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ค าน า 

 

“พื้นที่พรุ” เป็นระบบนิเวศที่บุคคลทัว่ไปในสงัคมรวมถึงนักวชิาการรู้จกัและเข้าใจน้อยที่สุด 

ส าหรบัผู้ที่ได้เห็นหรอืสมัผสัป่าพรุเป็นครัง้แรก ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า  “พื้นที่พรุหรอืป่าพรุ” ไม่มคีวาม

น่าสนใจใดๆ ทัง้สิ้น เพราะมสีภาพเป็นที่น ้าขงัชื้นแฉะ ซากพชืย่อยสลายบางส่วนและดินสคีล ้าที่ยวบ

หยุ่น ท าการเกษตรไม่ได้ผลหรอืได้ผลผลติต ่ากว่าสภาพดนิอื่นๆ และเกอืบทุกปีจะเกดิไฟป่าที่ยากแก่

การดบัไฟกว่าสภาพป่าอื่นๆ เพราะไฟสามารถลามลกึลงใตด้นิ ท าใหม้คี าถามว่าแลว้จะเกบ็พืน้ทีไ่วใ้หค้ง

สภาพเป็นป่าพรุไปท าไม และท าไมทัว่โลกจงึใหค้วามส าคญัต่อระบบนิเวศป่าพรุ 

หนงัสอื “ระบบนิเวศพืน้ทีพ่ร:ุ เศรษฐศาสตรว์่าดว้ยการประเมนิมลูค่าเพือ่การอนุรกัษ์” เรยีบเรยีง

จากแรงบนัดาลใจของผู้เขยีนเมื่อได้ท าวจิยัด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกบัพืน้ที่ชุ่มน ้าและป่าพรุ ท าให้เกดิ

ความตระหนักถงึคุณค่าและความส าคญัอย่างยิง่ของระบบนิเวศนี้ที่มตี่อสงัคม เนื้อหาในหนังสอืเล่มนี้ที่

เรยีบเรยีงขึน้ประกอบดว้ยความรูเ้กีย่วกบัระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุ ความส าคญัของระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุในมติิ

ด้านเศรษฐศาสตร์ แนวคิดและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการประเมินมูลค่า แนวนโยบายและ

เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรกัษ์ระบบนิเวศพื้นที่พรุ มวีตัถุประสงค์ส าหรบันิสติ นักศกึษา 

ตลอดจนนักวชิาการที่สนใจการใช้หลกัการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรกัษ์ระบบนิเวศ โดยผู้อ่านไม่

จ าเป็นตอ้งมคีวามรูด้า้นทฤษฎเีศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มมาก่อน 

สุดทา้ย ผูเ้ขยีนคาดหวงัว่าผูท้ีอ่่านหนงัสอืเล่มนี้จะไดเ้ข้าใจและตระหนกัถงึคุณค่าของระบบนิเวศ

พื้นที่พรุ หลกัทางเศรษฐศาสตร์และแนวทางในการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของคุณประโยชน์

จากระบบนิเวศพื้นทีพ่รุ ตลอดจนการด าเนินนโยบายด้านการอนุรกัษ์ระบบนิเวศพืน้ที่พรุ และสามารถ

หาค าตอบไดว้่าท าไมตอ้งอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าพรุของประเทศและของโลกใหย้ัง่ยนืต่อไป 

 

เพญ็พร เจนการกจิ 
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1 ความรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศพืน้ท่ีพร ุ

1.1 ความน า 

ระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุ (peatland ecosystem) หรอืทีเ่รยีกทัว่ไปว่าพืน้ทีพ่รุ (peatlands) ปรากฏอยู่

บนผนืโลกเพยีงประมาณร้อยละ 3 กระจายอยู่ในประมาณ 180 ประเทศ ส าหรบัประเทศไทยซึ่งเป็น

ประเทศทีม่สีภาพภูมอิากาศในเขตรอ้นชื้น พืน้ทีพ่รุในภูมภิาคนี้คอืพืน้ทีพ่รุเขตรอ้น (tropical peatlands) 

ซึ่งมคี าเรยีกทีคุ่น้หูว่า “ป่าพรุ”  แต่น่าจะมคีนไทยมากกว่าครึง่ของประเทศไม่เคยพบเหน็หรอืไม่คุ้นเคย

กบัป่าพรุมาก่อนเลยกเ็ป็นได ้ป่าพรุจงึไม่ใช่ระบบนิเวศทีส่งัคมมคีวามคุน้เคยเมื่อเทยีบระบบนิเวศพื้นที่

ป่าประเภทอื่นๆ ในประเทศไทย 

เนื้อหาในบทนี้ต้องการเสนอให้ผู้อ่านท าความรู้จกักบัระบบนิเวศพื้นที่พรุ  ท าไมสงัคมจึงต้อง

ตื่นตวัหนัมาสนใจและให้ความส าคญัต่อการอนุรกัษ์ระบบนิเวศพื้นทีพ่รุ และท าไมการอนุรกัษ์ป่าพรุจงึ

เป็นทางออกทีเ่รว็ทีสุ่ดในการรบัมอืและต่อสูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศซึ่งเป็นภยัคุกคามของ

โลกในปัจจุบนั 

1.2 ระบบนิเวศพื้นท่ีพร ุ

พื้นที่พรุ (peatlands) จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน ้ าที่อยู่ในแผ่นดินประเภทหนึ่ง เป็นระบบนิเวศที่มี

องคป์ระกอบส าคญัคอื “ดนิพร ุ(peat)” ซึง่เกดิจากการมสีภาพน ้าท่วมแช่ขงัท าใหด้นิขาดการระบายน ้าที่

ดดีว้ยเงือ่นไขทางธรรมชาต ิมกีารสะสมทบัถมอย่างยาวนานของเศษซากพชืซึง่มกีารสลายตวัอย่างชา้ ๆ 

โดยมเีศษพชืและอนิทรยีวตัถุต่างๆ ทีย่งัสลายตวัไม่หมดปะปน กลายเป็นชัน้ดนิอนิทรยีวตัถุหรอืดนิพรุที่

มลีกัษณะหยุ่นยวบเหมอืนฟองน ้าทีม่คีวามหนาแน่นน้อยและอุม้น ้าได้มาก การเป็นระบบนิเวศพื้นที่พรุ 

ต้องมดีนิพรุความหนา 300 มลิลเิมตรขึน้ไป ท าใหร้ะบบนิเวศพืน้ทีพ่รุมคีุณสมบตัใินการกกัเกบ็น ้า และ

ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืความสามารถในการกกัเก็บและสะสมคารบ์อน1ตามธรรมชาตไิดม้ากกว่าระบบนิเวศใน

แผ่นดินประเภทอื่นๆ จึงมบีทบาทส าคญัอย่างยิง่ในด้านการควบคุมสภาพภูมอิากาศ (International 

Peatland Society, 2020)  

 ทัว่โลกมีระบบนิเวศพื้นที่พรุอยู่ประมาณ 423 ล้านเฮคตาร์ เทียบเท่ากับร้อยละ 2.84 ของ

พื้นผวิโลก (ภาพที่ 1.1) จากจ านวนราว 180 ประเทศ พื้นที่พรุส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบทวปียุโรป

ตอนเหนือ ทวปีอเมรกิาเหนือ และภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ อย่างไรกต็าม เนื่องจากองคค์วามรู้

ดา้นแหล่งทีต่ ัง้ ขนาดทีแ่ทจ้รงิ และสถานภาพของระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุยงัมคี่อนขา้งจ ากดั ปัจจุบนัจงึยงัมี

 
1 “คาร์บอน” ในทีน่ี้หมายถึงกลุ่มก๊าซเรอืนกระจก ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมเีทน ก๊าซไนตรสัออกไซด์ ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเปอร์ฟลูออโร
คาร์บอน ก๊าซซลัเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด์ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ และก๊าซชนิดอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงและทีร่ะบุไว้ในพธิสีารเกยีวโต ค านวณในรูปตัน

คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า (tCO2e) 
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การส ารวจวจิยัเกี่ยวกบัพืน้ทีพ่รุอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบรเิวณทวปีอาฟรกิาและอเมรกิาใต้ 

ในปี พ.ศ. 2560 นักวทิยาศาสตร์ไดป้ระกาศการค้นพบล่าสุดของพืน้ที่พรุในลุ่มน ้าคองโกซึ่งเชื่อว่าเป็น

ผืนป่าพรุในภูมิอากาศเขตร้อนชื้นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีขนาดราว 14.55 ล้านเฮกตาร์ ซึ่งมี

ความสามารถในการกกัเกบ็คารบ์อนไดร้าว 30 พนัลา้นตนั (Dargie, et al, 2019)  

 

 

ภาพท่ี 1 พื้นท่ีพรทุัง้หมดท่ีกระจายในทวีปต่างๆ  

ทีม่า https://www.grida.no/resources/12546  

นักวทิยาศาสตรย์นืยนัเป็นเอกฉันท์ว่าระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุเป็นแหล่งกกัเกบ็คารบ์อนทีใ่หญ่ที่สุด

ในบรรดาระบบนิเวศบนบกทัง้หมด Crump, et al, (2017) และ Juraninski, et al, (2020) รายงานว่า

ระบบนิเวศพื้นที่พรุในโลกแม้ว่าจะมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละ  3 แต่มีความสามารถในการสะสมคาร์บอน

มากกว่าผนืป่าบนบกทัง้โลกอย่างน้อยสองถงึสามเท่า โดยประมาณการว่าพื้นที่พรุทัว่โลกสามารถกกั

เก็บคาร์บอนได้ราว 650 พนัล้านตนั หรอืคดิเป็นร้อยละ 30 ของปรมิาณคาร์บอนที่กกัเก็บได้ทัว่โลก มี

ความสามารถในการสะสมคาร์บอนตกปีละ 0.37 พนัล้านตัน (IUCN, 2020; FAO, 2020)  โดยเฉลี่ย

พื้นที่พรุ 1 เฮคตาร์สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ 1,375 ตัน ซึ่งเทียบเท่าได้กับการปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ของรถเก๋งจ านวน 1,400 คนั (Crump, 2017) และในบรรดาระบบนิเวศพื้นที่พรุ

ดว้ยกนั ป่าพรุทีต่ ัง้อยู่ในภูมภิาคเขตรอ้นสามารถสะสมคารบ์อนไดเ้รว็กว่าพืน้ทีพ่รุในภูมภิาคอื่น ๆ ของ

โลก ประมาณ 4-20 เท่า (Rydin, et al, 2015).  

การเกดิขึน้ของระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุ ตลอดจนการก่อตวัและสะสมของดนิพรุในทุกภูมภิาคทัว่โลก

มีความคล้ายคลึงกัน (International Peat Society, 2020) พื้นที่พรุเป็นระบบนิเวศมีความเฉพาะตัว 

กล่าวคอืมสีภาพเป็นแอ่งซึ่งมนี ้าจดืท่วมขงัตลอดปี เป็นอสิระจากระบบน ้าทะเลแม้ว่าบางพื้นที่อยู่ใกล้

ชายฝัง่ทะเล มีธาตุอาหารต่างๆ ในปริมาณต ่า มีปริมาณออกซิเจนน้อย  พื้นล่างจึงมีซากพืชและ

อนิทรยีวตัถุต่างๆ สะสมทบัถมกนัมาเป็นเวลานานแต่ย่อยสลายไม่หมดเกดิเป็นชัน้ดนิพรุ จงึท าให้เป็น

พื้นที่ที่มีลักษณะเด่นแตกต่างจากระบบนิเวศอื่นๆ สามารถพบได้ทัง้ในบริเวณหุบเขา ที่ราบและ



Page | 3 

ชายทะเล เนื่องจากมสีภาพเป็นพืน้ทีน่ ้าขงัจงึเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวแ์ละพชืทีม่คีุณสมบตัเิฉพาะที่

เหมาะสมจะเจรญิเติบโตในพื้นที่ จงึมคีวามหลากหลายทางชวีภาพที่มคีวามเป็นเอกภาพ โดยเฉพาะ

สงัคมพชืทัง้ในลกัษณะโครงสรา้งและความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ 

การฟอรม์ตวัของดนิพรุในระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุนัน้ใชเ้วลายาวนาน การสะสมของชัน้อนิทรยีวตัถุ

เป็นดนิพรุตามสภาพธรรมชาตใินแต่ละปีจะอยู่ราว 0.5-2 มลิลเิมตรต่อปี หรอืราวๆ 1 เซนตเิมตรต่อ 10 

ปีถา้ระบบไม่ถูกรบกวน ซึง่เป็นการสะสมและกกัเกบ็คารบ์อนทัง้ในดนิและพชืทีข่ึน้บนดนิ (IUCN, 2020) 

เมื่อระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุถูกรบกวน (ภาพที ่1.2) เช่นมกีารระบายน ้าออกจากพรุ การท าลายสงัคมพชืของ

ป่าพรุ หรอืการเกดิไฟในป่าพรุ ก่อใหเ้กดิการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ราวปีละ 3 พนัลา้นตนั 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40 ของการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิทัง้หมด (Parish et al., 2008) 

 

 

ภาพท่ี 2 พื้นท่ีพรท่ีุสมบูรณ์ตามสภาพธรรมชาติเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีพรท่ีุถกูท าให้เส่ือมโทรม 

ทีม่า Rydin, et al (2015) 

 นอกจากบรกิารทางนิเวศทีโ่ดดเด่นในด้านควบคุมสภาพภูมอิากาศแลว้ ระบบนิเวศพืน้ที่พรุยงั

เป็นแหล่งกกัเกบ็น ้าส าคญัทีช่่วยป้องกนัอุทกภยัและบรรเทาความแหง้แล้ง เป็นแหล่งปัจจยัสีโ่ดยเฉพาะ

ดา้นอาหารและสตัวน์ ้าเพื่อเกื้อหนุนวถิชีวีติและเศรษฐกจิของชุมชน เป็นแหล่งทีม่คีุณค่าดา้นจติใจ และ

แหล่งท่องเทีย่ว รวมทัง้เป็นแหล่งด ารงความหลากหลายทางชวีภาพ ตลอดจนคอยสนับสนุนใหเ้กดิการ

ด ารงอยู่ของวฏัจกัรอื่นๆ  

1.3 ระบบนิเวศพ้ืนท่ีพรเุขตร้อนและภยัคกุคาม 

ส าหรบัระบบนิเวศพื้นที่พรุในประเทศที่มีภูมิอากาศแบบชื้นเขตร้อน อยู่ในสภาพที่เรียกว่า  

“พื้นที่พรุเขตร้อน (tropical peatlands)” ซึ่งเป็นป่าชุ่มน ้าประเภทหนึ่ง (forested peatlands) แม้ว่าจะมี

สงัคมพชืปกคลุมแต่พืน้ขา้งล่างเป็นดนิพรุ จงึมกัเรยีกว่า “ป่าพรุ หรอื peat swamp forests” ซึ่งมคีวาม

แตกต่างจากป่าบงึน ้าจดื (freshwater swamp forests) เพราะสภาพดนิที่อยู่ใต้ผนืน ้าและผนืป่าเป็นดนิ

พรุ (Ramirez, 2013)  
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ที่มาของน ้าท่วมขงัในพื้นที่ป่าพรุมาจากน ้าฝนหรอืน ้าใต้ดิน ซึ่งระดบัน ้าอาจเปลี่ยนแปลงตาม

ฤดูกาล แต่มซีากพชืทีเ่น่าเป่ือยผุพงัซึ่งยงัย่อยสลายไม่หมดสะสมทบัถมกนัอยู่เป็นชัน้ฟอร์มตวัเป็นดิน

พรุ สงัคมพชืในป่าพรุทีอ่ยู่บนชัน้ซากพชืมกีารพฒันาระบบรากแบบต่างๆ ทีส่ามารถอยู่รอดได ้ส าหรบั

พชืยนืต้นมกัมรีากแก้วค่อนข้างสัน้ มรีากแขนงแผ่กวา้งและส่วนใหญ่มรีากค ้ายนั โคนต้นมกัมพีูพอนสูง

ใหญ่ บางชนิดมรีากหายใจโผล่พน้ระดบัผวิดนิ มพีชืพรรณลม้ลุกประเภทหญ้าและกก กระจูด  เกดิขึน้ใน

ทีน่ ้าท่วมขงั (ภาพที ่3)  

 

 

ภาพท่ี 3 การเกิดขึ้นของพื้นท่ีพรเุขตร้อน 

ทีม่า https://www.grida.no/resources/12531 

สงัคมพืชป่าพรุดัง้เดิมเมื่อถูกท าลายรบกวนติดต่อกันจนท าให้พรรณไม้ดัง้เดิมของป่าพรุซึ่ง

ประกอบดว้ยพนัธุ์ไมย้นืต้นใหญ่น้อยหลากหลายชนิดสูญสิน้ไป ในทีสุ่ดจะเปลีย่นสภาพไปเป็นสงัคมพชื

ป่าเสมด็ (melaleuca forest) ทีม่ไีมเ้สมด็ขึ้นอยู่เป็นพชืหลกั ซึ่งจดัว่าเป็นสงัคมไม้ยนืต้นประเภทวชัพชื

ในป่าพรุทีม่พีนัธุไ์มห้ลกัเพยีงไม่กีช่นิด (ธวชัชยั สนัตสิุข และชวลติ นิยมธรรม, ไม่ปรากฎปีพ.ศ.)  

ทัว่โลกมพีืน้ทีพ่รุเขตร้อนหรอืป่าพรุเขตรอ้น รวมทัง้หมดราว 44.1 ลา้นเฮคตาร์ หรอืคดิเป็นร้อย

ละ 11 ของพื้นที่พรุทัว่โลก ซึ่งตัง้อยู่ทวปีเอเชียตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต้ แถบคารเิบียนและ

อเมริกากลาง อเมริกาใต้ รวมทัง้อาฟริกากลางและอาฟริกาใต้  (Biancalani and Avagyan, 2014) มี

ความสามารถในการกกัเกบ็คารบ์อนประมาณ 75 พนัลา้นตนั (Cobb, et al, 2020) หรอืประมาณ 40 – 

90 พนัลา้นตนั (Kurnianto, et al, 2015) พืน้ทีพ่รุเขตรอ้นผนืใหญ่ทีสุ่ดอยู่ทีภู่มภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียง

ใต้ กนิพื้นที่เกอืบร้อยละ 60 ของพื้นที่พรุเขตร้อนทัว่โลก พื้นที่พรุในภูมภิาคนี้มคีวามลกึของชัน้ดนิพรุ
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โดยเฉลี่ยมากกว่า 10 เมตร ท าให้สามารถสะสมคาร์บอนได้มากที่สุด (Rieley and Page, 2016) เมื่อ

เทยีบกบัพืน้ทีพ่รุเขตรอ้นในทวปีอเมรกิาใต้ ซึ่งแมจ้ะมพีืน้ทีค่ดิเป็นรอ้ยละ 24 แต่พืน้ทีส่่วนใหญ่มคีวาม

ลกึของดนิพรุโดยเฉลีย่ทีน้่อยกว่ามาก  

1.3.1 พื้นท่ีพรใุนภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และประเทศไทย 

พืน้ทีพ่รุเขตรอ้นในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ มีขนาดประมาณ 24 ลา้นเฮคตาร ์โดยกว่า

ร้อยละ 70 ของพื้นที่พรุในภูมภิาคนี้ตัง้อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย รองลงมาได้แก่มาเลเซีย และปาปัว

นิวกนิ ี(ตารางที ่1) มกีารสะสมของพรุอยู่ระหว่า 0.54 – 1.90 มลิลเิมตรต่อปี  (Kurnianto, 2015) 

ตารางท่ี 1 พื้นท่ีป่าพรเุขตร้อนของประเทศต่างๆ ในภมิูภาคอาเซียน 

ประเทศ พื้นท่ีพรเุฉล่ีย (เฮคตาร)์ 

อนิโดนีเซยี 18,963,000 

มาเลเซยี 2,730,000 

ปาปัวนิวกนิี 1,695,000 

บรไูน 110,000 

ประเทศไทย 64,000 

เวยีตนาม 24,000 

ฟิลปิปินส ์ 10,700 

รวม 23,596,700 

ทีม่า Ramirez, 2013 

ส าหรบัขอ้มูลดา้นการกกัเกบ็คารบ์อนของพืน้ทีพ่รุเขตรอ้นในภูมภิาคอาเซยีน Verwer and van 

der Meer (2010) อธบิายว่าแหล่งรวมคารบ์อนทีส่ าคญัทีสุ่ด (carbon pools) ของพืน้ทีพ่รุเขตรอ้นคอืดนิ

พทีหรอืดนิพรุ (peat soils) ท าใหพ้ืน้ทีพ่รุเขตรอ้นในภูมภิาคนี้มคีวามสามารถในการกกัเกบ็คารบ์อนได้

ประมาณ 252 - 3,528 ตนัคารบ์อนไดออกไซด์เทยีบเท่า2ต่อเฮคตาร ์ป่าพรุทีม่ดีนิพทีหนา 10 เมตรขึ้น

ไปจะสามารถกกัเกบ็คาร์บอนได้มากถงึ 5,800 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อเฮคตาร์ ส่วนพื้นที่

ป่าเขตรอ้นทัว่ไปสามารถกกัเกบ็คารบ์อนไดป้ระมาณ 300 – 800 ตนัคารบ์อนไดอ้อกไซดเ์ทยีบเท่า 

งานศึกษาของระบบนิเวศพื้นที่พรุใประเทศไทยมีค่อนข้างจ ากัด จากข้อมูลล่าสุดของ 

Meunpong, et al (2020) ประมวลได้ว่าประเทศไทยมพีื้นที่ป่าพรุประมาณ 64,000 เฮคตาร์ (400,000 

ไร่) กระจายทัว่ไปเป็นหย่อมๆ ในพืน้ทีภ่าคใต ้จ านวน 63,982 เฮคตาร ์นอกจากนัน้กพ็บบางสว่นในภาค

ตะวนัออกและภาคอื่นๆ ส าหรบัพืน้ทีป่่าพรุผนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศคอื ป่าพรุโต๊ะแดงหรอืป่าพรุสรินิ

ธร ตัง้อยู่ในจงัหวดันราธวิาส มเีนื้อที่ประมาณ 30,969 เฮคตาร์ และปัจจุบนัได้รบัการคุ้มครองเป็นเขต

รกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีป่าพรุทีใ่หญ่อนัดบั

 
2 “คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (carbon dioxide equivalent – CO2e)” เป็นค่าทีแ่สดงการท าให้เกิดภาวะโลกร้อนของกลุ่มก๊าซเรอืน

กระจกต่างๆ โดยเทยีบกบัศกัยภาพการเกดิภาวะโลกรอ้นของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ 
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สองรองลงมาคอืป่าพรุควนเครง็ ซึง่ตัง้อยู่ในเขตรอยต่อของจงัหวดันครศรธีรรมราช พทัลุง และสงขลา มี

เนื้อทีป่ระมาณ 18,946 เฮคตาร ์ปัจจุบนัพืน้ทีป่่าพรุทีอ่ยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามธรรมชาตขิองประเทศไทย

มอียู่เพยีงประมาณ 9,031.5 เฮคตาร์ (56,447 ไร่) ซึ่งอยู่ในป่าพรุโต๊ะแดง ป่าพรุส่วนที่เหลอืซึ่งคดิเป็น

กว่ารอ้ยละ 80 ของประเทศหรอืราว 55,523 เฮคตาร ์(347,019 ไร่) จดัว่าเป็นป่าพรุทีอ่ยู่ในสภาพเสื่อม

โทรม  

จากการทบทวนงานวจิยัพืน้ทีพ่รุในประเทศไทยโดย Meunpong, et al (2020) ไดร้ายงานว่าป่า

พรุของประเทศไทยมคีวามลกึสูงสุดของดนิพรุประมาณ 3.8 เมตร และจากงานวจิยัล่าสุดเกี่ยวกบัความ

ลกึของดนิพรุ โดย Meunpong, et al (2020) ซึ่งส ารวจในพื้นที่พรุควนเครง็ พบว่ามคีวามลกึเฉลีย่ของ

ดินพรุอยู่ที่ 0.78 เมตร และระดบัความลึกสูงสุดอยู่ที่ 3.10 เมตร นอกจากนี้มงีานศึกษาของวรพรรณ 

แป้นนวลและคณะ (2558) ไดว้เิคราะหป์รมิาณการกกัเกบ็คารบ์อนเหนือพืน้ดนิของพืน้ทีพ่รุควนเครง็ว่า

เท่ากบั 174,464.27 ตนัคารบ์อน และจากการศกึษาของ Nagano, et al (2013) ไดว้เิคราะหส์ถานภาพ

ของพื้นที่พรุบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส พบว่ามกีารยุบตวัของดินพรุ (peat subsidence) เฉลี่ยปีละ 10 

มลิลเิมตร สาเหตุจากการสูญเสยีความชุ่มเปียกของดนิพรุท าใหเ้กดิการสูญเสยีคารบ์อนราว 11.2-16.4 

ตนัต่อเฮคตารต์่อปี และเมื่อเกดิไฟป่าจะท าใหก้ารยุบตวัของดนิพรุเพิม่ขึน้ราว 3-5 เท่าและท าใหเ้กดิการ

สูญเสยีคารบ์อน 24.3-52.6 ตนัต่อเฮคตารต์่อปี เหน็ไดว้่าขอ้มูลเชงิวทิยาศาสตร์เกี่ยวกบัระบบนิเวศพรุ

โดยเฉพาะดา้นการสะสมคารบ์อนและปลดปล่อยคารบ์อนมคี่อนขา้งจ ากดัมาก 

1.3.2 ภยัคกุคามของพื้นท่ีพร ุ

การสูญเสยีพื้นที่และความเสื่อมโทรมลงของระบบนิเวศพืน้ที่พรุเกดิขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปัญหา

ส าคญัที่ทัว่โลกก าลงัเผชิญ ปัจจุบนัพื้นที่พรุเขตร้อนในทุกประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงราวห้า

ศตวรรษที่ผ่านมา ประมาณการว่ามีการสูญเสียพื้นที่พรุเขตร้อนอย่างน้อย 7 ล้านเฮกตาร์ (World 

Resources Institute, 2016) ซึง่เกดิจากการตดัไมท้ าลายป่าพรุ เผาป่า ปรบัพืน้ที ่และระบายน ้าออกจาก

พืน้ทีพ่ร ุ(ภาพที ่4) สาเหตุหลกัของการเปลีย่นแปลงพืน้ทีพ่รุในภูมภิาคนี้รวมทัง้ของประเทศไทยคอืการ

ไม่ไดร้บัการตระหนกัถงึคุณค่าและความส าคญัจงึท าใหป่้าพรุถูกเปลีย่นแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิง่จาก

การท าเกษตรเชงิพาณิชย ์ทีน่ิยมกนัมากคอืปาล์มน ้ามนั ยางพารา และไมเ้นื้ออ่อนเพื่อท ากระดาษ การ

คุกคามด้วยการตดัไม้ท าลายป่า การระบายน ้าออกจากพืน้ที่และการเผาป่า นอกจากจะท าให้ความลกึ

ของดนิพรุลดลงหรอืถูกท าลายใหเ้สื่อมสภาพแลว้ ท าใหสู้ญเสยีบรกิารทางนิเวศต่างๆ สรา้งปัญหาการ

ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก3สู่ชัน้บรรยากาศซึ่งมผีลต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ การยุบตวัของ

ชัน้ดนิท าใหสู้ญเสยีความสามารถในการอุ้มน ้าและการเป็นแหล่งปัจจยัสีเ่พื่อการด ารงชพีและเศรษฐกิจ

ของชุมชน สร้างปัญหาด้านความมัน่คงด้านอาหารและน ้าในพื้นที่ เพิม่ความเสีย่งด้านน ้าท่วมและภัย

แลง้ การเผาป่ายงัท าใหเ้กดิมลพษิทางอากาศจากการเผา เกดิการสูญเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ 

 
3 ก๊าซเรอืนกระจก ไดแ้ก่ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ก๊าซมเีทน ก๊าซไนตรสัออกไซด์ ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคารบ์อน ก๊าซเปอรฟ์ลูออโรคารบ์อน ก๊าซซลัเฟอรเ์ฮกซาฟลูโอ
ไรดก์๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด ์และก๊าซชนิดอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงและทีร่ะบุไวใ้นพธิสีารเกยีวโต 
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งานศกึษาของ World Resources Institute (2016) พบว่าการระบายน ้าออกของพืน้ทีป่่าพรุขนาด 1 เฮค

ตาร์เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ไปท าการเกษตร จะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยเท่ากบั  55 ตนั ซึ่ง

เทยีบเท่ากบัการเผาไหมข้องน ้ามนัจ านวน 6,000 แกลลอน (Harris and Sargent, 2016)  

 

ภาพท่ี 4 สาเหตุของการสูญเสียและการท าให้เส่ือมโทรมของพื้นท่ีพรเุขตร้อน 

 การเกิดไฟไหม้พื้นที่พรุ (peat fire) มีลักษณะพิเศษคอืเป็นไฟไหม้กึ่งผวิดินกึ่งใต้ดิน (semi-

ground fire) และไฟไหมใ้ต้ดนิ (ground fire) เมื่อไฟไหมไ้ปตามพืน้ผวิป่าในแนวระนาบ ส่วนหนึ่งไฟจะ

ไหมใ้นแนวดิง่ลกึลงสู่ชัน้ดนิพรุ เพราะซากอนิทรยี์ทีท่บัถมกนัในดนิพรุนัน้กลายสภาพเป็นเชื้อเพลิงตดิ

ไฟง่าย ความลกึของไฟไหมใ้นดนิพรุนัน้ขึน้อยู่กบัปรมิาณออกซเิจนและความชื้นของดนิพรุ หากชัน้ดนิ

พรุมีความลึกมากขึ้นปริมาณออกซิเจนก็จะน้อยลงและมีความชื้นมากขึ้นเมื่ออยู่ใกล้ระดบัน ้าใต้ดิน 

นอกจากนี้พชืในพืน้ทีพ่รุเขตรอ้นซึ่งมกัเป็นจ าพวกหญา้ กก กระจดู ขึน้อยู่ในบงึพรุ ซากพชืเหล่านี้มกีาร

ย่อยสลายช้าจงึเป็นแหล่งสะสมเชื้อเพลิงที่ส าคญัของพื้นที่พรุ (สมศกัดิ ์สุขวงศ์และคณะ, ไม่ปรากฏปี

พ.ศ.) ความรุนแรงของไฟไหม้พื้นที่พรุนอกจากขึ้นอยู่กบัลกัษณะทางชวีกายภาพของป่าพรุ ยงัขึ้นกบั

ช่วงภูมอิากาศและระดบัน ้าที่ท่วมขงัในป่าพรุดว้ย ไฟไหมรุ้นแรงยิง่ขึ้นในช่วงทีอ่ากาศแหง้แลง้จดั หรอื

เมื่อมกีารระบายน ้าออกจากป่าพรุท าใหส้ภาพความชืน้ในดนิพรุลดลง 

 เหตุการณ์ไฟไหมป่้าพรุของประเทศอนิโดนีเซยีในเดอืนตุลาคม ปี พ.ศ. 2558 ถอืว่าเป็นหายนะ

ครัง้ส าคญัที่สุดที่เกดิกบัป่าพรุเขตร้อนที่ทัว่โลกต้องจดจ า ภยัพบิตัคิรัง้นัน้ท าให้สูญเสยีพื้นที่ป่าพรุเขต

ร้อนไปจ านวน 2.6 ล้านเฮคตาร์ มกีารปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 15.95 ล้านตนัต่อวนั 

จากการเผาไหมป่้าบนดนิและเผาไหม้ดนิพรุ เกดิปัญหาหมอกควนัและมลพษิทางอากาศขา้มพรมแดน

ยงัประเทศเพื่อนบ้าน สร้างการสูญเสยีทางเศรษฐกิจแก่ประเทศเป็นมูลค่าทัง้สิ้น  16 พนัล้านเหรยีญ

สหรฐั (The World Bank, 2015) 

การตดัไมท้ าลาย

ป่าในพืน้ทีพ่รุ
การระบายน ้าออก เช่น สรา้งคคูลอง 
และร่องระบายน ้าในพืน้ทีพ่รุ

การเปลีย่นแปลงพืน้ทีพ่รุเพือ่ใช้
ประโยชน์ท ากจิกรรมอื่นๆ

การเผาท าลายพืน้ทีพ่รุ
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กล่าวโดยสรุป นอกจากบทบาททีโ่ดดเด่นในดา้นการควบคุมสภาพภูมอิากาศ ระบบนิเวศป่าพรุ

ยงัสรา้งคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยไ์ม่น้อยไปกว่าระบบนิเวศอื่นๆ โดยเป็นแหล่งอาหารและแหล่งท ากนิ

สรา้งอาชพีต่างๆ ใหก้บัชุมชน เป็นแหล่งกกัเกบ็น ้าจดืช่วยบรรเทาปัญหาจากภยัแลง้และน ้าท่วม แหล่ง

ด ารงความหลากหลายทางชวีภาพทัง้พนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัว ์การสูญเสยีระบบนิเวศป่าพรุจงึถอืไดว้่าเป็น

การสูญเสยีด้านเศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม และสิง่แวดล้อมที่ส าคญัของโลก การท าความเข้าใจและ

รบัทราบถึงคุณประโยชน์ของป่าพรุทัง้ที่เป็นและไม่เป็นตวัเงนิจึงมสี่วนส าคญัที่จะช่วยให้สงัคมได้รบั

ทราบถึงมูลค่าของบรกิารทางนิเวศของป่าพรุทัง้ที่ผ่านและไม่ผ่านระบบตลาด เพื่อช่วยให้เกิดการใช้

ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยัง่ยนืต่อไป
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2 ระบบนิเวศพืน้ท่ีพรแุละมิติทางเศรษฐศาสตร ์

2.1 ความน า 

ระบบนิเวศพื้นที่พรุจากมุมมองด้านเศรษฐศาสตรน์ัน้ ถอืว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งธรรมชาติ

มอบใหแ้ก่สงัคมในรูประบบสาธารณูปโภคทางธรรมชาติ (natural infrastructure) เปรยีบเสมอืนโรงงาน

ทางธรรมชาตปิระเภทหนึ่ง ซึง่มอีงคป์ระกอบต่าง ๆ ตามสภาพ เงือ่นไข บทบาทหน้าทีแ่ละกระบวนการ

ท างานตามธรรมชาตอินัเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุ ซึง่อาจจะคลา้ยหรอืแตกต่างจาก

ระบบนิเวศอื่นๆ ในธรรมชาติ อย่างไรก็ตามทุกระบบนิเวศบนโลกนี้ มีกระบวนการท างานที่ก่อเกิด

ผลผลติและใหบ้รกิารแก่มวลมนุษย์ หรอืกล่าวไดว้่ามนุษยไ์ดร้บัคุณประโยชน์จากระบบนิเวศทัง้ทางตรง

และทางออ้ม 

ส าหรบัระบบนิเวศพื้นทีพ่รุ มกีระบวนการทางธรรมชาตอิย่างชดัเจนในด้านการสะสมคาร์บอน

ซึง่เป็นกลไกส าคญัต่อการควบคุมสภาพภูมอิากาศ ดา้นการอุม้น ้าซึ่งเป็นกลไกการสรา้งความมัน่คงด้าน

น ้า ลดความเสีย่งเรื่องภยัแลง้และน ้าท่วม ดา้นการเป็นแหล่งเสบยีงเพือ่เป็นปัจจยัสีท่ีส่่งต่อการด ารงชวีติ

และเศรษฐกจิของชุมชนทีพ่ึง่พาอาศยัพืน้ทีพ่รุ การทีป่ระเทศไทยมป่ีาพรุกเ็ท่ากบัมวี่าทุนทางธรรมชาต ิ

(natural capital) เป็นทรพัยส์นิสาธารณะทีส่ าคญัสรา้งความมัน่คงและมัง่คัง่ใหก้บัสงัคม (ภาพที ่5) 

 

“พื้นท่ีพร”ุ 

มุมมองด้าน

เศรษฐศาสตร ์

 

ระบบสาธารณูปโภคทางธรรมชาติ – เป็นโรงงานทาง

ธรรมชาติท่ีสร้างผลผลิตป้อนสงัคม เป็นโรงงานกรอง
น ้ า ระบบกักเก็บและเติมน ้ าใต้ดิน ระบบดูดซับก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์เป็นตน้ 

 

ทุนทางธรรมชาติ – สัง่สมและสร้างความมัง่คัง่ให้

สังคม เป็นคลังอาหาร วัตถุดิบและแหล่งน ้ า แหล่ง
ศกึษาวจิยั สถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ แหล่งสะสมคาร์บอน 
เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 5 ระบบนิเวศพื้นท่ีพรจุากมมุมองด้านเศรษฐศาสตร ์

ด้วยเหตุนี้ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ การรบัทราบและเข้าใจถึงความส าคญัของมูลค่าจาก

ผลผลติและบรกิารจากระบบนิเวศจงึเป็นเรื่องส าคญั  เพือ่จะตดัสนิใจว่าสงัคมควรทีจ่ะหยุดยัง้การสูญเสยี

ทุนจากธรรมชาตินี้หรอืไม่ ควรลงทุนเพื่ออนุรกัษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศพื้นที่พรุหรอืไม่ และเมื่อมกีาร

ลงทุนจะคุม้ค่าในทางเศรษฐศาสตรห์รอืไม่  
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2.2 บริการทางนิเวศของพื้นท่ีพร ุ

 การหาค าตอบว่า “ระบบนิเวศพื้นทีพ่รุส ำคญัอย่ำงไร?” ส าหรบันักเศรษฐศาสตร์ที่ต้องการ

ทราบมูลค่าผลประโยชน์ของระบบนิเวศที่ส ังคมได้รับ  ควรเริ่มต้นจากการใช้กรอบแนวคิดของ 

Millennium Ecosystem Assessment (2005) เพื่ออธบิายความส าคญัของระบบนิเวศโดยพจิารณาจาก

มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง (Janekarnkij and Polpanich, 2014) ในมติขิอง “บรกิารทางนิเวศหรอืนิเวศบรกิาร

หรอืคุณประโยชน์ระบบนิเวศ (ecosystem services)” ซึง่หมายถงึผลประโยชน์ทีม่นุษยไ์ดร้บัทัง้ทางตรง

และทางออ้มจากระบบนิเวศ ทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมทีร่ะบุหน่วยทางกายภาพชัง่ตวงวดัไดห้รอืเป็นนามธรรมที่

พอจะสงัเกตุไดแ้ต่ไม่สามารถระบุเป็นหน่วยทางกายภาพได้ คุณประโยชน์ของระบบนิเวศจ าแนกไดเ้ป็น 

4 ด้าน คอืการเป็นแหล่งเสบยีงหรอืผลผลติ แหล่งด ารงวฒันธรรม แหล่งควบคุมสภาพแวดล้อม และ

แหล่งค ้าจุนระบบ (ภาพที ่6)  

ส าหรบัคุณประโยชน์ของระบบนิเวศพื้นที่พรุ เมื่อจ าแนกตามกรอบแนวคดิ “บรกิารทางนิเวศ” 

โดยเริม่จากความเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ ผลผลติหรอืผลติภณัฑจ์ากพืน้ทีพ่รุทีส่ามารถอุปโภคหรอืบรโิภคได้

โดยตรง หรอืเป็นวตัถุดบิทีน่ ามาใช้ประโยชน์ในการผลติ ซึ่งอยู่ในกลุ่มบรกิารด้านการเป็นแหล่งเสบียง

หรอืผลผลติ (provisioning services) ส าหรบับรกิารทางนิเวศของพืน้ทีพ่รใุนสว่นทีม่คีวามเป็นนามธรรม 

มทีัง้ในรูปทีม่นุษยไ์ดร้บัประโยชน์โดยตรงจากการเขา้ใชป้ระโยชน์ อาท ิดา้นนันทนาการหรือศกึษาวจิยั 

รวมทัง้การเป็นแหล่งสร้างอตัลกัษณ์ของท้องถิ่น อยู่ในกลุ่มบรกิารด้านการเป็นแหล่งด ารงวฒันธรรม 

(cultural services) บรกิารทางนิเวศหลายประการทีม่นุษยไ์ดร้บัประโยชน์โดยออ้ม ซึง่เกดิจากกลไกทาง

ธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์ อาทิ เป็นแหล่งรกัษาสมดุลของน ้าใต้ดิน สะสมและดูดซับก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์เพิม่การผสมเกสรของผึง้และแมลง บรกิารทางนิเวศในกลุ่มนี้จดัเป็นบรกิารดา้นการ

ควบคุมสภาพแวดลอ้ม (regulating services) ส าหรบับรกิารทางนิเวศอกีประเภทคอื การเป็นแหล่งค ้า

จุนระบบ (supporting services) ซึ่งเป็นบรกิารทีก่่อใหเ้กดิบรกิารทางนิเวศ 3 ประเภทขา้งต้น อาท ิการ

สะสมอินทรีย์และก่อเกิดเป็นดินพรุ การเป็นแหล่งด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และการเป็น

แหล่งก าเนิดพืชและสัตว์เฉพาะถิ่น ในที่นี้  ค าว่า “บริการทางนิเวศ” หรือ ”นิเวศบริการ” หรือ ”

คุณประโยชน์ระบบนิเวศ” น ามาใชใ้นความหมายเดยีวกนั ซึง่หมายถงึ “ecosystem services”  
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แหล่งเสบียงหรือผลผลิต 

(provisioning services) 

แหล่งควบคุมสภาพแวดล้อม 

(regulating services) 

แหล่งด ารงวฒันธรรม 

(cultural services) 

ผลผลติทีไ่ดจ้ากพื้นทีพ่รุ เพือ่บรโิภค 
อุปโภค วตัถุดบิเพือ่สรา้งผลผลติ (ยงัชพี 

การคา้) 
1) แหล่งเกบ็หากระจูด 
2) แหล่งหาปลา กบ เขยีด ผกัพื้นบา้น 

น ้าผึง้ รงัต่อ 
3) แหล่งไมเ้ชือ้เพลงิ เผาถ่าน 
4) แหล่งน ้าอุปโภค บรโิภค ท าเกษตร 

น ้าดบิเพื่อท าประปา 
5) ทีด่นิเพื่อการเกษตร และปศุสตัว์ 

คุณประโยชน์ทีไ่ดจ้ากกระบวนการของระบบ
นิเวศทีม่กีารควบคุมกลไกตามธรรมชาต ิ

11 แ ห ล่ ง ส ะ ส ม แ ล ะ ดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คารบ์อนไดออกไซด ์

12 แหล่งเตมิน ้าใตด้นิและแหล่งกรองน ้า 
13 แหล่งกกัเก็บและระบายน ้า ลดความเสี่ยง

ภยัแลง้ น ้าท่วม 
14 แหล่งที่อยู่และอาหารของสตัว์ป่าและพชื

พรรณธรรมชาต ิ
15 แหล่งช่วยเพิม่ผลผลิต จากการผสมเกสร

ของนก ผึง้ แมลง 

คุณประโยชน์ทีเ่กดิขึ้นเชงินามธรรม 
➢ แหล่งศกึษา วจิยั สรา้งองคค์วามรู ้
➢ แหล่งนันทนาการ พกัผ่อนหย่อนใจ 
➢ แหล่งด ารงวัฒนธรรม ประเพณี 

 อตัลกัษณ์ของพืน้ที ่

แหล่งค า้จนุระบบ (supporting services) 

                     ซึง่จ าเป็นส าหรบัการเกดิก่อของบรกิารทัง้สามดา้นขา้งตน้ 
➢ แหล่งด ารงความหลากหลายทางชวีภาพ 
➢ แหล่งก าเนิดพชืสตัวเ์ฉพาะถิน่ 
➢ การสะสมอนิทรยีแ์ละก่อเกดิเป็นดนิพรุ 

ภาพท่ี 6 การจ าแนกบริการทางนิเวศของพื้นท่ีพร ุ

 นักเศรษฐศาสตร์ไม่สามารถหาค าตอบไดว้่า “ผลประโยชน์แต่ละด้านของระบบนิเวศพื้นที่พรุมี

มลูค่าเท่าไร” หากไม่มคีวามชดัเจนว่า “ระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุนัน้มคีวามส าคญัหรอืเกดิประโยชน์อย่ำงไร? 

