บทที่ 8
สิง่ แวดลอมกับการพัฒนา
8.1 ความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา
1. สิง่ แวดลอมกับการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development)
นักสิง่ แวดลอมไดอธิบายความหมายของคําวายั่งยืน หมายถึง ความสมดุลระหวางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาสิ่งแวดลอมที่ดีไวได นักเศรษฐศาสตรอธิบายความ
หมายของคําวายั่งยืน หมายถึง การที่สตอคของสินคาทุนยังคงที่หรือเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผานไป1ดังนั้น
จึงอาจกลาวไดวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตโดยรวมขึ้นอยูกับคุณภาพของสิ่ง
แวดลอม
2. การเพิ่มขึ้นของประชากรและสิ่งแวดลอม
ประชากรที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทําใหสงิ่ แวดลอมถูกทําลายไปมากขึ้นเพื่อความอยูรอด
ถาอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเร็วกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดและผลผลิตดานการเกษตร ผล
ผลิตดานอาหารตอประชากรหนึ่งคนจะลดลง ผลที่ตามมา คือ ปญหาเรื่องของความยากจน
3. ความยากจนและสิ่งแวดลอม
อัตราการเกิดที่สูงนํามาซึ่งความยากจน และการทําลายสิ่งแวดลอม นโยบายดานสิ่ง
แวดลอมของประเทศกําลังพัฒนาจะประสบความสําเร็จตองแกไขปญหาเรื่องการไมมีที่ดินทํากิน
ของเกษตรกร
4. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
ทัง้ คนจนและคนรวยมีสวนในการทําลายสิ่งแวดลอม ถาระดับรายไดและการบริโภค
เพิม่ ขึน้ การทําลายสิ่งแวดลอมก็จะเพิ่มขึ้นไปดวย หากทุกคนมิไดตระหนักถึงความสําคัญของสิ่ง
แวดลอม
5. การพัฒนาชนบทกับสิ่งแวดลอม
สาเหตุของการทําลายสิ่งแวดลอมของคนในชนบทเกิดจากความยากจน เนื่องจาก
เกษตรกรขนาดเล็กใชทรัพยากรไปในทางที่ทําใหตนเองและครอบครัวอยูรอดโดยไมคํานึงถึง
ปญหาสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นตามมา อาทิ หนาดินที่ถูกทําลาย การตัดไมทําลายปา การใชยาปราบ
ศัตรูพชื ทําใหสภาพแวดลอมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย

1

David W. Pearce and Jeremy J. Warford, World without End : Economics, Environment, and sustainable
Development – A Summary (Washington, D.C. : World Bank, 1993), P. 2.
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6. การพัฒนาเมืองกับสิ่งแวดลอม
การพัฒนาเมืองทําใหประชากรของเมืองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเคลื่อนยาย
แรงงานจากชนบทเขาสูเมือง ยิ่งทําใหประชากรในเมืองมีความหนาแนนและขยายตัวในอัตราที่สูง
ไดมกี ารคาดการณกันวาประชากรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตรอยละ 80 จะอาศัยอยูในเมือง ประชากรเมือง
ทีย่ ากจนจะอาศัยอยูใ นสลัมหรือชุมชนแออัด มีรายไดไมแนนอน อยูในสภาวะที่มีความเสี่ยงตอสิ่ง
แวดลอมที่เปนพิษอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได ทําใหสุขภาพออนแอ อัตราการเสียชีวิตสูง ทั้งนี้
สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษคือ การพัฒนาอุตสาหกรรม และปญหาความแออัด
8.2 แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม
ในระบบเศรษฐกิจแบบแขงขัน การจัดสรรทรัพยากรในสวนตาง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ
อาจไมมปี ระสิทธิภาพเกิดขึ้นได แมจะเปนตลาดแขงขันสมบูรณ สาเหตุที่ทําใหทรัพยากรขาดประ
สิทธิภาพ เนื่องมาจาก
1. กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน (property rights)
ในทางเศรษฐศาสตรกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน หมายถึง เอกสิทธิ์ที่แสดงสิทธิการเปนเจา
ของ การไดประโยชน และการจํากัดในการใชของทรัพยากรนั้น โดยทั่วไปแลวการมีเอกสิทธิ์ใน
ทรัพยสนิ โดยสมบูรณจะตองประกอบดวยลักษณะทั้ง 4 ประการ คือ
1) universality ซึง่ แสดงวาทรัพยากรนั้นครอบครองโดยเอกชน
2) exclusivity แสดงวาผลไดและตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากการครอบครอง
และการใชทรัพยากรนั้น ตกอยูกับเจาของทรัพยากร
3) transferability แสดงวาเจาของทรัพยากรนั้นสามารถขายหรือเปลี่ยนมือไดตาม
ตองการ
4) enforceability แสดงวากรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นสามารถปกปองไมใหคนอื่นเขา
มายึดครองหรือบุกรุกในทรัพยสินนั้นได ระบบตลาดทําหนาที่ในการแลกเปลี่ยนทรัพยสินไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สามารถกีดกันไมใหบุคคลอื่นมาใชทรัพยสินนี้โดยมิไดรับรับการยินยอมจากเจา
ของ สามารถแบงทรัพยสินนั้นโดยการขายหรือใหคนอื่นไดครอบครอง
2. ทรัพยากรที่เปนทรัพยสินรวม (common property resource)
ทรัพยสินรวมเกิดจากการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไมสามารถควบคุมเฉพาะในทรัพยากร
นัน้ ได การใชทรัพยากรดังกลาวจึงเปนไปตามหลักที่วา ใครมากอนก็ไดรับผลประโยชนไปกอน
การจัดสรรทรัพยากรดังกลาวไมกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช ถารัฐบาลไมเขาไปจัดการ
หรือทําใหเกิดเปนทรัพยสินเอกชนขึ้น ยกตัวอยาง จากรูป 8.1

