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အ ားလားပဲ

မင်္ဂလ ပါ။

ဦားစ ားပပားလလ ားချက်မျ ားကတင်ားတ ခခင်ား

(

Quantifying

Preferences)

နဲ ဲ့

သဘ ဝပတ်ဝန်ားကျင်တန်ဖားခဖတ်ခခင်ား (Environmental Valuation) ပချမှု
် တ ်က Kim Jacobsen ပါ။
ဲ့ ကပနကကြိုဆပါတယ်။ ကျွနပ
University of Oxford ကပါ။ အခ ဦားစ ားပပားလလ ားချက်ပတွေက ပလဲ့လ ဖ ဲ့ London School of Economics နဲ ဲ့ ပားပပါင်ားပပား
ဒနည်ားလမ်ားပတွေက အသားခပြိုသွေ ားမ ပါ။
ဒဦားစ ားပပားလလ ားချက်ပတွေက ဘ ပ က င်ဲ့ ကျွနပ
် တ ်တ ဲ့ တင်ားတ ချင်တ လဲ။ ခပန်လည်ခပည်ပဲ့ ဖြိုားပမဲစွေမ်ားအင်(Renewable
Energy) က ပအသားခပြိုဖ အစ
ားရက လျှပ်စစ်ရထ ား(Electric Train) ပတွေ ပတားပပားလ တဲအ
ဲ့ ပခခအပနက စဉားစ ား ကညဲ့်ရပအ င်။
ဲ့
ရထ ားတစ်စားရဲဝန်
ဲ့ ပဆ င်မှုက

ပစအမျြိုားမျြိုားခဖင်ဲ့

ဒဇင်ားခပြိုလပ်လရပါတယ်
။
ဲ့

ရထ ားက

ပခမန်ပနမလ ား။

ဒါမမဟတ်

ဘတ ရပတွေပပဆ က်ထ ားလ ဲ့ ပမြိုြို့ပတွေက ပပပားချတ်ဆက်ပပားထ ားနင်တ မျြိုားလ ား။ ခရားသည်ပတွေအတွေက် ထင်ခအနည်ားအမျ ား၊
ပစစည်ားထ ားဖပနရ
(Luggage Space)
ဲ့
အခွေငအ
်ဲ့ လမ်ားစရတ်ဆတ ပတ ဲ့

အပမဲတမ်ားရပါတယ်။

တစ်ချန်တည်ားမ ပဲ ပစစည်ားထ ားဖပနရ
ဲ့
အစားရအပနနဲ ဲ့

အနည်ားအမျ ား စသခဖင်ပ
ဲ့ ါ။ ဒါပပမဲဲ့ တစ်ခက ပရွေ ားချယ်လ ဲ့ အခခ ားတစ်ခက ဆားရှု ားရတဲဲ့
အ ားလားကရဖဆ
ဲ့ တ

ပမန်အ ားခဖင်ပ
ဲ့ တ ဲ့

မခဖစ်နင်ပါဘား။

(Luggage Space) ကျယ်ကျယ်နဲ ဲ့ ခရားသည်ထင်ခမျ ားမျ ားရဖဆ
ဲ့ တ

ရထ ားတစ်စားရဲဝန်
ဲ့ ပဆ င်မှုက

ခရားသည်ပတွေ

မခဖစ်နင်ပါဘား။

စတ်အပကျနပ်ဆားခဖစ်ပအ င်

ဒအချက်ပတွေက

ဟန်ချက်မျှပအ င်လပ်ဖ ဲ့ ဘယ်လဆားခဖတ်မလဲ။ ဒလ မတညတဲဲ့ ဝန်ပဆ င်မှုခခ ားန ားချက်တစ်ခချင်ားစအပပေါ်မ
ဘယ်ပလ က်အပလားထ ားလဲဆတ က

သ ဖလ
ဲ့ ပါတယ်။

ဒါမ

အစားရက

လပတွေက

အသင်ပ
ဲ့ တ ်ဆားနည်ားလမ်ားတစ်ခက

ပဆ င်ရွေက်နင်မ ခဖစ်ပါတယ်။ ဒါပပမဲဲ့ မတညတဲအ
ဲ့ ရ ပတွေအပပေါ်မ လပတွေရဲ အပလားထ
ားမှုအမျြိုားမျြိုားက ဘယ်လဆားခဖတ်မလဲ။
ဲ့
အပခဖကပတ ဲ့ ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice Experiment) မျ ားပါ။
ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice

Experiment)

ဆတ

ပါဝင်သပတွေက

သပတသနခပြိုလပ်ရန်ဖန်တားထ ားသည်ဲ့

မတညတဲခဲ့ ဖစ်နင်ပခခနစ်ခထဲမ တစ်ခက ပရွေ ားခင်ားတ ပါ။ စတ်ဝင်စ ားတဲအ
ဲ့ ပခခအပနတစ်ခရဲ ဲ့ မတညတဲရ
ဲ့ ှု ပထ င်ပ
ဲ့ တွေက သရဖ ဲ့
ရည်ရွေယ်ပါတယ်။ ခဖစ်နင်ပခခတစ်ခစက အလ အသားသားမ ခဖစ်ပပေါ်တဲဲ့ အချက်အလက်အမျြိုားမျြိုားနဲပဖ
ဲ့ ်ခပပါတယ်။
ဒခဖစ်နင်ပခခပတွေထမ
ဲ

အချက်အလက်ပတွေက ခခပသဂ၊ဲ့ ပရွေ ြို့လျ ားခခစည်ားရားမျ ား(The mobile Bomas)၊ ခခပသဂပ
ဲ့ စ ငဲ့ပ
် ရ က်သ

(Lion Guardians)၊ လစဉပ ကား ပတွေပါ။

အဲဒါဘ အဓပပ ယ်လဲလ ဲ့ ပတွေားမပပါနဲ။ဲ့ ခဏပနရင် ကျွနပ
် တ ်ရင်ားခပပါ ဲ့မယ်။

ပခဖ က ားသတစ်ပယ က်ချင်ားစက ပရွေ ားချယ်မှုမျ ားစွေ လပ်ပါတယ်။ ပရွေ ားချယ်မှုတစ်ခစက နစ်သက်မှုနဲ ဲ့ မနစ်သက်မှု(Chosen and
Non-Chosen

)

ရဲ က
ဲ့ ားက

ကွေ ဟချက်က

ညန်ခပပါတယ်။

လပတွေရပရွေ
ဲ ဲ့ ားချယ်မှုကတစ်ဆင်သ
ဲ့ ရတဲဲ့

ဒအချက်အလက်က

အသားဝင်မှုပတွေကခန်မဲ့ န်ားဖနဲဲ့ ဦားစ
ားပပားလလ ားချက်ပတွေကဆားခဖတ်ဖသ
ဲ့
ဲ့ ားပါတယ်။
ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice Experiment) က ဘယ်လလပ်လဲဆတ န ားလည်ဖ ဲ့ ကျွနပ
် တ ် လပ်ခဲဲ့ဖားတ တစ်ခက
ဥပမ ထ ားပပား တစ်ဆင်ခ
် တ ် ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice Experiment)
ဲ့ ျင်ားစ ရင်ားခပပပားသွေ ားပါမယ်။ ဇင်ဘ ပဘွေမ ကျွနပ
လပ်ခပ
ဲဲ့ ါတယ်။

အမျြိုားသ ားဥယျ ဉပဘားက

နားနားကပ်ကပ်ပနပါတယ်။

ရွေ သ ားပတွေက

ရွေ သ ားပတွေကစမ်ားသပ်တ ပါ။

ဒပဒသမ

တရ စဆ န်ပမွေားခမြူပရားနဲ ဲ့ အသက်ပမွေားပါတယ်။

ခခပသဂပ
ဲ့ တွေက
အထားသခဖင်ဲ့

ရွေ သ ားပတွေနဲ ဲ့

နွေ ားနဲဆ
ဲ့ တ်ပတွေပါ။

ပန က်ပပားသားနစက်ပျြိုားမှုလပ်တယ်။ ပခပ င်ားဖားကအဓကစက်တ ပါ။ အသက်ပမွေားဖအတွေ
က်ပပါ။ဲ့ ခခပသဂပ
ဲ့ တွေက တစ်ခါတပလ
ဲ့
တရ စဆ န်ပတွေကသတ်ပါတယ်။ ခဖစ်ပတ င်ခဲ့ ဖစ်ခဲပပမဲဲ့ တစ်ခါတပလလည်ား လအသက်
ကပါရန်ရ နင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရ
ဲ့
အပငြိုားနဲ ခခပသဂ
ပ
ဲ့ တွေက ခပန်သတ် ကတ ပ က င်ဲ့ ထန်ားသမ်ားပစ င်ပ
ား ပခပ လရပါတယ်
။
ဲ့
ဲ့ ရ က်မှုခပဿန လလည်
ဲ့
ဲ့
ကျွနပ
် တ ်ရ
ဲ့ တွေနအတ
ဲ ဲ့
ယဉတွေဲပနရတဲဲ့ ပဒသခပတွေကကညဖ ဒ
ဲ့ ဲ သ
ဲ့ ပတသနအဖွေဲြို့အစည်ားခဖစ်တဲဲ့ WildCRU က ခခပသဂပ
ဲ့ ပဒသမ
စမကန်ားတချြိုြို့ကပဆ င်ရွေက်ပနပါတယ်။ ပထမဆားစမကန်ားက ပရွေ ြို့လျ ားခခစည်ားရားမျ ား (The mobile Bomas) ခဖစ်ပါတယ်။
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ဒပထဲမ ပတွေြို့ရမ ပါ။

