
 

บทที่ 5 

ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางการคาระหวางประเทศ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
และการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด ไดทําการศึกษาโดยการวิเคราะหขอมูล panel ไดแก 
การทดสอบความนิ่งของขอมูลท่ีนํามาศึกษา โดยวิธี  panel unit root test และทดสอบความสัมพันธ
ระยะยาวระหวางการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับตัวแปรทางเศรษฐกิจของกลุม
ประเทศท่ีศึกษา โดยการทดสอบ panel cointegration test  แลวทําการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ความสัมพันธระยะยาวระหวางกลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใน
กลุมตลาดเกิดใหม  และทําการทดสอบสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets (environmental 
Kuznets curve hypothesis ; EKC) โดยผลกการศึกษาแบงออกไดเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ผลการทดสอบความน่ิงของขอมูล ของตัวแปรท่ีนํามาศึกษา ดวยวิธีการทดสอบ 
panel unit root test ท่ีแตกตางกัน ไดแก การทดสอบดวยวิธี LLC test  วิธี Hadri test วิธีIPS test  วิธี 
Breitung t- stat  test และวิธี Fisher-Type tests โดยใช Fisher-ADF และ Fisher-PP โดยนําเสนอผล
การทดสอบในรูปของตาราง โดยแยกออกเปนผลการทดสอบความนิ่งของขอมูล (Panel unit root 
test )  ของตัวแปรท่ีนํามาศึกษา 
 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดใน
อากาศ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ การคาระหวางประเทศ ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ มูลคาเพ่ิมอุตสาหกรรม และการใชพลังงาน โดยแสดงผลการทดสอบ  panel 
cointegration ดวยวิธี Pedroni test  และ Kao test  และ Fisher test   ผลการทดสอบนําเสนอขอมูลใน
รูปของตาราง ซ่ึงแยกออกเปนผลของการทดสอบแตละวิธีของประเทศกลุมประเทศอุตสาหกรรม 
OECD กับกลุมประเทศอุตสาหกรรมในกลุมตลาดเกิดใหม 
 สวนท่ี 3 ผลการทดสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ  Kuznets (environmental Kuznets 
curve hypothesis) โดยการประมาณคาสัมประสิทธ์ิโดยแยกปจจัยท่ีกระทบแตละประเทศขามชวง 
เวลา  (panel data estimation)  ดวยวิธี Pooled OLS วิธี fixed effect model   และวิธี random effect 
model  โดยการพิจารณาจากเคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิของ ตัวแปรในแบบจําลอง  และพิจารณา
จากลักษณะของกราฟ ดวยวิธี scatter with nearest neighbor fit โดยพิจารณาจากลักษณะของกราฟ
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แสดงความสัมพันธระหวางการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดและตัวแปรทางเศรษฐกิจ 
แลวนํามาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางกลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD และกลุมประเทศ 
อุตสาหกรรมในกลุมตลาดเกดิใหม  
 
5.1 ผลการทดสอบความน่ิงของขอมูล (panel unit root test)         

การศึกษาความสัมพันธระหวางการคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและการปลอย

ปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดในอากาศของกลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD และกลุมประเทศ

อุตสาหกรรมในกลุมตลาดเกิดใหม  ผลการทดสอบความน่ิงของขอมูล (panel unit root test) ของ

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศ  (ln CO2) 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (ln FDI)  การคาระหวางประเทศ (ln TR)  ผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (ln GDP) มูลคาเพิ่มอุตสาหกรรม (ln IN) และปริมาณการใชพลังงาน (ln EN)  โดย

ทดสอบดวยวิธี LLC test วิธี IPS Test วิธี Hadri test  วิธี Breitung t- stat test และ Fisher-Type 

tests โดยใช Fisher-ADF และ Fisher-PP โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 ผลการทดสอบดวยวิธี Breitung test ท่ีระดับ Level พบวา คาสถิติท่ีไดของตัวแปร
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (ln GDP) และมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรม  (ln IN)   พบวา  มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ ขอมูลไมมี unit root  ดังนั้นตัว
แปรดังกลาวจึง มีความนิ่งท่ีระดับ level หรือมีอันดับความสัมพันธของขอมูล เทากับ 0 หรือ I (0) 
สําหรับตัวแปรอ่ืนๆ  คาสถิติท่ีไดไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ 
ขอมูลมี unit root หรือขอมูลไมนิ่งท่ีระดับ level หรือ I (0) เม่ือนําขอมูลมาทําการทดสอบท่ีระดับ 
first difference พบวา คาสถิติท่ีไดของตัวแปรปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศ  
(ln CO2) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (ln FDI)  การคาระหวางประเทศ  (ln TR)  และปริมาณ
การใชพลังงาน (ln EN)  ดังกลาว มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ 
ขอมูลมีความนิ่งหรือขอมูลไมมี unit root ดังนั้นตัวแปรตัวแปรปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดในอากาศ  (ln CO2) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (ln FDI)  การคา
ระหวางประเทศ (ln TR)  และปริมาณการใชพลังงาน (ln EN)   จึงมีความนิ่งท่ีระดับ first difference 
หรือมีอันดับความสัมพันธของขอมูล เทากับ 1 หรือ I (1) 
 ผลการทดสอบดวยวิธี Hadri test ท่ีระดับ level พบวาคาสถิติท่ีไดของตัวแปรทุกตัวในแบบ 
จําลอง ไดแก ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศ (ln CO2 ) การลงทุนโดยตรงจาก
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ตางประเทศ (ln FDI)  การคาระหวางประเทศ (ln TR) ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (lnGDP)  
มูลคาเพิ่มอุตสาหกรรม ( ln IN) และปริมาณการใชพลังงาน (ln EN)  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ขอมูลมี unit root หรือขอมูลไมนิ่ง ท่ีระดับ Level หรือ I (0) 
เม่ือนําขอมูลมาทําการทดสอบท่ีระดับ first difference พบวา คาสถิติท่ีไดของทุกตัวแปรดังกลาวมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ ขอมูลไมมี unit root ดังนั้นตัวแปร
ทุกตัวจึงมีความนิ่งท่ีระดับ first difference หรือมีอันดับความสัมพันธของขอมูล เทากับ 1 หรือ I (1)             
 ผลการทดสอบดวยวิธี Fisher-type tests โดยใช Fisher-ADF ท่ีระดับ level  พบวาคาสถิติท่ี
ไดของตัวแปรทุกตัวในแบบจําลองไดแก ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศ(ln 
CO2 ) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (ln FDI)  การคาระหวางประเทศ (ln TR) ผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ (ln GDP)  มูลคาเพิ่มอุตสาหกรรม ( ln IN) และปริมาณการใชพลังงาน (ln EN)  
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ขอมูลมี unit root หรือขอมูล
ไมนิ่ง ท่ีระดับ level หรือ I (0) เม่ือนําขอมูลมาทําการทดสอบท่ีระดับ first difference พบวา คาสถิติ
ท่ีไดของทุกตัวแปรดังกลาวมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ 
ขอมูลไมมี unit root ดังนั้นตัวแปรทุกตัวจึง มีความนิ่งท่ีระดับ first difference หรือมีอันดับ
ความสัมพันธของขอมูล เทากับ 1 หรือ I (1)             
 ผลการทดสอบดวยวิธี Fisher-type tests โดยใช Fisher-PP ท่ีระดับ level พบวาคาสถิติท่ีได
ของตัวแปรทุกตัวในแบบจําลองไดแก ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (ln CO2 ) การ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (ln FDI)  การคาระหวางประเทศ (ln TR) ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (ln GDP)  มูลคาเพิ่มอุตสาหกรรม (ln IN) และปริมาณการใชพลังงาน (ln EN)  ไมมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ขอมูลมี unit root หรือขอมูลไม
นิ่ง ท่ีระดับ level หรือ I (0) เม่ือนําขอมูลมาทําการทดสอบท่ีระดับ first difference พบวาคาสถิติท่ี
ไดของทุกตัวแปรดังกลาวมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ 
ขอมูลไมมี unit root  ดังนั้นตัวแปรทุกตัวจึง มีความนิ่งท่ีระดับ first difference หรือมีอันดับ
ความสัมพันธของขอมูล เทากับ 1 หรือ I (1)  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลจากการทดสอบ panel  
unit root ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาซ่ึงใชวิธีทดสอบที่แตกตางกัน พบวาการทดสอบดวยวิธี LLC 
Test  วิธี Hadri test วิธี IPS test และวิธี Fisher-type tests โดยใช Fisher-ADF และ Fisher-PP ใหผล
การทดสอบท่ีตัวแปรทุกตัวมีความนิ่งท่ีระดับ first difference หรือมีอันดับความสัมพันธของขอมูล 
เทากับ 1 หรือ I (1) ดังแสดงในตารางท่ี 5.1 ดังนั้นการ ศึกษาในคร้ังนี้จึงเลือกใชผลการทดสอบ 
panel  unit root จากวิธี LLC test  วิธี Hadri test  วิธี IPS test และ Fisher-Type tests โดยใช Fisher-
ADF และ Fisher-PP ซ่ึงใหผลการทดสอบท่ีตัวแปรทุกตัวมีอันดับความสัมพันธของขอมูลเดียวกัน 
คือ อันดับท่ี 1 หรือ  I(1) โดยสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 5.2 
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5.2 การทดสอบความสัมพันธระยะยาว (panel cointegration test)   
 
