
บทที่ 3 

การปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดของประเทศอุตสาหกรรม 

3.1 การวิเคราะหสภาพการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดของประเทศอุตสาหกรรม  

 นับตั้งแตเร่ิมมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ความเขมขนของคารบอนไดออกไซดในช้ัน

บรรยากาศไดเพิ่มข้ึนจาก 280 สวนในลานสวนในกลางศตวรรษท่ี 18 เปน 379 สวนในลานสวนใน

ป พ.ศ.2550 ซ่ึงสวนใหญมาจากการเผาไหมของเช้ือเพลิงฟอสซิลหลายชนิด   และในป พ.ศ. 2551  

มีปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศสูงถึง 8749 ลานเมตริกตัน  (รูปท่ี 3.1)   

และการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัวประชากรท่ัวโลกไดเพิ่มจาก 0.63 ตันตอป ในป พ.ศ. 

2050 เปน 1.23 ตัน ในป พ.ศ. 2550  คิดเปนอัตราการเพ่ิมเฉล่ียรอยละ 1.14 ตอป  (Carbon dioxide 

information analysis center, 2010) โดยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาวมีตน

กําเนิดจากภาคการผลิตและการขยาย ตัวทางเศรษฐกิจ การใชพลังงานท่ีกอใหเกิดมลพิษจากครัว 

เรือน และภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ อยางเชน 

การคาระหวางประเทศและการลงทุนโดยตรงจากประเทศเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจมากข้ึน กอใหเกิดวิกฤติดานส่ิงแวดลอมท่ีท่ัวโลกกําลังเผชิญอยูในปจจุบัน นั่นคือ 

ปรากฏการณท่ีเรียกวา การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (climate change) หรือภาวะโลกรอน (global 

warming) หรือปรากฏการณเรือนกระจก (greenhouse effects)  โดยสาเหตุสําคัญนั้นมาจากสภาวะ

เรือนกระจก ท่ีเกิดข้ึนจากกาซคารบอนไดออกไซดท่ีสะสมจนข้ึนไปทําลายช้ันบรรยากาศของโลก 

ซ่ึงเปนช้ันบรรยากาศท่ีกรองรังสีและความรอนกอนเขาถึงผิวโลก ทําใหโลกรอนข้ึน และเกิดการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นท่ัวโลก 
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รูปท่ี 3.1 ปริมาณการปลอยปริมาณกาซ CO2 ของโลก                                                                         

ท่ีมา : Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC), 2010                                             

 

รูปท่ี 3.2 ปริมาณการปลอยกาช CO2 ตอประชากรหนึ่งของโลก     
ท่ีมา: Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC), 2010 
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 ในชวงหลังการปฎิวัติอุตสาหกรรมประเทศท่ีพัฒนาแลวมีการปลอยกาชคารบอนไดออก
ไซตเฉล่ียตอหัวประชากร มากกวาประเทศกําลังพัฒนาถึง 4 เทาตัว แตในปจจุบันประเทศกําลัง
พัฒนามีสัดสวนในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 2 ใน 3 ของท้ังหมด อีกท้ังอัตราการเพ่ิมขึ้น
สูงถึงรอยละ 2.5 ตอป ในขณะท่ีประเทศพัฒนาแลวมีอัตราการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออก
ไซตเพียงรอยละ 0.5 ตอป   
 ในป  พ.ศ. 2550   ประเทศอุตสาหกรมมท่ีพัฒนาแลวในภูมีภาคยุโรป ไดมีปริมาณการ
ปลอยกาชคารบอนไดออกไซด  727 ลานตัน ซ่ึงสูงกวาป พ.ศ. 2533  ถึง 7.7%   โดยมี 4 ประเทศใน
ภูมิภาคนี้ท่ีอยูใน 20 ลําดับของประเทศท่ีมีปริมาณการปลอยกาชคารบอนไดออกไซดสูงสุดในโลก   
ไดแก ประเทศ สหราชอาณาจักร อิตาลี ฝร่ังเศส และ สเปน โดยปลอยกาชคารบอนไดออกไซด
รวมกันท้ัง 4 ประเทศดังกลาวคิดเปนรอยละ  65 ของปริมาณการปลอยรวมของท้ังภูมิภาค  

