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บทคัดย่ อ
การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์โดยวิธี Benefit Transfer เป็ นวิธีการในการประมาณ
การมูลค่าของต้นทุนผลกระทบภายนอกที่นกั วิจยั มีความสนใจ โดยใช้การอ้างอิงมูลค่าจากผลการ
ศึกษาวิจยั ชิ้นอื่น ที่ได้ทาํ การประเมินมูลค่าของผลกระทบภายนอกที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันหรื อ
เทียบเคียงกันได้ไว้แล้ว ซึ่งเราสามารถแบ่งรู ปแบบของการประเมิน Benefit Transfer ออกได้เป็ น 2
รู ปแบบหลัก คือ การประเมินในลักษณะของ Unit Value Transfer และ Function Value Transfer
บทความชิ้นนี้เป็ นความพยายามที่จะประยุกต์หลักการของ Benefit Transfer ในรู ปแบบ
ของ Unit Value Transfer with Income Adjustment มาใช้ในการประมาณการมูลค่าของต้นทุน
ผลกระทบภายนอกของการปล่อยสารมลพิษที่สาํ คัญต่างๆ จากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้ าของ
ประเทศไทย โดยอ้างอิงจากผลการประเมินมูลค่าต้นทุนผลกระทบภายนอกภายใต้โครงการ
ExternE สําหรับกรณี ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
จากผลการศึกษา ผูเ้ ขียนเสนอว่าค่า Conversion Factor ที่น่าจะมีความเหมาะสมสําหรับใช้
ในการถ่ายโอนมูลค่าในกรณี น้ ีมีค่าอยูท่ ี่ระดับ 6.95 บาทต่อยูโร (จากกรณี การใช้ PPPI เป็ นอัตรา
แลกเปลี่ยน และค่าความยืดหยุน่ Income Elasticity of WTP ที่ระดับ 0.5) ซึ่งจะทําให้สามารถ
คํานวณค่าประมาณการต้นทุนผลกระทบภายนอกของกรณี สารมลพิษที่สาํ คัญต่างๆ ออกมาได้ เช่น
ต้นทุนผลกระทบภายนอกในกรณี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะอยูท่ ี่ระดับ 132 บาทต่อตัน กรณี ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์อยูท่ ี่ระดับ 20430 บาทต่อตัน และ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์อยูท่ ี่ระดับ 20215
บาทต่อตัน เป็ นต้น

การประเมินต้ นทุนผลกระทบภายนอกของสารมลพิษโดยวิธี Benefit Transfer
ข้อยุง่ ยากประการหนึ่งของการวิเคราะห์ตน้ ทุนผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ของ
การดําเนินโครงการ หรื อ นโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆ ก็คือ การที่โครงการหรื อนโยบายเหล่านั้น
มักจะมีผลก่อให้เกิด “ผลกระทบภายนอก (Externalities)” กับบุคคลที่สามหรื อกับสังคมส่ วนรวม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่ผลกระทบภายนอกเหล่านี้เป็ นต้นทุนหรื อผลประโยชน์ที่ไม่มีราคา
ตลาด ซึ่งย่อมมีผลทําให้การประเมินค่าต้นทุนหรื อผลประโยชน์ภายนอกเหล่านี้เป็ นเรื่ องที่ไม่
สามารถดําเนินการได้อย่างตรงไปตรงมา จนอาจต้องมีการดําเนินการศึกษาวิจยั พื้นฐานเป็ นการ
เฉพาะเพื่อให้สามารถประเมินค่าต้นทุนเหล่านี้ได้อย่างมีความน่าเชื่อถือเพียงพอ
อย่างไรก็ดี งานศึกษาวิจยั พื้นฐานในการประมาณการมูลค่าต้นทุนหรื อผลประโยชน์
ภายนอกของการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ มักเป็ นงานวิจยั ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลาและต้นทุน
ในการศึกษาค่อนข้างสูงมาก จึงทําให้มีความพยายามที่จะหาวิธีการประเมินมูลค่าของผลกระทบ
ภายนอกอย่างง่ายๆ โดยใช้วธิ ีการอ้างอิงหรื อ “ถ่ายโอนมูลค่า” จากผลการประเมินมูลค่าต้นทุนหรื อ
ผลประโยชน์ภายนอกต่างๆ จากงานศึกษาที่ได้มีการดําเนินการไว้แล้วในอดีต ซึ่งวิธีการประเมิน
มูลค่าโดยวิธีทางอ้อมในลักษณะดังกล่าวนี้มีชื่อเรี ยกกันในทางวิชาการว่า การประเมินมูลค่าโดยวิธี
Benefit Transfer
ในบทความชิ้นนี้ ผูเ้ ขียนจะนําเอาหลักการการประเมินมูลค่าโดยวิธี Benefit Transfer มา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินต้นทุนผลกระทบภายนอกของสารมลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ าในประเทศไทย โดยอ้างอิงถ่ายโอนมูลค่าจากผลการศึกษาวิจยั ต้นทุนผลกระทบ
ภายนอกของการผลิตกระแสไฟฟ้ าในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 15 ประเทศ (EU15) ซึ่งดําเนินการ
ภายใต้โครงการ ExternE โดยเนื้อหาของบทความจะแบ่งออกได้เป็ น 4 ส่ วน คือ เนื้อหาส่ วนที่ 1 จะ
เป็ นการทบทวนหลักการของการประเมินมูลค่าโดยวิธี Benefit Transfer รวมทั้งการอธิบาย
เปรี ยบเทียบทางเลือกของแนวทางการดําเนินการประเมินมูลค่าโดยวิธี Benefit Transfer รู ปแบบ
ต่างๆ เนื้อหาส่ วนที่ 2 จะเป็ นการอธิบายเกี่ยวกับโครงการ ExternE รวมทั้งวิธีการศึกษา และผลการ
วิเคราะห์มูลค่าต้นทุนผลกระทบภายนอกของการผลิตกระแสไฟฟ้ าสําหรับกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรป (EU15) ของโครงการ จากนั้นเนื้อหาในส่ วนที่ 3 จะเป็ นการนําเสนอการวิเคราะห์และผลการ
วิเคราะห์ Benefit Transfer มูลค่าต้นทุนผลกระทบภายนอกของสารมลพิษจากกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้ าสําหรับประเทศไทย ขณะที่เนื้อหาส่ วนที่ 4 จะเป็ นบทสรุ ป