  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการคาระหวางประเทศ การลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ และการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด ประกอบดวย ผลการทดสอบความ 
สัมพันธระยะยาวของตัวแปรในแบบจําลอง โดยการทดสอบ  panel cointegration ดวยวิธี Pedroni 
test , Kao test และ Fisher test โดยทําการศึกษาความสัมพันธระยะยาวระหวางตัวแปรทางเศรษฐกิจ
และการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด ซ่ึงตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ไดทําการทดสอบความ
นิ่งของขอมูลโดยการทดสอบ panel unit root  จากหัวขอท่ี 5.1 และพบวา ตัวแปรทุกตัวมีความนิ่งท่ี
ระดับ first difference หรือมีอันดับความสัมพันธของขอมูล เทากับ 1 หรือ I (1)  ดังนี้ 

5.2.1 ผลการทดสอบผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาว (panel cointegration test)  
         ระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและการปลอยปริมาณกาชคารบอนได    
         ออกไซด  

          ผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาว (panel cointegration test) ดวยวิธีของ Pedroni  
ระหวางตัวแปรการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด
ของกลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD  เม่ือกําหนดใหมีคาคงท่ี  พบวาคาสถิติ  panel –pp และ panel 
–ADF  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงปฎิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ ตัวแปรมี cointegration  
หรือมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และผลการทดสอบดวยวิธี  Koa test และ Fisher test  
พบวา ผลการทดสอบสอดคลองกับวิธีของ Pedroni นั่นคือ ตัวแปรมีความสัมพันธระยะยาวท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 สําหรับในกลุมประเทศอุตสาหกรรมตลาดเกิดใหม (emerging market) นั้น จากการ
ทดสอบความสัมพันธระยะยาว (panel cointegration test) ดวยวิธีของ Pedroni  โดยกําหนดใหมี
คาคงท่ี พบวา คาสถิติ panel–ρ, panel–pp, panel–ADF, group–pp  และ group–ADF มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ ตัวแปรมี  cointegration  หรือมีความ 
สัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และจากคาสถิติ group-pp และ group-ADF ซ่ึงเปนคาสถิติแบบ 
group panel  สามารถกลาวไดวามีอยางนอย 1 ประเทศท่ีตัวแปรการปลอยปริมาณกาชคารบอนได 
ออกไซดและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ของประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหมมีความสัมพันธ
กัน และการทดสอบ  panel cointegration ดวยวิธี Koa test และ Fisher test พบวา ตัวแปรมีความ 
สัมพันธระยะยาวท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 ดังนั้น จึงสรุปไดวาตัวแปรการปลอยปริมาณกาชคารบอน 
ไดออกไซดและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของประเทศอุตสาหกรรม OECD และกลุม
ประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหมมีความสัมพันธกันในระยะยาว ดังตารางท่ี 5.3  
 



  
 

 
 

54 

ตารางท่ี 5.3 ผลการทดสอบ panel cointegration  ของการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด
       และการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของกลุมประเทศอุตสาหกรรม  
คาสถิติท่ีใชทดสอบ กลุมประเทศอุตสาหกรรม 

 OECD กลุมตลาดเกิดใหม 

Pedroni test        intercept 
-229.9730  ( 1.0000) 
-1.115160  (0.1324) 
-1.858016  (0.0316)** 
-1.714737  (0.0432)** 
 0.514471  ( 0.6965) 
-0.575905  (0.2823) 
-1.155340  ( 0.1240) 

intercept 

      Panel – v -2234.837  (1.0000) 
-2.961659  (0.0015)** 
-4.846232  (0.0000)** 
-1.917251  (0.0276)** 
-1.123072  (0.1307) 
-4.445497  (0.0000)** 
-2.286092  (0.0111)** 

      Panel –ρ 
      Panel –pp 
      Panel –ADF 
      Group –ρ 

      Group –pp 
      Group –ADF 

Kao test   
       ADF   -1.145   (0.026) **    -1.53  (0.0063)* 
Fisher test   
No. of CE(s) trace test max-eigen  test trace test             max-eigen  test 
    None 
    At most 1  

  37.96 
(0.0161)** 
  29.19 
(0.0325)** 

36.30  (0.0863) 
29.19  (0. 0325)** 

68.64 ( 0.0004)* 
62.96  (0.0018)* 

54.21  (0.0153) 
62.96 (0.0018)* 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหต ุ: คา  probability แสดงในวงเล็บ 
      *    มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
     **   มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05                                             
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 5.2.2 ผลการทดสอบผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาว (panel cointegration test) 

          ระหวางผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศและการปลอยปริมาณกาชคารบอนได 

           ออกไซด 

          ผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาว (panel cointegration test) ของแบบจําลอง

ความสัมพันธระหวางการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 

ประเทศ (GDP) ของกลุมอุตสาหกรรม OECD ดวยวิธีของ Pedroni ในกรณีท่ีทําการทดสอบโดย

กําหนดใหมีคาคงท่ี (intercept) พบวา คาสถิติ panel–pp, panel–ADF และ group–ρ มีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงปฎิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ ตัวแปรมี cointegration ดังนั้น ตัวแปรการปลอย

ปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดและผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของกลุมประเทศ

อุตสาหกรรม OECD  มีความสัมพันธกันในระยะยาว และจากการทดสอบดวยวิธี Koa test และ 

Fisher test พบวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ  

สําหรับในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหมผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาว 

(panel cointegration test) ดวยวิธีของ Pedroni ในกรณีท่ีกําหนดใหมีคาคงท่ี(intercept)  พบวา 

คาสถิติ panel–ρ, panel–pp, panel–ADF, group–pp และ group–ADF มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ซ่ึงปฎิเสธ สมมติฐานหลัก นั่นคือ ตัวแปรมี cointegration หรือตัวแปรมีความสัมพันธกัน และ

จากคาสถิติ group–pp และ group–ADF ซ่ึงเปนคาสถิติแบบ group panel อาจกลาวไดวา มีอยางนอย 

1 ประเทศ ในกลุมอุตสาหกรรมเกิดใหมท่ีตัวแปรการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด และ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีความสัมพันธกัน และการทดสอบดวยวิธี Koa test  

และ Fisher test พบวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ ดังนั้น 

จึงกลาวไดวา การปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดและผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) มีความสัมพันธระยะยาว ท้ังของกลุมอุตสาหกรรม OECD และกลุมอุตสาหกรรมเกิดใหม 

ดังแสดงในตารางท่ี  5.4 
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ตารางท่ี 5.4 ผลการทดสอบผลการทดสอบ panel cointegration test ของการปลอยปริมาณกาช  
        คารบอนไดออกไซดและผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของกลุมอุตสาหกรรม  
คาสถิติท่ีใชทดสอบ กลุมประเทศอุตสาหกรรม 

 OECD กลุมตลาดเกิดใหม 

Pedroni test        intercept 
-303.4857 (1.0000) 
0.600658  (0.7260) 
0.701695  (0.0486)** 
0.495505  (0.0399)** 
1.464197  (0.0284)** 
0.986793  ( 0.8381) 
0.140048  ( 0.5557) 

intercept 

      Panel – v -2112.457  (1.0000) 
-2.307237  (0.0105)** 
-4.489644  (0.0000)** 
-1.830257  (0.0336)** 
-0.645052  (0.2594) 
-3.997949  (0.0000)** 
-2.433117  (0.0075)** 

