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บทสรุปสำหรับผูบ้ริหาร 

 การศึกษาการประเมินศักยภาพพื้นที่สำหรับส่งเสริมการฟื้นฟูป่า เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1, 2 ด้วยการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภาพถา่ยดาวเทียม 

มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการจำลองสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในเชิงเวลา

และเชิงพื้นที่ไปพร้อมๆ ภายใต้สถานการณ์ 1.การปลูกพืชเชิงเดี่ยวต่อเนื่อง 2.การปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืช

เชิงเดี่ยวเป็นการปลูกป่า และ 3.การปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกป่า 3 อย่าง โดยอ้างอิง 

ระยะเวลา 10 ปี คือจากปี 2560 ถึงป ี2570 จากการประเมินห่วงโซมู่ลค่าของการฟื้นฟู ดว้ยปริมาณการปลด

ปล่อยหรือการดูดซับคาร์บอนจากกิจกรรมเกษตร และมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พบว่า เนื้อที่

เกษตรเชิงเดี่ยวในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ รวม 5,463,781 ไร่ มีพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มี

เนื้อที่ทั้งหมด 513,133 ไร่ ภาพรวมของการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจาก

การปลูกข้าวโพดต่อเนื่องเป็นการปลูกปา่ 3 อย่าง ลดลงรวม 1,666,551 tonCO2 ภายในระยะเวล 10 ปี เมื่อ

เทียบกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้นปีละ 12,621 tonCO2 และหากเปรียบเทียบรายได้รวม 

10 ปี จะเห็นว่าหากปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องจะมีรายได้รวมลดลงจาก 7.9 พันล้านบาท เหลือ 5.5 พัน

ล้านบาท เนื่องจากการปลูกซ้ำที่เดิม แต่การเปลี่ยนแปลงรายได้รวมในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากการ

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องเป็นการปลูกป่า 3 อย่าง พบว่ารายได้รวมในระยะเวลา 10 ปี เพิ่มขึ้น 

61,974,911,555 บาท หรือประมาณเฉลี่ยปีละ 13,000 ล้านบาทในช่วง 5 ปีแรก และเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 

870 ล้านบาทในช่วง 5 ปีหลัง สำหรับพื้นที่ต้องฟื้นฟูอย่างเร่งดว่น จากขอ้สนันษิฐานทีว่า่หากเกษตรกรยงัคง

ปลกูพชืเชงิเดีย่วประเภทเดมิตอ่ไปเรือ่ยๆ ในพืน้ทีเ่ดมิจะสง่ผลเสยีตอ่ระบบนเิวศไมว่า่จะเปน็การปลดปลอ่ยกา๊ซ

คารบ์อนไดออกไซดจ์ากการเผาไหมแ้ละการทำการเกษตร ความเสือ่มโทรมทางสิง่แวดลอ้ม แนวโนม้ของรายได้

และความมัน่คงทางอาหารทีล่ดลง และมกีารกำหนดค่าถ่วงน้ำหนัก (weighting) ให้แตล่ะปัจจัย คือ 0.4, 0.2, 

0.2 ,0.2 ตามลำดับ โดยผลลัพธ์แสดงเปน็ค่าคะแนน (ranking) ค่าต่ำที่สุด (-10) แสดงถึงตำบลที่มีความ

เสื่อมโทรมต้องการการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน ในทางตรงกันข้ามค่าสูงที่สุด (10) แสดงถึงตำบลที่มีความอุดม

สมบูรณ์ต้องการฟื้นฟูในลำดับท้ายพบตำบลที่อยู่ในระดบัวกิฤตทีต่อ้งฟืน้ฟพูืน้ทีอ่ยา่งเรง่ดว่น 3 ตำบล ไดแ้ก ่

ตำบลกอ้ อำเภอลี ้ จงัหวดัลำพนู , ตำบลแมล่ะมุง้ อำเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก, ตำบลสามหมืน่ อำเภอแมร่ะมาด 

จงัหวดัตาก โดยผลการศกึษาในครัง้นี ้ สามารถใช้ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนา อนุรักษ์ และการ

จัดการพื้นที่ป่า โดยเฉพาะในแง่ของการจัดระเบียบที่ดินทำกินที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนและชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

ชั้นที่ 1,2  เพื่อใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ และวางแผนการสง่เสริมการฟื้นฟปู่า ของภาครัฐได้เป็น

อย่างดี  

        บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด 
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Executive Summary 

 An analysis of the potential area to promoting forest restoration using geo-informatics 
technologies and satellite images to manage the land usage inside the National Forest 
Reservation and watershed protection areas level 1, and 2. To established the basis for the 
investigation by provide simultaneous simulation of the temporal and spatial dynamics 
under three conditions over a ten-year period from 2017 to 2027 including 1 extensive 
monoculture, 2 change to afforestation from monoculture and 3. transformation from 
monoculture to agroforestry. It was found that, a total of monoculture was found 5,463,781 
rai and 513,133 rai of burning occurred in this monoculture of this research area. Agroforestry 
would result in a reduction in CO2 emissions of 1,666,551 tons over ten years when 
compared to monoculture, which raised CO2 emissions by 12,621 tons annually. Due to 
reforestation in the same area, the overall revenue from continuous maize production will 
drop from 7.9 billion Baht to 5.5 billion Baht. However, the changeover to agroforestry 
resulted in an increase in total revenue of 61,974 million baht over the course of ten years, 
or almost 13,000 million baht per year over the first five years. Moreover, annual investment 
in areas has increased by about 870 million baht during the last five years. Based on the 
assumption that monocultures have a detrimental impact on the ecosystem if farmers 
continue to cultivate crops in the same place, the priority reforestation sites that require 
urgent rehabilitation. The parameters used in the experiment would include a  layers for 
increasing CO2 emission, decreasing  food security, decreasing income, and impact to 
environment,  with a weighting value of 0.4, 0.2, 0.2, and 0.2 respectively. Taking the lowest 
values (-10), which signifies tree sub-districts that required immediate redevelopment are in 
that order to Tambon Ko, Li District, Lamphun Province, Tambon Mae Lamung, Tambon Sam 
Muan, Mae Ra Mad District, Tak. by the findings of this research. It can assist in developing, 
conserving, and maintenace sustainable forest management strategies. The allocation of 
cropland in the national preserved forest area and watershed levels 1, 2, to be used in the 
region's prioritization, and also has government-sponsored initiatives to support forest 
restoration. 

     Thai Advance Innovation Company Limited 
     February 14, 2023 
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ภูมิภาค

15

ตาราง 2  การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องสูงสุด 
10 จังหวัดแรก

16

ตาราง 3 การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็น
ปลูกป่าทั้ง 3 ภูมิภาค

19

ตาราง 4 การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็น
ปลูกป่าสูงสุด 10 จังหวัดแรก

19

ตาราง 5 การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็น
ปลูกป่า 3 อย่างทั้ง 3 ภูมิภาค

23

ตาราง 6 การปลดปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เปน็ปลูกป่า 3 
อย่างสูงสุด 10 จังหวัดแรก

23

ตาราง 7 มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเมื่อปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องทั้ง 3 ภูมิภาค 28

ตาราง 8  มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องสูงสุด 10 จังหวัด
แรก

29

ตาราง 9 มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าทั้ง 3 
ภูมิภาค

31

ตาราง 10 มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าสูงสุด 
10 จังหวัดแรก

31

ตาราง 11 มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่าง
ทั้ง 3 ภูมิภาค

34

ตาราง 12 มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่าง
สูงสุด 10 จังหวัดแรก

34

ตาราง 13 รายได้รวมเมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องทั้ง 3 ภูมิภาค 41

ตาราง 14  รายได้รวมเมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องสูงสุด 10 จังหวัดแรก 42

ตาราง 15 รายได้รวมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าทั้ง 3 ภูมิภาค 44

ตาราง 16 รายได้รวมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าสูงสุด 10 จังหวัด
แรก

45

ตาราง 17 รายได้รวมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่างทั้ง 3 
ภูมิภาค

47

ตาราง 18 รายได้รวมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่างสูงสุด 10 
จังหวัดแรก

47

ตาราง 19 เกณฑ์การให้คะแนนความมั่นคงทางอาหาร 51
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ชื่อตาราง หน้า

ตาราง 20 คา่คงที่สำหรับแทนค่าในแต่ละสถานการณ์ตามนื้อที่ปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ 53

ตาราง 21 ความมั่นคงทางอาหารเฉลี่ยเมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องทั้ง 3 
ภูมิภาค

54

ตาราง 22  ความมั่นคงทางอาหารรวมเมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องสูงสุด 10 
จังหวัดแรก

55

ตาราง 23 ความมั่นคงทางอาหารเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าทั้ง 3 
ภูมิภาค

57

ตาราง 24 ความมั่นคงทางอาหารเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าสูงสุด 
10 จังหวัดแรก

58

ตาราง 25 ความมั่นคงทางอาหารเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 
อย่างทั้ง 3 ภูมิภาค

60

ตาราง 26 ความมั่นคงทางอาหารเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 
อย่างสูงสุด 10 จังหวัดแรก

61

ตาราง 27 พืน้ทีท่ีต่อ้งเรง่ฟืน้ฟปูา่อยา่งเรง่ดว่นตามระดบัคา่คะแนน 65
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การศึกษา 
“การประเมินศักยภาพพื้นที่สำหรับส่งเสริมการฟื้นฟูป่า เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1, 2” 

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

1.ที่มา หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือ

ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 1 และ 2 ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 

ให้มีการจัดระเบียบการใช้ที่ดินทำกิน และกำกับควบคุมจัดการการใช้ที่ดินและป่าไม้ภายใต้การอนุรักษ์และ

พัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคุมผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพป่าในรูปแบบการมสี่วนรว่ม

ให้ราษฏรปลูกป่า 3 อย่าง หรือจัดทำฟื้นฟูพื้นที่สภาพปา่แบบมีส่วนร่วมรอ้ยละ 20 ของพื้นที่ ซึ่งเป็นการ

วางแผน ร่วมกับชาวบ้านที่มีกรมปา่ไม้เป็นผู้จัดหาพันธุ์ไม้และให้ชาวบ้านเป็นผู้ดูแลตน้ไม้ที่ปลูกและสามารถใช้

ประโยชน์ที่ดินในระหว่าแถวของต้นไม้ได้โดยจะได้รับผลประโยชน์จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไม้ที่ปลูกและ

พืชพื้นล่างด้วย ซึ่งพื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ระหว่างปี 2545-2557 ที่อยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1,2  มี

จำนวนประมาณ 2.8 ล้านไร่ (กรมป่าไม้, 2561) ในการดำเนินงานตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติ ตามกรอบ

มาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ไดก้ำหนดให้มีการดำเนินงาน “โครงการปลูกป่า

เศรษฐกิจ” จำนวน 1.5 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำ 3,4,5 จำนวน 0.5 ลา้นไร่ และพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 จำนวน 1 

ล้านไร่ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ดังกลา่วในปีงบประมาณ 

2565  โดยมีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 1,032 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 45 จังหวัด (อ้างอิง ทส 

1603.3/6105 วันที่ 11 เมษายน 2565) 

 อย่างไรก็ตามการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เป็นอีกหนึ่งในความท้าทายใน 

ปัจจุบัน โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบเชิงพื้นที่แบบใกล้เคียงเวลาปัจจุบันมากที่สุด ในการตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด เช่น การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศแบบ

แปรปรวน หรือการระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่หนึ่งๆ รวมถึงการติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโต ของต้นไม้

เพื่อการฟืน้ฟูป่า ดังนั้นข้อมูลเชิงพื้นที่หรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System , GIS) 

รวมถึงข้อมูลภาพถ่ายระยะไกล (Remote Sensing) ถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ จัดเตรียม

วางแผน งาน และบริหารจัดการเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวาง สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการตอบสนอง

ต่อภัยคุกคา มด้านการเกษตรและป่าไม้ เนื่องจากเป็นวิธีการที่ใช้สำหรับการพิสูจน์ข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและระดับ โลก ภายใต้ความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูลภูมิสารสนเทศ ดังนั้นเทคโนโลยขี้อมูล

ภูมิสารสนเทศ และข้อมูลภาพถ่ายระยะไกล สามารถนำมาใช้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรมาเป็น

พื้นที่ป่า ในการประเมินห่วงโซ่มูลค่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจำลอง
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สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของปริมาณการปลดปล่อยและการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจาก

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ไปพร้อมๆ กันได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถใช้ในการสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ และการจัดการพื้นที่ป่า โดยเฉพาะในแง่ของการจัดระเบียบที่ดินทำกินที่

อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนและชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1,2  เพื่อใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ และ

วางแผนการส่งเสริมการฟื้นฟูป่า ของภาครัฐได้เป็นอย่างดี  

2. วัตถุประสงค์โครงการ  

 2.1 จำลองสถานการณ์ปริมาณการปลดปล่อยหรือการดูดซับคาร์บอนจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่

เกษตรเป็นพื้นทีป่่าไม้ในเขตป่าสงวนและคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1,2 เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและดำเนินการ

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าจากพื้นที่เกษตร  

 2.2 ประเมินห่วงโซ่มูลค่าของการฟื้นฟู เพื่อใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของการฟื้นฟูพื้นที่เรง่ด่วน 

และมีความสำคัญ สำหรับจัดระเบียบการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนและคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1,2  

 2.3 จัดทำข้อเสนอแนะของการจัดกิจกรรมการใช้ที่ดินที่เหมาะสม รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ดิน 

เพื่อนำไปปฏิบัติการขยายป่าการฟื้นฟูและการปฏิบัติทางการเกษตรเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนในระดับพื้นที่

คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1, 2  

3. ผลการศึกษา 

การประเมินศักยภาพพื้นที่สำหรับส่งเสริมการฟื้นฟูปา่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1, 2 จากปริมาณการปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมทาง
เกษตร รวมถึงมูลค่าทางสิ่งแวดล้อม และมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ จากการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมี
รายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้  
 3.1. ประเด็นการศึกษา 

 1) ประเมนิการปลดปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ โดยการศึกษา รวบรวม และตรวจสอบ
ขอ้มลูการปลกูพชืเชงิเดีย่ว (ขา้วโพดเลีย้งสตัว)์ รวมทัง้วเิคราะหร์อ่งรอยพืน้ทีเ่ผาไหม ้ (burn scar) จากภาพถา่ย
ดาวเทยีม ระดบัตำบล 

 2) ประเมนิมลูคา่ทางสิง่แวดลอ้มจากการวเิคราะหค์วามอดุมสมบรูณข์องพชืพรรณดว้ยดชันพีชื
พรรณผลตา่งแบบนอรม์อลไลซ ์ (Normalized Differential Vegetation Index: NDVI) จากภาพถา่ยดาวเทยีม 
ระดบัตำบล 

 3) ประเมนิมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรจ์ากรายไดแ้ละความมัน่คงทางอาหาร ระดบัตำบล 
 4) จดัทำ dashboard รายงานผลการวเิคราะหต์ามขอ้ 1) – 3) แสดงขอ้มลูเชงิพืน้ทีแ่ละสถติ ิ

สามารถสบืคน้ไดใ้นระดบัรายตำบล 
 3.2. สถานการณ์จำลอง  

 การดำเนินงานครั้งนี้ได้กำหนดสถานการณ์ในการประเมินจำนวน 3 สถานการณ์ ไดแ้ก่  
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a. สถานการณ์การปลูกพืชเชิงเดี่ยวต่อเนื่อง จากปี 2560 2565 และ 2570 
b. สถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกป่า จากปี 2560 2565 
และ 2570 

c. สถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกป่า 3 อย่าง จากปี 
2560 2565 และ 2570 

 ทั้งนี้ปีฐานที่ใช้ในการศึกษา คือ ป ี2560 

 3.3. พื้นที่เป้าหมาย  
การดำเนินงานครั้งนี้มีพื้นที่เป้าหมายครอบคลุม ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ จำนวน 20 จังหวัด และ ภาคตะวันตก จำนวน 5 จังหวัด (ภาพ 1) รวมทั้งสิ้น 4,583 ตำบล 

