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ต้นทุนผลกระทบภายนอกทางเศรษฐศาสตร์ 
ของสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชในประเทศไทย1 

 
สวุรรณา ประณีตวตกลุ2 

 

บทนํา 
 สารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีบทบาทสําคัญในภาคการเกษตรไทย ในช่วงหลายทศวรรษที�ผ่านมา 
ประเทศไทยมีแนวโน้มพึ�งพาสารเคมีกําจดัศตัรูพืชมากขึ 5น โดยมีมลูคา่การนําเข้าเพิ�มขึ 5นอย่างต่อเนื�องคิด
เป็นมูลค่าประมาณ 18 พนัล้านบาท ในปี 2553 การใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชอย่างไม่ถกูต้องและมากเกิน
ความจําเป็นได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ�งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง มีการใช้
สารเคมีกําจดัศตัรูพืชชนิดเป็นพิษร้ายแรงกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย การประเมินต้นทนุผลกระทบ
ภายนอกทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชจึงมีความสําคญั งานวิจยัชิ 5นนี 5มีวตัถปุระสงค์
เพื�อประเมินมูลคา่ผลกระทบจากการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในประเทศไทย ข้อมลูที�ใช้เป็นข้อมลูทตุิยภูมิ
และปฐมภูมิ รวมทั 5งตรวจเอกสารด้านผลกระทบภายนอกจากการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทั 5งในและ
ตา่งประเทศ วิธีการวิเคราะห์เป็นการประเมินผลกระทบทางตรงซึ�งตั 5งอยู่บนฐานของการประมาณคา่จาก
คา่ใช้จา่ยจริง (actual cost) โดยอาศยัข้อมลูการนําเข้าสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตามชนิดและประเภทสาร มา
ผนวกเข้ากับดัชนีชี 5วัดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (Environmental Impact 
Quotient: EIQ) โดยอาศัยแบบจําลองบัญชีสิ�งแวดล้อมของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (Pesticide 
Environmental Accounting: PEA) เพื�อวิเคราะห์หามลูคา่ผลกระทบภายนอก 
 

ผลกระทบภายนอกทางเศรษฐศาสตร์ 
 ผลกระทบภายนอก หมายถึง การกระทําของบคุคลหนึ�งหรือหน่วยธุรกิจหนึ�งแล้วส่งผลกระทบต่อ
บุคคลหรือสิ�งแวดล้อมซึ�งมิได้มีส่วนเกี�ยวข้องกับกิจกรรมนั 5น โดยผลเสียหรือผลได้ที�เกิดจากการกระทํา
ดงักล่าวไม่สามารถนํามาตกลงกนัได้โดยอาศยักลไกตลาดและไม่มีการชดเชยความเสียหายที�เกิดขึ 5น(สม
พร อิศวิลานนท์, 2538)ในที�นี 5พิจารณา ผลกระทบภายนอกของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที�มีต่อผู้ ฉีดพ่น 
ผู้บริโภค และสิ�งแวดล้อม (นํ 5าใต้ดนิ สตัว์นํ 5า นก ผึ 5ง และแมลงที�มีประโยชน์)  

                                                   
1บทความนี 5เป็นส่วนหนึ�งของโครงการวจิยัเรื�อง ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในภาคเกษตรสนบัสนนุ

ทนุวจิยัโดย สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) จดัเตรียมเป็นเอกสารประกอบการประชมุวชิาการเพื�อเตือน
ภยัสารเคมีกําจดัศตัรูพืช ปี 2555 “การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนเพื�อสงัคมไทยที�ปลอดภยัจากสารเคมีกําจดัศตัรูพืช” วนัที� 15 
พฤศจิกายน 2555 ณ. โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพฯ 
2รองศาสตราจารย์ ประจําภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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 ผลกระทบภายนอกทางเศรษฐศาสตร์ด้านการใช้สารกําจดัศตัรูพืชจําเป็นต้องพิจารณาถึงมมุมอง
ของเอกชน (เกษตรกรและผู้ ประกอบการด้านสารเคมี เป็นต้น) รวมทั 5งมุมมองของสังคม (ผู้ กําหนด 
นโยบายของภาครัฐในหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมควบคมุ
มลพิษ เป็นต้น เกษตรกรมีจุดมุ่งหมายในการผลิตทางการเกษตรเพื�อก่อให้เกิดรายได้สุทธิสูงสุด 
(เชน่เดียวกบัผู้ประกอบการผลิตหรือผู้ จําหนา่ยสารกําจดัศตัรูพืช) ผลประโยชน์รวมของเกษตรกรจากการใช้
สารกําจดัศตัรูพืชจะมีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่ในการป้องกนัการสญูเสียผลผลิตของเกษตรกร (Agne and et al, 
1995: 6-7) ต้นทนุในการใช้สารกําจดัศตัรูพืชในที�นี 5 หมายถึง จํานวนทรัพยากรของฟาร์มทั 5งหมดที�ใช้ไปใน
การป้องกนัความสญูเสียแตล่ะหน่วยของผลผลิต  ดงันั 5น การใช้สารเคมีของเกษตรกรอยู่ที�จดุ UpPc (ภาพ
ที� 1) และระดบัการใช้สารเคมีจึงขึ 5นอยู่กับการประเมินของเกษตรกรในความสูญเสียผลผลิตที�คาดว่าจะ
เกิดขึ 5นในการผลิต ขึ 5นอยูก่บัวิธีการควบคมุวา่มีประสิทธิภาพมากน้อยเทา่ใด และขึ 5นอยู่กบัต้นทนุการผลิตที�
เกษตรกรมีความเข้าใจ  กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่ เกษตรกรมกัจะไม่พิจารณาต้นทุนด้านสขุภาพที�เกิดจาก
ผลกระทบของสารกําจัดศตัรูพืชที�มีต่อสุขภาพของตวัเกษตรกรเองและครอบครัว ว่าเป็นส่วนหนึ�งของ
ต้นทุนการผลิตจากการใช้สารกําจัดศัตรูพืช  ถ้าเกษตรกรรับรู้ข้อมูลข่าวสารที�สมบูรณ์ (perfect 
information) เช่น การใช้สารกําจัดศัตรูพืชมีผลกระทบต่อสุขภาพตนเองและครอบครัว  ระดบัการใช้
สารเคมีที�เหมาะสมจะเปลี�ยนมาอยูที่�จดุ UaPcและ เกษตรกรจะมีรายได้สทุธิสงูขึ 5น  
 

 
ที�มา:Waibel(1994: 2) 

ภาพที) 1 ระดับการใช้สารกาํจัดศัตรูพืชที)เหมาะสมของเอกชนและของสังคม 
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 ในขณะที� สงัคมในภาพรวมพิจารณาระดบัการใช้สารกําจดัศตัรูพืชที�เหมาะสมของสงัคม ณ ระดบั
ที�ก่อให้เกิดผลประโยชน์สทุธิของสงัคมสงูสดุ ซึ�งจดุเหมาะสมของสงัคมนี 5จะแตกตา่งจากจดุเหมาะสมของ
เอกชน เนื�องจากการใช้สารกําจดัศตัรูพืชก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก เช่น สารเคมีปนเปื5อนลงสู่แหล่งนํ 5า 
สารเคมีปนเปื5อนในพืชผกัและอาหาร ซึ�งผลกระทบภายนอกนี 5ไม่อยู่ในการพิจารณาของเกษตรกรต้นทุน
ของสงัคมจงึอยูส่งูกวา่ต้นทนุของเอกชน ที�จดุ UaSc 
 

มูลค่าผลกระทบภายนอกทางเศรษฐศาสตร์ 
ผลการตรวจเอกสารด้านมลูคา่ผลกระทบภายนอกจากการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในตา่งประเทศ 

พบว่า ผลกระทบที�เกิดขึ 5นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น งานวิจยัของ Pimentel ปี พศ. 2548 ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ชี 5ให้เห็นว่า ผลกระทบภายนอกของสารเคมีกําจัดศตัรูพืชที�มีต่อสิ�งแวดล้อมและ
สขุภาพมนษุย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีมลูคา่สงูถึง 1.1 พนัล้านเหรียญสหรัฐตอ่ปี (ตารางที� 1)(สวุรรณา 
ประณีตวตกลุ และคณะ, 2554) 
 

ตารางที� 1 สรุปทบทวนงานวจัิยทางเศรษฐศาสตร์ที�เกี�ยวข้องกบัการประเมินต้นทุนผลกระทบภายนอก

ระหว่าง พ.ศ. 2543-54 

ผู้แตง่และปี 
วิธีการประเมิน ประเภท

ข้อมลู 
พื 5นที� 

ที�ประเมิน ประเภทผลกระทบ มลูคา่ผลกระทบ 

COI AC AA CVM 1 2 PDG ENV HUM มลูคา่ สกลุ 
Haucke and 
Brueckner, 2010 

   �  � เยอรมนี  �  15–62 พนัล้าน ตอ่ปี € 

Lopes Soares and 
Firpo de Souza Porto, 
2009 

�    �  Parana, 
บราซิล 

  � 
443 ล้าน ตอ่ปี $ 

Travisi and Nijkamp, 
2008 

   �   อิตาล ี  � � 3,625 ตอ่ครัวเรือน € 

Leach and Mumford, 
2008 

 �    � สเปน, ตรุกี
อิสราเอล 

 � � ผลกระทบของสารเคมี
กําจดัศตัรูพืชทั 5ง 14 ชนิด 
มีมลูคา่แตกตา่งกนัขึ 5นกบั
สตูรของผลติภณัฑ์และ
วิธีใช้ 

