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จังหวัดตรัง รวมทั้งติดตอเก็บขอมูลจากแพปลา อีกทั้งไดติดตอใหนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตจังหวัดตรัง มารวมทีมการวิจัยในพื้นที่ นอกจากนั้นขอขอบคุณ คุณบรรจง นฤพรเมธี ที่ได
ใหคําปรึกษาและขอมูลเกี่ยวกับการปลูกหญาทะเลซึ่งเปนสวนสําคัญในการที่จะประเมินตนทุนในการ
ทดแทน
ขอขอบคุณ Dr.Mia Amalia ที่ไดชวยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินมูลคาที่ไมได
เกิดจากการใชโดยใชวิธี Choice Experiment ขอขอบคุณคุณอมราวดี วิจิตร คุณณัฎฐนภัส ทองใบ
ที่ไดชวยประสานงานมาตั้งแตตนจนจบโครงการ
สุดทายการทํางานเปนทีมและสวนหนึ่งที่ทําใหผูวิจัยมีแรง และกําลังใจที่จะทํางานวิจัยนี้จน
สําเร็จ จึงขอขอบคุณคุณกัญญา สุทัศน คุณกัลยาณี ทองโศภิน และคุณสุเทพ จันทรอําพร
ผูวิจัยและทีมหวังวามูลคาที่ประเมินไดคงไมจบลงเพียงแตตัวเลขหรือเปนผลงานทางวิชาการ
อีกเรื่องหนึ่งที่ไมมีใครเห็นคุณคา แตทีมวิจัยหวังวาผลงานศึกษานี้คงมีประโยชนบางไมมากก็นอยใน
การสรางความตระหนักถึงความสําคัญของประโยชนที่มนุษยไดจากระบบนิเวศหญาทะเลพอที่จ ะ
ผลักดันใหเกิดกลไกการอนุกรักษที่เปนรูปธรรมตอไป
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สรุปสําหรับผูบริหาร
ส.1. ความเปนมา
ส. 1.1 เหตุผลและความสําคัญของการศึกษา
หญาทะเล (seagrass ecosystem) เปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศในทะเล ทําหนาที่เชื่อมโยง
ระหว างระบบนิเวศปาชายเลนและแนวปะการัง โดยมีสั ตว น้ําบางชนิดที่อพยพหากิ นไปมาระหว าง
หญาทะเลกับ ปาชายเลน และหญาทะเลกับแนวปะการัง รวมทั้งแหลงหญาทะเลยังเปนแหลงที่อยูอาศัย
ของสัตวน้ํานานาชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ1 สําหรับประเทศไทยมีพื้นที่หญาทะเลประมาณ
118,665 ไร2 จากการศึกษาชนิดของหญาทะเลในนานน้ําไทย ทั้งในอาวไทยและฝงอันดามัน พบวาใน
ประเทศไทยมีหญาทะเลรวมทั้งสิ้น 12 ชนิด 7 สกุล ใน 2 ครอบครัว3 เนื่องจากหญาทะเลเปนพืชที่มี
ความสําคัญตอระบบนิเวศทางทะเลอยางมาก เพราะเปนทั้งแหลงอาหาร แหลงวางไขและหลบซอนศัตรู
ของสัตวน้ําชนิดตาง ๆ นอกจากนี้ยังชวยปองกันการพังทลายของชายฝงไดอีกดวย
แตระบบนิเวศพื้นที่หญา ทะเลนับวันจะเสื่อมโทรมลงเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน
ความเสื่ อ มโทรมของคุ ณ ภาพน้ํ า ทะเล การทํ า ประมงชายฝ ง และการขยายตั ว ของกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจทําใหมีการกอสรางและมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเลไปเปนจํานวนมาก
จึงเปนที่มาของการศึกษานี้ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการคือ
1) เพื่อศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการลงทุนเพื่อการอนุรักษและฟนฟูแนวหญาทะเล
2) เพื่อวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐกิจในการอนุรักษพื้นที่หญาทะเลเมื่อคํานึงถึงคาเสีย
โอกาสทางดานรายไดจากการพัฒนาพื้นที่ดังกลาวเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย
3) เพื่ อกํ าหนดกลไกทางด านการเงิ นในการบริ หารการจั ดการระบบนิ เวศหญ าทะเล เช น
มาตรการทางดานภาษี หรือแนวคิดของ Payment for Ecosystem Service (PES)
พื้นที่ที่กําหนดใหเปนพื้นที่กรณีศึกษา คือ อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ซึ่งเปนพื้นที่ที่ยังมี
ความสมบูรณของระบบนิเวศหญาทะเลมากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย

1

นายมาโนช วงษสุรียรัตน. “โครงการศึกษาเพื่อการคุมครองพื้นที่อนุรักษทางทะเล” สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),
2550.
2
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง.สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. พ.ศ. 2550 - 2554
3
กาญจนภาชน ลิ่วมโนมนต, สุจินต ดีแท,วิทยา ศรีมโนภาษ และ Hisao Ogawa. ชนิดและการแพรการกระจายของหญาทะเลใน ประเทศไทย. การ
ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 31. 2536.
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ส. 2. การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญาทะเล
มูลคาทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญาทะเลที่จะประเมินภายใตการศึกษานี้มีอยู 3 ประเภท คือ
1) มูลคาจากการใชจะวิเคราะหจากรายไดจากการทําประมงชายฝงของชุมชนที่หาปลาใน
บริเวณแนวหญาทะเลและการทองเที่ยว
2) มูลคาจากการใชทางออมจะวิเคราะหจากประโยชนในดานการดูดซับและกักเก็บคารบอน
ซึ่งจะแปลงเปนมูลคาเศรษฐกิจโดยใชมูลคาเฉลี่ยของคารบอนเครดิตในตลาดซื้อขายระหวางประเทศ
3) มู ล ค า ที่ ไ ม ไ ด เ กิ ด จากการใช ข องระบบนิ เ วศหญ า ทะเลจะประเมิ น โดยใช วิ ธี Choice
Expirement ทั้งนี้ สินคาทดแทนคือ มาตรการเพื่อการอนุรักษหญาทะเลและมาตรการเพื่อการอนุรักษ
พะยูน เนื่องจากวาพะยูนถือเปน icon species ที่สําคัญสําหรับระบบนิเวศหญาทะเลซึ่งจะกลาวถึงใน
รายละเอียดตอไป

ส. 2.1 การประเมินมูลคาจากการใชทางตรง
ภายใตการศึกษานี้การประเมินมูลคาจากการใชทางตรงจะแบงเปน 3 สวน สวนแรกคือ การ
วิเคราะหรายไดที่มาจากการประมง ทั้งนี้เนื่องจากความอุดมสมบูรณของแนวหญาทะเลเปนหลักประกันรายได
ที่มาจากการทําการประมงชายฝง สวนที่สองคือการวิเคราะหมูลคาที่เกิดจากการทองเที่ยว สวนที่สาม
คือการคํานวณตนทุนในการทดแทน
(1) มูลคาทางตรงในรูปของรายไดจากการประมง

สําหรับการศึกษาครั้งนี้ วิธีที่จะดําเนินการมูลคาที่เกิดจากการใชจากการทําการประมง คือ
การเก็บขอมูลเกี่ยวกับปริมาณของสัตวน้ําตาง ๆ ที่ชาวบานนํามาสงที่แพปลา และราคาตลาด อีก
แนวทางหนึ่ง คือการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาปลาและจับสัตวน้ํา เชน ปูมา ปลาสาก
ปลาหมึก ปลาตะบะ หอย รวมทั้งหอยชักตีน ปลาจะระเม็ด ปลาทู/ปลาลัง แมงกะพรุน
การคํานวณรายไดรวมจากการทําประมงในบริเวณหญาทะเลไดตั้งสมมติฐานวาประมาณรอยละ 20
ของเรือประมงในจังหวัดตรังเทานั้นที่หาปลาบริเวณแนวหญาทะเล ดังนั้น จากการประมาณการณของ
มูลนิธิอันดามันวาเรือประมงที่จับสัตวน้ําบริเวณชายฝงทะเลของจังหวัดตรังมี 2,955 ลํา ถาใชสัดสวนรอยละ 20
ก็จะไดเปนตัวเลขวามีเรือประมงที่จับปลาในบริเวณแนวหญาทะเล 591 ลํา การประมาณการณรายไดรวม
จากการทําการประมงบริเวณแนวหญาทะเลของจังหวัดตรังคือการนําเอาจํานวณเรือ 591 ลํามาคูณกับรายได
เฉลี่ยจากการหาปลาในแนวหญาทะเลคือ 66,535 บาท ซึ่งไดมูลคาเทากับ 42,131,123 บาท
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(2) มูลคาทางตรงในรูปของรายไดที่เปนตัวเงินจากการทองเที่ยวและมูลคาสวนเกิน
ของผูบริโภค
การคํานวณมูลคาจากการใชทางตรงจากการทองเที่ยวจะแบงเปนสองสวน สวนแรก คือ
การประมาณการรายไดที่ทางบัญชีหรือรายไดที่เปนตัวเงิน อีกสวนหนึ่งคือรายไดในรูปของมูลคา
สวนเกินของผูบริโภค (Consumer Surplus) ที่คํานวณโดยใชมูลคาที่ประเมินไวในการศึกษาเรื่อง
“โครงการพัฒนาของภาครัฐที่กระทบตอการใชที่ดิน กรณีศึกษาเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี” ซึ่งใชวิธีการ
วิเคราะหตนทุนของการเดินทาง (Travel Cost Method : TCM) ในการวิเคราะหมูลคาสวนเกินของ
ผูบริโภคที่มาเที่ยวเกาะเตา ทั้งนี้ เนื่องจากเปาหมายของการมาเที่ยวที่เกาะเตาสําหรับนักทองเที่ยว
สวนใหญที่มาเกาะเตาคือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับทะเล ซึ่งรวมถึงการดําน้ําตื้นและดําน้ําลึก ในการศึกษานั้น
มูลคาสวนเกินของผูบริโภคจากการทองเที่ยวเทากับ 6,638 บาท/นักทองเที่ยว 1 ราย ซึ่งนํามาคูณกับ
นักทองเที่ยวไทยและตางชาติที่มาดําน้ําที่จังหวัดตรัง โดยใชสมมติฐานวารอยละ 5 ของนักทองเที่ยวไทย และ
รอยละ 20 ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาเที่ยวชายหาด คือทะเลของจังหวัดตรัง4 ใชเวลาและคาใชจาย
สวนหนึ่งในการไปดําน้ําตื้น หรือดําน้ําลึกเพื่อมาดูปะการังหรือเพื่อมาดูพะยูน มูลคาจากการใชที่มาจาก
การทองเที่ยวที่ประเมินโดยตั้งสมมติฐานวาจากสัดสวนรอยละ 40 ของนักทองเที่ยวที่มาจังหวัดตรัง
ที่ใชเวลาไปเที่ยวชายหาด ถ้ํา และทะเล มีรอยละ 5 ของนักทองเที่ยวไทย และรอยละ 20 ของ
นักทองเที่ยวตางชาติ ตามลําดับ ที่ใชเวลาสวนหนึ่งในการไปดําน้ําดูปะการังและดูพะยูน และรอยละ 25
ของรายจายของนักทองเที่ยวกลุมนี้เปนรายจายที่เกี่ยวกับการดําน้ําจะไดมูลคาจากการใชเทากับ
192,415,397 ลานบาท
(3) การวิเคราะหมูลคาของหญาทะเลโดยวิธีการคํานวณตนทุนของการทดแทน
อีกวิธีหนึ่งในการประเมินมูลคาของการใชทางตรง คือวิธีการคํานวณตนทุนของการทดแทน
หรือวิธี Replacement Cost คือใชวิธีคํานวณคาใชจายในการฟนฟูทรัพยากรใหกลับมาเหมือนเดิม
เปนตัวแทนมูลคาเศรษฐกิจของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบหรือเสียหายไป เชน ถาเกิดปญหาของ
การกัดเซาะชายฝงก็ใชวิธีการคํานวณคาใชจายในการปองกันการกัดเซาะชายฝงเปนมูลคาทดแทน
หรื อในกรณีที่แนวปะการังไดรับความเสียหายมูลคาเศรษฐกิจของปะการังคือตนทุนในการฟนฟูแนว
ปะการังขึ้นมาใหม เปนตน
ตนทุนในการปลูกหญาทะเลแบงออกเปน 3 ชวง คือ ชวงการปลูก ชวงการติดตามการเจริญเติบโต
ของตนกลาและชวงการปลูกแซม ถาปลูกเต็มที่ตามที่เสนอในการสํารวจความคิดเห็นของครัวเรือนคือ
300 ตารางเมตร/ป จะไดตนทุนการปลูกหญาทะเลเพื่อทดแทนสวนที่หายไปเทากับ 1,962,000 บาท

4

รอยละ 40 ของนักทองเที่ยว
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ส. 2.2 การประเมินมูลคาจากการใชทางออม
ประโยชนก ารประเมิ ณ มู ล ค า จากการใช ท างอ อ มของระบบนิเ วศหญา ทะเลมี ห ลายอย า ง
ดวยกัน ตั้งแตดานการเปนที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเล การปองกันการกัดเซาะชายฝง การผลิต
ออกซิเจน การดูดซับและกักเก็บคารบอน ในหัวขอนี้ไดวิเคราะหเฉพาะมูลคาเศรษฐกิจของการดูดซับ
และกักเก็บคารบอนเทานั้นเนื่องจากในระยะยาวมีความเปนไปไดในการที่จะแปลงมูลคาที่ประเมินเปน
รายไดที่เปนรูปธรรมมากวามูลคาประเภทอื่น ๆ มูลคาของประโยชนของการใชทางออมของระบบ
นิเวศหญาทะเลของจังหวัดตรังมีมูลคาที่เเปนตัวเงินเทากับ 189 ลานบาท

ส. 2.3 การประเมินมูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชของระบบนิเวศหญาทะเล
ในจังหวัดตรัง
การประเมินมูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชของระบบนิเวศหญาทะเลใชวิธี Choice Experiment
เปนวิธีการประเมินมูลคาเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่จัดอยูในกลุมวิธีการ
ประเมินทางตรง (Stated Preference) วิธีการของ CE คือใหผูตอบพิจารณากลุมทางเลือก (choice sets) โดย
ในแตละกลุมทางเลือกจะมีทางเลือกยอยประมาณ 3 ทางเลือก (options) แตละทางเลือกจะมีองคประกอบของ
สินคา (attributes) หรือมาตรการซึ่งอาจจะแตกตางกันดวย “จํานวน” หรือ “คุณภาพ” ในแตละกลุมทางเลือก
ทางเลือกแรกจะเปนสถานะการณที่เปนอยูในปจจุบัน (status quo) วิธีการคือใหผูตอบตัดสินใจวาในแตละกลุม
ทางเลือกจะเลือกทางเลือกใดทั้งนี้ในแตละทางเลือกก็จะมี “ราคา” หรือ มูลคาที่เปนตัวเงินที่ผูตอบจะตองจาย
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหคือมูลคาที่เปนตัวเงิน (implicit price) ของแตละองคประกอบนั้นเอง (Bennett and
Blamey, 2001)
สําหรับการประเมินมูลคาของระบบนิเวศหญาทะเล เนื่องจากกําหนดใหมีองคประกอบ 4
องคประกอบและ 3 ระดับ orthogonal design จะกําหนดใหมีทางเลือก 24 choice sets หรือ “ชุด
ทางเลือก” ในแตละชุดทางเลือกจะมี 4 ทางเลือก (option) ในแตละ option จะมีระดับ (level) ของ
การเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกันไป ทางเลือกที่ 1 คือสถานการณในปจจุบันเสมอ คือ คุณภาพน้ําขุน ไมมี
การติด tag พะยูน และมีการปลูกหญาทะเลเพียงปละ 3 แปลง ผูตอบจะตองตัดสินใจวาในแตละ choice set
จะเลือกทางเลือก (option) ใด องคประกอบ (attribute) ในการประเมินมูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชของ
ระบบนิเวศหญาทะเลภายใตการศึกษานี้มีอยู 4 องคประกอบ
• องคประกอบแรก คือการปลูกหญาทะเล การปลูกหญาทะเลอาจจะเปนทั้งการปลูกเพื่อ
เติ ม พื้น ที่ใ นแนวหญ า ทะเลเดิ ม ใหเ ต็ม หรือ ปลูก หญ า ทะเลในพื้ น ที่ ใ หมที่ มีส ภาพทาง
กายภาพที่เหมาะสม สถานภาพของหญาทะเลมีอยู 4 ระดับดวยกัน (level) ระดับแรก
คือสถานภาพที่เปนอยูในปจจุบัน คือมีการปลูกหญาทะเลประมาณปละ 3 ครั้ง การปลูกแต
ละครั้งประมาณ 25 ตารางเมตร ปลูกในแปลงที่มีขนาด 5x5 เมตร ในระดับที่ 1 (level 1)
ของการเปลี่ยนแปลงคือ มีการปลูกหญาทะเลเพิ่มขึ้นมากกวาสถานการณปจจุบัน 1 เทาตัว
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หมายถึงปลูกหญาทะเล 6 แปลง ในระดับที่ 2 (level 2) พื้นที่ปลูกหญาทะเลจะเพิ่มขึ้น
เปน 9 แปลง และระดับที่ 3 (level 3) พื้นที่ปลูกหญาทะเลจะเพิ่มเปน 12 แปลง
• องคประกอบที่สอง คือ การปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อไมใหเสื่อมสภาพและเพื่อใหเอื้อตอการ
เจริญเติบโตของหญาทะเล ในการสัมภาษณคนทั่วไปเราไมสามารถจะตั้งคําถามตรง ๆ ได
วาผูตอบเต็มใจที่จะจา ยเงินหรือไมเพื่อที่จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อการปรับปรุง
คุ ณ ภาพน้ํ า ให ดี ขึ้ น เพราะแต ล ะคนอาจจะมี บ รรทั ด ฐานในการวั ด คุ ณ ภาพน้ํ า ที่ ดี
แตกตางกันไป ในการออกแบบสัมภาษณจึงตองพยายามหาคุณสมบัติกลาง ๆ คือ
“ความใสของน้ํา” ใหเปนตัวแทนเพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับคุณภาพน้ํา โดยทั่วไปแลว
น้ําที่ใสคือน้ําที่มีปริมาณของตะกอนต่ําและเปนน้ําที่มีปริมาณ BOD โลหะหนัก และสารเคมี
อื่น ๆ ที่ต่ําดวย ความพยายามตาง ๆ ที่จะควบคุมการใชที่ดินโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ
ริมตลิ่ง ริมแมน้ําลําธาร และชายฝงทะเล ตลอดจนมาตรการตาง ๆ ที่จะใหครัวเรือน
รานคา และโรงงานอุตสาหกรรมจัดการน้ําเสียและขยะจากแหลงกําเนิดก็เพื่อที่จะลด
ปริมาณของมลพิษตาง ๆ และผลลัพธที่ไดคือน้ําที่มีคุณภาพดีซึ่งเปนน้ําใสนั่นเอง
• องคประกอบที่ 3 คือการติด Tag พะยูน ซึ่งเปนมาตรการหนึ่งในการที่จะอนุรักษ
พะยูน การติด Tag คือการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของพะยูน เพื่อนํามาใช
เปนขอมูลพื้นฐานที่จะประกาศเขตคุมครอง ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่จะจํากัดกิจกรรมตาง ๆ
ไมวาจะเปนการทําการประมง การเดินเรือ หรือกิจกรรมการทองเที่ยว
• องคประกอบที่ 4 คือราคาที่จะตองจายเพื่อสนับสนุนงบประมาณที่จะนํามาใชในการ
ดําเนินการทั้ง 3 ดาน เนื่องจากในขณะนี้ประชาชนทั่วไปไมไดมีสวนสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการไมวาจะเปนมาตรการ 1 หรือมาตรการ 2 และ 3 ที่เสนอ
ดังนั้น มูลคาของสถานการณปจจุบันคือ 0 บาท ระดับที่ 1 (level 1) ของราคาคือ 500 บาท
สวนระดับที่ 2 และ 3 คือ 1,000 และ 1,500 บาทตามลําดับ
การตอบในลักษณะนี้ผูตอบจะตองตอบทั้งหมด 4 choice sets ซึ่งหมายถึงผูตอบจะตอง
ตัดสินใจ 4 ครั้งวาตองการทางเลือกใด
ตัวอยางที่สัมภาษณแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางที่สัมภาษณในกรุงเทพจํานวน 192 ราย
ในพื้นที่ 8 เขต และกลุมตัวอยางที่สัมภาษณในจังหวัดตรัง 330 ราย แบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรก
คือชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ชายฝงทะเลของจังหวัดตรัง และมีรายไดจากการทําการประมง กลุมที่สองคือ
ประชาชนทั่วไปใน 4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง และอีก 3 อําเภอซึ่งมีพ้ืนที่สวนหนึ่งติดชายฝงทะเล คือ
อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง และอําเภอหาดสําราญ
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ส. 3. ผลการวิเคราะหมูลคาที่ไมไดเกิดจากการใช
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณครัวเรือน 192 รายในกรุงเทพฯ และ 330 รายในจังหวัดตรังไดนํามา
วิเคราะหตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจจายเงินเพื่ออนุรักษรักษาระบบนิเวศหญาทะเลโดยใช
Conditional Fixed Effect Logistic Regression แบบจําลองที่ใชมี 6 แบบจําลองดวยกันคือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

แบบจําลองพื้นฐาน (Base Model) สําหรับกลุมตัวอยางในกรุงเทพมหานคร
แบบจําลองพื้นฐาน (Base Model) สําหรับกลุมที่ใหสัมภาษณในจังหวัดตรัง
แบบจําลองพื้นฐาน (Base Model) บวกตัวแปรทางดานเศรษฐกิจและสังคมในกรุงเทพฯ
แบบจําลองพื้นฐาน (Base Model) บวกตัวแปรทางดานเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดตรัง
แบบจําลองพื้นฐาน (Base Model) รวมตัวแปรดานทัศนคติในกรุงเทพฯ
แบบจําลองพื้นฐาน (Base Model) รวมตัวแปรดานทัศนคติในจังหวัดตรัง

ส. 3.1 แบบจําลองพื้นฐาน
สําหรับแบบจําลองพื้นฐานนั้นตัวแปรที่นํามาวิเคราะหมีอยู 5 ตัวแปร คือ พื้นที่หญาทะเลที่
ปลูกทดแทน (grass) คุณภาพน้ําจาก “ขุน” เปน “ใส” (w1) คุณภาพน้ําจาก “ใส” เปน “ใสมาก” (w2)
จํานวนพะยูนที่ติด tag (dugong) และจํานวนเงินที่ตองการใหจาย (cost) ผลการวิเคราะหโดยใช
แบบจําลองพื้นฐานพบวา ตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 และ
เครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์ของทุกตัวเปนไปตามคาดการณ คือ เครื่องหมายสําหรับตัวแปร grass
(หญาทะเล) และ dugong (พะยูน) มีคาเปนบวก หมายถึง โอกาสที่ผูตอบจะเต็มใจจายจะเพิ่มขึ้นถามี
การเพิ่มพื้นที่การปลูกหญาทะเล และจํานวนพะยูนที่จะติด tag เครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
cost เปนลบ ซึ่งบอกไดวาโอกาสที่ผูตอบจะเต็มใจจายจะลดลงถาจํานวนเงินที่ตองจายเพิ่มขึ้น

ส.3.2 แบบจําลองที่วิเคราะหความสัมพันธระหวางมาตรการในการอนุรักษและ
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูตอบกับการตัดสินใจ
เพื่อวิเคราะหวาฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูตอบมีอิทธิพลตอการตัดสินใจวาจะจาย
หรือไม ในการวิเคราะหจึงไดเพิ่มตัวแปร 5 ตัวแปร คือ อายุ (aage) ระดับการศึกษา (aedu) เพศ (agenger)
รายไดของครัวเรือน (aincomemem) และคาใชจายในครัวเรือน (ahhexp)
ผลการวิเคราะหพบวาตัวแปรทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 99 คือ รายได (aincomemem) และเพศ (gender) เครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์
ของทั้งสองตั วแปรเปนบวก มีความหมายวาโอกาสที่ผูตอบที่มีระดับรายไดที่สูงจะเต็มใจจายจะมี
มากกวาผูตอบที่มีรายไดต่ํา และโอกาสที่ผูชายจะตอบวาเต็มใจจายจะมีมากกวาผูหญิง ตัวแปรที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คือ อายุ (aage) เครื่องหมายของตัวแปรนี้มีคา
เปนลบ แสดงใหเห็นวาโอกาสที่คนที่มีอายุนอยกวาจะเต็มใจจายมีมากกวาคนที่มีอายุมาก เนื่องจาก
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ตัวแปรที่เกี่ยวกับการศึกษา (aedu) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงตองสรุปวาระดับการศึกษาไมไดมีผลตอ
การตัดสินใจของผูตอบ
ผลการวิเคราะหของคนกรุงเทพมหานคร มีความแตกตางกัน กลาวคือ ในแบบจําลองนี้ อายุ
และเพศ เปนตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกันกับการตัดสินใจวาจะจายหรือไม แตตัวแปรรายจายของ
ครัวเรือน (ahhexp) มีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 เครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรนี้
เปนบวกเปนไปตามที่คาดการณไว ซึ่งแสดงใหเห็นวาโอกาสที่คนที่มีรายไดสูง (และมีรายจายสูง) จะเต็มใจจาย
จะมีมากกวา สําหรับกลุมตัวอยางที่สัมภาษณในกรุงเทพฯตัวแปรที่เกี่ยวกับการศึกษามีนัยสําคัญทางสถิติ
ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 และคาสัมประสิทธิ์มีเครื่องหมายเปนบวก แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษามี
ผลมากตอทัศนคติของการตัดสินใจ ยิ่งคนมีการศึกษามากโอกาสที่จะเต็มใจจายก็จะมีมากขึ้นดวย
ส. 3.3

แบบจําลองที่วิเคราะหความสัมพันธระหวางมาตรการในการอนุรักษและทัศนคติกับการตัดสินใจ

การวิเคราะหอีกดานหนึ่ง คือความสัมพันธระหวางตัวแปรทางดานทัศนคติกับการตัดสินใจวา
สนับสนุนมาตรการในการฟนฟูระบบนิเวศหญาทะเลหรือไม ในแบบจําลองนี้ไดเพิ่มตัวแปรเขาไปใน
แบบจําลองพื้นฐานอีก 6 ตัวแปร คือ aatt1 (“คนไทยทุกคนควรสนับสนุนรายไดสวนตัวเพื่อนํามาใชใน
การคุมครองและฟนฟูแนวหญาทะเลเพื่อรักษาไวสําหรับลูกหลานในอนาคต”) aatt2 (“คนไทยทุกคน
ควรสนับสนุนรายไดสวนตัวเพื่อนํามาใชในการอนุรักษพะยูน เพื่อรักษาไวสําหรับลูกหลานในอนาคต”)
aatt3 (“ทุกคนควรจะมีสวนในการสนับสนุนการอนุรักษ เพราะพะยูนมีความสําคัญที่ควรจะไดรับการ
คุมครองเพื่อลดความเสี่ยงที่จะสูญพันธุแมวาตัวทานเองจะมีโอกาสที่จะไดเห็นดวยตัวเองหรือไมก็ตาม”)
aatt4 (เคยเห็นพะยูนหรือไม) aatt5 (รูหรือไมวาการอยูรอดของพะยูนขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของ
พื้นที่หญาทะเล) aatt6 (รูหรือไมวาความยั่งยืนของรายไดจากการประมงขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณ
ของพื้นที่หญาทะเล)
ผลของการวิเคราะหแบบจําลองของจังหวัดตรัง พบวา ตัวแปรทัศนคติที่มีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คือ aatt1 และ aatt4 สวนตัวแปร aatt6 มีนัยสําคัญ ณ
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 เครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์สําหรับตัวแปร aatt1 และ aatt6 มีคาเปนบวก
ซึ่งเปนไปตามที่คาดการณกลาวคือ ผูที่เห็นความสําคัญของการอนุรักษและฟนฟูแนวหญาทะเลและ
พะยูนไวใหลูกหลาน และผูที่ตระหนักวาความยั่งยืนของรายไดจากการประมงขึ้นอยูกับความอุดม
สมบูรณของพื้นที่หญาทะเลมีโอกาสที่จะตอบวาเต็มใจจะจายมากกวา แตสําหรับตัวแปร aatt4 นั้น
ปรากฏวาเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์ที่เปน “ลบ” สื่อความหมายวาคนที่ไมเคยเห็นพะยูนกลับเปน
ผูที่มีแนวโนมที่จะตอบวาเต็มใจจะจายมากกวาคนที่เห็นพะยูน
สวนในแบบจําลองของกรุงเทพฯนั้น ตัวแปรทัศนคติที่มีนัยสําคัญทางสถิติคือ aatt1 aatt3
aatt4 aatt5 สําหรับตัวแปร aatt1 และ aatt3 เปนไปตามคาดการณ คือ กลุมคนที่เห็นความสําคัญ
ของการอนุรักษหญาทะเลและพะยูนจะเปนกลุมคนที่มีโอกาสจะตอบวาเต็มใจจายมากกวา สําหรับตัวแปร
aatt4 นั้น เครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์ที่เปนลบสื่อความหมายวาโอกาสที่คนที่ไมเคยเห็นพะยูน
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จะตอบวาเต็มใจจายจะมีมากกวาคนที่เคยเห็น และความรูวาการอยูอยูรอดของพะยูนขึ้นอยูกับความ
อุดมสมบูรณของหญาทะเลนั้นไมเกี่ยวของกับการที่คน ๆ หนึ่งเคยหรือไมเคยเห็นพะยูน
ส. 3.4 มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชเพื่อการอนุรักษและฟนฟูแนวหญาทะเล
สําหรับการตีความมูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชอาจจะทําไดหลายวิธีดังในตารางที่ 1 ผูศึกษาไดนํา
มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชที่คํานวณโดยใชแบบจําลองที่ 2 ซึ่งเปนแบบจําลองพื้นฐานที่รวมเอาตัวแปร
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเทากับ 3,789 บาทตอครัวเรือน สําหรับครัวเรือนในจังหวัดตรัง และ 2,022 บาท
สําหรับครัวเรือนในกรุงเทพฯ ถานํามูลคานี้มาคูณจํานวนประชากรโดยในกรณีของจังหวัดตรังตัวเลข
ที่นํามาคูณคือ ประชากรของ 4 อําเภอซึ่งประกอบดวย อําเภอเมือง และอีก 3 อําเภอที่มีพื้นที่ติดกับ
ชายทะเลและเปนพื้นที่ที่ไดสัมภาษณครัวเรือนซึ่งไดแก อําเภอกันตัง อําเภอสิเกา และอําเภอหาดสําราญ
ผลที่ไดคือมูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชสําหรับระบบนิเวศหญาทะเลซึ่งมีผลรวมเทากับ 5,336 ลานบาท
ตารางที่ 1 : มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชของการฟนฟูระบบนิเวศหญาทะเล
พื้นที่

มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใช
(บาท)

อําเภอเมือง
อําเภอกันตัง
อําเภอสิเกา

3,879

อําเภอหาดสําราญ
กรุงเทพมหานคร

2,022

มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใช 4
อําเภอของตรัง และกรุงเทพฯ

จํานวนครัวเรือน1/

เต็มใจจายทุกครัวเรือน
(บาท)

54,058

209,690,982

24,035

93,231,765

11,314

43,887,006

3,964

15,376,356

2,459,679

4,973,470,938
5,335,657,047

หมายเหตุ : ประมาณการณจากแบบจําลองที่ 2 (แบบจําลองพื้นฐานบวกตัวแปรทางดานเศรษฐกิจและสังคม)
ที่มา: 1/ ขอมูลจังหวัดตรังมาจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย : รายงานสถิติจํานวนประชากร และบาน
รายจังหวัด รายอําเภอและรายตําบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 สําหรับขอมูลของกรุงเทพมหานครมาจากสํานักงานปกครอง
และทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : พื้นที่เขตการปกครอง [กม.2]

ส. 4. เปรียบเทียบตนทุนและประโยชนจากการอนุรักษและฟนฟูแนวหญาทะเล
ผลของการศึกษานี้เปนการยืนยันความสําคัญของระบบนิเวศหญาทะเลในดานประโยชน
ทางตรง ทางออม และยังเปนการยืนยันวาแมประชาชนทั่วไปจะไมไดประโยชนจากระบบนิเวศหญาทะเล
แตก็เห็นคุณคาพอที่จะสละเงินสวนตัวเพื่อสนับสนุนการลงทุนในมาตรการตาง ๆ เพื่อฟนฟูและอนุรักษ
หญาทะเล มูลคาเศรษฐกิจรวมของระบบนิเวศหญาทะเลประกอบดวยมูลคาทางตรง ทางออม และ
มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชนั้นเปรียบเสมือนเปนประโยชนเชิงเศรษฐกิจหากระบบนิเวศหญาทะเลยังมี
ความอุดมสมบูรณซึ่งโดยสรุปมูลคาประเภทตาง ๆ มีดังนี้
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•
•
•
•

มูลคาจากการประมง
42,131,123 บาท
มูลคาจากการทองเที่ยว
192,415,397 บาท
มูลคาจากการดูดซับและกักเก็บคารบอน 189,202,170 บาท
มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใช
5,335,657,047 บาท

และหากจะวิ เ คราะห ว า การลงทุ น ในการอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ร ะบบนิ เ วศหญ า ทะเลนั้ น ให
ผลตอบแทนที่คุมคาหรือไม ก็ตองนําเอามูลคาเศรษฐกิจที่ไดจากการประเมินนี้ไปเปรียบเทียบกับ
ตนทุนในการฟนฟูและอนุรักษระบบนิเวศหญาทะเล ภายใตการศึกษานี้ไดคํานวณตนทุนไว 2 สวน5 คือ
ตนทุนในการฟนฟูพื้นที่ปลูกหญาทะเลและตนทุนในการติด tag พะยูน สําหรับตนทุนในการปลูกหญาทะเล
ภายใตการศึกษานี้ไดคํานวณไวเทากับ 6,540 บาทตอ 1 ตารางเมตร ถาปลูกเต็มที่ตามที่เสนอใน
แบบสอบถามคือ 300 ตารางเมตร จะไดตนทุนตอปในการปลูกหญาทะเลมาทดแทนสวนที่เสียหายไป
เทากับ 1,962,000 บาท สวนตนทุนในการติด tag พะยูนนั้นถาดําเนินการเต็มที่คือติด tag พะยูน 16 ตัว/ป
และคาใชจายในการติด tag พะยูนประมาณตัวละ 100,000 บาท (รวมคาติด tag และระบบคอมพิวเตอร
ที่จะใชติดตามการเคลื่อนไหว) ตนทุนตอปอยางสูงสุดก็จะเทากับ 1,600,000 บาท รวมเปนตนทุน/ป
สําหรับการอนุรักษระบบนิเวศหญาทะเลในจังหวัดตรังเทากับ 3,562,000 บาท ซึ่งจะเห็นวาไดรวม
มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชประโยชนที่ไดจากระบบนิเวศหญาทะเลคิดเปนมูลคาเศรษฐกิจนั้นสูงกวา
ตนทุนมาก

ส. 5. ความเปนไปไดในการระดมความรวมมมือจากประชาชนทั่วไปเพื่อฟนฟู
และอนุรักษระบบนิเวศหญาทะเล
วัตถุประสงคหนึ่งของการศึกษานี้คือการวิเคราะหความเปนไปไดในการนําไปใชเพื่อกําหนด
กลไกทางการเงิน เชน มาตรการภาษี หรือแนวคิดเกี่ยวกับ Payment for Ecosystem Services หรือไม
คําตอบหลัก ๆ ที่ไดจากการศึกษานี้ที่อาจจะนําไปสนับสนุนการสรางกลไก Payment for Ecosystem
Service เพื่อการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศหญาทะเลมีอยู 3 ดานดวยกัน คือ องคประกอบของ PES
ทางดานผูซื้อ องคประกอบของ PES ทางดานผูขาย และมิติของ PES ในดานการบริหารการจัดการ
ส. 5.1 องคประกอบของ PES ในดานผูซื้อหรือผูที่ไดประโยชนจากระบบนิเวศ
การศึกษานี้ไดชี้ใหเห็นถึงประโยชนของระบบนิเวศหญาทะเลในรูปของมูลคาทางเศรษฐกิจ ที่จะ
นําไปสื่อความหมายกับผูที่อาจจะเขามาเกี่ยวของในฐานะผูซื้อ (Service buyers) ซึ่งอาจจะแบงออกเปน
3 กลุมหลัก ๆ กลุมแรกคือผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) ที่ตองเชื่อมกับ

5

ตนทุนที่มิไดคํานวณคือตนทุนในการลดมลพิษจากแหลงกําเนิดบนบก ทั้งนี้ เนื่องจากคาใชจายในสวนนี้นาจะเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ซึ่งมีมาตรการทางกฎหมายและกลไกในการดําเนินการครอบคลุมอยูแลว
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การศึกษาและวิเคราะหประโยชนทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญาทะเล
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางกลไกทางการเงินเพื่อการบริหารการจัดการอยางยั่งยืน

“จุดขาย” ที่นักทองเที่ยวสนใจ เชน ทองเที่ยวดูปะการัง ดูพะยูน กลุมที่สองคือประชาชนทั่วไปที่เห็น
ความสําคัญและเต็มใจที่จะสนับสนุน สวนกลุมที่สามคือรายไดจากการจําหนายคารบอนเครดิต
ก. บทบาทของการทองเที่ยวในฐานะผูซื้อ
ภาคการทองเที่ยวนั้นเปนองคประกอบทางดานผูซื้อ (Buyers) เนื่องจากประโยชนที่ได
จากระบบนิเวศมีอยู 2 สวนหลัก ๆ สวนแรก คือรายไดจากการทองเที่ยวนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับ
ความอุ ด มสมบู ร ณ ข องฐานทรั พ ยากรและคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม ภายใต ก ารศึ ก ษานี้ ก็ ไ ด วิ เ คราะห
ประโยชนจากการทองเที่ยวในสวนที่เปนรายไดทางบัญชีและมูลคาเศรษฐกิจ6 สวนที่สอง ความ
นาสนใจของระบบนิเวศหญาทะเลในเชิงทองเที่ยวนั้นไมสามารถที่จะแยกออกจากความสําคัญของ
พะยูนซึ่งเปนสัตวที่เปน Icon species ของระบบนิเวศหญาทะเลได ในการศึกษานี้จึงไดใช CE เพื่อ
หามูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชของพะยูนโดยตรง
โดยสรุปผลการวิเคราะหที่ยืนยันวาภาคการทองเที่ยวควรจะเขามาเกี่ยวของในฐานผูซื้อ
คือ มูลคาของรายไดทางบัญชีจากการทองเที่ยวมารวมกับรายไดที่เปนมูลคาเศรษฐกิจ (Economic
Value) ที่เกิดจากการทองเที่ยว มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชของพะยูนมารวมกันแลวจะไดมูลคาใน
สวนนี้เทากับ 400,645,045 บาท
ข. ประชาชนทั่วไปที่เห็นความสําคัญของการฟนฟูและอนุรักษพื้นที่หญาทะเลของ
จังหวัดตรัง
การศึกษานี้ชี้ใหเห็นถึงอุปสงคหรือความตองการที่จะใหมีมาตรการอนุรักษและฟนฟู
ระบบนิเวศหญาทะเล ลดปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากมลพิษที่มาจากแหลงกําเนิดบนบก รวมทั้งสนับสนุนการ
อนุรักษพะยูน ความตองการที่จะสนับสนุนมีสวนหนึ่งเปนความตองการของประชาชนที่ไดรับประโยชน
จากระบบนิเวศหญาทะเลโดยตรง และอีกสวนหนึ่งคือความตองการที่จะมีสวนสนับสนุนของประชาชน
ทั่วไปที่ไมไดมีสวนไดสวนเสียโดยตรง มูลคาที่อาจจะระดมความรวมมือจากประชาชนทั่วไปไดคือ หากใช
สมมติฐานขั้นต่ําวารอยละ 25 ของครัวเรือนในกรุงเทพฯและ 4 อําเภอของจังหวัดตรังใหความรวมมือจะได
เงินมาใชเพื่อการอนุรักษ 2,385 ลานบาทตามลําดับ
ค. ความเปนไปไดในการสรางรายไดจากการจําหนายคารบอนเครดิตจาก
ประโยชนในดานการกักเก็บและดูดซับคารบอนโดยหญาทะเล
ความเปนไปไดในการจําหนายคารบอนเครดิตที่คํานวณจากการกักเก็บและดูดซับคารบอน
ของหญาทะเลขึ้นอยูกับเงื่อนไขหลาย ๆ ดาน ประเด็นแรก คือ พื้นที่หญาทะเลมีจํากัด เมื่อพิจารณาถึง
ปริมาณคารบอนที่จะสามารถแปลงเปนคารบอนเครดิตเพื่อนําไปจําหนายในตลาดตางประเทศจึงตอง
คํานึงถึงตนทุนในการดําเนินการตอหนวยซึ่งอาจจะสูง ประการที่สองคือ หลักการของการคิดคารบอน
6

ดูรายละเอียดในตารางที่ 6.2-4
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การศึกษาและวิเคราะหประโยชนทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญาทะเล
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางกลไกทางการเงินเพื่อการบริหารการจัดการอยางยั่งยืน

เครดิตจากทรัพยากรชายฝง เชน ปาชายเลนและหญาทะเล ยังอยูในชวงที่จะตองผลักดันใหเปนที่
ยอมรับรวมทั้งการสรางมาตรการเกี่ยวกับการวัดที่เปนที่ยอมรับหากจะมีการซื้อขายระหวางประเทศ
อยางไรก็ตาม ไมวาการผลักดันใหเกิดการยอมรับหลักการของบลูลคารบอน (Blue Carbon) จะคืบหนาไป
รวดเร็วเพียงใด ควรถือวาประโยชนจากรายไดจะเกิดขึ้นเปนผลพลอยไดจากการอนุรักษและฟนฟูแนว
หญาทะเลเทานั้น และประโยชนหลัก ๆ นาจะอยูที่ประโยชนจากการประมง จากการทองเที่ยว และ
จากคุณคาที่ครัวเรือนใหกับการรักษาระบบนิเวศหญาทะเลไวใหคงอยู
ส. 5.2 องคประกอบของ PES ในดานผูขายหรือผูดําเนินการในกิจการเฝาระวังและฟนฟู
ระบบนิเวศหญาทะเล
ผลของการสัมภาษณครัวเรือนในจังหวัดตรังเปนการยืนยันวาประชาชนที่อยูในพื้นที่ชายฝง
ทะเลและเกาะตาง ๆ มีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางความอุดมสมบูรณของหญาทะเลกับความ
ยั่งยืนของรายไดจากการทําประมง จึงมีความเปนไปไดที่คนกลุมนี้จะเขามามีสวนรวมในโครงการ PES
ในฐานะเปนผูใหบริการหรือ Service Provider นอกจากนั้น การฟนฟูพื้นที่หญาทะเลนั้นไมไดเปนสิ่งใหม
แตมีบุคคล กลุมบุคคล และองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ที่ไดเริ่มดําเนินการมาระยะหนึ่งแลวที่สามารถ
ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงสําหรับกิจกรรมการฟนฟูแนวหญาทะเลไดจากการทําการประมง
ส. 5.3 มิติของ PES ในดานการบริหารจัดการ
หากจะเดินหนาเพื่อระดมความรวมมือจากครัวเรือนจริง ในบรรดาทางเลือกเกี่ยวกับการ
จายเงินสนับสนุนมีคนที่เห็นดวยกับการจายเงินโอนเขาบัญชีกองทุนอนุรักษหญาทะเลและพะยูนของ
จังหวัดตรัง
สําหรับการดําเนินการตามมาตรการตาง ๆ คนสวนใหญเห็นวากรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงมีความเหมาะสมที่สุดที่จะเปน “เจาภาพ” ซึ่งก็นาจะสอดคลองกับภารกิจโดยตรงของกรมฯอยูแลว
สวนมาตรการเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ําที่มีหนวยงานและองคกรอื่นเขามาเกี่ยวของซึ่งอาจจะเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกรมควบคุมมลพิษก็จําเปนที่จะตองกําหนดเกณฑรวมกันเกี่ยวกับ
การใช เ งิ น จากกองทุ น ฯ และไม ว า จะเป น หน ว ยงานใดก็ ต ามต องมี ผลลั พธ และตั วชี้ วั ดที่ ชั ดเจน
โดยเฉพาะในกรณีที่จะนําเอามาตรการเหลานี้ไปเปนสวนหนึ่งของการออกแบบโครงการที่ใชแนวคิด
เกี่ยวกับ PES
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THE ECONOMIC VALUE OF SEA GRASS ECOSYSTEM
Executive Summary

1.

Introduction

The objectives of this study was to (i) analyse the economic returns
from investment in conservation and restoration of Thailand’s sea grass beds,
(ii) to assess the economic benefits from conservation investments when taking
into consideration the opportunity costs of forgone income from economic
activities, (iii) to recommend financing mechanisms for management of sea
grass ecosystems such as fiscal measures or Payment for Ecosystems Services
(PES).
Thailand has 12 species of sea grass and these are distributed in the
gulf of Thailand and along the Andaman Coast. The Study Area is in Trang
Province, which is the location of Had Chao Mai Marine National Park on the
Andaman and one of the coastal areas of Thailand, which still have both
abundance, and diversity of sea grass species.
Within the framework of this study, three types of economic values
were estimated, namely direct use value, indirect use value and non-use
values.
Use value is estimated for revenue from coastal fisheries and from
tourism. Revenue from fishing is collected from interviews of small fishermen
and records of fish landing collected from the operators of the fish landing sites
on the three main islands and along the coast of Trang province. Two
approaches were used to estimate income from the tourism sector. One
approach was to use secondary data from the Trang Province Tourism Office.
The other approach is using the Benefit Transfer of consumer surplus from
tourism.
Although there are a number of indirect benefits from sea grass, only
indirect use value from carbon sequestration and storage functions was
estimated. The non-use value of sea grass ecosystem was estimated using
Choice Experiment.

2.

Findings

2.1

Direct Use Value

2.1.1

Direct Use Value from Coastal Fisheries

Of the 330 respondents interviewed in Trang Province, 50 were
respondents whose main source of income is from small-scale fishing. Among
these 28%, were fishermen who said that they fish in and near the sea grass
beds. Some said they also fished in the mangroves and coral reefs. Most of
the fishermen said that they fished in the open seas. In most cases, open seas
would refer to locations with 3 kilometers from the coast. There were one or
-I-
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two, who said they go farther to fish and one fisherman said he went as far as
Malaysia.
Each fishermen interviewed were asked where and how far they fished,
the types of fish caught, the volume and the prices. To estimate the revenue,
they were also asked the number of days they fished during and outside the
Monsoon season. The income per trip is then multiplied by the number of
days. Based on the interviews of the fishermen themselves and key informants
on the islands, on average fishermen take their boats out 24 days/month
during the 7 months in the non-monsoon period. During the 5 months of
Monsoon, fishermen still take their boats out but poor weather means that
they can only fish at most 10 days/month. Based on this information, we
used 218 days/year to multiply the income per day for each fisherman.
In Table 1, income from fishing is shown for all the areas from sea
grass beds, coral reefs, mangroves and open seas. The mean income from
fishing in sea grass beds of 66, 535 Baht was multiplied by 591 fishing boats. 1
This gives an estimate of the economic value of the benefits of sea grass beds
for fishing of around 42 million Baht.
Table 1: Estimation of income from fisheries
Fishing location
Baht/year
Income (Baht)
mean

sea grass
beds
998,030

Coral reefs

Mangroves

Open seas

5,869,890

615,275

22,927,480

15

11

44

14
66,535

75,495

87,896

409,419

max

261,000

218,000

225,000

3,750,000

min

6,000

3,780

24,525

8,720

Number of fishermen fishing in and near sea grass beds
Estimated benefits from fishing in and near sea grass beds (Baht)

2.1.2

591
42,131,123

Direct Use Value from Tourism
a. Estimation based on information of tourism revenue.

Calculation of direct use value from tourism is based on tourisms
statistics from the Trang Provincial Tourism Office. In 2008, 993,615 tourists
visited Trang generating a revenue of approximately 3,308 million Baht in total
and revenue per tourists of 3,328 Baht.
Around 90% of the tourists were
Thais. While 40% of the tourists said that they spend time on the beaches and
visiting caves, it is unlikely that many of these would be diving or snorkeling or
came specifically to see dugongs. In Table 2, varying assumptions have
therefore been made on the percentages of visitors who go diving and/or
snorkeling. Taking into consideration the general characteristics of how Thais
and international tourists spend their vacation sites such as Trang, it is more
likely however, that fewer Thai tourists would be scuba diving and snorkeling
1 This is based on the assumption that at most only 20% of the total number of fishing boats fish
in the sea grass beds. The number 591 is 20% of the total number of small-scale fishing boats in

Trang, which are 2,965.
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than international tourists.
The calculation in Table 2 thus assumes that
only 5% of Thai tourists would spend part of their visit to Trang diving and
snorkeling while a higher ratio of 20% is assumed for international tourists.
Given that not all of the tourist expenditure will be expenses related to
diving and snorkeling, one other assumption that has to be made was the ratio
of tourist expenditures related to diving and snorkeling. In Table 2, estimates
are shown both for assumptions that 25% of tourist expenditure spent on
diving and snorkeling and a higher assumption of 50%
b.

Estimation by using Benefit Transfer.

There are a number of studies in Thailand, which used Travel Cost
Method to estimate the consumer surplus that tourists derive from visiting
nature reserves, and nature based recreational sites. For this study, the value is
transferred from a previous study which estimated from consumer surplus of
tourists visiting Koh Tao; the major considerations being that Koh Tao is one of
the top 10 diving sites in Thailand and because the Koh TCM study was only
recently completed.
The estimated consumer surplus of 6,638
Baht/person/trip was used to multiply the number of Thai and international
tourists who come to Trang and spend part of the vacation diving and
snorkeling. 2 The total consumer surplus is then added to estimated tourist
revenues using the more conservative assumption that only 25 of tourism
revenue for both Thai and international tourists are related to diving and
snorkeling activities. Based on these calculations, use value from tourism is
192,415,397 Baht.
Table 2: Estimated Direct Use Value from Tourism
Number of tourists in 2008
Number of tourists visiting beaches, waterfalls and
caves
(40% of total number of tourists)
Number of tourists diving and snorkeling
(Assumed to be 5% of 40% of total number of tourists)
(Assumed to be 10% of 40% of total number of tourists)
(Assumed to be 20% of 40% of total number of tourists)
Trang’s province income from tourism (million Baht)
Trang’s province income per tourism (Baht/person)
Estimated revenue from tourists who dive and snorkel
(Baht)
•
Assuming 5% of 40% of total number of Thai
tourists;
•
Assuming 20% of 40% of total number of Thai
tourists;

Thai
895,513
358,205

International
98,102
39,241

17,910
35,821
71,641

1,962
3,924
7,848
3,306.85
3,328
26,118,676

59,605,345

2 For Thai tourists, this is assumed to be 5% of the 40% who said they visit beaches; for
international tourists, this is assumed to be 20% of the 40% who said they visit beaches;
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Table 2: Continued
Thai
Estimated revenue related to diving and snorkeling
(Baht)
•
Assuming 25% of tourist revenue is derived
from diving and snorkeling activities
•
Assuming 50% of tourist revenue is derived
from diving and snorkeling activities
Value of consumer surplus from tourism (Baht/Trip in
2008)
Total consumer surplus from tourism assuming 5% of
40% of total number of Thai tourists and assuming 20%
of 40% of total number of Thai tourists. (Baht)
Direct use value from tourism (sum of consumer
surplus plus Estimated revenue from tourists who dive
and snorkel assuming 25% of tourist revenue is derived
from diving and snorkeling activities. (Baht)

International

14,901,336

6,529,669

29,802,673

13,059,338
6,638

118,888,306

52,096,086

133,789,642

58,625,755

c. Estimation by using Replacement Cost.
One possible approach to estimating the economic value of natural
resources is to estimate the cost that would be required to replace the natural
resources that have been damaged. The method is not an ideal approach since
technically the value that is lost would be higher than what it costs to replace.
For example, while it may be possible to replant sea grass, it may take longer
for ecosystems to be able to function as before the damage. It may also be
possible that ecosystems function may never be able to fully recover.
Nevertheless, the replacement cost of replanting sea grasses has been
calculated in this study for purpose of demonstration and to generate
information that might be useful should it be necessary to conduct CostBenefit Analysis of investments for conservation and restoration of sea grass
beds.
Replanting costs is divided into 3 stages, namely planting, monitoring
and replanting saplings that did not survive.
Costs have been estimated
parcel (5 x 5 meters).
Table 3: Estimating cost to replant sea grass
Unit: Baht
Stage 1: Planting
1. Sapling @ 30 Baht/sapling *100/sq m * 25 sq m
2. Planting cost @300 Baht/day* 10 people*7 trips
3. Boat @ 1,500 Baht/trip* 7 trips
Stage 2: Monitoring
4. Monitoring sea grass parcels replanted
4.1 Boat @ 1,500 Baht/trip* 3 trips
4.2 Labour cost @ 300 Baht/person*10 people* 3 trips
Stage 3: Replanting saplings that did not survive
5. Replanting costs (assuming survival rate is 60%
5.1 Replacement saplings @1,000 sapling* 30 Baht/sapling
5.2 Labour cost @300 Baht/person* 10 people*3 trips
5.3 Boat @ 1,500 Baht/trip* 3 trips
Cost per 1 parcel (25 sq meter)
Cost per sq meter
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75,000
21,000
10,500

4,500
9,000

30,000
9,000
4,500
183,500
6,540
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2.2

Indirect Use Value from Carbon Sequestration and Storage

The indirect use value is based only on calculation of carbon
sequestration and storage functions, which is estimated to be 189 million Baht.
Details of calculation are discussed below.
Table 4: Estimating indirect use value of sea grass beds
Carbon sequestration (ton per rai
Sea grass areas of Thailand (rai)
Total volume of carbon sequestered by sea grass in Thailand (ton)
Carbon sequestered in terms of weight of carbon dioxide (1 ton
carbon = 3.66 ton carbon dioxide)
Carbon credit available (1 ton carbon dioxide = 1 carbon credit)
Average value of carbon credit in Voluntary Carbon Market in 2011
(USD/ton CO2) 1/
Value of Thailand’s carbon sequestering function of sea grass (USD)
Value of Thailand’s carbon sequestering function of sea grass (Baht)
Value of carbon sequestering function of sea grass in Trang (USD)
Value of carbon sequestering function of sea grass in Trang (Baht)
1/ based on information from Ecosystems Market Place

2.3

48
118,665
5,695,920
20,847,067
20,847,067
6.2
129,251,817
3,877,554,499
6,306,739
189,202,170

Non-Use Value of Sea grass Ecosystems

Non-use value of sea grass ecosystems was estimated using Choice
Experiment (CE).
2.3.1 The Research Design
The CE design consists of 4 attributes, namely (i) Sea grass replanting,
(ii) water quality improvement, (iii) tagging dugongs and (iv) prices. Each
attribute has 3 levels. (Table 5).
For sea grass replanting attribute, the
status quo is where three parcels of sea grass is planted each year. This is
indicated in the visuals shown to the respondent by using green squares; each
one representing 25 square meters. Under level 1, the number of parcels to
replant increases from 3 to 6 parcels. The number of parcels to be planted
continues to increase to 9 parcels in level 2 and 12 parcels in level 3. For
water quality improvement attribute, the water quality under status quo
condition and level 1 is assumed to be the same, i.e., it was poor water quality
with high concentration of sediments and wastewater run-offs from land.
What is proposed for this attribute is a number of activities that will control
the land-based sources of pollution. The end result is improved water quality
which is depicted by water that become ‘clear’ in level 2 and ‘very clear’ in level
3. For the dugong attribute, the proposed measure is to tag dugongs which
would make it possible to trace the movements of the herd and use
information to develop appropriate zoning measures to provide better
protection of their habitat and feeding grounds. Under the status quo, there
have not been any prior efforts to tag dugongs. Four dugongs will be tagged
under level 1. The numbers tagged will increase to 8 in level 2 and 16 under
level 3. The last attribute is price which range from 0 under status quo, 500
Baht in level 1 increasing to 1,500 Baht in level 2 and 3,000 Baht in level 3.
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Prior to making these decisions, the respondents were given
information about the importance of the sea grass ecosystems and the
problems and the causes that will lead to destruction of the remaining sea
grass beds. The respondents were then informed of the proposed measures to
replant sea grass, to improve water quality and to develop some kind of
understanding of the habitat and feeding grounds of dugongs by tagging them.
They were then told that to execute the proposed measures would require more
financial resources than what was available, hence the purpose of conducting
the survey to obtain some ideas as to whether or not the general public would
be interested to make some private contributions to help finance these
measures. As recommended when using voluntary payment mechanisms, in
order to ensure incentives compatibility, the respondents were told that the
preconditions for starting of the funds mobilization is that the private sector
which depend either directly or indirectly from coastal and marine resources
will have to pay 25% of the total financial requirements. Moreover, in the event
that less than 50% of funds required cannot be mobilized, the money would be
returned to the individuals and the conservation measures will not be
implemented. Following the standard practice of Stated Preference Technique,
respondents were reminded of the opportunity cost of money, i.e., that they
would not be able to use the money they contribute to do other things.
Altogether 522 respondents were interviewed consisting of 192
respondents interviewed in Bangkok and 330 respondents interviewed in
Trang province.
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2.3.2 Findings
Average age of both respondent groups was around 40 years old.
Average number of years of education for Bangkok respondents was higher
than Trang. The majority of both respondent groups either had their own
private businesses or were traders. The second largest occupational group
among the Bangkok respondents was wage workers (22% of the total number
of respondents in this group) followed by the people who were working in the
private sector (16%). The second and third largest group among the Trang
respondents earns their living from agriculture (26%) and wage workers (16%)

A.

Factors Determining Decision Making to Support Restoration
and Conservation of Seagrass Ecosystems

Data from interview of 192 households in Bangkok and 330 households in
Trang were used to analyse factors which determine decision making to support
restoration and conservation of seagrass ecosystems. The following six models
were used:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Base
Base
Base
Base
Base
Base

Model: Bangkok
Model: Trang
Model+Demographic variables: Bangkok
Model+Demographic variables: Trang
Model+Attitudinal variables: Bangkok
Model+Attitudinal variables: Trang

Details of the models and results are described below:
Model
The Base Model
Plus Demographic
variables.

Description and Results
The basic model used for running Conditional Fixed
Effect Logit Regression had 5 explanatory variables,
grass referring to the area of seagrass planted, w1
referring to measures to improve water quality from
unclear to clear, w2 referring to measures to improve
water quality from clear to very clear, cost referring to
money that people have to pay.
The dependent variable the decision whether or not they
would pay.
In both Trang and Bangkok models, all explanatory
variables are significant at 99% level of confidence. The
signs of coefficients for all variables also conform to a
priori expectations.
That is, variables grass and
dugongs have positive coefficient signs indicating that
the value of willingness to pay would be higher the
larger the area to be replanted with sea grass and the
greater number of dugongs tagged.
The negative
coefficient sign for variable cost on the other hand
implies the inverse
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Model

The Demographic
Model.

Description and Results
relationship between the price respondents had to pay
and the probability that they would pay. Water quality
improvement unlike the other explanatory variables is a
qualitative variable, additional step has therefore to be
undertaken to calculate the implicit prices of this
attribute.
To analyze the influence of demographic variables on
decision making, 5 demographic variables were added to
the Base Model, namely age, education, gender,
household income and household expenditure.
For the Trang Demographic Model, income and gender
were significant at 99 percent level of confidence. The
coefficient sign of both variables were positive indicating
that the probability that higher income households and
male respondents would be willing to pay was higher
than lower income households and female respondents.
Age is significant at 95% level of confidence with
negative coefficient signs, which implies that the
younger people would be more likely to pay than older
people.
The education variable was not significant
indicates that this variable has no influence on decision
making one way or another.

The Attitudinal
Model.

