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ที่มาของการศึกษา 

หากพิจารณารูปแบบการท าการเกษตรในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่
เป็นภูเขาสูงและลาดชัน ไม่สามารถสร้างแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับใช้เพ่ือการเกษตรได้ ดังนั้น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว
โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหนึ่งในทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับเกษตรกรในพ้ืนที ่โดยข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เป็นพืชที่ปลูกง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้เวลาสั้น อีกทั้งอาศัยเพียงน้ าฝนในการปลูก อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์น ามาซึ่งปัญหาความไม่ยั่งยืนในหลายมิติ เนื่องจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องใช้พ้ืนที่ในการปลูก
ค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกษตรกรบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่ในการท าเกษตร ส่งผลให้พ้ืนที่ป่าในหลายพื้นที่ใน
ภาคเหนือลดลงอย่างมาก ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์บริเวณพ้ืนที่ลาดชันนิยมเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปเนื่องจากสภาพพ้ืนที่ไม่
เอ้ืออ านวยส าหรับการน าเครื่องจักรกลทางการเกษตรไปช่วยในการเตรียมพ้ืนที่ อีกทั้งกระบวนการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ยังมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างเข้มข้น  

จากปัญหาดังกล่าว หลายภาคส่วนแสดงความสนใจที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการท าการเกษตรแบบไม่
ยั่งยืนในพื้นที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอ่ืนทดแทน เพ่ือ
ยกระดับรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอแม่แจ่ม  หนึ่งในโครงการที่มีการด าเนินการใน
พ้ืนที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่คือโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน 
(FLR349) โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการบุกรุกป่าต้นน้ าเพ่ือ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาท าเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่า  

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือเพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและ
การส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) ในการนี้ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจึงด าเนินการ
ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ของ โครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิต
อาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) เพ่ือเป็นข้อมูลที่ส าคัญส าหรับให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนใน
โครงการฯ รวมถึงเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ อีกทั้ง ข้อมูลตัวชี้วัดที่ใช้ในการ
ประเมินยังมีประโยชน์ส าหรับการ ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.1.1 เพ่ือศึกษาหลักการและเครื่องมือการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on 
Investment: SROI) ผ่านทางการทบทวนงานศึกษาท้ังในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

1.1.2 เพ่ือวางกรอบที่ใช้ในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมส าหรับโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและ
ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) 

1.1.3 เพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมที่เกิดจากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและส่งเสริมการผลิต
อย่างยั่งยืน (FLR349) 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment) หมายถึง การน าผลลัพธ์ด้าน
สังคม (Social Impact) ในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจการหรือโครงการมาค านวณหา “มูลค่า (Monetized 
Value)” เป็นตัวเงิน แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนที่ใช้ในการด าเนินกิจการหรือโครงการ เพ่ือดู
ว่ากิจการหรือโครงการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าใด ต่อเงิน 1 บาทที่ลงทุนไป  

ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนนั้น เริ่มต้นจากการก าหนดขอบเขตการประเมินและ
ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) จากนั้นเป็นการวิเคราะห์แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) ซึ่งเป็น
การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยน าเข้า ( Input) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ 
(Outcomes) ของโครงการฯ หลังจากที่จัดท าแผนที่ผลลัพธ์ ขั้นตอนต่อไปเป็นการก าหนดตัวชี้วัด (Indicators) ที่
จะสามารถบอกได้ว่าผลลัพธ์เกิดขึ้นหรือไม่และขนาดของผลลัพธ์เป็นอย่างไร หลังจากการก าหนดตัวชี้วัด ล าดับ
ถัดไปเป็นการพิจารณาประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจาก
โครงการฯ (Attribution) ความเป็นไปได้ว่าผลลัพธ์บางส่วนอาจเกิดขึ้นได้เอง แม้ว่าจะไม่มีโครงการหรือองค์กรใด
ท างานด้านนี้ (Deadweight) รวมถึงความเป็นไปได้ว่าผลลัพธ์บางส่วนอาจจะไม่ใช่ส่วนเพิ่ม แต่เป็นการทดแทน
ผลลัพธ์อ่ืน (Displacement) การด าเนินงานในล าดับต่อไปเป็นการประเมินมูลค่าทางการเงินของผลลัพธ์ที่เกิด
จากโครงการโดยใช้ค่าแทนทางการเงิน (Financial Proxy) เมื่อได้มูลค่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการใน
รูปของตัวเงิน ในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ของมูลค่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการ (PVB) รวมถึงการค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของเงินลงทุนที่ลงทุนไปในโครงการ เพ่ือค านวณ
อัตราผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (PVC) โดยค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on 
Investment: SROI) เป็นมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ทางสังคมทั้งหมดต่อหนึ่งหน่วยการลงทุน  
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ผลการศึกษา 

จากการศึกษา พบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

1.1 สุขภาพกายของเกษตรกรดีขึ้น 
1.2 ความสัมพันธ์ของคนในครัวเรือนดีข้ึน 
1.3 ความรู้ในการจัดการฟาร์มเพ่ิมข้ึน 
1.4 รายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

2. องค์การบริหารส่วนต าบล 

2.1 ต้นทุนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ อบต. ลดลง 

2.2 บุคลากรของ อบต. มีความรู้เพิ่มขึ้น 

3. ผู้บริโภค 

3.1 สุขภาพดีขึ้นจากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร 

4. ร้านค้า/ร้านอาหาร 

4.1 ต้นทุนในการจัดซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ลดลง 

5. ภาคีเครือข่าย 

5.1 ภาพลักษณ์ขององค์กร (Goodwill) ดีขึ้น 

5.2 ความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนอ่ืน 

6. รัฐบาลส่วนกลาง 

6.1 มูลค่าการกักเก็บคาร์บอนจากป่าที่ปลูกภายใต้โครงการฯ 
6.2 ภาระในการรักษาพยาบาลผู้ที่เจ็บป่วยจากสารเคมีเกษตรลดลง 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ามูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและ
การส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) เท่ากับ 176,954,579.83 บาท ในขณะที่มูลค่าปัจจุบันของเงิน
ลงทุนที่ภาคีต่างๆ ลงทุนในโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) เท่ากับ 
20,944,832.85 บาท ดังนั้น เมื่อน ามูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์หารด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน จะได้ค่า
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) เท่ากับ 8.367 ซึ่งหมายความว่า ทุกๆ 1 บาทที่ลงทุนในโครงการ
ฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมเท่ากับ 
8.367 บาท 
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หลังจากนั้น เพ่ือทดสอบความอ่อนไหว (Sensitivity) ของค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 
ที่ค านวณได้ เมื่ออัตราคิดลด (Discount rate) เปลี่ยนแปลงไป คณะผู้วิจัยจึงค านวณผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนโดยใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 4 และร้อยละ 10 ผลการวิเคราะห์พบว่าเมื่ออัตราคิดลดสูงขึ้น ค่า SROI ที่
ค านวณได้เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย โดยรวม ค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์
ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) อยู่ในช่วง 8.367 – 8.410 

จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการ
ผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) พบข้อจ ากดัดังต่อไปนี้ 

(1) โครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน  (FLR349) ไม่มีการเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัดในช่วงก่อนและหลังด าเนินโครงการฯ ท าให้ขาดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ สืบเนื่องจากโครงการฯ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส าคัญที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนั้น ในการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นต้องให้ผู้มีส่วนได้
เสียที่ตอบแบบสอบถามนึกย้อนถึงช่วงก่อนมีโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหาร
อย่างยั่งยืน (FLR349) เพ่ือให้ได้ข้อมูลตัวชี้วัดในช่วงก่อนมีโครงการฯ 

(2) การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการฯ ยังมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับมูลค่าตัวแทนทาง
การเงิน (Financial proxies) ซึ่งบทบาทที่ส าคัญในการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวท าให้ทราบมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการ ส าหรับประเทศไทย 
ข้อมูลตัวแทนทางการเงินยังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากงานวิจัยที่เน้นการประเมินมูลค่าทางสังคมยังมี
ค่อนข้างจ ากัด  

จากข้อจ ากัดข้างต้น ทางคณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมส าหรับ
โครงการที่มีลักษณะคล้ายหรือใกล้เคียงกันมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น ดังนี้ 

(1) ในอนาคต ควรมีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดก่อนที่จะเริ่มด าเนินโครงการเพ่ือให้ได้ข้อมูล Baseline 
ส าหรับใช้ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 

(2) ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดระดับประเทศและเก็บข้อมูลตัวชี้วัด เพ่ือให้สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิง (Benchmark) ในการเปรียบเทียบส าหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโครงการ 

(3) ควรมีการจัดท าและเผยแพร่ฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ส าคัญส าหรับประเทศไทย 
(4) ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยประเภทการประเมินมูลค่าทางสังคม โดยเฉพาะกรณีที่ไม่มี

ราคาตลาด (No market value) ให้มากขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุนในอนาคต 
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การที่เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ส่งผลให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ การเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ส าหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
ฤดูเพาะปลูกถัดไปยังส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่ามากขึ้นและท าให้ดินเสื่อมสภาพ ปัญหาเหล่านี้ส่งผล
ให้หลายภาคส่วนให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาในพ้ืนที่อ าเภอแม่แจ่ม โครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการ
ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในโครงการที่มีการด าเนินงานในพ้ืนที่อ าเภอแม่แจ่ม โดย
วัตถุประสงค์ของโครงการคือเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการรุกป่าเพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาท าเกษตร
อินทรีย์ควบคู่กับการดูแลรักษาป่า โครงการวิจัยนี้ต้องการวิเคราะห์มูลค่าการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน  โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ผลการวิเคราะห์จะเป็นข้อมูล
ส าคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในโครงการฯ และช่วยสนับสนุนทางด้านตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับการรายงาน ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ามูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและ
การส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนเท่ากับ 176,954,579.83 บาท ในขณะที่มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนที่ภาคี
ต่างๆ ลงทุนในโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนเท่ากับ 20,944,832.85 บาท 
ดังนั้น เมื่อน ามูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์หารด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน จะได้ค่าผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน (SROI) เท่ากับ 8.367 ซึ่งหมายความว่า ทุกๆ 1 บาทที่ลงทุนในโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการ
ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมเท่ากับ 8.367 บาท 
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Maize farming is among the major drivers of deforestation and deterioration of the eco-
system in Mae Chaem district, Chiang Mai province. In addition, to prepare the land for cultivation 
in the next planting season, many smallholder maize farmers choose to adopt the method of 
open burning of agricultural residues, which consequently leads to problem of heavy haze 
pollution. A number of initiatives have been launched in Mae Chaem district with the ultimate 
goals of preventing deforestation, ensuring long-term sustainability of forest watersheds and food 
systems. The “Forest Landscape Restoration and Sustainable Agriculture Project” is among these 
initiatives in Mae Chaem district. This project has been piloted in Baan Thub and Kong Kaek sub-
districts in Mae Chaem district. Under this project, farmers are advised to shift from chemical-
intensive farming practices to sustainable farming practices under the “Three Forests, Four 
Benefits” principle. It promotes a diversity of income sources and production modes as a 
sustainable strategy to secure economic needs, community livelihoods and most importantly, 
freedom from a fractured food supply chain. This main objective of this research project is to 
calculate the social return on investment (SROI) for this “Forest Landscape Restoration and 
Sustainable Agriculture Project”.  

Results from the analysis show that the present value of benefits from this project is 
176,954,579.83 Thai baht, while the present value of investment in this project is 20,944,832.85 
Thai baht. Therefore, the social return on investment from this project is 8.367, i.e. for every 1 Thai 
baht invested in the “Forest Landscape Restoration and Sustainable Agriculture Project”, it 
generates the social benefits of 8.367 Thai baht. 
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1.1 หลักการและเหตุผล 

ภาคการเกษตรเป็นภาคที่มีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศ 
เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหาร แหล่งจ้างงาน และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านความมั่นคงทางอาหาร อย่างไร 
ก็ดี รูปแบบการท าการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสทุนนิยมน ามาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลายมิติ อาทิ 
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าเกษตร ปัญหาการชะล้างพังทลายของ 
หน้าดิน ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น อนึ่ง รูปแบบการท าการเกษตรขึ้นอยู่กับบริบทในแต่ละพ้ืนที่ 
ส าหรับพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและลาดชัน ไม่สามารถสร้าง
แหล่งกักเก็บน้ าส าหรับใช้เพ่ือการเกษตรได้ ดังนั้น การปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหนึ่งใน
ทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับเกษตรกรในพ้ืนที่โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่ปลูกง่าย ไม่ซับซ้อน  
ใช้เวลาสั้น อีกทั้งอาศัยเพียงน้ าฝนในการปลูก แตก่ารปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น ามาซึ่งปัญหาความไม่ยั่งยืนในหลาย
มิติ เนื่องจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องใช้พ้ืนที่ในการปลูกค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกษตรกรบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือ
ขยายพ้ืนที่ในการท าเกษตร ส่งผลให้พ้ืนที่ป่าในหลายพ้ืนที่ในภาคเหนือลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ เกษตรกร 
ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บริเวณพ้ืนที่ลาดชันนิยมเผาเพื่อเตรียมพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปเนื่องจาก
สภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยส าหรับการน าเครื่องจักรกลทางการเกษตรไปช่วยในการเตรียมพ้ืนที่ อีกทั้งกระบวนการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างเข้มข้น ข้อมูลของส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ชี้ให้เห็นว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พ้ืนที่ป่าต้นน้ า ถูกแปรสภาพเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากขึ้น แต่การ
ประกอบอาชีพดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังที่มุ่งหวังไว้ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังติดอยู่
ในวงจรหนี้สินและมีสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น  

จากปัญหาดังกล่าว หลายภาคส่วนแสดงความสนใจที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้ า
เพ่ือปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอ่ืนทดแทน เพ่ือยกระดับรายได้และ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอแม่แจ่ม  หนึ่งในโครงการที่มีการด าเนินการในพื้นที่อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่คือโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน  (FLR349) โดย
วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการบุกรุกป่าต้นน้ าเพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยว
มาท าเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่า เนื่องจากการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็น
การท าเกษตรอินทรีย์จ าเป็นต้องอาศัยเงินทุน ดังนั้น โครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหาร
อย่างยั่งยืน (FLR349) จ าเป็นต้องระดมทุนจากภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางกองทุน FLR 
349 ที่จัดตั้งขึ้น อย่างไรก็ดี ในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน FLR 349 นักลงทุน จ าเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการ
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เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่าง
ยั่งยืน (FLR349) ในการนี้ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจึงด าเนินการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน (SROI) ของ โครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) เพ่ือเป็น
ข้อมูลที่ส าคัญส าหรับให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน อีกทั้ง ข้อมูลตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินยัง
มีประโยชน์ส าหรับการ ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาหลักการและเครื่องมือการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on 
Investment: SROI) ผ่านทางการทบทวนงานศึกษาท้ังในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

1.2.2 เพ่ือวางกรอบที่ใช้ในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมส าหรับโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและ
ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) 

1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมที่เกิดจากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและส่งเสริมการผลิต
อาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) 

1.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment) หมายถึง การน าผลลัพธ์ด้าน
สังคม (Social Impact) ในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจการหรือโครงการมาค านวณหา “มูลค่า (Monetized 
Value)” เป็นตัวเงิน แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนที่ใช้ในการด าเนินกิจการหรือโครงการ เพ่ือดู
ว่ากิจการหรือโครงการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าใด ต่อเงิน 1 บาทที่ลงทุนไป (สฤณี อาชวานันทกุล 
และภัทราพร แย้มละออ, 2558) 

หัวใจส าคัญของกรอบการวิ เคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on 
Investment: SROI) ประกอบด้วย 7 หลักการดังนี้ (The SROI Network, 2012) 

(1) ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและดึงให้เข้ามามีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

(2) เข้าใจสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

(3) ตีมูลค่าเฉพาะสิ่งที่ส าคัญ 

(4) รวมเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระส าคัญในการประเมิน 

(5) หลีกเลี่ยงการกล่าวอ้างเกินจริง 

(6) เน้นความโปร่งใสในทุกขั้นตอน 

(7) ตรวจสอบผลการประเมิน 
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ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนนั้น เริ่มต้นจากการก าหนดขอบเขตการประเมินและ
ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) จากนั้นเป็นการวิเคราะห์แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) :ซึ่งเป็น
การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยน าเข้า ( Input) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ 
(Outcomes) ของโครงการฯ (รูปที่ 1.1) การน าเครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping) มาใช้ในการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่าง
ยั่งยืน (FLR349) เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยน าเข้า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ส าหรับ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่มีการน ามารวมในการวิเคราะห์ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1.1  

 

รูปที่ 1.1 แผนที่ผลลัพธ์ 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ในการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่า
และการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) ประกอบด้วยใครบ้าง กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใดจะถูกรวม
หรือไม่รวมในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการฯ ตลอดจนระบุเหตุผลที่รวมหรือไม่
รวมกลุ่มดังกล่าวในการวิเคราะห์ (ตารางที่ 1.1) 

ตารางท่ี 1.1 การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหาร
อย่างยั่งยืน (FLR349) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การรวมเข้าในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน (รวม/ไม่รวม) 

เหตุผลที่รวม/ไม่รวมในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวม เป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักท่ีน่าจะได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินโครงการฯ มากท่ีสุด อีกท้ังเป็น
กลุ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการฯ โดยตรง 

เจ้าหน้าทีข่องภาคีเครือข่าย 
เช่น เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย 

รวม เป็นผู้ที่ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนให้โครงการฯ 
เกิดข้ึนและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ภายใต้โครงการฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ 
มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยผลักดันให้โครงการ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การรวมเข้าในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน (รวม/ไม่รวม) 

เหตุผลที่รวม/ไม่รวมในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

เจ้าหน้าที่ของ WWF-
Thailand เป็นต้น 

ฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและส่งเสริมการท าเกษตรที่ยั่งยืน 
(FLR349) เกิดขึ้นได้ 

ลูกค้าร้านอาหารที่คาดว่าจะ
สั่งซื้อสินค้าจากโครงการ เช่น 
ร้านโอ้กะจู๋ เป็นต้น 

รวม ผู้บริโภคสินค้าเกษตรจากโครงการมีสุขภาพที่ดี
ขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่ปราศจากสารเคมีทาง
การเกษตร 

หน่วยงานหรือองค์กรที่คาดว่า
จะซื้อสินค้าจากโครงการ เช่น 
โรงเรียน โรงพยาบาลในพ้ืนที่
อ าเภอแม่แจ่ม1 

ไม่รวม โครงการฯ มีแผนที่จะขยายการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของโครงการให้องค์กรต่างๆ เช่น 
โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ ในอนาคต 

ภาครัฐ (รัฐบาลส่วนกลาง) รวม ภาครัฐได้ประโยชน์จากคาร์บอนที่กักเก็บในป่า
และลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เกษตรกรที่เจ็บป่วยจากสารเคมีทางการเกษตร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น อบต.บ้านทับ  
อบต.กองแขก 

รวม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประหยัด
งบประมาณท่ีใช้ในการปลูกป่า 

คนในชุมชน ไม่รวม ผลประโยชน์จากมุมมองของคนในชุมชนอาจสูง
เกินความเป็นจริง ส าหรับการประเมินผลลัพธ์
และยากต่อการตัดสินใจว่าใครเหมาะสมที่จะเป็น
ตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน 

โรงพยาบาลหรือโรงเรียนใน
พ้ืนที่อ่ืน 

ไม่รวม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มนี้สามารถเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์จากแหล่งอ่ืนได้ และยังไม่สามารถ
อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอันเนื่องจาก
การด าเนินโครงการ 

                                                           
1 ปัจจุบันทางโครงการฯ ยังไม่ได้มีการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับโรงเรยีนหรือโรงพยาบาล แต่มีการปรึกษาหารือกับ

โรงเรียนในพื้นที่อ าเภอแม่แจ่มถึงความเป็นไปได้ในการน าสินค้าของโครงการไปจ าหน่าย 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การรวมเข้าในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน (รวม/ไม่รวม) 

เหตุผลที่รวม/ไม่รวมในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

ธุรกิจโรงแรม สปา Health 
care Center หรือธุรกิจเพ่ือ
สุขภาพอ่ืนๆ 

ไม่รวม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้สามารถเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากแหล่งอื่นได้ และยัง
ไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการได้ 

ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ทั่วไป 

ไม่รวม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้สามารถเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากแหล่งอ่ืนได้ 

ที่มา: จากการวิเคราะห์โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

หลังจากที่จัดท าแผนที่ผลลัพธ์ ขั้นตอนต่อไปเป็นการก าหนดตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะสามารถบอกได้ว่า
ผลลัพธ์เกิดขึ้นหรือไม่และขนาดของผลลัพธ์เป็นอย่างไร เช่น ส าหรับผลลัพธ์ “เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มี
สุขภาพดีขึ้น” ตัวชี้วัดที่สามารถน ามาพิจารณาประเมินผลลัพธ์นี้ ได้แก่ การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและวิธีการเก็บข้อมูลส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย 2 กลุ่ม ได้ แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ และภาครัฐ อย่างไรก็ดี ข้อพึงระวังที่ส าคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการนับผลลัพธ์ซ้ า (Double Counting)  

หลังจากการก าหนดตัวชี้วัดส าหรับผลลัพธ์เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการประเมินมูลค่าทางการเงินของ
ผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการ ซึ่งตัวชี้วัดบางรายการมีมูลค่าตลาดหรืออยู่ในรูปของตัวเงินอยู่แล้ว ในกรณีนี้ไม่
จ าเป็นต้องให้ค่าแทนทางการเงิน (Financial Proxy) เช่น รายได้ที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบยั่งยืน 
ค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในบางตัวชี้วัดไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์
และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แม้ว่าตัวชี้วัดนี้จะไม่อยู่ในรูปของตัวเงินโดยตรง แต่มีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่ง
ที่มีราคาตลาด จึงสามารถน าราคาตลาดมาใช้ในการประเมินมูลค่าทางการเงินของผลลัพธ์ได้ เช่น ตัวชี้วัด “ป่าไม้
รอบชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น” คือ การที่ชุมชนหาของป่าได้มากขึ้น อีกทั้งของป่าเหล่านั้นมีมูลค่าทาง
การตลาดอยู่ เช่น เห็ด น้ าผึ้ง และผักหวาน เป็นต้น สามารถน าราคาของของป่าเหล่านั้นมาแทนมูลค่าทางการเงิน
ของตัวชี้วัดได้ (สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ, 2560) หรืองบประมาณในการฟ้ืนฟูดูแลป่าลดลงก็
สามารถน ามาแทนมูลค่าทางการเงินได้เช่นกัน ในกรณีที่ตัวชี้วัดบางรายการไม่มีราคาตลาดให้อ้างอิง จะใช้วิธีการ
ถ่ายโอนมูลค่า (Benefit Transfer) โดยใช้ผลการประเมินมูลค่าจากงานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเคย
มีการด าเนินการในอดีต โดยปรับให้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่ศึกษา หลังจากที่แปลงผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปของตัวเงินทั้ง
หมดแล้ว ในล าดับถัดไปเป็นการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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1) ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริม
การผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (Attribution) 

2) ค านึงถึงความเป็นไปได้ว่าผลลัพธ์บางส่วนอาจเกิดขึ้นได้แอง แม้ว่าจะไม่มีโครงการหรือองค์กรใด
ท างานด้านนี้ (Deadweight) 

3) ค านึงถึงความเป็นไปได้ว่าผลลัพธ์บางส่วนอาจจะไม่ใช่ส่วนเพ่ิม แต่เป็นการทดแทนผลลัพธ์อ่ืน 
(Displacement) 

4) ค านึงถึงการประมาณการอัตราการลดลงของผลประโยชน์ (Drop off) 

ในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการค านวณมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
(PVB) รวมถึงการค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนที่ลงทุนไปในโครงการ (PVC) เพ่ือค านวณอัตราผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI)  โดยสูตรการค านวณ SROI คือ 

ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) = (มูลค่าปัจจุบันของผลลัพธ์ทั้งหมด/มูลค่าปัจจุบันของการลงทุน

ทั้งหมด) =
∑ 𝑃𝑉𝐵𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃𝑉𝐶𝑖
𝑛
𝑖=1

 

โดย i แสดง กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย i และ n แสดงจ านวนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 

ตารางที่ 1.2 แสดงตัวแบบ (Template) ที่ใช้ในการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน โดย
มูลค่าการเปลี่ยนแปลงที่ค านวณได้ ซึ่งแสดงในคอลัมน์ที่ 6 เป็นมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่ม อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นอยู่แล้วถึงแม้ไม่มีโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและ
การส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) หรือการเปลี่ยนแปลงอาจมีผลมาจากโครงการอ่ืนๆ ที่มีการ
ด าเนินการในพ้ืนที่เดียวกัน ดังนั้น เพ่ือป้องกันการกล่าวอ้างผลตอบแทนเกินจริงและเพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้มาคูณกับมูลค่าการเปลี่ยนแปลงที่ค านวณได้ (คอลัมน์ที่ 6) เพ่ือให้ได้มูลค่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) (คอลัมน์ที่ 10) องค์ประกอบ
ที่ 1 คือ Deadweight (คอลัมน์ที่ 7) ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่แล้วถึงแม้ไม่มีการด าเนินโครงการฟื้นฟู
ภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) องค์ประกอบที่สอง คือ Attribution (คอลัมน์ที่ 
8) ซึ่งแสดงสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นผลสืบเนื่องจากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่า
และการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) ดังนั้น การค านึงถึง Attribution จะช่วยให้เราหักลบ
ผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยงานหรือโครงการอื่นที่ร่วมส่งผลต่อผลลัพธ์
หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษาองค์ประกอบที่สาม Displacement (คอลัมน์ที่ 9)  แสดงถึงกรณีที่
ผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกส าหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งถูกชดเชยด้วยผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงเชิง
ลบที่เกิดกับผู้มีส่วนได้เสียรายอ่ืน เช่น การที่เกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกผักอินทรีย์เพ่ือใช้รับประทานในครัวเรือน ท าให้
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ครัวเรือนอ่ืนที่เคยปลูกผักอินทรีย์ขายให้กับผู้มีส่วนได้เสียต้องเสียรายได้นั้นไป หลังจากที่หักลบค่า Deadweight 
ค่า Attribution และค่า Displacement แล้ว มูลค่าการเปลี่ยนแปลงที่คงเหลือแสดงผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจาก
โครงการโดยตรง (คอลัมน์ที่ 10) อย่างไรก็ดี มูลค่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการ
ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) อาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทางโครงการฟื้นฟู
ภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) ไม่มีการลงทุนเพ่ิมเติม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องค านึงถึงอัตราการลดลงของผลประโยชน์ (Drop off) ในแต่ละปีระหว่างปีที่ 1 ถึง 5 (คอลัมน์ที่ 11-15) โดย
ผู้มีส่วนได้เสียควรร่วมกันพิจารณาว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิต
อาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) จะด ารงอยู่ได้นานเพียงใด และมีอัตราการลดลงของผลประโยชน์เท่าไรในแต่ละปี  
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โดยถ้าค่า SROI มีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่า มูลค่าของผลประโยชน์ทั้งหมดน้อยกว่ามูลค่าเงินลงทุน 
ที่ลงทุนไป และหากค่า SROI มีค่ามากกว่า 1 หมายความว่า มูลค่าของผลประโยชน์ทั้งหมดมีค่ามากกว่ามูลค่าของ
เงินทุนที่ลงไป 

1.4 วิธีการศึกษา 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมให้ความส าคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) 
ของโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) โดยผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการวิเคราะห์หลายขั้นตอน เช่น การตัดสินใจเลือกตัวผลลัพธ์ (Outcomes) การ
สร้างแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากโครงการฯ 
(Attribution) อัตราการลดลงของผลประโยชน์ของโครงการ (Drop off) และระยะเวลาที่โครงการสร้างประโยชน์ 
(Benefit Period) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละขั้นตอนนี้จะ
ช่วยเพ่ิมการยอมรับในผลการวิเคราะห์มากขึ้น เกิดการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ตลอดจนเกิดการท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากการค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียแล้ว การ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมยังให้ความส าคัญในประเด็นอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการท าความเข้าใจผลของการ
เปลี่ยนแปลง การตีมูลค่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยใช้ค่าแทนทางการเงิน (Financial Proxy) การนับรวมเฉพาะสิ่งที่เป็น
สาระส าคัญเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะกล่าวอ้างเกินความเป็นจริง เน้นความโปร่งใสทุกขั้นตอนการวิเคราะห์ และ
ยืนยันความถูกต้องของผลการวิเคราะห์และพร้อมรับการตรวจสอบ (Cabinet Office, 2009; ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557; สฤณี อาชวานันทกุลละ ภัทราพร แย้มละออ, 2560) 

ขั้นตอนการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ (รูปที่ 1.2) 

 
รูปที่ 1.2 วิธีการศึกษา 
ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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1) ก าหนดขอบเขตการประเมินและระบผุู้มีส่วนได้เสียหลักของโครงการ 

การก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนมีความส าคัญอย่างยิ่ง ควร
ระบุให้ชัดเจนว่าการวิเคราะห์ดังกล่าวจะครอบคลุมประเด็นใดบ้าง เน้นกิจกรรมอะไร ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการวิเคราะห์ และจะรวมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการวิเคราะห์อย่างไร นอกจากนี้ควรมีการระบุ
กรอบระยะเวลาในการศึกษาให้ชัดเจน อีกทั้งควรพิจารณาว่าการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
เป็นการประเมินผล (Evaluative) ซึ่งด าเนินการประเมินย้อนหลัง และการประเมินตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ที่
แท้จริงซึ่งได้เกิดขึ้นแล้ว หรือเป็นแบบการพยากรณ์ (Forecast) ซึ่งพยากรณ์มูลค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่ากิจกรรมบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ 

ในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ที่ด าเนินโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและส่งเสริมการผลิต
อาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งช่วยในการก าหนดขอบเขตการประเมิน รวมถึงระบุผู้มีส่วนได้เสียที่มา
รวมในการประเมิน 

ส าหรับวิธีการที่ใช้เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน ได้แก่ การจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Meeting) และการสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยการส ารวจในพ้ืนที่ศึกษา 

2) การสร้างแผนที่ผลลัพธ์  

การสร้างแผนที่ผลลัพธ์แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยน าเข้า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์  
ที่เกิดขึ้น โดยในขั้นตอนนี้รวบรวมข้อมูลจากการจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Meeting) ครั้งที่ 1  
ซึ่งจัดขึ้นที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นวันที่14 มีนาคม 2562 โดยผู้เข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้เสีย
ครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร้านอาหาร รวมถึงตัวแทนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประชุมผู้มีส่วนได้เสียครั้งนี้ ท าให้
ทราบถึงผลลัพธ์ ปัจจัยน าเข้า และกิจกรรมภายใต้โครงการที่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่วม 

3) การก าหนดตัวชี้วัด (Indicators) และก าหนดค่าทางการเงินของแต่ละผลลัพธ์ 

หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์จากการจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 1 แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็น
การก าหนดตัวชี้วัด (Indicators) ที่สามารถวัดผลลัพธ์ที่ก าหนดได้ ตลอดจนการให้มูลค่ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการฯ โดยใช้ค่าตัวแทนทางการเงิน (Financial Proxy) รวมถึงการพัฒนาแบบสอบถามเพ่ือใช้ส าหรับส ารวจ
ความคิดเห็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 



บทท่ี 1 

บทน า 

 

11 

4) การส ารวจความคิดเห็นเพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มี
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอันเนื่องจากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่าง
ยั่งยืน (FLR349) 

5) การวิเคราะห์ผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

การวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ ซึ่งข้อมูลจะรวบรวมจากการจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 2 โดย
พิจารณาองค์ประกอบดังนี้  

1) สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริม
การผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (Attribution) 

2) สัดส่วนของผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่แล้วถึงแม้ไม่มีการด าเนินโครงการฟ้ืนฟูภูมิ
ทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (Deadweight) 

3) สัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกส าหรับผู้มีส่วนได้เสียในโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการ
ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) ที่ถูกชดเชยด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงลบที่เกิดกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น (Displacement) 

4) อัตราการลดลงของผลประโยชน์ของโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหาร
อย่างยั่งยืน (Drop off) ระยะเวลาที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการ
ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนจะด ารงอยู่ (Benefit period) 

6) ค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

ในขั้นตอนนี้ เป็นการน าข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้มาใช้ในการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน (Social Return on Investment: SROI) โดยค านวณผลประโยชน์ทั้ งหมดของโครงการ หักลบ
องค์ประกอบต่างๆ เช่น  สัดส่วนของผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่แล้วถึงแม้ไม่มีการด าเนินโครงการฯ 
(Deadweight) สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากโครงการฯ (Attribution) สัดส่วนของการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกส าหรับผู้มีส่วนได้เสียในโครงการฯ ที่ถูกชดเชยด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงลบที่เกิดกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น (Displacement) และ อัตราการลดลงของผลประโยชน์ของโครงการฯ (Drop off)  หลังจากนั้น 
เป็นการค านวณมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์หารด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน เพ่ือหาผลตอนแทนทางสังคม
จากการลงทุน (SROI) และวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

7) การรายงานและการน าไปใช้ 

หลังจากที่ค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเสร็จสิ้น ในขั้นตอนสุดท้าย ควรมีการแลกเปลี่ยน
ผลการศึกษากับผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ พร้อมทั้งท ารายงานและจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการต่อไป 
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2.1 ข้อมูลเชิงพื้นที่ 

โครงการ “ฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่า และการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน” (FLR349) ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 ต าบล 
ของอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ต าบลบ้านทับ และต าบลกองแขก โดยสามารถสรุปลักษณะทาง
กายภาพ และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของพ้ืนที่ศึกษาข้างต้นดังนี้1 