 อยางไรก็ตาม นับต้ังแตตนทศวรรษท่ี 1970  ประเทศท่ีพัฒนาแลว ไดเร่ิมตระหนักถึงระดับ
คุณภาพส่ิงแวดลอมของโลกท่ีเปนผลกระทบมาจากการปลอยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
เนื่องมาจากเร่ิมมีการยายฐานการผลิตไปยังประเทศกําลังพัฒนาจึงเปนผลใหการปลอยมลพิษใน
อัตราท่ีลดลง  จะเห็นไดจากรูปท่ี 4.3 ปริมาณการปลอยกาชคารบอนไดออกไซด มีอัตราเพ่ิมข้ึนสูง
ในชวงกลางทศรรษท่ี 19 เนื่องจากมีการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ โดยมีอัตราการปลอย
ปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดสูงสุดในชวงปลายทศวรรษที่ 19 และมีอัตราลดลงในชวงปลาย
ทศวรรษ  โดยในชวงทศวรรษท่ี 1980 ประเทศอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาแลวไดเร่ิมตระหนักถึงปญหา
ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน และใหความสนใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลสภาพภูมิอากาศ การทําลายช้ัน
บรรยากาศของโลก และในชวงทศวรรษ 1990 แนวความคิดเร่ืองการพัฒนาอยางยั่งยืนเกิดข้ึนและ
ประชากรของประเทศใหความใสใจเรื่องส่ิงแวดลอมมากข้ึน นํามาซ่ึงความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
และส่ิงแวดลอม  
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รูปท่ี 3.3 การปลอยปริมาณกาช CO2 ของประเทศอุตสาหกรรมในยุโรป 

ท่ีมา : Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC), 2010 

 

รูปท่ี 3.4 การปลอยปริมาณกาช CO2 ตอจํานวนประชากรของประเทศอุตสาหกรรมในยุโรป    

ท่ีมา : Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC), 2010 
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 ในประเทศกําลังพัฒนาในแถบทวีปอเมริกาใต รวมถึงประเทศในแถวคารริเบียน มีการ
ปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดสูงถึง 435 ลานเมตริกตันในป ค.ศ. 2007ซ่ึงมากกวา ป ค.ศ. 
1950 ถึง 10 เทา   ประเทศเมกซิโกและบลาซิล อยูในอันดับ 20 ประเทศท่ีมีการการปลอยปริมาณ
กาชคารบอนไดออกไซตสูงสุดของโลก โดยสองประเทศรวมกันคิดเปนรอยละ 52.7 ของปริมาณ
การปลอยรวมของท้ังภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีประเทศท่ีมีการปลอยปลอยปริมาณกาชคารบอนได
ออกไซตเปนอันดับรองลงมาในภูมิภาคนี้ไดแก ประเทศ  อาเจนตินา เวเนสุเวลา ชิลี โคลัมเบีย และ 
เปรู ตามลําดับจากรูป 3.5 จะเห็นไดวาปริมาณการปลอยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดของ
ประเทศอุตสาหกรรมในภูมิภาคอเมริกาใตและคาริเบียนมีอัตราสูงในชวงทศวรรษที่ 1970 และ
เพิ่มข้ึนสูงอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  เม่ือเปรียบ   เทียบกับประเทศในภูมิภาคยุโรปในชวงเดียวกัน 
จะเห็นไดวาในชวงเวลาลาดังกลาวประเทศในยุโรปไดเร่ิมมีอัตการปลอยปริมาณกาชคารบอนได 
ออกไซดในอัตราท่ีลดลง ซ่ึงเปนผลมาจากการเร่ิมแพร กระจายเทคโนโลยี และการยายฐานการผลิต 
โรงงานอุตสาหกรรม ของประเทศอุตสาหกรรมพัฒนาแลวไปประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจากแรงจูง 
ใจดานคาแรงตํ่า  สงใหประเทศผูรับการลงทุนเร่ิมมีการพัฒนาประเทศใหสูงข้ึน ซ่ึงมาไปสูการเพ่ิม
มลพิษและการใชทรัพยากรของประเทศ  และยังสังเกตุไดวา ประเทศอุตสาหกรรมท่ีกําลังพัฒนาใน
ภูมิภาคนี้ ปริมาณการปลอยมลพิษยังไมมีการลดลง  เปนผลมาจากกรเรงการเรงพัฒนาประเทศใหมี
รายไดสูงข้ึนเพียงอยางเดียว โดยประชากรในประเทศยังไมตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน   
      

