແລະ ຄະນະ (1976) ໄດ້ຍກມາ
ອ້າງໄວ້ຫຼາຍທ່ານແລ້ວສະຫຼຸບ " ເສດຖະສາດເປັນຂະແໜງໜື່ງຂອງສັງຄມສາດທີື່ສກສາເຖິງການເລອກຫາ
ຫນທາງທີຈ
ື່ ະໃຊ້ປັດໄຈການຜະລິດ ເຊິື່ງມີຢຢ
ູ່ ່າງຈາກັດ ເພື່ອບາບັດຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ ເຊິື່ງມີຢູ່
ມາກມາຍນັບບື່ຖ້ວນ " ນັກເສດຖະສາດໃນປະຈຸບັນ ເຫັນພ້ອມກັບຄາຈາກັດຄວາມ ໂດຍທື່ວໄປຂອງເສດ
ຖະ ສາດ (Smuelson,1976) ວ່າ: ເສດຖະສາດເປັນວິຊາ ທີວ
ື່ ່າດ້ວຍວິທກ
ີ ານທີຄ
ື່ ນ ກັບ ສັງຄມຈະມີ
ການໃຊ້ເງິນ ຫຼ ບື່ກື່ຕາມເລອກໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການຜະລິດທີື່ມີຈາກັດອັນອາດນາໄປໃຊ້ຢ່າງອື່ນໄດ້ຫຼາຍ
ຢ່າງເພື່ອຜະລິດສິນຄ້າຕ່າງໆ ແລະ ຈາໜ່າຍຈ່າຍແຈກສິນຄ້າເຫຼື່ານັັ້ນໄປເພື່ອບລິໂພກທັງໃນປະຈຸບັນ ແລະ
ອານາຄດ ໃນລະຫວ່າງບຸກຄນ ແລະ ກຸ່ມຄນຕ່າງໆໃນສັງຄມ. ວິຊານີັ້ວເິ ຄາະຕັ້ນທນ ແລະ ຜນປະໂຫຍດທີື່
ໄດ້ຈາກການປັບປຸງ ແບບແຜນການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ. ຄາຈາກັດຄວາມຂ້າງເທີງນີັ້ອາດຫຍໃັ້ ຫ້ສັັ້ນໆວ່າ "
ເຮາຈະເລອກໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີື່ມີຢຢ
ູ່ ່າງຈາກັດ ອັນອາດໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ໃຫ້ບັນລຸຈຸດໝາຍທີື່ການດໄວ້
ຢ່າງດີທີື່ສຸດ, ຈະຜະລິດສິນຄ້າອັນໃດ, ແບບໃດ, ເພື່ອໃຜ ດຽວນີັ້ ຫຼ ອານາຄດ "

2.2

ລະບຽບວິຖທ
ີ າງເສດຖະສາດ

ໃນວງການເສດຖະສາດ ຍັງແບ່ງວິຊານີັ້ອອກເປັນສອງຝ່າຍຄ: Positive Economics ອະທິ
ບາຍຄວາມສາພັນລະຫວ່າງ ເຫດ ແລະ ຜນ ຂອງກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດຢ່າງກງໄປກງມາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າ:
ຄວາມສາພັນທາງເສດຖະກິດເປັນແນວໃດເທື່ານັັ້ນສ່ວນ Normative Economics ທີື່ກ່ຽວພັນໄປເຖິງ
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ວ່າອັນໃດຄວນເປັນຢ່າງນັັ້ນຢ່າງນີັ້ດ້ວຍ (Leftwich, 1976). ໃນທາງປະຕິບັດແລ້ວ Eggers and Tus
sing (1965) ເຫັນວ່າ ປກກະຕິເສດຖະສາດມີເນັ້ອໃນແບບຕງ ຫຼ ບວກ (Positive) ຕາມຫຼັກວິທະຍາ
ສາດ. ແຕ່ຕາມທີື່ເຄີຍເປັນມາດັັ້ງເດີມຈະມີຄວາມເຫັນວ່າ ສີື່ງໃດຄວນ ແລະ ບື່ຄວນແຊກຢູ່ດ້ວຍ. ເຖິງວ່າ
ໃນການສະຫຼຸບນະໂຍບາຍກື່ຈະຕ້ອງຄາດການວ່າ ສີງື່ ໃດຄວນປະຕິບັດກອນ ແລະ ຕາມຫຼັງ. ເພາະສະນັັ້ນ
ໃນການຄາດການຈະຕ້ອງອາໄສ Positive Economics ເປັນພັ້ນຖານ. ວິຊາທັງສອງຝ່າຍຈື່ງຕ້ອງເພິື່ງພາ
ອາໄສ ຫຼ ເກັ້ອກູນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງໃກ້ສິດ.
ວິທີ ທີື່ຈະອະທິບາຍປະກດການທາງເສດຖະສາດນັັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໂລກເສດຖະກິດຂອງເຮາມີ
ຄວາມສັບສນຫຼາຍ ນັກເສດຖະສາດ ບື່ສາມາດສັງເກດການພາຍໃຕ້ສະພາບທີື່ຄວບຄຸມໄດ້ຄ: ໃນຫ້ອງປະຕິ
ບັດການຄນັກວິທະຍາສາດສາຂາອນ
ື່ ໆ. ສະນັັ້ນ ນັກເສດຖະສາດຈື່ງຕ້ອງສ້າງໂຄງສ້າງສາລັບວິເຄາະ ຫຼ ໂມ
ເດລ ຂອງສີງື່ ທີື່ຕ້ອງການວິເຄາະຂັ້ນ. ໂມເດລ ຢ່າງງ່າຍໆນີັ້ມັກເອີັ້ນວ່າທິດສະດີ ເຊິື່ງພະຍາຍາມເບິື່ງໂລກໃນ
ຄວາມເປັນຈິງໃຫ້ເຫຼອແຕ່ສງີື່ ທີື່ເປັນຫຼັກເພື່ອໃຫ້ເບິື່ງງ່າຍຂັ້ນ.
ວິທີການເຊັື່ນນີັ້ນັກເສດຖະສາດເອີັ້ນກັນວ່າ
ການສ້າງທິດສະດີ ຫຼ ໂມເດລ ຫຼ ການວິເຄາະໂມເດລ. ໜ້າທີື່ຂອງທິດສະດີ ຫຼ ໂມເດລທາງເສດຖະສາດນັັ້ນ
ຄ: ເພື່ອອະທິບາຍທາມະຊາດຂອງກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດ ແລະ ເພື່ອຄາດການວ່າຈະເກີດອັນໃດຂັ້ນໃນ
ເສດຖະກິດນັັ້ນ (Leftwich, 1976).
ການສ້າງໂມເດລເຮັດໄດ້ 2 ວິທີດັື່ງໃນຮູບທີ 1 ໂດຍວິທີອານຸມານ (Deduction) ນັກເສດຖະ
ສາດໃຊ້ຫຼັກໂລຢິກວິທະຍາ ເບິື່ງໂລກໃຫ້ງ່າຍເຂັ້າເອີັ້ນວ່າ: Theoretical abstraction ຜນທີໄື່ ດ້ຄໃນໂມ
ເດລໂລຢິກວິທະຍາ (Logical model) ທີຄ
ື່ າດວ່າເໝາະສມສາລັບອະທິບາຍປະກດການທີື່ເຮາກາລັງສັງ
ເກດຢູ່. ຕື່ມາຂທ
ັ້ ກຖຽງທາງໂລຢິກວິທະຍາ (Logical augment) ອານຸມານເຫດ ແລະ ຜນອອກໄປອີກ
ຈນໄດ້ຂສ
ັ້ ະຫຼຸບ (Logical conclusion) ແລ້ວຈື່ງແປຜນສະຫຼຸບນີັ້ເພື່ອໃຫ້ອະທິບາຍ ຫຼ ຄາດການທີື່ເປັນ
ໄປໃນໂລກຕວຈິງໄດ້ວິທກ
ີ ານທັງໝດນີັ້ບາງທີື່ເອີັ້ນລວມວ່າ:
ໂມເດລທາງໂລຢິກວິທະຍາ
(Logical
model).
ອີກວິທີໜື່ງ ເປັນວິທອ
ີ ຸປະມານ (Induction) ຈາກໂລກຕວຈິງ ເຮາໃຊ້ວິທີການທາງສະຖິຕິເບິື່ງ
ໂລກໃຫ້ງ່າຍເຂັ້າ (Experimental abstraction) ເພື່ອອອກແບບການທດລອງ ແລ້ວທາການທດລອງ,
ມີການສັງເກດການ ແລ້ວແປຜນການສັງເກດນັັ້ນ ໃນເຊິງສະຖິຕິເພື່ອອະທິບາຍ ຫຼ ຄາດການທີື່ເປັນໄປໃນ
ໂລກຄວາມຈິງຕໄື່ ປ. ວິທີນີັ້ ປະຈຸບັນໄດ້ວິວັດທະນາການມາເປັນວິຊາເສດຖະມິຕິ (Econometrics) ເຊິື່ງ
ເອີັ້ນກວ້າງໆວ່າ: ເປັນການສ້າງໂມເດລທາງສະຖິຕິ (Statistical model).
ໂມເດລທີໄື່ ດ້ຈາກວິທີການສ້າງບື່ວ່າຈະເປັນໂມເດລ ທາງໂລຢິກວິທະຍາ ຫຼ ໂມເດລທາງສະຖິຕິ
ເມື່ອໄດ້ຜ່ານການທດສອບວ່າອະທິບາຍເຫດການໃນໂລກຈິງໄດ້ຖກຕ້ອງ ຫຼ ບື່ມີໂມເດລໃໝ່ທີື່ດີກວ່າແລ້ວ
ກື່ຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເປັນທິດສະດີ ຫຼ ກາຍເປັນກດ (Law) ໄປ. ວິທີການສ້າງໂມເດລອະນຸມານ ຫຼ
ອຸປະມານ ທັງສອງວິທີດັື່ງກ່າວເບັ້ອງຕັ້ນ ນັກເສດຖະສາດໃນສະໄໝປະຈຸບັນ ຍອມຮັບວ່າຕ່າງເກັ້ອກູນເຊິື່ງ
ກັນ ແລະ ກັນ ກຄທິດສະດີທໄີື່ ດ້ຈາກວິທີອະນຸມານເຊິື່ງນິຍມກັນ ໃນສະໄໝເກື່າກ່ອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ
ສມມຸດຖານ (Hypotheses) ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໃນໂລກຂັ້ນ. ການທດສອບສມມຸດຖານດ້ວຍວິທີ
ການທາງສະຖິຕິ ຊີໃັ້ ຫ້ເຫັນແນວທາງທີື່ຈະພັດທະນາ ແລະ ແຕ່ງເຕີມໃຫ້ທິດສະດີສມບູນຂັ້ນ ສາລັບວິທີ
ການສ້າງໂມເດລຕ້ອງຜ່ານ 3 ຂັັ້ນຕອນຄ: ໃນຂັັ້ນທາອິດຕ້ອງການດຂສ
ັ້ ັນນິຖານ ແລະ ຄາຈາກັດຄວາມທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງສາກ່ອນ. ຂັັ້ນທີື່ສອງເປັນການສ້າງໂມເດລດັື່ງໃນຮູບທີ 1 ແລະ ຂັັ້ນສຸດທ້າຍເປັນການທດສອບໂມ
ເດລ (The test of the model).

8

ໂມເດລ ມີປະໂຫຍດໃນກິດຈະການທື່ວໄປ ໃນວິຊາເກອບທຸກສາຂາ ລວມທັງວິຊາໃນສາຂາປ່າ
ໄມ້ເກອບທັງໝດ. Duerr (1975) ໃຫ້ຄານິຍາມຂອງໂມເດລໄວ້ວ່າ " ໂມເດລ ຄຕວແທນຢ່າງງ່າຍຂອງ
ອັນໃດອັນໜື່ງທີື່ເຮາຕ້ອງການບັນລະຍາຍ, ອະທິບາຍ ຫຼ ທາຄວາມເຂັ້າໃຈ. ວັດຖຸປະສງຂອງການສ້າງໂມ
ເດລຂນ
ັ້ ມາກື່ເພື່ອຕອບບັນຫາຕ່າງໆ (A model is a simplified representation of something
that we wish to describe or explain or understand. Its purposes is to answer
questions).
ໂມເດລ ມີຊື່ເອີັ້ນຕ່າງກັນໄປ ແລ້ວແຕ່ວ່າຈະໃຊ້ໃນບັນຫາດ້ານໃດເຊັື່ນ: micro model, macro
model, dynamic model, linear model, econometric model ເປັນຕັ້ນ. ແຕ່ຖ້າຖຕາມຮູບ
ຫຼ ພາສາແລ້ວ ອາດແບ່ງເປັນ 3 ປະເພດໃຫ່ຍໆຄ:
1. ເປັນຄາເວັ້າ ລວມທັງຄາບອກເລື່າດ້ວຍພາສາຂຽນ (Verbal model or prose),
2. ເປັນຮູບພາບ (Pictorial model) ເຊິື່ງອາດຈະຢູໃ່ ນລັກສະນະຂອງ ໄດອະແກຮມ ຫຼ
ພາບຂຽນ (Graphics) ຕ່າງໆ.
3. ເປັນຮູບຄະນິດສາດ (Mathematical model) ເຊິື່ງລວມທັງທາງພດສະຄະນິດ, ເລຂາ
ຄະ ນິດ ແລະ ຄອມພີວເຕີເຂັ້າໄວ້ດ້ວຍ.
ໂມເດລສາມຮູບ ຫຼ ພາສານີມ
ັ້ ີຂດ
ັ້ ີຂເັ້ ສຍຕ່າງກັນໄປເຊັື່ນ: ໂມເດລ ທີື່ເປັນພາສາເວັ້າເຂັ້າໃຈງ່າຍ ບື່
ຕ້ອງການຄວາມຮູພ
້ ັ້ນຖານພິເສດ. ສ່ວນໂມເດລ ທີເື່ ປັນພາບອາດຈະເຂັ້າໃຈຍາກຂນ
ັ້ ຕ້ອງການຄວາມຮູໃ້ ດ
ໜື່ງເລັກນ້ອຍ. ສາລັບໃນແບບຄະນິດສາດເຂັ້າໃຈຍາກສາລັບຜູບ
້ ື່ມີພັ້ນຖານ ແຕ່ກະທັດລັດ ແລະ ສະດວກ
ສາລັບຜູຮ
້ ູ້ ໂດຍທື່ວໄປໂມເດລທີື່ເປັນພາບຈະໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ດີ ແລະ ກວ້າງຂວາງໃນສະຖານະການທື່ວໄປ

2.3

ເຫດໃດຈງື່ ຕ້ອງມີເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ມີຄນກ່າວຫາຢູ່ ເນື່ອງວ່າວິຊາຊີບປ່າໄມ້ ມຸ່ງແຕ່ເລື່ອງປູກຕັ້ນໄມ້ຈນເກີນໄປ ນັກວິຊາການປ່າໄມ້
ໄດ້ຮັບການຝກອບຮມ ໃຫ້ຄານງເຖິງຜນຜະລິດເປັນຫຼັກ ໂດຍໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ ສ່ວນຫຼາຍເພອ
ື່ ເພິື່ມ
ປະສິດທິພາບການ ຜະລິດໄມ້ການທີື່ປ່າໄມ້ເນັັ້ນໃນເລື່ອງຜນຜະລິດຈນເກີນໄປນັັ້ນ ວິຊາຊີບນີັ້ຈະພບຈຸດຈບ
ໃນວັນໜື່ງຂ້າງໜ້າໄດ້ັ້. ຄວາມນິຍມໃຊ້ວັດຖຸດິບປ່ຽນໄປຕາມກາລະສະໄໝ, ຕັ້ນໄມ້ທີື່ເຮາປູກໃຫ້ເປັນໄມ້
ທ່ອນນັັ້ນ ຕື່ໄປຈະບື່ມີໃຜສນໃຈທີື່ຈະໃຊ້ ເພາະມີສີື່ງອື່ນທີື່ດີເໜອກວ່າ.
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ຮູບທີ 1
ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:

ການສ້າງໂມເດລທາງເສດຖະສາດ
Ferguson and Gould (1975)

ນັກຊີວະວິທະຍາຮູ້ວ່າ: ສີື່ງມີຊີວິດຖ້າບື່ສາມາດປັບຕວ ໃຫ້ເຂັ້າກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງສີື່ງແວດ
ລ້ອມຈະບື່ມີໃຜສນໃຈທີື່ຈະຕ້ອງສູນພັນໄປໃນທີື່ສຸດ. ວິຊາຊີບຕ່າງ ກື່ບື່ຕ່າງໄປຈາກຊີວິດອິນຊີເຫຼື່ານັັ້ນ.
ນັກວິຊາການປ່າໄມ້ຍກ
ຸ ໃໝ່ ຈະຕ້ອງເບິື່ງການໃຫ້ໄກກວ່າ ນັກຊີວະວິທະຍາ ຂອງການຜະລິດໄມ້ຈະຕ້ອງ
ສະແຫວງຫາຄວາມເຂັ້າໃຈວ່າ ປ່າໄມ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄນແນວໃດ ? ຢ່າງນີັ້ບໄື່ ດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຊີວະວິທະຍາ
ດ້ອຍຄວາມສາຄັນລງໄປ, ຫາກໝາຍຄວາມວ່າ: ຊີວະວິທະຍາຢ່າງດຽວຍັງບື່ພຽງພ ສາລັບນັກວິຊາການປ່າ
ໄມ້. ພັ້ນຖານທາງຊີວະວິທະຍາ ເຮັດໃຫ້ເຮາເຂັ້າໃຈໄດ້ວ່າ ຕັ້ນໄມ້ເຕີບໂຕໄດ້ແນວໃດ ສາມາດເພີມ
ື່ ຄວາມ
ຈະເລີນເຕີບໂຕແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຕັ້ນໄມ້ໄດ້ແນວໃດ. ແຕ່ຖ້າຈະຫາເຫດຜນວ່າ ເປັນຫຍັງຈງື່ ຄວນປູກ
ຕັ້ນໄມ້ ຖ້າຈາເປັນຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈຢ່າງສະຫຼາດວ່າຈະແບ່ງປັນ ແລະ ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບໃດ
ແລະ ເພາະເຫດໃດກື່ຈາເປັນຈະຕ້ອງນາເອາເສດຖະສາດເຂັ້າມາກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍ.
ດັື່ງໄດ້ກ່າວມາແລ້ວວ່າເສດຖະສາດ
ຄວິຊາທີື່ວ່າດ້ວຍການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີື່ມີຢຢ
ູ່ ່າງຈາກັດ
ເຊິື່ງມີຢຫ
ູ່ ຼາຍວິທີ ເພື່ອສະໜອງຄວາມພໃຈຂອງມະນຸດຊາດ. ຖ້າທີດ
ື່ ິນປ່າໄມ້ບື່ໄດ້ໃຊ້ສາລັບປູກພດ ຫຼ
ລ້ຽງສັດ ໄດ້ນານັກວິຊາການປ່າໄມ້ຄງບື່ມີຄວາມຫຍຸ່ງຍາກໃນໂລກດັື່ງທຸກມັ້ນີັ້ ແລະ ມຸ່ງແຕ່ວຽກປູກຕັ້ນໄມ້
ເທື່ານັັ້ນ ແຕ່ດຽວນີັ້ ເປັນທີປ
ື່ ະຈັກຕາແລ້ວວ່າ ພະລັງສາຄັນທີື່ເຮັດໃຫ້ວິຊາຊີບປ່າໄມ້ ເປັນຕວຕນຢູໄ່ ດ້ມາ
ຈາກພາຍນອກ. ພະລັງທີື່ສາຄັນທີື່ສຸດອັນໜື່ງກື່ຄ ພະລັງທາງເສດຖະສາດ. ນັກວິຊາການປ່າໄມ້ ຈື່ງຕ້ອງເຂັ້າ
ໃຈເຖິງພະລັງທາງເສດຖະສາດ ແລະ ການເມອງ ທີື່ການດວິຖີຊີວິດຂອງຕນ. ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດ ນາເອາ
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ຫຼັກເສດຖະສາດເບັ້ອງຕັ້ນມາໃຊ້ໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບລິການ ເທື່າທີຊ
ື່ ັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ອານວຍ
ໃຫ້ໄດ້. ຄວາມສາມາດຢ່າງນ້ອຍທີື່ສຸດ ຄວນຈະເທື່າທຽມກັບຜູບ
້ ລິຫານ ຝ່າຍຜະລິດຂອງກິດຈະການອື່ນໆ
ທື່ວໄປ,ເສດຖະ ສາດປ່າໄມ້ເປັນວິຊາ ທີື່ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໂດຍມຸ່ງຫວັງທີື່ຈະໃຫ້
ປ່າໄມ້ ສາມາດອານວຍປະໂຫຍດທັງໃນດ້ານທາງກງ ແລະ ທາງອ້ອມແກ່ສັງຄມ ສ່ວນລວມໂດຍໃຫ້ຖກ
ຕາມ ຫຼັກການທາງເສດຖະກິດຫຼາຍທີື່ສຸດ ຫຼ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ເປັນວິຊາທີື່ນາເອາຫຼັກການ ທາງທິດສະດີ
ເສດຖະສາດມາປະຍຸກ ເພື່ອໃຊ້ໃນການວິເຄາະບັນຫາຕ່າງໆທາງດ້ານເສດຖະກິດປ່າໄມ້.
ເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເປັນວິຊາພິເສດສະເພາະດ້ານ (Speialization) ຕ່າງຈາກ
ເສດຖະສາດທາມະດາ, ເຫດຜນສາຄັນຄປະການໜື່ງຄ: ມີລັກສະນະພິເສດຂອງປ່າໄມ້ ເຊິື່ງນັກເສດຖະສາດ
ທາມະດາ ຈະຕ້ອງຄັ້ນຄວ້າຫາຄວາມຮູເ້ ພີມ
ື່ ເຕີມ. ການປະຍຸກຫຼັກການເສດຖະສາດ ເຂັ້າກັບປ່າໄມ່ ນັັ້ນຈະ
ຕ້ອງສອດຄ່ອງກ່ຽວກັບລັກສະນະ ທາງຊີວະວິທະຍາຂອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຊ່ວງເວລາທີື່ໃຊ້ໃນ
ການຜະລິດທາງປ່າໄມ້. ຄງມີນັກເສດຖະສາດດ້ານອື່ນໆ ໜ້ອຍຄນທີື່ຈະຍິນດີ ເສຍເວລາສະແຫວ່ງຫາ
ຄວາມຮູກ
້ ່ຽວກັບຜະລິດຜນປ່າໄມ້. ນັກເສດຖະສາດ ທາງດ້ານອຸດສາຫະກາອື່ນ ມັກຈະມີຄວາມຮູທ
້ າງການ
ທະນາ ຄານ, ການປະດິດຖະກາ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຄວາມຈາເປັນທີື່ຕ້ອງການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດໂດຍປະຢັດ, ການອະນຸລກ
ັ ປ່າໄມ້ໂດຍຂາດຫຼັກເກນ ທາງເສດຖະສາດຍັງບໄື່ ດ້ດງດູດຄວາມສນໃຈຂອງ
ນັກເສດ ຖະສາດທື່ວໄປຫຼາຍກວ່າວິພາກວິຈານຢູຫ
່ ່າງໆເທື່ານັັ້ນ.
ລັກສະນະພິເສດຂອງປ່າໄມ້: ລັກສະນະພິເສດຂອງປ່າໄມ້ ຫຼ ລັກສະນະພິເສດໃນແງ່ການຜະລິດ
ຂອງປ່າໄມ້ນັັ້ນ ໄດ້ມີປາລາມາຈານ ທາງປ່າໄມ້ກ່າວໄວ້ຫຼາຍຄວາມເຫັນທີື່ສາຄັນດັື່ງນີັ້:
1. ໄລຍະເວລາການຜະລິດຂອງປ່າໄມ້: ໄລຍະເວລາທີື່ໄມ້ເຕີບໂຕກວ່າຈະໃຊ້ການໄດ້ ຍາວນານ
ຫຼາຍ ຫຼ ເວັ້າໄດ້ອີກວ່າໄລຍະສັນ
ັ້ ຂອງຜະລິດຜນປ່າໄມ້ຍາວນານກວ່າການຜະລິດສິນຄ້າຊະນິດອື່ນ.
2. ໄມ້ຢນຕັ້ນເປັນທັງໂຮງງານ ແລະ ຜນຜະລິດໃນຄາວດຽວກັນ ຕັ້ນໄມ້ເປັນທັງເຄື່ອງຈັກ
ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢູ່ໃນຕວ.
3. ຄຸນຄ່າຂອງປ່າໄມ້ຫຼາຍຢ່າງ ບື່ອາດປະເມີນໄດ້ໂດຍກງຈາກຕະຫຼາດທີື່ມີຢູ່ ຍກຕວຢ່າງເຊັື່ນ:
ປະໂຫຍດຂອງປ່າໄມ້ໃນແງ່ຄວາມຊຸ່ມເຢັນ, ນັ້າ, ສັດປ່າ ແລະ ດ້ານການປ້ອງກັນ ບື່ມີຕະຫຼາດສາລັບການຊັ້
ຂາຍແລກປ່ຽນ ຫຼ ບື່ສາມາດເຮັດນິຕກ
ິ າ ການດຄູນຄ່າຂອງປະໂຫຍດປ່າໄມ້ໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນ. ແຕ່ຢ່າງໃດກື່
ຕາມໄດ້ມວ
ີ ິທີການໃໝ່ໆໃນການວັດຄູນຄ່າປ່າໄມ້ເຫຼື່ານີັ້ເປັນທີື່ຍອມຮັບຫຼາຍຂັ້ນ.
4. ຕັ້ນທນໃນການປູກຕັ້ນໄມ້ ຫຼ ມູນຄ່າຂອງໄມ້ຢນຕັ້ນສູງ ເມື່ອທຽບກັບ ຜນຜະລິດ ລາຍປີ.
5. ເນື່ອງຈາກຕັ້ນໄມ້ໃຫ່ຍຊ້າ ການປ່ຽນແປງຜນຜະລິດ ຫຼ ການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຊ່ວງເວລາ
ໃດໜື່ງຈື່ງເປັນການຍາກ.
6. ຕັ້ນໄມ້ເມື່ອລວມຕວເປັນໝູ່ ຈະມີລັກສະນະສະເພາະຕວ.
7. ຕັ້ນໄມ້ຢນຕັ້ນເຄື່ອນທີື່ບື່ໄດ້ ບັນຫາທີື່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາໃນການຜະລິດ ຫຼ ການຄຸ້ມຄອງ
ເມື່ອຖກຕັດລງແລ້ວ ຕ້ອງເສຍຄ່າຂນສື່ງສູງ, ມີບລິມາດ ແລະ ນັ້າໜັກຫຼາຍ.
8. ເນື່ອງຈາກປ່າໄມ້ມີເນັ້ອທີື່ກວ້າງຂວາງ
ມີສາຍເຫດພາຍນອກເຂັ້າມາກະທບກະເທອນເຖິງ
ແລະ ປ່າໄມ້ເອງກື່ມີອິດທິພນຕື່ສີື່ງແວດລ້ອມພາຍນອກ.
9. ປ່າໄມ້ເປັນຊັບພະຍາກອນເກີດໃໝ່ໄດ້ (Renewable)

