
ความสัมพันธระหวางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการตัดไมทําลายปา
ตามสมมติฐานคุซเนส

The Relationship Between Economic Growth and Deforestation:
Environmental Kuznets Curve Hypothesis

กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ1

บทคัดยอ
งานศึกษานี้ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางอัตราการตัดไมทําลายปาและผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ

ตอหัวตามสมมติฐาน Environmental Kuznets Curve ซ่ึงเสนอวาความสัมพันธระหวางความเส่ือมโทรมของ
ส่ิงแวดลอมและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในรูปทรงระฆังควํ่า กลาวคือ ในชวงแรกของการพัฒนา
เศรษฐกิจ ประเทศจะเผชิญกับปญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอมเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือระดับรายไดเพ่ิมสูงขึ้น
แตหลังจากรายไดสูงถึงระดับหนึ่งปญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอมจะลดต่ําลง โดยงานศึกษาเชิง
ประจักษนี้ไดใชขอมูลจาก 95 ประเทศ ในป 1995 และผลการศึกษาพบความสัมพันธตามแบบสมมติฐาน
Environmental Kuznets Curve โดยมีจุดวกกลับของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอหัวอยูที่ 17,440
ดอลลารสหรฐัสําหรับแบบจําลองเบื้องตน และ 16,980 ดอลลารสหรัฐสําหรับแบบจําลองแบบสมบูรณ

คําสําคัญ: อัตราการตัดไมทําลายปา  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพส่ิงแวดลอม  สมมติฐานคุซเนส

ABSTRACT
This study examines the relationships between deforestation and gross domestic product per

capita in order to test Environmental Kuznet Curve hypothesis.  Environmental Kuznets Curve
hypothesis proposes that there is an inverted-U shape relationship between environmental degradeation
and economic growth.

Empirical results from this study using data from 95 cross countries in 1995 indicate that there
is the inverted- U shape relationship between deforestation and economic growth. The turning
point for the basic model is US$16,980 while the turning point for the extended model is
US$17,440.

Keywords: Deforestation, Economic Growth, Environmental Quality, Environmental Kuznets Curve
Hypothesis
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บทนํา
การตัดไมทําลายปาเปนปญหาส่ิงแวดลอมที่สงผลตอ

ทั้งการสูญเสียทางชีวภาพ ความเส่ือมโทรมของดิน และ
ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมไป
ถึงการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว ทั้งนี้ อัตรา
การตัดไมทําลายปาไมจะแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่ของ
โลก โดยประเทศทางเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
บางสวนของทวีปอเมริกาใตจะเปนเขตที่ไดรับความวิตก
กังวลจากนักส่ิงแวดลอมเก่ียวกับปญหาการตัดไมทําลายปา
มากที่สุด จากรายงาน FAO (2005) พบวา ประเทศเวียดนาม
เปนประเทศที่มีอัตราการตัดไมทําลายปาสูงเปนอันดับสอง
ในโลกรองจากประเทศไนจีเรีย สวนประเทศอื่นในเขต
เอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศลาวและ
ประเทศกัมพูชายังคงประสบปญหาหลักจากการตัดไม
ทําลายปาเชนกัน ในขณะที่ในทวีปอเมริกาใตโดยเฉพาะ
อยางย่ิงประเทศบราซิลซ่ึงมีพ้ืนที่ปาไมปกคลุมสวนใหญ
ในเขตลุมน้ําอเมซอนพบการสูญเสียพ้ืนที่ปาไมถึงรอยละ
69 ในป 2008 เม่ือเทียบกับป 2007 (Associated Press, 2008)
และจากรายงานของ WWF คาดการณวาพ้ืนที่ปาไมในเขตอเม
ซอนจะลดลงอยางนอยรอยละ 60 ภายในป 2030 (Benjamin &
agencies, 2007) ทั้งนี้ การสูญเสียพ้ืนที่ปาไมในเขตอเมซอน
ไดเพ่ิมสูงขึ้นจาก 415,000 ตารางกิโลเมตรในป 1991 เปน
578,000 ตารางกิโลเมตรในป 2000 ซ่ึงเปนขนาดเทียบเทา
กับพ้ืนที่หกเทาของประเทศโปรตุเกส นอกจากนี้ตาม
รายงานของ FAO (1997) พบวา พ้ืนที่ปาไมในแถบ
แอฟริกาตะวันตกเหลือเพียงแครอยละ 22.8 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด

