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บทคัดย่อ 

กำรศึกษำน้ีเป็นกำรวจิยัเพ่ือศึกษำแนวทำงเพ่ิมประสิทธิภำพตน้ทุนกิจกรรมอนุรักษดิ์นและน ้ ำ โดยกำรประยกุตใ์ช้
แนวทำงกำรประมูลยอ้นกลบัในกำรคดัเลือกเกษตรกรท่ีจะเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษ์ โดยศึกษำจำกกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็น
เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีท ำกำรเกษตรในต ำบลแม่สลองนอก ซ่ึงเป็นเกษตรกรท่ีประสงคเ์ขำ้ร่วมโครงกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 จ ำนวน 23 รำย โดยกำรท ำกำรวิจยัก่ึงทดลองให้เกษตรกรกลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรประมูลยอ้นกลบัเพื่อเสนอรำคำท่ี
เตม็ใจเขำ้ร่วมกิจกรรมอนุรักษดิ์นและน ้ ำ ผลกำรศึกษำพบวำ่ ประกำรแรก จำกกำรเปรียบระดบัรำยไดแ้ละระดบัรำคำท่ีกลุ่ม
ตวัอย่ำงเสนอระหว่ำงกำรประมูลยอ้นกลบั โดยใชเ้คร่ืองมือทำงสถิต One Sample T-Test ในกำรเปรียบเทียบ พบว่ำ
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงมีควำมเต็มใจท่ีจะเขำ้ร่วมโครงกำรเม่ือค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บจำกโครงกำรสูงกว่ำระดบัรำยได ้หรือ 
ตน้ทุนค่ำเสียโอกำสของตนเองในกำรท ำกำรเกษตรอยำ่งมีนยัยะส ำคญัท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95  ประกำรท่ีสอง เม่ือ
น ำขอ้มูลระดบัรำคำกำรจ่ำยแบบตำยตวัและจำกวธีิประมูลยอ้นกลบั มำคูณดว้ยจ ำนวนพ้ืนท่ีท ำกำรเกษตรของเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยำ่งท่ีชนะกำรประมูล ทั้ง 16 คน จะไดต้น้ทุนแรงงำนของเกษตรกรกลุ่มตวัอยำ่งแต่ละรำยท่ีค ำนวณจำกทั้งสองวิธีกำร 
ดงันั้น เม่ือเปรียบเทียบระหวำ่งระดบัรำคำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบตำยตวัและระดบัรำคำจำกกำรประมูลยอ้นกลบั พบว่ำ
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนในระดบัรำคำจำกกำรประมูลยอ้นกลบัมีตน้ทุน (ตน้ทุนแรงงำน) ใชง้บประมำณเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำแรงเพียง  
291,900 บำท ในขณะกำรจ่ำยแบบค่ำตอบแทนตำยตวั ใชง้บประมำณถึง 489,280 บำท ท ำให้ใชง้บประมำณต ่ำกวำ่กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนแบบตำยตวัถึง 197,380 บำท   
ค าส าคญั: กิจกรรมอนุรักษดิ์นและน ้ ำ  กำรประมูลยอ้นกลบั กำรตอบแทนคุณค่ำของระบบนิเวศ 
 

ABSTRACT 
This study is a research with the objectives to seek an approach to improving the cost-efficiency of conservation 

activities through the application of reverse auction to select formers participating in the soil and water conservation 
project.  The sample of respondents in this research comprises 23 farmers in Mae Salong Nok Sub-District, who 
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demonstrated their willingness to participate in the project activities in the fiscal year 2020. In this quasi-experimental 
research, the participating farmers were asked to propose the prices that are acceptable for them and, therefore, willing to 
participate in the soil and water conservation activities. The research reveals two main findings: i) based on a comparison 
between incomes and prices proposed by the sample respondents during the auction, using One-Sample T-Test.  The 
findings show that the farmers were willing to participate in the project when the remuneration gained from the project 
was higher than their income levels or the opportunity costs of being involved in the project and deviating from working 
in agriculture, with the result being statistically significant at 95 % confidence level; and ii) when multiplying fixed price 
and auction price by the number of agricultural areas of each sampling farmer who won the auction, labour costs of each 
sampling farmers were obtained for both methods of the fixed price and auction price. Then, labour costs of both methods 
were compared. Based on a comparison between the fixed price rates of costs and auction price rate, it is found that the 
budget to be spent for labour costs would be 291,900 Thai baht by auction price method, whereas the budget for the 
fixed-price payment method would cost as high as 489,280 Thai baht. Thus, the budget using the reverse auction payment 
method would be 197,380 Thai baht lower than that of the fixed-price method.  

Keywords: Soil and Water Conservation Activity, Reverse Auction, Payment for Ecosystem Service 
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซ่ึงมีพ้ืนท่ีท ำกำรเกษตรประมำณ 130 ลำ้นไร่ ดินและท่ีดินจึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐำนท่ี
ส ำคญัทำงกำรเกษตร จำกกำรประเมินควำมเส่ือมโทรมของทรัพยำกรดิน (สุชำติและคณะ, 2550)  โดยจ ำแนกตำมสภำพชั้น
ควำมเส่ือมพบวำ่ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีดินเส่ือมโทรมท่ีตอ้งเฝ้ำระวงัถึง ร้อยละ 41.47 ซ่ึงนอกเหนือไปจำกสำเหตุควำมเส่ือม
โทรมท่ีเกิดข้ึนตำมธรรมชำติแลว้ สำเหตุส ำคญัอีกประกำรหน่ึงของปัญหำดินเส่ือมในประเทศไทย คือ  กำรเปล่ียนแปลง
ระบบเกษตรจำกระบบเกษตรเพื่อกำรยงัชีพ (Subsistence agriculture) มำเป็นระบบเกษตรเชิงพำณิชย ์(Commercial 
agriculture) น ำไปสู่กำรใชป้ระโยชน์ทรัพยำกรดินท่ีไม่เหมำะสมต่อเน่ือง เป็นระยะเวลำยำวนำน ขำดกำรปรับปรุงคุณภำพ
ดินท่ีเหมำะสม ซ่ึงปัญหำดงักล่ำวกระจำยตวัอยูใ่นพ้ืนท่ีต่ำง ๆ ของประเทศไทย จำกขอ้มูลกรมพฒันำท่ีดิน พบวำ่ภำคเหนือ
เป็นพ้ืนท่ีมีกำรเส่ือมโทรมของทรัพยำกรมำกท่ีสุดภูมิภำคหน่ึงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจังหวดัเชียงรำยเป็นจังหวดัในพ้ืนท่ี
ภำคเหนือท่ีประสบปัญหำดินเส่ือมและปัญหำหมอกควนัจำกกำรเผำท ำลำยตอซงัฟำงขำ้ว ต่อขำ้วโพด และเศษวสัดุเหลือใช้
ในไร่นำ เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพำะปลูกฤดูกำลใหม่ทุกปี ท ำให้พ้ืนท่ีสูญเสียธำตุอำหำรในดินซ่ึงจะน ำไปสู่กำรเส่ือมโทรมของ
ท่ีดินในท่ีสุด (กรมพฒันำท่ีดิน, 2555) ในขณะเดียวกนัพบวำ่พ้ืนท่ีต ำบลแม่สลองนอก อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จงัหวดัเชียงรำย 
เป็นพ้ืนท่ีซ่ึงมีอตัรำกำรกำรชะลำ้งพงัทลำยรุนแรงมำก (มีกำรสูญเสียหนำ้ดินมำกกว่ำ 20 ตนั/ไร่/ปี) ในพ้ืนท่ีสูงถึงร้อยละ 
31.36 หรือ 32,059 ไร่ (โครงกำรขยำยผลโครงหลวงแม่สลอง, 2558) 