และกบัใคร?” ท านองเดยีวกนั ในการด าเนินนโยบายเพือ่บรหิารจดัการพืน้ทีพ่รุจ าเป็นตอ้งมเีป้าหมายที่

เป็นรปูธรรมว่าใครจะเป็นผูไ้ดร้บัประโยชน์หรอืไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง 

การพจิารณาผูไ้ด้รบัประโยชน์จากระบบนิเวศหรอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบ

นิเวศ จ าเป็นตอ้งพจิารณาทัง้ในเชงิพืน้ทีแ่ละเวลา (spatial and temporal considerations) เพราะบรกิาร

ทางนิเวศทีเ่กดิขึน้แต่ละประเภทในแต่ละดา้นอาจมขีอบเขตเชงิพืน้ทีแ่ละเวลาทีต่่างกนั  

บริการทางนิเวศด้านการเป็นแหล่งผลผลิต ผู้ได้รับประโยชน์มีตัง้แต่ผู้ใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาตขิองพื้นทีพ่รุโดยตรง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จ ากดัอยู่ในระดบัครวัเรอืนและชุมชน ในช่วง

เวลาที่ใช้ประโยชน์ทรพัยากรนัน้ๆ และหากการใช้ประโยชน์ในทรพัยากรดงักล่าวเพื่อวตัถุดิบในการ

สรา้งผลติภณัฑ ์ผูไ้ดร้บัประโยชน์จากมลูค่าเพิม่ทีเ่กดิผลติภณัฑน์ัน้ๆ อาจมขีอบเขตมากกว่าระดบัชุมชน 

บรกิารทางนิเวศดา้นการเป็นแหล่งด ารงวฒันธรรม นอกจากผูไ้ดร้บัประโยชน์อยู่ในระดบัชุมชน 

อาจจะรวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนและผู้รบัประโยชน์กลุ่มอื่นๆ ที่มีขอบเขตมากกว่าระดบัชุมชน 

นอกจากนี้หากระบบนิเวศก่อให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ ประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น ช่วงเวลาของ

คุณประโยชน์ดา้นน้ีอาจไม่สิน้สุด และขอบเขตเชงิพืน้ทีอ่าจเป็นระดบัจงัหวดั ประเทศ หรอืระดบัสากล 

บรกิารทางนิเวศด้านการเป็นแหล่งควบคุมสภาพแวดล้อม ผู้ได้รบัประโยชน์จะเป็นระดับใด

ขึน้อยู่กบัประเภทของบรกิารทางนิเวศนัน้ๆ อาท ิการเป็นแหล่งกกัเก็บน ้าใต้ดนิ และแหล่งเพิม่ผลผลติ

จากการผสมเกสรของนก ผึง้ แมลง น่าจะเกดิประโยชน์ต่อชุมชนทีอ่าศยัโดยรอบระบบนิเวศ ในขณะที่
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บรกิารทางนิเวศด้านการเป็นแหล่งสะสมและดูดซบัก๊าซเรือนกระจก เป็นคุณประโยชน์ในระดับโลก 

(global benefits) ผู้ที่ได้รบัประโยชน์จงึมขีอบเขตกว้างกว่าระดบัชุมชนและระบบนิเวศ และช่วงเวลาที่

เกดิประโยชน์นัน้ขึน้กบัสถานภาพของระบบนิเวศ 

บรกิารทางนิเวศด้านการเป็นแหล่งสนับสนุนค ้าจุนให้เกดิการสร้างบรกิารทางนิเวศด้านอื่นๆ 

เป็นคุณประโยชน์ทีม่ขีอบเขตเชงิพืน้ทีแ่ละเวลาทีย่ากต่อการระบุ ทัง้นี้ขึน้กบัสถานภาพของระบบนิเวศ 

การระบุผูไ้ดร้บัประโยชน์ (beneficiaries) จากบรกิารทางนิเวศของพืน้ทีพ่รุ มคีวามจ าเป็นอย่าง

ยิง่ต่อการประเมินมูลค่าผลประโยชน์แต่ละด้านจากพื้นที่พรุ นอกจากนี้ยงัเป็นข้อมูลที่ส าคญั หากมี

นโยบายในการจดัหาทุนเพือ่การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์จากโครงการแต่ไม่ได้มี

สว่นในการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ควรมสีว่นในการตอบแทนบรกิารทางนิเวศทีเ่ขาไดร้บัประโยชน์

ดว้ย  

2.3 มลูค่าทางเศรษฐศาสตรข์องพื้นท่ีพร ุ

 ในทางเศรษฐศาสตร ์มลูค่าทีเ่ป็นตวัเงนิ (monetary value) เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณค่าหรอื

ความส าคญัของสิง่ต่างๆ ส าหรบัมูลค่าที่เกี่ยวข้องกบัคุณประโยชน์ของธรรมชาติ ไม่ได้ถูกชี้น าหรือ

ก าหนดจากระบบตลาด การจะทราบมูลค่าดงักล่าวใชก้รอบแนวคดิของมูลค่าทางเศรษฐศาสตรโ์ดยรวม 

(total economic value framework) มาพจิารณาประเภทของคุณประโยชน์จากระบบนิเวศที่มตี่อสงัคม 

ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ที่เกิดจากการท าหน้าที่ตามกระบวนการทาง

ธรรมชาติตลอดจนการด ารงอยู่ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบนิเวศ โดยมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

จ าแนกไดเ้ป็นสามกลุ่มหลกั ไดแ้ก่  

กลุ่มที่ 1 มูลค่าที่เกดิจากการใช้ประโยชน์ (use value) เป็นมูลค่าที่มนุษย์ได้รบัประโยชน์จาก

ระบบนิเวศทัง้ทางตรงและทางออ้ม สามารถจ าแนกไดเ้ป็นสองประเภทคอื  

- มลูค่าจากการใชโ้ดยตรง  (direct use value) มนุษยใ์ชป้ระโยชน์จากระบบนิเวศโดยตรง ไม่

ว่าจะเป็นในรูปผลผลติหรอืสนิคา้เพื่อการอุปโภคและบรโิภค วตัถุดบิเพื่อน าไปสรา้งผลผลดิ 

หรอืบรกิารที่สร้างความพงึพอใจโดยตรง มูลค่าจากการใช้ประโยชน์โดยตรงจ าแนกเป็น

มูลค่าทีเ่กดิจากการบรโิภค (consumptive use) และมูลค่าทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการบรโิภค (non-

consumptive use) 

- มูลค่าที่เกิดจากการใช้โดยอ้อม (indirect use value) มนุษย์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากระบบ

นิเวศโดยตรง แต่ไดร้บัการเกือ้หนุนจากระบบนิเวศจากกระบวนการทางนิเวศทีเ่กดิขึน้ 

  กลุ่มที่ 2 มูลค่าเผื่อจะใช้ประโยชน์ (option value) เป็นมูลค่าที่มนุษย์ให้กบัระบบนิเวศเพราะ

เล็งเห็นความส าคญัของโอกาสที่จะสร้างประโยชน์แก่ตนเองในอนาคตจึงไม่ใช้ประโยชน์ในปัจจุบนั 

สะทอ้นผ่านค่าความยนิดทีีจ่ะจ่ายเพื่อใหแ้น่ใจไดว้่าบรกิารทางนิเวศนัน้ๆ ยงัคงอยู่เผื่อว่าจะมโีอกาสใช้

ประโยชน์ในอนาคต ถงึแมว้่าจะมคีวามไม่แน่นอนเกดิขึน้ 
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  กลุ่มที ่3 มูลค่าจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ (non-use value) เป็นมูลค่าที่มนุษย์เหน็ความส าคญั

ของระบบนิเวศและต้องการพทิกัษ์ปกป้องและเก็บรกัษาไว้โดยไม่ใช้ประโยชน์ จ าแนกได้สองประเภท 

คอื 

- มูลค่าเพื่อการคงอยู่ (existence value) เป็นมูลค่าที่เกิดจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ ด้วย

เหตุผลทีม่นุษยต์อ้งการเหน็ระบบนิเวศและองคป์ระกอบต่างๆ ด ารงอยู่ต่อไป 

- มูลค่าเพื่อลูกหลาน (bequest value) เป็นมูลค่าทีเ่กดิจากการไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ดว้ยเหตุผล

ทีม่นุษยต์อ้งการใหเ้กบ็รกัษาระบบนิเวศไวเ้พือ่ใหก้บัลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป 

มลูค่าทางเศรษฐศาสตรโ์ดยรวมของระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุ เมื่อพจิารณาจากบรกิารทางนิเวศต่างๆ 

ทีส่งัคมไดร้บั และน ามาจ าแนกเป็นมลูค่าทีเ่กดิจากการใชป้ระโยชน์ทัง้โดยตรงและโดยออ้ม มลูค่าเผื่อจะ

ใชป้ระโยชน์ และมลูค่าทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการใชป้ระโยชน์ ดงัต่อไปนี้ (ภาพที ่7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 มูลค่าทางเศรษฐศาสตรข์องบริการทางนิเวศจากพืน้ท่ีพร ุ

2.4 บริการทางนิเวศและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร ์

 กรอบแนวคดิดา้นการประเมนิบรกิารทางนิเวศ (ecosystem assessment framework) พจิารณา

โดยเริม่ต้นจากองค์ประกอบและกระบวนการทางธรรมชาติของระบบนิเวศที่สร้างคุณประโยชน์ให้กบั

มนุษย์ ในทิศทางที่สวนกนักรอบแนวคดิด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม  (total economic value 

framework) ที่พจิารณาโดยเริม่ต้นจากรูปแบบคุณประโยชน์ที่มนุษย์ได้รบัจากระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็น

ทางตรงหรอืทางออ้มหรอืจากการมปีฏสิมัพนัธ์หรอืไม่มปีฏสิมัพนัธ์กบัระบบนิเวศ ส าหรบัเศรษฐศาสตร์

นิเวศเพื่อการบรหิารจดัการระบบนิเวศ จุดเริม่ต้นส าคญัก็คอืการเชื่อมโยงและบูรณาการแนวคิดด้าน

นิเวศและเศรษฐศาสตร์ของบรกิารทางนิเวศและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้น (ตารางที่ 2)  การ

มูลค่าท่ีเกิด

จากการใช้

ประโยชน์ 

มูลค่าเผ่ือจะ

ใช้ประโยชน์ 

มูลค่าท่ีเกิด

จากการไม่ได้

ใช้ประโยชน์ 

มูลค่าท่ีเกิด

จากการใช้

โดยตรง 

➢ เกบ็กระจูด 

➢ หาปลา&สตัวน์ ้า 

➢ ของป่า เช่น ผกัพืน้บา้น น ้าผึง้ รงัต่อ 

➢ แหล่งไมเ้ชือ้เพลงิ เผาถ่าน 

➢ ใชพ้ืน้ทีเ่พื่อการเกษตร ปศุสตัว์ 

➢ แหล่งศกึษา วจิยั พกัผ่อนหย่อนใจ 

➢ แหล่งน ้าใช ้น ้าเพื่อการเกษตรและแหล่ง

น ้าดบิเพื่อท าประปา 

➢ แหล่งเตมิน ้าใตด้นิ กรองน ้า ระบายน ้า 

➢ แหล่งลดความเสีย่งภยัแลง้ น ้าท่วม 

➢ แหล่งผสมเกสรของผึง้ แมลง นก 
➢ แหล่งสะสมและดูดซบัก๊าซ CO2 

มูลค่าทาง

เศรษฐ 

ศาสตร์

โดยรวม ➢ แหล่ งด า ร งความหลากหลายทาง
ชวีภาพ 

➢ แหล่งที่อยู่และอาหารของสัตว์และพืช
ป่า 

➢ แหล่งก าเนิดพชืสตัวเ์ฉพาะถิน่ 

➢ มรดกทางธรรมชาตเิพื่อลูกหลาน 

มูลค่าท่ีเกิด

จากการใช้ 

โดยอ้อม 

มูลค่าเพื่อ 

ลูกหลาน 

มูลค่าเพื่อ 

การคงอยู่ 
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จ าแนกบรกิารทางนิเวศไปพร้อมๆ กบัประเภทของมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบรกิารทางนิเวศแต่ละ

ด้านก่อนการประเมนิมูลค่า ช่วยเป็นแนวทางในการพจิารณาวธิกีารประเมนิมูลค่าที่เหมาะสมต่อการ

น าไปใชป้ระโยชน์ในเชงินโยบาย 

ตารางท่ี 2 ความเช่ือมโยงระหว่างบริการทางนิเวศและมูลค่าทางเศรษฐศาสตรป์ระเภทต่างๆ  

บริการทางนิเวศ 
มูลค่าจากการใช้

ประโยชน์โดยครง 

มูลค่าจากการใช้

ประโยชน์โดยอ้อม 
มูลค่าเผ่ือจะใช้ 

มูลค่าจากการ

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

แหล่งเสบียงหรือผลผลิต ✓✓✓  ✓✓ ✓ 
แหล่งควบคุมสภาพแวดล้อม  ✓✓✓ ✓  

แหล่งด ารงวฒันธรรม ✓✓✓  ✓✓ ✓✓ 
แหล่งค า้จนุระบบ มลูค่าทีเ่กดิขึน้ตามบรกิารทางนิเวศขา้งตน้ 

หมายเหตุ  จ านวนหรอืรายการของบรกิารทางนิเวศในดา้นนัน้  ✓✓✓ = มากหรอืหลากหลาย ✓✓ = ปานกลาง  ✓ = น้อยหรอืไม่

หลากหลาย 

ความบูรณาการแนวคดิขา้มศาสตร์มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัการบรหิารจดัการระบบนิเวศ

พืน้ทีพ่รุ อย่างไรกต็าม งานศกึษาดา้นการประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตรข์องบรกิารทางนิเวศสว่นใหญ่

ทีผ่่านมามกัจะจ าแนกตามประเภทของมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าจะเป็นการจ าแนกตามประเภท

ของบรกิารทางนิเวศ  

2.5 มูลค่าทางเศรษฐศาสตรแ์ละประเดน็เชิงนโนบาย 

 เมื่อมกีารตัง้ค าถามว่า “พื้นทีพ่รุให้บริกำรทำงนิเวศคิดเป็นมูลค่ำเท่ำไร?” การประเมิน

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบรกิารทางนิเวศจากพื้นที่พรุมสี่วนส าคญัต่อการหาค าตอบในรูปมูลค่าตวั

เงนิ (monetary value)  ที่เกิดขึ้นจากคุณประโยชน์ของระบบนิเวศด้วยวธิีการทางเศรษฐศาสตร์ เมื่อ

ทราบว่าระบบนิเวศพื้นที่พรุมีความส าคญัในด้านใด ต่อใคร อย่างไร  และเป็นมูลค่าเท่าไร การใช้

ประโยชน์จากขอ้มลูในเชงินโนบายเพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ เกดิจติส านึกและตระหนกัถงึความส าคญั

ของระบบนิเวศ  

 เมื่อสงัคมมคี าถามต่อไปว่า “จะเลือกหรือจดักำรระบบนิเวศพื้นทีพ่รใุห้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อสงัคมอย่ำงไร?” มลูค่าทางเศรษฐศาสตรท์ีป่ระเมนิไดจ้ะช่วยชีใ้หเ้หน็ถงึมูลค่าผลประโยชน์ทีเ่กดิขึ้น 

หรอืมูลค่าผลกระทบทีเ่กดิจากทางเลอืกหรอืกจิกรรมต่างทีท่ าใหร้ะบบนิเวศเปลีย่นแปลง อนัเป็นผลจาก

การจดัการเพื่อพฒันาหรอือนุรกัษ์พื้นที่พรุ น าไปใช้ประกอบการวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เพื่อ

ตดัสนิใจว่าควรเลอืกทางเลอืกใดส าหรบัการจดัสรรหรอืจดัการพื้นที่พรุ หรอืเพื่อจดัล าดบัความส าคญั

ของทางเลอืกต่างๆ ในการจดัการระบบนิเวศ  

 บทบาทที่ส าคญัอีกประการส าหรบัมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์คอื “จะออกแบบเครือ่งมือเชิง

นโยบำยเพือ่กำรอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศพื้นทีพ่รุอย่ำงไร” มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เป็นขอ้มูล

ส าคัญในการออกแบบเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการระบบนิเวศ อาทิ การก าหนด
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ค่าธรรมเนียมในการใช้ประโยชน์ ค่าชดเชยจากการสร้างความเสียหายแก่พื้นที่พรุ หรือการสร้าง

มลูค่าเพิม่ส าหรบัผลติภณัฑจ์ากป่าพรุ เป็นตน้ (ภาพที ่8) 

 อย่างไรก็ตาม การประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในที่นี้ ไม่ใช่การการตีค่าหรอืราคาให้กบั

ทรพัยากรธรรมชาติที่อยู่ในระบบนิเวศ แต่เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ที่สงัคมได้รบัจากบรกิารทาง

นิเวศของพืน้ทีพ่รุ มลูค่าผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากทางเลอืกในการใชป้ระโยชน์พืน้ที ่น าไปสูก่ารตดัสนิใจ

ว่าควรจะมกีารจดัสรรหรอืจดัการการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุอย่างไร ตลอดจนการออกแบบเครื่องมอืทาง

เศรษฐศาสตรท์ีน่ าไปใชเ้ชงินโยบายในการบรหิารจดัการพืน้ทีพ่รุอย่างยัง่ยนื 

 

ภาพท่ี 8 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายจากมูลคา่ทางเศรษฐศาสตร ์

 การประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบรกิารจากระบบนิเวศพื้นที่พรุจะมคีวามหมายมากขึ้น 

เมื่อผูว้างแผนหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งในการจดัการโครงการสามารถก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง

การน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายอย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยก าหนดเป็นกรอบ

ประเดน็เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แนวค าถามเชงินโยบายต่างๆ ตวัอย่างเช่นผูก้ าหนดนโยบายอาจมคีวามสนใจ

ในประเดน็ต่อไปนี้ (ตารางที ่3) 

ตารางท่ี 3 กรอบประเดน็เชิงนโยบายและแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร ์

กรอบประเดน็เชิงนโยบาย ตวัอยา่งแนวค าถามเชิงนโยบาย แนวทางการประเมินมูลค่าฯ 

สรา้งความตระหนักถงึ

ความส าคญัของระบบนิเวศ

ป่าพรทุีม่ตี่อกลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการ

อนุรกัษ์ หรอืหยุดยัง้การ

ท าลายระบบนิเวศพืน้ทีพ่ร ุ

-ชุมชนทีอ่าศยัโดยรอบพืน้ทีป่่าพรุไดร้บั

ประโยชน์จากการเกบ็หากระจดู การ

ประมงและการเป็นแหล่งน ้าดืม่น ้าใช้

เป็นมลูค่าเท่าไร? 

-ระบบนิเวศใหป้ระโยชน์เชงินันทนาการ

คดิเป็นมลูค่าเท่าไร มผีลประโยชน์ตก

แก่ใครบา้ง?  

-การคุม้ครองพืน้ทีป่่าพรุสรา้ง

ผลประโยชน์ในระดบัประเทศเป็นมลูค่า

เท่าไร? เป็นตน้ 

-ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (ผูม้ส่ีวนได้

เสยี) และแจกแจงรายละเอยีดของ

บรกิารทางนิเวศทีไ่ดร้บัประโยชน์ 

-จดัล าดบัความส าคญัรว่มกบัผูม้ี

ส่วนไดเ้สยี เพื่อคดัเลอืกบรกิารทาง

นิเวศทีเ่ป็นประเดน็สนใจ 

-เลอืกวธิกีารประเมนิมลูค่าที่

เหมาะสม 

สร้างจิตส านึก

ความรู้ความเข้าใจ

ประกอบการ

ตดัสินใจเพ่ือเลือก

หรือจดัล าดบั

ความส าคญั

ออกแบบ

เครื่องมือท่ีใช้ใน

การด าเนิน

นโยบาย
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กรอบประเดน็เชิงนโยบาย ตวัอยา่งแนวค าถามเชิงนโยบาย แนวทางการประเมินมูลค่าฯ 

ตดัสนิใจลงทุนในโครงการ

ฟ้ืนฟูหรอือนุรกัษ์พืน้ทีพ่รุ 

ภายใตง้บประมาณและ

ทรพัยากรทีม่จี ากดั ควรจะ

ฟ้ืนฟูพืน้ทีพ่รุอย่างไรเพื่อให้

เกดิประโยชน์ต่อชมุชนใน

เชงิเศรษฐศาสตรส์งูสดุ 

-เมื่อมโีครงการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เช่น 

การท าท านบปลา ผลประโยชน์ที่

เกดิขึน้เป็นมลูค่าเท่าไร? และคุม้ค่ากบั

การลงทุนหรอืไม?่ 

-การวเิคราะหต์น้ทุนและผลประโยชน์ที่

เกดิขึน้จากทางเลอืกต่างๆ ในการฟ้ืนฟู

พืน้ทีพ่รเุพื่อน าไปสู่การตดัสนิใจว่าควร

จะมกีารจดัสรรหรอืจดัการการใช้

ประโยชน์พืน้ทีพ่รุอยา่งไร? 

-ก าหนดขอบเขตของโครงการและ

ระบุการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 

เศรษฐกจิและสงัคมของบรกิารทาง

นิเวศ สบืเนื่องจากการมโีครการฯ 

-ประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์

เพื่อใหท้ราบถงึตน้ทุนและ

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากทางเลอืก

ในการใชป้ระโยชน์พืน้ทีป่่าพรุ 

น าไปสู่การตดัสนิใจว่าควรจะมกีาร

จดัการการใชป้ระโยชน์ป่าพรุ

อย่างไร 

ตอ้งการทราบมลูค่าความ

เสยีหายจากกจิกรรมทีม่ผีล

ต่อการเปลีย่นแปลง

สถานภาพพืน้ทีพ่รุ การ

ท าลายป่าพรุ เพื่อหา

แนวทางก าหนดค่าปรบั 

-ตน้ทุนผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มของ

บรกิารทางนิเวศทีส่ญูเสยีไปคดิเป็น

มลูค่าความเสยีหายเท่าไร? 

 

-ความเสยีหายจากการสญูเสยีป่าพรุ

ควรตัง้เป็นอตัราค่าปรบัไร่ละกีบ่าท? 

-ประเมนิการเปลีย่นแปลงของ

บรกิารทางนิเวศแต่ละประเภทที่

เกดิขึน้ในเชงิปรมิาณ โดย

เปรยีบเทยีบกบักรณีฐาน (ก่อนการ

เปลีย่นแปลง)  

-คณูดว้ยมลูค่าส่วนเพิม่ของบรกิาร

ทางนิเวศแต่ละประเภท 

ตอ้งการหาแหล่งทุนเพื่อการ

อนุรกัษ์พืน้ทีพ่ร ุ

-จะจดัหาแหล่งทุนและสรา้งความมัน่คง

ทางการเงนิเพื่อการอนุรกัษ์พืน้ทีพ่รุได้

อย่างไร? 

-ระบุกลุ่มผูไ้ดร้บัประโยชน์จาก

บรกิารทางนิเวศทีย่งัไม่ไดม้ส่ีวน

ร่วมในการอนุรกัษ์พืน้ทีพ่ร ุ

-ประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์

เพื่อสะทอ้นคุณประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

-หาแนวทางสรา้งการมส่ีวนรว่มจาก

กลุ่มดงักล่าวในการอุดหนุน

โครงการอนุรกัษ์อย่างต่อเนื่อง 

 

 ล าดับขัน้ตอนหลักๆ ของการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาด้านการประเมินมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตรใ์นดา้นนโยบาย มดีงันี้ (TEEB, 2010) 

1) ท าความเขา้ใจกบัคุณประโยชน์ระบบนิเวศ (recognizing value) ทัง้หมดที่เกดิขึ้นจากพื้นที่พรุ 

ทัง้ดา้นชวีภาพกายภาพ สงัคมและวฒันธรรม เพื่อใหทุ้กฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งตระหนักรู้และจดัล าดบั

ความส าคญัร่วมกนั 

2) ประเมินในรูปมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (demonstrating value) ของบริการทางนิเวศที่มี

ความส าคัญล าดับต้นๆ ต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับ

วตัถุประสงคก์ารใชป้ระโยชน์ดา้นนโยบายต่อไป 
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3) ใชป้ระโยชน์จากมลูค่าทีป่ระเมนิได ้(capturing value) เพือ่น าไปออกแบบเครื่องมอืหรอืกลไกใน

เชงินโยบายเพื่อน าไปสู่การจดัการระบบนิเวศอย่างยัง่ยนื ในขัน้ตอนของการออกแบบนโยบาย 

อยู่ภายใต้หลกัการทางเศรษฐศาสตร์ที่ส าคญัได้แก่ หลกัผู้ก่อมลพษิหรอืผู้สร้างความเสยีหาย

เป็นผู้จ่าย (polluter or damager pay principle) หลกัผู้ใช้หรอืได้รบัประโยชน์เป็นผู้จ่าย (user 

or beneficiary pay principle) และหลกัผูใ้หบ้รกิารเป็นผูร้บั (provider receive principle) 

กล่าวโดยสรุปเป้าหมายของการใชป้ระโยชน์จากการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทีแ่ตกต่าง

กนั ต้องการขอ้มูลและเทคนิคในการประเมนิทีแ่ตกต่างกนั จงึเป็นเรื่องค่อนขา้งยากทีจ่ะน าเสนอวธิกีาร

ประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตรใ์นรูปแบบทีม่รีายละเอยีดเฉพาะทาง คู่มอืเล่มนี้จงึมกีารน าเสนอรูปแบบ

การประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปเพือ่ตอบค าถามประเดน็ทีร่ะบุขา้งตน้ 
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3 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งต้นเพ่ือการประเมินมูลค่า 

3.1 ความน า 

 เนื้อหาในสว่นน้ีมเีป้าหมายเพือ่อธบิายหลกัและแนวคดิทางเศรษฐศาสตรพ์ืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบั

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ประกอบด้วย นิยามและ

ความหมายของมลูค่าทางเศรษฐศาสตร ์ความแตกต่างระหว่างมลูค่ารวม มลูค่าเฉลีย่ และมลูค่าสว่นเพิม่ 

แนวคดิเรื่องมูลค่าปัจจุบนั รวมทัง้แนวคดิเรื่องความยนิดจ่ีายและความยนิดรีบั (การชดเชย) ตลอดจน

เกณฑท์างเศรษฐศาสตรท์ีใ่ชเ้พือ่ประกอบการตดัสนิใจเชงินโยบาย 

3.2 ท่ีมาของมูลค่าตามหลกัเศรษฐศาสตร ์

 ในทางเศรษฐศาสตร์ “มูลค่าของสิง่ของหรอืสนิคา้และบรกิาร” คอืมาตรวดัทางการเงนิเพื่อระบุ

หรอืแสดงความส าคญัของสิง่ดงักล่าวทีม่ตี่อมนุษย ์การทีม่นุษยใ์หค้่า “ความส าคญั” ต่อสนิคา้และบรกิาร

นัน้ๆ อาจมาจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรอืหลายเหตุผล อาท ิเพราะมคีวามส าคญัต่อจติใจ หรอืเพราะ

เป็นความต้องการโดยส่วนตวั หรอืเพราะมีอยู่เป็นจ านวนน้อยซึ่งสะท้อนความหายากที่เกิดขึ้น หรอื

เพราะมตี้นทุนในการผลติที่สูง ซึ่งสะท้อนความยากง่ายของการเกิดหรอืได้สิง่นัน้ หรอืเพราะมนุษย์มี

ความจ าเป็นตอ้งน ามาใชป้ระโยชน์ หรอืจ าเป็นตอ้งมอียู่หากไม่มจีะท าใหร้ะบบนิเวศเสยีสมดุลสรา้งความ

เดอืดรอ้นต่อมนุษย ์เป็นตน้  

ในระบบตลาด มูลค่าหรือราคาเป็นผลมาจากข้อตกลงที่สะท้อนความพึงพอใจของทัง้ฝ่ายผู้

ให้บริการหรือผู้ขายสินค้า (ด้านอุปทาน) และฝ่ายผู้รบับริการหรือผู้ซื้อสนิค้า  (ด้านอุปสงค์)  ซึ่งมกั

ปรากฏใหเ้หน็ผ่าน “ราคาทีซ่ือ้ขายในทอ้งตลาด’’ (ภาพที ่9) แต่ส าหรบัระบบนิเวศ ธรรมชาตผิูใ้หบ้รกิาร

ทางนิเวศแก่สงัคมซึ่งเป็นผู้ได้รบัประโยชน์  จึงไม่ปรากฏมูลค่าหรอืราคาที่ซื้อขายในท้องตลาด แต่ก็

ไม่ได้หมายความว่าบริการทางนิเวศนัน้ๆ จะไม่มีราคา หากแต่ “มูลค่า” ที่เกิดขึ้นนัน้มาจากการให้

ความส าคญัหรอืความพึงพอใจของสงัคมซึ่งเป็นฝ่ายที่ได้รบัประโยชน์จากระบบนิเวศ อยู่ในรูปของ 

“ความยนิดจ่ีาย (willingness to pay)” ในแต่ละหน่วยที่ได้รบัของสนิค้าและบรกิารนัน้ ๆ หรอือยู่ในรูป 

“ความยนิดรีบัการชดเชย (willingness to accept compensation)” หากจ าเป็นต้องสูญเสยีสทิธจิากการ

ใชป้ระโยชน์จากสิง่ของหรอืบรกิารจากธรรมชาตทิีเ่คยไดร้บัประโยชน์ดงักล่าว 
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  เมือ่สินค้ำและบริกำรมรีำคำในตลำด 

 

ภาพท่ี 9 มูลค่าของสินค้าและบริการกรณีมรีาคาและไมม่ีราคาในตลาด 

บรกิารทางนิเวศจากระบบนิเวศแต่ละประเภทจะมหีลากหลาย มากน้อย หรอืแตกต่างไปจาก

ระบบนิเวศอื่นๆ นัน้ ขึน้อยู่กบัโครงสรา้ง สถานภาพ และลกัษณะของระบบนิเวศ ซึ่งมอีงคป์ระกอบและ

กระบวนการทางธรรมชาติแตกต่างกนัไป บรกิารทางนิเวศเปรยีบเสมอืนเป็นผลงานจากธรรมชาติใน

ขัน้ตอนสุดท้ายที่มคีวามเชื่อมโยงต่อมนุษยใ์นรูปคุณประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ในการประเมนิ

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากระบบนิเวศพื้นที่พรุจงึประเมนิจากผลงานขัน้สุดท้ายของธรรมชาตทิี่สร้าง

ประโยชน์ต่อมนุษย์ จะไม่ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการท าหน้าที่ตามกระบวนการทาง

ธรรมชาตขิองระบบนิเวศ ซึ่งเป็นผลงานขัน้กลาง มฉิะนัน้จะเป็นการประเมนิซ ้าซ้อน หรอืทีเ่รยีกว่าการ

นับซ ้า (double counting) ซึ่งเป็นขอ้ทีค่วรระวงัในงานด้านการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (ภาพที่ 

10) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 ความเช่ือมโยงจากต้นทางถึงปลายทางของระบบนิเวศและการประเมินมลูค่าบริการทางนิเวศ 

เพือ่หลกีเลีย่งการประเมนิซ ้าซอ้นหรอืนบัซ ้าเช่น บรกิารทางนิเวศของพืน้ทีพ่รุจากการเป็นแหล่ง

กกัเก็บน ้าของพื้นที่พรุ ควรจะประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์โดยตรงจากน ้าใน

พืน้ทีพ่รุและมูลค่าทางเศรษฐศาสตรด์า้นการใชป้ระโยชน์โดยออ้มจากบรกิารดา้นการช่วยลดความเสีย่ง

เรื่องน ้าท่วมและภยัแล้ง กล่าวคอืควรจะประเมนิจากผลงานขัน้สุดท้ายเพื่อหลกีเลี่ยงความซ ้าซ้อน ซึ่ง

ปรมิาณในตลาด 

ราคาปลา (บาท/กิโลกรมั) 

ปลา (กิโลกรมั) 

ราคา 
ในตลาด 

อุปทานปลา 

200                          800                       1,500 

ความยินดีจ่ายส่วนเพ่ิม หรือ  

มูลค่าส่วนเพ่ิม (บาท/ไร่) 

พื้นท่ีป่าพร ุ(ไร่) 

100 
 
 

60 
 

10 

อุปสงคข์องการอนุรกัษ์ป่าพรุ
เพื่อคุณประโยชน์โดยออ้ม เช่น 
แหล่งผสมเกสรของผึง้และแมลง 
เพาะพนัธุส์ตัว์น ้า และด ารง
ความหลากหลายทางชวีภาพ 

อุปสงคป์ลา 

เมือ่ (สินค้ำและ) บริกำรไม่มีรำคำในตลำด 

โครงสร้าง

สถานภาพ

และลกัษณะ

ทางชีว

กายภาพของ

ป่าพรุ 

ป่าพรุ 

องคป์ระกอบ

ต่าง ๆ 

กระบวนการ

และการท า

หน้าท่ีตาม

ธรรมชาติ 

บริการทาง

นิเวศ 

จากป่าพร ุ 

ประโยชน์ท่ี

เกิดข้ึนต่อ

สงัคม สร้าง

ความอยู่ดีมี

สุข 

มูลค่าของ

บริการทาง

นิเวศท่ีเกิด

ข้ึนกบัมนุษย ์
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หมายถงึการประเมนิมลูค่าจากรายการสองสว่นหลงัซึง่อยู่ในรปูสนิคา้และบรกิารทีม่นุษยไ์ดร้บัประโยชน์  

อกีตวัอย่างของการหลกีเลีย่งการประเมนิซ ้าซ้อนหรอืการนับซ ้ากค็อื ไม่ควรประเมนิมูลค่าจากการเป็น

แหล่งสะสมทับถมของอินทรียวัตถุหรือแหล่งกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่พรุ แต่ประเมินมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์จากการดูดซบัหรอืการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อไม่ให้เกิดการประเมิน

ซ ้าซ้อนหรอืการนับซ ้า และทีส่ าคญัคอืควรประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากบรกิารทางนิเวศในรปูต่อ

หน่วยเวลา (ในรูปของ flow) ไม่ใช่ประเมนิจากบรกิารทางนิเวศทีม่อียู่โดยไม่มชี่วงเวลาก าหนด (ในรูป

ของ stock) เป็นตน้  

3.3 มูลค่าในรปูต่างๆ  

 ในทางเศรษฐศาสตร ์ค าว่ามูลค่าโดยรวม (total value) มูลค่าเฉลีย่ (average value) หรอืมูลค่า

ส่วนเพิ่ม (marginal value) นัน้มีความหมายแตกต่างกันซึ่งน าไปสู่แนวทางในการใช้ประโยชน์เชิง

วชิาการและนโยบายทีแ่ตกต่างกนั 

 มูลค่าโดยรวม (total value) ของบรกิารจากระบบนิเวศหมายถึงคุณประโยชน์ที่ได้รบัโดยรวม

จากบรกิารทางนิเวศนัน้ ๆ  การอธบิายถงึมลูค่าโดยรวมโดยยงัไม่ไดห้กัต้นทุนทีเ่กดิจากการใชป้ระโยชน์ 

หรือที่เรียกว่ามูลค่ารวม ( total value หรือ gross value) นัน้ถือว่ายังไม่ถูกต้องส าหรับการประเมิน 

“มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์” จ าเป็นต้องค านวณในรูปมูลค่าสุทธ ิ(net value) กล่าวคอืตอ้งหกัตน้ทุนในการ

ใชป้ระโยชน์เสมอ หน่วยวดัทีน่ิยมใชค้อืบาทต่อปี 

ตวัอย่างการอธบิายถงึคุณประโยชน์ของบรกิารทางนิเวศจากพืน้ทีพ่รุดา้นการเป็นแหล่งจบัสตัว์

น ้าของชุมชน ที่พบเหน็โดยทัว่ไปมกัค านวณในรูปง่ายๆ ที่เรยีกว่ามูลค่ารวม หรอื gross value ซึ่งหา

จากมลูค่าของสตัวน์ ้าทัง้หมดทีชุ่มชนจบัไดต้่อปี โดยน าปรมิาณการจบัสตัวน์ ้ามาคูณกบัราคาของสตัวน์ ้า

เพือ่แสดงมลูค่ารวม แมว้่าจะมปีระโยชน์ในระดบัหนึ่งเพือ่ชีใ้หเ้หน็ถงึความส าคญัของระบบนิเวศ แต่กย็งั

ไม่ใช่การประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร ์เพราะเป็นมูลค่ารวมทีย่งัไม่ไดห้กัต้นทุนทีใ่ชใ้นการจบัสตัวน์ ้า 

ทัง้ที่เป็นตวัเงนิเช่นค่าน ้ามนั ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น และไม่เป็นตวัเงนิเช่นค่าแรงงานของตวัเอง เป็นต้น  

แต่จะถอืว่าเป็นมลูค่าทางเศรษฐศาสตร ์กต็่อเมื่อ 

- ค านวณอยู่ในรูปมูลค่าโดยรวมสุทธ ิ(net value or total value net of cost) โดยหกัต้นทุนที่

ใชใ้นการจบัสตัวน์ ้า  

- ค านวณจากราคาคณูดว้ยปรมิาณสตัวน์ ้าทีจ่บัไดข้องแต่ละชนิด ไม่ใช่มลูค่าเฉพาะทีจ่ าหน่าย

ไดเ้ท่านัน้ กล่าวไดว้่าไม่ใช่รายไดจ้ากการจ าหน่าย 

- หากไม่มรีาคาตลาดเพื่อการประเมนิการใชป้ระโยชน์ดงักล่าว มูลค่ารวมกค็อืค่าความยนิดี

จ่ายโดยรวมของผูไ้ดร้บัประโยชน์ทีม่ตี่อบรกิารทางนิเวศดงักล่าว  
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มูลค่าเฉลี่ย (average value) ของบรกิารทางนิเวศสามารถค านวณได้จากมูลค่ารวมหารด้วย

จ านวนหรอืปรมิาณบรกิารทีผ่ลติได ้หรอืจ านวนผูไ้ดร้บัประโยชน์ หน่วยวดัทีน่ิยมใชค้อืบาทต่อครวัเรอืน 

บาทต่อลูกบาศกเ์มตร หรอืบาทต่อไร่ 

มูลค่าส่วนเพิ่ม (marginal value) ของบริการทางนิเวศ เป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเมื่อจ านวนหรือ

ปรมิาณของบรกิารเพิม่ขึ้นแต่ละหน่วย หากการท างานของระบบตลาดเป็นไปอย่างสมบูรณ์ไม่บดิเบอืน 

มูลค่าส่วนเพิม่ของผลผลติจากพืน้ทีพ่รุกค็อืราคาของผลผลตินัน่เอง เช่นในช่วงน ้าหลากสามารถจบัปลา

ได้มาก มูลค่าส่วนเพิม่ของปลาหรอืราคาก็จะลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงที่สามารถจบัปลาได้น้อย  แม้ว่า

มูลค่าเฉลีย่และมูลค่าส่วนเพิม่จะมหีน่วยวดัทีค่ลา้ยคลงึกนัเช่นบาทต่อไร่ หรอืบาทต่อลูกบาศก์เมตร  แต่

ก็มคีวามหมายไม่เหมอืนกนัเสยีทเีดียว อย่างไรก็ตาม หากการวเิคราะห์ในรูปผลประโยชน์หรอืมูลค่า

ส่วนเพิ่มไม่สามารถกระท าได้ ก็สามารถน าผลประโยชน์เฉลี่ยหรือมูลค่าเฉลี่ยต่อหน่วยมาใช้ เพื่อ

ประมาณการได้ เช่นกนัผลประโยชน์เฉลี่ยจะอยู่ในรูปผลประโยชน์ที่หกัต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยแล้วหรอื

เรยีกว่าผลประโยชน์สุทธเิฉลีย่ (ภาพที ่11) 

 

 

มูลค่ารวม (บาท) 

- ป่าพรุควนเคร็งสร้างคุณประโยชน์เพื่อรายได้และการ
ด ารงชพีต่อชุมชนคดิเป็นมลูค่ารวมปีละกีบ่าท 

- การจัดการระบบน ้ าเพื่อฟ้ืนฟูป่าพรุจ านวน  200 ไร่  
ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมเป็นมูลค่ากี่
บาท 

มูลค่าเฉล่ีย (บาทต่อหน่วย) 

-  กลุ่มเกบ็หากระจูดสามารถสรา้งรายไดจ้ากพรุเฉลี่ยปีละ
กีบ่าทต่อครวัเรอืน 

- การจดัการระบบน ้าเพื่อฟ้ืนฟูป่าพรุ ก่อใหเ้กดิมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตรเ์พิม่ขึน้เป็นมลูค่าเฉลีย่กีบ่าทต่อไร่ 

มูลค่าส่วนเพ่ิม (บาทต่อหน่วย) 

- การจดัการระบบน ้าเพื่อฟ้ืนฟูป่าพรุ ก่อใหเ้กดิมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์เพิม่ขึน้กี่บาทต่อเซ็นตเิมตรของระดบัน ้าที่
เพิม่ขึน้ 

- ระดบัน ้าแต่ละเซ็นตเิมตรท าใหป่้าพรุกกัเก็บคาร์บอนได้
เป็นมลูค่ากีบ่าทต่อเซน็ตเิมตร 

ภาพท่ี 11 ตวัอย่างมูลค่ารวม มูลค่าเฉล่ีย และมลูค่าส่วนเพ่ิมของระบบนิเวศป่าพร ุ

 มลูค่าปัจจุบนั (present value) นกัเศรษฐศาสตรพ์จิารณาผลไดแ้ละผลเสยี (gain and loss) จาก

การด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมซึง่มกัเกดิขึน้พรอ้มกนัหรอืต่างช่วงเวลากนั ใหเ้ป็นหน่วยวดัเดยีวกนัใน

รูปตวัเงนิหรอืมูลค่าผลประโยชน์ (benetit) และต้นทุน (cost) ตามล าดบั โดยปรบัค่าให้อยู่ในฐานของ

เวลาเดยีวกนัซึ่งเป็นเวลาเริม่ต้น เพื่อสามารถน ามาเปรยีบเทยีบกนัได้ โดยใช้การคดิลด (discounting) 

เป็นตัวปรับค่าเพื่อให้อยู่ในรูปของมูลค่าปัจจุบัน  (present value, PV)  สมมติว่าผู้ประเมินสามารถ

คาดคะเนหรือทราบถึงมูลค่าในอนาคต (future value, FV) ของผลได้หรือผลเสยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

(เช่นในเวลาที ่t) สามารถค านวณมลูค่าปัจจุบนัตามสตูรดงันี้ 
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PV  =  FV 
1

(1+r)t
 

โดย r คอือตัราคดิลด (discount rate) ซึ่งเป็นอตัราทีส่ะทอ้นการลดลงของมูลค่าเงนิในอนาคตทีจ่ะไดร้บั 

โดยเป็นอตัราทีใ่ชค้ดิลดรายไดใ้นอนาคต ใหก้ลบัมาอยู่ในรูปมลูค่าปัจจุบนั (present value)  อตัราคดิลด

สะท้อนต้นทุนค่าเสยีโอกาส (opportunity cost) ของเงนิ ถ้าจะต้องให้แลกว่าจะรบัเงนิตอนนี้หรอืรบัใน

อนาคตอกี 1 ปีขา้งหน้า ค่า r ทีเ่ป็นบวกแสดงถงึการใหค้วามส าคญักบัมลูค่าทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัมากกว่า

อนาคต และค่า r = 0 แสดงถงึการใหค้วามส าคญักบัอนาคตและปัจจุบนัเท่ากนั 

3.4 ความยินดีจ่ายและความยินดีรบัการชดเชย 

 บรกิารของระบบนิเวศทางธรรมชาติหรอืคุณภาพสิง่แวดล้อมซึ่งเป็นที่ทราบดีว่ามคีวามเป็น

นามธรรม บางครัง้ไม่สามารถมองเหน็หรอืจบัต้องได้ ไม่มรีาคาหรอืมูลค่าซื้อขายปรากฏในตลาด ต่าง

