
 

 9   

บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  
แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าของประเทศไทยดว้ย
วิธีการโอนมูลค่า ประกอบไปดว้ย 4 แนวคิดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (1) แนวคิดเก่ียวกบัมูลค่าส่ิงแวดลอ้ม (2) 
วิธีการประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อม (3) การประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อมโดยวิธีการโอนมูลค่า (Value 
Transfer Method) และ (4) การวเิคราะห์แบบจ าลองพหุระดบั (Multilevel Modelling Approach) 

 2.1.1 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกีย่วกบัมูลค่าส่ิงแวดล้อม 
 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็น
พื้นฐานส าคญัในการท าความเขา้ใจและตระหนักถึงคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ของระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลต่อสวสัดิการและความผาสุกของมนุษย ์โดยมีผูใ้ห้นิยามของค าว่า นิเวศบริการ 
(Ecosystem services) หรือ ประโยชน์ของระบบนิเวศไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

 Millennium Ecosystem Assessment (2005) ไดนิ้ยาม นิเวศบริการ คือ ประโยชน์ท่ีระบบ
นิเวศหรือส่ิงแวดลอ้มไดม้อบใหแ้ก่ประชาชน 
 The Economics of Ecosystems and Biodiversity ห รือ  TEEB (2010) ได้ นิ ย าม  นิ เวศ
บริการ คือ ผลทางตรงและทางออ้มของระบบนิเวศท่ีมีต่อสวสัดิการของประชาชน  
 Common International Classification of Ecosystem Services ห รื อ  CICES (2012) ไ ด้
นิยาม นิเวศบริการ คือ ส่วนสนบัสนุนของระบบนิเวศท่ีช่วยท าใหม้นุษยมี์ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

 การตดัสินใจด าเนินการโครงการต่างๆ เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม มกัมีผลกระทบต่อ
คุณภาพของส่ิงแวดล้อม แม้ว่าการตดัสินใจนั้นจะมีความตั้งใจเพื่อการพฒันาประเทศให้เติบโต
กา้วหนา้ แต่บางคร้ังการตดัสินใจดงักล่าวไดส่้งผลท าให้อุปทานของนิเวศบริการลดลง เช่น การแผว้
ถางพื้นท่ีป่า เพื่อพฒันาไปเป็นพื้นท่ีทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม เป็นตน้ ซ่ึงมีผลกระทบสืบเน่ือง
ต่อสวสัดิการของประชาชนและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ดงันั้น ในการตดัสินใจในโครงการใดๆ ท่ีส่งผล 
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กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ควรจะตอ้งพิจารณาถึงมูลค่าของส่ิงแวดลอ้มดว้ย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ไดใ้ช้
เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 เม่ือพิจารณาสินคา้และบริการทัว่ไป ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจซ้ือโดยพิจารณาจากราคา
ของสินคา้แต่ละชนิด ราคาสินคา้และบริการเป็นตวัสะทอ้นตน้ทุนการผลิตและอุปสงคต่์อสินคา้นั้น 
และยงัเป็นตัวสะท้อนผลประโยชน์ท่ีได้จากการผลิตและการบริโภคในแต่ละหน่วยสินค้า หรือ
สะทอ้นมูลค่าส่วนเพิ่ม (Marginal value) แต่ส าหรับนิเวศบริการและทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีราคาท่ี
จะสะทอ้นถึงมูลค่า เน่ืองจากส่ิงแวดล้อมเป็นสินคา้ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาด (Non-market related 
goods) เช่น อากาศบริสุทธ์ิ ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นตน้ สินคา้ประเภทส่ิงแวดลอ้มจึงไม่มี
กลไกตลาดเข้ามาจัดการ ท าให้เกิดปัญหาความล้มเหลวของตลาด (Market failure) นอกจากน้ี
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มยงัมีลกัษณะเป็นทรัพยากรท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิส่วนรวม (Common 
property resource) ท่ีทุกคนสามารถเขา้มาใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างอิสระ (Open access) โดยไม่ตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนใดๆ จากผลประโยชน์ท่ีได้รับ ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบภายนอก (Externalities) 
เน่ืองจากเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการแต่ไม่ได้รวมตน้ทุน
ภายนอกในส่วนน้ีเขา้ไปในราคาสินคา้ ในการวิเคราะห์โครงการต่างๆ มกัจะละเลยไม่น ามูลค่าของ
ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมมาพิจารณาในการตดัสินใจท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของ
ส่ิงแวดล้อม ดังนั้น การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Value) ของส่ิงแวดล้อมจึงมี
ความส าคัญในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตดัสินใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์นั้นจะถูกน าไปประยกุตใ์ชใ้นบริบทต่างๆ ดงัน้ี 

 เพื่อให้เกิดความตระหนัก (Awareness) และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผลส าหรับการจัดการด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental management) 
 เพื่ อ เป็นข้อมูลในการออกแบบค่ าธรรมเนียม  (Fees) ส าห รับการเข้าใช้บ ริการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 เพื่อเป็นข้อมูลในการค านวณผลตอบแทนในการลงทุน (Return on invest) ส าหรับ
โครงการท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม 
 เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์  (Cost and Benefit) จากการใช้ประโยชน์
ส่ิงแวดลอ้มในทางเลือกท่ีแตกต่างกนั 
 เพื่อค านวณมูลค่าส่ิงแวดล้อมในฐานะท่ีน ามาใช้เป็นปัจจยัการผลิต น าไปสู่การสร้าง
บญัชีสีเขียว (Green account) 
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 เพื่อใชค้  านวณความเสียหายของส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Damage) และก าหนดส่วน
ชดเชย (Compensation) 

 โดยหลกัการ มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมของส่ิงแวดลอ้ม (Total Economic Value) 
ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 ไดแ้ก่ 

 1) มูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ (Use Value) คือ มูลค่าจากการท่ีส่ิงแวดล้อมให้ประโยชน์ท่ี
เป็นรูปธรรมกบัประชาชนประกอบไปดว้ย 
 1.1) มูลค่าท่ีเกิดจากการใชป้ระโยชน์ทางตรง (Direct Use Value) คือ มูลค่าจากการ
ท่ีประชาชนไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในฐานะผูบ้ริโภค เช่น 
การประโยชน์จากไมซุ้งหรือฟืนท่ีมาจากป่าไม ้หรือการใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้ า หรือการท่องเท่ียว
เชิงนนัทนาการในสถานท่ีทางธรรมชาติหรืออุทยานแห่งชาติ เป็นตน้ 
 1.2) มูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์ทางออ้ม (Indirect Use Value) คือ มูลค่าจาก
การท่ีประชาชนไดรั้บประโยชน์จากทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มโดยออ้ม เช่น ป่าไมช่้วยบรรเทาความ
เสียหายอนัเกิดจากอุทกภยั หรือการไดรั้บประโยชน์จากการใชท้รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในฐานะเป็น
ปัจจยัการผลิต เป็นตน้ 
 1.3) มูลค่าเผื่อจะใช ้(Option Use Value) คือ มูลค่าจากการท่ีประชาชนตอ้งการรักษา
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มไวเ้ป็นทางเลือกส าหรับการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้นในอนาคต 

 2) มูลค่าจากการไม่ไดใ้ช้ (Non-Use Value) คือ มูลค่าท่ีสืบเน่ืองมาจากความความรู้สึก
ว่าทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมควรจะตอ้งถูกรักษาไวเ้พื่อประโยชน์โดยส่วนรวม โดยไม่
ค  านึงถึงการใชป้ระโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ประกอบไปดว้ย  
 2.1) มูลค่าเพื่อประโยชน์ของรุ่นลูกหลาน (Bequest Value) คือ มูลค่าท่ีเกิดจากความ
ตอ้งการเก็บรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไวเ้ป็นมรดกส าหรับลูกหลานหรือประชาชนรุ่น
หลงัใหไ้ดมี้โอกาสใชท้รัพยากรเหล่าน้ีในอนาคต 
 2.2) มูลค่าของการคงอยู่ (Existence Value) คือ มูลค่าจากการท่ีประชาชนได้
ประโยชน์เม่ือทราบวา่ส่ิงแวดลอ้มยงัอยูใ่นสภาพท่ีดี เช่น การอนุรักษป่์าไม ้การอนุรักษส์ัตวป่์าสงวน 
เป็นตน้ 
 2.3) มูลค่าเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น (Altruism Value) คือ มูลค่าท่ีเกิดจากความรู้สึกท่ี
ดีท่ีจะรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มนั้นไวเ้พื่อชุมชนหรือเพื่อสังคมถึงแมต้นเองจะไม่ไดใ้ช ้ 
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ท่ีมา: Luke Brander (2013) 

ภาพที ่2.1 ประเภทของมูลค่าส่ิงแวดลอ้ม 

 2.1.2 วธีิการประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อม 
 นักเศรษฐศาสตร์ได้มีการพัฒนาวิธีการศึกษาท่ีหลากหลายในใช้การประเมินมูลค่า
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงวธีิการต่างๆ เหล่านั้นไดถู้กพฒันาเพื่อขยายขอบเขตการน าเอา
หลกัการทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์มูลค่าส่ิงแวดลอ้มให้มีความซับซ้อน และ
น าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีมีความถูกต้องแม่นย  ามากยิ่งข้ึน ตลอดจนเป็นการขยายขอบเขตการศึกษาให้
ครอบคลุมการประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อมในมิติต่างๆ ดังนั้ น การเลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสม จึงข้ึนอยูก่บัประเภทของส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งการประเมินดว้ย วิธีการประเมินมูลค่าสามารถ
แบ่งแยกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิธีการประเมินมูลค่าแบบปฐมภูมิ (Primary Valuation Method) 
และวธีิการประเมินมูลค่าแบบทุติยภูมิ (Secondary Valuation Method) 

 1) วิธีการประเมินมูลค่าแบบปฐมภูมิ (Primary Valuation Method) เป็นวิธีประเมิน
มูลค่าส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งการประเมินโดยวิธีการต่างๆท่ีเป็นการสร้างขอ้มูลมูลค่าข้ึนมาใหม่ การศึกษา
ส่วนใหญ่จึงมกัจะเป็นการสอบถามและเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีท่ีประเมินโดยตรงโดยเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผา่นเคร่ืองมือการวจิยัท่ีส าคญั คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เป็นตน้ แลว้น า
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าวเิคราะห์และประเมินมูลค่า วิธีการประเมินมูลค่าแบบปฐมภูมิมีหลากหลาย
วธีิตามจุดประสงคก์ารศึกษา และแต่ละวธีิก็มีขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม 
(Total Economic Value) 

มูลค่าท่ีเกิดจากการใช ้

(Use Value) 

มูลค่าจากการไม่ไดใ้ช้ 

(Non-Use Value) 

มูลค่าท่ีเกิด
จากการใช้

โดยตรง 

(Direct Use 

Value) 

มูลค่าท่ีเกิด
จากการใช้

โดยออ้ม 

(Indirect 

Use Value) 

 

มูลค่าเผื่อ

เลือก 
(Option 

Value) 

มูลค่าเพื่อ

คนอ่ืน 

(Altruism 

Value) 

มูลค่าเพื่อ
ลูกหลาน 

(Bequest 

Value) 

มูลค่าของ
การคงอยู ่

(Existence 

Value) 
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ตารางที ่2.1 วธีิการประเมินมูลค่าแบบปฐมภูมิ รูปแบบการประยกุต ์ตวัอยา่ง และขอ้จ ากดั 

วธีิการประเมนิ วธีิการ การประยุกต์ใช้ 
ตวัอย่างส่ิงแวดล้อมที่

ประเมนิ 
ข้อจ ากดั 

1) วธีิการสังเกตความพงึพอใจ (Revealed Preference Method) 
การใชร้าคาตลาด 
(Market Price: 
MP) 

ใชร้าคาตลาด
โดยตรงเป็น
ตวัช้ีวดัมูลค่า 

สินคา้และบริการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
การคา้ขายใน
ตลาดโดยตรง 

ไมซุ้งและฟืนจากป่าไม ้
หรือน ้ าสะอาดจาก
ทรัพยากรน ้ า 

ราคาตลาดอาจจะถูก
บิดเบือน เช่น มีการ
อุดหนุนราคา โดยมาก
สินคา้ส่ิงแวดลอ้ม
มกัจะไม่มีการซ้ือขาย
ในตลาด 

การใชร้าคา
สาธารณะ  
(Public Pricing) 

ใชค้่าใชจ่้าย
สาธารณะ เงิน
ภาษีหรือเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สินคา้ส่ิงแวดลอ้ม
เป็นตวัช้ีวดัมูลค่า 

สินคา้ส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีค่าใชจ่้าย
สาธารณะในการ
จดัหา  

การเก็บภาษีการซ้ือ
ท่ีดิน 

ไม่มีการเช่ือมโยงไป
ถึงความพึงพอใจของ
ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ 

ตน้ทุนในการ
ทดแทน 
(Replacement 
Cost) 

ใชค้่าประมาณ
ตน้ทุนการใช้
สินคา้อ่ืนทดแทน
สินคา้ส่ิงแวดลอ้ม
เป็นตวัช้ีวดั 

สินคา้ส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีส่ิงอ่ืนท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนเพ่ือใช้
ทดแทนมีการใช้
และใหป้ระโยชน์
เหมือนกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

