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1. Mª Çàu 
Sông Mê Công là cÃu trúc thûy - ÇÎa quan tr†ng ª vùng ñông Nam Á. Dòng sông b¡t 
nguÒn tØ Trung QuÓc chäy qua Myanmar, Lào, Thái Lan, Cæm Pu Chia và ViŒt Nam. So 
v§i các hŒ thÓng sông ngòi trên th‰ gi§i, sông Mê Công ÇÙng vào hàng thÙ 8 vŠ lÜu lÜ®ng 
(15000 m3/giây), thÙ 12 vŠ Ç¶ dài (4800 km) và thÙ 21 vŠ lÜu v¿c (795000km) (Ringler 
2001). Trong mùa mÜa, nguÓn nÜ§c ª sông Mê Công nhiŠu hÖn mÙc cÀn thi‰t Ç‹ thÕa 
mãn các nhu cÀu trong tiêu dùng và cho các ngành công nghiŒp. Tuy nhiên, trong mùa 
khô khi chÌ có 1-2% luÒng nÜ§c t§i ÇÜ®c vùng ÇÒng b¢ng, m¶t sÓ vùng trong lÜu v¿c g¥p 
phäi tình trång thi‰u nÜ§c (ESCAP 1998). Thêm vào Çó, cÛng nhÜ các hŒ thÓng sông ngòi 
khác trên th‰ gi§i, s¿ tæng trÜªng dân sÓ và kinh t‰ Çang Ç¥t áp l¿c ngày càng tæng lên các 
nguÒn nÜ§c nh¢m Çäm bäo các nhu cÀu vŠ nÜ§c trong tÜÖng lai. Các nhu cÀu vŠ nÜ§c 
ngày m¶t tæng này Çang diÍn ra trong tiêu dung, trong các ngành công nghiŒp và môi 
trÜ©ng. 
(Figure 1) 
Hình 1: Sông Mê Công và các vùng lân cÆn 
 
Giá trÎ kinh t‰ cûa viŒc sº døng nÜ§c trong tiêu dùng và công nghiŒp nói chung có th‹ 
Çánh giá tr¿c ti‰p qua giá trÎ cûa chúng trên thÎ trÜ©ng. Tuy nghiên, l®i ích kinh t‰ cûa 
viŒc sº døng nÜ§c cho môi trÜ©ng khó Çánh giá hÖn vì giá trÎ cûa chúng không ÇÜ®c th‹ 
hiŒn trên thÎ trÜ©ng. Có hai loåi giá trÎ môi trÜ©ng khác nhau mà các nhà kinh t‰ hay dùng 
Ç‹ nói vŠ t°ng giá trÎ kinh t‰ cûa các chÃt lÜ®ng môi trÜ©ng. Giá trÎ sº døng có th‹ thu 
ÇÜ®c tØ viŒc sº døng tr¿c ti‰p các dÎch vø môi trÜ©ng, ch£ng hån nhÜ vÆn täi thûy, tæng 
sän lÜ®ng cá, du lÎch, tái tåo và thûy l®i.  Giá trÎ sº døng cÛng có th‹ thu ÇÜ®c tØ viŒc sº 
døng gián ti‰p hŒ thÓng sông ngòi, nhÜ ngæn ch¥n s¿ sói lª b© sông, ki‹m soát lÛ løt, 
giäm s¿ hûy hoåi cûa hŒ thÓng thûy l®i và các chÙc næng sinh thái. Giá trÎ không sº døng 
cûa các chÃt lÜ®ng môi trÜ©ng tÒn tåi khi không có s¿ sº døng Ç¥c thù nào các hàng hóa, 
nhÜng m†i ngÜ©i vÅn duy trì m¶t giá trÎ l¿a ch†n d¿ phòng, tÒn tåi, ho¥c giá trÎ Ç‹ låi cho 
th‰ hŒ sau. Giá trÎ l¿a ch†n d¿ phòng là giá trÎ mà m†i ngÜ©i có th‹ phäi gi» Ç‹ tránh 
nh»ng quy‰t ÇÎnh không th‹ thu hÒi låi và Ç‹ duy trì các l¿a ch†n tÜÖng lai (Weisbrod 
1964, Bishop 1982). Giá trÎ tÒn tåi là giá trÎ vŠ s¿ nhÆn bi‰t r¢ng m¶t loài vÆt, m¶t di sän 
ho¥c m¶t môi trÜ©ng sinh thái Çang và së ti‰p tøc tÒn tåi. 
Giá trÎ Ç‹ låi cho th‰ hŒ sau là giá trÎ vŠ s¿ kh£ng ÇÎnh r¢ng các th‰ hŒ mai sau së thØa k‰ 
m¶t tài sän môi trÜ©ng Ç¥c thù. 
TØ nh»ng næm 1970, và Ç¥c biŒt là trong nh»ng næm 1990, m¶t sÓ các phÜÖng pháp Çánh 
giá giá trÎ các hàng hóa không ÇÜ®c th‹ hiŒn trên thÎ trÜ©ng Çã ÇÜ®c xây d¿ng và phát 
tri‹n. Các phÜÖng pháp Çánh giá này ÇÜ®c g†i là Çánh giá ngoài thÎ trÜ©ng, và chúng 
cung cÃp nh»ng thông tin quan tr†ng cho công tác quän lš tài nguyên thiên nhiên. Có hai 
loåi phÜÖng pháp Çánh giá ngoài thÎ trÜ©ng Çó là: b¶c l¶ s¿ Üa chu¶ng và trình bày s¿ Üa 
chu¶ng. PhÜÖng pháp b¶c l¶ s¿ Üa chu¶ng sº døng sÓ liŒu vŠ s¿ thay Ç°i vŠ hành vi trên 
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thÎ trÜ©ng th¿c t‰ có liên quan dÜ§i dång nào Çó t§i mäng thÎ trÜ©ng bÎ thi‰u. PhÜÖng 
pháp này bao gÒm cä phÜÖng pháp hàm sän xuÃt, phÜÖng pháp giá luân chuy‹n và ÇÎnh 
giá s¿ thÕa mãn. PhÜÖng pháp hÕi tr¿c ti‰p nh»ng ngÜ©i tiêu dùng vŠ giá trÎ h† dành cho 
chÃt lÜ®ng môi trÜ©ng ÇÜ®c g†i là phÜÖng pháp trình bày s¿ Üa chu¶ng. PhÜÖng pháp này 
bao gÒm cä viŒc Çánh giá ngÅu nhiên và mô hình hóa l¿a ch†n. Vì phÜÖng pháp phân tích 
ngoài thÎ trÜ©ng tÓn kém cä vŠ tiŠn tài và th©i gian, nên m¶t sÓ các nghiên cÙu Çánh giá 
môi trÜ©ng Çã sº døng phÜÖng pháp ti‰p cÆn "chuy‹n giao l®i ích". PhÜÖng pháp này bao 
gÒm viŒc sº døng ho¥c áp døng các thông tin kinh t‰ thu ÇÜ®c tØ m¶t ho¥c nhiŠu Çi‹m 
nghiên cÙu Ç¥c thù v§i các ÇiŠu kiŒn chính sách và tài nguyên nhÃt ÇÎnh Ç‹ Çánh giá và 
phân tích các l¿a ch†n chính sách và quän lš cho m¶t nghiên cÙu khác. ñ¶ chính xác cûa 
phÜÖng pháp chuy‹n giao l®i ích phø thu¶c vào chÃt lÜ®ng phân tích cûa nghiên cÙu gÓc 
và sÓ lÜ®ng các nghiên cÙu gÓc có ÇÜ®c Ç‹ Çánh giá nh»ng Ç¥c tính và l®i ích môi trÜ©ng 
Ç¥c biŒt cûa Çi‹m nghiên cÙu gÓc và Çi‹m nghiên cÙu d¿ tính. 
Theo s¿ hi‹u bi‰t cûa tác giä, thì hiŒn nay chÜa có nh»ng nghiên cÙu Çánh giá ngoài thÎ 
trÜ©ng nào ÇÜ®c th¿c hiŒn Ç‹ Çánh giá chÃt lÜ®ng môi trÜ©ng cûa vùng lÜu v¿c sông Mê 
Công. S¿ cÀn thi‰t có nh»ng nghiên cÙu này ngày càng tæng do s¿ phát tri‹n kinh t‰ và 
nông nghiŒp trong lÜu v¿c Çang tåo ra s¿ cånh tranh ngày m¶t gay g¡t vŠ nÜ§c sông Mê 
Công gi»a các nÜ§c n¢m trong lÜu v¿c sông. Trong næm 1975 các nÜ§c m trong lÜu v¿c 
sông Çã thành lÆp Ñy Ban sông Mê Công và cÛng hình thành m¶t hŒ thÓng các cÖ ch‰ vŠ 
th‹ ch‰ cho s¿ phát tri‹n bŠn v»ng cûa sông Mê Công. Tuy nhiên, cho Ç‰n hiŒn nay vÅn 
chÜa có ÇÜ®c m¶t cÖ ch‰ toàn diŒn vŠ phân phÓi nÜ§c. Nghiên cÙu pháp tri‹n m¶t ch‰ Ç¶ 
phân phÓi nÜ§c tÓi Üu cho sông Mê Công Çã ÇÜ®c b¡t ÇÀu (ví dø Ringler 2001). Tuy 
nhiên, mô hình thi‰t k‰ Ç‹ cung cÃp thông tin cho quá trình ra quy‰t ÇÎnh chÜa bao gÒm 
m¶t cách ÇÀy Çû các nhu cÀu môi trÜ©ng vŠ nÜ§c, chû y‰u là vì tác Ç¶ng lš-sinh cûa viŒc 
thay Ç°i ch‰ Ç¶ dòng nÜ§c ÇÓi v§i môi trÜ©ng, và giá trÎ mà m†i ngÜ©i ÇÎng ra cho nh»ng 
dÎch vø môi trÜ©ng ª lÜu v¿c sông Mê Công còn không rõ ràng. ViŒc cung cÃp các thông 
này có vai trò rÃt quan tr†ng ÇÓi v§i viŒc phát tri‹n m¶t cÖ ch‰ phân phÓi nÜ§c hiŒu quä. 
N¶i dung d¿ ki‰n cûa bài này là t°ng h®p các nghiên cÙu Çã ti‰n hành Ü§c lÜ®ng nh»ng 
giá trÎ do ngÜ©i dân ÇÎnh ra cho nh»ng s¿ thay Ç°i trong ÇiŠu kiŒn môi trÜ©ng ª các lÜu 
v¿c sông khác trên th‰ gi§i, sau Çó ti‰n hành phân tích Ç‹ có th‹ áp døng nh»ng thành 
quä cûa các nghiên cÙu này vào nghiên cÙu sông Mê Công. ñÒng th©i nghiên cÙu này 
cÛng tính Ç‰n kh£ næng Ùng døng các kÏ thuÆt mà các nghiên cÙu nói trên Çã sº døng vào 
trÜ©ng h®p sông Mê Công. Bài báo ÇÜ®c cÃu trúc nhÜ sau. PhÀn 2 së trình bày t°ng th‹ vŠ 
các Ç¥c Çi‹m vÆt lš cÖ bän cûa lÜu v¿c Mê Công. Vì quy mô và các ÇiŠu kiŒn lš-sing 
khác nhau trong lÜu v¿c sông, phÀn còn låi cûa nghiên cÙu này së chû y‰u tÆp trung vào 
ñÒng B¢ng Sông Mê Công. Tác Ç¶ng môi trÜ©ng cûa các ch‰ Ç¶ quän lš nÜ§c khác nhau 
ª ñÒng B¢ng Sông Mê Công së ÇÜ®c trình bày trong PhÀn 3. PhÀn 4 së t°ng lÜ®c các 
nghiên cÙu hiŒn nay Çang ti‰n hành Çánh giá các tác Ç¶ng lš sinh cûa các ch‰ Ç¶ quän lš 
nÜ§c khác nhau Ç‰n môi trÜ©ng sông Mê Công. Næm phÜÖng pháp phân tích Çánh giá 
ngoài thÎ trÜ©ng (phÜÖng pháp hàm sän xuÃt, phÜÖng pháp giá luân chuy‹n, phÜÖng pháp 
ÇÎnh giá s¿ thÕa mãn, Çánh giá ngÅu nhiên và mô hình hóa l¿a ch†n) së ÇÜ®c trình bày 
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trong phÀn 5. PhÀn 6 t°ng h®p các nghiên cÙu Çánh giá môi trÜ©ng ª các sông khác v§i 
viŒc phân tích Ç‹ có th‹ chuy‹n giao nh»ng thành quä cûa các nghiên cÙu này. PhÜÖng 
pháp luÆn cûa viŒc chuy‹n giao l®i ích cÛng ÇÜ®c trình bày trong phÀn này. Bài báo k‰t 
thúc v§i nh»ng k‰t luÆn. 

