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บทน า : Introduction 
คุณค่าของต้นไม้ตามความคิดของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน บางคนจะประเมินค่าต่่า ในขณะ

ที่บางคนให้ค่าสูงกว่าถึงสูงกว่ามาก  เนื่องจากต้นไม้ให้คุณประโยชน์ทั้งทางตรง เช่น เนื้อไม้ ดอก และผล และ
ทางอ้อม เช่น การช่วยลดอุณหภูมิ การช่วยให้นิเวศสมดุล ผู้ที่ให้ค่าต้นไม้ต่่าเกิดจากการพิจารณาเฉพาะส่วน               
ที่เป็นการใช้ประโยชน์โดยตรง ผู้ที่ให้ค่าสูงจะเกิดจากการพิจารณาถึงประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม                  
ร่วมด้วย   
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มูลค่าต้นไม้ส่วนที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสนใจมาก คือ ส่วนที่เป็นคุณประโยชน์ทางอ้อม (Indirect 
use value)  และส่วนที่เป็นคุณค่าแม้จะไม่ได้เกิดจากการใช้ (Passive use value) ว่ามีมากน้อยเพียงใด  
และจะวัดได้ด้วยวิธีใดเพ่ือให้ได้ค่าที่แท้จริง  ตัวอย่างรูปธรรมของประโยชน์ทางอ้อมจากต้นไม้  เช่น ต้นไม้ช่วย

http://www.thaigoodview.com/node/7540
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ให้อุณหภูมิเย็นลงและส่งผลต่อการประหยัดพลังงาน เป็นต้น ทั้งนี้จากการตรวจวัดพ้ืนที่ 200 ตารางวามีต้นไม้
คลุมพ้ืนที่ร้อยละ 30 การดูดความร้อนเพ่ือใช้ในการคายน้่าท่าให้อุณหภูมิลดลงคิดเป็นค่าความร้อน 1.2 ล้าน
กิโลกรัม-แคลอรีต่อวัน  ซึ่งเทียบได้กับเครื่องปรับอากาศส่าหรับบ้านขนาดกลางที่เปิดใช้ตลอด 24 ชั่วโมง                        
และจากการส่ารวจพบว่าอุณหภูมิใจกลางกรุงเทพฯ จะสูงกว่าบริเวณชานเมืองที่มีต้นไม้ปกคลุมมากกว่าเฉลี่ย 
4-6 องศาเซลเซียส  
 ประโยชน์ทางอ้อมที่ต้นไม้ให้คุณอนันต์อีกด้านหนึ่ง คือ การให้ O2 และการดูด CO2 จากกระบวน            
การสังเคราะห์แสง  ร้อยละ 30 ของปริมาณ O2 ของโลกได้มาจากต้นไม้บนบก  และอีกร้อยละ 70 ได้มาจาก
สาหร่ายในทะเล การเผาไหม้ในกระบวนการต่างๆ ท่าให้ O2 ถูกใช้ไป กลายเป็น CO2 เกิดขึ้นในบรรยากาศ  
ในปี 2504 ปริมาณ CO2 ในอากาศมีเท่ากับ 239 ส่วนต่อล้านส่วน  ปริมาณ CO2 เพ่ิมขึ้นเป็น 319 ส่วนต่อ
ล้านส่วน  ประโยชน์ทางอ้อมของต้นไม้ดังกล่าวนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ส่วนที่มีความซับซ้อนและมี
ความส่าคัญมากคือคุณค่าต่อดุลยภาพทางนิเวศของสิ่งมีชีวิตต่างๆ  คุณค่าต่อมนุษย์ด้านสุนทรียภาพ  และใน
บางพ้ืนที่ต้นไม้ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์รวมอยู่ด้วย  ประโยชน์ทางอ้อมของต้นไม้ที่มีมูลค่ามากมายนี้น่ามา
สู่ความคิดเห็นที่ต่างกันไปตามระดับข้อมูลที่ได้รับและการให้ความส่าคัญของแต่ละบุคคล  บ่อยครั้งเป็นเหตุให้
เกิดความเห็นที่แตกต่างและความขัดแย้งเมื่อการขยายตัวของเมืองและการขยายตัวของสิ่งก่อสร้างจนส่งผลต่อ
ดุลยภาพการคงอยู่ของพ้ืนที่สีเขียว  ปรากฏการความขัดแย้งนี้มักเกิดในประเทศที่ก่าลังพัฒนา  เพราะใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะอยู่ในช่วงของการโหยหาฟ้ืนฟูพ้ืนที่สีเขียวเนื่องจากได้สูญเสียไปแล้วดังจะเห็นได้จาก
การลงทุนมหาศาลในการปลูกป่าของประเทศญี่ปุ่น  การพยายามช่วยกันปลูกป่าของชาวประมงที่ประเทศ
ญี่ปุ่นเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้แม่น้่าซึ่งสืบเนื่องถึงความสมบูรณ์ของแหล่งอาหารในทะเลและการลงทุนในพ้ืนที่
สีเขียวรวมทั้งการศึกษาวิจัยเพ่ือรักษาดุลยภาพของป่าธรรมชาติไว้ให้ชุมชน เช่น Fisher view ผืนป่าอนุรักษ์
ของท้องถิ่น  และ Trustom Pond ผืนป่าชายหาดของท้องถิ่น  ทั้งสองแห่งนี้อยู่ในรัฐ Rhode Island 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  การรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักในความส่าคัญของต้นไม้อย่างต่อเนื่องโดยการให้ข้อมูล
ในสวนสัตว์  การรักษาผืนป่าธรรมชาติไว้กลางเมืองเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติและการนันทนาการใน
ประเทศสิงคโปร์   

