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บทที่ 1 : บทน า (Introduction) 

 วิชาเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เป็น
วิชาที่ศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์กับพฤติกรรม
ของมนุษ ย์ ในบางแ ง่ มุมที่ สัมพัน ธ์กับ
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ทางกายภาพหรือ
แวดวงที่ อ ยู่ อ า ศั ย วิ ช า เ ศรษฐศาสต ร์
ส่ิงแวดล้อมเกิดจากความตระหนักของ
มนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผู้ที่ศึกษาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค และเศรษฐศาสตร์
สวัสดิการในเร่ืองผลกระทบของกิจกรรม
ทางเศรษฐกจิทีม่ีต่อส่ิงแวดล้อม  



ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  



ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  



บทน า (Introduction) 

 ความจ ากัดของทรัพยากรที่จะน ามาผลิตเป็นสินค้าและบริการเพื่อ
สนองความต้องการที่มีไม่จ ากัดของมนุษย์ท าให้ต้องมีการเลือกวิธีการ
จัดสรรทรัพยากรอนัจ ากดัน้ันให้เกดิประโยชน์มากทีสุ่ด  



ความหมายของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เป็นการน าเอาหลกัเศรษฐศาสตร์ หรือวิธี 
วเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ มาอธิบายหรือวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาของส่ิงแวดล้อมที่มาของปัญหาส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของปัญหา
ส่ิงแวดล้อม และการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม  หลัก
เศรษฐศาสตร์หรือวิธีวิเคราะห์ที่เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมใช้ศึกษาหรือ
วเิคราะห์ส่ิงแวดล้อมอย่างหน่ึงอย่างใดหรือโดยรวม 

ทรัพยากร สินคา้หรือบริการ พอใจสูงสุด 



ความหมายของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

 โดยได้อาศัยหลักและวิธีการของทั้ งเศรษฐศาสตร์จุลภาค และ
เศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นเคร่ืองมือ 

 ส าหรับเศรษฐศาสตร์จุลภาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ทฤษฎรีาคาและการผลติ 
ถูกใช้ในการอธิบายปัญหาส่ิงแวดล้อม เพราะจากทฤษฎีดังกล่าว เราจะทราบ
ความหมายของต้นทุนภายนอก และความล้มเหลวของระบบตลาด แล้วน ามา
อธิบายว่า ท าไมคุณภาพของส่ิงแวดล้อมจึงเลวลง และท าไมปริมาณส่ิงแวดล้อม
จึงลดลง ตลอดทั้งได้ใช้นิยามของ ต้นทุนการผลิตต่างๆ ที่มีอยู่ในทฤษฎีการผลิต 
เช่น ต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนส่วนเพิ่มมาปรับใช้ เป็นต้นทุนในเศรษฐศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม เช่นต้นทุนความเสียหายทั้งหมด และต้นทุนความเสียหายที่เพิ่ม 
ตลอดทั้งต้นทุนแก้ไขปัญหาทั้งหมด และต้นทุนแก้ไขปัญหาทีเ่พิม่ เป็นต้น 



ความหมายของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

 ดังน้ัน หลกัและวธีิวเิคราะห์ของเศรษฐศาสตร์จุลภาคจึงจ าเป็น และ
ได้ใช้เป็นพืน้ฐานในการศึกษาและวิเคราะห์ในเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม แต่
ส่ิงที่ต้องระวังก็คือ การน าข้อสมมุติของเศรษฐศาสตร์จุลภาค มาใช้ใน
เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงแน่นอนที่สุดที่ผลสรุปจะต้องแตกต่างกัน คือ 
ไม่เป็นไปตามข้อสมมติในเศรษฐศาสตร์จุลภาค เช่นทฤษฎีการผลิตใน
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเรามีข้อสมมุติว่าผู้ผลิตมีพฤติกรรมสมเหตุผล 
(Rational behavior) คือ ต้องการก าไรสูงสุด และผู้ผลิตส่วนใหญ่ต่าง
ต้องการก าไรสูงสุดกันทั้งน้ัน และก าไรสูงสุดนี้ จะบรรลุได้ด้วยการผลิตให้
ได้มากทีสุ่ด และมีต้นทุนการผลติต ่าทีสุ่ด หากท าได้ ก าไรสูงสุดย่อมเกดิขึน้ 



ชนิดของวชิาเศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์แบบมหาภาค 
 Macro-economics 

เรียนรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของ
ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบเพ่ือ
ควบคุมและดูแลใหร้ะบบ
เศรษฐกิจขยายตวัอยา่งสม ่าเสมอ
และมีเสถียรภาพ 

เศรษฐศาสตร์แบบจุลภาค 
 Micro-economics 

เรียนรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมในการ
ตดัสินใจของกลุ่มยอ่ยวา่จะท า
อยา่งไรจึงจะจดัสรรทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใชก้ลไก
ราคาหรือระบบตลาด 

ท่ีมา รศ. เดช กาญจนางกรู. 2536. มหเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้. ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 



ตารางเปรียบเทียบจุดเด่นของเศรษฐศาสตร์ทั้งสองแบบ 

เศรษฐศาสตร์แบบจุลภาค 
 Micro-economics 

เศรษฐศาสตร์แบบมหาภาค 
 Macro-economics 

ท่ีมา รศ. เดช กาญจนางกรู. 2536. มหเศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้. ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

ใชก้ลไกราคา หรือระบบตลาดเป็น
เคร่ืองมือหลกัในการวิเคราะห์ 
 

ใชร้ะดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไป หรือ
ผลิตภณัฑแ์ละรายไดป้ระชาชาติ เป็น
เคร่ืองมือหลกัในการวิเคราะห์ 

รัฐบาลไม่มีบทบาทในการกระท า
กิจกรรมเศรษฐกิจ 

รัฐบาลมีบทบาทในการกระท า
กิจกรรมเศรษฐกิจค่อนขา้งมาก 



ความหมายของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

 แต่พฤติกรรมเช่นนี้ หากน ามาใช้กับการผลิตที่ใช้ ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิตหรือการใช้ประโยชน์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ
โดยตรง จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ ทั้งชนิดที่ไม่
สามารถเพิม่ตัวเองได้ และสามารถเพิม่ตัวเองได้  



ความหมายของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

 พฤติกรรมเช่นนี้จะท าให้ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติที่เพิ่มตัวเองไม่ได้ 
หมดไปในระยะเวลาส้ันกว่าที่ควรจะเป็น และส่ิงแวดล้อมธรรมชาติที่เพิ่ม
ตัวเองได้ จะไม่มีเวลาเพียงพอในการเพิ่มตัวเอง และท าให้สูญส้ินไปในที่สุด 
แล้วพฤติกรรมอย่างไรจึงจะเอือ้ต่อการใช้ประโยชน์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ  



ความหมายของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

 พฤติกรรมที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ส่ิงแวดล้อม คือ พฤติกรรมที่
เกิดขึน้จากจิตที่เป็นกุศล (Ethival mind) เพราะจิตที่เป็นกุศล จะท าให้
พฤติกรรมที่เกิดขึน้ตามมา เป็นพฤติกรรมที่เป็นกุศล (Ethical behavior) 
พฤติกรรมเช่นนี้ ควบคุมการใช้ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติได้ดีกว่าการใช้
กฎหมายเสียอกี  ท านองเดียวกนัเราใช้เศรษฐศาสตร์มหภาค อธิบายปัญหาที่
เกดิขึน้กบัส่ิงแวดล้อมโดยรวม เป็นต้นว่า นโยบายเศรษฐกจิมหภาค เกีย่วกบั
ความเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีผลต่อส่ิงแวดล้อมโดยทั่วไปอย่างไร และ
ในทางกลับกัน ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อม จะมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิโดยรวม หรือความเติบโตทางเศรษฐกจิอย่างไร 



ความหมายของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

 การผลิตไม่ว่าสินค้าเพื่อการบริโภคหรือสินค้าเพื่อการลงทุน                  
จะกระทบกระเทือนหรือสร้างปัญหาให้กับส่ิงแวดล้อมทั้งน้ัน จะมากหรือ
น้อยขึน้อยู่กับสินค้าที่จะผลิต และวิธีการผลิต และจะไม่มีการผลิตสินค้าใด
และวธีิการผลติใดทีจ่ะเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมอย่างเต็มที่ 



บทบาทของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

 ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติให้อะไรหลายอย่างแก่สังคม และสังคมกไ็ด้ใช้
ส่ิงเหล่าน้ันเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ บทบาทของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  
จะช่วยให้สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมได้อย่างเต็มที่และมี
ผลตอบแทนสูงสุด บทบาทโดยเฉพาะของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมจะเป็น
อย่างไร ขึน้อยู่กับประเภทและหน้าที่ของส่ิงแวดล้อม สังคมได้รับส่ิงต่าง ๆ 
เหล่านีจ้ากส่ิงแวดล้อม  



บทบาทของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

 1. ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลติ                                
 ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติให้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต ซ่ึงใช้ในการ
ผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ทรัพยากร
หรือปัจจัยการผลิตเหล่านี้มีปริมาณจ ากดั เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการ
ที่จะใช้ทรัพยากรนีใ้นการผลติสินค้าและบริการ  

  



บทบาทของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

 1. ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลติ                                                           
 ดังน้ันบทบาทของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมต่อปัญหานี้ ก็เหมือนกับ
เศรษฐศาสตร์โดยทัว่ไป ได้แก่ การจัดสรรและใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลติที่มี
ปริมาณจ ากัดเหล่านี้ ให้มีประสิทธิภาพและผลตอบแทนสูงสุด ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติ ที่เป็นทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต จะท าหน้าที่สองประการคือ เป็น
วตัถุดิบใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ เช่น ก๊าซธรรมชาติใต้ท้องทะเล และถ่าน
หินใต้ภูเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม่ที่มีค่าสูง และหน้าที่อีกประการหน่ึง คือเป็น
ส่วนประกอบของโครงการ เช่นหุบเขาที่ถูกท าลายกลายเป็นอ่างเก็บน ้าและ
ส่วนประกอบของโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน ้า  บทบาทของ
เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม จะช่วยในการตัดสินใจได้อย่างไร และการน าเอาก๊าซ
ธรรมชาต ิถ่านหิน และหุบเขา ตามล าดบั 



บทบาทของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

  1. ทรัพยากรหรือปัจจยัการผลติ                                                   
  ก๊าซธรรมชาติ  

 



บทบาทของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

  1. ทรัพยากรหรือปัจจยัการผลติ                                                
   

 ก๊าซธรรมชาต ิคือ ส่วนผสมของก๊าซไฮโดรคาร์บอน และส่ิงเจือปนต่างๆใน
สภาวะก๊าซ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ มีเทน อีเทน โพ
รเพน บิวเทน เพนเทน เป็นต้น ส่ิงเจือปนอื่นๆที่พบในก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนไดซัลไฟด์ ฮีเลยีม ไนโตรเจนและไอน า้ เป็นต้น การที่
ก๊าซธรรมชาติได้ช่ือว่าเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเน่ืองจากเป็นสารที่มี
ส่วนประกอบของอะตอม 2 ชนิด คือ ไฮโดรเจน (H) กับ คาร์บอน (C) รวมตัวกัน
ในสัดส่วนของอะตอมที่ต่างๆกัน โดยเร่ิมตั้งแต่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอันดับ
แรกที่มีคาร์บอนเพียง 1 อะตอม กับ ไฮโดรเจน 4 อะตอม มีช่ือเรียกโดยเฉพาะ
ว่า "ก๊าซมเีทน"  



บทบาทของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

  1. ทรัพยากรหรือปัจจยัการผลติ                                                   
  ถ่านหิน  

 



บทบาทของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  
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 2. ทรัพยากรทีส่วยงาม                                               
  ปลาวาฬสีน า้เงิน 
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 2. ทรัพยากรทีส่วยงาม                                                
 ที่แท้ประโยชน์นันทนาการ ก็คือประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรที่
สวยงามน่ันเอง หากจะมีโครงการใดโครงการหน่ึง ท าให้ทรัพยากรที่สวยงาม
สูญหายไป ประโยชน์นันทนาการที่สังคมเคยได้รับก็จะหมดไปด้วย และ
ประโยชน์นันทนาการที่หายไป จะกลายเป็นต้นทุนส่วนหน่ึงของโครงการ 
เกีย่วกบัทรัพยากรทีส่วยงามนี ้บทบาทขอเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมสรุปได้ดังนี ้
คือช่วยให้ทราบปริมาณประโยชน์นันทนาการ จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชม อัตราการ
ขยายตัวทั้งของประโยชน์และผู้เข้าเยี่ยมชม และระยะเวลาที่จ านวนผู้เข้าเยี่ยม
ชมสูงสุดเท่าที่แหล่งนันทนาการสามารถรับได้และต่อไป จะเป็นการพิจารณา
ส่ิงแวดล้อมในฐานะที่เป็นแหล่งรองรับของเสีย 
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 3. แหล่งระบายของเสีย  
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ทีม่าของปัญหาส่ิงแวดล้อม  

