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วัตถุประสงคหลักในการวิจัยครั้งนี้ (1) ประมวลสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
เกษตรกร ความคิดเห็นของเกษตรกรตอมาตรการการขอคืนพื้นที่ปา และ ปจจัยที่มีผลตอการบุกรุกพื้นที่ปา
(2) เพื่อวิเคราะหความเต็มใจที่จะยอมรับการชดเชยในการเวนคืนพื้นที่โดยใชวิธีสมมติเหตุการณใหประเมินคา
( Contingent Valuation Method : CVM )วิธีคําถามเปนลักษณะคําถามปลายปดเสนอราคาเดียวSingle
Bound Dichotomous Choice คือ มีการกําหนดมูลคาที่จะถามวาผูตอบจะเต็มใจที่จะไดรับการชดเชย
ภายใน 4 ราคา (Bid Price)ซึ่งสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 300 ตัวอยาง
จากการศึกษา พบวา เกษตรกรบนพื้นที่ลาดชันยินดีรับเงินชดเชยในการเวนคืนที่ดินทําการเกษตรเพื่อ
นํามาฟนฟูปา โดยสวนเกษตรกรสวนใหญยินดียอมรับเงินชดเชยที่ราคา 7,500 บาทตอไรตอป รองลงมา คือ
จํานวนเงิน 1,000 2,500 และ 750 บาทตอไรตอป ตามลําดับ ซึ่งวิเคราะหมูลคาความเต็มใจยอมรับการ
ชดเชยเฉลี่ยของกลุมตัวอยางดวยวิธี Non-parametric Model มีคาเทากับ 10,541.00บาทตอไรตอปโดย
มูลคารวมของความเต็มใจยอมรับการชดเชยของพื้นที่ทั้งหมด เทากับ 372,924,768.00บาทตอปและสําหรับ
การวิเคราะหความเต็มใจยอมรับการชดเชยดวยวิธี Binary Logistic Model มีคาเทากับ11,918.15 บาทตอไร
ตอป โดยมูลคาของความเต็มใจยอมรับการชดเชยของพื้นที่ทั้งหมด เทากับ 421,646,269.78 บาทตอปดังนั้น
การศึกษานี้สะทอนใหเห็นถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรปา
ไมของพื้นที่ลาดชันซึ่งหากขาดการจัดการที่ดีจากภาครัฐจะสงผลใหสูญเสียงบประมาณจํานวนมหาศาลในการ
เขามาพื้นฟูสภาพปาในอนาคตผลการศึกษานีส้ ามารถนําไปใชประโยชนเชิงนโยบาย ประกอบการวางแผนและ
ตัดสินใจในการดําเนินการจัดสรรงบประมาณชดเชย เมื่อมีการเวนคืนพื้นที่ทําการเกษตรจากเกษตรกรเพื่อ
พัฒนาโครงการตางๆของภาครัฐ
คําสําคัญ: เกษตรกรบนพืน้ ทีล่ าดชันจังหวัดนาน, ความเต็มใจยอมรับเงินชดเชย,การประเมินคาโดยวิธีการสมมุติ
Abstract
This study has objectives, cases of (1) The farmers’ socio-economic conditions,
Farmers ׳opinions affected to the measures of forest restoration and Factors affecting
encroachment forest area. (2) To analyze the willingness to accept compensation for
expropriation. Including. Using the Contingent Valuation Method (CVM), The question is a
closed-ended question. Single Bound Dichotomous Choice. There are specify to ask for
Respondents are willing to be compensated within 4 prices . Were used to estimate farmer’s
WTA based on 300 random samples.
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Farmers on sloping land receive compensation for the expropriation of agricultural
land for forest restoration. The results showed that most farmers were willing to accept7500
baht/rai/year, followed by 1,000, 2500 and 750 baht, respectively. The analysis applied both
non-parametric and binary logistic models. The average of WTA from the nonparametric
model was 10,541baht/rai/year. The overall value was 372,924,768 Baht. Meanwhile the
value from the binary logistic model were 11,918.15 baht/rai/year or 421,646,269.78 Baht in
total. The result showed that a value of the economics environment resources or the area
of the forests. If the government is not a good management it will made the financial
statement losses to restore forest in the future.