         
ภาพ 1 พื้นที่เป้าหมาย: ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก 

 3.4. ประเดน็การศกึษาที ่1: การปลดปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์
 3.4.1 ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินการปลดปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์
 ข้อมูลที่ใชใ้นการประเมินการปลดปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดค์รั้งนี้ มขี้อมูลสำคัญ 2 ประเภท คือ  

1) ข้อมูลในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แบ่งเป็น 
- ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560 
- ข้อมูลขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำและขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
- ข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด 

2) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
- ดาวเทียม Landsat-8 OLI ปี 2560 ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่องรอย
พื้นที่เผาไหม้ (burn scar)  
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 3.4.2 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลปีฐาน 2560 

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมนิการปลดปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ (CO2 emission) 
(ภาพ 2) เริ่มต้นจากการนำพื้นที่ปลูกข้าวโพดปี 2560 มาซ้อนทับดว้ยข้อมูลขอบเขตพื้นที่ลุม่น้ำชั้น 1A 2A 
และขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อได้มาซึ่งพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A 2A และขอบเขตป่า
สงวนฯ ซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการประเมินการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรม
ทางการเกษตร (การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 

หลังจากนั้นข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8-OLI ปี 2560 ถูกนำมาวิเคราะห์หารอ่งรอยพื้นที่เผาไหม้
ด้วยสมการความแตกต่างของดัชนีการเผาไหม้ (dNBR) โดยผลพื้นที่เผาไหม้นี้ถูกนำไปซ้อนทับกับพื้นที่ปลูก
ข้าวโพดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A 2A และขอบเขตป่าสงวนฯ เพื่อทราบพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่ปลูกขา้วโพด 
ซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลตั้งต้นที่ถูกใช้สำหรับการประเมนิการปลดปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ จากการเผาไหม้
เศษวัสดุเหลือใช้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 

ภาพ 2 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซดป์ีฐาน 2560 

 3.4.3 ผลการประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
 3.4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปีฐานสำหรับการประเมิน 
 จากการนำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และภาพถ่ายดาวเทียมปี 2560 มาวิเคราะห์พื้นที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A 2A และขอบเขตป่าสงวนฯ และพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้ได้ฐานข้อมูลของปฐีาน 2560 สำหรับการประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
(ภาพ 3) ผลจากการวิเคราะห์เนื้อที่ปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลุม่น้ำชั้น 1A 2A และขอบเขตป่าสงวนฯ มี
เนื้อที่รวม 5,463,781.75 ไร่ ส่วนพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเนื้อที่ทั้งหมด 513,133.38 ไร่ 
ทั้งนี้เนื้อที่ของข้อมูลฐานทั้ง 2 ประเภทรายตำบลสามารถสืบค้นได้จากไฟลท์ี่แนบมาพร้อมการดำเนินงานครั้งนี้    
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ภาพ 3 ข้อมูลฐานปี 2560 สำหรับการประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
  
 3.4.3.2 การปลดปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์สถานการณ์ที่ 1: ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตอ่เนื่อง 

พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A 2A และขอบเขตป่าสงวนฯ และพื้นที่เผาไหม้ใน
พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้จากการจัดเตรียมในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ถูกนำมาใช้เป็นฐานในการประเมินการ
ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกณฑท์ี่ใช้ในการประเมินในสถานการณ์ที่ 1 ซึ่งเป็นสถานการณ์การปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 มาจนถึงป ี2565 และ 2570 ตามลำดับ ว่าในช่วงเวลากว่า 10 ปีนี้ จะ
ทำให้มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นหรือลดลงอย่างไร ซึ่งเกณฑ์ที่ถูกนำมาใช้ในการประเมินครั้งนี้
เป็นการประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จาก 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมทางการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ตั้งแต่ระบบการเตรียมดิน การหยอดเมล็ด การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ การเก็บเกี่ยว และ 2) การเผาไหม้เศษวัสดุ
เหลือใช้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า กิจกรรมทางการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบทำให้
เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 77 kgCO2/ไร่ (สาวิตรี ม่วงศรีและคณะ, 2564) ในขณะที่การเผาไหม้
เศษวัสดุเหลือใช้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้เกิดการปลดปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด ์2,484 kgCO2/ไร่ 
(อรอนงค ์กงงอน, 2558) ดังนั้นพื้นที่ปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์และพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่ปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ราย
ตำบลจึงถูกนำมาคำนวณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากทั้ง 2 กิจกรรม และได้มาซึ่งการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งหมด อย่างไรก็ตามหากมีการเพาะปลูกพืชประเภทเดียวกันซ้ำที่เดิมทุกปี จะส่งผล
ทำให้ดินเสื่อมสภาพหากต้องการได้ผลผลิตเท่าเดิมเกษตรกรจำเป็นต้องมีการใส่ปุ๋ยและมีการดูแลรักษาเพิ่ม
มากขึ้นจากเดิม จึงส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่าน

พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A 
2A และขอบเขตป่าสงวนฯ ปี 2560

พื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ป ี2560
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ไป การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2565 และ 2570 จึงเพิ่มขึ้น 25% และ 30% ตามลำดับ หาก
เปรียบเทียบกับปี 2560 

โดยผลการประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เชิงพื้นที่ทั้ง 3 ภูมิภาครายตำบลแสดงในภาพ 4 
โดยส่วนมากพบการปลดปล่อยมากที่สุดในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และพื้นที่เชื่อมตอ่ระหว่างภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาพ 4 การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องจากปี 2560 2565 และ 2570 
  

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากปี 2560 2565 และ 2570 จะเห็นว่ามี
ปริมาณการปลดปล่อยที่เพิ่มมากขึ้น (ตาราง 1) โดยปี 2560 มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
1,695,334.50 tonCO2 และในปี 2565 2570 เพิ่มขึ้นเป็น 1,758,441.18 และ 1,821,547.86 tonCO2 ตาม
ลำดับ โดยปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวแปรหลักของการเพิ่มขึ้นเกิดจากการกิจกรรม
การเพาะปลูกข้าวโพดในพื้นที่เดิมซ้ำๆ ทุกปี 

ตาราง 1 การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องทั้ง 3 ภูมิภาค 

  
 ทั้งนี้หากวิเคราะห์ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีการปลด
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์รวมสูงที่สุด 7 จังหวัดแรกของทั้งปี 2560 2565 และ 2570 ได้แก่ จังหวัดตาก 
เชียงใหม ่ ลำปาง เชียงราย แพร่ เพชรบูรณ์ และน่าน ส่วนอีก 3 จังหวัด (ลำพูน เลย และเพชรบูรณ์) จะมี

การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2560

การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2565

การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2570

ปี การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (tonCO2/ปี)

กิจกรรมการเพาะปลูก การเผาไหม้ รวม

2560 420,711.19 1,274,623.30 1,695,334.50

2565 483,817.87 1,274,623.30 1,758,441.18

2570 546,924.55 1,274,623.30 1,821,547.86
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ลำดับการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่สลับกันไปในแต่ละปี (ตาราง 2) อย่างไรก็ตามหากแยกพิจารณาการ
ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตามกิจกรรมทั้งกิจกรรมการเพาะปลูกและการเผาไหม้ ส่งผลให้แต่ละจังหวัดจะ
มีลำดับการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาก น้อย แตกต่างกันไป 

ตาราง 2  การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องสูงสุด 10 จังหวัดแรก 

ปี จังหวัด
การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (tonCO2/ปี)

กิจกรรมการเพาะปลูก การเผาไหม้ รวม

2560

ตาก 545,740.89 44,982.29 590,723.18

เชียงใหม่ 186,250.42 27,853.59 214,104.00

ลำปาง 154,198.40 30,354.40 184,552.80

เชียงราย 89,335.64 45,954.74 135,290.38

แพร่ 86,811.35 25,051.89 111,863.24

เพชรบูรณ์ 20,094.21 50,447.97 70,542.18

น่าน 36,666.77 31,775.50 68,442.27

ลำพูน 51,750.58 8,557.34 60,307.92

เลย 6,931.63 46,220.33 53,151.96

อุตรดิตถ์ 19,356.17 19,645.09 39,001.26

2565

ตาก 545,740.89 51,729.64 597,470.52

เชียงใหม่ 186,250.42 32,031.63 218,282.05

ลำปาง 154,198.40 34,907.60 189,105.96

เชียงราย 89,335.64 52,847.95 142,183.59

แพร่ 86,811.35 28,809.67 115,621.03

เพชรบูรณ์ 20,094.21 58,015.16 78,109.37

น่าน 36,666.77 36,541.82 73,208.60

ลำพูน 51,750.56 9,840.94 61,591.52

เลย 6,931.63 53,153.38 60,085.01

อุตรดิตถ์ 19,356.17 22,591.85 41,948.02

ตาก 545,740.89 58,476.98 604,217.87

เชียงใหม่ 186,250.42 36,209.67 222,460.09

ลำปาง 154,198.40 39,460.72 193,659.12
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 นอกจากนี้การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานการณ์การปลูกข้าวโพดต่อเนื่องหากนำปริมาณ
การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของช่วงป ี2565 มาเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 แล้วพบว่ามีการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น 63,106.68 tonCO2 ส่วนการปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์ปี 2570 มีการปลด
ปล่อยเพิ่มขึ้น 126,213.36 tonCO2 หากเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 

ภาพ 5 การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่อง 

2570

เชียงราย 89,335.64 59,741.16 149,076.80

แพร่ 86,811.35 32,567.46 119,378.81

เพชรบูรณ์ 20,094.21 65,582.36 85,676.57

น่าน 36,666.77 41,308.15 77,974.92

เลย 6,931.63 60,086.43 67,018.06

ลำพูน 51,750.58 11,124.55 62,875.13

อุตรดิตถ์ 19,356.17 25,538.62 44,894.79

ปี จังหวัด
การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (tonCO2/ปี)

กิจกรรมการเพาะปลูก การเผาไหม้ รวม

การเปลี่ยนแปลงการปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์ 
ปี 2560 และ 2565

การเปลี่ยนแปลงการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
ปี 2560 และ 2570
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 3.4.3.3 การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สถานการณ์ที่ 2: ปลูกป่าทดแทนพื้นทีข่้าวโพด 
การประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สถานการณ์ที่ 2 คือ การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตวเ์ป็นการปลูกป่า ตั้งแต่ป ี 2561 เปน็ต้นไป โดยประเมินช่วงปี 2565 และ 2570 ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินในสถานการณ์นี้มีความแตกต่างจากการประเมินในสถานการ์ที่ 1 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการใช้
พื้นที่เป็นการปลูกป่าจึงทำให้ไม่มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมการเกษตรในสถานการณ์นี้ 
ในส่วนของการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้สามารถคำนวณโดยการค่าการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ของพื้นที่ป่า คือ 1.5568 kgCO2/ไร่ (วรพรรณ หิมพานต์ และคณะ, 2550) มาคูณด้วย
เนื้อที่ของพื้นที่เผาไหม้เดิมในปีฐาน 2560 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นที่ป่าจะมี
สัดส่วนหรือโอกาสการเผาไหม้ที่ลดลงในปี 2565 และ 2570 ร้อยละ 10 และ 20 ตามลำดับ    

นอกจากนี้หลักเกณฑ์การประเมินการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานการณ์ที่มีการปรับ
เปลี่ยนการปลูกพืชจะเป็นการปรับเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นป่าไม้เพิ่มขึ้นปีละร้อยละ 10 ของพื้นที่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด  ยกตัวอย่างเชน่ ในปี 2561 พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะลดลงเหลือร้อยละ 90 
ของพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของพื้นที่ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด ดัง
นั้นในปี 2565 พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะลดลงเหลือร้อยละ 50 ของพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด และมี
พื้นที่ป่าไมเ้พิ่มขึ้นร้อยละ 50 ของพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด จนกระทั่งในปี 2570 จะไม่พบพื้นที่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปา่ไม้ทั้งหมด 

โดยผลการประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เชิงพื้นที่ทั้ง 3 ภูมิภาครายตำบลแสดงในภาพ 6 
ซึ่งจะเห็นว่าการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2565 และ 2570 มีปริมาณที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  

ภาพ 6 การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าปี 2560 2565 และ 
2570 

  

ทั้งนี้หากการเปลี่ยนแปลงการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากปี 2560 2565 และ 2570 จะเห็นว่า
มีปริมาณการปลดปล่อยที่ลดลง (ตาราง 3) โดยปี 2560 มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 1,695,334.50 
tonCO2 และในปี 2565 2570 ลดลงเป็น 879,620.01 และ 639.08 tonCO2 ตามลำดับ โดยปริมาณการ
ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เปน็ตัวแปรหลักของการลดลงเกิดจากไม่มีกิจกรรมการเพาะปลูกแล้วนั่นเอง 

การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2560

การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
ในพื้นที่ปลูกป่าป ี2565

การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
ในพื้นที่ปลูกป่าป ี2570
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ตาราง 3 การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าทั้ง 3 ภูมิภาค 

จากการวิเคราะห์ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจาก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่ารายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์รวมสูงที่สุด 5 
จังหวัดแรกของทั้งปี 2560 2565 และ 2570 ได้แก่ จังหวัดตาก เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย และแพร่ ส่วนอีก 
5 จังหวัดจะมีลำดับการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่สลับกันไปในแต่ละปี (ตาราง 4)  

ตาราง 4 การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าสูงสุด 10 จังหวัดแรก 

ปี การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (tonCO2/ปี)

กิจกรรมการเพาะปลูก การเผาไหม้ รวม

2560 420,711.19 1,274,623.30 1,695,334.50

2565 241,908.94 637,711.05 879,620.01

2570 0 639.08 639.08

ปี จังหวัด
การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (tonCO2/ป)ี

กิจกรรมการเพาะปลูก การเผาไหม้ รวม

2560

ตาก 545,740.89 44,982.29 590,723.18

เชียงใหม่ 186,250.42 27,853.59 214,104.01

ลำปาง 154,198.40 30,354.40 184,552.80

เชียงราย 89,335.64 45,954.74 135,290.38

แพร่ 86,811.35 25,051.89 111,863.24

เพชรบูรณ์ 20,094.21 50,447.97 70,542.18

น่าน 36,666.77 31,775.50 68,442.27

ลำพูน 51,750.58 8,557.34 60,307.92

เลย 6,931.63 46,220.33 53,151.96

อุตรดิตถ์ 19,356.17 19,645.09 39,001.26

2565

ตาก 25,864.82 273,041.46 298,906.28

เชียงใหม่ 16,015.81 93,183.57 109,199.39

ลำปาง 17,453.78 77,147.52 94,601.30

เชียงราย 26,423.97 44,695.81 71,119.79

แพร่ 14,404.84 43,432.88 57,837.72
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นอกจากนี้การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดต่อ
เนื่องเป็นการปลูกป่าหากนำปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของช่วงปี 2565 มาเปรียบเทียบกับปี
ฐาน 2560 แล้วพบว่ามีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 1,694,615.54 tonCO2 ส่วนการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ปี 2570 มีการปลดปล่อยลดลง 1,694,695.42 tonCO2 หากเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 
(ภาพ 7) 

2565
เพชรบูรณ์ 29,007.58 10,053.40 39,060.98

น่าน 18,270.91 18,344.88 36,615.79

ลำพูน 4,920.47 25,891.51 30,811.98

เลย 26,576.69 3,467.99 30,044.68

อุตรดิตถ์ 11,295.93 9,684.15 20,980.08

2570

ตาก - 273.63 273.63

เชียงใหม่ - 93.38 93.38

ลำปาง - 77.31 77.31

เชียงราย - 44.79 44.79

แพร่ - 43.53 43.53

ลำพูน - 25.95 25.95

น่าน - 18.38 18.38

แม่ฮ่องสอน - 17.22 17.22

เพชรบูรณ์ - 10.07 10.07

อุตรดิตถ์ - 9.70 9.70

ปี จังหวัด
การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (tonCO2/ป)ี

กิจกรรมการเพาะปลูก การเผาไหม้ รวม
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ภาพ 7 การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่า 

 3.4.3.4 การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สถานการณ์ที่ 3: ปลูกป่า 3 อย่างทดแทนพื้นที่
ข้าวโพด 

การประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สถานการณ์ที่ 3 เป็นการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตวเ์ป็นการปลูกป่า 3 อย่าง ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ซึ่งประเภทพืชที่ปลูกในพื้นที่ปลูกป่า 3 อย่าง
สำหรับการดำเนินการประเมินครั้งนี้ ประกอบไปด้วย พื้นที่ป่า พื้นที่ปลูกกาแฟ และพื้นที่ปลูกโกโก้ ด้วย
อัตราส่วนที่เท่ากัน จึงส่งผลให้เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินในสถานการณ์นี้มีความแตกต่างจากการประเมินใน
สถานการ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 โดยในสถานการณ์นี้จะไม่มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผา
ไหม้ในที่โล่งหรือการเผาไหม้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพราะกาแฟและโกโก้เป็นพืชที่ไม่มีการใช้ไฟใน
ระบบการปลูก ประกอบกับการปลูกป่าแบบผสมผสานกับพืชอื่นนั้นหากมีการเผาหรือการใช้ไฟจะส่งกระทบ
ต่อกาแฟและโกโก้ที่ปลูกในพื้นทีด่้วย 

อย่างไรก็ตามสถานการณ์การปลูกป่า 3 อย่างทดแทนจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จาก
กิจกรรมทางการเกษตรจากการปลูกกาแฟและโกโก้ ซึ่งเกณฑ์ที่ ใช้ในการประเมินการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ปี 2565 สามารถประเมินได้จากปริมาณการปลดปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซดข์องกาแฟ คือ 
4.82 kgCO2/ไร่ (Killian, B. et al, 2013) คูณด้วยเนื้อที่ปลูกกาแฟ (1 ใน 3 ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดในปีฐาน 
2560) และปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของโกโก้ คือ 1.47 kgCO2/ไร่ (Vervuurt, W. et al, 
2022) คูณดว้ยเนื้อที่ปลูกโกโก้ (1 ใน 3 ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดในปีฐาน 2560) ในสว่นของการประเมินการ
ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของป่า 3 อย่างในปี 2570 เป็นการนำเอาปริมาณการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ของปี 2565 มาหาสัดส่วนการปลดปล่อยที่เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 25 จากสมมติฐานทีว่่าหากปลูก
ทั้งกาแฟและโกโก้ในพื้นที่เดิมเปน็เวลานานขึ้น จะทำให้ต้องการการดูแล บำรุงดินเพิ่มขึ้นจึงจะทำให้ไดผ้ลผลิต
ในปริมาณที่เท่าเดิม   

การเปลี่ยนแปลงการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
ปี 2560 และ 2565

การเปลี่ยนแปลงการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
ปี 2560 และ 2570
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ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่า 3 อย่างใน
สถานการณ์นี้ใช้หลักการเดียวกับสถานการณ์ที่ 2 คือ จะค่อยๆ ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดลงปีละร้อยละ 10 ของ
พื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมด นอกจากนี้เกณฑ์การพิจารณาในสถานการณ์นี้เป็นการนำเอาหลักการปลูกป่า 3 
อย่างมาประกอบการประเมิน คือ พื้นที่ปลูกป่า 3 อย่างจะมีความหนาแน่นของตน้ไม้มากกว่าป่าปลูกโดยทั่วไป 
2 เท่า กล่าวคือ หากป่าปลูกจะปลูกจำนวน 100 ต้น/ไร่ ในขณะที่พื้นที่ปลูกป่า 3 อย่างจะมีตน้ไม้จำนวน 200 
ต้น/ไร่ (ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ, 2565) จึงทำให้ความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นนี้สง่ผลตอ่การการปลด
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย โดยผลการประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เชิงพื้นที่ทั้ง 3 ภูมิภาค
รายตำบลแสดงในภาพ 8 ซึ่งจะเห็นว่าการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2565 และ 2570 มีปริมาณที่ลด
ลงกว่าปีฐาน 2560  

ภาพ 8 การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่าง  
ปี 2560 2565 และ 2570 

  

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากปี 2560 2565 และ 2570 จะเห็นว่ามี
ปริมาณการปลดปล่อยที่ลดลง (ตาราง 5) โดยปี 2560 มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์ 1,695,334.50 
tonCO2 และในปี 2565 2570 ลดลงเปน็ 23,026.02 และ 28,782.52 tonCO2 ตามลำดับ โดยปริมาณการ
ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เปน็ตัวแปรหลักของการลดลงเกิดจากไม่มีการเผาไหม้ในพื้นที่ 

การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2560

การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
ในพื้นที่ปลูกป่า 3 อย่างปี 2565

การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
ในพื้นที่ปลูกป่า 3 อย่างปี 2570
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ตาราง 5 การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่างทั้ง 3 
ภูมิภาค 

จากการวิเคราะห์ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจาก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่างรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์รวมสูงใน
ปีฐาน 2560 พบว่าเมื่อมีการเปลี่ยนประเภทการใช้พื้นที่จังหวัดเหล่านั้นมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ลดลง เช่น จังหวัดตาก เชียงใหม่ และลำปาง เปน็ 3 จังหวัดแรกที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซดส์ูงที่สุด
ในปี 2560 แต่ในปี 2565 และ 2570 มีลำดับในการปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์ลดลง (ตาราง 6)  โดย
จังหวัดตากจากที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อันดับ 1 กลับมีการปลดปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซดล์ดลง
เป็นอันดับ 4 ในปี 2565 และ 2570 ส่วนจังหวัดเชียงใหม่จากที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซดอ์ันดับ 2 
กลับมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงเปน็อันดับ 7 ในปี 2565 และ 2570 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ
จังหวัดตาก เชียงใหม่ และลำปางเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดจำนวนมาก เมื่อปรับเปลี่ยน
ระบบการปลูกข้าวโพดจึงส่งผลให้การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมการเผาไหม้เป็นศูนย์ ภาพ
รวมของการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จึงลดลงตามไปด้วย 

ตาราง 6 การปลดปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เปน็ปลูกป่า 3 อย่างสูงสุด 10 จังหวัด
แรก 

ปี การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (tonCO2/ปี)

กิจกรรมการเพาะปลูก การเผาไหม้ รวม

2560 420,711.19 1,274,623.30 1,695,334.50

2565 23,026.02 0 23,026.02

2570 28,782.52 0 28,782.52

ปี จังหวัด
การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (tonCO2/ปี)

กิจกรรมการเพาะปลูก การเผาไหม้ รวม

2560

ตาก 545,740.89 44,982.29 590,723.18

เชียงใหม่ 186,250.42 27,853.59 214,104.01

ลำปาง 154,198.40 30,354.40 184,552.80

เชียงราย 89,335.64 45,954.74 135,290.38

แพร่ 86,811.35 25,051.89 111,863.24

เพชรบูรณ์ 20,094.21 50,447.97 70,542.18

น่าน 36,666.77 31,775.50 68,442.27

ลำพูน 51,750.58 8,557.34 60,307.92

เลย 6,931.63 46,220.33 53,151.96
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นอกจากนี้การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดต่อ
เนื่องเป็นการปลูกป่า 3 อย่าง หากนำปริมาณการปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์ของช่วงปี 2565 มาเปรียบ
เทียบกับปีฐาน 2560 แล้วพบว่ามีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซดล์ดลง 1,672,308.48 tonCO2 ส่วนการ
ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ป ี2570 มีการปลดปล่อยลดลง 1,666,551.98 tonCO2 หากเปรียบเทียบกับปี
ฐาน 2560 (ภาพ 9) 

อุตรดิตถ์ 19,356.17 19,645.09 39,001.26

2565

เพชรบูรณ์ 2,761.08 - 2,761.08

เลย 2,529.69 - 2,529.69

เชียงราย 2,515.16 - 2,515.16

ตาก 2,461.93 - 2,461.93

น่าน 1,739.11 - 1,739.11

ลำปาง 1,661.33 - 1,661.33

เชียงใหม่ 1,524.46 - 1,524.46

แพร่ 1,371.12 - 1,371.12

อุตรดิตถ์ 1,075.20 - 1,075.20

พะเยา 993.92 - 993.92

2570

เพชรบูรณ์ 3,451.35 - 3,451.35

เลย 3,162.12 - 3,162.12

เชียงราย 3,143.95 - 3,143.95

ตาก 3,077.42 - 3,077.42

น่าน 2,173.89 - 2,173.89

ลำปาง 2,076.66 - 2,076.66

เชียงใหม่ 1,905.57 - 1,905.57

แพร่ 1,713.90 - 1,713.90

อุตรดิตถ์ 1,344.00 - 1,344.00

พะเยา 1,242.40 - 1,242.40

ปี จังหวัด
การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (tonCO2/ปี)

กิจกรรมการเพาะปลูก การเผาไหม้ รวม
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ภาพ 9 การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่า 3 
อย่าง 

 จากผลการประเมินการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของทั้ง 3 สถานการณ์ โดยใช้ปีฐาน 2560 
และประเมินของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงปี 2565 และ 2570 นั้น เมื่อ
นำผลการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีทั้งเพิ่มขึ้นหากปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่อง และการปลด
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงหากปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่าและปลูก
ป่า 3 อย่าง สามารถนำปริมาณก๊าซมาคำนวณการเพิ่มขึ้นหรือลดลงรายปีภายหลังจากการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (ภาพ 10) ซึ่งหากปลูกข้าวโพดต่อเนื่องส่งผลให้มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นปี
ละ 12,621.34 tonCO2 ในขณะที่หากเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่าทำให้ลดการปลด
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปีละ 169,469.54 tonCO2 และหากเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เป็นการปลูกป่า 3 อย่าง สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปีละ 166,655.19 tonCO2  

การเปลี่ยนแปลงการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
ปี 2560 และ 2565

การเปลี่ยนแปลงการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
ปี 2560 และ 2570
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ภาพ 10 การเปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์3 สถานการณ์ในพื้นที่ 3 ภูมิภาค 

 3.5. ประเดน็การศกึษาที ่2: การประเมนิมลูคา่ทางสิง่แวดลอ้ม 
 3.5.1 ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมลูคา่ทางสิง่แวดลอ้ม 
 ข้อมูลที่ใชใ้นการประเมินมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ มีข้อมูลสำคัญ 2 ประเภท คือ  

1) ข้อมูลในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แบ่งเป็น 
- ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560 
- ข้อมูลขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำและขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
- ข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด 

2) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
- ดาวเทียม Landsat-8 OLI ปี 2560 ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าดัชนีพืช
พรรณความต่างแบบนอร์มัลไลซ์ (Normalized Differential Vegetation Index: NDVI)  

 3.5.2 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลปีฐาน 2560 

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมนิมูลค่าทางสิ่งแวดล้อม (ภาพ 11) เริ่มต้นจากการนำพื้นที่
ปลูกข้าวโพดปี 2560 มาซ้อนทับด้วยข้อมูลขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A 2A และขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อ
ได้มาซึ่งพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่อยู่ในพื้นที่ลุม่น้ำชั้น 1A 2A และขอบเขตป่าสงวนฯ ซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลตั้งต้น
สำหรับการประเมนิมูลคา่ทางสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8-OLI ปี 2560 ถูกนำมา
วิเคราะห์หาค่า NDVI ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ถูกนำมาเป็นตัวแทนในการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
หรือมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมระดับตำบล ซึ่ง NDVI เป็นการคำนวณโดยนำช่วงคลื่นที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณมาทำ
อัตราส่วนซึ่งกันและกัน แล้วให้ผลลัพธ์ในการจำแนกบริเวณที่มีพืชพรรณปกคลุมกับบริเวณที่ไม่มีพืชพรรณ
ปกคลุม (เช่น หน้าดินเปิดโล่ง ซีเมนต์ แหล่งน้ำ เป็นต้น) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของพืชพรรณในพื้นที่และช่วงเวลาต่าง ๆ ชว่งคลื่นที่เกี่ยวกับพืชพรรณ ได้แก่ ช่วงคลื่นที่ตามองเห็นสีแดง มี
คุณสมบัติในการวัดค่าการสะท้อนจากส่วนที่มีการดูดกลืนพลังงานในใบพืชหรือส่วนที่มีคลอโรฟิลล์ และช่วง
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ปี 2560 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2566 ปี 2568 ปี 2570

ปลูกข้าวโพดต่อเนื่อง ปลูกป่าทดแทน ปลูกป่า 3 อย่างทดแทน
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คลื่นอินฟราเรดใกล้มีคุณสมบัติในการแยกแยะพืชพรรณและวัดปริมาณมวลชีวภาพ (biomass) (อริศรา เจริญ
ปัญญาเนตร, 2561) สมการในการคำนวณ NDVI คือ 

NDVI = (NIR-RED) / (NIR+RED)    

      เมื่อ  

   NDVI = ดัชนีพืชพรรณความต่างแบบนอร์มัลไลซ ์
   NIR = ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ 
   RED = ช่วงคลื่นตามองเห็นสีแดง   

      การคำนวณดัชนีพืชพรรณความต่างแบบนอรม์ัลไลซ์โดยปกติจะให้ค่าอยู่ระหว่าง –1 และ 
1 โดยค่าใกล้ 1 แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพสูง ส่วนค่าใกล ้ 0 แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
ต่ำ ส่วนคา่ต่ำกว่า 0 แสดงถึงแหล่งน้ำ 

 

ภาพ 11 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมปีฐาน 2560 

 3.5.3 ผลการประเมินมูลค่าทางสิ่งแวดล้อม  
 3.5.3.1 การประเมินมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ที่ 1: ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่อง  

พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A 2A และขอบเขตป่าสงวนฯ ที่ได้จากการจัด
เตรียมในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ถูกนำมาใช้เป็นฐานในการประเมินมูลค่าทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินในสถานการณ์ที่ 1 สำหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตอ่เนื่องตั้งแต่ปี 2560 มาจนถึงปี 2565 และ 
2570 ว่าในช่วงเวลากว่า 10 ปีนี้ จะทำให้มีมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมหรือความหลากหลายทางชีวภาพ
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร เปน็การพิจารณาจากกิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในพื้นที่เดิมซ้ำ
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เป็นเวลาทำให้ดินเสื่อมโทรม ธาตุอาหารในดินขาดการหมุนเวียน จึงส่งผลให้ผลผลิตหรือตน้ข้าวโพดที่ปลูกในปี
ถัดไปมีความอุดมสมบูรณ์ลดลง โดยปี 2565 และ 2570 ที่มีการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องถูกนำมา
พิจารณาค่า NDVI ที่ลดลง 0.02 และ 0.04 ตามลำดับ หากเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งตัวเลขค่า NDVI ที่ลด
ลงที่นำมาใช้ในการประเมินดังกล่าวเป็นผลมาจากการคำนวณค่า NDVI จริงในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มี
ช่วงอายุที่เท่ากันในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทยโดยผลการประเมินมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ทั้ง 3 
ภูมิภาครายตำบลแสดงในภาพ 12 

ภาพ 12 มูลคา่ทางสิ่งแวดล้อมเมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องจากปี 2560 2565 และ 2570 
   

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมจากปี 2560 2565 และ 2570 จะเห็นว่ามีมูลค่าทางสิ่ง
แวดล้อมที่ลดลงจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่อง (ตาราง 7) ซึ่งปี 2560 มีมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเฉลี่ย 
(NDVI เฉลี่ย) 0.4198 และในป ี 2565 2570 ลดลงเหลือ 0.3998 และ 0.3798 ตามลำดับ โดยมูลค่าทางสิ่ง
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์นี้เป็นผลมาจากความอุดมสมบูรณ์ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ลดลงจาก
การปลูกซ้ำที่เดิมทุกปี 

ตาราง 7 มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเมื่อปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องทั้ง 3 ภูมิภาค 

 ทั้งนี้หากวิเคราะห์มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมรายจังหวัดโดยคำนวณจากค่าเฉลี่ย NDVI พบว่าจังหวัดที่มี
มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมสูงที่สุด 10 จังหวัดแรกของทั้งปี 2560 2565 และ 2570 ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ราชบุรี เชียงราย เพชรบุรี แพร่ เชียงใหม่ น่าน ศรีสะเกษ พะเยา และหนองคาย ตามลำดับ  (ตาราง 8)  

มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ปี 2560

มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ปี 2565

มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ปี 2570

ปี ค่าเฉลี่ย NDVI (ไมม่ีหน่วย)