1. การประเมินมูลค่ าโดยวิธี Benefit Transfer
การประเมินมูลค่าโดยวิธี Benefit transfer คือ การถ่ายโอนมูลค่า (Value) ของผลกระทบ
ภายนอก1ที่ได้มาจากงานวิจยั ชิ้นหนึ่งหรื อกลุ่มงานวิจยั กลุ่มหนึ่ง ที่ทาํ การศึกษาโดยตรงในพื้นที่ (ซึ่ง
จะเรี ยกว่า Study Site) เพื่อนํามาใช้ในการประเมินมูลค่าของผลกระทบภายนอกที่มีลกั ษณะ
เทียบเคียงกันได้ ที่เกิดขึ้นในอีกพื้นที่ศึกษาหนึ่ง (เรี ยกว่า Policy Site) ซึ่งโดยหลักการทางทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์แล้ว มูลค่าที่ถ่ายโอนนี้จะอยูใ่ นรู ปของ มูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to
Pay: WTP) หรื อ มูลค่าความเต็มใจที่จะรับ (Willingness to Accept: WTA) เช่น ในกรณี ของต้นทุน
ผลกระทบภายนอกอันเนื่องมาจากมลภาวะนั้น ต้นทุนที่จะต้องนํามาใช้ในการพิจารณาก็จะอยูใ่ น
รู ปของ มูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากมลภาวะ หรื อ มูลค่าความเต็มใจ
ที่จะยอมรับค่าชดเชยเพื่อแลกกับการรับผลกระทบจากมลภาวะดังกล่าว2
เมื่อพิจารณางานศึกษาต่างๆ ที่มีการประยุกต์แนวคิดของการประเมินมูลค่าแบบ Benefit
Transfer ไปใช้ จะพบว่า เราสามารถจัดแบ่งทางเลือกในการประเมินมูลค่าโดยวิธี Benefit Transfer
ออกได้เป็ น 2 แนวทางหลักๆ คือ การถ่ายโอนมูลค่าในรู ปแบบของ Unit Value Transfer และ
Function Value Transfer
(1.1) การถ่ ายโอนค่ าต่ อหน่ วยของมูลค่ าผลกระทบ (Unit Value Transfer)
Unit Value Transfer หมายถึง การถ่ายโอนมูลค่า ที่อาศัยการพิจารณาจากค่าตัวเลขผลการ
ประมาณการมูลค่าต้นทุนหรื อผลประโยชน์ ในรู ปของ WTP หรื อ WTA ต่อหน่วย โดยการถ่ายโอน
มูลค่าในลักษณะนี้จะสามารถแบ่งได้เป็ น 2 วิธียอ่ ย คือ
(1.1.1) Simple Unit Transfer
Simple Unit Transfer เป็ นกรณี ของการถ่ายโอนมูลค่าที่ง่ายที่สุด โดยการสมมติวา่ ผลของ
ผลกระทบภายนอกที่จะมีต่อสภาพความเป็ นอยูข่ องปัจเจกบุคคลโดยเฉลี่ยในพื้นที่ Policy Site จะ
ไม่แตกต่างจากผลที่ปัจเจกบุคคลโดยเฉลี่ยใน Study Site ประสบอยู่ ดังนั้นในกรณี น้ ีเราจึงสามารถ
นําเอาตัวเลขมูลค่าผลกระทบภายนอกที่คาํ นวณได้ในกรณี Study Site มาใช้เป็ นตัวเลขประมาณการ
มูลค่าของผลกระทบสําหรับ Policy Site ได้โดยตรง โดยทัว่ ไปค่าที่ใช้ในการประเมินมักจะอยูใ่ น
หน่วย WTP ต่อครัวเรื อนต่อปี
มูลค่าของผลกระทบภายนอกที่กล่าวถึงนี้ อาจเป็ นผลกระทบในเชิงบวก (Benefit) หรื อ ผลกระทบในเชิงลบ (Cost) ก็ได้ จีงทําให้มี
นักวิชาการบางส่ วน เช่น Navrud and Bergland (2001) แนะนําให้เรี ยกชื่อวิธีการประเมินมูลค่าในลักษณะนี้เสี ยใหม่เป็ น Value Transfer
Method แทนที่จะเป็ น Benefit Transfer Method
2
การพิจารณาระหว่างมูลค่า WTP กับมูลค่า WTA ว่ามูลค่าใดจะมีความเหมาะสมแก่การนําไปใช้มากกว่า จะขึ้นกับลักษณะการจัดสรร
ระบบกรรมสิ ทธิ์ ระหว่างผูไ้ ด้รับผลกระทบกับผูก้ ่อผลกระทบในกรณี น้ นั ๆ
1

