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การกำหนดกรอบการประเมินความสูญเสีย (Loss) และความเสียหาย (Damage)  
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของประเทศไทย1 

Proposing Framework for Assessing Loss and Damage from the Impacts of Climate 

Change in Thailand’s Context 

ชญานี ชวะโนทย์2, ศุภวัฒน์ สขุะปรเมษฐ3 และศรัณย์ ประวิตรางกูร4 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและสร้างความเข้าใจเรื ่องความสูญเสียและความเสียหายจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อนำเสนอคำนิยาม กรอบแนวคิดและวิธีการประเมินความสูญเสียและ
ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเฉพาะประเด็นการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์และด้าน
สังคม ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยใช้การทบทวนเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 

งานวิจัยได้กำหนดนิยามความสูญเสียและความเสียหายโดยใช้หลักของความสามารถซ่อมแซมหรือทำ
ให้กลับคืนมาได้หรือไม่ได้ ส่วนกรอบการประเมินความเสียหายกรณีที่มีราคาตลาดเป็นการประเมินต้นทุนการ
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาส่วนเพ่ิม รวมถึงต้นทุนการจัดหาสินทรัพย์มาทดแทนที่เสียหายไป ขณะที่การประเมิน
ความสูญเสีย ใช้หลักการประเมินกำไรที่หายไป (Profit forgone) รวมถึงมูลค่าของสินทรัพย์ที่สูญเสียไปและ
ไม่ได้จัดหามาทดแทนด้วย กรณีท่ีไม่มีราคาตลาดสามารถกระทำได้โดยการประเมินทางอ้อมของมูลค่า และค่า
เสียโอกาสที่หายไปตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ งานศึกษานี้ได้เสนอให้แบ่งออกเป็นการประเมินความ
สูญเสียและความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นแล้ว (Ex-post assessment) และกรณีคาดการณ์ความสูญเสียและความ
เสียหายในอนาคต (Ex-ante assessment) โดยใช้หลักการมูลค่าเงินตามเวลา และหลักของความน่าจะเป็น
เพ่ือประกอบการคิดค่าคาดหมาย (Expected value) ของมูลค่าท่ีได้จากการประเมินผลกระทบ  

ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาด้านการประเมินความสูญเสียและความเสียหายจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเพื่อพิจารณาหาแนวทางการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดในอนาคต 

 
คำสำคัญ  ความสูญเสียและความเสียหาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรอบการประเมิน 
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Abstract 
 
 This study explores and elaborates on assessment methods for loss and damage 

associated with the adverse effects of climate change. By concerning Thailand’s context, the 

study outlines definitions, assessment frameworks, and general methodologies for measuring 

loss and damage, particularly in economics and social aspects. Definition of loss and damage 

suggested by the study can be distinguished by the matter of reversibility of the adverse 

effects incurred by climate change. The damage can be assessed by marginal costs of repairing, 

maintenance, and replacement of damaged assets; while the cost can be assessed by “profit 

foregone” framework, values of lost assets and opportunity costs. Assessment framework of 

sectors/items that have no market value should be measured indirectly by non-market 

valuation method. There is also a time aspect of the loss and damage assessment that can 

be divided into ex-post and ex-ante assessments. When time is involved, assessment should 

be done using the time value of money and expected value concepts. The results of this 

study will benefit to the forthcoming studies as a based framework for assessing damage and 

loss, and to authorities in developing adaptation plans. 

Keywords: Loss and Damage, Climate Change, Assessment Framework 



PRO-Green Working Paper, No.01 - มีนาคม 2564 

3 

1. บทนำ 

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในโลก การเพิ่มขึ้น
ของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศส่งผลให้โลกดูดซับรังสีความร้อนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และส่งผลให้
อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะทางกายภายของภูมิอากาศโลกหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงในปริมาณฝน อุณหภูมิน้ำทะเล 
การเพิ่มขึ้นของพายุ ความสูงของน้ำทะเล ความเค็มและความเป็นกรดของน้ำทะเล และ การไหลของกระแส
น้ำอุ่นน้ำเย็น เป็นต้น (IPCC, 2007) ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์  
อาทิ ปริมาณน้ำฝนและความชื้นย่อมส่งผลของผลิตภาพการผลิตของสินค้าเกษตร การที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น
ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งและระบบนิเวศชายฝั่ง อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
อนามัยและผลิตภาพแรงงาน เป็นต้น โดยเฉพาะในกรณีของประเทศกำลังพัฒนาที่เน้นการเจริญเติบโตของ
ประเทศมากกว่าด้านอื่น มูลค่าความเสียหายนั้นย่อมมีสัดส่วนสูงมากเมื่อเทียบกับมูลค่าของขนาดเศรษฐกิจ 
และมักจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในด้านอ่ืน เช่น การเสียชีวิตที่เกิดจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน เป็นต้น 
(IPCC, 2012)  

อย่างไรก็ดี การกำหนดนโยบายเพื่อหาแนวทางการรับมือกับปัญหาดังกล่าวจะไม่สามารถกระทำได้
อย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีข้อมูลเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเพียงพอ ทั้งในแง่
ของลักษณะของผลกระทบและมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ตามมา การประเมินความสูญเสียและความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นจึงเป็นสิ ่งจำเป็นที ่จะช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ผู ้กำหนดนโยบายหาแนวทางรับมือได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพ่ือกำหนดนิยาม 
และกรอบแนวคิดและวิธีการการประเมินความสูญเสียและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่คำนึงถึงมิติเศรษฐกิจและสังคม ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาหาแนวทางการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่
เกิดข้ึนจากผลกระทบ เทียบกับต้นทุนของการใช้นโยบายป้องกันความเสียหาย และส่งเสริมการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. การทบทวนเอกสาร 

การประเมินความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นสิ่งที่นานาชาติให้ความสำคัญ ในการประชุมรัฐภาคีของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC - COP) สมัยที่ 16 ปี ค.ศ. 2010 ณ เมืองแคนคูน ประเทศ
เม็กซิโก กำหนดให้ที่ประชุมตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาหาแนวทางการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดยเน้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประเทศกำลังพัฒนา (UNFCCC, 2010) โดยเริ่มต้นศึกษาการ
ประเมินความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการเกิดภัยพิบัติโดยทั่วไปจาก IPCC, Global Framework for Climate 
Services, และ Hyogo Framework for Action เป็นต้น (UNFCCC, 2011) 
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ในการประชุมรัฐภาคีของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สมัยที่ 19 (COP 19) ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เมื่อปี ค.ศ. 2013 ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะทำงาน
เป็นการเฉพาะเพื่อดำเนินการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศต่าง ๆ ภายใต้
ช ื ่ อ  Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change 
Impacts (WIM) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีความเข้าใจด้านความสูญเสียและความเสียหาย โดยชี้ให้เห็น
ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างองค์ความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยง 
และการลดผลกระทบ ตลอดจนเป็นเวทีเพ่ือสร้างความร่วมมือ และส่งผ่านความช่วยเหลือของประเทศสมาชิก
อีกด้วย (UNFCCC, 2013b) 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าประเด็นด้านการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีมาก
ขึ้นโดยลำดับ แต่ทว่าคณะทำงานภายใต้ที่ประชุม COP หรือ WIM ยังไม่มีการกำหนดคำนิยามของ ความ
สูญเสีย (Loss) และ ความเสียหาย (Damage) เอาไว้อย่างชัดเจน มีเพียงการกำหนดกรอบกว้างๆ ทั้งนี้เรื ่อง
ดังกล่าวเป็นประเด็นทางการเมืองมากกว่าประเด็นทางเศรษฐศาสตร์หรือประเด็นทางวิทยาศาสตร์  เนื่องจาก
การกำหนดนิยามชัดเจนอาจจะส่งผลให้การเจรจาเรื่องดังกล่าวคืบหน้าต่อไปได้ยาก เพราะประเทศพัฒนาแล้ว
และประเทศกำลังพัฒนามีความเห็นที่แตกต่างกันมาก โดยเฉพาะคำนิยามที่ชัดเจนอาจจะสามารถนำไปสู่การ
เรียกร้องความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศ
หมู่เกาะ จากประเทศพัฒนาแล้วได้ (Durand & Huq, 2015; Stockholm Environment Institute, 2016 
และ Vanhala & Hestbaek, 2016) จึงทำให้การเจรจาไม่เน้นหนักในเรื่องการกำหนดนิยาม แต่เน้นเรื่องการ
สร้างกลไกการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เนื ่องจากที ่ประชุม UNFCCC ไม่ได้กำหนดนิยามอย่างเป็นทางการ (Official Definition) งาน
ศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสูญเสียและความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจึงจำเป็นต้องกำหนดนิยามเองในลักษณะ “Working Definition” ขึ้น อาทิ เอกสารเพื่อการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องความสูญเสียและความเสียหายของคณะทำงานภายใต้ UNFCCC นิยาม
ความหมายของ Loss & Damage เพื ่อใช้เฉพาะในเอกสารดังกล่าวว่า  “เหตุการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจริง หรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบเชิงลบต่อมนุษย์ และ
ระบบธรรมชาติ (the actual and/or potential manifestation of impacts associated with climate 
change in developing countries that negatively affect human and natural systems.)” (UNFCCC, 
2012a) โดยไม่ได้มีการกำหนดความหมายเฉพาะสำหรับคำว่า “Loss” และ คำว่า “Damage” ในขณะที่
รายงานด้านเทคนิคของ UNFCCC เรื ่องเกี่ยวกับ Non-economic Loss ภายใต้บริบทของคณะทำงานชุด
เดียวกัน ให้นิยามว่า ความสูญเสียและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์กั บ
การลงทุนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Adaptation) กล่าวคือ หากต้นทุนด้าน Mitigation และ Adaptation เพิ ่มขึ ้น ย่อมจะส่งผลให้ต้นทุนที่
เกิดขึ้นจากความเสียหายและความสูญเสียมีค่าน้อยลง (UNFCCC, 2013a) หรืออย่างกรณีของเอกสารเชิง
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เทคนิคเรื ่อง Slow Onset Event ซึ ่งไม่มีการกำหนด Working Definition (UNFCCC, 2012c) ไว้ แต่ใน
เอกสารม ี การอ ้ า ง งานศ ึ กษาของ  Hoffmaister, Stabinsky, & Thanki  (2012)  และ  Stabinsky & 
Hoffmaister (2012) รวมถึงงานวิจัยอื่น ๆ ซึ่งใช้คำนิยามเรื่อง Loss & Damage ในลักษณะเดียวกันกับคำ
นิยามข้างต้น 

