














• ต้นทุนค่าเสียโอกาส คือ มูลค่าสูงสุดของทรัพยากรนั้นที่ถูกใช้ในกิจกรรมอื่นหรือทางเลือกอื่น
• เกิดขึ้นเพราะทรัพยากรเมื่อถูกใช้ในกิจกรรมหนึ่งแล้วจะไม่สามารถน าทรัพยากรนั้นมาใช้กับ
กิจกรรมอื่นได้

• “การไมค่ านึงถงึต้นทนุค่าเสยีโอกาส อาจท าใหเ้ราตดัสนิใจใชท้รัพยากรอยา่งไมคุ่้มค่าได้”
• ดังตัวอย่าง



• เทศบาลต าบล ก มีโรงเรือนว่างติดถนนอยู่แห่งหนึง่ มีนางไลลามาขอเช่า 10,000 บาทต่อเดือน
เพื่อเปิดร้านขายอาหารตามสั่ง และนายมานะมาขอเช่า 15,000 บาทต่อเดือนเพื่อเปิดร้านขายลูกชิ้น 
แต่สุดท้ายเทศบาลปฏิเสธทั้งสองรายเพราะคิดว่าจะเอาพื้นที่มาท าร้านข้าวแกงธงฟ้าชุมชนเอง

• เทศบาลคิดว่าจะท าร้านข้าวแกงธงฟ้าชุมชน โดยต้องซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เริ่มต้นประมาณ 24,000 
บาทซึ่งต้องซื้อใหม่ทกุปี ต้องจ่ายค่าวัตถุดิบท าแกงเดือนละ 15,000 บาท จ้างแรงงาน 1 คน 
15,000 บาทต่อเดือน ร้านข้าวแกงนี้ในปีแรกยังไม่ได้ท าระบบบ าบัดน ้าเสียเพราะมีงบประมาณไม่พอ
จึงต้องปล่อยลงคลองไปก่อน ซึ่งอาจท าให้ประชาชนบางคนมอีาการผื่นคันเมื่อสัมผัสซึ่งค่ายา
บรรเทาผื่นคันก็ไม่แพงมากแค่ 50 บาทต่อขวด หากจ้างเอกชนมาบริหารจัดการน าเสียจะต้องจ่าย
อีกประมาณเดือนละ 5,000 บาทต่อเดือน) 

• หากเทศบาลคาดว่าจะมีรายได้จากร้านขา้งแกงเดือนละประมาณ 50,000 บาทในปีแรก ท่านคิดว่า
โครงการนี้คุ้มค่าที่จะท าในปีแรกหรือไม่ 



ต้นทุน (Costs) ต่อเดอืน
1. โรงเรือน 0 15,000
2. อุปกรณ์/เครื่องมือเครือ่งใช้ 2,000 2,000
3. วัตถุดิบ 15,000 15,000
4. แรงงาน 15,000 15,000
5. ผลกระทบด้านลบต่อสังคม 
(สุขภาพและสิ่งแวดล้อม)

0 (ไม่ต า่กวา่) 5,000

ประโยชน์ (Benefits) ต่อเดอืน
1. รายได้ 50,000 50,000

ประโยชนส์ทุธิ (ก าไร) ต่อเดอืน 17,000 - 2,000 



• การตัดสินใจเลือกทางเลือกใด หรือ กิจกรรมใด บุคคลจะมีวิธีคิดแบบส่วนเพ่ิม
• เปรียบเทียบ ประโยชนส์ว่นเพิม่ กับ ต้นทุนสว่นเพิม่ เช่น

• การซื้อประกันสุขภาพของบุคคล
• การเปลี่ยนการท าเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรอินทรีย์
• การเรียนต่อระดับปริญญา

• ไม่คิดต้นทุนจม (sunk cost: ต้นทุนที่จ่ายไปแล้วและไม่สามารถเรียกคืนมลูค่ากลับมาได้)