2.4

ຄວາມໝາຍຂອງເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ຄາວ່າ: ເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ກງກັບ Gregory (1972) ໃຊ້ວ່າ: Forest
resource Economics ຄາເດີມແມ່ນ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ເຊິື່ງ Duerr (1960) ໃຊ້ວ່າ Economics
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of Forestry ຫຼ Forest Economics. ສ່ວນນັກເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ອີກຫຼາຍທ່ານໃຊ້ຄາວ່າ: Forest
Economics ເຊິື່ງກມີຄວາມໝາຍອັນດຽວກັນ ຫຼ ກງກັນເກອບທຸກປະການ Duerr (1960) ໃຫ້ຄານິ
ຍາມໄວ້ວ່າ: ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ມຸ່ງແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ເຊິື່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າ
ໄມ້ໂດຍສະເພາະ ແກນກາງຂອງວິຊານີັ້ຄ: ການຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນປ່າໄມ້ ແລ້ວຂະຫຍາຍວງອອກໄປເຖິງການ
ຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບການແປຮູບ, ການຈາແນກແຈກຈ່າຍ ແລະ ບລິໂພກຜະລິດຜນປ່າໄມ້. ວິຊານີັ້ສກສາ
ບັນຫາໃນແຕ່ລະລາຍບຸກຄນ, ສກສາລວມໃນລັກສະນະຂອງເສດຖະກິດປ່າໄມ້ທັງໝດ ແລະ ການດາເນີນ
ງານຂອງເສດຖະກິດນີັ້.
ແທ້ຈິງແລ້ວ ເສດຖະສາດສກສາເລື່ອງຂອງຄນ, ພດຕິກາບາງດ້ານຂອງຄນ ໃນການດາລງຊີວິດ
ສາມັນປະຈາວັນ. ສະນັັ້ນ ຖ້າເຮາສກສາພດຕິກາຂອງມະນຸດແລ້ວ ປະຍຸກເຂັ້າກັບກລະນີທກ
ີື່ ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບ
ພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ນຄ
ີັ້ : ເສດຖະສາດປ່າໄມ້. ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ສກສາວ່າຈະໃຊ້ ຫຼ ຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນປ່າໄມ້
ໃນສ່ວນທີື່ກ່ຽວກັບມະນຸດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນດ້ານອຸດສາຫະກາແບບໃດ ຈື່ງຈະບາບັດຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງມະນຸດໄດ້. ອາດເບິື່ງໄດ້ 2 ແງ່ຄ: ນັກເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ເປັນພະຍານຜູຮ
້ ຜ
ູ້ ເູ້ ຫັນ ເຊິື່ງອາດຈະບັນລະ
ຍາຍ ຫຼ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ອະທິບາຍພດຕິກາຂອງມະນຸດປະການທີື່ສອງ ເປັນທີປ
ື່ ກສາ ຄໃຫ້ແນວທາງໃນການ
ການດນະໂຍບາຍສາລັບສັງຄມ ແລະ ບຸກຄນໃນສັງຄມ.
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ບດທີ 3
ເສດຖະກິດປ່າໄມ້ຂອງປະເທດລາວ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1. ຮູ້ ແລະ ເຂັ້າໃຈກ່ຽວກັບເສດຖະສາດຂອງລາວໃນປະຈຸບັນ.
2. ຮູ້ກ່ຽວກັບ ສາດຖະສາດຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວພັນກັບປ່າໄມ້ລາວລວມເຖິງການນາໃຊ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
3.1

ຄວາມໝາຍຂອງຄາວ່າເສດຖະກິດ

ເສດຖະກິດ (Economy) ມີຄວາມໝາຍໃນສະໄໝບູຮານວ່າ: ການຄຸ້ມຄອງຄອບຄວ, ຄວາມ
ເຊື່ອ ໃນສະໄໝນັັ້ນຄ: ການຄຸ້ມຄອງຄອບຄວ ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ປະຢັດທີື່ສຸດ. ສະໄໝຕື່ມາ ການຜະລິດ
ສິນຄ້າຂະຫຍາຍຕວກວ້າງຂວາງອອກ ມີການແລກປ່ຽນຊັ້ຂາຍສິນຄ້າກັນ ໂດຍໃຊ້ເງິນເປັນສື່ກາງ ການ
ແລກປ່ຽນຕັ້ນຕ ທີື່ຢດຖກັນຄ: ຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ປະຢັດທີື່ສຸດ ແລະ ນາມາແລກປ່ຽນກັນ ໂດຍໃຫ້ຕນເປັນ
ຜູ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຫຼາຍທີື່ສຸດ. ຄາວ່າເສດຖະກິດ ເປັນເລື່ອງຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການດາເນີນກິດຈະ
ກາທາງເສດຖະກິດ (Economic Activities) ໃຫ້ເກີດການປະຢັດຫຼາຍທີື່ສຸດ ບື່ວ່າຈະເປັນກິດຈະກາ
ກ່ຽວກັບການຜະລິດ, ການບລິໂພກ ຫຼ ການຈາແນກແຈກຈ່າຍສິນຄ້າ ໄປຍັງຜູ້ບລິໂພກກື່ຕາມ (ອະເນກ
ທຽນຖາ ວອນ ແລະ ຄະນະ, 1976).
ຄານີັ້ໝາຍເຖິງ "ການມີຂອງກິນຂອງໃຊ້" ຂອງປະເທດ, ໃນໄລຍະເວລາໃດ ປະເທດໜື່ງມີຂອງ
ກິນຂອງໃຊ້ຫຼາຍ ເຮາກື່ເວັ້າວ່າ: ໃນໄລຍະເວລານັັ້ນ ປະເທດນັັ້ນ ມີເສດຖະກິດດີ. ໃນທາງກງກັນຂ້າມ
ໄລຍະເວລາໃດທີື່ປະເທດນັັ້ນ ມີຂອງກີນຂອງໃຊ້ບື່ພ ຕຄ
ື່ ວາມຕ້ອງການປະເທດນັັ້ນຍ່ອມມີເສດຖະກິດບື່ດີ.
Duerr (1960) ອະທິບາຍຄວາມໝາຍທີື່ເລິກເຊິື່ງ ຕື່ໄປອີກວ່າ: ເສດຖະກິດ ເປັນລັກສະນະ
ຂອງສີື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກິດຈະກາໃນສັງຄມໃນແງ່ເສດຖະສາດ, ເສດຖະກິດນັັ້ນ ເປັນນາມມະທາ
(Abstraction). ວັດຖຸເຊິື່ງປະກອບກັນຂັ້ນເປັນເສດຖະກິດ ອາດຈະເປັນຄນ, ໄຮ່ນາ, ປ່າໄມ້, ຖະໜນ,
ໂຮງງານ, ຮ້ານຄ້າ, ສິນຄ້າ, ຄາເວັ້າ ເກອບທຸກສີື່ງທຸກຢ່າງທີື່ເຮານກໄດ້, ເກອບທຸກສີື່ງທຸກຢ່າງຢູ່ໃນ ເສດຖະ
ກິດ ເພາະວ່າຕ່າງຝ່າຍກື່ມີແງ່ເສດຖະກິດຂອງຕນເອງ ແຕ່ເສດຖະກິດນັັ້ນ ບື່ມີວັດຖຸເປັນຂອງຕນເອງໃຫ້ເຫັນ
ຊັດເຈນ. ຍກຕວຢ່າງເຊັື່ນ: ປ່າໄມ້ ເຊິື່ງມີລັກສະນະຂອງຕນເອງ, ທາງດ້ານພູມສາດ, ການເມອງ, ວິສະວະ
ກາ ແລະ ສິລະປະ ກື່ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງເສດຖະກິດ. ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ເສດຖະກິດປະກອບຂັ້ນດ້ວຍທຸກສີື່ງ
ທຸກຢ່າງ (ພາຍໃຕ້ເຄອຂ່າຍ ຂອງວິຊາເສດຖະກິດ) ແຕ່ບື່ມີຕວຕນເຊັື່ນດຽວກັບທີື່ວ່າ: ເສດຖະສາດ
ເປັນຄວາມເຫັນ (Viewpoint) ດັື່ງນັັ້ນ ເສດຖະກິດຈື່ງເປັນ ຜນຜະລິດ (Product) ຂອງຄວາມເຫັນນີັ້.
ເສດຖະກິດ ເປັນວິທີເບິື່ງຊີວິດຄນ ທີື່ພິຈາລະນາເຖິງ ກິດຈະກາໃນການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເພື່ອ
ບາບັດຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆ. ກິດຈະການີັ້ອະທິບາຍ ແລະ ແທກໄດ້ຈາກການໄຫຼຂອງຊັບພະຍາກອນ ຫຼ
ປັດໃຈການຜະລິດ ເຂັ້າໄປໃນກນໄກເສດຖະກິດ (economic mechanism) ແລ້ວໄຫຼອອກມາເປັນ
ຜນຜະລິດໃນລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ ແລະ ບລິການ. ປັດໃຈການຜະລິດ ເປັນຕັ້ນທນຂອງຂະບວນການ,
ສ່ວນຜນຜະລິດ ເປັນລາຍໄດ້ຈາກຂະບວນການນັັ້ນ ( Duerr, 1960).
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3.2 ເສດຖະກິດປ່າໄມ້ (Forest Economy)
ເສດຖະກິດປ່າໄມ້ ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງເສດຖະກິດທື່ວໄປ ເຊິື່ງກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການຜະລິດ, ຈາແນກ
ແຈກຈ່າຍ, ການບລິໂພກສິນຄ້າ ແລະ ບລິການ ຈາກປ່າໄມ້. ສິນຄ້າ ແລະ ບລິການ ເຫຼື່ານີັ້ ສ່ວນຫຼາຍຈະຢູ່
ໃນສ່ວນຂອງການທ່ອງທ່ຽວ, ສັດປ່າ, ຫຍ້າລ້ຽງສັດ, ນັ້າ, ການຄວບຄຸມຕັ້ນນັ້າ, ຕັ້ນໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະ
ຜນທີື່ແປຮູບຈາກໄມ້. ເຮາມັກຈະຂີດວງໄວ້ເອງ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການສກສາ ພິຈາລະນາສະເພາະ
ເລື່ອງ. ແຕ່ແນວໃດກື່ດີ ເສດຖະກິດປ່າໄມ້ ບໄື່ ດ້ມີຄວາມສມບູນ ຫຼ ມີຂອບເຂດທີື່ປິດໃນຕວຂອງມັນເອງ.
ສະນັັ້ນ ເມື່ອຈະສກສາເສດຖະກິດປ່າໄມ້ ຈະຕ້ອງຄານງເຖິງ ຄວາມສາພັນກັບເສດຖະກິດລວມ, ເພາະວ່າ
ເສດຖະກິດປ່າໄມ້ ເປັນສ່ວນທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ໜື່ງໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດລວມ.

ຮູບທີ 2
ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:

ໂມເດລຂອງເສດຖະກິດປ່າໄມ້
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ນອກຈາກຈະເບິື່ງເສດຖະກິດ ໃນດ້ານຕ່າງໆໄດ້ເຖິງ 5 ດ້ານ, ດັື່ງທີກ
ື່ ່າວມາແລ້ວ ມີວິທີເບິື່ງ
ເສດຖະກິດປ່າໄມ້ອີກແບບໜື່ງ, ວິທີນີັ້ ເບິື່ງເສດຖະກິດປ່າໄມ້ເປັນສ່ວນລວມດັື່ງໃນຮູບ 2 ຈາກການລງທນ
ໃຫ້ປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກາໄມ້, ຜູ້ບລິໂພກ, ພາສີ, ລາຍໄດ້ປະຊາຊາດ, ລາຍຈ່າຍປະເພດລງທນ ແລະ ຢ້ອນ
ກັບມາຫາບ່ອນການລງທນອີກ. ນອກຈາກນັັ້ນໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນ ຍັງແຍກຍ່ອຍ ເປັນເສດຖະກິດສະເພາະ
ລຽງຕາມເລກທີື່ກາກັບໃນຮູບກຄ:
1)
2)
3)
4)

ເສດຖະກິດການປູກສ້າງສວນປ່າ.
ເສດຖະກິດການບາລຸງປ່າ.
ເສດຖະກິດການຂຸດຄັ້ນໄມ້ຈາກສວນປ່າ.
ເສດຖະກິດການຂຸດຄັ້ນໄມ້ຈາກປ່າທາມະຊາດ-ຜູ້ສາປະທານ.
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5) ເສດຖະກິດການແປຮູບໄມ້ເບັ້ອງຕັ້ນ-ໂຮງເລື່ອຍ.
6) ເສດຖະກິດການແປຮູບໄມ້ລະດັບສູງ: ເຈັັ້ຍ, ໄມ້ອັດ, ໄມ້ປະສານ ແລະ ອື່ນໆ.
7) ເສດຖະກິດອຸດສາຫະກາສມທບ: ການກື່ສ້າງ, ເຄື່ອງເຮອນ, ຂນສື່ງ.
8) ເສດຖະກິດການບລິໂພກໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກໄມ້, ຄວາມຕ້ອງການ, ລາຄາ
ຕະຫຼາດ ແລະ ລດນິຍມ.
9) ສກສາຄວາມຕ້ອງການໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອງປະເທດ ເພື່ອວາງແຜນສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການ.
10) ພິຈາລະນາ ອັດຕາສ່ວນທີື່ເໝາະສມ ໃນການຈັດເກັບພາສີເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ສິດທິຂອງ
ປະຊາຊນທື່ວໄປຈາກລາຄາໄມ້, ການການດອັດຕາພາສີກຽ່ ວກັບປ່າໄມ້.
11) ລາຍໄດ້ປະຊາຊາດ ລວມດ້ານປ່າໄມ້ ສກສາຜນກະທບຈາກກິດຈະກາປ່າໄມ້ ຕື່ ຄວາມເພີື່ມ
ພູນຂອງລາຍໄດ້ປະຊາຊາດ.
12) ວິເຄາະ, ສະເໜີຜນດີ, ຜນເສຍ ຂອງການສະເໜີງົບປະມານ ເພື່ອປະກອບການພິຈາລະນາ
ຂງົບປະມານ.
13) ສກສາ ວິເຄາະການລງທນ ໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງການປ່າໄມ້, ລວມຜນໄດ້ຜນເສຍຂອງກິດຈະ
ກາປະກອບອື່ນໆເຊັື່ນ: ປ້ອງກັນຮັກສາປ່າ, ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ວິທີການ
ເບິື່ງເສດຖະກິດປ່າໄມ້ທັງ 13 ຂັັ້ນຕອນ ນີັ້ກື່ອາດຈັດເຂັ້າເປັນດ້ານຕ່າງໆ 5 ດ້ານຕາມແນວຂອງ Duerr
(1960) ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ຕື່ໄປນີັ້ເປັນເສດຖະກິດປ່າໄມ້ລາວໃນບາງດ້ານ.

3.3

ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ຈາກຜນການສກສາຄັັ້ງສຸດທ້າຍ ເພື່ອສມທຽບການປ່ຽນແປງ ການນາໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ເນັ້ອທີື່ປ່າ
ໄມ້ທໄີື່ ດ້ດາເນີນມາແຕ່ທ້າຍປີ 2002 ແລະ ຕັ້ນປີ 2003 ຊີໃັ້ ຫ້ເຫັນວ່າ ເນັ້ອທີື່ ທີື່ມີປ່າໄມ້ປກຫຸ້ມກວມ
ປະມານ 70% (17 ລ້ານເຮັກຕາ) ຂອງເນັ້ອທີື່ປະເທດທັງໝດ 23,68 ລ້ານເຮັກຕາ, ໃນນີມ
ັ້ ີປ່າໄມ້ທີື່ຂ້ອນ
ຂ້າງທີື່ອຸດມສມບູນ ມີລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊັັ້ນເຮອນຍອດຫຼາຍກວ່າ 20% ຂັ້ນໄປກວມປະມານ
41.5% (9,524,700 ເຮັກຕາ) ເຊິື່ງຫຼຸດລງຈາກ 47% (11,168,000 ເຮັກຕາ) ໃນປີ 1992 ອັນເນື່ອງ
ມາຈາກຫຼາຍສາເຫດ ເປັນຕັ້ນແມ່ນຍ້ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການເພີື່ມຂັ້ນ ຂອງຈານວນປະຊາກອນຢ່າງ
ໄວວາ. ໃນເຂດຊນນະບດ, ການຖາງປ່າ ແລະ ຈູດປ່າເຮັດໄຮ່, ການຂຸດຄັ້ນໄມ້ຢ່າງຊະຊາຍ ແລະ ການປ່ຽນ
ແປງການນາໃຊ້ທີື່ດິນປ່າໄມ້ ໄປສູ່ເປັ້າໝາຍການນາໃຊ້ອື່ນໆ. ສ່ວນໜື່ງທີື່ເປັນສາເຫດໃນການທາລາຍປ່າໄມ້
ແມ່ນສງຄາມຮຸກຮານທີື່ຍດເຍັ້ອຍາວນານເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີກຄ ຜນສະທ້ອນໄພຫຼັງສງຄາມສິັ້ນສຸດ. ການ
ປ່ຽນແປງຂອງປ່າໄມ້ແມ່ນລວມທັງການຫຼຸດລງຂອງປະລິມານໄມ້, ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບຂອງຊະນິດ
ພັນໄມ້ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງປ່າໄມ້, ການສູນເສຍຖິື່ນອາໄສຂອງສັດປ່າ ແລະ ຂອງພດ ແລະ ການຫຼຸດລງຂອງ
ປະຊາກອນສັດປ່າ ແລະ ພດ ພັນຢູ່ຫຼາຍເຂດ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບສັນຕິພາບ ລັດຖະບານໄດ້ວາງແນວທາງ ແລະ
ປຸກລະດມຂນຂວາຍ ແນ່ໃສ່ຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ການປູກຝິື່ນ ໂດຍຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ລບ
ລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ໃນອານາຄດ ລັດຖະບານມີຈຸດສຸມແນ່ໃສ່ລບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຕາມຍຸດທະສາດ
ຂະຫຍາຍຕວ ແລະ ລບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜນກະທບຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ຕື່
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. ຄຽງຄູກ
່ ັນນັັ້ນ, ການນາໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜນປ່າໄມ້ ແລະ ການສື່ງເສີມການ
ປູກ ແລະ ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດງເພື່ອຜະລິດ ເປັນສິນຄ້າແມ່ນວິທີການໜື່ງເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ
ແລະ ນາໄປສູ່ການລບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນໃນເຂດຊນນະບດເທື່ອລະກ້າວ.
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ປ່າໄມ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ກ່ອນປີ 2006 ແບ່ງອອກເປັນ 5 ປະເພດຄ: ປ່າຜະລິດ, ປ່າສະຫງວນ, ປ່າ
ປ້ອງກັນ, ປ່າຟັ້ນຟູ ແລະ ປ່າຊຸດໂຊມ. ໃນປະຈຸບັນປະເທດລາວມີເນັ້ອທີື່ປ່າໄມ້ທີື່ຂ້ອນຂ້າງທີື່ອຸດມສມບູນມີ
ລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊັັ້ນເຮອນຍອດຫຼາຍກວ່າ 20% ຂັ້ນໄປກວມປະມານ 41.5% (9,524,700
ເຮັກຕາ). ປ່າໄມ້ປ່ອງກວມປະມານ 2.3% (539,000 ເຮັກຕາ). ປ່າເຊື່ອມໂຊມກວມປະມານ 25.6%
(6,057,780 ເຮັກຕາ), ປ່າເລື່າ ຫຼ ໄຮ່ເກື່າກວມປະມານ 2,2% (516,900 ເຮັກຕາ).
ປ່າຜະລິດ: ແມ່ນປ່າໄມ້ ແລະ ທີື່ດິນປ່າໄມ້ ເຊິື່ງຖກຈັດແບ່ງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງ ການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນບັນດາເຜື່າ
ດ້ານ ປ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜນປ່າໄມ້ອື່ນໆຢ່າງເປັນປກກະຕິຕະຫຼອດໄປ ເຊິື່ງບື່ມີຜນກະທບທາງລບຢ່າງ
ຮ້າຍແຮງຕື່ສີື່ງແວດລ້ອມ. ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີປ່າຜະລິດທີື່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຢ່າງບື່ເປັນທາງການ 106 ແຫ່ງມີ
ເນັ້ອທີື່ທັງໝດປະມານ 3,207,000 ເຮັກຕາ. ແຂວງທີື່ມີເຂດປ່າຜະລິດຫຼາຍແມ່ນແຂວງວຽງຈັນມີ 8 ແຫ່ງ
ມີເນັ້ອທີື່ 503,000 ເຮັກຕາ. ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດມີ 8 ແຫ່ງ ມີເນັ້ອທີື່ 428,000 ເຮັກຕາ, ແຂວງບ
ລິຄາໄຊມີ 11 ແຫ່ງມີເນັ້ອທີື່ 350,000 ເຮັກຕາ. ຈານວນເກອບເຄິື່ງໜື່ງຂອງປ່າຜະລິດເຫຼື່ານີັ້ (ປະມານ
1,55 ລ້ານເຮັກຕາ) ແມ່ນໄດ້ມີການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນແລ້ວ ໃນນັັ້ນ ເນັ້ອທີື່ ທີື່ໃຫ່ຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (7 ແຫ່ງ, ມີເນັ້ອທີື່ 148,000 ເຮັກຕາ), ແຂວງຄາມ່ວນ 6 ແຫ່ງ, ມີເນັ້ອທີື່
309,000 ເຮັກຕາ, ແຂວງອຸດມໄຊ ມີ 5 ແຫ່ງ ມີເນັ້ອທີື່ 148,000 ເຮັກຕາ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 7
ແຫ່ງ, ມີເນັ້ອທີື່ 105,000 ເຮັກຕາ.
ປ່າສະຫງວນ: ແມ່ນປ່າໄມ້ ແລະ ທີື່ດິນປ່າໄມ້ ເຊິື່ງຖກຈັດແບ່ງເພື່ອຈຸດປະສງໃນການປກປັກຮັກ
ສາພັນສັດ, ພັນພດ, ຖິື່ນອາໄສ, ທາມະຊາດ ແລະ ສີື່ງຕ່າງໆທີື່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ວັດທະນາ
ທາການທ່ອງທ່ຽວ, ສີື່ງແວດລ້ອມ, ການສກສາ ແລະ ຄັ້ນຄວ້າທດລອງວິທະຍາສາດ. ໃນປະຈຸບັນ ສປປ.
ລາວ ໄດ້ການດປ່າສະຫງວນລະດັບຊາດຈານວນ 24 ແຫ່ງ ແລະ ເຂດເຊື່ອມຕື່ 2 ແຫ່ງ ມີເນັ້ອທີື່
3,391,000 ເຮັກຕາ. ປ່າສະຫງວນລະດັບແຂວງ 57 ແຫ່ງ ມີເນັ້ອທີື່ 932,000 ເຮັກຕາ ແລະ ປ່າ
ສະຫງວນລະດັບເມອງ 144 ແຫ່ງ ມີເນັ້ອທີື່ 504,000 ເຮັກຕາ (ຂັ້ມູນເບິື່ງ ໃນຕາຕະລາງຕື່ໄປນີັ້)
ປ່າປ້ອງກັນ: ແມ່ນປ່າໄມ້ ແລະ ທີື່ດິນປ່າໄມ້ ເຊິື່ງຖກຈັດແບ່ງເພື່ອຈຸດປະສງປ້ອງກັນແຫຼື່ງນັ້າ,
ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ, ເຂດຍຸດທະສາດ, ປ້ອງກັນໄພທາມະຊາດ, ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ.
ປ່າຟັ້ນຟູ: ແມ່ນປ່າທີື່ຢູ່ໃນສະພາບເປັນປ່າເຫຼື່າອ່ອນ ທີື່ໄດ້ຈັດແບ່ງໄວ້ເພື່ອຟັ້ນຢູ, ບູລະນະໃຫ້
ກາຍ ເປັນປ່າແກ່ ແລະ ການເປັນປ່າທາມະຊາດທີື່ສມບູນຄນໄດ້.
ປ່າຊຸດໂຊມ: ແມ່ນປ່າໄມ້ທີື່ຖກທາລາຍຢ່າງໜັກເຊັື່ນ: ເນັ້ອທີື່ດິນບື່ມີປ່າ ຫຼ ເນັ້ອທີື່ດິນປອກໂລ້ນ
ທີື່ຖກຈັດແບ່ງໄວ້ປູກໄມ້ຄນໃໝ່ ຫຼ ມອບໃຫ້ບຸກຄນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງນາໃຊ້ເຂັ້າ ໃນການປູກຕັ້ນໄມ້,
ການຜະລິດກະສິກາປ່າໄມ້-ລ້ຽງສັດແບບຖາວອນ ຫຼ ນາໃຊ້ເຂັ້າໃນເປັ້າໝາຍອື່ນໆ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະ ກິດແຫ່ງຊາດ.ໃນເນັ້ອທີື່ປ່າໄມ້ທີື່ປກຄຸມ 11,160,000 ເຮັກຕາໄດ້ແບ່ງຕາມຊະນິດປ່າຄ: ປ່າດງດິບ ມີ
ເນັ້ອທີື່ 3,400,000 ເຮັກຕາ, ປ່າປະສມ 5,680,000 ເຮັກຕາ, ປ່າໂຄກ 1,600,000 ເຮັກຕາ ແລະ ປ່າ
ອື່ນໆອີກ 480,000 ເຮັກຕາ.