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาของ Verheyen (2012)  และ Durand & Huq (2015) หากพิจารณา
ความหมายของคำศัพท์ “Loss” และ “Damage” แยกกัน พบว่างานศึกษาส่วนใหญ่จะตีความ “Loss” คือ 
ความสูญเสียซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่สามารถนำกลับคืนมาได้อีก ในขณะที่ “Damage” คือความเสียหายที่
สามารถซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิมได้ อีกทั้งการศึกษาส่วนมากกำหนด Working Definition ของ Loss 
and Damage ไว้ในลักษณะเดียวกันกับ UNFCCC ที่กล่าวว่า ความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดจากการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ คือ ส ่วนที ่ เหล ือ (Residual) จากความพยายามทำ Mitigation และ 
Adaptation ดังเช ่น งานศึกษาของ Warner & Van der Geest (2013) ซึ ่งทำการรวบรวมข้อมูลว ิจัย 
จาก 9 ประเทศ เพื่อหาแนวทางรับมือความเสียหายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ใช้นิยามใน
ลักษณะเดียวกัน เพื่อหาสาเหตุว่าเหตุใดความเสี่ยงและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึง
เกิดขึ้น และเหตุใดกลไกการทำ Mitigation และ Adaptation ยังไม่เพียงพอที่จะกำจัดความเสียหายให้หมด
ไปได้ คำนิยามในลักษณะนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่ต้องการประเมินความเสี่ยงของ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และต้องการหามาตรการเพ่ือรับมือกับปัญหาดังกล่าว จึงต้อง
นิยามให้ Loss & Damage, Mitigation และ Adaptation นั้นมีความสัมพันธ์กัน และเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
ไปพร้อมกัน 

ประเด็นของการประเมินความเสียหายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์กร
ระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) และ โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)  
และงานวิจัยจากประเทศต่าง ๆ มีการกำหนดนิยามของ Loss and Damage ไว้ค่อนข้างชัดเจนมากกว่า และ
มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แต่เป็นนิยามของความสูญเสียและความเสียหายที่เน้นการประเมินภัย
พิบัติเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น กรณีน้ำท่วมใหญ่ในลุ ่มแม่น้ำภาคกลางของประเทศไทยเมื ่อปี พ.ศ. 2554 
ธนาคารโลกได้ศึกษาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยอาศัยคู่มือ Damage, Loss and Needs 
Assessment Guidance Notes กำหนดนิยามของความสูญเสีย (Loss) คือ มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไป
จากภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือกำลังการผลิตที่สูญเสียไป (Foregone Production/Income) ต้นทุนที่
เพิ่มขึ้นจากการสูญเสียความสามารถในการผลิต ซึ่งต้นทุนทั้งหมดเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลา (Occurs over a 
Period of Time) และไม่สามารถนำกลับคืนมาใหม่ได้ (Cannot be Recovered)  และ นิยามของความ
เสียหาย (Damage) คือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินในเชิงกายภาพ (Destruction of Physical Assets) ซึ่ง
เกิดขึ้นทันทีจากผลของภัยพิบัติ (Occurs Immediately) และสามารถซ่อมสร้างกลับขึ้นมาใหม่ได้ (Can be 
Built Back) (World Bank, 2012) คำนิยามนี้ สอดคล้องกับงานศึกษาของ UNDP ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว
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ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่อ้างงานศึกษาของ Kreft et. Al. (2012) ซึ่งแบ่ง Damage และ Loss 
ด้วยหลักการเดียวกัน คือ แบ่งตามความสามารถในการนำกลับคืนมาใหม่ได้หรือไม่  

สำหรับการกำหนดกรอบแนวคิดและวิธีการประเมินความสูญเสียและความเสียหายของต่างประเทศ
นั ้น ในระดับนานาชาติ Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (2010) ซึ ่งเป็นกลไก
ภายใต้ธนาคารโลก ได้กำหนดแนวทางการประเมินความสูญเสียและความเสียหายทั่วไปหลังจากการเกิดภัย
พิบัติ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ส่วน คือ ภาคการผลิต (การเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการ
ท่องเที่ยว)ภาคโครงสร้างพื้นฐาน (น้ำและการสุขาภิบาล การผลิตไฟฟ้า และการขนส่งและการสื่อสาร) และ
ภาคสังคม (การเคหะ การศึกษา และสาธารณสุข) และ ซึ่งมีการคำนึงถึงผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจาก
การเกิดภัยพิบัติไว้แล้ว 

ในส่วนงานวิจัยของประเทศไทยนั้น มีงานวิจัยหลายฉบับได้ศึกษาประเด็ นผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปของความเสียหายทางกายภาพ เช่น ปริมาณน้ำฝนที่ลดลง ปริมาณผลผลิต
ทางการเกษตรที่ลดลง ระดับน้ำทะเลที ่สูงขึ ้น อัตราการกัดเซาะชายฝั ่ง  และผลกระทบด้านสังคมและ
สิ ่งแวดล้อมอื ่น ๆ ซึ ่งรวบรวมไว้ใน รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู ้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทยครั้งที่ 2 (Thailand’s Second Assessment Report on Climate Change 
2016) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย นอกจากนั้น ในรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 (Thailand’s 
Second National Communication) ที่เสนอต่อ UNFCCC ในส่วนของการศึกษาด้านผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและการปรับตัวของภาคส่วน
ที่สำคัญ ได้มีการคำนวณความเสียหายในพื้นที่บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ แต่ไม่ได้
กำหนดนิยามผลกระทบแบ่งแยกเป็นความเสียหาย และความสูญเสียอย่างชัดเจน อีกทั้งการคำนวณนั้นยัง
ไม่ได้รวมต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม และ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซึ่งยังไม่ใช่การคำนวณหาต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ  