• การจ่ายของบุคคลหนึ่งที่ต้องท า (หรือได้รับ) ภายใต้นโยบายหรือกิจกรรมหนึ่ง ๆ 
ที่ท าให้เขามีความพึงพอใจเท่ากัน (indifferent) ระหว่างสภาพปัจจุบัน (status quo) กับประโยชน์ของ
นโยบายหรือกิจกรรมนั้น

• ในกรณีที่มีตลาด ความเต็มในจ่ายสามารถวัดได้จากเส้นอุปสงค์ (demand)
• ในกรณีที่ไม่มีตลาด (non-market items)

• การหามูลค่าความเต็มใจจ่าย (WTP) หากประชาชนมีสุขภาพหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 
หรือ
การหามูลค่าความเต็มใจยอมรับเงนิชดเชย (WTA) หากประชาชนต้องอยู่กับสถานการณ์ที่แย่ลง

• โดยวิธีการหามลูค่าภายใต้เหตุการณท์ี่สมมตขิึน้อยา่งสมเหตุสมผล (hypothetical situation) 
หรือเรียกว่า วิธีสมมติเหตุการณ์ (Contingent Valuation Method: CVM)



• ต้นทุนหรือผลประโยชน์ ในจ านวนที่เท่ากันแต่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกัน ท าให้คนเรารู้สึกว่ามีมูลค่า
ต่างกันได้ นั่นคือ “คนเรามกัมีความพึงพอใจตอ่ปัจจบุันมากกว่าในอนาคต” 

• ตัวอย่างเช่น 

• เราพอใจที่จะรับเงินวันนี้จ านวน 1,000 บาท มากกว่าการรับเงินในปีหน้า
แสดงว่า เงิน 1,000 บาท ในวันนี้มีค่ามากกว่า 1,000 บาทในปีหน้า 
ซึ่งเราสามารถค านวณเงินในอนาคตมาเป็นมูลค่าปัจจุบันได้โดยการคิดลด (discounting)



•
1. ก าหนดโครงการ/ทางเลือกที่จะประเมิน
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะประเมิน (ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล)
3. ก าหนดขอบเขตของการประเมินให้ชัดเจน
4. การวิเคราะห์ต้นทุน (costs) ของโครงการ
5. การวิเคราะห์ผลได้ (benefits) ของโครงการ
6. เปรียบเทียบค่าปัจจุบันของต้นทุนและผลได้ในแต่ละทางเลือก
7. การจัดการความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
8. การตัดสินใจเลือกโครงการ



• ขั้นที่ 1: ก าหนดโครงการ/ทางเลอืกทีจ่ะประเมนิ 
• ทดลองท า

1. ก าหนดโครงการทีม่เีปา้หมายทางสาธารณสขุโดยตรง
2. ก าหนดโครงการทีไ่มไ่ดม้เีปา้หมายทางสาธารณสขุ แต่ก่อใหเ้กดิผลกระทบทางสขุภาพ

• ขั้นที่ 2: ก าหนดวตัถปุระสงคท์ีจ่ะประเมนิ (output/ outcome) 
• ทดลองท า

1. ก าหนดผลกระทบของโครงการ 1. (รายการผลประโยชน ์รายการตน้ทนุ และตัวชีว้ดัและแหลง่ขอ้มลู)
2. ก าหนดผลกระทบของโครงการ 2. (รายการผลประโยชน ์รายการตน้ทนุ และตัวชีว้ดัและแหลง่ขอ้มลู)

• ขั้นที่ 3: ก าหนดขอบเขตของการประเมินใหช้ัดเจน
• ทดลองท า

• ก าหนดผูม้สี่วนไดส้่วนเสีย อายโุครงการ การกระจายของตน้ทนุ และ ผลประโยชน ์ตลอดอายโุครงการ ของโครงการที่ 1. และ 2.
• วันนีจ้ะเนน้ดโูครงการแบบระยะสั้นมาก คือ ประเมนิภายในขอบเขต 1 ปี 
ท าให้เปรยีบเทียบตน้ทนุกบัผลประโยชนไ์ดเ้ลยโดยไมต่อ้งพจิารณาช่วงเวลาในอนาคต ซึ่งช่วยลดความซับซอ้น

