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หวัขอ้การนําเสนอหวัขอ้การนําเสนอ

• งานวจิยัตน้ทนุผลกระทบภายนอก (สสส.)
• ทางเลอืกสําหรบันโยบายการควบคมุ

ศตัรพูชื



ปรมิาณการใชส้ารเคมกีําจดัศตัรพูชืและผลติภาพการผลติในประเทศไทยปรมิาณการใชส้ารเคมกีําจดัศตัรพูชืและผลติภาพการผลติในประเทศไทย



ผลกระทบจากการใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชืผลกระทบจากการใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชื



วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค์

� เพื@อวเิคราะหต์น้ทนุผลกระทบ
ภายนอกจากการใชส้ารเคมกีาํจดั
ศตัรพูชืในประเทศไทย

� เพื@อประมวลทางเลอืกสําหรบั
นโยบายการควบคมุศตัรพูชืของ
ประเทศไทย



ปัญหาการใช้สารเคมีกาํจดัศตัรพูืช
ในประเทศไทยที�ไม่เหมาะสม

ใช้อย่างไม่ถกูต้อง ใช้ในปริมาณมากเกินความจาํเป็น ใช้สารเคมีที�มีระดบัความ
เป็นพิษรนุแรงสงู

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดล้อม

ประเมินต้นทนุผลกระทบภายนอกจากการใช้สารเคมีกาํจดัศตัรพูืช

กรอบแนวคดิในการวจิยักรอบแนวคดิในการวจิยั

กรณีศึกษา:  ข้าวในประเทศไทย

กรณีศึกษา:  พืชบนพื2นที�สงู ลุ่มนํ2าแม่สา ประเทศไทย

การตรวจเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวข้องทั 2งในและต่างประเทศ 
ด้านผลกระทบการใช้สารเคมีกาํจดัศตัรพูืช

วิเคราะหผ์ลกระทบจากการใช้สารเคมี
กาํจดัศตัรพูืชในประเทศไทย

ข้อมลูสนับสนุนการสร้างความตระหนักต่อสงัคม
ในด้านผลกระทบของสารเคมีกาํจดัศตัรพูืช



แนวคดิทางทฤษฎี
ตน้ทนุผลกระทบภายนอก ตน้ทนุผลกระทบภายนอก (External cost)(External cost)

ผลประโยชน/์ตน้ทนุ
(บาท) C3 ตน้ทนุ

ของสงัคม

C1 ตน้ทนุตามความ
เขา้ใจของเอกชน

C2 ตน้ทนุเอกชน
ที@จา่ยจรงิ

ผลประโยชนข์อง
การใชส้ารเคมกีาํจดั

ศตัรพูชื
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การประเมนิตน้ทนุสขุภาพของเกษตรกร

ปีที@
ศกึษา ผูท้าํการศกึษา พืRนที@ศกึษา มลูคา่ตน้ทนุสขุภาพ

2535 สวุรรณา หวงัทรงธรรม อ.หนองเสอื 
จ.ฉะเชงิเทรา

- ตน้ทนุสขุภาพของเกษตรกรเทา่กบั 780.13 บาท/คน/ปี
- ตน้ทนุสขุภาพของผูร้ับจา้งฉีดพน่ยาเทา่กบั 1,138.67 บาท/คน/ปี
- คา่ความเสี2ยงของอาชพีรับจา้งฉีดพน่ยา 1,081 บาท/คน/ปี

2536 จรีภา ฉววีงศ์ จ.สระบรุี - ตน้ทนุสขุภาพของเกษตรกรเทา่กบั 278.47 บาท/ปี/ครัวเรอืน
- หรอื 29.64 บาท/ไร/่ปี

2539 ฉัตรฤด ีลําดวน อ.ปากชอ่ง - ตน้ทนุสขุภาพของเกษตรกรเฉลี2ยครัวเรอืนละ205.97 บาท/ปีหรอื 

งานวจิยัที@เกี@ยวขอ้งกบัผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์
จากการใชส้ารเคมกีําจดัศตัรพูชื ในประเทศไทย