3. การกำหนดนิยามและกรอบการประเมินความสูญเสียและความเสียหาย 

จากการทบทวนการกำหนดนิยามความสูญเสียและความเสียหายในต่างประเทศ ได้ข้อสรุปว่า ยังไม่มีการ
กำหนดคำนิยามของ ความสูญเสีย (Loss) และ ความเสียหาย (Damage) เอาไว้อย่างชัดเจน ในระดับ
คณะทำงานภายใต้ที่ประชุม COP หรือ WIM มีเพียงการกำหนดกรอบกว้าง ๆ แต่การนิยามความสูญเสียและ
ความเสียหายในกรอบที่ไม่เกี ่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการกำหนดนิยามของ Loss & 
Damage ไว้ค่อนข้างชัดเจนมากกว่า และมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แต่เป็นนิยามของความ
สูญเสียและความเสียหายที่เน้นการประเมินภัยพิบัติเป็นหลัก กรณีของประเทศไทยนั้น ยังไม่มีการกำหนด
นิยามความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทยที่ชัดเจน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ใช้วิธัการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านการจัดการภัยพิบัติ รวมถึงการให้ความเห็นของ
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ผู้เชี ่ยวชาญในการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า มีความพยายามในการให้คำนิยามเรื่องความสูญเสียและความ
เสียหายที่เน้นการประเมินความสูญเสียและความเสียหายจากภัยพิบัติ  ซึ่งเป็นความรับผิดชอบหลักของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย โดยจะอ้างอิงจากสำนักงานสหประชาชาติเป็นหลัก 
ทั ้งนี ้สืบเนื ่องจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินงานตามกรอบของสำนักงานเพื ่อการ
ประสานงานด้านมนุษยธรรมแห ่งสหประชาชาติ  (United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs: UNOCHA) และกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (The 
Sendai Framework for Disaster Risk. Reduction 2015 – 2030) รวมถึงกรอบ DANA (Damage and 
Needs Assessment), DALA (Damage and Loss Assessment) และ  PDNA (Post Disaster Needs 
Assessment) ซ่ึงเป็นกรอบการประเมินเพื่อรับความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ โดยได้นิยามความสูญเสีย
และความเสียหายไว้ดังต่อไปนี้ ความสูญเสีย คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ ซึ่งนับรวมถึงรายได้ที่จะ
เสียไปในอนาคตและรายจ่ายที่ไม่ได้คาดหมาย เช่น การขนย้ายซาก เป็นต้น ส่วนความเสียหาย คือ ความ
เสียหายเชิงกายภาพที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น บ้านเรือนเสียหาย ถนนพัง/ชำรุด เป็นต้น ซึ่งสามารถซ่อมแซม
ได้ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าสอดคล้องกับคำนิยามของของธนาคารโลกที่ได้กำหนดไว้  

นอกจากนี้ยังมหีน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือกรณี
เกิดภัยพิบัติด้านเกษตร ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในประเด็นการกำหนดนิยามความสูญเสียและ
ความเสียหายยังไม่มีคำนิยามอย่างเป็นทางการ แต่อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบเรื่อง
การกำหนดกรอบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อกรณีเกิดภัยพิบัติ ตามความเข้าใจของผู้รับผิดชอบ ได้ให้
นิยามไว้ว่า ความเสียหาย คือ ผลกระทบต่อพื้นที่เกษตร เช่น ข้าว พืชไร่ ปศุสัตว์ ประมง ซึ่งทำให้ผลผลิต
เสียหายหรือสูญเสียรายได้ ส่วนความสูญเสีย คือ ความเสียหายโดยสิ้นเชิง (เสียหาย 100%) และผลกระทบอัน
ต่อเนื่องจากความเสียหาย เช่น ค่าเสียโอกาสในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรที่ต้องหยุดชะงักลง และ
การที่เกษตรกรขาดรายได้ท่ีควรจะได้หากไม่เกิดภัยพิบัติ ด้วยเหตุของนิยามดังกล่าว จะสังเกตได้ว่าในกรณีของ
ภาคเกษตรนี้ ความสูญเสีย (Loss) คือการที่พืชหรือสัตว์ล้มตายโดยสิ้นเชิงไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลิตหรือไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ได้เลย ซึ่งรวมไปถึงกรณีสูญหาย แต่หากกรณีที่พืชเสียหายบางส่วน แต่สามารถปลูกทดแทน หรือ
ใส่ปุ๋ยเพื่อให้ผลผลิตกลับมาคงเดิมได้ จะนิยามว่าเป็นความเสียหาย  

เมื่อพิจารณาการกำหนดนิยามความสูญเสียและความเสียหาย ซึ่งได้จากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง
แล้ว มีประเด็นที่สรุปได้ ดังนี้   

1) การนิยามความสูญเสียมีประเด็นที่มีความเข้าใจร่วมกันคือ เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถ
ฟ้ืนฟูหรือทำให้กลับคืนได้ให้อยู่ในสภาพเดิมได้ (Irreversible)  

2) ความสูญเสีย เป็นความเสียหายและค่าเสียโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย  
3) ความสูญเสีย ยังนับรวมถึงความเสียหายบางอย่างที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ (Non-

Economic Value)  
4) ความเสียหาย เป็นผลกระทบที่ประเมินมูลค่าได้และสามารถซ่อมแซมให้ดีดังเดิมได้ 
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แม้การนิยามศัพท์ข้างต้นเป็นการนิยามความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งในการ
นิยามนั้นคำนึงถึงการเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว แต่สามารถนำมาปรับใช้กับการนิยามความสูญเสียและความ
เสียหายจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ โดยมีข้อแตกต่างกันคือ ความสูญเสียและความเสียหายจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงไปจากจุดเวลาหนึ่ง หรือ 
เปลี่ยนแปลงไปจาก Baseline ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นช่วงเวลาหลายปีก็ได้ และจะต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ในระดับความรุนแรง (Magnitude) และความถี่ (Frequency) ของการเกิดเหตุการณ์เมื่อเปรียบเทียบกับ 
Baseline ด้วย นอกจากนี้แล้ว การนิยามความสูญเสียและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยนั้น จะต้องคำถึงความสอดคล้องกับบริบทในระดับสากล และความ
สอดคล้องกับระดับผู้ปฏิบัติในประเทศด้วย  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเสนอนิยามความสูญเสียและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ดังต่อไปนี้ 

ความสูญเสีย หมายถึง มูลค่าความสูญเสียส่วนเพิ ่มจากมูลค่าความสูญเสียภายใต้สถานการณ์ 
Baseline โดยเป็นมูลคา่ความสูญเสียที่ไม่สามารถซ่อมแซมหรือทำให้กลับคืนมาได้ รวมถึงต้นทุนค่าเสียโอกาส 
และมูลค่าที่ไม่สามารถประเมินได้ด้วยราคาตลาด 

ความเสียหาย หมายถึง มูลค่าความเสียหายส่วนเพิ่มจากมูลค่าความเสียหายภายใต้สถานการณ์ 
Baseline โดยเป็นมูลค่าความเสียหายที่สามารถซ่อมแซมหรือทำให้กลับคืนมาได้ 

ทั้งนี้ จากคำนิยามข้างต้น สามารถอธิบายศัพท์ต่าง ๆ เพ่ิมเติมได้ ดังต่อไปนี้ 

มูลค่าความสูญเสีย/มูลค่าความเสียหาย คือ มูลค่าที่ได้มาจากการประเมินความสูญเสียและความ
เสียหายโดยอาศัยกรอบการประเมินตามงานศึกษาวิจัยฉบับนี้ ซึ่งรวมมูลค่าทั้งที่สามารถประเมินได้ด้วยราคา
ตลาด และแบบที่ไม่มีราคาตลาด 

สถานการณ์ Baseline คือ สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระดับเทคโนโลยี ณ จุดเวลาหนึ่ง 
หรือห้วงเวลาหนึ่ง ที่แต่ละการประเมินมูลค่าความสูญเสียและความเสียหายสมมติขึ้น เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับ
การเปรียบเทียบผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ณ จุด
เวลานั้นหรือห้วงเวลานั้น สามารถเลือกใช้เป็นจุดเวลาหรือห้วงเวลาแบบคงที่ เช่น ค่าเฉลี่ยผลผลิตสินค้าและ
บริการในปีหนึ่ง หรือ ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี หรืออาจจะเป็นการมองสถานการณ์ Baseline แบบคาดการณ์
ในอนาคต ที่สามารถสมมติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากผลของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ดังนั้น สถานการณ์ Baseline ในรูปแบบหลัง จะมีลักษณะ
เป็นเหมือน BAU Curve (Business-As-Usual curve) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาก็ได้ 

