
 
 
 
 

บทที่ 2 

ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 กรอบแนวคิดทางทฤษฎี        

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับการศึกษาในคร้ังนี้ ประกอบไปดวย แนวคิดสมมติฐานเสนโคง

ส่ิง แวดลอมของ  Kuznets (environmental Kuznets curve hypothesis; EKC) แนวคิดสมมติฐาน 

pollution haven hypothesis (PHH) แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศและการลงทุน

โดยตรงจากตาง ประเทศและแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหทางเศรษฐมิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

2.1.1 แนวคิดสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets (environmental Kuznets curve 
hypothesis; EKC)   

สมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ  Kuznets  (environmental Kuznets curve 
hypothesis; EKC)  เปนสมมติฐานท่ีอธิบายถึงความสัมพันธระหวางความเส่ือมโทรมของคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมและรายได โดยการอธิบายการเปล่ียนแปลงระดับคุณภาพส่ิงแวดลอมและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดย Simon Smith Kuznets (1995) นักเศรษฐศาตรรางวัลโนเบลชาวรัสเซีย-อเมริกัน ได
อธิบายถึงความสัมพันธระหวางคุณภาพส่ิงแวดลอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ในการยกระดับความ
ยากจนสูความม่ังค่ัง ความมีเหตุผลกํากับของสมมติฐานดังกลาวเนื่องมาจากระดับมลพิษมีนัยสําคัญ
ตอผลกระทบทางดานสุขภาพและส่ิงแวดลอม รวมถึงตนทุนในการกําจัดมลพิษ ซ่ึงเม่ือเกิดการ
เติบโตของรายไดท่ีเพิ่มสูงข้ึนจะทําใหอุปสงคตอคุณภาพของสุขอนามัยและส่ิงแวดลอมเพิ่มสูงข้ึน
ดวย สงผลทําใหระดับการผลิตมลพิษลดตํ่าลง  

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีเปนสมมติฐานหลักของเสนโคงส่ิงแวดลอมของ  Kuznets 
แสดงความสัมพันธระหวางความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอมและรายไดนั้น สามารถ
อธิบายไดจากเสนโคงความสัมพันธรูประฆังคว่ํา (U-Shape) ดังรูป 2.1  
 
 



 
 
 

7 

ความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 

 
 
 

       รายไดเฉล่ียตอหัว     
รูปท่ี 2.1 ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมและรายไดเฉล่ียตอหัวตามสมมติฐานเสนโคง  
              ส่ิงแวดลอม ของ Kuznets 

ผลกระทบตามขอสมมติพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรดังกลาวสามารถอธิบาย
ความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงในระดับมลพิษกับรายได ตามสมมติฐานเสนโคง
ส่ิงแวดลอมของ Kuznets ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 ระยะคือ ในระยะแรกหรือ ชวง
ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ (stages of economic growth) ซ่ึงเปนการพัฒนาจากโครงสราง
เศรษฐกิจท่ีมีภาคเกษตรเปนพื้นฐานมาเปนโครงสรางเศรษฐกิจท่ีเนนหนักภาคอุตสาหกรรม
เพื่อท่ีจะเปล่ียนผานไปสูโครงสรางเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาภาคบริการโดยอาศัยความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีเปนตัวขับเคล่ือน โดยผลจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจดังกลาวทําให
คุณภาพของส่ิงแวดลอมมีแนวโนมเส่ือมโทรมมากข้ึน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับคุณภาพส่ิงแวดลอมนี้ 
อธิบายวาเปนผลกระทบจากขนาดการผลิต (scale effect) ซ่ึงเม่ือมีการขยายตัวของกิจกรรมการผลิต
มิเพียงแตสงผลตอการใชทรัพยากรการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน แตยังทําใหปริมาณผลผลิตและการบริโภค
ผลผลิตเพิ่มข้ึน จากการขยายตัวของกิจกรรมการผลิตและการบริโภคยอมสงผลตอการปลดปลอย
มลพิษสูส่ิงแวดลอมอันมีผลทําใหคุณภาพส่ิงแวดลอมดอยลง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็ คือการ
ปลดปลอยมลพิษและของเสียเปนผลพลอยได (by-product) ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ใน
ระยะเวลาตอมา ภายหลังจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจจากภาคชนบทมาเปน
ภาคเมืองหรือการเปล่ียนแปลงโครงสรางพื้นฐานจากภาคเกษตรมาสูภาคอุตสาหกรรมหรือท่ี
เรียกวาผลจากการเปล่ียนโครงสรางการผลิต (composition effect) ทําใหรายไดเพิ่มสูงข้ึนและ
สัดสวนในคาใชจายในการเสริมสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึนทําใหคุณภาพส่ิงแวดลอมดีข้ึน ใน
ระยะสุดทาย เปนระยะท่ีเปนจุดวกกลับของเสนโคงของ Kuznets  (environmental kuznets curve)  
ซ่ึงผลทางดานเทคนิค (technique effect) อันเนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี (technological 

เสนโคงสิ่งแวดลอมของ Kuznets 
(environmental Kuznets curve : EKC) 
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progress) จะทําใหประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มข้ึน ลดการใชทรัพยากรการผลิตและมีของเสียจาก
กระบวนการผลิตลดลง โดยในกิจกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเดิมท่ีเคยเนนหนักในการใช
ทรัพยากรที่เปนการเพิ่มการผลิตมลพิษไดเปล่ียนมาสูกิจกรรมท่ีเนนหนักการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (information-intensive activities) มากขึ้น นอกจากนี้เทคโนโลยีท่ีกาวหนามากข้ึนยัง
สงผลทําใหเกิดการทําเอาของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตและการบริโภคแปรสภาพนํา
กลับมาใชใหม (recycle) ซ่ึงสวนหนึ่งเปนไปโดยความสมัครใจของผูผลิตในการลดตนทุนการผลิต 
และอีกสวนหนึ่งเปน  ผลกระทบเชิงนโยบายบนพ้ืนฐานการขับเคล่ือนของกลไกตลาด (policy 
effect driven by market-instruments) ดวยการบังคับใชของกฏหมายท่ีเกี่ยวของกับผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับการทําลายส่ิงแวดลอมตองเปนผูรับภาระคาใชจาย ผลกระทบเหลานี้มีสวนทําใหการ
ปลดปลอยมลพิษจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงดวยเชนกัน ในอีกดานหน่ึงผลลัพธจากการพัฒนา
เศรษฐกิจทําใหรายไดประชากรเพิ่มสูงข้ึน ความตองการคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนหรือผลกระทบจาก
ความพึงพอใจในการบริโภค (preference-drive effect) สงผลตออุปสงคในคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีมี
ลักษณะเปนสินคาฟุมเฟอย (luxury good) ในท่ีสุดแลวผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจถึงแมวาจะทําให
ระดับมลพิษเพิ่มข้ึนในชวงแรกของการพัฒนาแตจะลดต่ําลงในภายหลังดังนั้นความสัมพันธ
ระหวางระดับมลพิษอันเปนตัวสะทอนคุณภาพส่ิงแวดลอมกับระดับรายไดท่ีเปนผลมากจาก
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ จะมีลักษณะเปนเสนโคงรูประฆังคว่ําท่ีเปนไปตามการประยุกตใช
สมมติฐานของ Kuznets  (จิระ, 2552) 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีเปนสมมติฐานหลักของเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets 
ท่ีอธิบายผลของการเปล่ียนแปลงของรายไดท่ีมีตอคุณภาพส่ิงแวดลอม ประกอบดวย   

ประการแรก รายไดท่ีเพิ่มข้ึนมีผลกระทบเชิงลบตอขนาด (negative scale effect) ท่ีมี
ผลตอการลดลงในการปลดปลอยมลพิษ  

ประการท่ีสอง รายไดท่ีเพิ่มข้ึนมีผลกระทบเชิงบวกตางๆ (positive effects) ท่ีมีสวน
ตอการเพิ่มข้ึน สงเสริมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ เชน ผลกระทบองคประกอบของกิจกรรม
เศรษฐกิจในผลิตภัณฑประชาชาติ (composition effect of economic activities) ผลกระทบจาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี (technological effect) ผลกระทบจากความพึงพอใจในการบริโภค 
(preference-drive effect) ตลอดจนผลกระทบเชิงนโยบายบนพ้ืนฐานการ ขับเคล่ือนของกลไกตลาด 
(policy effect driven by market-instruments)   

 
2.1.2 แนวคิดสมมติฐานเร่ืองอุทยานมลพิษ (pollution haven hypothesis; PHH) 
        แนวคิดสมมติฐานอุทยานมลพิษ หรือ pollution haven hypothesis (PHH) เปนแนวคิด