อ าเภอแม่แจ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 3,361.151 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระยะห่างจากพ้ืนที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 115 กิโลเมตร ตามเส้นทางสาย  
แม่แจ่ม  – ดอยอินทนนท์ และประมาณ 155 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายแม่แจ่ม – ฮอด  อ าเภอแม่แจ่มสามารถ
แบ่งเขตการปกครองตามอ านาจการบริหารออกเป็น 10 ต าบล 125 หมู่บ้าน เทศบาลต าบล 1 แห่ง (เทศบาล
ต าบลแม่แจ่ม) และองค์การบริหารส่วนต าบล 10 แห่ง  (อบต.ช่างเคิ่ง อบต.ท่าผา อบต.บ้านทับ อบต.แม่ศึก อบต.
แม่นาจร อบต.บ้านจันทร์ อบต.ปางหินฝน อบต.กองแขก อบต.แม่แดด และอบต.แจ่มหลวง) (รูปที่ 2.1)  

 

รูปที่ 2.1 ที่ตั้งอ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา: Google Earth Map (2562) 

                                                           
1 ข้อมูลของต าบลกองแขกและต าบลบ้านทับสืบค้นจากองค์การบริหารส่วนต าบลกองแขกและองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านทับ ตามล าดับ โดยสืบค้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 
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ส าหรับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของต าบลบ้านทับและต าบลกองแขก สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1.1 ท ำเลที่ตั้ง 

(1) ต ำบลบ้ำนทับ  

ต าบลบ้านทับ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและขอบเขตอ านาจการปกครองขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านทับ โดยได้รับการยกระดับฐานะในปี พ.ศ. 2539 ครอบคลุมอาณาเขตพ้ืนที่รวมประมาณ 417.10 
ตารางกิโลเมตร หรือ 260,688 ไร่ (อบต.บ้านทับ, 2562) (รูปที่ 2.2) 

ปัจจุบัน ต าบลบ้านทับ สามารถแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

หมูท่ี่ 1 บ้านแม่ข้ีมูก     หมูท่ี ่2 บ้านมืดหลอง 

หมูท่ี่ 3 บ้านแม่ลอง     หมูท่ี่ 4 บ้านแม่ป็อก 

หมูท่ี่ 5 บ้านสบลอง      หมูท่ี่ 6 บ้านทุ่งแก 

หมูท่ี่ 7 บ้านแม่แอบ     หมูท่ี ่8 บ้านอมแรด 

หมูท่ี่ 9 บ้านกิ่วสะแวก     หมูท่ี1่0 บ้านกองก๋ายถวน 

หมูท่ี่ 11 บ้านอมสูง     หมูท่ี่ 12 บ้านขุนปอน / ห้วยวอก 

หมูท่ี่ 13 บ้านแม่ข้ีมูกน้อย 

โดยต าบลบ้านทับมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลปางหินฝน และต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม  

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลท่าผา และต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม  

ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ่

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอแม่ลาน้อย และอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
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รูปที่ 2.2 ที่ตั้งของพ้ืนที่โครงกำร ต ำบลบ้ำนทับ อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา: Google Earth Map (2562) 

(2) ต ำบลกองแขก 

ต าบลกองแขก อยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจการปกครองของอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยแยกพ้ืนที่
การปกครองออกมาจากต าบลท่าผา และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอแม่แจ่ม โดยมรีะยะทางระหว่างต าบลกองแขก
และอ าเภอแม่แจ่ม ประมาณ 12 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 280.282 ตารางกิโลเมตรหรือ 
175,176.25 ไร่ (อบต.กองแขก, 2562) (รูปที่ 2.3) 

ปัจจุบัน ต าบลกองแขกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

หมู่ที่ 1 บ้านอมขูด    หมู่ที่ 2 บ้านแม่หลุ  

หมู่ที่ 3 บ้านหัวดอย    หมู่ที่ 4 บ้านมังโหล่งปง 

หมู่ที่ 5 บ้านอมลาน    หมู่ที่ 6 บ้านโม่งหลวง 

หมู่ที่ 7 บ้านกองแขกเหนือ    หมู่ที่ 8 บ้านอมเม็ง 

หมู่ที่ 9 บ้านผาผึ้ง     หมู่ที่ 10 บ้านแม่คงคา 

หมู่ที่ 11 บ้านกองแขกใต้    หมู่ที่ 12 บ้านนายางดิน 

โดยต าบลกองแขกมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลบ้านทับ และต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม  

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลบ้านหลวง และต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง  

ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลหางดง และต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม  

 

รูปที่ 2.3 ที่ตั้งของพ้ืนที่โครงกำร ต ำบลกองแขก อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา: Google Earth Map (2562) 

2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของอ าเภอแม่แจ่มมีลักษณะเป็นป่าเขา และมีสภาพพ้ืนที่ลาดชัน ส่งผลให้มี
การกระจุกตัวของชุมชนบริเวณที่ราบริมเชิงเขา พ้ืนที่ต าบลบ้านทับและต าบลกองแขกมีลักษณะทางภูมิประเทศ
ดังนี้  

(1) ต ำบลบ้ำนทับ 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลบ้านทับมีลักษณะเป็นภูเขาสูง และมีสภาพที่ลาดชัน ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ 85 ของพ้ืนที่ โดยมีที่ราบหุบเขาและพ้ืนที่ราบเชิงเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนและพ้ืนที่อยู่อาศัย
ค่อนข้างน้อย คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ต าบลบ้านทับ 

  



บทท่ี 2 

รายละเอียดของพื้นที่ศึกษา 

 

17 

(2) ต ำบลกองแขก 

ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของต าบลกองแขกมีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา โดยพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่
ส าหรับตั้งถิ่นฐาน ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ในขณะที่พ้ืนที่ที่เหลือเป็นภูเขาและที่ราบ
เชิงเขาที่ลาดชัน พ้ืนทต าบลกองแขกมีสภาพดินชนิดดิน และประเภทของดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลูกและการท าการเกษตร นอกจากนี้ ต าบลกองแขกยังมีทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ ์

2.1.3 สภำพภูมิอำกำศ 

เนื่องจากอ าเภอแม่แจ่มตั้งอยู่ในหุบเขาและพ้ืนที่มีสภาพที่ลาดชันสูง ส่งผลให้มีสภาพอากาศที่ค่อนข้าง
เย็น โดยอุณหภูมิต่ าสุด (Minimum temperature) เฉลี่ยของทั้งอ าเภออยู่ที่ประมาณ 5 องศาเซลเซียส ในฤดู
หนาว และอุณหภูมิสูงสุด (Maximum temperature) เฉลี่ยของทั้งอ าเภออยู่ที่ประมาณ 32 องศาเซลเซียส 
ในช่วงฤดูร้อน (ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ, 2562) สภาพภูมิอากาศของต าบลบ้านทับและต าบลกองแขกมี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) ต ำบลบ้ำนทับ 

สภาพภูมิอากาศของต าบลบ้านทับประกอบด้วย 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน (ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือน
เมษายนของทุกปี) ฤดูฝน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี) และฤดูหนาว (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี) โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี อยู่ที่ประมาณ 30 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ดี  
ในฤดูหนาว อุหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ที่ประมาณ 8 องศาเซลเซียส ในขณะที่ช่วงฤดูร้อน จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  
อยู่ทีป่ระมาณ 34 องศาเซลเซียส และมีปริมาณฝนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 1,447 มิลลิเมตรต่อปี 

(2) ต ำบลกองแขก 

สภาพภูมิอากาศของต าบลกองแขก ประกอบด้วย 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน (ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือน
เมษายนของทุกปี) ฤดูฝน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี) และฤดูหนาว (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี) โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ประมาณ 28 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาว อุหภูมิเฉลี่ยต่ า
ที่สุดอยู่ทีป่ระมาณ 6 องศาเซลเซียส และในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ 31 องศาเซลเซียส และมี
ปริมาณฝนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี 

2.2 ข้อมูลประชำกร 

พ้ืนที่อ าเภอแม่แจ่ม ซึ่งเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 2 ต าบล มีจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์  
ณ ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 57,502 คน จ าแนกเป็นประชากรชาย จ านวน 29,301 คน และประชากรหญิง จ านวน 
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28,201 คน โดยมีจ านวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 17,228 ครัวเรือน (ส านักงานสถิติ กรมการปกครอง) โดยสามารถ
จ าแนกรายละเอียดข้อมูลประชากรและครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษาแต่ละพ้ืนที่ออกมาได้ดังนี้ 

2.2.1 จ ำนวนประชำกรและจ ำนวนครัวเรือน 

(1) ต ำบลบ้ำนทับ 

พ้ืนที่ต าบลบ้านทับ มีจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 6,469 คน จ าแนก
เป็นประชากรชาย จ านวน 3,344 คน และประชากรหญิง จ านวน 3,125 คน โดยมีจ านวนครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 
2,214 ครัวเรือน (ตารางที ่2.1) 

ตำรำงท่ี 2.1 จ ำนวนประชำกรชำย ประชำกรหญิง และประชำกรรวม ของต ำบลบ้ำนทับ 

ต ำบลบ้ำนทับ ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) บ้ำน (ครัวเรือน) 

หมู่ที่ 1 แม่ขี้มูก 78 82 160 84 

หมู่ที่ 2 มืดหลอง 161 134 295 106 
หมู่ที่ 3 แม่ลอง 226 240 466 196 
หมู่ที่ 4 แม่ป็อก 169 167 336 102 

หมู่ที่ 5 สบลอง 82 69 151 120 

หมู่ที่ 6 ทุ่งแก 420 410 830 273 
หมู่ที่ 7 แม่แอบ 712 678 1,390 427 

หมู่ที่ 8 อมแรด 166 144 310 103 

หมู่ที่ 9 กิ่วสะแวก 330 317 647 221 

หมู่ที่ 10 กองก๋าย 295 281 576 182 

หมู่ที่ 11 อมสูง 301 252 553 160 
หมู่ที่ 12 ขุนปอน 198 164 362 113 
หมู่ที่ 13 แม่ข้ีมูกน้อย 206 187 393 127 

รวม 3,344 3,125 6,469 2,214 

ที่มา: ส านักสถิติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

(1) ต ำบลกองแขก 

พ้ืนที่ต าบลกองแขก มีจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 6,566 คน จ าแนก
เป็นประชากรชาย จ านวน 3,315 คน และประชากรหญิง จ านวน 3, 251 คน โดยมีจ านวนครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 
2,179 ครัวเรือน (ตารางที่ 2.2)   
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ตำรำงท่ี 2.2 จ ำนวนประชำกรชำย ประชำกรหญิง และประชำกรรวม ของต ำบลกองแขก 

ต ำบลกองแขก ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) บ้ำน (ครัวเรือน) 

หมู่ที่ 1 อมขูด 241 265 506 222 
หมู่ที่ 2 แม่หลุ 307 270 577 183 
หมู่ที่ 3 หัวดอย 218 223 441 181 
หมู่ที่ 4 มังโหล่งปง 413 395 808 207 

หมู่ที่ 5 อมลาน 222 196 418 126 

หมู่ที่ 6 โม่งหลวง 446 432 878 287 

หมู่ที่ 7 กองแขก 303 310 613 227 
หมู่ที่ 8 อมเม็ง 305 331 636 221 

หมู่ที่ 9 ผาผึ้ง 252 231 483 163 

หมู่ที่ 10 แม่คงคา 174 165 339 98 
หมู่ที่ 11 กองแขกใต้ 259 260 519 160 
หมู่ที่ 12 นายางดิน 175 173 348 104 

รวม 3,315 3,251 6,566 2,179 

ที่มา: ส านักสถิติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

2.2.2 สถำนกำรณ์ประชำกร 

สถานการณ์ประชากร เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 กับปี 2561 ของแต่ละพ้ืนที่ศึกษามีดังนี้ 

(1) ต ำบลบ้ำนทับ 

พ้ืนที่ต าบลบ้านทับ มีขนาดความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยอยู่ที่ 15.38 คน ต่อตารางกิโลเมตร โดย 
หมู่ที่ 7 บ้านแม่แอบ เป็นพ้ืนที่ที่มีจ านวนประชากรและมีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดของต าบลบ้านทับ 
รองลงมาคือ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งแก และหมู่ที่ 9 บ้านกิ่วสะแวก ตามล าดับ ในขณะที่พ้ืนที่หมู่ที่ 1 บ้านแม่ขี้มูก  
มีจ านวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด โดยสถานการณ์ด้านประชากรเปรียบเทียบใน  
2 ช่วงปี คือ ปี 2558 และปี 2561 มีดังนี้ 

ในปี 2558 ต าบลบ้านทับมีจ านวนประชากรรวม 6,333 คน โดยหมู่ที่ 7 บ้านแม่แอบ มีประชากรมาก
ที่สุดจ านวน 1,355 คน รองลงมาคือ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งแก จ านวน 795 คน ในขณะที่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ขี้มูก  
มีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุดจ านวน 170 คน (รูปที่ 2.4)  
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รูปที่ 2.4 จ ำนวนประชำกรและครัวเรือน พื้นที่ต ำบลบ้ำนทับ ณ ปี 2558 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2562) 

ในปี 2561 ต าบลบ้านทับมีประชากรรวมทั้งสิ้น 6,469 คน โดยพ้ืนที่หมู่ที่ 7 บ้านแม่แอบ มีจ านวน
ประชากรมากที่สุดอยู่ที่ 1,390 คน รองลงมาคือ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งแก จ านวน 830 คน ในขณะที่หมู่ที่ 5 บ้าน 
สบลอง มีจ านวนประชากรลดลง จากปี 2558 (รูปที่ 2.5)   

 

รูปที่ 2.5 จ ำนวนประชำกรและครัวเรือน พื้นที่ต ำบลบ้ำนทับ ณ ปี 2561. 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2562) 

(2) ต ำบลกองแขก 

พ้ืนที่ต าบลกองแขก มีขนาดความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยอยู่ที่ 23.37 คน ต่อตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 
6 บ้านโม่งหลวง เป็นพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดของต าบลบ้านแขก รองลงมาคือ หมู่ที่ 4  
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บ้านมังโหล่งปง และหมู่ที่ 2 บ้านแม่หลุ ตามล าดับ โดยข้อมูลต่อไปนี้เปรียบเทียบจ านวนประชากรใน 2 ช่วงปี คือ 
ปี 2558 และปี 2561  

ในปี 2558 ต าบลกองแขกมีประชากรรวม 6,637 คน โดยมีหมู่ที่ 6 บ้านโม่งหลวง มีประชากรมากท่ีสุด
จ านวน 860 คน รองลงมาคือ หมู่ที่ 4 บ้านมังโหล่งปง จ านวน 781 คน  (รูปที่ 2.6) 

 

รูปที่ 2.6 จ ำนวนประชำกรและครัวเรือน พื้นที่ต ำบลกองแขก ณ ปี 2558. 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2562) 

ในปี 2561 ต าบลกองแขกมีจ านวนประชากรรวม 6,566 คน โดยหมู่ที่ 6 บ้านโม่งหลวง มีจ านวน
ประชากรสูงที่สุด อยู่ที่จ านวน 878 คน รองลงมาคือ หมู่ที่ 4 บ้านมังโหล่งปง (จ านวน 808 คน) (รูปที่ 2.7) 

 

รูปที่ 2.7 จ ำนวนประชำกรและครัวเรือน พื้นที่ต ำบลกองแขก ณ ปี 2561. 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2562) 
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2.3 ข้อมูลทำงเศรษฐกิจสังคม 

2.3.1 ลักษณะทำงเศรษฐกิจสังคมของต ำบลบ้ำนทับ 

ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลบ้านทับประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านาและการท าไร่
เลื่อนลอย พืชเศรษฐกิจส าคัญในพ้ืนที่ ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หอมแดง และถั่วเหลือง โดยจ านวน
แรงงานเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 5 คน/ครัวเรือน 

หากพิจารณาลักษณะทางสังคมและวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านทับ พบว่ายังมีลักษณะของ
สังคมชนบท และมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้น พ้ืนที่ต าบลบ้านทับจึงมีความหลากหลายของวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียมและประเพณี นอกจากนี้ ศาสนา ความเชื่อ และความศรัทธาต่างๆ เป็นตัวหลอมรวมความ
เป็นชุมชน ท าให้กลุ่มต่างๆ อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน  

2.3.2 ลักษณะทำงเศรษฐกิจสังคมของต ำบลกองแขก 

ประชากรในพ้ืนที่ต าบลกองแขกส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
และผักอินทรีย์  นอกจากนี้ ประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ ส าหรับอาชีพเสริม 
ที่ได้รับความนิยมในพ้ืนที่ ได้แก ่การทอผ้า การแกะสลัก และการท าจักรสาน เป็นต้น 

ในส่วนของลักษณะทางสังคม และวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต าบลกองแขก พบว่าต าบล
กองแขกเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ โดยกลุ่มชาติพันธุ์หลักในพ้ืนที่ต าบลกองแขก ประกอบด้วย 
ชาวไทยพื้นเมือง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง และชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง โดยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
และยังนับถือเทวดา อารักษ์ เจ้าป่าเจ้าเขาตามความเชื่อของชนเผ่า และมีประชาชนบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ 
ในส่วนของวิถีชีวิตของชาวบ้านในพ้ืนที่ พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่อิงกับขนบธรรมเนียมประเพณี 
และความเชื่อค่อนข้างมาก  

2.4 ข้อมูลกำรท ำเกษตรในพื้นที่ 

เนื่องด้วยพ้ืนที่ของอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ป่าและมีสภาพพ้ืนที่สูงชัน  
ในระยะที่ผ่านมา พ้ืนทีอ่ าเภอแม่แจ่มประสบปัญหาการรุกพ้ืนทีป่่าต้นน้ าเพ่ือปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของจังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่า อ าเภอแม่แจ่มมีพ้ืนที่
รวมทั้งหมดประมาณ 1,692,698 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่เอกสารสิทธิ์ ได้แก่ โฉนด นส.3  นส.3ก สปก. 4-01 และนิคม
การเกษตร จ านวน 23,815 ไร่ (ร้อยละ 1.40) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,351,110 ไร่ (ร้อยละ 79.60) และ
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ จ านวน 317,773 ไร่ (ร้อยละ 19) แม้ว่าพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ในอ าเภอแม่แจ่ม จะมีเพียง 23,815 
ไร่ แต่ปัจจุบันอ าเภอแม่แจ่มมีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากถึง 437,712 ไร่ (รูปที่ 2.8) 



บทท่ี 2 

รายละเอียดของพื้นที่ศึกษา 
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รูปที่ 2.8 รำยละเอียดพื้นที่อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา: ส านักงานพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 

ส าหรับลักษณะการท าการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ศึกษาซึ่งได้แก่ หมู่บ้านมังโหล่งปง ต าบลกองแขก 
และหมู่บ้านแม่ข้ีมูก ต าบลบ้านทับ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.4.1 เกษตรกรในหมู่บ้ำนมังโหล่งปง ต ำบลกองแขก  

ปัจจุบันเกษตรกรในหมู่บ้านมังโหล่งปง ต าบลกองแขก มีการรวมกลุ่มเพ่ือท าเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มจาก
การปลูกผักอินทรีย์ ได้แก่ ผักสลัดแก้ว กะหล่ าปลี ผักกาดขาว คะน้า กวางตุ้ง ควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟูป่า แต่เนื่อง
ด้วยการปรับเปลี่ยนไปท าเกษตรอินทรีย์ต้องใช้ต้นทุนสูงโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) และ
ใช้เวลานานกว่าจะได้ผลผลิต ท าให้มีเกษตรกรที่มีความพร้อมในการท าเกษตรอินทรีย์จ านวนไม่กี่ครัวเรือน 

2.4.2 เกษตรกรหมู่บ้ำนแม่ขี้มูก ต ำบลบ้ำนทับ  

เกษตรกรในหมู่บ้านแม่ขี้มูก ต าบลบ้านทับ มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ได้แก่ กล้วย โกโก้ มะม่วง 
ตะไคร้ ชา ฯลฯ โดยไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตร หรือสารเคมีใดๆ นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร
จัดการน้ า โดยมีการเตรียมสร้างอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่บ้านแม่ขี้มูก นอกจากนี้ เกษตรกรในหมู่บ้านแม่ขี้มูกยังได้ 
เข้าร่วมอบรมวิธีการปลูกกล้วย โกโก้ วิธีการใส่ปุ๋ยและดูแลรักษา ขยายพันธุ์พืช และในอนาคตวางแผนที่จะส่ง
กล้วยไปขายให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เพ่ือสร้างรายไดอี้กด้วย 
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การประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่าง
ยั่งยืน (FLR349) จ าเป็นต้องศึกษาทบทวนงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการศึกษาแนวทางในการฟ้ืนฟูป่า การจัดการปัญหาบุกรุกป่ารวมถึงการจัดการ
ปัญหาการท าการเกษตรแบบไม่ยั่งยืน ส่วนที่สองเป็นการทบทวนงานวิจัยการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน (SROI) ในบริบทของการฟื้นฟูป่า เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 แนวทางในการฟื้นฟูป่า 

การฟ้ืนฟูป่าตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)  
มีหัวใจส าคัญในการด าเนินการคือ การท าให้คนมีจิตส านึกรักป่าโดยไม่ต้องใช้การบังคับ แนวปฏิบัติที่ใช้ในการ
ฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่ภาคเหนือเน้นการปรับใช้แนวพระราชด าริให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ (ส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2540)  โดยแนวพระราชด าริและ
ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องมีดังนี้ 

1) ทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามหลักการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยวัฏจักรธรรมชาติ (Natural 
Reforestation) ซึ่งเป็นแนวทางที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมระบบวงจรป่าไม้ใน
ธรรมชาติดั้งเดิม โดยเลือกก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสม ป้องกันให้พ้ืนที่ดังกล่าวไม่ได้รับการรบกวน เพ่ือให้ป่าได้รับ
การฟ้ืนฟูกลับมาเป็นป่าทีส่มบูรณ์ 

2) ทฤษฎีปลูกป่าธรรมชาติ เน้นการใช้พันธุ์ไม้ดั้งเดิมปลูกแซมในพื้นที่ป่า ไม่น าพันธุ์ไม้ต่างถ่ินเข้ามา
ปลูกในพ้ืนที่โดยปราศจากการศึกษาอย่างละเอียด รวมถึงศึกษาผลกระทบ 

3) ทฤษฎีการปลูกป่าทดแทน เป็นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ โดยเน้นการวางแผนการด าเนินงาน
ด้านการปลูกป่าทดแทนควบคู่ไปกับการพัฒนาชาวเขา เริ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่
ชลประทาน เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร โดยส ารวจบริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือวางแผนการปรับปรุงพ้ืนที่ป่าต้นน้ า
และพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (รัชกาลที่ 9) ได้พระราชทาน
ค าแนะน าให้มีการปลูกป่าทดแทนตามสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งการปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางจน
กลายเป็นป่าเสื่อมโทรม จ าเป็นต้องปลูกป่าทดแทนเร่งด่วน ควรริเริ่มจากการปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้ า 
เพ่ือให้ความชุ่มชื้นแผ่ออกไปจากทั้งสองข้างของร่องน้ า ท าให้ต้นไม้มีความสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไฟป่า

บทที่ 3 

ทบทวนวรรณกรรม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 
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ไปในตัว หลังจากนั้น จึงทยอยปลูกต้นไม้ต่อในพื้นที่ใกล้เคียง ในกรณีที่เป็นการปลูกป่าทดแทนตามพ้ืนที่ไหล่เขา 
ก าหนดให้ปลูกทั้งไม้ผล ไม้ส าหรับก่อสร้าง และไม้ส าหรับท าฟืน เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับความจ าเป็นของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ เมื่อมีการตัดไม้ไปใช้ประโยชน์ จะต้องปลูกป่าทดแทนทันที ส าหรับการปลูกป่าทดแทนบริเวณ
พ้ืนที่ต้นน้ าบนยอดเขาหรือเนินสูง ก าหนดให้ปลูกไม้ยืนต้น และเลือกไม้จ าพวกที่มีเมล็ดเพ่ือให้เมล็ดลอยตกลงใน
พ้ืนที่ต่ า แล้วงอกขยายพันธุ์ต่อไป และปลูกไม้ฟืนเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยอีกด้วย 

4) ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างป่าเปียก เป็นการปลูกป่าเพ่ือสร้างระบบแนวป้องกันไฟป่าธรรมชาติ โดยใช้
วิธีการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้นให้ป่า ได้แก่ การใช้ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check dam) การสูบน้ าเข้าไปใน
ระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะท าได้แล้วปล่อยน้ าลงมาทีละน้อยเพ่ือให้ค่อยๆ ไหลซึมไปในดิน เพ่ือช่วยส่งเสริมการปลูก
ป่าบนพ้ืนที่สูงให้กลายเป็นป่าเปียก การปลูกต้นกล้วยในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นช่องว่างของป่า การปลูกต้นไม้โตเร็ว
คลุมแนวร่องน้ า เพ่ือให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไป เป็นต้น 

5) ทฤษฎีการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง1 เป็นทฤษฎีการปลูกป่าเชิงผสมผสานตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยภายใต้ทฤษฎีดังกล่าว จะ
มีการปลูกไม้ 3 ประเภท ได้แก่ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยส าหรับการปลูกไม้ใช้สอย เป็นการปลูกพันธุ์
ไม้โตเร็วส าหรับตัดกิ่งมาท าฟืน เผาถ่าน ตัวอย่างเช่น ไม้ไผ่ สะเดา เป็นต้น ไม้กินได้ ประกอบด้วยพืชสมุนไพรหรือ
ไม้ผลซึ่งปลูกเพ่ือขายผลผลิตเพ่ือด ารงชีพ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะม่วง เป็นต้น ส าหรับไม้เศรษฐกิจ 
เป็นการปลูกไม้ส าหรับจ าหน่ายหรือใช้ก่อสร้าง เช่น ไม้สัก ทั้งนี้ ไม้ทั้งสามประเภทให้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 
ส าหรับประโยชน์ประการที่สี่คือช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า  

นอกจากนี้ ยังมีทฤษฎีการฟ้ืนฟูป่าและการจัดการน้ าตามแนวพระราชด าริอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก เพ่ือให้ป่า
สามารถอยู่รอดและสามารถกักเก็บน้ าเพ่ือเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ เพ่ือการอุปโภคและบริโภคได้ เช่น  
การสร้างฝายเพ่ือชะลอน้ าและดักตะกอน เป็นต้น ทั้งนี้หลักการส าคัญในการด าเนินการฟ้ืน ฟูป่าตามแนว
พระราชด าริ คือการให้เกษตรกรได้เห็นประโยชน์จากป่าที่ตนเองปลูกและดูแลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าของป่าอย่างแท้จริง 

หากพิจารณาแนวคิดภายใต้โครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน 
(FLR349) พบว่ามีการน าแนวคิดของป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ควบคู่กับการสร้างห่วงโซ่คุณค่ามาประยุกต์ใช้
กับเกษตรกรที่ท าเกษตรในพ้ืนที่ป่าต้นน้ า โดยสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการบุกรุกป่าเพ่ือปลูกพืช
เชิงเดี่ยวแบบใช้สารเคมีสูง สู่การปลูกและดูแลป่าแบบผสมผสาน ประกอบด้วย ไม้ป่าถาวร ไม้ผล พืชผัก และ
สมุนไพร ซึ่งช่วยในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศและเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนและน้ า โดยภายใต้โครงการ FLR349 มีการ
ผสมผสานระหว่างไม้ป่า เช่น ประดู่ มะค่า สัก ตะแบก ฯลฯ ไม้ผล เช่น น้อยหน่า ทุเรียน เงาะ กระท้อน กล้วย 

                                                           
1 ที่มา มูลนิธิชัยพัฒนา 
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ฯลฯ พืชผัก สมุนไพร และพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น กาแฟ โกโก้ เป็นต้น การปลูกพืชแบบผสมผสานในลักษณะ
ดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งช่วยกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาสินค้า
เกษตรได้อีกด้วย  

3.2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

นอกจาก Cabinet Office และ SROI Network แล้ว หลายองค์กรได้มีการจัดท ากรอบการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) เช่น องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) 
UNFPA รวมถึง Deloitte จากการทบทวนกรอบการประเมิน SROI ซึ่งจัดท าขึ้นโดยองค์กรต่างๆ เหล่านี้ พบว่า
กรอบการประเมินมีความคล้ายคลึงกัน โดยทั้ง 3 กรอบการประเมินให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) และการวิเคราะห์ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) ซึ่ง
แสดงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยน าเข้า (Inputs) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impacts) รูปที่ 3.1 แสดงแผนที่ผลกระทบ (Impact Map) ภายใต้กรอบการประเมิน SROI ขององค์การอนามัย
โลก และรูปที่ 3.2 แสดงกรอบการวิเคราะห์ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ UNFPA ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกรอบ
ของ SROI Network อย่างไรก็ดี หากพิจารณากรอบการวิเคราะห์ SROI ของ Deloitte (รูปที่ 3.3) พบว่ามีการใช้
ค าศัพท์ที่แตกต่างกัน โดยกรอบการประเมิน SROI ของ Deloitte ใช้ค าว่า Programme Theory แทนค าว่า
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change)  แต่ยังคงเน้นความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากร (Resources) 
กิจกรรม (Activities) ผล (Results) และผลลัพธ์ (Outcomes) ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและในระยะยาว  

 

 

รูปที่ 3.1 แผนที่ผลกระทบ (Impact Map) ขององค์การอนามัยโลก 

ที่มา WHO (2017) 
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รูปที่ 3.2 กรอบการประเมิน SROI ของ UNFPA 

ที่มา: UNFPA (2561) 

 

 

รูปที่ 3.3 กรอบการประเมิน SROI ของ Deloitte 

ที่มา: Deloitte 

3.2.1 งานศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการฟื้นฟูธรรมชาติ 

จากการทบทวนงานวิจัยในต่างประเทศ พบว่าการศึกษาของ Hemmerling et al. (2017) มีบริบท 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิต
อาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) โดยการศึกษานี้ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (SROI) ในการ
ประเมินมูลค่าผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการฟ้ืนฟูและปลูกป่าบริเวณหุบเขา Mississippi Alluvial (MAV) ซึ่งตั้งอยู่ใน
รัฐหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษานี้เกิดขึ้นจากความประสงค์ของมูลนิธิ Restore the Earth  
ซึ่งระดมทุนจากองค์กรภาคเอกชนเพ่ือน าเงินมาสนับสนุนโครงการฟ้ืนฟูป่าและระบบนิเวศชุ่มน้ าบริเวณ MAV 
โดยการปลูกต้นไซเปรสครอบคลุมพ้ืนที่ 4,000 เอเคอร์ โครงการนี้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม ได้แก่ มูลนิธิ 
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Restore the Earth องค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน (Corporate Sponsors) อาสาสมัคร 
ที่ช่วยปลูกป่า ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็นต้น  

การศึกษานี้แบ่งการวิเคราะห์ SROI ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการประเมินผลตอบแทนทางสังคม
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ไม่มีมูลค่าตลาด เช่น การลดการชะล้าง พังทลายของหน้าดิน 
คุณภาพน้ าที่ดีขึ้น ความรู้สึกภูมิใจที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้โครงการฯ ประสบความส าเร็จ เป็นต้น และส่วนที่สอง
เป็นการประเมินผลตอบแทนในส่วนที่มีมูลค่าตลาด เช่น มูลค่าของคาร์บอนท่ีมีการดูดซับ มูลค่าของไนโตรเจน 
ที่ได้รับการทดแทน (Nitrogen Offset) เป็นต้น จากการศึกษาพบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ไม่มีมูลค่า
ตลาดอยู่ที่ 14.10 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า “การลงทุนในโครงการฯ จ านวนเงิน 1 เหรียญสหรัฐ ก่อให้เกิด
ผลตอบแทนทางสังคมที่มีมูลค่า 14.10 เหรียญสหรัฐ” และผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 
1.66 หมายความว่า “การลงทุนในโครงการฯ จ านวนเงิน 1 เหรียญสหรัฐ น ามาซึ่งผลตอบแทนทางสังคมมูลค่า 
1.66 เหรียญสหรัฐ” ในภาพรวมพบว่า การลงทุนจ านวน 15,467,764 เหรียญสหรัฐ ในลักษณะของทุนทาง
การเงินและทุนทางปัญญา ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนับสนุนโครงการจะได้รับผลตอบแทนคิดเป็นมูลค่า 
243,741,362 เหรียญสหรัฐ ตลอดระยะเวลา 40 ปี หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ระดับ 15.76  

นอกจากนี้ การศึกษาของ Restore the Earth (2017) ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนในโครงการฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่ตอนเหนือสุดของรัฐลุยเซียนา กลางหุบเขา Mississippi Alluvial Valley 
(MAV) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบเดียวกัน ผลการศึกษาพบว่าผลตอบแทนทางสังคมของโครงการดังกล่าวเท่ากับ 
36.2 ซึ่งหมายความว่า “การลงทุนในโครงการฯ จ านวนเงิน 1 ดอลล่าร์สหรัฐ ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคม
เท่ากับ 36.2 ดอลล่าร์สหรัฐ” โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ได้แก่ ความนิยม (Goodwill) ของ
องค์กรผู้สนับสนุนเพิ่มข้ึน การจ้างงานในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน ความตระหนักเก่ียวกับการฟ้ืนฟูป่าของเจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ้น 
ระบบนิเวศน์ดีขึ้น และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้กับชุมชน เป็นต้น 

Weston and Hong (2012) ท าการศึกษาประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากโครงการ The Talensi 
Farmer-Managed Natural Regeneration (FMNR) ซึ่งเน้นการฟ้ืนฟูพืชพ้ืนเมืองที่สร้างประโยชน์โดยใช้วิธีการ
เกษตรยั่งยืน โดยด าเนินการในพ้ืนที่แห้งแล้งทางตอนเหนือของประเทศกานา ส าหรับวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนนั้น ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กระทรวง
อาหารและการเกษตร ผู้น าชุมชน ผู้ดูแลที่ดินดั้งเดิม เลขานุการและเหรัญญิกของโครงการ FMNR หัวหน้านักวิจัย
จากสถาบันวิจัยป่าไม้แห่งชาติ  และบุคคลส าคัญจาก World Vision Ghana ผลการศึกษาพบว่า อัตรา
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวเท่ากับ 26 ในปีที่ 3 (ปีที่สิ้นสุดโครงการ) มีค่าเท่ากับ 17 
ในปีที่ 7 (4 ปีหลังจากที่สิ้นสุดโครงการ) และมีค่าเท่ากับ 43 ในปีที่ 13 (10 ปีหลังจากที่สิ้นสุดโครงการ) และ
โครงการ FMNP ช่วยเพ่ิมทรัพย์สินในครัวเรือนและชุมชนในรูปแบบของต้นไม้และปศุสัตว์  ช่วยเพ่ิมทรัพย์สิน
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ครัวเรือนและชุมชนในรูปของพืชและปศุสัตว์ ช่วยเพิ่มรายได้ทางการเกษตร ช่วยให้สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของเกษตรกรดีขึ้น อีกทั้งช่วยเพ่ิมการสะสมคาร์บอนในดินอีกด้วย 