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ : Economic Value 
 ทรัพยากรที่มีในธรรมชาติจะด่ารงอยู่ร่วมกันในฐานะของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่เกื้อกูลกันภายใต้
ดุลยภาพระดับต่างๆ เช่น การที่ต้นไม้ให้ผลผลิตแก่มนุษย์และสัตว์ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงในรูปของอาหาร ยา 
ที่อยู่อาศัย   และให้คุณประโยชน์ทางอ้อมเช่น การคายออกซิเจน ดูดคาร์บอนไดออกไซด์ และดูดความร้อนใน
กระบวนการสังเคราะห์แสง  ซึ่งสร้างความสดชื่นในบรรยากาศ ฯลฯ  ในด้านการเป็นผู้รับของต้นไม้เช่น การที่
แมลง และนกที่อาศัยต้นไม้ช่วยในการขยายพันธุ์  สัตว์ที่ใช้ต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยให้มูลที่เป็นปุ๋ยแก่ต้นไม้ ฯลฯ   
และมนุษย์ยังใช้ประโยชน์จากสัตว์อีกทอดหนึ่งในรูปของการนันทนาการเช่น การส่องสัตว์  รวมถึงการใช้
เนื้อสัตว์เป็นอาหาร 
 การประเมินค่าทรัพยากร เช่น ในกรณีของการประเมินค่าต้นไม้นั้น  ถึงแม้ต้นไม้จะให้คุณค่ากับ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ มากมาย แต่ในการวัดคุณค่านั้นจะวัดโดยอ้างอิงจากคุณค่าที่มนุษย์ได้รับทั้งส่วนที่เป็นคุณค่า
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ทางตรง คุณค่าทางอ้อม  รวมทั้งคุณค่าส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ (Non-use Value หรือ Passive-use Value)                  
ด้วยเทคนิคที่เหมาะสม ค่าถามที่มักจะเกิดขึ้นคือคุณค่าส่วนที่ยังไม่ได้ใช้มีความส่าคัญมากน้อยเพียงใด เหตุใด
จึงต้องนับรวมไว้ด้วย ตัวอย่างคุณค่าส่วนที่ยังไม่ได้ใช้  เช่น คนกรุงเทพฯจะมีความพึงพอใจเมื่อทราบว่าต้น              
กร่างใหญ่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับการดูรักษาไว้ความ            
พึงพอใจที่เกิดขึ้นนี้เป็นคุณค่าถึงแม้ตนเองไม่ได้ใช้ประโยชน์      
 Freeman, (1993) ได้กล่าวถึงความส่าคัญของ Passive-use Value ไว้ว่า “นักเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับใน Passive-use Value และนัก
เศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้เชื่อว่ามูลค่ารวมส่วนที่เป็น Passive-use Value ในทรัพยากรจะมีในสัดส่วน
ที่มาก ดังนั้น การตัดสินใจโดยละเลย Passive-use Value จะน่าไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมากและเกิด
การจัดการทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม”  