- 

Atreya, 2008 �  �  �  เนปาล   � 144 ตอ่คน NPR 
Ngowi et al., 2007 �    �  แทนซาเนีย   � 0.018–116ตอ่ปี $ 
Devi, 2007  �   �  อินเดีย   � 0.86ตอ่วนั $ 
Faere et al., 2006  �    � สหรัฐอเมริ

กา 
 �  ร้อยละ 6 ของรายได้จาก

ระบบการผลติพืชและสตัว์ - 

Atreya, 2006 �  �  �  เนปาล  � � 2.14 ล้าน  ล้าน ตอ่ปี เพื�อ
สขุภาพ, 13.10 -  73.87 
ล้าน ตอ่ปีเพื�อสิ�งแวดล้อม 

$ 
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ตารางที� 1 (ต่อ) 

ผู้แตง่และปี 
วิธีการประเมิน ประเภท

ข้อมลู 
พื 5นที� 

ที�ประเมิน ประเภทผลกระทบ มลูคา่ผลกระทบ 

COI AC AA CVM 1 2 PDG ENV HUM มลูคา่ สกลุ 
Atreya, 2005   �  �  เนปาล   � 16.8 ตอ่ครัวเรือน ตอ่ปี $ 
Pimentel, 2005  �    � อเมริกา  � � 1.1 พนัล้านตอ่ปี $ 
Tegtmeier and Duffy, 
2004 

 �    � สหรัฐอเมริ
กา 

 � � 5.7 -16.9 พนัล้านตอ่ปี $ 

Maumbe and 
Swinton, 2003 

�    �  2 ตําบล, 
ซิมบบัเว 

  � 13.04 ตอ่ปี $ 

Yanggen et al., 2003 �    �  เอกวาดอร์ �  � เสยีรายได้จากการทํางาน 
11 วนั  

Wilson, 2002 �    �  ศรีลงักา   � เสยีรายได้จากการทํางาน 
10 สปัดาห์  

Ajayi et al., 2001 �    �  มาล ี   � คนงานในไร่ฝ้ายเสยีหาย
30, 500 -  39 ,550ตอ่ปี 
สงัคมเสยีหาย  6.8 
พนัล้านตอ่ปี 

CFA 
franc 

Wilson and Tisdell, 
2001 

�  �  �  ศรีลงักา   � วิธี COI ประมาณได้ 
54,654 ตอ่ปี 
วิธี AAประมาณได้405 
ตอ่ปี 

LKR 

Pretty et al., 2001  �    � องักฤษ,
สหรัฐอเมริ
กาเยอรมนี 

 � � 3.9 ล้าน ในเยอรมนี, 8.6  
ล้าน ในองักฤษ, 2.2 ล้าน 
ในสหรัฐอเมริกาตอ่ 1 กก
ของสารออกฤทธิ� ตอ่ปี 

£ 

Brethour and 
Weersink, 2001 

   �  � ออนตาริโอ
แคนาดา 

 � � 188  ตอ่ครัวเรือน ตอ่ปี $ 

Cole et al., 2000  �    � เอกวาดอร์   � 26.51 ตอ่ราย ตอ่ปี $ 
Pretty et al., 2000  �    � องักฤษ  � � 2,343 ล้านตอ่ปี £ 

หมายเหต:ุ  COI=การประเมินคา่ใช้จา่ยที�เกิดจากการเจ็บป่วย (Cost of Illness)  
 CV=การประเมินคา่ทางอ้อม (Contingent Valuation Method) 
 AA=วิธีการหลีกเลี�ยงพฤตกิรรม (Aversive Action or Averting Behaviour Method) 
 AC=คา่ใช้จา่ยจริง (Actual Cost)  
 1=ข้อมลูปฐมภมูิ 
 2=ข้อมลูทตุยิภมูิ 
 PDG=การเจริญเตบิโตของความสามารในการผลิต (Productivity growth) 
 ENV=สิ�งแวดล้อม 
 HUM=สขุภาพมนษุย์ 
ที�มา : สวุรรณา ประณีตวตกลุ และคณะ, 2554 
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ต้นทนุผลกระทบภายนอกจากสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชในประเทศไทย 
 การประมาณการผลกระทบภายนอกรวมทั 5งหมดของการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชวิเคราะห์โดยวิธี 
PEA จากข้อมูลปริมาณการนําเข้าสารเคมีกําจัดศตัรูพืชมาในประเทศไทย นํามาพิจารณาหาต้นทุน
ผลกระทบภายนอกจากสารเคมีกําจดัศตัรูพืชของประเทศไทย พบว่ามีมูลคา่รวมทั 5งหมดในปี พ.ศ. 2553
เท่ากับ 14.5พันล้านบาทต่อปีโดยต้นทุนผลกระทบภายนอกมีแนวโน้มเพิ�มขึ 5นตามการใช้สารเคมีกําจัด
ศตัรูพืช เมื�อผนวกต้นทนุผลกระทบภายนอกเข้าไปกบัคา่ใช้จา่ยในการนําเข้าสารเคมีกําจดัศตัรูพืช ทําให้ได้
ภาพต้นทุนที�แท้จริงของสังคมจากการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่า 
32.43 พนัล้านบาทตอ่ปีและพบวา่ เพิ�มขึ 5นอยา่งตอ่เนื�องทกุปี (ภาพที� 2) 
 

