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สวนวิจัยตนน้ํา สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช

ทําไมจึงไมควรปลูกยางพาราบนพื้นที่ตนน้ํา
โดย
ดร.พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และ พิณทิพย ธิติโรจนะวัฒน
คํานํา
จากอดีตจวบจนปจจุบัน พื้นที่ปาไมของประเทศไทยถูกบุกรุกและใชประโยชนที่ดินทําการเกษตร
อยางตอเนื่อง ซึ่งการปลูกสรางสวนยางพาราก็เปนการทําการเกษตรชนิดหนึ่ง ผลจากการนําขอมูลที่เกิดขึ้น
จากการแปลภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียมในอดีต มาประเมินคาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม
และพื้นที่ปลูกยางพารา พบวาในป พ.ศ.2552 นี้ ประเทศไทยจะมีพื้นที่ปาไมลดลงเหลือเพียงรอยละ 23.05
ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กําหนดโดยคณะรัฐมนตรีใหประเทศไทยตองมีพื้นที่ปาไมนอยที่สุดรอยละ 24.18 เพื่อเก็บไว
เปนปาตนน้ําลําธาร
ในทางตรงกันขามกับพื้นที่ปลูกยางพารา กลับมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ จาก 10.77 ลานไร
ในป พ.ศ.2529 เปน 12.25 ลานไรในป พ.ศ.2539 และเปน 15.43 ลานไรในป พ.ศ.2552 นี้ การปลูก
ยางพาราบนพื้นที่ตนน้ําลําธาร ถึงแมจะนํามาซึ่งรายไดตอประชาชน แตกลับทําใหโครงสรางของระบบนิเวศ
ตนน้ําเปลี่ยนแปลงไป โดยจะสงกระทบตอเนื่องไปถึงการทํางานตามหนาที่ในการใหบริการกับประชาชนทั้ง
ในบริเวณตนน้ําลําธารเอง และบริเวณพื้นที่ทายน้ํา
ดังนั้น เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของปาตนน้ํา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทําลาย
ปาและปลูกสรางสวนยางพารา
เอกสารเผยแพรฉบับนี้จึงถูกจัดทําขึ้นเพื่อ (1)สรางพื้นฐานความเขาใจ
เกี่ยวกับ โครงสรางและการทํางานตามหนาที่ของระบบนิเวศตนน้ํา (2)นําเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงปาตนน้ํา ไปเปนสวนยางพารา และ (3)เปรียบเทียบมูลคาทางเศรษฐศาสตรระหวางปาธรรมชาติ
กับสวนยางพารา
ระบบนิเวศตนน้ํา
ระบบนิเวศตนน้ํา ประกอบดวยสองสวนใหญ ๆ คือ (1)โครงสราง หรือ structure แยกออกเปน 2
สวน คือ (1.1)ปจจัยภายนอกที่เขามากระทํากับระบบนิเวศตนน้ํา (input) ประกอบดวย ปริมาณน้ําฝน และ
พลังงานจากรังสีดวงอาทิตย และ (1.2)ปจจัยภายในที่เปนสถานภาพของระบบนิเวศตนน้ํา (state) ไดแก
ลักษณะภูมิประเทศ ชนิดดิน และชนิดของพืชคลุมดิน ปจจัยทั้งหมดจะมีปฏิกิริยาโตตอบซึ่งกันและกัน
เรียกวาการทํางานตามหนาที่ (function) โดยอยูในรูปของสองกระบวนการดวยกันคือ ระบบการหมุนเวียน
ของน้ําและธาตุอาหาร (material cycle) และระบบการหมุนเวียนของพลังงาน (energy cycle)
ผลของปฏิกิริยาโตตอบซึ่งกันและกันนี้จะแสดงออกมา (response) ในรูปของบริการ (services) ที่
เปนประโยชนตอมนุษย ซึ่งสามารถจําแนกออกเปนประเภทใหญ ๆ ไดดังนี้ คือ (2.1)การใหผลผลิตในรูปของ
เนื้อไม ของปา อาหารจากพืชปาและอาหารจากสัตวปา (2.2)การควบคุมระบบการดูดซับน้ําฝนของดิน และ
การระบายน้ําจากชั้นดินลงสูลําธาร และ (2.3)การบรรเทาความรุนแรงของอากาศ ทั้งสามประเด็นนี้มีลักษณะ
เปนบริการดานกายภาพ (physical based) ที่สามารถตรวจวัดไดดวยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร
นอกจากนี้ยังมีบริการที่อยูในรูปลักษณะของความรูสึกนึกคิด ไดแก (2.4)การเปนแหลงเรียนรูทาง
ธรรมชาติ และ (2.5)การเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจ ทั้งในสวนของโครงสราง และบริการของระบบนิเวศตนน้ํา
มีการเชื่อมโยงกันดังแสดงในรูปที่ 1.