(1.1.2) Unit Transfer with Income Adjustment
แม้วา่ Simple Unit Transfer จะเป็ นวิธีการถ่ายโอนมูลค่าที่ง่ายที่สุด แต่กม็ ีขอ้ จํากัดอยูม่ าก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ของการถ่ายโอนมูลค่าระหว่างประเทศ (International Benefit Transfer)
ซึ่งประชากรของทั้งสองประเทศอาจมีระดับรายได้และระดับของสภาพความเป็ นอยูท่ ี่แตกต่างกัน
โดยในกรณี น้ ีเราจะพบว่าการนําเอามูลค่า WTP ต่อหน่วยมาใช้โดยตรงในลักษณะของ Simple Unit
Transfer อาจไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม แต่ควรจะต้องมีการปรับปรุ งค่าประมาณการ WTP
เสี ยใหม่ โดยในกรณี น้ ีจะมีประเด็นที่ควรจะต้องพิจารณาให้ความสําคัญในการปรับค่าอยูอ่ ย่างน้อย
2 ประการ คือ
(ก) ความแตกต่างของสกุลเงิน
ในกรณี ที่สกุลเงินท้องถิ่นที่ใช้ในประเทศที่เป็ น Study Site และ ประเทศ Policy Site มี
ความแตกต่างกัน ย่อมเกิดคําถามที่วา่ เราควรจะใช้วิธีในการปรับค่าประมาณการ WTP ในหน่วย
เงินตราสกุลหนึ่ง มาเป็ นหน่วยเงินตราอีกสกุลได้อย่างไร ซึ่งแน่นอนว่า วิธีการปรับค่าความ
แตกต่างของสกุลเงินที่ง่ายและตรงไปตรงมาที่สุด ก็คือ การใช้ อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็ นทางการ
(Official Exchange Rate หรื อ OER) เป็ นตัวปรับค่า
อย่างไรก็ดี ในหลายๆกรณี เราพบว่า Official Exchange Rate อาจไม่ใช่ค่าอัตราแลกเปลี่ยน
ที่แสดงถึงอํานาจซื้อ (Purchasing Power) โดยเปรี ยบเทียบของเงินตราสกุลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้เป็ นผลมาจากการที่ค่า Official Exchange Rate เป็ นค่าที่รวมเอาผลของปัจจัยทางด้านความ
เสี่ ยงที่เกิดจากการเมืองและ ผลของการกําหนดนโยบายและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ของแต่ละประเทศเข้าไว้ดว้ ย เช่น ถ้าหากค่าของเงินในประเทศมีค่าอ่อนกว่าเงินตราต่างประเทศ (ซึ่ง
อาจเกิดจากการควบคุมเงินไหลเข้า-ออก) คนในประเทศก็จะมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสิ นค้าและ
บริ การภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเหตุการณ์น้ ีจะทําให้ Purchasing Power ของเงินตราใน
ประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าที่แสดงผ่านค่าของ Official Exchange Rate
โดยในประเด็นนี้ได้มีความพยายามจากหลายหน่วยงานในการจัดทําดัชนีช้ ีวดั อํานาจซื้อ
โดยเปรี ยบเทียบของเงินตราสกุลต่างๆ (Purchasing Power Parity Index) ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการเปรี ยบเทียบมูลค่าระหว่างเงินตราสกุลต่างๆ ให้สามารถสะท้อนถึงอํานาจซื้อที่
แตกต่างกันของสกุลเงินในประเทศต่างๆ ได้อย่างถูกต้องยิง่ ขึ้น
(ข) ความแตกต่างของระดับรายได้
นอกจากประเด็นเรื่ องความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้แล้ว ในการโอนมูลค่าประมาณการ
WTP ระหว่างประเทศยังควรจะต้องมีการพิจารณาถึงประเด็นความแตกต่างของระดับรายได้ของ
ประชากรของทั้งสองประเทศด้วย เนื่องจากถ้าประชากรในพื้นที่ Study Site และ Policy Site มี

ระดับรายได้ที่แตกต่างกัน ก็ยอ่ มจะมีผลทําให้ความสามารถที่จะจ่าย (Ability to Pay) ของประชากร
ทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน ซึ่งน่าจะส่ งผลให้ระดับของความเต็มใจที่จะจ่าย หรื อ WTP สําหรับการ
หลีกเลี่ยงผลกระทบ (และ/หรื อ การรับผลประโยชน์) ทางสิ่ งแวดล้อมอาจมีค่าแตกต่างกันไปด้วย
ในทางทฤษฎีแล้ว ผลของความแตกต่างของระดับรายได้ที่จะมีต่อขนาดความแตกต่างของ
Willingness to Pay จะมีค่าขึ้นกับค่าความยืดหยุน่ ของรายได้ต่อความเต็มใจที่จะจ่าย (Income
Elasticity of Willingness to Pay) ตามสมการดังต่อไปนี้
Y 
WTPP  WTPS  P 
 YS 



(1)

โดยที่
คือ ค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของ site i (P = Policy Site และ S = Study Site)
Yi คือ รายได้ของ site i ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะใช้แทนด้วยค่า GDP per capita
่ ของรายได้ต่อความเต็มใจที่จะจ่าย
 คือความยืดหยุน