The Bangkok Demographic Model, age and gender
variables were not statistically significant. Household
expenditure (which is used as a proxy of income in this
model) was statistically significant at 90% level of
confidence. The positive coefficient sign conforms to a
priori expectations over the greater likelihood that higher
income households would be more willing to pay. One
explanatory variable that is significant at 99% level of
confidence is education.
The coefficient sign as
expected is positive revealing that the more educated is
more likely to be willing to pay.
In addition to the measures that will be undertaken to
restore and conserve the sea grass ecosystems,
decision-making can also be influenced by attitudes or
perceptions of respondents towards certain issues.
To
analyze the possible influences of attitudes and
perceptions, 6 attitudinal variables have been added to
the Base Model. These include aatt1 (Thai people should
contribute for sea grass conservation for the benefit of
the younger generation), aatt2 (Thai people should
contribute to dugongs conservation for the younger
generation), aatt3 (Thai people should contribute to
dugongs conservation even if they might never have a
chance to see them), aatt4
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Model

Description and Results
(Have seen dugongs), aatt5 (know that dugongs survival
depends on abundance of sea grass), aatt6 (Know that
sustainability of fishery revenue depends on abundance
of sea grass).
For the Trang Attitudinal Model, variable aatt1 and attt4
were significant at 95% level of confidence whereas
variable aatt6 is significant at 99% level of confidence.
Coefficient signs of aatt1 and aatt6 conform to a priori
expectation. That is, as expected, respondents who
strongly agree that Thai people should contribute for sea
grass conservation for the benefit of the younger
generation and people who know that sustainability of
fishery revenue depends on abundance of sea grass
were more likely to be willing to pay. Contrary to
expectation however, the coefficient sign of aatt4
however was negative suggesting that it is the
respondents who have not seen dugongs who are more
likely to be willing to pay.
Similar results were obtained from the Bangkok
Attitudinal Model, where aatt4 and aatt5 were
significant but coefficient signs were negative. This
seems to contradict general assumption that people who
have seen dugongs would be more likely to be willing to
pay. It also implies that knowing that sustainability of
fishery revenue depends on abundance of sea grass
does not necessary create higher probability in deciding
to pay to support conservation measures.

B.

Implicit Prices of Attributes and Consumer Surplus

The information above was used to calculate the implicit prices of the
attributes for Trang and the consumer surplus. The consumer surplus is
estimated using the formula

Results of implicit prices and consumer surpluses are shown in Table 6.
What the results of the Model 2, which is the Model with the highest R square
value, reveal is that Bangkok people are willing you pays 192 Baht to plant 25
sq meters of sea grass. They are willing to pay 1,658 Baht to improve water
quality from ‘unclear’ to ‘clear’ and 322 Baht to improve water quality from
‘clear’ to ‘very clear’. For tagging dugongs, Bangkok respondents are willing to
pay 70 Baht/dugong tagged.
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Implicit prices of all attributes for Trang are higher though with the
exception of willingness to pay to improve water quality from ‘clear’ to ‘very
clear’, the difference might not be statistically significant. Trang respondents
are willing to pay 214 Baht to plant 25 sq meters of sea grass. They are willing
to pay 2,228 Baht to improve water quality from ‘unclear’ to ‘clear’ and 824
Baht to improve water quality from ‘clear’ to ‘very clear’. For tagging dugongs,
the people in Trang respondents are willing to pay 82 Baht/dugong tagged.
Table 6: Implicit Prices of Attributes and Consumer Surplus
Unit: Baht
Bangkok
192
1,658
322
70
2,022

Per 25 sq. meter of sea grass planted
Water from unclear to clear
Water from clear to very clear
Per dugong tagged
Consumer surplus

Trang
214
2,228
824
82
3,879

C. Non-Use Value for Sea Grass Ecosystem.
Estimation of non-use values of sea grass ecosystem is done by using
results from Model 2 (Base model plus Demographic Variables). The non-use
value per household for the 4 districts of Bangkok and for Trang was estimated
to be 2,022 Baht and 3,879 Baht respectively. Multiplying these values with
the number of households in the 4 districts of Trang and Bangkok will give a
total non-use value of approximately 5,336 million Baht.
Table 7: Estimation of Non-use Value of Seagrass Ecosystem in Trang
Unit: Baht
Area

Non-use value of sea
grass ecosystem
(Baht)

Number of households
1/

Estimated Willingness
to Pay

Muang District
54,058
209,690,982
Kantang
24,035
93,231,765
3,879
Sigao
11,314
43,887,006
Haad Samran
3,964
15,376,356
Bangkok
2,022
2,459,679
4,973,470,938
Bangkok+4 districts of
5,335,657,047
Trang
Total population for Bangkok .Ministry of Interior ,Population figures from the Department of Local Administration /1
Metropolitan Administration from the Bangkok
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3.

Comparing Benefits and Costs for Conservation
of Sea grass Ecosystems

The economic value of direct, indirect and non-use value of sea grass
ecosystems can be summarized as follows:
Table 8: Use Value, Indirect Use Value and Non-Use Value of Sea grass Ecosystem
Use value from fisheries
Use value from tourism
Indirect use value from carbon sequestration
Non-use value

Unit: Baht
42,131,123
192,415,397
189,202, 170
5,335,657,047

One way of determining whether it is worthwhile to invest in restoration
and conservation measures is to compare the economic value of the benefits
with the costs. In this study, only 2 types of costs have been estimated,
namely the cost of replanting sea grass and the cost of tagging dugongs.
Replanting sea grass costs 6,540 Baht per square kilometer. If we were to
plant 300 square meters per year, which is the maximum area that has been
proposed in the CE scenario, then the annual cost would amount to 1,962,000
Baht. The cost of tagging dugongs on the other hand at most would be
1,600,000 Baht. Again, this is based on the maximum number of dugongs to
be tagged under the CE Scenario, which is 16 dugongs/year.
Combining
these two costs, the annual expenditures would amount to 3,562,000 Baht,
which is considerably lower than the Total Economic Value (TEV) of the sea
grass ecosystem estimated.

4.

The Potential to Mobilize Public Support for
Restoration and Conservation of Sea grass
Ecosystem.

One of the objectives of this study was to explore the potential for
developing financing mechanisms such as Payment for Ecosystems Services to
generate funds for restoration and conservation of sea grass ecosystem. A
very preliminary assessment of the potential to develop a PES project for sea
grass conservation is discussed below.
4.1

The Buyers Perspective

One of the main output of this study, which is the estimation of the
various types of economic values of sea grass ecosystems cab be used to
communicate with three groups of potential buyer, namely the tourist sector,
the general public and demands for carbon credit from international voluntary
market.
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a.1 The Tourism Sector as a Potential Buyer.
The tourism sector benefits from seagrass ecosystems in 2 aspects.
Firstly, the attractions of Trang’s tourism sector, -those that are related to seabased activities such as snorkeling and scuba diving,- relies on the
sustainability of its coastal and marine ecosystem. Secondly, to highlight the
importance of ecosystems of sea grass, it is necessary to link this with the
importance of its iconic specie, namely the dugongs. In this study, the
economic benefits from the tourism sector have been estimated both terms of
income from tourism expenditures, and from the use value of tourism using
Benefit Transfer. Combining these values with the non-use value of dugongs
gives a value of 401,765,975 Baht3, which can, -with the appropriate financing
mechanism, -be tapped from the tourism sector.
a.2 The General Public as a Potential Buyer.
The findings from the Choice Experiment Analysis confirms that
there is demand from the general public who have no present or future
benefit from sea grass ecosystems for conservation measures to reduce
land-based pollution and other risk factors as well as measures that might
contribute to the reduction of the mortality of the Trang’s dugong
population. Based on the lowest estimate, which assume that only 25% of
the households in Bangkok and four districts of Trang province 4would pay
to support sea grass and dugong conservation measures as proposed in
the CE scenario, the potential revenue that could be generated could be
387 million Baht.
a.3 The Potential to Generate Carbon Credit from Sea grass
The potential to generate carbon credit from sea grass carbon
sequestration and storage function depends on a number of conditions.
First, the limited area under sea grass coverage means that transaction
costs per unit of tradable carbon credit will be high. Secondly, negotiations
are still taking place at the international level for acceptance of blue
carbon credits from mangroves and sea grass as equivalent to carbon
credits generated by terrestrial forests. Pending on this outcome, there are
still details regarding measurement, conversion rate and quantification.
Regardless of the speed of negotiations for Blue Carbon and given the
limited amount of credit that could be generated, the benefits from blue
carbon credits should be considered only as a by-product to other types of
benefits such as direct use value for fishery and tourism sector, habitat
and biodiversity and non-use values of the sea grass ecosystem as a whole.

3 Based on estimated use value from tourism of 192,415,397 Baht and the non-use value of
dugongs of 209,350,100 Baht.
4 The four districts refer to Muang district, Sigao, Kantang and Haad Samran
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4.2

The Service Providers

Based on interviews of the households in Trang, particularly those
who earn their livelihood from fishing in the coral reefs and sea grass
meadows, it is evident that local communities recognize the direct link
between the sustainability of the sea grass ecosystem and flow of income
from fisheries. These fishing communities therefore have a direct interest
to ensure that the sea grass beds and coral reefs ecosystem remain intact
and hence their potential role as ‘Service Providers’ within the PES
concept. Moreover, there is also the advantage of the experiences from
existing local initiatives to replant sea grass can be tapped.
4.3

The Institutional Aspects of PES

Should decisions be made to initiate a PES pilot project in Trang
which would actually involve mobilizing contributions from the
households, the most suitable channel, -according to the households
interviews, - is to establish a ‘Trang’s Sea grass and Dugong Conservation
Trust Fund’. This would allow the potential contributors to donate directly
into the Trust Fund without having to go through a third party. As for
implementing the proposed conservation measures, the majority of the
respondents believe that the core agency should be the Department of
Marine and Coastal Resources (DMCR).
This seems logical since the
mandate of the DMCR, by comparison to other public agencies is more
directly related to conservation works of sea grass meadows and dugongs
both of which are among Thailand’s key coastal resources. On reducing
land-based pollution, however, the DMCR would have to collaborate with
other concerned parties such as the Department of Pollution Control and
Local Governments. Whatever the measures undertaken, among the key
principles of PES projects are that there should be clearly quantifiable
indicators of changes and outcome from the measures undertaken. These
measurable indicators of changes are after all the guarantee that there will
continue to be flows of funds to finance conservation activities on a
sustainable basis.
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การศึกษาและวิเคราะหประโยชนทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญาทะเล
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางกลไกทางการเงินเพื่อการบริหารการจัดการอยางยั่งยืน

1.

ความเปนมา

1.1

เหตุผลและความสําคัญของการศึกษา

หญาทะเล (seagrass ecosystem) เปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศในทะเล ทําหนาที่เชื่อมโยง
ระหว างระบบนิเวศปาชายเลนและแนวปะการั ง โดยมีสั ตว น้ําบางชนิดที่ อพยพหากินไปมาระหว าง
หญาทะเลกับ ปาชายเลน และหญาทะเลกับแนวปะการัง รวมทั้งแหลงหญาทะเลยังเปนแหลงที่อยูอาศัย
ของสัตวน้ํานานาชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ1 จากการศึกษาชนิดของหญาทะเลในนานน้ําไทย
ทั้งในอาวไทยและฝงอันดามัน พบวาในประเทศไทยมีหญาทะเลรวมทั้งสิ้น 12 ชนิด 7 สกุล ใน 2 ครอบครัว2
เนื่องจากหญาทะเลเปนพืชที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศทางทะเลอยางมาก เพราะเปนทั้งแหลงอาหาร
แหลงวางไขและหลบซอนศัตรูของสัตวน้ําชนิดตาง ๆ นอกจากนี้ยังชวยปองกันการพังทลายของชายฝง
ไดอีกดวยบริเวณที่มีหญาทะเล จึงจัดวาเปนแหลงที่อุดมสมบูรณแหงหนึ่งของทะเล ทั้งนี้เคยมีรายงานวา
ประชากรสัตวน้ําที่อยูในบริเวณแหลงหญาทะเลเปนพวกสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลังถึง 364 ชนิดและปลา
150 ชนิด
นอกจากประโยชนตาง ๆ ที่ไดกลาวมาขางตน ระบบนิเวศหญาทะเลยังทําหนาที่เปนแหลงดูดซับ
(sequester) และกักเก็บ (store) คารบอนที่สําคัญ3 โดยปริมาณคารบอนที่สะสมอยูในตะกอนอาจจะมี
มากกวาปริมาณคารบอนที่กักเก็บไวในดินบนบกถึง 50 เทา (ตารางที่ 1.1-1 และตารางที่ 1.1-2) ดังนั้นการ
สูญเสียพื้นที่หญาทะเลจึงเทากับเปนการทําลายแหลงกักเก็บคารบอนรวมทั้งเปนสาเหตุที่ทําใหมีการ
ปลอยกาซเรือนกระจกในอัตราที่รวดเร็วขึ้น ในขณะเดียวกันการรักษาแหลงหญาทะเลจึงเปนแนวทางหนึ่ง
ในการที่จะชวยแกไขปญหาโลกรอน และหากสามารถที่จะฟนฟูระบบนิเวศชายฝงทะเลและระบบนิเวศ
ทะเลที่เสื่อมโทรมก็อาจจะเปนวิธีการลงทุนที่คุมคาที่สุดที่จะสามารถลดปญหาการปลอยกาซเรือนกระจก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีประโยชนในการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพอันจะมีผลตอความอยูรอดของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม
ในขณะที่มีความตื่นตัวที่จะหากลไกทางการเงินเพื่อที่จะบริหารการจัดการทรัพยากรปาไม
บนบกเพื่อที่จะใชเปนแหลงกักเก็บคารบอน แตสําหรับระบบนิเวศชายฝงและทะเลอาจจะกลาวไดวา ยังมี
ความตื่ น ตั ว น อ ยมากที่ จ ะศึ ก ษากลไกทางการเงิ น เพื่ อ ที่ จ ะบริ ห ารการจั ด การทรั พ ยากรนี้ ใ ห มี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้ไดเริ่มมีความพยายามที่จะกําหนดนโยบายในการที่จะผลักดัน
แนวคิดเกี่ยวกับการฟนฟูระบบนิเวศชายฝงทะเลเพื่อความสามารถในการกักเก็บคารบอนและเพื่อเปน
1

นายมาโนช วงษสุรียรัตน. “โครงการศึกษาเพื่อการคุมครองพื้นที่อนุรักษทางทะเล” สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),
2550.
2
กาญจนภาชน ลิ่วมโนมนต, สุจินต ดีแท,วิทยา ศรีมโนภาษ และ Hisao Ogawa. ชนิดและการแพรการกระจายของหญาทะเลใน ประเทศไทย. การ
ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 31. 2536.
3
Philips Williams & Associates, Ltd. And Science Applications International Corporation (2009) ไดสรุปวาระบบนิเวศหญาทะเลมี
ประโยชนสูงในการดูดซับคารบอน (Carbon sequestration) และทําหนาที่เปนแหลงสะสมคารบอน (GHG sink)
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แหลงอุปทานสําหรับคารบอนเครดิตที่สามารถจะนํามาซื้อขายในตลาดคารบอนระหวางประเทศ เชน
U.S. National Blue Ribbon Panel on the Development of a Greenhouse Gas Offset Protocol
for Coastal Wetlands Restoration and Management นอกจากนั้น ยังมีองคกร เชน Conservation
International ที่ไดริเริ่มความพยายามที่จะระดมความรวมมือของประเทศตาง ๆ ในการที่จะพัฒนาเครื่องมือ
ในการบริหารการจัดการระบบนิเวศชายฝงทะเลเพื่อประโยชนในการกักเก็บคารบอนรวมทั้งกําหนดนโยบาย
ตลอดจนกลไกทางการเงินที่จะมาสนับสนุนการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมโดยอาจจะนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับ
Payment for Ecosystems Services (PES) มาใชในการชดเชยและตอบแทนกลุมบุคคล ชุมชน หรือ
องคกรที่มีบทบาทในการฟนฟูระบบนิเวศชายฝงทะเลและระบบนิเวศทะเล เพื่อเพิ่มความสามารถในการที่จะกัก
เก็บคารบอน
ตารางที่ 1.1-1 : ศักยภาพในการดูดซับคารบอน
ประเภทของพื้นที่ชุมน้ํา
Mudflat (saline)
น้ําเค็ม
น้ําจืด
Estuarine forest
ปาชายเลน
หญาทะเล

การดูดซับคารบอน
ต่ํา
สูง
สูงมาก
สูง
สูง
สูง

การผลิตกาซมีเทน
ต่ํามาก
ต่ํามาก
สูงถึงสูงมาก
ต่ํา
ต่ําถึงสูง
ต่ํา

การดูซับคารบอนสุทธิ
ต่ําถึงปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง
ต่ําถึงสูง
สูง

ที่มา : Philips Williams&Associates, Ltd. And Applications International Corporation (2009)

ตารางที่ 1.1-2 : ปริมาณคารบอนที่สะสมในระบบนิเวศทะเลและชายฝง
ระบบนิเวศ

1. ปาเขตรอน (Tropical forests)
2. ปาไมเมืองหนาว(Temperate
forests)
3. ปาเหนือ (Boreal forests)
4. พื้นที่ชุมน้ํา (Wetlands)
5. ปาชายเลน (Mangroves)
6. แนวหญาทะเล (Seagrass
meadows)
7. ปาสาหรายทะเล (Kelp
forests)

มาตรฐานคารบอน
(gCm2)
ตนไม
ดิน
12,045 12,273
5,673
9,615
6,423
4,286
7,990
184
120-720

พื้นที่ทั่วโลก
(*102m2)

อัตราการสะสม
คารบอนในระยะ
ยาว (gCm2y1)
2.3 – 2.5
1.4 – 12.0

17.6
10.4

ปริมาณคารบอน
ทั่วโลก (*1015gC)
ตนไม
ดิน
212
216
59
100

34,380
72,857
-7,000

13.7
3.5
0.152
0.30

88
15
1.2
0.06

471
225
-2.1

0.8 – 2.2
20.0
139.0
83.0

n.a.

0.02-04

0.0090.02

n.a.

n.a.

ที่มา : E. Pidgeon. “Carbon Sequestration by Coastal Marine Habitats Important Missing Sinks”. In D. Laffoley and
G. Grimsditch (eds). The Management of Natural Coastal Carbon Sinks. Gland, Switzerland: IUCN. (2009)
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สําหรับประเทศไทยมีพื้นที่หญาทะเลประมาณ 118,665 ไร4 แตระบบนิเวศพื้นที่หญาทะเล
นับวั นจะเสื่อมโทรมลงเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําทะเล
การทํ า ประมงชายฝ ง และการขยายตั ว ของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ทํ า ให มี ก ารก อ สร า งและมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเลไปเปนจํานวนมาก ในปจจุบันแมจะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรวาเมื่อ
แนวหญาทะเลเสื่อมโทรมหรือตายลงก็จะทําใหคารบอนที่กักเก็บไวกลับเขาไปอยูในน้ําทะเล แตก็ยัง
ไมมีองคความรูเพียงพอวาการเพิ่มปริมาณคารบอนในน้ําทะเลจะมีผลกระทบอยางไร อยางไรก็ตาม
เพี ย งแค อ งค ค วามรู ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น ก็ น า ที่ จ ะนํ า มาต อ ยอดในการศึ ก ษา วิ เ คราะห ประโยชน ทาง
เศรษฐกิจของหญาทะเลโดยเฉพาะในดานการดูดซับและกักเก็บคารบอน ซึ่งอาจจะเปนหนทางหนึ่งในการที่
จะสรางกลไกทางการเงินที่จะสนับสนุนการบริหารการจัดการที่เปนรูปธรรม

1.2

วัตถุประสงคของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการลงทุนเพื่อการอนุรักษและฟนฟูแนวหญาทะเล

2) เพื่อวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐกิจในการอนุรักษพื้นที่หญาทะเลเมื่อคํานึงถึงคาเสีย
โอกาสทางดานรายไดจากการพัฒนาพื้นที่ดังกลาวเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย
3) เพื่ อกํ าหนดกลไกทางด านการเงิ นในการบริ หารการจั ดการระบบนิ เวศหญ าทะเล เช น
มาตรการทางดานภาษี หรือแนวคิดของ Payment for Ecosystem Service (PES)

1.3

ขอบเขตของการศึกษา

1.3.1

พื้นที่กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม จังหวัดตรัง

พื้นที่ที่กําหนดใหเปนพื้นที่กรณีศึกษา คือ อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ซึ่งเปนพื้นที่ที่ยังมี
ความสมบูรณของระบบนิเวศหญาทะเลของประเทศไทย อุทยานแหงชาติหาดเจาไหมไดจัดตั้งเปน
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2524 ซึ่งไดประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา เลม 98 ตอนที่ 170 ลงวันที่ 14
ตุลาคม พ.ศ. 2524 ซึ่งเปนอุทยานแหงชาติ อันดับที่ 36 ของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 2 อําเภอ คือ
อําเภอกันตัง และอําเภอสิเกา เปนบริเวณที่มีชายหาดทรายขาวสะอาดและสวยงาม ซึ่งมีความยาว
ประมาณ 5 กิโลเมตร พื้นที่ของอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ประกอบดวยภาคพื้นดินและภาคพื้นน้ํา
ซึ่งเปนพื้นที่ทางดานตะวันตกของภาคใตชายฝงทะเลของจังหวัดตรัง
พื้นที่ภาคพื้นดินบนชายฝงและหมูเกาะตางๆ มีพื้นที่ประมาณ 58,530 ไรและพื้นที่เปนพื้นน้ํา
ในทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย ประมาณ 85,762.50 ไร รวมทั้งภาคพื้นดินและภาคพื้นน้ําแลวมี
เนื้อที่ประมาณ 230.86 ตารางกิโลเมตร หรือ 144,292.50 ไร ลักษณะภูมิประเทศประกอบไปดวยปา
ชายฝง อั น อุ ดมสมบู ร ณ และมี ทั ศนี ย ภาพสวยงามมาก สมควรจัด ใหเ ปน สถานที่ ทอ งเที่ ย วเปน ที่
4

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง.สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. พ.ศ. 2550 - 2554
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พักผอนหยอนใจของประชาชน ที่สําคัญคือ ในปจจุบันมีการสํารวจพบแหลงหญาทะเลที่มีจํานวนชนิด
ของหญาทะเลจํานวน 11 ชนิด จาก 12 ชนิดที่มีอยูในประเทศไทย รวมทั้งการสํารวจประชากรของ
พะยูน ซึ่งเปนสัตวปาสงวนและกําลังใกลสูญพันธ พบวา มีจํานวนประชากรของฝูงพะยูนที่สํารวจพบ
มากที่สุดในประเทศไทยดวย

ภาพที่ 1.3-1 : พื้นที่หาดเจาไหม จังหวัดตรัง
ที่มา : มาโนช วงษสุรียรัตน. โครงการศึกษาเพื่อการคุมครองพืน้ ทีอ่ นุรักษ ทางทะเล. สํานักงานกองทุนการสนับสนุนการวิจัย
(สกว.),2550
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1.3.2

กิจกรรมที่ดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาตามที่ไดระบุไว ไดกําหนดกิจกรรมที่ดําเนินการ คือ

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 5.1
กิจกรรมที่ 5.2

กิจกรรมที่ 5.3
กิจกรรมที่ 5.4
กิจกรรมที่ 5.5

กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8

ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศหญาทะเลในประเทศไทย
ทบทวนขอมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญาทะเล
ศึกษากลไกของตลาดคารบอนเครดิตเพื่อเปนแนวทางในการสรางรายไดโดยใช
กรอบแนวคิดของ Biodiversity off-set
การทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับ PES และการประยุกตเพื่อนํามาใชในการสราง
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
คัดเลือกพื้นที่กรณีศึกษา ศึกษาและวิเคราะหประโยชนทางเศรษฐกิจของหญาทะเล
ศึกษาโครงสร างของระบบเศรษฐกิจและสั งคมของชุมชนที่อยู ในพื้ นที่ ชายฝ งทะเล
รวมทั้งกลุมที่มีสวนไดสวนเสียตาง ๆ
วิเคราะหประโยชนทางตรงและทางออมเชิงเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญาทะเล เชน
รายไดจากการประมง และการทองเที่ยว รวมทั้งการศึกษาโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนที่อยูในพื้นที่ชายฝงทะเล รวมทั้งกลุมที่มีสวนไดสวนเสียตาง ๆ เปนตน
วิเคราะหมูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชของหญาทะเลและสัตวที่เปน Icon Species ในระบบ
นิเวศหญาทะเล คือ พะยูนซึ่งเปนสัตวที่ใหรมเงากับสัตวอื่นในระบบนิเวศหญาทะเล
วิเคราะหคาใชจายในการดูแลรักษาแนวหญาทะเลในพื้นที่กรณีศึกษา
วิเคราะหคาใชจายในการฟนฟูแนวหญาทะเลในพื้นที่กรณีศึกษา เชน คาเพาะกลา
หญาทะเล คาปลูกหญาทะเล และคาแรงงาน คาน้ํามัน คาเชาเรือ คาดําน้ําลงไป
ปลูกหญาทะเล เปนตน
วิเคราะหคาใชจายในการพัฒนาแนวหญาทะเลในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการอนุรักษพื้นที่หญาทะเลเมื่อคํานึงถึงคาเสียโอกาส
ทางดานรายไดจากการพัฒนาพื้นที่ดังกลาวเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย
กําหนดกลไกทางดานการเงินในการที่จะบริหารการจัดการระบบนิเวศหญาทะเลไม
วาจะเปนมาตรการทางดานภาษีหรือแนวคิดของ PES
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1.3.3

เนื้อหารายงานฉบับสมบูรณ

สําหรับเนื้อหาของรายงานฉบับสมบูรณประกอบดวย 8 หัวขอ หลังจากหัวขอที่ 1 ซึ่งเปน บทนํานี้
เนื้อหาหัวขอที่ 2 คือผลการทบทวนการศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศหญาทะเลในประเทศไทย หัวขอที่ 3
คือการนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับมูลคาเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
ในการประเมินมูลคาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะวิธีการประเมินมูลคาที่ไมไดเกิดจากการใช (non-use value)
ดวยวิธี Choice Experiment ที่นํามาใชสําหรับการศึกษานี้ สวนสุดทายของหัวขอนี้ คือผลการทบทวน
การศึกษาที่ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการประเมินมูลคาของหญาทะเล เนื้อหาในหัวขอที่ 4 คือ
การนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประโยชนของหญาทะเลในการดูดซับและกักเก็บคารบอนและความพยายาม
ในระดับระหวางประเทศในการผลักดันใหมีการยอมรับแนวคิดเกี่ยวกับบลูคารบอน (Blue Carbon) ซึ่ง
หมายถึงการแปลงปริมาณคารบอนที่ดูดซับและกักเก็บโดยปาชายเลนและหญาทะเลเพื่อที่จะนํามา
แปลงเปนคารบอนเครดิตและจําหนายในตลาดระหวางประเทศไดเชนเดียวกับแนวคิดของการสราง
คารบอนเครดิตโดยการลดอัตราการสูญเสียพื้นที่ปาไม
เนื้อหาในหัวขอที่ 5 คือการนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Payment for Ecosystem Service ซึ่ง
เปน กลไกหนึ่ ง ในการเสร า งแรงจูง ใจใหท างเศรษฐกิจ ในการดูแ ลรัก ษาทรัพ ยากรโดยใหผู ที่ไ ดรั บ
ประโยชนจากระบบนิเวศทั้งทางตรงและทางออมจายเงินใหกับผูที่ทําหนาที่ในการดูแลอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากร แมวาโอกาสที่จะผลักดันใหเกิดโครงการ PES สําหรับประเทศไทยอาจจะเปนไปได
ยากในระยะสั้น เพราะประเทศไทยยังไมมีประสบการณเกี่ยวกับ PES เลย แมกระทั่งโครงการ PES
ที่เกี่ยวกับมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนบก แตเนื่องจากมีความเปนไปไดที่จะนําเอา
แนวคิ ด นี้ ม าประยุ ก ต ใ ช กั บ ระบบนิ เ วศทะเลจึ ง ได พ ยายามที่ จ ะทบทวนแนวคิ ด และหาข อ มู ล จาก
ประสบการณของประเทศอื่น ๆ อยางนอยก็เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการที่จะผลักดันใหเกิดโครงการ PES
สําหรับระบบนิเวศหญาทะเล เนื้อหาในหัวขอที่ 6 เปนรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่กรณีศึกษา วิธีการ
และการประเมินมูลคาเศรษฐกิจทางตรงและทางออมของระบบนิเวศหญาทะเลในจังหวัดตรัง หัวขอที่ 7
เปนการนําเสนอวิธีการและผลการวิเคราะหมูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชของระบบนิเวศหญาทะเล และ
หัวขอสุดทายคือ บทสรุปและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความเปนไปไดในการใชประโยชนจากมูลคาเศรษฐกิจ
ที่ประเมินไดมาใชในการกําหนดกลไกทางการเงิน เชน Payment for Ecosystem Services
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2.

ระบบนิเวศหญาทะเลในประเทศไทย

2.1

การทบทวนผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศหญาทะเลในประเทศไทย

จากโครงการศึกษาเพื่อการคุมครองพื้นที่อนุรักษทางทะเล โดยนายมาโนช วงษสุรียรัตน
ไดชี้ใหเห็นวาระบบนิเวศหญาทะเลเปนระบบนิเวศที่มีความสําคัญไมนอยกวาระบบนิเวศอื่นๆ ของ
ระบบนิเวศที่เกิดขึ้นในชายฝงทะเล ไมวาจะเปนระบบนิเวศปาชายหาด ระบบนิเวศชายหาด ระบบ
นิเวศปาชายเลน และระบบนิเวศปะการัง เนื่องจากหญาทะเลเปนพืชน้ําชั้นสูง มีลําตนฝงอยูใตทองทะเล
มีดอกสมบูรณ จัดเปนพืชใตน้ําที่มีการปรับตัวและวิวัฒนาการอยางสมบูรณในกลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
พบไดตามพื้นทองทะเลที่เปนโคลนละเอียดถึงหยาบ และตองเปนบริเวณที่ที่มีแสงสองถึงเพียงพอ
ที่ระดับความลึกไมเกิน 30 เมตร พบไดตั้งแตบริเวณ น้ํากรอยไปจนถึงเขตแนวปะการัง
ในประเทศไทยสามารถพบเห็นไดทั้งฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน จากการศึกษาของชอทิพยและ
คณะ (2542) พบวา หญาทะเลในบริเวณอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม จังหวัดตรัง มีการแพรกระจายตาม
บริเวณชายฝงจากชายฝงที่ระยะ 100-750 เมตร ที่เปนทรายละเอียดและทรายละเอียดมาก โดยน้ําทะเลมี
ความเค็ม 28 - 31 พีพีที มีอุณหภูมิ 25 - 31 องศาเซลเซียส และความโปรงใส 1.5 - 2.5 เมตร ดังนั้น
จากลักษณะของพื้นที่ชายฝงที่ทําใหหญาทะเลสามารถดํารงชีพ และมีการแพรขยายและสืบพันธตอไป
ไดนั้นจําเปนตองอาศัยปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญ คือ ลักษณะทางภูมิประเทศ เนื่องจากองคประกอบ
ที่สําคัญที่ทําใหหญาทะเลอาศัยและมีการเจริญเติบโตได ตองเปนถิ่นที่อยูที่มีลักษณะเฉพาะ เชน ลักษณะ
ของพื้นทองทะเลตองเปนที่คอนขางราบ และมีความยาวจากชายฝงออกไปคอนขางมาก จากลักษณะ
พื้นที่ดังกลาวพบวา บริเวณที่เปนแหลงหญาทะเล มักจะมีคลื่นลมในทะเล ทิศทางการไหลกระแสน้ําที่ไม
รุนแรงมากนัก
ลักษณะทางภูมิประเทศในแตละพื้นที่ จะมีความสําคัญเฉพาะทั้งในดานความรุนแรงของกระแสลม
คลื่นในทะเล และลักษณะพื้นทองทะเล เปนปจจัยที่สําคัญของพื้นที่ที่เปนแหลงอาศัยของหญาทะเล
สามารถเจริญเติบโตได และจากการศึกษาวิจัยพบวา ลักษณะของชายฝงทะเลโดยทั่วๆ ไปที่ทําใหหญา
ทะเลสามารถใช เป นแหล งที่อยูอาศัยและเจริญเติบโตไดจะตองมี ความเค็ มที่ เหมาะสม ธาตุอ าหาร
เพียงพอ ความโปรงใสของน้ํา ที่ตองใชในการสังเคราะหแสง รวมทั้งปจ จัยหลักของกระแสน้ําทะเล
และกระแสลมมาเป นองคประกอบที่ผสมผสานทําใหพื้นที่บริเวณดังกลาวมี หญาทะเลคอนขางสมบูรณ
ดังภาพที่ 2.1-1
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ปจจัยหลักของ
แหลงหญาทะเล
การผสมผสานของ
คลื่นลม กระแสน้ําและ
พื้นทองทะเล

ลักษณะทางภูมิประเทศ

โครงสรางและ
บทบาทการทํางาน
ของหญาทะเล

การใชประโยชนชายฝงทะเล
ภาพที่ 2.1-1 : ปจจัยหลักของแหลงหญาทะเลและการใชประโยชน
ที่มา : ชอทิพย ปุรินทวรกุล, อุปถัมภ มีสวัสดิ์, สุธรรม มะยะกูล, รัตนา หิรัญพันธุ. 2542. การศึกษาหญาทะเล
ณ อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม จังหวัดตรัง ภาคใตของประเทศไทย, วารสารการประมง 52,2 (มี.ค.-เม.ย. 2542) 143-149.

และจากการศึกษาของ Phillips และ Menez (1988) รายงานไววา หญาทะเลที่พบทั่วโลกมี
ถึง 12 สกุล ( genera) 48 ชนิด ( species ) และสวนที่กระจายในนานน้ําอาเซียน Fortes (1990)
รายงานวาพบมากที่สุดที่ประเทศฟลิปปนส พบ 8 สกุล 16 ชนิด บรูไน พบ 3 สกุล 4 ชนิด
แตเนื่องจากแหลงหญาทะเล เปนทรัพยากรที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ (natural environment)
และมีแหลงกําเนิดที่เกิดขึ้นเฉพาะในทะเล ดังนั้นจึงจัดไดวา ระบบนิเวศหญาทะเล (seagrass ecosystem)
เปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศในทะเล เนื่องจากแหลงหญาทะเลเปนพืชมีดอกที่ปรับตัวใหดํารงชีวิต
ในทะเล โดยมีลําตนใตดิน ใบตั้งตรงมาจากพื้นใตทะเล และอาศัยอยูในบริเวณพื้นทะเลที่เปนโคลน
ละเอียดถึงทรายหยาบ แหลงหญาทะเลทําหนาที่เสมือนระบบนิเวศที่เชื่อมโยงระหวางระบบนิเวศ
ปาชายเลนและแนวปะการัง โดยมีสัตวน้ําบางชนิดที่อพยพหากินไปมาระหวางหญาทะเลกับปาชายเลน
และหญาทะเลกับแนวปะการัง รวมทั้งแหลงหญาทะเลยังเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํานานาชนิดที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้หญาทะเลสามารถเจริญเติบโตไดดีในเขตรอนและเขตอบอุน ดังนั้นสําหรับในประเทศไทย
แหลงหญาทะเลที่อุดมสมบูรณนั้นจะสามารถพบเห็นได ตองอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ดังนี้
• ความเค็มของน้ําทะเลในชวง 28-32 สวนในพันสวน
• อุณหภูมิของน้ํา 28- 32 องศาเซลเซียส
• ความขุนใสของน้ําที่แสงสามารถสองไดถึง 5 เมตร
• ลักษณะของตะกอนเปนทรายปนโคลน ตองมีเปลือกหอยผสมอยูในปริมาณโคลนชวง 1 - 20 %
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2.1.1

ชนิดของหญาทะเลที่พบในประเทศไทย

จากการศึกษาชนิดของหญาทะเลในนานน้ําไทย ทั้งในอาวไทยและฝงอันดามัน พบวาใน
ประเทศไทยมีหญาทะเล (ตารางที่ 2.1-1) รวมทั้งสิ้น 12 ชนิด 7 สกุล ใน 2 ครอบครัว (กาญจนภาชน และ
คณะ, 2536) เนื่องจากหญาทะเลเปนพืชที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศทางทะเลอยางมาก เพราะ
เปนทั้งแหลงอาหาร แหลงวางไขและหลบซอนศัตรูของสัตวน้ําชนิดตาง ๆ นอกจากนี้ยังชวยปองกัน
การพังทลายของชายฝงไดอีกดวยบริเวณที่มีหญาทะเล จึงจัดวาเปนแหลงที่อุดมสมบูรณแหงหนึ่ง
ของทะเล ทั้งนี้เคยมีรายงานวา ประชากรสัตวน้ําที่อยูในบริเวณแหลงหญาทะเลเปนพวกสัตวที่ไมมี
กระดูกสันหลังถึง 364 ชนิดและปลา 150 ชนิด
ตารางที่ 2.1-1 : ชนิดหญาทะเลที่พบในประเทศไทย จํานวน 12 ชนิด
Family
Potamogetonaceae

Hydrocharitaceae

•
•
•
•
•
•

Species
หญากุยชายเข็ม (Halodule pinifolia)
หญากุยชายทะเล(Halodule uninervis)
หญาชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata)
หญาชะเงาใบฟนเลื่อย (Cymodocea serrulata)
หญาตะกานน้ําเค็ม (Ruppia maritime)
หญาตนหอมทะเล (Syringodium isoetifolium)

•
•
•
•
•
•

หญาคาทะเล (Enhalus acoroides)
หญาชะเงาเตา (Thalassia hemprichii)
หญาเงา หรือหญาใบมะกรูด หรือหญาอําพัน (Halophila ovalis)
หญาเงาใบเล็ก (Halophila minor)
หญาเงาใส (Halophila decipiens)
หญาเงาแคระ (Halophila beccarii)

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง.สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2550 - 2554 หนา 33 และหนา 32

จากขอมูลกรมทรัพยากรทงทะเลและชายฝงระบุวา5 ประเทศไทยมีหญาทะเลทุกชนิดในทั้ง
สองฝงทะเลยกเวนหญาตะกานน้ําเค็ม (R.maritima) พบเฉพาะทางฝงอาวไทยเทานั้น ประเภทของ
หญาทะเลในประเทศไทยถูกแบงออกเปน 3 ประเภท (Chansang and Poovachiranon, 1994)
ดังนี้คือ (1) แหลงหญาทะเลที่อยูติดปาชายเลน (2) แหลงหญาทะเลที่อยูตามพื้นทรายหรือตามชายฝง
ทะเลน้ําตื้น (3) แหลงหญาทะเลที่อยูติดแนวปะการัง สามารถพบแหลงหญาทะเลทั้ง 3 ประเภทใน
บริเวณชายฝงทะเลอันดามันและที่พบมาก คือ แหลงหญาทะเลที่อยูติดกับปาชายเลน

5

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง.สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. พ.ศ. 2550 - 2554 หนา 33 และหนา 32
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ประเทศไทยมีแหลงหญาทะเลที่สําคัญทางฝงอาวไทยและทะเลอันดามันหลายพื้นที่ อาทิ อาว
ทุงคา-สวี จังหวัดชุมพร อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี เกาะตะลิบง จังหวัดตรัง เกาะศรีบอยา-เกาะปู
จังหวัดกระบี่ เกาะพระทองและพื้นที่ใกลเคียง จังหวัดพังงา และบานปาคลอก จังหวัดภูเก็ต (ชัยมงคล
และสาธิกา, 2550) เปนตน ในประเทศไทยพบหญาทะเลรวม 12 ชนิดพันธุตามชายฝงทะเลในพื้นที่ 17
จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา
ปตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล สําหรับหญาทะเลทางฝงทะเลอันดามัน
พบวามีอยู 11 ชนิด คือ ไมพบหญาตะกานน้ําเค็ม (Ruppia maritima) ซึ่งพบเฉพาะทางฝงอาวไทย
เทานั้น (ตารางที่ 2.1-2)
จากขอมูลการสํารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพแหลงหญาทะเลในประเทศไทย ป
พ.ศ. 2554 พบวามีเนื้อที่ของหญาทะเลประมาณ 118,665 ไร โดยทางฝงทะเลอันดามันมีเนื้อที่ 86,100 ไร
และฝงอาวไทยมีเนื้อที่ 32,565 ไร ซึ่งมากกวาขอมูลเดิมคือ 93,000 ไร ทั้งนี้เนื่องจากไดมีการสํารวจ
และศึกษาแหลงหญาทะเลมากขึ้นกวาเดิม อีกทั้งการใชอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบกับ
แหลงขอมูลเพิ่มเติมจากภาคทองถิ่นในการติดตามสถานภาพแหลงหญาทะเลแหลงใหมนอกเหนือจาก
ที่เคยสํา รวจพบ เช น ในบางส ว นของแหลงหญา ทะเลอา วคุร ะบุรี จัง หวั ดพัง งา ซึ่ง พบหญ า เงาใส
(Halophila decipiens) ในบริเวณปากคลองและขึ้นปกคลุมไดในแนวเขตน้ําตื้นสามารถเดินสํารวจได
ทําใหทราบวาหญาเงาใสไมเพียงแตจะพบในเขตระดับน้ําลึกและคุณภาพน้ําดีเทานั้น (ตารางที่ 2.1-3)
สําหรับในพื้นที่ทะเลอันดามันตอนลาง มีเนื้อที่ของหญาทะเลรวม 51,215 ไร ถือวาเปนแหลงหญา
ทะเล ที่ใหญที่สุดเมื่อเทียบกับแหลงอื่น ๆ พบหญาทะเลทั้งหมด 11 ชนิด มีหญาคาทะเล หญาใบมะกรูด
และหญาชะเงาใบฟนเลื่อยเปนชนิดเดน แหลงหญาทะเลสวนใหญพบในบริเวณจังหวัดกระบี่ และ
จังหวัดตรัง แหลงหญาทะเล ที่เปนแหลงใหญและมีความสําคัญบริเวณนี้ ไดแก เกาะศรีบอยาและพื้นที่
ใกลเคียงจังหวัดกระบี่ พื้นที่ 15,923 ไร เกาะตะลิบงและเกาะมุก จังหวัดตรัง พื้นที่ 7,306 ไร และ 8,148 ไร
ตามลําดับ โดยภาพรวมหญาทะเลมีสถานภาพคงที่ระดับสมบูรณดี เปนเขตที่มีระบบนิเวศหญาทะเลที่
อุดมสมบูรณ ทั้งทรัพยากรหญาทะเลและสัตวน้ํา รวมทั้งสัตวเศรษฐกิจ และสัตวทะเลหายาก ไดแก
พะยูน เตาทะเล และโลมา
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ตราด

จันทบุรี

ระยอง

ชลบุรี

ประจวบฯ

เพชรบุรี

สุราษฎรฯ

ชุมพร

นครศรีฯ

สงขลา

ปตตานี

ระนอง

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่

ตรัง

สตูล

ตารางที่ 2.1-2 : แสดงชนิดหญาทะเลที่พบรายจังหวัดฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน

หญาชะเงาใบมน
หญาชะเงาใบฟนเลื่อย
หญาคาทะเล
หญากุยชายเข็ม
หญากุยชายทะเล
หญาเงาแคระ
หญาเงาใส
หญาเงาใบเล็ก
หญาใบมะกรูด
หญาตะกานน้ําเค็ม
หญาตนหอมทะเล
หญาชะเงาเตา

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
-

X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X

X
X
X
-

X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
-

9

4

7

3

2

1

9

4

6

3

5

7

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1

X
X
X
X
X
X
X
X
X

รวมจํานวนชนิด

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1

ชื่อชนิด

9

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง.สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2550 - 2554 หนา 33 และ หนา 32

ตารางที่ 2.1-3 : แสดงสถานภาพแหลงหญาทะเลชายฝงทะเลของนานน้ําไทย
เขตพื้นที่

อาวไทย
ฝงตะวันออก

จังหวัด

พื้นที่ (ไร)

ชลบุรี

614

ระยอง

332

จันทบุรี

6,407

ตราด

4,605

สถานภาพ
สมบูรณปานกลาง

ชนิดเดน

สาเหตุการเสื่อมโทรม

หญาเงาใส, หญาเงา
ใบเล็ก, หญากุยชาย
ทะเล
หญาคาทะเล, หญา
ใบมะกรูด
หญากุยชายทะเล

การสรางเขื่อนกันคลื่น สะพานเทียบเรือ
และที่ พั ก อาศั ย ภายในอ า วสั ต หี บ ทํ า ให
แหลงหญาภายในอาวสัตหีบลดลง
มี ก ารทํ า ประมงพื้ น บ า น และหญ า ทะเล
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
รองรับน้ําเสียจากนากุง

สมบูรณ
ปานกลาง-ธรรมชาติ
สมบูรณดี
สมบูรณ
หญาคาทะเล, หญา
ปานกลาง-ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติ
กุยชายทะเล
เสื่อมโทรม

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง.สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2550 - 2554 หนา 33 และ หนา 32
หมายเหตุ ระดับสถานภาพหญาทะเล
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล <25
เสื่อมโทรมตามธรรมชาติ
หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล 25
สมบูรณปานกลาง
หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล 26-50
สมบูรณดี
หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล 51-75
สมบูรณดีมาก
หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล >75
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ตารางที่ 2.1-3 (ตอ)
เขตพื้นที่

จังหวัด
ประจวบ ฯ
ชุมพร

พื้นที่ (ไร)
8,535

อาวไทย
ตอนกลาง
สุราษฎรธานี

10,460

นครศรีธรรมราช

75

พัทลุง

460

สงขลา

343

ปตตานี

680

นราธิวาส

54

อาวไทย
ตอนลาง

ระนอง

1,290

ทะเลอัน ดา พังงา
มันตอนบน

29,076

ภูเก็ต

4,519

สถานภาพ
สมบูรณ
ปานกลาง

ชนิดเดน
หญาเงาแคระ

สาเหตุการเสื่อมโทรม
เคยสํารวจพบ เมื่อป 2549 (Hp/ Ho)
เปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติ

- ตะกอนจากธรรมชาติ ซึ่งมี ปริมาณมากใน
หญาใบมะกรูด, หญา
บางบริ เวณ เช น บริ เวณแหลมหิ นงาม และ
สมบูรณดี
เงาแคระ, หญาคา
แหลมใหญ
ทะเล
- กิจกรรมของมนุษย เชน การพัฒนาชายฝง
หญาคาทะเล, หญา แหลงหญาทะเลขนาดเล็กอาจมี
ตามธรรมชาติ
ชะเงาเตา
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
หญ า เงาแคระ, หญ า
เสื่อมโทรม
เปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติ
กุยชายเข็ม
หญ าเงาแคระ, กุ ยช าย
ธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติ
เข็ม, กุยชายทะเล
หญาเงาแคระ
หญาใบมะกรูด
ธรรมชาติ
การขุดลอกสรางทาเทียบเรือประมง
ห ญ า กุ ย ช า ย ท ะ เ ล
หญาตะกานน้ําเค็ม
หญาเงาแคระ
เสื่อมโทรม
หญากุยชายทะเล
เปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติ
หญากุยชายทะเล
หญาเงาแคระ
สมบูรณ
หญาเงาใส
ตะกอนจากกิจกรรมบนฝง
ปานกลาง
หญากุยชายทะเล
มี การเคลื่ อนย ายของแนวสั นทรายตาม
สมบูรณดี
หญาชะเงาใบฟนเลื่อย
ธรรมชาติทับถมแนวหญา และมีรองรอยการ
ส ม บู ร ณ ป า น หญาเงาแคระ หญาใบ
ทําลายโดยเครื่องมือประมง(อวนลาก อวนรุน)
กลาง-ธรรมชาติ มะกรูด หญาคาทะเล
กัดเซาะจากคลื่นยักษสึนามิ
ปริมาณตะกอนในน้ําสูงชะลางจากกิจกรรม
ส ม บู ร ณ ดี - หญาคาทะเล
บนฝ ง เชน จากการทําเหมื องแร และเกิ ด
ส ม บู ร ณ ป า น ห ญ า ช ะ เ ง า ใ บ ฟ น
จากการทําประมง อวนลาก อวนรุน และน้ําเสีย
กลาง-ธรรมชาติ เลื่อย
นากุงเล็กนอยกัดเซาะจากคลื่นยักษสึนามิ

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง.สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2550 - 2554 หนา 33 และ หนา 32
หมายเหตุ ระดับสถานภาพหญาทะเล เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล <25
เสื่อมโทรมตามธรรมชาติ
หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล 25
สมบูรณปานกลาง
หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล 26-50
สมบูรณดี
หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล 51-75
สมบูรณดีมาก
หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล >75
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ตารางที่ 2.1-3 (ตอ)
เขตพื้นที่

จังหวัด

กระบี่

พื้นที่ (ไร)

31,205

ทะเลอั น ดา
มันตอนลาง
ตรัง

17,985

สตูล

2,025

สถานภาพ
ส ม บู ร ณ ดี ส ม บู ร ณ ป า น
กลาง-ธรรมชาติ บางพื้ น ที่ เ สื่ อ ม
โทรม
ส ม บู ร ณ ดี ส ม บู ร ณ ป า น
กลาง
ธรรมชาติ

ชนิดเดน

สาเหตุการเสื่อมโทรม

หญาใบมะกรูด
หญากุยชายเข็ม
ผลกระทบจากธรรมชาติและตะกอนดิน
หญ า ชะเงาใบฟ น จากบนฝงเรืออวนรุน
เลื่อย
หญาคาทะเล
หญาใบมะกรูด

อวนรุ น จั บ ลู ก ปลาเก า และการทํ า อวน
ทับตลิ่งขนาดใหญ ตะกอนทับถมจากบน
ฝงกัดเซาะจากคลื่นยักษสึนามิ

หญาตนหอมทะเล
หญาคาทะเล

ไมพบปญหาความเสื่อมโทรม

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง.สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2550 - 2554 หนา 33 และ หนา 32
หมายเหตุ ระดับสถานภาพหญาทะเล
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล <25
เสื่อมโทรมตามธรรมชาติ
หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล 25
สมบูรณปานกลาง
หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล 26-50
สมบูรณดี
หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล 51-75
สมบูรณดีมาก
หมายถึง รอยละการปกคลุมของหญาทะเล >75

2.1.2

ประโยชนของหญาทะเลตอสิ่งแวดลอมในทะเล

จากภาพที่ 2.1-2 องคประกอบสําคัญของระบบนิเวศหญาทะเลไดสะทอนใหเห็นประโยชน
ของหญาทะเลตอสิ่งแวดลอมในทะเล ดังนี้
1) หญาทะเลเปนที่หลบภัย วางไข และที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน และสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมหลายชนิด สัตวบางชนิดกินหญาทะเลเปนอาหารหลัก ไดแก เตาทะเล และพะยูน ซึ่งปจจุบัน
ใกลจะสูญพันธุแลว หญาทะเลมีบทบาทสําคัญในระบบหวงโซอาหาร 2 ทาง ทางหนึ่ง คือ สวนตางๆ
ของหญาทะเลที่หลุดรวงลงกลายเปนอินทรียสารที่ถูกยอยสลายไดโดยแบคทีเรียและอีกทางหนึ่งของ
หวงโซอาหาร คือ หญาทะเล เปนอาหารโดยตรงของสัตวหลายชนิด
2) ขบวนการเนาเปอยยอยสลายของสารอินทรียจากสวนตาง ๆ ของหญาทะเลโดยเฉพาะ
รากจะเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดปฏิกิริยารีดักชั่นของสารประกอบซัลเฟตและการหมุนเวียนของ
ซัลเฟต(กํามะถัน) ซึ่งจะอยูในชั้นดินที่ขาดออกซิเจน
3) หญาทะเลมีลําตนที่ประสานกันหนาแนนคลายผืนเสื่อ มีรากที่ยึดเกาะพื้นไดดีและยังมีใบปก
คลุ มจนแนน จึงสามารถชวยตานคลื่ นลม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงที่มีพายุรุนแรงได จึงช วยลดการ
พังทลายของชายฝง เปนการรักษาความมั่นคงของพื้นที่ชายฝงทะเล นอกจากนี้ยังเปนการชวยปองกัน
สิ่งมีชีวิตเล็กๆ โดยเฉพาะพืชขนาดเล็กในดินตะกอนหรือในน้ําระหวางดินตะกอนอีกดวย
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ใบของหญาทะเลจะชวยลดความเร็วของกระแสน้ําใหชาลง มีผลทําใหตะกอนดินทั้งอินทรีย
สารและอนินทรียสารตกลงมาอยูบริเวณรอบตนหญาทะเล เปนการชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับ
ดินในบริเวณนั้น
องคประกอบที่สําคัญ
ของแหลงหญาทะเล
ความเปนกรด-ดาง

ธาตุอาหารในดิน
/น้ําทะเล

แสงอาทิตย

โครงสรางของ
หญาทะเล

คลื่นลมในทะเล
หนาที่ของ
หญาทะเล

ระบบนิเวศ
หญาทะเล
ดักตะกอนธาตุ
อาหาร

ใหกาซออกซิเจน
เปนแหลงอาหารของ
ปลา/สัตวน้ํา

ลดพลังงานของ
คลื่นในทะเล

ที่พักอาศัยสัตวน้ํา
อาหารหลักของพะยูนและ
เตาทะเล
ภาพที่ 2.1-2 : องคประกอบสําคัญของระบบนิเวศหญาทะเล
ที่มา : มาโนช วงษสุรียรัตน. โครงการศึกษาเพื่อการคุมครองพืน้ ทีอ่ นุรักษทางทะเล. สํานักงานกองทุนการสนับสนุนการวิจัย
(สกว.),2550
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2.1.3

ความสําคัญของแหลงหญาทะเล

เนื่องจากระบบของสิ่งแวดลอมในทุก ๆ ระบบ มีความเชื่อมโยงและติดตอกันเปนลูกโซ มีการ
ผสมผสานกันทั้งภายนอกและภายในกันอยูตลอดเวลา ดังนั้นระบบนิเวศนของแหลงหญาทะเลก็เปนระบบ
สิ่งแวดลอมหนึ่งในพื้นที่บริเวณแนวชายฝงทะเลที่มีลักษณะทางชีววิทยาของหญาทะเล เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ดอกและเมล็ดที่มีการเจริญเติบโตในทองทะเลบริเวณเขตน้ําตื้นตามแนวชายฝง ทะเลที่มีโคลนปนทราย หรือ
ทรายปนโคลน จึ งมี ความจํ าเป นอย างยิ่ งที่ จะต องทราบถึ งความสํ าคั ญของระบบนิ เวศหญ าทะเล และ
การศึกษาถึงโครงสรางของหญาทะเลในประเทศไทยวามีจํานวนกี่ชนิด และปริมาณของหญาทะเลในแตละพื้นที่มี
มากนอยเพียงใด สัดสวนของหญาทะเลแตละชนิดเปนอยางไร รวมถึงการกระจายของหญาทะเลในพื้นทอง
ทะเลมีลักษณะอยางไร และที่สําคัญคือบทบาทหนาที่ของหญาทะเลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝงทะเล นอกจากนี้
ยังเปนแหลงที่สําคัญของการประมงชายฝงที่สําคัญ (ภาพที่ 2.1-3) กลาวคือมีทั้งการจับสัตวน้ําจากธรรมชาติ
และการเพาะเลี้ ยงชายฝ งในพื้ นที่ บริ เวณใกล เคี ยง เช น การเลี้ ยงปลาในกระชั ง การเลี้ ยงหอย เป นต น
ตลอดจนยังเปนแหลงทองเที่ยวในการติดตามดูฝูงพะยูนไดอีกดวยนอกจากนี้ ในตางประเทศที่มีปริมาณ
หญาทะเลสมบูรณ ยังมีการนําหญาทะเลมาใชประโยชนในดานตางๆ กัน ไดแก อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
สกัดเอาสารเคมีบางชนิด ทําปุยและอาหารสัตว เปนอาหารและยาสําหรับมนุษยไดดวย

โครงสรางของ
แหลงหญาทะเล

ระบบนิเวศแหลงหญาทะเล

หนาที่ของ
แหลงหญาทะเล

ระบบที่เชื่อมตอระหวาง
ปาชายเลนกับแนวปะการัง

ความสําคัญของ
ระบบนิเวศหญาทะเล

แหลง ทํ าการประมง
และการทองเที่ยว

โดยธรรมชาติ

สาเหตุการคุกคาม
ระบบนิเวศหญาทะเล

โดยกิจกรรมของ
มนุษย

สถานภาพของหญาทะเล

วิกฤตการคุกคามพื้นที่แหลงหญาทะเล

ปญหาของการคุกคาม

แนวทางการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเล
ของประเทศไทย

ภาพที่ 2.1-3 : ความสําคัญของระบบนิเวศหญาทะเล
ที่มา : มาโนช วงษสุรียรัตน. โครงการศึกษาเพื่อการคุมครองพืน้ ทีอ่ นุรักษทางทะเล. สํานักงานกองทุนการสนับสนุนการวิจัย (สกว.),2550
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เนื่องจากระบบนิเวศแหลงหญาทะเล เปนระบบนิเวศนชายฝงที่สําคัญและเปนบริเวณที่มี
ผลผลิตเบื้องตนสูงมากบริเวณหนึ่ง และมีสวนสําคัญในการถายทอดสารอาหารและพลังงานไปสู สิ่งที่มีชีวิต
อื่น ๆ ที่อาศัยในบริเวณนี้ โดยลักษณะทางโครงสรางของแหลงหญาทะเลที่พบเห็นไดจากทั้งลักษณะรูปทรง
ของลําตนและใบ (ภาพที่ 2.1-4) พบวา การที่หญาทะเลอาศัยอยูในบริเวณที่มีกระแสน้ําคอนขางเรียบ
ไมไหลรุนแรงมากนัก ทําใหบทบาทของหญาทะเลจึงเหมาะสําหรับสิ่งที่มีชีวิตที่สามารถไปอาศัยในแหลง
หญาทะเล ไมวาจะเปนพืชและสัตวนานาชนิด ตั้งแตพืชชั้นต่ํา คือ แพลงกตอนพืชไปจนถึงพืชชั้นสูง รวมถึง
สัตวไมมีกระดูกสันหลังขั้นต่ํา ไปจนถึงสัตวมีกระดูกสันหลังขั้นสูง คือ พะยูน สัตวทะเลพวกกุง หอย ปลาและปู
ซึ่งจัดเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญในแหลงหญาทะเล สัตวบางชนิดจะอาศัยอยูอยางถาวรในแหลงหญาทะเล
บางชนิดจะอาศัยเพียงชั่วคราวในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อเปนแหลงอนุบาล หรือหลบซอนภัยของสัตวน้ํา
วัย รุน เชน ลูก ปูมา และลูก ปลากะรัง เปนตน ในบางพื้นที่ที่มีการใชอวนจับลูกปลาเกา เพื่อนําไป
เพาะเลี้ยง อันเปนสาเหตุหนึ่งในการทําลายแหลงหญาทะเล นอกจากนี้แหลงหญาทะเลยังมีประโยชน
ชวยลดความรุนแรงของคลื่นและกระแสน้ํา ชวยปองกันการกัดเซาะชายฝงอีกดวย

- จํานวนชนิดที่พบในแตละพื้นที่

โครงสรางของหญาทะเล

- ปริมาณของแตละชนิด
- สัดสวนของแตละชนิด ในแตละพื้นที่
- การกระจายของแหลงหญาทะเล

บทบาทและหนาที่ของ
หญาทะเล

เป น แหล ง อาหาร, ที่ ว างไข ข องสั ต ว น้ํ า
และที่หลบซอนของศัตรูในวัยออน

ยึดรักษาพื้นทองทะเล, การ
ปองกันการพังทลายชายฝง,
ลดความรุนแรงของคลื่น
ภาพที่ 2.1-4 : ลักษณะของระบบนิเวศหญาทะเล
ที่มา : มาโนช วงษสุรียรัตน. โครงการศึกษาเพื่อการคุมครองพืน้ ทีอ่ นุรักษทางทะเล. สํานักงานกองทุนการสนับสนุนการวิจัย
(สกว.), 2550.

