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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ดวยโครงสรางของเศรษฐกิจไทยในปจจุบันที่ยังตองพึ่ง พาอุป สงคจากภายนอกประเทศ
คอนขางมาก ในขณะที่การฟนตั วของเศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบางและมีความไมแนนอนสูง
ประกอบกับความเชื่อมโยงในการผลิตสินคาของประเทศตางๆ ยังมีอยูมาก จึงทําใหการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจของประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่เปนคูคาหลักของไทยสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได
การศึกษาเรื่องการวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค า ทีม่ ี
ตอเศรษฐกิจไทยผานชองทางการสงออกสินคา (กรณีศึกษาประเทศจีน) จึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึง
ความเชื่อมโยงทางการคาสินคาของประเทศที่เปนคูคาหลักสําคัญของไทย และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เปนคูคาหลักของไทยกับเศรษฐกิจไทยผานชองทางการ
สงออกสินคา โดยศึกษาในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจจีนมีการเปลี่ยนแปลง จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย
อยางไรและมากนอยเพียงใด ดวยการสรางแบบจําลองอยางงายเพื่อเปนเครื่องมือในการศึก ษา
วิเคราะหและอธิบายผลกระทบดังกลาว
จากการศึกษาพบวา ผลกระทบของเศรษฐกิจ จีนที่มีตอเศรษฐกิจ ไทยผานชองทางการ
สงออกสินคาของไทยมีความสัมพันธในเชิงบวก กลาวคือ ในกรณีที่ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของจีน
ลดลงรอยละ 1 จากกรณีฐาน จะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยลดลงรอยละ 0.07
จากกรณีฐาน โดยเปนผลกระทบจากการที่ไทยสงออกสินคาไปจีนลดลงรอยละ 0.03 (ผลกระทบ
ทางตรง) และผลกระทบจากการที่ไทยสงออกไปประเทศคูคาหลักอื่นๆ ซึ่งไดรับผลกระทบจากการ
สงออกสินคาไปจีนไดลดลงเชนเดียวกัน และเมื่อประเทศเหลานั้นสงออกไปจีนไดลดลง ก็จะมีผลให
เศรษฐกิจขยายตัวลดลง และนําเขาสินคาจากไทยลดลงเชนเดียวกัน โดยผลกระทบจากการที่ไทย
สงออกไปประเทศเหลานี้ลดลง สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยลดลงอีกรอยละ 0.04
จากกรณีฐาน (ผลกระทบทางออม)
สําหรับขอเสนอแนะเพื่อเปนการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศคูคาสําคัญของไทย ควรมีการดําเนินการใน 3 มิติ คือ 1) เพิ่มศักยภาพในการสงออกสินคา
ไทย โดยการกระจายตลาดการสงออกสินคาใหมีความหลากหลายมากขึ้นในตลาดประเทศที่ไมไชคูคา
หลักของไทยในปจจุบัน และการสรางมูลคาเพิ่มของสินค าในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศัก ยภาพและ
อุตสาหกรรมแหง อนาคต เพื่อใหก ารสง ออกสินคามีมูลคาสูงขึ้น 2) เพิ่มรายไดจ ากนัก ทองเที่ยว
ตางชาติ โดยสงเสริมใหมีนักทองเที่ยวจากกลุมประเทศตะวันตกเขามาเพิ่มมากขึ้น ควบคูไปกับการ
สงเสริมตลาดทองเที่ยวที่สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวหลายระดับ และในรูปแบบการ
ทองเที่ยวที่แตกตางกันตามความตองการในแตละกลุม และ 3) สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจใน
ประเทศ โดยเฉพาะในสวนของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสรางอุปสงคภายในประเทศใหเขมแข็ง และ
สรางสมดุลระหวางอุปสงคภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเปนภูมิคุมกันใหแกเศรษฐกิจไทยภายใต
สถานการณเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน และปริมาณการคาโลกมีแนวโนมของการชะลอตัวอยาง
ชัดเจน โดยการสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจในประเทศนั้น ควรประกอบไปดวย การเพิ่มขีด

จ
ความสามารถของแรงงานในภาคเกษตร การเพิ่มทักษะใหแกแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และการ
สนับ สนุนกลุม ผูป ระกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิส าหกิจ เริ่ม ตน
(Startups) นอกจากนั้น ภาครัฐจะตองบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคใหมีเสถียรภาพ รวมทั้งดูแลให
ประเทศมีความมั่นคง ซึ่งจะเปนการเสริมสรางบรรยากาศใหมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่ม
มากขึ้น
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
แมวาในภาพรวมของสถานการณเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศคูคาหลักของไทย
ในป 2560 จะมีแนวโนมปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากป 2559 โดยเปนการปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตามการปรับ ตัวดีขึ้นของปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศสําคัญๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป
ญี่ปุน รวมทั้งการเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของเสถียรภาพภาคตางประเทศของจีนและการปรับตัว
ดีขึ้นของเงื่อนไขทางการเมืองในยุโรปหลังการเลือกตั้งฝรั่งเศส ในขณะที่การปรับตัวดีขึ้นของปริมาณ
การคาและราคาสินคาในตลาดโลกยังมีแนวโนมที่จะเปนปจจัยสนับสนุนการฟนตัวและขยายตัวของ
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยในป 2560 คาดวาเศรษฐกิจ โลกจะ
ขยายตัวรอยละ 3.3 เรงขึ้นจากรอยละ 3.1 ในป 2559 จากการที่ประเทศสําคัญๆ เขาสูชวงการฟนตัว
ของวัฏจักรเศรษฐกิจและเงินเฟออยางชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปรับตัว เขาสู
ภาวะการจางงานเต็มที่และแรงกดดันจากเงินเฟอเพิ่มขึ้น เงื่อนไขดังกลาว ทําใหธนาคารกลางสหรัฐฯ
มีแนวโนมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในชวงที่เหลือของปอยางตอเนื่อง ในขณะที่ธนาคารกลาง
ยุโรปและประเทศสมาชิก มีแนวโนมคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสรางความมั่นใจวาการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจจะมีความตอเนื่องและอัตราเงินเฟอสามารถกลับ สูเปาหมายของนโยบายการเงิน และมี
ความเปนไปไดที่บางประเทศจะเริ่มปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินอยางชัดเจนมากขึ้นในชวง
ปลายปแนวโนมดังกลาว ทําใหอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกเริ่มปรับตัวเขาสูชวงขาขึ้นอยางชาๆ ตาม
การคาดการณของหนวยงานตางๆ1
แมกระนั้นก็ตาม แนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกดังกลาวยังอยูในสภาวะที่มีความเสี่ยง
หลายประการ อาทิ การเขารับตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของนายโดนัลด ทรัมป ที่ทําใหมี
การปรับเปลี่ยนและความไมแนนอนทางนโยบายตางๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายทางด าน
เศรษฐกิจ ในอีกดานหนึ่งจีนก็ไดมีการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจโดยเนนใหมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่มีคุณภาพมากขึ้น สําหรับสหภาพยุโ รปก็ยังมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากกรณีการลง
ประชามติใหออกจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรและการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใน
หลายประเทศ เชน เยอรมนี เปนตน ซึ่งอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจในมิติตางๆ
ไดเชนเดียวกัน นอกจากนี้ ความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศ ในกรณีของคาบสมุทรเกาหลี
และความไมสงบในประเทศซีเรีย ลวนเปนความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
1

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกป 2560
และแนวโนมป 2560, [ออนไลน], 2560, แหลงที่มา: http://www.nesdb.go.th/more_news.php?cid=627
[27 มิถุนายน 2560].
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ในขณะเดียวกัน ดวยโครงสรางของเศรษฐกิจไทยที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอก
ประเทศคอนขางมาก กลาวคือ มีสัดสวนของการสงออกสินคาและบริการมากกวารอยละ ๗๐ ของ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (สงออกสินคารอยละ ๕๗ และสงออกบริการรอยละ ๑๙) ทําใหมี
ความสั ม พั นธ แ ละเชื่ อมโยงกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ เ ป น คู ค า หลัก ๆ มากดว ยเช น กั น
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาจึงมีผลคอนขางมากตอการสงออกและการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ ไทย ประกอบกับ ปจจุบันประเทศตางๆ มีความเชื่อมโยงทางการคาและการลงทุน
ระหวางกันที่ลึกขึ้น และมีการผลิตในลักษณะที่เปนหวงโซอุปทานมากขึ้น ดังนั้น การที่ประเทศใด
