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บทคัดย่ อ
พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า ถื อ ว่ า เป็ นทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี คุ ณ ประโยชน์ ที่ ห ลากหลายต่ อ มนุ ษ ย์ รวมถึ ง
คุณประโยชน์ทางด้านนันทนาการ แต่เนื่องจากพื้นที่ชุ่มน้ าเป็ นทรัพยากรมีลกั ษณะเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ร่ วม
ทาให้มกั จะถูกประเมินมูลค่าต่ากว่าที่ควรจะเป็ นในการตัดสิ นใจต่างๆ ที่มีกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณและคุณภาพของพื้นที่ชุ่มน้ า สาหรับประเทศไทย ปั จจุบนั พบว่าพื้นที่ชุ่มน้ าหลายแห่งกาลังถูก
คุ กคามด้วยกิ จกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิ จและสังคม นาไปสู่ การลดลงและความเสื่ อมโทรมของ
พื้นที่ชุ่มน้ า ดังนั้น จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ควรจะมีการประเมินมูลค่าพื้นที่ชุ่มน้ า เพื่อนาข้อมูลมูลค่าที่ได้ไป
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจและปรับปรุ งนโยบายการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า อย่างไรก็
ตาม พื้นที่ชุ่มน้ าหลายแห่งในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกประเมินมูลค่าเนื่องจากมีขอ้ จากัดด้านต้นทุนการ
ประเมินมูลค่าแบบปฐมภูมิที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู งและใช้ระยะเวลานานในการประเมินผล การศึกษา
นี้ จึงมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อประเมิ น มู ล ค่ าเชิ งนัน ทนาการของพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าในประเทศไทยด้วยวิธี ก าร
ประเมิ นแบบการโอนมู ลค่ า โดยได้รวบรวมข้อมู ล มู ลค่ าความยิน ดี จ่ายเชิ งนันทนาการจานวน 98
มูลค่า จากงานการศึกษาปฐมภูมิท้ งั หมด 54 งาน โดยมุ่งเน้นงานการศึกษาที่ ประเมิ นมูลค่าทางด้าน
นันทนาการของพื้นที่ชุ่มน้ า โดยมูลค่าถูกปรับให้เป็ นหน่วยเดียวกัน คือ หน่วยดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อคน
ต่อครั้ง ณ ราคาอ้างอิงปี พ.ศ. 2555 มีค่าเฉลี่ยมูลค่าเท่ากับ 76.79 และ 10.44 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ประมาณ
แบบจ าลอง Meta-Regression โดยใช้ก ารวิเคราะห์ พ หุ ระดับ (Multilevel Modeling) ผลการศึ ก ษา
พบว่า รายได้นกั ท่องเที่ยวและขนาดของพื้นที่ชุ่มน้ ามีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับมูลค่าเชิ งนันทนาการ
ของพื้นที่ชุ่มน้ า วิธีการประเมินมูลค่าแบบจาลองต้นทุนการท่องเที่ยวมีแนวโน้มจะให้มูลค่าความยินดี
จ่ายสู งกว่าวิธีประเมินมูลค่ารู ปแบบอื่นๆอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี้ ตัวแปรกิจกรรมเชิ งนันทนาการ
พบว่ากิ จกรรมล่องเรื อมีแนวโน้มที่จะให้มูลค่าค่อนข้างต่ าอย่างมีนยั สาคัญ สาหรับอิทธิ พลของผูแ้ ต่ง
ง

(Authorship effect) มีผลต่อความแปรปรวนของมูลค่าอย่างมีนยั สาคัญ โดยพบว่ามีความแปรปรวนที่
เกิดขึ้นกับมูลค่าเป็ นผลมาจากผูแ้ ต่งที่แตกต่างกันประมาณร้อยละ 18 นอกจากนี้ ผลการทดสอบความ
คลาดเคลื่ อ นของการโอนมู ล ค่ า พบว่า มี ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นค่ อ นข้า งสู ง เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 147 จาก
แบบจาลอง Meta-regression ที่ประมาณได้ จะสามารถคานวณมูลค่าความยินดี จะจ่ายเชิ งนันทนาการ
ของพื้นที่ ชุ่มน้ าในประเทศไทยโดยรวมได้ โดยมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 8.97 - 60.72 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อ
คนต่ อ ครั้ ง หรื อ ประมาณ 278.63 - 1,887.30 บาทต่ อ คนต่ อ ครั้ ง ส าหรั บ การน าผลการศึ ก ษาไป
ประยุก ต์ใ ช้ใ นประเมิ น มู ล ค่ า อาจจ าเป็ นต้อ งพิ จ ารณาข้อ มู ล จากแหล่ ง อื่ น ๆ ประกอบกัน เช่ น
วิจารณญาณของผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบและยอมรับผลการโอนมูลค่า ในการประเมินมูลค่าด้วย
วิธีการโอนมูลค่ายังคงมีความต้องการงานการศึกษาแบบปฐมภูมิที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
วิเคราะห์และเพื่อผลการโอนมูลค่าที่มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
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ABSTRACT
Wetlands are very important natural resources that provide a wide range of services and make
human well-being. In Thailand, wetlands are under pressure about losing and degeneration because
some wetlands were converted to support social and economic development activities. To support
public decision making, policy makers need to know the environmental value of wetland in order to
assess the social cost of wetland conversion. However, there are several important wetlands in
Thailand have not been valuated yet because a primary study of environmental valuation is budget
and time-consuming. This study aimed to assess a recreational value of wetlands in Thailand using
value transfer method which is secondary approach. This study collected 54 wetland valuation
studies in Thailand and Asia during 1989 - 2012. The selected studies yielded 98 observations in
total.
For analysis, the recreational values of wetland was standardized to US$ per person per visit price
2012. The mean and median values were 76.79 and 10.44 US$ per person per visit respectively. The
meta-regression was estimated by a multilevel modelling approach in order to control for authorship
effects. In this study, it was proved that authorship effect was 18% of total variance in values. This
implied that the variation in valued can be highly attributed to differences among authors. The
estimated regression showed that the factors determining a recreational value of wetlands were (1)
site characteristics, (2) socio-economic characteristics and (3) valuation methods. The size of
wetland had significantly positive impact on the value. It was found that for types of recreational
ฉ

activities, boating tended to provide significantly lower value estimates. For socio-economic
characteristic, it was shown that tourists’ income has a significantly positive relationship to the
estimated value. For valuation method, Travel Cost Method (TCM) provided significantly high
value estimates than other methods.
Compared to other studies, the average transfer error from our meta-regression function was
relatively high (147 %). For estimated meta-regression, it can use to estimate recreational value of
wetland in Thailand, the values have range between 8.97 US$ - 60.72 US$ per person per visit or
about 278.63 Baht - 1,887.30 Baht per person per visit. Therefore, benefit transferred values from
our model should be carefully used and policy makers should consult experts if any modification is
necessary.
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