2. Nh»ng Ç¥c Çi‹m vÆt lš cÖ bän cûa lÜu v¿c sông Mê Công 

VŠ t°ng th‹, lÜu v¿c sông Mê Công có m¶t miŠn r¶ng l§n các ÇiŠu kiŒn ÇÎa-sinh khác 
nhau. Tuy nhiên, phÀn dÜ§i cûa lÜu v¿c sông, b¡t ÇÀu tØ Çi‹m nÖi sông r©i khÕi Trung 
QuÓc, miŠn các ÇiŠu kiŒn ÇÎa-sinh có phÀn thu hËp låi. BÓn nÜ§c d†c phÀn dÜ§i cûa sông 
chi‰m 77% diŒn tích lÜu v¿c sông và 88% luÒng nÜ§c. ñây là vùng gió mùa, nên mùa 
mÜa th‹ hiŒn rÃt rõ. Trong toàn b¶ lÜu v¿c sông có 7 vùng Çiå-sinh: thÜ®ng nguÒn sông, 
B¡c Cao nguyên, ñông cao nguyên, Cao nguyên trung tâm, Korat Plateau, vùng cao phía 
Nam, vùng thÃp Mê Công, và ñÒng B¢ng Sông Mê Công (Hirsch and Cheong 1996). 
 
(Figure 2) 
Hình 2: Các vùng Çiå-sinh cûa lÜu v¿c sông Mê Công  
 
ThÜ®ng nguÒn sông Mê Công là phÀn sông n¢m ª Trung QuÓc nÖi lÜ®ng mÜa thÃp hÖn 
mÙc trung bình cûa cä lÜu v¿c. Do Ç¥c Çi‹m ÇÎa hình, hŒ thÓng thûy l®i v§i quy mô l§n 
Çã ÇÜ®c phát tri‹n ª vùng này. PhÀn B¡c Cao nguyên là phÀn sông chåy qua Myanmar, 
B¡c Thái Lan và B¡c Lào. Vùng này n°i bÆt v§i các tråm thûy ÇiŒn c« l§n. TiŠm næng 
thûy l®i cûa vùng này chû y‰u dÜ§i dång quy mô nhÕ v§i các con kênh chu‹n nÜ§c nhÕ.  
ñông B¡c Thái Lan và phÀn b© bên trái cûa sông trên ÇÃt Lào tåo thành Korat Plateau. 
M¥c dù ÇÃt ª vùng này ít màu m«, nhÜng nông nghiŒp ÇÜ®c phát tri‹n r¶ng trong vùng 
này. Các biŒn pháp ki‹m soát ch¥t chë nÜ§c, bao gÒm cä viŒc giäm, tiêu lÛ và thûy l®i Çã 
và Çang ÇÜ®c áp døng trong vùng v§i quy mô l§n Çã ÇÜ®c d¿ ki‰n. Các công trình có quy 
mô l§n này có th‹ së tåo ra các vÃn ÇŠ vŠ môi trÜ©ng nhÜ thÃm m¥n, nÜ§c tù, cÛng nhÜ 
tác Ç¶ng không tÓt vŠ luÒng chäy Ç‰n Cam Pu Chia và ViŒt Nam (Ç¥c biŒt là công trình 
d¿ ki‰n Khong-Chi-Mu) (Hirsch and Cheong 1996). 
ñông Cao Nguyên bao gÒm phÀn phía ñông cûa Trung và Nam Lào, phÀn phía B¡c cûa 
Cao nguyên Trung PhÀn ViŒt Nam, và m¶t phÀn nhÕ phía ñông Cæm Pu Chia. ñ¥c Çi‹n 
n°i bÆt cûa vùng này là có lÜ®ng mÜa cao nhÃt trong lÜu v¿c, và có nhiŠu sông nhánh b¡t 
nguÒn tØ vùng này Çóng góp vào khÕang 2/5 t°ng lÜ®ng nÜ§c cûa lÜu v¿c. Trong vùng 
này, m¶t vài công trình thûy ÇiŒn l§n Çang ÇÜ®c xây d¿ng ho¥c së ÇÜ®c xây d¿ng ª Lào 
và ViŒt Nam.   
M¶t phÀn l§n cûa nºa phía B¡c Cæm Pu Chia và phÀn nhÕ Nam Lào và phía ñông Thái 
Lan tåo thành vùng thÃp cûa sông Mê Công. M¶t mÓi lo ngåi l§n là s¿ gia tæng nhanh vŠ 
lÜ®ng ÇÃt trôi bùn Ç†ng ª sông nhánh Tonle Sap v§i Ü§c tính là vào khoäng tØ 1-4cm m¶t 
næm do nån phá rØng ª Cæm Puchia. Vùng cao phía Nam tåo bªi m¶t phÀn nhÕ cûa vùng 
cao ª Nam Cæm Puchia nÖi lÜ®ng mÜa cao hÖn mÙc trung bình. Ÿ vùng này ngÜ©i ta 
Çang d¿ tính xây m¶t tråm thûy ÇiŒn trên m¶t nhánh sông con cûa sông Mê Công.  
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ñÒng b¢ng sông Mê Công n¢m chû y‰u ª phía Nam cûa lÜu v¿c sông nÖi dòng sông Ç° ra 
bi‹n Nam Trung Hoa. ñây là tam giác bao gÒm miŠn ñông Nam Cæm Puchia và miŠn 
Nam ViŒt Nam v§i m¶t ÇÌnh là Phnông Pênh. Vùng ÇÒng b¢ng này có khoäng 15 triŒu 
dân cÜ sinh sÓng trên m¶t diŒn tích vào khoäng 50.000 km2 ÇÃt bÒi màu m« tØ sông Mê 
Công. ñây là vùng có m¥t Ç¶ dân cÜ Çông nhÃt trong lÜu v¿c sông.  ñÒng b¢ng sông Mê 
Công là vùng có næng suÃt cao cho ngành trÒng lúa nÜ§c, sän xuÃt vào khoäng 50% sän 
lÜ®ng lúa cûa ViŒt Nam và ÇÜa ViŒt Nam trª thành nÜ§c ÇÙng thÙ 5 trên th‰ gi§i vŠ xuÃt 
khÄu gåo (sau Thai Lan, MÏ, ƒn ñ¶ và Trung QuÓc) (UN 2002). Vùng này hiŒn Çang g¥p 
phäi các vÃn ÇŠ l§n vŠ nguÒn nÜ§c và ÇÃt bao gÒm s¿ thÃm m¥n, ô nhiÍm hóa chÃt nông 
nghiŒp, ÇÃt có Ç¶ axít sunphuarit cao, s¿ hûy hoåi s¿ Ça dång cûa sinh vÆt và nån løt. 
Vì các Ç¥c Çi‹m ÇÎa-sinh khác nhau gi»a các vùng trong lÜu v¿c sông, phÀn còn låi cûa 
nghiên cÙu này së chû y‰u tÆp trung vào ñÒng B¢ng Sông Mê Công. 

3. Tác Ç¶ng môi trÜ©ng cûa các ch‰ Ç¶ luÒng nÜ§c khác nhau trong vùng ñÒng B¢ng 
Sông Mê Công 

Các nÜ§c trong lÜu v¿c sông Mê Công hi‹u tÜÖng ÇÓi rõ vŠ viŒc thi‰u nÜ§c cho tiêu dùng 
hàng ngày và cho sän xuÃt, nhÜng h† låi ít bi‰t Ç‰n nh»ng hÆu quä môi trÜ©ng do viŒc 
cånh tranh ngày m¶t tæng vŠ nguÒn nÜ§c. S¿ giäm sút vŠ nguÒn nÜ§c trong toàn lÜu v¿c 
Çã làm gia tæng s¿ thÃm m¥n, ô nhiÍm hóa chÃt nông nghiŒp, ÇÃt có Ç¶ axít sunphuarit 
cao, và s¿ hûy hoåi Ça dång cûa sinh vÆt. M‡i m¶t vÃn ÇŠ môi trÜ©ng nêu trên së ÇÜ®c ÇŠ 
cÆp thäo luÆn trong phân này cûa bài. 