การป้องกนัชายฝ่ังโดย
การสร้างเนินทราย 
การสร้างกกัเก็บน ้ า
แทนการใชป้ระโยชน์
จากพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า 

ไม่สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ประโยชนข์อง
ส่ิงแวดลอ้ม 

ตน้ทุนในการ
ฟ้ืนฟ ู
(Restoration 
Cost) 

ใชป้ระมาณ
ตน้ทุนการฟ้ืนฟู
ส่ิงแวดลอ้มเป็น
ตวัช้ีวดั 

ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ
ท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟ ู

การป้องกนัชายฝ่ังโดย
การสร้างเนินทราย 
การสร้างกกัเก็บน ้ า
แทนการใชป้ระโยชน์
จากพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า 

ไม่สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ประโยชนข์อง
ส่ิงแวดลอ้ม 

Net Factor 
Income (NFI) 

ใชร้ายไดสุ้ทธิ
ของสินคา้ท่ีใช้
ส่ิงแวดลอ้มใน
กระบวนการผลิต
เป็นตวัช้ีวดั 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีใช้
เป็นปัจจยัการ
ผลิตสินคา้ 

การกรองน ้ าโดยอาศยั
พ้ืนท่ีชุ่มน ้ า การ
ประมงอาศยัชายฝ่ัง
ทะเล 

มีความโนม้เอียงท่ีจะ
ประเมินมูลค่าสูงกวา่
ท่ีจะเป็น 
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ตารางที ่2.1 วธีิการประเมินมูลค่าแบบปฐมภูมิ รูปแบบการประยกุต ์ตวัอยา่ง และขอ้จ ากดั (ต่อ) 

วธีิการประเมนิ วธีิการ การประยุกต์ใช้ 
ตวัอย่างส่ิงแวดล้อมที่

ประเมนิ 
ข้อจ ากดั 

1) วธีิการสังเกตความพงึพอใจ (Revealed Preference Method) (ต่อ) 
ฟังกช์นัการผลิต 
(Production 
Function) 

ใชค้่าประมาณ
มูลค่าของ
ทรัพยากรท่ีใช้
ปัจจยัการผลิตใน
การผลิตเป็น
ตวัช้ีวดั 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีใช้
เป็นปัจจยัการ
ผลิตสินคา้ 

ปริมาณดินและน ้ าท่ีใช้
เป็นปัจจยัการผลิต
สินคา้เกษตร 

เทคนิคการประมาณ
ค่อนขา้งยาก ตอ้งใช้
ขอ้มูลจ านวนมากใน
การวเิคราะห์ 

Hedonic Pricing 
(HP) 

ค่าประมาณมูลค่า
ของลกัษณะ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
อิทธิพลต่อราคา
ของสินคา้เป็น
ตวัช้ีวดั 

ลกัษณะ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
อิทธิพลต่อสินคา้ 
โดยปกติใช้
ประเมินราคา
อสงัหาริมทรัพย์
และท่ีดิน 

ทิวทศัน์ คุณภาพ
อากาศ พ้ืนท่ีท่ีอยูใ่น
ชุมชนเมือง 

เทคนิคการประมาณ
ค่อนขา้งยาก ตอ้งใช้
ขอ้มูลจ านวนมาก ใน
การวเิคราะห์ มี
ขอ้จ ากดัในการระบุ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม
กบัพ้ืนท่ีท่ีประเมิน 

ตน้ทุนการ
ท่องเท่ียว 
(Travel Cost 
Method: TCM) 

ใชข้อ้มูลตน้ทุน
การท่องเท่ียว
หรืออตัราการ
เยีย่มชมในการ
ประมาณอุปสงค์
ส าหรับสถานท่ี
เชิงนนัทนาการ 

สถานท่ีเชิง
นนัทนาการ 

ทะเล น ้ าตก บึง 
ชายหาด 

เทคนิคการประมาณ
ค่อนขา้งยาก และ
ตอ้งใชข้อ้มูลในการ
วเิคราะห์จ านวนมาก
อาจล าบากในการ
เดินทางศึกษาใน
หลายสถานท่ี 

2) วธีิการให้เปิดเผยความพงึพอใจ (Stated Preference Method) 
Contingent 
Valuation 
Method (CVM) 

สอบถาม
ประชาชนถึง
ความยนิดีจะจ่าย
ส าหรับ
ส่ิงแวดลอ้มผา่น
การส ารวจ
ภาคสนาม 

ส่ิงแวดลอ้มทุก
ประเภท 

การสูญพนัธ์ุของพืช
และสตัว ์คุณภาพน ้ า 
คุณภาพอากาศ ภูมิ
ทศันท่ี์สวยงาม 

ตน้ทุนสูง เทคนิคการ
วเิคราะห์ยากอาจมี
ความโนม้เอียงใน
การออกแบบ
การศึกษาและการ
วเิคราะห์ 
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ตารางที ่2.1 วธีิการประเมินมูลค่าแบบปฐมภูมิ รูปแบบการประยกุต ์ตวัอยา่ง และขอ้จ ากดั (ต่อ) 

วธีิการประเมนิ วธีิการ การประยุกต์ใช้ 
ตวัอย่างส่ิงแวดล้อมที่

ประเมนิ 
ข้อจ ากดั 

2) วธีิการให้เปิดเผยความพงึพอใจ (Stated Preference Method) (ต่อ) 
Choice Modeling 
(CM) 

สอบถามจาก
ประชาชนในการ
แลกเปล่ียน 
ระหวา่งสินคา้
ส่ิงแวดลอ้มกบั
สินคา้อ่ืนๆ 
เพื่อใหท้ราบถึง
ความยนิดีจะจ่าย 

ส่ิงแวดลอ้มทุก
ประเภท 

การสูญพนัธ์ุของพืช
และสตัว ์คุณภาพน ้ า 
คุณภาพอากาศ ภูมิ
ทศันท่ี์สวยงาม 

ตน้ทุนสูง เทคนิคการ
วเิคราะห์ยากอาจมี
ความโนม้เอียงใน
การออกแบบ
การศึกษาและการ
วเิคราะห์ 

Group Valuation สอบถามกลุ่มผูมี้
ส่วนเสียเพ่ือ
ก าหนดความยนิดี
จะจ่ายส าหรับ
ส่ิงแวดลอ้ม ผา่น
การอภิปรายกลุ่ม 

ส่ิงแวดลอ้มทุก
ประเภท 

การสูญพนัธ์ุของพืช
และสตัว ์คุณภาพน ้ า 
คุณภาพอากาศ ภูมิ
ทศันท่ี์สวยงาม 

อาจเกิดความเอน
เอียง (Biases) 
เน่ืองจากพลวตัของ
กลุ่ม 

ท่ีมา: Luke Brander (2013) 

 ขอ้ควรระวงัท่ีส าคญัของวิธีการประเมินมูลค่าแบบปฐมภูมิ คือความแตกต่างระหวา่ง 
วิธีการสังเกตความพึงพอใจ (Revealed Preference Method) และวิธีการให้เปิดเผยความพึงพอใจ 
(Stated Preference Method) 

 วธีิการสังเกตความพึงพอใจ (Revealed Preference Method) คือ เป็นการประเมินมูลค่า
ส่ิงแวดล้อมจากความผาสุกของประชาชนโดยผ่านการวดัสวสัดิการทางเศรษฐกิจในระบบตลาด 
กล่าวคือ เป็นวิธีการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มโดยการพิจารณาจากพฤติกรรมท่ีแทจ้ริงของปัจเจกชน 
โดยสังเกตจากพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการท่ีมีความเก่ียวพันกับส่ิงแวดล้อม 
(Environmental assets) โดยข้อมูลท่ีเปิดเผยออกมาจะแสดงถึงความชอบและความพอใจท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนั้น ดงันั้น เคร่ืองมือการศึกษาในกลุ่มน้ีจึงใช้กบัการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก
การใช้ประโยชน์จริง (Use Value) จากส่ิงแวดล้อมเท่านั้น ตวัอย่างวิธีการประเมินเช่น Travel Cost 
Method และ Hedonic Pricing เป็นตน้ 

 วิธีการให้ เปิดเผยความพึงพอใจ (Stated Preference Method) เป็นการประเมินค่า
ทรัพยากรจากความผาสุกของประชาชนโดยการวดัสวสัดิการทางเศรษฐกิจอีกวิธีหน่ึงท่ีราคาจะ



 

 16   

สะทอ้นค่าความยินดีจะจ่าย ซ่ึงไดม้าจากการให้มูลค่าของผูบ้ริโภคทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มจากการ
สร้างสถานการณ์ท่ีสมมติข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลเพื่อให้ผูบ้ริโภคประเมินมูลค่า การสอบถามจะตอ้งมี
การตรวจสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ ตลอดจนส่ิงท่ีอาจน าไปสู่ความเบ่ียงเบนของค าตอบอยา่ง
ระเอียดรอบคอบโดยใช้วิธีการทางสถิติ วิธีการสมมติเหตุการณ์น้ีสามารถน าไปใช้ประเมินมูลค่า
ส่ิงแวดลอ้มทั้งประเภท Use Value และ Non-use Value แต่เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีค่อนขา้งยุง่ยากซับซ้อน 
ใชเ้วลาและตน้ทุนสูง โดยทัว่ไปจึงมีการน ามาประยกุตใ์ชก้บัการประเมินเฉพาะมูลค่าส่วนท่ีเป็น Non-
use Value เป็นส่วนใหญ่ ตวัอย่างวิธีการประเมิน เช่น Contingent Valuation และ Choice Modeling 
เป็นตน้  

 วิธีการวดัความพึงพอใจเปิดเผยเป็นมกัจะเป็นท่ีนิยมมากกว่า (Brander, 2013) เพราะ
สามารถสะท้อนพฤติกรรมท่ีแท้จริงของประชาชนได้ แต่มีข้อจ ากัดในการน าไปประยุกต์ในบาง
ส่ิงแวดลอ้ม ในตรงกนัขา้ม วิธีวดัความพึงพอใจทางตรงจะข้ึนอยูก่บัการตอบสนองของประชาชน ซ่ึง
มูลค่าความยินดีจ่ายจะได้มาจากการให้มูลค่าของผูบ้ริโภคทรัพยากรจากสถานการณ์ท่ีสมมติข้ึน
เท่านั้น ซ่ึงอาจจะไม่ได้สะท้อนพฤติกรรมท่ีแท้จริง แต่มีความยืดหยุ่นในการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ขอบเขตท่ีกวา้งกวา่ 

 2) วิธีการประเมินแบบทุติยภูมิ (Secondary valuation method) หรือ วิธีการโอนมูลค่า 
(Value transfer) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความยืดหยุ่นสูง รวดเร็วและมีตน้ทุนการ
ประเมินมูลค่าต ่า การโอนมูลค่า (Value transfer method) คือ กระบวนการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มท่ี
สนใจประเมินมูลค่า (Policy site) โดยการรวบรวมขอ้มูลการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มแบบปฐมภูมิ
จากแหล่งอ่ืน (Study site) ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัพื้นท่ีสนใจประเมินมูลค่า แลว้โอนมูลค่ามาใชใ้น
การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าในพื้นท่ีท่ีสนใจประเมิน วิธีการประเมินมูลค่าแบบการโอนมูลค่า 
สามารถแบ่งได ้3 รูปแบบหลกั ดงันั้น 

  2.1) การโอนหน่วยมูลค่า (Unit value transfer) เป็นวิธีการใชข้อ้มูลเฉพาะผลมูล
ค่าท่ีประเมินไดจ้าก Study site แลว้โอนมูลค่ามาเพื่อใชใ้นการประเมินมูลค่าของ Policy ท่ีสนใจศึกษา 
มีด้วยกัน 3 รูปแบบย่อย คือ (1) การโอนมูลค่าหน่วยเดียว (Single point value transfer) คือ การ
คดัเลือกงานประเมินมูลค่าจาก Study site มาหน่ึงงานท่ีมีการศึกษาในพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั 
Policy site ในด้านต่างๆ มากท่ีสุดบนพื้นฐานของหลกัเกณฑ์การโอนมูลค่า เช่น ลกัษณะของพื้นท่ี 
ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ กลุ่มประชาชนผูส่้วนไดเ้สียในพื้นท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัมากในทุกๆ ดา้น 
แลว้โอนมูลค่าท่ีประเมินไดจ้าก Study site มาใชป้ระมาณมูลค่าใน Policy site (2) การโอนมูลค่าเฉล่ีย 
(Average value transfer) เป็นใชข้อ้มูลมูลค่าจากหลายๆ งานการศึกษาแบบปฐมภูมิ โดยน ามูลค่าของ
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แต่ละงานมาหาค่าเฉล่ีย แล้วใช้มูลค่าเฉล่ียดังกล่าวโอนมูลค่าไปยงั Policy site และปรับค่าให้
สอดคล้องกบัขอ้มูลของ Policy site (3) การใช้ขอ้มูลมูลค่าท่ีได้รับการรับรองแล้ว (Approved value 
transfer) คือ การน าขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ของหน่วยงานประกอบกบัการใชว้ิจารณญาณและการผา่นความ
เห็นชอบเก่ียวกบัความถูกตอ้งทางวิชาการของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าผลขอ้มูลนั้นมาใชใ้นการโอนมูลค่า 
ทั้งน้ีทุกวิธีของการโอนหน่วยมูลค่าจาก Study site จะถูกปรับค่าเพื่อสะทอ้นลกัษณะของ Policy site 
เช่น ปรับอตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ 