จากสินค้าอุปโภคบริโภคทัว่ไป ตัววดัมูลค่าของสิ่งดงักล่าวที่มกัได้ยินโดยทัว่ไปคอื ความยินดีจ่าย 

(willingness to pay) และความยนิดีรบัการชดเชย (willingness to accept compensation) ซึ่งสะท้อน

มูลค่าที่ระบุหรอืก าหนดโดยผู้ที่ได้รบัประโยชน์จากบรกิารของระบบนิเวศ ซึ่งมปีระเดน็ในการอธิบาย

มลูค่าไดแ้ก่ 

- ความยนิดจ่ีายเพือ่ประกนัว่าเราจะไดคุ้ณภาพสิง่แวดลอ้มที่ดขีึน้ 

- ความยนิดจ่ีายเพือ่หลกีเลีย่งการสญูเสยีคุณภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ขีึน้ 

- ความยนิดรีบัการชดเชยเพือ่สละการทีจ่ะไดคุ้ณภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ขีึน้ 

- ความยนิดรีบัการชดเชยเพือ่ยนิยอมอยู่ในสภาพของสิง่แวดลอ้มเดมิทีไ่ม่ดี 

 

 แนวคดิดา้นการประเมนิค่า “ความยนิดจ่ีาย” หรอื “ความยนิดรีบัการชดเชย” ส าหรบัมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์มหีลกัการเพื่อน าไปใช้ง่ายๆ คอื เมื่อคุณประโยชน์หรอืผลกระทบที่เกิดขึ้นมคีวามเป็น

นามธรรมและคุณลกัษณะของความเป็นสาธารณะ (เมื่อคนหนึ่งไดร้บัผลจากการเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้ม

แลว้ไม่เป็นเหตุใหค้นอื่น ๆ จะไดร้บัผลมากขึ้นหรอืน้อยลง) และไม่มมีูลค่าปรากฎในตลาด หรอืแมว้่าจะ

มรีาคาปรากฎแต่ก็ไม่ไดส้ะทอ้นมูลค่าทีแ่ท้จรงิ  แต่ถ้าหากว่าคุณประโยชน์ทีเ่กดิขึ้นนัน้อยู่ในรูปสิง่ของ 

ซึ่งสามารถจบัต้องไดแ้ละมรีาคาปรากฏในตลาด มขีอ้แนะน าว่าควรใช้ “ราคาตลาด” เป็นฐานค านวณใน

การประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตร ์

โดยทัว่ไปแนวค าถามด้านความยนิดรีบัการชดเชยมกัไม่เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายเท่ากบั

แนวค าถามด้านความยนิดีจ่าย สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะค่าที่ได้รบัค าตอบอาจสูงจนประเมินไม่ได้ แต่

อย่างไรกต็าม การจะเลอืกใช้แนวค าถามความยนิดจ่ีายหรอืความยนิดรีบัการชดเชย เป็นประเดน็เรื่อง 

“สทิธิ” หากคุณประโยชน์หรอืผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระท าตามสทิธิส่วนบุคคลและเป็นเรื่องถูก

กฎหมาย ก็ควรใช้แนวค าถามความยินดีรบัการชดเชยน่าจะเหมาะสม ตวัอย่างเช่น การปลดปล่อย

คาร์บอนในที่ดินส่วนบุคคลที่มีสภาพเป็นดินพรุด้วยการระบายน ้ าออกปัจจุบันยังไม่มีข้อห้ามตาม



 

Page | 23  

กฎหมาย  ผูป้ระเมนิสามารถสร้างแนวค าถามที่สะทอ้นค่าความยนิดรีบัการชดเชยเพื่อลดกจิกรรมการ

ปลดปล่อยคาร์บอนส าหรบัใช้ในการประเมนิมูลค่าผลประโยชน์จากการอนุรกัษ์ดนิพรุ น่าจะเหมาะสม

กว่าแนวค าถามที่สะท้อนค่าความยนิดีจ่าย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประเมนิอาจจะเผชิญปัญหาการตอบ

ปฏเิสธการรบัการชดเชยหรอืปัญหาการใหค้่าความยนิดรีบัการชดเชยทีสู่งเกนิไป ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่

ท าใหก้ารใชแ้นวค าถามความยนิดรีบัการชดเชยไม่ค่อยไดร้บัความนิยม 

3.5 ข้อพิจารณาก่อนประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร ์

 ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ล าดับแรกนักวิจัยควรท าความเข้าใจกับเกี่ยวกับ

คุณลกัษณะ สถานภาพและเงื่อนไขของระบบนิเวศ และบรกิารทางนิเวศต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ประเดน็

เชงินโยบายและสถาบนัทีเ่กี่ยวขอ้ง (identification)  นอกจากนัน้ควรมขีอ้มูลของผูไ้ด้รบัประโยชน์ และ

บรกิารทางนิเวศโดยสามารถสงัเกตได้ว่าคุณประโยชน์แต่ละด้านที่เกิดขึ้นมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

(observation) ซึง่ล าดบัขัน้ตน้น้ีเป็นการประเมนิในเชงิคุณภาพ (qualitative assessment)  

อย่างไรกต็าม ขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่เพยีงพอจะสามารถประเมนิมูลค่าได ้การประเมนิมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์จากบริการทางนิเวศในรูปตัวเงินนัน้ เงื่อนไขส าคญัก็คอืสามารถก าหนดปริมาณหรอื

คุณภาพของบริการทางนิ เวศโดยมีหน่วยวัดที่ชัดเจน  และระบุจ านวนผู้ได้รับประโยชน์ได้  

(quantification) ล าดบัน้ีคอืการประเมนิเชงิปรมิาณ (quantitative assessment)  

เมื่อผ่านขัน้ตอนข้างต้นดงักล่าว และมขี้อมูลจากการระบุได้ สงัเกตได้ และทราบปรมิาณที่มี

หน่วยวดัได้ เป็นที่แน่นอนว่าสามารถประเมนิเพื่อให้ได้มูลค่าที่เป็นตวัเงนิ (monatory valuation) โดย

เลอืกเทคนิควธิกีารประเมนิมูลค่าที่เหมาะสม ก็จะได้ค าตอบในรูปมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic 

value) ทีม่หีน่วยวดัเป็นตวัเงนิภายใตม้ติเิชงิพืน้ทีแ่ละเวลา (ภาพที ่12)  

 

ภาพท่ี 12 เกณฑพิ์จารณาก่อนการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร ์

ประเมินเป็นตวัเงินได้: นกัวจิยัสามารถ

ประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตรไ์ด ้

ชัง่ตวงวดัได้: ผูไ้ดร้บัประโยชน์สามารถ

ระบุขนาดหรอืปรมิาณของผลผลติหรอื
บรกิารทางนิเวศได้

สงัเกตได้: ผูไ้ดร้บัประโยชน์สามารถ

สงัเกตไดว้่าไดร้บัประโยชน์จากผลผลติ
หรอืบรกิารทางนิเวศในรปูแบบใด

ระบไุด้: แจกแจงรายการคุณประโยชน์ที่

น่าจะเกดิขึน้จากระบบนิเวศ และผูท้ีอ่าจ
ไดร้บัประโยชน์

Monetary 
valuation 

Quantita 
tive 

assess 
ment 

Qualitative 
review 
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3.6 มูลค่าทางเศรษฐศาสตรแ์ละการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 

 ถ้าจ าแนกการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีพ่รุเพื่อการใชป้ระโยชน์ในเชงิ

นโยบาย สามารถอธบิายได้สองบรบิท กล่าวคอื บรบิทของมูลค่าที่ได้จากการเป็นพื้นที่พรุ และบรบิท

ของมูลค่าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของพื้นที่พรุ ซึ่งหวัข้อนี้เป็นการอธิบายรายละเอียด

ต่อเนื่องจากตารางที ่2 ของบททีแ่ลว้ 

3.6.1 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตรเ์พื่อทราบความส าคญัของพื้นท่ีพร ุ

การประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตรเ์พื่อใหท้ราบคุณประโยชน์ทีไ่ดจ้ากพืน้ทีพ่รุ เป็นการประเมนิ

มูลค่าในภาพรวมจากการมอียู่ของพื้นที่พรุ หรอืมูลค่าการสูญเสยีหากสงัคมต้องสูญเสยีป่าพรุทัง้พื้นที่ 

ซึ่งผู้ศกึษาสามารถระบุหน่วยวดัในรูปบาทต่อปี หรอือยู่ในรูปมูลค่าปัจจุบนัของพื้นที่ กรณีเช่นนี้หากผู้

ศกึษาตอ้งการอธบิายในรปูบาทต่อไร่ต่อปีจ าเป็นตอ้งมคีวามระมดัระวงัในเรื่องมดิดิา้นเวลาและพืน้ที ่

  ในการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของคุณประโยชน์ที่ได้จากระบบนิเวศ TEEB Initiative 

(The Economics of Ecosystems and Biodiversity; www.teebweb.org) ได้สรุปขัน้ตอนไว้ สามารถ

ประยุกตใ์ชก้บักรณีการประเมนิมลูค่าของคุณประโยชน์ทางนิเวศทีไ่ดจ้ากพืน้ทีพ่รุ ประกอบดว้ย 

1. ก าหนดประเด็นเชิงนโยบายร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย  ว่าต้องการประเมินมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์เพื่อวตัถุประสงค์ใด โดยค านึงว่าถ้าวตัถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ต่างกัน 

ตอ้งการวธิกีารประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตรต์่างกนั  

2. ส ารวจและระบุบรกิารของระบบนิเวศที่ต้องการประเมนิมูลค่าร่วมกบัผู้มสี่วนได้เสยี แม้ว่า

บรกิารทางนิเวศของพืน้ทีพ่รุจะมหีลากหลายประการ แต่เป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะสามารถหามูลค่า

ทางเศรษฐศาสตรไ์ดท้ัง้หมด จงึจ าเป็นต้องมกีารจดัล าดบัความส าคญัร่วมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

และเลอืกประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ส าหรบับรกิารทางนิเวศที่มคีวามส าคญัในล าดบั

ตน้ๆ  

3. ระบุขอ้มูลทีต่้องการใชใ้นการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร ์และเลอืกวธิกีารประเมนิ  ซึ่ง

อย่างน้อยที่สุดผู้ประเมนิต้องทราบว่า ระบบนิเวศมบีรกิารทางนิเวศหลกัๆ ในด้านใดบ้าง 

หากมกีารเปลี่ยนแปลงหรอืมแีนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง จะมกีารเปลี่ยนแปลงของบรกิาร

ระบบนิเวศอย่างไร ในด้านใดเป็นหลัก และผลที่เกิดขึ้นตกอยู่กับใคร ก่อให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงในดา้นมูลค่าอย่างไร จากนัน้จงึเลอืกวธิกีารประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่

เหมาะสม 

3.6.2 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตรเ์พื่อทราบผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 

 การเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศ โดยเฉพาะเรื่องของการสูญเสยีและความเสื่อมโทรมของระบบ

นิเวศมสีาเหตุทัง้โดยตรงและโดยออ้ม (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) ดงันี้ 
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สาเหตุโดยตรง (direct drivers) ส าหรบัระบบนิเวศบนบก (terrestrial ecosystem) ซึง่รวมถงึพืน้ที่

พรุ คอืการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ส าหรบัระบบนิเวศทางทะเล (marine ecosystem) คอืการ

จับสัตว์น ้ าที่ เกินก าลังของธรรมชาติ (over-fishing) และส าหรับระบบนิเวศน ้ าจืด  (fresh water 

ecosystem) คือการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของน ้ า การขยายตัวของชนิดพันธุ์ที่รุกราน และมลพิษ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่สาเหตุจากการโหลดของสารอาหาร (nutrient loading) ทีเ่พิม่ขึน้จนอยู่ในระดบัทีเ่ป็น

โทษต่อสิง่แวดลอ้ม 

 สาเหตุโดยออ้ม (indirect drivers) ส าหรบัระบบนิเวศต่างๆ ม ี5 ประการหลกัประกอบดว้ย การ

เปลี่ยนแปลงด้านประชากร (population change) ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (change in economic 

activity) ด้านเศรษฐกิจสงัคมและการเมือง (sociopolitical factors) ด้านประเพณีวฒันธรรม (cultural 

factors) และดา้นเทคโนโลย ี(technological factors)  

  การเขา้ใจถงึสาเหตุโดยตรงของการเปลีย่นแปลงระบบนิเวศเป็นเรื่องส าคญัอย่างยิง่ เพราะจะท า

ใหส้ามารถหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงประเดน็ การสูญเสยีและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ

พืน้ทีพ่รุในภูมภิาคอาเซยีน มสีาเหตุหลกัๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนักค็อืเกดิจากการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์

ที่ดนิ ซึ่งมกัเป็นเรื่องการน าพื้นที่ป่าพรุไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อปลูกพชื

เศรษฐกจิ เช่นยางพารา ไมเ้นื้ออ่อนเพือ่ท าเยื่อกระดาษ และปาลม์น ้ามนั เป็นตน้  

การประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่ทราบผลกระทบจากกจิกรรมทีท่ าใหป่้าพรุเสือ่มโทรมหรอื

ผลประโยชน์จากโครงการฟ้ืนฟูป่าพรุ เป็นการประเมนิมูลค่าของบรกิารทางนิเวศส่วนที่เปลี่ยนแปลง 

การประเมนิมูลค่าในลกัษณะนี้มปีระโยชน์ในเชิงนโยบายมากกว่าเพยีงต้องการเหน็ความส าคญัของ

ระบบนิเวศ ซึง่จ าเป็นตอ้งเขา้ใจเสน้ทางการเปลีย่นแปลงตามขัน้ตอนดงันี้ (ภาพที ่13) 

 

 

ภาพท่ี 13 เส้นทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตรเ์มื่อบริการทางนิเวศมีการเปล่ียนแปลง 

 แนวทางการประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่ตอ้งการทราบผลกระทบจากกจิกรรมทีท่ าใหป่้า

พรุเสื่อมโทรมและผลประโยชน์จากกิจกรรมการอนุรกัษ์พื้นที่พรุ ประกอบด้วยขัน้ตอน (ภาพที่ 14) 

ดงัต่อไปนี้ 

1. ก าหนดขอบเขตของโครงการ โดยอธบิายรายละเอียดหรอืจดัท าขอ้มูลพื้นฐาน (baseline 

data) ของระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุก่อนมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้ในดา้นกายภาพ ชวีภาพ คุณสมบตัิ

ของระบบนิเวศ ตลอดจนขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิสงัคมของผูม้สีว่นไดเ้สยีในพืน้ที่ 

การเปล่ียนแปลง

ระบบนิเวศจาก

สาเหตตุ่างๆ

การเปล่ียนแปลง

ในบริการทาง

นิเวศ

ผลต่อความอยู่ดี

มีสขุของมนุษย์

มลูค่าทาง

เศรษฐศาสตร์

ของบริการทาง

นิเวศท่ี

เปล่ียนแปลง
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2. ระบแุละกลัน่กรองผลกระทบ โดยศกึษาและประเมนิผลกระทบดา้นต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัระบบ

นิเวศ พจิารณาว่าบรกิารทางนิเวศดา้นใดทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงและมผีลต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี

หรอืกลุ่มเป้าหมายอย่างไร โดยระบุขนาดของผลกระทบในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อ

จดัล าดบัความส าคญัและพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์  

3. ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ หลังจากได้กลัน่กรองเพื่อคัดเลือกผลกระทบที่มี

ความส าคัญต่อกลุ่ มเป้าหมายและมีข้อมูลเพียงพอส าหรับการประเมินมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร ์กเ็ลอืกเทคนิคทีเ่หมาะสมส าหรบัการประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตรข์องการ

เปลีย่นแปลงบรกิารระบบนิเวศดงักล่าว 

4. วเิคราะห์ทางเลือกและคาดการณ์ หลงัการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ก็น าผลการ

ประเมนิในรูปมูลค่าปัจจุบนัไปพจิารณาร่วมกบัมูลค่าทางเศรษฐกจิและการเงนิอื่นๆ เพื่อให้

เกิดความครบถ้วนในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของแต่ละทางเลือก และ

คาดการณ์ความไม่แน่นอนทีจ่ะเกดิขึน้เพือ่วเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

5. ก าหนดนัยเชงินโยบายโดยการเปรยีบเทยีบมูลค่าปัจจุบนัสุทธริะหว่างทางเลอืกต่าง ๆ เพื่อ

เลอืกทางเลอืกที่มมีูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์สุทธสิูงสุดถอืว่ามคีวามเหมาะสมในทาง

เศรษฐศาสตร ์

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 ขัน้ตอนการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตรเ์มื่อมีการเปล่ียนแปลงบริการทางนิเวศ 

3.7 วิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร ์

 วธิีการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบนั จ าแนกได้ 3 กลุ่มหลกั คอืวธิีการ

ตลาดที่เกิดขึ้นจรงิ วธิีการตลาดตวัแทน และวธิีการตลาดสมมติ และนอกจากนี้ยงัมวีธิีการถ่ายโอน

1. ก าหนดขอบเขตของโครงการ (scoping) 

2. ระบุและกลัน่กรองผลกระทบ (screening)  

3. ประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic valuation)  

4. วเิคราะหแ์ละคาดการณ์ (analysis and prediction)  

5. ก าหนดนัยเชงินโยบาย (policy implication)  
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ผลประโยชน์ (ภาพที่ 15) ซี่งวธิีการเหล่านี้ถูกน าไปใช้ในการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ได้บาง

ประเภทหรอืครอบคลุมทุกประเภท ดงันี้ 

 วธิีการตลาดที่เกิดขึ้นจรงิ ประกอบด้วยวธิีราคาตลาดของตวัเอง และราคาตลาดของสนิค้าที่

เกีย่วขอ้ง ใชส้ าหรบักรณีทีม่ขีอ้มลูราคาตลาดส าหรบับรกิารทางนิเวศ หรอืสิง่ทีใ่ชท้ดแทนบรกิารนิเวศ  

วธิีการตลาดตวัแทน ซึ่งประกอบด้วยวธิตี้นทุนในการเดนิทางและวธิรีาคาตวัแทน ใช้ส าหรบั

กรณีที่สามารถเชื่อมโยงสนิค้าเอกชนที่มรีาคาตลาดกบัคุณภาพสิง่แวดล้อมหรอืบรกิารทางนิเวศ โดย

อาศยัขอ้มลูดา้นตลาดของสนิคา้เอกชนในการประเมนิมลูค่าสิง่แวดลอ้ม ทัง้วธิกีารตลาดทีเ่กดิขึน้จรงิและ

วธิกีารตลาดตวัแทนสามารถประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ประเภทมูลค่าที่เกดิจากการใช้ประโยชน์

เท่านัน้ 

 วธิีการตลาดสมมติ ประกอบด้วยวธิีสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า และวธิีทดลองทางเลือก 

วธิกีารในกลุ่มนี้ใชส้ าหรบักรณีทีบ่รกิารทางนิเวศนัน้ๆ ไม่มคีวามเชื่อมโยงกบัสนิคา้เอกชนใดๆ กล่าวคอื

เป็นกลุ่มวธิีการเดียวที่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ประเภทมูลค่าที่เกิดจากการไม่ได้ใช้

ประโยชน์ 

 ส าหรบัวธิกีารถ่ายโอนประโยชน์เป็นวธิกีารพฒันาในระยะหลงั ใชใ้นกรณีทีม่งีานศกึษาดา้นการ

ประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตรท์ีม่คีวามใกลเ้คยีงกนักบัพืน้ทีโ่ครงการทีต่อ้งการทราบมลูค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 วิธีการต่างๆ ของการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร ์

วธิรีาคา
ตวัแทน 

วธิสีมมติ
เหตุการณ์ 

วธิตีน้ทุนใน
การเดนิทาง 

วธิทีดลอง
ทางเลอืก 

วธิถ่ีายโอน
ผลประโยชน์ 

มูลค่าท่ีเกิดจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

วธิรีาคาตลาดของตวัเอง 
วธิรีาคาตลาดของสนิคา้ที่

เกีย่วขอ้ง 

มูลค่าทางเศรษฐศาสตรโ์ดยรวม 

วิธีการตลาดท่ีเกิดขึ้นจริง 

มูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์ 

มลูค่าจาก 
การใชโ้ดยตรง 

มลูค่าจาก 
การใชโ้ดย

ออ้ม 

มลูค่าเผื่อจะ
ใชป้ระโยชน์ 

มลูค่าจาก 
การคงอยู่ 

มลูค่าเพื่อ
ลูกหลาน 

วิธีการตลาดตวัแทน วิธีการตลาดสมมติ 
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3.8 การวิเคราะหต้์นทุนและผลประโยชน์ 

นักเศรษฐศาสตรใ์ช้หลกัเกณฑ์ในการตดัสนิใจเลอืกกจิกรรมหรอืโครงการต่างๆ โดยอาศยัการ

วเิคราะหต์น้ทุนและผลประโยชน์ (cost-benefit analysis)  ซึง่มขี ัน้ตอนส าคญัประกอบดว้ย (ภาพที ่16) 

1. ก าหนดขอบเขตของโครงการ ไดแ้ก่ ขอบเขตดา้นพืน้ทีศ่กึษา เวลา และประชาชนเป้าหมายหรอื

ผูไ้ดร้บัผลจากโครงการ 

2. ระบุรายละเอยีดของโครงการ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูว่าโครงการสรา้งการเปลีย่นแปลงทางชวีกายภาพ 

(ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรอืด้านลบ) ของระบบนิเวศอย่างไร มผีลต่อบรกิารทางนิเวศในด้านใด

และอย่างไร สง่ผลต่อประชาชนเป้าหมายอย่างไร มชี่วงเวลาในการด าเนินงานอย่างไร เป็นตน้  

3. ปรบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางชวีกายภาพเนื่องจากการมโีครงการให้เป็นรูปตวัเงนิ โดย

เลือกวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลทางด้านบวก (ผลประโยชน์) และลบ 

(ต้นทุน) ให้เหมาะสม ซึ่งทัง้นี้ต้องค านึงถึงความไม่แน่นอนในด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการ

ประเมนิมลูค่าผลประโยชน์และตน้ทุนของโครงการ 

4. ปรบัมูลค่าด้วยอตัราคดิลด  เนื่องจากการเกดิขึ้นและการกระจายของผลประโยชน์และต้นทุน

มกัจะเกิดขึ้นต่างเวลากนั จึงจ าเป็นต้องมกีารปรบัค่าเงนิตามความต่างของเวลา ให้อยู่ในรูป

มลูค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดทีเ่หมาะสม 

5. ประเมนิมูลค่าสุทธิปัจจุบัน เป็นขัน้ตอนหลกัของการวเิคราะห์ด้วยการหกัมูลค่าปัจจุบันของ

ผลประโยชน์ดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของตน้ทุน 

6. วเิคราะหค์่าความอ่อนไหว โดยพจิารณาจากขอ้มูลที่พบว่าอาจมคีวามไม่แน่นอน ตามทีร่ะบุไว้

ในขอ้ 3 ตวัอย่างเช่น ความไม่แน่นอนของอตัราคดิลด เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 16 ขัน้ตอนของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

 จากเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลงั (inclusive development) จ าเป็นต้อง

เพิม่อกีขัน้ตอน คอืการการกระจายของผลประโยชน์และต้นทุนว่ามคีวามเท่าเทยีมและเป็นธรรมหรอืไม่ 

อย่างไรกต็าม เป้าหมายของการวเิคราะหต์้นทุนและผลประโยชน์เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์มสีองแนวทาง

คอื การน าไปใชส้ าหรบัภาคเอกชนซึง่เป็นการวเิคราะหท์างการเงนิ และการน าไปใชใ้นมุมมองของสงัคม

ซึง่เป็นการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตร ์ 

ก าหนด

ขอบเขต
โครงการ -

พ้ืนท่ีเวลาและ
ประชากร

ระบุ

รายละเอียด
โครงการ -

การ
เปล่ียนแปลง

ด้านบวกและ

ลบ

ปรบัการ

เปล่ียนแปลง
ทางกายภาพ

เป็นรปูตวัเงิน

คิดลด - ปรบั

ค่าเงินตาม
ความต่างของ

เวลา

ประเมิน

มูลค่าสุทธิ
ปัจจบุนั

วิเคราะหค่์า

ความ
อ่อนไหว
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- การวเิคราะห์ทางการเงนิ (financial analysis) มวีตัถุประสงค์เพื่อน าผลการวเิคราะห์ไปใช้

พจิารณาความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการทางบญัชี ว่าการลงทุนครัง้นี้จะมผีลก าไร

หรอืไม่ โดยผลประโยชน์และต้นทุนนัน้พจิารณาจากตวัเลขทางบญัชทีี่มรีาคาตลาดเท่านัน้

ซึง่เป็นมุมมองของภาคเอกชน 

- การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (economic analysis) มีวตัถุประสงค์เพื่อพิจารณาความ

คุ้มค่าของการลงทุนในโครงการที่สร้างผลประโยชน์หรอืผลกระทบในเชงิสาธารณะหรอืใน

มุมมองของสงัคม โดยวเิคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนที่มตี่อสงัคม (social benefit and 

cost) ซึง่มคีวามแตกต่างจากการวเิคราะหท์างการเงนิดงันี้ 

✓ รวมผลประโยชน์และต้นทุนทีไ่ม่มมีลูค่าในตลาด (non-market benefit and cost) ซึง่มกั

อยู่ในรปูผลกระทบภายนอก (externality) ทางบวกและลบตามล าดบั 

✓ รวมตน้ทุนค่าเสยีโอกาสของโครงการ (opportunity cost) 

✓ ใชร้าคาทีแ่ทจ้รงิซึง่ไม่รวมภาษแีละเงนิอุดหนุน (real price) 

✓ ใชอ้ตัราคดิลดของสงัคม (social discount rate) ซึง่จะต ่ากว่าอตัราคดิลดของภาคเอกชน 

 

  เมื่อทราบอายุของโครงการ มลูค่าของผลประโยชน์  (benefit, B) และตน้ทุน (cost, C) ทีเ่กดิขึน้

ตลอดช่วงอายุของโครงการตัง้แต่เวลาเริม่ตน้ จนถงึระยะเวลาสิน้สุด (t = 0, 1, 2, …., T) และทราบอตัรา

คดิลด (discount rate, r) ก็สามารถค านวณมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์สุทธิ (present value of net 

benefit, PVNB) หรอืบางครัง้เรยีกว่ามลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(net present value, NPV) ตามสตูรดงันี้ 

 

PVNB หรอื NPV   =  B0 – C0   +    T
TT
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มูลค่าปัจจุบนัสุทธ ิถอืว่าเป็นตวัวดัส าคญัส าหรบัการวเิคราะหท์างการเงนิและทางเศรษฐศาสตร ์

นอกจากนี้ยงัมตีวัวดัอื่น ๆ ไดแ้ก่ อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (benefit-cost ratio, BCR) และอตัรา

ผลตอบแทนภายใน (internal rate of return, IRR) มกีารค านวณและหลกัการพจิารณาดงันี้ (ตารางที ่4)  



 

Page | 30  

ตารางท่ี 4 ตวัวดัและเกณฑใ์นการพิจารณาส าหรบัการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

ตวัวดั ค าอธิบาย เกณฑพิ์จารณา การค านวณ 

มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ

(net present value, NPV) 

มลูค่าปัจจุบนัของ

ผลประโยชน์ลบดว้ยมลูค่า

ปัจจบุนัของตน้ทุน 

ค่า NPV > 0 
NPV = Σ

t=0

T Bt−Ct

(1+r)t
 

อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อ

ตน้ทุน 

(benefit-cost ratio, BCR) 

อตัราส่วนระหว่างมลูค่า

ปัจจบุนัของผลประโยชน์

ต่อมลูค่าปัจจุบนัของ

ตน้ทุน 

ค่า BCR ≥ 1 (แต่ถา้มี

โครงการต่างๆ เป็น

ตวัเลอืกใหพ้จิารณาค่า 

BCR สงูสุด) 

BCR = [ Σ
t=0

T Bt

(1+r)t
 ÷

Σ
t=0

T Ct
(1+r)t] 

อตัราผลตอบแทนภายใน 

(internal rate of ratio, 

IRR) 

อตัราทีท่ าใหค่้า NPV = 0 
ค่า IRR ≥ อตัราคดิลดที่
ใชอ้ยู ่

IRR = k, ซึง่เป็นค่าทีท่ าให ้ 

NPV = Σ
t=0

T Bt−Ct

(1+r)t
  = 0 

 

 หลกัเกณฑอ์ย่างงา่ยเพือ่การใชป้ระโยชน์ในเชงินโยบายกค็อื 

- หากเป็นการพจิารณาโครงการหรอืกจิกรรมที่มเีพยีงทางเลอืกเดยีว โครงการจะถูกเลอืกก็

ต่อเมื่อมลูค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์สุทธเิป็นบวก 

- หากเป็นการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่มีทางเลือกมากกว่า 1 โครงการ และ

จ าเป็นต้องเลอืกเพยีงโครงการเดยีว ให้เลือกโครงการที่มีมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์

สุทธสิงูสุด 

- หากเป็นโครงการทีป่ระกอบดว้ยโครงการหรอืกจิกรรมย่อยต่างๆ ภายใต้งบประมาณทีม่อียู่ 

ใหเ้ลอืกเฉพาะโครงการต่างๆ ทีม่อีตัราสว่นผลประโยชน์ต่อต้นทุนมากกว่า 1  และพจิารณา

โครงการทีม่อีตัราผลตอบแทนภายในสงูกว่าอตัราดอกเบี้ย เพือ่จดัล าดบัโครงการย่อยนัน้ ๆ 

โดยเลอืกโครงการต่างๆ เท่าทีม่งีบประมาณอยู่ 

โดยทัว่ไปในการประเมนิผลโครงการที่เกี่ยวข้องกบัสิง่แวดล้อม (project appraisals) มกัจะมี

การวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เพื่อพจิารณาความเป็นไปได้ก่อนที่จะด าเนินโครงการ ซี่งจะช่วย

เป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจแก่ผูด้ าเนินนโยบายว่าควรหรอืไม่ควรด าเนินโครงการ หรอืว่าควรด าเนิน

โครงการอะไรที่ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื มูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์มสี่วนส าคญัในการประเมนิผลโครงการ โดยน าไปใช้เป็นองค์ประกอบของผลประโยชน์

ด้านสิ่งแวดล้อมหรือต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย   ซึ่งในการ

ประเมินผลโครงการจ าเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมของการใช้อัตราคิดลด และระยะเวลาของ

โครงการ ความไม่แน่นอนทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมถงึความเป็นไปไดแ้ละความยัง่ยนืในเชงินิเวศดว้ย  
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3.8.1 ตวัอย่างการวิเคราะห์โครงการเปล่ียนแปลงการใช้พื้นท่ีพร ุ

 ตวัอย่างต่อไปนี้เป็นการวเิคราะหโ์ครงการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิเพื่อปลูกปาล์มน ้ามนัในพืน้ที่

พรุ ส าหรบัขอ้มลูทีใ่ชเ้พือ่การวเิคราะหต์้นทุนและผลประโยชน์จากการใชท้ีด่นิป่าพรุเพือ่น าไปปลูกปาล์ม

น ้ามนั มรีายละเอยีดขอ้มลูดา้นตน้ทุนแลผลประโยชน์ (ตวัเลขสมมต)ิ ในรปูมลูค่าต่อไร่ ดงัตารางขา้งล่าง 

(ตารางที ่5) ซึ่งเป็นตวัเลขทีด่ดัแปลงมาจากขอ้มูลของ Noormahayu, et al (2009) ส านักงานเศรษฐกจิ

การเกษตร (2515) และhttp://www.cpiagrotech.com/knowledge-047/ จากตารางขา้งล่างไดจ้ าแนกเป็น

ขอ้มลูเพือ่การวเิคราะหท์างการเงนิ และขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่การวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตร์ 

ตารางท่ี 5 ขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์โครงการปลูกปาลม์น ้ามนัในพื้นท่ีพร ุ

การวิเคราะห์ รายการ รายละเอียด ประมาณการ (บาท/ไร่) 

ดา้นการเงนิ 

ตน้ทุนคงที ่ ค่าเช่า/ใชท้ีด่นิ ค่าภาษทีีด่นิ ค่า

เสื่อมราคาอุปกรณ์เช่นเครื่องตดั

หญา้ เครื่องสบูน ้า เครื่องพ่นยา 

(ตลอดอายุใชง้าน) 

3,000-5,000 บาท 

ตน้ทุนผนัแปร ค่าแรงงาน (เตรยีมพืน้ทีป่ลูก ปลูก 

ใหน้ ้า ใหปุ้๋ ย ก าจดัวชัพชื เกบ็เกีย่ว

ผลผลติ) 

ปีแรก 29,000 บาท 

ปีต่อๆ ไป 3,000-5,000 บาท 

ค่าวสัดุปัจจยัการผลติ (พนัธุป์ลูก 

ปุ๋ ย สารป้องกนัก าจดัศตัรพูชื/วชัพชื 

น ้ามนัเชือ้เพลงิ 

ปีแรก 20,000 บาท และปี

ต่อๆไป 8,000-14,000 บาท 

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร ปีละ 2,000 บาท 

รายได ้ ผลผลติคณูดว้ยราคา 

เริม่จากปีที ่4 จนถงึปีที ่25 

ผลผลติ 1,500 – 4000 กก./ไร่ 

ราคา 2.50 – 5.00 บาท/กก. 

ดา้น

เศรษฐศาสตร ์

ต้ น ทุ น ด้ า น

สิง่แวดลอ้ม 

การสญูเสยีคารบ์อนจากการถมถาง

และเผาในชว่งเตรยีมพืน้ทีป่ลูก 

สญูเสยีคารบ์อนเฉลีย่ 5.3 ตนั

CO2e/ไร/่ปี (หรอื 33 ตนั

CO2e/ha/year จากพืน้ทีพ่รุทีม่ ี

ระดบัน ้าใตด้นิ 40-60 ซม มี

ความหนาแน่นของคารบ์อนใน

พร ุ25-50 กก/ลบม.)* 

สญูเสยีบรกิารทางนิเวศจากการ

เป็นแหล่งด ารงชพีและรายได้

ของชมุชนราว 15,000 บาท/ไร/่

ปี 

ต้ น ทุ น ค่ า เ สี ย

โอกาส 

การสูญเสียบริการทางนิเวศด้าน

ต่างๆ  

-บรกิารทางนิเวศทีไ่ม่เกีย่วกบักา๊ซ

เรอืนกระจก เช่น การเกบ็หากระจดู 

การผสมเกษรของผึง้แมลง การเป็น

แหล่งลดความเสีย่งเรื่องน ้าทว่มภยั

แลง้ ความหลากหลายทางชวีภาพ 

- บ ริ ก า ร ท า ง นิ เ ว ศที่ เ กี่ ย ว กับ

ค ว า ม ส าม า ร ถ ในก า ร กั ก เ ก็บ

คารบ์อนของพืน้ทีพ่รุ 

ทีม่า * Yew, et al (2010); Hashim, et al (2010) 



 

Page | 32  

 อย่างไรกต็าม เนื่องจากตน้ทุนและผลประโยชน์จากการปลูกปาล์มน ้ามนัเกดิขึน้ต่างช่วงเวลากนั 

จ าเป็นต้องปรบัย้ายมูลค่าทีเ่กดิขึ้นต่างเวลา ใหอ้ยู่ในเวลาเดยีวกนัหรอืในเวลาเริม่ต้น (ปรบัใหอ้ยู่ในรูป

มูลค่าปัจจุบนั) ภาพขา้งล่างดา้นซ้ายเป็นการค านวณที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่มกีารปรบัมูลค่าทีเ่กดิขึ้นต่าง

ช่วงเวลา ส าหรบัภาพด้านขวาแสดงการค านวณที่ถูกต้อง โดยแสดงผลการวเิคราะห์ทางการเงนิในรูป

มูลค่าสุทธปัิจจุบนั ระยะเวลา 25 ปี อตัราคดิลดร้อยละ7 การปลูกปาล์มน ้ามนัเกดิผลก าไรหรอืรายได้

สุทธเิป็นเงนิไร่ละ 38,165 บาท ในรปูมลูค่าปัจจุบนั (ภาพที ่17) 

 
ปีที ่ รายได ้ ตน้ทุน รายไดสุ้ทธ ิ

0 - 12,815 (12,815) 

1 - 1,115 (1,115) 

2 - 1,215 (1,215) 

3 4,500 2,284 2,216 

4 7,500 2,784 4,716 

… … … … 

23 6,000 2,779 3,221 

24 6,000 2,779 3,221 

 ค่ารวม 195,300 90,748 104,552 

 

ปีที ่ PV-รายได ้ PV -ตน้ทุน PVรายไดสุ้ทธ ิ

0 - 12,815 (12,815) 

1 - 1,042 (1,042) 

2 - 1,061 (1,061) 

3 3,673 1,864 1,809 

4 5,722 2,124 3,598 

… … … … 

23 1,266 586 679 

24 1,183 548 535 

PV 85,719 47,553 38,165 
 

 
 

 

 
ปาลม์น ้ามน้ช่วงอายุ 25 ปี  

- รายไดร้วม 195,300 บาท 

- ตน้ทุนรวม 90,748 บาท 

- รายไดสุ้ทธ ิ104,552 บาท  
 

ปาลม์น ้ามนัช่วงอายุ 25 ปี อตัราคดิลด 7% 

มูลค่าปัจจุบนัของรายได้รวม 85,719 บาท 

ตน้ทุนรวม 47,553 บาท มลูค่าปัจจุบนัของ

รายไดสุ้ทธ ิ38,165 บาท   

ภาพท่ี 17 ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการปลูกปาลม์น ้ามนั 

  ส าหรบัการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่ครบถ้วน จะต้องหกัต้นทุนด้านสิง่แวดล้อมและค่าเสยี

โอกาสเพิม่เตมิ โดยยงัคงสมมตใิหอ้ายขุองโครงการเท่ากบั 25 ปี และใชอ้ตัราคดิลดรอ้ยละ 7 เท่าเดมิ 

- ตน้ทุนดา้นสิง่แวดลอ้มและค่าเสยีโอกาสจากการสญูเสยีบรกิารทางนิเวศในสว่นทีไ่ม่เกี่ยวกบั

ก๊าซเรอืนกระจก ซึง่ประมาณการปีละ 15,000 บาท/ไร่ ตลอดอายุ 25 ปี คดิเป็นมลูค่าปัจจุบนั

เท่ากบั 174,804 บาท 
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- ตน้ทุนดา้นสิง่แวดลอ้มและค่าเสยีโอกาสจากการสญูเสยีความสามารถในการกักเกบ็คารบ์อน 

ประมาณการปีละ 6,360 บาท/ไร่ (ค านวณจากราคาของคาร์บอนซึ่งปัจจุบนัอยู่ที่ประมาณ 

US$40-80/tCO2e จากขอ้มูลของ Wold Bank Group, 2019 โดยใช้ราคาขัน้ต ่า 40 เหรยีญ

ดอลลารส์หรฐัต่อตนัCO2e หรอืประมาณ 1,200 บาท/tCO2e) ตลอดอายุ 25 ปี คดิเป็นมลูค่า

ปัจจุบนัเทา่กบั 74,117 บาท 

  เมื่อมกีารวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โดยพจิารณาต้นทุนด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม พบว่าการ

ปลูกปาลม์น ้ามนัในพืน้ทีพ่รุนัน้ขาดทุนในรูปมลูค่าปัจจุบนัเป็นเงนิทัง้สิน้ไร่ละ 213,252 บาท โดยมมีูลค่า

ปัจจุบนัของรายได้รวมเท่ากบั 80,111 บาท และมูลค่าปัจจุบนัของต้นทุนเท่ากบั 293,363 บาท (ภาพที่ 

18) 

 

 

ภาพท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตรข์องโครงการปลูกปาลม์น ้ามนัในพื้นท่ีพร ุ

3.7.2 ตวัอย่างโครงการฟ้ืนฟพูื้นท่ีพรุ 

 ในที่นี้เป็นตวัอย่างการวเิคราะห์โครงการสร้างฝายเพื่อรกัษาระดบัน ้าในพื้นที่พรุ โดยวเิคราะห์

ทางเลอืกของโครงการฟ้ืนฟูพื้นที่พรุจ านวน 100 ไร่ ทัง้นี้สมมตใิห้โครงการเลอืกวธิกีารฟ้ืนฟูด้วยการ

ก่อสร้างฝายขนาดเล็กจ านวน 10 ฝายเพื่อกกัเก็บน ้าในพื้นที่พรุให้อยู่ในระดบัประมาณ 20 – 40 ซม. 

