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นโยบายสาธารณะด้านการจัดการพืน้ทีเ่ส่ียงภยันํา้ป่าไหลหลากและดนิ/โคลนถล่ม 
(กรณศึีกษา: มูลค่าของความเส่ียงของชีวติประชาชนในพืน้ทีเ่ส่ียงภยันํา้ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม*) 

 
อคัรพงศ ์อั้นทอง 

สถาบนัศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

1. ทีม่าและความสําคญั 

นํ้าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มเป็นหน่ึงในภยัธรรมชาติท่ีประเทศไทยประสบทุกปี ในแต่ละปี
ภัยธรรมชาติดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนับวันจะยิ่งทวี 
ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ประเทศไทยมีพื้นท่ีเส่ียงภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มกระจายอยู่ทัว่ไป 
ตั้งแต่ภาคเหนือทอดแนวยาวไปทางดา้นตะวนัตกจนถึงภาคใต ้ พื้นท่ีส่วนใหญ่กระจายอยู่ทางภาคเหนือ 
ของประเทศ เพราะมีภูมิประเทศเป็นภูเขาท่ีมีความลาดชนัค่อนขา้งสูง พื้นท่ีดงักล่าวเป็นท่ีทาํกินและท่ีตั้ง
บา้นเรือนของประชาชนมาเป็นเวลานาน การอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีจึงทาํไดย้าก ดว้ยความตระหนกั
ถึงโอกาสท่ีจะสูญเสียชีวิต ทรัพยสิ์น และผลกระทบท่ีเกิดจากนํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม ภาครัฐ 
จึงมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรนํ้ า กรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั เขา้ไปดาํเนินการวางมาตรการในการป้องกนัและเฝ้าระวงันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม 
ในพื้นท่ีเส่ียงภยัต่างๆ อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการซักซ้อมเพ่ือเตรียมรับมือในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 
มาตรการในการป้องกนัและเฝ้าระวงัภยัโดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการติดตามและเฝ้าระวงัปัจจยัท่ีทาํให้เกิดนํ้ าป่า
ไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม เช่น การวดัปริมาณนํ้ าฝน การจดัทาํแผนท่ีพื้นท่ีเส่ียงภยั การติดตั้งระบบเตือนภยั
อตัโนมติั การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยั เป็นตน้ เพื่อใหส้ามารถแจง้เตือนภยัไดก่้อนท่ีจะเกิด
เหตุการณ์ดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัและบรรเทาความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นและชีวิตของประชาชนท่ี
อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี จากการเกิดนํ้าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มอยา่งเฉียบพลนั 

นโยบายและมาตรการในการติดตามเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มของ
ภาครัฐโดยส่วนใหญ่ใชร้ะบบเตือนภยัท่ีมีมูลค่าสูงบนแนวทางท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 
ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในขณะเดียวกนัภาครัฐยงัไดพ้ยายามเขา้ไปให้ความรู้และความเขา้ใจ รวมทั้ง
แนวทางการเฝ้าระวงั ป้องกนัภยั และการปฎิบติัตวัเม่ือเผชิญกบัภยัพิบติัดงักล่าว แก่ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น
                                                                 
* บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจยัเร่ือง “การประเมินมูลค่าของความเส่ียงของประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม” 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
** ผูเ้ขียนขอขอบคุณ ศ.ดร.ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด และคุณสมใจ เยน็สบาย (ท่ีปรึกษาโครงการ) รวมทั้ง รศ.ดร.อุดมศกัด์ิ ศีลประชาวงศ ์(Reviewer) 
รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกรู ณ อยธุยา และพ่ีๆ ท่ี TDRI สาํหรับคาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขียน 
*** เน้ือหาในบทความน้ีมีการปรับปรุงและแกไ้ขเพ่ิมเติมจากรายงานวิจยั ตามคาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิและคณาอาจารย์
หลายๆ ท่าน ท่ีกรุณาช้ีแนะและใหค้วามรู้กบัผูเ้ขียนในประเดน็ต่างๆ เพิ่มเติม ผูเ้ขียนขอกราบขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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พื้นท่ีเส่ียงภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม การดาํเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยัดงักล่าว 

ท่ีผ่านมามีการประเมินมูลค่าความเสียหายจากนํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มในหลาย
เหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์นํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2531  
ท่ีบา้นกะทูนเหนือ อ. พิปูน และบา้นคีรีวง อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช มีมูลค่าความเสียหายประมาณ  
1,000 ลา้นบาท เหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2544 ท่ีตาํบลนํ้ ากอ้ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ มีมูลค่าความเสียหาย
ประมาณ 645 ลา้นบาท และเม่ือปี พ.ศ. 2549 ท่ี อ. ลบัแล อ. ท่าปลา อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ อ. ศรีสัชนาลยั  
จ. สุโขทยั และ อ. เมือง จ. แพร่ มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 309 ลา้นบาท เป็นตน้ (กรมทรัพยากรธรณี, 2549) 
อย่างไรก็ตามมูลค่าความเสียหายดงักล่าวประเมินจากความเสียหายท่ีเกิดแก่ทรัพยสิ์น พื้นท่ีทาํการเกษตร 
และผลผลิตทางการเกษตรท่ีส่วนใหญ่เป็นมูลค่าความเสียหายท่ีเป็นตวัเงินและสามารถประเมินผา่นราคาตลาด 
ยงัขาดการพิจารณาถึงการประเมินมูลค่าความเสียหายท่ีไม่ใช่ตวัเงินท่ีไม่มีราคาตลาด การมองขา้มมูลค่า
ดังกล่าวอาจทาํให้การพิจารณาความคุม้ค่าของโครงการต่างๆ บิดเบือนจากท่ีควรจะเป็น หน่ึงในมูลค่า 
ความเสียหายท่ีสําคญัและไม่มีตลาดสะทอ้นให้เห็นมูลค่าดงักล่าว คือ มูลค่าความเสียหาย/ความเส่ียงท่ีจะ
สูญเสียชีวิตของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภยั หรือมูลค่าของการมีชีวิตรอดเม่ือเผชิญกบัเหตุการณ์ 
ภยัพิบติั มูลค่าดงักล่าวครอบคลุมมูลค่าเพิ่มท่ีบุคคลสามารถสร้างไดใ้นอนาคตหากเขารอดชีวิตจากเหตุการณ์
นํ้าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม 

จากขอ้สังเกตขา้งตน้ท่ีว่า การประเมินมูลค่าความเสียหายจากนํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม
ขาดการประเมินมูลค่าความเสียหาย/ความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภยั 
ทาํให้มูลค่าความเสียหายท่ีนาํเสนอโดยหน่วยงานต่างๆ อาจตํ่ากว่าความเป็นจริงและอาจไม่สะทอ้นถึง 
ความคุม้ค่าทางสังคมของนโยบายการติดตามเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม 
ท่ีดาํเนินการอยู่ในปัจจุบนั ดังนั้นบทความน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อนําเสนอแนวทางการประเมินมูลค่า 
ความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตของประชนชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม 
ในระดบัปานกลาง-สูง โดยใชแ้บบจาํลองทางเลือก (Choice modeling) และแนวคิดการประเมินมูลค่าของชีวิต
เชิงสถิติ (Value of Statistical Life: VSL) ภายใตก้ารออกแบบวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัท่ีสามารถลด
ความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตท่ีแตกต่างกนัให้เจา้ของชีวิตซ่ึงเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภยันํ้ าป่า 
ไหลหลากและดิน/โคลนถล่มเป็นคนตดัสินใจเลือกหรือสนบัสนุนวิธีการดงักล่าว ผลการศึกษาท่ีไดเ้ป็นหน่ึงใน
ขอ้มูลสําคญัท่ีสามารถนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุนหรือดาํเนินนโยบายของภาครัฐเพื่อลด
ความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยนํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม 
การศึกษาน้ียงัเป็นแนวทางสาํคญัในการกระตุน้ให้มีการประเมินมูลค่าของความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตหรือ
ความเจ็บป่วยของประชาชน เม่ือมีการดาํเนินนโยบายหรือโครงการท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ 
ของประชาชน  
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2. กรอบแนวคดิ วธีิการ และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

เน้ือหาในส่วนน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ครอบคลุมกรอบแนวคิด แบบจาํลอง และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยส่วนแรกเป็นการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าของชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐศาสตร์ ต่อมาเป็นการนาํเสนอแนวคิดพื้นฐานของการประเมินมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติท่ีเป็นแนวคิดหลกั
สําหรับการพฒันาแบบจาํลองท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี สําหรับส่วนสุดทา้ยเป็นการนําเสนอแนวคิดของ
แบบจาํลองทางเลือกท่ีเป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติสาํหรับใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนพอสงัเขปดงัน้ี 

2.1 การประเมินมูลค่าของชีวิตตามแนวคดิเศรษฐศาสตร์ 

กว่าก่ึงทศวรรษท่ีผ่านมา นกัเศรษฐศาสตร์ไดพ้ฒันาวิธีการประเมินมูลค่าของชีวิตมาอย่างต่อเน่ือง 
(Viscusi and Aldy, 2003; Grüne-Yanoff, 2009) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงวิธีการท่ีน่าเช่ือถือและสามารถสะทอ้น 
ให้เห็นถึงมูลค่าของชีวิตไดใ้กลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด สามารถแบ่งวิธีการประเมินมูลค่าของชีวิต 
ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ออกเป็น 2 วิธีการ คือ วิธีการทุนมนุษย ์(Human capital approach) และวิธีการ
ความเตม็ใจท่ีจะจ่าย (Willingness to pay approach) (Landefeld and Seskin, 1982; Grüne-Yanoff, 2009) 
สามารถสรุปแนวทางการคิดมูลค่าของชีวิตทั้งสองวิธีการไดพ้อสงัเขปดงัน้ี 

ก. วิธีการทุนมนุษย์ (Human capital approach) 

แนวคิดการประเมินมูลค่าของชีวิตตามวิธีการทุนมนุษยถู์กเสนอและพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 16 (Landefeld and Seskin, 1982) ก่อนท่ีจะนาํมาประยกุตใ์ชใ้หเ้ห็นเชิงประจกัษ ์
ในการประมาณค่าตน้ทุนของการเจ็บป่วย (Estimating the costs of illness) (Rice, 1967) และไดรั้บการพฒันา
ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั (Keeler, 2001) วิธีการน้ีเปรียบมนุษยเ์สมือนหน่ึงเป็นปัจจยัทุน และเป็นการ
ประเมินมูลค่าทางการตลาดมากกว่ามูลค่าของมนุษยโ์ดยตรง มูลค่าท่ีคาํนวณไดเ้ป็นการพิจารณามูลค่า 
ของมนุษยใ์นการแสวงหารายได ้หรือการมีประโยชน์ใชส้อยของชีวิต (Value of livelihood) โดยปราศจาก
มูลค่าผลประโยชน์ท่ีมนุษยใ์ห้กบัสังคม ดงันั้นมูลค่าท่ีไดจึ้งไม่สะทอ้นมูลค่าของชีวิต (Value of life)  
ท่ีแทจ้ริงท่ีไม่สามารถประเมินได ้(Schelling, 1968 อา้งใน Colman (2006)) วิธีการน้ีมีวิธีการคาํนวณอยู ่ 
2 วิธีการ คือ (เยาวเรศ ทบัพนัธ์ุ, 2551) วิธีการแรกเป็นการคาํนวณจากค่าใชจ่้ายในการสร้างทุนมนุษย ์
(ตน้ทุนการผลิต) อย่างไรก็ตาม แมว้่าจะสามารถประเมินค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่การลงทุน 
ในมนุษยค์นใดคนหน่ึงสูงไม่ไดห้มายความว่า คนๆ นั้น จะมีประสิทธิภาพสูง เพราะ ยงัไม่มีการพิสูจน์ 
เชิงประจกัษว์่า ค่าใชจ่้ายในการสร้างทุนมนุษยมี์ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความสามารถในการผลิตของมนุษย ์
นอกจากน้ียงัมีปัญหาในเร่ืองของการแยกการบริโภคและการลงทุนออกจากกนั ดงันั้นจึงไดมี้การเสนอ
วิธีการท่ีสองท่ีเป็นการคาํนวณจากความสามารถในการผลิตหรือรายรับท่ีควรจะไดรั้บของมนุษยต์ลอดช่วงอายุ
ของเขา ท่ีผ่านมามีการเสนอให้วดัจากผลผลิตมวลรวม (Gross output) และผลผลิตสุทธิ (Net output)  
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อยา่งไรก็ตาม วิธีการน้ียงัคงเป็นการวดัมูลค่าการใชส้อยของชีวิตมากกว่าท่ีจะวดัมูลค่าของชีวิต และยงัคงมี
ปัญหาในเร่ืองของการกาํหนดอตัราคิดลด (Discount rate) ท่ีเหมาะสมในการคาํนวณ (Landefeld and 
Seskin, 1982) นอกจากน้ีในกรณีของการวดัจากผลผลิตสุทธิท่ีมีการหักค่าใชจ่้ายเพื่อการบริโภคออกจาก
รายได้รวม  มีโอกาสทําให้กระแสรายได้สุทธิมีค่าติดลบ  นั่นคือ  มูลค่าของชีวิตของบุคคลนั้ นๆ  
มีค่าติดลบ เช่น คนพิการตั้งแต่กาํเนิด เป็นตน้ นยัจึงอาจกลายเป็นว่าการตายของบุคคลดงักล่าวจะเป็นผลดี
ต่อสงัคมโดยรวม ซ่ึงในความเป็นจริงไม่สามารถสรุปเช่นนั้นไดโ้ดยหลกัศีลธรรม 

จากการศึกษาท่ีผา่นมา พบว่า มีการใชว้ิธีการน้ีในการประเมินมูลค่าของชีวิตมนุษยท่ี์แตกต่าง
กนัออกไป โดยส่วนใหญ่ใชข้อ้มูลอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนมาประเมินหามูลค่าของชีวิตท่ีเหลืออยู่ของ
บุคคลในช่วงอายุต่างๆ (Keeler, 2001) และยงัพบว่านิยมใช้วิธีการน้ีประเมินตน้ทุนสุขภาพหรือ 
ความเจ็บป่วยของบุคคล (Landefeld and Seskin, 1982) โดยแบ่งตน้ทุนสุขภาพหรือตน้ทุนท่ีเกิดจาก 
การเจ็บป่วยออกเป็น ตน้ทุนทางตรง (Direct cost) เช่น ค่าใชจ่้ายในการรักษา เป็นตน้ และตน้ทุนทางออ้ม
หรือตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Indirect cost) เช่น ระยะเวลาท่ีหยุดงานอนัเน่ืองมาจากความเจ็บป่วย เป็นตน้ 
(Rice, 1967; Cooper and Rice, 1976; คุณาลกัษณ์ คนัธารราษฎร์, 2539; จุฑาทิพ อาธีรพรรณ, 2544) รวมทั้ง
ตน้ทุนของการป้องกนัการเจบ็ป่วย (Hartunian, Smart and Thompson, 1980)   

ข. วิธีการความเต็มใจทีจ่ะจ่าย (Willingness to pay approach) 

วิธีการความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเป็นการประเมินมูลค่าของชีวิตมนุษยจ์ากอรรถประโยชน์ (Utility) 
ของบุคคล โดยการวดัค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิต หรือเรียกว่า มูลค่าของชีวิต
เชิงสถิติ (VSL) วิธีการน้ีไดรั้บการเสนอคร้ังแรกโดย Dreze (1962) และไดรั้บการพฒันาต่อมาโดย  
Schelling (1968) Mishan (1971) Acton (1973) Jones-Lee (1976) และ Landefeld (1979) (Landefeld and 
Seskin, 1982; Jones-Lee, 1987) ปัจจุบนัวิธีการน้ีเป็นวิธีท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในการนาํมา
ประเมินมูลค่าของชีวิตมนุษย ์วิธีน้ีพฒันามากว่า 40 ปี (Landefeld and Seskin, 1982; Jones-Lee, 1987; 
Viscusi and Aldy, 2003) โดยมีแนวคิดว่า มูลค่าของชีวิตมนุษยเ์ป็นมูลค่าท่ีไม่ไดร้วมเฉพาะความสามารถ 
ในการแสวงหาประโยชน์เพียงอยา่งเดียว แต่รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น การใหค้วามช่วยเหลือ
แก่บุคคลอ่ืนในสังคม เป็นตน้ ซ่ึงไม่สามารถคาํนวณออกมาเป็นตวัเงินได ้(Landefeld and Seskin, 1982; 
Broome, 1985; Jones-Lee, 1987; Viscusi and Aldy, 2003)  

วิธีการน้ีประยกุตแ์นวคิดการประเมินมูลค่าท่ีไม่ผา่นตลาด (Non-market price) มาใชใ้นการ
วิเคราะห์หามูลค่าของชีวิตมนุษยจ์ากพฤติกรรมของบุคคลในตลาด (เจา้ของชีวิต) แต่ไม่ไดห้มายความว่า 
ค่าท่ีไดจ้ะแสดงถึงมูลค่าของชีวิตของบุคคลคนนั้นจริง แต่เป็นมูลค่าท่ีบุคคลเตม็ใจท่ีจะจ่ายเพื่อลดความเส่ียง
ท่ีจะสูญเสียชีวิตของบุคคลท่ีเป็นเจา้ของชีวิต (Landefeld and Seskin, 1982; Jones-Lee, 1987) โดยอาศยัหลกั 
Pareto optimum ท่ีว่า สวสัดิการของคนในสังคมจะดีข้ึนเม่ือบุคคลหน่ึงยินยอมเสียสละทรัพยสิ์นของตน
บางส่วนให้กบับุคคลอ่ืนหรือเพื่อซ้ือบริการในอนัท่ีจะทาํให้ตนเองลดความน่าจะเป็นในการสูญเสียชีวิต 
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โดยท่ีไม่รู้สึกสูญเสียอรรถประโยชน์ของตนเอง (Landefeld and Seskin, 1982) การสูญเสียทรัพยสิ์นดงักล่าว
เป็นการเสียไปเพื่อซ้ืออรรถประโยชน์จากการมีชีวิตอยู่รอดอย่างแน่นอน ดังนั้ นการจ่ายเงินเพื่อลด 
ความน่าจะเป็นในการตายลงหน่ึงหน่วย จึงเปรียบเสมือนมูลค่าท่ีบุคคลนั้นให้กบัชีวิตของตนเองเพิ่มข้ึน 
หน่ึงหน่วย จากแนวคิดน้ีมูลค่าของชีวิตของบุคคลคนหน่ึงจึงเท่ากบั มูลค่าท่ีจ่ายไปเพ่ือลดความน่าจะเป็น 
ในการตายลงหน่ึงหน่วย (Landefeld and Seskin, 1982; Jones-Lee, 1987; Viscusi and Aldy, 2003)  