 2.2) การโอนฟังก์ชันมูลค่า (Value function transfer) เป็นวิธีการใช้ฟังก์ชันมูล
ค่าท่ีถูกคดัเลือกจากการประเมิน Study site แห่งหน่ึงแลว้วา่มีลกัษณะดา้นต่างๆ เหมือนกบั Policy site 
มากท่ีสุด แลว้จึงน าฟังกช์นัมูลค่าจาก Study site ดงักล่าว มาใชป้ระมาณมูลค่าของ Policy site โดยเก็บ
รวมรวมข้อมูลตวัแปรอิสระต่างๆ ของ Policy site แทนค่าลงในฟังก์ชันมูลค่า เพื่อประมาณมูลค่า
ส่ิงแวดลอ้มของ Policy site  

 ฟังก์ชนัมูลค่า คือ สมการท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งมูลค่าของส่ิงแวดลอ้มหรือ
มูลค่าความยนิดีจะจ่ายกบัลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มและลกัษณะของประชากรในพื้นท่ีนั้น แสดงในรูป
สมการอยา่งง่าย ดงัน้ี 
 WTP ต่อครัวเรือน = f (Qes, A1, A2, A3)      (2.1) 
 โดยท่ี  Qes คือ ปริมาณหรือคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ีก าลงัประเมิน 
 A1, A2, A3 คือ ตวัแปรลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น เพศ 
อาย ุรายได ้ระยะทาง ความถ่ีในการเยีย่มชม เป็นตน้ 

  ฟังก์ชนัมูลค่าท่ีถูกคดัเลือกมาใชใ้นการโอนมูลค่าอาจไดม้าจากการศึกษาประเมิน
มูลค่าแบบปฐมภูมิดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น Hedonic Pricing, Travel Cost Method, Production Function, 
Contingent Valuation Method หรือ Choice Modeling เป็นต้น ซ่ึงจะถูกประมาณมูลค่าโดยวิธีการ
วิเคราะห์แบบถดถอย (Regression analysis) ซ่ึงเป็นวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติในการสร้างแบบจ าลอง
เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม คือ ความยินดีจะจ่ายของประชาชน (WTP) และตวัแปร
อธิบาย เช่น รายไดค้รัวเรือน ระยะทางถึงระบบนิเวศ ความถ่ีในการเยี่ยมชม จ านวนส่ิงทดแทนของ
ระบบนิเวศ เป็นตน้ 

  วธีิการโอนมูลค่าแบบการโอนฟังกช์นัมูลค่า จะตอ้งคน้หาฟังกช์นัมูลค่า ทั้งน้ีงานท่ี
คดัเลือกมาจาก Study site จะตอ้งเป็นการประเมินส่ิงแวดลอ้มท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบั Policy site 
และส่ิงท่ีส าคญั คือ จะตอ้งหาค่าของตวัแปรอิสระต่างๆ ในฟังก์ชนั ซ่ึงเป็นขอ้มูลจาก Policy site เพื่อ
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แทนค่าลงในฟังก์ชนั แลว้ประเมินมูลค่า โดยมีสมมติฐานว่าความสัมพนัธ์ทางสถิติของตวัแปรตาม
และตวัแปรอิสระตอ้งเหมือนกนัระหวา่ง Policy site และ Study site (Rosenberger and Loomis, 2003) 

  2.3) การโอนมูลค่าแบบสังเคราะห์ (Meta-analytical function transfer) เป็น
วิธีการท่ีคล้ายกับวิธีการโอนฟังก์ชันมูลค่า (Value function transfer) แต่กรณีของ Meta-analytical 
function transfer จะสร้างฟังก์ชันมูลค่าใหม่จากการใช้มูลค่าท่ีได้จากงานการศึกษาแบบปฐมภูมิ
หลายๆ การศึกษา (Multiple studies) หรือการน าขอ้มูลจากหลายๆ Study site มาใช้ในการวิเคราะห์
โดยการสร้างแบบจ าลองถดถอยใหม่จากข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้ เพื่อน าไปประเมินมูลค่า
ส่ิงแวดลอ้มพื้นท่ี Policy site ท่ีตอ้งการประเมินมูลค่า 

 2.1.3 การประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อมโดยวิธีการโอนมูลค่าแบบสังเคราะห์ (Meta-Analysis of 
Value Transfer Method) 
  การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรและความตอ้งการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลท า
ให้ความต้องการใช้ท รัพยากรเพิ่ ม ข้ึน  น าไป สู่ความขาดแคลนและความ เส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีเป็นแรงกดดนัให้รัฐบาลและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องต้องพิจารณาการตัดสินใจเก่ียวกับการด าเนินนโยบายต่างๆ ให้มีความซับซ้อนและให้
ความส าคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากข้ึน เน่ืองจากทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มมีคุณประโยชน์แก่สังคมและมนุษย ์เหตุผลดงักล่าวน าไปสู่การเพิ่มข้ึนของความตอ้งการ
ใช้ขอ้มูลมูลค่าของส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบการตดัสินใจในการด าเนินนโยบาย
ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  อยา่งไรก็ตาม การศึกษาการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มแบบปฐมภูมิอาจไม่เพียงพอต่อการ
ความตอ้งการใช้ขอ้มูลในปัจจุบนั (Bateman et al., 2011) ประกอบกบัการศึกษาแบบปฐมภูมิอาจถูก
จ ากดัดว้ยงบประมาณและระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา น าไปสู่การขยายขอบเขตการศึกษาโดยการใช้
การประเมินแบบทุติยภูมิในการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้ม นั่นคือ วิธีการโอนมูลค่า (Value transfer 
method) ซ่ึงวิธีการดงักล่าวได้ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายและเป็นอีกทางเลือกส าหรับการประเมิน
มูลค่า เพื่อใช้สร้างขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูด้  าเนินนโยบาย แมว้่าวิธีการโอนมูลค่าจะมีขอ้
กังวลเก่ียวกับความสมเหตุสมผลและความน่าเช่ือถือของผลการโอนมูลค่า แต่วิธีการน้ีก็เป็นอีก
ทางเลือกทางหน่ึงท่ีสามารถท าไดเ้พื่อสร้างขอ้มูลมูลค่าส่ิงแวดลอ้มใหม่โดยมีการพฒันาการศึกษาและ
มีบทบาทเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในการประเมินมูลค่าของส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนั 

  การโอนมูลค่า (Value transfer method) คือ กระบวนการประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อมท่ี
สนใจศึกษา (Policy site) โดยการรวบรวมขอ้มูลการประเมินมูลค่าของส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งอ่ืนท่ีมี
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ลกัษณะคล้ายคลึงกนั (Study site) มาใช้ในการวิเคราะห์ Freeman (1984) ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์การ
ประเมินแบบการโอนมูลค่าท่ีดีและสมเหตุสมผล ตอ้งประกอบไปดว้ยหลกัพื้นฐาน 3 ประการ ไดแ้ก่ 
มีขอ้มูลเพียงพอส าหรับการโอนมูลค่าระเบียบวิธีการศึกษาเหมาะสม และเทคนิคท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ถูกต้องเหมาะสมนอกจากน้ี เพื่อให้การโอนมูลค่ามีความสมเหตุสมผล (Validity) Boyle และ 
Bergstrom (1992) ได้เสนอว่าระหว่าง Policy site และ Study site จะต้องมีความคล้ายคลึงและ
สอดคล้องกันมากท่ีสุด ซ่ึงได้เสนอขอบเขตท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal criteria) ส าหรับการโอนมูลค่า 3 
ประการ คือ 

  1) พื้นท่ีหรือส่ิงแวดล้อมท่ีถูกประเมินค่าของทั้ ง Study site และ Policy site จะต้องมี
ลกัษณะเหมือนกนัทุกประการ 
  2) ประชาชนผูมี้ส่วนไดเ้สียในพื้นท่ีหรือส่ิงแวดลอ้มของทั้ง Study site และ Policy site 
จะตอ้งมีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการ 
  3) การก าหนดกรรมสิทธ์ิ (Property right) ของทั้ ง Study site และ Policy site จะต้อง
น าไปสู่การวดัสวสัดิการท่ีเหมือนกนั 

  จะพบว่าโดยทัว่ไป เป็นไปได้ค่อนขา้งยากท่ีจะพบลกัษณะของ Study site และ Policy 
site เหมือนกันทุกประการดังขอบเขตขา้งต้น แต่ในการโอนมูลค่าก็ควรจะคดัเลือกการศึกษาจาก 
Study site ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกบั Policy site มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้ง
และสมเหตุสมผลของผลการโอนมูลค่า 

  ส่วนการศึกษาแบบ Meta-analysis เป็นการวิเคราะห์อีกรูปแบบหน่ึงในการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและสินค้าท่ีไม่มีมูลค่าตลาด (Non-market valuation) Meta-analysis เป็น
วิธีการประเมินทางสถิติจากงานการศึกษาจ านวนมากท่ีผ่านมา เพื่อท าการหาขอ้สรุปการประเมินท่ี
ครอบคลุม การศึกษาดงักล่าวจะช่วยให้นกัวิจยัอธิบายถึงความแตกต่างของมูลค่าท่ีไดใ้นแต่ละงานท่ี
ใช้สมมติฐาน (Assumption)รูปแบบการศึกษา (Study design) หรือวิธีการวดัค่าท่ีแตกต่างกนัเร่ิมแรก
การศึกษาแบบ Meta-analysisถูกใชใ้นการศึกษาทดลองในการรักษาทางการแพทยแ์ละจิตบ าบดั เพื่อ
รวบรวมและสรุปผลท่ีเกิดจากการทดลองหลายๆ คร้ัง น าไปสู่การประเมินผลในภาพรวม ต่อมาไดถู้ก
พฒันาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการสังเคราะห์ (Synthesizing) การศึกษาท่ีมีอยูแ่ลว้เป็นจ านวนมาก 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 การศึกษาแบบ Meta-analysisเร่ิมมีบทบาทส าคญัในการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึง
ปัจจุบนัวิธีการน้ีได้รับความสนใจอย่างยิ่งในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของส่ิงแวดล้อม 
วตัถุประสงค์ของการศึกษาการประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อมด้วยวิธีวิเคราะห์แบบ Meta-analysis มี 3 
ประการ ได้แก่  (1) เพื่อสังเคราะห์งานการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาด้านการประเมินมูลค่า
ส่ิงแวดลอ้ม (2) เพื่อทดสอบวา่ตวัแปรอธิบายต่างๆ วา่มีผลกระทบต่อมูลค่าส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ (3) ใช ้
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Meta regression model เพื่อประเมินมูลค่าในช่วงเวลาและสถานท่ีท่ีสนใจศึกษาจากวตัถุประสงค์
ข้างต้นสามารถท าได้โดยวิธีการโอนมูลค่า (Value Transfer) นอกจากน้ี  Meta-analysis ได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ 
  1) การวเิคราะห์โดยการใชข้อ้มูลจริง (Actual data) จากงานศึกษาหลายๆ งานศึกษา 
  2) การวเิคราะห์โดยการใชข้อ้สรุป (Result) จากงานศึกษาหลายๆ งานศึกษา 

  วิธีการวิเคราะห์โดยการใช้ข้อสรุปของงานศึกษาเป็นท่ีนิยมน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินมูลค่ามากกว่าหลักการพื้นฐานในการประเมินมูลค่าโดย Meta-analysis คือ การรวบรวม
การศึกษาการประเมินมูลค่าเพื่อน าขอ้มูลมูลค่าท่ีได้นั้นมาใช้เป็นตวัแปรตาม (Dependent variable) 
ส่วนตวัแปรอิสระ (Independent variable) นั้น คือ ลักษณะต่างๆ ของพื้นท่ีท่ีตอ้งการศึกษา (Policy 
site) และพื้นท่ีท่ีถูกศึกษา (Study site) ถา้การศึกษาหน่ึงงานให้ผลมูลค่าหลายค่า ก็จะไดจ้  านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งขอ้มูลเพื่อใชศึ้กษามากข้ึนดว้ย 

  สรุปไดว้า่ การประเมินมูลค่าโดยการโอนมูลค่าแบบสังเคราะห์ เป็นกระบวนการประเมิน
มูลค่าจากฟังก์ชนัมูลค่า (Value function) ท่ีไดม้าจากการสังเคราะห์งานการศึกษาแบบปฐมภูมิหลายๆ 
งานศึกษา (Multiple study sites) น ามาสร้างฟังก์ชนัมูลค่าในรูปแบบจ าลอง Meta-Regression แลว้น า
แบบจ าลองท่ีไดไ้ปประมาณมูลค่าพื้นท่ีท่ีสนใจประเมินมูลค่า (Policy site) โดยการน าขอ้มูลตวัแปร
อิสระท่ีเป็นขอ้มูลของ Policy site แทนลงในฟังกช์นัมูลค่าท่ีประมาณได ้แลว้ค านวณหามูลค่าส าหรับ
พื้นท่ี Policy site นั้น เพื่อความเขา้ใจ สามารถพิจารณากระบวนการตามภาพท่ี 2.2 ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: Luke Brander (2013) ดดัแปลงโดยผูว้จิยั 

ภาพที ่2.2 การวเิคราะห์การโอนมูลค่าแบบสังเคราะห์  

รวบรวมขอ้มูลจากหลายๆ 
Study site เพื่อประมาณ

ฟังกช์นัมูลค่า 
 

สร้างฟังกช์นัมูลค่า 
หรือ Meta- regression
ส าหรับ Policy site 

 