ส าหรับงานศึกษาที่เกี่ยวกับการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการฟื้นฟูธรรมชาติในประเทศไทย  
มีโครงการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการรักษ์น้ าเพ่ืออนาคต ณ เขายายดา จังหวัด
ระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  
ของบริษัทเอสสีจี เคมิคอลส์จ ากัด (บริษัท ป่าสาละ จ ากัด , 2560) งานศึกษาดังกล่าวใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม 
สัมภาษณ์เชิงลึก และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย ชาวบ้าน  
และองค์กรบริหารส่วนต าบล ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการสร้างฝายชะลอน้ า จากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวมได้มา
วิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าอัตราผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ าเท่ากับ 
1.235 ซึ่งหมายความว่า “การลงทุนในโครงการจ านวน 1 บาท สร้างผลตอบแทนทางสังคมเท่ากับ 1.235 บาท” 
โดยผลตอบแทนทางสังคมที่เกิดขึ้นมาจากความสามารถในการกักเก็บน้ าที่ดีขึ้น การกักเก็บคาร์บอนของป่า
เพ่ิมขึ้น และรายได้ของชาวบ้านเพ่ิมขึ้นจากการลงพ้ืนที่ของโครงการ อย่างไรก็ดีมีผลลัพธ์อ่ืนๆ เกิดขึ้น เช่น การมี
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น การลดลงของไฟป่า และการท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งไม่ได้ถูกรวมในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุน เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอส าหรับน ามาวิเคราะห์  

3.2.2 งานศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการท าเกษตรยั่งยืน 

งานศึกษาของ Food Connect (2011) เป็นงานวิจัยที่ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน  
ในโครงการที่จัดส่งผักและผลไม้อินทรีย์จากเกษตรกรในท้องถิ่นให้กับผู้บริโภค โดย Food Connect จะขนส่งผัก
และผลไม้ที่รับมาจากเกษตรกรมายังโกดังเก็บ ก่อนที่จะน าผักและผลไม้อินทรีย์บรรจุใส่กล่อง แล้วขนส่งไปยัง 
สภาชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกมารับกล่องผักและผลไม้ไปเอง การศึกษานี้ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักของโครงการ ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ซื้อที่เป็น
สมาชิก สภาชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย มูลนิธิ Food Connect และ
หน่วยงานกลางของรัฐที่ให้การสนับสนุน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ รายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการขายผัก
และผลไม้อินทรีย์ ความภูมิใจในการประกอบอาชีพ และความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น ส าหรับกลุ่มผู้บริโภค
ที่เป็นสมาชิก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการ ประกอบด้วย การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น 
สามารถสนับสนุนเกษตรกรเพ่ิมขึ้น ในส่วนของสภาชุมชน ผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการ ได้แก่ ความสามัคคีของคน
ในชุมชนเพ่ิมขึ้น ความสะดวกสบายในการรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่จัดส่งถึงหน้าประตูบ้าน และสามารถ
สนับสนุนเกษตรกรมากขึ้น เป็นต้น สิ่งที่มูลนิธิ Food Connect ได้รับจากโครงการฯ คือรายได้ของมูลนิธิ 
ที่เพ่ิมขึ้น ส าหรับหน่วยงานกลางของรัฐที่ให้การสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ คือ
เงินออมสวัสดิการที่เพ่ิมขึ้นและภาษีเงินได้ที่รัฐสามารถจัดเก็บได้มากขึ้น ซึ่งโครงการนี้ใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 
185,000 เหรียญออสเตรเลีย และมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ของประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการมีมูลค่า
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เท่ากับ 1,472,791 เหรียญออสเตรเลีย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการนี้อยู่ที่ 
7.96 หมายความว่า ทุกๆ 1 เหรียญออสเตรเลียที่ได้ลงทุนในโครงการฯ ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมคิดเป็น
มูลค่า 7.96 เหรียญออสเตรเลีย 

ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยนั้น มีงานศึกษาซึ่งประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุนในโครงการท าการเกษตรแบบอินทรีย์ภายใตโ้ครงการสามพรานโมเดล (นิติกร พงษ์ไพบูลย์, 2560) โครงการ
สามพรานโมเดลก่อตั้งขึ้นเพ่ือให้เกษตรกรในอ าเภอสามพรานเลิกใช้สารเคมีในการท าการเกษตร โดยเน้นการ
เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค และผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ
ยกระดับห่วงโซ่คุณค่าเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค โดยผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เป็น
สมาชิกในโครงการ กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ และผู้บริโภค ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในโครงการ ได้เก่ เกษตรกรมีความรู้ด้านการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การท าน้ าหมักและปุ๋ยชีวภาพเพ่ือใช้
ในการท าการเกษตร การจ าหน่ายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม สิ่งแวดล้อมและดินมีความสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการนี้เท่ากับ 1.45 หมายความว่า “การลงทุนในโครงการฯ 
ทุกๆ 1 บาท ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมมูลค่า 1.45 บาท” อย่างไรก็ดี ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การท าเกษตร
อินทรีย์ประสบความส าเร็จ คือการมีตลาดรองรับ ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีความรู้และมีการวาง
แผนการจัดการ และปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอยู่เสมอ และมีการ
ขยายช่องทางการตลาด 

3.2.3 งานศึกษาผลตอบแทนทางสังคมในด้านอ่ืนๆ 

ประเทศไทยมีงานศึกษาการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในธุรกิจโรงแรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่เน้นการด าเนินงาน ตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (สิริพงศ์ กันธิยะ, 2561) 
ผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการนี้เท่ากับ 3.71 ซึ่งหมายความว่า “การลงทุน
ทุกๆ 1 บาท ในโครงการสร้างผลตอบแทนทางสังคม 3.71 บาท” โดยกลุ่มชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียที่ได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากโครงการฯ เน้นการกระจายรายได้สู่เกษตรกรโดยตรงควบคู่กับการดูแล
สิ่งแวดล้อม  

ในส่วนของการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการอนุรักษ์พันธุ์ปู พบว่าการลงทุนก่อตั้งธนาคารปู
ของชุมชนเขาเกาะเตียบ ต าบลปากคลอง อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยการรับฝากแม่ปู ซึ่งมีดอกเบี้ยเป็นลูกปู 
ที่ปล่อยลงทะเลเพ่ือให้ลูกปูเหล่านี้เติบโตและสามารถจับมาขายเพ่ือสร้างรายได้ อัตราผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนในโครงการก่อตั้งธนาคารปูเท่ากับ 58.98 บาท ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการธนาคารปู ประกอบด้วย  
ผู้ก่อตั้งธนาคาร สมาชิกในองค์กรที่เป็นชาวประมง ชาวบ้านในชุมชน หน่วยงานรัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน  
(สุชาติ เอกไพฑูรย์, 2554) ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนใน



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 
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ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (เรืออากาศตรี พชร ช านาญไพร ,2561) 
ซึ่งพบว่าศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูให้ผลตอบแทนทางสังคมในอัตราเท่ากับ 1.7 (ในช่วงปี 2555 -2559) และ
เพ่ิมข้ึนเป็น 8.80 (ในช่วงปี 2560-2564) การเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะฟักลูกปูท าให้ปริมาณลูกปูที่ปล่อยคืนสู่
ทะเลเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ชาวประมงมีรายได้เพ่ิมขึ้น  

ตารางที่ 3.1 สรุปงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในด้านการ
ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ตารางท่ี 3.1 งานศึกษาที่เกี่ยวข้องการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 

งานวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเก็บข้อมูล 
อัตราผลตอบแทน

ทางสังคม 

งานศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการฟ้ืนฟูธรรมชาติ 
การประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน ใน
โครงการรักษ์น้ าเพื่ออนาคต 
ณ เขายายดา จังหวัดระยอง 
(บริษัท ป่าสาละ จ ากัด , 
2560)   

1. ชาวบ้าน 
2. องค์กรบริหารส่วนต าบลตะพง 

และแกลง 
3. บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์

- การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม  
- การสัมภาษณ์เชิงลึก  
- แบบสอบถาม 

1.235 

การพยากรณ์ผลตอบแทน
ทางสังคมจากกิจกรรมปลูก
ป่าในพ้ืนท่ีหลบภัยสัตว์ป่า
ของรัฐบาลกลาง 
ณ ชายฝั่งรัฐลุยเซยีนาทาง 
ตอนใต้ของหุบเขา
Mississippi Alluvial 
Valley (MAV) ( มูลนิธิ 
Restore the Earth , 
2017)   

1. Restore the Earth Foundation 
2. อาสาสมัครที่เกี่ยวข้องในการฟืน้ฟูป่า 
3. ผู้สนับสนุนองค์กร 
4. นักท่องเที่ยวเพื่อสันทนาการ และ

นักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน 
(เช่น นักล่า ชาวประมง ผู้ชมสัตวป์่า 
และนักดูนก) 
5. ผู้มีงานท าโดยตรงจากโครงการ 

ปลูกป่า รวมถึงผูจ้ัดการสัตว์ปา่ของ
รัฐและรัฐบาลกลาง และเจ้าของ
ธุรกิจท้องถิ่น 

6. ชุมชนในพืน้ท่ี 
7. ชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากบรกิาร

ระบบนิเวศอ่ืน ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย 
คุณค่าทางวัฒนธรรม รวมถึงบริการ
ชุมชน องค์กรที่เข้าถึงได้ชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม และผู้เข้ามาศึกษา 

8. ข้าราชการ 
9. องค์กรอนุรักษ ์
10. ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม  
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 

15.76 
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งานวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเก็บข้อมูล 
อัตราผลตอบแทน

ทางสังคม 

การพยากรณ์ผลตอบแทน
ทางสังคมจากกิจกรรมปลูก
ป่าพื้นที่ตอนเหนือสุดของรัฐ
ลุยเซยีนา กลางหุบเขา 
Mississippi Alluvial 
Valley (MAV)  
(มูลนิธิ Restore the  
Earth , 2017)   

1. ผู้สนับสนุนองค์กร 
2. นักท่องเที่ยวเพื่อสันทนาการ และ

นักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน 
(เช่น นักล่า ชาวประมง ผู้ชมสัตวป์่า 
และนักดูนก) 
3. ผู้มีงานท าโดยตรงจากโครงการ 

ปลูกป่า รวมถึงผูจ้ัดการสัตว์ปา่ของ
รัฐและรัฐบาลกลาง และเจ้าของ
ธุรกิจท้องถิ่น 

4. ชุมชนในพื้นที่ 
5. ชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากบรกิาร

ระบบนิเวศอ่ืน ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย 
คุณค่าทางวัฒนธรรม รวมถึงบริการ
ชุมชน องค์กรที่เข้าถึงได้ชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม และผู้เข้ามาศึกษา 

6. องค์กรอนุรักษ ์
7. ผลลัพธ์ดา้นสิ่งแวดล้อม 

- การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม  
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 

36.2 

การประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจาก โครงการ 
The Talensi Farmer-
Managed Natural 
Regeneration (FMNR) 
(Peter Weston and 
Reaksmey Hong, 2012) 

1. เกษตรกรในโครงการ 
2. เกษตรกรนอกโครงการ 
3. Community commons 

- การสัมภาษณ ์ 26 ในปีท่ี 3 (ปีท่ี
สิ้นสุดโครงการ)  
17 ในปีท่ี 7 (4 ปี
หลังจากสิ้นสุด
โครงการ) และ 43 ใน
ปีท่ี 13 (10 ปีหลังจาก
สิ้นสุดโครงการ)  

งานศึกษาผลตอบแทนทางสังคมจากการท าเกษตรอินทรีย์ 

การประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุนท า
การเกษตรอินทรีย ์ใน
โครงการสามพรานโมเดล  
(นิติกรณ์ พงษ์ไพบูลย์ 2560) 

1. กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพราน 
ริเวอร์ไซต์  

2. ตัวแทนเกษตรกรที่เป็นสมาชิก 
ในโครงการ  

3. ผู้บริโภค 

- การสัมภาษณ ์ 1.45 

การพยากรณ์ผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุนที่
ส าคัญในปี 2010 ของ Food 
Connect Sydney (FCS) 
(Social Ventures Australia 
Consulting 2011)  

1. เกษตรกร 
2. ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก 
3. City Cousins 
4. Food Connect National 

Foundation 
5. ผู้สนับสนุนจากภาครัฐ 

- การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว  
และสมัภาษณ์ทาง
โทรศัพท์  

- แบบสอบถาม 

7.96 
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งานวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเก็บข้อมูล 
อัตราผลตอบแทน

ทางสังคม 

งานศึกษาผลตอบแทนทางสังคมในด้านอื่นๆ 

การวัดผลตอบแทนทาง
สังคมของธุรกิจโรงแรมรักษ
Nสิ่งแวดล้อม จังหวัด
นครปฐม  
(สิริพงศ์ กันธิยะ 2561)  

1. กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพราน 
ริเวอร์ไซต์  
(ผู้ริเริ่มโครงการสามพรานโมเดล) 

2. เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย ์
3. ผู้บริโภค 

- การสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้าง 

- การสังเกตวิธีการ
ปฏิบัติงานแบบไม่ม ี
ส่วนร่วม 

3.71 

การประเมินผลตอบแทน
ทางสังคม (SROI) และ
มูลค่าเพิม่เชิงเศรษฐศาสตร์ 
(EVA) ที่เกิดขึ้นจาการสร้าง
ธนาคารป ู
(สุชาติ เอกไพฑรูย์ 2554)  

1. ผู้ก่อตั้งธนาคารป ู
2. สมาชิกในองค์กรทีเป็นชาวประมง 
3. ชาวบ้านในชุมชน 
4. หน่วยงานราชการและเอกชนท่ีให้

การสนับสนุน 

- การสัมภาษณ์เชิงลึก  
- การสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้าง -การ
สัมภาษณ์เป็นกลุ่ม  

- การสังเกตการณ ์
แบบไม่มสี่วนร่วม 

58.98 

การประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุนศูนย์
การเรยีนรู้เพาะฟักลูกปูบ้าน
หัวเขา (เรืออากาศตรี พชร 
ช านาญไพร 2561)   

1. กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ป.ทรัพย์อนันต์  
2. บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิต

ปิโตรเลียม  
3. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า

ชายฝั่งสงขลา  
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย  
5. พนักงานของศูนย์ฯ 
6. สมาชิกของศูนย์ฯ 
7. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
8. ส านักงานประมงอ าเภอ  
9. ชาวประมงในชุมชน 
10. ผู้รับซื้อในพื้นที่  
11. ผู้เยี่ยมชมโครงการ  
12. ประชาชนท่ัวไปที่ร่วมกิจกรรม

ปล่อยป ู

- การสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้าง  

- การสังเกตุการณ ์
แบบไม่มสี่วนร่วม 

1.7 (ปี 255 -2559) 
8.80 (ปี 2560-2564 )  

ที่มา : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2562) 
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บทที่ 4 

รายละเอียดโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการ
ผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) 

4.1 แนวคิดของโครงการฯ 

โครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน1 (FLR349) จัดตั้งขึ้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้้า และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การด้าเนินการภายใต้โครงการ ประกอบด้วย 5 เสาหลักที่ส้าคัญ ดังนี้ 

1) การปลูกป่าภายใต้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง (รูปที่ 4.1) 

2) การส่งเสริมการท้าเกษตรอินทรีย์ 

3) การหยุดวงจรหนี้ของเกษตรกร 

4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

5) การจัดการพลังงานทดแทน 

นอกจากแนวคิดภายใต้ 5 เสาหลักข้างต้น โครงการฯ ยังมีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านอ่ืนๆ  
ที่นอกเหนือจากการท้าการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน การส่งเสริมด้านการตัดแต่งและ
บรรจุภัณฑ์แปรรูป รวมถึงการวางแผนเพ่ือสนับสนุนทางด้านการเงิน วัตถุประสงค์หลักของโครงการมีดังนี้ 

1) การส่งเสริมการท้าเกษตรแบบยั่งยืนเพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

2) การผลิตอาหารส้าหรับเพ่ือบริโภคในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น (Local Food: อาหารเพ่ือ
ท้องถิ่น) 

3) การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  

4) การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และ 

5) การฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าและระบบนิเวศให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ 

                                                           
1 ที่มา http://www.wwf.or.th/en/scp/reforestation_activity/flr_349/ และ https://flr349.org/ 
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รูปที่ 4.1 แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

ที่มา: เอกสารประกอบของกองทุน FLR 349 

การปฏิบัติงานภายใต้โครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) 
เป็นการด้าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของ
องค์การสหประชาชาติหลายเป้าหมาย (รูปที่ 4.2) โดยเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เป้าหมายที่ 1 (ขจัดความยากจน) เป้าหมายที่ 2 (ขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร) และเป้าหมายที่ 
3 (เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน) ซึ่งขับเคลื่อนผ่านกลไกซึ่งเน้นการแก้ปัญหาสิทธิท้ากิน การท้าการเกษตร 
ที่ยั่งยืน การเสริมสร้างสุขภาวะ และการสร้างตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น ซึ่งจะท้าให้คนในพ้ืนที่อ้าเภอ
แม่แจ่มและผู้บริโภคจากภายนอกสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร ส้าหรับด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การด้าเนินการของโครงการฯ มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 6 (จัดการน้้าอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้ส้าหรับทุกคน) เป้าหมายที่ 7 (ให้ทุกคน
เข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืนได้ตามก้าลังของตน) เป้าหมายที่ 13 (ด้าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาโลกร้อน) และ
เป้าหมายที่ 15 (ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก) และงานด้านการส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืนภายใต้โครงการฯ มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายที่ 12 (สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน) 



บทท่ี 4 

รายละเอียดโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสรมิการผลติอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) 
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รูปที่ 4.2 ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ที่มา: ดัดแปลงจากเอกสารประกอบของกองทุน FLR 349 

การด้าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิต
อาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) จ้าเป็นต้องมีการระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการฯ โดยเฉพาะในช่วงระยะแรกที่มี
การเปลี่ยนผ่านจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชอินทรีย์ เนื่องจากภายใต้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง สิ่งที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในระยะแรกคือไม้ยืนต้นส้าหรับใช้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยและใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน ดังนั้น ในระยะแรกหลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรจึงมีรายได้ในระดับต่้า เพราะ
พืชที่ปลูกยังไม่ผลิดอกออกผล เกษตรกรต้องรอประมาณ 5 ปี เพ่ือให้ได้รับรายไดเ้ป็นกอบเป็นก้า ดังนั้นในช่วงปีที่ 
1-5 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ้าเป็นต้องได้รับเงินสนับสนุน 
ซึ่งการจัดตั้งกองทุน FLR 349 เป็นเครื่องมือที่ส้าคัญที่ใช้ในการระดมทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่า
และการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน 

4.2 รายละเอียดกองทุน FLR 349 

กองทุน FLR 349 เป็นกองทุนที่น้อมน้าศาสตร์พระราชา การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และให้
ความส้าคัญกับการสร้างห่วงโซ่คุณค่าซึ่งเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ป่าต้นน้้า กองทุน FLR 349 ท้าหน้าที่
เป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนวิธีการท้าเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยบุกรุกพ้ืนที่ป่า
และใช้สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมาก ไปสู่การท้าเกษตรกรรมแบบยั่งยืนในรูปแบบของการปลูกป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจากการแผ้วถาง
ท้าลายหน้าดิน ผ่านการปลูกและดูแลป่าไม้อย่างถาวร ปลูกไม้ผล พืชผัก และสมุนไพรนานาชนิดแบบผสมผสาน 
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เกื้อกูลและฟ้ืนฟูระบบนิเวศ นอกจากนี้ พ้ืนที่ป่าที่ฟ้ืนฟูได้ยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนและน้้าฝน และเอ้ือต่อการ
ผลิตอาหารที่หลากหลายและปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนโดยเน้นการพ่ึงพาตนเอง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ด้ารงชีพ ควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟูสุขภาวะ (รูปที่ 4.3) 

 

รูปที่ 4.3 รายละเอียดกองทุน FLR 349 

ที่มา: เอกสารประกอบของกองทุน FLR 349 

กองทุน FLR 349 อาศัยเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคในภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการที่
จะสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการ
ผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) รวมถึงสามารถสนับสนุนผ่านการซื้อสินค้าของโครงการ นอกจากนี้กองทุน FLR 
349 ยังมีการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) เพ่ือเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตหรือเกษตรกร
ภายใต้โครงการและผู้บริโภคเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ผู้บริโภครวมถึงผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนนี้สามารถทราบเกี่ยวกับ
แหล่งที่มาของอาหาร และสามารถบริจาคเงินผ่านระบบเพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานของกองทุน และติดตาม
ความคืบหน้าในการฟ้ืนฟูป่าภายในพ้ืนที่ด้าเนินการกองทุนได้อีกด้วย (รูปที่ 4.4)  
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รูปที่ 4.4 กลไกการด าเนินการของกองทุน FLR 349 

ที่มา: เอกสารประกอบของกองทุน FLR 349 

กองทุน FLR 349 เริ่มด้าเนินโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (FLR349) 
ในพ้ืนที่น้าร่อง 2 พ้ืนที่ ได้แก่ บ้านแม่ข้ีมูก หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านทับ อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และมีการขยาย
โครงการไปท่ี บ้านโหล่งปง หมู่ที่ 4 ต้าบลกองแขก อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เป้าหมายของกองทุน 
FLR 349 จะเป็นโมเดลที่สามารถขยายไปใช้ได้ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเสื่อมโทรมให้
เป็นพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และมีความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 
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ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน การค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
อย่างมาก โดยผู้มีส่วนได้เสียคือ บุคคลหรือองค์กรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  
การดึงให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นการประเมินและเปิดโอกาสให้เข้ามามรี่วมในทุกขั้นตอนเท่าที่
ท าได้ จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินผลลัพธ์อย่างเที่ยงตรงและรอบด้าน เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียจะ
ช่วยให้ผู้ประเมินเข้าใจผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษานี้จึงเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) เข้ามา
มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นการประเมินผ่าน 2 ช่องทาง ช่องทางที่หนึ่ง คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่ม 
เช่น WWF ส านักงานประเทศไทย มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย เป็นต้น ช่องทางที่สอง คือ การจัดประชุม
กลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Meeting) โดยการศึกษานี้จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่จ านวน 2 ครั้ง 
โดยการประชุมผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอ าเภอ 
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 13 ท่าน ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกรจากทั้งต าบล
บ้านทับและต าบลกองแขก เจ้าหน้าที่โครงการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่ให้การ
สนับสนุนโครงการฯ (ตารางที่ 5.1) และการประชุมผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ 
ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน 
ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกรจากต าบลบ้านทับและต าบลกองแขก ผู้แทนจาก อบต. บ้านทับและ อบต. กอง
แขก และผู้แทนจากมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย (ตารางที่ 5.2) 

5.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสยีของโครงการ 

การประชุมผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 1 เป็นการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ในโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) ซึ่ง
จะท าให้คณะผู้วิจัยทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อีกทั้งเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเองแม้ว่าจะไม่มีการด าเนิน
กิจกรรมภายใต้โครงการฯ (Deadweight) สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากโครงการฯ 
(Attribution) ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากโครงการฯ (Displacement) ความยั่งยืนของผลประโยชน์ 
(Benefit period) และอัตราการลดลงของผลประโยชน์ของโครงการฯ (Drop-off) วัตถุประสงค์หลักของการจัด
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ประชุมผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 1 คือเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรมที่ด าเนินการภายใต้โครงการฯ 
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ พร้อมทั้ง
เก็บข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดขอบเขตการประเมินและวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุน 

ตารางท่ี 5.1 การจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 1 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย องค์กร/ต าแหน่ง/พื้นที่ จ านวนที่เข้าร่วมประชุม 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบ้านทับ 2 คน 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลกองแขก 3 คน 

เจ้าหน้าที/่ภาคเีครือข่าย มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย 1 คน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก 1 คน 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ 1 คน 

ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน
โครงการ 

ผู้จัดการสหกรณ์นิคมแม่แจ่ม จ ากัด 1 คน 

ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาแม่แจ่ม 1 คน 

ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาธุรกิจฯ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

1 คน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1 คน 

ร้านค้า/ร้านอาหาร ร้านโอ้กระจู๋ 1 คน 

หมายเหตุ: ส าหรับผู้แทนจาก WWF ส านักงานประเทศไทย เป็นการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมทางโทรศัพท์ 
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ตารางท่ี 5.2 การจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 2 

การประชุมผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 1 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมประชุมระบุบทบาทของตนเองในโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการ
ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) 

2) ให้ผู้มีส่วนได้เสียระบุกิจกรรมหลักของโครงการฯ ที่ตนเองได้มีส่วนร่วม รวมถึงสิ่งที่ตนเองได้ลงแรง
ไป (Input) เช่น เงิน เวลา แรงงาน เป็นต้น 

3) ให้ผู้มีส่วนได้เสียระบุผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ
ฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) พร้อมทั้งระบุว่าผลลัพธ์เกิด
ขึ้นกับใคร 

การประชุมผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ทวนการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมประชุมฟัง  

2) ให้ผู้มีส่วนได้เสียวิเคราะห์ว่า ถึงแม้ไม่มีการด าเนินโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิต
อาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) ผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นอยู่แล้วหรือไม่ พร้อม
ทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมระบุค่าน้ าหนัก (ร้อยละ) ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่แล้วถึงแม้ไม่มีการ
ด าเนินโครงการฯ (Deadweight) 

3) ให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งระบุสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจาก
โครงการฯ (Attribution)  

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย องค์กร/ต าแหน่ง/พื้นที่ จ านวนที่เข้าร่วมประชุม 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบ้านทับ 2 คน 

เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลกองแขก 3 คน 

เจ้าหน้าที่/ภาคีเครือข่าย มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย 1 คน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. กองแขก 3 คน 

อบต. บ้านทับ 1 คน 
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4) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ความยั่งยืนของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและ
การส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) โดยระบุระยะเวลาที่จะได้รับผลประโยชน์จาก
โครงการฯ (Benefit Period) นอกจากนี้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราการ
ลดลงของผลประโยชน์ (Drop-off) 

5.2 การวิเคราะห์ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) 

การวิเคราะห์ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเป็นการวิเคราะห์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัย
น าเข้า (Input) ซึ่งหมายถึงการสนับสนุนโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน 
(FLR349) กิจกรรมของโครงการ (Activities) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcomes) โดยระบุว่าการด าเนิน
โครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างไร ไว้อย่างชัดเจน ตารางที่ 5.3 แสดงผลการ
วิเคราะห์ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 

 เกษตรกร 

กิจกรรมในโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน  (FLR349) ที่กลุ่ม
เกษตรกรในพื้นที่มังโหล่งปงมุ่งเน้นการรวมกลุ่มเพ่ือท าเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มจากการปลูกผักอินทรีย์ ได้แก่ ผัก
สลัดแก้ว กะหล่ าปลี ผักกาดขาว คะน้า กวางตุ้ง ควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟูป่า เกษตรกรในหมู่บ้านมังโหล่งปงได้เข้า
ร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม เข้าร่วมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องจักรขนาดเล็ก รวมถึงเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต้นแบบและการแปรรูป หลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการฯ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรกลุ่มนี้มีหลายด้าน เช่น เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการบริโภคผักอินทรีย์ มี
ความรู้เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์ม รวมถึงความสัมพันธ์กับคนในครัวเรือนดีขึ้น 

ในพ้ืนที่แม่ข้ีมูก ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรกลุ่มนี้ได้ปลูกพืชแบบผสมผสาน 
ประกอบด้วย กล้วย โกโก้ มะม่วง ตะไคร้ ชา โดยไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตร และมีการร่วมวางแผนในการบริหาร
จัดการระบบน้ า เตรียมสร้างอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่บ้านแม่ขี้มูก อีกทั้งได้เข้าร่วมอบรมวิธีการปลูกกล้วย โกโก้ วิธีการ
ใส่ปุ๋ยและดูแลรักษา ขยายพันธุ์พืช อย่างไรก็ตาม พืชชนิดอ่ืนๆ ยังไม่ได้ผลผลิตเนื่องจากสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่
ไม่เหมาะสม ประสบภาวะแห้งแล้ง และไม่มีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร  
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 กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมในโครงการฯ โดยได้จัดการประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้านเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง “คนอยู่ร่วมกับป่า” โดยด าเนินการใน 13 หมู่บ้านในต าบล
บ้านทับ นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการด าเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
วิธีการท าปุ๋ยหมัก การท าบัญชีครัวเรือน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ ฯลฯ ถึงแม้ว่าทาง อบต. บ้านทับจะเสีย
งบประมาณในการฝึกอบรม แต่เมื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้มากข้ึน จะท าให้ทาง อบต.บ้าน
ทับ ประหยัดงบประมาณด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประหยัดงบประมาณในการแจกพันธุ์พืช 
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของ อบต. มีความรู้ความช านาญมากขึ้น และเนื่องจากโครงการฯ มีการปลูกต้นไม้โดยใช้
งบประมาณของโครงการฯ ส่งผลให้ทาง อบต. ประหยัดต้นทุนในการปลูกป่า 

 ภาคีเครือข่าย 

โครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) มีเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ
หลักจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย WWF ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนิคมสหกรณ์เชียงใหม่ กิจกรรมหลักที่เจ้าหน้าที่
ด าเนินโครงการมีส่วนร่วม ได้แก่ การให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการน้ า การ
ให้ทุนสนับสนุนการด าเนินภายใต้โครงการฯ และการติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ 
ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ เช่น เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานเกิดความ
ภาคภูมิใจจากการที่ได้ช่วยเหลือคนอ่ืน รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กร (Goodwill) ดีขึ้น  

 ร้านค้า/ร้านอาหาร 

ส าหรับกลุ่มร้านค้าและร้านอาหาร ซึ่งประกอบด้วยร้านโอ้กะจู๋ ร้านวนัสนันท์ และภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง  
ซึ่งให้การสนับสนุนโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) โดยมีการรับ
ซื้อผักอินทรีย์จากเกษตรกรในโครงการโดยตรง เพ่ือน ามาปรุงอาหารเพ่ือจ าหน่ายที่ร้านโอ้กะจู๋หรือภัตตาคารเจี่ยท้
งเฮง หรือจ าหน่ายที่ร้านวนัสนันท์และโอ้กะจู๋ หลังจากท่ีเข้าร่วมโครงการฯ พบว่าต้นทุนในการจัดหาผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ของร้านค้าและร้านอาหารลดลง  

5.3 แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) 

ในการจัดท าแผนที่ผลลัพธ์ของโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน 
(FLR349) จ าเป็นต้องก าหนดตัวชี้วัด (Indicators) ส าหรับแต่ละผลลัพธ์จ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ 
นอกจากนี้ เพ่ือแปลงผลลัพธ์ดังกล่าวให้เป็นมูลค่าทางการเงิน จ าเป็นต้องก าหนดตัวแทนทางการเงิน (Financial 
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Proxy) เพ่ือใช้ในการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ตารางที่ 5.4) และตารางที่ 5.5 แสดงแหล่งที่มาของข้อมูล
ตัวชี้วัดต่างๆ  

ตารางท่ี 5.4 ตัวช้ีวัดและมูลค่าตัวแทนทางการเงิน 

กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสีย 

ผลผลิต  ผลลัพธ์  ตัวช้ีวัด  มูลค่าตัวแทนทางการเงิน  

เกษตรกรที่
เข้าร่วม
โครงการฯ 

เกษตรกร
จ านวน 19 
ครัวเรือน  

สุขภาพกายของ
เกษตรกรดีขึ้น 

การบริโภคสินค้าเกษตร
อินทรีย์เพ่ิมข้ึน (ครั้ง/คน/ปี) 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
เกษตรอินทรีย์ (บาท/คน/ครั้ง) 

ความสัมพันธ์
ของคนใน
ครัวเรือนดีขึ้น 

การใช้เวลาร่วมกันระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวในการ
เล่นกีฬาหรือออกก าลังกาย
เพ่ิมข้ึน (ชั่วโมง/คน/ปี) 

ค่าเสียโอกาสที่เกิดจากการเล่น
กีฬาหรือออกก าลังกาย (คิด
จากรายได้เฉลี่ย/คน/ชั่วโมง) 

ความรู้ในการ
จัดการฟาร์ม
เพ่ิมข้ึน 

การเข้าร่วมการอบรมด้าน
การจัดการฟาร์มเพ่ิมขึ้น  
(ครั้ง/คน/ปี) 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมด้าน
การจัดการฟาร์ม (บาท/คน/
ครั้ง 

รายได้ของ
ครัวเรือนเพิ่มข้ึน 

รายได้ของครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

รายได้ของครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(อบต.กอง
แขก) 

1 หน่วย ต้นทุนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ของ อบต. ลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการปลูกและ
ดูแลป่าที่ประหยัดได้จาก
โครงการ (บาท/ปี) 

ค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแล
ป่าที่ประหยัดได้จากโครงการ 
(บาท/ปี) 

เจ้าหน้าที่ของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวน 
8 คน 

บุคลากรของ 
อบต. มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

การเข้าร่วมอบรมภายนอก
หน่วยงานของบุคลากรของ 
อบต. เพิ่มขึ้น (ครั้ง/คน/ปี) 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
บุคลากรของ อบต. (บาท/คน/
ครั้ง) 