2560 0.4198

2565 0.3998

2570 0.3798
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 ตาราง 8  มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องสูงสุด 10 จังหวัดแรก 

ปี จังหวัด ค่าเฉลี่ย NDVI (ไม่มีหน่วย)

2560

ประจวบคีรีขันธ์ 0.61

ราชบุรี 0.55

เชียงราย 0.50

เพชรบุรี 0.49

แพร่ 0.48

เชียงใหม่ 0.47

น่าน 0.46

ศรีสะเกษ 0.46

พะเยา 0.45

หนองคาย 0.45

2565

ประจวบคีรีขันธ์ 0.59

ราชบุรี 0.53

เชียงราย 0.48

เพชรบุรี 0.47

แพร่ 0.46

เชียงใหม่ 0.45

น่าน 0.44

ศรีสะเกษ 0.44

พะเยา 0.43

หนองคาย 0.43

2570

ประจวบคีรีขันธ์ 0.57

ราชบุรี 0.51

เชียงราย 0.46

เพชรบุรี 0.45

แพร่ 0.44

เชียงใหม่ 0.43

น่าน 0.42
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 นอกจากนี้มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การปลูกข้าวโพดต่อเนื่องหากนำมูลค่า NDVI ที่คำนวณ
ได้ในปี 2565 มาหาการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 พบว่ามีมูลค่าทางสิ่งแวดลอ้มลดลง 0.0189 
ส่วนมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมปี 2570 มีการค่าลดลง 0.0388 หากเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 

ภาพ 13 มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมที่ลดลงเมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตอ่เนื่อง 

 3.5.3.2 การประเมินมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมสถานการณท์ี่ 2: ปลูกป่าทดแทนพื้นทีข่า้วโพด 
การประเมินมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ที่ 2 คือ การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เป็นการปลูกป่า ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยประเมินช่วงป ี 2565 และ 2570 ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเมื่อเริ่มมีการปลูกปา่ผ่านไปกระทั่งปี 2565 จะมคี่า NDVI เพิ่มขึ้น 0.15 ในขณะทีป่่าปลูก
ที่เจริญเติบโตมากระทั่งปี 2570 มคี่า NDVI เพิ่มขึ้น 0.25 ทั้งนี้เกณฑ์ดังกลา่วได้มาจากการคำนวณจริงดังที่
กล่าวมาแล้ว 

โดยผลการประเมินมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ทั้ง 3 ภูมิภาครายตำบลแสดงในภาพ 14 ซึ่งจะเห็น
ว่ามูลค่าทางสิ่งแวดล้อมในปี 2565 และ 2570 มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นไดช้ัด โดยสังเกตได้จากสีของพื้นที่
แต่ตำบลที่เปลี่ยนไปเป็นเฉดสีเขียวมากขึ้นโดยเฉพาะในปี 2570 

ศรีสะเกษ 0.42

พะเยา 0.41

หนองคาย 0.41

ปี จังหวัด ค่าเฉลี่ย NDVI (ไม่มีหน่วย)

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมป ี2560 และ 2565 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมปี 2560 และ 2570
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ภาพ 14 มูลคา่ทางสิ่งแวดล้อมเมื่อเปลี่ยนจากขา้วโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าปี 2560 2565 และ 2570 
  

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมจากปี 2560 2565 และ 2570 จะเห็นว่ามีค่า NDVI เฉลี่ย
ที่เพิ่มมากขึ้น (ตาราง 9) โดยปี 2560 มีค่า NDVI เฉลี่ย 0.4198 และในปี 2565 2570 เพิ่มขึ้นเป็น 0.5698 
และ 0.6698 ตามลำดับ  

ตาราง 9 มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าทั้ง 3 ภูมิภาค 

จากการวิเคราะห์มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูก
ป่ารายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์รวมสูงที่สุด 10 จังหวัดแรกของทั้งปี 2560 
2565 และ 2570 ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เชียงราย เพชรบุรี แพร ่ เชียงใหม่ น่าน ศรีสะเกษ 
พะเยา และหนองคาย ตามลำดับ  (ตาราง 10)  

ตาราง 10 มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าสูงสุด 10 จังหวัดแรก 

มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ปี 2560

มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปลูกป่าปี 2565 มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปลูกป่าปี 2570

ปี มูลค่าทางสิ่งแวดล้อม

2560 0.4198

2565 0.5698

2570 0.6698

ปี จังหวัด ค่าเฉลี่ย NDVI (ไม่มีหน่วย)

ประจวบคีรีขันธ์ 0.61

ราชบุรี 0.55

เชียงราย 0.50

Page  of 31 78



2560

เพชรบุรี 0.49

แพร่ 0.48

เชียงใหม่ 0.47

น่าน 0.46

ศรีสะเกษ 0.46

พะเยา 0.45

หนองคาย 0.45

2565

ประจวบคีรีขันธ์ 0.76

ราชบุรี 0.70

เชียงราย 0.65

เพชรบุรี 0.64

แพร่ 0.63

เชียงใหม่ 0.62

น่าน 0.61

ศรีสะเกษ 0.61

พะเยา 0.60

หนองคาย 0.60

2570

ประจวบคีรีขันธ์ 0.86

ราชบุรี 0.80

เชียงราย 0.75

เพชรบุรี 0.74

แพร่ 0.73

เชียงใหม่ 0.72

น่าน 0.71

ศรีสะเกษ 0.71

พะเยา 0.70

หนองคาย 0.70

ปี จังหวัด ค่าเฉลี่ย NDVI (ไม่มีหน่วย)
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นอกจากนี้มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดต่อเนื่องเป็นการ
ปลูกป่าหากนำค่า NDVI ของช่วงปี 2565 มาเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 แล้วพบว่ามีค่า NDVI เพิ่มขึ้น 
0.1506 ขณะเดียวกันค่า NDVI ป ี2570 เพิ่มขึ้น 0.2503 หากเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 (ภาพ 15) 

ภาพ 15 มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่า 

 3.5.3.3 การประเมินมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมสถานการณท์ี่ 3: ปลูกป่า 3 อย่างทดแทนพื้นทีข่า้วโพด  
การประเมินมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ที่ 3 เป็นการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เป็นการปลูกป่า 3 อย่าง ตั้งแต่ป ี 2561 เป็นต้นไป ซึ่งการปลูกป่า 3 อย่าง ทั้งพื้นที่ป่า พื้นที่ปลูกกาแฟ และ
พื้นที่ปลูกโกโก้ ด้วยอัตราส่วนที่เทา่กัน จึงส่งผลให้เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินในสถานการณ์นี้มีความแตกต่าง
จากการประเมินในสถานการ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 ดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ทางสิ่งแวดล้อมเมื่อเริ่มมีการปลูกปา่ 3 อย่างกระทั่งปี 2565 จะมคี่า NDVI เพิ่มขึ้น 0.20 ในขณะที่พื้นทีป่่า 3 
อย่างปี 2570 มีค่า NDVI เพิ่มขึ้น 0.35 หากเปรียบเทียบกับปี 2560 ทั้งนี้เกณฑด์ังกล่าวได้มาจากการคำนวณ
จริงดังที่กล่าวมาแล้ว 

โดยผลการประเมินมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ทั้ง 3 ภูมิภาครายตำบลแสดงในภาพ 16 ซึ่งจะเห็น
ว่ามูลค่าทางสิ่งแวดล้อมในปี 2565 และ 2570 มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นไดช้ัด โดยสังเกตได้จากสีของพื้นที่
แต่ตำบลที่เปลี่ยนไปเป็นเฉดสีเขียวมากขึ้นโดยเฉพาะในปี 2570 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมป ี2560 และ 2565 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมปี 2560 และ 2570
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ภาพ 16 มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเมื่อเปลี่ยนจากขา้วโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่างปี 2560 2565 และ 2570 
  

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมจากปี 2560 2565 และ 2570 จะเห็นว่ามีค่า NDVI เฉลี่ย
ที่เพิ่มมากขึ้น (ตาราง 11) โดยป ี 2560 มีการค่า NDVI เฉลี่ย 0.4198 และในปี 2565 2570 เพิ่มขึ้นเป็น 
0.6198 และ 0.7198 ตามลำดับ  

ตาราง 11 มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่างทั้ง 3 ภูมิภาค 

จากการวิเคราะห์มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูก
ป่า 3 อย่างรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเฉลี่ยสูงที่สุด 10 จังหวัดแรกของทั้งปี 2560 
2565 และ 2570 เชน่เดียวกับสถานการณ ์1 และ 2 ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เชียงราย เพชรบุรี 
แพร่ เชียงใหม่ น่าน ศรีสะเกษ พะเยา และหนองคาย ตามลำดับ (ตาราง 12)  

ตาราง 12 มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่างสูงสุด 10 จังหวัดแรก 

มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ปี 2560

มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่า 3 อย่าง  
ปี 2565

มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่า 3 อย่าง 
ปี 2570

ปี มูลค่าทางสิ่งแวดล้อม

2560 0.4198

2565 0.6198

2570 0.7198

ปี จังหวัด ค่าเฉลี่ย NDVI (ไม่มีหน่วย)

ประจวบคีรีขันธ์ 0.61

ราชบุรี 0.55

เชียงราย 0.50
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2560

เพชรบุรี 0.49

แพร่ 0.48

เชียงใหม่ 0.47

น่าน 0.46

ศรีสะเกษ 0.46

พะเยา 0.45

หนองคาย 0.45

2565

ประจวบคีรีขันธ์ 0.81

ราชบุรี 0.75

เชียงราย 0.70

เพชรบุรี 0.69

แพร่ 0.68

เชียงใหม่ 0.67

น่าน 0.66

ศรีสะเกษ 0.66

พะเยา 0.65

หนองคาย 0.65

2570

ประจวบคีรีขันธ์ 0.91

ราชบุรี 0.85

เชียงราย 0.80

เพชรบุรี 0.79

แพร่ 0.78

เชียงใหม่ 0.77

น่าน 0.76

ศรีสะเกษ 0.76

พะเยา 0.75

หนองคาย 0.75

ปี จังหวัด ค่าเฉลี่ย NDVI (ไม่มีหน่วย)
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นอกจากนี้มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดต่อเนื่องเป็นการ
ปลูกป่า 3 อย่างหากนำค่า NDVI ของชว่งป ี2565 มาเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 แล้วพบว่ามีค่า NDVI เพิ่ม
ขึ้น 0.2004 ขณะเดียวกันค่า NDVI ป ี2570 เพิ่มขึ้น 0.3001 หากเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 (ภาพ 17) 

ภาพ 17 มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่า 3 อย่าง 

จากผลการประเมินมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมของทั้ง 3 สถานการณ์ โดยใช้ปีฐาน 2560 นั้น เมื่อนำผล 
NDVI ที่มีทั้งลดลงหากปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่อง และ NDVI ที่เพิ่มขึ้นหากปรับเปลี่ยนจากการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกปา่และปลูกปา่ 3 อย่าง สามารถนำความหลากหลายทางขีวภาพที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงรายปีภายหลังจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ภาพ 18) ซึ่งหากปลูกข้าวโพดตอ่เนื่องส่งผลใหมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ (NDVI) ลดลงปีละ 0.004 ในขณะที่หากเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการ
ปลูกป่าทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นปีละ 0.025 และหากเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เป็นการปลูกป่า 3 อย่าง สามารถเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพปีละ 0.029  

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมป ี2560 และ 2565 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมปี 2560 และ 2570
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ภาพ 18 การเปรียบเทียบมูลค่าทางสิ่งแวดล้อม 3 สถานการณใ์นพื้นที่ 3 ภูมิภาค 

 3.6. ประเดน็การศกึษาที ่ 3: การประเมนิมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร ์ (รายไดแ้ละความมั่นคงทาง
อาหาร) 
 3.6.1 ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร ์

ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
เป็นการปลูกป่าและการปลูกป่า 3 อย่าง ครั้งนี้เป็นการประเมินทั้งในประเด็นรายไดแ้ละความมั่นคงทางอาหาร
โดยมีข้อมูลที่ใชใ้นการประเมินดังต่อไปนี้  

1) ข้อมูลในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แบง่เป็น 
- ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560 
- ข้อมูลขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำและขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
- ข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด 

2) ข้อมูลผลตอบแทนสุทธิหรือกำไร (บาท/ไร่) 
- ข้าวโพด 
- กาแฟ 
- โกโก้ 

3) ข้อมูลจำนวนครัวเรือนรายตำบล 
4) ข้อมูลผลตอบแทนสุทธิ/กำไรจากการหาของป่า (บาท/ครัวเรือน/ปี) 

  

ND
VI

 (ไ
ม่ม
ีหน
่วย

)

0.000000000

0.200000000

0.400000000

0.600000000

0.800000000

ปี 2560 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2566 ปี 2568 ปี 2570

ปลูกข้าวโพดต่อเนื่อง ปลูกป่าทดแทน ปลูกป่า 3 อย่างทดแทน
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 3.6.2 หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์  
การประเมนิมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร ์ เริ่มต้นจากการนำพื้นที่ปลูกข้าวโพดปี 2560 มาซ้อนทับด้วย

ข้อมูลขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A 2A และขอบเขตปา่สงวนแหง่ชาติ เพื่อได้มาซึ่งพื้นที่ปลูกขา้วโพดที่อยู่ใน
พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A 2A และขอบเขตป่าสงวนฯ ซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการประเมนิมลูคา่ทาง
เศรษฐศาสตร ์ทั้งนี้การประเมินรายได้และความมั่นคงทางอาหารมีหลักเกณฑ์การประเมิน คือ 

3.6.2.1 การประเมินรายได้ 
3.6.2.1.1 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คำนวณรายได้ของปีฐาน 2560 จากการนำเนื้อที่ปลูก

ข้าวโพดที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาคำนวณผล
ตอบแทนสุทธิหรือกำไร โดยใช้ผลตอบแทนสุทธิ คือ 2,052 บาท/ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2565) ส่วนปี 2565 และ 2570 รายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะลดลงร้อยละ 15 และ 30 
ตามลำดับ จากการปลูกพืชซ้ำในที่เดิมเป็นระยะเวลานานทำให้ดินเสื่อมคุณภาพส่งผลให้ผลผลิตทาง
เกษตรกรมีคุณภาพลดลงตามไปด้วย   

3.6.2.1.2 การปลูกป่า คำนวณจากมูลค่าจากการหาของป่า (บาท/ครัวเรือน/ปี) ซึ่งจำนวน
ครัวเรือนรายตำบลเป็นข้อมูลพื้นฐานในระบบ GIS ส่วนมูลค่าที่ได้จากการหาของป่า เท่ากับ 9,835 
บาท/ครัวเรือน/ปี (ฑีฆา โยธาภักดี, 2557) โดยปี 2565 คำนวณจากรอ้ยละ 25 ของครัวเรือนทั้ง
ตำบลที่หาของป่า ส่วนปี 2570 คำนวณจากร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด ดว้ยข้อสันนิษฐานที่ว่า
เมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นที่ป่าทั้งหมดแล้วป่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้
ประชาชนหรือชาวบ้านหันมาหาของป่าเพิ่มมากขึ้น (พิจารณาจากฐานคิดที่ประชาชนมีอาชีพหลักอื่น
นอกจากการหาของป่า เช่น ค้าขาย รับราชการ การเกษตรอื่น รับจ้าง เป็นตน้) 

3.6.2.1.3 การปลูกป่า 3 อย่าง เนื่องจากระบบนี้มีพืช 3 ประเภท เกณฑก์ารประเมินพืช
แต่ละประเภทจึงมีความแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้  

- พื้นที่ป่าคำนวณจากหลักการตามข้อ 6.2.1.2  
- พื้นที่ปลูกกาแฟ คำนวณรายได้จากการนำเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เริ่มลดลง
กลายเป็นพื้นที่ปลูกป่า 3 อย่าง (หนึ่งในนั้น คือ กาแฟ) มาคิดจากผลตอบแทนสุทธิ
หรือกำไร (บาท/ไร่) โดยใช้ผลตอบแทนกลาง คือ 1,134 บาท/ไร่ (สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2565)  
- พื้นที่ปลูกโกโก้ คำนวณรายได้คล้ายกับกาแฟ โดยผลตอบแทนสุทธิหรือกำไร 
(บาท/ไร่) ของการปลูกโกโก้ คือ 15,770 บาท/ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2565)  

