
บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 การท าการศึกษา “การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ : กรณีศึกษาพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร” ผูศึ้กษาวิจยัไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีเพื่อ
ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
 1. แนวคิดการวดัมูลค่าส่ิงแวดลอ้ม 
 2. วธีิการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้ม 
 3. วธีิการสมมติเหตุการณ์ใหป้ระมาณค่า (Contingent Valuation Method: CVM) 
 4. แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 

5. แนวคิดในการใชป้ระโยชน์และการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้า 
 6. แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุนและผลตอบแทน 
 7. แนวคิดการวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 
 8. แนวคิดเก่ียวกบัสินคา้สาธารณะ 
  
 2.1.1 แนวคิดการวดัมูลค่าส่ิงแวดล้อม 
  เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้ประโยชน์แก่สังคมในหลายรูปแบบ 
ดงันั้นในการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มตอ้งมีการระบุถึงประเภทของมูลค่าท่ีตอ้งการประเมินมูลค่า
รวมทางเศรษฐศาสตร์ (Total Economic Value) ของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ use 
value, non – use value และ option value 

1. มูลค่าท่ีเกิดจากการใช ้(Use Value) คือ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชส่ิ้งแวดลอ้ม
ท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน ประกอบดว้ย 
   มูลค่าจากการใชโ้ดยตรง (Direct Use Value) คือ ผลประโยชน์โดยตรงท่ีสังคมได้
จากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การเขา้ใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาและการวิจยั
ตลอดจนนนัทนาการในสถานท่ีท่องเท่ียว และอุทยานแห่งชาติ 
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  มูลค่าจากการใชโ้ดยออ้ม (Indirect Use Value) คือ ผลประโยชน์ทางออ้มท่ีไดจ้าก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ถือเป็นการท าหนา้ท่ีตามธรรมชาติของส่ิงแวดลอ้มนั้น เช่น ป่า
ไมมี้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งบงัลมพายุ เป็นแหล่งตน้น ้ าล าธารและช่วยป้องกนัอุทกภยั แหล่ง
ท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติช่วยสร้างระบบนิเวศวิทยาท่ีดีและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เป็น
ตน้ 
  2. มูลค่าจากการมิไดใ้ช ้(Non – Use Value) คือ การท่ีส่ิงแวดลอ้มให้ประโยชน์กบั
ประชาชนในรูปของการสร้างความรู้สึกท่ีดีเม่ือทราบวา่ส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นสภาพท่ีดีโดยท่ีประชาชน
ไม่ไดรั้บประโยชน์จากการใชส่ิ้งแวดลอ้มนั้นเลยไม่วา่ทางตรง หรือทางออ้ม ประกอบดว้ย 
    มูลค่าของการด ารงอยู ่(Existence Value) คือ ผลประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บเม่ือ
ทราบวา่ส่ิงแวดลอ้มยงัอยูใ่นสภาพท่ีดี เช่น การอนุรักษส์ัตวส์งวน หรือพืชหลายชนิดท่ีหายากให้คง
อยู ่
   มูลค่าของการเป็นมรดกตกทอด (Bequest Value) คือ ความพึงพอใจท่ีสังคม
ตอ้งการรักษาไวเ้พื่อประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลงัซ่ึงอาจจะตอ้งการใชป้ระโยชน์ในอนาคต หรือการ
รักษาไว้เพื่อช่ืนชมและทราบว่ายงัมีทรัพยากรชนิดนั้ นอยู่ เช่น การอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว
โบราณสถานหรือการอนุรักษอุ์ทยานแห่งชาติ ใหค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษาในอนาคต 
  3. มูลค่าส าหรับอนาคต (Option Value) คือ การท่ีประชาชนไม่ไดป้ระโยชน์จาก
ส่ิงแวดลอ้มเลยไม่วา่จะในรูปแบบมูลค่าจากการใชห้รือมูลค่าจากการมิไดใ้ชใ้นขณะน้ี แต่คิดวา่จะมี
โอกาสใช้ประโยชน์ในอนาคต ดังนั้ นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไวข้ณะน้ีประชาชนอาจได้รับ
ประโยชน์เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมในอนาคตได้ถ้า
ตอ้งการ 
 
 2.1.2 วธีิการประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อม 
 วธีิในการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มนั้นแบ่งออกเป็น 5 วธีิ คือ 

1. วธีิทางตรง (Direct Method) 
   วิธีทางตรงเป็นวิธีการประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อม โดยอาศยัการสัมภาษณ์จาก
ประชาชนโดยตรง วิธีน้ีแบ่งออกเป็น 2 วิธีดว้ยกนั คือ Contingent Valuation Method: CVM ท่ีมี
ลกัษณะการตั้งค  าถามเป็นค าถามเปิดให้ประชาชนเปิดเผยมูลค่าของส่ิงแวดลอ้มออกมา และอีกวิธี
หน่ึงคือ CVM ท่ีมีลกัษณะการตั้งค  าถามแบบปิดให้ประชาชนไดเ้ปิดเผยมูลค่าของส่ิงแวดล้อม
ออกมา (State Preference Method) 
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 ซ่ึงวิธี Contingent Valuation Method: CVM ท่ีมีลกัษณะการตั้งค  าถามเป็นค าถาม
ปลายเปิดเรียกวา่ Open – ended Question เป็นค าถามท่ีผูต้อบตอบไดอ้ยา่งอิสระไม่ก าหนดค าตอบ
ตายตวั คือ เปิดโอกาสให้ผูถู้กถามไดอ้ธิบาย หรือพูดถึงแนวความคิดของตวัเองไดอ้ยา่งอิสระ ส่วน
อีกวิธีคือ Contingent Valuation Method: CVM ท่ีมีลกัษณะการตั้งค  าถามเป็นค าถามปลายปิด 
เรียกวา่ Closed – Question เป็นค าถามท่ีมีค าตอบกระชบั มีขอบเขตชดัเจน มีค าตอบให้เลือกค าถาม
ท่ีตอ้งการใหค้  าตอบเป็นจ านวนหรือตอ้งการค าตอบเพียงใช่หรือไม่  
   ดว้ยเหตุท่ีส่ิงแวดลอ้มเป็นสินคา้ท่ีไม่มีกลไกตลาดท่ีจะสามารถก าหนดราคาหรือ
ท าให้กลไกราคาท างานได้ อันเน่ืองจากปัญหาผลกระทบภายนอก และมีลักษณะเป็นสินค้า
สาธารณะ ดงันั้น วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า หรือ CVM เป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถเป็น
เคร่ืองมือวดัมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่ิงแวดลอ้มได ้วธีิการน้ีตอ้งมีการสอบถามเก็บความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีถูกเลือกให้เป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยถามจ านวนเงินท่ีผูต้อบค าถามมีความเต็มใจท่ีจะ
จ่ายเงินเพื่อสนบัสนุนโครงการหรือเหตุการณ์สมมติท่ีจะแกปั้ญหาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงค่าท่ีได้
ออกมาจะเป็นค่าท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าส่ิงแวดลอ้ม 
   วิธีการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มโดยวิธี CVM สามารถใชว้ดัมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ไดทุ้กประเภทตั้งแต่ Use Value, Non – Use Value, และ Option Value ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการตั้ง
ค  าถามท่ีจะสัมภาษณ์ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจึงมีการ
น าเทคนิคน้ีไปใช้วดัมูลค่าส่ิงแวดลอ้มในงานท่ีค่อนขา้งหลากหลายกว่าวิธีการประเมินมูลค่าดว้ย
เทคนิคอ่ืน 
 
  2.  วธีิทางออ้ม (Indirect Method) 
   วิธีการทางอ้อมน้ีเป็นวิธีการศึกษามูลค่าของส่ิงแวดล้อมโดยวดัจากมูลค่าของ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่ในมูลค่าของสินคา้อ่ืนท่ีผา่นตลาด ภายใตพ้ื้นฐานแบบจ าลองของการเลือกและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยวธีิการน้ีแบ่งออกเป็น 2 วธีิคือ 
   2.1 วธีิตน้ทุนการเดินทาง (Travel Cost Method: TCM) 
    การประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มดว้ยวิธีตน้ทุนการเดินทาง เป็นการวดัมูลค่าจาก
การใชป้ระโยชน์ แต่ไม่สามารถใชว้ดัมูลค่าจากการท่ีมิไดใ้ชป้ระโยชน์ได ้โดยส่วนมากจะน ามาใช้
กบัการประเมินมูลค่าเชิงนนัทนาการของสถานท่ีท่องเท่ียว 
    2.2 วธีิการประเมินส่วนต่างของราคาทรัพยสิ์น (Hedonic Pricing Method: HPM)  
       เป็นวิธีการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มประเภท Direct Use Value และ Indirect 
Use Value โดยมี 2 แบบจ าลอง คือ 1) แบบจ าลองท่ีใช้ราคาอสังหาริมทรัพยแ์ละราคาท่ีดิน 
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(Property and Land Value Model) และ 2) แบบจ าลองท่ีใช้ความแตกต่างในค่าจา้ง (Wage 
Differential Model) วิธี HPM น้ีเป็นวิธีการประเมินราคาแอบแฝง (Implicit Price) ของลกัษณะเชิง
คุณภาพท่ีประกอบรวมกันเป็นราคาโดยรวมของสินค้าท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน (Differentiated 
Product) มาใชใ้นการประเมินมูลค่าคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่น มลพิษทางอากาศท าให้ราคาบา้นลด
ต ่าลง หรือความเส่ียงจากการท างานในโรงงานท่ีมีอนัตรายจากสารเคมีท าให้ตอ้งจา้งคนงานใน
อตัราค่าจา้งท่ีสูงข้ึน เป็นตน้ 
  3. วธีิดา้นส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัปัจจยัการผลิต (Environment as Factor Input) 
   เป็นวิธีการประเมินมูลค่าเฉพาะในกรณีท่ีส่ิงแวดลอ้มท าหนา้ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
ปัจจยัการผลิต เช่น น ้าเสียท าใหต้น้ทุนการผลิตน ้าประปาสูงข้ึน การสูญเสียป่าชายเลนท าให้จ  านวน
ลูกปลาลดลงและท าใหป้ริมาณปลาลดลงดว้ย เป็นตน้ วธีิการน้ีเป็นการประเมินมูลค่าถูกกระท าผา่น
ฟังกช์ัน่การผลิต (Production Function) และฟังกช์ัน่ตน้ทุน (Cost Function) 
  4. มูลค่าตลาด (Market Valuation) 
        เป็นการประเมินมูลค่าโดยศึกษาการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายของผู ้บริโภค เม่ือ
ส่ิงแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปย่อมท าให้ค่าใช้จ่ายของ
ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป เช่น กรณีอากาศเป็นพิษในกรุงเทพมหานครท าให้ผูโ้ดยสารตอ้งตดัสินใจ
เลือกการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศแทนรถธรรมดา ท าให้ผูโ้ดยสารตอ้งจ่ายมาก
ข้ึน วิธีการ Market Valuation สามารถวดั Use Value ไดท้ั้ง Direct Use Value และ Indirect Use 
Value วธีิการน้ีสามารถประมาณการมูลค่าส่ิงแวดลอ้มได ้3 วธีิคือ 1) วธีิการประมาณจากค่าใชจ่้ายท่ี
เปล่ียนแปลง (Averting Expenditure Approach) 2) วิธีการท่ีประมาณการจากจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
เพื่อการทดแทนความเสียหายอนัเกิดจากคุณภาพส่ิงแวดล้อมเปล่ียน และ 3) วิธีการท่ีศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบทางกายภาพ และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน (Dose 
Response Approach)  
  5. วธีิการโยกยา้ยผลประโยชน์ (Benefit Transfer Approach) 
     เป็นวธีิท่ีผูป้ระเมินไม่ตอ้งท าการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มโดยตรงตามวิธีทั้งหมด
ท่ีกล่าวขา้งตน้แต่จะใชว้ธีิการโอนมูลค่าส่ิงแวดลอ้มจากสถานท่ีท่ีไดมี้ผูท้  าการศึกษาประเมินไวแ้ลว้ 
(Study Side) มายงัพื้นท่ีท่ีก าลงัตดัสินใจด าเนินโครงการ ซ่ึงพื้นท่ีทั้งสองแห่งดงักล่าวจะตอ้งมี
ลกัษณะสภาพพื้นท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั การโอนประโยชน์สามารถกระท าได ้2 วิธี คือ 1) โอนมาใชท้ั้ง
สมการ (Transfer of Function) โดยน าสมการท านายท่ีไดจ้ากการคดัเลือกนั้น และ 2) การโอน
เฉพาะมูลค่า/ตวัเลข (Transfer of Value) 
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 2.1.3 วธีิการสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่า (Contingent Valuation Method: CVM) 
    วธีิการน้ีเป็นวธีิการประเมินมูลค่าโดยการสัมภาษณ์จากประชาชนโดยตรงถึงความพึง
พอใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นการถามประชาชนดว้ยค าถามท่ีท าให้ผูต้อบแบบสอบถาม
ตอ้งระบุระดบัประโยชน์หรือโทษในรูปของมูลค่าท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มท่ีก าลงัเกิดข้ึน
หรือสมมติข้ึน (hypothetical markets) เช่น แม่น ้ าปิงตอ้งไดรั้บการปรับปรุงและพฒันา มีการฟ้ืนฟู
ภูมิทศัน์ริมตล่ิงสองฝ่ังแม่น ้าปิง มีการจดัการเก่ียวกบัมลพิษทางน ้ า รวมถึงการดูแลบ าบดัน ้ าเสียจาก
บา้นเรือนของประชาชน และผูท่ี้ประกอบธุรกิจอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าปิง โดยจะเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน
เพื่อน าไปใชเ้ป็นทุนในการดูแลรักษาและแกไ้ขปัญหาแม่น ้าปิง 
  ก. ถามบุคคลวา่เต็มใจท่ีจะจ่าย (Willingness To Pay: WTP) มากท่ีสุดเท่าไหร่เพื่อ
ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึน 
   ข. ถามบุคคลวา่จะยอมรับเงินชดเชยเท่าไหร่ (Willingness To Accept: WTA) เพื่อ
ทดแทนท่ีรัฐบาลจะไม่ด าเนินโครงการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
      ค. ถามบุคคลวา่จะจ่ายเงิน (Willingness To Pay: WTP) X บาท หรือไม่ เพื่อแทนท่ี
รัฐบาลจะไม่ด าเนินโครงการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
     ประเภทของ CVM สามารถแบ่งออกได้ตามลกัษณะของค าถามท่ีสมมติข้ึนเป็น 2 
ประเภท คือ 
     1. CVM ท่ีไดค่้า WTP เชิงทศันคติ 
         CVM ประเภทน้ีเป็นวิธีการท่ีให้ผูต้อบให้มูลค่าต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยตนเองโดยการ
ตั้งค  าถามแบบเปิด (open – ended) เช่นจะเป็นการถามวา่กลุ่มตวัอย่างมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายเงิน
เท่าใดต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีท าการศึกษา วิธีน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ผูถู้ก
สัมภาษณ์ไดแ้สดงความเต็มใจท่ีจะจ่ายมากท่ีสุด (maximum willingness to pay) การตั้งค  าถามแบบ
น้ีมีจุดอ่อนท่ีผูถู้กสัมภาษณ์จะตอบยาก ดงันั้นจึงมีโอกาสท่ีจะไม่ตอบค าถามค่อนขา้งสูงหรืออาจ
ตอบมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายมากกวา่หรือน้อยกวา่ความเป็นจริง มูลค่าส่ิงแวดลอ้มท่ีประเมินได้
สามารถท าไดง่้ายโดยการค านวณจากค่าเฉล่ีย (mean) และค่ามธัยฐาน (median) ของค่า WTP หรือ 
WTAC จากการตอบของผูถู้กสัมภาษณ์ ซ่ึงค่าท่ีไดโ้ดยวิธีน้ีเป็นมูลค่าในเชิงทศันคติของประชาชน
และไม่ไดต้ั้งอยูบ่นพื้นฐานของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์อยา่งเพียงพอ การตั้งค  าถามดว้ยวิธีน้ีตอ้งท า
การทดสอบความน่าเช่ือถือของคุณสมบติัทางสถิติของสมการ WTP หรือสมการ WTAC โดย
รูปแบบสมการคือ 
 