ส่วนเพิ่ม คือ มูลค่าความสูญเสีย/มูลค่าความเสียหาย คือ มูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไป หรือแตกต่างออก
จาก มูลค่าความสูญเสีย/มูลค่าความเสียหาย ภายใต้สถานการณ์ Baseline ซึ่งมูลค่าความสูญเสีย/ความ
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เสียหายอาจจะมีมูลค่ามากขึ้น (ทำให้มูลค่ารวมเป็น net loss) หรือน้อยลง (ทำให้มูลค่ารวมเป็น net benefit) 
ก็ได้ การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเพราะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ หากเป็นการ
คาดการณ์ไปในอนาคต สามารถใช้การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การซ่อมแซมหรือทำให้กลับคืนมา คือ การกระทำที่ทำให้สินทรัพย์ (เชิงกายภาพ) หรือ ประสิทธิผล
ทางการผลิต (ทั ้งเชิงกายภาพและคุณภาพ) ที ่เสียหาย หรือลดลงเพราะผลของการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ กลับคืนมาอยู่ในสภาพหรือคุณภาพเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมก็ได้ 

4. ประเด็นพิจารณาในการกำหนดกรอบการประเมินความสูญเสียและความเสียหาย 

เมื่อมีการกำหนดนิยามความสูญเสียและความเสียหายฯ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยไว้ชัดเจน
แล้วซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบการประเมินความสูญเสียและความเสียหายฯ แต่มีประเด็นที่
จะต้องพิจารณาก่อนการกำหนดกรอบการประเมินความสูญเสียและความเสียหาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกัน ดังนี้  

4.1 ขอบเขตการประเมินความสูญเสียและความเสียหาย 
การประเมินความสูญเสียและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำเป็นต้องจำแนกให้ได้

ก่อนว่า เหตุการณ์ลักษณะใดบ้างที ่ควรประเมินว่าเป็นความสูญเสียและความเสียหายที ่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสูญเสียและความเสียหายใดไม่เข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ซึ่งหากอธิบายด้วยรูปที่ 1 แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยสามารถจำแนกเป็น 

 (1) ความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดและถือเป็นภัยพิบัติ (วงกลมด้านขวา)  โดยความสูญเสียและ
ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ บางส่วนมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบางส่วนที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้ว และในการประเมินความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัตินี้ ประเทศ
ไทยมีการดำเนินงานประเมินความสูญเสียและความเสียหายอยู่แล้วตามกรอบของ DANA, DALA, และ PDNA 
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนการประเมินความเสียหายภาคเกษตรเป็นภารกิจของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ อย่างไรก็ดี การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติที่ประเทศไทยได้ดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน ทำขึ้นภายใต้แนวคิดที่รัฐบาลต้องการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที ่ได้รับผลกระทบ และ
บรรเทาความเดือดร้อนตามหลักมนุษยธรรมเท่านั้น การประเมินมีลักษณะเป็นการประเมินต้นทุนที่เกิดขึ้นจาก
ภัยพิบัติ ซึ่งไม่ใช่การประเมินความสูญเสียและความเสียหายฯ ในลักษณะเชิงเศรษฐศาสตร์  เนื่องจากยัง
ประเมินฯ ไม่ครบทุกมิติ 

(2) ความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (วงกลมด้านซ้าย) แบ่ง
ได้เป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Slow Onset) ประเภทที่ไม่ได้รุนแรงจนถึงขั้น
ประกาศเป็นภัยพิบัติ (Non-disaster) และประเภทที่รุนแรงจนประกาศเป็นภัยพิบัติ (ตามกฎหมาย) ทั้งนี้
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ประเภทที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และประเภทที่ไม่ได้รุนแรงจนถึงขั้นประกาศเป็นภั ยพิบัติ ยังไม่มีการ
กำหนดกรอบประเมินฯ อย่างชัดเจน ส่วนประเภทที่รุนแรงจนประกาศเป็นภัยพิบัติ แม้ประเทศไทยจะมีการ
ประเมินความสูญเสียและความเสียหายอยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกด้านตามที่กล่าวไว้ข้างต้น (ดัง
แสดงในรูปที่ 2) อย่างไรก็ดี การประเมินฯ สำหรับกรณีนี้ก็ยังสามารถใช้ความเข้าใจพื้นฐานของการประเมิน
ความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติมาเป็นฐานความรู้เพ่ือต่อยอดการประเมินให้ครอบคลุมทุกมิติ
ได ้

ในการจำแนกว่าเหตุการณ์ลักษณะใดบ้างที่ควรประเมินว่าเป็นความสูญเสียและความเสียหายที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความสูญเสียและความเสียหายใดเข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จึงต้องการ “Baseline” เพ่ือช่วยให้การจำแนกชัดเจนขึ้น ซึ่งนับเป็นประเด็นที่สำคัญประการหนึ่งที่
จะต้องพิจารณาในหัวข้อถัดไป 

 

รูปที่ 1 การจำแนกเหตุการณ์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 
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รูปที่ 2 การประเมินผลกระทบอันเรื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 

 
 

ที่มา: คณะผู้วิจัย 
 
4.2 การกำหนดสถานการณ์ Baseline  
คณะผู้วิจัยได้สอบถามความเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญในประเด็นการกำหนด Baseline ที่เหมาะสม เพ่ือ

เปรียบเทียบกรณีปกติกับกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏว่ามีการเสนอลักษณะ Baseline 
ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้  

(1) ปีฐาน คือ การกำหนดปีปกติหรือช่วงเวลาปกติ เพื่อนำมาใช้เป็นฐานในการประเมินความสูญเสีย
และความเสียหายของปีปกติ จากนั ้นเปรียบเทียบกับความสูญเสียและความเสียหายของปีที ่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้คำว่าปีฐานอาจจะเป็นห้วงเวลา หรือเป็นการพิจารณาไปในอนาคตก็ได้ 

(2) ต้นทุนการผลิต / ผลผลิตทางเกษตร / GDP คือ การกำหนดปีปกติและพิจารณาว่า มูลค่าของ
ต้นทุนการผลิต / ผลผลิตทางเกษตร / GDP ของปีนั้นเป็นเท่าใด และนำไปเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ต้องการ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ซึ่งการกำหนดลักษณะ Baseline ที่เหมาะสมต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา โดยเฉพาะการ
อาศัยแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพิสูจน์ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่า
จะเกิดขึ ้นในอนาคต เกิดจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังต้องอาศัยแบบจำลองอื ่น  ๆ ทั้ง
แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพและเชิงคุณภาพ
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปโดยธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจ 
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สังคม สิ่งแวดล้อม ที่พัฒนาไปตามกาลเวลา และเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อีกทั้ง ผลของการเปลี่ยนแปลงในราคา/ปริมาณสินค้า ย่อมจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะต่อเนื่องกันไปในลักษณะดุลยภาพทั่วไปได้อีก ดังนั้นการกำหนดลักษณะ Baseline จึงมีความซับซ้อน
ทั้งทางด้านแนวคิดและด้านเทคนิคอย่างมาก ซึ่งขอบเขตของการศึกษาฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการประเมินหา
สถานการณ์ Baseline ที่เหมาะสมสำหรับสาขาการผลิตต่าง ๆ ในประเทศไทย ดังนั้นจึงขออธิบายเรื่องนี้เพียง
เท่านี้ และเปิดไว้เป็นช่องทางให้งานวิจัยชิ้นอื่นหยิบยกประเด็นนี้ไปเพ่ือศึกษาเชิงลึกต่อไป 

4.3 การกำหนดสาขาในการประเมินความสูญเสียและความเสียหายฯ 
การกำหนดสาขาสำหรับการประเมินความสูญเสียและความเสียหายฯ จำเป็นจะต้องทำให้มีความ

ชัดเจน เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญที่จะชี้ให้เห็นได้ว่าการประเมินความสูญเสียและความเสียหายฯ ที่ดำเนินการ
อยู่นั้นมีความครอบคลุมครบถ้วนหรือไม่ และยังเป็นการป้องกันปัญหาการประเมินซ้ำซ้อนได้ด้วย การกำหนด
กรอบสำหรับสาขาที่แตกต่างกันย่อมมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่เหมือนกัน อีกทั้ง การแบ่งสาขายังจะช่วยให้
การศึกษาวิจัยเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ รายสาขามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในการกำหนด
สาขาเพ่ือประเมินความสูญเสียและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ ในขั้นแรกคณะผู้วิจัย
ได้ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 ซึ่ง
จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พบว่า แผนแม่บทฯ มีการกำหนดเนื้อหาที่เกี ่ยวเนื่องกับการประเมินความสูญเสียและความ
เสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกำหนดให้มีการประเมินผลกระทบในสาขาต่าง  ๆ ได้แก่ 
การเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การศึกษานี้จึงแบ่งสาขาสำหรับการประเมินความ
สูญเสียและความเสียหายฯ ออกเป็น 6 อันประกอบไปด้วย สาขาเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและการ
บริการ การสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชน 