ปัจจุบนัวิธีการความเต็มใจท่ีจะจ่ายได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวางจากนักเศรษฐศาสตร์ 
ในการนาํมาใชป้ระเมินมูลค่าของความเส่ียงท่ีมีต่อชีวิตของบุคคล เน่ืองจากเป็นวิธีการประเมินมูลค่าของ 
การเปล่ียนแปลงอัตราความเส่ียงท่ีมีต่อชีวิตของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ท่ีมีขนาดของการเปล่ียนแปลง 
เพียงเลก็นอ้ย และมูลค่าดงักล่าวเป็นมูลค่าท่ีไดจ้ากการประเมินจากค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเพื่อลดความเส่ียง
ท่ีจะสูญเสียชีวิตของคนกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบ (Landefeld and Seskin, 1982) นอกจากน้ีวิธีการน้ียงัปิด
จุดอ่อนท่ีสาํคญัของวิธีการทุนมนุษยใ์นเร่ืองของการไม่ไดค้าํนึงถึงอรรถประโยชน์โดยรวมท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นรูป
ของตวัเงิน แต่อยา่งไรก็ตามวิธีการน้ียงัมีจุดอ่อนท่ีสาํคญั คือ คาํตอบจาํนวนเงินท่ีบุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของชีวิต
เต็มใจท่ีจะจ่ายอาจตรงหรือไม่ตรงกบัความเป็นจริงก็ได ้เช่น ถา้มีการใชค้าํถามท่ีซับซ้อนเกินไปและหรือ
ผูต้อบไม่ไดรั้บขอ้มูลประกอบการตดัสินใจอย่างเพียงพอ หรือการเร่ิมตน้คาํถามในลกัษณะท่ีว่า ผลของ
คาํตอบจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตวัผูต้อบ ก็จะทาํให้ได้คาํตอบหรือมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายสูงกว่า 
ความเป็นจริง (Overstate) เป็นตน้ นอกจากน้ีมูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายอาจแตกต่างกนัมากสาํหรับแต่ละคน 
ซ่ึงข้ึนอยู่กบัรายไดข้องตวับุคคล และประโยชน์ท่ีเขาคาดว่าจะไดรั้บหรือความถ่ีท่ีเขาคาดว่าจะเขา้ไปใช้
ประโยชน์จากโครงการ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ียอ่มมีผลทาํใหมู้ลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายสาํหรับบุคคลมีค่าเบ่ียงเบนสูง 
(Landefeld and Seskin, 1982) 

จากผลงานการศึกษาท่ีผา่นมา พบวา่ วิธีการความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเป็นวิธีการประเมินมูลค่าของชีวิต
ท่ีครอบคลุมมูลค่าทั้งท่ีเป็นตวัเงินหรือมูลค่าท่ีสามารถคาํนวณออกมาเป็นตวัเงิน และมูลค่าท่ีไม่ใช่ตวัเงิน
หรือมูลค่าท่ีไม่สามารถคาํนวณออกมาเป็นตวัเงินได ้(คุณาลกัษณ์ คนัธารราษฎร์, 2539, Bleichrodt and 
Quiggin, 1999; Greenberg et al., 2004) หมายความว่า วิธีการน้ีอาจจะเหมาะสมท่ีสุดหากผูป้ระเมินตอ้งการ
ประเมินทั้งตน้ทุนภายใน (Internal costs) และตน้ทุนภายนอก (External costs) ท่ีประกอบดว้ย มูลค่าท่ีสามารถ
คาํนวณออกมาเป็นตวัเงิน เช่น ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการทาํงาน 
รายไดท่ี้ควรจะเกิดแต่ไม่เกิดข้ึน (เน่ืองจากการเจ็บป่วย การพิการ ทุพพลภาพ และการตายก่อนวยัอนัควร) 
ค่าเดินทางของผูป่้วยและญาติในการเขา้รับการรักษาและเยี่ยมดูอาการ เป็นตน้ และมูลค่าท่ีไม่สามารถ
คาํนวณออกมาเป็นตวัเงิน หรือตน้ทุนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในรูปของตวัเงิน เช่น ความทนทุกข์ทรมานของลูกจา้ง 
ความเสียใจของบิดามารดา เป็นตน้ (Landefeld and Seskin, 1982; Jones-Lee, 1987; คุณาลกัษณ์ คนัธารราษฎร์, 
2539; Viscusi and Aldy, 2003) 

จากการทบทวนงานศึกษาท่ีผ่านมาสรุปได้ว่า การประเมินมูลค่าของชีวิตมนุษย์ตามแนวคิด
เศรษฐศาสตร์ เร่ิมตน้จากแนวคิดการประเมินดว้ยวิธีการทุนมนุษยท่ี์เป็นการพิจารณาจากตน้ทุนท่ีใชใ้นการ
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ผลิตมนุษย์ ซ่ึงมีจุดอ่อนท่ีสําคญัในเร่ืองของความน่าเช่ือถือของมูลค่าท่ีประเมินได้ เน่ืองจากยงัไม่มี 
การพิสูจน์ว่า ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความสามารถในการผลิตของมนุษย ์และปัญหา 
ในเร่ืองของการไม่สามารถแยกการบริโภคและการลงทุนออกจากกันได้ ทาํให้การวดัผลตอบแทนเฉพาะ 
การลงทุนทาํไดย้าก ดว้ยขอ้บกพร่องดงักล่าวทาํให้นกัเศรษฐศาสตร์พฒันาวิธีการประเมินมูลค่าของชีวิตมนุษย์
จาก Dynamic equilibrium of demand and supply of labor ท่ีเป็นการพิจารณาจากราคาตลาดของทรัพยากร
มนุษยแ์ทนการพิจารณาจากค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย ์แต่อยา่งไรก็ตาม วิธีการทั้งสองยงัคง
ประเมินมูลค่าของชีวิตมนุษยบ์นพื้นฐานวิธีการทุนมนุษยท่ี์ประเมินไดเ้ฉพาะมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินเท่านั้น ต่อมา 
นกัเศรษฐศาสตร์จึงไดพ้ฒันาวิธีการประเมินมูลค่าของชีวิตมนุษยจ์ากอรรถประโยชน์ของบุคคล ภายใตก้รอบ
วิธีการความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิต วิธีการน้ีเรียกว่า “มูลค่าของชีวิตเชิงสถิติ (VSL)” 
ปัจจุบนัวิธีการน้ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในการนาํมาประเมินมูลค่าของชีวิตมนุษย ์แต่อยา่งไรก็ตาม
มูลค่าท่ีไดจ้ากวิธีการน้ีเป็นเพียงมูลค่าของความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตมากกวา่มูลค่าของชีวิตมนุษย ์

แมว้่าวิธีการประเมินมูลค่าของชีวิตมนุษยจ์ะไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด แต่ไม่ได้
หมายความว่า วิธีการสุดทา้ย (วิธีการความเตม็ใจท่ีจะจ่าย) จะเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด ทั้งๆ ท่ีหากพิจารณาแลว้ 
วิธีการสุดท้ายเป็นวิธีการท่ีได้รับการยอมรับมากกว่าวิธีการอ่ืนๆ เน่ืองจากตรงกับความหมายของ 
การประเมินมูลค่าของชีวิตมนุษยม์ากท่ีสุด และยงัสามารถใชป้ระเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย
มูลค่าท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินไดอ้ยา่งครบถว้น (Jones-Lee, 1987; Viscusi and Aldy, 2003) แต่วิธีการน้ี
มีขอ้จาํกดัหลายๆ ประการ เช่น ความยากในการประเมินอรรถประโยชน์ของบุคคลให้ออกมาเป็นตวัเงิน 
เป็นตน้ (Landefeld and Seskin, 1982) หรือในบางคร้ังวตัถุประสงคใ์นการประเมินมูลค่าของชีวิตมนุษย ์
ไม่จาํเป็นตอ้งประเมินมูลค่าจากอรรถประโยชน์ของบุคคลก็สามารถตอบคาํถามได ้เช่น การประเมินมูลค่า
ของชีวิตของคนท่ีเป็นไขห้วดัใหญ่ ไม่จาํเป็นตอ้งรวมค่าเสียอารมณ์ของความเจ็บป่วยดงักล่าว เน่ืองจาก
ความเจ็บป่วยดงักล่าวไม่ไดท้าํให้บุคคลเสียอารมณ์ถึงขั้นท่ีไม่สามารถมีชีวิตอยูไ่ด ้เป็นตน้ ดงันั้นการเลือก
วิธีการประเมินมูลค่าของชีวิตมนุษยแ์บบใดนั้น ย่อมข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคข์องการประเมิน ขอ้จาํกดัดา้น
งบประมาณ และบุคลากรวจิยั 

2.2 แนวคดิการประเมินมูลค่าของชีวิตเชิงสถติิ 

จากขา้งต้นจะเห็นได้ว่าการประเมินมูลค่าของชีวิตมนุษย์ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์ท่ีตรงกับ
ความหมายของมูลค่าของชีวิตมนุษยม์ากท่ีสุด คือ แนวคิดการประเมินมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติท่ีพฒันาบน
พื้นฐานวิธีการความเต็มใจท่ีจะจ่ายท่ีว่า บุคคลเต็มใจท่ีจะจ่ายเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิต แนวคิด
ดงักล่าวสอดลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีตอ้งการประเมินมูลค่าของความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตของ
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม โดยมูลค่าดงักล่าวจะถูกประเมิน
จากความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของประชาชนในการสนบัสนุนวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยั เพื่อลดความเส่ียง 
ท่ีจะสูญเสียชีวิตจากนํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มท่ีอาจเกิดข้ึนภายในชุมชนท่ีตนอาศยัอยู่ ก่อนท่ีจะ
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กล่าวถึงการประเมินมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติภายใตก้ารประยุกต์ใช้วิธีความเต็มใจท่ีจะจ่าย ในท่ีน้ีจะขอ
นาํเสนอแนวคิดพื้นฐานของการประเมินมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติพอสงัเขป ดงัน้ี 

การประเมินมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติ (VSL) เป็นเพียงการกาํหนดมูลค่า/จาํนวนเงินท่ีบุคคลเต็มใจ 
ท่ีจะแลกกบัการเปล่ียนแปลงโอกาสในการมีชีวิตรอด (Probability of survival) ในทางทฤษฎีมูลค่าของชีวิต
เชิงสถิติของบุคคล สามารถอธิบายได้ด้วยความคาดหวงัของอรรถประโยชน์ส่วนบุคคล (Individual 
expected utility) ดงัน้ี (นิพนธ์ พวัพงศกร และคณะ, 2548) 

  )c(UP)u(E         (1) 

โดยท่ี E(u) = ค่าคาดหวงัของอรรถประโยชน ์
 P = โอกาสหรือความน่าจะเป็นในการมีชีวิตรอด 
 U(c) = ฟังกช์นัอรรถประโยชน์ท่ีข้ึนอยูก่บัการบริโภค 

ทาํการ Total differentiate สมการน้ี จะไดว้า่ 

  dU
dc
dU

PdP)c(U)u(dE        (2) 

เม่ือกาํหนดให ้dE(u) = 0 จะไดว้า่ 

   dU
dc
dU

PdP)c(U   

   
)c(UP
)c(U

dcdUP
)c(U

dP
dU







      (3) 

สมการท่ี (3) หมายความว่า บุคคลยินดีแลกเปล่ียนการบริโภคกับโอกาสในการมีชีวิตรอด 
ในสดัส่วนของอรรถประโยชน์จากการบริโภคต่อค่าคาดหวงัจากอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม ผลของสมการท่ี (3) 
แสดงให้เห็นว่า ถา้บุคคลมีโอกาสในการมีชีวิตรอดลดลง/สูงข้ึน มูลค่าของชีวิตของบุคคลคนน้ีก็จะสูงข้ึน 
/ตํ่าลง (โอกาสในการมีชีวิตรอดจะแปรผกผนักบัมูลค่าของชีวิต) นอกจากน้ีมูลค่าของชีวิตยงัข้ึนอยู่กบั
ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของบุคคล ซ่ึงความแตกต่างน้ีทาํให้มูลค่าของชีวิตของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน  
ปัจจยัท่ีมีผลต่อฟังกช์นัอรรถประโยชน์ของบุคคล ก็ยอ่มมีผลต่อมูลค่าของชีวิตดว้ยเช่นเดียวกนั และยงัมีผล 
ทาํให้มูลค่าของชีวิตของบุคคลมีความแตกต่างกัน เช่น สภาพแวดลอ้มของครอบครัว สังคม เป็นตน้ 
เช่นเดียวกับการบริโภคและรายได้จะแปรผกผนักับมูลค่าของชีวิต เน่ืองจากบุคคลยินดีท่ีจะแลกเปล่ียน 
การบริโภคและรายไดก้บัโอกาสในการมีชีวิตรอด เช่น ถา้บุคคลลดการบริโภคหรือรายไดเ้พื่อแลกกบัโอกาส 
ท่ีจะสูญเสียชีวิตลดลง กจ็ะทาํใหมู้ลค่าของชีวิตมีค่าสูงข้ึน เป็นตน้ 
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วิธีการประเมินมูลค่าของชีวิตตามแนวคิดการประเมินมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติ มีวิธีการหลกัอยู ่3 วิธี คือ 
(นิพนธ์ พวัพงศกร และคณะ, 2548)  

ก. Compensating wages หรือ Wage compensating differentials: เป็นวิธีการประเมินท่ีเป็นการ
แลกเปล่ียนระหว่างความปลอดภยัในการทาํงานกบัค่าจา้งท่ีไดรั้บ ส่วนใหญ่นิยมนาํมาใชศึ้กษาในกรณีของ
ตลาดแรงงาน หลกัการโดยทัว่ไปของวิธีการน้ี คือ เม่ือกาํหนดให้มีคนงาน 2 คน ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั 
ทุกประการ และมีงานท่ีเหมือนกนัให้เลือกทาํ 2 ประเภท แต่มีความแตกต่างในเร่ืองของความเส่ียงท่ีจะ
สูญเสียชีวิตจากการทาํงานและค่าจา้ง ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากกรณีขา้งตน้ คือ แรงงานท่ีทาํงานท่ีมีความเส่ียง 
สูงกว่าจะได้รับค่าจา้งท่ีสูงกว่าแรงงานท่ีมีความเส่ียงในการทาํงานท่ีตํ่ากว่า จากความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ความเส่ียงกบัค่าจา้งดงักล่าว สามารถนาํมาคาํนวณหามูลค่าของชีวิตในกรณีท่ีมีความเส่ียงจากการเสียชีวิต
หรือบาดเจบ็ได ้

ข. Risk tradeoffs in consumption: เป็นวิธีการท่ีบุคคลยนิดีท่ีจะแลกเปล่ียนความปลอดภยัหรือ
อันตรายกับเงินท่ีใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคสินค้า/บริการ เพ่ือเปล่ียนแปลงโอกาสความน่าจะเป็นของ 
ความปลอดภยัและอนัตราย เช่น บุคคลยนิดีท่ีจะจ่ายเงินเพื่อซ้ืออาหารท่ีมีราคาสูงและมีความปลอดภยัมากข้ึน 
เพ่ือหลีกเล่ียงโอกาสความน่าจะเป็นในการติดเช้ือในระบบทางเดินอาหารหรือความเจ็บป่วยจากการทาน
อาหารท่ีมีเช้ืออหิวาตกโรค เป็นตน้ ความสัมพนัธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากเช้ือโรค 
ในอาหารจะเปล่ียนแปลงตามมูลค่าของอาหารท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสามารถนาํมาใชใ้นการประเมินหามูลค่าของชีวิต
ไดเ้ช่นเดียวกนั 

ค. Contingent market: เป็นการกาํหนดความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตกบั
จาํนวนเงินท่ีเต็มใจท่ีจะจ่าย วิธีการน้ีจะแตกต่างจากวิธีการขา้งตน้ทั้งสองวิธี โดยวิธีการน้ีจะออกแบบ
เหตุการณ์จาํลองแลว้นาํไปสอบถามบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง/กลุ่มประชากรท่ีสนใจศึกษาว่า เตม็ใจท่ีจะจ่าย
เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตของตนเองหรือไม่ เช่น บุคคลเตม็ใจท่ีจะจ่ายเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิต
ในกรณีท่ีมีนโยบายการตั้งศูนยเ์ตือนภยันํ้าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม หรือสึนามิหรือไม่ เป็นตน้ 

จากกรอบแนวคิดขา้งตน้ เม่ือนาํมาประยุกตใ์ชก้บัวิธีการความเต็มใจท่ีจะจ่าย ภายใตแ้นวคิดท่ีว่า 
บุคคลยินดีท่ีจะจ่ายเพ่ือแลกกับการเปล่ียนแปลงโอกาสในการมีชีวิตรอด เม่ือสมมติให้บุคคลคนหน่ึง 
มีทรัพย์สินเป็นมูลค่าเท่ากับ w และอยู่ภายใต้สถานการณ์ธรรมชาติท่ีเป็นไปได้ 2 สถานการณ์ คือ  
การมีชีวิต (a) กบัการสูญเสียชีวิต (d) โดยมีโอกาสท่ีจะสูญเสียชีวิตเท่ากบั p และโอกาสในการมีชีวิตเท่ากบั 
1-p ดงันั้นอรรถประโยชน์ท่ีคาดหวงั (Expected utility) จากการท่ีมีชีวิตอยูใ่นขณะนั้นของบุคคลคนน้ี คือ 
(Jones-Lee, 1987) 
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))w(U(E  )w(pU)w(U)p1( da      (4) 

โดยท่ี ))w(U(E  คือ อรรถประโยชน์ท่ีคาดหวงัจากการมีชีวิตรอดในขณะนั้น 

)w(U a   คือ ฟังกช์นัอรรถประโยชน์ท่ีไดจ้ากทรัพยสิ์นเม่ือมีชีวิต 
)w(U d  คือ ฟังกช์นัอรรถประโยชน์ท่ีไดจ้ากทรัพยสิ์นเม่ือสูญเสียชีวิต 

จากแนวคิดวิธีความเตม็ใจท่ีจะจ่ายท่ีว่า บุคคลเตม็ใจท่ีจะจ่ายเงินจาํนวนหน่ึงหรือเสียสละทรัพยสิ์น
จาํนวนหน่ึง ในท่ีน้ีสมมติว่ามีมูลค่าเท่ากบั x เพื่อลดโอกาสในการสูญเสียชีวิตจาก p เหลือ p* โดยยงัคง
ไดรั้บอรรถประโยชน์เท่าเดิม ดงันั้นจากสมการท่ี 4 สามารถเขียนใหม่ไดด้งัน้ี 

))w(U(E  )xw(U*p)xw(U*)p1( da      (5) 

เม่ือหาอนุพนัธ์รวม (Total differentiate) ของสมการท่ี 5 เม่ือเอา w และ p เป็นหลกั และสมมติให้
อรรถประโยชน์ของบุคคลคนน้ีคงท่ี สามารถประเมินหาค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายไดด้งัน้ี 

WTP 
)w(Up)w(U)p1(

)w(U)w(U
dp
dw

da

da



      (6) 

ค่า WTP หรือ x ท่ีประเมินไดเ้ป็นค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของบุคคลเพ่ือลดโอกาสท่ีจะสูญเสียชีวิต 
จาก p เหลือ p* ซ่ึงไม่ใช่มูลค่าของชีวิตของบุคคลคนนั้น ดังนั้นหากตอ้งการประเมินหามูลค่าของชีวิต 
ของบุคคลคนน้ี สามารถทาํไดโ้ดยการหารค่า WTP ท่ีประเมินไดด้ว้ยค่าการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง 
ท่ีมีต่อชีวิต (p) ดงัน้ี 

VSL 
p

WTP
p

dp
dw









       (7) 

โดยท่ี   VSL คือ มูลค่าของชีวิตเชิงสถิติของบุคคลคนหน่ึง 
WTP คือ ค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของบุคคลคนหน่ึงเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิต 
p คือ การเปล่ียนแปลงของความเส่ียงท่ีมีต่อชีวิต 

มูลค่าของชีวิตเชิงสถิติท่ีคาํนวณได้ เป็นค่าท่ีสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของความเส่ียงของชีวิต  
(Value of risk of life) มากกว่าท่ีจะเป็นมูลค่าของชีวิต (Value of life) (Jones-Lee, 1987; Viscusi, 1993; 
Grüne-Yanoff, 2009) การประเมินนิยมออกแบบเหตุการณ์จาํลอง แลว้นาํไปสอบถามบุคคลว่าเตม็ใจท่ีจะ
จ่ายหรือไม่ เช่น บุคคลเต็มใจท่ีจะจ่ายเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตในกรณีท่ีมีนโยบายตั้งศูนยเ์ตือนภยั
นํ้าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มหรือไม่ เป็นตน้  
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2.3 แนวคดิของแบบจําลองทางเลอืก 