ท่ีนํามาอธิบายถึงการคาระหวางประเทศและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยมีสมมติฐานวาบรรษัท
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ขามชาตินั้นมีสวนเกี่ยวของกับการเพิ่มปริมาณมลพิษของโลกโดยกลาววา ประเทศใดมีมาตรฐาน
ส่ิงแวด ลอมตํ่า ประเทศนั้นจะไดเปรียบในการผลิตผลิตภัณฑเพื่อสงออก อีกท้ังยังจูงใจใหมีการ
ยายฐานการผลิตผลิตภัณฑท่ีมีแนวโนมกอมลพิษมากมาลงทุนในประเทศนั้นเพิ่มข้ึน ดังนั้น 
ประเทศที่มีมาตรฐานส่ิงแวดลอมตํ่า อาจกลายเปนแหลง “อุทยานมลพิษ” ได และถามีการสงออก
มากข้ึน มลพิษจะมีเพ่ิมข้ึนไปอีก ดวยเหตุนี้ จึงเปนไปไดวาประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดต่ําจะกอ
มลพิษมากข้ึนเม่ือมีการคาท่ีมากข้ึน หรืออาจกลาวไดวา ประเทศพัฒนาแลวนั้นจะมีความตระหนัก
ถึงการรักษาส่ิงแวดลอมของประเทศมากกวาในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนา  ดังนั้น
การลงทุนในประเทศท่ีมีความเขมงวดเร่ืองการกอมลพิษ จะตองมีตนทุน อาทิเชน ภาษีส่ิงแวดลอม  
มาตรฐานโรงงาน และกระบวนการปลอยของเสีย  ทําใหประเทศเหลานี้หันไปลงทุนในประเทศท่ีมี
มาตราการดานส่ิงแวดลอมตํ่า โดยฉพาะอยางยิ่งประเทศกําลังพัฒนาท่ีมุงเนนการผลิตการคา และ
เนนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพ่ือนํามาซ่ึงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยไมคํานึงผลระยะยาวท่ีมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Liddle, 2001)  

 
2.1.3 แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการคาระหวางประเทศและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ

         เร่ิมต้ังแตในป 1945 ไดมีการศึกษา และอธิบายวาการคาระหวางประเทศท่ีเกิดข้ึนใน
โลกโดยสวนใหญจะอยูภายใตการดําเนินงานของบริษัทขามชาติ  (multinational enterprise) โดยท่ี
ทฤษฎีของบริษัทขามชาติ (theory of multinational corporation) ไดอธิบายไววา การลงทุนระหวาง
ประเทศเปนทางเลือกหนึ่งของบริษัทในการจับตลาดตางประเทศเชนเดียวกับการขายสินคาใหกับ
ลูกคาในตาง ประเทศในรูปของการสงออก นอกจากน้ีทฤษฎี Heckscher-Ohlin-Samuelson (H-O-
S)โดยอธิบายวา การคาระหวางประเทศและการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศมีลักษณะท่ีมีการ
ทดแทนกัน โดยแนวคิดของทฤษฎีดังกลาวไดสรุปวา ประเทศท่ีมีปจจัยทุนมาก (capital abundance) 
จะมีสองทางเลือกในการขายสินคาท่ีตนมีความไดเปรียบในการผลิตในตลาดตางประเทศ ทางเลือก
แรกก็คือประเทศดังกลาวจะผลิตและสงออกสินคาท่ีมีลักษณะทุนเขมขน (capital intensive) ไปยัง
ประเทศท่ีไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative advantage) ในสินคานั้น และอีก
ทางเลือกหนึ่งคือ ประเทศท่ีมีปจจัยทุนมากจะเลือกท่ีจะ “สงออกปจจัยทุน” ในรูปของการลงทุนใน
ตางประเทศแทน โดยทางเลือกดังกลาวจะสงผลตอการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ และไป
ผลิตสินคาท่ีมีลักษณะทุนเขมขนในประเทศนั้นแทน ดังนั้น แนวคิดทฤษฎี H-O-S ดังกลาวได
อธิบายวา การเคล่ือนไหวโดยเสรีระหวางประเทศของปจจัยทุนจะเปนการลดปริมาณการคาท่ีท้ัง
สองประเทศมีตอกัน  แตอยางไรก็ตาม  ทฤษฎีการคาระหวางประเทศสมัยใหม  (modern 
international trade theory) ซ่ึงมีการใชแนวคิดขององคกรอุตสาหกรรม (industrial organization) มา
อธิบายการคาระหวางประเทศ ไดใหขอสรุปวา การคาระหวางประเทศมีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนภาย 
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ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (intra-industry trade) และยังสามารถเกิดข้ึน ไดมากยิ่งข้ึน เม่ือ
บริษัทผูผลิตสามารถผลิตสินคาท่ีมีความหลากหลาย (multi-product company) มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทํา
ใหเกิดปริมาณการคาระหวางประเทศท่ีสูงข้ึนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ในบาง
อุตสากรรมยังตองมีการพึ่งพาเทคโนโลยีเฉพาะทางท่ีอาจมีความแตกตางในแตละบริษัท โดย
เทคโนโลยีในแตละดานจะชวยในการสรางความสามารถหลัก (core competency) ขององคกรนั้น 
ๆได โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีชวยทําใหองคกรนั้น สามารถผลิตสินคาท่ีมีตนทุนตํ่าลง และสามารถ
สงออกสินคานั้นๆ ไดมากข้ึน นอกจากนี้ ตนทุนในการผลิตท่ีต่ําลงยังชวยใหบริษัทเหลานั้น 
สามารถเปนผูลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพตามมา ดังนั้น จะเห็นไดวา ทฤษฎีการคาสมัยใหมในปจจุบัน
ไดแยงการศึกษาแบบเดิม ๆ ท่ี Mundell ไดทําการศึกษาไว โดยการคาระหวางประเทศ จะเปนปจจัย
ท่ีเกื้อกูลกับปริมาณการลงทุนในตางประเทศ และในขณะเดียวกันการลงทุนในตางประเทศก็เปน
ปจจัยท่ีทําใหเกิดการคาระหวางประเทศตามมาดวย 

2.1.3.1 ทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative advantage) 
 ตามทฤษฎีการคาระหวางประเทศ การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติภายใน

ระบบเศรษฐกิจจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือการผลิตและการคาระหวางประเทศต้ังอยูบน
พื้นฐานความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของระบบเศรษฐกิจนั้นๆ ซ่ึงความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบ หมายถึงความสามารถของประเทศใดประเทศหน่ึงในการผลิตสินคาและบริการดวย
ตนทุนท่ีตํ่ากวาประเทศอ่ืนๆ ทฤษฎีความไดเปรียบโดยสมบูรณ (the principle of absolute 
advantage) ของAdam Smith ไดกลาวไววา การคาระหวางประเทศจะชวยใหประเทศคูคาท้ังสองได
ประโยชนมากข้ึนท้ังสองฝายก็ตอเม่ือแตละประเทศมุงผลิตเฉพาะสินคาท่ีตนมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะ (specialization) แลวนํามาแลกเปล่ียนกัน แตก็เกิดคําถามข้ึนวาถาประเทศหน่ึงไมมีความ
ไดเปรียบอยางสมบูรณในการผลิตสินคาชนิดใดเลยเม่ือเทียบกับอีกประเทศหนึ่งจะสามารถทํา 
การคาระหวางประเทศไดหรือไม 

David Ricardo ไดเสนอทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (the principle 
of comparative advantage) เพ่ือตอบคํา ถามขางตน โดยมีแนวคิดวาการคาระหวางประเทศจะ
เกิดข้ึนไดเม่ือประเทศท้ังสองมีความแตกตางเชิงเปรียบเทียบในตนทุนการผลิต (comparative cost) 
อยางไรก็ตามแนวคิดนี้ไมสามารถหาสาเหตุของความแตกตางเชิงเปรียบเทียบในตนทุนการผลิตได 
Heckscher-Ohlin ไดสรางทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากฏการณทางการคาใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยช้ีใหเห็น
วาความแตกตางเชิงเปรียบ เทียบในตนทุนการผลิตเกิดจากการท่ีแตละประเทศมีความแตกตางกัน
โดยเปรียบเทียบในปจจัยการผลิต (factor endowments) และความแตกตางกันโดยเปรียบเทียบของ
ราคาปจจัยการผลิต (factor price) โดยเช่ือวาราคาปจจัยการผลิตจะสะสอนถึงความหายาก 
สมมติฐานวาดวยความม่ังค่ังในปจจัยการผลิต (factor endowment hypothesis) ช้ีใหเห็นวาประเทศ
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พัฒนาแลวซ่ึงเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานส่ิงแวดลอมสูงเปนประเทศท่ีมีปจจัยทุนจํานวนมาก (capital 
abundant nation) มีแนวโนมจะผลิตผลิตภัณฑท่ีกอใหเกิดมลพิษท่ีสูงข้ึน 

 
2.1.3.2 การลงทุนโดยตรง (direct investment) 
              การลงทุนโดยตรง(direct investment) หมายถึงการเคลื่อนยายทุนจากประเทศ

หนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยเจาของทุนยังมีอํานาจในการดูแลกิจการท่ีตนเองเปนเจาของ การลง 
ทุนในลักษณะนี้คือ การลงทุนในรูปบรรษัทขามชาติ (multinational corporations) ท่ีมีบริษัทแมอยู
ในประเทศท่ีเปนเจา ของทุนและมีบริษัทท่ีเปนเครือขายสาขาอยูในหลายประเทศ โดยบรรษัทขาม
ชาติสวนใหญจะมีสํานัก งานใหญตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน เยอรมนี อังกฤษ และ     
ฝร่ังเศส และกิจการท่ีบรรษัทขามชาติเหลานี้เขาไปลงทุนนั้นมีหลากหลายประเภท เชน กิจการนํ้า
มัน เคมีภัณฑ เวชภัณฑ เคร่ืองใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส อุปกรณส่ือสาร ยานยนต อาหาร และหาง 
สรรพสินคา เปนตน หากพิจารณาบทบาทของบรรษัทขามชาติระหวางประเทศ พบวาในปจจุบัน
การผลิตโดยบรรษัทขามชาติรวมกันมีรอยละ 25 ของการผลิตท้ังหมดของโลก และหน่ึงในสาขา
ของการคาโลกเปนการคาระหวางบรรษัทในเครือเดียวกัน (intra firm trade)  

