
 

บทที่  1 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา       

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกรอนเปนปญหาวิกฤติดานส่ิงแวดลอมท่ีท่ัว

โลกกําลังเผชิญอยูในปจจุบัน โดยสาเหตุสําคัญนั้นเกิดข้ึนจากกาซคารบอนไดออกไซดท่ีสะสมอยู

ในช้ันบรรยากาศของโลก โดยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเพิ่มข้ึนดังกลาวสวนหนึ่งมีผลกระ 

ทบมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การใชพลังงาน และการเผาไหมจากเช้ือเพลิง นอกจากนี้การ

ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  เชน การคาระหวางประเทศและการลงทุนโดยตรง

จากประเทศ ซ่ึงเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศในโลกมากข้ึนไมวา

จะเปนการเรงผลิตสินคาเพื่อการสงออก การนําเขาสงออกสินคาจากตางประเทศ และการยายฐาน

การผลิตจากประเทศอุตสาหกรรมช้ันนําหรือประเทศท่ีพัฒนาแลวไปยังประเทศกําลังพัฒนา เพื่อลด

ตนทุนการผลิตทางดานแรงงานและเขาไปใช ทรัพยากรของประเทศผูรับการลงทุน สงผลดีตอ

ประเทศกําลังพัฒนา  ท้ังนี้นํามาซ่ึงการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายไดของประเทศใหสูงข้ึนทัด 

เทียมกับประเทศที่พัฒนาแลว แตการเรงขยายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวนั้น

สงผลตอส่ิงแวดลอมและทรัพยากรของประเทศ กลาวคือทรัพยากรธรรมชาติจะถูกดึงมาใชใน

กระบวนการผลิตมากข้ึน และกอใหเเกิดมลพิษเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการปลอยปริมาณ

กาชคารบอนไดออกไซดในบรรยากาษของโลกมีปริมาณเพิ่มสูงข้ีนอยางตอเนื่องตอเนื่องและมีแนว 

โนมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต  

กลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD (oversea economic cooperation and development)  ซ่ึง
เปนองคกรท่ีมีประเทศอุตสาหกรรมเปนสมาชิกท้ังหมด 30 ประเทศ โดยท่ีประเทศเหลานี้รวมแลว
ผลิตสินคาและบริการเปนปริมาณประมาณสองสวนสามของท้ังโลก นั้นมีปริมาณการปลอยกาช
คารบอน ดออกไซดอยูในระดับสูง นับต้ังแตการปฎิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา  แตในปจจุบัน
ปริมาณอัตราการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดของประเทศอุตสาหกรรมในกลุมประเทศ 
OECD มีแนวโนมลดลงจากในอดีต แตในขณะเดียวกันประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะกลุมตลาด
เกิดใหม (emerging market) ซ่ึงเปนประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
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อุตสาหกรรมสูง  มีปริมาณการปลอยกาชคารบอนไดออกไซดเพิ่มสูงข้ึน (รูปท่ี 1.1) อาจเปนผล
เนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มการลงทุน และการยายฐานการผลิตของประเทศ
พัฒนาแลวเขามาลงทุนในประเทศกําลังพัฒนา ปจจุบันมีกลุมประเทศตลาดเกิดใหม 28 ประเทศท่ัว
โลก โดยแบงเปนกลุมประเทศตลาดเกิดใหม 3 ตลาด ดังนี้  ตลาดเกิดใหมในเอเชีย (emerging Asia) 
ซ่ึงประกอบดวย ไทย เกาหลีใต จีน อินเดีย มาเลเซีย ฟลิปปนสไตหวัน อินโดนีเซีย ปากีสถาน เปน
ตน ตลาดเกิดใหมในละตินอเมริกา (emerging Latin) ซ่ึงประกอบ ดวย อารเจนตินา บราซิล ชิลี 
โคลัมเบีย เม็กซิโก เปรู และเวเนซูเอลา และตลาดเกิดใหมในยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา (emerging Eastern Europe, middle east, Africa)  เชน สาธารณรัฐเซก ฮังการี โปแลนด 
รัสเซีย อิสราเอล จอรแดน โมร็อคโค อียิปต แอฟริกาใต และตุรกี      
 

 
รูปท่ี 1.1 ปริมาณการปลอยกาช CO 2ของกลุมประเทศ OECD และกลุมตลาดเกิดใหมในเอเชีย     
               ตะวนัออกและแปซิฟก ลาตินอเมริกาและคารริเบียน 
ท่ีมา: World development indicators (WDI), 2011 
 การศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยทางเศรษฐกิจและระดับคุณภาพของส่ิงแวดลอมมี

ความสําคัญอยางยิ่งในการวางแผนและกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ตัวอยางเชน การขยายตัวของการคาระหวางประเทศ  การเพิ่มข้ึนของการลงทุนจากตางประเทศและ

ในประเทศ รวมไปถึงการเพ่ิมข้ึนของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่ีมีผลกระทบตอการการ

ใชทรัพยากรของประเทศ หากการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจไดคํานึงถึงส่ิงแวดลอมจะกอใหเกิด

การพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยื่นโดยไมทําลายทรัพยากรของประเทศ   
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 ปจจุบันองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนไดตระหนักและใหความสําคัญกับการเปล่ียนแปลง