สําหรับประโยชนและความสําคัญของแหลงหญาทะเลในดานอื่นๆ โดยแหลงหญาทะเลทําหนาที่
เสมือนระบบนิเวศที่เชื่อมโยงระหวางระบบนิเวศนปาชายเลน และแนวปะการัง จากการสํารวจในแหลง
หญาทะเลพบวา ประชากรสัตวน้ําที่อาศัยอยูในแหลงหญาทะเล เปนพวกสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลังถึง
364 ชนิด และปลา 150 ชนิด รวมทั้งหญาทะเลที่ขึ้นปกคลุมอยูในบริเวณพื้นทองทะเลมีลักษณะคลายพรม
โดยจะมีความหนาแนนของใบประมาณ 4,000 ใบตอตารางเมตร และมีมวลชีวภาพประมาณ 2 กิโลกรัม
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ตอตารางเมตร เนื่องจากหญาทะเลเปนแหลงอาหารหลักของพะยูน ดังนั้น การเจริญเติบโตและมวลชีวภาพ
ของหญาทะเลในแตละพื้นที่จึงมีความสําคัญตอการเพิ่มประชากรและการดํารงชีพของพะยูนอีกดวย
นอกจากนี้ ประโยชนที่เกิดขึ้นในบริเวณแหลงหญาทะเลอีกอยางหนึ่ง คือ เปนแหลงทําการประมงที่สําคัญ
มีทั้งการจับสัตวน้ําจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงชายฝง เชน การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงหอย
เปนตน
2.1.4

วิกฤตของการคุกคามพื้นที่แหลงหญาทะเลในประเทศไทย

การคุกคามพื้น ที่แ หลง หญาทะเลของประเทศไทย เกิดทั้งจากกิจกรรมของมนุษยและการ
เปลี่ยนแปลงกระแสน้ําตามธรรมชาติ ทําใหระบบสิ่งแวดลอมที่มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ได รั บความเดื อดร อนหรือตองเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม การประเมินสถานภาพของระบบ
สิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งของนักวิชาการและนักการจัดการสิ่งแวดลอมชายฝง
สํ า หรับ พื ้น ที่แ หลง หญา ทะเลของประเทศไทย หากเราใชห ลัก การประเมิน สถานภาพ
สิ่งแวดลอมของเกษม, 2547 พบวา ไดมีแบงสถานภาพของสิ่งแวดลอมออกเปน 4 สถานภาพ คือ
• ภาวะสมดุล ธรรมชาติ เปน ภาวะของระบบสิ ่ง แวดลอ มที ่ทั ้ง โครงสรา งและการ
ทํางานเปนไปตามธรรมชาติ โดยธรรมชาติสามารถชวยธรรมชาติไดเองตลอดเวลา
• ภาวะการเตือนภัย เปนภาวะของโครงสรางที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในบางสิ่งบางอยาง
แตการทํางานยังคงอยูในชวงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง เชน การเกิดภาวะน้ําเสียที่ปลอยลง
ทะเลในบางขณะ ตอมาเมื่อมีน้ําดีไหลเขามาทดแทนก็สามารถทําใหระบบของน้ํากลับคืนสู
ภาวะปกติไดตอไป
• ภาวะเสี่ยงภัย เปนการเปลี่ยนแปลงที่ธรรมชาติชวยธรรมชาติได แตการทํางานเกินชวง
เกณฑเปลี่ยนแปลง คือ การเปลี่ยนแปลงที่ธรรมชาติไมสามารถชวยได หรือชวยไดแตตอง
ใชเวลานาน จึงตองใชเทคโนโลยีชวย
• ภาวะวิกฤต เปนภาวะที่สิ่งมีชีวิตไมสามารถจะอยูอาศัยไดแลว เนื่องจากเปนลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งโครงสราง (ชนิด ปริมาณ สัดสวนและการกระจาย) และการทํางาน (บทบาท/
หนาที่) ทําใหธรรมชาติชวยไดยาก ตองใชเทคโนโลยีเทานั้น
ดังนั้น จากสภาพของแหลงหญาทะเลในประเทศไทยที่ไดเสื่อมโทรมลง อันเนื่องมาจากการพัฒนา
ชายฝงอยางตอเนื่อง การบุกรุกพื้นที่ชายฝง การปลอยน้ําเสียลงทะเล การขุดลอกรองน้ํา รวมทั้งกิจกรรม
การทําประมงชายฝงและการใชเครื่องมือทําการประมงบางชนิด เชน เรืออวนรุน เรืออวนลาก อวนทับตลิ่งขนาดใหญ
และจากการเปลี่ยนแปลงของตะกอนในน้ําทะเลมากขึ้น สืบเนื่องมาจากการขุดแร ในทะเล และการพัฒนาชายฝง
ประเภทใดก็ตาม อันมีผลทําใหเกิดการชะลางตะกอนลงสูชายฝงทะเล กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเดินของ
น้ําทะเล สงผลตอการกัดเซาะชายฝง รวมทั้งการลดลงของพื้นที่แหลงหญาทะเล ที่ทําใหเกิดผลกระทบตอ
โครงสรางและบทบาทการทํางานของแหลงหญาทะเลทั้งระบบ คือ
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1) ทําใหชนิดของหญาทะเลที่เจริญเติบโตอยูในถิ่นที่อยูเฉพาะไมสามารถเจริญเติบโตได อาจ
เนื่องมาจากการทําลายลักษณะของโครงสรางดินในทะเล โดยการใชอวนรุนพลิกหนาดิน การเปลี่ยนแปลง
ทางน้ําทําใหมีการเพิ่มปริมาณตะกอนมาทับถมใบของหญาทะเล สงผลใหปริมาณของหญาทะเลใน
แหลงธรรมชาติลดลงไมสามารถขยายการสืบพันธุไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งสัดสวนและการกระจายของ
แหลงหญาทะเลในแตละชนิดที่ตองอาศัยปจจัยเฉพาะอยางในการขยายพันธุ เชน หญาทะเลชนิด
Enhalus acoroides (หญาทะเลชนิดใบหญาคา) ที่ความยาวของใบเฉลี่ยระหวาง 35-80 เซนติเมตร
และเปนชนิดที่อาศัยอยูแนวนอกสุดของแหลงหญาทะเล ทําใหสามารถชวยรับแรงกระแทกของคลื่นได
เปนอยางดี
2) ทําใหบทบาทและการทํางานของระบบนิเวศหญาทะเลตอพื้นที่ชายฝงสูญหายไป ยอม
สงผลกระทบต อ การสูญเสีย แหล ง อาศัยของสัตว น้ํา วัยออน การขาดแหลงอาหารของพะยูน ผลที่
ตามมาทําใหประชากรสัตวน้ําของประเทศลดนอยลง รวมทั้งบางชนิดอาจสูญพันธไปแลว
ดังนั้น จากการคุกคามพื้นที่ของแหลงหญาทะเลในปจจุบัน จึงทําใหพื้นที่แหลงหญาทะเลของ
ประเทศไทยอยูในขั้นวิกฤต สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหลงหญาทะเลไมสามารถจะอยูอาศัยไดแลว เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสราง (ชนิด ปริมาณ สัดสวนและการกระจาย) และบทบาทหนาที่ ทําให
หญาทะเลไมสามารถทํางานของอยางครบถวน นอกจากนี้การขาดขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวกับหญา
ทะเล เช น ชนิ ด ปริ ม าณ สั ด ส ว นและการกระจายของแหล ง หญ า ทะเลในแต ล ะพื้ น ที่ ข อ มู ล การ
เปลี่ยนแปลงแหลงหญาทะเล ความรูความเขาใจถึงความสําคัญและบทบาทที่แทจริงของหญาทะเลและ
ความรวมมืออยางจริงจังในการอนุรักษแหลงหญาทะเล การพัฒนาชายฝงของภาครัฐที่ใหความสนใจ
การอนุรักษหญาทะเล แตมุงเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก
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3.

มูลคาเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญาทะเลในจังหวัดตรัง

3.1

แนวคิดเกี่ยวกับมูลคาเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีบทบาทสําคัญมากตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย เพราะ
เปนที่มาของปจจัยการผลิตที่มนุษยนํามาเพื่อการผลิต การแปรรูปสินคาและบริการตาง ๆ และเปน
ที่มาของปจจัยหลาย ๆ ดานที่มีผลโดยตรงตอความเปนอยูและความอยูรอดของระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของมนุษย ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติมีอยู 3 ดานหลัก ๆ คือ 1) มีทั้งใชเพื่อการบริโภคโดยตรง 2)
การนํามาใชประกอบกับปจจัยการผลิตอื่น ๆ เพื่อผลิตสินคาและบริการ และ 3) เปนแหลงรองรับของเสีย
และของเหลือจากกระบวนการผลิต การแปรรูป ตลอดจนการบริโภคของมนุษยอีกดวย
ความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการบริโภคทางตรงหรือนํามาใชเพื่อเปนปจจัยการผลิตนั้น
หรืออุปสงคสําหรับทรัพยากรธรรมชาตินั้นเปนทั้งอุปสงคขั้นสุดทาย (final demand) มนุษยใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยตรงและเปนทั้งอุปสงคสืบเนื่อง (derived demand) คือความตองการ
ที่จะใชทรัพยากรธรรมชาติมาเปนปจจัยการผลิตเพื่อที่จะผลิตสินคาขั้นสุดทาย เชน ถาเราบริโภคทรัพยากรน้ํา
โดยตรงอุปสงคสําหรับทรัพยากรน้ําก็เปนอุปสงคขั้นสุดทาย แตถาผูผลิตตองการใชทรัพยากรน้ําไปประกอบ
กับปจจัยการผลิตอื่น ๆ ในการผลิตสินคาและบริการขั้นสุดทายอุปสงคก็จะเปนอุปสงคสืบเนื่องสําหรับสินคา
ขั้นกลาง (intermediate goods) ในทํานองเดียวกันมนุษยอาจจะใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลโดยตรง
เชน การไปทองเที่ยวชายทะเล ไปดําน้ํา ดูปะการัง ฯลฯ หรืออาจจะใชทรัพยากรจากทะเลเปนปจจัยการผลิต
หรือสินคาขั้นกลางที่จะผลิตสินคาอุปโภค บริโภคขั้นสุดทาย เชน นําเอาสารบางอยางจากทะเลมาสกัดและ
นํามาเปนสินคาเครื่องสําอางค เปนตน
นอกจากประโยชนที่ไดจากการใชประโยชนทางตรงและใชเปนปจจัยการผลิตแลว ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมในการเปนแหลงรองรับของเสียจากการผลิตและการบริโภคของมนุษยนั้น ปริมาณขยะและ
ของเสียที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งที่มาจากกระบวนการนําเอาทรัพยากรมาใชในการผลิตและการแปรรูป เชน ซัลเฟอร
ไดออกไซด สารตกคางที่เปนพิษ (toxic) จากยาปราบศัตรูพืช โลหะหนัก ขยะจากการกอสราง ฝุนละอองตาง ๆ
ที่ แพร กระจายในอากาศ นอกจากนั้ นยั งมี ของเสี ยในรู ปของพลั งงาน เช น ความร อน เสี ยง และรั งสี
นอกจากนั้น ยังมีของเสียที่เกิดจากการใชชีวิตประจําวันของผูบริโภคทั่วไป ที่สําคัญคือ ขยะเปยก ขยะแหง
และกาซคารบอนไดออกไซดจากทอไอเสียของรถ และของเสียอันตรายหรือเปนพิษ ของเสียที่เกิดขึ้นสวนหนึ่ง
สามารถนํากลับมาใชใหมได อีกสวนหนึ่ง ก็สามารถกําจัดทั้งของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้นดวยเทคโนโลยีตาง ๆ
ที่มีอยู ของเสียสวนที่มนุษยสามารถจะจัดการไดก็จะกลับเขาสูระบบธรรมชาติและจะไมมีผลในการเรงความ
เสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติ แตอีกสวนหนึ่งที่ไมสามารถกําจัดไดก็จะกลับไปสูระบบธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งตราบใดที่ยังไมเกินขีดความสามารถของธรรมชาติที่จะรองรับปริมาณของเสียตาง ๆ นี้
ผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมก็ยังจะไมเห็นผลกระทบที่เปนรูปธรรม
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ความสามารถ
ของธรรมชาติ
ในการรองรับ
ของเสีย

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บรรยากาศ
น้ํา
ที่ดิน และดิน
แรธาตุและพลังงาน
พืชและสัตว

ของเสียที่กลับสู
ธรรมชาติ ซึ่งทําใหฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเสื่อมลงไป

การบริโภคสินคาและ
บริการ และการใช
ประโยชนโดยตรงจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

การผลิตสินคาและ
บริการ (สินคาคงทน
ถาวรและสินคาที่ไม
คงทนถาวร)

ของเสีย

ปจจัยการผลิต

ของเสีย

อากาศ น้ํา ที่บริสุทธิ์
ดินที่พื้นสภาพ

ของเสีย

ของเสีย

ปริมาณของเสียทั้งหมด
ของเสีย

ของเสีย

กระบวนการรีไซเคิล

กําจัดและควบคุม

ของเสียที่หลงเหลืออยูหลังจากการรีไซเคิลและปริมาณ
ของเสียที่ไมสามารถจะกําจัดได

ภาพที่ 3.1-1: ความเชื่อมโยงระหวางฐานทรัพยากรธรรมชาติและระบบเศรษฐกิจ
ที่มา : Hartwick J.M. และ N.Olewiler, The Economics of Natural resources Use, Addison Wesley Education
Publishers Inc. 1998.

ทรัพยากรทางทะเลจัดอยูในกลุมทรัพยากรที่นํากลับมาใชใหมได (renewable resources)
หมายถึง ทรัพยากรที่ “ปริมาณ” หรือ “สตอก” (stock) ของทรัพยากรนั้นเปลี่ยนแปลงไดเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ยกตัวอยางเชน ทรัพยากรประมง ถามนุษยไมเขาไปเกี่ยวของคือไมไปจับปลาในทะเล ปริมาณของปลาใน
ทะเลก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามวัฏจักรและวงจรตามธรรมชาติ ที่จะควบคุมปริมาณของทรัพยากรใหอยูที่
ระดับที่ทําใหเกิดสมดุลของระบบนิเวศ เนื่องจากธรรมชาติสามารถที่จะสรางทรัพยากรประเภทนี้ขึ้นมาได
โดยใชเวลาไมมากนัก มนุษยจึงสามารถที่จะเก็บเกี่ยวหรือใชประโยชนได และหากอัตราการใชอยูในอัตรา
ที่เหมาะสมทรัพยากรนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ แลวเราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวและใชประโยชนจากทรัพยากร
ประเภทนี้ไดตลอดไป โดยหลั กงาย ๆ คือถาอัตราการใชเทากับอัตราการเสริมสรางทรัพยากรขึ้นมาใหม
สตอกของทรัพยากรธรรมชาติก็จะเทาเดิมไมมากขึ้นหรือนอยลง และถาอัตราการใชต่ํากวาอัตราที่ธรรมชาติ
สามารถสรางขึ้นมาทดแทนได สตอกหรือปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติก็จะเพิ่มขึ้น แตปญหาของทรัพยากร
ที่นํากลับมาใชใหมไดที่เกิดขึ้นทุกวันนี้คือ อัตราการใชสูงกวาอัตราที่ธรรมชาติสามารถที่จะสรางขึ้นมาทดแทน
สตอกของทรัพยากรธรรมชาติก็จะลดลง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของเกาะเตาก็เชนเดียวกันยังคง
ไดรับแรงกดดันจากการขยายตัวของการพัฒนาการกอสรางโครงสรางพื้นฐานและการทองเที่ยว
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ประเด็นสําคัญที่ตองทําความเขาใจก็คือระบบเศรษฐกิจสังคมของมนุษย (socio-economic
system) และระบบนิเวศ (ecological system) นั้นแยกกันไมได การตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ลวนมีผลกระทบตอระบบนิเวศทั้งสิ้นไมมากก็นอย โดยทั่วไปแลวเมื่อพูดถึง
ประโยชนที่มนุษยไดจากทรัพยากรธรรมชาติโดยทั่วไปก็จะพิจารณาถึงประโยชนที่ไดโดยตรงเทานั้น ซึ่งก็
หมายถึงมูลคาทางตรง (Direct use valve) เทานั้นและจะมองขามประโยชนทางออม นอกจากนั้นเรามักจะ
มองขามความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติในดานจิตใจและความรูสึก ซึ่งเปนที่มาของมูลคาที่ไมไดเกิดจาก
การใช เชน ประเทศไทยมีฉลามวาฬ มีกระเบนราหู มีเตาทะเล ซึ่งเปนสัตวที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศทาง
ทะเล เปนสัตวทะเลที่หายากที่นักทองเที่ยวจากทั่วโลกมาประเทศไทยเพื่อที่จะหาโอกาสที่จะไดเห็น ถาหาก
วันหนึ่งระบบนิเวศทางทะเลเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเปนเพราะการสะสมของมลพิษในทะเลหรือเกิดอุบัติเหตุ
เกี่ ยวกับเรือบรรทุ กน้ํามัน หรื อฐานขุดเจาะน้ํ ามั นทําให สัตว ทะเลตองตายหรือสู ญหายไป คนไทยคงมี
การสูญเสียและความรูสึกสูญเสียนี้ก็คือมูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชที่สูญหายไป
ภาพที่ 3.1-2 แสดงความเชื่อมโยงของระบบนิเวศบกและระบบระนิเวศชายฝงทะเล ทางครึ่งซายของ
ภาพเปนระบบนิเวศที่มีความสมดุลและทางดานขวาเปนระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม ตนเหตุเกิดจากการตัดไม
ทําลายปาบริเวณปาตนน้ําสงผลใหมีการชะลางพังทลายของหนาดินลงในแหลงน้ําธรรมชาติ ที่ไหลลงสูทะเล
ในขณะเดียวกันกับที่มีการทําลายปาตนน้ําก็มีการลักลอบตัดไมในพื้นที่ปาชายเลนและควบคูไปกับการออก
สัมปทานเพื่อใหพัฒนาพื้นที่ปาชายเลนบางสวนเปนนากุง เมื่อไมมีปาชายเลนตะกอนและหนาดินรวมทั้ง
สารเคมีตาง ๆ ที่ชะลางมาจากที่ดินที่ใชทําการเกษตรก็ชะลางลงทะเลโดยตรง นอกจากนั้นการพัฒนาพื้นที่ชายฝง
การกอสรางอาคารบานเรือน ถนน ฯลฯ ก็มีสวนสําคัญในการเพิ่มปริมาณตะกอน ปริมาณน้ําเสียและมลพิษตาง ๆ
ทําใหคุณภาพน้ําปริมาณออกซิเจน ฯลฯ เปลี่ยนแปลงไป สงผลกระทบตอแนวปะการังตอสิ่งมีชีวิตที่อยูในทะเล

2

ภาพที่ 3.1-2 : ระบบนิเวศ
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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ลองพิจารณาอีกสถานการณหนึ่ง สมมติวามีเรือบรรทุกน้ํามันที่เกิดอุบัติเหตุในขณะที่เทียบทาเพื่อ
ขนถายน้ํามันทําใหมีปริมาณน้ํามันจํานวนมากไหลลงสูทะเล ทําใหสิ่งมีชีวิตในทะเลไมวาจะเปนปลา ปะการัง
หญาทะเล ฯลฯ ตายหรือเสื่อมสภาพลง นอกจากนั้นกระแสลมยังพัดพาน้ํามันสวนหนึ่งเขาฝงทําใหชายหาดที่เดิม
เคยเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญตองกลายสภาพเปนชายหาดที่มีแตคราบน้ํามัน และสุสานของสิ่งมีชีวิต
ที่ตายและคลื่นพัดพามาขึ้นฝง หากเกิดเหตุการณอยางที่กลาวถึงทั้งสองเหตุการณ ประเด็นคําถามที่สําคัญ
มีอยูสองมิติ คือ มิติทางกฎหมาย และมิติทางเศรษฐศาสตร คําถามในมิติทางกฎหมาย คือ 1) ใครเปนผู
ที่จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น 2) ใครมีสิทธิที่จะเรียกรองการชดเชยความเสียหาย และ 3)
สิทธิที่จะเรียกรองคาชดเชยครอบคลุมถึงความเสียหายประเภทใดบาง สวนคําถามที่เกี่ยวของกับมิติทาง
เศรษฐศาสตรคือ 1) มูลคาเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบหรือที่เสียหายนั้นมีกี่ประเภท และ 2) วิธีการประเมิน
มูลคาเศรษฐกิจ ที่เสียหายนั้นมีวิธีใดบาง

3.2

เครื่องมือการประเมินมูลคาเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติ

เครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร ที่ ใ ช ใ นการประเมิ น ความเสี ย หายมู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ จาก
ผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง แบงออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือ
1) วิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการผลิต (Change in Productivity Approach)
ซึ่งมักจะใชวัดมูลคาทางเศรษฐกิจในกรณีที่มนุษยใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางตรง
ในลักษณะ extractive
2) วิธีการวัดความพึงพอใจเปดเผย (Revealed Preference) ใชวัดมูลคาสําหรับการใช
ประโยชนทางตรงลักษณะ non-extractive และการวัดมูลคาการใชประโยชนทางออม
3) วิธีวัดความพึงพอใจทางตรง (Stated Preference) ใชวัดมูลคาจากการใชประโยชน
ทางตรงลักษณะ non-extractive และมูลคาการใชประโยชนทางออมเชนกัน แตโดยทั่วไปแลววิธี
Stated Preference มักจะใชในการประเมินมูลคาที่ไมไดเกิดจากการใช หรือ non-use value
วิธีการประเมินมูลคาเศรษฐกิจของความเสียหายขึ้นอยูกับลักษณะของผลกระทตอทรัพยากร
ทะเลและชายฝง และประเภทของมูลคาเศรษฐกิจที่ตองการประเมินผลกระทบซึ่งทําใหตองสูญเสียฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีไป ยอมทําใหเกิดการสูญเสียมูลคาทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งแบงมูลคาทางเศรษฐกิจออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ 1) มูลคาเกิดจากการใช (use
value) และ 2) มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใช (non-use value)
1) มูลคาเกิดจากการใช (use value) แบงออกเปน 3 ประเภท คือ (1) มูลคาเกิดจากการ
ใชทางตรง (direct use value) (2) มูลคาที่เกิดจากการใชทางออม (indirect use value) และ (3) มูลคาเผื่อใช
(option value)
(1.1) มูลคาเกิดจากการใชทางตรง (direct use value) มีทั้งลักษณะการใชแบบ
extractive และแบบ non-extractive โดยการใชแบบ extractive คือ การที่มนุษยใชประโยชนจาก
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ทรัพยากรและใชของทํ าให ปริมาณทรัพยากรที่มีลดนอยลงไป เช น การใช น้ํ าเพื่อการบริ โภค หรือผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม การใชน้ําเพื่อการเกษตร การไปลาสัตวปาทําใหจํานวนประชากรสัตวปาลดนอยลง
การทํา การประมงทะเลซึ่งทํา ใหป ระชากรปลาในทะเลลดลง ฯลฯ ประโยชน มู ลคาเกิ ด จากการใช
ทางตรง อีกลักษณะหนึ่ง คือ ประโยชนที่ไดจากการใชแบบ non-extractive ซึ่งเปนการใชประโยชน
ที่ไมไดทําใหปริมาณของทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลงไปแตอาจจะทําใหคุณภาพเปลี่ยนแปลงไป เชน
การใชน้ําเพื่อผลิตไฟฟา การเดินปาเพื่อทัศนศึกษา การดําน้ําดูปะการัง การคมนาคมขนสงทางน้ํา
การทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจ
(1.2) มูลคาที่เกิดจากการใชทางออม (indirect use value) หมายถึงประโยชนที่ไดจาก
ทรัพยากรธรรมชาติในดานการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพภูมิอากาศ ยกตัวอยางเชน หญาทะเล
มีทั้งประโยชนทางตรงและประโยชนทางออม ประโยชนทางออมคือ ชวยกรองตะกอนและมลพิษตาง ๆ ที่ชะลาง
ลงแมน้ําลําธารและไหลลงสูทะเลแลวยังเปนแหลงอนุบาลปลา แหลงอาหาร อีกทั้งยังทําหนาที่เปนแหลงดูดซับ
คารบอนอีกดวย เชน นอกจากประโยชนทางออมที่กลาวมาหญาทะเล ประโยชนทางตรงของหญาทะเล ซึ่งไดแก
สัตวน้ําตาง ๆ อาทิ ปลา กุง ปู ปลิง ฯลฯ เปนแหลงอาหาร แหลงจางงาน และแหลงรายไดสาํ หรับมนุษยดวย
(1.3) นอกจากมูลคาที่เกิดจากการใชทั้ง 2 ประเภทที่กลาวขางตน มูลคาที่เกิดจากการใช
อีกลักษณะหนึ่งที่เรียกวา “option value” หรือมูลคา “เผื่อใช” โดยตรง คือ แมวามนุษยอาจจะไมไดใช
ประโยชนจากทรัพยากรในปจจุบันไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมแตก็มีความประสงคที่จะเก็บรักษา
ทรั พ ยากรนั้ น ไว เ พื่ อที่ จ ะใช ป ระโยชน ไ ด ใ นวัน ข า งหน า แต ห ากทรั พ ยากรนี้ ห ายไปโอกาสที่ จ ะใช
ทรัพยากรนี้ในอนาคตก็จะสูญหายไปดวย
2) มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใช (non-use value) ประกอบดวย “มูลคาของการคงอยู”
(existence value) และ “มูลคาที่เก็บรักษาไวเพื่อใหคนรุนตอไปไดใชในวันขางหนา” (Bequest
Value) มูลคาของการคงอยูแปลตามตัวก็คือ มูลคาที่เราใหเพื่อที่จะรักษาทรัพยากรไวใหคงอยู แมวา
เราไมคิดวาเราจะใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาตินั้นไมวาในวันนี้หรือวันขางหนา ยกตัวอยางเชน
พะยูน คนไทยสวนใหญอาจจะไมเคยไปเที่ยวทางทะเลที่มีพะยูนขึ้นมาวายน้ําและไมคิดวาในอนาคต
จะไปเที่ยวที่สถานที่ดังกลาว แตสําหรับคนไทยบางกลุมพะยูนมีคาของ “การคงอยู” คือเพียงรูวา
พะยูน “คงอยู” เปนของคนไทยก็เพียงพอแลว นอกจากนั้น พะยูนก็อาจจะมี Bequest Value ดวยก็คือ
มูลคาของพะยูนเพื่อที่จะรักษาไวใหเปนของลูกหลานคนไทย องคประกอบของมูลคาเศรษฐกิจรวมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดแสดงไวในภาพที่ 3.2-1
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ภาพที่ 3.2-1 : องคประกอบขอองมูลคาเศรษฐกิกิจรวมของทรัพยากรธรรมชาติติและสิ่งแวดลอม
สําหรับมู
บ ลคาเผื่อใชในอนาคต
น
(Option Value) นั้นแบงออกเปน 2 ลักษณะ
ษ คือถาคิดวาควรจะรั
า
กษา
ทรัพยากรธรรมชชาติไวเพื่อตนเอองใชในอนาคตก็จะถื
จ อเปนสวนหนึ่งของมูลคาการใชทางตรง แตถถาคิดวาควร
จจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติฝไววเพื่อลูกหลานในนอนาคตแลวมูลคคา Option Valuee จะกลายเปนมูลคาที่ไมได
เกิดจากการใชกจะมี
็ ความหมายเเดียวกันกับมูลคาเพื่อเก็ยไวใหลกหลาน
ู
คือ Beqquest Value

3.3

การปประเมินมูลคาที่ไมไดเกิดจากการใช
ด
(
(non-use
value) ดวยวิธี Choice
Expeeriment (CE))

CE คือ วิธีที่จะนํามาใชสําหรับการรประเมินมูลคาที่ไมไดเกิดจากกการใชของระบบบนิเวศหญา
ทะเล เนื่องจากรายละเอียดจะอยูในหัวขอที่ 6 ของรายงานนนี้ ในหัวขอนี้จึจึงขอนําเสนอหหลักการและ
วิธีการพอสังเขปเทานั้น วิธีการประเมินมูลคาที่ไมไดเกิดจากกการใชมี 2 วิธี คือ Contingent Valuation
Method (CVM)) และ Choice Experiment เนืนื่องจากวิธีนี้จัดอยูในกลุมวิธีการประเมิ
า
นทางตตรง พื้นฐาน
ทางทฤษฎีของ CE มาจากทฤษฎีเกี่ยวกับอุปสงคที่พัฒนาโโดยนักเศรษฐศศาสตรที่ชื่อ Lanncaster วา
สินคาและบริการแต
า ละประเภทจะประกอบดวยคุ
ย ณลักษณะตาง ๆ ซึ่งจะทําใหหผูบริโภคเกิดคววามพึงพอใจ
ใในระดับที่แตกตตางกัน เชน รถยนตยี่หอตาง ๆ ที่นํามาขายในนตลาดจะมีความมแตกตางในขนาดดกําลังแรงมา
ความสามารถในกการประหยัดพลังงาน
ง ความสบายยของเบาะที่นั่ง ฯลลฯ วิธี CE จึงถูกนํามาใชเพื่อที่จะวิเคราะห
ววาองคประกอบตาง ๆ ของรถทํทําใหผูบริโภคมีความพึ
ค
งพอใจมมากนอยเพียงใด และผูบริโภคมีความเต็มใจ
ที่จะจายสําหรับองค
อ ประกอบยอยต
ย าง ๆ ของรถมาากนอยเพียงใด หลั
ห กการเดียวกันนี
น ้สามารถนํามาใใชในการถาม
ผู บริ โภคหรื อประชาชนโดยทั
ป
่ วไปเกี
ว ่ ยวกั บคววามเต็ มใจที่ จะจ
ะ ายเพื่ อที่ จะสสนั บสนุ นมาตรกการอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชชาติขององคประะกอบยอยตาง ๆ
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ในการสัมภาษณจะมีการกําหนดทางเลือก (option) ตาง ๆ แตละทางเลือกจะมีองคประกอบยอย
ที่จะสัมพันธกับมูลคาที่ผูตอบจะตองจาย ดังนั้นจึงตองตัดสินใจวาจะเลือกทางเลือกใดหรือตัดสินที่จะ
เลือกสถานการณในปจจุบัน (status quo) ซึ่งหมายความวาไมตองจายเงินเลย ในการตัดสินใจวา
จะเลือกทางเลือกใดผูตอบจะตองชั่งน้ําหนักโดยการเปรียบเทียบองคประกอบยอยของแตละทางเลือก
วาจะทําใหตนเองมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไร
ในแตละทางเลือกก็จะมีองคประกอบ (attributes) ซึ่งอาจจะมีความแตกตางในแงของจํานวน
หรือความเขมขนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ ซึ่งเรียกวา “ระดับ” (level) ของแตละองคประกอบนั่นเอง
การกําหนดองคประกอบและระดับนั้นมาจากการหารือกับผูเชี่ยวชาญทางดานระบบนิเวศหญาทะเล
ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับพะยูนและผูที่มีประสบการณในพื้นที่ รวมทั้งไดปรึกษากับผูดําเนินการอนุรักษ
และฟนฟูหญาทะเลในปจจุบัน

3.4

การทบทวนผลการศึกษาการประเมินมูลคา

หากพิจารณาในภาพรวมประโยชนที่ไดจากระบบนิเวศทะเลและชายฝงแบงออกเปน 4 กลุม คือ
1) ประโยชนที่ไดในรูปของสินคาและบริการ 2) ประโยชนในดานการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
3) การหลอเลี้ยงระบบ และ 4) ความสําคัญของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในระบบนั้น ๆ ตอ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ตารางที่ 3.4-1)
ตารางที่ 3.4-1 : ประโยชนของระบบนิเวศทะเลและชายฝง
ประโยชนที่ไดในรูปของสินคาและบริการ
(Provisioni ng Services)

ประโยชนในดานการรักษาการสมดุลระบบนิเวศ
(Regulating Services)
การหลอเลี้ยงระบบ (Supporting Services)
ประโยชนในแงของวัฒนธรรม
(Cultural Services)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สินคาประมงจากการจับและจากการเพาะเลี้ยงชายฝง
ไมฟน
พลังงานทางเลือก
ผลผลิตทางธรรมชาติที่สามารถนํามาบริโภคได
สารพันธุกรรมและผลผลิตที่อาจจะนํามาผลิตเปนยารักษาโรค
และผลิตภัณฑอื่น ๆ ได
การคมนาคมขนสง
การลดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
การดูดซับคารบอน
การปองกันการกัดเซาะชายฝง
การควบคุมวงจรของอาหาร (Nutrient regulation)
การสังเคราะหแสงของตนไม (Photosynthesis)
การทองเที่ยว
การศึกษา
ทัศนียภาพที่สวยงาม
ดานศาสนา และวัฒนธรรม

ที่มา : Forest Trends and The Katoomba Group, “Payment for Ecosystem Services: Getting
Started in Marine and Coastal Ecosystems: A Primer”. 2010.
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ถาพิจารณาในดานมูลคา Barbier ไดจัดประเภทของมูลคาทางเศรษฐกิจที่ไดจากทรัพยากร
ทะเลและชายฝงไว 3 กลุมดวยกัน คือ
1. มูลคาจากการใชทางตรง (Direct Use Value) ซึ่งไดแก
• ประโยชนจากการทําประมง
• ประโยชนจากการเพาะเลี้ยงชายฝง
• ประโยชนในการคมนาคม
• อุปทานน้ํา
• การสันทนาการ
• สารพันธุกรรม
• ประโยชนในดานการศึกษาและคนควาทางวิทยาศาสตร
2. ประโยชนจากการใชทางออม (Indirect Values) เชน
• การปองกันการกัดเซาะชายฝง
• การเปนแหลงที่อยูอาศัยและแหลงอนุบาลปลา และสิ่งมีชีวิตในทะเล
• การเปนแหลงอาหารของสิ่งมีชีวิตในทะเล
3. มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใช (non-use value) ซึ่งประกอบดวย
• มูลคาของการคงอยู (Existence Value) ของสัตวน้ําทะเลที่ใหรมเงากับสัตวอื่น ๆ
• มูลคาของการเก็บรักษาทรัพยากรไวใหลูกหลานในอนาคต (Bequest value)
• มูลคาของการคงอยูของระบบนิเวศใตทองทะเล
ความทาทายของการประเมินมูลคาของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง คือ สวนของมูลคาที่ไมไดมี
การซื้อขายผานตลาดหรือสวนของ non-market value ยกตัวอยางเชน ในกรณีของระบบนิเวศหญาทะเล
แมวาระบบนิเวศหญาทะเลจะไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการทําการประมงเชิงพาณิชย แตเนื่องจาก
ระบบนิเวศหญาทะเลก็มีความสําคัญไมนอยไปกวาระบบนิเวศปะการังในการเปนแหลงกําเนิด แหลงที่อยู
อาศัย แหล งอนุบาลปลา และแหล งอาหาร ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศหญ าทะเลจึ งเปนเหมือน
“หลักประกัน” (insurance) ความยั่งยืนของรายไดจากการประมงทางทะเลเชิงพาณิชย
Edward B. Barbier6 ในบทความเรื่อง “Progress and Challenges in Valuing Coastal and
Marine Ecosystem Services” ไดใหขอคิดเห็นวา ระบบนิเวศตาง ๆ มีความเชื่อมโยงกันและหาก
ระบบนิเวศยอยระบบใดเสื่อมสภาพลงก็อาจจะมีผลกระทบตอเนื่องไปสูระบบนิเวศอื่น เชน ปาชายเลน
6

Edward B. Barbier. “Progress and Challenges in Valuing Coastal and Marine Ecosystem Services” ใน Review of Environmental
Economics and Policy volume 6, winter 2012, pp.1-19.
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และแนวหญาทะเลเปนแหลงอนุบาลปลาและหอยหลายชนิด แตพอโตแลวสัตวพวกนี้ก็จะยายไปอาศัย
อยูในระบบนิเวศปะการังและพอถึงชวงสืบพันธุก็จะกลับมาสูปาชายเลนหรือแนวหญาทะเลเพื่อวางไข
(Moberf และ RÖnnbäck 2003; Mumby 2006; Mumby et al.) ระบบนิเวศหญาทะเลและระบบนิเวศ
Salt marshes ก็มีความเชื่อมโยงเชนเดียวกัน (Rountree และ Able 2007; Shackeroff, Hazen, และ
Crowder 2009)
ในงานของ Johnston et.al (2002) ไดประเมินมูลคาของพื้นที่ปากแมน้ํา Peconic บนเกาะ
Long Island ซึ่งประกอบดวยระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน รวมทั้ง มูลคาของระบบนิเวศหญาทะเล เชน
การศึกษาของ Sanchirico และ Mumby (ค.ศ. 2009) ที่ใชแบบจําลองวิเคราะหความเชื่อมโยงของ
ระบบนิเวศยอยของทะเลและชายฝงที่ไดขอสรุปวา ความอุดมสมบูรณของปาชายเลนและหญาทะเลมีผล
ในการเพิ่มปริมาณของชีวมวล (Biomass) อยางมีนัยสําคัญ
สํา หรับการประเมิณมูลคา ที่เกิดจากการใชจากการทําการประมงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
โดยตรงมีไมมากนัก การศึกษาที่ใกลเคียงกับการศึกษานี้คือ งานของ Dirhamsyah
เรื่อง An
Economic Valuation of Seagrass Ecosystems in East Bintan, Riau Archipelago, Indonesia ที่
วิเคราะหมูลคาเศรษฐกิจของหญาทะเลของ East Bintan ในประเทศอินโดนีเซียซึ่งประเมินเฉพาะมูลคา
ที่เกิดจากการใชทางตรงและทางออมของหญาทะเลเทานั้น ประโยชนที่เกิดจากการใชทางตรงประเมิน
จากขอมูลของปริมาณสัตวน้ําที่จับไดในหมูบานชาวประมงชายฝง 3 หมูบานซึ่งมีครัวเรือนประมาณ
574 ครัวเรือน และมีสัดสวนประมาณรอยละ 50 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด โดยในการศึกษานี้
ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกครัวเรือนชาวประมง 17 รายเพื่อสอบถามรายไดในชวง 6-7 เดือน
สําหรับประโยชนจากการใชทางออม ในการศึกษาของ Dirhamsyah ไดกําหนดวาประโยชน
จากการใชทางออมมีอยู 3 ดาน คือ ประโยชนในดานการทองเที่ยว ประโยชนในดานการทําใหน้ําใส
และประโยชน ใ นด า นการศึ ก ษาเนื่ อ งจากระบบหญ า ทะเลของ East
Bintan เป น พื้ น ที่ ที่ มี
นักวิทยาศาสตรและนักศึกษาใชเพื่อการศึกษาวิจัย
ประโยชนจากการทองเที่ยวถือเปนประโยชนทางออมเนื่องจากนักทองเที่ยวจากประเทศ
สิงคโปรและชาวตางชาติอื่น ๆ ไมไดมาเพื่อจะมาดูหญาทะเลแตมาเพื่อตกปลาซึ่งมีอยูจํานวนมากใน
บริเวณแนวหญาทะเล ในการศึกษานี้ใชวิธีวัดมูลคาทางเศรษฐกิจโดยวัดจากรายไดของผูประกอบการ
ธุร กิ จ โรงแรมและธุ ร กิจ ที่เกี่ ยวข อ งกับการท อ งเที่ย วเช น ร า นค า ภัต ราคาร ฯลฯ นอกจากนั้ น ใน
การศึกษานี้ยังใชวิธี Travel Cost Method (TCM) เพื่อประเมินมูลคาสวนเกินของผูบริโภค ซึ่งในกรณีนี้คือ
นักทองเที่ยวทองถิ่นที่มาเที่ยวในชวงวันเสาร-อาทิตยและวันหยุด สําหรับประโยชนในดานการศึกษาและ
คนควาทางวิทยาศาสตรใชตนทุนของการทําการวิจัยของ Indonesian Institute of Sciences Research
Center for Oceanography และงานวิจัยของนักศึกษาที่มาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่
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งานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของ คือ การศึกษาของ Unworth และคณะเรื่อง Economic and
Subsistence Values of Standing Stock of Seagrass Fisheries: Potential Benefits of No Fishing
Marine Protected Area Management ในการศึกษานี้ Unworth และคณะ ไดอางถึงงานงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการประเมินมูลคาของระบบนิเวศหญาทะเล 3 เรื่อง เรื่องแรก คืองานศึกษาของ Costanza
และคณะ ซึ่งไดประเมินมูลคาของหญาทะเลทั่วโลกเฉพาะในประโยชนดานการรีไซเคิ้ลสารอาหารอยาง
เดียววาเทากับ 19,002 เหรียญสหรัฐตอ 1 เฮกตารตอป หรือ 91,209 บาท/ไร/ป เรื่องที่สองคือ
การศึกษาของ Watson และคณะ ซึ่งประเมินมูลคาของหญาทะเลในพื้นที่แนวหญาทะเลทางเหนือของ
รัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลีย ที่มีการจับกุงประเมินไดมูลคาเทากับ 1.1 ลานเหรียญสหรัฐตอป
หรือประมาณ 1,500 เหรียญสหรัฐ/เฮคตาร/ป หรือ 7,200 บาท/ไร/ป เรื่องที่สามคือการศึกษาของ
McArthur และ Boland ไดประเมินมูลคาของหญาทะเลพิจารณาจากประโยชนที่ไดจากการประมงทาง
ใตของประเทศออสเตรเลียมีมูลคาเทากับ 100 ลานเหรียญสหรัฐตอป
สําหรับพื้นที่การศึกษาของ Unworth และคณะ คืออุทยานแหงชาติ Wakatobi ในประเทศ
อินโดนีเซียซึ่งเปนกลุมเกาะที่อยูทางตอนใตตะวันออกของ Sulawesi มีประชากรประมาณ 80,000 คน
เปนพื้นที่ที่มีปะการัง และหญาทะแล การทําการประมงมีทั้งการประมงเชิงพาณิชย การประมงเพื่อยังชีพ
และเพื่อการพักผอนหยอนใจ และแมวาจะอยูในเขตอุทยานแหงชาติแตก็มีการทําประมงเกินขนาด
สังเกตุไดจากขนาดเฉลี่ยของปลาที่จับไดที่เล็กลงอยางตอเนื่อง
พื้นที่การศึกษาแบงเปน 3 กลุม กลุมแรกคือพื้นที่ในเขตอุทยานฯ กลุมที่สองคือพื้นที่ที่มีการ
จับปลาไมมากนักที่กําหนดโดยระยะหางจากหมูบานที่ใกลที่สุดคือ 2 กิโลเมตร และกลุมที่ 3 คือพื้นที่ที่
มีก ารจับ ปลามากซึ่ งไดแ กพื้ น ที่ ช ายฝ ง ทะเลที่อ ยู ใ กลกั บชุ ม ชน ขอ มูล ที่ใ ชใ นการวิ เ คราะห มูล ค า
เศรษฐกิจของหญาทะเลมีอยู 4 ประเภท (1) การเก็บขอมูลเกี่ยวกับความหลากหลายและความ
หนาแนนของประชากรปลา (2) ขอมูลเกี่ยวกับ invertebrates สัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง (3) การสํารวจ
ปลาและสัตวน้ําที่ขายในตลาดและ (4) การสัมภาษณครัวเรือนจากขอมูลที่เก็บไดนํามาใชประเมินมูลคา
เศรษฐกิจจากการจับปลาในบริเวณแนวหญาทะเลซึ่งอยูระหวาง 40.4 เหรียญสหรัฐฯตอ 1 เฮกตาร
ในพื้นที่ที่มีการจับปลานอย (2 กิโลเมตรหางจากหมูบาน) และ 77.9 เหรียญสหรัฐฯตอ 1 เฮกตาร ในพื้นที่
ที่มีการจับปลามากคือชายฝงทะเลที่ใกลกับหมูบาน การประมาณมูลคาเศรษฐกิจของพื้นที่หญาทะเลของ
ประเทศอินโดนีเซียใช วิธีเอาคาเฉลี่ยของรายไดจากการจับปลามาคูณกับพื้ นที่หญาทะเลของประเทศ
อินโดนีเซียซึ่งมีอยางนอย 3 ลานเฮกตาร (Kuriandewa และคณะ) จะไดมูลคาเศรษฐกิจของประโยชน
จากหญาทะเลในดานการประมูลประมาณ 230 ลานเหรียญสหรัฐฯ
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การศึกษาและวิเคราะห์
เ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ กาารบริหารการจัดการอยย่างยังยื
่ น

4.

การทบทวนแแนวคิดของงกลไก Blue Carbon

ราายละเอียดในหัวข้
ว อนี้ คือผลของการทบทวนกลไกที่เกี่ยวกับบลู
บ กคาร์บอนซึ่งจะนํ าเสนออยูยู่
3 ส่วน ส่วนแรกคื
น
อข้อมูลทางวิ
ท ทยาศาสตรร์เกีย่ วกับความสสามารถในการดดูดซับและกักเก็ก็บคาร์บอนของง
ั่
ระบบนิเวศชชายฝงโดยเฉพา
าะระบบนิเวศปาชายเลนและระ
า่
ะบบนิเวศหญ้าทะเล
ท รวมทัง้ ผลลกระทบทีอ่ าจจะะ
เกิดขึน้ ถ้าระบบนิเวศเหล่านี้เสื
เ อ่ มโทรมลงหรือหายไปในที
อ
ส่ ุด เนื้อหาในส่วนทีสอง
่ คือการสรุปประเด็
ป นสําคัญ ๆ
เกี่ยวกับการรเจรจาระหว่างปประเทศเพื่อผลักดั
ก นให้เกิดตลาดดสําหรับบลูคาร์์บอนเพื่อเป็ นมาาตรการหนึ่งที่จะ
ช่วยลดปริมาณการปล่
ม
อยก๊ก๊ าซเรือนกระจกก และส่วนที่สามม คือตัวอย่างขของประสบการ ณ์ ต่ า งประเทศศ
ทีเ่ กีย่ วกับบลู
บ คาร์บอนการออนุ รกั ษ์ฆญ้าทะเลและพะยูน

4.1

ประโยชน์ ของระบบนิ เวศหหญ้าทะเลในการดูดซับแลละกักเก็บคาาร์บอน

แนนวหญ้าทะเลตามแนวชายฝงั ่ ของประเทศต่าง
า ๆ รวมทัง้ ประเทศไทย
ป
(ภภาพที่ 4.1-1) มี
บทบาทที่สาคั
าํ ญสําหรับวัฎจั
ฎ กรคาร์บอนเนืนื่องจากสามารรถดูดซับคาร์บอนที
อ ่อยู่ในบรรยยากาศได้ ทะเลล
และมหาสมุมุทรสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ด้คอื ทําหน้าทีเ่ ป็ปน Carbon Sink
S
(ทะเลแลละมหาสมุทรทํา
หน้าทีใ่ นกาารกักเก็บและหมมุนเวียน ร้อยละ 93 ของ CO2 ทีอ่ ยู่ในโลก) และสามารถกรระจายคาร์บอนน
(ทําหน้าทีใ่ นการหมุ
น
นเวียนคาร์
น บอน)
การสสูญเสียพื้นที่หญ้าทะเล
ตัง้ แตต่ทศวรรษ 1940

ั่
ภาพที่ 4.1-1: พืน้ ทีห่ ญ้าทะะเลตามแนวชายยฝงทะเลของปร
ระเทศต่าง ๆ
ทีม่ า : UNEP--WCMC. 2009.
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แม้วา่ ป่าชายเลน พืน้ ทีล่ ุ่มดินเค็ม (salt marshes) และหญ้าทะเลรวมกันมีพน้ื ทีไ่ ม่ถงึ ร้อยละ
0.5 ของ seabed และมีปริมาณเท่ากับร้อยละ 0.05 ของชีวมวลของสิง่ มีชวี ติ (biomass) แต่สามารถ
ที่จะกักเก็บคาร์บอนทัง้ ในลําต้นและใบ รวมทัง้ ในตะกอนได้มากถึงร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 70 อัตราใน
การกัก เก็บ คาร์บอนของหญ้าทะเลคือ 2-3 ตันต่อเฮกตาร์ต่ อปี และยังมีการศึกษาที่พบว่าการกักเก็บ
คาร์บอนในทะเลและบริเวณปากแม่น้ําอยูร่ ะหว่าง 235-450 TgCต่อปี ซึง่ เท่ากับร้อยละ 50 ของปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานเพื่อการขนส่งเพียงด้านเดียว ดังนัน้ ถ้าสามารถลดการ
สูญเสียพืน้ ทีท่ ่เี ป็ นระบบนิเวศทางทะเลทีส่ าํ คัญก็อาจจะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้รอ้ ยละ 10 ของ
ปริมาณ CO2 ทีป่ ล่อยสูช่ นั ้ บรรยากาศให้ได้ต่าํ กว่า 450 ppm
ตัน / เฮกตาร์ / ปี

ั่
พืน้ ทีช่ ายฝงทะเลที
น่ ้ําท่วมถึง

ปา่ ชายเลน

หน่ วยเป็ นเทอรากรัม
คาร์บอน เฮคตาร์/ปี

พืน้ ทีป่ ากแม่น้ํา

อัต ราการกัก
เก็บทีส่ งู ทีส่ ดุ
อัตราการกักเก็บ
เฉลีย่

พืน้ ทีท่ ะเลลึก
หญ้าทะเล

ภาพที่ 4.1-2: ประมาณ 2-3 ตันคาร์บอนต่อ 1 เฮกตาร์ต่อปี
ทีม่ า : Cebrian and Duarte, 1996; Duarte et al. 2005.
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เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอน จึงเป็ นทีน่ ่าแปลกใจว่าในการ
ประมาณการณ์ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนโดยธรรมชาติ (natural carbon sink) ทีผ่ ่านมา
ไม่ได้คํานึงถึงความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของพืชพันธุ์ในระบบนิเวศทะเลและชายฝงั ่ ซึ่งถ้าแปลง
เป็ นมูลค่าเศราษฐกิจ มูลค่าในการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลอาจจะสูงถึง 13,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
1 เฮกตาร์หรือประมาณ 65,000 บาทต่อไร่ ในทางตรงกันข้ามแม้ว่าจะมีความสําคัญเพียงใด แต่ใน
ปจั จุบนั ระบบนิเวศทางทะเลเสื่อมลงอย่างต่อเนื่องและในอัตราที่เสื่อมมากกว่าบนบกถึง 4 เท่า ส่วนหนึ่ง
ั ่ เ่ ป็ นแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยของสัตว์น้ําและ
อาจจะเป็ นเพราะว่าปญั หาของความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝงที
สิง่ มีชวี ติ ใต้ท้องทะเลนัน้ มักจะถูกมองข้ามเพราะอยู่ไกลหูไกลตาคน7 นอกจากความสามารถในการกักเก็บ
คาร์บอนในแต่ละปี ทล่ี ดลงระหว่างร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 7 แล้ว ยังมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงภาวะการจ้างงาน
รายได้ และความมันคงทางด้
่
านอาหารด้วย
เหรียญสหรัฐฯต่อเฮกตาร์

ปา่ ชายเลน

ประมาณการมูลค่าของการ
กักเก็บคาร์บอนต่อเฮคตาร์

หญ้าทะเล
ั ่ น่ ้ํ าทะเล
พืน้ ทีช่ ายฝงที
ท่วมถึง

แนวปะการัง

พืน้ ทีท่ ะเลลึก
มู ล ค่ า ประโยชน์ จ าก
ระบบนิเวศต่อเฮคตาร์

แ พ ล ง ก์ ต อ น
บริเวณชายฝงั ้

ภาพที่ 4.1-3 : มูลค่าทางเศรษฐกิจของการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเล
ทีม่ า : Martinez et al. 2007. Gunawardean and Rowan, 2005; Sgurpeon, 2004; Costanza 1997.

7

Duarte 2008; J.Jackson in TED Talk April,2010
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4.2

กรอบการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวคิ ดเกี่ยวกับตลาดบลูคาร์บอน

ในเวทีเจรจาภายใต้อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (UNFCCC) ครัง้ ที่ 15
หรือ COP 15 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยเริม่ มีการกล่าวถึงทะเลและ
มหาสมุทร ในด้านประโยชน์เกีย่ วกับการกักเก็บคาร์บอน หรือทีเ่ รียกว่า “คาร์บอนสีน้ําเงิน (Blue Carbon)”
เป็ นครัง้ แรก จากการประเมินพบว่าทะเลและมหาสมุทรทีค่ รอบคลุมบริเวณถึง 2 ใน 3 ของโลก สามารถกัก
เก็บคาร์บอนได้ถงึ 22 ล้านเมตริกตันต่อวัน คิดเป็ น 55% ของการกักเก็บทัง้ โลกซึ่งสูงกว่าการกักเก็บ
คาร์บอนด้วยป่าไม้ (Green Carbon) ทีร่ ะดับ 45% ทําให้คาร์บอนสีน้ําเงินดูเป็ นแนวโน้มทีม่ คี วามหวัง
ในตลาดคาร์บอน ต่อมาในการประชุม COP 16 กลุ่ม Blue Climate Coalition 1 ได้ย่นื ข้อเสนอทีผ่ ลักดัน
จาก 55 หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อมทางทะเลใน 19 ประเทศ โดยมีใจความสําคัญคือ 1) การ
อนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน พืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าดินเค็ม หญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลในแผนการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2)การจัดตัง้ กองทุนคาร์บอนสีน้ํ าเงิน (Blue Carbon Fund) เพื่อบริหาร
จัดการระบบนิเวศชายฝงั ่ 3)การควบรวมคาร์บอนสีน้ํ าเงินเข้าไปในแผนยุทธศาสตร์ REDD+ ของ
ประเทศ และ 4) การสนับสนุ นงานวิจยั ทางด้านการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยคาร์บอนสีน้ําเงินรวมถึง
พัฒนาระบบ Monitoring Reporting and Verification (MRV)
แม้ว่าในปจั จุบนั ประเด็นเรื่อง Blue Carbon ยังไม่ได้มกี ารนํ าเข้ามาซื้อขายทัง้ ในตลาด
คาร์บอนภาคบังคับ (Regulatory Carbon Market) และตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ (Voluntary
Carbon Market) แต่มแี นวโน้มความเป็ นไปได้วา่ จะมีการผลักดันให้ Blue Carbon เข้ามาเป็ นกลไก
หนึ่งในการลดก๊าซเรือนกระจกทัง้ ในระดับระหว่างประเทศและระดับประเทศ ตัวอย่างเช่น มีการร่วม
กลุ่มระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการอนุ รกั ษ์ เช่น IUCN, Conservation International และ
International Oceanic Commission (IOC) โดยจัดตัง้ เป็ น The Blue Carbon Policy Working Group
เพื่อเป็ นเวทีในการแลกเปลี่ยนของคิดเห็นระหว่างองค์กรและผู้เชี่ยวชาญที่ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง
Blue Carbon นอกจากนัน้ ยังได้มกี ารพัฒนาเป็ นแผนงานขึน้ เป็ น Blue Carbon Initiative โดยแผนงาน
ดังกล่าวจะให้ความสําคัญกับการลดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโดยการอนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูระบบ
นิเวศทางทะเล
Blue Carbon Policy Working Group ได้มกี ารจัดทํา Blue Carbon Policy Framework โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่
 ขับเคลื่อนการบูรณาการกิจกรรม Blue Carbon เข้าไปสูน่ โยบายระหว่างประเทศและ
กระบวนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ UNFCCC ในฐานะที่ Blue Carbon เป็ น
กลไกในการลดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
 ขับเคลื่อนผลักการบูรณาการกิจกรรม Blue Carbon เข้าไปสู่กลไกทางการเงินที่
เกีย่ วข้องคาร์บอนรูปแบบอื่นๆ เช่น ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ
 พัฒนาเครือข่ายในการดําเนินโครงการสาธิตด้าน Blue Carbon
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 ขับเคลื่อนการบูรณาการกิจกรรม Blue Carbon เข้าไปสูก่ รอบการทํางานหรือนโยบาย
ในระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมภิ าค และระดับประเทศ เช่น กรอบและนโยบายด้าน
ทะเลและชายฝงั ่
สําหรับรายละเอียดข้อเสนอแนะและแนวทางการดําเนินการขับเคลื่อน Blue Carbon ใน
ระดับประเทศ ปรากฏดังตารางที่ 4.2-1
ตารางที่ 4.2-1 : ข้อเสนอแนะกิจกรรมระดับชาติดา้ น Blue Carbon
ระบบนิเวศ
ปา่ ชายเลน

ปา่ ชายเลน และ
Salt Marshes

มาตรการทีเ่ สนอ
เป้าหมายเกีย่ วกับระยะเวลา
ถ้าหากประเทศที่กําลังพัฒนาที่พร้อมที่จะเข้ามา เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะดําเนินการ
มีบทบาทในการผลักดันให้ควบรวมป่าชายเลนให้ ได้
เป็ นส่วนหนึ่ งของยุทธศาสตร์ REDD+ ของ
ประเทศตนเอง

แสดงให้ เ ห็ น แนวทางการพั ฒ นาและ การ หาโอกาสทีจ่ ะดําเนินการให้
ปฏิบ ัติก ารตามแผน การลดก๊ า ซเรือ นกระจก เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้
ระดับประเทศ (NAMA) ที่เกี่ยวกับพื้นที่ลุ่มนํ้ า
ั่
และพืน้ ทีช่ ายฝงทะเล
หรือทําข้อเสนอเพื่อขอการ
สนับสนุ นด้านงบประมาณ

กิจกรรมทีค่ วรให้ความสําคัญ คือ
1) การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุ ษย์
2) การสร้างฐานข้อมูลในระดับชาติ
3) การกําหนดฐานอ้างอิงเกีย่ วกับปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4) การวิเคราะห์สาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดการสูญเสีย
พืน้ ทีป่ า่ ชายเลนและ tidal Marsh
5) การหาแนวทางดําเนินการเกีย่ วกับ MRV
6) การผลักดันให้เกิดโครงการนําร่อง
หญ้าทะเล
เพิม่ องค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการกัก
เก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลในประเทศที่มคี วาม
เป็ นไปได้หรือมีศกั ยภาพที่จะผลักดันให้แนวคิด
เกีย่ วกับการดูแลรักษาแนวหญ้าทะเลเพื่อการกัก
เก็บคาร์บอนเป็ นส่วนหนึ่งของ NAMAs
สําหรับประเทศทีอ่ ยู่ใน ANNEX 1 ในสิทธิสญ
ั ญาเกียวโตให้ถอื เป็ นหลัก
กการทีจ่ ะรวมเอาป่าชายเลนเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรการในการอนุ รกั ษ์
ปา่ ไม้เพือ่ การดูดซับคาร์บอน
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เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะดําเนินการ
ได้

-

-

ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสีย
NGO
หน่วยงานในองค์กร
สหประชาชาติ
รัฐบาลของประเทศที่
พร้อมทีจ่ ะเข้ามามี
บทบาท
NGO
หน่วยงานในองค์กร
สหประชาชาติ
รัฐบาลของประเทศที่
พร้อมทีจ่ ะเข้ามามี
บทบาท

นั ก วิ ช า ก า ร ส า ย
วิทยาศาสตร์

ขึน้ อยู่กบั กําหนดการรายงาน ประเทศทีอ่ ยูใ่ นกลุม่
ของประเทศในกลุ่ม ANNEX ANNEX 1
1
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อย่างไรก็ตามจากข้อเสนอของ The Blue Carbon Policy Working Group ได้สะท้อนให้เห็น
ว่าโดยสรุปทิศทางการมีสว่ นร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกของหญ้าทะเล จะมีแนวโน้มไปใน 3 ทิศทาง
ที่สําคัญ ได้แก่ (1) ถูกผนวกเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ
(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) (2) ถูกผนวกเข้าไปเป็ นส่วนของการกลไกตาม
แนวทางลดโลกร้อนด้วยการลดการตัดไม้ทาํ ลายป่ าและลดการทําให้ป่าเสื่อมโทรมในประเทศ
กําลังพัฒนา (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing
Countries: REDD) และ (3) ซือ้ ขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ อย่างไรก็ตามทัง้ สามแนวทางตาม
ข้อเสนอของ Blue Carbon Policy Working Group ยังต้องมีการเตรียมการทัง้ ในด้านองค์ความรูด้ า้ น
วิทยาศาสตร์กลไกเชิงนโยบายและสถาบันเพือ่ มารองรับการดําเนินการดังกล่าว
สําหรับเป้าหมายของการดําเนินงานเรื่อง Blue Carbon มีวตั ถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงบริการ
ทางนิเวศ ไม่เฉพาะเพื่อการกักเก็บคาร์บอนเท่านัน้ โดยใช้กลการจ่ายตามระบบตลาดมาช่วยลดและ
ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การอนุ รกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และทําให้เกิด
บริการทางด้านนิเวศทีม่ คี วามยังยื
่ นต่อคนทัวไป
่ 8
ทัง้ นี้ เนื่ องจากการลดความเข้มข้นของก๊ าซคาร์บอนไดอ๊ อกไซด์ในชัน้ บรรยากาศ เป็ นหนึ่ งใน
เป้าหมายทีก่ ดดันสังคมมากทีส่ ดุ แนวทาง Blue Carbon จึงเป็ นแนวทางทีจ่ ะช่วยปกป้องและอนุ รกั ษ์
ป่าชายเลน หญ้าทะเลและพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้ าเค็ม และยังเป็ นแนวทางที่มปี ระสิทธิภาพมากในการกักเก็บคาร์บอน
มากกว่าป่าไม้ เมื่อรวมพืน้ ทีก่ ล่าวไปแล้วทัง้ หมดได้แก่ ป่าชายเลน หญ้าทะเล และพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าเค็ม สามารถ
กักเก็บคาร์บอนได้ถงึ ร้อยละ 70 ของความสามารถในกักเก็บของมหาสมุทร อย่างไรก็ตามภารกิจที่สาํ คัญ
ในการดําเนินการเรื่อง Blue Carbon คือ ความพยายามในการวัดจํานวนของคาร์บอนและขายในตลาด
ซือ้ ขายคาร์บอนระหว่างประเทศ ซึง่ จะสามารถนําเงินไปสนับสนุ นโครงการอนุ รกั ษ์และฟื้นฟู ซึง่ จะช่วย
ในการกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าทีจ่ ะช่วยลดผลกระทบจากจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ แต่
สิง่ ทีย่ งั คงเป็ นปญั หาสําคัญ คือ ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจในการค้า Blue Carbon และการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรทางทะเล ยังขาดข้อมูลพืน้ ฐานเชิงเปรียบเทียบของ Blue Carbon ขาดข้อมูลในกระบวน
บันทึก ซึง่ เป็ นอุปสรรคสําคัญในการวางแผนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและการตัดสินใจในการจัดการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสิง่ แวดล้อมทางทะเลและชายฝงั ่ 9
ถ้าจะมองถึงโอกาสอาจจะกล่าวได้ว่า กรอบนโยบายในการเจรจาระหว่างประเทศที่มอี ยู่ใน
ปจั จุบนั ก็เป็ นความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดตลาดบลูคาร์บอนเพื่อเป็ นหนทางหนึ่งในการสร้า ง
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจในการดูแลรักษาทรัพยากรและการใช้อย่างยังยื
่ น เช่น UNEP , FAO ,
UNESCO เป็ นต้น ในเอกสาร A Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability ซึง่ เป็ นเอกสารที่

