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บทที่ 16
Benefit Transfer Method

วธิ ี Benefit Transfer เปนวิธีที่ผูประเมินไมตองทํ าการประเมินมูลคาส่ิงแวดลอมโดยตรงตามวิธีทั้ง
หมดที่กลาวขางตน แตจะใชวิธีการโอนมูลคาส่ิงแวดลอมจากสถานที่ที่ไดมีผูทํ าการศึกษาประเมินไวแลว
(Study Site) มายังพื้นที่ที่กํ าลังตัดสินใจดํ าเนินโครงการ (Policy Site) ซึ่งพื้นที่ทั้งสองแหงดังกลาวจะตองมี
ลักษณะสภาพพื้นที่ที่ใกลเคียงกัน โดยอาจจะเปนการโอนในรูปประโยชน กลาวคือ โครงการที่กํ าลังจะเกิดขึ้น
มปีระโยชนตอส่ิงแวดลอมอยางไร หรือในรูปของความเสียหายของสิ่งแวดลอมน้ัน เชน ในการประเมินความ
เสียหายของปาไมในประเทศ ก. ผูประเมินอาจนํ ามูลคาปาที่ศึกษาไวแลวจากประเทศ ข.แลวมาทํ าการปรับ
คาเพือ่น ํามาใชเปนมูลคาของปาในประเทศ ก. แทน ในการปรับมูลคา ผูประเมินอาจพิจารณาจากความแตก
ตางของระดับรายไดของคนในประเทศ ก. และประเทศ ข. ขนาดของพื้นที่ปาที่แตกตางกัน หรือจํ านวนประชา
กรที่รับผลกระทบที่แตกตางกัน เปนตน

ถงึแมวธิี Benefit Transfer จะมีขอจํ ากัดแตก็ถือวาเปนวิธีที่มีประโยชนทั้งในดานการประหยัดเวลา 
และงบประมาณในการทํ าการศึกษา เพราะในกรณีที่เกิดปญหาสิ่งแวดลอมอยางกระทันหัน รัฐบาลอาจ
ตองการขอมูลอยางเรงดวนในการชวยตัดสินใจวาควรดํ าเนินการอยางไรกับเหตุการณที่เกิดขึ้น และไมมีเวลา
มากพอที่จะใหทํ าการศึกษาเพื่อประเมินมูลคาโดยตรง เพราะตองใชเวลามากในการสํ ารวจหรือเก็บขอมูล
ภาคสนาม และวิเคราะหขอมูล ดังนั้นวิธี Benefit Transfer จึงเปนวิธีที่มีประโยชนเพราะสามารถคํ านวณมูล
คาส่ิงแวดลอมไดอยางรวดเร็ว เพื่อใชเปนตัวเลขคราวๆ วาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นมีมูลคา
ประมาณเทาไร ดังนั้น จึงเปนสิ่งสํ าคัญที่ผูที่นํ าตัวเลขมูลคาส่ิงแวดลอมไปใชควรระวังวามูลคาที่ไดมานั้น
ค ํานวณมาดวยวิธีใดและมีขอจํ ากัดอะไรบาง นอกจากนี้วิธี Benefit Transfer จะมีประโยชนอีกทางหนึ่ง เมื่อ
ตองการที่จะประเมินมูลคาส่ิงแวดลอมดวยวิธีอื่นๆ แตยังขาดแคลนบุคลากร นักวิจัย หรือผูชํ านาญการ ที่จะ
มาทํ าการประเมินมูลคาดวยเครื่องมือนั้นๆ ประกอบกับการที่ไมมีขอมูลเพียงพอ ที่จะทํ าการประเมินมูลคา
ดวยวธิีอื่นๆ จึงตองอาศัยวิธีการโอนมูลคาจากแหลงที่ทํ าการศึกษาไวแลวมาใชเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามใน
ประเทศไทย การศึกษาวิจัยทางดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเศรษฐศาสตรถือวาเปนเรื่องที่
ใหมตอการศึกษา จึงยังไมเปนที่แพรหลายและเกิดการยอมรับเทาที่ควร ผลการศึกษาที่ไดยังขาดความแมน
ย ํา ดงันัน้ เมื่อมีความจํ าเปนตองทํ าการประเมินเพื่อตีมูลคาส่ิงแวดลอม ควรจะใชวิธี Benefit Transfer ซึ่ง
ยอมจะใหผลการศึกษาที่สามารถนํ าไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา
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16.1 ประเภทของวิธี Benefit Transfer