หากพิจารณาถึงสาเหตุของสูญเสียพ้ืนที่ปาไมแลวจะ
พบวาสาเหตุหลักมาจากการเปล่ียนแปลงของการใชพ้ืนที่
โดยการบุกเบิกพ้ืนที่ปาไมเพ่ือใชทําการเกษตรและการ
สรางถนน นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เชน
อุปกรณตัดไมไฟฟา สงผลใหอัตราการทําลายพ้ืนที่ปา

สูงขึ้นเนื่องจากสามารถตัดตนไมไดอยางรวดเร็วขึ้น การ
ใหสัมปทานปาไมโดยขาดการควบคุมยังเปนอีกหนึ่ง
สาเหตุที่กอใหเกิดการกระตุนการตัดไมทําลายปาอยาง
รวดเร็ว (Myers, 1994) กลาวโดยสรุปแลว สาเหตุของการ
สูญเสียพ้ืนที่ปาไมเกิดจากการเปล่ียนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซ่ึงสงผลใหเกิดการตัดไม
ทําลายปาที่เพ่ิมสูงขึ้น

ปญหาการตัดไมทําลายปาสวนมากจะพบในประเทศ
กําลังพัฒนา ซ่ึงสวนใหญเปนประเทศที่มีรายไดต่ํา และ
ประสบปญหาพลเมืองมากเกินไป จึงมีการรุกลํ้าพ้ืนที่ปาไม
เพ่ือทําเกษตรกรรม หรือบุกรุกเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
อยางไรก็ดีพบวาปญหาการตัดไมทําลายปากลับลดลงใน
ประเทศพัฒนาแลวซ่ึงเปนประเทศที่มีรายไดประชากรตอ
หัวสูงขึ้น โดยความสัมพันธระหวางการตัดไมทําลายปา
และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นสอดคลอง
กับงานศึกษาภายใตสมมติฐาน Environmental Kuznets Curve
(EKC)

สมมติฐาน Environmental Kuznets Curve เสนอวา
ความสัมพันธระหวางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอมมีลักษณะเปนรูปทรง
ระฆังควํ่า (Grossman & Krueger, 1995) ทั้งนี้ ไดมีตัวแปร
ที่ใชแสดงถึงความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอมประกอบดวยตัว
แปรทางดานคุณภาพอากาศ เชน คารบอนไดออกไซด
ซัลเฟอรไดออกไซด ฝุนละออง ตัวแปรทางดานคุณภาพน้ํา
เชน ปริมาณออกซิเจนในน้ํา ปริมาณแบคทีเรียในน้ํา และ
ตัวแปรทางทรัพยากรธรรมชาติ เชน อัตราการตัดไมทําลายปา
โดยคุณภาพส่ิงแวดลอมจากตัวแปรดังกลาวจะมีความเส่ือม
โทรมมากขึ้นในชวงแรกของการพัฒนาประเทศ จนกระทั่ง
เม่ือประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจถึงจุดหนึ่ง ความ
เส่ือมโทรมทางส่ิงแวดลอมจะลดต่ําวกกลับลงมา ดังภาพ
ที่ 1



ภาพท่ี 1 ความสัมพันธตามแบบสมมติฐาน Environmental Kuznets Curve

เหตุผลหนึ่งที่ใชอธิบายความสัมพันธแบบทรงระฆังควํ่า
คือรายไดประชาชาติที่สูงขึ้นในระยะแรกนั้นเปนผลมาจากการ
มุงเนนเพ่ิมรายได หรือผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศจาก
การเพ่ิมขึ้นของการใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยากรการ
ผลิตภายใตเทคโนโลยีการผลิตเดิม ซ่ึงกอใหเกิดการใช
ทรัพยากรการผลิตอยางไมมีประสิทธิภาพ และการปลดปลอย
มลพิษเพ่ิมสูงขึ้น อยางไรก็ดีรายไดประชาชาติและความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นไดสงผลทางบวกตอ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิต ซ่ึงสงผลตอเนื่องถึง
การใชทรัพยากรการผลิตอยางมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
และการลดลงของมลพิษอันเนื่องมาจากการผลิตในที่สุด
(Mazzanti, Montini & Zoboli, 2006)