 ปัญหาส่ิงแวดล้อมทีส่ าคญัอยู่สองปัญหาด้วยกนัคอื   

 - ปัญหาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเลวลง (Environmental degradation) 

  - ปัญหาปริมาณส่ิงแวดล้อมลดลง (Environmental depletion) 
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 1. ผลกระทบภายนอก 
 ผลกระทบภายนอกเกิดขึ้น และเป็นไปได้ทั้งบวกและลบ บวกก็คือ
ประโยชน์ และลบก็คือต้นทุน บวกเป็นประโยชน์ที่ผู้ได้รับไม่ต้องท าอะไร
ทดแทน ลบเป็นต้นทุนหรือความเสียหายที่ผู้ได้รับหรือต้องแบกภาระ โดย
ไม่ได้รับการชดเชย ผลกระทบที่เป็นบวกมีช่ือเรียกอกีอย่างหน่ึงว่าประโยชน์
ภายนอก (External benefits) ผลกระทบที่เป็นลบมีช่ือเรียกอกีอย่างหน่ึงว่า
ต้นทุนภายนอก (External costs) และความหมายของประโยชน์และต้นทุน
ภายนอก   
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 1. ผลกระทบภายนอก 
 ประโยชน์ภายนอก  หมายถึง รายได้หรือประโยชน์ที่บุคคลผู้หน่ึง
ผู้ใดได้รับจากกจิกรรมหรือการกระท าของอกีผู้หน่ึง โดยทีผู้่ได้รับรายได้หรือ
ประโยชน์ ไม่ต้องจ่ายอะไรเป็นการตอบแทนแก่บุคคลที่ท าให้รายได้หรือ
ประโยชน์เกิดขึน้ คือ เป็นรายได้หรือผลประโยชน์ที่ผู้ได้รับไม่ต้องจ่ายเงิน 
หรือท าอะไรทดแทนทั้งน้ัน  
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 1. ผลกระทบภายนอก 
 ผลกระทบที่เป็นลบหรือต้นทุนภายนอก หมายถึง รายจ่ายหรือ
ความเสียหายที่ผู้หน่ึงผู้ใดได้รับ จากกิจกรรมหรือการกระท าของอีกผู้หน่ึง 
และผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะไม่ได้รับการชดเชย จากผู้ที่ท าให้ความ
เสียหายเกดิขึน้ ทีเ่รียกว่าต้นทุนภายนอก กเ็พราะว่าผู้กระท าให้ความเสียหาย
เกดิขึน้ ไม่ต้องชดเชยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย แต่หากมีการบังคับให้มีการ
ชดเชยเกิดขึ้นเม่ือไรต้นทุนภายนอกจะหมดไป และกลับมาเป็นต้นทุน
ภายในของผู้ท าให้ความเสียหายเกิดขึ้นเสียที่เรียกว่าต้นทุนภายนอกใน
ขณะนี ้กเ็พราะว่าการชดเชยยงัไม่เกดิขึน้  
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 2. ระบบตลาดล้มเหลว 
 ในหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ตลาดของสินค้าเป็นผู้ก าหนดราคา
สินค้า โดยผ่านอุปสงค์และอุปทาน ขอเร่ิมด้วยกฎของอุปสงค์ (Law of 
demand) ที่กล่าวว่าเม่ือราคาสินค้าสูงขึน้ ผู้ซ้ือต้องการซ้ือสินค้าน้อยลง แต่
ต้องการซ้ือสินค้ามากขึน้ หากราคาสินค้าลดลง ความสัมพันธ์ระหว่างราคา
สินค้ากับอุปสงค์ส าหรับสินค้าในลักษณะนี้ จึงท าให้เส้นอุปสงค์ลาดลงจาก
บนมาล่างและจากซ้ายไปขวา คือแสดงความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม 
ระหว่างราคา และความต้องการซ้ือ  
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 2. ระบบตลาดล้มเหลว 
 กฎของอุปทาน (Law of supply) กล่าวว่า เม่ือราคาสินค้าสูงขึน้ 
ผู้ขายต้องการขายสินค้ามากขึ้น แต่ต้องการขายสินค้าน้อยลง เม่ือราคา
สินค้าลดลง และจากความสัมพนัธ์ระหว่างราคาสินค้ากบัอุปทานของสินค้า
ในลักษณะนี้ จึงท าให้เส้นอุปทานสูงขึ้นจากล่างไปบน และจากซ้ายไปขวา
เช่นกัน คือแสดงความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน ระหว่างราคาและความ
ต้องการขาย 
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 2. ระบบตลาดล้มเหลว 
 เม่ือราคาแตกต่าง ผู้ซ้ือต้องการซ้ือสินค้าในปริมาณที่แตกต่าง และ
เม่ือราคาแตกต่าง ผู้ขายต้องการขายสินค้าในปริมาณที่แตกต่างเช่นกัน แต่มี
เพียงราคาเดียวเท่าน้ัน ที่ปริมาณสินค้าที่ผู้ซ้ือต้องการจะซ้ือ และผู้ขาย
ต้องการจะขายจะเท่ากัน ราคาดังกล่าว คือราคาที่เกิดขึน้ ณ จุดที่เส้น  อุป
สงค์ตัดกับเส้นอุปทาน ที่จุดนี้ นอกจะบอกราคาที่จะท าการซ้ือขายกันแล้ว 
ยังบอกถึงปริมาณที่จะท าการซ้ือขายกันด้วย ราคาที่ซ้ือขายกันเรียกว่าราคา
ดุลภาพ และหากจะมีปัจจัยใดท าให้ราคาสูงหรือต ่ากว่าราคาดุลภาพ ราคาน้ัน
จะคงอยู่เพยีงช่ัวคราว แล้วในทีสุ่ด จะกลบัมาสู่จุดดุลยภาพอกี 
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 2. ระบบตลาดล้มเหลว 
 แต่หากเม่ือใด ตลาดไม่สามารถก าหนดราคาดุลยภาพได้ น่ีคือความ
ล้มเหลวของระบบตลาด แล้วจะท าให้ปัญหาส่ิงแวดล้อมเกิดขึน้ และส่ิงที่จะ
ท าให้ระบบตลาดล้มเหลว กค็ือภาษี ที่รัฐเรียกเกบ็กบัสินค้า หรือเงินอุดหนุน
ที่รัฐจ่ายให้กบัผู้ผลิต ทั้งภาษีและเงินอุดหนุนจะท าให้ราคาสินค้าต ่ากว่าหรือ
สูงกว่าทีค่วรจะเป็น และในทีสุ่ดจะมีปัญหาต่อการผลติ การใช้ปัจจัยการผลติ 
และต่อส่ิงแวดล้อมในที่สุด  การอธิบายความหมายของ ผลกระทบภายนอก 
และระบบตลาดล้มเหลว ได้เสร็จส้ินแล้ว ต่อไปจะอธิบายว่า ผลกระทบ
ภายนอก และระบบตลาดล้มเหลว ท าให้ปัญหาคุณภาพ และปริมาณ
ส่ิงแวดล้อม เลวลงและลดลง ได้อย่างไร 
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 2. ระบบตลาดล้มเหลว 
 ดังน้ันจึงมีอยู่สองประเด็นทีจ่ะต้องพจิารณา คอื 
 ประเด็นแรก ผลกระทบภายนอก ท าให้คุณภาพส่ิงแวดล้อมเลวลงได้
อย่างไร 
 ประเด็นที่สอง ระบบตลาดล้มเหลว ท าให้ปริมาณส่ิงแวดล้อมลดลง
ได้อย่างไร 
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 2. ระบบตลาดล้มเหลว 
  

 โรงงานกระดาษมีความจ าเป็นต้อง
ตั้งอยู่ใกล้แม่น า้ เพราะนอกจากจะได้ใช้น า้จาก
แม่น า้ในกระบวนการผลติแล้ว โรงงานยังต้อง
ใช้แม่น ้า เป็นที่ระบายน ้าเสียของโรงงานอีก
ด้วย และด้วยความพลั้งเผลอหรือจงใจก็ตาม 
หากปริมาณน ้าเสียที่ยังมิได้บ าบัด หรือบ าบัด
ยังไม่เพยีงพอถูกระบายลงสู่แม่น า้ ในปริมาณ
ที่มากกว่าความสามารถของแม่น ้าที่จะรับได้ 
ผลกค็อื คุณภาพของน า้ในแม่น า้จะเลวลงและ
เน่าเสียในที่สุด ดังน้ันจึงตอบได้ว่า คุณภาพ
ของน า้ในแม่น า้เลว  
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 2. ระบบตลาดล้มเหลว 
 อะไรเป็นเหตุจูงใจให้โรงงานท าอย่างน้ัน ค าตอบก็คือ ต้นทุนภายนอก 
ซ่ึงเป็นความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อสังคม โดยที่ตนเองไม่ต้องรับผิดชอบ แต่มีคน
เดือดร้อน กันทั่วไป การกระท าของโรงงานท าให้เกิดน ้าเสีย ความเดือดร้อนจาก
น า้เสีย จะตกแก่ครัวเรือนที่เคยได้ใช้ประโยชน์จากแม่น ้าก่อนเน่าเสีย ชาวประมง
เคยจับปลาและเลีย้งปลาได้ ต้องหยุดกิจการเพราะน ้าเสียท าให้ปลาตาย ความ
เดือดร้อนเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง แต่เจ้าของโรงงานไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะ
ความเสียหาย เป็นต้นทุนภายนอกของโรงงาน  หากโรงงานเช่ือว่าจะไม่มีใคร
สามารถล่วงรู้ว่าใครท าผิด เขาจะท าเช่นนีต่้อไป และต้นทุนภายนอกนีจ้ะยังคงอยู่ 
ความเสียหายจะยังคงอยู่รุนแรงขึ้น น่ีเป็นการอธิบายว่า ต้นทุนภายนอกท าให้
คุณภาพส่ิงแวดล้อมเลวลงได้อย่างไร 
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 2. ระบบตลาดล้มเหลว 
 ต้นทุนภายนอกหรือความเสียหายทีเ่กดิขึน้นี ้จะมากหรือน้อยขึน้อยู่
กับประเภทของโครงการ หรือกิจกรรมการผลิต ความเสียหายอาจจะจ ากัด
ในพืน้ที่ที่เกิด หรือขยายกว้างครอบคลุมบริเวณไกลออกไปเป็นประเทศอื่น 
และร้ายแรงทีสุ่ดกลายเป็นปัญหาของโลกกไ็ด้เม่ือต้นทุนภายนอกเป็นสาเหตุ
ของปัญหาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเลวลง วิ ธีแก้ปัญหาจึงท าได้โดยการ
เปลีย่นแปลงต้นทุนภายนอก ให้เป็นต้นทุนภายในของผู้ทีส่ร้างความเสียหาย
เอง แต่ต้องมีข้อมูลที่แน่ชัดว่าใครคือผู้สร้างความเสียหาย และจะต้องม่ันใจ
ว่า เขาจะต้องด าเนินการไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ปัญหาต้นทุน
ภายนอก หรือความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมจึงจะหมดไป 
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 2. ระบบตลาดล้มเหลว 
 ประเด็นที่สอง ระบบตลาดล้มเหลว ท าให้ปริมาณส่ิงแวดล้อมลดลง
รวดเร็วและสูญส้ินได้อย่างไร ที่กล่าวมาแล้วว่า ตลาดล้มเหลว คือ ตลาดที่ไม่
สามารถก าหนดราคาดุลยภาพของสินค้า หรือราคาที่ท าให้อุปสงค์และ
อุปทานเท่ากนั และเกดิขึน้เพราะการแทรกแซงจากรัฐ 



ทีม่าของปัญหาส่ิงแวดล้อม  

 2. ระบบตลาดล้มเหลว 
 เม่ือรัฐให้เงินอุดหนุนผู้ผลิตด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผลก็คือผู้ผลิต
สามารถตั้งราคาสินค้าต ่ากว่าต้นทุน เพราะต้นทุนบางส่วนได้รับเงินอุดหนุน
จากรัฐ เม่ือสินค้ามีราคาต ่าลง ผู้บริโภคซ้ือสินค้ามากขึน้ ผู้ผลิตจึงผลิตสิค้า
มากขึน้ ใช้ปัจจัยการผลิตมากขึน้ และปัจจัยการผลติบางอย่างจะต้องมาจาก
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ น่ีเป็นเหตุผลที่ท าไมปริมาณส่ิงแวดล้อมลดลง แต่การ
ผลิตสินค้าที่เพิ่มขึ้นมิได้ท าให้ปริมาณส่ิงแวดล้อมลดลงเพียงอย่างเดียว
เท่าน้ัน แต่ยงัมีผลท าให้คุณภาพส่ิงแวดล้อมเลวลงไปด้วย  



ทีม่าของปัญหาส่ิงแวดล้อม  

 2. ระบบตลาดล้มเหลว 
 เม่ือรัฐให้เงินอุดหนุนผู้ผลิตด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผลก็คือผู้ผลิต
สามารถตั้งราคาสินค้าต ่ากว่าต้นทุน เพราะต้นทุนบางส่วนได้รับเงินอุดหนุน
จากรัฐ เม่ือสินค้ามีราคาต ่าลง ผู้บริโภคซ้ือสินค้ามากขึน้ ผู้ผลิตจึงผลิตสิค้า
มากขึน้ ใช้ปัจจัยการผลิตมากขึน้ และปัจจัยการผลติบางอย่างจะต้องมาจาก
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ น่ีเป็นเหตุผลที่ท าไมปริมาณส่ิงแวดล้อมลดลง แต่การ
ผลิตสินค้าที่เพิ่มขึ้นมิได้ท าให้ปริมาณส่ิงแวดล้อมลดลงเพียงอย่างเดียว
เท่าน้ัน แต่ยงัมีผลท าให้คุณภาพส่ิงแวดล้อมเลวลงไปด้วย  



การท าประมงเกนิความจ าเป็นจนก่อให้เกดิปัญหาส่ิงแวดล้อม  



การท าประมงเกนิความจ าเป็นจนก่อให้เกดิปัญหาส่ิงแวดล้อม  



ท่ีมา P. Lal (2003) Economic valuation of mangroves and decision-making in the Paci.c. 