ผู้บริโภค ผู้บริโภคท่ีซื้อ
ผักอินทรีย์จาก
โครงการฯ 
จ านวน 6,266 
คน 

สุขภาพดีขึ้นจาก
การบริโภค
อาหารที่
ปลอดภัยจาก
สารเคมีทาง
การเกษตร 

การบริโภคอาหารและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน (ครั้ง/คน/ปี) 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์ (บาท/คน/ครั้ง) 

ร้านค้า 
ร้านอาหาร 

ร้านค้าและ
ร้านอาหาร
จ านวน 3 ร้าน 

ต้นทุนในการ
จัดซื้อสินค้า
เกษตรอินทรีย์
ลดลง 

ต้นทุนในการจัดซื้อสินค้า
เกษตรอินทรีย์ลดลง  
(บาท/ร้าน/ปี) 

ต้นทุนในการจัดซื้อสินค้า
เกษตรอินทรีย์ลดลง  
(บาท/ร้าน/ปี) 
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสีย 

ผลผลิต  ผลลัพธ์  ตัวช้ีวัด  มูลค่าตัวแทนทางการเงิน  

ภาคี
เครือข่าย 

1 องค์กรภาคี
เครือข่ายซึ่ง
รายงานว่า
ภาพลักษณ์
ขององค์กรดี
ขึ้นหลังจาก
ด าเนิน
โครงการฯ 

ภาพลักษณ์ของ
องค์กร 
(Goodwill)  
ดีขึ้น 

เงินลงทุนในการ
ประชาสัมพันธ์และจัดท า
โครงการ CSR ลดลง  
(บาท/องค์กร/ปี) 

เงินลงทุนในการประชาสัมพันธ์
และจัดท าโครงการ CSR ลดลง  
(บาท/องค์กร/ปี) 

เจ้าหน้าที่ของ
ภาคีเครือข่าย
จ านวน  
10 คน 

ความภาคภูมิใจ
ที่มีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือ 
คนอ่ืน 

สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของภาคี
เครือข่ายที่มีความพึงพอใจ
ในชีวิตที่เกิดจากการ
ช่วยเหลือผู้อื่น (ร้อยละ) 

มูลค่าความพึงพอใจในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น  
(บาท/คน/ปี) 

ภาครัฐ 
(รัฐบาล
ส่วนกลาง) 

1 หน่วย มูลค่าการกักเก็บ
คาร์บอนจากป่า
ที่ปลูกภายใต้
โครงการฯ 

ปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บได้
จากป่าที่ปลูกภายใต้
โครงการฯ ที่เพ่ิมข้ึน (ตัน/ปี) 

ราคาคาร์บอน (บาท/ตัน) 

1 หน่วย ภาระในการ
รักษาพยาบาลผู้
ที่เจ็บป่วยจาก
สารเคมีเกษตร
ลดลง 

จ านวนเกษตรกรใน
โครงการฯ ที่เจ็บป่วยจาก
สารเคมีเกษตรลดลง (คน) 

ต้นทุนในการรักษาพยาบาลโรค
ที่เกิดจากสารเคมีเกษตร 
(บาท/คน/ปี) 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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ตารางท่ี 5.5 ที่มาของข้อมูลตัวชี้วัดและมูลค่าตัวแทนทางการเงิน 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ผลลัพธ์  ตัวช้ีวัด 
ที่มาของ

ข้อมูลตัวชี้วัด 
มูลค่าตัวแทน
ทางการเงิน  

ที่มาของข้อมูล
มูลค่าตัวแทนทาง

การเงิน 
เกษตรกรที่
เข้าร่วม
โครงการฯ 

สุขภาพกาย 
ดีขึ้น 

การบริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน  
(ครั้ง/คน/ปี) 

การส ารวจ
ภาคสนาม 
ก่อน-หลัง เข้า
ร่วมโครงการฯ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อสินค้าเกษตร
อินทรีย์  
(บาท/คน/ครั้ง) 

การส ารวจ
ภาคสนาม 

ความสัมพันธ์
ของคนใน
ครัวเรือนดีขึ้น 

การใช้เวลาร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวในการ
เล่นกีฬาหรือออก
ก าลังกายเพ่ิมขึ้น 
(ชั่วโมง/คน/ปี) 

การส ารวจ
ภาคสนาม 
ก่อน-หลัง เข้า
ร่วมโครงการฯ 

ค่าเสียโอกาสที่
เกิดจากการเล่น
กีฬาหรือออก
ก าลังกาย (คิด
จากรายได้เฉลี่ย/
คน/ชั่วโมง)  

ข้อมูลจากการ
ส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน (SES) 
พ.ศ. 2560 

ความรู้ในการ
จัดการฟาร์มดี
ขึ้น 

การเข้าร่วมการ
อบรมด้านการ
จัดการฟาร์มเพ่ิมข้ึน  
(ครั้ง/คน/ปี) 

การส ารวจ
ภาคสนาม 
ก่อน-หลัง เข้า
ร่วมโครงการฯ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เข้าอบรมด้านการ
จัดการฟาร์ม 
(บาท/คน/ครั้ง 

การส ารวจ
ภาคสนาม 

รายได้ของ
ครัวเรือน
เพ่ิมข้ึน 

รายได้ของครัวเรือน
เพ่ิมข้ึน  
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

การส ารวจ
ภาคสนาม 
ก่อน-หลัง เข้า
ร่วมโครงการฯ 

รายได้ของ
ครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
(บาท/ครัวเรือน/
ปี) 

การส ารวจ
ภาคสนาม 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ต้นทุนในการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม
ของ อบต. 
ลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ปลูกและดูแลป่าที่
ประหยัดได้จาก
โครงการ (บาท/ปี) 

ข้อมูลจาก
กองทุนฟ้ืนฟู
ภูมิทัศน์ป่า 
FLR349 

ค่าใช้จ่ายในการ
ปลูกและดูแลป่าที่
ประหยัดได้จาก
โครงการ  
(บาท/ปี) 

ข้อมูลจากกองทุน
ฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่า 
FLR349 

บุคลากรของ 
อบต. มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

การเข้าร่วมอบรม
ภายนอกหน่วยงาน
ของบุคลากรของ 
อบต. เพิ่มขึ้น  
(ครั้ง/คน/ปี) 

การส ารวจ
ภาคสนาม 
ก่อน-หลัง เข้า
ร่วมโครงการฯ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของ
บุคลากรของ 
อบต.  
(บาท/คน/ครั้ง) 

การส ารวจ
ภาคสนาม 
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ผลลัพธ์  ตัวช้ีวัด 
ที่มาของ

ข้อมูลตัวชี้วัด 
มูลค่าตัวแทน
ทางการเงิน  

ที่มาของข้อมูล
มูลค่าตัวแทนทาง

การเงิน 
ผู้บริโภค สุขภาพดีขึ้น

จากการบริโภค
อาหารที่
ปลอดภัยจาก
สารเคมีเกษตร 

การบริโภคอาหาร
และผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน  
(ครั้ง/คน/ปี) 

การส ารวจ
ภาคสนาม 
ก่อน-หลัง เข้า
ร่วมโครงการฯ 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์ 
(บาท/คน/ครั้ง) 

ข้อมูลจากงานวิจัย
ของ ปิลันธนา แป้น
ปลื้ม และมณฑิชา  
พุทชาค า (2557) 
ปิยวรรณ สิริ
ประเสริฐศิลป์ และ
คณะ (2562) และ 
ปิลันธนา แป้นปลื้ม 
ประสพชัย  
พสุนนท์ (2559) 

ร้านค้า 
ร้านอาหาร 

ต้นทุนในการ
จัดซื้อสินค้า
เกษตรอินทรีย์
ลดลง 

ต้นทุนในการจัดซื้อ
สินค้าเกษตร
อินทรีย์ลดลง  
(บาท/ร้าน/ปี) 

การส ารวจ
ภาคสนาม 
ก่อน-หลัง เข้า
ร่วมโครงการฯ 

ต้นทุนในการ
จัดซื้อสินค้า
เกษตรอินทรีย์
ลดลง  
(บาท/ร้าน/ปี) 

การส ารวจ
ภาคสนาม 

ภาคีเครือข่าย ภาพลักษณ์
ขององค์กร 
(Goodwill)  
ดีขึ้น 

เงินลงทุนในการ
ประชาสัมพันธ์และ
จัดท าโครงการ CSR 
ลดลง  
(บาท/องค์กร/ปี) 

การส ารวจ
ภาคสนาม 
ก่อน-หลัง เข้า
ร่วมโครงการฯ 

เงินลงทุนในการ
ประชาสัมพันธ์
และจัดท า
โครงการ CSR 
ลดลง  
(บาท/องค์กร/ปี) 

ข้อมูลจากแผน
แม่บทด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

ความ
ภาคภูมิใจที่มี
ส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือ 
คนอ่ืน 

สัดส่วนเจ้าหน้าที่
ของภาคีเครือข่ายที่
มีความพึงพอใจใน
ชีวิตที่เกิดจากการ
ช่วยเหลือผู้อื่น  
(ร้อยละ) 

การส ารวจ
ภาคสนาม 
ก่อน-หลัง เข้า
ร่วมโครงการฯ 

มูลค่าความพึง
พอใจในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น  
(บาท/คน/ปี) 

งานวิจัยของ 
Chandoevwit 
and 
Thampanishvong 
(2015) 
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ผลลัพธ์  ตัวช้ีวัด 
ที่มาของ

ข้อมูลตัวชี้วัด 
มูลค่าตัวแทน
ทางการเงิน  

ที่มาของข้อมูล
มูลค่าตัวแทนทาง

การเงิน 
ภาครัฐ 
(รัฐบาล
ส่วนกลาง) 

มูลค่าการกัก
เก็บคาร์บอน
จากป่าที่ปลูก
ภายใต้
โครงการฯ 

ปริมาณคาร์บอนที่
กักเก็บได้จากป่าท่ี
ปลูกภายใต้
โครงการฯ ที่เพ่ิมข้ึน 
(ตัน/ปี) 

งานวิจัย1ของ
สถาบันปลูก
ป่าของ ปตท. 

ราคาคาร์บอน 
(บาท/ตัน) 

Forest Trends’ 
Ecosystem 
Marketplace: 
price of carbon 
offset is around 
$3.30 per ton 
CO2 

ภาระในการ
รักษาพยาบาล
ผู้ที่เจ็บป่วย
จากสารเคมี
เกษตรลดลง 

จ านวนเกษตรกรใน
โครงการฯ ที่
เจ็บป่วยจาก
สารเคมีเกษตร
ลดลง (คน) 

การส ารวจ
ภาคสนาม 
ก่อน-หลัง เข้า
ร่วมโครงการฯ 

ต้นทุนในการ
รักษาพยาบาล
โรคที่เกิดจาก
สารเคมีเกษตร 
(บาท/คน/ปี) 

ข้อมูลจาก
การศึกษาของ
ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

5.4 การเก็บข้อมูล 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ในโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์
ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) ประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ส าหรับ
ข้อมูลทุติยภูมิ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) พ.ศ. 2560 ข้อมูลจากกองทุนฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่า 
FLR349 งานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ งานวิจัยของสถาบันปลูกป่า ปตท. เป็นต้น 

ในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิ คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ ของโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) โดยผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มใช้แบบสอบถามที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดของผลลัพธ์ที่ก าหนดขึ้น (แบบสอบถามแสดงไว้ในภาคผนวก) 
ในกรณีที่กลุ่มใดมีจ านวนผู้มีส่วนได้เสียไม่มากนัก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร ร้านค้าหรือ
ร้านอาหาร คณะผู้วิจัยส ารวจผู้มีส่วนได้เสียครบทุกคน อย่างไรก็ดี ส าหรับผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เช่น กลุ่มผู้บริโภค 
ซึ่งมีจ านวนมาก คณะผู้วิจัยท าการส ารวจโดยสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Stratified 
Random Sampling) รายละเอียดการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 

                                                           
1 ที่มา: http://www.pttreforestation.com/Researchview.cshtml?Id=5  
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1. กลุ่มเกษตรกร 

ส าหรับกลุ่มเกษตรกร มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพ้ืนที่บ้านแม่ขี้มูก ต าบลบ้านทับ จ านวน 9 
ครัวเรือน และพ้ืนที่บ้านมังโหล่งปง ต าบลกองแขก จ านวน 10 ครัวเรือน ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงส ารวจข้อมูลจาก
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

2. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การด าเนินโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) ครอบคลุม 2 
พ้ืนที่ในอ าเภอแม่แจ่ม ได้แก่ ต าบลบ้านทับและต าบลกองแขก ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการ คือ อบต. บ้านทับ และ อบต. กองแขก ทาง อบต. จะมีเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนมา
ดูแลกิจกรรมภายใต้โครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน  (FLR349) โดยมี
เจ้าหน้าที่จาก อบต. บ้านทับ จ านวน 4 คน และเจ้าหน้าที่จาก อบต. กองแขก จ านวน 4 คน ในการส ารวจ
ภาคสนาม คณะผู้วิจัยสัมภาษณ์ตัวแทนของ อบต. ทั้งสองแห่ง ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินโครงการ 

3. กลุ่มภาคีเครือข่าย 

ส าหรับภาคเีครือข่ายของโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) 
มีการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ประกอบด้วยมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (ส านักงานประเทศไทย) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
และกรมป่าไม้ ทั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยท าการส ารวจภาคีโครงการจ านวนทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ด าเนินโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) 

4. กลุ่มร้านค้าและร้านอาหาร 

สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มาจากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน 
(FLR349) มีวางจ าหน่ายในร้านค้าและร้านอาหาร จ านวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านโอ้กะจู๋  ร้านวนัสนันท์ และภัตตาคาร
เจี่ยท้งเฮง นอกจากนี้ ร้านโอ้กะจู๋ได้น าสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น กะหล่ าปลี มาปรุงอาหารเป็นกะหล่ าปลีตุ๋นเจเพ่ือ
มาวางจ าหน่ายในช่วงเทศกาลกินเจ ทางคณะผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้รับซื้อสินค้าจากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการ
ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) จ านวน 3 คน ได้แก่ เจ้าของร้านโอ้กะจู๋  ผู้จัดการร้านวนัสนันท์ และ
ผู้จัดการภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง  
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5. กลุ่มผู้บริโภค 

ส าหรับกลุ่มผู้บริโภค เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้รับข้อมูลจากเจ้าของร้านโอ้กะจู๋ว่า มีการวางจ าหน่าย
กะหล่ าปลีตุ๋นเจในช่วงเทศกาลกินเจที่ร้านโอ้กะจู๋ทุกสาขา โดยกะหล่ าปลีที่น ามาแปรรูปนี้รับซื้อจากเกษตรกร 
ในโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) คณะผู้วิจัยจึงสุ่มเลือกผู้บริโภค
ที่มาซื้อสินค้าที่ร้านโอ้กะจู๋ สาขาสยามสแควร์วัน ในช่วงเทศกาลกินเจ พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งหมด 104 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) ตารางที่ 5.6 สรุปจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ด าเนินการส ารวจทั้งหมด 

ตารางท่ี 5.6 การส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 

ล าดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวนที่เข้าร่วม

โครงการ 
จ านวนตัวอย่าง 

1. กลุ่มเกษตรกรบ้านแม่ข้ีมูก ต าบลบ้านทับ 9 9 

2. กลุ่มเกษตรกรบ้านมังโหล่งปง ต าบลกองแขก 10 10 

3. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 2 2 

4. ภาคีของโครงการ 12 9 

5. ร้านค้า/ร้านอาหาร 3 3 

6. ผู้บริโภค ผู้บริโภคร้านโอ้กะจู๋ 104 

รวม  137 
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ส ำหรับเนื้อหำในบทนี้ คณะผู้วิจัยน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภำยใต้โครงกำรฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่ำและกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน (FLR349) โดยน ำ
ข้อมูลตัวชี้วัดที่ได้จำกกำรส ำรวจภำคสนำมมำวิเครำะห์   

6.1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุม่เกษตรกร 

หำกพิจำรณำในมิติของควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรฟำร์มของเกษตรกรในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนทับและต ำบลกองแขก
ที่เข้ำร่วมโครงกำรฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่ำและกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน (FLR349) พบว่ำก่อนเข้ำร่วม
โครงกำรฯ มีเกษตรกรจ ำนวน 13 รำย (ร้อยละ 68) ที่ไม่มีควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรฟำร์ม และมีเกษตรกรจ ำนวน 5 
รำย (ร้อยละ 26) ที่มีควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรฟำร์ม ในขณะที่ มีเกษตรกรจ ำนวน 1 รำย (ร้อยละ 5) แจ้งว่ำไม่ทรำบ
ว่ำตนเองมีควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรฟำร์มหรือไม่ หำกพิจำรณำจ ำนวนเกษตรกรที่มีควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรฟำร์มหลัง
เข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำมีเกษตรกรจ ำนวน 18 รำย (ร้อยละ 95) ที่มีควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรฟำร์ม (รูปที่ 6.1)  

 

รูปที่ 6.1 จ านวนเกษตรกรที่มีความรู้ด้านการจัดการแปลงเกษตรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ 

ที่มำ:  กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 
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ในกลุ่มเกษตรกรที่มีควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรฟำร์ม ก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมรู้ด้ำน
กำรปรับปรุงดินและอนุรักษ์ดิน กำรท ำเกษตรอินทรีย์และกำรลดพื้นที่เผำเพ่ือเตรียมกำรเกษตร แต่หลังเข้ำร่วม
โครงกำรฯ เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมรู้ด้ำนกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน กำรท ำเกษตรอินทรีย์ กำรปรับปรุงดิน  
กำรจัดกำรน้ ำ กำรจัดกำรฟำร์ม กำรลดพ้ืนที่เผำ และกำรแปรรูปและกำรตลำด ตำมล ำดับ (รูปที่ 6.2) 

 

รูปที่ 6.2 ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มของเกษตรกรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ 

ที่มำ:  กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

หำกพิจำรณำในมิติของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในครัวเรือน กำรศึกษำนี้เลือกกำรใช้เวลำร่วมกัน
ระหว่ำงสมำชิกในครัวเรือนในกำรเล่นกีฬำและออกก ำลังกำย โดยเปรียบเที่ยวจ ำนวนชั่วโมงที่คนในครัวเรือนเล่น
กีฬำหรือออกก ำลังกำยร่วมกันก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ จำกรูป 6.3 พบว่ำก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
เกษตรกรใช้เวลำร่วมกับสมำชิกในครัวเรือนในกำรเล่นกีฬำหรือออกก ำลังกำยร่วมกัน 6.35 ชั่วโมง/ครัวเรือน/
สัปดำห์ แต่หลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ เกษตรกรใช้เวลำร่วมกับสมำชิกในครัวเรือนในกำรเล่นกีฬำหรือออกก ำลังกำย
ร่วมกันมำกขึ้น โดยใช้เวลำประมำณ 6.54 ชั่วโมง/ครัวเรือน/สัปดำห์ 
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รูปที่ 6.3 การใช้เวลาร่วมกันในการเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายระหว่างสมาชิกในครัวเรือน 

ที่มำ:  กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

ส ำหรับกำรบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์ พบว่ำก่อนเข้ำร่วมโครงกำรฯ มีเกษตรกรเพียง 1 รำย (ร้อยละ 5) 
ที่บริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์เป็นประจ ำ จำกเกษตรกรทั้งหมด 19 รำย ที่เข้ำร่วมกำรส ำรวจภำคสนำม โดยแต่ละ
สัปดำห์ เกษตรกรบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์ 0.39 ครั้ง หลังที่มีโครงกำรฯ จ ำนวนเกษตรกรที่บริโภคสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นเป็น 3 รำย (ร้อยละ 16) โดยควำมถี่ในกำรบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์คือ 1.17 ครั้ง/
สัปดำห์ รูปที่ 6.4 แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์ก่อนและหลังเข้ำร่วม
โครงกำรฯ จำกรูปที่ 6.4 พบว่ำเกษตรกรที่บริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์ใช้จ่ำยเงินเพ่ือซื้อสินค้ำเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมขึ้นหลังจำกที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยเพ่ิมจำก 25 บำท/ครั้ง เป็นประมำณ 92 บำท/ครั้ง 

 

รูปที่ 6.4 ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 
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ส ำหรับมิติด้ำนรำยได้ กำรศึกษำนี้พบว่ำรำยได้จำกกำรท ำกำรเกษตรของเกษตรกรลดลงหลังจำกท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ (รูปที่ 6.5) โดยปัจจัยส ำคัญที่สนับสนุนผลดังกล่ำวคือโครงกำรฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่ำและกำรส่งเสริม
กำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน (FLR349) เน้นกำรส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจำกกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยใช้
สำรเคมีทำงกำรเกษตร เป็นกำรท ำกำรเกษตรแบบยั่งยืนภำยใต้แนวคิดของป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง โดยเน้น
กำรปลูกพืชที่โตเร็วและให้ผลเร็ว เช่น ผักสวนครัว พืชไร่ ผสมผสำนกับกำรเลี้ยงสัตว์และกำรปลูกไม้ยืนต้น 
เนื่องจำกคณะผู้วิจัยท ำกำรประเมินรำยได้ ต้นทุนและก ำไรจำกกำรท ำกำรเกษตรหลังจำกที่เกษตรกรในโครงกำรฯ 
ปรับเปลี่ยนได้ไม่นำน ดังนั้น ยังมีพืชบำงชนิดโดยเฉพำะไม้ยืนต้นที่ปลูกไปแล้วแต่ยังไม่ได้ให้ผลผลิตและสร้ำง
รำยได้ให้กับเกษตรกร 

 

รูปที่ 6.5 ผลก าไรที่เกษตรกรได้รับจากการท าการเกษตรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

ในภำพรวม ส ำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่ำและกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำร
อย่ำงยั่งยืน (FLR349) พบว่ำจ ำนวนเกษตรกรที่มีควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรฟำร์มเพ่ิมข้ึน โดยเฉพำะควำมรู้ด้ำนกำร
ปลูกพืชแบบผสมผสำนและกำรปลูกพืชแบบอินทรีย์ นอกจำกนี้ เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมสัมพันธ์กับ
สมำชิกในครัวเรือนดีขึ้น โดยพิจำรณำจำกระยะเวลำที่เกษตรกรใช้ร่วมกับสมำชิกในครัวเรือนในกำรเล่นกีฬำหรือ
ออกก ำลังกำย ส ำหรับกำรบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์ พบว่ำเกษตรกรที่บริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์มีจ ำนวน
เพ่ิมขึ้น รวมถึงมีกำรใช้จ่ำยเพ่ิมซื้อสินค้ำเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นหลังจำกที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ อย่ำงไรก็ดี ในมิติของ
รำยได้จำกกำรท ำกำรเกษตร พบว่ำหลังจำกที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ เกษตรกรมีผลก ำไรจำกกำรท ำกำรเกษตรลดลง 
โดยส ำหรับกำรปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้นและปศุสัตว์ ผลก ำไรหลังจำกท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ ยังมีค่ำติดลบ ซึ่งแสดงถึง
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กำรที่เกษตรกรยังไม่ได้ผลผลิตส ำหรับจ ำหน่ำย ตำรำงที่ 6.1 สรุปกำรเปลี่ยนแปลงในมิติต่ำงๆ ส ำหรับกลุ่ม
เกษตรกรที่เข้ำร่วมกำรส ำรวจ 

ตารางท่ี 6.1 การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ FLR349 

 
ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ 

หลังเข้าร่วม
โครงการฯ 

การ
เปลี่ยนแปลง 

1. ด้านความรู้ในการท าการเกษตร 

จ ำนวนเกษตรกรที่มีควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรแปลงเกษตร 
ของตนเอง (หน่วย: คน) 

5 18 13 

จ ำนวนเกษตรกรที่มีควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำ (หน่วย: คน) 1 3 2 

จ ำนวนเกษตรกรที่มีควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรฟำร์ม (หนว่ย: คน) 1 2 1 

จ ำนวนเกษตรกรที่มีควำมรู้ด้ำนกำรปรับปรงุดิน (หน่วย: คน) 3 3 0 

จ ำนวนเกษตรกรที่มีควำมรู้ด้ำนกำรแปรรูปและกำรตลำด (หนว่ย: คน) 0 1 1 

จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ (หนว่ย: คน) 2 6 4 

จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชผสมผสำน (หนว่ย: คน) 0 17 17 

จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริมด้ำนกำรลดพ้ืนที่เผำ (หนว่ย: คน) 2 2 0 

2. ด้านการใช้เวลากับสมาชิกในครัวเรือน 

เวลำที่ใช้ร่วมกันในกำรเล่นกีฬำหรือออกก ำลังกำยระหว่ำงสมำชิก 
ในครัวเรือน (หน่วย: ชั่วโมง/สัปดำห์/ครัวเรือน)  

6.35 6.54 0.19 

3. การซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อสินค้ำเกษตรอินทรีย์ (หน่วย: บำท/ครั้ง) 25 91.67 66.67 

4. ผลก าไรจากการท าการเกษตร 

ผลก ำไรจำกกำรปลูกพืชเฉลี่ย (หน่วย: บำท/ครัวเรือน/ปี) 11,658 -2,028 -13,686 

ผลก ำไรจำกกำรปลูกไม้ยืนต้น (หน่วย: บำท/ครัวเรือน/ปี) 0 -1,036 -1,036 

ผลก ำไรจำกกำรปลูกผัก (หน่วย: บำท/ครัวเรือน/ปี) 49,342 48,422 -920 

ผลก ำไรจำกกำรท ำปศุสัตว์ (หน่วย: บำท/ครัวเรือน/ปี) -2,548 -19,387 -16,839 

ที่มำ: จำกกำรส ำรวจโดยสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 
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6.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้วิจัยได้สัมภำษณ์ปลัด อบต.บ้ำนทับ และนำยก อบต. กองแขก 
จำกกำรสัมภำษณ์ พบว่ำทั้งก่อนและหลังมีโครงกำรฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่ำและกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน 
(FLR349) ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้ง 2 แห่ง มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือให้ควำมรู้กับเกษตรกรและคนในชุมชน 
(ตำรำงท่ี 6.2) ในช่วงก่อนมีโครงกำรฯ กิจกรรมที่ อบต. จัดขึ้นอยู่เสมอ ได้แก่ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำร
เกษตรให้กับเกษตรกร กำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย กำรพัฒนำอำชีพ กำรท ำเกษตร
ผสมผสำน กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอบรมอำชีพเลี้ยงสัตว์ หลังจำกที่มีโครงกำรฯ กิจกรรมฝึกอบรม
ที่ทำง อบต. ให้ควำมส ำคัญ ได้แก่ กำรท ำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย กำรท ำเกษตรแบบผสมผสำน กำร
ปลูกป่ำ รวมถึงป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง 

ตารางท่ี 6.2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ที่จัดโดย อบต. บ้านทับและ อบต. กองแขก 

 กิจกรรมก่อนมีโครงการฯ กิจกรรมหลังมีโครงการฯ 

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร   

เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย  

พัฒนำอำชีพ   

กำรท ำเกษตรผสมผสำน  

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ   

กำรอบรมอำชีพเลี้ยงสัตว์   

ป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง  

กิจกรรมปลูกป่ำ  

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

หำกพิจำรณำกำรที่บุคลำกรของ อบต. เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้จำกหน่วยงำนภำยนอก พบว่ำ
ควำมถี่ในกำรเข้ำร่วมอบรมของบุคลำกร อบต. ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบช่วงก่อนและหลังมีโครงกำรฟื้นฟู
ภูมิทัศน์ป่ำและกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน (FLR349) โดยเฉลี่ยบุคลำกรของ อบต. เข้ำร่วมอบรมกับ
หน่วยงำนภำยนอกเฉลี่ย 0.75 ครั้งต่อเดือน  

ตำรำงที่ 6.3 และรูปที่ 6.6 แสดงงบประมำณที่ อบต. จัดสรรส ำหรับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในด้ำนต่ำงๆ 
เช่น ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด้ำน
กำรจัดกำรปัญหำหมอกควัน ด้ำนกำรจัดกำรขยะ และด้ำนกำรจัดกำรน้ ำ จำกรูปที่ 6.6 พบว่ำงบประมำณของ 
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อบต. ด้ำนกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ รวมถึงด้ำนกำรจัดกำรปัญหำหมอกควันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ในขณะที่งบประมำณด้ำนกำรจัดกำรขยะและกำรจัดกำรน้ ำลดลง 

ตารางท่ี 6.3 งบประมาณที่จัดสรรส าหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (หน่วย: บาท/ปี) 

 ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ 

หลังเข้าร่วม
โครงการฯ 

การ
เปลี่ยนแปลง 

งบประมำณด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  76,030 133,730 57,700 

งบประมำณด้ำนฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 25,713 30,188 4,475 

งบประมำณด้ำนกำรจัดกำรปัญหำหมอกควัน 31,674 97,900 66,226 

งบประมำณด้ำนกำรจัดกำรขยะ 181,186 123,600 -57,586 

งบประมำณด้ำนกำรจัดกำรน้ ำ 32,500 31,250 -1,250 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

 

 

รูปที่ 6.6 งบประมาณที่ทาง อบต. จัดสรรด้านการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อม 
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6.3 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค 

เนื่องจำกผักอินทรีย์ภำยใต้โครงกำรฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่ำและกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน (FLR349) 
ออกผลผลิตเป็นระยะๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของผัก ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงส ำรวจควำมคิดเห็นลูกค้ำที่มำซื้อผักอินทรีย์
หรือรับประทำนอำหำรที่ร้ำนโอ้กะจู๋สำขำสยำมสแควร์วันจ ำนวน 104 รำย รูปที่ 6.7 แสดงระดับควำมใส่ใจในกำร
คัดเลือกอำหำรส ำหรับรับประทำนของผู้บริโภค พบว่ำปัจจุบัน (หลังมีโครงกำรฯ) ผู้บริโภคมีควำมใส่ใจในกำร
คัดเลือกอำหำรมำกข้ึน โดยมีจ ำนวนผู้บริโภคท่ีตอบว่ำใส่ใจมำกและใส่ใจมำกท่ีสุดในกำรคัดเลือกอำหำรเพ่ิมขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 1 ปีที่แล้ว (ก่อนมีโครงกำรฯ)  

ส ำหรับสถำนทีซ่ึ่งผู้บริโภคนิยมซื้อผักและผลไม้ พบว่ำผู้บริโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72) นิยมซื้อผักและผลไม้
จำกซุปเปอร์มำร์เก็ต เช่น ท็อปส์ แม็กซ์แวลู Gourmet Market เป็นต้น รองลงมำคือตลำดสดและตลำดนัด  
(ร้อยละ 46) ตำมมำด้วยร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำเพ่ือสุขภำพ (ร้อยละ 21) ร้ำนจ ำหน่ำยผักอินทรีย์ (ร้อยละ 15) ร้ำน 
โอ้กะจู๋ (ร้อยละ 13) และร้ำนอ่ืนๆ (ร้อยละ 3) ตำมล ำดับ (รูปที่ 6.8) 

 

รูปที่ 6.7 ความใส่ใจของผู้บริโภคในการคัดเลือกอาหาร 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 
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รูปที่ 6.8 แหล่งที่ผู้บริโภคนิยมซื้อผักและผลไม้ 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

ส ำหรับแหล่งที่ผู้บริโภคนิยมซื้อผักและผลไม้อินทรีย์ พบว่ำสถำนที่ที่ได้รับควำมนิยมในหมู่ผู้บริโภคสูง 
ได้แก่ ซุปเปอร์มำร์เก็ต (ร้อยละ 54) ร้ำนโครงกำรหลวง (ร้อยละ 13) ตลำด (ร้อยละ 10) และอ่ืนๆ เช่น ร้ำน 
เลม่อนฟำร์ม ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนจ ำหน่ำยผักอินทรีย์ ร้ำนค้ำเฉพำะ ร้ำนค้ำข้ำงถนน ร้ำนอำหำรและเกษตรกร
โดยตรง ตำมล ำดับ (รูปที่ 6.9) 

 

รูปที่ 6.9 แหล่งที่ผู้บริโภคนิยมซื้อผักและผลไม้อินทรีย์ 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 
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หำกพิจำรณำในแง่ของควำมถี่ในกำรบริโภคผักและผลไม้อินทรีย์ของผู้บริโภค พบว่ำหลังมีโครงกำรฯ 
ผู้บริโภคมีกำรบริโภคผักและผลไม้อินทรีย์บ่อยครั้งขึ้น โดยเพ่ิมจำก 1.92 ครั้ง/คน/สัปดำห์ ในช่วงก่อนมี
โครงกำรฯ เป็น 2.32 ครั้ง/คน/สัปดำห์ ในช่วงหลังมีโครงกำรฯ (รูปที่ 6.10)  

นอกจำกนี้ กำรศึกษำนี้ยังให้ผู้บริโภคประเมินสุขภำพกำยโดยรวมเปรียบเทียบระหว่ำงช่วงก่อน 
มีโครงกำรฯ และหลังมีโครงกำรฯ โดยให้คะแนนระหว่ำง 0 ถึง 10 โดย 0 หมำยถึง คะแนนสุขภำพกำยน้อยที่สุด
และ 10 หมำยถึง คะแนนสุขภำพกำยมำกที่สุด จำกรูปที่ 6.11 พบว่ำคะแนนสุขภำพกำยเพ่ิมขึ้นจำก 6.44 คะแนน 
ในช่วงก่อนมีโครงกำรฯ เป็น 6.86 คะแนน ในช่วงหลังมีโครงกำรฯ นอกจำกนี้ รูปที่ 6.12 แสดงกำรกระจำยตัว
ของคะแนนสุขภำพกำยเปรียบเทียบในช่วงก่อนและหลังมีโครงกำรฯ จำกรูปที่  6.12 พบว่ำหลังมีโครงกำรฯ  
มีจ ำนวนผู้บริโภคที่ให้คะแนนสุขภำพกำยในระดับ 8 และ 9 เพ่ิมขึ้น ซึ่งท ำให้คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ตำรำงที่ 6.4 สรุป
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้บริโภคหลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร FLR349 
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รูปที่ 6.11 คะแนนสุขภาพกายเฉลี่ยเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 
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ตารางท่ี 6.4 การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคหลังจากมีโครงการ FLR349 

 ก่อนมีโครงการฯ หลังมีโครงการฯ การเปลี่ยนแปลง 

1. ระดับความใส่ใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหาร 

ไม่ใส่ใจเลย (หน่วย: คน) 4 0 -4 

ใส่ใจน้อย (หน่วย: คน) 12 5 -7 

ใส่ใจปำนกลำง (หน่วย: คน) 41 28 -13 

ใส่ใจมำก (หน่วย: คน) 36 57 21 

ใส่ใจมำกที่สุด (หน่วย: คน) 11 14 3 

2. ความถี่ในการบริโภคผักและผลไม้อินทรีย์ 

ควำมถี่ในกำรบริโภคผักและผลไม้อินทรีย์เฉลี่ย 
(หน่วย: ครั้ง/สัปดำห์) 

1.92 2.32 0.4 

3. คะแนนสุขภาพกาย 

คะแนนสุขภำพกำยเฉลี่ย (หน่วย: คะแนน) 6.44 6.86 0.42 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

6.4 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร้านค้าและร้านอาหาร 

ส ำหรับกลุ่มร้ำนค้ำและร้ำนอำหำร มีร้ำนค้ำและร้ำนอำหำรที่เข้ำร่วมโครงกำรฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่ำและกำร
ส่งเสริมกำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน (FLR349) จ ำนวน 3 ร้ำน ได้แก่ ร้ำนโอ้กะจู๋ ร้ำนวนัสนันท์ และภัตตำคำรเจี่ย 
ท้งเฮง โดยทั้งสำมร้ำนมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์กำรเกษตรอินทรีย์ ซึ่งอำจมีลักษณะของผักสดหรืออำหำรซึ่งมีผัก
อินทรีย์เป็นส่วนประกอบ (ตำรำงท่ี 6.5) โดยทั้ง 3 ร้ำน (ร้อยละ 100) มีกำรจ ำหน่ำยผักและผลไม้อินทรีย์ มี 1 
ร้ำน (ร้อยละ 33) ที่จ ำหน่ำยข้ำวอินทรีย์ และมี 1 ร้ำน (ร้อยละ 33) ที่จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์อินทรีย์ 
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ตารางท่ี 6.5 ประเภทของสินค้าที่จ าหน่ายที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมการส ารวจภาคสนาม 

ประเภทสินค้าที่จ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 

ผักและผลไม้อินทรีย์ 3 100 

ข้ำวอินทรีย์ 1 33 

เนื้อสัตว์อินทรีย์ 1 33 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

ส ำหรับแหล่งที่จ ำหน่ำยวัตถุดิบที่เป็นผักอินทรีย์ให้กับร้ำนค้ำและร้ำนอำหำรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ  
รูปที่ 6.13 แสดงให้เห็นว่ำหลังเข้ำร่วมโครงกำรฯ ร้ำนค้ำและร้ำนอำหำรมีกำรซื้อผักอินทรีย์จำกเกษตรกรโดยตรง 
มำกขึ้น และซื้อผักอินทรีย์จำกตลำดสดและตลำดกลำงทำงกำรเกษตรน้อยลง มี 1 ร้ำนค้ำและร้ำนอำหำรที่มีกำร
ปลูกผักอินทรีย์ส ำหรับใช้จ ำหน่ำยหรือน ำมำปรุงอำหำรในร้ำนอำหำร 

 

รูปที่ 6.13 แหล่งส าหรับซื้อวัตถุดิบที่เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 
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ตารางท่ี 6.6 แหล่งซื้อวัตถุดิบเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ FLR349 (หน่วย: คน) 

 ก่อนมีโครงการฯ หลังมีโครงการฯ การเปลี่ยนแปลง 

ซื้อจำกเกษตรกรโดยตรง  2 3 1 

ซื้อจำกพ่อค้ำ/แม่ค้ำคนกลำง 0 0 0 

ซื้อจำกตลำดสด 1 0 -1 

ซื้อจำกตลำดกลำงสินค้ำเกษตร 2 1 -1 

ซื้อจำกชุมชน 0 0 0 

ปลูกเอง 1 1 0 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

6.5 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาคีเครือข่าย 

ภำคีเครือข่ำยที่ร่วมกันด ำเนินโครงกำรฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่ำและกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน  
(FLR349) ประกอบด้วย 5 องค์กร ได้แก่ ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) องค์กำรกองทุน
สัตว์ป่ำโลกสำกล (WWF) ประเทศไทย มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม และมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ โดยมีตัวแทนเครือข่ำยเข้ำร่วมกำรส ำรวจควำมคิดเห็นภำคสนำมจ ำนวน 9 รำย โดย
แต่ละองค์กรมีส่วนร่วมและให้ควำมช่วยเหลือในโครงกำรฯ แตกต่ำงกัน (ตำรำงที่ 6.7) 

ตารางท่ี 6.7 ลักษณะการมีส่วนร่วมและการให้ความช่วยเหลือของแต่ละองค์กร 

องค์กร ลักษณะความช่วยเหลือและการมีส่วนร่วม 

ธ.ก.ส. 

1. ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ให้โครงกำรฯ 
2. เป็นองค์กรและภำคีสนับสนุนโครงกำรฯ 
3. ให้เงินทุนสนับสนุนแก่โครงกำรฯ 
4. เจ้ำหน้ำที่ของ ธ.ก.ส. ให้ควำมรู้กับเกษตรกร 
5. ให้ค ำแนะน ำกับเกษตรกรที่มีภำระหนี้สินให้สำมำรถปรับโครงสร้ำงหนี้ได้ 

WWF ประเทศไทย 

1. ร่วมก่อตั้งโครงกำรฯ 
2. ให้เงินสนับสนุนโครงกำรฯ 
3. ประสำนงำนองค์กร ภำคีและวิทยำกรให้กับกลุ่มเกษตรกร 
4. หำองค์กรและภำคีเข้ำร่วมโครงกำรฯ เพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกร 
5. จัดท ำสื่อและประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ให้เป็นที่รู้จัก 
6. หำเงินทุนสนับสนุนโครงกำรฯ 
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องค์กร ลักษณะความช่วยเหลือและการมีส่วนร่วม 

มูลนิธินวัตกรรมเกษตร
อินทรีย์ไทย 

1. จัดหำตลำดโดยกำรประสำนงำนให้กับกลุ่มภำคเอกชนและเกษตรกร 
2. สร้ำง Platform และควำมเชื่อมโยงกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
3. เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรด ำเนินงำน 

นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม 

1. ประสำนงำนกับสมำชิกเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
2. นัดหมำยกำรท ำกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงสมำชิกเกษตรกรที่ร่วมโครงกำร 

และภำคีที่เกี่ยวข้อง 
3. ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
4. ให้ควำมช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่เกษตร เช่น ด้ำนกำรท ำเกษตรอินทรีย์ หรือ

เกษตรแบบผสมผสำน ให้ควำมรู้และค ำแนะน ำกับเกษตรกร 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลล้ำนนำ 

1. ท ำงำนวิจัยต้นน้ ำ กลำงน้ ำและปลำยน้ ำ 
2. ร่วมจัดตั้งกองทุน FLR349 
3. ท ำงำนในพ้ืนที่ร่วมกับภำคีเครือข่ำย 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

จำกกำรส ำรวจภำคสนำม พบว่ำที่ผ่ำนมำทำง ธ.ก.ส. มีผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่สนับสนุนกำรท ำเกษตร
อินทรีย์หรือเกษตรยั่งยืนอยู่หลำยผลิตภัณฑ์ โครงกำรที่เกี่ยวข้องของ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนสินเชื่อสีเขียว ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยพิเศษ โครงกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตสินค้ำเกษตรตำมมำตรฐำนคุณภำพ
ตลำด โครงกำรแปลงใหญ่ ซึ่งส่งเสริมกำรไม่ใช้สำรเคมี สินเชื่อปลูกป่ำสร้ำงรำยได้1 และโครงกำร Young Smart 
Farmer ซึ่งเน้นกำรท ำเกษตรปลอดภัย เป็นต้น โดยจำกกำรส ำรวจภำคสนำม พบว่ำ ณ ปัจจุบัน ทำง ธ.ก.ส.  
มีลูกค้ำที่ได้รับสินเชื่อสีเขียวจ ำนวน 114 รำย 

จำกองค์กรทั้งหมดที่เป็นภำคีเครือข่ำยของโครงกำรฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่ำและกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรอย่ำง
ยั่งยืน (FLR349) มี 3 องค์กร ซึ่งให้กำรสนับสนุนด้ำนปัจจัยกำรผลิตแก่โครงกำรฯ (ตำรำงที่ 6.8) คือ องค์กำร
กองทุนสัตว์ป่ำโลกสำกล (WWF) ประเทศไทย มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลล้ำนนำ 

  

                                                           
1 สินเช่ือปลูกป่ำสร้ำงรำยได้ วงเงินกู้รำยละไม่เกิน 100,000 บำท และดอกเบี้ยร้อยละ 3.875 ในระยะเวลำ 2-3 ปีแรก 
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ตารางท่ี 6.8 ปัจจัยการผลิตที่แต่ละองค์กรให้การสนับสนุน 

องค์กร ปัจจัยการผลิตที่องค์กรให้การสนับสนุน 

WWF ประเทศไทย 1. ค่ำวิทยำกรอบรมให้ควำมรู้กับเกษตรกร 
2. ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ของ WWF ที่จัดกิจกรรม 
3. สื่อโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ 
4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน Event 
5. อุปกรณ์ 

มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย 1. สนับสนุนต้นไม้ 
2. ให้องค์ควำมรู้กับเกษตรกรและสนับสนุนค่ำวิทยำกร 
3. สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 1. สนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ โดยเน้นองค์ควำมรู้ 
ด้ำนกำรแปรรูป ฯลฯ 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

ในกำรส ำรวจภำคสนำมนี้ ทำงคณะผู้วิจัยได้ให้ตัวแทนของภำคีเครือข่ำยแต่ละท่ำนประเมินระดับควำมมี
ชื่อเสียงและกำรเป็นที่รู้จักขององค์กร โดยให้คะแนนระหว่ำง 1 – 5 โดย 1 หมำยถึงไม่เป็นที่รู้จัก 2 หมำยถึงเป็นที่
รู้จักน้อย 3 หมำยถึงเป็นที่รู้จักปำนกลำง 4 หมำยถึงเป็นที่รู้จักมำก และ 5 หมำยถึงเป็นที่รู้จักมำกที่สุด รูปที่ 6.14 
แสดงผลคะแนนเฉลี่ยซึ่งแสดงระดับควำมมีชื่อเสียงและกำรเป็นที่รู้จักขององค์กร เปรียบเทียบก่อนและหลังมี
โครงกำรฯ จำกรูปที่ 6.14 พบว่ำทุกองค์กรที่เป็นภำคีเครือข่ำยมีควำมคิดเห็นว่ำหลังจำกมีโครงกำรฯ องค์กรมี
ชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมำกขึ้น โดยมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นองค์กรที่มีคะแนนดังกล่ำวเพ่ิมขึ้นสูงสุด 

 



บทท่ี 6 

กำรวิเครำะห์กำรเปลีย่นแปลงท่ีเกดิกับกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยี 

 

73 

 

รูปที่ 6.14 ระดับความมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักขององค์กรเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการฯ 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

นอกจำกนี้ กำรศึกษำนี้ให้ตัวแทนภำคีเครือข่ำยแต่ละท่ำนให้คะแนนควำมสุขโดยรวมและระดับควำม
ภำคภูมิใจในตัวเอง ส ำหรับกำรให้คะแนนควำมสุขโดยรวม เป็นกำรให้คะแนนระหว่ำง 0 – 10 โดย 0 หมำยถึงมี
ควำมสุขโดยรวมน้อยที่สุดและ 10 หมำยถึงมีควำมสุขโดยรวมมำกที่สุด (รูปที่ 6.15) จำกรูปที่ 6.15 พบว่ำทุก
องค์กรที่เป็นภำคีเครือข่ำยมีควำมสุขโดยรวมเพ่ิมขึ้น ยกเว้น ธ.ก.ส. ซึ่งมีระดับควำมสุขโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

รูปที่ 6.15 คะแนนความสุขโดยรวมของภาคีเครือข่ายเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการฯ 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 
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ส ำหรับระดับควำมภำคภูมิใจในตัวเอง จำกรูปที่ 6.16 พบว่ำตัวแทนของ ธ.ก.ส. มูลนิธินวัตกรรมเกษตร
อินทรีย์ไทย และนิคมสหกรณ์แม่แจ่ม มีระดับควำมภำคภูมิใจในตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงที่ 5 คะแนนเต็ม ในขณะที่
ตัวแทนของ WWF ประเทศไทย และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ มีควำมภำคภูมิใจในตัวเองมำกข้ึน
หลังมีโครงกำรฯ 

 

รูปที่ 6.16 ระดับความภาคภูมิใจในตัวเองของภาคีเครือข่ายเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการฯ 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

นอกจำกนี้ คณะผู้วิจัยก ำหนดให้ตัวแทนของภำคีเครือข่ำยให้คะแนนควำมพอใจ โดยพิจำรณำใน 3 มิติ คือ 
ควำมพอใจในชีวิต ควำมรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้ อ่ืนมีทุกข์ และควำมรู้สึกเป็นสุขในกำรช่วยเหลือผู้ อ่ืน โดย
ควำมรู้สึกเป็นสุขในกำรช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของโครงกำร (รูปที่ 6.17) ผลกำรศึกษำพบว่ำตัวแทนของ
ทั้ง 5 องค์กรมีควำมพึงพอใจในทั้ง 3 มิติ ที่ค่อนข้ำงสูง โดยให้คะแนนควำมพึงพอใจในเกณฑ์ที่มำกถึงมำกที่สุด 
ตำรำงที่ 6.9 สรุปกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มภำคีเครือข่ำยหลังเข้ำร่วมโครงกำร FLR349 
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รูปที่ 6.17 ระดับความพึงพอใจของภาคีเครือข่าย 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

ตารางท่ี 6.9 การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับภาคีเครือข่ายหลังจากเข้าร่วมโครงการ FLR349 

 ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ 

หลังเข้าร่วม
โครงการฯ 

การ
เปลี่ยนแปลง 

1. ระดับความมีชื่อเสียงและการเป็นที่รู้จักขององค์กร (หน่วย: คะแนน) 

ธ.ก.ส. 3.5 4.5 1 

WWF 3.7 4.3 0.6 

มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย 1 5 4 

นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม 4 5 1 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 3.5 4 0.5 

2. ระดับความสุขโดยรวม (หน่วย: คะแนน) 

ธ.ก.ส. 10 10 0 

WWF 8.3 9.3 1 

มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย 7.0 8.0 1 

นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม 7.0 8.0 1 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 8.0 8.5 0.5 
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ควำมพอใจในชีวิต ควำมรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์ ควำมรู้สึกเป็นสุขในกำรช่วยเหลือผู้อื่น
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 ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ 

หลังเข้าร่วม
โครงการฯ 

การ
เปลี่ยนแปลง 

3. ระดับความภาคภูมิใจในตัวเอง (หน่วย: คะแนน) 

ธ.ก.ส. 5 5 0 

WWF 3.7 4.7 1 

มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย 5.0 5.0 0 

นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม 5.0 5.0 0 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 3.5 4.5 1 

ที่มำ: กำรส ำรวจของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

6.6 สรุปผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกดิกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

หำกพิจำรณำในภำพรวม พบว่ำผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ มีกำรเปลี่ยนแปลงในหลำยด้ำนหลังจำกที่เข้ำร่วม
โครงกำรฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่ำและกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน (FLR349) ส ำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ พบว่ำถึงแม้รำยได้สุทธิจะลดลงหลังจำกที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ เนื่องจำกเกษตรกรยังไม่ได้ผลผลิตภำยใต้
กำรท ำกำรเกษตรแบบป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง แต่เกษตรกรมีควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแปลงเกษตร
ของตนเองมำกขึ้น มีกำรใช้เวลำในกำรเล่นกีฬำหรือออกก ำลังกำยร่วมกับสมำชิกในครอบครัวมำกขึ้น อีกทั้งมีกำร
บริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์มำกขึ้น ส ำหรับ อบต. กำรมีโครงกำร FLR349 ท ำให้ อบต. สำมำรถลดกำรจัดกิจกรรม
ให้ควำมรู้ในบำงด้ำนลง เนื่องจำกมีหน่วยงำนที่เป็นภำคีเครือข่ำยของโครงกำร FLR349 ที่เข้ำมำให้ควำมรู้กับ
เกษตรกรในโครงกำรฯ อยู่แล้ว ส ำหรับผู้บริโภคซึ่งซื้ออำหำรจำกร้ำนอำหำรที่จ ำหน่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตรของ
โครงกำร FLR349 พบว่ำมีกำรใส่ใจในกำรเลือกอำหำรมำบริโภคมำกขึ้น ซื้ออำหำรประเภทเกษตรอินทรีย์บ่อยครั้ง
ขึ้น อีกทั้ง ให้คะแนนสุขภำพกำยของตนเองสูงขึ้นหลังจำกที่มีโครงกำร FLR349 ในมุมของร้ำนค้ำและร้ำนอำหำร
ที่รับซื้อผลิตภัณฑ์จำกโครงกำร FLR349 พบว่ำกำรมีโครงกำรฯ ช่วยเพ่ิมแหล่งที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
ให้กับร้ำนค้ำและร้ำนอำหำร ส ำหรับภำคีเครือข่ำยที่ร่วมพัฒนำและบริหำรโครงกำร FLR349 พบว่ำกำรเข้ำร่วม
โครงกำรฯ ส่งผลให้องค์กรเป็นที่รู้จักมำกขึ้นและท ำให้มีควำมภำคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนร่วมในกำรท ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำงๆ  
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ส ำหรับเนื้อหำในบทนี้ คณะผู้วิจัยน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนทำงสังคมจำกกำรลงทุนใน
โครงกำรฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่ำและกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน (FLR349) โดยเริ่มจำกกำรค ำนวณขนำดของ
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Outcome Incidence) ส ำหรับแต่ผลลัพธ์ มูลค่ำทำงกำรเงินของแต่ละผลลัพธ์ 
แนวโน้มมูลค่ำผลลัพธ์ในอนำคต กำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของแต่ละผลลัพธ์ ผลกำรวิเครำะห์ผลตอบแทน
ทำงสังคมจำกกำรลงทุน (SROI) รวมถึงกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity analysis) 

7.1 การค านวณ Outcome Incidence 

ในกำรค ำนวณขนำดของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Outcome incidence) ของแต่ละผลลัพธ์ สำมำรถ
ค ำนวณได้โดยน ำกำรเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดต่อปีคูณกับจ ำนวนผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มหรือผลผลิต (Output) 
เพ่ือให้ได้ขนำดของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อปีส ำหรับแต่ละผลลัพธ์ ตำรำงที่ 7.1 แสดงผลกำรค ำนวณขนำด
ของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส ำหรับทุกผลลัพธ์ของโครงกำรฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่ำและกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำร
อย่ำงยั่งยืน (FLR349) 

ตารางท่ี 7.1 รายละเอียดการค านวณขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Outcome incidence) 

ตัวชี้วัด วิธีการค านวณ 
ขนาดของการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้น 

กำรบริโภคสินค้ำเกษตร
อินทรีย์เพ่ิมขึ้น 

กำรบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมขึ้น 
(ครั้ง/สัปดำห์) x 52 สัปดำห์ เพ่ือแปลงให้
เป็นปี x 19 รำย 

768.40 

กำรใช้เวลำร่วมกันระหว่ำง
สมำชิกในครอบครัวในกำรเล่น
กีฬำหรือออกก ำลังกำย 

กำรใช้เวลำร่วมกันระหว่ำงสมำชิกใน
ครัวเรือนในกำรเล่นกีฬำหรือออกก ำลังกำย 
ที่เพ่ิมขึ้น (ชั่วโมง/สัปดำห์) x 52 สัปดำห์ 
เพ่ือแปลงให้เป็นปี x 19 รำย 

191.80 

กำรเข้ำร่วมกำรอบรม 
ด้ำนกำรจัดกำรฟำร์มเพ่ิมขึ้น 

จ ำนวนกำรเข้ำร่วมอบรมด้ำนกำรจัดกำร
ฟำร์มของเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้น x 19 รำย 

28.00 

บทท่ี 7 

ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
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ตัวชี้วัด วิธีการค านวณ 
ขนาดของการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้น 

รำยได้ของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น กำรเปลี่ยนแปลงรำยได้จำกกำรท ำกำรเกษตร
เฉลี่ย (บำท/ครัวเรือน/ปี) x 19 รำย 

-478,313.00 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปลูกและดูแล
ป่ำที่ประหยัดได้จำกโครงกำรฯ 

ขนำดพ้ืนที่ที่ปลูกไม้เศรษฐกิจในโครงกำรฯ 
(ไร่) x ค่ำทุนในกำรปลูกป่ำ (บำท/ไร่/ปี) 

144,300.00 

กำรเข้ำร่วมอบรมภำยนอก
หน่วยงำนของบุคลำกรของ 
อบต. เพ่ิมขึ้น 

กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนกำรเข้ำร่วมอบรม 
กับหน่วยงำนภำยนอก (ครั้ง/ปี) x 8 รำย 

0.00 

กำรบริโภคอำหำรและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 

จ ำนวนครั้งที่บริโภคอำหำรและผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมขึ้น (ครั้ง/ปี) x 6,226 คน 

131,424.00 

ต้นทุนในกำรจัดซื้อสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์ลดลง 

กำรเปลี่ยนแปลงต้นทุนในกำรจัดซื้อสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์เฉลี่ย (บำท/ร้ำน/ปี) x 3 ร้ำน 

5,400.00 

เงินลงทุนในกำรประชำสัมพันธ์
หรือจัดท ำโครงกำร CSR ลดลง 

เงินลงทุนในกำรประชำสัมพันธ์หรือจัดท ำ
โครงกำร CSR ที่ลดลง (บำท/ปี)  

20,930,000.00 

สัดส่วนเจ้ำหน้ำที่ของภำคี
เครือข่ำยที่มีควำมพึงพอใจใน
ชีวิตที่เกิดจำกกำรช่วยเหลือผู้อื่น 

(จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ของภำคีเครือข่ำยที่ท ำกำร
สัมภำษณ์ท่ีมีคะแนนควำมพึงพอใจในชีวิต 
ที่เกิดจำกกำรช่วยเหลือผู้อ่ืน ÷ 9) x 9  

9.00 

ปริมำณคำร์บอนที่สำมำรถกัก
เก็บได้ที่เพ่ิมขึ้น 

ปริมำณคำร์บอนที่กักเก็บได้ (ตัน/ปี) x 72.15 ไร่ 72.15 

จ ำนวนเกษตรกรในโครงกำร 
ที่เจ็บป่วยจำกสำรเคมีเกษตร
ลดลง 

จ ำนวนเกษตรกรในโครงกำรที่เจ็บป่วยจำก
สำรเคมีลดลง 

19.00 

7.2 การลดทอนขนาดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการโดยการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว (Deadweight) สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่อง
จากโครงการฯ (Attribution) และการเกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ (Displacement) 

ในกำรค ำนวณผลตอบแทนทำงสังคมจำกกำรลงทุน (SROI) สิ่งส ำคัญคือกำรไม่กล่ำวอ้ำงขนำดกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำรฯ เกินจริง ดังนั้น เพ่ือให้ได้ผลกำรวิเครำะห์ขนำดกำรเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่ำและกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน (FLR349) ที่น่ำเชื่อถือ ดังนั้น 
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ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจึงลดทอนค่ำขนำดของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (Outcome incidence) โดย 
3 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. สัดส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเอง แม้ว่าจะไม่มีการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่า
และการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (Deadweight) 

2. สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริม
การผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (Attribution) 

3. ผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจำกโครงกำรฯ ที่อำจส่งผลกระทบทำงลบกับพ้ืนที่อ่ืน (Displacement) 

ในกำรศึกษำนี้ คณะผู้วิจัยได้ข้อมูลเกี่ยวกับค่ำ Deadweight ค่ำ Attribution และค่ำ Displacement 
จำกกำรจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 2 ที่อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2562 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้มีส่วนได้เสียเข้ำร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 10 
ท่ำน ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกรจำกต ำบลบ้ำนทับและต ำบลกองแขก ผู้แทนจำก อบต. บ้ำนทับและ อบต. 
กองแขก และผู้แทนจำกมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย ตำรำงที่ 7.2 สรุปค่ำน้ ำหนักกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นอยู่แล้วถึงแม้ไม่มีโครงกำรฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่ำและกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน (Deadweight) ที่ได้จำก
กำรประชุมผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 2 

ตารางท่ี 7.2 ค่าน้ าหนักการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่แล้วถึงแม้ไม่มีโครงการฯ (Deadweight) 

ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ตัวชี้วัด 
ค่าน้ าหนักการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วถึงแม้ไม่มี
โครงการ (Deadweight) 

เหตุผล 

เกษตรกร 

กำรบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมขึ้น 

0.30 มีกำรปลูกผักกินเองอยู่แล้ว 

กำรใช้เวลำร่วมกันระหว่ำง
สมำชิกในครัวเรือนในกำรเล่น
กีฬำหรือออกก ำลังกำยเพ่ิมขึ้น 

0.40 มีกำรเล่นกีฬำหรือออกก ำลัง
กำยร่วมกันอยู่แล้ว 

กำรเข้ำร่วมกำรอบรมด้ำนกำร
จัดกำรฟำร์มเพ่ิมขึ้น 

0.40 สำมำรถหำควำมรู้ได้จำก
ช่องทำงอ่ืน เช่น Youtube 
เป็นต้น และมีหน่วยงำน
อ่ืนๆ เข้ำมำส่งเสริม 

รำยได้ของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 0.20 ไม่ได้ให้เหตุผล 
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ตัวชี้วัด 
ค่าน้ าหนักการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วถึงแม้ไม่มี
โครงการ (Deadweight) 

เหตุผล 

องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปลูกและดูแล
ป่ำที่ประหยัดได้จำกโครงกำร 

0.40 มีหลำยหน่วยงำนเข้ำมำ
สนับสนุนในพ้ืนที่ 

กำรเข้ำร่วมอบรมของบุคลำกร 
อบต. ที่จัดโดยหน่วยงำน
ภำยนอกเพ่ิมขึ้น 

0.60 ทำงกระทรวงและกรมมีกำร
ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของ 
อบต. เข้ำประชุมและอบรม
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

ผู้บริโภค 
กำรบริโภคอำหำรและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 

0.40 ปัจจุบันผู้บริโภครักสุขภำพ
มำกขึ้นอยู่แล้ว 

ร้ำนค้ำ 
ร้ำนอำหำร 

ต้นทุนในกำรจัดซื้อสินค้ำเกษตร
อินทรีย์ลดลง 

0.00 ถ้ำไม่มีโครงกำรฯ กำร
เปลี่ยนแปลงนี้จะไม่เกิดขึ้น 

ภำคีเครือข่ำย 

เงินลงทุนในกำรประชำสัมพันธ์
หรือจัดท ำโครงกำร CSR ลดลง 

0.00 ถ้ำไม่มีโครงกำรฯ กำร
เปลี่ยนแปลงนี้จะไม่เกิดขึ้น 

สัดส่วนเจ้ำหน้ำที่ของภำคี
เครือข่ำยที่มีควำมพึงพอใจใน
ชีวิตที่เกิดจำกกำรช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

0.00 ถ้ำไม่มีโครงกำรฯ กำร
เปลี่ยนแปลงนี้จะไม่เกิดขึ้น 

ภำครัฐ  
(รัฐบำล
ส่วนกลำง) 

ปริมำณคำร์บอนที่สำมำรถกัก
เก็บได้ที่เพ่ิมขึ้น 

0.40 มีหน่วยงำนอ่ืนเข้ำมำส่งเสริม
กำรดูแลรักษำป่ำอยู่แล้ว 

จ ำนวนเกษตรกรในโครงกำรที่
เจ็บป่วยจำกสำรเคมีเกษตร
ลดลง 

0.30 อสม.และกระทรวง
สำธำรณสุขส่งเสริมกำรลด
ใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร 

ที่มำ: กำรจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 2 

นอกจำกนี้ ในกำรประชุมผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 2 คณะผู้วิจัยได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมประชุมให้ข้อมูลว่ำ
นอกจำกโครงกำรฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่ำและกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน (FLR349) แล้ว มีหน่วยงำนหรือ
องค์กรอ่ืนเข้ำไปช่วยสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่อีกหรือไม่ โดยให้ผู้เข้ำร่วมประชุมช่วยก ำหนดสัดส่วน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่าง
ยั่งยืน (Attribution) รวมถึงระบุผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากโครงการฯ ที่อาจส่งผลกระทบทางลบกับพ้ืนที่อ่ืน 
(Displacement) (ตารางท่ี 7.3) จากตารางที่ 7.3 พบว่าส าหรับผลลัพธ์ที่เกิดกับร้านค้าและร้านอาหาร รวมถึง
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ภาคีเครือข่าย โครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) เป็นโครงการเดียว
ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ โดยผู้มีส่วนได้เสียให้ค่า Attribution กับโครงการฯ 100% 
เต็ม นอกจากนี้ ตารางที่ 7.3 ยังแสดงให้เห็นว่าการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการ
ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) ไม่ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ซึ่งส่งผลให้ค่า 
Displacement เท่ากับ 0 ส าหรับทุกกลุ่มผ ู้มีส่วนได้เสีย และตำรำงที่ 7.4 แสดงขนำดของกำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำรฯ หลังหักลบค่ำ Deadweight ค่ำ Attribution และค่ำ Displacement 

ตารางท่ี 7.3 สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากโครงการฯ (Attribution)  
และผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากโครงการฯ (Displacement) 

ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ตัวชี้วัด 
สัดส่วนการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่อง 
จากโครงการฯ (Attribution) 

ผลลัพธ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดขึ้น 
จากโครงการฯ 

(Displacement) 

เกษตรกร 

กำรบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 0.70 0.0 

กำรใช้เวลำร่วมกันระหว่ำงสมำชิกใน
ครัวเรือนในกำรเล่นกีฬำหรือออกก ำลัง
กำยเพ่ิมขึ้น 

0.50 0.0 

กำรเข้ำร่วมกำรอบรมด้ำนกำรจัดกำร
ฟำร์มเพ่ิมขึ้น 

0.80 0.0 

รำยได้ของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 0.50 0.0 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปลูกและดูแลป่ำที่
ประหยัดได้จำกโครงกำร 

0.50 0.0 

กำรเข้ำร่วมอบรมของบุคลำกร อบต. ที่
จัดโดยหน่วยงำนภำยนอกเพ่ิมขึ้น 

0.35 0.0 

ผู้บริโภค 
กำรบริโภคอำหำรและผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์เพ่ิมขึ้น 

0.40 0.0 

ร้ำนค้ำ 
ร้ำนอำหำร 

ต้นทุนในกำรจัดซื้อสินค้ำเกษตรอินทรีย์
ลดลง 

1.00 0.0 
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ตัวชี้วัด 
สัดส่วนการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่อง 
จากโครงการฯ (Attribution) 

ผลลัพธ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดขึ้น 
จากโครงการฯ 

(Displacement) 

ภำคีเครือข่ำย 

เงินลงทุนในกำรประชำสัมพันธ์หรือ
จัดท ำโครงกำร CSR ลดลง 

1.00 0.0 

สัดส่วนเจ้ำหน้ำที่ของภำคีเครือข่ำยที่มี
ควำมพึงพอใจในชีวิตที่เกิดจำกกำร
ช่วยเหลือผู้อ่ืน 

1.00 0.0 

ภำครัฐ  
(รัฐบำล
ส่วนกลำง) 

ปริมำณคำร์บอนที่สำมำรถกักเก็บได้ที่
เพ่ิมขึ้น 

0.30 0.0 

จ ำนวนเกษตรกรในโครงกำรที่เจ็บป่วย
จำกสำรเคมีเกษตรลดลง 

0.40 0.0 

ที่มำ: กำรจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 2 

ตารางท่ี 7.4 ขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ หลังหักลบค่า Deadweight, 
Attribution และ Displacement (หน่วย: บาท) 

ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ตัวชี้วัด 
ขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก

โครงการฯ หลังจากหักลบค่า Deadweight, 
Attribution และ Displacement 

เกษตรกร 

กำรบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 533.90 

กำรใช้เวลำร่วมกันระหว่ำงสมำชิกในครัวเรือน
ในกำรเล่นกีฬำหรือออกก ำลังกำยเพ่ิมขึ้น 

92.10 

กำรเข้ำร่วมกำรอบรมด้ำนกำรจัดกำรฟำร์ม
เพ่ิมขึ้น 

16.30 

รำยได้ของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น -239,158.40 
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ตัวชี้วัด 
ขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก

โครงการฯ หลังจากหักลบค่า Deadweight, 
Attribution และ Displacement 

องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปลูกและดูแลป่ำที่ประหยัด
ได้จำกโครงกำร 

72,149.80 

กำรเข้ำร่วมอบรมของบุคลำกร อบต. ที่จัด
โดยหน่วยงำนภำยนอกเพ่ิมขึ้น 

-1.70 

ผู้บริโภค 
กำรบริโภคอำหำรและผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์เพ่ิมขึ้น 

51,573.40 

ร้ำนค้ำ 
ร้ำนอำหำร 

ต้นทุนในกำรจัดซื้อสินค้ำเกษตรอินทรีย์
ลดลง 

5,400.00 

ภำคีเครือข่ำย 

เงินลงทุนในกำรประชำสัมพันธ์หรือจัดท ำ
โครงกำร CSR ลดลง 

20,930,000.00 

สัดส่วนเจ้ำหน้ำที่ของภำคีเครือข่ำยที่มีควำม
พึงพอใจในชีวิตที่เกิดจำกกำรช่วยเหลือผู้อื่น 

9.0 

ภำครัฐ  
(รัฐบำล
ส่วนกลำง) 

ปริมำณคำร์บอนที่สำมำรถกักเก็บได้ 
ที่เพ่ิมขึ้น 

21.5 

จ ำนวนเกษตรกรในโครงกำรที่เจ็บป่วยจำก
สำรเคมีเกษตรลดลง 

7.5 

ที่มำ: ค ำนวณโดยสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

7.3 การค านวณมูลค่าทางการเงินของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ 