ပရွေ ြို့လျ ားခခစည်ားရားပတွေက

က ကွေယ်ပပားပါတယ်။

ဒပတ ဲ့

ပမွေားခမြူပရားတရ စဆ န်ပတွေန ားက
ပရွေ ြို့လျ ားခခစည်ားရားဆတ

ခခပသဂပ
ဲ့ တွေ

ကပ်လမရပအ
င်
ဲ့

တရ စဆ န်ပတွေရပတ်
ဲ ဲ့ လည်မ က ထ ားတဲဲ့

ခခစည်ားရားအခဖြူပရ င်ကပခပ တ ပါ။ ပမွေားခမြူပရားတရ စဆ န်ပတွေ အသတ်ခရမှုက က ကွေယ်တပ
ဲဲ့ နရ မ အပတ ်ထပရ က်ပါတယ်။
ဒတယစမကန်ားက ခခပသဂပ
ဲ့ စ ငဲ့ပ
် ရ က်သ(Lion Guardians) ပတွေပဲခဖစ်ပါတယ်။ ဒလပတွေက အထားပလဲ့ကျငဲ့ပ
် ပားထ ားတဲဲ့
ပဒသခ

အမျြိုားသ ား

အမျြိုားသမားပတွေပါ

။

ခခပသဂပ
ဲ့ တွေကရပ်ရွေ အနားအန ား

မလ ဖ ဲ့

ပခခ က်လနပ
် ဲ့ ပားပပား

အမျြိုားသ ားဥယျ ဉထဲကခပန်သွေ ားပစဖ ဲ့ တ ဝန်ယပပားရပါတယ်။ ဒနည်ားလမ်ားနဲ ဲ့ လပတွေလည်ား ပဘားကင်ားပပား ခခပသဂပ
ဲ့ တွေလည်ား
အသတ်ခရတဲပ
ဲ့ ဘားက လွေတ်ပစပါတယ်။
ဒါက

ခမန်မ နင်ငမ ခဖစ်ပနတဲအ
ဲ့ ပခခအပနနဲ ဲ့

ပတ ရင်ားတရ စဆ န်မျ ားစွေ က

ပတ ်ပတ ်ပလားဆင်တပါတယ်။

လပတွေပင်ဆင်တတ
ဲဲ့ ရ စဆ န်နဲ ဲ့

လအသက်
ကပတ င်ရန်ရ နင်ပါတယ်။
ဲ့

ဥပမ

ပက က်ပဲသားနပတွေက

ဆင်နကျ
ဲ ဲ့ ားပါ။

မျြိုားသဉားနင်ပခခရတဲဲ့

ဒကခပပားနင်ပပား

သတက
ဲ့

တစ်ခါတစ်ရ

ဇဝမျြိုားစမျြိုားကွေဲပတွေကထန်ားသမ်ားဖ ဲ့

အလွေနအ
် ပရားပါတဲမ
ဲ့ ျြိုားစတ်ပတွေခဖစ်ပပမဲဲ့ ပဒသခပတွေအပနနဲကျပတ
ဲ့
ဲ့ အတယဉတွေဲပနထင်ဖ ဲ့ ပတ ်ပတ ်ခက်ပါတယ်။ ဒါက
ဇင်ဘ ပဘွေက

ပလဲ့လ ခဲဲ့တဲဲ့ပနရ မ

ခဖစ်ခဲဲ့တ နဲတစ်
ဲ့ ထပ်တည်ားပါပဲ။

ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice

Experiment)

နည်ားလမ်ားပတွေက သဘ ဝပတ်ဝန်ားကျင်ဆင်ရ အပ က င်ားအရ ပတွေမ လည်ား သားနင်ပါတယ်။ ဥပမ စက်မှုလပ်ငန်ားလမျြိုားပပါ ဲ့။
စက်ရပတွေနပလထ
ဲ ဲ့
ညစ်ညမ်ားမှု
တစ်ပပြိုငန
် က်တည်ားမ လည်ား

စက်ရတစ်ရက

လအဖွေ
ဲ့ ဲြို့အစည်ားပတွေအတွေက်

ပလထညစ်ညမ်ားခခင်ားလအရ ကပန

ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice

Experiment)

က

ပက င်ားကျြိုားအမျ ားကကားပပားပပမဲဲ့

ဆားကျြိုားပတွေလည်ား

မတညတဲက
ဲ့ န်ကျစရတ်နဲ ဲ့

ခဖစ်ပပေါ်

ပစပါတယ်။

ဆက်စပ်ပနတဲအ
ဲ့ ကျြိုားပကျားဇားပတွေက

လပတွေဘယ်လတွေက်ဆလဲဆတ သပအ င်လပ်ပပားတယ်။ ဥပမ ပခပ ရရင် စက်ရအသစ်ပဆ က်တ ဒါမမဟတ် ကျ ားပတွေက
က ကွေယ်တ ပါ။
ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice
ဘယ်လစမကန်ားမျြိုားက

Experiment)

ပတွေက

ဘယ်လပလဲဆတ က

လပတွေပသပဘ ကျ ကလဲ။

လက်ခပပားချင်တသ
ဲဲ့ တဆနဒ
ဲ့ အပပေါ် ဘယ်လသက်ပရ က်မှုရပစလဲဆတ

ကညဲ့်မယ်ဆရင် ဇင်ဘ ပဘွေနင်ငမ

စမကန်ားက

အဲဒပဒသမ ရတဲခဲ့ ခပသဂပ
ဲ့ တွေက

သရနင်ဖအတွေ
က် ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက် (Choice
ဲ့

Experiment) တစ်ခက ကျွနပ
် တ ်တပဲ့ ပဖ ခ
် တ
ဲဲ့ ယ်။ မတညတဲဲ့ ပခါင်ားစဉပတွေနဲ ဲ့ မတညတဲခဲ့ ဖစ်နင်ပခခပတွေက ပါဝင်သပတွေက
ပရွေ ားချယ်ရတယ်။ မတညတဲခဲ့ ဖစ်နင်ပခခပတွေကပတ ဲ့ ပရွေ ားပင်ခွေင်ဲ့ “က” ပရွေ ားပင်ခွေင်ဲ့ “ခ” နဲရဲ့ ရင်ားစွေဲ(Status Quo) တပဲဲ့ ခဖစ်ပါတယ်။
ရရင်ားစွေဲ(Status Quo) ဆတ လက်ရအပခခအပနက ဆလချင်တ ပါ။
ပခါင်ားစဉပတွေထမ
ဲ ပါဝင်တ က ခခပသဂဲ့ အဲဒါက ခခပသဂအ
ဲ့ ပရအတွေက်ပါ။ ဒပရွေ ားချယ်မှုက ပရွေ ားပင်ခွေင်ဲ့ “က” မ ဆရင် ခခပသဂဲ့ ၁၀
ပက င် ၊ “ခ” မ အပက င် ၃၀ ၊ ရရင်ားစွေဲ(Status Quo) ကပတ ဲ့ ၁၆ ပက င်ခဖစ်ပါတယ်။
ပရွေ ြို့လျ ားခခစည်ားရားပတွေကပတ ဲ့

က ကွေယ်ပပားနင်တခဲဲ့ ခစည်ားရားပတွေကပခပ တ ပါ။

ဒပအပသားထဲမ ခမင်ရမ ပါ။

ပရွေ ြို့လျ ားခခစည်ားရားပတွေက ရွေ က ပပားရမလ ား မပပားရဘားလ ားဆတ က ပရွေ ားချယ်ရမ ခဖစ်ပါတယ်။
ခခပသဂပ
ဲ့ စ ငဲ့ပ
် ရ က်သ (Lion Guardian) က ရွေ သ ားပတွေက ခခပသဂရ
ဲ့ န်ကပနပဝားပအ င် လပ်ပပားတဲသ
ဲ့ ပါ။ ရွေ မ
ခခပသဂပ
ဲ့ စ င်ပ
ဲ့ ရ က်သစမကန်ားပါမပါက ပရွေ ားရမ ခဖစ်ပါတယ်။
လစဉပ ကားကပတ ဲ့

လတင်ားနစ်န ပ ကားပပားရတ ခဖစ်ပါတယ်။

ရွေ သ ားပတွေက နစ်န ပ ကားရရမ ပါ။

ခခပသဂပ
ဲ့ တွေနယ
ဲ ဲ့ ဉတွေဲပနထင်မှုပ က င်ဲ့

အခက်ပတွေြို့ရတဲဲ့
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ဒပရွေ ားချယ်မှုအပခခအပနမ ဆရင် ပပားပချမှုက ပရွေ ားပင်ခွေင်ဲ့ “က” မ
ရရင်ားစွေဲ(Status Quo) အပခခအပနမ

ပဒေါ်လ

၅၀ ပရွေ ားပင်ခွေင်ဲ့ “ခ” မ

ပဒေါ်လ

၃၀၀ နဲ ဲ့

သညပဲခဖစ်ပါတယ်။ လပတွေက ပရွေ ားပင်ခွေငန
်ဲ့ ဲ ဲ့ ခဖစ်နင်ပခခနစ်ခထဲကပန တစ်ခခက

အထပ်ထပ်အခါခါပရွေ ားခင်ားခခင်ားအ ားခဖင်ဲ့ မတညတဲပ
ဲ့ ခါင်ားစဉအချက်အလက်ပတွေက ဘယ်လအပလားထ ားဆတ

