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• ผลกระทบภายนอก (externalities) หมายถึงต?นทุนหรือประโยชนEท่ีเกิดขึ้นท่ีไมNได?

สะท?อนในราคาท่ีกำหนดโดยกลไกตลาด ผลภายนอกนี้อาจเรียกวNา ปUญหาผลกระทบ

ตNอผู?อื่น ผลภายนอก หรือผลกระทบตNอบุคคลท่ีสาม 

• ผลกระทบภายนอกอาจเปXนเชิงบวก (positive externality) เชNน เมื่อบุคคลคนหนึ่ง

ฉีดวัคซีนป`องกันโรคติดตNอ บุคคลอื่นท่ีไมNได?รับการป`องกันก็มีโอกาสเส่ียงท่ีจะเปXนโรค

เหลNานี้น?อยลง 

• ผลภายนอกภายนอกอาจเปXนเชิงลบ (negative externality) เชNน โรงงานผลิตสินค?า

จำเปXนต?องผลิตน้ำเสียในขบวนการผลิต การปลNอยน้ำเสียลงแมNน้ำ ทำให?น้ำเหม็น

สกปรก 

4.1 ผลลบภายนอกกับปUญหาส่ิงแวดล?อม
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ผลจากห'องปฏิบัติการ
• กรมวิทยาศาสตร,การแพทย, โดย สำนักคุณภาพ

และความปลอดภัยอาหาร ได?ทำการติดตามผล
การดำเนินงาน โดยทำการตรวจวิเคราะห,วัตถุกัน
เสียในเส?นกGวยเตี ๋ยวโดยวิธีทางห?องปฏิบัติการ
อยLางตLอเน่ือง ต้ังแตLปP 2555 - 2559

• ผลงานวิเคราะห,วัตุกันเสีย พบวLา ร?อยละ 19.2 มี
สารกันบูด หรือกรดเบนโซอิค เกินมาตรฐาน 71 
ตัวอยLาง หรือร?อยละ 19.2 ใน เส?นกGวยจ๊ับ เส?น
ใหญL และเส?นผัดไทยชนิดแห?ง

วัตถุกันเสีย ผลในห'องปฏิบัติการ มาตรฐาน เกินค=ามาตรฐานร้อยละ
กรดเบนโซอคิ 10.6 - 3,995 mg/kg 1000 mg/kg 19.2 (71 ตัวอยLางจาก 370)

ค=ามาตรฐานและผลต=อสุขภาพ
• คLามาตรฐานกำหนด ประกาศกระทรวง

สาธารณส ุข ฉบ ับท ี ่  281 พ.ศ. 2547 
กำหนดให?พบได?ไมLเกิน 1,000 มิลลิกรัมตLอ
กิโลกรัม

• รายงานพบวLา มีสารกันบูดจำนวนมากอยูL
ในเส ?นก Gวยเต ี ๋ ยว และถ ?าหากบร ิ โภค
ติดตLอกันนาน จะสLงผลกระทบตLอตับและไต
ได?

หน=วยงานภาครัฐ: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
https://www.dailynews.co.th/politics/554626

Negative Externality

https://www.dailynews.co.th/politics/554626


https://www.dailynews.co.th/politics/554626

คำชี้แจงภาครัฐ
• ผลการตรวจวิเคราะห.ล/าสุด ของกรมวิทยาศาสตร.การแพทย. กระทรวงสาธารณสุขระหว/างป@ 

2555-2559 พบว/าแนวโนHมการใชHวัตถุกันเสียเกินมาตรฐานลดลง ขอเตือนผูHบริโภคอย/าตื่น
ตระหนก เนื่องจากวัตถุกันเสีย ไดHแก/ กรดซอร.บิคและกรดเบนโซอคิ มีความเปUนพิษนHอยมาก 
และเมื่อผ/านความรHอน โดยการตHม ลวก หรือนึ่ง จะสลายตัว หากเขHาสู/ร/างกายจะถูกขับออก 
ทางปXสสาวะไดH https://www.dailynews.co.th/politics/554626

• เปรียบเทียบผลวิเคราะห9วัตถุกันเสียป@ 2550 และป@ 2560 
เมื่อนำขHอมูลท่ีไดHมาเปรียบเทียบกับขHอมูลจากงานวิจัยในป@ 2550 พบว/า จำนวนตัวอย/างท่ี
ตรวจพบการใชHวัตถุกันเสียเกินมาตรฐานกำหนดลดลงจากรHอยละ 36 เหลือเพียง รHอยละ 
19.2 และปริมาณวัตถุกันเสียท่ีตรวจพบสูงสุดลดลง จาก 17,250 เหลือเพียง 3,995 
มิลลิกรัมต/อกิโลกรัม

Negative Externality

https://www.dailynews.co.th/politics/554626
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• ประเทศแหง่สารพิษ ประเทศไทยใช้ยาฆา่แมลงมากเป็นอนัดบั @ ของโลก จาก

รายงานการสํารวจขององค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ (FAO) พบวา่

ประเทศไทยมีเนื LอทีMทําการเกษตรมากเป็นอนัดบัทีM NO ของโลก แตใ่ช้ยาฆา่แมลง

มากเป็นอนัดบั @ ของโลก ใช้ยาฆา่หญ้าเป็นอนัดบั N ของโลก และนําเข้าสารเคมี

สงัเคราะห์ทางการเกษตร เป็นเงิน QR,RRR ล้านบาท ตอ่ปี

https://siamrath.co.th/n/31128
• ปัญหาทีMเกิดกบัเดก็มีหลากหลายรูปแบบมาก มีผลตอ่พฒันาการของเดก็ สติปัญญา