ส ำหรับแนวทำงแกไ้ขปัญหำดินเส่ือมในช่วงเวลำท่ีผำ่นมำในระดบัพ้ืนท่ี สถำนีพฒันำท่ีดินจงัหวดัเชียงรำย กรมพฒันำ
ท่ีดิน ไดมี้บทบำทเขำ้ไปด ำเนินกำรในกำรแกไ้ขปัญหำดินเส่ือมในพ้ืนท่ีอ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จงัหวดัเชียงรำย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2552 โดยกำรน ำมำตรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำมำใชเ้ป็นแนวทำงแกไ้ขปัญหำ โดยแบ่งมำตรกำรออกเป็น 2 มำตรกำรหลกั คือ 
มำตรกำรทำงวธีิกล ไดแ้ก่ กำรท ำคูรับน ้ ำขอบเขำ กำรท ำขั้นบนัได กำรปลูกพืชตำมแนวระดบั เพ่ือใชพ้ื้นท่ีดงักล่ำวเป็นพ้ืนท่ี
ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น กำรปลูกชำ กำรปลูกไมผ้ลเมืองหนำว เป็นตน้ และมำตรกำรทำงวิธีพืช ไดแ้ก่ กำรส่งเสริมกำรปลูก
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หญำ้แฝกเพื่อลดกำรพงัทะลำยของดิน กำรส่งเสริมกำรปลูกไมย้ืนตน้ ผลไมเ้มืองหนำว แทนกำรปลูกพืชไร่ โดยกำร
สนับสนุนกลำ้ไม ้เช่น ตน้ชำ ตน้กำแฟ ตน้อโวคำโด ลูกไหน นอกจำกนั้น ยงัมีหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเขำ้มำร่วมสนับสนุน
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรอนุรักษ์ทรัพยำกรดิน เช่น โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สลองนอก อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง 
จงัหวดัเชียงรำย หลงัจำกท่ีกรมพฒันำท่ีดินเขำ้ไปสนบัสนุนด ำเนินกำรจดัท ำมำตรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ำแลว้ โครงกำรหลวง
จะเขำ้มำสนบัสนุนเร่ืองอำชีพใหก้บัเกษตรกร โดยกำรส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีปลูกไมย้ืนตน้ ปลูกผกั และไมผ้ลเมือง
หนำว ทดแทนกำรปลูกพืชไร่ โดยกำรสนบัสนุนเมลด็พนัธ์ุและก่ิงพนัธ์ุ อุปกรณ์ทำงกำรเกษตร จำกมำตรกำรดงักล่ำวยงัท ำ
ใหเ้กิดกำรร่วมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือปลูกพืชส่งโครงกำรหลวง เช่น กลุ่มผกั กลุ่มกำแฟ กลุ่มชำ และกลุ่มไมผ้ล เป็นตน้ 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรด ำเนินโครงกำรของสถำนีพฒันำท่ีดินและหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นเพียงกำรแกไ้ข
ปัญหำกำรเส่ือมโทรมของท่ีดินและชีวิตควำมเป็นอยูข่องเกษตรกรภำยใตก้รอบงบประมำณและเป้ำหมำยพ้ืนท่ีโครงกำร     
ท ำให้กำรน ำมำตรกำรอนุรักษ์ดินและน ้ ำมำใช้ด ำเนินกำรระดับพ้ืนท่ียงัมีข้อจ ำกัดทั้ งทำงด้ำนงบประมำณและพ้ืนท่ี
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยโครงกำรเท่ำนั้น โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สถำนีพฒันำท่ีดินจงัหวดัเชียงรำย มีเป้ำหมำยใน
ต ำบลแม่สลองนอก เพียง 1 หมู่บำ้น ครอบคลุมพ้ืนท่ีเป้ำหมำยเพียงประมำณ 400 ไร่ ภำยใตง้บประมำณท่ีจ ำกดัพบปัจจยัท่ี
ช้ีใหเ้ห็นช่องวำ่งท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใชต้น้ทุน (ตน้ทุนแรงงำน)โครงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ เช่น  เป็น
โครงกำรท่ีเปิดใหเ้กษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีท ำกินท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเป้ำหมำยสมคัรเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำแบบสมคัรใจไม่มี
เง่ือน ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรเป็นตน้ทุนแรงงำนถึงร้อยละ 61 ยิ่งไปกว่ำนั้น ยงัไม่มีกำรศึกษำ      
แรงจูงใจท่ีแทจ้ริงของเกษตรกรในกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรท ำเกษตรและประโยชน์โดยรวมท่ีเกิดข้ึนกบัระบบนิเวศและ
ทรัพยำกรดิน ท ำให้ขำดข้อมูลเพ่ือน ำไปใช้ก ำหนดทิศทำงส่งเสริมและสนับสนุนกำรแนวทำงแก้ไขปัญหำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

แนวทำงหน่ึงท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรใชต้น้ทุน (ตน้ทุนแรงงำน) ของโครงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ พบวำ่จำก
ประสบกำรณ์ในกำรศึกษำวิจยัในต่ำงประเทศ กำรก ำหนดค่ำตอบแทนผูใ้ห้บริกำรเชิงนิเวศหรือผูท้  ำกิจกรรมอนุรักษ ์โดย
กำรประมูลยอ้นกลบั (Reverse auction) เป็นวธีิกำรหน่ึงท่ีถูกน ำมำใชใ้นกำรสรรหำบุคคลท่ีจะเขำ้มำท ำหนำ้ท่ีผูใ้หบ้ริกำรเชิง
นิเวศ คือ กำรประมูล (Auction) เพ่ือรับสัญญำจำ้งกำรท ำงำนตำมกิจกรรมท่ีโครงกำรอนุรักษก์ ำหนดข้ึน แนวทำงดงักล่ำว
เป็นเคร่ืองมือทำงเศรษฐศำสตร์รูปแบบหน่ึงท่ีสำมำรถกำรดึงเอำขอ้มูลของผูท่ี้ประสงคเ์ขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษใ์นเร่ือง
เก่ียวกบัระดบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนและแรงจูงใจขั้นต ่ำท่ีสุด ท่ียอมรับค่ำตอบแทนท่ีจะเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษ์ (Ferraro, 
2004 ; Latacz –Lohmann and Schilizzi, 2005)  

ดงันั้น กำรศึกษำในคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคห์ลกั ประกำรแรก เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพตน้ทุนกิจกรรม
อนุรักษดิ์นและน ้ ำโดยกำรประยกุตใ์ชแ้นวทำงกำรประมูลยอ้นกลบั (Reverse auction) ในกำรคดัเลือกเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วม
โครงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ  ประกำรท่ีสอง เพื่อน ำผลกำรศึกษำไปจดัท ำเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำยต่อสถำนีพฒันำท่ีดิน
และโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สลอง ในกำรออกแบบมำตรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ โดยประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือทำง
เศรษฐศำสตร์และกรอบแนวคิดกำรตอบแทนคุณค่ำของระบบนิเวศ โดยกำรศึกษำคร้ังน้ีจะมุ่งเน้นตอบค ำถำมกำรวิจัย 
(Research question) ท่ีส ำคญั 2 ค ำถำม ประกอบดว้ย 1) เกษตรกรจะมีควำมเตม็ใจท่ีจะเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำก็
ต่อเม่ือค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บจำกโครงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำสูงกวำ่ตน้ทุนค่ำเสียโอกำสของตนเองในกำรท ำกำรเกษตรใช่
หรือไม่ 2) กำรใชว้ธีิกำรประมูลยอ้นกลบัในกำรคดัเลือกเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำจะสำมำรถท ำให้มี
กำรใชต้น้ทุนด ำเนินกิจกรรมกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ (ตน้ทุนแรงงำน)ไดมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึนหรือไม่ 
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วธีิการวจัิย 
ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่งของกำรศึกษำ (Population) ประชำกรของกำรศึกษำจะเป็นเกษตรกรท่ีอำศยัในพ้ืนท่ีบำ้น

หล่อโย ต ำบลแม่สลองนอก อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จงัหวดัเชียงรำย จ ำนวน 77 รำย ซ่ึงเป็นเกษตรกรท่ีท ำเกษตรบนท่ีลำดชนั ซ่ึง

พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของหมู่บำ้นยงัไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ เป็นพ้ืนท่ีเป้ำหมำยโครงกำรหลวง และยงัเป็นพ้ืนท่ี