ประเทศหนึ่งมีสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหรือชะลอตัวลง จะไมเพียงสงผลกระทบตอประเทศคูคาที่
คาขายกันโดยตรงเทานั้น แตจะสงผลกระทบตอประเทศอื่นที่เปนคูคากับประเทศนั้นๆ ทางออมดวย
เชน ในกรณีที่เศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลง ประเทศไทยจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการสงออกไป
จีนลดลง และในขณะเดียวกันจะไดรับผลกระทบจากการสงออกไปประเทศอื่นที่เปนคูคาของจีนลดลง
ดวย เนื่องจากเมื่อเศรษฐกิจของจีนชะลอลงก็จะนําเขาจากทุกประเทศลดลง ซึ่งรวมถึงประเทศไทย
และประเทศอื่นๆ ดวย ในการวิเคราะหผลกระทบดังกลาว จึงตองหาความสัมพันธทางการคาของ
ประเทศตางๆ ที่เชื่อมโยงกัน เพื่อใหทราบถึงผลกระทบรวมที่จะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงสัดสวนการสงออกสินคาของไทยไปประเทศตางๆ จะเห็นวาในชวงป
2556–2558 ไทยสงออกสินคาไปจีนมากที่สุด ประกอบกับเศรษฐกิจจีนมีแนวโนมวาจะอยูในชวงขาลง
หลังจากที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวในอัตราที่สูงอยางตอเนื่องในชวงที่ผานมา โดยตั้งแตป 2556–2559
เศรษฐกิจจีนขยายตัวไดรอยละ 7.7 7.4 6.9 และ 6.7 ตามลําดับ ซึ่งแมวายังเปนอัตราการขยายตัวที่สูง
แตก็แสดงใหเห็นถึงการคอยๆ ชะลอลงของเศรษฐกิจจีนในลักษณะของ Soft landing คือ เปนไป
อยางคอยเปนคอยไปและอยูภายใตการออกแบบและดูแลอยางใกลชิดของทางการจีน และที่สําคัญ
คือ เศรษฐกิจจะเติบโตไดตามเปาหมายที่ประกาศไวที่รอยละ 6.52 อยางไรก็ดี ความทาทายหลักที่
รัฐบาลจีนตองเผชิญ ไดแก (1) การหาจุดสมดุลระหวางการปฏิรูปเศรษฐกิจใหมีความยั่งยืนขึน้ ในระยะยาว
กับ การพยุง เศรษฐกิจ ไม ใหล ดความรอนแรงหรื อชะลอตัวลงอยางรวดเร็วจนเกินไปในระยะสั้ น
ซึ่ ง รวมถึ ง การบรรเทาป ญ หาการผลิ ต ส ว นเกิ น ในภาคอุ ต สาหกรรม อุ ป ทานส ว นเกิ น ในภาค
อสังหาริมทรัพย หนี้ระดับสูงในหลายภาคสวน และความเหลื่อมล้ําในสังคม (2) การเปดเสรีทางการ
เงินและการลงทุนกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะความผันผวนในตลาด
เงิน ตลาดทุน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ และภาวะเงินทุนไหลออก และ (3) การ
กําจัดทุจริตและการขาดธรรมาภิบาลในแวดวงราชการ ทั้งสวนกลาง สวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งหยั่ง รากลึกจนกอใหเกิดความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจมูลคามหาศาลมายาวนาน 3 ซึ่งที่ผานมา
รัฐบาลไดมีมาตรการตางๆ เพื่อบริหารจัดการเศรษฐกิจใหกลับสูสมดุลมากขึ้น เชน (1) นโยบายเพิ่ม
ความเขมงวดในการซื้ออสังหาริมทรัพยของทางการจีน ที่เดิมเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสําคัญในป
2559 แตในชวงกลางปของปเ ดียวกันนั้น เริ่ม มีสัญ ญาณความเสี่ยงจากฟองสบูและการเก็งกําไร
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ศรพล ตุลยะเสถียร และอรกันยา เตชะไพบูลย, “เศรษฐกิจจีนปนี้ โตดีตามเปา,” ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน (10
มิถุนายน 2560).
3
ศรพล ลยะเสถียร และอรกันยา เตชะไพบูลย, “เศรษฐกิจจีนตอนนี้ (2559) กับเศรษฐกิจไทยตอนนั้น (2540),”
ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน (26 กุมภาพันธ 2559).
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เพราะราคาอสัง หาริมทรัพยขยายตัวสูงมากกวาปกติ ทําใหทางการจีนตองออกมาตรการลดความ
รอ นแรงลง เช น เพิ่ม สั ดส ว น เงิน ดาวน 2) ความพยายามปฏิรู ป เศรษฐกิ จ ด า นอุ ป ทาน เช น
ในอุตสาหกรรมเหล็กและถานหินเพื่อ ลดกําลังการผลิตสวนเกินที่เขมขนขึ้น สงผลใหเกิดการเลิกจางงาน
และการลดการใหเงินอุดหนุนชวยเหลือบริษัทที่ผลประกอบการแย และ 3) นโยบายการเงินที่เขมงวด
เพื่อลดความเสี่ยงในภาคการเงินจากการเปนหนี้จํานวนมาก โดยการเขาควบคุมธุรกรรม Shadow
Banking และ Wealth Management Products4
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผานมา Moody’s Investors Service ปรับ
ลดอั น ดั บ ความนา เชื่ อ ถือ ของตราสารหนี้ จี น ประเภทระยะยาวในสกุ ล เงิ น หยวนและสกุ ล เงิ น
ตางประเทศ จาก Aa3 ลงสู A1 ซึ่งเปนการปรับลดครั้งแรกในรอบ 3 ทศวรรษ โดย Moody’s ไดให
สาเหตุของการปรับ ลดอันดับความนาเชื่อถือในครั้งนี้ วามาจากความกัง วลเกี่ยวกับเสถียรภาพใน