โดยเฉลีย่ ซึ่งฝายมอีายุใชง้านประมาณ 20 ปี ท าใหพ้ืน้ทีพ่รุทีไ่ด้รบัการฟ้ืนฟูก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสงัคมจากการเป็นแหล่งด ารงชพีและรายไดข้องชุมชน เป็นมูลค่าประมาณไร่ละ 15,000 บาท 

และเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน คิดเป็นมูลค่าประมาณปีละ 6,360 บาท/ไร่ ในขณะที่

โครงการมคี่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในการก่อสร้างเกดิขึ้นในปีแรกเท่ากบั 1,200,000 บาท และค่าใช้จ่าย

ประจ าตกปีละ 20,000 บาทต่อฝาย ซึง่ตวัเลขในตวัอย่างนี้เป็นตวัเลขทีส่มมตขิึน้ (ตารางที ่6) 

  

 (35,000)
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 (15,000)

 (5,000)

 5,000

 15,000

 25,000

 35,000

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

อไ
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มลูคา่ปัจจุบนัของรายได ้

มลูคา่ปัจจุบนัของตน้ทนุ 

มลูคา่ปัจจุบนัของรายไดส้ทุธ ิ
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ตารางท่ี 6 ขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์จากโครงการสร้างฝายชะลอน ้าในพื้นท่ีพร ุ

ระยะโครงการ ต้นทุน (-) ผลประโยชน์ (+) 

ช่วงพฒันาและ

ก่อสรา้ง

โครงการ (1 ปี) 

- ค่าเสยีโอกาสจากการใชท้ีด่นิ (การสละ

ผลประโยชน์สุทธทิีไ่ดจ้ากการปลูกปาลม์

น ้ามนัจ านวน 100 ไร ่เป็นเวลา 20-25 ปี 

จากการวเิคราะหท์างการเงนิคดิเป็น

มลูค่าปัจจุบนั 3,475,023 บาท 

- ไม่ม ี

- ตน้ทุนในการพฒันาก่อสรา้งฝายพวง

เกดิขึน้ในปีแรก จ านวน 1,200,000 บาท 

(อยู่ในรปูมลูค่าปัจจุบนัแลว้) 

- (ก่อใหเ้กดิการสรา้งงานแกชุ่มชน) 

ช่วงด าเนิน

โครงการ 

(20 ปี) 

- ตน้ทุนการด าเนินงาน ดแูล รกัษา 

ซ่อมแซมฝายพวงและระบบกกัเกบ็น ้า ปี

ละ 20,000 บาท/ฝาย จ านวน 10 ฝาย 

ในเวลา 20 ปี คดิเป็นมลูค่าปัจจบุนั

เท่ากบั 2,118,803 บาท 

- ผลประโยชน์ทีไ่มใ่ช่คารบ์อน  

-แหล่งด ารงชพีและรายไดข้องชมุชน จาก

กระจดู ปลา ผึง้ น ้าดื่มน ้าใช ้และอื่นๆ (มลูค่า

จากการใชป้ระโยชน์โดยตรงและโดยออ้ม) 

จ านวน 100 ไรเ่ป็นมลูค่าขัน้ต ่าไร่ละ 15,000 

บาทต่อปี เป็นเวลา 20 ปี คดิเป็นมลูค่า

ปัจจบุนัเท่ากบั 17,391,021 บาท 

-แหล่งด ารงความหลากหลายทางชวีภาพ :

มลูค่าจากการไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ (ไม่ได้

ค านวณให)้ 

- ผลประโยชน์จากการดดูซบัคารบ์อน (มลูค่าจาก

การใชป้ระโยชน์โดยออ้ม)จ านวน 100 ไร่ เป็น

มลูค่าขัน้ต ่าไร่ละ 6,360 บาท เป็นเวลา 20 ปี คดิ

เป็นมลูค่าปัจจุบนัเท่ากบั 7,373,793 บาท 

 

 เมื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะหต์้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการฟ้ืนฟูพืน้ทีพ่รุตามเงื่อนไขขา้งต้น 

ณ อตัราคดิลดร้อยละ 7 พบว่าโครงการฟ้ืนฟูพืน้ที่พรุจากการสร้างฝายขนาดเลก็เพื่อรกัษาระดบัน ้าใน

พืน้ทีพ่ร ุสรา้งผลประโยชน์สุทธใินรูปมลูค่าปัจจุบนัเท่ากบั 17.97 ลา้นบาท และมอีตัราสว่นผลประโยชน์

ต่อตน้ทุนเท่ากบั 3.67 ถอืว่าการลงทุนในโครงการมคีวามคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร ์ 

อย่างไรกต็ามเนื่องจากเป็นโครงการลงทุนเพื่อประโยชน์แก่สงัคม ผูป้ระเมนิอาจใชอ้ตัราคดิลด

อยู่ระหว่างรอ้ยละ 3 – 5 (ONEP, 2015) จากผลการวเิคราะห์ดว้ยอตัราคดิลดรอ้ยละ 5 โครงการฯ เกดิ

ผลประโยชน์สุทธิในรูปมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 20.52 ล้านบาท โดยมอีตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน

เท่ากับ 3.49 ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ถึงแม้ว่ายังไม่ได้รวมรายการ

ผลประโยชน์ด้านการจ้างงานในชุมชน และการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และยงัไม่ได้

ปรบัตวัเลขราคาใหอ้ยู่ในรปูราคาทีแ่ทจ้รงิ (ตารางที ่7)  
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตรข์องโครงการสร้างฝายชะลอน ้าในพื้นท่ีพร ุ

รายการ 
บาท  

(อตัราคิดลดร้อยละ 7) 

บาท  

(อตัราคิดลดร้อยละ 5) 

ผลประโยชน์   

PV แหล่งด ารงชพีและสรา้งรายได ้  17,391,021   20,193,316  

PV แหล่งดดูซบัคารบ์อน  7,373,793   8,561,966  

PV แหล่งอนุรกัษ์ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ 

 -     -    

PV แหล่งสรา้งการจา้งงาน  -     -    

มลูค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์  24,764,814   28,755,281  

ต้นทุน   

PV ค่าก่อสรา้ง  1,200,000   1,200,000  

PV ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา  2,118,803   2,492,442  

PV ค่าเสียโอกาสจากการใช้ที่ดินเพื่อ

ปลูกปาลม์น ้ามนั 

 3,475,023   4,547,605  

มลูค่าปัจจุบนัของตน้ทุน  6,793,826   8,240,047  

มูลค่าปัจจบุนัสุทธิ  17,970,988   20,515,234  

อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน  3.65   3.49  

หมายเหตุ PV คอืมลูค่าปัจจุบนั (present value) 

ส าหรบัการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่ครบถ้วนนัน้ จ าเป็นต้องรวมมูลค่าผลประโยชน์ที่เกิด

การจา้งงานในชุมชน และมลูค่าผลประโยชน์ทีเ่พิม่ศกัยภาพในการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ

ดว้ย ตวัอย่างของแนวทางการวเิคราะหโ์ดยละเอยีด สามารถหาอ่านเพิม่เตมิไดใ้น Glenk, et al (2014)  
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4. เทคนิคการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร ์

4.1 ความน า 

 การแบ่งประเภทของวธิกีารประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ส าหรบับทนี้ จ าแนกตามทีม่าขอ้มูล

และลักษณะของตลาด ซึ่งสอดคล้องกับการน าเสนอในบทที่แล้ว ซึ่งต่างจากการจ าแนกตามทฤษฎี

เศรษฐศาสตรท์ี่อาศยัแนวคดิการประเมนิมูลค่าบนพืน้ฐานของการวดัความพงึพอใจทีเ่กดิขึน้ ทัง้นี้พราะ

จะเป็นการงา่ยต่อการท าความเขา้ใจส าหรบัผูไ้ม่มพีืน้ฐานทางทฤษฎเีศรษฐศาสตร ์และมคีวามสอดคลอ้ง

กับการจัดประเภทวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในรายงานเรื่อง The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity for Water and Wetlands, 2013 (Russi, et al, 2013) ซึ่งริเริ่มโดย the 

Ramsar Convention Secretariate สามารถแบ่งประเภทไดด้งันี้  

1. การประเมนิมลูค่าทีอ่าศยัตลาดทีเ่กดิขึน้จรงิ (conventional market) 

1.1 ราคาตลาดของตวัเองโดยตรง (direct market-based value or actual value) 

1.2 ราคาตลาดของสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง (price/value of other goods with related type of 

services) 

2. การประเมนิมลูค่าทีอ่าศยัตลาดตวัแทน (surrogate market) 

2.1 วธิแีบบจ าลองตน้ทุนในการเดนิทาง (travel cost model) 

2.2 วธิแีบบจ าลองราคาตามปัจจยัแฝง (hedonic price model) 

3. การประเมนิมลูค่าทีอ่าศยัตลาดสมมต ิ(hypothetical market)   

3.1 วธิสีมมตเิหตุการณ์ (contingent valuation)  

3.2 วธิกีารทดลองทางเลอืก (attribute-based or choice experiment) 

4. การประเมนิมลูค่าดว้ยเทคนิคอื่นๆ  

4.1 วธิโีอนผลประโยชน์ (benefit transfer)  

4.2 วธิปีระเมนิมลูค่าแบบมสีว่นร่วม (participatory environmental valuation) 

 เทคนิคการประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตรท์ีน่ าเสนอต่อไป เป็นการอธบิายถงึกรอบแนวคดิและ

ขัน้ตอนอย่างง่ายๆ เพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่มพีื้นฐานด้านทฤษฎีและแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ท าความ

เขา้ใจได ้แต่ส าหรบัผูท้ีม่คีวามสนใจในรายละเอยีดของกรอบแนวคดิเชงิทฤษฎแีละการสรา้งแบบจ าลอง

ทางคณิตศาสตร์เพื่อการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ สามารถหาอ่านได้ในต าราด้านการประเมิน

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ อาท ิHabb and McConnell (2003), Freeman III, et al (2014) และ Champ, 

et al (2017) เป็นต้น หากผูอ้่านมคีวามสนใจเป็นพเิศษเกีย่วกบัการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตรข์อง

คุณประโยชน์ของระบบนิเวศอาจเริม่ตน้จาก Pagiola, et al (2004) เป็นตน้  
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4.2 วิธีการประเมินมูลค่าโดยใช้ข้อมูลจากตลาดโดยตรง 

 การประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวธิกีารจากตลาดโดยตรงนัน้ ใช้ขอ้มูลด้านตลาดและ

ราคาของสนิคา้และบรกิารทีผู่ไ้ดร้บัประโยชน์ไดม้าจากระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุ แบ่งเป็นสองกลุ่มย่อยคอื 

- วธิีการใช้ราคาตลาดของตวัเองโดยตรง (direct market price) ประเมนิโดยใช้ราคาซื้อขายใน

ตลาดของสนิคา้หรอืผลผลติทีไ่ดจ้ากระบบนิเวศ 

- วิธีการใช้ราคาตลาดของสินค้าที่เกี่ยวข้อง ( related market price) ประเมินโดยใช้ราคาหรือ

ต้นทุนของสนิค้าอื่นๆ ที่ต้องจ่ายไปเพื่อการลงทุนเพื่อป้องกนัคุณประโยชน์ของระบบนิเวศที่

อาจจะสญูเสยีหรอืเพือ่ทดแทนคุณประโยชน์ของระบบนิเวศทีส่ญูเสยี 

แนวคดิการประเมนิส าหรบัวธิกีารนี้คอื ใชเ้ทคนิคการค านวณรายได้จากปัจจยัการผลติ (factor 

income approach) โดยพจิารณาว่ามูลค่าหรอืรายไดร้วมของผลผลติมาจากผลรวมของมูลค่าปัจจยัการ

ผลติทุกรายการทีก่่อใหเ้กดิเป็นผลผลติ 

4.2.1 วิธีการประเมินโดยใช้ราคาตลาดโดยตรง 

การใช้วธิกีารประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้ราคาตลาด (direct market price) ส าหรบั

ผลผลิตหรือบริการที่ประชาชนได้รบัโดยตรงจากระบบนิเวศพื้นที่พรุ ซึ่งเป็นมูลค่าการใช้ประโยชน์

โดยตรง (direct use value) จากบรกิารดา้นการเป็นแหล่งผลติ (provisioning services) เกดิจากแนวคดิ

ทีว่่าเมื่อน าบรกิารทางนิเวศมาใช้ประโยชน์ ในรูปมูลค่าทีเ่ป็นตวัเงนิ เช่นขายไปเพื่อใหเ้กดิรายได ้และ

มูลค่าที่ไม่เกิดเป็นตวัเงนิ เช่นน ามาบรโิภค หรอืเลี้ยงสตัว์ ซึ่งช่วยประหยดัรายจ่าย การใช้ประ โยชน์

ดงักล่าวมตี้นทุนเกิดขึ้น 2 ส่วน คอืต้นทุนของการใช้แรงงานและวสัดุอุปกรณ์ และต้นทุนของการใช้

ธรรมชาต ิ(ตารางที ่8) ดงันัน้มูลค่าทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการใชป้ระโยชน์บรกิารทางนิเวศ เมื่อหกัต้นทุน

ที่เกี่ยวข้องกบัการใช้แรงงานและวสัดุอุปกรณ์แล้ว ส่วนที่เหลือก็คอื ต้นทุนของการใช้ประโยชน์จาก

ธรรมชาติ ซึ่งเปรยีบได้กบัผลตอบแทนที่ต้องจ่ายคืนให้กบัธรรมชาติเมื่อน าธรรมชาติมาใช้  ซึ่งเป็น

หลกัการค านวณ “net factor income”  

วธิกีารค านวณขา้งต้น คอืการค านวณตามหลกัเศรษฐศาสตร์เพื่อหา “มูลค่าสุทธิ (net value)” 

ตวัอย่างการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบรกิารทางนิเวศจากพื้นที่พรุด้านการใช้ประโยชน์

โดยตรงเพือ่การด ารงชพีและรายได ้เริม่จากน ามลูค่าของผลผลติจากการเกบ็หาหรอืใชป้ระโยชน์ (ขาย+

บรโิภค) หกัดว้ย ตน้ทุนทางตรงจากการใชป้ระโยชน์ (แรงงานและวสัดุอุปกรณ์) สว่นทีเ่หลอืกค็อื “มลูค่า

ทางเศรษฐศาสตรจ์ากการใชป้ระโยชน์บรกิารทางนิเวศ”  
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ตารางท่ี 8 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตรข์องบริการทางนิเวศท่ีชุมชนใช้ประโยชน์ 

 

  สมมตวิ่าผูป้ระเมนิต้องการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบรกิารนิเวศด้านการเป็นแหล่ง

อาหารและผลผลติเพื่อการด ารงชพีและ/หรอืการค้า (บรกิารดา้นการเป็นแหล่งผลติ) ของชุมชนทีอ่าศยั

รอบพืน้ทีพ่รุ ขอ้มลูทีใ่ชป้ระกอบดว้ย ปรมิาณผลผลติทีเ่กบ็หา ราคาทีไ่ดร้บั ตน้ทุนของเครื่องมอือุปกรณ์ 

และตน้ทุนการใชแ้รงงาน ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ  มรีายละเอยีดในการค านวณดงันี้  

 ตวัอย่างส าหรบัการเกบ็หากระจดู 

 การค านวณมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการเป็นแหล่งเก็บหากระจูดของชุมชน โดยข้อมูลที่

ต้องการเพิม่เตมิคอืจ านวนครวัเรอืนในชุมชนที่เป็นผู้เก็บหากระจูด  ในที่นี้จะเริม่ต้นการค านวณในรูป

บาทต่อครวัเรอืนต่อปี และค านวณในรูปบาทต่อชุมชนต่อปีในภายหลงั หรอืบาทต่อปีของพื้นที่ป่าพรุ 

(ตารางที ่9) 

ตารางท่ี 9 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตรจ์ากการเป็นแหล่งหากระจดูของพื้นท่ีพร ุ

มูลค่ารวมของกระจูดที่ เก็บได้ต่อ

ครวัเรอืน (บาท/ปี) 

= ผลผลติทีเ่กบ็ไดต้่อปี x ราคาทีไ่ดร้บั 

(ผลรวมของมลูค่าแต่ละขนาด) 

ตน้ทุนทีใ่ชใ้นการเกบ็หา (บาท/ปี) = ต้นทุนแรงงานตวัเอง + ต้นทุนการใช้วสัดุอุปกรณ์ (โดย

พจิารณาเป็นตน้ทุนต่อปี) 

1.1.1. ตน้ทุนแรงงาน (ตวัเอง) = ค่าแรงขัน้ต ่า (บาท/วนั) x [จ านวนชัว่โมงที่เก็บทัง้หมด

ในปีนัน้   8 ชัว่โมง4] 

1.1.2. ตน้ทุนการใชว้สัดุอุปกรณ์ = (สมมติอุปกรณ์เคียวเกี่ยวกระจูดมีอายุใช้งาน 2 ปี ใช้

มลูค่าทีซ่ื้อหารสอง แทนมลูค่าต่อปี) 

มูลค่าสุทธิของกระจูดที่เก็บได้ต่อ

ครวัเรอืน (บาท/ปี) 

= มูลค่ารวมของกระจูดที่เก็บได้ – ต้นทุนที่ใช้ในการเก็บ

หากระจดู 

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ สุ ท ธิ ต่ อ ชุ ม ช น  

(บาท/ปี) 

= มูลค่าสุทธขิองกระจูดต่อครวัเรอืน (บาท/ปี/ครวัเรอืน) x 

จ านวนครวัเรอืนทีใ่ชป้ระโยชน์ 

 
4 จ านวน 1 วนัท างาน เทยีบเท่ากบัการท างาน 8 ชัว่โมง 

ตวัอย่างการใช้ประโยชน์ มูลค่าหรือรายได้รวม ต้นทุนทางตรงจากการใช้ประโยชน์ 

เป็นเงินสด ไม่เป็นเงินสด  เป็นเงินสด  ไม่เป็นเงินสด  

 ผลติภณัฑจ์ากป่าพร ุเช่น พชือาหาร 

สมุนไพร ไมฟื้น กระจูด สตัว์น ้า รงัต่อ

และน ้าผึง้ เป็นต้น 

 รายได้จากการขาย

ผลผลติ 
 บริโภค หรือ ใช้ใน

ครวัเรอืน 
ค่า ใช้จ่ ายด้านวัส ดุ

อุปกรณ์ ค่าน ้ามนัรถ/

เรอื 

 แรงงานไปเก็บหา 

ค่าใช้วสัดุอุปกรณ์ที่

ท าขึน้เอง 

 เกบ็ไมเ้พื่อใชท้ าฟืน  รายได้จากการขาย 
(หากน าไปขาย) 

 ใชใ้นครวัเรอืน -ไม่ม-ี  แรงงานไปเก็บหา 
ค่าใชอุ้ปกรณ์  
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 ตวัอย่างส าหรบัการจบัสตัวน์ ้า (หาปลา) 

 การค านวณมขีัน้ตอนท านองเดยีวกนักบัตวัอย่างของการเกบ็หากระจดู มลูค่าทางเศรษฐศาสตร์

จากการเป็นแหล่งจบัสตัว์น ้าของครวัเรอืน ค านวณจากสูตร มูลค่าสุทธิ = (ปรมิาณสตัว์น ้าที่จบัได้ x 

ราคาสตัวน์ ้า) – (ตน้ทุนในการจบัสตัวน์ ้า) และหากตอ้งการทราบมลูค่าดงักล่าวในระดบัชุมชน กค็ณูดว้ย

จ านวนครวัเรอืนทีห่าปลา (ตารางที ่10) 

ตารางท่ี 10 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตรจ์ากการเป็นแหล่งหาปลาของพื้นท่ีพร ุ

มลูค่ารวมของปลาทีจ่บัไดต้่อปี  = (ผลผลติปลาชนิดที่ 1 x ราคา)+…+ (ผลผลติปลาชนิดที ่
n x ราคา) 

ตน้ทุนทีใ่ชใ้นการหาปลา = แรงงานตวัเอง + วสัดุอุปกรณ์ (โดยพจิารณาเป็นต้นทุน

ต่อปี) 

(1) ตน้ทุนแรงงาน (ตวัเอง)  ค่าแรงขัน้ต ่า (บาท/วัน) x [จ านวนชัว่โมงที่ออกไปหา

ปลาทัง้หมดในปีนัน้   8 ชัว่โมง] 

(2) ตน้ทุนการใชว้สัดุอุปกรณ์ = (สมมติอุปกรณ์หาปลามีอายุใช้งาน 2 ปี ใช้มูลค่าที่ซื้อ

หารสอง แทนมลูค่าต่อปี) 

มลูค่าสุทธขิองปลาทีจ่บัไดต้่อปี 

(บาท/ปี) 

= มูลค่ารวมของปลาที่จบัได้ทัง้หมด – ต้นทุนรวมที่ใชใ้น

การหาปลา 

 ผ ลป ร ะ โ ย ช น์ สุ ท ธิต่ อ ชุ ม ชน  

(บาท/ปี) 

= มูลค่า สุทธิของปลาที่จ ับได้ต่อครัวเรือน (บาท /ปี /

ครวัเรอืน) x จ านวนครวัเรอืนทีห่าปลา 

 

4.2.2 วิธีการประเมินโดยราคาตลาดของสินค้าท่ีเก่ียวข้อง 

วธิีการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยราคาตลาดของสนิค้าที่เกี่ยวขอ้ง (related market 

price) มกัใชฐ้านการค านวณด้านต้นทุน (cost-based approach) การผลติหรอืสรา้งสิง่ทีอ่าจใชท้ดแทน

บรกิารทางนิเวศของระบบนิเวศพื้นที่พรุ ซึ่งอยู่ในรูปต้นทุนในการป้องกนัหรอืหลกีเลี่ยงความเสยีหาย 

หรอืต้นทุนในการทดแทน เป็นต้น ส าหรบัวธิกีารนี้สามารถใชเ้พื่อประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตรท์ีเ่กดิ

จากการใชป้ระโยชน์โดยตรงหรอืโดยออ้ม (direct or indirect use value) โดยส่วนใหญ่น ามาใชเ้พื่อประ

เมนิคุณประโยชน์ทีเ่กดิจากการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (regulating services) ของระบบนิเวศ   

 เทคนิคต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มของการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วยราคาตลาดของสนิค้าที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิธีการต้นทุนในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงความเสียหาย (damage cost avoided, 

avoided cost, preventive expenditure) วธิีการต้นทุนในการทดแทน (replacement cost) และวธิีการ

ตน้ทุนในการผลติหรอืการเปลีย่นแปลงผลติภาพ (change in productivity) โดยมตีวัอย่างกรณีของระบบ

นิเวศพืน้ทีพ่รุดงันี้ (ตารางที ่11) 
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ตารางท่ี 11 เทคนิคการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตรส์ าหรบับริการทางนิเวศจากพืน้ท่ีพร ุ

เทคนิคการประเมิน ตวัอยา่งของบริการทางนิเวศ 

จากพื้นท่ีพร ุ

ประเภทของมูลคา่ทาง

เศรษฐศาสตร ์

1) ต้นทุนในการป้องกัน

ห รื อ ห ลี ก เ ลี่ ย ง ค ว า ม

เ สียห าย  (damage cost 

avoided, avoided cost, 

preventive expenditure) 

- การเป็นแหล่งลดความเสีย่งดา้นภยัน ้าหลาก สะทอ้น

มาจากค่าใช้จ่ายที่ลงทุนเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความ

เสยีหายจากภยัน ้าท่วมหากมนี ้าหลากเกดิขึน้ 

- การเป็นแหล่งอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ 

สะท้อนมาจากงบประมาณในดูแลปกป้องคุ้มครอง

ระบบนิเวศพืน้ทีพ่ร ุ

มูลค่าจากการใช้ประโยชน์

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) 

2) ต้นทุนในการทดแทน 

(replacement cost) 

- การเป็นแหล่งน ้าดื่มน ้าใช้ ค านวณจากค่าใช้จ่ายที่

ตอ้งจดัหาน ้าดื่มน ้าใชห้ากไม่มแีหล่งน ้าจากพรุ 

- การเป็นแหล่งอาหารและน ้ าให้กับวัวควายของผู้

เลี้ยงสตัว์ ค านวณจากค่าใชจ้่ายในการเลี้ยงสตัวท์ีอ่าจ

เกดิขึน้หากไม่มพีืน้ทีพ่รุเป็นแหล่งอาหารและน ้าใหก้บั

สตัวเ์ลีย้ง 

มูลค่าจากการใช้ประโยชน์

โดยตรง (direct use value) 

มูลค่าจากการใช้ประโยชน์

โดยตรง (direct use value) 

 

3) ต้นทุนในการผลิตหรือ

การเปลี่ยนแปลงผลติภาพ 

(change in productivity) 

เมื่อบริการนิเวศเป็นปัจจยัการผลิตในกระบวนการ

ผลติสนิค้าที่มกีารซื้อขายในตลาด เช่นการเป็นแหล่ง

น ้าเกษตรในหน้าแล้งให้กับการผลิตทางการเกษตร 

ค านวณจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากผลผลติเพิม่ขึน้ 

มูลค่าจากการใช้ประโยชน์

โดยตรง (direct use value) 

4.3 วิธีการประเมินมูลค่าด้วยตลาดตวัแทน 

 วธิกีารประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วยตลาดตวัแทน อาศยัความเชื่อมโยงระหว่างบรกิาร

ทางนิเวศ (ecosystem services) กบัสนิค้าและบรกิารที่มรีาคาในตลาด (market goods and services) 

ตวัอย่างความเชื่อมโยงในทางบวก อาท ิคุณภาพสิง่แวดลอ้มของทะเลน้อยทีด่ขีึน้ส่งผลใหม้ผีูเ้ดนิทางมา

เยีย่มชมพืน้ทีม่ากขึน้ หรอืเมื่อคุณภาพน ้าในป่าพรุควนเครง็ทีเ่สือ่มถอยท าใหชุ้มชนไม่สามารถใชน้ ้าจาก

แหล่งน ้าในพรุต่อไปต้องหาซื้อน ้ามาใชอุ้ปโภคบรโิภค ขอ้มูลจากการวเิคราะห์อุปสงคข์องการท่องเทีย่ว

ทะเลน้อยที่เพิม่ขึ้น หรอืขอ้มูลการซื้อน ้าอุปโภคบรโิภคเพื่อทดแทนการใช้น ้าจากพรุ สามารถน ามาใช้

ประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรอืการแหล่งน ้าอุปโภคบรโิภคของระบบ

นิเวศพืน้ทีพ่ร ุ

วธิกีารตลาดตวัแทน (surrogate market method) ใชแ้นวคดิทีว่่าเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม แลว้สง่ผลต่ออุปสงคห์รอือุปทานของสนิคา้ทีม่อียู่ในตลาดหรอืสง่ผลต่อราคาของสนิคา้นัน้ ๆ 

เทคนิคการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่อยู่ในกลุ่มนี้คอื วธิกีารแบบจ าลองต้นทุนในการเดินทาง 

(travel cost model) และวธิกีารแบบจ าลองราคาตามปัจจยัแฝง (hedonic price model) ซึ่งทัง้สองวธิมีี

การสรา้งแบบจ าลองเพือ่ประมาณการฟังกช์นัโดยมคีุณภาพสิง่แวดลอ้มเป็นปัจจยัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 
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4.3.1 วิธีการแบบจ าลองต้นทุนในการเดินทาง 

  วธิกีารแบบจ าลองต้นทุนในการเดนิทาง (travel cost model) เป็นการประมาณการอุปสงค์เชงิ

นันทนาการของระบบนิเวศ เพื่อแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทุนในการเดินทางมาเยีย่มชมกบัจ านวน

ครัง้ของการมาเยีย่มชม  เมื่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มของระบบนิเวศดขีึน้ ความต้องการของประชาชนเพื่อ

ใชป้ระโยชน์เชงินนัทนาการกเ็พิม่ขึน้ (ภาพที ่19) 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทำงใกล้กว่ำ มต้ีนทุนในกำรเดินทำง 

ทีต่ ำ่กว่ำ สำมำรถมำไดบ้่อยกว่ำ 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 19 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตรด้์วยวิธีการต้นทุนในการเดินทาง 

 วิธีการต้นทุนในการเดินทาง (travel cost method – TC) เป็นวิธีการที่ประเมินมูลค่าการใช้

ประโยชน์โดยตรง (direct use value) จากระบบนิเวศโดยใช้ค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางเพื่อ

นันทนาการหรอืศกึษาวจิยัเป็นตวัแทนเพื่อประเมนิคุณภาพสิง่แวดลอ้มของระบบนิเวศ วธิกีาร TC นิยม

ใช้ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้พื้นที่ด้านนันทนาการ (recreational use value)  

โดยมแีนวคดิว่าบุคคลยอมเดนิทางโดยเสยีทัง้เงนิและเวลาเพื่อเยี่ยมชมทะเลน้อยเพราะคาดหวงัจะได้

คุณประโยชน์เชิงนันทนาการจากพื้นที่   จ านวนครัง้ของการมาเยี่ยมชมจะเพิ่มขึ้นหากคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มของพืน้ทีด่ขีึน้  ความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนครัง้ของการมาเยีย่มชมกบัตน้ทุนในการเดนิทาง

อยู่ในรูปเส้นอุปสงค์เพื่อนันทนาการ โดยเงินและเวลาที่สละไปก็คือต้นทุนด้านนันทนาการ  (พื้นที่

สีเ่หลี่ยมในภาพที่อยู่ใต้กราฟเสน้อุปสงค์) ความยนิดจ่ีายโดยรวมสะท้อนผ่านพื้นที่ใต้เสน้อุปสงค์ และ

นกัท่องเทีย่วไดร้บัมลูค่าเชงินนัทนาการจากทะเลน้อย ในรปูความสุขหรอืก าไรในใจ (พืน้ทีส่ามเหลีย่มใน

ภาพ) ซึ่งเป็นมูลค่าทีไ่ม่ไดผ้่านตลาดและมองไม่เหน็เป็นตวัเงนินัน่เอง ค านวณจากมูลค่าความยนิดจ่ีาย

โดยรวมหกัออกดว้ยตน้ทุนดา้นนนัทนาการ 

  

ต้นทุนสูงสุด 
ต่อครัง้ 

ต้นทุ นก า ร เ ดินทาง 
(บาท/เทีย่วไป-กลบั) 

จ านวนครัง้ต่อปี 

ต้นทุนเฉลีย่ 
ต่อครัง้ 

มลูค่าเชงินันทนาการ
ทีไ่ดร้บัจากการเขา้

พืน้ที่ 

ต้นทุนด้ำนนันทนำกำร 

อปุสงคเ์พื่อ

นันทนาการ 
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 วิธีการต้นทุนในการเดินทาง แบ่งเป็น 2 วิธีหลักตามการสร้างแบบจ าลอง ซึ่งสามารถหา

รายละเอยีดไดจ้าก Haab and McConnel (2002) ในบทที ่6-8  

- แบบจ าลองส าหรับพื้นที่เดียว (single-site model) เพื่อประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ด้าน

นันทนาการในการเข้าพื้นที่ของนักท่องเที่ยวหรือผู้เยี่ยมชม  สามารถสร้างแบบจ าลองได้ 2 

ประเภทคือ แบบจ าลองต้นทุนในการเดินทางแบบแบ่งเขต (zonal travel cost model) และ

แบบจ าลองตน้ทุนในการเดนิทางแบบสว่นบุคคล (individual travel cost model) 

- แบบจ าลองส าหรบัการเลอืกพื้นที่ (site-choice model) เพื่อประเมนิมูลค่าการใช้ประโยชน์เชิง

นันทนาการโดยวดัจากความพงึพอใจของผูใ้ช้ประโยชน์ทีเ่กดิจากการตดัสนิใจเลอืกใช้พื้นที่ซึ่ง

ขึน้กบัคณุลกัษณะต่างๆ ของสถานทีน่ัน้ๆ  

เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มวธิกีารทัง้สอง วธิกีารแบบจ าลองส าหรบัพื้นที่เดยีวจะมคีวามง่าย

กว่า ตอ้งการขอ้มลูน้อยกว่าและใชว้ธิกีารวเิคราะหท์ีซ่บัซอ้นน้อยกว่าวธิกีารแบบจ าลองส าหรบัการเลอืก

พืน้ที ่ คู่มอืนี้จงึเลอืกน าเสนอวธิกีารแบบจ าลองส าหรบัพืน้ทีเ่ดยีว 

ข้อสมมติของวิธีกำร TC 

 เนื่องจากวธิกีาร TC เป็นการสรา้งแบบจ าลองทีอ่าศยัพืน้ฐานของพืน้ฐานของฟังกช์นัอุปสงคเ์พื่อ

นนัทนาการ ซึง่วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรหลกัๆ คอืจ านวนครัง้ในการเขา้เยีย่มชมพืน้ที ่(ครัง้

ต่อปี) และต้นทุนในการเดนิทาง (บาทต่อเทีย่วไป-กลบั) รายไดแ้ละลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้

เขา้เยีย่มชมพืน้ที ่เป็นตน้ จงึมขีอ้สมมตดิงันี้ 

1. จ านวนครัง้ในการพกัผ่อนหย่อนใจหรอืเขา้เยีย่มชมพืน้ที ่ซึ่งแทน “ปรมิาณอุปสงค์” ของแต่

ละครัง้ แต่ละคน และแต่ละแหล่ง สมมตใิหม้ชี่วงเวลาของการเยีย่มชมแต่ละครัง้เท่ากนั คอื 

“จ านวนครัง้ต่อคนต่อปี” ซึ่งโดยปรกติแล้วจะไม่เท่ากนั เช่นการเยี่ยมชมแบบค้างคนื ย่อม

จ านวนครัง้ของแต่ละคนจะมจี านวนชัว่โมงหรอืจ านวนวนัเยีย่มชมไม่เท่ากนั หรอืแมเ้ป็นการ

เยีย่มชมแบบไป-กลบัในวนัเดยีวกนั ในแต่ละครัง้กย็งัมจี านวนชัว่โมงไม่เท่ากนั 

2. ต้นทุนของการเดนิทางซึ่งประกอบดว้ยต้นทุนทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ สมมตใิห้เป็น

ตวัแทนของ ‘’ราคา” ต่อครัง้ของการเขา้เยี่ยมชม ต้นทุนที่เป็นตวัเงนิได้แก่ค่ายานพาหนะ

และค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวขอ้ง และค่าเขา้ชมพื้นที ่เป็นต้น ส าหรบัต้นทุนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิก็คอืค่า

เสียเวลาตลอดช่วงตัง้แต่เดินทางออกจากภูมิล าเนาจนกลับถึงภูมิล าเนา โดยทัว่ไปมัก

นบัเป็นจ านวนชัว่โมงหรอืวนัท างาน 

3. จ านวนครัง้ของการพกัผ่อนหย่อนใจหรอืเขา้เยีย่มชมสถานที่และคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ถอืว่า

เป็น “สิ่งประกอบกัน (complement)” เมื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นก็คาดหวงัว่าจะมีการ

เยีย่มชมสถานทีม่ากขึน้ 
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ขัน้ตอนในกำรประเมินค่ำด้วยวิธีกำร TC 

1. เกบ็ขอ้มูลจากผูเ้ยีย่มชมพืน้ที ่ประกอบดว้ย จ านวนการเขา้ใชพ้ืน้ทีใ่นรอบปีทีผ่่านมา ต้นทุนใน

การเดินทางครัง้นี้ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ และเวลาที่ใช้ในการเดินทางและพักผ่อน

หย่อนใจ ตลอดจนขอ้มลูเชงิประชากรศาสตรข์องผูเ้ขา้เยีย่มชม  

2. สร้างฟังก์ชนัอุปสงค์ด้านนันทนาการ โดยก าหนดให้จ านวนการเขา้พื้นที่ต่อปี (visit) ขึ้นอยู่กบั

ต้นทุนในการเดินทาง (cost) วิธีการเดินทาง  (mode) รายได้ (income) และลักษณะทาง

ประชากรศาสตรข์องผูเ้ยีย่มชมพืน้ที ่อาท ิเพศ (gender) อายุ (age) และการศกึษา (educ) เป็น

ตน้ และสรา้งแบบจ าลองจากฟังกช์นั 

visit = f(cost, mode, income, gender, age, educ) 

จากนัน้หาวธิกีารทางสถติทิี่เหมาะสมโดยใช้แบบจ าลองขอ้มูลจ านวนนับ (count data model) 

เพราะลกัษณะของขอ้มูลจ านวนการเขา้พื้นที ่เป็นตวัเลขเตม็และมคี่าไม่ต ่ากว่า 1 เนื่องจากมา

จากการสอบถามผูเ้ขา้ใชพ้ืน้ที ่

3. ค านวณส่วนเกนิผู้บรโิภคจากฟังก์ชนัอุปสงค์ของตวัอย่างแต่ละราย เพื่อน ามาคูณกบัจ านวนผู้

เขา้ใชพ้ืน้ทีท่ ัง้หมดในปีนัน้ กจ็ะไดม้ลูค่าจากการใชป้ระโยชน์ดา้นนนัทนาการของผูเ้ขา้ใชพ้ืน้ที่  

4.3 2 วิธีการแบบจ าลองราคาแฝง 

วธิกีารแบบจ าลองราคาแฝง (hedonic price model - HP) เป็นการประมาณการฟังก์ชนัราคา

ของที่ดิน หรอืที่อยู่อาศยั โดยมคีุณภาพสิง่แวดล้อมเป็นปัจจยัแฝงซึ่งมอีิทธิพลหรอืมสี่วนร่วมในการ

ก าหนดมลูค่าหรอืราคาดงักล่าว  

วิธีการแบบจ าลองราคาแฝง  (hedonic price model - HP) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตรข์องคุณภาพสิง่แวดลอ้มหรอืระบบนิเวศในฐานะทีเ่ป็นองคป์ระกอบแฝงอยู่ในราคาซื้อขาย

ของทีด่นิ หรอืบา้นทีอ่ยู่อาศยั (พรอ้มทีด่นิ) วธิกีาร HP อาศยัแนวคดิทีว่่าคุณลกัษณะด้านต่าง ๆ ไม่ว่า

จะเป็นคุณลกัษณะทีแ่ฝงอยู่กบัทีด่นิหรอืทีอ่ยู่อาศยั เช่นปัจจยัดา้นโครงสรา้งของบา้น อาท ิขนาดพืน้ทีใ่ช้

สอย จ านวนหอ้งนอน อายุบา้น วสัดุทีใ่ชส้รา้งบ้าน เป็นต้น ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม อาท ิระยะทางสู่

ถนนใหญ่ รถไฟฟ้า การใกล้ไกลศูนย์กลางเมอืง เป็นต้น ตลอดจนปัจจยัด้านคุณภาพสิง่แวดล้อม เช่น

การมวีวิทะเล การใกล้ไกลแหล่งน ้า การเขา้ถงึระบบชลประทาน ระยะห่างจากพื้นที่สเีขยีวหรอืแหล่ง

ก าจดัขยะ รวมทัง้ระยะทางจากป่าพรุซึ่งมปีระวตัไิฟไหม้เกอืบทุกปี เป็นต้น องค์ประกอบเหล่านี้ลว้นมี

ส่วนในการก าหนดมูลค่าตลาดของบ้านและ /หรอืที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ภาพที่ 20) วธิีการ HP จึงสร้าง

แบบจ าลองราคาบ้านหรอืที่ดนิซึ่งมคีุณลกัษณะด้านต่าง ๆ เป็นปัจจยัที่มสี่วนในการก าหนดราคา เมื่อ

วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ดงักล่าวได้ นักวจิยัก็สามารถทราบอทิธพิลด้านสิง่แวดล้อมในรูปมูลค่าส่วน

เพิม่ทีแ่ฝงอยู่กบัราคาบา้น 
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บ้านและท่ีดิน 

ราคา 200,000 บาท 

- บา้นชัน้เดยีวอายุ 2 ปี 

- 2 หอ้งนอน 2 หอ้งน ้า 

- อยู่ ใกล้ป่าพรุที่มีประวัติไฟไหม้

เกอืบทุกปี 

บ้านและท่ีดิน 

ราคา 2,500,000 บาท 

- บา้น 2 ชัน้ อายุ 10 ปี 

- 5 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า 

- อยู่ใกลป่้าพรุทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ 

บ้านและท่ีดิน 

ราคา 800,000 บาท 

- บา้นชัน้เดยีวอายุ 5 ปี 

- 2 หอ้งนอน 2 หอ้งน ้า 

- อยู่ใกลพ้รุทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ 

ภาพท่ี 20 เปรียบเทียบมลูค่าบ้านและท่ีดินท่ีมีคณุลกัษณะต่างกนั 

อย่างไรกต็าม ปัจจุบนัยงัไม่ปรากฎงานศกึษาดา้นการใชแ้บบจ าลองราคาแฝงกบักรณีของป่าพรุ 

ผูเ้ขยีนจงึขอเสนอแนวคดิเกี่ยวกบัปัจจยัด้านสิง่แวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้งกบัป่าพรุ ซึ่งอาจเป็นปัจจยัเชิงบวก 

เช่น คุณภาพเชงินิเวศทีแ่สดงความสมบูรณ์ของป่าพรุ หรอือาจเป็นปัจจยัเชงิลบ เช่น ระยะทางใกลไ้กล

จากพืน้ทีพ่รุทีม่ปีระวตัไิฟไหมทุ้กปีซึง่สะทอ้นความเสีย่งเรื่องไฟไหมแ้ละมลพษิทางอากาศ ส าหรบัขอ้มูล

ดา้นคุณภาพเชงินิเวศของป่าพรุผูป้ระเมนิสามารถศกึษาแนวทางจากการประเมนิคุณภาพเชงินิเวศของ

พื้นที่ชุ่มน ้าจาก Mei, et al (2018) ซึ่งสร้างจากค่าตวัชี้วดัต่างๆ ในรูปคะแนนที่แสดงคุณภาพเชงินิเวศ

ของพืน้ทีชุ่่มน ้า หรอืผูป้ระเมนิอาจศกึษาจากแนวทางการพฒันาตวัชีว้ดัทีแ่สดงค่ามาตรฐานการฟ้ืนฟูป่า

พรุของสหราชอาณาจกัรเรยีกว่า “peatland code” โดยมกีารออกใบประกาศนียบตัรรบัรองการลดลงของ

ก๊าซเรอืนกระจก5 ส าหรบัการจดัท าคาร์บอนเครดติจากโครงการฟ้ืนฟูพื้นที่พรุ (https://www.iucn-uk-

peatlandprogramme.org/funding-finance/peatland-code) 

กรณีคุณลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัป่าพรุแสดงดว้ยค่าดชันีคุณภาพป่าพร ุ

ในทีน่ี้สมมตใิหร้าคาบา้นพรอ้มทีด่นิ (price) ซึง่จะเรยีกสัน้ๆว่า “ราคาบา้น” ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ 

ที่คาดว่ามีผลต่อราคาบ้าน อาทิ ระดบัคุณภาพหรือความอุดมสมบูรณ์ของป่าพรุใกล้บ้าน (quality) 

ระยะทางจากบา้นถงึถนนใหญ่ (distance) มลูค่าของสิง่ก่อสรา้งทีอ่ยู่ในทีด่นิ (value) อายุของบา้น (age) 

จ านวนหอ้ง (room) เป็นตน้ (ตารางที ่12) 

  

 
5
“การลดก๊าซเรอืนกระจก” หมายความว่า การด าเนินการของมนุษย์อนัมผีลเป็นการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากแหล่งก าเนิดหรอืเป็นการเพิม่แหล่งกกั

เกบ็ก๊าซเรอืนกระจก และการด าเนินการอืน่ใดอนัมผีลเป็นการลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศ 
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ตารางท่ี 12 ปัจจยัดา้นต่างๆ รวมถึงคณุภาพของป่าพรท่ีุส่งผลต่อราคาบ้าน 

ปัจจยั หน่วยวดั ความสมัพนัธต่์อราคาบา้นพร้อมท่ีดิน 

คุณภาพป่าพร ุ(quality) คะแนน คุณภาพของป่าพรทุีอ่ยูใ่กลบ้า้นทีสุ่ดส่งผลเชงิบวกต่อ

ราคาบา้น 

ระยะทางจากบา้นถงึถนนใหญ่ 

(distance) 

กโิลเมตร บา้นทีต่ัง้อยูใ่กลถ้นนใหญย่่อมมรีาคาสงูกว่า 

มลูค่าสิง่ก่อสรา้ง (value) บาท มลูค่าของสิง่ก่อสรา้งในทีด่นิ เชน่โรงรถ สระว่ายน ้าส่งผล

เชงิบวกต่อราคาบา้น 

อายุของบา้น (age) ปี บา้นทีเ่หมอืนกนัทุกประการ บา้นใหม่กว่าย่อมมรีาคาสงู

กว่า 

จ านวนหอ้ง (room) หอ้ง บา้นทีม่จี านวนหอ้งมากกว่ามแีนวโน้มจะมรีาคาสงูกว่า 

 

แบบจ าลองราคาบ้าน (พร้อมที่ดิน) ตามปัจจยัแฝงต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น สามารถ

เขยีนในรปูทัว่ไป ดงันี้ 

price = f(quality, distance, value, age, room) 

  รปูแบบของสมการขา้งตน้ซึง่กะประมาณดว้ยวธิกีารทางเศรษฐมติอิาจจะเป็นเสน้ตรงหรอืไม่เป็น

เสน้ตรงกไ็ด ้ตวัอย่างกรณีสมการเสน้ตรงไดแ้ก่ 

price = a0 + a1quality + a2distance + a3value + a4age + a5room 

ก าหนดให ้ค่า a0 คอืค่าคงที ่และค่า ai คอืค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรต่าง ๆ  

ค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรคุณภาพป่าพรุคอื a1 อธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพป่าพรุที่มี

ต่อราคาบ้าน ซึ่งคาดว่ามคี่าเป็นบวก กล่าวคอืราคาบ้าน (พร้อมที่ดนิ) จะเพิม่ขึ้นเมื่ออยู่ใกล้ป่าพรุที่มี

คุณภาพสูงกว่า ซึ่งกค็อืมูลค่าส่วนเพิม่ของคุณภาพป่าพรุ หรอืค่า marginal effect แสดงถงึมูลค่าความ

อุดมสมบูรณ์ของป่าพรุใกลบ้า้น (บาทต่อคะแนน) 

กรณีคุณลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัป่าพรุแสดงดว้ยความเสีย่งทีป่่าพรุเกดิไฟไหม ้

ท านองเดยีวกบัตวัอย่างขา้งตน้ สมมตใิหร้าคาบา้นพรอ้มทีด่นิ (price) ซึ่งจะเรยีกสัน้ๆว่า “ราคา

บ้าน” ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ อาทิ ความเสี่ยงการเกิดไฟ (fire = 0, 1) ของป่าพรุที่อยูใกล้บ้านที่สุด 

ระยะทางจากบา้นถงึถนนใหญ่ (distance) มลูค่าของสิง่ก่อสรา้งทีอ่ยู่ในทีด่นิ (value) อายุของบา้น (age) 

จ านวนหอ้ง (room) เป็นตน้ (ตารางที ่13) 
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ตารางท่ี 13 ปัจจยัดา้นต่างๆ รวมถึงความเส่ียงเกิดไฟของป่าพรท่ีุส่งผลต่อราคาบา้น 