หลังจากท่ีทราบขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการน าขนาด
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 7.4 คูณกับมูลค่าตัวแทนทางการเงิน 
(Financial proxies) เพ่ือค านวณมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ตารางที่ 7.5 แสดงมูลค่า
ตัวแทนทางการเงินและผลการค านวณมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม จากตารางที่ 7.5 เป็นที่น่าสังเกตว่า มูลค่าตัวแทนทางการเงินส าหรับบางผลลัพธ์มีค่าเป็น 1 ซึ่งเกิดจาก
การที่ขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ อยู่ในรูปของตัวเงินอยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นต้องแปลง
ให้เป็นมูลค่าทางการเงินอีก เช่น การเปลี่ยนแปลงรายได้ของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลป่าที่ประหยัด
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ได้จากโครงการฯ การเปลี่ยนแปลงต้นทุนในการจัดหาและรับซื้อผลผลิตเพ่ือน ามาจ าหน่ าย รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการ CSR 

ตารางที่ 7.5 มูลค่าตัวแทนทางการเงนิและมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ (หน่วย: บาท) 

ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ตัวแทนทางการเงิน 
(Financial proxies) 

มูลค่าตัวแทน 
ทางการเงิน 

มูลค่าของการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ 

เกษตรกร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อสินค้ำเกษตรอินทรีย์  
(บำท/คน/ครั้ง) 

92.00 48,942.73 

ค่ำเสียโอกำสที่เกิดจำกกำรเล่นกีฬำหรือออกก ำลัง
กำย (คิดจำกรำยได้เฉลี่ย/คน/ชั่วโมง ซึ่งค ำนวณ
จำกข้อมูล SES ปี 2560) 

36.00 3,372.10 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำอบรมด้ำนกำรจัดกำรฟำร์ม 
(บำท/คน/ครั้ง) 

351.00 5,728.30 

ไม่ต้องใช้ตัวแทนทำงกำรเงินเพ่ือแปลงมูลค่ำ 1.00 -239,158.40 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ไม่ต้องใช้ตัวแทนทำงกำรเงินเพ่ือแปลงมูลค่ำ 1.00 72,149.80 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมบุคลำกรของ อบต. 
(บำท/คน/ครั้ง) 

1,396.00.00 -2,345.28 

ผู้บริโภค 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์ 
(บำท/คน/ครั้ง) 

331.00 17,070,810.15 

ร้ำนค้ำ 
ร้ำนอำหำร ไม่ต้องใช้ตัวแทนทำงกำรเงินเพ่ือแปลงมูลค่ำ 1.00 5,400.00 

ภำคีเครือข่ำย 

ไม่ต้องใช้ตัวแทนทำงกำรเงินเพ่ือแปลงมูลค่ำ 1.00 20,930,000.00 

มูลค่ำควำมพึงพอใจจำกกำรช่วยเหลือผู้อื่น  
(บำท/คน/ปี) 

371,640.00 3,344,760 

ภำครัฐ  
(รัฐบำล
ส่วนกลำง) 

รำคำคำร์บอน (บำท/ตัน) 99.00 2,130.00 

ต้นทุนในกำรรักษำพยำบำลโรคที่เกิดจำกสำรเคมี
ทำงกำรเกษตร 

4,773.00 35,702.04 

ที่มำ: ค ำนวณโดยสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 
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7.4 การค านวณมูลค่าปัจจุบัน (Present value) ของมูลค่าการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นจาก
โครงการฯ 

ก่อนที่จะค านวณมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ คณะผู้วิจัยต้องค านวณ
กระแสผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากโครงการฯ โดยส่วนใหญ่นิยมก าหนดกรอบระยะเวลาในการวิเคราะห์
กระแสผลประโยชน์จากโครงการไว้ที่ 5 ปี เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการบาง
รายการอาจมีค่าไม่คงที่ ในบางกรณี ผลลัพธ์ลดลงทุกปีตามอัตรา Drop off ในขณะที่บางกรณี ผลลัพธ์เพ่ิมข้ึน 
ทุกปีเมื่อเวลาผ่านไป โดยตัวอย่างการค านวณกระแสผลประโยชน์ในระหว่างปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ในกรณีของเกษตรกร
ภายใต้ผลลัพธ์สุขภาพกายดีขึ้น ซึ่งมีอัตราการลดลงของผลประโยชน์ (Drop-off rate) เท่ากับร้อยละ 10 ดังนี้ 

ปีที่ 1: มูลค่าผลประโยชน์ = 48,942.73 บาท 

ปีที่ 2: มูลค่าผลประโยชน์ = 48,942.73 x 0.9 = 44,048.46 บาท 

ปีที่ 3: มูลค่าผลประโยชน์ = 44,048.46 x 0.9 = 39,643.61 บาท 

ปีที่ 4: มูลค่าผลประโยชน์ = 39,643.61 x 0.9 = 35,679.25 บาท 

ปีที่ 5: มูลค่าผลประโยชน์ = 35,679.25 x 0.9 = 32,111.33 

โดยมูลค่าผลประโยชน์รวมระหว่างปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ภายใต้ผลลัพธ์นี้เท่ากับ 200,425.38 และสามารถ
ค านวณค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ดังกล่าวโดยใช้อัตราคิดลด (Discount rate) ที่ร้อยละ 3 ดังนี้ 

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ = 48,942.73
(1.03)

+
44,048.46

(1.03)2
+

39,643.61

(1.03)3
+

35,679.25

(1.03)4
+

32,111.33

(1.03)5
= 184,716.70 บาท 

ตารางที่ 7.6 แสดงกระแสผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริม 
การผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) พร้อมทั้งแสดงมูลค่ารวมของผลประโยชน์และมูลค่าปัจจุบันของ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยใช้วิธีการค านวณแบบเดียวกันกับตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงกำรกำรประเมินผลตอบแทนทำงสังคมของโครงกำรฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่ำและกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน” 

 

86 

ตารางที่ 7.6 กระแสผลประโยชน์จากโครงการฯ ในอนาคต มูลค่าผลประโยชน์รวม และมูลค่าปัจจุบนั 
ของผลประโยชน์ที่เกดิจากโครงการฯ (หน่วย: บาท) 

ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ผลลัพธ์ 
มูลค่าของการผลประโยชน์หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากโครงการฯ มูลค่ารวมของ

ผลประโยชน์ 
มูลค่าปัจจุบัน

ของผลประโยชน์ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

เกษตรกร 

สุขภำพกำยดีขึน้ 48,942.73 44,048.46 39,643.61 35,679.25 32,111.33 200,425.38 184,716.70 

ควำมสัมพันธ์ของคน 
ในครัวเรือนดีขึน้ 

3,272.10 3,599.31 3,959.24 4,355.16 4,790.68 19,976.49 18,194.74 

ควำมรู้ในกำรจัดกำร
ฟำร์มเพิ่มขึ้น 

5,728.30 6,301.13 6,931.24 7,624.36 8,386.80 34,971.83 31,852.61 

รำยได้ของครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 

-239,158.40 -239,158.40 -239,158.40 -239,158.40 -239,158.40 -1,195,792 -1,095,275.44 

องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

ต้นทุนในกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมของ อบต. 
ลดลง 

72,149.80 72,149.80 72,149.80 72,149.80 72,149.80 360,749 330,424.96 

บุคลำกรของ อบต.  
มีควำมรู้เพิ่มขึ้น 

-2,345.28 -2,345.28 -2,345.28 -2,345.28 -2,345.28 -11,726.40 -10,740.70 

ผู้บริโภค 

สุขภำพดีขึ้นจำกกำร
บริโภคอำหำรที่
ปลอดภัยจำกสำรเคมี
ทำงกำร เกษตร 

17,070,810.15 15,363,729.13 13,827,356.22 12,444,620.60 11,200,158.54 69,906,674.64 64,427,619.40 

ร้ำนค้ำ 
ร้ำนอำหำร 

ต้นทุนในกำรจัดซ้ือ
สินค้ำเกษตรอินทรีย์
ลดลง 

5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 27,000.00 24,730.42 

ภำคี
เครือข่ำย 

ภำพลักษณ์ขององค์กร
ดีขึ้น 

20,930,000.00 20,930,000.00 20,930,000.00 20,930,000.00 20,930,000.00 104,650,000.00 95,853,271.43 

ควำมภำค ภูมิใจ 
ที่มีส่วนร่วมในกำร
ช่วยเหลือคนอื่น 

3,344,760.00 3,344,760.00 3,344,760.00 3,344,760.00 3,344,760.00 16,723,800.00 15,318,021.41 

ภำครัฐ 
(รัฐบำล
ส่วนกลำง) 

มูลค่ำกำรกักเก็บ
คำร์บอนจำกป่ำ 

0.00 0.00 2,130.98 2,344.07 2,578.48 7,053.53 6,257.04 

ภำระในกำรรักษำ 
พยำบำลผู้ที่เจ็บป่วย
จำกสำรเคมีเกษตร
ลดลง 

35,702.04 35,702.04 35,702.04 35,702.04 35,702.04 178,510.20 163,504.89 

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม 176,954,579.83 

ที่มา: ค านวณโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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จากตารางที่ 7.6 พบว่ามูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการ
ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) เท่ากับ 176,954,579.83 บาท ในขณะที่มูลค่าปัจจุบันของเงิน
ลงทุนที่ภาคีต่างๆ ลงทุนในโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) เท่ากับ 
20,944,832.85 บาท (ตารางที่ 7.7 และตารางที่ 7.8) ดังนั้น เมื่อน ามูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์หารด้วยมูลค่า
ปัจจุบันของเงินลงทุน จะได้ค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) เท่ากับ 8.367 ซึ่งหมายความว่า ทุกๆ 
1 บาทที่ลงทุนในโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน  (FLR349) ก่อให้เกิด
ผลตอบแทนทางสังคมเท่ากับ 8.367 บาท 

ตารางที่ 7.7 รายละเอียดเงินลงทุนในโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน 
(FLR349) 

องค์กรภาคีเครือข่าย เงินลงทุนในโครงการฯ (บาท/ปี) 

มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย 997,000.00 

WWF ประเทศไทย 704,000.00 

มหำวิทยำลัยรำชมงคลล้ำนนำ 715,200.00 

ธ.ก.ส. 10,000.00 

ร้ำนโอ้กะจู๋ 250,000.00 

Central Group 1,800,000.00 

นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม 97,200.00 

รวม 4,573,400.00 บำท/ปี 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ภาคีเครือข่ายโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ตารางที่ 7.8 รายละเอียดการค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนในโครงการฯ (หน่วย: บาท) 

ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 ปทีี ่4 ปทีี ่5 เงนิลงทนุรวม 
มลูคา่ปจัจบุนั

ของเงนิลงทนุ 

4,573,400.00 4,573,400.00 4,573,400.00 4,573,400.00 4,573,400.00 22,867,000.00 20,944,832.85 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ภาคีเครือข่ายโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงกำรกำรประเมินผลตอบแทนทำงสังคมของโครงกำรฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่ำและกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน” 

 

88 

7.5 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis) 

ในล าดับต่อไป เพ่ือทดสอบความอ่อนไหว (Sensitivity) ของค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(SROI) ที่ค านวณได้ เมื่ออัตราคิดลด (Discount rate) เปลี่ยนแปลงไป คณะผู้วิจัยจึงค านวณผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุนโดยใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 4 และร้อยละ 10 ตารางที่ 7.9 แสดงผลการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว จากตารางที่ 7.9 พบว่าเมื่ออัตราคิดลดสูงขึ้น ค่า SROI ที่ค านวณได้เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย โดยรวม 
ค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน 
(FLR349) อยู่ในช่วง 8.367 – 8.410 

ตารางที่ 7.9 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis) 

อัตราคิดลด (Discount rate) (ร้อยละ) ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 

3 8.367 

4 8.374 

10 8.410 
ที่มา: ค านวณโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้ท าการวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวเพ่ิมเติม โดยพิจารณา 4 Scenarios ได้แก่ 
การปรับเพ่ิมค่า Deadweight ร้อยละ 10 ทุกกรณี การปรับเพ่ิมค่า Deadweight ร้อยละ 20 ทุกกรณี การปรับ
ลดค่า Attribution ร้อยละ 10 ทุกกรณี และการปรับลดค่า Attribution ร้อยละ 20 ทุกกรณี (ตารางที่ 7.10) 

ตารางที่ 7.10 ผลการวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวภายใต้ Scenario ต่างๆ 

อัตราคิดลด  
(ร้อยละ) 

การปรับเพิ่มค่า 
Deadweight  
ร้อยละ 10 

การปรับเพิ่มค่า 
Deadweight  

ร้อยละ 20 ทุกกรณี 

การปรับลดค่า 
Attribution  

ร้อยละ 10 ทุกกรณี 

การปรับลดค่า 
Attribution  

ร้อยละ 20 ทุกกรณี 

3 8.279 8.191 7.071 5.775 

4 8.285 8.197 7.076 5.778 

10 8.321 8.233 7.103 5.796 

ที่มา: ค านวณโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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จากตารางที่ 7.10 พบว่า (1) เมื่อปรับเพิ่มค่า Deadweight ร้อยละ 10 ทุกกรณี พบว่าค่าผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุนอยู่ในช่วง 8.279-8.321 (2) เมื่อปรับเพ่ิมค่า Deadweight ร้อยละ 20 ทุกกรณี พบว่า 
ค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนอยู่ในช่วง 8.191-8.233 (3) เมื่อปรับลดค่า Attribution ร้อยละ 10 ทุก
กรณี พบว่าค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนอยู่ในช่วง 7.071-7.103 และ (4) เมื่อปรับลดค่า Attribution 
ร้อยละ 20 ทุกกรณี พบว่าค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนอยู่ในช่วง 5.775-5.796 

นอกจากนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจส าหรับท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวคือในส่วนของผลก าไรที่
เกษตรกรได้รับจากการท าการเกษตรเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการผลิต
อาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) เนื่องด้วยในช่วงเริ่มโครงการใหม่ๆ เกษตรกรยังไม่ได้รับผลผลิตจากไม้ยืนต้นหรือ
สัตว์บางชนิด อีกทั้งผลผลิตยังไม่เป็นที่รู้จักและสมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ FLR349 ยังมีน้อย ส่งผลให้ผลก าไร
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเข้าร่วมโครงการฯ แต่เมื่อเวลาผ่านไป (เกินช่วง 5 ปี ที่ใช้ในการประเมิน SROI) ผล
ก าไรของเกษตรกรภายใต้โครงการฯ จะเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจจะกระทบต่อผลการค านวณ SROI ดังนั้น ในอนาคต เมื่อมี
ข้อมูลมากขึ้น อาจมีการต่อยอดการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยพิจารณาถึงประเด็นนี้ 

7.6 การกระจายของผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการฯ ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย 

ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยวิเคราะห์การกระจายของผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการฯ ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ รูปที่ 7.1 แสดงการกระจายตัวของผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย 

 

รูปที่ 7.1 การกระจายตัวของผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  

เกษตรกร, 
(860,511), 1% อบต., 319,684 , 0%

ผู้บริโภค, 
64,427,619 , 36%

ร้ำนค้ำ/ร้ำนอำหำร, 
24,730 , 0%

ภำคีเครือข่ำย, 
111,171,293 , 63%

รัฐบำล, 169,762 , 
0%

เกษตรกร อบต. ผู้บริโภค ร้ำนค้ำ/ร้ำนอำหำร ภำคีเครือข่ำย รัฐบำล
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จากรูปที่ 7.1 พบว่าผลประโยชน์จากการลงทุนส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 63) ตกอยู่กับกลุ่มภาคี
เครือข่าย เนื่องจากส าหรับภาคีเครือข่าย ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่มีราคาตลาด เช่น ภาพลักษณ์ขององค์กร
ดีขึ้น หรือความพึงพอใจในชีวิตจากการช่วยเหลือคนอ่ืน เป็นต้น ซึ่งมีมูลค่าสูงเมื่อแปลงให้อยู่ในรูปของตัวเงิน 
กลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 คือกลุ่มผู้บริโภค (ร้อยละ 36) ส่วนผลประโยชน์ที่เหลือกระจำย
อยู่กับ อบต. ร้ำนค้ำ/ร้ำนอำหำร และเกษตรกร 

เพ่ือให้เห็นภำพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รูปที่ 7.2 แสดงกำรกระจำยตัวของมูลค่ำปัจจุบันของผลประโยชน์รวมที่
เกิดจำกโครงกำรฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่ำและกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน (FLR349) โดยแจกแจงบนฐำนของ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร จำกรูปที่ 7.2 พบว่ำผลลัพธ์ที่มีน้ ำหนักสูงที่สุดหรือเด่นที่สุดคือ ภำพลักษณ์ของ
องค์กรที่เป็นภำคีเครือข่ำยดีขึ้น (ร้อยละ 54) สุขภำพของผู้บริโภคดีขึ้นจำกกำรบริโภคอำหำรที่ปลอดภัยจำก
สำรเคมีทำงกำรเกษตร (ร้อยละ 36) และควำมภำคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือคนอ่ืน (ร้อยละ 9) 

 

รูปที่ 7.2 การกระจายตัวของผลประโยชน์ระหว่างผลลัพธ์ต่างๆ ที่เกิดจากโครงการ  

0%0%0%-1%0%0%

36%

0%
54%

9% 0%0%

สุขภำพกำยดีขึ้น

ควำมสัมพันธ์ของคนในครัวเรือนดีขึ้น

ควำมรู้ในกำรจัดกำรฟำร์มเพ่ิมข้ึน

รำยได้ของครัวเรือนเพ่ิมข้ึน

ต้นทุนในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของ อบต. ลดลง

บุคลำกรของ อบต. มีควำมรู้เพิ่มข้ึน

สุขภำพดีขึ้นจำกกำรบริโภคอำหำรที่ปลอดภัยจำก
สำรเคมีทำงกำรเกษตร

ต้นทุนในกำรจัดซื้อสินค้ำเกษตรอินทรีย์ลดลง

ภำพลักษณ์ขององค์กร (Goodwill) ดีขึ้น

ควำมภำคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือคนอื่น

มูลค่ำกำรกักเก็บคำร์บอนจำกป่ำ

ภำระในกำรรักษำพยำบำลผูท้ี่เจ็บป่วยจำกสำรเคมี
เกษตรที่อันตรำยลดลง



บทท่ี 7 

ผลกำรวิเครำะหผ์ลตอบแทนทำงสงัคมจำกำรลงทุน 

 

91 

7.7 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการ
ผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) พบข้อจ ากัดดังต่อไปนี้ 

(1) โครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) ไม่มีการเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัดในช่วงก่อนและหลังด าเนินโครงการฯ ท าให้ขาดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ สืบเนื่องจากโครงการฯ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส าคัญที่ต้องใช้ในการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ดังนั้น ในการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยจึงมีความ
จ าเป็นต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ตอบแบบสอบถามนึกย้อนถึงช่วงก่อนมีโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและ
การส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) เพ่ือให้ได้ข้อมูลตัวชี้วัดในช่วงก่อนมีโครงการฯ 

(2) การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการฯ ยังมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับมูลค่าตัวแทน
ทางการเงิน (Financial proxies) ซึ่งบทบาทที่ส าคัญในการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวท าให้ทราบมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการ ส าหรับ
ประเทศไทย ข้อมูลตัวแทนทางการเงินยังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากงานวิจัยที่เน้นการประเมินมูลค่า
ทางสังคมยังมคี่อนข้างจ ากัด  

จากข้อจ ากัดข้างต้น ทางคณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมส าหรับ
โครงการที่มีลักษณะคล้ายหรือใกล้เคียงกันมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น ดังนี้ 

(1) ในอนาคต ควรมีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดก่อนที่จะเริ่มด าเนินโครงการเพ่ือให้ได้ข้อมูล  Baseline 
ส าหรับใช้ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 

(2) ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดระดับประเทศและเก็บข้อมูลตัวชี้วัด เพ่ือให้สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิง (Benchmark) ในการเปรียบเทียบส าหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโครงการ 

(3) ควรมีการจัดท าและเผยแพร่ฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ส าคัญส าหรับประเทศไทย 

(4) ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยประเภทการประเมินมูลค่าทางสังคม โดยเฉพาะกรณีที่ไม่มี
ราคาตลาด (No market value) ให้มากขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุนในอนาคต 
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7.8 บทเรียนที่ได้จากการศึกษา 

จากการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากลงทุนในโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิต
อาหารอย่างยั่งยืน (FLR349) พบว่าโครงการฯ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในพ้ืนที่  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยค านึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development) ส าหรับด้านเศรษฐกิจ โครงการฯ ได้ถ่ายทอดแนวคิดของทฤษฎีป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ท าให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มี
การบุกรุกป่า ใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างเข้มข้น และติดอยู่ในวงจรหนี้สิน มาเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน 
ซึ่งท าให้กระจายความเสี่ยงด้านรายได้ เนื่องจากไม่ได้พ่ึงพารายได้จากพืชเพียง 1 ชนิด นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยน
มาท าการเกษตรแบบอินทรีย์ท าให้สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น ความสัมพันธ์ในครัวเรือนดีขึ้น และมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น ส าหรับด้านสิ่งแวดล้อม การที่โครงการฯ สนับสนุนให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบอินทรีย์
ควบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้และดูแลป่า ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ดีขึ้น ดินและแหล่งน้ าไม่ได้รับผลกระทบ
จากสารเคมีทางการเกษตร และเกษตรกรไม่จ าเป็นต้องเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เกษตร ท าให้บรรเทาปัญหาหมอกควัน
ได้ อย่างไรก็ดี ในการประเมิน SROI ส าหรับโครงการ FLR349 คณะผู้วิจัยพบอุปสรรคหลายประการ เช่น 
ข้อจ ากัดจากการที่หน่วยงานในพื้นที่ไม่มีการเก็บข้อมูล Baseline ส าหรับตัวชี้วัด ค่าแทนทางการเงิน และอ่ืนๆ 
ส่งผลให้การประเมินการเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการ FLR349 จ าเป็นต้องอาศัยการให้ผู้มีส่วนได้
เสียที่เข้าร่วมการส ารวจนึกย้อนกลับ (Call back) ไปช่วงก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งอาจท าให้การประเมินมี Bias 
ดังนั้น ส าหรับโครงการพัฒนาอ่ืนๆ ที่ต้องการจะประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ในอนาคต การเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบในช่วงก่อนเริ่มโครงการเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะท าให้ผลการประเมิน SROI  
มีความน่าเชื่อถือและครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น 
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เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 

 

ผ-4 

2.4 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านด าเนินการปลูกพืชชนิดใดบ้าง โปรดระบุพ้ืนที่ปลูก ผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนและรายได้ที่ได้รับจากการท าการเกษตร 

ชนิดพืชที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก (ไร่) จ านวนคร้ังท่ีปลูกต่อป ี ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/เดือน) หมายเหตุ 
    

 
 
 
 
 

 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 

 

ผ-5 

ชนิดพืชที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก (ไร่) จ านวนคร้ังท่ีปลูกต่อป ี ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/เดือน) หมายเหตุ 
    

 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 

 

ผ-6 

2.5 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านด าเนินการปลูกไม้เศรษฐกิจชนิดใดบ้าง โปรดระบุพ้ืนที่ปลูก ผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนและรายได้ที่ได้รับจากการท าการเกษตร 
หมายเหตุ ไม้เศรษฐกิจ หมายถึง ไม้ที่สามารถสร้างรายได้ เช่น ไม้สัก ไม้พะยุง ไม้ประดู่ เป็นต้น 

ชนิดพืชที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก (ไร่) จ านวนคร้ังท่ีเก็บเกี่ยว
ต่อเดือน ผลผลิต (กก./คร้ัง) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/คร้ัง) หมายเหตุ 

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 

 

ผ-7 

ชนิดพืชที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก (ไร่) จ านวนคร้ังท่ีเก็บเกี่ยว
ต่อเดือน ผลผลิต (กก./คร้ัง) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/คร้ัง) หมายเหตุ 

    
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 

 

ผ-8 

2.6 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านด าเนินการปลูกไม้เศรษฐกิจชนิดใดบ้าง โปรดระบุพ้ืนที่ปลูก ผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนและรายได้ที่ได้รับจากการท าการเกษตร 
หมายเหตุ ไม้เศรษฐกิจ หมายถึง ไม้ที่สามารถสร้างรายได้ เช่น ไม้สัก ไม้พะยุง ไม้ประดู่ เป็นต้น 

ชนิดพืชที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก (ไร่) จ านวนคร้ังท่ีเก็บเกี่ยว
ต่อเดือน ผลผลิต (กก./คร้ัง) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/คร้ัง) หมายเหตุ 

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 

 

ผ-9 

ชนิดพืชที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก (ไร่) จ านวนคร้ังท่ีเก็บเกี่ยว
ต่อเดือน ผลผลิต (กก./คร้ัง) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/คร้ัง) หมายเหตุ 

    
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 

 

ผ-10 

2.7 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านด าเนินการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดใดบ้าง โปรดระบุพื้นที่ปศุสัตว์ ผลผลิต ต้นทุนและรายได้ที่ได้รับจากการท าปศุสัตว์ 

ชนิดสัตว์ พ้ืนที่(ไร่) วัตถุประสงค์การเลี้ยง รอบการเลี้ยง 
(วันต่อรอบ) ผลผลิต (ตัว) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/เดือน) หมายเหตุ 

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 

 

ผ-11 

ชนิดสัตว์ พ้ืนที่(ไร่) วัตถุประสงค์การเลี้ยง รอบการเลี้ยง 
(วันต่อรอบ) ผลผลิต (ตัว) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/เดือน) หมายเหตุ 

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 

  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 

 

ผ-12 

2.8 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านด าเนินการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดใดบ้าง โปรดระบุพื้นที่ปศุสัตว์ ผลผลิต ต้นทุนและรายได้ที่ได้รับจากการท าปศุสัตว์ 

ชนิดสัตว์ พ้ืนที่(ไร่) วัตถุประสงค์การเลี้ยง รอบการเลี้ยง 
(วันต่อรอบ) ผลผลิต (ตัว) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/เดือน) หมายเหตุ 

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 
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ชนิดสัตว์ พ้ืนที่(ไร่) วัตถุประสงค์การเลี้ยง รอบการเลี้ยง 
(วันต่อรอบ) ผลผลิต (ตัว) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/เดือน) หมายเหตุ 

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 

  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 
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2.9    ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านมีการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรหรือประกอบอาชีพเสริม (เช่น 
การผลิตสิ่งทอ แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรให้เป็นอาหาร เป็นต้น) หรือไม่ 

  (1)  ไม่มี      (2) มี 

หากมีโปรดระบุ................................................................................................................ ........................ 

รายไดห้ลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบอาชีพเสริมเฉลี่ย.................................................บาทต่อเดือน 

2.10 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านมีการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรหรือประกอบอาชีพเสริม (เช่น 
การผลิตสิ่งทอ แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรให้เป็นอาหาร เป็นต้น) หรือไม่ 

  (1)  ไม่มี      (2) มี 

หากมีโปรดระบุ................................................................................................................ ........................ 

รายไดห้ลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบอาชีพเสริมเฉลี่ย..................................................บาทต่อเดือน 

2.11 จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการฯ หรือไม่  

  (1)  ไม่ได้รับเงินสนับสนุน    (2) ได้รับเงินสนับสนุน 

หากได้รับเงินสนับสนุน โปรดระบุจ านวนเงิน..............................................................บาท 

3. ข้อมูลด้านองค์ความรู้ในการจัดการฟาร์ม 

ค าอธิบาย นิยามขององค์ความรู้ในการจัดการฟาร์ม 
 การจัดการน้ า/จัดสรรน้ าให้มีใช้อย่างพอเพียง หมายถึง การจัดการแหล่งน้ าในฟาร์มเพ่ือให้มีน้ า

ส ารองไว้ใช้ส าหรับท าการเกษตรและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ า 
 การจัดการฟาร์ม/ไร่นา หมายถึง การจัดการแปลงหรือพ้ืนที่ที่ใช้ท าการเกษตร เช่น การเว้นระยะห่าง

ระหว่างพืชแต่ละชนิดที่ปลูก การปลูกพืชตามแนวนอนหรือแนวตั้ง การยกดินให้สูงขึ้น การจัดการ
ระบบน้ า การใช้วัสดุหมุนเวียนภายในฟาร์ม เช่น การน าเอามูลสัตว์ไปปุ๋ยหรือน าไปหมักเพ่ือผลิตก๊าซ
ชีวภาพ 

 การปรับปรุงดิน/การอนุรักษ์ดิน หมายถึง การพัฒนาให้ดินมีสภาพทางเคมีและทางกายภาพที่ดีขึ้น มี
ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เพ่ือให้ดินมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยการ
ปรับปรุงบ ารุงดินสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การปลูกพืชคลุมดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ การ
ปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น 

 การแปรรูปและการตลาด หมายถึง การน าผลผลิตมาแปรรูปเพ่ือให้มีอายุยาวนานขึ้น และเป็นการ
ปลูกพืชให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีผู้รับซื้อสินค้าท่ีชัดเจนแน่นอน  

 การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์/ปลูกพืชผสมผสาน หมายถึง การส่งเสริมการท าการเกษตรที่ไม่ใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติโดยการน า
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงปลูกพืชหลากหลายชนิด 



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 
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3.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการจัดการฟาร์มหรือไม่ 

    (1)  ไม่มีความรู้      (2)  มีความรู้ 

หากตอบ มี ท่านมีความรู้ด้านใดบ้าง และโปรดระบุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (1)  การจัดการน้ า/จัดสรรน้ าให้มีใช้อย่างเพียงพอ 
 (2)  การจัดการฟาร์ม/ไร่นา 
 (3)  การปรับปรุงดิน/การอนุรักษ์ดิน 
 (4)  การแปรรูปและการตลาด 
 (5)  การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 
 (6)  การส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน 
 (7)  การส่งเสริมการลดพื้นที่เผาเพื่อเตรียมการเกษตร 
 (8)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. ..... 

3.2 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านเคยเข้ารับการอบรมด้านการจัดการฟาร์มหรือไม่ 

  (1)  ไมเ่คยเข้ารับการอบรม     (2) เคยเข้ารับการอบรม 

หากตอบ มี โปรดระบุกิจกรรมที่ท่านเข้ารับการอบรมด้านการจัดการฟาร์ม 

ล าดับ กิจกรรมอบรม/สัมมนา ปีท่ีเข้าร่วม ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วม (บาท/ครั้ง) 

    

    

    

    

    

    
หมายเหตุ :  
1)  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ค่าเดินทาง ฯลฯ 
2)  กิจกรรมอบรม/สัมนา ที่เข้าร่วมไม่จ าเป็นต้องเป็นการอบรมแบบเป็นทางการ นับรวมกรณีท่ีมี
วิทยากรมาให้ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 
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3.3 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการจัดการฟาร์มหรือไม่ 

  (1)   ไม่มีความรู้     (2)  มีความรู้ 

หากตอบ มี ท่านมีความรู้ด้านใดบ้าง และโปรดระบุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (1) การจัดการน้ า/จัดสรรน้ าให้มีใช้อย่างเพียงพอ 
 (2) การจัดการฟาร์ม/ไร่นา 
 (3) การปรับปรุงดิน/การอนุรักษ์ดิน 
 (4) การแปรรูปและการตลาด 
 (5) การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 
 (6) การส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน 
 (7) การส่งเสริมการลดพ้ืนที่เผาเพื่อเตรียมการเกษตร 
 (8) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................  

3.4 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านเคยเข้ารับการอบรมด้านการจัดการฟาร์มหรือไม่ 

  (1)  ไมเ่คยเข้ารับการอบรม   (2)  เคยเข้ารับการอบรม 

หากตอบ มี โปรดระบุกิจกรรมที่ท่านเข้ารับการอบรมด้านการจัดการฟาร์ม 

ล าดับ กิจกรรมอบรม/สัมมนา ปีท่ีเข้าร่วม ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วม (บาท/ครั้ง) 

    

    

    

    

    

    
หมายเหตุ :  
1)  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ค่าเดินทาง ฯลฯ 
2)  กิจกรรมอบรม/สัมนา ที่เข้าร่วมไม่จ าเป็นต้องเป็นการอบรมแบบเป็นทางการ นับรวมกรณีท่ีมี
วิทยากรมาให้ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม 

 



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 
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4. ข้อมูลด้านสุขภาพ 

4.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านมีปัญหาสุขภาพเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจหรือไม่ 

  (1)  ไม่มี   (2)  มี 

หากมี โปรดระบุโรค.................................................................................................................. .................... 

ท่านเข้ารับบริการทางการแพทย์เพ่ือรักษาระบบทางเดินหายใจโดยเฉลี่ยจ านวน.........................ครั้ง/ปี 

สิทธิในการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของท่าน 

 (1) สิทธิบัตรทอง     (2)  ประกันสังคม 

 (3) สวัสดิการข้าราชการ     (4) อ่ืนๆ................................................... 

ในการรักษา 1 ครั้ง ท่านมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (ส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากสิทธิการรักษาพยาบาล
ของท่านได้) จ านวน............................................บาทต่อครั้ง 
การเข้ารับบริการทางการแพทย์ครั้งนี้ ท่านจ่ายค่าเดินทางไป-กลับ (รวมทั้งท่านและผู้ดูแล)  
จ านวน......................................บาทต่อครั้ง 

4.2 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านมีปัญหาสุขภาพเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจหรือไม่ 

  (1)  ไม่มี   (2)  มี 

หากมี โปรดระบุโรค............................................................................................................ .......................... 
ท่านเข้ารับบริการทางการแพทย์เพ่ือรักษาระบบทางเดินหายใจโดยเฉลี่ยจ านวน.........................ครั้ง/ปี 
สิทธิในการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของท่าน 

 (1) สิทธิบัตรทอง     (2)  ประกันสังคม 

 (3) สวัสดิการข้าราชการ     (4) อ่ืนๆ................................................... 