ခမင်နင်မ ပါ။

ဥပမ ပစ ငဲ့ပ
် ရ က်သပတွေထက် ပရွေ ြို့လျ ားခခစည်ားရားပတွေက ပအပလားထ ားလ ား၊ နစ်န ပ ကားသ မျ ားပနရင် ခခပသဂအ
ဲ့ ပက င်ပရ
ပမျ ားတ က ပရွေ ားမလ ားဆတ သရမ ပါ။
ခခပသဂအ
ဲ့ ပရအတွေက် ခခပသဂပ
ဲ့ စ ငဲ့ပ
် ရ က်သ(Lion Guardians) ထ ား မထ ားနဲ ဲ့ နစ်န ပ ကားပပားပငွေ(Compensation Payment)
ပမ ဏကသရဖ ဲ့

ဒပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice

က

Experiment)

အထပ်ထပ်လပ်ခခင်ားအ ားခဖင်ဲ့

လပတွေရဲ ဲ့

ဦားစ ားပပားလလ ားချက်က အမျြိုားမျြိုားကွေဲလွေဲပနတ က န ားလည်လ မ ခဖစ်ပါတယ်။
ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice

ပတွေက

Experiment)

မတ်ဆက်ပပားပါ ဲ့မယ်။ သခဂျ ကသပဘ မကျဘားဆလည်ား

ဘယ်လသားလဲဆတဲဲ့

သခဂျ တွေက်ချက်မှုတစ်ခက

စတ်မပပါနဲ။ဲ့ ဒါကအပသားစတ်န ားလည်ဖက
အဓကမကျပါဘား။
ဲ့

စတ်မဝင်စ ားဘားဆရင် ပကျ ်သွေ ားလက်ပါ။ သခဂျ က အပသားစတ်စတ်ဝင်စ ားသပတွေအတွေက် ရင်ားခပချင်တ ပါ။ Multinomial
Logit မဒယ်ဆတ
ပတွေထက
ဲ

စမ်ားသပ်ချက်ပတွေက ပတွေြို့ ရထ ားတဲဲ့ ပရွေ ားချယ်မှုအ ားလားကပခဖရင်ားဖသ
ဲ့ ားတဲဲ့ သခဂျ ပစဆ ဆင်ရ

တစ်ခခဖစ်ပါတယ်။

တစ်ဦားချင်ားပရွေ ားချယ်မှု

“n”

ရဲအသ
ားဝင်မှုက
ဲ့

အပခပ င်ားအလဲခဖစ်တဲဲ့

“i”

models

ကပနရတယ်။

ပရွေ ားချယ်တအ
ဲဲ့ ပခခအပနခဖစ်တဲဲ့ “t”က ပအ က်က မချက်(Function) မ ခပထ ားပါတယ်။ ပမ ကညဲ့်နင်ပါတယ်။ ဘတ က
ခန်မဲ့ န်ားရမယ်ဲ့ utility weights ရဲ ဲ့ ပမ ဏပါ။ ခန်မဲ့ န်ား ကညဲ့်ရမယ်ပ
ဲ့ မ ဏပပါ။ဲ့ Xnit ကပတ ဲ့ ဝပသသခခ ားန ားမှုပစအဆင်မ
ဲ့ ျ ား
ခဖစ်ပါတယ်။
ဥပမ ပခပ ရရင် ခခပသဂအ
ဲ့ ပရအတွေက် ဒါမမဟတ် ခခစည်ားရားပတွေထ ားရမှုပတွေခဖစ်ပါတယ်။

“Enit” ကပတ ဲ့ error term

ခဖစ်ပါတယ်။ ခဖစ်နင်ပခခက တစ်ဦားချင်ားပရွေ ားချယ်မှု အပခပ င်ားအလဲခဖစ်တဲဲ့ “i” က တစ်ဦားဦားကပပားတဲဲ့ တခခ ားအပခပ င်ားအလဲထက်
ပမျ ားမယ်။ ပရွေ ားချယ်မှုအပခခအပနခဖစ်တဲဲ့ “t” က Multinomial logit model နဲပဖ
။ အဲဒါက ပရဲ ပန
ဲ့ ်ခပလရပါတယ်
ဲ့
ဲ့ က်ဆားညမျှခခင်ား
ပဖ ်ခမြူလ ပါ။ “j” က အခခ ားရပနတဲဲ့ ခခ ားန ားမှုပစပတွေရဲ ဲ့ အပရအတွေက်ကရည်ညန်ားတယ်။ ပပပားသချင်ရင်ဖတ်နင်ပအ င်လ ဲ့
တခခ ားစ အပ်ပတွေလည်ား ပအ က်မ ခပထ ားပပားပါတယ်။ အဲဒါမျြိုားကစတ်ဝင်စ ားတယ်ဆရင်ဖတ် ကည်ပ
ဲ့ ါ။
ဘယ်လပဲခဖစ်ခဖစ် Multinomial Logit Model မ လည်ား ကန်သတ်
ချက်ရပါတယ်။ လပတွေရဲ ဲ့ ဥားစ ားပပားအချက်ပတွေဟ
ဲ့
တညမ မဟတ်ဘားဆတဲအ
ဲ့ ချက်က

ထည်သ
ဲ့ ွေငား် စဉားစ ားထ ားခခင်ားမရပါဘား။

ပျမ်ားမျှလဦားပရရဲ ဲ့

မတညတဲပ
ဲ့ ရွေ ားပင်ခွေငပ
်ဲ့ တွေက

ခန်မဲ့ န်ားထ ားတ ပဲခဖစ်ပါတယ်။
ဘယ်လပဲခဖစ်ခဖစ် ပပပားရှု ပ်ပထွေားတဲဲ့ မဒယ်ပတွေလည်ား ရပါပသားတယ်။ အဲဒမ မတညတဲဦ
ဲ့ ားစ ားပပားလလ ားချက်ပတွေပါပါတယ်။
အသားအမျ ားဆား မဒယ်နစ်မျြိုားကပတ ဲ့ Latent Class မဒယ်နဲ ဲ့ The Mixed Logit မဒယ်ပတွေပဲခဖစ်ပါတယ်။ အပသားစတ်ကပတ ဲ့
မပခပ ပပမဲဲ့ ဒါပတွေက ပပပားအဆင်ခဲ့ မင်ရ
ဲ့ ှု ပ်ပထွေားတဲဲ့ မဒယ်ပတွေပါ။ အဲဒ မဒယ်ပတွေက လဦားပရရဲ ဲ့ ဦားစ ားပပားလလ ားချက်ပတွေက
ပကွေဲခပ ားတဲဲ့နည်ားနဲ ဲ့ပဖ ်ခပပါတယ်။ ဒါပပမဲဲ့ MNL မဒယ်နပဲ
ဲ ဲ့ အရင်စဖ ဲ့အပမဲပဲတက်တွေနား် ပါတယ်။ ပပားရင်ပတ ဲ့ Latent Class မဒယ်
ဒါမမဟတ် Mixed Logit မဒယ်နဆက်
ဲ ဲ့
သွေ ားဖ ဲ့ အ ကခပြိုချင်ပါတယ်။ ဒအဆင်ခဲ့ မင်ဲ့ မဒယ်ပတွေအပ က င်ားက ပပပားသချင်ရင်
ဖတ်နင်ပအ င်လ ဖတ်
စရ ပတွေက ပအ က်မ ခပထ ားပါတယ်။
ဲ့
ဒါပပမဲဲ့

ဘယ်မဒယ်နပဲ
ဲ ဲ့ စတွေက်ဖ ဲ့ ဆားခဖတ်ထ ားပါပစ

စ ရင်ားအင်ားပဆ ဖ
ဲ့ ်ဝ(ဲ Statistical

Software)

ကစစပတ မ
ဲ့ ရပါဘား။

တစ်မျြိုားမဟတ်တစ်မျြိုားက

ကျွနပ
် တ ်တအတွေ
က်
ဲ့
သားပပား

တွေက်ချက်မှုလပ်ဖ ဲ့
အပမဲခန်မဲ့ န်ားပါတယ်။

သားလရတ
ပတွေအမျ ားကကားရတယ်။ STATA လပဆ ဖ
ဲ့
ဲ့ ်ဝဲမျြိုားက စတင်သားစွေဲသပတွေအတွေက် ပလွေယ်ကတယ်။ ပဆ ဖ
ဲ့ ်ဝဲ R က
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သားပပားကယ်တင်

Code

ပရားမယ်ဆရင်ပတ ဲ့

ပပပားရင်ားလင်ားတကျမှုရလ ပါမယ်။

ပတွေနဲ ဲ့

model

ဒပထဲမ ခမင်ပနရတ က

Experiment) မဒယ်ပတွေပရားထ ားတဲပ
ဲ့ ပါ။ ပဆ ဖ
ဲ့ ်ဝဲ R ဟ
အချင်ားချင်ားအခပန်အလန်အကအညပပားနင်တဲဲ့

ခန်မဲ့ န်ားတဲပ
ဲ့ နရ မ

ကျွနပ
် တ ်

R

ပပပားအပသားစတ်ထန်ားချြိုပ်နင်မယ်။

ကသားပပား

ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice

အခမဲရ
ဲဲ့ ဆ ဖ
ဲ့ နရ မ
ဲ့ ယနင်တပ
ဲ့ ်ဝဲခဖစ်ပပား R နဲ ဲ့ Code ပရားတဲပ

အင်တ နက်လမှုကွေနရ
် က်ကကားတစ်ခလည်ား

ရပနပပား

အသင်ယ
ဲ့ သားနင်တဲဲ့

ကဒ်ပက်ပကဲ့ချ်ပတွေလည်ား အမျ ားကကားရပနပါတယ်။ အွေနလ
် င်ားဖရမ်ပတွေမ ပမားထ ားရင်လည်ား သတက
ဲ့ ခပန်ပခဖပပား ကပါတယ်။
ဒါပပမဲဲ့လည်ား