      Panel –ρ 
      Panel –pp 
      Panel –ADF 
      Group –ρ 

      Group –pp 
      Group –ADF 

Kao test   
       ADF      - 2.1430  (0.0161)** 2.007  (0.022)** 
Fisher test   
No. of CE(s) trace test max-eigen  test trace test             max-eigen  test 
    None 
    At most 1  

398.6 ( 0.0000)* 
249.3 (0.0000)* 

350.5 ( 0.0002)* 
249.3 (0.000)* 

49.94 (0.0032) * 
22.11 (0.6827) 

46.43 (0.0082)* 
22.11 (0.6827) 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
           หมายเหต ุ:  คา probability แสดงในวงเล็บ 
                     * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
         ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05                                                                               
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 5.2.3 ผลการทดสอบผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาว (panel cointegration test)  

          ระหวางปริมาณการใชพลังงานและการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด 

          ผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาว (panel cointegration test) ดวยวิธีของ Pedroni  
ระหวางตัวแปรการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดและปริมาณการใชพลังงานของกลุม
ประเทศอุตสาหกรรม OECD ในกรณีท่ีกําหนดใหมีคาคงท่ี(intercept) พบวา คาสถิติ panel–ρ, 
panel–pp,  panel–ADF, group–pp  และ group–ADF มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก นั่นคือ ตัวแปรมี cointegration และจากคาสถิติ group–pp และ group–ADF ซ่ึงเปน
คาสถิติแบบ group panel  อาจกลาวไดวา มีอยางนอย 1 ประเทศท่ีตัวแปรการปลอยปริมาณกาช
คารบอนได ออกไซดและปริมาณการใชพลังงานของกลุมอุตสาหกรรม OECD มีความสัมพันธกัน 
และการทดสอบดวยวิธี Koa test และ Fisher test พบวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ   

  ในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหมนั้น การทดสอบผลการทดสอบความสัมพันธ 
ระยะยาว (panel cointegration test) ดวยวิธีของ Pedroni ระหวางการปลอยปริมาณกาชคารบอนได 
ออกไซดและปริมาณการใชพลังงาน ในกรณีท่ีกําหนดใหมีคาคงท่ี (intercept) พบวา คาสถิติ panel 
–ρ, panel–pp, panel –ADF, group–pp  และ group–ADF มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง
ปฏิเสธสมมติ ฐานหลัก นั่นคือ ตัวแปรมี cointegration หรือมีความสัมพันธกัน และจากคาสถิติ 
group–pp  และ group–ADF ซ่ึงเปนคาสถิติแบบ group panel จึงกลาวไดวามีอยางนอย 1 ประเทศท่ี
ตัวแปรการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดและปริมาณการใชพลังงานของกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมเกิดใหม มีความสัมพันธกัน และจากการทดสอบดวยวิธี Koa test และ Fisher test พบ 
วา ตัวแปรมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  ดังนั้น การปลอยปริมาณกาช
คารบอนไดออกไซดและปริมาณการใชพลังงานของกลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD และกลุม
อุตสาหกรรมเกิดใหม มีความสัมพันธกันในระยะยาว ดังแสดงในตารางท่ี 5.5 
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ตารางท่ี 5.5 ผลการทดสอบผลการทดสอบ panel cointegration ของการปลอยปริมาณกาช    
       คารบอนไดออกไซดและปริมาณการใชพลังงานของกลุมอุตสาหกรรม  
คาสถิติท่ีใชทดสอบ กลุมประเทศอุตสาหกรรม 

 OECD กลุมตลาดเกิดใหม 

Pedroni test                intercept 
-2393.764  (1.0000) 
-3.574123  (0.0002)** 
-5.529118  ( 0.0000)** 
-2.854363  ( 0.0022)** 
-0.819867  (0.2061) 
-4.011875  (0.0000)** 
-2.048454  ( 0.0203)** 

intercept 
-721.3852  (1.0000) 
-2.824640  (0.0024)** 
-5.330537  (0.0000)** 
-5.824176  (0.0000)** 
-0.866121  (0.1932) 
-4.377545  (0.0000)** 
-3.905749  (0.0000)** 

      Panel – v 
      Panel –ρ 
      Panel –pp 
      Panel –ADF 
      Group –ρ 

      Group –pp 
      Group –ADF 

Kao test   
       ADF  -2.265   (0.0117)**     -4.44  (0.0000)* 
Fisher test   
No. of CE(s) trace test max-eigen  test trace test             max-eigen  test 
    None 
    At most 1  

114.7 (0.0000) * 
94.35 (0.0000) * 

86.53 (0.0001) * 
94.35  (0.0000) * 

72.09 (0.0000) * 
56.24 ( 0.0001) * 

53.28 (0.0002)* 
56.24 (0.0001)* 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหต ุ: คา probability แสดงในวงเล็บ 
      * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01                    
                  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05                    
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 5.2.4 ผลการทดสอบผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาว (panel cointegration test) 
          ระหวางมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมและการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด  
           ผลการทดสอบผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาว (panel cointegration test)  
ดวยวิธีของ Pedroni  ระหวางการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดและมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรม
ของกลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD ในกรณีท่ีกําหนดใหมีคาคงท่ี (intercept)  พบวา ทุกคาสถิติ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงจะยอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ตัวแปรไมมี cointegration  
หรือตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน นั่นเอง  และเม่ือทําการทดสอบดวยวิธี Koa test และ Fisher test  
ใหผลการทดสอบท่ีสอดคลองกัน คือ ตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน และเม่ือทําการทดสอบ
ความสัมพันธของตัวแปรในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม โดยกําหนดใหมีคาคงท่ี (intercept)  
พบวา คาสถิติทุกคาสถิติ  panel–ρ, panel–pp, panel–ADF,  group–pp และ group–ADF มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ มี  cointegration และจากคาสถิติ group –
pp และ group –ADF     ซ่ึงเปนคาสถิติแบบ group panel ดังนั้นจึงกลาวไดวา มีอยางนอย 1 ประเทศ
ท่ีตัวแปรการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดและมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมของกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมเกิดใหมมีความสัมพันธกัน และเม่ือทําการทดสอบดวยวิธี Koa test และ Fisher test  ก็
ใหผลที่สอดคลองกัน นั่นคือ ตัวแปรมีความสัมพันธกันระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนั้น
จึงสรุปไดวา ในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม การปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดและ
มูลคาเพิ่มอุตสาห- กรรม มีความสัมพันธกันในระยะยาว แตในกลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD 
นั้นพบวาตัวแปรไมมีความสัมพันธกันในระยะยาว ดังตารางท่ี 5.6 
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ตารางท่ี 5.6 ผลการทดสอบผลการทดสอบ panel cointegration ของการปลอยปริมาณกาช     
        คารบอนไดออกไซดและมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมของกลุมประเทศอุตสาหกรรม  
คาสถิติท่ีใชทดสอบ กลุมประเทศอุตสาหกรรม 

 OECD กลุมตลาดเกิดใหม 

Pedroni test        intercept 
  -300.9318  (1.0000) 

          0.349181  (0.6365) 
         -0.045006  (0.4821) 
          0.331036  (0.6297) 
          1.393091  (0.9182) 
          0.510083  (0.6950) 
          0.297756  (0.6171) 

intercept 

      Panel – v -2393.764 ( 1.0000 )   
-3.574123 (0.0002)** 
-5.529118 (0.0000)** 
-2.854363 (0.0022)** 
-0.819867 (0.2061) 
-4.011875 (0.0000)** 
-2.048454 (0.0203)** 

      Panel –ρ 
      Panel –pp 
      Panel –ADF 
      Group –ρ 

      Group –pp 
      Group –ADF 

Kao test   
       ADF       -1.56    (0.059) -2.91   (0.0018)* 
Fisher test   
No. of CE(s) trace test max-eigen  test trace test             max-eigen  test 
    None 
    At most 1  

252.9  (0.0787) 
107.6 (0.0056)* 

220.9 (0.0845) 
107.6  (0.0056)* 

63.13 (0.0001)* 
49.19 (0.0039)* 

52.26 (0.0017)* 
49.19 (0.0039)* 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหต ุ: คา probability แสดงในวงเล็บ 
      *   มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01                                                                               
      ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05       
                                                                       