ThÃm m¥n 

Ÿ nh»ng vùng b© bi‹n phía Nam cûa ViŒt Nam (vào khoäng 300.000 ha), s¿ giäm sút cûa 
dòng nÜ§c sông Mê Công chäy ra bi‹n Nam Trung Hoa Çã và Çang tåo ra s¿ thÃm m¥n tØ 
nÜ§c bi‹n vào ÇÃt liŠn trong th§i kÿ mùa khô (khoäng 5-6 tháng). Nh»ng luÒng nÜ§c såch 
l§n và månh hÖn së ÇÄy trôi Çi nÜ§c bi‹n m¥n và ngæn ch¥n ÇÜ®c s¿ thÃm m¥n. Tuy 
nhiên, nh»ng luÒng nÜ§c thÃp và y‰u hÖn së không Çû Ç‹ ÇÄy trôi Çi ÇÜ®c nÜ§c bi‹n. 
Do giá tôm xuÃt khÄu cao, nên s¿ hån ch‰ vŠ nguÒn nÜ§c låi khuy‰n khích nông dân 
chuy‹n tØ hŒ thÓng nông nghiŒp truyŠn thÓng chuyên canh trÒng lúa (thÜ©ng là 2 vø 
trong m¶t næm) sang hŒ thÓng k‰t h®p gi»a trÒng lúa và nuôi tôm xuÃt khÄu. HŒ thÓng 
m§i này Çòi hÕi ngÜ©i nông dân phäi khoanh các ru¶ng lúa cûa mình b¢ng nh»ng con 
ÇÆp. Trong mùa khô, vào lúc nÜ§c lên nÜ§c m¥n có chÙa trÙng tôm lÃy tØ các con kênh 
trong vùng së ÇÜ®c Ç° vào các ru¶ng này. Tôm së l§n lên nh© nguÒn thÙc æn t¿ nhiên s¤n 
có và ÇÜ®c thu hoåch sau 1.5-2 tháng. Vào ÇÀu mùa mÜa, nÜ§c m¥n trong các ru¶ng nuôi 
tôm së ÇÜ®c nÜ§c mÜa và nÜ§c sông ÇÄy trôi Çi Ç‹ chuÄn bÎ cho viŒc trÒng lúa. Do l®i 
nhuÆn cao thu ÇÜ®c tØ hŒ thÓng nuôi tôm-trÒng lúa, nên hŒ thÓng này ÇÜ®c Ùng døng r¶ng 
rãi tØ vùng b© bi‹n vào t§i các vùng trong n¶i ÇÎa. Thêm vào Çó, giá tôm xuât khÄu cao 
Çã khuy‰n khích m¶t sÓ nông dân chuy‹n h£n sang chuyên nuôi tôm xuÃt khÄu do vÆy 
duy trì nÜ§c m¥n trong ru¶ng cûa mình cä trong mûa mÜa Ç‹ thu hoåch tôm thêm m¶t vø 
n»a trong næm. 
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HŒ thÓng k‰t h®p nuôi tôm-trÒng lúa có 2 tác Ç¶ng môi trÜ©ng chính nhÜ sau. ThÙ nhÃt, 
nó làm tæng s¿ thÃm m¥n cä trong và ngoài ru¶ng nuôi tôm. Các ru¶ng lân cÆn bÎ ngÃm 
m¥n chû y‰u là do nÜ§c m¥n tØ các ru¶ng nuôi tôm ngÃm ra. Nghiên cÙu cûa Be và Dung 
(1999) Ü§c tính tác Ç¶ng xÃu do s¿ ngÃm ra ho¥c do Ç° tràn nÜ§c m¥n ra ngoài các ru¶ng 
nuôi tôm (trong hŒ thÓng k‰t h®p nuôi tôm-trÒng ho¥c chuyên nuôi tôm) ÇÓi các vùng 
chuyên trÒng lúa là vào khoäng $93 dollar MÏ trên 1 ha. ThÙ hai là, hŒ thÓng k‰t h®p 
nuôi tôm-trÒng làm gia tæng bùn Ç†ng trong các ru¶ng nuôi tôm. Nghiên cÙu cûa Be và 
Dung (1999) cÛng Ü§c tính giá hàng næm phäi trä cho viŒc nåo vét bùn Ù Ç†ng trong 
ru¶ng và hŒ thÓng råch dÅn nÜ§c là vào khoäng $72 dollar MÏ trên 1 ha ÇÓi v§i ru¶ng 
chuyên nuôi tôm, và $70 dollar MÏ trên 1 ha ÇÓi v§i ru¶ng chuyên canh lúa. Giá này 
chi‰m vào khoäng 25% t°ng giá thành chuyên nuôi tôm và 17% t°ng giá thành chuyên 
canh lúa. 
MÙc Ç¶ Çóng góp cûa s¿ khan hi‰m nguÒn nÜ§c såch ÇÓi v§i viŒc mª r¶ng ngành nuôi 
tôm hiŒn nay còn chÜa ÇÜ®c xác ÇÎnh. S¿ phän Ùng vŠ môi trÜ©ng ÇÓi v§i s¿ gia tæng các 
luÒng nÜ§c (ch£ng hån nhÜ giäm Ç¶ m¥n và Ù Ç†ng bùn) phø thu¶c vào mÜ§c Ç¶ thay th‰ 
gi»a ngành nuôi tôm và trÒng lúa. ñiŠu này låi phø thu¶c vào mÙc l®i nhuÆn hiŒn nay và 
trong tÜÖng lai cûa ngành nuôi tôm so v§i ngành trÒng lúa. Nh»ng nghiên cÙu sâu hÖn 
trong lïnh v¿c này co th‹ së cho chúng ta m¶t s¿ hi‹u bi‰t rõ ràng vŠ tác Ç¶ng môi trÜ©ng 
cûa các ch‰ Ç¶ sº døng nÜ§c khác nhau ÇÓi v§i s¿ thÃm m¥n tåi vùng ñÒng B¢ng Sông 
Mê Công. 

Ô nhiÍm hóa chÃt nông nghiŒp 

ViŒc sº døng phân bón hóa h†c trong nông nghiŒp Çã nâng cao Çáng k‹ næng suÃt nông 
nghiŒp. B¶ nông nghiŒp và phát tri‹n nông thôn (MARD) Ü§c tính lÜ®ng phân bón hóa 
h†c dùng trong nông nghiŒp ViŒt Nam Çã tæng gÃp 3 lÀn trong th©i kÿ tØ cuÓi nh»ng næm 
1980 và gi»a nh»ng næm 1990. Các loåi hóa chÃt nông nghiŒp này bao gÒm các loåi phân 
bón NitÖ, PhÓtphát và Kali, và các chûng loåi khác nhau thuÓc diŒt côn trùng, diŒt nÃm, 
diŒt cÕ, phÓt phát h»u cÖ, và các loåi thuÓc trØ sâu th¿c vÆt (MARD 1995). Dung (1994) 
cho r¢ng tác Ç¶ng môi trÜ©ng cûa viŒc sº døng phân bón bao gÒm quá trình phú dÜ«ng 
(trong trÜ©ng h®p sº døng NitÖ và phÓtphát), viŒc gia tæng axít hóa ÇÃt (trong trÜ©ng h®p 
sº døng ammoniac và sun phua diôxít), k‰t tûa axít theo vùng, giäm chÃt lÜ®ng không khí 
ª ÇÎa phÜÖng (trong trÜ©ng h®p sº døng ôxit nitÖ), ô nhiÍm bøi, và các vÃn ÇŠ vŠ s¿ tæng 
trÜªng cûa cây trÒng và Ç¶ng vÆt.ViŒc sº døng các thÙc æn b° sung trong ngành nuôi tôm 
cÛng tåo ra các chÃt ô nhiÍm cho dòng nÜ§c trong lÜu v¿c sông Mê Công. Các dòng nÜ§c 
bÎ giäm Çi trong vùng ÇÒng b¢ng Mê Công cÛng làm giäm khä næng sÓi rºa các hóa chÃt 
nông nghiŒp ô nhiÍm cûa dòng sông trong cä lÜu v¿c sông, do vÆy làm tæng tác Ç¶ng cûa 
quá trình phú dÜ«ng, axít hóa ÇÃt và giäm s¿ tæng trÜªng cûa cây trÒng. 

S¿ suy thoái cûa các vùng ÇÃt Ü§t 

Nh»ng rØng cây chÎu lÛ bao quanh däi ÇÃt phÀn phía dÜ§i sông Mê Công v§i các rØng 
ÇÜ§c chåy d†c theo b© bi‹n. Công døng tr¿c ti‰p cûa các vùng ÇÃt Ü§t này bao gÒm g‡ 
làm chÃt ÇÓt và dùng trong xây d¿ng, và ngành Çánh cá. Các vùng ÇÃt Ü§t cÛng có nh»ng 
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công døng gián ti‰p. Các vùng ÇÃt Ü§t là nÖi cung cÃp trÙng và thÙc æn cho cá và tôm, là 
lá ch¡n bão t¿ nhiên, làm °n ÇÎnh các chÃt l¢ng Ç†ng, và duy trì chÃt lÜ®ng nÜ§c thông 
qua viŒc giäm tÓi thi‹u các tác Ç¶ng cûa các chÃt ô nhiÍm và quá trình phú dÜ«ng. Các 
vùng ÇÃt Ü§t d†c sông Mê Công Çã bÎ thoái hóa do s¿ suy giäm dòng nÜ§c (bao gÒm cä 
các tác Ç¶ng cûa các chÃt diŒt cÕ, các chÃt làm døng lá cây và các hóa chÃt nông nghiŒp ô 
nhiÍm khác Ç‰n các vùng ÇÃt Ü§t do thi‰u khä næng sÓi rºa cûa dòng sông) và do viŒc 
chuy‹n Ç°i sang ÇÃt nông nghiŒp, sang các ao nuôi häi sän và làm muÓi (Adger và 
Luttrell 2000). Trong khi chÜa có m¶t nghiên cÙu nào Ço lÜ©ng t°ng giá trÎ kinh t‰ cûa 
các vùng ÇÃt Ü§t trong lÜu v¿c sông Mê Công, Hang và An (1999) Çã Ü§c tính giá trÎ sº 
døng tr¿c ti‰p cûa các rØng ÇÜ§c ª huyŒn Can Gio là khoäng $14 Çô la MÏ trên 1ha. 

ñÃt bÎ chÃt axít sunphát 

NhiŠ nhà ÇÎa lš tin r¢ng næm sáu nghìn næm vŠ trÜ§c vùng ÇÒng b¢ng sông Mê Công hiŒn 
nay bÎ ngÆp dÜ§i bi‹n do s¿ bành trÜ§ng cûa bi‹n (Yamashita 2003). Ÿ vùng này, chÃt s¡t 
trong cát ª vùng nŠn thÜ®ng lÜu sông Mê Công và chÃt sunfat tØ nÜ§c bi‹n Çã k‰t h®p 
thành s¡t sunfat (FeS2). Khi chÃt sunfat s¡t g¥p Ôxy (ví dø nhÜ khi nó b§i lên bŠ m¥t ÇÃt 
do các hoåt Ç¶ng nông nghiŒp), nó bÎ ôxy hóa tåo ra ÇÃt và bŠ m¥t nÜ§c bÎ nhiÍm nhiŠu 
axít làm chÆm quá trình tæng trÜªng cûa cây cÓi (Ç¥c biŒt là lúa). PhÀn l§n ÇÃt ÇÒng b¢ng 
sông Mê Công có m¶t l§p ÇÃt chÙa sunfat s¡t do vÆy có tiŠm næng trª thành ÇÃt có axit 
sunfat. N‰u nhÜ ÇÃt ÇÜ®c trôi rºa b¢ng nÜ§c thûy triŠu ÇŠu Ç¥n ho¥c b¢ng nÜ§c sông 
såch, ho¥c nhÆn ÇÜ®c s¿ l§p bùn Ç†ng m§i ÇŠu Ç¥n, thi ÇÃt ít bÎ Çe d†a trª thành ÇÃt có 
nhiŠu axit sunfat. S¿ suy giäm các dòng nÜ§c trong cä ÇÒng b¢ng Mê Công Çã góp phÀn 
làm gia tæng ÇÃt có axit sunfat, Ç¥c biŒt là ª vùng phía b¡c cûa ÇÒng b¢ng Mê Công. 

S¿ suy giäm Ça dång sinh vÆt 

LÜu v¿c sông Mê Công h‡ tr® cho hŒ sinh thái Ça dång. Ví dø, Ñy Ban Sông Mê Công 
(2003) Ü§c tính r¢ng có ít nhÃt khÕang 1200 loài cá sinh sÓng trong lÜu v¿c. S¿ Ça dång 
hóa vŠ sinh vât này Çang bÎ Çe d†a bªi s¿ thay Ç°i cûa các ch‰ Ç¶ dòng sông bao gÒm cä 
s¿ mÃt Çi môi trÜ©ng sÓng, s¿ lành månh cûa hŒ sinh thái và s¿ suy giäm chÃt lÜ®ng nÜ§c. 
Trong khi các giá trÎ sº døng tr¿c ti‰p cûa s¿ Ça dång vŠ sinh vÆt trong viŒc tåo nguÒn 
thÙc æn, thu nhÆp và các l®i ích kinh t‰ xã h¶i khác tÜÖng ÇÓi dÍ lÜ®ng hóa, các giá trÎ sº 
døng gián tr¿c ti‰p và các giá trÎ không sº døng không dÍ dàng Ço lÜ©ng ÇÜ®c. Theo tác 
giä ÇÜ®c bi‰t, hiŒn nay vÅn chÜa có m¶t nghiên cÙu nào thº tính toán các giá trÎ này. 