ทั้งนี้ งานศึกษาเก่ียวกับสมมติฐาน Environmental
Kuznets Curve ในอดีตสวนมากเนนไปที่ตัวแปรคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมที่เปนมลพิษทางอากาศ ซ่ึงผลลัพธจากการศึกษา
สวนใหญจะพบความสัมพันธในรูปแบบระฆังควํ่าตาม
สมมติฐาน

อยางไรก็ดี งานศึกษาเก่ียวกับสมมติฐาน Environment
Kuznets Curve โดยใชตัวแปรคุณภาพส่ิงแวดลอมที่เปน
อัตราการตัดไมทําลายปายังมีอยูไมมากนัก และผลลัพธ
จากการศึกษายังไมเปนที่แนชัด ดังนั้น งานศึกษานี้ตองการ
จะทดสอบวาความสัมพันธในทรงระฆังควํ่าระหวางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราการตัดไมทําลายปามี
อยูจริงตามสมมติฐาน Environmental Kuznets Curve หรือไม
ผลลัพธที่ไดรับจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอการ
วางแผนนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยตอบคําถามวา

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมจะสามารถสงผล
ตอการลดอัตราการตัดไมทําลายปาไดหรือไม

งานศึกษาในอดีตท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธ
ระหวางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตรา
การตัดไมทําลายปาตามสมมติฐาน Environmental
Kuznets Curve

งานศึกษาเก่ียวกับสมมติฐาน Environmental Kuznets
Curve สําหรับอัตราการตัดไมทําลายปานั้นยังไมมีมากนัก
เริ่มจาก Cropper และ Griffiths (1994) พบความสัมพันธ
แบบทรงระฆังควํ่าระหวางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และอัตราการตัดไมทําลายปาในกลุมประเทศในทวีป
แอฟริกา และทวีปอเมริกาใต โดยใหอธิบายความสัมพันธ
วารายไดที่สูงขึ้นจะสงผลใหประชากรเปล่ียนรูปแบบการ
ใชเช้ือเพลิงจากฟนเปนเช้ือเพลิงชนิดอื่น นอกจากนี้รายได
ที่สูงขึ้นสงผลใหมีการใชเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย
และใชพ้ืนที่การเกษตรลดนอยลง ซ่ึงสงผลตอการลดลง
ของอัตราการตัดไมทําลายปาในที่สุด ในปเดียวกัน Shafik
(1994) กลับไมพบความสัมพันธระหวางรายไดตอหัวของ
ประชากรและอัตราการตัดไมทําลายปา ในระยะเวลาตอมา
Koop และ Tole (1999) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ผลผลิตมวลรวมในประเทศและอัตราเปล่ียนแปลงของ
พ้ืนที่ปาไมในชวงป 1961-1992 โดยผลการศึกษามีความ
สอดคลองกับงานของ Cropper และ Griffiths (1994)
กลาวคือ พบความ สัมพันธตามสมมติฐาน Environmental
Kuznets Curve ในกลุมประเทศในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต

การเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยตอหัว
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และลาสุด Bhattarai และ Hammig (2001, 2004) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางอัตราการ ตัดไมทําลายปาและรายได
ประชาชาติโดยใชขอมูล 66 ประเทศทั่วโลก ผลการศึกษาพบ
ความสัมพันธตามสมมติฐาน Environmental Kuznets Curve
ในกลุมประเทศในทวีปอเมริกาใต ทวีปแอฟริกา และทวีป
เอเชีย โดยการพัฒนาโครงสรางสถาบันและรัฐบาลสงผล
ตอการลดอัตราการตัดไมทําลายปา