เป้ำหมำยของสถำนีพฒันำท่ีดินจงัหวดัเชียงรำย เพียงหมู่บำ้นเดียวในต ำบลแม่สลองนอก ตำมปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ใน

กำรเลือกกลุ่มตวัอยำ่ง (Sample) ของกำรศึกษำคร้ังน้ีจะใชก้ำรเลือกกลุ่มตวัอยำ่งแบบไม่อิงทฤษฎีควำมน่ำจะเป็นโดยกำร

เลือกตวัอยำ่งแบบเจำะจง (Purposive selection) กลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมดเป็นเกษตรกร จ ำนวน 23 คน ท่ีแจง้ควำมประสงคเ์ขำ้

ร่วมโครงกำรและมีพ้ืนท่ีท ำกำรเกษตรในพ้ืนท่ีเป้ำหมำยโครงกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครอบคลุมพ้ืนท่ีจ ำนวน

ประมำณ 400 ไร่ ซ่ึงอำจเป็นเกษตรกรท่ีเคยหรือไม่เคยเขำ้ร่วมโครงกำรท่ีผ่ำนมำของสถำนีพฒันำท่ีดินจงัหวดัเชียงรำยก็ได ้ 

ส ำหรับผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key informants) ใชว้ธีิกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive selection) ผูใ้หข้อ้มูลแต่ละคนจะตอ้งเป็นผู ้

ท่ีมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเร่ืองกำรแกไ้ขปัญหำดินเส่ือม มำตรกำรในกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำเป็นอยำ่งดี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มท่ี 1 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัดำ้นกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ ไดแ้ก่ เจำ้หนำ้ท่ีในระดบัพ้ืนท่ีของสถำนีพฒันำท่ีดินจงัหวดัเชียงรำย 

กลุ่มท่ี 2 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีตวัแทนของหน่วยงำนท่ีท ำหน้ำท่ีสนบัสนุนดำ้นวิถีชีวิตและควำมเป็นอยูห่ลงั ด ำเนินมำตรกำร
อนุรักษดิ์นและน ้ ำ ไดแ้ก่ เจำ้หนำ้ท่ีโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สลอง อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จงัหวดัเชียงรำย 

กรอบแนวคิดในกำรวิจยั ตำมภำพท่ี 1 จะเร่ิมจำกระบุปัญหำและสำเหตุส ำคญัท่ีท ำให้เกิดดินเส่ือมในพ้ืนท่ีศึกษำและ

มำตรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำท่ีมีกำรด ำเนินอยูใ่นปัจจุบนัโดยสถำนีพฒันำท่ีดิน จงัหวดัเชียงรำย หลงัจำกนั้นจะท ำกำรศึกษำ

ตน้ทุนมำตรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำท่ีหน่วยงำนเสนอตำมแผนงำน/โครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และทดลองวิธีกำร

ประมูลยอ้นกลบัในกำรคดัเลือกเกษตรกรท่ีจะเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ  เพ่ือให้ทรำบระดบัรำคำค่ำตอบแทนท่ี

เกษตรเต็มใจท่ีจะเขำ้ร่วมโครงกำรหรือตน้ทุนค่ำเสียโอกำสของเกษตรกร หลงัจำกนั้นจะน ำขอ้มูลตน้ทุนกำรอนุรักษ ์

(เฉพำะตน้ทุนแรงงำน) ทั้ง 2 วธีิกำร มำวิเครำะห์เปรียบวำ่วิธีกำรใดเป็นวิธีกำรท่ีท ำให้เกิดประสิทธิภำพตน้ทุนกำรอนุรักษ์

มำก โดยเปรียบในมิติงบประมำณท่ีถูกใชแ้ละมิติขนำดพ้ืนท่ีท่ีจะมีกำรด ำเนินกำรกิจกรรมอนุรักษดิ์นและน ้ ำ โดยผูว้จิยัจะน ำ

ขอ้คน้พบจำกกำรวิเครำะห์มำประกอบกำรจดัท ำขอ้เสนอแนะกำรประยุกต์ใชแ้นวทำงกำรคดัเลือกผูใ้ห้บริกำรเชิงนิเวศ 

(Service provider)โดยใชรู้ปแบบกำรประมูลยอ้นกลบั (Reverse auction) ภำยใตก้รอบแนวคิดกำรตอบแทนคุณค่ำของ
ระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Service: PES) ในดำ้นกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ 

  



การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านส่ิงแวดล้อม “ส่ิงแวดล้อม 2562 : วิกฤติ หรือ โอกาสทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม” 

Environment 2019: Crisis or Opportunity in Environmental Management 

   

74 

ตน้ทุนจำกกำรประมูลยอ้นกลบั 
(ตน้ทุนแรงงำน) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดกำรวจิยั 

 

เน่ืองจำกเป็นกำรวิจยัผสมทั้งในเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ (Mixed method research) กำรออกแบบกำรศึกษำจึงเป็น
กำรเก็บรวมรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) จะใชว้ิธีกำรส ำรวจขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถำม (Questionnaire) โดยเน้ือหำของแบบสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐำนทำงดำ้นเศรษฐกิจ
และสังคมของผูต้อบแบบสอบถำม เช่น เพศ  อำยุ จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน อำชีพหลกั ระดบัรำยได ้เป็นตน้  ส่วนท่ี 2 
ขอ้มูลเก่ียวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ดินและน ้ ำท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ นอกจำกนั้น ยงัมี          
กำรสัมภำษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดยใช้แบบสอบถำมก่ึงโครงสร้ำง (Semi-structure interview) และกำรจดักำร
ประมูลเชิงทดลอง (Quasi-experimental auction) จ ำนวน 1 คร้ัง โดยวธีิกำรประมูลยอ้นกลบั หรือเป็นกำรประมูลเสนอรำคำ
ต ่ำ เพ่ือหำเกษตรกรท่ีมีควำมเต็มใจท่ีจะเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ ส ำหรับขั้นตอนในกำรจดักำรประมูล สำมำรถ
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 1) กำรช้ีแจง้ท ำควำมเขำ้ใจอธิบำยขั้นตอนกำรประมูล และลกัษณะของสญัญำท่ีใชป้ระกอบกำรพิจำรณำ
ในกำรประมูล ดงัตำรำงท่ี 1 แต่เน่ืองจำกในกำรศึกษำคร้ังน้ี ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจริงในรูปตวัเงินและกำรท ำสัญญำข้ึน
จริง จึงไม่ไดก้ ำหนดมำตรกำรในกรณีท่ีมีกำรผิดเง่ือนไขสัญญำหรือกรณีกำรยกเลิกสัญญำเหมือนกบัโครงกำรวิจยัและ
โครงกำรน ำร่องท่ีน ำเอำกำรประมูลยอ้นกลบัมำใชใ้นต่ำงประเทศ  2) กำรทดสอบกำรประมูลโดยรูปแบบ English reverse 
auction และรูปแบบ  Second price auction รูปแบบละ 1 รอบ เพ่ือให้กลุ่มตวัอยำ่งมีควำมคุน้เคยกบัระบบกำรประมูล และ 
3) กำรประมูลเชิงทดลองจริง โดยใชรู้ปแบบ Second price auction จ ำนวน 1 รอบ ดงัรูปแบบตำม ตำรำงท่ี 2 

 

  

กำรทดลองกำรใชร้ะบบประมูลยอ้นกลบั  
(Reverse Auction) 

เพ่ือคดัเลือกเกษตรกรรมท่ีเขำ้ร่วมใน 
โครงกำรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ 

ปัญหำกำรเส่ือมโทรมของดิน 

มำตรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ 

ตน้ทุนอนุรักษต์ำมแผนงำนปีงบประมำณ 
(ตน้ทุนแรงงำน) 

ประสิทธิภำพตน้ทุนในกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ 
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ตารางที ่1 ลกัษณะของสญัญำท่ีเสนอเพ่ือกำรเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำในกำรประมูลยอ้นกลบั 
กจิกรรมด้านการอนุรักษ์ดนิและน า้ กำรจดัท ำคูรับน ้ ำขอบเขำ ควำมยำว 160 เมตรต่อไร่  

ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทน - จ่ำยค่ำตอบแทนทุก 15 วนั ตำมควำมยำวท่ีขดุได ้รวมทั้งส้ินจะมีกำรจ่ำย 4 
คร้ัง ภำยในระยะเวลำ 2 เดือน หรือตำมท่ีด ำเนินกำรเสร็จ 

ระยะเวลาด าเนินการและการตดิตาม
ประเมนิผล 

- ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 2 เดือน กำรติดตำมจะมีกำรด ำเนินกำรทุก      
15 วนั  

 
ตารางที ่2 ลกัษณะประมูลเชิงทดลองกำรประมูลยอ้นกลบั 

องค์ประกอบการประมูล รูปแบบ 
รูปแบบกำรประมูล Second price แบบปิดผนึกซองประมูล 
จ ำนวนผูช้นะกำรประมูล จ ำนวนทั้งหมดท่ีเตม็ใจรับค่ำตอบแทน 
จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประมูล 23 คน 
กำรประกำศผูท่ี้ชนะกำรประมูล แจง้เป็นรหสัผูป้ระมูล 
กำรประกำศจ ำนวนวงงบประมำณ ไม่แจง้ 
จ ำนวนรอบกำรประมูล 1 รอบ 

 

วิธีกำรวิเครำะห์ขอ้มูล หลงัจำกรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติภูมิจำกแหล่งขอ้มูลจำกแบบสอบถำม แบบ

สมัภำษณ์ กำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และกำรประมูลเชิงทดลองโดยวิธีกำรประมูลยอ้นกลบั ไดน้ ำขอ้มูลดงักล่ำว

มำวเิครำะห์ โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐำนทำงดำ้นเศรษฐกิจและสงัคมของกลุ่มตวัอยำ่งและตน้ทุน

ส ำรวจของมำตรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ (เฉพำะตน้ทุนแรงงำน) ของมำตรกำรในกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ โดยใชข้อ้มูลปฐม

ภูมิจำกแบบส ำรวจขอ้มูลพ้ืนฐำน กำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรทบทวนวรรณกำรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะน ำขอ้มำวิเครำะห์และ

ออกแบบกำรประมูลเชิงทดลองกำรประมูลยอ้นกลบั (Quasi-experimental reverse auction) ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี 

เพื่อจดักำรทดลองกำรประมูลยอ้นกลบัในระดบัพ้ืนท่ี ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลส ำหรับวิเครำะห์เปรียบเทียบประสิทธิตน้ทุนกำร

อนุรักษดิ์นและน ้ ำ จะน ำขอ้มูลตน้ทุนส ำรวจของมำตรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ (ตน้ทุนแรงงำน) ท่ีสถำนีพฒันำท่ีดินจงัหวดั

เชียงรำย ก ำหนดไวต้ำมปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มำวิเครำะห์เปรียบเทียบกบัขอ้มูลตน้ทุนกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ (ตน้ทุน

แรงงำน) ท่ีไดจ้ำกกำรประมูลเชิงทดลองกำรประมูลยอ้นกลบัซ่ึงเป็นระดบัรำคำท่ีท ำใหเ้กษตรกรเตม็ใจท่ีรับ (Willingness to 

Accept : WTA) เพ่ือด ำเนินกำรตำมมำตรกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ กำรวิเครำะห์จะให้ควำมส ำคญักบักำรเปรียบเทียบตน้ทุน

กำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ เพ่ือใหเ้ห็นประสิทธิภำพของตน้ทุนในดำ้นจ ำนวนของเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรและพ้ืนท่ีด ำเนิน

โครงกำรอนุรักษ์ดินและน ้ ำ ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลส ำหรับจัดท ำขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรยุกต์ใชรู้ปแบบกำรประมูล

ยอ้นกลบัใน  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพตน้ทุนกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ จะน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั

จำกหน่วยงำนในระดบัพ้ืนท่ี กำรทบทวนเอกสำรขอ้มูลโครงกำรระดบัพ้ืนท่ี และกรอบแนวคิดเร่ืองกำรตอบแทนคุณของ

ระบบนิเวศ มำใชใ้นกำรจดัท ำขอ้เสนอแนะ นอกจำกนั้นกำรศึกษำไดน้ ำโปรแกรมทำงสถิติ SPSS มำใชเ้พื่อวิเครำะห์ผล
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สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistic) จำกขอ้มูลในส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐำนทำงดำ้นเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตวัอยำ่ง 

และใชก้ำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ โดยใช ้One Sample T-Test ในกำรเปรียบเทียบขอ้มูลในส่วนท่ี 2  วิเครำะห์เปรียบเทียบ

ระหว่ำงระดับรำยได้ของเกษตรกลุ่มตวัอย่ำง (ตน้ทุนตน้ค่ำเสียโอกำส) และระดับรำคำท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงเสนอ
ระหวำ่งกระบวนกำรประมูลยอ้นกลบั ซ่ึงจะน ำขอ้มูลดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิสูจน์สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 

ผลกำรวจิยัสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
1. ผลกำรประมูลเชิงทดลองในรูปแบบกำรประมูลยอ้นกลบั 
พบวำ่ระดบัรำคำท่ีถูกเสนอต ่ำท่ีสุด คือ 300 บำท/วนั มีกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเสนอรำคำ ณ ระดบัรำคำดงักล่ำวในรอบแรก 

จ ำนวน 7 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.4 ของผูเ้ขำ้ร่วมประมูลทั้งหมด ดงันั้นในกำรทดลองจะพบวำ่ผูท่ี้ชนะกำรประมูลมี
จ ำนวน 7 คน จะมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในระดบัท่ีเป็น Second lowest price คือ ระดบัรำคำท่ี 350 บำท/ต่อวนั ซ่ึงจำกจ ำนวน
เกษตรกลุ่มตวัอยำ่งท่ีชนะกำรประมูล จ ำนวน 7 คน จะครอบคลุมพ้ืนท่ีท ำกำรเกษตรทั้งหมด 119 ไร่  

หลงัจำกนั้นผูท้  ำกำรประมูลไดเ้สนอรำคำ Second lowest price ส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมกำรประมูลคนอ่ืน ๆ วำ่ ณ ระดบั
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ี 350 บำท/วนั มีผูเ้ขำ้ร่วมประมูลท่ำนอ่ืนยนิดีท่ีจะเขำ้ยอมรับเขำ้ร่วมโครงกำรเพ่ิมเติมหรือไม่ พบวำ่มี
ผูเ้ขำ้ร่วม จ ำนวน 9 คน ท่ีเสนอรำคำในคร้ังแรกท่ี 350 บำท/วนั ยินดีท่ีจะเขำ้ร่วมโครงกำร ส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมกำรประเมินท่ี
เสนอรำคำสูงกวำ่ 350 บำท ไม่มีผูเ้ขำ้ร่วมคนใดเปล่ียนใจ ท ำใหผ้ลกำรประมูลสุดทำ้ยของกำรประมูลเชิงทดลองกำรประมูล
ยอ้นกลบั มีผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ จ ำนวน 16 คน สำมำรถครอบคลุมพ้ืนท่ีเป้ำหมำยของไดถึ้ง 278 ไร่ จำก
เป้ำหมำย 400 ไร่ และท ำใหเ้ม่ือน ำระดบัรำคำท่ีเตม็ใจจะเขำ้ร่วมโครงกำร จำกรำคำต่อวนัไปเป็นตน้ทุนแรงงำนท ำกิจกรรม
อนุรักษดิ์นและน ้ ำต่อไร่ จะเท่ำกบัตน้ทุนแรงงำน 1,050 บำท/ไร่  (ค่ำเฉล่ียกำรขดุคูรับน ้ ำขอบเขำ 160 เมตร/ไร่ จะใชเ้วลำใน
กำรขดุประมำณ 3 วนั) 
ตารางที ่3 ระดบัรำคำท่ีเสนอในกำรประมูลยอ้นกลบั 

ระดบัรำคำท่ีเสนอ (บำท/วนั) จ ำนวนคนท่ีเสนอรำคำ ร้อยละ 
300 7 30.40 
350 9 39.10 
400 3 13.00 
500 1 4.30 
600 3 13.00 
รวม 23 100.00 