Ocean & Coastal Management 

ค่าของตน้mangrovesในประเทศต่างๆ 

ตวัอยา่ง1 การประเมินค่าของส่ิงแวดลอ้ม 

หนา้ท่ี 



ค่าของปะการังcoral reefsบริเวณเกาะพีพี 

ท่ีมา Udomsak Seenprachawong (2003) Economic valuation of coral reefs at Phi Phi 

Islands,Thailand. Int. J. Global Environmental Issues, Vol. 3, No. 1 



ตวัอยา่ง2 ระบุความรุนแรงของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีมา A. Rabl, J. V. Spadaro and  B. Desaigues. (1998) Usefulness of Damage Cost 

Estimates Despite Uncertainties:the Example of Regulations for Incinerators. 

ค่าของความเสียหายท่ีเกิดจากควนัจากปล่องควนัเตาเผาขยะ 



ท่ีมา Jean-Pierre Amigues, Fabienne Arnaud and François Bonnieux. (2003) Damage evaluation 

in the water field: contribution to the constitution of a French database. Final report. 

ค่าของความเสียหายท่ีเกิดจากการปนเป้ือนของไนเตรตในแหล่งน ้า 

Site and year Estimated value Method 

Loire-Brittany 

Basin 1995 

24-89 million 

euro 

Simulation of 

damage on 3 sectors 



ตวัอยา่ง3 การเลือกวิธีแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีมา Field,.Barry C. and Field,.Martha K. 2002. Environmental Economics: an introduction. 

New York : Addison-Wesley.  

Tons VOC 

reduced / $1,000 

ควบคุมเฉพาะแหล่งก าเนิดประเภทอยูก่บัท่ีขนาดใหญ่
(ท่ีปล่อยVOCเกิน25 ton/year) 

 

0.2 
 

ควบคุมเฉพาะแหล่งก าเนิดประเภทอยูก่บัท่ีขนาดเลก็ 
 

0.59 

Strategies 

 

ควบคุมเฉพาะแหล่งก าเนิดประเภทเคล่ือนท่ีโดยการดกั
จบัน ้ามนัท่ีระเหยจากการrefueling 

ควบคุมคุณสมบติัของน ้ามนัเบนซินใหร้ะเหยไดน้อ้ยลง 

 

0.83 
 
 

1.96 

เปรียบเทียบผลจากการใชว้ิธีต่างๆควบคุมVOCในเมือง 



ตวัอยา่ง4 การเลือกขอบเขตของวิธีแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีมา Field,.Barry C. and Field,.Martha K. 2002. Environmental Economics: an introduction. 

New York : Addison-Wesley.  

Cost Benefit 

One city $ 1,000,000 $ 2,000,000 

Two cites $ 1,000,000 $ 2,400,000 

ตน้ทุนและก าไรท่ีเกิดจากการตั้งกฎหมายควบคุมมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต ์

Target 



ตวัอยา่ง5 การเลือกวิธีจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีมา Field,.Barry C. and Field,.Martha K. 2002. Environmental Economics: an introduction. 

New York : Addison-Wesley.  

การเลือกวิธีจดัการกบัท่ีดิน 



สรุป  

 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมมักจะกล่าวถึงปัญหาของส่ิงแวดล้อมและ
ผลกระทบของปัญหา รวมถึงการประมาณผลกระทบดังกล่าวมาเป็นตัวเงิน
ส าหรับการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 



สรุป  

 การเลี้ยงหมูแบบฟาร์มขนาดใหญ่ในรัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ก่อให้เกิดปัญหาน ้าเสีย ทั้งน ้าใต้ดินและน ้าเหนือดิน รวมทั้งปัญหาเร่ืองกลิ่นเหม็น
ของของเสียจากหมู ผลกระทบดังกล่าว ยังแพร่กระจายไปถึงเร่ือง ราคาที่ดินซ่ึงมี
ราคาลดลงหากอยู่ในรัศมีของฟาร์มหมู หรือ โรคติดต่อทางเดินหายใจ ปัญหา
ดังกล่าว เกิดจากความล้มเหลวของตลาดทั้งเร่ืองผลกระทบภายนอก และเร่ือง
กรรมสิทธิ ทางแก้ปัญหาบางส่วนในมุมของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมคือ การออก
กฎหมาย "ห้าม" ต่างๆ และก าหนดใบอนุญาตมีฟาร์มหมูแห่งหน่ึงเลี้ยงหมู
ประมาณ สามหมื่นตัว ถูกประชาชนร้องเรียนและฟ้องต่อศาล เพราะปัญหาเร่ือง
ส่ิงแวดล้อม ปรากฏว่า ฟาร์มหมูแห่งน้ันต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ได้รับผลกระทบเป็น
เงนิทั้งส้ิน "สามสิบเจ็ดล้านเหรียญ" จ านวนเงนิดงักล่าวเป็นผลมาจากการศึกษาใน
มุมของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ดังน้ัน เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมจึงจัดเป็น
เคร่ืองมือทีส่ าคญัในการจัดการส่ิงแวดล้อมในปัจจุบนั  







เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
Environmental  Economic 

อาจารย์สุธีรา  สุนทรารักษ์                                                                                                    
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์ 



บทที ่2 : ผลกระทบและมาตรการป้องกนั  
(Impacts and measures from Environmental problems) 

http://www.chbr.noaa.gov/categories/stressors/images/pollution.jpg


ขอบเขตและผลกระทบของความเสียหาย  

 ขอบเขตความเสียหาย หมายถึง บริเวณหรือพืน้ที่ ซ่ึงความเสียหาย
ครอบคลุมถึง ขอบเขตจะกว้างหรือแคบ สังเกตเห็นได้ยากหรือง่าย ขึน้อยู่กบั
ประเภทของส่ิงแวดล้อมทีไ่ด้รับความเสียหายอากาศเป็นพษิ ไม่สามารถรับรู้
ได้หากไม่มีเคร่ืองมือวัด น ้าเสีย และผืนป่าถูกท าลาย จะมีขอบเขตแน่นอน 
และสังเกตเห็นได้ เราสามารถบกได้ว่า น ้าในแม่น ้าเน่าเกิดขึ้นในช่วงไหน
ของแม่น ้า หรือเกิดขึ้นตลอดสาย และ ผืนป่าที่ถูกท าลายอยู่ที่ส่วนไหน             
ของป่า    ช่วยโลกไง

หว่า?? 



ขอบเขตและผลกระทบของความเสียหาย  

 ปัญหาควนัไฟจากการเผาป่า 
สามารถสังเกตเห็นได้เช่นกัน แต่ไม่
สามารถตอบได้ว่าจะล่องลอยไปทาง
ทศิใด จนกว่าจะทราบทิศทางลม ควนั
ไ ฟที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร เ ผ า ป่ า ใ น
อิ น โ ด นี เ ซี ย ล่ อ ง ล่ อ ย อ อ ก จ า ก
อนิโดนีเซีย เข้าสิงคโปร์ และมาเลเซีย 
หากเปรียบเทียบกับปัญหาน ้าเน่าเสีย
และป่าถูกท าลาย กับปัญหาควันไฟ
แล้ว ขอบเขตของความเสียหายจาก
ควนัไฟจะกว้างกว่า  



ขอบเขตและผลกระทบของความเสียหาย  

 ปัญหา ส่ิ ง แ วด ล้ อมที่ มี
ขอบเขตกว้างที่ สุด ได้แก่ปัญหา           
โลกร้อน ซ่ึงทุกประเทศในโลก                  
จะได้รับผลกระทบจากปัญหา ไม่
ว่าประเทศน้ันจะมีส่วนร่วมในการ
สร้างปัญหาหรือไม่ ก็ตาม ดังน้ัน 
ขอบเขตของความเสียหาย จึงบ่งช้ี
ความรุนแรงของปัญหา  เมื่อ
ส่ิงแวดล้อมได้รับความเสียหาย จะ
ส่ งผลกระทบและส ร้ า งความ
เสียหายให้ส่วนอืน่ต่อไปอกี 



ปรากฏการณส์ิ่งแวดลอ้มระดบัโลก 

  ปรากฏการณเ์รอืนกระจก 

 (Green House Effect)  
 

  สภาวะโลกรอ้น   

 (Global Worming)  

 

  ปรากฏการณแ์อลนิโญ และลานิญา 

 

  ธรณีพิบตัภิยั (สึนามิ) 



ปรากฏการณเ์รือนกระจกและสภาวะโลกรอ้น  

• ปรากฏการณท์ี่เกิดจากการสะสมตวัของแกส๊เรอืน

กระจกในชั้นบรรยากาศ (troposphere) ท  าให้

เกิดสภาวะโลกรอ้น  

• แกส๊เรอืนกระจกสะสมความรอ้นที่ผิวโลกเอาไว ้ 

• แกส๊เรอืนกระจก ไดแ้ก่ คารบ์อนไดออกไซด ์โอโซน 

มีเทน ไนตรสัออกไซด ์ CFC   

SF6 (sulphur hexafluoride)  





ปรากฏการณเ์รือนกระจกและสภาวะโลกรอ้น 

• สาเหตหุลกัมาจาก “มนุษย”์ ผลิตแกส๊เรอืนกระจก

มากเกินความจ าเป็น จงึเกิดการ “สะสม” มากข้ึน

เรือ่ยๆ  

• ป่าไมช่้วยดูดซบัแกส๊เรอืนกระจกได ้ 

“แต่ป่าไมก็้ถูกท าลายโดยมนุษย”์  



ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

• อุณหภมิูโลกสูงข้ึน น ้าแข็งขั้วโลกละลาย ระดบัน ้าใน

มหาสมุทรสูงข้ึน น ้าทว่มพ้ืนท่ีทวีป ฝนแปรปรวน 

พายุบ่อยครั้งและรุนแรงมากข้ึน  

• ความแปรปรวนของฤดูกาลและภูมิอากาศในโลก 

• ขั้วโลกเหนือมีฤดหูนาวท่ีสั้นลง  

• ขาดแคลนน ้าจดื (ภยัแลง้) 

• โรคระบาดรุนแรงและรวดเรว็ (การคาดการณ)์  



ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (ตอ่) 

• การใชพ้ลงังานเพ่ือคลายรอ้นมากข้ึน  

(แอร ์พดัลม ตูเ้ยน็ ฯลฯ) 

• สุขภาพและคณุภาพชีวิตของมนุษย ์ 

• จากค ากล่าวที่ว่า “น า้ท่วมโลก”  

           “อาจจะเป็นความจรงิ”    





อุณหภูมิโลกสูงข้ึน 

การก่อตวัของพายุก็รุนแรงมากข้ึนเช่นกนั 



ภาพเปรยีบเทียบ

ปรมิาณหิมะบน 

ยอดเขาคิลิมนัจาโร

ประเทศแทนซาเนีย 

ค.ศ. 1970 (บน)  

ค.ศ. 2000 (ล่าง)  



ผูไ้ดร้บั

ผลกระทบอยา่ง

หลีกเลี่ยงไม่ได ้



การละลายของน ้าแข็งท่ีขั้วโลกเหนือสง่ผลตอ่วงจร 

การหาอาหารของหมีขั้วโลก 



ปรากฏการณแ์อลนิโญและลานิญา 

• อณุหภูมิท่ีผิวน ้าในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตรอ้นมีการ

เปล่ียนแปลงเน่ืองจากกระแสน ้าอุน่-เย็น เปล่ียนทิศทาง

จากกระแสลม 

• แอลนิโญ ท าใหม้หาสมุทรแปซิฟิกตะวนัออกมีความชุ่ม

ช้ืนกว่าปกตจินเกิดอทุกภยัแตม่หาสมุทรแปซิฟิกตะวนัตก

เกิดความแหง้แลง้ 

• ลานิญา ท าใหม้หาสมุทรแปซิฟิกตะวนัออกแหง้แลง้แต่

มหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัตกชุมช้ืนกว่าปกตจินเกิดอทุกภยั 



ผลกระทบ 

• ความผนัผวนของบรรยากาศ/สภาพอากาศโลก  

• อุทกภยัและวาตภยัรุนแรง  

• ภยัแลง้ ภยัหนาว  

• โลกรอ้น  

• กระตุน้การเกิดโรคระบาดบางชนิด  

• คุณภาพชีวิตของมนุษย ์ 



 

 

 

ธรณีพิบตัิภยั (สึนามิ) 

 

 
• แผ่นดินไหวใตท้ะเล (คล่ืนยกัษส์ึนามิ)  

• 26 ธนัวาคม 2547  

• จุดเกิด ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา

อินโดนีเซีย 

• วดัได ้9 รกิเตอร ์ 

• ครอบคลมุ 6 จงัหวดัในประเทศไทย (ฝัง่อนัดามนั)   



ผลกระทบ 

• ยอ่ยยบั ทั้งทรพัยสิ์นและชีวิต 

• ชายหาดเปล่ียนรูปรา่ง อ่าวถูกท าลาย  

• ปะการงัน ้าตื้ นเสียหาย 

• น ้าเค็มเขา้ไปในทวีปไดง่้ายข้ึน 

• ทิศทางของน ้าบาดาลเปล่ียนหรือเกิดหลมุยบุ 

• วิถีชีวิตผูค้นก็จะเปลี่ยน ภาวะโรคจติ 



แผ่นดินไหววนัที่ 12 ก.ย.50 เวลา 18.10 น.  

