
 

บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการศึกษา   
 การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศอยางเชน การคาระหวางประเทศและการ
ลงทุนโดยตรงจากประเทศเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศในโลก
มากข้ึน การยายฐานการผลิตจากประเทศอุตสาหกรรมช้ันนําหรือประเทศท่ีพัฒนาแลวไปยัง
ประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม นํามาซ่ึงการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับ
รายไดของประเทศใหสูงข้ึนทัดเทียมกับประเทศท่ีพัฒนาแลว แตการเรงขยายความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพียงอยางเดียวนั้นสงผลตอส่ิงแวดลอมและทรัพยากรของประเทศ กอใหเเกิดมลพิษเพิ่ม
สูงข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดของท้ังโลกมีปริมาณ
เพ่ิมสูงข้ีนจากตอเนื่องจากในอดีตและมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยประเทศอุตสาหกรรมในกลุม 
OECD (oversea economic cooperation and development) นั้นมีปริมาณการปลอยกาชคารบอนได 
ออกไซดอยูในระดับสูง แตมีแนวโนมลดลงจากในอดีต แตในประเทศอุตสาหกรรมในกลุมตลาด
เกิดใหม (emerging market) ท้ังในลาตินอเมริกาและเอเชีย มีปริมาณการปลอยกาชคารบอนไดออก 
ไซดเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  
 การศึกษาในคร้ังนี้ไดศึกษาวิเคราะหความสัมพันธของการปลอยปริมาณกาชคารบอนได 
ออกไซด กับการคาระหวางประเทศและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ใน 37 ประเทศ
อุตสาหกรรม ระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2523 – 2550 รวมท้ังส้ิน 28 ป โดยใชวิธีการวิเคราะหขอมูล 
panel ไดแก การทดสอบ panel unit root  การทดสอบความสัมพันธระยะยาว (panel cointegration) 
และการทดสอบสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets (environmental Kuznets curve 
hypothesis; EKC) โดยแบบจําลองท่ีใชในการ ศึกษาประกอบไปดวย ตัวแปรดานส่ิงแวดลอม ไดแก 
ปริมาณการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดและตัวแปรทางเศรษฐกิจ ไดแก การลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ การคาระหวางประเทศ การเเติบโตทางเศรษฐกิจ มูลคาเพิ่มอุตสาหกรรม 
และปริมาณการใชพลังงาน โดยศึกษาใน 2 กลุมประเทศ ไดแก  กลุมประเทศอุตสาหกรรมท่ีพัฒนา
แลว OECD (Oversea Economic Cooperation and Development) 24 ประเทศ ไดแก ประเทศ
ออสเตรเลีย ออสเตรีย อิตาลี เบลเยียม แคนาดา เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ 
ไอซแลนด ไอรแลนด ญ่ีปุน ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด นิวซีแลนด นอรเวย โปรตุเกส สเปน 
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สวีเดน ตุรกี สวิตเซอรแลนด อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศอุตสาหกรรมในกลุมตลาดเกิดใหม 
(emerging market) ในเอเชียและลาตินอเมริกา 13 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส 
สิงคโปร อินโดนีเซีย จีน อินเดีย เกาหลีใต อารเจนตินา บราซิล ชิลี เม็กซิโก และโคลัมเบีย 
 การปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการคา
ระหวางประเทศและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ นั่นคือ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เปนผลกระทบดานขนาดการผลิต (scale effect) กอใหเกิมความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอม จาก
แนวคิดสมมติฐานอุทยานมลพิษ (pollution haven hypothesis; PHH) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีวาบรรษัท
ขามชาตินั้นมีสวนเกี่ยวของกับการเพิ่มปริมาณมลพิษของโลก โดยอธิบายวา ประเทศใดมีมาตรฐาน
ส่ิงแวดลอมตํ่า ประเทศนั้นจะไดเปรียบในการผลิตผลิตภัณฑเพ่ือสงออก และยังจูงใจใหมีการยาย
ฐานการผลิตผลิตภัณฑท่ีมีแนวโนมกอมลพิษมากมาลงทุนในประเทศนั้นเพิ่มข้ึน ดังนั้น ประเทศท่ีมี
มาตรฐานส่ิงแวดลอมตํ่า จะมีการเขามาลงทุนโดยตรงและการสงออกมากข้ึน จะกอใหเกิดมลพิษ