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินค่า : Economic Value Concept 
ในการวัดคุณค่าของทรัพยากรนั้นในทางเศรษฐศาสตร์จะใช้การเปลี่ยนแปลงความผาสุกของคน 

(human well-being) เป็นเกณฑ์ในการวัด  ดังนั้น ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการบริโภคทรัพยากรทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมรวมถึงความพอใจแม้จะไม่ได้เกิดจากการบริโภคทรัพยากร (Passive-use Value)                     
จึงได้รับการพิจารณา   

การประมาณค่าทรัพยากรโดยวัดจากความผาสุกนี้เป็นความท้าทายต่อนักเศรษฐศาสตร์อย่างยิ่ง                   
ในการให้ค่าจ่ากัดความและการวัดค่าความผาสุกออกมาในลักษณะที่เป็นหน่วยนับเพ่ือประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยพ้ืนฐานแล้วจะใช้หลักการของการวัดสวัสดีการทางเศรษฐกิจในการบริโภคสินค้า
และบริการ  ในกรณีที่เป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรโดยตรงและใช้เทคนิคการสะท้อนค่าในส่วนของการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรทางอ้อม  ในส่วนของ Passive-use Value สามารถท่าได้โดยการสร้างสถานการณ์สมมติ
เพ่ือค้นหาค่าความยินดีจ่ายเพ่ือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในส่วนนี้  ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความยุ่งยากซับซ้อนสูง  
หน่วยนับที่ใช้ในการวัดค่านั้นจะใช้เงินเป็นหน่วยนับ  ดังนั้น คุณค่าของทรัพยากรที่แปลงเป็นเงินนี้จึงใช้ในนาม
ของ”มูลค่า” อย่างไรก็ตามการใช้เงินเป็นหน่วยนับนี้เป็นเพียงเพ่ือความสะดวกในการน่าผลไปวิเคราะห์
เปรยีบเทียบกับสิ่งอื่นได้เท่านั้น 

ประเภทของมูลค่าทรัพยากร :  Value of  the  Resource 
เนื่องจากทรัพยากรชนิดหนึ่งจะให้คุณค่าในหลายลักษณะพร้อมกัน ดังนั้น เพ่ือสะดวกในการประเมิน

ค่า นักเศรษฐศาสตร์จึงนิยมจัดประเภทของคุณค่าออกเป็นกลุ่มตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ดังนี้      
Use Value หมายถึง คุณค่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เป็นรูปธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น              

3 ประเภท คือ 
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Direct Use Value เป็นคุณค่าการใช้ประโยชน์โดยตรงของมนุษย์ในฐานะผู้บริโภค  
เช่น การพิจารณาคุณค่าของต้นไม้ส่วนที่เป็นการใช้ประโยชน์ทางตรง ได้แก่ การใช้ประโยชน์เนื้อไม้ในกรณี
ต่างๆ การใช้ประโยชน์จากใบ ดอก และผลไม้  รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในด้านการผักผ่อนหย่อนใจ 
(recreation value) 

- direct Use Value1 เป็นคุณค่าส่วนที่มนุษย์ใช้ประโยชน์โดยอ้อมเนื่องจากทรัพย
การนั้นเป็นปัจจัยการผลิตท่าให้เกิดผลผลิตอย่างหนึ่งที่มนุษย์ใช้ประโยชน์  เช่น การดูดซับความร้อนและการ
ปล่อย O2 เนื่องจากการสังเคราะห์แสงของพืช  ความชุ่มชื่นในอากาศจากการคายน้่าของพืช  การเสริมสร้าง
ระบบนิเวศท่ีสมดุลทางธรรมชาติ 

- Option Value เป็นคุณค่าส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน แต่คิดว่ามี
โอกาสใช้ในอนาคต  ดังนั้น  การอนุรักษ์ไว้เป็นการเปิดโอกาสให้สามารถได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตเมื่อต้องการ  

Passive-use Value หรือ Non – use Value เป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการที่ทรัพยากร
หรือสิ่งแวดล้อมนั้นได้ให้ความรู้สึกที่ดีต่อมนุษย์เมื่อได้ทราบว่าสิ่งนั้นยังอยู่ในสภาพที่ดีถึงแม้จะยังไม่เกิดการใช้
ประโยชน์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม มูลค่าในส่วนนี้มีสองลักษณะคือ 

