ต้ นทุนผลกระทบภายนอกทางเศรษฐศาสตร์
ของสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชในประเทศไทย1
สุวรรณา ประณีตวตกุล2

บทนํา
สารเคมี กํา จัด ศัต รู พื ช มี บทบาทสํ าคัญ ในภาคการเกษตรไทย ในช่ว งหลายทศวรรษที ผ่า นมา
ประเทศไทยมีแนวโน้ มพึงพาสารเคมีกําจัดศัตรู พืชมากขึ 5น โดยมีมลู ค่าการนําเข้ าเพิมขึ 5นอย่างต่อเนืองคิด
เป็ นมูลค่าประมาณ 18 พันล้ านบาท ในปี 2553 การใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชอย่างไม่ถกู ต้ องและมากเกิน
ความจํ าเป็ นได้ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิงแวดล้ อม และสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง มี การใช้
สารเคมีกําจัดศัตรู พืชชนิดเป็ นพิษร้ ายแรงกันอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย การประเมินต้ นทุนผลกระทบ
ภายนอกทางเศรษฐศาสตร์ ของการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชจึงมีความสําคัญ งานวิจยั ชิ 5นนี 5มีวตั ถุประสงค์
เพือประเมินมูลค่าผลกระทบจากการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชในประเทศไทย ข้ อมูลทีใช้ เป็ นข้ อมูลทุติยภูมิ
และปฐมภูมิ รวมทัง5 ตรวจเอกสารด้ านผลกระทบภายนอกจากการใช้ ส ารเคมี กําจัดศัตรู พื ช ทัง5 ในและ
ต่างประเทศ วิธีการวิเคราะห์เป็ นการประเมินผลกระทบทางตรงซึงตังอยู
5 ่บนฐานของการประมาณค่าจาก
ค่าใช้ จา่ ยจริ ง (actual cost) โดยอาศัยข้ อมูลการนําเข้ าสารเคมีกําจัดศัตรู พืชตามชนิดและประเภทสาร มา
ผนวกเข้ ากับดัช นี ชี ว5 ัดผลกระทบต่อสิ ง แวดล้ อ มจากสารเคมี กํ าจัดศัตรู พื ช (Environmental Impact
Quotient: EIQ) โดยอาศัย แบบจํ า ลองบัญ ชี สิ ง แวดล้ อ มของสารเคมี กํ า จัด ศัต รู พื ช (Pesticide
Environmental Accounting: PEA) เพือวิเคราะห์หามูลค่าผลกระทบภายนอก

ผลกระทบภายนอกทางเศรษฐศาสตร์
ผลกระทบภายนอก หมายถึง การกระทําของบุคคลหนึงหรื อหน่วยธุรกิจหนึงแล้ วส่งผลกระทบต่อ
บุคคลหรื อสิงแวดล้ อมซึงมิได้ มีส่วนเกี ยวข้ องกับกิ จกรรมนัน5 โดยผลเสี ยหรื อผลได้ ทีเกิ ดจากการกระทํ า
ดังกล่าวไม่สามารถนํามาตกลงกันได้ โดยอาศัยกลไกตลาดและไม่มีการชดเชยความเสียหายทีเกิดขึ 5น(สม
พร อิ ศวิ ลานนท์ , 2538)ในที นีพ5 ิจ ารณา ผลกระทบภายนอกของสารเคมี กําจัดศัตรู พืช ที มีต่อผู้ฉีดพ่น
ผู้บริ โภค และสิงแวดล้ อม (นํ 5าใต้ ดนิ สัตว์นํ 5า นก ผึ 5ง และแมลงทีมีประโยชน์)
1

บทความนี 5เป็ นส่วนหนึง ของโครงการวิจยั เรื อง ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ จากการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชในภาคเกษตรสนับสนุน
ทุนวิจยั โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) จัดเตรี ยมเป็ นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพือเตือน
ภัยสารเคมีกําจัดศัตรู พืช ปี 2555 “การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนเพือสังคมไทยทีปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรู พืช” วันที 15
พฤศจิกายน 2555 ณ. โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุ งเทพฯ
2