แทนค่าขอ้มูลของ Policy site ลงใน
ฟังกช์นัมูลค่า แลว้ประเมินมูลค่า 

Study site 
Value Function 

 

Policy site Study site 
Study site 
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 1)  แบบจ าลองทั่วไปของการโอนมูลค่าแบบสังเคราะห์แบบจ าลองการโอนมูลค่า 
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility theory) (Boyle et al., 1994) หลกัการทัว่ไปของ
แบบจ าลองจะมุ่งเนน้ไปท่ีการประมาณความยินดีจะจ่าย (WTP) ส าหรับสินคา้หรือบริการท่ีไม่มีการ
ซ้ือขายในตลาด (Nonmarket commodity) รูปแบบทั่วไปของแบบของฟังก์ชันอรรถประโยชน์
ทางออ้มแบบมีเง่ือนไข (Conditional indirect utility function) แสดงได ้ดงัน้ี 
   V = Vj(Pj,Mj; Qj, QUALj, SUBj, Hj, Ij)     (2.2) 
  โดยท่ี Pj คือ ราคาตลาดท่ีบุคคลท่ี j ตอ้งเผชิญ 
   Mj คือ รายไดค้รัวเรือนบุคคลท่ี j 
   Qj คือ ปริมาณของ Nonmarket commodity (Q) ส าหรับบุคคลท่ี j 
   QUALjคือ คุณภาพของ Q ส าหรับบุคคลท่ี j 
   SUBj คือ สินคา้ทดแทน Q ส าหรับบุคคลท่ี j 
   Hj คือ ลกัษณะของบุคคลท่ี j ท่ีไม่ใช่รายได ้
   Ij คือ ขอ้มูลท่ีบุคคลท่ี j ไดรั้บ2 

 หากก าหนดใหอุ้ปสงคแ์ละอุปทานมีความแน่นอน มูลค่าความยนิดีจะจ่าย (WTP) 
ส าหรับการเปล่ียนแปลงใน Q เป็นผลมาจากส่วนต่างระหวา่งส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใชอ้า้งอิง (Reference: R) 
กบัส่ิงท่ีเป็นเป้าหมาย (Target: T) ของผูบ้ริโภค สามารถเขียนได ้ดงัสมการต่อไปน้ีน้ี 
ΔV = Vj(Pj

T, Mj-WTP; Qj
T, QUALj

T, SUBj
T, Hj, Ij) - Vj(Pj

R, Mj; Qj
R, QUALj

R, SUBj
R, Hj, Ij)  (2.3) 

 แกส้มการ (2.3) จะไดฟั้งกช์นัความความยนิดีจะจ่าย ดงัน้ี 
  WTP = f(Pj

T-Pj
R, Qj

T-Qj
R, QUALj

T-QUALj
R, SUBj

T-SUBj
R, Hj, Ij)  (2.4)

 ฟังก์ชันอรรถประโยชน์และฟังก์ชันความยินดีจะจ่ายใน (2) และ (4) เป็นรูปแบบ
พื้นฐานของการโอนมูลค่าโดยวิธีท่ีเคร่งครัดในทฤษฎีอรรถประโยชน์ เรียกว่า Strong Structural 
Utility Theoretic (SSUT) approach จะเป็นไปตามฟังก์ชันท่ีน าเสนอขา้งตน้ อีกวิธีหน่ึงคือ วิธีท่ีผ่อน
คลายในทฤษฎีอรรถประโยชน์ เรียกว่า Weak Structural Utility Theoretic (WSUT) approach ซ่ึงมี
ลักษณะท่ีตัวแปรอธิบายบางตัวท่ีไม่เป็นไปตามทฤษฎีอรรถประโยชน์ได้ถูกน ามารวมไว้ใน
แบบจ าลอง เช่น การทดสอบอิทธิพลของวิธีการศึกษา (Methodological choice) รูปแบบการศึกษา 
(Study design) เป็นต้น พึงระลึกว่าการศึกษาแบบ Meta-analysisโดยใช้วิธี WSUT อาจจะไม่ได้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อการโอนมูลค่าโดยเฉพาะ แต่อาจสร้างข้ึนเพื่อทดสอบและอธิบายความแตกต่างของ

                                                           
2สมมติว่าผูบ้ริโภคเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดไ้ม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะเม่ือตอ้งประเมินมูลค่าสินคา้และบริการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ดงันั้นจึงเป็นส่ิงส าคญัในการวิเคราะห์การโอนมูลค่าท่ีจะตอ้งพจิารณาถึงปริมาณและรูปแบบของขอ้มูลข่าวสารท่ีประชาชนไดรั้บ 
เช่น ขอ้มูลท่ีถกูน าเสนอในแบบสอบถาม  
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มูลค่า WTP ของแต่ละงานปฐมภูมิ เป็นเพียงการประมาณค่า ส่วนการใช้วิธี SSUT จะมีวตัถุประสงค์
เฉพาะส าหรับการโอนมูลค่าทั้งน้ีการจะเลือกใช้วิธีการศึกษาใด จะข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคเ์ฉพาะของ
แต่ละการศึกษาและความเช่ียวชาญเฉพาะของผูว้ิจยั ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้ดอ้ยของทั้ง 2 วิธี
ได ้ดงัตารางท่ี 2.2 

ตารางที ่2.2 การเปรียบเทียบระหวา่งวธีิ SSUT และ WSUT ส าหรับการประมาณแบบจ าลอง Meta-
analysis เพื่อการโอนมูลค่า 

ทฤษฎแีละข้อควรพจิารณา SSUT approach WSUT approach 
1. รูปแบบของฟังกช์นั เป็นไปตามทฤษฎีอรรถประโยชน์อยา่ง

เคร่งครัด รูปแบบฟังกช์นัไม่มีความ
ยดืหยุน่ 

เป็นการประมาณค่าตามทฤษฎี
อรรถประโยชน์ รูปแบบฟังกช์นัมีความ
ยดืหยุน่มากกวา่ 

2. ตวัแปรอิสระและตวัแปร
ตาม 

ถูกก าหนดโดยทฤษฎีอรรถประโยชน์
บางตวัแปรท่ีสนใจไม่สามารถใส่ใน
แบบจ าลองได ้

ยดึแนวทฤษฎีอรรถประโยชน์ สามารถ
เพ่ิมตวัแปรท่ีสนใจในแบบจ าลองได ้

3. เง่ือนไขทางเศรษฐศาสตร์ ครัวเรือนมีเง่ือนไขดา้นงบประมาณ ครัวเรือนไม่มีเง่ือนไขดา้นงบประมาณ 
4. การเก็บขอ้มูล ขอบเขตการเก็บขอ้มูลแคบส าหรับการ

โอนมูลค่า แต่จะท าใหไ้ดผ้ลท่ี
สอดคลอ้งกบัผลทางทฤษฎีมากข้ึน 

ขอบเขตการเก็บขอ้มูลกวา้งและมีความ
ยดืหยุน่มากกวา่ แต่จะท าใหไ้ดผ้ลท่ี
สอดคลอ้งกบัผลทางทฤษฎีลดลง 

5. การประมาณแบบจ าลอง 
Meta-analysis 

แบบจ าลองท่ีประมาณเป็นไปตาม
ทฤษฎีอยา่งเคร่งครัด 

แบบจ าลองท่ีประมาณเป็นไม่ไปตาม
ทฤษฎีอยา่งเคร่งครัด 

6. การโอนมูลค่าจาก
แบบจ าลอง Meta-analysis 

การโอนมูลค่ากระท าภายใตก้ฎและ
ระเบียบวธีิท่ีเคร่งครัด แต่มีความ
ยดืหยุน่นอ้ยและมีขอ้จ ากดัในการ
ประยกุตใ์ชม้าก 

การโอนมูลค่ากระท าภายใตก้ฎและ
ระเบียบวธีิท่ีไม่เคร่งครัด แต่มีความ
ยดืหยุน่มากและมีขอ้จ ากดัในการ
ประยกุตใ์ชน้อ้ย 

ท่ีมา: Bergstrom and Taylor (2006) 

 เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่ Function Transfer ให้ผลการโอนมูลท่ีดีกวา่วิธี Unit value 
transfer ดว้ยหลายเหตุผล ดงัน้ี (Bateman and Jones, 2003) 
 1) จ านวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์มีมากกวา่ 
 2) วิธีการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจากงานศึกษาแบบปฐมภูมิถูกควบคุมความแปรปรวน
ในแบบจ าลองการประมาณมูลค่า 
 3) ตวัแปรอธิบายถูกปรับใหส้อดคลอ้งกบั Policy site  

 Rosenberger และ Phipps (2001) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพของ Function transfer 
และ Unit value transfer ไดข้อ้สรุปโดยทัว่ไปวา่ Meta-analysis value transfer function ให้ผลการโอน
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มูลค่าดีกวา่รูปแบบการโอนมูลค่ารูปแบบอ่ืนเพราะมีการใชข้อ้มูลจากการสังเคราะห์งานจ านวนมาก
เพื่อใชใ้นการโอนมูลค่า โดยการวิเคราะห์แบบ Meta-analysis ประกอบกบัเหตุผลท่ีวา่การโอนมูลค่า
แบบ Unit value transfer ตั้ งอยู่บนสมมติฐานท่ีว่าทั้ ง Policy site และ Study site จะต้องมีลักษณะ
เหมือนกนัมาก แต่ในความเป็นจริงอาจจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปในหลายๆ องคป์ระกอบ แต่การ
โอนมูลค่าแบบ Function transfer สามารถน าเอาข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งของ Policy site มาใส่ในสมการ
ประกอบการค านวณดว้ย จึงมีความแม่นย  าของผลการโอนมูลค่ามากกวา่ 

 2) ความการยอมรับและความน่าเช่ือถือ (Acceptable and Reliability) ของผลการ
โอนมูลค่า มีหลายเหตุผลท่ีกล่าวถึงผลการโอนมูลค่า วา่อาจจะมีความคลาดเคล่ือนจากการโอนมูลค่า 
(Transfer Error) ทั้งน้ี Brander (2013) ไดใ้ห้สาเหตุส าคญัของความคลาดเคล่ือนจากการโอนมูลค่าไว ้
4 ประการ คือ (1) ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากงานการประเมินมูลค่าแบบปฐมภูมิท่ีคดัเลือกมาใช้ใน
โอนมูลค่า อาจจะเกิดจากการท่ีงานการศึกษาแบบปฐมภูมิดงักล่าวมีวิธีการศึกษาท่ีไม่น่าเช่ือถือ (Weak 
methodologies) ขอ้มูลไม่น่าเช่ือถือ หรือมีวิธีการวิเคราะห์ท่ีมีความคาดเคล่ือนเป็นตน้(2) ขอ้มูลหรือ
ลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มจาก Study site ท่ีใช้ในการศึกษา ไม่สามารถเป็นตวัแทน (Unrepresentative) 
ท่ีดีของ Policy siteได้ เน่ืองจากความคลาดเคล่ือนอาจเกิดจากความแตกต่างกนัระหว่าง Study site 
และ Policy site หรือกระบวนการสืบคน้งานท่ีจะน ามาวิเคราะห์ไม่มีความถูกต้อง (3) จ านวนงาน
การศึกษาแบบปฐมภูมิท่ีมีความน่าเช่ือถือมีจ านวนจ ากดั และ (4) กระบวนการโอนมูลค่าจาก Study 
site ไปสู่ Policy site อาจจะไม่ถูกตอ้ง เรียกว่า Generalization error เกิดข้ึนเม่ือมูลค่าจาก Study site ท่ี
โอนไปยงั Policy site ไม่ไดมี้การปรับความแตกต่างระหว่าง 2 พื้นท่ี เช่น ความแตกต่างของลกัษณะ
ของผูรั้บผลประโยชน์ ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้ ดงันั้นการคดัเลือกขอ้มูลมูลค่าควรเลือกจาก 
Study site ท่ีมีความคล้ายคลึงกบั Policy site มากท่ีสุด และการโอนมูลค่าควรมีการปรับมูลค่าและ
ควบคุมขอ้แตกต่าง เพื่อใหข้นาดของความคลาดเคล่ือนเกิดนอ้ยท่ีสุด 

 การทดสอบความคลาดเคล่ือนของการโอนมูลค่า (Transfer Error) เป็นวิธีการหน่ึง
ในการตรวจสอบผลการประเมินมูลค่าท่ีไดจ้ากแบบจ าลองวา่มีความน่าเช่ือถือหรือจะสามารถยอมรับ
ได้หรือไม่ความคาดเคล่ือนของการโอนมูลค่าเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมูลค่าท่ีได้
จากการประมาณกบัมูลค่าจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา Ready และ Navrud (2007) ไดศึ้กษาและ
ทบทวนการโอนมูลค่าขา้มประเทศ (Cross-country value transfer) โดยพบว่า ค่าความคลาดเคล่ือน
ของการโอนเฉล่ีย (Average transfer error) ระหวา่งประเทศ มีค่าอยูร่ะหวา่งช่วงร้อยละ 20 -40 จึงจะมี
ความน่าเช่ือถือ และสามารถยอมรับผลการโอนมูลค่าได้ ทั้ งน้ีไม่ได้มีการก าหนดเป็นหลักเกณฑ์
พิจารณาตายตวั แต่ถือเป็นเกณฑ์โดยทัว่ไป ปัจจุบนัยงัไม่มีข้อตกลงเก่ียวกับค่าความคลาดเคล่ือน
สูงสุดท่ียอมรับไดจ้ะเป็นเท่าไร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บังานท่ีศึกษาและวจิารณญาณของผูศึ้กษา 
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 2.1.4 การวเิคราะห์พหุระดับ (Multilevelanalysis) 
  การวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Modelling) หมายถึงการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีใช้