แบบจาํลองทางเลือก (Choice Modeling: CM) เป็นหน่ึงในเทคนิคท่ีใชใ้นการคาํนวณหาค่า 
ความเต็มใจท่ีจะจ่าย (Willingness to pay: WTP) หรือความเต็มใจท่ีจะไดรั้บค่าชดเชย (Willingness to 
accept: WTA) เม่ือปริมาณและ/หรือคุณภาพของสินค้าหรือส่ิงแวดล้อมเปล่ียนแปลง โดยการสมมติ
สถานการณ์ท่ีเสมือนจริง (Hypothetical situation) เพ่ือให้ตวัแทนผูบ้ริโภค/ประชาชนตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ี
ผูต้อบชอบมากท่ีสุดในการใช้ทรัพยากร โดยอยู่บนพ้ืนฐานของคุณลกัษณะต่างๆ และมีทางเลือกตั้งแต่  
2 ทางเลือกข้ึนไป วิธีการน้ีสามารถประเมินมูลค่าทางเลือกไดพ้ร้อมกนัหลายทางเลือก และใชห้าตาํแหน่งเฉพาะ
ของการเปล่ียนแปลงต่อหน่วยได ้นอกจากน้ียงัสามารถใชห้ามูลค่ารวมของการเปล่ียนแปลงคุณภาพสินคา้/
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในการประเมินไดร้วมทางเลือก “ไม่เลือกทางเลือกใดๆ” ไวใ้นทางเลือก เพ่ือแทนสินคา้ 
ท่ีผูต้อบใชท้ดแทนกนั 

ทางเลือกต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภค/ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกจะถูกรวบรวมไว้ใน 
ชุดทางเลือก (Choice set) โดยอรรถประโยชน์ของแต่ละทางเลือกจะเป็นผลรวมของอรรถประโยชน์ 
ในแต่ละคุณลักษณะของทางเลือก ดังนั้ นผูต้อบจะเลือกทางเลือกท่ีได้รับอรรถประโยชน์สูงสุด หรือ 
มีผลรวมของอรรถประโยชน์มากกว่าทางเลือกอ่ืนๆ เม่ือผูต้อบเลือกทางเลือกต่างๆ แลว้ ต่อมาจะแปลง
อรรถประโยชน์ท่ีไดจ้ากทางเลือกต่างๆ ในชุดทางเลือกให้เป็นความน่าจะเป็นท่ีจะเลือก ท่ีอยู่ในรูปแบบ 
Logit transformation โดยมีความน่าจะเป็นอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ซ่ึงก็คือ ความน่าจะเป็นท่ีผูบ้ริโภคมี 
ความพอใจในทางเลือกท่ีตนเองเลือกมากกวา่ทางเลือกอ่ืนๆ (หรือทางเลือกท่ีกาํหนดใหเ้ป็นทางเลือกฐาน) 

2.3.1 ทฏษฎีพืน้ฐานของแบบจาํลองทางเลือก 

แบบจาํลองทางเลือกมีพ้ืนฐานสาํคญัมาจากงานศึกษาของ Lancaster (1966) ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่  
ปัจจยัเชิงคุณภาพ (Quality) หรือคุณลกัษณะ (Attribute) ของสินคา้ทาํใหอ้รรถประโยชน์ของผูบ้ริโภคเกิดข้ึน
อยา่งสุ่ม (Random utility) และคุณลกัษณะของสินคา้/บริการแบ่งออกเป็น คุณลกัษณะท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
การตดัสินใจ (Relevant characteristics) และคุณลกัษณะท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ (Irrelevant 
characteristics) ในการพิจารณาการตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภคจะพิจารณาเฉพาะคุณลกัษณะท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเท่านั้น เน่ืองจากคุณลกัษณะดงักล่าวเป็นเง่ือนไขสาํคญั (Key characteristics) 
ของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจท่ีจะเลือกหรือไม่เลือกบริโภคสินคา้/บริการนั้นๆ ดงันั้นพ้ืนฐานของแบบจาํลอง
ทางเลือก คือ ทฤษฏีอรรถประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งสุ่ม (Random utility theory) ท่ีวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะของ
บุคคล (Individual characteristic) เหมือนกนัทุกประการ อาจตดัสินใจในการบริโภคหรือใชบ้ริการแตกต่างกนั
เม่ืออยู่ภายใตส้ถานการณ์เดียวกนั ขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคคนเดียวกนัอาจตดัสินใจในการเลือกบริโภคหรือ 
ใชบ้ริการแตกต่างกนัเม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีเหมือนกนัแต่ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั 
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ดงันั้นเม่ืออรรถประโยชน์ดงักล่าวเกิดข้ึนอยา่งสุ่ม และมีการรวมเอาส่วนท่ีไม่สามารถสังเกตได้
หรือส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ีมีการแจกแจงเดียวกนัและเป็นอิสระต่อกนั (Independently and Identically 
Distributed: IID) เขา้ไวด้ว้ยกนั วิธีวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม คือ Multinomial logit models และ Conditional logit 
models (ถูกเสนอคร้ังแรกโดย McFadden (1974)) วิธีทั้งสองเป็นการวิเคราะห์บนพ้ืนฐาน Indirect utility 
function และมีความเป็นอิสระของทางเลือกตามคุณสมบติั IIA (Independence of Irrelevant Alternatives: IIA) 
คุณสมบติัน้ีกาํหนดให้ความน่าจะเป็นท่ีจะเลือกจาก Subset ของทางเลือก ข้ึนอยูก่บั Choice set ท่ีให้เลือก
เท่านั้น และใหเ้ป็นอิสระจากทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีมีอยู ่กล่าวคือ ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึนสาํหรับทางเลือกท่ี i 
และ j จะมีค่าเท่าเดิมเสมอไม่ว่าจะมีทางเลือกเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเท่าใดก็ตาม จากคุณสมบติัขอ้น้ี ไดแ้สดงให้
เห็นว่า Multinomial logit models และ Conditional logit models จะมีความเอนเอียง (Bias) เม่ือถูกใชใ้นกรณีท่ี
สินค้า/บริการหรือทางเลือกสามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการละเมิด
คุณสมบติั IIA สามารถใชแ้บบจาํลองทางเลือกท่ีเป็น Nested แทนได ้ซ่ึงมีความซบัซอ้นในการวิเคราะห์และ
เหมาะสมในกรณีท่ีสินคา้หรือทางเลือกท่ีใชใ้นการพิจารณาสามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

2.3.2 ความเอนเอียง (Bias) ท่ีอาจเกิดจากการใช้แบบจาํลองทางเลือก 

แบบจาํลองทางเลือกเป็นการศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงมีเวลาในการ
ตดัสินใจจาํกดั รวมทั้งทางเลือกท่ีใหผู้ต้อบเลือกไม่มีตลาด อาจทาํใหผู้ต้อบไม่สามารถเขา้ใจความหมายของ
ทางเลือกตามท่ีผูว้ิจยัตอ้งการได ้ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเอนเอียงในการตดัสินใจ ความเอนเอียงท่ีสาํคญัท่ีอาจ
เกิดจากการใชแ้บบจาํลองทางเลือกไดแ้ก่ (Blamey et al., 1996) 

1. Embedding effects: เป็นความเอนเอียงจากการท่ีผูต้อบแต่ละคนไม่สามารถแยกความ
แตกต่างของคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือสินคา้ในระดบัต่างๆ ได ้ดงันั้นมูลค่าของส่ิงแวดลอ้ม
หรือสินคา้ท่ีประเมินมกัมีมูลค่าตํ่ากวา่ความเป็นจริงหรือตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น  

2. Part-whole bias: เป็นความเอนเอียงท่ีผูต้อบแต่ละคนไม่สามารถกาํหนดขอบเขตของ
ส่ิงแวดลอ้มหรือสินคา้ท่ีกาํลงัประเมินไดอ้ย่างชดัเจนและตรงกนัทุกคน ผูต้อบแต่ละคน 
อาจใชข้อ้มูลมากนอ้ยแตกต่างกนัตามสถานการณ์ท่ีสมมติให ้

3. Hypothetical bias: เป็นความเอนเอียงท่ีผูต้อบคิดว่าอยูใ่นสถานการณ์สมมติ จึงใหค้าํตอบ
ท่ีไม่ตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง และขาดการคิดท่ีรอบครอบในการใหค้าํตอบ 

4. Payment vehicle bias: เป็นความเอนเอียงจากความไม่ชดัเจนในการจ่ายเงินของผูต้อบ
สามารถเกิดข้ึนได ้3 กรณี คือ ก. ผูต้อบใชท้างเลือกอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้าํหนดมาใหป้ระกอบการ
ตดัสินใจในการจ่าย ข. ผูต้อบไม่เช่ือว่า การจ่ายเงินของตนเองจะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีเสนอ และ ค. ผูต้อบจ่ายเงินด้วยเหตุผลหรือความรู้สึกทางศีลธรรมท่ีต้องการ 
เป็นคนดีของสงัคม 



12 

5. Strategic bias: เป็นความเอนเอียงจากการท่ีผูต้อบอาจไม่แสดงความตอ้งการจ่ายตามท่ีเสนอ 
เพราะ คิดว่าจะมีคนยอมจ่ายหรือสนบัสนุนทางเลือกนั้นๆ โดยตนเองจะไดรั้บประโยชน์
จากการเพ่ิมข้ึนของทางเลือก แมว้า่จะไม่มีการใชป้ระโยชน์จากทางเลือกท่ีเสนอ 

6. Information bias: เป็นความเอนเอียงจากความอ่อนไหวต่อขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัของผูต้อบ  
ทาํให้การตอบคาํถามเก่ียวกับอรรถประโยชน์จากทางเลือกท่ีเสนอแตกต่างกัน เช่น  
คนท่ีเคยมีประสบการณ์เก่ียวกับนํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนอย่างรุนแรงก็จะให้
ความสาํคญักบัทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าคนท่ีไม่เคยเผชิญกบัเหตุการณ์ดงักล่าว 
ซ่ึงอาจไม่สนใจการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัจากทางเลือกท่ีกาํหนดให ้ 

7.  Non-response bias: เป็นความเอนเอียงจากการท่ีกลุ่มตวัอย่างอาจไม่ใช่ตวัแทนของ 
กลุ่มประชากรท่ีดี  

8. Social desirability bias: เป็นความเอนเอียงท่ีผูต้อบพยายามตอบตามกระแสหรือความ
ตอ้งการของสงัคม เพ่ือใหส้งัคมยอมรับวา่ตนเองเป็นผูมี้คุณธรรม  

9. Yea-saying bias: เป็นความเอนเอียงจากการท่ีผูต้อบไม่สนใจตอบคาํถาม ขาดความ
ระมดัระวงัท่ีจะใหค้าํตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริง หรือความรู้สึกของตนเอง 

10.  Relate bias: เป็นความเอนเอียงท่ีผูต้อบไม่สนใจแสวงหาทางเลือกท่ีดีข้ึน หรือขาดความ
เตม็ใจท่ีจะจ่ายตน้ทุนทางธุรกรรม (Transaction costs) เพ่ือทางเลือกใหม่ 

อย่างไรก็ตามปัจจุบนัมีการนาํเสนอวิธีการและแนวทางสําหรับการลดความเอนเอียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนเม่ือนําแบบจาํลองทางเลือกมาใช้ แต่ไม่สามารถลดความเอนเอียงดังกล่าวได้ทั้ งหมด เน่ืองจาก 
ในความเป็นจริง การแสดงความคิดเห็นของบุคคลในการตดัสินใจเพ่ือบริโภคสินคา้หรือบริการกบัการบริโภค
สินคา้หรือบริการท่ีเกิดข้ึนจริงมีความแตกต่าง/คลาดเคล่ือนในระดบัหน่ึง เน่ืองจากมีปัจจยั ขอ้มูล และ
สภาพแวดลอ้มท่ีใชใ้นการตดัสินใจแตกต่างกนั และเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

2.3.3 ขัน้ตอนการประยกุต์ใช้แบบจาํลองทางเลือกสาํหรับประเมินมลูค่า 

การประยุกต์ใช้แบบจาํลองทางเลือกสําหรับประเมินมูลค่า มีขั้นตอนในการดาํเนินงาน 
พอสงัเขปดงัน้ี (Bradley, 1988;  Hensher, Rose and Greene, 2005) 

 ขั้นตอนท่ี 1:  ศึกษาและทาํความเขา้ใจกบัปัญหาวิจยัว่า ตอ้งการประเมินมูลค่าอะไร มีกรอบ
แนวคิดและทฤษฏีท่ีใชอ้ย่างไร รวมทั้งกาํหนดกรอบการวิจยั กลุ่มประชากร 
และคน้หาคุณลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน  
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 ขั้นตอนท่ี 2: กาํหนดและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดของคุณลกัษณะต่างๆ ท่ีสนใจ 
รวมทั้งการจาํแนกคุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษา 
โดยคุณลักษณะท่ีนํามาพิจารณาต้องเป็นคุณลักษณะท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภค/กลุ่มประชากรท่ีสนใจศึกษา 

 ขั้นตอนท่ี 3: ออกแบบทางเลือกจากคุณลกัษณะต่างๆ แลว้เลือกเฉพาะทางเลือกท่ีไม่ขดัแยง้ 
มีความเป็นไปได ้และไม่มีความสมัพนัธ์กนัสูงระหวา่งคุณลกัษณะต่างๆ  

 ขั้นตอนท่ี 4:  กาํหนดชุดทางเลือก (Choice set) ท่ีประกอบดว้ยทางเลือกมากกว่า 2 ทางเลือก 
ข้ึนไป โดยจะต้องมีกรณีฐาน (เป็นสถานการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์
เปรียบเทียบ) (Status Quo) เป็นหน่ึงในทางเลือกท่ีมีอยู่ในชุดทางเลือกทุกชุด  
และในแต่ละชุดทางเลือกควรคดัเลือกทางเลือกท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ือง
คุณลกัษณะ ระดบัราคา และคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นเม่ือได้
ทางเลือกแลว้จะแบ่งทางเลือกออกเป็นกลุ่มตามความแตกต่างของคุณภาพ
สินค้า/ส่ิงแวดล้อม/ส่ิงท่ีต้องการประเมิน โดยทั่วไปจะแบ่งกลุ่มออกเป็น  
2 กลุ่ม เพ่ือง่ายต่อการออกแบบชุดทางเลือก เช่น ระดบัดี ดีมาก เป็นตน้ ก่อนท่ีจะ
สุ่มทางเลือกจากแต่ละกลุ่ม โดยทางเลือกแต่ละทางเลือกมีโอกาสถูกเลือกเพียง  
1 คร้ัง ดงันั้นอยา่งนอ้ยในชุดทางเลือกหน่ึงชุดจะมี 3 ทางเลือก ซ่ึงรวมทางเลือก
กรณีฐานแลว้ (ยกเวน้ในกรณีของ Binary choice)  

 ขั้นตอนท่ี 5: ออกแบบสอบถาม และนําไปทดสอบกับกลุ่มประชากรท่ีศึกษา รวมทั้ งการ
กาํหนดตวัแปรและแบบจาํลองท่ีใช้ในการศึกษา และเลือกวิธีการวิเคราะห์
ขอ้มูลหรือการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจาํลอง โดยพิจารณาจากขอ้มูล  
ตวัแปร และวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 ขั้นตอนท่ี 6: กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง และเลือกวิธีการสุ่มตวัอย่าง เพ่ือให้ไดห้น่วย
ตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มประชากรท่ีแทจ้ริง รวมทั้งการกาํหนดวิธีการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล เช่น วิธีการสมัภาษณ์ หรือทอดแบบสอบถาม เป็นตน้  

  ขั้นตอนท่ี 7: ดาํเนินการเก็บขอ้มูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ขอ้มูล และนาํแบบจาํลองท่ีไดม้าใช้
ในการประเมินมูลค่า 

2.3.4 วิธีทางเศรษฐมิติท่ีใช้ในแบบจาํลองท่ีมีหลายทางเลือก 

การวิเคราะห์แบบจาํลองในกรณีท่ีตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพท่ีมีหลายทางเลือก 
ภายใตฟั้งก์ชันอรรถประโยชน์ (Utility function) ท่ีเกิดข้ึนอย่างสุ่ม (Random) ถูกเสนอคร้ังแรกโดย 
McFadden ในปี ค.ศ. 1974 เรียกแบบจาํลองดงักล่าวว่า “Conditional logit models” จากแนวคิดของ Thurstone 
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ในปี ค.ศ. 1927 ท่ีเสนอว่า การแสวงหาอรรถโยชน์สูงสุดของผูบ้ริโภคจะไม่คงเส้นคงวา (Inconsistence) 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีการรับรู้ท่ีไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถวดัหรือสังเกตตวัแปรหรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคได้ทั้ งหมด ดังนั้ น McFadden จึงสมมติว่า ฟังก์ชันอรรถโยชน์ของผูบ้ริโภค 
ในลกัษณะดงักล่าวเป็นฟังก์ชนัอรรถประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนอย่างสุ่ม (Random utility function) กล่าวคือ 
ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล (Individual characteristic) เหมือนกนัทุกประการ อาจตดัสินใจบริโภค
แตกต่าง เม่ืออยู่ภายใตส้ถานการณ์เดียวกัน ในขณะเดียวกันผูบ้ริโภคคนเดียวกันอาจตดัสินใจบริโภค
แตกต่างกนั เม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีเหมือนกนัแต่ต่างช่วงเวลา (หรือคนละช่วงเวลา) ดงันั้นเม่ืออรรถโยชน์
ของผูบ้ริโภคเกิดข้ึนอย่างสุ่ม (Random utility) ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจบริโภคสินคา้/บริการเพ่ือให้
อรรถประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บสูงสุด (Maximize expected utility) ภายใตข้อ้จาํกดัของงบประมาณท่ีมีอยู ่

วิธีวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติท่ีใชใ้นกรณีท่ีตวัแปรตามของแบบจาํลองเป็นตวัแปรคุณภาพท่ีมี
ทางเลือกมากกว่า 2 ทางเลือก คือ แบบจาํลองท่ีเรียกว่า Multinomial logit models (หรือ Discrete choice models) 
และ Condition logit models (หรือ Universal logit models) ก่อนท่ีจะกล่าวถึงรายละเอียดพอสังเขปของ 
แต่ละวิธี ในท่ีน้ีจะขออธิบายแนวคิดทัว่ไปของการวิเคราะห์ Multinomial logit models พอสังเขปดงัน้ี 
(Greene, 2007; อคัรพงศ ์อั้นทอง, 2550) 

เม่ือกาํหนดให้ตวัแปรตามท่ีใช้ในการศึกษามีทางเลือกมากกว่า 2 ทางเลือก และทางเลือก
ดงักล่าวไม่ไดอ้ยู่ในมาตรวดัแบบ Ordinal scale (ทางเลือกจะตอ้งอยู่ในมาตรวดัแบบ Nominal scale)  
การวิเคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะดงักล่าวสามารถทาํได ้2 วิธี ตามท่ีไดเ้สนอไวแ้ลว้ขา้งตน้ ดงันั้นเม่ือสมมติให้
อรรถประโยชน์ของแต่ละทางเลือกมีลกัษณะดงัน้ี 

  U (alternative 0) = 0i0i0 x   

  U (alternative 1) = 1i1i1x   

  … 

  U (alternative J) = iJiJJ x        (8) 

ดงันั้น Observed Yi = choice j if Ui (alternative j) > Ui (alternative m)  m  j  
สําหรับตวัรบกวน (Disturbances) หรือตวัแปรสุ่มทุกตวั (ij) ได้สมมติให้มีการแจกแจง

เดียวกนัและเป็นอิสระต่อกนั (Independently and Identically Distributed: IID) ดงันั้นการแจกแจงของ 
ตวัรบกวนหรือตวัแปรสุ่มสามารถเขียนไดด้งัน้ี 

  )(F ij   = ))exp(exp( ij      (9) 
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และความน่าจะเป็นท่ีทางเลือก j จะถูกเลือก คือ 

  Prob [choice j] = Prob (Uj > Um)  m  j 

    = J,...,0j;
)xexp(

)xexp(
J

0m imm

ijj 




 
   (10) 