• ส าหรบัท่านที่สนใจศึกษาการประเมินแบบทกุขัน้ตอน (Full evaluation) สามารถดเูอกสารอา้งองิได้ครบั  





• ต้นทนุทีว่ดัเป็นตวัเงนิได ้(tangible costs): มักอ้างองิจากราคาหรอืมลูคา่ตลาด
• ต้นทุนทางตรงทางการแพทย์ เช่น ค่าวัคซีน ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าหมอ
• ต้นทุนทางตรงท่ีไม่ใช่ทางการแพทย์ เช่น ค่าเดินทาง
• ต้นทุนทางอ้อม (ความสามารถในการท างานลดลงจากการป่วยหรือทุพพลภาพ) เช่น 
จ านวนเวลา/วันท างาน ค่าจ้าง 

• ต้นทนุที่วดัเปน็ตวัเงนิไดย้าก (intangible costs): อาจตอ้งวดัจากมลูคา่ความเต็มใจจา่ย (WTP)
หรือ ความเตม็ใจทีจ่ะไดร้บัเงนิชดเชย (WTA)
• ความไม่สบายจากการเจ็บป่วย (morbidity)
• การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (premature mortality) 
• ความเครียดจากการป่วยหรือการรบับริการ



• จ านวนคนไข้ที่ผ่าตัดสาเร็จ 
• ความน่าจะเป็นของการป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ 
• จ านวนผู้ป่วยที่ตรวจพบจากการคัดกรองมะเร็งเต้านม 

• หลักทุนมนุษย์ (Human Capital Approach: HCA) 
• หลักความยินดีจ่าย (Willingness To Pay: WTP)

• จ านวนปีสุขภาวะท่ีเพ่ิมขึ้น (QALYs gained) 



• มักใช้เมื่อการหามูลค่าของปริมาณผลประโยชน์น้ันท าได้ยาก 
• หากเลือกประเมินผลประโยชน์แบบนี้ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจะใช้การเปรียบเทียบต้นทุนต่อประสิทธิผล 

(Cost-effectiveness analysis: CEA) ของทางเลือกต่าง ๆ
• รูปแบบของประสิทธิผลขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ โดยมีหน่วยนับทางกายภาพ เช่น ตัวอย่างโครงการทางการแพทย์

1. วิธีการรักษา • จ านวนคนไข้หายจากการป่วย 
• จ านวนวันที่ผู้ป่วยพักพื้น
• ความน่าจะเป็นของการเสียชีวิต

2. ยา • จ านวนของอาการข้างเคียง/การแพ้
• ระยะเวลาที่ผู้ป่วยหายจากอาการ

3. อุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์ • จ านวนการตรวจที่ผิดพลาด 
• ระยะเวลาในการตรวจ



2.1 หลักทนุมนุษย์ (Human Capital Approach: HK) 
• มนุษย์เป็นปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งเหมือนปัจจัยทุน เช่น เครื่องจักรที่สามารถสร้างกระแสรายได้
ด้วยการผลิตสินค้าจนกระท่ังหมดอายุการใช้งาน ดังนั้น มูลค่าของผลได้ตามหลักทุนมนุษย์จะ
พิจารณาจากรายได้ตลอดชีพ (lifetime income) หรือค่าจ้างตลอดช่วงชีวิตของบุคคล ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับอายุในแต่ละปี



• ตัวอย่าง: การประเมนิความคุ้มคา่ของโครงการ “เมาไม่ขับกลับปลอดภยั” ในช่วงเทศกาล
ซึ่งมีเป้าหมายเพือ่ “ลดการสญูเสยี”



2.2 หลักความยนิดีจา่ย (Willingness To Pay: WTP) 
• ใช้ในการประเมินมูลค่าของ non-market items ด้วยการหามูลค่าความเต็มใจจ่าย (WTP) หาก
ประชาชนมีสถานะสุขภาพหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น หรือมูลค่าความเต็มใจยอมรับเงินชดเชย 
(WTA) หากประชาชนต้องอยู่กับสถานการณ์ทีแ่ย่หรือไม่เปล่ียนแปลง ภายใต้เหตุการณ์ที่สมมตขิึ้นอย่าง
สมเหตุสมผล (hypothetical situation) หรือเรียกว่า วิธีสมมติเหตุการณ์ (Contingent Valuation 
Method: CVM)