ตามเวลาประเทศไทย 7.9 รกิเตอร ์ 



ภาพความเสียหาย 



ภาพความเสียหาย 



ภาพความเสียหาย 



แนวทางแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

• มาตรการทางกฎหมาย 

• มาตรการทางเศรษฐศาสตร ์ 

• มาตรการทางสงัคมศาสตร ์ 

• มาตรการทางการศึกษาและจรยิธรรม  

• หลกัการพฒันาท่ียัง่ยนื  



มาตรการทางกฎหมาย  

• รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2540 มีอยู ่8 

มาตราท่ีว่าดว้ยเรือ่งสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากร 

ไดแ้ก่ 45,46,56,58,59,60,69,79 

• พ.ร.บ.ส่งเสริมและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 2535  

• พ.ร.บ.ป่าไม ้2484 ฯลฯ 

• ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ประมวลกฎหมาย

อาญา ฯลฯ 

• ความเขม้งวดและบทลงโทษ  (ขอ้จ  ากดั) 



มาตราที่บญัญตัิไวใ้นรฐัธรรมนูญปี 50 

•  สิทธิ  ไดแ้ก่ มาตรา 66 และ 67  

•  หนา้ที่ ไดแ้ก่ มาตรา 73 

•  นโยบายแห่งรฐั ไดแ้ก่ มาตรา 83, 85 และ 86 

•  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ มาตรา 290  

 



มาตรการทางเศรษฐศาสตร ์

• การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม EIA  

• การประเมินมูลค่าความเสียหาย  

• การประเมินราคาในรูปแบบของภาษี ค่าธรรมเนียม 

ค่าปรบั ค่าบริการ ฯลฯ 

• เช่น ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ้า่ย ผูไ้ดร้บัประโยชนเ์ป็นผู ้

จา่ย ภาษีค่าบ าบดัน ้าเสีย ค่าชดเชยความเสียหาย

ทางสิ่งแวดลอ้ม ภาษีขยะ เป็นตน้  

 



มาตรการทางสงัคมศาสตร ์

• การกลดัเกลาทางสงัคม สถาบนัทางสงัคม  

• การมีส่วนรว่มของชุมชน องคก์รชุมชน 

• การมีส่วนรว่มในการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มในโอกาสตา่งๆ  

• การประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพอนามยัจาก

โครงการพฒันา  

• การประเมินผลกระทบทางสงัคมจากโครงการ

พฒันา 

 



มาตรการทางการศึกษาและจริยธรรม 

• การศึกษาเพื่อสรา้งค่านิยมและจริยธรรมทาง

สิ่งแวดลอ้ม (เช่น สิ่งแวดลอ้มศึกษา ฯลฯ) 

• การอบรมสัง่สอนใหเ้ห็นความส าคญัของ

สิ่งแวดลอ้ม 

• กุศโลบายและความเช่ือ เช่น การบวชป่า ฯลฯ 

• หลกัการเก้ือกูลในระบบนิเวศ (พทุธจริยศาสตร)์   



หลกัการพฒันาท่ียัง่ยนื 

• การพฒันาเพื่อใหเ้พียงพอกับความตอ้งการของคน

รุน่ปัจจุบนั โดยไม่เบียดเบียนคนรุน่ตอ่ไป  

• การพัฒนาที่มีความสมดุลระหว่างการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคม และการ

อนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม   

• การพฒันาแบบบูรณาการ    

• ดุลยภาพระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ 



สรุป  

• ปัญหาสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิก าลงัทวี

ความรุนแรงมากข้ึน 

• มนุษยเ์ป็นผูท้  าลายสิ่งแวดลอ้ม จงึตอ้งไดร้บั

ผลกระทบอยา่งหลีกเลี่ยงไม่ได ้

• การป้องกนั แกไ้ขปัญหา จงึตอ้งเริม่จาก “มนุษย”์ 

• การพฒันาที่ยัง่ยนื คือแนวทางการพฒันาของโลก

ยุคศตวรรษที่ 21 

 

 

 



การตีค่าความเสียหายของส่ิงแวดล้อม  

 การตีค่าความเสียหาย หมายถึง การเปลี่ยนผลกระทบของปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ที่ผู้หน่ึงผู้ใดได้รับให้เป็นตัวเงิน เมื่อผลกระทบต่าง ๆ มีค่าเป็นตัวเงิน
แล้ว เราสามารถพูดได้ว่า ผลกระทบไหนจะมีหลายลักษณะแตกต่างกัน ที่ต้อง
เปลี่ยนผลกระทบให้เป็นเงิน เพราะผลกระทบของปัญหาจะมีหลายลักษณะ
แตกต่างกัน และส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในรูปเงินตรา เช่น ก่อนปัญหาน ้าในแม่น ้าเน่า
เสียมีการเลี้ยงปลาในกระชังแห่งหน่ึงในแม่น ้า ต่อมาเมื่อมีน ้าเน่าเสีย จึงย้าย
กระชังเลีย้งปลาขึน้เหนือหากจากจุดเดิมหลายกโิลเมตร ที่คุณภาพของน า้พอที่จะ
เลีย้งปลาได้ อะไรคือผลกระทบที่ผู้เลีย้งปลาได้รับ กต้็องเปลีย่นผลกระทบให้เป็น
ตัวเงิน ซ่ึงเรียกว่า ต้นทุนความเสียหาย ที่ผู้เลี้ยงปลาได้รับ อันเป็นผลมาจาก
ปัญหาน า้ในแม่น า้เน่าเสีย 



 อีกตัวอย่างหน่ึง ในช่วงเวลาที่ป่าผืนนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ หลังฝนแรก
สองสามวัน จะมีเห็ดโคนขึน้เป็นจ านวนมาก ชาวบ้านจึงเข้าป่าเก็บเห็ดโคนมา
ประกอบอาหาร โอกาสเช่นนี้ได้หมดส้ินไปแล้ว หลังจากป่าผืนนี้ถูกท าลาย จน
กลายเป็นป่าเส่ือมโทรม ดังน้ัน ผลกระทบจากปัญหาป่าเส่ือมโทรม ที่ชาบ้าน
ได้รับคอื ไม่มีเห็นโคนใช้ประกอบอาหาร ซ่ึงสามารถตค่ีาเป็นตัวเงนิได้  

การตีค่าความเสียหายของส่ิงแวดล้อม  



 ผลกระทบเม่ือเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเงินแล้ว ส่ิงที่ได้คือ ต้นทุนความ
เสียหายซ่ึงสามารถใช้วัดความรุนแรงของผลกระทบได้ การเปลี่ยน
ผลกระทบเป็นตัวเงิน จะมีอยู่สามรูปแบบ สุดแล้วแต่ลกัษณะของผลกระทบ 
จะเป็นอย่างไร ดังนี ้
 

 ต้นทุนความเสียหาย  =  ค่าใช้จ่ายแก้ไขผลกระทบ 
 

 ต้นทุนความเสียหาย  =  มูลค่าผลผลติที่ลดลง 
 

 ต้นทุนความเสียหาย =  ต้นทุนการผลติทีเ่พิม่ขึน้  

การตีค่าความเสียหายของส่ิงแวดล้อม  



 ต้นทุนความเสียหาย = ค่าใช้จ่ายแก้ไขผลกระทบ 

 
 

  

การตีค่าความเสียหายของส่ิงแวดล้อม  

 ขอใช้ตัวอย่าง ผลกระทบ
ของปัญหาน ้าเสียที่ ผู้ เลี้ยงปลาใน
กระชังที่กล่าวแล้ว ได้รับจากปัญหา
น ้าในแม่น ้าเน่าเสีย เมื่อไม่สามารถ
เลีย้งปลาในกระชังในที่เคยเลีย้งอยู่
เดิม การย้ายที่เลีย้งไปตอนบนของ
แม่น ้า เป็นหนทางเดียวที่จะท าได้ 
เพราะคุณภาพของน ้าในช่วงนี้ ยังดี
พอที่จะเลีย้งปลาประสบผลส าเร็จ 



 ต้นทุนความเสียหาย = มูลค่าผลผลติทีล่ดลง 

 

 
 

  

การตีค่าความเสียหายของส่ิงแวดล้อม  

 เ มื่ อ ป่ า ต้ น น ้ า ถู ก ท า ล า ย              
จนกลายเป็นป่าเส่ือมโทรม เวลาฝนตก 
จะไม่มีต้นไปคอยชะลอความเร็วของการ
ไหลของน ้าฝน น ้าฝนที่ไหลแรงและ
รวดเร็วนี้ จะกัดเซาะหน้าดินที่เพาะปลูก
ของเกษตรกร เมื่อหน้าดินถูกกัดเซาะ 
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของที่
เพาะปลูกจะลดลง น่ีคือผลกระทบ ที่
เกษตรกรเจ้าของที่ดิน ได้รับจากปัญหา
ป่าเส่ือมโทรม 



  ต้นทุนความเสียหาย = ต้นทุนการผลติทีเ่พิม่ขึน้  

 

 
 

  

การตีค่าความเสียหายของส่ิงแวดล้อม  

 ขอใช้ปัญหาน ้าเสียเป็นตัวอย่าง 
น ้าดิบเป็นปัจจัยหน่ึงและส าคัญของการ
ท าน ้ าประปา คุณภาพของน ้ าดิ บ  มี
อิทธิพลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของ
น ้ าประปา หากคุณภาพของน ้ าดิบดี
พอควร ค่าใช้จ่ายในการท าให้น ้าดิบเป็น
น ้ าบ ริ สุท ธ์ิดื่ มกินไ ด้  จะต ่ า  แ ต่หาก
คุณภาพของน ้าดิบเลวลงค่าใช้จ่ายในการ
ท าน ้ าดิบใ ห้บริ สุท ธ์ิ ย่อมสูงขึ้น  และ
บางคร้ังการลงทุนหาน ้าดิบแหล่งใหม่
ทดแทนแหล่งเดมิ อาจเกดิขึน้ได้ 



 เกี่ยวกับการตีค่าผลกระทบทั้งสามวิธีสรุปได้ดังนี้ เมื่อส่ิงแวดล้อม               
มีปัญหา จะมีผลกระทบเกดิขึน้ การตค่ีาผลกระทบเป็นตัวเงิน หรือมีช่ือเรียกอย่าง
หน่ึงว่า ต้นทุนความเสียหายน้ัน ท าได้โดยให้ค่าของผลกระทบเท่ากบัค่าใช้จ่ายใน
การแก้ไขปัญหา หรือเท่ากบัมูลค่าของผลผลติที่ลดลง หรือเท่ากับต้นทุนการผลิต
ที่สูงขึ้น ทั้งนี้แล้วแต่ลักษณะขงผลกระทบน้ัน ๆ เมื่อเอาต้นทุนความเสียหาย
เหล่านีม้ารวมกนั จะได้ค่าผลกระทบทั้งหมดเป็นตัวเงิน หรือต้นทุนความเสียหาย
ทั้งส้ิน    อันเกิดจากส่ิงแวดล้อมมีปัญหา  เมื่อมีปัญหาส่ิงแวดล้อมเกิดขึน้ หาก
ปล่อยทิ้งไว้ ไม่ท าอย่างหน่ึงอย่างใด ผลกระทบจะรุนแรงขึ้นและกว้างขึ้น จึง
จ าเป็นที่รัฐจะต้องเจ้าไปแก้ไข แต่การแก้ไขปัญหาจะมีค่าใช้จ่ายเกดิขึน้ซ่ึงเรียกว่า
ต้นทุนการแก้ปัญหา เมื่อรัฐมีต้นทุนในการแก้ปัญหาเกดิขึน้ ประโยชน์ที่ได้รับ คอื
ต้นทุนความเสียหายทีเ่ป็นผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อมจะหมดไป 