สูงข้ึน ดวยเหตุนี้ จึงมีสมมติฐานวา ประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีรายไดต่ําจะมีแนวโนมท่ีกอมลพิษมาก 
กวาประเทศท่ีพัฒนาแลวหรือมีรายไดของประเทศสูงกวา หรืออาจกลาวไดวาประเทศพัฒนาแลว
นั้นจะมีความตระหนักถึงการรักษาส่ิงแวดลอมของประเทศมากกวาในประเทศกําลังพัฒนาและ
ประเทศดอยพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา ท่ีพบวา  มูลคาการคาระหวางประเทศและการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีความสัมพันธกับปริมาณการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออก 
ไซดในอากาศ ซ่ึงในท้ังสองกลุมประเทศความสัมพันธเปนเชิงบวกซ่ึงไมพบวาเกิดความสัมพันธ
เปนรูปโคงฆังคว่ํา (U-shape) แตมีขอสังเกตุ คือ ในกลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD ซ่ึงเปนกลุม
ประเทศท่ีพัฒนาแลว มีระดับรายไดสูงนั้น ความสัมพันธดังกลาวเร่ิมเขาสูจุดวกกลับ ในระยะท่ี 2  
ของความสัมพันธตามสมมติฐานส่ิงแวดลอมของ Kuznets ในขณะท่ีกลุมประเทศอุตสหกรรมเกิด
ใหมซ่ึงเปนประเทศกําลังพัฒนา ความสัมพันธดังกลาวยังเปนระยะแรกของความสัมพันธ นั่นคือ
ประเทศพัฒนาแลวเร่ิมตระหนักถึงความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอมนําไปสูการปลอยมลพิษลดลง 
 จากการเพิ่มมูลคาการคาระหวางประเทศ และการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศยอมนําไป 
สูการเพิ่มข้ึนของอุตสาหกรรมในประเทศและการใชพลังงาน สงผลกระทบตอการปลอยปริมาณ
กาชคารบอนไดออกไซดในอากาศ ซ่ึงเปนผลกระทบจากองคประกอบของปจจัยการผลิต 
(composition effect) เปนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวา ในท้ังสองกลุมประเทศน้ัน การปลอยปริมาณการปลอยปริมาณ
กาชคารบอนไดออกไซดในอากาศยังเพิ่มข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงาน แตมีสังเกตุ คือ ใน
ประเทศอุตสาหกรรม OECD นั้น เมื่อมีการใชพลังงานสูงข้ึนในระดับหนึ่ง การปลอยปริมาณปลอย
ปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดจะเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีลดลง ซ่ึงเปนระยะเร่ิมตนของการเกิดจุด
วกกลับของความสัมพันธหรือ ระยะท่ี 2  ตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets สวนใน
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ประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหมนั้นการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดยังเพิ่มข้ึนในอัตราท่ี
สูงข้ึนตามปริมาณการใชพลังงาน ซ่ึงยังไมเกิดจุดเปล่ียนโคงหรือจุดวกกลับของความสัมพันธท่ีทํา
ใหเกิดความสัมพันธตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets   
 สําหรับความสัมพันธระหวางการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับมูลคาเพิ่ม
อุตสาหกรรมในกลุมอุตสาหกรรมเกิดใหม พบวาตัวแปรมีความสัมพันธกัน แตในกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมท่ีพัฒนาแลว OECD นั้นพบวา ไมมีความสัมพันธกัน ซ่ึงสามารถอธิบายไดจากแนวคิด
สมมติฐานอุทยานมลพิษ (pollution haven hypothesis ; PHH)   กลาวคือ เนื่องจากมาตรการของการ
ปลอยมลพิษในอากาศของกลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD มีมาตรการในการปลอยมลพิษนั้น
เขมงวดกวา ประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม จึงทําใหการเพ่ิมข้ึนของอุตสาหกรรมกอใหเกิดมลพิษ
หรือการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซด ซ่ึงเปนผลกระทบเชิงนโยบาย (policy effect) ดวย
การบังคับใชของกฏหมายท่ีเกี่ยวของกับการทําลายส่ิงแวดลอมผลกระทบ และอีกสวนหนึ่งเปนผล
ทางดานเทคนิค (technique effect) อันเนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี (technological  
progress) ของประเทศที่พัฒนาแลวท่ีมีเทคโนโลยีท่ีกาวหนากวาประเทศกําลังพัฒนา ทําให
ประสิทธิภาพการผลิตสูงข้ึน จึงลดการใชทรัพยากรการผลิตและของเสียจากกระบวนการผลิต 
นอกจากนี้ กิจกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเดิมท่ีเคยเนนหนักในการใชทรัพยากรที่เปนการ