ท่ีมา : Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC), 2010 

รูปท่ี 3.5 การปลอยปริมาณกาช CO2 ของประเทศอุตสาหกรรมในภูมิภาคอเมริกาใต  
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รูปท่ี 3.6 การปลอยปริมาณกาช CO2 ตอจํานวนประชากรของประเทศในอเมริกาใต   
ท่ีมา: Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC), 2010   
 ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของ ประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียมีอัตราการ
เติบโตเฉล่ียรอยละ 7 ตอป (CDIAC, 2010)โดยมีปริมาณการปลอยไดสูงถึง1.83 ลานตันในป 2550 
โดยรอยละ 97.1 ของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในภูมิภาคนี้เปนการปลอยของประเทศจีน  

 

 

รูปท่ี 3.7 การปลอยปริมาณกาช CO2 ของประเทศอุตสาหกรรมกําลังพฒันาในเอเชีย                      
ท่ีมา: Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC), 2010 
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รูปท่ี 3.8 การปลอยปริมาณกาช CO2 ตอจํานวนประชากรของประเทศอุตสาหกรรม                                                   
  กําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย            
ท่ีมา: Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC), 2010 

 จากการการวิเคราะหสภาพการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดของประเทศอุตสาห- 
กรรมในภาพรวมของท้ังโลก และของประเทศอุตสากรรมในลําดับข้ันการพัฒนาท่ีตางกัน พบวา 
โดยภาพรวมของทั้งโลกมีการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดเพิ่มข้ึน  และเม่ือพิจารณา
ตามลําดับข้ันการพัฒนาของอุตสากรรม พบวาประเทศอุตสากรรมท่ีพัฒนาแลวมีเร่ิมปฎิวัติอุตสา
กรรมกอนประเทศอ่ืน ในชวงตนของการพัฒนากอใหเกิดมลพิษสูงข้ึน มีการปลอยปริมาณกาช
คารบอน ไดออกไซดในอัตราที่เพิ่มข้ึน ในขณะท่ีชวงเวลาเดียวกัน ประเทศท่ียังไมมีการพัฒนา
อุตสาหกรรม ยังคงเปนประเทศเกษตรกรรมอยูนั้นยังมีการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด
ในระดับท่ีต่ําอยู  และในชวงเวลาตอมา เม่ือประเทศท่ีพัฒนาแลวไดพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ
ถึงขีดสุดแลว จึงไดมีการแพร กระจายเทคโนโลยีท่ีคิดคนข้ึนมาในชวงตนของการพัฒนาไปยัง
ประเทศท่ีดอยพัฒนากวา  ในชวงเวลานี้ ประเทศท่ีรับนวตกรรม ก็ไดเร่ิมมีการตอต้ังอุตสาหกรรม
ข้ึนในประเทศ กอใหเกิดการปลอยปริมาณกาช คารบอนไดออกไซดเพิ่มสูงข้ึนในประเทศ และมี
การเรงการพัฒนาขึ้นเร่ือยๆ ในขณะท่ีประเทศอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาแลว ไดตระหนักถึงผลกระทบ
ของการพัฒนาตอส่ิงแวดลอม จึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมข้ึนในประเทศ 
จึงทําใหในชวงนี้ประเทศท่ีพัฒนาแลวมีปริมาณการปลอยมลพิษลดลงจากชวงเร่ิมตนการพัฒนา 



 

 

35 

3.2 ความสัมพนัธระหวางการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับการเติบโตทางเศรฐกิจ       
 การคาระหวางประเทศและการลงทุนโดยตรงจากประเทศ  

 ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร การคาระหวางประเทศนําไปสูการเจริญเติบโตของประเทศ นํามา

ซ่ึงความเปนอยูท่ีดีของประชากรในประเทศ จากการเรงพัฒนาประเทศโดยการเปลี่ยนจากประเทศ

เกษตรกรรมมาเปนประเทศอุตสาหกรรม สงผลกระทบตอสภาพความเปนอยูของประชากรท่ัวโลก   

เร่ิมตนจากประเทศท่ีพัฒนาแลวปฎิวัติอุตสาหกรรมในประเทศ เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ใชทรัพยากรในประเทศและกอมลพิษมากขึ้น ในชวงเวลาตอมาได ประเทศอุตสาหกรรมท่ีพัฒนา