    WTP = f (S,     Q)                 (2.1) 
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    WTAC = f (S,      Q)                (2.2) 
  โดยท่ี S คือ ตวัแปรต่างๆท่ีระบุถึงลกัษณะ i ของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น รายได ้เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา พฤติกรรมท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม ในการศึกษาตวัแปรท่ีถูกก าหนดข้ึนน้ีจะแตกต่าง
กนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของผูท้  าการพิจารณาของผูท้  าการศึกษาท่ีเห็นว่าตวัแปรใดท่ีจะมี
อิทธิพลต่อการก าหนดค่า WTP และ WTAC ของการศึกษาเร่ืองนั้นๆ และ     Q คือ การ
เปล่ียนแปลงของคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ีท าการศึกษา 
     จากสมการท่ี (1) และ (2) สามารถท าเป็นสมการเชิงคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 
     WTP/WTAC =   + β1 ln Y + β2 ln AGE + β3 ln SEX + ……..              (2.3) 
 ท าการทดสอบทางสถิติกบัสมการท่ี (2.3) จะไดค้่าสัมประสิทธ์ิ (b) และค่าสถิติต่างๆ ซ่ึง
น ามาใชพ้ิสูจน์ความน่าเช่ือถือของสมการ WTP น้ี เพื่อให้สามารถเช่ือมัน่ไดว้่ามูลค่าท่ีประเมินได้
นั้นมีความถูกตอ้งแม่นย  า และสามารถเช่ือถือไดเ้พียงใด 
  2. CVM ท่ีไดค่้า WTP ตาม Utility Difference Model  
      CVM ประเภทน้ีเป็น CVM ท่ีมีลกัษณะค าถามปิด (closed – ended) ท่ีพฒันามาจาก
ลกัษณะค าถามแบบเปิด วธีิน้ีไม่สามารถค านวณหาค่าเฉล่ียของ WTP ไดโ้ดยตรง แต่สามารถกระท า
ผ่านฟังก์ชัน่อรรถประโยชน์ เน่ืองจากการประเมินความเต็มใจท่ีจะจ่ายตอ้งการวดัสวสัดิการทาง
เศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงสามารถวดัได้จากความพอใจของแต่ละบุคคลท่ีได้รับเพิ่มข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงในปริมาณหรือคุณภาพของทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม แนวความคิดดงักล่าวจึงไดแ้สดงได้
ในรูปฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์โดยอ้อม (indirect utility function) โดยการหาฟังก์ชั่น
อรรถประโยชน์โดยออ้มมาจากการสมมติให้ผูบ้ริโภคมีรายไดจ้  ากดัและตอ้งการจดัสรรรายไดไ้ป
ซ้ือสินคา้ต่างๆเพื่อใหไ้ดรั้บความพอใจสูงสุด (utility maximize) แสดงไดด้งัสมการต่อไปน้ี 
 
    Max. U  = U (Xi ,…….., Xn , Qi)               (2.4) 
    s.t. Y  = ∑ Pi Xi                 (2.5) 
 
โดย  Xi  คือ สินคา้อุปโภคท่ีผา่นตลาด (i = 1,……..,n) 
  Qi  คือ ปริมาณหรือคุณภาพของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
  i = 0  แสดงถึงปริมาณหรือคุณภาพของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มก่อนปรับปรุง 
  i = 1  แสดงถึงปริมาณหรือคุณภาพของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มหลงัปรับปรุง 
  Pi  คือ ราคาสินคา้ X 
  Y  คือ รายไดข้องผูบ้ริโภค 
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  จากการแกส้มการขา้งตน้จะไดฟั้งกช์ัน่อรรถประโยชน์โดยออ้ม ซ่ึงแสดงถึงระดบัความ
พอใจสูงสุดของผูบ้ริโภคดงัน้ี 
  V = (Pi,……..,Pn,Q0,Y) = (Pi,……..,Pn,Q1,Y-WTP)              (2.6) 
  ค าถามท่ีใชใ้น CVM ประเภทน้ีจะมีลกัษณะเป็นค าถามปิด (close – ended) มีการพฒันา
ไว ้2 รูปแบบคือ ลกัษณะค าถามแบบปิดโดยเสนอราคาเดียว (close – ended single bid CVM) เป็น
การเสนอราคาคร้ังเดียวโดยการตั้งค  าถามวา่ “ท่านยินดีจะจ่ายเงิน X บาทหรือไม่ ในการปรับปรุง
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม” ซ่ึงจะท าการถามเพียงคร้ังเดียวไม่ว่าผูต้อบจะตอบว่ายินยอมหรือไม่ยินยอม
หรือไม่ก็ตาม แบบจ าลองท่ีใชว้ิเคราะห์จะใชแ้บบจ าลองแบบโลจิต (Logit Model) ท่ีพฒันาข้ึนโดย 
Hanemann (1984) ส่วนอีกรูปแบบหน่ึงได้แก่ ลกัษณะค าถามแบบปิดโดยเสนอราคา 2 ราคา 
(double bounded – ended CVM) กรณีน้ีจากการถามค าถามแบบเดิม ถา้ผูต้อบวา่ยินยอมท่ีจะจ่าย ก็
จะถามอีกคร้ังโดยการเพิ่มราคาท่ีเสนอซ้ือข้ึนเป็นสองเท่าของราคาท่ีเสนอคร้ังแรกและถามว่ายงั
ยินยอมท่ีจะจ่ายอีกหรือไม่ แต่ถ้าผูต้อบตอบว่า ไม่ยินยอมท่ีจะจ่ายให้ท าการลดราคาท่ีเสนิลดลง
คร่ึงหน่ึงของราคาท่ีเสนอคร้ังแรกและถามว่ายินยอมท่ีจะจ่ายอีกหรือไม่ แบบจ าลองท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์หาค่า WTP จะใชแ้บบจ าลอง Logistic Censored Regression Model ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย 
Cameron (อา้งถึงใน เรณู สุขารมณ์, 2541) 
 
  ในการประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มดว้ยวิธี Contingent Valuation Method นั้น มีขั้นตอนท่ี
ส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 
  ขั้นตอนที ่1 ระบุขนาดของผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
  ท าการสรุปผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมเป็นรายการๆให้ชัดเจน และระบุขนาดของ
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีหน่วยวดัในเชิงปริมาณพร้อมทั้งระยะเวลา เช่น การสร้างโรงไฟฟ้า
จะท าให้เกิดซลัเฟอร์ได-ออกไซด์ จากเดิมท่ีไม่มีเลย เป็น 10 ตนัต่อปี การสร้างโรงงานกลัน่สุราจะ
ท าให้คุณภาพน ้ าในแม่น ้ าลดลง โดยมีค่า BOD เพิ่มข้ึนจาก 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็น 1.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร หรือการสร้างถนนจะท าใหเ้กิดมลพิษทางเสียงมากข้ึน จาก 50 dBs เป็น 80 dBs ในช่วงเวลา 
7.00 – 9.00 น.และ 17.00 – 19.00 น. เป็นตน้ ในการสรุปผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มเป็นรายการ 
พร้อมหน่วยวดัเชิงปริมาณท่ีชัดเจน มกักระท าโดยอาศยัผลการศึกษาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
หรือ Environmental Impact Assessment (EIA) ท่ีทุกโครงการตอ้งท าอยู่แล้ว แต่ในกรณีท่ีไม่
สามารถระบุขนาดของผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเชิงปริมาณได้ควรจะสรุปในเชิงพรรณนา แต่
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ขอ้เสียของการสรุปในเชิงพรรณนาคือ จะท าใหก้ารประเมินมูลค่ากระท าไดย้ากและผลการประเมิน
อาจคลาดเคล่ือนไดม้ากนอกจากการระบุผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในเชิงปริมาณแลว้ การศึกษาตอ้ง
ระบุต่อไปไดว้่าผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของแต่ละรายการนั้นมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย ์ซ่ึงแบ่งเป็นประเภทต่างๆไดอ้ย่างไร และลกัษณะของผลกระทบนั้นเป็นอย่างไร เช่น สาร
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในปริมาณ 10 ตนั มีผลกระทบประเภท Direct Use โดยท าให้ประชาชนเป็น
โรคทางเดินหายใจ หรือมลพิษทางน ้ ามีผลกระทบประเภท Indirect Use โดยท าให้โรงงานปลายน ้ า
ตอ้งใช้ตน้ทุนมากข้ึนในการบ าบดัน ้ าก่อนน ามาใช้ และยงัมีผลกระทบประเภท Existence Value 
เพราะท าให้ปลา 4 ชนิด สูญพนัธ์ุไป เป็นตน้ ในกรณีท่ีตอ้งท าการประเมิน Non – use Value ควร
ระบุดว้ยวา่สถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มชนิดเดียวกนัน้ี ในสถานท่ีอ่ืนๆมีสภาพเป็นอยา่งไร เช่น ใน
การประเมินมูลค่า Non – use Value ของเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขาแขง้ ควรน าเสนอขอ้มูลว่า
นอกจากเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขาแขง้แล้ว ยงัมีพื้นท่ีในลักษณะคล้ายๆกนัน้ีท่ีใดอีกบา้งใน
ประเทศไทย เพื่อใหท้ราบถึงระดบัการขาดแคลนของทรัพยากรประเภทน้ี 
 
 ขั้นตอนที ่2 ก าหนดขนาดของประชากร 
 ก าหนดขนาดของประชากรท่ีจะได้รับผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยการระบุจ านวนคนท่ี
ได้รับผลกระทบ ระยะเวลาท่ีได้รับผลกระทบและสภาพเศรษฐกิจของกลุ่มประชากรท่ีได้รับ
ผลกระทบ เช่น โครงการการผลิตไฟฟ้าจะท าให้เกิดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซ่ึงมีผลท าให้
ประชากรไดรั้บผลกระทบ 2000 คน ตลอดช่วงท่ีมีการเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า ประชากรกลุ่มน้ีอาศยั
อยู่บริเวณต าบล ก.อ าเภอ ข.และจงัหวดั ค.ประกอบดว้ยเด็กท่ีอยูใ่นวยัเรียน 500 คน ผูใ้หญ่ในวยั
ท างาน 1300 คน และผูสู้งอาย ุ200 คน โดยประชากรกลุ่มน้ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนหรือมีรายไดเ้ฉล่ีย
ครัวเรือนละ 7000 บาทต่อเดือน เป็นตน้  
 
 ขั้นตอนที ่3 จัดท ากลุ่มศึกษา 
 ก่อนท่ีจะออกแบบสอบถามเพื่อส ารวจทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งต่อผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ควรจดัท ากลุ่มศึกษาก่อนเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งวา่ประชาชนมีทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้มใน
แนวทางใด เพื่อจะได้เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการออกแบบสอบถาม การจดัท ากลุ่มศึกษาเป็นการ
จดัท ากลุ่มสนทนาข้ึน โดยผูเ้ขา้ร่วมสนทนาประกอบดว้ยตวัอย่างของประชากรท่ีไดรั้บผลกระทบ 
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐบางส่วน รวมทั้งส้ิน 10 -20 คน โดยท่ีผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มศึกษาน้ีจะร่วม
หารือ สนทนา เก่ียวกบัประเด็นส าคญัๆเก่ียวกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีก าลงัศึกษาอยูก่บัประชากร 
ผูว้จิยัอาจท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการสนทนา ขณะท่ีท าการสนทนาควรท าการบนัทึกเทปหรือวีดีทศัน์
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ไวด้ว้ย ค าถามหรือแนวทางในการสนทนาควรประกอบด้วยประเด็นส าคญั เช่น ลกัษณะการใช้
ประโยชน์หรือรูปแบบของประโยชน์ของสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อประชาชน ผลกระทบของโครงการ
ต่อประชาชนหรือทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึน (ค่าเก็บขยะ ค่าบ าบดัน ้ าเสีย 
หรือค่าชดเชยต่างๆ) เป็นตน้ 
 
 ขั้นตอนที ่4 สร้างแบบจ าลอง 
 น าข้อมูลท่ีได้จากการท ากลุ่มศึกษามาเป็นพื้นฐานในการสร้างแบบจ าลองท่ีจะอธิบาย
พฤติกรรมของประชาชนต่อผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 4.1 พิจารณาแบบจ าลอง CVM ท่ีคิดว่าเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการประเมินมูลค่า
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เช่น การสร้างแบบจ าลอง Open – Ended, Close – Ended Single Bound, 
Close – Ended Double Bound หรือ Bidding Game เป็นตน้ การเลือกแบบจ าลองการศึกษาควรให้
เหตุผลว่าเพราะเหตุใดแบบจ าลองท่ีเลือกมาจึงมีความเหมาะสมมากท่ีสุด มีข้อดีและข้อเสีย
อะไรบา้งส าหรับการน ามาใชก้บัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีก าลงัศึกษาอยู ่
 4.2 หลงัจากการเลือกแบบจ าลองท่ีเหมาะสมแลว้ ท าการสร้างสมการท่ีใชใ้นแบบจ าลอง
โดยการระบุถึง 
  ก) ประเภท Preference Ordering Function (Direct Utility Function หรือ Distance 
Function) 
  ข) ท่ีมาของตวัแปรทั้งหมดท่ีใชใ้นแบบจ าลอง 
  ค) สมการท่ีใชใ้นการอนุมานค่าสัมประสิทธ์ิ (Estimating Equation) 
  ง) รูปแบบของสมการ (Function Form) ท่ีใชใ้นการอนุมาน 
  จ) คุณสมบติัของตวัแปร Error Term (Normal, Logistic) สมการหรือวิธีการท่ีใชใ้นการ
ค านวณมูลค่าผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Welfare Measurement) 
 
 ขั้นตอนที ่5 จัดท าการส ารวจทศันคติประชาชน 
 ในการส ารวจทศันคติของประชาชนอาจกระท าไดโ้ดยวิธีการสัมภาษณ์ตวัต่อตวั สัมภาษณ์
ทางโทรศพัท ์หรือดว้ยวิธีจดหมายตอบกลบั โดยท่ีการศึกษาตอ้งก าหนดวิธีส ารวจท่ีเหมาะสมท่ีสุด
กบัประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ในการส ารวจประชามติของประชาชนควรมีการส ารวจ
ขอ้มูลใน 3 หมวดดว้ยกนัคือ 
 ก) การสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของประชากร เช่น อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา และเพศ 
เป็นตน้ 
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 ข) การให้ขอ้มูลกบัประชาชนเก่ียวกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เช่น สภาพแวดลอ้มในอดีต 
ลกัษณะโครงการท่ีจะมีผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนหรือได้
เกิดข้ึนแลว้และสภาพแวดลอ้มท่ีอ่ืน เป็นตน้ ในการให้ขอ้มูลจะเป็นขอ้มูลจริงหรือเป็นการสมมติ
สถานการณ์ข้ึนก็ได ้ถา้เป็นการสมมติสถานการณ์ข้ึนก็ควรจะเป็นเหตุการณ์ท่ีมีความใกลเ้คียงกบั
ความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 ค) ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของประชาชน เช่น ความพอใจจะจ่าย (WTP) หรือความพอใจต่อ
การชดเชย (WTAC) ในการส ารวจทศันคติต่อประชาชนเป็นขั้นตอนการศึกษาท่ีมีความส าคญัยิ่ง 
ดงันั้นควรมีการน าวิธีหรือขั้นตอนการจดัท าการส ารวจตามมาตรฐานสากล ในการให้ขอ้มูลกบั
ประชาชน เก่ียวกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม อาจมีการใชส่ื้อประกอบ เช่น รูปภาพ หรือวีดีทศัน์ เป็น
ตน้ และท่ีส าคญัก่อนมีการท าการส ารวจจริงควรมีการทดสอบแบบสอบถามทุกคร้ัง (Pre – Testing) 
 
 ขั้นตอนที ่6 สุ่มตัวอย่าง 
 ในการสุ่มตวัอยา่งควรเนน้การเก็บตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของประชากรท่ีระบุไวใ้นขั้นตอน
ท่ี 2 ดงันั้นการสุ่มตวัอยา่งไม่ควรเนน้ท่ีจ านวนตวัอยา่งท่ีสุ่มมาเท่านั้น แต่ควรเลือกวิธีการสุ่มท่ีไม่ท า
ให้ตวัอย่างท่ีไดม้าบิดเบือนไปด้านใดดา้นหน่ึง เช่น ได้ตวัอย่างท่ีไม่เป็นตวัแทนของประชากรท่ี
ตอ้งการศึกษา 
 
 ขั้นตอนที ่7 เกบ็ข้อมูล 
 เก็บขอ้มูลจากรูปแบบการสุ่มตวัอยา่งท่ีไดก้ าหนดข้ึนโดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดผ้า่นขั้นตอน
การทดสอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของผู ้เก็บข้อมูลจะต้องมีความเข้าใจใน
วตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดต่างๆในแบบสอบถามอยา่งแทจ้ริง และตอ้งมีความระมดัระวงัในการ
ใช้ข้อความหรือค าพูดในการสอบถามทั้งน้ี เพื่อป้องกันการเกิดความเอนเอียงทางด้านข้อมูล 
(Information Bias) 
 
 ขั้นตอนที ่8 วเิคราะห์ข้อมูล 
 8.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส ารวจมาว่ามี
คุณสมบติัอย่างไร เช่น อายุเฉล่ีย รายได้เฉล่ีย ฯลฯ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นควรมีการ
น าเสนอวา่ตวัอยา่งท่ีไดม้าเป็นตวัแทนของประชากรไดเ้หมาะสมเพียงใด 
 8.2 วิเคราะห์ขอ้มูลตามแบบจ าลองท่ีได้สร้างข้ึนในขั้นตอนท่ี 4 โดยน าขอ้มูลท่ีได้มา
อนุมานหาค่าสัมประสิทธ์ิตามแบบจ าลองท่ีไดก้  าหนดไวด้ว้ย โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติท่ีเหมาะสม
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ในการน าเสนอการวิเคราะห์ควรมีการน าเสนอคุณสมบติัทางสถิติของการวิเคราะห์และอธิบายว่า
จากสถิติเหล่าน้ีแบบจ าลองท่ีไดอ้นุมานมีความน่าเช่ือถือเพียงใด โดยพิจารณาจากค่า T – score,      
F – score และ R – score เป็นตน้ 
 
