บทที่ 13
Hedonic Price Method
HPM เปนการศึกษามูลคาสิ่งแวดลอมเมื่อสิ่งแวดลอมเปนคุณลักษณะ (Characteristic) อยางใด
อยางหนึ่งของสินคาอื่นๆ ที่มีมูลคาในตลาด HPM มักถูกนําไปใชในการศึกษาตลาดอสังหาริมทรัพยและ
ตลาดแรงงาน ดังนั้นวิธี HPM จึงประกอบดวย 2 แบบจําลอง คือ 1) แบบจําลองที่ใชราคาอสังหาริมทรัพยและ
ราคาทีด่ นิ (Property and Land Value Model) และ 2) แบบจําลองที่ใชความแตกตางในคาจาง (Wage
Differential Model) นักเศรษฐศาสตรไดนําวิธี HPM ซึ่งเปนการประเมินราคาแอบแฝง (implicit price) ของ
ลักษณะเชิงคุณภาพที่ประกอบรวมกันเปนราคาโดยรวมของสินคาที่มีลักษณะแตกตางกัน (differentiated
product) มาใชในการประเมินมูลคาคุณภาพสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพราะสภาพแวดลอมในบริเวณที่อยูอาศัยไมวา
จะเปนคุณภาพอากาศ นํ้า ระดับเสียง ปริมาณขยะมูลฝอยและการกําจัด ทัศนียภาพ ทําเลที่ตั้ง ฯลฯ จะมีอิทธิ
พลทําใหบานพักที่อยูอาศัยนาอยูหรือไม ถูกสุขลักษณะหรือไม ลักษณะดังกลาวจึงมีสวนกําหนดราคาที่ดิน
และราคาบาน (ในที่นี้เปนคนละกรณีกับราคาที่ดินที่อยูในเขตยานธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงคเฉพาะของการใช
ประโยชนที่แตกตางจากยานที่อยูอาศัย) ฉะนั้น กลาวสรุปไดวา วิธี HPM เปนการใชราคาอสังหาริมทรัพยและ
ราคาที่ดินเปนราคาตัวแทนเพื่อประเมินมูลคาคุณภาพสิ่งแวดลอม
นอกจากจะใชราคาอสังหาริมทรัพยและราคาที่ดินเปนราคาตัวแทนเพื่อประเมินมูลคาทรัพยากร
ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมแลว ในบางกรณีอาจจะใชความแตกตางในคาจางเปนราคาตัวแทนวัดมูล
คาระดับคุณภาพและความปลอดภัยของงานที่ทํา ทั้งนี้เพราะในแงของเศรษฐศาสตร ความแตกตางของอัตรา
คาจางมีนัยกับลักษณะของงาน กลาวคือ งานที่มีความเสี่ยงสูง (เชน กัปตันนักบิน พนักงานตอนรับบนเครื่อง
บิน ฯลฯ) หรืองานที่เกี่ยวของกับคุณภาพสิ่งแวดลอมที่สกปรก หรือสงกลิ่นเหม็นรําคาญ มีความเสี่ยงตอสุข
ภาพอนามัย (เชน งานกําจัดขยะมูลฝอยของชุมชน ฯลฯ) นาจะมีอัตราคาตอบแทนที่สูงเพื่อดึงดูดใจใหคนมา
ทํางานเหลานี้ จะเห็นไดวา ในกรณีเชนนี้ คาจางที่แตกตางกันไมไดขึ้นอยูกับผลผลิตทางกายภาพหนวยสุด
ทาย (Marginal Physical Product) ของแรงงานแตอยางใด
วิธี HPM มีขนั้ ตอนในการศึกษา 2 ขั้นตอนดวยกัน คือ 1) การประมาณคาสัมประสิทธิ์ใน Hedonic
Price Function และ 2) การประมาณคาสัมประสิทธิ์ใน Demand Function เพื่อคํานวณมูลคาสิ่งแวดลอมที่
ตองการ ผูทําการวิจัยควรตระหนักวา แบบจําลองของ HPM จะใชไดก็ตอเมื่อตลาดอสังหาริมทรัพย ตลาด
ราคาที่ดิน และตลาดแรงงานเปนตลาดแขงขันสมบูรณที่สินคามีลักษณะแตกตางกัน ประเด็นนี้ทําใหเกิดขอ
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สงสัยขึ้นวา ในประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งไทยซึ่งตลาดแรงงานไมเปนตลาดแขงขันสมบูรณ เราจะสามารถใช
Hedonic Wage Model ไดหรือไมและตองทําการปรับแบบจําลองหรือรายละเอียดบางจุดกอนนํามาใชหรือ
ไม อยางไร