- Existence Value เป็นมูลค่าที่เกิดเมื่อได้ทราบว่าทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมนั้น
อยู่ในสภาพที่ดี เช่น ความรู้สึกที่ดีของศิษย์เก่าที่ทราบว่าสวนป่าในมหาวิทยาลัยยังคงอยู่ถึงแม้ปัจจุบันตนเอง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ความรู้สึกท่ีดีที่ทราบว่าพะยูนที่ชายฝั่งอันดามันของไทยยังมีอยู่ เป็นต้น 
  - For Other Value เป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นเพ่ือผู้อ่ืน เช่น Altruistic Value                 
ซึ่งหมายถึงมูลค่าที่เกิดจากความรู้สึกที่ดีที่จะรักษาทรัพยากรนั้นไว้เพ่ือชุมชนหรือเพ่ือสังคมถึงแม้ตนเองจะ
ไม่ได้ใช้   และ Bequest Value เป็นมูลค่าที่เกิดจากความต้องการเก็บรักษาไว้เป็นมรดกส่าหรับลูกหลาน เช่น
การที่นักศึกษา มอ.ต้องการอนุรักษ์ต้นไม้ไว้เพ่ือให้นักศึกษารุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ 
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รูปที่ 2  มูลค่ารวมทางเศรษฐศาสตร์ (Total Economic Value : TEV) 
ที่มา : Surfrider Fundation. Total Economic Value. แหล่งที่มา : URL : ww.surfrider.org/coastal-

blog/entry/total-economic-valueค้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
 

การประเมินค่า : Valuation of  the  Resource 
 เนื่องการมูลค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆประกอบด้วยมูลค่าในลักษณะต่า งๆดังกล่าว
ข้างต้น  ในการประเมินค่าจึงท่าได้โดยการประเมินค่าส่วนต่างๆ ออกมา  และเนื่องจากมูลค่าเหล่านี้จะวัดจาก
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์  ดังนั้นการประเมินค่าจึงนิยมใช้หน่วยนับเป็นจ่านวนเงินต่อคน  และมูลค่ารวม
ทั้งหมดของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ศึกษาจะหาได้โดยการรวมมูลค่าการใช้ประโยชน์ประเภทต่างๆของ
ทุกๆคนในสังคมที่อยู่ในขอบเขตของการประเมิน  (การใช้หน่วยนับเป็นเงินในที่นี้เพ่ือสะดวกต่อการน่าผลไปใช้
ประกอบการตัดสินใจในกรณีต่างๆ) 
 การประเมินที่สามารถท่าได้โดยไม่ยุ่งยากส่วนใหญ่คือมูลค่าในส่วนที่เป็นการใช้ประโยชน์โดยตรง 
เพราะสามารถประเมินได้จากมูลค่าที่มีการซื้อขายในตลาด  แต่จะพบว่ามูลค่าในหลายๆประเภทไม่ได้ผ่าน
ระบบตลาดโดยตรง เช่น มูลค่าในด้านนันทนาการ  หรือการเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศของต้นไม้  
ดังนั้นในการประเมินค่ารวมของทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมนั้นจึงท่าได้ด้วยเทคนิคต่างๆหลายวิธีโดยอาจจะใช้
ร่วมกันหรือเลือกใช้ในบางวิธีเพ่ือให้ได้ค่าท่ีสมบูรณ์  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจ่ากัดต่างๆในแต่ละสถานการณ์  ส่าหรับ
เทคนิคที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปนั้น Freeman, (1993) ได้น่าเสนอไว้ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 วิธีการประเมินค่าแบบต่าง 
 

value observed behavior hypothetical others 

Direct Use Value 
 

direct observed 
- competitive market 
price 
- simulated markets 

direct hypothetical 
- willingness to pay 
question  

 
- benefit transfer 

Indirect Use Value indirect observed 
- travel cost method 
(TCM) 
- hedonic property 
values 
- avoidance 
expenditures 

indirect hypothetical 
      - contingent 
valuation method 
(CVM)  

 
- benefit transfer 

 
Option Value 

 indirect hypothetical 
- contingent 
valuation method 
(CVM) 

 
- benefit transfer 

 
Passive-use Value 

 indirect hypothetical 
- contingent 
valuation method 
(CVM) 

 
- benefit transfer 

 