2.1.3.3 ทฤษฏีการจัดองคกรอุตสาหกรรม (industrial organization theory) 
        ทฤษฏีการจัดองคกรอุตสาหกรรม เปนแนวคิดในการอธิบายมูลเหตุหรือปจจัย
กําหนดการลงทุนโดย ตรงในตางประเทศของทฤษฎีองคการอุตสาหกรรมนี้ เร่ิมจากแนวคิดของ 
Hymer (1976) ท่ีอธิบายวา การที่นักลงทุนจากประเทศพัฒนาแลวทําการเคล่ือนยายการลงทุนของ
ตนออกไปยังตางประเทศ ซ่ึงสวนใหญไดแก ประเทศกําลังพัฒนานั้นมูลเหตุหรือปจจัยสาคัญเปน
เพราะนักลงทุนดังกลาวมีความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยเฉพาะบางประการ 
(ownership-specific advantage) ซ่ึงเกิดข้ึน เนื่องจากการมีความไมสมบูรณของโครงสรางตลาด ทํา
ใหนักลงทุนประเทศพัฒนาแลวสามารถมีอํานาจผูกขาดท่ีเหนือกวานักลงทุนทองถ่ินในประเทศ
ผูรับทุน ท้ังนี้โดยท่ีความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยหรือปจจัยเฉพาะของนักลงทุนนี้
จะตองสามารถชดเชยไดกับความเสียเปรียบท่ีนักลงทุนตองประสบจากการลงทุนทางตรงจาก
ประเทศผูรับทุนนั้นในรูปของการมีตนทุนการผลิตในดานอ่ืนๆ เพิ่มสูงข้ึนกวานักลงทุนทองถ่ิน อัน
ไดแก ตนทุนในการเรียนรูถึงความแตกตางระหวางประเทศของตน และประเทศผูรับทุนในดาน
ตางๆ อาทิ ภาษาพูด ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม รสนิยม ระบบเศรษฐกิจ การตลาด 
การเมือง และกฎหมายของประเทศผูรับทุน เปนตน ความไดเปรียบในการเปนเจาของสินทรัพยบาง
ประการท่ีเปนมูลเหตุหรือปจจัยกําหนดการลงทุนทางตรงในตางประเทศดังกลาวขางตนนี้ ไดแก 
ความไดเปรียบในดานการมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหนือกวา ท่ีทําใหสามารถพัฒนาการผลิตสินคา
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และผลิตภัณฑชนิดใหม ๆ หรือผลิตภัณฑท่ีมีความแตกตางไปจากของผูผลิตรายอ่ืน เชน  ในดาน
ของรูปแบบลักษณะสีสัน  การมีความรู ความชํานาญ หรือ ประสบการณในดานการตลาด และ การ
จัดการท่ีดีกวาการมีความไดเปรียบในดานการประหยัดจากขนาดการผลิต ความสามารถในการเขา
ควบคุมแหลงวัตถุดิบท้ัง การควบคุมตลาดวัตถุดิบช้ิน สุดทาย กรรมวิธีในการแปรรูปวัตถุดิบ และ
การควบคุมการผลิตวัตถุดิบเอง การมีความไดเปรียบทางดานเงินทุน เปนตนวา การมีแหลงเงินทุน
สนับสนุนแหลงใหญจากบริษัทแม ความสามารถในการหาแหลงเงินกูท่ีสะดวก และเสียตนทุนตา 
เนื่องจากการไดรับความเช่ือถือจากสถาบันการเงินตาง ๆ  

2.1.3.4 ทฤษฎีแหลงท่ีตั้ง (location theory)     
                      ทฤษฎีแหลงท่ีตั้งเปนทฤษฎีท่ีอธิบายมูลเหตุการณลงทุนทางตรงใน
ตางประเทศ โดยเปนทฤษฎีขยายมาจากแนวคิดทฤษฎีแหลงท่ีตั้งดั้งเดิม ท่ีใชอธิบายขอบเขตการ
จัดสรรทรัพยากรภายในประเทศ โดยมีหลักการทั่วไปของทฤษฎีวา เม่ือกาหนดระดับความตองการ
ซ้ือ สินคาอยูท่ีระดับหนึ่งหนวยผลิตท่ีมีเปาหมายเพื่อตองการกําไรสูงท่ีสุด จะเลือกทาการผลิตใน
แหลงท่ีตั้ง ท่ีทําใหตนทุนรวมตํ่าท่ีสุด ดังนั้น ทฤษฎีแหลงท่ีตั้ง ท่ีใชในการอธิบายมูลเหตุการณ
ลงทุนทางตรงในตางประเทศ จึงมีแนวคิดพ้ืนฐานวา การท่ีนักลงทุนจะเลือกทาการลงทุนทางตรง
ในประเทศใดประเทศหน่ึงนั้น มูลเหตุหรือปจจัยจูงใจสําคัญเกิดข้ึนจากการที่ประเทศผูรับทุนนั้น มี
ความไดเปรียบในแหลงท่ีตั้ง (location-specific advantages) ในดานการมีปจจัยเฉพาะบางประการที่
นักลงทุนมีความตองการอยูมากกวา เม่ือเปรียบเทียบกับในประเทศของตน ซ่ึงจะสามารถทําให
ตนทุนการผลิตของนักลงทุนตํ่าลงกวาการลงทุนภาย ในประเทศของตนได ปจจัยเฉพาะของแหลง
ท่ีตั้งท่ีเปนมูลเหตุกําหนดการลงทุนทางตรงในตางประเทศตามทฤษฎีแหลงท่ีตั้งนี้ประกอบดวย
ปจจัย ตางๆ ท่ีสําคัญ ไดแก ปจจัยดานทรัพยากร วัตถุดิบ และปจจัยการผลิตตาง ๆ รวมท้ังปจจัย
แรงงาน การมีความอุดมสมบูรณของปจจัยการผลิตในประเทศผูรับทุน เชน ปจจัยแรงงาน ท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ ฯลฯ เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีเปนแรงดึงดูดหรือจูงใจนักลงทุน
จากประเทศท่ีมีความขาดแคลนปจจัยการผลิต หรือมีตนทุนของปจจัยการผลิตตาง ๆ ดังกลาวท่ีสูง
กวา ใหเขามาทําการลงทุน เพ่ือใชประโยชนจากความไดเปรียบของปจจัยการผลิตในประเทศผูรับ
ทุนตามลักษณะของอุตสาหกรรมการผลิตของนักลงทุน เปนตนวา อุตสาหกรรมท่ีจาเปนตองใช
ปจจัยแรงงานเขมขน ก็จะเลือกทําการลงทุนในประเทศท่ีมีตนทุนดานคาจางแรงงานตํ่า สวน
อุตสาหกรรมท่ีจําเปนตองใชทรัพยากรธรรมชาติมาก ก็จะเลือกเขาไปทําการลงทุนในประเทศที่มี
แหลงทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณท่ีเปนแรงจูงใจใหนักลงทุนทําการลงทุนทางตรงใน
ตางประเทศน้ี ปจจัยการผลิตประเภทแรงงานท่ีมีราคาถูก นับวาเปนปจจัยสําคัญท่ีพบมากในการ
เปนแรงจูงใจใหนักลงทุนจากประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงมักจะประสบกับปญหาดานการขาดแคลน
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แรงงาน รวมท้ังมีอัตราคาจางแรงงานในประเทศอยูในระดับท่ีแพงมาก นําการลงทุนในประเทศท่ีมี
ความไดเปรียบดานการมีทรัพยากรประเภทดังกลาวเหลือเฟอ และมีราคาท่ีถูกกวา ซ่ึงสวนใหญ
ไดแก ประเทศกําลังพัฒนา   ปจจัยท่ีสอง ปจจัยดานการตลาด ปจจัยดานการตลาด ท่ีเปนปจจัยจูงใจ
ใหนักลงทุนออกไปทําการลงทุนทางตรงในตางประเทศ ประกอบดวยความตองการใกลชิดตลาด
ประเทศผูรับทุนพื่อเปนการรักษาปกปองหรือขยายตลาดดังกลาว รวมท้ัง ยังจะเปนการชวยลด
ตนทุนดานการขนสงใหกับนักลงทุนในกรณีท่ีประเทศผูลงทุนซ่ึงเปนผูสงออก และประเทศผูรับ
ทุนดานการขนสงใหกับนักลงทุน ในกรณีท่ีประเทศผูลงทุนซ่ึงเปนผูสงออก และประเทศผูรับทุน
ซ่ึงเปนตลาดนําเขาอยูหางไกลกันมาก และอาจชวยใหสามารถหลีกเล่ียงจากนโยบายการกีดกัน
การคาของประเทศผูรับทุนไดอีกดวย นอกจากความตองการใกลชิดกับตลาดตางประเทศแลว ขนาด
และอัตราการเติบโตของตลาดประเทศผูรับทุน และระดับการพัฒนาของนักลงทุนคูแขงทองถ่ินใน
ประเทศผูรับทุนก็จัดวาเปนปจจัยสําคัญท่ีอาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทาการลงทุนทางตรงใน
ตางประเทศของนักลงทุน กลาวคือ หากตลาดประเทศผูรับทุนมีขนาดใหญและมีอัตราการขยายตัว
ในลักษณะของการเติบโตข้ึน หรือการท่ีนักลงทุนคูแขงในประเทศผูรับทุนมีขนาดใหญและมีอัตรา
การขยายตัวในลักษณะของการเติบโตข้ึนหรือการท่ีนักลงทุนคูแขงในประเทศผูรับทุนมีการพัฒนา
ตนเองในดานการผลิตเพิ่มสูงข้ึน ก็จะเปนแรงจูงใจใหนักลงทุนตัดสินใจออกไปทาการลงทุน
ทางตรงในตางประเทศ   ปจจัยท่ีสาม ไดแกปจจัยดานนโยบายรัฐบาล การดําเนินนโยบาย
ภาครัฐบาล ท้ังของประเทศผูลงทุนเองและประเทศผูรับทุน สามารถสรางอิทธิพลในการเปน
แรงจูงใจหรือผลักดันใหเกิดการลงทุนทางตรงในตางประเทศได ท้ังนี้โดยสวนของนโยบายรัฐบาล
ประเทศผูลงทุนนี้อาจอยูในรูปของการสนับสนุนหรือเสริมสรางแรงจูงใจใหนักลงทุนของตน
ออกไปทําการลงทุนในตางประเทศ เชน การมีนโยบายหรือโครงการประกันความเส่ียงจากการ
ลงทุนในตางประเทศ การดําเนินนโยบายดานภาษีท่ีเอื้ออํานวยหรือเปนประโยชนแกนักลงทุน หรือ
การอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ อาทิ การจัดหาแหลงเงินทุนใหกับนักลงทุน เปนตน 
นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลประเทศผูลงทุนท่ีอาจเปนแรงผลักดันใหนักลงทุนจําเปนตองออกไป
ทําการลงทุนทางตรงในตางประเทศ ก็อาจเกิดข้ึน จากการที่รัฐบาลประเทศผูลงทุน มีนโยบายบาง
ประการท่ีไมเอ้ืออํานวยหรือมีผลกระทบตอการลงทุนของนักลงทุนในประเทศ เชน การที่รัฐบาลมี
นโยบายสงเสริมหรือสนับสนุนใหมีการลงทุนจากตางประเทศ โดยการใหสิทธิพิเศษตาง ๆ ท่ีเปน
ประโยชนตอนักลงทุนตางชาติทําใหนักลงทุนดังกลาวสามารถเขามาทาการลงทุนแขงขันกับนัก
ลงทุนทองถ่ิน ซ่ึงอาจสงผลใหนักลงทุนทองถ่ินนั้นตองออกไปทําการลงทุนในตางประเทศ หรือ
การท่ีรัฐบาลมีนโยบายหามมิใหมีการประกอบการลงทุน หรือผลิตสินคาบางชนิดท่ีเห็นวาอาจ
กอใหเกิดผลเสียตอประเทศ  เชน การลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดอานาจผูกขาดแกผูลงทุน 
หรืออุตสาหกรรมที่สรางมลภาวะเปนพิษใหกับประเทศ ก็อาจจะเปนแรงผลักดันใหนักลงทุน
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จําเปนตองออกไปทําการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกลาวยังตางประเทศแทน สําหรับนโยบายจาก
รัฐบาลประเทศผูรับทุน ก็เปนแรงจูงใจหรือผลักดันใหเกิดการลงทุนทางตรงจากตางประเทศท่ี
สําคัญ ไดแก นโยบายการกีดกันการคาในรูปแบบตาง ๆ เชน การต้ัง กําแพงภาษีสาหรับสินคาเขา 
การกําหนดโควตาสินคานําเขา กฎหมายการคาระหวางประเทศ และการรวมกลุมกันทางเศรษฐกิจ 
เปนตน นโยบายการกีดกันการคาในรูปแบบตาง ๆ เหลานี้เปนส่ิงกีดขวางท่ีประเทศผูรับการลงทุน
สรางข้ึน เพื่อใหมีผลกระทบตอภาวการณสงออกสินคาของนักลงทุนตางชาติ ทําใหเกิดเปน
อุปสรรค และไมสามารถกระทําไดอยางเต็มท่ี ดังนั้น เพื่อเปนการหลีกเล่ียงปญหาดังกลาว จึงอาจ
เปนปจจัยผลักดันประการสําคัญใหนักลงทุนตัดสินใจเลือกทําการลงทุนทางตรงในตางประเทศ ท้ัง
โดยการเขาไปลงทุนในประเทศท่ีดําเนินนโยบายกีดกันการคานั้นเองโดยตรง หรือการเขาไปลงทุน
ในประเทศอ่ืนท่ียังไดรับการยกเวน ไมถูกดําเนินนโยบายดังกลาวจากประเทศท่ีเปนตลาดสงออก
ของนักลงทุน แทนการผลิตประเทศของตนแลวทําการสงออกนอกจากปจจัยผลักดันดานการดําเนิน
นโยบายการกีดกันการคาแลว นโยบายรัฐบาลในประเทศผูรับทุนท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ท่ี
สามารถเปนแรงจูงใจใหนักลงทุนตางชาติเขามาทําการลงทุนในประเทศผูรับทุน ก็คือ การกําหนด
นโยบายหรือส่ิงจูงใจดานการลงทุนแกนักลงทุนตางชาติ เชน การยกเวนภาษีนําเขาสินคาทุน 
เคร่ืองจักร และวัตถุดิบท่ีจําเปนสําหรับการผลิต การใหสิทธิพิเศษดานเครดิต และการอนุญาตใหมี
การสงกลับผลกําไรและเงินปนผลไปยังประเทศของผูลงทุนได เปนตน และ ปจจัยอ่ืนๆ ปจจัยดาน
แหลงท่ีตั้งอ่ืนๆ ท่ีอาจเปนแรงจูงใจใหเกิดการลงทุนทางตรงในตาง ประเทศนอกเหนือจากปจจัยท่ี
กลาวมาแลวขางตน ประกอบดวย การมีอัตราภาษีท่ีต่ํากวา การมีระบบกิจการสาธารณูปโภคท่ี
เพียงพอ ความมีเสถียรภาพทางการเมือง ความแตกตางดานภาษา สังคมหรือวัฒนธรรม เปนตน 