• เราอาจวัดความยินดีจ่าย (บางส่วน) จากความยินดีจ่ายต้นทุนของการหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบทาง
สุขภาพ เช่น
• วัดจากต้นทุนเครื่องกรองฝุ่นและหน้ากากกันฝุ่น (กรณีถูกกระทบจากฝุ่น)
• วัดจากต้นทุนการบ าบัดน ้าเสีย (กรณีถูกกระทบจากน ้าเสีย)
• วัดจากต้นทุนการรักษาพยาบาล (กรณีสุขภาพถูกกระทบ)

• ความยินดีจ่ายของแต่ละบุคคลอาจจะไม่เท่ากันและอาจจะแปรผันไปตามรายได้ 
(ความยินดีจ่าย ขึ้นอยู่กับ ความต้องการจ่าย และ ความสามารถในการจ่าย)



2.2 หลักความยินดีจ่าย (Willingness To Pay: WTP) 
• มูลค่าของความปลอดภัย (value of safety) มีค่าเท่ากับผลรวมของความเต็มใจจ่ายเงินของ
สมาชิกในสังคมเพ่ือลดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่จะมีผลต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งนามาประเมิน
มูลค่าผลกระทบเชิงสุขภาพที่เรียกว่า มูลค่าชีวิตเชิงสถิติ (Value of Statistical Life: VSL) 
• 𝑉𝑆𝐿 =

Δ𝑊𝑇𝑃

Δ𝑝𝑟𝑜𝑏𝑟𝑖𝑠𝑘
=

การเปลีย่นแปลงของผลรวมของความเต็มใจจ่าย
การเปลีย่นแปลงของความเสี่ยง (วัดด้วยความน่าจะเป็น)

ตัวอย่าง 
• ชุมชนแห่งหนึ่งมีประชากร 100,000 คน อาศัยอยู่ใกล้โรงปูน มีความยินดีจ่ายเงินติดตั้งอุปกรณ์กรอง
อากาศ 50 บาทต่อคน เพ่ือลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตด้วยโรคทางเดินหายใจจาก 3 ใน 10,000
คน เป็น 2 ใน 10,000 คน

• จงค านวณมูลค่าชีวิตเชิงสถิติ (Value of Statistical Life: VSL) ของชุมชน



• พิจารณาจากจ านวนปีของการมีชีวิตยืนยาวที่ปรับด้วยค่าของคุณภาพชีวิต (Quality-Adjusted 
Life Years) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ปีสุขภาวะที่ได้เพิ่มขึ้น (QALYs gained) 

• ซึ่งน ้าหนักอรรถประโยชน์ (utility) ของสถานะสุขภาพ (health status) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 (การ
เสียชีวิต) ถึง 1 (ภาวะที่สุขภาพสมบูรณ์) 

• นอกจากนี้ สามารถวัดอรรถประโยชน์ทางอ้อม โดยประเมินสถานะทางสุขภาพแบบหลายมิติ 
เช่น การเคลื่อนไหว (mobility) การดูแลตัวเอง (self-care) การท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
(usual activity) ความเจ็บป่วย (pain/discomfort) ความวิตกกังวล (anxiety) ผ่านเครื่องมือ
ต่างๆ ได้แก่ quality of well-being (QWB), EuroQOL (EQ-5D) หรือ Health utility index 
(HUI) 





• ใช้พิจารณาทางเลือกท่ีผลประโยชนเ์หมอืนกนัทกุทางเลอืก จึงท าให้สามารถวิเคราะห์
เปรียบเทียบเฉพาะต้นทุนที่เกิดขึ้นเท่านั้น โดยเลือกทางเลือกที่มีต้นทุนต ่าสุด
อนึ่ง ผลประโยชน์ต้องเหมือนกันทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ 