เพิ่มการผลิตมลพิษไดเปล่ียนมาสูกิจกรรมท่ีเนนหนักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (information-
intensive activities) มากข้ึน    
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการเรงพัฒนาประเทศนั้นแตยังทําใหปริมาณ
ผลผลิตและการบริโภคผลผลิตเพิ่มข้ึน สงผลตอการใชทรัพยากรการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน จากการขยายตัว
ของกิจกรรมการผลิตดังกลาว ยอมสงผลตอการปลอยมลพิษสูส่ิงแวดลอมอันมีผลทําใหคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมดอยลง ซ่ึงเรียกวาเปนผลกระทบจากขนาดการผลิต (scale effect) ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาท่ีพบวา  การปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 
กลุมประเทศอุตสาหกรรม OECD มีความสัมพันธตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets 
ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 ระยะคือ ในระยะแรกหรือ ชวงของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (stages of economic growth) ซ่ึงเปนการพัฒนาจากโครงสรางเศรษฐกิจท่ีมีภาคเกษตร
เปนพื้นฐานมาเปนโครงสรางเศรษฐกิจท่ีเนนหนักภาคอุตสาหกรรมเพื่อท่ีจะเปล่ียนผานไปสู
โครงสรางเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาภาคบริการโดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อน 
โดยผลจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจดังกลาวทําใหคุณภาพของส่ิงแวดลอมมีแนว 
โนมเส่ือมโทรมมากข้ึน ในระยะเวลาตอมา ภายหลังจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางของระบบ
เศรษฐกิจจากภาคชนบทมาเปนภาคเมืองหรือการเปล่ียนแปลงโครงสรางพื้นฐานจากภาคเกษตรมา
สูภาคอุตสาหกรรมหรือท่ีเรียกวาผลจากการเปล่ียนโครงสรางการผลิต (composition effect) ทําให
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รายไดเพิ่มสูงข้ึนและสัดสวนในคาใชจายในการเสริมสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมเพ่ิมข้ึนทําให
คุณภาพส่ิงแวดลอมดีข้ึน ในระยะสุดทาย เปนระยะท่ีเปนจุดวกกลับของเสนโคงของ Kuznets ผล
ทางดานเทคนิค (technique effect) อันเนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี  (technological 
progress) จะทําใหประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มข้ึน ลดการใชทรัพยากรการผลิตและมีของเสียจาก
กระบวนการผลิตลดลง ในอีกดานหน่ึงผลลัพธจากการพัฒนาเศรษฐกิจทําใหรายไดประชากรเพิ่ม
สูงข้ึน ความตองการคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สงผลตออุปสงคในคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ี ในท่ีสุดแลวผล
จากการพัฒนาเศรษฐกิจถึงแมวาจะทําใหระดับมลพิษเพิ่มข้ึนในชวงแรกของการพัฒนาแตจะลด
ต่ําลงในภายหลัง  ดังนั้นความสัมพันธระหวางระดับมลพิษซ่ึงเปนตัวสะทอนคุณภาพส่ิงแวดลอม
กับระดับรายไดท่ีเปนผลมากจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ จะมีลักษณะเปนเสนโคงรูประฆัง
คว่ําท่ีเปนไปตามการประยุกตใชสมมติฐานของ Kuznets นั่นเอง แตสําหรับในกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมเกิดใหม ความสัมพันธระหวางการปลอยปริมาณกาชคารบอนไดออกไซดกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พบวา ไมเปนไปตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets การ
พัฒนาเศรษฐกิจอยูในชวงตนของการพัฒนา ซ่ึงเปนระยะแรกของความสัมพันธตามสมมติฐานเสน
โคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets  โดยผลจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจดังกลาวทําให
คุณภาพของส่ิงแวดลอมมีแนวโนมเส่ือมโทรมมากขึ้น ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับคุณภาพส่ิงแวดลอม 
และเม่ือการพัฒนาถึงข้ันหนึ่ง ก็จะเกิดจุดวกลับของคุณภาพส่ิงแวดลอม ซ่ึงจากการศึกษพบวา 
ความสัมพันธเร่ิมเขาสูระยะท่ี 2 แตยังไมพบจุดวกของความสัมพันธตามสมมติฐานเสนโคง
ส่ิงแวดลอมของ Kuznets (EKC) 
 