ของเดก็ และความพิการแตกํ่าเนิด ในประเทศไทย มีสถิติรายงานวา่ เดก็ไทย XRR 

คนเกิดมา พบมีความพิการถงึ O คน หรือ O% ขณะทีMสหภาพยโุรป เดก็ XRR คนเกิด

มา พบมีความพิการ ^ คน หรือ ^% ความพิการแตกํ่าเนิดมีให้เหน็มากขึ Lน สาเหตุ

สาํคญัหนีไมพ้่นสารเคมี

ความล&มเหลวของกลไกตลาดและบทบาทของภาครัฐ
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• แม้เดก็ไทยจะสามารถเข้าถงึอาหารกลางวนัได้มากขึ :นแตย่งัมีคําถามเกี@ยวกบัเรื@อง

คณุภาพ มีการสาํรวจตวัอยา่งผกัผลไม้จาก IJ โรงเรียนใน J จงัหวดั พบจาก IIM 

ตวัอยา่ง มีถงึ NOP ตวัอยา่งที@ไมป่ลอดภยัตอ่การบริโภคคิดเป็นสดัสว่นสงู TI% 

นอกจากนี :ยงัพบสารตกค้างในวตัถดิุบปรุงอาหารอยา่ง 'สารฟอกขาว ผงกรอบ และ

ฟอร์มารีน' รวมถงึมีการศกึษาวา่สารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างในผกัและผลไม้มีผล

ตอ่การทําลายพฒันาการทางสมองของเดก็ 

https://www.tcijthai.com/news/2018/5/scoop/8017
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https://www.hfocus.org/content/2016/10/12853



Regulation (cronyism?), Monopoly, 
and Positive Externality

• ปุ๋ ยอินทรีย์ (organic) vs. ปุ๋ ยเคมี

– ต้องมี NPK 10% และเพิ7มขึ :นเป็น 20% โดย กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

– ปุ๋ ยเคมี N=46%
– ธรุกิจรายยอ่ยที7ผลติปุ๋ ยอินทรีย์ล้มละลาย

มาตรฐานปุ๋ ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. MNNO กําหนดวา่ ปุ๋ ยอินทรีย์ที7ผลติได้และจะจําหนา่ย
ต้องมีอินทรีย์วตัถมุากกวา่ร้อยละ MT มีคา่การนําไฟฟา้น้อยกวา่ OT เดซซิีเมนส์ตอ่เมตร มีคา่ไนโตรเจนไม่

น้อยกวา่ร้อยละ O มีคา่ฟอสฟอรัส (P2O5) ไมน้่อยกวา่ร้อยละ T.N มีคา่โพแทสเซียม (K2O) ไมน้่อย
กวา่ร้อยละ T.N ปุ่ ยอินทรีย์ มีชนิดตา่งตา่ง เชน่ O.ปุ๋ ยหมกัM.ปุ๋ ยคอกW.ปุ๋ ยพืชสดY.ปุ๋ ยชีวภาพ

https://th.wikipedia.org/wiki/

Positive Externality

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1


• อธิบดีกรมการแพทย์เผยโรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสขุสําคญัของไทย เป็นสาเหตุ
การตายอนัดบั D ของคนไทย ลา่สดุพบผู้ ป่วยรายใหม ่D.D แสนคนตอ่ปี และมี
แนวโน้มเจ็บป่วย-เสยีชีวิตเพิOมมากขึ Qน ประเภทมะเร็งทีOพบมากทีOสดุในเพศชาย T 
อนัดบั คือ มะเร็งตบัและทอ่นํ Qาดี มะเร็งปอด มะเร็งลําไส้ใหญ่ มะเร็งตอ่มลกูหมาก 
และมะเร็งตอ่มนํ Qาเหลอืง
– สว่นมะเร็งทีOพบมากทีOสดุในผู้หญิง T อนัดบัแรก คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลกู มะเร็งตบั

และท่อนํ Qาดี มะเร็งปอด และมะเร็งลําไส้ใหญ่ https://voicetv.co.th/read/B1oOZIbUG

– องค์การอนามยัโลกประกาศให้โรคมะเร็งขึ Qนแทน่สาเหตกุารเสียชีวิตอนัดบั V 
ของโลก พร้อมเผยตวัเลขผู้ ป่วยกวา่ DW.X ล้านคนในปี VYDZ

ความล&มเหลวของกลไกตลาดและบทบาทของภาครัฐ
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https://voicetv.co.th/read/B1oOZIbUG


• ประเทศไทยไมไ่ด้มีอตัราการเกิดโรคมะเร็งอนัดบัหนึ<งของโลก สถิติของประเทศไทย

ในปี พ.ศ. EFGH พบผู้ ป่วยมะเร็งเพศชาย MFN.O รายตอ่ประชากรหนึ<งแสนคน อยูแ่ค่

อนัดบั F ในภมิูภาคอาเซียน เป็นรองจากอนัดบัหนึ<งถงึสี<คือ สงิคโปร์ เวียดนาม ลาว 

กมัพชูา ตามลาํดบั สว่นในเพศหญิงพบน้อยกวา่คือ MXY.E รายตอ่ประชากรหนึ<ง

แสนคน เป็นอนัดบัที< Y ในภมิูภาคอาเซียน และหากนบัทั<วทั Zงทวีปเอเชีย ประเทศที<มี

อบุติัการณ์ผู้ ป่วยมะเร็งโดยรวมสงูสดุ F อนัดบัแรก ได้แก่ ไต้หวนั เกาหล ีญี<ปุ่ น 

มองโกเลยี จีน ตามลาํดบั http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/208204

ความล&มเหลวของกลไกตลาดและบทบาทของภาครัฐ
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• โรงงานกระดาษ: dioxin 

– Chlorine used for bleaching wood pulp when combined with a 
substance in the pulp. 