ပဆ ဖ
ဲ့ ်ဝဲတ ဲ့ Code

ပရားတ တက
ဲ့

မမအတွေက်အဆင်မပခပဘားဆရင်လည်ား

မပပါနဲ။ဲ့

သငဲ့ပ
် တ ်တဲဲ့

ပားပပါင်ားပဆ င်ရွေက်နင်သပတွေကရ လက်ပါ။ ခမန်မ နင်ငကခဖစ်ခဖစ် နင်ငခခ ားကခဖစ်ခဖစ်ပပါ ဲ့။ ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice
Experiment) သပတသနကလပ်လရပါတယ်
။ တစ်ပယ က်က သပတသနလပ်မယ်ဲ့အပင်ားနဲ ဲ့ သွေ ားလ ပမားခမန်ားတ ပတွေလပ်ပပား
ဲ့
ကျန်တတ
ဲဲ့ စ်ပယ က်က မဒယ်ဒဇင်ားနဲ ဲ့ စစစ်ချက်ပတွေကလပ်ပါ။ ဒပတ ဲ့ ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice Experiment) က
ဦားပဆ င်ဖအတွေ
က် စ ရင်ားအင်ားပည တ Code
ပရားတတ်ဖတ
အပ်ပါဘား။
ဲ့
ဲ့
ဲ့ မလ
ဲ့
မဒယ်ရလဒ်ပတွေထက
ဲ တစ်ခက
ပတွေက ကညဲ့်ဖခဖစ်
ဲ့ ပါတယ်။

ဒမ

နမန ခပထ ားပါတယ်။

အပရားကကားဆားက

ဝပသသခခ ားန ားမှုပစပတွေရဲ ဲ့ သက်ပရ က်မှုကလည်ားခပသသလ

ထင်ရ ားတယ်မထင်ရ ားဘားဆတ က
ခခပသဂအ
ဲ့ ပရအတွေက်တားခမင်မ
ဲ့ ှုမ

ခပသပါတယ်။

ဒရလဒ်အရပတွေြို့ နင်တ က

အနတ်ခပထ ားပါတယ်။

ခခပသဂအ
ဲ့ ပရအတွေက်တားခမင်မ
ဲ့ ှုမ ဆ

ခပကန်ား(Coefficient)

ကန်ားရင်(Attribute)

ပတွေက

လပတွေရဦားစ
ဲ ဲ့
ားပပားလလ ားချက်အရ

အပတ ်ခပတ်သ ားတဲဲ့
အခဖစ်

ခပကန်ား(Coefficient)

ဦားစ ားပပားလလ ားချက်ပဲခဖစ်ပါတယ်။

ခန်မဲ့ န်ားပခခအပနနဲ ဲ့

အနတ်

၀.၂

ကပတွေြို့ရပါတယ်။

ခပတ်သ ားတဲဦ
ဲ့ ားစ ားပပားလလ ားချက်ပါပဲ။ ဆန်ကျင်
ဘက်အပနနဲ ပရွေ
ပ
ဲ့ စ ငဲ့ပ
် ရ က်သ(Lion Guardians)
ဲ့
ဲ့ ြို့လျ ားခခစည်ားရားပတွေနဲ ခခပသဂ
ဲ့
ပတွေကပတ ဲ့

အပပါင်ားအပနနဲ ဲ့ ဦားစ ားပပားထ ားတ ပတွေြို့ရတယ်။

ဒပတ ဲ့

ထန်ားသမ်ားပစ င်ပ
ဲ့ ရ က်ပရားအဖွေဲြို့အစည်ားကပပားတဲဲ့

ဝန်ပဆ င်မှုပတွေက ပတ ်ပတ ် သပဘ ကျပရပါတယ်။ ခန်မဲ့ န်ားပခခဇယ ားမ ပတွေြို့တအ
ဲဲ့ တင်ား ပရွေ ြို့လျ ားခခစည်ားရားပတွေက ၀.၇၂
ခခပသဂပ
ဲ့ စ င်ပ
ဲ့ ရ က်သပတွေက

၀.၉၇

ခဖစ်ပနတ ပတွေြို့ရတယ်။

ခခစည်ားရားခတ်တ နဲပစ
ဲ့ င်ပ
ဲ့ ရ က်သထ ားတ က

သပဘ ကျတယ်ဆတဲဲ့ အပပါင်ားခပကန်ားင်္ဏန်ားပတွေ ခဖစ်ပါတယ်။ လစဉနစ်န ပ ကားပပားတဲဲ့ ဦားစ ားပပားလလ ားချက်ကလည်ား
အပပါင်ားခပပါတယ်။ ဒါကအဩ
ဲ့ စရ ပတ ဲ့ မဟတ်ပါဘား။ အပရားပါမှု(Significance) ကပတ ဲ့ မတညတဲပ
ဲ့ ဆ ဖ
ဲ့ ်ဝဲအမျြိုားမျြိုားပပေါ်
မတည်ပါတယ်။ ဒါပပမဲဲ့ R မ ပတ ဲ့ ကယ်ပတွေက ဆက် ကညဲ့်ရင် ကယ်အမျ ားဆားပါရတ က အပရားပါမှု(Significance)
အမျ ားဆားလခပပနတ
ပါ။ ကယ်မရဘားဆရင် ကန်ားရင်(Attribute) က ထားခခ ားမှုမရပါဘား။
ဲ့
ဒပတ ဲ့

ခခပသဂအ
ဲ့ ပက င်ပရပလျ က
ဲ့ ျမှုကလွေဲရင်

ကျန်တအ
ဲဲ့ ချက်ပတွေက

ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice Experiment) ပတွေထက
ဲ
အချက်တစ်ခကသ

သသ ထင်ရ ားပနတ ကပတွေြို့ရပါတယ်။

လစဉပ ကားပပားပချမှုက ရည်ညန်ားမယ်ဆရင်

ပငွေပ ကားတန်ဖားခဖတ်ခခင်ား(Economic Valuation) မ လည်ား ဒပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice Experiment) ကသားနင်ပါတယ်။
ရားရင်ားတဲန
ဲ့ ည်ားနဲနမ
ဲ့ န ခပရရင်

ပါဝင်သပတွေက

နစ်န ပ ကားပဒေါ်လ

၁၀၀

နဲအထက်
ပပားမ
ဲ့

ခခပသဂအ
ဲ့ ပက င်ပရတားပွေ ားမှုက

ပရွေ ားချယ်တယ်ဆရင် ဒခခပသဂပ
ဲ့ တွေက အဲဒပင်္္ြိုလ်အတွေက် အနတ် ပဒေါ်လ ၃၀၀ တန်တ သရပါတယ်။ ပန က်တစ်မျြိုားပခပ ရရင်
ခခပသဂပ
ဲ့ တွေကဒကခပပားတဲအ
ဲ့ တွေက်

ပဒေါ်လ

၂၅၀

ပအ က်

ပလျ ်ပ ကားပမ ဏကဆရင်

လက်ပလျှ ဖ
ဲ့ ဲ့ ဆနဒရ ကတယ်လ ဲ့

ဆနင်ပါတယ်။
တခခ ားအချက်ပတွေခဖစ်တဲဲ့ ပရွေ ြို့လျ ားခခစည်ားရားနဲ ဲ့ ခခပသဂပ
ဲ့ စ င်ပ
ဲ့ ရ က်သပတွေမ လည်ား ပသချ ပပါက်ကွေဲခပ ားပန ကပါတယ်။
အဲဒါက

နည်နည်ားပတ ဲ့ပရှု ပ်ပါတယ်။

ထညဲ့်စဉားစ ားရမ က

တခခ ားအချက်ပတွေကလည်ား

စ ရင်ားအင်ားအပခခခတွေက်ချက်မှုလပ်လက်ရင် ကျွနပ
် တ ်တအတွေ
က် အပခဖတစ်ခရလ ပါလမ်ဲ့မယ်။
ဲ့

မတည ကပါဘား။
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ဒါကတကယ်အသားဝင်ပါတယ်။ ပစျားကွေက်တန်ဖားမရတဲအ
ဲ့ ရ ပတွေက ပငွေပ ကားတန်ဖားခဖတ်လရပစပါတယ်
။ ဥပမ ပခပ ရရင်
ဲ့
လက်ကင်ဖန်ားတ အဝတ်
အထည်တ အ
ဲ
ဲ့
ဲ့ မ်တဆ
ဲ့ ရင် လပတွေက ဘယ်ပလ က်တန်ဖားသတ်မတ်ထ ားလဲ သ ကတယ်။ ပစျားကွေက်ထမ
သတ ဘယ်
ပလ က်ပပားချင် ကလဲသတယ်။ ဒါပပမဲဲ့ ပစျားကွေက်မရတဲအ
ဲ့ ရ ပတွေ အမျ ားကကားရပနပါတယ်။ ပဆားတ က အဲဒါပတွေက
ဲ့
အပရားအကကားဆားစ ရင်ားဝင်ပတွေခဖစ်ပနတယ်။

