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คานา
“พื้นที่พ รุ ” เป็ นระบบนิเ วศที่บุค คลทัวไปในสั
่
งคมรวมถึงนักวิชาการรู้จกั และเข้าใจน้ อ ยที่สุด
สาหรับผู้ท่ไี ด้เห็นหรือ สัมผัสป่ าพรุเ ป็ นครัง้ แรก ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า “พื้นที่พรุหรือป่ าพรุ ” ไม่มคี วาม
น่ าสนใจใดๆ ทัง้ สิ้น เพราะมีสภาพเป็ นที่น้ าขังชื้นแฉะ ซากพืชย่อยสลายบางส่วนและดิน สีคล้าที่ยวบ
หยุ่น ทาการเกษตรไม่ได้ผลหรือได้ผลผลิตต่ากว่าสภาพดินอื่นๆ และเกือบทุกปี จะเกิดไฟป่ าที่ยากแก่
การดับไฟกว่าสภาพป่ าอื่นๆ เพราะไฟสามารถลามลึกลงใต้ดนิ ทาให้มคี าถามว่าแล้วจะเก็บพืน้ ทีไ่ ว้ให้คง
สภาพเป็ นป่ าพรุไปทาไม และทาไมทัวโลกจึ
่
งให้ความสาคัญต่อระบบนิเวศป่ าพรุ
หนังสือ “ระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ: เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการประเมินมูลค่าเพือ่ การอนุรกั ษ์” เรียบเรียง
จากแรงบันดาลใจของผู้เขียนเมื่อได้ทาวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับพืน้ ที่ชุ่มน้ าและป่ าพรุ ทาให้เกิด
ความตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญอย่างยิง่ ของระบบนิเวศนี้ท่ี มตี ่อสังคม เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ท่ี
เรียบเรียงขึน้ ประกอบด้วยความรูเ้ กีย่ วกับระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ ความสาคัญของระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุในมิติ
ด้า นเศรษฐศาสตร์ แนวคิด และวิธีก ารทางเศรษฐศาสตร์เ พื่อ การประเมิน มูล ค่ า แนวนโยบายและ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุ รกั ษ์ระบบนิเวศพื้นที่พรุ มีวตั ถุประสงค์สาหรับนิสติ นักศึกษา
ตลอดจนนักวิชาการที่สนใจการใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุ รกั ษ์ระบบนิเวศ โดยผู้อ่านไม่
จาเป็ นต้องมีความรูด้ า้ นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สงิ่ แวดล้อมมาก่อน
สุดท้าย ผูเ้ ขียนคาดหวังว่าผูท้ อ่ี ่านหนังสือเล่มนี้จะได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศ
พื้นที่พรุ หลักทางเศรษฐศาสตร์และแนวทางในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของคุณประโยชน์
จากระบบนิเวศพื้นทีพ่ รุ ตลอดจนการดาเนินนโยบายด้านการอนุ รกั ษ์ระบบนิเวศพืน้ ที่พรุ และสามารถ
หาคาตอบได้ว่าทาไมต้องอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูระบบนิเวศป่ าพรุของประเทศและของโลกให้ยงยื
ั ่ นต่อไป
เพ็ญพร เจนการกิจ
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1 ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศพืน้ ที่พรุ
1.1 ความนา
ระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ (peatland ecosystem) หรือทีเ่ รียกทัวไปว่
่ าพืน้ ทีพ่ รุ (peatlands) ปรากฏอยู่
บนผืนโลกเพียงประมาณร้อยละ 3 กระจายอยู่ในประมาณ 180 ประเทศ สาหรับประเทศไทยซึ่งเป็ น
ประเทศทีม่ สี ภาพภูมอิ ากาศในเขตร้อนชื้น พืน้ ทีพ่ รุในภูมภิ าคนี้คอื พืน้ ทีพ่ รุเขตร้อน (tropical peatlands)
ซึ่งมีคาเรียกทีค่ ุน้ หูว่า “ป่ าพรุ” แต่น่าจะมีคนไทยมากกว่าครึง่ ของประเทศไม่เคยพบเห็นหรือไม่คุ้นเคย
กับป่ าพรุมาก่อนเลยก็เป็ นได้ ป่ าพรุจงึ ไม่ใช่ระบบนิเวศทีส่ งั คมมีความคุน้ เคยเมื่อเทียบระบบนิเวศพื้นที่
ป่ าประเภทอื่นๆ ในประเทศไทย
เนื้อหาในบทนี้ต้องการเสนอให้ผู้อ่านทาความรู้จกั กับระบบนิเวศพื้นที่พรุ ทาไมสังคมจึงต้อง
ตื่นตัวหันมาสนใจและให้ความสาคัญต่อการอนุ รกั ษ์ระบบนิเวศพื้นทีพ่ รุ และทาไมการอนุ รกั ษ์ป่าพรุจงึ
เป็ นทางออกทีเ่ ร็วทีส่ ุดในการรับมือและต่อสูก้ บั การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศซึ่งเป็ นภัยคุกคามของ
โลกในปั จจุบนั

1.2 ระบบนิ เวศพื้นที่พรุ
พื้น ที่พ รุ (peatlands) จัด เป็ น พื้น ที่ชุ่ ม น้ า ที่อ ยู่ ใ นแผ่ น ดิน ประเภทหนึ่ ง เป็ น ระบบนิ เ วศที่มี
องค์ประกอบสาคัญคือ “ดินพรุ (peat)” ซึง่ เกิดจากการมีสภาพน้ าท่วมแช่ขงั ทาให้ดนิ ขาดการระบายน้ าที่
ดีดว้ ยเงือ่ นไขทางธรรมชาติ มีการสะสมทับถมอย่างยาวนานของเศษซากพืชซึง่ มีการสลายตัวอย่างช้า ๆ
โดยมีเศษพืชและอินทรียวัตถุต่างๆ ทีย่ งั สลายตัวไม่หมดปะปน กลายเป็ นชัน้ ดินอินทรียวัตถุหรือดินพรุท่ี
มีลกั ษณะหยุ่นยวบเหมือนฟองน้ าทีม่ คี วามหนาแน่นน้อยและอุม้ น้ าได้มาก การเป็ นระบบนิเวศพื้นที่พรุ
ต้องมีดนิ พรุความหนา 300 มิลลิเมตรขึน้ ไป ทาให้ระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุมคี ุณสมบัตใิ นการกักเก็บน้ า และ
ทีส่ าคัญทีส่ ุดคือความสามารถในการกักเก็บและสะสมคาร์บอน1ตามธรรมชาติได้มากกว่าระบบนิเวศใน
แผ่นดินประเภทอื่นๆ จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิง่ ในด้านการควบคุ มสภาพภูมอิ ากาศ (International
Peatland Society, 2020)
ทัว่ โลกมีร ะบบนิ เ วศพื้น ที่พ รุ อ ยู่ป ระมาณ 423 ล้า นเฮคตาร์ เทีย บเท่ า กับ ร้อ ยละ 2.84 ของ
พื้นผิวโลก (ภาพที่ 1.1) จากจานวนราว 180 ประเทศ พื้นที่พรุส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบทวีปยุโรป
ตอนเหนือ ทวีปอเมริกาเหนือ และภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากองค์ความรู้
ด้านแหล่งทีต่ งั ้ ขนาดทีแ่ ท้จริง และสถานภาพของระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุยงั มีค่อนข้างจากัด ปั จจุบนั จึงยังมี
1 “คาร์บอน” ในทีน่ ้ีหมายถึงกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเปอร์ฟลูออโร
คาร์บอน ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด์ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ และก๊าซชนิดอืน่ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงและทีร่ ะบุไว้ในพิธสี ารเกียวโต คานวณในรูปตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)

Page | 1

การสารวจวิจยั เกี่ยวกับพืน้ ทีพ่ รุอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริเวณทวีปอาฟริกาและอเมริกาใต้
ในปี พ.ศ. 2560 นักวิทยาศาสตร์ได้ประกาศการค้นพบล่าสุดของพืน้ ที่พรุในลุ่มน้ าคองโกซึ่งเชื่อว่าเป็ น
ผืนป่ าพรุใ นภูมิอ ากาศเขตร้อ นชื้นที่ใ หญ่ ท่ีสุ ดแห่งหนึ่งในโลก มีขนาดราว 14.55 ล้านเฮกตาร์ ซึ่งมี
ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนได้ราว 30 พันล้านตัน (Dargie, et al, 2019)

ภาพที่ 1 พื้นที่พรุทงั ้ หมดที่กระจายในทวีปต่างๆ
ทีม่ า https://www.grida.no/resources/12546

นักวิทยาศาสตร์ยนื ยันเป็ นเอกฉันท์ว่าระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุเป็ นแหล่งกักเก็บคาร์บอนทีใ่ หญ่ท่สี ุด
ในบรรดาระบบนิเวศบนบกทัง้ หมด Crump, et al, (2017) และ Juraninski, et al, (2020) รายงานว่า
ระบบนิเ วศพื้นที่พ รุใ นโลกแม้ว่าจะมีพ้นื ที่ไม่เ กินร้อ ยละ 3 แต่มีค วามสามารถในการสะสมคาร์บอน
มากกว่าผืนป่ าบนบกทัง้ โลกอย่างน้อยสองถึงสามเท่า โดยประมาณการว่าพื้นที่พรุทวโลกสามารถกั
ั่
ก
เก็บคาร์บอนได้ราว 650 พันล้านตัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 30 ของปริมาณคาร์บอนที่กกั เก็บได้ทวโลก
ั่
มี
ความสามารถในการสะสมคาร์บอนตกปี ล ะ 0.37 พันล้านตัน (IUCN, 2020; FAO, 2020) โดยเฉลี่ย
พื้น ที่พ รุ 1 เฮคตาร์ส ามารถกัก เก็บ คาร์บ อนได้ 1,375 ตัน ซึ่ง เทีย บเท่ า ได้กับ การปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของรถเก๋ งจานวน 1,400 คัน (Crump, 2017) และในบรรดาระบบนิเวศพื้น ที่พ รุ
ด้วยกัน ป่ าพรุทต่ี งั ้ อยู่ในภูมภิ าคเขตร้อนสามารถสะสมคาร์บอนได้เร็วกว่าพืน้ ทีพ่ รุในภูมภิ าคอื่น ๆ ของ
โลก ประมาณ 4-20 เท่า (Rydin, et al, 2015).
การเกิดขึน้ ของระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ ตลอดจนการก่อตัวและสะสมของดินพรุในทุกภูมภิ าคทัวโลก
่
มีค วามคล้า ยคลึง กัน (International Peat Society, 2020) พื้น ที่พ รุ เ ป็ น ระบบนิ เ วศมีค วามเฉพาะตัว
กล่าวคือมีสภาพเป็ นแอ่งซึ่งมีน้ าจืดท่วมขังตลอดปี เป็ นอิสระจากระบบน้ าทะเลแม้ว่าบางพื้นที่อ ยู่ใกล้
ชายฝั ง่ ทะเล มีธ าตุ อ าหารต่ า งๆ ในปริม าณต่ า มีป ริม าณออกซิเ จนน้ อ ย พื้น ล่ า งจึง มีซ ากพืช และ
อินทรียวัตถุต่างๆ สะสมทับถมกันมาเป็ นเวลานานแต่ย่อยสลายไม่หมดเกิดเป็ นชัน้ ดินพรุ จึงทาให้เป็ น
พื้น ที่ท่ีมีล ัก ษณะเด่ น แตกต่ า งจากระบบนิ เ วศอื่น ๆ สามารถพบได้ท งั ้ ในบริเ วณหุ บ เขา ที่ร าบและ
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ชายทะเล เนื่องจากมีสภาพเป็ นพืน้ ทีน่ ้ าขังจึงเป็ นแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยของสัตว์และพืชทีม่ คี ุณสมบัตเิ ฉพาะที่
เหมาะสมจะเจริญเติบโตในพื้นที่ จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพที่มคี วามเป็ นเอกภาพ โดยเฉพาะ
สังคมพืชทัง้ ในลักษณะโครงสร้างและความหลากหลายของชนิดพรรณไม้
การฟอร์มตัวของดินพรุในระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุนนั ้ ใช้เวลายาวนาน การสะสมของชัน้ อินทรียวัตถุ
เป็ นดินพรุตามสภาพธรรมชาติในแต่ละปี จะอยู่ราว 0.5-2 มิลลิเมตรต่อปี หรือราวๆ 1 เซนติเมตรต่อ 10
ปี ถา้ ระบบไม่ถูกรบกวน ซึง่ เป็ นการสะสมและกักเก็บคาร์บอนทัง้ ในดินและพืชทีข่ น้ึ บนดิน (IUCN, 2020)
เมื่อระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุถูกรบกวน (ภาพที่ 1.2) เช่นมีการระบายน้าออกจากพรุ การทาลายสังคมพืชของ
ป่ าพรุ หรือการเกิดไฟในป่ าพรุ ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราวปี ละ 3 พันล้านตัน
หรือคิดเป็ นร้อยละ 40 ของการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ ทัง้ หมด (Parish et al., 2008)

ภาพที่ 2 พื้นที่พรุที่สมบูรณ์ตามสภาพธรรมชาติ เปรียบเทียบกับพื้นที่พรุที่ถกู ทาให้เสื่อมโทรม
ทีม่ า Rydin, et al (2015)

นอกจากบริการทางนิเวศทีโ่ ดดเด่นในด้านควบคุมสภาพภูมอิ ากาศแล้ว ระบบนิเวศพืน้ ที่พรุยงั
เป็ นแหล่งกักเก็บน้ าสาคัญทีช่ ่วยป้ องกันอุทกภัยและบรรเทาความแห้งแล้ ง เป็ นแหล่งปั จจัยสีโ่ ดยเฉพาะ
ด้านอาหารและสัตว์น้ าเพื่อเกื้อหนุนวิถชี วี ติ และเศรษฐกิจของชุมชน เป็ นแหล่งทีม่ คี ุณค่าด้านจิตใจ และ
แหล่งท่องเทีย่ ว รวมทัง้ เป็ นแหล่งดารงความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนคอยสนับสนุนให้เกิดการ
ดารงอยู่ของวัฏจักรอื่นๆ

1.3 ระบบนิ เวศพื้นที่พรุเขตร้อนและภัยคุกคาม
สาหรับระบบนิเ วศพื้นที่พ รุใ นประเทศที่มีภู มิอ ากาศแบบชื้นเขตร้อ น อยู่ใ นสภาพที่เ รียกว่ า
“พื้นที่พรุเขตร้อน (tropical peatlands)” ซึ่งเป็ นป่ าชุ่มน้ าประเภทหนึ่ง (forested peatlands) แม้ว่าจะมี
สังคมพืชปกคลุมแต่พน้ื ข้างล่างเป็ นดินพรุ จึงมักเรียกว่า “ป่ าพรุ หรือ peat swamp forests” ซึ่งมีความ
แตกต่างจากป่ าบึงน้ าจืด (freshwater swamp forests) เพราะสภาพดินที่อยู่ใต้ผนื น้ าและผืนป่ าเป็ นดิน
พรุ (Ramirez, 2013)
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ที่มาของน้ าท่วมขังในพื้นที่ป่าพรุมาจากน้ าฝนหรือน้ าใต้ดิน ซึ่งระดับน้ าอาจเปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาล แต่มซี ากพืชทีเ่ น่ าเปื่ อยผุพงั ซึ่งยังย่อยสลายไม่หมดสะสมทับถมกันอยู่เป็ นชัน้ ฟอร์มตัวเป็ นดิน
พรุ สังคมพืชในป่ าพรุทอ่ี ยู่บนชัน้ ซากพืชมีการพัฒนาระบบรากแบบต่างๆ ทีส่ ามารถอยู่รอดได้ สาหรับ
พืชยืนต้นมักมีรากแก้วค่อนข้างสัน้ มีรากแขนงแผ่กว้างและส่วนใหญ่มรี ากค้ายัน โคนต้นมักมีพูพอนสูง
ใหญ่ บางชนิดมีรากหายใจโผล่พน้ ระดับผิวดิน มีพชื พรรณล้มลุกประเภทหญ้าและกก กระจูด เกิดขึน้ ใน
ทีน่ ้าท่วมขัง (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 การเกิ ดขึ้นของพื้นที่พรุเขตร้อน
ทีม่ า https://www.grida.no/resources/12531

สังคมพืชป่ าพรุด งั ้ เดิมเมื่อ ถู ก ท าลายรบกวนติดต่อ กัน จนท าให้พ รรณไม้ดงั ้ เดิมของป่ าพรุ ซ่ึง
ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ยนื ต้นใหญ่น้อยหลากหลายชนิดสูญสิน้ ไป ในทีส่ ุดจะเปลีย่ นสภาพไปเป็ นสังคมพืช
ป่ าเสม็ด (melaleuca forest) ทีม่ ไี ม้เสม็ดขึ้นอยู่เป็ นพืชหลัก ซึ่งจัดว่าเป็ นสังคมไม้ ยนื ต้นประเภทวัชพืช
ในป่ าพรุทม่ี พี นั ธุไ์ ม้หลักเพียงไม่กช่ี นิด (ธวัชชัย สันติสุข และชวลิต นิยมธรรม, ไม่ปรากฎปี พ.ศ.)
ทัวโลกมี
่
พน้ื ทีพ่ รุเขตร้อนหรือป่ าพรุเขตร้อน รวมทัง้ หมดราว 44.1 ล้านเฮคตาร์ หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 11 ของพื้นที่พรุทวโลก
ั่
ซึ่งตัง้ อยู่ทวีปเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉี ยงใต้ แถบคาริเบีย นและ
อเมริก ากลาง อเมริก าใต้ รวมทัง้ อาฟริกากลางและอาฟริกาใต้ (Biancalani and Avagyan, 2014) มี
ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนประมาณ 75 พันล้านตัน (Cobb, et al, 2020) หรือประมาณ 40 –
90 พันล้านตัน (Kurnianto, et al, 2015) พืน้ ทีพ่ รุเขตร้อนผืนใหญ่ทส่ี ุดอยู่ทภ่ี ูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ กินพื้นที่เกือบร้อยละ 60 ของพื้นที่พรุเขตร้อนทัวโลก
่
พื้นที่พรุในภูมภิ าคนี้มคี วามลึกของชัน้ ดินพรุ
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โดยเฉลี่ยมากกว่า 10 เมตร ทาให้สามารถสะสมคาร์บอนได้มากที่สุด (Rieley and Page, 2016) เมื่อ
เทียบกับพืน้ ทีพ่ รุเขตร้อนในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งแม้จะมีพน้ื ทีค่ ดิ เป็ นร้อยละ 24 แต่พน้ื ทีส่ ่วนใหญ่มคี วาม
ลึกของดินพรุโดยเฉลีย่ ทีน่ ้อยกว่ามาก
1.3.1 พื้นที่พรุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และประเทศไทย
พืน้ ทีพ่ รุเขตร้อนในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีขนาดประมาณ 24 ล้านเฮคตาร์ โดยกว่า
ร้อยละ 70 ของพื้นที่พรุในภูมภิ าคนี้ตงั ้ อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย รองลงมาได้แก่มาเลเซีย และปาปั ว
นิวกินี (ตารางที่ 1) มีการสะสมของพรุอยู่ระหว่า 0.54 – 1.90 มิลลิเมตรต่อปี (Kurnianto, 2015)
ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าพรุเขตร้อนของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ประเทศ
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ปาปั วนิวกินี
บรูไน
ประเทศไทย
เวียตนาม
ฟิ ลปิ ปิ นส์
รวม

พื้นที่พรุเฉลี่ย (เฮคตาร์)
18,963,000
2,730,000
1,695,000
110,000
64,000
24,000
10,700
23,596,700
ทีม่ า Ramirez, 2013

สาหรับข้อมูลด้านการกักเก็บคาร์บ อนของพืน้ ทีพ่ รุเขตร้อนในภูมภิ าคอาเซียน Verwer and van
der Meer (2010) อธิบายว่าแหล่งรวมคาร์บอนทีส่ าคัญทีส่ ุด (carbon pools) ของพืน้ ทีพ่ รุเขตร้อนคือดิน
พีทหรือดินพรุ (peat soils) ทาให้พน้ื ทีพ่ รุเขตร้อนในภูมภิ าคนี้มคี วามสามารถในการกักเก็บคาร์บอนได้
ประมาณ 252 - 3,528 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า2ต่อเฮคตาร์ ป่ าพรุทม่ี ดี นิ พีทหนา 10 เมตรขึ้น
ไปจะสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากถึง 5,800 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเฮคตาร์ ส่วนพื้นที่
ป่ าเขตร้อนทัวไปสามารถกั
่
กเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 300 – 800 ตันคาร์บอนได้ออกไซด์เทียบเท่า
งานศึก ษาของระบบนิ เ วศพื้น ที่ พ รุ ใ ประเทศไทยมีค่ อ นข้ า งจ ากัด จากข้อ มู ล ล่ า สุ ด ของ
Meunpong, et al (2020) ประมวลได้ว่าประเทศไทยมีพ้นื ที่ป่าพรุประมาณ 64,000 เฮคตาร์ (400,000
ไร่) กระจายทัวไปเป็
่
นหย่อมๆ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ จานวน 63,982 เฮคตาร์ นอกจากนัน้ ก็พบบางส่วนในภาค
ตะวันออกและภาคอื่นๆ สาหรับพืน้ ทีป่ ่ าพรุผนื ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศคือ ป่ าพรุโต๊ะแดงหรือป่ าพรุสริ นิ
ธร ตัง้ อยู่ในจังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ประมาณ 30,969 เฮคตาร์ และปั จจุบนั ได้รบั การคุ้มครองเป็ นเขต
รักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป่ าพรุทใ่ี หญ่อนั ดับ

2 “คาร์บ อนไดออกไซด์เทียบเท่ า (carbon dioxide equivalent – CO e)” เป็ น ค่ าทีแ่ สดงการท าให้เกิด ภาวะโลกร้อ นของกลุ่ ม ก๊าซเรือน
2

กระจกต่างๆ โดยเทียบกับศักยภาพการเกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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สองรองลงมาคือป่ าพรุควนเคร็ง ซึง่ ตัง้ อยู่ในเขตรอยต่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา มี
เนื้อทีป่ ระมาณ 18,946 เฮคตาร์ ปั จจุบนั พืน้ ทีป่ ่ าพรุทอ่ี ยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามธรรมชาติของประเทศไทย
มีอยู่เพียงประมาณ 9,031.5 เฮคตาร์ (56,447 ไร่) ซึ่งอยู่ในป่ าพรุโต๊ะแดง ป่ าพรุส่วนที่เหลือซึ่งคิดเป็ น
กว่าร้อยละ 80 ของประเทศหรือราว 55,523 เฮคตาร์ (347,019 ไร่) จัดว่าเป็ นป่ าพรุทอ่ี ยู่ในสภาพเสื่อม
โทรม
จากการทบทวนงานวิจยั พืน้ ทีพ่ รุในประเทศไทยโดย Meunpong, et al (2020) ได้รายงานว่าป่ า
พรุของประเทศไทยมีความลึกสูงสุดของดินพรุประมาณ 3.8 เมตร และจากงานวิจยั ล่าสุดเกี่ยวกับความ
ลึกของดินพรุ โดย Meunpong, et al (2020) ซึ่งสารวจในพื้นที่พรุควนเคร็ง พบว่ามีความลึกเฉลีย่ ของ
ดินพรุอยู่ท่ี 0.78 เมตร และระดับความลึกสูงสุดอยู่ท่ี 3.10 เมตร นอกจากนี้มงี านศึกษาของวรพรรณ
แป้ นนวลและคณะ (2558) ได้วเิ คราะห์ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพืน้ ดิน ของพืน้ ทีพ่ รุควนเคร็งว่า
เท่ากับ 174,464.27 ตันคาร์บอน และจากการศึกษาของ Nagano, et al (2013) ได้วเิ คราะห์สถานภาพ
ของพื้นที่พรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พบว่ามีการยุบตัวของดินพรุ (peat subsidence) เฉลี่ยปี ละ 10
มิลลิเมตร สาเหตุจากการสูญเสียความชุ่มเปี ยกของดินพรุทาให้เกิดการสูญเสียคาร์บอนราว 11.2-16.4
ตันต่อเฮคตาร์ต่อปี และเมื่อเกิดไฟป่ าจะทาให้การยุบตัวของดินพรุเพิม่ ขึน้ ราว 3-5 เท่าและทาให้เกิดการ
สูญเสียคาร์บอน 24.3-52.6 ตันต่อเฮคตาร์ต่อปี เห็นได้ว่าข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบนิเวศพรุ
โดยเฉพาะด้านการสะสมคาร์บอนและปลดปล่อยคาร์บอนมีค่อนข้างจากัดมาก
1.3.2 ภัยคุกคามของพื้นที่พรุ
การสูญเสียพื้นที่และความเสื่อมโทรมลงของระบบนิเวศพืน้ ที่พรุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็ น ปั ญหา
สาคัญที่ทวโลกก
ั่
าลังเผชิญ ปั จจุบนั พื้นที่พรุเ ขตร้อนในทุกประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องในช่ว งราวห้า
ศตวรรษที่ผ่ า นมา ประมาณการว่ า มีก ารสูญ เสีย พื้นที่พ รุเ ขตร้อ นอย่ า งน้ อ ย 7 ล้านเฮกตาร์ (World
Resources Institute, 2016) ซึง่ เกิดจากการตัดไม้ทาลายป่ าพรุ เผาป่ า ปรับพืน้ ที่ และระบายน้าออกจาก
พืน้ ทีพ่ รุ (ภาพที่ 4) สาเหตุหลักของการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีพ่ รุในภูมภิ าคนี้รวมทัง้ ของประเทศไทยคือการ
ไม่ได้รบั การตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญจึงทาให้ป่าพรุถูกเปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ จาก
การทาเกษตรเชิงพาณิชย์ ทีน่ ิยมกันมากคือปาล์มน้ ามัน ยางพารา และไม้เนื้ออ่อนเพื่อทากระดาษ การ
คุกคามด้วยการตัดไม้ทาลายป่ า การระบายน้ าออกจากพืน้ ที่และการเผาป่ า นอกจากจะทาให้ความลึก
ของดินพรุลดลงหรือถูกทาลายให้เสื่อมสภาพแล้ว ทาให้สูญเสียบริการทางนิเวศต่างๆ สร้างปั ญหาการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก3สู่ชนั ้ บรรยากาศซึ่งมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การยุบตัวของ
ชัน้ ดินทาให้สูญเสียความสามารถในการอุ้มน้ าและการเป็ นแหล่งปั จจัยสีเ่ พื่อการดารงชีพและเศรษฐกิจ
ของชุมชน สร้างปั ญหาด้านความมันคงด้
่
านอาหารและน้ าในพื้นที่ เพิม่ ความเสีย่ งด้านน้ าท่วมและภัย
แล้ง การเผาป่ ายังทาให้เกิดมลพิษทางอากาศจากการเผา เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

3 ก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูโอ
ไรด์ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ และก๊าซชนิดอืน่ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงและทีร่ ะบุไว้ในพิธสี ารเกียวโต
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งานศึกษาของ World Resources Institute (2016) พบว่าการระบายน้าออกของพืน้ ทีป่ ่ าพรุขนาด 1 เฮค
ตาร์เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ไปทาการเกษตร จะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยเท่ากับ 55 ตัน ซึ่ง
เทียบเท่ากับการเผาไหม้ของน้ามันจานวน 6,000 แกลลอน (Harris and Sargent, 2016)
การตัดไม้ทาลาย
ป่ าในพืน้ ทีพ่ รุ

การระบายน้าออก เช่น สร้างคูคลอง
และร่องระบายน้าในพืน้ ทีพ่ รุ
การเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีพ่ รุเพือ่ ใช้
ประโยชน์ทากิจกรรมอื่นๆ
การเผาทาลายพืน้ ทีพ่ รุ

ภาพที่ 4 สาเหตุของการสูญเสียและการทาให้เสื่อมโทรมของพื้นที่พรุเขตร้อน

การเกิด ไฟไหม้พ้นื ที่พ รุ (peat fire) มีล ักษณะพิเ ศษคือ เป็ นไฟไหม้ก่ึงผิว ดินกึ่งใต้ดิน (semiground fire) และไฟไหม้ใต้ดนิ (ground fire) เมื่อไฟไหม้ไปตามพืน้ ผิวป่ าในแนวระนาบ ส่วนหนึ่งไฟจะ
ไหม้ในแนวดิง่ ลึกลงสู่ชนั ้ ดินพรุ เพราะซากอินทรีย์ทท่ี บั ถมกันในดินพรุนัน้ กลายสภาพเป็ นเชื้อเพลิงติด
ไฟง่าย ความลึกของไฟไหม้ในดินพรุนนั ้ ขึน้ อยู่กบั ปริมาณออกซิเจนและความชื้นของดินพรุ หากชัน้ ดิน
พรุมีค วามลึก มากขึ้น ปริมาณออกซิเ จนก็จะน้ อ ยลงและมีค วามชื้นมากขึ้นเมื่อ อยู่ใ กล้ระดับน้ าใต้ดิน
นอกจากนี้พชื ในพืน้ ทีพ่ รุเขตร้อนซึ่งมักเป็ นจาพวกหญ้า กก กระจูด ขึน้ อยู่ในบึงพรุ ซากพืชเหล่านี้มกี าร
ย่อยสลายช้าจึงเป็ นแหล่งสะสมเชื้อเพลิงที่สาคัญของพื้นที่พรุ (สมศักดิ ์ สุขวงศ์และคณะ, ไม่ปรากฏปี
พ.ศ.) ความรุนแรงของไฟไหม้พ้นื ที่พรุนอกจากขึ้นอยู่กบั ลักษณะทางชีวกายภาพของป่ าพรุ ยังขึ้นกับ
ช่วงภูมอิ ากาศและระดับน้ าที่ท่วมขังในป่ าพรุดว้ ย ไฟไหม้รุนแรงยิง่ ขึ้นในช่วงทีอ่ ากาศแห้งแล้งจัด หรือ
เมื่อมีการระบายน้าออกจากป่ าพรุทาให้สภาพความชืน้ ในดินพรุลดลง
เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุของประเทศอินโดนีเซียในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2558 ถือว่าเป็ นหายนะ
ครัง้ สาคัญที่สุดที่เกิดกับป่ าพรุเขตร้อนที่ทวโลกต้
ั่
องจดจา ภัยพิบตั คิ รัง้ นัน้ ทาให้สูญเสียพื้นที่ป่าพรุ เขต
ร้อนไปจานวน 2.6 ล้านเฮคตาร์ มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 15.95 ล้านตันต่อวัน
จากการเผาไหม้ป่าบนดินและเผาไหม้ดนิ พรุ เกิดปั ญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน
ยังประเทศเพื่อนบ้าน สร้างการสูญเสียทางเศรษฐกิจแก่ประเทศเป็ นมูลค่ าทัง้ สิ้น 16 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ (The World Bank, 2015)
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กล่าวโดยสรุป นอกจากบทบาททีโ่ ดดเด่นในด้านการควบคุมสภาพภูมอิ ากาศ ระบบนิเวศป่ าพรุ
ยังสร้างคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ไม่น้อยไปกว่าระบบนิเวศอื่นๆ โดยเป็ นแหล่งอาหารและแหล่งทากิน
สร้างอาชีพต่างๆ ให้กบั ชุมชน เป็ นแหล่งกักเก็บน้ าจืดช่วยบรรเทาปั ญหาจากภัยแล้งและน้ าท่วม แหล่ ง
ดารงความหลากหลายทางชีวภาพทัง้ พันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์ การสูญเสียระบบนิเวศป่ าพรุจงึ ถือได้ว่าเป็ น
การสูญเสียด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อมที่สาคัญของโลก การทาความเข้าใจและ
รับทราบถึงคุณประโยชน์ ของป่ าพรุทงั ้ ที่เป็ นและไม่เป็ นตัวเงินจึงมีส่วนสาคัญที่จ ะช่วยให้สงั คมได้รบั
ทราบถึงมูลค่าของบริการทางนิเวศของป่ าพรุทงั ้ ที่ผ่านและไม่ผ่านระบบตลาด เพื่อช่วยให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยังยื
่ นต่อไป
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2 ระบบนิเวศพืน้ ที่พรุและมิติทางเศรษฐศาสตร์
2.1 ความนา
ระบบนิเวศพื้นที่พรุจากมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์นัน้ ถือว่าเป็ นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งธรรมชาติ
มอบให้แก่สงั คมในรูประบบสาธารณูปโภคทางธรรมชาติ (natural infrastructure) เปรียบเสมือนโรงงาน
ทางธรรมชาติประเภทหนึ่ง ซึง่ มีองค์ประกอบต่าง ๆ ตามสภาพ เงือ่ นไข บทบาทหน้าทีแ่ ละกระบวนการ
ทางานตามธรรมชาติอนั เป็ นคุณลักษณะเฉพาะของระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ ซึง่ อาจจะคล้ายหรือแตกต่างจาก
ระบบนิเ วศอื่นๆ ในธรรมชาติ อย่างไรก็ต ามทุกระบบนิเ วศบนโลกนี้ มีกระบวนการทางานที่ก่อ เกิด
ผลผลิตและให้บริการแก่มวลมนุษย์ หรือกล่าวได้ว่ามนุษย์ได้รบั คุณประโยชน์จากระบบนิเวศทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม
สาหรับระบบนิเวศพื้นทีพ่ รุ มีกระบวนการทางธรรมชาติอย่างชัดเจนในด้านการสะสมคาร์บอน
ซึง่ เป็ นกลไกสาคัญต่อการควบคุมสภาพภูมอิ ากาศ ด้านการอุม้ น้ าซึ่งเป็ นกลไกการสร้างความมันคงด้
่
าน
น้า ลดความเสีย่ งเรื่องภัยแล้งและน้ าท่วม ด้านการเป็ นแหล่งเสบียงเพือ่ เป็ นปั จจัยสีท่ ส่ี ่งต่อการดารงชีวติ
และเศรษฐกิจของชุมชนทีพ่ ง่ึ พาอาศัยพืน้ ทีพ่ รุ การทีป่ ระเทศไทยมีป่าพรุกเ็ ท่ากับมีว่าทุนทางธรรมชาติ
(natural capital) เป็ นทรัพย์สนิ สาธารณะทีส่ าคัญสร้างความมันคงและมั
่
งคั
่ งให้
่ กบั สังคม (ภาพที่ 5)

“พื้นที่พรุ”
มุมมองด้าน
เศรษฐศาสตร์

ระบบสาธารณูปโภคทางธรรมชาติ – เป็ นโรงงานทาง
ธรรมชาติ ที่สร้างผลผลิ ตป้ อนสังคม เป็ นโรงงานกรอง
น้ า ระบบกั ก เก็ บ และเติ ม น้ า ใต้ ดิ น ระบบดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็ นต้น
ทุ น ทางธรรมชาติ – สัง่ สมและสร้ า งความมั ่งคั ่งให้
สัง คม เป็ นคลั ง อาหาร วั ต ถุ ดิ บ และแหล่ ง น้ า แหล่ ง
ศึกษาวิจยั สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ แหล่งสะสมคาร์บอน
เป็ นต้น

ภาพที่ 5 ระบบนิ เวศพื้นที่พรุจากมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์

ด้วยเหตุน้ีในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ การรับทราบและเข้าใจถึงความสาคัญของมูลค่ า จาก
ผลผลิตและบริการจากระบบนิเวศจึงเป็ นเรื่องสาคัญ เพือ่ จะตัดสินใจว่าสังคมควรทีจ่ ะหยุดยัง้ การสูญเสีย
ทุนจากธรรมชาติน้ีหรือไม่ ควรลงทุนเพื่ออนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูระบบนิเวศพื้นที่พรุ หรือไม่ และเมื่อ มีการ
ลงทุนจะคุม้ ค่าในทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่
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2.2 บริการทางนิ เวศของพื้นที่พรุ
การหาคาตอบว่า “ระบบนิ เวศพื้นที พ่ รุสำคัญอย่ำงไร?” สาหรับนักเศรษฐศาสตร์ท่ตี ้องการ
ทราบมู ล ค่ า ผลประโยชน์ ข องระบบนิ เ วศที่ส ัง คมได้ ร ับ ควรเริ่ม ต้ น จากการใช้ ก รอบแนวคิด ของ
Millennium Ecosystem Assessment (2005) เพื่ออธิบายความสาคัญของระบบนิเวศโดยพิจารณาจาก
มนุษย์เป็ นศูนย์กลาง (Janekarnkij and Polpanich, 2014) ในมิตขิ อง “บริการทางนิเวศหรือนิเวศบริการ
หรือคุณประโยชน์ระบบนิเวศ (ecosystem services)” ซึง่ หมายถึงผลประโยชน์ทม่ี นุษย์ได้รบั ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมจากระบบนิเวศ ทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปธรรมทีร่ ะบุหน่วยทางกายภาพชังตวงวั
่
ดได้หรือเป็ นนามธรรมที่
พอจะสังเกตุได้แต่ไม่สามารถระบุเป็ นหน่วยทางกายภาพได้ คุณประโยชน์ของระบบนิเวศจาแนกได้เป็ น
4 ด้าน คือ การเป็ นแหล่งเสบียงหรือผลผลิต แหล่งดารงวัฒนธรรม แหล่งควบคุมสภาพแวดล้อม และ
แหล่งค้าจุนระบบ (ภาพที่ 6)
สาหรับคุณประโยชน์ของระบบนิเวศพื้นที่พรุ เมื่อจาแนกตามกรอบแนวคิด “บริการทางนิเวศ”
โดยเริม่ จากความเป็ นรูปธรรม ได้แก่ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากพืน้ ทีพ่ รุทส่ี ามารถอุปโภคหรือบริโภคได้
โดยตรง หรือเป็ นวัตถุดบิ ทีน่ ามาใช้ประโยชน์ในการผลิต ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริการด้านการเป็ นแหล่งเสบียง
หรือผลผลิต (provisioning services) สาหรับบริการทางนิเวศของพืน้ ทีพ่ รุในส่วนทีม่ คี วามเป็ นนามธรรม
มีทงั ้ ในรูปทีม่ นุษย์ได้รบั ประโยชน์โดยตรงจากการเข้าใช้ประโยชน์ อาทิ ด้านนันทนาการหรื อศึกษาวิจยั
รวมทัง้ การเป็ นแหล่งสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่น อยู่ในกลุ่มบริการด้านการเป็ นแหล่งดารงวัฒนธรรม
(cultural services) บริการทางนิเวศหลายประการทีม่ นุษย์ได้รบั ประโยชน์โดยอ้อม ซึง่ เกิดจากกลไกทาง
ธรรมชาติท่ีเ อื้อ ประโยชน์ ต่อ มนุ ษ ย์ อาทิ เป็ นแหล่ งรักษาสมดุล ของน้ าใต้ดิน สะสมและดูดซับ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เพิม่ การผสมเกสรของผึง้ และแมลง บริการทางนิเวศในกลุ่มนี้จดั เป็ นบริการด้านการ
ควบคุมสภาพแวดล้อม (regulating services) สาหรับบริการทางนิเวศอีกประเภทคือ การเป็ นแหล่งค้า
จุนระบบ (supporting services) ซึ่งเป็ นบริการทีก่ ่อให้เกิดบริการทางนิเวศ 3 ประเภทข้างต้น อาทิ การ
สะสมอินทรีย์แ ละก่ อ เกิดเป็ นดินพรุ การเป็ นแหล่ งดารงความหลากหลายทางชีว ภาพ และการเป็ น
แหล่ ง ก าเนิ ด พืช และสัต ว์เ ฉพาะถิ่ น ในที่น้ี ค าว่ า “บริก ารทางนิ เ วศ” หรือ ”นิ เ วศบริก าร” หรือ ”
คุณประโยชน์ระบบนิเวศ” นามาใช้ในความหมายเดียวกัน ซึง่ หมายถึง “ecosystem services”
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แหล่งเสบียงหรือผลผลิ ต
(provisioning services)
ผลผลิตทีได้
่ จากพื้นทีพ่ รุ เพือ่ บริโภค
อุปโภค วัตถุดบิ เพือ่ สร้างผลผลิต (ยังชีพ
การค้า)
1) แหล่งเก็บหากระจูด
2) แหล่งหาปลา กบ เขียด ผักพื้นบ้าน
น้าผึง้ รังต่อ
3) แหล่งไม้เชือ้ เพลิง เผาถ่าน
4) แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค ทาเกษตร
น้าดิบเพื่อทาประปา
5) ทีด่ น
ิ เพื่อการเกษตร และปศุสตั ว์

แหล่งควบคุมสภาพแวดล้อม
แหล่งดารงวัฒนธรรม
(regulating services)
(cultural services)
คุณประโยชน์ทไี ่ ด้จากกระบวนการของระบบ
คุณประโยชน์ทเี ่ กิดขึ้นเชิงนามธรรม
นิเวศทีม่ กี ารควบคุมกลไกตามธรรมชาติ
➢ แหล่งศึกษา วิจยั สร้างองค์ความรู้
11 แ ห ล่ ง ส ะ ส ม แ ล ะ ดู ด ซั บ ก๊ า ซ ➢ แหล่งนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ
คาร์บอนไดออกไซด์
➢ แหล่ ง ด ารงวัฒ นธรรม ประเพณี
12 แหล่งเติมน้ าใต้ดน
ิ และแหล่งกรองน้า
อัตลักษณ์ของพืน้ ที่
13 แหล่งกักเก็บและระบายน้ า ลดความเสี่ยง
ภัยแล้ง น้าท่วม
14 แหล่ ง ที่อ ยู่แ ละอาหารของสัตว์ป่ าและพืช
พรรณธรรมชาติ
15 แหล่งช่วยเพิม
่ ผลผลิต จากการผสมเกสร
ของนก ผึง้ แมลง
แหล่งคา้ จุนระบบ (supporting services)
ซึง่ จาเป็นสาหรับการเกิดก่อของบริการทัง้ สามด้านข้างต้น
➢
แหล่งดารงความหลากหลายทางชีวภาพ
➢
แหล่งกาเนิดพืชสัตว์เฉพาะถิน่
➢
การสะสมอินทรียแ์ ละก่อเกิดเป็ นดินพรุ