วิธีการวิจัย
จากสมมติฐาน Environmental Kuznets Curve และ

งานวิจัยในอดีตจะเห็นไดวารายไดประชาชาติหรือผลผลิต
มวลรวมภายในประเทศเปนตัวแปรอธิบายหลักใน
การศึกษาการเปล่ียนของอัตราการตัดไมทําลายปา โดยงาน
ศึกษานี้จะเนนที่การศึกษาบทบาทของความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจในการเปล่ียนแปลงของการตัดไมทําลายปา โดยจะ
เริ่มจากการทดสอบ แบบจําลองขั้นพ้ืนฐานตามสมมติฐาน
Environmental Kuznets Curve ซ่ึงสามารถแสดงไดโดยสมการ
ที่ (1) และ (2) ทั้งนี้ฟงกช่ันกําลังสอง และกําลังสามของตัวแปร
ที่ใชวัดระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะถูกทดสอบ
และเลือกเฉพาะฟงกช่ันที่แสดงนัยสําคัญทางสถิติ หลังจาก
นั้นจะเริ่มการทดสอบแบบจําลองที่คํานึงถึงปจจัยอื่นๆ เชน
ความหนาแนนของประชากร อัตราความเจริญเติบโตของ
ประชากร เพ่ือดูวามีปจจัยอื่นปจจัยใดที่สงผลตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมอีกหรือไม ซ่ึงสามารถแสดงโดยสมการที่ (3)
และ (4) เชนเดียวกับขางตนเพ่ือเปนการทดสอบสมมติฐาน
Environmental Kuznets Curve ฟงคช่ันกําลังสอง และกําลัง
สามของตัวแปรที่ใชวัดระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ถูกทดสอบและเลือกเฉพาะที่มีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ

Eit = αi +1 x it +2 x2
it + εit (1)

E it = αi +1 x it +2 x2
it +3 x3

it + εit (2)

Eit = αi +1 x it +2 x2
it + zit + εit (3)

Eit = αi +1 x it +2 x2
it +3 x3

it + zit + εit (4)

โดย E เปนตัวแปรที่แสดงถึงคุณภาพส่ิงแวดลอมใน
คาบเวลา t ของหนวยที่ i สวน x คือ ตัวแปรที่แสดงความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน รายไดประชาชาติ ผลผลิต
มวลรวมภายในประเทศ  และ z คือ เวคเตอรของปจจัย
อื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพของส่ิงแวดลอม เชน ความ
หนาแนนของประชากรในขณะที่,, คือ คาสัมประสิทธ์ิ
(coefficient) ของตัวแปรตางๆ และεหมายถึง คาคลาดเคล่ือน

การหาคาสัมประสิทธ์ิจากแบบจําลองและการทดสอบ
เชิงประจักษตามสมมติฐาน Environmental Kuznets Curve
จะใชวิธีเทคนิค Ordinary Least Square Regression (OLS)

ขอมูล
ขอบเขตของการศึกษานี้จะทดสอบสมมติฐาน Envi-

ronmental Kuznets Curve โดยใชขอมูลรายประเทศจาก 95
ประเทศทั่วโลกในป 1995 ซ่ึงในสวนนี้จะอธิบายตัวแปรที่
ใชในการศึกษาแตละตัว รวมไปถึงคําจํากัดความ ที่มาของ
ขอมูล และเครื่องหมายของสัมประสิทธ์ิที่คาดการณไว

ตัวแปรท่ีแสดงถึงคุณภาพส่ิงแวดลอม (Eit) คือ อัตรา
การตัดไมทําลายปารายปซ่ึงวัดจากรอยละการเปล่ียนแปลงของ
พ้ืนที่ปาไมรายปในชวงระหวางป 1990 และ 1995 โดย
พ้ืนที่ปาไมจะรวมถึงพ้ืนที่ปาไมในเขตอุทยานแหงชาติ
พ้ืนที่ปาสงวน แนวไมตานลมหรือไมเขตรั้วที่ มี พ้ืนที่
มากกวา 0.5 เฮกเตอรและมีความกวางมากกวา 20 เมตร
ซ่ึงสาเหตุของการสูญเสียพ้ืนที่ปาไมอาจจะเกิดขึ้นจากทั้ง
การกระทําของมนุษยหรือภัยธรรมชาติ ในขณะที่สาเหตุ
ของการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ปาไมอาจจะเกิดขึ้นจากทั้งการ
ปลูกปาโดยมนุษยหรือการขยายตัวของพ้ืนที่ปาตาม
ธรรมชาติ แหลงที่มาของขอมูลนี้คือ Global Forest Resource
Assessment ซ่ึงเปนขอมูลรายประเทศ

ตัวแปรท่ีแสดงถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(Xit) คือ ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอหัว ซ่ึงคํานวณ
จากผลผลิตมวลรวมในประเทศหารดวยจํานวนประชากร
กลางป หนวยของขอมูลนี้คือคาคงที่ดอลลารสหรัฐอเมริกา
แหลงที่มาของขอมูลนี้คือ World Development Indicator
ซ่ึงแสดงขอมูลเปนรายประเทศ โดยสัมประสิทธ์ิ ถาเปนไป