ที่มา : ปรับปรุงจาก Freeman, 1993. หน้า 24 
 

 ตัวอย่างผลการศึกษาที่เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพยากรในประเทศไทยเช่น การประเมินมูลค่าพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งมีเนื้อที่รวม 1,355,397 ไร่ โดย ใช้ TCM ประเมินมูลค่าด้านนันทนาการ  และใช้ 
CVM ประเมินมูลค่าส่วนที่เป็น Passive-use Value  ผลการศึกษาได้มูลค่ารวมกันเท่ากับ 3,080 ล้านบาท/ปี 
(TDRI & HIID, 1996 อ้างถึงใน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553)   
 การศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2542 ได้ประเมินมูลค่าป่าไม้ในพ้ืนที่โครงการสร้างเขื่อน
แก่งเสือเต้นซึ่งเป็นพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติแม่ยมจ่านวน 4,000ไร่ โดยประเมินค่า Use Value สามส่วนคือ  

1) มูลค่าจากผลผลิตจากป่าส่าหรับชุมชน   
2) การเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน   
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3) การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และประเมินค่า Passive-use Value โดยใช้ CVM                   
ผลการศึกษามูลค่าปัจจุบันของอุทยานแห่งชาติแม่ยมมีค่าระหว่าง 3,800-6,400 ล้านบาท (สถาบันวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประเทศไทย, 2553) 
 อีกการศึกษาหนึ่งคือการประเมินมูลค่าทรัพยากรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข็งเนื้อที่ 1.7 ล้าน
ไร่ โดยกรมป่าไม้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2541 การศึกษาใช้ Market Valuation ประเมินค่า 
Use Value ของพ้ืนที่ที่ศึกษาได้เท่ากับ 38 ล้านบาท/ปี  และใช้ CVM ประเมินค่า Passive-use Value ใน
พ้ืนที่เดียวกันได้ 28,383 ล้านบาท/ปี (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2553)  สิ่งที่น่าสังเกตคือ 
Passive-use Value มีค่าสูงกว่า Use Value ถึงกว่า 700 เท่า 

เนื่องจากเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินค่าทรัพยากรดังกล่าวข้างต้นนั้นจ่าเป็นต้องใช้เวลาและ
ด่าเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะการศึกษามูลค่าของต้นไม้เพราะต้นไม้มีมูลค่าส่วนที่เป็น 
Indirect Use Value และ Passive-use Value ในสัดส่วนที่สูงมาก การประเมินค่าต้นไม้บริเวณสวนป่า                
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในเวลาที่จ่ากัดนี้จึงเลือกใช้วิธี benefit transfer คือ การน่าผลการศึกษา
จากแหล่งอ่ืนที่มีความใกล้เคียงกับแหล่งที่ท่าการศึกษา  และท่าการปรับค่าภายใต้ความเป็นเหตุเป็นผล                
ตามหลักการเพ่ือประเมินมูลค่าที่ต้องการ วิธีการประเมินที่น่าสนใจปรับใช้ในที่นี้ คือ การใช้สูตรประมูลค่า              
ล่าต้น โดยสมัชชาผู้ประเมินต้นไม้และภูมิทัศน์ (The Council of Tree and Landscape Appraisers)               
ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงป็นวิธีที่ เคยใช้ในการประเมินต้นกร่างใหญ่ของมหาวิทยาลัยศิลปกรที่วังท่าพระ                    
การประเมินค่าโดยใช้สูตรประมูลค่าล่าต้นนี้ท่าได้โดยใช้มูลค่าพ้ืนฐานต่อพ้ืนที่หน้าตัด (ตารางเซนติเมตร)ที่ล่า
ต้นส่วนล่างซึ่งศึกษาโดยสมัชชาผู้ประเมินต้นไม้และภูมิทัศน์ ก่าหนดไว้ที่ 27 ดอลลาร์ ต่อ ตารางนิ้ว หรือ 150 
บาท/ ต่อตารางเซนติเมตร และปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อคูณด้วยร้อยละของชนิดต้นไม้ ต่าแหน่งที่ขึ้นและสภาพ
ของต้นไม้  
 การประเมนิค่าต้นไม้บริเวณสวนป่าในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้จะใช้แนวคิดเดียวกับสูตรประมูล
ค่าล่าต้นโดยใช้มูลค่าพ้ืนฐานต่อพ้ืนที่หน้าตัด (ตารางเซนติเมตร) จากสมัชชาผู้ประเมินต้นไม้และภูมิทัศน์และ
ปรับค่าด้วยดัชนีทางเศรษฐกิจเพ่ือให้ได้ค่าที่ เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันของไทย จากนั้นปรับค่าด้วยร้อยละ
ของมูลค่าต้นไม้ตามองค์ประกอบที่แสดงไว้ในสูตรสมการ ดังนี้ 
 