ในการรักษา 1 ครั้ง ท่านมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (ส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากสิทธิการรักษาพยาบาล
ของท่านได้) จ านวน............................................บาทต่อครั้ง 
การเข้ารับบริการทางการแพทย์ครั้งนี้ ท่านจ่ายค่าพาหนะไป-กลับ (รวมทั้งท่านและผู้ดูแล)  
จ านวน.......................................บาทต่อครั้ง 

4.3 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านมีปัญหาสุขภาพเก่ียวกับระบบผิวหนัง/ภูมิแพ้หรือไม่ 

  (1)  ไม่มี   (2)  มี 

หากมี โปรดระบุโรค.................................................................................................................. .................... 
ท่านเข้ารับบริการทางการแพทย์เพ่ือรักษาระบบผิวหนัง/ภูมิแพ้โดยเฉลี่ยจ านวน.........................ครั้ง/ปี 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 
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สิทธิในการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับระบบผิวหนัง/ภูมิแพ้ของท่าน 

 (1) สิทธิบัตรทอง     (2)  ประกันสังคม 

 (3) สวัสดิการข้าราชการ     (4) อ่ืนๆ................................................... 

ในการรักษา 1 ครั้ง ท่านมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (ส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากสิทธิการรักษาพยาบาล
ของท่านได้) จ านวน............................................บาทต่อครั้ง 
การเข้ารับบริการทางการแพทย์ครั้งนี้ ท่านจ่ายค่าพาหนะไป-กลับ (รวมทั้งท่านและผู้ดูแล)  
จ านวน.......................................บาทต่อครั้ง 

4.4 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านมีปัญหาสุขภาพเก่ียวกับระบบผิวหนัง/ภูมิแพ้หรือไม่ 

  (1)  ไม่มี   (2)  มี 

หากมี โปรดระบุโรค............................................................................................................ .......................... 
ท่านเข้ารับบริการทางการแพทย์เพ่ือรักษาระบบผิวหนัง/ภูมิแพ้โดยเฉลี่ยจ านวน.........................ครั้ง/ปี 
สิทธิในการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับระบบผิวหนัง/ภูมิแพ้ของท่าน 

 (1) สิทธิบัตรทอง     (2)  ประกันสังคม 

 (3) สวัสดิการข้าราชการ     (4) อ่ืนๆ................................................... 

ในการรักษา 1 ครั้ง ท่านมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (ส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากสิทธิการรักษาพยาบาล
ของท่านได้) จ านวน............................................บาทต่อครั้ง 
การเข้ารับบริการทางการแพทย์ครั้งนี้ ท่านจ่ายค่าพาหนะไป-กลับ (รวมทั้งท่านและผู้ดูแล)  
จ านวน.......................................บาทต่อครั้ง 

5. ข้อมูลด้านการใช้เวลากับครอบครัว 

5.1 ท่านมเีวลาท ากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
* กิจกรรมที่ท าร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หมายถึง การใช้เวลาและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกคน
อ่ืนๆ ในครอบครัว เช่น ดโูทรทัศน์ เล่นกีฬา/ออกก าลังกาย รับประทานอาหารร่วมกัน ท่องเที่ยวร่วมกัน เป็นต้น 

กิจกรรม 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

จ านวนชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
(บาท/ครั้ง) 

จ านวนชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
(บาท/ครั้ง) 

ดูโทรทัศน์     

เล่นกีฬา/ออกก าลังกาย     

รับประทานอาหารร่วมกัน     



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 
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5.2 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านได้ไปเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัวกี่ครั้งต่อเดือน 

*การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางออกนอกพ้ืนที่เพ่ือไปเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัว  

   (1)  ไมไ่ด้ไปเที่ยวร่วมกันเลย     (2)  1 – 2 ครั้ง/เดือน 
   (3)  3 – 4 ครั้ง/เดือน      (4)  มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน 
   (5)  อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................. 

  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการไปเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัว (บาทต่อครั้ง) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท/ครั้ง) 
ค่าท่ีพัก/โรงแรม  
ค่าอาหาร  
ค่าเดินทาง  
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   

5.3 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านได้ไปเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัวกี่ครั้งต่อเดือน  

*การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางออกนอกพ้ืนที่เพ่ือไปเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัว  

   (1)  ไมไ่ด้ไปเที่ยวร่วมกันเลย     (2)  1 – 2 ครั้ง/เดือน 
   (3)  3 – 4 ครั้ง/เดือน      (4)  มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน 
   (5)  อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................. 

    ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการไปเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัว (บาทต่อครั้ง) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท/ครั้ง) 
ค่าท่ีพัก/โรงแรม  
ค่าอาหาร  
ค่าเดินทาง  
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 
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6. ข้อมูลด้านการบริโภคอาหาร 

ค าอธิบาย: สินค้าเกษตรอินทรีย์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการท าการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ ไม่ใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 

6.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านมีการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือไม่ 

  (1)  ไม่มี   

   กรณีท่ีท่านปลูกผักบริโภคเอง หากจ าเป็นต้องซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ท่านคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายใน
การบริโภคเป็นจ านวนเงิน..........................................บาท/ครั้ง  

  (2)  มี โปรดตอบค าถามต่อไปนี้  

  ความถี่ในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์........................................ครั้งต่อสัปดาห์ 

     ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของครัวเรือนเฉลี่ย........................บาท/ครั้ง 

6.2 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านมีการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือไม่ 

  (1)  ไม่มี   

   กรณีท่ีท่านปลูกผักบริโภคเอง หากจ าเป็นต้องซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ท่านคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายใน
การบริโภคเป็นจ านวนเงิน..........................................บาท/ครั้ง  

  (2)  มี โปรดตอบค าถามต่อไปนี้  

  ความถี่ในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์........................................ครั้งต่อสัปดาห์ 

     ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของครัวเรือนเฉลี่ย........................บาท/ครั้ง 

6.3 ก่อนเข้าร่วมโครงการ สุขภาพกายโดยรวมของท่านเป็นอย่างไรคะ 

แยท่ี่สุด   0   1 2 3 4 5 6 7 8 9        10  ดีที่สุด 

6.4 หลังเข้าร่วมโครงการ สุขภาพกายโดยรวมของท่านเป็นอย่างไรคะ 

แยท่ี่สุด   0   1 2 3 4 5 6 7 8 9        10  ดีที่สุด 

 

 

ขอบคุณค่ะ 
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แบบสอบถามชุดที่............................................. 
ผู้ตรวจแบบสอบถาม …………….………………………..  

 

แบบสอบถาม ส าหรับกลุ่มเกษตรกรบ้านโหล่งปง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 

ชื่อ – นามสกุลของผู้ให้สัมภาษณ์………………..................................................................................................... 

ที่อยู ่ บ้านเลขที่............................... หมู่ที่...................... ต าบล.............................. อ าเภอ.................................
จังหวัด.............................. เบอร์โทรศัพท์ ....................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................... 

  ข้อมูลทั่วไป 

1.1 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด ......................................... คน 
1.2 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท าเกษตร.................................... คน 
1.3 เพศ          (1)  หญิง    (2)  ชาย 
1.4 อายุ ..................................... ปี 
1.5 สถานภาพสมรส       (1)  โสด          (2)  สมรส   (3)  หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 
1.6 ระดับการศึกษา           (1)  ต่ ากว่าประถมศึกษา   (2)  ประถมศึกษาตอนต้น 

 (3)  ประถมศึกษาตอนปลาย  (4)  มัธยมศึกษาตอนต้น 
 (5)  มัธยมศึกษาตอนปลาย   (6)  ปวช. / ปวส. 
 (7)  อนุปริญญา / ปริญญาตรี  (8)  สูงกว่าปริญญาตรี 
 (9)  อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................... 

 
2. ข้อมูลการประกอบอาชีพ 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการท าการเกษตรของครัวเรือน โดยเปรียบเทียบระหว่าง
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน (ภายใต้ FLR349) 

2.1 ท่านเป็นลูกค้าของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือไม่ 

  (1)  ไม่ใช่    (2) ใช่ 

2.2 หากท่านเป็นลูกค้าของ ธกส. ท่านได้กู้เงินจาก ธกส. หรือไม่ 

  (1)  ไม่กู้    (2) กู้ โปรดระบุจ านวน..................................................บาท 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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2.3 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านด าเนินการปลูกพืชชนิดใดบ้าง โปรดระบุพ้ืนที่ปลูก ผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนและรายได้ที่ได้รับจากการท าการเกษตร 

ชนิดพืชที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก (ไร่) จ านวนคร้ังท่ีปลูกต่อป ี ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/เดือน) หมายเหตุ 
    

 
 
 
 
 

 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 
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ชนิดพืชที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก (ไร่) จ านวนคร้ังท่ีปลูกต่อป ี ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/เดือน) หมายเหตุ 
    

 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 
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2.4 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านด าเนินการปลูกพืชชนิดใดบ้าง โปรดระบุพ้ืนที่ปลูก ผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนและรายได้ที่ได้รับจากการท าการเกษตร 

ชนิดพืชที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก (ไร่) จ านวนคร้ังท่ีปลูกต่อป ี ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/เดือน) หมายเหตุ 
    

 
 
 
 
 

 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 
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ชนิดพืชที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก (ไร่) จ านวนคร้ังท่ีปลูกต่อป ี ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/เดือน) หมายเหตุ 
    

 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 
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2.5 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านด าเนินการปลูกไม้เศรษฐกิจชนิดใดบ้าง โปรดระบุพ้ืนที่ปลูก ผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนและรายได้ที่ได้รับจากการท าการเกษตร 
หมายเหตุ ไม้เศรษฐกิจ หมายถึง ไม้ที่สามารถสร้างรายได้ เช่น ไม้สัก ไม้พะยุง ไม้ประดู่ เป็นต้น 

ชนิดพืชที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก (ไร่) จ านวนคร้ังท่ีเก็บเกี่ยว
ต่อเดือน ผลผลิต (กก./คร้ัง) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/คร้ัง) หมายเหตุ 

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 

 

ผ-27 

ชนิดพืชที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก (ไร่) จ านวนคร้ังท่ีเก็บเกี่ยว
ต่อเดือน ผลผลิต (กก./คร้ัง) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/คร้ัง) หมายเหตุ 

    
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 

 

ผ-28 

2.6 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านด าเนินการปลูกไม้เศรษฐกิจชนิดใดบ้าง โปรดระบุพ้ืนที่ปลูก ผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนและรายได้ที่ได้รับจากการท าการเกษตร 
หมายเหตุ ไม้เศรษฐกิจ หมายถึง ไม้ที่สามารถสร้างรายได้ เช่น ไม้สัก ไม้พะยุง ไม้ประดู่ เป็นต้น 

ชนิดพืชที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก (ไร่) จ านวนคร้ังท่ีเก็บเกี่ยว
ต่อเดือน ผลผลิต (กก./คร้ัง) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/คร้ัง) หมายเหตุ 

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 

 

ผ-29 

ชนิดพืชที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก (ไร่) จ านวนคร้ังท่ีเก็บเกี่ยว
ต่อเดือน ผลผลิต (กก./คร้ัง) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/คร้ัง) หมายเหตุ 

    
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

    
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 

 

ผ-30 

2.7 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านด าเนินการปลูกผักชนิดใดบ้าง โปรดระบุพื้นที่ปลูก ผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนและรายได้ที่ได้รับจากการท าการเกษตร 
*หมายเหตุ: กรณีท่ีแต่ละเดือนเก็บผักได้หลายรอบให้ค านวณทุกอย่างเป็นต่อปี  

ชนิดพืชทีป่ลูก วัตถุประสงค ์ วิธีการปลูก ขนาดแปลง จ านวนรอบปลูกต่อปี* ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/รอบ) หมายเหตุ 
   เพื่อขาย 

  เพื่อขายและ 
      บริโภค* 
  เพื่อบริโภค 
      อย่างเดียว* 
* หากต้องซื้อผักที่
ปลูกกินเองจะต้อง
จ่าย.....................บาท 

  แบบท่ัวไป 
  แบบอินทรีย์ 

 ปลูกจ านวน...........รอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

   เพื่อขาย 
  เพื่อขายและ 
      บริโภค* 
  เพื่อบริโภค 
      อย่างเดียว* 
* หากต้องซื้อผักที่
ปลูกกินเองจะต้อง
จ่าย.....................บาท 

  แบบท่ัวไป 
  แบบอินทรีย์ 

 ปลูกจ านวน...........รอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

   เพื่อขาย 
  เพื่อขายและ 
      บริโภค* 
  เพื่อบริโภค 
      อย่างเดียว* 
* หากต้องซื้อผักที่
ปลูกกินเองจะต้อง
จ่าย.....................บาท 

  แบบท่ัวไป 
  แบบอินทรีย์ 

 ปลูกจ านวน...........รอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 

 

ผ-31 

ชนิดพืชทีป่ลูก วัตถุประสงค ์ วิธีการปลูก ขนาดแปลง จ านวนรอบปลกูต่อป ี ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/รอบ) หมายเหตุ 
   เพื่อขาย 

  เพื่อขายและ 
      บริโภค* 
  เพื่อบริโภค 
      อย่างเดียว* 
* หากต้องซื้อผักที่
ปลูกกินเองจะต้อง
จ่าย.....................บาท 

  แบบท่ัวไป 
  แบบอินทรีย์ 

 ปลูกจ านวน...........รอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

   เพื่อขาย 
  เพื่อขายและ 
      บริโภค* 
  เพื่อบริโภค 
      อย่างเดียว* 
* หากต้องซื้อผักที่
ปลูกกินเองจะต้อง
จ่าย.....................บาท 

  แบบท่ัวไป 
  แบบอินทรีย์ 

 ปลูกจ านวน...........รอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

   เพื่อขาย 
  เพื่อขายและ 
      บริโภค* 
  เพื่อบริโภค 
      อย่างเดียว* 
* หากต้องซื้อผักที่
ปลูกกินเองจะต้อง
จ่าย.....................บาท 

  แบบท่ัวไป 
  แบบอินทรีย์ 

 ปลูกจ านวน...........รอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 

 

ผ-32 

2.8 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านด าเนินการปลูกผักชนิดใดบ้าง โปรดระบุพื้นที่ปลูก ผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนและรายได้ที่ได้รับจากการท าการเกษตร 
*หมายเหตุ: กรณีท่ีแต่ละเดือนเก็บผักได้หลายรอบให้ค านวณทุกอย่างเป็นต่อปี  

ชนิดพืชทีป่ลูก วัตถุประสงค ์ วิธีการปลูก ขนาดแปลง จ านวนรอบปลูกต่อปี* ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/รอบ) หมายเหตุ 
   เพื่อขาย 

  เพื่อขายและ 
      บริโภค* 
  เพื่อบริโภค 
      อย่างเดียว* 
* หากต้องซื้อผักที่
ปลูกกินเองจะต้อง
จ่าย.....................บาท 

  แบบท่ัวไป 
  แบบอินทรีย์ 

 ปลูกจ านวน...........รอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

   เพื่อขาย 
  เพื่อขายและ 
      บริโภค* 
  เพื่อบริโภค 
      อย่างเดียว* 
* หากต้องซื้อผักที่
ปลูกกินเองจะต้อง
จ่าย.....................บาท 

  แบบท่ัวไป 
  แบบอินทรีย์ 

 ปลูกจ านวน...........รอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

   เพื่อขาย 
  เพื่อขายและ 
      บริโภค* 
  เพื่อบริโภค 
      อย่างเดียว* 
* หากต้องซื้อผักที่
ปลูกกินเองจะต้อง
จ่าย.....................บาท 

  แบบท่ัวไป 
  แบบอินทรีย์ 

 ปลูกจ านวน...........รอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 

 

ผ-33 

ชนิดพืชทีป่ลูก วัตถุประสงค ์ วิธีการปลูก ขนาดแปลง จ านวนรอบปลกูต่อป ี ผลผลิต (กก./ไร่) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/รอบ) หมายเหตุ 
   เพื่อขาย 

  เพื่อขายและ 
      บริโภค* 
  เพื่อบริโภค 
      อย่างเดียว* 
* หากต้องซื้อผักที่
ปลูกกินเองจะต้อง
จ่าย.....................บาท 

  แบบท่ัวไป 
  แบบอินทรีย์ 

 ปลูกจ านวน...........รอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

   เพื่อขาย 
  เพื่อขายและ 
      บริโภค* 
  เพื่อบริโภค 
      อย่างเดียว* 
* หากต้องซื้อผักที่
ปลูกกินเองจะต้อง
จ่าย.....................บาท 

  แบบท่ัวไป 
  แบบอินทรีย์ 

 ปลูกจ านวน...........รอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

   เพื่อขาย 
  เพื่อขายและ 
      บริโภค 
  เพื่อบริโภค 
      อย่างเดียว* 
* หากต้องซื้อผักที่
ปลูกกินเองจะต้อง
จ่าย.....................บาท 

  แบบท่ัวไป 
  แบบอินทรีย์ 

 ปลูกจ านวน...........รอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
เมล็ดพันธุ์  
ปุ๋ย  
เตรียมดิน  
ค่าหว่าน  
เก็บเกี่ยว  
ค่าน้ ามัน  
ค่าสารเคมี  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 

 

ผ-34 

2.9 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านด าเนินการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดใดบ้าง โปรดระบุพื้นที่ปศุสัตว์ ผลผลิต ต้นทุนและรายได้ที่ได้รับจากการท าปศุสัตว์ 

ชนิดสัตว์ พ้ืนที่(ไร่) วัตถุประสงค์การเลี้ยง รอบการเลี้ยง 
(วันต่อรอบ) ผลผลิต (ตัว) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/เดือน) หมายเหตุ 

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 

 

ผ-35 

ชนิดสัตว์ พ้ืนที่(ไร่) วัตถุประสงค์การเลี้ยง รอบการเลี้ยง 
(วันต่อรอบ) ผลผลิต (ตัว) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/เดือน) หมายเหตุ 

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 

  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 

 

ผ-36 

2.10 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านด าเนินการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดใดบ้าง โปรดระบุพื้นที่ปศุสัตว์ ผลผลิต ต้นทุนและรายได้ที่ได้รับจากการท าปศุสัตว์ 

ชนิดสัตว์ พ้ืนที่(ไร่) วัตถุประสงค์การเลี้ยง รอบการเลี้ยง 
(วันต่อรอบ) ผลผลิต (ตัว) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/เดือน) หมายเหตุ 

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 

 

ผ-37 

ชนิดสัตว์ พ้ืนที่(ไร่) วัตถุประสงค์การเลี้ยง รอบการเลี้ยง 
(วันต่อรอบ) ผลผลิต (ตัว) ต้นทุน (บาท/เดือน) ยอดขาย (บาท/เดือน) หมายเหตุ 

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 
  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

    เพื่อขาย 
  เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  เพื่อขายและบรโิภค 

  
 
 
 
 

  ยังไม่ไดผ้ลผลิต 

ค่าแรงจ้าง    
ค่าแรงครัวเรือน  
พันธุ ์  
อาหาร/น้ า  
ยา/วัคซีน  
โรงเรือน  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 

 

ผ-38 

2.11 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านมีการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรหรือประกอบอาชีพเสริม (เช่น 
การผลิตสิ่งทอ แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรให้เป็นอาหาร เป็นต้น) หรือไม่ 

  (1)  ไม่มี      (2) มี 

หากมีโปรดระบุ................................................................................................................ ........................ 

รายไดห้ลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบอาชีพเสริมเฉลี่ย.................................................บาทต่อเดือน 

2.12 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านมีการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรหรือประกอบอาชีพเสริม (เช่น 
การผลิตสิ่งทอ แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรให้เป็นอาหาร เป็นต้น) หรือไม่ 

  (1)  ไม่มี      (2) มี 

หากมีโปรดระบุ................................................................................................................ ........................ 

รายไดห้ลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการประกอบอาชีพเสริมเฉลี่ย..................................................บาทต่อเดือน 

2.13 จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการฯ หรือไม่  

  (1)  ไม่ได้รับ      (2) ได้รับ 

หากได้รับเงินสนับสนุน โปรดระบุจ านวนเงิน..............................................................บาท 

3. ข้อมูลด้านองค์ความรู้ในการจัดการฟาร์ม 

ค าอธิบาย นิยามขององค์ความรู้ในการจัดการฟาร์ม 
 การจัดการน้ า/จัดสรรน้ าให้มีใช้อย่างพอเพียง หมายถึง การจัดการแหล่งน้ าในฟาร์มเพ่ือให้มีน้ า

ส ารองไว้ใช้ส าหรับท าการเกษตรและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ า 
 การจัดการฟาร์ม/ไร่นา หมายถึง การจัดการแปลงหรือพ้ืนที่ที่ใช้ท าการเกษตร เช่น การเว้นระยะห่าง

ระหว่างพืชแต่ละชนิดที่ปลูก การปลูกพืชตามแนวนอนหรือแนวตั้ง การยกดินให้สูงขึ้น การจัดการ
ระบบน้ า การใช้วัสดุหมุนเวียนภายในฟาร์ม เช่น การน าเอามูลสัตว์ไปปุ๋ยหรือน าไปหมักเพ่ือผลิตก๊าซ
ชีวภาพ 

 การปรับปรุงดิน/การอนุรักษ์ดิน หมายถึง การพัฒนาให้ดินมีสภาพทางเคมีและทางกายภาพที่ดีขึ้น มี
ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เพ่ือให้ดินมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยการ
ปรับปรุงบ ารุงดินสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การปลูกพืชคลุมดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ การ
ปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น 

 การแปรรูปและการตลาด หมายถึง การน าผลผลิตมาแปรรูปเพ่ือให้มีอายุยาวนานขึ้น และเป็นการ
ปลูกพืชให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีผู้รับซื้อสินค้าท่ีชัดเจนแน่นอน 

 การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์/ปลูกพืชผสมผสาน หมายถึง การส่งเสริมการท าการเกษตรที่ไม่ใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติโดยการน า
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงปลูกพืชหลากหลายชนิด 



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 

 

ผ-39 

3.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการจัดการฟาร์มหรือไม่ 

  (1)  ไม่มีความรู้      (2)  มีความรู้ 

หากตอบ มี ท่านมีความรู้ด้านใดบ้าง และโปรดระบุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (1)  การจัดการน้ า/จัดสรรน้ าให้มีใช้อย่างเพียงพอ 
 (2)  การจัดการฟาร์ม/ไร่นา 
 (3)  การปรับปรุงดิน/การอนุรักษ์ดิน 
 (4)  การแปรรูปและการตลาด 
 (5)  การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 
 (6)  การส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน 
 (7)  การส่งเสริมการลดพื้นที่เผาเพื่อเตรียมการเกษตร 
 (8)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................  

3.2 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านเคยเข้ารับการอบรมด้านการจัดการฟาร์มหรือไม่ 

  (1)  ไมเ่คยเข้ารับการอบรม     (2) เคยเข้ารับการอบรม 

หากตอบ มี โปรดระบุกิจกรรมที่ท่านเข้ารับการอบรมด้านการจัดการฟาร์ม 

ล าดับ กิจกรรมอบรม/สัมมนา ปีท่ีเข้าร่วม ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วม (บาท/ครั้ง) 

    

    

    

    

    

    
หมายเหตุ :  
1)  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ค่าเดินทาง ฯลฯ 
2)  กิจกรรมอบรม/สัมนา ที่เข้าร่วมไม่จ าเป็นต้องเป็นการอบรมแบบเป็นทางการ นับรวมกรณีท่ีมี
วิทยากรมาให้ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 

 

ผ-40 

3.3 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการจัดการฟาร์มหรือไม่ 

  (1)   ไม่มีความรู้     (2)  มีความรู้ 

หากตอบ มี ท่านมีความรู้ด้านใดบ้าง และโปรดระบุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (1) การจัดการน้ า/จัดสรรน้ าให้มีใช้อย่างเพียงพอ 
 (2) การจัดการฟาร์ม/ไร่นา 
 (3) การปรับปรุงดิน/การอนุรักษ์ดิน 
 (4) การแปรรูปและการตลาด 
 (5) การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 
 (6) การส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน 
 (7) การส่งเสริมการลดพ้ืนที่เผาเพื่อเตรียมการเกษตร 
 (8) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. ..... 

3.4 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านเคยเข้ารับการอบรมด้านการจัดการฟาร์มหรือไม่ 

  (1)  ไมเ่คยเข้ารับการอบรม   (2)  เคยเข้ารับการอบรม 

หากตอบ มี โปรดระบุกิจกรรมที่ท่านเข้ารับการอบรมด้านการจัดการฟาร์ม 

ล าดับ กิจกรรมอบรม/สัมมนา ปีท่ีเข้าร่วม ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วม (บาท/ครั้ง) 

    

    

    

    

    

    
หมายเหตุ :  
1)  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ค่าเดินทาง ฯลฯ 
2)  กิจกรรมอบรม/สัมนา ที่เข้าร่วมไม่จ าเป็นต้องเป็นการอบรมแบบเป็นทางการ นับรวมกรณีท่ีมี
วิทยากรมาให้ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม 
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4. ข้อมูลด้านสุขภาพ 

4.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านมีปัญหาสุขภาพเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจหรือไม่ 

  (1)  ไม่มี   (2)  มี 

หากมี โปรดระบุโรค............................................................................................................ .......................... 

ท่านเข้ารับบริการทางการแพทย์เพ่ือรักษาระบบทางเดินหายใจโดยเฉลี่ยจ านวน.........................ครั้ง/ปี 

สิทธิในการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของท่าน 

 (1) สิทธิบัตรทอง     (2)  ประกันสังคม 

 (3) สวัสดิการข้าราชการ     (4) อ่ืนๆ................................................... 

ในการรักษา 1 ครั้ง ท่านมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (ส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากสิทธิการรักษาพยาบาล
ของท่านได้) จ านวน............................................บาทต่อครั้ง 
การเข้ารับบริการทางการแพทย์ครั้งนี้ ท่านจ่ายค่าเดินทางไป-กลับ (รวมทั้งท่านและผู้ดูแล)  
จ านวน......................................บาทต่อครั้ง 

4.2 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านมีปัญหาสุขภาพเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจหรือไม่ 

  (1)  ไม่มี   (2)  มี 

หากมี โปรดระบุโรค.................................................................................................................. .................... 
ท่านเข้ารับบริการทางการแพทย์เพ่ือรักษาระบบทางเดินหายใจโดยเฉลี่ยจ านวน.........................ครั้ง/ปี 
สิทธิในการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของท่าน 

 (1) สิทธิบัตรทอง     (2)  ประกันสังคม 

 (3) สวัสดิการข้าราชการ     (4) อ่ืนๆ................................................... 

ในการรักษา 1 ครั้ง ท่านมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (ส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากสิทธิการรักษาพยาบาล
ของท่านได้) จ านวน............................................บาทต่อครั้ง 
การเข้ารับบริการทางการแพทย์ครั้งนี้ ท่านจ่ายค่าพาหนะไป-กลับ (รวมทั้งท่านและผู้ดูแล)  
จ านวน.......................................บาทต่อครั้ง 

4.3 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านมีปัญหาสุขภาพเก่ียวกับระบบผิวหนัง/ภูมิแพ้หรือไม่ 

  (1)  ไม่มี   (2)  มี 

หากมี โปรดระบุโรค............................................................................................................ .......................... 
ท่านเข้ารับบริการทางการแพทย์เพ่ือรักษาระบบผิวหนัง/ภูมิแพ้โดยเฉลี่ยจ านวน.........................ครั้ง/ปี 
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สิทธิในการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับระบบผิวหนัง/ภูมิแพ้ของท่าน 

 (1) สิทธิบัตรทอง     (2)  ประกันสังคม 

 (3) สวัสดิการข้าราชการ     (4) อ่ืนๆ................................................... 

ในการรักษา 1 ครั้ง ท่านมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (ส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากสิทธิการรักษาพยาบาล
ของท่านได้) จ านวน............................................บาทต่อครั้ง 
การเข้ารับบริการทางการแพทย์ครั้งนี้ ท่านจ่ายค่าพาหนะไป-กลับ (รวมทั้งท่านและผู้ดูแล)  
จ านวน.......................................บาทต่อครั้ง 

4.4 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านมีปัญหาสุขภาพเก่ียวกับระบบผิวหนัง/ภูมิแพ้หรือไม่ 

  (1)  ไม่มี   (2)  มี 

หากมี โปรดระบุโรค.................................................................................................................. .................... 
ท่านเข้ารับบริการทางการแพทย์เพ่ือรักษาระบบผิวหนัง/ภูมิแพ้โดยเฉลี่ยจ านวน.........................ครั้ง/ปี 
สิทธิในการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับระบบผิวหนัง/ภูมิแพ้ของท่าน 

 (1) สิทธิบัตรทอง     (2)  ประกันสังคม 

 (3) สวัสดิการข้าราชการ     (4) อ่ืนๆ................................................... 

ในการรักษา 1 ครั้ง ท่านมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (ส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากสิทธิการรักษาพยาบาล
ของท่านได้) จ านวน............................................บาทต่อครั้ง 
การเข้ารับบริการทางการแพทย์ครั้งนี้ ท่านจ่ายค่าพาหนะไป-กลับ (รวมทั้งท่านและผู้ดูแล)  
จ านวน.......................................บาทต่อครั้ง 

5. ข้อมูลด้านการใช้เวลากับครอบครัว 

5.1 ท่านมเีวลาท ากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
* กิจกรรมที่ท าร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หมายถึง การใช้เวลาและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกคน
อ่ืนๆ ในครอบครัว เช่น ดโูทรทัศน์ เล่นกีฬา/ออกก าลังกาย รับประทานอาหารร่วมกัน ท่องเที่ยวร่วมกัน เป็นต้น 

กิจกรรม 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

จ านวนชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
(บาท/ครั้ง) 

จ านวนชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
(บาท/ครั้ง) 

ดูโทรทัศน์     

เล่นกีฬา/ออกก าลังกาย     

รับประทานอาหารร่วมกัน     
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5.2 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านได้ไปเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัวกี่ครั้งต่อเดือน  

*การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางออกนอกพ้ืนที่เพ่ือไปเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 
   (1)  ไมไ่ด้ไปเที่ยวร่วมกันเลย     (2)  1 – 2 ครั้ง/เดือน 
   (3)  3 – 4 ครั้ง/เดือน      (4)  มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน 
   (5)  อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................. 

    ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการไปเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัว (บาทต่อครั้ง) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท/ครั้ง) 
ค่าท่ีพัก/โรงแรม  
ค่าอาหาร  
ค่าเดินทาง  
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   

5.3 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านได้ไปเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัวกี่ครั้งต่อเดือน  

*การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางออกนอกพ้ืนที่เพ่ือไปเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัว 
   (1)  ไมไ่ด้ไปเที่ยวร่วมกันเลย     (2)  1 – 2 ครั้ง/เดือน 
   (3)  3 – 4 ครั้ง/เดือน      (4)  มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน 
   (5)  อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................. 

    ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการไปเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัว (บาทต่อครั้ง) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท/ครั้ง) 
ค่าท่ีพัก/โรงแรม  
ค่าอาหาร  
ค่าเดินทาง  
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
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6. ข้อมูลด้านการบริโภคอาหาร 

ค าอธิบาย: สินค้าเกษตรอินทรีย์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการท าการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ ไม่ใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 

6.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านมีการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือไม่ 

  (1)  ไม่มี   

   กรณีท่ีท่านปลูกผักบริโภคเอง หากจ าเป็นต้องซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ท่านคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายใน
การบริโภคเป็นจ านวนเงิน..........................................บาท/ครั้ง  

  (2)  มี โปรดตอบค าถามต่อไปนี้  

  ความถี่ในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์........................................ครั้งต่อสัปดาห์ 

     ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของครัวเรือนเฉลี่ย........................บาท/ครั้ง 

6.2 หลังเข้าร่วมโครงการ ท่านมีการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือไม่ 

  (1)  ไม่มี   

   กรณีท่ีท่านปลูกผักบริโภคเอง หากจ าเป็นต้องซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ท่านคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายใน
การบริโภคเป็นจ านวนเงิน..........................................บาท/ครั้ง  

  (2)  มี โปรดตอบค าถามต่อไปนี้  

  ความถี่ในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์........................................ครั้งต่อสัปดาห์ 

     ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของครัวเรือนเฉลี่ย........................บาท/ครั้ง 

6.3 ก่อนเข้าร่วมโครงการ สุขภาพกายโดยรวมของท่านเป็นอย่างไรคะ 

แยท่ี่สุด   0   1 2 3 4 5 6 7 8 9        10  ดีที่สุด 

6.4 หลังเข้าร่วมโครงการ สุขภาพกายโดยรวมของท่านเป็นอย่างไรคะ 

แยท่ี่สุด   0   1 2 3 4 5 6 7 8 9        10  ดีที่สุด 

 

 

ขอบคุณค่ะ 
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แบบสอบถามชุดที่............................................. 
ผู้ตรวจแบบสอบถาม …………….………………………..  

 

แบบสอบถาม ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ – นามสกุลของผู้ให้สัมภาษณ์……………….....................................................................................................  

ต าแหน่ง..................................................................กอง/ฝ่าย......................................................... ..................... 

หน่วยงาน............................................................................................................................. ................................ 

ที่อยู่หน่วยงาน............................................................................................................................. ........................ 

...................................................................................................... ....................................................................... 

โทรศัพท์....................................................................โทรสาร.............................................................................. 

โทรศัพท์มือถือ...........................................................E-mail……………………………………………………………......... 

1.1 เพศ          (1)  หญิง     (2)  ชาย 
1.2 อายุ ..................................... ปี 

1.1 สถานภาพสมรส     (1)  โสด   (2)  สมรส  (3) หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 
1.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน.....................................................บาท 

1.4 ระดับการศึกษา         (1)  ต่่ากว่าประถมศึกษา   (2)  ประถมศึกษาตอนต้น 

 (3)  ประถมศึกษาตอนปลาย   (4)  มัธยมศึกษาตอนต้น 

 (5)  มัธยมศึกษาตอนปลาย   (6)  ปวช. / ปวส. 

 (7)  อนุปริญญา / ปริญญาตรี  (8)  สูงกว่าปริญญาตรี 

 (9)  อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................................  