 

2. ผลกำรเปรียบเทียบตน้ทุนค่ำเสียโอกำสและค่ำตอบแทนท่ีเสนอเพ่ือเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ  
จำกกำรศึกษำวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประมูลยอ้นกลบัในต่ำงประเทศ พบวำ่ในกำรน ำรูปแบบกำรประมูลยอ้นกลบั  

มำใช ้หำกไม่มีกำรจดัท ำสัญญำและไม่มีส่ิงจูงใจท่ีเป็นค่ำตอบแทนจริง อำจจะไม่สำมำรถท ำให้ผูเ้ขำ้ร่วมประมูลเปิดเผย
ตน้ทุนค่ำเสียโอกำสท่ีแทจ้ริงของตนเอง หรือ เป็นกำรเสนอรำคำเพ่ือรับค่ำตอบแทนท่ีต ่ำกวำ่ตน้ทุนค่ำเสียโอกำสของตนเอง 
ดงันั้น เน่ืองจำกในกำรศึกษำในคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำก่ึงทดลอง ไม่มีกำรท ำสัญญำและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ซ่ึง



การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านส่ิงแวดล้อม “ส่ิงแวดล้อม 2562 : วิกฤติ หรือ โอกาสทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม” 

Environment 2019: Crisis or Opportunity in Environmental Management 

   

77 

อำจจะท ำให้กลุ่มตวัอยำ่งไม่เปิดเผยตน้ทุนค่ำเสียโอกำสท่ีแทจ้ริง ดงันั้น จึงไดก้ ำหนดสมมุติฐำนของกำรวิจยั (Research 
hypothesis)  ซ่ึงเป็นสมมุติฐำนแบบมีทิศทำง ไวด้งัน้ี 

H0:    เกษตรกรกลุ่มตวัอยำ่งเต็มใจท่ีจะเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำเม่ือค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บเท่ำกบัตน้ทุน 
ค่ำเสียโอกำส  

H1:    เกษตรกรกลุ่มตวัอยำ่งเต็มใจท่ีจะเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำเม่ือค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บสูงกวำ่ตน้ทุน
ค่ำเสียโอกำส 

 ในกำรทดลองสมมุติฐำนได้ใช ้One Sample  T-Test  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ปรียบเทียบขอ้มูล 1 กลุ่มกบัค่ำ
มำตรฐำนหรือค่ำท่ีมีอยูก่่อนแลว้ เน่ืองจำกกลุ่มตวัอยำ่งนอ้ยกวำ่ 100 (n < 100) ผูศึ้กษำจึงใช ้T-Test ในกำรเปรียบเทียบ 
ระหวำ่งระดบัรำยไดข้องกลุ่มตวัอยำ่งหรือตน้ทุนค่ำเสียโอกำสของกลุ่มตวัอยำ่ง กบั ระดบัรำคำค่ำตอบแทนท่ีกลุ่มตวัอยำ่ง
แต่ละคนเสนอในกำรในกำรประมูลยอ้นกลบั อยำ่งไรก็ตำมเพ่ือให้เกิดควำมแม่นย  ำของขอ้มูลท่ีจะน ำมำใชว้ิเครำะห์ได้
พิจำรณำถึงกำรกำรกระจำยตวัของขอ้มูลวำ่เป็นกำรแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) และค่ำสูงต ่ำผิดปกติ (Outlier) 
ท ำใหพ้บค่ำสูงผิดปกติ จึงมีกำรตดัค่ำรำคำท่ีเสนอสูงผิดปกติ จ ำนวน 3 ตวัอยำ่ง หรือระดบัรำคำท่ี 600 บำท จึงท ำให้เกิดกำร
แจกปกติของขอ้มูลและท ำใหส้ำมำรถน ำขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่ง 20 คน มำใชว้เิครำะห์ ดงัตำรำงท่ี 4  

 

ตารางที ่4 ค่ำเฉล่ียและค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนของรำยไดแ้ละรำคำท่ีเสนอในกำรประมูล 
 จ ำนวน M SD Std. Error Mean 
รำยได ้ 20 277.27 178.13 39.83 

รำคำท่ีเสนอ 20 347.50 49.93 11.17 
 

จำกขอ้มูลในตำรำงท่ี 4 พบว่ำค่ำเฉล่ียรำยไดข้องกลุ่มตวัอย่ำงมีรำยไดเ้ฉล่ีย 277.27 บำท/วนั  มีค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำนเท่ำกบั 178.13 ในขณะท่ีระดบัรำคำท่ีกลุ่มตวัอยำ่งเสนอในกำรประมูลยอ้นกลบัมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 347.50 บำท/วนั 
โดยมีกำรค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 49.93 สะทอ้นใหเ้ห็นวำ่ระดบัรำยไดข้องเกษตรกรของกลุ่มตวัอยำ่งมีกำรกระจำยตวั
ของขอ้มูลมำกกว่ำระดับรำคำท่ีเสนอในกำรประมูลยอ้นกลบัในขณะท่ีค่ำเฉล่ียของระดับรำคำท่ีเสนอในกำรประมูล
ยอ้นกลบัสูงกวำ่ค่ำเฉล่ียรำยไดข้องกลุ่มตวัอยำ่ง  
ตารางที ่5 ผลกำรเปรียบเทียบโดยใช ้One Sample  T-Test  Test Value = 277.27 

 T DF Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

      Lower Upper 
รำคำท่ีเสนอ 6.31 19 0.000* 70.50 47.13 93.87 

  

ผลกำรเปรียบเทียบโดยใช ้One Sample T-test ดงัตำรำงท่ี 5 พบวำ่ระดบัรำยไดข้องกลุ่มตวัอยำ่งและรำคำท่ีเสนอ
ในกำรประมูลยอ้นกลบัมีควำมแตกต่ำงอยำ่งนยัยะส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95 อำจกล่ำวโดยสรุปไดว้ำ่ 
แมว้ำ่จะเป็นกำรประมูลยอ้นกลบัก่ึงทดลองซ่ึงไม่มีกำรท ำสัญญำและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจริง แต่กลุ่มตวัอยำ่งก็ยงัเต็มใจท่ี
จะเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำเม่ือคำ่ตอบแทนท่ีไดรั้บสูงกวำ่ตน้ทุนค่ำเสียโอกำสของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรศึกษำในต่ำงประเทศ 
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ในส่วนท่ีกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบตน้ทุนกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน ้ ำซ่ึงเป็นผลกำรทดลองใช้ระบบประมูล
ยอ้นกลบัและตน้ทุนส ำรวจของสถำนีพฒันำท่ีดินจงัหวดัเชียงรำย  พบวำ่ในกำรคดัเลือกเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษ์
ดินและน ้ ำจะเป็นรูปแบบสมคัร จะใช้พ้ืนท่ีเป้ำหมำยเป็นตวัก ำหนด ถำ้เกษตรกรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเป้ำหมำย เกษตรทุกคน
สำมำรถสมคัรไดโ้ดยไม่จ ำกดัพ้ืนท่ีของเกษตรกรแต่ละคน ในขณะเดียวกนัตน้ทุนท่ีจะใชใ้นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแรงให้
เกษตรกรทำงสถำนีพฒันำท่ีดิน จะมีก ำหนดระดบัรำคำค่ำตอบแทนแบบตำยตวั (Fixed payment scheme) เช่น ในกรณี      
กำรท ำคูรับน ้ ำขอบเขำ จะมีอตัรำค่ำตอบแทนให้เกษตรในกำรขุด ควำมยำวเมตรละ 10 – 12  บำท ข้ึนอยูก่บัควำมชนัของ
พ้ืนท่ีและจ ำนวนควำมกวำ้งของคนัคู ดงันั้น รำคำเฉล่ียจะเท่ำกบั เมตรละ 11 บำท และโดยเฉล่ียพ้ืนท่ี 1 ไร่ จะตอ้งมีกำรขุด
คนัคู ควำมยำวประมำณ 160 เมตร ดงันั้น รำคำตน้ทุนแรงงำนในกำรท ำกิจกรรมอนุรักษดิ์นและน ้ ำ จะมีค่ำประมำณ 1,760 
บำท/ไร่ ซ่ึงทุกคนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรจะไดรั้บอตัรำค่ำตอบแทนในอตัรำท่ีตำยตวั 