แลวไดแสวงหาการใชทรัพยาการจากตางประเทศ โดยทําการถายทอดเทคโนโลยีไปยังประเทศท่ีมี

ดอยพัฒนา กอใหเกิดกิจกรรมทางเศษฐกิจระหวางประเทศข้ึน เชน การเขาไปลงทุนของประเทศท่ี

พัฒนาแลวไปยังประเทศท่ีดอยพัฒนา เกิดการแลกเปล่ียนสินคาระหวางประเทศ  กอใหเกิดการคา

ระหวางประเทศ  จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกลาว กอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม นําไปสูผลกระ 

ทบทางส่ิงแวดลอม ท้ังทางนํ้า อากาศ และดิน รวมไปถึงผลกระทบจากสภาพอาการเปล่ียนแปลงท่ัว

โลกท่ีเปนปญหาสําคัญในปจจุบัน ปญหาดังกลาวสามารถอธิบายความสัมพันธของการคา การลง 

ทุนจากตางประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับส่ิงแวดลอมได ดังนี้ 

 3.2.1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรทางเศรษฐกิจและตัวแปรดานส่ิงแวดลอม  

            แนวคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีเปนสมมติฐานหลักของเสนโคงส่ิงแวดลอมของ 

Kuznets ท่ีอธิบายผลของการเปล่ียนแปลงของรายไดท่ีมีตอคุณภาพส่ิงแวดลอม  ประกอบดวย 

ประการแรก รายไดท่ีเพิ่มข้ึนมีผลกระทบเชิงลบตอขนาด (negative scale effect) ท่ีมีผลตอการลดลง

ในการปลดปลอยมลพิษ ประการท่ีสอง รายไดท่ีเพิ่มข้ึนมีผลกระทบเชิงบวกตางๆ (positive effects) 

ท่ีมีสวนตอการเพิ่มข้ึน สงเสริมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ เชน ผลกระทบจากองคประกอบของ

ปจจัยการผลิต (composition effect) ผลกระทบดานขนาดการผลิต (effects of scale )  ผลกระทบ

จากความกาวหนาทางเทคโนโลยี (technological effect) ผลกระทบจากความพึงพอใจในการ

บริโภค (preference-drive effect) ตลอดจนผลกระทบเชิงนโยบายบนพ้ืนฐานการ ขับเคล่ือนของ

กลไกตลาด (policy effect driven by market-instruments) (Cavlovic and others, 2000) โดยมี

รายละเอียดดังนี้  
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3.2.1.1 ผลกระทบจากองคประกอบของปจจัยการผลิต (composition effect) 
  ผลกระทบจากองคประกอบของปจจัยการผลิตเปนผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ความสัมพันธจะมีความสัมพันธเชิง
บวกหรือลบ ข้ึนอยูกับผลกระทบของการเปลียนเปลงของการผลิตและการบริโภค  (Abler and 
Shortle, 1998) ผลกระทบจากองคประกอบของปจจัยการผลิต ปจจัยการผลิตแตละประเภทมี
อิทธิพลตอการปลอยสารมลพิษทางอากาศแตกตางกัน เชน การใชแรงงานในการผลิตมีแนวโนมท่ี
จะปลอยสารมลพิษทางอากาศนอยกวาการใชเคร่ืองจักรในการผลิต กลาวอีกนัยหนึ่ง การใช
เช้ือเพลิงในการผลิตมาก จะมีการเผาไหมและกอใหเกิดสารมลพิษทางอากาศมากน่ันเอง ดังนั้น 
หากสัดสวนการใชปจจัยการผลิตท่ีกอใหเกิดมลพิษทางอากาศเพิ่มข้ึน (เชน การใชเคร่ืองจักรท่ีตอง
อาศัยเช้ือเพลิงจากน้ํามันเพิ่มข้ึน) ปริมาณการปลอยสารมลพิษทางอากาศยอมสูงข้ึน ดังนั้น หาก
เง่ือนไขดังกลาวเปล่ียนไปในทิศทางตรงกันขาม ความสัมพันธของตัวแปรขางตนก็ยอมเปล่ียนไป
ในทิศทางตรงกันขามเชนกัน เชน หากกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ี การใชกาซธรรมชาติ (natural gas) 
แทนถานหิน (coal) ก็จะทําใหสารมลพิษทางอากาศลดลง เปนตน   