သန်စင်
ဲဲ့ လအတွေက်
ဲ့ တပ

ပစျားကွေက်မရဘား။

ပခမဆလ က ကွေယ်မှု

ပင်လယ်ခပင်သန်ရဲ့ င်ားမှုအတွေက် ပစျားကွေက်မရဘား။
ဘ ခဖစ်လဲဆပတ ဲ့

အစားရပတွေနဲ ဲ့ တခခ ားမဝါဒခပဋ္ဌ န်ားသပတွေက

ဘ ပတွေက

ဦားစ ားပပားလပ်မယ်ဆတ

ဆားခဖတ်ဖ ဲ့

အရင်ားအခမတ်စစစ်မှု(Cost-benefit Analysis) ပတွေလပ် ကတယ်။
အဲဒအခါမ

တကယ်အပရားပါတဲဒ
ဲ့ အရ ပတွေက သညအထ တန်ဖားအခဖတ်ခရတယ်။ ဒပတ ဲ့ စက်ရတစ်ရတည်ပဆ က်မှု

ပရအ ားလျှပ်စစ်တ တမတည်ပဆ က်မှုရဲ ဲ့
တန်ဖားရတဲအ
ဲ့ ရ ပတွေတန်ဖားခဖတ်ခွေငက
်ဲ့

အကျြိုားအခမတ်

လားဝလျစ်လျြူရှု တ ပါပဲ။

တနဲဲ့ ယ
ဲ့ ဉရင်

အပမဲတမ်ားရှု ားပါတယ်။

သန်စင်
ဲဲ့ လနဲ ဲ့
ဲ့ တပ

သန်စင်
ဲ့ တဲဲ့

ဘယ်လပဲခဖစ်ခဖစ်

ပင်လယ်ခပင်လမျြိုားပပါ။ဲ့

ပစျားကွေက်မဲဲ့နည်ားဗျြူဟ ပတွေခဖစ်တဲဲ့ ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice Experiment) ပတွေက ဒခပဿန က ပကျ ်သွေ ားနင်ပါတယ်။
ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice Experiment) မဒယ်တစ်ခက တည်ပဆ က်ပပားပတ ဲ့ ပ ားကွေက်တန်ဖားမရတဲဲ့ ပက င်ားတဲအ
ဲ့ ရ က
ပမရရဖအတွေ
က် လပတွေက ပငွေဘယ်ပလ က်ပပားချင်လဲ ဘယ်ပလ က်အဆားရှု ားခချင်လဲ ဆတ က ပလဲ့လ နင်ပါတယ်။
ဲ့
ပလထညစ်ညမ်ားမှုပလျ က
ဲ့ ျတ လမျြိုား

ဒါမမဟတ်

ခခပသဂပ
ဲ့ တွေလမျြိုားပပါ။ဲ့

ဒတန်ဖားကကားတဲဝ
ဲ့ န်ပဆ င်မှုပတွေမ

ရင်ားနားခမြိုပ်နပငွေပလျှ မ
ဲ့ တွေက်
ဲ့ ထညဲ့်ဖ ဲ့ ပသချ ပစတဲအ

ဒါပတွေအတွေက်

တကယ်

လပတွေဆကပန

ဘယ်သမပက်ဆမပပားရပါဘား။

ပက်ဆပတ င်ားမယ်လ ဲ့

သန်စင်
ဲဲ့ လက
ဲ့ တပ

မဝါဒခပဋ္ဌ န်ားသပတွေအပနနဲ ဲ့
ဒါကအပထ က်အကခဖစ်ပါတယ်။

ဆလတ မဟတ်ပါဘား။

သန်စင်
ဲဲ့ လရဖအတွေ
က်
ဲ့ တပ
ဲ့

ဘယ်ပလ က်အပရားပါလဲခပရသက်သက်ခဖစ်ပါတယ်။

စက်ရတစ်ရ

တည်ပဆ က်မှုကပနရတဲဲ့ ချမ်ားသ ကကယ်ဝမှုနဲ နှု
ဲ့ င်ားယဉရင်ပပါ။ဲ့ ပငွေပ ကားတန်ဖားခန်မဲ့ န်ားပခခ(Economic Valuation Estimate) ရရဖ ဲ့
သားလရတဲ
ဲ့ ခခ ားနည်ားလမ်ားပတွေလည်ားရပါတယ်။
ဲ့ တ

ချမ်ားသ ပပျ ်ရင်မှုအတင်ားအတ လမျြိုားပါ။

ဒပနမဲ့ ပတ ဲ့

ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက် (Choice Experiment) ကပဲအဓကပခပ သွေ ားပါမယ်။
ပငွေပ ကားတန်ဖားကတွေက်ချင်ရင်
ပငွေပ ကားခပကန်ား(Coefficient)

နဲ ဲ့

တန်ဖားခဖတ်မယ်က
ဲ့ န်ားရင်(Attribute)
လွေယ်ကစွေ စ ားလက်ရပါပဲ။

မတ်ရမ က

ရဲခပက
န်ား(Coefficient)
ဲ့
ဒါက

က

ဘယ်လအဓပပ ယ်ပဖ ်မလဲဆတ

ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက် (Choice Experiment) မ ပငွေပ ကားကန်ားရင်က ဘယ်လထည်သ
ဲ့ ွေငား် ထ ားလဲ ဆတဲအ
ဲ့ ပပေါ် မတည်ပါတယ်။
ဇင်ဘ ပဘွေမ ကျွနပ
် တ ် စမ်ားသပ်ချက်လပ်ခဲဲ့တန်ားကလပဲ။
နစ်န ပ ကားပပားပချမှု

ကသားမယ်ဆရင်

ရလဒ်က

လက်ခချင်တဆ
ဲဲ့ နဒ(Willingness-to-accept)

အဲဒလမဟတ်ဘဲ ပခဖဆသက ပပားပချရမယ်ဲ့ ပပားပချမှုကသားမယ်ဆပါစ။ဲ့ ဥပမ

ခဖစ်လ ပါမယ်။

ပလသန်စင်
က်ပငွေပပားပချမှု။
ဲ့ လ ဖအတွေ
ဲ့

ဒါဆရင်ပတ ဲ့ ပပားချင်တဆ
ဲဲ့ နဒ(Willingness-to-pay) ပါ။
ဒါဆ

ဥပမ အပနနဲ ဲ့ ကျွနပ
် တ ်စ
ဲ့ စစ်ချက်ကရလဒ်ကသားရပအ င်။

ခခပသဂတ
ဲ့ ားပွေ ားလ ခခင်ားတန်ဖားက

တွေက်ချက်ပါမယ်။

ကန်ားရင်(Attribute) ခဖစ်တခဲဲ့ ခပသဂတ
ဲ့ ားပွေ ားလ ခခင်ားရဲ ဲ့ ခပကန်ား(Coefficient) က နစ်န ပ ကားကန်ားရင်(compensation attribute) ရဲ ဲ့
ခပကန်ား(Coefficient) နဲစဲ့ ားလက်ပါမယ်။
ခခပသဂရ
ဲ့ ခပက
ဲ ဲ့
န်ား(Coefficient) ကအပပေါ်မ
လက်ခချင်တဆ
ဲဲ့ နဒ (Willingness-to-accept)

နစ်န ပ ကားပပားပချခခင်ားရဲ ဲ့ ခပကန်ား (Coefficient) က ပအ က်မ

ဒါဆ

ခန်မဲ့ န်ားပခခတန်ဖားထွေက်လ မယ်။ ဒတွေက်ချက်မှုကပန တန်ဖားအပနနဲ ဲ့ တစ်လက

အနတ် ၁၂.၄ ပဒေါ်လ ရရပါတယ်။ အဓပပ ယ်က ဇင်ဘ ပဘွေမ ဒခခပသဂပ
ဲ့ တွေက လပတွေအပပေါ် အနတ်တန်ဖားရပနပါတယ်။ ဒပတ ဲ့
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ဇင်ဘ ပဘွေမ

ခခပသဂပ
ဲ့ တွေက လပတွေအတွေက် ကန်ကျစရတ်မျ ားခပ ားမှုခဖစ်ပစတယ်။ ဒလကန်ကျစရတ်ပတွေက ခခပသဂပ
ဲ့ က င်ဲ့

ပမွေားခမြူပရားတရ စဆ န်ဆားရှု ားမှု ခခစည်ားရားအတွေက်ကန်ကျစရတ်နဲ ဲ့ ကျွဲန ွေ ားအပ်ပကျ င်ားခခင်ားပတွေပါ။ ဒါပပမဲဲ့ ခခပသဂပ
ဲ့ တွေပ က ငဲ့်
မပဖ ်ခပနင်တဲဲ့ဆားရှု ားမှုပတွေလည်ားရပါတယ်။ စတ်ဖစားမှုနဲ ဲ့ အပ က က်တရ ားပတွေပပါ။ဲ့ ဒပတ ဲ့ ခခပသဂပ
ဲ့ က င်ခဲ့ ဖစ်တဆ
ဲဲ့ ားရှု ားမှုရဲ ဲ့
စစပပါင်ားတန်ဖားခန်မဲ့ န်ားပခခ

(Total

Value

တရ စဆ န်ရပစျားကွေ
ဲ ဲ့
က်တန်ဖားသက်သက်က

ကပပားပါတယ်။

Estimate)

သားခခင်ားထက်

ဒါကပပပားတကျပါတယ်။

ခခပသဂသ
ဲ့ တ်လက်တဲဲ့

အဲဒါဆ

အပ က က်တရ ားလမျြိုား

လပတွေ ကြိုပတွေြို့ပနရတဲဲ့ မပဖ ်ခပနင်တဆ
ဲဲ့ ားရှု ားမှုပတွေ ပါလ မ မဟတ်ပါဘား။ မပဖ ်ခပနင်တဆ
ဲဲ့ ားရှု ားမှုပတွေက ပလဲ့လ လမရပပမဲ
ဲ့
ဲ့
လပတွေအပပေါ်မ ပတ ဲ့ လမ်ားမားမှုကကားပါတယ်။
တခခ ားနည်ားလမ်ားပတွေလပဲ ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice Experiment) ပတွေမ လည်ား ကန်သတ်
ချက်ပတွေရပါတယ်။
ဲ့
•