2539 ฉัตรฤด ีลําดวน อ.ปากชอ่ง 
จ.นครราชฯ

- ตน้ทนุสขุภาพของเกษตรกรเฉลี2ยครัวเรอืนละ205.97 บาท/ปีหรอื 
20.44 บาท/ไรต่อ่ปี

2541 สจุติรา สนัธนาภรณ์ อ.สนามชยั 
จ.ฉะเชงิเทรา

- เกษตรกรสวนมะมว่งมตีน้ทนุสขุภาพเฉลี2ย 28.90 บาท/ไร/่ปี
- เกษตรกรนาขา้วมตีน้ทนุสขุภาพเฉลี2ย 97.20 บาท/ไร/่ปี

2543 ประพมิพ ์วรรณสม อ.แมส่รวย 
จ.เชยีงราย

- ตน้ทนุสขุภาพของเกษตรกร
           กรณีผูป้่วยนอกเฉลี2ย 564 บาท/คน 
           กรณีผูป้่วยในเฉลี2ย 5,701 บาท/คน
       คา่ใชจ้า่ยที2เกดิขึ?นจากผลกระทบดา้นจติใจ 286 บาท/คน

2543 โอปอล ์ลาวลัย์ อ. แมแ่จม่ 
จ.เชยีงใหม่

- ตน้ทนุสขุภาพของเกษตรกร
             ที2ทําเกษตรแบบทั2วไป คอื 1,292.04 บาท/ไร่
             ที2ทําเกษตรแบบผสมผสาน คอื 832.50 บาท/ไร่

2547 อาเกท บษุบากร อ. แมร่มิ 
จ.เชยีงใหม่

- ตน้ทนุสขุภาพของเกษตรกรโดยรวมเฉลี2ย 1,326.67 บาท/คน/ปี
- เกษตรกรความเต็มใจจ่ายสูงในการหลกีเลี2ยงปัญหาสุขภาพ คอื 

1,978 บาท/คน/ปี



สรปุทบทวนงานวจิยัทางเศรษฐศาสตรท์ี@เกี@ยวขอ้งกบั
การประเมนิตน้ทนุผลกระทบภายนอกระหวา่ง พ.ศ. 2543-54 

ผูแ้ตง่และปี วธิกีารประเมนิ ประเภท
ขอ้มลู พื?นที2ที2

ประเมนิ

ประเภทผลกระทบ มลูคา่ผลกระทบ

COI AC AA CVM 1 2 PDG ENV HUM มลูคา่ สกลุ

Haucke and 
Brueckner, 2010

√ √ เยอรมนี √ 15–62 พันลา้น ตอ่ปี €

Lopes Soares and 
Firpo de Souza 
Porto, 2009

√ √ Parana, 
บราซลิ

√ 443 ลา้น ตอ่ปี $

Travisi and √ อติาลี √ √ 3,625 ตอ่ครัวเรอืน €Travisi and 
Nijkamp, 2008

√ อติาลี √ √ 3,625 ตอ่ครัวเรอืน €

Leach and 
Mumford, 2008

√ √ สเปน, ตรุกี
,อสิราเอล

√ √ ผลกระทบของสารเคมี
กําจัดศตัรพูชืทั ?ง 14 
ชนดิ มมีลูคา่แตกตา่ง
กนัขึ?นกบัสตูรของ
ผลติภัณฑแ์ละวธิใีช ้ 

-

Atreya, 2008  √ √ √ เนปาล √ 144 ตอ่คน NPR

COI=การประเมนิคา่ใชจ้า่ยที@เกดิจากการเจ็บป่วย (Cost of Illness)  CV=การประเมนิคา่ทางออ้ม (Contingent Valuation Method)
AA=วธิกีารหลกีเลี@ยงพฤตกิรรม (Aversive Action or Averting behavior method)  AC=คา่ใชจ้า่ยจรงิ (Actual Cost)
PDG=การเจรญิเตบิโตของความสามารในการผลติ (Productivity growth) ENV=สิ@งแวดลอ้ม HUM=สขุภาพมนษุย์
1=ขอ้มลูปฐมภมู.ิ 2=ขอ้มลูทตุยภมู.ิ