• Fat tissue and in the milk of nursing mothers 

• Birth defects and cancer

– Externality: การตัดสินใจในการผลิตของโรงงานกระดาษมีผลโดยตรงกับ
ความอยูVดีมีสุขของผูXคนในชุมชน

• สมมุติโรงงานตาอยูVตั้งอยูVริมแมVน้ำและปลVอยน้ำเสียลงแมVน้ำ สVงกล่ินเหม็น มีผลตVอ
ลูกคXาเขXารXานภัตตาคารตานา
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Negative Externality
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ในตลาดแข*งขัน หน*วยผลิตแสวงหากำไร
สูงสุด
* โรงงานตาอยูdสนใจเพียงกำไรของกิจการ โดยไมd
สนใจกำไรของภัตตาคารตานา

MPB – – MB (marginal benefit)

* ภัตตาคารตานาก็เชdนกัน สนใจเพียงกำไรของ
ตนเอง โดยไมdสนใจกำไรของโรงงานตาอยูd

MPC – marginal private cost
* ในขบวนการผลิตจำเป{นต9องปลdอยน้ำสกปรกท่ี
อุดมไปด9วยจุลินทรียiลงไปในแมdน้ำ 

MEC – marginal external cost, 
Marginal damage (MD)
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• Result 1: Q1>Q*

– โรงงานตาอยูKผลิตน้ำผลไม>มากเกินไป 
เน่ืองจากไมKรวมผลของน้ำเสียท่ีปลKอย
ลงในแมKน้ำ

• Result 2: Q=0 ภัตตาคารอยากให>
โรงงานตาอยูKผลิตเทKากับศูนย̂

– เม่ือ Q=0 ผลเสียภายนอกถูกลดลง
เหนือศูนย̂

• Result 3: Q* ไมKใชKเปpนปริมาณท่ีต>องการ
ของท้ังโรงงานตาอยูKและภัตตาคารตานา แตK
เปpนการประนีประนอมท่ีดีท่ีสุดสำหรับ
โรงงานตาอยูKและภัตตาคารตานา

• Result 4: Q>0 ระดับท่ีมีประสิทธิภาพ

ในสังคม ยังมีการปลKอยน้ำเสียลงคลองอยูK

– Zero pollution is not socially 
desirable.
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• โรงงานตาอยูKเสียผลประโยชน^
เทKากับ cgf จากการย>ายไปที่จุด 
Q*.

• ภัตตาคารได>ผลประโยชน^เทKากับ 
cdfg

– Difference between 
restaurant’s gain and 
factory’s loss is the 
efficiency loss from 
producing Q1 instead of Q*.
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วธีิแก้ปัญหาผลลบภายนอก
(ภาคเอกชน)
1. Coase Theorem

2. Mergers and Acquisition

3. Social conventions
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The Coase Theorem 
If หาก (1) Property Right: มีการกำหนดสิทธิในการใช(ทรัพยากรไว(อยhางชัดเจน

โดยท่ีสิทธินั้นสามารถซื้อขายแลกเปล่ียนได(

(2) No transaction costs และการเจรจาตกลงซื้อขายแลกเปล่ียนนั้น

ไมhมีต(นทุนในการดำเนินการ

Then, Efficient Allocation การจัดสรรทรัพยากรของสังคมจะเปvนไปอยhางมีประสิทธิภาพ

Root of the inefficiencies from externalities is the absence of property 

rights. ป*ญหาของการไมhมีการแตhงตั้งกรรมสิทธิ์แหhงทรัพยMสิน



• ทฤษฎีการแก*ป,ญหาผลภายนอก
โดยภาคเอกชนเรียกว;า ทฤษฎี
คอสซ? (Coase Theorem) คือ 
ผลภายนอกจะได*รับการแก*ไขโดย
การเจรจากันระหว;างผู*ทำความ
เสียหายและผู*ได*รับความเสียหาย 

4.2 การแก*ป,ญหาสิ่งแวดล*อมโดยภาคเอกชน
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Property Rights: โรงงานเป6นเจ8าของ

• Result 1: Q < Q* 

โรงงานไมCเจรจาเนื่องจากการผลิต

MPB-MPC ≥ MD

• Result 2: Q*<Q<Q1

โรงงานยินดีเจรจาและลดการผลิตเนื่องจาก 

MPB-MPC < MD และรับเงินมากกวCา MPB-

MPC 

• Result 3: Q = Q*

ปริมาณตรงท่ี MEC=(MB-MPC) คือจุดท่ีตา

อยูCหยุดรับเงินใต8โตfะและลดการผลิต

ดังนั้น MEC+MPC=MB หรือ MSC=MB
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• เมื่อสิ้นสุดเจราจา โรงงานและ
ภัตตาคารมีสวัสดิการเพิ่มขึ้นเท@าไร

cfg < เงินใตGโตHะ < cdfg

โรงงานมีสวัสดิการเพิ่มขึ้น – เนื่องจากไดG
เงินใตGโตHะมากกว@า cfg

ภัตตาคารมีสวัสดิการเพิ่มขึ้น – เนื่องจาก 
cdfg มากกว@าเงินใตGโตHะ
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Property Rights: โรงงานเปkนเจGาของ



• Result 1: 0<Q<Q* ภัตตาคาร

ยินดีเจรจาหาก MD < MPB-MPC

• Result 2: Q>Q* ภัตตาคาร

หยุดเจรจาหาก MD > MPB-MPC

• Result 3: Q=Q* 

ท่ี MEC=(MB-MPC) คือปริมาณท่ี
ท้ังสองฝVายจะเลิกเจรจา
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Property Rights: ภัตตาคารเปqนเจ^าของ