ตามสมมติฐาน Environmental Kuznets Curve จะมีคา1 > 0
และ2 < 0 และ3 = 0

ตัวแปรอื่นๆ ท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพของส่ิงแวดลอม
(Zit) ประกอบดวย

ก. ความหนาแนนของประชากร ซ่ึงคํานวณจากจํานวน
ประชากรกลางปหารดวยพ้ืนที่ของประเทศที่เปน
พ้ืนดิน หนวยของขอมูลนี้คือ คนตอตารางกิโลเมตร
แหลงที่มาของขอมูลนี้คือ World Development
Indicator ซ่ึงคาดวาเครื่องหมายของสัมประสิทธ์ิ
ของตัวแปรความหนาแนนของประชากรจะเปน
บวก

ข. อัตราการเจริญเติบโตของประชากร ซ่ึงคํานวณ
จากรอยละการเปล่ียนแปลงของประชากรรายป ซ่ึง
คาดวาเครื่องหมายสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอัตรา
ความเจริญเติบโตของประชากรจะเปนบวก

ค. อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ ซ่ึงคํานวณจากรอยละการเปล่ียนแปลง

รายปของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ซ่ึง
คาดวาเครื่องหมายสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอัตรา
ความเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศจะเปนบวก

ง. อัตราสวนของประชากรในเมืองใหญ ซ่ึงคํานวณ
จากรอยละของประชากรที่อาศัยอยูในเมืองใหญ
เม่ือเทียบกับประชากรทั้งหมด ซ่ึงคาดวาเครื่องหมาย
สัมประสิทธ์ิของตัวแปรอัตราสวนของประชากร
ในเมืองใหญจะเปนบวก

ผลการศึกษา
จากที่กลาวมาขางตน เปาหมายแรกของการศึกษานี้

คือ การหาความสัมพันธระหวางผลผลิตมวลรวมภายใน
ประเทศตอหัวและอัตราการตัดไมทําลายปา โดยจากขอมูล
รายประเทศจํานวน 95 ประเทศ สามารถแสดงตารางสถิติ
เชิงพรรณนาในตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 คาสถิติเชิงพรรณนา
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

อัตราการตัดไมทําลายปาตอป -0.16 1.42
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอหัว (US$1000) 5.31 8.21
อัตราการเจริญเติบโตของประชากรตอป 1.66 1.30
ความหนาแนนของประชากรตอป (คนตอตร.กม.) 90.73 100.00
อัตราประชากรท่ีอาศัยอยูในเมืองใหญ (รอยละ) 30.77 15.02
อัตราความเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 2.51 5.67

ในขณะที่ความสัมพันธตามแบบจําลองเบื้องตนและแบบจําลองแบบสมบูรณเพ่ือทดสอบสมมติฐาน Environmental
Kuznets Curve สามารถแสดงไดดังตารางที่ 2



ตารางท่ี 2 การประมาณแบบจําลองความสัมพันธระหวางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราการตัดไมทําลายปาตาม
สมมติฐาน Environmental Kuznets Curve

หมายเหตุ ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับรอยละ 1 * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับรอยละ 10
ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงคาความคลาดเคล่ือน (Standard Error)

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา แบบจําลองเบื้องตน แบบจําลองแบบสมบูรณ

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอหัว 0.2154** 0.2133**

(0.0540) (0.0571)
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอหัว2 -0.0062** -0.0063**

(0.0020) (0.0021)
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร -0.1889*

(0.1094)
ความหนาแนนของประชากร -0.0018

(0.0015)
อัตราประชากรท่ีอาศัยอยูในเมืองใหญ -0.0040

(0.0095)
อัตราความเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ 0.0222
มวลรวมภายในประเทศ (0.0257)
คาคงท่ี -0.7177 -0.1499

(0.1763) (0.4111)
จํานวนตัวอยาง 95 95
R2 0.12 0.28
จุดวกกลับ 17.44 16.98



ภาพท่ี 2 ความสัมพันธระหวางอัตราการตัดไมทําลายปาและผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอหัว

การวิเคราะหแบงออกเปนสองขั้นตอน โดยในแบบ
จําลองเบื้องตนจะแสดงเฉพาะความสัมพันธของผลผลิต
มวลรวมภายในประเทศและอัตราการตัดไมทําลายปาโดย
ใชขอมูลจาก 95 ประเทศทั่วโลก ผลที่ไดจากการศึกษา
สนับสนุนสมมติฐาน Environmental Kuznets Curve กลาวคือ
ในระยะแรกเม่ือผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอหัวเพ่ิม
สูงขึ้นสงผลใหอัตราการตัดไมทําลายปา เ พ่ิมสูงขึ้น
จนกระทั่งผลผลิตมวลรวมภายในประเทศสูงถึงระดับ
17,440 ดอลลารสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ดีถึงแมวาผลที่ได
จากการประมาณการโดยแบบจําลองแบบสมบูรณจะ
สนับสนุนสมมติฐาน Environmental Kuznets Curve จุด
วกกลับของความสัมพันธดังกลาวอยูที่ระดับ 16,980
ดอลลารสหรัฐอเมริกา (ดังภาพที่ 2) เม่ือพิจารณาถึงปจจัย
อื่นที่มีอิทธิพลตออัตราการตัดไมทําลายปาพบวา การ
เพ่ิมขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตของประชากรสงผลตอ
การลดลงของอัตราการตัดไมทําลายปาซ่ึงตรงกันขามกับที่
คาดการณไว ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆ ที่ใชในการศึกษาไมได

แสดงความสัมพันธแบบมีนัยสําคัญทางสถิติตออัตราการ
ตัดไมทําลายปา

ทั้งนี้ ความสัมพันธทรงระฆังควํ่าระหวางผลผลิตมวล
รวมภายในประเทศและอัตราการตัดไมทําลายปาแสดงให
เห็นวาบทบาทความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
สงผลสําคัญตอคุณภาพทรัพยากรและส่ิงแวดลอม โดย
เหตุผลหลักในการอธิบายความสัมพันธแบบรูปทรงระฆัง
ควํ่าเก่ียวของกับแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลว รวมไป
ถึงการเปล่ียนแปลงของความพึงพอใจตอคุณภาพส่ิงแวดลอม
เม่ือรายไดสูงขึ้น

เม่ือพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีต
ของประเทศพัฒนาแลว การเพ่ิมขึ้นของรายไดหรือการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระยะแรกสงผลใหเกิดอุปสงคตอพ้ืนที่
ปาไมหรือการตัดไมทําลายปาสูงขึ้น ในระยะแรกของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนจากความตองการผลผลิต
เก่ียวเนื่องจากไม หรือความตองการพ้ืนที่ปาไมเพ่ือใชใน
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อัตราการตัดไมทําลายปา
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ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอหัว ($1000)

การประมาณการในรูปเสนตรง อัตราการตัดไมทําลายปา



การเกษตรกรรม อยางไรก็ดีเม่ือรายไดของประเทศหรือ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสูงถึงจุดหนึ่ง สงผลให
การตัดไมทําลายปาลดลง ซ่ึงอาจจะเปนผลจากความ
สามารถในการจัดซ้ือเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ดีขึ้น
สงผลใหสามารถผลิตผลผลิตการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นโดยไมตองบุกรุกพ้ืนที่ปาไม หรือจากการเปล่ียน
โครงสรางทางเศรษฐกิจจากเดิมที่มุงเนนไปที่การผลิตใน
ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมหนักเปนเศรษฐกิจที่
เนนไปที่ขอมูลและการบริการ ทั้งนี้ จะเห็นไดวาประเทศ
พัฒนาแลวสวนใหญเปนประเทศที่มีการพัฒนาภาคบริการ
ซ่ึงสงผลใหการตัดไมทําลายปาลดต่ําลง