ผูแ้ตง่และปี
วธิกีารประเมนิ ประเภท

ขอ้มลู พื?นที2ที2
ประเมนิ

ประเภทผลกระทบ มลูคา่ผลกระทบ

COI AC AA CVM 1 2 PDG ENV HUM มลูคา่ สกลุ

Ngowi et al., 2007 √ √ แทนซาเนยี √ 0.018–116 ตอ่ปี $

Devi, 2007 √ √ อนิเดยี √ 0.86 ตอ่วัน $

Faere et al., 2006 √ √ อเมรกิา √ รอ้ยละ 6 ของรายได ้
จากระบบการผลติพชื
และสตัว์

-

Atreya, 2006 √ √ √ เนปาล √ √ เพื2อสิ2งแวดลอ้ม $

สรปุทบทวนงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร ์(ตอ่)

เพื2อสิ2งแวดลอ้ม 
13.10-73.87 ลา้นตอ่ปี

เพื2อสขุภาพ 2.14 ลา้น
ลา้นตอ่ปี

Atreya, 2005 √ √ เนปาล √ 16.8 ตอ่ครัวเรอืน ตอ่ปี  $

Pimentel, 2005 √ √ อเมรกิา √ √ 1.1 พันลา้น ตอ่ปี  $

Tegtmeier and 
Duffy, 2004

√ √ อเมรกิา √ √ 5.7 - 16.9 พันลา้น ตอ่
ปี 

$

Maumbe and 
Swinton, 
2003

√ √ 2 ตําบล, 
ซมิบบัเว

√ 13.04 ตอ่ปี  $

Yanggen et al., 
2003

√ √ เอกวาดอร์ √ √ เสยีรายไดจ้ากการ
ทํางาน 11 วัน



ผูแ้ตง่และปี
วธิกีารประเมนิ ประเภท

ขอ้มลู พื?นที2ที2
ประเมนิ

ประเภทผลกระทบ มลูคา่ผลกระทบ

COI AC AA CVM 1 2 PDG ENV HUM มลูคา่ สกลุ

Wilson, 2002 √ √ ศรลีงักา √ เสยีรายไดจ้ากการ
ทํางาน 10 สปัดาห์

Ajayi et al., 2001 √ √ มาลี √ คนงานในไรฝ่้ายเสยีหาย 
30, 500 -  39 ,550. ตอ่ปี 
สงัคมเสยีหาย  6.8 
พันลา้น ตอ่ปี 

CFA 
fran
c

Wilson and √ √ √ ศรลีงักา √ วธิ ีCOI ประมาณได ้ LKR

สรปุทบทวนงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร ์(ตอ่)

Wilson and 
Tisdell, 2001

√ √ √ ศรลีงักา √ วธิ ีCOI ประมาณได ้
54,654 ตอ่ปี  
วธิ ีAAประมาณได4้05 
ตอ่ปี 

LKR

Pretty et al., 
2001

√ √ องักฤษ,
สหรัฐอเมรกิา, 
เยอรมนี

√ √ ในเยอรมนี 3.9 ลา้น , ใน
องักฤษ8.6  ลา้น ,ใน
สหรัฐอเมรกิา 2.2 ลา้น
ตอ่ 1 กกของสารออก
ฤทธิz ตอ่ปี

£

Brethour and 
Weersink, 2001

√ √ ออนตารโิอ
,แคนาดา

√ √ 188  ตอ่ครัวเรอืน ตอ่ปี $

Cole et al., 2000 √ √ เอกวาดอร์ √ 26.51 ตอ่ราย ตอ่ปี $

Pretty et al., 
2000

√ √ องักฤษ √ √ 2,343 ลา้น ตอ่ปี £



ตน้ทนุผลกระทบภายนอกของสารเคมีตน้ทนุผลกระทบภายนอกของสารเคมี
กาํจดัศตัรพูชืในประเทศไทยกาํจดัศตัรพูชืในประเทศไทย

(External Cost)(External Cost)



ขอ้มลูประกอบการวเิคราะห์

ขอ้มลูทตุยิภมู:ิ ขอ้มลูการนําเขา้สารเคมกีาํจดัศตัรพูชื

ขอ้มลูปฐมภมู ิกรณีศกึษา 2 กรณี

o ขอ้มลูการใชส้ารเคมกีําจดัศตัรพูชืในการผลติพชืผกับนพืRนที@สงู 
สา จงัหวดัเชยีงใหม ่กลุม่ตวัอยา่งจาํนวนท ัRงหมด ลุม่นํ Rาแม่ สา จงัหวดัเชยีงใหม ่กลุม่ตวัอยา่งจาํนวนท ัRงหมด 295 