 ขั้นตอนที ่9 ค านวณมูลค่าผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 หลงัจากท าการอนุมานค่าสัมประสิทธ์ิในขั้นตอนท่ี 8 น าผลท่ีไดม้าค านวณมูลค่าผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ในบางกรณีการค านวณมูลค่าอาจกระท าไดโ้ดยใชส้มการท่ีไดอ้นุมานข้ึนในขั้นตอนท่ี 
8 โดยตรง แต่ในบางกรณีตอ้งใชส้มการอ่ืนท่ีไดพ้ฒันาไวใ้นการสร้างแบบจ าลองเพื่อค านวณมูลค่า
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Welfare Measurement) ในการค านวณมูลค่าผูศึ้กษาควรเสนอประเด็น
ส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 ก) วธีิการค านวณ การศึกษาตอ้งช้ีแจงวา่วิธีท่ีใชเ้ป็นการค านวณมูลค่าจะใชว้ิธีอะไรขา้งตน้
ข้ึนอยูก่บัการก าหนดกรรมสิทธ์ิของส่ิงแวดลอ้มและแบบจ าลองท่ีน ามาใช ้
 ข) ขนาดของผลกระทบ การศึกษาตอ้งช้ีแจงวา่มูลค่าของส่ิงแวดลอ้มท่ีท าการค านวณเป็น
มูลค่าท่ีไดจ้ากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มจากสภาพใดเป็นสภาพใด 
   
 ขั้นตอนที ่10 ทดสอบความน่าเช่ือถือของวธีิ 
 นอกเหนือจากการค านวณมูลค่าส่ิงแวดลอ้มเสร็จส้ินแลว้ การวิเคราะห์ควรครอบคลุมถึง
การทดสอบความน่าเช่ือถือของวิธี CVM ท่ีใช้จะตอ้งท าการทดสอบในสองดา้น ไดแ้ก่ ก) ความ
น่าเช่ือถือ (Reliability Test) และ ข) ความถูกตอ้งของเน้ือหา (Validity Test) (อา้งถึงใน สถาบนัวิจยั
เพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2543) 
 จุดอ่อนของวธีิการ CVM 
 จุดส าคญัซ่ึงมกัจะเป็นจุดอ่อนของวิธีการ CVM ส่วนมากจะมาจากวิธีการหาขอ้มูลซ่ึงเป็น
ปัญหาตั้งแต่การตั้งค  าถามและการสัมภาษณ์เพื่อการเก็บข้อมูล Freeman (1994 อ้างถึงใน
สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2543) สรุปความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน CVM แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. Scenario Misspecification เป็นปรากฏการณ์ความผิดพลาดหลายสาเหตุ เช่น ความ
ผิดพลาดทางทฤษฎี เป็นความผิดพลาดจากการอธิบายท่ีผิดพลาดไปจากความเป็นจริงหรือทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ ความผิดพลาดจากระเบียบวิธีการ (Methodological Misspecification) ความผิดพลาด
ท่ีเกิดจากผูว้จิยัไม่สามารถท าใหผู้ถู้กสัมภาษณ์เขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีนกัวจิยัตอ้งการได ้
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 2. Implied Value Cues เกิดจากการท่ีผูถู้กสัมภาษณ์ไม่คุน้เคยค าถามหรือปัญหาท่ีถูกถามไม่
ชัดเจน จึงพยายามหาสัญญาณท่ีจะช่วยให้เขาสามารถเลือกมูลค่าได้ถูกต้อง เช่น ในกรณีของ 
bidding game ท่ีเกิดปัญหาความเบ่ียงเบนอนัเน่ืองมาจากจุดเร่ิมตน้ (starting point bias) เพราะตอ้ง
ตอบจุดเร่ิมตน้ของความเตม็ใจท่ีจะจ่ายท่ีถูกถามคร้ังแรก เป็นตน้ 
 3. Incentive to Misrepresent Value เกิดจากเร่ืองราวท่ีก าหนดข้ึนมาเพื่อหามูลค่าความเต็ม
ใจท่ีจะจ่ายไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะตอบความเป็นจริง เช่น ลกัษณะของการเกิด strategic bias ท่ี
เกิดจากผูส้ัมภาษณ์เกรงวา่ผลของค าตอบตนเองจะเกิดผลกระทบทางลบต่อตนเอง 
 ดงันั้นการใชว้ิธี CVM ประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้มจ าเป็นตอ้งระมดัระวงัการเก็บขอ้มูลเป็น
อย่างยิ่ง นบัตั้งแต่ตอ้งมีความชดัเจนว่าตอ้งการวดัขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มใด ลกัษณะการใช้ภาษาและ
ลกัษณะการตั้งค  าถาม และตอ้งตระหนกัถึงความเบ่ียงเบน (bias) ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอดเวลาใน
กระบวนการเก็บขอ้มูล การส ารวจทศันคติของประชาชนโดยทัว่ไปแลว้ตอ้งระมดัระวงัปัญหา การ
ตอบเพื่อแสดงตนเป็นคนท่ีรักส่ิงแวดลอ้ม การใหข้อ้มูลท่ีเหมาะสมถูกตอ้งชดัเจนท าให้ผูต้อบเขา้ใจ
ไดง่้าย การตั้งสถานการณ์สมมติให้ประเมินค่าท่ีดีควรท่ีจะมีความสามารถในการแยกแยะให้เห็น
ความแตกต่างหรือระดบัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหช้ดัเจน 
 
 2.1.4  แนวคิดการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2540) กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงทิศทางของการ
ท่องเท่ียวไดเ้ร่ิมข้ึน อยา่งเป็นรูปธรรมในราวคริสตศ์กัราช 1980 ท่ีมีการน าเสนอทางเลือกใหม่ของ
การท่องเท่ียว (Alternative Tourism) ในรูปการน าเสนอ (label หรือ form) ต่างๆ เช่น Appropriate, 
Solf, Green, Sustainable และ Ecotourism เป็นตน้ Ecotourism เป็นรูปแบบท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็ว
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ส าหรับประเทศไทย Ecotourism เป็นทางเลือกท่ีหลายฝ่ายเห็นวา่มี
ความเหมาะสมในการพฒันารูปแบบหลกัการและให้มีการจดัการท่ีเหมาะสมต่อไป 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2540) การบญัญติัศพัทข์อง Ecotourism เป็นภาษาไทย
ไดมี้การเสนอและประยุกต์ใช้หลายค า โดยเฉพาะค าว่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ นิเวศสัญจร นิเวศ
ท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการท่องเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศ เป็นตน้ ซ่ึง
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เป็นศพัท์ท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบนั จากการศึกษา แนวความคิด ปรัชญา 
รูปแบบ และการจดัการท่ีมีลกัษณะเฉพาะของการท่องเท่ียวในรูปแบบน้ีเห็นวา่ “การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ” น่าจะเป็นบญัญติัศพัทท่ี์เหมาะสมท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อเนน้ความชดัเจนของการท่องเท่ียวท่ีมุ่งรักษา
ระบบนิเวศอยา่งใกลชิ้ด และเป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวในรูปแบบน้ีเห็นวา่ “การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ” น่าจะเป็นบญัญติัศพัทท่ี์เหมาะสมท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อเนน้ความชดัเจนของการท่องเท่ียวท่ีมุ่ง
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รักษาระบบนิเวศอยา่งใกลชิ้ด และเป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวท่ีกวา้งขวางกวา่และไม่ถือเป็น
เร่ืองส าคญัในการท่ีจะให้มีการศึกษาหรือเรียนรู้การมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์ เพียงแต่ให้มีการ
จดัการท่ีลดหรือปราศจากผลกระทบ และนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจเป็นส าคญั หรือกล่าวอีกใน
หน่ึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน แต่การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนไม่ไดมี้เฉพาะหรืออาจ
ไม่เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศก็ได ้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Ecotourism) จึงเป็น
การจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีให้คงรายไดท้างการเงินและการจา้งงานสูงสุดไวร้วมทั้งมีการ
ผดุงไวซ่ึ้งองคป์ระกอบทางสังคม และวฒันธรรมของประชากรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม
กบัธุรกิจท่องเท่ียว 
 
ตารางที ่2.1 การเปรียบเทียบลกัษณะความแตกต่างระหวา่ง Mass Tourism กบั Ecotourism 

กิจกรรม Mass Tourism Ecotourism 

1) สถานท่ีพกั 
(Accommodation) 

- มีความหนาแน่นไม่จ  ากดัจ านวน 
- มีขนาดใหญ่และมีการดดัแปลง
ธรรมชาติ 
 

- มีความเบาบาง จ ากดัจ านวน 
- ขนาดเล็กและอยูใ่นสภาพ
ธรรมชาติ  ทอ้งถ่ิน 
 

2) จุดท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจ 
(Attractions) 

-วฒันธรรมและธรรมชาติท่ีเป็น
ธุรกิจส าหรับนกัท่องเท่ียว 

- วฒันธรรมและธรรมชาติท่ีอนุรักษ์
รักษาไวส้ าหรับทอ้งถ่ินและ
นกัท่องเท่ียว 

3) การตลาด 
(Marketing) 

- ตลาดขนาดใหญ่ 
- เป็นฤดูกาลหมุนเวยีน 
- เป็นตลาดถูกครอบง าโดยบริษทั 

- ตลาดขนาดเล็ก 
- มีตลอดปี 
- การตลาดน าโดยทอ้งถ่ิน 

ท่ีมา:  เอกสารประกอบการบรรยาย การฝึกอบรมหลกัสูตรการท่องเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ โดยน าชยั ทนุผล (2540) 
 

 ขอบเขตของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จึงครอบคลุมองค์ประกอบหลกั 4 ดา้น (มิติ) ท่ี
ประกอบดว้ย การพิจารณาดา้นพื้นท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว ผูเ้ก่ียวขอ้งและรูปแบบการ
จดัการ กล่าวคือ  

1. องค์ประกอบพื้นฐาน เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองเป็น
ธรรมชาติเป็นหลกั มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน ทั้งน้ีรวมถึงแหล่งวฒันธรรม และ
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ 



24 

2.  องค์ประกอบดา้นการจดัการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible 
Travel) ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม (no or low impact) มีการจดัการท่ีย ัง่ยืน 
ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจดัการส่ิงแวดล้อม การป้องกันและก าจดัมลพิษ และ
ควบคุมพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมีขอบเขต 

3. องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีเอ้ือต่อกระบวนการ
เรียนรู้ (learning process) โดยมีการศึกษา (Education) เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศของ
แหล่งท่องเท่ียว เป็นการเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ความประทบัใจ (Appreciation) เพื่อสร้าง
ความตระหนกัและปลูกจิตส านึกท่ีถูกตอ้งต่อนกัท่องเท่ียว ประชาชนทอ้งถ่ิน 

4. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและประชาชนทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน 
(Local benefit) ยกระดบัคุณภาพชีวิตและการไดรั้บผลตอบแทนเพื่อกลบัมาบ ารุงรักษาและจดัการ
แหล่งท่องเท่ียวดว้ย 

ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้ี ข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์ของลกัษณะ
พื้นฐานท่ีเป็นหลกัการทั้ง 4 ดา้น หากการท่องเท่ียวใด มีการประกอบกนัท่ีสมบูรณ์ของลกัษณะ
ดงักล่าวแล้วจดัเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสมบูรณ์ หากขาดหรือปราศจากขอ้ใดขอ้หน่ึง ความ
สมบูรณ์จะลดน้อยลงจนอาจเป็นการจดัการท่ีส่งเสริมให้การท่องเท่ียวนั้นเป็นการท่องเท่ียวใน
รูปแบบอ่ืนๆ 
 Miwczkowski (1995) กล่าวถึงทางเลือกของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ คือ 
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ภาพที ่2.1 แสดงทางเลือกของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 
 
 

 
 
        

 
 
 
 
 
         
 
 
ท่ีมา: M, Z. Environment Issue of Tourism and Recreation. Lanham University Press of America, 1995. 

 
 มนสั สุวรรณ และคณะ (2541) กล่าววา่ การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะตอ้งพิจารณา
ถึงสาระส าคญั ดงัน้ี 

1. การจดัการทรัพยากร จ าเป็นตอ้งมีการจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
2. ความตอ้งการทางดา้นเศรษฐกิจโดยการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจชนิด

หน่ึงท่ีจ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการสร้างก าไรเพื่อความอยูร่อดและผลประโยชน์ของชุมชน 
3.  การตอบสนองความตอ้งการหรือพนัธะทางสังคม หมายถึง การให้ความเคารพต่อ

วถีิชีวติและวฒันธรรมของชุมชนต่างๆ ตลอดจนความหลากหลายและมรดกเชิงวฒันธรรม 
4. สุนทรียภาพ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมต่างๆ ไม่ว่า

สถานท่ีนั้ นจะมีความยิ่งใหญ่เพียงใด หรือมีช่ือเสียงมากน้อยเพียงไร การธ ารงรักษาไว้ซ่ึง
สุนทรียภาพของสถานท่ีเหล่านั้น คือ ภารกิจส าคญัของการพฒันาการท่องเท่ียว 

5. การค านึงถึงกระบวนการและขอบเขตทางนิเวศวิทยา เพื่อให้การพฒันาสามารถ
ด ารงสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพท่ีเปราะบางเอาไว ้

TOURISM 

Alternative Tourism Mass Tourism (Large scale, 

Conventional, standard tourism) 

Cultural 

Agri – Tourism 

(Rural – Farm) 

Ranch) 

Adventure Scientific Educational 

Nature Tourism or Ecotourism 
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6.  การรักษาไวซ่ึ้งความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) ของพืชพรรณ
และสัตวต่์างๆ เพราะส่ิงเหล่าน้ีคือทรัพยากรท่ีส าคญัของการท่องเท่ียว 

7.  การด ารงไวซ่ึ้งระบบสนบัสนุนชีวิต (Life – supporting Systems) ซ่ึงจะช่วยให้
มนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติทั้งหมดในโลก มีชีวติรอดอยูไ่ดต่้อไป 

กล่าวโดยสรุป การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการทางเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพ ท่ีสามารถรักษาความสมบูรณ์ทางวฒันธรรมความ
หลากหลายทางชีวภาพ และระบบสนบัสนุนชีวติไวไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

วรรณพร วณิชชานุกร (2549) กล่าววา่ หลกัการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จ าเป็นตอ้ง
อาศยัหลกัการในการจดัการ และด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. เป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมทางสภาพแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็น
น ้าเสีย ขยะ ตลอดจนการคมนาคม 

2. ก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวแก่ทรัพยากรชุมชนในทอ้งถ่ินและอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวเองส่วนหน่ึงของรายได ้ควรยอ้นไปสู่การอนุรักษ ์

3. การเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเท่ียว เป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
ส่ิงแวดลอ้ม สภาพสังคม และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ควรสนบัสนุนให้นกัท่องเท่ียวมีความรับผิดชอบ
ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมของตนเองท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
วฒันธรรมชุมชนในท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

4. ในการสร้างหรือการจดัการใดๆ ควรยอมรับในขอ้จ ากดัของสภาพแหล่งท่องเท่ียว
ตามลกัษณะท่ีเป็นอยู ่หากมีการพฒันาหรือเปล่ียนแปลงควรเป็นไปเพื่อให้ทศันียภาพของทอ้งถ่ินดี
ข้ึน ตลอดจนการลงทุนดา้นการท่องเท่ียวก็เป็นไปเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆใน
ทอ้งถ่ิน ไม่พึ่งพาการลงทุนของต่างชาติ ซ่ึงเป็นการลดการไหลออกของรายไดไ้ปยงัต่างประเทศ 

5. ในการวางแผน ตดัสินใจ และด าเนินงาน ตลอดจนการควบคุม ควรให้คนใน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมมากท่ีสุด มิใช่เป็นเพียงเป้าหมายของการท่องเท่ียว และให้บุคคลภายนอกมาคิด
และตดัสินใจแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะจะไม่เป็นไปตามความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 

6. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญั ในการอนุรักษ์การท่องเท่ียวให้มี
คุณภาพยัง่ยืนหรือไม่เพียงใด การท าธุรกิจโดยมุ่งท าก าไรสูงสุดในระยะสั้น เป็นการทุบหมอ้ขา้ว
ตวัเอง อยา่งไรก็ตาม บริษทัน าเท่ียวก็สามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวไดต้ราบนาน
เท่านาน ถ้ามีการจดัท าธุรกิจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม นับตั้งแต่การใช้วสัดุท่ีไม่ท าลายสภาพแวดล้อม
แหล่งท่องเท่ียวท่ีแทจ้ริง การใหก้ารศึกษาแก่นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ินท่ี
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เป็นจุดหมายปลายทางก่อนท่ีจะไปถึง ทั้งในรูปของภาพยนตร์ในเคร่ืองบิน เทปบนัทึกเสียงและ
เอกสารเผยแพร่ 