This study could be used to support the government in planning and setting, to
implement the budget allocation compensation when there is expropriation of farmland
from farmers. To develop government projects.
Keywords: Willingness to Accept, Farmers on the slope areas of Nan Province, Contingent
Valuation Method.
บทนํา
ในอดีตจังหวัดนาน เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ปาอุดมสมบูรณโดยมีพื้นที่ปาปกคลุมมากกวารอยละ 70 ของ
พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดแตหลายปที่ผานมาการทําลายปาไมของจังหวัดนานมีแนวโนมที่จะรุนแรงมากจะเห็น
ไดชัดขึ้นในระหวางป 2547 ถึง 2558 เปนจังหวัดที่ปาไมล ดลงเร็วที่สุดในประเทศไทย หายไป 12.67
เปอรเซ็นต (อันดับสอง สตูล รอยละ 11.66, อันดับสาม พังงา รอยละ 9.91) ซึ่งการสูญเสียพื้นที่ปาของจังหวัด
นานนั้นมีสองสาเหตุหลักดวยกัน โดยสาเหตุประการแรก คือการใหสัมปทานปาไมโดยภาครัฐ (เริ่มตั้งแตป
พ.ศ. 2496)ถึงแมจะมีการอนุญาตใหใชประโยชนจากปาแบบถูกกฎหมาย แตขาดมาตรการการควบคุม สงผล
ใหผูไดรับสัมปทานตัก ตวงใชประโยชนจากผืนปาไมอยางไมมีการควบคุม ทําใหปามีความเสื่อมโทรม จนมี
กฎหมายยกเลิกการสัมประทานปาไม เมื่อป พ.ศ. 2532สาเหตุประการที่สองของการตัดไมทําลายปาในพื้นที่
จังหวัดนาน คือการขยายพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งก็คือ การปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว (กรมปาไม, 2560) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ขาวโพด สาเหตุแหงการทําลายปา น้ําแลงและหมอกควันพิษ
ที่มา: วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ (2558)
~ 279 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

เนื่องจากจังหวัดนานเปนจังหวัดที่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ แตพื้นที่จังหวัด
ที่เหมาะกับการเกษตรกรรมเพียงรอยละ 12 ในขณะที่พื้นที่สวนใหญของจังหวัดมีลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่
มีความลาดชันสูง ถึงรอยละ 87 ของจังหวัด (วช.,2555)ดังนั้นในการดําชีพทางดานเกษตรกรรมจึงหลีกเลี่ยง
ไมไดในพื้นที่สูง ซึ่งพืชที่ไดรับความนิยมสูงสุดในจังหวัดนาน คือพืชเชิงเดียว ในการปลูกและมีแนวโนมที่จะ
ขยายพื้นที่ปลูกออกไปอีกถาขาดมาตรการควบคุม ซึ่งพืชเชิงเดี่ยวที่เปนสาเหตุสําคัญในการบุกรุกพื้นที่ ปาใน
จังหวัดนาน คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรจังหวัดนานนิยมปลูกมาเปนเวลาชานาน จนกระทั่งถึงป
2558 จังหวัดนาน มีพื้นที่ปลูกอันดับหนึ่งของประเทศ (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559)
สาเหตุที่ขาวโพดไดรับนิยมในการปลูกในจังหวัดนานเพราะเปนพืชที่ปลูกงาย ไมตองดูแลมาก และไมตองอาศัย
ระบบชลประทานเหมือนพืชชนิดอื่น ยัง มีตลาดรองรับที่แนนอนเนื่องจากนโยบายตางๆจากทางภาครัฐที่
ตองการกระตุนเศรษฐกิจโดยการใหความชวยเหลือดานรายไดกับเกษตรกร ตัวอยางของนโยบายดังกลาว ก็คือ
ชวงโครงการรับจํานําสินคาเกษตร ปพ.ศ. 2548 และ โครงการประกันรายไดเกษตรกร ปพ.ศ. 2552 เปนตน