ภาพที่ 6 การจาแนกบริการทางนิ เวศของพื้นที่พรุ

นักเศรษฐศาสตร์ไม่สามารถหาคาตอบได้ว่า “ผลประโยชน์แต่ละด้านของระบบนิเวศพื้นที่พรุมี
มูลค่าเท่าไร” หากไม่มคี วามชัดเจนว่า “ระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุนนั ้ มีความสาคัญหรือเกิดประโยชน์ อย่ำงไร?
และกับใคร?” ทานองเดียวกัน ในการดาเนินนโยบายเพือ่ บริหารจัดการพืน้ ทีพ่ รุจาเป็ นต้องมีเป้ าหมายที่
เป็ นรูปธรรมว่าใครจะเป็ นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์หรือได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
การพิจารณาผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ จากระบบนิเวศหรือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศ จาเป็ นต้องพิจารณาทัง้ ในเชิงพืน้ ทีแ่ ละเวลา (spatial and temporal considerations) เพราะบริการ
ทางนิเวศทีเ่ กิดขึน้ แต่ละประเภทในแต่ละด้านอาจมีขอบเขตเชิงพืน้ ทีแ่ ละเวลาทีต่ ่างกัน
บริก ารทางนิ เ วศด้ า นการเป็ นแหล่ ง ผลผลิต ผู้ไ ด้ร ับ ประโยชน์ มีต ัง้ แต่ ผู้ใ ช้ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นทีพ่ รุโดยตรง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จากัดอยู่ในระดับครัวเรือนและชุมชน ในช่วง
เวลาที่ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรนัน้ ๆ และหากการใช้ประโยชน์ ในทรัพยากรดังกล่าวเพื่อวัตถุดิบในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากมูลค่าเพิม่ ทีเ่ กิดผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ อาจมีขอบเขตมากกว่าระดับชุมชน
บริการทางนิเวศด้านการเป็ นแหล่งดารงวัฒนธรรม นอกจากผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ อยู่ในระดับชุมชน
อาจจะรวมถึง นัก ท่อ งเที่ยวผู้มาเยือ นและผู้รบั ประโยชน์ กลุ่ มอื่นๆ ที่มีขอบเขตมากกว่าระดับชุมชน
นอกจากนี้ หากระบบนิเ วศก่ อ ให้เ กิด การสร้า งอัต ลักษณ์ ประเพณีว ฒ
ั นธรรมท้อ งถิ่น ช่ว งเวลาของ
คุณประโยชน์ดา้ นนี้อาจไม่สน้ิ สุด และขอบเขตเชิงพืน้ ทีอ่ าจเป็ นระดับจังหวัด ประเทศ หรือระดับสากล
บริการทางนิเวศด้านการเป็ นแหล่ งควบคุ มสภาพแวดล้อ ม ผู้ได้รบั ประโยชน์ จะเป็ นระดับใด
ขึน้ อยู่กบั ประเภทของบริการทางนิเวศนัน้ ๆ อาทิ การเป็ นแหล่งกักเก็บน้ าใต้ดนิ และแหล่งเพิม่ ผลผลิต
จากการผสมเกสรของนก ผึง้ แมลง น่าจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนทีอ่ าศัยโดยรอบระบบนิเวศ ในขณะที่
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บริการทางนิเวศด้านการเป็ นแหล่งสะสมและดูดซับก๊าซเรื อ นกระจก เป็ นคุณประโยชน์ ใ นระดับโลก
(global benefits) ผู้ท่ไี ด้รบั ประโยชน์จงึ มีขอบเขตกว้างกว่าระดับชุมชนและระบบนิเวศ และช่วงเวลาที่
เกิดประโยชน์นนั ้ ขึน้ กับสถานภาพของระบบนิเวศ
บริการทางนิเวศด้านการเป็ นแหล่งสนับสนุ นค้าจุน ให้เกิดการสร้างบริการทางนิเวศด้านอื่นๆ
เป็ นคุณประโยชน์ทม่ี ขี อบเขตเชิงพืน้ ทีแ่ ละเวลาทีย่ ากต่อการระบุ ทัง้ นี้ขน้ึ กับสถานภาพของระบบนิเวศ
การระบุผไู้ ด้รบั ประโยชน์ (beneficiaries) จากบริการทางนิเวศของพืน้ ทีพ่ รุ มีความจาเป็ นอย่าง
ยิง่ ต่อการประเมินมูลค่ าผลประโยชน์ แต่ละด้านจากพื้นที่พรุ นอกจากนี้ยงั เป็ นข้อ มูล ที่สาคัญ หากมี
นโยบายในการจัดหาทุนเพือ่ การอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูระบบนิเวศ ผูท้ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์จากโครงการแต่ไม่ได้มี
ส่วนในการอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูระบบนิเวศ ควรมีสว่ นในการตอบแทนบริการทางนิเวศทีเ่ ขาได้รบั ประโยชน์
ด้วย

2.3 มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่พรุ
ในทางเศรษฐศาสตร์ มูลค่าทีเ่ ป็ นตัวเงิน (monetary value) เป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าหรือ
ความสาคัญของสิง่ ต่างๆ สาหรับมูลค่า ที่เกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์ ของธรรมชาติ ไม่ได้ถูกชี้นาหรือ
กาหนดจากระบบตลาด การจะทราบมูลค่าดังกล่าวใช้กรอบแนวคิดของมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม
(total economic value framework) มาพิจารณาประเภทของคุณประโยชน์จากระบบนิเวศที่มตี ่อสังคม
ซึ่ง เป็ น ผู้ไ ด้ร ับ ประโยชน์ ท งั ้ ทางตรงและทางอ้อ ม ทัง้ ที่เ กิด จากการท าหน้ า ที่ต ามกระบวนการทาง
ธรรมชาติต ลอดจนการดารงอยู่ ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบนิเ วศ โดยมูล ค่ าทางเศรษฐศาสตร์
จาแนกได้เป็ นสามกลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มที่ 1 มูลค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ (use value) เป็ นมูลค่าที่มนุ ษย์ได้รบั ประโยชน์ จาก
ระบบนิเวศทัง้ ทางตรงและทางอ้อม สามารถจาแนกได้เป็ นสองประเภทคือ
- มูลค่าจากการใช้โดยตรง (direct use value) มนุษย์ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศโดยตรง ไม่
ว่าจะเป็ นในรูปผลผลิตหรือสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค วัตถุดบิ เพื่อนาไปสร้างผลผลิด
หรือบริการที่สร้างความพึงพอใจโดยตรง มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ โดยตรงจาแนกเป็ น
มูลค่าทีเ่ กิดจากการบริโภค (consumptive use) และมูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการบริโภค (nonconsumptive use)
- มูล ค่ าที่เ กิดจากการใช้โดยอ้อม (indirect use value) มนุ ษ ย์ไ ม่ไ ด้ใ ช้ประโยชน์ จากระบบ
นิเวศโดยตรง แต่ได้รบั การเกือ้ หนุนจากระบบนิเวศจากกระบวนการทางนิเวศทีเ่ กิดขึน้
กลุ่มที่ 2 มูลค่าเผื่อจะใช้ประโยชน์ (option value) เป็ นมูลค่าที่มนุ ษย์ให้กบั ระบบนิเวศเพราะ
เล็งเห็นความส าคัญ ของโอกาสที่จะสร้างประโยชน์ แก่ต นเองในอนาคตจึงไม่ใ ช้ประโยชน์ ในปั จจุบนั
สะท้อนผ่านค่าความยินดีทจ่ี ะจ่ายเพื่อให้แน่ใจได้ว่าบริการทางนิเวศนัน้ ๆ ยังคงอยู่เผื่อว่าจะมีโอกาสใช้
ประโยชน์ในอนาคต ถึงแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกิดขึน้
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กลุ่มที่ 3 มูลค่าจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ (non-use value) เป็ นมูลค่าที่มนุษย์เห็นความสาคัญ
ของระบบนิเวศและต้องการพิทกั ษ์ปกป้ องและเก็บรักษาไว้โดยไม่ ใช้ประโยชน์ จาแนกได้สองประเภท
คือ
- มูล ค่ าเพื่อ การคงอยู่ (existence value) เป็ นมูล ค่ าที่เ กิดจากการไม่ไ ด้ใ ช้ประโยชน์ ด้ว ย
เหตุผลทีม่ นุษย์ตอ้ งการเห็นระบบนิเวศและองค์ประกอบต่างๆ ดารงอยู่ต่อไป
- มูลค่าเพื่อลูกหลาน (bequest value) เป็ นมูลค่าทีเ่ กิดจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ดว้ ยเหตุผล
ทีม่ นุษย์ตอ้ งการให้เก็บรักษาระบบนิเวศไว้เพือ่ ให้กบั ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมของระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ เมื่อพิจารณาจากบริการทางนิเวศต่างๆ
ทีส่ งั คมได้รบั และนามาจาแนกเป็ นมูลค่าทีเ่ กิดจากการใช้ประโยชน์ ทงั ้ โดยตรงและโดยอ้อม มูลค่าเผื่อจะ
ใช้ประโยชน์ และมูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้ประโยชน์ ดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 7)

มูลค่าทาง
เศรษฐ
ศาสตร์
โดยรวม

มูลค่าที่เกิ ด
จากการใช้
ประโยชน์
มูลค่าเผื่อจะ
ใช้ประโยชน์
มูลค่าที่เกิ ด
จากการไม่ได้
ใช้ประโยชน์

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

เก็บกระจูด
หาปลา&สัตว์น้า
ของป่ า เช่น ผักพืน้ บ้าน น้าผึง้ รังต่อ
แหล่งไม้เชือ้ เพลิง เผาถ่าน
ใช้พน้ื ทีเ่ พื่อการเกษตร ปศุสตั ว์
แหล่งศึกษา วิจยั พักผ่อนหย่อนใจ
แหล่งน้าใช้ น้าเพื่อการเกษตรและแหล่ง
น้าดิบเพื่อทาประปา

มูลค่าที่เกิ ด
จากการใช้
โดยอ้อม

➢
➢
➢
➢

แหล่งเติมน้าใต้ดนิ กรองน้า ระบายน้า
แหล่งลดความเสีย่ งภัยแล้ง น้าท่วม
แหล่งผสมเกสรของผึง้ แมลง นก
แหล่งสะสมและดูดซับก๊าซ CO2

มูลค่าเพื่อ
การคงอยู่

➢ แหล่ ง ด ารงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
➢ แหล่งที่อยู่ และอาหารของสัต ว์แ ละพืช
ป่ า
➢ แหล่งกาเนิดพืชสัตว์เฉพาะถิน่
➢ มรดกทางธรรมชาติเพื่อลูกหลาน

มูลค่าที่เกิ ด
จากการใช้
โดยตรง

มูลค่าเพื่อ
ลูกหลาน

ภาพที่ 7 มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบริการทางนิ เวศจากพืน้ ที่พรุ

2.4 บริการทางนิ เวศและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
กรอบแนวคิดด้านการประเมินบริการทางนิเวศ (ecosystem assessment framework) พิจารณา
โดยเริม่ ต้นจากองค์ประกอบและกระบวนการทางธรรมชาติของระบบนิเวศที่สร้างคุณประโยชน์ ให้กบั
มนุ ษย์ ในทิศทางที่สวนกันกรอบแนวคิดด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม (total economic value
framework) ที่พจิ ารณาโดยเริม่ ต้นจากรูปแบบคุณประโยชน์ ท่มี นุ ษย์ได้รบั จากระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็ น
ทางตรงหรือทางอ้อมหรือจากการมีปฏิสมั พันธ์หรือไม่มปี ฏิสมั พันธ์กบั ระบบนิเวศ สาหรับเศรษฐศาสตร์
นิเวศเพื่อการบริหารจัดการระบบนิเวศ จุดเริม่ ต้นสาคัญ ก็คอื การเชื่อมโยงและบูรณาการแนวคิดด้าน
นิเวศและเศรษฐศาสตร์ของบริการทางนิเวศและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ท่เี กิดขึ้น (ตารางที่ 2) การ
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จาแนกบริการทางนิเวศไปพร้อมๆ กับ ประเภทของมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบริการทางนิเวศแต่ละ
ด้านก่อนการประเมินมูลค่า ช่วยเป็ นแนวทางในการพิจารณาวิธกี ารประเมินมูลค่าที่เหมาะสมต่อการ
นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
ตารางที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างบริการทางนิ เวศและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ประเภทต่างๆ
บริการทางนิ เวศ
แหล่งเสบียงหรือผลผลิ ต
แหล่งควบคุมสภาพแวดล้อม
แหล่งดารงวัฒนธรรม
แหล่งคา้ จุนระบบ

มูลค่าจากการใช้
ประโยชน์โดยครง
✓✓✓
✓✓✓

มูลค่าจากการใช้
ประโยชน์โดยอ้อม

มูลค่าเผื่อจะใช้

✓✓
✓✓✓
✓
✓✓
มูลค่าทีเ่ กิดขึน้ ตามบริการทางนิเวศข้างต้น

มูลค่าจากการ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์
✓
✓✓

หมายเหตุ จานวนหรือรายการของบริการทางนิเวศในด้านนัน้ ✓✓✓ = มากหรือหลากหลาย ✓✓ = ปานกลาง ✓ = น้อยหรือไม่
หลากหลาย

ความบูรณาการแนวคิดข้ามศาสตร์มคี วามจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับการบริหารจัดการระบบนิเวศ
พืน้ ทีพ่ รุ อย่างไรก็ตาม งานศึกษาด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบริการทางนิเวศส่วนใหญ่
ทีผ่ ่านมามักจะจาแนกตามประเภทของมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าจะเป็ นการจาแนกตามประเภท
ของบริการทางนิเวศ

2.5 มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และประเด็นเชิ งนโนบาย
เมื่อมีการตัง้ คาถามว่า “พื้นที พ่ รุให้ บริ กำรทำงนิ เวศคิ ดเป็ นมูลค่ ำเท่ ำไร?” การประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบริการทางนิเวศจากพื้นที่พรุมสี ่วนสาคัญต่อการหาคาตอบในรูปมูลค่าตัว
เงิน (monetary value) ที่เกิดขึ้นจากคุณประโยชน์ ของระบบนิเวศด้วยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ เมื่อ
ทราบว่ า ระบบนิ เ วศพื้น ที่พ รุ มีค วามส าคัญ ในด้า นใด ต่ อ ใคร อย่ า งไร และเป็ น มูล ค่ า เท่ า ไร การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในเชิงนโนบายเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ เกิดจิตสานึกและตระหนักถึงความสาคัญ
ของระบบนิเวศ
เมื่อสังคมมีคาถามต่อไปว่า “จะเลือกหรือจัดกำรระบบนิ เวศพื้นทีพ่ รุให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุด
ต่อสังคมอย่ำงไร?” มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทป่ี ระเมินได้จะช่วยชีใ้ ห้เห็นถึงมูลค่าผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึ้น
หรือมูลค่าผลกระทบทีเ่ กิดจากทางเลือกหรือกิจกรรมต่างทีท่ าให้ระบบนิเวศเปลีย่ นแปลง อันเป็ นผลจาก
การจัดการเพื่อ พัฒนาหรืออนุ รกั ษ์พ้นื ที่พรุ นาไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ เพื่อ
ตัดสินใจว่าควรเลือกทางเลือกใดสาหรับ การจัดสรรหรือจัดการพื้นที่พรุ หรือเพื่อจัดลาดับความสาคัญ
ของทางเลือกต่างๆ ในการจัดการระบบนิเวศ
บทบาทที่ส าคัญอีก ประการส าหรับ มูลค่ าทางเศรษฐศาสตร์ คอื “จะออกแบบเครือ่ งมื อ เชิ ง
นโยบำยเพือ่ กำรอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูระบบนิ เวศพื้นที พ่ รุอย่ำงไร” มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เป็ นข้อมูล
ส าคัญ ในการออกแบบเครื่อ งมือ ทางเศรษฐศาสตร์ เ พื่อ การจัด การระบบนิ เ วศ อาทิ การก าหนด
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ค่ าธรรมเนี ย มในการใช้ประโยชน์ ค่ าชดเชยจากการสร้า งความเสียหายแก่ พ้ืน ที่พ รุ หรือ การสร้า ง
มูลค่าเพิม่ สาหรับผลิตภัณฑ์จากป่ าพรุ เป็ นต้น (ภาพที่ 8)
อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในที่น้ี ไม่ใช่การการตีค่าหรือราคาให้กบั
ทรัพยากรธรรมชาติท่อี ยู่ในระบบนิเวศ แต่เพื่อ ชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ ท่สี งั คมได้รบั จากบริการทาง
นิเวศของพืน้ ทีพ่ รุ มูลค่าผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จากทางเลือกในการใช้ประโยชน์พน้ื ที่ นาไปสูก่ ารตัดสินใจ
ว่าควรจะมีการจัดสรรหรือจัดการการใช้ประโยชน์ พ้นื ที่พรุอย่างไร ตลอดจนการออกแบบเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ทน่ี าไปใช้เชิงนโยบายในการบริหารจัดการพืน้ ทีพ่ รุอย่างยังยื
่ น

ประกอบการ
ตัดสิ นใจเพื่อเลือก
หรือจัดลาดับ
สร้างจิ ตสานึ ก
ความรู้ความเข้าใจ ความสาคัญ

ออกแบบ
เครื่องมือที่ ใช้ใน
การดาเนิ น
นโยบาย

ภาพที่ 8 การใช้ประโยชน์ในเชิ งนโยบายจากมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบริการจากระบบนิเวศพื้นที่พรุจะมีความหมายมากขึ้น
เมื่อผูว้ างแผนหรือมีส่วนเกีย่ วข้องในการจัดการโครงการสามารถกาหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของ
การนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ เชิงนโยบายอย่างชัดเจนและเป็ นรูปธรรม โดยกาหนดเป็ นกรอบ
ประเด็นเพื่อเชื่อมโยงไปสู่แนวคาถามเชิงนโยบายต่างๆ ตัวอย่างเช่นผูก้ าหนดนโยบายอาจมีความสนใจ
ในประเด็นต่อไปนี้ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 กรอบประเด็นเชิ งนโยบายและแนวทางการประเมิ นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
กรอบประเด็นเชิ งนโยบาย
สร้างความตระหนักถึง
ความสาคัญของระบบนิเวศ
ป่ าพรุทม่ี ตี ่อกลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
อนุรกั ษ์ หรือหยุดยัง้ การ
ทาลายระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ

ตัวอย่างแนวคาถามเชิ งนโยบาย
-ชุมชนทีอ่ าศัยโดยรอบพืน้ ทีป่ ่ าพรุได้รบั
ประโยชน์จากการเก็บหากระจูด การ
ประมงและการเป็ นแหล่งน้าดืม่ น้าใช้
เป็ นมูลค่าเท่าไร?
-ระบบนิเวศให้ประโยชน์เชิงนันทนาการ
คิดเป็ นมูลค่าเท่าไร มีผลประโยชน์ตก
แก่ใครบ้าง?
-การคุม้ ครองพืน้ ทีป่ ่ าพรุสร้าง
ผลประโยชน์ในระดับประเทศเป็ นมูลค่า
เท่าไร? เป็ นต้น

แนวทางการประเมิ นมูลค่าฯ
-กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย (ผูม้ สี ่วนได้
เสีย) และแจกแจงรายละเอียดของ
บริการทางนิเวศทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
-จัดลาดับความสาคัญร่วมกับผูม้ ี
ส่วนได้เสีย เพื่อคัดเลือกบริการทาง
นิเวศทีเ่ ป็ นประเด็นสนใจ
-เลือกวิธกี ารประเมินมูลค่าที่
เหมาะสม

Page | 15

กรอบประเด็นเชิ งนโยบาย
ตัดสินใจลงทุนในโครงการ
ฟื้ นฟูหรืออนุรกั ษ์พน้ื ทีพ่ รุ
ภายใต้งบประมาณและ
ทรัพยากรทีม่ จี ากัด ควรจะ
ฟื้ นฟูพน้ื ทีพ่ รุอย่างไรเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนใน
เชิงเศรษฐศาสตร์สงู สุด

ตัวอย่างแนวคาถามเชิ งนโยบาย
-เมื่อมีโครงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เช่น
การทาทานบปลา ผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึน้ เป็ นมูลค่าเท่าไร? และคุม้ ค่ากับ
การลงทุนหรือไม่?
-การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึน้ จากทางเลือกต่างๆ ในการฟื้ นฟู
พืน้ ทีพ่ รุเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจว่าควร
จะมีการจัดสรรหรือจัดการการใช้
ประโยชน์พน้ื ทีพ่ รุอย่างไร?

แนวทางการประเมิ นมูลค่าฯ
-กาหนดขอบเขตของโครงการและ
ระบุการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของบริการทาง
นิเวศ สืบเนื่องจากการมีโครการฯ
-ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนและ
ผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จากทางเลือก
ในการใช้ประโยชน์พน้ื ทีป่ ่ าพรุ
นาไปสู่การตัดสินใจว่าควรจะมีการ
จัดการการใช้ประโยชน์ป่าพรุ
อย่างไร
ต้องการทราบมูลค่าความ
-ต้นทุนผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมของ -ประเมินการเปลีย่ นแปลงของ
เสียหายจากกิจกรรมทีม่ ผี ล บริการทางนิเวศทีส่ ญ
ู เสียไปคิดเป็ น
บริการทางนิเวศแต่ละประเภทที่
ต่อการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าความเสียหายเท่าไร?
เกิดขึน้ ในเชิงปริมาณ โดย
สถานภาพพืน้ ทีพ่ รุ การ
เปรียบเทียบกับกรณีฐาน (ก่อนการ
ทาลายป่ าพรุ เพื่อหา
-ความเสียหายจากการสูญเสียป่ าพรุ
เปลีย่ นแปลง)
แนวทางกาหนดค่าปรับ
ควรตัง้ เป็ นอัตราค่าปรับไร่ละกีบ่ าท?
-คูณด้วยมูลค่าส่วนเพิม่ ของบริการ
ทางนิเวศแต่ละประเภท
ต้องการหาแหล่งทุนเพื่อการ -จะจัดหาแหล่งทุนและสร้างความมั ่นคง -ระบุกลุ่มผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จาก
อนุรกั ษ์พน้ื ทีพ่ รุ
ทางการเงินเพื่อการอนุรกั ษ์พน้ื ทีพ่ รุได้ บริการทางนิเวศทีย่ งั ไม่ได้มสี ่วน
อย่างไร?
ร่วมในการอนุรกั ษ์พน้ื ทีพ่ รุ
-ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อสะท้อนคุณประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
-หาแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมจาก
กลุ่มดังกล่าวในการอุดหนุน
โครงการอนุรกั ษ์อย่างต่อเนื่อง

ล าดับ ขัน้ ตอนหลัก ๆ ของการใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลการศึก ษาด้ า นการประเมิน มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ในด้านนโยบาย มีดงั นี้ (TEEB, 2010)
1) ทาความเข้าใจกับคุณประโยชน์ ระบบนิเวศ (recognizing value) ทัง้ หมดที่เกิดขึ้นจากพื้นที่พรุ
ทัง้ ด้านชีวภาพกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้ทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้องตระหนักรู้และจัดลาดับ
ความสาคัญร่วมกัน
2) ประเมิน ในรู ป มู ล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ (demonstrating value) ของบริก ารทางนิ เ วศที่ มี
ความส าคัญ ล าดับ ต้น ๆ ต่ อ ผู้ เ กี่ย วข้อ ง โดยเลือ กเทคนิ ค การประเมิน มูล ค่ า ที่เ หมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ดา้ นนโยบายต่อไป
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3) ใช้ประโยชน์จากมูลค่าทีป่ ระเมินได้ (capturing value) เพือ่ นาไปออกแบบเครื่องมือหรือกลไกใน
เชิงนโยบายเพื่อนาไปสู่การจัดการระบบนิเวศอย่างยังยื
่ น ในขัน้ ตอนของการออกแบบนโยบาย
อยู่ภายใต้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ท่สี าคัญ ได้แก่ หลักผู้ก่อมลพิษหรือผู้สร้างความเสียหาย
เป็ นผู้จ่าย (polluter or damager pay principle) หลักผู้ใช้หรือได้รบั ประโยชน์เป็ นผู้จ่าย (user
or beneficiary pay principle) และหลักผูใ้ ห้บริการเป็ นผูร้ บั (provider receive principle)
กล่าวโดยสรุปเป้ าหมายของการใช้ประโยชน์จากการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทแ่ี ตกต่าง
กัน ต้องการข้อมูลและเทคนิคในการประเมินทีแ่ ตกต่างกัน จึงเป็ นเรื่องค่อนข้างยากทีจ่ ะนาเสนอวิธกี าร
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในรูปแบบทีม่ รี ายละเอียดเฉพาะทาง คู่มอื เล่มนี้จงึ มีการนาเสนอรูปแบบ
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทใ่ี ช้โดยทัวไปเพื
่
อ่ ตอบคาถามประเด็นทีร่ ะบุขา้ งต้น
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3 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้นเพื่อการประเมินมูลค่า
3.1 ความนา
เนื้อหาในส่วนนี้มเี ป้ าหมายเพือ่ อธิบายหลักและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์พน้ื ฐานทีจ่ าเป็ นสาหรับ
การประเมิน มูล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ แ ละการใช้ป ระโยชน์ ใ นเชิง นโยบาย ประกอบด้ว ย นิยามและ
ความหมายของมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างมูลค่ารวม มูลค่าเฉลีย่ และมูลค่าส่วนเพิม่
แนวคิดเรื่องมูลค่าปั จจุบนั รวมทัง้ แนวคิดเรื่องความยินดีจ่ายและความยินดีรบั (การชดเชย) ตลอดจน
เกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ทใ่ี ช้เพือ่ ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย

3.2 ที่มาของมูลค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์
ในทางเศรษฐศาสตร์ “มูลค่าของสิง่ ของหรือสินค้าและบริการ” คือมาตรวัดทางการเงินเพื่อระบุ
หรือแสดงความสาคัญของสิง่ ดังกล่าวทีม่ ตี ่อมนุษย์ การทีม่ นุษย์ให้ค่า “ความสาคัญ” ต่อสินค้าและบริการ
นัน้ ๆ อาจมาจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรือหลายเหตุผล อาทิ เพราะมีความสาคัญต่อจิตใจ หรือเพราะ
เป็ นความต้องการโดยส่วนตัว หรือเพราะมีอยู่เป็ นจานวนน้อยซึ่งสะท้อนความหายากที่เกิดขึ้น หรือ
เพราะมีต้นทุนในการผลิตที่สูง ซึ่งสะท้อนความยากง่ายของการเกิดหรือได้สงิ่ นัน้ หรือเพราะมนุ ษย์มี
ความจาเป็ นต้องนามาใช้ประโยชน์ หรือจาเป็ นต้องมีอยู่หากไม่มจี ะทาให้ระบบนิเวศเสียสมดุ ลสร้างความ
เดือดร้อนต่อมนุษย์ เป็ นต้น
ในระบบตลาด มูล ค่ า หรือ ราคาเป็ นผลมาจากข้อ ตกลงที่ส ะท้อนความพึงพอใจของทัง้ ฝ่ ายผู้
ให้บริก ารหรือ ผู้ขายสินค้า (ด้านอุปทาน) และฝ่ ายผู้รบั บริการหรือผู้ซ้ือ สินค้า (ด้านอุปสงค์) ซึ่งมัก
ปรากฏให้เห็นผ่าน “ราคาทีซ่ อ้ื ขายในท้องตลาด’’ (ภาพที่ 9) แต่สาหรับระบบนิเวศ ธรรมชาติผใู้ ห้บริการ
ทางนิเวศแก่สงั คมซึ่งเป็ นผู้ได้รบั ประโยชน์ จึงไม่ปรากฏมูลค่าหรือราคาที่ซ้ือขายในท้องตลาด แต่ก็
ไม่ได้ห มายความว่า บริก ารทางนิเ วศนัน้ ๆ จะไม่มีราคา หากแต่ “มูล ค่ า ” ที่เ กิดขึ้น นัน้ มาจากการให้
ความสาคัญหรือ ความพึงพอใจของสังคมซึ่งเป็ นฝ่ ายที่ได้รบั ประโยชน์ จากระบบนิเวศ อยู่ในรูปของ
“ความยินดีจ่าย (willingness to pay)” ในแต่ละหน่ วยที่ได้รบั ของสินค้าและบริการนัน้ ๆ หรืออยู่ในรูป
“ความยินดีรบั การชดเชย (willingness to accept compensation)” หากจาเป็ นต้องสูญเสียสิทธิจากการ
ใช้ประโยชน์จากสิง่ ของหรือบริการจากธรรมชาติทเ่ี คยได้รบั ประโยชน์ดงั กล่าว
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ความยิ นดีจ่ายส่วนเพิ่ม หรือ
มูลค่าส่วนเพิ่ม (บาท/ไร่)

ราคาปลา (บาท/กิ โลกรัม)

อุปสงค์ของการอนุรกั ษ์ป่าพรุ
เพื่อคุณประโยชน์โดยอ้อม เช่น
แหล่งผสมเกสรของผึง้ และแมลง
เพาะพันธุส์ ตั ว์น้า และดารง
ความหลากหลายทางชีวภาพ

อุปทานปลา
100

ราคา
ในตลาด

60

อุปสงค์ปลา
ปริมาณในตลาด

10
200

ปลา (กิ โลกรัม)

เมือ่ สิ นค้ำและบริกำรมีรำคำในตลำด

800

1,500

พื้นที่ป่าพรุ (ไร่)

เมือ่ (สิ นค้ำและ) บริกำรไม่มีรำคำในตลำด

ภาพที่ 9 มูลค่าของสิ นค้าและบริการกรณี มรี าคาและไม่มีราคาในตลาด

บริการทางนิเวศจากระบบนิเวศแต่ละประเภทจะมีหลากหลาย มากน้อย หรือแตกต่างไปจาก
ระบบนิเวศอื่นๆ นัน้ ขึน้ อยู่กบั โครงสร้าง สถานภาพ และลักษณะของระบบนิเวศ ซึ่งมีองค์ประกอบและ
กระบวนการทางธรรมชาติแตกต่างกันไป บริการทางนิเวศเปรียบเสมือนเป็ นผลงานจากธรรมชาติใ น
ขัน้ ตอนสุดท้ายที่มคี วามเชื่อมโยงต่อมนุษย์ในรูปคุณประโยชน์ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม ในการประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากระบบนิเวศพื้นที่พรุจงึ ประเมินจากผลงานขัน้ สุดท้ายของธรรมชาติท่สี ร้าง
ประโยชน์ ต่ อ มนุ ษ ย์ จะไม่ ป ระเมิน มูล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์จ ากการท าหน้ า ที่ต ามกระบวนการทาง
ธรรมชาติของระบบนิเวศ ซึ่งเป็ นผลงานขัน้ กลาง มิฉะนัน้ จะเป็ นการประเมินซ้าซ้อน หรือทีเ่ รียกว่าการ
นับซ้า (double counting) ซึ่งเป็ นข้อทีค่ วรระวังในงานด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (ภาพที่
10)
โครงสร้าง
สถานภาพ
และลักษณะ
ทางชีว
กายภาพของ
ป่ าพรุ
ป่ าพรุ

องค์ประกอบ
ต่าง ๆ
กระบวนการ
และการทา
หน้ าที่ตาม
ธรรมชาติ

บริการทาง
นิ เวศ
จากป่ าพรุ

ประโยชน์ที่
เกิ ดขึ้นต่อ
สังคม สร้าง
ความอยู่ดีมี
สุข

มูลค่าของ
บริ การทาง
นิ เวศที่เกิ ด
ขึ้นกับมนุษย์

ภาพที่ 10 ความเชื่อมโยงจากต้นทางถึงปลายทางของระบบนิ เวศและการประเมิ นมูลค่าบริการทางนิ เวศ

เพือ่ หลีกเลีย่ งการประเมินซ้าซ้อนหรือนับซ้าเช่น บริการทางนิเวศของพืน้ ทีพ่ รุจากการเป็ นแหล่ง
กักเก็บน้ าของพื้นที่พรุ ควรจะประเมินมูล ค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ โดยตรงจากน้ าใน
พืน้ ทีพ่ รุและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ดา้ นการใช้ประโยชน์โดยอ้อมจากบริการด้านการช่วยลดความเสีย่ ง
เรื่องน้ าท่วมและภัยแล้ง กล่าวคือควรจะประเมินจากผลงานขัน้ สุดท้ายเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อน ซึ่ง
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หมายถึงการประเมินมูลค่าจากรายการสองส่วนหลังซึง่ อยู่ในรูปสินค้าและบริการทีม่ นุษย์ได้รบั ประโยชน์
อีกตัวอย่างของการหลีกเลีย่ งการประเมินซ้าซ้อนหรือการนับซ้าก็คอื ไม่ควรประเมินมูลค่าจากการเป็ น
แหล่ ง สะสมทับ ถมของอิน ทรี ย วัต ถุ ห รือ แหล่ ง กัก เก็บ คาร์บ อนของพื้น ที่พ รุ แต่ ป ระเมิน มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์จากการดูดซับหรือการปลดปล่อยก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อไม่ให้เกิดการประเมิน
ซ้าซ้อนหรือการนับซ้า และทีส่ าคัญคือควรประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากบริการทางนิเวศในรูปต่อ
หน่ วยเวลา (ในรูปของ flow) ไม่ใช่ประเมินจากบริการทางนิเวศทีม่ อี ยู่ โดยไม่มชี ่วงเวลากาหนด (ในรูป
ของ stock) เป็ นต้น

3.3 มูลค่าในรูปต่างๆ
ในทางเศรษฐศาสตร์ คาว่ามูลค่าโดยรวม (total value) มูลค่าเฉลีย่ (average value) หรือมูลค่า
ส่ว นเพิ่ม (marginal value) นัน้ มีค วามหมายแตกต่ า งกัน ซึ่ง น าไปสู่แ นวทางในการใช้ป ระโยชน์ เ ชิง
วิชาการและนโยบายทีแ่ ตกต่างกัน
มูลค่าโดยรวม (total value) ของบริการจากระบบนิเวศหมายถึงคุณประโยชน์ ท่ไี ด้รบั โดยรวม
จากบริการทางนิเวศนัน้ ๆ การอธิบายถึงมูลค่าโดยรวมโดยยังไม่ได้หกั ต้นทุนทีเ่ กิดจากการใช้ประโยชน์
หรือ ที่เ รีย กว่ า มูล ค่ า รวม (total value หรือ gross value) นัน้ ถือ ว่ า ยัง ไม่ ถู กต้อ งส าหรับ การประเมิน
“มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์” จาเป็ นต้องคานวณในรูปมูลค่าสุทธิ (net value) กล่าวคือต้องหักต้นทุนในการ
ใช้ประโยชน์เสมอ หน่วยวัดทีน่ ิยมใช้คอื บาทต่อปี
ตัวอย่างการอธิบายถึงคุณประโยชน์ของบริการทางนิเวศจากพืน้ ทีพ่ รุดา้ นการเป็ นแหล่งจับสัตว์
น้ าของชุมชน ที่พบเห็นโดยทัวไปมั
่ กคานวณในรูปง่ายๆ ที่เรียกว่ามูลค่ ารวม หรือ gross value ซึ่งหา
จากมูลค่าของสัตว์น้าทัง้ หมดทีช่ ุมชนจับได้ต่อปี โดยนาปริมาณการจับสัตว์น้ ามาคูณกับราคาของสัตว์น้ า
เพือ่ แสดงมูลค่ารวม แม้ว่าจะมีประโยชน์ในระดับหนึ่งเพือ่ ชีใ้ ห้เห็นถึงความสาคัญของระบบนิเวศ แต่กย็ งั
ไม่ใช่การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพราะเป็ นมูลค่ารวมทีย่ งั ไม่ได้หกั ต้นทุนทีใ่ ช้ในการจับสัตว์น้า
ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินเช่นค่าน้ ามัน ค่าอุปกรณ์ เป็ นต้น และไม่เป็ นตัวเงินเช่นค่าแรงงานของตัวเอง เป็ นต้น
แต่จะถือว่าเป็ นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ก็ต่อเมื่อ
- คานวณอยู่ในรูปมูลค่าโดยรวมสุทธิ (net value or total value net of cost) โดยหักต้นทุนที่
ใช้ในการจับสัตว์น้า
- คานวณจากราคาคูณด้วยปริมาณสัตว์น้ าทีจ่ บั ได้ของแต่ละชนิด ไม่ใช่มลู ค่าเฉพาะทีจ่ าหน่า ย
ได้เท่านัน้ กล่าวได้ว่าไม่ใช่รายได้จากการจาหน่าย
- หากไม่มรี าคาตลาดเพื่อการประเมินการใช้ประโยชน์ดงั กล่าว มูลค่ารวมก็คอื ค่าความยินดี
จ่ายโดยรวมของผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ทม่ี ตี ่อบริการทางนิเวศดังกล่าว
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มูลค่าเฉลี่ย (average value) ของบริการทางนิเวศสามารถคานวณได้จากมู ลค่ารวมหารด้วย
จานวนหรือปริมาณบริการทีผ่ ลิตได้ หรือจานวนผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ หน่วยวัดทีน่ ิยมใช้คอื บาทต่อครัวเรือน
บาทต่อลูกบาศก์เมตร หรือบาทต่อไร่
มูล ค่ า ส่ว นเพิ่ม (marginal value) ของบริก ารทางนิ เ วศ เป็ น มูล ค่ า ที่เ พิ่ม ขึ้น เมื่อ จ านวนหรือ
ปริมาณของบริการเพิม่ ขึ้นแต่ละหน่วย หากการทางานของระบบตลาดเป็ นไปอย่างสมบูรณ์ไม่บดิ เบือน
มูลค่าส่วนเพิม่ ของผลผลิตจากพืน้ ทีพ่ รุกค็ อื ราคาของผลผลิตนัน่ เอง เช่นในช่วงน้ าหลากสามารถจับปลา
ได้มาก มูลค่าส่วนเพิม่ ของปลาหรือราคาก็จะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่สามารถจับปลาได้น้อย แม้ว่า
มูลค่าเฉลีย่ และมูลค่าส่วนเพิม่ จะมีหน่วยวัดทีค่ ล้ายคลึงกันเช่นบาทต่อไร่ หรือบาทต่อลูกบาศก์เมตร แต่
ก็มคี วามหมายไม่เหมือนกันเสียทีเดียว อย่างไรก็ตาม หากการวิเคราะห์ในรูปผลประโยชน์ หรือ มูลค่า
ส่ว นเพิ่ม ไม่ ส ามารถกระท าได้ ก็ส ามารถน าผลประโยชน์ เ ฉลี่ย หรือ มูล ค่ า เฉลี่ย ต่ อ หน่ ว ยมาใช้ เ พื่อ
ประมาณการได้ เช่นกันผลประโยชน์เฉลี่ยจะอยู่ในรูปผลประโยชน์ท่หี กั ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่ วยแล้วหรือ
เรียกว่าผลประโยชน์สุทธิเฉลีย่ (ภาพที่ 11)
มูลค่ารวม (บาท)
- ป่ าพรุควนเคร็งสร้างคุณประโยชน์เพื่อรายได้และการ
ดารงชีพต่อชุมชนคิดเป็ นมูลค่ารวมปี ละกีบ่ าท
- การจัด การระบบน้ า เพื่อ ฟื้ นฟู ป่ าพรุ จ านวน 200 ไร่
ก่อ ให้เกิดมูล ค่ าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมเป็ นมูล ค่ากี่
บาท
มูลค่าเฉลี่ย (บาทต่อหน่ วย)
- กลุ่มเก็บหากระจูดสามารถสร้างรายได้จากพรุเฉลี่ยปี ละ
กีบ่ าทต่อครัวเรือน
- การจัดการระบบน้ าเพื่อฟื้ นฟูป่าพรุ ก่อให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์เพิม่ ขึน้ เป็ นมูลค่าเฉลีย่ กีบ่ าทต่อไร่
มูลค่าส่วนเพิ่ ม (บาทต่อหน่ วย)
- การจัดการระบบน้ าเพื่อฟื้ นฟูป่าพรุ ก่อให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์เพิม่ ขึน้ กี่บาทต่อเซ็นติเมตรของระดับน้าที่
เพิม่ ขึน้
- ระดับน้าแต่ละเซ็นติเมตรทาให้ป่าพรุกกั เก็บคาร์บอนได้
เป็ นมูลค่ากีบ่ าทต่อเซ็นติเมตร

ภาพที่ 11 ตัวอย่างมูลค่ารวม มูลค่าเฉลี่ย และมูลค่าส่วนเพิ่มของระบบนิ เวศป่ าพรุ

มูลค่าปั จจุบนั (present value) นักเศรษฐศาสตร์พจิ ารณาผลได้และผลเสีย (gain and loss) จาก
การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมซึง่ มักเกิดขึน้ พร้อมกันหรือต่างช่วงเวลากัน ให้เป็ นหน่วยวัดเดียวกันใน
รูปตัวเงินหรือมูลค่าผลประโยชน์ (benetit) และต้นทุน (cost) ตามลาดับ โดยปรับค่าให้อยู่ในฐานของ
เวลาเดียวกันซึ่งเป็ นเวลาเริม่ ต้น เพื่อสามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ โดยใช้การคิดลด (discounting)
เป็ น ตัว ปรับ ค่ า เพื่อ ให้อ ยู่ใ นรูป ของมูล ค่ า ปั จ จุ บัน (present value, PV) สมมติว่ า ผู้ป ระเมิน สามารถ
คาดคะเนหรือ ทราบถึงมูล ค่าในอนาคต (future value, FV) ของผลได้หรือผลเสียที่เกิดขึ้นในอนาคต
(เช่นในเวลาที่ t) สามารถคานวณมูลค่าปั จจุบนั ตามสูตรดังนี้
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PV = FV

1
(1+r)t

โดย r คืออัตราคิดลด (discount rate) ซึ่งเป็ นอัตราทีส่ ะท้อนการลดลงของมูลค่าเงินในอนาคตทีจ่ ะได้รบั
โดยเป็ นอัตราทีใ่ ช้คดิ ลดรายได้ในอนาคต ให้กลับมาอยู่ในรูปมูลค่าปั จจุบนั (present value) อัตราคิดลด
สะท้อนต้นทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) ของเงิน ถ้าจะต้องให้แลกว่าจะรับเงินตอนนี้หรือรับใน
อนาคตอีก 1 ปี ขา้ งหน้า ค่า r ทีเ่ ป็ นบวกแสดงถึงการให้ความสาคัญกับมูลค่าทีเ่ กิดขึน้ ในปั จจุบนั มากกว่า
อนาคต และค่า r = 0 แสดงถึงการให้ความสาคัญกับอนาคตและปั จจุบนั เท่ากัน

3.4 ความยิ นดีจ่ายและความยิ นดีรบั การชดเชย
บริการของระบบนิเวศทางธรรมชาติหรือคุ ณภาพสิง่ แวดล้อมซึ่งเป็ นที่ทราบดีว่ามีความเป็ น
นามธรรม บางครัง้ ไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ ไม่มรี าคาหรือมูลค่าซื้อขายปรากฏในตลาด ต่าง
จากสินค้าอุปโภคบริโภคทัวไป
่ ตัว วัดมูล ค่ าของสิ่งดังกล่ าวที่มกั ได้ยินโดยทัวไปคื
่
อ ความยิน ดีจ่า ย
(willingness to pay) และความยินดีรบั การชดเชย (willingness to accept compensation) ซึ่งสะท้อ น
มูลค่าที่ระบุหรือกาหนดโดยผู้ท่ไี ด้รบั ประโยชน์ จากบริการของระบบนิเวศ ซึ่งมีประเด็นในการอธิบาย
มูลค่าได้แก่
-

ความยินดีจ่ายเพือ่ ประกันว่าเราจะได้คุณภาพสิง่ แวดล้อมที่ดขี น้ึ
ความยินดีจ่ายเพือ่ หลีกเลีย่ งการสูญเสียคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี น้ึ
ความยินดีรบั การชดเชยเพือ่ สละการทีจ่ ะได้คุณภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี น้ึ
ความยินดีรบั การชดเชยเพือ่ ยินยอมอยู่ในสภาพของสิง่ แวดล้อมเดิมทีไ่ ม่ดี