การตีค่าความเสียหายของส่ิงแวดล้อม  



มาตรการป้องการความเสียหาย  

 มาตรการที่หน่ึง 
 ต้นทุนภายนอกจะต้องเกดิยากขึน้ ความจริงเรามพีระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาส่ิงแวดล้อม ที่ก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้ เป็นแนวทางให้กิจกรรมการผลิตต่าง ๆ 
ปฏิบัติ แต่ต้นทุนภายนอกก็ยังเกิดขึ้น และสร้างปัญหาให้กับส่ิงแวดล้อม แสดงว่า
ต้นทุนภายนอกเกิดขึน้ได้ง่าย และที่เกิดขึน้ได้ง่ายก็เพราะว่า ผู้ที่ท าให้ต้นทุนภายนอก
เกดิขึน้ ไม่กลวัทั้งตัวบทกฎหมาย และการถูกจับกุมด าเนินคดี ทั้งนีเ้พราะความเสียหาย
ต่อส่ิงแวดล้อม พิสูจน์ได้ยากว่าใครเป็นผู้สร้างต้นทุนภายนอกขึน้มาหรือเป็นต้นเหตุ
ของความเสียหาย หากมีกิจกรรมการผลิตที่สามารถสร้างความเสียหายให้แก่
ส่ิงแวดล้อมอยู่ในบริเวณเดยีวกนัหลายกจิกรรม 



มาตรการป้องการความเสียหาย  

 มาตรการที่หน่ึง 
 จะมฟีาร์มเลีย้งสุกร และโรงฆ่าสัตว์ตั้งอยู่และทีฝ่ั่งขวาจะเป็นโรงงานกระดาษ  

http://www.rakbankerd.com/kaset/Animal/619_1.jpg


มาตรการป้องการความเสียหาย  

 มาตรการที่สอง 
 การป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อม นอกจากไม่ปล่อยให้กิจกรรมการ
ผลิต สร้างต้นทุนภายนอกขึ้นอย่างง่ายดายตามข้อหน่ึงแล้ว ยังบังคับให้
กิจกรรมการผลิต ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่รัฐก าหนดขึน้ การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ ย่อมมีค่าใช้จ่ายเกดิขึน้ หากกฎเกณฑ์ยิ่งเข้มงวด ค่าใช้จ่ายจะยิ่งสูง 
แล้วกจิกรรมการผลติน้ันๆ ด าเนินหรือจัดการกบัค่าใช้จ่ายเหล่านีอ้ย่างไร 



มาตรการป้องการความเสียหาย  

 มาตรการที่สอง 
 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จะเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการ
ผลติของกจิกรรมน้ัน ดังน้ัน หากไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ ต้นทุนการผลติย่อมต ่ากว่า 
แต่เมื่อมีกฎเกณฑ์บังคับ ต้นทุนการผลิตจะสูงขึน้ ยิ่งมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดที่สุด 
ต้นทุนการผลิตจะสูงสุดเช่นกัน หากเป็นไปตามสมมติฐานของพอร์ทเตอร์แล้ว 
กจิกรรมการผลติจะไม่น่ิงเฉยโดยไม่ท าอะไร แต่จะต้องมีการวจิัยและพฒันา เพือ่
ค้นคิดส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ช่วยลดค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
และต้นทุนอื่นด้วย และผลสุดท้ายก็คือ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนต่าง ๆ ดังกล่าว
แล้ว ยงัช่วยเพิม่ประสิทธิภาพการผลติอกีด้วย 



มาตรการป้องการความเสียหาย  

 มาตรการที่สอง 
 และเช่ือว่าต้นทุนต่าง ๆ ที่ลดได้จะมากกว่าต้นทุนที่ใช้ในการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ และต้นทุนที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมกันเสียอีก เป็นอันว่า
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึน้คร้ังแรก ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จะได้รับการ
ชดเชยในเวลาต่อมา การหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ และสร้างต้นทุนภายนอกจึงไม่มี
ความจ าเป็น แต่สมมตฐิานของพอร์ทเตอร์ จะเกดิขึน้ได้เฉพาะในกจิกรมการผลติ
ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างเพียงพอเท่าน้ัน ส่วน
กจิกรรมการผลติขนาดเลก็ ไม่สามารถท าเช่นน้ันได้ 



มาตรการป้องการความเสียหาย  

 มาตรการที่สอง 
 ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ ที่จะใช้ในการวิจัยและการพัฒนา ของ
กิจกรรมการผลิตขนาดเล็ก จะมีทางออกอย่างไร ส่ิงที่จะช่วยได้มากที่สุดในขณะนี ้
ได้แก่กองทุนส่ิงแวดล้อม ที่ระบุไว้ในหมวด 2 ของระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2535 เราจะไม่ขอกล่าวถึงที่มาของกองทุนส่ิงแวดล้อม 
แต่จะขอกล่าวถึงการใช้เงนิกองทุน ส าหรับสองวตัถุประสงค์คือ 
 มาตรา 23 (3) ให้เอกชนกู้ยืม ในกรณีที่บุคคลน้ัน มีหน้าที่ตามกฎหมาย ที่
จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสียหรือ า้เสีย ระบบก าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด 
เพื่อการควบคุม บ าบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม หรือการด าเนินกิจการของ
ตนเอง หรือบุคคลน้ัน เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการ
บ าบัดน า้เสีย หรือก าจัดของเสีย ตาม พระราชบัญญัตนีิ้ 



มาตรการป้องการความเสียหาย  

 มาตรการที่สอง 
 มาตรา 23 (4) เป็นเงินช่วยเหลอืและอุดหนุนกจิการใดๆ ที่เกีย่วกบั
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการกองทุน
เห็นสมควร และโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
  



มาตรการป้องการความเสียหาย  

 มาตรการที่สอง 
 ในมาตรา 23 (3) ระบุชัดเจนว่าเป็นเงินให้กู้และเพือ่วตัถุประสงค์หน่ึง 
แต่หากยอมให้มีการกู้ยมืเพือ่ใช้ในการวจิัยและพฒันาได้ จะเป็นการกู้ยมืที่เส่ียงทั้ง
ผู้ให้กู้และผู้กู้ ดังน้ัน ความเป็นไปได้จึงอยู่ที่มาตรา 23 (4) ซ่ึงเป็นเงินช่วยเหลือ
และอุดหนุน นอกจากนีย้ังเปิดกว้างให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้พจิารณา หาก
กองทุนยังมีเงินไม่มากพอที่จะช่วยเหลือกิจกรรมการผลิตเป็นจ านวนมากในการ
วจิัยและพฒันา การเลอืกเพยีงบางกจิกรรมการผลติที่สนใจในการวจิัยและพฒันา
ในจ านวนที่สอดคล้องเงินทุนที่มี แล้วด าเนินการวจัิยและพฒันาเพือ่ให้ได้เทคนิค
ที่เหมาะสมมาใช้ จากการวิจัยและพัฒนา หากมีนวัตกรรมเกิดขึน้ จะได้ส่งเสริม
ให้มีการใช้นวัตกรรมนี้อย่างแพร่หลาย และช่วยประหยัดต้นทุนในการป้องกัน
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้ในทีสุ่ด 



มาตรการป้องการความเสียหาย  

 มาตรการทีส่าม 
 มาตรการป้องกนัส่ิงแวดล้อมในประการที่สามนี ้เป็นมาตรการป้องกนัค่อนข้าง
สมบูรณ์ คือ ป้องกันทั้งคุณภาพและปริมาณส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นสองปัญหาหลกัที่เกิดกับ
ส่ิงแวดล้อม แต่ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดของมาตรการที่สาม จงพิจารณาข้อความ
ข้างล่างนี้  ส่ิงใดที่มีประโยชน์ แต่มีผู้ใช้ประโยชน์ส่ิงน้ันเป็นจ านวนมาก จะแย่งกันใช้
ประโยชน์ในส่ิงน้ัน ไม่ช้าส่ิงน้ันจะต้องหมดไป หรือมีคุณภาพเลวลง ส่ิงใดที่มีประโยชน์ 
แต่มีผู้ใช้ประโยชน์บางคนหรือบางกลุ่ม ได้รับกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิการใช้ในส่ิงน้ัน 
รับรองได้ว่า ส่ิงน้ันจะคงอยู่ทั้งคุณภาพและปริมาณ ให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้นาน 



มาตรการป้องการความเสียหาย  

 มาตรการทีส่าม 
 จากข้อความนี้ จะเห็นว่า กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการใช้การใช้ประโยชน์ใน
ส่ิงแวดล้อมใด ส่ิงแวดล้อมหน่ึง จะเป็นปัจจัยส าคัญ ช่วยปกป้องทั้งคุณภาพและปริมาณ
ส่ิงแวดล้อม ความส าคัญของกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการใช้ ที่มีต่อส่ิงแวดล้อม เป็นแนวคิด
ของ ศาสตราจารย์ Ronald Coase ของมหาวิทยาลัยชิคาโก และเป็นงานที่ท าให้ได้รับ
รางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจ าปี 1991 แนวคดิ มีดงันี ้ 
 เป็นความจริงอย่างยิ่ง เมื่อคนเรามีกรรมสิทธ์ิ หรือเป็นเจ้าของในส่ิงใด 
ย่อมรักและหวงแหนในส่ิงน้ัน และหากส่ิงน้ันเป็นของใช้ ก็จะใช้ส่ิงน้ันด้วยความ
ระมัดระวงั และให้ได้นานทีสุ่ด  



มาตรการป้องการความเสียหาย  

 มาตรการทีส่าม 
 การอนุรักษ์ช้างป่าของเคนยาและซิมบับเว  

http://www.dek-d.com/content/lifestyle/16206/เหลือเชื่อ-ช้างกับสุนัขเป็นเพื่อนซี้กัน.htm


มาตรการป้องการความเสียหาย  

 มาตรการทีส่ี่ 
 เป็นมาตรการป้องกันส่ิงแวดล้อม โดยมีภาษีและเงินอุดหนุนเป็น
เคร่ืองมือ บทบาทของภาษีและเงินอุดหนุนในกรณีนี้ มิได้มุ่งโดยตรง และใช้
บังคับกิจกรรม ที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อม แต่จะมีบทบาท
โดยตรงต่อการผลิตและการบริโภคทั่วไป บทบาทของภาษีและเงินอุดหนุน 
จะมีอทิธิพลต่อการผลติและการบริโภค  



มาตรการป้องการความเสียหาย  

 มาตรการที่ส่ี 
 นอกจากนี้ ภาษีและเงินอุดหนุน ยังใช้ไปเพื่อให้โทษกับการผลิตที่ไม่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม และเป็นคุณกับการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น เก็บภาษี หรือลด
เงินอุดหนุนกับกิจกรรมการผลิตที่ไม่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จะท าให้ต้นทุนการผลิต
ของสินค้าประเภทนี้สูงขึ้น ซ่ึงผลในที่สุดก็คือ จะต้องลดการผลิตสินค้าประเภทนี้ลง
เพราะราคาสูงและคนซ้ือน้อย แต่การลดภาษี หรือให้เงินอุดหนุนแก่กิจกรรมการผลิตที่
เ ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท าให้ ผู้ผลิตสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น และ
ขณะเดียวกันก็ไม่สร้างผลกระทบให้กับส่ิงแวดล้อมอีกด้วย จึงสรุปได้ว่า มาตรการ
ป้องกนัความเสียหายตามข้อ 2.3 มี การควบคุมมิให้ต้นทุนภายนอกเกดิขึน้ หรือเกดิยาก
ขึน้ ค้นหานวตักรรมเพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ และลดต้นทุนการขจัดของเสีย การให้
กรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ส่ิงแวดล้อม และสุดท้าย การใช้ภาษีและเงนิอุดหนุน  



ระดบัการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมทีเ่หมาะสม  

 ประเด็นแรก ในฐานะผู้ผลิต ซ่ึงจะต้องปล่อยน ้าเสียจากกระบวนการ
ผลิตออกสู่ส่ิงแวดล้อม ผู้ผลิตมีโอกาสจะท าอย่างหน่ึงอย่างใด ในสามแนวทางนี้
คอื ปล่อยน า้เสียที่มิได้บ าบัดทั้งหมด ออกสู่แหล่งบ าบัดกลาง โดยจ่ายเงินให้แก่รัฐ
เป็นค่าปล่อยน ้าเสียในอัตราที่ก าหนด หรืออย่างที่สอง บ าบัดน ้าเสียที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด ให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่รัฐก าหนด แล้วปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมโดย
ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐในอัตราที่ก าหนดหรืออย่างที่สาม ปล่อยน ้าเสียที่มิได้
บ าบัดบางส่วนออกสู่แหล่งบ าบัดกลาง และจ่ายเงินค่าปล่อยน ้าเสียให้แก่รัฐใน
อัตราที่ก าหนด และบ าบัดน ้าเสียส่วนที่เหลือเอง ก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม 
และได้รับเงินอุดหนุนรัฐ ในส่วนที่ได้บ าบัด ในอัตราที่ก าหนด ซ่ึงจะขอเรียก
มาตรการทีจ่ะพจิารณา ในประเดน็แรกนีว่้า “ระดบัการบ าบัดทีเ่หมาะสม” 



ระดบัการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมทีเ่หมาะสม  

 ประเด็นที่สอง เมื่อความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ท า
อะไร ความเสียหายจะเพิม่ขึน้และรุนแรงขึน้ จึงมีความจ าเป็นที่รัฐจะต้องเข้ามา
แก้ไข เมื่อส่ิงแวดล้อมเสียหาย ผลกระทบของความเสียหายจะเกิดขึน้ต่อสังคม 
ซ่ึงเรียกว่าต้นทุนความเสียหาย (Damage costs) เมื่อมีการแก้ปัญหา จะมีต้นทุน
เกดิขึน้เช่นกนั ซ่ึงเรียกว่า ต้นทุนควบคุม (Control costs) ต้นทุนความเสียหาย 
และต้นทุนควบคุม จะสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันในลักษณะตรงกันข้าม กล่าวคือ              
ถ้าต้นทุนควบคุมต ่า ต้นทุนความเสียหายที่ยังคงเหลืออยู่จะสูง แต่ถ้าต้นทุน
ควบคุมสูง ต้นทุนความเสียหายที่ยังคงเหลืออยู่จะต ่า และต้นทุนควบคุมควรจะ
อยู่ในระดับใด ซ่ึงจะขอเรียกมาตรการที่จะพจิารณาในประเด็นที่สองนีว่้า “ระดับ
ต้นทุนควบคุมทีเ่หมาะสม” 



สรุป  

  ปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น ประเทศและโลก มีลักษณะแตกต่างกันไป 
กล่าวคือ ปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในระดับจุลภาค  ที่พบใน
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอหรือจังหวัด เช่น ปัญหาดินเส่ือมโทรม ป่าถูกท าลาย ขยะมูลฝอย 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่นน้ันๆ  ปัญหาส่ิงแวดล้อมประเทศจะเป็นปัญหา
ส่ิงแวดล้อมระดับมหภาค ซ่ึงเป็นปัญหาที่พบมากในหลายจังหวัด จนเป็นปัญหาของ
ประเทศ  



สรุป  

 เช่น ปัญหาน ้าเสีย  ป่าไม้ สัตว์ป่าถูกท าลาย ซ่ึงมีผลกระทบต่อประชาชนใน
ประเทศ ส่วนปัญหาส่ิงแวดล้อมโลกเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมระดับมหภาคเช่นเดียวกนั แต่
เป็นปัญหาที่พบในหลายประเทศหรือเมื่อเกดิปัญหาแล้วจะมีผลกระทบต่อประชากรโลก 
เช่น ปัญหาอากาศเป็นพษิ การเกดิปรากฎการณ์เรือนกระจก  มลพษิจากกมัมันตรังสี เป็น
ต้น   ปัญหาส่ิงแวดล้อมดังกล่าว สาเหตุใหญ่เกดิจากการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   ผลการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อส่ิงแวดล้อมมานับประการ 
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรส่ิงแวดล้อมน้ัน เปรียบเสมือนฐานการผลติที่ส าคัญของ
มนุษย์ ไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนก็ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็น
พืน้ฐานของการผลติของคนทั้งน้ัน 



สรุป  

 ฉะน้ันเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นเร่ืองของส่ิงมีชีวิตที่ส าคัญยิง่ เพราะมันเกีย่วข้องกบั
ความหิวและความอิม่ ความเป็นกบัความตายของคนโดยตรง  ความยากจนและความหิว
น่ันเองที่เป็นต้นเหตุผลักดันให้มนุษย์จ านวนมากท าความเสียหายให้กบัส่ิงแวดล้อม เพื่อ
สนองความจ าเป็นในการด ารงชีวิตให้รอด  การพัฒนา  ความยากจน และความเส่ือม
โทรมของส่ิงแวดล้อมกลายเป็นปัญหาที่เช่ือมโยงถึงกันไปหมด เราไม่สามารถจะพัฒนา
ประเทศเราให้เจริญได้ หากเราไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจน และความเส่ือมโทรม
ของส่ิงแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน น่ันก็คือ คุณภาพส่ิงแวดล้อม มีความสัมพันธ์หรือ
เกีย่วข้องกบัคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างแยกกนัไม่ออกน่ันเอง              



สรุป  

 ปัจจุบันมีปรากฏการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นที่เป็นสัญญาณเตือนให้มนุษย์ได้
ตระหนักว่า เราจะต้องรีบสกัดกั้นหรือป้องกันส่ิงแวดล้อมบนโลกของเราก่อนที่จะสาย
เกนิไป การท าลายส่ิงแวดล้อมของมนุษย์เกดิจากความไม่รู้เกีย่วกบัธรรมชาติ การไม่รู้จัก
คุณค่า และการให้ความส าคญักบัวตัถุส่ิงประดษิฐ์ทีม่นุษย์คดิท าขึน้ เพือ่สนองความอยาก
ในการแสวงหาความสุขของมนุษย์อย่างมากมายเกินพอดี จนลืมค านึงถึงความสัมพันธ์ 
ความสอดคล้อง ความสมดุลของธรรมชาตทิีม่บีนโลกมานานแล้ว จึงก่อให้เกดิผลกระทบ
อย่างมากมายมหาศาลต่อการปรับตัวของสรรพส่ิงทั้งหลายบนโลก   ปัญหาส่ิงแวดล้อมที่
ก าลังวิกฤตนีส้ามารถบรรเทาลงได้ ถ้ามนุษย์เราได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติให้ลกึซ้ึง จะได้
เกิดความรักในธรรมชาติและอยู่อย่างเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ โดยไม่เบียดเบียน
ธรรมชาติจนเกนิพอดี ซ่ึงจะท าให้ธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมบนโลกน่าอยู่ส าหรับมนุษย์
และส่ิงมชีีวติทั้งหลายและยัง่ยนืตลอดไป  







เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
Environmental  Economic 

อาจารย์สุธีรา  สุนทรารักษ์                                                                                                    
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์ 



บทที ่3 : การวเิคราะห์ประโยชน์ - ต้นทุน ของโครงการ 
(Benefit-cost analysis of the project) 

 ที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า การวิเคราะห์
ประโยชน์- ต้นทุน เป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ใช้ในการ
ตัดสินใจ เกี่ยวกับการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาต ิ
และการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่
สวยง าม ใน รูป เดิ ม  ห รื อ เปลี่ ยนแปลง เ ป็น
ส่วนประกอบของโครงการ ซ่ึงเป็นการพิจารณา
เกี่ยวกับการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อวัตถุประสงค์ใด ระหว่างการอนุรักษ์ หรือการ
พัฒนาน่ันเอง ในบทที่  3 นี้  จะได้พิจารณาใน
รายละเอียดของ การวิเคราะห์ประโยชน์- ต้นทุน 
ในหัวข้อต่างๆ ดงัต่อไปนี ้



ความเป็นมาของการวเิคราะห์ประโยชน์- ต้นทุน  

 การวิเคราะห์ประโยชน์ - ต้นทุน ของโครงการ ได้เกิดขึน้เป็นเวลา
มากกว่า 150 ปีมาแล้วและมิได้เกิดขึน้จากนักเศรษฐศาสตร์ แต่จากวิศวกร
ชาวฝร่ังเศส ช่ือ Jules Dupuit และตั้งแต่ ปี 2473 เป็นต้นมา รัฐบาลกลาง
ของสหรัฐ ได้ใช้การวิเคราะห์ประโยชน์ - ต้นทุน เป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินหาความเหมาะสมของโครงการต่างๆ เช่น โครงการพฒันาแหล่งน ้า 
การคมนาคมขนส่ง การป้องกันประเทศ การศึกษาและสาธารณสุข และการ
จัดการส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 



ความเป็นมาของการวเิคราะห์ประโยชน์- ต้นทุน  

 การวิเคราะห์ประโยชน์- ต้นทุน นอกจากใช้ประเมินหาความ
เหมาะสมของโครงการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ยังใช้ประเมินถึงผลดี และผลเสีย
ต่อสังคม ของนโยบายของรัฐ ได้อกีด้วย ทั้งนี ้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายใหม่หรือ
การแก้ไขเปลีย่นแปลงนโยบายที่มีอยู่เดิม  จะเห็นว่า เมื่อเร่ิมต้นและต่อมา 
การใช้การวิเคราะห์ประโยชน์- ต้นทุนเพือ่การประเมินหาความเหมาะสม จะ
จ ากดัหรือเจาะจง กบัโครงการ หรือนโยบายของรัฐเท่าน้ัน 



ความเป็นมาของการวเิคราะห์ประโยชน์- ต้นทุน  

 จนท าให้เข้าใจว่า การวิเคราะห์ประโยชน์- ต้นทุน เป็นเคร่ืองมือ 
หรือใช้เฉพาะกับโครงการ หรือนโยบายของรัฐเท่าน้ันหากจ ากัดการใช้การ
วิเคราะห์ประโยชน์ - ต้นทุน เฉพาะกับโครงการ และนโยบายของรัฐ แล้
ประโยชน์และต้นทุน ของโครงการ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือต้องท าการ
วเิคราะห์ จะเป็นประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐกจิ ซึงหมายถึงประโยชน์ที่
สังคมได้รับจากโครงการ และต้นทุนของโครงการที่สังคมต้องแบกรับ การ
วิเคราะห์ประโยชน์ - ต้นทุน ของโครงการ ในลักษณะนี้ จะเรียกว่า การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐกจิ ของโครงการ (Economic analysis of the project ) 
กไ็ด้ 



ความเป็นมาของการวเิคราะห์ประโยชน์- ต้นทุน  

 แต่ในปัจจุบัน มีการน าการวิเคราะห์ประโยชน์ - ต้นทุน มาประเมิน
หาความเหมาะสมของโครงการของเอกชนเช่นกัน แต่เมื่อใช้การวิเคราะห์
ประโยชน์ - ต้นทุน กับโครงการของเอกชนแล้วประโยชน์และต้นทุน ที่
จะต้องวิเคราะห์ หรือพิจารณาคราวนี้ จะเป็นประโยชน์และต้นทุนทางการ
เงิน และการวิเคราะห์ประโยชน์ - ต้นทุน ในลักษณะนี้ จะเรียกว่า การ
วิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ (Financial analysis of the project) กไ็ด้
เช่นกนั 



ความเป็นมาของการวเิคราะห์ประโยชน์- ต้นทุน  

 ในทางเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมสมเหตุผลของผู้ผลิต (Rational 
behavior) ในการผลิตสินค้า หรือบริการ ได้แก่การสร้างก าไรที่เกิดขึ้นจาก
การผลิตดังกล่าว ให้ได้สูงสุด และก าไรจะเกิดขึ้นได้ต่อเม่ือรายได้ที่เกิดขึ้น
จากการผลิต สูงกว่าต้นทุนที่ใช้ในการผลิต และก าไรจะสูงสุด จะเกิดได้ 
ต่อเม่ือรายได้ทีเ่กดิขึน้สูงสุด และต้นทุนทีใ่ช้ต ่าสุด 



ความเป็นมาของการวเิคราะห์ประโยชน์- ต้นทุน  

 การตัดสินตามพฤติกรรมสมเหตุผล คอื จะผลติสินค้า เม่ือรายได้สูง
กว่าต้นทุน และจะไม่ผลติสินค้า หากต้นทุนสูงกว่ารายได้  วัตถุประสงค์ของ
การวิเคราะห์ประโยชน์- ต้นทุน ของโครงการ มีความชัดเจนอยู่ในตัวเองอยู่
แล้ว คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ของโครงการ กับต้นทุนของ
โครงการ ประกอบการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธโครงการ โดยมีหลกั
ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ผลิต ที่ได้กล่าวมาแล้วเช่นกัน คือจะยอมรับโครงการ
เม่ือประโยชน์สูงกว่าต้นทุน และจะปฏิเสธโครงการหากต้นทุนสูงกว่า
ประโยชน์ 