2.1.3.5 แนวคิดการขยายตัวของบริษัทขามชาติ     
         แนวคิดการขยายตัวของบริษัทขามชาติ ไดอธิบายถึงสาเหตุทางเศรษฐกิจของ
การขยายตัวของบริษัทขามชาติโดยการพิจารณาแบงออกเปน 3 ข้ันตอน (Lall & Streetem, 1977, 
อางถึงในสุวินัย,2540) ไดแก  ข้ันตอนแรกเปนการพิจารณาลักษณะของความไดเปรียบตางๆ ท่ี
กอใหเกิดอํานาจผูกขาดเนื่องจากมีผูแขงขันนอยราย (oligopolistic advantages) ท่ีองคการธุรกิจ
ตางประเทศขนาดใหญมีความไดเปรียบเหนือองคการธุรกิจภายในประเทศและองคการธุรกิจของ
ประเทศเล็กตางๆ ในโลก ขั้นท่ีสอง เปนการพิจารณาวาเหตุใดความเปนไดเปรียบดังกลาวจึงกระตุน
ใหเกิดการลงทุนจากตางประเทศแทนท่ีจะหาประโยชนจากความไดเปรียบโดยอาศัยวิธีอ่ืนๆ และ
ข้ันสุดทายเปนการพิจารณาความได เปรียบของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศท่ีมีการไดเปรียบ
เหนือสิทธิบัตรท่ีไดรับจากการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ทฤษฎีนี้ไดอธิบายลักษณะของความ
ไดเปรียบท่ีกอใหเกิดอํานาจผูกขาด เนื่องจากมีผูแขงขันนอยราย (oligopoly) อาจกลาวไดวาการ
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ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบบางดานเปนปจจัยสําคัญท่ีเปนสาเหตุทาใหเกิดจากการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ แตเม่ือพิจารณาใหดีแลวความไดเปรียบบางดานอาจเปนเพียงปจจัยท่ีสนับสนุน 
(permissive factor)  

2.1.3.6 ทฤษฎีวัฏจักรของผลผลิตของเวอรนอน (Vernon’s Product  Cycle) 
         Vernon (1996, อางถึงใน จิตติมา, 2553) ไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลภัณฑ
ใหมที่ไดรับการคิดคน ข้ึนมาและมีการผลิตขนาดใหญในกลุมประเทศอุตสาหกรรม โดยการแบง
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการเปล่ียนแปลงทางการคาออกเปน 6 ชวงคือ    
      ชวงที่ 1 มีประเทศหนึ่ง คิดคนผลิตภัณฑใหมข้ึนมา ในชวงนี้ประเทศดังกลาวจะ
เปนประเทศท่ีผูกขาดในการผลิต และผลิตภัณฑใหมนี้มักจะเปนสินคาท่ีมีความยืดหยุนตอรายได
คอนขางสูง          
                  ชวงท่ี 2 ประเทศท่ีคิดคนผลิตภัณฑใหมจะสงออกผลิตภัณฑไปยังประเทศ
อุตสาหกรรมกลุมท่ี 2 ซ่ึงอัตราการขยายตัวของการสงออกข้ึนอยูกับความแตกตางของเทคโนโลยี
การผลิตระหวางประเทศผูคิดคนผลิตภัณฑใหมกับประเทศอ่ืนๆ    
       ชวงท่ี 3 ประเทศกลุมท่ี 2 เร่ิมมีความตองการผลผลิตสูง และเมื่อตลาดมีขนาด
ใหญพอท่ีจะลงทุน ก็จะมีการเคลื่อนยายการผลิตจากประเทศท่ีคิดคนผลิตภัณฑใหมไปยังประเทศ
กลุมนี้  ซ่ึงการลงทุนนี้จะมีหรือไม หรือมีมากหรือนอย ข้ีนอยูกับตนทุนดานภาษีและคาขนสง ความ
ยืดหยุนของรายไดท่ีมีตอความตองการสินคานั้น ระดับรายได และขนาดของตลาด                                                
                 ชวงท่ี 4 การผลิตจากประเทศกลุมท่ี 2 จะมีบทบาทสําคัญมากในตลาดของ
ประเทศกลุมท่ี 3 การขยายตลาดของประเทศกลุมท่ี 2 จะแยกสวนแบงตลาดจากประเทศท่ีคิดคน
ผลิตภัณฑใหม                           
      ชวงท่ี 5 เม่ือบางประเทศในกลุมท่ี 2 มีตนทุนคาขนสง และไดรับการคุมครอง 
ทางภาษีจากประเทศท่ีคิดคนผลิตภัณฑใหม ประเทศท่ีคิดคนผลิตภัณฑใหมก็กลายเปนผูนําเขา
ผลิตภัณฑใหมก็จะกลายเปนผูเขาผลิตภัณฑจากประเทศกลุมท่ี 2       
     ชวงท่ี 6 เปนชวงท่ีเทคโนโลยีการผลิตมีการใชอยางแพรหลายและมีการถายทอด
เทคโนโลยีไปยังประเทศที่ 3 ทําใหประเทศกลุมท่ี 3 สามารถผลิตสินคาชนิดนี้และสามารถทําสวน
ออกไดในท่ีสุด          
     ทฤษฏีนี้ เปนการช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธของการคาและการลงทุนระหวาง
ประเทศ โดยท่ีการลงทุนโดยตรงจะเปนข้ันตอนท่ีตอเนื่องจากการซ้ือขายสินคา และการลงทุน
ดังกลาวก็จะมีผลกระทบตอการนําเขา และการสงออกของประเทศผูลงทุนและผูไดรับการลงทุน 
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2.1.4 ทฤษฎีการวิเคราะหทางเศรษฐมิต ิ
2.1.4.1 ขอมูล panel  