แนวคิดด้านการประเมินค่า “ความยินดีจ่าย” หรือ “ความยินดีรบั การชดเชย” สาหรับมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์มหี ลักการเพื่อนาไปใช้ง่ายๆ คือ เมื่อคุณประโยชน์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความเป็ น
นามธรรมและคุณลักษณะของความเป็ นสาธารณะ (เมื่อคนหนึ่งได้รบั ผลจากการเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อม
แล้วไม่เป็ นเหตุให้คนอื่น ๆ จะได้รบั ผลมากขึ้นหรือน้อยลง) และไม่มมี ูลค่าปรากฎในตลาด หรือแม้ว่าจะ
มีราคาปรากฎแต่ก็ไม่ได้สะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริง แต่ถ้าหากว่าคุณประโยชน์ทเ่ี กิดขึ้นนัน้ อยู่ในรูปสิง่ ของ
ซึ่งสามารถจับต้องได้และมีราคาปรากฏในตลาด มีขอ้ แนะนาว่าควรใช้ “ราคาตลาด” เป็ นฐานคานวณใน
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
โดยทัวไปแนวค
่
าถามด้านความยินดีรบั การชดเชยมักไม่เป็ นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายเท่ากับ
แนวคาถามด้านความยินดีจ่าย สาเหตุหนึ่งเป็ นเพราะค่ าที่ได้รบั คาตอบอาจสูงจนประเมินไม่ได้ แต่
อย่างไรก็ตาม การจะเลือกใช้แนวคาถามความยินดีจ่ายหรือความยินดีรบั การชดเชย เป็ นประเด็นเรื่อง
“สิทธิ” หากคุณประโยชน์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทาตามสิทธิส่วนบุคคลและเป็ นเรื่องถูก
กฎหมาย ก็ควรใช้แนวคาถามความยินดีรบั การชดเชยน่ าจะเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การปลดปล่ อ ย
คาร์บ อนในที่ดิน ส่ว นบุค คลที่มีส ภาพเป็ น ดิน พรุ ด้ว ยการระบายน้ า ออกปั จ จุ บัน ยั ง ไม่ มีข้อ ห้า มตาม
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กฎหมาย ผูป้ ระเมินสามารถสร้างแนวคาถามที่สะท้อนค่าความยินดีรบั การชดเชยเพื่อลดกิจกรรมการ
ปลดปล่อยคาร์บอนสาหรับใช้ในการประเมินมูลค่าผลประโยชน์จากการอนุ รกั ษ์ดนิ พรุ น่ าจะเหมาะสม
กว่าแนวคาถามที่สะท้อนค่าความยินดีจ่าย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประเมินอาจจะเผชิญ ปั ญหาการตอบ
ปฏิเสธการรับการชดเชยหรือปั ญหาการให้ค่าความยินดีรบั การชดเชยทีส่ ูงเกินไป ซึ่งเป็ นเหตุผลหนึ่งที่
ทาให้การใช้แนวคาถามความยินดีรบั การชดเชยไม่ค่อยได้รบั ความนิยม

3.5 ข้อพิ จารณาก่อนประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ในการประเมิน มูล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ล าดับ แรกนัก วิจ ัย ควรท าความเข้า ใจกับ เกี่ย วกับ
คุณลักษณะ สถานภาพและเงื่อนไขของระบบนิเวศ และบริการทางนิเวศต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ ประเด็น
เชิงนโยบายและสถาบันทีเ่ กี่ยวข้อง (identification) นอกจากนัน้ ควรมีขอ้ มูลของผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ และ
บริการทางนิเวศโดยสามารถสังเกตได้ว่า คุณประโยชน์ แต่ละด้านที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
(observation) ซึง่ ลาดับขัน้ ต้นนี้เป็ นการประเมินในเชิงคุณภาพ (qualitative assessment)
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เพียงพอจะสามารถประเมินมูลค่าได้ การประเมินมูลค่า ทาง
เศรษฐศาสตร์จ ากบริก ารทางนิเ วศในรูปตัวเงิน นัน้ เงื่อ นไขสาคัญ ก็คอื สามารถกาหนดปริมาณหรือ
คุ ณ ภาพของบริ ก ารทางนิ เ วศโดยมี ห น่ ว ยวั ด ที่ ช ั ด เจน และระบุ จ านวนผู้ ไ ด้ ร ั บ ประโยชน์ ไ ด้
(quantification) ลาดับนี้คอื การประเมินเชิงปริมาณ (quantitative assessment)
เมื่อผ่านขัน้ ตอนข้างต้นดังกล่าว และมีข้อมูลจากการระบุได้ สังเกตได้ และทราบปริมาณที่มี
หน่ วยวัดได้ เป็ นที่แน่ นอนว่าสามารถประเมิน เพื่อให้ได้มูลค่าที่เป็ นตัวเงิน (monatory valuation) โดย
เลือกเทคนิควิธกี ารประเมินมูลค่าที่เหมาะสม ก็ จะได้คาตอบในรูปมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic
value) ทีม่ หี น่วยวัดเป็ นตัวเงินภายใต้มติ เิ ชิงพืน้ ทีแ่ ละเวลา (ภาพที่ 12)

Monetary
valuation

Quantita
tive
assess
ment

Qualitative
review

ประเมิ นเป็ นตัวเงิ นได้: นักวิจยั สามารถ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ได้
ชังตวงวั
่
ดได้: ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์สามารถ
ระบุขนาดหรือปริมาณของผลผลิตหรือ
บริการทางนิเวศได้
สังเกตได้: ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ สามารถ
สังเกตได้ว่าได้รบั ประโยชน์จากผลผลิต
หรือบริการทางนิเวศในรูปแบบใด
ระบุได้: แจกแจงรายการคุณประโยชน์ท่ี
น่าจะเกิดขึน้ จากระบบนิเวศ และผูท้ อ่ี าจ
ได้รบั ประโยชน์

ภาพที่ 12 เกณฑ์พิจารณาก่อนการประเมิ นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
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3.6 มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และการใช้ประโยชน์ เชิ งนโยบาย
ถ้าจาแนกการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับพืน้ ทีพ่ รุเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย สามารถอธิบายได้สองบริบท กล่าวคือ บริบทของมูลค่าที่ได้จากการเป็ นพื้นที่พรุ และบริบท
ของมูล ค่ าที่เ กิดจากการเปลี่ยนแปลงคุ ณสมบัติของพื้นที่พรุ ซึ่งหัว ข้อ นี้เ ป็ นการอธิบายรายละเอียด
ต่อเนื่องจากตารางที่ 2 ของบททีแ่ ล้ว
3.6.1 การประเมิ นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อทราบความสาคัญของพื้นที่พรุ
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ ให้ทราบคุณประโยชน์ทไ่ี ด้จากพืน้ ทีพ่ รุ เป็ นการประเมิน
มูลค่าในภาพรวมจากการมีอยู่ ของพื้นที่พรุ หรือมูลค่าการสูญเสียหากสังคมต้องสูญเสียป่ าพรุทงั ้ พื้นที่
ซึ่งผู้ศกึ ษาสามารถระบุหน่ วยวัดในรูปบาทต่อปี หรืออยู่ในรูปมูลค่าปั จจุบนั ของพื้นที่ กรณีเช่นนี้หากผู้
ศึกษาต้องการอธิบายในรูปบาทต่อไร่ต่อปี จาเป็ นต้องมีความระมัดระวังในเรื่องมิดดิ า้ นเวลาและพืน้ ที่
ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของคุณประโยชน์ ท่ไี ด้จากระบบนิเวศ TEEB Initiative
(The Economics of Ecosystems and Biodiversity; www.teebweb.org) ได้ ส รุ ป ขัน้ ตอนไว้ สามารถ
ประยุกต์ใช้กบั กรณีการประเมินมูลค่าของคุณประโยชน์ทางนิเวศทีไ่ ด้จากพืน้ ทีพ่ รุ ประกอบด้วย
1. ก าหนดประเด็ น เชิ ง นโยบายร่ ว มกับ ผู้ มีส่ ว นได้ เ สีย ว่ า ต้ อ งการประเมิน มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยคานึงว่าถ้าวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ ต่างกัน
ต้องการวิธกี ารประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่างกัน
2. สารวจและระบุบริการของระบบนิเวศที่ต้องการประเมินมูลค่าร่วมกับผู้มสี ่วนได้เสีย แม้ว่า
บริการทางนิเวศของพืน้ ทีพ่ รุจะมีหลากหลายประการ แต่เป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะสามารถหามูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ได้ทงั ้ หมด จึงจาเป็ นต้องมีการจัดลาดับความสาคัญร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และเลือกประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สาหรับบริการทางนิเวศที่มคี วามสาคัญ ในลาดับ
ต้นๆ
3. ระบุขอ้ มูลทีต่ ้องการใช้ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ และเลือกวิธกี ารประเมิน ซึ่ง
อย่างน้อยที่สุดผู้ประเมินต้องทราบว่า ระบบนิเวศมีบริการทางนิเวศหลักๆ ในด้านใดบ้าง
หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง จะมีการเปลี่ยนแปลงของบริก าร
ระบบนิ เ วศอย่ า งไร ในด้า นใดเป็ น หลัก และผลที่เ กิด ขึ้น ตกอยู่ ก ับ ใคร ก่ อ ให้เ กิด การ
เปลีย่ นแปลงในด้านมูลค่าอย่างไร จากนัน้ จึงเลือกวิธกี ารประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ท่ี
เหมาะสม
3.6.2 การประเมิ นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อทราบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
การเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศ โดยเฉพาะเรื่องของการสูญเสียและความเสื่อมโทรมของระบบ
นิเวศมีสาเหตุทงั ้ โดยตรงและโดยอ้อม (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) ดังนี้
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สาเหตุโดยตรง (direct drivers) สาหรับระบบนิเวศบนบก (terrestrial ecosystem) ซึง่ รวมถึงพืน้ ที่
พรุ คือการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ สาหรับระบบนิเวศทางทะเล (marine ecosystem) คือการ
จับ สัต ว์ น้ า ที่ เ กิ น ก าลั ง ของธรรมชาติ (over-fishing) และส าหรับ ระบบนิ เ วศน้ า จื ด (fresh water
ecosystem) คือ การเปลี่ย นแปลงเส้น ทางของน้ า การขยายตัว ของชนิ ด พัน ธุ์ท่ีรุ ก ราน และมลพิษ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาเหตุจากการโหลดของสารอาหาร (nutrient loading) ทีเ่ พิม่ ขึน้ จนอยู่ในระดับทีเ่ ป็ น
โทษต่อสิง่ แวดล้อม
สาเหตุโดยอ้อม (indirect drivers) สาหรับระบบนิเวศต่างๆ มี 5 ประการหลักประกอบด้วย การ
เปลี่ยนแปลงด้านประชากร (population change) ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (change in economic
activity) ด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง (sociopolitical factors) ด้านประเพณีว ฒ
ั นธรรม (cultural
factors) และด้านเทคโนโลยี (technological factors)
การเข้าใจถึงสาเหตุโดยตรงของการเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศเป็ นเรื่องสาคัญอย่างยิง่ เพราะจะทา
ให้สามารถหาทางออกเพื่อแก้ไขปั ญหาได้ตรงประเด็น การสูญเสียและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
พืน้ ทีพ่ รุในภูมภิ าคอาเซียน มีสาเหตุหลักๆ ทีค่ ล้ายคลึงกันก็คอื เกิดจากการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดนิ ซึ่งมักเป็ นเรื่องการนาพื้นที่ป่าพรุไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อปลูกพืช
เศรษฐกิจ เช่นยางพารา ไม้เนื้ออ่อนเพือ่ ทาเยื่อกระดาษ และปาล์มน้ามัน เป็ นต้น
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เพือ่ ทราบผลกระทบจากกิจกรรมทีท่ าให้ป่าพรุเสือ่ มโทรมหรือ
ผลประโยชน์ จากโครงการฟื้ นฟูป่าพรุ เป็ นการประเมินมูลค่าของบริการทางนิเวศส่วนที่เปลี่ยนแปลง
การประเมินมูลค่าในลักษณะนี้ มปี ระโยชน์ ในเชิงนโยบายมากกว่า เพียงต้องการเห็นความสาคัญของ
ระบบนิเวศ ซึง่ จาเป็ นต้องเข้าใจเส้นทางการเปลีย่ นแปลงตามขัน้ ตอนดังนี้ (ภาพที่ 13)

การเปลี่ยนแปลง
ระบบนิ เวศจาก
สาเหตุต่างๆ

การเปลี่ยนแปลง
ในบริ การทาง
นิ เวศ

ผลต่อความอยู่ดี
มีสขุ ของมนุษย์

มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
ของบริ การทาง
นิ เวศที่
เปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 13 เส้นทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เมื่อบริการทางนิ เวศมีการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เพือ่ ต้องการทราบผลกระทบจากกิจกรรมทีท่ าให้ป่า
พรุเ สื่อ มโทรมและผลประโยชน์ จากกิจกรรมการอนุ รกั ษ์ พ้นื ที่พรุ ประกอบด้ว ยขัน้ ตอน (ภาพที่ 14)
ดังต่อไปนี้
1. กาหนดขอบเขตของโครงการ โดยอธิบายรายละเอียดหรือจัดทาข้อมูล พื้นฐาน (baseline
data) ของระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุก่อนมีการเปลีย่ นแปลง ทัง้ ในด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณสมบัติ
ของระบบนิเวศ ตลอดจนข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของผูม้ สี ว่ นได้เสียในพืน้ ที่
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2. ระบุและกลันกรองผลกระทบ
่
โดยศึกษาและประเมินผลกระทบด้านต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับระบบ
นิเวศ พิจารณาว่าบริการทางนิเวศด้านใดทีไ่ ด้รบั การเปลีย่ นแปลงและมีผลต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
หรือกลุ่มเป้ าหมายอย่างไร โดยระบุขนาดของผลกระทบในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อ
จัดลาดับความสาคัญและพิจารณาความเป็ นไปได้ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
3. ประเมิน มู ล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ หลัง จากได้ ก ลัน่ กรองเพื่อ คัด เลือ กผลกระทบที่มี
ความส าคัญ ต่ อ กลุ่ ม เป้ าหมายและมีข้ อ มู ล เพีย งพอส าหรับ การประเมิ น มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ ก็เลือกเทคนิคทีเ่ หมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการ
เปลีย่ นแปลงบริการระบบนิเวศดังกล่าว
4. วิเคราะห์ทางเลือกและคาดการณ์ หลังการประเมินมูลค่ าทางเศรษฐศาสตร์ ก็ นาผลการ
ประเมินในรูปมูลค่าปั จจุบนั ไปพิจารณาร่วมกับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการเงินอื่นๆ เพื่อให้
เกิด ความครบถ้ ว นในการวิเ คราะห์ต้ น ทุ น และผลประโยชน์ ของแต่ ล ะทางเลือ ก และ
คาดการณ์ความไม่แน่นอนทีจ่ ะเกิดขึน้ เพือ่ วิเคราะห์ความอ่อนไหว
5. กาหนดนัยเชิงนโยบายโดยการเปรียบเทียบมูลค่าปั จจุบนั สุทธิระหว่างทางเลือกต่าง ๆ เพื่อ
เลือกทางเลือกที่มมี ูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์สุทธิสูงสุดถือว่ามีความเหมาะสมในทาง
เศรษฐศาสตร์
1. กาหนดขอบเขตของโครงการ (scoping)
2. ระบุและกลันกรองผลกระทบ
่
(screening)

3. ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic valuation)

4. วิเคราะห์และคาดการณ์ (analysis and prediction)

5. กาหนดนัยเชิงนโยบาย (policy implication)

ภาพที่ 14 ขัน้ ตอนการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริการทางนิ เวศ

3.7 วิ ธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
วิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ท่นี ิยมใช้ในปั จจุบนั จาแนกได้ 3 กลุ่มหลัก คือวิธีการ
ตลาดที่เกิดขึ้นจริง วิธีการตลาดตัวแทน และวิธีการตลาดสมมติ และนอกจากนี้ยงั มีวธิ ีการถ่ า ยโอน
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ผลประโยชน์ (ภาพที่ 15) ซี่งวิธีการเหล่านี้ถูกนาไปใช้ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ได้บาง
ประเภทหรือครอบคลุมทุกประเภท ดังนี้
วิธีการตลาดที่เกิดขึ้นจริง ประกอบด้วยวิธีราคาตลาดของตัวเอง และราคาตลาดของสินค้าที่
เกีย่ วข้อง ใช้สาหรับกรณีทม่ี ขี อ้ มูลราคาตลาดสาหรับบริการทางนิเวศ หรือสิง่ ทีใ่ ช้ทดแทนบริการนิเวศ
วิธีการตลาดตัวแทน ซึ่งประกอบด้วยวิธตี ้นทุนในการเดินทางและวิธรี าคาตัวแทน ใช้สาหรับ
กรณีท่สี ามารถเชื่อมโยงสินค้าเอกชนที่มรี าคาตลาดกับคุณภาพสิง่ แวดล้อมหรือบริการทางนิเวศ โดย
อาศัยข้อมูลด้านตลาดของสินค้าเอกชนในการประเมินมูลค่าสิง่ แวดล้อม ทัง้ วิธกี ารตลาดทีเ่ กิดขึน้ จริงและ
วิธกี ารตลาดตัวแทนสามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ประเภทมูลค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
เท่านัน้
วิธีการตลาดสมมติ ประกอบด้วยวิธีส มมติเ หตุการณ์ให้ประเมินค่ า และวิธีทดลองทางเลือ ก
วิธกี ารในกลุ่มนี้ใช้สาหรับกรณีทบ่ี ริการทางนิเวศนัน้ ๆ ไม่มคี วามเชื่อมโยงกับสินค้าเอกชนใดๆ กล่าวคือ
เป็ นกลุ่มวิธีการเดียวที่สามารถประเมินมูลค่ าทางเศรษฐศาสตร์ประเภทมูลค่าที่เกิดจากการไม่ได้ใ ช้
ประโยชน์
สาหรับวิธกี ารถ่ายโอนประโยชน์เป็ นวิธกี ารพัฒนาในระยะหลัง ใช้ใ นกรณีทม่ี งี านศึกษาด้านการ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทม่ี คี วามใกล้เคียงกันกับพืน้ ทีโ่ ครงการทีต่ อ้ งการทราบมูลค่า
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม

มูลค่าที่เกิ ดจากการใช้ประโยชน์
มูลค่าจาก
การใช้โดยตรง

มูลค่าจาก
การใช้โดย
อ้อม

วิ ธีการตลาดที่เกิ ดขึ้นจริ ง
วิธรี าคาตลาดของตัวเอง
วิธรี าคาตลาดของสินค้าที่
เกีย่ วข้อง

มูลค่าที่เกิ ดจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์

มูลค่าเผื่อจะ
ใช้ประโยชน์

วิ ธีการตลาดตัวแทน

วิธตี น้ ทุนใน
การเดินทาง

มูลค่าเพื่อ
ลูกหลาน

มูลค่าจาก
การคงอยู่

วิธรี าคา
ตัวแทน

วิ ธีการตลาดสมมติ
วิธสี มมติ
เหตุการณ์

วิธที ดลอง
ทางเลือก

วิธถี ่ายโอน
ผลประโยชน์

ภาพที่ 15 วิ ธีการต่างๆ ของการประเมิ นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
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3.8 การวิ เคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
นักเศรษฐศาสตร์ใช้หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ โดยอาศัย การ
วิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์ (cost-benefit analysis) ซึง่ มีขนั ้ ตอนสาคัญประกอบด้วย (ภาพที่ 16)
1. กาหนดขอบเขตของโครงการ ได้แก่ ขอบเขตด้านพืน้ ทีศ่ กึ ษา เวลา และประชาชนเป้ าหมายหรือ
ผูไ้ ด้รบั ผลจากโครงการ
2. ระบุรายละเอียดของโครงการ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลว่าโครงการสร้างการเปลีย่ นแปลงทางชีวกายภาพ
(ไม่ว่าจะเป็ นด้านบวกหรือด้านลบ) ของระบบนิเวศอย่างไร มีผลต่อบริการทางนิเวศในด้านใด
และอย่างไร ส่งผลต่อประชาชนเป้ าหมายอย่างไร มีช่วงเวลาในการดาเนินงานอย่างไร เป็ นต้น
3. ปรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางชีวกายภาพเนื่องจากการมีโครงการให้เป็ นรูปตัวเงิน โดย
เลือ กวิธีก ารประเมิน มูล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ข องผลทางด้า นบวก (ผลประโยชน์ ) และลบ
(ต้นทุน) ให้เหมาะสม ซึ่งทัง้ นี้ต้องคานึงถึงความไม่แน่ นอนในด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการ
ประเมินมูลค่าผลประโยชน์และต้นทุนของโครงการ
4. ปรับมูลค่าด้วยอัตราคิดลด เนื่องจากการเกิดขึ้นและการกระจายของผลประโยชน์และต้นทุน
มักจะเกิดขึ้นต่างเวลากัน จึงจาเป็ นต้องมีการปรับค่าเงินตามความต่างของเวลา ให้อยู่ในรูป
มูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดทีเ่ หมาะสม
5. ประเมินมูลค่ าสุทธิปัจจุบัน เป็ นขัน้ ตอนหลักของการวิเคราะห์ด้วยการหักมูลค่ าปั จจุบัน ของ
ผลประโยชน์ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุน
6. วิเคราะห์ค่าความอ่อนไหว โดยพิจารณาจากข้อมูลที่พบว่าอาจมีความไม่แน่ นอน ตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 3 ตัวอย่างเช่น ความไม่แน่นอนของอัตราคิดลด เป็ นต้น

กาหนด
ขอบเขต
โครงการ พื้นที่เวลาและ
ประชากร

ระบุ
รายละเอียด
โครงการ การ
เปลี่ยนแปลง
ด้านบวกและ
ลบ

ปรับการ
เปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ
เป็ นรูปตัวเงิ น

คิ ดลด - ปรับ
ค่าเงิ นตาม
ความต่างของ
เวลา

ประเมิ น
มูลค่าสุทธิ
ปั จจุบนั

วิ เคราะห์ค่า
ความ
อ่อนไหว

ภาพที่ 16 ขัน้ ตอนของการวิ เคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

จากเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นที่ไม่ท้งิ ใครไว้ข้างหลัง (inclusive development) จาเป็ นต้อง
เพิม่ อีกขัน้ ตอน คือการการกระจายของผลประโยชน์และต้นทุน ว่ามีความเท่าเทียมและเป็ นธรรมหรือไม่
อย่างไรก็ตาม เป้ าหมายของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์มสี องแนวทาง
คือ การนาไปใช้สาหรับภาคเอกชนซึง่ เป็ นการวิเคราะห์ทางการเงิน และการนาไปใช้ในมุมมองของสังคม
ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
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- การวิเคราะห์ทางการเงิน (financial analysis) มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้
พิจารณาความคุ้มค่า ของการลงทุนในโครงการทางบัญชี ว่าการลงทุนครัง้ นี้จะมีผลกาไร
หรือไม่ โดยผลประโยชน์และต้นทุนนัน้ พิจารณาจากตัวเลขทางบัญชีท่มี รี าคาตลาดเท่านัน้
ซึง่ เป็ นมุมมองของภาคเอกชน
- การวิเ คราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (economic analysis) มีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ พิจารณาความ
คุ้มค่าของการลงทุนในโครงการที่สร้างผลประโยชน์หรือผลกระทบในเชิงสาธารณะหรือใน
มุมมองของสังคม โดยวิเคราะห์ผลประโยชน์ และต้นทุนที่มตี ่อสังคม (social benefit and
cost) ซึง่ มีความแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางการเงินดังนี้
✓ รวมผลประโยชน์และต้นทุนทีไ่ ม่มมี ลู ค่าในตลาด (non-market benefit and cost) ซึง่ มัก
อยู่ในรูปผลกระทบภายนอก (externality) ทางบวกและลบตามลาดับ
✓ รวมต้นทุนค่าเสียโอกาสของโครงการ (opportunity cost)
✓ ใช้ราคาทีแ่ ท้จริงซึง่ ไม่รวมภาษีและเงินอุดหนุน (real price)
✓ ใช้อตั ราคิดลดของสังคม (social discount rate) ซึง่ จะต่ากว่าอัตราคิดลดของภาคเอกชน
เมื่อทราบอายุของโครงการ มูลค่าของผลประโยชน์ (benefit, B) และต้นทุน (cost, C) ทีเ่ กิดขึน้
ตลอดช่วงอายุของโครงการตัง้ แต่เวลาเริม่ ต้น จนถึงระยะเวลาสิน้ สุด (t = 0, 1, 2, …., T) และทราบอัตรา
คิดลด (discount rate, r) ก็สามารถคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์สุทธิ (present value of net
benefit, PVNB) หรือบางครัง้ เรียกว่ามูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (net present value, NPV) ตามสูตรดังนี้
PVNB หรือ NPV

= B0 – C 0 +
T

=Σ
t =0
หรือ

T

NPV = Σ
t =0

B1 − C1
B − CT
+ .... + T
1
(1 + r)
(1 + r) T

B t − Ct
(1 + r) t
T
Bt
Ct
−
Σ
t
(1 + r) t =0 (1 + r) T

มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ถือว่าเป็ นตัววัดสาคัญสาหรับการวิเคราะห์ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์
นอกจากนี้ยงั มีตวั วัดอื่น ๆ ได้แก่ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (benefit-cost ratio, BCR) และอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (internal rate of return, IRR) มีการคานวณและหลักการพิจารณาดังนี้ (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ตัววัดและเกณฑ์ในการพิ จารณาสาหรับการวิ เคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ตัววัด

คาอธิ บาย

เกณฑ์พิจารณา

การคานวณ
T B −C
t
t

มูลค่าปั จจุบนั ของ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
ผลประโยชน์ลบด้วยมูลค่า ค่า NPV > 0
(net present value, NPV)
ปั จจุบนั ของต้นทุน

NPV = Σ

อัตราส่วนระหว่างมูลค่า
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ปั จจุบนั ของผลประโยชน์
ต้นทุน
ต่อมูลค่าปั จจุบนั ของ
(benefit-cost ratio, BCR)
ต้นทุน

ค่า BCR ≥ 1 (แต่ถา้ มี
โครงการต่างๆ เป็ น
ตัวเลือกให้พจิ ารณาค่า
BCR สูงสุด)

BCR = [ Σ

อัตราผลตอบแทนภายใน
(internal rate of ratio,
IRR)

ค่า IRR ≥ อัตราคิดลดที่
ใช้อยู่

อัตราทีท่ าให้คา่ NPV = 0

t=0 (1+r)t

T

T

Σ

Bt

t=0 (1+r)t
Ct

t=0 (1+r)t

÷

]

IRR = k, ซึง่ เป็ นค่าทีท่ าให้
T B −C
t
t

NPV = Σ

t=0 (1+r)t

=0

หลักเกณฑ์อย่างง่ายเพือ่ การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายก็คอื
- หากเป็ นการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่มเี พียงทางเลือกเดียว โครงการจะถูกเลือกก็
ต่อเมื่อมูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์สุทธิเป็ นบวก
- หากเป็ น การพิจ ารณาโครงการหรือ กิจ กรรมที่มีท างเลือ กมากกว่ า 1 โครงการ และ
จาเป็ นต้องเลือกเพียงโครงการเดียว ให้เลือกโครงการที่มี มูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์
สุทธิสงู สุด
- หากเป็ นโครงการทีป่ ระกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรมย่อยต่างๆ ภายใต้งบประมาณทีม่ อี ยู่
ให้เลือกเฉพาะโครงการต่างๆ ทีม่ อี ตั ราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนมากกว่า 1 และพิจารณา
โครงการทีม่ อี ตั ราผลตอบแทนภายในสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย เพือ่ จัดลาดับโครงการย่อยนัน้ ๆ
โดยเลือกโครงการต่างๆ เท่าทีม่ งี บประมาณอยู่
โดยทัวไปในการประเมิ
่
นผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อม (project appraisals) มักจะมี
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ก่อนที่จะดาเนินโครงการ ซี่งจะช่วย
เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่ผดู้ าเนินนโยบายว่าควรหรือไม่ควรดาเนินโครงการ หรือว่าควรดาเนิน
โครงการอะไรที่ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์มสี ่วนสาคัญในการประเมินผลโครงการ โดยนาไปใช้เป็ นองค์ประกอบของผลประโยชน์
ด้า นสิ่ง แวดล้อ มหรือ ต้น ทุ น ด้า นสิ่ง แวดล้อ ม เพื่อ ประกอบการตัด สิน ใจในเชิง นโยบาย ซึ่ง ในการ
ประเมินผลโครงการจาเป็ นต้อ งพิจารณาความเหมาะสมของการใช้อ ัต ราคิดลด และระยะเวลาของ
โครงการ ความไม่แน่นอนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ รวมถึงความเป็ นไปได้และความยังยื
่ นในเชิงนิเวศด้วย
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3.8.1 ตัวอย่างการวิ เคราะห์โครงการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่พรุ
ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นการวิเคราะห์โครงการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ เพื่อปลูกปาล์มน้ ามันในพืน้ ที่
พรุ สาหรับข้อมูลทีใ่ ช้เพือ่ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์จากการใช้ทด่ี นิ ป่ าพรุเพือ่ นาไปปลูกปาล์ม
น้ามัน มีรายละเอียดข้อมูลด้านต้นทุนแลผลประโยชน์ (ตัวเลขสมมติ) ในรูปมูลค่าต่อไร่ ดังตารางข้างล่าง
(ตารางที่ 5) ซึ่งเป็ นตัวเลขทีด่ ดั แปลงมาจากข้อมูลของ Noormahayu, et al (2009) สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (2515) และhttp://www.cpiagrotech.com/knowledge-047/ จากตารางข้างล่างได้จาแนกเป็ น
ข้อมูลเพือ่ การวิเคราะห์ทางการเงิน และข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ตารางที่ 5 ข้อมูลเพื่อการวิ เคราะห์โครงการปลูกปาล์มน้ามันในพื้นที่พรุ
การวิ เคราะห์

ด้านการเงิน

ด้าน
เศรษฐศาสตร์

รายการ
ต้นทุนคงที่

รายละเอียด
ประมาณการ (บาท/ไร่)
ค่าเช่า/ใช้ทด่ี นิ ค่าภาษีทด่ี นิ ค่า
3,000-5,000 บาท
เสื่อมราคาอุปกรณ์เช่นเครื่องตัด
หญ้า เครื่องสูบน้า เครื่องพ่นยา
(ตลอดอายุใช้งาน)
ต้นทุนผันแปร
ค่าแรงงาน (เตรียมพืน้ ทีป่ ลูก ปลูก ปี แรก 29,000 บาท
ให้น้า ให้ปยุ๋ กาจัดวัชพืช เก็บเกีย่ ว ปี ต่อๆ ไป 3,000-5,000 บาท
ผลผลิต)
ค่าวัสดุปัจจัยการผลิต (พันธุป์ ลูก
ปี แรก 20,000 บาท และปี
ปุ๋ ย สารป้ องกันกาจัดศัตรูพชื /วัชพืช ต่อๆไป 8,000-14,000 บาท
น้ามันเชือ้ เพลิง
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
ปี ละ 2,000 บาท
รายได้
ผลผลิตคูณด้วยราคา
ผลผลิต 1,500 – 4000 กก./ไร่
เริม่ จากปี ท่ี 4 จนถึงปี ท่ี 25
ราคา 2.50 – 5.00 บาท/กก.
ต้ น ทุ น ด้ า น การสูญเสียคาร์บอนจากการถมถาง สูญเสียคาร์บอนเฉลีย่ 5.3 ตัน
สิง่ แวดล้อม
และเผาในช่วงเตรียมพืน้ ทีป่ ลูก
CO2e/ไร่/ปี (หรือ 33 ตัน
ต้ น ทุ น ค่ า เ สี ย การสู ญ เสีย บริก ารทางนิ เ วศด้า น CO2e/ha/year จากพืน้ ทีพ่ รุทม่ี ี
ระดับน้าใต้ดนิ 40-60 ซม มี
โอกาส
ต่างๆ
-บริการทางนิเวศทีไ่ ม่เกีย่ วกับก๊าซ ความหนาแน่นของคาร์บอนใน
เรือนกระจก เช่น การเก็บหากระจูด พรุ 25-50 กก/ลบม.)*
การผสมเกษรของผึง้ แมลง การเป็ น สูญเสียบริการทางนิเวศจากการ
แหล่งลดความเสีย่ งเรื่องน้าท่วมภัย เป็ นแหล่งดารงชีพและรายได้
แล้ง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของชุมชนราว 15,000 บาท/ไร่/
- บ ริ ก า ร ท า ง นิ เ ว ศ ที่ เ กี่ ย ว กั บ ปี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร กั ก เ ก็ บ
คาร์บอนของพืน้ ทีพ่ รุ
ทีม่ า * Yew, et al (2010); Hashim, et al (2010)
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้นทุนและผลประโยชน์จากการปลูกปาล์มน้ ามันเกิดขึน้ ต่างช่วงเวลากัน
จาเป็ นต้องปรับย้ายมูลค่าทีเ่ กิดขึ้นต่างเวลา ให้อยู่ในเวลาเดียวกันหรือ ในเวลาเริม่ ต้น (ปรับให้อยู่ในรูป
มูลค่าปั จจุบนั ) ภาพข้างล่างด้านซ้ายเป็ นการคานวณที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่มกี ารปรับมูลค่าทีเ่ กิดขึ้นต่าง
ช่วงเวลา สาหรับภาพด้านขวาแสดงการคานวณที่ถูกต้อง โดยแสดงผลการวิเคราะห์ทางการเงินในรูป
มูลค่าสุทธิปัจจุบนั ระยะเวลา 25 ปี อัตราคิดลดร้อยละ7 การปลูกปาล์มน้ ามันเกิด ผลกาไรหรือรายได้
สุทธิเป็ นเงินไร่ละ 38,165 บาท ในรูปมูลค่าปั จจุบนั (ภาพที่ 17)
ปี ท่ี
0
1
2
3
4
…
23
24
ค่ารวม

รายได้
4,500
7,500
…
6,000
6,000
195,300

ต้นทุน
12,815
1,115
1,215
2,284
2,784
…
2,779
2,779
90,748

ปาล์มน้าม้นช่วงอายุ 25 ปี
- รายได้รวม 195,300 บาท
- ต้นทุนรวม 90,748 บาท
- รายได้สุทธิ 104,552 บาท

รายได้สุทธิ
(12,815)
(1,115)
(1,215)
2,216
4,716
…
3,221
3,221
104,552

ปี ท่ี
0
1
2
3
4
…
23
24
PV

PV-รายได้
3,673
5,722
…
1,266
1,183
85,719

PV -ต้นทุน
12,815
1,042
1,061
1,864
2,124
…
586
548
47,553

PVรายได้สุทธิ
(12,815)
(1,042)
(1,061)
1,809
3,598
…
679
535
38,165

ปาล์มน้ามันช่วงอายุ 25 ปี อัตราคิดลด 7%
มูลค่าปั จจุบนั ของรายได้รวม 85,719 บาท
ต้นทุนรวม 47,553 บาท มูลค่าปัจจุบนั ของ
รายได้สุทธิ 38,165 บาท

ภาพที่ 17 ผลการวิ เคราะห์ทางการเงิ นของโครงการปลูกปาล์มน้ามัน

สาหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ท่คี รบถ้วน จะต้องหักต้นทุนด้านสิง่ แวดล้อมและค่าเสีย
โอกาสเพิม่ เติม โดยยังคงสมมติให้อายุของโครงการเท่ากับ 25 ปี และใช้อตั ราคิดลดร้อยละ 7 เท่าเดิม
- ต้นทุนด้านสิง่ แวดล้อมและค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียบริการทางนิเวศในส่วนทีไ่ ม่เกี่ยวกับ
ก๊าซเรือนกระจก ซึง่ ประมาณการปี ละ 15,000 บาท/ไร่ ตลอดอายุ 25 ปี คิดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
เท่ากับ 174,804 บาท
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- ต้นทุนด้านสิง่ แวดล้อมและค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน
ประมาณการปี ละ 6,360 บาท/ไร่ (คานวณจากราคาของคาร์บอนซึ่งปั จจุบนั อยู่ท่ปี ระมาณ
US$40-80/tCO2e จากข้อมูลของ Wold Bank Group, 2019 โดยใช้ราคาขัน้ ต่า 40 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐต่อตันCO2e หรือประมาณ 1,200 บาท/tCO2e) ตลอดอายุ 25 ปี คิดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั เท่ากับ 74,117 บาท
เมื่อมีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โดยพิจารณาต้นทุนด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม พบว่าการ
ปลูกปาล์มน้ ามันในพืน้ ทีพ่ รุนนั ้ ขาดทุนในรูปมูลค่าปั จจุบนั เป็ นเงินทัง้ สิน้ ไร่ละ 213,252 บาท โดยมีมูลค่า
ปั จจุบนั ของรายได้รวมเท่ากับ 80,111 บาท และมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนเท่ากับ 293,363 บาท (ภาพที่
18)
35,000
25,000

บาทต่อไร่

15,000
5,000
(5,000)
(15,000)

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

(25,000)
(35,000)

มูลค่าปั จจุบนั ของรายได้
มูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุน
มูลค่าปั จจุบนั ของรายได้สทุ ธิ

ภาพที่ 18 ผลการวิ เคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการปลูกปาล์มน้ามันในพื้นที่พรุ

3.7.2 ตัวอย่างโครงการฟื้ นฟูพื้นที่พรุ
ในที่น้ีเป็ นตัวอย่างการวิเคราะห์โครงการสร้างฝายเพื่อรักษาระดับน้ าในพื้นที่พรุ โดยวิเคราะห์
ทางเลือกของโครงการฟื้ นฟูพ้นื ที่พรุจานวน 100 ไร่ ทัง้ นี้สมมติให้โครงการเลือกวิธกี ารฟื้ นฟูด้ว ยการ
ก่อสร้างฝายขนาดเล็กจานวน 10 ฝายเพื่อกักเก็บน้ าในพื้นที่พรุให้อยู่ในระดับประมาณ 20 – 40 ซม.
โดยเฉลีย่ ซึ่งฝายมีอายุใช้งานประมาณ 20 ปี ทาให้พน้ื ทีพ่ รุทไ่ี ด้รบั การฟื้ นฟูก่อให้เกิดผลประโยชน์ ต่อ
ชุมชนและสังคมจากการเป็ นแหล่งดารงชีพและรายได้ของชุมชน เป็ นมูลค่าประมาณไร่ละ 15,000 บาท
และเพิ่มความสามารถในการกัก เก็บคาร์บอน คิดเป็ นมูล ค่ า ประมาณปี ล ะ 6,360 บาท/ไร่ ในขณะที่
โครงการมีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็ นต้นทุนในการก่อสร้างเกิดขึ้นในปี แรกเท่ากับ 1,200,000 บาท และค่าใช้จ่าย
ประจาตกปี ละ 20,000 บาทต่อฝาย ซึง่ ตัวเลขในตัวอย่างนี้เป็ นตัวเลขทีส่ มมติขน้ึ (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 ข้อมูลเพื่อการวิ เคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์จากโครงการสร้างฝายชะลอน้าในพื้นที่พรุ
ต้นทุน (-)
ผลประโยชน์ (+)
- ค่าเสียโอกาสจากการใช้ทด่ี นิ (การสละ - ไม่มี
ผลประโยชน์สุทธิทไ่ี ด้จากการปลูกปาล์ม
น้ามันจานวน 100 ไร่ เป็ นเวลา 20-25 ปี
ช่วงพัฒนาและ
จากการวิเคราะห์ทางการเงินคิดเป็ น
ก่อสร้าง
มูลค่าปั จจุบนั 3,475,023 บาท
โครงการ (1 ปี )
- ต้นทุนในการพัฒนาก่อสร้างฝายพวง
- (ก่อให้เกิดการสร้างงานแก่ชุมชน)
เกิดขึน้ ในปี แรก จานวน 1,200,000 บาท
(อยู่ในรูปมูลค่าปัจจุบนั แล้ว)
- ต้นทุนการดาเนินงาน ดูแล รักษา
- ผลประโยชน์ทไ่ี ม่ใช่คาร์บอน
ซ่อมแซมฝายพวงและระบบกักเก็บน้า ปี
-แหล่งดารงชีพและรายได้ของชุมชน จาก
ละ 20,000 บาท/ฝาย จานวน 10 ฝาย
กระจูด ปลา ผึง้ น้าดื่มน้าใช้ และอื่นๆ (มูลค่า
ในเวลา 20 ปี คิดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
จากการใช้ประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม)
เท่ากับ 2,118,803 บาท
จานวน 100 ไร่เป็ นมูลค่าขัน้ ต่าไร่ละ 15,000
บาทต่อปี เป็ นเวลา 20 ปี คิดเป็ นมูลค่า
ช่วงดาเนิน
ปั จจุบนั เท่ากับ 17,391,021 บาท
โครงการ
-แหล่งดารงความหลากหลายทางชีวภาพ :
(20 ปี )
มูลค่าจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ (ไม่ได้
คานวณให้)
- ผลประโยชน์จากการดูดซับคาร์บอน (มูลค่าจาก
การใช้ประโยชน์โดยอ้อม)จานวน 100 ไร่ เป็ น
มูลค่าขัน้ ต่าไร่ละ 6,360 บาท เป็ นเวลา 20 ปี คิด
เป็ นมูลค่าปั จจุบนั เท่ากับ 7,373,793 บาท
ระยะโครงการ

เมื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการฟื้ นฟู พน้ื ทีพ่ รุตามเงื่อนไขข้างต้น
ณ อัตราคิดลดร้อยละ 7 พบว่าโครงการฟื้ นฟู พน้ื ที่พรุจากการสร้างฝายขนาดเล็กเพื่อรักษาระดับน้ าใน
พืน้ ทีพ่ รุ สร้างผลประโยชน์สุทธิในรูปมูลค่าปั จจุบนั เท่ากับ 17.97 ล้านบาท และมีอตั ราส่วนผลประโยชน์
ต่อต้นทุนเท่ากับ 3.67 ถือว่าการลงทุนในโครงการมีความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็ น โครงการลงทุนเพื่อประโยชน์แก่สงั คม ผูป้ ระเมินอาจใช้อตั ราคิดลด
อยู่ระหว่างร้อยละ 3 – 5 (ONEP, 2015) จากผลการวิเคราะห์ดว้ ยอัตราคิดลดร้อยละ 5 โครงการฯ เกิด
ผลประโยชน์ สุทธิในรูปมูลค่าปั จจุบันเท่ากับ 20.52 ล้านบาท โดยมีอตั ราส่วนผลประโยชน์ ต่อ ต้นทุ น
เท่ า กับ 3.49 ซึ่ ง เป็ นการลงทุ น ที่มีค วามคุ้ ม ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ถึง แม้ ว่ า ยัง ไม่ ไ ด้ ร วมรายการ
ผลประโยชน์ ด้านการจ้างงานในชุมชน และการอนุ รกั ษ์ค วามหลากหลายทางชีว ภาพ และยังไม่ไ ด้
ปรับตัวเลขราคาให้อยู่ในรูปราคาทีแ่ ท้จริง (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 ผลการวิ เคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการสร้างฝายชะลอน้าในพื้นที่พรุ
รายการ

บาท
(อัตราคิ ดลดร้อยละ 7)

บาท
(อัตราคิ ดลดร้อยละ 5)

17,391,021
7,373,793
-

20,193,316
8,561,966
-

24,764,814

28,755,281

1,200,000
2,118,803
3,475,023

1,200,000
2,492,442
4,547,605

6,793,826
17,970,988
3.65

8,240,047
20,515,234
3.49

ผลประโยชน์
PV แหล่งดารงชีพและสร้างรายได้
PV แหล่งดูดซับคาร์บอน
PV แหล่งอนุรกั ษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
PV แหล่งสร้างการจ้างงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์
ต้นทุน
PV ค่าก่อสร้าง
PV ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
PV ค่ า เสีย โอกาสจากการใช้ท่ีดิน เพื่อ
ปลูกปาล์มน้ามัน
มูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุน
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
อัตราส่วนผลประโยชน์ ต่อต้นทุน
หมายเหตุ PV คือมูลค่าปั จจุบนั (present value)

สาหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ท่คี รบถ้วนนัน้ จาเป็ นต้องรวมมูลค่าผลประโยชน์ ท่เี กิด
การจ้างงานในชุมชน และมูลค่าผลประโยชน์ทเ่ี พิม่ ศักยภาพในการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้วย ตัวอย่างของแนวทางการวิเคราะห์โดยละเอียด สามารถหาอ่านเพิม่ เติมได้ใน Glenk, et al (2014)
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4. เทคนิคการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
4.1 ความนา
การแบ่งประเภทของวิธกี ารประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ สาหรับบทนี้ จาแนกตามทีม่ าข้อมูล
และลัก ษณะของตลาด ซึ่งสอดคล้อ งกับการนาเสนอในบทที่แล้ว ซึ่ง ต่างจากการจาแนกตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ท่อี าศัยแนวคิดการประเมินมูลค่าบนพืน้ ฐานของการวัดความพึงพอใจทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นี้พราะ
จะเป็ นการง่ายต่อการทาความเข้าใจสาหรับผูไ้ ม่มพี น้ื ฐานทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และมีความสอดคล้อง
กับ การจัด ประเภทวิธี ก ารประเมิน มู ล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ใ นรายงานเรื่อ ง The Economics of
Ecosystems and Biodiversity for Water and Wetlands, 2013 (Russi, et al, 2013) ซึ่ง ริเ ริ่ม โดย the
Ramsar Convention Secretariate สามารถแบ่งประเภทได้ดงั นี้
1. การประเมินมูลค่าทีอ่ าศัยตลาดทีเ่ กิดขึน้ จริง (conventional market)
1.1 ราคาตลาดของตัวเองโดยตรง (direct market-based value or actual value)
1.2 ราคาตลาดของสินค้าทีเ่ กีย่ วข้อง (price/value of other goods with related type of
services)
2. การประเมินมูลค่าทีอ่ าศัยตลาดตัวแทน (surrogate market)
2.1 วิธแี บบจาลองต้นทุนในการเดินทาง (travel cost model)
2.2 วิธแี บบจาลองราคาตามปั จจัยแฝง (hedonic price model)
3. การประเมินมูลค่าทีอ่ าศัยตลาดสมมติ (hypothetical market)
3.1 วิธสี มมติเหตุการณ์ (contingent valuation)
3.2 วิธกี ารทดลองทางเลือก (attribute-based or choice experiment)
4. การประเมินมูลค่าด้วยเทคนิคอื่นๆ
4.1 วิธโี อนผลประโยชน์ (benefit transfer)
4.2 วิธปี ระเมินมูลค่าแบบมีสว่ นร่วม (participatory environmental valuation)
เทคนิคการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทน่ี าเสนอต่อไป เป็ นการอธิบายถึงกรอบแนวคิดและ
ขัน้ ตอนอย่างง่ายๆ เพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่มพี ้นื ฐานด้านทฤษฎีและแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ทาความ
เข้าใจได้ แต่สาหรับผูท้ ม่ี คี วามสนใจในรายละเอียดของกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและการสร้างแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์เพื่อการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ สามารถหาอ่านได้ในตาราด้านการประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ อาทิ Habb and McConnell (2003), Freeman III, et al (2014) และ Champ,
et al (2017) เป็ นต้น หากผูอ้ ่านมีความสนใจเป็ นพิเศษเกีย่ วกับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
คุณประโยชน์ของระบบนิเวศอาจเริม่ ต้นจาก Pagiola, et al (2004) เป็ นต้น
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4.2 วิ ธีการประเมินมูลค่าโดยใช้ข้อมูลจากตลาดโดยตรง
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธกี ารจากตลาดโดยตรงนัน้ ใช้ขอ้ มูลด้านตลาดและ
ราคาของสินค้าและบริการทีผ่ ไู้ ด้รบั ประโยชน์ได้มาจากระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ แบ่งเป็ นสองกลุ่มย่อยคือ
- วิธีการใช้ราคาตลาดของตัวเองโดยตรง (direct market price) ประเมินโดยใช้ราคาซื้อขายใน
ตลาดของสินค้าหรือผลผลิตทีไ่ ด้จากระบบนิเวศ
- วิธีก ารใช้ราคาตลาดของสินค้าที่เ กี่ยวข้อ ง (related market price) ประเมินโดยใช้ราคาหรือ
ต้นทุนของสินค้าอื่นๆ ที่ต้องจ่ายไปเพื่อการลงทุนเพื่อป้ องกันคุณประโยชน์ ของระบบนิเวศที่
อาจจะสูญเสียหรือเพือ่ ทดแทนคุณประโยชน์ของระบบนิเวศทีส่ ญ
ู เสีย
แนวคิดการประเมินสาหรับวิธกี ารนี้คอื ใช้เทคนิคการคานวณรายได้จากปั จจัยการผลิต (factor
income approach) โดยพิจารณาว่ามูลค่าหรือรายได้รวมของผลผลิตมาจากผลรวมของมูลค่าปั จจัยการ
ผลิตทุกรายการทีก่ ่อให้เกิดเป็ นผลผลิต
4.2.1 วิ ธีการประเมิ นโดยใช้ราคาตลาดโดยตรง
การใช้วธิ กี ารประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้ราคาตลาด (direct market price) สาหรับ
ผลผลิต หรือ บริก ารที่ประชาชนได้รบั โดยตรงจากระบบนิเวศพื้นที่พรุ ซึ่ง เป็ นมูล ค่ าการใช้ประโยชน์
โดยตรง (direct use value) จากบริการด้านการเป็ นแหล่งผลิต (provisioning services) เกิดจากแนวคิด
ทีว่ ่าเมื่อนาบริการทางนิเวศมาใช้ประโยชน์ ในรูปมูลค่าทีเ่ ป็ นตัวเงิน เช่นขายไปเพื่อให้เกิดรายได้ และ
มูลค่าที่ไม่เกิดเป็ นตัวเงิน เช่นนามาบริโภค หรือเลี้ยงสัตว์ ซึ่งช่วยประหยัดรายจ่าย การใช้ประ โยชน์
ดังกล่าวมีต้นทุนเกิดขึ้น 2 ส่วน คือต้นทุนของการใช้แรงงานและวัสดุอุปกรณ์ และต้นทุนของการใช้
ธรรมชาติ (ตารางที่ 8) ดังนัน้ มูลค่าทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้ประโยชน์บริการทางนิเวศ เมื่อหักต้นทุน
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานและวัสดุอุปกรณ์ แล้ว ส่วนที่เหลือก็คอื ต้นทุนของการใช้ประโยชน์ จ าก
ธรรมชาติ ซึ่งเปรียบได้กบั ผลตอบแทนที่ ต้องจ่ายคืนให้กบั ธรรมชาติเ มื่อ นาธรรมชาติมาใช้ ซึ่งเป็ น
หลักการคานวณ “net factor income”
วิธกี ารคานวณข้างต้น คือการคานวณตามหลักเศรษฐศาสตร์เพื่อหา “มูลค่าสุทธิ (net value)”
ตัวอย่างการประเมินมูลค่ าทางเศรษฐศาสตร์ของบริการทางนิเ วศจากพื้นที่พรุด้านการใช้ประโยชน์
โดยตรงเพือ่ การดารงชีพและรายได้ เริม่ จากนามูลค่าของผลผลิตจากการเก็บหาหรือใช้ประโยชน์ (ขาย+
บริโภค) หักด้วย ต้นทุนทางตรงจากการใช้ประโยชน์ (แรงงานและวัสดุอุปกรณ์) ส่วนทีเ่ หลือก็คอื “มูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้ประโยชน์บริการทางนิเวศ”
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ตารางที่ 8 การประเมิ นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบริการทางนิ เวศที่ชุมชนใช้ประโยชน์
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์

มูลค่าหรือรายได้รวม
ต้นทุนทางตรงจากการใช้ประโยชน์
เป็ นเงินสด
ไม่เป็ นเงินสด
เป็ นเงินสด
ไม่เป็ นเงินสด
ผลิตภัณฑ์จากป่ าพรุ เช่น พืชอาหาร รายได้จากการขาย บริ โ ภค หรื อ ใช้ ใ น ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นวั ส ดุ แรงงานไปเก็ บ หา
สมุนไพร ไม้ฟืน กระจูด สัตว์น้า รังต่อ ผลผลิต
ครัวเรือน
อุปกรณ์ ค่าน้ ามันรถ / ค่าใช้วสั ดุอุปกรณ์ ท่ี
และน้าผึง้ เป็ นต้น
ทาขึน้ เอง
เรือ
เก็บไม้เพื่อใช้ทาฟื น
รายได้จากการขาย ใช้ในครัวเรือน
แรงงานไปเก็ บ หา
-ไม่ม-ี
(หากนาไปขาย)
ค่าใช้อุปกรณ์

สมมติว่าผูป้ ระเมินต้องการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบริการนิเวศด้านการเป็ นแหล่ง
อาหารและผลผลิตเพื่อการดารงชีพและ/หรือการค้า (บริการด้านการเป็ นแหล่งผลิต) ของชุมชนทีอ่ าศัย
รอบพืน้ ทีพ่ รุ ข้อมูลทีใ่ ช้ประกอบด้วย ปริมาณผลผลิตทีเ่ ก็บหา ราคาทีไ่ ด้รบั ต้นทุนของเครื่องมืออุปกรณ์
และต้นทุนการใช้แรงงาน ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน มีรายละเอียดในการคานวณดังนี้
ตัวอย่างสาหรับการเก็บหากระจูด
การคานวณมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการเป็ นแหล่ง เก็บหากระจูด ของชุมชน โดยข้อมูล ที่
ต้องการเพิม่ เติมคือจานวนครัวเรือนในชุมชนที่เป็ นผู้เก็บหากระจูด ในที่น้ีจะเริม่ ต้นการคานวณในรูป
บาทต่อครัวเรือนต่อปี และคานวณในรูปบาทต่อชุมชนต่อปี ในภายหลัง หรือบาทต่อปี ของพื้นที่ป่าพรุ
(ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 การประเมิ นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการเป็ นแหล่งหากระจูดของพื้นที่พรุ
มู ล ค่ า รวมของกระจู ด ที่ เ ก็ บ ได้ ต่ อ = ผลผลิตทีเ่ ก็บได้ต่อปี x ราคาทีไ่ ด้รบั
ครัวเรือน (บาท/ปี )
(ผลรวมของมูลค่าแต่ละขนาด)
ต้นทุนทีใ่ ช้ในการเก็บหา (บาท/ปี )
= ต้นทุนแรงงานตัวเอง + ต้นทุนการใช้วสั ดุอุปกรณ์ (โดย
พิจารณาเป็ นต้นทุนต่อปี )
1.1.1. ต้นทุนแรงงาน (ตัวเอง)
= ค่าแรงขัน้ ต่ า (บาท/วัน) x [จานวนชัวโมงที
่
่เก็บทัง้ หมด
ในปี นนั ้
8 ชัวโมง
่ 4]
1.1.2. ต้นทุนการใช้วสั ดุอุปกรณ์
= (สมมติอุปกรณ์ เคียวเกี่ยวกระจูด มีอายุใช้งาน 2 ปี ใช้
มูลค่าทีซ่ ้อื หารสอง แทนมูลค่าต่อปี )
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ข องกระจู ด ที่ เ ก็ บ ได้ ต่ อ = มูลค่ารวมของกระจูดที่เก็บได้ – ต้นทุนที่ใช้ในการเก็บ
ครัวเรือน (บาท/ปี )
หากระจูด
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ สุ ท ธิ ต่ อ ชุ ม ช น = มูลค่าสุทธิของกระจูดต่อครัวเรือน (บาท/ปี /ครัวเรือน) x
(บาท/ปี )
จานวนครัวเรือนทีใ่ ช้ประโยชน์

4 จานวน 1 วันทางาน เทียบเท่ากับการทางาน 8 ชัวโมง
่
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ตัวอย่างสาหรับการจับสัตว์น้า (หาปลา)
การคานวณมีขนั ้ ตอนทานองเดียวกันกับตัวอย่างของการเก็บหากระจูด มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
จากการเป็ นแหล่งจับสัตว์น้ าของครัวเรือน คานวณจากสูตร มูลค่าสุทธิ = (ปริมาณสัตว์น้ าที่จบั ได้ x
ราคาสัตว์น้า) – (ต้นทุนในการจับสัตว์น้า) และหากต้องการทราบมูลค่าดังกล่าวในระดับชุมชน ก็คณ
ู ด้วย
จานวนครัวเรือนทีห่ าปลา (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 การประเมิ นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการเป็ นแหล่งหาปลาของพื้นที่พรุ
มูลค่ารวมของปลาทีจ่ บั ได้ต่อปี

=

ต้นทุนทีใ่ ช้ในการหาปลา

=

(1) ต้นทุนแรงงาน (ตัวเอง)
(2) ต้นทุนการใช้วสั ดุอุปกรณ์

=

มูลค่าสุทธิของปลาทีจ่ บั ได้ต่อปี
=
(บาท/ปี )
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ สุ ท ธิ ต่ อ ชุ ม ช น =
(บาท/ปี )

(ผลผลิตปลาชนิดที่ 1 x ราคา)+…+ (ผลผลิตปลาชนิดที่
n x ราคา)
แรงงานตัวเอง + วัสดุอุปกรณ์ (โดยพิจารณาเป็ นต้นทุน
ต่อปี )
ค่ า แรงขัน้ ต่ า (บาท/วัน ) x [จ านวนชัว่ โมงที่อ อกไปหา
ปลาทัง้ หมดในปี นนั ้
8 ชัวโมง]
่
(สมมติอุปกรณ์ หาปลามีอายุใช้งาน 2 ปี ใช้มูลค่าที่ซ้อื
หารสอง แทนมูลค่าต่อปี )
มูลค่ารวมของปลาที่จบั ได้ทงั ้ หมด – ต้นทุนรวมที่ใช้ใน
การหาปลา
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ข องปลาที่ จ ั บ ได้ ต่ อ ครั ว เรื อ น (บาท/ปี /
ครัวเรือน) x จานวนครัวเรือนทีห่ าปลา

4.2.2 วิ ธีการประเมิ นโดยราคาตลาดของสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยราคาตลาดของสินค้า ที่เกี่ยวข้อง (related market
price) มักใช้ฐานการคานวณด้านต้นทุน (cost-based approach) การผลิตหรือสร้างสิง่ ทีอ่ าจใช้ทดแทน
บริการทางนิเวศของระบบนิเวศพื้นที่พรุ ซึ่งอยู่ในรูปต้นทุนในการป้ องกันหรือหลีกเลี่ยงความเสียหาย
หรือต้นทุนในการทดแทน เป็ นต้น สาหรับวิธกี ารนี้สามารถใช้เพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทเ่ี กิด
จากการใช้ประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม (direct or indirect use value) โดยส่วนใหญ่นามาใช้เพื่อประ
เมินคุณประโยชน์ทเ่ี กิดจากการควบคุมสภาพแวดล้อม (regulating services) ของระบบนิเวศ
เทคนิคต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มของการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วยราคาตลาดของสินค้าที่
เกี่ยวข้อ ง ได้แ ก่ วิธีก ารต้นทุนในการป้ อ งกันหรือ หลีกเลี่ย งความเสียหาย (damage cost avoided,
avoided cost, preventive expenditure) วิธีการต้นทุนในการทดแทน (replacement cost) และวิธีการ
ต้นทุนในการผลิตหรือการเปลีย่ นแปลงผลิตภาพ (change in productivity) โดยมีตวั อย่างกรณีของระบบ
นิเวศพืน้ ทีพ่ รุดงั นี้ (ตารางที่ 11)
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ตารางที่ 11 เทคนิ คการประเมิ นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สาหรับบริการทางนิ เวศจากพืน้ ที่พรุ
เทคนิ คการประเมิ น
1) ต้ น ทุ น ในการป้ องกั น
ห รื อ ห ลี ก เ ลี่ ย ง ค ว า ม
เ สี ย ห า ย (damage cost
avoided, avoided cost,
preventive expenditure)
2) ต้ น ทุ น ในการทดแทน
(replacement cost)

3) ต้น ทุ น ในการผลิต หรือ
การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพ
(change in productivity)

ตัวอย่างของบริการทางนิ เวศ
จากพื้นที่พรุ
- การเป็ นแหล่งลดความเสีย่ งด้านภัยน้าหลาก สะท้อน
มาจากค่าใช้จ่ายที่ลงทุนเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความ
เสียหายจากภัยน้าท่วมหากมีน้าหลากเกิดขึน้
- การเป็ นแหล่งอนุ รกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
สะท้อ นมาจากงบประมาณในดูแ ลปกป้ อ งคุ้ม ครอง
ระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ
- การเป็ นแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ คานวณจากค่าใช้จ่ายที่
ต้องจัดหาน้าดื่มน้าใช้หากไม่มแี หล่งน้าจากพรุ
- การเป็ น แหล่ ง อาหารและน้ า ให้กับ วัว ควายของผู้
เลี้ยงสัตว์ คานวณจากค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์ทอ่ี าจ
เกิดขึน้ หากไม่มพี น้ื ทีพ่ รุเป็ นแหล่งอาหารและน้าให้กบั
สัตว์เลีย้ ง
เมื่อ บริก ารนิ เ วศเป็ น ปั จจัย การผลิต ในกระบวนการ
ผลิตสินค้าที่มกี ารซื้อขายในตลาด เช่นการเป็ นแหล่ง
น้ าเกษตรในหน้ าแล้งให้กับการผลิตทางการเกษตร
คานวณจากรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ เนื่องจากผลผลิตเพิม่ ขึน้

ประเภทของมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
มู ล ค่ า จากการใช้ป ระโยชน์
โ ด ย อ้ อ ม (indirect use
value)
มู ล ค่ า จ า ก ก า ร ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์ (non-use value)
มู ล ค่ า จากการใช้ป ระโยชน์
โดยตรง (direct use value)
มู ล ค่ า จากการใช้ป ระโยชน์
โดยตรง (direct use value)

มู ล ค่ า จากการใช้ป ระโยชน์
โดยตรง (direct use value)

4.3 วิ ธีการประเมินมูลค่าด้วยตลาดตัวแทน
วิธกี ารประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วยตลาดตัวแทน อาศัยความเชื่อมโยงระหว่างบริการ
ทางนิเวศ (ecosystem services) กับสินค้าและบริการที่มรี าคาในตลาด (market goods and services)
ตัวอย่างความเชื่อมโยงในทางบวก อาทิ คุณภาพสิง่ แวดล้อมของทะเลน้อยทีด่ ขี น้ึ ส่งผลให้มผี เู้ ดินทางมา
เยีย่ มชมพืน้ ทีม่ ากขึน้ หรือเมื่อคุณภาพน้าในป่ าพรุควนเคร็งทีเ่ สือ่ มถอยทาให้ชุมชนไม่สามารถใช้น้ าจาก
แหล่งน้ าในพรุต่อไปต้องหาซื้อน้ ามาใช้อุปโภคบริโภค ข้อมูลจากการวิเคราะห์อุปสงค์ของการท่องเทีย่ ว
ทะเลน้อยที่เพิม่ ขึ้น หรือข้อมูลการซื้อน้ าอุปโภคบริโภคเพื่อทดแทนการใช้น้ าจากพรุ สามารถนามาใช้
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหรือการแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคของระบบ
นิเวศพืน้ ทีพ่ รุ
วิธกี ารตลาดตัวแทน (surrogate market method) ใช้แนวคิดทีว่ ่าเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม แล้วส่งผลต่ออุปสงค์หรืออุปทานของสินค้าทีม่ อี ยู่ในตลาดหรือส่งผลต่อราคาของสินค้านัน้ ๆ
เทคนิคการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ท่อี ยู่ในกลุ่มนี้คอื วิธกี ารแบบจาลองต้นทุนในการเดินทาง
(travel cost model) และวิธกี ารแบบจาลองราคาตามปั จจัยแฝง (hedonic price model) ซึ่งทัง้ สองวิธมี ี
การสร้างแบบจาลองเพือ่ ประมาณการฟั งก์ชนั โดยมีคุณภาพสิง่ แวดล้อมเป็ นปั จจัยทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
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4.3.1 วิ ธีการแบบจาลองต้นทุนในการเดิ นทาง
วิธกี ารแบบจาลองต้นทุนในการเดินทาง (travel cost model) เป็ นการประมาณการอุปสงค์เชิง
นันทนาการของระบบนิเวศ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนในการเดิ นทางมาเยีย่ มชมกับจานวน
ครัง้ ของการมาเยีย่ มชม เมื่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมของระบบนิเวศดีขน้ึ ความต้องการของประชาชนเพื่อ
ใช้ประโยชน์เชิงนันทนาการก็เพิม่ ขึน้ (ภาพที่ 19)
ต้ น ทุ น ก า ร เ ดิ น ทาง
(บาท/เทีย่ วไป-กลับ)
ต้ น ทุ น สู ง สุ ด
ต่อครัง้
ต้นทุนเฉลีย่
ต่อครัง้

มูลค่าเชิงนันทนาการ
ทีไ่ ด้รบั จากการเข้า
พืน้ ที่

ต้นทุนด้ำนนันทนำกำร

อุปสงค์เพื่อ
นันทนาการ

จานวนครัง้ ต่อปี

เส้นทำงใกล้กว่ำ มีต้นทุนในกำรเดิ นทำง
ทีต่ ่ำกว่ำ สำมำรถมำได้บ่อยกว่ำ

ภาพที่ 19 การประเมิ นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีการต้นทุนในการเดิ นทาง

วิธีก ารต้นทุนในการเดิน ทาง (travel cost method – TC) เป็ นวิธีการที่ป ระเมิน มูล ค่ าการใช้
ประโยชน์ โ ดยตรง (direct use value) จากระบบนิเ วศโดยใช้ค่ าใช้จ่า ยและเวลาในการเดิน ทางเพื่อ
นันทนาการหรือศึกษาวิจยั เป็ นตัวแทนเพื่อประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมของระบบนิเวศ วิธกี าร TC นิยม
ใช้ในการประเมิน มูลค่ าทางเศรษฐศาสตร์ จากการใช้พ้นื ที่ด้านนันทนาการ (recreational use value)
โดยมีแนวคิดว่าบุคคลยอมเดินทางโดยเสียทัง้ เงินและเวลาเพื่อ เยี่ยมชมทะเลน้อยเพราะคาดหวังจะได้
คุ ณ ประโยชน์ เ ชิง นั น ทนาการจากพื้น ที่ จ านวนครัง้ ของการมาเยี่ย มชมจะเพิ่ม ขึ้น หากคุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อมของพืน้ ทีด่ ขี น้ึ ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนครัง้ ของการมาเยีย่ มชมกับต้นทุนในการเดินทาง
อยู่ใ นรูป เส้น อุป สงค์เ พื่อ นัน ทนาการ โดยเงิน และเวลาที่ส ละไปก็ค ือ ต้น ทุ น ด้า นนัน ทนาการ (พื้น ที่
สีเ่ หลี่ยมในภาพที่อยู่ใต้กราฟเส้นอุปสงค์) ความยินดีจ่ายโดยรวมสะท้อนผ่านพื้นที่ใต้เส้นอุปสงค์ และ
นักท่องเทีย่ วได้รบั มูลค่าเชิงนันทนาการจากทะเลน้อย ในรูปความสุขหรือกาไรในใจ (พืน้ ทีส่ ามเหลีย่ มใน
ภาพ) ซึ่งเป็ นมูลค่าทีไ่ ม่ได้ผ่านตลาดและมองไม่เห็นเป็ นตัวเงินนัน่ เอง คานวณจากมูลค่าความยินดีจ่าย
โดยรวมหักออกด้วยต้นทุนด้านนันทนาการ
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วิธีก ารต้น ทุ น ในการเดิน ทาง แบ่ ง เป็ น 2 วิธีห ลัก ตามการสร้า งแบบจ าลอง ซึ่ง สามารถหา
รายละเอียดได้จาก Haab and McConnel (2002) ในบทที่ 6-8
- แบบจ าลองส าหรับ พื้น ที่เ ดีย ว (single-site model) เพื่อ ประเมิน มูล ค่ า การใช้ป ระโยชน์ ด้า น
นันทนาการในการเข้าพื้นที่ของนักท่อ งเที่ยวหรือ ผู้เ ยี่ยมชม สามารถสร้างแบบจาลองได้ 2
ประเภทคือ แบบจาลองต้น ทุ นในการเดิน ทางแบบแบ่ง เขต (zonal travel cost model) และ
แบบจาลองต้นทุนในการเดินทางแบบส่วนบุคคล (individual travel cost model)
- แบบจาลองสาหรับการเลือกพื้นที่ (site-choice model) เพื่อประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์เชิง
นันทนาการโดยวัดจากความพึงพอใจของผูใ้ ช้ประโยชน์ ทเ่ี กิดจากการตัดสินใจเลือกใช้พ้นื ที่ซ่งึ
ขึน้ กับคุณลักษณะต่างๆ ของสถานทีน่ นั ้ ๆ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มวิธกี ารทัง้ สอง วิธกี ารแบบจาลองสาหรับพื้นที่เดียวจะมีความง่าย
กว่า ต้องการข้อมูลน้อยกว่าและใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ทซ่ี บั ซ้อนน้อยกว่าวิธกี ารแบบจาลองสาหรับการเลือก
พืน้ ที่ คู่มอื นี้จงึ เลือกนาเสนอวิธกี ารแบบจาลองสาหรับพืน้ ทีเ่ ดียว
ข้อสมมติ ของวิ ธีกำร TC
เนื่องจากวิธกี าร TC เป็ นการสร้างแบบจาลองทีอ่ าศัยพืน้ ฐานของพืน้ ฐานของฟั งก์ชนั อุปสงค์เพื่อ
นันทนาการ ซึง่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลักๆ คือจานวนครัง้ ในการเข้าเยีย่ มชมพืน้ ที่ (ครัง้
ต่อปี ) และต้นทุนในการเดินทาง (บาทต่อเทีย่ วไป-กลับ) รายได้และลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้
เข้าเยีย่ มชมพืน้ ที่ เป็ นต้น จึงมีขอ้ สมมติดงั นี้
1. จานวนครัง้ ในการพักผ่อนหย่อนใจหรือเข้าเยีย่ มชมพืน้ ที่ ซึ่งแทน “ปริมาณอุปสงค์” ของแต่
ละครัง้ แต่ละคน และแต่ละแหล่ง สมมติให้มชี ่วงเวลาของการเยีย่ มชมแต่ละครัง้ เท่ากัน คือ
“จานวนครัง้ ต่อคนต่อปี ” ซึ่งโดยปรกติแล้วจะไม่เท่ากัน เช่นการเยี่ยมชมแบบค้างคืน ย่อม
จานวนครัง้ ของแต่ละคนจะมีจานวนชัวโมงหรื
่
อจานวนวันเยีย่ มชมไม่เท่ากัน หรือแม้เป็ นการ
เยีย่ มชมแบบไป-กลับในวันเดียวกัน ในแต่ละครัง้ ก็ยงั มีจานวนชัวโมงไม่
่
เท่ากัน
2. ต้นทุนของการเดินทางซึ่งประกอบด้วยต้นทุนทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน สมมติให้เป็ น
ตัวแทนของ ‘’ราคา” ต่อครัง้ ของการเข้าเยี่ยมชม ต้นทุนที่เป็ นตัวเงินได้แก่ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง และค่าเข้าชมพื้นที่ เป็ นต้น สาหรับต้นทุนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินก็คอื ค่า
เสียเวลาตลอดช่ว งตัง้ แต่เ ดินทางออกจากภูมิล าเนาจนกลับถึงภูมิล าเนา โดยทัวไปมั
่
ก
นับเป็ นจานวนชัวโมงหรื
่
อวันทางาน
3. จานวนครัง้ ของการพักผ่อนหย่อนใจหรือเข้าเยีย่ มชมสถานที่และคุณภาพสิง่ แวดล้อม ถือว่า
เป็ น “สิ่งประกอบกัน (complement)” เมื่อ คุ ณภาพสิ่งแวดล้อมดีข้นึ ก็ค าดหวังว่าจะมี การ
เยีย่ มชมสถานทีม่ ากขึน้
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ขัน้ ตอนในกำรประเมิ นค่ำด้วยวิ ธีกำร TC
1. เก็บข้อมูลจากผูเ้ ยีย่ มชมพืน้ ที่ ประกอบด้วย จานวนการเข้าใช้พน้ื ทีใ่ นรอบปี ทผ่ี ่านมา ต้นทุนใน
การเดินทางครัง้ นี้ ซ่ึงประกอบด้ว ยค่ าใช้จ่ายต่างๆ และเวลาที่ใช้ ใ นการเดินทางและพักผ่ อ น
หย่อนใจ ตลอดจนข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของผูเ้ ข้าเยีย่ มชม
2. สร้างฟั งก์ชนั อุปสงค์ด้านนันทนาการ โดยกาหนดให้จานวนการเข้าพื้นที่ต่อปี (visit) ขึ้นอยู่กบั
ต้ น ทุ น ในการเดิน ทาง (cost) วิธีก ารเดิน ทาง (mode) รายได้ (income) และลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผูเ้ ยีย่ มชมพืน้ ที่ อาทิ เพศ (gender) อายุ (age) และการศึกษา (educ) เป็ น
ต้น และสร้างแบบจาลองจากฟั งก์ชนั
visit = f(cost, mode, income, gender, age, educ)
จากนัน้ หาวิธกี ารทางสถิตทิ ่เี หมาะสมโดยใช้แบบจาลองข้อมูลจานวนนับ (count data model)
เพราะลักษณะของข้อมูลจานวนการเข้าพื้นที่ เป็ นตัวเลขเต็มและมีค่าไม่ต่ากว่า 1 เนื่องจากมา
จากการสอบถามผูเ้ ข้าใช้พน้ื ที่
3. คานวณส่วนเกินผู้บริโภคจากฟั งก์ชนั อุปสงค์ของตัวอย่างแต่ละราย เพื่อนามาคูณกับจานวนผู้
เข้าใช้พน้ื ทีท่ งั ้ หมดในปี นนั ้ ก็จะได้มลู ค่าจากการใช้ประโยชน์ดา้ นนันทนาการของผูเ้ ข้าใช้พน้ื ที่
4.3 2 วิ ธีการแบบจาลองราคาแฝง
วิธกี ารแบบจาลองราคาแฝง (hedonic price model - HP) เป็ นการประมาณการฟั งก์ชนั ราคา
ของที่ดิน หรือที่อยู่อาศัย โดยมีคุณภาพสิง่ แวดล้อมเป็ นปั จจัยแฝงซึ่งมีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมในการ
กาหนดมูลค่าหรือราคาดังกล่าว
วิธีก ารแบบจ าลองราคาแฝง (hedonic price model - HP) เป็ นวิธีก ารประเมิน มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ของคุณภาพสิง่ แวดล้อมหรือระบบนิเวศในฐานะทีเ่ ป็ นองค์ประกอบแฝงอยู่ในราคาซื้อขาย
ของทีด่ นิ หรือบ้านทีอ่ ยู่อาศัย (พร้อมทีด่ นิ ) วิธกี าร HP อาศัยแนวคิดทีว่ ่าคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็ นคุณลักษณะทีแ่ ฝงอยู่กบั ทีด่ นิ หรือทีอ่ ยู่อาศัย เช่นปั จจัยด้านโครงสร้างของบ้าน อาทิ ขนาดพืน้ ทีใ่ ช้
สอย จานวนห้องนอน อายุบา้ น วัสดุ ทใ่ี ช้สร้างบ้าน เป็ นต้น ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม อาทิ ระยะทางสู่
ถนนใหญ่ รถไฟฟ้ า การใกล้ไกลศูนย์กลางเมือง เป็ นต้น ตลอดจนปั จจัยด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม เช่น
การมีววิ ทะเล การใกล้ไกลแหล่งน้ า การเข้าถึงระบบชลประทาน ระยะห่างจากพื้นที่สเี ขียวหรือแหล่ง
กาจัดขยะ รวมทัง้ ระยะทางจากป่ าพรุซ่งึ มีประวัตไิ ฟไหม้เกือบทุกปี เป็ นต้น องค์ประกอบเหล่านี้ลว้ นมี
ส่วนในการก าหนดมูลค่ าตลาดของบ้านและ/หรือ ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ภาพที่ 20) วิธีการ HP จึงสร้าง
แบบจาลองราคาบ้านหรือที่ดนิ ซึ่งมีคุณลักษณะด้านต่าง ๆ เป็ นปั จจัยที่มสี ่วนในการกาหนดราคา เมื่อ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ดงั กล่าวได้ นักวิจยั ก็สามารถทราบอิทธิพลด้านสิง่ แวดล้อมในรูปมูลค่าส่ว น
เพิม่ ทีแ่ ฝงอยู่กบั ราคาบ้าน
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บ้านและที่ดิน
บ้านและที่ดิน
ราคา 200,000 บาท
ราคา 2,500,000 บาท
- บ้านชัน้ เดียวอายุ 2 ปี
- บ้าน 2 ชัน้ อายุ 10 ปี
- 2 ห้องนอน 2 ห้องน้า
- 5 ห้องนอน 3 ห้องน้า
- อยู่ ใ กล้ ป่ าพรุ ท่ี มีป ระวัติ ไ ฟไหม้ - อยูใ่ กล้ป่าพรุทม่ี คี วามอุดมสมบูรณ์
เกือบทุกปี

บ้านและที่ดิน
ราคา 800,000 บาท
- บ้านชัน้ เดียวอายุ 5 ปี
- 2 ห้องนอน 2 ห้องน้า
- อยู่ใกล้พรุทม่ี คี วามอุดมสมบูรณ์

ภาพที่ 20 เปรียบเทียบมูลค่าบ้านและที่ดินที่มีคณ
ุ ลักษณะต่างกัน

อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ยังไม่ปรากฎงานศึกษาด้านการใช้แบบจาลองราคาแฝงกับกรณีของป่ าพรุ
ผูเ้ ขียนจึงขอเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้องกับป่ าพรุ ซึ่งอาจเป็ นปั จจัยเชิงบวก
เช่น คุณภาพเชิงนิเวศทีแ่ สดงความสมบูรณ์ของป่ าพรุ หรืออาจเป็ นปั จจัยเชิงลบ เช่น ระยะทางใกล้ไกล
จากพืน้ ทีพ่ รุทม่ี ปี ระวัตไิ ฟไหม้ทุกปี ซง่ึ สะท้อนความเสีย่ งเรื่องไฟไหม้และมลพิษทางอากาศ สาหรับข้อมูล
ด้านคุณภาพเชิงนิเวศของป่ าพรุผปู้ ระเมินสามารถศึกษาแนวทางจากการประเมินคุณภาพเชิงนิเวศของ
พื้นที่ชุ่มน้ าจาก Mei, et al (2018) ซึ่งสร้างจากค่าตัวชี้วดั ต่างๆ ในรูปคะแนนที่แสดงคุณภาพเชิงนิเวศ
ของพืน้ ทีช่ ุ่มน้ า หรือผูป้ ระเมินอาจศึกษาจากแนวทางการพัฒนาตัวชีว้ ดั ทีแ่ สดงค่ามาตรฐานการฟื้ นฟูป่า
พรุของสหราชอาณาจักรเรียกว่า “peatland code” โดยมีการออกใบประกาศนียบัตรรับรองการลดลงของ
ก๊าซเรือนกระจก5 สาหรับการจัดทาคาร์บอนเครดิต จากโครงการฟื้ นฟูพ้นื ที่พรุ (https://www.iucn-ukpeatlandprogramme.org/funding-finance/peatland-code)
กรณีคุณลักษณะทีเ่ กีย่ วข้องกับป่ าพรุแสดงด้วยค่าดัชนีคุณภาพป่ าพรุ
ในทีน่ ้สี มมติให้ราคาบ้านพร้อมทีด่ นิ (price) ซึง่ จะเรียกสัน้ ๆว่า “ราคาบ้าน” ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยต่างๆ
ที่ค าดว่ามีผ ลต่อ ราคาบ้า น อาทิ ระดับคุ ณภาพหรือ ความอุ ดมสมบู รณ์ ของป่ าพรุ ใ กล้บ้าน (quality)
ระยะทางจากบ้านถึงถนนใหญ่ (distance) มูลค่าของสิง่ ก่อสร้างทีอ่ ยู่ในทีด่ นิ (value) อายุของบ้าน (age)
จานวนห้อง (room) เป็ นต้น (ตารางที่ 12)

5“การลดก๊าซเรือนกระจก” หมายความว่า การดาเนินการของมนุ ษย์อนั มีผลเป็ นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกาเนิดหรือเป็นการเพิม่ แหล่งกัก
เก็บก๊าซเรือนกระจก และการดาเนินการอืน่ ใดอันมีผลเป็นการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชัน้ บรรยากาศ

Page | 44

ตารางที่ 12 ปัจจัยด้านต่างๆ รวมถึงคุณภาพของป่ าพรุที่ส่งผลต่อราคาบ้าน
ปัจจัย
คุณภาพป่ าพรุ (quality)
ระยะทางจากบ้านถึงถนนใหญ่
(distance)
มูลค่าสิง่ ก่อสร้าง (value)

หน่ วยวัด
ความสัมพันธ์ต่อราคาบ้านพร้อมที่ดิน
คะแนน คุณภาพของป่ าพรุทอ่ี ยูใ่ กล้บา้ นทีส่ ุดส่งผลเชิงบวกต่อ
ราคาบ้าน
กิโลเมตร บ้านทีต่ งั ้ อยูใ่ กล้ถนนใหญ่ย่อมมีราคาสูงกว่า
บาท

อายุของบ้าน (age)

ปี

จานวนห้อง (room)

ห้อง

มูลค่าของสิง่ ก่อสร้างในทีด่ นิ เช่นโรงรถ สระว่ายน้าส่งผล
เชิงบวกต่อราคาบ้าน
บ้านทีเ่ หมือนกันทุกประการ บ้านใหม่กว่าย่อมมีราคาสูง
กว่า
บ้านทีม่ จี านวนห้องมากกว่ามีแนวโน้มจะมีราคาสูงกว่า

แบบจาลองราคาบ้าน (พร้อมที่ดิน) ตามปั จจัย แฝงต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น สามารถ
เขียนในรูปทัวไป
่ ดังนี้
price = f(quality, distance, value, age, room)
รูปแบบของสมการข้างต้นซึง่ กะประมาณด้วยวิธกี ารทางเศรษฐมิตอิ าจจะเป็ นเส้นตรงหรือไม่เป็ น
เส้นตรงก็ได้ ตัวอย่างกรณีสมการเส้นตรงได้แก่
price = a0 + a1quality + a2distance + a3value + a4age + a5room
กาหนดให้ ค่า a0 คือค่าคงที่ และค่า ai คือค่าสัมประสิทธิของตั
์ วแปรต่าง ๆ
ค่าสัมประสิทธิข์ องตัวแปรคุณภาพป่ าพรุคอื a1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพป่ าพรุท่มี ี
ต่อราคาบ้าน ซึ่งคาดว่ามีค่าเป็ นบวก กล่าวคือ ราคาบ้าน (พร้อมที่ดนิ ) จะเพิม่ ขึ้นเมื่ออยู่ใกล้ป่าพรุท่ีมี
คุณภาพสูงกว่า ซึ่งก็คอื มูลค่าส่วนเพิม่ ของคุณภาพป่ าพรุ หรือค่า marginal effect แสดงถึงมูลค่าความ
อุดมสมบูรณ์ของป่ าพรุใกล้บา้ น (บาทต่อคะแนน)
กรณีคุณลักษณะทีเ่ กีย่ วข้องกับป่ าพรุแสดงด้วยความเสีย่ งทีป่ ่ าพรุเกิดไฟไหม้
ทานองเดียวกับตัวอย่างข้างต้น สมมติให้ราคาบ้านพร้อมทีด่ นิ (price) ซึ่งจะเรียกสัน้ ๆว่า “ราคา
บ้าน” ขึ้นอยู่ก ับ ปั จ จัยต่ างๆ อาทิ ความเสี่ยงการเกิดไฟ (fire = 0, 1) ของป่ าพรุ ท่ีอ ยู ใ กล้บ้า นที่สุ ด
ระยะทางจากบ้านถึงถนนใหญ่ (distance) มูลค่าของสิง่ ก่อสร้างทีอ่ ยู่ในทีด่ นิ (value) อายุของบ้าน (age)
จานวนห้อง (room) เป็ นต้น (ตารางที่ 13)
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ตารางที่ 13 ปัจจัยด้านต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงเกิ ดไฟของป่ าพรุที่ส่งผลต่อราคาบ้าน
ปัจจัย
ทาเลที่ตงั ้ ของบ้านอยู่ใกล้พ้นื ที่ป่า
พรุทเ่ี สีย่ งต่อการเกิดไฟ (fire)
ระยะทางจากบ้ า นถึ ง ถนนใหญ่
(distance)
มูลค่าสิง่ ก่อสร้าง (value)

หน่ วยวัด
0=ไม่เสีย่ ง
1=เสีย่ ง
กิโลเมตร

ความสัมพันธ์ต่อราคาบ้านพร้อมที่ดิน
ราคาทีด่ นิ จะลดลงถ้าอยูใ่ กล้พน้ื ทีเ่ สีย่ งต่อการ
เกิดไฟ
บ้านทีต่ งั ้ อยูใ่ กล้ถนนใหญ่ย่อมมีราคาสูงกว่า

บาท

อายุของบ้าน (age)

ปี

จานวนห้อง (room)

ห้อง

มูลค่าของสิง่ ก่อสร้างในทีด่ นิ เช่นโรงรถ สระ
ว่ายน้าส่งผลเชิงบวกต่อราคาบ้าน
บ้านทีเ่ หมือนกันทุกประการ บ้านใหม่กว่าย่อมมี
ราคาสูงกว่า
บ้านทีม่ จี านวนห้องมากกว่ามีแนวโน้มจะมีราคา
สูงกว่า