3.6.2.2 การประเมินความมั่นคงทางอาหาร เป็นการนำเกณฑ์การประเมินจากสำนักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (2552) โดยมี 4 เกณฑห์ลัก 22 เกณฑ์ย่อย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.6.2.2.1 ตัวชี้วัดด้านการมีอาหารถึงพร้อม (Food availability) 

- เกษตรกรต้องมีการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่ถึงพร้อม ได้แก่ ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า 
แรงงาน และเมล็ดพันธุ์ 
- เกษตรกรต้องมีพื้นที่ทํากินโดยแบง่เปน็พื้นที่ใช้เพื่อการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์
เพื่อบริโภคในครัวเรือน อย่างน้อย 3 ไร่ 
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- เกษตรกรต้องสามารถผลิตอาหารไว้บริโภคเองได้ตลอดทั้งปีมากกว่าซื้อจากตลาด
หรือเก็บจากแหล่งธรรมชาติปริมาณการซื้ออาหารต้องลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภาวะการซื้ออาหารในช่วงก่อนทําเกษตรยั่งยืน 
- ปริมาณในการผลิตข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ควรมีการผลิตข้าวซึ่งเป็นอาหารหลัก
มากที่สุดอย่างน้อยร้อยละ 50 ของอาหารที่ผลิตตามด้วยผักผลไม้ และเนื้อสัตว์ 

 3.6.2.2.2 ตัวชี้วัดของความเสถียรภาพของอาหาร (Food stability) 
  - มีการบํารุงรักษาดิน เช่น การใช้ปุ๋ยหมัก การปลูกพืชคลุมดินหรือปลูกพืช

หมุนเวียน 
- มีบ่อน้ำที่เป็นแหล่งเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและไม่มีการทิ้งขยะหรือปล่อยสาร
เคมีลงในแหล่งน้ำ 

  - มีพื้นที่ป่าหรือที่ปลูกไม้ยืนต้นในฟาร์มอย่างน้อย 10% ของพื้นที่ฟาร์ม 
- ระบบไร่นามีส่วนสนับสนุนความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้มและ ชุมชน ซึ่ง
อาจอยู่ในรูปเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรชีวภาพ ฯลฯ 
- เกษตรกรมีแผนการผลิตอาหารที่ดีตลอดปี ผลิตพืชและสัตว์ซึ่งครัวเรือนบริโภค
และเป็นทีต่้องการของตลาด 

  - ระบบไร่นามีส่วนช่วยใหเ้กิดความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน 
- มีรายได้ที่ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนด้านอาหาร หรือเส้นความยากจน ที่กําหนดไว้
โดย สภาพัฒนา ประมาณ 1443 บาทต่อคนต่อเดือน 
- ถ้ารายได้หลักมาจากการเกษตร เกษตรกรต้องมีที่ดินเปน็ของตัวเอง มีตลาดที่สา
มารถนําผลผลิตไปขายได้  
- เกษตรกรควรเป็นสมาชิกกลุ่ม สมาคม สมาพันธสหพันธ์หรือองค์กร ทางด้าน
การเกษตรอันเป็นประโยชนเ์พื่อการได้รับความช่วยเหลือ ด้านอาหารยามขาดแคลน 
และมีอํานาจในการต่อราคาผลผลิต 
- มีศูนยเ์รียนรู้ในพื้นที่ที่จะให้ข้อมูลทางการเกษตร การใช้ประโยชน์อาหารและอื่นๆ
เพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 

 3.6.2.2.3 ตัวชี้วัดของการเข้าถึงอาหาร (Food accessibility) 
- มีอาหารที่ผลิตเองตลอดทั้งปีและสามารถเก็บอาหารได้ทุกเมื่อเมื่อมีความต้องการ 
หรือขาดแคลนด้านอาหาร 

  - เกษตรกรควรจะมีที่ดินเปน็ของตนเอง 
- มีตลาดท้องถิ่นที่เกษตรกรสามารถหาซื้ออาหารที่ไม่ได้ผลิตเอง หรือขายผลผลิตได้
ในเขตพื้นที่ชุมชน หรือมีรถพุ่มพวงหรือบริการอื่นๆที่ เกษตรกรสามารถซื้ออาหารได้ 
- มีแหล่งอาหารธรรมชาติที่สมบูรณ์ในพื้นที่ใกล้เคียง มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
เช่น มีพืชพื้นถิ่น พืชสมุนไพร เห็ด หรือสัตว์ที่สามารถนํามาเป็นอาหารได้ 

 3.6.2.2.4 ตัวชี้วัดการใช้ประโยชน์ของการอาหาร (Food utility) 
- มีเกณฑ์ในการเลือกซื้อบริโภคอาหารที่มีความสะอาดและปลอดภัย โดยผ่านระบบ
การผลิตที่ดีปราศจากสารเคมีตกค้าง 

  - มีการเข้าถึง และใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่สะอาดในการนํามาประกอบอาหาร 

Page  of 39 78



- เลือกผลิต ซื้อ และบริโภคอาหารให้ครบตามหลักโภชนาการ โดยบริโภคตาม
เกณฑ์ที่กองโภชนาการได้แนะนํา มีความหลากหลายของ ชนิดอาหารไม่บริโภค
อาหารชนิดเดียวซ้ำๆ 
- เข้าใจและรู้วิธีการปรุงอาหารอย่างเหมาะสม เช่น การเลือกวัตถุดิบที่ดี การเตรียม
อาหารที่สะอาดและปลอดภัย 

  โดยเกณฑ์ย่อยทั้ง 22 เกณฑถ์ูกนำมาประเมินรายข้อในการประเมินความมั่นคงทางอาหาร
แต่ละสถานการณ์รายตำบล ทั้งนี้เนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปีฐาน 2560 เป็นปัจจัยหลักในการไดม้ีซึ่งค่า
คะแนนความมั่นคงทางอาหารที่แตกต่างกัน โดยแต่ละรายการถูกให้คะแนนเป็น 0 และ 1 โดย 0 คือ ไม่มี/ไม่
เกิด และ 1 คือ มี/เกิด จึงส่งผลให้คะแนนกลางในการประเมินอยู่ในช่วง 0-22 คะแนน และคะแนนกลางถูก
นำไปใช้ในการแบ่งช่วงของตำบลเป็นระดับความมั่นคงทางอาหารที่แตกต่างกัน 
  
 3.6.3 ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (รายได)้ 
 3.6.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปีฐานสำหรับการประเมินรายได ้
 จากการนำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาวิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ใน
พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A 2A และขอบเขตปา่สงวนฯ ทำให้ได้ฐานข้อมูลของปีฐาน 2560 สำหรับการประเมินรายได้ 
นอกจากนี้ข้อมูลจำนวนครัวเรือนรายตำบลก็เป็นอีกหนึ่งชุดข้อมูลที่สำคัญมากในการถูกนำมาพิจารณาเพื่อ
ประเมินรายได้ในแต่ละสถานการณ์ (ภาพ 19) 

 
ภาพ 19 จำนวนครัวเรือนรายตำบลในพื้นที่ 3 ภูมิภาค 

 3.6.3.2 การประเมินรายได้สถานการณ์ที่ 1: ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่อง  
พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A 2A และขอบเขตป่าสงวนฯ ที่ได้จากการจัด

เตรียมในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ถูกนำมาใช้เป็นฐานในการประเมินรายได้ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินใน
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สถานการณ์นี้สำหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตวต์่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 มาจนถึงปี 2565 และ 2570 ว่าในช่วง
เวลากว่า 10 ปีนี้ จะทำให้มีรายได้เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร เป็นการพิจารณาจากกิจกรรมการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในพื้นที่เดิมซ้ำเป็นเวลานาน จึงส่งผลตอ่คุณภาพของผลผลิตและรายได้ในปีถัดไป โดย
ผลการประเมินรายได้เชิงพื้นที่ทั้ง 3 ภูมิภาครายตำบลแสดงในภาพ 20 

ภาพ 20 รายได้รวมรายตำบลเมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องจากปี 2560 2565 และ 2570 
    

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบรายได้รวมป ี 2560 2565 และ 2570 จะเห็นว่าหากปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อ
เนื่องจะมีรายได้รวมลดลง (ตาราง 13) เนื่องจากการปลูกซ้ำที่เดิม โดยปี 2560 มีรายได้รวมประมาณ 7.9 พัน
ล้านบาท และในปี 2565 2570 ลดลงเหลือ 6.7 และ 5.5 พันล้านบาท ตามลำดับ  

ตาราง 13 รายได้รวมเมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องทั้ง 3 ภูมิภาค 

 ทั้งนี้หากวิเคราะห์มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมรายจังหวัดโดยคำนวณจากค่าเฉลี่ย NDVI พบว่าจังหวัดที่มี
มูลค่าทางสิ่งแวดล้อมสูงที่สุด 10 จังหวัดแรกของทั้งป ี 2560 2565 และ 2570 ไดแ้ก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เลย 
เชียงราย ตาก น่าน ลำปาง เชียงใหม่ แพร่ อุตรดิตถ์ และพะเยา ตามลำดับ  (ตาราง 14)  
  

รายได้ต่อปีจากการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ 
ปี 2560

รายได้ต่อปีจากการปลูกขา้วโพด 
เลี้ยงสัตว์ปี 2565

รายได้ต่อปีจากการปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ปี 2570

ปี รายได้รวม (บาท/ปี)

2560 7,911,555,968.80

2565 6,724,822,572.48

2570 5,538,089,178.16
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ตาราง 14  รายได้รวมเมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องสูงสุด 10 จังหวัดแรก 

ปี จังหวัด รายได้รวม (บาท)

2560

เพชรบูรณ์ 948,683,906

เลย 869,182,368

เชียงราย 864,187,776

ตาก 845,900,784

น่าน 597,544,448

ลำปาง 570,820,397

เชียงใหม่ 523,792,208

แพร่ 471,105,673

อุตรดิตถ์ 369,429,739

พะเยา 341,502,522

2565

เพชรบูรณ์ 806,381,320

เลย 738,805,013

เชียงราย 734,559,609

ตาก 719,015,666

น่าน 507,912,781

ลำปาง 485,197,337

เชียงใหม่ 445,223,377

แพร่ 400,439,822

อุตรดิตถ์ 314,015,279

พะเยา 290,277,144

2570

เพชรบูรณ์ 664,078,734

เลย 608,427,658

เชียงราย 604,931,443

ตาก 592,130,549

น่าน 418,281,114

ลำปาง 399,574,278
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 นอกจากนี้รายได้รวมในสถานการณ์การปลูกข้าวโพดต่อเนื่องหากนำรายไดท้ี่คำนวณได้ในปี 2565 มา
หาการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับปฐีาน 2560 พบว่ามีรายได้ลดลง 1,186,733,395.32 บาท ส่วนรายได้รวม
ปี 2570 ลดลง 2,373,466,790.64 บาท หากเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 

ภาพ 21 รายได้รวมที่ลดลงเมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่อง 

 3.6.3.3 การประเมินรายได้สถานการณ์ที่ 2: ปลูกป่าทดแทนพื้นทีข่า้วโพด 
การประเมินรายได้ในสถานการณ์ที่ 2 คือ การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่า 

ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยประเมินช่วงป ี2565 และ 2570 ซึ่งเกณฑท์ี่ใช้ในการประเมินรายไดร้วมได้กล่าว
แล้วในหัวข้อ 6.2 ซึ่งหลังจากการประเมินรายได้รวมเชิงพื้นที่ทั้ง 3 ภูมิภาครายตำบลแสดงในภาพ 22 ซึ่งจะ
เห็นว่ารายได้รวมในปี 2565 และ 2570 มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากนั้นรายไดร้วมลดลงเล็กน้อย  

เชียงใหม่ 366,654,546

แพร่ 329,773,971

อุตรดิตถ์ 258,600,818

พะเยา 239,051,765

ปี จังหวัด รายได้รวม (บาท)

การเปลี่ยนแปลงรายได้รวมปี 2560 และ 2565 การเปลี่ยนแปลงรายได้รวมปี 2560 และ 2570
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ภาพ 22 รายได้รวมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าปี 2560 2565 และ 2570 
  

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบรายได้รวมจากปี 2560 2565 และ 2570 จะเห็นว่ามีรายได้รวมเพิ่มมากขึ้น 
ในปี 2565 คือ 12,265,989,089.40 บาท และในปี 2570 คือ 16,620,422,210.00 บาท (ตาราง 15) จะเห็น
ว่าการปรับเปลี่ยนมาปลูกป่านั้นในระยะยาว 10 ปีทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีฐาน 2560 กว่า 10 ล้านบาท 

ตาราง 15 รายได้รวมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าทั้ง 3 ภูมิภาค 

จากการวิเคราะห์รายได้รวมในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าราย
จังหวัด พบวา่จังหวัดที่มีรายได้รวมสูงที่สุด 10 จังหวัดแรกในปี 2560 ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เลย เชียงราย 
ตาก น่าน ลำปาง เชียงใหม่ แพร่ อุตรดิตถ์ และพะเยา ส่วนในปี 2565 รายไดร้วมสูงที่สุด 10 จังหวัดแรกมีการ
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยจังหวัดแรกที่มีรายได้รวมสูงที่สุดในป ี 2565 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย นครราชสีมา 
เพชรบูรณ์ เชียงใหม ่ เลย ตาก ลำปาง นา่น พะเยา และแพร่ ส่วนปี 2570 จังหวัดที่มีรายได้รวมสูงที่สุด 10 
อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ เลย ลำปาง ตาก พะเยา กำแพงเพชร 
และน่าน ตามลำดับ (ตาราง 16)  

รายได้รวมในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 
2560

รายได้รวมในพื้นที่ปลูกป่าปี 2565 รายได้รวมในพื้นที่ปลูกป่าปี 2570

ปี รายได้รวม (บาท)

2560 7,911,555,968.80

2565 12,265,989,089.40

2570 16,620,422,210.00

Page  of 44 78



ตาราง 16 รายได้รวมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าสูงสุด 10 จังหวัดแรก 

ปี จังหวัด รายได้รวม (บาท)

2560

เพชรบูรณ์ 948,683,906

เลย 869,182,368

เชียงราย 864,187,776

ตาก 845,900,784

น่าน 597,544,448

ลำปาง 570,820,397

เชียงใหม่ 523,792,208

แพร่ 471,105,673

อุตรดิตถ์ 369,429,739

พะเยา 341,502,522

2565

เชียงราย 1,308,817,752

นครราชสีมา 1,049,534,093

เพชรบูรณ์ 1,035,657,367

เชียงใหม่ 962,379,226

เลย 882,914,742

ตาก 817,348,644

ลำปาง 721,621,953

น่าน 600,861,625

พะเยา 516,761,313

แพร่ 472,790,248

2570

นครราชสีมา 1,766,877,420

เชียงราย 1,753,447,728

เชียงใหม่ 1,400,966,245

เพชรบูรณ์ 1,122,630,828

เลย 896,647,115

ลำปาง 872,423,510

ตาก 788,796,505
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นอกจากนี้รายได้รวมในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่า
หากนำรายได้รวมของชว่งปี 2565 มาเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 แล้วพบว่ามีรายได้รวมเพิ่มขึ้น ขณะ
เดียวกันรายไดร้วม ปี 2570 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหากเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 (ภาพ 23) 

ภาพ 23 รายได้รวมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่า 

 3.6.3.4 การประเมินรายได้สถานการณ์ที่ 3: ปลูกป่า 3 อย่างทดแทนพื้นทีข่า้วโพด  
การประเมินรายได้ในสถานการณ์ที่ 3 จากการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่า 

3 อย่าง ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ส่งผลให้เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินรายไดม้ีความแตกตา่งจากการประเมินใน
สถานการ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 ดังที่กล่าวมาแล้ว โดยผลการประเมินรายไดร้วมเชิงพื้นที่ทั้ง 3 ภูมิภาคราย
ตำบลแสดงในภาพ 24 ซึ่งจะเห็นว่ารายได้รวมในปี 2565 และ 2570 มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปี 
2565 โดยสังเกตได้จากสีของพื้นที่แต่ตำบลที่เปลี่ยนไปเปน็เฉดสีน้ำเงินเข้มมากขึ้น 