WTPi

โดยหลักการแล้วค่า Income Elasticity of WTP ควรจะมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับศูนย์ โดยถ้า
หากว่าค่า  = 0 ก็จะเป็ นกรณี ที่ค่าความเต็มใจที่จะจ่ายมีคา่ คงที่ไม่ข้ ึนกับขนาดของรายได้ นัน่ คือ
ไม่วา่ รายได้ของประชากรจะเพิ่มหรื อลด ก็ไม่มีผลให้ขนาดของ WTP เปลี่ยนแปลงไป หรื อกล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คือ กรณี ที่  = 0 นี้จะตรงกับกรณี การใช้ Simple Unit Transfer ที่ไม่มีการปรับผลของ
ความแตกต่างทางรายได้นนั่ เอง
ในขณะที่ถา้ เราสมมติวา่ ค่า  = 1 ก็จะเป็ นกรณี ที่ค่าความเต็มใจที่จะจ่ายมีค่าแปรผันตรง
กับขนาดของรายได้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ กรณี น้ ีจะตรงกับกรณี ที่เรากําหนดให้ค่าของสัดส่ วน
ระหว่าง WTP กับขนาดของรายได้ของประชากรกลุ่มต่างๆ มีค่าคงที่เสมอ
จากผลการศึกษาในงานวิจยั หลายๆ ชิ้น เราพบว่าค่าของ Income Elasticity of WTP ในการ
ลดผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมและสังคมของประชากรในประเทศต่างๆ มักมีค่าอยูร่ ะหว่างศูนย์ถึง
หนึ่ง นัน่ คือ งานวิจยั ส่ วนใหญ่พบว่าแม้วา่ ประชากรที่มีรายได้ต่าํ จะมีความเต็มใจที่จะจ่ายในการลด
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมน้อยกว่าประชากรที่มีรายได้สูง แต่เมื่อพิจารณาสัดส่ วนของ WTP ต่อรายได้ เรา
จะพบว่าคนที่มีรายได้ต่าํ มีความเต็มใจที่จะสละรายได้ของตนในสัดส่ วนที่สูงกว่าเพือ่ บรรเทา
ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมในระดับเดียวกัน โดยหากทําการเปรี ยบเทียบมูลค่าของ Income
Elasticity of WTP ที่คาํ นวณได้จากงานศึกษาต่างๆ ที่มีการดําเนินมาในอดีตจะพบว่า
- Jones-Lee et al (1971) ศึกษามูลค่าความปลอดภัย (Value of safety) จากความตายและ
การบาดเจ็บประเภทต่างๆ โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 1,103 ตัวอย่าง พบว่าค่า  มีค่าอยูร่ ะหว่าง
0.25-0.44

- Loehman and De (1982) ศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพอากาศโดยใช้วิธี
Choice modeling พบว่าค่า  (ในกรณี น้ ี WTP คือ ค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงอาการต่างๆ
ที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ) มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.20-0.43
- Viscusi and Evans (1990) พบว่าค่า  โดยใช้วิธี Taylor’s series และ Logarithmic Model
ประมาณค่ามีค่าต่างกัน กล่าวคือ ในกรณี ใช้ Taylor’s series ประมาณค่าจะได้ค่า  เท่ากับ 0.67 แต่
หากใช้ Logarithmic ประมาณค่าจะได้ค่า  เท่ากับ 1.09
- Alberini and Krupnick (1997) ศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงมลภาวะทางอากาศ
ในประเทศไต้หวันโดยใช้วิธีสมมุติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า (Contingent valuation method: CVM)
มีจาํ นวนตัวอย่างเท่ากับ 789 ตัวอย่าง พบว่าค่า  มีค่าประมาณ 0.4
- Chestnut et al (1997) ศึกษาผลกระทบของมลภาวะทางอากาศที่เป็ นฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
(PM10) ที่มีต่อความตาย (Mortality) 3 ประเภท โดยศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างประชากรใน
กรุ งเทพมหานครและประชากรในสหรัฐอเมริ กา แม้วา่ Chestnut et al (1997) จะไม่ได้คาํ นวณค่า
Elasticity of WTP ไว้ แต่จากการเปรี ยบเทียบค่า WTP ของประชากรไทยและประชากร
สหรัฐอเมริ กาที่ได้จากงานศึกษาครั้งนี้ จะพบว่าค่า  มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.62–1.44
แม้วา่ ผลการประมาณค่าความยืดหยุน่ ที่ได้จากของงานวิจยั ต่างๆ ทั้ง 5 ชิ้นข้างต้น จะให้
ค่าประมาณการของค่า  ที่มีการกระจายตัวค่อนข้างมาก แต่ผลการศึกษาส่ วนใหญ่ช้ ีวา่ ค่า Income
Elasticity of WTP น่าจะมีคา่ น้อยกว่าหนึ่ง โดยถ้าหากเราคํานวณค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic
Mean) ของค่า  ในกรณี ต่างๆ ที่ได้จากงานศึกษาทั้ง 5 ชิ้นร่ วมกัน จะพบว่าได้ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.51
(ค) ความแตกต่างอื่นๆ
นอกเหนือจากความแตกต่างในระดับรายได้ของประชากรทั้งสองกลุ่มแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ
ที่อาจมีผลทําให้ค่าประมาณการ WTP ของประชากรทั้งสองกลุ่มมีค่าแตกต่างกันไปได้ ทั้งในแง่
ของ ปัจจัยที่เป็ นลักษณะความแตกต่างของประชากรหรื อความแตกต่างเชิงเศรษฐกิจสังคม เช่น
ค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อ ระบบการผลิตและความสัมพันธ์ของภาคการผลิตต่างๆ โครงสร้าง
สังคมและระบบกฎหมาย เป็ นต้น และรวมไปถึงปัจจัยที่เป็ นลักษณะความแตกต่างของตัว
สิ่ งแวดล้อมที่เรากําลังประเมินค่าอยู่ ความแตกต่างเหล่านี้แม้วา่ จะเป็ นความแตกต่างที่มีอยูจ่ ริ งและ
อาจมีผลอย่างสําคัญต่อค่าความเต็มใจที่จะจ่าย แต่กเ็ ป็ นการยากมากที่จะวัดค่าหรื อนํามาประกอบใน
การคํานวณได้โดยง่าย
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ขา้ งต้นก็จะพบว่า แม้แต่ในกรณี ของการใช้วิธีการถ่ายโอน
มูลค่าในรู ปแบบ Unit Value Transfer ก็จะมีทางเลือกในการกําหนดตัวแปลงค่า (Conversion
Factor) ในการโอนมูลค่า WTP ซึ่งอยูใ่ นหน่วยเงินของ Study site เป็ น WTP ในหน่วยเงินของ