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รูปที่ 1. องคประกอบของระบบนิเวศตนน้ํา
เมื่อปาตนน้ําถูกเปลี่ยนไปเปนสวนยางพารา
ถึงแมวาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตนน้ําไปเปนสวนยางพารา จะทําใหปจ จัยภายนอกของโครงสราง
ระบบนิเวศตนน้ําเปลี่ยนแปลงไปไมมากนัก
แตก็ทําใหโครงสรางภายในเปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปกคลุมพื้นดินของพืช (ดังแสดงในรูปที่ 2) เมื่อโครงสรางเกิดการเปลี่ยนแปลง
ปฏิกิริยาโตตอบและบริการที่เปนประโยชนตอมนุษยจะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย (เกษม จันทรแกว,
2539)

รูปที่ 2. ลักษณะโครงสรางเหนือผิวดินของสวนยางพารา และปาธรรมชาติ
จากรูปที่ 2. เมื่อพิจารณาใหละเอียดจะพบวาในขณะที่ปาตนน้ํามีเรือนยอดที่หนาแนน และมีจํานวน
ชั้นเรือนยอดหลายชั้น สวนสวนยางพาราจะมีความหนาแนนในการปกคลุมพื้นที่ลดลง และมีจํานวนชั้นเรือน
ยอดเหลือเพียงชั้นเดียว การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหความสามารถสูงสุดของเรือนยอดในการรองรับน้ําฝน
ลดลงจาก 13 มม. เปน 8 มม. (พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และ สมาน รวยสูงเนิน, 2528) สงผลทําใหน้ําฝนที่ตก
ลงมาที่ผิวดินมีจํานวนมากขึ้น ในขณะเดียวกันความรุนแรงในการตกจะมีมากขึ้นดวย โดยเปนผลมาจาก
เม็ดฝนที่รวมตัวกันบนเรือนยอดของตนยาง กลายเปนหยดน้ําฝนขนาดใหญ เมื่อตกลงสูพื้นดินโดยตรงเพราะ
มีเรือนยอดเพียงชั้นเดียว จะทําใหพลังงานจลน (kinetic energy) ในการตกของเม็ดฝนมีคาที่สูงมาก แรงตก
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กระทบของเม็ดฝนทําใหผิวดินถูกอัดแนนและดูดซับน้ําฝนไดนอยลง ในทํานองเดียวกันระบบรากที่เหลืออยู
เพียงชั้นเดียวของสวนยางพารา ทําใหชั้นดินเกิดความแนนทึบ
การเก็บกักและระบายน้ําลดลงเชนกัน
ผลลัพธที่เกิดขึ้นคือความสามารถในการดูดซับและระบายน้ําของพื้นที่ลดลงรอยละ 46.43 ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1. อัตราการซึมน้ําผานผิวดิน และความเร็วในการระบายน้ําของดินชั้นตาง ๆ ระหวางปาธรรมชาติ
กับสวนยางพารา จังหวัดระยอง
การใชประโยชนที่ดิน อัตราการซึมน้ําผานผิวดิน อัตราเร็วในการระบายน้ํา (ซม3/ซม2/นาที)ที่ระดับลึก
(ซม./นาที)
5-15 ซม.
20-30 ซม.
40-50 ซม.