ระบบการเงินจีน และความสามารถของทางการจีนที่ จะควบคุมความเสี่ยงจากปญหาหนี้ควบคูกับ
รักษาเสถียรภาพของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจวาจะทําไดมากนอยเพียงใด เพราะการกระตุน
เศรษฐกิจอาจทําใหปญหาหนี้ทวีความรุนแรง และในทางกลับกัน การลดปริมาณหนี้อาจสงผลลบตอ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยจากการคํานวณของ Bloomberg พบวา สัดสวนหนี้ตอ GDP
ของจีน ณ สิ้นป 2559 อยูที่รอยละ 260 เพิ่มขึ้นอยางมาก จากรอยละ 160 ในป 2551 และถึงแมวา
นักลงทุนสวนใหญไมไดมีความกังวลเพิ่มขึ้นมากนักกับการปรับลดอันดับความหนาเชื่อถือดังกลาว
โดยเงินหยวนออนคาลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐประมาณรอยละ 0.1 และดัชนี Shanghai
Shenzhen CSI 300 ปรับตัวลดลงเชนกันประมาณรอยละ 1 แตก็กลับมาปดตลาดเปนบวกไดเมื่อสิ้นวัน
และ เปนบวกตอเนื่องในวันถัดมา แตอยางไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจีนระยะ 10 ป
อยูที่รอยละ 3.7 ปรับเพิ่มสูงขึ้นที่สุดในรอบ 2 ป สะทอนตนทุนการกูยืมที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจสงผลตอ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนได5
ดัง นั้ น ในการศึ ก ษานี้ จึง ไดใ ชมุ ง เน นที่ จ ะศึ ก ษาผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงของ
เศรษฐกิจจีน ซึ่งมีแนวโนมวาจะชะลอตัวลง เพื่อเปนกรณีเทียบเคียงในการวิเคราะห ผลกระทบจาก
การชะลอตัวของประเทศคูคาสําคัญอื่นๆ ของไทย
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อใหทราบถึงความเชื่อมโยงทางการคาสินคาของประเทศที่เปนคูคาหลักสําคัญ
ของไทย
1.2.2 เพื่อสรางความเชื่อมโยงของผลกระทบระหวางการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศที่เปนคูคาหลักของไทยกับเศรษฐกิจไทยผานชองทางการสงออกสินคา
1.2.3 เพื่อใหทราบถึงขนาดของผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทยในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจจีน
มีการเปลี่ยนแปลง
4

ศรพล ตุลยะเสถียร และอรกันยา เตชะไพบูลย, “เศรษฐกิจจีนปนี้ โตดีตามเปา,” ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน (10
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1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1) ศึกษาความความเชื่อมโยงทางการคาสินคาระหวางประเทศคูคาหลักของไทย
15 ประเทศ
2) สรางแบบจําลองเพื่อเชื่อมโยงความสัม พันธร ะหวางผลิตภัณฑม วลรวมใน
ประเทศกับการนําเขาสินคาของประเทศคูคาหลักของไทย 15 ประเทศ
3) ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของจีนที่มีตอเศรษฐกิจไทย
ผานชองทางการคาสินคา
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
1) การวิเ คราะหความเชื่อมโยงทางการคาของประเทศคูคาหลัก ของไทย 15
ประเทศ
2) การวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค า หลัก
ของไทยที่สงผลกระทบตอการนําเขาสินคา
3) การวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการสงออกสินคาของไทยไป
จีนที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยในฐานะผูสงออก (ผลกระทบทางตรง)
4) การวิ เ คราะห ผ ลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงของการสง ออกสิน ค าของ
ประเทศ คูคาหลัก 14 ประเทศที่มีตอเศรษฐกิจไทย (ผลกระทบทางออม)
5) การวิเ คราะหผลกระทบรวมจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจจีนที่มีตอ
เศรษฐกิจไทย
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการวิเคราะหจากเอกสารที่เกี่ยวของควบคูกับการใชการวิเคราะห
เชิงปริมาณโดยการหาความสัมพันธของตัวแปรที่เกี่ยวของเพื่อสรางเปนแบบจําลองทางเศรษฐมิติ
สําหรับประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของจีนที่มีตอเศรษฐกิจไทยผานชอง
ทางการสงออกสินคาของไทย
1) แหลงขอมูล
รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ ขอมูลทุติยภูมิดานการสงออกสินคาของไทย
และการนําเขาสินคาของประเทศคูคาหลักของไทย รวมถึงข อมูลดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ ขอมูล
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราแลกเปลี่ยน และการสงออก นําเขา เปนตน โดยใชขอมูล