ပတွေားဆချက်ဘက်လက်မှု(Hypothetical Bias) : ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice Experiment) ပတွေက

လပတွေဖန်တားထ ားတဲဲ့

ယဆချက်ပတွေခဖစ်ပါတယ်။

ပန က်တစ်မျြိုားပရွေ ားချယ်နင်ပါတယ်။

ပခဖဆသပတွေက

နစ်န ပ ကားပပားပငွေ(Compensation

ဝန်ပဆ င်မှုပက င်ားပက င်ားအတွေက်

အခပ ကားပငွေ

လက်ပတွေြို့အပခခအပနမ
က

Payment)

တကယ်ရတ မျြိုား

တကယ်ပပားရတဲအ
ဲ့ ခါမျြိုားပါ။

ယဆချက်ပတွေက

မတကျတဲခ
ဲ့ န်မဲ့ န်ားချက်ပတွေပပားနင်ရတဲဲ့ အပ က င်ားရင်ားတစ်ခကပတ ဲ့ သတအတွေ
က် တကယ်ကန်ကျစရတ်မရသပရွေ ြို့
ဲ့
လအဖွေ
ဲ့ ရ က
ဲ့ ဲြို့အစည်ားကလက်ခတဲအ

လချင်စတ်ရနင်ပါတယ်။

ဒါမမဟတ်

လပ်သင်လ
ဲ့ ပ်ထက်တ က

လပ်ရတ

ပက င်ားတဲအ
ဲ့ လပ်ခဖစ်တ ပ က င်ဲ့ အမျ ားခပည်သအပနနဲ ဲ့ သန်စင်
ဲဲ့ လရြူရှု က်နင်ဖ ဲ့ ပပားချင်တဆ
ဲဲ့ နဒ(Willingness-toဲ့ တပ
ခမင်မ
ဲ့ ားတ လည်ားခဖစ်နင်ပါတယ်။

pay)

ဒါက

လက်ခချင်တဆ
ဲဲ့ နဒ(Willingness-to-accept)

နဲ ဲ့

ပပားချင်တဆ
ဲဲ့ နဒ(Willingness-to-pay) တရဲဲ့ ခန်
ဲ့ မဲ့ န်ားပခခက ဘက်လက်မှုခဖစ်ပစနင်ပါတယ်။
•

အသားဝင်မှုမ ားယွေငား် ခန်မဲ့ န်ားချက်(Utility Mis-Prediction) : ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice Experiment) မ

ကန်ပစစည်ားတစ်ခ ဝန်ပဆ င်မှုတစ်ခနဲပတ်
ဲ့ သက်ပပား ဘယ်လခစ ားရမလဲဆတ က ပါဝင်သပတွေဟ ခန်မဲ့ န်ားရပါတယ်။
တစ်နည်ားအ ားခဖင်ဲ့ သတအတွေ
က် အသားဝင်မှု ဘယ်ပလ က်ရမလဲဆတ ကခန်မဲ့ န်ားရတ ပါ။ ပလဲ့လ ချက်ပတွေအရ
ဲ့
လပတွေဟ တစ်စတစ်ခကကကြိုက်မကကြိုက်ဆတ က အပမဲတမ်ား ကကြိုတင်မခန်မဲ့ န်ားနင်ဘားလဆ
ဲ့ ပါတယ်။
•

အပခခခပြိုခခင်ား(Anchoring)

လမ်ားမားမှုကခရနင်ပါတယ်။

:

ဥပမ ပခပ ရရင်

လပတွေရပဖ
ဲ ဲ့ ်ခပချက်တန်ဖားပတွေဟ
ပါဝင်သပတွေက

မသက်ဆင်တအ
ဲဲ့ ချတ်အဆက်ရဲ ဲ့

ပခမင်တ
ဲဲ့ စဉပပားပငွေ
ဲ့ လ

ဒါမမဟတ်

နစ်န ပ ကား

ပပားလက်မယ်ဆရင် လက်ခချင်တဆ
ဲဲ့ နဒ(Willingness-to-accept) ဒါမမဟတ် ပပားချင်တဆ
ဲဲ့ နဒ(Willingness-to-pay) က
ပခပတတ်ပါတယ်။ တကယ်ပတ ဲ့ ပပားချင်တဆ
ဲဲ့ နဒ(Willingness-to-pay) ပရ လက်ခချင်တဆ
ဲဲ့ နဒ(Willingness-to-accept)
ပရ က တစ်သမတ်တည်ားခဖစ်သငဲ့ပ
် ါတယ်။ ပဘ င်္ပဗဒ သအရပတွေအရ ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice Experiment)
ကတွေက်တအ
ဲဲ့ ခါ

လပတွေမ

အကျြိုားအပ က င်ားသင်စ
ဲ့ ွေ

ဦားစ ားပပားလလ ားချက်

တစ်သမတ်တည်ားရတယ်ဆတဲဲ့

ယဆချက်က အပခခခထ ားတ ခဖစ်ပါတယ်။
•

ခခြိုငသားသပ်နင်စွေမ်ားမရခခင်ား(Insensitivity to Scope) : ပတွေြို့ရတတ်တခဲဲ့ ပဿန တစ်ခက ပခဖဆသပတွေဟ

တန်ဖားခဖတ်ပနတဲဲ့ အပ က င်ားအရ ရဲ ဲ့ တန်ဖား အနည်ားအမျ ားက ခွေဲခခ ားမသ ကတ ပါ။ ဥပမ

မျြိုားသဥ်ားနင်ပခခရတဲဲ့

ငက်အပက င် ၁၀၀၀၀ တားပွေ ားလ ဖအတွေ
က် လပတွေပပားချင်တပ
ဲဲ့ မ ဏနဲ ဲ့ အပက င် ၂၀၀၀၀ တားပွေ ားလ ဖအတွေ
က်
ဲ့
ဲ့
ပပားချင်တပ
ဲဲ့ မ ဏက အတတပဲခဖစ်ပနနင်ပါတယ်။ ဒပတ ဲ့ ငက်တစ်ပက င်ချင်ားစအလက် ပငွေပ ကားတန်ဖားရယတ က
အဓပပ ယ်မရပါဘား။ လပတွေက ပယဘယျတားပွေ ားမှုကသ တန်ဖားခဖတ်တ ခဖစ်ပါတယ်။
စ ပပဘက်မ ပရ ဒါက ဘယ်လသားလဲဆတ ဥပမ ပလားပတွေ ကညဲ့်ရပအ င်။
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ပရပအားသနတ ပကျ က်ပတွေအတွေက်

လပတွေရဲပပားချင်
တဆ
ဲဲ့ နဒ(Willingness-to-pay)
ဲ့

က

စစ်တ ခဖစ်ပါတယ်။

ပရပအားသနတ ပကျ က်တန်ားက ကွေယ်မှုနဲ ဲ့ ငါားဖမ်ားခခင်ား ပရနထတ်ယခခင်ားလမျြိုား စားပွေ ားပရားလပ်ငန်ား က ားက အခွေငအ
်ဲ့ လမ်ားစရတ်က
စ ပရားသပတွေက
ပျမ်ားမျှအပနနဲ ဲ့

တွေက်ချက်ခဲဲ့ပါတယ်။

ပန ်ပဝားနင်ငနဲ ဲ့ အင်ယ လန်နင်ငကလပတွေက

ထန်ားသမ်ားပစ င်ပ
ဲ့ ရ က်ခနယ်ပခမ

အမျ ားစတားပွေ ားဖအတွေ
က်
ဲ့

၄၇

ပဒေါ်လ

အနည်ားစတားပွေ ားဖအတွေ
က်
ဲ့

စစ်တမ်ားတစ်ခပက က်ခပ
ဲဲ့ ါတယ်။

အပမရကန်ပဒေါ်လ

အသားသားပပားလစတ်ရ ကပါတယ်။

၃၈

အဲဒပနရ က

ပဒေါ်လ နဲ ဲ့

ငါားပတွေပနထင်ဖ ဲ့

အပရားပါတဲပ
ဲ့ နရ ပါခဖစ်ပနရင် အပမရကန်ပဒေါ်လ ၉၉ ပဒေါ်လ အထ ပပားလစတ်ရပါတယ်။ သပသ
်လည်ား တစ်ပယ က်ချင်ားစနဲ ဲ့
ဲ့
တစ်နင်ငချင်ားစ က ားမ ကွေဲခပ ားမှုပတွေရခဲဲ့ပါတယ်။ ပန ်ပဝားနင်ငကပခဖဆသပတွေက ပရပအားသနတ ပကျ က်တန်ားပတွေရဲ တည်
ရမှုက
ဲ့
အင်ယ လန်ပခဖဆသပတွေထက်

ပမတန်ဖားထ ားပပား

အင်ယ လန်ပခဖဆသပတွေက

ပန ်ပဝားပခဖဆသပတွေထက်

စက်မှုလပ်ငန်ားပတွေကပလျှ ခ
ဲ့ တ် နည်ားတ ကပတွေြို့ ရရပါတယ်။
ဲ့ ျလတဲစ
ကရားယ ားအစားရက ၂၀၃၀ ခနစ်အပရ က်မ အဓကစွေမ်ားအင်သားစွေဲမှုစစပပါင်ားရဲ ၁၁
ှု ား် က ခပန်လည်ခပည်ပဲ့ ဖြိုားပမဲစွေမ်ားအင်
ဲ့ ရ ခင်နန
(Renewable

Energy)

ကပန

ရယဖ ဲ့ ရည်မန်ားချက်ထ ားခဲဲ့ပါတယ်။

ခပန်လည်ခပည်ပဲ့ ဖြိုားပမဲစွေမ်ားအင်(Renewable

Energy)