Policy site ได้หลายรู ปแบบ ขึ้นกับการพิจารณาของนักวิจยั แต่ละกลุ่ม ตั้งแต่การเลือกใช้ Official
Exchange Rate (OER) หรื อ การปรับด้วย Purchasing Power Parity Index (PPPI) ไปจนถึงในกรณี
ที่มีการพิจารณาผลความแตกต่างของรายได้เข้าไปด้วย (ดังแสดงไว้ในสมการที่ 1) ซึ่งก็อาจใช้ค่า
Elasticity ที่แตกต่างกันออกไปได้อีก ทําให้ค่า Conversion Factor ที่ใช้กอ็ าจมีค่าแตกต่างกันไปได้
อย่างมาก เป็ นต้น
(1.2) การถ่ ายโอนฟังก์ ชันมูลค่ าผลกระทบ (Function Transfer)
การถ่ายโอนมูลค่าในรู ปแบบ Function Transfer เป็ นกรณี ของการโอนมูลค่าผ่านการโอน
ฟังก์ชนั ของมูลค่าผลกระทบ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 วิธียอ่ ยเช่นกัน คือ
(1.2.1) Benefit Function Transfer
Benefit Function Transfer จะเป็ นกรณี ของการถ่ายโอนฟังก์ชนั่ ผลประโยชน์ (Benefit
Function) ที่ได้จากการศึกษาใน Study Site ไปใช้ในการคํานวณมูลค่าในกรณี Policy Site ซึ่งการ
ถ่ายโอนในรู ปแบบของฟังก์ชนั ย่อมจะสามารถเอื้อให้มีการนําข้อมูลมาใช้ได้อย่างครอบคลุม
มากกว่าแบบ Unit Value Transfer โดยถ้าผลการศึกษาที่ Study Site พบว่าฟังก์ชนั่ ผลประโยชน์มีค่า
อยูใ่ นรู ปของ
WTPi  f ( Ai , Bi , Ci , Yi )
(2)
โดยที่ Ai Bi Ci Yi คือปัจจัย A B C และ Y ที่ส่งผลต่อ WTP ที่ site i ดังนั้นหากเราทราบค่า
ของ A B C และ Y ที่ site j เราย่อมหา WTP ของ j ได้จาก
WTPj  f ( Aj , B j , C j , Y j )
(3)
ปัญหาหลักของ Benefit function transfer คือ ในบางครั้งเราอาจไม่สามารถใส่ ตวั แปรบาง
ตัวที่สมั พันธ์กบั WTP ลงในสมการ regression เพื่อประมาณ benefit function จากการศึกษาเดียวได้
เนื่องจากค่าของตัวแปรเหล่านั้นในพื้นที่ Study Site อาจมีความผันแปร (variation) ที่นอ้ ยเกินไป ซึ่ง
นักวิจยั อาจลดปั ญหานี้ได้ โดยการเลือกอ้างอิงจากงานวิจยั ที่มี Study site ที่ใกล้เคียงกับ Policy site
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการประมาณการ [Navrud (2005), pp.
204]
(1.2.2) Meta Analysis หรื อ Meta-Analytic Benefit Transfer (MA-BT)
Meta-analysis เป็ นการศึกษาที่รวมผลการศึกษาจากงานวิจยั หลายชิ้นที่มีสมมติฐานอยูใ่ น
กลุ่มเดียวกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้การวิเคราะห์ผลจากการศึกษามีความแม่นยํามากขึ้น เนื่องจาก

นักวิชาการบางกลุ่มมีความเห็นว่าการถ่ายโอนข้อมูลจาก study site แหล่งเพียงเดียวจะให้ transfer
error สู งมาก (Ready & Navrud, 2006) จึงเสนอให้มีการนําข้อมูลหรื อผลการศึกษาจากหลาย
งานวิจยั มารวมกัน เพื่อที่จะประมาณ benefit function ที่ใช้ได้ร่วมกันระหว่างพื้นที่
Bergstrom & Taylor (2006) กล่าวว่า meta-analysis สําหรับการวิเคราะห์ความเต็มใจที่จะ
จ่าย (WTP) ควรมีพ้นื ฐานอยูบ่ นทฤษฎีอรรถประโยชน์ โดยมี indirect utility function ที่อยูใ่ นรู ป
ทัว่ ไปคือ
(4)
V  V j ( Pj , M j ; Q j , QUAL j , SUB j , H j , I j )
โดยที่ Pj ราคาตลาดที่ปัจเจกบุคคล j ประสพ
Mj คือรายได้ของ j
Qj คือปริ มาณของสิ นค้าที่ไม่มีในตลาดที่ j เข้าถึงได้
QUALj คือคุณภาพของ Q
SUBj คือระดับสิ นค้าที่ใช้ทดแทน Q ได้
Hj คือลักษณะด้านที่ไม่ใช่รายได้ของ j
Ij คือระดับข้อมูลที่ j เข้าถึงได้
หากไม่มีความไม่แน่นอนในเรื่ องอุปทานและอุปสงค์ ความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงจากสภาวะ R ไปยังสภาวะ T นิยามโดย
V  V j ( PjT , M j  WTP; QTj , QUALTj , SUBTj , H j , I j )
 V j ( PjR , M j ; Q Rj , QUALRj , SUB Rj , H j , I j )