จากฐานขอมูล CEIC และ Global Economic Monitor ของธนาคารโลก (World Bank)
2) การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในเชิงปริมาณโดยการหาความสัมพันธของตัวแปรที่
เกี่ยวของเพื่อสรางเปนแบบจําลองทางเศรษฐมิติที่ส อดคลองกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร สําหรับ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของจีนที่มีตอเศรษฐกิจไทยผานชองทางการ
สงออกสินคาของไทยเพื่อใหไดการวิเคราะหที่ครอบคลุม และใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมากที่สุด
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1.4 สมมติฐานการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจไทยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะเศรษฐกิจจีน โดยหากเศรษฐกิจจีนมีการชะลอตัวลง เศรษฐกิจไทยก็จะชะลอตัวลงดวย
เนื่องจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจะทําใหความตองการนําเขาสินคาจากประเทศไทยลดลงหรือ
อีกนัยหนึ่ง คือการสงออกของไทยลดลง ซึ่งจะสงผลใหอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ ไทยลดลง
นอกจากนี้ การที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงจะสงผลใหการสงออกของประเทศคูคาหลักของไทยลดลงดวย
ซึ่งก็จะสงผลตอเนื่องใหเศรษฐกิจไทยลดลงไดอีก และในทางตรงกันขาม หากเศรษฐกิจจีนขยายตัวได
มากขึ้น เศรษฐกิจไทยก็จะขยายตัวมากขึ้นดวยเชนเดียวกัน
1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 ทําใหทราบถึงความเชื่อมโยงทางการคาระหวางกันของไทยและประเทศคูคาหลัก
ของไทย
1.5.2 ทําใหทราบถึงรูปแบบการวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจในกรณีที่เศรษฐกิจของ
ประเทศคูคาหลักของไทยชะลอตัวลงหรือเรงตัวขึ้น
1.5.3 ทําใหทราบถึงขนาดของผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจไทยในกรณีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของจีนมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 การวัดสถิติรายไดประชาชาติ
บัญชีประชาชาติ (National Income) เปนการบันทึกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่ไหลเวียนในหนึ่ง รอบระยะเวลาที่ กําหนดระหวางหนวยเศรษฐกิจ ตางๆ ของประเทศ
ประกอบดวย การผลิตสินคาและบริการ การเกิดขึ้นหรือไดมาของรายได ซึ่งก็คือผลตอบแทนปจจัย
การผลิตที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินคาและบริการดัง กลาว และการใชจายซื้อสินคาและบริการของ
ครัวเรือนและรัฐบาล รวมทั้งการใชจายลงทุนที่เกิดขึ้นและการประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวาง
ภาคเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ การประมวลรายไดประชาชาติสามารถจัดทําได 3 ดาน คือ
ดานการผลิต (Production Approach) ดานรายจาย (Expenditure Approach) และดานรายได
(Income Approach) บนพื้นฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตร
โดยหลักการประมวลผลรายไดประชาชาติตามระบบบัญชีที่เปนมาตรฐานสากล
โดยบัญชีผลผลิตในประเทศ (Domestic Product) เปนบัญชีที่แสดงความสัมพันธระหวางดานการผลิต
(Supply Side) และดานรายจาย (Demand Side) ซึ่งเปนไปตามหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค
โดย John Maynard Keynes ที่มีรูปแบบสมการดังนี้
อุปทานมวลรวม (Aggregate Supply) = อุปสงคมวลรวม (Aggregate Demand)
หรือ
Y(GDP) = C+I+G+(X–M)
โดยที่ Y(GDP) = ผลผลิตขั้นสุดทาย (Final Output) มีคาเทากับมูลคาเพิ่ม
(Value Added) จากกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการใน
ระบบเศรษฐกิจ
C
= รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคสินคาและบริการขั้นสุดทาย
ของครัวเรือน
I
= การลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐ
G
= รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคสินคาและบริการขั้นสุดทาย
ของภาครัฐบาล
X
= การสงออกสินคาและบริการ
M
= การนําเขาสินคาและบริการ6
6

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, คูมือการประมวลผลสถิติบัญชีประชาชาติ,
[ออนไลน], 2560, แหลงที่มา: http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3521&
filename=national_account [27 มิถุนายน 2560].