จะเห็ นไดว าในช วงป 2552 ที่มี ก ารประกั นรายไดเ กษตรกร ส ง ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพื้ นที่ทํ า
การเกษตร จากในอดีตนั้นปลูกพืชหลากหลายชนิดไดลดนอยลง ลุกลามไปจนถึงการบุกลุกพื้นที่ปาเพื่อทํา
การเกษตร หนึ่งในนั้นคือการขยายพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ลาดชั้นจังหวัดนาน (ดังภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 การลดลงของพื้นทีป่ าไมในชวงที่มีนโยบายอุดหนุนพืชเชิงเดี่ยว
ที่มา: ดัดแปลงขอมูลมาจากสํานักขาวไทย (2559)
ทางเลือกในการแกไขปญหา การสูญเสียพื้นที่ปาของจังหวัดนานนั้น คือใหปลูกปาเศรษฐกิจหรือปลูก
พืชยืนตน (มะมวงหิมพานต ตาว) บนพื้นที่ลาดชันแทนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แมก ารปลูกพืชยืนตน
สามารถสรางรายไดแตในชวงทีร่ อเก็บเกี่ยวผลผลิตและไมมีความมั่นใจในเรื่องสิทธิ์ในที่ดินทํากิน ในมาตรการ
อุดหนุนในชวงเปลี่ยนผานชวงแรกเพื่อแกไขปญหาสําคัญมาก ทางเลือกอีกทางหนึ่ง คือ การปลูกปา หรือการ
คืนพื้นที่ปาทั้งหมดใหปาฟนฟูเองตามธรรมชาติ (โดยเฉพาะปาตนน้ําที่สําคัญ) มีการกําหนดกติกาการใช
ประโยชนจากปาที่เปนธรรมและยั่งยืน เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพที่พึ่งพิงกับความอุดมสมบรูณข องพืน้ ที่
ปา (เชน การหาของปา การเลี้ยงสัตว เปนตน) ซึ่งมีความมั่นคงทางอาหารและรายไดมากและภูมิคุมกันทาง
เศรษฐกิจสูง มากกวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แตขอ จํากัดคอนขางมากวาแนวทางอื่น ที่ตองมีการดําเนินการ
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ในลักษณะรวมกันอยางเหนียวแนนระหวางหมูบาน และจะตองสูญเสียรายไดในชวงที่รอใหปาฟนความอุดม
สมบรูณที่คอนขางนานกวาทางเลือกอื่น” (สิทธิเดช พงศกิจวรสิน และ เขมรัฐ เถลิงศรี, 2558)
จากขอเสนอแนวทางเลือก นี้ก็ไดรับการเสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เชนเดียวกันซึ่งขอดีอีกประการของการขอคืนพื้นที่ ก็คือการที่ภาครัฐจะมีความสามารถในการดําเนินการ
พัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมเหลานั้นไดตามความตองการ ดังนั้นพื้นที่ปาที่ฟนฟูไดจะไมไดอยูในลักษณะวนเกษตร
แตจ ะเปนปาตามลัก ษณะธรรมชาติ อยางไรก็ดี ขอเสียของมาตรการขอคืนพื้นที่นี้ ก็คื อการตอตานจาก
เกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากเกษตรกรเหลานี้จะสูญเสียที่ดินทํากิน ทําใหความเต็มใจของเกษตรกรเหลานี้ ใน
การที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ อยูในระดับนอยมาก ซึ่งภาครัฐอาจเพิ่มแรงจูงใจใหกับเกษตรกรเหลานี้โดย
การจัดสรรพื้นที่ทําการเกษตรใหใหม หรือจายเงินใหกับเกษตรกรเหลานี้เพื่อจูงใจใหออกจากพื้นที่ หรืออาจจะ
จัดสรรงบประมาณใหเกษตรกรดูแลพื้นที่พรอมกับฟนฟูปาสามารถสรางรายได อยางไรก็ตามยังขาดขอมูลที่
สนับสนุน แนวทางการจายเงินชดเชยใหแกเกษตรกรในพื้นที่ เมื่อเกิดสถานการณการเวนคืนที่ดินทําการเกษตร
เพื่อนํามาฟนฟูปา ที่อาจจะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของคนในพื้น ดังนั้นจึงประเมินมูลคา
ความเต็ม ใจยอมรับ การชดเชยการเวนคืนพื้นที่เ กษตรเพื่อฟนฟูเ ปนสภาพปา ซึ่ ง จะเปนประโยชนตอการ
นําไปใชเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจดําเนินนโยบายและมาตรการตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงค
1. ประมวลสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร ความคิดเห็นของเกษตรกรตอ
มาตรการการขอคืนพื้นที่ปา และ ปจจัยที่มีผลตอการบุกรุกพื้นที่ปา
2. เพื่อวิเคราะหความเต็มใจที่จะยอมรับการชดเชยในการเวนคืนพื้นที่
การทบทวนวรรณกรรม
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 5 สวนดวยกัน ในสวนที่ (1) จะไดทําการ
ทบทวนวาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นมีความสามารถในการสรางอรรถประโยชนใหกับมนุษยใน
ดานใดบาง ซึ่งก็คือ สวัสดิการ (ความสุข หรือความพึงพอใจใหกับมนุษยและสังคม) ในการใชประโยชนโดยตรง
(Direct use value) และการใชประโยชนทางออม (Indirect use value) ที่สามารถประเมินมูลคาทรัพยากร
ไดดวยวิธีทางเศรษฐศาสตรจากการใชประโยชนจากทรัพยากร (สมพร อิศวิลานนท 2538) สวนที่ (2) ทบทวน
เครื่องมือในเชิงทฤษฎี สําหรับ การวัดการเปลี่ยนแปลงอรรถประโยชนหรือสวัสดิการของบุคคลการ การที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นไมมีราคาตลาด ดังนั้นทําใหเราไมสามารถใชราคาตลาดเปนตัวชี้วัด
อรรถประโยชนที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชนิดนั้นๆที่สรางใหกับบุคคล หรือสังคมได เราจึงตอง
พึ่งพาเครื่องมือเชิงทฤษฎี เพื่อนํามาใชวัดความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการสราง
อรรถประโยชนใหกับบุคคล เครื่องมือเชิงทฤษฎีสําหรับการวัดการเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชนของมนุษย
จากการบริโภคสินคาทรัพยากรธรรมชาติที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางคือ Hicksian Compensating
Variation สว นที่ 3) จะได ท บทวนเครื่อ งมือ ในเชิง ปฏิบัติ ตางๆที่ส ามารถนํ ามาใชวั ดการเปลี่ยนแปลง
อรรถประโยชนห รือสวัสดิการของบุคคล (Freeman, 1993) สวนที่ 4) เครื่องมือในการศึกษาวิจัย คือ
Contingent Valuation Method (CVM) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545) สวนที่ 5) วิธีการ
วิเ คราะห ขอมู ล ความเต็ ม ใจยอมรับ และแบบจํา ลอง มี ก ารคํ านวณแบบNon-Parametricสามารถนํามา
วิเ คราะห ไ ดด ว ยคํ า ถามปลายป ด อย า งรวดเร็ วโดยไม ตอ งใช โ ปรแกรมสํา เร็จ รู ป และ การคํ านวณแบบ
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Parametric ซึ่งไดผลจาก Logit Regression สามารถนํามาคํานวณคาความเต็ม ใจยอมรับเฉลี่ย (Mean
Willingness to Accept) โดยใชแบบจําลอง Random Utility Maximization ของ (Hannemann,1984)
ขอบเขตการวิจัย (ดานประชากร พื้นที่และเวลา)
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากเกษตรกรที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน ซึ่ง
เปนพื้นที่ในลักษณะลาดชันสูงโดยกลุมตัวอยางจํานวน 300 รายซึ่งเปนขนาดกลุมตัวอยางขั้นต่ําที่เหมาะสม
โดยวิเคราะหดวยแบบจําลองการประเมินคาความเต็มใจยอมรับการชดเชย (Willingness to Accept: WTA)
(Rose and Bliemer, 2013 cited in Ome, 2010) โดยสุมตัวอยางตามสัดสวน คือ เกษตรกร 100 ตัวอยาง