5. การกำหนดกรอบการประเมินความสูญเสียและความเสียหาย 

จากการที ่ได้นิยามความความสูญเสียและความเสียหายจากผลกระทบของการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแล้ว หัวข้อนี้จะเป็นการกำหนดกรอบการประเมินฯ เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่
เกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้ การประเมินฯ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจทำได้ยาก แล ะยังมี
โอกาสที่จะเกิดการนับซ้ำ ดังนั้น กรอบการประเมินฯ ที่จะนำเสนอจึงพยายามลดจุดอ่อนเรื่องการนับซ้ำ และ
จะประเมินบนพื้นฐานแนวคิดเดียวกันในทุกสาขา กรอบการประเมินในการศึกษาฉบับนี้ จึงเสนอเป็นกรอบ
กว้าง ๆ และอธิบายแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดกรอบการประเมินฯ และสามารถให้งานวิจัยอ่ืนนำไปต่อยอด
เพ่ือระบุรายละเอียดในการประเมินของแต่ละสาขาเศรษฐกิจให้ชัดเจนได้ต่อไป 
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5.1 กรอบการประเมินฯ สำหรับกรณีที่มีราคาตลาด 
 ในระบบเศรษฐกิจ การมีราคาตลาดเป็นสิ ่งที ่สะท้อนกลไกทางเศรษฐศาสตร์ได้หลายประการ 
เนื่องจากกระบวนการได้มาซึ่งราคานั้นจะรวมต้นทุนและผลประโยชน์ของการผลิตและการบริโภคสินค้าของผู้
ซื้อและผู้ขายเอาไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการย่อมที่จะตั้งราคาสินค้าหลังจากได้คำนึงถึงต้นทุนทั้งหมดที่
เขาเผชิญ ซึ่งรวมเอาค่าวัตถุดิบขั้นกลาง ต้นทุนการจ้างแรงงาน และยังต้องรวมเอาค่าความเสี่ยง ค่าปรับต่าง ๆ 
ต้นทุนค่าขนส่ง ฯลฯ ไว้ในการตั้งราคาแล้ว ดังนั้น หากการประเมินความสูญเสียและความเสียหายฯ ใช้แนวคิด
เรื ่องราคาตลาดมาช่วยในการประเมิน ย่อมจะทำให้การประเมินมีความครอบคลุมครบถ้วน อีกทั้ง หาก
ประเมินผลกระทบทั้งทางด้านการผลิตสินค้า การบริโภคสินค้า และการจ้างงาน แยกจากกัน ย่อมจะมีโอกาส
ให้เกิดการนับความสูญเสียและความเสียหายฯ ซ้ำซ้อนได้ ซึ่งการประเมินโดยการใช้ราคาตลาดย่อมลดปัญหา
การนับซ้ำดังกล่าวได้ 

 กรอบการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาด ซึ่งสามารถนำไปใช้กับสาขาเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งได้เป็น 2 ประการ ตามคำนิยาม ซึ่งแยกความเสียหาย 
และความสูญเสียออกจากกัน โดยที่ตามนิยาม ข้อแตกต่าง คือ ความสามารถในการซ่อมแซมหรือทำให้กลับคืน
มาได้ ดังนั้น การประเมินความเสียหายจึงกำหนดให้เป็นการประเมินต้นทุนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาส่วน
เพิ ่ม (Incremental Cost of Operating and Maintenance Cost) รวมถึงต้นทุนการจัดหาสินทรัพย์มา
ทดแทนที่เสียหายไป (Asset Replacement Cost) โดยมีสูตรการประเมินฯ ดังนี้ 

Damage (D) = ∆OM + RC = (OMbase - OMcc) + RC 

โดยที่ D คือ ความเสียหายฯ 

 OM คือ ต้นทุนการซ่อมแซมและบำรุงรักษา (base คือ ต้นทุนในสถานการณ์ 
   baseline และ cc คือต้นทุนในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 

 RC คือ ต้นทุนการจัดหาสินทรัพย์มาทดแทน 

ในอีกด้าน การประเมินความสูญเสีย การศึกษานี้เสนอให้ใช้หลักการประเมิน “กำไรที่หายไป” 
(Profit Foregone) เนื่องจากเป็นการประเมินสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับคืนมาได้ และยังสะท้อนได้ถึงโอกาสที่
สูญเสียไป (Opportunity cost) เพราะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสูญเสียรวมถึง
มูลค่าของสินทรัพย์ที่สูญเสียไปและไม่ได้จัดหามาทดแทนด้วย  (Value of Asset Loss: AL) โดยมีสูตรการ
ประเมินความสูญเสีย ดังนี้ 

 Loss (L) = ∆ + AL  

 ∆ = base - cc 

 base = (Qbase x  Pbase) – Cbase และ cc = (Qcc x  Pcc) – Ccc 



PRO-Green Working Paper, No.01 - มีนาคม 2564 

14 

โดยที่ L คือ ความสูญเสียฯ 

  คือ กำไรที่ผู้ผลิตได้รับ (base คือ สถานการณ์ baseline และ cc คือ กรณี
  เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 

Q คือ ปริมาณผลผลิต 
P คือ ราคาตลาด 
C คือ ต้นทุนการผลิต 
AL คือ มูลค่าของสินทรัพย์ที่สูญเสียไปและไม่ได้จัดหามาทดแทน 

 

5.2 กรอบการประเมินสำหรับกรณีที่ไม่มีราคาตลาด 
 ในระบบเศรษฐกิจ ยังมีภาคเศรษฐกิจอีกส่วนหนึ่ง เช่น การสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน
และสังคม ที่เป็นส่วนสำคัญของระบบเศรษฐกิจ แต่มีอยู่โดยไม่ได้ต้องการสร้างกำไร ดังนั้น การประเมินความ
สูญเสียฯ ในกรอบ “กำไรที่หายไป” ดังที่นำเสนอในหัวข้อก่อนหน้าอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
ดังนั้นการประเมินความสูญเสียฯ ทางเศรษฐศาสตร์จะสามารถกระทำได้โดยการประเมินทางอ้อมของมูลค่า 
และค่าเสียโอกาสที่หายไป ผ่านการประเมินด้วยตัวแทน (proxy) ที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ การประเมินโดยใช้หลัก
ของมูลค่าความสูญเสียส่วนเพิ่ม ซึ่งต้องอาศัยการเปรียบเทียบระหว่างกรณี Baseline กับ กรณีที่ทำการ
ประเมินก็ยังคงเหมาะสม และ การประเมินความเสียหายฯ ยังคงสามารถหยิบกรอบการประเมินหาต้นทุนการ
ซ่อมแซมหรือทำให้กลับคืน ตามกรอบ Damage (D) = ∆OM + RC = (OMbase - OMcc) + RC มาใช้เพ่ือ
ประเมินได ้

 ในบางกรณี การประเมินความสูญเสียและความเสียหายฯ สำหรับกรณีที่ไม่มีราคาตลาดโดยตรง เช่น 
ด้านการสาธารณสุขนั้น ก็อาศัยราคาตลาดทางอ้อมมาใช้เพื่อประเมินแทนได้ เช่น หากเกิดการเจ็บป่วยเพราะ
ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สามารถใช้ต้นทุนการเจ็บป่วย (Cost of Illness) ซึ่งมีราคาสำหรับ
การประเมินในด้านสุขภาพมาประเมินค่าใช้จ่ายของบุคคลในการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ต้นทุนทางตรง ได้แก่
ต้นทุนการตรวจวินิจฉัยโรค การรักษา และการพักฟื้น ขณะที่ต้นทุนทางอ้อม ได้แก่ ต้นทุนค่าเสียโอกาสจาก
การที่ไม่ได้ทำงาน ค่าเสียโอกาสของผู้เฝ้าไข้ ศักยภาพการทำงานของบุคคลลดลง เป็นต้น 