โครงการพฒันาที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

 1. ความหมาย 
 โครงการ ไม่ว่าจะเป็นของเอกชน ของรัฐ และของรัฐวิสาหกจิ ต่างก็
มีความหมาย เช่นเดียวกัน โครงการ ในความหมายทั่วไป หมายถึงส่ิงที่
เจ้าของ หรือผู้รับผิดชอบ ก่อสร้างขึ้นมาแล้วใช้เป็นเคร่ืองมือ ในการแก้ไข
ปัญหาหน่ึงปัญหาใด หรือบรรลุวตัถุประสงค์หน่ึงวตัถุประสงค์ใด ตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ของโครงการจากค าจ ากัดความของโครงการดังกล่าว              
จะขยายความหมาย ในรายละเอยีดได้ดังนี ้



โครงการพฒันาที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

 ประการที่หน่ึง โครงการมิได้เกิดขึน้เอง แต่เป็นความพยายามของคน ในการ
ก่อสร้างโครงการขึน้มา แล้วใช้โครงการนี้เป็นเคร่ืองมือ ในการแก้ไขปัญหา หรือช่วย
บรรลุวัตถุประสงค์หน่ึงวัตถุประสงค์ใด ภายในอายุการใช้งานของโครงการน้ัน ส่ิงใดก็
ตาม หากสร้างขึน้มาแล้วสามารถแก้ปัญหา หรือช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ส่ิงน้ันคือ
โครงการ 



โครงการพฒันาที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

 ประการที่สอง โครงการจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการก่อสร้าง และการก่อสร้าง
โครงการจ าเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลติ และทรัพยากรธรรมชาติ จะถูกใช้ไปในรูปแบบที่
เป็นปัจจัยการผลิตก็ได้ หรืออาจถูกท าลายกลายเป็นส่วนประกอบของโครงการก็ได้ 
ค่าใช้จ่ายในการน าเอาปัจจัยการผลิตมาใช้ในการก่อสร้างโครงการ ก็คือต้นทุนของ
โครงการ ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายกลายเป็นส่วนประกอบของโครงการ ให้ถือว่า
เป็นต้นทุนของโครงการ เช่นกนั 



โครงการพฒันาที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

 ประการที่สาม โครงการคือเคร่ืองมือ ที่ใช้ไปเพื่อแก้ไขปัญหา หรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ ปัญหาที่แก้ไขได้ หรือวัตถุประสงค์ที่บรรลุได้ ก็คือประโยชน์ของ
โครงการเช่นรัฐบาลต้องการเพิ่มผลผลิตข้าว จึงก่อสร้างโครงการชลประทานขึ้นมา 
และโครงการการชลประทานที่ก่อสร้างขึ้นมานี้สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ 
เพราะฉะน้ัน มูลค่าผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึน้ได้ ก็คือประโยชน์ของโครงการที่สังคมได้รับ
จากโครงการชลประทาน 



โครงการพฒันาที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

 ประการสุดท้าย ประโยชน์ของโครงการ เมื่อเกิดขึน้แล้ว จะไม่คงอยู่ตลอดไป
โดยไม่มีวันส้ินสุด แต่จะคงอยู่สอดคล้องกับอายุให้ประโยชน์ของโครงการ ปกต ิ
ประโยชน์ของโครงการจะเกิดขึ้นเมื่อสร้างโครงการเสร็จ และอายุให้ประโยชน์ของ
โครงการ จะยาวนานแค่ไหน ขึน้อยู่กบัประเภทและลกัษณะของโครงการ  จะเห็นว่า 
โครงการให้ประโยชน์ และมีต้นทุน ซ่ึงมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ ในการยอมรับ 
หรือปฏิเสธโครงการ และตราบใดที่โครงการยังมิได้ก่อสร้าง หรือยังสร้างไม่เสร็จ
ประโยชน์ และต้นทุนที่กล่าวถึงนี ้ยังเป็นประโยชน์และต้นทุนที่คาดหมายว่าจะเกิดขึน้
เท่าน้ัน เราจะทราบประโยชน์และต้นทุนที่แท้จริงได้ ก็ต่อเมื่อโครงการสร้างเสร็จและ
เปิดด าเนินงานแล้วประโยชน์และต้นทุนที่คาดหมาย จะใกล้เคียงกับประโยชน์และ
ต้นทุนที่แท้จริง หรือไม่และเพียงใดจะขึน้อยู่กบั ความสามารถของผู้ที่ท าการวิเคราะห์
โครงการ และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่ท าการวิเคราะห์ เพื่อท า
รายงานความเหมาะสมของโครงการ  



โครงการพฒันาที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

 ที่กล่าวมา คือความหมายทั่วไปของโครงการ แต่จะเป็นโครงการของเอกชน 
หรือของรัฐ ให้ดูที่ความเป็นเจ้าของ และความรับผิดชอบในการก่อสร้าง ดังน้ัน
โครงการของรัฐ จึงหมายถึงส่ิงที่รัฐรับผิดชอบก่อสร้างขึ้นมา และใช้เป็นเคร่ืองมือ 
แก้ไขปัญหา หรือบรรจุวัตถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใด ประโยชน์ของโครงการ ก็คือ
ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ หรือวัตถุประสงค์ที่สามารถบรรลุได้ ภายในช่วงให้ประโยชน์
ของโครงการ ขณะเดียวกัน โครงการก็มีต้นทุน และโครงการจะเหมาะสม หรือไม่
เหมาะสม จะถูกยอมรับหรือปฏิเสธ ขึ้นอยู่กับขนาดของประโยชน์ เทียบกับต้นทุน
ดงักล่าว 



ท าไมจงึต้องมีการวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์จากโครงการ 

ประเทศก าลงัพฒันา      ต้ อ งการพัฒนาประ เทศ ใ ห้ เ จ ริญ
รวดเร็วขึ้น แต่ในขณะเดียวกันทรัพยากร
ในประเทศกม็ีจ านวนจ ากดั 

     รัฐบาลจ าเป็นต้องตัดสินใจเลือกลงทุน
อย่างชาญฉลาด 

     ดงัน้ัน จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง       
วเิคราะห์โครงการต่างๆ อย่างรอบคอบ 



ท าไมจงึต้องมีการวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์จากโครงการ 

กระบวนการที่ใช้ในการคดัเลอืกโครงการ “ การวิเคราะห์โครงการ ” 

การวางแผนการพฒันาประเทศ  

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ โครงการลงทุนขนาดเลก็ 

วเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 



ท าไมจงึต้องมีการวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์จากโครงการ 

การวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ : Cost-Benefit Analysis (CBA) 

     เป็นวิธีการประเมินว่าโครงการแต่ละโครงการน่าจะมีการลงทุน
หรือไม่ CBA จึงเป็นการวัดผลประโยชน์ทางสังคมและต้นทุนทาง
สังคมทีเ่กดิจากการด าเนินนโยบายหรือโครงการหน่ึงๆ 

     วิธีการวัดผลประโยชน์และต้นทุนจะกระท ากันโดยอาศัยตัวเงิน
เป็นมาตรฐานในการวัด 



ท าไมจงึต้องมีการวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์จากโครงการ 

ตัวอย่าง : การสร้างถนน 
 

 การสร้างถนนย่อมต้องมีต้นทุน 
 

  ก่อสร้าง  

  ท านุบ ารุง  

 ต้นทุนทีเ่กดิจากมลพษิ 

 ถนนอาจไปท าลายสภาพแวดล้อมและทศันียภาพ 

   ต้นทุนอนัเกดิจากอุบัติเหตุ  
 



ท าไมจงึต้องมีการวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์จากโครงการ 

ตัวอย่าง : การสร้างถนน 
 

 ผลประโยชน์ของการสร้างถนน 
 

   ประหยัดเวลาเดินทาง 

   การจราจรติดขัดน้อยลง 

   ท าให้ผู้ใช้ถนนไม่ต้องวิง่เข้าเมือง เช่น ถนนสายบางนา-ตราดที่
หลกีตัวเมืองชลบุรี ช่วยลดอุบัติเหตุและระดับเสียงได้ เป็นต้น 



ท าไมจงึต้องมีการวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์จากโครงการ 

          ดังน้ัน กล่าวโดยสรุปได้ว่า “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ : 
Cost-Benefit Analysis (CBA)” หมายถึง 

          การประเมินผลประโยชน์สุทธิทางสังคมอันเกิดจากการลงทุนเฉพาะ
อย่าง ซ่ึงในที่นีจ้ะเน้นเฉพาะโครงการขนาดเลก็ซ่ึงไม่มีผลต่อราคาสินค้า
และราคาปัจจัยการผลติในระบบเศรษฐกจิ 



ท าไมจงึต้องมีการวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์จากโครงการ 

          แต่ทั้ งนี้ เหตุผลส าคัญที่ สุดที่ท าให้เราต้องวิ เคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ (CBA) ของโครงการ คอื…….. 

          “ก าไรตลาดหรือก าไรเอกชนที่ได้รับจากโครงการหน่ึงๆ ไม่สามารถสะท้อนถึง
ก าไรทางสังคมได้” 

           น่ันคือ ในวิชาเศรษฐศาสตร์ เราเช่ือว่าหากตลาดมีการแข่งขันสมบูรณ์ ราคา
สินค้าจะสามารถท าหน้าที่จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน 
โครงการลงทุนใดก็ตามที่พยายามแสวงหาก าไรสูงสุดก็จะก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ ก าไรที่เอกชนได้จากโครงการก็ย่อมเป็น
ก าไรสูงสุดของสังคมด้วยเช่นกนั 

 



ท าไมราคาสินค้าในตลาดซ่ึงโครงการของเราต้องซ้ือ/ขายไม่สามารถสะท้อน                
ต้นทุน-ผลประโยชน์ของสังคมหน่วยสุดท้ายได้ 

          1. แม้ในตลาดจะมีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ แต่หากปล่อยให้
เอกชนด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิโดยอสิระแล้ว กจิกรรมบางประเภท
อาจจะไม่เกิดขึ้น เน่ืองจาก ผลประโยชน์ของสังคม > ผลประโยชน์
ส่วนตัว  

  ดังน้ัน หากต้องการให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รัฐต้อง
เ ข้ ามาด า เ นินกิจกรรมหรือบริการดั งก ล่าว เอง  เ ช่น  โครงการ
สวนสาธารณะ  โครงการบ้านเอือ้อาทร ฯลฯ 

 



ท าไมราคาสินค้าในตลาดซ่ึงโครงการของเราต้องซ้ือ/ขายไม่สามารถสะท้อน                
ต้นทุน-ผลประโยชน์ของสังคมหน่วยสุดท้ายได้ 

          2. ในระบบเศรษฐกจิ หากการกระจายรายได้ไม่เหมาะสม ราคาตลาด
จะไม่สามารถวัดมูลค่าหรือผลประโยชน์หน่วยสุดท้ายของสังคมได้
 ทั้งนี้ เพราะไม่มีเหตุผลที่จะเช่ือว่าการที่คนจนได้บริโภคเพิ่มขึน้ 1 
บาท จะท าให้เขาได้รับความพอใจ = การที่คนรวยได้เงินบริโภคเพิม่ขึน้ 1 
บาท                                                                                       
 แต่โดยทั่วไปการประเมินโครงการโดยใช้ ก าไร เป็นเคร่ืองวัดน้ัน 
ย่อมมีข้อสมมติว่า “เงิน 1 บาทของคนจนกบัของคนรวยให้ความพอใจ
เท่ากนั” เพือ่แก้ปัญหาในการประเมินโครงการ 



ท าไมราคาสินค้าในตลาดซ่ึงโครงการของเราต้องซ้ือ/ขายไม่สามารถสะท้อน                
ต้นทุน-ผลประโยชน์ของสังคมหน่วยสุดท้ายได้ 

          3. กรณีส าคญัทีท่ าให้ก าไรจากตลาดไม่อาจใช้วดัก าไรของสังคมได้ คอื 
กรณีสินค้ามหาชนและสินค้าทีก่่อให้เกดิผลกระทบภายนอก 

  กรณีทั้งสองนี้ท าให้สินค้าหรือปัจจัยการผลิตที่ใช้ในโครงการไม่มี
ตลาดซ้ือขายแลกเปลีย่น ไม่มีราคา 

  เช่น การลงทุนฉีดวัคซีนป้องกนัโรคระบาดจะก่อให้เกดิผลประโยชน์โดยตรง
แก่ผู้ที่ได้รับการปลูกวัคซีน และผลประโยชน์ทางอ้อมแก่ประชาชนคนอืน่ๆ ฉะน้ัน 
หากปล่อยให้ตลาดท าหน้าที่จัดบริการโดยอสิระ ปริมาณการฉีดวัคซีนกจ็ะมีต ่ากว่า
ที่ต้องการ เพราะ ผู้ผลิตจะคิดเฉพาะก าไรจากการขายวัคซีน แต่จะไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ทางอ้อมทีสั่งคมได้รับ 



ท าไมราคาสินค้าในตลาดซ่ึงโครงการของเราต้องซ้ือ/ขายไม่สามารถสะท้อน                
ต้นทุน-ผลประโยชน์ของสังคมหน่วยสุดท้ายได้ 