ส าหรับขอ้มูลซ้อน หรือขอ้มูลท่ีมีลกัษณะโครงสร้างลดหลัน่กนั (Hierarchical structure) อย่างนอ้ย 2 

ระดบัโดยตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีอยู่ระดบัล่างต่างมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และไดรั้บ

อิทธิพลร่วมกนัจากตวัแปรท่ีอยู่ระดบับนยกตวัอย่างเช่น การวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน สามารถแบ่งไดว้า่หน่วยเล็กสุดของขอ้มูลน้ี คือ ขอ้มูลของนกัเรียนรายบุคคล เช่น ความถนดั

ทางการเรียน ระดบัผลการศึกษา เป็นตน้ โดยขอ้มูลระดบับุคคลไดรั้บอิทธิพลมาจากขอ้มูลในระดบั

กลุ่มหรือระดบัห้องเรียน เช่น คุณภาพการสอนของครู บรรยากาศในห้องเรียน เป็นตน้ โดยขอ้มูล

ระดบัห้องเรียนก็ได้รับอิทธิพลมาจากขอ้มูลในระดบัโรงเรียน เช่น ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

(Rasbashet al., 2004) 

 ต่อไปจะเป็นการยกตวัอย่างการวิเคราะห์แบบพหุระดบั คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลคะแนน
สอบของโรงเรียน โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดับนักเรียน และระดับโรงเรียน 
พิจารณาจากสมการถดถอยเชิงเส้นทัว่ไป (Linear regression) แสดงความสัมพนัธ์ส าหรับโรงเรียน
แห่งหน่ึง กรณีเป็นการวเิคราะห์ระดบัเดียว จะไดว้า่ 
  

iii ebxay         (2.5) 
 โดยท่ี i คือ  ค่าของนกัเรียนคนท่ี i เม่ือi = 1,2,3,….,n 
  a คือ  ค่าคงท่ี 
  y คือคะแนนสอบประเมินความรู้ 
  x คือ  เกรดเฉล่ียของนกัเรียน 
 สมการถดถอย สามารถแสดงความสัมพนัธ์ใหม่ได ้ดงัน้ี 
    ii bxay ˆ        (2.6) 
 โดยท่ี ŷ  คือ  ค่าพยากรณ์คะแนนสอบของนักเรียนคนท่ี i เม่ือ i = 1,2,3,….,nค่า a
คือ จุดตดัแกนตั้ง ขณะท่ี bคือค่าความชนั โดยทัว่ไปเรียก a + bxiว่าเป็น ส่วนคงท่ี (fixed effect) ของ
แบบจ าลองจากสมการท่ี (2.5) ส่วน eiคือ ค่าส่วนต่างท่ีเกิดจากคะแนนท่ีสอบไดจ้ริงและคะแนนท่ีเกิด
จากการพยากรณ์ หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่วา่ ค่าความคลาดเคล่ือน (Error term or Residual)จะพบวา่ใน
สมการท่ี (2.6) ค่า ei เป็นส่วนหน่ึงของค่า ŷ กรณีวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนเดียวจะพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งคือ นกัเรียนซ่ึงมีความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนระดบัเดียว (level 1 variation) คือค่า ei 
 พิจารณากรณีการวิเคราะห์ 2 ระดบั กล่าวคือ ขอ้มูลคะแนนสอบประกอบไปด้วยขอ้มูล
จากหลายๆ โรงเรียนซ่ึงมาจากการสุ่มคดัเลือกเพื่อใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มประชากรของโรงเรียน
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ทั้งหมด ในกรณีน้ีกลุ่มตวัอย่าง คือ โรงเรียน และแต่ละโรงเรียนยงัมีกลุ่มตวัอย่างย่อย คือ นักเรียน 
โดยสามารถแสดงสมการถดถอยแบบพหุระดบัของแต่ละโรงเรียนได ้ดงัน้ี 
    ijjij bxay ˆ        (2.7) 
 โดยท่ี j คือ  ค่าของโรงเรียนท่ี j เม่ือ  j = 1,2,3, ...,n 

 สามารถแสดงสมการถดถอยแบบเตม็ ไดด้งัน้ี 
    ijijjij ebxay        (2.8) 

 โดยทัว่ไปเม่ือเป็นการวเิคราะห์พหุระดบั กรณีตวัอยา่งน้ีเป็นการวเิคราะห์ 2 ระดบั ตวัแปร
จะประกอบไปดว้ย 2 ตวัห้อย กรณีน้ีคือ i และ j กล่าวคือ คะแนนสอบของตวัอย่างท่ีได้เป็นค่าของ
นกัเรียนคนท่ี i ซ่ึงมาจากโรงเรียนท่ี j ในการวิเคราะห์พหุระดบั จากตวัอยา่งน้ีสามารถกล่าวไดว้า่ คือ 
ขอ้มูลระดบันกัเรียน เป็นวเิคราะห์ในระดบัท่ี 1 และระดบัโรงเรียน เป็นการวิเคราะห์ในระดบัท่ี 2 โดย
ในกรณีน้ี สามารถแสดงในรูปสมการ ดงัน้ี 

    
jijij

jj

ubxay

uaa





ˆ
       (2.9) 

 แบบจ าลองท่ีแสดงค่าจริงของคะแนน สามารถแสดงได ้ดงัน้ี    
   ijjijij eubxay       (2.10) 

 ในสมการท่ี (2.10) ทั้ง ju และ ije คือตวัแปรเชิงสุ่ม โดยท่ีค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบัศูนย ์เรียกวา่ 
Random part ซ่ึงมีสมมติฐานวา่ ณ ระดบัท่ีแตกต่างกนั ju และ ije ตอ้งไม่สัมพนัธ์กนั (Uncorrelated) 
และมีการกระจายแบบปกติ (Normal distribution) ซ่ึงสมมติฐานดงักล่าวจะท าให้สามารถคน้หาค่า
ความแปรปรวน ท่ีเกิดข้ึนระหว่างนักเรียนภายในโรงเรียนเดียวกัน ( 2

e ) และความแปรปรวนท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มโรงเรียน ( 2

u ) 

 เห็นไดว้า่ในสมการท่ี (2.10) มีตวัแปรสุ่ม (Random variables) อยู ่2 ตวั คือ ju และ ije ใน
แบบจ าลองพหุระดบั ซ่ึงค่าความแปรปรวน 2

u และ 2

e  เป็น Random parameters ของแบบจ าลองน้ี 
ขณะท่ีค่า a และ b เป็น Fixed parameters  

 ดงันั้น ความแปรปรวนทั้งหมดของ ijy  จะถูกแยกออกเป็น2 ส่วน ประกอบด้วยความ
แปรปรวนของ y ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งนกัเรียนภายในโรงเรียนเดียวกนั ( 2

e ) และความแปรปรวนของ y 
ท่ีเกิดข้ึนระหว่างกลุ่มโรงเรียน ( 2

u ) โดยสัดส่วนของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม หรือความ
แปรปรวนในระดับท่ี 2 จากผลรวมของความแปรปรวนทั้ งสองระดับ เรียกว่า Variance partition 
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coefficient (VPC) ซ่ึงก็คือความแปรปรวนของ ijy  ในส่วนท่ีเป็นความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
โรงเรียน (ระดบัท่ี 2 )นัน่เอง 

 ขอ้ดีของการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้Multilevel Modelling ไดแ้ก่ (1) การทดสอบขอ้มูลท่ีมี
ลกัษณะลดหลัน่กนั (Hierarchies) ซ่ึงจะช่วยท าให้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดีข้ึน กล่าวคือ หากขอ้มูลมี
ความสัมพนัธ์ลดหลัน่กนั แต่ถา้การวิเคราะห์ละเลยคุณสมบติัขอ้น้ี โดยท าการวิเคราะห์เพียงระดบั
เดียว จะมีผลท าให้ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard error) ของค่าสัมประสิทธ์ิในการวิเคราะห์
ถดถอยต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Underestimated) ซ่ึงอาจส่งผลต่อการยอมรับตวัแปรอิสระวา่มีนยัส าคญั
ทางสถิติในการอธิบายตวัแปรตาม ซ่ึงอาจจะโน้มเอียงได้และการใช้ Multilevel จะมีประสิทธิภาพ
มากกวา่ในการสืบคน้ขนาดและอิทธิพลของขอ้มูลในแต่ละระดบัอีกดว้ย 

2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการตรวจสอบเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าโดยวิธีการโอน
มูลค่ามีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 2.2.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการประเมินมูลค่าพืน้ทีชุ่่มน า้ในประเทศไทย 
  จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าใน
ประเทศไทย พบว่างานการศึกษาส่วนใหญ่ยงัคงใช้วิธีการประเมินมูลค่าแบบปฐมภูมิ (Primary 
Valuation Method) โดยมีการศึกษาและประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าทั้งจากการใชป้ระโยชน์ (Use-value) 
และจากการไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ (Non-use value) ในส่วนของการประเมินมูลค่าจากการใช้ประโยชน์
ส่วนใหญ่จะเป็นประเมินมูลค่าการใชป้ระโยชน์โดยตรง (Direct use value) เช่น การศึกษาของณฐัธิดา 
พิเคราะห์งาน (2547) ท่ีไดศึ้กษาการประเมินมูลค่าทรัพยากรน ้ าเพื่อการเกษตรของอุทยานแห่งชาติศรี
ลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินผลตอบแทนจากทรัพยากรน ้ าท่ีใช้เพื่อ
การเกษตร การศึกษาของขวญัชนก คิวเจริญ (2551) ไดศึ้กษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
พื้นท่ีชุ่มน ้ าพรุคนัธุลี อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานีโดยมีวตัถุประสงคข์อ้หน่ึงเพื่อประเมินมูลค่า
จากการใชป้ระโยชน์โดยตรงของประชาชนในทอ้งถ่ินจากการใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยวิธีการหามูลค่าการใชป้ระโยชน์โดยตรงของทั้ง 2 การศึกษาใชว้ิธีการประเมินมูลค่าทาง
การตลาด (Market Value Method) การประเมินมูลค่าจากการใชป้ระโยชน์โดยตรงอีกดา้นหน่ึงท่ีนิยม
ศึกษากนัมาก คือ การประเมินมูลค่าเชิงนันทนาการ (Recreational Valuation) ของพื้นท่ีชุ่มน ้ าต่างๆ 
ของประเทศไทย ไดแ้ก่ การศึกษาของพนารัตน์ ชิโนเรศโยธิน (2543) อญัชุลี ชยัจ ารูญพนัธ์ุ (2543)  
จุลภทัร องัศุวิริยะ (2550) ณัชชา ว่องวฒันากูล (2547) พิมพิลัย นวลละออง (2548)ศรีสุดา ลอยผา 
(2532) สุภาภรณ์ ริมธีระกุล (2552) รอฮานี มะสาแอ (2553) อภิญญา ตนัไพศาล (2550) ซ่ึงการศึกษา
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มูลค่าเชิงนันทนาการจากการศึกษาทั้งหมดท่ีกล่าวมาใช้วิธีการประเมินมูลค่าจากวิธีการตน้ทุนการ
ท่องเท่ียว (Travel Cost Method: TCM) ในการประเมินมูลค่า  

  ส่วนการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าจากการไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ (Non-use value) หรือการ
ประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีไม่มีมูลค่าทางตลาด (Non-market valuation) ส่วนใหญ่จะศึกษาโดยสร้าง
สถานการณ์หรือตลาดสมมติข้ึนมาสอบถามกลุ่มตวัอยา่งว่าถา้มีการอนุรักษ์ ปรับปรุงคุณภาพ ฟ้ืนฟู
พื้นท่ีชุ่มน ้ า กลุ่มตวัอยา่งจะยินดีจ่ายร่วมในสถานการณ์ดงักล่าวเป็นเงินจ านวนเท่าไร วิธีการประเมิน
ส่วนใหญ่ท่ีใช ้คือ วธีิ Contingent Value Method (CVM) มีผูศึ้กษา ไดแ้ก่ นพจิตร เหลืองช่อสิริ (2546) 
ขวญัชนก คิวเจริญ (2551) ขวญัหทยั สถาปนาศุภกุล (2551) ประวีพร ประสพเกียรติโภคา (2551)    
พรพิมล เลิศฤทธ์ิ (2550) พนิสา พิจยานนท ์(2547) พณา ศุภฐิติพงศ ์(2554)  

  ในส่วนของการประเมินมูลค่าพื้นท่ี ชุ่มน ้ าด้วยวิธีการประเมินมูลค่าแบบทุติยภู มิ 
(Secondary Valuation Method) ย ังไม่ พบแพ ร่หลายนัก  แ ต่ก็ พบว่า มี ผู ้ ศึ กษ าประ เมินมู ลค่ า
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทอ่ืนๆ เช่น การประเมินมูลค่าทรัพยากรป่าไมด้ว้ยวิธีการประเมินแบบการ
โอนมูลค่า (Value transfer) เช่น การศึกษาของอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด 
(2540) ได้ประเมินมูลค่าจากการไม่ได้ใช้ (Non-use value) ของพื้นท่ีป่าแก่งเสือเตน้ นอกจากน้ียงัมี
การศึกษาของสรัสวดี ภูมิพาณิช (2550) ซ่ึงไดท้  าการประเมินมูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ (Use value) ของ
ทรัพยากรธรรมชาติรอบอ่างเก็บน ้าล าพระเพลิง 1 เป็นตน้ 

  จากการทบทวนศึกษาการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าของประเทศไทย จะพบวา่มีพื้นท่ีชุ่ม
น ้าท่ีมีความส าคญัระหวา่งประเทศ (Ramsar site) บางแห่งไดรั้บการประเมินมูลค่าแลว้ดว้ย ทั้งน้ีจะได้
น าเสนอเฉพาะขอ้มูลมูลค่าท่ีไดป้ระเมินไว ้สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 2.3 
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ตารางที ่2.3 งานวจิยัการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้าต่างๆ ในประเทศไทยแบบปฐมภูมิ 

ที ่ ผู้ศึกษา (ปี) สถานทีศึ่กษา 
รูปแบบการ
ประเมนิมูลค่า 

วธีิการศึกษา มูลค่าจากการศึกษา 

1 
ศรีสุดา ลอยผา 
(2532) 

เขตหา้มล่าสตัวป่์า
ทะเลนอ้ยจงัหวดั
พทัลุง สงขลา 
นครศรีธรรมราช** 

ดา้นนนัทนาการ 

TCM 11.07 ลา้นบาท 

Visitor 
Survey 
Method 

3.30 ลา้นบาท 

2 
พนารัตน ์
ชิโนเรศโยธิน 
(2543) 

บึงบอระเพด็ 
จงัหวดั
นครสวรรค*์ 

ดา้นการประมง 
Change in 

productivity 
Approach 

16,356,122 บาท 
 

ดา้นนนัทนาการ TCM 14,671,884.3 บาท 

3 
อญัชุลี ชยัจ ารูญ
พนัธ์ุ (2543) 

กวา๊นพะเยาจงัหวดั
พะเยา* 

ดา้นนนัทนาการ TCM 8,289,272 บาท 

4 
ภารดี สุวรรณรัต
นศรี (2545) 

บริเวณชายฝ่ังทะเล
อนัดามนั 

การอนุรักษ ์ดูแล 
และฟ้ืนฟ ู

Choice 
Experiment 

5,842 ลา้นบาท 

5 
นพจิตร เหลือง
ช่อสิริ 
(2546) 

ป่าชายเลนในเขต
บางขนุเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

มูลค่าเผื่อใช ้ CVM 
489,969,280.24 บาท

ต่อปี 

มูลค่าการคงอยู ่ CVM 
662,653,619.06 บาท

ต่อปี 

6 
ณฐัธิดา 
พิเคราะห์งาน 
(2547) 

อุทยานแห่งชาติศรี
ลานนา จงัหวดั
เชียงใหม่ 

ผลตอบแทนจาก
ทรัพยากรน ้ าเพ่ือ
การเกษตร 

MP 289,690,418 บาท 

การอนุรักษ ์ดูแล 
และฟ้ืนฟ ู

CVM 3,137,108 บาท 

7 
ณชัชา วอ่งวฒันา
กลู(2547) 

ชายหาดแม่ร าพึง 
จงัหวดัระยอง 

ดา้นนนัทนาการ ITCM 217,187,950 บาท 

8 
พนิสา พิจยา
นนท ์(2547) 

ป่าชายเลนในพ้ืนท่ี
สงวนชีวมณฑล
ระนองจงัหวดั
ระนอง 

การอนุรักษ ์ดูแล 
และฟ้ืนฟ ู

CVM 1,861,668.39 บาท 

9 
ขนิษฐา ภาณุทตั 
(2548) 

เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ ดา้นนนัทนาการ ITCM 208,628,978.87 บาท 
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ตารางที ่2.3 งานวจิยัการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้าต่างๆ ในประเทศไทยแบบปฐมภูมิ (ต่อ) 

ที ่ ผู้ศึกษา (ปี) สถานทีศึ่กษา 
รูปแบบการ
ประเมนิมูลค่า 

วธีิการศึกษา มูลค่าจากการศึกษา 

10 
พิมพิลยั นวล
ละออง (2548) 

พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าดอน
หอยหลอด จงัหวดั
สมุทรสงคราม** 

ดา้นการประมง ZTCM 787,702 บาท 

ดา้นนนัทนาการ ZTCM 2,120,800 บาท 

11 
ขวญัหทยั 
สถาปนาศุภกลุ 
(2549) 

แม่น ้ าปิง อ าเภอ
เมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

การอนุรักษ ์ดูแล และ
ฟ้ืนฟ ู

CVM 
157,684,296 บาทต่อปี 

3,246,930.18 บาทต่อปี 

12 
จุลภทัร องัศุ
วริิยะ (2550) 

อุทยานแห่งชาติ
หาดเจา้ไหม 
จงัหวดัตรัง** 

ดา้นนนัทนาการ 
ITCM 

1,554.420 ลา้นบาทต่อ
ปี 

ZTCM 83.09 ลา้นบาทต่อปี 

13 
พรพิมล เลิศฤทธ์ิ 
(2550) 

เขตหา้มล่าสตัวป่์า 
หนองบงคาย 
อ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย** 

การฟ้ืนฟใูหส้ามารถ
ล่องเรือ ตกปลาได ้

CVM 1,206,202.76 บาทต่อปี 

การฟ้ืนฟใูหส้ามารถ
วา่ยน ้ าได ้

CVM 1,680,691.88 บาทต่อปี 

การฟ้ืนฟใูหส้ามารถ
ใชน้ ้ าด่ืมได ้

CVM 2,333,184.28บาทต่อปี 

14 
อภิญญา ตนั
ไพศาล (2550) 

หาดบางแสน 
จงัหวดัชลบุรี 

ดา้นนนัทนาการ ZTCM 28,113,974.38 บาท 

15 
ขวญัชนก คิว
เจริญ 
(2551) 

พรุคนัธุลี อ าเภอ 
ท่าชนะ จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี 

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

MP 2,168,775.75 บาทต่อปี 

มูลค่าของการคงอยู ่ CVM 70,042,751 บาทต่อปี 

16 
ประวพีร ประสพ
เกียรติโภคา 
(2551) 

แม่น ้ ากวง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าพนู 

การอนุรักษ ์ดูแล และ
ฟ้ืนฟ ู

CVM 75,175.59 บาทต่อปี 

17 
สุภาภรณ์ ริมธีระ
กลุ(2552) 

หาดชะอ า จงัหวดั
เพชรบุรี 

ดา้นนนัทนาการ TCM 4,818 ลา้นบาท 

18 
รอฮานี มะสาแอ 
(2553) 

น ้าตกทรายขาว 
ต าบลทรายขาว 
อ าเภอโคกโพธ์ิ 
จงัหวดัปัตตานี 

ดา้นนนัทนาการ 
ITCM 143,113,940 บาทต่อปี 

ZTCM 
ไม่สามารถประเมิน

มูลค่าได ้
      
      

      

http://dric.nrct.go.th/index.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://dric.nrct.go.th/index.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ตารางที ่2.3 งานวจิยัการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้าต่างๆ ในประเทศไทยแบบปฐมภูมิ (ต่อ) 

ที ่ ผู้ศึกษา (ปี) สถานทีศึ่กษา 
รูปแบบการ
ประเมนิมูลค่า 

วธีิการศึกษา มูลค่าจากการศึกษา 

19 
พณา ศุภฐิติพงศ ์
(2554) 

คลองแม่ข่า 
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

การปรับปรุง
คุณภาพน ้ าจาก
กลุ่มตวัอยา่ง คือ
ผูมี้และไม่มี
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน
ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

CVM 
(มีกรรมสิทธ์ิ) 

707,871 บาท 

CVM 
(ไม่มี

กรรมสิทธ์ิ) 
416,366 บาท 

หมายเหต:ุ ** พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัระหวา่งประเทศ (Ramsar site) 
  * พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัระดบันานาชาติ 
ท่ีมา: รวบรวมโดยผูว้จิยั (2557) 

 2.2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัโอนมูลค่าพืน้ทีชุ่่มน า้ 
  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าในพื้นท่ีต่างๆ ทัว่

โลกดว้ยวิธีการประเมินแบบการโอนมูลค่าแบบสังเคราะห์ (Meta-analysis) พบวา่มีงานท่ีศึกษาและ
สร้างแบบจ าลองในการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าทั้ งในระดับการประเมินมูลค่าโดยรวม (Total 
Economic Value) และการประเมินมูลค่าบางส่วน เช่น การประเมินมูลค่าจากการใช ้(Use value) หรือ
การประเมินมูลค่าจากการไม่ได้ใช้ (Non-use value) เป็นตน้ การศึกษาการประเมินมูลค่าโดยรวมมี
งานการศึกษาท่ีส าคญั คือ การศึกษาของ Richard T. Woodward และ Yong-SuhkWui (2001) ซ่ึงได้
ท าการศึกษามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นท่ีชุ่มน ้ าโดยวิธี Meta-analysis โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ประเมินมูลค่าอนัเกิดจากประโยชน์ของพื้นท่ีชุ่มน ้ า (Wetland services) ด้านต่างๆ และเพื่อค้นหา
สาเหตุของความเอนเอียง (Bias) ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่า โดยไดร้วบรวมงานศึกษาแบบ
ปฐมภูมิเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทั้งส้ิน 39 งาน จากการศึกษาพบว่าวิธีการประเมินมูลค่า (Valuation 
method) มีผลต่อมูลค่าท่ีประเมินท่ีได ้โดยพบวา่การใชว้ธีิการประเมินมูลค่าแบบ CVM มกัจะไดมู้ลค่า
การประเมินท่ีต ่า และจากการศึกษายงัพบวา่คุณภาพของการศึกษามีผลต่อความคลาดเคล่ือนของการ
โอนมูลค่า จากการทดสอบดว้ยวธีิการทางเศรษฐมิติพบวา่ Study with Weak Econometric3 มีแนวโนม้

                                                           
3ในการศึกษาของ Woodward และ Yong-SuhkWui (2001) ไดก้ าหนดเกณฑใ์นการประเมินคุณภาพงานท่ีใชศึ้กษา (Study quality) 
โดยแต่ละงานจะถูกจดัอนัดบั 1-3 จากตวัช้ีวดัทั้ งหมด 4 ขอ้ คือ 1) คุณภาพของขอ้มูลท่ีใช ้2) ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของวิธี
การศึกษา 3) การใชเ้ทคนิคทางเศรษฐมิติ และ 4) ความเช่ือมัน่ทางสถิติ งานการศึกษาใดท่ีถูกจดัอนัดบัแค่ 1 อนัดบัจากทั้งหมด 4 
อนัดบั ถือวา่มีความไม่น่าเช่ือถือของผลการศึกษาสูง เรียกการศึกษากลุ่มน้ีวา่ Weak study 
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ท่ีจะให้มูลค่าท่ีสูงอย่างมีนยัส าคญั จึงสรุปไดว้่า คุณภาพของงานการศึกษามีผลกระทบต่อความคาด
เคล่ือนของการพยากรณ์และการประเมินค่า  

  นอกจากน้ี ยงัมีการศึกษาของ Luke M. Brander et al. (2006) ซ่ึงได้รวบรวมและสรุป
การศึกษาการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าทัว่โลก และน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์แบบ Meta-
Analysis โดยได้รวบรวมงานการศึกษาท่ีมีข้อมูลเพียงพอจ านวนทั้ งส้ิน 80 งาน น าข้อมูลท่ีเก็บ
รวบรวมไดม้าสร้างแบบจ าลอง Meta-regression ในการศึกษาน้ียงัได้เพิ่มตวัแปรอธิบายท่ีคาดว่าจะ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าได ้คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อหวั (GDP per capita) และ 
ความหนาแน่นของประชากรในบริเวณพื้นท่ีชุ่มน ้ า (Population density) ซ่ึงทั้งสองตวัแปรไม่มีขอ้มูล
ปรากฏในการศึกษาปฐมภูมิ ตอ้งอาศยัขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ เพิ่มเติม ทั้งน้ีเพื่อให้ไดแ้บบจ าลอง
ท่ีมีตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัก าหนดมูลค่าอย่างแทจ้ริง ผลก็คือทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
มูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ า จากการศึกษาพบวา่วิธีการประเมินมูลค่าแบบ CVM มกัจะมีมูลค่าจากการประเมิน
สูงกวา่วิธีอ่ืนๆ ซ่ึงตรงขา้มกบัสมมติฐานเบ้ืองตน้และขอ้สรุปของงานศึกษาของ Woodward และ Wui 
(2001) ในส่วนของลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีชุ่มน ้ า พบวา่บึงน ้ าจืด (Freshwater marshes) มีมูลค่า
น้อยกว่าพื้นท่ี ชุ่มน ้ ารูปแบบอ่ืนๆ และขนาดของพื้นท่ี ชุ่มน ้ ามีความสัมพันธ์เชิงลบกับมูลค่า 
ความคลาดเคล่ือนในการโอนมูลค่าเฉล่ียกรณี In sample มีค่าเท่ากบัร้อยละ 74  