(5)

เมื่อแก้สมการข้างต้น จะได้ WTP จาก bid function ในรู ปทัว่ ไปคือ
WTP  f ( PjT  PjR , QTj  Q Rj , QUALTj  QUALRj , SUBTj  SUB Rj , H j , I j )

(6)

หากมีความไม่แน่นอนในเรื่ องอุปทานหรื ออุปสงค์ ตัวแปรที่แทนความไม่แน่นอนจะปรากฏอยูใ่ น
ทั้งสองสมการ และ WTP ในสมการสุ ดท้ายจะแทนราคาของ option
เมื่อเปรี ยบเทียบการทํา Function Transfer ทั้งสองวิธีการ กับ การถ่ายโอนมูลค่าแบบ Unit
Value Transfer จะพบว่าการถ่ายโอนฟังก์ชนั ทั้งสองรู ปแบบจะมีความซับซ้อนมากกว่า และ ต้องใช้
ข้อมูลในการคํานวณที่มากกว่ามาก ในขณะที่ผลงานวิจยั หลายชิ้นที่ศึกษาเปรี ยบเทียบความถูกต้อง
แม่นยําของการทํา Benefit Transfer รู ปแบบต่างๆ กลับไม่พบว่า Function Transfer จะให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ต่าํ กว่าการใช้ Unit Value Transfer อย่างชัดเจน (Ready and Navrud, 2006;
Lindhjem and Navrud, 2007) ดังนั้นสําหรับบทความชิ้นนี้ ผูเ้ ขียนจึงมีความเห็นว่า ควรจะพิจารณา
ใช้การถ่ายโอนในลักษณะของ Unit Value Transfer ในการวิเคราะห์เพียงแนวทางเดียวไปก่อน

2. การศึกษาต้ นทุนผลกระทบภายนอกภายใต้ โครงการวิจัย ExternE
โครงการ ExternE (Externalities of Energy)3 เป็ นโครงการวิจยั ภายใต้การสนับสนุนของ
European Commission โดยมีเป้ าหมายที่จะศึกษาและประเมินมูลค่าของต้นทุนผลกระทบภายนอก
ของเทคโนโลยีพลังงานประเภทต่างๆ โครงการ ExternE มีลกั ษณะเป็ นโครงการวิจยั ขนาดใหญ่ที่
ประกอบขึ้นด้วยโครงการวิจยั ขนาดเล็กจํานวนมาก โดยตลอดระยะเวลาของโครงการได้มีการผลิต
งานวิจยั ภายใต้โครงการนี้มาไม่นอ้ ยกว่า 20 โครงการในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 15 ประเทศ
(EU15) โดยการวิจยั ในช่วงต้นจะเน้นเกี่ยวกับการพัฒนา Methodology ในการศึกษาต้นทุนภายนอก
ของมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้ า จากนั้นจึงได้มีการปรับปรุ งและขยาย
Methodology ของการศึกษาให้ครอบคลุมความรู ้ใหม่ๆ และมลภาวะประเภทต่างๆ มากขึ้น พร้อม
ทั้งการขยายการประยุกต์ใช้ Methodology ที่พฒั นาขึ้นนี้กบั เทคโนโลยีพลังงานอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ น
การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่ ง
โครงการวิจยั ExternE ถือได้วา่ เป็ นความพยายามครั้งใหญ่ที่สุดที่ได้เคยมีการดําเนินการมา
ในการศึกษาและประเมินค่าผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคม การวิเคราะห์
ต้นทุนผลกระทบภายนอกในโครงการ ExternE จะใช้กรอบการวิเคราะห์ที่เรี ยกว่า Impact-Pathway
Approach ซึ่งจะประเมินมูลค่าของต้นทุนภายนอก (และ/หรื อ ผลประโยชน์ภายนอก) ชนิดต่างๆ
โดยการวิเคราะห์ไล่ตามช่องทาง (Pathway) การเกิดขึ้นของผลกระทบภายนอกชนิดนั้นๆ เริ่ มจาก
จุดกําเนิดของการเกิดขึ้นของผลกระทบ ไล่ไปตามลําดับขั้นจนกระทัง่ ไปถึงจุดที่ได้รับผลกระทบ
จริ งๆ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณี ของการประมาณผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ การศึกษาจะเริ่ ม
จากการประมาณการปริ มาณมลพิษ ณ จุดกําเนิดของมลพิษ (เช่นโรงไฟฟ้ าที่กาํ หนดแห่งหนึ่ง) ไปสู่
การประมาณการผลการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพของอากาศในบริ เวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ า และไปสู่
การประมาณการขนาดของ Physical Impacts ประเภทต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นผลกระทบต่อสุ ขภาพ ต่อ
ผลผลิตการเกษตร หรื อต่อสิ่ งปลูกสร้างต่างๆ ก่อนที่จะมีการประเมินมูลค่าของผลกระทบต่างๆ
เหล่านั้นเป็ นตัวเงิน ซึ่งจะเห็นได้วา่ การศึกษาต้นทุนผลกระทบภายนอกของโครงการ ExternE เป็ น
งานวิจยั ที่ละเอียดและต้องใช้ขอ้ มูลพื้นฐานประกอบการศึกษาค่อนข้างมาก
เนื่องจากการศึกษาวิจยั ในโครงการ ExternE เป็ นงานวิจยั ที่มีครอบคลุมประเภทของ
ผลกระทบภายนอกที่หลากหลาย และเป็ นการวิจยั ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนา Methodology ใน
การวิเคราะห์ที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็ นงานวิจยั ที่เน้นความละเอียดของข้อมูลค่อนข้างสูง ผูเ้ ขียนจึงมี
ความเห็นว่า ผลการวิจยั ของโครงการ ExternE น่าจะเป็ นผลการวิจยั ที่มีความเชื่อถือได้สูง เหมาะกับ