ปาธรรมชาติ
1.50
129.85
79.83
20.75
สวนยางพารา
1.46
10.08
3.13
9.40
แหลงที่มา : พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล(2531)
ผลกระทบที่ตามมา
เมื่อดินดูดซับน้ําฝนไดนอยลง น้ําฝนที่ตกตามลงมาภายหลังจึงเออนองตามผิวหนาดิน และไหลลงสู
ที่ต่ําอยางรวดเร็ว
ความเร็วและความแรงของการไหลบาหนาผิวดินนี้ จะกอใหเกิดการกัดชะผิวหนาดิน
ออกไปจากพื้นที่ (soil erosion) โดยจะมีปริมาณมากที่สุดเมื่อสวนยางมีอายุ 7 ป ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2. การสูญเสียดินและน้ําจากกระบวนการกัดชะพังทลายของดิน ของปาธรรมชาติ และสวนยางพารา
อายุตาง ๆ กัน ที่จังหวัดสงขลา
การใชประโยชนที่ดิน
ปริมาณน้ําไหลบาหนาดิน (มม.)
ดินตะกอนที่ถูกกัดชะ (ตัน/ไร)
สวนยางพาราอายุ 2 ป
22.11
16.47
สวนยางพาราอายุ 7 ป
124.74
1,499.42
สวนยางพาราอายุ 12 ป
37.14
39.74
สวนยางพาราอายุ 20 ป
81.51
191.34
สวนยางพาราที่ปลูกดวยระบบเกา
70.39
136.75
ปาธรรมชาติ
29.88
26.05
แหลงที่มา : สุวัฒน จันทิวงค(2539)
ทั้งนี้เปนเพราะสวนยางพาราอายุ 7 ป มีการปกคลุมพื้นที่โดยเรือนยอดหนาแนนมากที่สุด ทําให
แสงแดดหรือรังสีดวงอาทิตยสองลงมาที่ผิวดินนอยลง
วัชพืชจะออนแอและตายไปในที่สุด และ/หรือ
เกษตรกรทําการกําจัดวัชพืชเพื่อลดการแกงแยงน้ําและอาหาร ทําใหผิวดินปราศจากวัชพืชปกคลุม การ
กัดชะผิวหนาดินเปนไปอยางรุนแรง อัตราการสูญเสียดินและน้ําจึงมีมาก อยางไรก็ตามการสูญเสียดังกลาว
จะลดลงเมื่อยางพารามีอายุมากขึ้น โดยเปนผลมาจากการแกงแยงแสงแดดกันเองของตนยางพารา ทําใหเกิด
การจัดชั้นกันเองของเรือนยอด (self stratification) และแสงแดดมีโอกาสสองลงมาที่พื้นปามากขึ้น วัชพืชจึง
มีมากขึ้นอีกครั้ง และอัตราการสูญเสียน้ําและดินจึงลดลง
อยางไรก็ตามเมื่อดินถูกกัดชะออกไป จะเหลือแตดินชั้นลางที่แนนทึบและดูดซับน้ําไดนอยลง ใน
ขณะเดียวกันชั้นดินที่บางลง อันเนื่องมาจากการกัดชะผิวหนาดินที่เกิดขึ้นกอนหนา ทําใหพื้นดินเก็บกักน้ําได
นอยลงตามไปดวย
จากการจําลองเหตุการณ (simulation) การเกิดน้ําทาภายหลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ปาไมไปเปนสวนยางพาราของ พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และ วารินทร จิระสุขทวีกุล (2542) พบวาองคประกอบ
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ของน้ําทาในลําธารจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งปริมาณและลักษณะของการไหล กลาวคือปริมาณน้ําทาจะไหลมาก
ขึ้นจากรอยละ 16.17 เปนรอยละ 22.14 ของฝนที่ตกลงมาทั้งหมดแตละครั้ง สวนลักษณะการไหลของน้ําทา
พบวามีความรุนแรงมากขึ้น กลาวคือน้ําทาจะสูงขึ้นมากกวาเดิมอยางรวดเร็วภายหลังฝนเริ่มตกไดไมนาน
และจะลดลงอยางรวดเร็วเชนกันภายหลังจากการหยุดตกของฝน โดยเปนผลมาจากองคประกอบสวนใหญ
ของน้ําทาเปลี่ยนแปลงไปจากน้ําใตดิน กลายเปนน้ําผิวดิน ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.