          4. กระบวนการการผลิตสินค้าในโครงการลงทุนมีลักษณะที่เรียกว่า 
ผลตอบแทนต่อขนาดการผลติสูงขึน้ กล่าวคอื 

  ยิ่งผลิตสินค้ามากขึน้ ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยจะลดลงเร่ือยๆ ในกรณี
นี้หากโครงการท าการผลิตสินค้าดังกล่าว ณ จุดที่ราคาสินค้าเท่ากับ
ต้นทุนหน่วยสุดท้าย โครงการกจ็ะขาดทุน 

  แต่อย่างไรก็ตาม ในแง่ของสังคมโครงการดังกล่าวอาจจะคุ้มค่า 
เพราะผลประโยชน์รวมของโครงการอาจมีค่า > ต้นทุนรวมของโครงการ 



ท าไมราคาสินค้าในตลาดซ่ึงโครงการของเราต้องซ้ือ/ขายไม่สามารถสะท้อน                
ต้นทุน-ผลประโยชน์ของสังคมหน่วยสุดท้ายได้ 

          5. ในหลายกรณีตลาดเงินทุนมีการบิดเบือนอัตราดอกเบีย้ที่กู้ยืมไม่
สามารถใช้วดัอตัราการคดิลดได้* 

  *อัตราการคิดลด หมายถึง อัตราที่คนในสังคมยินยอมที่จะลด
ปริมาณการบริโภคในปัจจุบันลง เพือ่ให้ได้บริโภคเพิม่ขึน้ในอนาคต โดย
ทีค่นเหล่าน้ันยงัคงมีความสุขในระดับเดิม  

  นอกจากปัญหาการบิดเบือนในตลาดเงินทุนแล้วอาจมีปัญหา
ผลกระทบภายนอกข้ามเวลาได้ กล่าวคือ การออมเงินของเราจะเป็นการ
ออมเพื่อตัวเองมากกว่าที่จะออมเพื่อลูกหลาน ดังน้ัน ปริมาณการออม
ของคนรุ่นปัจจุบันจึงมีน้อยกว่าทีค่วรจะมีการออม 



ท าไมราคาสินค้าในตลาดซ่ึงโครงการของเราต้องซ้ือ/ขายไม่สามารถสะท้อน                
ต้นทุน-ผลประโยชน์ของสังคมหน่วยสุดท้ายได้ 

          6. ปัญหาการมีงานท าเต็มที่ สมมติว่า โรงงานแห่งหน่ึงจ้างคนงานไร้ฝีมือด้วย
อตัราค่าจ้างวันละ 60 บาท ถ้าคนงานคนนีไ้ม่มาท างานกบัโรงงานเขาอาจท านาอยู่
บ้านซ่ึงจะให้รายได้วันละ 60 บาทเช่นกัน หรือเขาอาจจะนอนเฉยๆ ไม่ท าอะไร 
เพราะเขารู้สึกว่าจะให้เขาท างานเขาต้องเสียสละความสุขจากการพักผ่อน เขาจึงตี
ราคาเวลาว่าง = 60 บาท 

  กรณีเช่นนี้ การจ้างคนงานคนนี้ย่อมเกิดต้นทุนสังคมที่แท้จริง = 60 บาท 
เพราะสังคมอยู่ในภาวะการจ้างงานเต็มที่ แต่ถ้าชายผู้นีม้ีเวลาว่างเหลือเฟือและเขา
ต้องการใช้เวลาว่างท างานแต่ไม่มีงานท า สมมติว่าเขาได้ค่าจ้างเพยีงวันละ 20 บาท
เขากย็นิดที าแล้ว กรณีนีเ้รียกว่า “สังคมมีปัญหาการว่างงานโดยไม่สมัครใจ” 

   



ท าไมราคาสินค้าในตลาดซ่ึงโครงการของเราต้องซ้ือ/ขายไม่สามารถสะท้อน                
ต้นทุน-ผลประโยชน์ของสังคมหน่วยสุดท้ายได้ 

          7. แม้ว่าสินค้าและปัจจัยการผลิตบางอย่างจะมีราคาซ้ือขายในตลาด
แต่บางคร้ังราคาดังกล่าวก็ไม่อาจสะท้อนผลประโยชน์ /ต้นทุนหน่วย
สุดท้ายของสังคมได้ ทั้งนี้เพราะตลาดของสินค้าและปัจจัยการผลิต
ดังกล่าวถูกบิดเบือน ส่ิงที่บิดเบือนราคาตลาด เช่น ภาษี การควบคุม
ปริมาณการผลิต/จ าหน่าย หรือการที่รับเข้าแทรกแซงก าหนดกฎเกณฑ์
ในการแลกเปลีย่น ฯลฯ 

      



สรุป 

         เหตุผลส าคัญที่ต้องมีการใช้ CBA วิเคราะห์โครงการเกดิจากความเช่ือ
ที่ว่า…….. 

 

  “ รายได้จริงของโครงการไม่เท่ากบัผลประโยชน์ที่สังคมได้รับจาก
โครงการและรายจ่ายจริงไม่เท่ากบัต้นทุน ” 

 

    แต่เราสามารถปรับข้อมูลรายได้และต้นทุนจริงดังกล่าวให้ใกล้เคียง
กับค่าผลประโยชน์และต้นทุนของสังคมได้ และรายได้ท าได้โดยการใช้
ราคาใหม่ที่เรียกว่า ราคาทางบัญชีสังคม น่ันเอง 



          

วธีิการวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

         เกณฑ์การตัดสินใจลงทุน 

  1.1 หลกัเกณฑ์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value criteria : 
NPV)  

  คือ เกณฑ์หรือไม้วัดที่เราจะใช้ในการตัดสินใจว่าสมควรจะลงทุน
ในโครงการแต่ละโครงการน้ันหรือไม่ ซ่ึงมีเกณฑ์การตัดสินใจ ดังนี้ 

  ถ้า NPV < 0  : ไม่ลงทุน 

   ถ้า NPV > 0  : ลงทุน เพราะ โครงการจะเพิม่สวสัดิการให้สังคม 



          

วธีิการวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

         เกณฑ์การตัดสินใจลงทุน 

  1.2 อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR)  

  คือ อัตราการคิดลด หรือ อัตราส่วนลด (r) ซ่ึงท าให้มูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุนในโครงการ = มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์จากโครงการ
 ถ้าหาค่า r ได้ค่าเดียวเราอาจตัดสินได้อย่างชัดเจนว่าโครงการลงทุน
น้ันๆ จะท าให้สวัสดิการเพิ่มขึ้นหรือไม่ แต่หากค่า r มีหลายค่า กลัก
เกณฑ์ผลตอบแทนภายในไม่มีความหมาย  



          

วธีิการวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

         เกณฑ์การตัดสินใจลงทุน 

  1.3 อตัราส่วนระหว่างผลประโยชน์กบัต้นทุน (Benefit-Cost ratio : B/C)  

  คือ อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสผลประโยชน์และมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสต้นทุน ซ่ึงสามารถให้ค าตอบชัดเจนว่าโครงการต่างๆ จะท าให้
สวสัดกิารของสังคมสูงขึน้กว่าเดมิหรือไม่ 

  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน B/C และเกณฑ์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( 
NPV)ซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์ตดัสินใจลงทุน คอื 

  ถ้า  B/C  >  1 ; NPV  >  0  :  ควรลงทุน 

   ถ้า  B/C  <  1 ; NPV  <  0  :  ไม่ควรลงทุน 



ข้อด ี
       มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีความหมาย

สอดคล้องกับค าว่า “ก าไร” ค่าที่ได้จะมี
หน่วยเป็นเงิน ณ วันที่วิเคราะห์โครงการ 
ดงัน้ัน จึงสามารถเปรียบเทยีบค่าได้โดยตรง  

        แม้ว่าตลาดเงินทุนจะมีความไม่
สมบูรณ์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  จะให้ค่าที่
ถูกต้องเสมอถ้ามีการเลือกอัตราคิดลดอย่าง
ถูกต้อง 

       สามารถบอกค่าผลประโยชน์สุทธิ
ของโครงการซ่ึงจะสะท้อนผลประโยชน์
ทางสังคมและต้นทุนทีแ่ท้จริงทางสังคมได้ 

ข้อเสีย 
      ในกรณีที่รัฐบาลมีงบประมาณ

จ ากัด แต่มีโครงการหลายๆ โครงการ ซ่ึงมี
ขนาดแตกต่างกัน เกณฑ์การตัดสินใจ
ดงักล่าวจะไม่มปีระสิทธิภาพ 

   กรณีที่ตลาด
เงินทุนไม่สมบูรณ์และโครงการลงทุนมี
ลักษณะพึ่งพิงกัน เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เท่ากบัอตัรดอกเบีย้เงนิฝาก 

 หลักมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิสูงสุดจะไม่มีความหมายจนกว่าเราจะ
ทราบว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นผู้
กู้หรือผู้ให้กู้ 

ข้อด-ีเสียของเกณฑ์ทีใ่ช้ตดัสินใจลงทุน 

หลกัเกณฑ์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value criteria : NPV)  



ข้อด ี
      อัตราดังกล่าวเป็นเคร่ืองวัด

ประสิทธิภาพส่วนเพิ่มของการลงทุน ซ่ึง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด ท า ง ท ฤ ษ ฎี
เศรษฐศาสตร์ 

ข้อเสีย 
  อัตราดังกล่าวอาจให้ค าตอบแตกต่าง

จากหลกัมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

  ค่า IRR มีหลายค่า ท าให้เกิดความไม่
ชัดเจนขึน้ว่าค่า IRR ใดเป็นค่าที่ให้มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิเป็นบวก 

 ในกรณีที่โครงการมีลักษณะพึง่พงิกัน 
การวิเคราะห์โดยเลือกใช้ IRR อาจจะท าให้
เกดิความผดิพลาด 

ข้อด-ีเสียของเกณฑ์ทีใ่ช้ตดัสินใจลงทุน 

อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR)   



ข้อด ี
      หลักเกณฑ์ B/C จะมีความถูกต้องกว่า

หลักอื่นๆ ในกรณีที่มีโครงการอิสระหลายๆ 
โครงการทีรั่ฐบาลมงีบประมาณจ ากัดไม่อาจ
เลอืกท าได้ทุกโครงการ จึงควรใช้วิธีนีใ้นการ
เลอืกตัดสินใจลงทุน 

ข้อเสีย 
  อัตรา B/C ไม่ได้ค านึงถึงขนาดของ

โครงการ 
 ค่า B/C จะไหวตัวต่อนิยามต้นทุนและ

ผลประโยชน์อย่างยิง่ 

ข้อด-ีเสียของเกณฑ์ทีใ่ช้ตดัสินใจลงทุน 

อตัราส่วนระหว่างผลประโยชน์กบัต้นทุน (Benefit-Cost ratio : B/C) 

ตกลงวธีิไหนดกีว่ากนั
ค่ะ? 

อมื….เอ่อ..คอื
ว่า 



สรุป  

 คุณค่าทางส่ิงแวดล้อมและคุณค่าทางวัฒนธรรมจะเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลก าไรของโครงการ  เราจ าเป็นต้องค านึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสของการ
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานหรือการซ้ือที่ดิน และต้นทุนพลังงานต่อระยะเวลาการใช้
ผลติภัณฑ์, รวมถึงของเสีย, กระบวนการก าจัดส่ิงของและ ระบบความปลอดภัยด้วยกนั
แล้วน้ัน ราคาต้นทุนของพลังงานจะเป็นเท่าไหร่   หลักเกณฑ์ในการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการเขื่อนหรืออ่างเก็บน ้าในด้านต่างๆ ที่
กล่าวมาข้างต้นจะเป็นหลักในการใช้เป็นเคร่ืองมือ หรือมาตรฐานในการพิจารณา
รายงานฯ ให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 



สรุป  

 อนัจะช่วยให้การด าเนินงานตามระเบียบเกี่ยวกบัรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและท าให้การพัฒนาโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะเขื่อน
หรืออ่างเกบ็น า้ให้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุดตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 และ 2535 และโครงการที่จะ
พัฒนาในพืน้ที่ชุ่มน ้าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 ต่อไป  การประเมิน
ตัวแปรด้านเศรษฐศาสตร์และความคุ้มทุน เช่น B/C, NPV, EIRR, sensitivity analysis 
พร้อมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นการประเมินความเสียหาย (cost) 
และผลประโยชน์ด้านเศรษฐศาสตร์ (benefit) จะต้องพิจารณาความเสียหายและ
ผลประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยพิจารณารวมไปถึงตัวแปรที่เป็นนามธรรม 
(Intangible) และต้องแสดงข้อมูลพืน้ฐานในการค านวณให้ชัดเจน เพื่อสามารถประเมิน
เป็นตัวเลขได้ ซ่ึงจะได้เป็นแนวทางในการด าเนินงานลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมที่
จะต้องน าไปคดิเป็นค่าลงทุนของโครงการเพือ่ค านวณความคุ้มทุนของโครงการด้วย 