3.2.1.2 ผลกระทบดานขนาดการผลิต (effects of scale )                                       
ผลกระทบดานขนาดการผลิต หมายถึงผลกระทบของส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียน 

แปลงตามขนาดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน  การเพิ่มข้ึนของการคาระหวางประเทศ สงผลให
ขนาดของกิจกรรมทางเศรฐกิจเพิ่มข้ึน ดังนั้นจึงสงผลกระทบดานลบตอส่ิงแวดลอมมากข้ึน ดังนั้น 
เม่ือมีการเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  กอใหเกิดมลพิษมากข้ึน คุณภาพส่ิงแวดลอมจึงลดลงนั่นเอง 
(Abler and Shortle, 1998) 

ผลกระทบดานขนาดการผลิต (scale effect) หากขนาดของการผลิตสินคาท่ี
กอใหเกิดมลพิษมีมากข้ึน (เชน การคาระหวางประเทศเพ่ิมมากข้ึน)  ปริมาณการปลอยสารมลพิษ
ยอมเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการผลิตท่ีแตกตางกันยอมกอใหเกิดปริมาณสารมลพิษท่ี
แตกตางกันดวย ข้ึนอยูกับระดับความเขมขนของการปลอยสารมลพิษของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจกับมลพิษทางอากาศอุตสาหกรรมนั้น (pollution intensity) ดวยเหตุนี้ แตละชวงการพัฒนา
ท่ีเนนการผลิตอุสาหกรรมท่ีแตกตางหรือมีองคประกอบของผลิตภัณฑแตกตางกันหรือเปล่ียนแปลง
ไป ก็จะมีผลตอระดับการปลอยสารมลพิษท่ีตางกันดวย เชนในชวงแรกของการพัฒนาจะมีการ
เปล่ียนจากการผลิตเกษตรไปเปนอุตสาหกรรมหนักซ่ึงจะทําใหการปลอยมลพิษทางอากาศมากข้ึน 
และเม่ือมีการพัฒนาเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมหนักไปเปนอุตสาหกรรมเบาและภาคบริการ ก็จะทํา
ใหการปลอยสารมลพิษทางอากาศลดลงได เปนตน 
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3.2.1.3 ผลกระทบดานเทคนิค (technological effects ) 
ผลกระทบดานเทคนิค หมายถึง ผลกระทบของการคาท่ีมีตอส่ิงแวดลอมจาก

การริเร่ิมคิดคนผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิตใหมๆ ท่ีลดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม การคาระหวาง
ประเทศนั้นสามารถกอใหเกิดการเปล่ียนเปลงทางเทคโนโลยีท่ีควบคูไปกับผลกระทบของสิ่งแวด 
ลอม (Abler and Shortle,1998) ผลกระทบดานเทคนิค(technique effect) อาจเกิดขึ้นได 2 ดาน คือ 
ดานหนึ่ง เกิดการเปล่ียนแปลงในประสิทธิภาพการผลิต (ผลิตผลเพิ่มข้ึน 1 หนวยสามารถใชปจจัย
ไดนอยลง) ดานท่ีสอง การเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพทําใหมีการปลอยสาร
มลพิษลดลง (เชน การผลิตเปล่ียนไปใชพลังงานจากแสงอาทิตยหรือพลังงานลมหรือพลังงานน้ํา 
การปลอยกาซมลพิษท่ีเกิดจาการเผาไหมเช้ือเพลิงจะมีปริมาณลดลง) ดังนั้น ถาใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ี 
เม่ือมีการปรับเทคโนโลยีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากข้ึนจะทําใหการปลอยสารมลพิษทางอากาศ
ลดลง การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีนี้ อาจเกิดจากแรงผลักดันของประชาชนท่ีตองการให
คุณภาพอากาศดีข้ึน ดวยเหตุท่ี คุณภาพอากาศดี เปรียบเสมือนสินคาปกติ (normal goods) ดังนั้น 
หากประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน ประชาชนยอมตองการใหภาครัฐและภาคเอกชนเขามาจัดการเรื่อง
มลพิษอากาศหรือยกระดับคุณภาพอากาศใหดีข้ึน ซ่ึงประชาชนอาจแสดงออกดวยวิธีการตางๆ อาทิ 
ผลักดันมาตรการดานส่ิงแวดลอมใหเขมงวดมากข้ึน หรือยินดีจายภาษีเพ่ิมข้ึนเพื่อใหภาครัฐนําเงิน
ไปบําบัดอากาศเสีย หรือ ยินดีเสียคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ือปกปองคุมครองส่ิงแวดลอม เปน
ตน ดวยเหตุนี้ในบางกรณี การใชระดับรายไดตอหัวของประชาชน ก็อาจเปนเคร่ืองมือช้ีวัดทางออม
ของการเปล่ียนจากเทคโนโลยีท่ีไมเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ไปเปนเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม หรือเทคโนโลยีสะอาด (clean technology)  