ตารางที่ 3. องคประกอบของน้ําทาที่ไหลในลําธารระหวางลุมน้ําปาไม กับลุมน้ําสวนยางพาราที่จังหวัดระยอง
องคประกอบของน้ําทา
รอยละของปริมาณน้ําทาทั้งหมด
ที่ไหลในลําธาร
ปาธรรมชาติ
สวนยางพารา
น้ําผิวดิน
0
54.07
น้ําไหลจากดินชั้นบน
3.69
4.02
น้ําไหลจากดินชั้นลาง
37.12
16.39
น้ําใตดิน
59.19
25.52

บริการที่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อการทํางานตามหนาที่ คือ การควบคุมการดูดซับและระบายน้ําของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป การ
ใหบริการของพื้นที่ตนน้ํา คือ น้ําทาที่พื้นที่ตนน้ําระบายใหกับพื้นที่ทายน้ําจะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
ผลของการจําลองเหตุการณการเกิดน้ําทารายเดือน (runoff simulation) ของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมไป
เปนสวนยางพาราอายุตาง ๆ กันของ พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และคณะ (2552) พบวา ฝนที่ตกลงมาตาม
ฤดูกาลโดยเฉลี่ย 1,758.7 มม./ป เหนือพื้นที่ปาตนน้ําชนิดตาง ๆ จะใหเกิดน้ําทาไหลในลําธารโดยเฉลี่ย 11
เดือน ดวยปริมาณ 283.1 มม./ป หรือรอยละ 16.10 ของฝนที่ตกลงมาทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 3. ปริมาณน้ําทารายเดือนหลังการตัดปาตนน้ําและปลูกยางพาราในปแรก
แตเมื่อปาตนน้ําถูกปรับเปลี่ยนไปเปนสวนยางพารา นาทาในปแรกจะเพิ่มขึ้นเปน 498.9 มม.หรือ
รอยละ 28.37 ของฝนที่ตกลงมาทั้งป โดยทําใหมีน้ําทาไหลในลําธารเพียง 8 เดือน แตหลังจากที่สวนยางมี
อายุ 4 ป น้ําทาที่ไหลในลําธารจะลดลงเล็กนอยเปน 456.9 มม.หรือรอยละ 25.98 ของฝนที่ตกลงมาทั้งหมด
แตชวงระยะเวลาในการไหลจะลดลงอยางตอเนื่อง เหลือเพียง 7 เดือน
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รูปที่ 4. ปริมาณน้ําทารายเดือนของปาตนน้ํา กับสวนยางพาราอายุ 5 ป
หลังจากที่สวนยางมีอายุมากกวา 7 ปขึ้นไป น้ําทาที่ไหลในลําธารจะมีปริมาณคอนขางคงที่ คือ
445.5 มม.หรือรอยละ 25.33 ของฝนที่ตกลงมาทั้งหมด เชนเดียวกับชวงระยะเวลาในการไหลจะลดลงเหลือ
เพียง 6 เดือนเทานั้น ดังรายละเอียดในรูปที่ 5.
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รูปที่ 5. ปริมาณน้ําทารายเดือนของปาตนน้ํา กับสวนยางพาราอายุ 7 ป
การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ
จากการนําขอมูลที่เปนตัวชี้วัดโครงสรางกับการทํางานตามหนาที่ของระบบนิเวศของปาตนน้ํา 3 ชนิด คือ ปา
ดิบเขา ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง ของลุมน้ําทดลองผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศตนน้ําในรูปของการทําลายปา บริเวณดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
มาเปรียบเทียบกับขอมูลชนิดเดียวกัน
กับพื้นที่ปาดิบแลงที่ถูกทําลายและปลูกสรางสวนยางพาราอยาง
ตอเนื่องบริเวณลุมน้ําคลองใหญ จังหวัดระยอง พบวา การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและการทํางานตามหนาที่
จากระบบนิเวศปาตนน้ําไปเปนระบบนิเวศสวนยางพารา
ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลงจาก
ระดับสูง (BDV>42) มาเปนระดับคอนขางต่ํา (BDV = 14-30) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.