เม่ือน ำวธีิกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหก้บัเกษตรกรแบบค่ำตอบแทนแบบตำยตวั กบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนในรูปแบบกำร
ประมูลยอ้นกลบัจะมีควำมแตกต่ำง ดงัน้ี 
ตารางที ่6 เปรียบตน้ทุนแรงงำนกิจกรรมอนุรักษใ์นรูปค่ำตอบแทนแบบตำยตวัและค่ำตอบแทนจำกกำรประมูลยอ้นกลบั 
รูปแบบการจ่ายแบบ ค่ำตอบแทนแบบตำยตวั ค่ำตอบแทนจำกกำรประมูลยอ้นกลบั 
จ านวนคนทีเ่ข้าร่วมโครงการ 23 คนหรือมำกกวำ่จนกวำ่ครอบคลุม

พ้ืนท่ีเป้ำหมำย 400 ไร่ 
16 คน หรือมำกกวำ่โดยประมูลจนครอบคลุม
พ้ืนท่ีเป้ำหมำยหรือจนกวำ่งบประมำณจะหมด 

ขนาดพ้ืนที ่ 400 ไร่ 278 ไร่  
ระดบัราคาทีจ่่าย (ต้นทุนแรงงาน) 1,760 บำท/ไร่ 1,050 บำท/ไร่ 
ประมาณต้นทุน (บาท) 704,000 291,900 
 

 
ภาพที ่2 เปรียบเทียบรำคำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบตำยตวัและแบบกำรประมูลยอ้นกลบั 

ของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีชนะกำรประมูลทั้ง 16  คน 
 

จำกตำรำงท่ี 6 พบวำ่ระดบัรำคำท่ีสะทอ้นตน้ทุนกิจกรรมอนุรักษต์่อหน่วยจำกวิธีกำรประมูลยอ้นกลบั มีตน้ทุนท่ี
ต ่ำกวำ่กำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบตำยตวั ลดจำก 1,760 บำท/ไร่ เป็น 1,050 บำท/ไร่ เพรำะเป็นวิธีกำรเปิดเผยควำมเต็มใจท่ีจะ
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รับค่ำตอบแทน ซ่ึงกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรมไดพิ้จำรณำตน้ทุนค่ำเสียโอกำสของตนเองไปแลว้ โดยเปรียบกบัรำยได้
ต่อวนัหรือระดบัค่ำจำ้งแรงงำนในพ้ืนท่ี นอกจำกนั้นจำกขอ้มูลตำรำงท่ี 6 ยงัช้ีใหเ้ห็นวำ่วธีิกำรประมูลยอ้นกลบัท ำให้กำรใช้
ตน้ทุน (ตน้ทุนแรงงำน)ในกำรท ำกิจกรรมอนุรักษดิ์นและน ้ ำมีประสิทธิภำพมำกกวำ่วิธีกำรแบบก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทน
แบบตำยตวั ทั้งในมิติประสิทธิภำพในกำรคลอบคลุมพ้ืนท่ีเป้ำหมำยมำกยิ่งข้ึน ตน้ทุนต่อหน่วยท่ีลดลง และกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของเกษตรในพ้ืนท่ีเป้ำหมำยท่ีมำกข้ึน นอกจำกนั้น เม่ือน ำระดบัรำคำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทั้งสองวิธีกำรมำคูณดว้ย
ขนำดพ้ืนท่ีท ำกำรเกษตรของเกษตรกรกลุ่มตวัอยำ่งท่ีชนะในกำรประมูล ทั้ง 16 คน จะไดต้น้ทุนค่ำแรงงำนจำกทั้งสอง
วิธีกำรของเกษตรกรแต่ละคน แลว้จึงน ำมำเปรียบเทียบระหว่ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบอตัรำตำยตวัและอตัรำจำกกำร
ประมูลยอ้นกลบั ดงัภำพท่ี 2 พบวำ่กำรจ่ำยแบบค่ำตอบแทนตำยตวัจะใชง้บประมำณ 489,280 บำท ในขณะท่ีกำรจ่ำยผ่ำน
ระบบประมูลยอ้นกลบัใชง้บประมำณเพียง 291,900 บำท สำมำรถประหยดังบประมำณไปไดถึ้ง 197,380 บำท  นอกจำกนั้น
ยงัพบวำ่ยิง่กลุ่มตวัอยำ่งมีพ้ืนท่ีท ำกำรเกษตรมำกยิง่ท ำใหโ้ครงกำรสำมำรถประหยดัตน้ทุนไดเ้พ่ิมมำกข้ึน  

อยำ่งไรก็ตำม พบวำ่กำรประยกุตใ์ชรู้ปแบบกำรประมูลยอ้นกลบัในกำรคดัเลือกเกษตรกรเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษ์
ดินและน ้ ำ ยงัเป็นกรอบแนวคิดใหม่ซ่ึงยงัไม่เคยมีกำรศึกษำวธีิกำรดงักล่ำวในประเทศไทยมำก่อน จำกกำรศึกษำพบประเด็น
ท่ีส ำคัญ 2 ประกำร ประกำรแรก กำรศึกษำในคร้ังน้ีมีผูช้นะกำรประมูลยอ้นกลบัแต่ไม่มีกำรท ำสัญญำและไม่มีจ่ำย
ค่ำตอบแทนในรูปตวัเงิน แต่ก็สำมำรถสะทอ้นตอ้งทุนค่ำเสียโอกำสของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงไดเ้ช่นกนั ซ่ึงตรงขำ้มกบั
กำรศึกษำในต่ำงประเทศ (Leimona, 2008)  ซ่ึงพบวำ่กำรประมูลยอ้นกลบัท่ีไม่มีกำรท ำสัญญำและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจริง 
ผูเ้ขำ้ร่วมประมูลจะไม่เปิดเผยตน้ทุนค่ำเสียโอกำสของตนเอง ผูศึ้กษำพบวำ่ปัจจยัท่ีท ำใหก้ำรศึกษำในคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบั
กำรศึกษำในต่ำงประเทศ เพรำะมีกำรปรับรูปแบบกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อนมีกำรประมูล ซ่ึง
อำจเป็นไปไดว้ำ่กลุ่มตวัอยำ่งยงัจดจ ำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยไดข้องตนเองท่ีใหไ้วไ้ด ้ ควำมเช่ือใจต่อเจำ้หนำ้ท่ีสถำนีพฒันำ
ท่ีดินซ่ึงเป็นผูป้ระสำนงำนระดบัพ้ืนท่ีซ่ึงท ำหนำ้ท่ีช้ีแจง้กระบวนกำรท ำให้กลุ่มตวัอยำ่งเช่ือและปฏิบติัตำม นอกจำกนั้นใน
กระบวนกำรช้ีแจง้ขั้นตอนของกำรประมูลไดห้ยิบยกตวัอยำ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนค่ำเสียโอกำส ท ำให้เม่ือถึงขั้นตอนกำร
ประมูลจริง กลุ่มตวัอยำ่งพิจำรณำถึงขอ้มูลท่ีเคยใหไ้วม้ำพิจำรณำประกอบ ดงันั้นระดบัรำคำท่ีกลุ่มตวัอยำ่งเสนอระหวำ่งกำร
ประมูลจะสะทอ้นตน้ทุนค่ำเสียโอกำสของตนเอง  ประกำรท่ีสอง แมว้ำ่เม่ือน ำระดบัรำคำจำกกำรประมูลยอ้นกลบัและ
ระดับรำคำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบตำยตวัมำเปรียบเทียบกนัจะพบว่ำแนวทำงกำรคดัเลือกเกษตรกรเขำ้ร่วมโครงกำร
อนุรักษดิ์นและน ้ ำจะสำมำรถใชง้บประมำณไดมี้ประสิทธิภำพมำกวำ่ แต่เน่ืองจำกรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบประมูลยอ้นกลบั 
ถำ้มีกำรท ำสัญญำจริง หน่วยงำนรับผิดชอบด ำเนินงำนจะตอ้งมีกำรจดัท ำสัญญำกบัเกษตรกรแต่ละรำยท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร 
ดังนั้ น ระดับรำคำท่ีได้จำกกำรประมูลยอ้นกลับยงัเป็นเพียงระดับรำคำเบ้ืองต้น ยงัไม่มีกำรรวมเอำต้นทุนธุรกรรม 
(Transaction cost) เขำ้ไป สอดคลอ้งกบังำนศึกษำในต่ำงประเทศพบวำ่เม่ือมีกำรใชรู้ปแบบกำรประมูลยอ้นกลบัแบบ ท่ีตอ้ง
ท ำสญัญำกบัผูใ้หบ้ริกำรเชิงนิเวศทุกคนอำจท ำใหมี้ตน้ทุนธุรกรรมสูง ในบำงกรณีเม่ือน ำระดบัรำคำประมูลยอ้นกลบัท่ีรวม
เอำตน้ทุนธุรกรรมเขำ้ไปแลว้ อำจจะไม่ท ำให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนโดยใชร้ะดบัรำคำจำกกำรประมูลยอ้นกลบัแตกต่ำงจำก
กำรจ่ำยในระดับค่ำตอบแทนแบบตำยตวั นอกจำกนั้นกำรศึกษำในคร้ังน้ี เน่ืองจำกเป็นกำรศึกษำก่ึงทดลองส ำหรับ           
กำรด ำเนินกิจกรรมกำรประมูลเชิงทดลองพบขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำนหลำยประกำร เช่น  