ตอตําบล ซึ่งกําหนดจาก 3 ตําบลในอําเภอสันติสุขโดยเจาะจงเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวจากนั้น
ทําการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) จํานวน 30 ตัวอยาง ในพื้นที่ใกลเคียงอําเภอสันติสุข เพื่อใชทดสอบ
หาคาเสนอเบื้องตน (Starting Bid) และหาขอบกพรองของแบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงใหมีความสมบรูณ
และชัดเจนยิ่งขึ้น และนําไปใชเก็บขอมูลจริงของกลุมตัวอยางเกษตรกร 300 ราย ในพื้นที่อําเภอสันติสุขโดย
ระยะเวลาศึกษาและรวบรวมขอมูลในชวงกันยายน 2560 – ธันวาคม 2560
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษานี้ดําเนินการวิจัยประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ดังนี้
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปของเกษตรกรและปญหา (ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินดานการเกษตร การใช
ประโยชนพื้นที่ทําความคิดเห็นของเกษตรกรตอมาตรการการขอคืนพื้นที่ปา และ ปจจัยที่มีผลตอการบุกรุก
พื้นที่ปา)
สวนที่ 2 การประเมินมูลคาดวยวิธีการสมมุติเหตุการณ (Contingent Valuation Method : CVM)
ใหเสมือนสถานการณที่เกิดขึ้นจริง ในรูปการดคําถามประกอบแบบสอบถาม คือ“โครงการ ประชารวมใจ ปา
ไมไทยหวนคืน” โดยลักษณะคําถามเปนคําถามปดโดยเสนอราคาเดียว (Close-End Single Bid) เพื่อใหตอบ
เพียง เต็มใจยอมรับเงินชดเชยหรือไมยอมรับคือ เต็มใจที่ยอมรับ (Yes) และ ไมเต็มใจที่จะยอมรับ (No) โดย
สุมเก็บขอมูลเกษตรกรกําหนดเสนอราคาขั้นตนในแบบสอบถามรายบุคคลคือ 750 1,000 2,500 และ 7,500
บาทตอไรตอป
สวนที่ 3 ขอมูลทางดานเศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกร
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา อธิบายเกี่ยวกับ ลักษณะทั่วไปและปญหาของกลุมตัวอยางของ
เกษตรกรที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ความคิดเห็นของเกษตรกรตอมาตรการขอเวนคืนพื้นที่ปาและปจจัยที่สงผล
ตอการบุกรุกพื้นที่ปา รวมทั้งการวิเคราะหความเต็มใจยอมรับการชดเชยของเกษตรกรเฉลี่ยดวยวิธี NonParametric Model และ การวิเคราะหดวยวิธี Binary Logistic Model ที่ใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ
วิจัยทางสังคม
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุมตัวอยางเกษตรกร ในอําเภอสันติสุขจํานวน 3 ตําบล
รวมทั้งสิ้น 300 ตัวอยางพบวา เกษตรกรมีครอบครัวขนาดปานกลางเฉลี่ย 4 คนตอครัวเรือน กลุมตัวอยางสวน
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ใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เนื่องจากการปลูกตองใชแรงงานที่คอนขางหนัก จากสภาพพื้นที่สูงชัน โดย
เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 53 ป ระดับการศึกษาของเกษตรกรสวนใหญ อยูในระดับประถมศึกษา ซึ่งเกษตรกร มี
พื้นที่ถือครองทั้งหมดเฉลี่ย 28.92 ไรตอครัวเรือน และเปนพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ชัดเจนมากกวารอยละ 87
ในดานรายไดหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว มีรายไดเฉลี่ย 92,624 บาทตอปราคาขายผลผลิต