ตารางที่ 4. ตัวชี้วัดดานโครงสราง (S) ตัวชี้วัดดานการทํางานตามหนาที่ (F) และคาคะแนนความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศปาตนน้ํา และสวนยางพารา
ตัวชี้วัดองคประกอบระบบนิเวศ
ปาตนน้ํา
สวนยางพารา
เปอรเซ็นตการปกคลุมพื้นที่โดยเรือนยอด (S)
75
50
จํานวนชั้นเรือนยอด (S)
4
1
เปอรเซ็นตพื้นที่หนาตัดลําตนของตนไมทุกตนตอหนวยพื้นที่ (F)
0.4389
0.3447
ความลึกของชั้นดิน มีหนวยเปนเมตร (F)
1.50
0.50
คาคะแนนความหลากหลายทางชีวภาพ (BDV)
49.60
19.71
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มุมมองทางดานเศรษฐกิจ
สําหรับแนวคิดในการเปรียบเทียบมูลคาทางเศรษฐกิจระหวางปาตนน้ํา กับสวนยางพารานั้น จะเปน
การรวมผลตางของมูลคาจากการใชประโยชนทางตรง (direct value) กับผลตางของมูลคาทางสิ่งแวดลอม ซึ่ง
เปนมูลคาทางออม (indirect value) ระหวางปาตนน้ํา กับสวนยางพารา
การประเมินมูลคาทางตรงของสวนยางพารา จะนําคาเฉลี่ยของผลผลิตยางพาราที่สถาบันวิจัยพืช
สวนทําการศึกษาในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต มาคูณดวยราคาของยางพาราในทองตลาด ในขณะเดียวกันมูลคา
ทางตรงของปาตนน้ํา จะเปนการนําขอมูลผลผลิตมวลชีวภาพของปาตนน้ํา 5 ชนิด คือ ปาดิบเขา ปาดิบชื้น
ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง ที่เปนผลมาจากการศึกษาในประเทศไทยของนักวิทยาศาสตรชาว
ญี่ปุน มาหาอัตราการเพิ่มพูนในรูปของเนื้อไม โดยแยกออกเปนประเภทไมเนื้อแข็งและไมเนื้อออนตามชนิด
ของปา แลวจึงนํามาคูณดวยราคาไมในทองตลาด กอนที่จะนํามาหาเปนคาเฉลี่ยของมูลคาทางตรงของปา
ตนน้ําทั้งหมด
สวนการประเมินมูลคาทางออมหรือมูลคาทางสิ่งแวดลอมนั้น จะนําขอมูลทั้งหมดที่นําเสนอมาแลว
ขางตน มาหามูลคาสิ่งแวดลอมของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทําลายปาตนน้ํา และสวนยางพารา โดย
ประเมินเปนมูลคาของน้ําสูญหาย ดินสูญหาย และปุยสูญหายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกัดชะพังทลายของดิน
(soil erosion) สําหรับมูลคาของการเปลี่ยนแปลงลักษณะการไหลของน้ําทาในลําธาร (flow characteristics)
ที่พื้นที่ตนน้ําเอื้ออํานวยใหกับพื้นที่ทายน้ํา จะคิดออกมาเปนคาใชจายในการนําน้ําในสวนที่เกินจากการไหล
ปกติ (peak flow) ที่เกิดขึ้นในฤดูฝน กลับขึ้นไปทดแทนใหกับน้ําในดินที่จะเอื้ออํานวยใหกับลําธารในชวงฤดู
แลง (low flow) ตลอดจนมูลคาในการปรับลดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากการขาด
รมเงา (shading) ที่บดบังความรอนแรงจากดวงอาทิตย และมูลคาของการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด
ผลของการศึกษาของ สถาพร เมธาวัฒนาสกุล และคณะ (2543) พบวา ผลผลิตของยางพาราใน
พื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต คือ ชุมพร สุราษฏรธานี กระบี่ ตรัง สตูล และนครศรีธรรมราช มีคาเทากับ 303.81
กก./ไร/ป ถากําหนดใหราคายางพารามีคาเทากับ 60 บาท/กก. เกษตรกรจะมีรายไดจากการกรีดยาง