8

forest-trend.org
http://www.cosmosmagazine.com/features/online/5202/blue-carbon-science-carbon-payments

9
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จัดทําขึน้ มาเพื่อการเจรจา UN Conference on Sustainable Development (Rio+20)10 ได้มกี ารตัง้
ข้อสังเกตว่าแนวคิดเกีย่ วกับ Green Economy จะไม่เป็ นรูปธรรมถ้าไม่รวมเอาทะเลและมหาสมุทรเข้าไปด้วย
ั ่ างยังยื
ข้อเสนอหนึ่งสําหรับการจัดการทะเลและชายฝงอย่
่ น คือการลดความกดดันและในขณะเดียวกัน มีการ
ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อเป็ นหลักประกันความยังยื
่ นขงอการใช้ทรัพยากรและการเข้าถึงอย่างเสมอภาค
ั ่ เ่ ป็ นแหล่งทีอ่ ยู่อาศัย
การจะลดความกดดันได้หมายถึง การคุม้ ครองและการฟื้นฟูพน้ื ทีท่ างทะเลและชายฝงที
11
ของสัตว์และพืชใต้ทะเล นอกจากนัน้ ยังต้องพัฒนาตลาดสําหรับ Carbon Credit ทีม่ าจากทะเลหรือทีจ่ ะใช้
เรียกทับศัพท์ในรายงานนี้ว่า “บลูคาร์บอน” (Blue Carbon) เพื่อเป็ นกลไกในการสร้างแรงจูงใจทาง
เศรษฐกิจให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องเข้ามามีบทบาทในการดูแลรักษาทรัพยากรทะเลและชายฝงั ่
การดําเนินการอาจจะต้องได้รบั การสนับสนุ นจากองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะในด้านงบประมาณ
ซึง่ ส่วนหนึ่งอาจจะนํามาใช้ชดเชยรายได้ผทู้ เ่ี คยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเลในส่วนทีห่ ายไปเนื่องจากต้องมี
การจํากัดปริมาณการใช้ และในขณะเดียวกันก็ลดการให้เงินอุดหนุ นซึ่งมีผลในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ม ี
ผลกระทบทางด้านลบต่อความสมดุลของระบบนิเวศใต้ทะเลในส่วนของตลาด Blue Carbon ได้มขี อ้ เสนอดังนี้
1) ให้สร้างยุทธศาสตร์เกีย่ วกับการพัฒนาตลาด Blue Carbon เพื่อให้เป็ นมาตรฐานในการซือ้ ขาย
ระหว่างประเทศ รวมทัง้ วิธกี ารประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศทางทะเล
2) ควรมีการประสานงานเพื่อเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของการซื้อขายคาร์บอนเครดิตใน
ตลาดระหว่างประเทศเพื่อวางพืน้ ฐานในการใช้ตลาด blue carbon เพื่อคุม้ ครองและ
อนุ รกั ษ์ระบบนิเวศทางทะเลให้เป็ นแหล่งกักเก็บคาร์บอน (carbon sink) รวมทัง้ กําหนด
เป้าหมายในการคุม้ ครองแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของพืชและสัตว์ในทะเล
3) ผลักดันให้มกี ารจัดตัง้ กองทุน blue carbon เพือ่ เป็ นแนวทางหนึ่งในการสร้างการยอมรับ
ั ่ นแหล่งกักเก็บคาร์บอนทีส่ ร้างคาร์บอนเครดิตเพื่อนํามา
ว่าระบบนิเวศทะเลและชายฝงเป็
จําหน่ายและ
a. นํ า รายได้ ม าใช้ ใ นการบริห ารการจัด การพื้น ที่ท ะเลและชายฝ งั ่ เพื่อ เพิ่ม
ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน
b. ขยายพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเลให้ครอบคลุมพืน้ ทีล่ อ้ มรอบบริเวณทีม่ คี วามสําคัญ
ในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอน
c. คุม้ ครองพืน้ ทีห่ ญ้าทะเล พืน้ ทีป่ ่าชายเลน และพืน้ ที่ salt marshes ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของพืน้ ทีท่ เ่ี หลืออยู่

10
11

A Blueprint for Ocean and Coastal Sustainablility: การประชุม Earth Summit 2012 ที่ Rio de Janerio Brazil.
ภาษาอังกฤษใช้คาํ ว่า Global Carbon Market ซึง่ หมายถึงตลาดระหว่างประเทศเช่นเดียวกับตลาด CCX
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4.3

ประสบการณ์ ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ Blue Carbon การอนุรกั ษ์หญ้าทะเล
และพะยูน

ตัวอย่างของดําเนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับ Blue Carbon จากหญ้าทะเลและปะการัง เช่นรัฐบาล
ประเทศออสเตรเลียได้จดั ทําแผนงานลดมลภาวะจากคาร์บอน โดยปกติการชดเชยการปล่อยคาร์บอน
ด้ว ยโครงการผลิต กระแสไฟฟ้ าจากแหล่ ง พลัง งานหมุ น เวีย น เช่ น พลัง งานลม หรือ พลัง งาน
แสงอาทิตย์ หรือ การจับและกักเก็บคาร์บอนไว้ในดิน คนทัวไปสามารถลงทุ
่
นในการรักษาหญ้าทะเลเพื่อ
เป็ นแนวทางหนึ่งในการชดเชยจํานวนการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมของตนเองได้
ในระดับโลกมีองค์กรพัฒนาเอกชนเพียงไม่ก่อี งค์กรทีใ่ ห้ความสนใจเรื่องการฟื้ นฟูหญ้าทะเลและ
การอนุรกั ษ์พะยูน เช่น
 ประเทศออสเตรเลีย
1) Townsville เริม่ ดําเนินการปี 2009 มีพน้ื ทีท่ งั ้ หมด 5 พืน้ ที่
2) Port Musgrave จัดให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อระบุพน้ื ทีข่ องหญ้าทะเล
ข้อมูลพืน้ ฐานระนิเวศของหญ้าทะเล วิธกี ารในการติดตาม
3) Broome เป็ นการจัดการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและหญ้าทะเล เป็ นทีท่ น่ี กั ท่องเทีย่ ว
สามารถใช้เวลาในช่วงวันหยุดเข้ามามีสว่ นร่วมในการติดตามหญ้าทะเล
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
1) Florida มีการลดลงของจํานวนหญ้าทะเลอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่ก่ปี ี ทผ่ี ่านมา
ทําให้ในบางพืน้ ทีม่ กี ารกําหนดเป็ น "พืน้ ทีห่ า้ มใช้เครื่องยนต์" เพื่อคุม้ ครองแนวพืน้ ที่
หญ้าทะเล
2) โครงการ USGS Sirenia ได้มกี ารติดตามพยูน โดยการใช้ GPS ซึง่ จะทําให้เรารูว้ า่ พะยูน
มีการเดินทางอย่างไรและสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของพะยูนเหล่านี้ได้มากขึ้น และ
ข้อมูลจากการติดตามจะถูกนําไปใช้เพื่อทําความเข้าใจทีด่ ขี น้ึ เกีย่ วกับการแพร่กระจาย
และจํานวนของแหล่งอาหารของพะยูน นอกจากนัน้ ระบบดังกล่าวยังเป็ นวิธกี าร
ทีด่ เี พื่อทําความเข้าใจความสัมพันธ์ทวๆไประหว่
ั่
างพะยูนและความสมบูรณ์ของแหล่ง
หญ้าทะเล
นอกจากนัน้ การดําเนินการการอนุ รกั ษ์โดยใช้กลไกทีเ่ กีย่ วข้องกับ Blue Carbon แล้ว ยังมี
พืน้ ทีท่ ป่ี ระสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการอนุ รกั ษ์หญ้าทะเลและพะยูน โดยใช้การประเมินมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของหญ้าทะเล ตัวอย่างเช่น
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 Gilimatra ประเทศอินโดนีเซีย
แนวทางการบริหารจัดการโดยชุมชนท้องถิน่ กลุ่มอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมถูกจัดตัง้ ขึน้
ในเกาะ สิง่ แรกๆ ที่มกี ารดําเนินการคือ การจัดทําแผนที่ หลังจากนัน้ มีการวางแผนการใช้พ้นื ที่ของ
พืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเลใหม่ หลังจากนัน้ สํารวจเพื่อให้เกิดความถูกต้องมากขึน้ ในการวิเคราะห์พน้ื ทีอ่ ยู่
อาศัยของหญ้าทะเล
 Shoal water bay ประเทศออสเตรเลีย
มีการจัดทีมจากหน่ วยงานประมงของรัฐควีนแลนด์เข้าไปสํารวจพืน้ ทีป่ ี ละ 2 ครัง้ โดยแต่ละครัง้
ทีมสํารวจจะเข้าไปประเมินคุณภาพของนํ้าและความสามารถในการปรับตัวให้คงสภาพเดิมของหญ้าทะเล
 Great Barrier Reef Marine Authority ประเทศออสเตรเลีย
ั ่ น้ํ า พืน้ ทีช่ ุ่มนํ้า และพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ รอบฟาร์ม ซึง่ ผูบ้ ริหารพืน้ ทีจ่ ะช่วยลดจํานวน
ทําการสํารวจฝงแม่
แร่ธาตุและตะกอนต่าง ๆ ซึ่งจะปล่อยลงทางนํ้ าบริเวณรอบ และจะยังช่วยปรับปรุงคุณภาพของนํ้ าในพื้นที่
Great Barrier Reef ด้วย
 The Dugong, Seagraa & Coastal Communities Initiative
เป็ นช่องทางที่เปิ ดโอกาสสําหรับการอนุ รกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปรับปรุงวิถชี วี ติ
และการจัดการประมงอย่างยังยื
่ น ความสําเร็จของการอนุ รกั ษ์สร้างจากการให้ชุมชนซึ่งมีกจิ กรรมที่
คุกคามสิง่ มีชวี ติ และระบบนิเวศมีแรงจูงใจในการเปลีย่ นแปลง การริเริมดังกล่าวทําเพียงโดยการดึงการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยการใช้กลไกทางการเงินและคู่มอื การให้คําปรึกษาซึ่งจะช่วยมีการปรับปรุงวิถี
ชีวติ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยการแลกกับการดูแลควบคุมสิง่ แวดล้อมให้ดขี น้ึ สําหรับพะยูน
และพืน้ ทีห่ ญ้าทะเล ดังนัน้ การสร้างแรงจูงใจ การสนับสนุ นทางการเงิน สําหรับผูท้ าํ ประมง เพื่อเปลีย่ น
วิธกี ารจับปลาโดยการใช้อุปกรณ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ (ลดอุบตั เิ หตุจากการจับสัตว์น้ําและ
การติดของพะยูนในอวน)
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5.

แนวคิดเกี่ยวกับ Payment for Environment Service (PES)
และความเปนไปไดในการนํามาประยุกตใช

5.1

แนวคิดเกี่ยวกับ PES

การจายคาตอบแทนใหชุมชนเพื่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปนหลักประกันความยั่งยืนของ
บริการทางดานสิ่งแวดลอมหรือ PES.เปนเครื่องมือในการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
ทั้ งนี้ แนวทาง PES มี ความสอดคล องกั บกระแสการพั ฒนาเศรษฐกิ จที่ มุ งไปสู การพั ฒนาอย างยั่ งยื น
ความมั่ นคงทางอาหาร และการบรรเทาความยากจน โดยมี การนํ าไปใช อย างแพร หลายในการรั กษา
ความสมดุ ลของระบบนิ เวศ เช น การควบคุ มคุ ณภาพน้ํ าในพื้ นที่ ต นน้ํ า การอนุ รั กษ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
PES เปนกลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ดวยการสรางแรงจูงใจทาง
เศรษฐกิจ โดยการจัดสรรเงินคาตอบแทนใหกับชุมชนหรือผูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปน
หลักประกันความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและประโยชนหรือบริการที่มนุษยจะไดจากระบบนิเวศ ทั้งนี้
ประโยชนจากระบบนิเวศนั้นไมจําเปนจะตองเปนสินคาที่มีการซื้อขายกันในตลาด
หลักการของ PES คือ ผูที่มีบทบาทในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือผูใหบริการ ควรไดรับ
คาชดเชยหรือคาตอบแทน และผูที่ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติหรือผูที่ไดรับประโยชนจากระบบ
นิเวศควรตองจายเพื่อแลกกับบริการทางดานสิ่งแวดลอมหรือประโยชนที่ไดรับ โดยจายคาชดเชยใหกับผูมี
บทบาทในการดู แลทรั พยากรธรรมชาติ อาจอยู ในรู ปตั วเงิ นหรื อสิ่ งตอบแทนอื่ นที่ ไม ใช เงิ น ได แก การ
ลดหยอนภาษีหรือคาธรรมเนียม ความมั่นคงของการถือครองที่ดิน และการถายทอดความรูและเทคโนโลยี
PES มีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก

1) ผูที่ดูแลรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติหรือผูขาย (Service Providers or
Sellers) ทําหนาที่ดูแลใหบริการทางสิ่งแวดลอม เชน ประชาชนที่อยูในพื้นที่ ประชาชนที่ใชประโยชนจากพื้นที่

2) ผูที่ไดประโยชนและบริการทางสิ่งแวดลอมหรือผูซื้อ.(Buyers).เปนผูไดประโยชน
จากระบบนิเวศมีความเต็มใจที่จะจายผลตอบแทนใหกับผูขายตามขอตกลงที่ทํากันไว เชน โรงงานไฟฟา
พลังน้ํา ผูประกอบการที่มีพันธะกรณีตองลดปริมาณกาซเรือนกระจก ประชาชนทั่วไป

3) บริการดานสิ่งแวดลอม เปนการใชทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศตามเงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งจะแตกตางกันตามลักษณะของสภาพพื้นที่ ความตองการ การแขงขัน
ราคาของสินคาและบริการ จํานวนผูซื้อและผูขาย
ระบบ PES ที่ ดี การจ า ยคา ตอบแทนใหชุ ม ชนเพื่อ การดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่อ เป น
หลักประกันความยั่งยืนของบริการทางดานสิ่งแวดลอมตองเปนไปดวยความสมัครใจ มีขอบเขตของ
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บริ ก ารทางด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ ชั ด เจน และผู ใ ห บ ริ ก ารต อ งทํ า หน า ที่ ดู แ ลรั ก ษาระบบนิ เ วศและ
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งตองมีผูไดประโยชนหรือผูซื้ออยางนอย 1 ราย และผูใหบริการ
หรือผูขายอยางนอย 1 ราย ประเภทของบริการทางดานสิ่งแวดลอมที่เปนประโยชนจากระบบนิเวศ ไดแก

1) บริการทางดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตนน้ํา.เปนการใหบริการน้ําจากแหลงน้ําที่มี
คุณภาพ รวมทั้งการจัดกิจกรรม และแนวทางการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน ไดแก การดูแล รักษา
ปองกัน ฟนฟูระบบนิเวศพื้นที่ตนน้ําเพื่อทดแทนพื้นที่ชุมน้ําที่เสื่อมโทรม และเพิ่มพื้นที่ปา เพื่อรักษา
สภาพตนน้ํา ควบคุมและรักษาคุณภาพน้ํา รักษาตนไมที่ชวยเก็บกักน้ํา ปองกันน้ําทวม และลดการชะลาง
พังทลายของหนาดิน โดยสวนใหญผูที่ซื้อสินคาและบริการในตลาดประเภทนี้ คือผูใชน้ําที่อยูปลายน้ํา
เชน เกษตรกร บริษัทผลิตไฟฟาพลังน้ํา ประชาชนผูใชน้ําโดยทั่วไป เปนตน

2) ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนการใหบริการเพื่อปกปองคุมครองความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในเขตพื้นที่นั้น ๆ รวมทั้งการรักษาแหลงที่อยูอาศัยของสัตวและพืชตางๆ โดยการ
กําหนดเขตคุมครองพันธุพืชและสัตว การฟนฟูพื้นที่เสื่อมโทรม การบริหารจัดการ ความหลากหลาย
ของทางชีวภาพเพื่อรักษาคุณภาพ รวมทั้งการปองกันการตัดตอทางพันธุกรรม การลดการทําลายพันธพืช
และพันธสัตวอันเนื่องมาจากความเชื่อ วัฒนธรรม และคานิยมของชุมชน รวมถึงโครงการอนุรักษแหลงที่
อยูอาศัยของสัตวและพืชทองถิ่น บริการนี้มีผูซื้อที่หลากหลายและคอนขางมีความซับซอนของการจาย
ผลตอบแทน ผูซื้อที่สําคัญของตลาดประเภทนี้ ไดแก องคกรระดับสากล สมาคม และองคกรไมแสวงหา
กําไรที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรและระบบนิเวศ

3) ความสวยงามของแหลงอนุรักษทางธรรมชาติ เปนการจายคาตอบแทนใหผูดูแล
พื้นที่เพื่อรักษาความสวยงามของแหลงอนุรักษทางธรรมชาติ สวนใหญรัฐบาลจะทําหนาที่เปนผูขาย โดยการ
จัดตั้งแหลงอนุรักษทางธรรมชาติ รวมทั้งดูแลรักษาและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ ผูซื้อหลักคือธุรกิจการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งผลตอบแทนในตลาดประเภทนี้ ไดแก คาธรรมเนียม การเขาชมสถานที่ ความรูและ
เทคโนโลยีตางๆ เปนตน

4) แหลงกักเก็บและดูดซับคารบอน เปนการบรรเทาสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ซึ่งกอใหเกิดประโยชนของการเปนแหลงดูดซับคารบอนดวยการลดการตัดตนไมทําลายปา การปลูกปา
การลดกิจกรรมที่กอใหเกิดการปลอยกาซคารบอน เพื่อกักเก็บคารบอนในตนไม และเพิ่มการดูดซับ
คารบอนของตนไมและปาไม รวมถึงการปองกันการปลอยกาซมีเธน ภาวะโลกรอนที่มีอุณหภูมิโลกและ
ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น โดยผูซื้อซึ่งสวนใหญจะเปนประเทศอุตสาหกรรมที่กอมลพิษจะจายผลตอบแทนในการ
ปลูกตนไมเพื่อทดแทนการปลอยคารบอนไดออกไซด หรือเรียกวา การซื้อขายคารบอนในตลาดตางประเทศ
เชน การซื้อขายคารบอนระหวางเกษตรกรอูกันดาและบริษัท Tetra Pak ของอังกฤษ ซึ่งเกษตรกรไดรับ
ผลตอบแทนประมาณ 8 เหรียญสหรัฐฯตอตันคารบอน จากการปลูกตนไมในพื้นที่ของเกษตรกร
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5) การอนุรักษพื้นที่ทางการเกษตร เปนการใหบริการเพื่อการอนุรักษดินใหสมบูรณ และ
การจัดการบริหารดิน โดยการปลูกปาและพืชคลุมดินเพื่อลดการกัดเซาะพังทลายของหนาดินและลดการ
สูญเสียแรธาตุบํารุงดิน การอนุรักษดินอยางยั่งยืน และปรับเปลี่ยนวีธีการทําการเกษตร เพื่อลดการสูญเสีย
หนาดิน การอนุรักษบํารุงดิน ลดการใชสารเคมี และลดปญหาดินเสื่อมโทรม เชน ดินเค็ม

5.2

ขั้นตอน PES

จากประสบการณของการดําเนินการโครงการ PES ในประเทศตาง ๆ และบทเรียนที่ไดสรุปไดวา
ขั้นตอนหลัก ๆ ของ PES มีอยู 6 ขั้นตอนดวยกัน คือ 1) การจายคาบริการสําหรับการดูแลรักษาระบบนิเวศ
2) การกําหนดประเภทของระบบนิเวศที่จะขายใหกับผูซื้อ 3) การกําหนดดัชนีวัดการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศ 4) การวัดมูลคาเศรษฐกิจของประโยชนที่ไดจากระบบนิเวศ 5) การกําหนดผูซื้อ และ 6)
การกําหนดผูขาย12 สําหรับองคกรและกลไกในการดําเนินการนั้นเมื่อพิจารณาถึงปจจัยพื้นฐานในดาน
ตาง ๆ ของประเทศไทยแลวความคิดเห็นเบื้องตนคือ13
1) การดําเนินงาน PES จะมีปญหาขอจํากัดสถานะของพื้นที่เฉพาะในเขตอุทยานแหงชาติหรือ
เขตรักษาพันธุสัตวปา ซึ่งตองขอนโยบายในระดับกรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือมติ
คณะรัฐมนตรี
2) หากมีการนํารองโครงการ PES ควรใชกรอบกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน โดยไมจําเปนตองมีการ
ออกกฎหมายเฉพาะ
3) การใชแนวทางและกลไกในการทํางานโดยใชขอกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันมีความเปนไปได
รวมกับความรวมมือของภาคเอกชนที่ใช Corporate Social Responsiblitiy (CSR) การจัดตั้งกองทุน PES
และการระดมทุนจากบุคคลทั่วไปเปนอีกชองทางหนึ่ง
4) โครงการ PES ควรเปนการดําเนินการแบบสมัครใจ มีขอบเขตของบริการทางดานสิ่งแวดลอม
ที่ชัดเจนและผูใหบริการตองทําหนาที่ดูแลรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาตินั้นอยางตอเนื่อง

5.3

ความเปนไปไดในการนําหลักการของ PES มาสรางแรงจูงใจ
ในการอนุรักษหญาทะเล

หลักคิดกวาง ๆ ของ PES คือการชี้ใหเห็นวาประโยชนที่ไดจากระบบนิเวศนั้นไมไดจํากัดอยู
เฉพาะประโยชนในรูปของผลผลิตเชิงพาณิชยเทานั้น แตประโยชนนี้ดานอื่น ๆ ของระบบนิเวศที่เปน

12

รศ.ดร.อรพรรณ ณ บางชาง และคณะ. โครงการนํารองจายคาตอบแทนใหชุมชนเพื่อการอนุรักษฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปน
หลักประกันความยั่งยืนดานการใชประโยชนและการบริหารตามหลัก PES. สนับสนุนโดย สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการ
มหาชน). 2554.
13
สรุปจากการประชุมหารือ เรื่อง “กฎระเบียบที่เอื้อและเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน PES ในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ณ หอง
ประชุม สพภ. 1 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ซึ่งมีผูรวมประชุมจากสวนราชการที่เกี่ยวของ และผูแทนจาก UNDP
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หลักประกันความยั่งยืนของกระแสรายไดที่เปนตัวเงินก็ตองมีการดูแลฟนฟูและรักษา มิเชนนั้นแลว
มนุษยก็จะไมสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรที่อยูในระบบนิเวศนั้นอยางตอเนื่อง
ระบบนิเวศทะเลและชายฝงทําหนาที่หลัก ๆ 3 ดาน ดานแรกคือเปนที่มาของปจจัยการผลิต
ผลผลิตทางทะเล (Provisioning Services) ซึ่งทําใหเกิดรายไดและการจางงาน ประโยชนดานที่สองคือ
ทําใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศขององคประกอบตาง ๆ (Regulating Services) อาทิ ปาชายเลน
หญาทะเล ทําหนาที่ในการดูดซับและกักเก็บคารบอน ทั้งปาชายเลน หญาทะเล และปะการังทําหนาที่
ในการปองกันการกัดเซาะชายฝง หญาทะเล ปะการังทําหนาในการกรองและดูดซับมลพิษบางประเภท
รวมทั้งตะกอนซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพน้ําทะเลบริเวณชายฝง ประโยชนดานที่สามคือ
การหลอเลี้ยงระบบหรือที่เรียกวา Supporting Services รวมทั้งประโยชนทางดานจิตใจและทางดาน
วัฒนธรรม (Cultural Services)
รูปแบบของระบบ PES ที่เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลจะมีความหลากหลายขึ้นอยูกับบริบท
ทางกฏหมายและการเมื อ ง และสภาพแวดล อ มทางสัง คมที่ มีเ อกลั ก ษณ ข องตนเองในแต ล ะพื้ น ที่
สําหรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเลที่สามารถใหบริการทางนิเวศซึ่งมีศัยกภาพ ในการ
ดําเนินการ PES ประกอบดวย:
1) ชายฝงทะเลและชายหาด
ที่ลุมและพื้นที่ชุมน้ําตลอดแนวชายฝงเปนแนวปองกันตามธรรมชาติของแผนดินจากพายุและ
การกัดเซาะชายฝง โดยเฉพาะอยางยิ่งจากภัยธรรมชาติที่เพิ่งผานมา นอกจากนั้นความสมบูรณของ
ถิ่นที่อยูของพืชและสัตวตามแนวชายฝงยังสามารถชวยอนุรักษชายหาด โดยการกักเก็บทรายและ
ตะกอนใหกลับคืนมาอยางตอเนื่องและถูกนําออกไปโดยกัดกรอนตามธรรมชาติ นอกจากนั้นยังทําให
เกิดผลประโยชนทางธุรกิจ เชน เจาของที่ดินเอกชน ภาคธุรกิจทองเที่ยว อุตสาหกรรมประกันภัย
กลุมตางๆเหลานี้จะไดรับประโยชนมากขึ้น โดยการลงทุนและปกปองแหลงที่อยูอาศัยของพืชและสัตว
ตามชายฝงเพื่อลดการเปดรับตอปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
2) แหลงอนุบาลสัตวน้ํา
ชุมชนที่มีการจัดการประมงมีการรับรูถึงคุณคาของแหลงอนุบาลสัตวน้ํามาอยางยาวนาน
ผลประโยชนจากการประมงตองมีความตระหนักถึงในทิศทางที่จะเพิ่มหรือรักษาการผลิต และการ
คุมครองพื้นที่อนุบาลพืชและสิ่งมีชีวิตเพื่อเกิดการเชื่อมโยงสําหรับผลประโยชนจากการทําประมงและ
ประโยชนในการอนุรักษที่จะตองเกิดขึ้นไปพรอมๆ กัน อยางไรก็ตามเพราะวาพื้นที่อนุบาลปลาเปน
พื้นที่ที่ตางจากพื้นที่ในการจับปลา ดังนั้นจึงเปนเรื่องยากที่จะนําเอาภาคประมงเขามามีสวนรวมในการ
ปกปองพื้นที่ดังกลาว อยางไรก็ตามภาคประมงยังคงเปนภาคสวนที่มีศักยภาพมากที่เปนภาคธุรกิจ
เปาหมายที่จะลงทุนในการอนุรักษพื้นที่ที่ซึ่งเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําทั้งในประเทศพัฒนาแลวและ
ประเทศกําลังพัฒนาเพื่อใหเกิดความเขมแข็งตอการประมงเชิงพาณิชย
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3) การดูดซับคารบอน
ขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ผานมาไดชี้ใหเห็นวาพื้นที่อยูอาศัยของสัตวและสิ่งมีชีวิตตามชายฝง
เชน ปาชายเลน แนวหญาทะเล และที่ลุมดินเค็มมีความสามารถในการจับและกักเก็บคารบอน และเปน
วิธีการหนึ่งในการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวอยางเชน ปาชายเลนในสภาพแวดลอม
ตามปกติสามารถดูซับคารบอนไดมากวาดินถึง 6 เทา และมากกวาปาในเขตรอนชื้น เนื่องจากตลาด
คารบอนไดมีการดําเนินการแลวในปจจุบัน จึงมีฐานในการพัฒนาแรงจูงใจทางตลาดเพื่อใชสําหรับ
คุมครองบริการทางนิเวศของสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง
4) คุณภาพน้ํา
คุณภาพน้ําเปนทั้งประเด็นในเชิงสาธารณสุขและเชิงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ
กําลังพัฒนาหลายประเทศ คุณภาพน้ําที่ต่ําในที่ที่แนวปะการังและสิ่งแวดลอมชายหาดมีผลตอวิถีการ
ดํารงชีวิตจากประมงและการทองเที่ยวตลอดจนสุขภาพของมนุษย การพัฒนาตลาดสามารถสรางจาก
ตัวอยางแนวทางการดําเนินการคาที่กลาวไปแลว ตลาดน้ําจืดซึ่งจะตองอาศัยความพยายามและแรง
สนับสนุนจากภาคเอกชนอยางเต็มที่ ในขณะที่ประเทศตางๆที่มีชายฝงมีมาตรฐานคุณภาพน้ําอยูแลว
ดังนั้น จึงควรถูกนําไปใชเปนเงื่อนไขในการนําเสนอสําหรับการผลประโยชนจากพัฒนาพื้นที่ตนน้ําและ
ตลอดแนวชายฝงเพื่อลดปญหาและเพิ่มความนาเชื่อของการคาในเรื่องคุณภาพของน้ํา
5) ความหลากหลายทางชีวภาพในทองทะเล
ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลยังชวยสงเสริมความสามารถในการผลิตของทะเลซึ่ง
ชุมชนและประเทศตาง ๆ ตองพึ่งพิงธนาคารชนิดพันธุและการชดเชยความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนเครื่องมือที่สามารถถูกพัฒนาขึ้นในพื้นที่เดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนสําหรับการคุมครองชนิดพันธุ
เดียวกันหรือชุมชนในพื้นที่อาศัยที่ที่สามารถเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆได สําหรับธนาคารชนิดพันธุจะมี
ศักยภาพมากในที่ที่มกี ฏหมายสิ่งแวดลอมที่เขมแข็งสําหรับคุมครองชนิดพันธุในทะเลและชายฝง กฏระเบียบ
ใหม ๆ ที่เกิดขึ้นสําหรับการพัฒนาชายฝงจะตองจัดใหมีการยอมรับการชดเชยความหลากหลายทาง
ชีวภาพใหเปนเสมือนหนึ่งในเครื่องมือในการอนุรักษ14
สําหรับการนําแนวคิดของ PES มาใชเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาของฐานทรัพยากร
ทางทะเลที่เสื่อมโทรมยังมีตัวอยางไมมากนัก ยกตัวอยางเชนในประเทศฟจิชุมชนทองถิ่นในฟจิไดจัดตั้ง
องคกรบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลโดยชุมชนทองถิ่น (Locally Managed Marine Areas : LMMAs)
และถูกเสนอใหมีการเชาพื้นที่ (ระยะเวลา 2 - 5 ป) ในการใชประโยชนพื้นที่แนวปะการังและทรัพยากร
ทางทะเล โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อการสํารวจทางทะเลสําหรับการหาตัวยาใหมๆ และเพื่อการ
ปลูกและเก็บเกี่ยวหินปะการังมีชีวิตสําหรับพิพิธภัณฑสัตวน้ํา นอกจากนั้น LMMAs จะตองดําเนินการ
14

Forest-trends.org
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โดยทองถิ่นทั้งหมด โดยกําหนดมีพื้นที่ทางทะเลที่ตองรับผิดชอบ การติดตามสอดสองดูแล และการบริหาร
จัดการกับชุมชน อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความมั่นใจกับผูซื้อจากภายนอกวาจะมีดําเนินการที่มีความ
ยั่งยืน. มหาวิทยาลัย South Pacific (USP) ไดมีเขามามีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่ตัวกลางในการ
ทําสัญญาระหวาง LMMA และบริษัทเอกชนซึ่งจะทําใหเกิดผลประโยชนทางเศรษฐกิจในระดับทองถิ่น
และสงเสริมการบริหารจัดการปะการังอยางยั่งยืน15
Pagiola16 ไดใหความเห็นวาปญหาของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝงและทะเลเกิดจาก
ภาวะที่ผูที่มีบทบาทในการดูแลรักษาทรัพยากรไมไดรับผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ยกตัวอยาง
เชน ปาชายเลนและแนวปะการังลวนเปนระบบนิเวศที่มีความสําคัญตอวงจรชีวิตของปลาในทะเล
ซึ่งสวนหนึ่งเปนปลาที่มีมูลคาในเชิงพาณิชยสูงแตเนื่องจากการจับปลาในเชิงพาณิชยนั้นสวนใหญเปน
การจับปลาในพื้นที่ทองทะเลลึกที่หางไกลจากแนวปะการังและปาชายเลนทําใหผูที่ไดประโยชนจาก
การประมงทางทะเลไมสามารถที่จะเขาใจไดวาความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลขึ้นอยูกับความอุดม
สมบูรณของระบบนิเวศปะการังและปาชายเลน อยางไรก็ตาม Pagiola ใหแงคิดวา PES ไมไดเปน
คําตอบสําหรับการแกปญหาทุก ๆ ดาน ยกตัวอยางเชน การใชวิธีการจับปลาซึ่งมีอานุภาพในการ
ทําลายสูง เชน การใชสาร cyanide หรือการใชระเบิดเปนปญหาที่เกิดจากระบบกรรมสิทธิ์ของการใช
ประโยชนของทรัพยากรทางทะเลที่ไมชัดเจนซึ่งสวนใหญทรัพยากรทางทะเลนั้นอยูในภาวะ open
access
หรื อภาวะที่การเขาถึงทรั พยากรทําไดโดยเสรี ดังนั้น ไมวาจะเปนชาวประมงรายยอยหรื อ
ผูประกอบการที่จับปลาในเชิงพาณิชยก็จะพยายามจับปลาใหเร็วที่สุดและมากที่สุดกอนที่ผูอื่นจะเขาไปใช
ประโยชน แมวาผูท่ีเกี่ยวของอาจจะเขาใจดีวาการจับปลาในปริมาณที่มากจะมีผลทําใหทรัพยากรไมยั่งยืน
แตก็ไมมีแรงจูงใจที่จะทําใหผูที่พึงจะไดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในกรณีนี้แนวทางแกไข
คือการเปลี่ยนแปลงระบบกรรมสิทธิ์และไมใชการนํากลไกของ PES มาใช
นอกจากนั้น ในหลาย ๆ กรณี มาตรการในการดูแลรักษาทรัพยากรทะเลและชายฝงจะทําให
เกิดประโยชนตอผูที่ลงทุนลงแรงโดยตรงหรือที่ทางเศรษฐศาสตรเรียกวา ทําใหเกิด on-site benefit
มากกวาที่จะทําใหเกิดประโยชนภายนอกทางดานบวก ถาเปนเชนนี้สิ่งที่ควรจะทําคือการสรางแรงจูงใจ
ใหกับผูที่ไดประโยชนโดยตรงแทนที่จะใชกลไก PES เชนเดียวกัน เพราะในทางปฏิบัติจะทําไดงายกวา
ยกตัวอยางเชน การเขาไปในเขตพื้นที่อุทยานทางทะเล หรือแมกระทั่งการรณรงคเพื่อใหผูที่เห็นประโยชน
ของทรัพยากรทะเลและชายฝงไดบริจาคเงินเพื่อนํามาใชในการบริหารการจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร
อยางไรก็ตาม หากจะนําเอาแนวคิดของ PES มาประยุกตใชกับการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ก็จําเปนที่จะตองดําเนินการตามขั้นตอนที่ใชในการออกแบบโครงการ
PES ของระบบนิเวศบก เชน หากจะนําแนวคิดของ PES มาใชเปนกลไกในการระดมทุนเพื่อนํามาใช
15
16

IUCN. 2008. Designing Payments for Ecosystem Services: Report from the East Asian Regional Workshop (Hanoi, April 2008).
S.Pagiola. “Can Payments for Environmental Services Help Protect Coastal and Marine Areas ?” ใน Environmental Matters
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ในการฟนฟูและอนุรักษระบบนิเวศหญาทะเลในจังหวัดตรังก็จะตองหาขอมูลมาเพื่อทําใหเกิดความ
ชัดเจนวาประโยชนที่ไดระบบนิเวศหญาทะเลคืออะไร และผูที่ไดประโยชนคือใคร ประโยชนดังกลาวจะ
เปลี่ยนแปลงไปอยางไรหากระบบนิเวศหญาทะเลเสื่อมโทรมลงไป มีวิธีการที่จะฟนฟูระบบนิเวศหญาทะเล
หรือไม และมีความเปนไปไดมากนอยแคไหนที่จะใหผูที่ไดประโยชนรับผิดชอบเกี่ยวกับคาใชจายในการ
ฟนฟู กลไกในการที่จะจายเงินเปนอยางไร เพื่อที่จะเปนการสรางแรงจูงใจใหกับผูที่จะเขามามีบทบาทในการ
ดูแลรักษาระบบนิเวศหญาทะเล และในขณะเดียวกันเพื่อที่จะจูงใจให ผูที่ไดประโยชนจากความสมดุลของ
ระบบนิเวศหญาทะเลเห็นความสําคัญของการจายเงิน
โดยภาพรวมกรอบของ PES ที่จะนํามาประยุกตใชกับการบริหารการจัดการหญาทะเลจะ
เปนไปตามภาพที่ 5.3-1 คือ มีผูซื้อและผูขาย มีการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางแรงจูงใจใหผูซื้อ
การวิเคราะหปจจัยที่จะกําหนดคาตอบแทนใหกับผูใหบริการและมีการประเมินมูลคาเศรษฐกิจของ
ประโยชนที่ไดจากระบบนิเวศหญาทะเล
ปจจัยที่กําหนดความเต็มใจที่จะ
จายทางดานของผูซ ื้อ
•
•

•
•

ตนทุนในการฟนฟู (Cost of
Restoration)
ตนทุนของทางเลือกอื่น กรณี
ที่ไมฟนฟู (Substitution
costs)
ความเสี่ยงของการลงทุน
(Risk of investment)
จํานวนเงินที่มีการจายเพื่อ

•
•
อัตรา
คาตอบแทนที่จะ
ใหกับผูใหบริการ

®
= ผลตอบแทนจากการลงทุน
(Return on investment)

ปจจัยที่กําหนดอัตราคาตอบแทน
ในสวนของผูใหบริการ

ตนทุนในการทําธุรกรรม
(Transaction Costs)

การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของ
ประโยชนที่ไดรับจากระบบนิเวศ
(Ecosystem Service Valuation)

•
•

คาเสียโอกาส (Opportunity
costs)
การบริหารจัดการ
(Management costs)
ความเสี่ยงที่จะลมเหลว (Risk
of failure)
การแขงขันกับผูใหบริการราย
อื่น

ประโยชนที่จะไดรับในอนาคต
จากฐานทรัพยากรธรรมชาติ
(Latent and future value of
environmental asset)

ภาพที่ 5.3-1 : กรอบแนวคิดของ PES (Key Factors Influencing of PES Deals)
ที่มา : Forest Trends and The Katoomba Group, “Payment for Ecosystem Services: Getting Started in Marine and
Coastal Ecosystems: A Primer”. 2010.
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6.

มูลค่าเศรษฐกิจของหญ้าทะเลที่เกิดจากการใช้ทางตรงและทางอ้อม

การประเมินมูลค่าเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเลนัน้ ใช้พน้ื ทีห่ ญ้าทะเลในจังหวัดตรังเป็ น
พืน้ ที่กรณีศกึ ษาเนื่องจากเป็ นพืน้ ที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
เนื้อหาของหัวข้อที่ 6 นี้จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกคือภาพรวมของสถานภาพของหญ้าทะเลซึ่ง
ั่
เป็ นข้อมูลจากกรมทรัพยากรทะเลและชายฝงเองที
ไ่ ด้ใช้เป็ นพืน้ ฐานในการกําหนดพืน้ ทีท่ จ่ี ดําเนินการ
เก็บข้อมูลการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจประเภทต่าง ๆ
เนื้อหาของส่วนทีส่ องคือกรอบของการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจทีจ่ ะนํามาใช้ภายใต้การศึกษานี้ซง่ึ มีอยู่
3 ส่วนคือ มูลค่าทีเ่ กิดจากการใช้ทางตรง มูลค่าทีเ่ กิดจากการใช้ทางอ้อม และมูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้

6.1

หญ้าทะเลในพืน้ ที่กรณี ศึกษาจังหวัดตรัง

6.1.1

พืน้ ที่หญ้าทะเลในจังหวัดตรัง

จากข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่ ในปจั จุบนั จังหวัดตรังมีพน้ื หญ้าทะเลกระจาย
อยูใ่ นพืน้ ทีต่ ่างๆ จํานวน 6 พืน้ ที่ ดังนี้
สถานที่

พืน้ ที่ (ไร่)

บ้านแหลมไทร
บ้านปากคลอง-เกาะผี
เกาะมุก
ปากคลองเจ้าไหม
เกาะลิบง
เกาะสุกร

618
1,169.71
6,724
354
12,200
127

จํานวนชนิ ด
หญ้าทะเล
5
1
9
2
2
3

ปริ มาณการ
ปกคลุม (%)
50
15
50
40
70
15

การใช้ประโยชน์
มีความหลากหลายชนิดของ
หญ้าทะเล แหล่งหอยชักตีน
ปลิ ง ทะเล ลู ก กุ้ ง ลู ก ปลา
พะยูน เต่าทะเล ปลาโลมา

สําหรับในพื้นที่หาดเจ้าไหม-เกาะตะลิบง นับพื้นที่ตงั ้ แต่หาดเจ้าไหม เขาแบนะ ปากคลอง
ควนตุงกู แหลมหยงลํา ปากคลองลัดเจ้าไหม ปากคลองเจ้าไหม เกาะมุก เกาะลิบง เป็ นแหล่งหญ้า
ทะเลทีจ่ ดั อยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก บริเวณนี้มหี ญ้าทะเลครอบคลุมพืน้ ที่ทงั ้ สิน้ ประมาณ 19,250 ไร่
พบหญ้าทะเล 11 ชนิด จาก 12 ชนิดทีพ่ บในประเทศไทย ได้แก่ หญ้าเงา หญ้าเงาใส หญ้าเงาใบเล็ก
หญ้าเงาแคระ หญ้าชะเงาเต่า หญ้าชะเงาใบมน หญ้าชะเงาใบฟนั เลื่อย หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้ากุยช่ายเข็ม
หญ้าต้นหอมทะเล และหญ้าคาทะเล
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ภาพที่ 6.1-1 : แหล่งหญ้าทะเล จังหวัดตรัง (บน) แหล่งหญ้าทะเล เกาะตะลิบง (ล่างซ้าย)
และแหล่งหญ้าทะเล ปากคลองเจ้าไหม (ล่างขวา)

ทีม่ า : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่
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ภาพที่ 6.1-2 : แหล่งหญ้าทะเล เกาะมุก (บนซ้าย) แหล่งหญ้าทะเล บ้านปากคลอง (ล่างซ้าย)
แหล่งหญ้าทะเล แหลมไทร (ล่างซ้าย) และแหล่งหญ้าทะเล เกาะสุกร (ล่างขวา)
ทีม่ า : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่
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ั่
จากข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายตัวของหญ้าทะเลตามบริเวณชายฝงและเกาะต่
าง ๆ และจาก
การหารือกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ ทีเ่ ป็ นนักวิชาการและผูท้ ท่ี าํ งานในด้านการอนุ รกั ษ์ในพืน้ ที่ จึงได้วางกรอบ
ของการประเมินมูลค่าทางตรงทีเ่ กิดจากระบบนิเวศหญ้าทะเลคือ ประโยชน์ในด้านการประมงและการ
ท่องเทีย่ ว ความเชื่อมโยงระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีห่ ญ้าทะเลนัน้ หลักการทางด้านวิชาการ
สอดคล้องกับความคิดของผู้ท่อี ยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ท่มี รี ายได้จากการทําการประมงว่าความอุดม
สมบูร ณ์ ข องหญ้า ทะเลมีผ ลโดยตรงต่ อ ปริม าณสัต ว์น้ํ า ที่จ บั ได้ และเป็ น การยืน ยัน ว่า หญ้า ทะเลมี
ประโยชน์ในการเป็ นหลักประกันความยังยื
่ นของรายได้จากการทําการประมง ความเชื่อมโยงระหว่าง
ระบบนิเวศหญ้าทะเลกับการท่องเที่ยวอาจจะไม่ตรงไปตรงมาเหมือนกับด้านการประมงเพราะหญ้าทะเล
คงไม่ใช่เป็ นสถานที่ท่ดี ึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมา นอกจากการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษา
แต่การกําหนดกรอบของการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจว่า ที่รวมประโยชน์ จากด้านการท่องเที่ยวนัน้
ก็เนื่องจากว่านักท่องเที่ยวจํานวนหนึ่งมีความต้องการมาเที่ยวในบริเวณที่มแี หล่งหญ้าทะเลเพราะ
โอกาสทีอ่ าจจะได้เห็นพะยูนซึ่งมากินหญ้าทะเล นอกจากนัน้ ความหลากหลายของปลาและสิง่ มีชวี ติ
ในแนวปะการังส่วนหนึ่งเป็ นเพราะว่ามีแนวหญ้าทะเลเป็ นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ รวมทัง้ มี
หญ้าทะเลที่ทําหน้าที่ในการกรองตะกอนและมลพิษต่าง ๆ ชัน้ หนึ่งก่อนที่จะกระจายลงไปสู่แนวปะการัง
การท่องเทีย่ วทางทะเลโดยเฉพาะการมาเพื่อดํานํ้าผิวนํ้าหรือดํานํ้าลึกจึงถือว่าเป็ นประโยชน์จากระบบ
นิเวศหญ้าทะเลด้วย
สําหรับประโยชน์ทางอ้อมของระบบนิเวศหญ้าทะเลแม้จะมีอยู่หลายด้านไม่ว่าจะเป็ นการดูดซับ
คาร์บอน การกรองมลพิษและสารพิษต่าง ๆ ประโยชน์ ในด้านการผลิตออกซิเจน ประโยชน์ ในด้าน
การป้องกันการกัดเซาะชายฝงั ่ ฯลฯ แต่ภายใต้การศึกษาครัง้ นี้ได้คาํ นวณประโยชน์ทางอ้อมของหญ้าทะเล
เฉพาะในด้านการกักเก็บและดูดซับคาร์บอนเท่านัน้ และแม้ว่าในสถานการณ์ ปจั จุบนั โอกาสแปลง
ประโยชน์ ในด้านการกักเก็บคาร์บอนนี้เป็ นคาร์บอนเครดิตยังมีความเป็ นไปได้ยากเนื่องจากกลไก
ของบลูคาร์บอนนัน้ เพิง่ มีการเคลื่อนไหวผลักดันให้เกิดขึน้ จริงได้ อีกทัง้ พืน้ ทีห่ ญ้าทะเลของประเทศไทยทีม่ ี
อยูจ่ าํ กัดจะทําให้ตน้ ทุนของการบริหารจัดการสูงและอาจจะยังไม่คุม้ ทุน แต่เป้าหมายของการประเมิน
ประโยชน์ ในการกักเก็บคาร์บอนเป็ นมูลค่าที่เป็ นตัวเงินก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นมูลค่าเศรษฐกิจของ
ประโยชน์ของหญ้าทะเลในส่วนนี้
สุดท้ายคือ มูลค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ สําหรับการศึกษานี้มูลค่าที่ประเมินมีอยู่ 2 ส่วน คือ
มูลค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ของหญ้าทะเล และมูลค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ของพะยูนซึ่งถือว่าเป็ น
Icon species รายละเอียดของวิธกี ารประเมินของมูลค่าแต่ละประเภทจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
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6.1.2

การประเมิ นมูลค่าทางเศรษฐกิ จของระบบนิ เวศหญ้าทะเล
มูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเลทีจ่ ะประเมินภายใต้การศึกษานี้มอี ยู่ 3 ประเภท คือ

ั่
1) มูลค่าจากการใช้จะวิเคราะห์จากรายได้จากการทําประมงชายฝงของชุ
มชนทีห่ าปลาใน
บริเวณแนวหญ้าทะเลและการท่องเทีย่ ว
2) มูลค่าจากการใช้ทางอ้อมจะวิเคราะห์จากประโยชน์ในด้านการดูดซับและกักเก็บคาร์บอน
ซึง่ จะแปลงเป็ นมูลค่าเศรษฐกิจโดยใช้มลู ค่าเฉลีย่ ของคาร์บอนเครดิตในตลาดซือ้ ขายระหว่างประเทศ
3) มูล ค่า ที่ไ ม่ไ ด้เ กิด จากการใช้ข องระบบนิ เ วศหญ้า ทะเลจะประเมิน โดยใช้วิธี Choice
Expirement ทัง้ นี้ สินค้าทดแทนคือ มาตรการเพื่อการอนุ รกั ษ์หญ้าทะเลและมาตรการเพื่อการอนุ รกั ษ์
พะยูน เนื่องจากว่าพะยูนถือเป็ น icon species ทีส่ าํ คัญสําหรับระบบนิเวศหญ้าทะเลซึง่ จะกล่าวถึงใน
รายละเอียดต่อไป

6.2

การประเมิ นมูลค่าจากการใช้ทางตรง

ภายใต้การศึกษานี้การประเมินมูลค่าจากการใช้ทางตรงจะแบ่งเป็ น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ การ
วิเคราะห์รายได้ทม่ี าจากการประมง ทัง้ นี้เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของแนวหญ้าทะเลเป็ นหลักประกันรายได้
ที่มาจากการทําการประมงชายฝงั ่ ส่วนที่สองคือการวิเคราะห์มูลค่าที่เกิดจากการท่องเที่ยว แม้ว่า
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาจังหวัดตรังไม่ได้เดินทางมาเพื่อดูหญ้าทะเลแต่เนื่องจากสภาพความอุดมสมบูรณ์
ของหญ้าทะเลมีผลโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมที่ดีสําหรับแนวปะการัง และเป็ น สาเหตุห นึ่ งที่ทํา ให้
นัก ท่องเที่ยวเดินทางมาจัง หวัดตรัง ดังนัน้ ในการศึกษานี้ จึง ได้นํ า เอามูลค่า จากการท่องเที่ย วมา
คํานวณเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าทีเ่ กิดจากการใช้ดว้ ย ส่วนทีส่ าม คือการคํานวณต้นทุนในการทดแทน
6.2.1

การประมาณการณ์รายได้จากการประมง

สําหรับการศึกษาครัง้ นี้ วิธที ่จี ะดําเนินการมูลค่าที่เกิดจากการใช้จากการทําการประมง คือ
การเก็บข้อมูลเกีย่ วกับปริมาณของสัตว์น้ําต่าง ๆ ทีช่ าวบ้านนํามาส่งทีแ่ พปลา และราคาตลาด ในช่วงที่
คณะวิจยั เดินทางไปจังหวัดตรังระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2555 ได้เดินทางไปแพต่าง ๆ เพื่อ
กําหนดวิธกี ารทีจ่ ะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากการทําการประมงชายฝงั ่ เช่น บ้านมดตะนอย ตําบลเกาะลิบง
อําเภอกันตัง บ้านปากคลอง ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา และบ้านนํ้าราบ ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง พบว่า
แพปลาแต่ละแพอาจจะรับซื้อสินค้าไม่เหมือนกัน บางรายอาจจะซื้อเฉพาะปลา บางรายซื้อเฉพาะปูมา้
ในขณะที่บางแพอาจจะรับซื้อสัตว์น้ํ าหลาย ๆ ประเภทคละกัน ซึ่งนอกจากปลาและปูม้าแล้ว ยังมี
หอยชักตีน แมงกะพรุน เป็ นต้น สาเหตุท่กี ําหนดจุดเก็บข้อมูลที่แพปลาก็เนื่องจากว่าแต่ละแพจะมี
ชาวประมงที่มาส่งสินค้าเป็ นประจํา ดังนัน้ นอกจากปริมาณของสัตว์น้ํ าที่จบั ได้แล้วข้อมูลอื่นที่จะได้
ก็คอื จํานวนชาวประมง เช่น ที่บ้านปากคลองในเบื้องต้นพบว่า มีครัวเรือนทัง้ หมดประมาณ 86 ครัวเรือน
ซึง่ กว่าร้อยละ 90 มีอาชีพจากการทําประมงชายฝงั ่ หรือทีบ่ า้ นนํ้าราบซึง่ มีครัวเรือนทัง้ หมด 370 ครัวเรือน
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การศึกษาและวิเคราะะห์ประโยชน์ทางเศรษฐ
ษฐกิจของระบบนิเวศหหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทาางในการสร้างกลไกทาางการเงินเพือ่ การบริหารการจั
ห
ดการอย่างยังยื
ั่ น

ในเบื้องต้
อ นจึงได้กําหนดจุ
ห ดที่จะเก็บข้
บ อมูลเกี่ยวกับั ปริมาณสัตว์นํน้ าที่จบั ได้จากบบริเวณแนว
หญ้าทะเลทีไ่ ด้รายงานไปในรา
ร
ายงานขัน้ กลาง แต่ในช่วงของกการเดินทางไปจจังหวัดตรังระหวว่างวันที่ 31
ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิ
พ กายน 25555 เพื่อสัมภาษษณ์ครัวเรือนในนจังหวัดตรังเพือที
อ่ จ่ ะวิเคราะห์มูมลู ค่าทีไ่ ม่ได้
เกิดจากการใช้นีน้ีได้ประสานงานนกับนายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์น กรรมการและะเลขานุ การมูลนิธอิ นั ดามัน
เกี่ยวกับการเก็บข้
บ อมูลจากแพปปลาและได้กําหนนดพืน้ ที่ท่จี ะเก็บข้
บ อมูลใหม่และะได้ทดลองทําแบบบสอบถาม
แพปลาไปลองถามที่เกาะมุก เกาะสุกร และเกาะลิบง ข้อมู
อ ลที่ได้จะนํ ามาคํ
ม านวณหาคค่าเฉลี่ยของ
ปริมาณสัตว์น้ํ าประเภทต่าง ๆ และค่าเฉลีย่ ของราคาตลาด หลังจากนัน้ จะนํ ามาใช้
า ในการประะมาณการณ์
ั่
รรายได้จากการรทําการประมงโโดยนํ ามาคูณกับจํ
บ านวนแพปลาาทัง้ หมดของจังหวั
ห ดตรังในพืน้ ทีช่ ายฝงทะเล
ที่มกี ารทําการปประมงบริเวณแนนวหญ้าทะเล ข้อมู
อ ลที่อาจจะนํ ามาประกอบกา
า
ารวิเคราะห์ คือสถิตปิ ระมง
จจากสํานักงานปประมงจังหวัด นอกจากนัน้ ข้อมูลที่จะมาเสริริมคือ สถิตเิ กี่ยวกับปริมาณสัตว์
ต น้ํ าที่จบั ได้
ใในจังหวัดตรังของอาจารย์อภิรกั ษ์ สงรักษ์ มหหาวิทยาลัยราชมมงคลวิทยาเขตศศรีวชิ ยั
การเก็ก็บข้อมูลแพปลาได้รบั การสนับสนุ
บ นจากมูลนิธิธอิ นั ดามัน ซึง่ ได้
ไ เก็บข้อมูลระหหว่างวันที่ 6
พฤศจิกายน 25555 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 และข้อมูลที
ล ไ่ ด้สามารถนํามาคํ
า านวณรายยได้จากการ
ั ่ อกี แนวทางงหนึ่งตามทีไ่ ด้เสนอไว้ในภาคผผนวกที่ 4
ทําประมงชายฝฝงได้

บ มาณสัตว์น้ํา
ภาพที่ 6.2-1 : บริเวณท่าเรือ / แพปลาทีจ่ ะเก็บข้อมูลเกีย่ วกับปริ
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การศึกษาและวิเคราะห์
เ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ กาารบริหารการจัดการอยย่างยังยื
่ น

ชาววบ้านโชว์ปลาทีเ่ี พิง่ จับได้ในเกาาะมุก

พบเจ้าของงแพปลาทีเ่ กาะลิบง

บังแดงผผูป้ ระสานงานในนการทํางานเกาาะสุกร

การสัมภาษษณ์ชาวบ้านในเกกาะสุกร

สัมภาาษณ์ชาวบ้านทํทํางานอาชีพเสริม

การรเดินทางข้ามเกาาะลิบง

- 53 -

การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

รายได้จากการทําการประมง
บังสนาดเป็ นชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะลิบง เป็ นผู้ใหญ่ท่ี
ชาวบ้านบนเกาะใก้ความนับถือและเป็ นบุคคลหนึ่งที่ช่วย
สนับสนุ นงานของมูลนิธอิ นั ดามันในพืน้ ที่ ในช่วงวันที่ 1
พฤศจิกายน 2555 ที่คณะผูว้ จิ ยั ได้เดินทางไปที่เกาะลิบง
เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามจึงได้ม ีโอกาสพบและสัม ภาษณ์
บัง สนาดเกี่ ย วกับ อาชี พ การทํ า การประมงและรายได้
โดยทัวไปแล้
่
วในช่วงฤดูมรสุมแม้ว่าจะออกหาปลาได้ยาก
แต่ บ ัง สนาดบอกว่ า การออกหาปลาแต่ ล ะครัง้ จะได้ป ลา
จํานวนมากเฉลีย่ แล้วได้รายได้วนั ละประมาณ 2,000 บาท
แต่ในช่วงมรสุมคือช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม โดย
เฉลีย่ แล้วจะออกหาปลาได้ 16 วันต่อเดือน จากการสอบถาม
เกี่ยวกับรายจ่ายต่าง ๆ ในการทําการประมงจึงได้ทดลอง
คํานวณรายได้ดงั นี้
1
2

3

รายรับ
รายรับประมาณ 2,000 บาท / วัน x 16 วัน
รายจ่าย
1) ค่านํ้ามัน 500 บาท / วัน x 16 วัน
2) ค่าลอบ / อวน
3) ค่าเบ็ด 100 บาท / วัน x 16 วัน
4) ค่าแรงงาน 250 บาท / วัน x 2 คน x 16 วัน
รายได้สทุ ธิต่อเดือน (บาท)
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(บาท)
32,000
(บาท)
8,000
4,000
1,600
8,000
10,400

การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

ในช่วงเดือนพฤศิจกายนถึงธันวาคม รายได้จากการ
ทําการประมงจะเหลือประมาณครึง่ หนึ่งของรายได้
ในช่ว งฤดูม รสุม นอกจากรายได้จ ากการหาปลา
แล้วชาวบ้านบนเกาะลิบงยังมีรายได้จากการหากุ้ง
และหอยชักตีนอีก ซึ่งในแต่ละเดือนก็จะออกไปหา
ได้ประมาณ 15 วัน ราคากุ้งอยู่ระหว่าง 80-100
บาท/กิโลกรัม ในขณะทีร่ าคาหอยอยูร่ ะหว่าง 35-40
บาท/กิ โ ลกรัม รายได้ จ ากกุ้ ง และหอยชัก ตี น
ประมาณได้ดงั นี้
1
2

กุง้ หาได้ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อวัน (หาได้ 15 วันต่อเดือน)
@ 80 บาทต่อกิโลกรัม
หอยชักตีน หาได้ประมาณ 2 กิโลกรัมต่อวัน (หาได้ 15 วันต่อ
เดือน)
@ 35 บาทต่อกิโลกรัม

รายได้จ ากการทํา การประมงนัน้ นอกจาก
รายได้จากการขายสัตว์น้ํ าที่จบั ได้แล้ว ชาวบ้านบน
ั่
เกาะลิบงในพืน้ ที่และแนวชายฝงของจั
งหวัดตรังยังมี
รายได้เ สริม จากกิจ กรรมที่เกี่ยวข้องกับ การประมง
เช่น การเย็บแห การต้มและแกะเนื้อปู ขายอีกด้วย
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1,200 บาท/เดือน
1,050 บาท/เดือน

การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

อีกแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะนํ ามาวิเคราะห์มูลค่าจากการใช้ทางตรง
จากการประมง คือการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการหาปลาและจับสัตว์น้ํา จากกลุ่มตัวอย่างที่
สัมภาษณ์ในจังหวัดตรัง ผู้ท่มี อี าชีพจากการทําประมงอย่างเดียวมี 50 ราย จากที่สมั ภาษณ์ทงั ้ หมด
330 ราย นอกจากนัน้ เป็ นผู้ท่ีม ีรายได้บางส่วนจากการประมง เช่น ทําประมงและทําการเกษตร
รับจ้างทัวไปและทํ
่
าประมง หรือมีรา้ นค้าและรายได้เสริมจากการทําประมง เนื่องจากการสํารวจไม่ได้
จําเพาะเจาะจงที่จะสัมภาษณ์ ผู้ท่มี อี าชีพจากการประมง จากตารางที่ 6.2-1 จะเห็นว่าจํานวนไม่มากนัก
กล่าวคือ มีเพียง 14 รายเท่านัน้ ทีต่ อบว่ามีรายได้จากการจับสัตว์น้ําในบริเวณแนวหญ้าทะเล ซึง่ เป็ นผูท้ ใ่ี ห้
สัมภาษณ์อยู่ในอําเภอสิเกา กันตัง หาดสําราญ และปะเหลียน นอกจากนัน้ เป็ นผูท้ ห่ี าปลาในแนวปะการัง
(15 ราย) และในบริเวณปา่ ชายเลน (11 ราย) กลุม่ ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ คือ ผูท้ ใ่ี ห้สมั ภาษณ์ทต่ี อบว่าออกเรือหาปลา
ในทะเลเปิ ด สําหรับผู้ท่หี าปลาในแนวหญ้าทะเลสัตว์น้ํ าที่หาได้ได้แก่ ปูมา้ ปลาสาก ปลาหมึก ปลาตะบะ
หอย รวมทัง้ หอยชักตีน ปลาจะระเม็ด ปลาทู/ปลาลัง แมงกะพรุน (ตารางที่ 6.2-2)
ตารางที่ 6.2-1 : บริเวณทีห่ าปลาหรือจับสัตว์น้ําสําหรับผูท้ าํ อาชีพประมงในจังหวัดตรัง จําแนกแต่ละอําเภอ
พื้ น ที่ ห าปล า
และจับสัตว์น้ํา เมืองตรัง
(n=59)
หญ้าทะเล
-

แนวปะการัง
ปา่ ชายเลน
ทะเลเปิด

5

กันตัง
(n=90)
5

อําเภอ
หาดสําราญ
(n=53)
3

ย่านตาขาว
(n=1)
-

ปะเหลียน
(n=18)
1

นาโยง
(n=1)
-

(1.5)

(1.5)

(0.9)

-

(0.3)

-

สิเกา

(n=108)

รวม
(n=330)
14
(4.2)

-

9

4

-

-

2

-

15

-

(2.7)

(1.2)

-

-

(0.6)

-

(4.5)

-

3

4

2

-

2

-

11

-

(0.9)

(1.2)

(0.6)

-

(0.6)

-

(3.3)

-

21

13

1

-

9

-

44

-

(6.4)

(3.9)

(0.3)

-

(2.7)

-

(13.3)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนร้อยละ
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การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
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ข้อ มู ล ที่นํ า มาคํ า นวณรายได้จ ากการทํ า การประมง คือ ข้อ มู ล ปฐมภู ม ิท่ีส อบถามจาก
ชาวประมง คือ สถานที่ท่ีจ บั ปลา ประเภทของสัตว์น้ํ า ที่จ บั ได้ ปริม าณของสัต ว์น้ํ า ที่จ บั และราคา
ผลรวมของรายได้ของสัตว์น้ําทุกประเภทมาคูณด้วยจํานวนวันทีอ่ อกหาปลา ซึง่ ในแต่ละปี จาํ นวนวันที่
นํ ามาคูณคือ 218 วัน ซึ่งมาจากการสัมภาษณ์เจาะลึกชาวประมงบนเกาะลิบง คือ ในช่วงนอกมรสุม
7 เดือน ชาวประมงจะออกหาปลาประมาณเดือนละ 24 วัน แต่ในช่วงมรสุมจะออกเรือไม่บ่อยนัก จึงใช้
วิธปี ระมาณการว่าในช่วงมรสุม 5 เดือน ชาวประมงจะออกหาปลาเดือนละ 10 วัน เป็ นอย่างมาก ผลคูณทีไ่ ด้น้ี
คือ รายได้รวมก่อนทีจ่ ะหักค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ได้มกี ารสัมภาษณ์เจาะลึกเกี่ยวกับรายได้-รายจ่าย
จึงตัง้ ข้อสมมติวา่ ต้นทุนในการทําการประมงมีมลู ค่าประมาณครึง่ หนึ่งของรายได้
การคํานวณรายได้รวมจากการทําประมงในบริเวณหญ้าทะเลได้ตงั ้ สมมติฐานว่าประมาณร้อยละ 20
ของเรือประมงในจังหวัดตรังเท่านัน้ ที่หาปลาบริเวณแนวหญ้าทะเล ดังนัน้ จากการประมาณการณ์ ของ
ั่
มูลนิธอิ นั ดามันว่าเรือประมงทีจ่ บั สัตว์น้ําบริเวณชายฝงทะเลของจั
งหวัดตรังมี 2,955 ลํา ถ้าใช้สดั ส่วนร้อยละ 20
ก็จะได้เป็ นตัวเลขว่ามีเรือประมงทีจ่ บั ปลาในบริเวณแนวหญ้าทะเล 591 ลํา การประมาณการณ์รายได้รวม
จากการทําการประมงบริเวณแนวหญ้าทะเลของจังหวัดตรังคือการนํ าเอาจํานวณเรือ 591 ลํามาคูณกับรายได้
เฉลีย่ จากการหาปลาในแนวหญ้าทะเลคือ 66,535 บาท ซึง่ ได้มลู ค่าเท่ากับ 42,131,123 บาท (ตารางที่ 6.2-3)
อนึ่ง เนื่องจากภายใต้การศึกษานี้วตั ถุประสงค์หลักคือการประเมินมูลค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้
ั ่ เวณแนวหญ้าทะเล
กรอบของการวิจ ยั จึงไม่ได้ม ีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการทําการประมงชายฝ งบริ
โดยเฉพาะ จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องตัง้ สมมติฐานต่าง ๆ ในการคํานวณ ดังนัน้ หากมีผทู้ ม่ี ปี ระสบการณ์
ในพื้นที่จะตัง้ ข้อสังเกตุเกี่ยวกับสมมติฐานและให้มกี าปรับเพื่อให้สมมติฐานสอดคล้องกับความเป็ นจริง
มากกว่าทีไ่ ด้พยายามคํานวณไว้เบือ้ งต้นก็จะทําให้ความคลาดเคลื่อนน้อยลง
ตารางที่ 6.2-3 : รายได้เฉลีย่ ของผูท้ าํ การประมงในแต่ละพืน้ ทีท่ จ่ี บั ปลาหรือจับสัตว์น้ํา
หญ้าทะเล
แนวปะการัง
รายได้ (บาท)
998,030
5,869,890
ผูท้ าํ อาชีพประมง (ราย)
14
15
mean
66,535
75,494.5
max
261,000
218,000
min
6,000
3,780
จํานวนครัวเรือนทีม่ รี ายได้จากการทําประมงบริเวณหญ้าทะเล
ประมาณการรายได้จากการทําประมงบริเวณแนวหญ้าทะเล

ปา่ ชายเลน
615,275
11
87,896
225,000
24,525

ทะเลเปิด
22,927,480
44
409,419
3,750,000
8,720
591 ราย6/
42,131,1237/

หมายเหตุ : 1. ผูท้ าํ อาชีพประมงรวมทัง้ สิน้ 64 ราย แต่สามารถจับปลาซํ้ากันได้ในหลายพืน้ ที่ (ข้อมูลจากตารางที่ 6.2-1 และ q32)
2. จํานวนวันทีห่ าปลาทัง้ ปีหกั มรสุมแล้วเปลีย่ นจาก 300 วัน เป็ น 218 วัน
3. รายได้ = ปริมาณ x ราคา / 2
4. นํารายได้ทห่ี กั ต้นทุนแล้ว (หาร 2) มาหาค่า mean max min
5. ไม่รวม missing = 0
6. จํานวนครัวเรือนทีจ่ บั ปลาในแนวหญ้าทะเล สมมติให้มรี อ้ ยละ 20 ของจํานวนเรือประมงในจังหวัดตรัง ซึง่ จากการประมาณการ
ของมูลนิธอิ นั ดามันมีเท่ากับ 2,955 ลํา
7. ประมาณการรายได้จากการทําประมงบริเวณแนวหญ้าทะเล โดยการคูณจํานวนครัวเรือนทีท่ าํ การประมงบริเวณแนวหญ้าทะเล
ด้วยค่าเฉลีย่ ของรายได้คอื 66,535 บาท / ปี
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6.2.2

การวิ เคราะห์รายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังที่เกี่ยวกับทะเล

สําหรับการประเมินมูลค่าจากการใช้ จากการท่องเทีย่ วจะใช้วธิ กี ารประเมินสองวิธี วิธแี รกคือ
นํ าเอาข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังรวมทัง้ ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทัง้ ไทยและต่างประเทศ
มาคํานวณรายได้ทเ่ี ป็ นตัวเงินจากการท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ทงั ้ นัน้ จํานวนนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะนํามาเป็ นฐานใน
การคํานวณจะต้องเป็ นนักท่องเที่ยวที่มาดํานํ้ าตื้นหรือดํานํ้ าลึกในบริเวณแนวหญ้าทะเลและแนวปะการัง
เท่านัน้ และจะไม่รวมนักท่องเที่ยวประเภทอื่นที่เดินทางมาจังหวัดตรัง วิธที ่สี องคือการนํ ามูลค่าจาก
การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องทีใ่ ช้วธิ ี TCM วิเคราะห์สว่ นเกินของผูบ้ ริโภคมาปรับใช้กบั พืน้ ทีจ่ งั หวัดตรัง
การคํานวณมูลค่าจากการใช้ทางตรงจากการท่องเที่ยวจะแบ่งเป็ นสองส่วน ส่วนแรก คือ
การประมาณการรายได้ท่ที างบัญชีหรือรายได้ท่เี ป็ นตัวเงิน อีกส่วนหนึ่งคือรายได้ในรูปของมูลค่า
ส่วนเกินของผูบ้ ริโภค (Consumer Surplus) การประมาณการทัง้ สองส่วนต้องอาศัยข้อมูลทุตยิ ภูม ิ คือ
สถิตเิ กี่ยวกับการท่องเที่ยวและการนํ าเอาผลของการประเมินมูลค่าที่เกิดจากการใช้ทางตรงจากการ
ท่องเทีย่ วโดยวิธี Travel Cost Method จากการศึกษาอื่นมาปรับใช้กบั จังหวัดตรัง
รายได้ทางบัญชีจากการท่องเทีย่ วในจังหวัดตตรังจากสถิตขิ องการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
จํานวนนักท่องเที่ยวทีม่ าจังหวัดตรังในปี 2551 มีทงั ้ หมด 993,615 ราย ในจํานวนนี้ประมาณร้อยละ 90
เป็ นนักท่อเที่ยวไทย ที่เหลือเป็ นชาวต่างชาติ เคยมีการศึกษาว่าสัดส่วนของนักท่องเที่ยวไทยที่มา
จังหวัดตรังประมาณร้อยละ 40 มาเทีย่ วชายหาด นํ้ าตก และถํ้า แต่ในจํานวนนี้สดั ส่วนของนักท่องเทีย่ ว
ที่มาดํานํ้ าตื้นหรือดํานํ้ าลึกเพื่อดูปลาสวยงามและปะการังคงมีไม่สูงนัก เช่นเดียวกันกับสัดส่วนของ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริเวณที่มหี ญ้าทะเลเพื่อหวังว่าจะได้เห็นพะยูน เนื่องจากภายใต้การศึกษานี้
ไม่ได้มกี ารสํารวจพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วจึงต้องใช้วธิ กี ารประมาณการณ์โดยตัง้ สมมติฐานเกีย่ วกับ
สัดส่วนของผูท้ ม่ี าเทีย่ วและใช้เวลาส่วนหนึ่งเพื่อดํานํ้า ในตารางที่ 6.2-1 ได้กําหนดสัดส่วนไว้ 3 ระดับ
คือระดับตํ่าสุด สมมติวา่ ร้อยละ 5 ของผูท้ ม่ี าเทีย่ วชายหาดและถํ้าใช้เวลาส่วนหนึ่งเพื่อไปดํานํ้าดูปลาสวยงาม
และดูปะการัง ส่วนระดับกลางและระดับสูงคือ สมมติว่าร้อยละ 10 และร้อยละ 20 ของผูท้ ไ่ี ปเทีย่ ว
ชายหาดไม่ใช้เวลาไปดํานํ้ า ถ้าตัง้ ข้อสมมติวา่ ร้อยละ 5 ของนักท่องเทีย่ วทีไ่ ปเทีย่ วชายหาด ถํ้า และ
ทะเลใช้เวลาไปดํานํ้าก็จะได้จาํ นวนนักท่องเทีย่ วไทย 17,910 คน และนักท่องเทีย่ วต่างชาติ 1,962 คน แต่
ถ้าตัง้ สมมติฐานจากว่าร้อยละ 20 ก็จะได้จาํ นวนนักท่องเทีย่ วไทย 71,641 และนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
7,848 คน แต่เมื่อพิจารณาถึงความน่ าจะเป็ นที่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติใช้เวลาไปดํานํ้ า จึงใช้
สมมติฐานสําหรับนักท่องเทีย่ ว 2 กลุ่มต่างกัน สําหรับนักท่องเที่ยวไทยใช้สมมติฐานขัน้ ตํ่าคือ ร้อยละ 5
และนักท่องเทีย่ วต่างชาติใช้สมมติฐานขัน้ สูง คือร้อยละ 20
จากสถิตกิ ารท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ระบุว่ารายได้จากการท่องเที่ยว
ของจังหวัดตรังในปี 2551 เท่ากับ 3,306 ล้านบาท ถ้านําเอารายได้รวมนี้มาหารด้วยจํานวนนักท่องเทีย่ วทีม่ า
จังหวัดตรังในปี น้ีมซี ง่ึ เท่ากับ 993,615 ราย ก็จะได้ค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่ากับ 3,328 บาท/นักท่องเทีย่ ว 1 คน
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ถ้านํ ามาคูณกับจํานวนนักท่องเที่ยวที่ประมาณการณ์ ว่าจะใช้เวลาส่วนหนึ่ งไปดํานํ้ าก็จะได้รายได้จาก
นักท่องเทีย่ วไทยและนักท่องเทีย่ วต่างชาติเท่ากับ 59.6 ล้านบาท และ 26.1 ล้านบาทตามลําดับ
แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่ไปดํานํ้ าไม่ได้เกี่ยวกับการไปดํานํ้ าทัง้ หมดจึงไม่
สามารถจะใช้ตวั เลข 59.07 ล้านบาท และ 26.1 ล้านบาทเป็ นตัวแทนของรายได้จากการท่องเทีย่ วใน
จังหวัดตรังทีเ่ กีย่ วกับทะเลทัง้ หมด การประมาณการณ์ในตารางที่ 6.2-4 จึงตัง้ สมมติฐานไว้ 2 ลักษณะ
คือ รายได้ขนั ้ ตํ่าใช้สมมติฐานว่าร้อยละ 25 ของรายจ่ายนักท่องเทีย่ วเป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการดํานํ้า
และขัน้ สูงคือร้อยละ 50 ของรายจ่ายเป็ นรายจ่ายทีเ่ กีย่ วกับการดํานํ้าเช่นกัน
สําหรับการประมาณการณ์มลู ค่าส่วนเกินของผูบ้ ริโภคนัน้ ในการคํานวณใช้มูลค่าที่ประเมิน
ไว้ในการศึกษาเรื่อง “โครงการพัฒนาของภาครัฐที่กระทบต่อการใช้ท่ดี นิ กรณีศกึ ษาเกาะเต่า จังหวัด
สุราษฎร์ธานี” ซึง่ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ตน้ ทุนของการเดินทาง (Travel Cost Method : TCM) ในการ
วิเคราะห์มูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภคที่มาเที่ยวเกาะเต่า ทัง้ นี้ เนื่องจากเป้าหมายของการมาเที่ยว
ทีเ่ กาะเต่าสําหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ท่มี าเกาะเต่าคือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับทะเล ซึ่งรวมถึงการดํานํ้ าตื้น
และดํานํ้ าลึก ในการศึกษานัน้ มูลค่าส่วนเกินของผูบ้ ริโภคจากการท่องเทีย่ วเท่ากับ 6,638 บาท/นักท่องเทีย่ ว
1 ราย ซึ่งนํ ามาคูณกับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติท่มี าดํานํ้ าที่จงั หวัดตรัง ข้อมูลที่นําเสนอในบรรทัด
สุดท้ายของตารางที่ 6.2-4 คือผลรวมของรายได้ทเ่ี ป็ นตัวเงิน คํานวณจากสมมติฐานว่าร้อยละ 25 ของ
รายจ่ายของนัก ท่องเที่ยวที่ม าดํา นํ้ า จังหวัดตรังบวกกับมูลค่า ส่วนเกินของผู้บริโภคจะมีค่าเท่า กับ
133.8 ล้านบาท สําหรับนักท่องเทีย่ วไทย และ 58.6 ล้านบาทสําหรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ตารางที่ 6.2-4 : การคํานวณมูลค่าทางตรงจากการท่องเทีย่ ว
จํานวนนักท่องเทีย่ วปี 2551 (ราย)
นักท่องเทีย่ วทีด่ าํ นํ้า
(ร้อยละ 40 ของนักท่องเทีย่ วทีไ่ ปเทีย่ วชายหาด ทะเล และถํ้า)
นักท่องเทีย่ วทีด่ าํ นํ้า (ร้อยละ 5 ของร้อยละ 40) (ราย)
นักท่องเทีย่ วทีด่ าํ นํ้า (ร้อยละ 10 ของร้อยละ 40) (ราย)
นักท่องเทีย่ วทีด่ าํ นํ้า (ร้อยละ 20 ของร้อยละ 40) (ราย)
รายได้จากการท่องเทีย่ วทัง้ หมด (ล้านบาท)
รายได้ต่อนักท่องเทีย่ ว (บาท / ราย)
ประมาณการณ์รายได้จากนักท่องเทีย่ วทีม่ าดํานํ้าผิวนํ้าและดํานํ้า
ลึกโดยใช้สดั ส่วนร้อยละ 5 ของนักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วชายหาด
ทะเล และถํ้า สําหรับนักท่องเทีย่ วไทย และร้อยละ 20 สําหรับ
นักท่องเทีย่ วต่างชาติ (บาท)
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นักท่องเทีย่ วชาวไทย
895,513
358,205
17,910
35,821
71,641

59,605,345

นักท่องเทีย่ วต่างชาติ
98,102
39,241
1,962
3,924
7,848
3,306.85
3,328
26,118,676

การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

ตารางที่ 6.2-4 (ต่อ)
นักท่องเทีย่ วชาวไทย
ประมาณการณ์รายได้จากการท่องเทีย่ วทีเ่ กีย่ วกับการดํานํ้า
สมมติฐานว่าร้อยละ 25 ของค่าใช้จา่ ยเป็ นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับ
14,901,336
การดํานํ้า (บาท)
สมมติฐานว่าร้อยละ 50 ของค่าใช้จา่ ยเป็ นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับ
29,802,673
การดํานํ้า (บาท)
มูลค่าส่วนเกินของผูบ้ ริโภค (บาท/ราย ในปี 2551)
ประมาณการณ์มลู ค่าส่วนเกินของผูบ้ ริโภคจากการท่องเทีย่ วที่
118,888,306
เกีย่ วกับการดํานํ้าโดยถ้าสมมติฐานว่าร้อยละ 5 ของนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทย และร้อยละ 20 ของนักท่องเทีย่ วต่างชาติจากจํานวน
นักท่องเทีย่ วร้อยละ 40 ทีม่ าเทีย่ วชายหาด ถํ้า และทะเล (บาท)
มูลค่าเศรษฐกิจทางตรงจากการท่องเทีย่ วคํานวณจากสมมติฐาน
133,789,642
ว่ารายจ่ายทีเ่ กีย่ วกับการดํานํ้ามีสดั ส่วนเท่ากับร้อยละ 25 ของ
รายจ่ายของนักท่องเทีย่ ว / คน (บาท)

1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-

นักท่องเทีย่ วต่างชาติ
6,529,669
13,059,338
6,638
52,096,086

58,625,755

นักท่องเทีย่ วไทย
นักท่องเทีย่ วต่างชาติ

นักท่องเทีย่ ว

นักท่องเทีย่ ว
ทีม่ าเทีย่ ว
ชายหาด ถํ้า
และทะเล

นักท่องเทีย่ ว
ทีม่ าดํานํ้า
(20%)

นักท่องเทีย่ วไทย

895,513

358,205

71,641

นักท่องเทีย่ วต่างชาติ

98,102

39,241

7,848

ภาพที่ 6.2-2 : จํานวนนักท่องเทีย่ วทีม่ าจังหวัดตรัง และสมมติฐานเกีย่ วกับผูท้ ม่ี าเพือ่ ดํานํ้า
ทีม่ า : คํานวณจากสถิตนิ กั ท่องเทีย่ วปี 2551
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บาท

การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น
160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
-

นักท่องเทีย่ วไทย

รายจ่ายของ
นักท่องเทีย่ ว

สมมติฐานว่า
25% ของ
รายจ่าย
เกีย่ วกับค่า
ดํานํ้า

มูลค่า
ส่วนเกินของ
ผูบ้ ริโภคจาก
การ
ท่องเทีย่ ว

มูลค่าทาง
ตรงที่
เกีย่ วกับการ
ท่องเทีย่ วดํา
นํ้า

นักท่องเทีย่ วไทย

59,605,345

14,901,336

118,888,306

133,789,642

นักท่องเทีย่ วต่างชาติ

26,118,676

6,529,669

52,096,086

58,625,755

นักท่องเทีย่ วต่างชาติ

ภาพที่ 6.2-3 : สมมติฐานและการวิเคราะห์รายได้จากการท่องเทีย่ วทีเ่ กีย่ วกับการดํานํ้า
ทีม่ า : คํานวณจากสถิตนิ กั ท่องเทีย่ วปี 2551

6.2.3

การวิ เคราะห์มลู ค่าของหญ้าทะเลโดยวิ ธีการคํานวณต้นทุนของการทดแทน

อีกวิธหี นึ่งในการประเมินมูลค่าของการใช้ทางตรง คือวิธกี ารคํานวณต้นทุนของการทดแทน
หรือวิธี Replacement Cost คือใช้วธิ คี ํานวณค่าใช้จ่ายในการฟื้ นฟูทรัพยากรให้กลับมาเหมือนเดิม
เป็ นตัวแทนมูลค่าเศรษฐกิจของทรัพยากรที่ได้รบั ผลกระทบหรือเสียหายไป เช่น ถ้าเกิดปญั หาของ
ั ่ ใช้วธิ กี ารคํานวณค่าใช้จ่ายในการป้องกันการกัดเซาะชายฝงเป็
ั ่ นมูลค่าทดแทน
การกัดเซาะชายฝงก็
หรือในกรณีท่แี นวปะการังได้ร บั ความเสียหายมูลค่าเศรษฐกิจของปะการังคือต้นทุนในการฟื้ นฟูแนว
ปะการังขึ้นมาใหม่ เป็ น ต้น ในบรรดานักเศรษฐศาสตร์ทางด้า นสิง่ แวดล้อ มไม่ค่อ ยจะนิ ย มวิธีก าร
คํานวณต้นทุนของการทดแทนเพราะสิง่ ทีน่ ํามาทดแทนอาจจะไม่สามารถนํ ามาเปรียบเทียบกันได้กบั
ทรัพยากรทีเ่ สือ่ มสภาพหรือทีส่ ญ
ู หายไป เช่น ถ้าปะการังธรรมชาติสญ
ู หายไปและนําเอาปะการังเทียม
มาทดแทน แม้จะเป็ นปะการังธรรมชาติก็ไม่สามารถจะทดแทนกันได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ นอกจากนัน้ ไม่ว่า
จะเป็ นปะการังเทียมหรือการปลูกปะการังก็จะต้องใช้เวลากว่าระบบธรรมชาติจะกลับมาใกล้เคียงกับ
สภาพเดิมก่อนที่จะได้ผลกระทบความเสียหายในส่วนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการผลิตและวาง
แนวปะการังเทียม หรือต้นทุนในการปลูกปะการัง
แต่อย่างไรก็ตามหากไม่มวี ธิ อี ่นื ก็อาจจะใช้วธิ ี Replacement Cost แต่ตอ้ งถือว่าเป็ นมูลค่าขัน้ ตํ่า
สําหรับหญ้าทะเลก็เช่นเดียวกันถ้าหญ้าทะเลถูกทําลายไปเพราะการขุดลอก เพราะการประมงหรืออาจจะ
ปริมาณตะกอนและมลพิษในนํ้ าทะเลมีมากไป ก็อาจจะใช้วิธีการคํานวณต้นทุนในการปลูกหญ้าทะเล
เพื่อนํ ามาเป็ นตัวแทนของมูลค่าเศรษฐกิจของหญ้าทะเล แต่มูลค่าที่คํานวณได้น้ีกเ็ ป็ นมูลค่าขัน้ ตํ่าเพราะ
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มูลค่าที่คํานวณได้น้ีจะไม่รวมประโยชน์ทางตรง ประโยชน์ทางอ้อม รวมทัง้ มูลค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้
เพือ่ ประกอบการวิเคราะห์มลู ค่าเศรษฐกิจของหญ้าทะเลภายใต้การศึกษานี้กไ็ ด้พยายามทีจ่ ะคํานวณต้นทุน
ของการปลูกหญ้าทะเล อย่างน้อยก็เพือ่ เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นทีส่ ามารถจะนําไปปรับให้สมบูรณ์ขน้ึ เมื่อมีขอ้ มูล
มากกว่านี้ การคํานวณได้อาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์คุณบรรจง นฤพรเมธี ประธานกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
เลีย้ งปลากระชังบ้านพรุจดู อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง และธุรกิจบ่อหินฟาร์มโฮมสเตย์เกีย่ วกับต้นทุนทีใ่ ช้จา่ ยไป

กล้าหญ้าทะเลทีเ่ พาะเพือ่ นําไปปลูกทดแทน (ซ้าย-ขวา บน)

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการปลูกหญ้าทะเล

คุณบรรจง นฤพรเมธี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลีย้ งปลากระชัง
บ้านพรุจดู อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง และธุรกิจบ่อหินฟาร์มโฮมสเตย์

ภาพที่ 6.2-4 : ลักษณะหญ้าทะเลและอุปกรณ์การปลูก
ต้นทุนในการปลูกหญ้าทะเลแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงการปลูก ช่วงการติดตามการเจริญเติบโต
ของต้นกล้าและช่วงการปลูกแซม ต้นทุนที่คํานวณและนํ าเสนอในตารางข้างล่างเป็ นต้นทุนต่อการปลูก
1 แปลงซึง่ มีขนาด 5x5 เมตร หรือ 25 ตารางเมตร ซึง่ เท่ากับพืน้ ทีท่ ป่ี ลูกในปจั จุบนั ในแต่ละครัง้
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ช่วงการปลูก17
1. ต้นทุนค่ากล้า
(@ 30 บาท/กล้า x 100 กล้า /ตารางเมตร x 25 ตารางเมตร)
2. ต้นทุนค่าปลูก
(@ 300 บาท/คน x 10 คน x 7 เทีย่ ว)
3. ค่าเรือ
(@ 1,500 บาท/เทีย่ ว x 7 เทีย่ ว) 10 คน/เทีย่ ว
ช่วงการตรวจ
4. ค่าตรวจสอบแปลงทีป่ ลูก
4.1 ค่าเรือ (@ 1,500 บาท/เทีย่ ว x 3 เทีย่ ว) 10 คน/เทีย่ ว
4.2 ค่าแรง (@ 300 บาท/คน x 10 คน x 3 เทีย่ ว)
ช่วงการปลูกซ่อม (คํานวณจากการใช้อตั รารอดเท่ากับร้อยละ 60)
5. ค่าปลูกแซม
5.1 ค่าต้นกล้า
จํานวนกล้าทีจ่ ะจ้างปลูกแซม = 1,000 กล้า
(@ 1,000 กล้า x 30 บาท/กล้า)
5.2 ค่าแรง (@ 300 บาท/คน x 10 คน x 3 เทีย่ ว)
5.3 ค่าเรือ (@ 1,500 บาท/เทีย่ ว x 3 เทีย่ ว) 10 คน/เทีย่ ว
รวมค่าใช้จา่ ยต่อ 1 แปลง (25 ตารางเมตร)
ค่าใช้จา่ ย /1 ตารางเมตร (ต่อ 1 ตารางเมตร)

75,000 บาท
21,000 บาท
10,500 บาท

4,500 บาท
9,000 บาท

30,000 บาท
9,000 บาท
4,500 บาท
163,500 บาท
6,540 บาท

ในปจั จุบนั นี้มกี ารปลูกปี ละประมาณ 3 แปลง รวมพื้นที่เท่ากับ 75 ตารางเมตร ซึ่งเท่ากับมี
ค่าใช้จา่ ยต่อปีประมาณ 490,500 บาท
6.2.4

การประเมิ นมูลค่าจากการใช้ทางอ้อม

ประโยชน์ ก ารประเมิณมูลค่า จากการใช้ท างอ้อ มของระบบนิ เ วศหญ้า ทะเลมีห ลายอย่า ง
ด้วยกัน ตัง้ แต่ดา้ นการเป็ นที่อยู่อาศัยของสิง่ มีชวี ติ ในทะเล การป้องกันการกัดเซาะชายฝงั ่ การผลิต
ออกซิเจน การดูดซับและกักเก็บคาร์บอน ในหัวข้อนี้จะวิเคราะห◌์เฉพาะมูลค่าเศรษฐกิจของการดูดซับ
และกักเก็บคาร์บอนเท่านัน้ เนื่องจากในระยะยาวมีความเป็ นไปได้ในการทีจ่ ะแปลงมูลค่าทีป่ ระเมินเป็ น
รายได้ทเ่ี ป็ นรูปธรรมมากว่ามูลค่าประเภทอื่น ๆ
17

แต่ละครัง้ จะเดินทางไปปลูก 10 คน คนหนึ่งปลูกได้ 40 กล้า/เทีย่ ว เพราะฉะนัน้ 1 เทีย่ วจะปลูกได้ 400 กล้า เนื่องจากจํานวนกล้าทีต่ อ้ ง
ปลูกทัง้ หมดคือ 2,500 กล้า จึงต้องเดินทางไปปลูก 6.25 เทีย่ วหรือ 7 เทีย่ วจนกว่าจะปลูกหมด
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เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

ในเบื้องต้นประโยชน์ของการใช้ทางอ้อมของระบบนิเวศหญ้าทะเลของจังหวัดตรังมีมูลค่าที่
เป็ นตัวเงินเท่ากับ 189 ล้านบาทตามรายละเอียดดังนี้
ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนต่อ 1ไร่ เท่ากับ
พืน้ ทีห่ ญ้าทะเลทัง้ หมดของประเทศไทย
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของพืน้ ทีห่ ญ้าทะเลทัง้ หมดประเทศไทย
(118,655 ไร่ x 48 ตัน)
นํ้าหนักวัดเป็ นคารบอนไดออกไซด์
(คาร์บอน 1 ตันมีน้ําหนักเท่ากับ 3.66 ตันคาร์บอนไดออกไซด์)
จํานวนคาร์บอนเครดิตจากการดูดซับและกักเก็บของหญ้าทะเล
(คาร์บอนไดออกไซด์ 1 ตันมีคา่ เท่ากับ คาร์บอนเครดิต 1 หน่วย)
ราคาเฉลีย่ ของคาร์บอนเครดิต 1 หน่วยในตลาดVoluntary Carbon Market
ในปี 2554 เท่ากับ1/
มูลค่าทีเ่ เป็ นตัวเงินของประโยชน์จากพืน้ ทีห่ ญ้าทะเลทัง้ หมดของประเทศไทย
ในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอน
มูลค่าทีเ่ เป็ นตัวเงินของประโยชน์จากพืน้ ทีห่ ญ้าทะเลทัง้ หมดของประเทศไทย
ในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอน
มูล ค่า ที่เ ป็ นตัว เงินจากประโยชน์ ในการกัก เก็บ คาร์บ อนของหญ้า ทะเลใน
จังหวัดตรัง (USD) [ 21,192 ไร่ x 48 ตัน x 6.2 USD ]
มูลค่าทีเ่ ป็ นตัวเงินจากประโยชน์ในการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลใน
จังหวัดตรัง (บาท) [@ 30 บาท/1USD]

48 ตัน
118,665 ไร่
5,695,920 ตัน
20,847,067 ตัน
20,847,067 เครดิต
6.2 USD/ 1 ตัน CO2
129,251,817 USD
3,877,554,499 บาท
6,306,739 USD
189,202,170

ทีม่ า: 1/ ราคาเฉลีย่ ของคาร์บอนเครดิต 1 หน่วยในตลาดVoluntary Carbon Marketในปี 2554 มาจาก Ecosystems Market Place
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เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

7.

การประเมินมูลค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ของระบบนิเวศหญ้าทะเล
ในจังหวัดตรัง

7.1

กรอบการวิ เคราะห์โดยใช้ Choice Experiment

Choice Experiment เป็ นวิธกี ารประเมินมูลค่าเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมที่จดั อยู่ในกลุ่มวิธกี ารประเมินทางตรง (Stated Preference) ตามที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อที่ 3.2
วิธกี ารของ CE คือให้ผตู้ อบพิจารณากลุ่มทางเลือก (choice sets) โดยในแต่ละกลุ่มทางเลือกจะมีทางเลือกย่อย
ประมาณ 3 ทางเลือก (options) แต่ละทางเลือกจะมีองค์ประกอบของสินค้า (attributes) หรือมาตรการซึง่ อาจจะ
แตกต่างกันด้วย “จํานวน” หรือ “คุณภาพ” ในแต่ละกลุ่มทางเลือก ทางเลือกแรก จะเป็ นสถานะการณ์ทเ่ี ป็ นอยู่
ในปจั จุบนั (status quo) วิธกี ารคือให้ผตู้ อบตัดสินใจว่าในแต่ละกลุ่มทางเลือกจะเลือกทางเลือกใดทัง้ นี้ในแต่ละ
ทางเลือกก็จะมี “ราคา” หรือ มูลค่าทีเ่ ป็ นตัวเงินทีผ่ ตู้ อบจะต้องจ่าย ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์คอื มูลค่าทีเ่ ป็ น
ตัวเงิน (implicit price) ของแต่ละองค์ประกอบนัน้ เอง (Bennett and Blamey, 2001)
1) องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิ นมูลค่าที่ไม่ได้เกิ ดจากการใช้
องค์ประกอบ (attribute) ในการประเมินมูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้ของระบบนิเวศหญ้าทะเล
ภายใต้การศึกษานี้มอี ยู่ 4 องค์ประกอบ
องค์ประกอบแรก คือการปลูกหญ้าทะเล การปลูกหญ้าทะเลอาจจะเป็ นทัง้ การปลูกเพื่อเติมพืน้ ทีใ่ นแนวหญ้าทะเล
เดิมให้เ ต็ม หรือ ปลูก หญ้าทะเลในพื้นที่ใ หม่ท่มี สี ภาพทางกายภาพที่เหมาะสม สถานภาพของหญ้า ทะเลมีอ ยู่
4 ระดับด้วยกัน (level) ระดับแรกคือสถานภาพทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั คือมีการปลูกหญ้าทะเลประมาณปี ละ 3 ครัง้
การปลูกแต่ละครัง้ ประมาณ 25 ตารางเมตร ปลูกในแปลงทีม่ ขี นาด 5x5 เมตร ภาพทีใ่ ช้เพือ่ แสดงสถานการณ์ในปจั จุบนั
คือ โดยพืน้ ทีแ่ ต่ละช่องทีร่ ะบายสีเขียวหมายถึงพืน้ ทีท่ ป่ี ลูกหญ้าทะเล 1 แปลง (5x5 เมตร) ในสถานการณ์ปจั จุบนั ปี หนึ่ง
จะปลูกหญ้าทะเลเฉลีย่ แล้วประมาณ 3 แปลง (ภาพที่ 7.1-1 (ก)) ในระดับที่ 1 (level 1) ของการเปลีย่ นแปลงคือมี
การปลูกหญ้าทะเลเพิม่ ขึน้ มากกว่าสถานการณ์ปจั จุบนั 1 เท่าตัวหมายถึงปลูกหญ้าทะเล 6 แปลงตามในภาพที่ 7.1-1 (ข)
ในระดับที่ 2 (level 2) พืน้ ทีป่ ลูกหญ้าทะเลจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 9 แปลง ตามในภาพที่ 7.1-1 (ค) ซึง่ หมายถึงในแต่ละปี จะมี
การปลูกหญ้าทะเล 225 ตารางเมตร และระดับที่ 3 (level 3) พืน้ ทีป่ ลูกหญ้าทะเลจะเพิม่ เป็ น 12 แปลง ตามภาพที่
7.1-1 (ง) มีพน้ื ทีเ่ ป็ น 300 ตารางเมตร

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 7.1-1 : ภาพแสดงพืน้ ทีก่ ารปลูกหญ้าทะเล
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(ง)

การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

องค์ประกอบที่สอง คือ การปรับปรุงคุณภาพนํ้ าเพื่อไม่ให้เสื่อมสภาพและเพื่อให้เอื้อต่อการเจริญ เติบโตของหญ้าทะเล
สาเหตุทท่ี ําให้คุณภาพนํ้าทะเลเสื่อมนัน้ มีหลายสาเหตุตงั ้ แต่การเพิม่ ขึน้ ของปริมาณสารเคมีทช่ี ะล้างลงไปในแหล่ง
นํ้ าลําธารและแม่น้ํ าและไหลลงสู่ทะเลในทีส่ ุด สาเหตุทส่ี องคือตะกอน ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทีอ่ าจเป็ นตะกอนทีส่ ะสมมาตัง้ แต่
ั่
ต้นนํ้า กลางนํ้าทีไ่ หลลงสูป่ ลายนํ้า นอกจากนัน้ ตะกอนยังเกิดจากการก่อสร้างและการใช้ทด่ี นิ บริเวณชายฝงทะเล
ตะกอนทีเ่ พิม่ ขึน้ จะทําให้น้ํ าขุ่นและทําให้แสงอาทิตย์ส่องลงไปในนํ้ าทะเลได้น้อยลง ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของหญ้าทะเลเพราะหญ้าทะเลก็เหมือนกับพืชบนบกทีต่ อ้ งการแสงอาทิตย์เพือ่ ทีจ่ ะสร้างพลังงาน หากแสงอาทิตย์
ลดน้อยลง การเจริญเติบโตของหญ้าทะเลก็จะช้าลงและหญ้าทะเลอาจจะหายไปในที่สุดซึ่งก็จะมีผลต่อสิง่ มีชวี ติ อื่น ๆ ที่
อาศัยหญ้าทะเลเป็ นแหล่งอาหาร แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีห่ ลบภัย
ในการสัมภาษณ์คนทัวไปเราไม่
่
สามารถจะตัง้ คําถามตรง ๆ ได้วา่ ผูต้ อบเต็มใจทีจ่ ะจ่ายเงินหรือไม่เพือ่ ทีจ่ ะสนับสนุ น
งบประมาณเพือ่ การปรับปรุงคุณภาพนํ้าให้ดขี น้ึ เพราะแต่ละคนอาจจะมีบรรทัดฐานในการวัดคุณภาพนํ้าทีด่ แี ตกต่าง
กันไป บางคนอาจจะบอกว่านํ้ าที่ดคี อื นํ้ าที่ด่มื ได้ บางคนอาจจะบอกว่านํ้ าที่ดคี อื นํ้ าที่สามารถลงไปว่ายนํ้ าเล่นได้
ในขณะทีน่ กั วิทยาศาสตร์อาจจะบอกว่านํ้าทีด่ คี อื นํ้าทีม่ ปี ริมาณ BOD ตํ่า หรือมีสดั ส่วนของโลหะหนักต่อนํ้า 1 ลิตร
ที่ต่ํา เป็ นต้น ในการออกแบบสัมภาษณ์ จงึ ต้องพยายามหาคุ ณสมบัติกลาง ๆ คือ “ความใสของนํ้ า” ให้เ ป็ น
ตัวแทนเพือ่ สือ่ ความหมายเกีย่ วกับคุณภาพนํ้า โดยทัวไปแล้
่
วนํ้าทีใ่ สคือนํ้าทีม่ ปี ริมาณของตะกอนตํ่าและเป็ นนํ้าทีม่ ี
ปริมาณ BOD โลหะหนัก และสารเคมีอ่นื ๆ ทีต่ ่าํ ด้วย ความพยายามต่าง ๆ ทีจ่ ะควบคุมการใช้ทด่ี นิ โดยเฉพาะ
ั่
พืน้ ทีบ่ ริเวณริมตลิง่ ริมแม่น้ํ าลําธาร และชายฝงทะเล
ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ทีจ่ ะให้ครัวเรือน ร้านค้า และ
โรงงานอุตสาหกรรมจัดการนํ้าเสียและขยะจากแหล่งกําเนิดก็เพือ่ ทีจ่ ะลดปริมาณของมลพิษต่าง ๆ และผลลัพธ์ทไ่ี ด้
คือนํ้าทีม่ คี ุณภาพดีซง่ึ เป็ นนํ้าใสนั ่นเอง
สําหรับองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วกับคุณภาพนํ้านี้ในการสัมภาษณ์จงึ ใช้ภาพ 3 ภาพเพือ่ ทีจ่ ะสือ่ ความหมายเกีย่ วกับคุณภาพนํ้ า
ภาพที่ 7.1-2 (ก) คือ ภาพของนํ้ าทะเลในพืน้ ทีห่ ญ้าทะเลในจังหวัดตรังในปจั จุบนั ซึง่ เป็ นภาพทีแ่ สดงนํ้าทีข่ นุ่ หากใช้
มาตรการในการลดปริมาณตะกอน BOD และสารเคมีต่าง ๆ ทีจ่ ะชะล้างลงสู่ทะเลผลลัพธ์ทไ่ี ด้คอื นํ้าทีใ่ สขึน้ ดังในภาพที่
7.1-2 (ข) และถ้ามีงบประมาณเพือ่ ทีจ่ ะดําเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้นมากขึน้ ก็จะทําให้น้ําคุณภาพดีขน้ึ และยิง่ ใสขึน้
ดังในภาพที่ 7.1-2 (ค)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 7.1-2 : ภาพทีใ่ ช้สอ่ื ความหมายเกีย่ วกับคุณภาพนํ้า
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(ค)

การศึกษาและวิเคราะห์
เ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ กาารบริหารการจัดการอยย่างยังยื
่ น

องค์ประกอบที่ 3 (attribute 3) คือการติด Tagg พะยูน ซึง่ เป็ นมาตรการหนึ
ม
่งในกาารทีจ่ ะอนุ รกั ษ์พะยยูน การติด Tag
คือการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกาารเคลื่อนไหวของพะยูน เพื่อนํ ามาใใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานที
ฐ จ่ ะประกาศเขตคุ้มครอง ซึ่ง
หมายถึงพืนที
น้ ท่ จ่ี ะจํากัดกิจกรรรมต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็
จ นการทําการปประมง การเดินเรืรือ หรือกิจกรรมการท่องเทีย่ ว ใน
ั
ปจจุบนั ประะเทศไทยยังไม่มการใช้
กี
วธิ ตี ดิ Tag พะยู
พ นเลย ใน leveel 1 สําหรับองค์ประกอบนี้คอื การติด Tag พะยูน 4
ตัว ภาพที่ 7.1-3 (ก) สําหรับ level 2 และ levvel 3 จํานวนพะยูนติด Tag จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 8 และ 166 ตัว ตามลําดับ
ภาพที่ 7.1--3 (ข) และ (ค)

(ก)

(ข)

(คค)

ภาพที่ 7.11-3 : ภาพแสดดงจํานวนพะยูนที
น จ่ ะติด Tag ในนแต่ละ level
องงค์ประกอบที่ 4 (attribute 4) คือราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพื่อสนับสนุ
ส นงบประมาณ
ณทีจ่ ะนํามาใช้
ในการดําเนินการทัง้ 3 ด้ดาน เนื่องจากกในขณะนี้ประชชาชนทัวไปไม่
่
ได้ดมสี ว่ นสนับสนุ นงบประมาณ
น
ในการดําเนินการไม่ว่าจะเป็ นมาตรการร 1 หรือมาตรการ 2 และ 3 ทีเ่ สนอ ดังนันน้ มูลค่าของ
สถานการรณ์ปจั จุบนั คือ 0 บาท ระดับที่ 1 (level 1) ของราคาคือ 5000 บาท ส่วนระดดับที่ 2 และ 3
คือ 1,0000 และ 1,500 บาาทตามลําดับ
2) Orthogonal Design และกกลุ่มทางเลือก (Choice Set)
ห
ประกออบและระดับแล้ว้ ขัน้ ตอนของกการทํา CE คือการออกแบบบ
หลลังจากทีไ่ ด้กําหนดองค์
orthogonal design สําหรับการประเมินมูลค่าของงระบบนิเวศหญ
ญ้าทะเล เนื่องจากกําหนดให้มีม ี
องค์ประกอบบ 4 องค์ประกอบบและ 3 ระดับ orthogonal
o
design จะกําหนดใให้มที างเลือก 244 choice setss
หรือ “ชุดทางเลื
ท อก” ในแต่
ใ ละชุดทางงเลือกจะมี 4 ทางเลือก (optioon) ในแต่ละ opption จะมีระดับ
(level) ของการเปลีย่ นแปลลงทีแ่ ตกต่างกันไป
น (ภาคผนวกกที่ 2) ทางเลือกที่ 1 คือสถานกการณ์ในปจั จุบนั
เสมอ คือ คุณภาพนํ
ณ
้ าขุน่ ไม่มีการติด tag พะะยูน และมีการปปลูกหญ้าทะเลเพี
พียงปี ละ 3 แปลง ผูต้ อบจะต้อง
ตัดสินใจว่าในแต่
ใ ละ choicee set จะเลือกทางเลือก (opption) ใด เช่น ในตัวอย่างของง choice setss
ข้างล่าง
เมืมื่อถึงจุดหนึ่งขอองการสัมภาษณ
ณ์ นักสัมภาษณ
ณ์ จะให้ดูการ์ดลัลกษณะเดียวกันั กับที่นําเสนออ
ข้างล่าง และถามว่าถ้ามีอยู่ 4 ทางเลือกผูตอบจะเลื
ต้
อกทางงเลือก (option) ใด
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ภาพที่ 7.1-4 : ตัวอย่าง choice sets ทีใ่ ช้เลือกในรอบแรก
จะสังเกตว่าในทางเลือกที่ 1 คือ สถานการณ์ ปจั จุบนั ประชาชนทัวไปไม่
่
ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ
แต่ถ้าหากผูต้ อบต้องการที่จะให้มกี ารดําเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ก็จะต้องจ่ายเงินตามจํานวนที่
ระบุใน choice sets ในภาพที่ 7.1-4 ถ้าหากผูต้ อบเลือกทางเลือกที่ 2 ก็หมายถึงว่าเต็มใจทีจ่ ะจ่ายเงิน 1,000 บาท
เพื่อให้มมี าตรการที่จะลดปริมาณมลพิษ ตะกอนและสารตกค้างต่าง ๆ ก่อนที่จะไหลลงสูท่ ะเลและทํา
ให้น้ําคุณภาพดีขน้ึ และมีความใสในระดับปานกลาง ในทางเลือกนี้จะมีการติด Tag พะยูน 16 ตัวจะมี
การปลูกหญ้าทะเล 9 แปลง คือ 225 ตารางเมตร ถ้าพิจารณาถึงข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นการ์ดจะเห็นว่าถ้าผูต้ อบ
เลือกทางเลือกที่ 3 ก็หมายถึงว่าเต็มใจทีจ่ ะจ่ายเงิน 1,000 บาทเท่ากันแต่ในทางเลือกนี้จะไม่มกี าร
ลงทุนเพิม่ ขึน้ เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพนํ้ าเพราะนํ้ ายังคงมีสภาพทีข่ ุ่นแบบเดิม แต่ภายใต้ทางเลือกนี้
ก็จะมีการติด Tag พะยูน 4 ตัว และมีการปลูกหญ้าทะเล 9 แปลงเช่นเดียวกับทางเลือกที่ 1 แต่ถา้
ผูต้ อบเลือกทางเลือกที่ 4 เงินที่จะต้องจ่ายจํานวนเท่ากัน คือ 1,000 บาทแต่ในทางเลือกนี้กไ็ ม่ม ี
มาตรการเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพนํ้ า แต่มกี ารติด Tag พะยูน 16 ตัว และมีการปลูกหญ้าทะเล
เพิม่ ขึน้ เป็ น 12 แปลงหรือพืน้ ที่ 300 ตารางเมตร
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่ น

ถ้าพิจารณาทางเลือกทัง้ 4 หากผูต้ อบไม่เต็มใจทีจ่ ะจ่ายเงินทางเลือกทีค่ วรจะเลือกคือทางเลือกที่ 1
แต่ในทางเลือกทีเ่ หลืออีก 3 ทางเลือกหากผูต้ อบไตร่ตรองข้อมูลทีใ่ ห้โดยละเอียดก็จะเห็นว่าทางเลือก
ที่ 3 นัน้ เป็ นทางเลือกที่ไม่ควรจะเลือกเนื่องจากจํานวนเงินที่ต้องจ่ายเท่ากันคือ 1,000 บาท แต่
มาตรการทีจ่ ะดําเนินการน้อยกว่าทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 4 ถ้าตัดทางเลือกที่ 3 ออกไปสิง่ ที่
ผูต้ อบจะต้องพิจารณาก็คอื ระหว่างทางเลือกที่ 2 ทีม่ มี าตรการในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าแต่มกี ารปลูก
หญ้าทะเลน้อยลง และทางเลือกที่ 4 ทีไ่ ม่มมี าตรการในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าแต่มกี ารปลูกหญ้าทะเล
พื้นที่มากขึน้ การจะเลือกทางเลือกใด จะขึน้ อยู่กบั ว่าผู้ตอบเห็นว่าอะไรสําคัญกว่าระหว่างการคุณภาพนํ้ า
ทีด่ ขี น้ึ กับการปลูกหญ้าทะเลได้มากขึน้
พอตอบ choice sets ที่ 1 เสร็จนักสัมภาณ์กจ็ ะให้ดู choice sets ที่ 2 (ภาพที่ 7.1-5) คราวนี้
ทางเลือกที่ 2 ที่ 3 และ 4 จะมีขอ้ มูลทีแ่ ตกต่างจากเดิม ทางเลือกที่ 2 คือจ่ายเงิน 1,500 บาทเพื่อมาตรการ
ทีจ่ ะทําให้น้ําใสระดับปานกลาง เพื่อการติด Tag พะยูน 16 ตัวและปลูกหญ้าทะเล 6 แปลง (150
ตารางเมตร) ในทางเลือกที่ 3 และที่ 4 จํานวนเงินทีจ่ ่ายเท่ากันคือ 500 บาท แต่ในทางเลือกที่ 3 มีมาตรการ
ทีจ่ ะปรับปรุงคุณภาพนํ้าให้ใสปานกลาง มีการติด Tag พะยูน 8 ตัวและมีการปลูกหญ้าทะเล 12 แปลง
ส่วนทางเลือกที่ 4 มาตรการปรับปรุงคุณภาพนํ้าจะเข้มข้นขึน้ เพราะนํ้าจะใสมาก การติด Tag พะยูน จะลดลง
เหลือเพียง 4 ตัว และการปลูกหญ้าทะเลลดลงเหลือแค่ 9 แปลง ถ้าผูต้ อบไม่อยากจะจ่ายเงินเลยก็จะเลือก
ทางเลือกที่ 1 แต่ถา้ เต็มใจทีจ่ ะจ่ายก็มอี ยู่ 3 ทางเลือกคือ ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 และ ทางเลือกที่ 4
ซึง่ ก็ขน้ึ อยูก่ บั การตัดสินใจทีจ่ ะต้องชังนํ
่ ้าหนักว่าอยากจะให้มกี ารลงทุนในมาตรการใดมากน้อยกว่ากัน

ภาพที่ 7.1-5 : ตัวอย่าง choice sets ทีใ่ ห้เลือกในรอบที่ 2
การตอบในลักษณะนี้ผตู้ อบจะต้องตอบทัง้ หมด 4 choice sets ซึ่งหมายถึงผูต้ อบจะต้อง
ตัดสินใจ 4 ครัง้ ว่าต้องการทางเลือกใด
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ห
ดการอย่างยังยื
ั่ น

3) แแบบสอบถามแและการนําเสนนอมาตรการเกีกี่ยวกับการอนุรัรกษ์หญ้าทะเลลและพะยูน
เพื่อสอบถามความเต็มใจที่จะจ่าย
((3.1) โครงสร้างแบบสอบถาม
ง
แ
แบบสอบถามที
ใช้
ใ่ ในการสัมภาาษณ์แบ่งเป็ น 3 ส่วน ส่วนแรก คือคําถามมเกริน่ นํ าซึ่ง
เกี่ยวกับทัศนคติของผูต้ อบเกี่ยวกับปญั หาทางด้านสิง่ แวดลล้อมของประเทศไทย รวมทัง้ คําถามเพื่อ
ประเมินว่าผู้ตอบมี
อ ความรูม้ ากกน้ อยเพียงใดเกี่ยวกับหญ้าทะะเลและพะยูน ส่วนที่สอง จะเป็ นคําถาม
เกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจ่าย และส่วนที่สามมเป็ นคําถามเกีกี่ยวกับฐานะทาางเศรษฐกิจและสังคมของ
ผู้ตอบเพื่อที่จะนํ
ะ ามาวิเคราะหห์ว่ากลุ่มคนลักษณะไหนจึ
ษ
งจะะมีความเต็มใจทที่จะจ่ายเพื่อกาารสนับสนุ น
มาตรการในการรอนุ รกั ษ์และฟื้นฟู
น แนวหญ้าทะะเลและพะยูน
((3.2) การนําเสนนอข้อมูลพื้นฐานนเกีย่ วกับหญ้าทะเลและพะยู
ท
น
ก่กอนที่จะตอบคําถามในส่
า
วนที่สอง
ส จะต้องมีการให้
า ขอ้ มูลเกี่ยวกั
ย บระบบนิเวศศหญ้าทะเล
และพะยูน เพียงพอที
ย
่จ ะตัด สินใจได้ว่า จะสนนับ สนุ น เงิน ส่ว นตัว เพื่อ การดํดํา เนิ น การอนุ รัร กั ษ์ ห รือ ไม่
เพื่อที่จะง่ายต่อการทํ
อ
าความเข้าใจจึงได้นําเสนอข้อมูลในลักั ษณะของสไลลด์ซ่งึ เริม่ จากการให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับหญ้าทะะเลว่าหญ้าทะเลคคืออะไร พบทีไ่ หนบ้
ห างทัวโลก
่ และในประเทศไท
แ
ทย (ภาพที่ 7.1-66)

ภาพที่ 7.1-6 : การให้ขอ้ มูลเกียวกั
่ บหญ้าทะเลล
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เ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
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่ น

จากนัน้ ก็จะชีชีใ้ ห้เห็นว่าสาเหหตุทต่ี อ้ งให้ความมสําคัญกับระบบบนิเวศหญ้าทะเเลก็เนื่องจากว่า
เป็ น อาหารรสํ า หรับ สัต ว์ ทีท่ีใ กล้ จ ะสู ญ พันธุ
น ์ ท่ีสํ า คัญ คือ พะยู น และเตต่ า ทะเล (ภาพพที่ 7.1-7 (ก)))
นอกจากนัน้ ยังเป็ นแหล่งทีอยู
อ่ ่อาศัย แหล่งอาหาร
อ
และแหล่งอนุ บาลปลาของงสัตว์อ่นื ๆ อีกมากมาย
ม
(ภาพทีที่
7.1-7 (ข)) ตามด้วยข้อคิดเห็
ด นว่ าในช่ วงหหลังนักวิทยาศาสตร์และนั กเศศรษฐศาสตร์ให้ความสํ
ค
าคัญกับ
ประโยชน์ ดานอื
า้ ่น ๆ เช่น การผลิตออกซิเจน (ภาพที่ 7.1--7 (ค)) การดูดซัซบและกักเก็บคาร์บอน (ภาพทีที่
7.1-7 (ง)) การกรองมลพิ
ก
ษต่ตาง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นนํ้า เช่น นิวเทรียน สารเคมี และตะกอน (ภาพที่ 7.1-7
7 (จ))

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 7.1-7 : สาเหตุทต่ี อ้ งใให้ความสําคัญกักบระบบนิเวศหหญ้าทะเล
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(จ)

การศึกษาและวิเคราะะห์ประโยชน์ทางเศรษฐ
ษฐกิจของระบบนิเวศหหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทาางในการสร้างกลไกทาางการเงินเพือ่ การบริหารการจั
ห
ดการอย่างยังยื
ั่ น

( มาตรการเพือ่ การอนุ รกั ษ์ษหญ้าทะเลและพพะยูน
(3.3)
เมือ่ พูดถึงความสําคัญแล้วก็จะใให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับั ปญั หาของกาารลดลงของพืน้ ทีห่ ญ้าทะเล
วว่าเกิดจากสาเหหตุใดบ้างและมีผลกระทบอย่
ผ
างไร (ภาพที่ 7.1--8 (ก) (ข) และ (ค)) ตามด้วยข้ข้อเสนอแนะ
วว่ามาตรการที่จะแก้
ะ ไขปญั หากาารลดลงและการเเสื่อมสภาพของรระบบนิเวศหญ้าทะเลทําได้อย่างไรบ้
ง าง เช่น
1) การปลูกแลละฟื้ นฟูแนวหญ้
ญ้าทะเลทดแทนนพืน้ ทีเ่ ดิม 2) การลดความเสีสีย่ งทีพ่ น้ื ทีห่ ญ้าทะเลเดิมจะ
ลดลงโดยมาตรรการที่จะรักษาคุณภาพของนํ้ าทะเลไม่
า
ให้เสื่อมลงจนหญ้
อ
าทะะเลไม่สามารถเเจริญเติบโต
ไได้ และ 3) การอนุ รกั ษ์สตั ว์เลี
เ ้ยงลูกด้วยนมทที่อาศัยอยู่ในแนนวหญ้าทะเล คือพะยู
อ น เนื่องจากพะยูนเป็ น
ตัวชีว้ ดั หนึ่งของงความอุดมสมบูบูรณ์ของแนวหญ
ญ้าทะเล (ภาพทีที่ 7.1-9)

(ก)

(ข)
สาเหตุอื่น ๆ ที่ทําให
หพื้นที่หญาทะเลลดลง

การทอดสะมอ
ว
ของเรือในแนว
หญาทะเล
การหา
ปลา ปลิง
และหอย
ในแนว
หญาทะเล
การขุดลอก
รองน้ําเพื่อ
ประโยชน
ในดานการ
เดินเรือ

ตะกอนจะทับ
กลาของหญา
ทะเล และบดบัง
แสงอาทิตย

การ
รด 14

(ค)

ภาพที่ 7.1-8 : ข้ขอมูลเกีย่ วกับปญั หา ผลกระททบ ของการลดลลงของพืน้ ทีห่ ญ้าทะเล
า
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่ น

เราสามารถจะทําอะะไรไดบาง
เราสามารถที่จะปลูกแล
ละฟนฟูแนวหญาทะเลใน
นพื้นที่เดิม หรือพื้นที่ใหม
ที่มีความเหมาะสมของงสภาพภูมิประเทศใตน้ํา
เราสามารถที่จะรักษาพ
พื้นที่หญาทะเลที่ยังเหลืออยู
อ โดยรักษาคุณภาพของง
น้ําทะเลไมใหเสื่อมลงจ
จนหญาทะเลไมสามารถจ
จะเจริญเติบโตได โดยการ
ควบคุมมลพิษประเภทต
ตาง ๆจากแหลงกําเนิด
อนุรักษสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที
ว
่อาศัยอยูในแนวหญาทะเล คือ พะยูน เพราะ
พะยูนเปนองคประกอบ
บที่สําคัญสวนหนึ่งของระบ
บบนิเวศหญาทะเล