ရင်ားနားခမြိုပ်နမှုအတွေက် သင်ပ
ဲဲ့ ဝါဒပတွေ ပပေါ်ပပါက်လ ဖ ဲ့ သပတသပတွေက ခပန်လည်ခပည်ပဲ့ ဖြိုားပမဲစွေမ်ားအင်(Renewable
ဲ့ တ ်တမ
Energy)

ရင်ားနားခမြိုပ်နမှုရဲ ဲ့

အကျြိုားရလဒ်ပတွေက

စစ်တမ်ားပက က်ခပ
ဲဲ့ ါတယ်။

ခပည်သလထရဲပပားချင်
တဲဲ့ဆနဒ(Willingness-to-pay)
ဲ့

ပါဝင်သပတွေက

နှုနား် ထ ားအသားသားကလည်ားပက င်ား

ခဖစ်နင်ပခခအမျြိုားမျြိုားကခပပါတယ်။

လျှပ်စစ်ဓ ားအ ားထတ်လပ်မှုပ က င်ဲ့

ပပေါ်မတည်ပပား

လျှပ်စစ်ဓ တ်အ ားခ

ပလထညစ်ညမ်ားမှု

ပတ ရင်ားတရ စဆ န်နဲ ဲ့

အလပ်အကင်ပပေါ်ပပါက်မှုအပပေါ်လည်ားပက င်ား အသားသားပခပ င်ားလဲမှုရပါတယ်။ ဒါပတွေက သဘ ဝစွေမ်ားအင်ထတ်လပ်မှု(Greener
Energy

Production)

တားတက်ဖနဲဲ့ ဲ့

အလပ်အကင်မျ ားခပ ားမှုတအတွေ
က်
ဲ့

လက်ခလစတ်ရတဲဲ့

ပစျားနှုနား် တားတက်မှုက

သရဖခဖစ်
ဲ့ ပါတယ်။
ပလထညစ်ညမ်ားမှုပလျှ ခ
က် တစ်နစ်က ၀.၁၀ ပဒေါ်လ ပပားချင်တဆ
ဲဲ့ နဒ(Willingness-to-pay) ရ ကတ ပတွေြို့ရတယ်။
ဲ့ ျဖအတွေ
ဲ့
အလပ်သမ ားဥားပရတားလ မှုအတွေက်

တစ်နစ်က

၀.၁၃

ပဒေါ်လ

ပငွေပပားချင်တဲဲ့ဆနဒ(Willingness-to-pay)ရပါတယ်။

ပတ ရင်ားတရ စဆ န်ပစ င်ပ
ဲဲ့ နဒ(Willingness-to-pay)ရပါတယ်။
ဲ့ ရ က်ရန် တစ်နစ်က ၀.၀၈၄ ပဒေါ်လ ပငွေပပားချင်တဆ
ဒါက မတညတဲဲ့အရ ပတွေအပပေါ်မ
အလပ်အကင်ရရမှု

လပတွေ ဘယ်ပလ က်တန်ဖားထ ားလဲဆတ ကခပပပားတဲဲ့ နမန ပက င်ားခဖစ်ပါတယ်။

ပတ ရင်ားတရ စဆ န်ပစ င်ပ
ဲ့ ရ က်မှုတနဲဲ့ ယ
ဲ့ ဉပပား

ပလထညစ်ညမ်ားမှုက

ဘယ်လတန်ဖားခဖတ်လဲဆတ

သရပါတယ်။ လပတွေရဦားစ
ဲ ဲ့
ားပပားလလ ားချက် ပရွေ ားချယ်မှုက ဒကပန အပသားစတ်န ားလည်လ ပစပါတယ်။
ပန က်ပပား ခပန်လည်ခပည်ပဲ့ ဖြိုားပမဲစွေမ်ားအင်(Renewable Energy) မဝါဒက ပခပ င်ားလဲဖလ
ဲဲ့ ခါ မဝါဒချမတ်သပတွေအပနနဲ ဲ့
ဲ့ ပ်တအ
လပ်သင်လ
ဲ့ ပ်ထက်တ ကလပ်ခဖစ်ပအ င်လည်ား အပထ က်အကပပားပါတယ်။
•

ပငွေပ ကားတန်ဖားခန်မဲ့ န်ားချက်ပတွေက

မဝါဒချမတ်တပ
ဲဲ့ နရ မ

ကျယ်ခပန်စွေဲ့ သား ကပါတယ်။

ကန်ကျပငွေနဲ ဲ့

အကျြိုားအခမတ်ပတွေအ ားလားက ပငွေပ ကားသတ်မတ်ချက်(Monetary Terms) နဲတ
ဲ့ င်ားတ ဖ ဲ့ အရင်ားအခမတ်စစစ်မှု(Costbenefit Analysis) မ လည်ားသားပါတယ်။ ဥပမ

ပတ်ဝန်ားကျင်ဆင်ရ မဝါဒပတွေက

ခပြိုလပ်လက
ဲ့ န်ကျတဲဲ့စရတ်နဲ ဲ့

ရလ တဲအ
ဲ့ ကျြိုားအခမတ်က နှုင်ားယဉ ကညဲ့်ရ မ ခဖစ်ပါတယ်။
•

တန်ဖားခဖတ်ခခင်ားနဲ ဲ့

ဝင်ပ ကားပက က်ရ မ

စမခန်ခွေဲ့ ဲမှုအတွေက်လည်ား

သက
ဲ့ သားပါတယ်။

ဥပမ

အမျြိုားသ ားဥယျ ဉပတွေဆ

သင်ပ
ဲဲ့ င်ပ ကားခဖစ်ပအ င် ဆားခဖတ်ဖအတွေ
က် အဲဒပနရ ကလ တဲသ
ဲ့ ပတွေရဲ ဲ့ ဦားစ ားပပား
ဲ့ တ ်တဝ
ဲ့

လလ ားချက် အပပေါ်လက်ပပား အဆပါပဒသရဲ ဲ့ ထားခခ ားမှုပင်ကယ်လကခဏ ပတွေက အသားချဖအတွေ
က် စတ ပတွေမ
ဲ့
သားပါတယ်။
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တန်ဖားခန်မဲ့ န်ားပခခ

•

(Value

Estimates)

စက်မှုဇန်ထက
ွေ ်ပလထညစ်ညမ်ားမှုပတွေအတွေက်

ပတွေက

အခွေနအ
် ခပက က်ရ မ လည်ားသားနင်ပါတယ်။

အခွေနပ
် က က်ရ မ

အဲဒပလထညစ်ညမ်ားမှုဒဏ်က

ဥပမ

ခပနရတဲဲ့

လပတွေအတွေက် ဘယ်ပလ က်ထခက်နင်လဲအပပေါ် မတည်ပပားပက က်နင်ပါတယ်။
ဥပပဒပရားရ လပ်ထားလပ်နည်ားပတွေနဲ ဲ့

•

ပလျ ်ပ ကားပတ င်ားဆမှု(Damage

သားပါတယ်။ သဘ ဝပတ်ဝန်ားကျင်ဆင်ရ ရင်ားခမစ်တစ်ခရဲ ဲ့ တန်ဖားအမန်ကဆားခဖတ်ခခင်ားကပန
သင်ပ
ဲ့ တ ်တဲဲ့

နစ်န ပ ကားပမ ဏက

ပရနယကျမှုခဖစ်ပါတယ်။

ဆားခဖတ်လရပါတယ်
။
ဲ့

ကမ်ားရားတမ်ားတစ်ပလျှ က်နဲ ဲ့

ငါားဖမ်ားခခင်ားနဲ ဲ့

တခခ ားအလပ်ပတွေမလပ် နင်ပတ တ
ဲ့ ဲဲ့

Valuation)

Valdez

ထခက်မှုအမျ ားအခပ ားခဖစ်ခဲဲ့ပါတယ်။

နစ်န ပ ကားပပားသငဲ့ပ
် ါတယ်လ ဲ့ ကမပဏဘက်ကဆပါတယ်။ ဒတန်ဖားက ပဒေါ်လ
ပငွေပ ကားတန်ဖားခဖတ်ခခင်ား(Economic

Exxon

အလက်စက ကမ်ားရားတန်ားမ ခဖစ်ပွေ ားခဲဲ့တ ပါ။

ပတ ရင်ားတရ စဆ န်ပတွေအတွေက်

အပန်ားပခဖအန ားယခခင်ား

အဲဒရင်ားခမစ်အတွေက်

ဥပမ ပက င်ားတစ်ခကပတ ဲ့

အပမရကန်ခပည်ပထ င်စ

ပတွေမ လည်ား

Litigation)

အရပတ ဲ့

ဆားရှု ားမှုတန်ဖားကပဲ

၄ သန်ားရပါတယ်။ သပသ
်လည်ား
ဲ့

အဲဒပဒသခပတွေဟ

ကမ်ားရားတန်ားရဲတန်
ဲ့ ဖားထက်

ကမ်ားရားတန်ားက မျ ားစွေ ပမပပား တန်ဖားထ ား ကပါတယ်။ သန်ရဲ့ င်ားတဲဲ့ သဘ ဝပတ်ဝန်ားကျင်ရတယ် ဆတ က လပတွေက
တန်ဖားသပစပါတယ်။ ဒပတ ဲ့ အဲဒသန်ရဲ့ င်ားမှု ပျက်စားသွေ ားတဲအ
ဲ့ ခါ အလက်စက ပဒသခပတွေပပေါ်က ထခက်မှုက
အဲဒကမ်ားရားတန်ားပပေါ်မ အမှုကစစပတွေလပ်ပဆ င်လ မရပတ
တ
ဲ့ န်ဖားက
ဲ့
ဲ့တဲဲ့ ဆားရှု ားမှုထက် ပပါတယ်။ ဒအသားခပြိုလမရတဲ
ဲ့
ပဒေါ်လ