โดยท่ี  i  คือ ค่าสงัเกต (Observation) 
 j และ m  คือ ทางเลือก (Choices) 

นอกจากขอ้สมมติท่ี ij มีการแจกแจงเดียวกนัและเป็นอิสระต่อกนั (IID) ยงัมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้
ท่ีสําคญัในการวิเคราะห์ดว้ยวิธีน้ี คือ ขอ้สมมติท่ีว่า ทางเลือกแต่ละทางเลือกตอ้งเป็นอิสระแก่กนั กล่าวคือ  
ค่า ij ไม่มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั แสดงว่า อรรถประโยชน์ท่ีไดจ้ากแต่ละทางเลือกตอ้งไม่ข้ึนอยู่ต่อกนั 
หรือตอ้งไม่มีปัญหา Independence of Irrelevant Alternatives (IIA) 

รูปแบบทัว่ไปของ Multinomial logit models คือ 

  Prob [choice j] = J,...,0j;
)xexp(

)xexp(
J

0m imm

ijj 




 
   (11) 

จากรูปแบบทัว่ไป แต่ละทางเลือกมีฟังก์ชันความน่าจะเป็นท่ีแต่ละทางเลือกจะถูกเลือก  
และมีค่าสมัประสิทธ์ิท่ีตอ้งประมาณค่า ซ่ึงในแบบจาํลองน้ีใชว้ิธีประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละทางเลือก
ดว้ยวิธีภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation: MLE) โดยตวัแปร x คือ ตวัแปรท่ีเป็น 
คุณลกัษณะเฉพาะของบุคคล (ไม่ใช่คุณลกัษณะของทางเลือก) ซ่ึงแตกต่างกบั Conditional logit models  
ท่ีสามารถใชไ้ดท้ั้งตวัแปรคุณลกัษณะของทางเลือกและคุณลกัษณะของบุคคล 

ในแบบจาํลอง Multinomial logit ตวัแปร x เป็นตวัแปรคุณลกัษณะของบุคคล แต่ถา้ใน
แบบจาํลองมีตวัแปรคุณลกัษณะของทางเลือก การใชแ้บบจาํลอง Multinomial logit จึงดูจะไม่เหมาะสม 
ดงันั้นจึงมีการพฒันาและนาํเสนอแบบจาํลอง Conditional logit เพื่อแกไ้ขจุดบกพร่องของแบบจาํลอง 
Multinomial logit โดยแบบจาํลอง Conditional logit จะเป็นการพิจารณาว่า การท่ีคนท่ี i เลือกทางเลือกท่ี j 
ข้ึนอยู่กบัอิทธิพลของตวัแปรคุณลกัษณะของทางเลือก [K] และตวัแปรคุณลกัษณะของบุคคลอย่างไรบา้ง 
(Greene, 2005; Hensher, Rose and Greene, 2005) ดงันั้นอรรถประโยชน์ของบุคคลท่ี i ท่ีเลือกทางเลือกท่ี j 
สามารถเขียนไดด้งัน้ี 

  U (choice j for individual i) =  Uij = ijijx   ; j = 1,…, J (12) 

เช่นเดียวกนั สมมติใหเ้ทอมของตวัแปรสุ่ม (i1, i2,…,iJ) มีการแจกแจงเดียวกนัและเป็นอิสระ
ต่อกนั (IID) ดงันั้นการแจกแจงของตวัรบกวนหรือตวัแปรสุ่มสามารถเขียนไดด้งัน้ี 

  )(F ij   = ))exp(exp( ij      (13) 
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ภายใตข้อ้สมมติท่ีวา่ ความน่าจะเป็นท่ีบุคคลท่ี i จะเลือกทางเลือกท่ี j ข้ึนอยูก่บัความน่าจะเป็นท่ี 
Uij > Uim หรือ 

  Prob[Uij > Uim] สาํหรับทุกๆ ค่าท่ี m  j     (14) 

จากคุณสมบติัการแจกแจงแบบกมัเบล (Gumbel distribution) สามารถหาความน่าจะเป็นท่ี
บุคคล i จะเลือกทางเลือก j ไดด้งัน้ี 

  Prob[yi = j] = 
  


J

1m im

ij

)xexp(

)xexp(
     (15) 

เช่นเดียวกนักบัแบบจาํลอง Multinomial logit ทางเลือกแต่ละทางเลือกจะตอ้งเป็นอิสระแก่กนั 
หรือจะตอ้งไม่มีปัญหา Independence of Irrelevant Alternatives (IIA) 

2.3.5 การตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจาํลองและการทดสอบคุณสมบัติ IIA 

 การตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจาํลอง (Measuring goodness of fit) 
วิธีท่ีนิยมใชต้รวจความเหมาะสมของแบบจาํลอง Multinomial logit models and 

Conditional logit models ไดแ้ก่  McFadden R2, Count R2 และ R2 Hence Effron  
ซ่ึงแต่ละวิธีมีรายละเอียดดงัน้ี 
ก. McFadden R2 เป็น Likelihood ratio index สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

 
 0LogL

LogL
1RMcFadden 2 
     (16) 

เม่ือ  LogL  เป็นค่า Log likelihood function ท่ีไดจ้ากการประมาณค่าดว้ย
แบบจาํลอง ส่วน  0LogL  เป็น Log likelihood function ท่ีกาํหนดใหค่้า   เป็น 0 

ข. Count R2 คาํนวณจากสัดส่วนของจาํนวนขอ้มูลท่ีประมาณค่าไดถู้กตอ้งกบัจาํนวน
ขอ้มูลท่ีนาํมาใชท้ั้งหมด หรือ Proportion correct prediction มีสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

ลทั้งหมดจาํนวนขอ้มู
ค่าถูกตอ้งลท่ีประมาณจาํนวนขอ้มู

RCount 2    (17) 

ค. R2 Hence Effron เป็นค่าท่ีพฒันามาจากค่า R2 ของวิธี Linear regression models เพ่ือให้
สามารถใช้สําหรับการวิเคราะห์ในกรณีท่ีตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ โดยมี
สูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

  
N

nn

2
ii

2

21

ŷy1REffron     (18) 

โดยท่ี iy  เป็น Actual value และ iŷ  เป็นค่าท่ีไดจ้ากการประมาณค่าหรือค่าพยากรณ์ 
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 การทดสอบคุณสมบติั Independence of Irrelevant Alternative (IIA) 
แบบจาํลองทางเลือกมีสมมติฐานเบ้ืองตน้ท่ีสําคญัว่า ทางเลือกแต่ละทางเลือก

จะตอ้งเป็นอิสระแก่กนั หรือจะตอ้งไม่มีปัญหา Independence of Irrelevant Alternatives 
(IIA) กล่าวคือ ไม่ว่าทางเลือกในชุดทางเลือกจะเป็นเท่าใดก็ตาม สัดส่วนของความน่าจะเป็น 
ท่ีจะเลือกทางเลือก i ต่อทางเลือก j จะคงท่ี การทดสอบคุณสมบติั IIA สามารถทาํไดโ้ดยใช ้
Hausman test (HIIA) ซ่ึงมีขั้นตอนในการคาํนวณดงัน้ี 

ก. ประมาณค่าแบบจาํลอง โดยใชข้อ้มูลจาก Choice set ทั้งหมด j ทางเลือกจะได ้ û  
(เวกเตอร์ของสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณค่าได)้ และ û  (Covariance matrices ท่ี
ประมาณได)้ 

ข. ประมาณค่าแบบจาํลอง โดยการคดัเลือกใน Choice set ออกมามากกว่าหรือเท่ากบั 1 

ทางเลือก จะได้ค่า r̂  (เวกเตอร์ของสัมประสิทธ์ิท่ีการประมาณค่าได้) และ r̂  
(Covariance matrices ท่ีประมาณได)้ 

ค. นาํค่าสมัประสิทธ์ิท่ีไดจ้าก 2 ขั้นตอนแรกมาคาํนวณ HIIA ดงัน้ี 

)ˆˆ()ˆˆ()ˆˆ(H ur
1

ururIIA     (19) 

ค่า HIIA มีการแจกแจงแบบ Chi-square (2) ดงันั้นจึงนาํค่า HIIA ท่ีคาํนวณไดไ้ป
เปรียบเทียบกบัค่าวิกฤตท่ีไดจ้ากตาราง Chi-square ณ ระดบัองศาความเป็นอิสระ (Degree 

of Freedom) เท่ากบั จาํนวนค่าสมัประสิทธ์ิ ( û ) 

2.3.6 การเปรียบเทียบแบบจาํลองทางเลือก (Choice Modeling: CM) กับ Contingent Valuation 
Method (CVM)  

CM และ CVM เป็นวิธีการประเมินมูลค่าของส่ิงแวดลอ้มภายใตเ้ทคนิค Stated preference ท่ีเป็น
การหาความเต็มใจท่ีจะจ่าย (WTP) หรือความเต็มใจท่ีจะไดรั้บค่าชดเชย (WTA) เม่ือปริมาณหรือคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลง โดยสมมติเหตุการณ์เสมือนจริงให้ผูบ้ริโภค/กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจเลือก 
วิธีการทั้ งสองแตกต่างกันในทางปฎิบัติและการออกแบบเหตุการณ์/สถานการณ์สมมติ (หรือจาํลอง)  
โดย CVM จะกาํหนดราคาให้ผูบ้ริโภคเลือก (ตวัแปรตามเป็นตวัแปรไม่ต่อเน่ือง (Discrete variable)  
ท่ีมีลกัษณะแบบ Binary) หรือให้ผูบ้ริโภคเสนอราคาท่ีเต็มใจจะจ่าย (ตวัแปรตามเป็นตวัแปรต่อเน่ือง 
(Continuous variable) ท่ีมีลกัษณะ Truncated หรือ Censored) สาํหรับการเปล่ียนแปลงปริมาณหรือคุณภาพ
ของส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ี CM จะเสนอทางเลือกใหผู้บ้ริโภค/กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจเลือกเพียงทางเลือกเดียว
จากชุดทางเลือกท่ีกาํหนด (ตวัแปรตามเป็นตวัแปรไม่ต่อเน่ืองท่ีมีมาตรวดัแบบ Nominal scale) ภายใต้
ปริมาณหรือคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํหนดให้มีการเปล่ียนแปลงแตกต่างกนัในแต่ละทางเลือกท่ีเสนอให้
ผูบ้ริโภค/กลุ่มตวัอยา่งเลือก วิธีทั้งสองมีจุดเด่นและจุดดอ้ยแตกต่างกนั สามารถสรุปเป็นประเด็นไดพ้อสังเขป
ดงัน้ี (Blanmy et. al., 1996) 
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ก. ทฤษฏีพ้ืนฐาน: CM พฒันาบนพ้ืนฐานทฤษฏีอรรถประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งสุ่ม (Random 
utility theory) ภายใตส้มมติฐานท่ีวา่ บุคคลจะเลือกบริโภคสินคา้/บริการชนิดใดชนิดหน่ึง 
หากเขาพอใจหรือได้รับอรรถประโยชน์จากสินคา้ชนิดนั้ นมากกว่าสินคา้ชนิดอ่ืนๆ  
ส่วน CVM ยงัขาดความชดัเจนในเร่ืองทฤษฏีพ้ืนฐานท่ีใชอ้ธิบายหรือพฒันาแบบจาํลอง  

ข. วิธีการทางเศรษฐมิติ:  CM อาศยัการออกแบบการทดลอง และใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมิติ 
ขั้นสูงในการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจาํลอง เช่น ในกรณีท่ี
ทางเลือกมีความอิสระแก่กนัหรือไม่สามารถทดแทนกนัได ้นิยมใช ้Multinomial logit 
models และ Conditional logit models ส่วนกรณีท่ีมีการละเมิดเง่ือนไขความเป็นอิสระแก่
กนัของทางเลือก จะใชว้ิธี Nested logit models สาํหรับ CVM แบบท่ีกาํหนดราคาใหเ้ลือก
ทั้งท่ีเป็น Single bound หรือ Double bound จะใชว้ิธีการเศรษฐมิติท่ีง่ายกวา่ เช่น ในกรณีของ 
Single bound นิยมใช ้Logit หรือ Probit models เป็นตน้ ส่วน CVM แบบท่ีใหผู้ต้อบเสนอ
ราคาท่ีเตม็ใจจะจ่ายนิยมใช ้Tobit models หรืออาจใชว้ิธี Ordinary Least Square (OLS) ได ้

ค. ความถูกตอ้ง: เป็นการพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิดความเอนเอียงต่างๆ (ดูรายละเอียดของ
ความเอนเอียงต่างๆ ไดใ้นหวัขอ้ 2.3.2) พบว่า CM มีความเอนเอียงนอ้ยกว่าวิธีอ่ืนๆ และ 
มีการศึกษาจํานวนน้อยท่ียืนยนัถึงความเอนเอียงท่ีเกิดข้ึนใน CM ได้อย่างถูกต้อง  
ในขณะท่ี CVM มีการศึกษาจาํนวนหน่ึงนาํเสนอถึงความเอนเอียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือใช ้
วิธีดงักล่าว 

ง. ความน่าเช่ือถือ: จากการตรวจสอบความน่าเช่ือถือด้วยการทดสอบซํ้ าๆ พบว่า CVM  
ให้ผลลพัธ์ท่ีน่าเช่ือถือ หรืออาจกล่าวไดว้่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการซํ้ าๆ ยงัคงให้ผลลพัธ์ท่ี
ใกลเ้คียงกัน ส่วนการทดสอบความน่าเช่ือถือของ CM ยงัมีอยู่จาํนวนน้อย เน่ืองจาก
สามารถใชก้ารพิจารณาความถูกตอ้งในการทาํนายได ้(เปรียบเทียบกบัค่าท่ีเกิดข้ึนจริง) 
แทนการพิจารณาเปรียบเทียบกบัวิธีอ่ืนๆ  

จ. การเคล่ือนยา้ยผลประโยชน์ (Benefit transfer): จากความไดเ้ปรียบเทียบในการออกแบบ
ทางเลือกและการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะภายใตท้างเลือกแต่ละทางทาํให้สามารถนาํ
ผลลัพธ์ท่ีได้จาก CM ไปประยุกต์ใช้กับกรณีท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันได้ ทําให้การ
เคล่ือนยา้ยผลประโยชน์ของวิธี CM มีมากกวา่  

จากขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า CVM เหมาะสมสาํหรับในกรณีท่ีปัญหาท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั
หรือการประเมินมูลค่ามีความซับซ้อนน้อย มีเวลาและตน้ทุนน้อย มีทางเลือกท่ีใชใ้นการพิจารณาไม่เกิน  
2 ทางเลือก หรือมีคาํถามลกัษณะปลายเปิดท่ีให้ผูต้อบตอบค่าท่ีตนเองเต็มใจท่ีจะจ่าย โดยขาดการควบคุม
และแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงของคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน และการเคล่ือนยา้ยผลประโยชน์จาก
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การศึกษาดว้ย CVM ไปใชใ้นกรณีอ่ืนๆ ค่อนขา้งมีขอ้จาํกดัมากกว่า ส่วน CM เหมาะสาํหรับในกรณีท่ี
ตอ้งการประเมินมูลค่าผ่านทางเลือกท่ีมีมากกว่า 2 ทางเลือก มีประเด็นปัญหาท่ีซับซ้อนมากกว่า มีตน้ทุน 
และเวลาท่ีใช้ในการดาํเนินงานสูงกว่า แต่สามารถเคล่ือนยา้ยผลประโยชน์ไปใช้ในกรณีใกลเ้คียงอ่ืนๆ  
ไดดี้กว่า นอกจากน้ี CM ยงัมีความเอนเอียงน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีอ่ืนๆ มีทฤษฎีรองรับท่ีแน่นอน  
และมีขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองของการรวมผลของการทดแทนกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์เขา้ไปในการสํารวจหรือ
การศึกษา 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

ในส่วนน้ีเป็นการนาํเสนอแนวทางการศึกษาวิจยัในการประยุกต์ใชแ้บบจาํลองทางเลือกสําหรับ
การศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน คือ การสร้างแบบสอบถาม ท่ีมาของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 
และแบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัมีรายละเอียดพอสงัเขปดงัน้ี 

3.1 การสร้างแบบสอบถาม 

หลงัจากกาํหนดขอบเขตการวิจยั ระบุส่ิงท่ีตอ้งการประเมินมูลค่า การทบทวนวรรณกรรม (ทั้งในทาง
ทฤษฏี วิธีการ เทคนิค และความรู้หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม) รวมทั้ง
การกาํหนด/เลือกวิธีการท่ีใช้ในการศึกษา ในขั้นตอนต่อมาจะดาํเนินการสร้างแบบสอบถามสําหรับใช ้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือนาํมาใชป้ระเมินมูลค่าของความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตของประชาชนท่ีอาศยั 
อยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม โดยมีกระบวนการในการดาํเนินงานสรุปไดพ้อ
สงัเขปดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1: การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัจะดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยันํ้ าป่า 
ไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม (ครอบคลุมความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีทาํให้เกิดนํ้ าป่าไหลหลากและ 
ดิน/โคลนถล่ม) รวมทั้ งความรู้และความเข้าใจของประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย โดยในเบ้ืองต้น 
จะดาํเนินการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และมิสเตอร์เตือนภยัแบบเจาะลึก (In-depth interview)  
ก่อนการลงพ้ืนท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมประชุมและสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบันํ้ าป่าไหลหลาก
และดิน/โคลนถล่ม เพ่ือขอความรู้และคาํแนะนาํในการเลือกพ้ืนท่ีเส่ียงภยัสําหรับการลงพ้ืนท่ีในคร้ังแรก  
รวมทั้งแนวทางการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัท่ีมีการดาํเนินงานโดยหน่วยงานต่างๆ ในการเก็บรวบรวม 
ขอ้มูลเบ้ืองตน้จะตอ้งไดม้าซ่ึงคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยันํ้ าป่าไหลหลากและ
ดิน/โคลนถล่ม ในเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัไดคุ้ณลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยันํ้ าป่าไหลหลาก
และดิน/โคลนถล่มในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัมา 6 คุณลกัษณะ คือ ประเภทของเคร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝน การมีจุดเฝ้าระวงั 
ประเภทของสญัญาณเตือนภยั ท่ีมาของขอ้มูลการพยากรณ์อากาศหรือการแจง้เตือนภยั ประเภทของบุคลากร
ท่ีใชเ้ฝ้าระวงั และการฝึกอบรมและการซอ้มรับมือ 
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 ขั้นตอนท่ี 2: การกาํหนดและเลือกคุณลกัษณะท่ีสาํคญั 

