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บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบวนเกษตร
ท่ีมีกาแฟเป็นพืชหลกั รวมไปถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเต็มใจจ่ายของบุคคลภายนอกต่อ
ระบบวนเกษตรท่ีมีกาแฟเป็นพืชหลกัในพื้นท่ีเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
ใชแ้บบสัมภาษณ์ 2 ส่วน คือ แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัจากการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี จ  านวน 100 
ตวัอย่าง และ แบบสอบถามความเต็มใจจ่ายตามหลกัการใช้เหตุการณ์สมมติ (contingent value 
method: CVM) จ  านวน 240 ตวัอยา่ง  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ มูลค่าจากการใชป้ระโยชน์ทางตรง (direct use value)มาจาก
มูลค่าการผลิตกาแฟในพื้นท่ีเท่ากบั 9,538,776 บาทต่อปีต่อพื้นท่ีทั้งหมด และมูลค่าจากผลผลิตใน
รูปของเม่ียงและของป่า เท่ากบั 7,854,151.38 บาทต่อปีต่อพื้นท่ีทั้งหมด ส่วนมูลค่าท่ีได้จากการ
ประเมินความเต็มใจจ่ายเพื่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษด์ว้ยวิธี CVM มีค่าเท่ากบั 3,537,757.85 บาท
ในส่วนของมูลค่าการใชป้ระโยชน์ทางออ้ม (indirect use value) ไดท้  าการศึกษาถึงมูลค่าการดูดซบั
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพื้นท่ีทั้ งหมด เท่ากับ 1,647,773.92 บาทต่อปี โดยปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อความเต็มใจจ่าย ไดแ้ก่ รายไดค้รัวเรือนเฉล่ียต่อปี ความตระหนักเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งรับผดิชอบ และค่าเงินเร่ิมตน้ เป็นตน้ 
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ABSTRACT 

The overall objectives of this study are to (i) assess the economic value of Coffee-based Agro 
forestry System, and (ii) examine the major socioeconomic factors influencing willingness to pay 
for the coffee-based agro forestry system. The required data was collected by using 2 types of 
questionnaire. First is the questionnaire about direct use in Mae Jae Dee Mai Sub district for 100 
samples, and second is the survey questionnaire for willingness to pay (WTP) in line with 
contingent valuation method (CVM) for 240 samples. 

The results show that the direct use value in the area of Coffee-based Agro forestry System can be 
divided in to the value of coffee production for 9,538,776 baht per year, the value of Miang tea 
and forest products for 7,854,151.38 baht per year and the estimated WTP for eco-tourism project 
through CVM was equal to 3,537,757.85 baht. The indirect use value which is carbon absorption 
value was estimated to be 1,647,773.92 baht per year. The major factors influencing willing to 
pay are average annual household income, awareness to natural resources conservation, number 
of family members, and starting bid prices.  