  สูตรสมการประมูลค่าล าต้น : 
 

 
   V  =  B x T x P x C x Ec x En x Ea x  Ew x  S x N 
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ก่าหนดให้  

V   =   มูลค่าประมาณของต้นไม ้
B   =   มูลค่าพ้ืนฐานต่อพ้ืนที่หน้าตัด (ตารางเซนติเมตร) ที่ล่าต้นส่วนล่าง (205 บาท/ cm2 

ซึ่งปรับจาก 27 ดอลลาร์ต่อตารางนิ้ว ในปี 2551 และปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย
ของไทยปีละ 3 %) 

T   =   ร้อยละของคุณค่าชนิดต้นไม้ (มีค่ามาก = 120%, ธรรมดา =100%, ดาษดื่น = 
80%) 

P   =   ร้อยละของมูลค่าต่าแหน่งที่ขึ้น  
C   =   ร้อยละของสภาพความสมบูรณ์ของต้นไม้  (ดีมาก = 100%, ดี = 80%, ปานกลาง 

= 50%, แย่ = 30%, ตาย = 10%) 
Ec  =   ร้อยละท่ีเป็นคุณค่าทางนิเวศ (การเป็นที่อยู่อาศัย การเป็นเส้นทางอพยพของสัตว์) 
En  =   ร้อยละท่ีเป็นคุณค่าในด้านการลดอุณหภูมิ  การประหยัดพลังงาน 
Ea  =   ร้อยละที่เป็นคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมทางอากาศ (การปล่อย O2 และดูดCO2 การ

กรองฝุ่นและมลพิษในอากาศ  การดูดสารพิษโลหะหนัก) 
Ew  =   ร้อยละที่เป็นคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมทางน้่า (การดูดซับและชะลอการไหลของน้่า  

การชะล้างของดิน)  
S   =   ร้อยละท่ีเป็นคุณค่าด้านนันทนาการ และสุนทรียภาพ 
N   =   ร้อยละท่ีเป็นคุณค่าของการคงอยู่ 

 

จากการประเมินจากนักนิเวศวิทยาซึ่งระบุว่าจะสูญเสียไม้ใหญ่โดยรอบอาคารภายหลังก่อสร้าง
สมบูรณ์อีกรวมทั้งสิ้นไม่ต่่ากว่า 58 ต้น  ดังนั้น คิดประเมินประเมินเบื้องต้นโดยใช้ใช้สูตรประมูลค่าล่าต้น
ดังกล่าวข้างต้น พบว่า การสูญเสียต้นไม้ทั้งหมดคิดเป็นมูลค่า 184,921,116.52 บาท  ซึ่งค่าประเมินนี้ เป็น
มูลค่าต่่าสุดของการสูญเสีย 

บทสรุป : Summary 
การศึกษาหามูลค่าของทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยยังมีการศึกษาน้อยมากหรือถ้ามีการศึกษา            

ก็มีการศึกษาหามูลค่าของทรัพยากรป่าไมเ้พียงบางส่วนเท่านั้น  ไม่ได้ศึกษามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดของ
ทรัพยากรป่าไม้  ท่าให้ประชาชนในสังคมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้ตระหนักถึงความส่าคัญหรือ          
ให้ความส่าคัญกับทรัพยากรป่าไม้น้อย ป่าไม้มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรง เช่น การใช้ประโยชน์จากไม้และ
ของป่า การพักผ่อนหย่อนใจในพ้ืนที่ป่าไม้ การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ป่าไม้ เป็นต้น ส่าหรับประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้่าล่าธาร ป่าไม้ช่วยป้องกันการพังทลาย        
ของดิน ป่าไม้เป็นแหล่งสะสมคาร์บอน ป่าไม้ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ เป็นต้น การประเมิน              
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หามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดของทรัพยากรป่าไม้  ท่าให้ประชาชนในสังคมได้ตระหนักถึงความส่าคัญของ
ทรัพยากรป่าไม้และหน่วยงานที่รับผิดชอบใช้ประกอบในการตัดสินใจในการวางแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้
มีประสิทธิภาพ “ไม้มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าท่าลาย ”  

 

- - - - - - - - - - - - - - - -              
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