ปัจจยั หน่วยวดั ความสมัพนัธต่์อราคาบา้นพร้อมท่ีดิน 

ท าเลที่ตัง้ของบ้านอยู่ใกล้พื้นที่ป่า

พรุทีเ่สีย่งต่อการเกดิไฟ (fire) 

0=ไม่เสีย่ง 

1=เสีย่ง 

ราคาทีด่นิจะลดลงถา้อยูใ่กลพ้ืน้ทีเ่สีย่งต่อการ

เกดิไฟ 

ระยะทางจากบ้านถึงถนนใหญ่  

(distance) 

กโิลเมตร บา้นทีต่ัง้อยูใ่กลถ้นนใหญย่่อมมรีาคาสงูกว่า 

มลูค่าสิง่ก่อสรา้ง (value) บาท มลูค่าของสิง่ก่อสรา้งในทีด่นิ เชน่โรงรถ สระ

ว่ายน ้าส่งผลเชงิบวกต่อราคาบา้น 

อายุของบา้น (age) ปี บา้นทีเ่หมอืนกนัทุกประการ บา้นใหม่กว่าย่อมมี

ราคาสงูกว่า 

จ านวนหอ้ง (room) หอ้ง บา้นทีม่จี านวนหอ้งมากกว่ามแีนวโน้มจะมรีาคา

สงูกว่า 

 

 สมมตใิหฟั้งกช์นัราคาบา้นตามปัจจยัแฝงมรีูปแบบของสมการเสน้ตรง 

price = a0 + a1fire + a2distance + a3value + a4age + a5room 

ก าหนดให ้ค่า a0 คอืค่าคงที ่และค่า ai คอืค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรต่าง ๆ  

ค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรความเสีย่งในการเกดิไฟไหมข้องป่าพรุใกลบ้า้นคอื a1 ซึง่น่าจะเป็นค่า

ตดิลบ ซึง่เป็นค่า marginal effect อธบิายไดว้่าราคาบา้น (พรอ้มทีด่นิ) จะลดลงถา้อยู่ใกลป่้าพรุทีม่คีวาม

เสีย่งในการเกดิไฟไหม ้หรอืกล่าวไดว้่าเป็นมลูค่าผลกระทบของป่าพรุทีม่คีวามเสีย่ง (บาท)  

 นอกจากนี้ วธิกีารประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตรด์ว้ยแบบจ าลองราคาตวัแทนสามารถน าไปใช้

กบัผลติภณัฑท์ีเ่ก็บหาจากระบบนิเวศป่าพรุซึ่งมลีกัษณะเฉพาะต่างจากผลติภณัฑ์จากระบบนิเวศอื่นๆ 

ทัง้นี้เพือ่วเิคราะหห์ามลูค่าสว่นเพิม่ (incremental value) ของคุณลกัษณะเด่นๆ ในตวัสนิคา้และบรกิารที่

ไดจ้ากป่าพรุ ไม่ว่าจะเป็นน ้าผึง้ป่าจากตน้เสมด็ขาว หรอืปลาดุกล าพนัทีจ่บัไดจ้ากป่าพรุ เป็นตน้  

  ตวัอย่างฟังกช์นัราคาและปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในกรณีของปลาดุกล าพนัเมื่อเทยีบกบัปลาดุกทัว่ๆไป 

ซึ่งตวัแปรทีแ่สดงแหล่งจบัหา อาจก าหนดให้เป็นค่า (0,1) เช่น 0=ไม่ใช่จากป่าพรุ และ 1=มาจากป่าพรุ 

เป็นตน้ 

 ราคาปลาดุก = f(แหล่งจบัหา, ขนาดปลา, ความสด, วธิกีารเกบ็รกัษา, สถานทีว่างจ าหน่าย) 

  ตวัอย่างฟังก์ชนัราคาและปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งในกรณีน ้าผึง้ทีไ่ดจ้ากป่าพรุ เมื่อเทยีบกบัราคาน ้าผึง้

จากแหล่งทัว่ๆ ไป ซึ่งตวัแปรทีแ่สดงทีม่าของน ้าผึง้ อาจก าหนดให้เป็นค่า (0,1) เช่น 0=ไม่ใช่จากป่าพรุ 

และ 1=มาจากป่าพรุ เป็นตน้ 

 ราคาน ้าผึง้ = f(ทีม่าของน ้าผึง้, วธิกีารบรรจุ, ปรมิาณ, การเกบ็รกัษา, สถานทีจ่ าหน่าย) 
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  ทัง้นี้มสีมมตฐิานว่า ปลาดุกล าพนัซึ่งมแีหล่งจากป่าพรุย่อมมรีาคาสูงกว่าปลาดุกทัว่ไปที่จบัจาก

แหล่งอื่นหรอืปลาดุกเลี้ยง  และน ้าผึ้งที่ได้มาจากป่าเสมด็ในป่าพรุย่อมมรีาคาสูงกว่าน ้าผึ้งที่หามาจาก

แหล่งอื่น ๆ  

ขัน้ตอนในกำรประเมินค่ำด้วยวิธีกำร HP 

1. ก าหนด “คุณภาพหรอืคุณลกัษณะด้านสิง่แวดล้อม” ที่ต้องการประเมนิมูลค่า โดยระบุถึง

ตวัชีว้ดัหรอืหน่วยวดั เพือ่ใหท้ราบระดบัของคุณภาพสิง่แวดลอ้ม จากตวัอย่างขา้งตน้ สมมติ

ว่า “คุณภาพป่าพรุ” ของประเทศไทยสามารถก าหนดเป็นคะแนนจากจากกลุ่มตวัชี้วดัแสดง

คุณภาพของป่าพรุ  

2. รวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัราคาที่ดนิและทรพัย์สนิที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัคุณภาพป่าพรุ 

และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังตัวอย่างข้างต้น อาทิ ราคาที่ดิน บ้าน และสิ่งก่อสร้าง 

ระยะทางจากบ้านไปยงัป่าพรุทีม่คีวามเสีย่งเรื่องไฟป่า เป็นต้น ซึ่งสามารถหาหรอืรวบรวม

ไดจ้ากฐานขอ้มลูทีม่อียู่แลว้หรอืส ารวจเพิม่เตมิ  

3. น าขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อสร้างฟังก์ชนัราคาตามปัจจยัแฝง โดยหารูปแบบสมการที่มคีวาม

เหมาะสมทางสถติทิีสุ่ด และหาค่าสมัประสทิธิ ์(coefficient) ของตวัแปรทีแ่สดงคุณภาพป่า

พร ุ

4. ในกรณีทีไ่ม่ใช่ฟังก์ชนัเสน้ตรง ใหค้ านวณหาค่า มลูค่าผลกระทบสว่นเพิม่ (marginal effect) 

ของตวัแปรคุณภาพป่าพรุ ส าหรบัทุกตวัอย่างในฐานขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นตวัแปรตามในสมการ

มูลค่าส่วนเพิม่ของคุณภาพสิง่แวดล้อม ในขัน้ตอนต่อไป ตวัแปรมูลค่าผลกระทบส่วนเพิม่

ของคุณภาพป่าพรุ นี้จะมหีน่วย บาทต่อคะแนน เปรยีบเสมอืนมูลค่าหรอืราคาของคุณภาพ

ป่าพรุ ทีแ่ฝงอยู่ในราคาทีอ่ยู่อาศยัหรอืทีด่นินัน่เอง 

5. ประมาณการฟังก์ชนัอุปสงค์ส่วนกลบัของคุณภาพป่าพรุ  โดยก าหนดให้ตวัแปรตามคือ

ราคาแฝงของคุณภาพป่าพรุ และตัวแปรที่ใช้อธิบายค่าได้แก่ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ

คุณลกัษณะดา้นสิง่แวดลอ้ม และสภาพเศรษฐกจิสงัคมของผูบ้รโิภค 

6. ค านวณมลูค่าผลประโยชน์หรอืสวสัดกิารทีเ่ปลีย่นแปลงเมื่อคุณภาพป่าพรุเปลีย่นแปลง จาก

พืน้ทีใ่ตเ้สน้อุปสงค ์หรอืการหาสว่นเกนิผูบ้รโิภคของนัน่เอง 
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4.4. วิธีการประเมินมูลค่าด้วยตลาดสมมติ 

วธิกีารประเมนิมูลค่าดว้ยตลาดสมมต ิใชแ้บบสอบถามที่มกีารก าหนดสถานการณ์หรอืเงื่อนไข

สมมต ิเพื่อการส ารวจผูไ้ดร้บัประโยชน์จากระบบนิเวศ ส าหรบัวธิกิารในกลุ่มนี้ทีน่ิยมใชอ้ย่างแพร่หลาย 

ไดแ้ก่ 

- วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า (contingent valuation – CV) ใช้เทคนิคการก าหนด

สถานการณ์ในอนาคตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านสิง่แวดล้อมเทียบกบัสถานการณ์เดิม เพื่อ

สอบถามถึงการยอมรบัในสถานการณ์ใหม่ และส ารวจความยินดิจ่ายหรอืความยินดีรับการ

ชดเชยเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้ม 

- วิธีการทดลองทางเลือก (choice experiment – CE) ใช้เทคนิคการก าหนดรูปแบบทางเลือก

ต่างๆ โดยมอีงคป์ระกอบดา้นเงื่อนไขหรอืเป้าหมายในการจดัการระบบนิเวศ และใหป้ระชาชน

เป้าหมายตดัสนิใจเลอืกจากทางเลอืกทีม่อียู่ 

4.4.1 วิธีสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า 

วธิกีารสมมตเิหตุการณ์ใหป้ระเมนิค่า (contingent valuation – CV) เป็นวธิกีารประเมนิมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตรข์องบรกิารทางนิเวศที่มคีวามเป็นสนิคา้สาธารณะ ไม่มรีาคาปรากฎในตลาด และมคีวาม

เป็นนามธรรมยากทีจ่ะชัง่ตวงวดัได ้และคุณประโยชน์บางประการไม่สามารถจ าแนกออกจากกนัไดอ้ย่าง

ชัดเจน มีความเป็นกลุ่มก้อน  (bundle of benefits) ยากที่จะจ าแนกให้ชัดเจนว่ าเป็นมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์จากบริการด้านใดบ้าง และเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์อะไรบ้าง ด้วยความซับซ้อน

ดงักล่าววธิ ีCV อาศยัการสรา้งสถานการณ์หรอืเหตุการณ์สมมตใิหป้ระเมนิมลูค่า (ภาพที ่21) 

ตัวอย่างของโครงการฟ้ืนฟู่ ระบบนิเวศพื้นที่พรุ โดยก่อสร้างฝายขนาดเล็กจ านวนหนึ่งเพื่อ

ควบคุมระดบัน ้าใหพ้ืน้ทีพ่รุไวใ้หค้งระดบั 20 – 40 เซนตเิมตร ซึ่งส่งผลท าใหพ้ืน้ทีพ่รุมสีภาพทีส่มบูรณ์

มากขึน้ สามารถเพิม่พูนบรกิารทางนิวศในดา้นการเป็นแหล่งจบัสตัวน์ ้าและเกบ็หากระจูด ช่วยลดความ

เสี่ยงด้านภัยแล้งน ้าท่วมและไฟป่า ขณะเดียวกันก็เพิ่มพูนคุณประโยชน์ด้านการเป็นแหล่งกักเก็บ

คาร์บอน และเป็นแหล่งด ารงความหลากหลายทางชวีภาพ ซึ่งบรกิารทางนิเวศเหล่านี้อาจมทีัง้มูลค่าที่

เกดิจากการใชป้ระโยชน์โดยตรงและโดยออ้ม (direct and indirect use value) และมูลค่าทีเ่กดิจากการ

ไม่ได้ใช้ประโยชน์  (non-use value)  ด้วยเหตุนี้ วิธีการ CV จึงเหมาะกับการประเมินมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตรข์องบรกิารทางนิเวศทีไ่ม่สามารถจ าแนกออกจากกนัไดอ้ย่างชดัเจน แต่เหมาะสมกบัการ

ประเมนิมูลทางเศรษฐศาสตร์ที่ประชาชนได้รบัจากโครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ หรอืกล่าวได้ว่าเป็นการ

ประเมนิผลประโยชน์ของโครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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สภำพป่ำพรใุนปัจจบุนั 

 
 

สภำพป่ำพรหุลงัมีโครงกำรฟ้ืนฟู 

 

 
ท่านตอ้งการใหม้กีารฟ้ืนฟูป่าพรุกลบัมาอุดมสมบูรณ์ใน 3 ปีหรอืไม่ 

⃣✓ตอ้งการ            ⃣   ไม่ตอ้งการ 
โครงการฟ้ืนฟูป่าพรุจะใชเ้วลา 3-5 ปี จ าเป็นตอ้งมกีารลงทุน และรฐับาลจ าเป็นตอ้งระดมทุนส่วนหนึ่งจากท่านมาเสรมิค่าใชจ้่าย 

ซึง่โครงการจะไม่สามารถเกดิขึน้หากการระดมทุนครัง้นี้ไม่เพยีงพอต่อค่าใชจ้่าย เรามคี าถามดงันี้: 

“ท่านยนิดจีะสละเงนิเพื่อใหเ้กดิโครงการฟ้ืนฟูป่าพรุเป็นจ านวนเงนิสงูสุด ปีละ ……….     บาท” 

โดยท่านทราบดวี่าจ านวนเงนิทีต่ ัง้ใจสละออกไปจะท าใหม้เีงนิเหลอืเพือ่ใชจ้่ายสิง่อืน่ๆ น้อยลง 

หรอืถามว่า 

“ท่านยนิดจีะสละเวลาเพื่อใหช้่วยในโครงการฟ้ืนฟูป่าพรุเป็นจ านวน   …………….. วนัต่อปีหรอืไม่” 

⃣✓ยนิด ี                ⃣   ไม่ยนิด ี

โดยท่านทราบดวี่าการสละเวลาเพือ่ชว่ยโครงการฯ จะท าใหม้เีวลาเพือ่การพกัผ่อนหรอืท ากจิกรรมอืน่ๆ  น้อยลง 

 

ภาพท่ี 21 ตวัอย่างการก าหนดสถานการณ์สมมติในแบบสอบถามด้วยวิธี CV 

วธิีการ CV เป็นวธิีการที่ให้บุคคลแสดงมูลค่าเพื่อสะท้อนความพึงพอใจต่อสิ่งนัน้ๆ โดยตรง 

(stated preference method)  โดยสรา้งหรอืก าหนดสถานการณ์ขึน้มาเพือ่ประเมนิค่าความยนิดจ่ีายหรอื

ความยนิดีรบัการชดเชย ด้วยเหตุที่ความหลากหลายทางชีวภาพไม่สามารถระบุขนาด จ านวนหรือ

ปรมิาณทีส่ามารถชัง่ตวงวดัไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม ถงึแมว้่านกันิเวศจะสามารถค านวณค่าดชันีความหลาก

ชนิด (diversity index) เพือ่สะทอ้นความหลากหลายทางชวีภาพ แต่เป็นความรูเ้ชงิวชิาการทีย่ากต่อการ

ท าความเขา้ใจของบุคคลทัว่ไป  ดงันัน้นักวจิยัมกัจะใชว้ธิกีาร CV ประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ

โครงการที่เกี่ยวข้องกบังานอนุรกัษ์ซึ่งสร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารณะในภาพรวมโดยไม่จ าเป็นต้อง

ทราบมลูค่าของคุณประโยชน์แต่ละดา้น 

ขัน้ตอนในกำรประเมินค่ำด้วยวิธีกำร CV 

 วธิกีาร CV มขีัน้ตอนในการประเมนิค่าหลกัๆ ไดแ้ก่  

1. ระบรุายละเอยีดของโครงการและการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศทีจ่ะเกดิขึน้ ตลอดจนผลที่

เกดิขึน้กบับรกิารทางนิเวศ 
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2. ระบุผู้ที่จะได้รบัประโยชน์หรอืได้รบัผลกระทบจากโครงการซึ่งก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลง

ระบบนิเวศ โดยทราบถงึจ านวนผูป้ระชากรหรอืครวัเรอืนทีเ่กีย่วขอ้งเพราะจะเป็นฐานในการ

ค านวณจ านวนตวัอย่างทีต่อ้งการส ารวจ 

3. เลอืกวธิกีารรวบรวมขอ้มูล โดยทัว่ไปมกัจะเป็นการสมัภาษณ์โดยตรงซึ่งใช้งบประมาณสูง 

ในปัจจุบนัเนื่องจากการเข้าถึงอินเทอเน็ตสะดวกมากขึ้น จงึเริม่นิยมเก็บขอ้มูลด้วยระบบ

ออนไลน์ ซึง่ใชง้บประมาณทีต่ ่ากว่า  

4. ออกแบบเครื่องมือในการส ารวจและสร้างแบบสอบถามเพื่อการประเมินค่า ซึ่งในการ

ออกแบบค าถามของสถานการณ์สมมติ (CV questions) นักวิจัยจ าเป็นต้องประชุม

กลุ่มเป้าหมายหลายๆ ครัง้ ซึ่งอาจใชก้ระบวนการสนทนากลุ่ม โดยใหร้ายละเอยีดเกี่ยวกบั

โครงการและทรัพยากรที่ต้องการประเมินค่า แนวทางในการจัดการ เพื่อให้เกิดความ

เหมาะสมของค าถามที่เกี่ยวข้องกบัการเลือกวธิีการจ่ายเงนิ (หรอืสละแรงกาย) และการ

เลอืกรปูแบบของค าถามว่าเป็นแบบค าถามเปิดหรอืใหเ้ลอืก นอกจากนี้จ าเป็นตอ้งสรา้งแนว

ค าถามทีส่ามารถแยกผูท้ีไ่ม่ตอ้งการพจิารณาสถานการณ์ (protest) หรอืผูท้ีเ่ขา้ใจไขวเ้ขวไป

จากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ นักวิจยัควรมีค าถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่อาจ

น ามาใช้อธิบายสาเหตุของการที่ตวัอย่างให้มูลค่าที่ต่างกันออกไป และค าถามที่นักวิจัย

สามารถน าไปใชเ้พือ่ทดสอบความน่าเชื่อถอืของการให้มลูค่าของกลุ่มตวัอย่าง  

5. ทดสอบแบบสอบถามจนมัน่ใจว่ามีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและน าไปใช้ในการส ารวจ

ภาคสนาม กบักลุ่มตวัอย่างทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1  

6. เลอืกวธิกีารวเิคราะห์ทางสถติทิีเ่หมาะสม เพือ่ประมาณการค่าสมัประสทิธิข์องฟังก์ชนัความ

ยนิดจ่ีาย 

7. น าผลการวเิคราะหม์าค านวณมลูค่าทางเศรษฐศาสตร ์ 

4.4.2 วิธีการทดลองทางเลือก 

การประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวธิีการทดลองทางเลือก (choice experiment – CE) 

ส าหรบัระบบนิเวศพื้นทีพ่รุในปัจจุบนัยงัไม่มมีากนัก เมื่อเทยีบกบัระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน ้าประเภทอื่น ๆ  

วธิกีาร CE มกัน ามาใชส้ าหรบัหาแนวทางในการจดัการพืน้ทีพ่รุทีส่งัคมหรอืชุมชนใหค้วามส าคญั (สรา้ง

ความพงึพอใจสงูสุด) ในทีน่ี้ขอยกตวัอย่างแบบงา่ยๆ โดยอาศยัขอ้มลูจากผลการส ารวจความคดิเหน็ของ

ชุมชนในต าบลเครง็ อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช ทีม่ตี่อแนวทางการจดัการพืน้ทีพ่รุในอกี 3 – 

5 ปีข้างหน้า ในที่นี้ได้เลือกแนวทางการจดัการป่าพรุควนเคร็งที่ชุมชนให้ความส าคญัสามอนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ การป้องกนัและควบคุมการเกดิไฟป่า การสง่เสรมิการปลูกพชืดัง้เดมิในป่าพรุ และการฟ้ืนฟูป่าพรุ

ที่แห้งแล้งให้กลบัมาชุ่มชื้น  แนวทางการจดัการพื้นที่พรุดงักล่าวจะน ามาใช้ก าหนดเป็น “คุณลกัษณะ” 

ของทางเลือกในการจดัการพื้นที่พรุ  ซึ่งแต่ละคุณลกัษณะจะมรีะดบัต่าง ๆ กนั สามารถระบุระดับที่

เป็นไปไดโ้ดยการก าหนดร่วมกนัของชุมชนและหน่วยงานรบัผดิชอบ (ภาพที ่22) 
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ทำงเลือกในกำรจดักำรพื้นทีพ่รจุำกควำมเหน็ของชมุชน 

    

พืน้ทีพ่รุ 50,000 ไร่ ปัจจุบนัมกีารระบายน ้าออก

เพื่อเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิปีละ 20% (10,000 

ไร่) มกีารเกดิไฟปีละ 10% (5,000 ไร่)  

ทางเลอืกในการจดัการฟ้ืนฟูพืน้ทีพ่รทุีชุ่มชนให้

ความส าคญัในอนัดบัตน้ๆ ไดแ้ก่   

- ป้องกนัและควบคุมการเกดิไฟป่า  

- ควบคุมการตดัตน้ไมจ้ากป่าพรุ  

- ส่งเสรมิการปลูกพชืดัง้เดมิเช่นกระจูด สาค ู 

- ฟ้ืนฟูป่าพรุทีแ่หง้แลง้ใหก้ลบัมาชุ่มชืน้ และ 

- จดัตัง้กองทุนเพื่ออนุรกัษ์ป่าพรุ 

เป็นตน้ 

คณุลกัษณะ ระดบั 

ควบคุมการเกดิไฟไหม ้ เกดิไฟปีละ 5,000 ไร่ (เดมิ) 
เกดิไฟปีละ 1,000 ไร่ 
เกดิไฟปีละ 500 ไร่ 

ส่งเสรมิการปลูกพชื
ดัง้เดมิ 

ส่งเสรมิปีละ 0 ไร่ (เดมิ) 
ส่งเสรมิปีละ 50 ไร่ 
ส่งเสรมิปีละ 100 ไร่ 

สรา้งความชุ่มชืน้ใน
พืน้ทีแ่หง้แลง้ 

ปีละ 0 ไร่ (เดมิ) 
ปีละ 50 ไร่ 
ปีละ 100 ไร่ 

เกดิค่าใชจ้่ายต่อ
ครวัเรอืน (หรอืการ
สละแรงงาน) 

ปีละ 0 บาท (เดมิ) 
ปีละ 1,500 บาท (ปีละไม่เกนิ 5 วนั) 
ปีละ 3,000 บาท (ปีละไม่เกนิ 10 วนั) 

 

ภาพท่ี 22 ตวัอย่างการก าหนดทางเลือกในแบบสอบถามส าหรบัวิธี CE 

จากตัวอย่างข้างต้น สามารถน ามาสร้างเป็นทางเลือก (choice) ซึ่งมีองค์ประกอบเป็น

คุณลกัษณะของการจดัการพื้นที่พรุทัง้หมด 4 ด้าน ประกอบด้วย การควบคุมการเกดิไฟไหม้ (forest 

fire) การส่งเสรมิการปลูกพชืดัง้เดมิในป่าพรุ (paludiculture) การสรา้งความชุ่มชื้นในพืน้ทีแ่หง้แลง้ (re-

wetting) และเกดิค่าใช้จ่ายต่อครวัเรอืนหรอืการสละแรงงาน (household cost) ซึ่งแต่ละดา้นม ี2 ระดบั

ดงัภาพข้างต้น หากไม่นับรวมระดบัที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรอืสถานการณ์เดิม (status quo) 

สามารถสร้างเป็นทางเลือกได้ทัง้หมด  24 = 16 ทางเลือก เมื่อสร้างตัวแบบการทดลอง fractional 

factorial design ซึ่งเป็นเทคนิคสุ่มเลอืกตวัแบบที่ครอบคลุมคุณลกัษณะต่างๆ ในงานศกึษา โดยแต่ละ

ทางเลอืกมคีุณสมบตัทิีเ่ป็นอสิระต่อกนั  ท าใหไ้ด ้8 ตวัแบบหรอืทางเลอืก ดงันี้ (ภาพที ่24ภาพที ่24ภาพ

ที ่23) 
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ภาพท่ี 23 ทางเลอืกท่ีก าหนดจาก fractional factorial design 

เมื่อน ามาเขา้คู่และรวมกบัทางเลอืกซึ่งเป็นสถานการณ์เดมิสามารถสรา้งเป็นชุดทางเลอืกต่างๆ 

ได้ 4 ชุดทางเลอืก โดยก าหนดให้แต่ละชุดทางเลอืกมี 3 ทางเลอืก ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงชุดทางเลอืก

หนึ่งทีอ่าจเกดิขึน้ เพือ่น าไปใชส้มัภาษณ์ครวัเรอืนในพืน้ที่ (ภาพที ่24ภาพที ่24) 

 
ขอให้ท่ำนเลือกแนวทำงในกำรจดักำรพื้นทีพ่รทีุต่รงควำมต้องกำรของท่ำนมำกทีสุ่ด 

โดยใส่เครือ่งหมำย ✓  

ประเดน็พิจารณา  สถานการณ์เดิม  ทางเลือก A  ทางเลือก B 

ควบคุมการเกดิไฟ  เกดิไฟไหมปี้ละ 

5,000 ไร่ 

 เกดิไฟไหมปี้ละ 500 

ไร ่

 เกดิไฟไหมปี้ละ1,000 

ไร ่

ส่งเสรมิการปลูกพชืดัง้เดมิ  ไม่มกีารส่งเสรมิ  ด าเนินการปีละ 50 

ไร ่

 ด าเนินการปีละ 100 

ไร ่

สรา้งความชุ่มชืน้ในพืน้ที่

แหง้แลง้ 

 ไม่มกีารด าเนินการ  ด าเนินการปีละ 100 

ไร ่

 ด าเนินการปีละ 100 

ไร ่

เกดิค่าใชจ้่ายต่อครวัเรอืน 

(หรอืการสละแรงงาน) 

 ไม่มคี่าใชจ้่ายหรอื

การสละแรงงาน 

 ปีละ 3,000 บาท  

(ประมาณปีละ 10 

วนั) 

 ปีละ 1,500 บาท  

(ประมาณปีละ 5 วนั) 

ท่านเลือกทางเลือกใด?  เลือก      ⃣  เลือก      ⃣  เลือก      ⃣ 

ภาพท่ี 24 ตวัอย่างชุดทางเลอืก ในวิธีการ CE 

 ในแบบสมัภาษณ์ส าหรบัวธิกีาร CE ผู้ประเมนิอาจจดัท าชุดทางเลอืกไว้หลายชุด เพื่อให้ผู้ถูก

สมัภาษณ์เลอืกตดัสนิใจในแต่ละชุด   

 ด้วยเหตุผลท านองเดยีวกบัวธิกีาร CV วธิกีาร CE มคีวามเหมาะสมกบัการประเมนิมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ของโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการทางนิเวศที่ไม่สามารถจ าแนกออกจากกนัได้อย่าง

ชดัเจน ในขณะที่วธิกีาร CV น ามาใช้ในการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อต้องการทราบผลจาก
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การด าเนินนโยบายในภาพรวม เช่น เมื่อมโีครงการเกดิขึน้ ขณะทีว่ธิกีาร CE สามารถประเมนิมลูค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ของแนวทางในการจดัการระบบนิเวศแต่ละดา้น ซึ่งผลการศกึษาสามารถน าไปใช้ในการ

ก าหนดรูปแบบของการจดัการได ้ หรอืก าหนดผลของการด าเนินนโยบายทีเ่กดิขึน้ในแต่ละดา้น และใน

ภาพรวม วธิกีาร CE น่าจะมคีวามเหมาะสมกบัการน าไปใชว้เิคราะหเ์พือ่เป็นขอ้มลูประกอบทางเลอืกใน

การก าหนดนโยบายอนุรกัษ์พื้นที่พรุ อย่างไรก็ตาม งานศึกษาด้วยวธิีการทดลองทางเลือก (choice 

experiment) ของระบบนิเวศพื้นที่พรุ ยงัมีไม่แพร่หลายมากนักเมื่อเทียบกับระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน ้ า

ประเภทอื่นๆ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะข้อมูลด้านคุณลกัษณะที่บ่งบอกถึงเป้าหมายการจดัการหรอืระดบั

คุณภาพพืน้ทีพ่รใุนเชงินิเวศหรอืกายภาพยงัมไีม่เพยีงพอ 

ขัน้ตอนในกำรประเมินค่ำด้วยวิธีกำร CE 

 วธิกีาร CE มขีัน้ตอนหลกัๆ ดงันี้ 

1. ก าหนดประเดน็  โดยระบุรายละเอยีดของโครงการและก าหนดประเดน็ปัญหาทีต่้องการหา

ค าตอบส าหรบัการประเมนิมูลค่าโดยวธิทีดลองทางเลอืก จากตวัอย่างขา้งต้นเป็นประเดน็

ดา้นแนวทางในการจดัการพืน้ทีพ่รุทีส่งัคมใหค้วามส าคญั 

2. ก าหนดแบบทดลอง (experimental design) ซึ่งประกอบด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะ 

(attribute) ก าหนดระดบั (level) และคดัเลอืกตวัแปรอื่นๆ ทีค่าดว่าเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ

ของบุคคล โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ร่วมกบัผู้เกี่ยวข้อง

หรือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ตลอดจนการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ประกอบร่วมกับการ

ทบทวนวรรณกรรม เพื่อให้ได้คุณลักษณะที่ส าคญัต่อกลุ่มเป้าหมาย และส าคญัต่อการ

ด าเนินนโยบาย และระดบัของคุณลกัษณะทีม่คีวามเป็นไปไดม้ากทีสุ่ด  

3. ออกแบบชุดทางเลือก ส าหรับทางเลือกที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทัง้หมดค านวณมาจาก 

(จ านวนระดับ)จ านวนคุณลักษณะ จ านวนทางเลือกทัง้หมดที่เกิดขึ้นได้จากการค านวณ  full 

factorial ตวัอย่างเช่น มจี านวน 3 คุณลกัษณะทีม่ ี3 ระดบั และม ี1 คุณลกัษณะทีม่ ี2 ระดบั 

จ านวนทางเลอืกทีส่ามารถเกดิได้ทัง้หมด คอื 33x21 = 54 ทางเลอืก ซึ่งในทางปฏบิตัิมกัจะ

ค านวณ orthogonal fractional factorial design เพื่อให้มทีางเลือกที่เป็นอิสระต่อกนั และ

สามารถลดจ านวนทางเลอืกลง เมื่อน ามาประกอบเป 

4. สร้างและทดสอบแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใช้ส าหรบัวธิีการ CE ควรจะเป็นไปตาม

มาตรฐานทัว่ไปคอืมีการแนะน างานวิจยั ค าถามเกริน่น า ค าถามด้านความคดิเห็น และ

ค าถามด้านข้อมูลประชากรศาสตร์ ส าหรบัค าถามเกี่ยวกับการทดลองทางเลือก มกัจะ

น าเสนอชุดทางเลือกที่สะดวกต่อความท าความเข้าใจ ซึ่งอาจใช้ภาพประกอบเพื่อแสดง

ระดบัและคุณลกัษณะ ใหต้วัอย่างไดเ้ปรยีบเทยีบและตดัสนิใจเลอืก นกัวจิยัจ าเป็นตอ้งมกีาร

ทดสอบค าถามหลงัจากสรา้งแบบสอบถามเสมอ 

5. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จัดท าฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือก

แบบจ าลองที่เหมาะสม ซึ่งในขัน้ตอนนี้อาจใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยตรง หรือปัจจุบันมี
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พฒันาการของการใช้แบบสอบถามออนไลน์ซึ่งท าใหส้ะดวกต่อการรวบรวมขอ้มูล ส าหรบั

การจดัท าฐานขอ้มูลผู้ประเมนิจ าเป็นต้องทราบก่อนว่าจะใช้ซอฟแวร์อะไรในการวเิคราะห์

ขอ้มูล เพราะซอฟแวร์แต่ละประเภทนัน้มขีอ้ก าหนดการจดัวางรูปแบบของฐานขอ้มูลเพื่อ

การวเิคราะห์ไม่เหมอืนกนั  ในส่วนของการวเิคราะหข์อ้มูลนัน้ผูป้ระเมนิจ าเป็นต้องทราบถงึ

สมมตฐิานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลอืกใชแ้บบจ าลองทีเ่หมาะสม ตวัอย่างของแบบจ าลอง

อย่างงา่ยในฟังก์ชนัเสน้ตรงของอรรถประโยชน์ (vj) ทีเ่กดิจากทางเลอืกที ่ j ซึง่ประกอบดว้ย

คุณลกัณะดา้นต่าง ๆ ในการจดัการพืน้ทีพ่รุ ไดแ้ก่ การควบคุมการเกดิไฟไหม ้(forest_fire) 

การสง่เสรมิการปลูกพชืดัง้เดมิในพืน้ทีพ่รุ (paludiculture) การสรา้งความชุ่มชืน้ในพืน้ทีแ่หง้

แลง้ (re-wetting) และเกดิค่าใชจ่้ายต่อครวัเรอืนหรอืการสละแรงงาน (household cost) ดงันี้ 

 
𝑣𝑗 =  𝑏1𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑓𝑖𝑟𝑒 + 𝑏2𝑝𝑎𝑙𝑢𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 + 𝑏3𝑟𝑒𝑤𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 + 𝑏4𝑐𝑜𝑠𝑡 

ก าหนดให ้ค่า b1,…, b4 คอืสมัประสทิธิข์องตวัแปรดา้นคุณลกัษณะต่างๆ ขา้งตน้ 

6. แปรผลการศกึษาเพือ่น าไปใชป้ระโยชน์ในเชงินโยบาย ตวัอย่างของการน าผลการศกึษาไป

ใชป้ระโยชน์ในเชงินโยบาย เช่น สงัคมใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะต่าง ๆ อย่างไร ? คดิ

เป็นมลูค่าเท่าไร?   

         ผลการวเิคราะหจ์ากแบบจ าลองเพือ่หาค่าสมัประสทิธิข์องคุณลกัษณะต่าง ๆ รวมทัง้

คุณลกัษณะทางการเงนิ (ในทีน่ี้คอืค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้) หรอืค่า b1,…, b4  เมื่อน ามาหา

อตัราสว่นของค่าสมัประสทิธิร์ะหว่างคุณลกัษณะทีผู่ป้ระเมนิสนใจกบัสมัประสทิธิข์อง

คุณลกัษณะทางการเงนิ จะไดม้ลูค่าสว่นเพิม่หรอืผลประโยชน์สว่นเพิม่ หรอืความยนิดจ่ีาย

สว่นเพิม่ (wtp) ซึง่สะทอ้นราคาแฝงของคุณลกัษณะดงักล่าว ตวัอย่างเช่น มลูค่าสว่นเพิม่

ของการควบคุมไฟป่า หาไดจ้าก 

𝑤𝑡𝑝การควบคุมไฟป่า =  
𝑏1

𝑏4
  บาทต่อไร ่

𝑤𝑡𝑝การปลูกพชืดัง้เดมิ =  
𝑏2

𝑏4
  บาทต่อไร ่

𝑤𝑡𝑝การสรา้งความชุ่มชื้น =  
𝑏3

𝑏4
  บาทต่อไร ่

เมื่อทราบถึงมูลค่าส่วนเพิ่มหรือราคาแฝงของแต่ละคุณลักษณะก็สามารถจัดล าดับ

ความส าคญัของคุณลกัษณะดงักล่าวได ้

 ภาพต่อไปนี้แสดงถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันตามล าดับระหว่างค่าระดับ คุณลักษณะ 

ทางเลอืก และชุดทางเลอืก ซึง่เป็นสว่นส าคญัในการพฒันาแบบจ าลองส าหรบัวธิ ีCE (ภาพที ่25) 
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ภาพท่ี 25 ความเช่ือมโยงระหว่างระดบั คณุลกัษณะ ทางเลอืก และชุดทางเลือก 

 ถงึแม้ว่าวธิกีารทดลองทางเลอืก เป็นเทคนิคการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประโยชน์

และใชอ้ย่างแพร่หลายในงานศกึษาดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม แต่กม็ขีอ้จ ากดัที่

ส าคญัคอืความซบัซ้อนในการสรา้งแบบจ าลองเศรษฐมติแิละการวเิคราะหข์อ้มูล นอกจากนี้คุณภาพและ

การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายของงานศึกษาด้วยวธิีนี้ยงัขึ้นกบัคุณภาพของข้อมูลที่น ามาใช้

ก าหนดคุณลกัษณะและระดบัดว้ย  

4.5 วิธีการประเมินค่าด้วยการโอนย้ายผลประโยชน์ 

วธิกีารโอนยา้ยผลประโยชน์ เป็นการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตรว์ธิีเดยีวทีใ่ชข้อ้มูลทุตยิภูมิ

ในรูปผลการศกึษาด้านการประเมนิมูลค่าจากงานวจิยัที่มคีวามใกล้เคยีงกนั วธิกีารนี้ไม่มแีนวคดิหรอื

ทฤษฎใีดๆ มาเกีย่วขอ้ง แต่ใชข้อ้มลูดา้นการประเมนิมลูค่าจากงานศกึษาอื่นๆ ทีม่อียู่แลว้มาปรบัค่าหรอื

ปรบัฟังกช์นัและโอนยา้ยมาใชก้บังานศกึษาในพืน้ทีโ่ครงการทีต่อ้งการ 

วธิกีารนี้เริม่เป็นทีน่ิยมมากขึน้ และถูกน ามาใชเ้สมอในกรณีทีผู่ป้ระเมนิมงีบประมาณและเวลาที่

จ ากดั ไม่สามารถท าวจิยัด้านการประเมนิมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่โครงการได้ ขณะเดยีวกนัก็มี

งานศึกษาด้านการประเมินมูลค่าในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งมปีระเด็นในการศึกษาใกล้เคียงกบัพื้นที่โครงการ 

ปัจจุบนัมงีานศึกษาด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้วธิีการโอนย้ายผลประโยชน์ อย่าง

มากมายในกรณีของระบบพืน้ทีชุ่่มน ้าทัว่ๆ ไป แต่พบว่ายงัไม่มงีานศกึษาดา้นการประเมนิมลูค่าดว้ยวธินีี้

ส าหรบัระบบนิเวศป่าพรุ ทัง้นี้เพราะงานดา้นการประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตรข์องระบบนิเวศป่าพรุยงั

มจี านวนจ ากดั 

ชุดทางเลอืก 

ทางเลอืก 

คุณลกัษณะ 

ระดบั 

คุณลกัษณะเป็นองค์ประกอบส าคญัในแต่ละ
ทางเลือกที่บุคคลตดัสนิใจเลือก ซึ่งเป็นตัว
แปรในแบบจ าลอง 

ค่าที่แสดงถึงความแตกต่าง
ของคุณลักษณะที่มีอยู่  ซึ่ง
เปรยีบเสมอืนค่าของแต่ละตวั
แปรในแบบจ าลอง 

ทางเลือกหนึ่ ง  ๆ  ประกอบด้วย กลุ่ มขอ ง
คุณลักษณะที่แสดงค่าระดับต่างๆ ซึ่งก็คือชุด
ของตวัแปรในแบบจ าลอง 

แต่ละชุดทางเลอืก (หรอืสถานการณ์) ประกอบด้วย
กลุ่มของทางเลอืกซึ่งโดยทัว่ไปมไีม่เกนิ 3 ทางเลอืก 
เพื่อให้บุคคลตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือก
หนึ่งในแต่ละชุด 
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4.5.1 ประเภทของวิธีการโอนย้ายผลประโยชน์ 

 วธิีการประเมินมูลค่าด้วยการโอนย้ายผลประโยชน์ (benefit transfer - BT) จ าแนกได้เป็น 2 

กลุ่มวธิกีารตามปรมิาณและคุณภาพของงานศกึษาและขอ้มลูที่มปีรากฎอยู่  

1. วธิกีารโอนผ่านมูลค่า (value transfer) ซึ่งอยู่ในรูปมูลค่าต่อหน่วยจากพืน้ทีศ่กึษาต้นแบบที่

มงีานศกึษาอยู่แลว้ โดยพืน้ทีศ่กึษาตน้แบบและพืน้ทีโ่ครงการมคีุณลกัษณะและประเดน็ดา้น

สิง่แวดล้อมใกล้เคยีงกนั ซึ่งแบ่งเป็น การโอนย้ายค่ามาใช้โดยตรง จากงานศกึษาต้นแบบ  

การโอนยา้ยจากค่ากลางทีค่ านวณมาจากงานศกึษาต้นแบบ และการโอนย้ายค่าโดยอาศยั

ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูก้ าหนดนโยบาย 

2. วธิกีารโอนผ่านฟังก์ชนั (function transfer) ซึ่งแบ่งเป็นการโอนย้ายโดยการใช้ฟังก์ชนัอุป

สงคห์รอืฟังก์ชนัความยนิดจ่ีายส่วนเพิม่  และการโอนยา้ยโดยการสรา้งฟังก์ชนัเมตารเีกรส

ชนั 

การจะเลอืกใชว้ธิ ีBT แบบใดนัน้ขึน้อยู่กบัจ านวนงานศกึษาตน้แบบดา้นการประเมนิมลูค่าที่มอียู่

ก่อนแลว้ ตลอดจนคุณภาพและรายละเอยีดของงานศกึษาตน้แบบดงักล่าว (ภาพที ่26) 

 

จ านวนและรายละเอียด 

ของงานศึกษาต้นแบบ 

ประเภทของวิธีการ BT 

งานศกึษาตน้แบบมน้ีอยชิน้ 

และมรีายละเอยีดไม่มากนัก 

 

 

 

งานศกึษาตน้แบบมหีลายชิน้ 

แต่มรีายละเอยีดไม่มากนัก 

 

 

 

งานศกึษาตน้แบบมมีากชิน้ 

และมรีายละเอยีดมาก 

 

1. วธิกีารโอนยา้ยผ่านมลูค่า 

โอนยา้ยค่ามาใชโ้ดยตรง 

โอนยา้ยค่าจากค่ากลางทีค่ านวณได ้

โอนยา้ยค่าทีป่รบัโดยอาศยัผูเ้ชีย่วชาญฯ 

 

 

2. วธิกีารโอยยา้ยผ่านฟังก์ชนั 

โอนยา้ยผ่านฟังก์ชนัความยนิดจี่าย 

 

 

โอนยา้ยผ่านฟังก์ชนัเมตารเีกรสชนั 

ภาพท่ี 26 วิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการโอนยา้ยผลประโยชน์ 

 ตวัอย่างการใชว้ธิกีารโอนยา้ยผ่านมลูค่า 

สมมตวิ่าชุมชนบ้านควนป้อมซึ่งตัง้อยู่ในพื้นที่พรุควนเครง็ จงัหวดันครศรธีรรมราช จะด าเนิน

โครงการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูพนัธุ์ปลาและตอ้งการทราบมลูค่าผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ  ชุมชนมี

เป้าหมายว่าโครงการจะท าให้ประชากรสตัว์น ้าเพิม่ขึ้นประมาณ 100,000 ตวั และครวัเรอืนที่จะได้รบั

ประโยชน์มจี านวนประมาณ 300 ครวัเรอืน  สมมตวิ่าเมื่อตรวจสอบเอกสารพบว่ามงีานศกึษาท านองนี้ใน

น้อย 

มาก 
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พืน้ทีพ่รุของจงัหวดัสุราษฎรธ์านีโดยไดด้ าเนินโครงการอนุรกัษ์สตัวน์ ้าเช่นกนั  ซึ่งในงานศกึษาต้นแบบ

ดงักล่าว มกีารด าเนินงานบรรลุเป้าหมายการเพิม่ขึน้ของสตัวน์ ้าประมาณ 200,000 ตวั มคีรวัเรอืนได้รบั

ประโยชน์ปีละ 5,000 บาท/ครวัเรอืน จากการมโีครงการ 

การใช้ BT เพื่อประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เกดิจากโครงการอนุรกัษ์พนัธุ์ปลาของชุมชน