การโอนประโยชนสามารถกระทํ าได 2 วิธี คือ 1) การโอนผานสมการโดยนํ าสมการทํ านายที่ไดจาก
การคดัเลอืก Study Site นั้นๆ โอนมาใชทั้งสมการ (Transfer of Function) และ 2) การโอนเฉพาะมูลคา/ตัว
เลข (Tansfer of Value)

การโอนผานสมการ (Transfer of Function)

การโอนผานสมการสามารถกระทํ าไดหากงานวิจัยที่นํ ามาใชเปนเกณฑในการโอนมูลคา (Study 
Site) ไดแสดงสมการของผลการศึกษาไว เนื่องจากทราบไดวาจะตองทํ าการปรับตัวแปรในดานใดบางและ
ทราบนํ้ าหนักความสํ าคัญวาควรจะปรับมากนอยเพียงใด จากคาสัมประสิทธิ์ที่อยูขางหนาตัวแปรดังสมการ 
(16) รวมทัง้ สามารถจะทราบถึงรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรกับมูลคา (Functional Relationship) 
ไดซึง่จะท ําใหการโอนสมการมีความแมนยํ ามากขึ้น แตถางานวิจัยที่นํ ามาใชเปนเกณฑ (Study Site) ไมได
แสดงสมการทํ านายไว หรือไมมีสมการใหโอน หรือพื้นที่ที่กํ าลังจะทํ าการศึกษา (Policy Site) ไมมีตัวแปร
เหมอืนกบังานวิจัยที่นํ ามาใชเปนเกณฑ (Study Site) ตองใชคาเฉลี่ยของตัวแปรนั้นๆ มาทํ าการปรับมูลคา
แทน นอกจากนี้ เมื่อโอนสมการจากงานวิจัยที่นํ ามาใชเปนเกณฑ (Study Site) มาแลวก็ยังตองทํ าการปรับมูล
คาในดานอื่นๆ อีกที่สมการไมไดระบุไว แตมีความสัมพันธกับพื้นที่ที่กํ าลังศึกษานั้นๆ ดวย

การโอนเฉพาะมูลคา/ตัวเลข (Transfer of Value)

การโอนเฉพาะมูลคา/ตัวเลข (Transfer of Value) เปนการโอนมูลคาที่ไดจากการประมาณคา โดย
การใชเทคนิคการประเมินวิธีตางๆ เชน Travel Cost Method (TCM), Hedonic Price Method (HPM),
Contingent Valuation Method (CVM) หรอืวธิอีืน่ๆ มาใชโดยตรง วิธีนี้จะมีความแมนยํ านอยกวาการโอน
ผานสมการ เนื่องจากไมทราบถึงกระบวนความคิดทั้งหมดของงานวิจัยที่นํ ามาใชเปนเกณฑ (Study Site) 
และยากที่จะทํ าการปรับเปล่ียนมูลคาใหมีความแมนยํ ามากขึ้น แตไมวาจะทํ าการโอนมูลคาโดยผานสมการ
หรือโอนเฉพาะตัวเลข/มูลคาจากการประมาณคามาใชเพื่อประเมินมูลคาของพื้นที่ที่กํ าลังตัดสินใจดํ าเนิน
โครงการก็ตามตองกระทํ าการโอนจากประเภทของมูลคาที่เปนประเภทเดียวกันทั้งสองแหง