สมมติให้ฟังก์ชนั ราคาบ้านตามปั จจัยแฝงมีรูปแบบของสมการเส้นตรง
price = a0 + a1fire + a2distance + a3value + a4age + a5room
กาหนดให้ ค่า a0 คือค่าคงที่ และค่า ai คือค่าสัมประสิทธิของตั
์ วแปรต่าง ๆ
ค่าสัมประสิทธิของตั
์ วแปรความเสีย่ งในการเกิดไฟไหม้ของป่ าพรุใกล้บา้ นคือ a1 ซึง่ น่าจะเป็ นค่า
ติดลบ ซึง่ เป็ นค่า marginal effect อธิบายได้ว่าราคาบ้าน (พร้อมทีด่ นิ ) จะลดลงถ้าอยู่ใกล้ป่าพรุทม่ี คี วาม
เสีย่ งในการเกิดไฟไหม้ หรือกล่าวได้ว่าเป็ นมูลค่าผลกระทบของป่ าพรุทม่ี คี วามเสีย่ ง (บาท)
นอกจากนี้ วิธกี ารประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ดว้ ยแบบจาลองราคาตัวแทนสามารถนาไปใช้
กับผลิตภัณฑ์ทเ่ี ก็บหาจากระบบนิเวศป่ าพรุซ่งึ มีลกั ษณะเฉพาะต่างจากผลิตภัณฑ์จากระบบนิเวศอื่นๆ
ทัง้ นี้เพือ่ วิเคราะห์หามูลค่าส่วนเพิม่ (incremental value) ของคุณลักษณะเด่นๆ ในตัวสินค้าและบริการที่
ได้จากป่ าพรุ ไม่ว่าจะเป็ นน้าผึง้ ป่ าจากต้นเสม็ดขาว หรือปลาดุกลาพันทีจ่ บั ได้จากป่ าพรุ เป็ นต้น
ตัวอย่างฟั งก์ชนั ราคาและปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องในกรณีของปลาดุกลาพันเมื่อเทียบกับปลาดุกทัวๆไป
่
ซึ่งตัวแปรทีแ่ สดงแหล่งจับหา อาจกาหนดให้เป็ นค่า (0,1) เช่น 0=ไม่ใช่จากป่ าพรุ และ 1=มาจากป่ าพรุ
เป็ นต้น
ราคาปลาดุก = f(แหล่งจับหา, ขนาดปลา, ความสด, วิธกี ารเก็บรักษา, สถานทีว่ างจาหน่าย)
ตัวอย่างฟั งก์ชนั ราคาและปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องในกรณีน้ าผึง้ ทีไ่ ด้จากป่ าพรุ เมื่อเทียบกับราคาน้ าผึง้
จากแหล่งทัวๆ
่ ไป ซึ่งตัวแปรทีแ่ สดงทีม่ าของน้ าผึง้ อาจกาหนดให้ เป็ นค่า (0,1) เช่น 0=ไม่ใช่จากป่ าพรุ
และ 1=มาจากป่ าพรุ เป็ นต้น
ราคาน้าผึง้ = f(ทีม่ าของน้าผึง้ , วิธกี ารบรรจุ, ปริมาณ, การเก็บรักษา, สถานทีจ่ าหน่าย)
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ทัง้ นี้มสี มมติฐานว่า ปลาดุก ลาพันซึ่งมีแหล่งจากป่ าพรุย่อมมีราคาสูงกว่าปลาดุก ทัวไปที
่ ่จบั จาก
แหล่งอื่นหรือปลาดุกเลี้ยง และน้ าผึ้งที่ได้มาจากป่ าเสม็ดในป่ าพรุย่อ มมีราคาสูงกว่าน้ าผึ้ง ที่หามาจาก
แหล่งอื่น ๆ
ขัน้ ตอนในกำรประเมิ นค่ำด้วยวิ ธีกำร HP
1. กาหนด “คุณภาพหรือคุณลักษณะด้านสิง่ แวดล้อม” ที่ต้องการประเมินมูลค่า โดยระบุถึง
ตัวชีว้ ดั หรือหน่วยวัด เพือ่ ให้ทราบระดับของคุณภาพสิง่ แวดล้อม จากตัวอย่างข้างต้น สมมติ
ว่า “คุณภาพป่ าพรุ” ของประเทศไทยสามารถกาหนดเป็ นคะแนนจากจากกลุ่มตัวชี้วดั แสดง
คุณภาพของป่ าพรุ
2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ราคาที่ดนิ และทรัพย์สนิ ที่มคี วามเกี่ยวข้องกับคุณภาพป่ าพรุ
และข้อ มูล ที่เ กี่ย วข้อ งต่ า งๆ ดัง ตัว อย่ า งข้า งต้น อาทิ ราคาที่ดิน บ้า น และสิ่ง ก่ อ สร้า ง
ระยะทางจากบ้านไปยังป่ าพรุทม่ี คี วามเสีย่ งเรื่องไฟป่ า เป็ นต้น ซึ่งสามารถหาหรือรวบรวม
ได้จากฐานข้อมูลทีม่ อี ยู่แล้วหรือสารวจเพิม่ เติม
3. นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างฟั งก์ชนั ราคาตามปั จจัยแฝง โดยหารูปแบบสมการที่มคี วาม
เหมาะสมทางสถิตทิ ส่ี ุด และหาค่าสัมประสิทธิ ์ (coefficient) ของตัวแปรทีแ่ สดงคุณภาพป่ า
พรุ
4. ในกรณีทไ่ี ม่ใช่ฟังก์ชนั เส้นตรง ให้คานวณหาค่า มูลค่าผลกระทบส่วนเพิม่ (marginal effect)
ของตัวแปรคุณภาพป่ าพรุ สาหรับทุกตัวอย่างในฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็ นตัวแปรตามในสมการ
มูลค่าส่วนเพิม่ ของคุณภาพสิง่ แวดล้อม ในขัน้ ตอนต่อไป ตัวแปรมูลค่าผลกระทบส่วนเพิม่
ของคุณภาพป่ าพรุ นี้จะมีหน่วย บาทต่อคะแนน เปรียบเสมือนมูลค่าหรือราคาของคุณภาพ
ป่ าพรุ ทีแ่ ฝงอยู่ในราคาทีอ่ ยู่อาศัยหรือทีด่ นิ นันเอง
่
5. ประมาณการฟั งก์ชนั อุปสงค์ ส่ว นกลับของคุณภาพป่ าพรุ โดยกาหนดให้ตวั แปรตามคือ
ราคาแฝงของคุ ณ ภาพป่ าพรุ และตัว แปรที่ใ ช้อ ธิบ ายค่ า ได้แ ก่ ตัว แปรที่เ กี่ย วข้อ งกับ
คุณลักษณะด้านสิง่ แวดล้อม และสภาพเศรษฐกิจสังคมของผูบ้ ริโภค
6. คานวณมูลค่าผลประโยชน์หรือสวัสดิการทีเ่ ปลีย่ นแปลงเมื่อคุณภาพป่ าพรุเปลีย่ นแปลง จาก
พืน้ ทีใ่ ต้เส้นอุปสงค์ หรือการหาส่วนเกินผูบ้ ริโภคของนันเอง
่
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4.4. วิ ธีการประเมินมูลค่าด้วยตลาดสมมติ
วิธกี ารประเมินมูลค่าด้วยตลาดสมมติ ใช้แบบสอบถามที่มกี ารกาหนดสถานการณ์หรือเงื่อนไข
สมมติ เพื่อการสารวจผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากระบบนิเวศ สาหรับวิธกิ ารในกลุ่มนี้ทน่ี ิยมใช้อย่างแพร่หลาย
ได้แก่
- วิธีก ารสมมติเ หตุ ก ารณ์ ใ ห้ป ระเมิน ค่ า (contingent valuation – CV) ใช้เ ทคนิ ค การก าหนด
สถานการณ์ในอนาคตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านสิง่ แวดล้อ มเทียบกับสถานการณ์เดิม เพื่อ
สอบถามถึงการยอมรับในสถานการณ์ใ หม่ และสารวจความยินดิจ่ายหรือความยินดีร ับการ
ชดเชยเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อม
- วิธีก ารทดลองทางเลือ ก (choice experiment – CE) ใช้เ ทคนิค การกาหนดรูปแบบทางเลือ ก
ต่างๆ โดยมีองค์ประกอบด้านเงื่อนไขหรือเป้ าหมายในการจัดการระบบนิเวศ และให้ประชาชน
เป้ าหมายตัดสินใจเลือกจากทางเลือกทีม่ อี ยู่
4.4.1 วิ ธีสมมติ เหตุการณ์ให้ประเมิ นค่า
วิธกี ารสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า (contingent valuation – CV) เป็ นวิธกี ารประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของบริการทางนิเวศที่มคี วามเป็ นสินค้าสาธารณะ ไม่มรี าคาปรากฎในตลาด และมีความ
เป็ นนามธรรมยากทีจ่ ะชังตวงวั
่
ดได้ และคุณประโยชน์บางประการไม่สามารถจาแนกออกจากกันได้อย่าง
ชัด เจน มีค วามเป็ นกลุ่ ม ก้ อ น (bundle of benefits) ยากที่ จ ะจ าแนกให้ ช ัด เจนว่ า เป็ นมู ล ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์จากบริก ารด้านใดบ้าง และเป็ นมูล ค่ าทางเศรษฐศาสตร์อ ะไรบ้าง ด้ว ยความซับซ้อ น
ดังกล่าววิธี CV อาศัยการสร้างสถานการณ์หรือเหตุการณ์สมมติให้ประเมินมูลค่า (ภาพที่ 21)
ตัว อย่างของโครงการฟื้ นฟู่ระบบนิเ วศพื้นที่พรุ โดยก่อ สร้างฝายขนาดเล็กจานวนหนึ่ ง เพื่อ
ควบคุมระดับน้ าให้พน้ื ทีพ่ รุไว้ให้คงระดับ 20 – 40 เซนติเมตร ซึ่งส่งผลทาให้พน้ื ทีพ่ รุมสี ภาพทีส่ มบูรณ์
มากขึน้ สามารถเพิม่ พูนบริการทางนิวศในด้านการเป็ นแหล่งจับสัตว์น้ าและเก็บหากระจูด ช่วยลดความ
เสี่ยงด้านภัยแล้งน้ าท่ว มและไฟป่ า ขณะเดียวกันก็เ พิ่มพูนคุ ณประโยชน์ ด้านการเป็ นแหล่ งกัก เก็บ
คาร์บอน และเป็ นแหล่งดารงความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งบริการทางนิเวศเหล่านี้อาจมีทงั ้ มูลค่าที่
เกิดจากการใช้ประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม (direct and indirect use value) และมูลค่าทีเ่ กิดจากการ
ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ (non-use value) ด้ ว ยเหตุ น้ี ว ิธี ก าร CV จึ ง เหมาะกับ การประเมิน มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ของบริการทางนิเวศทีไ่ ม่สามารถจาแนกออกจากกันได้อย่างชัดเจน แต่เหมาะสมกับการ
ประเมินมูลทางเศรษฐศาสตร์ท่ปี ระชาชนได้รบั จากโครงการฟื้ นฟูระบบนิเวศ หรือกล่าวได้ว่าเป็ นการ
ประเมินผลประโยชน์ของโครงการด้านสิง่ แวดล้อม

Page | 48

สภำพป่ ำพรุในปัจจุบนั

สภำพป่ ำพรุหลังมีโครงกำรฟื้ นฟู

ท่านต้องการให้มกี ารฟื้ นฟูป่าพรุกลับมาอุดมสมบูรณ์ใน 3 ปี หรือไม่
⃣✓ต้องการ
⃣ ไม่ตอ้ งการ
โครงการฟื้ นฟูป่าพรุจะใช้เวลา 3-5 ปี จาเป็ นต้องมีการลงทุน และรัฐบาลจาเป็ นต้องระดมทุนส่วนหนึ่งจากท่านมาเสริมค่าใช้จ่าย
ซึง่ โครงการจะไม่สามารถเกิดขึน้ หากการระดมทุนครัง้ นี้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เรามีคาถามดังนี้:
“ท่านยินดีจะสละเงินเพื่อให้เกิดโครงการฟื้ นฟูป่าพรุเป็ นจานวนเงินสูงสุด ปี ละ ………. บาท”
โดยท่านทราบดีว่าจานวนเงินทีต่ งั ้ ใจสละออกไปจะทาให้มเี งินเหลือเพือ่ ใช้จ่ายสิง่ อืน่ ๆ น้อยลง
หรือถามว่า
“ท่านยินดีจะสละเวลาเพื่อให้ช่วยในโครงการฟื้ นฟูป่าพรุเป็ นจานวน …………….. วันต่อปี หรือไม่”
⃣✓ยินดี
⃣ ไม่ยนิ ดี
โดยท่านทราบดีว่าการสละเวลาเพือ่ ช่วยโครงการฯ จะทาให้มเี วลาเพือ่ การพักผ่อนหรือทากิจกรรมอืน่ ๆ น้อยลง

ภาพที่ 21 ตัวอย่างการกาหนดสถานการณ์สมมติ ในแบบสอบถามด้วยวิ ธี CV

วิธีการ CV เป็ นวิธีการที่ให้บุค คลแสดงมูลค่ าเพื่อ สะท้อ นความพึงพอใจต่อสิ่งนัน้ ๆ โดยตรง
(stated preference method) โดยสร้างหรือกาหนดสถานการณ์ขน้ึ มาเพือ่ ประเมินค่าความยินดีจ่ายหรือ
ความยินดีรบั การชดเชย ด้วยเหตุท่คี วามหลากหลายทางชีวภาพไม่สามารถระบุ ขนาด จานวนหรือ
ปริมาณทีส่ ามารถชังตวงวั
่
ดได้อย่างเป็ นรูปธรรม ถึงแม้ว่านักนิเวศจะสามารถคานวณค่าดัชนีความหลาก
ชนิด (diversity index) เพือ่ สะท้อนความหลากหลายทางชีวภาพ แต่เป็ นความรูเ้ ชิงวิชาการทีย่ ากต่อการ
ทาความเข้าใจของบุคคลทัวไป
่
ดังนัน้ นักวิจยั มักจะใช้วธิ กี าร CV ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานอนุ รกั ษ์ซ่ึงสร้างคุณประโยชน์ ต่อสาธารณะในภาพรวมโดยไม่จาเป็ นต้อ ง
ทราบมูลค่าของคุณประโยชน์แต่ละด้าน
ขัน้ ตอนในกำรประเมิ นค่ำด้วยวิ ธีกำร CV
วิธกี าร CV มีขนั ้ ตอนในการประเมินค่าหลักๆ ได้แก่
1. ระบุรายละเอียดของโครงการและการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศทีจ่ ะเกิดขึน้ ตลอดจนผลที่
เกิดขึน้ กับบริการทางนิเวศ
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2. ระบุผู้ท่จี ะได้รบั ประโยชน์หรือ ได้รบั ผลกระทบจากโครงการซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศ โดยทราบถึงจานวนผูป้ ระชากรหรือครัวเรือนทีเ่ กีย่ วข้องเพราะจะเป็ นฐานในการ
คานวณจานวนตัวอย่างทีต่ อ้ งการสารวจ
3. เลือกวิธกี ารรวบรวมข้อมูล โดยทัวไปมั
่ กจะเป็ นการสัมภาษณ์โดยตรงซึ่งใช้งบประมาณสูง
ในปั จจุบนั เนื่องจากการเข้าถึงอินเทอเน็ตสะดวกมากขึ้น จึงเริม่ นิยมเก็บข้อมูลด้วยระบบ
ออนไลน์ ซึง่ ใช้งบประมาณทีต่ ่ากว่า
4. ออกแบบเครื่อ งมือ ในการส ารวจและสร้า งแบบสอบถามเพื่อ การประเมิน ค่ า ซึ่ง ในการ
ออกแบบค าถามของสถานการณ์ ส มมติ (CV questions) นั ก วิจ ัย จ าเป็ นต้ อ งประชุ ม
กลุ่มเป้ าหมายหลายๆ ครัง้ ซึ่งอาจใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการและทรัพ ยากรที่ต้อ งการประเมินค่ า แนวทางในการจัดการ เพื่อ ให้เ กิด ความ
เหมาะสมของคาถามที่เกี่ยวข้องกับ การเลือกวิธีการจ่ายเงิน (หรือสละแรงกาย) และการ
เลือกรูปแบบของคาถามว่าเป็ นแบบคาถามเปิ ดหรือให้เลือก นอกจากนี้จาเป็ นต้องสร้างแนว
คาถามทีส่ ามารถแยกผูท้ ไ่ี ม่ตอ้ งการพิจารณาสถานการณ์ (protest) หรือผูท้ เ่ี ข้าใจไขว้เขวไป
จากสถานการณ์ ท่ีก าหนดได้ นักวิจยั ควรมีค าถามเพิ่มเติมที่เ กี่ยวข้อ งกับตัว แปรที่ อ าจ
นามาใช้อธิบายสาเหตุของการที่ตวั อย่างให้มูลค่ าที่ต่างกันออกไป และคาถามที่นักวิจ ัย
สามารถนาไปใช้เพือ่ ทดสอบความน่าเชื่อถือของการให้มลู ค่าของกลุ่มตัวอย่าง
5. ทดสอบแบบสอบถามจนมัน่ ใจว่ า มีข้อ ผิด พลาดน้ อ ยที่สุ ด และน าไปใช้ ใ นการส ารวจ
ภาคสนาม กับกลุ่มตัวอย่างทีร่ ะบุไว้ในข้อ 1
6. เลือกวิธกี ารวิเคราะห์ทางสถิตทิ เ่ี หมาะสม เพือ่ ประมาณการค่าสัมประสิทธิข์ องฟั งก์ชนั ความ
ยินดีจ่าย
7. นาผลการวิเคราะห์มาคานวณมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
4.4.2 วิ ธีการทดลองทางเลือก
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีการทดลองทางเลือก (choice experiment – CE)
สาหรับระบบนิเวศพื้นทีพ่ รุในปั จจุบนั ยังไม่มมี ากนัก เมื่อเทียบกับระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ าประเภทอื่น ๆ
วิธกี าร CE มักนามาใช้สาหรับหาแนวทางในการจัดการพืน้ ทีพ่ รุทส่ี งั คมหรือชุมชนให้ความสาคัญ (สร้าง
ความพึงพอใจสูงสุด) ในทีน่ ้ขี อยกตัวอย่างแบบง่ายๆ โดยอาศัยข้อมูลจากผลการสารวจความคิดเห็นของ
ชุมชนในตาบลเคร็ง อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม่ ตี ่อแนวทางการจัดการพืน้ ทีพ่ รุในอีก 3 –
5 ปี ข้างหน้า ในที่น้ีได้เลือกแนวทางการจัดการป่ าพรุควนเคร็งที่ชุมชนให้ความสาคัญสามอันดับแรก
ได้แก่ การป้ องกันและควบคุมการเกิดไฟป่ า การส่งเสริมการปลูกพืชดัง้ เดิมในป่ าพรุ และการฟื้ นฟูป่าพรุ
ที่แห้งแล้งให้กลับมาชุ่มชื้น แนวทางการจัดการพื้นที่พรุดงั กล่าวจะนามาใช้กาหนดเป็ น “คุณลักษณะ”
ของทางเลือกในการจัดการพื้นที่พรุ ซึ่งแต่ละคุณลักษณะจะมีระดับต่าง ๆ กัน สามารถระบุระดับที่
เป็ นไปได้โดยการกาหนดร่วมกันของชุมชนและหน่วยงานรับผิดชอบ (ภาพที่ 22)

Page | 50

ทำงเลือกในกำรจัดกำรพื้นทีพ่ รุจำกควำมเห็นของชุมชน

พืน้ ทีพ่ รุ 50,000 ไร่ ปั จจุบนั มีการระบายน้าออก
เพื่อเปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ ปี ละ 20% (10,000
ไร่) มีการเกิดไฟปี ละ 10% (5,000 ไร่)
ทางเลือกในการจัดการฟื้ นฟูพน้ื ทีพ่ รุทช่ี ุมชนให้
ความสาคัญในอันดับต้นๆ ได้แก่
- ป้ องกันและควบคุมการเกิดไฟป่ า
- ควบคุมการตัดต้นไม้จากป่ าพรุ
- ส่งเสริมการปลูกพืชดัง้ เดิมเช่นกระจูด สาคู
- ฟื้ นฟูป่าพรุทแ่ี ห้งแล้งให้กลับมาชุ่มชืน้ และ
- จัดตัง้ กองทุนเพื่ออนุรกั ษ์ป่าพรุ
เป็ นต้น

คุณลักษณะ
ระดับ
ควบคุมการเกิดไฟไหม้ เกิดไฟปี ละ 5,000 ไร่ (เดิม)
เกิดไฟปี ละ 1,000 ไร่
เกิดไฟปี ละ 500 ไร่
ส่งเสริมการปลูกพืช
ส่งเสริมปี ละ 0 ไร่ (เดิม)
ดัง้ เดิม
ส่งเสริมปี ละ 50 ไร่
ส่งเสริมปี ละ 100 ไร่
สร้างความชุ่มชืน้ ใน
ปี ละ 0 ไร่ (เดิม)
พืน้ ทีแ่ ห้งแล้ง
ปี ละ 50 ไร่
ปี ละ 100 ไร่
เกิดค่าใช้จ่ายต่อ
ปี ละ 0 บาท (เดิม)
ครัวเรือน (หรือการ
ปี ละ 1,500 บาท (ปี ละไม่เกิน 5 วัน)
สละแรงงาน)
ปี ละ 3,000 บาท (ปี ละไม่เกิน 10 วัน)

ภาพที่ 22 ตัวอย่างการกาหนดทางเลือกในแบบสอบถามสาหรับวิ ธี CE

จากตัว อย่ า งข้ า งต้ น สามารถน ามาสร้ า งเป็ นทางเลือ ก (choice) ซึ่ ง มีอ งค์ ป ระกอบเป็ น
คุณลักษณะของการจัดการพื้นที่พรุทงั ้ หมด 4 ด้าน ประกอบด้วย การควบคุมการเกิดไฟไหม้ (forest
fire) การส่งเสริมการปลูกพืชดัง้ เดิมในป่ าพรุ (paludiculture) การสร้างความชุ่มชื้นในพืน้ ทีแ่ ห้งแล้ง (rewetting) และเกิดค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนหรือการสละแรงงาน (household cost) ซึ่งแต่ละด้านมี 2 ระดับ
ดังภาพข้างต้น หากไม่นับรวมระดับที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์ปัจจุบัน หรือสถานการณ์เ ดิม (status quo)
สามารถสร้า งเป็ น ทางเลือ กได้ท งั ้ หมด 24 = 16 ทางเลือ ก เมื่อ สร้า งตัว แบบการทดลอง fractional
factorial design ซึ่งเป็ นเทคนิคสุ่มเลือกตัวแบบที่ครอบคลุมคุณลักษณะต่างๆ ในงานศึกษา โดยแต่ละ
ทางเลือกมีคุณสมบัตทิ เ่ี ป็ นอิสระต่อกัน ทาให้ได้ 8 ตัวแบบหรือทางเลือก ดังนี้ (ภาพที่ 24ภาพที่ 24ภาพ
ที่ 23)
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ภาพที่ 23 ทางเลือกที่กาหนดจาก fractional factorial design

เมื่อนามาเข้าคู่และรวมกับทางเลือกซึ่งเป็ นสถานการณ์เดิม สามารถสร้างเป็ นชุดทางเลือกต่างๆ
ได้ 4 ชุดทางเลือก โดยกาหนดให้แต่ละชุดทางเลือกมี 3 ทางเลือก ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงชุดทางเลือก
หนึ่งทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ นาไปใช้สมั ภาษณ์ครัวเรือนในพืน้ ที่ (ภาพที่ 24ภาพที่ 24)
ขอให้ท่ำนเลือกแนวทำงในกำรจัดกำรพื้นทีพ่ รุทีต่ รงควำมต้องกำรของท่ำนมำกทีส่ ุด
โดยใส่เครือ่ งหมำย ✓
ประเด็นพิ จารณา
สถานการณ์เดิ ม
ทางเลือก A
ทางเลือก B
ควบคุมการเกิดไฟ
เกิดไฟไหม้ปีละ
เกิดไฟไหม้ปีละ 500
เกิดไฟไหม้ปีละ1,000
5,000 ไร่
ไร่
ไร่
ส่งเสริมการปลูกพืชดัง้ เดิม
ไม่มกี ารส่งเสริม
ดาเนินการปี ละ 50
ดาเนินการปี ละ 100
ไร่
ไร่
สร้างความชุ่มชืน้ ในพืน้ ที่
ไม่มกี ารดาเนินการ
ดาเนินการปี ละ 100
ดาเนินการปี ละ 100
แห้งแล้ง
ไร่
ไร่
เกิดค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน
ไม่มคี ่าใช้จ่ายหรือ
ปี ละ 3,000 บาท
ปี ละ 1,500 บาท
(หรือการสละแรงงาน)
การสละแรงงาน
(ประมาณปี ละ 10
(ประมาณปี ละ 5 วัน)
วัน)
ท่านเลือกทางเลือกใด?
เลือก ⃣
เลือก ⃣
เลือก ⃣

ภาพที่ 24 ตัวอย่างชุดทางเลือก ในวิ ธีการ CE

ในแบบสัมภาษณ์ สาหรับวิธกี าร CE ผู้ประเมินอาจจัดทาชุดทางเลือกไว้หลายชุด เพื่อให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์เลือกตัดสินใจในแต่ละชุด
ด้วยเหตุผลทานองเดียวกับวิธกี าร CV วิธกี าร CE มีความเหมาะสมกับการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ บริการทางนิเวศที่ไม่ส ามารถจาแนกออกจากกันได้อ ย่าง
ชัดเจน ในขณะที่วธิ กี าร CV นามาใช้ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อต้องการทราบผลจาก
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การดาเนินนโยบายในภาพรวม เช่น เมื่อมีโครงการเกิดขึน้ ขณะทีว่ ธิ กี าร CE สามารถประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของแนวทางในการจัดการระบบนิเวศแต่ละด้าน ซึ่งผลการศึกษาสามารถนาไปใช้ในการ
กาหนดรูปแบบของการจัดการได้ หรือกาหนดผลของการดาเนินนโยบายทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละด้าน และใน
ภาพรวม วิธกี าร CE น่าจะมีความเหมาะสมกับการนาไปใช้วเิ คราะห์เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบทางเลือกใน
การกาหนดนโยบายอนุ รกั ษ์พ้นื ที่พ รุ อย่างไรก็ตาม งานศึกษาด้ว ยวิธีการทดลองทางเลือ ก (choice
experiment) ของระบบนิเ วศพื้นที่พ รุ ยังมีไม่แพร่หลายมากนักเมื่อ เทียบกับ ระบบนิเ วศพื้นที่ชุ่ ม น้ า
ประเภทอื่นๆ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะข้อ มูลด้านคุ ณลักษณะที่บ่งบอกถึง เป้ าหมายการจัดการหรือ ระดับ
คุณภาพพืน้ ทีพ่ รุในเชิงนิเวศหรือกายภาพยังมีไม่เพียงพอ
ขัน้ ตอนในกำรประเมิ นค่ำด้วยวิ ธีกำร CE
วิธกี าร CE มีขนั ้ ตอนหลักๆ ดังนี้
1. กาหนดประเด็น โดยระบุรายละเอียดของโครงการและกาหนดประเด็นปั ญหาทีต่ ้องการหา
คาตอบสาหรับการประเมินมูลค่าโดยวิธที ดลองทางเลือก จากตัวอย่างข้างต้นเป็ นประเด็น
ด้านแนวทางในการจัดการพืน้ ทีพ่ รุทส่ี งั คมให้ความสาคัญ
2. ก าหนดแบบทดลอง (experimental design) ซึ่ง ประกอบด้ว ยการคัด เลือ กคุ ณ ลัก ษณะ
(attribute) กาหนดระดับ (level) และคัดเลือกตัวแปรอื่นๆ ทีค่ าดว่าเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจ
ของบุคคล โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
หรือ กลุ่ มเป้ าหมายของโครงการ ตลอดจนการปรึกษาผู้เ ชี่ยวชาญ ประกอบร่ว มกับการ
ทบทวนวรรณกรรม เพื่อ ให้ได้คุ ณลักษณะที่สาคัญ ต่อ กลุ่ มเป้ าหมาย และสาคัญ ต่อ การ
ดาเนินนโยบาย และระดับของคุณลักษณะทีม่ คี วามเป็ นไปได้มากทีส่ ุด
3. ออกแบบชุ ด ทางเลือ ก ส าหรับ ทางเลือ กที่ส ามารถจะเกิดขึ้น ได้ ท งั ้ หมดค านวณมาจาก
(จ านวนระดับ ) จานวนคุ ณลักษณะ จ านวนทางเลือ กทัง้ หมดที่เ กิด ขึ้น ได้จ ากการค านวณ full
factorial ตัวอย่างเช่น มีจานวน 3 คุณลักษณะทีม่ ี 3 ระดับ และมี 1 คุณลักษณะทีม่ ี 2 ระดับ
จานวนทางเลือกทีส่ ามารถเกิดได้ทงั ้ หมด คือ 33x21 = 54 ทางเลือก ซึ่งในทางปฏิบตั ิมกั จะ
คานวณ orthogonal fractional factorial design เพื่อให้มที างเลือกที่เป็ นอิสระต่อกัน และ
สามารถลดจานวนทางเลือกลง เมื่อนามาประกอบเป
4. สร้างและทดสอบแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใช้สาหรับวิธีการ CE ควรจะเป็ นไปตาม
มาตรฐานทัวไปคื
่
อ มีการแนะนางานวิจยั คาถามเกริน่ นา คาถามด้านความคิดเห็น และ
ค าถามด้านข้อ มูล ประชากรศาสตร์ สาหรับค าถามเกี่ยวกับการทดลองทางเลือ ก มัก จะ
นาเสนอชุดทางเลือกที่สะดวกต่อความทาความเข้าใจ ซึ่งอาจใช้ภาพประกอบเพื่อ แสดง
ระดับและคุณลักษณะ ให้ตวั อย่างได้เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือก นักวิจยั จาเป็ นต้องมีการ
ทดสอบคาถามหลังจากสร้างแบบสอบถามเสมอ
5. เก็บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง จัด ท าฐานข้อ มู ล และวิเ คราะห์ข้อ มู ล โดยเลือ ก
แบบจ าลองที่เ หมาะสม ซึ่ง ในขัน้ ตอนนี้ อ าจใช้ว ิธีก ารสัม ภาษณ์ โดยตรง หรือ ปั จ จุ บัน มี
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พัฒนาการของการใช้แบบสอบถามออนไลน์ซ่งึ ทาให้สะดวกต่อการรวบรวมข้อมูล สาหรับ
การจัดทาฐานข้อมูลผู้ประเมินจาเป็ นต้องทราบก่อนว่าจะใช้ซอฟแวร์อะไรในการวิเคราะห์
ข้อมูล เพราะซอฟแวร์แต่ละประเภทนัน้ มีขอ้ กาหนดการจัดวางรูปแบบของฐานข้อมูล เพื่อ
การวิเคราะห์ไม่เหมือนกัน ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลนัน้ ผูป้ ระเมินจาเป็ นต้องทราบถึง
สมมติฐานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลือกใช้แบบจาลองทีเ่ หมาะสม ตัวอย่างของแบบจาลอง
อย่างง่ายในฟั งก์ชนั เส้นตรงของอรรถประโยชน์ (vj) ทีเ่ กิดจากทางเลือกที่ j ซึง่ ประกอบด้วย
คุณลักณะด้านต่าง ๆ ในการจัดการพืน้ ทีพ่ รุ ได้แก่ การควบคุมการเกิดไฟไหม้ (forest_fire)
การส่งเสริมการปลูกพืชดัง้ เดิมในพืน้ ทีพ่ รุ (paludiculture) การสร้างความชุ่มชืน้ ในพืน้ ทีแ่ ห้ง
แล้ง (re-wetting) และเกิดค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนหรือการสละแรงงาน (household cost) ดังนี้
𝑣𝑗 = 𝑏1 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑓𝑖𝑟𝑒 + 𝑏2 𝑝𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 + 𝑏3 𝑟𝑒𝑤𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 + 𝑏4 𝑐𝑜𝑠𝑡

กาหนดให้ ค่า b1,…, b4 คือสัมประสิทธิของตั
์ วแปรด้านคุณลักษณะต่างๆ ข้างต้น
6. แปรผลการศึกษาเพือ่ นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ตัวอย่างของการนาผลการศึกษาไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น สังคมให้ความสาคัญกับคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร ? คิด
เป็ นมูลค่าเท่าไร?
ผลการวิเคราะห์จากแบบจาลองเพือ่ หาค่าสัมประสิทธิของคุ
์ ณลักษณะต่าง ๆ รวมทัง้
คุณลักษณะทางการเงิน (ในทีน่ ้คี อื ค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ) หรือค่า b1,…, b4 เมื่อนามาหา
อัตราส่วนของค่าสัมประสิทธิระหว่
์ างคุณลักษณะทีผ่ ปู้ ระเมินสนใจกับสัมประสิทธิของ
์
คุณลักษณะทางการเงิน จะได้มลู ค่าส่วนเพิม่ หรือผลประโยชน์สว่ นเพิม่ หรือความยินดีจ่าย
ส่วนเพิม่ (wtp) ซึง่ สะท้อนราคาแฝงของคุณลักษณะดังกล่าว ตัวอย่างเช่น มูลค่าส่วนเพิม่
ของการควบคุมไฟป่ า หาได้จาก
𝑏1
บาทต่อไร่
𝑏4
𝑏2
𝑤𝑡𝑝การปลูกพืชดัง้ เดิม =
บาทต่อไร่
𝑏4
𝑏3
𝑤𝑡𝑝การสร้างความชุ่มชื้น =
บาทต่อไร่
𝑏4
𝑤𝑡𝑝การควบคุมไฟป่ า =

เมื่อ ทราบถึง มูล ค่ าส่ว นเพิ่มหรือ ราคาแฝงของแต่ล ะคุ ณลักษณะก็ส ามารถจัด ล าดับ
ความสาคัญของคุณลักษณะดังกล่าวได้
ภาพต่ อ ไปนี้ แ สดงถึง ความเชื่อ มโยงสัม พัน ธ์ ก ัน ตามล าดับ ระหว่ า งค่ า ระดับ คุ ณ ลัก ษณะ
ทางเลือก และชุดทางเลือก ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาแบบจาลองสาหรับวิธี CE (ภาพที่ 25)
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ชุดทางเลือก

แต่ละชุดทางเลือก (หรือสถานการณ์) ประกอบด้วย
กลุ่มของทางเลือกซึ่งโดยทัวไปมี
่ ไม่เกิน 3 ทางเลือก
เพื่อ ให้บุค คลตัดสิน ใจเลือ กทางเลือ กใดทางเลือ ก
หนึ่งในแต่ละชุด
ทางเลื อ กหนึ่ ง ๆ ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม ข อ ง
คุ ณ ลัก ษณะที่แ สดงค่ า ระดับ ต่า งๆ ซึ่ง ก็คือ ชุด
ของตัวแปรในแบบจาลอง

ทางเลือก

คุณลักษณะเป็ นองค์ประกอบสาคัญในแต่ละ
ทางเลือกที่บุค คลตัดสินใจเลือ ก ซึ่งเป็ นตั ว
แปรในแบบจาลอง

คุณลักษณะ

ระดับ

ค่ า ที่แ สดงถึง ความแตกต่ า ง
ของคุ ณ ลั ก ษณะที่ มี อ ยู่ ซึ่ ง
เปรียบเสมือนค่าของแต่ละตัว
แปรในแบบจาลอง

ภาพที่ 25 ความเชื่อมโยงระหว่างระดับ คุณลักษณะ ทางเลือก และชุดทางเลือก

ถึงแม้ว่าวิธกี ารทดลองทางเลือก เป็ นเทคนิคการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ท่มี ีประโยชน์
และใช้อย่างแพร่หลายในงานศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แต่กม็ ขี อ้ จากัดที่
สาคัญคือความซับซ้อนในการสร้างแบบจาลองเศรษฐมิตแิ ละการวิเคราะห์ขอ้ มูล นอกจากนี้คุณภาพและ
การนาไปใช้ประโยชน์ ใ นเชิงนโยบายของงานศึกษาด้ว ยวิธีน้ียงั ขึ้นกับคุ ณภาพของข้อมูล ที่นามาใช้
กาหนดคุณลักษณะและระดับด้วย

4.5 วิ ธีการประเมินค่าด้วยการโอนย้ายผลประโยชน์
วิธกี ารโอนย้ายผลประโยชน์ เป็ นการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์วธิ ีเดียวทีใ่ ช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมิ
ในรูปผลการศึกษาด้านการประเมินมูลค่า จากงานวิจยั ที่มคี วามใกล้เคียงกัน วิธกี ารนี้ ไม่มแี นวคิดหรือ
ทฤษฎีใดๆ มาเกีย่ วข้อง แต่ใช้ขอ้ มูลด้านการประเมินมูลค่าจากงานศึกษาอื่นๆ ทีม่ อี ยู่แล้วมาปรับค่าหรือ
ปรับฟั งก์ชนั และโอนย้ายมาใช้กบั งานศึกษาในพืน้ ทีโ่ ครงการทีต่ อ้ งการ
วิธกี ารนี้เริม่ เป็ นทีน่ ิยมมากขึน้ และถูกนามาใช้เสมอในกรณีทผ่ี ปู้ ระเมินมีงบประมาณและเวลาที่
จากัด ไม่สามารถทาวิจยั ด้านการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่โครงการได้ ขณะเดียวกันก็มี
งานศึกษาด้านการประเมินมูลค่ า ในพื้นที่อ่ืนๆ ซึ่งมีประเด็นในการศึกษาใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ
ปั จจุบนั มีงานศึกษาด้านการประเมินมูลค่ าทางเศรษฐศาสตร์ท่ใี ช้วธิ ีการโอนย้ายผลประโยชน์ อย่าง
มากมายในกรณีของระบบพืน้ ทีช่ ุ่มน้ าทัวๆ
่ ไป แต่พบว่ายังไม่มงี านศึกษาด้านการประเมินมูลค่าด้วยวิธนี ้ี
สาหรับระบบนิเวศป่ าพรุ ทัง้ นี้เพราะงานด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศป่ าพรุยงั
มีจานวนจากัด
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4.5.1 ประเภทของวิ ธีการโอนย้ายผลประโยชน์
วิธีการประเมินมูลค่ าด้ว ยการโอนย้ายผลประโยชน์ (benefit transfer - BT) จาแนกได้เป็ น 2
กลุ่มวิธกี ารตามปริมาณและคุณภาพของงานศึกษาและข้อมูลที่มปี รากฎอยู่
1. วิธกี ารโอนผ่านมูลค่า (value transfer) ซึ่งอยู่ในรูปมูลค่าต่อหน่วยจากพืน้ ทีศ่ กึ ษาต้นแบบที่
มีงานศึกษาอยู่แล้ว โดยพืน้ ทีศ่ กึ ษาต้นแบบและพืน้ ทีโ่ ครงการมีคุณลักษณะและประเด็นด้าน
สิง่ แวดล้อมใกล้เคียงกัน ซึ่งแบ่งเป็ น การโอนย้ายค่ามาใช้โดยตรง จากงานศึกษาต้นแบบ
การโอนย้ายจากค่ากลางทีค่ านวณมาจากงานศึกษาต้นแบบ และการโอนย้ายค่าโดยอาศัย
ผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูก้ าหนดนโยบาย
2. วิธกี ารโอนผ่านฟั งก์ชนั (function transfer) ซึ่งแบ่งเป็ นการโอนย้ายโดยการใช้ฟังก์ ชนั อุป
สงค์หรือฟั งก์ชนั ความยินดีจ่ายส่วนเพิม่ และการโอนย้ายโดยการสร้างฟั งก์ชนั เมตารีเกรส
ชัน
การจะเลือกใช้วธิ ี BT แบบใดนัน้ ขึน้ อยู่กบั จานวนงานศึกษาต้นแบบด้านการประเมินมูลค่าที่มอี ยู่
ก่อนแล้ว ตลอดจนคุณภาพและรายละเอียดของงานศึกษาต้นแบบดังกล่าว (ภาพที่ 26)
จานวนและรายละเอียด
ของงานศึกษาต้นแบบ
น้ อย

งานศึกษาต้นแบบมีน้อยชิน้
และมีรายละเอียดไม่มากนัก

งานศึกษาต้นแบบมีหลายชิน้
แต่มรี ายละเอียดไม่มากนัก

มาก

งานศึกษาต้นแบบมีมากชิน้
และมีรายละเอียดมาก

ประเภทของวิ ธีการ BT
1. วิธกี ารโอนย้ายผ่านมูลค่า
โอนย้ายค่ามาใช้โดยตรง
โอนย้ายค่าจากค่ากลางทีค่ านวณได้
โอนย้ายค่าทีป่ รับโดยอาศัยผูเ้ ชีย่ วชาญฯ

2. วิธกี ารโอยย้ายผ่านฟั งก์ชนั
โอนย้ายผ่านฟั งก์ชนั ความยินดีจ่าย

โอนย้ายผ่านฟั งก์ชนั เมตารีเกรสชัน

ภาพที่ 26 วิ ธีการประเมิ นมูลค่าด้วยวิ ธีการโอนย้ายผลประโยชน์

ตัวอย่างการใช้วธิ กี ารโอนย้ายผ่านมูลค่า
สมมติว่าชุมชนบ้านควนป้ อมซึ่งตัง้ อยู่ในพื้นที่พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดาเนิน
โครงการอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูพนั ธุ์ปลาและต้องการทราบมูลค่าผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จากโครงการ ชุมชนมี
เป้ าหมายว่าโครงการจะทาให้ประชากรสัตว์น้ าเพิม่ ขึ้น ประมาณ 100,000 ตัว และครัวเรือนที่จะได้รบั
ประโยชน์มจี านวนประมาณ 300 ครัวเรือน สมมติว่าเมื่อตรวจสอบเอกสารพบว่ามีงานศึกษาทานองนี้ใน
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พืน้ ทีพ่ รุของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ดาเนินโครงการอนุรกั ษ์สตั ว์น้ าเช่นกัน ซึ่งในงานศึกษาต้นแบบ
ดังกล่าว มีการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายการเพิม่ ขึน้ ของสัตว์น้าประมาณ 200,000 ตัว มีครัวเรือนได้รบั
ประโยชน์ปีละ 5,000 บาท/ครัวเรือน จากการมีโครงการ
การใช้ BT เพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดจากโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุ์ปลาของชุมชน
บ้านควนป้ อมมีสตู รง่ายๆ ในการคานวณดังนี้
มูลค่าของพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
มูลค่าของพืน้ ทีต่ น้ แบบ
=
ค่าทีแ่ สดงคุณลักษณะของโครงการในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
ค่าทีแ่ สดงคุณลักษณะของโครงการในพืน้ ทีต่ น้ แบบ

ในทีน่ ้ี พืน้ ทีเ่ ป้ าหมายคือโครงการของชุมชนบ้านควนป้ อม และพืน้ ทีต่ ้นแบบคือโครงการในพื้นที่ป่าพรุ
ของสุราษฏร์ธานี จากสูตรข้างต้นเมื่อจัดย้ายข้างจะได้ว่า
มูลค่าของพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
=

มูลค่าของพืน้ ทีต่ น้ แบบ
x ค่าทีแ่ สดงคุณลักษณะของโครการในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
ค่าทีแ่ สดงคุณลักษณะของโครงการในพืน้ ทีต่ น้ แบบ

เมื่อแทนค่าจากข้อมูลทีม่ อี ยู่จะได้ว่า
มูลค่าของพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย =

5,000
x 100,000 = 2,500 บาทต่อครัวเรือน
200,000

ดังนัน้ มูลค่าผลประโยชน์ทค่ี รัวเรือนในบ้านควนป้ อมได้รบั จากโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาจึงเท่ากับ 2,500
x 300 = 750,000 บาท
สาหรับวิธีการโอนย้ายมูลค่าผ่านค่ากลาง สามารถคานวณโดยใช้สูตรข้างต้น โดยมูลค่าของ
พืน้ ทีต่ ้นแบบนัน้ หามาจากการคานวณค่าแนวโน้มเข้าสู่สว่ นกลาง (เช่นค่าเฉลีย่ ค่ามัธยฐาน หรือค่าฐาน
นิยม) ทานองเดียวกันค่าที่แสดงคุณลักษณะของโครงการในพื้นที่เป้ าหมายก็ ได้มาจากการคานวณค่า
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเช่นกัน แทนที่จะเป็ นเพียงค่าใดค่าหนึ่งเพื่อการโอนย้าย สาหรับในส่ว นของ
วิธีการโอนย้ายมูลค่าโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้กาหนดนโยบายนัน้ ได้มาจากการนามูลค่าในพื้น ที่
ศึกษาต้นแบบมาปรับใช้ในพืน้ ทีโ่ ครงการโดยผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูก้ าหนดนโยบาย