บา้นควนป้อมมสีตูรงา่ยๆ ในการค านวณดงันี้ 

มลูค่าของพืน้ทีเ่ป้าหมาย

ค่าทีแ่สดงคุณลกัษณะของโครงการในพืน้ทีเ่ป้าหมาย
  =    

มลูค่าของพืน้ทีต่น้แบบ

ค่าทีแ่สดงคุณลกัษณะของโครงการในพืน้ทีต่น้แบบ
 

ในทีน่ี้ พืน้ทีเ่ป้าหมายคอืโครงการของชุมชนบ้านควนป้อม และพืน้ทีต่้นแบบคอืโครงการในพื้นที่ป่าพรุ

ของสุราษฏรธ์านี  จากสตูรขา้งตน้เมื่อจดัยา้ยขา้งจะไดว้่า 

  มลูค่าของพืน้ทีเ่ป้าหมาย  

=     
มลูค่าของพืน้ทีต่น้แบบ

ค่าทีแ่สดงคุณลกัษณะของโครงการในพืน้ทีต่น้แบบ
x ค่าทีแ่สดงคุณลกัษณะของโครการในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

เมื่อแทนค่าจากขอ้มลูทีม่อียู่จะไดว้่า 

  มลูค่าของพืน้ทีเ่ป้าหมาย  =     
5,000

200,000
x 100,000 =   2,500  บาทต่อครวัเรอืน 

ดงันัน้มลูค่าผลประโยชน์ทีค่รวัเรอืนในบา้นควนป้อมไดร้บัจากโครงการอนุรกัษ์พนัธุป์ลาจงึเท่ากบั 2,500 

x 300 = 750,000 บาท 

 ส าหรบัวธิีการโอนย้ายมูลค่าผ่านค่ากลาง สามารถค านวณโดยใช้สูตรข้างต้น โดยมูลค่าของ

พืน้ทีต่้นแบบนัน้หามาจากการค านวณค่าแนวโน้มเขา้สู่สว่นกลาง (เช่นค่าเฉลีย่ ค่ามธัยฐาน หรอืค่าฐาน

นิยม) ท านองเดยีวกนัค่าที่แสดงคุณลกัษณะของโครงการในพื้นที่เป้าหมายก็ได้มาจากการค านวณค่า

แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเช่นกนั แทนที่จะเป็นเพยีงค่าใดค่าหนึ่งเพื่อการโอนย้าย  ส าหรบัในส่วนของ

วธิีการโอนย้ายมูลค่าโดยอาศยัผู้เชี่ยวชาญหรอืผู้ก าหนดนโยบายนัน้ ได้มาจากการน ามูลค่าในพื้นที่

ศกึษาตน้แบบมาปรบัใชใ้นพืน้ทีโ่ครงการโดยผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูก้ าหนดนโยบาย 

4.6 แนวทางการประยกุตใ์ช้และข้อจ ากดั 

จากเทคนิคการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตรข์า้งต้น มแีนวทางในการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกดิ

ประโยชน์ในเชิงนโยบายต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละเทคนิควธิีมีข้อจ ากดัในการใช้ที่แตกต่างกนั ตาราง

ขา้งล่างแสดงใหเ้หน็ตวัอย่างเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสนิใจเลอืกใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมกบับรบิทหรอื

ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุ (ตารางที ่14) 
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ตารางท่ี 14 วิธีการประเมินมลูค่า เทคนิค แนวทางการประยุกต์ และข้อจ ากดั 

วิธีการประเมิน

มูลค่า 

เทคนิคการใช้ แนวทางการประยุกต์ใช้ ข้อจ ากดัในการใช้ 

วธิกีารราคา

ตลาดโดยตรง 

ประเมนิมลูค่าของบรกิารระบบ

นิเวศทีม่าจากผลติภณัฑท์ีม่ ี

ราคาในตลาดโดยหกัตน้ทุนการ

ใชป้ระโยชน์ อยูใ่นรปูมลูค่าจาก

การใชป้ระโยชน์โดยตรง 

-ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทาง

นิเวศต่างๆ จากพืน้ทีพ่รุทีม่ ี

การซื้อขายในตลาด เช่น 

กระจดู น ้าผึง้ป่า สตัวน์ ้า 

คารบ์อน เป็นตน้ 

ราคาตลาดทีน่ ามาใชต้อ้ง

เป็นทีย่อมรบัในสงัคม 

และเกดิขึน้ตามกลไกของ

ตลาดโดยปราศจากการ

แทรกแซงระบบตลาด 

วธิกีารราคา

ตลาดสนิคา้ที่

เกีย่วขอ้ง 

ประเมนิผลของการ

เปลีย่นแปลงบรกิารนิเวศ 

โดยประมาณการค่าใชจ้่ายใน

การลงทุนก่อสรา้งเพื่อทดแทน

บรกิารของระบบนิเวศซีง่เดมิ

ไม่มรีาคาปรากฎในตลาด อยู่

ในรปูมลูค่า 

-ผลติภณัฑจ์ากป่าพรทุีไ่ม่มี

การซื้อขายในตลาด 

-บรกิารทางนิเวศของพืน้ที่

พรุดา้นการควบคุม

สภาพแวดลอ้ม เช่น การ

เป็นแหล่งลดความเสีย่งดา้น

น ้าหลากและภยัแลง้ การ

เป็นแหล่งผสมเกสร การ

เป็นแหล่งน ้าดื่มน ้าใชแ้ละ

น ้าเพื่อการเกษตร 

ควรเลอืกสิง่ทดแทน

บรกิารของระบบนิเวศที่

ใกลเ้คยีงกบับรกิารทาง

ธรรมชาตทิีสุ่ด มตีน้ทุน

ต ่าทีสุ่ด และประชาชน

หรอืผูเ้ชีย่วชาญยอมรบั

ในทางเลอืกดงักล่าว 

วธิกีารตน้ทุนใน

การเดนิทาง 

สรา้งอุปสงคข์องการใช้

ประโยชน์ระบบนิเวศดา้น

นันทนาการผ่านตน้ทุนในการ

เดนิทางเพื่อหาผลประโยชน์

สุทธขิองผูเ้ขา้เยีย่มชมในรปู

มลูค่าจากการใชป้ระโยชน์ดา้น

นันทนาการ 

-มลูค่าดา้นนันทนาการหรอื

ผลประโยชน์สุทธทิีไ่ม่เป็น

ตวัเงนิทีน่ักท่องเทีย่วไดร้บั 

(ไม่รวมผลประโยชน์สุทธทิี่

ผูใ้หบ้รกิารดา้นการ

ท่องเทีย่วไดร้บั) 

เน่ืองจากฐานประชากร

ประกอบดว้ยผูเ้ขา้และไม่

เขา้ใชพ้ืน้ที ่การเกบ็

ขอ้มลูดา้นนนันทนาการ

จากกลุ่มตวัอย่างซึง่เป็น

ผูเ้ขา้ใชพ้ืน้ทีโ่ดยตรง ท า

ใหจ้ านวนครัง้ของการเขา้

ใชพ้ืน้ทีส่งูกว่าระดบั

ประชากร มผีลใหม้ลูค่าที่

ประเมนิไดจ้ากกลุ่ม

ตวัอย่างสงูกว่าค่าเฉลีย่

ของมลูค่าทีเ่กดิกบัฐาน

ประชากร 

วธิกีารราคา

ตวัแทน 

สรา้งฟังกช์นัราคาหรอืมลูค่า

ของสนิคา้ หรอืทีอ่ยู่อาศยั หรอื

ทีท่ ากนิ ซึง่ประกอบดว้ย

คุณลกัษณะดา้นต่างๆ รวมทัง้

คุณลกัษณะดา้นสิง่แวดลอ้ม 

เพื่อประเมนิมลูค่าส่วนเพิม่ของ

คุณลกัษณะทีส่นใจ 

-มลูค่าส่วนเพิม่ของคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัป่าพรุ

หรอืผลติภณัฑจ์ากป่าพร ุ

วธิกีารนี้จะไม่เหมาะสม

ในการใชห้ากราคาของ

สนิคา้หรอืทีอ่ยู่อาศยั

ไม่ไดเ้ป็นไปตามกลไก

ของตลาดหรอืถูก

แทรกแซง 
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วิธีการประเมิน

มูลค่า 

เทคนิคการใช้ แนวทางการประยุกต์ใช้ ข้อจ ากดัในการใช้ 

วธิกีารสมมติ

เหตุการณ์ให้

ประเมนิค่า 

ก าหนดสถานการณ์สมมตเิพื่อ

ประเมนิค่าความยนิดจี่ายหรอื

ความยนิดรีบัการชดเชย 

-ประเมนิมลูค่าทีเ่กดิจาก

การไม่ใชป้ระโยชน์ เช่นการ

อนุรกัษ์ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ  

การพฒันาแบบสอบถาม

และก าหนดสถานการณ์

สมมตคิวรท าอย่าง

ระมดัระวงัเพื่อหลกีเลีย่ง

อคตติ่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 

วธิกีารทดลอง

ทางเลอืก 

สรา้งทางเลอืกทีป่ระกอบดว้ย

คุณลกัษณะส าคญัๆ ดา้นต่างๆ 

รวมทัง้ดา้นการเงนิ เพื่อ

ประเมนิมลูค่าส่วนเพิม่ของ

คุณลกัษณะทีส่นใจ 

-ประเมนิมลูค่าส่วนเพิม่ของ

คุณลกัษณะต่างๆ ทีเ่ป็น

แนวทางในการจดัการพืน้ที่

พรุ เช่นมลูค่าส่วนเพิม่ของ

การป้องกนัไฟป่า การปลูก

พชืดัง้เดมิ การคนืความชุม่

ชืน้ใหแ้ก่ป่าพร ุ

เมื่อการก าหนดระดบัของ

คุณลกัษณะมขีอ้จ ากดัใน

การสรา้งหน่วยแจงนับ

หรอืการสรา้งเป็นตวัเลข

เชงิปรมิาณ 

วธิกีารโอนยา้ย

ผลประโยชน์ 

อาศยังานศกึษาทีม่อียู่แลว้และ

สรา้งความเชื่อมโยงหรอืสรา้ง

ฟังกช์นัแสดงความสมัพนัธ์

ระหว่างมลูค่ากบัปัจจยัต่างๆ ที่

อาจเกีย่วขอ้ง 

-ใชว้ธิกีารโอนยา้ยมลูค่าที่

เกีย่วขอ้งกบับรกิารทาง

นิเวศทีส่รา้งมลูค่าการใช้

ประโยชน์โดยตรงและโดย

ออ้ม โดยอาศยังานศกึษาที่

ใกลเ้คยีงทีสุ่ด เช่นงานจาก

มาเลเซยีหรอือนิโดนีเซยี 

ซึง่เป็นพืน้ทีพ่รุเขตรอ้นใน

ภูมภิาคเดยีวกนั 

ยงัไม่สามารถใชว้ธิกีาร

โอนยา้ยฟังกช์นักบัพืน้ที่

พรุในประเทศไทย 

เน่ืองจากงานศกึษาดา้น

การประเมนิมลูค่าส าหรบั

พืน้ทีพ่รุเขตรอ้นยงัมี

จ ากดั 
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5 นโยบายเพื่อการจดัการระบบนิเวศพื้นท่ีพร ุ

5.1 ความน า 

 บทนี้กล่าวถงึกรอบแนวคดิและนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการระบบนิเวศพรุ เพื่อ

ส่งเสรมิการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูพืน้ทีพ่รุ และหยุดยัง้หรอืลดทอนสาเหตุของการท าลายป่าพรุและการท าให้

ป่าพรุเสื่อมโทรมลง โดยอาศยัธรรมชาตเิป็นพื้นฐาน (nature-based solution) ในการรบัมอืและต่อสูก้บั

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของระบบนิเวศ และสรา้งวถิชีวีติ

และเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนืแก่ประชาชนทีพ่ึง่พงิป่าพรุ  

5.2 กรอบแนวคิดในการจดัการ 

 บรบิทส าคญัของการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตคิอืการก าหนดนโยบายภายใต้กระบวน

ทัศน์ของกรอบแนวคิดในช่วงเวลานั ้นๆ  ในอดีตที่ผ่านมากรอบแนวคิดพื้นฐานของการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติมกัจะพิจารณาเฉพาะทรพัยากรแต่ละประเภท เช่นการจดัการทรพัยากรป่าไม้ 

ทรพัยากรสตัว์ป่า ทรพัยากรประมง ทรพัยากรดิน เป็นต้น ดงันัน้การก าหนดนโยบายที่อาศยักรอบ

แนวคดิดงักล่าวจงึไม่สามารถสร้างความยัง่ยนืใหก้บัทรพัยากรธรรมชาตเิหล่านัน้ได ้เพราะขาดซึ่งการ

พจิารณาแบบองค์รวม (holistic approach) โดยบูรณาการองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (integrated 

approach) ผ่านกระบวนการมสีว่นร่วม (participatory approach) ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกภาคสว่น  

 การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ของกรอบแนวคดิในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิเริม่เมื่อ

สามศตวรรษทีผ่่านมา จากการประชุมสหประชาชาตวิ่าดว้ยสิง่แวดลอ้มและการพฒันา ในปีพ .ศ. 2535 

หรอืทีรู่จ้กักนัในนามของการประชุม Earth Summit เพื่อก าหนดยุทธศาสตรว์่าดว้ยสิง่แวดลอ้มและการ

พฒันาเป็นแนวทางปฎิบตัสิ าหรบัประชาคมโลก จากผลการประชุมได้มกีารรบัรองแนวคดิการพฒันา

อย่างยัง่ยนื โดยมแีผนปฏบิตักิาร 21 (Agenda 21) ถอืเป็นแผนแม่บทของโลกในการด าเนินงานเพื่อให้

เกดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืทัง้ในดา้นเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และประชาคมโลกไดร้่วมลงนามรบัรอง

ปฏญิญารโิอว่าดว้ยสิง่แวดลอ้มและการพฒันา (Rio Declaration on Environment and Development – 

1992 Rio Declaration) หรือที่เรียกสัน้ๆ ว่าปฏิญญาริโอ 1992  นับแต่นัน้มากรอบแนวคิดด้านการ

บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตไิดป้รบัเปลีย่นไปจากเดมิ โดยอยู่บนฐานความคดิในการพจิารณาองค์

รวม (holistic approach) และบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ เขา้ด้วยกนั (integrated approach) เพื่อให้

เกดิการพฒันาทีส่รา้งความสมดุลยท์ัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ปัจจุบนักรอบแนวคดิทีใ่ชเ้พื่อ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการกล่าวถึงคือ แนวคิดการจัดการเชิงระบบนิเวศ 

(ecosystem management approach) และแนวคิดการจดัการเชิงภูมิทศัน์ (landscape management 

approach) 
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5.1.1 การจดัการเชิงระบบนิเวศ 

 การประเมนิระบบนิเวศแห่งสหสัวรรษ (Millennium Ecosystem Assessment) ไดใ้หน้ิยามของ

ระบบนิเวศ (ecosystem) ว่าเป็นการประสานสมัพนัธเ์ชื่อมโยงของสิง่มชีวีติและไม่มชีวีติทัง้หมดไม่ว่าจะ

เป็นพชื สตัว์ จุลินทรยี์ ดิน น ้า อากาศ แร่ธาตุต่างๆ อย่างเป็นระบบ ผ่านการพึ่งพาอาศยั ถ่ายทอด

พลงังานและสารอาหารตามล าดบัขัน้ภายในพืน้ทีห่นึ่งๆ (MA, 2005) 

แนวคดิการจดัการเชงิระบบนิเวศ (ecosystem-based management approach) เป็นแนวทาง

ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ โดยเน้นการจดัการเชิงบูรณาการของทรพัยากรธรรมชาติ

ประเภทต่างๆ ที่อยู่ในระบบนิเวศ เพื่อสร้างความสมดุลย์ของระบบ โดยมฐีานความคดิของการจดัการ

ระบบนิเวศที่ไม่ได้พจิารณาเฉพาะทรพัยากรหรอืชนิดพนัธุ์ชนิดพนัธุ์หนึ่งหรอืบรกิารทางนิเวศด้านใด

ดา้นหน่ึง แต่พจิารณาในเชงิบูรณาการขององคป์ระกอบต่างๆ ทีม่ปีฎสิมัพนัธเ์กือ้กูลกนัในระบบ (Clarke 

and Jupiter, 2010) แนวคิดการจดัการเชิงระบบนิเวศได้ถูกกล่าวถึงในอนุสญัญาแรมซาร์ (Ramsar 

Convention Secretariate, 2016) ภายใต้การให้ค าจ ากดัความของ “การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด 

(wise use) ดงันี้ 

“Wise use of wetlands is the maintenance of their ecological character, achieved through the 

implementation of ecosystem approaches, within the context of sustainable development.” 

การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตดิว้ยกรอบแนวคดิเชงิระบบนิเวศเป็นการท าใหเ้กดิความ

สมดุลยร์ะหว่างการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื การสงวนรกัษาทรพัยากร และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง

เป็นธรรมทีไ่ดจ้ากการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรในระบบนิเวศ เพือ่น าไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่มคีวาม

เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัการระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุ ซึง่เป็นประเภทหน่ึงของพืน้ทีชุ่่มน ้า 

5.1.2 การจดัการเชิงภมิูทศัน์ 

แนวคดิการจดัการเชงิภูมทิศัน์ (landscape-based management approach) เป็นกรอบแนวคดิ

เพื่อการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตเิชงิบูรณาการแบบองค์รวม ที่ยอมรบัถงึความซบัซ้อนของ

ระบบนิเวศว่ามคีวามเชื่อมโยงหรอืทบัซ้อนกบัระบบนิเวศอื่นๆ มคีวามเป็นพลวตัและมคีวามเกี่ยวขอ้ง

โดยตรงต่อมติิทางเศรษฐกจิสงัคมวฒันธรรมของพื้นที่นัน้ๆ โดยพจิารณาสถานภาพและเงื่อนไขของ

ระบบนิเวศ ร่วมกบัระบบสงัคมและเศรษฐกจิของประชาชนทีอ่าศยัในพืน้ทีน่ัน้ๆ ควบคู่กนัไป เพื่อสรา้ง

ความเขา้ใจภาพรวมของพืน้ที ่บทบาทหน้าทีข่องภูมทิศัน์ที่มคีวามเป็นพหุภารกจิ (multifunction) ซึ่งมี

องค์ประกอบส าคญัคือระบบนิเวศธรรมชาติและระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น (natural and human-

modified ecosystems) มกีารบูรณาการของมติเิชงินิเวศ ประวตัศิาสตร ์เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมและ

วัฒนธรรมร่วมกัน  แนวคิดการจัดการเชิงภูมิทัศน์ให้ความส าคัญกับการพิจารณาทัง้ด้านนิเวศ

สิง่แวดล้อมควบคู่ไปกับบริบทของสงัคมและการด ารงวถิีชีวิตอย่างยัง่ยืนของประชาชน น าไปสู่การ

พจิารณาประเดน็ร่วมกนัในหลากมติ ิอาทปิระเดน็ดา้นความยากจน ความไม่มัน่คงทางอาหาร ควบคู่ไป

กบัประเดน็ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และการสูญเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ ทัง้นี้
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เพือ่ใหม้กีารแกไ้ขปัญหาและก าหนดนโยบายเชงิบูรณาการทีส่ามารถน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง

ยัง่ยนืและเป็นรปูธรรม (Sayer, et al, 2013; Reed et al., 2016).  

 องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations – FAO) (2020) ใหค้ าอธบิายง่ายๆ ถงึแนวคดิการบรหิารจดัการเชงิภูมทิศัน์ของระบบ

นิเวศพื้นที่พรุไว้ว่าให้พจิารณาการไหลเวยีนและการเปลี่ยนแปลงของระดบัน ้าในพื้นที่พรุ ร่วมกบัการ

ด ารงชีพ เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมกีิจกรรมและสร้างผลกระทบที่

เกดิขึน้ โดยมคีวามเชื่อมโยงกนัทัง้ภายในระบบนิเวศ และบรเิวณโดยรอบพืน้ทีท่ีห่่างออกไปซึ่งพจิารณา

แลว้ว่าไม่สามารถมองขา้มไปได ้

5.1.3 การจดัการตามขอบเขตอ านาจของรฐั 

 แนวคดิการจดัการตามขอบเขตอ านาจทางกฎหมายของรฐั (jurisdiction-based management 

approach) เป็นแนวคดิทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของการจดัการเชงิภูมทิศัน์เดมิ แต่ให้ความส าคญักบับทบาทและ

กลไกภาครัฐในการบริหารจัดการ (Buchanan, 2019) ปัจจุบันแนวคิดนี้ที่ได้รับการยอมรับอย่าง

แพร่หลายในการด าเนินยุทธศาสตรเ์พือ่การอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดล้อม กล่าวคอืเป็นแนวคดิทีเ่น้น

แนวปฏบิตัเิพื่อเชื่อมโยงบทบาทของภาคประชาชน ธุรกจิ ประชาสงัคม และภาครฐัในการพจิารณาและ

แก้ไขปัญหาร่วมกนั โดยอาศยักลไกภาครฐัเพื่อใหค้รอบคลุมทุกมติขิองปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระดบัภูมทิศัน์ 

เพือ่น าไปสูแ่นวทางแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยัง่ยนื  

ส าหรบัประเทศไทย โครงการ Nan Sandbox ของจงัหวดัน่าน (https://www.nansandbox.com/)  

เป็นตวัอย่างของโครงการทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิการจดัการตามขอบเขตอ านาจทางกฎหมายของรฐัเพือ่

หยุดยัง้การท าลายระบบนิเวศป่าไม้ แต่เดมิจงัหวดัน่านเคยมพีืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตปิระมาณ 6.4 ลา้นไร่

หรอืคดิเป็นร้อยละ 85 ของพื้นที่ทัง้จงัหวดั ในปี 2559 พบว่าพื้นที่ได้สูญเสยีสภาพป่าร้อยละ 28 ของ

พื้นที่ป่าสงวนทัง้หมด ด้วยการท างานและหาทางออกร่วมกันระหว่างชุมชนจ านวน 99 ต าบลใน 15 

อ าเภอ ภาคประชาสงัคม ธุรกจิเอกชน และภาครฐั เพื่อหยุดยัง้การสูญเสยีระบบนิเวศป่าไม้ โครงการ 

Nan Sandbox ก าหนดเป้าหมายว่าจากพืน้ทีร่อ้ยละ 28 ซึง่ไม่เหลอืสภาพป่า จะจดัสรรใหม่โดยพืน้ที่รอ้ย

ละ 10 ส าหรบัท าการเกษตรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและสรา้งคุณภาพชวีติ และพืน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 18 ให้

มกีารปลูกต้นไม้ตามสภาพป่าแต่ชุมชนยงัสามารถท ากนิในพื้นที่ได้ ส่วนพื้นที่ป่าที่เหลอืร้อยละ 72 จะ

ดูแลรกัษาเป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์ต่อไป ซึ่งการด าเนินงานอาศยัขอบเขตอ านาจตามกฏหมายของภาครฐัเพื่อ

บรรลุวตัถุประสงค์ (1) จดัสรรและปรบัปรุงพื้นที่ (2) จดัระบบสทิธใินพื้นที่ท ากิน (3) หาแหล่งทุนเพื่อ

ด าเนินกจิกรรมในช่วงปรบัเปลีย่น และ (4) สรา้งความยัง่ยนืดา้นรายไดแ้ละคุณภาพชวีติแก่ชุมชน  

ส าหรบัการน าแนวคดิการจดัการตามขอบเขตอ านาจรฐัเพือ่บรหิารจดัการพืน้ทีพ่รุ มกีารรเิริม่ใน

ประเทศบราซิลและอนิโดนีเซีย โดยมเีป้าหมายหลกัเพื่อหยุดยัง้การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในระดบัภูมิ

ทศัน์และสร้างความมัน่คงด้านรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งมกีารใช้กลไกจากภาครฐัร่วมกบักลไก

ทางการตลาดในระดบัภูมทิศัน์ โดยก าหนดขอบเขตของโครงการตามระดบัของรฐับาลทอ้งถิน่ เช่นต าบล 

อ าเภอ หรอืจงัหวดั (Seymour, et al 2020) เพื่อปรบัแนวทางการผลติพชืเชงิพาณิชยข์องเกษตรกร ทีม่ี
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สว่นในการท าลายระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุ เช่นโกโก ้ถัว่เหลอืง ปศุสตัว ์และปาลม์น ้ามนั เป็นตน้ การท างาน

ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจที่มีเจตนารมณ์ใช้นโยบายห่วงโซ่อุปทานที่ปราศจากการท าลายป่า 

(deforestation-free supply chain) ซึ่งรวมถึงการท าลายป่าพรุ และภาครฐัที่มเีครื่องมอืและกลไกการ

ด าเนินงานเพื่อควบคุมใหเ้กดิการผลติที่ยัง่ยนื อาทริะบบแผนที่ และกลไกการออกใบรบัรองมาตรฐาน

การผลติ เป็นตน้  

 กล่าวโดยสรุป หลกัการบรหิารจดัการระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืน จะต้องท าให้บริการทางนิเวศของพื้นที่พรุซึ่งยงัคงอยู่ต่อไป เพื่อเป็นแหล่งสะสมและเพิม่พูน

คาร์บอน เป็นแหล่งที่อยู่อาศยัส าหรบัพนัธุ์พืชและสตัวท์ี่มคีวามส าคญัต่อความหลากหลายทางชวีภาพ 

ตลอดจนเป็นระบบนิเวศที่สร้างบรกิารทางนิเวศ และเป็นแหล่งเสรมิสร้างความยัง่ยนืของวถิีชวีติและ

เศรษฐกจิของชุมชนทีย่งัตอ้งพึง่พาอาศยัพืน้ทีพ่รุ (ภาพที ่27)  

 

 

ภาพท่ี 27 เป้าหมายเชิงนโยบายของการบริหารจดัการระบบนิเวศพื้นท่ีพร ุ

5.3 นโยบายในระดบัสากลและองคก์รท่ีเก่ียวข้อง 

การด าเนินงานในระดบัสากลเพื่อการบรหิารจดัการระบบนิเวศพื้นที่พรุ เริม่ต้นจากอนุสญัญา

แรมซาร์ (Ramsar Convention) ซึ่งเป็นขอ้ตกลงระหว่างประเทศเพื่อความร่วมมอืในการอนุรกัษ์ระบบ

นิเวศพื้นที่ชุ่มน ้าซึ่งมคีวามเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัระบบนิเวศพื้นที่พรุในฐานะที่เป็นพื้นที่ชุ่มน ้าประเภท

หนึ่ง  นอกจากนี้ยงัมอีนุสญัญาอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (United 

Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) ซึง่เป็นความตกลงระหว่างประเทศ

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดูแลสภาพภูมอิากาศ เป็นอนุสญัญาทีใ่หค้วามส าคญักบัระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุในฐานะที่

เป็นทางออกส าคญัเพื่อรบัมอืและต่อสูก้บัปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศโลก นอกจากนี้ยงัมี

อนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ (The Convention on Biological Diversity – CBD) ซึ่ง

ความตกลงร่วมมอืของประชาคมโลกในการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพใหเ้กดิ

ความยัง่ยนืและเป็นธรรม อนุสญัญาต่างๆ ดงัทีก่ล่าวแมว้่าจะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการพื้นที่

เพ่ิมศกัยภาพในการกกัเกบ็

และลดการปล่อยกา๊ซเรือน
กระจก

เป็นแหล่งด ารงความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

เป็นแหล่งบริการทางนิเวศท่ี

สร้างความยัง่ยืนของวิถีชีวิต
และเศรษฐกิจของชมุชน
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พรุต่างกนัไป แต่มเีป้าหมายหลกัในทิศทางเดยีวกนัคอืความพยายามท าให้ระบบนิเวศพื้นที่พรุอยู่ใน

สภาพทีส่มบูรณ์หรอืดขีึน้กว่าเดมิ 

5.3.1 อนุสญัญาแรมซาร ์

อนุสญัญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2514 ณ เมอืงแรมซาร์ ประเทศ

อหิร่าน เป็นขอ้ตกลงร่วมระหว่างประเทศเพือ่ก าหนดกรอบการท างานส าหรบัความร่วมมอืในการอนุรกัษ์

ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน ้า (wetland ecosystem) โดยมอีงค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations -  FAO)  ซึ่ง เ ป็นหน่วยงานพิเศษของ

องคก์ารสหประชาชาตทิีด่ าเนินงานเกี่ยวกบัอาหาร การเกษตร ประมง ป่าไมซ้ึง่รวมถงึพืน้ทีพ่รุ เพือ่เป็น

ขอ้มูลประกอบการก าหนดนโยบายของประเทศต่างๆ เป้าหมายของอนุสญัญาแรมซาร์คือการหยุดยัง้

การสูญเสยีของพื้นที่ชุ่มน ้าทัว่โลก สนับสนุนการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน ้าอย่างชาญฉลาด  

(wise use) โดยไม่ท าลายสภาพพื้นที่และทรพัยากรของพื้นที่ชุ่มน ้าภายใต้บริบทของเป้าหมายการ

พฒันาอย่างยัง่ยนื ภายใต้อนุสญัญาแรมซาร์ได้ก าหนดแนวปฏบิตัขิองหลักการใช้ประโยชน์อย่างชาญ

ฉลาดและจดัท าคู่มอืเพือ่อธบิายแนวคดิและวธิกีาร เพือ่ใหป้ระเทศในภาคอีนุสญัญาไดใ้ชเ้ป็นแนวปฏบิตัิ

ในการบรหิารจดัการระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน ้า (Ramsar Convention Secretariat, 2010) ซึ่งประเทศไทย

ไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคใีนอนุสญัญาแรมซารใ์นปีพ.ศ. 2541 

อนุสัญญาแรมซาร์มีการด าเนินงานร่วมกับภาคีองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(international organization partners – IOPs) และองคก์รภาคเอกชนทีม่สี่วนในการขบัเคลื่อนนโยบาย

ในการบรหิารจดัการระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุ อาท ิInternational Union for Conservation of Nature (IUCN), 

International Water Management Institute (IWMI), Wetlands International, WWF International, 

Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) และ BirdLife International เป็นตน้  

แนวคดิในการบรหิารจดัการระบบนิเวศพื้นที่พรุซึ่งเป็นระบบนิเวศประเภทหนึ่งของพื้นที่ชุ่มน ้า 

กค็อืหลกัการใชป้ระโยชน์อย่างชาญฉลาด (wise use principle) ซึ่งเป็นหลกัการทีเ่ริม่ต้นจากอนุสญัญา

ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน ้ าหรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หลักการนี้ตรงกับแนวคิดการใช้

ประโยชน์อย่างยัง่ยนื กล่าวคอืการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมของคนในรุ่นนี้และอนุรกัษ์เพื่อคนในรุ่น

ต่อๆ ไป โดยไม่เปลีย่นแปลงสภาพพืน้ทีแ่ละท าลายทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ที่ 

5.3.2 อนุสญัญาว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  

อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เกิดจากการ

ประชุม ระดับนานาชาติของประเทศภาคีสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุม

สหประชาชาติว่าด้วยสิง่แวดล้อมและการพฒันา (United Nations Conference on Environment and 

Development – UNCED)ในปี พ.ศ. 2535 เพีอ่หาแนวทางหยุดยัง้การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและ

ป้องกนัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัมนุษย ์ตลอดจนส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนื โดยสมาชกิแต่ละ

ประเทศมพีนัธกรณีตอ้งก าหนดนโยบายแห่งชาต ิและด าเนินมาตรการทีก่่อใหเ้กิดการบรรเทาปัญหาการ
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เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยจ ากดัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากการกระท าของมนุษย ์การ

คุม้ครองป้องกนัและเพิม่แหล่งรองรบัและทีก่กัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจกของแต่ละประเทศ ปัจจุบนัมปีระเทศ

สมาชกิทีเ่ขา้ร่วมอนุสญัญา ฯ จ านวน 196 ประเทศ และประเทศไทยเป็นหน่ึงในภาคสีมาชกิกลุ่มประเทศ

ก าลงัพฒันานอกภาคผนวกที่ 1 โดยอนุสญัญาฯ มผีลบงัคบัใช้กบัประเทศไทยตัง้แต่วนัที่ 28 มนีาคม 

พ.ศ. 2538 (กองประสานการจดัการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ , 2564) ในฐานะที่พื้นที่พรุเป็น

ระบบนิเวศที่มศีกัยภาพในการกกัเก็บคาร์บอนสูง การคุ้มครองและอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูพื้นที่พรุเพื่อบรรเทา

ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศจงึเป็นแนวนโยบายทีม่คีวามสอดคลอ้มกบัอนุสญัญาฯ โดยตรง 

5.3.3 องคก์รและหน่วยงานระดบัสากลท่ีเก่ียวข้อง 

Global Peatland Initiative (GPI) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตัง้ขึ้นจากการ

ประชุมสมชัชาประเทศภาคอีนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (UNFCCC 

COP22) ณ กรุงมาราเกช ประเทศโมรอคโค ในปีพ.ศ. 2559 (https://www.globalpeatlands.org/) 

GPI ก่อตัง้ขึน้มาโดยมเีป้าหมายเพื่อปกป้องพืน้ทีพ่รุเพื่อเป็นแหล่งกกัเก็บคารบ์อนที่ส าคญัของ

โลก นโยบายดา้นการบรหิารจดัการพืน้ทีพ่รุตามขอ้ก าหนดของ GPI คอื การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และจดัการ

อย่างยัง่ยืน ภายใต้บริบทของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ด้วยการลดและป้องกันไม่ให้มีการ

ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากพืน้ทีพ่รุสู่ชัน้บรรยากาศ ด ารงสภาพบรกิารทางนิเวศ และปกป้องวถิชีวีติ

ของชุมชนทีพ่ึง่พงิระบบนิเวศดว้ยการเพิม่ศกัยภาพในการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง  

GPI ได้รเิริม่ปฏญิญาบราซซาวลิ (Brazzaville Declaration) เป็นขอ้ตกลงระหว่างประเทศครัง้

แรกเกีย่วกบัระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุ เริม่จาก 4 ประเทศซึง่เป็นเจา้ของแหล่งทีต่ ัง้พืน้ทีพ่รุทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโลก 

ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย เปรู สาธารณรฐัคองโก และสาธารณรฐัประชาธิปไตยคองโก ได้ให้ค ามัน่

ร่วมกันเพื่อการคุ้มครองปกป้องคุณประโยชน์ของระบบนิเวศป่าพรุในประเทศของตน โดยGPI ใช้

หลกัการบรหิารจดัการเชิงภูมทิศัน์ (landscape management approach) และให้ความส าคญักับการ

ประเมนิสถานภาพและคุณสมบตัขิองระบบนิเวศพรุต่อวฏัจกัรคาร์บอนของโลก  (global carbon cycle) 

และความส าคญัทีม่ตี่อวถิชีวีติและเศรษฐกจิของประชาชน (UNEP, 2018) 

 International Peatland Society (IPS) หรือสมาคมพื้นที่พรุนานาชาติ เป็นองค์กรระหว่าง

ประเทศทีไ่ม่แสวงหาก าไร จดัตัง้ขึน้ในปีพ.ศ. 2511 โดยความร่วมมอืระหว่างองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร

ต่างๆ และนักวชิาการ เพื่อเป็นผูน้ าในการส่งเสรมิการบรหิารจดัการพืน้ทีพ่รุอย่างรบัผดิชอบและการใช้

ประโยชน์อย่างยัง่ยนืของพืน้ทีพ่รุและดนิพรุ (https://peatlands.org/) IPS ก าหนดแผนการจดัการระบบ

นิเวศพืน้ทีพ่รุดงันี้ 

- จดัการพืน้ทีพ่รุตามหลกัการใชป้ระโยชน์อย่างชาญฉลาด (wise use) โดยปกป้องคุม้ครอง

บทบาทของพืน้ทีพ่รุในเชงิเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนใหก้ารยอมรบัในมลูค่าของ

พืน้ทีพ่รุทีม่อียู่ทัง้ในระดบัพืน้ที ่ประเทศ และนานาชาติ 
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- สรา้งความมัน่ใจว่าพืน้ทีพ่รุทีย่งัมสีภาพสมบูรณ์ตอ้งไดร้บัการปกป้องคุม้ครองดแูล ส าหรบัพืน้ที่

พรุทีม่กีารใชป้ระโยชน์อยู่ต้องมกีารจดัการอย่างรบัผดิชอบ และส าหรบัพืน้ทีพ่รุทีเ่สื่อมโทรมตอ้ง

ไดร้บัการฟ้ืนฟูเพือ่ใหอ้ยู่ในสภาพเดมิเท่าทีท่ าได้ 

ทัง้นี้ ทัง้ GPI และ IPS ก าหนดเงื่อนไขที่ส าคญัในการบรหิารจดัการเพื่อการอนุรกัษ์คุ้มครอง

ระบบนิเวศพรุก็คอื การสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศพรุ โดยเริม่จากแหล่งที่ตัง้ของพื้นที่พรุ 

สถานภาพ เงือ่นไข ตลอดจนคุณประโยชน์ของพืน้ทีพ่รุทีเ่กดิขึน้ในระดบัทอ้งถิน่ ประเทศ และทัว่โลก  

ส าหรบัในระดบัภูมิภาคอาเซียนซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community – ASEAN)  มอีงค์กรด้านการบรหิารจดัการพื้นที่พรุคอื การรเิริม่เพื่อการจดัการพื้นที่พรุ

ของภูมภิาคอาเซยีน (the ASEAN Peatland Management Initiative – APMI) ก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ. 2545 

โดยมเีป้าหมายหลกัในช่วงเวลานัน้คอืลดความเสีย่งในการเกดิไฟป่าและปัญหาขา้มพรมแดนของหมอก

ควนัอนัเกิดจากการเผาพื้นที่ป่าไม้และป่าพรุ (the ASEAN Secretariate, 2018) APMI ได้มกีารจดัท า

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการพื้นที่พรุของภูมิภาคอาเซียน หรือ “Strategy and Action Plan for 

Sustainable Management of Peatlands in ASEAN Member States 2006-2020” มีวัตถุประสงค์  4 

ประการ ไดแ้ก่ (1) ส่งเสรมิความรูเ้รื่องพืน้ทีพ่รุ (2) รบัมอืกบัปัญหามลพษิขา้มพรมแดนจากหมอกควนั

และความเสื่อมโทรมของสิง่แวดล้อม (3) สนับสนุนการจดัการพื้นที่พรุอย่างยัง่ยนื และ (4) เสรมิสร้าง

ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่พรุ (the ASEAN Secretariate, 

2018) 

5.4 แนวนโยบายเพ่ือการจดัการระบบนิเวศพ้ืนท่ีพร ุ

 องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations - FAO) ในฐานะเป็นหน่วยงานระดับสากลที่ขบัเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการ

เกีย่วกบัอาหาร การเกษตร ประมง ป่าไมซ้ึง่รวมถงึพืน้ทีพ่รุ ของประเทศต่างๆ (FAO, 2020) ไดก้ าหนด

แนวนโยบายในการบริหารจัดการระบบนิเวศพื้นที่พรุ  (ภาพที่ 28) ดังต่อไปนี้  (Biancalani and 

Avagyan, 2014) 

1. ปกป้องพืน้ทีพ่รุสภาพดคีอืทีย่งัคงสภาพเปียกชุ่มไม่มกีารระบายน ้าเพือ่ป้องกนัการปลดปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจก (secure undrained peatlands to prevent emissions) 

2. สรา้งความเปียกชุ่มใหแ้ก่พื้นทีพ่รุทีถู่กระบายน ้าออกเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

(rewet drained peatlands to reduce emissions) ด้วยการจัดการให้พื้นที่มีน ้ าหล่อเลี้ ยงในระดับที่

เหมาะสม 

3. ปรบัเปลีย่นแนวทางการจดัการพื้นทีพ่รุทีไ่ม่สามารถท าให้เปียกชุ่มได ้(adapt management 

of peatlands that cannot be rewetted) เพือ่วธิกีารใหม้กีระบวนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใหน้้อยที่สุด

หรอืเพิม่ศกัยภาพการสะสมคารบ์อนใหก้บัพืน้ที ่  
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ภาพท่ี 28 แนวทางการบริหารจดัการระบบนิเวศพื้นท่ีพรตุามล าดบัขัน้การตดัสินใจ 

ทีม่า ดดัแปลงจาก  http://www.fao.org/3/a-bl229e.pdf 

5.5 กรณีศึกษาในต่างประเทศ 

 ในสว่นน้ีไดเ้ลอืกกรณีตวัอย่างของประเทศทีม่กีารท าลายระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุในอดตี และปัจจุบนั

มคีวามก้าวหน้าดา้นการด าเนินนโยบายการบรหิารจดัการพืน้ทีพ่รุ  ไดแ้ก่สาธารณรฐัอนิโดนีเซยีซึ่งเป็น

ตวัแทนของพืน้ทีพ่รุในเขตรอ้น และสหราชอาณาจกัรซึง่เป็นตวัแทนของพืน้ทีพ่รุในเขตอบอุ่น 

5.5.1 สาธารณรฐัอินโดนีเซีย 

การจดัการพืน้ทีพ่รุของประเทศอนิโดนีเซยีถอืเป็นกรณีศกึษาทีน่่าสนใจ เพราะเป็นประเทศทีม่ี

พืน้ทีพ่รุเขตรอ้นทีม่ากทีสุ่ดในโลกถงึ 14 ลา้นเฮคตารห์รอืคดิเป็นรอ้ยละ 23 ของพืน้ทีพ่รุทัว่โลก จากอดตี

ซึง่เป็นประเทศทีม่อีตัราการสญูเสยีพืน้ทีพ่รุล าดบัตน้ๆ ของโลก ปัจจุบนักลายเป็นประเทศหนึ่งทีม่ี

สถานภาพและเงื่อนไขของพืน้ทีพ่รุ 

พืน้ทีพ่รุระบายน ้าออกแลว้ (drained peatland) พืน้ทีพ่รุทีย่งัคงสภาพน ้าแชข่งั (wet peatland) 

จ าเป็นตอ้งใช้

ประโยชน์? 

สามารถท าให้
เปียกชุ่ม 

(rewetting)? ทางเลอืก: อนุรกัษ์ 

(conservation) 

โดยท าโครงการฟ้ืนฟู 

(restoration) 

ทางเลอืก: ใชป้ระโยชน์ 

โดยท าการเกษตรส าหรบั

พืน้ทีพ่รุเปียกชุ่ม

(paludiculture) 

จ าเป็นตอ้งใช้

ประโยชน์? 