2. ข้อมูลภาระงานที่รับผิดชอบ 

ก่อนที่จะมีโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349) หน่วยงานของ
ท่านมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกษตรกร/คนในชุมชน อะไรบ้างคะ 
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2.1 หลังจากที่มีโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349) หน่วยงานของ
ท่านมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกษตรกร/คนในชุมชน อะไรบ้างคะ 

  

  

  

  

  

2.2 ก่อนที่จะมีโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349)   

ความถี่ของการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกษตรกร/คนในชุมชนโดยเฉลี่ย จ่านวน...........................ครั้ง/ปี 

โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกษตรกรจ่านวน........................................บาทต่อครั้ง 

2.3 หลังจากที่มีโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349)   

ความถี่ของการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกษตรกร/คนในชุมชนโดยเฉลี่ย จ่านวน...........................ครั้ง/ปี 

โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกษตรกรจ่านวน........................................บาทต่อครั้ง 

2.4 ก่อนที่จะมีโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349)   

บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภายนอก  

จ่านวนเฉลี่ย...........................ครั้งต่อเดือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ......................................บาท/คน/ครั้ง 

2.5 หลังจากที่มีโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349)   

บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมภายนอกหน่วยงาน 

จ่านวนเฉลี่ย...........................ครั้งต่อเดือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ......................................บาท/คน/ครั้ง  
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3. ข้อมูลด้านงบประมาณ 

3.1 หน่วยงานของท่านมี ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นจ่านวนเท่าใด 

รายการ  
ก่อนการด าเนิน

โครงการ (บาท/ปี) 
หลังการด าเนินโครงการ 

(บาท/ปี) 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ด้านการจัดการ ปัญหาหมอกควัน   
ด้านการจัดการขยะ   
ด้านการจัดการน้่าเสีย   
ด้านการจัดการน้่า   
ด้านอื่นๆ (ระบุ).................................................   

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง งบที่หน่วยงานมีการใช้จ่ายจริงด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นั้น  

3.2 หน่วยงานของท่านมี งบประมาณที่จัดสรรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในแต่ละด้านเป็นจ่านวนเท่าใด 

รายการ  
ก่อนการด าเนิน

โครงการ (บาท/ปี) 
หลังการด าเนินโครงการ 

(บาท/ปี) 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ด้านการจัดการ ปัญหาหมอกควัน   

ด้านการจัดการขยะ   

ด้านการจัดการน้่าเสีย   

ด้านการจัดการน้่า   

ด้านอื่นๆ (ระบุ)...............................   
 

 

ขอบคุณค่ะ 
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แบบสอบถามชุดที่ ............................................... 
ผู้ตรวจแบบสอบถาม …………….………………………..  

 

แบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้บริโภค 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 

ชื่อ – นามสกุลของผู้ให้สัมภาษณ์……………….....................................................................................................  

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่........................หมู่บ้าน............................................... ถนน.................................................

แขวง/ต าบล..................................... เขต/อ าเภอ.....................................จังหวัด.................................................

รหัสไปรษณีย์........................... เบอร์โทรศัพท์ .................................... โทรศัพท์มือถือ...................................... 

  1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ..................................................... คน 
1.2 เพศ          (1)  หญิง          (2)  ชาย 
1.3 อายุ ..................................... ปี 
1.4 อาชีพ .................................................................. 
1.5 สถานภาพสมรส        (1)  โสด  (2)  สมรส        (3)  หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 
1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน.....................................................บาท 
1.7 ระดับการศึกษา            (1)  ต่ ากว่าประถมศึกษา  (2)  ประถมศึกษาตอนต้น 

(3)  ประถมศึกษาตอนปลาย  (4)  มัธยมศึกษาตอนต้น 
(5)  มัธยมศึกษาตอนปลาย  (6)  ปวช. / ปวส. 
(7)  อนุปริญญา / ปริญญาตรี  (8)  สูงกว่าปริญญาตรี 
(9)  อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................... 
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2. ข้อมูลการบริโภคอาหาร 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองในมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 การบริโภคอาหารและการเลือกซ้ือผัก/ผลไม้ 
2.1.1 ในช่วง 1 ปีก่อน ท่านมีความใส่ใจต่อการคัดเลือกอาหารเพ่ือการบริโภคมากน้อยเพียงใดคะ 
  (1)  ไมใ่ส่ใจเลย 
  (2)  ใส่ใจน้อย 
        (3)  ใส่ใจปานกลาง  
   (4)  ใส่ใจมาก 
   (5)  ใส่ใจมากที่สุด 
2.1.2 ปัจจุบัน ท่านมีความใส่ใจต่อการคัดเลือกอาหารเพ่ือการบริโภคมากน้อยเพียงใดคะ 
  (1)  ไมใ่ส่ใจเลย 
  (2)  ใส่ใจน้อย 
        (3)  ใส่ใจปานกลาง  
   (4)  ใส่ใจมาก 
   (5)  ใส่ใจมากที่สุด 
* ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการท าการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
2.1.3 ในช่วง 1 ปีก่อน ท่านบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์.............................ครั้งต่อสัปดาห์ 
2.1.4 ปัจจุบัน ท่านบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์..............................ครั้งต่อสปัดาห ์
2.1.5 ส่วนใหญ่ท่านซื้อหรือจัดหาผักและผลไม้มาจากที่ใด 
       (1)  ตลาดสด/ตลาดนัด  (2)  ซุปเปอร์มารเ์ก็ต 
       (3)  ร้านโอ้กะจู๋   (4)  ร้านจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพ 
       (5) ร้านจ าหน่ายผักอินทรีย์  เช่น Lemon farm, Gloden place   

(6)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................. 
2.1.6 โดยปกติท่านซื้อผัก/ผลไม้อินทรีย์จากร้านใด.............................................................................................  
2.1.7 โดยเฉลี่ยท่านรับประทานอาหารหรือซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากที่ร้านโอ้กะจู๋  
จ านวน .................................. ครั้งต่อเดือน (ระบุเป็นจ านวนเต็ม) 

2.1.8 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการรับประทานอาหารหรือซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากร้านโอ้กะจู๋
..................................................บาทต่อครั้ง 
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2.2 เมื่อ 1 ปีก่อน สุขภาพกายโดยรวมของท่านเป็นอย่างไรคะ 

แยท่ี่สุด   0   1 2 3 4 5 6 7 8 9        10  ดีที่สุด 

2.3 ปัจจุบัน สุขภาพกายโดยรวมของท่านเป็นอย่างไรคะ 

แยท่ี่สุด   0   1 2 3 4 5 6 7 8 9        10  ดีที่สุด 

2.4 ท่านมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ของร้านโอ้กะจู๋มากน้อยเพียงใดคะ 

   (1)  ไม่เชื่อมั่นเลย  
   (2)  มีความเชื่อมั่นน้อย  
  (3)  มีความเชื่อมั่นปานกลาง 
     (4)  มีความเชื่อมั่นมาก 

 (5)  มีความเชื่อมั่นมากท่ีสุด 

2.5 ท่านมีความพึงพอใจในอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากร้านโอ้กะจู๋ในระดับใดคะ (โปรดวงกลม
ระดับคะแนน) 

น้อยท่ีสุด   0   1 2 3 4 5 6 7 8 9        10  มากที่สุด 

2.6 ท่านเคยมีส่วนร่วมในโครงการหยิบแล้วหยอดที่ร้านโอ้กะจู๋สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรบ้านโหล่งปง 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หรือไม่  

 
 ที่มา : https://twitter.com/foodanyway 

(1)  เคย  (โปรดตอบข้อ 2.7-2.8)        (2)  ไม่เคย (จบการสัมภาษณ์) 
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2.7 ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรจากการซื้อผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์โครงการหยิบแล้วหยอดจากร้านโอ้กะจู๋ในระดับใดคะ (โปรดวงกลมระดับคะแนน) 

น้อยท่ีสุด   0   1 2 3 4 5 6 7 8 9        10  มากที่สดุ 

2.8 ท่านมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากโครงการหยิบแล้วหยอดในระดับใดคะ (โปรดวงกลม
ระดับคะแนน) 

น้อยท่ีสุด   0   1 2 3 4 5 6 7 8 9        10  มากที่สดุ 

2.9 ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของร้านโอ้กะจู๋หรือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

ขอบคุณค่ะ 
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แบบสอบถามชุดที่ ............................................ 

ผู้ตรวจแบบสอบถาม …………….………………………..  

แบบสอบถามส าหรับกลุ่มร้านค้าและร้านอาหาร  

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ชื่อ – นามสกุลของผู้ให้สัมภาษณ์……………….....................................................................................................  

ที่อยู ่ บ้านเลขที่............................... หมู่ที่...................... ต าบล.............................. อ าเภอ.................................
จังหวัด.............................. เบอร์โทรศัพท์ ....................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................... 
โทรสาร.....................................................E-mail………………………………………...........…………………………………..
หน่วยงาน.............................................................................ต าแหน่ง................................................................ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 เพศ        (1)  หญิง     (2)  ชาย 
1.2 อายุ ..................................... ปี 
1.3 อาชีพ .................................................................. 
1.4 สถานภาพสมรส        (1)  โสด   (2)  สมรส    (3)  หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน.....................................................บาท 
1.6 ระดับการศึกษา           (1)  ต่ ากว่าประถมศึกษา   (2)  ประถมศึกษาตอนต้น 

 (3)  ประถมศึกษาตอนปลาย  (4)  มัธยมศึกษาตอนต้น 
 (5)  มัธยมศึกษาตอนปลาย   (6)  ปวช. / ปวส. 
 (7)  อนุปริญญา / ปริญญาตรี  (8)  สูงกว่าปริญญาตรี 
 (9)  อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................... 

1.6  ชื่อร้านค้า / ธุรกิจ ................................................................................................. ............................... 
1.7  ประเภทธุรกิจ 

 (1)  ธุรกิจร้านอาหาร     (2)  ธุรกิจเครื่องดื่ม / ร้านกาแฟ 

 (3)  ธุรกิจร้านค้าปลีก – ค้าส่ง    (4)  ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ / ผลผลิตทางการเกษตร  

 (5)  ธุรกิจจ าหน่ายของฝาก/ของที่ระลึก   (6)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................ 
1.8  ขนาดธุรกิจ 

 (1)  ธุรกิจครัวเรือน     (2)  ธุรกิจ SMEs 

 (3)  ธุรกิจขนาดกลาง     (4)  ธุรกิจขนาดใหญ่ 

 (5)  อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................... 
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2. ข้อมูลรายได้จากการขายและต้นทุนการรับซ้ือผลผลิต 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองในมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 การจัดหาสินค้าเกษตรเกษตรอินทรีย์จากโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่าง
ยั่งยืน (FLR349) 

2.1.1 ประเภทสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ท่านเลือกซ้ือมาจ าหน่ายหรือปรุงอาหารที่ร้านมีอะไรบ้างคะ (เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

 (1)  ผัก และผลไม้    (2)  ข้าว 
 (3)  เนื้อสัตว์    (4)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................ 

2.2 ต้นทุนการผลิตของธุรกิจ 
2.2.1 เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการจัดหาและรับซ้ือผลผลิตของโครงการเพ่ือน ามาจ าหน่าย เช่น ค่าขนส่ง ค่า

ติดต่อประสานงาน ฯลฯ ระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริม
การผลิตอาหารยั่งยืน เป็นอย่างไรคะ 

ประเภทของต้นทุน ก่อนเข้าร่วมโครงการ (บาท/ป)ี หลังเข้าร่วมโครงการ (บาท/ปี) 
ค่าจ้างแรงงาน   
ค่ารถขนส่งสินค้า   
ค่าน้ ามัน   
ค่าติดต่อประสานงาน   
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   

2.2.2 ก่อนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน ท่านมีการซื้อวัตถุดิบ 
/ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากที่ใดบ้างคะ 
  (1)  จากชาวบ้านโดยตรง   (2)  จากพ่อค้า / แม่ค้าคนกลาง 
  (3)  จากตลาดสด    (4)  จากตลาดกลางการเกษตรฯ 
  (5)  จากชุมชน    (6)  อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................. 

2.2.3 ส าหรับค าตอบในข้อ 2.2.2  ท่านซื้อผลผลิตจากที่ไหนคะ 

อยู่ที่ต าบล ...........................................อ าเภอ......................................จังหวัด................................... 

2.2.4 หลังเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน ท่านมีการซื้อวัตถุดิบ 
/ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์มาจากท่ีใด 
  (1)  จากชาวบ้านโดยตรง    (2)  จากพ่อค้า / แม่ค้าคนกลาง 
  (3)  จากตลาดสด     (4)  จากตลาดกลางการเกษตรฯ 
  (5)  จากชุมชน     (6)  อืน่ๆ (โปรดระบุ) .......................................... 



ภาคผนวก 
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2.2.5 ส าหรับค าตอบในข้อ 2.2.4 ท่านซื้อผลผลิตจากที่ไหนคะ 

อยู่ที่ต าบล .....................................อ าเภอ...................................จังหวัด................................... 

2.3 ก่อนเข้าร่วมโครงการ ธุรกิจของท่านมีรายได้จากขายเฉลี่ย.................................................บาท/ปี 

2.4 หลังเข้าร่วมโครงการ ธุรกิจของท่านมีรายได้จากขายเฉลี่ย.................................................บาท/ปี 

3. ข้อมูลภาพลักษณ์องค์กร 

3.1 ธุรกิจของท่านสนับสนุนเงินทุนเพื่อด าเนินงานโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหาร
ยั่งยืน (FLR349) จ านวน.....................................................บาท/ปี 

3.2 ภาพลักษณ์องค์กรด้านการบริหารจัดการ 
3.2.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349) ธุรกิจของ

ท่านมีชื่อเสียง / เป็นที่รู้จัก มากน้อยเพียงใด 

  (1)  ไม่เป็นที่รู้จัก      (2)  เป็นที่รู้จักน้อย 
  (3)  เป็นที่รู้จักปานกลาง     (4)  เป็นที่รู้จักมาก 
  (5)  เป็นที่รู้จักมากท่ีสุด 

3.2.2 หลังเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349) ธุรกิจของ
ท่านมีชื่อเสียง / เป็นที่รู้จัก มากน้อยเพียงใด 

  (1)  ไม่เป็นที่รู้จัก      (2)  เป็นที่รู้จักน้อย 
  (3)  เป็นที่รู้จักปานกลาง     (4)  เป็นที่รู้จักมาก 
  (5)  เป็นที่รู้จักมากท่ีสุด 

3.3 ภาพลักษณ์องค์กรด้านบุคลากร 
3.3.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349)  

บุคลากรในธุรกิจของท่าน มีความรู้ความสามารถเรื่องเกษตรอินทรีย์ มากน้อยเพียงใด 

  (1)  ไม่มีเลย     (2)  น้อย 
  (3)  ปานกลาง     (4)  มาก 
  (5)  มากท่ีสุด 

3.3.2 หลังเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349)  
บุคลากรในธุรกิจของท่าน มีความรู้ความสามารถเรื่องเกษตรอินทรีย์ มากน้อยเพียงใด 
  (1)  ไม่มีเลย       (2)  น้อย 
  (3)  ปานกลาง       (4)  มาก 
  (5)  มากที่สุด 
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4. ข้อมูลการสนับสนุนสินค้าสุขภาพจากชาวบ้าน / ท้องถิ่น 
 

4.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349) ท่านมีความ
ภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรในระดับใดคะ (โปรดวงกลมระดับคะแนน) 

น้อยท่ีสุด   0   1 2 3 4 5 6 7 8 9        10  มากที่สุด 

4.2 หลังเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้
สนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรในระดับใดคะ (โปรดวงกลมระดับคะแนน) 

น้อยท่ีสุด   0   1 2 3 4 5 6 7 8 9        10  มากที่สุด 

5. ความรู้สึกพอใจในด้านต่างๆ 

ให้ท่านส ารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ์ ความคิดเห็น และความรู้สึกของตัวท่านเองในด้านต่างๆ ว่าอยู่ใน
ระดับใด พร้อมทั้งท าเครื่องหมาย / ในช่องที่ท่านต้องการ 

เหตุการณ์ในมิติต่างๆ 
น้อยท่ีสุด 

(1) 
น้อย  
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก  
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

5.1 ความรู้สึกพอใจในชีวิต      

5.2 ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อ่ืนมีทุกข์      

5.3 ความรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อ่ืน      

5.4 ความรู้สึกภูมิใจในตนเอง      

 

6. ด้านคุณธรรม – จริยธรรม 

ให้ท่านส ารวจตัวเองว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาท่านได้ท าสิ่งต่อไปนี้บ่อยครั้งเพียงใด พร้อมทั้งท าเครื่องหมาย / 
ในช่องที่ท่านต้องการ 

เหตุการณ์ในมิติต่างๆ 
ท าทุก
ครั้งที่มี
โอกาส 

ท าเป็น
ส่วน
ใหญ่ 

ท าบ้าง
บางครั้ง 

ท า 
น้อยครั้ง 

ไม่ท าเลย 
ไม่มี

โอกาสท า 

6.1 ให้ความช่วยเหลือคนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ แม้ไม่ใช่ญาติ 

      

 

ขอบคุณค่ะ 
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แบบสอบถามชุดที่............................................. 
ผู้ตรวจแบบสอบถาม …………….………………………..  

 
แบบสอบถามส าหรับภาคีโครงการ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ชื่อ – นามสกุลของผู้ให้สัมภาษณ์……………….....................................................................................................  

ต าแหน่ง..................................................................กอง/ฝ่าย.............................................................................. 

หน่วยงาน............................................................................................................................. ................................ 

ที่อยู่หน่วยงาน............................................................................................................................. ........................ 

........................................................................................................ ..................................................................... 

โทรศัพท์....................................................................โทรสาร.............................................................................. 

โทรศัพท์มือถือ...........................................................E-mail……………………………………………………………......... 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 เพศ        (1)  หญิง     (2)  ชาย 
1.2 อายุ ..................................... ปี 

1.1 สถานภาพสมรส     (1)  โสด     (2)  สมรส    (3) หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 
1.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน.....................................................บาท 

1.4 ระดับการศึกษา         (1)  ต่่ากว่าประถมศึกษา   (2)  ประถมศึกษาตอนต้น 

 (3)  ประถมศึกษาตอนปลาย   (4)  มัธยมศึกษาตอนต้น 

 (5)  มัธยมศึกษาตอนปลาย   (6)  ปวช. / ปวส. 

 (7)  อนุปริญญา / ปริญญาตรี  (8)  สูงกว่าปริญญาตรี 

 (9)  อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................... 

2. ข้อมูลภาพลักษณ์องค์กร 

2.1 หน่วยงานของท่านเข้าไปมีส่วนร่วมและช่วยเหลือในโครงการอย่างไรบ้าง (โปรดระบุกิจกรรมที่หน่วยงานของ
ท่านเข้าไปมีส่วนร่วม) 
  

  

  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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2.2 ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในโครงการคิดเป็นร้อยละ..........................ของการด่าเนินงาน 
2.3 ธ.ก.ส. มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรบ้างที่สนับสนุนการท่าเกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืน 

  

  

  

  

  

  

2.4 ปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีลูกค้าสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) จ่านวน.......................................ราย 
2.5 ทาง ธกส. มีต้นทุนในการประชาสัมพันธ์สินเชื่อสีเขียวจ่านวน........................................บาท/ปี 
2.6 หน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่มาช่วยในการด่าเนินโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าฯ จ่านวน...........................คน 
2.7 ภาพลักษณ์องค์กรด้านการบริหารจัดการ 

2.7.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349) องค์กรของ
ท่านมีชื่อเสียง / เป็นที่รู้จัก มากน้อยเพียงใด 

 (1)  ไม่เป็นที่รู้จัก     (2)  เป็นที่รู้จักน้อย 
 (3)  เป็นที่รู้จักปานกลาง     (4) เป็นที่รู้จักมาก 
 (5)  เป็นที่รู้จักมากท่ีสุด 

2.7.2 หลังเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349) องค์กรของ
ท่านมีชื่อเสียง / เป็นที่รู้จัก มากน้อยเพียงใด 

 (1)  ไม่เป็นที่รู้จัก     (2)  เป็นที่รู้จักน้อย 
 (3)  เป็นที่รู้จักปานกลาง     (4) เป็นที่รู้จักมาก 
 (5)  เป็นที่รู้จักมากท่ีสุด 

3. ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 

3.1 ก่อนเข้าร่วมท างานในโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349) ท่านมี
ความสุขโดยรวมอยูในระดับใด (โปรดวงกลมระดับคะแนน) 

น้อยท่ีสุด   0   1 2 3 4 5 6 7 8 9        10  มากที่สุด 



ภาคผนวก 

แบบสอบถาม 
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3.2 หลังเข้าร่วมท างานในโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349)  ท่านมี
ความสุขโดยรวมอยูในระดับใด (โปรดวงกลมระดับคะแนน) 

น้อยท่ีสุด   0   1 2 3 4 5 6 7 8 9        10  มากที่สุด 

3.3 ก่อนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349)  ท่านมคีวาม
ภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนมากน้อยเพียงใด 
  (1)  ไมภู่มิใจเลย      (2)  น้อย 
  (3)  ปานกลาง       (4)  มาก 
  (5)  มากท่ีสุด 

3.4 หลังเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349) การที่ท่านได้มีส่วน
ร่วมในการด่าเนินโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ซึ่งท่าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ผลจากการมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนมากน้อยเพียงใด    
 (1)  ไมภู่มิใจเลย     (2)  น้อย 
 (3)  ปานกลาง     (4)  มาก 
 (5)  มากท่ีสุด 

4. ความรู้สึกพอใจในด้านต่างๆ 

ให้ท่านส่ารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ์ ความคิดเห็น และความรู้สึกของตัวท่านเองในด้านต่างๆ ว่าอยู่ใน
ระดับใด พร้อมทั้งท่าเครื่องหมาย / ในช่องที่ท่านต้องการ 

เหตุการณ์ในมิติต่างๆ 
น้อยท่ีสุด 

(1) 
น้อย  
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก  
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

4.1 ความรู้สึกพอใจในชีวิต      

4.2 ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อ่ืนมีทุกข์      

4.3 ความรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อ่ืน      

4.4 ความรู้สึกภูมิใจในตนเอง      
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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 ด้านคุณธรรม – จริยธรรม 

ให้ท่านส่ารวจตัวเองว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาท่านได้ท่าสิ่งต่อไปนี้บ่อยครั้งเพียงใด พร้อมทั้งท่าเครื่องหมาย / ใน
ช่องที่ท่านต้องการ 

เหตุการณ์ในมิติต่างๆ 
ท าทุก
ครั้งที่มี
โอกาส 

ท าเป็น
ส่วน
ใหญ่ 

ท าบ้าง
บางครั้ง 

ท า 
น้อยครั้ง 

ไม่ท าเลย 
ไม่มี

โอกาส
ท า 

5.1 ให้ความช่วยเหลือคนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ แม้ไม่ใช่ญาติ 

      

 

ขอบคุณค่ะ 
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แบบสอบถามชุดที่............................................. 
ผู้ตรวจแบบสอบถาม …………….………………………..  

 

แบบสอบถาม ส าหรับภาคีโครงการ (WWF-Thailand มูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ชื่อ – นามสกุลของผู้ให้สัมภาษณ์……………….....................................................................................................  

ที่อยู ่ บ้านเลขที่............................... หมู่ที่...................... ต าบล.............................. อ าเภอ.................................
จังหวัด................................ เบอร์โทรศัพท์ ..................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ......................................
หน่วยงาน..................................................................................................................... ......................................... 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 เพศ        (1)  หญิง    (2)  ชาย 

1.2 อายุ ..................................... ปี 

1.3 สถานภาพสมรส     (1)  โสด       (2)  สมรส  (3)  หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 

1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน.....................................................บาท 

1.5 ระดับการศึกษา           (1)  ต่ ากว่าประถมศึกษา   (2)  ประถมศึกษาตอนต้น 
 (3)  ประถมศึกษาตอนปลาย  (4)  มัธยมศึกษาตอนต้น 
 (5)  มัธยมศึกษาตอนปลาย   (6)  ปวช. / ปวส. 
 (7)  อนุปริญญา / ปริญญาตรี  (8)  สูงกว่าปริญญาตรี 
 (9)  อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................... 

2. ข้อมูลภาพลักษณ์องค์กร 

2.1 หน่วยงานของท่านเข้าไปมีส่วนร่วมและช่วยเหลือในโครงการอย่างไรบ้าง และมีการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตเพ่ือด าเนินการในโครงการด้านใดบ้าง จ านวนเท่าใด (โปรดระบุกิจกรรมที่หน่วยงานของท่านเข้าไปมี
ส่วนร่วม) 

การมีส่วนร่วม/การช่วยเหลือใน
โครงการ 

ปัจจัยการผลิต จ านวนปัจจัย 
การผลิต 

จ านวนเงิน  
(บาท/ปี) 
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การมีส่วนร่วม/การช่วยเหลือใน
โครงการ 

ปัจจัยการผลิต จ านวนปัจจัย 
การผลิต 

จ านวนเงิน  
(บาท/ปี) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

2.2 ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในโครงการคิดเป็นร้อยละ..........................ของการด าเนินงาน 
2.3 หากท่านไม่ได้มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ด าเนินโครงการนี้ ท่านคิดว่าท่านจะมีรายได้จากช่องทางอ่ืนเป็น 

จ านวนเงิน..........................................................บาทต่อเดือน 

2.4 ภาพลักษณ์องค์กรด้านการบริหารจัดการ 

2.4.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349) องค์กร
ของท่านมีชื่อเสียง / เป็นที่รู้จัก มากน้อยเพียงใด 

 (1)  ไม่เป็นที่รู้จัก     (2)  เป็นที่รู้จักน้อย 
 (3)  เป็นที่รู้จักปานกลาง     (4)  เป็นที่รู้จักมาก 
 (5)  เป็นที่รู้จักมากท่ีสุด 

2.4.2 หลังเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349) องค์กร
ของท่านมีชื่อเสียง / เป็นที่รู้จัก มากน้อยเพียงใด 

 (1)  ไม่เป็นที่รู้จัก     (2)  เป็นที่รู้จักน้อย 
 (3)  เป็นที่รู้จักปานกลาง     (4)  เป็นที่รู้จักมาก 
 (5)  เป็นที่รู้จักมากท่ีสุด 
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3. ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 

3.1 ก่อนเข้าร่วมท างานในโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349)  
ท่านมคีวามสุขโดยรวมอยูในระดับใด (โปรดวงกลมระดับคะแนน) 

น้อยท่ีสุด   0   1 2 3 4 5 6 7 8 9        10  มากที่สุด 

3.2 หลังเข้าร่วมท างานในโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349)  
ท่านมีความสุขโดยรวมอยูในระดับใด (โปรดวงกลมระดับคะแนน) 

น้อยท่ีสุด   0   1 2 3 4 5 6 7 8 9        10  มากที่สุด 

3.3 ก่อนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349)  
ท่านมคีวามภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นมากน้อยเพียงใด 

  (1)  ไมภู่มิใจเลย      (2)  น้อย 
  (3)  ปานกลาง       (4)  มาก 
  (5)  มากท่ีสุด 

3.4 หลังเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349)  การที่ท่านได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ซึ่งท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ผลจากการมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นมากน้อยเพียงใด 
  (1)  ไมภู่มิใจเลย      (2)  น้อย 
  (3)  ปานกลาง       (4)  มาก 
  (5)  มากท่ีสุด 

4. ความรู้สึกพอใจในด้านต่างๆ 

ให้ท่านส ารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ์ ความคิดเห็น และความรู้สึกของตัวท่านเองในด้านต่างๆ ว่าอยู่ใน
ระดับใด พร้อมทั้งท าเครื่องหมาย / ในช่องที่ท่านต้องการ 

เหตุการณ์ในมิติต่างๆ 
น้อยท่ีสุด 

(1) 
น้อย  
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก  
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

4.1 ความรู้สึกพอใจในชีวิต      

4.2 ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์      

4.3 ความรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่น      

4.4 ความรู้สึกภูมิใจในตนเอง      
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5. ด้านคุณธรรม – จริยธรรม 

ให้ท่านส ารวจตัวเองว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาท่านได้ท าสิ่งต่อไปนี้บ่อยครั้งเพียงใด พร้อมทั้งท าเครื่องหมาย / 
ในช่องที่ท่านต้องการ 

เหตุการณ์ในมิติต่างๆ 
ท าทุก
ครั้งที่มี
โอกาส 

ท าเป็น
ส่วน
ใหญ่ 

ท าบ้าง
บางครั้ง 

ท า 
น้อยครั้ง 

ไม่ท าเลย 
ไม่มี

โอกาส
ท า 

5.1 ให้ความช่วยเหลือคนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ แม้ไม่ใช่ญาติ 

      

 

ขอบคุณค่ะ 
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แบบสอบถามชุดที่............................................. 
ผู้ตรวจแบบสอบถาม …………….………………………..  

 
แบบสอบถามส าหรับภาคีโครงการ (นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ชื่อ – นามสกุลของผู้ให้สัมภาษณ์……………….....................................................................................................  

ต าแหน่ง..................................................................กอง/ฝ่าย.............................................................................. 

หน่วยงาน............................................................................................................................. ................................ 

ที่อยู่หน่วยงาน............................................................................................................................. ........................ 

...................................................................................................... ....................................................................... 

โทรศัพท์....................................................................โทรสาร.............................................................................. 

โทรศัพท์มือถือ...........................................................E-mail……………………………………………………………......... 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 เพศ          (1)  หญิง     (2)  ชาย 
1.2 อายุ ..................................... ปี 

1.1 สถานภาพสมรส     (1)  โสด  (2)  สมรส  (3) หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 
1.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน.....................................................บาท 

1.4 ระดับการศึกษา         (1)  ต่่ากว่าประถมศึกษา   (2)  ประถมศึกษาตอนต้น 

 (3)  ประถมศึกษาตอนปลาย   (4)  มัธยมศึกษาตอนต้น 

 (5)  มัธยมศึกษาตอนปลาย   (6)  ปวช. / ปวส. 

 (7)  อนุปริญญา / ปริญญาตรี  (8)  สูงกว่าปริญญาตรี 

 (9)  อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................... 

2. ข้อมูลภาพลักษณ์องค์กร 

2.1 หน่วยงานของท่านเข้าไปมีส่วนร่วมและช่วยเหลือในโครงการอย่างไรบ้าง (โปรดระบุกิจกรรมที่หน่วยงานของ
ท่านเข้าไปมีส่วนร่วม) 
  

  

  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 

 

ผ-66 

2.2 ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในโครงการคิดเป็นร้อยละ..........................ของการด่าเนินงาน 
2.3 หลังด าเนินโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน หน่วยงานของท่านมีต้นทุน

ในการติดต่อประสานงาน และด่าเนินการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างไร 
รายการ จ านวนเงิน (บาท/เดือน) 

ค่าจ้างแรงงาน  
ค่ารถขนส่งสินค้า  
ค่าน ่ามัน  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

 

2.4 ปัจจุบัน หน่วยงานของท่านมีรายได้จากการหักราคาสินค้าจากเกษตรกรเพ่ือใช้ในการด่าเนินงานเป็น 
จ่านวนเงิน..........................................บาทต่อเดือน 

2.5 ภาพลักษณ์องค์กรด้านการบริหารจัดการ 

2.5.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349) องค์กรของ
ท่านมีชื่อเสียง / เป็นที่รู้จัก มากน้อยเพียงใด 

 (1)  ไม่เป็นที่รู้จัก     (2)  เป็นที่รู้จักน้อย 
 (3)  เป็นที่รู้จักปานกลาง     (4) เป็นที่รู้จักมาก 
 (5)  เป็นที่รู้จักมากท่ีสุด 

2.5.2 หลังเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349) องค์กรของ
ท่านมีชื่อเสียง / เป็นที่รู้จัก มากน้อยเพียงใด 

 (1)  ไม่เป็นที่รู้จัก     (2)  เป็นที่รู้จักน้อย 
 (3)  เป็นที่รู้จักปานกลาง     (4) เป็นที่รู้จักมาก 
 (5)  เป็นที่รู้จักมากท่ีสุด 

3. ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 

3.1 ก่อนเข้าร่วมท างานในโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349) ท่านมี
ความสุขโดยรวมอยูในระดับใด (โปรดวงกลมระดับคะแนน) 

น้อยท่ีสุด   0   1 2 3 4 5 6 7 8 9        10  มากที่สุด 

3.2 หลังเข้าร่วมท างานในโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349)  ท่านมี
ความสุขโดยรวมอยูในระดับใด (โปรดวงกลมระดับคะแนน) 

น้อยท่ีสุด   0   1 2 3 4 5 6 7 8 9        10  มากที่สุด 
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3.3 ก่อนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349)  ท่านมคีวาม
ภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนมากน้อยเพียงใด 
  (1)  ไมภู่มิใจเลย      (2)  น้อย 
  (3)  ปานกลาง       (4)  มาก 
  (5)  มากท่ีสุด 

3.4 หลังเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารยั่งยืน (FLR349) การที่ท่านได้มีส่วน
ร่วมในการด่าเนินโครงการฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ซึ่งท่าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ นต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ผลจากการมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนมากน้อยเพียงใด    
 (1)  ไมภู่มิใจเลย     (2)  น้อย 
 (3)  ปานกลาง     (4)  มาก 
 (5)  มากท่ีสุด 

4. ความรู้สึกพอใจในด้านต่างๆ 

ให้ท่านส่ารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ์ ความคิดเห็น และความรู้สึกของตัวท่านเองในด้านต่างๆ ว่าอยู่ใน
ระดับใด พร้อมทั งท่าเครื่องหมาย / ในช่องที่ท่านต้องการ 

เหตุการณ์ในมิติต่างๆ 
น้อยท่ีสุด 

(1) 
น้อย  
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก  
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

4.1 ความรู้สึกพอใจในชีวิต      

4.2 ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อ่ืนมีทุกข์      

4.3 ความรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อ่ืน      

4.4 ความรู้สึกภูมิใจในตนเอง      
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 

“โครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมทิัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน” 
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ด้านคุณธรรม – จริยธรรม 

ให้ท่านส่ารวจตัวเองว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาท่านได้ท่าสิ่งต่อไปนี บ่อยครั งเพียงใด พร้อมทั งท่าเครื่องหมาย / ใน
ช่องที่ท่านต้องการ 

เหตุการณ์ในมิติต่างๆ 
ท าทุก
ครั้งที่มี
โอกาส 

ท าเป็น
ส่วน
ใหญ่ 

ท าบ้าง
บางครั้ง 

ท า 
น้อยครั้ง 

ไม่ท าเลย 
ไม่มี

โอกาส
ท า 

5.1 ให้ความช่วยเหลือคนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ แม้ไม่ใช่ญาติ 

      

 

ขอบคุณค่ะ 
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