 5.2.5 ผลการทดสอบผลการทดสอบความสัมพันธระยะยาว (panel cointegration test)  
           ระหวาง การคาระหวางประเทศและการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด 
          ผลการทดสอบรทดสอบความสัมพันธระยะยาว (panel cointegration test)  ดวยวิธี
ของ Pedroni  ระหวางการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดและการคาระหวางประเทศ ของ
กลุมประเทศอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาแลว OECD ในกรณีท่ีกําหนดใหมีคาคงที่ (intercept)  พบวา 
คาสถิติ panel -pp และ panel-ADF มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และเม่ือทําการทดสอบดวยวิธี 
Koa test และ Fisher test พบวา ตัวแปรมีความสัมพันธกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และ 0.01 
ตามลําดับ สําหรับการทดสอบความสัมพันธระยะยาว (panel cointegration test)  ของกลุมประเทศ
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อุตสาหกรรมเกิดใหม ในกรณีท่ีกําหนดใหมีคาคงท่ี (intercept) พบวา คาสถิติ panel –ρ, panel –pp, 
panel –ADF, group–pp และ   panel –ADF มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก นั่นคือ มี cointegration และ จากคาสถิติ group –pp และ panel –ADF ซ่ึงเปน
คาสถิติแบบ group panel  ดังนั้น จึงกลาวไดวามีอยางนอย 1 ประเทศท่ีตัวแปรการปลอยปริมาณ
กาชคารบอนไดออกไซดและและการคาระหวางประเทศของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม มี
ความสัมพันธกัน และการทดสอบ ดวยวิธี Koa test และ Fisher test พบวา ตัวแปรมีความสัมพันธ
กันท่ีระดับ 0.01 ดังนั้น การปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับการคาระหวางประเทศของ
อุตสาหกรรมท่ีพัฒนาแลว OECD และกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม มีความสัมพันธกันใน
ระยะยาว  ดังตารางท่ี 5.7 
 
ตารางท่ี 5.7 ผลการทดสอบผลการทดสอบ panel cointegration ของการปลอยปริมาณกาชคารบอน 
        ไดออกไซดและการคาระหวางประเทศของกลุมประเทศอุตสาหกรรม  
คาสถิติท่ีใชทดสอบ กลุมประเทศอุตสาหกรรม 

 OECD กลุมตลาดเกิดใหม 

Pedroni test               intercept 
-221.0518  ( 1.0000) 
-0.055185  (0.4780) 
-0.998448  ( 0.0159)** 
-0.646113  (0.0259)** 
0.350925   (0.6372) 
-1.107072  (0.1341) 
-0.199154  (0.4211) 

                      intercept 
-2110.482  (1.0000)  
-2.923104  (0.0017)** 
-5.490825  (0.0000)** 
-2.986437  (0.0014)** 
-0.798996  (0.2121) 
-4.766088  (0.0000)** 
-3.810327  (0.0001)** 

      Panel – v 
      Panel –ρ 
      Panel –pp 
      Panel –ADF 
      Group –ρ 

      Group –pp 
      Group –ADF 

Kao test   
       ADF  -0.89 (0.0186)** -2.666  (0.0038)* 
Fisher test   
No. of CE(s) trace test max-eigen  test trace test             max-eigen  test 
    None 
    At most 1  

87.19  (0.0000)* 
56.33  (0.0281) 

79.50 (0.0001)* 
56.33 (0.0281) 

48.31 (0.0050) * 
40.07 (0.0384) 

42.23 (0.0233)** 
40.07 (0.0384) 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหต ุ: คา Probability แสดงในวงเล็บ 
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      *  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01                                                                               
     **  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05                                                                                
  
5.3 ผลการทดสอบสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets (environmental Kuznets curve        
       hypothesis; EKC)    
 จากการทดสอบความสัมพันธระยะยาวของการปลอยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและ

ตัวแปรทางเศรษฐกิจในหัวขอท่ี 5.2 ซ่ึงไดแก การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ ปริมาณการใชพลังงาน มูลคาเพิ่มอุตสาหกรรม และการคาระหวางประเทศ พบวา 

ท้ังในกลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD และประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม ตัวแปรดังกลาวมีความ 

สัมพันธระยะยาวกัน แตยังไมสามารถระบุไดวาความสัมพันธดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานเสน

โคงส่ิงแวดลอมของ  Kuznets หรือไม  ดังนั้น จึงไดทําการทดสอบสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอม

ของ Kuznets ของท้ังสองกลุมประเทศ โดยข้ันตอนแรกไดทําการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของตัว

แปรในแบบจําลอง เนื่องจากขอมูลท่ีใชในการศึกษาเปนขอมูล panel ซ่ึงประกอบดวยขอมูลอนุกรม

เวลาและภาคตัดขวาง ดังนั้น จึงทําการประมาณคาสัมประสิทธ์ิโดยแยกปจจัยท่ีกระทบแตละ

ประเทศขามชวงเวลา (panel data estimation) โดยการทดสอบแบงเปนวิธี pooled OLS วิธี fixed 

effect model และวิธี random effect model และเลือกพิจารณาวิธีการประมาณคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

โดย พิจารณาจากคา Adjusted R-squared และทําการพิจารณาเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิของตัวแปร

ในแบบจําลองเพ่ือหาจุดวกกลับความสัมพันธตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets  และ

เพื่อใหเห็นผลที่ชัดเจน จึงไดทําการพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรจากกราฟดวยวิธี scatter with 

nearest neighbor fit ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 5.3.1 ผลการทดสอบสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets ระหวางการปลอย    

          ปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ  

                การทดสอบความสัมพันธตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets ระหวาง

การปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศแบงการพิจารณา

ออกเปน 2 กลุมประเทศ ไดแก กลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD และกลุมประเทศเกิดใหม ผล

การศึกษาในกลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD นั้น เม่ือทําการพิจารณาความสัมพันธของตัวแปร

ดังกลาวจากการประมาณคาโดยแยกปจจัยท่ีกระทบแตละประเทศขามชวงเวลา (panel data 
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estimation) ท้ัว 3 วิธี ไดแก การประมาณคาดวยวิธี pooled OLS ซ่ึงมีขอสมมติวา คาสัมประสิทธ

ของสมการมีคาเทากันทุกประเทศตลอดเวลา 28 ปท่ีทําการศึกษา วิธี fixed effect model ซ่ึงสมมติ

ใหคาคงที่ของสมการเปล่ียนแปลงไปตามแตละประเทศ การประมาณคาดวยวิธีนี้อาจเรียกอีกอยาง

วา least squares with dummy variable (LSDV) และวิธี random effect model ชวยเพิ่มประสิทธิ 

ภาพในการประมาณคาโดยแบบจําลองมีขอสมมติใหความแตกตางในคาคงที่ของสมการเปนแบบ

สุม (random) และถูกรวมเขาไปอยูในสวนของคาความคลาดเคล่ือน การคํานวณท่ีใชนี้เรียกวา 

generalized least squares (GLS)  จากการประมาณคาท้ัง 3 วิธี  และการเลือกวิธีการประมาณคาท่ี

เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงพิจารณาจากคา Adjusted R-squared ในกรณีนี้ พบวา การทดสอบดวยวิธี fixed 

effect model มีคา Adjusted R-squared เทากับ 93.8% ซ่ึงถือวามีความนาเช่ือถือสูงเม่ือเปรียบเทียบ

กับการประมาณคาดวยวิธี pooled OLS และวิธี random effect model ซ่ึงมีคา Adjusted R-squared  

เทากับ 13.7% และ 8.6 % ตามลําดับ ดังนั้นจึงทําการเลือกพิจารณาการทดสอบดวยวิธี fixed effect 

model  ผลการประมาณคา พบวา คาสัมประสิทธ์ิของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) และ 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกําลังสอง (FDI2 ) พบวา มีคาเทากับ 0.0335 และ 0.0167 ตาม 

ลําดับ และมีคาความนาจะเปน (probability) เทากับ 0.0000 นั่นคือ ตัวแปรในแบบจําลองมีความ 

สัมพันธกับการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หรือ

มีความนาเชื่อถืออยูท่ี 99 %  ดังแสดงผลในตารางท่ี 5.8 
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ตารางท่ี 5.8 ผลการประมาณคา panel data estimation  ของการปลอยปริมาณกาชคารบอนได        
       ออกไซดกบัการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของกลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD  
ตัวแปรอธิบาย การประมาณคา 

pooled OLS 
1.3053 (38.4805)* 
0.0843 (22.9781)* 
0.0421 (22.9781)* 
672 
0.1391 
0.1378 
108.331 
130.1705 
0.01847 

fixed effect  
1.8305 (41.5914)* 
0.0335 (7.9105)* 
0.0167 (7.9105)* 
672 
0.9402 
0.9380 
424.411 
9.0315 
0.2451 

random effect 
1.8253 (18.3347)* 
0.0340 (8.0572)* 
0.0170 (8.0572)* 
672 
0.0088 
0.0868 
64.830 
9.3653 
0.2365 

คาคงท่ี (constant ) 
ln FDI 
ln (FDI2) 
จํานวนคาสังเกตุ  
R2 

R 2 

F-statistic 
residual sum of square 
Durbin-Watson stat 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย   *  แสดงนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01     

         คาในวงเล็บคือ คา T- statistic     
       คา probability  = 0.0000 

 ในกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหมนั้น ผลการศึกษา พบวา มีความสัมพันธในลักษณะ

เดียวกับในกลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD นั่นคือ การประมาณคาดวยวิธี fixed effect นั้นมีคา 

Adjusted R-squared สูง เทากับ 92.9% ซ่ึงมีความนาเช่ือถือสูงเม่ือเปรียบเทียบกับการประมาณคา 

ดวยวิธี pooled OLS และ วิธี random effect model ซ่ึงมีคา Adjusted R-squared เทากับ 31.6 % และ 

11.8 % ตามลําดับ ผลการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) 

และการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกําลังสอง (FDI2) พบวา มีคาเทากับ 0.1680 และ 0.0840 

ตามลําดับ และมีคาความนาจะเปน (probability) เทากับ 0.0000 นั่นคือตัวแปรในแบบ จําลองมี

ความสัมพันธกับการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

หรือมีความนาเช่ือถืออยูท่ี 99 %   
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ตารางท่ี 5.9 ผลการประมาณคา panel data estimation  ของการปลอยปริมาณกาชคารบอนได     
       ออกไซดกบัการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม 
ตัวแปรอธิบาย การประมาณคา 

pooled OLS 
-1.7738 (-
13.0111)* 
0.2774 (21.1019)* 
0.1387 (21.1019)* 
364 
0.2335 
0.2314 
110.3018 
198.3964 
0.0131 

fixed effect  
-0.7149 (-76988)* 
0.1680 (17.6561)* 
0.0840 (17.6561)* 
364 
0.9315 
0.9290 
366.3886 
17.7187 
0.1186  

random effect 
-0.7201 (-3.2940)* 
0.1685 (17.7259)* 
0.0842 (17.7259)* 
364 
0.4637 
0.4623 
313.1053 
18.3907 
0.0101 

คาคงท่ี (constant ) 
ln FDI 
ln (FDI2) 
จํานวนคาสังเกตุ  
R2 

R 2 

F-statistic 
residual sum of square 
Durbin-Watson stat 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย * แสดงนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01     

    
      คาในวงเล็บคือ คา T- statistic                                                                                              

      คา probability  = 0.0000 

 เม่ือพิจารณาจากเคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณคาไดจากท้ังสองกลุมประเทศ
อุตสาหกรรม สามารถสรุปไดวา ความสัมพันธระหวางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกับการ
ปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดในอากาศของประเทศอุตสาหกรรม มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน (ซ่ึงพิจารณาไดจากคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
(FDI) และการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกําลังสอง (FDI2) มีคาเปนบวก) และเพ่ือใหเห็น
ความสัมพันธดังกลาวชัดเจนข้ึน ไดทําการพิจารณาจากลักษณะของกราฟดวยวิธี scatter with 
nearest neighbor fit  ของท้ังสองกลุมประเทศ เสนกราฟท่ีไดมีลักษณะในเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกัน 
นั่นคือ มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกับปริมาณเพิ่มข้ึนสงผลใหการปลอยปริมาณกาช
คารบอนไดออกไซดในอากาศเพ่ิมข้ึน นั้นคือ เม่ือปริมาณการลงทุนโดยตรงเพ่ิมสูงข้ึน การปลอย
ปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดก็จะเพิ่มข้ึน และจากกราฟ จะสังเกตไดวา ในกรณีประเทศ
อุตสหกรรม OECD เสนกราฟจะมีลักษณะเขาใกลจุดเปล่ียนโคงความสัมพันธ แตยังไมเกิดเปนเสน
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โคงคว่ําตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets หรืออาจกลาวไดวา เปนระยะท่ี 2 ของ
ความสัมพันธตามสมมติ ฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets    สวนในกลุมประเทศอุตสหกรรม
เกิดใหม นั้นการปลอยปริมาณการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดในอากาศยังเพิ่มข้ึนตาม
ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ซ่ึงเปนระยะแรกของความสัมพันธตามสมมติฐานเสน
โคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets  ดังรูป 5.1  
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(ก) ประเทศอุตสาหกรรม OECD                                          (ข) ประเทศอุตสาหกรรมตลาดเกิดใหม 

รูปท่ี 5.1 ความสัมพันธระหวางการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับการลงทุนโดยตรง

   จากตางประเทศ 

 ท่ีมา: จากการคํานวณ  

 5.3.2 ผลการทดสอบสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets ระหวางการปลอย 
          ปริมาณ กาชคารบอนไดออกไซดกับผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ  
          การทดสอบความสัมพันธตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ  Kuznets ระหวาง

การปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  ผลการศึกษใน

กลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD นั้น จากประมาณคาท้ัง 3 วิธี เม่ือพิจารณาจากคา Adjusted R-
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squared พบวา วิธี fixed effect model มีคา Adjusted R-squared เทากับ 94.0 % ซ่ึงถือวามีความ

นาเช่ือถือสูงเม่ือเปรียบเทียบกับการประมาณคาดวยวิธี pooled OLS และวิธี random effect model 

ซ่ึงมีคา Adjusted R-squared เทากับ 31.6 % และ 11.8 % ตามลําดับ ดังนั้น จึงเลือกพิจารณาผลการ

ประมาณดวยวิธี fixed effect model พบวา คาสัมประสิทธ์ิของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

เฉล่ียตอหัว (GDP) และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเฉล่ียตอหัวกําลังสอง(GDP2) มีคาเทากับ 

0.087 และ - 0.014 ตามลําดับ และมีคาความนาจะเปน (probability) เทากับ 0.0000 นั่นคือ ตัวแปร

ในแบบจําลองมีความสัมพันธกับการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 หรือมีความนาเช่ือถืออยูท่ี 99 % ดังแสดงผลในตารางท่ี 5.10 

ตารางท่ี 5.10 ผลการประมาณคา panel data estimation ของการปลอยปริมาณ กาชคารบอนไดออก 
         ไซดกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของกลุมอุตสาหกรรม OECD 
ตัวแปรอธิบาย การประมาณคา 

pooled OLS 
-0.829 (-4.855) * 
0.309(17.762)* 
 0.154 (17.672)* 
672 
0.317 
0.316 
312.322 
103.139 
0.027 

fixed effect  
1.323 (14.399)* 
0.087  (9.297)* 
-0.014 (-1.058)* 
672 
0.942 
0.940 
439.592 
8.737 
0.248 

random effect 
1.298 (10.96) * 
0.090 (9.610) * 
0.045 (9.610) * 
672 
0.119 
0.118 
91.248 
9.1588 
0.236 

คาคงท่ี (constant ) 
ln GDP 
ln (GDP2) 
จํานวนคาสังเกตุ  
R2 

R 2 

F-statistic 
residual sum of square 
Durbin-Watson stat 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย    *  แสดงนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01     

    
        คาในวงเล็บคือ คา T- statistic                                                                                            

        คา probability  = 0.0000 

 ในกรณีกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหมนั้น เลือกพิจาณาการประมาณคาดวยวิธี fixed 

effect มีคา Adjusted R-squared เทากับ 93.6% ซ่ึงถือวามีความนาเช่ือถือสูงเม่ือเปรียบเทียบกับการ