4. Các Nghiên Cùu Môi TrÜ©ng HiŒn Nay vŠ LÜu V¿c Sông Mê Công 

Các nhà khoa h†c (ví dø nhÜ Be và Dung (1999), MARD (1995), Dung (1994), Adger và 
Luttrell (2000), Ñy Ban Sông Mê Công (2003) và H¢ng và An (1999)) hi‹u rÃt rõ vŠ tác 
Ç¶ng vŠ chÃt lÜ®ng môi trÜ©ng cûa viŒc giäm dòng nÜ§c ª ÇÒng sông b¢ng Mê Công. Tuy 
nhiên, có quá ít sÓ liŒu ÇÎnh lÜ®ng vŠ mÓi quan hŒ lš-sinh th¿c s¿ gi»a dòng nÜ§c và môi 
trÜ©ng. ViŒn nghiên cÙu nguÒn nÜ§c MiŠn Nam, thành phÓ HÒ Chí Minh, ViŒt Nam, Ñy 
Ban Sông Mê Công, Phnông Pênh, Cæm Puchia Çã b¡t ÇÀu ti‰n hành m¶t sÓ nghiên cÙu 
nh¢m cung cÃp nh»ng sÓ liŒu chÃt lÜ®ng này.  
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Nghiên cúu do ViŒn nghiên cÙu nguÒn nÜ§c MiŠn Nam ti‰n hành khá bao quát, nó bao 
các d¿ án nghiên cÙu vŠ các tác Ç¶ng cûa viŒc phát tri‹n thûy l®i và xây d¿ng, cûa viŒc sº 
lš nÜ§c thäi, cûa Ç¶ thÃm m¥n và løt t§i môi trÜ©ng lš-sinh. Ñy Ban Sông Mê Công thì 
s¡p hoàn thành mô hình thûy h†c cho vùng lÜu v¿c và mô hình së ÇÜ®c áp døng trong 
viŒc nghiên cÙu các tác Ç¶ng môi trÜ©ng cûa các kÎch bän phân phÓi nÜ§c khác nhau.Ñy 
Ban cÛng Çã b¡t ÇÀu m¶t d¿ án riêng rë khác kéo dài trong 3 næm vŠ tác Ç¶ng môi trÜ©ng 
cûa nh»ng s¿ thay Ç°i trong các ch‰ Ç¶ dòng nÜ§c (Johnston 2003). 
Ki‰n thÙc vŠ nh»ng änh hÜªng lš-sinh cûa các ch‰ Ç¶ dòng nÜ§c khác nhau Ç‰n môi 
trÜ©ng rÃt quan tr†ng khí xác ÇÎnh giá trÎ cho s¿ thay Ç°i trong các ÇiŠu kiŒn môi trÜ©ng. 
PhÀn l§n các nghiên cÙu lš-sinh hiŒn Çang ª váo giai Çoån khªi ÇÀu do vÆy chúng ta chÜa 
có sÓ liŒu. Tuy nhiên, khi Çã có, các sÓ liŒu này có th‹ cung cÃp nh»ng thông tin khoa h†c 
quan tr†ng cho các nghiên cÙu Çánh giá. Theo tác giä ÇÜ®c bi‰t, hiŒn nay vÅn chÜa có 
m¶t nghiên cÙu nào Ü§c lÜ®ng các giá trÎ cûa viŒc cäi thiŒn môi trÜ©ng ª ÇÒng b¢ng sông 
Mê Công. Tuy nhiên, Trung Tâm Ngành Cá Th‰ Gi§i và CÖ Quan NghŠ Cá Cæm Puchia 
Çang h®p tác trong m¶t d¿ án do T° ChÙc Phát Tri‹n QuÓc T‰ tài tr® nh¢m xác ÇÎnh các 
giá trÎ kinh t‰ xã h¶i cûa các nguÒn thûy sän ª vùng ÇÃt thÃp cûa sông Mê Công, chû y‰u 
là ª Cæm Puchia (Trung Tâm Ngành Cá Th‰ Gi§I 2002). D¿ án này Çã b¡t ÇÀu tØ næm 
2002, và k‰t quä Çánh giá d¿ ki‰n së có trong næm 2004. D¿ án này có th‹ cung cÃp 
nh»ng thông tin khoa h†c b° ích cho các nghiên cÙu Çánh giá vŠ ÇÒng b¢ng sông Mê 
Công. 
Ngân hàng Phát Tri‹n Châu Á (ADB) hiŒn Çang tài tr® cho Trung Tâm Ngành Cá Th‰ Gi§i 
Ç‹ tr® giúp Cæm Puchia vŠ kÏ thuÆt trong viŒc xây d¿ng næng l¿c cûa ViŒn Nghiên CÙu và 
Phát Tri‹n NghŠ Cá trong ñÃt LiŠn. Møc tiêu cûa viŒc giúp Ç« vŠ kÏ thuÆt này là quän lš 
và bäo tÒn m¶t cách bŠn v»ng các nguÒn tài nguyên thiên nhiên và s¿ Ça dång sinh vÆt ª 
vùng lÜu v¿c sông Tonle Sap. ñánh giá giá trÎ kinh t‰ xã h¶i cûa các nguÒn thûy sän là 
m¶t b¶ phÆn cûa d¿ án này, nó có th‹ cung cÃp các tài liŒu và thông tin quan tr†ng cho 
m¶t nghiên cÙu Çánh giá môi trÜ©ng cûa vùng ÇÒng b¢ng sông Mê Công. 
PhÀn t°ng h®p này Çã làm rõ s¿ cÀn thi‰t phäi có m¶t nghiên cÙu Çánh giá vŠ nh»ng Ç¥c 
tính môi trÜ©ng cûa vùng ÇÒng b¢ng sông Mê Công. Các giá trÎ kinh t‰ cûa nh»ng thay 
Ç°i vŠ môi trÜ©ng ª sông Mê Công có th‹ rút ra tØ các nghiên cÙu khác b¢ng phÜÖng 
pháp chuy‹n giao l®i ích ho¥c có th‹ tính toán b¢ng các phÜÖng pháp phân tích giá trÎ 
ngoài thÎ trÜ©ng. PhÀn ti‰p theo cûa bài vi‰t này së phác thäo nh»ng nét chính cûa các 
phÜÖng pháp phân tích giá trÎ ngoài thÎ trÜ©ng. PhÀn 6 cûa bài së tóm lÜ®c các nghiên cÙu 
Çã Çánh giá các Ç¥c tính môi trÜ©ng ª các hŒ thÓng sông khác Ç‹ xác ÇÎnh khä næng áp 
døng các k‰t quä nghiên cÙu và (ho¥c) các kÏ thuÆt Çánh giá ngoài thÎ trÜ©ng cûa các 
nghiên cÙu này (tÙc là chuy‹n giao l®i ích) vào trÜ©ng h®p sông Mê Công. 

5. PhÜÖng pháp Çánh giá ngoài thÎ trÜ©ng 

Trong hai cho t§i ba thÆp niên qua chúng ta Çã chÙng ki‰n s¿ phát tri‹n vŠ chuyên môn 
và kinh nghiŒm trong viŒc Çánh giá môi trÜ©ng. Trong giai Çoån ÇÀu cûa s¿ phát tri‹n 
này, các kÏ thuÆt Çánh giá ngoài thÎ trÜ©ng Çã tÆp trung vào các kÏ thuÆt làm b¶c l¶ s¿ Üu 
thích hÖn cûa phÜÖng pháp hàm sän xuÃt, ÇÎnh giá s¿ thÕa mãn và giá thành luân chuy‹n; 
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giai Çoån sau cûa s¿ phát tri‹n tÆp trung vào phÜÖng pháp Çánh giá ngÅu nhiên và trình 
bày s¿ Üu thích hÖn. Trong nh»ng næm 90, kÏ thuÆt mô hình l¿a ch†n ÇÜ®c các nhà 
nghiên cÙu thÎ trÜ©ng phát tri‹n và ÇÜ®c Ùng døng nhÜ m¶t công cø cho viŒc Çánh giá 
môi trÜ©ng. DÜ§i Çây là các phÜÖng pháp này và phân tích chuy‹n giao l®i ích. 

PhÜÖng Pháp Hàm Sän XuÃt 

PhÜÖng pháp hàm sän xuÃt có th‹ sº døng khi s¿ ÇiŠu ti‰t vŠ môi trÜ©ng änh hÜªng t§i l®i 
nhuÆn cûa quá trình sän xuÃt hàng hóa và dÎch vø thÜÖng måi. S¿ giäm sút l®i nhuÆn có 
th‹ là do s¿ gia tæng vŠ giá thành sän xuÃt ho£c giäm sän lÜ®ng do s¿ ÇiŠu ti‰t vŠ môi 
trÜ©ng ÇÜ®c áp døng. PhÜÖng pháp này bao gÒm viŒc Ço lÜ©ng vŠ m¥t vÆt chÃt các tác 
Ç¶ng cûa s¿ ÇiŠu ti‰t Ç‰n s¿ thay Ç°i vŠ môi trÜ©ng, sau Çó xác ÇÎnh giá trÎ tiŠn tŒ cûa 
nh»ng s¿ thay Ç°i vŠ môi trÜ©ng trên cÖ sª giá thÎ trÜ©ng. Nh»ng hån ch‰ cûa phÜÖng 
pháp này là thi‰u khä næng Ço lÜ©ng nh»ng l®i ích không sº døng cûa các nguÒn tài 
nguyên; s¿ hi‹u bi‰t nghèo nàn có th‹ vŠ mÓi quan hŒ vÆt chÃt gi»a nh»ng hoåt Ç¶ng änh 
hÜªng t§i môi trÜ©ng và các hÆu quä änh hÜªng t§i sän xuÃt; s¿ khó khæn trong viŒc phân 
ra các tác Ç¶ng vÆt chÃt cûa s¿ ô nhiÍm sinh ra tØ các nguÒn khác nhau (Garrod và Willis 
1999). 

 PhÜÖng pháp giá thành luân chuy‹n 

 PhÜÖng pháp giá thành luân chuy‹n d¿a trên s¿ mª r¶ng cûa lš thuy‰t vŠ nhu cÀu cûa 
ngÜ©i tiêu dùng, nó Ç¥c biŒt quan tâm Ç‰n giá trÎ cûa th©i gian (Pearce và Turner 1990). 
Giä sº r¢ng giá thành cûa s¿ di chuy‹n và th§i gian mà ngÜ©i ta phäi tiên phí Ç‹ Ç‰n m¶t 
vÎ trí có th‹ ÇÜ®c dùng nhÜ là giá thay th‰ cûa viŒc ti‰p cÆn vÎ trí Çó. MÓi quan hŒ gi»a 
giá thay th‰ này và mÙc Ç¶ thÜ©ng xuyên lui t§i vÎ trí Çó có th‹ hình thành nhu cÀu vŠ s¿ 
ti‰p cÆn vÎ trí này. TØ nhu cÀu vŠ s¿ ti‰p cÆn vÎ trí này chúng ta có ÇÜ®c nh»ng Ü§c lÜ®ng 
vŠ giá trÎ. 