3.2.1.4 ผลกระทบดานนโยบาย (policy effect) 
            ผลกระทบดานนโยบาย หมายถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจาก

นโยบายดานส่ิงแวดลอมของแตละประเทศ นโยบายดานการคาระหวางประเทศท่ีคํานึงถึงการรักษา
ส่ิงแวดลอม  กลาวคือ การเปล่ียนแปลง นโยบายดานการคาระหวางประเทศยอมสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงผลทางดานเทคนิค (technique effect) อันเนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
(technological progress) จะทําใหประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มข้ึน ลดการใชทรัพยากรการผลิตและมี
ของเสียจากกระบวนการผลิตลดลง โดยในกิจกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเดิมท่ีเคยเนนหนัก
ในการใชทรัพยากรที่ เปนการเพ่ิมการผลิตมลพิษไดเปล่ียนมาสูกิจกรรมท่ีเนนหนักการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (information-intensive activities) มากข้ึน (จิระ, 2552) 
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 3.2.2 ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับการลําดับขัน้การพัฒนาเศรษฐกิจและ 
    อุตสาหกรรม 
                             ในระยะเร่ิมตนของการพัฒนาเศรษฐกิจจะมีการนําทรัพยากรธรรมชาติตางๆท่ี
เปนปจจัยการผลิตมาใชในกระบวนการผลิตในปริมาณท่ีมากข้ึน จนทําใหปริมาณของทรัพยากร 
ธรรมชาติเหลานี้ลดลงนอกจากนี้ของเสียท่ีไดภายหลังจากการผลิตสินคาก็จะมีปริมาณเพิ่มข้ึน เปน
ผลทําใหมลภาวะเปนพิษมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอีกดวยซ่ึงเปนเหตุการณท่ีเกิดในชวงตนของการพัฒนา
เศรษฐกิจ แตในระยะยาวเมื่อระบบมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึน เม่ือสังคมหรือประเทศมีความม่ังค่ัง
มากข้ึนก็ไดมีการกําหนดมาตรการหรือนโยบายดูแลรักษาส่ิงแวดลอมมากข้ึน จนเปนผลทํา ใหการ
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติหรือการเพ่ิมของระดับมลภาวะท่ีเปนพิษมีปริมาณลดลง สมมติฐานเสน
โคงส่ิงแวดลอมของ  Kuznets (EKC) ซ่ึงเปนสมมติฐานที่มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางการพัฒนาประเทศกับแนวโนมดานส่ิงแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 
ระยะคือ ในระยะแรกหรือ ชวงของการเติบโตทางเศรษฐกิจ (stages of economic growth) ซ่ึงเปน
การพัฒนาจากโครงสรางเศรษฐกิจที่มีภาคเกษตรเปนพื้นฐานมาเปนโครงสรางเศรษฐกิจท่ีเนนหนัก
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือท่ีจะเปล่ียนผานไปสูโครงสรางเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาภาคบริการโดยอาศัย
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนตัวขับเคล่ือน โดยผลจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ดังกลาวทําใหคุณภาพของส่ิงแวดลอมมีแนวโนมเส่ือมโทรมมากข้ึน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมนี้ Grossman (1995) ไดอธิบายวาเปนผลกระทบจากขนาดการผลิต (scale effect) ซ่ึงเม่ือ
มีการขยายตัวของกิจกรรมการผลิตมิเพียงแตสงผลตอการใชทรัพยากรการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน แตยังทํา
ใหปริมาณผลผลิตและการบริโภคผลผลิตเพิ่มข้ึน จากการขยายตัว ของกิจกรรมการผลิตและการ
บริโภคยอมสงผลตอการปลดปลอยมลพิษสูส่ิงแวดลอมอันมีผลทําใหคุณภาพส่ิงแวดลอมดอยลง 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการปลดปลอยมลพิษและของเสียเปนผลพลอยได (by-product) ของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในระยะเวลาตอมา ภายหลังจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางของระบบเศรษฐ 
กิจจากภาคชนบทมาเปนภาคเมืองหรือการเปล่ียนแปลงโครงสรางพื้นฐานจากภาคเกษตรมาสูภาค 
อุตสาหกรรมหรือท่ีเรียกวาผลจากการเปล่ียนโครงสรางการผลิต (composition effect)ทําใหรายได
เพิ่มสูงข้ึนและสัดสวนในคาใชจายในการเสริมสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมเพ่ิมข้ึนทําใหคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมดีข้ึน และในชวงสุดทาย เปนชวงท่ีเปนจุดวกกลับของเสนโคงของ  Kuznets ซ่ึงผล
ทางดานเทคนิค(technique effect) อันเนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี (technological 
progress) จะทําใหประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน ลดการใชทรัพยากรการผลิตและมีของเสียจาก
กระบวนการผลิตลดลง โดยในกิจกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเดิมท่ีเคยเนนหนักในการใช
ทรัพยากรท่ีเปนการเพ่ิมการผลิตมลพิษไดเปล่ียนมาสูกิจกรรมท่ี เนนหนักการใชเทคโนโลยีสาร 
สนเทศ มากข้ึน นอกจากนี้ เทคโนโลยีท่ีกาวหนามากข้ึนยังสงผลทําใหเกิดการทําเอาของเสียท่ี
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เกิดข้ึนจากกระบวน การผลิตและการบริโภคแปรสภาพนํากลับมาใชใหม (recycle) ในท่ีสุดแลวผล
จากการพัฒนาเศรษฐกิจถึงแมวาจะทําใหระดับมลพิษเพิ่มข้ึนในชวงแรกของการพัฒนาแตจะลด
ต่ําลงในภายหลัง ดังนั้นความสัมพันธระหวางระดับมลพิษจึงเปนตัวสะทอนคุณภาพส่ิงแวด ลอม
กับระดับรายไดที่เปนผลมากจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ จะมีลักษณะเปนเสนโคงรูประฆัง
คว่ําท่ีเปนไปตามการประยุกตใชสมมติฐานของ Kuznets นั่นเอง  
 นอกจากนี้ยังมีแนวคิดท่ีอธิบายถึงการคาระหวางประเทศและผลกระทบตอส่ิงแวด ลอม