 จากคุณลกัษณะเบ้ืองตน้ท่ีไดใ้นคร้ังแรก ต่อมาจะนาํคุณลกัษณะทั้ง 6 ไปสอบถามผูเ้ช่ียวชาญจาก
กรมทรัพยากรธรณีท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญเก่ียวกับการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยันํ้ าป่าไหลหลากและ 
ดิน/โคลนถล่ม พร้อมทั้งนาํกลบัไปใหผู้น้าํหมู่บา้นพิจารณาและใหค้วามเห็นถึงคุณลกัษณะต่างๆ ซ่ึงจากการ
พิจารณาและจากความเห็นของทั้งสองฝ่าย พบว่า ท่ีมาของขอ้มูลการพยากรณ์อากาศหรือการแจง้เตือนภยั 
และการฝึกอบรมและการซอ้มรับมือ แมว้่าจะเป็นหน่ึงในคุณลกัษณะสาํคญัของการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยั 
แต่พ้ืนท่ีเส่ียงภยัโดยส่วนใหญ่จะติดตามขอ้มูลการพยากรณ์อากาศหรือการแจง้เตือนภยัในช่วงฤดูฝนเป็น
ประจาํอยูแ่ลว้ และยงัติดตามการประกาศเตือนภยัจากผูใ้หญ่บา้นเป็นหลกั ส่วนการฝึกอบรมจะมีหน่วยงาน
ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรธรณี กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวมทั้งหน่วยงานของทหาร 
เขา้ไปให้การอบรมเป็นประจาํทุกปี ภารกิจอนัน้ีทางหมู่บา้นไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดาํเนินการ
ดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการซกัซอ้มรับมือท่ีดาํเนินการไดค่้อนขา้งยาก เน่ืองจากชาวบา้นมีเวลาว่างไม่ตรงกนัและ
ทุกครัวเรือนมุ่งทาํมาหากินเป็นสําคญั จึงมีเพียงการแจง้ให้ทราบถึงพ้ืนท่ีอพยพเม่ือเกิดนํ้ าป่าไหลหลาก 
และดิน/โคลนถล่ม ดังนั้ นในการศึกษาจึงได้ตัดสินใจตัดคุณลักษณะทั้ งสองออกจากการพิจารณา  
(จากเหตุผลขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ คุณลกัษณะทั้งสองอาจไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกวิธีการเฝ้าระวงัและ
แจง้เตือนภยัของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภยั และคุณลกัษณะไม่มีระดบัท่ีแตกต่างกนัตามท่ีได้
กาํหนดไว)้ สรุปแลว้คุณลกัษณะท่ีนาํมาใชใ้นการพิจารณามี 4 คุณลกัษณะ คือ ประเภทของเคร่ืองวดัปริมาณ
นํ้าฝน การมีจุดเฝ้าระวงั ประเภทของสญัญาณเตือนภยั และประเภทของบุคลากรท่ีใชเ้ฝ้าระวงั  

 ขั้นตอนท่ี 3: การกาํหนดระดบัของคุณลกัษณะ 

 เม่ือได้คุณลกัษณะท่ีสําคญัทั้ง 4 คุณลกัษณะจากขั้นตอนท่ีผ่านมา ต่อมาจะนําคุณลกัษณะทั้ง 4  
ไปกาํหนดระดบัของคุณลกัษณะร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญจากกรมทรัพยากรธรณีท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญเก่ียวกบั
การเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม (จาํนวน 2 ท่าน) พบว่า คุณลกัษณะแต่ละ
คุณลกัษณะมีระดับของคุณลกัษณะ 3 ระดับ และในแต่ละคุณลกัษณะมีระดบัขั้นตํ่าของการเฝ้าระวงัและ 
แจง้เตือนภยัท่ีไม่การลงทุน ซ่ึงไดก้าํหนดใหเ้ป็นระดบัของคุณลกัษณะกรณีฐาน (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 1)  
 จากการสํารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีดาํเนินการในขั้นตอนแรกทาํให้ทราบว่า โดยทัว่ไปหมู่บา้นท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ีเส่ียงภยัมีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัแบบง่ายๆ ท่ีดาํเนินการเอง โดยวดันํ้ าฝนจากอุปกรณ์ท่ีทาํข้ึนเอง  
(หรือสังเกตจากสีของนํ้ า ความเร็วและปริมาณของนํ้ าท่ีไหล) และพ่ึงพาผูใ้หญ่บา้น (หรือมิสเตอร์เตือนภยั)   
ในการเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภัยภายในหมู่บา้น โดยมีอุปกรณ์เตือนภัยท่ีทาํข้ึนเองภายในหมู่บา้น เช่น  
กลอง เป็นตน้ หรือใชก้ารป่าวประกาศโดยการบอกต่อๆ กนัภายในหมู่บา้นเม่ือเกิดนํ้ าป่าไหลหลากและ 
ดิน/โคลนถล่ม  
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 ดงันั้นในการศึกษาจึงตดัทางเลือก “ไม่เลือกทางเลือกใดๆ” ออก เน่ืองจากหมู่บา้นท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 
เส่ียงภยัเหล่าน้ีไดรั้บการอบรมและให้ความรู้เร่ืองนํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มมาระดบัหน่ึง และ
ทราบว่าหมู่บา้นตนเองเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงภยัในเร่ืองดังกล่าว (แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบระดับของความเส่ียง)  
จึงมีการเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภยัในระดับหน่ึงแบบง่ายๆ โดยไม่มีการลงทุนใดๆ ดังท่ีได้กล่าวมาแลว้ 
ในขา้งต้น จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีของรัฐและจากการตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้จากกรมป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั และกรมทรัพยากรธรณี ทาํใหท้ราบว่า หมู่บา้นท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงภยัระดบัปานกลางถึงสูง 
เกือบทั้งหมดมีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัในระดบัหน่ึง ดงันั้นโอกาสท่ีทางเลือก “ไม่เลือกทางเลือกใดๆ” 
จะถูกเลือกจึงมีนอ้ยมาก ผูว้ิจยัจึงตดัทางเลือกดงักล่าวออก และกาํหนดทางเลือกท่ีเป็นกรณีฐาน (Status Quo) 
เป็นทางเลือกท่ีประกอบดว้ยระดบัของคุณลกัษณะขั้นตํ่าท่ีมีอยู่ในแต่ละคุณลกัษณะ หรืออาจกล่าวไดว้่า 
กรณีฐานในท่ีน้ีคือ ทางเลือกท่ีเป็นวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัแบบง่ายๆ ท่ีไม่มีการลงทุนใดๆ หรือ 
เป็นการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัแบบตามมีตามเกิดของหมู่บา้นต่างๆ ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงภยันํ้ าป่าไหลหลาก
และดิน/โคลนถล่ม 

ตารางที ่1 คุณลกัษณะและระดับของคุณลกัษณะทีนํ่ามาใช้ในการออกแบบทางเลอืก 

คุณลกัษณะ ระดบัของคุณลกัษณะ 
1.ประเภทของเคร่ืองวดัปริมาณนํ้าฝน  1. เคร่ืองวดัทาํข้ึนเอง (Status Quo) 

2. เคร่ืองวดัมาตรฐาน 
3. สถานีตรวจวดั 

2. การมีจุดเฝ้าระวงั 
    

1. ไม่มีจุดเฝ้าระวงั  (Status Quo) 
2. มีจุดเฝ้าระวงั พร้อมพนกังาน 1 คน 
3. มีจุดเฝ้าระวงั พร้อมพนกังาน 2 คน 

3. ประเภทของสัญญาณเตือนภยั  1. อุปกรณ์เตือนภยัทาํข้ึนเอง เช่น กลอง เป็นตน้ /ตะโกนบอกต่อ (Status Quo) 
2. ไซเรนไฟฟ้าท่ีใชแ้บตเตอร่ี 
3. เสียงตามสายและหรือใชไ้ซเรนมือหมุน 

4. ประเภทของบุคลากรท่ีใชเ้ฝ้าระวงั 1. ผูน้าํหมู่บา้น/มิสเตอร์เตือนภยั (Status Quo) 
2. อาสาสมคัร 2-3 คน และนาํไปฝึกอบรม  
3. เจา้หนา้ท่ีท่ีชาํนาญ 1 คน  

 

 ขั้นตอนท่ี 4: การออกแบบและสร้างชุดทางเลือก 

 หลงัจากกาํหนดคุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะแลว้ ต่อมานาํขอ้มูลดงักล่าวไปสร้างทางเลือก
โดยใช ้Orthogonal design ซ่ึงไดท้างเลือกมาทั้งหมด 9 ทางเลือก (รวมทั้งทางเลือกกรณีฐานซ่ึงจะตอ้งมีใน 
ทุกชุดทางเลือก) ดงันั้นทางเลือกท่ีใชใ้นการกาํหนดชุดทางเลือกจะมีทั้งหมด 8 ทางเลือก (ดงัแสดงใน 
ตารางท่ี 2) ต่อมาจะนาํทางเลือกทั้ง 8 กลบัไปปรึกษาและเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเฝ้าระวงัและ
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แจง้เตือนภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือประเมินถึงตน้ทุน (ราคาหรือความเต็มใจ 
ท่ีจะจ่าย มีหน่วยเป็น บาท/ปี) และความสามารถในการลดโอกาสท่ีจะสูญเสียชีวิต (มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต)์ 
ของแต่ละทางเลือกท่ีเป็นวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัท่ีไดอ้อกแบบมา รวมทั้งทบทวนและพิจารณาถึง
ความเป็นไปไดใ้นแต่ละทางเลือกวา่สามารถดาํเนินการหรือเป็นไปไดห้รือไม่  

ตารางที ่2 ทางเลอืกของวธีิการเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภัยนํา้ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มทีส่มมติขึน้ 

ทางเลอืกที่ การวดัปริมาณนํา้ฝน จุดเฝ้าระวงั การเตือนภัย บุคลากรทีใ่ช้เฝ้าระวงั 

1 สถานีตรวจวดั 
จุดเฝ้าระวงั 
พร้อมพนกังาน 2 คน 

อุปกรณ์เตือนภยั 
ทาํข้ึนเอง 

เจา้หนา้ท่ีท่ีชาํนาญ 1 คน 

2 เคร่ืองวดัมาตรฐาน ไม่มีจุดเฝ้าระวงั 
ไซเรนไฟฟ้า 
แบบใชแ้บตเตอร่ี 

เจา้หนา้ท่ีท่ีชาํนาญ 1 คน 

3 สถานีตรวจวดั 
จุดเฝ้าระวงั 
พร้อมพนกังาน 1 คน 

ไซเรนไฟฟ้า 
แบบใชแ้บตเตอร่ี 

ผูน้าํหมู่บา้น 
หรือมิสเตอร์เตือนภยั 

4 เคร่ืองวดัทาํข้ึนเอง 
จุดเฝ้าระวงั 
พร้อมพนกังาน 1 คน 

ประกาศตามสาย 
และไซเรนมือหมุน 

อาสาสมคัร 2-3 คน  
และนาํไปฝึกอบรม 

5 เคร่ืองวดัทาํข้ึนเอง 
จุดเฝ้าระวงั 
พร้อมพนกังาน 2 คน 

ไซเรนไฟฟ้า 
แบบใชแ้บตเตอร่ี 

อาสาสมคัร 2-3 คน  
และนาํไปฝึกอบรม 

6 เคร่ืองวดัมาตรฐาน ไม่มีจุดเฝ้าระวงั 
ประกาศตามสาย 
และไซเรนมือหมุน 

อาสาสมคัร 2-3 คน  
และนาํไปฝึกอบรม 

7 สถานีตรวจวดั 
จุดเฝ้าระวงั 
พร้อมพนกังาน 2 คน 

ประกาศตามสาย 
และไซเรนมือหมุน 

ผูน้าํหมู่บา้น 
หรือมิสเตอร์เตือนภยั 

8 เคร่ืองวดัมาตรฐาน 
จุดเฝ้าระวงั 
พร้อมพนกังาน 1 คน 

อุปกรณ์เตือนภยั 
ทาํข้ึนเอง 

อาสาสมคัร 2-3 คน  
และนาํไปฝึกอบรม 

กรณีฐาน เคร่ืองวดัทาํข้ึนเอง ไม่มีจุดเฝ้าระวงั 
อุปกรณ์เตือนภยั 
ทาํข้ึนเอง 

ผูน้าํหมู่บา้น 
หรือมิสเตอร์เตือนภยั 

 
 สาํหรับในทางปฎิบติัมีความยากลาํบากในการประเมินตน้ทุนและความสามารถในการลดโอกาส 
ท่ีจะสูญเสียชีวิตผ่านทางเลือกโดยตรง จึงได้ปรับเปล่ียนวิธีการประเมินหรือพิจารณาผ่านระดับของ
คุณลกัษณะท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขั้นตอนท่ีผ่านมา โดยไดก้าํหนดว่าคุณลกัษณะต่างๆ จะมีตน้ทุนแบบคร่าวๆ  
ท่ีคิดเฉล่ียต่อปีประมาณเท่าไหร่ (จากขั้นตอนท่ี 1 ทาํใหท้ราบอยา่งคร่าวๆ ว่า จาํนวนเงินท่ีประชาชนจะยอม
เสียสละหรือเตม็ใจท่ีจะจ่ายเพื่อการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มในแต่ละปี
ไม่ควรเกิน 200 บาท) และมีส่วนช่วยลดโอกาสท่ีจะสูญเสียชีวิตลงเท่าไหร่ (เป็นตวัเลขท่ีประมาณจาก
ความสามารถของระดบัคุณลกัษณะแต่ละอนัท่ีสามารถช่วยลดโอกาสท่ีจะสูญเสียชีวิต) เม่ือกาํหนดตวัเลข 
ทั้งสองแลว้ก็ทาํการประเมินตน้ทุนและความสามารถในการลดโอกาสท่ีจะสูญเสียชีวิตของทางเลือก  
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(ตวัเลขท่ีประเมินมาไดเ้ป็นตวัเลขท่ีสมมติข้ึนภายใตป้ระสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงอาจคลาดเคล่ือนจาก
ความเป็นจริง ดงันั้นในอนาคตควรมีงานวิจยัพ้ืนฐานทางดา้นน้ีเพ่ือเสริมความเขม้แข็งในส่วนน้ี) ต่อมา
เพ่ือให้ตน้ทุนและความสามารถในการลดโอกาสท่ีจะสูญเสียชีวิตของแต่ละทางเลือกอยูใ่นวิสัยท่ีประชาชน
สามารถจ่ายได ้และประชาชนมีความเขา้ใจทางเลือกท่ีกาํหนดข้ึน จึงนาํทางเลือกทั้ง 8 ทางเลือกไปนาํเสนอ
และพูดคุยกบัผูน้าํหมู่บา้นหรือมิสเตอร์เตือนภยัท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภยั พร้อมทั้งทดสอบกบักลุ่มประชากร 
บางราย ก่อนท่ีจะมีการปรับปรุงแกไ้ขให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน เช่น การปรับปรุงจากขอ้ความเป็นรูปภาพ 
เป็นตน้ หลงัจากนั้นจะแบ่งทางเลือกทั้ง 8 ทางเลือก ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามความแตกต่างทางดา้นตน้ทุนและ
ความสามารถในการลดโอกาสท่ีจะสูญเสียชีวิตก่อนท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นชุดทางเลือก  
 การกาํหนดชุดทางเลือกจะเลือกทางเลือกจากแต่ละกลุ่มโดยการจบัฉลาก ทางเลือกแต่ละทางเลือก 
มีโอกาสถูกเลือก 1 คร้ัง ดงันั้นใน 1 ชุดทางเลือกจะมีตวัแทนอย่างละหน่ึงทางเลือกจากทั้งสองกลุ่มรวมกบั
ทางเลือกกรณีฐานทาํให ้1 ชุดทางเลือกมีทางเลือกทั้งหมด 3 ทางเลือก จากทางเลือกทั้งหมดสามารถสร้างชุด
ทางเลือกได ้4 ชุด ดังแสดงในแบบสอบถามท่ีอยู่ในภาคผนวก เม่ือได้ชุดทางเลือกดังกล่าวแลว้ จะนําไป
ออกแบบและพฒันาจากขอ้ความให้เป็นรูปภาพท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน ก่อนท่ีจะนาํไปทดสอบกบักลุ่ม
ประชากรประมาณ 10-15 คน เพ่ือใหแ้น่ใจว่า กลุ่มประชาชนมีความเขา้ใจในชุดทางเลือกท่ีสร้างข้ึน ตรงกบั
ความเขา้ใจของผูว้ิจยั ซ่ึงในขณะท่ีดาํเนินการทดสอบก็จะปรับปรุงรูปภาพในแต่ละชุดทางเลือกใหดี้ข้ึนและ
สามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

 ขั้นตอนท่ี 5: การออกแบบสอบถามและการทดสอบ 

 เม่ือไดชุ้ดทางเลือกทั้ง 4 แลว้ ต่อมาจะดาํเนินการออกแบบสอบถามในส่วนอ่ืนๆ เพ่ือสอบถามและ
เก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปของผูถู้กสัมภาษณ์และครัวเรือน ประสบการณ์ ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบั
นํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 6 ตอน (ดูรายละเอียดของ
แบบสอบถามไดใ้นภาคผนวก) คือ 

 ตอนท่ี 1:  ขอ้มูลทัว่ไปของผูถู้กสมัภาษณ์ 

 ตอนท่ี 2:  ขอ้มูลทัว่ไปของครัวเรือน 

 ตอนท่ี 3:  ขอ้มูลปัญหานํ้าป่าไหลหลากหรือดิน/โคลนถล่มภายในหมู่บา้น 

 ตอนท่ี 4:  ความตระหนกัในเร่ืองของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากนํ้าป่าไหลหลากหรือดิน/โคลนถล่ม 

 ตอนท่ี 5:  ความสนใจและการรับรู้ต่อภยัพิบติัจากนํ้าป่าไหลหลากหรือดิน/โคลนถล่ม 

 ตอนท่ี 6:  การตัดสินใจเลือกวิธีการเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภัยเพ่ือลดความเส่ียงท่ีสูญเสียชีวิต 
อนัเน่ืองมาจากนํ้าป่าไหลหลากหรือดิน/โคลนถล่ม 

 หลงัจากออกแบบสอบถามเสร็จแลว้ จะนาํแบบสอบถามท่ีไดไ้ปปรึกษากบัท่ีปรึกษาของโครงการ
ซ่ึงประกอบดว้ยนกัเศรษฐศาสตร์และผูเ้ช่ียวชาญของกรมทรัพยากรธรณี ก่อนนาํแบบสอบถามไปทดสอบ
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กับกลุ่มประชากรประมาณ 25-30 คน แลว้นํามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์และง่ายต่อการตอบ 
สาํหรับแบบสอบถามท่ีใชใ้นการทดสอบจะไม่นาํมาประมวลผลใดๆ ทั้งส้ิน และจะไม่มีการกลบัไปถามซํ้ า
ในกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการทดสอบแบบสอบถาม  

 ขั้นตอนท่ี 6: การพฒันาฐานขอ้มูลสาํหรับบนัทึกและดาํเนินการเกบ็แบบสอบถาม 

 เม่ือไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ ต่อมาจะนาํแบบสอบถามดงักล่าวมาพฒันาเป็นฐานขอ้มูลดว้ย
โปรแกรม Microsoft Access เพ่ือให้ง่ายต่อการบนัทึกและการควบคุมความผิดพลาดท่ีอาจข้ึนในระหว่าง 
การบนัทึกขอ้มูล (ดูตวัอย่างของฐานขอ้มูลไดใ้นรูปท่ี 1) หลงัจากนั้นจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตาม
โครงสร้างท่ีไดจ้ากวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi stages) ซ่ึงจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป และ 
ใชก้ารสมัภาษณ์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแทนการทอดแบบสอบถาม เพราะ ตอ้งการใหผู้ต้อบมีปฎิสัมพนัธ์
และสามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดห้ากไม่เขา้ใจคาํถาม รวมทั้งการรับฟังขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไม่อยู่ใน
แบบสอบถาม และอาจใชป้ระกอบการอธิบายผลการศึกษาในบางประเด็น ดงันั้นก่อนการเก็บแบบสอบถาม
จึงมีการอบรมผูเ้ก็บแบบสอบถามเพ่ือให้ผูเ้ก็บแบบสอบถามเข้าใจคาํถามในแบบสอบถาม รวมทั้ ง
วตัถุประสงคข์องการศึกษา ในการปฎิบติัจริงเม่ือมีการเก็บแบบสอบถามไดแ้ลว้จะมีการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและความครบถว้นของคาํตอบ ก่อนนาํมาบนัทึกลงในฐานขอ้มูล หากแบบสอบถามใดไม่สมบูรณ์ 
จะนาํกลบัไปสอบถามเพ่ิมเติมหรือตดัท้ิง (ในการปฎิบติัไดพ้ยายามตรวจสอบแบบสอบถามแบบวนัต่อวนั
หากทาํได ้เพราะ ในบางพ้ืนท่ีสามารถสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งไดเ้พียง 2 ช่วงเวลา หรือตอนรุ่งเชา้กบัตอนพลบคํ่า 
เน่ืองจาก ชาวบา้นตอ้งออกไปไร่หรือทาํมาหากินในตอนกลางวนั ดังนั้นตอนกลางวนัจึงมีเวลาตรวจ
แบบสอบถามและสาํรวจขอ้มูลอ่ืนๆ ภายในหมู่บา้นท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที ่1 ตัวอย่างฐานข้อมูลสําหรับบันทกึแบบสอบถาม  