คุณภาพส่ิงแวดลอมอันเปนผลสืบเนื่องมาจาการเรงขยายการพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศมาก

ข้ึน องคกรระหวางประเทศไดกําหนดมาตรการและพันธกรณีภายใตความตกลงระหวางประเทศ 

เพื่อพยายามลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ไดกอใหเกิดโลกรอนหรืออุณหภูมิใน

บรรยากาศของโลกสูงข้ึน  ในขณะเดียวกันธนาคารโลกไดเผยแพรรายงานและสถิติดานคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมมากขึ้น นักวิชาการและนักเศรษฐศาสตรจํานวนมากไดใหความสนใจในการศึกษา

ผลกระทบท่ีเกิดกับคุณภาพของส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและพยายามอธิบาย

การพยากรณการเปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดลอมหากการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงดําเนินไป

อยางตอเนื่อง โดยอาศัยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมาเปนพื้นฐานรองรับในเชิงวิชาการ โดยแนวคิดท่ี

เปนท่ีนิยมแพรหลาย คือสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ  Kuznets (environmental Kuznets 

curve hypothesis; EKC) ซ่ึงแนวคิดดังกลาวไดประยุกตมาจากสมมติฐานของ Kuznets (จิระ, 2552)    

 จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการเรงขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
สงผลกระทบตอคุณภาพของส่ิงแวดลอม และประเด็นมท่ีนาสนใจคือ ท่ีมาของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจดังกลาว ซ่ึงไดแก การคาระหวางประเทศและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ จะมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางไร   จึงเปนประเด็นสําคัญท่ีผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบถึง
ความสัมพันธระหวางปริมาณการปลอยกาชคารบอนไดออกไซดในอากาศกับการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปริมาณการใชพลังงาน และการคาระหวางประเทศ
ระหวางกลุมประเทศอุตสาหกรรมช้ันนําอยางเชน กลุมประเทศ OECD และกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมในกลุมตลาดเกิดใหม ซ่ึงมีระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกัน โดยทําการ
วิเคราะหภายใตกรอบแนวคิดสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets (environmental Kuznets 
curve hypothesis; EKC)      
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา  
 1) เพื่อศึกษาวิเคราะหความสัมพันธของการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดใน

อากาศกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ การคาระหวางประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

มูลคาเพ่ิมอุตสาหกรรม และการใชพลังงาน โดยเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางประเทศ

อุตสาหกรรม OECD และกลุมตลาดเกิดใหม (emerging market)   

2) เพื่อทดสอบสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets (environmental Kuznets curve 

hypothesis; EKC) ของประเทศอุตสาหกรรมกลุม OECD และกลุมตลาดเกิดใหม(emerging market) 

1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 1) ผลการศึกษาท่ีไดสามารถช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวแปรทางดานส่ิงแวดลอม 

ไดแก การปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด และตัวแปรทางเศรษฐกิจ ไดแก การลงทุน
โดยตรงจากตาง ประเทศการคาระหวางประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มูลคาเพิ่ม
อุตสาหกรรม และการใชพลังงานของประเทศอุตสาหกรรมกลุม OECD และกลุมตลาดเกิดใหม 
(emerging market) 

 2) ผลการศึกษาที่ไดสามารถเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ กําหนดนโยบาย
การคาระหวางประเทศ และการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใหควบคูไปกับการรักษาส่ิงแวดลอม  
 
1.4 สมมติฐานของการศึกษา 

1) ความสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศ มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ปริมาณการใชพลังงานและมูลคาการคาระหวางประเทศมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการปลอยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด  

 2) การปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับตัวแปรทางเศรษฐกิจของแตละกลุม
ประเทศเปนไปตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ  Kuznets (environmental Kuznets curve 
hypothesis; EKC)   

 
1.5 ขอบเขตการศึกษา         

 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการคา การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกับการปลอย

ปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดในอากาศของประเทศอุตสาหกรรม จะทําการวิ เคราะห

ความสัมพันธระหวางตัวแปรทางดานส่ิงแวดลอม ไดแก ปริมาณการปลอยกาชคารบอนไดออกไซด 

กับตัวแปรทางเศรษฐกิจ ไดแก การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ การคาระหวางประเทศ การ
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เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มูลคาเพิ่มอุตสาหกรรม และปริมาณการใชพลังงาน โดยใชขอมูลทุติยภูมิ 

(secondary data) ขอมูลท้ังหมดอยูในรูป panel ซ่ึงประกอบไปดวย ขอมูลรายปตั้งแตป พ.ศ. 2523 – 

2550 รวมเปน 28 ป  โดยทําการศึกษาใน 37 ประเทศ แบงออกเปน กลุมประเทศอุตสาหกรรม 

OECD 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 และประเทศ

อุตสาหกรรมในกลุมตลาดเกิดใหม (emerging market) ในภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกา 13 

ประเทศ ไดแก ประเทศไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร อินโดนีเซีย จีน อินเดีย เกาหลีใต 

อารเจนตินา บราซิล ชิลี เม็กซิโก และโคลัมเบีย 

 

 