ขอมูล panel  เปนชุดของขอมูลท่ีเกิดจากการสังเกตซํ้าๆหลายๆ คร้ังจากขอมูล
ชุด เดิมตามชวงระยะเวลาท่ีเลือกทําการศึกษา ดังนัน้ขอมูล  panel จึงเปนขอมูลท่ีประกอบไปดวย 
ขอมูลภาคตัดขวาง (cross-section data) และขอมูลอนุกรมเวลา (time series data) การประมาณคา
โดยแยกปจจัยท่ีกระทบแตละประเทศขามชวงเวลา เรียกวา panel data estimation ซ่ึงขอดีของการ
คํานวณโดยการใช Panel data estimation (Gujarati, 2003:637-638; Veberbeek, 2004: 341, อางถึง
ใน กาญจนา, 2551) มีดังตอไปนี ้

1) สามารถอธิบายขอมูลเฉพาะหนวยท่ีมีความสัมพันธกันแบบขามชวงเวลาได
และแกปญหาท่ีเกิดจากการขาดขอมูลในบางชวงเนื่องจากอาจมีขอจํากัดทางดานขอมูล อัน
เนื่องมาจากปญหาการจัดเก็บหรือแหลงท่ีมาของขอมูล 

2) ใหผลการคํานวณท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาเนื่องจากเปนขอมูลท่ีมีท้ังขอมูล
ภาคตัดขวางและ ขอมูลอนุกรมเวลา ไมวาจะเปนในเร่ืองความละเอียด ความหลากหลายของขอมูล
ความแตกตางระหวางคาความสัมพันธของตัวแปรมีนอย รวมถึงมีคา degree of freedom สูงกวา 

3) อธิบายการเปล่ียนแปลงแบบพลวัตรของขอมูลท่ีเกิดจากการสังเกตซํ้าๆ ไดดี 
4) วัดไดงายและใหคาท่ีใกลเคียงความเปนจริงมากกวาการคํานวณโดยใช

ขอมูลภาคตัดขวางและขอมูลอนุกรมเวลา เพียงอยางใดอยางหนึ่ง 
5) สามารถใชวิเคราะหแบบจําลองท่ีมีความยุงยากซับซอนไดดีกวา 
6) สามารถใชไดกับคาสังเกตท่ีมีจํานวนมากๆได 
นอกจากนี้ยังมีเหตุผลสําคัญท่ีทําใหขอมูล panel ไดเปรียบขอมูลภาคตัดขวาง

หรือขอมูลอนุกรมเวลาเพียงอยางใดอยางหนึ่งก็คือ ขอมูล panel ไมมีขอจํากัดดานสมมติฐานและ
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงขอมูลแตละหนวยและขามชวงเวลาได 

จากแบบจําลองขอมูลพาแนลเชิงเสนโดยท่ัวไป 
 

yit        =  X'it βit +ε it                                                 (2.1)                           
 
เม่ือเพ่ิม Intercept term จะเขียนไดเปน 

yit     =     α i   +  X’
it  βit +ε it                                   (2.2)                            

 
โดยท่ี     i    =  ขอมูลภาคตัดขวาง ซ่ึง i = 1, …,  N                 
             t       = ขอมูลอนุกรมเวลา ซ่ึง t = 1, …, T      
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yit     = เวกเตอร1x1 ของตัวแปรตาม 
α       = จํานวนจริง (scalar) 
β      =      เวกเตอร K x 1 ของคาสัมประสิทธ์ิ 
X’it    =     เวกเตอร Kx1 ของตัวแปรอธิบาย 
ε i     =     คาความคลาดเคล่ือน 

 
2.1.4.2 การวิเคราะหขอมูล 
            1) การทดสอบ panel unit root test 
    การทดสอบความนิ่งของขอมูลดวยวิธีการทดสอบ  panel unit root มีวิธีการ

ทดสอบดังนี้ 
 

พิจารณาจาก autoregressive model 
yit       =    α i  +  γ i y i t-1 + ε it                                                             (2.3) 

 
สามารถเขียนไดเปน  

Δ yit     =    α i  + πit y i ,t-1 +  ε it                                          (2.4)   
 

โดยท่ี  πi    =  γ i  -1  
 i        =    1, 2, , N  ในชวงเวลา t = 1,2,.., Ti 
yit     คือ  ตัวแปรภายนอก (exogenous variables) 
π  i      คือ  คาสัมประสิทธ์ิของ autoregressive 
ε it    คือ  คาความคลาดเคล่ือน 
  

ดังนั้นสมมติฐานหลักคือ 
H 0  :  π I  =   0 ขอมูลมีความนิ่ง หรือไมมี unit root 
H 1 :  π i  =  π <  0    ขอมูลไมนิ่ง หรือมี  unit root 
ซ่ึงในการทดสอบ panel unit root นั้นมีวิธีการทดสอบอยูท้ังหมด 5 วิธีดังนี ้
1.1) วิธีทดสอบของ Levin, Lin, and Chu (LLC) ทดสอบขอมูลพาแนล โดย i = 

1,...,N เปนขอมูลภาคตัดขวางสําหรับแตละหนวย และ t = 1,...,T เปนขอมูลอนุกรมเวลา (ป) โดยมี
ขอสมมติวา แตละหนวยขอมูลมีลักษณะเหมือนกันทุกประการในระดับ first–order แต
คาพารามิเตอรท่ีเกิดจากคาความคลาดเคล่ือนอนุญาตใหแปรผันตามแตละหนวยขอมูล 
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1.2) วิธีทดสอบของ Breitung มีวิธีการทดสอบ panel unit root เชนเดียวกับ LLC 
test แตการหาคาตัวแทนแตกตางกัน 

1.3) วิธีทดสอบของ Hadri ทําการทดสอบจากสวนท่ีคงเหลือ (residual) จาก
สมการ Ordinary Least Square ของ y it ท่ีคงท่ี (constant) และมีแนวโนม (trend) 

1.4) วิธีทดสอบของ Im, Pesaran and Shin ใช Augmented Dickey – Fuller  
1.5) วิธีทดสอบของ Fisher - ADF and Fisher - PP ใช Fisher’s ( P ) Test ใน 

การทดสอบโดยการรวมคา p – value 
 

2) การทดสอบความสัมพันธของตัวแปรในแบบจําลอง(panel cointegration test)
      การทดสอบความสัมพันธของตัวแปรในแบบจําลองมีการทดสอบcointegration 
หลายรูปแบบ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล Panel data ท่ีถูกพัฒนาใหมีความเหมาะสมมากข้ึนสําหรับ
การทดสอบ cointegration ของอนุกรมเวลา ซ่ึงการศึกษานี้ไดใชการทดสอบของ Pedroni (1997, 
2004) Kao (1990) และ Fisher test โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1) Pedroni Test 
        Pedroni (1997,2004)ไดพัฒนาสถิติการทดสอบ residual-based สําหรับความ 

สัมพันธระยะยาวท่ีแตกตางกันของขอมูล panel โดยพิจารณาลักษณะเฉพาะของผลกระทบท่ีคงท่ี
แนวโนมภายใน เชนเดียวกับลักษณะเฉพาะของสัมประสิทธ์ิของความชัน ถาขอมูลอยูภายใต data 
generating process (DGP) ซ่ึงถูกสมมติใหในแตละสวนของ panel มีความแตกตางกันในความ 
สัมพันธ ดังนั้นสมมติฐานการทดสอบคือ  

H 0   :  ทุกสวนในแตละ panel มีความสัมพนัธระยะยาว 
H 1  :  มีบางสวนใน panel มีความสัมพันธระยะยาว 

โดยมีสมการการถดถอยคือ 

ititiiiit eXty                      (2.5) 
 
สําหรับ  i= 1,2,…..N  t = 1,2,….,T   เม่ือ  Xit  คือ column vector ของมิติ   m สําหรับ 