เมื่อส้ินสุดเจราจา โรงงานและภัตตาคาร

มีสวัสดิการเปล่ียนแปลงอยsางไร

02cg < เงินใต^โตwะ < 0Zcg
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When Is the Coase Theorem Relevant?
1. ตBนทุนธุรกรรมต่ำ เชEน เมื่อมีผูBเกี่ยวขBองนBอยราย

2. แหลEงของผลเสียภายนอกสามารถระบุไดBชัดเจน เชEน ตัวอยEาง: โรงงานกEอมลพิษทาง

น้ำ

Coase Theorem: RELEVANCE

Irrelevant? (ในโลกแห่งความจริง)
PROBLEM 1 - ตBนทุนการเจรจา (cost of negotiation) อาจจะสูงมาก

PROBLEM 2 - การท่ีจะระบุผูBทำความเสียหายกับส่ิงแวดลBอม

PROBLEM 3 - การท่ีภาครัฐแตEงตั้งใหBบุคคลหรือกลุEมคณะหนึ่งในภาคเอกชนมีกรรมสิทธิ์

ในสถานท่ีท่ีเปuนท่ีสาธารณะ เปuนการเลือกปฎิบตัิ
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Mergers
การควบรวมกิจการ (Mergers) ระหวNางกิจการ สามารถทำให,ผลภายนอก 

(externality) ได,รับการดูแลภายใต,บริษัทใหมN

WHY: บริษัทใหมNท่ีเปcนเจ,าของโรงงานและภัตตาคารจะสนใจการแสวงหากำไรรวมสูงสุด 

ไมNใชNแตNละผู,ผลิตแตNละรายสนใจแตNกำไรสNวนตัวสูงสุด

ดังนั้น บริษัทใหมNจะพิจารณาผลิตสินค,าอยNางมีประสิทธิภาพ

Social Convention
กฎสังคม (social convention) ทำให,ผู,คนดูแลผลเสียภายนอกที่ตัวเองกNอขึ้น

ตัวอยNาง: ไมNท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ ไมNคุยกันในห,องเรียน ไมNใชNโทรศัพทCมือถือในโรงหนัง
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Case Study: Elephants and Coase Thm

PROPERTY RIGHTS: There is 
commercial harvesting of 
elephants. 

Africa: Zimbabwe, Malawi, 
Namibia, and Botswana
Elephants are increasing. 
1. Since 1979 Zimbabwe's elephant 

population rose from 30,000 to 
almost 70,000 today

2. Botswana's went from 20,000 to 
68,000. 

BAN ELEPHANT HUNTING: 
There is little incentive to 
breed elephants but great 
incentive to poach them.
Africa: Kenya, Tanzania, 
and Uganda
Elephants are disappearing. 
1. Kenya has only 16,000 elephants 

today versus 140,000.
2. Since 1970, Tanzania's elephant 

herd has shrunk from 250,000 to 
61,000; Uganda's from 20,000 to 
only 1,600. 



11/1/19 28

4.2 การแก,ป.ญหาสิ่งแวดล,อมโดยภาคเอกชน

ชัยรัตนC เอี่ยมกุลวัฒนC เศรษฐศาสตรCสาธารณะ Econ 2943307

Case Study: Logging in Thailand
Year thousand ha percent
1961 27 363 53.3
1973 22 173 43.2
1975 20 525 40.0
1976 19 842 38.7
1978 17 522 34.2
1982 15 660 30.5
1985 15 087 29.4
1988 14 380 28.1
1989 14 342 28.0
1991 13 670 26.6
1993 13 355 26.0
1995 13 149 25.6
1998 12 972 25.3
1999 12 839 25.0

logging ban in 1989 (2532): There 

is little incentive to replantation.

Government estimates indicate that 

Thailand’s forest cover 

1960s = >60%

1961 = 53.3%

1999 = 25%

Today < 15%

Annual deforestation rates

1961 > 3 percent  (FAO 1998) 

1976-1982 = 3.9 percent

(Jantakad and Gilmour 1999).
1 ha = 10,000 sq. m.
1 ha = 6.25 rai 
1 rai = 400 sq wah or 1,600 sq m

ทางออกประเทศ

ไทย - PROPERTY 

RIGHTS?? Logging 

Concessions

พระราชบญัญัตป่ิาไม้ พุทธศักราช 6787
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มาตรการภาครัฐเพื-อแก้ปัญหาสิ-งแวดล้อม 
1. การแตRงต้ังกรรมสิทธ์ิแหRงทรัพยHสิน 
ทางออกประเทศไทย - PROPERTY RIGHTS?? Logging 
Concessions to individuals and firms

2. การออกกฎหมายกำกับและควบคุมมลพิษ 

3. การจัดเก็บภาษีมลพิษ 

4. การสร>างตลาดสินค>ามลพิษ 



• พรบ. ส'งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล:อมแห'งชาติ 2535

• Command-and-control regulations

1. technology standard – requires to install a certain 

technology to clean up their emission.

2. performance standard – sets an emission goal for each 

polluter.

p Each polluter must reduce pollution by a certain amount or face 

legal sanctions.

p hot spots – localized concentration of emissions (high 

concentration of pollution in certain local areas)

4.3 การแทรกแซงโดยภาครัฐและมาตรการทางการคลัง

2. การออกกฎหมายกำกับและควบคุมมลพิษ 
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รูปที่ 4.3 ปริมาณการผลิตในกรณีการออกกฎหมายบังคับ

4.3 การแทรกแซงโดยภาครัฐและมาตรการทางการคลัง
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• มีโรงงาน 2 โรงงานท่ีมี MB=D และ MPC=S 
เหมือนกัน