PhÜÖng pháp ÇÎnh giá s¿ thÕa mãn 

PhÜÖng pháp ÇÎnh giá s¿ thÕa mãn giä thi‰t r¢ng giá cûa các m¥t hàng giao dÎch trên thÎ 
trÜ©ng có liên quan t§i các Ç¥c tính cûa chúng. N‰u m¶t trong các Ç¥c tính này có quan 
hŒ t§i ÇiŠu kiŒn cûa môi trÜ©ng, thì mÓi liên hŒ gi» giá và các Ç¥c tính có th‹ dùng Ç‹ Ü§c 
lÜ®ng giá trÎ tiŠn tŒ cûa môi trÜ©ng. PhÜÖng pháp này ÇÜ®c áp døng chû y‰u thÜ©ng 
xuyên vào s¿ bi‰n thiên cûa giá ÇÎa Óc, các giá này phän ánh các giá trÎ cûa các Ç¥c Çi‹m 
môi trÜ©ng tåi ÇÎa phÜÖng. PhÜÖng pháp này có th‹ sº døng Ç‹ xáx ÇÎnh l®i ích ho¥c giá 
thành kinh t‰ cûa s¿ thay Ç°i trong chÃt lÜ®ng môi trÜ©ng (bao gÒm s¿ ô nhiÍm không 
khí, nÜ§c và ti‰ng Òn), và trong tiŒn nghi môi trÜ©ng (nhÜ nh»ng quäng cänh mÏ thuÆt, 
ho¥c gÀn các khu giäi trí). Khi Çánh giá nh»ng s¿ cäi thiŒn vŠ các Ç¥c tính môi trÜ©ng cûa 
các con sông, phÜÖng pháp này tách r©i s¿ khác biŒt trong giá ÇÎa Óc mà ngÜ©i mua phäi 
trä Ç‹ ÇÜ®c sÓng d†c theo sông v§i các tiŒn nghi môi trÜ©ng khác nhau. ñây là phÜÖng 
pháp h»u hiŒu khi ÇÃt d†c sông là ÇÃt cûa tÜ nhân và ngÜ©i nhÆn bi‰t ÇÜ®c nh»ng l®i ích 
cûa các tiŒn nghi môi trÜ©ng khác nhau (Loomis và nh»ng ngÜ©i khác 2000). 

 9



PhÜÖng pháp Çánh giá ngÅu nhiên 

PhÜÖng pháp Çánh giá ngÅu nhiên bao gÒm viŒc ti‰n hành ÇiŠu tra Ç‹ kh£ng ÇÎnh liŒu 
(ho¥c bao nhiêu) m†i ngÜ©i có s¤ng sang trä  (ho¥c trä bao nhiêu) tiŠn Ç‹ ngæn ch¥n ho¥c 
Ç‹ có ÇÜ®c m¶t k‰t quä môi trÜ©ng Ç¥c biŒt nào Çó (Garrod và Willis 1999). K‰t quä này 
thÜ©ng là m¶t s¿ thay Ç°i vŠ chÃt lÜ®ng và khÓi lÜ®ng các sän phÄm môi trÜ©ng khi l¿a 
ch†n sº døng thÜ©ng là m¶t ho¥c 2 nguÒn tài nguyên. Nh»ng Çi‹m månh cûa phÜÖng 
pháp này là có th‹ Ü§c tính cä các l®i ích sº døng và giá trÎ không sº døng, và so v§i 
phÜÖng pháp mô hình hóa l¿a ch†n, phÜÖng pháp này Çòi hÕi không nhiŠu th©i gian cho 
viŒc thi‰t k‰ ÇiŠu tra và phân tích sÓ liŒu. PhÜÖng pháp Çánh giá ngÅu nhiên, n‰u ÇÜ®c 
ti‰n hành cÄn thÆn, là phÜÖng pháp tr¡c nghiŒm tinh thÀn thi‰t th¿c (nh»ng s¿ thay Ç°i vŠ 
ngôn tØ, ho¥c thông tin không làm thay Ç°i Çáng k‹ nh»ng giá trÎ Çã trình bày), có tính 
thông kê Çáng tin cÆy và có th‹ chuy‹n giao sang cho các Çi‹m nghiên cÙu tÜÖng t¿ khác 
mà không bÎ nh»ng s¿ khác biŒt l§n trong giá trÎ Ü§c lÜ®ng (McFaÇen và Leonard 1993). 
M¶t y‰u Çi‹m cûa phÜÖng pháp này là nó không th‹ cùng ÇÒng th©i m¶t lúc Çánh giá các 
l¿a ch†n chính sách khác nhau. Bên cånh Çó, m¥c dù ÇÜ®c sû døng r¶ng rãi, nhÜng nhiŠu 
nhà bình luÆn phê phán khä næng cûa phÜÖng pháp trong viŒc k‰t h®p nh»ng mÓi quan 
tâm vŠ sinh thái vào v§i nh»ng nguyên t¡c kinh t‰ truyŠn thÓng (ví dø nhÜ "liŒu nh»ng 
kÎch bän giä thi‰t vŠ thÎ trÜ©ng có phän ánh Çúng thÎ trÜ©ng th¿c hay không?"). Và 
phÜÖng pháp này cÛng bÎ chÌ trích vì m¶t loåt tiŠm næng sai lŒch mà nó có th‹ tåo ra 
(Garrod và Willis 1999, Hackett 2001). Nh»ng s¿ sai lŒch này bao gÒm nh»ng sai lŒch vŠ 
giä thi‰t (khi mà s¿ phän hÒi ÇÜ®c ÇÜa ra trong m¶t kÎch bän giä thi‰t låi khác biŒt v§i s¿ 
phän hÒi ÇÜ®c ÇÜa ra trong th¿c tiÍn), sai lŒch vŠ chi‰n lÜ®c (khi nh»ng ngÜ©i trä l©i 
phÕng vÃn cho r¢ng ÇiŠu tra có khä næng änh hÜªng Ç‰n các quy‰t ÇÎnh chính sách), sai 
lŒch vŠ thông tin (xäy ra khi nh»ng ngÜ©i trä l©i ÇiŠu tra ÇÜ®c cung cÃp nhiŠu thông tin 
hÖn quäng Çåi quÀn chúng, do vÆy h† không còn Çåi diŒn cho công chúng trong c¶ng 
ÇÒng) và sai lŒch do hÌnh thÙc trä công (xäy ra khi nh»ng ngÜ©i trä l©i ÇiŠu tra có nh»ng 
câu trä l©i khác nhau phø thu¶c vào hình thÙc trä tiŠn ÇÜ®c d¿ ki‰n trÜ§c).  
Các nghiên cÙu Çánh giá l¿a ch†n ngÅu nhiên phân nhánh là m¶t dång cûa nghiên cÙu 
Çánh giá ngÅu nhiên trong Çó nh»ng ngÜ©i trä l©i ÇiŠu tra ÇÜ®c hÕi liŒu h† chÎu trä m¶t 
khoän tiŠn nào Çó cho m¶t k‰t quä môi trÜ©ng. Trong khi các cá nhân tham gia trä l©i 
ÇiŠu tra chÌ Çåi diŒn cho cho 1 mÙc s¤n sàng trä tiŠn, m¶t miŠn các mÙc s¤n sàng trä tiŠn 
së Çåi diŒn cho nh»ng ngÜ©i trä l©i ÇiŠu tra khác nhau trong mÅu. PhÜÖng pháp phân 
nhánh này Çã làm giäm ÇÜ®c s¿ sai lŒch vŠ chi‰n lÜ®c m¥c dù nó có th‹ bÎ sai lŒch ngay 
tØ khi b¡t ÇÀu (khi mà Çi‹m khªi ÇÀu cûa Ü§c lÜ®ng miŠn s¤n sàng trä tiŠn tåo ÇiŠu kiŒn 
cho nh»ng ngÜ§i trä l©i ÇiŠu tra gây änh hÜªng t§i Çi‹m k‰t thúc cûa miŠn s¤n sàng trä 
tiŠn) (Garrod và Willis 1999). 

Mô hình hóa l¿a ch†n 

ViŒc sº døng mô hình hóa l¿a ch†n Ç‹ xác ÇÎnh giá trÎ cûa nh»ng thay Ç°i nhÃt ÇÎnh nào 
Çó trong các tiŒn nghi môi trÜ©ng lÀn ÇÀu ÇÜ®c áp døng vào gi»a nh»ng næm 90. GiÓng 
nhÜ phÜÖng pháp Çánh giá ngÅu nhiên, mô hình hóa l¿a ch†n bao gÒm viŒc ÇiŠu tra công 
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chúng Ç‹ tìm ra giá trÎ mà h† ÇÎnh ra cho nh»ng k‰t quä môi trÜ©ng Ç¥c thù. PhÜÖng pháp 
bao gÒm cä viŒc trình bày cho nh»ng ngÜ§i trä l©i ÇiŠu tra nh»ng kÎch bän ho¥c lÜå tr†n 
môi trÜ©ng khác nhau (gÒm cä hiŒn trång), nh»ng kÎch bän ho¥c l¿a ch†n này ÇÒng th©i 
cÛng mô tä các k‰t quä môi trÜ©ng và thiŒt håi tài chính (ch£ng hån nhÜ sÓ các loài sinh 
vÆt Çang bÎ Çe d†a bÎ diŒt chûng hiŒn nay và sÓ ch‡ công æn viŒc làm së bÎ mÃt). Nh»ng 
ngÜ§i trä l©i ÇiŠu tra së ÇÜ®c ÇŠ nghÎ ch†n ra l¿a ch†n mà h† thÃy thích nhÃt, do Çó xác 
ÇÎnh ÇÜ®c nh»ng gì h† s¤n sàng Çánh Ç°i Ç‹ Çäm bäo nh»ng s¿ thay Ç°i vŠ môi trÜ©ng. 
Do tiŠn tŒ là m¶t trong nh»ng Ç¥c tính sº døng trong mô hình, nên giá trÎ dÜ§i tiŠin tŒ cûa 
s¿ s¤n sàng trä tiŠn có th‹ phÕng Çoán ÇÜ®c tØ các l¿a ch†n (Bennett và Adamowicz 
2001). 
Ðu Çi‹m cûa phÜÖng pháp này so v§i phÜÖng pháp Çánh giá ngÅu nhiên là bän tính tÜÖng 
ÇÓi th¿c t‰ cûa viŒc Çánh Ç°i mà ngÜ§i trä l©i ÇiŠu tra chÃp nhÆn khi l¿a ch†n phÜÖng án 
h† thích nhÃt, và khä næng Çánh giá cùng m¶t lúc nhiŠu kÎch bän chính sách khác nhau. 
N‰u ÇÜ®c th¿c hiŒn cÄn thÆn, thì Çây là phÜÖng pháp tr¡c nghiŒm tinh thÀn thi‰t th¿c, có 
tính thông kê Çáng tin cÆy và có th‹ chuy‹n giao sang cho các Çi‹m nghiên cÙu tÜÖng t¿ 
khác mà không bÎ nh»ng s¿ khác biŒt l§n trong giá trÎ Ü§c lÜ®ng. Tuy nhiên, phÜÖng pháp 
vÅn có xu hÜ§ng dÅn t§i nh»ng sai lŒch trong viŒc Çánh giá ngoài thÎ trÜ©ng, m¥c dù 
Morrison cùng các tác giä khác (1996) cho r¢ng phÜÖng pháp này tåo ra ít sai lŒch hÖn so 
v§i phÜÖng pháp Çánh giá ngÅu nhiên. M¶t nhÜ®c Çi‹m n°i bÆt cûa phÜÖng pháp mô hình 
hóa l¿a ch†n so v§i phÜÖng pháp Çánh giá ngÅu nhiên và các kÏ thuÆt b¶c l¶ s¿ Üu thích 
hÖn khác là ª ch‡ nó Çòi hÕi tÜÖng ÇÓi nhiŠu th©i gian và các Çòi hÕi khác hÖn cho viŒc 
thi‰t k‰ và thº nghiŒm, và cho viŒc phân tích thÓng kê. 

