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ความยัง่ยนืของทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

วตัถุประสงคห์ลกัในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื
Economics
(Efficiency, 

Growth, Stability)
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Environment
(Biodiversity, Pollution)

Social
(Poverty, Empowerment, 

Cultural)

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

ความยัง่ยนืของทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
• ความห่วงใยของนกัเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัทรัพยากร
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–Malthus เลง็เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่จํากดั

–Ricardo ช้ีให้เห็นถึงความถดถอยในคุณภาพของ
ทรัพยากร

–Marshall กล่าวถึงข้อจํากดัท่ีกลไกราคาขาด
ประสิทธิภาพต่อการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ

สาเหตุท่ีกลไกตลาดและราคาขาดประสิทธิภาพ

1. การมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะ (Public goods)
ทําให้ไมมี่ใครเป็นเจ้าของทรัพยากรอย่างแท้จริง เน่ืองจาก
ทรัพยากรนัน้เป็นของทกคน เม่ือบคคลใดได้ใช้ประโยชน์แล้วไม่
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ทรพยากรนนเปนของทกุคน เมอบคุคลใดไดใชประโยชนแลวไม
สามารถกีดกนัการใช้ประโยชน์ของบคุคลอ่ืนหรือทําให้บคุคลอ่ืน
ได้ใช้ทรัพยากรน้อยลง เช่น อากาศ แหลง่พกัผอ่นสาธารณะ เป็น
ต้น

สาเหตุท่ีกลไกตลาดและราคาขาดประสิทธิภาพ (ต่อ)
2. การเกิดผลกระทบภายนอก (externality)
• ผลกระทบภายนอกเกิดจากการดําเนินกิจกรรมของบคุคลหนึง่หรือหนว่ย
ธรุกิจหนึง่สง่ผลกระทบในทางลบตอ่บคุคลอ่ืนหรือหนว่ยธรุกิจอ่ืน และผู้
่ ไ ่ ั ิ ่ ี ี่ ิ ึ ้
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ก่อผลกระทบภายนอกไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสียหายทีเกิดขนึ

3. การมีลักษณะเป็นทรัพย์สินร่วมของทรัพยากรธรรมชาต ิ
(Common property resources)

ทําให้เกิดความไมช่ดัเจนในกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิทําให้ไมมี่สทิธิเด็ดขาด
ในการใช้และการควบคมุ เชน่ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรประมง 
ทรัพยากรแหลง่นํา้ เป็นต้น

ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มและระบบเศรษฐกิจ

Production Consumption
Factors of Prod.

Goods and services
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Energy
Material Waste sink

Amenity

Global Life-Support Services
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หลกัเศรษฐศาสตร์กบัความยัง่ยนืในการใชท้รัพยากร

• ความย่ังยืนทางเศรษฐศาสตร์ หมายถงึ การพัฒนาแบบย่ังยืนที่
มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือนําไปสู่การบริโภคต่อหวัของ
ประชากรที่คงที่ในระยะยาว หรืออย่างน้อยไม่ลดลงในระยะ

7

ยาว

• เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของคน
รุ่นปัจจุบันที่จะต้องไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสวัสดิการหรือ
ความกนิดีอยู่ดีของคนรุ่นอนาคต หรือ คนรุ่นอนาคตต้องมี
สวัสดกิารอย่างน้อยเทยีบเท่ากับคนในรุ่นปัจจุบัน

Path might well be optimal
but is not sustainable and
also not survivable 

Welfare

Development Paths of Welfare over time
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W min

time

Path might well be optimal
but is not sustainable
although it is survivable 

Welfare

Development Paths of Welfare over time
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W min

time

Development Paths of Welfare over time

Welfare
Path might well be non-optimal
but it is sustainable and survivable 
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W min

time

ประเภทของทรัพยากร

ทรัพยากร แบ่งออกเป็น

• ทรัพยากรธรรมชาต ิ(Natural Resources) เช่น 
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ที่ดนิ ป่าไม้ แหล่งนํา้ธรรมชาต ิเป็นต้น

• ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึน้ (Man-made 
Resources) เช่น เคร่ืองจักร ไฟฟ้า ประปา 
เป็นต้น

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
จัดแบ่งตามคุณสมบัตขิองทรัพยากรและการทาํงานของกลไกตลาด

• ทรัพยากรธรรมชาตทิี่ใช้แล้วหมดสภาพไปและไม่สามารถสร้าง
เสริมสภาพขึน้มาใหม่ได้ (Exhaustible Marketed Resources) เช่น 
ทรัพยากรสินแร่ มีราคาปรากฎเม่ือนํามาจากแหล่งธรรมชาต ิและ
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ฎ
สามารถแจกจ่ายไปสู่ขบวนการผลิตอ่ืนๆได้โดยอาศัยกลไกตลาด

• ทรัพยากรธรรมชาตทิี่สามารถสร้างเสริมสภาพให้เกิดขึน้ใหม่ได้ใน
แต่ละช่วงเวลา และมีราคาปรากฎเม่ือนํามาจากแหล่งธรรมชาต ิ
และสามารถแจกจ่ายไปสู่ขบวนการผลิตอ่ืนๆได้โดยอาศัยกลไก
ตลาด  (Renewable Marketed Resources) เช่น ทรัพยากรสัตว์นํา้ 
หรือ ทรัพยากรป่าไม้ 
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ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ (ต่อ)
• ทรัพยากรธรรมชาตทิี่สามารถสร้างเสริมสภาพให้เกิดขึน้
ใหม่ได้ในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่มีราคาปรากฎ (Renewable 
Non-Marketed Resources) เช่น คุณภาพอากาศ คุณภาพ
ิ่ ้
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สิงแวดล้อม

• ทรัพยากรธรรมชาตกิึ่งเสริมสร้างใหม่ได้และมีศักยภาพเป็น
ทรัพยากรที่ไม่สามารถเสริมสร้างใหม่ได้ (Semi-Renewable 
and Potentially Non-Renewable Resources) เช่น ทรัพยากร
นํา้ใต้ดนิ

ความยัง่ยนืในทรัพยากรท่ีเสริมสร้างใหม่ได้
• การใช้ทรัพยากรที่เสริมสร้างใหม่ได้อย่างยั่งยนื เก่ียวข้องกับหลัก

ผลผลิตอย่างยั่งยนื (sustainable yield or sustainable harvest)

• กล่าวคือ จาํนวนผลผลิตที่นํามาใช้ในแต่ละช่วงเวลานัน้ต้องพอดี
ั ํ ี่ ั ั ้ ิ ้ ึ ้ ใ ่ ไ ้ใ ่ ั ้ ึ่

14

กับจาํนวนททีรัพยากรนันจะเสริมสร้างขึนใหม่ได้ในช่วงเวลานันซงึ
จะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรต้นทนุ (resource stock) ทาํให้
ทรัพยากรนัน้มีใช้ได้ตลอดไป

• น่ันคือ สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ในระยะยาว
โดยไม่ทาํให้ทรัพยากรต้องเส่ือมสภาพลงหรือหมดไป

ความยัง่ยนืในทรัพยากรท่ีเสริมสร้างใหม่ไม่ได้
• ในกรณีของทรัพยากรที่เสริมสร้างใหม่ไม่ได้เม่ือมีการนําทรัพยากร

ต้นทุน (resource stock) มาใช้ แล้วจะหมดไป มนุษย์จงึต้องมีการ
สร้างสินค้าประเภททุน (man-made or produced capital) ขึน้มา
ทดแทนทรัพยากรธรรมชาตนัิน้ๆ ซึ่งเป็นข้อสมมตใินเงื่อนไขของ 
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ทดแทนทรพยากรธรรมชาตนนๆ ซงเปนขอสมมตในเงอนไขของ 
weak sustainability

• Hartwick (1998) ชีใ้ห้เหน็ว่า เงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจแบบ weak 
sustainability มีความจาํเป็นเพื่อให้มีการทดแทนกันของทรัพยากร
ทัง้ 2 ประเภท มิฉะนัน้ สังคมจะไม่สามารถเกิดความย่ังยืนในการ
บริโภคได้ในระยะยาว (steady-state sustainable level of 
consumption over time)