3.4

ຊະນິດປ່າໄມ້ໃນ ສປປ. ລາວ

ປ່າໄມ້ຂອງລາວສາມາດແບ່ງອອກເປັນສາມກຸ່ມໃຫ່ຍ: ຖິື່ນເຂດດິນຕື່າ, ພູສູງ ແລະ ເຂດສະເພາະ.
ຖິນ
ື່ ປ່າໄມ້ເຂດພັ້ນທີື່ຕື່າ ໂດຍທື່ວໄປລະດັບຄວາມສູງຕື່າກວ່າ 800-1000 ແມັດ ເໜອລະດັບໜ້ານັ້າທະເລ
ບ່ອນທີື່ອງປະກອບສາຍພັນພດເຂດຮ້ອນປະກອບເປັນຈຸດເດັື່ນຂອງໂຄງສ້າງປ່າໄມ້ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.
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ຖິື່ນປ່າໄມ້ເຂດພັ້ນທີື່ຕື່າ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 6 ກຸ່ມ ຊະນິດປ່າໄມ້ເຊັື່ນ: ປ່າດງດິບຊັ້ນ, ປ່າດງດິບປານກາງ
ປ່າດງດິບປານກາງຂັັ້ນສອງ, ປ່າຫຼື່ນໃບປະສມ, ປ່າຜັດໃບໂຄກ ແລະ ປ່າແປກເຂດຕື່າ. ປ່າຢູ່ພັ້ນທີື່ພູລະດັບ
ຄວາມສູງ 800-900 ແມັດ, ສ່ວນປະກອບໂຄງສ້າງ ແລະ ຊະນິດປ່າໄມ້ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄວ ຈາກ
ປະເພດປ່າໄມ້ເຂດພັ້ນທີື່ຕື່າຫາຊຸມຊນປ່າເຂດພູສູງ ເຊິື່ງປກກະຕິແລ້ວ ໄດ້ໃສ່ຊື່ເປັນປ່າດງດິບເຂດພູສູງ,
ປ່າດງດິບເຂດເນີນສູງ ຫຼ ປ່າເຂດພູສູງຂອງພາກເໜອອິນດູຈີນ. ຖິື່ນອາໄສຂອງປ່າເຂດພູສູງ ມັກມີລະດັບ
ປະລິມານນັ້າຝນຕື່ປີສູງ ແລະ ອາກາດເຢັນກວ່າຖ້າສມທຽບກັບປ່າເຂດພັ້ນທີື່ຕື່າ. ຖິື່ນປ່າໄມ້ເຂດພູສູງໄດ້
ເຊື່ອມຕື່ກັບປ່າໄມ້ພູສູງ, ປ່າເປີດພູສູງ, ປ່າສນເປີດພູສູງ, ປ່າສນໄມ້ແຂງປະສມ, ປ່າສນໜາແໜ້ນພູສູງ, ປ່າ
ເຝັ້ອ ແລະ ປ່າຊຸດໂຊມພູສູງ (Rundel,1999). ຕາມການລາຍງານການສາຫຼວດຊັບພະຍາອນປ່າໄມ້ ແລະ
ການນາໃຊ້ທີື່ດິນບັ້ອງຕັ້ນ ໃນທື່ວປະເທດປີ 1992 (ມະນີວງ ແລະ ສັນເດີວອນ,1992) ເຫັນວ່າ ປ່າໄມ້ມີ
8 ຊະນິດກະຈາຍຕາມຄວາມແຕກຕ່າງຕາມລະດັບສູງ ຢູ່ສາມພາກພັ້ນຂອງປະເທດລາວ. ການຈັດປະເພດ
ຂອງປ່າໄມ້ສ່ວນໃຫ່ຍອີງໃສ່ ສ່ວນປະກອບຂອງໂຄງສ້າງ ສາຍພັນ ແລະ ຊະນິດພັນພດ.
3.4.1 ປ່າໂຄກ
ປ່າຊະນິດນີັ້ ມີຢູ່ໃນປະເທດລາວປະມານ 1,600,000 ເຮັກຕາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ
ກະຈາຍເລີື່ມແຕ່ທື່ງພຽງວຽງຈັນ ລງຈນເຖິງແຂວງອັດຕະປນ. ປ່າຊະນິດນີັ້ເປັນປ່າເປີດ, ເມື່ອສມທຽບໜ້າ
ຕັດຕັ້ນໄມ້ແມ່ນນ້ອຍ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງມັນສູງຈາກ 8-25 ແມັດ. ຄວາມປກຄຸມເຮອນຍອດບື່ກວ້າງ. ປ່າ
ຊະນິດນີັ້ປກກະຕິມກ
ັ ພບເຫັນຢູ່ບ່ອນດິນຕັ້ນ, ບ່ອນທີື່ຮັບແສງເທີງໜ້າດິນຍາກ, ດິນທີື່ບື່ອຸດມສມບູນ ແລະ
ຕັ້ນເຂີນຕັ້ນໄມ້ຂດໆໂງໆ ແລະ ສູງບື່ກາຍ 10 ແມັດ. ຄຸນລັກສະນະຂອງໄມ້ຫຼາຍຊະນິດຂອງປ່າໂຄກ
ຕ້ານທານໄຟ ແລະ ມີເປອກໜາເຊັື່ນ: ໄມ້ສະແບງ, ໄມ້ເຊອກ, ໄມ້ຈິກ, ໄມ້ຮັງ, ໄມ້ຊາດ.
3.4.2 ປ່າດງດິບແລ້ງ
ປ່າຊະນິດນີັ້ ມີສັດສ່ວນຕັ້ນໄມ້ຂຽວຕະຫຼອດປີ ລະຫວ່າງ 50-80%. ປກກະຕິແລ້ວ
ດິນເລິກ. ປ່າປະກອບຂັ້ນດ້ວຍພດຊະນິດຕ່າງໆ ໃນນັັ້ນມີ 2-3 ຊະນິດແມ່ນຫຼາຍກວ່າໝູ່. ຄວາມສູງຂອງ
ຕັ້ນ ໄມ້ສູງກວ່າ 30 ແມັດ. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຕັ້ນໄມ້ ທີື່ກະຈາຍຢູ່ຊັັ້ນລຸ່ມໄດ້ປ້ອງກັນແສງສະຫວ່າງຜ່ານ
ລງສູ່ໜ້າດິນ. ຄຸນລັກສະນະຢ່າງອື່ນຂອງປ່າໄມ້ຊະນິດນີັ້ ແມ່ນມີເຄອເຂາ ແລະ ເຊັ້ອລາຕາມລາຕັ້ນ. ໄມ້ປ່ອງ
ໂດຍທື່ວໄປບື່ພບເຫັນ ເວັັ້ນແຕ່ເຮອນຍອດຂອງຕັ້ນໄມ້ເປີດ. ປ່າໄມ້ຊະນິດນີັ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ປ່າດງດິບ
ເຂດສູງ (ເກີດຢູ່ເຂດສູງກວ່າ 200 ແມັດ ເທີງລະດັບໜ້ານັ້າທະເລ) ແລະ ເຂດຕື່າ (ເກີດຢູ່ເຂດຕື່າກວ່າ 200
ແມັດ ເທີງລະດັບໜ້ານັ້າທະເລ). ປ່າຊະນິດນີັ້ປະກອບດ້ວຍບາງຊະນິດໄມ້ເຊັື່ນ: ໄມ້ແຄນ, ໄມ້ດ,ູ່ ໄມ້ຍາງ
ແລະ ໄມ້ບາກ. ຄວາມສູງຂອງຕັ້ນໄມ້ຂອງສ່ວນເທິງ ແລະ ສ່ວນທີື່ສອງຂອງສ່ວນເທີງປ່າດງດິບໂດຍທື່ວໄປ
ຕື່າ ກວ່າຕັ້ນໄມ້ຢູ່ເຂດປ່າດງດິບເຂດຕື່າ.
3.4.3 ປ່າຜັດໃບປະສມ
ປ່າຊະນິດນີັ້ ເປັນຊະນິດຜັດໃບຫຼາຍກວ່າ 50%. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຕັ້ນໄມ້ສ່ວນ
ເທີງ ແລະ ສ່ວນລຸ່ມນ້ອຍກວ່າປ່າດງດິບແລ້ງ. ແກ່ນ ແລະ ເບັັ້ຍໄມ້ສ່ວນໃຫ່ຍເປັນຕັ້ນໄມ້ຜັດໃບໃນລະດູ
ແລ້ງ. ໄມ້ປ່ອງສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດໃນປ່າຊະນິດນີັ້. ຢູ່ເຂດຊຸ່ມອາດມີເຄອເຂາຫຼາຍ ແລະ ມັນກື່ຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການແຍກຊະນິດນີັ້ອອກຈາກປ່າດງດິບ. ໃນເຂດແຫ້ງແລ້ງສາມາດເບິື່ງໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຄວາມປກຄຸມຂອງ
ເຮອນຍອດປ່າຊະນິດນີັ້ ປະກດໃຫ້ເຫັນຈານວນຂອງໄມ້ປ່ອງທີື່ເກີດຂັ້ນກ້ອງຕັ້ນໄມ້. ປ່າຊະນິດນີັ້ແບ່ງອອກ
ເປັນປ່າຜັດໃບປະສມເຂດສູງ
ແລະ
ເຂດຕື່າ.
ບາງຄຸນລັກສະນະຂອງປ່າໄມ້ຊະນິດນີັ້ເປັນ
Xyliaxylocarpa, Pterocarpus macrocarpus, Termilalia alata, Lagerstroemia
calyculata ແລະ ອື່ນໆ.
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ຕາຕະລາງ 1

ການກະຈາຍຂອງປ່າໄມ້ 8 ຊະນິດຕາມຄວາມສູງຢູ່ ສປປ ລາວ 1989

ຊະນິປາ່ ໄມ້

ລະດັບຄວາມສູງ
ພາກໃຕ້

ພາກກາງ

ພາກເໜອ

0<1,500

0<1,500

200<1,500

ປ່າດງດິບແລ້ງເຂດຕື່າ

0<200

0<200

ບມີ

ປ່າດງດິບແລ້ງເຂດສູງ

>200<2,000

>200 +2,500

200<2,000

ປ່າຜັດໃບປະສມເຂດຕື່າ

0<200

0<200

0<200

ປ່າຜັດໃບປະສມເຂດສູງ

0<2,000

0+2,500

200<2,000

ປ່າລຽບນັ້າ

0<1,500

0+2,500

200<2,000

ປ່າໃບເຂັມ

200<1,500

200<2,000

1,000<1,500

ປ່າໃບເຂັມປະສມ/ປ່າໃບໃຫ່ຍປະສມ

200<1,500

200<2,000

500<2,000

ປ່າໂຄກ

ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:

ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

3.4.4

ປ່າແຄມນາັ້
ປ່າແຄມນັ້າເປັນທັງປ່າຊະນິດຜັດໃບ ແລະ ປ່າຂຽວຕະຫຼອດ (ດງດິບ). ຢູ່ເຂດສາຍນັ້າ
ມັກຈະໄຫຼແຮງປ່າລັ້ນຖ້ວມ, ຕັ້ນໄມ້ມັກຫຼງເຫຼອຢູ່ຕາມຕະຝັື່ງນັ້າ (ຢດແໜ້ນ ແລະ ເປັນພັກ) ສ້າງເປັນແຖວ
ປ່າໄມ້ກັບສາຍນັ້າຢູ່ຂ້າງໜື່ງ ແລະ ທື່ງນາຢູ່ອີກຟາກໜື່ງ. ຄວາມກວ້າງຂອງພັ້ນທີື່ປ່າແຄມນັ້າຈະບື່ຫຼາຍກວ່າ
100 ແມັດ.
3.4.5 ປ່າປະສມໃບໃຫ່ຍ ແລະ ໃບເຂັມປ່າປະສມໃບເຂັມ
ປ່າຊະນິດນີັ້ປກກະຕິແລ້ວເປັນປ່າຊັັ້ນດຽວ ແລະ ເປີດໂປ່ງ ແຕ່ການເຕີບໂຕຂອງຊະນິດ
ຕັ້ນໄມ້ໜຸ່ມມີຄວາມໜາແໜ້ນຫຼາຍ ແລະ ບາງເທື່ອພບເຫັນເປັນປ່າຊັັ້ນສອງ. ປ່າຊະນິດນີັ້ມັກຈະເກີດຢູ່ລະ
ດັບສູງກວ່າໜ້ານັ້າທະເລ 200 ຫາ ຕື່າກວ່າ 2,000 ແມັດ ເປັນເຂດອາກາດໜາວ. ຄຸນລັກສະນະຂອງປ່າ
ຊະນິດນີັ້ເປັນໄມ້ໃບເຂັມ (Pinus kesiya or Pinus merkusii). ແຕ່ຊະນິດອື່ນໆເຊັື່ນ: Cunning
hamia spp ອາດມີຫຼາຍກວ່າ. ຕັ້ນໄມ້ໃບເຂັມສາມາດພບເຫັນປະສມກັບຕັ້ນໄມ້ພັດໃບ ແລະ ປ່າຂຽວ
ຕະຫຼອດປີ.

3.5

ການປູກສ້າງສວນປ່າ

ການປູກໄມ້ໃນປະເທດລາວ ແມ່ນໄດ້ເລິື່ມມີມາໄດ້ຫຼາຍທດສະວັດໃນໄລຍະນັັ້ນສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນ
ປູກ ໄມ້ສັກ ແລະ ໄມ້ພັ້ນເມອງທີື່ມີຄ່າ ເຂາເຈັ້າປູກເປັນເນັ້ອທີື່ນ້ອຍ ແຕ່ 0,1 ຫາ 1 ເຮັກຕາ ຕາມສານັກ
ອງການ , ຕາມແຄມເສັັ້ນທາງ, ແມ່ນັ້າ ແລະ ຫ້ວຍຮ່ອງ, ແຄມທາງຍ່າງ ແລະ ແຄມຮັ້ວ, ລຽບເນັ້ອທີື່ນາ
ແລະ ແຄມ ເຮອນ. ການປູກແມ່ນ ບື່ມີລັກສະນະປູກເພື່ອເສດຖະກິດ. ຫຼັງຈາກປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປດ
ປ່ອຍ ພັກລັດ ໄດ້ເອາໃຈໃສ່ເຖິງ ການປກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ປວແປງບາດແຜສງຄາມ ໄດ້ປຸກລະດມ
ທື່ວປວງຊນປູກປ່າຢ່າງເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ ໂດຍມີຫຼາຍພາກສ່ວນເຂັ້າຮ່ວມ. ເລິື່ມແຕ່ປີ 1975 ເຖິງປີ
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2004 ເນັ້ອທີື່ ປ່າປູກມີ 136,543 ເຮັກຕາ (ກມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປີ 2005).
ລັດຖະບານໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ໃຫ້ບລິສັດໄມ້ແປຮູບນາໃຊ້ໄມ້ປູກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນາໃຊ້ໄມ້ຈາກປ່າທາ
ມະຊາດເທື່ອລະກ້າວ. ພາຍໃຕ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄມຫ້າປີ (ປີ 2001-2005) ມີການສື່ງເສີມ
ການປູກໄມ້ຂະໜາດໃຫ່ຍເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຕະຫຼາດໄມ້ຢູ່ໃນພາກພັ້ນມີຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸ
ດິບໄມ້ສູງ ແລະ ການຫຼຸດລງ ຂອງການສະໜອງໄມ້ຈາກປ່າທາມະຊາດໃນພາກພັ້ນ ການປູກໄມ້ໃນ ສ.ປ.ປ.
ລາວ ຈື່ງມີທ່າແຮງສູງ ແລະ ຖວ່າມີຄວາມໄດ້ປຽບໂດຍທຽບຖານ (ກະຊວງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປີ
2005) ການປູກໄມ້ 146,600 ເຮັກຕາ ໄດ້ຖກປະຕິບັດໃນທື່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກກາງຂອງ
ປະເທດ. ປະສິດທິພາບຂອງການປູກໄມ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນຍັງຕື່າ, ອັດຕາການຫຼອດຕາຍພຽງ 66%
ສ່ວນໜື່ງແມ່ນຍ້ອນການຂາດຄວາມເອາໃຈໃສ່ໃນການບວລະບັດຮັກສາ.

ຮູບທີ 3
ແຫຼງື່ ທີມ
ື່ າ:

3.6

ສະແດງຂມ
ັ້ ນ
ູ ການປູກໄມ້ແຕ່ປີ 1975-2004
ຄະນະວິທະບາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ອຸດສາຫະກາປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈດ
ັ ເປັນ 3 ປະເພດ: ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ.
ປະມານ 2.5 ລ້ານເຮັກຕາຈັດເປັນປ່າຜະລິດ ແລະ 5.6 ລ້ານເຮັກຕາ ມີຄວາມສາມາດເປັນປ່າຜະລິດເພື່ອ
ຈຸດປະສງທາງການຄ້າ. ມີປະມານ 57,000 ເຮັກຕາ ຂອງເນັ້ອທີື່ປ່າປູກທີື່ສາມາດຈັດເປັນປ່າຜະລິດ ຫຼ ວ່າ
ໜ້ອຍກວ່າເຄິງື່ ໜື່ງຂອງພັ້ນທີື່ ທີື່ໄດ້ປູກທັງໝດແສນກວ່າເຮັກຕາ. ຍ້ອນແນວນັັ້ນ ເກອບວ່າທັງໝດຂອງ
ປ່າໄມ້ແມ່ນເປັນປ່າທາມະຊາດ ແລະ ເປັນພັນພັ້ນເມອງ. ຜນຜະລິດທີື່ໄດ້ຈາກປ່າດັັ້ງເດີມແບ່ງອອກເປັນ 5
ປະເພດໃຫ່ຍໆຄ: ໃຊ້ເປັນໄມ້ທ່ອນເພື່ອສື່ງອອກ, ໃຊ້ໄມ້ສາລັບຄວເຮອນ, ໃຊ້ເຮັດຟນ,ໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດງ
ສາລັບຮັບໃຊ້ໃນລະດັບຄວເຮອນ ແລະ ຊັ້ຂາຍ. ອຸດສາຫະກາຕັດໄມ້ທ່ອນໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແມ່ນມີຂະ
ໜາດໃຫ່ຍ. ມີເຄື່ອງເລື່ອຍໄມ້ 725 ເຄື່ອງ ແລະ ລດຂນສື່ງໄມ້ທ່ອນ 1,425 ຄັນເພື່ອ (WB,SIDA,
Government of Filand 2001) ການຕັດໄມ້ແມ່ນມີ ການເພິື່ມຂັ້ນເລັ້ອຍໆ ນັບແຕ່ປີ 1965-1999
ຢູ່ໃນອັດຕາສະເລັື່ຍ 650,000 ແມັດກ້ອນຕື່ປີ. ປ່າຜະລິດມີໄມ້ທ່ອນເພື່ອເປັ້າໝາຍການຄ້າປະມານ 100150 ແມັດກ້ອນຕື່ເຮັກຕາ ແລະ ການຕັດໄມ້ທີື່ໄດ້ອະນຸຍາດມີປະມານ 282,580 ແມັດກ້ອນຕື່ປີ (ກະ
ຊວງກະສິກາປ່າໄມ້, 1990) ລະຫວ່າງປີ 1995-1999 ສອງສ່ວນສາມຂອງໄມ້ທີື່ຕັດແມ່ນໄດ້ຈາກເຂດສາ
ປະທານ. ຄວາມຕ້ອງການໄມ້ເພື່ອການຄ້າ ສະເລ່ຍປະຈາປີປະມານ 646,000 ແມັດກ້ອນ ໃນນັັ້ນປະມານ
17.5% ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການສື່ງອອກ. ການຜະລິດໄມ້ທ່ອນເພື່ອສະໜອງອຸດສາຫະກາໄມ້ທີື່ຢູ່ພາຍໃນ
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ປະເທດປະກອບດ້ວຍໂຮງເລື່ອຍ, ໄມ້ອັດ, ໄມ້ປູພັ້ນ, ເສາ, ເຄື່ອງເຮອນ ແລະ ປະຕູ. ອຸດສາຫະກາໄມ້ຕ່າງໆ
ເຫຼານີັ້ມີການຂະຫຍາຍຕວຢ່ງໄວວາ ເຊິື່ງການຄາດຄະເນໄວ້ວ່າ ໃນລະຫວ່າງປີ 1988 ເຖິງ 1999 ຈານວນ
ໂຮງງານໄມ້ເພິື່ມຂັ້ນ 2 ເທື່າຕວ ເຊິື່ງປະລິມານໃນປີ 1988 ມີ 300,000 ແມັດກ້ອນ (ກະຊວງກະສິກາ
1990) ເພີັ້ມຂັ້ນເປັນ 600,000 ແມັດກ້ອນໃນປີ 1999. ເລິື່ມແຕ່ຊຸມປີ 2000 ເປັນຕັ້ນມາ ພັກ-ລັດ ໄດ້
ມີແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ໂດຍເພີັ້ມມູນຄ່າຂອງໄມ້ໃຫ້ສູງຂັ້ນໂດຍການຢຸດຕິການຂາຍໄມ້ທ່ອນ
ອອກ
ຕ່າງປະເທດ ແລ້ວຫັນມາເຮັດການປຸງແຕ່ງໃຫ້ເປັນໄມ້ສາເລັດຮູບເພື່ອສື່ງອອກ. ຈາກັດການຕັດໄມ້ລງ ອະນຸ
ຍາດຕັດໄມ້ໄດ້ໃນເຂດປ່າຜະລິດ ແລະ ເຂດພັດທະນາໂຄງລາງເທື່ານັັ້ນ.
ການໃຊ້ໄມ້ສາລັບການກື່ສ້າງເຮອນ ບື່ວ່າຢູ່ແຫ່ງຫນໃດກື່ຕາມຍັງຄງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍມຢູ່ ເຖິງວ່າ
ໃນຕວເມອງຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ອັດຕາສ່ວນຂອງໄມ້ຕື່ວັດສະດຸອື່ນໆ ເລີື່ມຫຼຸດລງ, ເຟີນີເຈີຍັງຄງມີສ່ວນ
ປະກອບເປັນໄມ້ຢູ່ເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ແຕ່ການໃຊ້ໄມ້ເລີື່ມມີການປະຢັດໂດຍໃຊ້ໄມ້ອັດ, ໄມ້ປະສານ, ເຄື່ອງມ
ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ໄມ້ເປັນຖັງ ແລະ ສ່ວນປະກອບເຊັື່ນ: ເຮອ, ລດຍນ. ໄມ້ເຫຼື່ານີັ້ໄດ້ຈາກໂຮງເລື່ອຍ
ເຊິື່ງມີທັງໂຮງເລື່ອຍດ້ວຍແຮງຄນ ແລະ ເລື່ອຍຈັກ. ຢູ່ໃນປະເທດລາວໂຮງເລື່ອຍຂະໜາດໃຫ່ຍສ່ວນຫຼາຍ
ແມ່ນເກື່າ ແລະ ບື່ທັນສະໄໝ, ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດຈານວນລງເລັ້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ປະກອບການຈານວນໜື່ງ
ໄດ້ໄປທາທຸລະກິດຢ່າງອື່ນແທນ, ນອກນັັ້ນ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການຫຼຸດລງຂອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທາມະ
ຊາດ ເພາະວ່າຄວາມຕ້ອງການໄມ້ທ່ອນປ້ອນໂຮງງານແມ່ນສູງ ເຊິື່ງສູງກວ່າປະລິມານໄມ້ທີື່ຂຸດຄັ້ນອອກຈາກ
ປ່າໃນປະເທດ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາປະເທດລາວນາໄມ້ເຂັ້າຈາກຕ່າງປະເທດແມ່ນໜ້ອຍທີື່ສຸດ ສ່ວນທີື່ນາເຂັ້າ
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຄື່ອງເຟີນີເຈີທີື່ ເຮັດດ້ວຍໄມ້ອັດຂີັ້ເລື່ອຍ, ກັກຕງ, ໄມ້ອັດ.ໂຮງງານອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງໄມ້
ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແມ່ນມີຢູ່ທຸກແຂວງຂອງປະເທດ, ຊຸມປີ 1990 ຄນຫຼັງ ບັນດາໂຮງເລື່ອຍໃຫ່ຍແມ່ນເປັນ
ຂອງວິສະຫະກິດ, ຂອງລັດ. ແຕ່ພາຍຫຼັງທີື່ມີນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ບັນດາໂຮງເລື່ອຍຕ່າງໆໄດ້
ຫັນມາເປັນຂອງເອກະຊນໃນລັກສະນະເຊື່າ ຫຼ ຫັນເປັນກາມະສິດເອກະຊນ. ອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງໄມ້ປະ
ກອບມີ 2 ກຸ່ມໃຫ່ຍຄ: ການແປຮູບຂັັ້ນພັ້ນຖານ ແລະ ການແປຮູບຂັັ້ນທີື່ສອງ. 89% ຂອງບລິສັດໃນອຸດ
ສາຫະກາປຸງແຕ່ງໄມ້ດາເນີນການແປຮູບຂັັ້ນທີື່ສອງ, ການຜະລິດໄມ້ປູພັ້ນ, ເຟີນີເຈີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້
ສາເລັດຮູບອື່ນໆເພື່ອສື່ງອອກ ແລະ ຮັບໃຊ້ຕະຫຼາດພາຍໃນ. ໃນປະຈຸບັນຢູ່ປະເທດລາວມີໂຮງເລື່ອຍ 159
ແຫ່ງ, ໂຮງງານໄມ້ອັດ 2 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງເຟີນີເຈີ 1,269 ແຫ່ງ , ໂຮງຊອຍ 21 ແຫ່ງ ຕ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ປະມານ 1,212,000 ແມັດກ້ອນຕື່ປີ ແລະ ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທາໃຫ້ປະມານ
22,024 ຄນ. ໄລຍະຜ່ານມາ ບລິສັດແປຮູບຂັັ້ນຕັ້ນໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນເກີນຂີດຄວາມສາມາດຂອງການສະໜອງ
ວັດຖຸດິບທີື່ມີຢູ່ ຍ້ອນວ່າ ໄມ້ສ່ວນຫຼາຍຍັງມີການສື່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງລຽນຕິດ. ໂຮງເລື່ອຍໄມ້ຄບວງ
ຈອນຫຼາຍແຫ່ງ ບື່ມີໄມ້ພຽງພ ເພື່ອປ້ອນການຜະລິດໃຫ້ເຕັມກາລັງການຜະລິດ. ຈາກຫຼາຍເຫດຜນທີື່ແຕກ
ຕ່າງກັນຈື່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໂຮງງານຖກຍຸບໄປ. ພາຍຫຼັງປີ 2003-2004 ລັດຖະບານໄດ້ກະຕຸກໃຫ້ບັນດາ
ບລິສັດຫັນມາໃຊ້ໄມ້ປູກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄມ້ຈາກທາມະຊາດເທື່ອລະກ້າວ.
ຕາຕະລາງ 2