25 

 เน่ืองจากตวัแปรระดบัคุณลกัษณะมี 3 ระดบั ซ่ึงสามารถกาํหนดให้คุณลกัษณะท่ีระดบัตํ่ามีค่า 0 
(หรือ -1) ท่ีระดบัปานกลางมีค่า 1 (หรือ 0) และท่ีระดบัสูงมีค่า 2 (หรือ 1) จากสมการถดถอยพ้ืนฐาน 

  iU  = i10 X   ; โดยท่ี iX  คือ คุณลกัษณะซ่ึงมี 3 ระดบั  (21) 

 ดงันั้น ณ คุณลกัษณะท่ีระดบัตํ่า อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมท่ีคาํนวณไดจ้ะมีค่าเท่ากบั 

  0  หรือ  10    

 ส่วนคุณลกัษณะท่ีระดบัปานกลาง จะมีค่าอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมเท่ากบั 

  10   หรือ  0  

 สาํหรับคุณลกัษณะท่ีระดบัสูง จะมีค่าอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมเท่ากบั 

  10 2  หรือ  10   

 จากขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะในแต่ละระดบัมีอิทธิพลทาํใหค่้าอรรถประโยชน์
เปล่ียนแปลงในสัดส่วนคงท่ี (เน่ืองจากเป็นสมการเส้นตรง) หมายความว่า ค่าอรรถประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึน 
จากการท่ีคุณลกัษณะมีการเปล่ียนแปลงจากระดบัตํ่ามาเป็นระดบัปานกลาง มีค่าเท่ากบัการเปล่ียนแปลง 
ของคุณลกัษณะจากระดบัปานกลางมาเป็นระดบัสูง  
 จากขอ้สังเกตดงักล่าวจึงมีการนาํเสนอการสร้างตวัแปรหุ่นแบบ Effect code (Hensher, Rose and 
Greene, 2005) ซ่ึงทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะในระดบัต่างๆ มีผลต่อค่าอรรถประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั 
จากตวัแปรคุณลกัษณะขา้งตน้ซ่ึงมีระดบัของคุณลกัษณะ 3 ระดบั สามารถสร้างเป็นตวัแปรหุ่นได ้2 ตวั คือ  
XH สาํหรับกรณีคุณลกัษณะท่ีระดบัสูง และ XM สาํหรับกรณีคุณลกัษณะท่ีระดบัปานกลาง โดยมีการลงรหสั
ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางที ่3 ตัวอย่างการลงรหัสแบบ Effect code สําหรับกรณทีีคุ่ณลกัษณะมีระดับมากกว่า 2 ระดับ 

ระดบัของคุณลกัษณะ X XH XM 
สูง 1 0 
ปานกลาง 0 1 
ตํ่า -1 -1 

  

 สมการถดถอยพ้ืนฐานสาํหรับกรณีการลงรหสัแบบ Effect code คือ 

   iU  = iM2iH10 XX       (22) 

 ดงันั้นค่าอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมในกรณีท่ีคุณลกัษณะระดบัสูงจะมีค่าเท่ากบั 10   ส่วนกรณี
คุณลกัษณะท่ีระดบัปานกลาง คือ 20   สําหรับกรณีคุณลกัษณะท่ีระดบัตํ่า คือ 210    
จะเห็นไดว้า่ การเปล่ียนแปลงของคุณลกัษณะในแต่ละระดบัจะมีอิทธิพลต่อค่าอรรถประโยชน์แตกต่างกนั  
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3.2 ทีม่าของข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา  

 กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีตั้ งบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยัในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 
นํ้าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั คือ จงัหวดัน่าน เชียงใหม่ และเชียงราย โดยคดัเลือกเฉพาะ
หมู่บา้นท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัระดบัปานกลางและระดบัสูง (ประเมินโดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ในปี พ.ศ. 2550) หลงัจากไดร้ายช่ือหมู่บา้นแลว้ นาํรายช่ือดงักล่าวไปให้เจา้หน้าท่ีของกรมทรัพยากรธรณี 
ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และเคยสาํรวจพ้ืนท่ีเส่ียงภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มในจงัหวดัดงักล่าว
เลือกอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือให้เหลือเฉพาะกลุ่มประชากรท่ีอาศัยหรือมีการตั้ งบ้านเรือนอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 
นํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มอย่างแทจ้ริง เพราะ จากการประเมินดว้ยแผนท่ีหรือขอ้มูลทางกายภาพ 
อาจมีความคลาดเคล่ือนจากสภาพความเป็นจริง และหมู่บา้นบางแห่งท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย แต่เป็นพ้ืนท่ี 
ทาํการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่พ้ืนท่ีอาศยั/พ้ืนท่ีท่ีมีการตั้งบา้นเรือน การศึกษาน้ีจะเลือกเฉพาะหมู่บา้น 
ท่ีมีท่ีอยู่อาศยัหรือมีการตั้ งบา้นเรือนอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยเท่านั้นไม่นับรวมพ้ืนท่ีทาํการเกษตร โดยกลุ่ม
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษามีจาํนวน 9,200 ครัวเรือน (หน่วยของกลุ่มประชากรในคร้ังน้ีคือ ครัวเรือน 
ท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยนํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม ซ่ึงในตอนแรกผูว้ิจัยได้พยายามกาํหนด 
กลุ่มประชากรเป็นบุคคล แต่ในการสํารวจเบ้ืองต้นและจากการทดสอบแบบสอบถาม พบว่า ในการ
ตดัสินใจของบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของครัวเรือนมกัคาํนึงถึงรายไดข้องครัวเรือนและสมาชิกภายในครัวเรือน) 
จากจาํนวนประชากรดงักล่าว สามารถนาํมาคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรการคาํนวณตวัอยา่ง
ท่ีนิยมใชใ้นงานวิจยัต่างๆ  จาํนวน 2 สูตร คือ สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamne) และสูตรการคาํนวณในกรณี
ทราบจาํนวนประชากร ดงัน้ี 

 

สูตรของทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane) 

สูตรในกรณีท่ี 
ทราบจาํนวนประชากร 

2Ne1
N

n


  
222

22

E)1N(.)V.C(Z
.)V.C(NZ

n


  

            
 โดยท่ี N    = ขนาดของประชากร  
                e  = ค่าคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้ 

 Z = ค่าปกติมาตรฐาน   
 C.V.  = ค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวน (นิยมกาํหนดท่ี 0.50) 

  E    = ค่าคลาดเคล่ือนในการประมาณ 

  

(23) 
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 จากสูตรการคาํนวณขา้งตน้เม่ือกาํหนดให้ค่าคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้(e) และค่าคลาดเคล่ือนในการ
ประมาณ (E) มีค่า 5 ระดบั ตั้งแต่ 0.01-0.05 พบวา่ จะไดจ้าํนวนตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัดงัแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางที ่4 จํานวนตัวอย่างทีค่าํนวณได้จากสูตรการคาํนวณและค่าคลาดเคลือ่นทีแ่ตกต่างกนั 

ค่าคลาดเคลือ่นทีย่อมรับได้ 
/ทีใ่ช้ในการประมาณ 

วธีิการของทาโร ยามาเน 

2Ne1
N

n


  

วธีิการเมือ่ทราบจํานวนประชากร 

222

22

E)1N(.)V.C(Z
.)V.C(NZ

n


  

0.01 4,792 4,699 

0.02 1,966 1,904 

0.03 991 956 

0.04 585 564 

0.05 383 369 

 
 ดว้ยขอ้จาํกดัของงบประมาณ ในการศึกษาจึงเลือกขนาดของจาํนวนตวัอยา่งภายใตค่้าคลาดเคล่ือนท่ี
ยอมรับได้ ณ ระดับ 0.04 และบวกอีก 30% เพ่ือป้องกันความคลาดเคล่ือนจากความไม่สมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม ซ่ึงจาํนวนตวัอยา่งขั้นตํ่าท่ีควรดาํเนินการเก็บรวบรวมคือ 761 ตวัอยา่ง (คาํนวณมาจากจาํนวน
ตวัอย่าง ณ ระดบัค่าคลาดเคล่ือน 0.04 ท่ีคาํนวณไดจ้ากสูตรทาโร ยามาเน [585+(585*0.30)=761] และ
เพ่ือให้ง่ายในการกาํหนดและคาํนวณโครงสร้างจาํนวนตวัอย่างตามจงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น  
จึงปรับตวัเลขดงักล่าวให้เป็นจาํนวนเต็มสิบ ดงันั้นจาํนวนหรือขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา  
คือ 770 ตวัอยา่ง (หรือครัวเรือน)  

สาํหรับการสุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งและเกบ็ขอ้มูลแบบหลายขั้นตอน (Multi stages) โดยใน
ขั้นตอนแรก เม่ือทราบขนาดของจาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด (770 ครัวเรือน) ต่อมาจะนาํขนาดจาํนวนตวัอยา่ง
ดงักล่าวมาคาํนวณหาจาํนวนตวัอยา่งในแต่ละหมู่บา้น ตามโครงสร้างสัดส่วนจาํนวนครัวเรือนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
เส่ียงภยันํ้าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มในระดบัจงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น (ดูรายละเอียดจาํนวน
ตวัอย่างตามโครงสร้างดงักล่าวไดใ้นตารางท่ี 5-7) สําหรับการเลือกครัวเรือนตวัอย่างในการสัมภาษณ์ใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) และสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกใน
ครัวเรือนท่ีมีอาํนาจตัดสินใจเร่ืองการใช้จ่ายในครัวเรือนเพียง 1 รายต่อครัวเรือน โดยชุดทางเลือกท่ี
กาํหนดให้กลุ่มตวัอย่างเลือกแต่ละคร้ังมี 3 ทางเลือก และกลุ่มตวัอย่างแต่ละรายจะตอ้งตอบคาํถามท่ีเป็น 
ชุดทางเลือก 4 คร้ัง เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล 
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ตารางที ่5 จํานวนครัวเรือน จํานวนตัวอย่าง และตําแหน่งของหมู่บ้านทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่างในจังหวดัน่าน 

อาํเภอ ตําบล หมู่ที่ ช่ือบ้าน จํานวนครัวเรือน จํานวนตัวอย่าง พกิดั UTM (WSG 84) 
สวก 6 ตา้ม 64 16 671697 2070376 

4 นํ้าโคง้ 60 15 674268 2084694 
5 สองแคว 111 16 672330 2086539 
7 วงัตาว 128 17 678258 2083711 

เมืองน่าน 
สะเนียน 

8 กาใส 115 12 676670 2086670 
นํ้ามวบ 1 นํ้ามวบ 120 12 704867 2044917 

2 ฮากฮาน 130 12 656135 2063965 
ยาบหวันา 

3 สะเลียม 118 13 659552 2054979 
อ่ายนาไลย 6 ฝ่ังหม่ิน 123 12 664998 2048719 

เวยีงสา 

แม่ขะนิง 3 ป่าแพะ 155 13 663058 2069011 
นาทะนุง 7 นาตอง 144 7 671599 2010673 

นาหม่ืน 
ปิงหลวง 4 หว้ยเยน็ 156 6 662887 2011158 
สนัทะ 6 สนัทะ 159 11 668340 2024059 

นานอ้ย 
บวัใหญ่ 4 ทพัม่าน 115 13 666117 2028466 
แสนทอง 4 ฮวก 135 14 685034 2117163 

ท่าวงัผา 
ผาทอง 5 นํ้ากิ 107 11 673355 2124749 

รวมทั้งหมด  1,940 200 - 

 

ตารางที ่6 จํานวนครัวเรือน จํานวนตัวอย่าง และตําแหน่งของหมู่บ้านทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่างในจังหวดัเชียงใหม่ 

อาํเภอ ตําบล หมู่ที่ ช่ือบ้าน จํานวนครัวเรือน จํานวนตัวอย่าง พกิดั UTM (WSG 84) 
2 สะลวงใน 305  13 486998 2102001 

แม่ริม สะลวง 
3 สะลวงนอก 167  18 487711 2102709 
1 แม่นะ 233  19 495476 2136858 

เชียงดาว แม่นะ 
2 จอมคีรี 251  19 494811 2196979 
6 ปางควาย 243  17 511411 2190521 

แม่งอน 
12 ยาง 213  15 510320 2189753 
6 เหมืองแร่ 197  12 527658 527658 
9 ปางปอย 159  30 535358 2186311 

ฝาง 
แม่คะ 

14 สนัดอยนาค 390  21 529273 2189695 
แม่อาย ท่าตอน 11 หวัเมืองงาม  268  18 557056 2222926 

4 หว้ยทราย 234  20 528732 2057012 
2 ท่าขา้ม 254  14 529029 2056783 แม่ทา 
6 ดอนชยั 188  12 527649 2054838 

แม่ออน 

หว้ยแกว้ 3 แม่กาํปอง 162  9 536140 2085748 
สะเมิง   สะเมิงใต ้   1 แม่สาบ 121  23 468592 2084785 

รวมทั้งหมด  3,385 260 - 
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ตารางที ่7 จํานวนครัวเรือน จํานวนตัวอย่าง และตําแหน่งของหมู่บ้านทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่างในจังหวดัเชียงราย 

อาํเภอ ตําบล หมู่ที่ ช่ือบ้าน จํานวนครัวเรือน จํานวนตัวอย่าง พกิดั UTM (WSG 84) 
นางแล 7 นางแลใน 324 26 588831 2214459 

11 หว้ยแม่ซา้ย 328 26 576755 2209581 
แม่ยาว 

13 พนาสวรรค ์ 260 21 562881 2215409 
4 แม่สาด 194 16 574249 2194605 
10 ปางริมกรณ์ 243 19 569926 2194394 

เมืองเชียงราย 

แม่กรณ์ 
13 สนัป่าสกั 149 12 576174 2194906 
15 หว้ยกา้งปลา 144 12 582393 2221791 

แม่จนั ป่าตึง 
20 เล่าฟ ู 191 15 571943 2223803 

แม่ฟ้าหลวง 2 หว้ยไร่สามคัคี 164 13 586491 2194906 
แม่ฟ้าหลวง 

แม่สลองใน 2 หว้ยผึ้ง 297 24 570700 2237000 
16 หว้ยนํ้าขุ่น 239 19 534261 2155821 

ท่าก๊อ 
3 ป่าลนั 200 16 549709 2158443 

ศรีถอ้ย 6 หว้ยเฮ้ีย 168 13 547548 2166535 
แม่สรวย 

แม่สรวย 1 โป่งปูเฟือง 164 13 561748 2179539 
โป่งงาม 10 อีกอ้ผาฮ้ี 67 7 586191 2250554 

แม่สาย 
แม่สาย 1 เหมืองแดงใต ้ 22 15 593584 2260369 

7 ขนุลาว 191 11 539200 2110800 
เวยีงป่าเป้า แม่เจดียใ์หม่ 

8 เมืองนอ้ย 137 12 549300 2180000 
เชียงของ ริมโขง 5 สองพี่นอ้ง 144 20 636958 2253411 

รวมทั้งหมด 3,875 310 - 

 

3.3 แบบจําลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

จากพ้ืนฐานแบบจาํลองทางเลือกท่ีไดอ้ธิบายมาแลว้ขา้งตน้ และจากวตัถุประสงคห์ลกัของการศึกษา
ท่ีตอ้งการประเมินมูลค่าของความเส่ียงของชีวิตประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภยันํ้ าป่าไหลหลากและ 
ดิน/โคลนถล่ม ภายใตก้ารใชแ้นวคิดการประเมินมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติท่ีว่า ประชาชนเต็มใจท่ีจะจ่ายเพ่ือ 
แลกกบัโอกาสในการมีชีวิตรอดเพิ่มข้ึน และกาํหนดให้การตดัสินใจเลือกวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยั 
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีจะทาํให้ตนลดโอกาสในการเสียชีวิตจากนํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม ได้รับ
อิทธิพลโดยตรงจากตวัแปรคุณลกัษณะของวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัแต่ละวิธีการเท่านั้น ดงันั้น 
Conditional logit models จึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา
มีลกัษณะดงัน้ี 
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  ijU  ijj4j3j2j1jWTP 4ATT3ATT2ATT1ATTWTP   (24) 

โดยท่ี Uij = อรรถประโยชน์ของคนท่ี i ท่ีไดรั้บจากวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัวิธีการท่ี j  
(i = 1,…, 30801 และ j = 1, 2, 3) 

 WTPj = ค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายสาํหรับวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัท่ี j 
 ATT1j = ประเภทของเคร่ืองวดัปริมาณนํ้าฝนในวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัท่ี j 
 ATT2j = การมีจุดเฝ้าระวงัในวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัท่ี j 
 ATT3j = ประเภทของสญัญาณเตือนภยัในวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัท่ี j  
 ATT4j = บุคลากรท่ีใชเ้ฝ้าระวงัของวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัท่ี j 

            = ค่าสมัประสิทธ์ิ 
 ij = ค่าความคลาดเคล่ือน (Error)   

หลงัจากประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจาํลองดว้ยวิธีภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum 
likelihoods estimation: MLE) ต่อมาจะนาํค่าสัมประสิทธ์ิดงักล่าวมาคาํนวณหาค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายในการ
สนบัสนุนการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม โดยสามารถคาํนวณหาค่าความ
เตม็ใจท่ีจะจ่ายโดยเฉล่ียสาํหรับวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัท่ีแตกต่างกนัไดด้งัน้ี 

WTP
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sk
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ˆ

elneln 0 kjkjattwtp1 kjkjattwtp

















 






 (25) 

สาํหรับราคาแฝง (Implicit price: IP) ของคุณลกัษณะต่างๆ ของแต่ละทางเลือกสามารถคาํนวณ 
ไดด้งัน้ี 

IP
wtp

att

ˆ

ˆ
kj




          (26) 

ส่วนการประเมินมูลค่าของความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตหรือมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติ (VSL) ของ
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงภยันํ้าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มสามารถประเมินไดด้งัน้ี  

VSL
lifeloss.obPr

WTP



        (27) 

 

 

                                                                 
1
 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมัภาษณ์มีจาํนวน 770 ราย แต่ละรายตอ้งเลือกชุดทางเลือก 4 คร้ัง ดงันั้นจะไดข้อ้มูลทั้งหมด 3,080 ชุด (Observations) 
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4. ผลการศึกษา 

จากขอ้มูลทัว่ไป พบว่า ครัวเรือนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเด่ียวท่ีมีขนาดเล็ก  
(มีสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 4-5 คน) มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั (ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละขา้วไร่) 
และสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่อาศยัอยูภ่ายในหมู่บา้น (ประมาณร้อยละ 94 ของกลุ่มตวัอยา่ง) โดยมีการ
ปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยัแบบถาวรเกือบทั้งหมด มีครัวเรือนมากถึงร้อยละ 40 ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยประสบกบั
เหตุการณ์นํ้าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม โดยร้อยละ 90 ของกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว ประสบกบัเหตุการณ์
นํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มภายในหมู่บา้นท่ีตนเองอาศยัอยู่ นอกจากน้ียงัพบว่า หมู่บา้นท่ีเป็น 
กลุ่มตวัอยา่งเกือบทั้งหมดมีเคร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝนเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยั และ
ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหานํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มเป็นอย่างดี 
เน่ืองจากในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นกรมทรัพยากรธรณี หรือกรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัไดเ้ขา้ไปจดัอบรมให้ความรู้ในเร่ืองดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด แต่หมู่บา้น 
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างยงัขาดการซักซ้อมหนีภยัภายในหมู่บา้น แต่อย่างไรก็ตามประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ี
เส่ียงภยักว่าคร่ึงหน่ึงไดใ้ห้ความสนใจและเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกบัสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และ 
เช่ือวา่การมีวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัท่ีดีจะนาํมาสู่โอกาสท่ีจะลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตได ้

ผลการประเมินมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการประเมินมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติ 
ดว้ยวิธีการ Non-parametric และการใชแ้บบจาํลองทางเลือกหรือวิธีการ Parametric ซ่ึงในการอธิบาย 
ผลการประเมินจากวิธีการทั้งสองจะอธิบายในลกัษณะของการประเมินมูลค่าของความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิต 
ของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยนํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม โดยมีรายละเอียดของ 
ผลการศึกษาทั้ง 2 ส่วน พอสงัเขปดงัน้ี 

4.1 ผลการประเมินมูลค่าของชีวิตเชิงสถติิด้วยวิธีการ Non-parametric 

วิธีการ Non-parametric เป็นวิธีการคาํนวณโดยการถ่วงนํ้ าหนกัค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายดว้ยร้อยละ
ของการเลือกวิธีการนั้นๆ และเป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แลว้ว่า หน่ึงในปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้เกิดนํ้ าป่าไหลหลาก 
และดิน/โคลนถล่มในประเทศไทย คือ ปริมาณนํ้ าฝน โดยโอกาสท่ีจะเกิดฝนตกหนักสะสมจนก่อให้เกิด
นํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มอา้งอิงมาจากงานวิจยัท่ีศึกษาในประเทศต่างๆ เช่น ฮ่องกง ไตห้วนั เป็นตน้  
ซ่ึงส่วนใหญ่กาํหนดให้โอกาสท่ีฝนจะตกหนกัและสะสมจนก่อให้เกิดนํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม
จนเกิดการสูญเสียชีวิตมีโอกาสท่ีจะเกิดประมาณ 1/10,000 (Lee and Jones, 2004; Zhai, 2006) ส่วนตน้ทุน
หรือราคา และความสามารถในการลดโอกาสความเสียหายจากการสูญเสียชีวิตของวิธีการเฝ้าระวงัและ 
แจ้งเตือนภัยแต่ละวิธี ได้จากการปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญของกรมทรัพยากรธรณีท่ีเคยมีประสบการณ์หรือ 
มีความรู้เก่ียวกับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยนํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มในประเทศไทย  
(อธิบายไวแ้ลว้ในหวัท่ี 3.1 ขั้นตอนท่ี 4) 
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ผลการประเมินดว้ยวิธีการ Non-parametric พบว่า โดยเฉล่ียแลว้กลุ่มตวัอย่างเต็มใจท่ีจะจ่ายเงิน
จาํนวน 118.24 บาท/ครัวเรือน/ปี เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตลงร้อยละ 44.41 ของกรณีปกติ (หรือ
ลดลงจาก 1/10,000 เป็นประมาณ 1/20,000) ผลลพัธ์ดงักล่าวมีจุดท่ีควรระวงัในการตีความและอธิบายผล 
ในประเด็นของหน่วยของกลุ่มประชากร (หน่วยเป็นคน หรือครัวเรือน) ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในหัวขอ้ท่ี 3.2 
ท่ีว่า การศึกษาน้ีมุ่งเน้นการประเมินท่ีตวับุคคล แต่การกาํหนดกลุ่มตวัอย่างไดย้ึดครัวเรือนเป็นหน่วยของ
กลุ่มตวัอย่างและเลือกตวัแทนของครัวเรือนในการตอบแบบสอบถาม ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดว้่าในการ
ตดัสินใจของบุคคลซ่ึงเป็นตวัแทนของครัวเรือนมกัคาํนึงถึงรายไดข้องครัวเรือนและสมาชิกภายในครัวเรือน
ดงันั้นค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายท่ีไดม้าจึงน่าจะเป็นค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของหน่วยครัวเรือนมากกว่าของ
บุคคลตามขอ้สงัเกตและคาํแนะนาํของผูท้รงวฒิุและคณาอาจารยห์ลายๆ ท่าน  

จากขอ้มูลพื้นฐานของครัวเรือนทาํให้ทราบว่า โดยเฉล่ียครัวเรือนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีสมาชิก
ประมาณ 5 คน ดงันั้นจากผลการประเมินดว้ยวิธีการ Non-parametric ทาํใหท้ราบว่า ประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ี
เส่ียงภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติเฉล่ียประมาณคนละ 
532,498 บาท/คน/ปี ดงันั้นเม่ือกาํหนดอตัราคิดลดท่ีร้อยละ 4 และให้แต่ละคนมีระยะเวลาท่ียงัคงมีชีวิตอยู่
เท่ากนั คือ 35 ปี มูลค่าของชีวิตเชิงสถิติของบุคคลหน่ึงภายใตข้อ้สมมติดงักล่าว ณ มูลค่าปัจจุบนัจะมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 17.92 ลา้นบาทต่อคน  

นอกจากน้ีหากพิจารณาในระดับรายละเอียด พบว่า วิธีการเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภัยแต่ละวิธี 
ท่ีสมมติข้ึนมาสามารถลดความเสียหายจากการสูญเสียชีวิตไดแ้ตกต่างกนั (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 8) และ 
กลุ่มตวัอย่างมีการเลือกวิธีการต่างๆ แตกต่างกนัออกไป แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตวัอย่างโดยส่วนใหญ่ให้
ความสําคญักบัทางเลือกหรือวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัท่ีมีตน้ทุนตํ่า แต่สามารถลดความเส่ียงท่ีจะ
สูญเสียชีวิตไดดี้กวา่  

ตารางที ่8 มูลค่าของชีวิตเชิงสถิติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่เส่ียงภัยนํ้าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม 
ประเมินด้วยวธีิการ Non-parametric 

วธีิการเฝ้าระวัง 
และแจ้งเตอืนภัยที่ 

สามารถลดความเส่ียงทีจ่ะ
สูญเสียชีวติได้ (ร้อยละ) 

ค่าความเตม็ใจที่จะจ่าย 
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

สัดส่วนทีผู้่ตอบเลอืก 
(ร้อยละ) 

มูลค่าของชีวิตเชิงสถิติ  
(บาท/คน/ปี) 

1 42.50 190.00 84.92 894,118 
2 40.00 90.00 12.61 450,000 
3 30.00 140.00 3.25 933,333 
4 49.75 120.00 94.41 482,412 
5 47.50 80.00 90.38 336,842 
6 47.25 170.00 4.94 719,577 
7 47.25 110.00 85.83 465,608 
8 22.50 60.00 12.22 533,333 

เฉลีย่ 44.41 118.24 - 532,498 
ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
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4.2 ผลการประเมินมูลค่าของชีวิตเชิงสถติิด้วยวิธีการ Parametric 

การประเมินดว้ยวิธีการ Parametric ในบทความน้ีเป็นการประเมินผ่านแบบจาํลอง Conditional 
logit models ท่ีใหป้ระชาชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจเลือกวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัท่ีกาํหนดให ้
โดยกลุ่มตวัอยา่ง 1 ราย มีโอกาสในการตดัสินใจเลือก 4 คร้ัง ในแต่ละคร้ังกลุ่มตวัอยา่งสามารถเลือกวิธีการ
เฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัไดเ้พียง 1 วิธี จากวิธีการท่ีนาํเสนอ 3 วิธี (รวมวิธีการท่ีเป็นทางเลือกฐาน) และ
สมมติให้การตดัสินใจเลือกวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัของกลุ่มตวัอย่างไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจาก 
ตวัแปรคุณลกัษณะของวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัแต่ละวิธีการ  

การลงรหัสแบบ Effect code จะให้ผลลพัธ์ท่ีสมเหตุสมผล หากระดบัของคุณลกัษณะมีมากกว่า  
2 ระดบั ดงัท่ีไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ (ในหัวขอ้ท่ี 3.1 ขั้นตอนท่ี 6) แต่ในการศึกษาน้ีไม่สามารถใชก้ารลงรหัส 
ในลกัษณะดงักล่าวได ้เน่ืองจากตวัแปรอิสระในแบบจาํลองเกือบทั้งหมด (ยกเวน้ WTP) เป็นตวัแปร
คุณลกัษณะท่ีมี 3 ระดบัเหมือนกนัทั้งหมด และจากการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิดว้ยวิธี MLE พบว่า เกิด
ความคลาดเคล่ือนเน่ืองจาก “Hessian is not positive definite at start values” ซ่ึงมกัเป็นปัญหาภายใน 
ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา (Hensher, Rose and Greene; 2005) ปัญหาดงักล่าวทาํใหก้ารประมาณค่าดว้ย 
MLE มีการ Fixed parameter เกือบทั้งหมด (MLE ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิให้เพียง 3 ตวัแปร จากตวัแปร  
9 ตวัท่ีตอ้งการประมาณค่า) จากการตรวจสอบพบว่า ตวัแปรคุณลกัษณะท่ีแสดงถึงบุคลากรท่ีใช้ในการ 
เฝ้าระวงัเป็นตวัแปรท่ีมีความแปรปรวนนอ้ยจนทาํใหเ้กิดปัญหาดงักล่าว  

จากปัญหาดงักล่าวทาํใหมี้ความเขา้ใจและมีขอ้แนะนาํเพ่ิมเติมว่า ก่อนดาํเนินการเก็บขอ้มูลทั้งหมด 
ควรนาํขอ้มูลจากชุดแบบสอบถามท่ีใชใ้นการทดสอบมาทดลองประมาณค่าสัมประสิทธ์ิก่อนนาํใชเ้ก็บจริง 
ซ่ึงถา้หากจาํนวนแบบสอบถามไม่พอใหเ้พิ่มจาํนวนขอ้มูลดว้ยการทาํซํ้ า การทดลองดงักล่าวจะทาํให้ทราบถึง
ปัญหาในทางเศรษฐมิติหรือแบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา หากพบปัญหาในการประมาณค่าจะดาํเนินการ
แกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามหรือชุดทางเลือกใหม่ก่อนท่ีจะดาํเนินการเกบ็จริง 

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผูว้ิจยัจึงตดัสินใจใชก้ารลงรหัสแบบปกติภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่า การเปล่ียนแปลง
ของระดบัคุณลกัษณะมีอิทธิพลต่ออรรถประโยชน์ของบุคคลเท่ากนัในทุกๆ ระดบัของการเปล่ียนแปลง  
ซ่ึงอาจจะไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากนกั แต่ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดย้งัคงมีความน่าเช่ือถือ และจากการ
พิจารณาผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ พบว่า ทิศทางและผลลัพธ์ท่ีได้สอดคล้องกับ 
สภาพความเป็นจริงในระดบัหน่ึง และยงัคงมีความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้(พิจารณาจาก
ค่าสถิติการตดัสินใจและเปอร์เซ็นตก์ารทาํนายถูก) 
 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจาํลองการตดัสินใจเลือกวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยั
ดว้ยวิธี MLE ท่ีแสดงในตารางท่ี 9 พบว่า แบบจาํลองดงักล่าวมีค่า Log likelihood function เท่ากบั  
-1,212.75 และมีค่า R-squared และ R-squared adjusted ประมาณ 0.50 โดยแบบจาํลองน้ีสามารถทาํนาย 
การตดัสินใจเลือกวิธีการเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภัยของกลุ่มตวัอย่างได้ถูกตอ้งประมาณร้อยละ 83.29  
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ค่าสถิติการตดัสินใจขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่า แบบจาํลองดงักล่าวมีความแม่นยาํในการทาํนายค่อนขา้งสูง 
ในขณะท่ีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า เคร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝนและสัญญาณเตือนภยั  
เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติ 
ร้อยละ 99 ส่วนบุคลากรท่ีใช้เฝ้าระวงัมีอิทธิพล ณ ระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติร้อยละ 95 สําหรับการมี 
จุดเฝ้าระวงัเป็นคุณลกัษณะเดียวท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภัย  
ณ ระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติร้อยละ 90 
 เคร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝนและบุคลากรท่ีใชใ้นการเฝ้าระวงัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกในทิศทาง
ตรงกันข้าม  หมายความว่า  การเปล่ียนแปลงระดับของคุณลักษณะทั้ งสองในทางท่ีดี ข้ึนจะทําให้
อรรถประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเลือกวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัลดลง นัน่คือ ระดบัของคุณลกัษณะท่ีดีข้ึน
ดงักล่าวไม่สามารถลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตไดคุ้ม้ค่ากับเงินท่ีจ่าย ในขณะท่ีการมีจุดเฝ้าระวงัและ
สัญญาณเตือนภัยสามารถลดความเส่ียงดังกล่าวได้คุ ้มค่ามากกว่า ดังนั้ นการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนของ
คุณลกัษณะดงักล่าว จึงมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกวิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัในทิศทางเดียวกนั 
หรืออาจกล่าวไดว้า่การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนของคุณลกัษณะดงักล่าวทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีอรรถประโยชน์เพิ่มข้ึน
จากการลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตอนัเน่ืองมาจากนํ้าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม 
 จากการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายหรือตน้ทุนการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยั
เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตจากนํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม พบว่า ตน้ทุนการเฝ้าระวงัและ 
แจง้เตือนภยัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติร้อยละ 99 
หมายความว่า การเพิ่มข้ึนของค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายหรือตน้ทุนการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัทาํให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมีอรรถประโยชน์เพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเพราะกลุ่มตวัอยา่งเช่ือวา่ วิธีการเฝ้าระวงัหรือแจง้เตือนภยัท่ีมีตน้ทุนท่ี
สูงข้ึนสามารถลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตไดม้ากกว่า ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งจึงเตม็ใจท่ีจะจ่ายเพิ่มข้ึนให้กบั
วิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัท่ีสามารถลดความเส่ียงไดดี้ข้ึน 

ตารางที ่9  ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจําลองการตัดสินใจเลอืกวธีิการเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภัย
นํา้ป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม 

ตวัแปร สัญลกัษณ์ ค่าสัมประสิทธ์ิ t-statistic 
ค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวติ WTP 0.0387 23.584*** 
คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงประเภทของเคร่ืองวดัปริมาณนํ้าฝน ATT1 -1.4796 -14.664*** 
คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงการมีจุดเฝ้าระวงั ATT2 0.0149 0.339 
คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงประเภทของสัญญาณเตือนภยั ATT3 0.6817 15.235*** 
คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงประเภทของบุคลากรท่ีใชเ้ฝ้าระวงั ATT4 -0.2725 -2.508** 
Log likelihood function -1,212.75 
R-squared (1-LogL(model)/LogL(other)) 0.4963 
R-squared adjusted 0.4959 
เปอร์เซ็นตค์วามแม่นยาํในการทาํนาย (ร้อยละ) 83.29 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
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 เม่ือพิจารณาค่าสมบูรณ์ (Absolute value) ของราคาแฝง (Implicit price) ของคุณลกัษณะในวิธีการ
เฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มท่ีกาํหนดข้ึน พบว่า เคร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝน 
มีราคาแฝงสูงสุดถึง 38.28 บาท รองลงมาไดแ้ก่ สัญญาณเตือนภยัและบุคลากรท่ีใชใ้นการเฝ้าระวงัมีราคาแฝง 
17.64 และ 7.05 บาท ตามลาํดบั ส่วนการมีจุดเฝ้าระวงัมีราคาแฝงนอ้ยท่ีสุดเพียง 0.39 บาท (ดูรายละเอียดใน
ตารางท่ี 10) ผลการประเมินขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่า เคร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝนมีความสาํคญัต่อการเฝ้าระวงั
และแจง้เตือนภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม ทั้งน้ีเพราะปริมาณนํ้ าฝนท่ีตกอยา่งต่อเน่ืองเป็นตวัแปร
สาํคญัท่ีทาํให้เกิดนํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม แต่การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนหรือการเปล่ียนแปลงระดบั
คุณลกัษณะของเคร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝนท่ีดีข้ึนทาํให้ประชาชนมีอรรถประโยชน์จากการเฝ้าระวงัและ 
แจง้เตือนภยัลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรเคร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝนท่ีมีค่า -1.4796 นัน่คือ 
กลุ่มตวัอย่างเช่ือว่า เคร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝนท่ีมีคุณภาพดีข้ึนไม่ไดมี้ส่วนทาํให้ความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิต
ลดลง เช่น การมีสถานีตรวจวดัปริมาณนํ้ าฝนท่ีไดม้าตรฐาน ใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง และมีราคาสูง ไม่สามารถ
ลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตได้ดีไปกว่าการมีเคร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝนท่ีทาํข้ึนเอง หรืออาจกล่าวได้ว่า  
การลงทุนในเคร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝนท่ีแพงข้ึนไม่สามารถลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตได้คุม้ค่ากว่า 
การลงทุนในสญัญาณเตือนภยัท่ีดีข้ึน เป็นตน้ 

ตารางที ่10  ค่าสัมบูรณ์ของราคาแฝงของคุณลักษณะต่างๆ ในวิธีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยนํ้าป่า 
ไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม 

คุณลกัษณะของวธีิการเฝ้าระวังและแจ้งเตอืนภัย ราคาแฝง (บาท) 
1. เคร่ืองวดัปริมาณนํ้าฝน 38.28 
2. สัญญาณเตือนภยั 17.64 
3. บุคลากรท่ีใชใ้นการเฝ้าระวงั 7.05 
4. การมีจุดเฝ้าระวงั 0.39 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

  
ผลการประเมินมูลค่าของความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตดว้ยแบบจาํลองการตดัสินใจเลือกวิธีการเฝ้าระวงั

และแจง้เตือนภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม พบว่า โดยเฉล่ียแลว้กลุ่มตวัอย่างเต็มใจท่ีจะจ่ายเงิน
จาํนวน 122.77 บาท/ครัวเรือน/ปี เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตลงร้อยละ 44.64 ของกรณีปกติ (หรือ
ลดลงจาก 1/10,000 เป็นประมาณ 1/20,000) (ผลลพัธ์ท่ีไดค่้อนขา้งใกลเ้คียงกบักรณีการประเมินดว้ยวิธีการ 
Non-parametric และในท่ีน้ีไดเ้ปล่ียนหน่วยจากบุคคลเป็นครัวเรือนเช่นเดียวกนั ซ่ึงไดอ้ธิบายเหตุผลไวแ้ลว้
ในหวัขอ้ของประเมินดว้ยวิธีการ Non-parametric) จากผลลพัธ์ดงักล่าว ทาํให้ทราบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีมูลค่า
ของชีวิตเชิงสถิติเฉล่ียประมาณคนละ 550,080 บาท/คน/ปี ดงันั้นเม่ือกาํหนดอตัราคิดลดท่ีร้อยละ 4 และ 
ให้แต่ละคนมีระยะเวลาท่ียงัคงมีชีวิตอยู่เท่ากัน คือ 35 ปี มูลค่าของชีวิตเชิงสถิติของบุคคลหน่ึงภายใต ้
ขอ้สมมติดงักล่าว ณ มูลค่าปัจจุบนัจะมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 18.51 ลา้นบาทต่อคน (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 11) 
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ตารางที ่11  มูลค่าของชีวติเชิงสถิติของประชาชนทีอ่าศัยอยู่ในพืน้ที่เส่ียงภัยนํ้าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม
ทีป่ระเมินด้วยแบบจําลองทางเลอืกทีเ่รียกว่า Conditional logit models 

วธีิการเฝ้าระวัง 
และแจ้งเตอืนภัยที่ 

สามารถลดความเส่ียงทีจ่ะ
สูญเสียชีวติได้ (ร้อยละ) 

ความเต็มใจทีจ่ะจ่าย  
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

มูลค่าของชีวิตเชิงสถิติ  
(บาท/คน/ปี) 

1 30.00 81.47 543,108 
2 49.75 148.61 597,409 
3 42.50 100.11 471,129 
4 40.00 55.26 276,278 
5 47.50 91.36 384,658 
6 47.25 159.94 677,002 
7 47.25 69.49 294,126 
8 22.50 15.06 133,844 

ค่าเฉลีย่ 44.64 122.77 550,080 
ท่ีมา: จากการคาํนวณ. 