 การประเมินฯ ในสาขาชุมชน ผลกระทบที่เกิดต่อการตั้งชุมชน การย้ายถิ่นฐาน และการสูญหายของ
วัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิมอาจจะต้องอาศัยการประเมินทั้งทางตรงและทางอ้อมในหลายด้านรวมกัน เช่น ด้าน
เศรษฐกิจอาจจะสามารถใช้การประเมินแบบมีราคาตลาด จากการที่ต้องเปลี่ยนอาชีพ หรือ การประเมิน
ทางอ้อม เช่น ต้นทุนการเดินทางย้ายถิ่นเพ่ือหนีผลกระทบ ผลเสียที่เกิดกับสุขภาพเพราะการย้ายถิ่นฐาน และ
การประเมินมูลค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ทั้งนี้ ควรจะต้องระวังการนับซ้ำกับการ
ประเมินด้านอื่นที่มีอยู่แล้วด้วย เช่น การเปลี่ยนอาชีพ ซึ่งอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนชนิดพันธุ์พืชในการทำ
เกษตร อาจจะมีการประเมินรวมไว้ในการเปลี่ยนแปลงของสาขาเกษตรแล้ว เป็นต้น 
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 ขณะที่การประเมินฯ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินมูลค่าความสูญเสีย
สามารถกระทำได้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบ Stated Preference Method เช่น การใช้วิธี Contingent 
Valuation Method: CVM เพื่อประเมินคุณค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ (Non-use value) ของการดำรงอยู่ของ
สิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ ความหลายหลายทางชีวภาพที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น การประเมินในลักษณะนี้เป็นการ
สอบถามประชาชนทั่วไปถึงความเต็มใจที่จะจ่ายเงินภายใต้สถานการณ์จำลอง เพื่อแลกกับการให้สิ่งแวดล้อม
ดำรงอยู่ ซึ่งเป็นเหมือนการประเมินความพึงพอใจในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ การประเมิน CVM นี้มี
เทคนิคการใช้แบบสอบถาม และลักษณะคำถามที่หลากหลายมาก ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันไปตาม
การออกแบบคำถามได้ จึงควรใช้เทคนิคนี้ด้วยความระมัดระวัง 

 การประเมินในสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีข้อควรระวังเรื่องการนับซ้ำ เนื่องจากใน
หลายสถานการณ์ มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติก็สามารถใช้การประเมินผ่านทางมูลค่าการใช้ประโยชน์
ทางตรง และประเมินมูลค่าทางอ้อมได้ทั้งสองทาง ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง จะทำให้หาดทราย 
หรือป่าชายเลนหายไป ความสูญเสียอาจจะประเมินจากการสูญพันธุ์หรือการตายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยหรือ  
หากินในบริเวณนั้น และอาจจะรวมถึงระบบนิเวศที่เสียหายได้  ซึ ่งเป็นการประเมินในลักษณะ CVM ดังที่
อธิบายไปก่อนหน้า แต่ในอีกทางหนึ่งก็สามารถประเมินผ่านกิจกรรมนันทนาการของมนุษย์ที่ใช้ประโยชน์จาก
การไปท่องเที่ยวหรือทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร เช่น การเปลี่ยนแปลงในจำนวนนักท่องเที่ยวเพราะหาด
ทรายหรือป่าชายเลนหายไป อาจจะมีการประเมินไว้ในภาคการท่องเที่ยวและบริการไปแล้ว ดังนั้นการประเมิน
ความสูญเสียและความเสียหายฯ จึงต้องระวังขอบเขตและประเภทของการประเมินเพ่ือป้องกันการนับซ้ำด้วย 

 การบริการสาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สวนสาธารณะ ฯลฯ และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
ถนน การประปา การไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งงานศึกษานี้เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาขาชุมชน เป็นภาค
ส่วนเศรษฐกิจที่มีราคาตลาดชัดเจน อย่างไรก็ดี ด้วยความที่สาขาเหล่านี้ดำเนินการโดยไม่ได้แสวงหากำไรสุดสูง 
การประเมินความสูญเสียด้วยหลักการ “กำไรที่หายไป” จึงอาจจะไม่เหมาะสม ดังนั้น การประเมินฯ ควรใช้
การประเมินโดยอ้อม เช่น การที่โรงพยาบาลเสียหาย อาจจะส่งผลให้สุขภาพของประชาชนที่ใช้บริการแย่ลง  
เนื่องจากประสิทธิภาพในการรักษาของโรงพยาบาลลดลง หรือประชาชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต้องเดิน
ทางไกลขึ้นเพ่ือไปรับการรักษาที่อ่ืน การวัดความสูญเสียจึงต้องวัดผ่านสุขภาพของประชาชนที่แย่ลง ต้นทุนค่า
เดินทาง และต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขาดการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เป็นต้น ในขณะที่ 
การที่โรงเรียนเสียหาย อาจจะส่งผลให้เด็กนักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนลดลง อาจจะประเมินผ่าน
ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องหาทางเรียนเพิ่มเติมเพ่ือชดเชยบทเรียนที่ขาดไป เป็นต้น 

5.3 กรอบการประเมินในกรณีที่มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) 
หากใช้กรอบการประเมินฯ จากงานศึกษานี้ มาช่วยพิจารณาตัดสินใจเลือกที่จะลงทุนเพื่อการปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) คณะผู้วิจัยเสนอให้เริ่มต้นการพิจารณาโดยการใช้หลักการ 
“กำไรที่หายไป” ตามหลักการข้างต้น โดยใช้กำไรของสถานการณ์ปกติเทียบกับกรณีกำไรที่ได้ในกรณีที่เกิด
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและไม่มีการทำ  Adaptation ซึ่งเหมือนกับการประเมินฯ 
ทั่วไป ที่ได้นำเสนอไว้ในหัวข้อ 3.3.1 เมื่อมีการทำ Adaptation ย่อมจะส่งผลอย่างน้อยสองประการ คือ (ก) 
โอกาส (ความน่าจะเป็น) ที่จะเกิดเหตุการณ์เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศจะลดลง และ 
(ข) ขนาดของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยลง ดังนั้นจะสามารถหา “กำไรที่หายไป” 
ของกรณีมีการทำ Adaptation ได้ แต่อย่างไรก็ดี การปรับตัวนั้น ๆ อาจจะไม่สามารถลดความสูญเสียและ

ความเสียหายฯ ได้ทั้งหมด ดังนั้นกำไรในสถานการณ์ baseline (base) ย่อมมากกว่ากรณีมี Adaptation 

(cc with Adaptation) และลงทุนทำ Adaptation ย่อมมีต้นทุนเพ่ิมข้ึน (Cost of adaptation) ดังนั้น เงื่อนไขการ
เลือกทำ adaptation จะได้ว่า  

[base - cc no Adaptation] – [base – (cc with Adaptation – Cost of adaptation)] > 0 

 วงเล็บแรกคือ กำไรที ่หายไปของสถานการณ์ปกติ วงเล ็บหลังคือ กำไรที ่หายไปของกรณีมี 
Adaptation รวมกับต้นทุนการทำ Adaptation ดังนั้นหากพจน์แรกมีขนาดใหญ่กว่า หมายความว่า มูลค่า
ความสูญเสียและความเสียหายฯ ของกรณีที่ไม่มีการทำ Adaptation มีมากกว่ากรณีท่ีมี Adaptation รวมกับ 
ต้นทุนการทำ Adaptation จึงมีความคุ้มค่าในการลงทุนทำ Adaptation ทั้งนี้ มีข้อสังเกตสำคัญประการหนึ่ง
คือ ต้นทุนในการทำ Adaptation อาจจะเกิดขึ้นก่อนปีที่ทำการประเมินความสูญเสียและความเสียหายฯ ก็ได้ 
ดังนั้นการประเมินฯ ที่เป็นการคาดการณ์ไปในอนาคตจำเป็นต้องมีการปรับค่า Cost of adaptation ให้เป็นปี
ที่ทำการประเมิน และยังต้องปรับมูลค่าตามต้นทุนเฉลี่ยต่อปีของการลงทุนทำ Adaptation นั้นด้วย ดังที่จะ
นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับมิติด้านเวลาในหัวข้อต่อไป 

5.4 มิติด้านเวลาและการคาดการณ์อนาคตในกรอบการประเมินความสูญเสียและความเสียหายฯ 
จากกรอบการประเมินในหัวข้อก่อนหน้า ทั้งกรณีที่มีราคาตลาดและไม่มีราคาตลาด จะเห็นได้ว่า การ