6.2 ขอเสนอแนะในการศึกษา 

 ผลการศึกษาท่ีไดสามารถช้ีใหเห็นวาตัวแปรทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธกับตัวแปรดาน
ส่ิงแวดลอม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึนนั้น มี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะเร่ิมตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และมีแนวโนมท่ีจะลดการกอมลพิษตอส่ิงแวดลอม โดยการคิดคนเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม รวมไปถึงการกําหนดมาตรการและนโยบายการรักษาส่ิงแวดลอมท่ีเขมงวดข้ึน นําไปสู
การยายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมท่ีกอมลพิษสูงไปยังประเทศท่ีมีมาตราการดานส่ิงแวดลอมต่ํา
กวา เชน การเขาไปลงทุนในประเทศกําลังพัฒนา หรือประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม ท่ีเนนดานการ
สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ การเพิ่มการสงออก การคาระหวางประเทศ อันเปนท่ีมาของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหทัดเทียมกับประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยประเทศกําลังพัฒนาเหลานี้ มี
แนวโนมปลอยมลพิษเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในปจจุบัน ซ่ึงเปนสาเหตุของภาวะโลกรอนหรือสภาวะ
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เปล่ียนแปลงสภาพอากาศท่ีเปนปญหาสําคัญของโลกในปจจุบัน ผลการศึกษาท่ีไดสามารถเปน
แนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการกําหนดนโยบายการคาระหวางประเทศ และการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใหควบคูไปกับการรักษาส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนในอนาคต 

 
6.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป      

 การศึกษาในคร้ังนี้ไดศึกษาวิเคราะหความสัมพันธของการปลอยปริมาณกาชคารบอนได 

ออกไซดกับการคาระหวางประเทศและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศอุตสาหกรรม 

37 ประเทศ  ระยะเวลาตั้งแตป  พ.ศ. 2523– 2550 รวมท้ังส้ิน 28 ป  ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไป 

ควรจะแบงการศึกษาออกเปนชวงๆ เพ่ือใหเห็นการเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนยิ่งข้ึน   นอกจากนี้ ควรมี

การศึกษาครอบคลุมไปถึงความสัมพันธระหวางของมลพิษอ่ืนท่ีนอกเหนือจากมลพิษทางอากาศ 

เชน มลพิษทางน้ํา  ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินและทรัพยากรปาไม  กับตัวแปรเศรษฐกิจ

อ่ืนๆ ท่ีอาจเปนไปตามสมมติฐานเสนโคงส่ิงแวดลอมของ Kuznets   

 

 