ໂຮງງານອຸດສາຫະກາໄມ້ໃນລາວໃນປີ 2004
ອຸດສາຫະກາເບອ
ັ້ ງຕນ
ັ້

ອຸດສາຫະ
ກາຂັນ
ັ້ 2

ໂຮງ
ຊອຍ

ໂຮງງານ
ໄມ້ອດ
ັ

ໂຮງງານ
ເຟີນເີ ຈີ

1

227

ແຂວງ
ໂຮງເລື່ອຍ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

29

ກາລັງການ
ຜະລິດ
(1000 ມ3)

ກາມະກອນ

165

4,079

20

ຄາມ່ວນ
ສະຫວັນນະເຂດ
ວຽງຈັນ
ຈາປາສັກ
ບລິຄາໄຊ
ໄຊຍະບູລີ
ຫຼວງພະບາງ
ສາລະວັນ
ບແກ້ວ
ຊຽງຂວາງ
ເຊກອງ
ຫຼວງນາທາ
ອຸດມໄຊ
ອັດຕະປ
ຜັ້ງສາລີ
ຫວພັນ
ລວມ

ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:

3.7

22
21
22
20
6
11
4
3
3
2
4
2
3
5
1
1
159

1
2
7
4

1
2
4

1
21

2

96
211
206
161
76
49
74
19
29
32
19
30
10
10
11
9
1,269

335
182
95
152
100
63
16
9
18
8
12
10
15
20
5
7
1,212

3,778
3,734
2,394
2,173
1,413
941
756
482
366
352
350
340
320
280
138
126
22,024

ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ການຊມໃຊ້ໄມ້ , ໄມ້ຟນ ແລະ ຖ່ານໃນຄວເຮອນ

ໄມ້ທີື່ຖກຂຸດຄັ້ນ ເຊິື່ງບື່ມີຈຸດປະສງທາງດ້ານການຄ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ
ການໃນການຊມໃຊ້ໃນຄວເຮອນ ສາລັບການກື່ສ້າງ ແລະ ປວແປງ, ຮັ້ວ, ເສາ, ເຟີນີເຈີ ແລະ ການ ນາ
ໃຊ້ອື່ນໆ ພາຍໃນປະເທດ. ການຂຸດຄັ້ນໄມ້ເຫຼານີັ້ ແມ່ນຂຸດຄັ້ນໃນປ່າຊມໃຊ້ຂອງບ້ານ. ການຊມໃຊ້ໄມ້ໃນ
ຄວເຮອນໃນຈຸດປະສງຕ່າງໆ ທີື່ບື່ແມ່ນພະລັງງານແມ່ນສະເລ່ຍລະຫວ່າງ 0.14 ແມັດກ້ອນ (ສຸດທະວິໄລ
ແລະ Casthen 1998) ແລະ 0.150 (WB,SIDA, Government of Filand 2001) ຕື່ຫວຄນ
ຕື່ປີ. ຂັ້ມູນເຫຼື່ານີັ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຊມໃຊ້ໄມ້ ສະເລ່ຍໃນໜື່ງປີ ໃນລະດັບຄວເຮອນແມ່ນມີຫຼາຍ
ກວ່າ 680,000 ແມັດກ້ອນ ເຊິື່ງເປັນບລິມາດທີື່ເທື່າກັບ ບລິມາດໄມ້ເພື່ອການຄ້າຂອງປະເທດ.
ໄມ້ຟນ ແມ່ນຕອບສະໜອງແຫຼື່ງພະລັງງານຕັ້ນຕ ຂອງປະຊາຊນປະມານ 85% (ບດສະຫຼຸບສີື່ງ
ແວດລ້ອມ 2000) ເຊິື່ງໃນນັັ້ນ ປະກອບດ້ວຍການດັງໄຟຝີງ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ແສງສະຫວ່າງ.
ສະເລ່ຍການໃຊ້ໄມ້ຟນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໃນລະດັບແຕ່ 0.75-2.92 ແມັດກ້ອນ ຫຼ 0.582.26 ໂຕນ ຕື່ ຫວຄນຕື່ປີ. ການສກສານີັ້ ແມ່ນໄດ້ຄິດສະເລ່ຍການຊມໃຊ້ປະມານ 1,2 ໂຕນຕື່ປີຕື່ຄນ.
ປະຊາຊນໃນຕວເມອງ ແລະ ອຸດສາຫະກາຕ່າງໆໄດ້ນາໃຊ້ໄມ້ຟນ ແລະ ຖ່ານ ເຂັ້າໃນອຸດສາຫະກາປະມານ
42,146 ໂຕນ ຫຼ ເທື່າກັບໄມ້ຈານວນ 280,973 ແມັດກ້ອນ (ໄມ້ 1 ແມັດກ້ອນສາມາດແປຮູບເປັນຖ່ານ
ໄດ້ 150 ກີໂລ, FAO 1999) ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໄມ້ຟນໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງກາເຟ, ໝາກແໜ່ງ, ຊາ,
ດິນຈີ,ື່ ເກອ ແລະ ຢາສູບ ຄາດຄະເນປະມານ 111,118 ໂຕນ ຫຼ ໄມ້ຈານວນ 143,458 ແມັດກ້ອນຕື່ປີ.

3.8

ການນາໃຊ້ເຄອ
ື່ ງປ່າຂອງດງໃນຄວເຮອນ
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ເຄື່ອງປ່າຂອງດງແມ່ນມີບດບາດສາຄັນໃນເສດຖະກິດຊນນະບດ ແລະ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ,
ຕັ້ນໄມ້ໃນປ່າ ແລະ ສັດປະເພດຕ່າງໆແມ່ນຕອບສະໜອງຜນຜະລິດເພື່ອການບລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດ
ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ, ໃນນີັ້ປະກອບດ້ວຍໂປຣຕີນຈາກສັດທີື່ໃຊ້ເປັນອາຫານເຊັື່ນ: ຊີັ້ນສັດປ່າ, ປາ, ກບ, ກຸ້ງ, ປາຝາ
ກະປູ ແລະ ຫອຍ, ພດພັນທີື່ເປັນອາຫານເຊັື່ນ: ເຫັດ, ໜື່ໄມ້, ໝາກໄມ້ປ່າ, ຜັກ ແລະ ນັ້າເຜິັ້ງ. ວັດຖຸ
ອຸປະກອນສາລັບກື່ສ້າງເຮອນ ແລະ ເຄື່ອງຫັດຖະກາ ຈາກໄມ້ໄຜ່, ຫວາຍ, ຢາພັ້ນເມອງ ແລະ ອາຫານສັດ.
ເຄອ
ື່ ງປ່າຂອງດງທີື່ບື່ແມ່ນໄມ້ ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນຕື່ການດາລງຊີວິດຂອງປະຊາຊນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ
ເປັນແຫຼື່ງອາຫານ. ສາລັບປະຊາຊນຊນນະບດ, ອາຫານ ທີື່ຫາໄດ້ຈາກປ່າແມ່ນມີຄວາມສາຄັນກວ່າໝູ່ໃນບັນ
ດາຜນຜະລິດ (Clendon 2001), ຊີັ້ນສັດປ່າ, ປາ ແມ່ນແຫຼື່ງໂປຣຕີນ ທີື່ສາຄັນທີື່ສຸດຂອງປະຊາຊນ
(Foppes ແລະ Ketphanh 1997). ອາຫານຈາກປ່າແມ່ນມີການປະກອບສ່ວນລະຫວ່າງ 61-79 %
ທາງດ້ານນັ້າໜັກຂອງການບລິໂພກອາຫານທີື່ບື່ແມ່ນເຂັ້າ, ການຕອບສະໜອງພະລັງງານສະເລ່ຍ 4%, Cal
cium 40%, 25% ທາດເຫຼັກ ແລະ 40% ວິຕາມິນ A ແລະ C (Clendon 2001). ນອກຈາກຕອບ
ສະໜອງການບລິໂພກພັ້ນຖານ ຕັ້ນຕແລ້ວເຄື່ອງປ່າຂອງດງຍັງຕອບສະໜອງໃຫ້ເປັນແຫຼື່ງລາຍຮັບອີກດ້ວຍ.

3.9 ການຄ້າໄມ້ ແລະ ເຄອ
ື່ ງປ່າຂອງດງ.
ຕາຕະລາງ 3
ລ/ດ

ທະວີບ

ມູນຄ່າການສງື່ ອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ ສກ 2001-2006
ປະເທດທີື່
ສງື່ ອອກ

ມູນຄ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທສ
ີື່ ງື່ ອອກ (Voleu = US$)
2001-02

1

ບູຣໄນ

2

ກາປູເຈຍ

1,960

3

ມາເລເຊຍ

44,678

4
5

ປະເທດ
ອາຊຽນ

6
7

ຟີລິບປິນ
ສິງກະໂປ

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

10,490

42,087

8,798

6,288

1,047

372,169
75,204
9,149

24,000

ໄທ

44,008,759

44,023,210

47,901,58
6

40,829,762

51,807,298

ຫວຽດນາມ

17,534,239

15,322,506

19,838,29
4

27,508,241

22,991,770

3,329,985

889,992

1,541,940

20,307,705

8

ຈີນ

9

ຮງກງ

14,563

6,063

4,212

10

ຍີປນ
ຸ່

2,778,276

1,484,498

1,278,090

1,109,053

ເກາຫຼີໃຕ້

37,489

18,998

152,489

22,939

ໄຕ້ຫວັນ

1,283,594

756,779

11
12

ອາຊີ

154,204

114,022

13

ອີນເດຍ

4,700

4,267

14

ປາກິດ
ສະຖານ

14,822
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15

ເດນມາກ

16

ຝຣັື່ງ

17
18
19

ອີຕາລີ

20

ລັດເຊຍ

21

ລັດເວຍ

4,160

ເບວຢຽມ

19,739

22

ຢູໂຣບ

9,709

18,257

3,046

12,393

1,500

65,645

ເຢຍລະມັນ

12,400

53,826

26,862

ເນເທີແລນ

1,96030,181
473

7,946
20,796

35,628

17,972

33,453

227,157

21,736

23

ໂປແລນ

24

ສະເປນ

13,653

25

ອັງກິດ

8,200

26

ຢູເຄນ

10,911

27

ອ໊ອດເຕຣຍ

24,837

28

ປະເທດອື່ນ
ໆ

38,682

ການາດາ

16,058

29
30
31
32

ອາເມລິ
ກາ
ໂອເຊ
ອານີ
ລວມ

ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:

47,549

8,650

ອາເມລິກາ

16,039

ອດສະຕາ
ເລຍ

24,837

ນີວຊີແລນ

4,970
61,613,631

263,078,207

32,234
8,200

35,540

19,530

26,609

72,312

60,223

71,414,34
5

72,091,001

96,564,939

ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ສປປ. ລາວ ເປັນປະເທດທີື່ມີການຄ້າໄມ້ຫຼາຍສມຄວນ, ນອກຈາກທີື່ໃຊ້ໄມ້ ເພື່ອການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດສັງຄມໃນປະເທດແລ້ວ ຍັງໄດ້ສື່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ. ພາຍຫຼັງທີື່ສ້າງຕັັ້ງ ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕຂັ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ການນາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທີື່ເປັນແຫ່ຼງທນຮອນຂອງປະທດມາ
ປຸງແຕ່ງເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມ ໃນນັັ້ນ ກື່ໄດ້ສື່ງອອກຂາຍໃຫ້ຕ່າງປະເທດເພື່ອນາເອາເງິນມາ ພັດ
ທະນາປະເທດ. ການຄ້າໄມ້ໃນເບັ້ອງຕັ້ນແມ່ນໄດ້ຂາຍທັງໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ແປຮູບ. ແຕ່ມາຮອດເດອນສີງຫາປີ
2001 ໄດ້ມີການຢຸດຕິການຂາຍໄມ້ທ່ອນອອກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຫັນມາເຮັດການປຸງແຕ່ງໃຫ້ເປັນໄມ້
ສາເລັດຮູບ ເພື່ອເພີື່ມມູນຄ່າຂອງໄມ້ໃຫ້ສູງຂັ້ນ. ການຂາຍໄມ້ອອກຕ່າງປະເທດນັັ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະຂາຍ
ໃຫ້ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ບາງປະເທດໃນຢູໂລບ. (ສະແດງໃນຕາຕະລາງ).
ເຄື່ອງປ່າຂອງດງ ນອກຈາກຈະສະໜອງການບລິໂພກພັ້ນຖານຕັ້ນຕແລ້ວ ຍັງຕອບສະໜອງໃຫ້
ເປັນແຫຼື່ງລາຍຮັບອີກດ້ວຍ. ຜະລິດຕະພັນທີື່ລ້ຽງຊີບຍັງຖກເກັບກູ້ ແລະ ຂາຍຕາມລະດູການຢູ່ຕາມຕະຫຼາດ
ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສື່ງອອກ. ເຄື່ອງປ່າຂອງດງມີມູນຄ່າທາງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າສູງ. ພາກສ່ວນ
ສາຄັນທີື່ສຸດ ທີື່ໄດ້ເກັບກ່ຽວສາລັບການຄ້າແມ່ນໝາກແໜ່ງ, ໄມ້ເກດສະໜາ, ໄມ້ໄຜ່, ຫວາຍ, ນັ້າມັນຍາງ,
ຍານ, damaresin, ນັ້າຕານຈາກຕັ້ນຕານ ແລະ ໝາກຈອງບານ. ການເກັບກ່ຽວຜນຜະລິກເຄື່ອງປ່າຂອງ
ດງໃນແງ່ການຄ້າ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເພື່ອສື່ງອອກໄປຍັງບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຊິື່ງໄດ້ມີການປຸງແຕ່ງ ແລະ ສື່ງ
ອອກຕື່ໄປຂາຍໃນຕ່າງປະເທດ. ຕາມການລາຍງານໃນປີ 1993 ການສື່ງອອກເຄື່ອງປ່າຂອງດງແມ່ນປະມານ
6.3 ລ້ານ ໂດລາ ເທື່າກັບ 3% ຂອງມູນຄ່າການສື່ງອອກຂອງຊາດ. ໃນລະຫວ່າງ 1994-1998 ການສງື່
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ອອກມີມູນຄ່າເທື່າກັບ 160 ລ້ານໂດລາ ຫຼ ໂດຍສະເລ່ຍ 31,8 ລ້ານໂດລາຕື່ປີ. ທາງດ້ານບລິມາດ, ມູນຄ່າ
ແລະ ລາຄາໃນປະຈຸບັນຂອງຜນຜະລິດດັື່ງກ່າວ ເພື່ອການສື່ງອອກໃນປະຈຸບັນການສື່ງອອກຢ່າງເປັນທາງ
ການມີມູນຄ່າລະຫວ່າງ 6-7 ລ້ານໂດລາຕື່ປີ (ລາໄຊ, 2001) ຫຼ ສະເລ່ຍປະມານ 64 ຕັ້ກີບ
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ບດທີ 4
ທນ ແລະ ດອກເບ້ຍ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1. ເຂັ້າໃຈກ່ຽວກັບທນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ລວມເຖິງຄວາມໝາຍຂອງທນ ແລະ ດອກເບ້ຍ.
2. ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາເຂັ້າໃຈກ່ຽວກັບລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ.

ເນອ
ັ້ ໃນ
ໃນບດນີັ້ ຈະໄດ້ກ່າວເຖິງປັດໃຈການຜະລິດ ທີື່ໃຊ້ໃນທຸລະກິດທາງດ້ານປ່າໄມ້. ເຮາຮູ້ແລ້ວວ່າ
ປັດໃຈການຜະລິດປະກອບດ້ວຍ: ທີື່ດິນ, ແຮງງານ ແລະ ທນ. ສາລັບທນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດທາງດ້ານ
ປ່າໄມ້ ຈະມີລັກສະນະພິເສດບາງປະການທີື່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ຈາກທນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດທາງດ້ານ
ອື່ນໆ ດັື່ງໄດ້ກ່າວມາແລ້ວໃນບດທາອິດ. ສ່ວນບັນຫາກ່ຽວກັບການໃຊ້ແຮງງານ ໃນທຸລະກິດທາງດ້ານປ່າໄມ້
ຈະມີລັກສະນະທີື່ຄກັນກັບທຸລະກິດດ້ານອື່ນໆ.

4.1

ທນ

ໝາຍເຖິງປັດໃຈການຜະລິດທຸກຊະນິດທີື່ມະນຸດໄດ້ຄິດຄັ້ນ ຫຼ ສ້າງຂັ້ນ ແລະ ທນນີັ້ຈະມີລັກສະ
ນະທີື່ແຕກຕ່າງຈາກແຮງງານ ແລະ ທີື່ດິນ. ຕວຢ່າງ: ທນໃນວຽກງານດ້ານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຄ: ການເພີື່ມ
ພູນຂອງເນັ້ອໄມ້, ສັດປ່າ ແລະ ສີື່ງມີຊີວິດອື່ນໆ ທີື່ອາໄສຢູ່ໃນປ່າທີື່ສາມາດນາອອກທາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້.
ນອກຈາກນີັ້ຍັງລວມໄປເຖິງເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມ ແລະ ສີື່ງກື່ສ້າງຖາວອນອື່ນໆເຊັື່ນ: ທາງຊັກລາກໄມ້, ຂວ, ອາ
ຄານ ແລະ ໂຮງເຮອນຕ່າງໆ ແລະ ລວມໄປເຖິງເງິນທນທີື່ນາມາໃຊ້ຈ່າຍໃນກິດຈະການຕ່າງໆໃນການລງ
ທນ ແລະ ອື່ນໆ.

4.2

ດອກເບ້ຍ

ຄວາມໝາຍຂອງຄາວ່າດອກເບັັ້ຍ ອາດຈະແຍກອອກໄດ້ເປັນສອງຄວາມໝາຍດ້ວຍກັນ ທັງນີັ້ຂັ້ນ
ຢູ່ກັບວ່າ ເຮາຈະເບິື່ງໃນແງ່ໃດ, ຖ້າເບິື່ງໃນແງ່ຂອງເຈັ້າຂອງທນ ແລະ ດອກເບັັ້ຍກື່ຄຜນຕອບແທນ ຫຼ ລາຍ
ໄດ້ທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທນ. ແຕ່ຖ້າເບິື່ງໃນແງ່ຂອງຜູ້ປະກອບການ ດອກເບັັ້ຍກື່ຄຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໃຊ້ທນ. ຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍ ກ່ຽວກັບດອກເບັັ້ຍນີັ້ ຖ້ານາໄປປຽບທຽບກັບຄ່າຈ້າງແຮງງານແລ້ວ ກື່ຈະຄ້າຍໆກັນຄ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ກ່ຽວກັບດອກເບັັ້ຍທຽບໄດ້ກັບຄ່າຈ້າງແຮງງານທີື່ຈ່າຍເໝາຄັັ້ງດຽວ. ຫຼັງຈາກທີື່ສິັ້ນສຸດໄລຍະເວລາຂອງການ
ວ່າຈ້າງ. ສາລັບອັດຕາດອກເບັັ້ຍທຽບໄດ້ກັບອັດຕາຄ່າຈ້າງແຮງງານ ເຊິື່ງອາດຈະຄິດເປັນຄ່າຈ້າງຕື່ເດອນຕື່ຄນ
ຫຼ ຕື່ວັນຕື່ຄນ ແລະ ອັດຕາດອກເບັັ້ຍໂດຍປກກະຕິຄິດເປັນສ່ວນຮ້ອຍຕື່ປີ (ເປີເຊັນ) ດອກເບັັ້ຍມີ 2 ຊະ
ນິດຄ: ດອກເບັັ້ຍຄງຕັ້ນ ແລະ ດອກເບັັ້ຍທບຕັ້ນ
1. ດອກເບັັ້ຍຄງຕັ້ນ (Simple Interest) ຄດອກເບັັ້ຍທີື່ການດຂັ້ນ ໂດຍການດໃຫ້ເງິນຕັ້ນ
ຫຼ ທນຢູ່ຄງທີື່. ດັື່ງນັັ້ນ ມູນຄ່າຂອງ ດອກເບັັ້ຍໃນແຕ່ລະປີຈະຄງທີື່ຕະຫຼອດໄປ. ດອກເບັັ້ຍຄງຕັ້ນຄານວນ
ໄດ້ຈາກສູດ:
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I
=
V0 x i x n
ຖ້າ Vn ຄເງິນລວມໃນປີທີື່ n
Vn
=
V0 + (V0 x i x n) =
V0(1+ 0.0i x n)
ໃນນັັ້ນ
I
=
ມູນຄ່າຂອງດອກເບັັ້ຍ
X0
=
ມູນຄ່າຂອງເງິນຕັ້ນ
i
=
ອັດຕາດອກເບັັ້ຍ(ເປີເຊັນຕື່ປີ)
n
=
ໄລຍະເວລາ(ປີ)
ຕວຢ່າງ: ສມມຸດວ່າໄດ້ຟາກເງິນໄວ້ກັບທະນາຄານເປັນຈານວນ 100 ກີບ ໂດຍທະນາຄານຄິດ
ດອກເບັັ້ຍໃຫ້ແບບດອກເບັັ້ຍຄງຕັ້ນໃນອັດຕາຮ້ອຍລະ 5 ຕື່ປີ. ໃຫ້ຄານວນຫາມູນຄ່າຂອງດອກເບັັ້ຍ ແລະ
ເງິນລວມເມື່ອສິັ້ນປີທີື່ 5.
ວິທີແກ້:
ຈາກສູດ
I
=
V0 x i x n
ແທນຄ່າໃສ່ໃນສູດ
I
=
100 x 0.05 x 5 = 25 (ກີບ)
ດອກເບັັ້ຍເມື່ອສິັ້ນປີທີື່ 5
=
25 (ກີບ)
ເງິນລວມເມື່ອສິັ້ນປີທີື່ 5
=
100 + 25 = 125 (ກີບ)
2. ດອກເບັັ້ຍທບຕັ້ນ (compound interest) ຄດອກເບັັ້ຍທີື່ຄານວນໄດ້ຈາກເງິນຕັ້ນທີື່
ບວກທບເຂັ້າດ້ວຍດອກເບັັ້ຍຂອງທຸກໆ ສິັ້ນປີ. ດັື່ງນັັ້ນ ດອກເບັັ້ຍທີື່ໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະປີຈະມີແນວໂນ້ມສູງ
ຂັ້ນເລັ້ອຍໆ.
ຖ້າການດໃຫ້
V0
=
ມູນຄ່າຂອງເງິນຕັ້ນ
i
=
ອັດຕາດອກເບັັ້ຍ
ສະນັັ້ນ ເງິນລວມເມື່ອສິັ້ນປີທີື່ 1 ຫຼ ເງິນຕັ້ນຂອງປີທີື່ 2 (V1) = V0 x (1+i)
ແລະ ເງິນລວມເມື່ອສິັ້ນປີທີື່ 2 ຫຼ ເງິນຕັ້ນປີທີື່ 3
(V2) = V1 (1+i)
= V0 (1+i) 2
ໃນທານອງດຽວກັນ ຖ້າໄລຍະເວລາເທື່າກັບ n ປີ
ເງິນລວມເມື່ອສິັ້ນປີທີື່ n
Vn
= V0 (1+i) n
ມູນຄ່າຂອງດອກເບັັ້ຍ
(I)
= Vn - V0
= V0 (1+i) n - V0
= V0( (1+i) n - 1)
ຕວຢ່າງ: ສມມຸດວ່າໄດ້ຟາກເງິນໄວ້ກັບທະນາຄານເປັນຈານວນ 100 ກີບ ໂດຍທະນາຄານຄິດ
ດອກເບັັ້ຍໃຫ້ແບບດອກເບັັ້ຍທບຕັ້ນໃນອັດຕາຮ້ອຍລະ 5 ຕື່ປີ. ໃຫ້ຄານວນຫາມູນຄ່າຂອງດອກເບັັ້ຍ ແລະ
ເງິນລວມເມື່ອສິັ້ນປີທີື່ 5.
ວິທີແກ້:
ຈາກສູດ I
=
V0( (1+i) n - 1)
ແທນຄ່າລງໃນສູດ:
I = 100( (1+0.05) 5 - 1)= 100(1.2763 - 1) = 27.63
ມູນຄ່າດອກເບັັ້ຍເມື່ອສິັ້ນປີທີື່ 5
= 27.63
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ແລະເງິນລວມເມື່ອສິັ້ນປີທີື່ 5

4.3

= 100 + 27.63 = 127.63

ການຄິດສ່ວນຫຼຸດ ( Discount )