7. มีการจัดการควบคุมจ านวนนักท่องเท่ียวให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมไม่เกิน
ความสามารถของชุมชนในท้องถ่ินและระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะรองรับได้ อีกทั้งมี
นักท่องเท่ียวสม ่าเสมอตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะฤดูกาลเพื่อสร้างความมัน่คงให้กบัผูท่ี้ท  างานใน
อุตสาหกรรมน้ี 

จากหลกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้ีแสดงให้เห็นถึงวา่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้นเกิดข้ึน
ดว้ยพื้นฐานความร่วมมือกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายทั้งประชาชนในทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจท่องเท่ียว เจา้หน้าท่ีของภาครัฐ และนกัท่องเท่ียว ในการดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นไป
ตามแนวทางการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

 
 2.1.5 แนวคิดในการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พืน้ทีชุ่่มน า้  
 2.1.5.1 แนวทางการอนุรักษ์พืน้ทีชุ่่มน า้ 

   จะเห็นได้ว่าปัญหาพื้นท่ีชุ่มน ้ าเป็นปัญหาท่ีต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
เช่นเดียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป การอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้า ควรก าหนดมาตรการคุม้ครองพื้นท่ีชุ่ม
น ้ าท่ีสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน รวมถึงการสร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักให้เกิดกับชุมชน การศึกษาสภาพพื้นท่ีและการใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
จดัการและการอนุรักษพ์ื้นท่ี จ  าเป็นอยา่งยิ่งตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานดา้นต่างๆ โดยมีมาตรการ
และแนวทางการปฏิบติั เพื่อป้องกนัรักษาอตัราการลดลงของพื้นท่ีชุ่มน ้า ดงัน้ี 

1. ดา้นเกษตรกรรมและการชลประทาน ควรให้มีการส่งเสริมการเกษตรแบบ
ยัง่ยืนเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต โดยไม่เพิ่มเน้ือท่ีการเกษตร ลดปริมาณการใช้วตัถุดิบต่างๆ 
โดยเฉพาะสารเคมีส าหรับโครงการชลประทาน ควรมีการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มก่อน 

2. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพื้นท่ีชุ่มน ้ า ตอ้งน ามาใช้อย่างย ัง่ยืนและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนป้องกนัการใช้ทรัพยากรท่ีมีมากเกินไป ซ่ึงจะท าให้ระบบนิเวศเสีย
สมดุล 

3. การควบคุมมลพิษทั้งจากบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ต้องมีการ
บ าบดัน ้าเสียเพื่อลดมลพิษก่อนปล่อยออกจากโรงงาน รวมถึงการไม่ทิ้งขยะลงในพื้นท่ี จดัให้มีการ
จดัการดา้นขยะใหเ้หมาะสม 
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4. การเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร ให้กบัประชาชนไดรั้บรู้ เขา้ใจ และตระหนกัถึง
ความส าคญัของพื้นท่ีชุ่มน ้ า ตลอดจนการจดัการท่ีเหมาะสมและย ัง่ยืน เพื่อลดการท าลายและการ
เปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีชุ่มน ้า 
  2.1.5.2 การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน ้าอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน (Wise Use and 
Sustainable Use of Wetland) 

 ในการประชุมกลุ่มประเทศร่วมอนุสัญญาแรมซาร์ คร้ังท่ี 3 เม่ือปี พ.ศ. 2530 ท่ี
เมืองเรจินาประเทศแคนาดา ได้มีการรับรองค านิยามของ “การใช้พื้นท่ีชุ่มน ้ าอย่างชาญฉลาด”
(Ramsar Convention Bureau, 1991. อา้งจาก ศนัสนียชู์แวว, 2536: 58) ดงัน้ี 

 “การใชพ้ื้นท่ีชุ่มน ้ าอย่างชาญฉลาด หมายถึง การใชพ้ื้นท่ีชุ่มน ้ าอยา่งย ัง่ยืนเพื่อ
ประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ ในวถีิทางท่ีสอดคลอ้งกลมกลืน และบ ารุงรักษาไวซ่ึ้งคุณลกัษณะทาง
ธรรมชาติของระบบนิเวศ (The wise use of wetland is their sustainable utilization for the benefit 
of humankind in a way compatible with maintenance of mature properties of the ecosystem)” 

 Ramsar Convention Bureau (1991, อา้งในรายงานการประชุม พื้นท่ีชุ่มน ้ าเพื่อ
เตรียมรับสหสัวรรษหน้า: 12) ให้ค  าอธิบายเพิ่มเติมวา่ การใชป้ระโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้ าของมนุษยจ์ะ
ไดรั้บการพิจารณาวา่ ย ัง่ยืน (sustainable) ก็ต่อเม่ือเป็นการใช้ท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดอยา่ง
ต่อเน่ืองต่อคนในรุ่นปัจจุบนั ในขณะเดียวกนัยงัคงสามารถบ ารุงรักษาศกัยภาพของพื้นท่ีไว ้เพื่อ
อ านวยประโยชน์ใหแ้ก่ลูกหลานไดต่้อไปในอนาคต 

 ส่วนคุณลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศนั้ น หมายความรวมถึง
องคป์ระกอบทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา ทั้งน ้ า ดิน พืช และสัตว ์ตลอดจนความสัมพนัธ์ภายใน
ระบบระหวา่งองคป์ระกอบทั้งหมดดว้ย 

 กล่าวได้ว่า การใช้พื้นท่ีชุ่มน ้ าอย่างชาญฉลาดและย ัง่ยืนนั้น ต้องค านึงถึง
เป้าหมายท่ีควบคุมกนัอยู ่2 ประการคือ 

 ประการแรก การใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่มวลมนุษย ์ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
 ประการท่ีสอง   การอนุรักษคุ์ณสมบติัและคุณค่าตามธรรมชาติของพื้นท่ีชุ่มน ้ า

ไว ้(Marchand and Udo de Haes, 1991, อา้งในรายงานการประชุม พื้นท่ีชุ่มน ้ าเพื่อเตรียมรับ
สหสัวรรษหนา้: 98-103) ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเจนวา่ การใชพ้ื้นท่ีชุ่มน ้ าอยา่งชาญฉลาด ไม่ควรจ ากดัอยู่
กบัรูปแบบการใชเ้พียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น แต่ควรพิจารณารูปแบบการใชท่ี้มีความหลากหลาย
ท่ีไปด้วยกันได้อย่างกลมกลืน บางคร้ังอาจขัดแยง้กันบ้าง แต่ควรได้รับการจัดการท่ีถูกต้อง
เหมาะสม 
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 ศักยภาพของระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน ้ า ในการตอบสนองความต้องการใช้
ประโยชน์อยา่งย ัง่ยืน น่าจะข้ึนอยู่กบัความพยายามในการรักษาบทบาท หน้าท่ีตามธรรมชาติของ
พื้นท่ีชุ่มน ้ าไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด ถาวรท่ีสุด ณ จุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด ภายในช่วงระหว่างการไม่ใช้เลย 
(No use) กบัการเปล่ียนแปลงจนหมดรูป (Total Conversion) โดยมิไดติ้ดอยูก่บัดา้นใดดา้นหน่ึงเลย
หรือใชป้ระโยชน์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ในช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น 

 ในทางปฏิบติั เพื่อส่งเสริมการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้ า เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนควร
พิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะมีผลช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดความส าเร็จ ดงัน้ี 

1. การสร้างความตระหนักเก่ียวกับบทบาท หน้าท่ีและคุณค่าท่ีแท้จริงของ
ระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน ้ า แก่กลุ่มประชากร และองค์กรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
เมืองและในชนบท 

2. การริเร่ิมก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับพื้นท่ีชุ่มน ้ าของประเทศ เพื่อ
ยึดถือปฏิบติัควบคู่ไปกบันโยบายเก่ียวกับทรัพยากรหรือระบบนิเวศอ่ืนๆ โดยลดความขดัแยง้
ระหวา่งนโยบายต่างๆใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

3. การใชป้ระโยชน์จากความรู้ ความเขา้ใจ และผลการรักษาวจิยัท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบั
ระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน ้าอยา่งเตม็ท่ี ในการจดัการอนุรักษ ์ตลอดจนการวางแผนและการตดัสินใจใดๆ
เก่ียวกบัพื้นท่ีชุ่มน ้า รวมทั้งการส่งเสริมใหเ้กิดการศึกษาวจิยัในประเด็นท่ียงัไม่สามารถหาขอ้สรุปท่ี
แน่ชดั หรือยงัขาดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

4. การปรับปรุงและพฒันา ใช้มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งให้เหมาะสม
ระวงัมิให้เกิดความขดัแยง้กนัเอง ระหวา่งกฎขอ้บงัคบัและกฎหมายต่างๆ พร้อมทั้งก ากบัดูแลให้มี
ผลบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งจริงจงั 

5. การส่งเสริมให้มีการตรวจสอบติดตามสถานภาพพื้นท่ีชุ่มน ้ า หรือการ
ประเมินสถานภาพพื้นท่ีชุ่มน ้ าหรือการประเมินสถานภาพและสถานการณ์เบ้ืองตน้อย่างรอบคอบ
ครบถว้นทุกดา้น ก่อนการตดัสินใจอนุมติัการด าเนินโครงการพฒันาใดๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อพื้นท่ี
ชุ่มน ้า 

6. การจดัการองค์กรท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติังานเก่ียวกบัพื้นท่ีชุ่มน ้ า การ
ก าหนดภาระหน้าท่ี ขอบเขตการท างานท่ีชัดเจน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือประสานการ
ปฏิบติังานระหวา่งหน่วยงานใหม้ากท่ีสุด 

7. การส่งเสริมบทบาทและการพฒันา ใช้สารสนเทศเก่ียวกบัพื้นท่ีชุ่มน ้ าใน
การใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะในระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อช่วยให้ชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบ
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พื้นท่ีชุ่มน ้ า ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัรูปแบบการใชแ้ละการจดัการดูแลพื้นท่ีชุ่มน ้ าแต่
ละแห่งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อทอ้งถ่ิน 
 
 2.1.6 แนวคิดเกีย่วกบัต้นทุนและผลตอบแทน 

1. ตน้ทุนการผลิต (Cost of production) หมายถึงค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีท าให้เกิดสินคา้หรือ
บริการท่ีสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีท าให้อรรถประโยชน์หรือมูลค่า
ของสินคา้หรือบริการเพิ่มข้ึน เราสามารถสรุปตน้ทุนในลกัษณะต่างๆไดด้งัน้ี 
 2. ตน้ทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ตน้ทุนค่าเสียโอกาสหรือตน้ทุนในการ
เลือก (Alternative choice) เกิดจากการท่ีน าทรัพยากรซ่ึงมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไปใชป้ระโยชน์ในทางเลือก
ใดทางเลือกหน่ึงในบรรดาทางเลือกต่างๆ ท่ีเป็นไปได ้ท าให้เสียโอกาสท่ีจะน าทรัพยากรนั้นไปใช้
ประโยชน์ในทางเลือกอ่ืนๆซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัของการคิดตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์เลยทีเดียว 
โดยตน้ทุนค่าเสียโอกาสจะเป็นมูลค่าหรือผลประโยชน์ของทางเลือกอ่ืนท่ีดีท่ีสุดในบรรดาทางเลือก
ทั้งหลายท่ีตอ้งสละไป เม่ือมีการตดัสินใจเลือกทางใดทางหน่ึงในการใช้ทรัพยากร ตน้ทุนค่าเสีย
โอกาสอาจเกิดข้ึนได้ทั้งในกิจกรรมการบริโภคหรือกิจกรรมการผลิต การผลิตท่ีมีการตดัสินใจ
ถูกตอ้ง ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการผลิตสินคา้จะมีค่ามากกวา่ ตน้ทุนค่าเสียโอกาสเสมอ 
 3. ตน้ทุนชดัแจง้และตน้ทุนไม่ชดัแจง้ 
 - ตน้ทุนชดัแจง้หรือตน้ทุนท่ีจ่ายจริง (Explicit Cost) เป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและมี
การจ่ายจริงทั้งท่ีเป็นตวัเงินหรือส่ิงของ เช่น ค่าวตัถุดิบ ค่าจา้งแรงงาน ค่าจา้งผูจ้ดัการ 
 - ตน้ทุนไม่ชดัแจง้หรือตน้ทุนท่ีไม่ไดจ่้ายจริง/ตน้ทุนแอบแฝง (Implicit Cost) เป็น
ตน้ทุนท่ีไม่ไดจ่้ายจริงๆ แต่ไดป้ระเมินข้ึนส าหรับปัจจยัท่ีผูเ้ป็นเจา้ของไดเ้สียสละไปให้กบัการผลิต
นั้น ซ่ึงวดัค่าในรูป “ตน้ทุนค่าเสียโอกาส” (Opportunity Cost) เพราะเสียโอกาสท่ีจะน าปัจจยันั้นไป
ผลิตอย่างอ่ืน ตวัอย่างเช่น ผูผ้ลิตน าท่ีดิน เงินทุนของตวัเองและแรงงานของตวัเองมาใช้ในการ
ด าเนินกิจการของตวัเอง ซ่ึงตน้ทุนเหล่าน้ีผูผ้ลิตไม่ตอ้งจ่ายเงินเพราะเป็นของตวัเอง แต่ถา้มองในแง่
ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์แลว้จะตอ้งประเมินค่าเช่า ดอกเบ้ีย และค่าจา้งส าหรับตวัเองดว้ย โดยวดัค่า
หรือประเมินค่าในรูปของค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) เพราะเจา้ของไดน้ าปัจจยัต่างๆเหล่านั้น
มาใชเ้สียเอง ท าใหเ้สียโอกาสท่ีไดค้่าตอบแทนกลบัมา หรือเสียโอกาสท่ีจะน าไปใชผ้ลิตอยา่งอ่ืน 
 4. ตน้ทุนภายใน และตน้ทุนภายนอก 
 - ตน้ทุนภายใน (Internal Cost) เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ตน้ทุนของเอกชน (Private 
Cost) หมายถึง ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนในหน่วยผลิตนั้นๆ เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีผูผ้ลิตสินคา้นั้นๆ
เป็นผูรั้บภาระ 
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 - ตน้ทุนภายนอก (External Cost) หมายถึง ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลอ่ืนท่ี
มิใช่ผูผ้ลิตตอ้งรับภาระ ตวัอย่างเช่น การผลิตสินคา้ของโรงงานหน่ึง ก่อให้เกิดควนัพิษ ซ่ึงเป็น
ผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณนั้น ท าใหเ้ป็นโรคทางเดินหายใจตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ
รักษาพยาบาล ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิต 
 5. ตน้ทุนเอกชนและตน้ทุนสังคม 
 - ตน้ทุนเอกชนหรือตน้ทุนภายใน (Private Cost or Internal Cost) หมายถึงตน้ทุน
ทุกชนิดท่ีผูผ้ลิตใชจ่้ายในการผลิตสินคา้และบริการ ทั้งท่ีจ่ายจริงและไม่ไดจ่้ายจริง 
 - ตน้ทุนสังคม (Social Cost) หมายถึงมูลค่าการใช้ทรัพยากรทั้งหมดในการผลิต
สินคา้ เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนท่ีสังคมเป็นผูรั้บภาระประกอบดว้ยตน้ทุนเอกชนและตน้ทุน
ภายนอก 
 6. ตน้ทุนทางการเงินและตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
 - ตน้ทุนทางการเงิน (Financial Cost) หรือตน้ทุนทางบญัชี (Account Cost) เป็น
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและมีการจ่ายจริงในกระบวนการผลิต หรือตน้ทุนชดัแจง้ (Explicit Cost)  
 - ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Cost) เป็นตน้ทุนทุกชนิดท่ีจ าเป็นต่อการ
ผลิตสินคา้และบริการ ทั้งท่ีจ่ายจริงและไม่ไดจ่้ายจริง (Explicit Cost and Implicit Cost) นัน่คือ
ในทางเศรษฐศาสตร์ตน้ทุนการผลิตสินคา้ใดๆจะค านึงถึงค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดเป็นการ
รวมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนต่อผูผ้ลิตและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนต่อบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการผลิต
นั้น 
 ดงันั้นจะเห็นได้ว่าตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ จะมีมูลค่าสูงกว่าตน้ทุนทางการเงิน
เสมอ 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัตน้ทุนท่ีจะกล่าวถึงน้ีจะเป็นทฤษฎีตน้ทุนของเอกชนเท่านั้นและจะ
รวมต้นทุนชัดแจ้งและต้นทุนแอบแฝงนั่นคือ เราจะวิเคราะห์ว่าในการผลิตสินค้าปริมาณใดๆ 
ตน้ทุนของผูผ้ลิตประกอบดว้นรายจ่ายอะไรบา้ง และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการผลิตนั้นตน้ทุนจะ
เปล่ียนแปลงไปในลักษณะใด ซ่ึงการวิเคราะห์เก่ียวกบัตน้ทุนน้ีตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐานทางดา้น
ทฤษฎีการผลิตนั้น ตน้ทุนจะเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะใด ซ่ึงการวิเคราะห์เก่ียวกบัตน้ทุนน้ีตอ้ง
อาศยัความรู้พื้นฐานทางดา้นทฤษฎีการผลิตเป็นอยา่งมาก(วชัรี พฤกษิกานนท,์ 2549: 176-194) 