ประมาณคาดวยวิธี pooled OLS และ วิธี random effect model ซ่ึงมีคา Adjusted R-squared เทากับ 
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69.4%และ 53.5% ตามลําดับ ผลการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  

(GDP) และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศกําลังสอง (GDP2) พบวา มีคาเทากับ 0.430 และ 0.215 

ตามลําดับ และมีคาความนาจะเปน (probability) เทากับ 0.000 นั่นคือ ตัวแปรในแบบจําลองมีความ 

สัมพันธ กับการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หรือ

มีความนาเชื่อถืออยูท่ี 99 %   ดังตารางท่ี 5.11  

ตารางท่ี 5.11 ผลการประมาณคา panel data estimation ของการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออก   

         ไซดกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของกลุมอุตสาหกรรมเกิดใหม 

ตัวแปรอธิบาย การประมาณคา 
pooled OLS 
-3.877  (-23.050)* 
 0.623 (28.774) * 
  0.311  (28.774)* 
  364 
  0.695 
 0.694 
 827.989 
 78.74272 
 0.042 

fixed effect  
-2.395 (-14.373)* 
0.430 (19.885 )* 
0.215 (19.885)* 
364 
0.939 
0.936 
416.130 
15.729 
0.139 

random effect 
- 2.451  (-11.903)** 
   0.437 (20.467)** 
   0.218 (20.467)** 
   364 
   0.536 
   0.535 
   418.928 
   94.703 
   0.023 

คาคงท่ี (constant ) 
ln GDP 
ln (GDP2) 
จํานวนคาสังเกตุ  
R2 

R 2 

F-statistic 
residual sum of square 
Durbin-Watson stat 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย * แสดงนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01     

    
      คาในวงเล็บคือ คา T- statistic                                                                                              

      คา probability  = 0.0000 

 เม่ือพิจารณาจากเครื่องหมายของสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณคาไดจากกลุมประเทศอุตสาห- 
กรรม OECD พบวา ความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศกับการปลอยปริมาณ
กาชคารบอนไดออกไซดในอากาศของประเทศอุตสาหกรรม OECD เปนไปตามสมมติฐานเสนโคง
ส่ิงแวดลอมของ Kuznets (ซ่ึงพิจารณาไดจากคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศ(GDP) มีคาเปนบวก) และจากคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปร GDP2 มีคาเปนลบ) และใน
ประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหมนั้น ตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (ซ่ึงพิจารณาไดจากคา
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สัมประสิทธ์ิของตัวแปรและผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศกําลังสอง(GDP2) มีคาเปนบวก) และ
เพื่อใหเห็นความสัมพันธดังกลาวชัดเจนข้ึน ไดทําการพิจารณาลักษณะของกราฟจากการทดสอบ
ดวยวิธี scatter with nearest neighbor fit  ของท้ังสองกลุมประเทศ  พบวา ในกลุมประเทศ
อุตสาหกรรม OECD เสนกราฟท่ีไดมีลักษณะคลายกับเสนโคงซ่ึงเพิ่มข้ึนในระยะแรก พบวา เกิดจุด
เปล่ียนโคงความสัมพันธซ่ึงทําใหเกิดเสนกราฟลักษณะเปนเสนโคงเปนตัว U คว่ํา (รูปท่ี 5.2) นั่น
คือ ในกลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD  เม่ือมีการเจริญเติบทางเศรษฐกิจ (วัดจากมูลคา GDP) 
เพิ่มข้ึนการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดในอากาศเพ่ิมข้ึนในระยะแรก  และเม่ือมีการ
เจริญเติบโต ถึงข้ันหนึ่งการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดจะเร่ิมลดลงเนื่องจากประชากร
ในประเทศตระหนักถึงคุณภาพส่ิงแวดลอมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงความสัมพันธลักษณะนี้เปนไปตามสมมติ 
ฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets  สําหรับในประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหมนั้นการปลอย
ปริมาณการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดในอากาศยังเพิ่มข้ึนตามการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเม่ือนํามาสรางเปนกราฟจะไมเกิดจุดแปล่ียนโคงหรือจุดวกกลับ
ของความสัมพันธท่ีทําใหเกิดความสัมพันธตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets แตจะ
สังเกตุไดวาการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดนั้นเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีลดลง  นั่นคือ เขาสู
ระยะท่ี 2 ของสมมติ ฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets  ประชาการในประเทศเร่ิมตระหนักถึง
มลพิษท่ีเกิดข้ึน และเม่ือมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนในอนาคต  ประเทศอุตสาหกรรมเกิด
ใหมก็จะเกิดความสัมพันธท่ีเปนไปตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets  รูปท่ี 5.2  
     

             
(ก) ประเทศอุตสาหกรรม OECD                                 (ข) ประเทศอุตสาหกรรมตลาดเกิดใหม           

รูปท่ี 5.2 ความสัมพันธระหวางการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับผลิตภณัฑมวลรวม

    ภายในประเทศ                                                                                                             

ท่ีมา: จากการคํานวณ  
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5.3.3 ผลการทดสอบสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets ระหวางการปลอย      
          ปริมาณ กาชคารบอนไดออกไซดกับปริมาณการใชพลังงาน  
                   การทดสอบความสัมพันธตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ  Kuznets ระหวาง

การปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับปริมาณการใชพลังงาน ผลการศึกษาในกลุมประเทศ

อุตสาหกรรม OECD นั้น จากประมาณคาท้ัง 3 วิธี เม่ือพิจารณาจากคา Adjusted R-squared พบวา 

วิธี fixed effect model มีคา Adjusted R-squared เทากับ 93.2% ซ่ึงถือวามีความนาเช่ือถือสูงเม่ือ

เปรียบเทียบกับการประมาณคาดวยวิธี random effect model และ วิธี pooled OLS  ซ่ึงมีคา Adjusted 

R-squared เทากับ 40.2 % และ 6.0%  ตามลําดับ ดังนั้นจึงเลือกพิจารณาผลการประมาณดวยวิธี 

fixed effect model พบวา คาสัมประสิทธ์ิของปริมาณการใชพลังงาน (EN) และปริมาณการใช

พลังงานกําลังสอง (EN2) มีคาเทากับ 0.4670 และ 0.2335 ตามลําดับ และมีคาความนาจะเปน 

(probability) เทากับ 0.0000 นั่นคือตัวแปรในแบบจําลองมีความสัมพันธกับการปลอยปริมาณกาช

คารบอนไดออกไซดท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หรือมีความนาเช่ือถืออยูท่ี 99 % ดัง

แสดง ผลในตารางท่ี 5.12 

ตารางท่ี 5.12 ผลการประมาณคา panel data estimation ของการปลอยปริมาณกาชคารบอนได   
          ออกไซดกับปริมาณการใชพลังงานของกลุมอุตสาหกรรม OECD 
ตัวแปรอธิบาย การประมาณคา 

pooled OLS 
1.4026 (28.6351)* 
0.0717 (18.3514)* 
0.0358 (18.3514)* 
672 
0.0602 
0.0588 
42.9272 
142.1124 
0.0144 

fixed effect  
-2.8628 (-12.9211)* 
0.4670 (22.7489)* 
0.2335 (22.7489)* 
672 
0.9636 
0.9622 
713.8025 
5.5032 
0.2749 

random effect 
-2.3952 (-10.4257)* 
0.4237 (21.8565)* 
0.2118 (21.8565)* 
672 
0.4021 
0.4012 
450.7292 
6.0399 
0.2577 

คาคงท่ี (constant ) 
ln EN 
ln (EN2) 
จํานวนคาสังเกตุ  
R2 

R 2 

F-statistic 
residual sum of square 
Durbin-Watson stat 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย * แสดงนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01     
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      คาในวงเล็บคือ คา T- statistic                                                                                              

      คา probability  = 0.000  

 ในกรณีกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหมนั้น เลือกพิจาณาการประมาณคาดวยวิธี fixed 
effect ซ่ึงมีคา Adjusted R-squared เทากับ 96.8% ซ่ึงถือวามีความนาเช่ือถือสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ
การประมาณคาดวยวิธี pooled OLS และวิธี random effect model ซ่ึงมีคา Adjusted R-squared 
เทากับ 73.3 % และ 2.8%  ตามลําดับ ผลการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของปริมาณการใชพลังงาน
(EN) และปริมาณการใชพลังงานกําลังสอง (EN2 ) พบวา มีคาเทากับ 0.6714 และ 0.3359 ตามลําดับ 
และมีคาความนาจะเปน (probability) เทากับ 0.000 นั่นคือตัวแปรในแบบจําลองมีความสัมพันธกับ
การปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หรือมีความ
นาเช่ือถืออยูท่ี 99 %   ดังตารางท่ี 5.13 
 