YES NO 

สูญเสยี

ความสามารถ 

ในการอุม้น ้า 
NO 

YES 

ทางเลอืก: การปรบัเปลีย่น

วธิกีารจดัการ (adaptive 

management practice) 

และควบคุมการเกดิไฟป่า  

(fire prevention) 

YES 

NO 
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ความกา้วหน้าในการพฒันายุทธศาสตรแ์ห่งชาต ิ ในการอนุรกัษ์พืน้ทีพ่รุเพือ่ต่อสูก้บัปัญหาการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยรฐับาลอนิโดนีเซยีไดอ้อกมาตรการทางกฎหมายต่างๆ เพือ่หยุดยัง้

การท าลายพืน้ทีพ่รุ อาท ิ PP71/2014 (Government Regulation 71/2014 on the Protection and 

Management of Peat Ecosystems) มกีารประเมนิส ารวจและรวบรวมขอ้มลูเพือ่พฒันาแผนทีป่่าพรุเพือ่

แสดงแหล่งทีต่ ัง้สถานภาพและความลกึของดนิพรุ การก าหนดเขตหรอืโซนของพืน้ทีพ่รุในรูป “Peatland 

Hydrological Unit – PHU” และจดัประเภทหรอืชัน้คุณภาพของแต่ละ PHU จากคุณสมบตัขิองพืน้ทีพ่รุที่

ส ารวจ เพือ่จ าแนกเป็นพืน้ทีพ่รุคุม้ครองและพืน้ทีพ่รุใชป้ระโยชน์ (protection and utilization zones) ซึง่

แต่ละ PHU จะตอ้งประกอบดว้ยพืน้ทีคุ่ม้ครองอย่างน้อยรอ้ยละ 30 ของพืน้ที ่และแต่ละ PHU ตอ้งมแีผน

บูรณาการคุม้ครองและจดัการพืน้ทีพ่รุและน าไปปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม นอกจากนี้ส าหรบัพืน้ทีพ่รุทีอ่ยู่

ในเขตการใชป้ระโยชน์ของแต่ละ PHU ตอ้งควบคุมระดบัน ้าสงูไม่เกนิ 0.40 เมตร เพือ่ใหเ้กดิความเสีย่ง

เรื่องการเกดิไฟและการยุบตวัของพรุใหน้้อยทีสุ่ด (IFAD, 2016) 

นอกจากนี้ ร ัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดตัง้  Indonesian Peatland Restoration Agency (Badan 

Restorasi Gambut - BRG) เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการพืน้ทีพ่รุของประเทศ เพือ่ลดการปลดปล่อย

และเพิม่ศกัยภาพในการกกัเกบ็คารบ์อนของพืน้ที ่และสรา้งอาชพีทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มเพือ่การด ารง

ชพีทีย่ ัง่ยนืแก่เกษตรกรรายย่อยในพื้นที ่มเีป้าหมายหลกัเพื่อฟ้ืนฟูพื้นทีพ่รุทีอ่ยู่ในสภาพวกิฤตจิากการ

เผาป่าจ านวน 2.49 ล้านเฮคตาร์ภายในช่วงปีพ.ศ. 2560-2563 โดยมแีนวทางการจดัการใช้หลกั 3 R 

ไดแ้ก่ Rewetting หรอืการท าใหป่้าพรุกลบัมามสีภาพเปียกชุ่ม เช่นการท าฝายหรอืประตูน ้าเพื่อกกัเก็บ

และชลอการขงัน ้า Revegetation หรอืการปลูกพชืพรรณไมท้อ้งถิน่ของพืน้ทีพ่รุ ตลอดจนดแูลใหเ้กดิการ

ฟ้ืนตวัของป่าดัง้เดมิ และ Revitalization หรอืการสรา้งเสรมิวถิชีวีติและเศรษฐกจิของชุมชนโดยการสร้าง

อาชพีทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและไม่ท าลายป่าพรุแก่คนทอ้งถิน่ เช่นการท าเกษตรทีเ่หมาะสมกบัสภาพ

พื้นที่เปียกชุ่ม (paludiculture) โดยปลูกพืชที่เหมาะกับสภาพพรุเช่น กระจูด สาคู เป็นต้น และการ

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ส าหรบัพืน้ทีพ่รุทีผ่่านการเผามาก่อนแต่ยงัมคีวามสามารถในการอุ้มน ้า

เน้นการฟ้ืนฟูสภาพด้วยการสร้างความเปียกชุ่มและปลูกพืชพรรณไม้ดัง้เดิม ซึ่งการท าพื้นที่พรุให้มี

ความเปียกชุ่ม (rewetting) เป็นเงื่อนไขส าคญัของการจดัการและฟ้ืนฟูสภาพพื้นที่พรุด้วยการควบคุม

ระดบัน ้าให้ดินพรุ นอกจากพื้นที่พรุที่เปียกชุ่มจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก แล้วยงัช่วย

ไม่ให้ดินพรุยุบตัว ตลอดจนลดความเสี่ยงเรื่องไฟไหม้พรุซึ่งเป็นปัจจัยคุกคามส าคัญของพื้นที่พรุ  

(Buckmaster, et al, 2014) 

5.5.2 สหราชอาณาจกัร 

 สหราชอาณาจกัร (United Kingdom – UK) เป็นประเทศที่ระบบนิเวศพื้นที่พรุประมาณ 1.61 

ล้านเฮคตาร์ หรอืราวร้อยละ 10 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่พรุใน UK ตัง้อยู่ในเขต

ของสก๊อตแลนด ์ลกัษณะพืน้ทีพ่รุสว่นใหญ่เป็น blanket bog ซึง่เป็นพืน้ทีพ่รุทีห่ายากในโลก มคีวามเป็น

กรดและมีธาตุอาหารต ่า (http://www.ipcc.ie/a-to-z-peatlands/blanket-bogs/) พื้นที่พรุของ UK เป็น

แหล่งสะสมคารบ์อนในปรมิาณกว่า 3 ลา้นตนั เทยีบเท่าไดก้บัการสะสมคารบ์อนของพืน้ทีป่่าบกของ UK 
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ประเทศฝรัง่เศส และเยอรมนัรวมกนั ปรมิาณน ้าเพื่ออุปโภคบรโิภคกว่าร้อยละ 70 ของ UK นัน้มาจาก

พืน้ทีสู่งซึ่งปกคลุมดว้ยพืน้ทีพ่รุเป็นส่วนใหญ่ พืน้ทีพ่รุยงัช่วยชลอการไหลของน ้าช่วยลดภยัจากน ้าท่วม

ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงและเป็นแหลงทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป่์าและพชืพรรณหายาก  

ประมาณรอ้ยละ 80 ของพืน้ทีพ่รุทัง้หมดใน UK มสีภาพเสือ่มโทรม ซึง่ค านวณไดว้่ามกีารปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่พรุประมาณปีละ  16 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า UK จึงให้

ความส าคัญในล าดับต้นๆ กับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพื้นที่พรุเพื่อเป็นทางออกในการต่อสู้กับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยรฐับาลของ UK ได้รบัการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อ

การอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature – IUCN) ที่ท างานร่วมกับ

ภาครฐัและภาคประชาสงัคมเพื่อจดัท ายุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อบริหารจดัการพื้นที่พรุ  ในปีพ.ศ. 

2561 (ภาพที ่29) โดยจ าแนกพืน้ทีพ่รุออกเป็น 4 กลุ่มสถานะซึง่มกีารบรหิารจดัการต่างกนัไป ไดแ้ก่ (1) 

พื้นที่พรุที่ใกล้เคียงสภาพตามธรรมชาติ (near natural) (2) พื้นที่พรุที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพ

ธรรมชาติ (modified) (3) พื้นที่พรุที่มกีารระบายน ้าออก (drained) และ (4) พื้นที่พรุที่มกีารพงัทลาย

อย่างต่อเนื่อง (actively eroding) เพื่อจะได้วางแผนการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูตามเงื่อนไขสถานภาพของ

พืน้ทีพ่รุ 

รัฐบาลของสหราชอาณาจักรร่วมกับ  IUCN ได้ก่อตัง้โครงการ “the IUCN UK Peatland 

Programme” เพื่อส ารวจคุณสมบตั ิสถานภาพและเงื่อนไขของพื้นที่พรุ และน ามาจดักลุ่มสถานะของ

พื้นที่พรุดงัขา้งต้น นอกจากนี้ได้จดัท าแผนที่เส้นฐาน (baseline map) ส าหรบัพื้นที่พรุทัง้ประเทศเพื่อ

เป็นฐานความรู้แสดงแหล่งทีต่ ัง้และความลกึของดนิพรุ ซึ่งเสรจ็สิน้ในปีพ.ศ. 2563 นอกจากนี้ได้ก าหนด

เป้าหมายระดบัประเทศว่าในปีพ.ศ. 2583 ระบบนิเวศพื้นที่พรุของ UK จ านวน 2 ล้านเฮคตาร์ของพรุ

จะตอ้งไดร้บัการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและจดัการอย่างยัง่ยนื เพือ่ด ารงบรกิารทางนิเวศดา้นต่างๆ ใหส้งัคมต่อไป  

(UK Climate Change Committee, 2013)  

 

 

 

ภาพท่ี 29 ยุทธศาสตรก์ารจดัการระบบนิเวศพรขุองสหราชอาณาจกัร 
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ทีม่า https://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/uk-strategy 

 ภายใต้แผนปฏบิตักิารพื้นที่พรุของประเทศ (England Peat Action Plan) ที่เผยแพร่ในปีพ. ศ. 

2564 (UK Government, 2021) รฐับาลของสหราชอาณาจกัรไดเ้น้นย ้าถงึความจ าเป็นต้องอนุรกัษ์พืน้ที่

พรุเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ส าคญั ที่จะท าให้ประเทศบรรลุเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธเิป็น

ศูนย์ (net zero emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ในแผนปฏิบัติการฯ ระบุเป้าหมายว่า

ภายในปีพ.ศ. 2567 จะต้องปรบัปรุงแผนที่พืน้ที่พรุของประเทศให้เสรจ็สิ้น ยกเลกิการจ าหน่ายพทีและ

ผลติภณัฑจ์ากพที มกีารปกป้องดูแลและเฝ้าระวงัเพื่อลดความเสีย่งเรื่องการเกดิไฟป่า นอกจากนี้มแีผน

จดัสรรงบประมาณจ านวน 50 ล้านปอนด์ เพื่อใช้ในการฟ้ืนฟูพื้นที่พรุอย่างน้อย 35,000 เฮคตาร์ ใน

ระหว่างปีพ.ศ. 2564 – 2568 ภายใต้กลไกการสนับสนุนการฟ้ืนฟูพื้นที่พรุที่เสื่อมโทรม (Nature for 

Climate Peatland Grant Scheme) ให้กบักลุ่มอนุรกัษ์ รฐับาลท้องถิน่ มูลนิธ ิรวมทัง้เจ้าของที่ดินเพอื

จดัท าโครงการฟ้ืนฟูพืน้ทีพ่รุทัว่ประเทศ  
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6 กลไกเพื่อการจดัการระบบนิเวศพื้นท่ีพร ุ

6.1 ความน า 

บทนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอเครื่องมือหรือกลไกเชิงนโนบายที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกบัการ

บรหิารจดัการระบบนิเวศพื้นที่พรุ ที่ได้น ามาใช้ขบัเคลื่อนให้เกดิการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูพื้นที่พรุในประเทศ

ต่างๆ ที่มกีารใช้อยู่ในปัจจุบนั ทัง้นี้เพื่อสร้างกระบวนการเรยีนรู้และเป็นตวัอย่างส าหรบัการบริหาร

จดัการพื้นที่พรุของประเทศไทยในอนาคต โดยเลือกน าเสนอเครื่องมอืหรอืกลไกทางเศรษฐศาสตร์ 

ประกอบดว้ยกลไกตลาดคาร์บอน (carbon market) กลไกเรดด์พลสั (REDD+) และกลไกการตอบแทน

คุณประโยชน์ระบบนิเวศ (payment for ecosystem services)  

6.2 กลไกตลาดคารบ์อน 

ตลาดคารบ์อน (Carbon Market) ในทีน่ี้หมายถงึระบบทีม่กีารตกลงใหซ้ื้อขายปรมิาณก๊าซเรอืน

กระจกทีส่ามารถลดลงได ้จากการท าโครงการประเภทต่างๆ ซึ่งเรยีกว่า “คารบ์อนเครดติ” ซึ่งเป็นสนิคา้

ทีน่ ามาซื้อขาย และสามารถน าไปชดเชยการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผูซ้ื้อ ในทีน่ี้จะไม่กล่าวถงึระบบ

การซือ้ขายสทิธใินการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  

6.2.1 ระบบตลาดคารบ์อน 

  ในเบื้องแรกจ าเป็นต้องมคีวามเข้าใจในระบบตลาดคาร์บอน และกลไกการซื้อขายคาร์บอน

เครดติ ระบบตลาดคารบ์อนมสีองประเภท ประเภทแรกคอืตลาดคารบ์อนตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ

หรอืตลาดภาคบงัคบั (mandatory carbon market) ซึ่งเป็นตลาดทีจ่ดัตัง้ขึน้สบืเนื่องจากผลบงัคบัในการ

ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตามกฎหมาย โดยมรีฐับาลเขา้มาเกีย่วขอ้ง เพราะเป็นกลไกทีอ่ยู่ภายใต้พธิี

ส า ร เกียว โต  เช่ น  emission trading, joint implementation และ  clean development mechanism 

ประเภทที่สองคือตลาดคาร์บอนแบบสมคัรใจ (voluntary carbon market) เป็นตลาดคาร์บอนที่ไม่มี

กฎหมายเกี่ยวกบัการควบคุมก๊าซเรอืนกระจกมาบงัคบั การเขา้ร่วมซื้อขายจงึเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ 

กลไกการซื้อขายทีอ่ยู่ในตลาดนี้ต้องผ่านการรบัรองมาตรฐาน เช่น การรบัรองมาตรฐานการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก VSC (verified carbon standard) ซึ่งด าเนินการโดยองค์กร Verra (www.verra.org) VSC 

เป็นโครงการรับรองมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบันมีโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเข้าร่วมและผ่าน

มาตรฐาน VSC ประมาณ 1,700 โครงการ ซึ่งสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า  630 ล้านตัน

คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า  

ในการจดัท าคาร์บอนเครดติ  ผู้ขายซึ่งมศีกัยภาพและเจตน์จ านงในการลดการปล่อยคาร์บอน

ตอ้งพฒันาในรปูโครงการและน าสง่แผนงานกจิกรรมเขา้สูก่ระบวนการตรวจสอบโดยผูท้วนสอบ เมื่อผ่าน

กาตรวจสอบจะได้รบัการอนุมตัแิละขึ้นทะเบยีนโดยผู้ให้การรบัรองโดยหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบยีนและ

สามารถรบัรองปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกได้ ส าหรบัคารบ์อนเครดติ (carbon credit) ซึ่งเป็นสนิคา้ทีน่ ามา
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ซือ้ขายนัน้ เป็นปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดลงซึ่งเป็นผลจากการด าเนินโครงการทีท่ าใหเ้กดิการลดก๊าซ

เรอืนกระจก ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที่ปล่อยลดลงจะมกีารค านวณหน่วยคาร์บอนมาตรฐาน  (verified 

carbon unit) ในรูปหน่วยตนัต่อคาร์บอนออกไซด์เทยีบเท่า (tonCO2e) ซึ่งเท่ากบัหนึ่งเครดติ สามารถ

น าไปซือ้ขายในตลาดคารบ์อนได ้

ผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตมีหลากหลายภาคส่วน อาจเป็นองค์กรสถาบันหรือหน่วยธุรกิจที่มี

เจตนารมณ์จะลดการปล่อยคาร์บอน หรือมีโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social 

responsibility – CSR) รวมทัง้หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัภาคพลงังาน ขนส่งทางบกอากาศและทะเล 

เป็นตน้ ตวัอย่างเช่นองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization 

หรอื ICAO) มนีโยบายให้ธุรกิจสายการบินที่เป็นสมาชิกควบคุมการปล่อยคาร์บอน และด าเนินการ

ภายใต้กลไกการชดเชยและการลดคาร์บอนส าหรบัการบินระหว่างประเทศ  (carbon offsetting and 

reduction scheme in international aviation - CORSIA) มานบัตัง้แต่ปีพ.ศ. 2559 (https://icao.int) และ

มนีโยบายใหส้มาชกิต้องควบคุมการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากภาคการบนิดว้ยการรกัษาเสถยีรภาพไว้

ในระดับคงที่ (carbon neutral growth) โดยใช้ปีพ.ศ. 2563 เป็นปีฐาน และในช่วงก่อนปีพ.ศ  2570 

สมาชกิสามารถด าเนินการแบบสมคัรใจ และสามารถซื้อคาร์บอนเครดติเพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอน

ตามทีก่ าหนดไว ้แต่นับตัง้แต่ปีพ.ศ. 2570 เป็นต้นไป นโยบายการปล่อยคารบ์อนสุทธเิป็นศูนย์จะบงัคบั

ใช้กบัทุกสายการบนิที่เป็นสมาชกิ ประมาณการว่าจะมกีารลดก๊าซเรอืนกระจกภายใต้กลไก CORSIA 

ราว 2.5 พนัลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซด์เทยีบเท่าระหว่างปีพ.ศ. 2564 – 2578 หรอืประมาณ 164 ลา้น

ตนัต่อปีในช่วงเวลาดงักล่าว ถอืได้ว่า CORSIA เป็นกลไกตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจแห่งแรกของโลก

จากภาคอุตสาหกรรมการบนิ 

ส าหรบัประเทศไทยมโีครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย  

(Thailand Voluntary Emission Reduction Program – T-VER) ซึ่งมีองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือน

กระจก (องคก์รมหาชน) หรอื อบก. เป็นหน่วยงานทีพ่ฒันาและใหก้ารรบัรองมาตรฐานดงักล่าว (องคก์าร

บรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก, 2564) ในการซื้อขายคารบ์อน ในกรณีของประเทศไทยนัน้ โครงการ T-

VER ซึ่งพฒันาโดย อบก. ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการพฒันา ตลอดจนระเบยีบวธิกีารลด

ก๊าซเรอืนกระจก รวมทัง้การขึน้ทะเบยีนและรบัรองปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก ผูข้ายซึง่เป็นผูท้ีส่ามารถลด

การปล่อยคารบ์อนเมื่อผ่านกระบวนการขึน้ทะเบยีนและสามารถรบัรองปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกได้ จงึ มี

สทิธใินการขายคารบ์อนเครดติได ้

6.2.2 คารบ์อนเครดิตส าหรบัพื้นท่ีพรุ 

 โครงการคาร์บอนเครดิตส าหรับระบบนิเวศพื้นที่พรุนัน้ ผู้รบัผิดชอบหรือเจ้าของโครงการ

อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูพืน้ทีพ่รุอยู่ในสถานะของผูข้ายคารบ์อนเครดติ ต้องด าเนินการตามระเบยีบวธิแีละขัน้ตอน

การจดัท ากลไกคารบ์อนเครดติท านองเดยีวกบัโครงการส าหรบัภาคสว่นอื่นๆ (ภาพที ่30) องคก์ร Verra 

ซึ่งเป็นผู้พฒันามาตรฐาน VSC (https://verra.org/) ได้จดัท าคู่มอือธบิายระเบียบวธิเีกี่ยวกบัคาร์บอน

เครดิตส าหรับโครงการฟ้ืนฟูพื้นที่พรุเขตร้อนด้วยการท าให้เปียกชุ่ม  (Methodology for Rewetting 
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Drained Tropical Peatlands) และระเบยีบวธิเีกีย่วกบัคารบ์อนเครดติส าหรบัโครงการฟ้ืนฟูพืน้ทีพ่รุเขต

อบอุ่นดว้ยการท าใหเ้ปียกชุ่ม (Methodology for Rewetting Drained Temperate Peatlands) (VSC, ไม่

ปรากฏปีพ.ศ.) เพื่อให้ผู้ต้องการพฒันาโครงการฯ ได้ใช้เป็นแนวปฎิบตัิในการค านวณหน่วยคาร์บอน

มาตรฐานทีจ่ะเป็นคารบ์อนเครดติจากพืน้ทีพ่รุ 

มาตรฐานการรบัรองคาร์บอนจากพื้นที่พรุ (peatland carbon standard) นอกจาก VSC ก็ยงัมี

การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละระเบยีบวธิเีพื่อขออนุมตัแิละขึน้ทะเบยีนมาตรฐานการรบัรองการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกในระดบันานาชาตอิื่นๆ เช่น Gold Standard (GS), Plan Vivo, Americn Carbon Registry 

(ACR) ส่วนมาตรฐานการรบัรองคารบ์อนจากพืน้ทีพ่รุในระดบัประเทศกม็ ีเช่น UK Peatland Code/UK 

Woodland Code ของสหราชอาณาจักร MoorFutures ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอมันนี  Carbon 

Farming Initiative (AUS) ของประเทศออสเตรเลยี max.moor ของสมาพนัธรฐัสวสิ (Unger, et al 2019) 

และ T-VER ของประเทศไทย 
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ปัจจุบนัหลายประเทศมีการจดัท าคาร์บอนเครดิตจากพื้นที่พรุซึ่งทัง้หมดเป็นระบบตลาดภาค

สมคัรใจ เช่นสหราชอาณาจกัร สมาพนัธรฐัสวสิ สาธารณรฐัเยอรมนันี สาธารณรฐัเบลารุส และประเทศ

อนิโดนีเซยี เป็นตน้  

6.2.3 กรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ 

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนันี 

 เยอรมนันีเป็นประเทศแรกในโลกที่มโีครงการคาร์บอนเครดติจากพื้นที่พรุ โครงการนี้มชีื่อว่า 

MoorFutures เ กิ ด ขึ้ น ใ น ปี พ .ศ . 2552 พัฒน า โ ด ย  the German Federal Agency for Nature 

Conservation (BfN) เพื่อใช้เป็นกลไกในการแสวงหาแหล่งเงนิทุนสนับสนุนกิจกรรมฟ้ืนฟูระบบนิเวศ

พืน้ทีพ่รุทีม่คีวาม
เสือ่มโทรมหรอืทีผ่่าน
การระบายน ้าออก

จดัท าโครงการ
แผนการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู
ทีม่ผีลต่อการลดการ
ปลดปล่อยคารบ์อน
และ/หรอืเพิม่การ
สะสมคารบ์อน

น าส่งแผนการ
อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูเพือ่การ
ตรวจสอบปรมิาณ

คารบ์อนทีส่ามารถลด
การปลดปล่อยและ/
หรอืเพิม่การสะสม
เพือ่ขออนุมตัแิละ

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
โดยหน่วยงานที่
สามารถรบัรอง
มาตรฐานฯ อาท ิ

VCS, UK peatland 
code, MoorFutures, 

T-VER เป็นตน้

หน่วยงานทีร่บัรอง
มาตรฐานจดัท า

สญัญาขอ้ตกลงกบั
เจา้ของโครงการฯ
เมือ่ผ่านการอนุมตั ิ

และจดัท าเงือ่นไขการ
สนบัสนุนทางการเงนิ

เจา้ของโครงการ
สามารถด าเนิน

กจิกรรมอนุรกัษ์และ
ฟ้ืนฟูตามแผนงาน

ระหว่างการด าเนิน
กจิกรรมอนุรกัษ์และ
ฟ้ืนฟูจะมกีารตดิตาม

ตรวจสอบโดย
หน่วยงานทีร่บัรอง

มาตรฐาน
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พื้นที่พรุทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ MoorFutures จงึเป็นโครงการคาร์บอนเครดติภาค

สมคัรใจส าหรบัพื้นที่พรุโครงการแรกของโลก ซึ่งผู้ซื้อมทีัง้หน่วยธุรกจิเอกชน องค์กรไม่แสวงหาก าไร 

และบุคคล สามารถซื้อเพื่อชดเชยคารบ์อนจากโครงการฟ้ืนฟูพื้นที่พรุซึ่งมทีัง้ขนาดเลก็และขนาดกลาง 

ราคาของคารบ์อนเครดตินัน้ไม่ตายตวั ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงและภาระตน้ทุนในการฟ้ืนฟูพืน้ทีพ่รุแต่ละพื้นที่

ซึ่งแตกต่างกนัไป อยู่ระหว่าง 30 – 67 ยูโรต่อตนัคารบ์อนไดออกไซด์เทยีบเท่า หลงัจากโครงการฟ้ืนฟู

พื้นที่พรุได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย MoorFutures แล้ว MoorFutures น าคาร์บอนเครดิตที่

ตอ้งการขายไปตดิต่อกบัผูซ้ือ้ และด าเนินการใหม้กีารจ่ายเงนิค่าคารบ์อนเครดติล่วงหน้า (forward sale) 

แก่เจา้ของโครงการ ซึ่งเป็นขอ้ตกลงพเิศษกว่าตลาดคารบ์อนทัว่ไป ดว้ยตระหนักว่าการด าเนินกจิกรรม

ฟ้ืนฟูพื้นที่พรุนั ้น เจ้าของโครงการจ าเป็นต้องใช้เงินทุนเริ่มต้นจ านวนมาก ในระยะเริ่มก่อตัง้ 

MoorFutures ใชม้าตรฐานการรบัรองการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ Verified Carbon Standard – VCS 

ต่อมาได้พฒันามาตรฐานการรับรองปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการขึ้นมาในประเทศ มีชื่อว่า 

MoorFutures Standard เพื่ อ ให้ เข้ากับสภาพระบบนิ เวศของพื้นที่ พรุภายในประเทศ โดย 1 

MoorFutures = 1 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า (Unger, 2019) 

 สหราชอาณาจกัร 

 สหราชอาณาจกัร (UK) ได้จดัท าระบบการขึ้นทะเบยีนโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกจากการใช้

ทีด่นิทีช่ื่อว่า UK Land Carbon Registry และไดจ้ดัท าระบบการรบัรองการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

จากภาคป่าไม้และพื้นที่พรุ ส าหรบัภาคป่าไม้คอืโครงการ UK Woodland Carbon Code และส าหรบั

พืน้ทีพ่รุคอืโครงการ UK Peatland Carbon Code ซึง่ UK Peatland Carbon Code (หรอื UK Peatland 

Code ส าหรบัการสบืค้น) จดัท าขึ้นในปีพ.ศ. 2558 เพื่อก าหนดมาตรฐานการรบัรองการลดก๊าซเรอืน

กระจกส าหรับโครงการฟ้ืนฟูพื้นที่พรุ ทัง้นี้ เพื่อเป็นระบบรองรับส าหรับกลไกการซื้อขายคาร์บอน

ภายในประเทศ และใชเ้ป็นเครื่องมอืในการระดมทุนส าหรบัการฟ้ืนฟูระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุของประเทศ 

โครงการ UK Peatland Code ได้พฒันาข้อก าหนดและแนวปฏิบตัิส าหรบัเจ้าของโครงการที่

สนใจท ากิจกรรมฟ้ืนฟูพื้นที่พรุ และพฒันาเป็น peatland carbon unit (project developer) พร้อมที่จะ

ขายคารบ์อนเครดติ โดยมกีระบวนการตรวจสอบและตดิตามอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุของโครงการ 

ซึ่งก าหนดไว้อย่างน้อย 30 ปี เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ซื้อ โดย UK Peatland Code ได้ขึ้นทะเบียน

เจ้าของโครงการที่ผ่านการพฒันาคาร์บอนเครดิตจากพื้นที่พรุไว้ เมื่อได้รบัการติดต่อจากผู้สนใจซื้อ

คาร์บอนเครดิต โครงการ UK Peatland Code เป็นคนกลาง มเีงื่อนไขการจ่ายเงนิล่วงหน้า (forward 

sale) จากผู้ซื้อแก่เจ้าของโครงการ ท านองเดยีวกบัโครงการ MoorFutures เพื่อให้เจ้าของโครงการใช้

เป็นทุนเริม่ตน้ในการด าเนินกจิกรรมฟ้ืนฟูพืน้ทีพ่รุ ราคาของ peatland carbon unit ไม่ไดก้ าหนดตายตวั 

ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนในการฟ้ืนฟูพื้นที่พรุ  นอกจากนี้รฐับาลของ UK ก็ยงัมีเงินช่วยอุดหนุนเป็นทุน

ด าเนินงานแก่ผูข้ายเครดติอกีสว่นหน่ึงเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุจะไดร้บัการฟ้ืนฟูอย่างยัง่ยนื 

 ตวัอย่างพื้นที่พรุ Little Woolden Moss ในแมนเชสเตอร์ ซึ่งม ีLancashire Wildlife Trust เป็น

เจา้ของ ไดร้บัเลอืกเป็นพืน้ทีน่ าร่องในโครงการชดเชยคารบ์อนของสนามบนิฮทีโธรวซ์ึ่งเป็นสมาชกิของ  
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ICAO ด้วยเงนิสนับสนุน USD 132,446 (หรอื 94,000 ปอนด์) ในปีพ.ศ. 2561 เพื่อฟ้ืนฟูพื้นที่พรุซึ่งมี

ขนาด 70 เฮคตาร ์ซึง่ใชร้ะยะเวลา 3 ปี ใหอ้ยู่ในสภาพดคีงเดมิดว้ยการท าใหเ้ปียกชุ่มและปลูกพชืดัง้เดมิ

เพิม่เตมิจากทีเ่คยมอียู่ ความส าเรจ็ของโครงการท าใหเ้กดิการสะสมคารบ์อนปีละ 22,427 ตนั ตลอดช่วง

ระยะเวลา 30 ปี ขณะเดยีวกนัพืน้ทีพ่รุทีฟ้ื่นฟูแลว้ยงัเปิดใหส้าธารณชนไดท้ ากจิกรรมนันทนาการต่างๆ 

ด้วย นอกจากนี้สายการบินและสนามบินต่างๆ ซึ่งเป็นสมาชกิของ ICAO มแีผนจะสนับสนุนโครงการ

ฟ้ืนฟูพืน้ทีพ่รุในแหล่งอื่นๆ ดว้ย (https://www.lancswt.org.uk/aviation-funding-peatlands) 

 สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี 

 อินโดนีเซียมีโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื้นที่พรุที่พัฒนาภายใต้กลไกเรดด์พลัสจ านวนหลาย

โครงการ ซึ่งเมื่อได้รบัการอนุมตัิให้ด าเนินการแล้ว ก็สามารถน าคาร์บอนที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน

แล้วไปจดัท าเป็นคาร์บอนเครดิตเพื่อจ าหน่ายให้กบัผู้ที่มคีวามต้องการชดเชยคาร์บอน ตวัอย่างเช่น 

โครงการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูพื้นที่พรุในจงัหวดักาลมินัตนัตอนกลางของอินโดนีเซีย ซึ่งชื่อว่า Katingan-

Mentaya Peatland Restoration and Conservation Project เป็นพื้นที่โครงการที่พฒันาภายใต้กลไก

เรดด์พลสั ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2550 มขีนาดพื้นที่ 149,800 เฮคตาร์ และมศีกัยภาพในการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกได้เฉลี่ยปีละ 7.4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  โดยมีแหล่งทุนคือ  Global 

Environment Facility and Clinton Foundation สนับสนุนในช่วงแรกของโครงการ ในปีพ .ศ . 2559 

โครงการได้รบัการตรวจสอบและทวนสอบความถูกต้องของกจิกรรมและปรมิาณการลดการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกตามมาตรฐานของ VCS และในปีพ.ศ. 2560 กไ็ดร้บัการรบัรองผลและออกคาร์บอนเครดติ

เพื่อการซื้อขายดว้ยราคา USD 5-10/ตนั ซึ่งท าใหไ้ดร้บัความสนใจจากผูต้้องการชดเชยคารบ์อน ไม่ว่า

เป็นบรษิทัเชลล ์และบรษิทัโวสวาเกน เป็นตน้ (https://www.katinganproject.com/, Unger and Emmer, 

2018) 

6.3 กลไกเรดดพ์ลสั 

กลไกเรดด์พลัส เกิดขึ้นจากกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) ซึ่งประเทศ

สมาชิกภาคี (UNFCCC member countries) มีความเห็นร่วมกันในการรกัษาและจัดการป่าไม้อย่าง

ยัง่ยนืของประเทศก าลังพฒันาให้เป็นแหล่งดูดซบัและกักเก็บคาร์บอนของโลก เนื่องจากข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการท าลายป่าและการท าให้ป่าเสื่อมโทรม  (deforestation and forest 

degradation) มสี่วนในการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกคดิเป็นรอ้ยละ 17-20 ของการปล่อยก๊าซทุกภาค

ส่วน และเป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศโลก หากสามารถรกัษาพืน้ทีป่่า

ไวไ้ดจ้ะช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

แนวคิดเกี่ยวกับกลไกเรดด์พลัสได้รับการกล่าวถึงในการประชุมประเทศสมาชิกภาคี 

(Conference of Parties – COP) จาก COP11 และ COP12 ในระหว่างปีพ.ศ. 2548-2550 และได้รบั

การน าสู่วาระการประชุม COP 15 อย่างเป็นทางการเพื่อการสนับสนุนทางการเงิน ในปีพ.ศ. 2552 
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(UNFCCC Secretariate, 2016) กลไกเรดด์พลัส  (REDD+) เป็นที่รู้จ ักเริ่มแรกในนามกลไกเรดด์ 

(REDD)  ซึ่ ง ย่ อ ม า จ าก  Reducing Emission from Deforestation and Degradation in developing 

countries หรอืการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการท าลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าใน

ประเทศก าลงัพฒันา ส าหรบัค าว่า “พลสั” นัน้เกดิจากการให้ความส าคญัเกี่ยวกบัระบบนิเวศป่าไม้เพิม่

อกีสามประการ ท าให้กรอบการด าเนินงานของเรดด์พลสัประกอบดว้ย ลดการตดัไมท้ าลายป่าและการ

ท าให้เสื่อมโทรม และเพิม่บทบาทของการอนุรกัษ์ป่า การจดัการป่าไม้อย่างยัง่ยนืและเพิม่การกกัเก็บ

คารบ์อนในพืน้ทีป่่า หรอืเรยีกงา่ยๆ ว่า “สองลดและสามเพิม่”  

 กลไก REDD+ มพีฒันาการเป็นล าดบั มจุีดเริม่ตน้จาก COP 13 ทีค่ านึงถงึผลประโยชน์จากการ

ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (carbon benefits) เป็นหลกั และพจิารณาผลประโยชน์ด้านอื่นๆ เป็น

ผลประโยชน์ร่วม (co-benefits) และจาก COP 16 เป็นต้นมากลไกเรดด์พลสัใหค้วามส าคญักบัประเด็น

ด้านผลประโยชน์นอกเหนือจากคาร์บอน (non-carbon benefits) มากยิ่งขึ้น อาทิ การอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชวีภาพและประโยชน์ด้านเศรษฐกจิและสงัคมต่อชุมชน นอกจากนี้ยงัก าหนดหลกัการ

ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาโครงการภายใต้กลไกเรดด์พลสั อาทิ การปรกึษาหารอืกบัชุมชน

ท้องถิ่นตามหลกัการได้รบัความยนิยอมโดยสมคัรใจโดยได้ข้อมูลล่วงหน้า (free prior and informed 

consent – FPIC) และหลกัการแบ่งปันผลประโยชน์ (benefit sharing principle) เป็นตน้  

6.3.1 การด าเนินงานของกลไกเรดดพ์ลสั 

การประชุมประเทศสมาชิกภาคี (Conference of Parties – COP) ซึ่งมีสมาชิกจ านวน 197 

ประเทศ (UNFCCC member countries) เพือ่ท าขอ้ตกลงร่วมกนัว่าหากสามารถช่วยกนัรกัษาพืน้ที่ปาไว้

ได้ ก็จะช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้หลักการความ

รบัผดิชอบร่วมในระดบัทีแ่ตกต่าง (common but differentiated responsibilities) ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ 

ความพรอ้มและระดบัการพฒันาของแต่ละประเทศและภูมภิาค โดยแบ่งประเทศสมาชกิออกเป็นสองกลุ่ม 

คอืประเทศในกลุ่มภาคผนวกที ่1 (Annex 1 countries) ประกอบดว้ยประเทศพฒันาแลว้ซึ่งเป็นประเทศ

อุตสาหกรรม จ านวน 43 ประเทศ มีพนัธกรณีในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งหากไม่

สามารถบรรลุเป้าหมายกจ็ะต้องลงทุนเพื่อการจดัท าคารบ์อนเครดติและภาคการอนุรกัษ์ในกลุ่มประเทศ

นอกภาคผนวกที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยประเทศก าลังพัฒนา อันเป็นแหล่งที่ตัง้ส าคญัของผืนป่าต่างๆ 

เรดด์พลสัจึงเป็นกลไกทางการเงนิระหว่างประเทศในการสร้างแรงจูงใจเพื่อต่อสู้กบัการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมอิากาศ ส าหรบัรายละเอยีดของความก้าวหน้าในการด าเนินงานเรดด์พลสัของแต่ละประเทศ 

สามารถตดิตามไดใ้น Lima REDD+ Information Hub (https://redd.unfccc.int/info-hub.html) 

  กลไกเรดดพ์ลสัประกอบดว้ย 3 ระยะ (www.unredd.net) ประเทศก าลงัพฒันาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

ตอ้งด าเนินการตามล าดบัขัน้ดงันี้ 

1. ระยะเตรยีมความพร้อม (REDD+ readiness) ประเทศมกีารเตรยีมการและสร้างศกัยภาพเพื่อ

รองรบักลไกเรดด์พลสั เช่นการปรบันโยบายและมาตรการต่างๆ  การพฒันาศักยภาพของ

ประเทศด้านต่างๆ เพื่อด าเนินการตามกรอบงานเรดด์พลสั การจดัท ากลยุทธ์แห่งชาติหรอื
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แผนปฏบิตักิาร (national strategies or action plans) ร่วมกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี การคดัเลอืกพืน้ที่

น าร่องและออกแบบกจิกรรมตามกลไกและหลกัการของเรดด์พลสั และการน าสง่รายงานกลยุทธ์

แห่งชาตติ่อ UNFCCC ตามขอ้ก าหนดใน COP16 (ภาพที ่31) ดงันี้ 

(1) รายงานระดบัการปล่อยอ้างองิภาคป่าไม้ (forest reference emission level – FREL) และ

รายงานระดบัอา้งองิภาคป่าไม ้(forest reference level – FRL) 

(2) รายงานระบบการตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรพัยากรป่าไม้ในระดบัประเทศที่มี
มาตรฐาน (national forest monitoring systems - NFMS) 

(3) รายงานกลยุทธแ์ห่งชาตหิรอืแผนปฏบิตักิาร (national strategies or action plans) National 

strategy/action plan – NS/AP 

(4) รายงานข่าวสารการปกป้องผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (safeguard information 

system – SIS) 

2. ระยะทดลองด าเนินการ (demonstration) ประเทศเจา้ของโครงการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบตัทิี่

น าเสนอในระยะเตรยีมความพรอ้ม ไปใชใ้นพืน้ทีน่ าร่องเพือ่การสาธติและทดสอบผลสมัฤทธิข์อง

การด าเนินงาน 

3. ระยะด าเนินการ (implementation) ในการด าเนินกิจกรรมเรดด์พลัสของประเทศเจ้าของ

โครงการ มีกระบวนการติดตาม ตรวจวัดและประเมินผลของเรดด์พลัสอย่างเต็มรูปแบบ 

กระบวนการจดัท ารายงานและทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารด าเนินงาน  พรอ้มมกีารจ่ายผลตอบแทน

การเงนิแก่ประเทศเจา้ของโครงการเรดดพ์ลสัตามหลกัผลส าเรจ็ (result-based payment) 

 

ภาพท่ี 31 ชุดรายงานท่ีประเทศเจ้าของโครงการเรดดพ์ลสัต้องจดัท าและน าส่ง UNFCCC  

ทีม่า www.unredd.net 

  ประเทศทีส่นใจพฒันากลไกเรดด์พลสัตอ้งจดัท ากรอบแนวคดิในการด าเนินการ (readiness 

plan idea note – R-PIN) เสนอต่อธนาคารโลก หลงัไดร้บัการเหน็ชอบกจ็ะตอ้งจดัท าและน าสง่ขอ้เสนอ

โครงการเตรยีมความพรอ้มต่อกลไกเรดดพ์ลสั (readiness preparation proposal – R-PP) ต่อไป เมื่อ

ผ่านกระบวนการตรวจสอบแกไ้ขแลว้ ธนาคารโลกซึ่งเป็นองคก์รดแูลดา้นเงนิทุนจะสนบัสนุนงบประมาณ
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เพือ่ด าเนินการตามขอ้เสนอ R-PP โดยประเทศตอ้งจดัท าและสง่เอกสารรายงานต่างๆ ตามขอ้ก าหนด

ขา้งตน้  

แหล่งทุนสนบัสนุนโครงการเรดดพ์ลสัทีป่ระเทศเจา้ของโครงการไดร้บัในระยะเตรยีมความพรอ้ม 

(preparation stage) มาจากกองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนภาคป่าไม้ (Forest Carbon Partnership Facility - 

FCPF) ในหมวดของทุนเพื่อการเตรยีมความพรอ้ม (rediness fund) โดยมธีนาคารโลกเป็นองค์กรดูแล

และจดัการเงนิกองทุนดงักล่าว และเงนิทุนจาก UN-REDD programme (อยู่ในรูป multilateral funds มี

แหล่งทุนส าคญัเช่น นอรเ์วย ์สหภาพยุโรป ญีปุ่่ น สหรฐัอเมรกิา เป็นตน้) ส าหรบัโครงการเรดดพ์ลสัที่ได้

พฒันาและพร้อมด าเนินการน าร่องนัน้ (demonstration stage) ประเทศเจ้าของโครงการได้รบัทุนจาก 

Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF) ในหมวดของทุนเพื่อคาร์บอน (carbon 

fund) UN-REDD ร่วมกบัแหล่งทุนที่ประเทศเจ้าของโครงการเป็นผู้จดัหา  และส าหรบัโครงการที่อยู่ใน

ระยะด าเนินการ (implementation stage) ประเทศเจ้าของโครงการอาจได้รบัทุนสนับสนุนจากประเทศ

ในกลุ่มภาคผนวก 1 เช่นโครงการในประเทศอนิโดนีเซยีไดร้บัการสนับสนุนทุนจากประเทศนอรเ์วย์ (ใน

รูป bilateral fund) โดยตอบแทนตามผลส าเร็จ (result-based payment) จากก๊าซเรอืนกระจกที่ปล่อย

ลดลง (https://www.wri.org/insights/indonesia-reduces-deforestation-norway-pay)  

ในระยะด าเนินการนี้  ประเทศเจ้าของโครงการเรดด์พลัสอาจจัดหาทุนสนับสนุนโดยใช้

งบประมาณของประเทศ หรอืพฒันาเครื่องมอืหรอืกลไกต่างๆ เพื่อแสวงหาแหล่งทุนเพิม่จากภาคธุรกิจ

เอกชนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ซึง่ตอ้งระมดัระวงัประเดน็เรื่องการนบัซ ้า (double counting) ของ

คาร์บอนเครดติในกรณีที่จดัท าระบบตลาดคาร์บอน โดยทัว่ไปราคาของคาร์บอนที่รบัซื้ออยู่ประมาณ 

USD 5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขึ้นไป ระบบจ่ายเงินของกลไกเรดด์พลัสเป็นการจ่ายตาม

ผลลพัธ์หรอืผลส าเร็จ (result-based payment) และเจ้าของโครงการต้องจดัท ารายงานการตรวจสอบ

และทวนสอบการลดก๊าซเรอืนกระจกสง่ตามก าหนด ระยะเวลาของโครงการ (creditng period) มกี าหนด

ประมาณ 30 ปี  

เพื่อเพิม่ความมัน่คงทางการเงินให้กับโครงการฯ ในช่วงระยะของการด าเนินงานตามกลไก

เรดด์พลัสนัน้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามกลไกเรดด์พลัส (carbon benefits) ผลจากการด าเนิน

กิจกรรม “สองลดสามเพิม่” ซึ่งท าให้เพิม่พูนบรกิารนิเวศในด้านอื่นๆ ด้วย ยงัสร้างโอกาสให้เจ้าของ

โครงการสามารถแสวงหาแหล่งทุนเพิม่เตมิ นอกเหนือจากการพฒันากลไกคารบ์อนเครดิตซึ่งมกีารจ่าย

ตามผลลพัธ์นัน้ เช่นการพฒันากลไกการตอบแทนคุณประโยชน์ระบบนิเวศ (payment for ecosystem 

services - PES) จากบริการนิเวศในด้านอื่นๆ (non-carbon benefits) อันเป็นผลจากการดูแลฟ้ืนฟู

ระบบนิเวศ อาทิ การเพิม่พูนความหลากหลายทางชีวภาพ การควบคุมการไหลเวยีนของน ้า การลด

ความเสีย่งเรื่องภยัแลง้น ้าท่วมและการพงัทลายของหน้าดนิ เป็นตน้ การจ่ายตอบแทนภายใตก้ลไก PES 

จากผูไ้ดร้บัประโยชน์ไม่ถอืว่ามคีวามซ ้าซอ้นกบักลไกเรดด์พลสั เพราะมกัเป็นการจ่ายตอบแทนตามการ

ท ากจิกรรมทีพ่งึประสงค ์(performance-based payment) 
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6.3.2 กลไกเรดดพ์ลสัส าหรบัพื้นท่ีพรุ 

ถงึแมว้่าเริม่แรกนัน้กลไกเรดด์พลสัมุ่งเน้นการกกัเกบ็คารบ์อนในภาคป่าไม ้แต่ไดข้ยายแนวคดิ