สมาชิกแตละตัว (i) และ βt คือ row vector ของมิติ m สําหรับสมาชิกแตละตัว (i) ตัวแปร yit และ  
Xit  ถูกกําหนดใหเปน I(1) สําหรับสมาชิกของ i ในแตละ panel และภายใตสมมติฐานหลักท่ีวาไมมี
ความสัมพันธระยะยาว สวนตกคาง (eit) จะเปน I(1)   

1.2) Kao test 
การทดสอบของ Kao (1999) ไดพิจารณาบนพ้ืนฐานเดียวกับการทดสอบ 

Pedroni แตไดมีการสมมติคาสัมประสิทธ์ิท่ีเหมือนกันในสมการถดถอยข้ันแรก Kao (1999) ได
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ศึกษาความสัมพันธท่ีไมแทจริงโดยการใช Least-square dummy variable (LSDV) ใน panel data 
และไดเสนอการทดสอบ residual-based สําหรับสมการความสัมพันธระยะยาวใน panel data และ
ไดศึกษาการทดสอบ Dickey-Fully (DF) และ Augmented Dickey-Fully (ADF) ในการทดสอบ
สมมติฐานของการไมมีความสัมพันธระยะยาว ดังนั้นผลการศึกษาของเขาไดเสนอวาการทดสอบ 
ADF มีใหความแนนอนกวาการทดสอบ DF เม่ือมีขนาดใหญ จึงไดอธิบายเฉพาะการทดสอบ ADF 

   ให  



t

s
isit uy

1

และ  



t

s
isitx

1

   

เม่ือ   itu  และ it  ถูกกําหนดใหเปน  independence cross i   ดังนั้น โมเดลของการถดถอย
ท่ีไมแทจริงของ LSDV คือ 

 

ititiit eXy                                             (2.6) 
สําหรับ  i=1,2,….,N  , t=1,2,….,T   

 
การทดสอบ ADF สามารถประยุกตกับการใชสวนตกคางโดยพิจารณาสมการ 




 
p

j
itpjitjitit eee

1
1 ,                              (2.7) 

 
เม่ือ   ถูกเลือก ดังนั้นสวนตกคาง ipt  จะไมมีความสัมพันธอยางตอเนื่อง และ ite

   เปน
คาประมาณการของ eit จากสมการ ititiit eXy    

ดวยสมมติฐาน (null hypothesis) ท่ีวาไมมีความสัมพันธระยะยาว คาสถิติการทดสอบ 
ADF จะมีโครงสรางเปนดังนี้ 

,
1032
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 uADF Nt

ADF                              (2.8) 

 
เม่ือ tADFคือ t-statistic ของ  ซ่ึง Kao (1999) ไดแสดงใหเห็นกวาการ asymptotic 

distribution ของคาสถิติ ADF  จะปรับตัวเขาสูการแจกแจงแบบปกติ 
1.3) Fisher test 
        Fisher test มีวิธีการ เชนเดียวกับการทดสอบ unit root ในแนวคิดการรวม 

กันของ p-value ของแตละการทดสอบสามารถประยุกตใชในการทดสอบ cointegration สําหรับ 
ขอมูล panel การทดสอบของ Fisher ไดถูกแนะนําโดย Maddala and Wu (1999) ซ่ึงไดปรับใชใน
การทดสอบของ Johansen ภายใตสมมติฐาน cross-sectional independence 
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3) การประมาณคาโดยแยกปจจัยท่ีกระทบแตละประเทศขามชวงเวลา (panel data 
estimation) 

    เม่ือมีการศึกษาหลายๆประเทศขามชวงเวลาไปพรอมกัน การกําหนดพฤติกรรม
ของ error term จะยุงยากและซับซอนข้ึน เพราะมีปจจัยทีแตกตางกันระหวางประเทศและขามชวง 
เวลาซ่ึงจะตองนํามาพิจารณา หากไมนําปจจัยเหลานี้มาพิจารณาคา β ท่ีไดจะมีความเอนเอียง 
(biased) และไมมีประสิทธิภาพ (inefficient) การประมาณคาโดยแยกปจจัยท่ีกระทบแตละประเทศ
ขามชวงเวลา (panel data estimation) แบงเปนการประมาณคาแบบ pooled OLS, fixed effect (FE) 
model และ random effect (RE) model ไดดังนี้ (Dougherty, 2006) 

 1) Pooled OLS  
      Pool OLS เปนการทดสอบอยางงาย โดยมีขอสมมติวาคาคงท่ีและคาสัมประ 

สิทธ์ิของตัวแปรในสมการมีคาเทากันทุกหนวย ทุกประเทศ และตลอดชวงเวลาที่พิจารณา ซ่ึงไมได
ประมาณคาความแตกตางระหวางหนวยประเทศในชวงเวลาท่ีศึกษา 

  แบบจําลองของ Pooled OLS คือ  
yit                        =       X'it βit +ε it                              (2.9) 

 
2) Fixed effects model  

         Fixed effects model เปนแบบจําลองเชิงเสนอยางงายท่ี intercept term แปรผัน
ไปตามแตละหนวยเฉพาะ (ประเทศ) แบบจําลองคือ 

 
yit  =  αi +X'it βit +ε it     ,  εit   ~ IID (o, σ2

ε)                            (2.10) 
  

โดยท่ี i    =  ขอมูลภาคตัดขวาง ซ่ึง i = 1, …,  N 
t       = ขอมูลอนุกรมเวลา ซ่ึง t = 1, …, T 
yit     = เวกเตอร1x1 ของตัวแปรตาม 
α       = จํานวนจริง (Scalar) 
β      =      เวกเตอร K x 1 ของคาสัมประสิทธ์ิ 
 Xit    =     เวกเตอร Kx1 ของตัวแปรอธิบาย 
 ε it    =     คาความคลาดเคล่ือน 
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Fixed effects model เปนโมเดลท่ีรวมเอาความแตกตางภายใน (within) ของแต
ละหนวย (ประเทศ) นั่นคือ อธิบายไดวาอะไรคือความแตกตางของ yit กับ yit แตไมสามารถอธิบาย
ไดวาทําไม yit แตกตางจาก yit 

จากเมทริกซคาของ β ก็ไดรับผลกระทบมาจาก x ไมวาจะเปนการ
เปล่ียนแปลงขามชวงเวลาหรือเฉพาะหนวย จากการคํานวณโดยใช fixed effects model ทําใหทราบ
วา β ไดมาจากเปล่ียนแปลงภายในของขอมูลแตละหนวย 

Fixed effects model มีขอสมมติท่ีอาจเปนไปไดเกี่ยวกับคาคงท่ี (intercept) คา
สัมประสิทธ์ิของความชัน (slope coefficients) และคาความคลาดเคลื่อน (error term, εit) ดังนี้ 
(Gujarati, 2003: 640-647) 

 คาสัมประสิทธ์ิของความชัน และ คาคงท่ี คงท่ีตลอดระยะเวลาและขาม
ชวงเวลาแตคาความคลาดเคล่ือน แตกตางกันในแตละหนวยและขาม
ชวงเวลา 

 คาสัมประสิทธ์ิของความชันคงท่ี แตคาคงท่ี แตกตางกันในแตละหนวย 
 คาสัมประสิทธ์ิของความชันคงท่ี แตคาคงท่ีแตกตางกันในแตละหนวย

และขามชวงเวลา 
 คาสัมประสิทธ์ิของความชัน และคาคงท่ีแตกตางกันในแตละหนวย 
 คาสัมประสิทธ์ิของความชัน และคาคงท่ีแตกตางกันในแตละหนวยและ

ขามชวงเวลา 
3) Random effects model 
    ในแบบจําลองนี้จะกําหนดใหปจจัยสุมมีความเปนอิสระและมีกระจายเหมือน 

กันในแตละขามชวงเวลา ดังนั้นเขียนแบบจําลอง random effects ไดดังนี้   
    

yit  =  μ+ αi +X'it βit + αi +ε it    , 
 
  ε it   ~ IID (o, σ2

ε)  : αi~ IID (o, σ2
α)                           (2.11) 

โดยท่ี μ+ ε it คือ คาความคลาดเคล่ือนซ่ึงประกอบดวยสองสวน สวนแรกเปน
คาความคลาดเคลื่อนของแตละหนวยเฉพาะซ่ึงไมผันแปรตามขามชวงเวลา สวนท่ีสองเปนสวนคง 
เหลือของคาความคลาดเคล่ือนท่ีมีขอสมมุติวาไมมีความเกี่ยวของกันในแตละขามชวงเวลาความ 
สัมพันธท้ังหมดของ error terms ในชวงตอของเวลาเปนผลมาจากผลกระทบที่เกิดข้ึนเฉพาะ αi  จึง
มีขอสมมติวา αi และ εit มีความสัมพันธท่ีเปนอิสระและไมข้ึนอยูกับ Xit  นั่นแสดงใหเห็นวาการ
คํานวณเพื่อหาคา μ และ β  โดยใช OLS estimator ไมเบ่ียงเบนและมีคาสมํ่าเสมอ จากโครงสราง
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ของ error term แสดงใหเห็นวา  αi + ε it  เปนสวนหนึ่งของ autocorrelation  (ปญหาท่ีเกิดจากการ
ท่ีคาความผันแปรท่ีไมสามารถอธิบายไดโดยตัวแปรอิสระในแบบจําลองท่ีมีการผันแปรอยางเปน
แบบแผน) ดังนั้น จึงทําใหคาท่ีไดไมถูกตองและถาใช GLS estimator จะมีประสิทธิภาพมากกวา 

ความแตกตางระหวาง Pooled OLS, Fixed effect (FE) model และ Random 
effect (RE) model แสดงไดดังตาราง 2.1 (กาญจนา, 2551) 

 
ตารางท่ี 2.1 ความแตกตางระหวาง Pooled OLS, Fixed effect  model และ Random effect  model 