ตัวอย่าง ทางเลอืกที่ 1 ทางเลอืกที่ 2
ผลประโยชน์ จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการ

ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
1,000 ครัวเรือน 
(ภายใน 1 อาทิตย์)

จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการ
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
1,000 ครัวเรือน
(ภายใน 1 อาทิตย์)

ทางเลือกในการด าเนินการ
(ต้นทุน)

ด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ี
อปท. นอกเวลาราชการ

ว่าจ้างบริษัทเอกชน



• วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของต้นทุนต่อประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Ratio: CER) ของแต่ละ

ทางเลือก 

• สูตรค านวณ คือ CER =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠
=

ต้นทุน
ประสิทธิผล

• โดยตัดสินใจเลือกท าทางเลือกที่มี CER ต ่าสุด 

• ในทางปฏิบัติ เราอาจต้องการท าโครงการที่มีประสิทธิผลไม่ต ่าเกินไป หรือ อาจมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ดังนั้น 

เราอาจตัดทางเลือกที่ไม่เป็นเป็นตามข้อจ ากัดข้างต้นออกก่อน แล้วจึงเลือกทางเลือกที่มี CER ต ่าสุด



ตัวอย่างทางเลือกในการปอ้งกนัการติดตอ่ของไวรสัซกิา
ทางเลอืกที่ A

การท าลายแหลง่เพาะยุง
ทางเลอืกที่ B
การฉีดพ่นยา

ทางเลอืกที่ C
การใหว้คัซนีไวรสัซกิา

ต้นทุน (C) 2,000 8,000 18,000
ประสิทธิผล (E)

(โอกาสที่จะไม่ติด
เชื้อไวรัสซิกา)

50% 40% 60%

CER 
(ต่อ percentage 

point)
(C/E)



• ตัวอย่างทางเลือกในการก าจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุลายใหค้รัวเรอืนในชมุชนทางเลอืกที่ 1
(อปท)

ทางเลอืกที่ 2
(จ้างบริษัทเอกชน)

ทางเลอืกที่ 3
(อปท + ครู + ทหาร)

ต้นทุน (C) 10,000 100,000 50,000
ประสิทธิผล (E)

(จ านวนครัวเรือนที่ไดร้ับการ
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย)

80 750 250

CER 
(C/E)
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Click ที่ภาพ หรือ link นี:้ https://vevox.app/#/m/111308937

https://vevox.app/#/m/111308937
https://vevox.app/#/m/111308937




ทดลองท าแบบฝึกหัดใน Google Sheets
Click

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SraYigcBzHvQxPubt
qAr-IODPTf3EmA_fDJfKP7EEzA/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SraYigcBzHvQxPubtqAr-IODPTf3EmA_fDJfKP7EEzA/edit?usp=sharing


https://bit.ly/2ONkkoD
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เครื่องมือการประเมนิมลูค่าทางอ้อมทางเศรษฐศาสตร์

• Travel cost method (TCM)
• Hedonic pricing method (HPM)

• Contingent valuation method (CVM, CE)



• Simple Valuation Methods
a. Trade – off Method

• The Value of Time Saved
• Opportunity Cost of Time

ตัวอยา่ง:
• มูลค่าการประหยัดเวลาการเดินทาง :

• เวลาพักผ่อนต่อยานพาหนะ (25 % ของรายได้เฉลี่ย/ชั่วโมง/ผู้โดยสาร) 
= $ 6.68 per vehicle-hour 

• ค่าเสียโอกาสของนักธุรกิจต่อยานพาหนะ  = $ 12 per vehicle-hour 
• ค่าเสียโอกาสของผู้ขับรถบรรทุก = $ 14 per vehicle-hour 

(Boardman et al., 1986)  



• Simple Valuation Methods
b. Intermediate Good Method



• Simple Valuation Methods
c. Asset Valuation Method



• Simple Valuation Methods
d. Other techniques

• Preventive Expenditures Method (ต้นทุนในการป้องกัน) 
• Replacement Cost Method  (ต้นทุนในการทดแทน) 

• Relocation Cost 
• Shadow Project 

• Benefits Transfer Method 



Preventive Expenditures Method : PEM
ตัวอย่าง

ผลกระทบทางเสียงต่อชุมชน
จากโครงการสร้างทางด่วน

Cost ?
=> ปัญหาทางสุขภาพ

(ต้นทุนในการสร้างก าแพงกันเสียง)

สะท้อนต้นทุนสุขภาพ



Preventive Expenditures Method : PEM
ตัวอย่าง

ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในเขตอุตสากรรม
Cost ?