อีกหนึ่งสาเหตุหลักที่สามารถใชในการอธิบายความ
สัมพันธรูปทรงระฆังควํ่า คือ อุปสงคตอคุณภาพส่ิงแวดลอม
ที่ดีหรือสูงขึ้นเม่ือรายไดเพ่ิมสูงขึ้น กลาวคือ เม่ือเศรษฐกิจ
พัฒนาจนผานจุดวกกลับแลว ความพึงพอใจของประชากร
ตอคุณภาพส่ิงแวดลอมไดมีการเปล่ียนไป รายไดที่สูงขึ้น
หลังจากจุดวกลับสงผลใหประชากรที่มีฐานะความเปนอยู
ที่ดีขึ้นหันมาใสใจกับสภาพความเปนอยู และส่ิงแวดลอม
ทั้งนี้การเปล่ียนแปลงของความพึงพอใจไมได เกิดขึ้นแต
เฉพาะสวนบุคคล แตรวมไปถึงในระดับภาครัฐที่แสดงออก
ในรูปนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมทางดานส่ิงแวดลอม
และการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเ พ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลาวคือการลดลงการการตัดไมทําลายปานั้นอาจเปนผล
สืบเนื่องจากปจจัยเชิงสถาบัน เชนกฎหมายและระเบียบ
ทางส่ิงแวดลอมที่เพ่ิมมากขึ้น

งานศึกษานี้รวบรวมขอมูลจากทั้งประเทศพัฒนาแลว
และประเทศกําลังพัฒนาจํานวน 95 ประเทศ ซ่ึงมากกวา
งานศึกษาในอดีตอื่นๆ โดยผลการศึกษาไดช้ีใหเห็นถึง
บทบาทความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสงผล
สําคัญตออัตราการตัดไมทําลายปา ทั้งนี้ผลที่ไดรับจาก
การศึกษานี้สอดคลองกับ Cropper และ Griffiths (1994)
และ Koop และ Tole (1999) กลาวคือ ในระยะแรกเม่ือผลผลิต
มวลรวมภายในประเทศตอหัวเพ่ิมสูงขึ้นสงผลใหอัตราการ
ตัดไมทําลายปาเพ่ิมสูงขึ้นจนกระทั่งผลผลิ ตมวลรวม
ภายในประเทศสูงถึงระดับ 16,980 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
การเพ่ิมขึ้นของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหลังตอจุด
นี้จะสงผลตอการลดลงของอัตรการการตัดไมทําลายปา

บทสรุปและขอเสนอแนะ
งานศึกษานี้เนนไปที่การทดสอบความสัมพันธระหวาง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการตัดไมทําลายปา
ภายใตสมมติฐาน Environmental Kuznets Curve จากการ
ประเมินโดยการใชขอมูลรายประเทศจาก 95 ประเทศทั่วโลก
ในป 1995 พบวาความสัมพันธทรงระฆังควํ่าระหวางความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราการตัดไมทําลายปามีอยูจริง
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาถึงปจจัยอื่นๆ พบวาอัตราการเจริญเติบโต
ของประชากรมีผลตออัตราการตัดไมทําลายปาอยางมี
นัยสําคัญ เนื่องจากการตัดไมทําลายปาและความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระยะแรกมีความสัมพันธแบบหลีกเล่ียง
ไมได การหาแนวทางหรือนโยบายที่จะลดอัตราการตัดไม
ทําลายปาในชวงแรกของการพัฒนาประเทศนับเปนนโยบายที่ดี
ที่ประเทศกําลังพัฒนาควรจะคํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศควบคูไปกับรักษาส่ิงแวดลอม ใหมีอยูตอไปอยาง
ย่ังยืน เพ่ือในอนาคตตอไปประเทศกําลังพัฒนาจะไดไม
ประสบปญหาส่ิงแวดลอมจากการใชทรัพยากรอยางไมมีการ
วางแผน นอกจากนี้ ความสัมพันธระหวางความเจริญเติบ
โตทางเศรษฐกิจและอัตราการตัดไมทําลายปายังสะทอน
ใหเห็นถึงสภาวะเทคโนโลยี การเมืองและเศรษฐกิจ ณ
เวลานั้นๆ ดังนั้น ประเทศกําลังพัฒนาในปจจุบันจะได
ประโยชนจากการเรียนรูประสบการณในอดีต และให
ความสําคัญกับการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
มากอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อยางไรก็ดี งานศึกษานี้
ยังมีขอจํากัดจากการวิเคราะหเนื่องจากขอมูลที่ใชเปน
ขอมูลนานาชาติ ซ่ึงงานศึกษาในอนาคตสามารถใชแบบจําลอง
แบบเดียวกันกับขอมูลแตละประเทศเพ่ือใหการวิเคราะห
ชัดเจนมากย่ิงขึ้น
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