2.1.6.1 การวเิคราะห์ทางการเงิน 
 การวิเคราะห์ทางการเงิน คือการด าเนินการเพื่อประเมินว่าโครงการมีผลก าไร
ทางธุรกิจหรือไม่ ไม่ว่าผูล้งทุนหรือผูด้  าเนินการจะเป็นใคร คือไม่ว่าจะเป็นบริษทัผูร่้วมทุนหรือ
เกษตรกรและไม่วา่จะเป็นธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจก็ตาม ดว้ยเหตุน้ีโครงการ
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ของภาคเอกชนจึงมีการวิเคราะห์ทางการเงินเสมอ เพื่อก าหนดผลกระทบของการลงทุนท่ีมีต่อผู ้
ลงทุนหรือบริษทัหน่วยงานของรัฐและองค์การระหว่างประเทศก็มีการวิเคราะห์ทางการเงิน
เช่นเดียวกนัเม่ือผลผลิตของโครงการมีราคาและจ าหน่ายได ้(ประสิทธ์ิ ตงยิง่ศิริ, 2545: 227-229) 
 ทุกโครงการจะตอ้งมีการวเิคราะห์ทางการเงิน ถา้ผลผลิตของโครงการสามารถ
จ าหน่ายในตลาดหรือสามารถก าหนดมูลค่าตามราคาตลาดได ้ไม่ว่าโครงการนั้นจะเป็นโครงการ
ของเอกชน รัฐวสิาหกิจหรือรัฐบาล 
 ส าหรับเอกชน โดยท่ีความสนใจจะอยู่ ท่ีผลก าไร ดังนั้ นการลงทุนของ
ภาคเอกชนจึงตอ้งมีการวเิคราะห์ทางการเงินเสมอ ส่วนภาครัฐบาลนั้นจะให้ความสนใจทางดา้นน้ีก็
ต่อเม่ือ 
 1. มีการขายผลผลิตหรือบริการเช่น ทางด่วน รถไฟ สายการบิน ไฟฟ้า ประปา 
โทรศพัท ์และโทรคมนาคม 
 2. มีความจ าเป็นท่ีจะประเมินผลกระทบของโครงการต่องบประมาณแผ่นดิน
และสวสัดิภาพของประเทศ 
 3. รัฐบาลให้การสนับสนุนหรือเอกชนขอรับการสนับสนุนในบางเร่ือง เช่น
เงินกู ้เงินอุดหนุน หรือการลดหยอ่นภาษี และค่าสาธารณูปโภค เพราะในกรณีน้ีรัฐบาลจ าเป็นตอ้ง
ทราบว่าถ้าได้รับเงินอุดหนุนหรือความช่วยเหลือแล้ว จะท าให้โครงการมีความเป็นไปได้ทาง
การเงินหรือไม่ 
 4. หน่วยงานของรัฐต้องการเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆบนพื้นฐานของ
วตัถุประสงคท์างการเงิน เช่น การเลือกวิธีการด าเนินงานหรือการให้บริการท่ีเสียค่าใชจ่้ายทางการ
เงินต ่าสุด ในขณะเดียวกนัก็บรรลุตามวตัถุประสงค์หรือมาตรฐานท่ีต้องการ วิธีน้ีเรียกว่า Cost 
Minimization หรือ Cost Effectiveness 
 5. โครงการประเภทไม่มีรายได้ เช่น โครงการด้านการศึกษาและวิจยัก็อาจมี
การวิเคราะห์ทางการเงินเช่นกนั การวิเคราะห์ในกรณีน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัหารวิเคราะห์แหล่งท่ีมา 
ความเหมาะสมและความเพียงพอของเงินทุนเพื่อใชใ้นการเร่ิมโครงการและด าเนินโครงการ 
 2.1.6.2 วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์ทางการเงิน 
 โดยทัว่ไปการวเิคราะห์ทางการเงินมีวตัถุประสงค ์4 ประการ ดงัน้ี 
 1. เพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางการเงิน ว ัตถุประสงค์ส าคัญของการ
วิเคราะห์ทางการเงินคือ การประเมินความสามารถในการท าโครงการ นั่นคือโครงการสามารถ
ก่อให้เกิดรายไดท่ี้คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายต่างๆและมีอตัราผลตอบแทนท่ีดี การประเมินส่วนน้ีจะตอ้งมี
การประมาณการตน้ทุนและผลตอบแทนทั้งส้ิน เพื่อศึกษาหาผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 
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 2.  เพื่อประเมินแรงจูงใจ การวิเคราะห์ทางการเงินจะมีความส าคัญต่อการ
ประเมินแรงจูงใจท่ีมีต่อเจา้ของโครงการและผูมี้ส่วนร่วมกบัโครงการ เช่น เม่ือเขา้ร่วมโครงการ
แล้ว เกษตรกรจะมีรายได้มากเพียงพอต่อค่าเหน่ือยและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ หรือถ้าเป็น
โครงการรัฐวิสาหกิจ หรือท่ีรัฐบาลให้การสนบัสนุน ก็พิจารณาวา่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจะเพียงพอ
ต่อการเล้ียงตวัเองและบรรลุวตัถุประสงคท์างการเงินตามท่ีตอ้งการหรือไม่ 
 3. เพื่อจดัให้มีแผนการเงินท่ีดี เพื่อให้โครงการมีก าไรและผลตอบแทนท่ีดี ก็
จะตอ้งมีแผนการเงินท่ีดีดว้ย โดยเฉพาะการวางแผนจดัหาเงินทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินทุนในจ านวน
และในเวลาตามท่ีตอ้งการ โดยเสียค่าใชจ่้ายต ่าท่ีสุด รวมทั้งเพื่อให้ขอ้เสนอแนะถึงวิธีการปรับปรุง
ความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการ โดยเฉพาะความเหมาะสมของอตัราค่าบริการ ราคา และ
ปริมาณการผลิตท่ีคุม้ทุน 
 4. เพื่อประเมินขีดความสามารถในการบริหารการเงิน ส าหรับโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ท่ีมีการบริหารการเงินท่ีสลับซับซ้อน ก็จ  าเป็นตอ้งพิจารณาถึงระบบการจดัการด้าน
การเงินและความสามารถของผูท่ี้จะบริหารการเงินดว้ย ในการน้ีอาจมีการพิจารณาวา่ควรจะมีการ
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงองค์กรและการจดัการอย่างไร ควรจดัให้มีระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบการเงินอยา่งไร รวมทั้งการฝึกอบรมทกัษะเฉพาะทางเร่ืองอะไร เพื่อให้โครงการเดินหนา้
ไปตามก าหนด 
 2.1.6.3 ทฤษฎกีารวเิคราะห์โครงการ (Project Analysis) 
  1. มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: 
NPV) 

  มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการใดก็ตาม คือผลต่าง
ระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัของกระแสผลตอบแทนกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสตน้ทุนในแต่ละปีตลอด
อายุของโครงการภายใตอ้ตัราคิดลด (Discount Rate) ท่ีพิจารณาซ่ึงสามารถเขียนในรูปสมการทาง
คณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 

     NPV = ∑
  

      
 
     - ∑

  

      
 
                 (2.7)

    
โดยท่ี         NPV  = มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิตลอดอายุของ

โครงการ 
  Bt = มูลค่าผลตอบแทนในปีท่ี t 
  Ct = มูลค่าของตน้ทุนในปีท่ี t 
  i  = อตัราคิดลด (Discount Rate) หรืออตัราดอกเบ้ีย 
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  t  = ปีของโครงการ คือปีท่ี 0,1,2,3,…n โดย n คืออายุของ
     โครงการ 
 2. อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 

  อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) หมายถึง
อตัราส่วนท่ีจะท าให้มูลค่าปัจจุบนัของกระแสผลตอบแทนท่ีไดรั้บในอนาคตเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสตน้ทุนนั้นพอดี 

 การหา IRR เร่ิมจากการหกัผลตอบแทนออกดว้ยค่าใชจ่้ายเป็นปีๆ ไปตลอด
ชัว่อายุของโครงการ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลตอบแทนสุทธิรวมกนัแลว้มีค่าเป็น 0 ซ่ึงเขียนเป็นสมการ
ความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

 IRR (หรือ r) คืออตัราผลตอบแทนภายในโครงการ ท่ีท าให้ 

  IRR = ∑
  

      
 
   

  _    ∑
  

      
 
    + C0              = 0              (2.8) 

 
โดย IRR = อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 
  r = IRR (อตัราส่วนลด) 
  Ct = ตน้ทุนสุทธิของโครงการในปีท่ี t 
  C0 = ตน้ทุนสุทธิของโครงการในปีท่ี 0 
  Bt = ผลตอบแทนสุทธิในปีท่ี t 
  t = ปีของโครงการ คือ ปีท่ี 1,2,3,…,n 
  n = อายขุองโครงการ 
  ปีท่ี 0 คือ ปีท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก (initial investment) 

 โดยอตัราส่วนลดท่ีจะท าให้มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนท่ีจะได้รับใน
อนาคตเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน (ค่าใชจ่้ายทั้งหมด) ของโครงการนั้นพอดีหรืออตัราส่วนลด
ท่ีจะท าให้ผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 0 ซ่ึงอตัรา
ผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) ท่ีเหมาะสมต่อการตดัสินใจลงทุนจะตอ้งมีค่าสูงกวา่อตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าหรือสูงกวา่ตน้ทุนของเงินทุน เช่น สูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้นปัจจุบนั 

 3. อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit – Cost Ratio: B/C Ratio) 
  หมายถึง อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า ปัจจุบันของกระแส

ผลตอบแทนกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสต้นทุนตลอดอายุของโครงการภายใต้อัตราคิดลด 
(Discount Rate) ท่ีพิจารณา 
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 อตัราส่วนรายได้ต่อตน้ทุน คือ เกณฑ์น้ีแสดงถึงอตัราส่วนระหว่างมูลค่า
ปัจจุบนัของผลตอบแทนกบัมูลค่าปัจจุบนัของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา นัน่ก็คือ 
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด ซ่ึงจะเป็นการวดัทางด้านต้นทุนของ
โครงการนัน่เอง แต่รายไดข้องโครงการ คือ ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเม่ือมีโครงการนั้นเกิดข้ึน การ
วดัรายไดต่้อตน้ทุนของโครงการลงทุนของหน่วยธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเป็นการวดัรายไดต้่อตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนโดยตรงกบัหน่วยธุรกิจ เป็นการวดัผลทางดา้นเศรษฐกิจโดยมิไดมี้การน าเอาผลท่ีจะมีต่อ
ดา้นสังคมเขา้ไปเก่ียวขอ้ง การวดัรายได้และตน้ทุนของหน่วยธุรกิจนั้น การตีค่าของรายได้และ
ตน้ทุนนั้นจะใช้ราคาตลาดเพียงอย่างเดียว มิได้ใช้ราคาเงามาวิเคราะห์ประกอบด้วย ซ่ึงสามารถ
ค านวณไดจ้ากสมการความสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

   B/C ratio = 
∑

  
      

 
   

∑
  

      
 
            

                (2.9)

    
 โดย B/C ratio = อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน 
   Bt  = ผลตอบแทนสุทธิในปีท่ี t 
   Ct  = ตน้ทุนสุทธิของโครงการในปีท่ี t 
   C0  = ตน้ทุนสุทธิของโครงการในปีท่ี 0 
   i  = อตัราคิดลดหรืออตัราดอกเบ้ีย 
   t  = ปีของโครงการ คือ ปีท่ี 1,2,3,…,n 
   n  = อายขุองโครงการ 
   ปีท่ี 0 คือปีท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก (initial investment) 
  โดยอตัราส่วนระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนกบัมูลค่าปัจจุบนัของ
ค่าใชจ่้ายตลอดอายุโครงการ ซ่ึงอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุน (Benefit cost ratio: B/C ratio) ของ
โครงการท่ีเหมาะสมต่อการลงทุนตอ้งมากกวา่ 1 หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งเท่ากบั 1 
   4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Analysis) 
             ระยะเวลาคืนทุน หมายถึงระยะเวลาการด าเนินงานท่ีผลตอบแทนสุทธิจาก
โครงการสามารถชดเชยลงทุนตอนเร่ิมตน้ของโครงการ วิธีหาระยะเวลาคืนทุนหรือหาจ านวนปีท่ี
จะท าใหไ้ดผ้ลตอบแทนคุม้กบัเงินท่ีลงทุนน้ี สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
    ระยะเวลาคืนทุน = ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมแรก / ก าไรสุทธิต่อปี 
   5. การตดัสินใจลงทุน (Investment Decision) 
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   การตดัสินใจลงทุน หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัทางเลือก โครงการลงทุน
วา่ควรลงทุนในโครงการใดจึงจะให้ผลตอบแทนตามความตอ้งการ โดยใช้เกณฑ์ในการตดัสินใจ
ทางการลงทุนท่ีค านึงถึงค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ได้แก่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
ผลตอบแทน (NPV) อตัราส่วนลดผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C Ratio) และอตัราผลตอบแทนภายใน
โครงการ (IRR) ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงเกณฑ์ต่างๆท่ีใชใ้นการตดัสินใจทางการ
ลงทุน จะท าใหผู้ว้ิเคราะห์โครงการลงทุนตดัสินไดว้า่ควรลงทุนในโครงการนั้นๆหรือไม่ โดยปกติ
โครงการท่ีมีค่าต่างๆดงัต่อไปน้ี ถือเป็นโครงการท่ีควรลงทุน โดยพิจารณาจาก 

- มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทน (NPV) มีค่ามากกวา่ศูนย ์หรือมีค่า
เป็นบวก จะแสดงว่าการลงทุนในโครงการนั้ นได้ผลตอบแทนคุ้มกับการลงทุน เน่ืองจาก
ผลตอบแทนแก่เจา้หน้ีระยะยาวหรือหุ้นกู ้คือดอกเบ้ียมีอตัราท่ีคงท่ี NPV เป็นส่วนท่ีเป็นบวกของ
โครงการ จึงจะตกเป็นผลตอบแทนแก่เจา้ของ ดงันั้น เม่ือลงทุนในโครงการท่ี NPV = 0 ส่วนของ
เจา้ของจะไม่เพิ่มข้ึนแต่การท่ีธุรกิจมีโครงการลงทุนเพิ่มจะมีผลใหข้นาดของกิจการขยายตวัข้ึน 

- อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) การตดัสินใจโดยการใช้วิธี 
IRR เน่ืองจาก IRR ของโครงการใด คือ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการนั้น ถา้อตัรา
ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) มีค่าสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า หรือสูงกวา่ตน้ทุนของ
เงินทุน ก็ควรลงทุน แต่ถา้ อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) มีค่าต ่ากวา่ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า
หรือสูงกวา่ตน้ทุนของเงินทุน ก็ควรปฏิเสธโครงการลงทุน 

- อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C Ratio) การตดัสินใจพิจารณาเพื่อ
คดัเลือกโครงการท่ีเป็นอิสระทุกโครงการท่ีให้ค่า B/C Ratio มีค่าเท่ากบั หรือมากกวา่ 1 นั้นเป็น
โครงการท่ีดีท่ีควรจะลงทุน 
   6. การวเิคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
   การวิเคราะห์ความไวของโครงการ ตวัแปรท่ีส าคญัในการวิเคราะห์ตน้ทุน
และผลตอบแทน ไดแ้ก่ ความผนัแปรของตน้ทุนรวม ความผนัแปรของราคา และความผนัแปรของ
ปริมาณ การเปล่ียนแปลงของปัจจยัดงักล่าวอาจเกิดข้ึนเฉพาะปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง หรืออาจเกิดข้ึน
พร้อมๆกนัได ้ซ่ึงถา้มีการเปล่ียนแปลงจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 
   การวิเคราะห์ความไว คือ การประเมินความทนต่อเหตุการณ์ในอนาคตท่ี
อาจจะเปล่ียนแปลงไปจากสถานการณ์เดิมของโครงการท่ีจดัตั้งข้ึน ซ่ึงจะท าให้รู้ว่าจะเกิดอะไร
ข้ึนกบัโครงการในกรณีท่ีกระแสการไหลของตน้ทุนและผลไดไ้ม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวต้ามแผน
เดิม เช่น ตน้ทุนของโครงการข้ึนร้อยละ 2 ในกรณีน้ีจะมีอะไรเกิดข้ึนกบัค่าทีค านวณไวเ้ดิมของค่า 
IRR, NPV และ B/C Ratio หรือไม่ ส่ิงท่ีจะน ามาพิจารณาความไวไดแ้ก่ 
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- ราคาสินคา้ ทั้งท่ีเป็นราคาปัจจยัการผลิต และผลผลิตในโครงการมีการ
เปล่ียนแปลงไปโดยจะตอ้งมีการสมมติให้ราคามีการเปล่ียนแปลงไปทั้งในทางท่ีสูงข้ึนและต ่าลง
เพื่อหาผลกระทบของการปรับตวัของราคาท่ีมีต่อความเป็นไปไดข้องโครงการ 