ประเมินทั้งความสูญเสียและความเสียหาย นั้น เป็นการคำนวณในลักษณะเปรียบเทียบ ระหว่างสถานการณ์ 
Baseline และสถานการณ์ที่ต้องการประเมิน ซึ่งเป็นไปตามคำนิยามที่การศึกษานี้ได้กำหนดไว้ แต่การประเมิน
ความสูญเสียและความเสียหายฯ ยังมีมิติสำคัญอีกอย่างน้อยสองประการที่ต้องพิจารณา คือ มิติด้านเวลา และ
ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะเกิดผลกระทบขึ้นใน
อนาคตข้างหน้า กระแสรายได้และต้นทุนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงปีก็ได้ โอกาสที่มูลค่าจะมี
ความแตกต่างภายใต้สถานการณ์สมมติต่าง ๆ ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ กรอบแนวคิดการประเมินฯ จึงจำเป็นต้องคำนึง
การเปลี ่ยนแปลงที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้นต่อ ต้นทุน ราคา ปริมาณผลผลิต หรือสถานการณ์ทา งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นกรอบการประเมินข้างต้นจึงจำเป็นต้องใช้หลักการ “มูลค่าเงินตามเวลา” (Time value of 
money) และการนำเอาแนวคิดเรื่องความน่าจะเป็น (Probability) มาประกอบการประเมินเพ่ือช่วยวิเคราะห์
อีกทางหนึ่ง  
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ดังนั้น การประเมินความสูญเสียและความเสียหายภายใต้กรอบที่นำเสนอไว้ในหัวข้อ 3.3 จึงสามารถ
แบ่งรูปแบบการประเมินออกได้เป็นอีก 2 ลักษณะ ได้แก่ 

5.4.1 กรณีท่ีความสูญเสียและความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว (ex-post assessment)  
 การประเมินฯ ที่กระทำหลังจากที่เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เกิดขึ้น
ไปแล้ว สามารถใช้แนวทางการประเมินตามที่เสนอในหัวข้อ 3.3 ได้ทันที โดยไม่ต้องมีการพิจารณามูลค่าเงิน
ตามกาลเวลาและความน่าจะเป็น ดังนั้น สูตรการประเมินจึงเป็น 

• Damage (D) = ∆OM + RC = (OMbase - OMcc) + RC 

• Loss (L) = ∆ + AL  

5.4.2 กรณีคาดการณ์ความสูญเสียและความเสียหายในอนาคต (ex-ante assessment)  
 ในกรณีที ่เหตุการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังไม่เกิดขึ้น จะต้องมีการ
คาดการณ์ความสูญเสียและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมูลค่าที่จะเกิดจะขึ้นในอนาคต จะต้องคิด
ย้อนกลับมาเป็นมูลค่าของเงินในปัจจุบัน หลักการ “มูลค่าเงินตามเวลา” เป็นแนวคิดที่อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างมูลค่าและเวลา โดยแสดงให้เห็นว่ามูลค่าของเงินในอนาคตย่อมที่จะมีมูลค่าไม่เท่ากันกับเงินในปัจจุบัน 
เนื่องจากผลของอัตราคิดลดซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครื่องชี้วัดค่าเสียโอกาสของมูลค่าของเงิน โดยปกติ มูลค่า
ของเงินในอนาคตย่อมที่จะมูลค่าน้อยกว่าเงินในปัจจุบัน เนื่องจากคนจะมองว่าการถือครองเงินในเวลาปัจจุบัน
สามารถสร้างโอกาสจากการมีเงินนั้นมากกว่า ด้วยคุณลักษณะของการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่
ผลกระทบอาจจะเกิดหลังจากเวลาปัจจุบันไปอีกหลายสิบปี ดังนั้นการประเมินฯ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันจะ
ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ อีกทั้ง หากต้องการประเมินความสูญเสียและความเสียหายฯ เพื่อนำมาใช้
ประกอบการตัดสินใจป้องกันผลกระทบร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า โดยการลงทุนเพื่อการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation) การประเมินฯ ผลเสียที่คาดว่าเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการ
ปรับมูลค่าให้เป็นปีปัจจุบัน หรือปีที่คาดว่าจะทำการวางแผนการลงทุน เพ่ือให้มีข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบ
ต้นทุนและผลประโยชน์จากการลงทุนเพ่ือการปรับตัวฯ และตัดสินใจลงทุนได้เหมาะสมยิ่งขึ้น สูตรการคำนวณ 
เพ่ือการปรับให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน คือ 

𝑁𝑃𝑉(𝐿𝐷) =
𝐿𝐷

(1 + 𝑟)𝑛
 

โดยที่ NPV (LD) คือ มูลค่าปัจจุบันของความสูญเสียและความเสียหายฯ ที่ได้จากการประเมินฯ 
  r   คือ อัตราคิดลด (Discount rate) 
  n   คือ จำนวนปีที่ระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ทำการประเมิน 
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อย่างไรก็ดี หัวใจสำคัญที่สุดประการหนึ่งของหลักการ “มูลค่าเงินตามเวลา” คือ การเลือกใช้อัตราคิด
ลดที่เหมาะสม อัตราคิดลด (Discount rate) คือ อัตราที่แสดงถึงการให้คุณค่ากับมูลค่าของเงินในอนาคตเมื่อ
เทียบกับเงินในปัจจุบัน หากอัตราคิดลดมีค่ามาก แสดงว่าคนให้คุณค่ากับมูลค่าในปัจจุบันสูงกว่า อีกทั้งอัตรา
คิดลดยังมีหลายรูปแบบ อาทิ อัตราคิดลดสำหรับกระแสรายได้แบบที่แสวงหากำไรของเอกชนหรือประชาชน 
อาจจะใช้อัตราคิดลดเท่ากับต้นทุนค่าเสียโอกาสทางการเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในขณะที่อัตราคิดลดของ
มูลค่าที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ หรือเกิดจากกลุ่มสาขาที่ไม่ได้แสวงหากำไรสูงสุด อาจจะต้องใช้อัตราคิดลดของ
สังคมแทน ซึ่งอัตราคิดลดของสังคมมักจะต่ำกว่าอัตราคิดลดแบบเอกชน แต่ทั้งนี้ อัตราคิดลดค่าใดมีความ
เหมาะสมที่สุดนั้นอาจจะไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน เพราะเป็นสิ่งที่ต้องการการถกเถียงกันเป็นวงกว้าง นัก
เศรษฐศาสตร์บางท่าน เช่น Nicholas Stern ผู้เขียน The Stern Review on the Economics of Climate 
Change (2006) เชื ่อว่า มูลค่าของเงินในอนาคต ซึ่งเป็นของลูกหลานของคนรุ่นปัจจุบัน ควรจะมีมูลค่า
ใกล้เคียงกับมูลค่าของคนรุ่นปัจจุบัน ดังนั้น อัตราคิดลดที่ควรนำมาใช้ในกรณีประเมินผลกระทบที่เกี่ยวเนื่อง
กับการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรมีอัตราต่ำมาก เช่น 0.1% ในขณะที ่ William Nordhaus นัก
เศรษฐศาสตร์ผู ้ได้รับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ. 2018 เชื ่อว่า อัตราคิดลดที่น้อยเกินไปส่งผลให้มูลค่าของ
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีค่าสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น เป็นต้น ดังนั้น การศึกษานี้
จะไม่นำเสนออัตราคิดลดที่เหมาะสม แต่ขอแนะนำให้เลือกใช้อัตราคิดลดด้วยความระมัดระวัง 

อีกด้านหนึ่ง การประยุกต์ใช้แนวคิดความน่าจะเป็น ก็เป็นเรื่ องที่สำคัญสำหรับใช้เพื่อการประเมิน
ความสูญเสียและความเสียหายฯ เนื่องจากการคาดการณ์ไปในอนาคตใช้แบบจำลองประเภทต่าง  ๆ ทั้งทาง
วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มาพยากรณ์การเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ของแบบจำลองมิได้มีความแน่นอนเสมอ
ไป ในบางครั ้งผลลัพธ์ของแบบจำลองอาจจะบอกเป็นช่วงความเชื ่อมั ่น (Confidence interval) หรือ
แบบจำลองอาจจะถูกกำหนดขึ้นจากข้อสมมติของสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
ดำเนินไปตามทิศทางของ Representative Concentration Pathways (RCP) ทั้งสี่รูปแบบที่จัดทำขึ้นโดย
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on 
Climate Change: IPCC) หรืออาจจะเป็นการสมมติให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงในโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 
(Return Period) เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลักของความน่าจะเป็นจะสามารถนำมา
ประกอบการคิด “ค่าคาดหมาย” (Expected value) ของมูลค่าที่ได้จากการประเมินผลกระทบ จะช่วยทำให้
การประเมินที่มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 การประเมินแหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น หรือคาดการณ์ล่วงหน้าตามความคาดหมายถึงสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องนำแนวทางการประเมินตามหัวข้อ 3.3 มาปรับปรุง โดยเพิ่มการคำนวณค่าคาดหมาย
ตามแต่ละความน่าจะเป็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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∑ 𝐄(𝐋𝐃)𝐭