  นอกจากงานการประเมินโดยการโอนมูลค่าโดยรวมแล้ว ยงัมีการศึกษาการประเมิน
มูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าในขอบเขตท่ีแคบลงและในมิติท่ีหลากหลาย เช่นการศึกษาของ Brouwer et al. 
(1999) ไดศึ้กษาการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าโดยไดร้ะบุการคดัเลือกงานการศึกษาแบบปฐมภูมิท่ีใช้
วิธีการประเมินมูลค่าแบบ CVM เท่านั้น เพื่อใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา นอกจากน้ียงัมีงาน
การศึกษาอีกหลายงานท่ีมีศึกษาโดยระบุขอบเขตการศึกษาเฉพาะบางรูปแบบ  (Wetland types) หรือ
เฉพาะบางประโยชน์ (Wetland service) ของพื้นท่ีชุ่มน ้ า เช่น การศึกษาของ Brander et al. (2012) ซ่ึง
ศึกษาการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าโดยมุ่งเน้นการประเมินมูลค่าอยา่งเฉพาะเจาะจง คือ ป่าชายเลน 
(Mangrove) มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินหามูลค่าของการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการสูญเสียพื้นท่ีป่า
ชายเลนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรความอุดมสมบูรณ์ของป่าชาย
เลน (Abundance of mangrove) ความหนาแน่นของประชากร (Population density) และรายได้เฉล่ีย 
(GDP per capita) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าป่าชายเลน ขณะท่ีตวัแปรขนาดพื้นท่ี(Mangrove 
area) และระยะทาง (Density of road) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัมูลค่าป่าชายเลน เม่ือน าขอ้มูลตวัแปร
ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้าแทนค่าในแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึน สามารถประมาณมูลค่าจาก
การสูญเสียพื้นท่ีป่าชายเลนล่วงหนา้ในปี ค.ศ. 2050 ไดป้ระมาณ 2.16 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมี
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ค่าในช่วง 1.58 – 2.76 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ เม่ือพิจารณาเป็นรายประเทศ พบว่าประเทศท่ีอาจเกิด
การสูญเสียพื้นท่ีป่าชายเลนมากท่ีสุด คือ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียตามล าดบั  

  Brander et al. (2012) ยงัไดศึ้กษาการประเมินมูลค่าการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีชุ่มน ้ าใน
พื้นท่ีทางการเกษตร ซ่ึงการศึกษาน้ีได้มุ่งเน้นไปท่ีประโยชน์ของพื้นท่ีชุ่มน ้ า (Wetland services) 
เฉพาะหน้าท่ีดา้นการควบคุม (Regulating service) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ า
ในพื้นท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรปโดยมุ่งเน้นบทบาทท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
บทบาทการป้องกนัน ้ าท่วม (Flood control) บาทบาทการเป็นแหล่งน ้ าส าหรับท าการเกษตร (Water 
supply) และคุณภาพน ้ า (Water quality) ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรขนาดพื้นท่ี (Wetland area) และ
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีชุ่มน ้ า (Wetland abundance) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัมูลค่า ขณะท่ีตวั
แปรความหนาแน่นของประชากร (Population density) และ Gross Cell Product4 มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้า 

  เม่ือพิจารณาในการประเมินมูลค่าด้านนันทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ า เป็นการประเมิน
มูลค่าอีกดา้นหน่ึงท่ีนิยมศึกษา โดยเฉพาะในการศึกษาแบบปฐมภูมิ เพื่อให้ทราบถึงมูลค่าของพื้นท่ีชุ่ม
น ้ าด้านนันทนาการ ในส่วนการศึกษาการประเมินมูลค่าโดยวิธีการประเมินแบบทุติยภูมิ จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่ารูปแบบการศึกษาด้วยวิธีการโอนมูลค่าในการประเมินมูลค่าเชิง
นนัทนาการยงัคงมีรูปแบบการศึกษาคลา้ยคลึงกบัการศึกษาการประเมินพื้นท่ีชุ่มน ้าในลกัษณะต่างๆ ท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ แต่อาจมีข้อแตกต่างกนัด้านการคดัเลือกตวัแปรท่ีใช้ศึกษา ซ่ึงอาจจะตอ้งพิจารณา
ปรับเปล่ียนตวัแปรให้มีความเหมาะสมกบัการประเมินมูลค่าในเชิงนันทนาการ เช่นการศึกษาของ 
Brander et al. (2007) ซ่ึงได้ศึกษาการประเมินมูลค่าเชิงนันทนาการของแนวปะการัง (Coral reef) 
เน่ืองจากการศึกษาน้ีไดเ้จาะจงไปท่ีการประเมินดา้นนนัทนาการ จึงไดมี้การเพิ่มเติมตวัแปรกิจกรรม
เชิงนันทนาการ (Recreational activity) ในการวิเคราะห์เพื่อสะท้อนมูลค่าเชิงนันทนาการของแนว
ปะการัง อีกทั้งยงัไดมี้การพิจารณาตดัตวัแปรท่ีเห็นว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่า ไดแ้ก่กลุ่มตวัแปร 
Socio-economic คือ Population density และ GDP per capita ออกจากการพิจารณา เน่ืองจากพบว่า
ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างท่ีเก็บรวบรวมไดส่้วนใหญ่เป็นขอ้มูลของกลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติมากกว่ากลุ่ม
นกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน แต่ผลการศึกษากลบัพบว่าค่าเฉล่ียและค่ากลางของความคลาดเคล่ือนของการ
โอนมูลค่ามีค่าสูงถึงร้อยละ 186 และร้อยละ 79 ตามล าดบั ซ่ึงถือวา่มีค่าความคลาดเคล่ือนค่อนขา้งสูง
เม่ือเปรียบเทียบกบังานการศึกษาก่อนหน้า ซ่ึงผูศึ้กษาไดใ้ห้เหตุผลว่า จากประสบการณ์ของผูศึ้กษา 

                                                           
4Gross Cell Product (GCP) มีแนวคิดเบ้ืองตน้เช่นเดียวกบั Gross Domestic Product (GDP) เป็นการวดัผลผลิตมวลรวมของสินคา้และ

บริการในรูป Gross Value Addedเฉพาะภูมิภาค ซ่ึงผลรวม GCP ของทุกภูมิภาค คือ GDP  
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(เช่น Brander et al., 2006) พบว่างานการประเมินมูลค่าแนวปะการังท่ีผ่านมามีคุณภาพต ่า จะพบว่า
งานการศึกษาการประเมินมูลค่าแนวปะการังส่วนใหญ่ถูกเผยแพร่ในลกัษณะของงานท่ีเรียกวา่ Grey 
literature5 มากกว่าการเผยแพร่ในลักษณะของเอกสารเชิงวิชาการ (Academic journal) และควรจะ
คน้หาตวัแปรอธิบายท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยเฉพาะตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัก าหนดความยินดีจะจ่ายของ
นกัท่องเท่ียว Brander et al. สรุปวา่วิธีการศึกษาคร้ังน้ียงัไม่มีความถูกตอ้งเพียงพอ และมีความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งใชง้านการศึกษาแบบปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพสูงในการศึกษา  

  ต่อมาในปี  ค.ศ. 2012 Luz M. Londono et al. ได้ท าการศึกษาในเร่ืองเดียวกันกับ
การศึกษาของ Brander et al. (2007) โดยมีจุดประสงค์การศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบของแบบจ าลองท่ี
ใช้ในการประมาณมูลค่าและความน่าเช่ือถือของการโอนมูลค่าโดยเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาของ 
Brander et al. (2007) ในส่วนของแบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษาได้รวมเอาตัวแปรการศึกษาของ 
Brander et al. (2007) และเพิ่มเติมตวัแปรบางตวัท่ีไม่มีในการศึกษาของ Brander et al. (2007) โดยอยู่
บนพื้นฐานของทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม โดยตวัแปรท่ีเพิ่มเติมในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบ
ไปด้วยตัวแปรลักษณะของการงานศึกษา (Study characteristic) ต่างๆ ได้แก่ ขนาดของกลุ่มอย่าง 
(Study sample size) วิธีการรวบรวมขอ้มูล (Sampling method) รูปแบบการตีพิมพ ์(Publication types) 
และคุณภาพของปะการัง (Reef quality) นอกจากน้ียงัได้ใช้ขอ้มูลจากการศึกษาเดิมท่ี Brander et al. 
(2007) เคยใชศึ้กษาจ านวน 12 งาน จากจ านวนงานท่ีรวบรวมทั้งส้ิน 27 งาน เช่นเดียวกบัการศึกษาของ 
Brander et al. (2007) การศึกษาน้ีได้ตดัตวัแปร Population และ Visitor characteristics ออกจากการ
แบบจ าลอง เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลปรากฏในการศึกษาปฐมภูมิ และเห็นว่าตวัแปรดงักล่าวไม่มีผลต่อ
มูลค่าความยินดีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียว จากการทดสอบความคลาดเคล่ือนของการโอนมูลค่า พบว่า
ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนมีค่าข้ึนนอ้ยกวา่การศึกษาของ  Brander et al. (2007) อยา่งไรก็ตาม ผูศึ้กษา
ก็ยงัคงให้ขอ้เสนอ 2 ประการ คือ 1) ยงัคงมีความตอ้งการงานศึกษาแบบปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพสูงและ
เป็นงานทางวิชาการท่ีเช่ือถือได้ เพราะแบบจ าลอง Meta regression จะสามารถน าไปใช้ได้ดีเท่าไร 
ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลและคุณภาพของงานการศึกษาแบบปฐมภูมิท่ีน ามาใช ้2) การวิจยัยงัคงตอ้งการวิธีการ
ประเมินงานการศึกษาปฐมภูมิท่ีเหมาะสม เพื่อคดัเลือกงานท่ีมีคุณภาพน ามาใช้ในการศึกษา อันจะ
น าไปการยกระดบัความน่าเช่ือถือของผลการโอนมูลค่า 

                                                           
5 Grey literature คือ เอกสารท่ีพิมพเ์ผยแพร่ในวงจ ากดั หรือเอกสารท่ีไม่ไดพิ้มพเ์ผยแพร่ จดัไดว้่าเป็นเอกสารท่ีค่อนขา้งหาไดย้าก เช่น 
รายงานการประชุมและสัมมนา รายงานการศึกษา การส ารวจและวิจยั วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ บทความจากวารสารและหนงัสือพิมพ ์จุลสาร ปาฐกถา แผนพฒันา และขอ้มูลสถิติต่างๆ หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีมีการควบคุม
คุณภาพ ขอ้มูลเพ่ิมเติม http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/2739-grey-literature.html 
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  จะพบว่าการศึกษาประเมินมูลค่าแบบการโอนมูลค่าแบบสังเคราะห์ให้ความส าคญักบั
ความสมเหตุสมผล (Coverage validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของการโอนมูลค่า เพราะ
เป็นการตรวจสอบวา่แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึน จะสามารถน าไปใช้พยากรณ์มูลค่าไดดี้มากน้อยเพียงไร 
ซ่ึงค่าความคลาดเคล่ือนของการโอนมูลค่า (Transfer error) เป็นตวัช้ีวดัหน่ึงท่ีตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของแบบจ าลอง ทั้งน้ี Transfer error เกิดข้ึนไดจ้ากหลายสาเหตุ Rosenberger และ Stanley (2006) ได้
ศึกษาเก่ียวกับแหล่งท่ีมาของการเกิดความคาดเคล่ือนในการโอนมูลค่า จากการศึกษาพบว่ามี
แหล่งท่ีมาของความคลาดเคล่ือนหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่  
  1) ความคลาดเคล่ือนจากการวดั (Measurement error) เป็นความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจาก
การตดัสินใจของผูว้ิจยั ท่ีอาจมีผลต่อความถูกตอ้งของมูลค่า เช่น การคดัเลือกงานแบบสุ่ม (Random 
error) และการใชว้จิารณญาณ (Judgment) ของนกัวจิยั ตลอดจนการสร้างสมมติฐานทางเทคนิคในการ
รวบรวมงานการศึกษาปฐมภูมิ เป็นตน้  
  2) ความคลาดเคล่ือนจากการสร้าง (Generalization error) เป็นความคลาดเคล่ือนท่ีเกิด
จากความสอดคลอ้งระหว่าง Study site กบั Policy site ซ่ึงความคลาดเคล่ือนประเภทน้ีจะเกิดข้ึนนอ้ย 
ถ้าระดับความสอดคล้องของ Study site และ Policy site มีมาก กล่าวคือ ทั้ งของ Study site และ 
Policy site มีลกัษณะต่างๆ เหมือนกนัมาก จะพบว่า การโอนมูลค่าจากการใช้ขอ้มูลในประเทศ จะมี
ความคลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่การโอนมูลค่าขา้มประเทศ (Loomis, 1992) 
  3) ความเอนเอียงในการคดัเลือกส่ิงพิมพ์ (Publication selection bias) เป็นความคลาด
เคล่ือนท่ีเกิดจากการคดัเลือกงานท่ีมีรูปแบบการเผยแพร่แต่มีขอ้จ ากดัส าหรับการน ามาประยุกตใ์ชใ้น
การโอนมูลค่า 