Chuy‹n giao l®i ích 

 ViŒc sº døng các nghiên cÙu Çã có Ç‹ Çánh giá và phân tích các phÜÖng án chính sách và 
quän lš là cách l¿a ch†n Çánh giá chính sách hÃp dÅn vì nó tÓn ít th©i gian và chi phí. 
Desvousges và các tác giä khác (1992) cho r¢ng phÜÖng pháp chuy‹n giao l®i ích có th‹ 
tåo ra nh»ng Ü§c lÜ®ng l®i ích kém phÄm chÃt do Çó có th‹ ÇÜa t§i viŒc tåo ra nh»ng l¿a 
ch†n chính sách sai lÀm trong các ÇiŠu kiŒn sau: thi‰u nh»ng chÌ dÅn rõ ràng cho viŒc 
Çánh giá s¿ ÇÀy Çû h®p lš vŠ m¥t khoa h†c cûa các nghiên cÙu Çã có; khi sº døng các 
Çi‹m nghiên cÙu ÇÖn Ç¶c v§i s¿ mô tä nghèo nàn vŠ các Ç¥c Çi‹m cûa Çi‹m nghiên cÙu; 
và khi ít cÓ g¡ng trong viŒc xác ÇÎnh quy mô thÎ trÜ©ng. Desvousges và các tác giä khác 
ki‰n nghÎ r¢ng cÀn sº døng nh»ng mô hình nhiŠu Çi‹m nghiên cÜú Ç‹ Ü§c lÜ®ng, cÀn phäi 
có s¿ so sánh sº døng nh»ng mô hình nhiŠu Çi‹m nghiên cÜú có cùng cÃu trúc Ü§c lÜ®ng 
trong các lïnh v¿c khác nhau, các mô hình Ü§c lÜ®ng cÀn sº døng các bi‰n Ç¥c tính vŠ chí 
sách và cÀn phäi ti‰n hành viŒc thº nghiŒm v§i các bi‰n trong mô hình nhiŠu Çi‹m nghiên 
cÜú Çã s¤n có trong hÀu h‰t các lïnh v¿c cûa nÜ§c cÀn nghiên cÙu. V§i nh»ng ÇiŠu kiŒn 
này, ngÜ©i ta cho r¢ng phÜÖng pháp chuy‹n giao l®i ích có th‹ ÇÜa ra nh»ng tri‹n v†ng 
Çáng k‹ nhÜ là các biŒn pháp nŠn täng cho viŒc Ü§c lÜ®ng các l®i ích cûa chính sách ho¥c 
nhÜ là nh»ng công cø ki‹m chÙng cho viŒc quy‰t ÇÎnh nh»ng Çi‹m chính sách nào Çáng 
ÇÜ®c nghiên cÙu và Çánh giá sâu hÖn. 
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6. ñánh giá nh»ng s¿ thay Ç°i ÇÓi v§i các Ç¥c tính  

Khi Çánh giá nh»ng s¿ thay Ç°i trong các Ç¥c tính môi trÜ©ng cûa cá hŒ thÓng sông ngòi, 
phÀn l§n các nghiên cÙu chÌ tÆp chung nghiên cÙu m¶t Ç¥c tính ÇÖn Ç¶c cûa sông. ChÃt 
lÜ®ng vùng ÇÃt Ü§t (Morrison cùng các tác giä khác 1999; Whitten và Bennett 2001; 
Morrison 2002), nh»ng s¿ thay Ç°i vŠ chÃt lÜ®ng nÜ§c (Choe cùng các tác giä khác 1996; 
Steinnes 1992; Phaneuf cùng các tác giä khác 1998; Magat cùng các tác giä khác 2000), 
s¿ thay Ç°i vŠ các nÒng Ç¶ axít (Epp và Alani 1979; Navurd 1988) và s¿ thay Ç°i vŠ các 
mÙc ô nhiÍm môi trÜ©ng khác (Mendelson cùng các tác giä khác 1992; Harris là nh»ng ví 
dø vŠ nh»ng Ç¥c tính ÇÖn Ç¶c cûa sông. Các công cø Çánh giá chính cûa các nghiên cÙu 
này là phÜÖng pháp Çánh giá ngÅu nhiên và ÇÎnh giá Ç¶ mãn nguyŒn. ñåi b¶ phÆn các 
nghiên cÙu này ÇÜ®c ti‰n hành ª MÏ, Châu Âu và Úc Châu. M¶t sÓ rÃt ít các nghiên cÙu 
ÇÜ®c ti‰n hành ª các nÜ§c Çang phát tri‹n. Trong sÓ các nghiên cÙu k‹ trên chÌ có Choe 
cùng các tác giä khác (1996) là sº døng m¶t nÜ§c Çang phát tri‹n làm Çi‹m nghiên cÙu. 
Các tác giä này Çã so sánh phÜÖng pháp Çánh giá ngÅu nhiên v§i phÜÖng pháp chi phí 
luân chuy‹n khi Çánh giá vŠ nh»ng cäi thiŒn vŠ chÃt lÜ®ng bŠ m¥t nÜ§c ª Philippin. Choe 
cùng các tác giä khác nhÆn thÃy r¢ng k‰t quä nghiên cÙu cûa hai phÜÖng pháp ÇŠu giÓng 
nhau. Và h† k‰t luÆn r¢ng, viŒc sº døng các phÜÖng pháp Çánh giá ngoài thÎ trÜ©ng ª các 
nÜ§c Çang phát tri‹n là kh£ thi và th¿c hiŒn ÇÜ®c. 

Có m¶t sÓ ÇiŠu lo ngåi có th‹ xuÃt hiŒn khi t°ng h®p låi tÃt cä các Ü§c lÜ®ng vŠ giá trÎ cûa 
tØng các Ç¥c tính cá th‹ Ç‹ có ÇÜ®c t°ng giá trÎ cho s¿ thay Ç°i trong ÇiŠu kiên môi 
trÜ©ng. M¶t ÇiŠu lo ngåi là nh»ng l®i ích thu ÇÜ®c có th‹ ÇÜ®c tính nhiŠu lÀn (El Serafy 
1998). Thêm vào Çó, khä næng tính trùng l¥p së ÇÜ®c gia tæng khi các Ü§c lÜ®ng ÇÜ®c rút 
ra tØ các nghiên cÙu khác nhau rÒi ÇÜ®c c¶ng g¶p låi. Các tác Ç¶ng thay th‰ và s¿ hån ch‰ 
vŠ ngân sách khi không ÇÜ®c cân nh¡c m¶t cách ÇÀy Çû së dÅn t§i viŒc Çánh giá quá mÙc 
k‹ cä trong trÜ©ng h®p không bÎ tính trùng l¥p (Hoehn và Randall 1989). 

 Theo tác giä ÇÜ®c bi‰t, rÃt ít các nghiên cÙu có ÇÜ®c nh»ng giá trÎ Ü§c lÜ®ng cho m¶t tÆp 
h®p ÇÀy Çû các Ç¥c tính cûa sông bÎ tác Ç¶ng bªi các phÜÖng án quän lš sông khác nhau. 
Loomis cùng các tác giä khác (2000), Johnson cùng các tác giä khác (1999), Bennett và 
Morrison (2001) và Rolfe cùng các tác giä khác (2002) là sÓ ít các nghiên cÙu Çã cÓ g¡ng 
làm ÇiŠu này. Loomis cùng các tác giä khác (2000) Çã dùng phÜÖng pháp Çánh giá l¿a 
ch†n nguÅn nhiên phân l§p Ç‹ xác ÇÎnh giá trÎ cûa viŒc khôi phøc m¶t sÓ các dÎch vø môi 
trÜ©ng (ví dø nhÜ làm giäm nÜ§c thäi, làm såch nÜ§c m¶t các t¿ nhiên, ki‹m soát s¿ sói 
mòn, nÖi cÜ trú cho cá và các Ç¶ng vÆt haong dã, và giäi trí) d†c 45 mile theo dòng sông 
ª vùng B¡c Colorado. Johnson cùng các tác giä khác (1999) Çã áp døng m¶t nghiên cÙu 
Çánh giá l¿a ch†n nguÅn nhiên phân l§p Ç‹ tính ra giá trÎ Ü§c lÜ®ng cho m¶t loåt các thay 
Ç°i môi trÜ©ng (bao gÒm các l¿a ch†n vŠ chÃt lÜ®ng nÜ§c, khu v¿c bäo tÒn ÇÃt và ÇÃt 
không ÇÜ®c phép phát tri‹n) ÇÓi v§i lÜu v¿c sông Wood-Pawcatuck ª vùng Tây Nam Çäo 
Rhode. 

GÀn Çây, m¶t sÓ nghiên cÙu Çã ÇÜ®c ti‰n hành ª Úc Châu nh¢m do lÜ©ng các giá trÎ mà 
công chúng ÇÎnh ra cho loåt các Ç¥c tính môi trÜ©ng khi ngÜ©i ta d¿ tính thay Ç°i các ch‰ 
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Ç¶ dòng nÜ§c cûa các con sông ª Úc Châu. Các nghiên cÙu này ÇÜ®c th¿c hiŒn cho các 
hŒ thÓng sông ngòi ª hai ti‹u bang New South Wales và Queensland cûa Úc trong khuôn 
kh° cûa quá trình cäi cách nÜ§c cûa H¶I ñÒng Chính Phû Úc (COAG) (Bennett và 
Morrison 2001, Rolfe cùng các tác giä khác 2002). Thêm vào Çó, hiŒn nay Ñy Ban LÜu 
V¿c Sông Murray Darling Çang ti‰n hành d¿ án "Sáng ki‰n vŠ s¿ sÓng ª Murray" v§i møc 
tiêu là xác ÇÎnh nh»ng l®i ích môi trÜ©ng cho m¶t loåt các Ç¥c tính cûa sông thu ÇÜ®c do 
khuy‰n khích các ch‰ Ç¶ môi trÜ©ng cûa dòng nÜ§c cûa sông Murray (sông này chäy qua 
nhiŠu bang ª Úc nhÜ New South Wales, Victoria và Nam Úc). Các nghiên cÙu này sº 
døng phÜÖng pháp mô hình l¿a ch†n làm công cø phân tích. 

L®i ích cÖ bän cûa phÜÖng pháp Çánh giá nguÅu nhiên so v§i phÜÖng pháp mô hình l¿a 
ch†n là ª ch‡ nó Çòi hÕi tÜÖng ÇÓi ít th©i gian và kÏ næng. NhÜng nó låi bÎ hån ch‰ ª ch‡ 
nó chÌ có th‹ phân tích ÇÜ®c m¶t phÜÖng án chính sách trong m‡i lÀn th¿c hiŒn. Khä næng 
Çánh giá ÇÒng th©i cùng lúc nhiŠu phÜÖng án chính sách trong m‡i lÀn th¿c hiŒn là Üu 
Çi‹m cûa phÜÖng pháp mô hình l¿a ch†n. Vì lš do này, các Ùng døng ª Úc së ÇÜ®c xem 
xét kÏ hÖn có tính Ç‰n khä næng chuy‹n giao các thông tin và phÜÖng pháp luÆn tØ các 
nghiên cÙu này sang cho các nghiên cÙu ÇÒng b¢ng sông Mê Công. 

ñánh giá nh»ng cäi thiŒn môi trÜ©ng ª lÜu v¿c sông Fitzroy 

B¶ phÆn chính cûa quá trình cäi cách nguÒn nÜ§c cûa Chính phû Queensland là ÇÜa ra 
m¶t k‰ hoåch quän lš và phân phÓi nÜ§c cho lÜu v¿c sông Fitzroy ª MiŠn Trung 
Queensland. ñây là con sông l§n thÙ hai ª Úc (ÇÙng sau Murray Darling) chäy ra bi‹n. 
K‰ hoåch quän lš và phân phÓi nÜ§c này ÇÜ®c thông qua vào næm 1999, nó ÇÎnh ra lÜ®ng 
nÜ§c tÓi Ça có th‹ lÃy ÇÜ®c tØ lÜu v¿c sông Fitzroy, nhÜng låi cho phép lÃy thêm nÜ§c ª 
các lÜu v¿c sông nhánh trong m¶t sÓ ÇiŠu kiŒn nhÃt ÇÎnh. Rolfe cùng các tác giä khác 
(2002) Çã th¿c hiŒn m¶t nghiên cÙu sº døng phÜÖng pháp mô hình l¿a ch†n nh¢m do 
lÜ©ng các giá trÎ mà công chúng Úc ÇÎnh ra cho viŒc bäo tÒn lÜu v¿c sông Fitzroy không 
cho mª r¶ng phát tri‹n. Các giá trÎ này Çã ÇÜ®c so sánh v§i các giá thành sän xuÃt thuÀn 
túy lÃy tØ các phÜÖng án khác. 