การด 15

ภาพที่ 7.1-9 : สิง่ ทีค่ วรจะททําในการอนุ รกั ษ์ษหญ้าทะเลและะพะยูน
จาากนัน้ ก็จะเป็ นการให้รายละเอียดเกี
ย ย่ วกับแต่ละมาตรการ
ะ
เริม่ ด้วยมาตรการทีที่ 1 คือการปลูก
และฟื้ นฟูหญ้
ญาทะเล (ภาพทีที่ 7.1-10 (ก) และ (ข)) มาตรการรที่ 2 ความเสียงที
ย่ จ่ ะสูญเสียหญ้
ห าทะเลทีเ่ หลือ
โดยการรักษาคุ
ษ ณภาพนํ้ าเพื่อให้เหมาะสมมกับการเจริญเติติบโตของหญ้าทะเล
ท โดยการคควบคุมกิจกรรมม
ต่าง ๆ ที่เป็ นสาเหตุท่ที ําให้ปริมาณของตตะกอน นิวเทรียน และมลพิษในนํ
ษ ้ าเพิม่ ขึน้ เช่
เ น การพัฒนาา
พืน้ ทีช่ ายฝงั ่ ทะเล การควบบคุมการขุดลอกกร่องนํ้า และการรควบคุมการใช้ช้เครื่องมือทําการประมงในแนวว
หญ้าทะเล (ภาพที
(
่ 7.1-11))

(ก)

(ข)

ภาพที่ 7.1-10 : มาตรการทีที่ 1 การปลูกแลละฟื้นฟูหญ้าทะเล
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ษฐกิจของระบบนิเวศหหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทาางในการสร้างกลไกทาางการเงินเพือ่ การบริหารการจั
ห
ดการอย่างยังยื
ั่ น

ภาพที่ 7.1-11 : มาตรการที่ 2 การรักษาคุณภาพนํ
ภ ้า
สําหรับั มาตรการที่ 3 คือการอนุ รกั ษ์พะยู
พ น ข้อมูลทีใ่ ห้หเพื่อประกอบกาารตัดสินใจคือ จํานวนพะยูน
ั่
ทีเ่ หลือในชายฝฝงทะเลของจั
ห ดตรังและควาามเสีย่ งทีจ่ ะสูญพั
ญ นธุห์ ากจํานววนทีม่ อี ยู่ลดน้อยลงกว่าที่ม ี
งหวั
อยู่เดิม และชีใ้ ห้เห็นว่าลําพังมาตรการในการทีจะฟื
จ่ ้ นฟูแนวหญ้าทะเลนั
า
น้ อาจจะไไม่เพียงพอเพราาะภัยคุกคาม
อื่น ๆ ยังมีอยูม่ าก เช่น การติดอวนชาวประม
ด
ง หรือการได้รบบาดเจ็
บั
บจากใบบพัดเรือ จึงจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
ประกาศเขตคุม้ ครองเพื
ค
่อลดความมเสีย่ งต่อทีอ่ ยูอ่ าศั
า ยและแหล่งอาาหาร อย่างไรก็ตาม
ต การกําหนดดเขตคุม้ ครอง
จจําเป็ นต้องมีขอ้ มูมลว่าพะยูนว่ายนนํ้ าไปทีไ่ หนบ้าง นอนทีไ่ หน และะแหล่งอาหารทีสํส่ าํ คัญอยู่ทใ่ี ด ข้อ้ มูลดังกล่าว
อาจจะได้ดว้ ยวิธิ กี ารติด Tag พะยูนเพื่อทีจ่ ะส่
ะ งสัญญานไปยยังดาวเทียมและะใช้เป็ นข้อมูลในนการกําหนด
เขตคุม้ ครองให้ครอบคลุ
ค
มพืน้ ทีทีท่ ่เี ป็ นแหล่งอาหารรและแหล่งทีอ่ ยู่อาศั
อ ยของพะยูน เนื่องจากพะยูนเคลื่อนทีเ่ ป็ น
กลุ่ม ๆ ละประมาาณ 10 ตัวนักสัมภาษณ์
ม
จะอธิบายยว่าการติด Tag พะยูนนัน้ ไม่จาํ เปป็ นจะต้องติดทุกตั
ก วเพียงติด
TTag หนึ่งตัวในฝูฝูงก็จะทราบว่าว่ายนํ้าไปทีไ่ หนบ้บ้าง (ภาพที่ 7.1--12 (ก) (ข) (ค))

(ก)

(ข)

ภาพที่ 7.1-12 : มาตรการที่ 3 การอนุ รกั ษ์พะยูน
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(ค)

ภาพที่ 7.1-12 : มาตรการทีที่ 3 การอนุ รกั ษ์พะยูน (ต่อ)
(3.4) หน่วยงานที
ย
จ่ ะรับผิดชอบในการบริหารกองทุ
ห
นฯ
ก่อนที่จะให้ผูผ้ตอบตัดสินใจ นักสัมภาษณ์ จะให้
จ ขอ้ มูลว่าเงินิ ที่สนับสนุ นจะมาจั
จ
ดตัง้ เป็ น
กองทุนอนุ รัรกั ษ์หญ้าทะเลแและพะยูนของจังหวั
ง ดตรัง มีหน่วยงานและองค์
ว
ก์ รทีร่ บั ผิดชอบดังนี้

ภาพที่ 7.1-13 : หน่วยงานททีร่ บั ผิดชอบในกการบริหารจัดการรกองทุน
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(3.5) ข้อสังเกตเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
เพือ่ ประกอบการตัดสินใจนักสัมภาษณ์จะอ่านข้อความข้างล่างนี้คอื
1) ก่อนทีจ่ ะมีการรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนโดยทั ่วไป จะมีการเจรจากับภาคเอกชนทีท่ ําธุรกิจ
เกีย่ วกับการท่องเทีย่ วและการดํานํ้าในจังหวัดตรัง เช่น เรือข้ามฟากเกาะลิบง เกาะมุก สายการบินไทย นกแอร์
แอร์เอเซีย ผูป้ ระกอบการด้านโรงแรม และธุรกิจดํานํ้ า เพื่อให้ผูป้ ระกอบการดังกล่าวสนับสนุ นเงินถุ ง
กระเป๋า (seed money) โดยตัง้ เป้าหมายว่าจะต้องได้เงินสนับสนุ นจากส่วนนี้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25
ถ้าได้รบั เงินสนับสนุนตํ่ากว่าร้อยละ 25 ก็จะไม่มกี ารดําเนินการโครงการฯ
2) ถ้าได้เงินสนับสนุ นจากบริษทั ร้อยละ 25 และระดมเงินทุนจากประชาชนทัวไปได้
่
รอ้ ยละ 25 รวมกันได้
ร้อยละ 50 ก็จะเริม่ ดําเนินการโครงการฯ นี้ แต่หากไม่สามารถระดมทุนจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องและจาก
ประชาชนทั ่วไปรวมกันได้รอ้ ยละ 50 ก็จะไม่มกี ารดําเนินการตามมาตรการทีไ่ ด้เสนอเช่นกัน
3) ถ้าระดมเงินทุนได้ไม่ถงึ ร้อยละ 50 ในกรณีน้ีผบู้ ริจาคจะได้รบั เงินที่สนับสนุ นคืน ส่วนดอกเบี้ยที่เกิดขึน้
ในช่วงระหว่างทีม่ กี ารรณรงค์ความร่วมมือก็จะนําไปใช้ในการอนุ รกั ษณ์สตั ว์ทะเลทีใ่ กล้จะสูญพันธุ์
4) การจ่ายหรือไม่จา่ ยขึน้ อยูก่ บั ความสมัครใจ

สาเหตุท่ตี ้องให้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับ 4 ประเด็นข้างต้นก็เพราะต้องการให้ผู้ตอบเข้าใจว่า
เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดตรังเป็ นสินค้าสาธารณะจึงมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดปญั หา (Free Rider)
คือ ภาวะทีค่ นไม่ได้สนับสนุนก็จะได้รบั ประโยชน์จากการทีร่ ะบบนิเวศหญ้าทะเลและพะยูนดีขน้ึ เช่นกัน
สุดท้า ยก่ อ นจะตอบก็จ ะมีก ารเตือ นว่า เงิน ที่จ ะมาบริจ าคเพื่อ สนับ สนุ น มาตราการในการ
อนุรกั ษ์หญ้าทะเลและพะยูนมีคา่ เสียโอกาสโดยนักสัมภาษณ์จะอ่านข้อความต่อไปนี้
“โปรดระลึกเสมอว่า การศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่าคนบางคนมักจะตอบว่ายินดีจ่ายเงินสนับสนุ นกองทุนฯ ในลักษณะ
เดียวกันกับทีน่ ําเสนอนี้ แต่เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะจ่ายจริง ๆ ก็อาจจะไม่สนับสนุ น นั ่นคือ คนทีต่ อบมีแนวโน้มทีจ่ ะตอบว่า
สนับสนุ นโดยทีไ่ ม่มคี วามจริงใจทีจ่ ะสนับสนุ นจริง ๆ ซึง่ นักวิชาการก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จงึ มีพฤติกรรม
เช่นนี้ อาจจะเป็ นเพราะว่าผูต้ อบมีความรูส้ กึ ดี ๆ ทีจ่ ะตอบสนับสนุ น เพราะว่ารูอ้ ยู่แก่ใจว่าคงไม่ตอ้ งจ่ายจริงหรืออาจจะเป็ น
เพราะว่าผูต้ อบเกรงใจผูส้ มั ภาษณ์
เราจึงอยากจะขอร้องให้ทา่ นถามตัวเองว่าถ้าหากว่ามีการจ่ายเงินสนับสนุ นจริง ๆ ถ้าท่านจะต้องจ่ายเงินจํานวนหนึง่
เพือ่ ไปสมทบทุนในกองทุนฟื้ นฟู ระบบนิเวศของเกาะเต่า (การตอบว่าสนั บสนุ นหมายถึงว่าท่ านจะไม่มีเงิ น
จํานวนนี้ ไปใช้จ่ายในด้านอืน่ ๆ ) เราขอให้ท่านตอบ ให้ตรงกับความรูส้ กึ ถ้าหากว่าจะมีการจ่ายเงินสนับสนุ นใน
ประเด็นนี้จริง ๆ”
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4) จํานวนตัวอย่
อ างที่ใช้ในกาารวิ เคราะห์
ตัวอย่
ว างทีส่ มั ภาษษณ์แบ่งเป็ น 2 กลุ
ก ม่ ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที
ง ่สมั ภาษณ์ ในกรุ
น งเทพจํานววน 192 ราย ในนพื้นที่ 8 เขต แต่ละเขตจะะ
สัมภาษณ์ 24
2 ตัวอย่าง กาารสัมภาษณ์ ในกรุงเทพฯ ดําเนินการในช่วงปปลายเดือนพฤศศจิกายน 25555
โดยนักสัมภาษณ์
ภ มาจากมหหาวิทยาลัยมหิดลจํ
ด านวน 8 คนน ซึง่ จะเป็ นเป็ น 6 กลุม่ ดังนี้
a. กลุมที
่ ่ 1 ตอบคําถามชุ
ถ ดตัวเลือกทีที่ 1-4
b. กลุมที
่ ่ 2 ตอบคําถามชุ
ถ ดตัวเลือกทีที่ 5-8
c. กลุมที
่ ่ 3 ตอบคําถามชุ
ถ ดตัวเลือกที่ 9-12
d. กลุมที
่ ่ 4 ตอบคําถามชุ
ถ ดตัวเลือกทีที่ 13-16
e. กลุมที
่ ่ 5 ตอบคําถามชุ
ถ ดตัวเลือกทีที่ 17-20
f. กลุมที
่ ่ 6 ตอบคําถามชุ
ถ ดตัวเลือกทีที่ 21-24
choice set 1 = 4 ตัวอย่าง
choice set 2 = 4 ตัวอย่าง
เขตบบางบอน (24 ตัวอย่
อ าง)
เขตททวีวฒั นา (24 ตัวอย่
อ าง)
เขตพพญาไท (24 ตัวอย่าง)
กรุ งเทพฯ

เขตห้วยขวาง (24 ตัวอย่าง)

192 ตัวอย่าง

เขตบึบึงกุ่ม (24 ตัวอย่าง)
า
เขตบาางกะปิ (24 ตัวอยย่าง)
เขตคันนายาว (24 ตัวอย่าง)
เขตหนนองจอก (24 ตัวอย่
อ าง)

ภาพที่ 7.1-14 : จํานวนตัวอย่างในกรุงเทพพมหานคร
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choice set 3 = 4 ตัวอย่าง
choice set 4 = 4 ตัวอย่าง
choice set 5 = 4 ตัวอย่าง
choice set 6 = 4 ตัวอย่าง

การศึกษาและวิเคราะะห์ประโยชน์ทางเศรษฐ
ษฐกิจของระบบนิเวศหหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทาางในการสร้างกลไกทาางการเงินเพือ่ การบริหารการจั
ห
ดการอย่างยังยื
ั่ น

2. กลุ
ก ่ ม ตัว อย่ า งที่สัม ภาษณ์ ใ นจััง หวัด ตรัง 3300 ราย ซึ่ง แบ่ งตามพื
ง
้น ที่ต ามมแผนงานที่
นําเสนอข้างล่าง ครัวเรือนทีสัส่ มั ภาษณ์ในจังหวั
ห ดตรังแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือชุมชนที
ม อ่ าศัย
ั่
อยูใ่ นพืน้ ทีช่ ายฝฝงทะเลของจั
ก
กลุมที
ม่ ส่ องคือประชาาชนทัวไปใน
่
งหวัดตรัง และมีรายได้จากการทําการประมง
ั่
4 อําเภอ คือ อําเภอเมื
า
อง และอีอีก 3 อําเภอซึ่งมีพน้ื ทีส่ ว่ นหนึ่งติตดชายฝงทะเล
คือ อําเภอสิเกาา กันตัง และ
หาดสําราญ งาานในภาคสนามดําเนินการในนช่วงเดือนพฤศศจิกายน 25555 โดยนักสัมภาาษณ์ ซ่ึงเป็ น
นักศึกษามหาวิทิ ยาลัยสงขลานนครินทร์วทิ ยาเเขตจังหวัดตรังจํจานวน 12 คน และได้รบั ความมอนุ เคราะห์
ประสานงานโดยคุณภาคภูม ิ วิธานติรวัฒน์ กรรมการและเล
ก
ลขานุ การมูลนิธอัอิ นดามัน

choice set 1 = 4 ตัวอย่าง
c
choice
set 2 = 4 ตัวอย่าง
c
choice
set 3 = 4 ตัวอย่าง
อําเภอเมือง (60 ตัวอย่าง)

c
choice
set 4 = 4 ตัวอย่าง
อําเภอสิ เกา (90 ตัวั อย่าง)

c
choice
set 5 = 4 ตัวอย่าง
อําเภอกันตัง (72 ตัวอย่าง)

จังหวัดตรั
ด ง
(330 ตัวอย่
ว าง)

c
choice
set 6 = 4 ตัวอย่าง
อําเภอหาดสําราญ (54 ตัวอย่าง)
เกาะลิบง (18 ตัวอย่
อ าง)
เกาะมุก (18 ตัวอย่
อ าง)
เกาะสุ กร (18 ตัวอย่าง)

ภาพที่ 7.1-15 : จํานวนตัวอย่างที
า ส่ มั ภาษณ์ในจั
น งหวัดตรัง
า
ามาวิเคราะห์
ค
ได้ ซึ่งในนทางปฏิบตั ิ
จํานวนตัวอย่างที่ระบบุหมายถึงจํานววนตัวอย่างที่สามารถนํ
หมายถึงจะต้องสั
ง มภาษณ์ครัวเรื
เ อนมากกว่าทีกํก่ าหนด
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การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

7.2

ผลการวิ เคราะห์มลู ค่าที่ไม่ได้เกิ ดจากการใช้

7.2.1

ภาวะเศรษฐกิ จและสังคมของผูท้ ี่ตอบแบบสอบถาม

อายุเฉลีย่ ของคนทีต่ อบคือ 42 ปี สําหรับผูท้ ต่ี อบในกรุงเทพมหานคร และอายุ 44 ปี สําหรับ
ผูท้ ใ่ี ห้สมั ภาษณ์ในจังหวัดตรัง ขนาดของครัวเรือนประมาณ 4 คน และโดยเฉลีย่ แล้วในแต่ละครัวเรือน
จะมีผทู้ ม่ี รี ายได้ 2 คน
ผูท้ ใ่ี ห้สมั ภาษณ์ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 30 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ส่วนผูท้ ใ่ี ห้
สัมภาษณ์ในจังหวัดตรังสัดส่วนผู้ท่จี บปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีรอ้ ยละ 16 ระดับการศึกษาของผู้ท่ใี ห้
สัมภาษณ์ในจังหวัดตรังโดยทัวไปจะตํ
่
่ากว่าผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ในกรุงเทพฯตามทีป่ รากฏในตารางที่ 7.2-1
อาชีพหลักของผู้ให้สมั ภาษณ์ทงั ้ สองกลุ่มอาชีพที่ใหญ่ท่สี ุดคือผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ มธี ุรกิจส่วนตัว
หรือร้า นค้า สํา หรับ คนกรุงเทพฯรองลงมาคือ อาชีพรับจ้า งทัวไป
่ (22%) ตามด้วยกลุ่ม ที่ทํา งาน
บริษทั เอกชน (16%) ส่วนผูท้ ใ่ี ห้สมั ภาษณ์ในจังหวัดตรังร้อยละ 26 มีอาชีพทําการเกษตร และประมาณ
ร้อยละ 16 มีอาชีพรับจ้างทัวไป
่ หรือทําการประมง (ตารางที่ 7.2-2)
กว่าร้อยละ 50 ของผูท้ ่ใี ห้สมั ภาษณ์ทงั ้ 2 กลุ่มมีรายได้อยู่ในช่วงระหว่าง 10,000-30,000 บาท/เดือน
แต่สดั ส่วนของผู้ท่ใี ห้สมั ภาษณ์ ในจังหวัดตรังที่มรี ายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท มีประมาณร้อยละ 2.3
สัดส่วนของผูท้ ่มี รี ายได้อยู่ในช่วงระหว่าง 30,000-50,000 บาท/เดือนในกรุงเทพฯและตรังร้อยละ 54
และร้อยละ 34 ตามลําดับ ที่เหลือคือผูท้ ่มี รี ายได้มากกว่า 60,000 บาท/เดือน มีประมาณร้อยละ 30
ในกลุ่มผู้ท่ใี ห้สมั ภาษณ์ ในกรุงเทพฯและร้อยละ 20 ในจังหวัดตรัง เป็ นที่น่าสังเกตุว่าผู้ให้สมั ภาษณ์
ในจังหวัดตรังทีเ่ ป็ นสมาชิกขององค์กรทีท่ าํ งานทางด้านสิง่ แวดล้อมมีมากถึง 45 รายหรือประมาณร้อยละ 14
ของผูท้ ใ่ี ห้สมั ภาษณ์ทงั ้ หมดในตรัง (ตารางที่ 7.2-3)
ตารางที่ 7.2-1 : ข้อมูลส่วนตัวของผูท้ ใ่ี ห้สมั ภาษณ์
(หน่วย :จํานวนผูต้ อบ)

ข้อมูล
อายุ (ปี)

จังหวัด
กรุงเทพฯ (n=192)
ตรัง (n=330)
41.7
44.0
(12.1)

สมาชิกในครัวเรือน
สมาชิกในครัวเรือนทีม่ รี ายได้
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทเ่ี ป็ นเพศชาย
สมรสแล้ว

รวม (n=522)
-

(13.0)

4.2

4.3

(2.0)

(1.8)

2.3

2.2

(1.3)

(1.8)

-

78

130

208

(40.6)

(39.4)

(39.8)

187

320

507

(97.4)

(97.0)

(91.8)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนร้อยละ (%)
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ตารางที่ 7.2-1 (ต่อ)
(หน่วย :จํานวนผูต้ อบ)

จังหวัด
กรุงเทพฯ (n=192)
ตรัง (n=330)
ระดับการศึกษา
2
4

ข้อมูล
ไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน

(1.0)

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.

(1.2)

51

175

226

(53.0)

(43.3)

60

82

142

(31.3)

(24.8)

(27.2)

(0.1)

(0.1)

51

(0.1)

103

(0.3)

(0.2)

(0.2)

(0.04)

(0.01)

(0.02)

16

52

ปริญญาโทหรือสูงกว่า

7

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนร้อยละ (%)

6
(1.1)

(26.6)

20

ปริญญาตรี

รวม (n=522)

2

36

9

ตารางที่ 7.2-2 : อาชีพของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
(หน่วย : จํานวนผูต้ อบ)

อาชีพ
ข้าราชการ

จังหวัด
กรุงเทพฯ (n=192)
ตรัง (n=330)
12
5

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษียณ (ข้าราชการบํานาญ)
พนักงานบริษทั เอกชน
รับจ้างทัวไป
่
ธุรกิจส่วนตัว/ร้านค้า
เกษตรกร (สวนยางพารา/ปาล์ม)
ประมง
แม่บา้ น
ว่างงาน
รับจ้างทัวไป
่ / เกษตรกร
ร้านค้า / ประมง
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนร้อยละ (%)

รวม (n=522)
17

(6.3)

(1.5)

(3.3)

(3.1)

(0.3)

(1.3)

(2.6)

(0.6)

(1.3)

(15.6)

(0.3)

(5.9)

(21.9)

(16.4)

(18.4)

(39.6)

(30.6)

(33.9)

-

(26.1)

(16.5)

-

(15.5)

(9.8)

(7.3)

(2.4)

(4.2)

(2.1)

(0.3)

(1.0)

-

(0.6)

(0.4)

-

(0.6)

(0.4)

6

1

5

2

30

1

42

54

76

101

-

86

-

51

14

8

4

1

-

2

-

2
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7
7

31
96

177
86
51
22
5
2
2
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ตารางที่ 7.2-2 (ต่อ)
(หน่วย : จํานวนผูต้ อบ)

อาชีพ
ประมง / เกษตรกร

จังหวัด
กรุงเทพฯ (n=192)
ตรัง (n=330)
7

ธุรกิจส่วนตัว / ร้านค้า / เกษตรกร

(2.1)

(1.3)

-

(1.2)

(0.8)

-

(1.5)

(1.0)

(1.0)

3

-

45

(0.4)

(1.6)

(13.6)

(9.2)

4

-

อื่น ๆ

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนร้อยละ (%)

4

5

3

เป็ นสมาชิกองค์กรทีท่ าํ งาน

7

-

-

รับจ้างทัวไป
่ / ประมง

รวม (n=522)

5

-

3

48

ตารางที่ 7.2-3 : รายได้ครัวเรือน
(หน่วย : จํานวนผูต้ อบ)

รายได้ต่อครัวเรือน
(บาท / เดือน)
ตํ่ากว่า 5,000

จังหวัด
กรุงเทพฯ (n=192)
3

5,001 - 10,000
10,001 - 15,000
15,001 - 20,000
20,001 - 25,000
25,001 - 30,000
30,001 - 35,000
35,001 - 40,000
40,001 - 45,000
45,001 - 50,000
50,001 - 55,000
55,001 - 60,000
60,001 - 65,000
65,001 - 70,000
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนร้อยละ (%)

(1.6)

ตรัง (n=330)
8

รวม (n=522)
11

(2.4)

(2.1)

(7.8)

(20.9)

(16.1)

(17.2)

(22.7)

(20.7)

(13.0)

(15.8)

(14.8)

(12.0)

(8.8)

(10.0)

(7.3)

(6.4)

(6.7)

(11.5)

(4.8)

(7.3)

(4.7)

(3.0)

(3.6)

(3.1)

(2.4)

(2.7)

(3.1)

(1.8)

(2.3)

(4.7)

(2.7)

(3.4)

(0.5)

(0.9)

(0.8)

(1.6)

(1.2)

(1.3)

(1.6)

(0.3)

(0.8)

15

69

33

75

25

52

23

29

14

21

22

16

9

10

6

8

6

6

9

9

1

3

3

4

3

1
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84

108
77
52
35
38
19
14
12
18
4
7
4
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ตารางที่ 7.2-3 (ต่อ)
(หน่วย : จํานวนผูต้ อบ)

รายได้ต่อครัวเรือน
(บาท / เดือน)
70,001 - 75,000
75,001 - 80,000
80,001 - 85,000
85,001 - 90,000
90,001 - 95,000
95,001 - 100,000
มากกว่า 100,000
รายจ่ายครัวเรือน (บาท / เดือน)
ค่าไฟฟ้า (บาท / เดือน)
ค่านํ้าประปา (บาท / เดือน)
ค่าโทรศัพท์ (บาท / เดือน)

จังหวัด

รวม (n=522)

กรุงเทพฯ (n=192)
2

ตรัง (n=330)
1

(1.0)

(0.3)

(0.6)

(1.0)

(0.3)

(0.6)

(0.5)

1

-

3

(0.2)

(0.5)

(0.9)

(0.8)

(0.5)

(0.3)

(0.4)

(2.1)

(0.3)

(1.0)

(4.7)

ค่าใช้จา่ ยครัวเรือน
18,599

(1.8)

(2.9)

14,829

-

[ 14,259 ]

[ 13,144 ]

[ 14,259 ]

[ 13,144 ]

[ 268.4 ]

[ 357.3 ]

[ 764.2 ]

[ 753.1 ]

2

1

1

-

1

1

4

1

9

6

1,503
387

842.3

888.4
175.6
601.9

3
3
1
4
2
5

15

-

หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) คือ จํานวนร้อยละ (%) ตัวเลขใน [ ] คือค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

7.2.2

ทัศนคติ เกี่ยวกับปัญหาสิ่ งแวดล้อมและความรู้เกี่ยวกับระบบนิ เวศหญ้าทะเล

เมือ่ ถามว่าปญั หาสิง่ แวดล้อมของประเทศไทยทีร่ ฐั ควรจะให้ความสําคัญเร่งด่วนคืออะไร ผูใ้ ห้
ั หาที่สํา คัญ ที่สุ ด คือ ป ญ
ั หามลภาวะทางอากาศ (ร้อ ยละ 30)
สัม ภาษณ์ ใ นกรุ ง เทพฯตอบว่ า ป ญ
รองลงมาทีม่ คี วามสําคัญเท่ากันคือปญั หารทําลายพืน้ ทีป่ า่ ไม้ (25%) และขยะมูลฝอย (ตารางที่ 7.2-4)
สําหรับคนตรังปญั หาทีส่ าํ คัญอันดับ 1 คือปญั หาการตัดไม้ทําลายป่า (27%) ปญั หาเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอย (ร้อยละ 15) และปญั หาเรืออวนลาก อวนรุน (ร้อยละ 14)
เมื่อถามความเห็นว่าภายใต้งบประมาณทีม่ อี ยู่จํากัดรัฐควรจะจัดสรรงบประมาณไปเพื่อมาตราการ
คุม้ ครองและอนุ รกั ษ์สตั ว์ทใ่ี กล้จะสูญพันธุป์ ระเภทใด อันดับหนึ่งสําหรับคนกรุงเทพฯ คือช้าง (32%) อันดับสอง
คือพะยูน (29%) อันดับสามคือนกเงือก (20%) คํ าตอบของคนตรังเป็ นยืนยันอย่ างแน่ ช ัดว่ าคนตรัง
ให้ความสําคัญกับพะยูนมาก คือร้อยละ 61 ตอบว่ารัฐควรจะจัดสรรงบประมาณมาใช้เพื่อการอนุ รกั ษ์พะยูน
เป็ นอันดับแรก อันดับสองคือปูมา้ (11%) และอันดับสาม คือ เต่าทะเลและช้าง (8%) (ตารางที่ 7.2-5)
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การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

ตารางที่ 7.2-4 : ปญั หาสิง่ แวดล้อมของประเทศไทยสําคัญทีส่ ดุ ทีร่ ฐั ควรใช้งบประมาณแก้ไข
(หน่วย : จํานวนผูต้ อบ)

ปญั หาสิง่ แวดล้อม

จังหวัด

อันดับ 1

กรุงเทพฯ (n=192)
มลภาวะทางอากาศ

ตรัง (n=330)
การทําลายปา่ ไม้

อันดับ 2

การทําลายปา่ ไม้

อันดับ 3

ขยะมูลฝอย

เรืออวนลาก อวนรุน

48 (25.0)

47 (14.2)

58 (30.2)

90 (27.3)

ขยะมูลฝอย

48 (25.0)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนร้อยละ (%)

50 (15.2)

ตารางที่ 7.2-5 : รัฐควรให้ความสําคัญกับสัตว์ประเภทใดเพือ่ ใช้งบประมาณในการคุม้ ครองอนุ รกั ษ์มากทีส่ ดุ
(หน่วย : จํานวนผูต้ อบ)

สัตว์ทใ่ี กล้จะสูญพันธุ์
อันดับ 1

จังหวัด
กรุงเทพฯ (n=192)
ช้าง

ตรัง (n=330)
พะยูน

61 (31.8)

202 (61.2)

56 (29.2)

35 (10.6)

อันดับ 2

พะยูน

อันดับ 3
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนร้อยละ (%)

ปูมา้

นกเงือก

ช้าง / เต่าทะเล

38 (19.8)

25 (7.6)

เป้าหมายหนึ่งของการสัมภาษณ์ครัวเรือนทัง้ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดตรังคือการประเมิน
ทัศนคติเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปญั หาทางด้านสิง่ แวดล้อม วิธกี ารทีใ่ ช้คอื การให้ผตู้ อบ
แบบสอบถามแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อความ 10 ข้อความว่า “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” “ไม่เห็นด้วย”
“ไม่มคี วามเห็น” “เห็นด้วย” และ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” คําตอบทีน่ ําเสนอในตารางที่ 7.2-6 มีนยั ทีน่ ่าสนใจ
กล่าวคือ แม้วา่ คนส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯเห็นด้วยว่ามีปญั หาอื่น ๆ ทีส่ าํ คัญกว่าปญั หาการสูญเสียหญ้าทะเล
(ร้อยละ 86) แต่ก็เห็นด้วยในหลักการว่าคนไทยทุกคนควรจะสนับสนุ นรายได้ส่วนตัวเพื่อนํ ามาใช้
ในการฟื้ นฟูและคุม้ ครองแนวหญ้าทะเล (ร้อยละ 69) และอนุ รกั ษ์พะยูน (ร้อยละ 64) ลักษณะหนึ่งของ
มูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้คอื ความรูส้ กึ ทีว่ า่ ทรัพยากรมีความสําคัญและสมควรทีจ่ ะอนุ รกั ษ์รกั ษาไว้แม้ว่า
ตนเองจะไม่ได้มโี อกาสทีจ่ ะได้ใช้ประโยชน์ไม่วา่ ในวันนี้หรือวันข้างหน้า ในการสอบถามครัง้ นี้ คนกรุงเทพฯ
ประมาณร้อยละ 90 และคนตรังเกือบจะทัง้ หมดเห็นด้วยอย่างยิง่ กับข้อความทีว่ ่า “ทุกคนควรจะมีสว่ นในการ
สนับสนุ นการอนุ รกั ษ์เพราะพะยูนมีความสําคัญทีค่ วรจะได้รบั การคุม้ ครองเพือ่ ลดความเสีย่ งทีจ่ ะสูญพันธุ์
แม้วา่ ตัวท่านเองจะมีโอกาสทีจ่ ะได้เห็นด้วยตัวเองหรือไม่กต็ าม” อย่างไรก็ตามหากจะต้องเลือกคนส่วนใหญ่
ั หา
ทัง้ สองกลุ่มก็เลือกที่จะให้น้ํ าหนักกับการใช้ท งั ้ งบประมาณส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขป ญ
ปากท้องของคนก่อนทีจ่ ะจัดสรรมาเพือ่ อนุรกั ษณ์หญ้าทะเลหรือพะยูน (ประมาณร้อยละ 60)
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การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

แต่เมือ่ ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่วา่ “การลงทุนเพือ่ อนุ รกั ษ์พะยูนเป็ นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของรัฐ ไม่ควรจะให้ประชาชนทัวไปต้
่ องมาร่วมรับผิดชอบ” และ “การลงทุนเพือ่ อนุรกั ษ์หญ้าทะเลเป็ นหน้าที ่
และความรับผิดชอบของรัฐ ไม่ควรจะให้ประชาชนทัวไปต้
่ องมาร่วมรับผิดชอบ” คนส่วนใหญ่กลับไม่เห็นด้วย
หรือมองในมุมกลับกันคนส่วนใหญ่คดิ ว่าประชาชนทัวไปควรจะมี
่
ส่วนร่วมรับผิดชอบ และสอดคล้องกันคือ
คนส่วนน้อยในกรุงเทพฯ (ร้อยละ 15) และในจังหวัดตรัง (ร้อยละ 26) ทีเ่ ห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าปญั หาความเสื่อมโทรม
ของแนวหญ้าทะเลในจังหวัดตรังควรจะเป็ นปญั หาทีค่ นตรังเท่านัน้ จะร่วมรับผิดชอบ
นอกจากจะถามความเห็นเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละการมีสว่ นร่วมในการสนับสนุ นมาตรการ
การอนุ รกั ษ์หญ้าทะเลและพะยูนแล้ว ข้อมูลทีจ่ ะนํามาประกอบการวิเคราะห์ลกั ษณะของผูท้ ม่ี โี อกาสที่
จะเต็มใจจ่ายคือ คําถามเกี่ยวกับความรู้ทวั ่ ๆ ไปเกี่ยวกับหญ้าทะเลและพะยูน คําตอบที่นํา เสนอ
ในตารางที่ 7.2-7 แสดงให้เห็นค่อนข้างชัดเจนว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วกลุ่มผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ในกรุงเทพฯ
คุน้ เคยกับหญ้าทะเลและพะยูนน้อยกว่าคนตรังมาก กล่าวคือ มีเพียงร้อยละ 48 ของผูท้ ใ่ี ห้สมั ภาษณ์ใน
ั่
กรุงเทพฯเท่านัน้ ทีร่ วู้ า่ ชายฝงทะเลของจั
งหวัดตรังเป็ นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของพะยูน ร้อยละ 27 ทีท่ ราบว่า
ั่
ชายฝงทะเลตรั
งเป็ นทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลมากทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของประเทศว่าความอยูร่ อด
ของพะยูนขึน้ อยู่กบั ความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเล (ร้อยละ 46.9) ว่าความยังยื
่ นของรายได้จากการ
ั ่ น้ อยูก่ บั ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีห่ ญ้าทะเล (ร้อยละ 37)
ทําประมงชายฝงขึ
ตารางที่ 7.2-6 : จํานวนคนทีเ่ ห็นด้วย / เห็นด้วยอย่างยิง่
(หน่วย : จํานวนผูต้ อบ)

ข้อความ
1. ประเทศไทยมีปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมทีร่ ฐั ควรให้ความสําคัญ
มากกว่าปญั หาความเสือ่ มโทรมของพืน้ ทีห่ ญ้าทะเล เช่น
โครงการบําบัดนํ้าเสีย การสร้างโรงงานและการป้องกันไฟปา่
2. คนไทยทุกคนควรสนับสนุนรายได้สว่ นตัวเพือ่ นํามาใช้ในการ
คุม้ ครองและฟื้นฟูแนวหญ้าทะเลเพือ่ รักษาไว้สาํ หรับลูกหลาน
ในอนาคต
3. คนไทยทุกคนควรสนับสนุนรายได้สว่ นตัวเพือ่ นํามาลงทุนใน
มาตรการเพือ่ การอนุรกั ษ์พะยูนพือ่ รักษาไว้สาํ หรับลูกหลานใน
อนาคต
4. ทุกคนควรจะมีสว่ นในการสนับสนุ นการอนุ รกั ษ์เพราะพะยูนมี
ความสําคัญทีค่ วรจะได้รบั การคุม้ ครองเพือ่ ลดความเสีย่ งทีจ่ ะสูญ
พันธุแ์ ม้วา่ ตัวท่านเองจะมีโอกาสทีจ่ ะได้เห็นด้วยตัวเองหรือไม่
ก็ตาม
5. งบประมาณทัง้ ส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ ควรจะนํามาแก้ไข
ปญั หาปากท้องของคนไทยก่อนทีจ่ ะนํามาใช้เพือ่ การคุม้ ครอง
และฟื้นฟูแนวหญ้าทะเล
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จังหวัด
กรุงเทพฯ
(n=192)
166

ตรัง
(n=330)
251

(86.0)

(76.0)

รวม
(n=522)
417
(76.0)

133

245

378

(69.0)

(74.0)

(68.0)

123

250

373

(64.0)

(76.0)

(68.0)

171

325

496

(89.0)

(98.0)

(90.0)

123

214

337

(64.0)

(65.0)

(61.0)

การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

ตารางที่ 7.2-6 (ต่อ)
(หน่วย : จํานวนผูต้ อบ)

จังหวัด
กรุงเทพฯ
ตรัง
(n=192)
(n=330)
118
203

ข้อความ
6. งบประมาณทัง้ ส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ ควรจะนํามาแก้ไขปญั หา
ปากท้องของคนไทยก่อนทีจ่ ะนํามาใช้เพือ่ การอนุรกั ษ์พะยูน
7. การลงทุนเพือ่ อนุรกั ษ์พะยูนเป็ นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของรัฐ ไม่ควรจะให้ประชาชนทัวไปต้
่ องมาร่วมรับผิดชอบ
8. การลงทุนเพือ่ อนุรกั ษ์หญ้าทะเลเป็ นหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของรัฐ ไม่ควรจะให้ประชาชนทัวไปต้
่ องมาร่วม
รับผิดชอบ
9. ปญั หาความเสือ่ มโทรมของแนวหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง
ควรจะเป็ นปญั หาทีค่ นตรังเท่านัน้ ทีจ่ ะร่วมรับผิดชอบ

(61.0)

(62.0)

รวม
(n=522)
321
(58.0)

66

79

145

(34.0)

(24.0)

(26.0)

57

73

130

(30.0)

(22.0)

(24.0)

28

87

115

(15.0)

(26.0)

(21.0)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนร้อยละ (%)

ตารางที่ 7.2-7 : ความรูเ้ กีย่ วกับพะยูนและหญ้าทะเล
(หน่วย : จํานวนผูต้ อบ)

จังหวัด
ข้อคิดเห็น
ั่
พืน้ ทีช่ ายฝงทะเลของจั
งหวัดตรังเป็ นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของพะยูน
เคยเห็นพะยูนเป็ น ๆ หรือไม่
ั่
ชายฝงทะเลของจั
งหวัดตรังเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี แี หล่งหญ้าทะเล
ทีอ่ ุดมสมบูรณ์ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ความอยูร่ อดของพะยูนขึน้ อยูก่ บั ความอุดมสมบูรณ์
ของพืน้ ทีห่ ญ้าทะเล
ความยังยื
่ นของรายได้จากการทําการประมงชายฝงั ่
ขึน้ อยูก่ บั ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีห่ ญ้าทะเล
รวม
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนร้อยละ (%)

- 87 -

กรุงเทพฯ
(n=192)
92

ตรัง
(n=330)
302

(47.9)

(91.5)

รวม
(n=522)
394
(75.5)

29

206

235

(15.1)

(62.4)

(45.0)

52

234

286

(27.1)

(70.9)

(54.8)

90

292

382

(46.9)

(88.5)

(73.2)

71

248

319

(37.0)

(75.2)

(61.1)

192

330

522

(100.0)

(100.0)

(100.0)

การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

7.3

การตัดสิ นใจเกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ

7.3.1

กรณี ที่ตดั สิ นใจเลือกทางเลือกที่ 1

ในการตัดสินใจว่าจะเลือกทางเลือกใดจะมีคนกลุ่มหนึ่งทีต่ อบทางเลือกที่ 1 ซึ่งหมายถึงไม่เต็มใจ
ที่จะจ่ายเงินเพื่อสนับสนุ นมาตรการที่เสนอ เหตุผลหลักสําหรับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั ้ ในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดตรังคือ ไม่มเี งินพอทีจ่ ะจ่าย สาเหตุทส่ี าํ คัญรองลงมาสําหรับคนทัง้ 2 กลุ่ม คือ ความคิดทีว่ า่
การลงทุนในมาตรการอนุ รกั ษ์ควรจะเป็ นหน้าที่ของรัฐ สําหรับคนในจังหวัดตรังมีประมาณร้อยละ 8
ที่ตอบว่าไม่ไว้ใจว่าเงินบริจาคจะเอาไปใช้ในการอนุ รกั ษ์หญ้าทะเลหรือพะยูนจริง ในขณะที่คนกรุงเทพฯ
จํานวนหนึ่งเห็นว่าคนทีไ่ ด้ประโยชน์จากมาตรการทีเ่ สนอควรจะเป็ นคนจ่าย (ตารางที่ 7.3-1)
ตารางที่ 7.3-1 : เหตุผลทีเ่ ลือกทางเลือกที่ 1
(หน่วย : จํานวนผูต้ อบ)

จังหวัด
กรุงเทพฯ
ตรัง
(n=75)
(n=184)
3
12

เหตุผลทีเ่ ลือกทางเลือกที่ 1
ไม่รจู้ ะเลือกทางเลือกไหน
ไม่ไว้ใจว่าเงินทีบ่ ริจาคจะเอาไปใช้ในการอนุรกั ษ์หญ้าทะเลและ
พะยูนจริง
ควรจะเป็ นหน้าทีข่ องรัฐบาล
ไม่มเี งินพอทีจ่ ะจ่ายได้

คิดว่าคนทีจ่ ะจ่ายควรจะเป็ นคนทีม่ รี ายได้สงู
พอใจทีจ่ ะสนับสนุ นเงินเพือ่ ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
มากกว่า
คิดว่ามีโครงการอนุ รกั ษ์หญ้าทะเลและพะยูนทีด่ าํ เนินการอยูแ่ ล้ว
ไม่เชือ่ ในข้อมูลทีใ่ ห้เกีย่ วกับหญ้าทะเลและพะยูน

(6.5)

(5.8)

(1.3)

(8.2)

(6.2)

1

คิดว่าควรจะแยกให้เป็ นส่วน ๆ ระหว่างปรับปรุงคุณภาพนํ้า
ติด Tag พะยูน และปลูกหญ้าทะเล

42

65

(22.8)

(25.1)

(34.7)

(30.4)

(31.7)

(5.3)

(0.5)

(1.9)

4

56
1

82
5

2

7

9

(2.7)

(3.8)

(3.5)

(1.3)

(1.6)

(1.5)

1

3

4

2

8

10

(2.7)

(4.3)

(3.9)

-

(0.5)

(0.4)

(1.3)

(3.3)

(2.7)

-

(1.1%)

(0.8%)

-

1
6
2

1
7
2

-

10

10

-

(5.4%)

(3.9%)

หมายเหตุ : 1. (%) คํานวนจาก จํานวนผูต้ อบว่าเลือกทางเลือกที่ 1 ในกลุม่ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ในกรุงเทพฯและตรัง
2. ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนร้อยละ
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16

23

1

ถ้าโครงการนี้เกิดขึน้ จริงก็ไม่สามารถไปใช้ประโยชน์ในบริเวณ
ทีด่ าํ เนินมาตรการอนุรกั ษ์

15

(30.7)

-

คิดว่าน่าจะจ่ายเงินสนับสนุ นโดยวิธอี ่นื

15

(4.0)

26

คิดว่าคนทีไ่ ด้ประโยชน์จากการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูควรจะเป็ นคนจ่าย

รวม
(n=522)

การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

ตารางที่ 7.3-1 (ต่อ)
(หน่วย : จํานวนผูต้ อบ)

จังหวัด

เหตุผลทีเ่ ลือกทางเลือกที่ 1
ขอให้มโี ครงการเกิดขึน้ ก่อน

ตรัง
(n=184)
6

(1.3)

(3.3)

(2.7)

(5.3)

(4.9)

(5.0)

(2.7)

(0.5)

(1.2)

-

(1.6)

(1.2)

-

(1.1)

(0.8)

(6.6)

(0.0)

(1.9)

จํานวนเงินต้องไม่สงู มากเกินไป

4

ไม่ควรบังคับให้จา่ ย

9

2

ควรให้ชว่ ยเป็ นแรงงานมากกว่า

1

-

ควรแก้ไขต้นเหตุ เช่น ติด Tag พะยูนแล้วเลีย้ งเป็ นลูกบุญธรรม

3

-

อื่น ๆ

2

5

-

หมายเหตุ : 1. (%) คํานวนจาก จํานวนผูต้ อบว่าเลือกทางเลือกที่ 1 ในกลุม่ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ในกรุงเทพฯและตรัง
2. ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนร้อยละ

7.3.2

รวม
(n=522)

กรุงเทพฯ
(n=75)
1

7
13
3
3
2
5

เหตุผลที่ตดั สิ นใจสนับสนุน

เหตุ ผ ลที่สํา คัญ ที่สุด ในการตัดสิน ใจว่า จะสนับ สนุ น ทางเลือ กใดทางเลือ กหนึ่ งหรือไม่นัน้
สําหรับคนกรุงเทพฯ คือเลือกเพราะว่ามีมาตรการเกีย่ วกับการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามากกว่าทางเลือกอื่น ๆ
เหตุผลรองลงมาคือ จํานวนเงินทีจ่ ะให้จ่ายอยู่ในวิสยั ทีจ่ ะจ่ายได้ และเหตุผลทีส่ าํ คัญอันดับ 3 คือมีการปลูก
หญ้าทะเลมากกว่าทางเลือกอื่น เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าเหตุผลในการตัดสินใจสําหรับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทอ่ี ยูใ่ น
จังหวัดตรังนัน้ แตกต่างไปบ้าง กล่าวคือนํ้าหนักความสําคัญอยูท่ ม่ี าตรการทีเ่ ลือกมีการปลูกหญ้าทะเล
มากกว่าทางเลือกอื่น (30.8%) รองลงมาคือการเลือกมาตรการทีม่ กี ารดําเนินการเกี่ยวกับคุณภาพนํ้ า
มากกว่า (26%) ตามด้วยทางเลือกทีม่ กี ารติด tag พะยูนมากกว่า (18%) (ตารางที่ 7.3-2)
ตารางที่ 7.3-2 : เหตุผลทีเ่ ต็มใจสนับสนุน
(หน่วย : จํานวนผูต้ อบ)

จังหวัด

เหตุผลทีส่ นับสนุ น
มีการดําเนินการทีเ่ กีย่ วกับคุณภาพนํ้ามากกว่า
ทางเลือกอื่น ๆ
มีการติด Tag พะยูนมากกว่าทางเลือกอื่น
มีการปลูกหญ้าทะเลมากกว่าทางเลือกอื่น

กรุงเทพฯ
(n=126)
45

ตรัง
(n=182)
47

(35.7)

(25.8)

15

32

47

(17.6)

(15.3)

(19.8)

(30.8)

(26.3)

(1.6)

(9.9)

(6.5)

2

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนร้อยละ
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92
(29.9)

(11.9)

25

ไม่ได้สนใจมาตรการใดเป็ นพิเศษเพียงแต่อยากจะช่วย

รวม
(n=308)

56
18

81
20

การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

ตารางที่ 7.3-2 (ต่อ)
(หน่วย : จํานวนผูต้ อบ)

จังหวัด

เหตุผลทีส่ นับสนุ น
จํานวนทีจ่ า่ ยไม่สงู นักพอจะจ่ายได้
บริจาคตามกําลังศรัทธา

(27.8)

(13.7)

(19.5)

(0.0)

(0.5)

(0.3)

(0.0)

(0.5)

(0.3)

(0.0)

(0.5)

(0.3)

(0.0)

(0.5)

(0.3)

(3.2)

(0.0)

(1.3)

1

1

4

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนร้อยละ

1

1

-

อื่น ๆ

1

1

-

ควรแก้ปญั หาทีต่ น้ เหตุ

60

1

-

เลือกทีจ่ ะจ่ายเงินน้อยทีส่ ดุ

7.3.3

ตรัง
(n=182)
25

-

พะยูนจะได้มชี วี ติ รอด

รวม
(n=308)

กรุงเทพฯ
(n=126)
35

1

-

4

ความเข้าใจเกี่ยวกับคําถามและความยากง่ายในการตอบ

ในการใช้เครือ่ งมือเพื่อการประเมินมูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้โดยเฉพาะวิธี Choice Experiment
มักจะมีการตัง้ ข้อสังเกตว่าวิธกี ารนี้ไม่น่าจะนํามาใช้ได้สาํ หรับประเทศทีก่ ําลังพัฒนาโดยเฉพาะในชุมชน
ทีอ่ ยู่ในชนบท ในการสัมภาษณ์ครัง้ นี้จงึ ต้องมีการตัง้ คําถามเกี่ยวกับระดับความเข้าใจข้อมูลทีใ่ ห้เกี่ยวกับ
หญ้าทะเลและความเสีย่ งทีพ่ ะยูนจะสูญพันธุ์ จากข้อมูลในตารางที่ 7.3-3 จะเห็นว่าประมาณร้อยละ 20
ของผู้ท่ใี ห้สมั ภาษณ์ ทงั ้ ในกรุงเทพฯ และตรังตอบว่าไม่เข้าใจข้อมูลที่ให้แต่ก็ถือว่าเป็ นคนกลุ่มน้ อย
เพราะส่วนใหญ่ตอบว่าเข้าใจ ซึง่ สอดคล้องกับคําตอบว่าควรจะมีการให้ขอ้ มูลมากกว่าทีน่ ําเสนอหรือไม่
เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งคนส่วนใหญ่ตอบว่ามีขอ้ มูลเพียงพอแล้วและไม่จําเป็ นที่จะต้องให้ขอ้ มูล
เพิม่ ขึน้ เพื่อทีจ่ ะตัดสินใจและเนื่องจากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แต่ละรายจะต้องตัดสินใจถึง 4 ครัง้ จึงได้ตงั ้ คําถามว่า
ต้องการที่จะใช้เวลามากกว่าในช่วงการสัมภาษณ์หรือไม่เพื่อที่จะตัดสินใจ ก็พบว่ากว่าร้อยละ 50 ตอบว่า
เวลาทีใ่ ห้เหมาะสมแล้วและไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องเพิม่ เวลาในการตัดสินใจ
ตารางที่ 7.3-3 : ความเข้าใจข้อมูลเกีย่ วกับหญ้าทะเลและพะยูน ข้อมูลในการตัดสินใจ
และเวลาทีใ่ ช้ในการตัดสินใจ
(หน่วย : จํานวนผูต้ อบ)

ความเข้าใจในข้อมูล
ไม่เข้าใจเลย
ไม่เข้าใจ
พอเข้าใจ

จังหวัด
กรุงเทพฯ (n=192)
ตรัง (n=330)
5
12

รวม
(n=522)
17

(2.6)

(3.6)

(3.3)

(18.2)

(17.6)

(17.8)

(50.5)

(43.9)

(46.4)

35

58

97

145
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93

242

การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

ตารางที่ 7.3-3 (ต่อ)
(หน่วย : จํานวนผูต้ อบ)

ความเข้าใจในข้อมูล
เข้าใจดี
เข้าใจดีมาก

(19.7)

(20.7)

(5.2)

(14.2)

(10.9)

(1.0)

(0.9)

(1.0)

(100.0)

(100.0)

(100.0)

2

รวม
ความเพียงพอของข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจ
1
[ ไม่ตอ้ งมีขอ้ มูลเพิม่ ขึน้ ]
2
3
[ ข้อมูลเพียงพอแล้ว ]
4
5
[ต้องมีขอ้ มูลมากขึน้ เพือ่ การตัดสินใจ]
รวม
ความเพียงพอของเวลาทีใ่ ช้ในการตัดสินใจ
1
[ ไม่ตอ้ งการเวลาเพิม่ ขึน้ ]
2
3
[ เวลาทีใ่ ห้เหมาะสมแล้ว ]
4
5
[ ควรจะต้องมีเวลามากขึน้ ]
รวม
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนร้อยละ

รวม
(n=522)
108

(22.4)

10

ไม่ตอบ

7.3.4

จังหวัด
กรุงเทพฯ (n=192)
ตรัง (n=330)
43
65

192

47
3

330

57
5

522

46

159

205

(24.0)

(48.2)

(39.3)

32

47

79

(16.7)

(14.2)

(15.1)

(20.8)

(21.5)

(21.3)

40

71

111

27

30

57

(14.1)

(9.1)

(10.9)

(24.5)

(7.0)

(13.4)

47

23

70

192

330

522

(100.0)

(100.0)

(100.0)

49

166

215

(25.5)

(50.3)

(41.2)

31

52

83

(16.1)

(15.8)

(15.9)

(17.7)

(17.6)

(17.6)

(19.8)

(9.4)

(13.2)

(20.8)

(7.0)

(12.1)

34

38

40

58
31
23

92
69
63

192

330

522

(100.0)

(100.0)

(100.0)

ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับวิ ธีการเรียกเก็บเงิ น

ในการสัมภาษณ์ ได้เสนอวิธกี ารที่จะเก็บเงินสําหรับประชาชนได้มกี ารเสนอช่องทางต่าง ๆ
ตามทีน่ ําเสนอในตารางที่ 7.3-4 อาทิ การจ่ายเงินเพิม่ ไปกับค่าไฟฟ้าหรือค่านํ้าประปาที่จ่ายเป็ นรายเดือน
การจ่ายเพิม่ ไปกับค่าโทรศัพท์มอื ถือ เป็ นต้น ความคิดเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั ้ สองกลุ่มค่อนข้างจะไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ คนส่วนใหญ่คดิ ว่าวิธที ่เี หมาะสมที่สุดคือการเปิ ดบัญชีกองทุนหญ้าทะเลและ
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พะยูนโดยให้ผทู้ เ่ี ต็มใจจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง รองลงมาคือกลุม่ คนทีเ่ ห็นว่าวิธที เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ คือ
การให้ผู้ท่เี ต็มใจจ่ายจ่ายเงินเพิม่ ไปกับภาษีรายได้บุคคลธรรมดา สําหรับคนตรังมีประมาณร้อยละ 12
คิดว่าวิธที ่เี หมาะสมที่สุดคือการจ่ายเพิม่ ไปกับค่าไฟฟ้ารายเดือน และประมาณร้อยละ 9-10 ของคน
กรุงเทพฯ มีความเห็นว่าวิธที จ่ี า่ ยเพิม่ ไปกับค่าไฟฟ้าหรือค่านํ้ารายเดือนก็เป็ นวิธที เ่ี หมาะสม
ตารางที่ 7.3-4 : วิธกี ารจัดเก็บเงินสนับสนุนจากประชาชนทัวไปอย่
่
างไรจึงจะเหมาะสมทีส่ ดุ
(หน่วย : จํานวนผูต้ อบ)

วิธกี ารจัดเก็บเงิน

จังหวัด

จ่ายเพิม่ กับค่าไฟฟ้าทีจ่ า่ ยประจําเดือน
จ่ายเพิม่ กับค่านํ้าประปาทีจ่ า่ ยประจําเดือน

ตรัง
40

(8.9)

(12.1)

(10.9)

(9.9)

(6.4)

(7.7)

(4.7)

(6.1)

(5.6)

(27.6)

(20.9)

(23.4)

(43.2)

(43.9)

(43.7)

(3.6)

(7.0)

(5.7)

(1.0)

(0.9)

(1.0)

-

(0.3)

(0.2)

-

(0.9)

(0.6)

(0.0)

(0.3)

(0.2)

(1.6)

(1.2)

(1.3)

19

จ่ายเพิม่ กับค่าโทรศัพท์มอื ถือ

9

53

จ่ายเพิม่ กับค่าภาษีรายได้บุคคธรรมดาตอนไปชําระ
ประมาณต้นปี
โอนเข้าบัญชีกองทุนหญ้าทะเลและพะยูนโดยตรง

83

ตัง้ กล่องรับบริจาค

7

เดินเรีย่ ไรขอรับบริจาค / ตัวแทนหมูบ่ า้ นเดินเก็บ

2

ไม่ควรเก็บเพราะเสียภาษีไปแล้ว

-

ของบสนับสนุ นจากราชการ (อบต.) หรือผ่านหน่วยงาน
ของรัฐ

-

จ่ายเข้ากองทุนและสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้

-

อืน่ ๆ

3

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนร้อยละ

7.3.5

กรุงเทพฯ
17

รวม
(n=522)
57

21

20
69

145
23
3

1

3

1
4

40

29

122

228
30
5

1

3

1
7

หน่ วยงานที่ควรเป็ นหน่ วยงานหลัก

สําหรับการบริหารการจัดการได้มกี ารเสนอชื่อของหน่วยงานทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในการะดม
เงินสนับสนุ นจากประชาชนและเพื่อนํ าไปใช้ในการดําเนินการ ซึ่งพบว่าร้อยละ 55 ของคนในจังหวัด
ตรังคิดว่าหน่ วยงานทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่ ซึ่งสอดคล้องกับความคิด
ของผู้ให้สมั ภาษณ์ ในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่คอื ร้อยละ 76 ที่เห็นว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่
เป็ นหน่วยงานทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบเช่นเดียวกัน
หน่ วยงานที่เหมาะสมรองลงมาในความเห็นของผู้ท่ีให้ส มั ภาษณ์ ในจังหวัดตรัง คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนในพืน้ ที่ (17%) รองลงมาคือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ์ ชื
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(12%) ในขณะที่ร้อยละ 11 ของคนกรุงเทพฯ คิดว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พชื มีความ
เหมาะสมเป็ นอันดับที่ 2 ตามด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนในพืน้ ที่ (ตารางที่ 7.3-5)
ตารางที่ 7.3-5 : หน่วยงานทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ทีจ่ ะเป็ นองค์กรหลักในการรับผิดชอบกองทุนฯ
(หน่วย : จํานวนผูต้ อบ)

จังหวัด
กรุงเทพฯ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนในพืน้ ที่

รวม

(n=192)

(n=330)

(n=522)

41

62

(10.9)

(12.4)

(11.9)

(75.5)

(54.5)

(62.3)

(6.8)

(16.7)

(13.0)

(3.1)

(8.5)

(6.5)

(0.0)

(2.7)

(1.7)

(2.1)

(5.2)

(4.0)

(1.0)

(0.0)

(0.4)

21

145
13
6

หน่วยงาน/องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุ รกั ษ์
ในพืน้ ที่
สมาคมผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
ในพืน้ ที่
องค์กรระหว่างประเทศด้านการอนุ รกั ษ์

-

4

อืน่ ๆ

2

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนร้อยละ

7.4

ตรัง

180
55

28
9

17
-

325
68

34
9

21
2

มูลค่าที่ไม่ได้เกิ ดจากการใช้จากหญ้าทะเล

ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ครัวเรือน 192 รายในกรุงเทพฯ และ 330 รายในจังหวัดตรังได้นํามา
วิเคราะห์ตวั แปรที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจจ่ายเงินเพื่ออนุ รกั ษ์ร กั ษาระบบนิเวศหญ้าทะเลโดยใช้
Conditional Fixed Effect Logistic Regression แบบจําลองทีใ่ ช้ม ี 6 แบบจําลองด้วยกันคือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7.4.1

แบบจําลองพืน้ ฐาน (Base Model) สําหรับกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร
แบบจําลองพืน้ ฐาน (Base Model) สําหรับกลุ่มทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ในจังหวัดตรัง
แบบจําลองพืน้ ฐาน (Base Model) บวกตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในกรุงเทพฯ
แบบจําลองพืน้ ฐาน (Base Model) บวกตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดตรัง
แบบจําลองพืน้ ฐาน (Base Model) รวมตัวแปรด้านทัศนคติในกรุงเทพฯ
แบบจําลองพืน้ ฐาน (Base Model) รวมตัวแปรด้านทัศนคติในจังหวัดตรัง

