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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการปลอยปริมาณกาช

คารบอนไดออกไซดกับการคาระหวางประเทศและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ในกลุม

ประเทศอุตสาหกรรม 37 ประเทศ ในชวงเวลาป  พ.ศ. 2523– 2550 รวมท้ังส้ิน 28 ป  โดยใชวิธีการ

วิเคราะหขอมูลพาแนล ไดแก การทดสอบความนิ่งของขอมูล (panel unit root test) การทดสอบ

ความสัมพันธระยะยาวของขอมูล (panel cointegration)  และการทดสอบสมมติฐานเสนโคง

ส่ิงแวดลอมของ Kuznets (environmental Kuznets curve hypothesis) โดยแบบจําลองท่ีใชในการ 

ศึกษาประกอบไปดวย ตัวแปรดานส่ิงแวดลอมไดแก ปริมาณการปลอยกาชคารบอนไดออกไซด

และตัวแปรทางเศรษฐกิจไดแก การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ การคาระหวางประเทศ การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มูลคาเพิ่มอุตสาหกรรม และปริมาณการใชพลังงาน โดยแบงการศึกษา

ออกเปน 2 กลุม  ไดแก  กลุมประเทศอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงเลือกกลุมประเทศ OECD 

(Oversea economic cooperation and development) จํานวน 24 ประเทศ ไดแก ประเทศออสเตรเลีย  

ออสเตรีย  อิตาลี เบลเยียม แคนาดา เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ไอซแลนด 

ไอรแลนด ญ่ีปุน ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด นิวซีแลนด นอรเวย โปรตุเกส สเปน สวีเดน ตุรกี 

สวิตเซอรแลนด อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศกําลังพัฒนา โดยเลือกศึกษาในกลุมตลาดเกิด

ใหม (emerging market) ในภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกา จํานวน 13 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย 
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มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร อินโดนีเซีย จีน อินเดีย เกาหลีใต อารเจนตินา บราซิล ชิลี เม็กซิโก 

และโคลัมเบีย 

 จากการศึกษาความสัมพันธระยะยาว (panel cointegration) ของตัวแปรในแบบจําลองความ 

สัมพันธระหวางตัวแปรดานส่ิงแวดลอมและตัวแปรทางเศรษฐกิจ พบวา การปลอยปริมาณกาช

คารบอนไดออกไซดในอากาศ มีความสัมพันธในระยะยาวกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ

การคาระหวางประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงวัดจากคาผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 

ประเทศ และการปริมาณใชพลังงาน ท้ังในกลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD และกลุมประเทศ

อุตสาหกรรมตลาดเกิดใหม สวนสัมพันธระหวางการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับ

มูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมน้ัน พบวา ในกลุมประเทศอุตสาหกรรมตลาดเกิดใหมตัวแปรดังกลาวมี

ความสัมพันธกันในเชิงบวก ซ่ึงเปนระยะแรกของความสัมพันธตามทดสอบสมมติฐานเสนโคง

ส่ิงแวดลอมของ Kuznets (EKC) แตไมมีความสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมประเทศอุตสาหกรรม 

OECD  สําหรับการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ 

Kuznets นั้น มีเพียงตัวแปรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศอุตสาหกรรม OCED ท่ี

พบวามีความสัมพันธ เปนลักษณะเสนโคงระฆังคว่ํ า  (U-shape) กับการปลอยปริมาณกาช

คารบอนไดออกไซดตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets (EKC) แตสําหรับกลุม

ประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม นั้นความสัมพันธเปนลักษณะเชิงบวกบวก ซ่ึงไมพบจุดวกกลับของ

ความสัมพันธท่ีทําใหเสนกราฟมีลักษณะเปนเสนโคงระฆังคว่ํา (U-shape) และยังพบอีกวา ความ 

สัมพันธระหวางการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับตัวแปรการลงทุนโดยตรงจากตาง 

ประเทศ การคาระหวางประเทศ และปริมาณการใชพลังงาน ในท้ังสองประเทศนั้นพบวามี

ความสัมพันธเชิงบวก และไมพบจุดวกกลับของความสัมพันธท่ีทําใหเสนกราฟมีลักษณะเปนเสน

โคงระฆังคว่ํา (U-shape) ตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets 
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    ABSTRACT 

This study attempts to examine the relationship between trade, foreign direct investment 

and carbon dioxide emissions in 24 oversea economic cooperation and development (OCED) 

countries and 13 Emerging Market countries in Asia and Latin America. The environmental 

Kuznets curve hypothesis (EKC) investigates the relationships between economic variables and 

the environmental degradation indicators. The panel data of carbon dioxide emissions, trade, 

foreign direct investment, gross domestic product per capita, industry value added and energy 

consumption of  above  mentioned countries were applied from year 1980 – 2007, and tested 

using  the panel cointegration analytical method. A long–running inverse relationship was found 

between the carbon dioxide emissions and trade, foreign direct investment, gross domestic 

product per capita and energy consumption in the oversea economic cooperation and development 

countries and the emerging market. However the industry value added relationship was found in 

the emerging market but not occur in the oversea economic cooperation and development 

countries. The inverted U-shape relationship between the economic variable and the 

environmental degradation indicators, when the gross domestic product per capita is on the 
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horizontal axis and carbon dioxide emissions is on the vertical axis, were found in the oversea 

economic cooperation and development countries but not in the emerging market in Asia and 

Latin America. However the inverted U-shape relationship does not occur between the carbon 

dioxide emissions and trade, foreign direct investment, industry value added and energy 

consumption. 

 