(2002) Çã th¿c hiŒn m¶t cu¶c ÇiŠu tra ª Brisbane (thû Çô cûa Queensland) và yêu cÀu 
nh»ng ngÜ©i trä l©i ÇiŠu tra l¿a ch†n phÜÖng án h† thích nhÃt trong m¶t loåt các các cäi 
thiŒn môi trÜ©ng tiŠm næng bao gÒm cä khä næng Çóng góp hàng næm dÜ§i hình thÙc 
Çóng thu‰ cao hÖn. Các cäi thiŒn môi trÜ©ng tiŠm næng này ÇÜ®c th‹ hiŒn dÜ§i 4 Ç¥c tính 
sau: lÜ®ng cây cÕ còn khÕe còn låi sau các Ç®t lÛ (% so v§i sÓ lúc ÇÀu); sÓ kilomet ÇÜ©ng 
thûy còn tÓt; sÓ ngÜ©i r©i bÕ vùng nông thôn hàng næm; và khÓi lÜ®ng nÜ§c d¿ tr» (% cao 
hÖn mÙc qui ÇÎnh do WAMP Ç¥t ra). ñ¥c tính cuÓi cùng ÇÜ®c ÇÜa vào Ç‹ tính giá trÎ l¿a 
ch†n và bán l¿a ch†n cûa ngÜ©i trä l©i ÇiŠu tra vŠ viŒc d¿ tr» nÜ§c. Cu¶c ÇiŠu tra ÇÜ®c 
th¿c hiŒn cho toàn vùng lÜu v¿c sông Fitzroy và cho lÜu v¿c sông nhánh Comet-Nogoa-
Mackenze cûa sông Fitzroy. Hai cu¶c ÇiŠu tra này ÇÜ®c ti‰n hành ÇÒng th©i cùng m¶t lúc 
Ç‹ ki‹m tra xem liŒu giá trÎ thu ÇÜ®c tØ vùng lÜu v¿c sông Fitzroy có th‹ chia nhÕ thành 
các phÀn nhÕ hay không. M¶t sÓ k‰t quä ÇÜ®c trình bày ª bäng 1. 
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Bäng 1: Giá trÎ Ü§c lÜ®ng vŠ Ç¥c tính cûa toàn vùng lÜu v¿c sông Fitzroy và cûa lÜu v¿c 
sông nhánh Comet-Nogoa-Mackenze cûa sông Fitzroy 

ñ¥c Tính LÜu v¿c sông 
Fitzroy 

($ /1 h¶ gia Çình) 

Comet-Nogoa-Mackenze 
LÜu v¿c sông nhánh 

($ /1 h¶ gia Çình) 

Cây cÕ khÕe månh 1,74*** 1,36*** 

PhÀn còn låi (%)   

ñÜ©ng thûy còn tÓt (km) 0,02** 0,09** 

SÓ ngÜ©i r©i khÕi vùng hàng næm -0,3*** 0,67*** 

KhÓi lÜ®ng nÜ§c trong lÜu v¿c 
không phân phÓi ho¥c dành cho 
môi trÜ©ng  

3,65 6,59 

NguÒn sÓ liŒu: Rolfe cùng các tác giä khác (2002);  

*** MÙc š nghïa 1%; ** MÙc š nghïa 5% 

Các k‰t quä nghiên cÙu cho thÃy r¢ng c¶ng ÇÒng Çánh giá s¿ thay Ç°i trong các Ç¥c tính 
môi trÜ©ng ª vùng lÜu v¿c sông Fitzroy khác v§i s¿ thay Ç°i ª lÜu v¿c sông nhánh 
Comet-Nogoa-Mackenze. ñiŠu này Ç¥c biŒt Çúng ÇÓi v§i Ç¥c tính vŠ tài nguyên. ñ¥c tính 
này không quan tr†ng ÇÓi v§i mÅu ÇiŠu tra ª vùng lÜu v¿c sông Fitzroy phän ánh s¿ dÜ 
thØa lÜ®ng nÜ§c d¿ tr» trong toàn b¶ lÜu v¿c sông Fitzroy. Vùng lÜu v¿c sông nhánh 
Comet-Nogoa-Mackenze có lÜ®ng nÜ§c d¿ tr» ít hÖn Çáng k‹, do vÆy giá trÎ Ü§c lÜ®ng có 
mÙc š nghïa thÓng kê cao hÖn so v§i mÅu ÇiŠu tra cûa toàn vùng lÜu v¿c sông Fitzroy. 

Các Ç¥c Çi‹m lš-sinh và kinh t‰ xã h¶i cûa vùng lÜu v¿c sông khác h£n các Ç¥c Çi‹m cûa 
vùng lÜu v¿c sông Mê Công, do vÆy không th‹ chuy‹n giao các k‰t quä nghiên cÙu cûa 
Rolfe cùng các tác giä khác (2001) cho nghiên cÙu ª vùng lÜu v¿c sông Mê Công. M¶t 
Çi‹m thích h®p cho trÜ©ng h®p sông Mê Công rút ra tØ nghiên cÙu này là viŒc phát hiŒn 
ra r¢ng giá trÎ Ç¥c tính thay Ç°i rõ ràng gi»a toàn b¶ lÜu v¿c sông chính (Fitzroy) và lÜu 
v¿c sông nhánh (Comet-Nogoa-Mackenze). ñiŠu này có th‹ suy luÆn ra r¢ng nêu nhÜ 
m¶t nghiên cÙu r¶ng cho toàn b¶ lÜu v¿c sông Mê Công ÇÜ®c ti‰n hành Ç‹ Ü§c lÜ®ng các 
giá trÎ mà công chúng ÇÎnh ra cho viŒc bäo tÒn nguÒn nÜ§c cho các d¿ ki‰n môi trÜ©ng, 
thì các giá trÎ này có th‹ không chính xác ÇÓi v§i các vùng phø cÆn cûa lÜu v¿c sông Mê 
Công. 

ñánh giá nh»ng cäi thiŒn môi trÜ©ng ª hŒ thÓng sông ngòi New South Wales 

Quá trình cäi cách nguÒn nÜ§c cûa Chính phû Ti‹u bang New South Wales (NSW) là 
nh¢m cân b¢ng nhu cÀu vŠ nguÒn nÜ§c gi» môi trÜ©ng và nh»ng ngÜ©i sº døng nÜ§c 
(DLWC). ñ‹ Çåt ÇÜ®c møc tiêu này, các Ñy Ban Quän Lš NÜ§c ÇÎa phÜÖng ÇÜ®c thành 
lÆp ª các vùng khác nhau Ç‹ tÜ vÃn cho chính phû vŠ ÇiŠu mà h† cho là nh»ng s¿ dàn s‰p 
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vŠ chia sÈ nÜ§c h®p lš. Bennett và Morrison (2001) cung cÃp thông tin cho các Ñy Ban 
này qua viŒc Ü§c lÜ®ng các giá trÎ do c¶ng ÇÒng ÇÎnh ra cho viŒc bäo vŒ các môi trÜ©ng 
ven sông qua các ti‹u bang. H† Çã dùng mô hình l¿a ch†n k‰t h®p v§i phÜÖng pháp 
chuy‹n giao l®i ích. 

Bennett và Morrison yêu cÀu ngÜ©I tiêu dùng l¿a ch†n phÜÖng án mà h† thích nhÃt trong 
m¶t loåt các các chính sách quän lš nguÒn tài nguyên tÜÖng lai có tiŠm næng. Các k‰t quä 
cûa các chính sách này ÇÜ®c trình bày dÜ§i 4 Ç¥c tính sau: chÃt lÜ®ng nÜ§c (bao gÒm Ç¶ 
thích h®p cûa nÜ§c sông ÇÓi v§i các công døng giäi trí khác nhÜ c¡m tråi ven sông, bÖi 
thuyŠn, câu cá và bÖi l¶I); Ç¶ khÕe månh cûa cây cÕ ven sông và các vùng ÇÃt Ü§t; s¿ tÒn 
tåi cûa các loài cá t¿ nhiên; s¿ tÒn tåi các loài chim nÜ§c và Ç¶ng vÆt. Do giá thành Ç‹ 
Ü§c lÜ®ng các giá trÎ các th‹ cho tÃt cä các con sông ª NSW quá cao, nên các con sông 
ÇÜ®c phân loåi theo 5 vùng ÇÎa-sinh. M¶t con sông së ÇÜ®c ch†n ra tØ m‡i vùng, và giá trÎ 
Ç¥c tính do s¿ thay Ç°i trong ch‰ Ç¶ quän lš cûa m‡i con sông ÇÜ®c tính toán b¢ng 5 mô 
hình l¿a ch†n riêng rë. Dân chúng sÓng trong và ngoài các lÜu v¿c sông ÇŠu ÇÜ®c ÇiŠu 
tra. M¶t bän quy Ü§c (giao th¿c) chuy‹n giao l®i ích ÇÜ®c soån thäo Ç‹ rút ra các Ü§c 
lÜ®ng giá trÎ môi trÜ©ng cho các con sông khác trong m‡i vùng ÇÎa-sinh tØ k‰t quä các 
nghiên cÙu con sông Çåi diŒn. ViŒc soån thäo bän quy Ü§c (giao th¿c) chuy‹n giao l®i ích 
này d¿a chû y‰u vào các ki‰n nghÎ cûa Desvousges (1992): m¶t mô hình nhiŠu Çi‹m 
nghiên cÙu ÇÜ®c sº døng; sº døng mô hình nhiŠu Çi‹m nghiên cÙu v§i cùng cÃu trúc Ü§c 
lÜ®ng trong các vùng khác nhau Ç‹ th¿c hiŒn so sánh; ti‰n hành thº nghiŒm v§i các bi‰n 
giäi thích sãn có trong Çåi b¶ phÆn các vùng ª Úc. 

M¶t mÓi lo ngåi vŠ quá trình chuy‹n giao l®i ích khi sº døng cùng v§i phÜÖng pháp mô 
hình hóa l¿a ch†n là s¿ änh hÜªng cûa các tác Ç¶ng bÓ cøc Ç‰n các giá trÎ Ü§c lÜ®ng. Các 
tác Ç¶ng bÓ cøc là tác Ç¶ng cûa các hoàn cänh chÌ có Çi‹m nghiên cÙu m§i có. ñ‹ Ço mÙc 
Ç¶ cûa vÃn ÇŠ tác Ç¶ng bÓ cøc, Bennett và Morris th¿c hiŒn m¶t nghiên cÙu mô hình hóa 
l¿a ch†n riêng rë Ç‹ Çánh giá nh»ng cäi thiŒn môi trÜ©ng ª các con sông chåy d†c toàn b¶ 
Bang NSW. Các giá trÎ Ç¥c tính tØ nghiên cÙu này ÇÜ®c trình bày trong bäng 2. 