- ความล่าชา้ในการด าเนินโครงการ เทคนิควิธีการผลิตใหม่ๆ บางวิธีอาจ
ไม่สามารถด าเนินการไดท้นัตามแผนท่ีวางไว ้

- ตน้ทุนของโครงการท่ีสูงข้ึน 
- ผลผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยสามารถแยกวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

  1. ตน้ทุนรวม (Total Cost: TC) = ค่าใชจ่้ายในการลงทุน + ค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินงาน 

 2.  ผลตอบแทน (Benefit) หรือรายไดร้วม (Total Revenue: TR) = 
ราคา * ปริมาณ 
 
 2.1.7 แนวคิดการวเิคราะห์จุดคุ้มทุน 
 จุดคุม้ทุน หมายถึง จุดท่ีปริมาณสินคา้หรือบริการท่ีธุรกิจจ าหน่ายออกไปแลว้ มีผลท า
ให้รายได้เท่ากับต้นทุนของสินค้าหรือบริการบวกค่าใช้จ่ายทั้ งส้ินท่ีจ่ายออกไป ภายในรอบ
ระยะเวลาหน่ึง กล่าวคือ รายไดเ้ท่ากบัตน้ทุนรวม ณ จุดน้ีธุรกิจไม่มีก าไรและไม่ขาดทุนจากการ
ด าเนินงานใดๆ ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี  (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2541: 68-69) 
 วิธีการใช้สมการ (The Equation Approach) เป็นการใชส้มการขั้นพื้นฐานของการ
ค านวณตน้ทุนมาท าการประยกุต ์คือ 

ยอดขาย   =  ตน้ทุนผนัแปร + ตน้ทุนคงท่ี + ก าไรสุทธิ หรือ 
               S       =  TVC + TFC +NI                (2.10) 
ดงันั้น ณ จุดคุม้ทุนคือจุดท่ี (ปริมาณขายหรือรายได)้ ธุรกิจไม่มีก าไรและไม่ขาดทุน ดงันั้น 
           S     =  TVC + TFC +O (NI)               (2.11) 
 ถา้ก าหนดให้ Q แทนจ านวนหน่วยท่ีผลิตหรือขาย จะไดส้มการเส้นตรงอีกลกัษณะ 
คือ 
          P (Q)    =  VC (Q) + TFC                (2.12) 
  ดงันั้น ถา้ค านวณหาจุดคุม้ทุนเป็นปริมาณขาย ก็คือหาค่า Q 
  ถา้ค านวณหาจุดคุม้ทุนเป็นยอดขาย ณ จุดคุม้ทุน ก็คือหาค่า P (Q) 
 วิธีก าไรผันแปรขั้นต้น (The Contribution Margin Approach) เป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นั
มาก ดงัต่อไปน้ี 
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 1. BEP (Q) = 
   

   
                  (2.13) 

 
   โดย  BEP (Q) = ปริมาณ ณ จุดคุม้ทุน (หน่วย) 
           TFC = ตน้ทุนคงท่ีรวม 
           UCM = ก าไรผนัแปรขั้นตน้ต่อหน่วย = P – VC 
           VC  = ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 
 
 2. BEP (Sales) = P x BEP (Q)  .................... (หน่วยเงิน)             (2.14) 
 
   โดย BEP (Sales) = ยอดขาย ณ จุดคุม้ทุน (บาท) 
    P = ราคาขายต่อหน่วย 
 
 2.1.8 แนวคิดเกีย่วกบัสินค้าสาธารณะ (Public Goods) 
 ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ เช่น น ้ า อากาศ ท่ีดิน ฯลฯ นั้น ถือไดว้า่เป็นท่ีมาของสินคา้และ
บริการต่างๆท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยการท่ีส่ิงแวดลอ้มเป็น
สินคา้ท่ีสามารถใชบ้ริโภคไดโ้ดยตรง เช่น อากาศบริสุทธ์ิ เป็นสินคา้ใชใ้นกระบวนการผลิต เช่น น ้ า
ในแหล่งธรรมชาติ และยงัใชเ้ป็นแหล่งรองรับของเสียจากการผลิต เช่น รองรับน ้ าเสียและอากาศ
เสีย ซ่ึงเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ส่วนหน่ึงก็มีสาเหตุมาจากปัญหาท่ีส่ิงแวดลอ้มมี
ลกัษณะเป็นสินคา้สาธารณะ (Public goods) ท่ีไม่สามารถกีดกนัผูใ้ดไม่ให้เขา้มาใช้สินคา้และ
บริการสาธารณะได ้และเม่ือมีการใช้มากๆย่อมท าให้คุณภาพดา้นกายภาพและชีวภาพเส่ือมโทรม
ลง 
 ในการพิจารณาวา่สินคา้หรือบริการใดๆเป็นสินคา้สาธารณะ หรือสินคา้เอกชน อาจจะ
พิจารณาไดโ้ดยดูจากการท างานของกลไกตลาด หรือราคาในการจดัสรรสินคา้และบริการดงักล่าว 
ถา้เป็นสินคา้ใดหรือบริการนั้นมกัจะเรียกวา่เป็น “สินคา้เอกชน” (Private goods) ในกรณีตรงกนั
ขา้มสินคา้หรือบริการใดก็ตามท่ีไม่สามารถใชก้ลไกราคา ท าหนา้ท่ีในการจดัสรรไดเ้ลย จะเรียกวา่
เป็น “สินคา้สาธารณะ” (Public goods) ซ่ึงการพิจารณาว่าสินคา้ หรือบริการหน่ึงๆ จะเป็นสินคา้
ประเภทใดนั้น สามารถแยกประเด็นการพิจารณาไดเ้ป็น 2 ประเด็น (เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม: 
2541, 45-55) 
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 1. การแบ่งแยกการบริโภคออกจากกนั (Exclusion) 
  หลกัการแบ่งแยกการบริโภคออกจากกนัน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยช้ีบอกว่ากลไก

ตลาดหรือกลไกราคา จะสามารถท าหนา้ท่ีในการจดัสรรสินคา้หรือบริการไดห้รือไม่ หากสามารถ
แบ่งแยกการบริโภคออกจากกนัได ้หมายความวา่กลไกราคา สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกีดกนั
ไม่ให้ผูใ้ดใช้สินค้าหรือบริการนั้นได้ หากบุคคลนั้นไม่จ่ายเงินตามราคาเพื่อแลกซ้ือสินคา้หรือ
บริการนั้น ซ่ึงการกระท าดงักล่าวไดส้ะทอ้นให้เห็นวา่บุคคลมีความตอ้งการสินคา้หรือบริการอะไร
ปริมาณมากนอ้ยเพียงใด โดยราคาและปริมาณของสินคา้จะข้ึนอยูก่บัอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด
ของสินคา้นั้นๆ ลกัษณะดงักล่าวน้ีเองท่ีท าให้กลไกราคาท าหนา้ท่ีในการจดัสรรสินคา้ หรือบริการ
นั้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถา้หากกลไกราคาไม่สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกีดกนัไม่ให้ผู ้
หน่ึงผูใ้ดมาใชสิ้นคา้หรือบริการได ้หรือแบ่งแยกการบริโภคออกจากกนัไม่ไดแ้ลว้ ทุกคนสามารถ
ใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆร่วมกนั (Joint Consumption) ในกรณีเช่นน้ีจะไม่สามารถทราบถึงความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริง (True Preference) ของบุคคลต่อสินคา้และบริการนั้น 

 2. การเป็นปรปักษใ์นการบริโภค (Rival Consumption) 
  สินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะการเป็นปรปักษใ์นการบริโภค หมายถึงเม่ือสินคา้หรือ

บริการถูกบริโภคโดยคนหน่ึงคนใดแลว้ จะเป็นเหตุท าให้ผูอ่ื้นไม่สามารถบริโภคสินคา้หรือบริการ
นั้นได้ หรือเป็นการท าให้ผูอ่ื้นท่ีร่วมใช้สินค้า หรือบริการนั้นได้รับความพอใจจากการร่วมใช้
นอ้ยลง ในทางตรงกนัขา้ม สินคา้หรือบริการท่ีไม่เป็นปรปักษใ์นการบริโภค ก็คือสินคา้หรือบริการ
ท่ีถูกบริโภคโดยคนใดคนหน่ึงแลว้ จะไม่เป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไม่ไดใ้ชสิ้นคา้หรือบริการ หรือไม่ท าให้
ผูอ่ื้นร่วมบริโภคสินค้าหรือบริการได้รับความพึงพอใจน้อยลง นั่นคือเม่ือมีการผลิตสินค้าหรือ
บริการในลกัษณะน้ีมากข้ึน จะไม่ท าให้ตน้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าตน้ทุนต่อ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีเพิ่มข้ึนนั้นจะมีค่าเท่ากบัศูนย ์(Zero Marginal Cost) 

 จากลกัษณะของสินคา้และบริการท่ีได้กล่าวขา้งตน้ จะสามารถสรุปการจ าแนก
ประเภทของสินคา้และบริการ โดยใช้หลกัการพิจารณาการแบ่งแยกการบริโภคออกจากกนั และ
หลกัการเป็นปรปักษใ์นการบริโภคได ้4 กรณี 

 กรณีท่ี 1 สินค้าหรือบริการนั้น แบ่งแยกการบริโภคออกจากกันได้ และเป็น
ปรปักษ์ในการบริโภค จะเรียกสินค้าหรือบริการท่ีมีลักษณะเช่นน้ีว่า “สินค้าเอกชน (Private 
goods)” ซ่ึงก็หมายความวา่ ผูท่ี้ตอ้งการบริโภคสินคา้ หรือบริการจะตอ้งจ่ายเงินเพื่อแลกเปล่ียน และ
เม่ือไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการนั้นแลว้ ผูอ่ื้นก็ไม่สามารถบริโภคสินคา้ หรือบริการนั้นไดอี้ก เช่น 
สินคา้โดยทัว่ไปในทอ้งตลาด 
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 กรณีท่ี 2 สินคา้หรือบริการนั้น แบ่งแยกการบริโภคออกจากกนัไม่ได้ แต่เป็น
ปรปักษใ์นการบริโภค เช่น ถนนสาธารณะ ท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดสามารถใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
จ่ายเงินเพื่อแลกเปล่ียนกบัการใช้ แต่ถา้หากมีผูใ้ช้ถนนเป็นจ านวนเพิ่มมากข้ึน จนท าให้เกิดความ
แออดัแลว้ ก็จะท าให้ผูท่ี้ใช้ถนนอยู่นั้นได้รับความพึงพอใจในการใช้ถนนลดน้อยลง สินคา้หรือ
บริการท่ีมีลกัษณะเช่นน้ีจดัไดว้า่เป็นประเภทของสินคา้สาธารณะ 

 กรณีท่ี 3 สินคา้หรือบริการนั้น แบ่งแยกการบริโภคออกจากกนัได ้และไม่เป็น
ปรปักษใ์นการบริโภค หมายความวา่ หากตอ้งการบริโภคสินคา้ หรือบริการนั้นแลว้ จะตอ้งจ่ายเงิน
เพื่อแลกเปล่ียน แต่ในขณะเดียวกนั ก็ไม่ไดท้  าให้ผูอ่ื้นไม่อาจบริโภคสินคา้ หรือบริการนั้นได ้หรือ
ผูอ่ื้นเกิดไดรั้บความพึงพอใจลดนอ้ยลงแต่อยา่งใด เช่น บริการเคเบิลทีว ี

 กรณีท่ี 4 สินคา้หรือบริการนั้น ไม่อาจแบ่งแยกการบริโภคออกจากกนัได ้และยงั
ไม่เป็นปรปักษใ์นการบริโภค จะเห็นไดว้า่มีลกัษณะท่ีตรงกนัขา้มกบักรณีท่ี 1 ทุกประการ ซ่ึงสินคา้
หรือบริการชนิดน้ีเรียกว่า สินคา้สาธารณะแท ้(Pure Public Goods) สินคา้หรือบริการชนิดน้ีมี
ปรากฏอยูน่อ้ยมาก เช่น การป้องกนัประเทศ 

 ส าหรับคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรมลงไปอนัเน่ืองมาจากกิจกรรมการผลิต 
ปัญหามลพิษทางน ้ า ทางเสียง และทางอากาศ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก (Externalities) 
จดัเป็นสินคา้สาธารณะอยา่งหน่ึง เน่ืองจากกลไกราคาไม่สามารถท าหนา้ท่ีได ้ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มถูกใชเ้ป็นฐานในกิจกรรมการผลิตสินคา้และบริการ ผูผ้ลิตตกัตวงการใชป้ระโยชน์
จากส่ิงแวดลอ้มโดยมิไดมี้การชดเชยค่าเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ีทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มไม่ไดมี้การรวบรวมหรือท าการส ารวจวา่แต่ละปีมีเหลือเท่าใด เส่ือมสภาพไปแลว้เท่าไร 
ดงันั้น เพื่อพิจารณาการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัในการผลิตสินคา้และบริการเพื่อสนองความ
ตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดของผูบ้ริโภค รัฐจะตอ้งด าเนินการในการก าหนดการท ากิจกรรม หรือใช้
ทรัพยากรหรือใชป้ระโยชน์จากสภาพแวดลอ้มให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผูผ้ลิตไดช้ดเชยค่าเสียหาย 
และให้ราคาสินคา้ไดส้ะทอ้นถึงความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้ม (Environmental Cost) หรือ
เป็นการชดเชยตน้ทุนต่อสังคม (Social Cost) โดยยึดหลกัความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (Emission Charge 
for Destructive) 
 
2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.2.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
  ทดัดาว บุญปัญญา (2545) ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียววนอุทยาน 
ภูช้ีฟ้า ตามหลกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการแหล่ง
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ท่องเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟ้า เพื่อวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียววน
อุทยานภูช้ีฟ้า ตามหลกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ผลการศึกษาพบวา่แหล่งท่องเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟ้ามี
ความพร้อมในองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียว 3 ประการคือ 1) มีส่ิงดึงดูดใจ 2) มีเส้นทาง
คมนาคมเขา้ถึง 3) มีส่ิงอ านวยความสะดวก ส าหรับระดบัความรู้ของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัพื้นท่ีวน
อุทยานภูช้ีฟ้าและความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อยูใ่นระดบัปานกลางทั้งสองเร่ือง ในส่วน
ของปัญหา และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟ้าในมุมมอง
ของนักท่องเท่ียวพบว่า การบริการข้อมูลข่าวสารยงัขาดข้อมูลรายละเอียดของแหล่งท่องเท่ียว
ส าหรับบริการนกัท่องเท่ียว ป้ายสัญลกัษณ์ยงัขาดความชดัเจนและขาดกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 
แหล่งท่องเท่ียวยงัขาดความเป็นธรรมชาติ ท่ีพกัและร้านอาหารไม่เพียงพอในบางฤดูกาล รวมทั้งไม่
มีสินคา้ท่ีระลึกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของวนอุทยานภูช้ีฟ้า อีกทั้งขาดเจา้หน้าท่ีดูแลนกัท่องเท่ียว น ้ าใช ้
ห้องน ้ า และจ านวนถงัขยะสาธารณะไม่เพียงพอส าหรับนกัท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ขาด
ความตระหนกัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและขาดมนุษยส์ัมพนัธ์กบันกัท่องเท่ียวดว้ยกนัเอง ในดา้นการ
บริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวพบปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัขอ้จ ากดัของงบประมาณ บุคลากรไม่
เพียงพอในช่วงฤดูกาล ดา้นพื้นท่ีไม่สามารถจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงั
ขาดความเขา้ใจในระบบบริหารจดัการของหน่วยงานวนอุทยาน นกัท่องเท่ียวบางส่วนไม่เคารพ
กฎระเบียบ และผูป้ระกอบการฉกฉวยโอกาสข้ึนราคาสินคา้ในช่วงฤดูกาล 
 วัฒนาพร สุฉายา (2545) ศึกษาแนวทางการจดัการแหล่งท่องเท่ียว ตามหลกัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาแหล่งท่องเท่ียวดอยตุง จงัหวดัเชียงราย จากการศึกษาพบว่า สภาพ
แหล่งท่องเท่ียวดอยตุงมีความพร้อมและสามารถจดัการให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาท่องเท่ียวดอยตุงมีความรู้ดา้นพื้นท่ีดอยตุง ความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้นแหล่งท่องเท่ียวควรมีการ
ปรับปรุงในดา้นการใหค้วามรู้และการส่ือความหมายใหก้บันกัท่องเท่ียวและคนในทอ้งถ่ิน 
 