ครวัเรอืนที@อาศยัอยูใ่น 12 หมูบ่า้น ปีการเพาะปลกู 2552/53

o ขอ้มลูการใชส้ารเคมกีําจดัศตัรพูชืในการผลติขา้ว "โครงการ
ประเมนิผลทางเศรษฐศาสตรแ์ละความย ั@งยนืของการถา่ยทอด
ความรูต้ามกระบวนการโรงเรยีนเกษตรกรฯ” ในพืRนที@ศกึษา
จงัหวดั อา่งทอง ชยันาท กาํแพงเพชร กาฬสนิธุ ์และอดุรธาน ีมี
จาํนวนตวัอยา่งท ัRงหมด 224 ตวัอยา่ง ปีการเพาะปลกู 2545/46



Field Use 
External cost

The assessment of the total 
external costs of UK USA and 
German  agriculture.

วธิวีเิคราะห์ คา่รวมของผลกระทบภายนอก 
(Total External Cost: TEC)

farm worker health

consumer health

ecology

Environmental Impact Quotient: 
Method to Measure the 
Environmental Impact of Pesticides 

Environmental Impact Quotient: 
Method to Measure the 
Environmental Impact of Pesticides 



สารเคมกีาํจดั
ศตัรพูชื

เกษตรกร
และแรงงาน ผูบ้รโิภค พชืหรอืสตัวน์ํ Rา นก ผึRง 

แมลงที@เป็นประโยชน์ รวม

Carbofuran 69.7 8.3 4.7 82.7

Dicrotophos 36.6 5.9 2.4 44.9

ตน้ทนุผลกระทบภายนอกของสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืตน้ทนุผลกระทบภายนอกของสารเคมกีาํจดัศตัรพูชื
ที@นําเขา้มาจาํหนา่ยในประเทศไทย ในปี ที@นําเขา้มาจาํหนา่ยในประเทศไทย ในปี 25532553

หน่วย : ลา้นบาท

EPN 21.3 3.5 2.4 27.2

Methomyl 113.4 20.1 8.3 142.9

Glyphosate 2,890.5 367.4 249.2 3,507.1

Paraquat 1,701.0 216.2 146.5 2,063.6

สารเคมอีื2นๆ 6,980.0 1,040.7 611.9 8,632.6

รวม 11,812.5 1,662.0 1,025.3 14,501.0



มลูคา่ผลกระทบภายนอกจากการใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชืมลูคา่ผลกระทบภายนอกจากการใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชื
ปี พปี พ..ศศ..25402540--25532553  



มลูคา่ผลกระทบภายนอกของการใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชื มลูคา่ผลกระทบภายนอกของการใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชื 
จําแนกตามกลุม่สารเคม ี พจําแนกตามกลุม่สารเคม ี พ..ศศ.. 25532553  



กรณีศกึษากรณีศกึษา::
พชืผกับนพืRนที@สงู และขา้วพชืผกับนพืRนที@สงู และขา้ว



สดัสว่นของการใชส้ารเคมกีําจดัศตัรพูชืที@ใชใ้นประเทศไทย  สดัสว่นของการใชส้ารเคมกีําจดัศตัรพูชืที@ใชใ้นประเทศไทย  
จาํแนกตามชนดิพชื กรณีศกึษาจาํแนกตามชนดิพชื กรณีศกึษา

ขา้ว คา่เฉลี@ยท ัRง
ประเทศ

การผลติผกัพืRนที@
แมส่า



ตน้ทนุผลกระทบภายนอกของการใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชืในระบบการปลกูขา้ว
การปลกูพชืผกับนพืRนที@สงู และคา่เฉลี@ยของประเทศไทย ปี 2552/53
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ขา้ว คา่เฉลี@ยท ัRง
ประเทศ

การผลติผกัพืRนที@
แมส่า
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� ประเทศไทยมปีรมิาณการใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชืตอ่หนว่ยพืRนที@
เพ ิ@มขึRนอยา่งตอ่เนื@องในอตัรา รอ้ยละ 11 ตอ่ปี

� ผลกระทบภายนอกจากการใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชืเพิ@มขึRนใน
ทศิทางเดยีวกบัการใช ้โดยผลกระทบภายนอกเพิ@มขึRนในอตัรา 
รอ้ยละ 14 ตอ่ปี 

� ในปี 2553 ผลกระทบภายนอกมมีลูคา่ 14.5 พนัลา้นบาทตอ่ปี

� ผลกระทบภายนอกจากสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืแตกตา่งกนัไปขึRนอยู่
กบัชนดิสาร หรอืระบบของการผลติพชืที@แตกตา่งกนัออกไป

� จากวธิ ีPEA ชีRใหเ้ห็นวา่ เกษตรกรและแรงงานในฟารม์ไดร้บั
ผลกระทบภายนอกจากสารเคมกีาํจดัศตัรพูชืมากที@สดุ



ทางเลอืกสาํหรบันโยบาย
การควบคมุศตัรพูชื



นโยบายที@มผีลตอ่การใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชืนโยบายที@มผีลตอ่การใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชื

นโยบาย ปัจจัยดา้นราคา
(Price Factors)

ปัจจัยที2ไมใ่ชด่า้นราคา
(Non-Price Factors)

โดยตรง นโยบายอดุหนุนสารกําจัด
ศตัรพูชืโดยตรง

นโยบายการจัดเก็บภาษีสาร

นโยบายที2สนับสนุนกจิกรรม
การวจิัยดา้นสารเคมกีําจัด
ศตัรพูชื
นโยบายสง่เสรมิใหค้วามรู ้นโยบายการจัดเก็บภาษีสาร

กําจัดศตัรพูชื
นโยบายสง่เสรมิใหค้วามรู ้
ดา้นการจัดการศตัรพูชืแบบ
ผสมผสาน

โดยออ้ม ตน้ทนุภายนอกจากการใช ้
สารเคมกีําจัดศตัรพูชืมไิด ้
ผนวกเขา้กบัราคาตลาด

ขาดความชดัเจน
ในมาตรการที2เกี2ยวขอ้งกบั
สารกําจัดศตัรพูชื

ที�มา: Waibel et al. (1998)



ทางเลอืกสาํหรบัการควบคมุศตัรพูชืทางเลอืกสาํหรบัการควบคมุศตัรพูชื

สําหรบัประเทศไทย ควรพจิารณาศกึษาวจิยั
นโยบายการควบคมุศตัรพูชืแบบองคร์วมไปดว้ยกนั
• มาตรการดา้นแรงจงูใจทางเศรษฐศาสตร ์(ปจัจยั

ดา้นราคา) ที@จะชว่ยลดการใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชื
• เผยแพรค่วามรูแ้ละขอ้มลูขา่วสารดา้นผลกระทบ• เผยแพรค่วามรูแ้ละขอ้มลูขา่วสารดา้นผลกระทบ

ของสารกําจดัศตัรพูชืที@มตีอ่สงัคม ไปสูป่ระชาชน 
ภาคธุรกจิ และเกษตรกร อยา่งท ั@วถงึ

• สนบัสนนุกจิกรรมที@สง่เสรมิใหเ้กดิการปรบัเปลี@ยน
พฤตกิรรมของเกษตรกร เพื@อลดการใชส้ารกาํจดั
ศตัรพูชื ผา่นขบวนการฝึกอบรมการควบคมุศตัรพูชื
แบบผสมผสาน และทางเลอืกอื@นๆที@ไมใ่ชส้ารเคมี



สรปุและขอ้เสนอแนะ
� เป็นความทา้ทายของประเทศไทยที@ควรมุง่สูก่ารลดการพึ@งพา

สารเคมกีาํจดัศตัรพูชืเพื@อลดผลกระทบภายนอกที@เกดิขึRน

� ผูเ้กี@ยวขอ้งควรเพิ@มประสทิธภิาพ และความสามารถในการ
แขง่ขนัของทางเลอืกอื@นๆที@จะทดแทนการใชส้ารเคมกีาํจดั
ศตัรพูชื เชน่ การจดัการศตัรพูชืแบบผสมผสาน

� ควรสนบัสนนุงานวจิยัทางเศรษฐศาสตรเ์กี@ยวกบัการควบคมุ
ศตัรพูชือยา่งตอ่เนื@องตอ่ไป




