
 

ง 

หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การประเมินมูลค่าเชิงนนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้าในประเทศไทย 
 โดยวธีิการโอนมูลค่า 

ผู้เขียน  นายอรรถพนัธ์ สารวงศ ์

ปริญญา  เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

คณะกรรมการทีป่รึกษา  ผศ.ดร.ปิยะลกัษณ์ พุทธวงศ ์  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
 อ.ดร.จารึก สิงหปรีชา   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

    บทคดัย่อ 

พื้น ท่ี ชุ่มน ้ า ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ี มีคุณประโยชน์ท่ีหลากหลายต่อมนุษย์ รวมถึง
คุณประโยชน์ทางดา้นนนัทนาการ แต่เน่ืองจากพื้นท่ีชุ่มน ้าเป็นทรัพยากรมีลกัษณะเป็นกรรมสิทธ์ิร่วม 
ท าใหม้กัจะถูกประเมินมูลค่าต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นในการตดัสินใจต่างๆ ท่ีมีกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ปริมาณและคุณภาพของพื้นท่ีชุ่มน ้ า ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบนัพบวา่พื้นท่ีชุ่มน ้ าหลายแห่งก าลงัถูก
คุกคามดว้ยกิจกรรมการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม น าไปสู่การลดลงและความเส่ือมโทรมของ
พื้นท่ีชุ่มน ้า ดงันั้น จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีควรจะมีการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ า เพื่อน าขอ้มูลมูลค่าท่ีไดไ้ป
ใชป้ระกอบการตดัสินใจและปรับปรุงนโยบายการใชป้ระโยชน์และการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ า อยา่งไรก็
ตาม พื้นท่ีชุ่มน ้าหลายแห่งในประเทศไทยยงัไม่ไดถู้กประเมินมูลค่าเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นตน้ทุนการ
ประเมินมูลค่าแบบปฐมภูมิท่ีมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงและใชร้ะยะเวลานานในการประเมินผล การศึกษา
น้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าเชิงนันทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ าในประเทศไทยด้วยวิธีการ
ประเมินแบบการโอนมูลค่า โดยได้รวบรวมข้อมูลมูลค่าความยินดีจ่ายเชิงนันทนาการจ านวน 98 
มูลค่า จากงานการศึกษาปฐมภูมิทั้งหมด 54 งาน โดยมุ่งเน้นงานการศึกษาท่ีประเมินมูลค่าทางด้าน
นนัทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้า โดยมูลค่าถูกปรับให้เป็นหน่วยเดียวกนั คือ หน่วยดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน
ต่อคร้ัง ณ ราคาอา้งอิงปี พ.ศ. 2555 มีค่าเฉล่ียมูลค่าเท่ากบั 76.79 และ 10.44 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ
แบบจ าลอง Meta-Regression โดยใช้การวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Modeling) ผลการศึกษา
พบว่า รายไดน้กัท่องเท่ียวและขนาดของพื้นท่ีชุ่มน ้ ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าเชิงนนัทนาการ
ของพื้นท่ีชุ่มน ้า วธีิการประเมินมูลค่าแบบจ าลองตน้ทุนการท่องเท่ียวมีแนวโนม้จะให้มูลค่าความยนิดี
จ่ายสูงกวา่วิธีประเมินมูลค่ารูปแบบอ่ืนๆอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากน้ี ตวัแปรกิจกรรมเชิงนนัทนาการ 
พบวา่กิจกรรมล่องเรือมีแนวโน้มท่ีจะให้มูลค่าค่อนขา้งต ่าอยา่งมีนยัส าคญั ส าหรับอิทธิพลของผูแ้ต่ง 
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(Authorship effect) มีผลต่อความแปรปรวนของมูลค่าอยา่งมีนยัส าคญั โดยพบวา่มีความแปรปรวนท่ี
เกิดข้ึนกบัมูลค่าเป็นผลมาจากผูแ้ต่งท่ีแตกต่างกนัประมาณร้อยละ 18 นอกจากน้ีผลการทดสอบความ
คลาดเคล่ือนของการโอนมูลค่า พบว่ามีค่าความคลาดเคล่ือนค่อนข้างสูง เฉล่ียร้อยละ 147 จาก
แบบจ าลอง Meta-regression ท่ีประมาณได ้จะสามารถค านวณมูลค่าความยินดีจะจ่ายเชิงนนัทนาการ
ของพื้นท่ีชุ่มน ้ าในประเทศไทยโดยรวมได ้โดยมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 8.97 - 60.72 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ

คนต่อคร้ัง หรือประมาณ 278.63 - 1,887.30 บาทต่อคนต่อคร้ัง ส าหรับการน าผลการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในประเมินมูลค่า อาจจ าเป็นต้องพิจารณาข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ ประกอบกัน เช่น 
วิจารณญาณของผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบและยอมรับผลการโอนมูลค่า ในการประเมินมูลค่าดว้ย
วิธีการโอนมูลค่ายงัคงมีความตอ้งการงานการศึกษาแบบปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
วเิคราะห์และเพื่อผลการโอนมูลค่าท่ีมีความถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 
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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
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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. 

 
 