=> ปัญหาจากมลพิษ
(ต้นทุนในการท า buffer zone กั้นระหว่าง
ระหว่างที่พักอาศัยกับเขตอุตสาหกรรม)

**ความสัมพันธ์ “ทดแทนกันได้สมบูรณ์หรือไม่

สะท้อนต้นทุนมลพิษ



Replacement Cost Method : RCM (ต้นทนุในการทดแทน) 

Relocation Cost
ตัวอยา่ง

การสูญเสียที่ท ากิน
Cost ?
=> ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่น

และการสร้างถิ่นฐานใหม่

ต้นทุนของการสรา้งเขือ่น : กรณีการสญูเสยีที่ท ากนิ

สะท้อนต้นทุนสูญเสียที่ท ากนิ



Shadow Project :

ตัวอย่าง ความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลา

มูลค่าความเสื่อมโทรม? 
=> ต้นทุนในการฟื้นฟูปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าเพื่อ
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น ้า

สะท้อนมูลค่าความเส่ือมโทรม





Benefits Transfer Method
เทียบเคยีงผลการศึกษาจากทีห่นึง่ => ใชอ้กีทีห่นึง่

(Study site) (Project site)

ต้องค านงึถงึ :
- ประชากรต้องคล้ายกัน
- เป็นมูลค่าทรัพยากรประเภทเดียวกัน
- เป็นหน่วยวัดเดียวกัน

ประเภท : 
1. Unit Transfer เช่น มูลค่าเฉลี่ยต่อคน, มูลค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
2. Function Transfer 

มูลค่าท่องเท่ียวชายหาด
อ าเภอเทพา

มูลค่าท่องเท่ียวชายหาด
สมหิลา



•



Productivity Approach
เป็นวิธีการประเมินค่าทรัพยากรจาก ผลผลิตขั้นสุดท้าย (Final Product) 
ที่สังคมได้รับจากทรัพยากรนั้น เช่น

มูลค่าพื้นที่ชุ่มน ้า : การเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น ้า (นิเวศน์)
=> ประเมินได้จากผลผลิตสัตว์น ้าที่มนุษย์ใช้ประโยชน์

ใช้เมือ่ใด?
ท าหน้าทีเ่ปน็ปัจจัยการผลิต
เชื่อมโยงกับผลผลิต (สินค้า/บรกิารขั้นสดุทา้ย)

เมื่อสิง่ทีต่้องการประเมิน
(ทรัพยากรธรรมชาติ)

วัดค่าได้

ข้อจ ากัด
- เป็นวธิทีี่ประเมินคา่บางส่วนของทรพัยากรเทา่นัน้



ตัวอยา่ง 1: “ผลกระทบนเิวศน์ภายหลังจากทอ่น ้ามนัรัว่กลางทะเล”

ผลกระทบ?
=> ปริมาณสตัวน์ ้าลดลง 

วิธีการประเมนิ?

=> Productivity Approach

ประเมนิจากผลผลิตสัตวน์ ้า ที่
ชาวประมงจับไดล้ดลง   



ตัวอยา่ง 2: “ที่ดนิทิง้รา้งทีใ่ช้ไปในการขุดคลอง ร.1”
มูลค่าทีด่นิทิง้รา้ง?

วิธีการประเมนิ?

=> Productivity Approach

ผลผลิตจากที่ดนิ

ประเมนิจากมลูค่าการเก็บหาของป่าจากที่ดินทิ้งรา้ง