 

ผลประเมินมูลค่าของความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตอนัเน่ืองมาจากการอาศยัอยู่ในพื้นเส่ียงภยันํ้ าป่า 
ไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม ทั้ง 2 วิธีการ พบว่า วิธีการทั้งสองให้มูลค่าของชีวิตเชิงสถิติท่ีใกลเ้คียงกนั  
เป็นการสะทอ้นให้ถึงความคงเส้นคงวา (Consistency) ของแนวคิดการประเมินมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติ  
จากขา้งตน้จะเห็นว่า ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ีเส่ียงภยัดงักล่าว เตม็ใจท่ีจะจ่ายเพื่อลดเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิต
ดว้ยการสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยั โดยกลุ่มตวัอย่างกว่าร้อยละ 64.63 จะใชเ้งินจาก 
เงินสะสม/เงินเก็บเผื่อฉุกเฉินมาใชจ่้ายในการสนับสนุน ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างอีกร้อยละ 31.18 จะนาํเงิน 
มาจากการลดค่าใช้จ่ายฟุ่ มเฟือย เช่น ลดการด่ืมสุรา เป็นต้น มีกลุ่มตวัอย่างเพียงเล็กน้อยท่ีจะหยิบยืม 
เพื่อนบา้น/ญาติพี่น้อง หรือลดค่าใชจ่้ายในการอุปโภค/บริโภคของตนเองลง สําหรับวิธีการดูแลเงินท่ีจะ
นาํไปใชใ้นการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งกว่าร้อยละ 
86.12 เห็นควรให้มีการจดัตั้งกองทุนเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มมากกว่า 
ท่ีจะให้คณะกรรมการหมู่บา้น หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือผูใ้หญ่บา้น หรือมิสเตอร์เตือนภยัเขา้มา
ดูแลเงิน (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 12) 
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ตารางที ่12 แหล่งทีม่าของเงินและวธีิการดูแลเงินทีนํ่าไปใช้ในการเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภัยนํ้าป่าไหลหลาก
และดิน/โคลนถล่ม 

แหล่งที่มาของเงิน 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

วธีิการดูและเงนิ 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. เงินสะสม/เงินเกบ็เผือ่ฉุกเฉิน 64.63 1. จดัตั้งกองทุนเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยั 86.12 
2. ลดค่าใชจ่้ายในสินคา้ฟุ่มเฟือย เช่น สุรา เป็นตน้ 31.18 2. คณะกรรมการหมู่บา้น 8.90 
3. ยงัไม่ทราบแหล่งท่ีมาของเงิน 2.10 3. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) 2.49 
4. ลดค่าใชจ่้ายในการอุปโภค/บริโภค 1.70 4. ผูใ้หญ่บา้น 2.23 
5. หยบิยมืเพ่ือนบา้น/ญาติพ่ีนอ้ง 0.39 5. มิสเตอร์เตือนภยั 0.26 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

 
นอกจากน้ียงัพบว่า กลุ่มตวัอย่างกว่าร้อยละ 80 ยินดีสนับสนุนเครือข่ายเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยั 

นํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม โดยเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเครือข่ายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ  
115 บาท/ครัวเรือน/ปี เน่ืองจากตอ้งการความปลอดภยัและเช่ือว่าการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัท่ีดีสามารถ 
ลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตจากนํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มได ้ส่วนครัวเรือนท่ีไม่เต็มใจท่ีจะจ่าย 
เพื่อสนบัสนุนส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลว่า ไม่มีเงินในการสนบัสนุนเครือข่ายดงักล่าว แต่ยนิดีใหค้วามร่วมมือกบั
เครือข่ายในการเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภัย เป็นท่ีน่าสังเกตว่า มีครัวเรือนอีกจาํนวนหน่ึงประมาณร้อยละ  
9 ของกลุ่มตวัอยา่ง ไม่แน่ใจและไม่เช่ือว่าการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัสามารถลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิต
จากนํ้าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่มได ้ 

5. การอภิปรายผลและข้อควรระวงั 

มูลค่าของชีวิตเชิงสถิติท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีเป็นมูลค่าขั้นตํ่า และอาจมีค่าตํ่ากวา่กรณีศึกษาในพื้นท่ีหรือ
กลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆ เน่ืองจากประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาท่ีมีฐานะยากจน และ 
มีรายไดไ้ม่แน่นอน นอกจากน้ีประชาชนโดยส่วนใหญ่คิดว่า การลงทุนในการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัท่ีมี
มูลค่าตํ่า เช่น การลงทุนในเคร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝนมาตรฐาน และการเสียสละเวลาเพียงเล็กน้อยของคนใน
ชุมชนเพื่อเฝ้าระวงัในช่วงฤดูฝน เป็นตน้ สามารถลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตไดสู้งพอๆ กบัการลงทุน 
ในระบบเตือนภยัอตัโนมติั หรือสถานีตรวจวดัปริมาณนํ้ าฝนอตัโนมติัท่ีมีมูลค่าสูง ดงันั้นมูลค่าของชีวิต 
เชิงสถิติท่ีไดจ้ากการศึกษาจึงเป็นเพียงมูลค่าของความเส่ียงขั้นตํ่าท่ีประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัประเมินให้กบั
ตนเอง ภายใตส้ถานะทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนั มูลค่าท่ีประเมินไดจึ้งไม่ใช่มูลค่าของชีวิตท่ีแทจ้ริง 
ของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยัดงักล่าว ซ่ึงอาจจะมีมูลค่าสูงกวา่น้ี 
 นอกจากน้ี จากการศึกษาพบขอ้สังเกตบางประการท่ีจะเป็นขอ้เสนอแนะสําหรับผูส้นใจท่ีตอ้ง 
การนาํวิธีการประเมินมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาอ่ืนๆ ต่อไป ดงัน้ี  
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ก. ตน้ทุนของวิธีการลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิต จะเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัมากกว่าปัจจยัอ่ืนๆ  
เม่ือประชาชนตอ้งตดัสินใจเลือกวิธีการจดัการความเส่ียง เพราะตน้ทุนดงักล่าวมกัแปรผนัตรงกบัระดบัการ
ลดลงของความเส่ียง 

ข. ตน้ทุนของวิธีการลดความเส่ียงมกัจะมีค่าสูงกว่าอรรถประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดรั้บ จึงทาํให้ค่า
ความเต็มใจท่ีจะจ่ายเพื่อสนับสนุนน้อยกว่าตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนจริง ความแตกต่างน้ีเป็นขอ้มูลท่ีสามารถ
นาํไปสู่การจดัการและนโยบายสนบัสนุนท่ีเหมาะสมในการลดความเส่ียงได ้หรือเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
นโยบายการลงทุนของภาครัฐท่ีสูงเกินความจาํเป็นหรืออรรถประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ค. จากการศึกษาน้ีทดสอบให้เห็นว่า วิธีการ Non-parametric และ Parametric (Conditional logit 
models) จะให้ค่าเฉล่ียของมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติใกลเ้คียงกนั คือ 532,498 และ 550,080 ลา้นบาท/คน/ปี 
ตามลาํดับ สะทอ้นให้เห็นว่า แนวคิดการประเมินมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติมีความคงเส้นคงวา ขอ้มูลท่ีพบ 
จึงน่าจะสามารถนาํไปใชส้นบัสนุนการตดัสินใจเชิงนโยบายไดใ้นระดบัหน่ึง  

ง. จากท่ีพบว่า เคร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝนเป็นคุณลกัษณะท่ีสามารถลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตได ้
มากท่ีสุด และคุณลกัษณะน้ีมีราคาแฝงสูงถึง 38.26 บาท (เป็นค่าสัมบูรณ์) คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของราคาแฝง
ทั้งหมด สะทอ้นนยัว่า คุณลกัษณะของวิธีการลดความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตไดสู้งก็มกัจะมีราคาแฝงสูงดว้ย 
ทั้งยงัเป็นคุณลกัษณะท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสูงดว้ย 

จ. หากประชาชนมีความตระหนักและรับรู้ถึงความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆ 
ประชาชนมกัเตม็ใจท่ีจะจ่ายสนบัสนุนในการลดความเส่ียง โดยจะนาํเงินออมหรือลดค่าใชจ่้ายฟุ่ มเฟือยต่างๆ  
มาใชจ่้ายสนับสนุน ประชาชนยงัเห็นว่าควรจดัตั้งกองทุนข้ึนมาบริหารเงินท่ีเก็บไดแ้ทนการบริหารโดย
บุคคลหรือองคก์รท่ีมีอยูเ่ดิม 

ฉ. หากคาดว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละคนจะมีอายุขยัแตกต่างกนัมาก การใชว้ิธีการประเมินมูลค่าของ
ชีวิตเชิงสถิติ ดูจะไม่สมเหตุสมผลท่ีจะนํามาใช้ กรณีน้ีควรหันไปใช้วิธีการประเมินมูลค่าความเสียหาย 
อนัเน่ืองมาจากการตายก่อนวยัอนัควร (Value of Years of Life Lost: YOLL) แทน  

นอกจากขอ้สังเกตขา้งตน้แลว้ การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้เขา้ใจและทราบถึงขอ้ควรระวงับางประเด็น 
เม่ือมีการนาํแบบจาํลองทางเลือกมาใชใ้นการประเมินมูลค่า ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นขอ้ควรระวงัท่ีสาํคญั 
พอสงัเขปไดด้งัน้ี 

ก. การกาํหนดคุณลกัษณะและระดบัของคุณลกัษณะ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัประเดน็ปัญหาวิจยั และ
ส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน โดยการเลือกหรือกาํหนดคุณลกัษณะท่ีนาํมาใชใ้นแบบจาํลองหรือออกแบบทางเลือก
จะตอ้งเป็นคุณลกัษณะท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และสามารถเห็นหรือเขา้ใจไดง่้าย ไม่ซบัซอ้นหรือยากต่อ
การเขา้ใจของผูต้อบ (กลุ่มตวัอย่าง) ส่วนการกาํหนดระดับของคุณลกัษณะจะตอ้งมีความแตกต่างกัน 
มากพอท่ีจะทาํให้ผูต้อบหรือกลุ่มตวัอย่างมีอรรถประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั แต่อย่างไรก็ตามเม่ือกาํหนด 
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คุณลกัษณะหรือระดบัของคุณลกัษณะเสร็จแลว้ควรนาํไปทดสอบหรือสอบถามกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
และควรมีการออกแบบใหง่้ายต่อการเขา้ใจ เช่น การใชรู้ปส่ือความหมายของระดบัคุณลกัษณะ เป็นตน้  

ข. การกระจายของแบบสอบถามและชุดทางเลือก จะตอ้งมีสัดส่วนหรือจาํนวนของผูต้อบ 
ในแต่ละชุดทางเลือก หรือความแปรปรวนของการเลือก หรือระดบัของคุณลกัษณะท่ีสามารถนํามาใช ้
ในการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิได ้ สัดส่วนของแบบสอบถามและชุดทางเลือก อาจกาํหนดจากการนาํขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างหารดว้ยชุดทางเลือกท่ีใชใ้นการสํารวจ และในการเลือกแบบสอบถามหรือชุดทางเลือก 
มาใช้ในการสัมภาษณ์ควรมีลักษณะการเลือกท่ีเกิดข้ึนอย่างสุ่ม โดยแบบสอบถามและชุดทางเลือกท่ี 
กาํหนดข้ึนมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กนั แต่อยา่งไรก็ตามหากตอ้งการให้ผูต้อบหรือกลุ่มตวัอยา่งตอบมากกว่า  
1 คร้ัง ก็สามารถทาํได ้และยงัทาํให้มีขนาดของกลุ่มตวัอย่างเพิ่มข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ี พบขอ้สังเกต 
บางประการว่า การตอบในแต่ละคร้ังของผูต้อบคนเดียวกนัมีความคิดและการตดัสินใจเลือกท่ีแตกต่างกนั 
(เป็นไปตามทฤษฏีอรรถประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนอย่างสุ่ม) โดยการตัดสินใจคร้ังท่ีสองของผู ้ตอบหรือ 
กลุ่มตวัอย่างดูเหมือนจะสมเหตุสมผลหรือมีเหตุผลมากกว่าคร้ังอ่ืนๆ แต่ควรระวงัความเอนเอียงท่ีเกิดข้ึนจาก
การใชข้อ้มูลจากการตอบ หรือการตดัสินใจในคร้ังแรก หรือขอ้มูลจากทางเลือกท่ีนาํเสนอก่อนหนา้ 

ค. ควรมีการทดสอบแบบสอบถามและชุดทางเลือกกับกลุ่มประชากร  เพื่อทดสอบว่า  
กลุ่มประชากรมีความเขา้ใจคาํถาม และคุณลกัษณะต่างๆ ในทางเลือกหรือไม่ และสอดคลอ้งกบัความเขา้ใจ
ของผูว้ิจยัหรือไม่ ในขณะท่ีทดสอบแบบสอบถามและชุดทางเลือก ควรมีการปรับปรุงอยู่เสมอจนมัน่ใจว่า 
สามารถใช้แบบสอบถามดังกล่าวได้แล้ว  จึงนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบกับ 
กลุ่มประชากรท่ีสนใจศึกษาประมาณ 25-30 ตวัอยา่ง ก่อนท่ีจะนาํมาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางเศรษฐมิติ  
เพื่อตรวจสอบวา่ สามารถใชแ้บบจาํลองหรือวิธีการท่ีกาํหนดไดห้รือไม่ 

ง. ก่อนท่ีจะให้กลุ่มตวัอย่างเลือกทางเลือกจากชุดทางเลือกท่ีให้ไว  ้ผูว้ิจัยควรมีการให้ขอ้มูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะประเมิน อยา่งเช่นในกรณีศึกษาน้ีผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งแสดงรูป และอธิบายถึงการเกิด
นํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม เพื่อให้ผูต้อบหรือกลุ่มตวัอย่างมีขอ้มูลท่ีเป็นพื้นฐานเดียวกนัในการ
ประกอบการตดัสินใจเลือกทางเลือก และป้องกนัความเอนเอียงท่ีเกิดจากการมีขอ้มูลหรือประสบการณ์ 
ท่ีไม่เท่ากนัของผูต้อบ  

จ. เม่ือไดผ้ลการศึกษาหรือภายหลงัจากการวิเคราะห์และประมวลผลแลว้ ควรมีการเปิดรับฟังและ
อภิปรายผลลพัธ์ท่ีได้ รวมทั้ งการตรวจสอบในระดับรายละเอียด เช่นในการศึกษาน้ีพบว่า หน่วยของ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชแ้มว้่าจะกาํหนดเป็นบุคคลในขั้นตอนแรกของการออกแบบการวิจยั แต่การสุ่มตวัอย่าง
ไดม้าซ่ึงตวัแทนของครัวเรือน จึงทาํใหค้าํตอบท่ีไดอ้าจเป็นหน่วยของครัวเรือน ดงันั้นจึงตอ้งมีการปรับปรุงให้
สอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด รวมทั้งการลดความเอนเอียงท่ีเกิดข้ึนจากการตอบคาํถาม
ของผูต้อบหรือกลุ่มตวัอยา่ง 
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6. สรุปและข้อเสนอแนะ 

บทความน้ีนาํเสนอแนวทางการประยุกตแ์บบจาํลองทางเลือกและแนวคิดการประเมินมูลค่าของชีวิต 
เชิงสถิติมาใชใ้นการประเมินหามูลค่าของความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยั
นํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม โดยหวงัว่าผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันและ
สนับสนุนให้มีการนําแบบจําลองทางเลือกและแนวคิดการประเมินมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติมาใช ้
แพร่หลายมากข้ึน โดยเฉพาะในกรณีของการประเมินมูลค่าของส่ิงแวดลอ้ม และโครงการต่างๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน เพื่อใหก้ารพิจารณาตดัสินใจเลือกโครงการสามารถครอบคลุม
ถึงผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัประชาชนไดม้ากท่ีสุด  

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงภยันํ้ าป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม
เตม็ใจท่ีจะจ่ายประมาณ 118-123 บาท/ครัวเรือน/ปี เพื่อลดโอกาสท่ีจะสูญเสียชีวิตจากนํ้ าป่าไหลหลากและ
ดิน/โคลนถล่มจาก 1/10,000 เป็น 1/20,000 ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติเฉล่ียประมาณ 0.53-0.55 ลา้นบาท/
คน/ปี หรือคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนัของบุคคลไดป้ระมาณ 17.92-18.51 ลา้นบาท/คน (ณ อตัราคิดลดร้อยละ 4 
และกาํหนดใหแ้ต่ละคนมีระยะเวลาท่ียงัคงมีชีวิตอยูเ่ท่ากนั คือ 35 ปี)  

ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งยนิดีสนบัสนุนเครือข่ายการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยันํ้ าป่าไหลหลาก
และดิน/โคลนถล่มภายในชุมชนท่ีตนเองอาศยัอยู่ และเช่ือว่าการสนับสนุนเครือข่ายจะทาํให้สามารถลด
ความเส่ียงท่ีจะสูญเสียชีวิตได ้จากการศึกษายงัพบอีกว่า การสนับสนุนทางการเงินจากประชาชนตํ่ากว่า
ตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนจริง จึงมีความจาํเป็นท่ีภาครัฐจะตอ้งเขา้มาให้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนแก่
กองทุนเฝ้าระวงัฯ ในชุมชนท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยั หรือหากพิจารณาในอีกมุมมองหน่ึงก็คือ การลงทุนใน
วิธีการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัของภาครัฐมีมูลค่าสูงกว่าอรรถประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากวิธีการเฝ้าระวงั
และแจง้เตือนภยัดงักล่าว  

จากการศึกษายงัสะทอ้นให้เห็นว่า ภาครัฐควรหลีกเล่ียงการลงทุนเก่ียวกบัเทคโนโลยีเคร่ืองวดั
ปริมาณนํ้ าฝน หรือการพฒันาหรือติดตั้งเคร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝนอตัโนมติัในพื้นท่ีเส่ียงภยั เน่ืองจากการลงทุน
ดงักล่าวไม่ไดส้ร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาชนว่า การมีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัข้ึนจะทาํให้มีโอกาสรอดชีวิต
เพิ่มข้ึน แต่เห็นว่าควรใชเ้คร่ืองวดัปริมาณนํ้ าฝนธรรมดาท่ีทาํข้ึนใช้เอง แต่ภาครัฐควรให้ความสําคญักบั
สญัญาณเตือนภยัท่ีสามารถแจง้เตือนภยัไดค้รอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดภายในหมู่บา้นท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยั 

ในการศึกษาน้ีอยูภ่ายใตข้อ้สมมติว่า ทุกคนมีจาํนวนปีท่ีมีชีวิตอยู่เท่ากนั ในอนาคตควรไดท้ดลอง
วิธีการประเมินมูลค่าความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการตายก่อนวยัอนัควร ซ่ึงสามารถสมมติใหจ้าํนวนปีท่ียงั
มีชีวิตอยูแ่ตกต่างกนั แลว้นาํผลการศึกษามาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการประเมินต่อไป การศึกษาลกัษณะน้ี
สามารถนาํไปประยกุตไ์ดใ้นเหตุการณ์อ่ืนๆ  ท่ีจะส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน อาทิ ผลกระทบ
ต่อประชาชนท่ีอาศยัอยู่นอกพื้นท่ีเส่ียงภยั แต่เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากนํ้ าป่าไหลหลากและ
ดิน/โคลนถล่ม เช่น ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นตวัเมืองท่ีอยูใ่กลก้บัพื้นท่ีเส่ียงภยั เป็นตน้ 
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ภาคผนวก  
(แบบสอบถามทีใ่ช้ในการศึกษา) 
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