13.1 ประเภทของ HPM
แบบจําลองราคาอสังหาริมทรัพยและราคาที่ดิน
ขั้นแรกของวิธี HPM เปนการสราง Hedonic Price Function ทีใ่ ชอธิบายวาราคาบาน (Phj) ถูก
กําหนดโดยปจจัยอะไรบาง เชน ราคาบานอาจถูกกําหนดโดยตัวแปร 3 กลุม คือ ลักษณะตางๆ ของบาน (Si)
ลักษณะของชุมชน (Ni) และคุณภาพสิ่งแวดลอม (Qij) Hedonic Price Function จะแสดงใหเห็นวาปจจัยดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอในการกําหนดราคาบานปริมาณเทาใด
Phj = f (S i , N i , Q ij )

(1)

ผูป ระเมินจําเปนตองประมาณคาสัมประสิทธิ์ใน Hedonic Price Function หลายๆ สมการจาก
ตลาดบานในเมืองตางๆ เพื่อใหสามารถคํานวณราคาคุณภาพสิ่งแวดลอม (Pqij) ไดจานวนมากพอที
ํ
่จะใชสราง
อุปสงคของมลพิษในขั้นตอนที่ 2 โดยพิจารณาวาเมื่อคุณภาพของสิ่งแวดลอมของเมือง i เปลี่ยนไปแลวนั้นจะ
ทําใหราคาบาน (Phj) เปลี่ยนไปเทาใด หรือสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้
Pqij =

∂Phj (⋅)
∂Q ij

(2)

ในขั้นที่สองเปนศึกษาอุปสงคของคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยประมาณการเสนอุปสงคของคุณภาพสิ่ง
แวดลอมจากราคาสิ่งแวดลอมของเมืองตางๆ ที่คํานวณไดในขั้นตอนแรก (Pqij) ขอมูลระดับคุณภาพสิ่งแวด
ลอมของแตละเมือง (Qij) และขอมูลเศรษฐกิจสังคมของเมืองนั้นๆ (Aij) สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้
Pqij = f (Q ij , Aij )

(3)

มูลคาของคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถคํานวณไดจากพื้นที่ใตเสนอุปสงค ซึ่งในการหามูลคารวมทั้ง
หมดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและปริมาณสิ่งแวดลอม สามารถหาไดโดยรวมผลลัพธที่เกิดขึ้นใน
เมืองตางๆ
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แบบจําลองอัตราคาจางที่แตกตางกัน
นอกจากเพื่อการประเมินมูลคาคุณภาพสิ่งแวดลอมแลว แบบจําลอง HPM ตามแนวคิดของอัตราคา
จางที่แตกตางกันนี้ ยังใชเปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราคาจางกับระดับความเสี่ยงที่เกิดจาก
การทํางาน ที่เรียกวา wage-risk analysis วิธีการโดยทั่วไปในการประมาณคาความแตกตางของแรงงานมีขั้น
ตอนเชนเดียวกับแบบจําลองราคาอสังหาริมทรัพยและราคาที่ดิน กลาวคือ หาความสัมพันธระหวางคาจาง
(ตัวแปรตาม) และปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความแตกตางของคาจาง เชน ลักษณะสวนบุคคลของแรงงาน
ลักษณะงาน และความเสี่ยงที่เกิดจากงานที่มีตอสุขภาพ เปนตน โดยคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจะอธิบายการแลก
เปลีย่ นระหวางคาจางและความเสี่ยง ซึ่งสามารถนําไปใชประมาณการอุปสงคของการลดความเสี่ยงของงาน
ได ฟงกชันทั่วไปของแบบจําลองนี้เขียนเปนสมการที่ (4)
W = W ( J , R, T )

(4)