𝐧

𝐭=𝟏

= ∑ ∑(𝐏𝐫(𝐱)𝐢 × 𝐋𝐃𝐢)𝐭

𝐲

𝐢=𝟏

𝐧

𝐭=𝟏

 

𝐋𝐃𝐢 = ∑ 𝐋𝐬 + 𝐃𝐬

𝟔

𝐬=𝟏

 

 กำหนดให้ Pr (x) คือ ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ x ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียและ
ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 i คือ ความรุนแรงระดับต่าง ๆ ของเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายฯ 
 LD คือ ขนาดของความสูญเสียและความเสียหายฯ 
 t คือ ระยะเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายฯ เช่น กรณี Event 
อาจจะเป็นระยะเวลาที่เริ่มเกิดเหตุการณ์ จนถึงเวลาที่การฟ้ืนฟูให้กลับมามีสภาพดังเดิมเสร็จสมบูรณ์ หากเป็น
กรณี Slow Onset Event อาจจะมีค่าอนันต์ 
 y คือ จำนวน Scenario ความรุนแรงของเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายฯ 
 s คือ สาขาที่ต้องการทำการประเมิน ในการศึกษานี้ แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ ชุมชน 

 สูตรการคำนวณข้างต้น สามารถสะท้อนแง่มุมของความสูญเสียและความเสียหายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทั้งในด้านความถี่ (Frequency) ผ่านทางความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ 
(Event) และด้านความรุนแรง (Magnitude) ผ่านการประเมินขนาด หรือมูลค่าของความสูญเสียและความ
เสียหายฯ ตัวอย่างเช่น กรณีคาดการณ์การเกิดน้ำท่วมในอนาคตข้างหน้า การคิดมูลค่าคาดหวัง  (Expected 
Value) ของความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับน้ำท่วม 1 
ครั้ง จะเริ่มคำนวณโดยการหาค่าความน่าจะเป็นของระดับความสูงของน้ำท่วม Pr(x)i เช่น โอกาสที่จะเกิดน้ำ
ท่วมในระดับความสูง 0, 10, 20, 50, 100, และมากกว่า 100 เซนติเมตร อาจจะมีค่าความน่าจะเป็น Pr(x=0), 
Pr(x=10), Pr(x=20), Pr(x=50), Pr(x=100), Pr(x=100+) ตามลำดับ เป็นต้น (โดยสมมติให้ระยะเวลาที่น้ำท่วม
ขังเท่ากับทุกระดับความสูง หากต้องการให้ระยะเวลาการท่วมขังแตกต่างกันก็สามารถกำหนดเป็น Scenario 
เพิ่มเติมได้) และประเมินความสูญเสียและความเสียหาย (LD) ของทุกด้าน (s) ที่ต้องการศึกษา และแยก
คำนวณตามแต่ละระดับความรุนแรง และกำหนดช่วงเวลา (t) ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์ จนกระทั่งผลกระทบ
ของเหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลง (ในช่วงระยะเวลา n) โดยการคำนวณอาศัยแนวทางการประเมินฯ ทีน่ำเสนอภายใต้
งานศึกษาฉบับนี้  

∑ 𝐸(𝐿𝐷)𝑡

𝑛

𝑡=1

= [(Pr(𝑥 = 0) × 𝐿𝐷𝑥=0) +  (Pr(𝑥 = 10) × 𝐿𝐷𝑥=10) + (Pr(𝑥 = 20) × 𝐿𝐷𝑥=20)

+ (Pr(𝑥 = 50) × 𝐿𝐷𝑥=50) + (Pr(𝑥 = 100) × 𝐿𝐷𝑥=100)
+ (Pr(𝑥 = 100 +) × 𝐿𝐷𝑥=100+)]𝑡 
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ซึ่งการประเมินมูลค่าคาดหวังของการเกิด Event ที่แตกต่างกันจะไม่สามารถนำมารวมกันได้ทันที แต่
จะต้องอาศัยการปรับค่าให้เป็นปีปัจจุบัน เช่น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงปี ค.ศ. 
2050-2080 ซึ่งอาจจะเป็นห้วงปีที่ต้องการทำการศึกษา (Timespan) การประเมินความสูญเสียและความ
เสียหายฯ อาจจะประกอบไปด้วยการคำนวณมูลค่าคาดหวังของเหตุการณ์ย่อยทุกเหตุการณ์ในห้วงปีนั้นก่อน 
แล้วปรับให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน (Net Present Value: NPV) จากนั้นจึงรวมมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าคาดหวังของ
เหตุการณ์ย่อยทุกเหตุการณ์ไว้ เพ่ือให้ได้มูลค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และนำมาใช้ประกอบการวางแผนลงทุนรับมือกับปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไป 

อย่างไรก็ดี ด้วยความไม่แน่นอนของการเกิดเหตุการณ์ที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต สามารถทำให้
ค่าความน่าจะเป็นไม่ได้มีเพียงค่าเดียวอย่างที่นำเสนอตัวอย่างไปข้างต้น หากมีแบบจำลองที่สามารถพยากรณ์
ความรุนแรงของเหตุการณ์ให้อยู่ในรูปของเซต (Set) ของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในแต่ละระดับความ
รุนแรง ย่อมสามารถใช้สูตรคำนวณข้างต้นมาหาค่าคาดหมายที่มีลักษณะเป็นช่วง (Range) ได้เช่นกัน 

 ในกรณีของ Slow Onset Event นั้น หากสมมติให้เราทราบขนาดของความน่าจะเป็นของความ
รุนแรงของการเกิดเหตุการณ์ x อย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะกำหนดให้เป็นไปตาม Pathway การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของโลก เช่น เราสามารถทราบได้อย่างแน่นอนหากโลกยังคงปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่เป็นอยู่
ปัจจุบัน น้ำทะเลที่อ่าวไทยจะหนุนสูงขึ้นทุกปี ปีละ 10 เซนติเมตร เป็นต้น การคำนวณจึงจะมีความน่าจะเป็น
ของความรุนแรง Pr(x)i เพียงค่าเดียว และค่อยนำมาปรับค่าเป็นปีปัจจุบันเพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผน
ลงทุนรับมือ 

6. บทสรุป 

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอคำนิยาม กรอบแนวคิดและวิธีการประเมินความสูญเสียและความเสียหายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยการ
กำหนดนิยามความสูญเสียและความเสียหายใช้หลักของความสามารถซ่อมแซมหรือทำให้กลับคืนมาได้หรือ
ไม่ได้ ส่วนกรอบการประเมินความเสียหายกรณีที่มีราคาตลาดเป็นการประเมินต้นทุนการซ่อมแซมและ
บำรุงรักษาส่วนเพิ่ม รวมถึงต้นทุนการจัดหาสินทรัพย์มาทดแทนที่เสียหายไป ขณะที่การประเมินความสญูเสีย 
ใช้หลักการประเมินกำไรที่หายไป (Profit forgone) รวมถึงมูลค่าของสินทรัพย์ที่สูญเสียไปและไม่ได้จัดหามา
ทดแทนด้วย กรณีที่ไม่มีราคาตลาดสามารถกระทำได้โดยการประเมินทางอ้อมของมูลค่า และค่าเสียโอกาสที่
หายไปตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ งานศึกษานี้ได้เสนอให้แบ่งออกเป็นการประเมินความสูญเสียและความ
เสียหายที่ได้เกิดขึ้นแล้ว (Ex-post assessment) และกรณีคาดการณ์ความสูญเสียและความเสียหายในอนาคต 
(Ex-ante assessment) โดยใช้หลักการมูลค่าเงินตามเวลา และหลักของความน่าจะเป็นเพื่อประกอบการคิด
ค่าคาดหมาย (Expected value) ของมูลค่าที่ได้จากการประเมินผลกระทบ ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์
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สำหรับการศึกษาด้านการประเมินความสูญเสียและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และเพ่ือพิจารณาหาแนวทางการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดในอนาคต 
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