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บทที่ 15
Environment as Factor Input

การประเมินมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยวิธี Environment as Factor Input เปน
การพิจารณาความสัมพันธระหวางสินคาเอกชน (private goods) และสินคาบริการทางดานสิ่งแวดลอม
(environmental goods) โดยใชขอมูลในระบบตลาดที่เกี่ยวของกับสินคาเอกชนเพื่อนํ ามาประเมินมูลคาสิน
คาบริการทางดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ

ความสัมพันธระหวางสินคาเอกชนและสินคาส่ิงแวดลอมมีอยูในหลายรูปแบบ เชน ความสัมพันธที่
ผานกระบวนการบริโภค โดยผูบริโภคไดรับความพอใจโดยตรง เชน การใชนํ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ถาคุณ
ภาพนํ้ าเปล่ียนแปลงไปอาจมีผลตอสุขภาพของผูบริโภค ดังนั้นถาคุณภาพนํ้ าแยลง อุปสงคสํ าหรับเครื่องกรอง
นํ้ าจะเพิ่มขึ้น เปนตน นอกจากนั้น ความสัมพันธระหวางสินคาเอกชนและสิ่งแวดลอมอาจอยูในรูปของ
กระบวนการผลิตดวย โดยการนํ าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาเปนปจจัยในการผลิตสินคาเอกชน 
เชน ใชความอุดมสมบูรณของดินเพื่อการเพาะปลูกขาว ใชความอุดมสมบูรณของปาชายเลนเปนแหลงการทํ า
ประมงชายฝง หรือใชคุณภาพนํ้ าที่ดีเพื่อการผลิตเบียร เปนตน การเปล่ียนแปลงคุณภาพและ/หรือปริมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะสะทอนผานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสินคาเอกชนที่มีราคาซื้อขาย
ในระบบตลาด โดยอาจอยูในรูปของตนทุนการผลิต หรือปริมาณผลผลิตของสินคาเอกชน (เชน ผลผลิตขาว 
ผลผลิตสัตวนํ้ า และผลผลิตเบียร ดังตัวอยางขางตน) ที่เปล่ียนแปลงไป เปนตน ดังนั้นเทคนิค Environment 
as Factor Input จงึมชีื่อเรียกหลายชื่อ เชน วิธีการประเมินการเปลี่ยนแปลงในผลิตภาพ (Change in 
Productivity Approach) หรอืวิธีการประมาณหาตนทุนการผลิต (Production Function Approach) เปนตน

ในสวนนี้จะพิจารณาความสัมพันธระหวางสินคาเอกชนและสินคาส่ิงแวดลอม ในฐานะที่สินคาส่ิง
แวดลอมเปนปจจัยการผลิตสินคาเอกชนที่เกี่ยวของ การพิจารณาความสัมพันธดังกลาวกอใหเกิดเทคนิค
หลายรปูแบบที่มีประโยชนในการประมาณมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพราะเทคนิคตางๆ 
เหลานั้นมีคุณสมบัติที่สํ าคัญ คือ (1) เหมาะสมกับทฤษฎีอุปสงคและความพอใจของบุคคล (Consumer 
Preference) (2) สามารถประมาณหาฟงกชันอรรถประโยชนทางออม (Indirect Utility Function) ฟงกชันคา
ใชจาย (Expenditure Function) และฟงกชันอุปสงคทดแทน (Compensated Demand Function) ได และ
ประการสํ าคัญของเทคนิคนี้ คือสามารถใชประเมินมูลคาเฉพาะประเภท Use Value ทั้งที่เปน Direct Use 
Value และ Indirect Use Value เทานั้น
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ถากํ าหนดให q เปนสินคาส่ิงแวดลอม (environmental goods) เชน คุณภาพดิน คุณภาพนํ้ า 
ปริมาณแรธาตุในดิน (เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เปนตน) ที่ใชเปนปจจัยการผลิตสินคา x ซึ่งเปนสินคาเอกชน 
(เชน ขาว) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและ/หรือปริมาณ q จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตนทุนการผลิตเมื่อ
กํ าหนดใหระดับผลผลิตคงที่ หรือเปล่ียนแปลงมูลคาการผลิตของครัวเรือน ซึ่งจะสงผลตอราคาและปริมาณ
การผลิตสินคา x ในระบบตลาด  ฟงกชันการผลิตสินคา x แสดงไดดังสมการ (1) คือ

x   =   x ( I,  q ) (1)

โดยที่ I คอื เวคเตอรปจจัยการผลิตอื่นๆ เชน แรงงาน (I1) ปุยเคมี (I2) และ เมล็ดพันธุ (I3) เปนตน

จากความสัมพันธดังสมการ (1) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงคุณภาพและ/หรือปริมาณสิ่งแวดลอม (q) จะ
มีผลตอการผลิตหรือตนทุนการผลิตสินคา x ของครัวเรือน โดยแบงการพิจารณาดังนี้

กรณีที่ 1: การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและ/หรือปริมาณสินคาส่ิงแวด
ลอมไมมีผลตอราคาสินคาเอกชน (x)

ในกรณีนี้มีขอสมมติวาจํ านวนครัวเรือนที่ทํ าการผลิตสินคาเอกชน x มจี ํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับ
จํ านวนผลผลิต x ทั้งหมดในตลาด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงจํ านวนผลผลิตของครัวเรือนจาก x0 เปน x1 
ดงัแสดงในรูปที่ 14.1 (ก) เนื่องจากการเปลี่ยนดานสิ่งแวดลอม q จงึไมมีผลตอราคาสินคาในระบบตลาด และ
สมมติวาอุปสงคสํ าหรับสินคา x ในตลาดมีความยืดหยุนแบบสมบูรณ (perfectly elasticity) การเปลี่ยน
แปลงดานผลผลิต (x) ที่เกิดขึ้นจึงแสดงใหเห็นถึงมูลคาของสินคาส่ิงแวดลอม (q) ทีอ่ยูในรูปของสวนเกินของผู
ผลิต (producer’s surplus) ซึ่งแสดงโดยพื้นที่ ABCE