ການຄິດສ່ວນຫຼຸດນັັ້ນ ຄວິທີການທີື່ຄິດໄລ່ມູນຄ່າໃນອານາຄດ ໃຫ້ຢ້ອນກັບມາເປັນມູນຄ່າໃນ
ປະຈຸບັນ (Present value). ມູນຄ່າໃນປະຈຸບັນຂອງເງິນຈານວນໃດໜື່ງກື່ຕາມ ຈະມີມູນຄ່າສູງກວ່າເງິນ
ຈານວນດຽວກັນໃນອານາຄດ.ຕວຢ່າງ: ເງິນຈານວນ 100 ກີບໃນປະຈຸບັນຍ່ອມມີຄ່າຫຼາຍກວ່າເງິນ 100
ກີບໃນອີກໜື່ງປີຂ້າງໜ້າ, ເນື່ອງຈາກການຮັກສາການໃຊ້ເງິນຈານວນ 100 ກີບ ອອກໄປເປັນເວລາ 1 ປີ
ເຈັ້າຂອງເງິນຄວນຈະໄດ້ຮັບຜນຕອບແທນຈາກເງິນ 100 ກີບດັື່ງກ່າວໃນລັກສະນະທາງ ດອກເບັັ້ຍ. ຖ້າ
ສມມຸດວ່າ ອັດຕາດອກເບັັ້ຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດເທື່າກັບ 5%. ດັື່ງນັັ້ນ ມູນຄ່າຂອງເງິນ 100 ກີບ ອີກ 1 ປີຂ້າງ
ໜ້າຄວນຈະເທື່າກັບ 105 ກີບ ແລະ ໃນທານອງດຽວກັນ ມູນຄ່າໃນປະຈຸບັນຂອງເງິນ 105 ກີບ ໃນອີກ 1
ປີຂ້າງໜ້າຈະເທື່າກັບ 100 ກີບດ້ວຍ. ໃນທີື່ນີັ້ຈະກ່າວເຖິງວິທີຄິດສ່ວນຫຼຸດສອງວິທີດ້ວຍກັນຄ: Simple
discount ແລະ Compound discount.Simple discount ຄການຄິດສ່ວນຫຼຸດເພື່ອຫາມູນຄ່າ
ປະຈຸບັນໂດຍຄິດດອກເບັັ້ຍແບບດອກເບັັ້ຍຄງຕັ້ນ (Simple interest).
ຈາກສູດ:
Vn
ຈາກນັັ້ນ ເຮາມີ:

=
V0 

V0 (1+ (i x n)





R 1  i   1
1  i t  1 (1  i)n



n



ຕວຢ່າງ: ໃຫ້ຄານວນຫາມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງເງິນ 125 ກີບ ໃນອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້າ. ຖ້າການດໃຫ້
ອັດຕາດອກເບັັ້ຍກາກັບ 5% ຕື່ປີ.
ວິທີແກ້:
ຈາກສູດ:
Vn
Vn = V0 
125
(1  (i  n))
i
=
5%
N
=
5 ປີ
ແທນຄ່າລງໃນສູດເຮາໄດ້:
Vn
125
125
V0 


 100
(1  (i  n)) (1  (0.05  5 1.25
ດັື່ງນັັ້ນ ມູນຄ່າປະຈຸບັນເທື່າ 100 ກີບ. Compound discount ຄການຄິດສ່ວນຫຼຸດເພື່ອຫາ
ມູນຄ່າປະຈຸບັນໂດຍຄິດດອກເບັັ້ຍແບບດອກເບັັ້ຍທບຕັ້ນ
Vn

=
V0 

V0 (1+i) n
Vn
(1  i ) n
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ຕວຢ່າງ: ສມມຸດວ່າແຊັກສະບັບໜື່ງມີມູນຄ່າເທາກັບ 125 ກີບ. ແຊັກສະບັບນີັ້ມີການດໃຫ້
ນາໄປຂັ້ນເປັນເງິນສດໄດ້ໃນອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້ານັບຈາກວັນທີື່ຈ່າຍແຊັກ. ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຖແຊັກຕ້ອງການຈະ
ນາແຊັກໄປຂັ້ນເປັນເງິນສດໃນທັນທີ. ທາງທະນາຄານຈະຄິດສ່ວນຫຼຸດໂດຍຄິດດອກເບັັ້ຍທບຕັ້ນ. ຖາມວ່າຜູ້
ຖແຊັກຈະໄດ້ຮັບເງິນສດເປັນຈານວນເທື່າໃດ?
ວິທີແກ້:
ຈາກສູດ:
Vn
V0 
(1  i ) n
Vn
=
125
i
=
5%
N
=
5 ປີ
ແທນຄ່າລງໃນສູດ:
125
125
125
V0 


 97.94
5
5
(1  0.05) 1.05 1.2763
ຜູ້ຖແຊັກຈະໄດ້ຮັບເງິນສດເທື່າກັບ 97.94 ກີບ

4.4

ມູນຄ່າທນ (Capitalized value)

ມູນຄ່າທນ ໝາຍເຖິງມູນຄ່າໃນປະຈຸບັນຂອງລາຍໄດ້ ຫຼ ລາຍຈ່າຍທີື່ເກີດຂັ້ນຈາກການລງທນໃນ
ຊັບສິນປະເພດທນຄ: ທີື່ດິນ, ພັນທະບັດ ແລະ ອື່ນໆ. ປກກະຕິມູນຄ່າທນຈະມີຄວາມສາພັນໄປໃນທາງ
ດຽວກັນກັບມູນຄ່າຂອງລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍຈາກການລງທນ. ແຕ່ຈະມີຄວາມສາພັນແບບຜູກພັນກັບ
ອັດຕາດອກເບັັ້ຍ, ເຊິື່ງໝາຍຄວາມວ່າເມື່ອມູນຄ່າຂອງລາຍໄດ້ ຫຼ ລາຍຈ່າຍຈາກການລງທນເພິື່ມຂັ້ນກື່ຈະມີ
ຜນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າທນເພິື່ມສູງຂັ້ນ ແລະ ຖ້າຫາກມູນຄ່າຂອງລາຍໄດ້ ຫຼ ລາຍຈ່າຍຈາກການ ລງທນຫຼຸດຕື່າ
ລງ ກື່ຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າທນຫຼຸດຕື່າລງດ້ວຍ. ໃນທາງກງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກອັດຕາດອກເບັັ້ຍເພິື່ມສູງຂັ້ນຈະ
ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າທນຫຼຸດຕື່າລງ ແລະ ຖ້າອັດຕາດອກເບັັ້ຍຫຼຸດຕື່າລງກື່ຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າທນເພິື່ມສູງຂັ້ນ. ທັງນີັ້
ເນື່ອງຈາກເມື່ອອັດຕາດອກເບັັ້ຍເພິື່ມສູງຂັ້ນ ລາຍໄດ້ຈາກເງິນຟາກໃນລັກສະນະດອກເບັຍ
ັ້ ຈະເພິື່ມສູງຂັ້ນ,
ຈື່ງເຮັດໃຫ້ຄນສ່ວນຫຼາຍຕື່ນຕວທີື່ຈະປ່ຽນແປງຈາກການຖຊັບສິນ ຫຼ ຫຼັກຊັບຕ່າງໆມາເປັນເງິນສດ. ໃນ
ສະຖານະການເຊັື່ນນີັ້ປະລິມານການສະເໜີຂາຍຫຼັກຊັບໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ຈະສູງກວ່າປະລິມານການສະເໜີຊັ້
ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າ ຫຼ ລາຄາຂອງຊັບສິນຫຼຸດຕື່າລງ ແລະ ໃນອີກທາງໜື່ງຖ້າອັດຕາດອກເບັັ້ບຫຼຸດຕື່າລງ
ລາຍໄດ້ຈາກເງິນຝາກ ໃນລັກສະນະຂອງດອກເບັັ້ຍຈະຫຼຸດລງດ້ວຍ, ຈື່ງເຮັດໃຫ້ຄນສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງການທີື່
ຈະຖຄອງຊັບສິນ ຫຼ ຫຼັກຊັບແທນເງິນສດ. ໃນກລະນີເຊັື່ນນີັ້ ການສະເໜີຊັ້ຫຼັກຊັບໃນທ້ອງຕະຫຼາດຈະສູງ
ກວ່າປະລິມານການສະເໜີຂາຍ ແລະ ຈະມີຜນໃຫ້ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນປັບຕວສູງຂັ້ນ.
ວິທີການຄານວນ ຫາມູນຄ່າທນຈາກການລງທນຈະແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ຕາມລັກສະນະຄວາມ
ແຕກຕ່າງທາງດ້ານມູນຄ່າຂອງລາຍໄດ້ ຫຼ ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຊ່ວງໄລຍະເວລາທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ ແລະ
ລາຍຈ່າຍ. ລັກສະນະຂອງຄວາມແຕກຕ່າງດັື່ງກ່າວ ພຈາແນກອອກໄດ້ເປັນ 5 ລັກສະນະດ້ວຍກັນຄ:
1) ການລງທນທີື່ໃຫ້ຜນຕອບແທນ ຫຼ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະປີ ປີລະເທື່າໆກັນທຸກປີຕິດຕື່
ກັນໄປໂດຍບື່ມີການສິັ້ນສຸດ.
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2) ການລງທນທີື່ໃຫ້ຜນຕອບແທນ ຫຼ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະປີ ປີລະເທື່າໆກັນທຸກປີ, ແຕ່
ມີກາ ນດໄລຍະເວລາທີື່ສິັ້ນສຸດໃນໄລຍະໜື່ງ.
3) ການລງທນທີື່ໃຫ້ຜນຕອບແທນ ຫຼ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະປີບື່ເທື່າກັນ.
4) ການລງທນທີື່ໃຫ້ຜນຕອບແທນ ຫຼ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເປັນຊ່ວງ ເປັນມູນຄ່າທີື່ເທື່າໆກັນ
ຕິດຕື່ ກັນໄປ ໂດຍບື່ມີການສິັ້ນສຸດ ແຕ່ໄລຍະເວລາໃນແຕ່ລະຊ່ວງນານກວ່າ 1 ປີ.
5) ການລງທນທີື່ໃຫ້ຜນຕອບແທນ ຫຼ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເປັນຊ່ວງ ເປັນມູນຄ່າທີື່ເທື່າໆກັນ
ຕິດຕກ
ື່ ັນໄປ ໂດຍບື່ມີການສິັ້ນສຸດ. ແຕ່ໄລຍະເວລາໃນແຕ່ລະຊ່ວງນານກວ່າ 1 ປີ. ແຕ່ມີການດໄລຍະ
ເວລາທີື່ສິັ້ນສຸດໃນໄລຍະໜື່ງ.
ກ. ການລງທນທີື່ໃຫ້ຜນຕອບແທນ ຫຼ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະປີ ປີລະເທື່າໆກັນທຸກປີ
ຕິດຕກ
ື່ ັນໄປໂດຍບມ
ື່ ີການສິັ້ນສຸດ ໃນຊັບສິນບາງຢ່າງເຊັື່ນ: ທີື່ດິນໃນແຕ່ລະປີຜູ້ທາການລງທນຈະໄດ້ຮັບທັງ
ຜນຕອບແທນຈາກການລງທນ ແລະ ຈະຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ກ່ຽວກັບພາສີທີື່ດິນ. ການທີື່ຈະປະເມີນຫາ
ມູນຄ່າທີດ
ື່ ິນເພື່ອໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານໃນການພິຈາລະນາລາຄາຊັ້-ຂາຍ ຈະຫາໄດ້ໂດຍການຄານວນຫາມູນຄ່າ
ທນ ຫຼ ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບພາສີ, ແລ້ວເອາໄປ ຫັກລບ ອອກຈາກມູນຄ່າໃນປະຈຸບັນ
ຂອງລາຍໄດ້ຈາກການລງທນ.
ຕວຢ່າງ: ສມມຸດວ່າຈາກການລງທນກ້າເບັັ້ຍໄມ້ ຍູຄາລິບຕັສ ໃນທີື່ດິນຕອນໜື່ງ ມີ
ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍເບັັ້ຍໄມ້ປີລະ 10,000 ກີບ ເທື່າກັນທຸກປີ ແລະ ທີື່ດິນຕອນນີັ້ຕ້ອງເສຍພາສີທີື່ດິນປີ
ລະ 100 ກີບ. ໃຫ້ຄານວນຫາມູນຄ່າຂອງທີື່ດິນຕອນນີັ້. ຖ້າການດໃຫ້ອັດຕາດອກເບັັ້ຍເທື່າກັບ 5% ຕື່ປີ.
ວິທີແກ້:
R C

i
i
ມູນຄ່າທນ ຫຼ ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງທີື່ດິນ (ກີບ)
ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍເບັັ້ຍໄມ້ໃນແຕ່ລະປີ (ກີບ)
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບພາສີທີື່ດິນໃນແຕ່ລະປີ (ກີບ)
ອັດຕາດອກເບັັ້ຍ (%ຕື່ປີ)
V0 

ຈາກສູດ:
V0
=
R
=
C
=
i
=
ແທນຄ່າລງໃນສູດ

V0 

10,000
100

 198,000
0.05
0.05

ມູນຄ່າທນຂອງທີື່ດິນຕອນນີັ້ເທື່າກັບ 198,000 ກີບ.
ຂ. ການລງທນທີື່ໃຫ້ຜນຕອບແທນ ຫຼ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະປີ ປີລະເທື່າໆກັນທຸກປີ
ແຕ່ມີການດໄລຍະ ເວລາທີື່ສິັ້ນສຸດໃນໄລຍະໜື່ງ. ມູນຄ່າທນຄານວນຫາໄດ້ຈາກສູດ:

V0
R





R 1  i   1
i (1  i ) n
= ມູນຄ່າທນ ຫຼ ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງລາຍໄດ້ ຫຼ ລາຍຈ່າຍ
V0 

n

= ລາຍໄດ້ ຫຼ ລາຍຈ່າຍຈາກການລງທນ
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N
= ຊ່ວງໄລຍະເວລາສິັ້ນສຸດຂອງຜນຕອບແທນ ຫຼ ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການລງທນ (ປີ)
i
= ອັດຕາດອກເບັັ້ຍ(%ຕື່ປີ)
ຕວຢ່າງ:
ໃຫ້ຄານວນຫາມູນຄ່າປະຈຸບັນ ຫຼ ມູນຄ່າທນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບພາສີທີື່ຕ້ອງ
ຊາລະ ໃນອັດຕາປີລະ 100 ກີບຕິດຕື່ກັນເປັນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ໂດຍການດໃຫ້ອັດຕາດອກເບັັ້ຍເທື່າກັບ
5% ຕື່ປີ.
ວິທີແກ້: ຈາກສູດ





R 1  i   1
i (1  i ) n

V0 

n





100 1  0.05   1
 432 .60 (ກີບ)
0.05(1  0.05) 5
ຄ. ການລງທນທີື່ໃຫ້ຜນຕອບແທນ ຫຼ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະປີບື່ເທື່າກັນ. ວິທີການຄາ

ແທນຄ່າລງໃນສູດ ເຮາໄດ້ V0 

5

ນວນຫາມູນຄ່າ ທນຫາໄດ້ຈາກສູດ
V0 

R
i
=
=
=

C
i2
ມູນຄ່າທນ ຫຼ ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງ ລາຍໄດ້ ຫຼ ລາຍຈ່າຍຈາກການລງທນ
ມູນຄ່າລາຍໄດ້ ຫຼ ລາຍຈ່າຍຈາກການລງທນ
ມູນຄ່າລາຍໄດ້ ຫຼ ລາຍຈ່າຍທີື່ເພິື່ມຂັ້ນໃນແຕ່ລະປີ



V0
R
C
i
= ອັດຕາດອກເບັັ້ຍ(%ຕື່ປີ)
ຕວຢ່າງ: ສມມຸດວ່າອັດຕາການເກັບພາສີທີື່ດິນຈະເພິື່ມຂັ້ນເປັນມູນຄ່າປີລະ 10 ກີບ ຖ້າ
ອັດຕາການເກັບພາສີໃນປີທາອິດເທື່າກັບ 100 ກີບ. ໃຫ້ຄານວນຫາມູນຄ່າທນ ຫຼ ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງ ຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວ ກັບພາສີທີື່ດິນ. ການດໃຫ້ອັດຕາດອກເບັັ້ຍເທື່າກັບ 5 % ຕື່ປີ.
ວິທີແກ້: ຈາກສູດ
V0 

R C
 2
i
i

ແທນຄ່າລງໃນສູດ:
100
10

 6,000
0.05 0.05 2
ມູນຄ່າທນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບພາສີເທື່າກັບ 6,000 ກີບ.
V0 

ງ. ການລງທນທີື່ໃຫ້ຜນຕອບແທນ ຫຼ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເປັນຊ່ວງ ເປັນມູນຄ່າທີື່ເທື່າໆກັນ
ຕິດຕື່ ກັນໄປໂດຍບື່ມີການສິັ້ນສຸດ. ແຕ່ໄລຍະເວລາໃນແຕ່ລະຊ່ວງນານກວ່າ 1 ປີ. ກລະນີນີັ້ມູນຄ່າທນຫາ
ໄດ້
ຈາກສູດ:
R
V0 
(1  i ) t  1
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V0 = ມູນຄ່າທນ ຫຼ ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງ ລາຍໄດ້ ຫຼ ລາຍຈ່າຍຈາກການລງທນ
R = ລາຍໄດ້ ຫຼ ລາຍຈ່າຍຈາກການລງທນ
T = ໄລຍະເວລາໃນແຕ່ລະຊ່ວງ (ປີ)
I = ອັດຕາດອກເບັັ້ຍ (%ຕື່ປີ)
ຕວຢ່າງ: ສມມຸດວ່າສວນປ່າໄມ້ ຍູຄາລິບຕັສ ແຫ່ງໜື່ງມີການດອາຍຸຮອບຕັດຟັນເອາໄວ້ເທື່າ
ກັບ 10 ປີ ເມື່ອທາການຕັດໄມ້ອອກຈະປູກໄມ້ຂັ້ນທດແທນທັນທີ ແລະ ດາເນີນການແບບນີັ້ຕິດຕື່ກັນໄປ
ໂດຍບື່ມີທສ
ີື່ ິັ້ນສຸດ. ສາລັບໃນການຕັດໄມ້ອອກແຕ່ລະຄັັ້ງຈະມີລາຍໄດ້ສຸດທິ ຫັຼງຈາກຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລ້ວ
ເທື່າກັບ 10,000 ກີບ ຕື່ໄລ່. ຖ້າການດອັດຕາດອກເບັັ້ຍເທື່າກັບ 5 ສ່ວນຮ້ອຍຕື່ປີ. ໃຫ້ຄານວນຫາມູນຄ່າ
ປະຈຸບັນ ຫຼ ມູນຄ່າຂອງພັ້ນທີື່ສວນປ່າຕື່ໄລ່.
ວິທີແກ້:ຈາກສູດ
ແທນຄ່າລງໃນສູດ:
R
V0 
(1  i ) t  1
V0 

10,000
 15,900 .92 (ກີບ)
(1  0.05)10  1

ຈ. ການລງທນທີື່ໃຫ້ຜນຕອບແທນ ຫຼ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເປັນຊ່ວງເປັນມູນຄ່າທີື່ເທື່າໆກັນ
ຕິດຕື່ກັນໄປໂດຍບື່ມີການສິັ້ນສຸດ.ແຕ່ໄລຍະເວລາໃນແຕ່ລະຊ່ວງນານກວ່າ 1 ປີ. ແຕ່ມີການດໄລຍະເວລາທີື່
ສິັ້ນສຸດໃນໄລຍະໜື່ງ. ມູນຄ່າທນຫາໄດ້ຈາກສູດ:





R 1  i   1
1  i t  1 (1  i)n
V0 =
ມູນຄ່າທນ ຫຼ ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງ ລາຍໄດ້ ຫຼ ລາຍຈ່າຍຈາກການລງທນ
R
=
ລາຍໄດ້ ສຸດທິຈາກການລງທນ
t
=
ໄລຍະເວລາໃນແຕ່ລະຊ່ວງ (ປີ)
n
=
ໄລຍະເວລາທີື່ສິັ້ນສຸດ (ປີ)
i
=
ອັດຕາດອກເບັັ້ຍ (%ຕື່ປີ)
ຕວຢ່າງ: ສມມຸດວ່າໃນການປູກສ້າງສວນປ່າໄມ້ແຫ່ງໜື່ງຈະມີການຕັດຂະຫຍາຍໄລຍະໜື່ງຄັັ້ງ ຫຼ
ເມື່ອຕັ້ນໄມ້ມີອາຍຸຄບ 10 ປີ ແລະ ຈະມີອາຍຸຄບຮອບຕັດຟັນເມື່ອໄມ້ມີອາຍຸຄບ 20 ປີ. ສມມຸດວ່າລາຍໄດ້
ສຸດທິຈາກການຂາຍໄມ້ທີື່ຕັດຂະຫຍາຍໄລຍະ ແລະ ໄມ້ທີື່ຕັດອອກຄັັ້ງສຸດທ້າຍເທື່າກັນຄ 10,000 ກີບ.
ໃຫ້ ຄານວນຫາມູນຄ່າທນ ຫຼ ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍໄມ້ທັງໝດ. ຖ້າການດອັດຕາດອກ
ເບັັ້ຍເທື່າກັບ 5 % ຕື່ປີ.
ວິທີແກ້: ຈາກສູດ
ແທນຄ່າລງໃນສູດເຮາໄດ້
V0 



n



V0 





R 1  i   1
1  i t  1 (1  i) n



n
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10,000 1  0.05  1
V0 
 9,905.91 (ກີບ)
1  0.0510  1 (1  0.05) 20



20



ມູນຄ່າທນຂອງລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍໄມ້ເທື່າກັບ 9,900.91 ກີບ.
 ສູດດອກເບັຍ
ັ້ ສັນຍາລັກ:
1 = 1 ກີບ ຫຼ ຫວໜ່ວຍຂອງເງິນຕັ້ນທີື່ລງທນໄປ ແລະ ໄດ້ຮັບດອກເບັັ້ຍ.
a = ຈານວນເງິນໄດ້ເທື່າໆກັນທຸກປີ ຫຼ ເປັນລາຍຄາບ.
n = ຈານວນປີ ຫຼ ໄລຍະທີື່ດອກເບັັ້ຍເກີດຜນ.
i = ດອກເບັັ້ຍຕື່ 1 ກີບ ຕື່ 1 ປີ ຫຼ ໄລຍະເວລາອື່ນໆທີື່ດອກເບັັ້ຍເກີດຜນ ສະແດງເປັນເລກ
ທດສະນິຍມ.
t = ຊ່ວງໄລຍະເວລາເປັນປີ ຫຼ ຈານວນໄລຍະທີື່ດອກເບັັ້ຍເກີດຜນໃນລະ ຫວ່າງຊ່ວງ ຂອງ
ການຈ່າຍເງິນ.
V = ມູນຄ່າຫຼ ຈານວນເງິນລວມ.
V0 = ມູນຄ່າຂອງເງິນຕັ້ນ ຫຼ ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງເງິນຈານວນໃດໜື່ງ.
Vn = ມູນຄ່າເງິນລວມ (ເງິນຕັ້ນພ້ອມດອກເບັັ້ຍ) ເມື່ອຄບ n ປີ.
V1, V2, ... = ມູນຄ່າຂອງເງິນຈານວນໜື່ງພາຍຫຼັງປີທີື່ 1, 2, ... ຫຼ ປີອື່ນໃດທີື່ດອກເບັັ້ຍເກີດ
ຜນຕາມການດ.

ສູດທີື່
1

ລັກສະນະຂອງບັນຫາ
ຈ່າຍເງິນຄັັ້ງດຽວ, ມູນຄ່າຂອງເງິນ
ໃນອານາຄດກ້ອນໜື່ງ

ສູດ

Vn  V0 (1  i)n

2

ມູນຄ່າປະຈຸບັນຫຼເງິນຕັ້ນຂອງທນ
ກ້ອນໜື່ງເຊິື່ງຄບການດຈ່າຍໃນ
ເວລາ n ປີ

Vn
1
V0 
 Vn
n
(1  i)
(1  i) n

3

ມູນຄ່າຂອງ (1+i)n ຫຼມູນຄ່າ
ຂອງ l ເຊິື່ງເປັນອັດຕາດອກເບ້ຍ
ເມອຮູ້ຄ່າ V0 ແລະ Vn

(1  i ) n 

3a

ການຫາຄ່າ I ໂດຍອີກວິທີ 1

i 

n

Vn
V0

Vn
1
V0
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4

ມູນຄ່າໃນອານາຄດ ຫຼ ມູນຄ່າສະ
ສມ: ມູນຄ່າໃນອານາຄດ, ເງິນໄດ້
ຕື່ເນື່ອງລາຍປີມີການດສີັ້ນສຸດ

5

ຈານວນເງິນໄດ້ລາຍປີ ເຊິື່ງ
ຈະລວມໄດ້ເທື່າກັບຈານວນເງິນ
Vn ເມື່ອຄບ n ປີ

6

ມູນຄ່າປະຈຸບັນ ຫຼ ເງິນລວມປະຈຸ
ບັນຂອງເງິນໄດ້ຕື່ເນື່ອງລາຍປີມີກາ
ນດ

(1  i ) n  1
Vn  a
i
a

Vn
(1  i ) n  1
i

(1  i ) n  1
V0  a
i (1  i ) n
a

V0
(1  i ) n  1
i (1  i ) n

7

ຈານວນເງິນຈ່າຍລາຍປີ ເຊິື່ງຈະປດ
ໜີັ້ເງິນຕັ້ນ V0 ໂດຍຜ່ອນສື່ງປີລະ
ເທື່າໆກັນ (ສູດເງິນຜ່ອນສື່ງ)

8

ມູນຄ່າໃນອານາຄດຂອງເງິນຈ່າຍ
ລາຍຄາບຕື່ເນື່ອງມີການດສີັ້ນສຸດ
ຈ່າຍຄັັ້ງລະ t ປີ

(1  i ) nt  1
Vn  a
(1  i ) t  1

9

ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງເງິນຈ່າຍລາຍ
ຄາບຕື່ເນື່ອງມີການດສີັ້ນສຸດຈ່າຍ
ຄັັ້ງລະ t ປີ

(1  i) nt  1
V0  a
(1  i)t  1 (1  i) nt

10

ມູນຄ່າປະຈຸບັນ ຫຼ ເງິນລວມປະຈຸ
ບັນຂອງເງິນຈ່າຍລາຍປີຖາວອນ
ເຊິື່ງ ຈ່າຍເມື່ອຄບ 1 ປີຕະຫຼອດ
ໄປ

i (1  i ) n
 V0
(1  i ) n  1

V0

a

i
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11

ມູນຄ່າປະຈຸບັນ ຫຼ ເງິນລວມປະຈຸ
ບັນຂອງລາຍໄດ້ລາຍຄາບຖາວອນ

V0 

a
(1  i ) t  1
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ບດທີ 5
ທິດສະດີອຸປະສງ ແລະ ອຸປະທານ
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1. ເຂັ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງອຸປະສງ ແລະ ອຸປະທານ.
2. ເຂັ້າໃຈເຖິງຄວາມສາພັນຂອງອຸປະສງ ແລະ ອຸປະທານ.