แบบจําลองพืน้ ฐาน

สําหรับแบบจําลองพืน้ ฐานนัน้ ตัวแปรที่นํามาวิเคราะห์มอี ยู่ 5 ตัวแปร ตามรายละเอียดใน
ตารางที่ 7.4-1
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ตารางที่ 7.4-1 : ตัวแปรอิสระในแบบจําลองพืน้ ฐาน
ชือ่ ตัวแปร
grass

w1
w2
dugong

cost

รายละเอียด

เครือ่ งหมายของ
ค่าสัมประสิทธิที์ น่ ่าจะเป็ น

พืน้ ทีห่ ญ้าทะเลทีป่ ลูก
สถานการณ์ปจั จุบนั
= 3 แปลง
ระดับที่ 1
= 6 แปลง
ระดับที่ 2
= 9 แปลง
ระดับที่ 3
= 12 แปลง
การปรับปรุงคุณภาพนํ้าจาก “ขุน่ ” เป็ น “ไส”
ถ้ามีการปรับปรุง = 1 ; ไม่ม ี = 0
การปรับปรุงคุณภาพนํ้าจาก “ไส” เป็ น “ไสมาก”
ถ้ามีการปรับปรุง = 1 ; ไม่ม ี = 0
จํานวนพะยูนทีจ่ ะติด tag
สถานการณ์ปจั จุบนั
= 0 (ไม่มกี ารติด tag เลย)
ระดับที่ 1
= 4 ตัว
ระดับที่ 2
= 8 ตัว
ระดับที่ 3
= 16 ตัว
ค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งจ่าย
สถานการณ์ปจั จุบนั
= 0
ระดับที่ 1
= 500 บาท
ระดับที่ 2
= 1,750 บาท
ระดับที่ 3
= 3,000 บาท

เนื่องจากผูต้ อบแต่ละรายต้องตัดสินใจ 4 ครัง้ และในแต่ละครัง้ มีทางเลือก 4 ทางเลือก ดังนัน้
จํานวน observation ทีน่ ํามาใช้วเิ คราะห์ในตารางที่ 7.4-2 จึงเท่ากับ 5,250 สําหรับแบบจําลองของ
จังหวัดตรัง ตัวแปรทุกตัวมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 99 และเครื่องหมายของค่า
สัมประสิทธิ ์ของทุกตัวเป็ นไปตามคาดการณ์ คือ เครื่องหมายสําหรับตัวแปร grass (หญ้าทะเล) และ
dugong (พะยูน) มีค่าเป็ นบวก หมายถึง โอกาสที่ผู้ตอบจะเต็มใจจ่ายจะเพิม่ ขึน้ ถ้ามีการเพิม่ พื้นที่
การปลูกหญ้าทะเล และจํานวนพะยูนทีจ่ ะติด tag เครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปร cost เป็ นลบ
ซึ่งบอกได้ว่าโอกาสที่ผู้ตอบจะเต็มใจจ่ายจะลดลงถ้าจํานวนเงินที่ต้องจ่ายเพิม่ ขึน้ ส่วนตัวแปรเกี่ยวกับ
การปรับปรุงคุณภาพนํ้ านัน้ เนื่องจากเป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพ (qualitative varable) การวิเคราะห์จงึ
แตกต่างไปและไม่ได้นําเอาเครือ่ งหมายของค่าสัมประสิทธิ ์มาพิจารณา
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ตารางที่ 7.4-2 : การคํานวณหามูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้ กลุม่ ตัวอย่างจังหวัดตรัง
choice
asc
grass
w1
w2
dugong
cost

Coef.
-2.699615
.0935136
-.7619609
.1973983
.036207
-.0004303

Std. Err.
.2112683
.0188235
.074552
.0626649
.0089774
.0000456

Number of obs
LR chi2(6)
Prob > chi2
Log likelihood = -2545.6388 Pseudo R2

z
-12.78
4.97
-10.22
3.15
4.03
-9.43
=
=
=
=

P>|z|
0.000
0.000
0.000
0.002
0.000
0.000

[95% Conf. Interval]
-3.113693 -2.285537
.0566203 .130407
-.9080801 -.6158417
.0745773 .3202192
.0186117 .0538024
-.0005197 -.0003408

5280
817.58
0.0000
0.1384

ผลของการวิเคราะห์สําหรับกลุ่มผู้ท่ใี ห้สมั ภาษณ์ในกรุงเทพฯ โดยใช้แบบจําลองพื้นฐานได้
นํ า เสนอไว้ใ นตารางที่ 7.4-3 เช่นเดียวกัน จะเห็น ว่า เครื่องหมายของค่ า สัม ประสิทธิเ์ ป็ น ไปตามที่
คาดการณ์คอื เครือ่ งหมายสําหรับค่าสัมประสิทธิ ์ของการปลูกหญ้าทะเลและการติด Tag พะยูนเป็ นบวก
ซึ่งหมายความว่ามูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับพื้นที่การปลูกหญ้าทะเลที่
เพิม่ ขึน้ และการติด Tag พะยูนจํานวนมากขึน้
ตารางที่ 7.4-3 : การคํานวณหามูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้กลุม่ ตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร
choice
asc
grass
w1
w2
dugong
cost

Coefficient
-1.808
0.125
-0.900
0.375
0.046
-0.001

Std Error
0.259
0.023
0.092
0.076
0.011
0.000

Z
-6.970
5.420
-9.840
4.960
4.230
-11.810

P
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Number of obs
LR chi2(6)
Prob > chi2
Log likelihood = -1540.9972 Pseudo R2

=
=
=
=

95% interval
-2.316
-1.300
0.080
0.171
-1.080
-0.721
0.227
0.524
0.025
0.068
-0.001
-0.001
3072
345.76
0.0000
0.1009

ผลจากตารางที่ 7.4-2 และ 7.4-3 คือข้อมูลทีน่ ํามาวิเคราะห์มลู ค่าของแต่ละองค์ประกอบของ
ระบบนิเวศหญ้าทะเล ซึ่งปรากฏในตารางที่ 7.4-4 มูลค่าความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายสําหรับการปลูกหญ้าทะเล
ของคนในจังหวัดตรังเท่ากับ 217.3 บาท/แปลงของหญ้าทะเลทีป่ ลูก หรืออีกนัยหนึ่งคือ Implicit price เท่ากับ
217 บาท/25 ตารางเมตร และมูลค่าความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายต่อการติด Tag พะยูน 1 ตัว เท่ากับ 84 บาท
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การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

ส่วนมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อปรับคุณภาพนํ้ าทะเลจากขุ่นให้เป็ นนํ้ า “ใส” เท่ากับ 2,229.5 บาท
ในขณะทีม่ ลู ค่าเความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายเพือ่ ปรับนํ้าทะเลจาก “ใส” ให้ “ใสมาก” เท่ากับ 853.3 บาท
ตารางที่ 7.4-4 : มูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้ขององค์ประกอบย่อยในระบบนิเวศหญ้าทะเล
มาตรการ
การปลูกหญ้าทะเล (บาท/25 ตารางเมตร)
การปรับปรุงคุณภาพนํ้าจาก “ขุน่ ” ให้ “ใส” (บาท)
การปรับปรุงคุณภาพนํ้าจาก “ใส” ให้ “ใสมาก” (บาท)
การติด Tag พะยูน (บาท/การ Tag พะยูน 1 ตัว)
มูลค่าส่วนเกินของผูบ้ ริโภค (บาท/ราย)

กรุงเทพฯ

ตรัง

182
1,853.55
217.20

217
2,229.5
853

70
802

84
3,705

มูลค่า Implicit price สําหรับการปลูกหญ้าทะเลเท่ากับ 182 บาท/25 ตารางเมตร สําหรับ
การติด Tag พะยูน 1 ตัวเท่ากับ 70 บาท ส่วนความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายเพื่อการปรับคุณภาพนํ้าทะเลจาก
“ขุน่ ” เป็ น “ใส” เท่ากับ 1,853.55 บาท และจาก “ใส” เป็ น “ใสมาก” เท่ากับ 217.20 บาท
การคํานวณมูลค่าส่วนเกินของผูบ้ ริโภคโดยใช้สตู ร

มูลค่าส่วนเกินของผูบ้ ริโภคหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเลต่อประชาชน 1 ราย
ในกรุงเทพมหานครเท่ากับ 3,705 บาท มูลค่าส่วนเกินของผูบ้ ริโภคของคนตรังสําหรับระบบนิเวศหญ้า
ทะเลเท่ากับ 801.66 บาท/คน
7.4.2

แบบจําลองที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการในการอนุรกั ษ์และสถานภาพ
ทางเศรษฐกิ จและสังคมของผูต้ อบกับการตัดสิ นใจ

เพื่อวิเคราะห์ว่าฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูต้ อบมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจว่าจะจ่าย
หรือไม่ ในการวิเคราะห์จงึ ได้เพิม่ ตัวแปรในสมการ 5 ตัวแปร คือ อายุ (aage) ระดับการศึกษา (aedu)
เพศ (agenger) รายได้ของครัวเรือน (aincomemem) และค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (ahhexp) ตาม
รายละเอียดในตารางที่ 7.4-5
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การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

ตารางที่ 7.4-5 : แบบจําลองทีเ่ พิม่ ตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ชือ่ ตัวแปร
grass

w1
w2
dugong

cost

aage
aedu
aincomemem
ahhexp
agender

รายละเอียด

เครือ่ งหมายของ
ค่าสัมประสิทธิ ์ทีน่ ่ าจะเป็ น

พืน้ ทีห่ ญ้าทะเลทีป่ ลูก
สถานการณ์ปจั จุบนั
= 3 แปลง
ระดับที่ 1
= 6 แปลง
ระดับที่ 2
= 9 แปลง
ระดับที่ 3
= 12 แปลง
การปรับปรุงคุณภาพนํ้าจาก “ขุน่ ” เป็ น “ไส”
ถ้ามีการปรับปรุง = 1 ; ไม่ม ี = 0
การปรับปรุงคุณภาพนํ้าจาก “ไส” เป็ น “ไสมาก”
ถ้ามีการปรับปรุง = 1 ; ไม่ม ี = 0
จํานวนพะยูนทีจ่ ะติด tag
สถานการณ์ปจั จุบนั
= 0 (ไม่มกี ารติด tag เลย)
ระดับที่ 1
= 4 ตัว
ระดับที่ 2
= 8 ตัว
ระดับที่ 3
= 16 ตัว
ค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งจ่าย
สถานการณ์ปจั จุบนั
= 0
ระดับที่ 1
= 500 บาท
ระดับที่ 2
= 1,750 บาท
ระดับที่ 3
= 3,000 บาท
อายุของผูต้ อบ (ปี)
จํานวนปีของการศึกษา (ปี )
รายได้ของครัวเรือน
ค่าใช้จา่ ยของครัวเรือน (บาท)
เพศของผูต้ อบ ; ชาย = 1 หญิง = 0

ผลการวิเคราะห์สาํ หรับจังหวัดตรังได้นําเสนอไว้ในตารางที่ 7.4-6 พบว่าตัวแปรทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมทีม่ นี ยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 99 คือ รายได้ (aincomemem)
และเพศ (gender) เครือ่ งหมายของค่าสัมประสิทธิ ์ของทัง้ สองตัวแปรเป็ นบวก มีความหมายว่าโอกาสที่
ผูต้ อบทีม่ รี ะดับรายได้ทส่ี งู จะเต็มใจจ่ายจะมีมากกว่าผูต้ อบที่มรี ายได้ต่ํา และโอกาสทีผ่ ชู้ ายจะตอบว่า
เต็มใจจ่ายจะมีมากกว่าผูห้ ญิง ตัวแปรทีม่ นี ยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 คือ อายุ
(aage) เครือ่ งหมายของตัวแปรนี้มคี า่ เป็ นลบ แสดงให้เห็นว่าโอกาสทีค่ นทีม่ อี ายุน้อยกว่าจะเต็มใจจ่าย
มีมากกว่าคนทีม่ อี ายุมาก เนื่องจากตัวแปรทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา (aedu) ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ จึงต้อง
สรุปว่าระดับการศึกษาไม่ได้มผี ลต่อการตัดสินใจของผูต้ อบ
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การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

ตารางที่ 7.4-6 : แบบจําลองพืน้ ฐานรวมตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (จังหวัดตรัง)
choice
Coefficient
asc
-2.794
grass
0.093
w1
-0.767
w2
0.204
dugong
0.036
cost
-0.000
aage
-0.008
aedu
0.059
aincomemem
0.093
agender
0.328

Std Error
0.303
0.019
0.075
0.063
0.009
0.000
0.004
0.042
0.034
0.092

Z
-9.23
4.97
-10.26
3.24
3.97
-9.51
-2.25
1.40
2.76
3.58

Number of obs
LR chi2(10)
Prob > chi2
Log likelihood = -2529.2157 Pseudo R2

P
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.025
0.160
0.006
0.000
=
=
=
=

95% interval
-3.388
-2.201
0.056
0.131
-0.913
-0.621
0.080
0.328
0.018
0.054
-0.000
-0.000
-0.016
-0.001
-0.023
0.142
0.027
0.159
0.148
0.508

5280
850.43
0.0000
0.1439

ผลการวิเคราะห์ของคนกรุงเทพมหานครที่นําเสนอในตารางที่ 7.4-7 มีความแตกต่างกัน
กล่าวคือ ในแบบจําลองนี้ อายุ และเพศ เป็ นตัวแปรที่ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั กับการตัดสินใจว่าจะจ่าย
หรือไม่ แต่ตวั แปรรายจ่ายของครัวเรือน (ahhexp) มีนยั สําคัญ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 90 เครือ่ งหมาย
ของค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรนี้เป็ นบวกเป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโอกาสทีค่ นทีม่ รี ายได้สงู
(และมีรายจ่ายสูง) จะเต็มใจจ่ายจะมีมากกว่า สําหรับกลุ่มตัวอย่างทีส่ มั ภาษณ์ในกรุงเทพฯตัวแปรทีเ่ กีย่ วกับ
การศึกษามีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 99 และค่าสัมประสิทธิ ์มีเครื่องหมายเป็ นบวก
แสดงให้เห็นว่าระดับการศึกษามีผลมากต่อทัศนคติของการตัดสินใจ ยิง่ คนมีการศึกษามากโอกาสทีจ่ ะเต็ม
ใจจ่ายก็จะมีมากขึน้ ด้วย
ตารางที่ 7.4-7 : แบบจําลองพืน้ ฐานรวมตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (กรุงเทพมหานคร)
choice
asc
grass
w1
w2
dugong
cost
aage

Coefficient
-2.519
0.129
-0.819
0.301
0.047
-0.001
-0.002

Std Error
0.333
0.021
0.080
0.068
0.010
0.000
0.004

Z
-7.55
6.24
-10.21
4.45
4.79
-13.00
-0.39
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P
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.699

95% interval
-3.172
-1.865
0.089
0.170
-0.976
-0.662
0.168
0.433
0.028
0.066
-0.001
-0.000
-0.010
0.007

การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

ตารางที่ 7.4-7 (ต่อ)
choice
aedu
ahhexp
agender

Coefficient
0.164
5.48e-06
0.140

Std Error
0.043
3.07e-06
0.098

Z
3.80
1.79
1.41

Number of obs
LR chi2(10)
Prob > chi2
Log likelihood = -2000.0824 Pseudo R2

7.4.3

P
95% interval
0.000
0.079
0.249
0.074 -5.36e-07
0.000
0.157
-0.054
0.332
=
=
=
=

4032
506.18
0.0000
0.1123

แบบจําลองที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการในการอนุรกั ษ์และทัศนคติ กบั การตัดสิ นใจ

การวิเคราะห์อกี ด้านหนึ่ง คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางด้านทัศนคติกบั การตัดสินใจว่า
สนับสนุ นมาตรการในการฟื้ นฟูระบบนิเวศหญ้าทะเลหรือไม่ ในแบบจําลองนี้ได้เพิม่ ตัวแปรเข้าไปใน
แบบจําลองพืน้ ฐานอีก 6 ตัวแปร ตามรายละเอียดในตารางที่ 7.4-8
ตารางที่ 7.4-8 : แบบจําลองพืน้ ฐานบวกตัวแปรด้านทัศนคติ
ชือ่ ตัวแปร
grass

w1
w2
dugong

cost

รายละเอียด
พืน้ ทีห่ ญ้าทะเลทีป่ ลูก สถานการณ์ปจั จุบนั = 3 แปลง
ระดับที่ 1
= 6 แปลง
ระดับที่ 2
= 9 แปลง
ระดับที่ 3
= 12 แปลง
การปรับปรุงคุณภาพนํ้าจาก “ขุน่ ” เป็ น “ไส”
ถ้ามีการปรับปรุง = 1 ; ไม่ม ี = 0
การปรับปรุงคุณภาพนํ้าจาก “ไส” เป็ น “ไสมาก”
ถ้ามีการปรับปรุง = 1 ; ไม่ม ี = 0
จํานวนพะยูนทีจ่ ะติด tag
สถานการณ์ปจั จุบนั
= 0 (ไม่มกี ารติด tag เลย)
ระดับที่ 1
= 4 ตัว
ระดับที่ 2
= 8 ตัว
ระดับที่ 3
= 16 ตัว
ค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งจ่าย สถานการณ์ปจั จุบนั = 0
ระดับที่ 1
= 500 บาท
ระดับที่ 2
= 1,750 บาท
ระดับที่ 3
= 3,000 บาท
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เครือ่ งหมายของ
ค่าสัมประสิทธิ ์ทีน่ ่ าจะเป็ น

การศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเล
เพือ่ นํามาเป็ นแนวทางในการสร้างกลไกทางการเงินเพือ่ การบริหารการจัดการอย่างยังยื
่ น

ตารางที่ 7.4-8 (ต่อ)
ชือ่ ตัวแปร
aatt1

aatt2

aatt3

aatt4
aatt5

aatt6

รายละเอียด

เครือ่ งหมายของ
ค่าสัมประสิทธิที์ น่ ่าจะเป็ น

ทัศนคติต่อข้อความ “คนไทยทุกคนควรสนับสนุ นรายได้ส่วนตัว
เพือ่ นํามาใช้ในการคุม้ ครองและฟื้ นฟูแนวหญ้าทะเลเพือ่ รักษาไว้
สําหรับลูกหลานในอนาคต”
1 = คนทีต่ อบว่า “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” และ “ค่อนข้างเห็นด้วย”
0 = ถ้าตอบอย่างอื่น
ทัศนคติต่อข้อความ “คนไทยทุกคนควรสนับสนุ นรายได้ส่วนตัว
เพื่อนํ ามาใช้ในการอนุ รกั ษ์พะยูน เพื่อรักษาไว้สําหรับลูกหลาน
ในอนาคต”
1 = คนทีต่ อบว่า “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” และ “ค่อนข้างเห็นด้วย”
0 = ถ้าตอบอย่างอื่น
ทัศนคติต่อข้อความ “ทุกคนควรจะมีส่วนในการสนับสนุ นการ
อนุ รกั ษ์ เพราะพะยูนมีความสําคัญที่ควรจะได้รบั การคุม้ ครอง
เพื่อลดความเสีย่ งทีจ่ ะสูญพันธุ์แม้ว่าตัวท่านเองจะมีโอกาสทีจ่ ะ
ได้เห็นด้วยตัวเองหรือไม่กต็ าม”
1 = คนทีต่ อบว่า “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” และ “ค่อนข้างเห็นด้วย”
0 = ถ้าตอบอย่างอื่น
1 = เคยเห็นพะยูน
0 = ไม่เคยเห็น
1 = รูว้ า่ การอยูร่ อดของพะยูนขึน้ อยูก่ บั ความอุดมสมบูรณ์
ของพืน้ ทีห่ ญ้าทะเล
0 = ไม่รู้
1 = รูว้ า่ ความยั ่งยืนของรายได้จากการประมงขึน้ อยูก่ บั
ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีห่ ญ้าทะเล
0 = ไม่รู้

ผลของการวิเคราะห์แบบจําลองของจังหวัดตรังในตารางที่ 7.4-9 พบว่า ตัวแปรทัศนคติทม่ี ี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 คือ aatt1 และ aatt4 ส่วนตัวแปร
aatt6 มีนยั สําคัญ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 99 เครือ่ งหมายของค่าสัมประสิทธิ ์สําหรับตัวแปร aatt1
และ aatt6 มีค่าเป็ นบวก ซึง่ เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์กล่าวคือ ผูท้ เ่ี ห็นความสําคัญของการอนุ รกั ษ์และ
ฟื้ นฟูแนวหญ้าทะเลและพะยูนไว้ให้ลกู หลาน และผูท้ ต่ี ระหนักว่าความยังยื
่ นของรายได้จากการประมง
ขึน้ อยู่กบั ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีห่ ญ้าทะเลมีโอกาสทีจ่ ะตอบว่าเต็มใจจะจ่ายมากกว่า แต่สาํ หรับ
ตัวแปร aatt4 นัน้ ปรากฏว่าเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ ์ทีเ่ ป็ น “ลบ” สื่อความหมายว่าคนทีไ่ ม่เคย
เห็นพะยูนกลับเป็ นผูท้ ม่ี แี นวโน้มทีจ่ ะตอบว่าเต็มใจจะจ่ายมากกว่าคนทีเ่ ห็นพะยูน
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ส่วนในแบบจําลองของกรุงเทพฯนัน้ ตัวแปรทัศนคติทม่ี นี ยั สําคัญทางสถิตคิ อื aatt1 aatt3
aatt4 aatt5 สําหรับตัวแปร aatt1 และ aatt3 เป็ นไปตามคาดการณ์ คือ กลุ่มคนทีเ่ ห็นความสําคัญ
ของการอนุ รกั ษ์หญ้าทะเลและพะยูนจะเป็ นกลุ่มคนทีม่ โี อกาสจะตอบว่าเต็มใจจ่ายมากกว่า สําหรับตัวแปร
aatt4 นัน้ เครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ ์ที่เป็ นลบสื่อความหมายว่าโอกาสที่คนที่ไม่เคยเห็นพะยูน
จะตอบว่าเต็มใจจ่ายจะมีมากกว่าคนทีเ่ คยเห็น และความรูว้ ่าการอยูอ่ ยูร่ อดของพะยูนขึน้ อยู่กบั ความ
อุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลนัน้ ไม่เกีย่ วข้องกับการทีค่ น ๆ หนึ่ง “เคย” หรือ “ไม่เคยเห็น” พะยูน
ตารางที่ 7.4-9 : แบบจําลองพืน้ ฐานบวกตัวแปรเกีย่ วกับทัศนคติ (จังหวัดตรัง)
choice
asc
grass
w1
w2
dugong
cost
aatt1
aatt2
aatt3
aatt4
aatt5
aatt6

Coefficient
-3.171
0.095
--0.765
0.197
0.036
-0.000
0.152
0.074
-0.702
-0.096
-0.086
0.189

Log likelihood = -2533.095

Std Error
0.572
0.189
0.075
0.063
0.010
0.000
0.078
0.085
0.112
0.045
0.075
0.081

Z
-5.54
5.04
-10.23
3.13
4.03
-9.42
1.96
0.87
-0.63
-2.12
-1.14
2.34

Number of obs
LR chi2(12)
Prob > chi2
Pseudo R2

P
0.000
0.000
0.000
0.002
0.000
0.000
0.050
0.383
0.530
0.034
0.253
0.019
=
=
=
=

95% interval
-4. 293
-2.049
0.058
0.132
-0.911
-0.618
0.074
0.320
0.019
0.054
-0.001
-0.000
0.000
0.305
0.092
0.240
-0.289
0.149
-0.185
-0.007
-0.234
0.062
0.031
0.347

5280
842.67
0.0000
0.1426

ตารางที่ 7.4-10 : แบบจําลองพืน้ ฐานบวกตัวแปรเกีย่ วกับทัศนคติ (กรุงเทพมหานคร)
choice
asc
grass
w1
w2
dugong
cost
aatt1
aatt2

Coefficient
-3.068
0.122
-0.821
0.300
0.048
-0.001
0.325
-0.041

Std Error
0.536
0.021
0.080
0.068
0.010
0.000
0.085
0.087

Z
-5.72
5.88
-10.21
4.39
4.95
-13.10
3.81
-0.47
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P
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.640

95% interval
-4.118
-2.017
0.082
0.163
-0.979
-0.664
0.166
0.433
0.029
0.068
-0.001
-0.000
0.158
0.492
-0.211
0.129
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ตารางที่ 7.4-10 (ต่อ)
choice
aatt3
aatt4
aatt5
aatt6

Coefficient
0.189
-0.099
-0.177
0.037

Std Error
0.092
0.049
0.082
0.084

Z
2.06
-2.02
-2.15
0.44

Number of obs
LR chi2(10)
Prob > chi2
Log likelihood = -1982.2511 Pseudo R2

7.4.4

P
0.040
0.043
0.031
0.662
=
=
=
=

95% interval
0.009
0.370
-0.194
-0.003
-0.338
-0.016
-0.128
0.210

4032
541.85
0.0000
0.1202

มูลค่าที่ไม่ได้เกิ ดจากการใช้เพื่อการอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูแนวหญ้าทะเล

สําหรับการตีความมูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้อาจจะทําได้หลายวิธดี งั ในตารางที่ 7.4-11 ผูศ้ กึ ษา
ได้นํามูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้ทค่ี าํ นวณโดยใช้แบบจําลองที่ 2 ซึง่ เป็ นแบบจําลองพืน้ ฐานทีร่ วมเอาตัวแปร
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็ นแบบจําลองทีม่ คี ่า R2 สูงสุด มูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้ของครัวเรือน
ในจังหวัดตรัง เท่ากับ 3,879 บาทต่อครัวเรือน และ 2,022 บาทสําหรับครัวเรือนในกรุงเทพฯ ถ้านํามูลค่านี้
มาคูณจํานวนประชากรโดยในกรณีของจังหวัดตรังตัวเลขที่นํามาคูณคือ ประชากรของ 4 อําเภอซึ่ง
ประกอบด้วย อําเภอเมือง และอีก 3 อําเภอทีม่ พี น้ื ทีต่ ดิ กับชายทะเลและเป็ นพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้สมั ภาษณ์ครัวเรือน
ซึง่ ได้แก่ อําเภอกันตัง อําเภอสิเกา และอําเภอหาดสําราญ ผลทีไ่ ด้คอื มูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้สาํ หรับ
ระบบนิเวศหญ้าทะเลซึง่ มีผลรวมเท่ากับ 5,336 ล้านบาท
ตารางที่ 7.4-11 : มูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้ของการฟื้นฟูระบบนิเวศหญ้าทะเล
พืน้ ที่

มูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้
(บาท)

อําเภอเมือง
อําเภอกันตัง
อําเภอสิเกา

3,879

อําเภอหาดสําราญ
กรุงเทพมหานคร

2,022

มูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้ 4
อําเภอของตรัง และกรุงเทพฯ

จํานวนครัวเรือน1/

เต็มใจจ่ายทุกครัวเรือน
(บาท)

54,058

209,690,982

24,035

93,231,765

11,314

43,887,006

3,964

15,376,356

2,459,679

4,973,470,938
5,335,657,047

หมายเหตุ : ประมาณการณ์จากแบบจําลองที่ 2 (แบบจําลองพืน้ ฐานบวกตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจและสังคม)
ทีม่ า: 1/ ข้อมูลจังหวัดตรังมาจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย : รายงานสถิตจิ าํ นวนประชากร และบ้าน
รายจังหวัด รายอําเภอและรายตําบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 สําหรับข้อมูลของกรุงเทพมหานครมาจากสํานักงานปกครอง
และทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : พืน้ ทีเ่ ขตการปกครอง [กม.2]
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หากจะคํานวณมูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้เฉพาะบางองค์ประกอบ เช่น องค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพะยูนโดยตรงก็สามารถทําได้ ถ้าจะเอาผลของแบบจําลองที่ 2 มาพิจารณาเฉพาะในส่วนของพะยูนผลทีแ่ สดง
ในตารางที่ 8.2-1 คือ มูลค่าความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายเพื่อทีจ่ ะติด tag พะยูนต่อตัวเท่ากับ 82 บาท/ตัว/ครัวเรือน
สําหรับคนในจังหวัดตรัง และ 70 บาท/ตัว/ครัวเรือน สําหรับคนในกรุงเทพฯ และคํานวณโดยคูณมูลค่า
ความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายเพื่อทีจ่ ะติด tag พะยูน ด้วยจํานวนพะยูนทีจ่ ะติด tag ในแต่ละ level คือ 4 ตัวสําหรับ
level ที่ 1 และ 8 ตัวกับ 16 ตัวสําหรับ level ที่ 2 และ 3 ตามลําดับ จากนัน้ นํามาคูณกับจํานวนครัวเรือนใน
พืน้ ทีก่ ารศึกษา 4 อําเภอของจังหวัดตรัง และจํานวนครัวเรือนในกรุงเทพฯ ด้วยวิธนี ้ีมลู ค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจาก
การใช้ในกรณีทค่ี วามเต็มใจทีจ่ ะจ่ายเพื่อติด tag พะยูน 4 ตัว จะเท่ากับ 837 ล้านบาท และถ้าใช้จาํ นวน
พะยูนทีจ่ ะติด tag ใน level 2 และ level 3 ก็จะได้มลู ค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้ของพะยูนเท่ากับ 1,675 ล้านบาท
และ 3,349 ล้านบาทตามลําดับ
แต่การทีจ่ ะคาดหวังให้ครัวเรือนทุกครัวเรือนในกรุงเทพฯ และใน 4 อําเภอของจังหวัดตรังจ่ายเงิน
สนับสนุ นการติด tag พะยูนนัน้ อาจจะมี ความเป็ นไปได้ไม่มากนัก ดังนัน้ จึงได้คาํ นวณโดยตัง้ สมมติฐาน
เกี่ยวกับสัดส่วนของครัวเรือนที่จะจ่ายว่าถ้าร้อยละ 50 หรือร้อยละ 25 สนับสนุ นจะสามารถระดมเงิน
สนับสนุ นจากภาคครัวเรือนได้เป็ นจํานวนเท่าใด จากผลทีน่ ําเสนอในตารางที่ 7.4-12 ถ้าคาดการณ์ใน
ระดับตํ่าคือใช้จํานวนพะยูนทีต่ ดิ tag ทีต่ ่ําทีส่ ุดคือ 4 ตัว และสัดส่วนของครัวเรือนทีจ่ ะให้การสนับสนุ น
ตํ่าสุดคือร้อยละ 25 ก็จะได้ตวั เลขทีน่ ่าจะมีความเป็ นไปได้ในการขอความร่วมมือจากภาคครัวเรือนเท่ากับ
209 ล้านบาท
ตารางที่ 7.4-12 : มูลค่าทีไ่ ม่ได้เกิดจากการใช้ของการอนุรกั ษ์พะยูน
(หน่วย : บาท)
อําเภอเมือง

อําเภอกันตัง

อําเภอสิเกา

อําเภอหาด
สําราญ

กรุงเทพฯ

รวม

ความเต็มใจทีจ่ ะจ่าย/ครัวเรือน
สําหรับการติด tag พะยูน 1 ตัว

82

70

ความเต็มใจทีจ่ ะจ่าย/ครัวเรือน
สําหรับการติด tag พะยูน 4 ตัว

328

280

ความเต็มใจทีจ่ ะจ่าย/ครัวเรือน
สําหรับการติด tag พะยูน 8 ตัว

656

560

1,312

1120

ความเต็มใจทีจ่ ะจ่าย/ครัวเรือน
สําหรับการติด tag พะยูน 16
ตัว
จํานวนครัวเรือน

54,058

24,035

11,314

3,964

2,459,679

ติ ด tag พะยูน 4 ตัว
ทุกครัวเรือนจ่าย (บาท)

17,731,024

7,883,480

3,710,992

1,300,192

806,774,712

837,400,400

ร้อยละ 50 ของครัวเรือนจ่าย

8,865,512

3,941,740

1,855,496

650,096

403,387,356

418,700,200

ร้อยละ 25 ของครัวเรือนจ่าย

4,432,756

1,970,870

927,748

325,048

201,693,678

209,350,100
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ตารางที่ 7.4-12 (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
(หน่วย : บาท)
อําเภอเมือง

อําเภอกันตัง

อําเภอสิเกา

อําเภอหาด
สําราญ

กรุงเทพฯ

รวม

ทุกครัวเรือนจ่าย (บาท)

35,462,048

15,766,960

7,421,984

2,600,384

1,613,549,424

1,674,800,800

ร้อยละ 50 ของครัวเรือนจ่าย

17,731,024

7,883,480

3,710,992

1,300,192

806,774,712

837,400,400

ร้อยละ 25 ของครัวเรือนจ่าย

8,865,512

3,941,740

1,855,496

650,096

403,387,356

418,700,200

ทุกครัวเรือนจ่าย (บาท)

70,924,096

31,533,920

14,843,968

5,200,768

3,227,098,848

3,349,601,600

ร้อยละ 50 ของครัวเรือนจ่าย

35,462,048

15,766,960

7,421,984

2,600,384

1,613,549,424

1,674,800,800

ร้อยละ 25 ของครัวเรือนจ่าย

17,731,024

7,883,480

3,710,992

1,300,192

806,774,712

837,400,400

ติ ด tag พะยูน 8 ตัว

ติ ด tag พะยูน 16 ตัว
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8.

บทสรุปและขอเสนอแนะ

8.1

เปรียบเทียบตนทุนและประโยชนจากการอนุรักษและฟนฟูแนวหญาทะเล

ผลของการศึกษานี้เปนการยืนยันความสําคัญของระบบนิเวศหญาทะเลในดานประโยชน
ทางตรง ทางออม และยังเปนการยืนยันวาแมประชาชนทั่วไปจะไมไดประโยชนจากระบบนิเวศหญาทะเล
แตก็เห็นคุณคาพอที่จะสละเงินสวนตัวเพื่อสนับสนุนการลงทุนในมาตรการตาง ๆ เพื่อฟนฟูและอนุรักษ
หญาทะเล มูลคาเศรษฐกิจรวมของระบบนิเวศหญาทะเลประกอบดวยมูลคาทางตรง ทางออม และ
มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชนั้นเปรียบเสมือนเปนประโยชนเชิงเศรษฐกิจหากระบบนิเวศหญาทะเลยังมี
ความอุดมสมบูรณซึ่งโดยสรุปมูลคาประเภทตาง ๆ มีดังนี้
•
•
•
•

มูลคาจากการประมง
42,131,123 บาท
มูลคาจากการทองเที่ยว
192,415,397 บาท
มูลคาจากการดูดซับและกักเก็บคารบอน 189,202,170 บาท
มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใช
5,335,657,047 บาท

และหากจะวิ เ คราะห ว า การลงทุ น ในการอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ร ะบบนิ เ วศหญ า ทะเลนั้ น ให
ผลตอบแทนที่คุมคาหรือไม ก็ตองนําเอามูลคาเศรษฐกิจที่ไดจากการประเมินนี้ไปเปรียบเทียบกับ
ตนทุนในการฟนฟูและอนุรักษระบบนิเวศหญาทะเล ภายใตการศึกษานี้ไดคํานวณตนทุนไว 2 สวน18 คือ
ตนทุนในการฟนฟูพื้นที่ปลูกหญาทะเลและตนทุนในการติด tag พะยูน สําหรับตนทุนในการปลูกหญาทะเล
ภายใตการศึกษานี้ไดคํานวณไวเทากับ 6,540 บาทตอ 1 ตารางเมตร ถาปลูกเต็มที่ตามที่เสนอใน
แบบสอบถามคือ 300 ตารางเมตร จะไดตนทุนตอปในการปลูกหญาทะเลมาทดแทนสวนที่เสียหายไป
เทากับ 1,962,000 บาท สวนตนทุนในการติด tag พะยูนนั้นถาดําเนินการเต็มที่คือติด tag พะยูน 16 ตัว/ป
และคาใชจายในการติด tag พะยูนประมาณตัวละ 100,000 บาท (รวมคาติด tag และระบบคอมพิวเตอร
ที่จะใชติดตามการเคลื่อนไหว) ตนทุนตอปอยางสูงสุดก็จะเทากับ 1,600,000 บาท รวมเปนตนทุน/ป
สําหรับการอนุรักษระบบนิเวศหญาทะเลในจังหวัดตรัง 3,562,000 บาท19 ซึ่งจะเห็นวามูลคาเศรษฐกิจ
ของระบบนิเวศหญาทะเลนั้นสูงกวาตนทุนมาก

18

ตนทุนที่มิไดคํานวณคือตนทุนในการลดมลพิษจากแหลงกําเนิดบนบก ทั้งนี้ เนื่องจากคาใชจายในสวนนี้นาจะเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ซึ่งมีมาตรการทางกฎหมายและกลไกในการดําเนินการครอบคลุมอยูแลว
19
รวมตนทุนการปลูกหญาทะเลทดแทนและการติด tag พะยูน 16 ตัว
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8.2

ความเปนไปไดในการระดมความรวมมมือจากประชาชนทั่วไปเพื่อฟนฟู
และอนุรักษระบบนิเวศหญาทะเล

วัตถุประสงคหนึ่งของการศึกษานี้คือการวิเคราะหความเปนไปไดในการนําไปใชเพื่อกําหนด
กลไกทางการเงิน เชน มาตรการภาษี หรือแนวคิดเกี่ยวกับ Payment for Ecosystem Services
คําตอบหลัก ๆ ที่ไดจากการศึกษานี้ที่อาจจะนําไปสนับสนุนการสรางกลไก Payment for Ecosystem
Service เพื่อการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศหญาทะเลมีอยู 3 ดานดวยกัน คือ องคประกอบของ PES
ทางดานผูซื้อ องคประกอบของ PES ทางดานผูขาย และมิติของ PES ในดานการบริหารการจัดการ
8.2.1

องคประกอบของ PES ในดานผูซื้อหรือผูที่ไดประโยชนจากระบบนิเวศ

การศึกษานี้ไดชี้ใหเห็นถึงประโยชนของระบบนิเวศหญาทะเลในรูปของมูลคาทางเศรษฐกิจ ที่จะ
นําไปสื่อความหมายกับผูที่อาจจะเขามาเกี่ยวของในฐานะผูซื้อ (Service buyers) ซึ่งอาจจะแบงออกเปน
3 กลุมหลัก ๆ กลุมแรกคือผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) ที่ตองเชื่อมกับ
“จุดขาย” ที่นักทองเที่ยวสนใจ เชน ทองเที่ยวดูปะการัง ดูพะยูน กลุมที่สองคือประชาชนทั่วไปที่เห็น
ความสําคัญและเต็มใจที่จะสนับสนุน สวนกลุมที่สามคือรายไดจากการจําหนายคารบอนเครดิต
ก. บทบาทของการทองเที่ยวในฐานะผูซื้อ
ภาคการทองเที่ยวนั้นเปนองคประกอบทางดานผูซื้อ (Buyers) เนื่องจากประโยชนที่ได
จากระบบนิเวศมีอยู 2 สวนหลัก ๆ สวนแรก คือรายไดจากการทองเที่ยวนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับ
ความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งภายใตการศึกษานี้ก็ไดวิเคราะห
ประโยชนจากการทองเที่ยวในสวนที่เปนรายไดทางบัญชีและมูลคาเศรษฐกิจ20 สวนที่สอง ความ
นาสนใจของระบบนิเวศหญาทะเลในเชิงทองเที่ยวนั้นไมสามารถที่จะแยกออกจากความสําคัญของ
พะยูนซึ่งเปนสัตวที่เปน Icon species ของระบบนิเวศหญาทะเลได ในการศึกษานี้จึงไดใช CE เพื่อ
หามูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชของพะยูนโดยตรง
โดยสรุปผลการวิเคราะหที่ยืนยันวาภาคการทองเที่ยวควรจะเขามาเกี่ยวของในฐานผูซื้อ
คือ มูลคาของรายไดทางบัญชีจากการทองเที่ยวมารวมกับรายไดที่เปนมูลคาเศรษฐกิจ (Economic
Value) ที่เกิดจากการทองเที่ยว มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใชของพะยูนมารวมกันแลวจะไดมูลคาใน
สวนนี้เทากับ 401,765,975 บาท21

20
21

ดูรายละเอียดในตารางที่ 6.2-4
มาจากมูลคาจากการทองเที่ยว 192,415,397 บาท รวมการประมาณรายไดขั้นต่ําที่อาจจะระดมไดจากภาคประชาชนเทากับ 209 ลานบาท
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ข. ประชาชนทั่วไปที่เห็นความสําคัญของการฟนฟูและอนุรักษพื้นที่หญาทะเลของ
จังหวัดตรัง
การศึกษานี้ชี้ใหเห็นถึงอุปสงคหรือความตองการที่จะใหมีมาตรการอนุรักษและฟนฟู
ระบบนิเวศหญาทะเล ลดปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากมลพิษที่มาจากแหลงกําเนิดบนบก รวมทั้งสนับสนุนการ
อนุรักษพะยูน ความตองการที่จะสนับสนุนมีสวนหนึ่งเปนความตองการของประชาชนที่ไดรับประโยชน
จากระบบนิเวศหญาทะเลโดยตรง และอีกสวนหนึ่งคือความตองการที่จะมีสวนสนับสนุนของประชาชน
ทั่วไปที่ไมไดมีสวนไดสวนเสียโดยตรง อนึ่ง มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใช (non-use value) กับมูลคาที่มี
ความเปนไปไดในการระดมเงินสนับสนุนจากภาคครัวเรือนอาจจะแตกตางกัน กลาวคือ มูลคา 9,730 ลานบาท
เปนตัวเลขที่สื่อความหมายวาครัวเรือนในกรุงเทพฯ และ 4 อําเภอของจังหวัดตรังใหความสําคัญกับระบบ
นิเวศหญาทะเลมากนอยเพียงใด แตการจะระดมความรวมมือจากครัวเรือนทั่วไปในความเปนจริงอาจจะตอง
มีองคประกอบอื่น ๆ ที่จะตองพิจารณา ในตารางที่ 8.2-1 จึงไดตั้งสมมติฐานวา ถารอยละ 50 หรือรอยละ 25
ของครัวเรือนในกรุงเทพฯและ 4 อําเภอของจังหวัดตรังใหความรวมมือจะไดเงินมาใชเพื่อการอนุรักษและ
ฟนฟูแนวหญาทะเล เทากับ 2,667 ลานบาท และ 1,334 ลานบาทตามลําดับ
ตารางที่ 8.2-1 : ความเปนไปไดในการระดมเงินจากภาคครัวเรือนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษพะยูน
(หนวย : บาท)

เต็มใจจาย1/ทุกครัวเรือน
(บาท)

เต็มใจจายรอยละ 50 1/
ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด

อําเภอเมือง

209,690,982

104,845,491

52,422,746

อําเภอกันตัง

93,231,765

46,615,883

23,307,941

อําเภอสิเกา

43,887,006

21,943,503

10,971,752

อําเภอหาดสําราญ

15,376,356

7,688,178

กรุงเทพมหานคร

4,973,470,938

2,486,735,469

3,844,089
1,243,367,735

มูลคาที่ไมไดเกิดจากการใช 4
อําเภอของตรัง และกรุงเทพฯ

5,335,657,047

2,667,828,524

1,333,914,262

พื้นที่

เต็มใจจายรอยละ 25 1/
ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด

หมายเหตุ : 1/ ประมาณการณจากแบบจําลองที่ 2 (แบบจําลองพื้นฐานบวกตัวแปรทางดานเศรษฐกิจและสังคม)
ที่มา: 1. สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย : รายงานสถิติจํานวนประชากร และบาน รายจังหวัด รายอําเภอ
และรายตําบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554
2. สํานักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : พื้นที่เขตการปกครอง [กม.2]
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ค. ความเปนไปไดในการสรางรายไดจากการจําหนายคารบอนเครดิตจาก
ประโยชนในดานการกักเก็บและดูดซับคารบอนโดยหญาทะเล
ความเปนไปไดในการจําหนายคารบอนเครดิตที่คํานวณจากการกักเก็บและดูดซับคารบอน
ของหญาทะเลขึ้นอยูกับเงื่อนไขหลาย ๆ ดาน ประเด็นแรก คือ พื้นที่หญาทะเลมีจํากัด เมื่อพิจารณาถึง
ปริมาณคารบอนที่จะสามารถแปลงเปนคารบอนเครดิตเพื่อนําไปจําหนายในตลาดตางประเทศจึงตอง
คํานึงถึงตนทุนในการดําเนินการตอหนวยซึ่งอาจจะสูง ประการที่สองคือ หลักการของการคิดคารบอน
เครดิตจากทรัพยากรชายฝง เชน ปาชายเลนและหญาทะเล ยังอยูในชวงที่จะตองผลักดันใหเปนที่
ยอมรับรวมทั้งการสรางมาตรการเกี่ยวกับการวัดที่เปนที่ยอมรับหากจะมีการซื้อขายระหวางประเทศ
อยางไรก็ตาม ไมวาการผลักดันใหเกิดการยอมรับหลักการของบลูลคารบอน (Blue Carbon) จะคืบหนา
ไปรวดเร็วเพียงใด ควรถือวาประโยชนจากรายไดจะเกิดขึ้นเปนผลพลอยไดจากการอนุรักษและฟนฟู
แนวหญาทะเลเทานั้น และประโยชนหลัก ๆ นาจะอยูที่ประโยชนจากการประมง จากการทองเที่ยว
และจากคุณคาที่ครัวเรือนใหกับการรักษาระบบนิเวศหญาทะเลไวใหคงอยู
8.2.2

องคประกอบของ PES ในดานผูขายหรือผูดําเนินการในกิจการเฝาระวังและฟนฟู
ระบบนิเวศหญาทะเล

ผลของการสัมภาษณครัวเรือนในจังหวัดตรังเปนการยืนยันวาประชาชนที่อยูในพื้นที่ชายฝง
ทะเลและเกาะตาง ๆ มีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางความอุดมสมบูรณของหญาทะเลกับความ
ยั่งยืนของรายไดจากการทําประมง และขอมูลเชิงวิชาการที่ไดวิเคราะหภายใตการศึกษานี้จึงเปนเพียง
การคํานวณเพื่อใหเห็นมูลคาเศรษฐกิจที่เปนตัวเงินเทานั้น เมื่อเปนเชนนี้จึงอาจจะมีความเปนไปได
ที่คนกลุมนี้จะเขามามีสวนรวมในโครงการ PES ในฐานะเปนผูใหบริการหรือ Service Provider
นอกจากนั้น การฟนฟูพื้นที่หญาทะเลนั้นไมไดเปนสิ่งใหม แตมีบุคคล กลุมบุคคล และองคกรพัฒนาเอกชน
ในพื้นที่ที่ไดเริ่มดําเนินการมาระยะหนึ่งแลวที่สามารถทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงสําหรับกิจกรรมการฟนฟู
แนวหญาทะเลไดจากการทําการประมง
8.2.3

มิติของ PES ในดานการบริหารจัดการ

หากจะเดินหนาเพื่อระดมความรวมมือจากครัวเรือนจริง ขอสังเกตุที่ไดจากการสัมภาษณ
ครัวเรือนที่ควรนํามาพิจารณาคือ เรื่องของการบริหารการจัดการเงิน ในบรรดาทางเลือกเกี่ยวกับการ
จายเงินสนับสนุนมีคนที่เห็นดวยกับการจายเงินโอนเขาบัญชีกองทุนหญาทะเลและพะยูนโดยตรง
รองลงมาคือ จายเพิ่มเมื่อตอนชําระภาษีรายไดบุคคลธรรมดา และจายเพิ่มไปกับคาไฟฟา แตไมวาจะ
จ า ยเพิ่ ม กั บ ภาษี เงิ น ไดห รื อค าไฟฟ า การเสนอใหมี ก ารจ า ยผา นสองชอ งทางนี้ ก็เ พื่อ ให สะดวกกั บ
ผูสนับสนุนใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดเทานั้น โดยหลักการแลวรายไดที่จัดเก็บไดก็จะตองโอนเงินเขา
“กองทุนอนุรักษหญาทะเลและพะยูนของจังหวัดตรัง” เพื่อนําไปเปนคาใชจายในการดําเนินการตาม
มาตรการที่เสนอ
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สําหรับการดําเนินการตามมาตรการตาง ๆ ที่เสนอไวนั้นก็ตองมีหนวยงานที่เปน “เจาภาพ”
ผลของการสัมภาษณพบวา คนสวนใหญเห็นวากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมีความเหมาะสมที่สุด
ที่จะเปน “เจาภาพ” ซึ่งก็นาจะสอดคลองกับภารกิจโดยตรงของกรมฯอยูแลว สวนมาตรการเกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพน้ําที่มีหนวยงานและองคกรอื่นเขามาเกี่ยวของซึ่งอาจจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
กรมควบคุมมลพิษก็จําเปนที่จะตองกําหนดเกณฑรวมกันเกี่ยวกับการใชเงินจากกองทุนฯ และไมวาจะ
เปนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หนวยงานอื่นที่ชุมชนหรือองคกรใดในระดับพื้นที่ที่เขามา
เกี่ยวของการใชเงินจากกองทุนฯตองมีผลลัพธและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีที่จะนําเอามาตรการ
เหลานี้ไปเปนสวนหนึ่งของการออกแบบโครงการที่ใชแนวคิดเกี่ยวกับ PES ทั้งนี้ทั้งนั้นการวัดผลลัพธ
เชิงปริมาณอาจจะดําเนินการนาจะเปนสิ่งที่ตรงไปตรงมา เพราะกิจกรรมที่เสนอไดกําหนดเปาหมาย
ของการดําเนินการเปนเชิงปริมาณอยูแลว เชน ปลูกหญาทะเลกี่แปลง ติด tag พะยูนกี่ตัว มาตรการที่
อาจจะวั ด การเปลี่ ย นแปลงได ย ากอาจจะเป น มาตรการที่ เ กี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ํ า เพราะ
มาตรการที่ดําเนินการกับผลลัพธที่เกิดขึ้นอาจจะไมสามารถที่จะเชื่อมโยงกันไดโดยตรง
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ผูใหบริการ
(Service Provider)

ผูซื้อ (Buyers)
ภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับ
การทองเที่ยว

ตลาดคารบอนเครดิต

กองทุ น อนุ รั ก ษ ห ญ า ทะเล
และพะยูนของจังหวัดตรัง
บริหารโดย
กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงเปนหนวยงานหลัก

ชาวประมงและชุมชน
ที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ ช ายฝ ง
ท ะ เ ล ( เ ก า ะ ลิ บ ง
เกาะมุ ก และเกาะ
สุกร)

ประชาชนทัว่ ไป

ภาพที่ 8.2-1 : แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับโครงการนํารอง PES เพื่อการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศหญาทะเลในจังหวัดตรัง
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1. มาตรการที่ 1 การ
ปลูกและฟนฟูแนว
หญาทะเล
2. มาตรการที่ 2
ควบคุมมลพิษ
ประเภทตาง ๆ จาก
แหลงกําเนิด
3. มาตรการที่ 3 การ
อนุรักษพะยูน

ตารางที่ 6.2-2 : ประเภทของสัตวน้ํา และเวลาที่ใชในการจับปลาหรือสัตวน้ําในแตละพื้นที่ของผูทําอาชีพประมงในจังหวัดตรัง

ปลาสาก
ปลาหมึก
ปลาตะมะ
หอย
ปลาจาระเม็ด

3
2
2
1
1

17.6
11.8
11.8
5.9
5.9

6.5
1.5
51.5
10.0
10.0

73.3
90.0
30.0
60.0
580.0

1.7
1.3
1.5
0.5
1.0

2.5
0.6
3.1
0.1
0.7

2.7
3.5
1.5
2.0
1.0

300
300
300
90
90

ปลาทู /ปลาลัง

1

5.9

100.0

60.0

3.0

1.0

3.0

300

แมงกระพรุน
ปลา
หอยชักตีน

1
1
1

5.9
5.9
5.9

20.0
2.0
4.0

200.0
100.0
50.0

13.0
0.5
0.1

10.0
0.1
0.0

2.0
2.0
2.0

60
300
60

รวม

17

100.0

ชวงที่ไปจับสัตวน้ํา (วัน)

225

จํานวนคนที่ไปแตละเที่ยว (คน)

1.3

เวลาที่ใชแตละเที่ยว (ชั่วโมง)

1.5

ระยะทางหางจากหมูบาน (กม.)

ชวงที่ไปจับสัตวน้ํา (วัน)

2.9

ราคา (บาท/กก.)

จํานวนคนที่ไปแตละเที่ยว (คน)

71.3

ปริมาณที่จับปลาได (กก./เที่ยว)

เวลาที่ใชแตละเที่ยว (ชั่วโมง)

10.3

%

ระยะทางหางจากหมูบาน (กม.)

23.5

จํานวน (ราย)

ราคา (บาท/กก.)

4

ชนิดของสัตวน้ํา

ปริมาณที่จับปลาได (กก./เที่ยว)

ปูมา

ชนิดของสัตวน้ํา

%

แนวปะการัง

จํานวน (ราย)

หญาทะเล

ปลาทู/
ปลาลัง
ปูมา
ปลา
หอย
ปลาเกา
ปลา
กระพงแดง
ปลาตะมะ

6

26.1

109.5

43.5

7.5

1.7

3.3

171

4
4
1
1
1

17.4
17.4
4.3
4.3
4.3

8.2
11.3
10.0
2.0
2.0

105.0
55.0
30.0
260.0
180.0

6.0
12.9
30.0
1.0
1.0

0.9
1.7
1.0
0.8
0.8

2.0
2.5
2.0
1.0
1.0

113
210
90
300
300

1

4.3

3.0

2.5

1.0

1.0

300

1
1
1
1
1

4.3
4.3
4.3
4.3
4.3

20.0
10.0
30.0
20.0
50.0

ไมได
ขาย
100.0
150.0
30.0
60.0
67.0

2.5
2.0
2.0
16.0
3.0

2.0
0.5
0.5
1.0
0.8

2.0
2.0
2.0
2.0
4.0

300
300
300
150
90

23

100.0

ปลาทราย
หอยมุก
หอยชักตีน
ปูแสม
ปลา
กระเบน
รวม

หมายเหตุ : จํานวนรวมของผูมีอาชีพประมงจะไมเทากับตารางที่ 6.2-1 เนื่องจากพืน้ ที่ที่จบั ปลาในแตละพืน้ ที่ สามารถจับปลาไดหลายชนิด

ตารางที่ 6.2-2 (ตอ)

กุง
ปลาทู/ปลาลัง
ปลา
ปลาทราย
ปูแสม
ปูดํา

1
1
1
1
1
1

9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1

4.0
20.0
1.0
5.0
n.a.
5.0

100.0
125.0
ไมไดขาย
80.0
120.0
110.0

1.0
1.5
2.0
12.5
0.5
10.0

0.3
0.5
0.5
10.0
0.1
2.7

1
3
2
2
1
1

300
180
300
300
300
300

รวม

11

100.0

ชวงที่ไปจับสัตวน้ํา (วัน)

210
300

จํานวนคนที่ไปแตละเที่ยว (คน)

1.33
1

เวลาที่ใชแตละเที่ยว (ชั่วโมง)

1.4
0.3

ระยะทางหางจากหมูบาน (กม.)

ชวงที่ไปจับสัตวน้ํา (วัน)

8.3
2.5

ราคา (บาท/กก.)

จํานวนคนที่ไปแตละเที่ยว (คน)

97.5
45.0

ปริมาณที่จับปลาได (กก./เที่ยว)

เวลาที่ใชแตละเที่ยว (ชั่วโมง)

7.0
5.0

%

ระยะทางหางจากหมูบาน (กม.)

27.3
18.2

จํานวน (ราย)

ราคา (บาท/กก.)