4.6 แนวทางการประยุกต์ใช้และข้อจากัด
จากเทคนิคการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ขา้ งต้น มีแนวทางในการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ ในเชิงนโยบายต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละเทคนิควิธีมี ข้อจากัดในการใช้ท่แี ตกต่างกัน ตาราง
ข้างล่างแสดงให้เห็นตัวอย่างเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้วธิ กี ารทีเ่ หมาะสมกับบริบทหรือ
ประเด็นทีเ่ กีย่ วกับระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ (ตารางที่ 14)
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ตารางที่ 14 วิ ธีการประเมิ นมูลค่า เทคนิ ค แนวทางการประยุกต์ และข้อจากัด
วิ ธีการประเมิ น
เทคนิ คการใช้
มูลค่า
วิธกี ารราคา
ประเมินมูลค่าของบริการระบบ
ตลาดโดยตรง
นิเวศทีม่ าจากผลิตภัณฑ์ทม่ี ี
ราคาในตลาดโดยหักต้นทุนการ
ใช้ประโยชน์ อยูใ่ นรูปมูลค่าจาก
การใช้ประโยชน์โดยตรง
วิธกี ารราคา
ประเมินผลของการ
ตลาดสินค้าที่
เปลีย่ นแปลงบริการนิเวศ
เกีย่ วข้อง
โดยประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนก่อสร้างเพื่อทดแทน
บริการของระบบนิเวศซีง่ เดิม
ไม่มรี าคาปรากฎในตลาด อยู่
ในรูปมูลค่า

วิธกี ารต้นทุนใน
การเดินทาง

วิธกี ารราคา
ตัวแทน

สร้างอุปสงค์ของการใช้
ประโยชน์ระบบนิเวศด้าน
นันทนาการผ่านต้นทุนในการ
เดินทางเพื่อหาผลประโยชน์
สุทธิของผูเ้ ข้าเยีย่ มชมในรูป
มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ดา้ น
นันทนาการ

แนวทางการประยุกต์ใช้

ข้อจากัดในการใช้

-ผลิตภัณฑ์หรือบริการทาง
นิเวศต่างๆ จากพืน้ ทีพ่ รุทม่ี ี
การซื้อขายในตลาด เช่น
กระจูด น้าผึง้ ป่ า สัตว์น้า
คาร์บอน เป็ นต้น
-ผลิตภัณฑ์จากป่ าพรุทไ่ี ม่มี
การซื้อขายในตลาด
-บริการทางนิเวศของพืน้ ที่
พรุดา้ นการควบคุม
สภาพแวดล้อม เช่น การ
เป็ นแหล่งลดความเสีย่ งด้าน
น้าหลากและภัยแล้ง การ
เป็ นแหล่งผสมเกสร การ
เป็ นแหล่งน้าดื่มน้าใช้และ
น้าเพื่อการเกษตร
-มูลค่าด้านนันทนาการหรือ
ผลประโยชน์สุทธิทไ่ี ม่เป็ น
ตัวเงินทีน่ ักท่องเทีย่ วได้รบั
(ไม่รวมผลประโยชน์สุทธิท่ี
ผูใ้ ห้บริการด้านการ
ท่องเทีย่ วได้รบั )

ราคาตลาดทีน่ ามาใช้ตอ้ ง
เป็ นทีย่ อมรับในสังคม
และเกิดขึน้ ตามกลไกของ
ตลาดโดยปราศจากการ
แทรกแซงระบบตลาด
ควรเลือกสิง่ ทดแทน
บริการของระบบนิเวศที่
ใกล้เคียงกับบริการทาง
ธรรมชาติทส่ี ุด มีตน้ ทุน
ต่าทีส่ ุด และประชาชน
หรือผูเ้ ชีย่ วชาญยอมรับ
ในทางเลือกดังกล่าว

เนื่องจากฐานประชากร
ประกอบด้วยผูเ้ ข้าและไม่
เข้าใช้พน้ื ที่ การเก็บ
ข้อมูลด้านนนันทนาการ
จากกลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ น
ผูเ้ ข้าใช้พน้ื ทีโ่ ดยตรง ทา
ให้จานวนครัง้ ของการเข้า
ใช้พน้ื ทีส่ งู กว่าระดับ
ประชากร มีผลให้มลู ค่าที่
ประเมินได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างสูงกว่าค่าเฉลีย่
ของมูลค่าทีเ่ กิดกับฐาน
ประชากร
สร้างฟั งก์ชนั ราคาหรือมูลค่า
-มูลค่าส่วนเพิม่ ของคุณภาพ วิธกี ารนี้จะไม่เหมาะสม
ของสินค้า หรือทีอ่ ยู่อาศัย หรือ สิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับป่ าพรุ ในการใช้หากราคาของ
ทีท่ ากิน ซึง่ ประกอบด้วย
หรือผลิตภัณฑ์จากป่ าพรุ
สินค้าหรือทีอ่ ยู่อาศัย
คุณลักษณะด้านต่างๆ รวมทัง้
ไม่ได้เป็ นไปตามกลไก
คุณลักษณะด้านสิง่ แวดล้อม
ของตลาดหรือถูก
เพื่อประเมินมูลค่าส่วนเพิม่ ของ
แทรกแซง
คุณลักษณะทีส่ นใจ
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วิ ธีการประเมิ น
เทคนิ คการใช้
มูลค่า
วิธกี ารสมมติ
กาหนดสถานการณ์สมมติเพื่อ
เหตุการณ์ให้
ประเมินค่าความยินดีจ่ายหรือ
ประเมินค่า
ความยินดีรบั การชดเชย

วิธกี ารทดลอง
ทางเลือก

วิธกี ารโอนย้าย
ผลประโยชน์

แนวทางการประยุกต์ใช้

ข้อจากัดในการใช้

-ประเมินมูลค่าทีเ่ กิดจาก
การไม่ใช้ประโยชน์ เช่นการ
อนุรกั ษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การพัฒนาแบบสอบถาม
และกาหนดสถานการณ์
สมมติควรทาอย่าง
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลีย่ ง
อคติต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
สร้างทางเลือกทีป่ ระกอบด้วย -ประเมินมูลค่าส่วนเพิม่ ของ เมื่อการกาหนดระดับของ
คุณลักษณะสาคัญๆ ด้านต่างๆ คุณลักษณะต่างๆ ทีเ่ ป็ น
คุณลักษณะมีขอ้ จากัดใน
รวมทัง้ ด้านการเงิน เพื่อ
แนวทางในการจัดการพืน้ ที่ การสร้างหน่วยแจงนับ
ประเมินมูลค่าส่วนเพิม่ ของ
พรุ เช่นมูลค่าส่วนเพิม่ ของ หรือการสร้างเป็ นตัวเลข
คุณลักษณะทีส่ นใจ
การป้ องกันไฟป่ า การปลูก เชิงปริมาณ
พืชดัง้ เดิม การคืนความชุม่
ชืน้ ให้แก่ป่าพรุ
อาศัยงานศึกษาทีม่ อี ยู่แล้วและ -ใช้วธิ กี ารโอนย้ายมูลค่าที่ ยังไม่สามารถใช้วธิ กี าร
สร้างความเชื่อมโยงหรือสร้าง เกีย่ วข้องกับบริการทาง
โอนย้ายฟังก์ชนั กับพืน้ ที่
ฟั งก์ชนั แสดงความสัมพันธ์
นิเวศทีส่ ร้างมูลค่าการใช้
พรุในประเทศไทย
ระหว่างมูลค่ากับปัจจัยต่างๆ ที่ ประโยชน์โดยตรงและโดย เนื่องจากงานศึกษาด้าน
อาจเกีย่ วข้อง
อ้อม โดยอาศัยงานศึกษาที่ การประเมินมูลค่าสาหรับ
ใกล้เคียงทีส่ ุด เช่นงานจาก พืน้ ทีพ่ รุเขตร้อนยังมี
มาเลเซียหรืออินโดนีเซีย
จากัด
ซึง่ เป็ นพืน้ ทีพ่ รุเขตร้อนใน
ภูมภิ าคเดียวกัน
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5 นโยบายเพื่อการจัดการระบบนิ เวศพื้นที่พรุ
5.1 ความนา
บทนี้กล่าวถึงกรอบแนวคิดและนโยบายทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบนิเวศพรุ เพื่อ
ส่งเสริมการอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูพน้ื ทีพ่ รุ และหยุดยัง้ หรือลดทอนสาเหตุของการทาลายป่ าพรุและการทาให้
ป่ าพรุเสื่อมโทรมลง โดยอาศัยธรรมชาติเป็ นพื้นฐาน (nature-based solution) ในการรับมือและต่อสูก้ บั
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ อนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ และสร้างวิถชี วี ติ
และเศรษฐกิจทีย่ งยื
ั ่ นแก่ประชาชนทีพ่ ง่ึ พิงป่ าพรุ

5.2 กรอบแนวคิ ดในการจัดการ
บริบทสาคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติคอื การกาหนดนโยบายภายใต้กระบวน
ทัศ น์ ข องกรอบแนวคิด ในช่ ว งเวลานั ้น ๆ ในอดีต ที่ผ่ า นมากรอบแนวคิด พื้น ฐานของการจัด การ
ทรัพ ยากรธรรมชาติมกั จะพิจารณาเฉพาะทรัพยากรแต่ล ะประเภท เช่นการจัดการทรัพยากรป่ าไม้
ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรประมง ทรัพยากรดิน เป็ นต้น ดังนัน้ การกาหนดนโยบายที่อ าศัยกรอบ
แนวคิดดังกล่าวจึงไม่สามารถสร้างความยังยื
่ นให้กบั ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านัน้ ได้ เพราะขาดซึ่งการ
พิจารณาแบบองค์รวม (holistic approach) โดยบูรณาการองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (integrated
approach) ผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม (participatory approach) ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกภาคส่วน
การปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ของกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เริม่ เมื่อ
สามศตวรรษทีผ่ ่านมา จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิง่ แวดล้อมและการพัฒนา ในปี พ .ศ. 2535
หรือทีร่ จู้ กั กันในนามของการประชุม Earth Summit เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยสิง่ แวดล้อมและการ
พัฒนาเป็ นแนวทางปฎิบตั สิ าหรับประชาคมโลก จากผลการประชุมได้มกี ารรับรองแนวคิดการพัฒนา
อย่างยังยื
่ น โดยมีแผนปฏิบตั กิ าร 21 (Agenda 21) ถือเป็ นแผนแม่บทของโลกในการดาเนินงานเพื่อให้
เกิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นทัง้ ในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิง่ แวดล้อม และประชาคมโลกได้ร่วมลงนามรับรอง
ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิง่ แวดล้อมและการพัฒนา (Rio Declaration on Environment and Development –
1992 Rio Declaration) หรือ ที่เ รีย กสัน้ ๆ ว่ า ปฏิญ ญาริโ อ 1992 นับ แต่ นัน้ มากรอบแนวคิด ด้า นการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ปรับเปลีย่ นไปจากเดิม โดยอยู่บนฐานความคิดในการพิจารณาองค์
รวม (holistic approach) และบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน (integrated approach) เพื่อให้
เกิดการพัฒนาทีส่ ร้างความสมดุลย์ทงั ้ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม ปั จจุบนั กรอบแนวคิดทีใ่ ช้เพื่อ
การบริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติท่ีไ ด้ร ับ การกล่ า วถึง คือ แนวคิด การจัด การเชิง ระบบนิ เ วศ
(ecosystem management approach) และแนวคิดการจัดการเชิงภูมิทศั น์ (landscape management
approach)
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5.1.1 การจัดการเชิ งระบบนิ เวศ
การประเมินระบบนิเวศแห่ง สหัสวรรษ (Millennium Ecosystem Assessment) ได้ให้นิยามของ
ระบบนิเวศ (ecosystem) ว่าเป็ นการประสานสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิง่ มีชวี ติ และไม่มชี วี ติ ทัง้ หมดไม่ว่าจะ
เป็ นพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ดิน น้ า อากาศ แร่ธาตุต่างๆ อย่างเป็ นระบบ ผ่านการพึ่งพาอาศัย ถ่ายทอด
พลังงานและสารอาหารตามลาดับขัน้ ภายในพืน้ ทีห่ นึ่งๆ (MA, 2005)
แนวคิดการจัดการเชิงระบบนิเวศ (ecosystem-based management approach) เป็ นแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการจัดการเชิงบูรณาการของทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทต่างๆ ที่อยู่ในระบบนิเวศ เพื่อสร้างความสมดุลย์ของระบบ โดยมีฐานความคิดของการจัดการ
ระบบนิเวศที่ไม่ได้พจิ ารณาเฉพาะทรัพยากรหรือชนิดพันธุ์ชนิดพันธุ์หนึ่งหรือบริการทางนิเวศด้านใด
ด้านหนึ่ง แต่พจิ ารณาในเชิงบูรณาการขององค์ประกอบต่างๆ ทีม่ ปี ฎิสมั พันธ์เกือ้ กูลกันในระบบ (Clarke
and Jupiter, 2010) แนวคิดการจัดการเชิงระบบนิเ วศได้ถู กกล่ าวถึงในอนุ สญ
ั ญาแรมซาร์ (Ramsar
Convention Secretariate, 2016) ภายใต้การให้คาจากัดความของ “การใช้ประโยชน์ อย่างชาญฉลาด
(wise use) ดังนี้
“Wise use of wetlands is the maintenance of their ecological character, achieved through the
implementation of ecosystem approaches, within the context of sustainable development.”

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดว้ ยกรอบแนวคิดเชิงระบบนิเวศเป็ นการทาให้เกิดความ
สมดุลย์ระหว่างการใช้ประโยชน์อย่างยังยื
่ น การสงวนรักษาทรัพยากร และการแบ่งปั นผลประโยชน์อย่าง
เป็ นธรรมทีไ่ ด้จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในระบบนิเวศ เพือ่ นาไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยังยื
่ น ซึง่ มีความ
เกีย่ วข้องโดยตรงกับการจัดการระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ ซึง่ เป็ นประเภทหนึ่งของพืน้ ทีช่ ุ่มน้า
5.1.2 การจัดการเชิ งภูมิทศั น์
แนวคิดการจัดการเชิงภูมทิ ศั น์ (landscape-based management approach) เป็ นกรอบแนวคิด
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเชิงบูรณาการแบบองค์รวม ที่ยอมรับถึงความซับซ้อ นของ
ระบบนิเวศว่ามีความเชื่อมโยงหรือทับซ้อนกับระบบนิเวศอื่นๆ มีความเป็ นพลวัตและมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงต่อมิติทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่นัน้ ๆ โดยพิจารณาสถานภาพและเงื่อนไขของ
ระบบนิเวศ ร่วมกับระบบสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนทีอ่ าศัยในพืน้ ทีน่ ัน้ ๆ ควบคู่กนั ไป เพื่อสร้าง
ความเข้าใจภาพรวมของพืน้ ที่ บทบาทหน้าทีข่ องภูมทิ ศั น์ท่มี คี วามเป็ นพหุภารกิจ (multifunction) ซึ่งมี
องค์ประกอบส าคัญ คือ ระบบนิ เ วศธรรมชาติและระบบนิเ วศที่ม นุ ษ ย์ส ร้างขึ้น (natural and humanmodified ecosystems) มีการบูรณาการของมิตเิ ชิงนิเวศ ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒ นธรรมร่ ว มกัน แนวคิด การจัด การเชิง ภู มิท ัศ น์ ใ ห้ค วามส าคัญ กับ การพิจ ารณาทัง้ ด้ า นนิ เ วศ
สิง่ แวดล้อมควบคู่ไปกับ บริบทของสังคมและการดารงวิถีชีว ิตอย่างยังยื
่ นของประชาชน นาไปสู่ก าร
พิจารณาประเด็นร่วมกันในหลากมิติ อาทิประเด็นด้านความยากจน ความไม่มนคงทางอาหาร
ั่
ควบคู่ไป
กับประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ นี้
Page | 61

เพือ่ ให้มกี ารแก้ไขปั ญหาและกาหนดนโยบายเชิงบูรณาการทีส่ ามารถนาไปใช้ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่าง
ยังยื
่ นและเป็ นรูปธรรม (Sayer, et al, 2013; Reed et al., 2016).
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the
United Nations – FAO) (2020) ให้คาอธิบายง่ายๆ ถึงแนวคิดการบริหารจัดการเชิงภูมทิ ศั น์ของระบบ
นิเวศพื้นที่พรุไว้ว่าให้พจิ ารณาการไหลเวียนและการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าในพื้นที่พรุ ร่วมกับการ
ดารงชีพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีกิจกรรมและสร้างผลกระทบที่
เกิดขึน้ โดยมีความเชื่อมโยงกันทัง้ ภายในระบบนิเวศ และบริเวณโดยรอบพืน้ ทีท่ ห่ี ่างออกไปซึ่งพิจารณา
แล้วว่าไม่สามารถมองข้ามไปได้
5.1.3 การจัดการตามขอบเขตอานาจของรัฐ
แนวคิดการจัดการตามขอบเขตอานาจทางกฎหมายของรัฐ (jurisdiction-based management
approach) เป็ นแนวคิดทีอ่ ยู่บนพืน้ ฐานของการจัดการเชิงภูมทิ ศั น์เดิม แต่ให้ความสาคัญกับบทบาทและ
กลไกภาครัฐ ในการบริห ารจัด การ (Buchanan, 2019) ปั จ จุ บัน แนวคิด นี้ ท่ีไ ด้ ร ับ การยอมรับ อย่ า ง
แพร่หลายในการดาเนินยุทธศาสตร์เพือ่ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม กล่าวคือเป็ นแนวคิดทีเ่ น้น
แนวปฏิบตั เิ พื่อเชื่อมโยงบทบาทของภาคประชาชน ธุรกิจ ประชาสังคม และภาครัฐในการพิจารณาและ
แก้ไขปั ญหาร่วมกัน โดยอาศัยกลไกภาครัฐเพื่อให้ครอบคลุมทุก มิตขิ องปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในระดับภูมทิ ศั น์
เพือ่ นาไปสูแ่ นวทางแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นรูปธรรมและยังยื
่ น
สาหรับประเทศไทย โครงการ Nan Sandbox ของจังหวัดน่าน (https://www.nansandbox.com/)
เป็ นตัวอย่างของโครงการทีส่ อดคล้องกับแนวคิดการจัดการตามขอบเขตอานาจทางกฎหมายของรัฐเพือ่
หยุดยัง้ การทาลายระบบนิเวศป่ าไม้ แต่เดิมจังหวัดน่านเคยมีพน้ื ทีป่ ่ าสงวนแห่งชาติประมาณ 6.4 ล้านไร่
หรือคิดเป็ นร้อยละ 85 ของพื้นที่ทงั ้ จังหวัด ในปี 2559 พบว่าพื้นที่ได้สูญเสียสภาพป่ าร้อยละ 28 ของ
พื้นที่ป่าสงวนทัง้ หมด ด้วยการทางานและหาทางออกร่ว มกันระหว่างชุมชนจานวน 99 ตาบลใน 15
อาเภอ ภาคประชาสังคม ธุรกิจเอกชน และภาครัฐ เพื่อหยุดยัง้ การสูญเสียระบบนิเวศป่ าไม้ โครงการ
Nan Sandbox กาหนดเป้ าหมายว่าจากพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 28 ซึง่ ไม่เหลือสภาพป่ า จะจัดสรรใหม่โดยพืน้ ที่รอ้ ย
ละ 10 สาหรับทาการเกษตรทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและสร้างคุณภาพชีวติ และพืน้ ทีเ่ หลือร้อยละ 18 ให้
มีการปลูกต้นไม้ตามสภาพป่ าแต่ชุมชนยังสามารถทากิน ในพื้นที่ได้ ส่วนพื้นที่ป่าที่เหลือร้อยละ 72 จะ
ดูแลรักษาเป็ นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ต่อไป ซึ่งการดาเนินงานอาศัยขอบเขตอานาจตามกฏหมายของภาครัฐเพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์ (1) จัดสรรและปรับปรุงพื้นที่ (2) จัดระบบสิทธิในพื้นที่ทากิน (3) หาแหล่งทุนเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมในช่วงปรับเปลีย่ น และ (4) สร้างความยังยื
่ นด้านรายได้และคุณภาพชีวติ แก่ชุมชน
สาหรับการนาแนวคิดการจัดการตามขอบเขตอานาจรัฐเพือ่ บริหารจัดการพืน้ ทีพ่ รุ มีการริเริม่ ใน
ประเทศบราซิลและอินโดนีเซีย โดยมีเป้ าหมายหลักเพื่อหยุดยัง้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับภูมิ
ทัศน์ และสร้างความมันคงด้
่
านรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งมีการใช้กลไกจากภาครัฐร่วมกับกลไก
ทางการตลาดในระดับภูมทิ ศั น์ โดยกาหนดขอบเขตของโครงการตามระดับของรัฐบาลท้องถิน่ เช่นตาบล
อาเภอ หรือจังหวัด (Seymour, et al 2020) เพื่อปรับแนวทางการผลิตพืชเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร ทีม่ ี
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ส่วนในการทาลายระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ เช่นโกโก้ ถัวเหลื
่ อง ปศุสตั ว์ และปาล์มน้ ามัน เป็ นต้น การทางาน
ร่ ว มกัน ระหว่ า งภาคธุ ร กิ จ ที่มีเ จตนารมณ์ ใ ช้ น โยบายห่ ว งโซ่ อุ ป ทานที่ ป ราศจากการท าลายป่ า
(deforestation-free supply chain) ซึ่งรวมถึงการทาลายป่ าพรุ และภาครัฐที่มเี ครื่องมือและกลไกการ
ดาเนินงานเพื่อควบคุมให้เกิดการผลิตที่ยงยื
ั ่ น อาทิระบบแผนที่ และกลไกการออกใบรับรองมาตรฐาน
การผลิต เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุป หลักการบริหารจัดการระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ น จะต้อ งทาให้บริก ารทางนิเ วศของพื้นที่พรุ ซ่ึง ยังคงอยู่ต่อไป เพื่อ เป็ นแหล่ ง สะสมและเพิม่ พูน
คาร์บอน เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยสาหรับพันธุ์พืชและสัตว์ท่มี คี วามสาคัญ ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ตลอดจนเป็ นระบบนิเวศที่สร้างบริการทางนิเวศ และเป็ นแหล่งเสริมสร้างความยังยื
่ นของวิถีชวี ติ และ
เศรษฐกิจของชุมชนทีย่ งั ต้องพึง่ พาอาศัยพืน้ ทีพ่ รุ (ภาพที่ 27)

เพิ่ มศักยภาพในการกักเก็บ
และลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

เป็ นแหล่งดารงความ
หลากหลายทางชีวภาพ

เป็ นแหล่งบริ การทางนิ เวศที่
สร้างความยังยื
่ นของวิ ถีชีวิต
และเศรษฐกิ จของชุมชน

ภาพที่ 27 เป้ าหมายเชิ งนโยบายของการบริหารจัดการระบบนิ เวศพื้นที่พรุ

5.3 นโยบายในระดับสากลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานในระดับสากลเพื่อการบริหารจัดการระบบนิเวศพื้นที่พรุ เริม่ ต้นจากอนุ สญ
ั ญา
แรมซาร์ (Ramsar Convention) ซึ่งเป็ นข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อความร่วมมือในการอนุ รกั ษ์ระบบ
นิเวศพื้นที่ชุ่มน้ าซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบนิเวศพื้นที่พรุในฐานะที่เป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าประเภท
หนึ่ง นอกจากนี้ยงั มีอนุสญ
ั ญาอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (United
Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) ซึง่ เป็ นความตกลงระหว่างประเทศ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดูแลสภาพภูมอิ ากาศ เป็ นอนุสญ
ั ญาทีใ่ ห้ความสาคัญกับระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุใ นฐานะที่
เป็ นทางออกสาคัญเพื่อรับมือและต่อสูก้ บั ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลก นอกจากนี้ยงั มี
อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (The Convention on Biological Diversity – CBD) ซึ่ง
ความตกลงร่วมมือของประชาคมโลกในการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิด
ความยังยื
่ นและเป็ นธรรม อนุสญ
ั ญาต่างๆ ดังทีก่ ล่าวแม้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่
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พรุต่างกันไป แต่มเี ป้ าหมายหลักในทิศทางเดียวกันคือ ความพยายามทาให้ระบบนิเวศพื้นที่พรุอยู่ใน
สภาพทีส่ มบูรณ์หรือดีขน้ึ กว่าเดิม
5.3.1 อนุสญ
ั ญาแรมซาร์
อนุ สญ
ั ญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) เกิดขึ้นเมื่อปี พ .ศ. 2514 ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศ
อิหร่าน เป็ นข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศเพือ่ กาหนดกรอบการทางานสาหรับความร่วมมือในการอนุรกั ษ์
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ า (wetland ecosystem) โดยมีองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานพิ เ ศษของ
องค์การสหประชาชาติทด่ี าเนินงานเกี่ยวกับอาหาร การเกษตร ประมง ป่ าไม้ซง่ึ รวมถึงพืน้ ทีพ่ รุ เพือ่ เป็ น
ข้อมูลประกอบการกาหนดนโยบายของประเทศต่างๆ เป้ าหมายของอนุ สญ
ั ญาแรมซาร์ค ื อการหยุดยัง้
การสูญเสียของพื้นที่ชุ่มน้ าทัวโลก
่
สนับสนุ นการอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ พ้นื ที่ชุ่มน้ าอย่างชาญฉลาด
(wise use) โดยไม่ทาลายสภาพพื้นที่แ ละทรัพยากรของพื้นที่ชุ่มน้ าภายใต้บริบทของเป้ าหมายการ
พัฒนาอย่างยังยื
่ น ภายใต้อนุ สญ
ั ญาแรมซาร์ได้กาหนดแนวปฏิบตั ขิ องหลั กการใช้ประโยชน์อย่างชาญ
ฉลาดและจัดทาคู่มอื เพือ่ อธิบายแนวคิดและวิธกี าร เพือ่ ให้ประเทศในภาคีอนุสญ
ั ญาได้ใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ
ในการบริหารจัดการระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ า (Ramsar Convention Secretariat, 2010) ซึ่งประเทศไทย
ได้เข้าร่วมเป็ นภาคีในอนุสญ
ั ญาแรมซาร์ในปี พ.ศ. 2541
อนุ ส ัญ ญาแรมซาร์ มีก ารด าเนิ น งานร่ ว มกับ ภาคี อ งค์ ก รความร่ ว มมือ ระหว่ า งประเทศ
(international organization partners – IOPs) และองค์กรภาคเอกชนทีม่ สี ่วนในการขับเคลื่อนนโยบาย
ในการบริหารจัดการระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ อาทิ International Union for Conservation of Nature (IUCN),
International Water Management Institute (IWMI), Wetlands International, WWF International,
Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) และ BirdLife International เป็ นต้น
แนวคิดในการบริหารจัดการระบบนิเวศพื้นที่พรุซ่งึ เป็ นระบบนิเวศประเภทหนึ่งของพื้นที่ชุ่มน้ า
ก็คอื หลักการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด (wise use principle) ซึ่งเป็ นหลักการทีเ่ ริม่ ต้นจากอนุ สญ
ั ญา
ว่ า ด้ว ยพื้น ที่ชุ่ ม น้ า หรือ อนุ ส ัญ ญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หลัก การนี้ ต รงกับ แนวคิด การใช้
ประโยชน์อย่างยังยื
่ น กล่าวคือการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมของคนในรุ่นนี้และอนุ รกั ษ์เพื่อคนในรุ่น
ต่อๆ ไป โดยไม่เปลีย่ นแปลงสภาพพืน้ ทีแ่ ละทาลายทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่
5.3.2 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อนุ ส ญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ (UNFCCC) เกิดจากการ
ประชุ ม ระดับ นานาชาติข องประเทศภาคีส มาชิก องค์ก ารสหประชาชาติ ในระหว่ า งการประชุ ม
สหประชาชาติว่าด้ว ยสิง่ แวดล้อมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and
Development – UNCED)ในปี พ.ศ. 2535 เพีอ่ หาแนวทางหยุดยัง้ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและ
ป้ องกันผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ งยื
ั ่ น โดยสมาชิกแต่ละ
ประเทศมีพนั ธกรณีตอ้ งกาหนดนโยบายแห่งชาติ และดาเนินมาตรการทีก่ ่อให้เกิดการบรรเทาปั ญหาการ
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เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยจากัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจากการกระทาของมนุษย์ การ
คุม้ ครองป้ องกันและเพิม่ แหล่งรองรับและทีก่ กั เก็บก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศ ปั จจุบนั มีประเทศ
สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมอนุสญ
ั ญา ฯ จานวน 196 ประเทศ และประเทศไทยเป็ นหนึ่งในภาคีสมาชิกกลุ่มประเทศ
กาลังพัฒนานอกภาคผนวกที่ 1 โดยอนุ สญ
ั ญาฯ มีผลบังคับใช้กบั ประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2538 (กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ, 2564) ในฐานะที่พ้นื ที่พรุเป็ น
ระบบนิเวศที่มศี กั ยภาพในการกักเก็บคาร์ บอนสูง การคุ้มครองและอนุ รกั ษ์ ฟ้ื นฟูพ้นื ที่พรุเพื่อบรรเทา
ปั ญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจึงเป็ นแนวนโยบายทีม่ คี วามสอดคล้อมกับอนุสญ
ั ญาฯ โดยตรง
5.3.3 องค์กรและหน่ วยงานระดับสากลที่เกี่ยวข้อง
Global Peatland Initiative (GPI) เป็ น องค์ก รความร่ ว มมือ ระหว่ า งประเทศที่ต ัง้ ขึ้น จากการ
ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (UNFCCC
COP22) ณ กรุงมาราเกช ประเทศโมรอคโค ในปี พ.ศ. 2559 (https://www.globalpeatlands.org/)
GPI ก่อตัง้ ขึน้ มาโดยมีเป้ าหมายเพื่อปกป้ องพืน้ ทีพ่ รุ เพื่อเป็ นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สาคัญของ
โลก นโยบายด้านการบริหารจัดการพืน้ ทีพ่ รุตามข้อกาหนดของ GPI คือ การอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู และจัดการ
อย่างยังยื
่ น ภายใต้บริบทของเป้ าหมายการพัฒ นาอย่ า งยัง่ ยืน ด้ว ยการลดและป้ อ งกันไม่ ใ ห้มีก าร
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพืน้ ทีพ่ รุสู่ชนั ้ บรรยากาศ ดารงสภาพบริการทางนิเวศ และปกป้ องวิถชี วี ติ
ของชุมชนทีพ่ ง่ึ พิงระบบนิเวศด้วยการเพิม่ ศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
GPI ได้รเิ ริม่ ปฏิญญาบราซซาวิล (Brazzaville Declaration) เป็ นข้อตกลงระหว่างประเทศครัง้
แรกเกีย่ วกับระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ เริม่ จาก 4 ประเทศซึง่ เป็ นเจ้าของแหล่งทีต่ งั ้ พืน้ ทีพ่ รุทใ่ี หญ่ทส่ี ุดของโลก
ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย เปรู สาธารณรัฐคองโก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ได้ให้คามัน่
ร่ว มกันเพื่อ การคุ้มครองปกป้ อ งคุ ณ ประโยชน์ ของระบบนิเ วศป่ าพรุใ นประเทศของตน โดยGPI ใช้
หลักการบริหารจัดการเชิงภูมทิ ศั น์ (landscape management approach) และให้ความสาคัญกับ การ
ประเมินสถานภาพและคุณสมบัตขิ องระบบนิเวศพรุต่อวัฏจักรคาร์บอนของโลก (global carbon cycle)
และความสาคัญทีม่ ตี ่อวิถชี วี ติ และเศรษฐกิจของประชาชน (UNEP, 2018)
International Peatland Society (IPS) หรือ สมาคมพื้น ที่พ รุ น านาชาติ เป็ นองค์ ก รระหว่ า ง
ประเทศทีไ่ ม่แสวงหากาไร จัดตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2511 โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร
ต่างๆ และนักวิชาการ เพื่อเป็ นผูน้ าในการส่งเสริมการบริหารจัดการพืน้ ทีพ่ รุอย่างรับผิดชอบและการใช้
ประโยชน์อย่างยังยื
่ นของพืน้ ทีพ่ รุและดินพรุ (https://peatlands.org/) IPS กาหนดแผนการจัดการระบบ
นิเวศพืน้ ทีพ่ รุดงั นี้
- จัดการพืน้ ทีพ่ รุตามหลักการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด (wise use) โดยปกป้ องคุม้ ครอง
บทบาทของพืน้ ทีพ่ รุในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนให้การยอมรับในมูลค่าของ
พืน้ ทีพ่ รุทม่ี อี ยู่ทงั ้ ในระดับพืน้ ที่ ประเทศ และนานาชาติ
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- สร้างความมันใจว่
่ าพืน้ ทีพ่ รุทย่ี งั มีสภาพสมบูรณ์ตอ้ งได้รบั การปกป้ องคุม้ ครองดูแล สาหรับพืน้ ที่
พรุทม่ี กี ารใช้ประโยชน์อยู่ต้องมีการจัดการอย่างรับผิดชอบ และสาหรับพืน้ ทีพ่ รุทเ่ี สื่อมโทรมต้อง
ได้รบั การฟื้ นฟูเพือ่ ให้อยู่ในสภาพเดิมเท่าทีท่ าได้
ทัง้ นี้ ทัง้ GPI และ IPS กาหนดเงื่อนไขที่สาคัญในการบริหารจัดการเพื่อการอนุ รกั ษ์คุ้มครอง
ระบบนิเวศพรุก็คอื การสร้างฐานความรู้ เกี่ยวกับระบบนิเวศพรุ โดยเริม่ จากแหล่งที่ตงั ้ ของพื้น ที่พ รุ
สถานภาพ เงือ่ นไข ตลอดจนคุณประโยชน์ของพืน้ ทีพ่ รุทเ่ี กิดขึน้ ในระดับท้องถิน่ ประเทศ และทัวโลก
่
สาหรับในระดับภูมิภาคอาเซียนซึ่งประเทศไทยเป็ นสมาชิก ของประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community – ASEAN) มีองค์กรด้านการบริหารจัดการพื้นที่พรุคอื การริเริม่ เพื่อการจัดการพื้นที่พรุ
ของภูมภิ าคอาเซียน (the ASEAN Peatland Management Initiative – APMI) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2545
โดยมีเป้ าหมายหลักในช่วงเวลานัน้ คือลดความเสีย่ งในการเกิดไฟป่ าและปั ญหาข้ามพรมแดนของหมอก
ควันอันเกิดจากการเผาพื้นที่ป่าไม้และป่ าพรุ (the ASEAN Secretariate, 2018) APMI ได้มกี ารจัดทา
แผนยุ ท ธศาสตร์เ พื่อ การจัด การพื้น ที่พ รุ ข องภู มิภ าคอาเซีย น หรือ “Strategy and Action Plan for
Sustainable Management of Peatlands in ASEAN Member States 2006-2020” มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ 4
ประการ ได้แก่ (1) ส่งเสริมความรูเ้ รื่องพืน้ ทีพ่ รุ (2) รับมือกับปั ญหามลพิษข้ามพรมแดนจากหมอกควัน
และความเสื่อมโทรมของสิง่ แวดล้อม (3) สนับสนุ นการจัดการพื้นที่พรุอย่างยังยื
่ น และ (4) เสริมสร้าง
ความร่ว มมือ ระหว่ า งประเทศสมาชิก ในประเด็น ที่เ กี่ยวข้อ งกับ พื้น ที่พ รุ (the ASEAN Secretariate,
2018)

5.4 แนวนโยบายเพื่อการจัดการระบบนิ เวศพื้นที่พรุ
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the
United Nations - FAO) ในฐานะเป็ น หน่ ว ยงานระดับ สากลที่ข บั เคลื่อ นนโยบายการบริห ารจัด การ
เกีย่ วกับอาหาร การเกษตร ประมง ป่ าไม้ซง่ึ รวมถึงพืน้ ทีพ่ รุ ของประเทศต่างๆ (FAO, 2020) ได้กาหนด
แนวนโยบายในการบริห ารจัด การระบบนิ เ วศพื้น ที่พ รุ (ภาพที่ 28) ดัง ต่ อ ไปนี้ (Biancalani and
Avagyan, 2014)
1. ปกป้ องพืน้ ทีพ่ รุสภาพดีคอื ทีย่ งั คงสภาพเปี ยกชุ่มไม่มกี ารระบายน้ าเพือ่ ป้ องกันการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (secure undrained peatlands to prevent emissions)
2. สร้างความเปี ยกชุ่มให้แก่พ้นื ทีพ่ รุทถ่ี ูกระบายน้ าออกเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(rewet drained peatlands to reduce emissions) ด้ ว ยการจัด การให้ พ้ืน ที่มีน้ า หล่ อ เลี้ ย งในระดับ ที่
เหมาะสม
3. ปรับเปลีย่ นแนวทางการจัดการพื้นทีพ่ รุทไ่ี ม่สามารถทาให้ เปี ยกชุ่มได้ (adapt management
of peatlands that cannot be rewetted) เพือ่ วิธกี ารให้มกี ระบวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด
หรือเพิม่ ศักยภาพการสะสมคาร์บอนให้กบั พืน้ ที่
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สถานภาพและเงื่อนไขของพืน้ ทีพ่ รุ
พืน้ ทีพ่ รุระบายน้าออกแล้ว (drained peatland)

พืน้ ทีพ่ รุทย่ี งั คงสภาพน้าแช่ขงั (wet peatland)

จาเป็ นต้องใช้
ประโยชน์?

จาเป็ นต้องใช้
ประโยชน์?