รองศาสตราจารย์ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผลกระทบภายนอกทางเศรษฐศาสตร์ ด้านการใช้ สารกําจัดศัตรูพืชจําเป็ นต้ องพิจารณาถึงมุมมอง
ของเอกชน (เกษตรกรและผู้ประกอบการด้ านสารเคมี เป็ นต้ น) รวมทัง5 มุม มองของสัง คม (ผู้กํ าหนด
นโยบายของภาครัฐในหน่วยงานทีเกียวข้ อง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริ มการเกษตร กรมควบคุม
มลพิ ษ เป็ นต้ น เกษตรกรมี จุ ด มุ่ ง หมายในการผลิ ต ทางการเกษตรเพื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ สุ ท ธิ สู ง สุ ด
(เช่นเดียวกับผู้ประกอบการผลิตหรื อผู้จําหน่ายสารกําจัดศัตรูพืช) ผลประโยชน์รวมของเกษตรกรจากการใช้
สารกําจัดศัตรูพืชจะมีมลู ค่าเท่ากับมูลค่าในการป้องกันการสูญเสียผลผลิตของเกษตรกร (Agne and et al,
1995: 6-7) ต้ นทุนในการใช้ สารกําจัดศัตรู พืชในทีนี 5 หมายถึง จํานวนทรัพยากรของฟาร์ มทังหมดที
5
ใช้ ไปใน
การป้องกันความสูญเสียแต่ละหน่วยของผลผลิต ดังนัน5 การใช้ สารเคมีของเกษตรกรอยู่ทีจดุ UpPc (ภาพ
ที 1) และระดับการใช้ สารเคมีจึงขึ 5นอยู่กับการประเมินของเกษตรกรในความสูญเสียผลผลิตทีคาดว่าจะ
เกิดขึ 5นในการผลิต ขึ 5นอยูก่ บั วิธีการควบคุมว่ามีประสิทธิภาพมากน้ อยเท่าใด และขึ 5นอยู่กบั ต้ นทุนการผลิตที
เกษตรกรมีความเข้ าใจ กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่ เกษตรกรมักจะไม่พิจารณาต้ นทุนด้ านสุขภาพทีเกิดจาก
ผลกระทบของสารกํ าจัดศัตรู พืช ที มีต่อสุขภาพของตัวเกษตรกรเองและครอบครั ว ว่าเป็ นส่วนหนึง ของ
ต้ น ทุ น การผลิ ต จากการใช้ สารกํ า จั ด ศัต รู พื ช ถ้ าเกษตรกรรั บ รู้ ข้ อมู ล ข่ า วสารที ส มบู ร ณ์ (perfect
information) เช่น การใช้ สารกํ าจัดศัตรู พืช มี ผลกระทบต่อสุข ภาพตนเองและครอบครั ว ระดับการใช้
สารเคมีทีเหมาะสมจะเปลียนมาอยูท่ ีจดุ UaPcและ เกษตรกรจะมีรายได้ สทุ ธิสงู ขึ 5น

ทีมา:Waibel(1994: 2)
ภาพที) 1 ระดับการใช้ สารกําจัดศัตรู พืชที)เหมาะสมของเอกชนและของสังคม
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ในขณะที สังคมในภาพรวมพิจารณาระดับการใช้ สารกําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสมของสังคม ณ ระดับ
ทีก่อให้ เกิดผลประโยชน์สทุ ธิของสังคมสูงสุด ซึงจุดเหมาะสมของสังคมนี 5จะแตกต่างจากจุดเหมาะสมของ
เอกชน เนืองจากการใช้ สารกําจัดศัตรู พืชก่อให้ เกิดผลกระทบภายนอก เช่น สารเคมีปนเปื อ5 นลงสู่แหล่งนํ 5า
สารเคมีปนเปื อ5 นในพืชผักและอาหาร ซึงผลกระทบภายนอกนี 5ไม่อยู่ในการพิจารณาของเกษตรกรต้ นทุน
ของสังคมจึงอยูส่ งู กว่าต้ นทุนของเอกชน ทีจดุ UaSc

มูลค่ าผลกระทบภายนอกทางเศรษฐศาสตร์
ผลการตรวจเอกสารด้ านมูลค่าผลกระทบภายนอกจากการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชในต่างประเทศ
พบว่า ผลกระทบทีเกิดขึ 5นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น งานวิจยั ของ Pimentel ปี พศ. 2548 ใน
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ชี 5ให้ เห็นว่า ผลกระทบภายนอกของสารเคมี กําจัดศัตรู พืชที มีต่อสิงแวดล้ อมและ
สุขภาพมนุษย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา มีมลู ค่าสูงถึง 1.1 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐต่อปี (ตารางที 1)(สุวรรณา
ประณีตวตกุล และคณะ, 2554)
ตารางที 1 สรุ ปทบทวนงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ทเี กีย วข้ องกับการประเมินต้ นทุนผลกระทบภายนอก
ระหว่ าง พ.ศ. 2543-54
พื 5นที
ประเภท
ประเภทผลกระทบ
มูลค่าผลกระทบ
ข้ อมูล ทีประเมิน
AA CVM 1 2
PDG ENV HUM มูลค่า
สกุล