• มี MEC แตกต[างกัน ดังน้ัน MSC แตกต[างกัน
MECU=2 
MECR=0.5

• การผลิต

โรงงาน U โรงงาน R
กลไกตลาด <Q1 Q1

กำกับและควบคุม Q’ Q’
ปริมาณที่เหมาะสม QU QR

การผลิต Q’ > QU

มากเกินไป
Q’< QR

นeอยเกินไป

2. การออกกฎหมายกำกับและควบคุมมลพิษ 
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2. การออกกฎหมายกำกับและควบคุมมลพิษ 

ป"ญหาการบังคับให-เป/นไปตามกฎหมายของกฎหมายส่ิงแวดล-อม -
พรบ. สCงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล-อมแหCงชาติ พ.ศ. 2535
1. ความสามารถทางเทคนิคในการพิสูจน<วTามีการละเมิดกฎหมายอยูTในระดับต่ำ

2. การเขVาถึงขVอมูลก็ทำไดVอยTางจำกัด

3. การขาดความตั้งใจจริงของภาคการเมือง

4. ขาดการประสานงานระหวTางหนTวยงาน



• t = Pigouvian tax (Arthur .C. Pigou, 
1920) ”The Economics of 
Welfare

• ใครเป?นผูCกEอมลพิษและจำนวนมลพิษ
เทEาไร (polluter-pays principle) 

• ภาษีเพ่ิมตCนทุนของโรงงานตาอยูE มีผลใหC
ปริมาณผลิตลดลง

D=MB

MPC

MEC

MPC+t

2

P*

Q1

P2

Q* 

c

g

= t}

P

ปริมาณสินคCา

รูปที่ 4.4 ภาษีมลพิษและประสิทธิภาพในการผลิต

4.3 การแทรกแซงโดยภาครัฐและมาตรการทางการคลัง
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3. การจัดเก็บภาษีมลพิษ Pigouvian Tax

Will it achieve a reduction to Q*?

• เม่ือจัดเก็บภาษี โรงงานเลือกท่ีผลิตตรงท่ี  
MB=MPC+t.

• เง่ือนไขประสิทธิภาพคือ
MB=MPC+MD(Q*).
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4.3 การแทรกแซงโดยภาครัฐและมาตรการทางการคลัง
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ข"อดีของการจัดเก็บภาษีมลพิษ Pigouvian Tax: การสนับสนุน
จากนักเศรษฐศาสตรGสHวนมาก
1.รายได"จากภาษีสามารถนำไปบำบัดปOญหามลพิษใหUลดนUอยลง

2. การเก็บภาษีมลพิษมคีวามชอบธรรมในสังคม (polluter-pays 
principle)

3. ปPญหาความไมHสมบูรณGของข"อมูล: การจัดเก็บภาษีสามารถกระทำไดU
ทันที แตกตiางจากการกำหนดหรือควบคุมกากสารพิษหรือน้ำเสียแบบ
ตายตัว 

3. การจัดเก็บภาษีมลพิษ Pigouvian Tax



• นักเศรษฐศาสตร,ส-วนมากสนับสนุนการใช4มาตรการทางเศรษฐกิจโดยใช4 หลักผู4ก-อ

มลพิษต4องจ-าย (polluter-pays principle) เช-น 

– การเก็บภาษีมลพิษ (corrective tax or Pigovian tax) 

– การสร4างตลาดสินค4ามลพิษ ด4วยการประมูล เพ่ือกำหนดค-าธรรมเนียมมลพิษ 

(effluence fees) 

Methods:

1. Emission fee – auction off the pollution rights (pollution reduction).

2. Cap-and-Trade – the government assigns permits to various firms that are 

then free to sell them to other firms.

4.3 การแทรกแซงโดยภาครัฐและมาตรการทางการคลัง
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มาตรการทางการคลัง และวิธีแก4ปuญหาผลลบภายนอก

ชัยรัตน, เอี่ยมกุลวัฒน, เศรษฐศาสตร,สาธารณะ Econ 2943307



• รูปท่ี 4.5 การซ้ือขายกากสารพิษ

4.3
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การสร<างตลาดสินค<ามลพิษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กากสารพิษ 

ราคา 
S 

D=MB 

E* 

1,000 x 

การแทรกแซงโดยภาครัฐและมาตรการทางการคลัง

ชัยรัตนK เอี่ยมกุลวัฒนK เศรษฐศาสตรKสาธารณะ Econ 2943307

• ปริมาณคือ กากสารพิษ

S = ปริมาณกากสารพิษ ถูกกำหนดด<วย

เส<น อุปทานท่ีไมYมีความยืดหยุYน

D=MB คือ willingness to pay ในการ

ครอบครองกากสารพิษในการผลิต

• E* = ปริมาณกากสารพิษท่ีเหมาะสม

P* = 1,000 บาท ตYอหนYวย



• ปริมาณคือ กากสารพิษท่ีลดลง 

(Pollution Reduction)

• f* = Emission fee – levy a tax on 

each unit of emission

• Process:

– Government sells permits to 

pollute in the quantity e
*
.

– Firms bid for the right to own 

these permits, fee charged clears 

the market.

4.3

การสร\างตลาดสินค\ามลพิษ 

การแทรกแซงโดยภาครัฐและมาตรการทางการคลัง

0

Pollution reduction

MSB

MC

e*

f*

$
Question

1) e=? no intervention

2) Firm action: f*>MC
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4.3 การแทรกแซงโดยภาครัฐและมาตรการทางการคลัง
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0
Pollution reduction

MSB

MC

e*=eC

f*

$

fp

ep

การสร̂างตลาดสินค̂ามลพิษ: Responsiveness to Inflation

Fee – inflation lowers the real 

emission fee.  Lower emission fee 

leads to less pollution reduction 

Thus, ep<e*

Cap – the same amount of 

pollution regardless of inflation.