NO

ทางเลือก: ใช้ประโยชน์
โดยทาการเกษตรสาหรับ
พืน้ ทีพ่ รุเปี ยกชุ่ม
(paludiculture)

YES

สามารถทาให้
เปี ยกชุ่ม
(rewetting)?
สูญเสีย
ความสามารถ
ในการอุม้ น้า

YES

YES

NO

ทางเลือก: อนุรกั ษ์
(conservation)
โดยทาโครงการฟื้ นฟู
(restoration)

NO

ทางเลือก: การปรับเปลีย่ น
วิธกี ารจัดการ (adaptive
management practice)
และควบคุมการเกิดไฟป่ า
(fire prevention)

ภาพที่ 28 แนวทางการบริหารจัดการระบบนิ เวศพื้นที่พรุตามลาดับขัน้ การตัดสิ นใจ

ทีม่ า ดัดแปลงจาก http://www.fao.org/3/a-bl229e.pdf

5.5 กรณี ศึกษาในต่างประเทศ
ในส่วนนี้ได้เลือกกรณีตวั อย่างของประเทศทีม่ กี ารทาลายระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุในอดีต และปั จจุบนั
มีความก้าวหน้าด้านการดาเนินนโยบายการบริหารจัดการพืน้ ทีพ่ รุ ได้แก่สาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งเป็ น
ตัวแทนของพืน้ ทีพ่ รุในเขตร้อน และสหราชอาณาจักรซึง่ เป็ นตัวแทนของพืน้ ทีพ่ รุในเขตอบอุ่น
5.5.1 สาธารณรัฐอิ นโดนี เซีย
การจัดการพืน้ ทีพ่ รุของประเทศอินโดนีเซียถือเป็ นกรณีศกึ ษาทีน่ ่าสนใจ เพราะเป็ นประเทศทีม่ ี
พืน้ ทีพ่ รุเขตร้อนทีม่ ากทีส่ ุดในโลกถึง 14 ล้านเฮคตาร์หรือคิดเป็ นร้อยละ 23 ของพืน้ ทีพ่ รุทวโลก
ั่
จากอดีต
ซึง่ เป็ นประเทศทีม่ อี ตั ราการสูญเสียพืน้ ทีพ่ รุลาดับต้นๆ ของโลก ปั จจุบนั กลายเป็ น ประเทศหนึ่งทีม่ ี
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ความก้าวหน้าในการพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ
ในการอนุรกั ษ์พน้ื ทีพ่ รุเพือ่ ต่อสูก้ บั ปั ญหาการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยรัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกมาตรการทางกฎหมายต่างๆ เพือ่ หยุดยัง้
การทาลายพืน้ ทีพ่ รุ อาทิ PP71/2014 (Government Regulation 71/2014 on the Protection and
Management of Peat Ecosystems) มีการประเมินสารวจและรวบรวมข้อมูลเพือ่ พัฒนาแผนทีป่ ่ าพรุเพือ่
แสดงแหล่งทีต่ งั ้ สถานภาพและความลึกของดินพรุ การกาหนดเขตหรือโซนของพืน้ ทีพ่ รุในรูป “Peatland
Hydrological Unit – PHU” และจัดประเภทหรือชัน้ คุณภาพของแต่ละ PHU จากคุณสมบัตขิ องพืน้ ทีพ่ รุท่ี
สารวจ เพือ่ จาแนกเป็ นพืน้ ทีพ่ รุคมุ้ ครองและพืน้ ทีพ่ รุใช้ประโยชน์ (protection and utilization zones) ซึง่
แต่ละ PHU จะต้องประกอบด้วยพืน้ ทีค่ ุม้ ครองอย่างน้อยร้อยละ 30 ของพืน้ ที่ และแต่ละ PHU ต้องมีแผน
บูรณาการคุม้ ครองและจัดการพืน้ ทีพ่ รุและนาไปปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม นอกจากนี้สาหรับพืน้ ทีพ่ รุทอ่ี ยู่
ในเขตการใช้ประโยชน์ของแต่ละ PHU ต้องควบคุมระดับน้าสูงไม่เกิน 0.40 เมตร เพือ่ ให้เกิดความเสีย่ ง
เรื่องการเกิดไฟและการยุบตัวของพรุให้น้อยทีส่ ุด (IFAD, 2016)
นอกจากนี้ ร ัฐ บาลอิน โดนี เ ซี ย ได้ จ ัด ตัง้ Indonesian Peatland Restoration Agency (Badan
Restorasi Gambut - BRG) เป็ นหน่วยงานหลักในการจัดการพืน้ ทีพ่ รุของประเทศ เพือ่ ลดการปลดปล่อย
และเพิม่ ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของพืน้ ที่ และสร้างอาชีพทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมเพือ่ การดารง
ชีพทีย่ งยื
ั ่ นแก่เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ มีเป้ าหมายหลักเพื่อฟื้ นฟูพ้นื ทีพ่ รุทอ่ี ยู่ในสภาพวิกฤติจากการ
เผาป่ าจานวน 2.49 ล้านเฮคตาร์ภายในช่วงปี พ .ศ. 2560-2563 โดยมีแนวทางการจัดการใช้หลัก 3 R
ได้แก่ Rewetting หรือการทาให้ป่าพรุกลับมามีสภาพเปี ยกชุ่ม เช่นการทาฝายหรือประตูน้ าเพื่อกักเก็บ
และชลอการขังน้า Revegetation หรือการปลูกพืชพรรณไม้ทอ้ งถิน่ ของพืน้ ทีพ่ รุ ตลอดจนดูแลให้เกิดการ
ฟื้ นตัวของป่ าดัง้ เดิม และ Revitalization หรือการสร้างเสริมวิถชี วี ติ และเศรษฐกิจของชุมชนโดยการสร้าง
อาชีพทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและไม่ทาลายป่ าพรุแก่คนท้องถิน่ เช่นการทาเกษตรทีเ่ หมาะสมกับสภาพ
พื้นที่เ ปี ยกชุ่ม (paludiculture) โดยปลู ก พืชที่เ หมาะกับสภาพพรุเ ช่ น กระจูด สาคู เป็ นต้น และการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ สาหรับพืน้ ทีพ่ รุทผ่ี ่านการเผามาก่อนแต่ยงั มีความสามารถในการอุ้มน้ า
เน้นการฟื้ นฟูสภาพด้วยการสร้างความเปี ยกชุ่มและปลูกพืชพรรณไม้ดงั ้ เดิม ซึ่งการทาพื้นที่พรุใ ห้ มี
ความเปี ยกชุ่ม (rewetting) เป็ นเงื่อนไขสาคัญของการจัดการและฟื้ นฟูสภาพพื้นที่พรุ ด้วยการควบคุ ม
ระดับน้ าให้ดินพรุ นอกจากพื้นที่พรุท่ีเปี ยกชุ่มจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แล้วยังช่วย
ไม่ ใ ห้ดิน พรุ ยุ บ ตัว ตลอดจนลดความเสี่ย งเรื่อ งไฟไหม้พ รุ ซ่ึง เป็ น ปั จ จัย คุ ก คามส าคัญ ของพื้น ที่พรุ
(Buckmaster, et al, 2014)
5.5.2 สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักร (United Kingdom – UK) เป็ นประเทศที่ระบบนิเวศพื้นที่พรุประมาณ 1.61
ล้านเฮคตาร์ หรือราวร้อยละ 10 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่พรุใน UK ตัง้ อยู่ในเขต
ของสก๊อตแลนด์ ลักษณะพืน้ ทีพ่ รุสว่ นใหญ่เป็ น blanket bog ซึง่ เป็ นพืน้ ทีพ่ รุทห่ี ายากในโลก มีความเป็ น
กรดและมีธ าตุ อ าหารต่ า (http://www.ipcc.ie/a-to-z-peatlands/blanket-bogs/) พื้น ที่พ รุ ข อง UK เป็ น
แหล่งสะสมคาร์บอนในปริมาณกว่า 3 ล้านตัน เทียบเท่าได้กบั การสะสมคาร์บอนของพืน้ ทีป่ ่ าบกของ UK
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ประเทศฝรังเศส
่
และเยอรมัน รวมกัน ปริมาณน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคกว่า ร้อยละ 70 ของ UK นัน้ มาจาก
พืน้ ทีส่ ูงซึ่งปกคลุมด้วยพืน้ ทีพ่ รุเป็ นส่วนใหญ่ พืน้ ทีพ่ รุยงั ช่วยชลอการไหลของน้ าช่วยลดภัยจากน้ าท่วม
ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงและเป็ นแหลงทีอ่ ยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพืชพรรณหายาก
ประมาณร้อยละ 80 ของพืน้ ทีพ่ รุทงั ้ หมดใน UK มีสภาพเสือ่ มโทรม ซึง่ คานวณได้ว่ามีการปล่อย
ก๊ า ซเรือ นกระจกจากพื้น ที่พ รุ ป ระมาณปี ล ะ 16 ล้า นตัน คาร์บ อนไดออกไซด์ เ ทีย บเท่ า UK จึง ให้
ความส าคัญ ในล าดับ ต้ น ๆ กับ การอนุ ร ัก ษ์ แ ละฟื้ นฟู พ้ืน ที่พ รุ เ พื่อ เป็ น ทางออกในการต่ อ สู้ก ับ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยรัฐบาลของ UK ได้รบั การสนับสนุ นจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อ
การอนุ ร ัก ษ์ ธ รรมชาติ (International Union for Conservation of Nature – IUCN) ที่ท างานร่ ว มกับ
ภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อ จัดทายุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อ บริหารจัดการพื้นที่พรุ ในปี พ.ศ.
2561 (ภาพที่ 29) โดยจาแนกพืน้ ทีพ่ รุออกเป็ น 4 กลุ่มสถานะซึง่ มีการบริหารจัดการต่างกันไป ได้แก่ (1)
พื้น ที่พ รุ ท่ีใ กล้ เ คีย งสภาพตามธรรมชาติ (near natural) (2) พื้น ที่พ รุ ท่ีเ ปลี่ย นแปลงไปจากสภาพ
ธรรมชาติ (modified) (3) พื้นที่พรุท่มี กี ารระบายน้ าออก (drained) และ (4) พื้นที่พรุท่มี กี ารพังทลาย
อย่างต่อเนื่อง (actively eroding) เพื่อจะได้วางแผนการอนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูตามเงื่อนไขสถานภาพของ
พืน้ ทีพ่ รุ
รัฐ บาลของสหราชอาณาจัก รร่ ว มกั บ IUCN ได้ ก่ อ ตัง้ โครงการ “the IUCN UK Peatland
Programme” เพื่อสารวจคุณสมบัติ สถานภาพและเงื่อนไขของพื้นที่พรุ และนามาจัดกลุ่มสถานะของ
พื้นที่พรุดงั ข้างต้น นอกจากนี้ได้จดั ทาแผนที่เส้นฐาน (baseline map) สาหรับพื้นที่พรุทงั ้ ประเทศเพื่อ
เป็ นฐานความรู้แสดงแหล่งทีต่ งั ้ และความลึกของดินพรุ ซึ่งเสร็จสิน้ ในปี พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ได้กาหนด
เป้ าหมายระดับประเทศว่าในปี พ .ศ. 2583 ระบบนิเวศพื้นที่พรุของ UK จานวน 2 ล้านเฮคตาร์ของพรุ
จะต้องได้รบั การอนุรกั ษ์ฟ้ื นฟูและจัดการอย่างยังยื
่ น เพือ่ ดารงบริการทางนิเวศด้านต่างๆ ให้สงั คมต่อไป
(UK Climate Change Committee, 2013)

ภาพที่ 29 ยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิ เวศพรุของสหราชอาณาจักร
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ทีม่ า https://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/uk-strategy
ภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารพื้นที่พรุของประเทศ (England Peat Action Plan) ที่เผยแพร่ในปี พ. ศ.
2564 (UK Government, 2021) รัฐบาลของสหราชอาณาจักรได้เน้นย้าถึงความจาเป็ นต้องอนุรกั ษ์พน้ื ที่
พรุเพื่อเป็ นยุทธศาสตร์สาคัญ ที่จะทาให้ประเทศบรรลุเป้ าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็ น
ศูนย์ (net zero emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ในแผนปฏิบัติการฯ ระบุ เ ป้ าหมายว่ า
ภายในปี พ.ศ. 2567 จะต้องปรับปรุงแผนที่พน้ื ที่พรุของประเทศให้เสร็จสิ้น ยกเลิกการจาหน่ ายพีทและ
ผลิตภัณฑ์จากพีท มีการปกป้ องดูแลและเฝ้ าระวังเพื่อลดความเสีย่ งเรื่องการเกิดไฟป่ า นอกจากนี้ มแี ผน
จัดสรรงบประมาณจานวน 50 ล้านปอนด์ เพื่อใช้ในการฟื้ นฟูพ้นื ที่พรุอย่างน้อ ย 35,000 เฮคตาร์ ใน
ระหว่างปี พ .ศ. 2564 – 2568 ภายใต้ก ลไกการสนับสนุ น การฟื้ นฟู พ้นื ที่พ รุ ท่ีเ สื่อ มโทรม (Nature for
Climate Peatland Grant Scheme) ให้กบั กลุ่มอนุ รกั ษ์ รัฐบาลท้องถิน่ มูลนิธิ รวมทัง้ เจ้าของที่ดินเพือ
จัดทาโครงการฟื้ นฟูพน้ื ทีพ่ รุทวประเทศ
ั่

Page | 70

6 กลไกเพื่อการจัดการระบบนิ เวศพื้นที่พรุ
6.1 ความนา
บทนี้มีว ตั ถุ ประสงค์เพื่อนาเสนอเครื่อ งมือ หรือกลไกเชิงนโนบายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
บริหารจัดการระบบนิเวศพื้นที่พรุ ที่ได้นามาใช้ขบั เคลื่อนให้เกิดการอนุ รกั ษ์ฟ้ื นฟูพ้นื ที่พรุ ในประเทศ
ต่างๆ ที่มกี ารใช้อยู่ในปั จจุบนั ทัง้ นี้เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และเป็ นตัวอย่างสาหรับการบริหาร
จัดการพื้นที่พ รุของประเทศไทยในอนาคต โดยเลือกนาเสนอเครื่อ งมือ หรือกลไกทางเศรษฐศาสตร์
ประกอบด้วยกลไกตลาดคาร์บอน (carbon market) กลไกเรดด์พลัส (REDD+) และกลไกการตอบแทน
คุณประโยชน์ระบบนิเวศ (payment for ecosystem services)

6.2 กลไกตลาดคาร์บอน
ตลาดคาร์บอน (Carbon Market) ในทีน่ ้ีหมายถึงระบบทีม่ กี ารตกลงให้ซ้อื ขายปริมาณก๊าซเรือน
กระจกทีส่ ามารถลดลงได้ จากการทาโครงการประเภทต่างๆ ซึ่งเรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” ซึ่งเป็ นสินค้า
ทีน่ ามาซื้อขาย และสามารถนาไปชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผูซ้ ้อื ในทีน่ ้ีจะไม่กล่าวถึงระบบ
การซือ้ ขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
6.2.1 ระบบตลาดคาร์บอน
ในเบื้องแรกจาเป็ นต้อ งมีความเข้าใจในระบบตลาดคาร์บอน และกลไกการซื้อขายคาร์บอน
เครดิต ระบบตลาดคาร์บอนมีสองประเภท ประเภทแรกคือตลาดคาร์บอนตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
หรือตลาดภาคบังคับ (mandatory carbon market) ซึ่งเป็ นตลาดทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ สืบเนื่องจากผลบังคับในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกฎหมาย โดยมีรฐั บาลเข้ามาเกีย่ วข้อง เพราะเป็ นกลไกทีอ่ ยู่ภายใต้พธิ ี
สารเกี ย ว โต เช่ น emission trading, joint implementation แล ะ clean development mechanism
ประเภทที่ส องคือ ตลาดคาร์บอนแบบสมัค รใจ (voluntary carbon market) เป็ นตลาดคาร์บอนที่ไ ม่ มี
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมก๊าซเรือนกระจกมาบังคับ การเข้าร่วมซื้อขายจึงเป็ นไปด้วยความสมัครใจ
กลไกการซื้อขายทีอ่ ยู่ในตลาดนี้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน เช่น การรับรองมาตรฐานการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก VSC (verified carbon standard) ซึ่งดาเนินการโดยองค์กร Verra (www.verra.org) VSC
เป็ น โครงการรับ รองมาตรฐานที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ปั จ จุ บัน มีโ ครงการลดก๊ า ซเรือ นกระจกเข้า ร่ ว มและผ่ าน
มาตรฐาน VSC ประมาณ 1,700 โครงการ ซึ่ ง สามารถลดก๊ า ซเรือ นกระจกได้ ก ว่ า 630 ล้ า นตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ในการจัดทาคาร์บอนเครดิต ผู้ขายซึ่ง มีศกั ยภาพและเจตน์จานงในการลดการปล่อยคาร์บอน
ต้องพัฒนาในรูปโครงการและนาส่งแผนงานกิจกรรมเข้าสูก่ ระบวนการตรวจสอบโดยผูท้ วนสอบ เมื่อผ่าน
กาตรวจสอบจะได้รบั การอนุ มตั แิ ละขึ้นทะเบียนโดยผู้ให้การรับรองโดยหน่ วยงานที่ได้ข้นึ ทะเบียนและ
สามารถรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ สาหรับคาร์บอนเครดิต (carbon credit) ซึ่งเป็ นสินค้าทีน่ ามา
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ซือ้ ขายนัน้ เป็ นปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีล่ ดลงซึ่งเป็ นผลจากการดาเนินโครงการทีท่ าให้เกิดการลดก๊าซ
เรือนกระจก ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยลดลงจะมีการคานวณหน่ วยคาร์บอนมาตรฐาน (verified
carbon unit) ในรูปหน่ วยตันต่อคาร์บอนออกไซด์เทีย บเท่า (tonCO2e) ซึ่งเท่ากับหนึ่งเครดิต สามารถ
นาไปซือ้ ขายในตลาดคาร์บอนได้
ผู้ซ้ือ คาร์บ อนเครดิต มีห ลากหลายภาคส่ ว น อาจเป็ น องค์ ก รสถาบัน หรือ หน่ ว ยธุ ร กิ จ ที่ มี
เจตนารมณ์ จ ะลดการปล่ อ ยคาร์ บ อน หรื อ มี โ ครงการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (corporate social
responsibility – CSR) รวมทัง้ หน่ วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงาน ขนส่งทางบกอากาศและทะเล
เป็ นต้น ตัวอย่างเช่นองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization
หรือ ICAO) มีนโยบายให้ธุ รกิจสายการบินที่เ ป็ นสมาชิก ควบคุ มการปล่อ ยคาร์บอน และดาเนินการ
ภายใต้กลไกการชดเชยและการลดคาร์บอนส าหรับ การบิน ระหว่างประเทศ (carbon offsetting and
reduction scheme in international aviation - CORSIA) มานับตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2559 (https://icao.int) และ
มีนโยบายให้สมาชิกต้องควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการบิน ด้วยการรักษาเสถียรภาพไว้
ในระดับ คงที่ (carbon neutral growth) โดยใช้ปี พ .ศ. 2563 เป็ น ปี ฐ าน และในช่ ว งก่ อ นปี พ .ศ 2570
สมาชิกสามารถดาเนินการแบบสมัครใจ และสามารถซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอน
ตามทีก่ าหนดไว้ แต่นับตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2570 เป็ นต้นไป นโยบายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็ นศูนย์ จะบังคับ
ใช้กบั ทุกสายการบินที่เป็ นสมาชิก ประมาณการว่าจะมีการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไก CORSIA
ราว 2.5 พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2578 หรือประมาณ 164 ล้าน
ตันต่อปี ในช่วงเวลาดังกล่าว ถือได้ว่า CORSIA เป็ นกลไกตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจแห่งแรกของโลก
จากภาคอุตสาหกรรมการบิน
สาหรับประเทศไทยมีโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program – T-VER) ซึ่งมีอ งค์การบริหารจัดการก๊ าซเรือ น
กระจก (องค์กรมหาชน) หรือ อบก. เป็ นหน่วยงานทีพ่ ฒ
ั นาและให้การรับรองมาตรฐานดังกล่าว (องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2564) ในการซื้อขายคาร์บอน ในกรณีของประเทศไทยนัน้ โครงการ TVER ซึ่งพัฒนาโดย อบก. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการพัฒนา ตลอดจนระเบียบวิธกี ารลด
ก๊าซเรือนกระจก รวมทัง้ การขึน้ ทะเบียนและรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก ผูข้ ายซึง่ เป็ นผูท้ ส่ี ามารถลด
การปล่อยคาร์บอนเมื่อผ่านกระบวนการขึน้ ทะเบียนและสามารถรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ จึง มี
สิทธิในการขายคาร์บอนเครดิตได้
6.2.2 คาร์บอนเครดิ ตสาหรับพื้นที่พรุ
โครงการคาร์บอนเครดิต ส าหรับ ระบบนิเ วศพื้นที่พ รุนัน้ ผู้รบั ผิดชอบหรือ เจ้าของโครงการ
อนุรกั ษ์ฟ้ื นฟูพน้ื ทีพ่ รุอยู่ในสถานะของผูข้ ายคาร์บอนเครดิต ต้องดาเนินการตามระเบียบวิธแี ละขัน้ ตอน
การจัดทากลไกคาร์บอนเครดิตทานองเดียวกับโครงการสาหรับภาคส่วนอื่นๆ (ภาพที่ 30) องค์กร Verra
ซึ่งเป็ นผู้พฒ
ั นามาตรฐาน VSC (https://verra.org/) ได้จดั ทาคู่มอื อธิบายระเบียบวิธเี กี่ยวกับคาร์บอน
เครดิต ส าหรับ โครงการฟื้ นฟู พ้ืน ที่พ รุ เ ขตร้อ นด้ว ยการท าให้เ ปี ย กชุ่ ม (Methodology for Rewetting
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Drained Tropical Peatlands) และระเบียบวิธเี กีย่ วกับคาร์บอนเครดิตสาหรับโครงการฟื้ นฟูพน้ื ทีพ่ รุเขต
อบอุ่นด้วยการทาให้เปี ยกชุ่ม (Methodology for Rewetting Drained Temperate Peatlands) (VSC, ไม่
ปรากฏปี พ.ศ.) เพื่อให้ผู้ต้องการพัฒนาโครงการฯ ได้ใช้เป็ นแนวปฎิบตั ิในการคานวณหน่ วยคาร์บอน
มาตรฐานทีจ่ ะเป็ นคาร์บอนเครดิตจากพืน้ ทีพ่ รุ
มาตรฐานการรับรองคาร์บอนจากพื้นที่พรุ (peatland carbon standard) นอกจาก VSC ก็ยงั มี
การกาหนดหลักเกณฑ์และระเบียบวิธเี พื่อขออนุ มตั แิ ละขึน้ ทะเบียนมาตรฐานการรับรองการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในระดับนานาชาติอ่นื ๆ เช่น Gold Standard (GS), Plan Vivo, Americn Carbon Registry
(ACR) ส่วนมาตรฐานการรับรองคาร์บอนจากพืน้ ทีพ่ รุในระดับประเทศก็มี เช่น UK Peatland Code/UK
Woodland Code ของสหราชอาณาจัก ร MoorFutures ของสหพัน ธ์ ส าธารณรัฐ เยอมัน นี Carbon
Farming Initiative (AUS) ของประเทศออสเตรเลีย max.moor ของสมาพันธรัฐสวิส (Unger, et al 2019)
และ T-VER ของประเทศไทย

พืน้ ทีพ่ รุทม่ี คี วาม
เสือ่ มโทรมหรือทีผ่ ่าน
การระบายน้าออก
จัดทาโครงการ
แผนการอนุรกั ษ์ฟ้ื นฟู
ทีม่ ผี ลต่อการลดการ
ปลดปล่อยคาร์บอน
และ/หรือเพิม่ การ
สะสมคาร์บอน

นาส่งแผนการ
อนุรกั ษ์ฟ้ื นฟูเพือ่ การ
ตรวจสอบปริมาณ
คาร์บอนทีส่ ามารถลด
การปลดปล่อยและ/
หรือเพิม่ การสะสม
เพือ่ ขออนุมตั แิ ละ
ได้รบั การขึน้ ทะเบียน
โดยหน่วยงานที่
สามารถรับรอง
มาตรฐานฯ อาทิ
VCS, UK peatland
code, MoorFutures,
T-VER เป็ นต้น

หน่วยงานทีร่ บั รอง
มาตรฐานจัดทา
สัญญาข้อตกลงกับ
เจ้าของโครงการฯ
เมือ่ ผ่านการอนุมตั ิ
และจัดทาเงือ่ นไขการ
สนับสนุนทางการเงิน
เจ้าของโครงการ
สามารถดาเนิน
กิจกรรมอนุรกั ษ์และ
ฟื้ นฟูตามแผนงาน

ระหว่างการดาเนิน
กิจกรรมอนุรกั ษ์และ
ฟื้ นฟูจะมีการติดตาม
ตรวจสอบโดย
หน่วยงานทีร่ บั รอง
มาตรฐาน

ภาพที่ 30 กลไกคาร์บอนเครดิ ตสาหรับพื้นที่พรุ

ปั จจุบนั หลายประเทศมีการจัดทาคาร์บอนเครดิต จากพื้นที่พรุซ่ึงทัง้ หมดเป็ นระบบตลาดภาค
สมัครใจ เช่นสหราชอาณาจักร สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐเยอรมันนี สาธารณรัฐ เบลารุส และประเทศ
อินโดนีเซีย เป็ นต้น
6.2.3 กรณี ศึกษาจากประเทศต่างๆ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี
เยอรมันนีเป็ นประเทศแรกในโลกที่มโี ครงการคาร์บอนเครดิตจากพื้นที่พรุ โครงการนี้มชี ่อื ว่า
MoorFutures เ กิ ด ขึ้ น ใ น ปี พ .ศ . 2552 พั ฒ น า โ ด ย the German Federal Agency for Nature
Conservation (BfN) เพื่อใช้เป็ นกลไกในการแสวงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุ นกิจกรรมฟื้ นฟูระบบนิเวศ
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พื้นที่พรุทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ MoorFutures จึงเป็ นโครงการคาร์บอนเครดิตภาค
สมัครใจสาหรับพื้นที่พรุโครงการแรกของโลก ซึ่งผู้ซ้อื มีทงั ้ หน่ วยธุรกิจเอกชน องค์กรไม่แสวงหากาไร
และบุคคล สามารถซื้อเพื่อชดเชยคาร์บอนจากโครงการฟื้ นฟูพ้นื ที่พรุซ่งึ มีทงั ้ ขนาดเล็กและขนาดกลาง
ราคาของคาร์บอนเครดิตนัน้ ไม่ตายตัว ขึน้ อยู่กบั ข้อตกลงและภาระต้นทุนในการฟื้ นฟูพน้ื ทีพ่ รุแต่ละพื้นที่
ซึ่งแตกต่างกันไป อยู่ระหว่าง 30 – 67 ยูโรต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หลังจากโครงการฟื้ นฟู
พื้น ที่พ รุ ไ ด้ร ับ การตรวจสอบและอนุ ม ัติโ ดย MoorFutures แล้ว MoorFutures น าคาร์บ อนเครดิต ที่
ต้องการขายไปติดต่อกับผูซ้ อ้ื และดาเนินการให้มกี ารจ่ายเงินค่าคาร์บอนเครดิตล่วงหน้า (forward sale)
แก่เจ้าของโครงการ ซึ่งเป็ นข้อตกลงพิเศษกว่าตลาดคาร์บอนทัวไป
่ ด้วยตระหนักว่าการดาเนินกิจกรรม
ฟื้ นฟู พ้ืน ที่พ รุ นั ้น เจ้ า ของโครงการจ าเป็ นต้ อ งใช้ เ งิน ทุ น เริ่ม ต้ น จ านวนมาก ในระยะเริ่ม ก่ อ ตัง้
MoorFutures ใช้มาตรฐานการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ Verified Carbon Standard – VCS
ต่อ มาได้พ ฒ
ั นามาตรฐานการรับ รองปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกของโครงการขึ้น มาในประเทศ มีช่ือ ว่ า
MoorFutures Standard เพื่ อ ให้ เ ข้ า กั บ สภาพระบบนิ เ วศของพื้ น ที่ พรุ ภ ายในประเทศ โดย 1
MoorFutures = 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Unger, 2019)
สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักร (UK) ได้จดั ทาระบบการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
ทีด่ นิ ทีช่ ่อื ว่า UK Land Carbon Registry และได้จดั ทาระบบการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากภาคป่ าไม้และพื้นที่พ รุ สาหรับภาคป่ าไม้คอื โครงการ UK Woodland Carbon Code และสาหรับ
พืน้ ทีพ่ รุคอื โครงการ UK Peatland Carbon Code ซึง่ UK Peatland Carbon Code (หรือ UK Peatland
Code สาหรับการสืบค้น) จัดทาขึ้นในปี พ .ศ. 2558 เพื่อกาหนดมาตรฐานการรับรองการลดก๊าซเรือน
กระจกส าหรับ โครงการฟื้ นฟู พ้นื ที่พ รุ ทัง้ นี้ เ พื่อ เป็ น ระบบรองรับ สาหรับ กลไกการซื้อ ขายคาร์บอน
ภายในประเทศ และใช้เป็ นเครื่องมือในการระดมทุนสาหรับการฟื้ นฟูระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุของประเทศ
โครงการ UK Peatland Code ได้พฒ
ั นาข้อกาหนดและแนวปฏิบตั ิสาหรับเจ้าของโครงการที่
สนใจทากิจกรรมฟื้ นฟูพ้นื ที่พรุ และพัฒนาเป็ น peatland carbon unit (project developer) พร้อมที่จะ
ขายคาร์บอนเครดิต โดยมีกระบวนการตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุของโครงการ
ซึ่งกาหนดไว้อย่างน้อย 30 ปี เพื่อสร้างความมันใจแก่
่
ผู้ซ้ือ โดย UK Peatland Code ได้ข้นึ ทะเบีย น
เจ้าของโครงการที่ผ่านการพัฒนาคาร์บอนเครดิตจากพื้นที่พรุไว้ เมื่อได้รบั การติดต่อจากผู้สนใจซื้อ
คาร์บอนเครดิต โครงการ UK Peatland Code เป็ นคนกลาง มีเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า (forward
sale) จากผู้ซ้อื แก่เจ้าของโครงการ ทานองเดียวกับโครงการ MoorFutures เพื่อให้เจ้าของโครงการใช้
เป็ นทุนเริม่ ต้นในการดาเนินกิจกรรมฟื้ นฟูพน้ื ทีพ่ รุ ราคาของ peatland carbon unit ไม่ได้กาหนดตายตัว
ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กับต้นทุนในการฟื้ นฟู พ้ืนที่พ รุ นอกจากนี้รฐั บาลของ UK ก็ยงั มีเ งินช่ว ยอุดหนุ นเป็ น ทุ น
ดาเนินงานแก่ผขู้ ายเครดิตอีกส่วนหนึ่งเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุจะได้รบั การฟื้ นฟูอย่างยังยื
่ น
ตัวอย่างพื้นที่พรุ Little Woolden Moss ในแมนเชสเตอร์ ซึ่งมี Lancashire Wildlife Trust เป็ น
เจ้าของ ได้รบั เลือกเป็ นพืน้ ทีน่ าร่องในโครงการชดเชยคาร์บอนของสนามบินฮีทโธรว์ซ่งึ เป็ นสมาชิกของ
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ICAO ด้วยเงินสนับสนุ น USD 132,446 (หรือ 94,000 ปอนด์) ในปี พ.ศ. 2561 เพื่อฟื้ นฟูพ้นื ที่พรุ ซ่ึงมี
ขนาด 70 เฮคตาร์ ซึง่ ใช้ระยะเวลา 3 ปี ให้อยู่ในสภาพดีคงเดิมด้วยการทาให้เปี ยกชุ่มและปลูกพืชดัง้ เดิม
เพิม่ เติมจากทีเ่ คยมีอยู่ ความสาเร็จของโครงการทาให้เกิดการสะสมคาร์บอนปี ละ 22,427 ตัน ตลอดช่วง
ระยะเวลา 30 ปี ขณะเดียวกันพืน้ ทีพ่ รุทฟ่ี ้ื นฟูแล้วยังเปิ ดให้สาธารณชนได้ทากิจกรรมนันทนาการต่างๆ
ด้วย นอกจากนี้สายการบินและสนามบินต่างๆ ซึ่งเป็ นสมาชิกของ ICAO มีแผนจะสนับสนุ นโครงการ
ฟื้ นฟูพน้ื ทีพ่ รุในแหล่งอื่นๆ ด้วย (https://www.lancswt.org.uk/aviation-funding-peatlands)
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
อิน โดนี เ ซีย มีโ ครงการอนุ ร ัก ษ์ ฟ้ื นฟู พ้ืน ที่พ รุ ท่ีพ ัฒ นาภายใต้ ก ลไกเรดด์พ ลัส จ านวนหลาย
โครงการ ซึ่งเมื่อได้รบั การอนุ มตั ิให้ดาเนินการแล้ว ก็สามารถนาคาร์บอนที่ได้รบั การรับรองมาตรฐาน
แล้วไปจัดทาเป็ นคาร์บอนเครดิตเพื่อจาหน่ ายให้กบั ผู้ท่มี คี วามต้องการชดเชยคาร์บอน ตัวอย่างเช่น
โครงการอนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูพ้นื ที่พรุในจังหวัดกาลิมนั ตันตอนกลางของอินโดนีเซีย ซึ่งชื่อว่า KatinganMentaya Peatland Restoration and Conservation Project เป็ นพื้นที่โครงการที่พ ฒ
ั นาภายใต้ ก ลไก
เรดด์พลัส ตัง้ แต่ปีพ .ศ. 2550 มีขนาดพื้นที่ 149,800 เฮคตาร์ และมีศกั ยภาพในการลดการปล่อ ยก๊าซ
เรือ นกระจกได้ เ ฉลี่ย ปี ละ 7.4 ล้ า นตัน คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ทีย บเท่ า โดยมีแ หล่ ง ทุ น คือ Global
Environment Facility and Clinton Foundation สนั บ สนุ น ในช่ ว งแรกของโครงการ ในปี พ.ศ. 2559
โครงการได้รบั การตรวจสอบและทวนสอบความถูกต้องของกิจกรรมและปริมาณการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกตามมาตรฐานของ VCS และในปี พ.ศ. 2560 ก็ได้รบั การรับรองผลและออกคาร์บอนเครดิต
เพื่อการซื้อขายด้วยราคา USD 5-10/ตัน ซึ่งทาให้ได้รบั ความสนใจจากผูต้ ้องการชดเชยคาร์บอน ไม่ว่า
เป็ นบริษทั เชลล์ และบริษทั โวสวาเกน เป็ นต้น (https://www.katinganproject.com/, Unger and Emmer,
2018)

6.3 กลไกเรดด์พลัส
กลไกเรดด์พ ลัส เกิด ขึ้น จากกรอบอนุ ส ัญ ญาสหประชาชาติว่ า ด้ว ยการเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภู มิอ ากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) ซึ่ง ประเทศ
สมาชิก ภาคี (UNFCCC member countries) มีค วามเห็นร่ว มกันในการรักษาและจัดการป่ าไม้อ ย่ า ง
ยังยื
่ นของประเทศก าลังพัฒนาให้เ ป็ นแหล่ งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนของโลก เนื่องจากข้อ มูล ทาง
วิท ยาศาสตร์แ สดงให้เ ห็น ว่ า การท าลายป่ าและการท าให้ป่ าเสื่อ มโทรม (deforestation and forest
degradation) มีส่วนในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็ นร้อยละ 17-20 ของการปล่อยก๊าซทุกภาค
ส่วน และเป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลก หากสามารถรักษาพืน้ ทีป่ ่ า
ไว้ได้จะช่วยป้ องกันและลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
แนวคิด เกี่ ย วกับ กลไกเรดด์ พ ลัส ได้ ร ับ การกล่ า วถึ ง ใน การประชุ ม ประเทศสมาชิ ก ภาคี
(Conference of Parties – COP) จาก COP11 และ COP12 ในระหว่างปี พ .ศ. 2548-2550 และได้รบั
การนาสู่ว าระการประชุม COP 15 อย่างเป็ นทางการเพื่อ การสนับสนุ นทางการเงิน ในปี พ .ศ. 2552
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(UNFCCC Secretariate, 2016) กลไกเรดด์ พ ลัส (REDD+) เป็ นที่ รู้ จ ัก เริ่ม แรกในนามกลไกเรดด์
( REDD) ซึ่ ง ย่ อ ม า จ า ก Reducing Emission from Deforestation and Degradation in developing
countries หรือการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทาลายป่ าและความเสื่อมโทรมของป่ าใน
ประเทศกาลังพัฒนา สาหรับคาว่า “พลัส” นัน้ เกิดจากการให้ความสาคัญเกี่ยวกับระบบนิเวศป่ าไม้เพิม่
อีกสามประการ ทาให้กรอบการดาเนินงานของเรดด์พลัสประกอบด้วย ลดการตัดไม้ทาลายป่ าและการ
ทาให้เสื่อมโทรม และเพิม่ บทบาทของการอนุ รกั ษ์ป่า การจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ นและเพิม่ การกักเก็บ
คาร์บอนในพืน้ ทีป่ ่ า หรือเรียกง่ายๆ ว่า “สองลดและสามเพิม่ ”
กลไก REDD+ มีพฒ
ั นาการเป็ นลาดับ มีจุดเริม่ ต้นจาก COP 13 ทีค่ านึงถึงผลประโยชน์จากการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือ นกระจก (carbon benefits) เป็ นหลัก และพิจารณาผลประโยชน์ ด้านอื่นๆ เป็ น
ผลประโยชน์ร่วม (co-benefits) และจาก COP 16 เป็ นต้นมากลไกเรดด์พลัสให้ความสาคัญกับประเด็น
ด้านผลประโยชน์ นอกเหนือจากคาร์บอน (non-carbon benefits) มากยิ่งขึ้น อาทิ การอนุ ร ัก ษ์ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพและประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชน นอกจากนี้ยงั กาหนดหลักการ
ต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาโครงการภายใต้กลไกเรดด์พลัส อาทิ การปรึกษาหารือ กับ ชุ มชน
ท้องถิ่นตามหลักการได้รบั ความยินยอมโดยสมัค รใจโดยได้ข้อ มูลล่วงหน้ า (free prior and informed
consent – FPIC) และหลักการแบ่งปั นผลประโยชน์ (benefit sharing principle) เป็ นต้น
6.3.1 การดาเนิ นงานของกลไกเรดด์พลัส
การประชุ ม ประเทศสมาชิก ภาคี (Conference of Parties – COP) ซึ่ง มีส มาชิก จ านวน 197
ประเทศ (UNFCCC member countries) เพือ่ ทาข้อตกลงร่วมกันว่าหากสามารถช่วยกันรักษาพืน้ ที่ปาไว้
ได้ ก็จะช่ว ยป้ อ งกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศ โดยใช้หลักการความ
รับผิดชอบร่วมในระดับทีแ่ ตกต่าง (common but differentiated responsibilities) ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์
ความพร้อมและระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศและภูมภิ าค โดยแบ่งประเทศสมาชิกออกเป็ นสองกลุ่ม
คือประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 (Annex 1 countries) ประกอบด้วยประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็ นประเทศ
อุต สาหกรรม จานวน 43 ประเทศ มีพ นั ธกรณีใ นการลดการปลดปล่ อ ยก๊าซเรือ นกระจก ซึ่งหากไม่
สามารถบรรลุเป้ าหมายก็จะต้องลงทุน เพื่อการจัดทาคาร์บอนเครดิตและภาคการอนุรกั ษ์ ในกลุ่มประเทศ
นอกภาคผนวกที่ 1 ซึ่ง ประกอบด้ว ยประเทศกาลังพัฒ นา อันเป็ นแหล่ งที่ต งั ้ สาคัญ ของผืนป่ าต่ า งๆ
เรดด์พลัสจึงเป็ นกลไกทางการเงินระหว่างประเทศในการสร้างแรงจูงใจเพื่อต่อสู้กบั การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ สาหรับรายละเอียดของความก้าวหน้าในการดาเนินงานเรดด์พลัสของแต่ละประเทศ
สามารถติดตามได้ใน Lima REDD+ Information Hub (https://redd.unfccc.int/info-hub.html)
กลไกเรดด์พลัสประกอบด้วย 3 ระยะ (www.unredd.net) ประเทศกาลังพัฒนาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ต้องดาเนินการตามลาดับขัน้ ดังนี้
1. ระยะเตรียมความพร้อม (REDD+ readiness) ประเทศมีการเตรียมการและสร้างศักยภาพเพื่อ
รองรับกลไกเรดด์พ ลัส เช่นการปรับนโยบายและมาตรการต่างๆ การพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศด้านต่างๆ เพื่อ ดาเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส การจัดทากลยุทธ์แห่งชาติหรือ
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แผนปฏิบตั กิ าร (national strategies or action plans) ร่วมกับผูม้ สี ่วนได้เสีย การคัดเลือกพืน้ ที่
นาร่องและออกแบบกิจกรรมตามกลไกและหลักการของเรดด์พลัส และการนาส่งรายงานกลยุทธ์
แห่งชาติต่อ UNFCCC ตามข้อกาหนดใน COP16 (ภาพที่ 31) ดังนี้
(1) รายงานระดับการปล่อยอ้างอิงภาคป่ าไม้ (forest reference emission level – FREL) และ
รายงานระดับอ้างอิงภาคป่ าไม้ (forest reference level – FRL)
(2) รายงานระบบการตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่ าไม้ในระดับประเทศที่มี
มาตรฐาน (national forest monitoring systems - NFMS)
(3) รายงานกลยุทธ์แห่งชาติหรือแผนปฏิบตั กิ าร (national strategies or action plans) National
strategy/action plan – NS/AP
(4) รายงานข่าวสารการปกป้ องผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อ ม (safeguard information
system – SIS)
2. ระยะทดลองดาเนินการ (demonstration) ประเทศเจ้าของโครงการนากลยุทธ์และแผนปฏิบตั ทิ ่ี
นาเสนอในระยะเตรียมความพร้อม ไปใช้ในพืน้ ทีน่ าร่องเพือ่ การสาธิตและทดสอบผลสัมฤทธิของ
์
การดาเนินงาน
3. ระยะด าเนิ น การ (implementation) ในการด าเนิ น กิจ กรรมเรดด์ พ ลัส ของประเทศเจ้ า ของ
โครงการ มีก ระบวนการติด ตาม ตรวจวัด และประเมิน ผลของเรดด์พ ลัส อย่ า งเต็ม รู ป แบบ
กระบวนการจัดทารายงานและทวนสอบผลสัมฤทธิการด
์ าเนินงาน พร้อมมีการจ่ายผลตอบแทน
การเงินแก่ประเทศเจ้าของโครงการเรดด์พลัสตามหลักผลสาเร็จ (result-based payment)

ภาพที่ 31 ชุดรายงานที่ประเทศเจ้าของโครงการเรดด์พลัสต้องจัดทาและนาส่ง UNFCCC
ทีม่ า www.unredd.net

ประเทศทีส่ นใจพัฒนากลไกเรดด์พลัสต้องจัดทากรอบแนวคิดในการดาเนินการ (readiness
plan idea note – R-PIN) เสนอต่อธนาคารโลก หลังได้รบั การเห็นชอบก็จะต้องจัดทาและนาส่งข้อเสนอ
โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (readiness preparation proposal – R-PP) ต่อไป เมื่อ
ผ่านกระบวนการตรวจสอบแก้ไขแล้ว ธนาคารโลกซึ่งเป็ นองค์กรดูแลด้านเงินทุนจะสนับสนุนงบประมาณ
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เพือ่ ดาเนินการตามข้อเสนอ R-PP โดยประเทศต้องจัดทาและส่งเอกสารรายงานต่างๆ ตามข้อกาหนด
ข้างต้น
แหล่งทุนสนับสนุนโครงการเรดด์พลัสทีป่ ระเทศเจ้าของโครงการได้รบั ในระยะเตรียมความพร้อม
(preparation stage) มาจากกองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนภาคป่ าไม้ (Forest Carbon Partnership Facility FCPF) ในหมวดของทุนเพื่อการเตรียมความพร้อม (rediness fund) โดยมีธนาคารโลกเป็ นองค์กรดูแล
และจัดการเงินกองทุนดังกล่าว และเงินทุนจาก UN-REDD programme (อยู่ในรูป multilateral funds มี
แหล่งทุนสาคัญเช่น นอร์เวย์ สหภาพยุโรป ญีป่ ่ นุ สหรัฐอเมริกา เป็ นต้น) สาหรับโครงการเรดด์พลัสที่ได้
พัฒนาและพร้อมดาเนินการนาร่องนัน้ (demonstration stage) ประเทศเจ้าของโครงการได้รบั ทุนจาก
Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF) ในหมวดของทุ น เพื่อ คาร์ บ อน (carbon
fund) UN-REDD ร่วมกับแหล่งทุนที่ประเทศเจ้าของโครงการเป็ นผู้จดั หา และสาหรับโครงการที่อยู่ใน
ระยะดาเนินการ (implementation stage) ประเทศเจ้าของโครงการอาจได้รบั ทุนสนับสนุ นจากประเทศ
ในกลุ่มภาคผนวก 1 เช่นโครงการในประเทศอินโดนีเซียได้รบั การสนับสนุนทุนจากประเทศนอร์เวย์ (ใน
รูป bilateral fund) โดยตอบแทนตามผลสาเร็จ (result-based payment) จากก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อ ย
ลดลง (https://www.wri.org/insights/indonesia-reduces-deforestation-norway-pay)
ในระยะด าเนิ น การนี้ ประเทศเจ้ า ของโครงการเรดด์ พ ลัส อาจจัด หาทุ น สนั บ สนุ น โดยใช้
งบประมาณของประเทศ หรือพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกต่างๆ เพื่อแสวงหาแหล่งทุนเพิม่ จากภาคธุรกิจ
เอกชนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ซึง่ ต้องระมัดระวังประเด็นเรื่องการนับซ้า (double counting) ของ
คาร์บอนเครดิตในกรณีท่ีจดั ทาระบบตลาดคาร์บอน โดยทัวไปราคาของคาร์
่
บอนที่รบั ซื้ออยู่ประมาณ
USD 5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เ ทียบเท่า ขึ้นไป ระบบจ่ายเงิน ของกลไกเรดด์พลัส เป็ นการจ่ายตาม
ผลลัพธ์หรือผลสาเร็จ (result-based payment) และเจ้าของโครงการต้องจัดทารายงานการตรวจสอบ
และทวนสอบการลดก๊าซเรือนกระจกส่งตามกาหนด ระยะเวลาของโครงการ (creditng period) มีกาหนด
ประมาณ 30 ปี
เพื่อเพิม่ ความมันคงทางการเงิ
่
นให้กับโครงการฯ ในช่วงระยะของการดาเนินงานตามกลไก
เรดด์พ ลัส นัน้ นอกเหนือ จากค่ าตอบแทนตามกลไกเรดด์พลัส (carbon benefits) ผลจากการดาเนิน
กิจกรรม “สองลดสามเพิม่ ” ซึ่งทาให้เพิม่ พูนบริการนิเวศในด้านอื่นๆ ด้วย ยังสร้างโอกาสให้เจ้าของ
โครงการสามารถแสวงหาแหล่งทุนเพิม่ เติม นอกเหนือจากการพัฒนากลไกคาร์บอนเครดิตซึ่งมีการจ่าย
ตามผลลัพธ์นัน้ เช่นการพัฒนากลไกการตอบแทนคุณประโยชน์ระบบนิเวศ (payment for ecosystem
services - PES) จากบริก ารนิ เ วศในด้า นอื่น ๆ (non-carbon benefits) อัน เป็ น ผลจากการดูแ ลฟื้ นฟู
ระบบนิเวศ อาทิ การเพิม่ พูนความหลากหลายทางชีวภาพ การควบคุมการไหลเวียนของน้ า การลด
ความเสีย่ งเรื่องภัยแล้งน้าท่วมและการพังทลายของหน้าดิน เป็ นต้น การจ่ายตอบแทนภายใต้กลไก PES
จากผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ไม่ถอื ว่ามีความซ้าซ้อนกับกลไกเรดด์พลัส เพราะมักเป็ นการจ่ายตอบแทนตามการ
ทากิจกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ (performance-based payment)
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6.3.2 กลไกเรดด์พลัสสาหรับพื้นที่พรุ
ถึงแม้ว่าเริม่ แรกนัน้ กลไกเรดด์พลัสมุ่งเน้นการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่ าไม้ แต่ได้ขยายแนวคิด
ไปถึงการกักเก็บคาร์บอนในดิน (soil carbon) ซึ่งพื้นที่พรุเป็ นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สาคัญของโลก
ปั จจุบัน การพัฒนาโครงการเรดด์ พ ลัส ส าหรับพื้นที่พรุ ยงั มีไม่ก่ีป ระเทศ สาธารณรัฐ อินโดนีเ ซียเป็ น
ประเทศทีม่ กี ารใช้กลไกเรดด์พลัสสาหรับพืน้ ทีพ่ รุมากทีส่ ุดประเทศหนึ่ง
ในปี พ .ศ. 2563 อิน โดนี เ ซีย มีโ ครงการเรดด์ พ ลัส ทัง้ หมด 184 โครงการ โดยเป็ น โครงการ
เรดด์พลัสทีพ่ ฒ
ั นาสาหรับพืน้ ทีพ่ รุไม่น้อยกว่า 10 โครงการ (www.reddprojectsdatabase.org) แหล่งทุน
สนับสนุ นโครงการมาจากรัฐบาลประเทศนอร์เวย์ซ่งึ ได้ทาข้อตกลงกับรัฐบาลของอินโดนีเซียเมื่อปี พศ
2553 ซึ่ ง ต ก ล ง จ ะ ส นั บ ส นุ น เ งิ น ทุ น จ า น ว น USD 1,000 ล้ า น (http://redd-monitor.org/wpcontent/uploads/2010/05/Norway-Indonesia-LoI.pdf) เพื่อตอบแทนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากภาคป่ าไม้และพืน้ ทีพ่ รุ จานวน 4.8 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในระหว่างปี พ .ศ. 2549 –
2559 (Seymour, et al, 2020; Nofyanza, et al, 2020) ในปี พ.ศ. 2560 อินโดนีเซียก็ได้รบั มอบเงินก้อน
แรกจานวน USD 56 ล้าน จากรัฐบาลประเทศนอร์เวย์ และในปี พ .ศ. 2563 อินโดนีเซียได้รบั เงิน ทุ น
สนับสนุนอีกแหล่งจานวน USD 103.8 ล้าน จาก Green Climate Fund เพื่อตอบแทนการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจานวน 20.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในระหว่างปี พ .ศ. 2557 – 2559
(Nofyanza, et al, 2020)
โครงการเรดด์ พ ลัส น าร่ อ งส าหรับ พื้ น ที่ พ รุ ใ นอิ น โดนี เ ซี ย คื อ Merang REDD pilot project
พัฒ นาขึ้น ในปี พ.ศ. 2551 ขนาดพื้น ที่ พ รุ 24,000 เฮคตาร์ (Rayan, 2010) กิจ กรรมของโครงการ
ประกอบด้วย (1) การศึกษาสถานภาพและเงื่อนไขพืน้ ทีพ่ รุ การตรวจวัดคาร์บอน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการกาหนดพืน้ ทีแ่ ละทางเลือกกลยุทธ์เพือ่ ฟื้ นฟูระบบนิเวศ (2) พัฒนาโครงสร้างการจัดการ
พืน้ ทีพ่ รุ Merang และวางแผนงานปฏิบตั กิ ารฟื้ นฟูพน้ื ที่ (3) บูรณาการกิจกรรมการจัดการไฟป่ าร่วมกับ
มาตรการการลดการกระทาผิดกฎหมายและการจัดการทรัพยากรอย่างยังยื
่ นด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน (GIZ, 2010) แหล่งทุนของโครงการนี้คอื รัฐบาลเยอรมันนี องค์กร Nature Conservation และ
องค์กร Nuclear Safety มีทุนอุดหนุนรวมทัง้ หมดราว USD 1.88 ล้าน (www.reddprojectsdatabase.org)