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2.1.2 ปจจัยที่กําหนดการสงออก (X) นําเขา (M) และการเชื่อมโยงระหวางประเทศ
ของเศรษฐกิจแบบเปด
2.1.2.1 การสงออก (X)
การสงออกสินคาของเราคือความตองการสินคาของไทยจากประเทศอื่น
จึงขึ้นอยูกับราคาสินคาของเรา (P) อัตราแลกเปลี่ยน (e) และรายไดของประเทศอื่น (Yf) สมการ
สงออกมีลักษณะเปน Demand Function ที่ขึ้นอยูกับรายไดและราคา โดยที่ราคาแบงไดเปน 2 สวน
คือ ราคาสินคาทั่วไป และอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนกระทบตอราคาสินคาระหวาง
ประเทศ ดังนั้น X = X (P, e, Yf)
ผลกระทบของราคา (P) ตอการสงออก :
– ถาราคาสินคาของเราสูงขึ้น (P) จะทําใหการสงออกลดลง (X)
– ถาราคาสินคาของเราลดลง (P) ทําใหการสงออกมากขึ้น (X)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนตอการสงออก :
– ถาเงินบาทออนคาลง (e) เราจะสงออกไดมากขึ้น (X)
– ถาเงินบาทแข็งคาขึ้น (e) การสงออกก็จะลดลง (X)
2.1.2.2 การนําเขา (M)
ความตองการนําเขาสินคาของประเทศไทยจะขึ้นอยูกับราคา (P) อัตรา
แลกเปลี่ยน (e) และรายไดของประเทศเรา (Y)
ผลกระทบของราคาตอการนําเขา :
– ถาราคาสินคาในประเทศสูงขึ้น (P) ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนคงเดิม
ทําใหก ารนําเขาจะเพิ่ม ขึ้น (M) เพราะถาอัตราแลกเปลี่ยนคงเดิม ราคานําเขาก็คงเดิม เมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาสินคาภายในที่ปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนก็จะหันไปบริโภคสินคานําเขาเพิ่มขึ้น
– ถาราคาสินคาในประเทศลดลง (P) การนําเขาก็จ ะลดลง (M)
เพราะราคาสินคาภายในประเทศจะถูกกวาโดยเปรียบเทียบกับราคาสินคานําเขาจากตางประเทศ ทําให
ประชาชนหันมาใชสินคาภายในประเทศเพิ่มขึ้น และลดการบริโภคสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน (e) ตอการนําเขา :
– ถาอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น (e) แสดงวาคาเงินของเราลดคาลง นั่นก็
คือ เงินของเราจํานวนเทาเดิมไปซื้อสินคาไดในปริมาณนอยลง ทําใหสินคาตางประเทศแพงขึ้นกวาเดิม
ทําใหการนําเขาลดลง (M)
– ถาอัตราแลกเปลี่ยนลดลง (e) แสดงวาเงินบาทเพิ่มคา ทําใหราคา
สินคานําเขาในรูปของเงินบาทลดลง ก็ยอมจะทําใหการนําเขามากขึ้น (M)
ผลกระทบของรายได (Y) ตอการนําเขา :
ถารายไดของเราเพิ่มขึ้น (Y) ความตองการสินคาของเราก็จะเพิ่มขึ้น
ทําใหการนําเขาเพิ่มขึ้น (M) แตถารายไดของเราลดลง (Y) ความตองการสินคาและบริการของ
เราก็จะลดลง ทําใหการนําเขาลดลงดวย (M)
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2.1.2.3 การเชื่อมโยงของเศรษฐกิจแบบเปด
ในการวิเคราะหระบบเศรษฐกิจเปด มักมีการสมมติใหประเทศเราเปน
ประเทศเล็ก เพื่อใหงายในการวิเคราะหในเบื้องตน โดยความหมายของประเทศเล็ก (small country)
อธิบายไดดังนี้
ให A = ประเทศเรา
B = ประเทศอื่น
MA = การนําเขาของ A = การสงออก ของ B = XB
XA = การสงออกของ A = การนําเขา ของ B = MB
โดย A เปนประเทศเล็ก หมายความวา ขนาดของการนําเขาของ A (MA)
มีสัดสวนนอยเมื่อเทียบกับรายไดของ B

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงการคาระหวางประเทศ
จากแผนภาพแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของการคาระหวางประเทศ A
และ B โดยในกรณี A เปนประเทศเล็กการนําเขาของประเทศ A (ซึ่งเทากับการสงออกของประเทศ B)
จะมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดของประเทศ B หรือ YB ดังนั้นถามีการเปลี่ยนแปลงใน YA ทํา
ให MA เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลทําให XB เพิ่มขึ้นจะเกิดผลกระทบตอ YB นอย ดังนั้นจึงมีผลยอนกลับมาที่ MB
นอยและ MB ก็คือ XA จึงทําใหเราพอสมมติไดวา XA เปนตัวแปรภายนอก (exogenous) อยางไรก็ดี
ถา A ไมใชประเทศเล็ก การเปลี่ยนแปลงของ MA (=XB) จะมีผลตอ YB ดวย ซึ่งจะสงผลสะทอนไปที่
MB (ซึ่งเทากับ XA) และมีผลตอ YA ทําใหการวิเคราะหจะซับซอนขึ้น7

7

ปราณี ทินกร, เอกสารประกอบคําสอนวิชา ศ.312 เรื่อง เศรษฐศาสตรมหภาค : กรณีระบบเศรษฐกิจเปด, คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พิมพครั้งที่ 1 (เมษายน 2546 แกไขปรับปรุง ธันวาคม 2552), [ออนไลน].