 เยอรมนี

15–62 พันล้ าน ต่อปี
€

วิธีการประเมิน

ผู้แต่งและปี

COI AC
Haucke and
Brueckner, 2010
Lopes Soares and

Firpo de Souza Porto,
2009
Travisi and Nijkamp,
2008
Leach and Mumford,
2008

Atreya, 2008
Ngowi et al., 2007
Devi, 2007
Faere et al., 2006




Atreya, 2006












Parana,
บราซิล



443 ล้ าน ต่อปี

$

3,625 ต่อครัวเรื อน

€

อิตาลี





 สเปน, ตุรกี
อิสราเอล



 ผลกระทบของสารเคมี
กําจัดศัตรูพชื ทัง5 14 ชนิด
มีมลู ค่าแตกต่างกันขึ 5นกับ
สูตรของผลิตภัณฑ์และ
วิธีใช้
 144 ต่อคน
 0.018–116ต่อปี
 0.86ต่อวัน
ร้ อยละ ของรายได้ จาก 6
ระบบการผลิตพืชและสัตว์
 2.14 ล้ านล้ าน ต่อปี เพือ
สุขภาพ, 13.10- 73.87
ล้ านต่อปี เพือสิง แวดล้ อม

เนปาล
แทนซาเนีย
อินเดีย
 สหรัฐอเมริ
กา

เนปาล
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NPR
$
$
$

ตารางที 1 (ต่ อ)
ประเภท
ข้ อมูล
ผู้แต่งและปี
COI AC AA CVM 1 2
Atreya, 2005


Pimentel, 2005


Tegtmeier and Duffy,


2004
Maumbe and


Swinton, 2003
Yanggen et al., 2003 


พื 5นที
ประเภทผลกระทบ
ทีประเมิน
PDG ENV HUM
เนปาล

อเมริ กา
 
สหรัฐอเมริ
 
กา
2 ตําบล,

ซิมบับเว
เอกวาดอร์ 


Wilson, 2002





ศรี ลงั กา



Ajayi et al., 2001





มาลี



Wilson and Tisdell,
2001





ศรี ลงั กา



วิธีการประเมิน

Pretty et al., 2001

Brethour and
Weersink, 2001
Cole et al., 2000
Pretty et al., 2000









มูลค่าผลกระทบ
มูลค่า
16.8 ต่อครัวเรื อน ต่อปี
1.1 พันล้ านต่อปี

สกุล
$
$

5.7 -16.9 พันล้ านต่อปี

$

13.04 ต่อปี

$

เสียรายได้ จากการทํางาน
11 วัน
เสียรายได้ จากการทํางาน
10 สัปดาห์
คนงานในไร่ฝ้ายเสียหาย
30, 500-39 ,550ต่อปี
CFA
franc
สังคมเสียหาย 6.8
พันล้ านต่อปี
วิธี COI ประมาณได้
54,654 ต่อปี
LKR
วิธี AAประมาณได้ 405
ต่อปี
3.9 ล้ าน ในเยอรมนี, 8.6
ล้ าน ในอังกฤษ, 2.2 ล้ าน
£
ในสหรัฐอเมริกาต่อ 1 กก
ของสารออกฤทธิ ต่อปี

 อังกฤษ,
สหรัฐอเมริ
กาเยอรมนี





 ออนตาริ โอ
แคนาดา
 เอกวาดอร์
 อังกฤษ







 26.51 ต่อราย ต่อปี
 2,343 ล้ านต่อปี

188 ต่อครัวเรื อน ต่อปี

$
£

หมายเหตุ: COI=การประเมินค่าใช้ จา่ ยทีเกิดจากการเจ็บป่ วย (Cost of Illness)
CV=การประเมินค่าทางอ้ อม (Contingent Valuation Method)
AA=วิธีการหลีกเลียงพฤติกรรม (Aversive Action or Averting Behaviour Method)
AC=ค่าใช้ จา่ ยจริ ง (Actual Cost)
1=ข้ อมูลปฐมภูมิ
2=ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
PDG=การเจริ ญเติบโตของความสามารในการผลิต (Productivity growth)
ENV=สิงแวดล้ อม
HUM=สุขภาพมนุษย์
ทีมา : สุวรรณา ประณีตวตกุล และคณะ, 2554
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ต้ นทุนผลกระทบภายนอกจากสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชในประเทศไทย
การประมาณการผลกระทบภายนอกรวมทังหมดของการใช้
5
สารเคมีกําจัดศัตรู พืชวิเคราะห์โดยวิธี
PEA จากข้ อมูลปริ มาณการนํ าเข้ าสารเคมี กําจัดศัตรู พืช มาในประเทศไทย นํ ามาพิ จารณาหาต้ นทุน
ผลกระทบภายนอกจากสารเคมีกําจัดศัตรู พืชของประเทศไทย พบว่ามีมูลค่ารวมทังหมดในปี
5
พ.ศ. 2553
เท่ากับ 14.5พันล้ านบาทต่อปี โดยต้ นทุนผลกระทบภายนอกมี แนวโน้ มเพิมขึน5 ตามการใช้ สารเคมี กําจัด
ศัตรูพืช เมือผนวกต้ นทุนผลกระทบภายนอกเข้ าไปกับค่าใช้ จา่ ยในการนําเข้ าสารเคมีกําจัดศัตรู พืช ทําให้ ได้
ภาพต้ นทุนทีแท้ จริ งของสังคมจากการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่า
32.43 พันล้ านบาทต่อปี และพบว่า เพิมขึ 5นอย่างต่อเนืองทุกปี (ภาพที 2)