6.4 กลไกการตอบแทนคุณระบบนิ เวศ
กลไกการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (payment for ecosystem services – PES) เป็ นกลไกทาง
เศรษฐศาสตร์โดยมีแนวคิดเพื่อสร้างแรงจูงใจในการอนุรกั ษ์ระบบนิเวศป่ าไม้ (ภาพที่ 32) กลไก PES มี
ขึ้นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2540 ประเทศคอสตาริกาใช้กลไก PES เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทาลายป่ า โดย
รัฐบาลจ่ายเงินแก่เจ้าของทีด่ นิ ทีอ่ าศัยบริเวณผืนป่ าต้นน้าเพือ่ ทากิจกรรมปกป้ องดูแลและฟื้ นฟูผนื ป่ า ซึง่
มีผลให้เกิดการคงอยู่ของผลประโยชน์สาธารณะของบริการทางนิเวศ อาทิ การอนุรกั ษ์ชนิดพันธุ์พชื และ
สัตว์ในธรรมชาติ การสะสมคาร์บอน การรักษาเสถียรภาพของไหลของน้ าทาให้มนี ้ าใช้ในพืน้ ทีต่ อนล่าง
อย่างสม่าเสมอ และความงามของภูมนิ ิเวศป่ าไม้ โดยเจ้าของทีด่ นิ ได้ รบั ค่าตอบแทนในรูปแบบของการ
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ชดเชยอัต ราปี ล ะ USD 255-382 ต่อ เฮคตาร์ ภายใต้เ งื่อ นไขสัญญา 10 ปี ระหว่างรัฐกับเจ้าของที่ดิน
นับตัง้ แต่เริม่ ต้นโครงการทาให้ประเทศสามารถอนุรกั ษ์ผนื ป่ าเพิม่ ขึน้ กว่า 1 ล้านเฮคตาร์ โดยร้อยละ 90
ของพื้น ที่ท่ีเ พิ่ม นั น้ เป็ น ผลจากกลไก PES (Porras, et al, 2013) ล่ า สุ ด จากเวปไซต์ ข อง UNFCCC
รายงานว่าในปี พ.ศ. 2563 กลไก PES ในประเทศคอสตาริกา สร้างประโยชน์ ให้กบั ชุมชนท้องถิ่นกว่า
18,000 ครัวเรือน และมีผนื ป่ าภายใต้โครงการจานวน 1.3 ล้านเฮคตาร์ จากการลงทุนในโครงการทัง้ สิน้
USD 524 ล้าน (www.unfccc.net) ซึ่งงบประมาณที่จดั สรรจากภาครัฐส าหรับจ่า ยภายใต้ก ลไก PES
ส่วนหนึ่งมาจากเงินภาษีเชือ้ เพลิงของประชาชนทัง้ ประเทศ โดยการตอบแทนกรณีเช่นนี้ PES ใช้หลักผู้
พิทกั ษ์ธรรมชาติเป็ นผูร้ บั การตอบแทน (steward-earn principle or provider-get principle)

ภาพที่ 32 กรอบแนวคิ ดของกลไก PES

กว่าสองศตวรรษทีผ่ ่านมา กลไก PES มีการนามาใช้อย่างแพร่หลายโดยได้รบั การสนับสนุ นจาก
องค์กรระหว่างประเทศทัวโลก
่
ระบบการตอบแทนของกลไก PES มีพฒ
ั นาการหลายรูปแบบ การตอบ
แทนบริการทางนิเวศจากผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ เริม่ จากการจ่ายเป็ นรางวัล จ่ายชดเชยแรงงานและอุปกรณ์ใน
การทากิจกรรม หรือจ่ายตามผลการดาเนินงาน เป็ นต้น ซึง่ การรับและแบ่งปั นผลประโยชน์สาหรับผู้ดูแล
พิท ัก ษ์ ร ะบบนิ เ วศอาจอยู่ ใ นรู ป ทัง้ ตัว เงิ น และไม่ เ ป็ นตัว เงิน ระบบการจัด การของกลไก PES
นอกเหนือจากการจัดการในรูปโครงการของภาครัฐ (public PES) ซึ่งมีสญ
ั ญาข้อผูกพันตามกฎหมาย ก็
ยังมีการจัดการในรูปเอกชน (private PES) ซึ่งเป็ นข้อตกลงระหว่างเอกชนสองฝ่ ายด้วยความสมัครใจ
เช่นบริษทั น้าแร่หรือน้าประปากับชุมชนทีอ่ าศัยบริเวณต้นน้า เป็ นต้น นอกจากนี้มกี ารปรับไปสู่กลไกทาง
ตลาด (market based mechanism) มากขึน้ โดยใช้ร่วมกับหลักผูไ้ ด้รบั ประโยชน์เป็ นผูจ้ ่าย (beneficiarypay principle) และจ่ายตามปริมาณการใช้ประโยชน์ (pay as you get) กล่าวได้ว่ากลไกคาร์บอนเครดิต
และกลไกเรดด์พลัสจัดเป็ นกลไกประเภทหนึ่งตามกรอบแนวคิดของ PES
6.4.1 การทางานของกลไก PES
กลไก PES มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) สินค้าและบริการ ซึง่ ก็คอื บริการทางนิเวศ (ecosystem
services) ที่ผู้ซ้อื ต้องการ (2) ผู้ซ้อื หรือผู้ใช้ประโยชน์ ในกรณีของคอสตาริกาคือรัฐบาลซึ่งเป็ นตัวแทน
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ของประชาชนผู้ได้รบั ประโยชน์ (service buyers or beneficiaries) และ (3) ผู้ขายหรือ ผู้ให้บริการ ใน
กรณีน้คี อื ผูป้ กป้ องดูแลระบบนิเวศ (service sellers or providers) แต่กลไก PES จะดาเนินการต่อไปได้
อย่างยังยื
่ น ต้องมีอกี องค์ประกอบคือ (4) คนกลาง (intermediaries) ซึง่ มีบทบาทในการเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ซ้ือและผู้ขาย หลักเกณฑ์ในเบื้องต้นของ PES มีดงั นี้คอื เป็ นกลไกที่เกิดจากความสมัครใจซึ่งอาจมี
พันธะผูกพันตามกฎหมาย มีการระบุผู้ซ้ือ หรือผู้ได้รบั ประโยชน์ และผู้ขายหรือผู้ให้บริการ มีการระบุ
ชัด เจนว่ า บริก ารทางนิ เ วศที่จ ะมีก ารจ่ า ยตอบแทนคือ อะไรมีมู ล ค่ า เท่ า ไร และมีเ งื่อ นไขการจ่ า ย
ค่าตอบแทนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการบริการอย่างไร นอกจากนี้กลไก PES ต้องทาให้บริการ
นิเวศเพิม่ ขึน้ จากเดิม (additionality) เทียบกับก่อนมีกลไก การทีผ่ ขู้ ายทาให้บริการนิเวศเพิม่ ขึ้นจึงเป็ น
เหตุผลให้มกี ารตอบแทนแก่ผขู้ าย
ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว เน้ นการใช้ก ลไก PES เพื่อ อนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูระบบนิเ วศ สาหรับ
ประเทศกาลังพัฒนามีความพยายามในการใช้ PES นอกจากเพื่อบรรลุเป้ าหมายด้านสิง่ แวดล้อมแล้วยัง
มีเป้ าหมายร่วมคือการลดความยากจน เสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวติ ของชุมชนท้องถิน่ (ภาพที่ 33)
ดังตัวอย่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม หรือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเพิม่ บทบาทของกลไก PES
ในด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท้องถิน่ ซึ่งถือว่าเป็ นความพยายามอีกก้าวทีท่ ้าทายและน่าสนใจอย่าง
ยิง่

ภาพที่ 33 กลไก PES เพือ่ การอนุรกั ษ์ระบบนิ เวศและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสาหรับชุมชน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนามเป็ นประเทศแรกในภูมภิ าคอาเซียนที่นากลไก PES มาใช้ในปี
พ.ศ . 2552 โดยมี ช่ื อ โครงการ ว่ า Payment for Forest Environmental Services (PFES) ซึ่ ง เป็ น
โครงการระดับประเทศเพื่อการดูแลรักษาและเพิม่ พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ มีโครงสร้างการดาเนินงาน
และองค์ประกอบของโครงการได้แก่
(1) บริการทางนิเวศของผืนป่ าทีก่ ่อให้เกิดสินค้าและบริการ 3 กลุ่มคือ การเป็ นต้นกาเนิดของแหล่ง
น้ าดื่มน้ าใช้ การเป็ นต้นกาเนิดของพลังงานจากไฟฟ้ าพลังน้ า และการเป็ นแหล่งความงามตาม
ธรรมชาติเพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
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(2) ผูซ้ ้อื หรือผูใ้ ช้ประโยชน์ คือบริษทั น้ าประปาซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการก่อสร้าง การ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงพลังงาน และผูป้ ระกอบกิ จการท่องเทีย่ ว โดย
ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ป ลายทาง (end users) ของบริก ารทางนิ เ วศคือ ผู้ ใ ช้ น้ า ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า และ
นักท่องเทีย่ ว ซึ่งเสียค่าธรรมเนียมการดูแลรักษาป่ า (watershed conservation fee) ต่างกันไป
ผู้ใ ช้น้ าจ่าย 40 VND/ลบ.ม. (USD 0.0172/ลบ.ม. หรือ ราว 5 สตางค์) ให้กับ บริษัทน้ าประปา
ผู้ใช้ไฟฟ้ าจ่าย 20 VND/kwh (USD 0.00086/kwh หรือราว 2.5 สตางค์) ให้กบั การไฟฟ้ า ส่วน
นักท่องเที่ยวเมื่อจ่ายค่าบริการการท่องเที่ยวแล้ว ผู้ประกอบการจะจ่ายร้อยละ 1-2 ของรายได้
แก่ Provincial Forest Protection and Development Funds
(3) ผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการ คือครัวเรือน กลุ่มครัวเรือน ชุมชน (คอมมูน) ทีอ่ าศัยบริเวณผืนป่ าต้นน้ า
โดยทาสัญญากับรัฐบาลในการดูแลรักษาผืนป่ า
(4) คนกลาง ในระดับประเทศคือกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเป็ นหน่ วยงานประสานงานใน
ระดับ นโยบาย ในระดับ จัง หวัด คือ คณะกรรมการป้ อ งกัน และพัฒ นาป่ า (Provincial Forest
Protection and Development Committee) ซึ่ ง เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น ฯ
(Provincial Forest Protection and Development Funds) และก าหนดอัต ราค่ า ตอบแทนแก่
เจ้าของทีด่ นิ ผูใ้ ห้บริการ
ผู้ให้บริการได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเงินในอัตราต่อขนาดพื้นที่ป่าที่ดูแลแตกต่างกันไปในแต่ล ะ
โครงการ อัตราเฉลีย่ 70,000 – 230,000 VND ต่อเฮคตาร์ (USD 3 – 10 ต่อเฮคตาร์ หรือราว 95 – 310
บาท) อัตราค่าตอบแทนขึ้นกับค่าสัมประสิทธ์ (k) ซึ่งกาหนดจากปั จจัยด้านประเภทป่ า (ป่ าเพื่ออนุ รกั ษ์
ป่ าเพื่อใช้ประโยชน์ ป่ าเพื่อการผลิต) สถานภาพการฟื้ นฟูป่า (ดี ปานกลาง น้อย) และประวัตปิ ่ า (ป่ า
ดัง้ เดิมหรือป่ าปลูก) นอกจากนี้ยงั ขึ้นกับจานวนบริษทั ผู้ซ้อื บริการทางนิเวศในพื้นที่ รวมทัง้ รายได้และ
ต้นทุนของบริษทั ด้วย แผนผังข้างล่าง (ภาพที่ 34) เป็ นตัวอย่างการดาเนินงานของโครงการ PFES ใน
พืน้ ทีน่ าร่องจังหวัดลัมดงของเวียตนาม (เพ็ญพร เจนการกิจ 2554)
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ภาพที่ 34 การดาเนิ นงานด้านการเงิ นของกลไก PFES สาหรับโครงการนาร่องลัมดงของเวียตนาม
ทีม่ า: mhttps://www.leafasia.org/sites/default/files/resources/PES-Vietnam_ThaiVersion_20121023_reduced.pdf

6.4.2 กลไก PES สาหรับพื้นที่พรุ
การใช้กลไก PES กับระบบนิเ วศพรุนัน้ ไม่เ ป็ นที่แพร่หลายเมื่อ เทียบกับ กลไก PES สาหรับ
ระบบนิเวศพืน้ ทีป่ ่ าไม้ ในภูมภิ าคยุโรปกลไก PES ถูกนาไปใช้ใน Agri-environmental climate schemes
ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ภายใต้นโยบายการเกษตรร่วม (common agricultural policy) เพื่อ
สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกรเจ้าของทีด่ นิ ให้ทากิจกรรมเพื่อฟื้ นฟูพน้ื ทีพ่ รุของตนเอง อาทิ การคืนความ
เปี ยกชุ่มให้กบั พื้นที่พรุ (rewetting or reflooding) การทาเกษตรสาหรับพื้นที่เปี ยกชุ่ม (paludiculture)
และหยุดยัง้ การใช้ป ระโยชน์ จ ากพื้น ที่ เช่นการขุด พีท มอสจ าหน่ า ยเป็ นวัส ดุปลู ก การขุดดิน พีท ท า
เชือ้ เพลิง และการเผา เป็ นต้น โดยเกษตรกรทีป่ รับเปลีย่ นการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ หันมาทากิจกรรมอนุรกั ษ์
ฟื้ นฟู พ้ื น ที่ พ รุ ต ามที่ เ งื่ อ นไขก าหนด จะได้ ร ั บ การจ่ า ยอุ ด หนุ นในรู ป หน่ วยยู โ รต่ อ เฮคตาร์
(http://www.fao.org/3/i2100e/i2100e01.pdf) เพื่อให้คงสภาพการเป็ น แหล่งกักเก็บและสะสมคาร์บอน
แหล่งดารงความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรกั ษ์แหล่งน้ า หรือการดารงความงามของภูมทิ ศั น์ เป็ น
ต้น ตัวอย่างกลไก PES สาหรับพืน้ ทีพ่ รุเช่น Nature for Climate Peatland Grant Scheme ของสหราช
อาณาจักร ซึ่งนอกจากรัฐบาลจะจ่ายอุดหนุนแก่เกษตรกรเพื่อฟื้ นฟูพน้ื ทีพ่ รุของตนเอง ยังสนับสนุนภาค
ธุรกิจเอกชนให้ร่วมเป็ นผูจ้ ่ายเพือ่ ตอบแทนคุณประโยชน์ระบบนิเวศต่างๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย
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6.5 ข้อสังเกตของการใช้กลไกต่างๆ
ทัวโลกให้
่
ความสาคัญกับระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุเพื่อกักเก็บและสะสมคาร์บอน เป็ นทางออกในการ
ต่อสู้กบั การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึ่งการปล่อยคาร์บอนสู่ชนั ้ บรรยากาศถือว่าเป็ นการสร้าง
มลพิษทางอากาศแก่สงั คม หลักการทีส่ าคัญสาหรับออกแบบกลไกหรือเครื่องมือในการดาเนินนโยบาย
เพื่อ การจัด การหรือ ควบคุ ม มลพิษ ก็ค ือ หลัก ผู้ก่ อ มลพิษ เป็ น ผู้จ่ า ย (polluter-pays principle - PPP)
กล่าวคือเป็ นหลักการทีใ่ ห้ผกู้ ่อมลพิษหรือผู้สร้างความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อมต้องจ่ายตามต้นทุนความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ เพื่อรับผิดชอบต่อปั ญหามลพิษทีต่ นเองก่อขึน้ ในทางปฏิบตั กิ ลไกหรือเครื่องมือในการ
ดาเนินนโยบายทีใ่ ช้หลักการนี้และเป็ นทีค่ ุน้ เคยคือภาษีสงิ่ แวดล้อม ซึง่ มีการจัดเก็บตามระดับมลพิษหรือ
ปริมาณสินค้าที่สร้างมลพิษ โดยมุ่งหวังให้มลพิษที่เกิดขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนสาหรับผู้ก่อ มลพิษ
สาหรับประเด็นทีว่ ่าใครควรดาเนินการเพือ่ ควบคุมหรือลดมลพิษ หรือใครควรทาโครงการป้ องกันมลพิษ
และต้องมีการจ่ายชดเชยแก่ผทู้ เ่ี สียหายหรือไม่อย่างไร ไม่ได้กล่าวถึงไว้ภายใต้หลักการดังกล่าว
หลักผู้ก่อมลพิษเป็ นผู้จ่าย (PPP) ถูกนามาใช้ครัง้ แรกในกลุ่มประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD)
เมื่อปี พ.ศ. 2515 ในเอกสาร OECD Guiding Principles ซึ่งเป็ นหลักการที่ต้องการให้ผู้ก่อมลพิษหรือ
ผู้สร้างความเสียหายด้านสิง่ แวดล้อมต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายสาหรับมาตรการเพื่อ การ
ป้ องกันด้านสิง่ แวดล้อม โดยในเอกสารได้นิยามว่า ผูก้ ่อมลพิษคือผูท้ ส่ี ร้างความเสียหายทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อสิง่ แวดล้อม และสิทธิในการได้รบั คุณภาพสิง่ แวดล้อมที่ดเี ป็ นของประชาชน ในระยะต่อมา
หลัก PPP ได้ถูกกล่าวถึงในการประชุม Earth Summit ในปี พ.ศ. 2535 เป็ นหลักการข้อ 166 ในจานวน
ทัง้ หมด 27 ข้อของปฏิญญาริโอ 1992 สาหรับด้านสิง่ แวดล้อมและการพัฒนา และได้ถูกอ้างถึงในพิธสี าร
เกียวโตซึ่งเป็ นกรอบในการจัดการปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศอย่างเป็ นรูปธรรม รวมทัง้
หลักการข้อ 7 ที่กล่าวถึงประเทศต้องมีความรับผิดชอบร่ว มกันในระดับที่แตกต่างกัน (common but
differentiated responsibilities) ซึ่งเห็นได้ว่าเงื่อนไขและความสามารถที่แตกต่างกัน ของแต่ละประเทศ
ได้นาเข้ามาพิจารณาร่วมกับหลัก PPP
การใช้หลัก PPP ตามกลไกต่างๆ ข้างต้นน่าจะอธิบายได้ว่าประเทศทีม่ กี ารปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทัง้ ในอดีตและปั จจุบนั ต้องรับผิดชอบเรื่องการจ่าย ผู้ท่ปี ล่อยก๊าซเรือนกระจกมากควรที่จะแสดงความ
รับผิดชอบต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ากกว่าประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้หลัก
PPP ในเชิง ปฏิบัติ ต้อ งควบคู่ไ ปกับ หลัก การจ่ า ยตามก าลัง ความสามารถ (ability to pay principle)
โดยเฉพาะการจ่ายอุดหนุ นทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อประเทศกาลังพัฒนา
(https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-finance)

6 Principle 16: “National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic

instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the
public interest and without distorting international trade and investment.”

Page | 84

เมื่อ พิจ ารณาถึง หลัก สิท ธิแ ละความชอบธรรม เป็ น ที่ย อมรับ กัน ว่า สิท ธิใ นการได้ร ับ คุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อมทีด่ เี ป็ นของประชาชน ในทางปฏิบตั สิ าหรับกลไกและเครื่องมือในการดาเนินนโยบายต่างๆ
เพื่อสนับสนุ นการอนุ รกั ษ์ฟ้ื นฟู ทรัพ ยากรและสิ่งแวดล้อ ม เมื่อกล่ าวถึงประเด็นความชอบธรรมย่อ ม
เป็ นไปตามหลักผู้ได้ประโยชน์ เป็ นผู้จ่าย (beneficiary-pays principle) ตามหลักการนี้ผู้ท่ไี ด้ประโยชน์
จากการสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี น้ึ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจ่ายต้นทุนในการควบคุมหรือดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ซึง่
จาเป็ นต้องใช้ควบคู่ไปกับหลักผูส้ ร้างบริการหรือผูส้ ร้างประโยชน์เป็ นผูร้ บั การตอบแทน (provider-gets
or steward-earns principle) ซึ่งตามหลักการนี้ผทู้ ท่ี ากิจกรรมอนุ รกั ษ์ และเกิดประโยชน์สาธารณะ ย่อม
มีความชอบธรรมทีจ่ ะได้รบั การตอบแทน ซึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นกลไกคาร์บอนเครดิต เรดด์พลัส หรือ PES ก็มี
หลักการทัง้ สองเป็ นเบื้องหลังในการนากลไกไปปฏิบตั ิ โดยมีสมมติฐานว่าผู้ได้รบั ประโยชน์ จากการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมมีสถานะทางการเงินดีกว่าผูท้ ากิจกรรมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมหรือผูส้ ร้างประโยชน์
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7 สรุปท้ายเล่ม
7.1 ความนา
ในส่วนนี้เป็ นการประมวลและเชื่อมโยงองค์ความรูจ้ ากการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และ
การใช้เครื่องมือหรือกลไกสาหรับการอนุ รกั ษ์ระบบนิเวศเพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการระบบนิเวศพื้นที่
พรุอย่างยังยื
่ น และชีใ้ ห้ผทู้ ต่ี ดิ ตามอ่านตัง้ แต่ต้นจนถึงบทท้ายๆ เห็นว่าประเด็นต่างๆ ในหนังสือสามารถ
ประยุกต์ได้กบั ระบบนิเวศอื่นๆ เช่นกัน ซึง่ เป็ นเป้ าหมายปลายทางของผูเ้ ขียนทีอ่ าศัยระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ
เป็ นเครื่องมือในการดาเนินเรื่อง

7.2 การประเมินมูลค่าเพื่อการอนุรกั ษ์ระบบนิ เวศพื้นที่พรุ
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบริการจากระบบนิเวศพื้นที่พรุจะเกิดประโยชน์ในเชิง
นโยบาย ก็ต่อเมื่อผู้วางแผนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการโครงการสามารถกาหนดเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการนาตัวเลขมูลค่าหรือผลประโยชน์ ทป่ี ระเมินได้ไปใช้ในเชิงนโยบายอย่างชัดเจนและ
เป็ นรูปธรรม ตารางข้างล่างแสดงตัวอย่างของเป้ าหมายเชิงนโยบายโดยกาหนดเป็ นกรอบประเด็น เพื่อ
นาไปสูแ่ นวทางในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (ตารางที่ 15)
ตารางที่ 15 กรอบประเด็นเชิ งนโยบายและแนวทางการประเมิ นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
การใช้ประโยชน์ เชิ งนโยบาย
สร้างความตระหนักถึง
ความสาคัญของระบบนิเวศป่ า
พรุทม่ี ตี ่อกลุม่ เป้ าหมาย เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการอนุรกั ษ์
หรือหยุดยัง้ การทาลายระบบ
นิเวศป่ าพรุ

ตัวอย่างแนวคาถามเชิ งนโยบาย
-ชุมชนทีอ่ าศัยโดยรอบพืน้ ทีป่ ่ าพรุ
ได้รบั ประโยชน์จากการเก็บหากระจูด
การประมงและการเป็ นแหล่งน้าดื่มน้า
ใช้เป็ นมูลค่าเท่าไร?
-พืน้ ทีช่ ุ่มน้าให้ประโยชน์เชิง
นันทนาการคิดเป็ นมูลค่าเท่าไร มี
ผลประโยชน์ตกแก่ใครบ้าง?
-การคุม้ ครองพืน้ ทีป่ ่ าพรุสร้าง
ผลประโยชน์ในระดับประเทศเป็ น
มูลค่าเท่าไร? เป็ นต้น
ตัดสินใจลงทุนในโครงการฟื้ นฟู -เมื่อมีโครงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
หรืออนุรกั ษ์ป่าพรุ
เช่น การทาทานบปลา ผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึน้ เป็ นมูลค่าเท่าไร? และคุม้ ค่ากับ
การลงทุนหรือไม่?

แนวทางการประเมิ นมูลค่าฯ
-กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย (ผูม้ สี ่วนได้
เสีย) และแจกแจงรายละเอียดของ
บริการทางนิเวศทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
-จัดลาดับความสาคัญร่วมกับผูม้ ี
ส่วนได้เสีย เพื่อคัดเลือกบริการทาง
นิเวศทีเ่ ป็ นประเด็นสนใจ
-เลือกวิธกี ารประเมินมูลค่าที่
เหมาะสม

-กาหนดขอบเขตของโครงการและ
ระบุการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของบริการทาง
นิเวศ สืบเนื่องจากการมีโครการฯ
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การใช้ประโยชน์ เชิ งนโยบาย
ภายใต้งบประมาณและ
ทรัพยากรทีม่ จี ากัด ควรจะ
ฟื้ นฟูป่าพรุอย่างไรเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนในเชิง
เศรษฐศาสตร์สงู สุด

ตัวอย่างแนวคาถามเชิ งนโยบาย
-การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์
ทีเ่ กิดขึน้ จากทางเลือกต่างๆ ในการ
ฟื้ นฟูป่าพรุเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจว่า
ควรจะมีการจัดสรรหรือจัดการการใช้
ประโยชน์ป่าพรุอย่างไร?

ต้องการทราบมูลค่าความ
เสียหายจากกิจกรรมทีม่ ผี ลต่อ
การเปลีย่ นแปลงสถานภาพป่ า
พรุ การทาลายป่ าพรุ เพื่อหา
แนวทางกาหนดค่าปรับ

-ต้นทุนผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมของ
บริการทางนิเวศทีส่ ญ
ู เสียไปคิดเป็ น
มูลค่าความเสียหายเท่าไร?

ต้องการหาแหล่งทุนเพื่อการ
อนุรกั ษ์ป่าพรุ

-จะจัดหาแหล่งทุนและสร้างความ
มั ่นคงทางการเงินเพื่อการอนุรกั ษ์ป่า
พรุได้อย่างไร?

-ความเสียหายจากการสูญเสียป่ าพรุ
ควรตัง้ เป็ นอัตราค่าปรับไร่ละกีบ่ าท?

แนวทางการประเมิ นมูลค่าฯ
-ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนและ
ผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จากทางเลือก
ในการใช้ประโยชน์พน้ื ทีป่ ่ าพรุ
นาไปสู่การตัดสินใจว่าควรจะมีการ
จัดการการใช้ประโยชน์ป่าพรุ
อย่างไร?
-ประเมินการเปลีย่ นแปลงของ
บริการทางนิเวศแต่ละประเภทที่
เกิดขึน้ ในเชิงปริมาณ โดย
เปรียบเทียบกับกรณีฐาน (ก่อนการ
เปลีย่ นแปลง)
-คูณด้วยมูลค่าส่วนเพิม่ ของบริการ
ทางนิเวศแต่ละประเภท
-ระบุกลุ่มผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จาก
บริการทางนิเวศทีย่ งั ไม่ได้มสี ่วน
ร่วมในการอนุรกั ษ์ป่าพรุ
-ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อสะท้อนคุณประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
-หาแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมจาก
กลุ่มดังกล่าวในการอุดหนุน
โครงการอนุรกั ษ์อย่างต่อเนื่อง

7.3 ข้อสังเกตุท้ายบท
แม้เป็ นทีป่ ระจักษ์ว่าการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์มปี ระโยชน์ และสาคัญต่อการออกแบบ
เครื่อ งมือ เชิง นโยบายในการบริห ารจัดการเพื่อ อนุ รกั ษ์ ระบบนิเ วศ อย่างไรก็ต ามมีข้อ สังเกตต่ า งๆ
เกีย่ วกับบทบาทของงานศึกษาในด้านนี้และการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายเพือ่ การอนุรกั ษ์ระบบนิเวศ
1. การตัง้ คาถามเชิ งนโยบายและการถอดประเด็นเชิ งนโยบายเพื่อเป็ นคาถามวิ จยั
ถ้างานวิจยั ด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ตงั ้ ต้นโดยพิจารณาจากความจาเป็ นใน
เชิงนโยบาย (policy needs) ที่เ ฉพาะเจาะจงและเป็ น รูปธรรม หรือ ไม่ได้เ ริ่ม จากการตัง้ ค าถามเชิง
นโยบาย (policy questions) แต่เริม่ ต้นจากคาถามวิจยั (research questions) ที่นักวิจยั ให้ความสนใจ
ผลการศึกษาจากงานประเมิน มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ท่ไี ด้แม้ว่าจะมีประโยชน์ในเชิงวิชาการ ก็อาจมี
ข้อ จากัดที่จ ะเป็ น ข้อ มูล สนับสนุ น ตรงตามความต้อ งการของผู้ก าหนดนโยบาย หรือ มีช่อ งว่ า งที่จ ะ
เชื่อมโยงกับประเด็นเชิงนโนบาย การใช้ประโยชน์จากงานศึกษาอย่างเป็ นรูปธรรมจึงไม่เกิดขึน้ นอกจาก
ประเด็นการเลือกใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมแล้ว ถ้าต้องการให้ผลการศึกษามีความหมาย
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และเกิดประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในเชิงนโยบาย นักวิจยั ควรเริม่ ต้นจากคาถามเชิงนโยบายหรือ ความ
จ าเป็ น เชิง นโยบาย (policy needs) ที่เ ฉพาะเจาะจงเพื่อ พัฒ นาเป็ น ค าถามวิจ ัย ต่ อ ซึ่ง จะท าให้ผ ล
การศึกษาสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาเชิงนโยบายอย่างเป็ นรูปธรรมและตรงเป้ าหมาย
2. ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบนิ เวศ
เงื่อนไขสาคัญในการบริหารจัดการระบบนิเวศต่างๆ รวมทัง้ พื้นที่พรุคอื การมีขอ้ มูลของระบบ
นิเวศในด้านชีวกายภาพทีเ่ พียงพอและถูกต้อง นอกเหนือจากข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและ
สถาบัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงคุณสมบัติ สถานภาพและเงื่อนไข คุณประโยชน์ของระบบนิเวศอย่าง
ครบถ้วน ปั จจุบนั องค์ความรู้ เกี่ยวกับระบบนิเวศพื้นที่พรุ ใ นประเทศต่างๆ รวมทัง้ ประเทศไทยยัง มี
ข้อจากัด จาเป็ นต้องมีงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ
ข้อ จ ากัด ของข้อ มูล ด้า นชีว กายภาพของบริก ารทางนิ ว ศ มีผ ลต่ อ คุ ณ ภาพและการน าไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบายของงานศึกษาด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ทเ่ี กี่ยวข้องกับระบบนิเวศ
ตัวอย่างของข้อมูลที่ควรจะมี เช่นข้อมูลเกี่ยวกับ บริการนิเวศด้านต่างๆ ที่มหี น่ วยทางกายภาพ หรือ
ข้อมูลเกีย่ วกับความเชื่อมโยงระหว่างการทากิจกรรมอนุรกั ษ์ฟ้ื นฟูระบบนิเวศและระดับการเปลีย่ นแปลง
ของบริการทางนิเวศ อาทิ ผลของการจัดการระดับน้ าที่มตี ่อการปริมาณคาร์บอนที่ส ะสมและดูด ซั บ
รวมทัง้ ผลต่อบริการทางนิเวศด้านอื่นๆ เป็ นต้น จึงเป็ นการยากทีจ่ ะประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดย
ไม่ทราบขนาดของการเปลี่ยนแปลงและความเกี่ยวข้องที่ชดั เจน การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายของงาน
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จงึ อยู่ทว่ี ่าจะได้ข้อมูลด้านชีวกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม ทีม่ คี ุณภาพ
ในระดับหนึ่งและเพียงพอจะนาไปใช้ วเิ คราะห์เพื่อหาแนวทางการอนุ รกั ษ์ระบบนิเวศพื้นที่พรุ เพื่อ ให้
ยังยื
่ นคู่สงั คมไทยและสังคมโลกต่อไป
3. คุณค่าเชิ งสังคมวัฒนธรรมของระบบนิ เวศ
ในมิตทิ างเศรษฐศาสตร์นิเวศนัน้ บริการทางนิเวศด้านการเป็ นแหล่ง ดารงวัฒนธรรม (cultural
services) เป็ นคุณประโยชน์ท่ีมนุ ษย์ได้รบั โดยตรงจากระบบนิเวศ (direct use benefits) ถือได้ว่าเป็ น
เพียงส่วนหนึ่งของคุณค่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม (social and cultural values) และงานศึกษาด้านการ
ประเมิน มู ล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ส าหรับ คุ ณ ประโยชน์ ใ นด้ า นนี้ มัก เป็ นมู ล ค่ า เชิ ง นั น ทนาการ
ประวัตศิ าสตร์หรือแหล่งเพื่อการศึกษาวิจยั ซึ่งสามารถระบุจานวนผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ได้ บริการทางนิเวศ
ในด้านนี้ทเ่ี กี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงสังคมวัฒนธรรมนั น้ มีความเป็ นนามธรรมสูง เช่นคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับ
ศิล ปะ ประเพณี ว ฒ
ั นธรรม ความเชื่อ ศาสนาและจิต วิญ ญาณ จึงอยู่นอกเหนือ นิยามของมูล ค่ าทาง
เศรษฐศาสตร์ และแม้ว่าคุณค่าเหล่านี้ จะไม่ส ามารถประเมิน เป็ น มูลค่ าทางเศรษฐศาสตร์ไ ด้ แต่ก็ไม่
สามารถมองข้ามความสาคัญทีม่ ตี ่อสังคมในมิตดิ งั กล่าวไปได้
4. มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และมิ ติด้านแรงจูงใจในการอนุรกั ษ์ระบบนิ เวศ
จากบทก่ อ นๆ ผู้อ่านรับทราบถึงบทบาทของมูล ค่ าทางเศรษศาสตร์ท่ีช่ว ยในการออกแบบ
เครื่องมือเชิงนโยบายในการปรับพฤติกรรมและสร้างแรงจูงใจเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุ รกั ษ์ของ
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ระบบนิเวศป่ าพรุ โดยทัวไปมั
่ กอยู่ในรูปเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์หรือมาตรการทางการเงินในการสร้าง
แรงจูงใจ (financial incentives) เพื่อหวังผลให้เกิดพฤติกรรมทางบวกในการอนุ รกั ษ์ ซึ่งปั จจุบนั กาลัง มี
การนาไปใช้อย่างแพร่หลายในวงกว้าง อย่างไรก็ตามการออกแบบเครื่องมือในการดาเนินนโยบายด้าน
การอนุ รกั ษ์จาเป็ นต้อ งเข้าใจด้ว ยว่า แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เ ป็ นเพียงมิติหนึ่งของแรงจูงใจ ยังมี
แรงจูง ใจอื่น ๆ ที่ข บั เคลื่อ นกิจ กรรมการอนุ ร ัก ษ์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง แรงจูง ใจจากภายใน (intrinsic
motivation) เช่นความผูกพันต่อธรรมชาติหรือความมีจติ สาธารณะ การใช้แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์
เป็ น เครื่อ งมือ หลัก เพื่อ การให้เ กิด การอนุ ร ัก ษ์ จ าเป็ น ต้อ งออกแบบเครื่อ งมือ หรือ มาตรการอย่ า ง
ระมัดระวัง และควรทาความเข้าใจแรงจูงใจจากภายในของกลุ่มเป้ ามาย เพราะเครื่องมือทีใ่ ช้อ าจมีส่วน
ลดทอนแรงจูงใจจากภายใน (motivation crowding effect) และส่งผลทางตรงข้ามต่อการอนุ รกั ษ์ระบบ
นิเวศ การออกแบบมาตรการหรือเลือกเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุ รกั ษ์ระบบนิเวศ จึงควร
สอดคล้องกับแรงจูงใจภายในของกลุ่มเป้ าหมายเพือ่ หลีกเลีย่ งทีจ่ ะเกิดผลในทางตรงข้าม

7.4 บทเรียนเพื่อการจัดการ
แนวทางในการจัดการระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุท่ยี อมรับทัวไปคื
่ อ การทาให้พน้ื ทีพ่ รุมี ความเปี ยกชุ่ม
กลับมาอีกครัง้ (rewetting) การฟื้ นฟูพน้ื ที่พรุให้กลับมาอยู่ในสภาพอุ้มน้ าดังเดิม (restoration) และการ
อนุ รกั ษ์พ้นื ที่พรุถือ ว่าเป็ นแนวทางในการจัดการที่อ าศัยความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติเ ป็ นพื้นฐาน
อย่างไรก็ตามมิตทิ างเศรษฐศาสตร์ทม่ี คี วามเกีย่ วข้องโดยตรงกับการจัดการระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุก็ คอื การ
คงไว้หรือเพิม่ พูนมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เกิดขึน้ แก่สงั คมจากบริการทางนิเวศของพืน้ ทีพ่ รุสงู สุดในระยะ
ยาว และถึง แม้ว่ า การปกป้ อ งดู แ ล ฟื้ นฟู พ้ืน ที่พ รุ เ ป็ น เป้ า หมายโดยรวมของสัง คม และมู ล ค่ า
ผลประโยชน์ท่เี กิดขึน้ เป็ นที่ประจักษ์ แต่การที่จะให้นโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่พรุบรรลุผล
จาเป็ น ต้อ งมีกลไกหรือ เครื่อ งมือในการดาเนิน นโยบายที่ม ีป ระสิทธิผล หนัง สือ เล่ม นี้ได้น าเสนอ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมกี ารใช้เพื่อขับเคลื่อนการอนุรกั ษ์ฟ้ื นฟูพน้ื ทีพ่ รุในประเทศต่างๆ ซึ่งน่า
เป็ นตัวอย่างทีป่ ระเทศไทยสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต
จากข้อมูลของพื้นที่ป่าพรุในประเทศไทยซึ่งมีอยู่ประมาณ 64,000 เฮคตาร์ (ราว 400,000 ไร่)
อาจเทียบขนาดได้กบั พื้นที่ป่าไม้ทงั ้ หมดของจังหวัดนครนายก หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.39 เมื่อเทียบกับ
พืน้ ทีป่ ่ าไม้ของทัง้ ประเทศซึ่งมีอยู่ราว 16.4 ล้านเฮคตาร์ (สถิตปิ ี พ.ศ. 2563) การเปรียบเทียบด้วยขนาด
พืน้ ทีข่ องระบบนิเวศบนบกทัง้ สองประเภททีม่ อี งค์ประกอบทางชีว กายภาพต่างกันและมีเอกลักษณ์หรือ
ความโดดเด่นของบริการทางนิเวศที่ไม่เหมือนกัน จึงไม่สมควรใช้เป็ นเกณฑ์ หรือเหตุผลที่จะมองข้าม
ความสาคัญของระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ ในทางกลับกันหากพิจารณาจากอีกแง่มุมของประเด็นด้านความหา
ยากหรือการมีอยู่อย่างจากัด (scarcity) และการไม่สามารถเปลี่ยนกลับเข้าสู่สภาพเดิม เมื่อระบบนิเวศ
เกิดการสูญเสียสภาพของดินพรุจนเกินความสามารถในการฟื้ นฟู (irreversibility) ในขณะทีก่ ารสูญเสีย
และความเสื่อมโทรมของพื้นที่พรุของประเทศซึ่งเป็ นระบบนิเวศที่มอี ยู่อย่างจากัดเกิดขึ้นตลอดเวลา
เป้ าหมายของหนั ง สือ เล่ ม นี้ เ พื่อ ต้ อ งการให้ ผู้ อ่ า นทราบและเข้ า ใจถึง วิธี ก ารประเมิน มู ล ค่ า ทาง
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เศรษฐศาสตร์เพื่อใช้หาคาตอบทีแ่ สดงถึงความสาคัญของระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุต่อสังคม และความจาเป็ น
ทีต่ อ้ งมีการอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูระบบนิเวศพืน้ ทีพ่ รุ พร้อมกับการหาคาตอบว่า “การสูญเสียระบบนิเวศพืน้ ที่
พรุตลอดไปจะเกิดตันทุนแก่สงั คมไทยอย่างไรและเท่าไร” ซึง่ เป็ นข้อคิดทีฝ่ ากไว้สาหรับผูอ้ ่านทุกท่าน
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