 
ที�มา: สวุรรณา ประณีตวตกลุ และคณะ, 2554 

         ภาพที� 2 ต้นทุนผลกระทบภายนอกจากการใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพชืในประเทศไทย 

 
เมื�อพิจารณาผลกระทบภายนอกจากการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในประเทศไทยที�เกิดขึ 5นจําแนก

ตามผู้ ปฏิบัติงานในฟาร์ม (ผู้ ฉีดพ่นและผู้ เก็บเกี�ยวผลผลิต) ผู้ บริโภค และระบบนิเวศในฟาร์ม พบว่า 
ผลกระทบหลกัจะเกิดกบัเกษตรกรและแรงงานในฟาร์มเป็นหลกั รองลงมา เป็นผลกระทบที�เกิดกบัผู้บริโภค 
มลูคา่ผลกระทบภายนอกจากการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในประเทศไทย ปี 2553 ที�เกิดกบัผู้ ใช้ ผู้บริโภค 
และระบบนิเวศในฟาร์ม มีมลูคา่ เทา่กบั 11.81 1.66 และ 1.03 พนัล้านบาท ตามลําดบั 



เอกสารประกอบการประชมุวชิาการเพื�อเตือนภยัสารเคมกํีาจดัศตัรูพืช ปี 2555       26 
15 – 16 พฤศจิกายน 2555 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 โดยสรุป เทคนิคการประเมินมูลค่าผลกระทบภายนอกจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยวิธี PEA 
ชี 5ให้เห็นว่า ผลกระทบภายนอกที�เกิดกับเกษตรกรและแรงงานภาคการเกษตรมีมูลคา่สูงที�สุด เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าผลกระทบที�แตกต่างจากวิธีนี 5อาจทําให้มูลค่าผลกระทบภายนอกแตกต่างออกไป มูลค่า
ผลกระทบภายนอกที�คํานวณได้เป็นค่าประมาณการ แต่พบว่ามีความใกล้เคียงกับข้อมูลศึกษาที�ผ่านมา 
สรุปได้ว่า ผลกระทบภายนอกจากการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทยมีมูลค่าสูงเกือบเท่ากับ
ค่าใช้จ่ายที�เป็นตัวเงินในการนําเข้าสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ�งผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องและผู้ กําหนดนโยบาย
สามารถนําไปพิจารณาประกอบการจดัการสารเคมีกําจดัศตัรูพืชในประเทศไทยตอ่ไป 
 จากผลการวิจัย รวมทั 5งการประชุมระดมความคิดเห็นเกี�ยวกับงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ด้าน
สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในอนาคต มีข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี 5 

1. เป็นความท้าทายของประเทศไทยที�ควรมุ่งสู่การลดการพึ�งพาสารเคมีกําจดัศตัรูพืชเพื�อลด
ผลกระทบภายนอกที�เกิดขึ 5น 

2. ผู้ เกี�ยวข้องควรเพิ�มประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันของทางเลือกอื�นที�จะ
ทดแทนการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เช่น การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest 
Management: IPM)โรงเรียนชาวนา (Farmer Field School) และการใช้สารสกดัจากสมนุไพร เพิ�มมากขึ 5น 

3. ควรวิจยัด้านพฤตกิรรมผู้บริโภคที�เกี�ยวข้องกบัการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืช 
4. ควรศึกษาและวิจยักลไกหรือมาตรการเชิงนโยบายในการสนบัสนุนการลดการใช้สารเคมีใน

ประเทศไทยตอ่ไป 
5. ควรสนับสนุนงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์อย่างต่อเนื�อง เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนและ

ผลประโยชน์จากการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชเพื�อให้เห็นภาพที�ครบถ้วนอยา่งแท้จริงเป็นเรื�องที�นา่สนใจ 
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