Bäng 2: Các giá trÎ Ç¥c tính cho tÃt cä các con sông trong Ti‹u Bang NSW 

ñ¥c Tính Giá trÎ ($/1 h¶ gia Çình)

% gia tæng cûa con sông có cây cÕ ven sông và các vùng ÇÃt 
Ü§t lành månh 

4.23 

Thêm m¶t loài cá ª sông 7.7 

Thêm m¶t loài Ç¶ng vÆt sÓng ngÀn sông  0.97 

ChÃt lÜ®ng nÜ§c: lÜ®ng nÜ§c có th‹ såch d†c 60% con sông 44.05 

ChÃt lÜ®ng nÜ§c: có th‹ bÖi l¶i ÇÜ®c 87.17 

NguÒn sÓ liŒu: Bennett và Morris (2001) 
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K‰t quä nghiên cÙu cûa Bennett và Morris (2001) chÌ ra r¢ng viŒc Çánh giá có th‹ th¿c 
hiŒn ÇÜ®c cho m¶t loåt các kÎch bän quän lš trên m¶t diŒn tích ÇÎa lš r¶ng. Thêm vào Çó, 
nó cÛng th‹ hiŒn ÇÜ®c næng l¿c cûa mô hình hóa l¿a ch†n trong viŒc cung cÃp các thông 
tin vŠ giá thành hiŒu quä khi nó ÇÜ®c sº døng cùng v§i phÜÖng pháp chuy‹n giao l®i ích. 
CÛng tÜÖng t¿ nhÜ trÜ©ng h®p Queensland, do các Ç¥c Çi‹m lš-sinh và kinh t‰ xã h¶i cûa 
con sông ª NSW khác h£n các Ç¥c Çi‹m cûa vùng lÜu v¿c sông Mê Công, do vÆy không 
th‹ chuy‹n giao các k‰t quä nghiên cÙu cûa Bennett và Morris (2001) cho nghiên cÙu ª 
vùng lÜu v¿c sông Mê Công. Tuy nhiên, m¶t ÇiŠu rõ ràng là phÜÖng pháp k‰t h®p gi»a 
phÜÖng pháp mô hình hóa l¿a ch†n v§i phÜÖng pháp chuy‹n giao l®i ích hoàn toàn có th‹ 
áp døng cho các nghiên cÙu ª sông Mê Công. Vùng ÇÒng b¢ng sông Mê Công có th‹ chia 
thành các vùng ÇÎa lš. M¶t con sông ho¥c m¶t nhánh sông tØ m‡i vùng ÇÎa lš có th‹ ÇÜ®c 
ch†n ra làm Çåi diŒn và m¶t nghiên cÙu mô hình hóa l¿a ch†n có th‹ ÇÜ®c th¿c hiŒn Ç‹ 
Ü§c lÜ®ng giá trÎ cûa nh»ng cäi thiŒn môi trÜ©ng ÇÓi v§i các Ç¥c tính cûa con sông ho¥c 
nhánh sông Çåi diŒn. Ti‰p sau Çó bän quy Ü§c (giao th¿c) chuy‹n giao l®i ích së ÇÜ®c 
soån thäo Ç‹ các giá trÎ Ü§c lÜ®ng tØ con sông ho¥c nhánh sông Çåi diŒn có th‹ sº døng Ç‹ 
rút ra nh»ng giá trÎ Ü§c lÜ®ng tÜÖng t¿ cho các con sông khác trong cùng vùng ÇÎa-sinh. 
V§i tÜ tÜªng, phÜÖng pháp k‰t h®p gi»a phÜÖng pháp mô hình hóa l¿a ch†n v§i phÜÖng 
pháp chuy‹n giao l®i ích cûa Bennett và Morris (2001) hoàn toàn có th‹ áp døng cho các 
nghiên cÙu ª sông Mê Công. 

PhÀn K‰t LuÆn 

S¿ phát tri‹n nhanh chóng vŠ kinh t‰ và nông nghiŒp trong vùng lÜu v¿c sông Mê Công 
Çang làm gia tæng s¿ cånh tranh vŠ nguÒn nÜ§c sông Mê Công gi»a các nÜ§c n¢m trong 
lÜu v¿c. S¿ gia tæng cånh tranh này càng làm n°i bÆt s¿ cÀn thi‰t phäi có nh»ng sÓ liŒu 
khoa h†c chính xác vŠ tác Ç¶ng cûa các ch‰ Ç¶ dòng nÜ§c khác nhau Ç‰n môi trÜ©ng lš-
sinh, và s¿ cÀn thi‰t phäi có m¶t nghiên cÙu Ü§c lÜ®ng giá trÎ mà c¶ng ÇÒng ÇÎnh ra cho 
viŒc bäo vŒ môi trÜ©ng vùng lÜu v¿c sông Mê Công. Theo tác giä hiŒn chÜa có m¶t 
nghiên cÙu nhÜ vÆy. 

Møc tiêu cûa bài này là lÜ®c thuÆt các nghiên cÙu Çã ti‰n hành Ü§c lÜ®ng giá trÎ mà c¶ng 
ÇÒng ÇÎnh ra cho viŒc bäo vŒ ho¥c cäi thiŒn môi trÜ©ng các lÜu v¿c sông trong Çó có 
Çánh giá khä næng cho viŒc chuy‹n giao l®i ích ho¥c các phÜÖng pháp luÆn cûa các 
nghiên cÙu này cho các nghiên cÙu vŠ sông Mê Công. M¶t trong s¿ y‰u kém cûa tài liŒu 
là có quá ít các nghiên cÙu Çánh giá ngoài thÎ trÜ©ng vŠ môi trÜ©ng các con sông ª các 
nÜ§c Çang phát tri‹n. ñåi b¶ phÆn các nghiên cÙu ÇÜ®c ti‰n hành ª MÏ, Anh và Úc. ñiŠu 
này Çã gây ra các khó khæn cho viŒc áp døng phÜÖng pháp chuy‹n giao l®i ích vì s¿ khác 
biŒt rõ nét vŠ væn hóa và lš-sinh cûa vùng ÇÒng b¢ng sông Mê Công. 

PhÀn l§n các nghiên cÙu Çã ti‰n hành Ü§c lÜ®ng giá trÎ mà c¶ng ÇÒng ÇÎnh ra cho nh»ng 
thay Ç°i trong ÇiŠu kiŒn cûa m¶t Ç¥c tính môi trÜ©ng Ç¥c biŒt (ch£ng hån nhÜ chÃt lÜ®ng 
cûa nÜ§c ho¥c vùng ÇÃt Ü§t). TÜÖng ÇÓi ít các nghiên cÙu cÓ g¡ng Ü§c lÜ®ng giá trÎ mà 
c¶ng ÇÒng ÇÎnh ra cho nh»ng thay Ç°i cûa m¶t loåt các Ç¥c tính cûa dòng sông do ch‰ Ç¶ 
dòng nÜ§c các con sông khác nhau. Bài báo này tÆp trung vào hai nghiên cÙu sº døng mô 
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hình hóa l¿a ch†n Ç‹ nghiên cÙu các dòng sông cûa Úc. M¶t trong hai nghiên cÙu này tÆp 
trung nghiên cÙu vùng lÜu v¿c sông Fitzroy và Çã thÃy phÜÖng pháp mô hình hóa l¿a 
ch†n có th‹ ÇÜ®c sº døng nhÜ th‰ nào trong viŒc Ü§c lÜ®ng m¶t loåt các giá trÎ Ç¥c tính 
cho nhiŠu phÜÖng án quàn lš sông, và nó cÛng cänh báo viŒc chuy‹n giao các giá trÎ Ç¥c 
tính tØ vùng l§n (cä lÜu v¿c) sang cho các vùng phø cÆn. Nghiên cÙu thÙ hai tÆp trung 
vào các con sông ª NSW Çã cho thÃy tiŠm næng cûa phÜÖng pháp mô hình hóa l¿a ch†n 
trong viŒc cung cÃp các thông tin giá thành hiŒu quä khi ÇÜ®c sº døng cùng phÜÖng pháp 
chuy‹n giao l®i ích. Nghiên cÙu này Çã chia các con sông ª NWS theo 5 vùng ÇÎa-sinh, 
và sº døng bän quy Ü§c (giao th¿c) chuy‹n giao l®i ích Ç‹ Ü§c lÜ®ng các giá trÎ Ç¥c tính 
cho các con sông trong vùng d¿a trên k‰t quä nghiên cÙu cûa con sông Çåi diŒn. 

PhÜÖng pháp này có nhiŠu Çi‹m tÓt và có th‹ thích h®p cho các nghiên cÙu vùng ÇÒng 
b¢ng sông Mê Công. Vùng ÇÒng b¢ng sông Mê Công có th‹ chia thành các vùng ÇÎa lš 
(bao gÒm m¶t vùng phía B¡c nÖi có ÇÃt bÎ nhiÍm axít sunphát n¥ng, và m¶t vùng d†c b© 
bi‹n nÖi ÇÃt bÎ nhiÍm m¥n). B¢ng viŒc sº døng phÜÖng pháp mô hình hóa l¿a ch†n Ç‹ Ü§c 
lÜ®ng các giá trÎ cûa nh»ng s¿ thay Ç°i trong các Ç¥c tính môi trÜ©ng trong m‡i vùng, và 
sº døng bän quy Ü§c (giao th¿c) chuy‹n giao l®i ích, có th‹ thu ÇÜ®c m¶t khÓi lÜ®ng 
thông tin Çáng k‹ cho cä vùng l§n và cung cÃp nh»ng thông tin quan tr†ng cho viŒc tranh 
luÆn chính sách sº døng nÜ§c ª sông Mê Công. M¶t nghiên cÙu nhÜ vÆy có th‹ trª thành 
m¶t nghiên cÙu Çi‹m có ích cho viŒc Çánh giá môi trÜ©ng ª các nÜ§c Çang phát tri‹n 
khác có nŠn væn hóa và ÇiŠu kiŒn ÇÎa-sinh tÜÖng t¿. 

Tuy nhiên, s¿ Çánh giá chính xác và tin tÜªng ÇÜ®c vŠ m¥t kinh t‰ cûa các tác Ç¶ng môi 
trÜ©ng cûa các ch‰ Ç¶ dòng nÜ§c khác nhau Çòi hÕi phäi có m¶t cÖ sª khoa h†c månh. CÖ 
sª khoa h†c này bao gÒm s¿ hi‹u bi‰t vŠ các ch‰ Ç¶ dòng nÜ§c khác trong toàn b¶ sông 
Mê Công, ÇiŠu này có th‹ thu ÇÜ®c tØ th¿c tiÍn, và các ch‰ Ç¶ dòng nÜ§c này có nh»ng 
tác Ç¶ng gì Ç‰n môi trÜ©ng lš-sinh. Các tác Ç¶ng ÇÎnh tính cûa và các ch‰ Ç¶ dòng nÜ§c ª 
ÇÒng b¢ng sông Mê Công Çã ÇÜ®c nhÆn bi‰t khá tÓt. Tuy nhiên, có quáít sÓ liŒu ÇÎnh 
lÜ®ng vŠ mÓi quan hŒ lš sinh gi»a môi trÜ©ng và dòng nÜ§c. H†c viŒn nghiên cÙu nguÒn 
nÜ§c MiŠn Nam, Ñy Ban Sông Mê Công, và Trung Tâm Cá Th‰ Gi§i Çang ti‰n hành m¶t 
nghiên cÙu khoa h†c và nghiên cÙu này có th‹ së Çóng góp ÇÜ®c cho viŒc tranh luÆn khoa 
h†c. V§i nh»ng thông tin khoa h†c này, viŒc phân tích kinh t‰ có th‹ ÇÜ®c ti‰n hành Ç‹ 
Ü§c lÜ®ng các giá trÎ mà c¶ng ÇÒng ÇÎnh ra cho m¶t loåt các Ç¥c tính cûa dòng sông. 
Nh»ng thông tin khoa h†c này cùng v§i các giá trÎ kinh t‰ cûa viŒc sº døng nÜ§c cho tiêu 
dùng và thÜÖng måi có th‹ cung cÃp các thông tin quan tr†ng cho viŒc tranh luÆn vŠ viŒc 
quän lš nÜ§c m¶t cách cân b¢ng ª sông Mê Công. 
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