ความยัง่ยนืในทรัพยากรท่ีเสริมสร้างใหม่ไม่ได ้(ต่อ) 
• สังคมต้องมีการสะสมสินค้าประเภททนุโดยมีการลงทุน (investment)

• ซึ่งการเปล่ียนแปลงของปริมาณสินค้าประเภททนุในช่วงเวลาที่
เปล่ียนแปลงไป (dk/dt) ต้องเป็นบวกเพื่อทดแทนการลดลงไปเร่ือยๆ 

ั ี่ ิ ้ ใ ่ ไ ่ไ ้
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ของทรัพยากรทเีสริมสร้างใหม่ไม่ได้ (disinvestment of natural 
capital)

• การลงทุนสุทธิหรือผลรวมของการเปล่ียนแปลงในทรัพยากรต้นทุน
ทุกประเภท (sum of change in all resources) ต้องเท่ากับศูนย์ จงึทาํ
ให้การบริโภคต่อหวัของประชากรคงที่ในระยะยาว หรือเข้าสู่ดุลย
ภาพในระยะยาว

ความยัง่ยนืในทรัพยากรท่ีเสริมสร้างใหม่ไม่ได ้(ต่อ)
•ถ้าหากสมดุลของการลงทุนสุทธิเป็นลบ (investment < disinvestment) 
สังคมจะดาํรงอยู่อย่างไม่ย่ังยืน (non-sustainable path)

•ถ้าหากสมดุลของการลงทุนสุทธิเท่ากับศูนย์ สังคมจะดาํรงอยู่อย่างย่ังยืน 
(ข้อกาํหนดขัน้ตํ่า) (sustainable path) 
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p

ตัวอย่าง ทรัพยากรที่เสริมสร้างใหม่ไม่ได้ เช่น นํา้มันดบิ การลดลงใน
ทรัพยากรต้นทุน (resource stock) ของนํา้มันดบิสามารถชดเชยด้วยการ
ลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น พฒันาการใช้ทรัพยากรพลังงานประเภทอ่ืนๆ 
ที่เสริมสร้างขึน้มาใหม่ได้มาทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทติย์ หรือ 
พฒันาเทคโนโลยีใหม่ (new technology) เป็นทุนทางความรู้ (knowledge 
capital)

หลกัเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื
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การใชท้รัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
1. การใช้เพื่อเป็นปัจจัยการผลิต

• การนําทรัพยากรท่ีดินมาใช้เพ่ือการผลติทางการเกษตร

• การนําทรัพยากรสนิแร่มาใช้ในการผลติทางอตุสาหกรรม

การนําทรัพยากรป่าไม้มาใช้ในการสร้างท่ีอยอ่าศยั คอกสตัว์ หรือ โรงงาน
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• การนาทรพยากรปาไมมาใชในการสรางทอยอูาศย คอกสตว หรอ โรงงาน
อตุสาหกรรม

2. การใช้เพื่อเป็นปัจจัยเก้ือหนุนในการดาํรงชีวติ หรือเพือ่การบริโภค
โดยตรง

• การใช้อากาศสําหรับหายใจ

• การใช้สิง่แวดล้อมตามธรรมชาติเพ่ือการพกัผอ่นและนนัทนาการ 

หลกัเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยนื

1. การใช้ทรัพยากรของเอกชน จะพิจารณาหลักการใช้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองเป็น
หลัก
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2. การใช้ทรัพยากรของสังคม จะพจิารณาหลักการใช้
อย่างย่ังยืน และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคม จงึ
เก่ียวข้องกับ มิตขิองเวลา (time dimension) มี
วัตถุประสงค์ต้องการให้สังคมได้ประโยชน์สุทธิสูงสุด
จากการใช้ทรัพยากรนัน้

หลกัการใชท้รัพยากรของสงัคมอยา่งย ัง่ยนื
1. การใช้ทรัพยากรจะเกิดประโยชน์ (Benefits; Bt) และต้นทุน (Costs; Ct)

2. ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรจะมีทัง้ที่เป็นประโยชน์โดยตรง (direct 
benefits) และประโยชน์ทางอ้อม (indirect benefits) รวมกันเข้า เป็น  Bt 
โดย  t แสดงถงึเวลา
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3. ในการใช้จะมีต้นทุนทัง้ที่เป็นต้นทุนเกิดจากการใช้กับต้นทุนอันเกิดจาก
ผลกระทบต่อสังคม ซึ่งรวมกันเป็น Ct

4. ประโยชน์ปัจจุบันสูงสุดกับสังคม (Net Present Value)  หมายถงึเม่ือ
นําเอาประโยชน์ที่สังคมได้รับทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตมาหกักับต้นทุน
ในการใช้ทรัพยากรที่เกิดขึน้กับสังคมทัง้ในปัจจุบันและในอนาคตต้องมี
ค่าเป็นบวก

ผลประโยชน์ปัจจุบนัสุทธิ

 n
tt CB

NPV
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ตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์
1. ต้นทุนดาํเนินการ (Operation Cost) เป็นต้นทุนอันเก่ียวข้อง

กับการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ค่าใช้จ่ายในการทาํไม้ออกจากป่า

2. ต้นทุนที่นําทรัพยากรมาใช้ในวันนี ้แทนที่จะเก็บไว้ใช้ในอนาคต 
(User Cost) เช่น มลค่าแก็สธรรมชาติ
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(User Cost) เชน มูลคาแกสธรรมชาต

3. ต้นทุนอันเกิดจากผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (External Cost)  
หมายถึง ต้นทุนที่เกิดกับส่ิงแวดล้อมหรือค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม อันเกิดจากการนําทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการพงัทลายของดนิ  ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันมลพษิทางนํา้ เป็นต้น

ตน้ทุนทางสงัคม

ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) ทัง้หมดของสังคม =  

ต้นทุนดาํเนินการ + ต้นทุนที่นําทรัพยากรมาใช้ 

24

+ ต้นทุนซึ่งเกดิจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื
•การพัฒนาแบบย่ังยืนมีเป้าหมายสูงสุดในการ
ส่งเสริมให้สวัสดกิารของมนุษย์เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง
ในระยะยาว

25

ในระยะยาว

•เงื่อนไขที่สาํคัญที่สุดในการพัฒนาแบบย่ังยืน 
คือ คนรุ่นอนาคตต้องได้รับการชดเชยความ
เสียหายอันเกดิจากการกระทาํของคนรุ่น
ปัจจุบัน

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (ต่อ)
•การพัฒนาจะย่ังยืนได้ ผู้กาํหนดนโยบายจาํเป็นต้องมี
ความพยายามในการวางนโยบายที่มีจุดมุ่งหมายให้
บรรลความสาํเร็จของการพัฒนาในระยะยาว

26

บรรลุความสาเรจของการพฒนาในระยะยาว

•เงื่อนไขที่สําคัญในการพัฒนาแบบยั่งยืนจะเก่ียวข้อง
กับทรัพยากรธรรมชาติต้นทุน (natural resource 
stock) ว่าจะต้องไม่ลดลงเม่ือเวลาผ่านไป

ทรัพยากรตน้ทุนในปัจจุบนัและทรัพยากรตน้ทุนท่ีเหมาะสม

•มนุษย์มักพจิารณาถงึผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร
เม่ือเปรียบเทียบกับต้นทุนที่จะนําทรัพยากรนัน้มาใช้

•แต่ในความเป็นจริง ทรัพยากรธรรมชาตมิิได้มีมลค่าที่เกดิ

27

•แตในความเปนจรง ทรพยากรธรรมชาตมไดมมูลคาทเกด
จากการนํามาใช้เพียงอย่างเดียว

•ประชาชนได้ให้มูลค่าทรัพยากรธรรมชาตจิากการคงอยู่ 
หรือทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมีมูลค่าจากการ
ไม่ได้ใช้