ที่เกษตรกรไดรับ คือ 5.06 บาทตอกิโลกรัม โดยมีตนทุนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร61,433
บาทตอปและมีโดยสวนใหญเกษตรกรมีภาระหนี้สินเฉลี่ย 263,279 บาทตอครัวเรือน
ดานความคิดเห็นตอมุมมองปญหาและทางแกไขของการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตรยังคงมีการ
บุกรุกใชพื้นที่ปาเพื่อเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนสวนใหญโดยเกษตรกรมีความตองการใหดําเนินมาตรการ
จัดการบริหารดูแลทรัพยากรจากคนในพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรคิดวาตนนั้นไมไดบุกรุกพื้นที่ปา เนื่องจากมีการใช
ประโยชนพื้นที่ทําการเกษตรมาตั้งแตบรรพบุรุษ โดยทําการเกษตรกอนที่จะมีกฎหมายประกาศเปนปาสงวน
แหงชาติดังนั้น ปจจัยที่มีผลตอการบุกรุกและยังมีการดําเนินการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน คือ เกษตรกรสวนใหญ
เห็นวาผลผลิตที่ปลูกมีตลาดรองรับที่คอนขางแนนอนและทางเลือกปลูกพืชชนิดอื่นมีนอยจากขอจํากัดดาน
สภาพพื้นที่ ระบบชลประทาน และตลาดรองรับผลผลิต เปนตน
สําหรับประสบการณการไดรับเงินชดเชยจากภาครัฐของเกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรเคยไดรับเงิน
ชดเชยจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเฉลี่ย 4,393.06 บาทตอครั้งตอครัวเรือน และสอบถามความคิดเห็น
ของเกษตรกรในพื้นที่ ที่มีตอโครงการ “ประชารวมใจปาไมไทยหวนคืน”เกษตรกรใหความสําคัญตอโครงการ
ในระดับปานกลาง
ทิศ ทางความสัม พัน ธข องตั วแปรที่มี ผ ลต อการการเต็ ม ใจยอมรับ การชดเชยในทิศ ทางบวกที่ มี
ความสัมพันธกับความเต็มใจยอมรับการชดเชย คือระดับการศึกษาเกษตรกรที่มีการศึกษาสูงยอมมีความเต็มใจ
ยอมรับเงินชดเชยมากกวาเกษตรกรที่มีการศึกษาต่ํากวา เนื่องจากมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารมากกวาสวน
ทิศทางความสัมพันธตรงกันขามของความยินดียอมรับการชดเชย คือ รายไดเกษตรกรจากการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวที่มีรายไดนอย ยอมมีความตองการเงินชดเชยในการเวนคืนพื้นที่สูงกวาเกษตรกรที่มีรายไดจากการ
ปลูกสูงกวา
1. ตารางการประเมินมูลคาความเต็มใจยอมรับเงินชดเชยดวยวิธี Non-Parametric Model
ราคาที่ ตัวอยาง ตัวอยางที่ รอยละของผูที่ คาความเต็มใจยอมรับเงินชดเชย
เสนอ Bj ทั้งหมด
ตอบ
ตอบตกลง
(บาท/ไร/ป)
ตกลง
0
0
1.0
(0.03)(300)(325)=2,925
750
75
39
0.52
(0.05)(300)(875)= 13,125
1000
75
43
0.57
(0.05)(300)(1750)= 26,250
2500
75
40
0.52
(0.13)(300)(5,000)= 195,000
7500
75
49
0.65
(0.65)(300)(15,000)
= 2,925,000
รวม
300
= 3,162,300 บาท
=เฉลี่ย 10,541 บาท/ไร/ป
ที่มา : จากการคํานวณ (2561)
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2. การประเมินมูลคาความเต็มใจยอมรับเงินชดเชยดวยวิธี Binary Logistic Model
การประเมินมูลคาความเต็มใจยอมรับเงินชดเชยดวยวิธี Binary Logistic Modelจะทําการคํานวณ
คาความเต็มใจยอมรับการชดเชยของแบบจําลองโลจิตจะใชสูตร
E(max WTA) =

−

∑

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคือ ความเต็มใจยอมรับการชดเชยเฉลี่ยประกอบดวย การยอมรับการ