8-3

ราคาและตนทุน

A
D

B
C

MC = AC

MR
O

Q*

AR = D
QC

Q

รูปที่ 8.1 การจัดสรรทรัพยากรตลาดเมื่อทรัพยากรเปนทรัพยสินรวม
ถากําหนดใหตนทุนเพิ่ม (MC) มีคาคงที่ ทําใหตนทุนเพิ่มมีคาเทากับตนทุนเฉลี่ย (AC) เสน
AR และ MR แสดงถึงรายไดเฉลี่ยและรายไดเพิ่มในแตละระดับ นอกจากนี้เสน AR แสดงถึงเสน
อุปสงค ถาทรัพยากรดังกลาวเปนทรัพยสินเอกชน ผูเปนเจาของจะตองใชทรัพยากรอันนี้เพื่อทําให
มีรายไดสูงสุด ดังนั้นจะนําการผลิตที่ปริมาณ Q* เพราะมีกําไรสูงสุดเทากับ ABCD อาจเรียกไดวา
เปน Scarcity rent
แตถา ทรัพยากรดังกลาวเปนทรัพยสินรวม เชน ทรัพยากรประมง ทรัพยากรสัตวปา อากาศ
และนําในแหล
้
งธรรมชาติ เปนตน ซึ่งใครคนใดคนหนึ่งไมสามารถที่จะกีดกันไมใหคนอื่นเขามา
รวมใชประโยชน ตราบใดก็ตามที่ทุกคนเห็นวา Scarcity rent ยังมีและยังไมเปนศูนย ทุกคนก็จะเขา
รวมใชทรัพยากรนี้ จนถึงจุด Scarcity rent เปนศูนย ซึ่งก็คือปริมาณ QC เปนจุดที่ AC = AR จาก
ลักษณะของการที่ทรัพยากรเปนทรัพยสินรวม กลไกทางตลาดไมสามารถจะเขามาชวยในการจัด
สรรทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได
3. ผลภายนอก (externalities)
หมายถึง การกระทําของบุคคลหนึ่งหรือหนวยธุรกิจหนึ่งไดสงผลกระทบตอบุคคลอื่น
หรือหนวยธุรกิจอื่น ซึ่งมิไดมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมดังกลาวนั้นเลย นอกจากนี้ผลเสียหรือผลได
ทีเ่ กิดจากการกระทําดังกลาวไมสามารถนํามาตกลงกันได โดยอาศัยกลไกตลาด ตัวอยางเชนโรงงาน
ทอผาตั้งอยูตนนํ้า ปลอยนํ้าเสียจากการผลิตลงสูแมนํ้าลําคลอง ทําใหชาวนาที่อยูปลายนํ้าไดรับ
ความเสียหาย การผลิตของโรงงานทอผาทําใหเกิดตนทุนภายนอก (external cost) ทําใหตนทุนเพิ่ม
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ของเอกชน (Marginal Private Cost: MPC) ซึ่งไมรวมตนทุนของมลพิษและการสูญเสีย อยูตํ่ากวา
ตนทุนเพิ่มของสังคม (Marginal Social Cost, MSC)
P
MSC
MPC
P*
PP
D
O