เทคนิคการคํานวณ สมมติฐานเกีย่วกับคาคงท่ี β 
               Pooled OLS              βit = β 
               Fixed effects             βit = β  โดย  E (βi , Xit) ≠ 0 
               Random effects            βit = β+ ε t   โดย  E(βi , Xit) = 0 
 
 
2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 

งานศึกษาท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอมท่ีผานมามีการศึกษาอยางกวางขวาง  ซ่ึงเห็นไดจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพลงใน
วารสารทางเศรษฐศาสตรอยางตอเนื่องท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ  สําหรับในการศึกษา
คร้ังนี้ไดมุงศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับการลงทุน
จากตางประเทศและการคาระหวางประเทศเปนหลัก  จากการคนควางานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา งาน
ศึกษาในประเทศไทยสวนใหญยังไมมีการศึกษาโดยตรงถึงความสัมพันธระหวางการปลอยปริมาณ
กาชคารบอนไดออกไซดกับการลงทุนจากตางประเทศและการคาระหวางประเทศ มีแตการ
การ ศึกษา ท่ี เกี่ ยวของกับความ เจ ริญเติบโตทาง เศรษฐกิจและการปลอยปริมาณก าช
คารบอนไดออกไซดหรือคุณภาพของส่ิงแวดลอมเทานั้น  แตในตางประเทศน้ันไดมีงานวิจัยหลาย
ช้ินไดศึกษาถึงความสัมพันธดังกลาว ซ่ึงสวนใหญจะอาศัยแนวคิดท่ีแตกตางกันและมีการพยายาม
ศึกษา การศึกษานี้ไดมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ  สรุปได
ดังนี้ 

เกริกชัย สันติพงษไพบูลย (2546) ไดทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับส่ิงแวดลอมของประเทศไทย โดยวิธีทดสอบสมมติฐานเสนโคง
ส่ิงแวดลอมของ Kuznets (environmental Kuznets curve; EKC ) โดยการประมาณคาสัมประสิทธ์ิ
ของแบบจําลองโดยวิธีการทางเศรษฐมิติใน 3 รูปแบบไดแก แบบจําลองแบบเสนตรง (linear 
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model) แบบจําลองแบบยกกําลังสอง (quadratic model) และ แบบจําลองแบบยกกําลังสาม (cubic 
model) แลวทําการวิเคราะหความเหมาะสมของแบบจําลอง ท่ีประมาณคาไดโดยเปรียบเทียบคาทาง
สถิติ (F-statistic) เพ่ือท่ีจะใชเปนแบบจําลองอธิบายความสัมพันธ และประเมินคาจุดเปล่ียนของ
ความสัมพันธตามขอสมมติฐาน โดยทําการศึกษาในชวงป พ.ศ. 2530-2543 โดยแบงการวิเคราะห
ตามสถานการณส่ิงแวดลอมของประเทศออกเปน 3 วาระ ตามการแบงของธนาคารโลก ไดแก วาระ
สีน้ําตาล เกี่ยวของกับตัวแปรมลพิษ วาระสีเขียว เกี่ยวของกับตัวแปรทรัพยากรดินและปาไม  และ
วาระสีน้ําเงิน เกี่ยวของกับตัวแปรทรัพยากรน้ําและชายฝง  

จากการศึกษาในวาระสีน้ําตาลซ่ึงวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจกับมลพิษ ไดแก ปริมาณกาชซัลเฟอรไดออกไซด กาชไนโตรเจนออกไซด และกาช
คารบอนมอนนอกไซด พบวา พบจุดเปล่ียนความสัมพันธระหวางปริมาณกาชซัลเฟอรไดออกไซด 
กาชคารบอนมอนนอกไซดกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สวนในกาชไนโตรเจนออกไซดไมพบ
จุดเปล่ียนความ พันธดังกลาว สําหรับการวิเคราะหวาระสีเขียวนั้นพบจุดเปล่ียนโคงความสัมพันธ
ระหวางทรัพยากรดินและปาไมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และในวาระสีน้ําเงินนั้นไมพบจุด
เปล่ียนโคงความสัมพันธระหวางทรัพยากรน้ําและชายฝงกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  จากผล
การศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นถึงมาตรการท่ีออกโดยภาครัฐมีประสิทธิภาพในการดูแลส่ิงแวดลอม 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดเสนอ ใหมีการสรางความตระหนักความรูรวมมือของประชาชนในการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอมนั้นมีความจําเปนเพื่อ ใหมาตรการตางๆ เหลานั้นมีประสิทธิภาพในการจัดการ
มากข้ึน 

นิรมล สุธรรมกิจ (2548) ไดทําการศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับมลพิษทาง
อากาศ โดยทดสอบความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและระดับมลพิษทางอากาศ
ในระดับจังหวัด เปนไปตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ  Kuznets และศึกษาถึงปจจัยทาง
เศรษฐกิจท่ีสง ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงระดับของมลพิษทางอากาศและคุณภาพอากาศของ
ประ เทศไทย  โดยทําการ ศึกษาถึ ง ตัวแปรด านมลพิษทางอากาศ  5 ชนิด  ไดแก   ก าซ
คารบอนมอนอกไซด (CO) กาซซัล- เฟอรไดออกไซด (SO2)  กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 
กาซโอโซนในช้ันบรรยากาศผิวดิน (O3) และฝุนละอองในอากาศท่ีมีขนาด 10 ไมโครกรัม (PM10) 
โดยทําการศึกษาในประเทศไทย จํานวน 19 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี เชียงใหม ลําปาง นครสวรรค อยุธยา สระบุรี ราชบุรี 
ชลบุรี ระยอง ขอนแกน นครราชสีมา สุราษฎรธานี ภูเก็ต และ สงขลา โดยการสรางแบบจําลองเพื่อ
ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับตัวแปรดานมลพิษดวย
กรอบแนวคิดเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets โดยใชเคร่ืองมือทางเศรษฐมิติในการทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรในแบบจําลองท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือทดสอบสมมติฐานเสนโคง
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ส่ิงแวดลอมของ Kuznets โดยยวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดตอหัวกับระดับมลพิษ และ
เพื่อทดสอบปจจัยกําหนดระดับมลพิษ โดยยวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับมลพิษกับตัวแปร
ดานเศรษฐกิจอ่ืนๆ  

ผลการศึกษาศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรดานมลพิษทางอากาศกับตัวแปรทาง
เศรษฐกิจหากพิจารณาตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ  Kuznets การศึกษานี้ สรุปไดวา 
ความสัมพันธดังกลาวยังไมเกิดข้ึนกับสารมลพิษทางอากาศ แตมีความสัมพันธเชิงเสนท่ีมีความแปร
ผันไปในทางเดียวกันระหวางระดับ GPP ตอหัวกับระดับดัชนีมลพิษทางอากาศ (ยกเวน กาซ
คารบอนมอนนอกไซด ท่ีมีความสัมพันธผกผัน) นั่นหมายความวา ระดับสารมลพิษทางอากาศแต
ละชนิดจะอยูต่ํากวาเกณฑมาตรฐานอยูมากก็ตาม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเหลานี้ 
มีแนวโนมท่ีจะกระตุนใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศมากข้ึน และผลการศึกษาน้ียังสามารถบงช้ีได
วา จังหวัดใดท่ีมี GPP ตอหัวสูงอาจมีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงกวาจังหวัดท่ีมี GPP ตอหัวต่ํา 

จิระ  บุรีคํา (2552)  ไดทําการศึกษาเชิงประจักษความสัมพันธระหวางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจกับคุณภาพของส่ิงแวดลอมของไทย ตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets โดย
ทําการทดสอบเชิงประจักษตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets ท่ีแสดงความสัมพันธ
ระหวางปริมาณขยะมูลฝอยและรายได ใชเทคนิคการถดถอยกําลังสองอยางงาย (ordinary least 
square regression :OLS) โดยใชขอมูลปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและรายไดของไทยในระดับมวล
รวมในการทดสอบความสัมพันธตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของคุซเน็ตส โดยการสราง
แบบจําลองในระดับมวลรวม เปนการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดและปจจัยกําหนดอื่นๆ 
ท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณขยะมูลฝอย (municipal solid waste : MSW) ซ่ึงเปนตัวแทนของการ
ปลดปลอยมลพิษท่ีกอให เกิดความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอมในชวงป พ.ศ. 2535 -2549  
โดยไดกําหนดแบบจําลองเพ่ือศึกษาความสัมพันธของแบบจําลองในระดับมวลรวม เปนการ
ทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดและปจจัยกําหนดอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณขยะมูลฝอย 
(municipal solid waste : MSW) ซ่ึงเปนตัวแทนของการปลดปลอยมลพิษท่ีกอใหเกิดความเส่ือม
โทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอม  