ทีมา: สุวรรณา ประณีตวตกุล และคณะ, 2554
ภาพที 2 ต้ นทุนผลกระทบภายนอกจากการใช้ สารเคมีกาํ จัดศัตรู พชื ในประเทศไทย
เมือพิจารณาผลกระทบภายนอกจากการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทยทีเกิดขึ 5นจําแนก
ตามผู้ปฏิ บัติง านในฟาร์ ม (ผู้ฉี ดพ่นและผู้เ ก็ บเกี ยวผลผลิ ต) ผู้บริ โภค และระบบนิ เ วศในฟาร์ ม พบว่ า
ผลกระทบหลักจะเกิดกับเกษตรกรและแรงงานในฟาร์ มเป็ นหลัก รองลงมา เป็ นผลกระทบทีเกิดกับผู้บริ โภค
มูลค่าผลกระทบภายนอกจากการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชในประเทศไทย ปี 2553 ทีเกิดกับผู้ใช้ ผู้บริ โภค
และระบบนิเวศในฟาร์ ม มีมลู ค่า เท่ากับ 11.81 1.66 และ 1.03 พันล้ านบาท ตามลําดับ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพือเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปี 2555
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สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
โดยสรุ ป เทคนิ คการประเมิ นมูล ค่าผลกระทบภายนอกจากสารเคมี กําจัดศัตรู พื ช โดยวิ ธี PEA
ชี 5ให้ เห็นว่า ผลกระทบภายนอกทีเกิดกับเกษตรกรและแรงงานภาคการเกษตรมีมูลค่าสูงทีสุด เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าผลกระทบที แตกต่างจากวิธีนีอ5 าจทํ าให้ มูลค่าผลกระทบภายนอกแตกต่างออกไป มูลค่า
ผลกระทบภายนอกทีคํานวณได้ เป็ นค่าประมาณการ แต่พบว่ามีความใกล้ เคียงกับข้ อมูลศึกษาทีผ่านมา
สรุ ปได้ ว่า ผลกระทบภายนอกจากการใช้ ส ารเคมี กําจัดศัตรู พื ชในประเทศไทยมี มูล ค่าสูง เกื อบเท่ากับ
ค่าใช้ จ่า ยที เ ป็ นตัวเงิ นในการนํ า เข้ า สารเคมี กํา จัดศัตรู พื ช ซึง ผู้มี ส่ว นเกี ยวข้ องและผู้กํา หนดนโยบาย
สามารถนําไปพิจารณาประกอบการจัดการสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทยต่อไป
จากผลการวิ จัย รวมทัง5 การประชุมระดมความคิดเห็ นเกี ยวกับงานวิ จัยทางเศรษฐศาสตร์ ด้าน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในอนาคต มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี 5
1. เป็ นความท้ าทายของประเทศไทยที ควรมุ่งสู่การลดการพึงพาสารเคมี กําจัดศัตรู พืชเพื อลด
ผลกระทบภายนอกทีเกิดขึ 5น
2. ผู้เ กี ยวข้ อ งควรเพิ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และความสามารถในการแข่ง ขัน ของทางเลื อกอื น ที จ ะ
ทดแทนการใช้ สารเคมี กํ า จัด ศัต รู พื ช เช่ น การจัด การศัต รู พื ช แบบผสมผสาน (Integrated Pest
Management: IPM)โรงเรี ยนชาวนา (Farmer Field School) และการใช้ สารสกัดจากสมุนไพร เพิมมากขึ 5น
3. ควรวิจยั ด้ านพฤติกรรมผู้บริ โภคทีเกียวข้ องกับการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
4. ควรศึกษาและวิจยั กลไกหรื อมาตรการเชิงนโยบายในการสนับสนุนการลดการใช้ สารเคมีใน
ประเทศไทยต่อไป
5. ควรสนั บ สนุ น งานวิ จัย ด้ า นเศรษฐศาสตร์ อ ย่ า งต่ อ เนื อ ง เช่ น การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น และ
ผลประโยชน์จากการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพือให้ เห็นภาพทีครบถ้ วนอย่างแท้ จริ งเป็ นเรื องทีนา่ สนใจ
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