ตารางท่ี 5.13 ผลการประมาณคา panel data estimation ของการปลอยปริมาณกาชคารบอนได   
         ออกไซดกับปริมาณการใชพลังงานของกลุมอุตสาหกรรมเกิดใหม 
ตัวแปรอธิบาย การประมาณคา 

pooled OLS 
2.1894 ( 13.7290)* 
-0.1144 (-7.2635)* 
-0.0572 (-7.2635)* 
364 
0.0289 
0.0262 
10.7730 
251.3674 
0.0095 

fixed effect  
-6.5859 (-28.7008)* 
0.6714 (32.6927)* 
0.3359 (32.6927)* 
364 
0.9680 
0.9668 
816.3626 
8.2640 
0.1360 

random effect 
-6.4737 (-20.1590)* 
0.6613 (32.3907)* 
0.3306 (32.3907)* 
364 
0.7332 
0.7324 
994.8490 
9.0140 
0.0018 

คาคงท่ี (constant ) 
ln EN 
ln (EN2) 
จํานวนคาสังเกตุ  
R2 

R 2 

F-statistic 
residual sum of square 
Durbin-Watson stat 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย * แสดงนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01     

    
      คาในวงเล็บคือ คา T- statistic                                                                                              

      คา probability  = 0.000 
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 เม่ือพิจารณาจากเคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณคาไดจากท้ังสองกลุมประเทศ
อุตสาหกรรม พบวา ความสัมพันธระหวางปริมาณการใชพลังงานกับการปลอยปริมาณกาช
คารบอนไดออกไซดในอากาศของประเทศอุตสาหกรรมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน(ซ่ึง
พิจารณาไดจากคาสัมประ สิทธ์ิของตัวแปรปริมาณการใชพลังงาน (EN) และปริมาณการใชพลัง 
งานกําลังสอง (FDI2) มีคาเปนบวก) และเพ่ือใหเห็นความสัมพันธดังกลาวชัดเจนข้ึน ไดทําการ
พิจารณาลักษณะของกราฟจากการทดสอบดวยวิธี scatter with nearest neighbor fit  ของท้ังสอง
กลุมประเทศ  พบวา ในท้ังสองประเทศน้ัน การปลอยปริมาณการปลอยปริมาณกาชคารบอนได 
ออกไซดในอากาศยังเพิ่มข้ึนตามการเพิ่มข้ึนของการใชพลังงาน แตจะสังเกตุไดวา ประเทศ
อุตสาหกรรม OECD นั้น การปลอยปริมาณการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดเร่ิมเพิ่มข้ึน
ในอัตราท่ีลดลง เม่ือมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนในระดับหนึ่ง ซ่ึงเปนระยะเร่ิมตนของการเกิดจุดวก 
กลับของความสัมพันธ หรือ ระยะท่ี 2 ตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets  สวนใน
ประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหมนั้นการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดยังเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีสูง 
ข้ึนตามปริมาณการใชพลังงาน ซ่ึงยังไมไมเกิดจุดแปล่ียนโคงหรือจุดวกกลับของความสัมพันธท่ีทํา
ใหเกิดความสัมพันธตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets ดังรูปท่ี 5.3 
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รูปท่ี 5.3 ความสัมพันธระหวางการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับการใชพลังงาน 

  (ก) ประเทศอุตสาหกรรม OECD                            (ข) ประเทศอุตสาหกรรมตลาดเกิดใหม 

ท่ีมา: จากการคํานวณ  

CO2 Emissions CO2 Emissions 

Energy consumption  Energy consumption
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 5.3.4 ผลการทดสอบสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets ระหวางการปลอย 
          ปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรม 
          การทดสอบความสัมพันธตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ  Kuznets ระหวาง

การปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรม ผลการศึกษาในกลุมประเทศ

อุตสาหกรรม OECD นั้น จากประมาณคาท้ัง 3 วิธี เม่ือพิจารณาจากคา Adjusted R-squared พบวา 

วิธี fixed effect model มีคา Adjusted R-squared เทากับ 96.2 % ซ่ึงถือวามีความนา เช่ือถือสูงเม่ือ

เปรียบเทียบกับการประมาณคาดวยวิธี random effect model และ วิธี pooled OLS  ซ่ึงมีคา Adjusted 

R-squared เทากับ 40.1 % และ 5.8  ตามลําดับ ดังนั้นจึงเลือกพิจารณาผลการประมาณดวยวิธี fixed 

effect model พบวา คาสัมประสิทธ์ิของมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรม (IN) และมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรม

กําลังสอง (IN2) มีคาเทากับ - 0.0808 และ - 0.0404 ตามลําดับ และมีคาความนาจะเปน (probability) 

เทากับ 0.0530 นั่นคือ ตัวแปรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และตัวแปรในแบบจําลองไมมีความสัมพันธ

กับการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด ดังแสดงผลในตารางท่ี 5.14 

        ในกรณีกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหมนั้น เลือกพิจาณาการประมาณคาดวยวิธี 
fixed effect model ซ่ึงมีคา Adjusted R-squared เทากับ 88.76 % ซ่ึงถือวามีความนาเช่ือถือสูงเม่ือ
เปรียบเทียบกับการประมาณคาดวยวิธี pooled OLS และ วิธี random effect model ซ่ึงมีคา Adjusted 
R-squared เทากับ 7.7 % และ 5.3 %  ตามลําดับ ผลการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของมูลคาเพิ่ม
อุตสาหกรรม(IN) และมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมกําลังสอง (IN2 ) พบวา มีคาเทากับ 0.7987 และ 
0.3993 ตามลําดับ และมีคาความนาจะเปน (probability) เทากับ 0.000 นั่นคือตัวแปรในแบบจําลอง
มีความสัมพันธกับการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 หรือมีความนาเช่ือถืออยูท่ี 99 %   ดังตารางท่ี 5.15 
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ตารางท่ี 5.14 ผลการประมาณคา panel data estimation ของการปลอยปริมาณกาชคารบอนได  
         ออกไซดกับมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมของกลุมประเทศอุตสาหกรรม  OECD  
ตัวแปรอธิบาย การประมาณคา 

pooled OLS 
3.2191 (11.4690)* 
-0.3072 (-3.7468)* 
-1536 (-3.7468)* 
672 
0.0120 
0.0105 
8.1797 
149.3937 
0.0154 

fixed effect  
2.4509 (17.3247)* 
-0.0808 (-1.9388) ** 
-0.0404 (-1.9388) ** 
672 
0.9348 
0.9324 
386.9968 
9.8478 
0.2245 

random effect 
2.4550 (14.3383)* 
-0.0820 (-
1.9705)*** 
0.0410 (-1.9705)*** 
672 
0.0057 
0.0042 
3.8872 
10.1870 
0.2170 

คาคงท่ี (constant ) 
ln IN 
ln (IN2) 
จํานวนคาสังเกตุ  
R2 

R 2 

F-statistic 
residual sum of square 
Durbin-Watson stat 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ :   คาในวงเล็บคือ คา T- statistic                                                                                                       
  เคร่ืองหมาย      * แสดงนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 ( คา probability =  0.0002 )  
                       ** ไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติ (คา probability =   0.0530 ) 
           *** ไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติ (คา probability =   0.0592) 
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ตารางท่ี 5.15 ผลการประมาณคา panel data estimation ของการปลอยปริมาณกาชคารบอนได        
         ออกไซดกับมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม  
ตัวแปรอธิบาย การประมาณคา 

pooled OLS 
-3.1511 (-0.6204)* 
1.1331 (14.6975)* 
0.5665 (14.6975)* 
364 
0.0560 
0.0534 
21.4943 
244.3399 
0.0118 

fixed effect  
-1.9521 (-3.7797)* 
0.7987 (5.5469)* 
0.3993 (5.5469)* 
364 
0.8810 
0.8876 
199.3900 
30.7935 
0.0799 

random effect 
-1.9665 (-3.4892)* 
0.8027 (5.5958)* 
0.4013 (5.5958)* 
364 
0.0797 
0.0772 
31.3914 
31.7705 
0.0100 