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดและปจจัยกําหนดอ่ืนๆ กับความเส่ือมโทรม
คุณภาพส่ิงแวดลอมตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของคุซเน็ตส พบวาความสัมพันธระหวาง
ผลิตภัณฑประชาชาติท่ีแทจริงและปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยรวมของประเทศเปนไปตาม
สมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของคุซเน็ตส โดยปริมาณขยะมูลฝอยโดยรวมของประเทศจะเพิ่ม
สูงข้ึนเม่ือผลิตภัณฑประชาชาติท่ีแทจริงเพิ่มสูงข้ึนในระยะแรก หรืออธิบายไดวาความสัมพันธ
ระหวางปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยของประเทศและผลิตภัณฑประชาชาติท่ีแทจริงมีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันในระยะแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจอันเปนผลทําใหผลิตภัณฑประชาชาติเพ่ิม
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สูงข้ึน แตในเวลาตอมาผลของการพัฒนาเศรษฐกิจทําใหอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเติบโต
อยางตอเนื่อง รวมไปถึงโครงสรางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไปทําใหผลิตภัณฑประชาชาติท่ีแทจริงเพิ่ม
สูงข้ึนอยางตอเนื่องจนถึงระดับหนึ่ง (จุดวกกลับ) ความสัมพันธระหวางปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย
ของประเทศและผลิตภัณฑประชาชาติท่ีแทจริงจะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม อยางไรก็
ตามนัยท่ีสําคัญของการศึกษาคร้ังนี้ นอกจากสะทอนถึงความตระหนักของผูบริโภคมวลรวมในเชิง
ของการบริโภคคุณภาพของส่ิงแวดลอมท่ีมีlkลักษณะเปนสินคาปกติ (luxury goods) ท่ีความ
ตองการเพิ่มสูงข้ึนตามรายไดประชาชาติแลว ยังมีนัยแฝงท่ีเกิดข้ึนกับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน
ของไทย กลาวคือ ผลทางดานเทคนิค (technique effect) อันเนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
(technological progress) จะทําใหประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มข้ึน ลดการใชทรัพยากรการผลิตและมี
ของเสียจากกระบวนการผลิตลดลง นอกจากนี้เทคโนโลยีท่ีกาวหนามากข้ึนยังสงผลทําใหเกิดการ
ทําเอาของเสียที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตและการบริโภคแปรสภาพนํากลับมาใชใหม (recycle) 
ซ่ึงสวนหนึ่งเปนไปโดยความสมัครใจของผูผลิตในการลดตนทุนการผลิต ซ่ึงผลกระทบเหลานี้มี
สวนทําใหการปลอยมลพิษจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงดวยเชนกัน 

นิสิต พันธมิตร และ จิระ คําบุรี (2553) ไดทําการศึกษาทางเศรษฐมิติของการแพรกระจาย
กาชคารบอนไดออกไซด การบริโภคพลังงาน รายไดและระดับการเปดทางการคาของประเทศไทย 
โดยมุงพิจารณาความสัมพันธของการการแพรกระจายกาชคารบอนไดออกไซด การบริโภค
พลังงาน รายไดและระดับการเปดทางการคาของประเทศไทย ซ่ึงเปนผลมาจากการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  

จากการศึกษาพบวา เม่ือทดสอบความสัมพันธของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับมลพิษ
ส่ิงแวดลอมตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ  Kuznets พบวา ความสัมพันธของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการแพรกระจายกาชคารบอนไดออกไซดมีลักษณะเปนเสนโคงระฆัง
คว่ํา  การเพิ่มของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเฉล่ียตอหัวท่ีเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 1 จะกอใหเกิด
การเพิ่มข้ึนของการแพรกระจายกาชคารบอนไดออกไซดสูงรอยละ 3.05  การบริโภคพลังงาน
เ บื้ อ งตน เฉ ล่ี ยต อหั ว ท่ี เพิ่ ม ข้ึนใน อัตราร อยละ  1 จะ ทํ า ให เ กิ ดการแพร กระจายก าช
คารบอนไดออกไซดเพ่ิมข้ึนในอัตรรอยละ 1.019 และระดับการเปดประเทศที่เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะ
ทําใหเกิดการแพรกระจายกาชคารบอนได ออกไซดลดลงในอัตรารอยละ 0.047  

Hoffmann and others (2005) ไดทําการศึกษาเร่ือง FDI and pollution : a granger 
causality test using panel data โดยทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศและมลพิษในอากาศ ดวยวิธี granger causality tests ซ่ึงเปนการทดสอบความสัมพันธ
สองทิศทางของตัวแปรการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศขาเขาและปริมาณกาชคารบอนไดออไซด 
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ใชขอมูล panel data  และศึกษาใน 112 ประเทศ โดยศึกษาแบงเปนกลุมประเทศตามระดับรายได
ของประเทศ เปนระยะเวลา 15-28 ป  

ผลการศึกษาแบงออกเปน 2 ทิศทางคือ ทิศทางแรก ผลของคารบอนไดออกไซดตอปริมาณ
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ( FDI = ƒ (CO2) พบวากลุมประเทศรายไดต่ําและรายไดปาน
กลางนั้นระดับกาชคารบอนไดออกไซดนั้นเปนเหตุทําใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพิ่มข้ึน 
แตสําหรับกลุมประเทศรายไดสูงคารบอนไดออกไซดนั้นไมผลตอระดับการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ  และในทิศทางตรงกันขาม (CO2 = ƒ (FDI) ) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ  มีผล
ตอระดับกาชคารบอน ไดออกไซด  พบวากลุมประเทศรายไดต่ําและรายสูงนั้น การเพ่ิมการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศมีผลทําใหระดับกาชคารบอนไดออกไซดเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีกลุมประเทศ
ร ายได ป านกลางนั้ น  การลง ทุนโดยตรงจ ากต า งประ เทศไม มี ผล ทํ า ให ร ะดั บก า ช
คารบอนไดออกไซด 

Merricana and others (2007) ไดทําศึกษาเร่ือง Foreign direct investment and the 
pollution in five asean nations โดยศึกษาผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตอ
มลพิษทางอากาศ โดยใชปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดในอากาศเปนตัวแทนของมลพิษทาง
อากาศของ 5 ประเทศในกลุมประเทศอาเซียน ไดแก ประเทศมาเลยเซีย ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร 
และ ฟลิปนส  ใชขอมูลรายป (time-series analysis) ตั้งแตป ค.ศ. 1970-2001โดยการวิเคราะหดวย
วิธี autoregressive distributive lag (ARDL)  แบบจําลองท่ีใชในการวิเคราะหความสัมพันธดวย
แบบจําลอง autoregressive modeling approach ตามวิธีการของ Johansen  

ผลการศึกษาพบวา การเพิ่มข้ึนของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศมาเลยเซีย  
ไทยและฟลิปนสมีผลทําใหปริมาณคารบอนไดออกไซดในอากาศเพิ่มข้ึน แตไมมีความสัมพันธกัน
ในประเทศอินโดนีเซีย และสิงคโปร  

Baek and Koo (2009) ไดทําการศึกษาเร่ือง A dynamic approach to the FDI-environment 
nexus: the case of China and India โดยทําการวิเคราะหความสัมพันธระยะส้ันและระยะยาว 
ระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดียและจีน 
ชวงระหวางป ค.ศ. 1992-2007 ใชการวิเคราะหดวยวิธี autoregressive distributive lag (ARDL)   

จากการศึกษาสําหรับในกรณีประเทศ จีนพบวา การลงทุนโดยตรงและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจนั้นมีความสัมพันธกันท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  แตในกรณีประเทศอินเดียนั้น พบวา 
การลงทุนโดยตรงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมีความสัมพันธกันท้ังในระยะส้ันแตใน
ระยะยาวมีผลกระทบเพียงเล็กนอยเทานั้น นอกจากนี้ยังพบวา การเจริญเติบโตของรายไดในสอง
ประเทศสงผลทําใหคุณภาพส่ิงแวดลอมของท้ังสองประเทศท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
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Bello and Abimbola (2009) ไดทําการศึกษาเร่ือง Does the level of economic growth 
influence environmental quality in Nigeria: A test of environmental Kuznets curve (EKC) 
Hypothesis? โดยทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับปริมาณกาช
คารบอนไดออกไซดในอากาศของประเทศไนจีเรีย ในชวงป ค.ศ.1980-2008 และทดสอบ
สมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ  Kuznets (environmental Kuznets curve; EKC )โดยนํา
สมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ  Kuznets มาประยุกตใชในการสรางแบบจําลองเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางคุณภาพอากาศกับตัวแปรทางเศรษฐกิจ ไดแก  อัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเฉล่ียตอหัว (per capita growth rate of GDP) สัดสวนโรงงาน
อุตสาหกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (share of manufacturing in GDP) ปริมาณการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (foreign direct investment) ปริมาณการใชพลังงาน ( energy 
consumption) และสัดสวนมูลคาการคาในตลาดหลักทรัพย (trade value of stock market)  โดยใช
แบบจําลองท่ีประยุกตมาจากการศึกษาของ baek and koo (2009)  

ซ่ึงไดทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงและการเจริญเติบทาง
เศรษฐกิจของประเทศจีนอินเดีย โดยทําตัวแปรในสมการใหอยูในรูปของ natural logarithms เพื่อ
ทําการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรในแบบจําลองดวยวิธีวิเคราะหถดถอย (regression  
analysis) โดยใชขอมูลอนุกรมเวลา (time series) รายป ตั้งแตป ค.ศ.1980-2008 รวมเปน 29 ป  
พบวา อัตราการเจริญเติบโตของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเฉล่ียตอ
หัว สัดสวนโรงงานอุตสาหกรรมตอมูลคา (share of manufacturing in GDP) และปริมาณการ
บริโภคพลังงาน (energy consumption) นั้นไมมีความสัมพันธกับปริมาณคารบอนไดออกไซดใน
อากาศ สวนปริมาณการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (foreign direct investment) และสัดสวน
มูลคาการคาในตลากหลักทรัพย (trade value of stock market) มีความสัมพันธกับปริมาณ
คารบอนไดออกไซดในอากาศ สําหรับการทดสอบสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets ใน
ประเทศไนจีเรียนั้น พบวาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาตินั้นไมมีความสัมพันธตามแนวคิดเสนโคง
ส่ิงแวดลอมของ Kuznets (environmental Kuznets curve; EKC )   
 