3

ผูท้ ี่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลของโครงการ ExternE ได้ที่ http://www.externe.info/

การใช้เป็ นฐานอ้างอิงในการประเมินมูลค่าผลกระทบภายนอกของการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย
โดยใช้วิธี Benefit Transfer ได้ดี
สําหรับการวิเคราะห์ในบทความชิ้นนี้ ผูเ้ ขียนจะเลือกใช้ขอ้ มูลผลการประมาณการมูลค่า
ต้นทุนผลกระทบภายนอกจากสารมลพิษจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ าจากโครงการ Externalities of
Energy: Extension of Accounting Framework and Policy Application (ExternE-Pol) เป็ นฐานใน
การวิเคราะห์ Benefit Transfer Analysis โดยตารางที่ 1 แสดงผลการประมาณการต้นทุนผลกระทบ
ภายนอกที่สืบเนื่องจากการปล่อยสารมลพิษสําคัญต่างๆ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ า สําหรับ
ปี ค.ศ. 2000 แสดงในหน่วย Euro/ton
ตารางที่ 1: External costs per ton of pollutant emitted in EU15
Pollutant
CO2
SO2
NOx
PM-10
PM-2.5
Arsenic
Cadmium
Chromium
- Chromium-VI
- Chromium-other
Lead
Nickel
Formaldehyde
NMVOC
Nitrates, primary
Sulfates, primary
Radioactive emissions

External Cost
(€2000/ton)
19
2939
2908
11723
19539
80000
39000
31500
240000
0
1600000
3800
120
1124
5862
11723
50000
(€2000/DALY)

Source: Final Technical Report ExternE-Pol (2005)
3. การวิเคราะห์ Benefit Transfer ต้ นทุนผลกระทบภายนอกสํ าหรับประเทศไทย
จากผลการทบทวนในส่ วนของแนวทางการวิเคราะห์ Benefit Transfer และ ผลการศึกษา
ของโครงการ ExternE ดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ ขียนจึงเลือกที่จะดําเนินการวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบ
ภายนอกของสารมลพิษจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ าสําหรับประเทศไทยโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์แบบ Unit Value Transfer จากค่าประมาณการมูลค่าต้นทุนผลกระทบภายนอกของสาร
มลพิษต่างๆ ของโครงการ ExternE-Pol นอกจากนี้เพื่อให้ตวั เลขค่าประมาณการมูลค่าผลกระทบ

ภายนอกที่คาํ นวณได้มีค่าครอบคลุมความเป็ นไปได้ที่ค่อนข้างกว้างขวาง คณะผูว้ จิ ยั จึงได้
ดําเนินการคํานวณขนาดของตัวปรับค่า (Conversion Factor) สําหรับใช้ในการปรับค่าประมาณการ
มูลค่าผลกระทบภายนอกจากโครงการ ExternE-Pol มาเป็ นค่าประมาณการมูลค่าสําหรับกรณี
ประเทศไทย โดยการพิจารณาใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในลักษณะที่เป็ นทั้งแบบ OER และ PPPI และ
รวมทั้งพิจารณาค่าความยืดหยุน่ Income Elasticity of WTP ที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดจํานวน 3 ค่า คือ 
= 0, 0.5 และ 1 ซึ่งสามารถแสดงสูตรในการคํานวณตัวปรับค่าได้ ดังต่อไปนี้




 YT

 YT 
1
WTPT  WTPE  EET  
  WTPE    EET
Y
E
Y

ET 
 E
 E

โดยที่

WTPT คือค่าความเต็มใจที่จะจ่าย ที่ถ่ายโอนมายังพื้นที่ในประเทศไทย หน่วยเป็ นบาท
WTPE คือค่าความเต็มใจที่จะจ่าย ซึ่งได้จากการศึกษาโดยตรงในพื้นที่ในสหภาพยุโรป
หน่วยเป็ นยูโร
YPT คือรายได้ต่อคนต่อปี ของประชากรในประเทศไทย หน่วยเป็ นบาท
YSE คือรายได้ต่อคนต่อปี ของประชากรในสหภาพยุโรป หน่วยเป็ นยูโร

EET คืออัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงสกุลเงินจากยูโรเป็ นบาท หน่วยเป็ นบาทต่อยูโร
โดยที่ EET = OERET ในกรณี ที่เลือกใช้อตั ราแลกเปลี่ยนทางการ
หรื อ EET = PPPIET ในกรณี ที่เลือกใช้ Purchasing Power Parity Index


คือค่าความยืดหยุน่ Income Elasticity of WTP

จากการที่รายงานวิจยั ExternE-Pol เลือกใช้ปี ค.ศ. 2000 เป็ นปี ฐานในการคํานวณ ทําให้
การคํานวณค่า Conversion Factor ที่เหมาะสมจําเป็ นต้องอาศัยการอ้างอิงข้อมูลในปี ค.ศ. 2000 เป็ น
ฐานเช่นเดียวกันด้วย ซึ่งพบว่า สําหรับปี ค.ศ. 2000 ค่า GDP per capita ของประเทศไทยมีค่าอยูท่ ี่
79,554 บาทต่อคนต่อปี 4 ในขณะที่ GDP per capita เฉลี่ยของประชากรในกลุ่มประเทศ EU15 จะอยู่
ที่ประมาณ 20,825 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี หรื อ 22,611 ยูโรต่อคนต่อปี 5 อัตราแลกเปลี่ยน
ทางการคือ 36.9321 บาทต่อยูโร6 และ PPPI เท่ากับ 13.7340 บาทต่อยูโร7 ซึ่งในกรณี ที่เราพิจารณา
เลือกใช้ค่าความยืดหยุน่ ของความเต็มใจที่จะจ่ายต่อรายได้เป็ น 3 ค่าคือ 0, 0.5 และ 1 ดังที่ได้
4

ข้อมูลจาก http://www.nesdb.go.th

5

ข้อมูลจาก UNDP (2002).