คาคงท่ี (constant ) 
ln IN 
ln (IN2) 
จํานวนคาสังเกตุ  
R2 

R 2 

F-statistic 
residual sum of square 
Durbin-Watson stat 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย * แสดงนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01     

    
      คาในวงเล็บคือ คา T- statistic                                                                                              

      คา probability  = 0.000 

 เ ม่ือพิจารณาจากเคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณคาไดจากกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมเกิดใหม พบวา ความสัมพันธระหวางมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมกับการปลอยปริมาณกาช
คารบอนไดออกไซดในอากาศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน(ซ่ึงพิจารณาไดจากคาสัมประสิทธ์ิ
ของตัวแปรมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรม(IN) และตัวแปรมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมกําลังสอง (IN2) มีคาเปน
บวก) ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเม่ือนํามาสรางเปนกราฟจะไมเกิดจุดแปล่ียนโคงหรือจุดวกกลับของ
ความ สัมพันธท่ีทําใหเกิดความสัมพันธตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets  สําหรับ
ในกลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD พบวา มูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมกับการปลอยปริมาณกาช
คารบอนไดออกไซดในอากาศไมมีความสัมพันธกัน ดังนั้นในกรณีนี้จึงไมทําการพิจาณากราฟ
ความสัมพันธระหวางมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมกับการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด 
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 5.3.5 ผลการทดสอบผลการทดสอบ Panel Cointegration ของการปลอยปริมาณกาช  
          คารบอน ไดออกไซดกับการคาระหวางประเทศ 
         การทดสอบความสัมพันธตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ  Kuznets ระหวาง

การปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับการคาระหวางประเทศ ผลการศึกษาในกลุมประเทศ

อุตสาหกรรม OECD นั้น จากประมาณคาท้ัง 3 วิธี เม่ือพิจารณาจากคา Adjusted R-squared พบวา 

วิธี fixed effect model มีคา Adjusted R-squared เทากับ 93.5% ซ่ึงถือวามีความนา เช่ือถือสูงเม่ือ

เปรียบเทียบกับการประมาณคาดวยวิธี random effect model และ วิธี pooled OLS  ซ่ึงมีคา Adjusted 

R-squared เทากับ 5.0 % และ 3.2 %  ตามลําดับ ดังนั้น จึงเลือกพิจารณาผลการประมาณดวยวิธี 

fixed effect model พบวา คาสัมประสิทธ์ิของการคาระหวางประเทศ (TR) และการคาระหวาง

ประเทศกําลังสอง (IN2) มีคาเทากับ 0.1846 และ0.0923 ตามลําดับ และมีคาความนาจะเปน 

(probability) เทากับ 0.0000 นั่นคือตัวแปรในแบบจําลองมีความสัมพันธกับการปลอยปริมาณกาช

คารบอนไดออกไซดท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หรือมีความนาเช่ือถืออยูท่ี 99 % ดัง

แสดงผลในตารางท่ี 5.16 

 ในกรณีกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหมนั้น เลือกพิจาณาการประมาณคาดวยวิธี fixed 
effect ซ่ึงมีคา Adjusted R-squared เทากับ 92.7 % ซ่ึงถือวามีความนาเช่ือถือสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ
การประมาณคาดวยวิธี pooled OLS และ วิธี random effect model ซ่ึงมีคา Adjusted R-squared 
เทากับ 44.7 % และ 8.1 %  ตามลําดับ ผลการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของการคาระหวางประเทศ 
(TR) และการคาระหวางประเทศกําลังสอง (TR2 ) พบวา มีคาเทากับ 0.7857 และ 0.3928 ตามลําดับ 
และมีคาความนาจะเปน (probability) เทากับ 0.0000 นั่นคือตัวแปรในแบบจําลองมีความสัมพันธ
กับการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หรือมีความ
นาเช่ือถืออยูท่ี 99 % ดังตารางที่ 5.17 
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ตารางท่ี 5.16 ผลการประมาณคา panel data estimation ของการปลอยปริมาณกาชคารบอนได   
         ออกไซดกับการคาระหวางประเทศของกลุมประเทศอุตสาหกรรม  OECD 

ตัวแปรอธิบาย การประมาณคา 
pooled OLS 
1.5150 (25.1830)* 
0.1606 (11.5759)* 
0.0803 (11.5759)* 
672 
0.0334 
0.0320 
23.208 
146.154 
0.0153 

fixed effect  
1.4162 (11.1540)* 
0.1846 (5.9943)* 
0.0923 (5.9943)* 
672 
0.9379 
0.9356 
407.462 
9.383 
0.2406 

random effect 
1.4191 (8.9900)* 
0.1839 (6.0535)* 
0.0919 (6.0535)* 
672 
0.0519 
0.0505 
36.698 
9.703 
0.2326 

คาคงท่ี (constant ) 
ln TR 
ln (TR2) 
จํานวนคาสังเกตุ  
R2 

R 2 

F-statistic 
residual sum of square 
Durbin-Watson stat 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย * แสดงนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01     

    
      คาในวงเล็บคือ คา T- statistic                                                                                              

      คา probability  = 0.0000 
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ตารางท่ี 5.17 ผลการประมาณคา panel data estimation ของการปลอยปริมาณกาชคารบอนได  

         ออกไซดกับการคาระหวางประเทศของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม 

ตัวแปรอธิบาย การประมาณคา 
pooled OLS 
-0.6471 (-6.6812)* 
0.4004 (18.1290)* 
0.2002 (18.1290)* 
364 
0.0837 
0.0812 
33.1060 
237.1591 
0.0104 

fixed effect  
-2.1469 (-12.0568)* 
0.7857 (17.2137)* 
0.3928 (17.2137)* 
364 
0.9299 
0.9273 
357.2195 
18.1416 
0.2067 

random effect 
-2.1254 (-7.3004)* 
0.7802 (17.1937)* 
0.3901 (17.1937)* 
364 
0.4493 
0.4478 
295.4214 
18.7764 
0.0145 

คาคงท่ี (constant ) 
ln TR 
ln (TR2) 
จํานวนคาสังเกตุ  
R2 

R 2 

F-statistic 
residual sum of square 
Durbin-Watson stat 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย * แสดงนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01     

    
      คาในวงเล็บคือ คา T- statistic                                                                                              

      คา probability  = 0.0000 

 เม่ือพิจารณาจากเคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณคาไดจากท้ังสองกลุมประเทศ
อุตสาหกรรม พบวา ความสัมพันธระหวางการคาระหวางประเทศกับการปลอยปริมาณกาช
คารบอนไดออกไซดในอากาศของประเทศอุตสาหกรรมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (ซ่ึง
พิจารณาไดจากคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรการคาระหวางประเทศ (TR) และตัวแปรการคาระหวาง
ประเทศกําลังสอง (TR2) มีคาเปนบวก) และเพื่อใหเห็นความสัมพันธดังกลาวชัดเจนข้ึน ไดทําการ
พิจารณาลักษณะของกราฟจากการทดสอบดวยวิธี scatter with nearest neighbor fit  ของท้ังสอง
กลุมประเทศ  พบวาในท้ังสองประเทศนั้น การปลอยปริมาณการปลอยปริมาณกาชคารบอนได 
ออกไซดในอากาศยังเพิ่มข้ึนตามการเพิ่มข้ึนของมูลคา การคาระหวางประเทศ แตจะสังเกตุไดวา 
ประเทศอุตสาหกรรม OECD นั้น การปลอยปริมาณการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดเร่ิม
เพิ่มข้ึนในอัตราท่ีคงท่ี  เขาสูระยะท่ี 2 ตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets สวนใน
ประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหมนั้นการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดยังเพิ่มข้ึนในอัตราท่ี
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สูงข้ึนตามมูลคาการคาระหวางประเทศ  ซ่ึงเปนระยะแรกของความสัมพันธตามสมมติฐานเสนโคง
ส่ิงแวดลอมของ Kuznets ดังรูปท่ี 5.4 
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 ท่ีมา: จากการคํานวณ  

รูปท่ี 5.4 ความสัมพันธระหวางการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับการคาระหวาง     

  ประเทศ 

  (ก) ประเทศอุตสาหกรรม OECD                            (ข) ประเทศอุตสาหกรรมตลาดเกิดใหม 
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