ในการโอนมูลคาการวิเคราะหจะตองทํ าการปรับมูลคาตามความแตกตางของสภาพแวดลอม 
เศรษฐกิจ และสังคม ระหวางพื้นที่ที่ไดทํ าการศึกษาไวแลว (Study Site) มายังพื้นที่ที่กํ าลังตัดสินใจดํ าเนิน
โครงการ (Policy Site) ซึ่งไมจํ าเปนจะตองปรับทั้งหมดใหครบทุกดาน ขึ้นอยูกับผลกระทบที่เกิดขึ้น และความ
แตกตางมากนอยในดานตางๆ ระหวาง Study Site และ Policy Site ดังที่กลาวมาแลวขางตน การปรับมูลคา
ในดานตางๆ สามารถแบงออกไดเปน 3 หมวดใหญๆ ดวยกัน ไดแก
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1) ปรับตาม Preference ของประชาชน

ในการปรับดานนี้ถือวาเปนหัวใจของการประเมินมูลคาส่ิงแวดลอม เนื่องจากการตีมูลคาส่ิงแวดลอม 
คือ ความสํ าคัญที่มนุษยใหกับส่ิงแวดลอม หรือความรูสึกของมนุษยที่มีตอส่ิงแวดลอม ดังนั้น มูลคาจะ
สะทอนรสนิยมของมนุษยออกมานั่นเอง เชน ถามนุษยรูสึกหวงแหนทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอมน้ันมาก การตี
มลูคาของทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอมนั้นก็จะมีคามาก ซึ่งการปรับในหมวดนี้ สามารถแบงยอยออกไดเปน 4 
ดาน ดวยกัน คือ

1.1) กรรมสิทธิ์ (Property Right) พจิารณาวาสังคมใหสิทธิแกประชาชนอยางไรในสิ่งแวดลอมนั้น 
เชน ประชาชนมีสิทธิในการใชแมนํ้ าเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ และการผลิตนํ้ าดื่ม เปนตน ซึ่งกรรมสิทธิ์ของ
ประชาชนตอส่ิงแวดลอมในแตละพื้นที่จะไมเหมือนกัน อาจศึกษาจากกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของ Study 
Site เปรียบเทียบกับ Policy Site

1.2) สินคาทดแทน (Substitution Effect) พจิารณาถึงแหลงทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอมท่ีมีลักษณะ
ทางกายภาพที่เหมือนหรือใกลเคียงกันกับ Study Site เทียบกับ Policy Site ภายในประเทศเดียวกัน รวมทั้ง
และพิจารณาถึงความมากนอยของการมีสถานที่ทดแทนในพื้นที่ที่นั้นๆ ทั้ง Study Site และ Policy Site 
เปรียบเทียบกัน

1.3) รายไดของประชากร (Income Effect) เปนการปรับมูลคาเนื่องจากรายไดของประชากรจาก 
Study Site แตกตางจากรายไดของประชากรจาก Policy Site ซึ่งจะใช GDP เปนตัวปรับ โดยจะมีสูตรการ
ค ํานวณในการปรับมูลคาดังนี้

X X
GDP

GDPps ss

ps

ss

=                                              (1)

โดยให         Xss       = มูลคาของ Study Site

                   Xps       = มูลคาของ Policy  Site

                GDPss   = รายไดของ Study Site

                GDPps   = รายไดของ Policy  Site

1.4) ความแตกตางของปจจัยทางสังคมระหวาง Study Site และ Policy Site เชน ระดับการศึกษา 
เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ เปนตน
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2) ปรับตามความแตกตางทางกายภาพ แบงยอยไดเปน 2 ดาน คือ

2.1) การปรับขนาดของผลกระทบ อาจพจิารณาจากพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบของ Study Site เปรียบ
เทียบกับ Policy Site หรือพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโต (Growth) สํ าหรับกรณีที่เปนทรัพยากรที่
สามารถเจริญเติบโตได เชน อัตราการเจริญเติบโตของตนไม