ชดเชย (WTA) ซึ่งมี 2 คา คือ 0 ไมตอบรับราคาที่เสนอ และ 1 หมายถึง ตอบรับราคาที่เสนอ สวนตัวแปร
อิสระ ประกอบดวย Bid (ราคาที่เสนอใหรับการชดเชย มีทั้งสิ้น 4 ระดับ), Edu = ระดับการศึกษา (จํานวนป),
Income = รายไดตอครัวเรือนของเกษตรกร (บาท/ป), Age=อายุของเกษตรกร, Area =การครอบครองที่ดิน
ในการทําการเกษตรของเกษตรกร (ไร) , Experience1=ประสบการณในการรับเงินชดเชยของเกษตรกรจาก
ภาครัฐ (0=ไมมี ,1 มี), Experience 2=ประสบการณในการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (ป) Debt=หนี้สิน
ของเกษตรกร (บาท)
โดยที่ β1 คือ คาสัมประสิทธิ์ของระดับ ราคาที่เสนอ, ∝ คือ คาคงที่จากประมาณการ, คือ
คาสัมสิทธิ์ตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคมอื่นๆและ คือคาเฉลี่ยของตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคมอื่นๆ
ดังนั้นจะสามารถคํานวณคาความเต็มใจยอมรับการชดเชยของเกษตรกรกลุมตัวอยางได
E(max WTA) = (0.4017-0.0000000122(92,244.10)- 0.1587(53.11)+0.02761(8.647)
0.2421(0.723)+0.0069(23.89)0.000000202(262,126)0.038931(28.92) / (0.000716)
= 11,918.15 บาท/ไร/ป
สรุปไดวาการประเมินมูลคาความเต็มใจยอมรับเงินชดเชยดวยวิธี Non-Parametric Model และ
Binary Logistic Modelพบวาความเต็มใจยอมรับเงินชดเชยเฉลี่ยตอคน เทากับ 10,541.00 และ 11,918.15
บาทตอไรตอป ซึ่งมูลคารวม เกิดจากความชดเชยของเกษตรกรเฉลี่ยตอราย คูณจํานวนไรขาวโพดทั้งหมดใน
พื้นที่ลาดชัน (ที่เกษตรเปนเจาของแตไมมีเอกสารสิทธิ์ ชัดเจน) ที่ปลูกขาวโพดในพื้นที่ลาดชันอําเภอสันติสุข
เทากับ372,924,768.00 และ 421,646,269.78 บาท
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
ผลที่ไดจ ากการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุป ระสงคที่ตั้งไว โดยคาเฉลี่ยของความเต็ม ใจยอมรับเงิน
ชดเชยดวยวิธี Non-Parametric Model เทากับ 10,541.00 บาท/ไร/ป และวิธี Binary Logistic Model
เทากับ 11,918.15 บาท/ไร/ป โดยที่วิธี Binary Logistic Model มีคามากกวา Non-Parametric Model
1,377.15 บาทตอไรตอป ซึ่งผลที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนเชิงนโยบายในการ ประกอบการวางแผนและ
ตัดสินใจ ในการดําเนินการจัดสรรงบประมาณชดเชย เมื่อมีการเวนคืนพื้นที่จ ากเกษตรกร ในการพัฒ นา
โครงการตางๆของภาครัฐ
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีประเด็นการศึกษาความเต็มใจจาย หรือวิธีประเมินมูลคาอื่นๆ ในการฟนฟูทรัพยากรปาไม
เพื่อเปนขอมูลเชิงนโยบายของภาครัฐในการจัดสรรตนทุนการดูแลและรักษาปาไมการปลูกปา
2. งานวิจัยในการเวนคืนพื้นที่นั้นสวนมากจะเนนไปในทางเวนคืนสรางสาธารณูปโภคซึ่งสามารถวัดคา
ในรูปแบบตัวเงินไดตามลักษณะโครงการ สวนการเวนคืนพื้นที่ทําการเกษตรที่ฟนฟูทรัพยากรปาไมนั้นตอง
ทําการศึก ษาวิจัยในระยะยาวตอความคุมคาของโครงการ ดังนั้นการศึกษาวิจัยในพื้ นที่อื่นดวย จะทําให
มองเห็นความแตกตางของปจจัยเศรษฐกิจ ปญหาในพื้นที่ รวมทั้ง มูลคาของทรัพยากรซึ่งในแตละ ตางกัน ก็
สามารถเปนประเด็นวิจัย และนโยบายขับเคลื่อนภาครัฐตอไป
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