กรณีที่ 2: การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและ/หรือปริมาณสินคาส่ิงแวด
ลอมมีผลตอราคาสินคาเอกชน (x)

ในกรณีนี้การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม (q) มีผลตอตนทุนในการผลิตสินคาเอกชน (x) ท ําใหเสน
อปุทานในการผลิตสินคาเปล่ียนแปลงไปดังแสดงในรูปท่ี 14.2 (ข) เชน การที่คุณภาพดิน (q) เส่ือมลงทํ าให
การผลิตขาว (x) ลดลง เสนอุปทานขยับเปนเสน S’ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดานผลผลิต (x) ที่เกิดขึ้นจึงแสดง
ใหเห็นถึงมูลคาของสินคาส่ิงแวดลอม (q) ทีอ่ยูในรูปของสวนเกินของผูผลิต (producer’s surplus) และสวน
เกินของผูบริโภค (consumer’s surplus) ซึ่งแสดงโดยพื้นที่ ABCE

การพจิารณาในกรณีที่ 2 นี้คอนขางมีความซับซอนเพราะตองทราบผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยน
แปลงของสินคาส่ิงแวดลอม (q) ทีม่ตีอตนทุนในการผลิต อุปทานของผลผลิต อุปสงคสํ าหรับสินคา x และ
ปจจยัการผลิตอื่นๆ นอกจากนั้นแบบจํ าลองที่ใชอาจจะมีการเปล่ียนแปลงซึ่งขึ้นอยูกับวาสินคาเอกชน (x) ที่
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ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมเปนการผลิตสินคาชนิดเดียว (single product) หรือเปน
การผลิตสินคาหลายชนิด (multi-product) หรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม (q) เปนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเพียงเล็กนอย marginal change) หรือมีการเปล่ียนแปลงคอนขางมาก (non-marginal change)

รูปที่ 14.1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและ/หรือปริมาณสิ่งแวดลอม (q) ที่มีผลตอการผลิตสินคา x

15.1 ประเภทของวิธี Environmental as Factor Input

Production Function Approach

การประเมินดวยวิธี Production Function เปนการประเมินมูลคาส่ิงแวดลอมท่ีคํ านวณจากมูลคา
ของผลผลิตสวนเพิ่ม (Value of Marginal Product) วธิกีารนี้ผูประเมินจะตองเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผล
ผลิต (Y) ปจจัยการผลิต (XI, …, Xn) คณุภาพสิ่งแวดลอม (Q) และมฟีงกชันอุปสงค เพื่อทํ าการประมาณคา
มูลคาของผลผลิตสวนเพิ่มจากสมการ Production Function เมื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป

Cost Fuction Approach

การประเมินดวยวิธี Cost Fuction เปนการวัดสวัสดิการผูผลิต (Producer Surplus) และสวัสดิการผู
บริโภค (Consumer Surplus) จากการที่คุณภาพสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป การประเมินดวยวิธีการนี้ผูประเมินจะ
ตองเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการผลิต (Y) ราคาปจจัยการผลิต (Pxi, …, Pxn) คณุภาพส่ิงแวดลอม 
(Q) และมีฟงกชันอุปสงค เพื่อทํ าการวัดสวัสดิการของผูผลิตและผูบริโภค เมื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป

การประเมินดวยวิธี Production Function และ Cost Function จะใหคํ าตอบที่เหมือนกัน เพราะคุณ
สมบัติแนวคิดคูขนาน (duality theorem) ที่วาผูผลิตที่ไดรับกํ าไรสูงสุดจากการขายสินคา x ในตลาด (profit 
maximization) ก็คือการที่ผูผลิตมีตนทุนตํ่ าสุดในการผลิตสินคา x (cost minimization) นั่นเอง
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วธิีการประเมินคาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมโดยการใชเทคนิค Environment as Factor Input 
เปนที่นิยมคอนขางแพรหลายในประเทศไทย เพราะเปนวิธีที่ไมคอยมีความซับซอนมากนักเมื่อเทียบกับการ
ประมาณคาโดยเทคนิคอื่นๆ ที่กลาวมาแลวในตอนตน

15.2 มาตรฐานและรูปแบบการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมดวยวิธี Environmental as Factor
Input

• ก ําหนดขนาดของผลกระทบในสถานการณปจจุบัน ซึ่งเปนผลกระทบที่ผูถามและผูตอบเขาใจตรงกัน โดย
ควรมคีวามชัดเจนวาใครเปนผูไดรับผลกระทบ และจะวัดมูลคาประเภทใด และมูลคาที่จะทํ าการประเมิน
จะตองวัดออกมาในเชิงปริมาณไดพรอมทั้งระบุระยะเวลาที่จะทํ าการศึกษา

• การประเมินมูลคาดวยวิธี Production Function ควรประกอบดวยตัวแปร 3 กลุม คือ 1) ขอมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณผลผลิต 2) ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการผลิต และ 3) คุณภาพสิ่งแวดลอม ขณะที่การประเมินดวยวิธี 
Cost Function ควรประกอบดวยตัวแปร 3 กลุมคือ 1) ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการผลิต 2) ราคาปจจัยการ
ผลิต และ 3) คุณภาพสิ่งแวดลอม