၃ ဘလယ ရတယ်လ ဲ့ ခန်မဲ့ န်ားထ ားပါတယ်။ ဒတကျတဲဥ
ဲ့ ပမ မ ဆရင် ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice

Experiment)

မဟတ်ဘဲ

ခဖစ်နင်ပခခတန်ဖားခဖတ်ခခင်ားဆတဲဲ့

နည်ားလမ်ားက

သားခဲဲ့ပါတယ်။

ဒါပပမဲဲ့

ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice Experiment) နဲလည်
ား အလွေယ်တကပလဲ့လ လရပါတယ်
။
ဲ့
ဲ့
•

Green

national

စားပွေ ားပရားဖွေြို့ ပဖြိုားမှုက

accounting

ခဖစ်ဖက
ဲ့

ပရတပဲရရမယ်ဆရင်

င်္ျဒပဟ လမ်ားလွေဲပနမယ်လ ဲ့

အပရွေ ြို့တစ်ခအခဖစ်

တစ်ကမဘ လားကကကြိုားစ ားခဲဲ့ ကဖားပါတယ်။

သဘ ဝအရင်ားအခမစ်ပတွေက

မထန်ားသမ်ားနင်ဘဲ

လှုပ်ရ ားသပတွေကအဆခပြို ကပါတယ်။

သားစွေဲမယ်ဆရင်

ဆားရှု ားသွေ ားတဲပ
ဲ့ တ်ဝန်ားကျင်ဆင်ရ

အရင်ားအခမစ်ပတွေရတန်
ဲ ဲ့ ဖားက National Accounting ရဲ ဲ့ အစတ်အပင်ားပဲလဆ
ဲ့ ပါတယ်။ ပငွေပ ကားတန်ဖားခဖတ်ခခင်ား
(Economic Valuation) က ပတ်ဝန်ားကျင်က စပပါင်ားတန်ဖားခဖတ်နင်ဖ က
ဲ့ ညပပားပါတယ်။
•

ပငွေပ ကားတန်ဖားခဖတ်ခခင်ား(Economic

Valuation)

က

အမျ ားသားပစစည်ား(Public

Goods)

ပတွေအတွေက်

ပစျားကွေက်ပဖ ်ပဆ င်တပ
ဲဲ့ နရ မ လည်ား သားနင်တယ်။ ပင်္ဟစနစ်အတွေက် ပငွေပပားပချပရားအစအစဉပတွေ(Payment-forecosystem) လမျြိုားပပါ။ဲ့ ဥပမ
ဒါကအသားခပြိုခဲဲ့ပါတယ်။

အပကွေပဒါနင်ငက တမ်စင်တမ်ခဲပတွေကက ကွေယ်ခခင်ားရဲတန်
ဲ့ ဖားက တွေက်ချက်ရ မ

ဝန်ပဆ င်မှုပပားတဲအ
ဲ့ ရ ပတွေက

ပရရဲအရည်
အပသွေားတားခမင်ခဲ့ ခင်ားနဲ ဲ့
ဲ့

ဇဝမျြိုားစမျြိုားကွေဲ

က ကွေယ်ခခင်ား တ ခဖစ်
ဲ့ ပါတယ်။
ခမန်မ နင်ငမ လည်ား ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice Experiment) ကလပ်ဖားပါတယ်။
လွေနခ
် ဲဲ့တန
ဲဲ့ စ်အနည်ားငယ်အတွေငား် ခမန်မ နင်ငမ ယ ဉပင်ဆင်မှုတစ်ဟန်ထား တက်လ ခခင်ားပ က င်ဲ့ ယ ဉမပတ ်တဆမှုပတွေ
စားရမ်စရ ပက င်ားပအ င်

အဆမတန်တားပွေ ားလ ခဲဲ့ပါတယ်။

ယ ဉမပတ ်တဆမှုပ က င်ဲ့

အပသအပပျ က်မျ ားခပ ားလ မှု

ကန်ကျစရတ်က တင်ားတ ခဲဲ့ပါတယ်။ ယ ဉမပတ ်တဆခဖစ်မှုအနတရ ယ် ပလျှ ခ
က် ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice
ဲ့ ျဖအတွေ
ဲ့
Experiment) နဲ ပပားချင်
တဲဲ့ဆနဒ(Willingness-to-pay) တက
ဲ့
ဲ့ သားပပား ပလဲ့လ ခဲဲ့တ ပါ။
ခန်မဲ့ န်ားပခခအပနနဲ ပသဆ
ားမှုတစ်ခက ပရ င် ကဉလက်နင်တတ
ဲဲ့ န်ဖားက ခမန်မ ကျပ်ပငွေ ၁၁၈. ၀၆၂ သန်ားရပါတယ်။ ဒါက ၂၀၁၅
ဲ့
ခနစ်အတွေငား်

ခမန်မ နင်ငရဲယ
ဲ့ ဉတက်မှုပ က င်ဲ့

ပသဆားသစစပပါင်ားအပရအတွေက်နဲ ဲ့

ပခမ က်လက်တအ
ဲဲ့ ခါ

ထွေက်လ တဲဲ့
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ခန်မဲ့ န်ားပခခအရ စစပပါင်ားပသဆားမှုကန်ကျစရတ်ဟ

၂၀၁၅ ခနစ်မ

ခမန်မ ကျပ်ပငွေ ၅၉၄. ၆၈၁ ဘလယကပန ၈၂၀.၂၉၆

ဘလယအထရမယ်လခန်
ဲ့ မဲ့ န်ားပါတယ်။
ပပားချင်တဆ
ဲဲ့ နဒ(Willingness-to-pay)
တစ်ဦားချင်ားဝင်ပငွေ၊

ကပတ ဲ့

အမ်ပထ င်တစ်စဝင်ပငွေ၊

အသက်အရွေ ယ်၊

မသ ားစအဆင်အ
ဲ့ တန်ား၊

ပမ ်ပတ ်ယ ဉအသားခပြိုမှု၊

ပည ပရား၊

ယ ဉပ က နင်ထ
ှု ား် ၊
ဲ့ စပ်မှုနန

အလပ်အကင်၊

အရက်ပသ က်ပပား

က ားပမ င်ားခခင်ား၊ ပင်္္ြိုလ်ပရားအပတွေြို့အ ကြိုနဲ ယ
စပ်ပနပါတယ်။
ဲ့ ဉမပတ ်တဆမှုအနတရ ယ်က န ားလည်မှုပတွေနဲ ဆက်
ဲ့
အင်ားပလားကန်က ပရအရည်အပသွေားခမင်တ
ဲ့ င်မှု(Water Quality Improvement) နဲ ဲ့ ပရပပေါ်အမ်ပတွေက ပလဲ့လ မှုမ ပတ ဲ့
ပရကန်ရဲ ဲ့ အရည်အပသွေားပက င်ားမွေနမ
် ှုကပနရရတဲဲ့

ပျမ်ားမျှအပရရမှုပမ ဏဟ

ကန်မ ပနထင်သပတွေရဲ ဲ့ ပျမ်ားမျှတစ်နစ်စ

အဓကဝင်ပငွေရဲ ဲ့ အနည်ားဆား ၅.၉ ရ ခင်နန
ှု ား် ပလ က်က ရပါတယ်။ ဒပတ ဲ့ ပရအရည်အပသွေားပက င်ားမွေနပ
် အ င်လပ်ခခင်ားက
သပ်ကအကျြိုားရတဲရ
ဲ့ င်ားနားခမြိုပ်နခခင်ားဆတ ခပပနပါတယ်။
ဒပတ ဲ့

ပရွေ ားချယ်မှုစမ်ားသပ်ချက်(Choice

အသားဝင်တယ်ဆတ သလက်ရပါပပ။

Experiment)

ပစစည်ားနဲ ဲ့

ဆားကျြိုားသက်ပရ က်မှုပတွေရဲ ဲ့ ဖလယ်မှုကပါသရပစပါတယ်။
ပငွေပ ကားခန်မဲ့ န်ားပခခကလည်ား

ဒနည်ားနဲ ဲ့

ရပစပါတယ်။

က

လပတွေရဦားစ
ဲ ဲ့
ားပပားလလ ားချက်ပတွေကန ားလည်ဖ ဲ့

ဝန်ပဆ င်မှုပတွေရဲ ဲ့

ထားခခ ားတဲပ
ဲ့ င်ကယ်လကခဏ ပတွေနဲ ဲ့

ပစျားကွေက်မဲဲ့ပစစည်ား(Non-market
ဒနည်ားလမ်ားမ

Good)

တစ်ခရဲ ဲ့ တန်ဖားနဲ ဲ့

ဘက်လက်မှုနအ
ဲ ဲ့ ားနည်ားချက်ပတွေရပပမဲဲ့

မဝါဒချမတ်ပရားမ အသားဝင်သလ လပတွေရဲ ပက
င်ားကျြိုားချမ်ားသ က အမှုမဲဲ့အမတ်မဲဲ့ ပလျှ ခ
ဲ့
ဲ့ ျမခခင်ားကပန က ကွေယ်ပပားပါတယ်။
န ားပထ င်ပပားတဲဲ့အတွေက်ပကျားဇားအထားတင်ပါတယ်။ ဆက်သွေယ်စရ ရရင်အ ားမန ဘဲဆက်သွေယ်လရပါတယ်
။
ဲ့