2.2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องด้านการวเิคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนและจุดคุ้มทุน 
 ดุสิต เต็งไตรรัตน์ (2539)  ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์ตน้ทุน-ผลตอบแทนทางการเงิน
ของโครงการโรงโม่หิน กรณีศึกษาจงัหวดัล าพูน เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมต่อการลงทุน โดยแบ่งลกัษณะของโรงโม่เป็น 2 แบบตามเทคนิคการผลิต และในแต่ละ
แบบแบ่งเป็นระดบัการผลิต 3 ระดบั คือ 300,500 และ 700 ตนัต่อชัว่โมง ท าการวิเคราะห์แยกเป็น
สามส่วนดว้ยกนัคือ ส่วนท่ีหน่ึงวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นเชิงเศรษฐศาสตร์ ส่วนท่ีสองวิเคราะห์
เชิงเทคนิค และส่วนท่ีสามเป็นการวิเคราะห์ความไหวตวัต่อเหตุเปล่ียนแปลง โดยไดใ้ชเ้ทคนิคใน
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การวิเคราะห์ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบนัสิทธิ (NPV) อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) และค่า
อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) 
 ด าริ ลิ้มมหาคุณ (2540) ท าการศึกษาวิเคราะห์ตน้ทุน-ผลตอบแทนของระบบการ
จ่ายเงินผ่านเคร่ืองอตัโนมติัของธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยใช้กรณีศึกษาของธนาคารเอเชีย จ ากดั
(มหาชน) จ านวน 9 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาระหวา่งปี พ.ศ. 2531-2539 
ผลการศึกษามีระยะเวลาคืนทุน (Pay-back Period) ภายใน 12 ปี 9 เดือน มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net 
Present Value, NPV) เป็นบวก 45.79 ลา้นบาท และมีอตัราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of 
Return, IRR) ร้อยละ 29.72 และมีอตัราส่วนของผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Ratio, 
B/C) เท่ากบั 1.39 นอกจากน้ียงัไดว้เิคราะห์จุดคุม้ทุน (Break-even Point) ดว้ย 

เจษฎา เจริญกิติ ศัพท์ (2545) ได้ศึกษาเร่ือง การวิ เคราะห์หาจุดคุ้มทุนในการ
ประกอบการผลิตผกัผลไมก้ระป๋อง 31 ชนิด ของบริษทัอาหารภาคเหนือ จ ากดั เพื่อทราบถึงปริมาณ
การผลิตท่ีเหมาะสม และเพื่อเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย และวางแผนทางการเงิน โดยได้
มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ ของธุรกิจท่ีเป็นกรณีศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2541 
ถึง 2543 ซ่ึงเป็นขอ้งมูลท่ีจะน ามาใช้เป็นฐานในการค านวณหาค่าของตวัแปรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สูตร ท่ีน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบวา่ จุดคุม้ทุนของการผลิตทั้ง 31 ชนิด 
มีเพียง 18 ชนิด เท่านั้นท่ีแสดงจุดคุม้ทุนทั้ง 3 ปีได ้บางชนิดหาจุดคุม้ทุนไดเ้พียงบางปี บางชนิดไม่
สามารถหาจุดคุม้ทุนไดเ้ลยอย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบหาผลตอบแทนของผลิตภณัฑ์
ต่างๆท่ีธุรกิจผลิตขายพบว่าในปี พ.ศ. 2541 ธุรกิจสามารถผลิตผกัและผลไม้กระป๋องท่ีให้
ผลตอบแทนดีมาก นัน่คือระดบัผลตอบแทน เกินกวา่ร้อยละ 4 มีจ านวน 9 ชนิด และให้ผลตอบแทน
ในระดบัปานกลาง คือระดบัผลตอบแทน ตั้งแต่ร้อยละ 2.01 ถึงร้อยละ 4 มีจ านวน 3 ชนิด และ
ทั้งหมดท่ีเหลือให้ผลตอบแทนน้อย คือระดับผลตอบแทนต ่ากว่าร้อยละ 2 ในปี พ.ศ. 2542 
ผลิตภณัฑท่ี์ใหผ้ลตอบแทนดีมากมี 7 ชนิดดีปานกลาง มี 4 ชนิด และท่ีเหลือทั้งหมดให้ผลตอบแทน
นอ้ย และในปี พ.ศ. 2543 ผลิตภณัฑ์ท่ีให้ผลตอบแทนดีมากมี 6 ชนิด ดีปานกลางมี 3 ชนิด และ
ทั้งหมดท่ีเหลือใหผ้ลตอบแทนนอ้ย 
 ปัทมา สมยารัตน์ (2549) ท าการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนของโรงช าแหละสุกรมาตรฐานใน
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาจุดคุม้ทุนของโรงช าแหละสุกรมาตรฐานในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารของกรมปศุสัตวเ์ชียงใหม่ สัมภาษณ์โดยตรงจากผูป้ระกอบการโรง
ฆ่าสัตวเ์พื่อทราบถึงเทคนิคและตน้ทุนการด าเนินงานของธุรกิจโรงฆ่าสัตวม์าตรฐาน ผลการศึกษา
พบวา่มีมูลค่าการลงทุนในส่วนอาคารโรงงาน 3,828,000 บาท มูลค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์รวมทั้ง
ระบบบ าบดัน ้ าเสียเป็นเงิน 11,685,000 บาท รวมมูลค่าการลงทุน เท่ากบั 15,513,000 บาท ในการ



43 

ด าเนินงานกิจการมีตน้ทุนการด าเนินงาน แบ่งเป็นตน้ทุนคงท่ีรวม 217,448.50 บาทต่อเดือน ตน้ทุน
ผนัแปร 71.15 บาทต่อสุกรช าแหละ 1 ตวั เม่ือวิเคราะห์จุดคุม้ทุนแลว้ผลท่ีไดคื้อ 1,756 ตวัต่อเดือน
หรือ 68 ตวัต่อวนัท างาน หมายความวา่ โรงช าแหละสุกรมาตรฐานท่ีมีก าลงัการผลิตสูงสุด 100 ตวั
ต่อวนั จะมีก าไรตั้งแต่การรับบริการช าแหละสุกรมาตรฐานท่ีมีก าลงัการผลิตสูงสุด 100 ตวัต่อวนั 
จะมีก าไรตั้งแต่การรับบริการช าแหละสุกร ตวัท่ี 69 ข้ึนไปตวัละ 123.85 บาทต่อตวั (195 – 71.15) 
หากโรงช าแหละสุกรมีการช าแหละสุกรเต็มอตัราการผลิตท่ี  100 ตวัต่อวนั โรงช าแหละสุกรจะมี
ก าไร 3,963.20 บาทต่อวนั หรือ 103,043.20 บาทต่อเดือน 
  

2.2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อมในต่างประเทศ 
Baldares , Manuel and Laarman (1991. Quoted in Thailand Development 

Research Institution and Harvard Institute for International Development, 1995) ศึกษาเพื่อ
หาความเป็นไปไดข้องการเพิ่มรายไดส้ าหรับอุทยานแห่งชาติ โดยผา่นทางการเก็บค่าธรรมเนียมการ
เขา้ชมของนกัท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ การศึกษาใชก้ารสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 
860 ราย ถึงความยินดีจ่ายในการเข้าชม (WTP) ซ่ึงพบว่าปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด WTP ของ
ค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมข้ึนอยูก่บัประเทศของนกัท่องเท่ียว ระหวา่งนกัท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินและ
นักท่องเท่ียวต่างชาติ ลักษณะของพื้นท่ีท่ีต้องการปกป้องว่าเป็นของเอกชนหรือของรัฐบาล 
จุดประสงคก์ารเขา้ชมความพึงพอใจท่ีไดรั้บ จ านวนคร้ังการเท่ียวชมก่อนหนา้ จ านวนคร้ังการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืน ระยะเวลาการเท่ียวชม และปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ระดบั
รายได ้จ  านวนสมาชิกในครอบครัว เป็นตน้ ผลการศึกษาพบว่ารายไดแ้ละอายุมีความสัมพนัธ์กนั
ทางบวกกบัค่า WTP ในกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กนัในกลุ่มนกัท่องเท่ียว
ทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มชาวต่างชาติท่ีมีจุดประสงค์ของการเข้าชมเพื่อท าการวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์จะให้ค่า WTP ท่ีสูงมาก สาเหตุเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างน้ีไดรั้บการอนุญาตให้เขา้ชม
พื้นท่ีของอุทยานท่ีถูกจ ากัดไว้ส าหรับคนทั่วไป และจากการศึกษาได้แนะน าให้ท าการเก็บ
ค่าธรรมเนียมแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มนกัท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

John C. Whitehead (Water Resources Research, 1991: 2523-2531) บทความน้ีได้
ประเมินค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายส าหรับการดูแลรักษาของ The Clear Creek wetland ทางตะวนัตก
ของ Kentucky ในกรณีของการท าเหมืองถ่านหิน การทดสอบในคร้ังน้ีมีผลกระทบของขอ้มูลท่ี
ชดัเจนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ทางส่ิงแวดลอ้ม โดยวธีิ CVM โดยการประเมินมูลค่าท่ีมีค่าความเต็มใจท่ี
จะจ่ายแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี มูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายส าหรับการดูแลรักษาของ The Clear 
Creek wetland ได้ลดลงกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงเหมืองถ่านหิน และในตอนแรกไดใ้ช ้
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independent format ไดเ้พิ่มข้ึนในขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ีชุ่มน ้ าใกลเ้คียง จากการศึกษาน้ีแนะน าวา่การ
ขาดแคลนในขอ้มูลท่ีชัดเจนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ในส่วนของ contingent markets จะสามารถ
ช่วยเหลือในขอ้ผดิพลาดของมูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายได ้

James K. Hammitt (Environment and Development Economics 6, 2001: 259-
268) ไดท้  าการประเมินมูลค่าในท่ีอยู่อาศยัของการปกป้องพื้นท่ีชุ่มน ้ า The Kuantu ในประเทศ
ไตห้วนั โดยวิธี CVM การประเมินมูลค่าจะมีความอ่อนไหวต่อรูปแบบค าถามกบัการประเมินค่าท่ี
ใช ้a double-bounded ในรูปแบบdichotomous-choice ประมาณ 3 คร้ังซ่ึงมากกวา่การประเมินค่าท่ี
ใชค้  าถามแบบ a single open-ended ในการใช ้รูปแบบท่ีเป็นแบบเปิดนั้นการประเมินค่าทุกๆปีนั้น
จะหมายรวมถึงค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของครัวเรือนในการดูแลรักษาพื้นท่ีชุ่มน ้ า The Kuantu อยูท่ี่
ประมาณ US$21 และในการใชรู้ปแบบของค าถามแบบ the dichotomous-choice จะมีมูลค่าอยู่ท่ี
ประมาณ US$65 ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีแนะน าวา่ในการใช ้the total present-value ประเมินค่า
ความเต็มใจท่ีจะจ่ายในการดูแลรักษาพื้นท่ีชุ่มน ้ า the Kuantu อยูท่ี่ประมาณ US$200 million ถึง 
US$1.2 billion     

John Karl Pattison (University of Alberta, 2009) การศึกษาน้ีใชว้ิธี CVM ส ารวจ 
คือการออกแบบในการประเมินมูลค่า non-market ของพื้นท่ีชุ่มน ้ า ใน the prairie pothole ในส่วน
ภูมิภาคของ Manitoba ในบทความน้ีประกอบด้วยขอ้มูลท่ีเป็นส่วนของประโยชน์และต้นท่ีท่ี
เ ก่ียวข้องกันกับการฟ้ืนฟูพื้นท่ี ชุ่มน ้ า ส่วนของประชามติและส่วนของข้อมูลทางราชการ 
กระบวนการออกแบบท่ีถูกตอ้งจะตอ้งเป็นไปตามกลุ่มตวัอยา่งและ pre-test ท่ีมีความหลากหลาย 
ผลการศึกษา จาก 1,980 ตวัอยา่ง ช้ีให้เห็นถึงผูใ้ห้ค  าตอบของค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายในการรักษาไว้
และการฟ้ืนฟูของพื้นท่ีชุ่มน ้ า การประเมินค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของการอนุรักษ ์โดยการประเมิน
ค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายในการรักษาไวน้ั้นอยูท่ี่ประมาณ $290 และในการฟ้ืนฟูมีค่าประมาณ $360 
ต่อครัวเรือนต่อปี จากผลรวมทั้งหมดถา้มองในจงัหวดัทั้งหมดอีกระยะ 5 ปีขา้งหนา้อาจจะเพิ่มข้ึน
ถึงประมาณ $600 และ $730 million 

  
2.2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อมในประเทศ 

  ผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์  (2542) ศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอุทยาน
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพื่อหามูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของแหล่ง
ท่องเท่ียวใน 3 ดา้น คือ มูลค่าทางนนัทนาการ (Use Value) มูลค่าการใช้ประโยชน์ในอนาคต 
(Option Value) และมูลค่าของการด ารงอยู่ (Existence Value) โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่า
ส่ิงแวดลอ้ม 2 แบบ คือ วิธีตน้ทุนการเดินทาง(TCM) แบบแบ่งเขต และวิธีสมมติเหตุการณ์ให้
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ประมาณค่า (CVM) นอกจากน้ียงัศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการประเมินมูลค่าและระดบัความพอใจ
ของนักท่องเท่ียวและประชาชนท่ีมีต่ออุทยานประวติัศาสตร์ฯ การศึกษาใช้แบบสอบถามในการ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมอุทยานประวติัศาสตร์ฯทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ จ  านวน 156 ราย 2) นกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยเท่ียวชมอุทยานประวติัศาสตร์ฯมาก่อนทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ จ  านวน 156 ราย 3) ประชาชนในทอ้งถ่ินจ านวน 156 ราย ผลการศึกษาได้
มูลค่าทางนนัทนาการจากวธีิ TCM และ CVM ซ่ึงประเมินจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมเท่ากบั 
390.66 และ 22.83 ลา้นบาท/ปีตามล าดบั และค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายเพื่อการเขา้ชมเท่ากบั 44.89 
บาทต่อคนต่อคร้ัง เม่ือน ามูลค่าทางนนัทนาการท่ีไดโ้ดยวิธี TCM มาหารดว้ยพื้นท่ีทั้งหมดคือ 1,810 
ไร่ ไดมู้ลค่าทางนนัทนาการต่อพื้นท่ีเท่ากบั 215,834 บาทต่อไร่ต่อปี ส าหรับมูลค่าการใชป้ระโยชน์
ในอนาคต ซ่ึงประเมินจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยมาเท่ียวชมเท่ากบั 1,766.84 ลา้นบาท/ปี และ
มูลค่าของการด ารงอยู ่ซ่ึงประเมินจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดไดเ้ท่ากบั 5,791.36 ลา้นบาท/ปี เม่ือรวม
มูลค่าทั้ง 3 ประเภทขา้งตน้ จะไดมู้ลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดเท่ากบั 7,591.36 ลา้นบาท/ปี ส่วน
การศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการประเมินมูลค่า พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการประเมินมูลค่าทาง
นนัทนาการ คือ รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน และระดบัการศึกษา ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการประเมินมูลค่าของ
การด ารงอยู ่คือ รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน ระดบัการศึกษา อาชีพ และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษ์
โบราณสถาน 

  สุธาวัลย์ เสถียรไทย (2542) ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าอุทยานแห่งชาติ
แม่ยม โดยใชว้ิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Valuation) จากมูลค่าการใช ้(Use 
Value) ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ หน่ึง การเป็นแหล่งทรัพยากรชีวภาพ ซ่ึงแบ่งเป็นแหล่งผลิตภณัฑ์
ของป่าชุมชน และเป็นแหล่งพนัธ์ุไมส้ัก สอง การเป็นแหล่งดูดซบัคาร์บอน และสาม การเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และมูลค่าท่ีไม่มีการใช ้(Non – use Value) ไดแ้ก่ มูลค่าท่ีประชาชนตอ้งการ
เก็บรักษาป่าผืนน้ีเพื่อเป็นมรดกของประเทศและเพื่อลูกหลานสืบไป วิธีการประเมินคุณค่าของป่า
ไมแ้ต่ละดา้นจะใชว้ธีิท่ีแตกต่างกนัไป อยา่งไรก็ตาม กรณีมูลค่าการใชจ้ะใชว้ิธีการค านวณตามราคา
ตลาดสินคา้ (Market Price) ท่ีมีการซ้ือขายสินคา้ชนิดนั้น ส่วนกรณีมูลค่าท่ีไม่มีการใชจ้ะใชว้ิธีการ
ค านวณดว้ยวธีิการตลาดสมมติ (Hypothetical Market) หรือท่ีเรียกวา่ Contingent Valuation Method 
ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจของป่าไม้ไม่ใช่มีเพียงการได้ประโยชน์จากการท าไม ้
(logging benefit) เพียงด้านเดียว แต่เม่ือพิจารณาประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมท่ีอาจจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงแล้วและค่าเสียโอกาสท่ีป่าไมถู้กท าลายลงไป จะพบว่าป่าไมจ้ะมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท าไมอ้ยา่งเดียว 
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  ธงชาติ กิติบุตร (2543) ไดท้  าการศึกษาความยินดีท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัเก็บ
ขยะมูลฝอยของทางเทศบาล จังหวดัเชียงใหม่ เม่ือมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บใหม่ โดยมี
วตัถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพื่อทราบถึงปัจจัยต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อความยินดีท่ีจะจ่ายของ
ประชาชนในแขวงต่างๆของเทศบาลนครเชียงใหม่ในการก าจัดขยะมูลฝอยเม่ือมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายเดือนเพิ่มข้ึน และเพื่อทราบถึงลกัษณะของการบริการจดัเก็บขยะมูลฝอยท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของประชาชน และเพื่อทราบถึงค่า WTP ซ่ึงผลท่ีจะไดจ้ะน าไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการบริการและการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม โดยวดัความยินดีท่ีจะจ่ายดว้ย
วิธีแบบ Contingent Valuation Method หรือ CVM สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 100 ตวัอยา่ง ในแขวงศรี
วิชยั ประกอบดว้ยเพศชาย 31 คน เพศหญิง 69 คน ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดโ้ดยเฉล่ียเท่ากบั 
22,490.7 บาทต่อเดือน ดว้ยค าถามแบบปลายเปิดผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความยินดีท่ีจะ
จ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราเพิ่มข้ึนเม่ือมีการปรับปรุงประสิทธิภาพบริการจดัเก็บขยะให้ดีข้ึน ไดค้่า 
WTP 32.28 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน และเม่ือน ามาคูณกบัจ านวนครัวเรือนในแขวงศรีวิชยัท่ีมี 
18,767 ครัวเรือน คิดเป็นรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมท่ีเก็บไดจ้ากครัวเรือนเท่ากบั 600,544 บาทต่อ
เดือน โดยรายไดจ้  านวนน้ียงัไม่ไดร้วมรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากสถานประกอบการอ่ืนๆ 