หลังจากการหักตนทุนในการกรีด 15.78 บาท/กก. เทากับ 13,434.48 บาท/ไร/ป

รูปที่ 6. ผลผลิตทางตรงของสวนยางพารา และปาตนน้ํา
ในสวนของปาตนน้ํา Kira and Ogawa (1971) พบวาปาตนน้ําทั้ง 5 ชนิดมีอัตราการเพิ่มพูนเฉลี่ย
รายปเทากับ 3.26 ลบ.ม./ไร คิดเปนเนื้อไมประมาณ 1.09 ลบ.ม./ไร (อัตรา 1 ใน 3 ของความเรียวลําตน)
จากราคาไมเนื้อออนและไมเนื้อแข็งของโรงคาไมครูแยม จังหวัดระยอง (วันที่ 7 มกราคม 2552) ซึ่งมีคา
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เทากับ 650 และ 1,200 บาท/ลบ.ฟุต ตามลําดับ
ทําใหคาเฉลี่ยที่เปนผลมาจากการใหผลผลิตในรูปของ
เนื้อไม หลังการหักคาใชจายในการทําไม 1,427.10 บาท/ลบ.ม. (Pokorny and Steinbrenner, 2005) จะมีคา
เทากับ 29,435.64-1,555.54 = 27,880.10 บาท/ไร/ป
สําหรับมูลคาทางออมนั้น เนื่องจากสวนยางพารามีการใสปุย เพื่อเรงการเจริญเติบโตของตน
ยางพารา และการใหผลผลิตในรูปของน้ํายาง ซึ่งบางสวนจะมีการตกคางอยูภายในดิน ดังนั้นจึงไมนํามูลคา
ของธาตุอาหาร ซึ่งโดยปกติจะมีคาไมมากนักเมือ่ เปรียบเทียบกับมูลคาทั้งหมด มาคิดคํานวณในครั้งนี้ ดังนั้น
มูลคาทางออมทั้งหมดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก การเปลี่ยนแปลงของน้ําทาที่เกิดขึ้นจากสูญเสียการ
ควบคุมระบบการดูดซับและระบายน้ํา การสูญเสียดินจากกระบวนการกัดชะพังทลายของดิน การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการลดการบดบังแสงอาทิตย (shading)
และการสูญเสียการดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซด
การสูญเสียการควบคุมระบบการดูดซับและระบายน้ํา จะนําความแตกตางของปริมาณน้ําทารายป
ระหวางปาธรรมชาติ กับสวนยางพาราในปที่ 7 คือ 445.5-283.1 = 162.4 มม. มาคิดคํานวณเปนปริมาตรน้ํา
ทั้งหมดที่ไมไดถูกเก็บไวในพื้นที่ นั่นคือ (162.4*1,600)/1,000 = 259.84 ลบ.ม./ไร/ป เมื่อคิดเปนคาใชจาย
โดยนํารถบรรทุกน้ําที่มีขนาดจุ 12,000 ลิตร/คัน หรือ 12 ลบ.ม./คัน ในราคา 1,800 บาท/เที่ยว มาคํานวณ
ปรากฏวามีมลู คาทั้งสิ้น 38,976 บาท/ไร/ป

รูปที่ 7. ลักษณะการไหลของน้ําทาในลําธารระหวางพื้นที่ตนน้ําสวนยางพารา กับพื้นที่ตนน้ําปาธรรมชาติ
ในสวนของการสูญเสียดิน จากกระบวนการกัดชะพังทลายของดิน จากตารางที่ 2. เมื่อนําขอมูลมา
หาคาเฉลี่ยเปนรายปของการสูญเสียดินของสวนยางพารา จะมีคาเทากับ
=
=

(((16.47+39.74+191.34)/3*19) + 1,499.42)/20
153.36 ตัน/ไร/ป

เมื่อนํามาหาความแตกตางกับปาธรรมชาติ พบวามีคามากกวา 153.36-26.05 = 127.31 ตัน/ไร/ป เมื่อคิด
เปนคาใชจายในการบรรทุกดินดวยรถบรรทุกขนาด 10 ลบ.ม./คัน หรือ 13 ตัน/คัน ในอัตราคันละ 1,800 บาท
จะมีมูลคาทั้งสิ้น (127.31/13)*1,800 = 17,627.54 บาท/ไร/ป
ในสวนของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่ประกอบไปดวยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ และ
การดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด
จะใชแบบจําลองมูลคาความหลากหลายทางชีวภาพ ที่กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พัฒนาขึ้นมาเปนเครื่องมือในการประเมิน ผลของการศึกษาพบวา การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาตนน้ําไปเปนสวนยางพารา ทําใหอุณหภูมิอากาศในระดับ microclimate (จากผิวดินถึง
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เรือนยอดของตนไม) เพิ่มขึ้น 1.87 - 1.02 = 0.85 องศาเซลเซียส
เมื่อคิดเปนคาใชจายในการเดิน
เครื่องปรับอากาศเพื่อลดอุณหภูมิอากาศใหลดต่ําลงเทากับปาธรรมชาติ ตองเสียคาใชจาย 46,795.71-25,551
= 21,244.71 บาท/ไร/ป สําหรับการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดนั้น การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหการ
ดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดลดลง 8.19-3.40 = 4.79 ตัน C/ไร/ป คิดเปนมูลคาเทากับ 6,498.77-2,697.90
= 3,800.87 บาท/ไร/ป
เมื่อนําผลตางของมูลคาทางตรงระหวางปาตนน้ํา กับสวนยางพารา คือ 27,880.10-13,434.48 =
14,445.62 บาท/ไร/ป มารวมกับผลตางของมูลคาทางออม คือ 38,976 + 17,627.54 + 21,244.71 +
3,800.87 = 81,649.12 บาท/ไร/ป พบวามีมูลคาเทากับ 96,094.74 บาท/ไร/ป ดวยกัน
บทสรุป
ผลของการศึกษานี้สามารถนําไปใชเปนเหตุผลที่วา
ทําไมจึงไมควรอนุญาตใหปลูกยางพาราบน
พื้นที่ตนน้ํา ดวยขอสรุปที่วา ถึงแมวาสวนยางพาราจะนํามาซึ่งรายไดกับประชาชน แตก็มีมูลคานอยกวา
ปาตนน้ําธรรมชาติถึง 14,445.62 บาท/ไร/ป ในขณะเดียวกัน การทําลายปาตนน้ําและปลูกสรางสวน
ยางพาราทําใหการทํางานตามหนาที่ในการใหบริการของพื้นที่ตนน้ําเปลี่ยนแปลงไปในเชิงลบ คิดเปนมูลคา
ของผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่ประกอบไปดวย การสูญเสียดินจากกระบวนการกัดชะพังทลาย การสูญเสีย
ระบบการดูดซับและระบายน้ํา
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดเปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 81,649.12 บาท/ไรป
แตถามีความจําเปนตองปลูกยางพาราบนพื้นที่ตนน้ําจริง ๆ จะตองมีมาตรการเสริมตาง ๆ ทั้ง
ทางดานวิศวกรรม และดานนิเวศวิทยาเขามาชวย โดยเฉพาะอยางการจัดการเพื่อใหโครงสรางเหนือผิวดินมี
ความคลายคลึงหรือเรียนแบบปาธรรมชาติ ซึ่งเปนการลงทุนที่สูงมาก และอาจจะไมคมุ กับผลตอบแทนที่จะ
ไดรับ ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ ไมควรใหปลูกยางพาราบนพื้นที่ตนน้ํา
อยางไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้เปนเพียงการเปรียบเทียบมูลคาทางตรงและมูลคาทางออมระหวาง
ปาตนน้ํา กับสวนยางพารา โดยนําคาเฉลี่ยที่เกิดขึ้นเปนรายปมาเปนตัวชี้วัดเทานั้น ดังนั้นถาจะใหเกิดเปน
ความถูกตองอยางแทจริง จะตองทําการศึกษาในลักษณะที่เปนมูลคาปจจุบัน (net present value) ที่จะตอง
นําการลงทุนในชวงระยะเวลาที่ตนยางยังมีขนาดเล็กและไมสามารถใหผลผลิตได ตลอดจนรายไดที่เกิดขึ้น
จากการนําเนื้อไมยางพารามาทําเปนสินคาเขามารวมคิดคํานวณอีกดวย
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