2560, แหลงที่มา: http://www.google.com [27 มิถุนายน 2560].
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2.1.3 Mundell Fleming Model
Robert Mundell ไดพัฒนาแบบจําลองดุลยภาพในตลาดผลผลิต ตลาดเงินและ
ดุลการชําระเงิน (IS8–LM9–BP) โดยวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคของการใชนโยบาย
การเงินการคลังในการบริหารเศรษฐกิจโดยกําหนดสมมติฐานทั่วไป ดังนี้
1) ทุ น หรื อ สิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น มี ก ารเคลื่ อ นย า ยเป น ไปโดยเสรี (Perfect
Capital Mobility)
2) ราคาสินคาคงที่ (Fixed Price Model)
3) อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศเทากับอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก เนื่องจากเปน
ประเทศเล็ก (Small Open Economy) ดังนั้น เสนดุลการชําระเงิน (Balance of Payment: BP10)
จึงเปนเสนที่มีความยืดหยุนสมบูรณ
โดยมีแนวคิดพื้นฐานของการใชนโยบายการเงินภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
ลอยตัวสามารถสรุปไดวา
1) ในกรณีที่ธนาคารกลางดําเนินนโยบายการเงินแบบขยายตัว (LM0>>LM1) จะ
สงผลใหปริมาณทางการเงินและสภาพคลองในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและทําใหอัตราดอกเบี้ยลดลง
โดยดุลยภาพจะไปอยู ณ จุดใหม (E0>>E1) ซึ่งจะทําใหเงินทุนไหลออกอยางรวดเร็วโดยเงินทุนทีไ่ หลออก
ภายใตอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวนี้ยอมทําใหเกิดอุปสงคสวนเกินที่มีตอเงินตราตางประเทศทําใหอัตรา
แลกเปลี่ยนดุลยภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทําใหคาเงินออนลง (Depreciation) สงผลใหการสงออก
เพิ่มขึ้นในขณะที่การนําเขาลดลง (IS0>>IS1) โดยผลที่เกิดขึ้นทําใหรายไดประชาชาติหรือผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศที่แทจริงเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพปรับตัวมาที่ระดับเดิมและดุลยภาพ
จะยายไปอยู ณ จุด E2 ซึ่งแสดงใหเ ห็นวานโยบายการเงินมีป ระสิทธิภาพภายใตอัตราแลกเปลี่ยน
ลอยตัว
2) ในกรณีที่รัฐบาลดําเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัว (IS0>> IS1) ดุลยภาพที่
ถูกกระทบจากการใชจายของรัฐที่เพิ่มขึ้นทําใหอัตราดอกเบี้ย (รายไดประชาชาติและอัตราดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้น โดยดุลยภาพจะไปอยู ณ จุดใหม (E0>> E1) ทั้งนี้ ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นใน
8

IS เปนเสนแสดงความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ย และระดับรายไดประชาชาติในตลาดผลผลิต โดยอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะสงผลใหการลงทุนลดลง และสงผลตอเนื่องใหรายไดประชาชาติลดลง
9
LM เปนเสนที่แสดงความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ย และระดับรายไดประชาชาติในตลาดเงิน โดยการเพิ่มขึ้น
ของรายไดประชาชาติ ทําใหมีความตองการถือเงินเพิ่มขึ้น และสงผลใหอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น
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BP เปนเสนที่แสดงความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ย และระดับรายไดประชาชาติ ที่กอใหเกิดภาวะสมดุลใน
ดุลการชําระเงิน โดย BP ที่เปนเสนตั้งฉากกับแกนรายไดประชาขาติ แสดงวาการไหลของเงินทุนไมมีความคลอง
(Perfectly immobile capital flow) คือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป ไมเกิดผลทําใหรายไดประชาชาติ
เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ถาเสน BP ที่เปนเสนขนานกับแกนรายไดประชาชาติ แสดงวาเงินทุนระหวางประเทศ
สามารถเคลื่อนยายอยางสมบูรณ (Perfect Capital Mobility) กลาวคือ หากอัตราดอกเบี้ยในประเทศอยูต่ํา (หรือ
สูง) กวาอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก จะทําใหเกิดเงินทุนไหลออก (หรือเขา) อยางมากมาย จนทําใหไมมีความแตกตาง