ไปถึงการกกัเก็บคาร์บอนในดิน (soil carbon) ซึ่งพื้นที่พรุเป็นแหล่งกกัเก็บคาร์บอนที่ส าคญัของโลก 

ปัจจุบันการพฒันาโครงการเรดด์พลัสส าหรบัพื้นที่พรุยงัมีไม่กี่ประเทศ สาธารณรฐัอินโดนีเซียเป็น

ประเทศทีม่กีารใชก้ลไกเรดดพ์ลสัส าหรบัพืน้ทีพ่รุมากทีสุ่ดประเทศหนึ่ง 

ในปีพ.ศ. 2563 อินโดนีเซียมีโครงการเรดด์พลัสทัง้หมด  184 โครงการ โดยเป็นโครงการ

เรดดพ์ลสัทีพ่ฒันาส าหรบัพืน้ทีพ่รุไม่น้อยกว่า 10 โครงการ (www.reddprojectsdatabase.org) แหล่งทุน

สนับสนุนโครงการมาจากรฐับาลประเทศนอร์เวย์ซึ่งได้ท าขอ้ตกลงกบัรฐับาลของอนิโดนีเซียเมื่อปีพศ 

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/wp-

content/uploads/2010/05/Norway-Indonesia-LoI.pdf) เพื่อตอบแทนการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

จากภาคป่าไมแ้ละพืน้ทีพ่รุ จ านวน 4.8 ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซด์เทยีบเท่า ในระหว่างปีพ.ศ. 2549 – 

2559 (Seymour, et al, 2020; Nofyanza, et al, 2020) ในปีพ.ศ. 2560 อนิโดนีเซยีกไ็ดร้บัมอบเงนิก้อน

แรกจ านวน USD 56 ล้าน จากรฐับาลประเทศนอร์เวย์ และในปีพ .ศ. 2563 อินโดนีเซียได้รบัเงินทุน

สนับสนุนอกีแหล่งจ านวน USD 103.8 ลา้น จาก Green Climate Fund เพื่อตอบแทนการลดการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกจ านวน 20.3 ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในระหว่างปีพ.ศ. 2557 – 2559 

(Nofyanza, et al, 2020) 

โครงการเรดด์พลัสน าร่องส าหรับพื้นที่พรุ ในอินโดนีเซียคือ Merang REDD pilot project 

พัฒนาขึ้นในปีพ .ศ . 2551 ขนาดพื้นที่พรุ 24,000 เฮคตาร์ (Rayan, 2010) กิจกรรมของโครงการ

ประกอบดว้ย (1) การศกึษาสถานภาพและเงื่อนไขพืน้ทีพ่รุ การตรวจวดัคารบ์อน ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ และการก าหนดพืน้ทีแ่ละทางเลอืกกลยุทธ์เพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ (2) พฒันาโครงสรา้งการจดัการ

พืน้ทีพ่รุ Merang และวางแผนงานปฏบิตักิารฟ้ืนฟูพืน้ที ่(3) บูรณาการกจิกรรมการจดัการไฟป่าร่วมกบั

มาตรการการลดการกระท าผดิกฎหมายและการจดัการทรพัยากรอย่างยัง่ยนืดว้ยกระบวนการมสีว่นร่วม

ของชุมชน (GIZ, 2010) แหล่งทุนของโครงการนี้คอืรฐับาลเยอรมนันี องคก์ร Nature Conservation และ

องคก์ร Nuclear Safety มทีุนอุดหนุนรวมทัง้หมดราว USD 1.88 ลา้น (www.reddprojectsdatabase.org) 

6.4 กลไกการตอบแทนคณุระบบนิเวศ 

 กลไกการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (payment for ecosystem services – PES) เป็นกลไกทาง

เศรษฐศาสตรโ์ดยมแีนวคดิเพื่อสรา้งแรงจูงใจในการอนุรกัษ์ระบบนิเวศป่าไม ้(ภาพที ่32) กลไก PES มี

ขึ้นครัง้แรกในปีพ.ศ. 2540 ประเทศคอสตารกิาใช้กลไก PES เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกท าลายป่า โดย

รฐับาลจ่ายเงนิแก่เจา้ของทีด่นิทีอ่าศยับรเิวณผนืป่าต้นน ้าเพือ่ท ากจิกรรมปกป้องดแูลและฟ้ืนฟูผนืป่า ซึง่

มผีลใหเ้กดิการคงอยู่ของผลประโยชน์สาธารณะของบรกิารทางนิเวศ อาท ิการอนุรกัษ์ชนิดพนัธุ์พชืและ

สตัวใ์นธรรมชาต ิการสะสมคารบ์อน การรกัษาเสถยีรภาพของไหลของน ้าท าใหม้นี ้าใชใ้นพืน้ทีต่อนล่าง

อย่างสม ่าเสมอ และความงามของภูมนิิเวศป่าไม ้โดยเจา้ของทีด่นิได้รบัค่าตอบแทนในรูปแบบของการ
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ชดเชยอัตราปีละ USD 255-382 ต่อเฮคตาร์ ภายใต้เงื่อนไขสญัญา 10 ปีระหว่างรฐักับเจ้าของที่ดิน 

นับตัง้แต่เริม่ต้นโครงการท าใหป้ระเทศสามารถอนุรกัษ์ผนืป่าเพิม่ขึน้กว่า 1 ลา้นเฮคตาร ์โดยรอ้ยละ 90 

ของพื้นที่ที่เพิ่มนัน้เป็นผลจากกลไก PES (Porras, et al, 2013) ล่าสุดจากเวปไซต์ของ UNFCCC 

รายงานว่าในปีพ.ศ. 2563 กลไก PES ในประเทศคอสตารกิา สร้างประโยชน์ให้กบัชุมชนท้องถิ่นกว่า 

18,000 ครวัเรอืน และมผีนืป่าภายใต้โครงการจ านวน 1.3 ลา้นเฮคตาร ์จากการลงทุนในโครงการทัง้สิน้ 

USD 524 ล้าน (www.unfccc.net) ซึ่งงบประมาณที่จดัสรรจากภาครฐัส าหรบัจ่ายภายใต้กลไก  PES 

สว่นหน่ึงมาจากเงนิภาษเีชือ้เพลงิของประชาชนทัง้ประเทศ  โดยการตอบแทนกรณีเช่นนี้ PES ใชห้ลกัผู้

พทิกัษ์ธรรมชาตเิป็นผูร้บัการตอบแทน (steward-earn principle or provider-get principle)  

 

ภาพท่ี 32 กรอบแนวคิดของกลไก PES 

 กว่าสองศตวรรษทีผ่่านมา กลไก PES มกีารน ามาใชอ้ย่างแพร่หลายโดยไดร้บัการสนบัสนุนจาก

องคก์รระหว่างประเทศทัว่โลก ระบบการตอบแทนของกลไก PES มพีฒันาการหลายรูปแบบ การตอบ

แทนบรกิารทางนิเวศจากผูไ้ดร้บัประโยชน์ เริม่จากการจ่ายเป็นรางวลั จ่ายชดเชยแรงงานและอุปกรณ์ใน

การท ากจิกรรม หรอืจ่ายตามผลการด าเนินงาน เป็นตน้ ซึง่การรบัและแบ่งปันผลประโยชน์ส าหรบัผู้ดูแล

พิทักษ์ระบบนิเวศอาจอยู่ ในรูปทัง้ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  ระบบการจัดการของกลไก  PES 

นอกเหนือจากการจดัการในรูปโครงการของภาครฐั (public PES) ซึ่งมสีญัญาขอ้ผูกพนัตามกฎหมาย ก็

ยงัมกีารจดัการในรูปเอกชน (private PES) ซึ่งเป็นขอ้ตกลงระหว่างเอกชนสองฝ่ายด้วยความสมคัรใจ 

เช่นบรษิทัน ้าแร่หรอืน ้าประปากบัชุมชนทีอ่าศยับรเิวณตน้น ้า เป็นตน้ นอกจากนี้มกีารปรบัไปสู่กลไกทาง

ตลาด (market based mechanism) มากขึน้ โดยใชร้่วมกบัหลกัผูไ้ดร้บัประโยชน์เป็นผูจ่้าย (beneficiary-

pay principle) และจ่ายตามปรมิาณการใชป้ระโยชน์ (pay as you get) กล่าวไดว้่ากลไกคารบ์อนเครดติ 

และกลไกเรดดพ์ลสัจดัเป็นกลไกประเภทหนึ่งตามกรอบแนวคดิของ PES 

6.4.1 การท างานของกลไก PES 

กลไก PES มอีงคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ (1) สนิคา้และบรกิาร ซึง่กค็อืบรกิารทางนิเวศ (ecosystem 

services) ที่ผู้ซื้อต้องการ (2) ผู้ซื้อหรอืผู้ใช้ประโยชน์ ในกรณีของคอสตารกิาคอืรฐับาลซึ่งเป็นตวัแทน
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ของประชาชนผู้ได้รบัประโยชน์ (service buyers or beneficiaries) และ (3) ผู้ขายหรอืผู้ให้บรกิาร ใน

กรณีน้ีคอืผูป้กป้องดูแลระบบนิเวศ (service sellers or providers) แต่กลไก PES จะด าเนินการต่อไปได้

อย่างยัง่ยนื ตอ้งมอีกีองคป์ระกอบคอื (4) คนกลาง (intermediaries) ซึง่มบีทบาทในการเชื่อมโยงระหว่าง

ผู้ซื้อและผู้ขาย หลกัเกณฑ์ในเบื้องต้นของ PES มดีงันี้คอืเป็นกลไกที่เกิดจากความสมคัรใจซึ่งอาจมี

พนัธะผูกพนัตามกฎหมาย มกีารระบุผู้ซื้อหรอืผู้ได้รบัประโยชน์และผู้ขายหรอืผู้ให้บรกิาร มกีารระบุ

ชัดเจนว่าบริการทางนิเวศที่จะมีการจ่ายตอบแทนคืออะไรมีมูลค่าเท่าไร และมีเงื่อนไขการจ่าย

ค่าตอบแทนเพื่อให้เกดิความต่อเนื่องของการบรกิารอย่างไร นอกจากนี้กลไก PES ต้องท าให้บรกิาร

นิเวศเพิม่ขึน้จากเดมิ (additionality) เทยีบกบัก่อนมกีลไก การทีผู่ข้ายท าให้บรกิารนิเวศเพิม่ขึ้นจงึเป็น

เหตุผลใหม้กีารตอบแทนแก่ผูข้าย 

ในขณะที่ประเทศพฒันาแล้วเน้นการใช้กลไก  PES เพื่ออนุรกัษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ส าหรบั

ประเทศก าลงัพฒันามคีวามพยายามในการใช ้PES นอกจากเพื่อบรรลุเป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มแลว้ยงั

มเีป้าหมายร่วมคอืการลดความยากจน เสรมิสรา้งรายไดแ้ละคุณภาพชวีติของชุมชนทอ้งถิน่ (ภาพที ่33) 

ดงัตวัอย่างสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีตนาม หรอืสาธารณรฐัอนิโดนีเซีย ซึ่งเพิม่บทบาทของกลไก PES 

ในดา้นเศรษฐกจิสงัคมของชุมชนทอ้งถิน่ซึ่งถอืว่าเป็นความพยายามอกีก้าวทีท่้าทายและน่าสนใจอย่าง

ยิง่ 

 

ภาพท่ี 33 กลไก PES เพือ่การอนุรกัษ์ระบบนิเวศและเสริมสร้างคณุภาพชีวิตส าหรบัชมุชน 

 สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีตนามเป็นประเทศแรกในภูมภิาคอาเซียนที่น ากลไก PES มาใช้ในปี

พ .ศ . 2552 โดยมีชื่ อ โครงการว่ า  Payment for Forest Environmental Services (PFES) ซึ่ ง เ ป็น

โครงการระดบัประเทศเพื่อการดูแลรกัษาและเพิม่พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ มโีครงสร้างการด าเนินงาน 

และองคป์ระกอบของโครงการไดแ้ก่ 

(1) บรกิารทางนิเวศของผนืป่าทีก่่อใหเ้กดิสนิคา้และบรกิาร 3 กลุ่มคอื การเป็นต้นก าเนิดของแหล่ง

น ้าดื่มน ้าใช ้การเป็นต้นก าเนิดของพลงังานจากไฟฟ้าพลงัน ้า และการเป็นแหล่งความงามตาม

ธรรมชาตเิพือ่การท่องเทีย่วเชงินิเวศ  
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(2) ผูซ้ื้อหรอืผูใ้ชป้ระโยชน์ คอืบรษิทัน ้าประปาซึ่งเป็นรฐัวสิาหกจิภายใต้กระทรวงการก่อสรา้ง การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติซึ่งเป็นรฐัวสิาหกจิภายใตก้ระทรวงพลงังาน และผูป้ระกอบกิจการท่องเทีย่ว โดย

ผู้ใช้ประโยชน์ปลายทาง  (end users) ของบริการทางนิ เวศคือผู้ใช้น ้ า ผู้ใช้ไฟฟ้า และ

นักท่องเทีย่ว ซึ่งเสยีค่าธรรมเนียมการดูแลรกัษาป่า (watershed conservation fee) ต่างกนัไป 

ผู้ใช้น ้าจ่าย 40 VND/ลบ.ม. (USD 0.0172/ลบ.ม. หรือราว 5 สตางค์) ให้กับบริษัทน ้าประปา 

ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่าย 20 VND/kwh (USD 0.00086/kwh หรอืราว 2.5 สตางค์) ให้กบัการไฟฟ้า ส่วน

นักท่องเที่ยวเมื่อจ่ายค่าบรกิารการท่องเที่ยวแลว้ ผู้ประกอบการจะจ่ายร้อยละ 1-2 ของรายได้

แก่ Provincial Forest Protection and Development Funds 

(3) ผูข้ายหรอืผูใ้ห้บรกิาร คอืครวัเรอืน กลุ่มครวัเรอืน ชุมชน (คอมมูน) ทีอ่าศยับรเิวณผนืป่าต้นน ้า

โดยท าสญัญากบัรฐับาลในการดแูลรกัษาผนืป่า  

(4) คนกลาง ในระดบัประเทศคอืกระทรวงเกษตรและพฒันาชนบทเป็นหน่วยงานประสานงานใน
ระดับนโยบาย ในระดับจังหวัดคือคณะกรรมการป้องกันและพัฒนาป่า (Provincial Forest 

Protection and Development Committee) ซึ่ ง เ ป็ นห น่ วยง านบริห า ร จัดก า รกอ งทุ น ฯ 

(Provincial Forest Protection and Development Funds) และก าหนดอัตราค่าตอบแทนแก่

เจา้ของทีด่นิผูใ้หบ้รกิาร 

ผู้ให้บรกิารได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงนิในอตัราต่อขนาดพื้นที่ป่าที่ดูแลแตกต่างกนัไปในแต่ละ

โครงการ อตัราเฉลีย่ 70,000 – 230,000 VND ต่อเฮคตาร ์(USD 3 – 10 ต่อเฮคตาร ์หรอืราว 95 – 310 

บาท) อตัราค่าตอบแทนขึ้นกบัค่าสมัประสทิธ์ (k) ซึ่งก าหนดจากปัจจยัด้านประเภทป่า (ป่าเพื่ออนุรกัษ์ 

ป่าเพื่อใช้ประโยชน์ ป่าเพื่อการผลติ) สถานภาพการฟ้ืนฟูป่า (ด ีปานกลาง น้อย) และประวตัป่ิา (ป่า

ดัง้เดมิหรอืป่าปลูก) นอกจากนี้ยงัขึ้นกบัจ านวนบรษิทัผู้ซื้อบรกิารทางนิเวศในพื้นที่ รวมทัง้รายได้และ

ต้นทุนของบรษิทัดว้ย แผนผงัขา้งล่าง (ภาพที ่34) เป็นตวัอย่างการด าเนินงานของโครงการ PFES ใน

พืน้ทีน่ าร่องจงัหวดัลมัดงของเวยีตนาม (เพญ็พร เจนการกจิ 2554)  
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ภาพท่ี 34 การด าเนินงานด้านการเงินของกลไก PFES ส าหรบัโครงการน าร่องลมัดงของเวียตนาม 

ทีม่า: mhttps://www.leafasia.org/sites/default/files/resources/PES-Vietnam_Thai-

Version_20121023_reduced.pdf 

6.4.2 กลไก PES ส าหรบัพื้นท่ีพรุ 

 การใช้กลไก PES กับระบบนิเวศพรุนัน้ไม่เป็นที่แพร่หลายเมื่อเทียบกับกลไก PES ส าหรบั

ระบบนิเวศพืน้ทีป่่าไม ้ในภูมภิาคยุโรปกลไก PES ถูกน าไปใชใ้น Agri-environmental climate schemes 

ของประเทศสมาชกิสหภาพยุโรป ภายใต้นโยบายการเกษตรร่วม (common agricultural policy) เพื่อ

สนบัสนุนเงนิทุนแก่เกษตรกรเจา้ของทีด่นิใหท้ ากจิกรรมเพื่อฟ้ืนฟูพืน้ทีพ่รุของตนเอง อาท ิการคนืความ

เปียกชุ่มให้กบัพื้นที่พรุ (rewetting or reflooding) การท าเกษตรส าหรบัพื้นที่เปียกชุ่ม (paludiculture) 

และหยุดยัง้การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ เช่นการขุดพีทมอสจ าหน่ายเป็นวสัดุปลูก การขุดดินพีทท า

เชือ้เพลงิ และการเผา เป็นตน้ โดยเกษตรกรทีป่รบัเปลีย่นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิหนัมาท ากจิกรรมอนุรกัษ์

ฟ้ืนฟูพื้นที่พรุตามที่ เ งื่ อนไขก าหนด จะได้รับการ จ่ายอุดหนุนในรูปหน่วยยู โรต่อ เฮคตาร์  

(http://www.fao.org/3/i2100e/i2100e01.pdf) เพื่อให้คงสภาพการเป็นแหล่งกกัเกบ็และสะสมคารบ์อน 

แหล่งด ารงความหลากหลายทางชวีภาพ การอนุรกัษ์แหล่งน ้า หรอืการด ารงความงามของภูมทิศัน์ เป็น

ต้น ตวัอย่างกลไก PES ส าหรบัพืน้ทีพ่รุเช่น Nature for Climate Peatland Grant Scheme ของสหราช

อาณาจกัร ซึ่งนอกจากรฐับาลจะจ่ายอุดหนุนแก่เกษตรกรเพื่อฟ้ืนฟูพืน้ทีพ่รุของตนเอง ยงัสนับสนุนภาค

ธุรกจิเอกชนใหร้่วมเป็นผูจ่้ายเพือ่ตอบแทนคุณประโยชน์ระบบนิเวศต่างๆ ทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย 
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6.5 ข้อสงัเกตของการใช้กลไกต่างๆ 

 ทัว่โลกใหค้วามส าคญักบัระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุเพื่อกกัเกบ็และสะสมคารบ์อน เป็นทางออกในการ

ต่อสู้กบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ซึ่งการปล่อยคาร์บอนสู่ชัน้บรรยากาศถือว่าเป็นการสร้าง

มลพษิทางอากาศแก่สงัคม หลกัการทีส่ าคญัส าหรบัออกแบบกลไกหรอืเครื่องมอืในการด าเนินนโยบาย

เพื่อการจัดการหรือควบคุมมลพิษก็คือหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (polluter-pays principle - PPP) 

กล่าวคอืเป็นหลกัการทีใ่ห้ผูก้่อมลพษิหรอืผู้สร้างความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้มต้องจ่ายตามต้นทุนความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้เพื่อรบัผดิชอบตอ่ปัญหามลพษิทีต่นเองก่อขึน้ ในทางปฏบิตักิลไกหรอืเครื่องมอืในการ

ด าเนินนโยบายทีใ่ชห้ลกัการน้ีและเป็นทีคุ่น้เคยคอืภาษสีิง่แวดลอ้ม ซึง่มกีารจดัเกบ็ตามระดบัมลพษิหรอื

ปรมิาณสนิค้าที่สร้างมลพษิ โดยมุ่งหวงัให้มลพษิที่เกดิขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนส าหรบัผู้ก่อมลพษิ 

ส าหรบัประเดน็ทีว่่าใครควรด าเนินการเพือ่ควบคุมหรอืลดมลพษิ หรอืใครควรท าโครงการป้องกนัมลพษิ 

และตอ้งมกีารจ่ายชดเชยแก่ผูท้ีเ่สยีหายหรอืไม่อย่างไร ไม่ไดก้ล่าวถงึไวภ้ายใตห้ลกัการดงักล่าว 

หลกัผู้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่าย (PPP) ถูกน ามาใช้ครัง้แรกในกลุ่มประเทศองค์การเพื่อความร่วมมอื

และการพฒันาทางเศรษฐกจิ (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) 

เมื่อปีพ.ศ. 2515 ในเอกสาร OECD Guiding Principles ซึ่งเป็นหลกัการที่ต้องการให้ผู้ก่อมลพษิหรอื

ผู้สร้างความเสยีหายด้านสิง่แวดล้อมต้องมสี่วนร่วมรบัผดิชอบในค่าใช้จ่ายส าหรบัมาตรการเพื่อการ

ป้องกนัดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยในเอกสารไดน้ิยามว่า ผูก้่อมลพษิคอืผูท้ีส่รา้งความเสยีหายทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมต่อสิง่แวดลอ้ม และสทิธใินการได้รบัคุณภาพสิง่แวดล้อมที่ดเีป็นของประชาชน ในระยะต่อมา

หลกั PPP ไดถู้กกล่าวถงึในการประชุม Earth Summit ในปีพ.ศ. 2535 เป็นหลกัการขอ้ 166 ในจ านวน

ทัง้หมด 27 ขอ้ของปฏญิญารโิอ 1992 ส าหรบัดา้นสิง่แวดลอ้มและการพฒันา และไดถู้กอา้งถงึในพธิสีาร

เกยีวโตซึ่งเป็นกรอบในการจดัการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศอย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้

หลกัการข้อ 7 ที่กล่าวถึงประเทศต้องมคีวามรบัผดิชอบร่วมกันในระดบัที่แตกต่างกัน (common but 

differentiated responsibilities) ซึ่งเหน็ได้ว่าเงื่อนไขและความสามารถที่แตกต่างกนัของแต่ละประเทศ

ไดน้ าเขา้มาพจิารณาร่วมกบัหลกั PPP  

การใชห้ลกั PPP ตามกลไกต่างๆ ขา้งตน้น่าจะอธบิายไดว้่าประเทศทีม่กีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ทัง้ในอดตีและปัจจุบนัต้องรบัผดิชอบเรื่องการจ่าย ผู้ที่ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากควรที่จะแสดงความ

รบัผดิชอบต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีม่ากกว่าประเทศอื่นๆ  อย่างไรกต็ามพบว่าการใชห้ลกั 

PPP ในเชิงปฏิบัติ ต้องควบคู่ไปกับหลักการจ่ายตามก าลังความสามารถ  (ability to pay principle) 

โดยเฉพาะการจ่ายอุดหนุนทางการเงนิด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศต่อประเทศก าลงัพฒันา 

(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.” 
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เมื่อพิจารณาถึงหลักสิทธิและความชอบธรรม เป็นที่ยอมรับกันว่าสิทธิในการได้รับคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มทีด่เีป็นของประชาชน ในทางปฏบิตัสิ าหรบักลไกและเครื่องมอืในการด าเนินนโยบายต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม เมื่อกล่าวถึงประเด็นความชอบธรรมย่อม

เป็นไปตามหลกัผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย (beneficiary-pays principle) ตามหลกัการนี้ผู้ที่ได้ประโยชน์

จากการสิง่แวดลอ้มทีด่ขีึน้เป็นผูร้บัผดิชอบในการจ่ายต้นทุนในการควบคุมหรอืดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ซึง่

จ าเป็นต้องใชค้วบคู่ไปกบัหลกัผูส้ร้างบรกิารหรอืผูส้ร้างประโยชน์เป็นผูร้บัการตอบแทน (provider-gets 

or steward-earns principle) ซึ่งตามหลกัการนี้ผูท้ีท่ ากจิกรรมอนุรกัษ์และเกดิประโยชน์สาธารณะ ย่อม

มคีวามชอบธรรมทีจ่ะไดร้บัการตอบแทน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลไกคารบ์อนเครดติ เรดด์พลสั หรอื PES กม็ี

หลกัการทัง้สองเป็นเบื้องหลงัในการน ากลไกไปปฏิบตัิ โดยมสีมมติฐานว่าผู้ได้รบัประโยชน์จากการ

อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มมสีถานะทางการเงนิดกีว่าผูท้ ากจิกรรมอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มหรอืผูส้รา้งประโยชน์ 

 



 

Page | 86  

7 สรปุท้ายเล่ม 

7.1 ความน า 

 ในส่วนนี้เป็นการประมวลและเชื่อมโยงองคค์วามรูจ้ากการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และ

การใชเ้ครื่องมอืหรอืกลไกส าหรบัการอนุรกัษ์ระบบนิเวศเพื่อน าไปสู่การบรหิารจดัการระบบนิเวศพื้นที่

พรุอย่างยัง่ยนื และชีใ้หผู้ท้ีต่ดิตามอ่านตัง้แต่ต้นจนถงึบททา้ยๆ เหน็ว่าประเดน็ต่างๆ ในหนงัสอืสามารถ

ประยุกตไ์ดก้บัระบบนิเวศอื่นๆ เช่นกนั ซึง่เป็นเป้าหมายปลายทางของผูเ้ขยีนทีอ่าศยัระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุ

เป็นเครื่องมอืในการด าเนินเรื่อง  

7.2 การประเมินมูลค่าเพื่อการอนุรกัษ์ระบบนิเวศพื้นท่ีพร ุ

 การประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบรกิารจากระบบนิเวศพื้นที่พรุจะเกดิประโยชน์ในเชงิ

นโยบาย ก็ต่อเมื่อผู้วางแผนหรอืมสี่วนเกี่ยวขอ้งในการจดัการโครงการสามารถก าหนดเป้าหมายและ

วตัถุประสงคข์องการน าตวัเลขมูลค่าหรอืผลประโยชน์ทีป่ระเมนิได้ไปใชใ้นเชงินโยบายอย่างชดัเจนและ

เป็นรูปธรรม ตารางขา้งล่างแสดงตวัอย่างของเป้าหมายเชงินโยบายโดยก าหนดเป็นกรอบประเด็นเพื่อ

น าไปสูแ่นวทางในการประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตร ์(ตารางที ่15)  

ตารางท่ี 15 กรอบประเดน็เชิงนโยบายและแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร ์

การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ตวัอยา่งแนวค าถามเชิงนโยบาย แนวทางการประเมินมูลค่าฯ 

สรา้งความตระหนักถงึ

ความส าคญัของระบบนิเวศป่า

พรทุีม่ตี่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ

สรา้งแรงจงูใจในการอนุรกัษ์ 

หรอืหยุดยัง้การท าลายระบบ

นิเวศป่าพร ุ

-ชุมชนทีอ่าศยัโดยรอบพืน้ทีป่่าพรุ

ไดร้บัประโยชน์จากการเกบ็หากระจดู 

การประมงและการเป็นแหล่งน ้าดื่มน ้า

ใชเ้ป็นมลูค่าเท่าไร? 

-พืน้ทีชุ่่มน ้าใหป้ระโยชน์เชงิ

นันทนาการคดิเป็นมลูค่าเท่าไร มี

ผลประโยชน์ตกแกใ่ครบา้ง?  

-การคุม้ครองพืน้ทีป่่าพรุสรา้ง

ผลประโยชน์ในระดบัประเทศเป็น

มลูค่าเท่าไร? เป็นตน้ 

-ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (ผูม้ส่ีวนได้

เสยี) และแจกแจงรายละเอยีดของ

บรกิารทางนิเวศทีไ่ดร้บัประโยชน์ 

-จดัล าดบัความส าคญัรว่มกบัผูม้ี

ส่วนไดเ้สยี เพื่อคดัเลอืกบรกิารทาง

นิเวศทีเ่ป็นประเดน็สนใจ 

-เลอืกวธิกีารประเมนิมลูค่าที่

เหมาะสม 

ตดัสนิใจลงทุนในโครงการฟ้ืนฟู

หรอือนุรกัษ์ป่าพรุ  

 

 

-เมื่อมโีครงการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

เช่น การท าท านบปลา ผลประโยชน์ที่

เกดิขึน้เป็นมลูค่าเท่าไร? และคุม้ค่ากบั

การลงทุนหรอืไม?่ 

-ก าหนดขอบเขตของโครงการและ

ระบุการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 

เศรษฐกจิและสงัคมของบรกิารทาง

นิเวศ สบืเนื่องจากการมโีครการฯ 
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การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ตวัอยา่งแนวค าถามเชิงนโยบาย แนวทางการประเมินมูลค่าฯ 

ภายใตง้บประมาณและ

ทรพัยากรทีม่จี ากดั ควรจะ

ฟ้ืนฟูป่าพรุอย่างไรเพื่อใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อชมุชนในเชงิ

เศรษฐศาสตรส์งูสุด 

-การวเิคราะหต์น้ทุนและผลประโยชน์

ทีเ่กดิขึน้จากทางเลอืกต่างๆ ในการ

ฟ้ืนฟูป่าพรุเพื่อน าไปสู่การตดัสนิใจว่า

ควรจะมกีารจดัสรรหรอืจดัการการใช้

ประโยชน์ป่าพรุอย่างไร? 

-ประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์

เพื่อใหท้ราบถงึตน้ทุนและ

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากทางเลอืก

ในการใชป้ระโยชน์พืน้ทีป่่าพรุ 

น าไปสู่การตดัสนิใจว่าควรจะมกีาร

จดัการการใชป้ระโยชน์ป่าพรุ

อย่างไร? 

ตอ้งการทราบมลูค่าความ

เสยีหายจากกจิกรรมทีม่ผีลต่อ

การเปลีย่นแปลงสถานภาพป่า

พรุ การท าลายป่าพรุ เพื่อหา

แนวทางก าหนดค่าปรบั 

-ตน้ทุนผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มของ

บรกิารทางนิเวศทีส่ญูเสยีไปคดิเป็น

มลูค่าความเสยีหายเท่าไร? 

 

-ความเสยีหายจากการสญูเสยีป่าพรุ

ควรตัง้เป็นอตัราค่าปรบัไร่ละกีบ่าท? 

-ประเมนิการเปลีย่นแปลงของ

บรกิารทางนิเวศแต่ละประเภทที่

เกดิขึน้ในเชงิปรมิาณ โดย

เปรยีบเทยีบกบักรณีฐาน (ก่อนการ

เปลีย่นแปลง)  

-คณูดว้ยมลูค่าส่วนเพิม่ของบรกิาร

ทางนิเวศแต่ละประเภท 

ตอ้งการหาแหล่งทุนเพื่อการ

อนุรกัษ์ป่าพรุ 

-จะจดัหาแหล่งทุนและสรา้งความ

มัน่คงทางการเงนิเพื่อการอนุรกัษ์ป่า

พรุไดอ้ย่างไร? 

-ระบุกลุ่มผูไ้ดร้บัประโยชน์จาก

บรกิารทางนิเวศทีย่งัไม่ไดม้ส่ีวน

ร่วมในการอนุรกัษ์ป่าพร ุ

-ประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์

เพื่อสะทอ้นคุณประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

-หาแนวทางสรา้งการมส่ีวนรว่มจาก

กลุ่มดงักล่าวในการอุดหนุน

โครงการอนุรกัษ์อย่างต่อเนื่อง 

7.3 ข้อสงัเกตทุ้ายบท 

 แมเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ว่าการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์มปีระโยชน์และส าคญัต่อการออกแบบ

เครื่องมือเชิงนโยบายในการบริหารจดัการเพื่ออนุรกัษ์ระบบนิเวศ อย่างไรก็ตามมีข้อสงัเกตต่างๆ 

เกีย่วกบับทบาทของงานศกึษาในดา้นน้ีและการใชป้ระโยชน์เชงินโยบายเพือ่การอนุรกัษ์ระบบนิเวศ  

    1. การตัง้ค าถามเชิงนโยบายและการถอดประเดน็เชิงนโยบายเพื่อเป็นค าถามวิจยั  

ถา้งานวจิยัดา้นการประเมนิมลูค่าทางเศรษฐศาสตรไ์ม่ไดต้ัง้ต้นโดยพจิารณาจากความจ าเป็นใน

เชิงนโยบาย (policy needs) ที่เฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรม หรือไม่ได้เริ่มจากการตัง้ค าถามเชิง

นโยบาย (policy questions) แต่เริม่ต้นจากค าถามวจิยั (research questions) ที่นักวจิยัให้ความสนใจ 

ผลการศกึษาจากงานประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้แม้ว่าจะมปีระโยชน์ในเชิงวชิาการ ก็อาจมี

ข้อจ ากัดที่จะเป็นข้อมูลสนับสนุนตรงตามความต้องการของผู้ก าหนดนโยบาย หรือมีช่องว่างที่จะ

เชื่อมโยงกบัประเดน็เชงินโนบาย การใชป้ระโยชน์จากงานศกึษาอย่างเป็นรปูธรรมจงึไม่เกดิขึน้ นอกจาก

ประเดน็การเลอืกใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าทีเ่หมาะสมแลว้ ถ้าต้องการให้ผลการศกึษามคีวามหมาย



 

Page | 88  

และเกดิประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในเชงินโยบาย นักวจิยัควรเริม่ต้นจากค าถามเชงินโยบายหรอืความ

จ าเป็นเชิงนโยบาย (policy needs) ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อพัฒนาเป็นค าถามวิจัยต่อ ซึ่งจะท าให้ผล

การศกึษาสามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาเชงินโยบายอย่างเป็นรปูธรรมและตรงเป้าหมาย  

 2. ข้อมูลและองคค์วามรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศ  

เงื่อนไขส าคญัในการบรหิารจดัการระบบนิเวศต่างๆ รวมทัง้พื้นที่พรุคอืการมขีอ้มูลของระบบ

นิเวศในดา้นชวีกายภาพทีเ่พยีงพอและถูกต้อง นอกเหนือจากขอ้มูลดา้นเศรษฐกจิสงัคม วฒันธรรมและ

สถาบนั เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจถงึคุณสมบตั ิสถานภาพและเงื่อนไข คุณประโยชน์ของระบบนิเวศอย่าง

ครบถ้วน ปัจจุบนัองค์ความรู้เกี่ยวกบัระบบนิเวศพื้นที่พรุในประเทศต่างๆ รวมทัง้ประเทศไทยยงัมี

ขอ้จ ากดั จ าเป็นตอ้งมงีานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบัระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุ  

  ข้อจ ากัดของข้อมูลด้านชีวกายภาพของบริการทางนิวศ มีผลต่อคุณภาพและการน าไปใช้

ประโยชน์เชงินโยบายของงานศกึษาด้านการประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบนิเวศ 

ตวัอย่างของข้อมูลที่ควรจะม ีเช่นข้อมูลเกี่ยวกบับรกิารนิเวศด้านต่างๆ ที่มหีน่วยทางกายภาพ หรอื

ขอ้มลูเกีย่วกบัความเชื่อมโยงระหว่างการท ากจิกรรมอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและระดบัการเปลีย่นแปลง

ของบรกิารทางนิเวศ อาทิ ผลของการจดัการระดบัน ้าที่มตี่อการปริมาณคาร์บอนที่สะสมและดูดซับ 

รวมทัง้ผลต่อบรกิารทางนิเวศดา้นอื่นๆ เป็นต้น จงึเป็นการยากทีจ่ะประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดย

ไม่ทราบขนาดของการเปลี่ยนแปลงและความเกี่ยวขอ้งที่ชดัเจน การใช้ประโยชน์เชงินโยบายของงาน

ประเมนิมูลค่าทางเศรษฐศาสตรจ์งึอยู่ทีว่่าจะไดข้้อมูลดา้นชวีกายภาพ สงัคมและวฒันธรรม ทีม่คีุณภาพ

ในระดบัหนึ่งและเพยีงพอจะน าไปใช้วเิคราะห์เพื่อหาแนวทางการอนุรกัษ์ระบบนิเวศพื้นที่พรุ เพื่อให้

ยัง่ยนืคู่สงัคมไทยและสงัคมโลกต่อไป 

3. คณุค่าเชิงสงัคมวฒันธรรมของระบบนิเวศ 

ในมติทิางเศรษฐศาสตร์นิเวศนัน้ บรกิารทางนิเวศด้านการเป็นแหล่งด ารงวฒันธรรม (cultural 

services) เป็นคุณประโยชน์ที่มนุษย์ได้รบัโดยตรงจากระบบนิเวศ (direct use benefits) ถอืได้ว่าเป็น

เพยีงส่วนหนึ่งของคุณค่าเชงิสงัคมและวฒันธรรม (social and cultural values) และงานศกึษาด้านการ

ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับคุณประโยชน์ในด้านนี้  มักเป็นมูลค่าเชิงนันทนาการ 

ประวตัศิาสตรห์รอืแหล่งเพื่อการศกึษาวจิยัซึ่งสามารถระบุจ านวนผูไ้ดร้บัประโยชน์ได ้บรกิารทางนิเวศ

ในดา้นนี้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคุณค่าเชงิสงัคมวฒันธรรมนัน้มคีวามเป็นนามธรรมสูง เช่นคุณค่าที่เกี่ยวขอ้งกบั

ศิลปะ ประเพณีวฒันธรรม ความเชื่อ ศาสนาและจิตวิญญาณ จึงอยู่นอกเหนือนิยามของมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ และแม้ว่าคุณค่าเหล่านี้จะไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ได้ แต่ก็ไม่

สามารถมองขา้มความส าคญัทีม่ตี่อสงัคมในมติดิงักล่าวไปได ้

4. มูลค่าทางเศรษฐศาสตรแ์ละมิติด้านแรงจงูใจในการอนุรกัษ์ระบบนิเวศ 

จากบทก่อนๆ ผู้อ่านรบัทราบถึงบทบาทของมูลค่าทางเศรษศาสตร์ที่ช่วยในการออกแบบ

เครื่องมอืเชงินโยบายในการปรบัพฤตกิรรมและสร้างแรงจูงใจเพื่อขบัเคลื่อนกิจกรรมการอนุรกัษ์ของ
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ระบบนิเวศป่าพรุ โดยทัว่ไปมกัอยู่ในรปูเครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรห์รอืมาตรการทางการเงนิในการสร้าง

แรงจูงใจ (financial incentives) เพื่อหวงัผลใหเ้กดิพฤตกิรรมทางบวกในการอนุรกัษ์ ซึ่งปัจจุบนัก าลงัมี

การน าไปใชอ้ย่างแพร่หลายในวงกวา้ง อย่างไรกต็ามการออกแบบเครื่องมอืในการด าเนินนโยบายด้าน

การอนุรกัษ์จ าเป็นต้องเข้าใจด้วยว่าแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เป็นเพียงมติิหนึ่งของแรงจูงใจ ยงัมี

แรงจูงใจอื่นๆ ที่ขบัเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงจูงใจจากภายใน (intrinsic 

motivation) เช่นความผูกพนัต่อธรรมชาตหิรอืความมจีติสาธารณะ การใช้แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์

เป็นเครื่องมือหลักเพื่อการให้เกิดการอนุรักษ์ จ าเป็นต้องออกแบบเครื่องมือหรือมาตรการอย่าง

ระมดัระวงั และควรท าความเขา้ใจแรงจูงใจจากภายในของกลุ่มเป้ามาย เพราะเครื่องมอืทีใ่ชอ้าจมสี่วน

ลดทอนแรงจูงใจจากภายใน (motivation crowding effect) และส่งผลทางตรงขา้มต่อการอนุรกัษ์ระบบ

นิเวศ การออกแบบมาตรการหรอืเลอืกเครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรกัษ์ระบบนิเวศ จงึควร

สอดคลอ้งกบัแรงจงูใจภายในของกลุ่มเป้าหมายเพือ่หลกีเลีย่งทีจ่ะเกดิผลในทางตรงขา้ม  

7.4 บทเรียนเพื่อการจดัการ 

 แนวทางในการจดัการระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุที่ยอมรบัทัว่ไปคอื การท าใหพ้ืน้ทีพ่รุมีความเปียกชุ่ม

กลบัมาอกีครัง้ (rewetting) การฟ้ืนฟูพืน้ที่พรุใหก้ลบัมาอยู่ในสภาพอุ้มน ้าดงัเดมิ (restoration) และการ

อนุรกัษ์พื้นที่พรุถือว่าเป็นแนวทางในการจดัการที่อาศยัความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติเป็นพื้นฐาน 

อย่างไรกต็ามมติทิางเศรษฐศาสตรท์ีม่คีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัการระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุก็คอืการ

คงไวห้รอืเพิม่พนูมูลค่าทางเศรษฐศาสตรเ์กดิขึน้แก่สงัคมจากบรกิารทางนิเวศของพืน้ทีพ่รุสงูสุดในระยะ

ยาว และถึงแม้ว่าการปกป้องดูแล ฟ้ืนฟูพื้นที่พรุเป็นเป้าหมายโดยรวมของสังคม และมูลค่า
ผลประโยชน์ที่เกดิขึน้เป็นที่ประจกัษ์ แต่การที่จะให้นโยบายในการบรหิารจดัการพื้นที่พรุบรรลุผล 

จ าเป็นต้องมีกลไกหรือเครื่องมือในการด าเนินนโยบายที่มีประสิทธิผล  หนังสือเล่มนี้ได้น าเสนอ

เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรท์ี่มกีารใชเ้พื่อขบัเคลื่อนการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูพืน้ทีพ่รุในประเทศต่างๆ ซึ่งน่า

เป็นตวัอย่างทีป่ระเทศไทยสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดใ้นอนาคต  

 จากขอ้มูลของพื้นที่ป่าพรุในประเทศไทยซึ่งมอียู่ประมาณ 64,000 เฮคตาร์ (ราว 400,000 ไร่) 

อาจเทยีบขนาดได้กบัพื้นที่ป่าไม้ทัง้หมดของจงัหวดันครนายก หรอืคดิเป็นร้อยละ 0.39 เมื่อเทยีบกบั

พืน้ทีป่่าไมข้องทัง้ประเทศซึ่งมอียู่ราว 16.4 ลา้นเฮคตาร ์(สถติปีิพ.ศ. 2563) การเปรยีบเทยีบดว้ยขนาด

พืน้ทีข่องระบบนิเวศบนบกทัง้สองประเภททีม่อีงคป์ระกอบทางชวีกายภาพต่างกนัและมเีอกลกัษณ์หรอื

ความโดดเด่นของบรกิารทางนิเวศที่ไม่เหมอืนกนั จงึไม่สมควรใช้เป็นเกณฑ์หรอืเหตุผลที่จะมองข้าม

ความส าคญัของระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุ ในทางกลบักนัหากพจิารณาจากอีกแง่มุมของประเดน็ดา้นความหา

ยากหรอืการมอียู่อย่างจ ากดั (scarcity) และการไม่สามารถเปลี่ยนกลบัเขา้สู่สภาพเดมิ เมื่อระบบนิเวศ

เกดิการสูญเสยีสภาพของดนิพรุจนเกนิความสามารถในการฟ้ืนฟู (irreversibility) ในขณะทีก่ารสูญเสยี

และความเสื่อมโทรมของพื้นที่พรุของประเทศซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มอียู่อย่างจ ากดัเกิดขึ้นตลอดเวลา  

เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ เพื่อต้องการให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจถึงวิธีการประเมินมูลค่าทาง
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เศรษฐศาสตร์เพื่อใชห้าค าตอบทีแ่สดงถงึความส าคญัของระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุต่อสงัคม และความจ าเป็น

ทีต่อ้งมกีารอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศพืน้ทีพ่รุ พรอ้มกบัการหาค าตอบว่า “การสญูเสยีระบบนิเวศพืน้ที่

พรุตลอดไปจะเกดิตนัทุนแก่สงัคมไทยอย่างไรและเท่าไร” ซึง่เป็นขอ้คดิทีฝ่ากไวส้ าหรบัผูอ้่านทุกท่าน
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