Thus, eC=e*

• Responsiveness to Inflation



Responsiveness to Cost Changes

• Summary – as economic circumstances 
change.
– Fee – changes in emissions 

– Cap – changes in cost of reducing pollution

4.3 การแทรกแซงโดยภาครัฐและมาตรการทางการคลัง
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0
Pollution reduction

MSB

MC

eO=eC

fO

$

fC

ef e*

MC’

f*

• Fee – an increase in the marginal cost 

curves (MC à MC’) leads to less pollution 

reduction

ü Result: Pollution reduction is less than the 

efficient amount (ef<e*).

• Cap – the cost of achieving the pollution 

can become very high as marginal costs 

increase (fC>fO).

ü Result: Pollution reduction is more than the 

efficient amount.

การสรpางตลาดสินคpามลพิษ: Responsiveness to Cost Changes



Responsiveness to Uncertainty: when MSB is elastic and costs are uncertain 

4.3 การแทรกแซงโดยภาครัฐและมาตรการทางการคลัง

Elastic MSB

- Emission fee at ef – too little 
pollution reduction where  ef < e’

- Cap and Trade at e* – too much 
pollution reduction e* > e’

- An emission fee is preferable.

MC* - best guess

MC¢ – actual MC

If the emissions can be monitored
- An incentive-based approach

- Eg. Sulfur dioxide from power plant

- รZาง พรบ. มาตรการการคลังเพ่ือส่ิงแวดลdอม พ.ศ. …



Responsiveness to Uncertainty: when MSB is inelastic and costs are uncertain 

4.3 การแทรกแซงโดยภาครัฐและมาตรการทางการคลัง

Inelastic MSB

- Emission fee at ef – too little 
pollution reduction where  ef < e’

- Cap and Trade at e* – too much 
pollution reduction e* > e’

- Cap-and-trade system is preferable.

MC* - best guess

MC¢ – actual MC

If the emissions can be monitored
- An incentive-based approach

- Eg. Sulfur dioxide from power plan

- ร[าง พรบ. มาตรการการคลังเพ่ือ
ส่ิงแวดลeอม พ.ศ. …



4.3 การแทรกแซงโดยภาครัฐและมาตรการทางการคลัง
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Policy Perspective – Congestion pricing
Singapore – electronic tools that vary according to the 

time of day

San Diego – single drivers can use high-occupation-vehicle 

lanes for a price that depends on how congested the 

highway is at the moment

London – levy a fee of 5 pounds during peak hours



มิ#งสรรพ์ ขาวสอาด 14 สิงหาคม 2557
• สาํนักงานเศรษฐกจิการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง และกรม

โรงงานอตุสาหกรรม (กรอ.) ได้เสนอร่างพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) 
มาตรการการคลงัเพื@อสิ@งแวดล้อม ตอ่สภานิตบิญัญตั ิ(สนช.) โดยเสนอ
ผา่นคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.)

• กฎหมายดงักลา่วนําเอาหลกัเศรษฐศาสตร์ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จา่ย” หรือ
Polluters Pay Principle (PPP) เพื@อให้รัฐมีเครื@องมือในการ
บริหารจดัการสิ@งแวดล้อมที@มีประสทิธิภาพมาร่วมใช้กบัมาตรการเดมิที@
มุง่เน้นกํากบัควบคมุคือการสุม่ตรวจจบั

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/598466

4.3 การแทรกแซงโดยภาครัฐและมาตรการทางการคลัง
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ภาษี และค่าธรรมเนียม
• กําหนดเครื+องมือหลายประเภท เชน่ ภาษี คา่ธรรมเนียม เงินวางมดัจํา 

การวางเงินประกนั

• ร่างพระราชกฤษฎีการองรับไว้ E ตวัคือ มลพิษนํ Gากบัมลพิษอากาศ

ยกตวัอยา่ง มลพิษทางนํ Gา

– เปา้หมายในระยะแรกจะเป็น BOD /1 และ TSS /2 โดยผู้จดัเก็บ คือกรม

สรรพสามิต ซึ+งจะเก็บสว่นหนึ+งไว้เป็นคา่จดัการ และที+เหลอืนําสง่กองทนุเพื+อ

ใช้จา่ยในการจดัการสิ+งแวดล้อม 

4.3 การแทรกแซงโดยภาครัฐและมาตรการทางการคลัง

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/598466
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http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/598466


4.3 การแทรกแซงโดยภาครัฐและมาตรการทางการคลัง

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/598466
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จุดเด่นของ พ.ร.บ. มาตรการทางการคลัง คือ 
1. ไมJรื้อกฎหมายที่มีอยูJแตJเสริมเครื่องมือใหมJใหRหนJวยงานราชการตJางกรม

ตJางกระทรวงใหRมาใชRรJวมกัน 

2. เปUนกฎหมายแบบบูรณาการ ลดความซ้ำซRอนของเครื่องมือที่จะใชRและ

กองทุน 

3. สรRางกติการJวมกันในการจัดสรรเงินภาษีและคJาธรรมเนียมจากสิ่งแวดลRอม 

4. สรRางรายไดRและศักยภาพใหR อปท. ในการจัดการสิ่งแวดลRอม 

5. กองทุนจะมีขนาดใหญJเพียงพอที่จะมีการจัดการใหRมีประสิทธิภาพ

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/598466


ความฝันที*ไม่เป็นจริง
• เราช้ากวา่ประเทศอื/นๆ ทั 4งโลกแล้วนะคะ จีน อินเดีย เวียดนาม ก็เริ/มใช้

เครื/องมือการคลงัในการจดัการสิ/งแวดล้อมแล้วการที/เรายงัไมมี่
มาตรการการคลงัมาจดัการสิ/งแวดล้อมอาจเป็นจดุออ่นให้คูแ่ขง่ด้าน
การค้าระหวา่งประเทศโจมตีหากชกัช้าไป EU จะหาเรื/องไมใ่ห้เรา
สง่ออกไป EU จะหาวา่สาวไมเ่ตือน!!