โดย ซ่ึงไดแก แนวคิดสมมติฐานอุทยานมลพิษ (pollution haven hypothesis ;PHH)  โดยมีสมมติ 

ฐานวา บรรษัทขามชาตินั้นมีสวนเกี่ยวของกับการเพิ่มปริมาณมลพิษของโลก กลาวคือประเทศ

พัฒนาแลวนั้นจะมีความตระหนักถึงการรักษาส่ิงแวดลอมของประเทศมากกวาในประเทศกําลัง

พัฒนาและประเทศดอยพัฒนา  ดังนั้นการลงทุนในประเทศที่มีความเขมงวดเร่ืองการกอมลพิษ 

จะตองมีตนทุน เชน ภาษีส่ิงแวดลอม  มาตรฐานโรงงาน และกระบวนการปลอยของเสีย  ทําให

ประเทศเหลานี้หันไปลงทุนในประเทศท่ีมีมาตราการดานส่ิงแวดลอมตํ่า อยางเชน ประเทศกําลัง

พัฒนาที่มุงเนนการผลิตการคา และการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยไมคํานึงผลระยะยาวท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Liddle, 2001) นั่น คือ ประเทศใดมี

มาตรฐานส่ิงแวดลอมตํ่า ประเทศนั้นจะไดเปรียบในการผลิตผลิตภัณฑเพื่อสงออก อีกท้ังยังจูงใจให

มีการยายฐานการผลิตผลิตภัณฑท่ีมีแนวโนมกอมลพิษมากมาลงทุนในประเทศนั้นเพิ่มข้ึน ดังนั้น 

ประเทศท่ีมีมาตรฐานส่ิงแวดลอมตํ่า อาจกลายเปนแหลง “อุทยานมลพิษ” ได  

 
 