พะเยา 692,020,105

กำแพงเพชร 673,908,953

น่าน 604,178,803

ปี จังหวัด รายได้รวม (บาท)

การเปลี่ยนแปลงรายได้รวมปี 2560 และ 2565 การเปลี่ยนแปลงรายได้รวมปี 2560 และ 2570
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ภาพ 24 รายได้รวมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่างปี 2560 2565 และ 2570 
  

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบรายได้รวมในปี 2560 2565 และ 2570 จะเห็นว่ามีรายได้รวมปี 2565 เพิ่มมาก
ขึ้นจากปี 2560 กว่า 10 เท่า (ตาราง 17) และรายได้เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยในปี 2570 คือ 78,196,678,629.74 
บาท 

ตาราง 17 รายได้รวมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่างทั้ง 3 ภูมิภาค 

จากการวิเคราะห์รายได้รวมในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่าง
รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีรายได้รวมสูงที่สุด 10 จังหวัดแรกของปี 2560 ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เลย 
เชียงราย ตาก น่าน ลำปาง เชียงใหม่ แพร่ อุตรดิตถ์ และพะเยา ตามลำดับ ในขณะที่รายได้รวมสูงที่สุดของ 
10 จังหวัดแรกในปี 2565 คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ เชียงราย เลย ตาก น่าน ลำปาง เชียงใหม่ แพร่ นครราชสีมา 
และอุตรดิตถ์ ตามลำดับ ส่วนปี 2570 มีลำดับรายได้รวมของแต่ละจังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ เชียงราย เลย 
ตาก เชียงใหม่ ลำปาง น่าน นครราชสีมา แพร่ และพะเยา ตามลำดับ (ตาราง 18)  

ตาราง 18 รายได้รวมเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่างสูงสุด 10 จังหวัดแรก 

รายได้รวมในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 
2560

รายได้รวมในพื้นที่ป่า 3 อย่างปี 2565 รายได้รวมในพื้นที่ป่า 3 อย่างปี 2570

ปี รายได้รวม (บาท)

2560 7,911,555,968.80

2565 73,842,245,509.14

2570 78,196,678,629.74

ปี จังหวัด รายได้รวม (บาท)

เพชรบูรณ์ 948,683,906

เลย 869,182,368
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2560

เชียงราย 864,187,776

ตาก 845,900,784

น่าน 597,544,448

ลำปาง 570,820,397

เชียงใหม่ 523,792,208

แพร่ 471,105,673

อุตรดิตถ์ 369,429,739

พะเยา 341,502,522

2565

เพชรบูรณ์ 8,419,338,107

เชียงราย 8,034,858,532

เลย 7,647,828,822

ตาก 7,401,060,339

น่าน 5,251,596,617

ลำปาง 5,164,361,567

เชียงใหม่ 5,039,094,784

แพร่ 4,139,442,399

นครราชสีมา 3,635,000,698

อุตรดิตถ์ 3,265,389,781

2570

เพชรบูรณ์ 8,506,311,568

เชียงราย 8,479,488,508

เลย 7,661,561,195

ตาก 7,372,508,200

เชียงใหม่ 5,477,681,803

ลำปาง 5,315,163,124

น่าน 5,254,913,794

นครราชสีมา 4,352,344,025

แพร่ 4,141,126,973

ปี จังหวัด รายได้รวม (บาท)
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นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงรายได้รวมในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ต่อเนื่องเป็นการปลูกป่า 3 อย่างหากนำรายได้รวมของช่วงปี 2565 มาเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 แล้วพบว่า
มีรายได้รวม เพิ่มขึ้น 65,930,689,540.34 บาท และรายได้รวมของปี 2570 เพิ่มขึ้น 61,974,911,555.94 
บาท หากปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 (ภาพ 25) 

ภาพ 25 รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่า 3 อย่าง 

จากผลการประเมินรายได้รวมของทั้ง 3 สถานการณ ์โดยใช้ปีฐาน 2560 นั้น เมื่อนำรายได้รวมที่มีทั้ง
ลดลงหากปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่อง และรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นหากปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เป็นการปลูกป่าและปลูกป่า 3 อย่าง (ภาพ 26) ซึ่งหากปลูกข้าวโพดต่อเนื่องสง่ผลให้รายได้รวมลดลง
ประมาณปีละ 237 ล้านบาท ในขณะที่หากเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่าทำให้รายได้
เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 870 ล้านบาท และหากเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่า 3 อย่าง 
สามารถเพิ่มรายได้มากถึงประมาณปลีะกว่า 13,000 ล้านบาทในช่วง 5 ปีแรก และเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 870 
ล้านบาทในช่วง 5 ปีหลัง  

พะเยา 3,349,960,836

ปี จังหวัด รายได้รวม (บาท)

การเปลี่ยนแปลงรายได้รวมปี 2560 และ 2565 การเปลี่ยนแปลงรายได้รวมปี 2560 และ 2570
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ภาพ 26 การเปรียบเทียบรายได้ 3 สถานการณ์ในพื้นที่ 3 ภูมิภาค 

 3.6.4 ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (ความมั่นคงทางอาหาร) 
 3.6.4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปีฐานสำหรับการประเมินความมั่นงคงทางอาหาร 

พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A 2A และขอบเขตป่าสงวนฯ เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การประเมินความมั่นคงทางอาหารในแต่ละสถานการณร์ายตำบล โดยการประเมินเบื้องต้นสำหรับปีฐานแสดง
ดังตาราง 19 จากเกณฑ์ย่อยทั้ง 22 เกณฑ์ที่นำมาประเมินความมั่นคงทางอาหารแตล่ะสถานการณ์รายตำบล 
จะพบว่าคา่คะแนนต่ำสุด คือ 2 ในสถานการณ์ปลูกข้าวโพดต่อเนื่องในปี 2570 และค่าสูงสุด คือ 18 ใน
สถานการณ์ปรับเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกปา่ 3 อย่างในปี 2570 

รา
ยไ
ด้ร
วม

(บ
าท

)

0.00

20,000,000,000.00

40,000,000,000.00

60,000,000,000.00

80,000,000,000.00

ปี 2560 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2566 ปี 2568 ปี 2570

ปลูกข้าวโพดต่อเนื่อง ปลูกป่าทดแทน ปลูกป่า 3 อย่างทดแทน
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ตาราง 19 เกณฑ์การให้คะแนนความมั่นคงทางอาหาร 

เกณฑ์ สถานการณ์

ปีฐาน 
2560

ปี 2565 ปี 2570

ข้าว 
โพด
เลี้ยง
สัตว์

ป่าไม้ ป่า 3 
อย่าง

ข้าว 
โพด
เลี้ยง
สัตว์

ป่าไม้ ป่า 3 
อย่าง

ตัวชี้วัดด้านการมีอาหารถึงพร้อม (Food availability)

 - เกษตรกรต้องมีการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่ถึงพร้อม ได้แก่ ทรัพยากร 
ดิน น้ำ ป่า แรงงาน และเมล็ดพันธุ์

1 1 1 1 0 1 1

 - เกษตรกรต้องมีพื้นที่ทํากินโดยแบ่งเป็นพื้นที่ใช้เพื่อการเพาะปลูก และ
เลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือน อย่างน้อย 3 ไร่

0 0 0 1 0 0 1

 - เกษตรกรต้องสามารถผลิตอาหารไว้บริโภคเองได้ตลอดทั้งปีมากกวา่ซื้อ
จากตลาดหรือเก็บจากแหล่งธรรมชาติปริมาณการซื้ออาหารต้องลดน้อย
ลงเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะการซื้ออาหารในช่วงก่อนทําเกษตรยั่งยืน

0 0 1 1 0 1 1

 - ปริมาณในการผลิตข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว ์ ควรมีการผลิตข้าวซึ่งเป็น
อาหารหลักมากที่สุดอย่างน้อยร้อยละ 50 ของอาหารที่ผลิตตามด้วยผัก
ผลไม้ และเนื้อสัตว์

0 0 0 1 0 0 1

ตัวชี้วัดของความเสถียรภาพของอาหาร (Food stability)

 - มีการบํารุงรักษาดิน เช่น การใช้ปุ๋ยหมัก การปลูกพืชคลุมดินหรือปลูก
พืชหมุนเวียน

0 0 1 1 0 1 1

 - มบี่อน้ำที่เป็นแหล่งเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและไม่มีการทิ้งขยะหรือ
ปล่อยสารเคมีลงในแหล่งน้ำ

0 0 0 1 0 0 1

 - มีพื้นที่ป่าหรือที่ปลูกไม้ยืนต้นในฟาร์มอย่างน้อย 10% ของพื้นที่ฟาร์ม 0 0 1 1 0 1 1

 - ระบบไร่นามีส่วนสนับสนุนความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ 
ชุมชน ซึ่งอาจอยู่ในรูปเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตร
ชีวภาพ ฯลฯ

0 0 0 1 0 0 1

 - เกษตรกรมีแผนการผลิตอาหารที่ดีตลอดปี ผลิตพืชและสัตว์ซึ่งครัว
เรือนบริโภคและเป็นที่ต้องการของตลาด

0 0 0 1 0 1 1

 - ระบบไร่นามีส่วนช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน 0 0 0 1 0 0 1

 - มีรายได้ที่ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนด้านอาหาร หรือเส้นความยากจน 
ที่กําหนดไว้โดย สภาพัฒนา ประมาณ 1443 บาทต่อคนตอ่เดือน

1 0 1 1 0 1 1

 - ถ้ารายไดห้ลักมาจากการเกษตร เกษตรกรต้องมีที่ดินเป็นของตัวเอง มี
ตลาดที่สามารถนําผลผลิตไปขายได้

0 0 0 0 0 0 0

 - เกษตรกรควรเป็นสมาชิกกลุ่ม สมาคม สมาพันธสหพันธ์หรือองค์กร 
ทางด้านการเกษตรอันเป็นประโยชน์เพื่อการได้รับความช่วยเหลือ ด้าน
อาหารยามขาดแคลน และมีอํานาจในการต่อราคาผลผลิต

0 0 0 1 0 0 1

 - มีศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ที่จะให้ข้อมูลทางการเกษตร การใช้ประโยชน์
อาหารและอื่นๆเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

0 0 0 0 0 0 1

ตัวชี้วัดของการเข้าถึงอาหาร (Food accessibility)
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หมายเหตุ: คะแนนตัวชี้วัด 0=ไม่มี / 1=มี 

ซึ่งการคำนวณคะแนนความมั่นคงทางอาหารมีหลักเกณฑก์ารพิจารณา คือ เนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์แต่ละตำบล โดยแต่ละสถานการณ์มีการพิจารณาความมั่นคงทางอาหารแตกต่างกันไป ดังนี้ 

- การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่อง พิจารณาตำบลที่มีเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากจะมี
คะแนนความมั่นคงทางอาหารลดลงหากปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องในปี 2565 และ 
2570  

- การปลูกป่าทดแทน พิจารณาตำบลที่มีเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากจะมีคะแนนความ
มั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้นหากปรับจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่าในปี 2565 
และ 2570 

- การปลูกป่า 3 อย่างทดแทน เกณฑ์การพิจารณาคล้ายกับสถานการณ์ที่ 2 คือ ตำบลที่มีเนื้อที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากจะมีคะแนนความมั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้นหากปรับจากการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกปา่ 3 อย่างในปี 2565 และ 2570 

 - มีอาหารที่ผลิตเองตลอดทั้งปีและสามารถเก็บอาหารได้ทุกเมื่อเมื่อมี
ความต้องการ หรือขาดแคลนด้านอาหาร

0 0 1 1 0 1 1

 - เกษตรกรควรจะมีที่ดินเป็นของตนเอง 0 0 0 0 0 0 0

 - มีตลาดท้องถิ่นที่เกษตรกรสามารถหาซื้ออาหารที่ไมไ่ด้ผลิตเอง หรือ
ขายผลผลิตได้ในเขตพื้นที่ชุมชน หรือมีรถพุ่มพวงหรือบริการอื่นๆที่ 
เกษตรกรสามารถซื้ออาหารได้

1 1 1 1 1 1 1

 - มีแหล่งอาหารธรรมชาติที่สมบูรณ์ในพื้นที่ใกล้เคียง มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เช่น มีพืชพื้นถิ่น พืชสมุนไพร เห็ด หรือสัตว์ที่สามารถนํามา
เป็นอาหารได้

1 1 1 1 1 1 1

ตัวชี้วัดการใชป้ระโยชน์ของการอาหาร (Food utility) 

 - มีเกณฑ์ในการเลือกซื้อบริโภคอาหารที่มีความสะอาดและปลอดภัย 
โดยผ่านระบบการผลิตที่ดีปราศจากสารเคมีตกค้าง

0 0 0 0 0 0 0

 - มีการเข้าถึง และใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่สะอาดในการนํามาประกอบ
อาหาร

0 0 0 0 0 0 0

 - เลือกผลิต ซื้อ และบริโภคอาหารให้ครบตามหลักโภชนาการ โดย
บริโภคตามเกณฑ์ที่กองโภชนาการได้แนะนํา มีความหลากหลายของ 
ชนิดอาหารไม่บริโภคอาหารชนิดเดียวซ้ำๆ

0 0 0 1 0 0 1

 - เข้าใจและรู้วิธีการปรุงอาหารอย่างเหมาะสม เช่น การเลือกวัตถุดิบที่ดี 
การเตรียมอาหารที่สะอาดและปลอดภัย

0 0 0 0 0 0 1

รวม 4 3 8 16 2 9 18

เกณฑ์ สถานการณ์

ปีฐาน 
2560

ปี 2565 ปี 2570

ข้าว 
โพด
เลี้ยง
สัตว์

ป่าไม้ ป่า 3 
อย่าง

ข้าว 
โพด
เลี้ยง
สัตว์

ป่าไม้ ป่า 3 
อย่าง
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หลังจากกำหนดเกณฑ์ความมั่นคงทางอาหารสำหรับทั้ง 3 สถานการณ์แล้ว เนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์รายตำบลถูกนำมาแบ่งชว่งชั้นจำนวน 10 ช่วงชั้น ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ตำบลที่มีเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์มากที่สุด คือ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีเนื้อที่ 61,881.6 ไร่ ในขณะที่เนื้อที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตวน์้อยที่สุด คือ ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ 0.000681 ไร ่ดัง
นั้นช่วงพิสัยที่ใช้ในการแบ่งช่วงชั้น คือ 0.000681-61,881.6  

หลังจากแบ่งช่วงชั้นเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เรียบร้อยแล้ว คะแนนความมั่นคงทางอาหารจาก
ตาราง 19 ถูกนำมาใช้ในการกำหนดค่าคงที่ โดยแบง่คะแนนย่อยของแตล่ะสถานการณ์ออกเป็น 10 ช่วง จาก
นั้นจึงแทนค่าคงที่ของคะแนนดังกล่าวลงไปตามช่วงชั้นที่ได้แบ่งไว้แล้ว ดังตาราง 20 

ตาราง 20 คา่คงที่สำหรับแทนค่าในแต่ละสถานการณ์ตามนื้อที่ปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ 

เมื่อแทนค่าคงที่เหล่านี้แล้วจึงทำการกำหนดช่วงชั้นใหม่ (reclassification) จำนวน 10 ช่วงชั้นเพื่อนำ
เสนอในรูปแบบแผนที่และเพื่อสามารถทำการเปรียบเทียบระดับความมั่นคงทางอาหารของแต่ละสถานการณ์
ได้ ซึ่งเกณฑ์การแบ่งช่วงชั้นกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