โดยที่ W คือ อัตราคาจางที่จายใหกับงานนั้น T คือ เวคเตอรของความชํานาญที่ตองการสําหรับงาน
นั้น J คือ เวคเตอรของลักษณะบางประการที่เกี่ยวของกับงานนั้น เชน ประสบการณที่เคยทํางานประเภทนั้น
จํานวนวันหยุดตามนักขัตฤกษ การจายเงินชดเชยเมื่อเจ็บปวยเนื่องจากงาน เปนตน และ R คือ ความเสี่ยงตอ
การตายเนื่องจากงานนั้น คาอนุพันธบางสวน (Partial Differential) ของฟงกชัน W ในสมการ (4) เมื่อเทียบ
กับ R จะแสดงการประมาณคาความเต็มใจจะรับเงินคาชดเชย (Willingness to Accept) หากความเสี่ยงใน
การตายเพิ่มสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง1
ในทางปฏิบัติพบขอยุงยากในการวัดคา R ซึ่งก็คือความเสี่ยงในการตายเนื่องจากการทํางาน ใน
ประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจากความจําเปนในการอยูรอด ทําใหไมมีโอกาสเลือกงาน หรือ ตอรองคาจางได
ตามทีค่ วรจะเปน ทําใหอัตราคาจางงานไมสามารถบงชี้ระดับของความเสี่ยงตอการตายไดในหลายๆ กรณี

13.2 มาตรฐานและรูปแบบการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมดวยวิธี HPM
• กําหนดขนาดของผลกระทบในสถานการณปจจุบัน ซึ่งเปนผลกระทบที่ผูถามและผูตอบเขาใจ
ตรงกัน โดยควรมีความชัดเจนวาใครเปนผูไดรับผลกระทบ และจะวัดมูลคาประเภทใด และ
มูลคาที่จะทําการประเมินจะตองวัดออกมาในเชิงปริมาณไดพรอมทั้งระบุระยะเวลาที่จะทําการ
ศึกษา

1

ในประเทศที่พัฒนาแลวจะพบวางานที่มีความเสี่ยงตอการตายสูงหรือความเสี่ยงตอการเจ็บปวยสูง จะมีอัตราคาจางหรือเงินเดือนที่สูง
กวางานอื่นที่มีความเสี่ยงตอการตาย หรือเจ็บปวยตํ่ากวา ในขณะที่ในประเทศไทยยังไมมีความชัดเจนเทาประเทศเหลานั้น
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• สมการอุปสงคของแบบจําลองราคาอสังหาริมทรัพยและราคาที่ดิน ควรประกอบดวยตัวแปร 3
กลุม คือ 1) ลักษณะตางๆ ของบาน 2) ลักษณะของชุมชน และ 3) คุณภาพสิ่งแวดลอม ขณะที่
สมการอุปสงคของแบบจําลองอัตราคาจางที่ตางกัน ควรประกอบดวยตัวแปร 3 กลุมคือ 1)
อัตราคาจางที่จายใหกับงานนั้น 2) ลักษณะบางประการที่เกี่ยวของกับงานนั้น และ 3) ความ
เสี่ยงตอการตายจากการทํางาน
• การเลือกรูปแบบสมการ Hedonic Price Function (HPF) อยางนอยควรใชรูปแบบสมการเชิง
เสน เนื่องจากไมมีทฤษฎีเศรษฐศาสตรใดๆ กําหนดวาควรใชรูปแบบสมการประเภทใดใน HPF
การเลือกใชรูปแบบสมการสวนใหญซึ่งถูกกําหนดจากความเหมาะสมของความหมายของตัว
แปร ทั้งนี้รูปแบบที่งายที่สุดที่มีการใชกัน คือ สมการเชิงเสน แตขอพึงระวังของการใชสมการเชิง
เสนคือ รูปแบบดังกลาวจะใหคาราคาของคุณภาพสิ่งแวดลอม (Pqij) เปนคาคงที่ ดังนั้นจึงเปรียบ
เสมือนวาราคาของคุณภาพสิ่งแวดลอมของทุกบานมีราคาเทากันไมวาบานนั้นจะมีสภาพบาน
อยางไร และมีสิ่งแวดลอมบริเวณบานอยางไร
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