Q*

QP

Q

รูปที่ 8.2 การจัดสรรทรัพยากรของตลาดเมื่อมีผลกระทบภายนอก
จากรูป8.2 เสนอุปสงคของผา คือ เสน D และเสนตนทุน คือ MPC โรงงานจะทําการ
ผลิตที่ QP ซึง่ ทําใหตนเองมีกําไรสูงสุด ณ ระดับดังกลาวไมทําใหการจัดสรรทรัพยากรเกิดประสิทธิ
ภาพสูงสุด เพราะจุดที่กอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพคือจุด Q* ดังนั้นถาไมมีการ
ควบคุมมลพิษ จะทําใหเกิดผลคือ ผูผลิตทําการผลิตผามากเกินไป กอใหเกิดมลภาวะอยางมาก ราคา
ของผาตํ่าเกินไป และไมมีแรงจูงใจอื่นใดในการลดมลพิษ
4. ทรัพยสินสาธารณะ (Public goods)
ทรัพยากรบางชนิดจัดเปนทรัพยสินสาธารณะ เพราะไมสามารถแบงเปนหนวยยอย ๆ
ในการบริโภคได การบริโภคของคนใดคนหนึ่งในทรัพยากรดังกลาวไมทําใหจํานวนที่ผูอื่นบริโภค
ไดลดลง ทรัพยากรเหลานั้น ไดแก สวนสาธารณะ อากาศบริสุทธิ์ นํ้าสะอาด เปนตน ระดับสมดุลย
ของตลาดสําหรับสินคาสาธารณะกอใหเกิดราคาตาง ๆ กัน
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P,C
D รวม
DA
DB
MC
PA
PB
O

QB

QA Q*

Q

รูปที่ 8.3 สินคาสาธารณะ
สมมติวาอุปสงคของอากาศบริสุทธิ์ แสดงโดยเสน D รวม ซึ่งเปนผลรวมอุปสงคของ A
คือ DA และอุปสงคของ B คือ DB นาย A ใหมูลคาของการมีอากาศบริสุทธิ์มากกวานาย B เนื่องจาก
บริการทีเ่ กิดขึ้นไมสามารถแบงแยกในการบริโภคระหวางนาย A และนาย B ได ทําใหเสนอุปสงค
ตลาดเกิดจากการรวมกันทางแนวตั้ง (Vertical) ตางจากอุปสงคของตลาดของสินคาที่แบงแยกได
ซึง่ เกิดจากการรวมอุปสงคของแตละคนตามแนวนอน (horizontal) ตนทุนเพิ่มของการจัดบริการนี้มี
คาเทากับ MC จํานวนการจัดสรรที่เหมาะสมคือ Q* ปญหาที่เกิดขึ้นคือ การหาจํานวนที่เหมาะสม
ของการจัดใหมี Public goods ทําใหผูบริโภคตองจายราคาตาง ๆ กัน ผูบริโภคไมพยายามแสดงถึง
ความพอใจของเขาอยางแทจริง เพราะเขารูวาถารัฐบาลจัดใหมีคุณภาพของอากาศที่ดีขึ้นในทองที่
นัน้ เขาก็มสี วนไดรับอากาศที่ดีไปดวย โดยไมตองจายอะไรเลย (free rider)
8.3 การวิเคราะหผลภายนอก
การทีม่ ลภาวะที่เกิดขึ้นไปกระทบกับบุคคลอื่นโดยที่ผูกอมลภาวะไมไดรับผิดชอบ เชนที่
โรงงานทอผาปลอยของเสียไปกระทบชาวนา ทําใหตนทุนของสังคมที่เกิดขึ้นสูงกวาตนทุนของเอก
ชน ถารัฐบาลเขามาแทรกแซงแกไขปญหาสิ่งแวดลอมโดยการเก็บภาษี จากรูป 8.4 กําหนดให S
= Marginal Private cost (MPC) หรือตนทุนของเอกชน ในการผลิตสินคา X ดุลยภาพของตลาดเกิด
ที่ราคาสินคาขาย = PM ปริมาณการผลิต = QM
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ราคา
MSC
S = MPC
P*
PM
PC

a
b
c

20 บาท

D
0

Q* QM

ปริมาณสินคา X

รูปที่ 8.4 การเก็บภาษีจากผูกอมลภาวะ
ถาสินคาแตละหนวยที่ผลิตกอใหเกิดตนทุนแกบุคคลที่ 3 เทากับ 20 บาท ถารัฐบาลเขามา
แทรกแซงโดยการเก็บภาษี 20 บาท/หนวย ทําใหเสนตนทุนของเอกชนขยับขึ้นไปหางจากเสนเดิม
20 บาท ในทุก ๆ หนวย เปนเสน MSC หรือ Marginal Social Cost ซึ่งไดรวมตนทุนทางสิ่งแวดลอม
แลว ปริมารการผลิตสินคาลดลงเหลือ Q* ราคาสินคาสูงขึ้นเปน P* ผูผลิตไดรับจริงลดลงจาก PM
เปน PC บาท ผูผ ลิตและผูบริโภครับภาระภาษีรวมกัน แตมากหรือนอยตางกันขึ้นอยูกับความยืดหยุน
ของเสนอุปสงคและอุปทาน จากรูป ภาษีทั้งหมดเทากับ ac ผูผลิตรับภาระเทากับ bc และผูบริโภค
รับเทากับ ab