กติติ โอฬารกจิเจริญ (2544) ศึกษาความเตม็ใจท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมของนกัท่องเท่ียว 
เพื่อการใชป้ระโยชน์ของแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติกรณีศึกษา : แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดันครนายก 
ไดแ้ก่ น ้าตกนางรอง น ้าตกสาลิกา และอุทยานวงัตะไคร้ โดยศึกษาค่าเต็มใจท่ีจะจ่าย (WTP) ดว้ยวิธี 
CVM และวธีิ CRM รวมทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของ
นกัท่องเท่ียว โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวม ขอ้มูลสุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียว 400 
คน แยกเป็นน ้ าตกนางรอง 150 คน น ้ าตกสาลิกา 138 คน และอุทยานวงัตะไคร้ 112 คน ผล
การศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีน ้ าตกนางรองเต็มใจท่ีจะจ่าย 23.4 บาทต่อคน โดยวิธี CVM และได้
มูลค่าของน ้ าตกนางรองเท่ากบั 184.3 บาทต่อคน (กรณีตอ้งการเดินป่า) และ 751.3 บาทต่อคน (ไม่
ตอ้งการเดินป่า) โดยวิธี CRM ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีน ้ าตกสาลิกาเต็มใจท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียม 25.1 
บาทต่อคน โดยวธีิ CVM และไดมู้ลค่าของน ้าตกสาลิกาเท่ากบั 662.9 บาทต่อคน โดยวิธี CRM และ
นกัท่องเท่ียวท่ีอุทยานวงัตะไคร้ท่ีจะจ่าย 26.4 บาทต่อคน โดยวิธี CVM และมูลค่าของอุทยานวงั
ตะไคร้เท่ากบั 557.6 บาทต่อคน การประมาณรายไดข้องนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปใช้ประโยชน์ของ
แหล่งท่องเท่ียวดว้ยวิธี CRM คาดวา่รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวส าหรับน ้ าตกนางรองจะประมาณ 91.8 
ลา้นบาทต่อปี (นกัท่องเท่ียวตอ้งการเดินป่า) น ้ าตกสาลิกาจะไดป้ระมาณ 304.5 ลา้นบาทต่อปี และ
อุทยานวงัตะไคร้จะได้ประมาณ 210.1 ล้านบาทต่อปี ส่วนรายไดท่ี้ไดจ้ากวิธี CVM ของน ้ าตก
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นางรองจะไดป้ระมาณ 11.7 ลา้นบาทต่อปี น ้าตกสาลิกาประมาณ 11.5 ลา้นบาทต่อปี และอุทยานวงั
ตะไคร้ประมาณ 9.9 ลา้นบาทต่อปี 

  นภดล จันระวัง (2545) ท าการประเมินมูลค่าทางนนัทนาการ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ทั้งหมดของหมู่เกาะพีพี โดยประเมินมูลค่าทางนนัทนาการจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเกาะพีพี และ
ใช้วิธีตน้ทุนการเดินทาง (TCM) ซ่ึงท าการประเมินมูลค่าผ่านฟังก์ชนัอุปสงค์การท่องเท่ียวส่วน
บุคคล เพื่อหาส่วนเกินผู ้บริโภค และน าส่วนเกินผู ้บริโภคดังกล่าวไปค านวณหามูลค่าทาง
นนัทนาการ รูปแบบฟังก์ชนัอุปสงค์ไดใ้ช้สมการแบบล็อกขา้งเดียว และสมการแบบล็อกคู่ แต่ผล
การศึกษาพบวา่สมการแบบล็อกคู่ให้ผลท่ีดีกวา่ ส่วนมูลค่าเศรษฐกิจทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ มูลค่า Direct 
Use Value ของแนวปะการัง ท าการประเมินมูลค่าจากประชาชนทัว่ไปท่ีเคยไปเท่ียวโดยใช้วิธี 
CVM และมูลค่า Non-Use Value ของแนวปะการัง ท าการประเมินมูลค่าจากประชาชนทัว่ไปท่ีไม่
เคยมาเท่ียวโดยใช้วิธี CVM ซ่ึงลกัษณะค าถามในวิธี CVM เป็นแบบปิดเสนอราคาเดียว และใช้
แบบจ าลองดลจิตในการหาค่าความเต็มใจท่ีจะจ่าย ผลการศึกษาพบว่าการประเมินมูลค่าทาง
นนัทนาการดว้ยวิธี TCM ไดส่้วนเกินผูบ้ริโภคไดส่้วนเกินผูบ้ริโภคต่อคนเท่ากบั 6,628 บาทต่อคน 
คิดเป็นมูลค่าทางนนัทนาการท่ีประเมินไดเ้ท่ากบั 72.30 ลา้นบาทต่อปี และจากการท่ีหมู่เกาะพีพีมี
พื้นท่ีทั้งหมด 8,225 ไร่ สามารถหามูลค่าทางนนัทนาการต่อพื้นท่ีไดเ้ท่ากบั 8,790.63 บาทต่อไร่ต่อปี 
เม่ือคิดมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 5 ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 30 ปีไดมู้ลค่าทั้งส้ิน 1,111 
ลา้นบาท ส าหรับมูลค่า Direct Use Value ของแนวปะการังเท่ากบั 6.81 ลา้นบาทต่อปี โดยค่าความ
เตม็ใจจะจ่ายเฉล่ียเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาแนวปะการังของคนท่ีไม่เคยไปเท่ียวเกาะพีพีเท่ากบั 331 
บาทต่อคนต่อปี และมูลค่า Non-Use Value ของแนวปะการังเท่ากบั 23,583 ลา้นบาทต่อปี โดยค่า
ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเฉล่ียเพื่อการพฒันาและฟ้ืนฟูแนวปะการังของผูท่ี้ไม่เคยไปเท่ียวเกาะพีพีเท่ากบั 
706 บาทต่อคนต่อปี 

  สิริวัฒนา  ใจมาและคณะ (2546) ศึกษาเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ชุมชนบา้น
แม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อม สังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การจดั
กิจกรรมท่องเท่ียวและบทบาทการมีส่วนร่วม คน้หาศกัยภาพและองคค์วามรู้ภายในชุมชนดา้นต่างๆ 
ท่ีน ามาใชร้องรับกิจกรรมการท่องเท่ียว รวมถึงหารูปแบบการจดัการการท่องเท่ียงเชิงนิเวศท่ีย ัง่ยืนท่ี
เหมาะสมกับชุมชนบา้นแม่กลางหลวง โดยมีขอบเขตการวิจยั หมู่บ้านปกาก่อญอ บริเวณพื้นท่ี
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์ครอบคลุมบา้นแม่กลางหลวง หมู่ท่ี 17 หมู่บา้นอ่างกานอ้ย หมู่ท่ี 17 
บา้นผาหมอน หมู่ท่ี 8 และบา้นหนองหล่ม หมู่ท่ี 22 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยท าการจดัเก็บขอ้มูลประชาชนในหมู่บา้นจ านวน 450 คน โดยวิธีการส ารวจทศันคติ
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แลว้น ามาแสดงในรูปสถิติเชิงพรรณนาดว้ยการกระจายความถ่ี การกระจายร้อยละ ค่าเฉล่ีย ใช้วิธี
เทคนิควิเคราะห์แบบ Strength Weakness Opportunity Threat Analysis ผลการศึกษาพบว่า
ผลกระทบพบได้ทั้ งในเชิงลบและบวก ได้แก่การสะสมของขยะมูลฝอยท่ีขาดการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ การยอมรับวฒันธรรมสมยัใหม่ท่ีเขา้มากบันกัท่องเท่ียวท่ีท าให้วฒันธรรมและวิถีการ
ด าเนินชีวิตดั้งเดิมในชุมชนเปล่ียนแปลงไป ส่วนผลกระทบทางบวกมกัเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ โดยจะมีความชดัเจนเฉพาะในกลุ่มชาวบา้นท่ีมีส่วนร่วมจดัการท่องเท่ียวเท่านั้น 

  อรชร เรืองจันทร์ (2546) ไดท้  าการศึกษาความยินดีท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการเขา้
ชมพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ และวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความยินดีท่ีจะจ่าย เพื่อใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะแนวทางในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมพิพิธภณัฑธ์รรมชาติของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ โดย
ใชแ้บบจ าลองโทบิตในการวิเคราะห์ ดว้ยเทคนิควิธีการวิเคราะห์การประมาณภาวะความน่าจะเป็น
สูงสุดจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 300 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบวา่ตวัแปรท่ีท าให้ค่าความยินดีท่ีจะจ่าย
เพิ่มข้ึนคือ ระดบัรายได ้การเคยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 90% และระดบัการศึกษาท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และตวัแปรท่ีท าให้ความยินดีท่ีจะจ่าย
ลดลงคือ อายุ อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพรับจา้ง/พนักงาน ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 90% 
สถานภาพสมรสท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% และพบวา่ความยินดีท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการเขา้ชม
พิพิธภณัฑธ์รรมชาติของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ อยูท่ี่ 25 บาท 

 
2.2.5 งานวจัิยเกีย่วกบัการประเมินมูลค่าของพืน้ทีชุ่่มน า้ 

  พนารัตน์ ชิโนเรศโยธิน (2543) ศึกษาการประเมินมูลค่าการใชป้ระโยชน์ทางตรงของ
บึงบอระเพ็ด จงัหวดันครสวรรค์ โดยครอบคลุมการประเมินมูลค่าดา้นชลประทาน มูลค่าการใช้
ประโยชน์ดา้นการประมง มูลค่าการใชป้ระโยชน์ดา้นนนัทนาการ การประเมินความส าคญัของบึง
บอระเพ็ดท่ีมีต่อผูใ้ช้ประโยชน์แต่ละกลุ่ม และขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาบึงบอระเพ็ดจาก
ผูใ้ช้ประโยชน์แต่ละกลุ่ม การประเมินมูลค่าดา้นการชลประทาน และมูลค่าการใช้ประโยชน์ดา้น
การประมง ใชว้ธีิการเปล่ียนแปลงผลิตภาพ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งอ าเภอละ 30 ตวัอยา่ง 3 อ าเภอ รวม 
90 ตวัอยา่ง การประเมินมูลค่าการใชป้ระโยชน์ดา้นนนัทนาการ ใชว้ิธีค่าใชจ่้ายในการเดินทาง โดย
ใช้กลุ่มตวัอย่าง200 ตวัอย่าง ความส าคญัของบึงบอระเพ็ดท่ีมีต่อผูใ้ช้ประโยชน์แต่ละกลุ่มนั้น
พิจารณาจากจ านวนครัวเรือนท่ีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในบึง รายไดสุ้ทธิเฉล่ียของครัวเรือนท่ี
เกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในบึงบอระเพ็ดในแต่ละกลุ่มผูใ้ช้ประโยชน์ และในแต่ละ
อ าเภอ ส าหรับแนวทางการพฒันาบึงบอระเพ็ดได้จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนท่ีอยู่อาศยัรอบบึง
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บอระเพด็ นกัท่องเท่ียว และตวัแทนของหน่วยราชการ ผลการศึกษา พบวา่ บึงบอระเพด็มีมูลค่าการ
ใชป้ระโยชน์ทางตรงในปี พ.ศ. 2542 เท่ากบั 67, 926, 646.3 บาท โดยมูลค่าการใชป้ระโยชน์ดา้น
นันทนาการมีมูลค่าการใช้ประโยชน์สูงสุด 36,898,640.0 บาท รองลงมาได้แก่ มูลค่าการใช้
ประโยชน์ดา้นการประมงในบึง 16,356,122.0 บาท และมูลค่าการใชป้ระโยชน์ดา้นชลประทานของ
บึงบอระเพ็ด 14,671,884.3 บาท ตามล าดบั นอกจากน้ี บึงบอระเพ็ดมีความส าคญัต่อครัวเรือน
เกษตรกรรมและรายไดสุ้ทธิเฉล่ียของครัวเรือนเกษตรกรรมมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ครัวเรือนท่ีท า
ประมงในบึงบอระเพด็และครัวเรือนท่ีคา้ขายในบึงบอระเพด็ ตามล าดบั ในแง่ของรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย
ทั้งหมดของครัวเรือน ทรัพยากรน ้าจากบึงบอระเพด็มีความส าคญัต่อครัวเรือนในอ าเภอชุมแสงมาก
ท่ีสุด และทรัพยากรประมงจากบึงบอระเพ็ดมีความส าคญัต่อครัวเรือนในอ าเภอเมืองมากท่ีสุด 
นอกจากน้ีบึงบอระเพด็ยงัมีความส าคญักบัประชาชนในจงัหวดันครสวรรค ์เพราะถือเป็นเอกลกัษณ์
ของจงัหวดั 

  นันทวรรณ ประภามณฑล (2544) ศึกษาวิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินมูลค่า
ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรประมงในพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงละหาน จ.ชยัภูมิ โดยการใช้
ค  าถามแบบ Dichotomous choice ว่า “ท่านและครัวเรือนเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง (ปลาและสัตว์น ้ า) ในบึงละหานหรือไม่” จากครัวเรือนตัวอย่างจ านวน 300 
ครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา 20 หมู่บา้น ใน 4 ต าบล คือ ต.หนองบวับาน ต.ละหาน ต.บา้นกอก และ ต.
หนองบวัใหญ่ ใน รัศมี 3 กิโลเมตรจากบึงละหาน โดยใชร้ะดบัราคาเร่ิมแรกท่ีถามแตกต่างกนัคือ 
50, 100, 300 และ 500 บาท/ครัวเรือน/ปี ผลการศึกษาพบวา่ร้อยละ 38.3 ของครัวเรือนตวัอยา่งเป็น
ครัวเรือนอาชีพประมง ซ่ึงมีรายไดค้รัวเรือนมากกวา่ร้อยละ 50 มาจากการจบัปลาและสัตวน์ ้ าในบึง
ละหาน ค่าเฉล่ียและค่ามธัยฐานของจ านวนเงินท่ีครัวเรือนเต็มใจท่ีจะจ่ายเพื่อการอนุรักษท์รัพยากร
ประมงในพื้นท่ี ชุ่มน ้ าบึงละหานเท่ากบั 417.16 และ 259.04 บาท/ครัวเรือน/ปี ตามล าดบั คิดเป็น
มูลค่ารวมทั้งหมดท่ีครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา 4,035 ครัวเรือน เต็มใจท่ีจะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมงในพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงละหานเท่ากบั 1,683,240.60 บาท/ปี เทียบกบัมูลค่าผลประโยชน์
ท่ีไดรั้บจากการจบัปลาและสัตวน์ ้ าในบึงละหานเฉล่ียเท่ากบั 20,349.2 บาท/ครัวเรือน/ปี หรือคิด
เป็นมูลค่าผลประโยชน์ทั้งหมดท่ีครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา 4,035 ครัวเรือน ไดรั้บเท่ากบั 82,109,022 
บาท/ปี ปัจจยัหลกัซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) ท่ีก าหนดขนาดของมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่าย
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในบึงละหาน คือ ท่ีตั้งของครัวเรือน ความส าคญัของทรัพยากร
ประมงในบึงละหานต่อครัวเรือน และแหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษป์ลา และสัตวน์ ้ าใน
บึงละหาน ผลการวิจยัสามารถน าไปประยุกต์ใชเ้พื่อการวางแผนการจดัการ ทรัพยากรประมงและ
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืน ในพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงละหานไดต่้อไปในอนาคต 