3
2

ชนิดของสัตวน้ํา

ปริมาณที่จับปลาได (กก./เที่ยว)

ปูมา
หอย

ชนิดของสัตวน้ํา

%

ทะเลเปด

จํานวน (ราย)

ปาชายเลน

ปลาทราย
ปลาทู/
ปลาลัง
ปูมา
ปลา
กุง
ปลา
ปลาหมึก
ปลาเกา
ปลา
กระพง
ปลาตะมะ
ปลาโอ
รวม

12
9

21.4
16.1

55.6
621.9

97.5
45.6

18.0
12.5

3.9
29.3

1.8
4.3

273
155.33

8
8
6
5
4
1
1

14.3
14.3
10.7
8.9
7.1
1.8
1.8

15.9
131.6
11.3
10.8
20.5
2.0
6.0

95.6
56.3
238.3
118.0
117.5
40.0
110.0

10.0
11.4
14.5
3.5
4.8
2.0
2.5

2.8
2.3
2.2
3.1
2.1
0.5
1.5

2.3
2.4
2.3
1.6
1.5
2.0
1.0

159.88
221.25
160
217.2
285
300
240

1
1
56

1.8
1.8
100.0

20.0
5,000.0

50.0
50.0

1.5
28.5

2.0
240.0

3.0
20.0

300
120

หมายเหตุ : จํานวนรวมของผูมีอาชีพประมงจะไมเทากับตารางที่ 6.2-1 เนื่องจากพืน้ ทีท่ จี่ ับปลาในแตละพื้นที่ สามารถจับปลาไดหลายชนิด
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ภาคผนวกที่ 1
แบบสอบถาม CE
(กรุงเทพมหานครและตรัง)

แบบสอบถาม
การประเมิ นมูลค่าเศรษฐกิ จของหญ้าทะเล รหัสผูต้ อบ______
มหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ  รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
สาขาวิ ชาเศรษฐศาสตร์
โทร.02 - 965 4737 , 965 - 4738 มือถือ : 081 - 611 7266

กล่าวนา
ขณะนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาลังทาการสารวจทัศนคติของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานครและจังหวัดตรังเกี่ยวกับสถานการณ์ของหญ้าทะเลรวมทั้งสัตว์ที่อยูใ่ น ข่ายเสี่ ยงต่อการสูญ
พันธุ์ที่อาศัยแนวหญ้าทะเลเป็ นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยูอ่ าศัย
คาถามในแบบสอบถามนี้จะเป็ นคาถามทัว่ ไปและไม่ได้เป็ นคาถามเกี่ยวกับความรู ้เชิงวิชาการ
การ
สัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 45 นาที คาตอบต่าง ๆ ไม่มีถูกหรื อผิด คาตอบขึ้นอยูก่ บั ความเห็นของท่าน แต่ก่อนที่
็ ท้ ี่
จะสัมภาษณ์ตามกรอบของการดาเนินการวิจยั ได้กาหนดไว้วา่ ผูท้ ี่ตอบต้องเป็ นหัวหน้าครอบครัว หรื อไม่เป็กนผู
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายในครัวเรื อน จึงต้องขอรบกวนถามว่า

1) ท่านเป็ นหัวหน้าครอบครัวหรื อไม่ ?
 ใช่ (เริ่มสั มภาษณ์ )

 ไม่ใช่

2) ถ้าท่านไม่ ใช่ หวั หน้าครอบครัว ท่านเป็ นผูท้ ี่ตดั สิ นใจการใช้จ่ายในครัวเรื อนหรื อไม่ ?
 ใช่ (เริ่มสั มภาษณ์ )
ไม่ใช่ (ขอบคุณ และยุติการสั มภาษณ์ )
ขอยา้ ว่าการขอชื่อและเบอร์
โทรศัพท์เป็ นเพียงเพื่อจะติ ดต่อ
กลับมาอีกครังในกรณี
้
ที่มี
คาตอบบางข้อที่ไม่ชดั เจน และ
ขอรบกวนท่านเซ็นต์ชื่อแนบ
ท้ายแบบสอบถามนี้ เพื่อแสดง
ความยิ นยอมที่จะให้ใช้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เพื่อการ
วิ เคราะห์ในเชิ งวิ ชาการ

ชื่อผูต้ อบ
ตาบล /แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
ผูส้ มั ภาษณ์
วันทีท่ าแบบสอบถาม
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ตอนที่ 1 ปัญหาของประเทศ
1. ในบรรดาปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย ท่านคิดว่าอะไรเป็ นปญั หาสาคัญทีส่ ดุ ทีร่ ฐั ควรจะใช้
งบประมาณในการแก้ไข (ใส่เลข 1 ในช่องด้านขวาสาหรับข้อทีท่ ่านคิดว่าเป็ นปญั หาทีส่ าคัญทีส่ ดุ อันดับ
แรก ใส่เลข 2 ในช่องทีท่ ่านคิดว่ามีความสาคัญเป็ นอันดับ 2 และใส่เลข 3 ในช่องทีท่ ่านคิดว่ามี
ความสาคัญเป็ นอันดับ 3)

(โชว์การ์ด 1)
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม

จัดอันดับ

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม

ปญั หามลภาวะทางอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและจากการจราจร

ั
ปญหาการท
าลายปา่ ไม้

ปญั หามลภาวะทางน้ าและ
ความเสือ่ มโทรมของคุณภาพน้าทะเล

ั
ปญหาขยะมู
ลฝอย

ปญั หาก๊าซเรือนกระจกและสภาวะโลกร้อน

ั
ปญหาการพั
ฒนาก่อสร้างบริเวณ
ั
่
ชายฝงและการกัดเซาะชายฝงั ่
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จัดอันดับ

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม

จัดอันดับ

ปญั หาการสูญพันธุข์ องสัตว์ทอ่ี ยู่ในข่ายเสีย่ ง
ต่อการสูญพันธุ์

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม

ั
ปญหาการเปลี
ย่ นแปลงปา่ ชายเลน
เป็นนากุง้

ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรทาง
ทะเล
ปญั หาเรืออวนลาก อวนรุน
และการใช้เครือ่ งทาการประมงผิดประเภท
อื่น ๆ (ระบุ)...................................................
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จัดอันดับ

ตอนที่ 2 ทัศนคติ ต่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
2. ประเทศไทยมีสตั ว์ทอ่ี ยู่ในข่ายทีเ่ สีย่ งต่อการสูญพันธุม์ ากมาย แต่งบประมาณทีจ่ ะใช้ในการคุม้ ครอง
และอนุรกั ษ์มจี ากัด ท่านคิดว่ารัฐควรจะให้ความสาคัญกับสัตว์ประเภทใดก่อน (จัดอันดับ 3 ประเภท
ใส่เลข 1 ในช่องด้านขวาสาหรับข้อทีท่ ่านคิดว่าเป็ นปญั หาทีส่ าคัญทีส่ ดุ อันดับแรก
ใส่เลข 2ในช่องทีท่ ่าน
คิดว่ามีความสาคัญ เป็ นอันดับ 2 และ ใส่เลข 3 ในช่องทีท่ ่านคิดว่ามีความสาคัญเป็ นอันดับ 3 )
(โชว์การ์ด 2)
พันธุส์ ตั ว์

อันดับ

พันธุส์ ตั ว์

_______

พะยูน

อันดับ

_______

นกเงือก

_______
ปลิงทะเล

_______
ปูมา้

_______
เต่าทะเล

_______
โลมา

_______

_______
เสือ

ช้าง
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(โชว์การ์ด 3)
3. หลังจากอ่านข้อความต่อไปนี้แล้ว กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการเติมเครื่องหมาย ในช่อง
ด้านขวาเพื่อแสดงว่า ท่านเห็นด้วยอย่างยิ ง่ เห็นด้วย ไม่มีความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ ง่
ข้อความ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

ั
ประเทศไทยมีปญหาด้
านสิง่ แวดล้อมทีร่ ฐั ควรให้
ั
ความสาคัญมากกว่าปญหาของความเสื
อ่ มโทรมของ
พืน้ ทีห่ ญ้าทะเล เช่น โครงการบาบัดน้าเสีย
การสร้างโรงงานและการป้องกันไฟปา่
คนไทยทุกคนควรสนับสนุนรายได้ส่วนตัวเพือ่
นามาใช้ในการคุม้ ครองและฟื้นฟูแนวหญ้าทะเลเพือ่
รักษาไว้สาหรับลูกหลานในอนาคต
คนไทยทุกคนควรสนับสนุนรายได้ส่วนตัวเพือ่ นามา
ลงทุนในมาตรการเพือ่ การอนุรกั ษ์พะยูน เพือ่ รักษาไว้
สาหรับลูกหลานในอนาคต
ทุกคนควรจะมีส่วนในการสนับสนุนการอนุรกั ษ์เพราะ
พะยูนมีความสาคัญทีค่ วรจะได้รบั การคุม้ ครองเพือ่ ลด
ความเสีย่ งทีจ่ ะสูญพันธุ์ แม้ว่าตัวท่านเองจะมีโอกาส
ทีจ่ ะได้เห็นด้วยตัวเองหรือไม่กต็ าม
งบประมาณทัง้ ส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ ควรจะนามา
ั
แก้ไขปญหาปากท้
องของคนไทยก่อนทีจ่ ะนามาใช้
เพือ่ การคุม้ ครองและฟื้นฟูแนวหญ้าทะเล
งบประมาณทัง้ ส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ ควรจะนามาแก้ไข
ั
ปญหาปากท้
องของคนไทยก่อนทีจ่ ะนามาใช้เพือ่ การ
อนุรกั ษ์พะยูน
การลงทุนเพือ่ อนุรกั ษ์หญ้าทะเลเป็นหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของรัฐ ไม่ควรจะให้ประชาชนทัวไปต้
่ อง
มาร่วมรับผิดชอบ
การลงทุนเพือ่ อนุรกั ษ์พะยูนเป็นหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของรัฐ ไม่ควรจะให้ประชาชนทัวไปต้
่ อง
มาร่วมรับผิดชอบ
ั
ปญหาความเสื
อ่ มโทรมของแนวหญ้าทะเลในจังหวัด
ั
ตรัง ควรจะเป็นปญหาที
ค่ นตรังเท่านัน้ ทีจ่ ะร่วม
รับผิดชอบ
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เห็นด้วย

ไม่มี
ความเห็น

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ ง

ั่
4. ท่านทราบหรือไม่ว่าพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลของจั
งหวัดตรังเป็ นแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยของพะยูน
 ทราบ

 ไม่ทราบ

5. ท่านเคยเห็นพะยูนเป็ น ๆ หรือไม่
 เคย

 ไม่เคย

ั่
6. ท่านทราบหรือไม่ว่าชายฝงทะเลของจั
งหวัดตรังเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี แี หล่งหญ้าทะเลทีอ่ ุดมสมบูรณ์ทส่ี ดุ แห่ง
หนึ่ง ของประเทศไทย
 ทราบ

 ไม่ทราบ

7. ท่านทราบหรือไม่ว่า ความอยู่รอดของพะยูนขึน้ อยู่กบั ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีห่ ญ้าทะเล
 ทราบ

 ไม่ทราบ

ั ่ น้ อยู่กบั ความอุดมสมบูรณ์
8. ท่านทราบหรือไม่ว่า ความยังยื
่ นของรายได้จากการทาการประมงชายฝงขึ
ของพืน้ ทีห่ ญ้าทะเล
 ทราบ

 ไม่ทราบ

มาถึงจุดนี้ของการสัมภาษณ์ ก่อนทีจ่ ะถามต่อจะขอให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับระบบนิเวศหญ้าทะเลและพะยูนเพือ่ จะเป็ นประโยชน์บา้ ง
ในการตัดสินใจ
(เริ่ มอ่านการ์ด 4-27 ข้อมูล CE Scenario)
 ต่อไปนี้จะขอให้ท่านพิจารณาทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกเกี่ยวกับการฟื้ นฟู
และอนุรักษ์หญ้าทะเลและพะยูน
 การ์ดแต่ละการ์ดจะมีทางเลือก 4 ทางเลือกแต่ละทางเลือกมีความเข้มข้นของ
มาตรการที่จะดาเนินการมากน้อย ที่แตกต่างกัน จานวนเงินที่จะขอให้ท่าน
สนับสนุนก็แตกต่างกันด้วย
 โดยการจ่ายเงินสนับสนุนจะขอให้เป็ นการจ่ายเพียงครั้งเดียว ส่ วนจะ
จ่ายช่องทางใดแล้วแต่ท่านคิดว่าทางใดสะดวกที่สุด
ผ.1-6

ในแต่ละการ์ดช่องแรกจะแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์หรือภาวะทีเ่ ป็นอยูใ่ นปจั จุบนั ซึง่
เป็นทางเลือกทีท่ ่านจะไม่ตอ้ งจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวเพราะมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ดาเนินการอยูแ่ ล้วตามงบประมาณเท่าทีม่ อี ยู่ (โชว์การ์ด C1 – C24)
9. หลังจากดูการ์ด

C_________ ท่านเลือกทางเลือกใด

 ทางเลือกที่ 1

 ทางเลือกที่ 2

 ทางเลือกที่ 3  ทางเลือกที่ 4

10. จากคาถามข้อ 9 การตัดสินใจว่าจะเลือกทางเลือกใดยากหรือไม่ กรุณาระบุระดับความยากตัง้ แต่
1 คือ “ไม่ยากเลย” ไปจนถึง 5 คือ “ยากมาก” (ให้ใส่เครื่องหมาย “วงกลม” รอบตัวเลขทีเ่ ลือก)
1
(ไม่ยากเลย)

2

3

4

11. และถ้าทางเลือกเปลีย่ นเป็ นทางเลือกใหม่ ท่านเลือกทางเลือกใด (ดูการ์ด

 ทางเลือกที่ 1

 ทางเลือกที่ 2

5
(ยากมาก)

C_______)

 ทางเลือกที่ 3  ทางเลือกที่ 4

12. ท่านคิดว่าตอบครัง้ นี้ยากหรือไม่
1
(ไม่ยากเลย)

2

3

4

13. เช่นเดิมหากทางเลือกเปลีย่ นเป็ นทางเลือกใหม่ ท่านเลือกทางเลือกใด (ดูการ์ด

 ทางเลือกที่ 1

 ทางเลือกที่ 2

5
(ยากมาก)

C______)

 ทางเลือกที่ 3  ทางเลือกที่ 4

14. ท่านคิดว่าตอบครัง้ นี้ยากหรือไม่
1
(ไม่ยากเลย)

2

3

4

15. และสุดท้ายถ้าเป็ นทางเลือกใหม่ ท่านจะเลือกใด (ดูการ์ด
 ทางเลือกที่ 1

 ทางเลือกที่ 2

5
(ยากมาก)

C_______)

 ทางเลือกที่ 3  ทางเลือกที่ 4

16. หลังจากตอบมาแล้ว 3 ครัง้ การตัดสินใจครัง้ สุดท้ายนี้ยากหรือไม่
1
(ไม่ยากเลย)

2

3

4

5
(ยากมาก)

ก่อนทีจ่ ะใส่คาตอบในช่องท่านสามารถเช็คดูอกี ครัง้ ว่าจะเปลีย่ นการตัดสินใจหรือไม่
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(สาหรับนักสัมภาษณ์ ) ในข้อ 9 , 11 , 13 และ 15 ข้อใดข้อหนึ่ ง ผูต้ อบเลือก
ทางเลือกที่ 1 (คือ 0 บาท) ให้ถามคาถามข้อ 17 ต่อ และหากผูต้ อบมีเลือก
ทางที่ 2 - 4 ด้วยให้ถามเหตุผลข้อ 18 ด้วยเช่นกัน
17. ทาไมท่านถึงเลือกแต่ทางเลือกที่ 1 (ตอบเพียงข้อเดียว) (ดูการ์ด 28)
[1]
 ไม่รจู้ ะเลือกทางเลือกไหน เพราะ
.........................................................................................
[2]  ไม่ไว้ใจว่าเงินทีบ่ ริจาคจะเอาไปใช้ในการอนุรกั ษ์หญ้าทะเลและพะยูนจริง
[3]  ควรจะเป็ นหน้าทีข่ องรัฐบาล
[4]  ไม่มเี งินพอทีจ่ ะจ่ายได้
[5]  คิดว่าคนทีไ่ ด้ประโยชน์จากการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูควรจะเป็ นคนจ่าย
[6]  คิดว่าคนทีจ่ ะจ่ายควรจะเป็ นคนทีม่ รี ายได้สงู
[7]  พอใจทีจ่ ะสนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากกว่า
[8]  คิดว่ามีโครงการอนุรกั ษ์หญ้าทะเลและพะยูนทีด่ าเนินการอยู่แล้ว
[9]  ไม่เชื่อในข้อมูลทีใ่ ห้เกีย่ วกับหญ้าทะเลและพะยูน
[10]  คิดว่าน่าจะจ่ายเงินสนับสนุนโดยใช้วธิ อี ่นื
[11]  ถ้าโครงการนี้เกิดขึน้ จริงก็ไม่สามารถไปใช้ประโยชน์ในบริเวณทีด่ าเนินมาตรการอนุรกั ษ์
[12]  คิดว่าควรจะแยกให้เป็ นส่วน ๆ ระหว่างปรับปรุงคุณภาพน้า ติTag
ด พะยูน และปลูกหญ้าทะเล
[13]  อื่น ๆ (กรุณาระบุ).............................................................................................................
18. เหตุผลทีท่ ่านเต็มใจสนับสนุนทางเลือกในข้อ 9 ข้อ 11 ข้อ 13 และข้อ 15 (ตอบเพียงข้อเดียว)

(ดูการ์ด 29)
 มีการดาเนินการทีเ่ กีย่ วกับคุณภาพน้ามากกว่าทางเลือกอื่น ๆ
 มีการติด Tag พะยูนมากกว่าทางเลือกอื่น
 มีการปลูกหญ้าทะเลมากกว่าทางเลือกอื่น
 ไม่ได้สนใจมาตรการใดเป็ นพิเศษเพียงแต่อยากจะช่วย
 จานวนทีจ่ ่ายไม่สงู นักพอจะจ่ายได้
 อื่น ๆ (กรุณาระบุ)..................................................................................................................
19. ท่านเข้าใจข้อมูลเกีย่ วกับ หญ้าทะเลและความเสีย่ ง ทีพ่ ะยูนจะสูญพันธุ์ มากน้อยเพียงใด จงให้คะแนน
ตัง้ แต่ 1 คือ ไม่เข้าใจเลย ไปจนถึง 5 คือ เข้าใจดีมาก
1
2
3
4
5
(ไม่เข้าใจเลย)
(เข้าใจดีมาก)
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20. ในการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากประชาชนทัวไปท่
่ านคิดว่าวิธกี ารจัดเก็บอย่างไรจึงจะเหมาะสมทีส่ ดุ
 จ่ายเพิม่ กับค่าไฟฟ้าทีจ่ ่ายประจาเดือน
 จ่ายเพิม่ กับค่าน้าประปาทีจ่ ่ายประจาเดือน
 จ่ายเพิม่ กับค่าโทรศัพท์มอื ถือ
กรุณาระบุวธิ กี ารทีท่ ่านจ่ายค่ามือถือในปจั จุบนั  รายเดือน  บัตรเติมเงิน
 จ่ายเพิม่ ไปกับค่าภาษีรายได้บุคคลธรรมดาตอนไปชาระประมาณต้นปี
 โอนเข้าบัญชีกองทุนหญ้าทะเลและพะยูนโดยตรง
 อื่น ๆ (กรุณาระบุ)..................................................................................................................
21. ท่านคิดว่าควรจะมีขอ้ มูลมากกว่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือไม่ กรุณาให้คะแนนระหว่าง 1 คือ ไม่
ต้องมีขอ้ มูลเพิม่ เติม ไปจนถึง 5 คือ ข้อมูลทีใ่ ห้ตอ้ งมีมากกว่านี้
1
2
3
4
5
(ไม่ตอ้ งมีขอ้ มูลเพิม่ ขึน้ )
(มีขอ้ มูลมากขึน้ )
22. ท่านคิดว่าท่านต้องการเวลาทีจ่ ะตัดสินใจมากกว่านี้หรือไม่ กรุณาให้คะแนนระหว่าง 1 คือ ไม่ตอ้ งการ
เวลาเพิม่ ไปจนถึง 5 คือ ต้องมีเวลามากกว่านี้
1
2
3
4
5
(ไม่ตอ้ งการเวลาเพิม่ )
(ต้องมีเวลามากขึน้ )
23. ในรายละเอียดทีไ่ ด้อ่านให้ท่านฟงั จะมีหลายหน่วยงานทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้อง ท่านคิดว่าหน่วยงานใด
เหมาะสมทีส่ ดุ ทีจ่ ะเป็ นองค์กรหลักในการรับผิดชอบโครงการฯ (ตอบได้ข้อเดียว)
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนในพืน้ ที่
 หน่วยงาน/องค์กรทีเ่ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ในพืน้ ที่
 สมาคมผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วกับการท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
 องค์กรระหว่างประเทศด้านการอนุรกั ษ์
 อื่น ๆ (กรุณาระบุ)..................................................................................................................
24. ในบรรดาหน่วยงานทีร่ ะบุท่านคิดว่าหน่วยงานใดไม่ควรจะเข้ามาเกีย่ วข้อง
 ไม่มี (ต้องเกีย่ วข้องกันทุกหน่วยงาน)
 มี ระบุองค์กร ……………………………………………………………………………..
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(สาหรับนักสัมภาษณ์ ) ให้นักสัมภาษณ์ ประเมิ นว่าผูต้ อบมีความ
เข้าใจในแบบสอบถามมากน้ อยเพียงใด
1
(ไม่เข้าใจเลย)

2

3

4

5
(เข้าใจดีมาก)

ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
25. อายุ………………………..ปี
26. เพศ

(0)  หญิง

(1)  ชาย

27. สถานภาพสมรส (0)  โสด (1)  สมรส มีบุตร…... คน (2)  หย่า มีบุตร…....คน
คน (รวมผูต้ อบ)

28. ครอบครัวท่านมีสมาชิกทัง้ หมดจานวน
29. ระดับการศึกษา
(1)  ประถมศึกษา
(2)  มัธยมศึกษา/ปวช.
(3)  อนุปริญญา/ปวส.

(4)  ปริญญาตรี
(5)  ปริญญาโทหรือสูงกว่า................................

30. ในครอบครัวของท่านมีสมาชิกทีม่ รี ายได้จานวน

คน

31. รายได้ของทุกคนในครอบครัวรวมต่อเดือน (ประมาณการณ์)
(1)  ต่ากว่า 5,000 บาท
(2)  5,001 – 10,000 บาท
(3)  10,001 - 15,000 บาท
(4)  15,001 – 20,000 บาท
(5)  20,001 – 25,000 บาท
(6)  25,001 –30,000 บาท
(7)  30,001 – 35,000 บาท
(8)  35,001 – 40,000 บาท
(9)  40,001 – 45,000 บาท
(10)  45,001 – 50,000 บาท
(11)  50,001 – 55,000 บาท

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
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 55,001 – 60,000 บาท
 60,001 – 65,000 บาท
 65,001 – 70,000 บาท
 70,001 – 75,000 บาท
 75,001 – 80,000 บาท
 80,001 – 85,000 บาท
 85,001 – 90,000 บาท
 90,001 – 95,000 บาท
 95,001 – 100,000 บาท
 มากกว่า 100,000 บาท

32. อาชีพของท่าน
 ข้าราชการ



รับจ้างทัวไป
่

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ



ธุรกิจส่วนตัว................. / ร้านค้า………………

 เกษียณ (ข้าราชการบานาญ)



เกษตร (ทาสวนยาง สวนปาล์ม)

 พนักงานบริษทั เอกชน



ประมง



อื่น ๆ ระบุ........................................................

33. ประมาณรายจ่ายรวมของครอบครัวต่อเดือน

บาท

34. ค่าไฟฟ้าเฉลีย่ ต่อเดือน

บาท

35. ค่าน้าประปาเฉลีย่ ต่อเดือน __________________________ บาท
36. ค่าโทรศัพท์เฉลีย่ ต่อเดือน (รวมมือถือและโทรศัพท์บา้ น)
37. ลักษณะบ้านของท่าน (นักสัมภาษณ์สงั เกตเอง)
(1)  ทาวน์เฮาส์
(2)  บ้านเดีย่ ว
(2.1)  2 ชัน้ (2.2)
(3)  คอนโดมิเนียม/อพาร์ทเม้นต์
(4)  ห้องแถว/อาคารพาณิชย์
(5)  อื่นๆ ระบุ

บาท

 ชัน้ เดียว

38. บ้านทีอ่ ยู่อาศัยนี้เป็ นของท่านหรือไม่
(1)  เป็ นเจ้าของเอง
……………..............

(2)  เป็ นบ้านเช่า

(3)  อื่นๆ

39. ท่านเป็ นสมาชิกขององค์กรทีท่ างานเกีย่ วกับด้านสิง่ แวดล้อมหรือไม่
(1)  เป็ น (ระบุช่อื ...........................................................)
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(2)  ไม่ได้เป็ น

แบบฟอร์มเพื่อแสดงความยิ นยอมที่จะตอบแบบสอบถามของการสารวจ
มหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช สาขาวิ ชาเศรษฐศาสตร์
โดยการสนับสนุนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ได้ตอบในแบบสอบถามนี้ จะใช้เพื่อประโยชน์เฉพาะใน
การศึกษาภายใต้โครงการนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของการสารวจครังนี
้ ้ และได้
ตกลงที่จะตอบแบบสอบถามชุดนี้ 1

(

) วันที่

เดือน
พ.ศ.
ผูต้ อบแบบสอบถาม

ผูส้ อบถาม

มหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช : ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
1

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ ม่ เติ ม กรุณาติ ดต่อ รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ อาจารย์ประจาสาขาวิ เชาเศรษฐศาสตร์ –โทร.081
611 7266
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แบบสอบถาม
การประเมิ นมูลค่าเศรษฐกิ จของหญ้าทะเล รหัสผูต้ อบ______
มหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ  รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
สาขาวิ ชาเศรษฐศาสตร์
โทร.02 - 965 4737 , 965 - 4738 มือถือ : 081 - 611 7266

กล่าวนา
ขณะนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาลังทาการสารวจทัศนคติของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานครและจังหวัดตรังเกี่ยวกับสถานการณ์ของหญ้าทะเลรวมทั้งสัตว์ที่อยูใ่ น ข่ายเสี่ ยงต่อการสูญ
พันธุ์ที่อาศัยแนวหญ้าทะเลเป็ นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยูอ่ าศัย
คาถามในแบบสอบถามนี้จะเป็ นคาถามทัว่ ไปและไม่ได้เป็ นคาถามเกี่ยวกับความรู ้เชิงวิชาการ
การ
สัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 45 นาที คาตอบต่าง ๆ ไม่มีถูกหรื อผิด คาตอบขึ้นอยูก่ บั ความเห็นของท่าน แต่ก่อนที่
็ ท้ ี่
จะสัมภาษณ์ตามกรอบของการดาเนินการวิจยั ได้กาหนดไว้วา่ ผูท้ ี่ตอบต้องเป็ นหัวหน้าครอบครัว หรื อไม่เป็กนผู
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายในครัวเรื อน จึงต้องขอรบกวนถามว่า

1) ท่านเป็ นหัวหน้าครอบครัวหรื อไม่ ?
 ใช่ (เริ่มสั มภาษณ์ )

 ไม่ใช่

2) ถ้าท่านไม่ ใช่ หวั หน้าครอบครัว ท่านเป็ นผูท้ ี่ตดั สิ นใจการใช้จ่ายในครัวเรื อนหรื อไม่ ?
 ใช่ (เริ่มสั มภาษณ์ )
ไม่ใช่ (ขอบคุณ และยุติการสั มภาษณ์ )
ขอยา้ ว่าการขอชื่อและเบอร์
โทรศัพท์เป็ นเพียงเพื่อจะติ ดต่อ
กลับมาอีกครังในกรณี
้
ที่มี
คาตอบบางข้อที่ไม่ชดั เจน และ
ขอรบกวนท่านเซ็นต์ชื่อแนบ
ท้ายแบบสอบถามนี้ เพื่อแสดง
ความยิ นยอมที่จะให้ใช้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เพื่อการ
วิ เคราะห์ในเชิ งวิ ชาการ

ชื่อผูต้ อบ
ตาบล /แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
ผูส้ มั ภาษณ์
วันทีท่ าแบบสอบถาม
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ตอนที่ 1 ปัญหาของประเทศ
1. ในบรรดาปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย ท่านคิดว่าอะไรเป็ นปญั หาสาคัญทีส่ ดุ ทีร่ ฐั ควรจะใช้
งบประมาณในการแก้ไข (ใส่เลข 1 ในช่องด้านขวาสาหรับข้อทีท่ ่านคิดว่าเป็ นปญั หาทีส่ าคัญทีส่ ดุ อันดับ
แรก ใส่เลข 2 ในช่องทีท่ ่านคิดว่ามีความสาคัญเป็ นอันดับ 2 และใส่เลข 3 ในช่องทีท่ ่านคิดว่ามี
ความสาคัญเป็ นอันดับ 3)

(โชว์การ์ด 1)
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม

จัดอันดับ

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม

ปญั หามลภาวะทางอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและจากการจราจร

ั
ปญหาการท
าลายปา่ ไม้

ปญั หามลภาวะทางน้ าและ
ความเสือ่ มโทรมของคุณภาพน้าทะเล

ั
ปญหาขยะมู
ลฝอย

ปญั หาก๊าซเรือนกระจกและสภาวะโลกร้อน

ั
ปญหาการพั
ฒนาก่อสร้างบริเวณ
ั
่
ชายฝงและการกัดเซาะชายฝงั ่
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จัดอันดับ

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม

จัดอันดับ

ปญั หาการสูญพันธุข์ องสัตว์ทอ่ี ยู่ในข่ายเสีย่ ง
ต่อการสูญพันธุ์

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม

ั
ปญหาการเปลี
ย่ นแปลงปา่ ชายเลน
เป็นนากุง้

ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรทาง
ทะเล
ปญั หาเรืออวนลาก อวนรุน
และการใช้เครือ่ งทาการประมงผิดประเภท
อื่น ๆ (ระบุ)...................................................
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จัดอันดับ

ตอนที่ 2 ทัศนคติ ต่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
2. ประเทศไทยมีสตั ว์ทอ่ี ยู่ในข่ายทีเ่ สีย่ งต่อการสูญพันธุม์ ากมาย แต่งบประมาณทีจ่ ะใช้ในการคุม้ ครอง
และอนุรกั ษ์มจี ากัด ท่านคิดว่ารัฐควรจะให้ความสาคัญกับสัตว์ประเภทใดก่อน (จัดอันดับ 3 ประเภท
ใส่เลข 1 ในช่องด้านขวาสาหรับข้อทีท่ ่านคิดว่าเป็ นปญั หาทีส่ าคัญทีส่ ดุ อันดับแรก
ใส่เลข 2ในช่องทีท่ ่าน
คิดว่ามีความสาคัญ เป็ นอันดับ 2 และ ใส่เลข 3 ในช่องทีท่ ่านคิดว่ามีความสาคัญเป็ นอันดับ 3 )
(โชว์การ์ด 2)
พันธุส์ ตั ว์

อันดับ

พันธุส์ ตั ว์

_______

พะยูน

อันดับ

_______

นกเงือก

_______
ปลิงทะเล

_______
ปูมา้

_______
เต่าทะเล

_______
โลมา

_______

_______
เสือ

ช้าง
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(โชว์การ์ด 3)
3. หลังจากอ่านข้อความต่อไปนี้แล้ว กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการเติมเครื่องหมาย ในช่อง
ด้านขวาเพื่อแสดงว่า ท่านเห็นด้วยอย่างยิ ง่ เห็นด้วย ไม่มีความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ ง่
ข้อความ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

ั
ประเทศไทยมีปญหาด้
านสิง่ แวดล้อมทีร่ ฐั ควรให้
ั
ความสาคัญมากกว่าปญหาของความเสื
อ่ มโทรมของ
พืน้ ทีห่ ญ้าทะเล เช่น โครงการบาบัดน้าเสีย
การสร้างโรงงานและการป้องกันไฟปา่
คนไทยทุกคนควรสนับสนุนรายได้ส่วนตัวเพือ่
นามาใช้ในการคุม้ ครองและฟื้นฟูแนวหญ้าทะเลเพือ่
รักษาไว้สาหรับลูกหลานในอนาคต
คนไทยทุกคนควรสนับสนุนรายได้ส่วนตัวเพือ่ นามา
ลงทุนในมาตรการเพือ่ การอนุรกั ษ์พะยูน เพือ่ รักษาไว้
สาหรับลูกหลานในอนาคต
ทุกคนควรจะมีส่วนในการสนับสนุนการอนุรกั ษ์เพราะ
พะยูนมีความสาคัญทีค่ วรจะได้รบั การคุม้ ครองเพือ่ ลด
ความเสีย่ งทีจ่ ะสูญพันธุ์ แม้ว่าตัวท่านเองจะมีโอกาส
ทีจ่ ะได้เห็นด้วยตัวเองหรือไม่กต็ าม
งบประมาณทัง้ ส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ ควรจะนามา
ั
แก้ไขปญหาปากท้
องของคนไทยก่อนทีจ่ ะนามาใช้
เพือ่ การคุม้ ครองและฟื้นฟูแนวหญ้าทะเล
งบประมาณทัง้ ส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ ควรจะนามาแก้ไข
ั
ปญหาปากท้
องของคนไทยก่อนทีจ่ ะนามาใช้เพือ่ การ
อนุรกั ษ์พะยูน
การลงทุนเพือ่ อนุรกั ษ์หญ้าทะเลเป็นหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของรัฐ ไม่ควรจะให้ประชาชนทัวไปต้
่ อง
มาร่วมรับผิดชอบ
การลงทุนเพือ่ อนุรกั ษ์พะยูนเป็นหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของรัฐ ไม่ควรจะให้ประชาชนทัวไปต้
่ อง
มาร่วมรับผิดชอบ
ั
ปญหาความเสื
อ่ มโทรมของแนวหญ้าทะเลในจังหวัด
ั
ตรัง ควรจะเป็นปญหาที
ค่ นตรังเท่านัน้ ทีจ่ ะร่วม
รับผิดชอบ
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เห็นด้วย

ไม่มี
ความเห็น

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ ง

ั่
4. ท่านทราบหรือไม่ว่าพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลของจั
งหวัดตรังเป็ นแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยของพะยูน
 ทราบ

 ไม่ทราบ

5. ท่านเคยเห็นพะยูนเป็ น ๆ หรือไม่
 เคย

 ไม่เคย

ั่
6. ท่านทราบหรือไม่ว่าชายฝงทะเลของจั
งหวัดตรังเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี แี หล่งหญ้าทะเลทีอ่ ุดมสมบูรณ์ทส่ี ดุ แห่ง
หนึ่ง ของประเทศไทย
 ทราบ

 ไม่ทราบ

7. ท่านทราบหรือไม่ว่า ความอยู่รอดของพะยูนขึน้ อยู่กบั ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีห่ ญ้าทะเล
 ทราบ

 ไม่ทราบ

ั ่ น้ อยู่กบั ความอุดมสมบูรณ์
8. ท่านทราบหรือไม่ว่า ความยังยื
่ นของรายได้จากการทาการประมงชายฝงขึ
ของพืน้ ทีห่ ญ้าทะเล
 ทราบ

 ไม่ทราบ

มาถึงจุดนี้ของการสัมภาษณ์ ก่อนทีจ่ ะถามต่อจะขอให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับระบบนิเวศหญ้าทะเลและพะยูนเพือ่ จะเป็ นประโยชน์บา้ ง
ในการตัดสินใจ
(เริ่ มอ่านการ์ด 4-27 ข้อมูล CE Scenario)
 ต่อไปนี้จะขอให้ท่านพิจารณาทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกเกี่ยวกับการฟื้ นฟู
และอนุรักษ์หญ้าทะเลและพะยูน
 การ์ดแต่ละการ์ดจะมีทางเลือก 4 ทางเลือกแต่ละทางเลือกมีความเข้มข้นของ
มาตรการที่จะดาเนินการมากน้อย ที่แตกต่างกัน จานวนเงินที่จะขอให้ท่าน
สนับสนุนก็แตกต่างกันด้วย
 โดยการจ่ายเงินสนับสนุนจะขอให้เป็ นการจ่ายเพียงครั้งเดียว ส่ วนจะ
จ่ายช่องทางใดแล้วแต่ท่านคิดว่าทางใดสะดวกที่สุด
ผ.1-18

ในแต่ละการ์ดช่องแรกจะแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์หรือภาวะทีเ่ ป็นอยูใ่ นปจั จุบนั
ซึง่ เป็นทางเลือกทีท่ ่านจะไม่ตอ้ งจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวเพราะมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินการอยูแ่ ล้วตามงบประมาณเท่าทีม่ อี ยู่ (โชว์การ์ด C1 – C24)
9. หลังจากดูการ์ด

C_________ ท่านเลือกทางเลือกใด

 ทางเลือกที่ 1

 ทางเลือกที่ 2

 ทางเลือกที่ 3  ทางเลือกที่ 4

10. จากคาถามข้อ 9 การตัดสินใจว่าจะเลือกทางเลือกใดยากหรือไม่ กรุณาระบุระดับความยากตัง้ แต่
1 คือ “ไม่ยากเลย” ไปจนถึง 5 คือ “ยากมาก” (ให้ใส่เครื่องหมาย “วงกลม” รอบตัวเลขทีเ่ ลือก)
1
(ไม่ยากเลย)

2

3

4

11. และถ้าทางเลือกเปลีย่ นเป็ นทางเลือกใหม่ ท่านเลือกทางเลือกใด (ดูการ์ด

 ทางเลือกที่ 1

 ทางเลือกที่ 2

5
(ยากมาก)

C_______)

 ทางเลือกที่ 3  ทางเลือกที่ 4

12. ท่านคิดว่าตอบครัง้ นี้ยากหรือไม่
1
(ไม่ยากเลย)

2

3

4

13. เช่นเดิมหากทางเลือกเปลีย่ นเป็ นทางเลือกใหม่ ท่านเลือกทางเลือกใด (ดูการ์ด

 ทางเลือกที่ 1

 ทางเลือกที่ 2

5
(ยากมาก)

C______)

 ทางเลือกที่ 3  ทางเลือกที่ 4

14. ท่านคิดว่าตอบครัง้ นี้ยากหรือไม่
1
(ไม่ยากเลย)

2

3

4

15. และสุดท้ายถ้าเป็ นทางเลือกใหม่ ท่านจะเลือกใด (ดูการ์ด
 ทางเลือกที่ 1

 ทางเลือกที่ 2

5
(ยากมาก)

C_______)

 ทางเลือกที่ 3  ทางเลือกที่ 4

16. หลังจากตอบมาแล้ว 3 ครัง้ การตัดสินใจครัง้ สุดท้ายนี้ยากหรือไม่
1
(ไม่ยากเลย)

2

3

4

5
(ยากมาก)

ก่อนทีจ่ ะใส่คาตอบในช่องท่านสามารถเช็คดูอกี ครัง้ ว่าจะเปลีย่ นการตัดสินใจหรือไม่
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(สาหรับนักสัมภาษณ์ ) ในข้อ 9 , 11 , 13 และ 15 ข้อใดข้อหนึ่ ง ผูต้ อบเลือก
ทางเลือกที่ 1 (คือ 0 บาท) ให้ถามคาถามข้อ 17 ต่อ และหากผูต้ อบมีเลือก
ทางที่ 2 - 4 ด้วยให้ถามเหตุผลข้อ 18 ด้วยเช่นกัน
17. ทาไมท่านถึงเลือกแต่ทางเลือกที่ 1 (ตอบเพียงข้อเดียว) (ดูการ์ด 28)
[1]  ไม่รจู้ ะเลือกทางเลือกไหน เพราะ.........................................................................................
[2]  ไม่ไว้ใจว่าเงินทีบ่ ริจาคจะเอาไปใช้ในการอนุรกั ษ์หญ้าทะเลและพะยูนจริง
[3]  ควรจะเป็ นหน้าทีข่ องรัฐบาล
[4]  ไม่มเี งินพอทีจ่ ะจ่ายได้
[5]  คิดว่าคนทีไ่ ด้ประโยชน์จากการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูควรจะเป็ นคนจ่าย
[6]  คิดว่าคนทีจ่ ะจ่ายควรจะเป็ นคนทีม่ รี ายได้สงู
[7]  พอใจทีจ่ ะสนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากกว่า
[8]  คิดว่ามีโครงการอนุรกั ษ์หญ้าทะเลและพะยูนทีด่ าเนินการอยู่แล้ว
[9]  ไม่เชื่อในข้อมูลทีใ่ ห้เกีย่ วกับหญ้าทะเลและพะยูน
[10]  คิดว่าน่าจะจ่ายเงินสนับสนุนโดยใช้วธิ อี ่นื
[11]  ถ้าโครงการนี้เกิดขึน้ จริงก็ไม่สามารถไปใช้ประโยชน์ในบริเวณทีด่ าเนินมาตรการอนุรกั ษ์
[12]  คิดว่าควรจะแยกให้เป็ นส่วน ๆ ระหว่างปรับปรุงคุณภาพน้า ติTag
ด พะยูน และปลูกหญ้าทะเล
[13]  อื่น ๆ (กรุณาระบุ).............................................................................................................
18. เหตุผลทีท่ ่านเต็มใจสนับสนุนทางเลือกในข้อ 9 ข้อ 11 ข้อ 13 และข้อ 15 (ตอบเพียงข้อเดียว)

(ดูการ์ด 29)
 มีการดาเนินการทีเ่ กีย่ วกับคุณภาพน้ามากกว่าทางเลือกอื่น ๆ
 มีการติด Tag พะยูนมากกว่าทางเลือกอื่น
 มีการปลูกหญ้าทะเลมากกว่าทางเลือกอื่น
 ไม่ได้สนใจมาตรการใดเป็ นพิเศษเพียงแต่อยากจะช่วย
 จานวนทีจ่ ่ายไม่สงู นักพอจะจ่ายได้
 อื่น ๆ (กรุณาระบุ)..................................................................................................................
19. ท่านเข้าใจข้อมูลเกีย่ วกับ หญ้าทะเลและความเสีย่ ง ทีพ่ ะยูนจะสูญพันธุ์ มากน้อยเพียงใด จงให้คะแนน
ตัง้ แต่ 1 คือ ไม่เข้าใจเลย ไปจนถึง 5 คือ เข้าใจดีมาก
1
2
3
4
5
(ไม่เข้าใจเลย)
(เข้าใจดีมาก)
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20. ในการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากประชาชนทัวไปท่
่ านคิดว่าวิธกี ารจัดเก็บอย่างไรจึงจะเหมาะสมทีส่ ดุ
 จ่ายเพิม่ กับค่าไฟฟ้าทีจ่ ่ายประจาเดือน
 จ่ายเพิม่ กับค่าน้าประปาทีจ่ ่ายประจาเดือน
 จ่ายเพิม่ กับค่าโทรศัพท์มอื ถือ
กรุณาระบุวธิ กี ารทีท่ ่านจ่ายค่ามือถือในปจั จุบนั  รายเดือน  บัตรเติมเงิน
 จ่ายเพิม่ ไปกับค่าภาษีรายได้บุคคลธรรมดาตอนไปชาระประมาณต้นปี
 โอนเข้าบัญชีกองทุนหญ้าทะเลและพะยูนโดยตรง
 อื่น ๆ (กรุณาระบุ)..................................................................................................................
21. ท่านคิดว่าควรจะมีขอ้ มูลมากกว่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือไม่ กรุณาให้คะแนนระหว่าง 1 คือ ไม่
ต้องมีขอ้ มูลเพิม่ เติม ไปจนถึง 5 คือ ข้อมูลทีใ่ ห้ตอ้ งมีมากกว่านี้
1
2
3
4
5
(ไม่ตอ้ งมีขอ้ มูลเพิม่ ขึน้ )
(มีขอ้ มูลมากขึน้ )
22. ท่านคิดว่าท่านต้องการเวลาทีจ่ ะตัดสินใจมากกว่านี้หรือไม่ กรุณาให้คะแนนระหว่าง 1 คือ ไม่ตอ้ งการ
เวลาเพิม่ ไปจนถึง 5 คือ ต้องมีเวลามากกว่านี้
1
2
3
4
5
(ไม่ตอ้ งการเวลาเพิม่ )
(ต้องมีเวลามากขึน้ )
23. ในรายละเอียดทีไ่ ด้อ่านให้ท่านฟงั จะมีหลายหน่วยงานทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้อง ท่านคิดว่าหน่วยงานใด
เหมาะสมทีส่ ดุ ทีจ่ ะเป็ นองค์กรหลักในการรับผิดชอบโครงการฯ (ตอบได้ข้อเดียว)
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนในพืน้ ที่
 หน่วยงาน/องค์กรทีเ่ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ในพืน้ ที่
 สมาคมผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วกับการท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
 องค์กรระหว่างประเทศด้านการอนุรกั ษ์
 อื่น ๆ (กรุณาระบุ)..................................................................................................................
24. ในบรรดาหน่วยงานทีร่ ะบุท่านคิดว่าหน่วยงานใดไม่ควรจะเข้ามาเกีย่ วข้อง
 ไม่มี (ต้องเกีย่ วข้องกันทุกหน่วยงาน)
 มี ระบุองค์กร ……………………………………………………………………………..
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(สาหรับนักสัมภาษณ์ ) ให้นักสัมภาษณ์ ประเมิ นว่าผูต้ อบมีความ
เข้าใจในแบบสอบถามมากน้ อยเพียงใด
1
(ไม่เข้าใจเลย)

2

3

4

5
(เข้าใจดีมาก)

ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
25. อายุ………………………..ปี
26. เพศ

(0)  หญิง

(1)  ชาย

27. สถานภาพสมรส (0)  โสด (1)  สมรส มีบุตร…... คน (2)  หย่า มีบุตร…....คน
คน (รวมผูต้ อบ)

28. ครอบครัวท่านมีสมาชิกทัง้ หมดจานวน
29. ระดับการศึกษา
(1)  ประถมศึกษา
(2)  มัธยมศึกษา/ปวช.
(3)  อนุปริญญา/ปวส.

(4)  ปริญญาตรี
(5)  ปริญญาโทหรือสูงกว่า................................

30. ในครอบครัวของท่านมีสมาชิกทีม่ รี ายได้จานวน

คน

31. รายได้ของทุกคนในครอบครัวรวมต่อเดือน (ประมาณการณ์)
(1)  ต่ากว่า 5,000 บาท
(2)  5,001 – 10,000 บาท
(3)  10,001 - 15,000 บาท
(4)  15,001 – 20,000 บาท
(5)  20,001 – 25,000 บาท
(6)  25,001 –30,000 บาท
(7)  30,001 – 35,000 บาท
(8)  35,001 – 40,000 บาท
(9)  40,001 – 45,000 บาท
(10)  45,001 – 50,000 บาท
(11)  50,001 – 55,000 บาท

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
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 55,001 – 60,000 บาท
 60,001 – 65,000 บาท
 65,001 – 70,000 บาท
 70,001 – 75,000 บาท
 75,001 – 80,000 บาท
 80,001 – 85,000 บาท
 85,001 – 90,000 บาท
 90,001 – 95,000 บาท
 95,001 – 100,000 บาท
 มากกว่า 100,000 บาท

32. อาชีพของท่าน
 ข้าราชการ



รับจ้างทัวไป
่

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ



ธุรกิจส่วนตัว................. / ร้านค้า………………

 เกษียณ (ข้าราชการบานาญ)



เกษตร (ทาสวนยาง สวนปาล์ม)

 พนักงานบริษทั เอกชน



ประมง



อื่น ๆ ระบุ........................................................

33. ประมาณรายจ่ายรวมของครอบครัวต่อเดือน

บาท

34. ค่าไฟฟ้าเฉลีย่ ต่อเดือน

บาท

35. ค่าน้าประปาเฉลีย่ ต่อเดือน __________________________ บาท
36. ค่าโทรศัพท์เฉลีย่ ต่อเดือน (รวมมือถือและโทรศัพท์บา้ น)
37. ลักษณะบ้านของท่าน (นักสัมภาษณ์สงั เกตเอง)
(1)  ทาวน์เฮาส์
(2)  บ้านเดีย่ ว
(2.1)  2 ชัน้ (2.2)
(3)  คอนโดมิเนียม/อพาร์ทเม้นต์
(4)  ห้องแถว/อาคารพาณิชย์
(5)  อื่นๆ ระบุ

บาท

 ชัน้ เดียว

38. บ้านทีอ่ ยู่อาศัยนี้เป็ นของท่านหรือไม่
(1)  เป็ นเจ้าของเอง
……………..............

(2)  เป็ นบ้านเช่า

(3)  อื่นๆ

39. ท่านเป็ นสมาชิกขององค์กรทีท่ างานเกีย่ วกับด้านสิง่ แวดล้อมหรือไม่
(1)  เป็ น (ระบุช่อื ...........................................................)
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(2)  ไม่ได้เป็ น

สาหรับท่านทีม่ รี ายได้จากการทาการประมงขอรบกวนเวลาอีกไม่กน่ี าทีเพื่อถามคาถามเกีย่ วกับรายได้จากการประมง
40. ท่านหาปลาหรือจับสัตว์น้าบริเวณไหน
พืน้ ที่ที่หาปลา
หญ้าทะเล
แนวปะการัง
บริเวณปา่ ชายเลน
ทะเลเปิ ด

ประเภทของสัตว์น้าที่จบั

ปริมาณ/เที่ยว

ราคา/กิ โล

41. เวลาทีใ่ ช้ในการหาปลา
พืน้ ที่ที่หาปลา

ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน
(กิโลเมตร)

เวลาที่ใช้แต่ละเที่ยว
(ชัวโมง)
่

หญ้าทะเล
แนวปะการัง
บริเวณปา่ ชายเลน
ทะเลเปิ ด
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จานวนคน
ที่ไปแต่ละเที่ยว

ช่วงที่ไปจับสัตว์น้า
(เดือนถึงเดือน)

แบบฟอร์มเพื่อแสดงความยิ นยอมที่จะตอบแบบสอบถามของการสารวจ
มหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช สาขาวิ ชาเศรษฐศาสตร์
โดยการสนับสนุนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ได้ตอบในแบบสอบถามนี้ จะใช้เพื่อประโยชน์เฉพาะใน
การศึกษาภายใต้โครงการนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของการสารวจครังนี
้ ้ และได้
1
ตกลงที่จะตอบแบบสอบถามชุดนี้

(

)

วันที่

ผูส้ อบถาม

เดือน
พ.ศ.
ผูต้ อบแบบสอบถาม

มหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช : ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
1

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ ม่ เติ ม กรุณาติ ดต่อ รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ อาจารย์ประจาสาขาวิ เชาเศรษฐศาสตร์ –โทร.081
611 7266
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ภาคผนวกที่ 2
Choice Sets

C1

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูกคือ
พื้นที่สีเขียว
ปลูก 3 แปลง

ปลูก 12 แปลง

ปลูก 12 แปลง

ปลูก 6 แปลง

ความใสของน้ํา

คอนขางขุน

คอนขางขุน

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว

0 บาท

1,750 บาท

500 บาท

3,000 บาท

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ปลูก 3 แปลง

ปลูก 9 แปลง

คอนขางขุน

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว

500 บาท

3,000 บาท

3,000 บาท

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

C2
การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูกคือ
พื้นที่สีเขียว

ปลูก 6 แปลง

ปลูก 6 แปลง

ความใสของน้ํา

การติด Tag
พะยูน

น้ําใสมาก

ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

C3

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูกคือ
พื้นที่สีเขียว
ปลูก 3 แปลง

ปลูก 9 แปลง
ปลูก 6 แปลง

ปลูก 6 แปลง

ความใสของน้ํา

คอนขางขุน

การติด Tag
พะยูน

คอนขางขุน

น้ําใส

คอนขางขุน

จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว

ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

3,000 บาท

1,750 บาท

3,000 บาท

C4

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ปลูก 12 แปลง

ปลูก 6 แปลง

น้ําใสมาก

น้ําใส

น้ําใส

จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
3,000 บาท

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว
1,750 บาท

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูกคือ
พื้นที่สีเขียว
ปลูก 3 แปลง

ปลูก 12 แปลง

ความใสของน้ํา

คอนขางขุน

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

3,000 บาท

C5

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ปลูก 9 แปลง

ปลูก 9 แปลง

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
1,750 บาท

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว
1,750 บาท

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ทางเลือกที่ 4

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูกคือ
พื้นที่สีเขียว
ปลูก 3 แปลง

ปลูก 12 แปลง

ความใสของน้ํา

คอนขางขุน

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว
1,750 บาท

C6

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูกคือ
พื้นที่สีเขียว
ปลูก 3 แปลง

ปลูก 9 แปลง

ปลูก 9 แปลง
ปลูก 12 แปลง

ความใสของน้ํา

คอนขางขุน

การติด Tag
พะยูน

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว
3,000 บาท

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว
500 บาท

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
500 บาท

ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

C7

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ปลูก 6 แปลง

ปลูก 6 แปลง

ปลูก 12 แปลง

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
3,000 บาท

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
500 บาท

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ปลูก 9 แปลง

ปลูก 9 แปลง

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
500 บาท

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว
1,750 บาท

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
500 บาท

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูกคือ
พื้นที่สีเขียว
ปลูก 3 แปลง

ความใสของน้ํา

คอนขางขุน

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว
1,750 บาท

C8

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูกคือ
พื้นที่สีเขียว
ปลูก 3 แปลง

ปลูก 12 แปลง

ความใสของน้ํา

คอนขางขุน

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

C9

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ปลูก 12 แปลง

ปลูก 6 แปลง

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
1,750 บาท

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว
3,000 บาท

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูกคือ
พื้นที่สีเขียว
ปลูก 3 แปลง

ปลูก 9 แปลง

ความใสของน้ํา

คอนขางขุน

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว
500 บาท

C10

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ปลูก 9 แปลง

ปลูก 9 แปลง

ปลูก 9 แปลง

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
3,000 บาท

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว
500 บาท

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว
3,000 บาท

การปลูก
หญาทะเล พื้นที่
ปลูก คือ พืน้ ที่สี
เขียว
ปลูก 3 แปลง

ความใสของน้ํา

การติด Tag
พะยูน

คอนขางขุน

ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

C11

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ปลูก 6 แปลง

ปลูก 12 แปลง

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว
3,000 บาท

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว
3,000 บาท

การปลูก
หญาทะเล พื้นที่
ปลูก คือ พืน้ ที่สี
เขียว
ปลูก 3 แปลง

ปลูก 9 แปลง

ความใสของน้ํา

คอนขางขุน

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว
1,750 บาท

C12

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ปลูก 6 แปลง

ปลูก 6 แปลง

ปลูก 6 แปลง

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว
3,000 บาท

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว
1,750 บาท

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
1,750 บาท

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูก คือ
พื้นที่สีเขียว
ปลูก 3 แปลง

ความใสของน้ํา

คอนขางขุน

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

C13

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

การปลูก
หญาทะเล พื้นที่
ปลูก คือ พืน้ ที่สี
เขียว
ปลูก 3 แปลง

ปลูก 9 แปลง
ปลูก 12 แปลง

ปลูก 6 แปลง

ความใสของน้ํา

คอนขางขุน

การติด Tag
พะยูน

คอนขางขุน

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
3,000 บาท

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
1,750 บาท

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ปลูก 9 แปลง

ปลูก 12 แปลง

ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
500 บาท

C14

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ปลูก 3 แปลง

ปลูก 6 แปลง

คอนขางขุน

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว
500 บาท

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
500 บาท

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว
500 บาท

การปลูก
หญาทะเล พื้นที่
ปลูก คือ พืน้ ที่สี
เขียว
ความใสของน้ํา

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

C15

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ปลูก 3 แปลง

ปลูก 12 แปลง

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

การปลูก
หญาทะเล พื้นที่
ปลูก คือ พืน้ ที่สี
เขียว
ปลูก 12 แปลง

ปลูก 12 แปลง

ความใสของน้ํา

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว
3,000 บาท

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว
3,000 บาท

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว
500 บาท

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ปลูก 3 แปลง

ปลูก 12 แปลง

ปลูก 9 แปลง

ปลูก 12 แปลง

คอนขางขุน

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว
3,000 บาท

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
3,000 บาท

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
3,000 บาท

คอนขางขุน

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

C16

0 บาท

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูก คือ
พื้นที่สีเขียว
ความใสของน้ํา

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

C17

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ปลูก 3 แปลง

ปลูก 6 แปลง

ปลูก 12 แปลง

ปลูก 12 แปลง

คอนขางขุน

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว
1,750 บาท

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว
1,750 บาท

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
3,000 บาท

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูก คือ
พื้นที่สีเขียว
ความใสของน้ํา

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

C18

0 บาท

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ปลูก 3 แปลง

ปลูก 6 แปลง

คอนขางขุน

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
500 บาท

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว
500 บาท

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว
3,000 บาท

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูก คือ
พื้นที่สีเขียว
ปลูก 6 แปลง

ปลูก 12 แปลง

ความใสของน้ํา

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

C19

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ปลูก 3 แปลง

ปลูก 6 แปลง

ปลูก 9 แปลง

ปลูก 9 แปลง

คอนขางขุน

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว

0 บาท

1,750 บาท

3,000 บาท

1,750 บาท

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ปลูก 3 แปลง

ปลูก 12 แปลง

ปลูก 12 แปลง

ปลูก 9 แปลง

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว

500 บาท

1,750 บาท

1,750 บาท

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูก คือ
พื้นที่สีเขียว
ความใสของน้ํา

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

C20

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูก คือ
พื้นที่สีเขียว
ความใสของน้ํา

คอนขางขุน

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

C21

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ปลูก 3 แปลง

ปลูก 9 แปลง

ปลูก 6 แปลง

คอนขางขุน

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว

3,000 บาท

500 บาท

1,750 บาท

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ปลูก 9 แปลง

ปลูก 9 แปลง

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 8 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว

500 บาท

3,000 บาท

500 บาท

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูก คือ
พื้นที่สีเขียว
ปลูก 9 แปลง

ความใสของน้ํา

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

C22

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูก คือ
พื้นที่สีเขียว
ปลูก 3 แปลง

ปลูก 6 แปลง

ความใสของน้ํา

คอนขางขุน

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

C23

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ปลูก 3 แปลง

ปลูก 6 แปลง

ปลูก 12 แปลง

ปลูก 6 แปลง

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใสมาก
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 4 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว

3,000 บาท

1,750 บาท

500 บาท

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

ปลูก 12 แปลง

ปลูก 6 แปลง

ปลูก 6 แปลง

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

น้ําใส
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

คอนขางขุน
จังหวัดตรังมีพะยูน 130 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว

ติด tag ที่พะยูน 16 ตัว

1,750 บาท

500 บาท

500 บาท

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูก คือ
พื้นที่สีเขียว
ความใสของน้ํา

คอนขางขุน

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

C24

0 บาท

ทางเลือกที่ 1 สภาพปจจุบัน

การปลูก
หญาทะเล
พื้นที่ปลูก คือ
พื้นที่สีเขียว
ปลูก 3 แปลง

ความใสของน้ํา

คอนขางขุน

การติด Tag
พะยูน
ไมมีการติด Tag ที่พะยูน

ราคาที่ตองจาย

0 บาท

ภาคผนวกที่ 3
ตารางจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมและ
การอนุรักษสัตวที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ

ภาคผนวกที่ 3
ตารางที่ ผ.3-1 : ปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศไทยสําคัญที่สุดที่รัฐควรใชงบประมาณแกไข
(หนวย : จํานวนผูตอบ)

ปญหาสิ่งแวดลอม
มลภาวะทางอากาศ
การทําลายปาไม
มลภาวะทางน้ําและความเสื่อมโทรมน้ําทะเล
ขยะมูลฝอย
กาซเรือนกระจกและสภาวะโลกรอน
กอสรางบริเวณชายฝงและการกัดเซาะชายฝง
การสูญพันธุของสัตวที่อยูในขายเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงปาชายเลนเปนนากุง
เรืออวนลาก อวนรุน
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล
อื่น ๆ
รวม

จังหวัด
กรุงเทพฯ
(n=192)
58

ตรัง
(n=330)
41

(30.2)

(12.4)

รวม
(n=522)
99
(19.0)

48

90

138

(25.0)

(27.3)

(26.4)

6

29

35

(3.1)

(8.8)

(6.7)

48

50

98

(25.0)

(15.2)

(18.8)

17

18

35

(8.9)

(5.5)

(6.7)

4

20

24

(2.1)

(6.1)

(4.6)

3

14

17

(1.6)

(4.2)

(3.3)

5

7

12

(2.6)

(2.1)

(2.3)

1

47

48

(0.5)

(14.2)

(9.2)

1

14

15

(0.5)

(4.2)

(2.9)

1

-

1

(0.5)

(0.0)

(0.2)

192

330

522

(100.0)

(100.0)

(100.0)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนรอยละ (%)

ผ.3-1

ตารางที่ ผ.3-2 : รัฐควรใหความสําคัญกับสัตวประเภทใดเพื่อใชงบประมาณในการคุมครองอนุรักษมากที่สุด
(หนวย : จํานวนผูตอบ)

สัตวที่ใกลจะสูญพันธุ
พะยูน
นกเงือก
ปลิงทะเล
ปูมา
เตาทะเล
โลมา
ชาง
เสือ
รวม

จังหวัด
กรุงเทพฯ
(n=192)
56

ตรัง
(n=330)
202

(29.2)

(61.2)

รวม
(n=522)
258
(49.4)

38

14

52

(19.8)

(4.2)

(10.0)

-

3

3

(0.0)

(0.9)

(0.6)

3

35

38

(1.6)

(10.6)

(7.3)

8

25

33

(4.2)

(7.6)

(6.3)

18

14

32

(9.4)

(4.2)

(6.1)

61

25

86

(31.8)

(7.6)

(16.5)

8

12

20

(4.2)

(3.6)

(3.8)

192

330

522

(100.0)

(100.0)

(100.0)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ จํานวนรอยละ (%)

ผ.3-2

ภาคผนวกที่ 4
ขอมูลแพปลา

ภาคผนวกที่ 4
ขอมูลแพปลา
ขอมูลที่นําเสนอในตารางขางลางไดมาจากการสัมภาษณแพปลาทั้งหมด 21 แพปลาในพื้นที่
อําเภอกันตัง อําเภอสิเกา อําเภอหาดสําราญ และอําเภอปะเหลียน โดยขอความรวมมือจากเจาของ
แพปลาเกี่ยวกับขอมูลของปริมาณและราคารับซื้อของเรือทุกลําที่นํามาสงในชวงน้ําใหญและน้ําตาย
ขอมูลดังกลาวอาจจะนํามาเปนตัวแทนของรายไดจากการทําประมงชายฝง โดยเฉลี่ยในชวง
น้ําใหญมูลคาการรับซื้อรายวันจะเทากับ 15,168 บาท/แพ และในชวงน้ําตายเทากับ 14,733 บาท/แพ
ถานําเอาตัวเลขเฉลี่ย/วันมาคูณดวย 15 วันก็จะไดเปนคาใชจายรายเดือนสําหรับชวงน้ําใหญและ
น้ําตายเทากับ 227,512 บาท และ 221,001 บาท ตามลําดับ ถานํารายได/เดือนมาคํานวณเปนรายได/ป
ก็จะไดมูลคาในชวงน้ําใหญเทากับ 2.16 ลานบาท/แพ และในชวงน้ําตายเทากับ 2.01 ลานบาท/แพ
1
รวมเปนรายได/ปจากการประมงเทากับ 4.17 ลานบาท และถานําเอามูลคานี้มาคูณดวยจํานวนแพ
ใน 4 อําเภอ ซึ่งมีทั้งหมด 63 แพ ก็จะไดเปนมูลคาจากการทําการประมงประมาณ 262 ลานบาท/ป
(หนวย : บาท)
รายจาย / 1 วัน
อําเภอ
กันตัง

กันตัง

ตําบล
เกาะลิบง

บางสัก
บางสัก

สิเกา

หมูบาน
เกาะมุก หมู 2

น้ําราบ

ชื่อแพปลา
ฟารีดา

น้ําใหญ

น้ําตาย

4,913

4,403

หนุมมารีน

16,443

17,163

รองนายก

11,049

17,520

อารีย
นายพร

11,022

10,104

15,844

25,556

บังรัตน

22,681

27,869

จะนา

14,000

10,400

บังรอสิทธิ์

8,290

12,950

บาตูปูเตะ

บางสัก

ทรายแกว

บังสะอี๊ด

12,600

7,750

บางสัก

มดตะนอย

บังเดช

16,479

24,348

บังโสบ

14,712

11,329

โตะบัน

กํานัน

20,941

6,980

ปากคลอง

ผูใหญเขียว

บอหิน

1

148,207

การคํานวณใชสมมติฐานวารายไดเฉลี่ยในชวงน้ําใหญและน้าํ ตายเทากับ 227,512 บาท/แพ/เดือน และ 221,001 บาท/แพ/เดือน ตามลําดับ
ซึ่งจะมีระยะเวลาเพียง 7 เดือน และในชวงมรสุม 5 เดือน รายไดจะเหลือครึ่งหนึ่ง คือเดือนละ 113,756 บาท/แพ สําหรับชวงน้าํ ใหญ และ
110,500 บาท/แพ/เดือน สําหรับชวงน้าํ ตาย

ผ.4-1

(หนวย : บาท)
รายจาย / 1 วัน
อําเภอ
หาดสําราญ

ตําบล
ตะเสะ

ตะเสะ
ปะเหลียน

เกาะสุกร

หมูบาน
ตะเสะ

ทุงเปลว
หาดทรายทอง

ชื่อแพปลา
บังนัย

น้ําใหญ

น้ําตาย

6,055

4,151

วาสนา

17,022

19,283

บังหนอ

13,798

34,837

เทพมณี

12,453

4,670

จะรา

20,408

13,605

จะโฉม

9,404

12,051

ธนพงษ

2,453

13,994

นายบุญ

14,453

12,112

อินทิรา

53,498

18,327

หมายเหตุ 1/ เฉพาะแพผูใหญเขียวเปนรายจายตอป (รวมน้ําใหญและน้ําตาย)

ผ.4-2

รศ.ดร.อรพรรณ ณ บางชาง-ศรีเสาวลักษณ
72/372 พารคแกลเลอรี่ ซอย 7 ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร. 02-9654735 02-9654738 แฟกซ 02-9654735