ເນອ
ັ້ ໃນ
5.1

ທິດສະດີອປ
ຸ ະສງ (Demand theory)
5.1.1

ການປ່ຽນແປງຂອງການສະເໜີຊັ້
ການປ່ຽນແປງຂອງປະລິມານການສະເໜີຊັ້ ທີື່ຂັ້ນລງຕາມເສັັ້ນອຸປະສງໃດໜື່ງ ບື່ຖວ່າ
ເປັນການປ່ຽນແປງຂອງປະລິມານການສະເໜີຊັ້ ເພາະມີສາເຫດມາຈາກ ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງສິນຄ້າຊະ
ນິດນັັ້ນພຽງປັດໃຈດຽວ. ການປ່ຽນແປງຂອງການສະເໜີຊັ້ຈະເກີດຂັ້ນໄດ້ ກື່ຕື່ເມື່ອມີປັດໃຈອື່ນໆທີື່ນອກ
ເໜອໄປຈາກລາຄາສິນຄ້າຊະນິດນັັ້ນປ່ຽນແປງໄປເຊັື່ນ: ລາຍໄດ້, ລດນິຍມ, ຈານວນປະຊາກອນ, ລະດູການ
ລາຄາສິນຄ້າຊະນິດອື່ນທີື່ມີຄວາມສາພັນກັບລາຄາສິນຄ້າຊະນິດນັັ້ນ. ເມື່ອປະລິມານການສະເໜີຊັ້ປ່ຽນ ແປງ
ໄປໃນທາງທີື່ເພິື່ມຂັ້ນ ເສັັ້ນການສະເໜີຊັ້ເສັັ້ນໃໝ່ຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປຢູ່ທາງດ້ານຂວາຂອງເສັັ້ນເດີມ. ກງກັນ
ຂ້າມ ຖ້າປະລິມານການສະເໜີຊັ້ປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີື່ຫຼຸດລງ ເສັັ້ນການສະເໜີຊັ້ກື່ຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປຢູ່ທາງ
ດ້ານຊ້າຍຂອງເສັັ້ນເດີມ.

ຮູບທີ 4

ສະແດງການເພິມ
ື່ ຂນ
ັ້ ຫຼຸດລງຂອງເສັນ
ັ້ ການສະເໜີຊັ້

5.1.2

ຄວາມຢດຫດແຫ່ງການສະເໜີຊັ້ (Price elasticity of demand).

36

ຄ່າຄວາມຢດຫດແຫ່ງການສະເໜີຊັ້ ເປັນຄ່າທີື່ສະແດງເຖິງເປີເຊັນການປ່ຽນແປງຂອງການ
ສະເໜີຊັ້ທີື່ເກີດຈາກລາຄາສິນຄ້າປ່ຽນແປງໄປ 1 %.
ການດໃຫ້:
Ed
= ເປັນຄ່າຄວາມຢດຫດແຫ່ງການສະເໜີຊັ້

ເມື່ອ

Q
Q

P

Q  100
Q

Ed

=

=
=

ປະລິມານການປ່ຽນແປງຂອງການສະເໜີຊັ້.
ປະລິມານການສະເໜີຊັ້.

P  100
P

=
ປະລິມານການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບລາຄາ.
P
=
ລະດັບລາຄາ.
ປກກະຕິ ຄ່າຄວາມຢດຫດແຫ່ງການສະເໜີຊັ້ຈະມີຄ່າເປັນລບ. ລັກສະນະຂອງຄວາມຢດ
ຫດຈາແນກ ອອກເປັນ 5 ປະເພດ:

Perfectly elastic
ມີຄ່າເທື່າກັບ

Elastic
ມີຄ່າ
>1
Unitary
ມີຄ່າເທື່າກັບ
1
Inelastic
ມີຄ່າ
<1
Perfectly inelastic
ມີຄ່າເທື່າກັບ
0
ໂດຍບື່ນາເອາເຄື່ອງໝາຍມາກ່ຽວຂ້ອງ ຕວຢ່າງ: Ed = -2 ໃຫ້ຖວ່າເປັນ Elastic
ຄວາມຢດ ຫດແຫ່ງການສະເໜີຊັ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄ: Arc elasticity ແລະ Point
elasticity.
ກ. Arc elasticity
ເປັນຄ່າຄວາມຢດຫດ ຂອງການສະເໜີຊັ້ ທີື່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາເປັນ
ຊ່ວງຈາກລະດັບໜື່ງໄປອີກລະດັບໜື່ງ ບນເສັັ້ນການສະເໜີຊັ້ເສັັ້ນດຽວກັນ ຫຼ ເວັ້າອີກຢ່າງໜື່ງວ່າເປັນຄ່າ
ຄວາມຢດຫດແຫ່ງການສະເໜີຊັ້ທີື່ເກີດຂັ້ນໃນຊ່ວງລະຫວ່າງຈຸດສອງຈຸດບນເສັັ້ນການສະເໜີຊັ້.

ຮູບທີ 5 ຫດຂອງການສະເໜີຊັ້
ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
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ຈາກຮູບເທີງນີັ້: ທີື່ຈຸດ A ບນເສັັ້ນ DD ມີປະລິມານການສະເໜີຊັ້ເທື່າກັບ OQ1 ໃນລະດັບລາຄາ
OP1ເມື່ອລາຄາຫຼຸດລງມາຢູ່ຈຸດ OP2 ປະລິມານການສະເໜີຊັ້ຈະເພິື່ມຂັ້ນມາເປັນ OQ2 ຕາແໜ່ງຂອງຈຸດ
A ຈະ ເຄື່ອນຍ້າຍມາຢູ່ຈຸດ B . ການວັດແທກຄ່າຄວາມຢດຫດແຫ່ງການສະເໜີຊັ້ໃນຊ່ວງລະຫວ່າງຈຸດ A
ແລະ ຈຸດ B ດັື່ງນີັ້:
ຈາກ

Ed

=

Q P

P Q

ໃນທີື່ນີັ້ P, Q ໃຊ້ຄ່າສະເລັື່ຍຂອງລາຄາແລະ ປະລິມານການສະເໜີຊັ້ 2 ລະດັບຄທີື່ຈຸດ A ແລະ
Bເຮາມີ
Ed

(OP1  OP2 )
(OQ1  OQ2 )
2  (OQ1  OQ2 )  (OP1  OP2 )

=
(OP1  OP2 ) (OQ1  OQ2 )
(OP1  OP2 ) (OQ1  OQ2 )
2

ຕວຢ່າງ: ໄມ້ຍາງທ່ອນມີລາຄາ 3,000 ກີບ/ມ3 ຈະມີປະລິມານການສະເໜີຊັ້ 500 ມ3. ເມື່ອ
ລາຄາໄມ້ຍາງທ່ອນຫຼຸດລງ ເຫຼອແມັດກ້ອນລະ 2,800 ກີບ/ມ3 ປະລິມານການສະເໜີຊເັ້ ພິື່ມຂັ້ນ 800 ມ3
ໃຫ້ຄານວນຫາຄ່າຄວາມຢດຫດແຫ່ງການສະເໜີຊໄັ້ ມ້ຍາງທ່ອນ.
ວິທແ
ີ ກ້:ຈາກ

(OQ1  OQ2 ) (OP1  OP2 )

(OP1  OP2 ) (OQ1  OQ2 )
(500  800 ) (3,000  2,800 ) (300 )(5,800 )
Ed 


 6.69
3,000  2,800 (500  800 )
(200 )(1,300 )
Ed
=
- 6.69 ມີຄ່າຄວາມຢດຫດຫຼາຍ
ເມື່ອລາຄາໄມ້ຍາງທ່ອນເພິື່ມຂັ້ນ ຫຼ ຫຼຸດລງ 1% ຈະມີຜນເຮັດໃຫ້ປະລິມານການສະເໜີ
ຊໄັ້ ມ້ຍາງທ່ອນຫຼຸດລງ ຫຼ ເພິື່ມຂັ້ນ 6.69%.
ຂ. Point elasticity
C ເປັນຈຸດໜື່ງເທີງເສັັ້ນການສະເໜີຊັ້ AB ເຊິື່ງສະແດງລະດັບລາຄາ ແລະ ປະລິມານ
ການສະເໜີຊເັ້ ທື່າກັບ OP1 ແລະ OQ1. ຄ່າຄວາມຢດຫດແຫ່ງການສະເໜີຊັ້ທຈ
ີື່ ຸດ C ຫາໄດ້ດັື່ງນີັ້:
ຈາກ (1)
Ed 

Ed 
ຈາກ
ຈາກນັັ້ນເຮາມີ

(2)

P

Q

Q P

P Q

ຄ່າຄວາມລາດອຽງ (Slope) ຂອງເສັັ້ນການສະເໜີຊັ້.
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Ed 

1
P

Slope Q

ຄ່າຄວາມລາດອຽງຂອງເສັັ້ນການສະເໜີຊັ້ AB ທີື່ຈຸດ C ແລະ ທຸກໆຈຸດມີຄ່າຄງທີື່ຄເທື່າ
ກັບ CQ1/Q1B
ສະນັັ້ນ
ເຮາມີ:

BQ1 BC

(3) ແຕ່ OP1 = CQ1 ດັື່ງນັັ້ນ ແທນຄ່າ OP1 ລງ
Q1O CA
Q B OP Q B
Ed  1  1  1 (3)
CQ1 OQ1 Q1O

ແຕ່ CQ1 // AO ຂອງ ສາມຫຼື່ຽມ BAOD. ສະນັັ້ນ

BQ1 BC

Q1O CA

5.1.3

ຄວາມສາພັນ ລະຫວ່າງ ຄ່າຄວາມຢດຫດແຫ່ງການສະເໜີຊັ້ ແລະລາຍໄດ້
ທີື່ຈຸດເຄິື່ງກາງບນເສັັ້ນການສະເໜີຊັ້ຄ່າຄວາມຢດຫດແຫ່ງການສະເໜີຊັ້ອອກເປັນ 2
ກຸ່ມຄ: ກຸ່ມທີື່ມຄ
ີ ວາມຢດຫດຫຼາຍ (Ed>1) ແລະ ເພິື່ມຂັ້ນຈນເຖິງ ∞ ແລະ ກຸ່ມທີື່ມີຄວາມຢດຫດນ້ອຍ
Ed <1 ແລະ ຫຼຸດລງຈນເຖິງ 0 ຈະເຫັນໄດ້ວ່າເສັັ້ນລາຍໄດ້ເພິື່ມ ມີຄວາມສາພັນກັບເສັັ້ນການສະເໜີຊັ້
(Demand curve). ສມການລາຍໄດ້ເພິື່ມສາມາດສ້າງຈາກສມການການສະເໜີຊັ້ດັື່ງນີັ້:
ຈາກສມການການສະເໜີຊັ້
P
= a - bQ
(1)
ລາຍໄດ້ = ລາຄາ x ປະລິມານສິນຄ້າທີື່ຈາໜ່າຍໄດ້ ຫຼ TR = P.Q
ຈາກ (1): TR = (a-bQ)Q = aQ - bQ2 (2)
ຈາກ

dTR
 MR  a  2bQ (2)
dQ
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5.2

ທິດສະດີອປ
ຸ ະທານ (Supply theory)

ອຸປະທານ ຫຼ ການສະເໜີຂາຍຂອງສິນຄ້າໃດໆໝາຍເຖິງປະລິມານຂອງສິນຄ້າທີື່ຜູ້ຂາຍເຕັມໃຈທີື່
ຈະນາອອກຈາໜ່າຍໃ ນແຕ່ລະລະດັບທີື່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ. ປກກະຕິແລ້ວ ປະລິມານການສະເໜີຂາຍ
ແລະ ລາຄາຈະມີຄວາມສາພັນໄປໃນທາງດຽວກັນຄ: ເມື່ອລາຄາສິນຄ້າເພິື່ມຂັ້ນ ປະລິມານການສະເໜີຂາຍ
ກື່ເພິື່ມຂັ້ນ ແລະ ກງກັນຂ້າມປະລິມານການສະເໜີຂາຍບື່ຂັ້ນຢູ່ກັບລາຄາສິນຄ້າພຽງຢ່າງດຽວ, ແຕ່ຂັ້ນຢູ່ກັບ
ຕວປ່ຽນແປງອື່ນໆອີກເຊັື່ນ: ລາຄາປັດໃຈການຜະລິດ, ເທັກນິກທີື່ໃຊ້ໃນການຜະລິດ. ຖ້າແມ່ນໄມ້ທ່ອນ
ຈາກສວນປ່າຂັ້ນຢູ່ກັບຄວາມອຸດມສມບູນຂອງດິນ, ຄວາມເປັນກດເປັນດ່າງຂອງດິນ, ຄວາມສູງຈາກລະດັບ
ນັ້າທະເລ, ທິດທາງດ້ານລາດ, ປະລິມານນັ້າຝນ, ອູນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມສາພັດ, ລາຄາຕະຫຼາດ. ລາຄາ
ຕະຫຼາດກື່ຄລະດັບລາຄາທີື່ເກີດຂັ້ນຈາກການຕັດກັນຂອງເສັັ້ນອຸປະສງ ແລະ ອຸປະທານ ຫຼ ລະ ດັບລາຄາທີື່
ເກີດຂັ້ນເມື່ອຕະຫຼາດຢູ່ໃນສະພາວະສມດູນພາຍໃຕ້ຂັ້ສມມຸດວ່າ: ທັງຜູ້ຊັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍມີຄວາມເປັນອິດ
ສະຫຼະໃນການຕັດສິນໃຈຊັ້ ແລະ ຂາຍ ຢ່າງເສລີ ແລະ ບື່ຂັ້ນກັບອິດທິພນຂອງຝ່າຍໜື່ງຝ່າຍໃດ.

DD : ເສັັ້ນການສະເໜີຊັ້
SS: ເສັັ້ນການສະເໜີຂາຍທີື່ OP1: ຜູ້ຊັ້ຕ້ອງການ OQ1 ຜູ້ຂາຍຕ້ອງການຂາຍ OQ'1 ມີ
ສິນຄ້າ Q1Q'1 ໜ່ວຍຈາໜ່າຍບື່ໄດ້ ຫຼ ມີຫຼາຍເກີນຄວາມຕ້ອງການ (surplus) ດັື່ງນັັ້ນຜູ້ຂາຍຈື່ງຕ້ອງຫຼຸດ
ລາຄາລງຈນຮອດ OP ທີື່ລະດັບລາຄານີັ້ ປະລິມານການສະເໜີຊັ້ ແລະ ຂາຍພດີ. ຈາກນັັ້ນ ຕະຫຼາດປັບຕວ
ເຂັ້າສູ່ພາວະສມດູນ OP ຄລາຄາຕະຫຼາດ (Market price) ທີO
ື່ P2 : ຜູ້ຊັ້ຕ້ອງການ OQ'2 ຜູ້ຂາຍ
ຕ້ອງການຂາຍພຽງ OQ2 ດັື່ງນັັ້ນ ຈື່ງຂາດແຄນສິນຄ້າເປັນຈານວນ Q2Q'2 .

40

ຈາກນັັ້ນ ຜູ້ຂາຍຕ້ອງເພິື່ມລາຄາ ແລະ ຜູ້ຊັ້ຕ້ອງຍິນຍອມຊັ້ໃນລາຄາສູງຂັ້ນ, ຜູ້ຂາຍເພີັ້ມລາຄາຂັ້ນ
ເລັ້ອຍຈນເຖິງ OP. ຕະຫຼາດປັບຕວເຂັ້າສູ່ພາວະສມດູນອີກເທື່ອໜື່ງ.
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ບດທີ 6
ອຸປະສງສາລັບໄມ້ ແລະ ຜະລິຕະພັນໄມ້
ຈຸດປະສງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1. ເຂັ້າໃຈກ່ຽວກັບອຸປະສງ ແລະ ອຸປະທານ ສາລັບໄມ້
2. ເຂັ້າໃຈກ່ຽວກັບອຸປະສງ ແລະ ອຸປະທານ ສາລັບໄມ້ໂດຍກງ
3. ຮຽນຮູ້ການວິເຄາະຜະລິດຕະພັນໄມ້
4. ເຂັ້າໃຈຮັບຮູ້ທນຕ່າງຂອງການຜະລິດໄມ້ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊນ

ເນອ
ັ້ ໃນ
ໃນບດນີັ້ ຈະເປັນບດທີື່ວ່າ ດ້ວຍອຸປະສງໃນທາງການປ່າໄມ້ ແຕ່ຍັງບື່ໄດ້ກ່າວເຖິງປະໂຫຍດປ່າໄມ້
ທາງດ້ານອື່ນທີື່ຍັງບື່ມີຕະຫຼາດສັດເຈນ ຫຼ ເປັນປະໂຫຍດທີື່ຈັບຕ້ອງບື່ໄດ້ (Intangible) ເຊັື່ນ: ການນັນທະ
ນາການນັ້າ ຫຼ ສັດປ່າ. ເພາະສະນັັ້ນຈື່ງມຸ່ງອະທິບາຍເຖິງອຸປະສງຂອງໄມ້ ແລະ ຜະລິດຜນຈາກໄມ້ໂດຍ
ສະເພາະ. ໃນຂັັ້ນທາອິດຈະກ່າວເຖິງວິທີການສກສາອຸປະສງຂອງຜະລິດພັນໄມ້ຕ່າງໆ. ປກກະຕິເຮາຈະແບ່ງ
ການຜະລິດໄມ້ ອອກເປັນ 2 ປະເພດໃຫ່ຍໆຄ: ການປຸງແຕ່ງໄມ້ເບັ້ອງຕັ້ນ ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມອຸດສາຫະກາ
3 ກຸ່ມເຊັື່ນ: ໄມ້ແປຮູບ, ຜະລິດພັນໄມ້ (Lumber and wood products) ເຍື່ອເຈັັ້ຍ, ເຈັັ້ຍ ແລະ
ແຜ່ນເຈັັ້ຍ (Pulp, paper and board) ໄມ້ບາງ ແລະ ໄມ້ອັດ (Veneer and plywood) ປະເພດ
ທີື່ 2 ຄອຸດສາຫະກາເຮັດລັງໄມ້ (Wood containers), ເຄື່ອງເຮອນ, ຜະລິດພັນເຈັັ້ຍ ແລະ ແຜ່ນເຈັັ້ຍ
ແລະ ອື່ນໆ. ໃນບດນີັ້ຈະຍກຕວຢ່າງການສກສາ ອຸປະສງ ຂອງໄມ້ແປຮູບ ເຊິື່ງມີການ ສກສາມານານ ແລະ
ລະອຽດສມຄວນແລ້ວເ ຊື່ອມໂຍງໄປເຖິງ ອຸປະສງ ຂອງໄມ້ທ່ອນ. ໃນທີື່ສຸດຈະກ່າວເຖິງ ອຸປະສງໄມ້ຢນ
ຕັ້ນ ເພື່ອຢດໂຍງໄປເຖິງ ອຸປະທານໄມ້ຢນຕັ້ນ ໃນບດຕື່ໄປ.

6.1

ວິທກ
ີ ານສກສາອຸປະສງສາລັບໄມ້:

ວິທີການສກສາ ອຸປະສງໄມ້ ແລະ ຜະລິດພັນໄມ້ ໃນລະດັບກວ້າງແບ່ງເປັນ 2 ວິທີຄ: ວິທີທາອິດ
ສກສາໂດຍກງເຊັື່ນດຽວກັບ ສກສາອຸປະສງຂອງສິນຄ້າທື່ວໄປເຊັື່ນ: ເຂັ້າສານ, ລດຍນ. ອີກວິທີໜື່ງເຮາຖວ່າ
ຜະລິດພັນໄມ້ບາງຊະນິດເຊັື່ນ: ໄມ້ແປຮູບເປັນສິນຄ້າສາລັບຜູ້ຜະລິດ (Producer's goods). ເພາະສະ
ນັັ້ນ ອຸປະສງສາລັບສິນຄ້ານີັ້ ຄວນຈະຫາໄດ້ຈາກ ອຸປະສງສາລັບສິນຄ້າສຸດທ້າຍ ເຊິື່ງນາເອາໄມ້ແປຮູບໄປ
ປະກອບປະດິດພັນອີກເທື່ອໜື່ງ. ຢ່າງໃນກລະນີນີັ້ ເຮາອາດສກສາອຸປະສງສາລັບໄມ້ແປຮູບໂດຍຖວ່າ ໄດ້ມາ
ຈາກອຸປະສງ ຂອງການປຸກສ້າງເຮອນເປັນຕັ້ນ. ສາລັບອຸປະສງ ທີື່ສກສາໂດຍວິທີການຫຼັງເຮາຈະເອີັ້ນວ່າ: ອຸ
ປະສງທີື່ໄດ້ມາຈາກຜະລິດພັນຖັດໄປ.

6.2

ວິທກ
ີ ານສກສາອຸປະສງໄມ້ໂດຍກງ

ເຮາຈະເອີັ້ນວິທີການສກສາອຸປະສງ ສາລັບໄມ້ຫຍັ້ລງໄປອີກວ່າ: ການສກສາອຸປະສງໄມ້ເພື່ອ
ຄວາມກະທັດຮັດໃນການອະທິບາຍ. ວິທີນີັ້ ກື່ຍັງແບ່ງຍ່ອຍອອກເປັນ 2 ປະເພດ, ປະເພດທາອິດເອີັ້ນວ່າ:
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ການວິເຄາະພາກຕັດຂວາງ (Cross section Analysis) ເປັນການສາຫຼວດສຸ່ມຕວຢ່າງ, ສ່ວນຫຼາຍມັກ
ຈະໃຊ້ການສາພາດ ແລະ ກວດວັດ ຫຼ ເກັບຂັ້ມູນຈາກການສັງເກດທີື່ເອີັ້ນວ່າ: ເປັນການວິເຄາະພາກຕັດ
ຂວາງກື່ເພາະວ່າ ໃນການສາຫຼວດມັກແບ່ງປະຊາກອນອອກເປັນກຸ່ມລາຍໄດ້ ແລ້ວສຸ່ມເຂັ້າໄປໃນແຕ່ລະກຸ່ມ,
ຕວຢ່າງທີື່ມັກອ້າງກັນ ເພື່ອເຂັ້າໃຈຫຼັກອຸປະສງໄມ້ຄການສກສາຂອງ Zaremba (1963) ໃນຊຸ່ມຊນແຫ່ງ
ໜື່ງ ປະກດວ່າ ເມື່ອລາຍໄດ້ຂອງຄອບຄວທີື່ສາຫຼວດສູງຂັ້ນການໃຊ້ໄມ້ໃນການກື່ສ້າງເຮອນຈະສູງຂັ້ນດ້ວຍ,
ແຕ່ໃນອັດຕາທີື່ຄ່ອຍໆຫຼຸດລງ (Rising at a declining rate ). ອີກຕວຢ່າງໜື່ງເປັນການສກສາຂອງ
Gregory (1966) ເຊິື່ງພະຍາຍາມຄັ້ນຫາ ປັດໃຈທີື່ມີຜນຕື່ການບລິໂພກໄມ້ ສາລັບອຸດສາຫະກາທື່ວໂລກ
ຈາກການວິເຄາະນີັ້ ປາກດວ່າ ລາຍໄດ້ ແລະ ຄວາມມີໄມ້ໃຊ້ ມີຄວາມສາພັນເຖິງຮ້ອຍລະ 90. ໃນຄວາມ
ແປປວນຂອງການບລິໂພກໄມ້ທ່ອນ ຕວແປທັງສອງມີຄວາມສາຄັນເກອບເທື່າກັນ, ເຊິື່ງສະແດງເຖິງຄວາມ
ສາຄັນໃນການທີື່ຈະຕ້ອງທັງດ້ານອຸປະສງ ແລະ ອຸປະທານໄມ້.
ການສກສາອຸປະສງໄມ້ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງໄມ້ແປຮູບທີື່ສາຄັນໆນັນ Gregory (1972) ໄດ້
ອ້າງໄວ້ວ່າ: ກມປ່າໄມ້ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີການສກສາໃນປີ 1946, 1958 ແລະ 1965 ກັບຂອງ
ອງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ສກສາໃນພາກພັ້ນຕ່າງໆຂອງໂລກໃນ
ປີ 1963 , 1964, 1966 ແລະ 1967. ສາລັບການສກສາເຫຼື່ານີັ້ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ໃຊ້ຄາວ່າ: ອຸປະສງໄມ້,
ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເປັນການ ວິເຄາະການບລິໂພກໄມ້ (Wood consumption). ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການສກ
ສາ ເພື່ອຄາດຄະເນການບລິໂພກໄມ້ໃນອານາຄດ ພາຍໃຕ້ສະພາບອຸປະທານທີື່ການດແນ່ລງໄປ.
ປະເພດທີື່ 2 ເອີັ້ນວ່າການວິເຄາະເວລາ (Chronological Approach) ວິທີນີັ້ Gregory
(1972) ອະທິບາຍວ່າ ສາລັບການວິເຄາະອຸປະສງ ເຮາຕ້ອງການຕວເລກຂາຍໄມ້ໃນຕະຫຼາດຫຼາຍກວ່າຕວ
ເລກສະແດງການຜະລິດ. ແຕ່ການຫາໄດ້ໂດຍກງແມ່ນຍາກ ເພາະສະນັັ້ນ ເຮາຕ້ອງປະມານຕວເລກການຂາຍ
ຈາກຈານວນໄມ້ທີື່ຜະລິດ ບວກດ້ວຍຈານວນໄມ້ນາເຂັ້າ ລບດ້ວຍຈານວນໄມ້ສື່ງອອກ ແລະ ບວກ ຫຼ ລບ
ດ້ວຍການປ່ຽນແປງ ຂອງສະຕັອກໄມ້ແປຮູບທີື່ໂຮງເລື່ອຍ ແລະ ຮ້ານຂາຍໄມ້ຕ່າງໆກື່ຈະໄດ້ຕວເລກການ
ບລິໂພກຈິງ (Apparent Consumption) ສາລັບໄມ້ແປຮູບ. ຈາກນັັ້ນ ແຕ້ມເສັັ້ນສະແດງຂອງລາຄາໄມ້
ແປຮູບທີື່ປັບໃຫ້ເປັນມາດຖານດຽວກັນ ໂດຍໃຊ້ດັດສະນີລາຄາແທນລາຄາ ໃນແຕ່ລະປີກັບຕວເລກນີັ້. ຢ່າງ
ໃດກື່ດີ ເສັັ້ນສະແດງນີັ້ ຍັງມີຄວາມລາອຽງ ໃນເລື່ອງປະຊາກອນກ່າວຄໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍໆປີ ປະຊາກອນ
ຂອງບາງປະເທດອາດ ເພີື່ມຂັ້ນເປັນຈານວນຫຼາຍທບ 2 ເທື່ອພາຍໃນເວລາ 50 ປີ ເປັນຕັ້ນ, ເພາະສະນັັ້ນ
ຈງື່ ຕ້ອງສະເລັື່ຍຄວາມລາອຽງ ອອກໄປເປັນການບລິໂພກຕວຈິງຕື່ຫວຄນ (Apparent per capita
consumption).