1) กลุ่มตวัอย่ำงเป็นคนบนพ้ืนท่ีสูง ส่วนใหญ่ไม่สำมำรถส่ือสำรเป็นภำษำไทยได ้ตอ้งท ำกิจกรรมกำรประมูล
ยอ้นกลับและกำรช้ีแจ้งรำยละเอียดของกิจกรรมผ่ำนล่ำมทั้ งหมดอำจท ำให้กำรส่ือสำรข้อควำมท่ีมี
ควำมส ำคญัขำดหำยไปในระหว่ำงกำรด ำเนินกิจกรรม หรือท ำให้กำรจดักิจกรรมตอ้งลดรำยละเอียดของ
ขั้นตอนเพ่ือใหก้ลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ใจง่ำยและสะดวกท่ีจะเขำ้ร่วมกิจกรรม  
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2) กลุ่มตวัอย่ำงบำงคนเคยเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษ์ดินและน ้ ำของสถำนีพฒันำท่ีดินจงัหวดัเชียงรำยมำก่อน     
ท ำให้ทรำบรำคำท่ีสถำนีพฒันำท่ีดินสำมำรถจ่ำยค่ำตอบแบบแทนให้ผูท่ี้เขำ้ร่วมโครงกำรได ้ท ำให้ค  ำตอบ
อำจจะไม่สะทอ้นควำมเตม็ใจท่ีจะยอมรับท่ีแทจ้ริง  

3) กำรด ำเนินกิจกรรมในรูปแบบก่ึงทดลอง เม่ือเปรียบเทียบกำรวิจยัในต่ำงประเทศ แมว้ำ่จะเป็นระดบักำรวิจยั
แต่ก็มีงบประมำณในกำรสนับสนุนให้ท ำกิจกรรมจริง มีกำรท ำสัญญำจริง มีกำรแนวทำงในกำรติดตำม
ประเมินผลจริง ท ำใหก้ำรศึกษำอำจจะถูกมองจำกกลุ่มตวัอยำ่งบำงคนวำ่เป็นกำรเล่มเกม กำรใหข้อ้มูลจึงไม่มี
ควำมเป็นทำงกำร 

4) กำรเก็บขอ้มูลจำกแบบส ำรวจขอ้มูลทำงเศรษฐกิจและสังคมยงัขำดขอ้มูลท่ีจ ำเป็นเพ่ือประกอบกำรวิเครำะห์
ผล เช่น ขอ้มูลอำชีพนอกภำคกำรเกษตร และขอ้มูลรำยได้นอกภำคกำรเกษตร เป็นตน้ ซ่ึงอำจท ำให้ไม่
สำมำรถสะทอ้นตน้ทุนค่ำเสียโอกำสท่ีแทจ้ริงของกลุ่มตวัอยำ่ง 
 

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
กล่ำวโดยสรุป จำกกำรประมูลยอ้นกลบัก่ึงทดลอง (Quasi-experimental reverse auction) โดยกำรประมูลท่ีใช้

รูปแบบระดบัรำคำ Second price auction เพ่ือใหก้ลุ่มตวัอยำ่งไดเ้ปิดเผยระดบัรำคำท่ีเตม็ใจท่ีจะเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษดิ์น
และน ้ ำ (Willingness To Accept: WTA) ระดบัรำคำท่ีเกษตรกรท่ีเตม็ใจเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษมี์ระดบัรำคำท่ีสูงกวำ่ตน้ทุน
ค่ำเสียโอกำส จำกกำรทดสอบโดย One Sample T-Test พบว่ำระดบัรำยไดข้องเกษตรกลุ่มตวัอย่ำงและระดบัรำคำท่ี
เกษตรกรกลุ่มตวัอยำ่งเสนอในกำรประมูลยอ้นกลบัมีควำมแตกต่ำงอยำ่งมีนยัยะส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อย
ละ 95 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดตำมกรอบกำรตอบแทนคุณค่ำของระบบนิเวศ ซ่ึงผูท่ี้จะเขำ้มำท ำหนำ้ท่ีผูใ้ห้บริกำรเชิงนิเวศ
จะค ำนึงถึงตน้ทุนค่ำเสียโอกำส  ถำ้ค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บสูงกวำ่ตน้ทุนค่ำเสียโอกำส บุคคลนั้นจะยินดีท่ีจะเขำ้มำท ำหนำ้ท่ีผู ้
ให้บริกำรเชิงนิเวศ (Service provider) แมว้ำ่กำรศึกษำในคร้ังน้ีจะไม่มีกำรท ำสัญญำหรือกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจริงในรูปตวั
เงิน เช่นเดียวกบักำรวิจยัหรือโครงกำรท่ีด ำเนินกำรในต่ำงประเทศ แต่กระบวนกำรประมูลยอ้นกลบัก็สำมำรถท ำให้กลุ่ม
ตวัอย่ำงเปิดเผยตน้ทุนค่ำเสียโอกำสท่ีแทจ้ริงของตนเองไดเ้ช่นเดียวกนั นอกจำกนั้นพบว่ำกำรประยกุตใ์ชว้ิธีกำรประมูล
ยอ้นกลบัในกำรคดัเลือกเกษตรกรเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษเ์ป็นวิธีกำรท่ีสำมำรถใชต้น้ทุนด ำเนินกิจกรรมอนุรักษ ์(ตน้ทุน
แรงงำน) ไดมี้ประสิทธิภำพมำกกวำ่กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำยตวัใหแ้ก่เกษตรกรท่ีรำยท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร เน่ืองจำกเม่ือเปรียบ
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนในระดบัค่ำตอบแทนแบบตำยตวัและระดบัรำคำจำกกำรประมูลยอ้นกลบั พบวำ่กำรจ่ำยค่ำตอบแทนใน
ระดบัรำคำจำกกำรประมูลยอ้นกลบัมีตน้ทุน (ตน้ทุนแรงงำน) โดยจะใชง้บประมำณเพียง 291,900 บำท ในขณะกำรจ่ำย
แบบค่ำตอบแทนตำยตวั ใชง้บประมำณถึง 489,280 บำท ท ำให้ใชง้บประมำณต ่ำกว่ำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแบบตำยตวัถึง 
197,380 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมำณท่ีตอ้งจ่ำย สำมำรถช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในมิติกำรคลอบคลุมพ้ืนท่ี
เป้ำหมำยโครงกำรมำกยิง่ข้ึน และเสริมสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้ำหมำยท่ีมำกข้ึน 