2.2) การปรับตามคุณภาพของสิ่งแวดลอม ซึง่เปนปจจัยที่ตองอาศัยความชํ านาญการและความคิด
เห็นของผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย หรือทํ า Focus Group

3) ปรับทางเทคนิค แบงยอยไดเปน 3 ดานดวยกัน คือ

3.1) การปรับระดับราคา เนือ่งจากการโอนมูลคาซึ่งไดทํ าการศึกษาไวแลวเมื่อจะนํ ามาใชในปจจุบัน
จะประสบกับปญหาของคาเงินเฟอตามระยะเวลา การปรับจะปรับโดยใช Consumer Price Index หรือ อัตรา
เงนิเฟอ (Inflation Rate ) เปนตัวปรับ โดยใชสูตรการคํ านวณเพื่อปรับมูลคา ดังนี้

 0

1
01

t
ss

t
pst

ss
t
ps

CPI

CPI
XX =                                                       (2)

โดยให          Xt0
ss      = มลูคาของ Study Site ณ ปที่ t0

                    Xt1
ps      = มูลคาของ Policy Site ณ ปที่ t1

                  CPIt1
ss  = ดชันีราคาของ Study Site ณ ปที่ t1

                  CPIt0
ps  = ดชันีราคาของ Policy Site ณ ปที่ t0

3.2) การปรับขนาดของประชากร (Population) เนือ่งจากจํ านวนและลักษณะของประชากรที่ไดรับ
ผลกระทบ ใน Study Site และ Policy Site มีความแตกตางกัน ในบางงานวิจัยจะนํ าเสนอมูลคาในรูปตัวเงิน
ตอประชากรตอคนอยางชัดเจน ซึ่งจะสามารถปรับไดงายขึ้น โดยการปรับจะใชสูตรการคํ านวณเพื่อปรับมูล
คา ดังนี้

       X X
POP

POPps ss

ps

ss

=                                                               (3)

โดยให           Xps = มลูคาของ Policy Site

                    Xss   = มลูคาของ Study Site
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                 POPps= ขนาดของประชากร ณ Policy Site

                 POPss= ขนาดของประชากร ณ Study Site

3.3) การปรับตามอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากคาของเงินในแตละพื้นที่ ในแตละสกุลเงินมีความแตก
ตางกันระหวาง Study Site และ Policy Site ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่ใชในการปรับท่ีดี ควรเปนอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ลอยตัว เพราะเปนอัตราที่สะทอนใหเห็นถึงคาของเงินที่ถูกตอง เชน คาของเงินบาทกับคาของดอลลารใน
ปจจุบัน และไมควรที่จะนํ าอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่มาใช เนื่องจากเปนอัตราเงินที่คงที่ไวในระยะเวลานาน เมื่อ
น ํามาใชจริงจะประสบกับปญหาอัตราเงินที่ถูกบิดเบือน

อยางไรก็ตาม ในการโอนสมการควรจะกํ าหนดไวกอนวาจะไมทํ าการปรับมูลคาทางดานใดๆ เลย
หากไมมีเหตุผลทางวิชาการที่นาเชื่อถือจริงๆ และหากมีความจํ าเปนตองทํ าการปรับมูลคาควรจะทํ าการปรับ
โดยใชการเทียบบัญญัติไตรยางคเปนหลัก เนื่องจากเปนการปรับมูลคาแบบเสนตรง ซึ่งถือวามีความเปนกลาง
มากที่สุด

16.2 มาตรฐานและรูปแบบการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมดวยวิธี Benefit Transfer

• อธบิายถึงความเหมาะสมของ Study site ทีน่ ํามาใชพรอมกับอธิบายถึงขอจํ ากัดที่มี ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอผูที่นํ าไปใชไดทราบในกรณีที่จะนํ ามูลคาดังกลาวไปใชงาน

• อธบิายขั้นตอนการปรับมูลคา ควรนํ าเสนอถึงขั้นตอนการปรับมูลคาในแตละขั้นเพื่อใหผูอานเขาใจไดงาย