6

ข้อมูลจาก World Bank (2002) และ Statistical Commission and Economic Commission for Europe (2003).

7

Ibid.

อภิปรายไว้ขา้ งต้น จะทําให้ได้ค่า Conversion Factor ที่เป็ นไปได้จาํ นวนทั้งสิ้ น 5 กรณี 8 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 โดยผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าค่า Conversion Factor ที่น่าจะมีความเชื่อถือได้มากที่สุด น่าจะ
เป็ นกรณี ของการใช้ PPPI เป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยที่ให้ค่าความยืดหยุน่ Income Elasticity of
WTP อยูท่ ี่ระดับ 0.5 ซึ่งจะทําให้ได้ค่า Conversion Factor ที่ระดับ 6.95 บาทต่อยูโร
ตารางที่ 2: Choices of Conversion Factor
Assumptions
Conversion Factor

Elasticity = 0
OER
PPP
36.9321 13.7340

Elasticity = 0.5
Elasticity = 1
OER
PPP
OER or PPP
11.3992 6.9514
3.5184

เมื่อนําผลการคํานวณค่า Conversion Factor ที่ได้ขา้ งต้นมาใช้ประกอบกับผลการวิเคราะห์
ต้นทุนผลกระทบภายนอกจากโครงการ ExternE-Pol เราจะสามารถคํานวณมูลค่าประมาณการ
ต้นทุนผลกระทบภายนอกของสารมลพิษต่างๆ จากกระบวนการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยได้ดงั
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3: Transferred external costs per ton of pollutant emitted in Thailand
Pollutant
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Transferred External Cost (Baht2000/ton)
Elastcity = 0.5
Elasticity
OER
PPPI
OER
PPPI
=1

CO2

701.71

260.95

216.58

132.08

66.85

SO2

108543

40364

33502

20430

10341

NOx

107399

39938

33149

20215

10232

PM-10
PM-2.5
Arsenic
Cadmium
Chromium
- Chromium-VI
- Chromium-other
Lead
Nickel
Formaldehyde
NMVOC
Nitrates, primary
Sulfates, primary
Radioactive
emissions

432955

161004

133633

81491

41246

721616

268349

222729

135823

68746

2954568

1098720

911936

556112

281472

1440352

535626

444569

271105

137218

1163361

432621

359075

218969

110830

8863704

3296160

2735808

1668336

844416

0

0

0

0

0

59091360

21974400

18238720

11122240

5629440

140342

52189

43317

26415

13370

4432

1648

1368

834

422

41512

15437

12813

7813

3955

216496

80509

66822

40749

20625

432955

161004

133633

81491

41246

1846605

686700

569960

347570

175920

กรณี ที่คา่  = 1 จะพบว่าค่า Conversion Factor จะมีคา่ คงที่เสมอไม่ข้ ึนกับค่าของอัตราแลกเปลี่ยน

4. บทสรุ ป
บทความชิ้นนี้เป็ นการนําแนวทางการประเมินมูลค่าโดยวิธี Benefit Transfer มาประยุกต์ใช้
ในการประมาณการมูลค่าต้นทุนผลกระทบภายนอกของสารมลพิษประเภทต่างๆ ที่ปลดปล่อยจาก
กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้ าในประเทศไทย โดยผูเ้ ขียนเลือกใช้รูปแบบการถ่ายโอนมูลค่าแบบ
Unit Value Transfer with Income Adjustment จากผลการประเมินมูลค่าต้นทุนผลกระทบภายนอก
ที่ดาํ เนินการในโครงการ ExternE สําหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้ าในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเดิม
15 ประเทศ (EU15) มาใช้เป็ นฐานในการวิเคราะห์
ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ผูเ้ ขียนได้ทาํ การคํานวณขนาดของ Conversion Factor สําหรับการ
ถ่ายโอนค่าความเต็มใจที่จะจ่ายบนฐานของข้อสมมติต่างๆกันจํานวน 5 กรณี พร้อมกับใช้ค่า
Conversion Factor เหล่านี้ในการคํานวณขนาดของค่าประมาณการต้นทุนผลกระทบภายนอก
สําหรับสารมลพิษที่สาํ คัญประเภทต่างๆ โดยผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าค่า Conversion Factor ที่น่าจะมี
ความเชื่อถือได้มากที่สุด ก็คือ กรณี ของการใช้ PPPI เป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยที่ให้คา่ ความยืดหยุน่
Income Elasticity of WTP อยูท่ ี่ระดับ 0.5 ซึ่งจะทําให้ได้ค่า Conversion Factor ณ ปี ฐานที่ค.ศ. 2000
อยูท่ ี่ระดับ 6.95 บาทต่อยูโร และ ทําให้ได้ค่าประมาณการต้นทุนผลกระทบภายนอกของสารมลพิษ
ต่างๆ เช่น กรณี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระดับ 132 บาทต่อตัน กรณี ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่
ระดับ 20430 บาทต่อตัน และ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ที่ระดับ 20215 บาทต่อตัน เป็ นต้น
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