  นอกจากน้ี Sapna Kaul et al. (2013) ได้ศึกษาเก่ียวกบัความคลาดเคล่ือนของการโอน
มูลค่า (Transfer error) จากงานท่ีศึกษาเก่ียวกบัการโอนมูลค่าในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา โดยรวบรวมค่า 
Transfer error จ านวน 1,071 ค่า พบวา่มีค่า Transfer error ตั้งแต่เขา้ใกลร้้อยละศูนย ์จนถึงมากกวา่ร้อย
ละ 200 โดยค่ากลางของค่า Transfer error เท่ากบัร้อยละ 39 โดยได้ระบุว่า Transfer error นั้นมกัจะ
เกิดข้ึนพร้อมกบัการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการโอนมูลค่าอยู่แล้ว แต่จะมีค่ามากหรือน้อยข้ึนอยู่กับ
ปัจจยัต่างๆ ในการศึกษา นอกจากน้ี ยงัไดร้ะบุว่า Value function transfer มีค่า Transfer error ต ่ากว่า
วิธีการแบบ Unit transfer ส าหรับการโอนมูลค่าด้วยวิธี Unit transfer นั้ นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ลกัษณะดา้นต่างๆ ระหวา่ง Study site และ Policy site จะตอ้งมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัทุกประการ จึงจะ
ท าให้ค่าความคลาดเคล่ือนจากการโอนด้วยวิธี Unit transfer มีค่าต ่า และการศึกษายงัพบว่าการใช้
ข้อมูลจากหลายๆ การศึกษา (Multiple study) จะช่วยลด Transfer error อีกด้วย เช่น การท า Meta-
analysis การศึกษายงัพบอีกว่า วิธีการประเมินแบบ CVM นั้นจะมีค่า Transfer error ต  ่ากว่าวิธีการ
ประเมินมูลค่ารูปแบบอ่ืนสอดคล้องกบัการศึกษาของ Luz M. Londono et al.(2012) พบว่าเม่ือสร้าง
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แบบจ าลอง Meta-regression 2 แบบจ าลอง คือ 1) แบบจ าลองท่ีรวมวิธีการประเมินมูลค่าแบบ TCM 
และ CVM ในการวิเคราะห์ 2) แบบจ าลองท่ีมีวิธีประเมินมูลค่าแบบ CVM เท่านั้น พบวา่แบบจ าลองท่ี 
2 มีค่าเฉล่ียและค่ากลางของความคลาดเคล่ือนจากการโอนมูลค่านอ้ยกวา่แบบจ าลองท่ี 1 โดยสามารถ
สรุปงานการศึกษาการโอนมูลค่าแบบ Meta-analysis ได ้ดงัตารางท่ี 2.4 

  ขอ้สังเกตจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าความทา้ทายท่ีส าคญัประการหน่ึงของการ
ประเมินมูลค่าด้วยวิธีการโอนมูลค่าแบบสังเคราะห์ คือ การพยายามท าให้แบบจ าลองท่ีใช้ประเมิน
มูลค่า สามารถประเมินมูลค่าแลว้มีค่าความคลาดเคล่ือนของการโอนมูลค่าต ่าและพยายามท าให้ความ
สมเหตุสมผลของการโอนมูลค่าเพิ่มข้ึน จะพบว่าการศึกษาในภายหลงัไดพ้ยายามมีการปรับรูปแบบ
แบบจ าลองเพื่อให้สามารถใช้พยากรณ์มูลค่าได้ดีท่ีสุด เช่น การเพิ่มขอบเขตของตัวแปรท่ีใช้ใน
การศึกษา ซ่ึงภายหลังได้มีการเพิ่มตัวแปรท่ีไม่ปรากฏในการศึกษาแบบปฐมภูมิ แต่คาดว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัมูลค่า เช่นการศึกษา Brander et al.(2006) ท่ีไดเ้สนอให้มีการเพิ่มตวัแปรกลุ่ม Socio-
economic characteristic ได้แก่ ตวัแปร GDP per capita และ Population density ในการวิเคราะห์ ซ่ึง
งานก่อนหน้านั้นไม่มีตวัแปรกลุ่มน้ีปรากฏอยูใ่นแบบจ าลอง เน่ืองจากเห็นวา่ตวัแปร GDP per capita 
และ Population density เป็นตวัแปรส าคญัท่ีสะทอ้นลกัษณะของผูไ้ดรั้บประโยชน์ในพื้นท่ีท่ีประเมิน
มูลค่า และน่ามีอิทธิผลต่อผลการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ า ทั้งน้ีตวัแปรต่างๆ ท่ีไดเ้พิ่มเติมเขา้มาเป็น
ตวัแปรท่ีสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลอ่ืน (Secondary source) นอกเหนือจากการ
รวบรวมจากงานปฐมภูมิทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดแ้บบจ าลองท่ีสามารถพยากรณ์มูลค่าของพื้นท่ีชุ่มน ้ าไดดี้ยิ่งข้ึน 
อยา่งไรก็ตาม การคดัเลือกตวัแปรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ก็ข้ึนอยูก่บัเป้าหมายและขอบเขตของแต่ละ
งานวิจยั ดงัเช่นการศึกษาในด้านนันทนาการของ Brander et al. (2007) และ Luz M. Londono et al. 
(2012) ในแบบจ าลองของทั้ งสองงานก็ไม่ได้รวมตัวแปร GDP per capita และ Population density 
เน่ืองจากเห็นวา่ไม่มีผลต่อมูลค่าความยินดีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียว แต่ไดมี้การเพิ่มตวัแปรกิจกรรมเชิง
นนัทนาการ (Recreational activities) แทน 

  นอกจากการพฒันารูปแบบของแบบจ าลอง เพื่อลดความคลาดเคล่ือนของการโอนมูลค่า 
ผูว้ิจยัส่วนใหญ่ยงัให้ความส าคญักบัการคดัเลือกงานการศึกษาแบบปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อใช้ใน
การศึกษา โดยการศึกษาของ Richard T. Woodward และ Yong-Suhk Wui (2001) ได้ช้ีให้ เห็นว่า
คุณภาพของงานศึกษามีผลต่อมูลค่าท่ีประเมินได ้สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอจากการศึกษาของ Brander et 
al. (2007) และ Luz M. Londono et al. (2012) ท่ีไดเ้สนอให้มีการคดัเลือกงานปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพสูง
มาใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา และเสนอให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาแบบปฐมภูมิให้มี
คุณภาพสูงดว้ยจะเห็นวา่ในกระบวนการศึกษาแบบการโอนมูลค่าแบบสังเคราะห์ไดใ้หค้วามส าคญัใน
การคัดเลือกงานท่ีน าใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้งานการศึกษาท่ีสามารถใช้เป็นตัวแทน 
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(Representative) ในการศึกษาได้ดี และช่วยลดค่าความคลาดเคล่ือนจากการโอนมูลค่า นอกจากน้ี 
Sapna Kaul et al. (2013) ยงัไดข้อ้เสนอแนะการศึกษาในอนาคตเก่ียวกบัการประเมินความสอดคลอ้ง
ของStudy site ส าหรับการโอนมูลค่าว่า (1) ควรใส่ใจในรายละเอียดในการอ้างอิงข้อมูลท่ีใช้และ
กระบวนการวิเคราะห์ (2) ควรก าหนดขอบเขตในการระบุคดัเลือก Study site ตลอดจนแสดงให้เห็น
วา่แต่ละงานท่ีคดัเลือกมามีความสอดคลอ้งกบัขอบเขตท่ีก าหนดอย่างไร(3) แสดงวิธีการค านวณค่า
ความคลาดเคล่ือนจากการโอนมูลค่า และ (3) การรายงานผลของความคลาดเคล่ือนเพื่อวินิจฉัย
เปรียบเทียบผลกรณีท่ีมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยและกรณีท่ีเกิดความคลาดเคล่ือนมาก ซ่ึงขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ เหล่าน้ี จะน าไปสู่การพฒันาความสมเหตุสมผล (Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
ของผลการโอนมูลค่าในอนาคต 

  จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยัพบวา่การศึกษาเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ า
ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการประเมินมูลค่าดว้ยวิธีการประเมินมูลค่าแบบปฐมภูมิ (Primary 
valuation method) และการประเมินมูลค่าในทางเศรษฐศาสตร์แบบทุติยภูมิยงัไม่ปรากฏมากนัก 
ขณะท่ีการประเมินมูลค่าแบบทุติยภูมิในต่างประเทศค่อนขา้งไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง และมี
การศึกษาและประเมินมูลค่าดว้ยวิธีการแบบทุติยภูมิในหลากลายขอบเขต ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา
วิธีการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าด้วยวิธีการประเมินแบบทุติภูมิ คือ วิธีโอนมูลค่า (Value Transfer 
Method) เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีเวลาในการวิจยัหรือ
มีงบประมาณท่ีจ ากดั และเพื่อประโยชน์ในเชิงวชิาการในการพฒันาวิธีการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้ม
ในประเทศไทยให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน โดยในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้เน้นไปท่ีการ
ประเมินมูลค่าเชิงนันทนาการของพื้นท่ีชุ่มน ้ าในประเทศไทย เหตุผลท่ีเลือกการประเมินมูลค่าเชิง
นนัทนาการ เน่ืองจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ การประเมินมูลค่าพื้นท่ีชุ่มน ้ าของประเทศไทย
ส่วนใหญ่มกัจะประเมินมูลค่าในเชิงนนัทนาการ ซ่ึงสามารถน าไปใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา 
ประกอบกบัพื้นท่ีชุ่มน ้ าของประเทศไทยหลายแห่งท่ีมีบทบาทดา้นนนัทนาการและการท่องเท่ียว ยงั
ไม่ไดรั้บการประเมินมูลค่า ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเลือกการประเมินมูลค่าเชิงนนัทนาการในการศึกษาคร้ังน้ี 
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ตารางที ่2.4 สรุปงานการศึกษาการโอนมูลค่าดว้ยMeta-analysis 

ผู้แต่ง (ปี) 
แบบ 
จ าลอง 

ระบบนิเวศ/ 
ขอบเขตการศึกษา 

ตวัแปรอสิระทีใ่ช้ศึกษา ผลการศึกษา 

Brouwer et al. 
(1999) 
 
 
 
 
 
 
 

GLS Wetland/CVM - Wetland types 
- Wetland services 
- Wetland size 
- Value type 
- Country 
- Payment mode 
- Elicitation format 

- มูลค่าจากอเมริกา
เหนือสูงกวา่ยโุรป 
- Opened-ended 
format จะใหมู้ลค่านอ้ย
กวา่รูปแบบอ่ืนๆ 
- Flood control มี
แนวโนม้จะใหมู้ลค่า
สูงสุด 

Woodward and 
Wui (2001) 

OLS Wetlands - Wetland size 
- Wetland types 
- Wetland services 
- Valuation methods 

- วธีิCVM มกัจะได้
มูลค่าการประเมินท่ีต ่า 
- คุณภาพของงาน
การศึกษามีผลกระทบ
ต่อความคาดเคล่ือนของ
การพยากรณ์และการ
ประเมินค่า 

Brander L. M. et 
al. (2006) 

OLS Wetland - GDP per capita 
- Population density 
- Wetland size 
- Wetland site 
- Valuation methods 
- Type value 
- Wetland type 
- Wetland services 
- Ramsar proportion   

- CVM มกัจะมีมูลค่า
จากการประเมินสูงกวา่
วธีิอ่ืนๆ 
- Freshwater marshes 
มีมูลค่านอ้ยกวา่พ้ืนท่ีชุ่ม
น ้ ารูปแบบอ่ืนๆ  
- ขนาดของพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า
มีความสมัพนัธ์เชิงลบ
กบัมูลค่า 

Brander L. M. et 
al. (2007) 

MLM Coral 
reef/Recreation 
Value 

- Diver size 
- Recreation activities 
- Valuation Methods 
- Wetland location 
- Number of tourist 

- Diver size มี
ความสมัพนัธ์เชิงบวก
กบัมูลค่า 
- Number of tourist มี
ความสมัพนัธ์เชิงลบกบั
มูลค่า 
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ตารางที ่2.4สรุปงานการศึกษาดว้ยวธีิ Meta-analysis (ต่อ) 

ผู้แต่ง (ปี) 
แบบ 
จ าลอง 

ระบบนิเวศ/ 
ขอบเขต 

ตวัแปรอสิระทีใ่ช้ศึกษา ผลการศึกษา 

Brander et 
al.(2012) 

OLS 
with GIS 

Mangrove - Regulation provision 
- Mangrove area 
- Mangrove abundance 
- Length of roads 
- GDP per capita 
- Population density 

- ตวัแปรAbundance of 
mangrove, Population 
density และ GDP per 
capita ความสมัพนัธ์เชิง
บวกกบัมูลค่า 
- ตวัแปรขนาดพ้ืนท่ี
(Mangrove area) และ
ระยะทาง (Density of 
road) มีความสมัพนัธ์
เชิงลบกบัมูลค่า 

Luz M. Londono 
et al. (2012) 

MLM Coral 
reef/Recreation 
Value 

- Valuation methods 
- Coral reef area 
- Surveymethods 
- Publicationtypes 
- Reefsite 
- Number of sample size 
- Protect area designation 
- Recreational activities 
- Reef quality 
- Reef type 

- Dichotomous choice 
และ Payment card มี
แนวโนม้จะใหมู้ลค่าต ่า
กวา่รูปแบบอ่ืน 
- Protect area มกัจะมี
มูลค่าสูงกวา่ 
- Percentage of live 
coral cover มี
ความสมัพนัธ์เชิงบวก
กบัมูลค่า 
- Natural reefs มีมูลค่า
สูงกวา่ Man-made reefs 

ท่ีมา: จากการทบทวนวรรณกรรม (2557) 

 

 

 

 

 