6.3

ການວິເຄາະເວລາ (Chronological Approach)

ວິທີ ວິເຄາະເວລາ ຂອງອຸປະທານໄມ້ແປຮູບ ຄ້າຍຄກັນກັບວິທີ ທີື່ໃຊ້ກັບອຸປະສງແຕ່ໃຊ້ຂັ້ມູນ
ຂອງການຜະລິດ (Production) ແທນການບລິໂພກ (Consumption) ສາລັບແກນນອນ ແລະ ໃຊ້ດັດ
ສະນີລາຄາໄມ້ ເປັນແກນຕັັ້ງເຊັື່ນດຽວກັນ.ໃນອຸດສາຫະກາທີື່ມີການແຂ່ງຂັນຢ່າງສມບູນການເຄື່ອນຍ້າຍເສັັ້ນ
ອຸປະສງສູງຂັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຕັ້ນທນການຜະລິດສູງຂັ້ນປັດໃຈສາຄັນ 2 ຢ່າງທີື່ເຮັດໃຫ້ຕັ້ນທນສູງຂັ້ນເຊັື່ນ
ນີັ້ຄ: ຜະລິດພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ຕັ້ນທນໄມ້ຢນຕັ້ນ.
ກ່າວໂດຍຫຍັ້ວ່າ ຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ ມີຜນຕື່ຕັ້ນທນເນື່ອງຈາກການຜະລິດໃນອຸດ
ສາຫະກາໄມ້ແປຮູບ ຫຼັ້າຫຼັງກວ່າອຸດສາຫະກາອື່ນໆ ກື່ຄຜະລິດພາບຫຼຸດລງເລັ້ອຍໆ. ຕັັ້ງແຕ່ປີ 1900 ເມື່ອ
ທຽບສ່ວນ ກັບ ອຸດສາຫະກາອື່ນໆຜນຜະລິດຕື່ຊື່ວໂມງຄນ (Out put per man hour) ໃນອຸດສາຫະ
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ກາໄມ້ແປຮູບເພີມ
ື່ ຂັ້ນດ້ວຍອັດຕາສະເລັື່ຍພຽງ 1.1% ຕື່ປີ ລະຫວ່າງປີ 1899-1954 ໃນອຸດສາຫະກາ
ອື່ນໆອີກ 80 ຊະນິດເພີມ
ື່ ຂັ້ນ 2.2% ຕື່ປີ ຫຼ ທບສອງເທື່ອ ເຖິງວ່າເຕັກໂນໂລຢີທາງການເລື່ອຍໄມ້, ການ
ຕັດຟັນ ແລະ ການຊັກລາກໄມ້ໄດ້ກ້າວໜ້າໄປແລ້ວກື່ຕາມ ແຕ່ກື່ມີຫຼາຍສີື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພາບຫຼຸດລງ
ໄປອີກເຊັື່ນ: ໄມ້ຢູ່ຫ່າງໄກອອກໄປຕ້ອງເພີື່ມໄລຍະທາງຊັກລາກຂັ້ນ ຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນຫຼຸດລງ, ຂະໜາດ
ໄມ້ທ່ອນນ້ອຍລງ, ຄ່າຂນສື່ງສາລັບຜະລິດພັນສາເລັດຮູບສູງຂັ້ນ ເພາະວ່າອຸດສາຫະກາໄມ້ຢຫ
ູ່ ່າງຈາກໃຈກາງ
ຊຸມຊນອອກໄປ. ປັດໃຈອີກຢ່າງໜື່ງ ຄລາຄາໄມ້ຢນຕັ້ນ, ລາຄາໄມ້ຢນຕັ້ນສູງຂັ້ນຢ່າງສະໝື່າສະເໝີ ຕັັ້ງແຕ່ປີ
1920-1970 ການຂັ້ນລງ ໃນລະຫວ່າງປີມີສູງແຕ່ແນວໂນ້ມໂດຍສະເລັື່ຍສະແດງວ່າ: ລາຄາໄມ້ຢນຕັ້ນມີ
ລາຄາສູງຂັ້ນເລັ້ອຍໆ. ປັດໃຈທັງສອງຢ່າງ ດັື່ງທີື່ກ່າວມາແລ້ວເຮັດໃຫ້ຕັ້ນທນໄມ້ເພີມ
ື່ ຂັ້ນ ແລະ ມີຜນເຮັດ
ໃຫ້ເສັັ້ນອຸປະທານເຄື່ອນຍ້າຍສູງຂັ້ນ (Shift upward) ແຕ່ບື່ເຄື່ອນຍ້າຍອອກໄປດ້ານນອກ ຫຼ ດ້ານຂວາ
(Outward) ດັື່ງເສັັ້ນອຸປະທານທື່ວໄປ.

6.4

ເສັນ
ັ້ ອຸປະທານໄມ້ທອ
່ ນ (Sawlog supply curve)

ເສັັ້ນອຸປະທານຂອງໄມ້ທ່ອນ ກື່ຄກັນກັບເສັັ້ນອຸປະທານຂອງສິນຄ້າອື່ນໆຄ: ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຕັ້ນທນເພີມ
ື່ ຂອງໄມ້ທ່ອນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຜະລິດຈະສາມາດສະໜອງໃນດ້ານປະລິມານຕື່ການ
ປ່ຽນລາຄາໄມ້ທ່ອນແບບໃດແດ່. ການສ້າງເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນນັັ້ນ ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຕັ້ນທນ ເພື່ອ
ການນາໄມ້ທ່ອນມາສື່ງເຖິງໂຮງເລອ
ື່ ຍ. ຕັ້ນທນນີັ້ປະກອບດ້ວຍສອງສ່ວນຄ: ຕັ້ນທນໃນການປ່ຽນຮູບໄມ້ຢນ
ຕັ້ນ ໃຫ້ເປັນໄມ້ທ່ອນເຖິງອູ່ໄມ້ເອີັ້ນວ່າ: ຕັ້ນທນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ (Cost of Availability). ສ່ວນທີື່ສອງ
ເປັນຕັ້ນທນຂອງໄມ້ຢນຕັ້ນ (Stumpage) ເຊິື່ງຈະກ່ຽວໄປເຖິງ (ແຕ່ບື່ແມ່ນຢ່າງດຽວກັບ) ລາຄາສະ
ຫງວນ (Reservation Price). ທັງສອງຄາມີລາຍລະອຽດທີື່ຈະຕ້ອງອະທິບາຍດັື່ງຕື່ໄປນີັ້.
 ຕັ້ນທນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້: ຕັ້ນທນທີື່ໃຊ້ ເພື່ອນາເອາໄມ້ຢນຕັ້ນຈາກໃນປ່າມາດັດແປງເປັນໄມ້
ທ່ອນ ແລະ ຂນສື່ງມາຍັງໂຮງເລື່ອຍ ຫຼ ອູ່ໄມ້ ປະກອບດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆໃນການດາເນີນງານຫຼາຍລາດັບ
ດ້ວຍກັນ ດັື່ງຈະໄດ້ອະທິບາຍປະກອບກັບກຣາຟຄ: ຖ້າສມມຸດວ່າໝູ່ໄມ້ໃນປ່າແຫ່ງໜື່ງ ມີລັກສະນະຄ້າຍ
ກັນ ແລະ ລັກສະນະພູມີປະເທດບື່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ເຖິງຂັັ້ນເຮັດໃຫ້ຄ່າຂນສື່ງຜິດປກກະຕິໄປ. ຄ່າຂຸດຄັ້ນ
ໄມ້ຄຄ່າຕັດຟັນ, ລິກິື່ງ, ບັນທ່ອນ, ຊັກລາກ ແລະ ບັນທຸກໄມ້ ຕື່ໜ່ວຍບລິມາດຈະຄງທີື່ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນ
ສະແດງຂອງຕັ້ນທນການຂຸດຄັ້ນໄມ້ເປັນເສັັ້ນຊື່ ແລະ ມີຄ່າຄວາມຊັນເທື່າກັບ ຕັ້ນທນຕໜ
ື່ ່ວຍດັື່ງກ່າວ. ສ່ວນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາລັບບັນທຸກຄນງານ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ ໄປຍັງບລິເວນທີື່ຂຸດຄັ້ນໄມ້ຈະເປັນຕັ້ນທນຄງທີື່ມີຄວາມ
ສູງເທື່າກັບ a ເຖິງແກນຕັັ້ງໃນຮູບ 16 ຄ່າ a ນີັ້ຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມຕາແໜ່ງຂອງການຂຸດຄັ້ນໄມ້ ສ່ວນຕັ້ນ
ທນໃນການຂຸດຄັ້ນໄມ້ທັງໝດຈະເພີື່ມຂັ້ນເປັນ ຊັດສ່ວນ ກັບ ບລິມາດໄມ້ທີື່ຂຸດຄັ້ນອອກ.
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງທີື່ສອງໃນຕັ້ນທນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ຄ:
ຄ່າຂນສື່ງໄມ້ທ່ອນ
(Log
Transportation)
ຄ່າຂນສື່ງໄມ້ທ່ອນໂດຍວິທີໃດວິທີໜື່ງ
ຈະເປັນສມການເສັັ້ນຊື່
(Linear
Function) ກັບໄລຍະທາງ. ຕັ້ນທນຕື່ໜ່ວຍຈະຂັ້ນຢູກ
່ ັບວິທີທີື່ໃຊ້, ໂດຍທື່ວໄປວິທີການທີື່ຊັບຊ້ອນຍິື່ງຂັ້ນ
, ວິທີການຂນສື່ງທີື່ໃຊ້ຍານພາ ຫະນະຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ວ່ອງໄວຂັ້ນ ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄງທີື່ສູງ ແລະ ຕັ້ນ
ທນຕື່ໄລຍະທາງທີື່ເພີື່ມຂັ້ນ ຫຼຸດລງໄປ. ໃນຮູບ... ສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່າການຂນສື່ງໃນໄລຍະສັັ້ນ ຜູ້ຂຸດຄັ້ນ
ຈະເລອກໃຊ້ລດເທຼັກເຕີ (ລດໄຖ) ລັ້ຢາງເພາະວ່າຕັ້ນທນເບັ້ອງຕັ້ນຕື່າ ແຕ່ຖ້າໄກອອກໄປຈະເລອກລດ
ບັນທຸກ (Truck), ລດບັນທຸກຕິດພວງ (Truck and Trailer) ແລະ ລດໄຟ (Rail) ຕາມລາດັບ. ຜູ້
ຂຸດຄັ້ນໄມ້ທີື່ບັນທຸກໄມ້ອອກຈາກປ່າມາຍັງໂຮງເລື່ອຍ ເປັນໄລຍະທາງຕ່າງໆກັນ ຈະໃຊ້ຊດ
ັ ສ່ວນຂອງວິທີ
ຂນສື່ງຕ່າງໆຫຼາຍວິທີຮ່ວມກັນ. ລັກສະນະເສັັ້ນຕັ້ນທນໃນການຂນສື່ງກື່ຈະເປັນດັື່ງ ເສັັ້ນຫັກທບ
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ຮູບທີ 6
ເສັນ
ັ້ ຕນ
ັ້ ທນການຂຸດຄັ້ນໄມ້ທງັ ໝດ (Total Log Production)
ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຮູບທີ 7 ເສັັ້ນສມການ ການຂນສື່ງ (Transport Function)
ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ໃນຮູບ 6 ເສັັ້ນນີັ້ເປັນສມການຂນສື່ງ (Transportation Function) ເຊິື່ງເປັນຮູບໂຄ້ງລວມເອາ
ສມການເສັັ້ນຊື່ຫຼາຍໆເສັັ້ນເຂັ້າໄວ້ດ້ວຍກັນ. ຖ້າເອາຕັ້ນທນການຂຸດຄັ້ນທັງໝດລວມເຂັ້າ ກັບ ຕັ້ນທນການ
ຂນສື່ງ ເຊິື່ງໄດ້ຈາກສມການຂນສື່ງ ກື່ຈະໄດ້ເສັັ້ນສະແດງໂຄ້ງ ແລະ ຊັນຂັ້ນເລັກນ້ອຍ ດັື່ງໃນຮູບ 6 ເມື່ອ
ບວກຜນຕອບແທນຕື່ຜູ້ຂຸດຄັ້ນໄມ້ອີກ 10% ເຂັ້າໄປ ກື່ຈະໄດ້ເສັັ້ນສະແດງຂອງຕັ້ນທນ ທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້.
ເສັັ້ນສະແດງທີື່ລາບລື່ນເຊັື່ນນີັ້ ເປັນໂມເດລ ທີື່ເຮາຕັັ້ງຂສ
ັ້ ມມຸດໃຫ້ພູມມີປະເທດເປັນບ່ອນພຽງ ແລະ ສມ
ການການຂນສື່ງກື່ເປັນເສັັ້ນສະແດງທີື່ລາບລື່ນເຊັື່ນດຽວກັນ. ຢ່າງໃດກື່ດີ ຖ້າຄານງເຖິງຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ
ເສັັ້ນຕັ້ນທນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ ຄງຈະບິດບ້ຽວໄປຈາກນີັ້ແດ່ ແຕ່ໂມເດລຕັດ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆອອກໄປເພື່ອ
ໃຫ້ເກີດ ຄວາມເຂັ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຂັ້ນ.
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Gregory (1972) ຕັັ້ງຂັ້ສັງເກດກ່ຽວກັບເສັັ້ນຕັ້ນທນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ໄວ້ດັື່ງນີັ້:
1) ຖ້າຫຼຸດຕັ້ນທນໃນການຂຸດຄັ້ນໄມ້ລງ ຈະແມ່ນການໃຊ້ເລື່ອຍຈັກທີື່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຫຼ
ໂດຍການຝກກາມະກອນ, ລັດສະໝີການຂຸດຄັ້ນໄມ້ທີື່ໃຫ້ຜນກາໄລຈະແຜ່ກວ້າງອອກໄປອີກ.
2) ຖ້າຄ່າຂນສື່ງຕື່າລງ ລັດສະໝີການຂຸດຄັ້ນໄມ້ ທີື່ໄດ້ກາໄລຈະຂະຫຍາຍອອກໄປອີກ.
ໃນກລະນີນີັ້ ເສັັ້ນຕັ້ນທນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ (CA) ຈະປ່ຽນຕາແໜ່ງໄປດ້ວຍ. ສມມຸດວ່າສມການຂນສື່ງເກີດ
ປ່ຽນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ CA1 ປ່ຽນເປັນ CA2 ດັື່ງຮູບທີື່ 19 ໝາຍເຖິງວ່າໂຄງການໃຊ້ເຄື່ອງມການຂນສື່ງທີື່
ໃຫຍ່ ແລະ ວ່ອງໄວ ຕັ້ນທນເບອ
ັ້ ງຕັ້ນເລີັ້ມຈະສູງຂັ້ນກວ່າເກື່າ, ແຕ່ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງມໃໝ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ການຂນສື່ງໄລຍະໄກຕັັ້ງແຕ່ໄລຍະ a ໃນກຣາຟເປັນຕັ້ນໄປຖກລງ ຈະເຫັນວ່າປາຍເສັັ້ນສະແດງ CA2
ຕ່ໍາລງກວ່າ CA1
3) ລັດສະໝີການຂຸດຄັ້ນໄມ້ມີຄວາມສາພັນບື່ເປັນເສັັ້ນຊື່ (non linear) ກັບພັ້ນທີື່ການ
ຂຸດຄັ້ນໄມ້. ການຫຼຸດຕັ້ນທນການຂຸດຄັ້ນໄມ້ ເຊິື່ງເພີມ
ື່ ລັດສະໝີເຮັດວຽກທີື່ມີກາໄລອອກໄປ 30-40 ກີໂລ
ແມັດຈະເພີມ
ື່ ພັ້ນ ທີື່ການຂຸດຄັ້ນໄມ້ອອກໄປເຖິງ 80%.
4) ການຫຼຸດອັດຕາຜນ ຕອບແທນຕື່ການລງທນລງຄ ຫຼຸດດອກເບັັ້ຍຂອງເງິນທີື່ລງທນລງ
ຈະຂະຫຍາຍພັ້ນທີື່ຂຸດຄັ້ນໄມ້ອອກໄປໄດ້ອີກຫຼາຍ.
 ລາຄາສະຫງວນ (Reservation Price) ໃນຍ່ານທີື່ມີພັ້ນທີື່ປ່າໄມ້ກະແຈກ
ກະຈາຍກັນອອກໄປເຈັ້າຂອງປ່າບາງຄນຢາກຂາຍໄມ້, ບາງຄນອາດຈະຂາຍ ຖ້າລາຄາສູງພ ແຕ່ບາງຄນອາດ
ຈະບື່ສນໃຈເລີຍ. ຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼື່ານີັ້ ເກີດຈາກຄວາມຄາດຫວັງໃນເລື່ອງລາຄາ, ຄວາມຫວັງຜນໃນ
ໄລຍະສັັ້ນ, ຍາວ ຫຼ ຄວາມມຸ່ງໝາຍຕ່າງໆທີື່ຄອບຄອງທີື່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ໄມ້ໃນທີື່ດິນນັັ້ນເອາໄວ້.
 ເຈັ້າຂອງປ່າ
ທີື່ຢ້ານວ່າລາຄາໄມ້ຢນຕັ້ນໃນອານາຄດຈະສູງຂັ້ນຈະບື່ຍອມຂາຍ
ໄມ້. ເຈັ້າຂອງປ່າທີື່ຫວັງຜນໄລຍະຍາວ (ເຫັນລາຍໄດ້ໃນອານາຄດມີຄ່າກວ່າລາຍໄດ້ທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນວັນນີັ້)
ກື່ຈະເກັບໄມ້ໄວ້ກ່ອນເພື່ອເອາໄວ້ຂາຍໃນວັນໜ້າ. ເຈັ້າຂອງປ່າທີື່ຊັ້ປ່າເອາໄວ້ເພື່ອນັນທະນາການ, ລ່າສັດ ຫຼ
ຄວາມມຸ່ງໝາຍອື່ນທີື່ບແ
ື່ ມ່ນໄມ້ ຈະບື່ສນໃຈໃນການຂາຍໄມ້ຢນຕັ້ນຫາກວ່າ ຂັດກັບວັດຖຸປະສງຂອງເຂາ.
ໄລຍະເວລາທີື່ໝູ່ໄມ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງກື່ມີສ່ວນການດໄລຍະຫວັງຜນຂອງເຈັ້າຂອງປ່າເຊັື່ນກັນ.

ຮູບທີ 8

ວິທີຫາຕນ
ັ້ ທນເຮັດໃຫ້ມໄີ ມ້ (Cost of Availability)
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ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:

ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຮູບທີ 9
ການປ່ຽນເຄື່ອງມທີໃື່ ຊ້ໃນການຂນສງື່ ມີຜນຕື່ທນທີເຮັດໃຫ້ມໄີ ມ້
ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ປັດໃຈເຫຼື່ານີັ້ ມີຜນຕື່ການການດລາຄາສະຫງວນ ເຊິື່ງເປັນແນວຄວາມຄິດຂອງ Dr. Henry J.
Vaux ແຫ່ງ University of California ຄາຈາກັດຄວາມຂອງລາຄາສະຫງວນຄ: ລາຄາຂອງປະລິມານ
ໄມ້ ຫຼ ພັ້ນທີື່ປ່າໄມ້ທີື່ສູງ ພທີື່ຈະຈູງໃຈໃຫ້ເຈັ້າຂອງປ່າຂາຍໄມ້ ຫຼ ພັ້ນທີື່ປ່ານັັ້ນ. ລາຄານີັ້ເປັນການປະມານຄ່າ
ເສຍໂອກາດຂອງເຈາັ້ ຂອງປ່າທີື່ຈະຂາຍໄມ້ໄປໃນຂະນະນີັ້ເປັນມູນຄ່າປະຈຸບັນສູງສຸດ ທີື່ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຈາກ
ການລາຄາໄມ້, ເປັນລາຄາຕື່າທີື່ສຸດ ທີື່ເຂາສາມາດຂາຍໄມ້ອອກໄປໄດ້. ລາຄາທີື່ຕື່າໄປກວ່ານີັ້ເຈັ້າຂອງປ່າຈະ
ສະຫງວນ ໄມ້ຂອງເຂາໄວ້ (Gregory,1972).
ເຫດຜນໃນການສະຫງວນໄມ້ຂອງບຸກຄນຍ່ອມບື່ຄກັນ, ບາງຄັັ້ງກື່ບື່ກ່ຽວກັບການເງິນ ອາດຈະ
ເປັນເຫດຜນທາງອາລມ, ການເມອງ, ສັງຄມ ຫຼ ອື່ນໆກື່ໄດ້. ບລິສັດຂຸດຄັ້ນໄມ້ ອາດຕ້ອງການປະກັນວ່າ
ຄວນຈະຕ້ອງມີໄມ້ສາຮອງໄວ້ ສາລັບອານາຄດແດ່ ຈື່ງສະຫງວນໄມ້ໄວ້. ບາງທີື່ລາຄາສະຫງວນອາດຕິດລບ
ໃນກລະນີ ທີື່ເຈັ້າຂອງຕ້ອງການແຜ້ວຖາງປ່າລງເພື່ອລ້ຽງສັດ ຫຼ ໃນການສ້າງເປັນນິຄມຂັ້ນ. ສາລັບການສກ
ສາເລື່ອງອຸປະທານຂອງໄມ້ ກື່ມີເລື່ອງທີື່ກ່ຽວກັບກາມະສິດ ຫຼ ເຈັ້າຂອງປ່າ. ປ່າສ່ວນຫຼາຍເປັນຂອງລັດ ແລະ
ໃນອານາຄດຈະມີປ່າຂອງເອກະຊນເພີື່ມຂັ້ນ, ເພາະສະນັັ້ນ ເຮາຈະແຍກສກສາເປັນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນຈາກ
ປ່າຂອງເອກະຊນ ແລະ ຈາກປ່າຂອງລັດຖະບານ ຕື່ຈາກນັັ້ນ ຈື່ງຈະນາມາລວມກັນເພື່ອສ້າງເປັນໂມເດລ
ຂອງອຸປະທານໄມ້ທ່ອນ. ຈາກໂມເດລອຸປະສງໄມ້ທ່ອນ ໃນບດກ່ອນເຮາຈະພິຈາລະນາເຖິງປັດໃຈຕ່າງໆທີື່ມີ
ຕື່ການການດລາຄາໄມ້ທ່ອນ ຕື່ໄປນີັ້ເປັນທິດສະດີລາຄາໄມ້ຢນຕັ້ນ (Theory of Stumpage price)
ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ ອາໄສອະທິບາຍຕາມແນວທາງຂອງ Gregory (1972).
1) ອຸປະທານໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າເອກະຊນ:
ສມມຸດວ່າ: ເຮາຮູ້ລາຄາສະຫງວນ ຂອງໝູ່ໄມ້ແຕ່ລະໝູ່ ໃນຕະຫຼາດທີກ
ື່ ານດໃຫ້ ຖ້າເອາ
ລາຄາສະຫງວນຂອງໝູ່ໄມ້ແຕ່ລະໝູ່ ບວກກັບ ຕັ້ນທນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ ຜນລັບຄ: ລາຄາທີື່ຕື່າທີື່ສຸດທີື່ຜູ້ຊັ້ຈະ
ຕ້ອງຈ່າຍ ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ໄມ້ໄປເຖິງໂຮງເລື່ອຍຂອງເຂາ ຜນລວມນີັ້ຄ: ຕັ້ນທນສະຫງວນ. ຖ້າຈັດລຽງ
ລາດັບໝູໄ່ ມ້ຕ່າງໆເຫຼື່ານີັ້ ຈາກນ້ອຍໄປຫາໃຫຍ່ ແລ້ວແຕ້ມເປັນເສັັ້ນສະແດງຂອງຕັ້ນທນນີັ້ ກັບ ບລິມາດ
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ລວມສະສມຂອງໄມ້ທ່ອນຜນທີື່ໄດ້ຄ: ອຸປະທານໄມ້ທ່ອນໃນໄລຍະສັັ້ນທີື່ນາສື່ງເຖິງໂຮງເລື່ອຍ. ຕວຢ່າງ:
ສມມຸດຕື່ໄປນີັ້ສະແດງເຖິງວິທີການຫາຕັ້ນທນສະຫງວນ ແລະ ເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນ.
ຕາຕະລາງ 4

ອຸປະທານໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າເອກະຊນ 1

ລາຄາສະຫງວນ ຕນ
ັ້ ທນທີື່ເຮັດໃຫ້ມໄີ ມ້
ກີບ/ມ3
42.00
34.00
60.00
20.00
52.00
72.00
44.00
46.00
530.00
60.00
ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:

ຕນ
ັ້ ທນສະຫງວນ
ກີບ/ມ3

56.00
43.00
24.00
62.00
36.00
24.00
29.00
34.00
45.00
18.00

98.00
77.00
84.00
82.00
88.00
96.00
73.00
80.00
75.00
78.00

ບລິມາດອັນດັບຕື່ ມ3
ພັນ ມ3
ທີື່
1.200
1.600
0.800
0.400
0.400
1.200
1.000
2.200
0.400
0.800

10
3
7
6
8
9
1
2
4

ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຫຼັງຈາກນັັ້ນ ຈັດລຽງອັນດັບຈາກໜ້ອຍໄປຫາຫຼາຍ ແລະ ລວມບລິມາດເຂັ້າດ້ວຍກັນເປັນບລິມາດສະ
ສມເພື່ອນາໄປແຕ້ມເປັນເສັັ້ນສະແດງເປັນເສັັ້ນອຸປະທານຂອງໄມ້ທ່ອນດັື່ງຕື່ໄປນີັ້:
ຕາຕະລາງ 5
ອັນດັບ
ທີື່
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ອຸປະທານໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າເອກະຊນ 2
ຕນ
ັ້ ທນສະຫງວນ
ກີບ/ມ3
73
75
77
78
80
82
84
88
96
98

ບລິມາດ
ພັນ ມ3
1.000
0.400
1.600
0.800
1.200
0.400
0.800
1.600
1.200
1.200

ບລິມາດສະສມ
ພັນ ມ3
1.000
1.400
3.000
3.000
6.000
6.400
7.200
8.800
10.000
11.200
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ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:

ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ໂດຍໃຊ້ຕັ້ນທນສະຫງວນເປັນແກນຕັັ້ງ ແລະ ບລິມາດໄມ້ສະສມເປັນແກນນອນ ບັນຈຸຂັ້ມູນໃນ
ຕາຕະລາງຂ້າງເທີງນີັ້ໃສ່ ແລະ ຂີດເສັັ້ນຊື່ເຊື່ອມໂຍງທັງ 10 ຈຸດກື່ຈະໄດ້ເສັັ້ນສະແດງອຸປະທານໄລຍະສັັ້ນ
ຂອງໄມ້ທ່ອນ (Short run Sawlog Supply curve) ດັື່ງໃນຮູບທີື່ 9 ເສັັ້ນສະແດງນີັ້ເປັນຜນລວມ
ຂອງເສັັ້ນຕັ້ນທນເພີມ
ື່ (Aggregate Marginal cost curve). ເຊັື່ນດຽວກັບເສັັ້ນອຸປະທານອື່ນໆເສັັ້ນ
ສະແດງນີັ້ ສະແດງເຖິງການສະໜອງຕອບຂອງຜູ້ຜະລິດໄມ້ທ່ອນ ຕື່ການປ່ຽນແປງລາຄາໄມ້ທ່ອນ. ໂມເດລ
ຂອງອຸປະທານໄມ້ທ່ອນແບບນີັ້ ເປັນການບວກເສັັ້ນຕັ້ນທນເພີື່ມຂອງໝູ່ໄມ້ແຕ່ລະໝູ່ ທີື່ຢູ່ຫ່າງຈາກແຫຼື່ງຮັບ
ຊັ້ ຫຼ ໂຮງເລື່ອຍທີື່ຢູ່ໃນໄລຍະທີື່ຕ່າງໆກັນນັັ້ນ ຈື່ງເປັນການບວກອຸປະທານຂອງໝູ່ໄມ້ຕ່າງໆເຂັ້າດ້ວຍກັນ
(Aggre gate over distance). ໂຮງເລື່ອຍທີື່ຮັບຊັ້ໄມ້ທ່ອນຈະບື່ຄານງເຖິງຕາແໜ່ງຂອງໝູ່ໄມ້ເຫຼື່ານັັ້ນ
ແຕ່ຈະຄິດພຽງວ່າ ໄມ້ທ່ອນຈະມີລາຄາເທື່າໃດ ເມື່ອສື່ງເຖິງໂຮງເລື່ອຍ. ເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນ ສາລັບ
ຕະຫຼາດໄມ້ແຫ່ງໜື່ງ ຫຼ ບລິເວນໜື່ງ ຈະລວມເອາໝູ່ໄມ້ທີື່ຢູ່ໃນບລິເວນທີື່ຈະສື່ງຂາຍໃຫ້ໂຮງເລື່ອຍ
(Timbershed) ໄວ້ທັງໝດ.

ຮູບທີ 10
ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:

ເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນໄລຍະສັນ
ັ້ (Shot run Sawlog Supply curve)
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
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ຮູບທີ 11
ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:
2)

ເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າຂອງລັດ
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ອຸປະທານໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າຂອງລັດ
ປ່າຂອງລັດ ຫຼ ລັດຖະບານເກອບທຸກປະເທດມັກມີລະບຽບ ຫຼ ກດເກນການດກາລັງ
ຜະລິດ, ປະລິມານການຕັດຟັນ ແລະ ວິທີການຕັດຟັນໃນປີໜື່ງໆໄວ້ຢ່າງຄັກແນ່. ສາລັບກາລັງຜະລິດນັັ້ນ ໜ່
ວຍງານ ທາງປ່າໄມ້ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນກມປ່າໄມ້ ຈະເປັນຜູກ
້ ານດປະລິມານທີື່ສາມາດຂຸດຄັ້ນອອກ ແຕ່ລະ
ປີ (Allowable cut) ຈະເປັນວິທີການ, ເປັນສູດ ຫຼ ຂັ້ການດໃດໆກື່ແລ້ວແຕ່ ບາງຄັັ້ງຈະມີການຂຸດຄັ້ນໄມ້
ອອກເປັນກລະນີພິເສດເຊັື່ນ: ໃນເຂດສ້າງເຂື່ອນ, ທີື່ດິນຈັດສັນ, ນິຄມສາລັບບຸກເບີກເປັນທີື່ຢູ່ອາໄສ, ເປັນ
ເຂດທາການຜະລິດ. ແຕ່ປະລິມານໄມ້ທີື່ຂຸດຄັ້ນອອກ ກື່ເປັນກລະນີພິເສດຊື່ວຄາວສະນັັ້ນ ເວັ້າໄດ້ວ່າ: ລາຄາ
ໄມ້ໃນຕະຫຼາດບື່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກງ ກັບ ປະລິມານໄມ້ທີື່ລັດຖະບານຂຸດຄັ້ນອອກ. ປະລິມານໄມ້ທີື່
ຂຸດຄັ້ນອອກໃນແຕ່ລະປີ ຈະເທື່າກັບໄມ້ທີື່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຄັ້ນອອກໄດ້ (Allowable cut) ບວກດ້ວຍ
ໄມ້ທີື່ຂຸດຄັ້ນອອກໃນກລະນີພິເສດຕ່າງໆ. ການການດປະລິມານໄມ້ທີື່ຂຸດຄັ້ນອອກນີັ້ເປັນຂັັ້ນຕອນທີື່ສາຄັນ
ໃນການວິເຄາະ ຫາເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າຂອງລັດ.
ຂັັ້ນທີື່ສອງຄການປະເມີນລາຄາໄມ້ຢນຕັ້ນ Gregory (1972) ສະຫຼຸບວິທີການປະເມີນ
ລາຄາໄມ້ດັື່ງນີັ້ຄ:
1. ວິທີການປະເມີນລາຄາໄມ້ ເປັນວິທີຄານວນຄ່າຂອງສ່ວນທີື່ເຫຼອ (Residual
Calculation) ວິທີນີັ້ ບາງຄັັ້ງເອີັ້ນວ່າ: Conversion Approach (Duerr, 1960).
2. ສາລັບໄມ້ທ່ອນ ຈຸດຕັັ້ງຕັ້ນຄມູນຄ່າໄມ້ແປຮູບ (ຫຼ ລາຄາຕະຫຼາດ) ເອາຄ່າໃນການ
ຂຸດຄັ້ນໄມ້ລບອອກ ສ່ວນທີື່ເຫຼອຄ: ສ່ວນເກີນຈາກການແປຮູບໄມ້ (Conversion Surplus).
3. ແບ່ງສ່ວນເກີນຈາກການແປຮູບໄມ້ນີັ້ເປັນ 2 ສ່ວນ ສ່ວນທາອິດຄິດໄວ້ສາລັບກາໄລ
ແລະ ຄ່າຄວາມສ່ຽງ (Profit and Risk) ສ່ວນທີື່ສອງເປັນຄ່າຕອບແທນສາລັບໄມ້ຢນຕັ້ນ. ຈາກທີື່ໄດ້
ອະທິບາຍມາໃນບດນີັ້ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ວິທີປະເມີນຄ່າໄມ້ກື່ຄ ການປະມານຕັ້ນທນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ແລ້ວນາມາ
ລບອອກຈາກມູນຄ່າໄມ້ທ່ອນຈະ ໄດ້ລາຄາໄມ້ຢນຕັ້ນ (Stumpage Price).
ຈາກນີັ້ ເຮາກື່ສາມາດສ້າງເສັັ້ນສະແດງ ຂອງອຸປະທານໄມ້ທ່ອນໄລຍະສັັ້ນ ຈາກປ່າ
ລັດຖະບານໄດ້. ທານອງດຽວກັນ ກັບ ປ່າເອກະຊນ ໂດຍການລວມຕັ້ນທນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ເຂັ້າກັບລາຄາ
ສະຫງວນທີື່ໄດ້ຈາກການປະເມີນຂັັ້ນຕນ
ັ້ . ໃນກລະນີຂອງໄມ້ຈາກປ່າລັດຖະບານ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂຸດຄັ້ນ
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ໄມ້ ລວມທັງລາຄາສະຫງວນຂອງໄມ້ຈະຄງທີື່ ເພາະສະນັັ້ນ ພາຍໃຕ້ຂັ້ສມມຸດຕ່າງໆເຊັື່ນ: ປ່າໄມ້ມີລັກສະນະ
ຄກັນປ່ານັັ້ນຢູ່ບ່ອນພຽງ ແລະ ມີກຸ່ມໂຮງເລື່ອຍກຸ່ມດຽວຕັັ້ງຢູ່ໃນໃຈກາງບລິເວນທີື່ທາການປະເມີນຕັ້ນທນ
ສະຫງວນຈະຄງທີື່.
ເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນ
ຈາກປ່າລັດຖະບານຈື່ງມີລັກສະນະຢດຫດຢ່າງສມບູນ
(perfectly elastic)ມາຈນເຖິງຈານວນໄມ້ທີື່ຂຸດຄັ້ນອອກໃນແຕ່ລະປີ (ໄມ້ທີື່ອະນຸຍາດຂຸດຄັ້ນອອກ+
ໄມ້ກລະນີພິເສດ) Qa ໃນຮູບ 21 ແລ້ວຈະບື່ຢດຫດຢ່າງສມບູນ (Perfectly Inelastic) ຕະຫຼອດໄປ.
3) ອຸປະທານໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າຂອງເອກະຊນ ແລະ ປ່າຂອງລັດ:
ຖ້າສະພາບກາມະສິດປ່າໄມ້ ໃນບລິເວນທີື່ທາການສກສາອຸປະທານໄມ້ປະກອບໄປດ້ວຍ
ປ່າທັງຂອງເອກະຊນ ແລະ ລັດຖະບານປະປນກັນ ຮູບຮ່າງຂອງເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນ ເຊິື່ງເປັນປ່າປະສມ
ທັງລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊນກື່ຈະເປັນດັື່ງ SS ໃນຮູບ 10 ເປັນຜນລວມຂອງເສັັ້ນອຸປະທານຈາກປ່າ
ຂອງເອກະຊນ ແລະ ຈາກປ່າຂອງລັດຖະບານເຂັ້າດ້ວຍກັນ.
 ການການດລາຄາໄມ້ທ່ອນ(Price Formation of Sawlog)
ສາລັບໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າຂອງລັດຖະບານ ໃນຮູບ 11 (b) ຖ້າອຸປະສງໄມ້ທ່ອນຕັດ
ເສັັ້ນອຸປະທານໃນສ່ວນທີື່ຢດຫດຢ່າງສມບູນ (ຂະໜາດກັບແກນນອນ) ລາຄາໄມ້ຈະຄງທີື່ ແລະ ມີສ່ວນ
ກ່ຽວໂຍງໄປເຖິງລາຄາໄມ້ຢນຕັ້ນ ເຊິື່ງຈະກ່າວເຖິງໃນຫວຂັ້ຕື່ໄປ. ຖ້າອຸປະສງໄມ້ຕັດເສັັ້ນ ອຸປະທານສູງກວ່າ
ຢູ່ຈຸດມຸມເສັັ້ນອຸປະທານຂັ້ນໄປ ລາຄາໄມ້ຈະສູງຂັ້ນເລັ້ອຍ ແລ້ວແຕ່ວ່າອຸປະສງໄມ້ທ່ອນ D2 ຈະເຄື່ອນຍ້າຍ
ສູງຂັ້ນໄປພຽງໃດ. ໃນກລະນີທີື່ໄມ້ທ່ອນ ໄດ້ຈາກປ່າທີື່ເປັນກາມະສິດຂອງທັງລັດ ແລະ ເອກະຊນປະປນ
ກັນຢູ່ ເສັັ້ນອຸປະສງຈະຕັດເສັັ້ນອຸປະທານ ຢູ່ຈຸດຕ່າງໆຈຸດສມດູນຂອງລາຄາ ແລະ ປະລິມານໄມ້ທ່ອນທີື່
ຈຸດນັັ້ນໆ ຈະພິຈາ ລະນາໄດ້ຈາກຮູບທີື່ 12 ໂດຍບື່ຕ້ອງອະທິບາຍເພີື່ມ.

ຮູບທີ 12
ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:

ການການດລາຄາໄມ້ທອ
່ ນຈາກປ່າຂອງເອກະຊນ(a) ແລະ ປ່າຂອງລັດ(b)
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
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ຮູບທີ 13
ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:

ວິທກ
ີ ານດລາຄາໄມ້ທອ
່ ນທີໄື່ ດ້ຈາກປ່າຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊນຮ່ວມກັນ
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ການການດລາຄາຂອງໄມ້ຢນຕນ
ັ້ (Price Formation of Stumpage)
ໃນຕະຫຼາດທີື່ມີການແຂ່ງຂັນຢ່າງສມບູນ ລາຄາໄມ້ຢນຕັ້ນ ໃນບລິເວນໜື່ງໆ ຈະເທື່າ
ກັບລາຄາໄມ້ທ່ອນທີື່ໂຮງເລື່ອຍ ລບ ດ້ວຍຕັ້ນທນທີື່ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ (Cost Availability = Log
production + Transport cost + Return to Loggers) ແຕ່ການທີຈ
ື່ ະສະແດງເຖິງເສັັ້ນອຸປະສງ
ແລະ ອຸປະທານຂອງໄມ້ຢນຕັ້ນນັັ້ນ ເປັນກລະນີທີື່ມີລັກສະນະແປກໄປຈາກອຸປະທານ ແລະ ອຸປະສງຂອງ
ສິນຄ້າອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກວ່າອຸປະສງສາລັບໄມ້ຢນຕັ້ນເກີດຂັ້ນໃນສະຖານທີື່ແຫ່ງໜື່ງ (One point in
space) ແລະ ອຸປະທານຢູ່ໃນທີື່ອີກແຫ່ງໜື່ງຜູ້ຊັ້ໄມ້ຢນຕັ້ນ ຫຼ ເຈັ້າຂອງໂຮງເລື່ອຍມອງໝູ່ໄມ້ແຕ່ລະໝູ່ ທີື່
ເຂາຈະຊັ້ຈາກຕະຫຼາດຂອງເຂັ້າ. ສ່ວນຜູ້ຂາຍໄມ້ຢນຕັ້ນ (ເຈັ້າຂອງໄມ້ ຫຼ ຜູ້ຜະລິດໄມ້) ມອງເຫັນຕະຫຼາດ
ຂອງເຂາ ຈາກອີກຈຸດໜື່ງ ທັງຜູ້ຊັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍຕ່າງຮູເ້ ຖິງຄວາມແຕກຕ່າງອັນນີັ້. ດ້ວຍເຫດນີັ້ເອງເສັັ້ນອຸປະ
ສງ ແລະ ໄມ້ຢນຕັ້ນ ຈື່ງບື່ຄກັບທີື່ໄດ້ຈາກວິທີການວິເຄາະອື່ນໆ.
ສີື່ງທີເື່ ຮັດໃຫ້ກຣາຟຂອງເສັັ້ນອຸປະສງ ແລະ ອຸປະທານໄມ້ຢນຕັ້ນບື່ຄຢ່າງອື່ນ ຫຼ ເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນ
ກຣາຟບິດບ້ຽວໄປກື່ຄ: ຕາແໜ່ງທີື່ຢູ່ຂອງໝູ່ໄມ້ແຕ່ລະໝູ່ໃນຮູບ 12 ສະແດງເຖິງເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນ
ເສັັ້ນດຽວ ກັນກັບໃນຮູບທີື່ 10 ແລະໃຊ້ຂັ້ມູນດຽວກັນ. ສມມຸດວ່າລາຄາຕະຫຼາດ ຂອງໄມ້ທ່ອນສື່ງເຖິງໂຮງ
ເລື່ອຍເທື່າກັບ 92 ກີບ/ມ3 ນັັ້ນຄເຮາສມມຸດວ່າ: ອຸປະສງໄມ້ທ່ອນຢດຫດຢ່າງສມບູນທີື່ລະດັບລາຄາ 92
ກີບ/ມ3. ຈາກເສັັ້ນອຸປະທານທີື່ການດໃຫ້ເຮາຈະສາມາດຫາໄດ້ວ່າໝູ່ໄມ້ໃດຈະຖກຊັ້ ແລະ ຫາຕັ້ນທນທີື່
ເຮັດໃຫ້ມີໄມ້ຂອງແຕ່ລະໝູ່ໄມ້ໄດ້ ເພາະວ່າຕັ້ນທນນີັ້ ເຮາໄດ້ໃຊ້ໃນການສ້າງເສັັ້ນອຸປະທານໄມ້ທ່ອນຈາກປ່າ
ເອກະຊນໃນຫວຂັ້ທີື່ແລ້ວ. ເມື່ອເຮາເອາຕັ້ນທນນີັ້ ລບອອກ ຈາກລາຄາຕະຫຼາດຜນລັບກື່ຄ ເສັັ້ນອຸປະສງຫາ
ໄດ້ (ຈາກໄມ້ທ່ອນ) ສາຫຼັບໄມ້ຢນຕັ້ນ ເຊິື່ງຫາໄດ້ຈາກເສັັ້ນອຸປະສງໄມ້ທ່ອນທີື່ຢດຫດຢ່າງສມບູນ.
ເສັັ້ນກຣາຟຂອງຮູບ 13 ຖ້າຈັບໝູນໄປຮອບແກນຕັັ້ງ ກື່ຈະກາຍເປັນພັ້ນຜີວລາຄາ (Price
Surface) ຄຄັນຮື່ມກັນແດດ ຢູ່ເໜອພັ້ນທີື່ສື່ງໄມ້ຂາຍໃຫ້ໂຮງເລື່ອຍທີື່ເຮາສມມຸດວ່າ ມີພູມີປະເທດຮາບ
ພຽງ ແລະ ມີເລື່ອຍຕັັ້ງຢູ່ໃຈກາງທີື່ແຫ່ງນັັ້ນ. ຄວາມສູງຂອງພັ້ນຜີວດັື່ງກ່າວ ເໜອບລິເວນໃດໃນພັ້ນທີື່
ສະແດງເຖິງລາຄາໄມ້ ຢນຕັ້ນຢູ່ຕາແໜ່ງນັັ້ນໆ ດັື່ງໃນຮູບທີ 14
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ຮູບທີ 14
ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:

ການການດລາຄາໄມ້ຢນຕນ
ັ້
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຮູບທີ 15
ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:

ພນ
ັ້ ຜີວລາຄາ (Price Surface) ເທີງບລິເວນທີມ
ື່ ໄີ ມ້ສງື່ ຂາຍໃຫ້ໂຮງເລື່ອຍທີື່ຢຈ
ຼື່ ດ
ຸ ສູນກາງ
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
 ລາຄາໄມ້ຢນຕັ້ນແລະທິດສະດີຄ່າເຊື່າ (Stumpage Price and Rent

Theory)
ວິທີການການດລາຄາໄມ້ຢນຕນ
ັ້ ອາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍທິດສະດີຄ່າເຊື່າ ດັື່ງກຣາຟ
ໃນຮູບທີ 15 ກ່າວຄໃນພາບ (a) ສະແດງເຖິງ ເສັັ້ນຕັ້ນທນທັງໝດສະເລັື່ຍ ໃນການຜະລິດໄມ້ແປຮູບ
(ATC1) ກັບເສັັ້ນຕັ້ນທນເພີື່ມ (MC) ຕັ້ນທນທັງໝດສະເລັື່ຍສະແດງເຖິງຕັ້ນທນການຜະລິດທັງໝດ
ລວມທັງຜນຕອບແທນຕື່ການລງທນທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດໄມ້ແປຮູບຢູ່ໃນທຸລະກິດຂອງເຂາໄດ້. ທີື່ລາຄາ
P1 ໜ່ວຍ ທຸລະກິດນີັ້ຈະຢູ່ໃນສມດູນມີລາຍໄດ້ຄຸ້ມຕັ້ນທນການຜະລິດທັງໝດລວມທັງຄ່າໄມ້ຢນຕັ້ນ S1.
ຖ້າລວມເສັັ້ນຕັ້ນທນເພີມ
ື່ ຂອງໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝດ ທີື່ທາການຜະລິດໄມ້ແປຮູບເຂັ້າດ້ວຍກັນ ຈະໄດ້ເສັັ້ນ
ອຸປະທານຂອງຕະຫຼາດ SS ໃນພາບ (b) ເຊິື່ງຈະຕັດເສັັ້ນອຸປະສງໄມ້ແປຮູບ DD ທີື່ລາຄາ P1.
ຖ້າສມມຸດ ອີກວ່າໄມ້ທີື່ນາໄປຜະລິດໄມ້ແປຮູບນັັ້ນ ຊັ້ມາຈາກເຈັ້າຂອງໄມ້ໃນເບັ້ອງ
ຕັ້ນ ເຂາຈະຄິດລາຄາໄມ້ພຽງ S1 ບັດນີັ້ເຂາສາມາດຄິດລາຄາໄມ້ເພີື່ມຂັ້ນອີກ P2-P1 ກີບ/ມ3 ທີື່ລາຄາໄມ້
ຢນຕັ້ນໃໝ່ນີັ້ ຜູ້ຜະລິດໄມ້ແປຮູບຈະໄດ້ປະໂຫຍດ ເທື່າກັບຕອນກ່ອນເສັັ້ນອຸປະສງໄມ້ແປຮູບເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼ
ບື່ເສຍປະ ໂຫຍດແຕ່ຢ່າງໃດ. ຕັ້ນທນທັງໝດສະເລັື່ຍຂອງເຂາຈະເລື່ອນຂັ້ນໄປຕາມເສັັ້ນຕັ້ນທນເພີມ
ື່ ຈນ
ເຖິງຕາແໜ່ງທີື່ສະແດງໃນພາບ (a) ຄເສັັ້ນ ATC2 ຕັດກັບ MC. ກລະນີນີັ້ຄ: ການເພີື່ມຄ່າເຊື່າ ຕາມທິດ
ສະດີຂອງ ຣີຄາໂດ (Ricardian Increasing Rent) ນັັ້ນເອງ. ໂມເດລນີັ້ ໃຊ້ອະທິບາຍການກາໜດ
ລາຄາໄມ້ຢນຕັ້ນໂດຍວິທີສ່ວນເຫຼອທີື່ໃຊ້ໃນການປະເມີນລາຄາໄມ້ຢນຕັ້ນໂດຍທື່ວໄປ. P2 ຄລາຄາຂາຍໄມ້
ແປຮູບ P1- S1 ເທື່າກັບຕັ້ນທນສະເລັື່ຍໃນການຜະລິດບວກດ້ວຍອັດຕາກາໄລ ແລະ ຄ່າຄວາມສ່ຽງ
ເຊິື່ງລວມຢູ່ໃນເສັັ້ນຕັ້ນທນທັງໝດຢູ່ແລ້ວ. ໃນພາບ (a) S1 ຄ: ລາຄາໄມ້ຢນຕັ້ນທີື່ອຸປະສງ DD ແລະ
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ຈະເພີມ
ື່ ຂັ້ນເທື່າກັບຄວາມສູງຂອງຮູບສີື່ຫຼື່ຽມຜນຜ້າ ທີື່ມຸມຂອງກຣາຟ ເຊິື່ງແຮເງົາໄວ້. ເມື່ອອຸປະສງເພີື່ມ
ເປັນ D1D1 ທິດສະດີຄ່າເຊື່ານີັ້ ສອດຄ້ອງກັບການປະເມີນໄມ້ຢນຕັ້ນ. ເຕັກນິກໃນການປະເມີນລາຄາໄມ້
ຢນຕັ້ນນັນ
ັ້ ປະກດຢູ່ໃນຕາລາເສດຖະສາດປ່າໄມ້ເຊັື່ນ: ຂອງ Duerr (1960) ຕາລາຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຕີ
ລາຄາໄມ້ຂອງ Davis (1966).

ຮູບທີ 16
ແຫຼື່ງທີມ
ື່ າ:

ລາຄາໄມ້ຢນຕນ
ັ້ ຂອງຄ່າເຊາື່ (Stumpage as a rent)
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
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