4.3 การแทรกแซงโดยภาครัฐและมาตรการทางการคลัง

มิ#งสรรพ์ ขาวสอาด JK สงิหาคม LMMN

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/598466
ผูอ้าํนวยการสถาบนัศึกษานโยบายสาธารณะ ม.เชียงใหม่
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• ผลกระทบภายนอกเป/นบวก หรือผลบวกภายนอก (positive externalities) คือ

ประโยชนEท่ีบุคคลในสังคมไดPรับท่ีไมQไดPสะทPอนในราคาท่ีกำหนดโดยกลไกตลาด

• The Spillover effect is positive

ตัวอยQาง – การศึกษา – พรบ การศึกษาภาคบังคับ

การฉีดวัคซีน

การวิจัยและการพัฒนา – สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหQงชาติ สถาบันวิจัย

สาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

• Private rate of return to R&D is 10 percent

• Social rate of return to R&D is 50 percent.

4.4 ผลบวกภายนอกกับการแทรกแซงของรัฐ

ผลกระทบภายนอกเป/นบวก 
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• โรคติดต่อ อนัตราย มีอยู ่( โรค 
ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้
เหลือง และกาฬโรค 

• วคัซีนปอ้งกนัโรค.อหิวาตกโรค วณั
โรค โปลิโอ หดั หดัเยอรมนั และ
คางทมู 

• MSB = MPB + MEB

– MEB – marginal external 
benefit

– MSB – marginal social 
benefit

Q1

P

D=MPB

MSB=MPB+MEB

S=MC

MEB

Q*

x

c

e y

z

d
b

P1

Q’

k

P*

P2

รูปที่ 4.6 ผลบวกภายนอกและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

4.4 ผลบวกภายนอกกับการแทรกแซงของรัฐ

ผลกระทบภายนอกเปeนบวก 
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• Result 1: Q1<Q

สังคมมีการฉีดวัคซีนน4อย

เกินไป เพราะไม=ได4รวม

ประโยชน@ท่ีบุคคลอื่นได4รับ

• Result 2: สังคมต4องการ

ปริมาณท่ีเส4น MEB ตัดกับเส4น

แกนนอน

• Result 3: ผู4บริโภคต4องการ

ปริมาณ Q¢
• Result 4: Q* เปQนปริมาณท่ีมี

ประสิทธิภาพ เปQนปริมาณตรง

กลางระหว=างสังคมและการ

วัคซีนจริง

4.4 ผลบวกภายนอกกับการแทรกแซงของรัฐ

ผลกระทบภายนอกเปQนบวก 

Q1

P

D=MPB

MSB=MPB+MEB

S=MC

MEB

Q*

x

c

e y

z

d

b

P1

Q’

k

P*

P2

รูปที่ 4.6 ผลบวกภายนอกและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
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4.4 ผลบวกภายนอกกับการแทรกแซงของรัฐ

Q1

P

D=MPB

MSB=MPB+MEB

S=MC

MEB

Q*

x

c

e y

z

d

b

P1

Q’

k

P*

P2

รูปที่ 4.6 ผลบวกภายนอกและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
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Q* is better than Q1

- การสูญเสียของผูmขายวัคซีนจากการยmายไปจากจุด 
Q1 เทrากับ xyz

- สังคมไดmสวัสดิการเพ่ิมเทrากับ  cyzx = Q1bdQ*-
- ผลตrางคือการเพ่ิมสวัสดิการสังคมเทrากับ cyx

วธีิแก้ไข: Pigovian Subsidy

• Market – Vaccination is under 
provided

• Corrective measures

– Pigovian subsidy – yz



The Nature of Externalities 

• Privately-owned versus commonly-owned resources

• Externalities are reciprocal in nature

• Externalities can be positive or negative

• Public goods are a special case of externality.

– A device to electrocuting mosquitoes
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4.4 ผลบวกภายนอกกับการแทรกแซงของรัฐ



การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
Year 2553-2562

Types of Externalities4.5 Pecuniary externalities

Pecuniary externalities – effects of increases or decreases in 
the price of a good on existing customers as a result of 
changes in the demand or supply of a good



สามปีรัฐประหาร: นักวชิาการต่างชาตชีิ3ระบอบทหาร
ฝังรากลกึ เลือกตั3งยงัอกีไกล

• นกัวิชาการตา่งชาตด้ิานไทยศกึษาสองราย อ.ยาสฮุิโตะ อาซามิ 
(Yasuhito ASAMI) แหง่มหาวิทยาลยั โฮเซ (Hosei
University) และ 

• อ.เออร์จินีF แมริเยอ (Eugenie Merieau) แหง่สถาบนัรัฐศาสตร์ 
แหง่ปารีส หรือ Sciences Po 

http://www.bbc.com/thai/thailand

Types4.5 Pecuniary externalities



Yasuhito ASAM, Hosei University
• ด้าน อ.อาซามิ ผู้ซึ.งมีบทบาทให้คําปรึกษาให้กบันกัลงทนุญี.ปุ่ นในไทยด้วย ระบวุา่ 

ตวัเลขการลงทนุจากนกัลงทนุญี.ปุ่ นในไทยลดลงอยา่งเหน็ได้ชดั ในสองสามปีที.
ผา่นมา การเลื.อนการเลอืกตั Lงสี.ครั Lงที.ผา่นมาทําให้นกัลงทนุสญูเสยีความมั.นใจไป
มาก