Class 1 = คะแนน 0-1.8 
Class 2 = คะแนน 1.81-3.6 
Class 3 = คะแนน 3.61-5.4 
Class 4 = คะแนน 5.41-7.2 
Class 5 = คะแนน 7.21-9.0 
Class 6 = คะแนน 9.01-10.8 
Class 7 = คะแนน 10.81-12.6 
Class 8 = คะแนน 12.61-14.4 

class
ปีฐาน 
2560

ปลูกข้าวโพด
ต่อเนื่องปี 

2565

ปลูกข้าวโพด
ต่อเนื่องปี 

2570

ปลูกป่า
ทดแทนปี 

2565

ปลูกป่า
ทดแทนปี 

2570
ปลูกป่า 3 
อย่างปี 2565

ปลูกป่า 3 
อย่างปี 2570

1 = เนื้อทีข่้าวโพดน้อย 4 3 2 4 4 4 4

2 3.6 2.7 1.8 4.4 4.6 5.3 5.6

3 3.2 2.4 1.6 4.9 5.1 6.7 7.1

4 2.8 2.1 1.4 5.3 5.7 8.0 8.7

5 2.4 1.8 1.2 5.8 6.2 9.3 10.2

6 2 1.5 1 6.2 6.8 10.7 11.8

7 1.6 1.2 0.8 6.7 7.3 12.0 13.3

8 1.2 0.9 0.6 7.1 7.9 13.3 14.9

9 0.8 0.6 0.4 7.6 8.4 14.7 16.4

10 = เนื้อที่ข้าวโพด
มาก

0.4 0.3 0.2 8 9 16 18
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Class 9 = คะแนน 14.41-16.2 
Class 10 = คะแนน 16.21-18 

 3.6.4.2 การประเมินความมั่นคงทางอาหารสถานการณ์ที่ 1: ปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่อง  
จากเกณฑ์การประเมินความมั่นคงทางอาหารดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สามารถคำนวณค่าคะแนนราย

ตำบลและนำเสนอผลในรูปแบบของแผนที่ในสถานการณ์การปลูกข้าวโพดต่อเนื่องว่าจะส่งผลให้ความมั่นคง
ทางอาหารเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร โดยผลการประเมินรายไดเ้ชิงพื้นที่ทั้ง 3 ภูมิภาครายตำบลแสดงใน
ภาพ 27 

ภาพ 27 ความมั่นคงทางอาหารเมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องจากปี 2560 2565 และ 2570 
    

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบความมั่นคงทางอาหาร ปี 2560 2565 และ 2570 จะเห็นว่าหากปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตวต์่อเนื่องจะมีความมั่นคงทางอาหารรวมลดลง (ตาราง 21) เนื่องจากการปลูกซ้ำที่เดิม โดยปี 2560 มี
คะแนนเฉลี่ย 3.82 และในปี 2565 และปี 2570 มีคะแนนลดลงเหลือ 2.87 และ 1.91 ตามลำดับ  

ตาราง 21 ความมั่นคงทางอาหารเฉลี่ยเมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องทั้ง 3 ภูมิภาค 

 ทั้งนี้หากวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีมูลค่าทางสิ่งแวดลอ้มสูงที่สุด 10 
จังหวัดแรกของทั้งปี 2560 2565 และ 2570 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา เชียงราย น่าน เลย ลำปาง 
เพชรบูรณ์ พะเยา แพร่ และตาก ตามลำดับ  (ตาราง 22)   

ความมั่นคงทางอาหารจากการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ปี 2560

ความมั่นคงทางอาหารจากการปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ปี 2565

ความมั่นคงทางอาหารจากการปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ปี 2570

ปี คะแนนเฉลี่ย

2560 3.82

2565 2.87

2570 1.91
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ตาราง 22  ความมั่นคงทางอาหารรวมเมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องสูงสุด 10 จังหวัดแรก 

ปี จังหวัด คะแนนรวม

2560

เชียงใหม่ 412

นครราชสีมา 411

เชียงราย 406

น่าน 330

เลย 324

ลำปาง 322

เพชรบูรณ์ 313

พะเยา 211

แพร่ 210

ตาก 193

2565

เชียงใหม่ 309

นครราชสีมา 308

เชียงราย 305

น่าน 248

เลย 243

ลำปาง 242

เพชรบูรณ์ 235

พะเยา 158

แพร่ 158

ตาก 145

2570

เชียงใหม่ 206

นครราชสีมา 205

เชียงราย 203

น่าน 165

เลย 162

ลำปาง 161
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 นอกจากนี้ความมั่นคงทางอาหารรวมในสถานการณ์การปลูกข้าวโพดต่อเนื่องหากนำรายได้ที่คำนวณ
ได้ในปี 2565 มาหาการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 พบว่ามีคะแนนลดลง 0.9 ส่วนความมั่นคง
ทางอาหารรวมปี 2570 ลดลง 1.9 (2 เทา่) หากเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 

ภาพ 28 ความมั่นคงทางอาหารที่ลดลงเมื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่อง 

 3.6.4.3 การประเมินความมั่นคงทางอาหารสถานการณ์ที่ 2: ปลูกป่าทดแทนพื้นทีข่้าวโพด  
การประเมินความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์ที่ 2 คือ การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เป็นการปลูกป่า ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยประเมินช่วงป ี 2565 และ 2570 ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความมั่นคงทางอาหารพิจารณาจากเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2560 เป็นสำคัญ โดยหากในปี 2560 มี
เนื้อที่ปลูกข้าวโพดมากจะมีคะแนนความมั่นคงทางอาหารน้อย ในทางตรงกันข้ามเนื้อที่ปลูกข้าวโพดดังกล่าว
เมื่อปรับเป็นพื้นที่ป่าจะส่งผลต่อคะแนนความมั่นคงทางอาหารน้อยหากเปรียบเทียบกับตำบลที่มีเนื้อที่ปลูก
ข้าวโพดมาก ซึ่งหลังจากการประเมินความมั่นคงทางอาหารเชิงพื้นที่ทั้ง 3 ภูมิภาครายตำบลแสดงในภาพ 29 
ซึ่งจะเห็นว่ารายได้รวมในปี 2565 และ 2570 มีปริมาณที่ลดลง  

เพชรบูรณ์ 156

พะเยา 105

แพร่ 105

ตาก 96

ปี จังหวัด คะแนนรวม

การเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารปี 2560 และ 2565 การเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารปี 2560 และ 2570
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ภาพ 29 ความมั่นคงทางอาหารเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าปี 2560 2565 และ 2570 
  

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบความมั่นคงทางอาหารจากปี 2560 2565 และ 2570 จะเห็นว่ามีคะแนนเพิ่มขึ้น
ในปี 2565 คือ 4.19 และในปี 2570 เพิ่มขึ้นเป็น 4.25 (ตาราง 23) ซึ่งสาเหตุที่คะแนนในภาพรวมของทั้ง 3 
ภูมิภาคในสถานการณ์นี้เพิ่มขึ้นไม่มากหากเปรียบเทียบกับคะแนนประเมินจากตาราง 20 เนื่องจากว่าเนื้อที่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ละตำบลมีเนื้อที่ไม่มากหรืออยู่ในระดับน้อย จึงทำให้การประเมินระดับความมั่นคงทาง
อาหารถูกแทนค่าด้วยคะแนนที่ไม่สูงมาก 

ตาราง 23 ความมั่นคงทางอาหารเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าทั้ง 3 ภูมิภาค 

จากการวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูก
ป่ารายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีรายได้รวมสูงที่สุด 10 จังหวัดแรกในปี 2560 ไดแ้ก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
นครราชสีมา เชียงราย น่าน เลย ลำปาง เพชรบูรณ์ พะเยา แพร ่และตาก ตามลำดับ สว่นในปี 2565 และ 
2570 มีลำดับของคะแนนรวมสูงที่สุด 10 จังหวัดแรกเหมือนกันโดยมีความแตกต่างจากปี 2560 เล็กน้อย 
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ นครราชสีมา เลย เพชรบูรณ์ น่าน ลำปาง ตาก แพร่ และพะเยา ตามลำดับ 
(ตาราง 24)   

ความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ปี 2560

ความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ปลูกป่าปี 2565 ความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ปลูกป่าปี 2570

ปี คะแนน

2560 3.82

2565 4.19

2570 4.25
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ตาราง 24 ความมั่นคงทางอาหารเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่าสูงสุด 10 จังหวัดแรก 

ปี จังหวัด คะแนนรวม

2560

เชียงใหม่ 412

นครราชสีมา 411

เชียงราย 406

น่าน 330

เลย 324

ลำปาง 322

เพชรบูรณ์ 313

พะเยา 211

แพร่ 210

ตาก 193

2565

เชียงราย 460

เชียงใหม่ 446

นครราชสีมา 430

เลย 383

เพชรบูรณ์ 378

น่าน 368

ลำปาง 359

ตาก 258

แพร่ 239

พะเยา 230

2570

เชียงราย 468

เชียงใหม่ 451

นครราชสีมา 433

เลย 392

เพชรบูรณ์ 388

น่าน 373

ลำปาง 365
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นอกจากนี้ความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เป็นการปลูกป่าหากนำคะแนนของช่วงปี 2565 และ 2570 มาเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 แล้วพบว่ามี
คะแนนลดลง (ภาพ 30)  

ภาพ 30 ความมั่นคงทางอาหารเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่า 

 3.6.4.4 การประเมินความมั่นคงทางอาหารสถานการณ์ที่ 3: ปลูกป่า 3 อย่างทดแทนพื้นที่
ข้าวโพด  

การประเมินความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์ที่ 3 จากการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เป็นการปลูกป่า 3 อย่าง ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความมั่นคงทางอาหารพิจารณา
เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่ 2 กล่าวคือ พิจารณาเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2560 เป็นสำคัญ โดยหากใน
ปี 2560 มีเนื้อที่ปลูกข้าวโพดมากจะมีคะแนนความมั่นคงทางอาหารน้อย ในทางตรงกันข้ามเนื้อที่ปลูกข้าวโพด
ดังกล่าวเมื่อปรับเป็นพื้นที่ป่า 3 อย่างจะส่งผลต่อคะแนนความมั่นคงทางอาหารน้อยหากเปรียบเทียบกับตำบล
ที่มีเนื้อที่ปลูกข้าวโพดมาก ซึ่งหลังจากการประเมินความมั่นคงทางอาหารเชิงพื้นที่ทั้ง 3 ภูมิภาครายตำบล
แสดงในภาพ 31  

ตาก 268

แพร่ 244

พะเยา 233

ปี จังหวัด คะแนนรวม

การเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารปี 2560 และ 2565 การเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารปี 2560 และ 2570
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ภาพ 31 ความมั่นคงทางอาหารเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่างปี 2560 2565 และ 
2570 

  

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบคะแนนความมั่นคงทางอาหารในปี 2560 2565 และ 2570 จะเห็นว่าคะแนน
ความมั่นคงทางอาหารปี 2565 และ 2570 เพิ่มขึ้นเป็น 4.60 และ 4.70 ตามลำดับ (ตาราง 25) ทั้งนี้หาก
สังเกตจากภาพ 31 จะเห็นว่าตำบลที่มีความมั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนปรากฎสีเขียวและน้ำเงิน ซึ่ง
เป็นตำบลที่มีเนื้อที่ปลูกข้าวโพดขนาดใหญ่ 

ตาราง 25 ความมั่นคงทางอาหารเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่างทั้ง 3 ภูมิภาค 

จากการวิเคราะห์รายนได้รวมในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 
อย่างรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีรายได้รวมสูงที่สุด 10 จังหวัดแรกของปี 2560 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
นครราชสีมา เชียงราย น่าน เลย ลำปาง เพชรบูรณ์ พะเยา แพร่ และตาก ตามลำดับ ส่วนในปี 2565 มีลำดับ
ของคะแนนรวมสูงที่สุด 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ เลย น่าน ลำปาง 
ตาก แพร่ และพะเยา ตามลำดับ ในขณะที่จังหวัดที่มีคะแนนรวมสูงที่สุด 10 จังหวัดแรกในปี 2570 ไดแ้ก่ 
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ่เพชรบูรณ์ เลย นครราชสีมา น่าน ลำปาง ตาก แพร่ และพะเยา ตามลำดับ (ตาราง 
26)   

ความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ปลูกขา้วโพด
เลี้ยงสัตว์ปี 2560

ความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ป่า 3 อย่าง 
ปี 2565

ความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ป่า 3 อย่าง 
ปี 2570

ปี คะแนน

2560 3.82

2565 4.60

2570 4.70
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ตาราง 26 ความมั่นคงทางอาหารเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่างสูงสุด 10 จังหวัดแรก 

ปี จังหวัด คะแนนรวม 

2560

เชียงใหม่ 412

นครราชสีมา 411

เชียงราย 406

น่าน 330

เลย 324

ลำปาง 322

เพชรบูรณ์ 313

พะเยา 211

แพร่ 210

ตาก 193

2565

เชียงราย 517

เชียงใหม่ 481

นครราชสีมา 451

เพชรบูรณ์ 448

เลย 446

น่าน 408

ลำปาง 398

ตาก 328

แพร่ 271

พะเยา 251

2570

เชียงราย 532

เชียงใหม่ 491

เพชรบูรณ์ 466

เลย 463

นครราชสีมา 456

น่าน 418

ลำปาง 409
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นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตวต์่อเนื่องเป็นการปลูกป่า 3 อย่างหากนำคะแนนช่วงปี 2565 และ 2570 มาเปรียบเทียบกับปีฐาน 
2560 แล้วพบว่ามีคะแนนเพิ่มขึ้น (ภาพ 32) 

ภาพ 32 ความมั่นคงทางอาหารเมื่อเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่า 3 อย่าง 

จากผลการประเมินความมั่นคงทางอาหารของทั้ง 3 สถานการณ์ โดยใช้ปีฐาน 2560 นั้น เมื่อนำ
คะแนนเฉลี่ยในสถานการณ์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่อง และคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นหากปรับเปลี่ยนจากการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่าและปลูกป่า 3 อย่าง (ภาพ 33) ซึ่งหากปลูกข้าวโพดตอ่เนื่องส่งผลให้
คะแนนเฉลี่ยความมั่นคงทางอาหารลดลงปีละ 0.19 ในขณะที่หากเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เป็นการปลูกป่าทำให้คะแนนเฉลี่ยความมั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้นปีละ 0.07 ในช่วง 5 ปีแรก จากนั้นอัตราการ
เพิ่มขึ้นลดลงเป็นปีละ 0.01 และหากเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการปลูกป่า 3 อย่าง สามารถ
เพิ่มคะแนนเฉลี่ยความมั่นคงทางอาหารได้ปีละ 0.16 ในช่วง 5 ปีแรก และเพิ่มขึ้นปีละ 0.02 ในช่วง 5 ปีหลัง  

ตาก 346

แพร่ 279

พะเยา 256

ปี จังหวัด คะแนนรวม 

การเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารปี 2560 และ 2565 การเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารปี 2560 และ 2570
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ภาพ 33 การเปรียบเทียบความมั่นคงทางอาหาร 3 สถานการณ์ในพื้นที่ 3 ภูมิภาค 

 3.7 การวเิคราะหพ์ืน้ทีฟ่ืน้ฟปูา่อยา่งเรง่ดว่น 
 การวเิคราะหใ์นประเดน็นีเ้ปน็การนำผลการจำลองสถานการณก์ารปลกูขา้วโพดตอ่เนือ่งในป ี 2570 มา
วเิคราะห ์ เนือ่งจากขอ้สนันษิฐานทีว่า่หากเกษตรกรยงัคงปลกูพชืเชงิเดีย่วประเภทเดมิตอ่ไปเรือ่ยๆ ในพืน้ทีเ่ดมิจะ
สง่ผลเสยีตอ่ระบบนเิวศไมว่า่จะเปน็การปลดปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการเผาไหมแ้ละการทำการเกษตร 
ความเสือ่มโทรมทางสิง่แวดลอ้ม แนวโนม้ของรายไดแ้ละความมัน่คงทางอาหารทีล่ดลง โดยนำปจัจยัทัง้ 4 มาเปน็
ขอ้มลูตัง้ตน้ในการวเิคราะห ์ซึง่หากปรมิาณการปลดปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดม์ากจะสง่ผลใหต้ำบลนัน้ๆ เปน็
ตำบลทีต่อ้งเรง่ฟืน้ฟปูา่ ในขณะทีค่วามเสือ่มโทรมทางสิง่แวดลอ้ม รายได ้ และความมัน่คงทางอาหาร หากมคีา่
นอ้ยจะสง่ผลใหต้ำบลนัน้ๆ ตอ้งเรง่ฟืน้ฟปูา่ ทัง้นีป้จัจยัและเกณฑก์ารพจิารณาการวเิคราะหพ์ืน้ทีฟ่ืน้ฟปูา่อยา่งเรง่
ดว่นแสดงดงัภาพ 34 