ส ำหรับขอ้เสนอแนะจำกกำรศึกษำ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ขอ้เสนอแนะเพ่ือกำรศึกษำวิจยัเพ่ิมเติม เพื่อเป็น    
กำรลดช่องวำ่งและยกระดบักำรศึกษำท่ีเก่ียวขอ้งในอนำคต มีขอ้เสนอแนะเพ่ือกำรศึกษำเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1) ในกำรน ำรูปแบบกำรประมูลยอ้นกลบัมำประยุกต์ใชใ้นพ้ืนท่ีเป้ำหมำยจะตอ้งมีกำรจดัท ำขอ้มูลปีฐำนทำงดำ้น
เศรษฐกิจและสังคม (Baseline data) ของชุมชนเป้ำหมำยอย่ำงรอบดำ้น เพ่ือน ำขอ้มูลดงักล่ำวไปใชใ้นก ำหนด
กิจกรรมอนุรักษ์ท่ีเหมำะสม สำมำรถก ำหนดรูปแบบและกระบวนกำรในกำรทดลองกำรประมูลยอ้นกลบัให้
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สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ีเป้ำหมำย รวมไปถึงจะช่วยให้ผูว้ิจัยสำมำรถออกแบบเง่ือนไขและกติกำใน          
กำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมสญัญำในกรณีท่ีมีกำรประมูลยอ้นกลบัท่ีมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจริง  

2) กำรเลือกลุ่มตวัอยำ่งส ำหรับรูปแบบกำรประมูลยอ้นกลบั ควรเป็นกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีลกัษณะทำงเศรษฐกิจและสงัคม
ทีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั เช่น ระดบัรำยได ้จ ำนวนสมำชิกในครอบครัวท่ีท ำกำรเกษตร ชนิดของพืชท่ีปลูก ขนำด
พ้ืนท่ีท ำกำรเกษตร เป็นตน้  

3) ในกำรเลือกพ้ืนท่ีเป้ำหมำยและกลุ่มตวัอยำ่งในกำรทดลองกระบวนกำรประมูลยอ้นกลบั นกัวิจยัควรเลือกพ้ืนท่ีท่ี
ไม่มีมำตรกำรอนุรักษใ์นลกัษณะเดียวหรือมีหน่วยงำนอ่ืนสนบัสนุนมำก่อน ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยจะตอ้งไม่เคย
เขำ้ร่วมโครงกำรของหน่วยงำนท่ีด ำเนินกิจกรรมในลกัษณะเดียวกนัมำก่อน เน่ืองจำกจะท ำให้กลุ่มตวัอย่ำงไม่
เปิดเผยตน้ทุนค่ำเสียโอกำสท่ีแทจ้ริงของตนเอง 

4) นกัวจิยัท่ีสนใจรูปแบบกำรประมูลยอ้นกลบัควรมีกำรจดักำรทดสอบในห้องปฏิบติักำร (Laboratory  Experiment) 
ก่อนท่ีจะเขำ้ไปด ำเนินกำรจริงในพ้ืนท่ี โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในกรณีท่ีกลุ่มประชำชนมีลกัษณะเฉพำะ เช่น เป็นกลุ่ม
ชนชำติพนัธ์ุพ้ืนท่ีสูง หรือเป็นกลุ่มท่ีมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยสูง ผูว้ิจยัอำจจ ำเป็นตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่ำงท่ีจะใช้
ทดสอบในหอ้งปฏิบติักำรท่ีมีลกัษณะเดียวกนั เช่น ทดลองในระดบัปฏิบติักำรกบัชำวเขำ ก่อนท่ีจะประมูลจริงกบั
ชำวเขำ เพ่ือใหส้ำมำรถเขำ้ใจบริบทและเง่ือนไขส ำคญั ๆ ก่อนท่ีจะจดัประมูลจริงในระดบัพ้ืนท่ี 

 

ส่วนท่ีสอง ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำยต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง จำกผลกำรศึกษำและทบทวนขอ้มูลพ้ืนฐำนระดบั
พ้ืนท่ี และกรอบแนวคิดกำรตอบแทนคุณค่ำของระบบนิเวศ พบว่ำพ้ืนท่ีดอยแม่สลอง เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภำพในกำรพฒันำ
แผนงำนกำรตอบแทนคุณค่ำของระบบนิเวศข้ึนในระดบัพ้ืนท่ี ดงันั้น ผูศึ้กษำจึงมีขอ้เสนอแนะกำรพฒันำแผนงำนกำรตอบ
แทนคุณค่ำของระบบนิเวศ ต่อสถำนีพฒันำท่ีดินจงัหวดัเชียงรำยและโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง หรือหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้งระดบัพ้ืนท่ี โดยมีประเด็นส ำคญั ดงัน้ี 

1) ควรจดัท ำแผนงำนกำรตอบแทนคุณค่ำของระบบนิเวศข้ึนในพ้ืนท่ีในดอยแม่สลอง เพ่ือสนบัสนุนโครงกำรอนุรักษ์
ดินและน ้ ำ โดยเป็นแผนงำนท่ีเป็นควำมร่วมมือระหวำ่งหน่วยงำนในระดบัพ้ืนท่ี เช่น โครงกำรขยำยผลโครงกำร
หลวงแม่สลอง สถำนีพฒันำท่ีดินจงัหวดัเชียงรำย หน่วยงำนของรัฐในระดบัพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เช่น  องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และภำคธุรกิจท่องเท่ียว เพ่ือแกไ้ขปัญหำควำมยัง่ยืนของด ำเนินกิจกรรมดำ้นกำรอนุรักษ์ดินและน ้ ำและ
ปัญหำดำ้นงบประมำณ 

2) ควรน ำรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในระดบัค่ำตอบแทนแบบตำยตวัมำเป็นกำรประมูลยอ้นกลบั เพ่ือคดัเลือกเกษตร
ท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ ภำยใตง้บประมำณปกติของหน่วยงำนหรือภำยใตแ้ผนงำนกำรตอบแทนคุณค่ำ
ของระบบนิเวศข้ึนในพ้ืนท่ีในดอยแม่สลอง ซ่ึงจะสำมำรถท ำให้ใช้งบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
นอกจำกนั้นยงัสำมำรถขยำยพ้ืนท่ีเป้ำหมำย รูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้เกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรท่ีผ่ำนช่อง
ทำงกำรประมูลยอ้นกลบัจะเป็นกำรจ่ำยแบบมีเง่ือนไข สำมำรถท ำใหเ้กิดผลกำรปรับปรุงระบบนิเวศท่ีสำมำรถวดัได้
จริง 

3) ควรมีกำรวิเครำะห์หน่วยงำนท่ีมีส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Assessment) ท่ีอำจเขำ้มำเก่ียวขอ้งในแผนงำนตอบแทน
คุณค่ำของระบบนิเวศ โดยแบ่งออก 3 กลุ่มท่ี 1 ผูท้  ำหนำ้ท่ีผูใ้ห้บริกำรเชิงนิเวศ (Service provider) ซ่ึงจะเป็น
เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีถูกคดัเลือกโดยใชก้ลไกกำรประมูลยอ้นกลบัซ่ึงจะท ำให้ตน้ทุนกำรอนุรักษต์  ่ำกวำ่ในช่วงเวลำท่ี
ผ่ำนมำ กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีท ำหนำ้ท่ีให้กำรสนบัสนุนเชิงวิชำกำรและกำรตลำด เช่น สถำนีพฒันำท่ีดิน และโครงกำร
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ขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สลอง นอกจำกนั้น กลุ่มท่ี 3 ผูซ้ื้อบริกำรเชิงนิเวศ (Service buyer) ซ่ึงผูไ้ดรั้บประโยชน์ทั้ง
ทำงตรงและทำงออ้มบริกำรเชิงนิเวศ เช่น บริษทัน ำเท่ียวในพ้ืนท่ีดอยแม่สลอง บริษทัท่ีซ้ือสินคำ้เกษตรจำกโครงกำร
หลวง กลุ่มผูป้ระกอบกำรธุรกิจท่องเท่ียว หรือ นกัท่องเท่ียวท่ีเขำ้มำในพ้ืนท่ีดอยแม่สลอง เป็นตน้ 
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