มูลค่าโดยรวมทางเศรษฐศาสตร์

Total Economic Value = Use value + Non-use value

•ผลประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตจิะ
่ ั ่ โ ์

28

เท่ากับมูลค่าโดยรวมทางเศรษฐศาสตร์

•ในขณะที่ต้นทุนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เท่ากับการสูญเสียการพัฒนาที่จะเกดิขึน้จากการนํา
ทรัพยากรเหล่านัน้มาใช้

ทรัพยากรธรรมชาติกบัความยดืหยุน่ของระบบเศรษฐกิจ
•ทรัพยากรธรรมชาตทุิน (natural capital) และทรัพยากรที่
มนุษย์สร้างขึน้ (man-made capital) ทาํให้ระบบเศรษฐกจิมี
ความยืดหยุ่นต่อภาวะกดดัน (stress) และภยัธรรมชาติ

29

•กล่าวคือ  ถ้าประเทศใดมีทรัพยากรต้นทุนมาก จะยืนหยัด
ต่อสู้กับภยัธรรมชาตไิด้ดี

•ดังนัน้ ทรัพยากรต้นทุนควรถูกนํามาใช้เม่ือผลประโยชน์มี
ค่ามหาศาล หรือเม่ือต้นทุนสังคมในการอนุรักษ์มีค่าตํ่ามาก

กฎพ้ืนฐานวา่ดว้ยแนวทางเกณฑม์าตรฐานขั้นตํ่าท่ีปลอดภยั

Safe Minimum Standard (SMS) ตัวอย่าง เช่น

มีทางเลือก 2 ทางในการใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนหน่ึง

•นํามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนา (development: D) 

30

•นามาใชเพอกอใหเกดการพฒนา (development: D) 
เช่น ปลูกพืชหรือเลีย้งสัตว์

•หรือ อนุรักษ์ไว้เพ่ือเป็นแหล่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (preservation: P)



เอกสารประกอบการสอน 01999213 (อ.
สุวรรณา ประณีตวตกุล) 6

•ดังนัน้ถ้าเลือกการพัฒนา (D) ความสูญเสียจะเท่ากับ 
ผลประโยชน์ที่เกดิจากการอนุรักษ์ (BP)

•ถ้าเลือกอนุรักษ์ (P) ความสูญเสียจะเท่ากับ 

Safe Minimum Standard (SMS) ต่อ

31

ุ ( ) ูญ
ผลประโยชน์ที่เกดิจากการพัฒนา (BD) หรือ ผลต่าง 
BD-BP

•การตัดสินใจควรพจิารณาจากทางเลือกที่ก่อให้เกดิ
ความสูญเสียขัน้ตํ่าที่สุด

Safe Minimum Standard

ทางเลือก มีผลประโยชน์จาก
การอนรัุกษ์

ไม่มผีลประโยชน์จาก
การอนรัุกษ์

ความสญูเสียขัน้สงู
(Maximum loss)

พฒันา B 0 B

32

พฒนา BP 0 BP

อนรัุกษ์ BD-BP BD BD

สรุปหลกัการความยัง่ยนืทางเศรษฐศาสตร์
• ความย่ังยืนทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การนําทรัพยากรใด ๆ มาใช้

ในปัจจุบันจะต้องไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสังคมจนทาํให้สวัสดกิาร
หรือคุณภาพชีวติของคนในรุ่นต่อไปต้องตกตํ่าลง

• หรือ ความย่ังยืนในทางเศรษฐศาสตร์ เป็นแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการ

33

หรอ ความยงยนในทางเศรษฐศาสตร เปนแนวคดทเกยวของกบการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของคนรุ่นปัจจุบันที่ส่งผลต่อ
จาํนวนทรัพยากรต้นทุน (resource stock) ที่เหลืออยู่ ต้องไม่
ส่งผลกระทบต่อสวัสดกิารของคนรุ่นอนาคต

• ในทางเศรษฐศาสตร์ การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน ต้องพจิารณา
ผลประโยชน์ปัจจุบันสุทธิต่อสังคมสูงสุด (social net present 
value)