 3.7.1 ขัน้ตอนการวเิคราะหพ์ืน้ทีฟ่ืน้ฟปูา่อยา่งเรง่ดว่น 
 ขัน้ตอนการวเิคราะหพ์ืน้ทีฟ่ืน้ฟปูา่อยา่งเรง่ดว่นมทีัง้หมด 6 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1) การแบ่งช่วงชั้น (class) ของแต่ละปจัจัยออกเป็น 21 ชว่งชั้น 

2) การให้ค่าคะแนน (ranking) ตามเกณฑ์ปจัจัย โดยกำหนดค่าคะแนนตั้งแต ่ -10 ถึง 10 ซึ่งค่าต่ำ

ที่สุด (-10) แสดงถึงตำบลที่มีความเสื่อมโทรมต้องการการฟื้นฟูอย่างเร่งดว่น ในทางตรงกันข้าม

ค่าสูงที่สุด (10) แสดงถึงตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ต้องการฟื้นฟูในลำดับท้าย 

คะ
แน
นเ
ฉล
ี่ย

 '-   

 1.25 

 2.50 

 3.75 

 5.00 

ปี 2560 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2566 ปี 2568 ปี 2570

ปลูกข้าวโพดต่อเนื่อง ปลูกป่าทดแทน ปลูกป่า 3 อย่างทดแทน
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3) การกำหนดค่าถ่วงน้ำหนัก (weighting) ให้แต่ละปัจจัย โดยค่าถว่งน้ำหนักสำหรับการวิเคราะห์

ครั้งนี้กำหนดให้การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์/ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม/รายได้/

ความมัน่คงทางอาหาร : 0.4/0.2/0.2/0.2 

4) การซ้อนทับ (overlaying) เมื่อแต่ละปัจจัยได้ถูกให้ค่าคะแนนเรียบร้อยแล้ว ทุกปัจจัยจะถูกนำมา

ซ้อนทับด้วยวิธีการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้ไดม้าซึ่งพื้นที่ทีต่้องการการฟืน้ฟู

ป่าอย่างเร่งด่วน  

5) การกำหนดช่วงชั้นใหม่ (reclassification) หลังจากขั้นตอนการซอ้นทับเสร็จสิ้นแลว้ จะทำการ

กำหนดช่วงชั้นใหมโ่ดยกำหนดจำนวน 21 ช่วงชั้น จาก -10 ถึง 10 โดยค่าน้อยแสดงถึงตำบลที่มี

ความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูปา่ 

6) แสดงแผนที่และสรุปผล ผลการวิเคราะห์ถูกทำเสนอในรูปแบบแผนที่และสรุปตำบลตามช่วงชั้น

ทั้ง 21 ช่วงชั้น ซึ่งจะสามารถทราบตำบลที่ต้องการฟื้นฟูป่าอย่างเร่งด่วน 

ภาพ 34 ปัจจัยและเกณฑ์การพิจารณาการวิเคราะห์พื้นที่ฟื้นฟูป่าอย่างเร่งด่วน 

 3.7.2 ผลการวเิคราะหพ์ืน้ทีฟ่ืน้ฟปูา่อยา่งเรง่ดว่น 
 ผลการวเิคราะหห์าพืน้ทีฟ่ืน้ฟปูา่อยา่งเรง่ดว่นจากการดำเนนิการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ 6.5.1 เรยีบรอ้ย
แลว้ แสดงคา่คะแนนตัง้แต ่-10 ถงึ 10 ตามภาพ 35 ซึง่สแีดงเขม้แสดงถงึพืน้ทีท่ีจ่ำเปน็เรง่ดว่นในการปลกูปา่ฟืน้ฟ ู
ทัง้นีต้ำบลทีม่คีา่คะแนนตดิลบแสดงดงัตาราง 27 

CO2 emission ความเสื่อมโทรมของสิ่ง
แวดล้อม

รายได้ ความมั่นคงทางอาหาร

CO2 emission มาก ! พื้นที่ที่
ต้องเร่งฟื้นฟู

 NDVI น้อย ! พื้นที่ที่ต้องเร่ง
ฟื้นฟู

รายได้น้อย ! พื้นที่ที่ต้องเร่ง
ฟื้นฟู

ความมั่นคงน้อย ! พื้นที่ทีต่้อง
เร่งฟื้นฟู
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ภาพ 35 ผลการวเิคราะหพ์ืน้ทีเ่รง่ฟืน้ฟปูา่อยา่งเรง่ดว่น 

 จากผลการวิเคราะห์จะเห็นว่าบริเวณที่ต้องการการฟื้นฟูป่าอย่างเร่งด่วนส่วนมากพบในภาคเหนือของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตำบลทีม่คีะแนน -10 ทีจ่ดัวา่อยูใ่นชว่งคะแนนระดบัวกิฤตพบ 5 ตำบล ไดแ้ก ่ 

1) ตำบลกอ้ อำเภอลี ้จงัหวดัลำพนู  
2) ตำบลแมล่ะมุง้ อำเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก  
3) ตำบลสามหมืน่ อำเภอแมร่ะมาด จงัหวดัตาก 
4) ตำบลเสรมิซา้ย อำเภอเสรมิงาม จงัหวดัลำปาง 
5) ตำบลสบปา้ด อำเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลำปาง 

ตาราง 27 พืน้ทีท่ีต่อ้งเรง่ฟืน้ฟปูา่อยา่งเรง่ดว่นตามระดบัคา่คะแนน 

พืน้ทีเ่รง่ฟืน้ฟปูา่อยา่งเรง่ดว่นรายตำบล พืน้ทีป่ลกูขา้วโพดเลีย้งสตัวท์ีต่อ้งเรง่ฟืน้ฟปูา่อยา่งเรง่
ดว่น

คะแนน ตำบล อำเภอ จังหวัด

-10

ก้อ ลี้ ลำพูน

แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก

สามหมื่น แม่ระมาด ตาก

เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง

สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง

ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
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-9

กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่

แม่ปะ แม่สอด ตาก

แม่สลิด บ้านตาก ตาก

เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก

สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง

ท่าสายลวด แม่สอด ตาก

วังเงิน แม่ทะ ลำปาง

วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง

ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์

บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก

ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่

ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์

ช่องแคบ พบพระ ตาก

ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก

ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก

อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย

คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก

กกสะทอน ด่านซ้าย เลย

หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์

ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์

ลี้ ลี้ ลำพูน

แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก

แม่กาษา แม่สอด ตาก

แม่กลอง อุ้มผาง ตาก

แม่กุ แม่สอด ตาก

แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่

แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์

คะแนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
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-8

แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก

แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่

มหาวัน แม่สอด ตาก

โมโกร อุ้มผาง ตาก

ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์

เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่

นาทราย ลี้ ลำพูน

นายาง พิชัย อุตรดิตถ์

น้ำเลา ร้องกวาง แพร่

น้ำพาง แม่จริม น่าน

หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก

หนองหลวง อุ้มผาง ตาก

พะวอ แม่สอด ตาก

พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก

พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์

โป่งแดง เมืองตาก ตาก

ปงสนุก เวียงสา น่าน

รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก

สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์

ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์

ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์

ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์

ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่

ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน

อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก

วาเล่ย์ พบพระ ตาก

วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์

คะแนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
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วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์

ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

-7

บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่

หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง

แม่ลาน ลี้ ลำพูน

แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง

นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

น้ำปาย แม่จริม น่าน

น้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

น้ำตก นาน้อย น่าน

ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่

พบพระ พบพระ ตาก

ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่

โป่ง ด่านซ้าย เลย

โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่

สะเอียบ สอง แพร่

ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์

ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน

ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์

ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง

-6

บ้านแหง งาว ลำปาง

บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์

ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา

สระ เชียงม่วน พะเยา

สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน

คะแนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
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ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์

-5

อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน

บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน

บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่

เชียงทอง วังเจ้า ตาก

จอมจันทร์ เวียงสา น่าน

ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา

ห้วยหม้าย สอง แพร่

ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่

ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก

เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย

แม่หละ ท่าสองยาง ตาก

แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์

แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง

แม่ตืน ลี้ ลำพูน

นาทะนุง นาหมื่น น่าน

หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี

หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์

หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา

ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย

ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน

โพนสูง ด่านซ้าย เลย

ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง

แสนตอ น้ำปาด อุตรดิตถ์

ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์

สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา

คะแนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
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ส้าน เวียงสา น่าน

วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา

วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา

วังทอง วังเหนือ ลำปาง

วังยาว ด่านซ้าย เลย

เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย

เวียงต้า ลอง แพร่

บ้านหวด งาว ลำปาง

บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง

บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่

บ้านร้อง งาว ลำปาง

บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก

บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์

จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง

เด่นเหล็ก น้ำปาด อุตรดิตถ์

ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง

ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน

เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์

เขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

ไหล่น่าน เวียงสา น่าน

ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี

แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย

แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย

แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

คะแนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
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แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่

แม่สาคร เวียงสา น่าน

แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่

แม่ตีบ งาว ลำปาง

แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์

เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่

นาพูน วังชิ้น แพร่

น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์

น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์

งิม ปง พะเยา

หนองแดง แม่จริม น่าน

ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย

ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี

พระธาตุ แม่ระมาด ตาก

เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่

ปอ เวียงแก่น เชียงราย

โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา

สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย

ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์

สถาน นาน้อย น่าน

ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย

ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

เตาปูน สอง แพร่

ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่

ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง

ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน

ทุ่งแล้ง ลอง แพร่

คะแนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
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วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง

ยาบหัวนา เวียงสา น่าน

-3

บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก

บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์

บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์

บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่

บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์

บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา

ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา

เชียงกลม ปากชม เลย

ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา

ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย

คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา

ขุนควร ปง พะเยา

กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา

แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย

เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง

นาครัว แม่ทะ ลำปาง

นครชุม นครไทย พิษณุโลก

น้ำทูน ท่าลี่ เลย

ป่าตึง แม่จัน เชียงราย

ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์

ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

ระบำ ลานสัก อุทัยธานี

ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่

คะแนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
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ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์

ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี

ตับเต่า เทิง เชียงราย

ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย

ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

อวน ปัว น่าน

วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา

วาวี แม่สรวย เชียงราย

บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์

บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา

บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา

เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา

เจดีย์ชัย ปัว น่าน

โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย

ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์

ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย

ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา

หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา

ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่

แก้งไก่ สังคม หนองคาย

คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก

โคกงาม ด่านซ้าย เลย

ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา

ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

คะแนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
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ลาดคา่ง ภูเรือ เลย

แม่คะ ฝาง เชียงใหม่

แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

แม่ปาน ลอง แพร่

แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่

นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์

นาดี ด่านซ้าย เลย

นามาลา นาแห้ว เลย

นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา

โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี

หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม

ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่

ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์

ปากหมัน ด่านซ้าย เลย

ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร

ผานกเค้า ภูกระดึง เลย

พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี

ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา

โซง น้ำยืน อุบลราชธานี

ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์

ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก

ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์

บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี

ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย

คลองเมือง จักราช นครราชสีมา

คะแนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
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 3.8 การจดัทำ dashboard รายงานผลการวเิคราะห ์
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่น (Web 

Dashboard Application) หรอืโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ในรปูแบบแผงควบคมุ (Dashboard) ของการ

ประเมนิขอ้มลูจากการจำลองสถานการณก์ารปรบัเปลีย่นการปลกูพชืเชงิเดีย่ว โดยระบบดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลจาก

การวิเคราะห์ เพื่อทำการออกแบบและพฒันาระบบการบรหิารจดัการและประมวลผลขอ้มลูเพือ่ทำการแสดงผล

ขอ้มลูเชงิสรปุของการประเมนิขอ้มลูจำลองสถานการณก์ารปรบัเปลีย่นการปลกูพชืเชงิเดีย่ว ไดแ้ก ่ ขอ้มลูการ

ปลดปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซด ์ขอ้มลูมลูคา่ทางสิง่แวดลอ้ม ขอ้มลูคา่ทางเศรษฐศาสตรท์ัง้รายไดแ้ละความมัน่คง

ทางอาหาร และขอ้มลูการฟืน้ฟปูา่อยา่งเรง่ดว่น แสดงผลในรายตำบล ทัง้ 3 ภมูภิาคของไทย คอื ภาคเหนอื ภาค

ตะวนัตก และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ดว้ยการสร้างภาพขอ้มูล (data visualization) ที่สามารถเข้าใจได้งา่ย

-1

แหลมทอง หนองบุญมาก นครราชสีมา

ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง

เหล่ากอหก นาแห้ว เลย

แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย

นาแห้ว นาแห้ว เลย

นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์

นาแส่ง เกาะคา ลำปาง

น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก

โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี

หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา

ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

ปลาบ่า ภูเรือ เลย

ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง

ปงเตา งาว ลำปาง

ริมสีม่วง เขาค้อ เพชรบูรณ์

สมัย สบปราบ ลำปาง

ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่

ท่าศาลา ภูเรือ เลย

วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง

คะแนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
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ในรูปแบบข้อมูลเชิงแผนที่และข้อมูลสถิติเชิงสรุป อันสามารถนำไปสู่การพัฒนาและเผยแพรข่้อมูล สารสนเทศ 

และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

หรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยสามารถเข้าถึงและแสดงผลข้อมูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ระบบดังกล่าวเป็นการ

พัฒนาในรูปแบบ Opensource เพื่อรองรับการแสดงผลที่เหมาะสมกับขนาดหน้าจอทั้งบนอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต และออกแบบกราฟฟิกดีไซต์เว็บแอพพลิเคชั่นให้มีความน่าสนใจ โดย

รายละเอียดขอ้มูลของการพัฒนาระบบมีดังนี้ 

 การพัฒนาระบบเว็บแดชบอร์ดแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมประยุกต์บนเว็บในครั้งนี้ได้มีการออกแบบ

ให้สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลการประเมินข้อมูลจากการจำลองสถานการณ์การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช

เชงิเดีย่ว โดยมีประเด็น ดังนี้ 

1) ขอ้มลูการปลดปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซด ์ 

2) ขอ้มลูมลูคา่ทางสิง่แวดลอ้ม  

3) ขอ้มลูคา่ทางเศรษฐศาสตรท์ัง้รายไดแ้ละความมัน่คงทางอาหาร 

4) ขอ้มลูการฟืน้ฟปูา่อยา่งเรง่ดว่น 

ทั้งนี้ ในทั้ง 4 ประเด็นได้ทำการแสดงผลข้อมูลเชิงแผนที่จากการวิเคราะห์การจำลองสถานการณ์ ดังนี้ 

- สถานการณ์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่อง ป ี2560 ปี 2565 และ ปี 2570 

- สถานการณ์การปรับเปลี่ยนจากการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์เป็นป่าไม้: การปลูกป่าทดแทนทั้ง  

ปี 2565 และ ปี 2570 และการปลูกปา่ 3 อย่างทั้ง ปี 2565 และ ปี 2570 

- การเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบกับปีฐาน 2560: การปลูกข้าวโพดต่อเนื่องทั้ง ปี 2565 และ ปี 

2570 การเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกปา่ทดแทนทั้ง ปี 2565 และ ปี 2570 และ

การเปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นปลูกป่า 3 อย่างทดแทนทั้ง ปี 2565 และ ปี 2570 

ระบบสามารถทำการค้นหาพื้นที่ที่สนใจเพื่อแสดงผลข้อมูลได้ในรายตำบลของพื้นที่ศึกษาในทั้ง 3 

ภูมิภาคของไทย รวมไปถึงการแสดงสัญลักษณ์และข้อมูลเชิงตารางสถิติที่สอดคล้องกับการแสดงผลของการ

จำลองสถานการณ์ในรายตำบลเช่นกัน โดยระบบเว็บแดชบอร์ดแอพพลิเคชั่นสามารถเข้าถึงได้ที่ http://

dashboard.anurakplatform.com ซึ่งแสดงผลบนระบบออนไลน์ ดังตัวอย่างตอ่ไปนี้ 
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ภาพ 36 dashboard แสดงผลการวเิคราะห ์สามารถสบืคน้ไดใ้นระดบัตำบล อำเภอ และจงัหวดั 
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