• ประธานหอการค้าร่วมตา่งประเทศในประเทศไทย ที.ระบวุา่ ปัญหาที.ทําให้นกั
ลงทนุชาวตา่งชาติตดัสนิใจเข้ามาลงทนุในประเทศไทยอยา่งลา่ช้าเนื.องมาจาก
ประเทศไทยขาดแรงฝีมือที.มีทกัษะ โดยเฉพาะนกัลงทนุรายใหม ่หากวา่มีการ
พฒันาฝีมือแรงงานตรงกบัต้องการของตลาดได้ จะชว่ยทําให้ประชาชนมีรายได้
เพิ.มมากขึ Lน และจะทําให้มีกําลงัซื Lอเพิ.มขึ Lนอีกด้วย 

http://www.bbc.com/thai/thailand-40020664

4.5 Pecuniary externalities

http://www.bbc.com/thai/thailand-40020664


http://www.moneychannel.co.th
/news_detail/16832

4.5 Pecuniary externalities

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_139261

http://www.moneychannel.co.th/news_detail/16832
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_139261


การลงทุนในไทย เพิ/ม หรือ หด กนัแน่?
อยา่งนี (เขาเรียกวา่หดตวัครับ ไมใ่ชข่ยายตวั มนัเทา่กบัวา่ ปี ;<<= หดตวั -?@% 
ปี ;<<B หดอีก -;% แถมปีนี (ทําทา่จะหดได้มากถงึ -J<% เลยทีเดียว แถมถ้าไป
ฟังทา่นเลขาธิการฯ แถลงยืนยนัวา่ ในสามปีนี (จะมีลงทนุอีกไมน้่อยกวา่ ? ล้าน
ล้านบาท ยิSงนา่กลุ้มใจจนอยากเอาตีนก่ายหน้าผาก เพราะนัSนมนัลดลงจาก
สามปีก่อนถงึกวา่หนึSงในสามเลยทีเดียว (อีกอยา่งหนึSง…ทีSแถลงนัSนมนัสามปี
สามเดือนนะครับ ไปเอาผลงานสมยัคณุยิSงลกัษณ์ (ชินวตัร) เขามาเกือบห้า
เดือน)

หมายเหตุ: ตีพิมพ์ครั (งแรก เฟชบุ๊ก Banyong PongpanichวนัทีS ?\ พฤษภาคม ;<_\

https://thaipublica.org/2017/05/banyong-pongpanich-85/

4.5 Pecuniary externalities

https://www.facebook.com/banyong.pongpanich


การลงทุนต่างชาต ิ(BOI: ขั/นคาํขอสุทธิ)

นายก 29 มีการขอลงทุนน1อยกว3านายก 28 ถึงร1อยละ 130 หรือ 2.3 เท3า !!!

นายก 29 BOI มีการขอลงทุนน1อยกว3านายก 27 ร1อยละ 1
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ขั #นอนุมัติ นายก 29 BOI อนุมัติลงทุนน4อยกว6านายก 28 ร4อยละ 51% หรือ 1.5 เท6า !!

นายก 29 BOI อนุมัติลงทุนมากกว6านายก 27 ร4อยละ 20

การลงทุนต่างชาต ิ(BOI: ขั/นอนุมตั)ิ









"บ๊ิกตู(" ช้ี สงครามการค3าต3องเจรจาต(อรอง ย้ำไทยโตข้ึนมาก 
ทำตัวเปBนเด็กๆ ไม(ได3 https://www.posttoday.com/politic/news/604941

https://www.posttoday.com/politic/news/604941


ทางออกประเทศไทย
1. ทิศทางประเทศไทย30-10-62//นายกฯลั่นไทยโตขึ้นมาก ตAองใช#วิธีต)าง

ตอบแทนต)อรอง GSP Oct 30, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=2tLXOL6qozw

2. “บิ๊กตู)” มองวิกฤตเปAนโอกาส เจรจาคืนสิทธิ GSP พร#อมหาตลาดใหม) 

ขออย)าวิตก เผยแพรF: 29 ต.ค. 2562 15:24 ปรับปรุง: 29 ต.ค. 2562 15:45 โดย: ผูAจัดการออนไลนQ

3. โฆษกรัฐบาล เผยนายกรัฐมนตรี รู#เรื่องสหรัฐฯ ตัด GSP กับไทย ตั้งแต)เดือน

กันยายน ยืนยันไม)เกี่ยวกับเรื่องไทยส่ังห#ามใช#สารเคมีพาราควอต, คลอรXไพริฟอส

และไกลโฟเซตhttps://hilight.kapook.com/view/195431

4. นายกฯ ขออย)าแตกตื่นสหรัฐตัด GSP ยังเจรจาไดA https://www.posttoday.com/politic/news/604828

5. จุรินทรX นัดหารือสหรัฐฯ ตัด GSP 1 พ.ย. นี้ พรAอมเรFงเจาะตลาดใหมFเปlนรายรัฐ-

รายมณฑล https://thestandard.co/jurin-gsp-1nov/

https://www.youtube.com/watch?v=2tLXOL6qozw
https://hilight.kapook.com/view/195431
https://www.posttoday.com/politic/news/604828
https://thestandard.co/jurin-gsp-1nov/


• ผลลบภายนอกกับป,ญหาสิ่งแวดล6อม

• การแก6ป,ญหาสิ่งแวดล6อมโดยภาคเอกชน

• การแทรกแซงโดยภาครัฐและมาตรการทางการคลัง

• ผลบวกภายนอกกับการแทรกแซงของรัฐ

• Pecuniary Externalities

สรุปสาระควรรู้ในบทนี0

11/1/19 64ชัยรัตนW เอี่ยมกุลวัฒนW เศรษฐศาสตรWสาธารณะ Econ 2943307

5 ผลกระทบภายนอก และความสัมพันธ7ระหว9างกิจกรรมภาครัฐและ
ภาคเอกชน 