ระหวางอัตราดอกเบี้ยในและตางประเทศ ทั้งนี้ โดยทั่วไปแลวความชันของเสน BP จะเปนบวก เนื่องจากเมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแลว จะทําใหมีเงินทุนไหลเขา และรายไดจะตองเพิ่มขึ้นเพื่อทําใหการนําเขาเพิ่มขึ้น จนกระทั่ง BP
หรือดุลการชําระเงินสมดุล
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ระยะสั้นจะทําใหเงินทุนไหลเขาอยางรวดเร็ว กอใหเกิดอุปทานสวนเกินในตลาดเงินตราตางประเทศ
ภายในประเทศ สงผลใหคาเงินแข็งขึ้น (Appreciation) และฐานะการแขงขันทางดานราคาสินคาและ
บริการในประเทศต่ําลง การสงออกจึงลดลงและการนําเขาเพิ่มขึ้นสงผลใหเสน IS ลดลง (IS1>>IS0)
ผลกระทบดังกลาวทําใหอัตราดอกเบี้ยลดลงและรายไดป ระชาชาติล ดลงมาสูระดับ ดุล ยภาพเดิม
(E1>> E0) ซึ่งแสดงใหเห็นวานโยบายการคลังไมมีประสิทธิภาพภายใตอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว11
การใชนโยบายการเงิน

การใชนโยบายการคลัง

ภาพที่ 2 การใชนโยบายการเงินและการคลังภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวการใช
นโยบายการเงินการใชนโยบายการคลัง
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 ทิชา ขจรเกียรติอุดม (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการนําเขาและ
สงออกของประเทศไทย โดยประยุกตเทคนิค Cointegration และ Error Correction Method ใน
การประมาณความสัมพันธในระยะสั้นและระยะยาว ของปจจัยดานราคา รายได การสงเสริมการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงคาเงินในภาพรวมและในรายสินคา
สําคัญ โดยใชขอมูลรายไตรมาสตั้งแตป พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ.2548
จากผลการศึ ก ษาในด านอุป ทานการสง ออก พบวา ราคาสิ นค าส ง ออก (เมื่ อ
เปรียบเทียบกับราคาสินคาในประเทศ) ไมมีผลตอการสงออก เนื่องจากสิน คาสวนใหญ ที่ สง ออก
ไมเหมือนกันกับที่ใชในการบริโภคในประเทศ และประเทศไทยถือเปนประเทศเล็ก ดังนั้น ราคาของ
สินคาสงออกจึงถูกกําหนดจากดานอุปสงคมากกวาอุปทาน อยางไรก็ดี ปจจัยที่กําหนดอุปทานการ
สงออกที่สําคัญ ไดแก การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และผลผลิตในประเทศ โดยการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศสงผลตอการสงออกอยางมีนัยสําคัญในขนาดที่สูงในสินคาสงออกรวม สินคา
อุตสาหกรรม อาหารทะเลกระปองและแปรรูป คอมพิวเตอรและสวนประกอบ ยานยนตและชิ้นสวน
ในขณะที่สินคาที่นโยบายดานการเพิ่มผลผลิตมีผลตอการเพิ่มการสงออกที่สําคัญ ไดแก กุงสดแชเย็น
11

กุลกัลยา พระยาราช และคณะ, การจัดทําดัชนีชี้วัดระดับความพรอมในการริเริ่มสกลเงินอาเซียนและศึกษา
ผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยภายใตสกุลเงินอาเซียน (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2555), หนา 14
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แชแข็งในดานอุปสงคการสงออก พบวา สินคาสงออกรวมมีการตอบสนองตอปจจัยภายนอกดาน
รายไดตางประเทศในขนาดที่สูง แตปจจัยดานราคาไมมีนัยสําคัญตออุปสงคสินคา สงออกรวม อยางไร
ก็ดี หากพิจ ารณาเปนรายสินคาพบวา ปจ จัยดานราคามี ผ ลตออุป สงคก ารส ง ออกในกลุม สินค า
คอมพิวเตอรและชิ้นสวนประกอบ สินคาเกษตร สินคาประมง ยางพารา อัญมณีและเครื่องประดับ
ยานยนตและชิ้นสวน สวนสินคาที่ร าคาไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสงออก แตอุป สงคสงออกถูก
กําหนดจากรายไดตางประเทศเปนหลักนอกจากสินคาสงออกรวมแลว ไดแก สินคาอุตสาหกรรม
ในขณะที่สินคาเกษตร และอัญมณีและเครื่องประดับ ปจจัยดานราคาและรายไดตางประเทศมีสวน
สําคัญในขนาดที่เทาๆ กันตอการเพิ่มการสงออก สวนการสงออกสินคากลุม อุตสาหกรรม ปจจัยดาน
รายไดตางประเทศมีผลมากกวาปจจัยดานราคา นอกจากนั้น ยังพบวาอัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอการ
สงออกสินคาสงออกรวม และสินคาอุตสาหกรรม
สําหรับการนําเขาสินคา พบวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (รายได) สงผลใหมี
การนําเขาเพิ่มขึ้น โดยปจจัยดานรายไดมีผลมากในกลุมสินคาอุปโภคบริโภค สินคาทุน และ สิน คา
วัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง ตามลําดับ ในขณะที่ปจจัยดานราคามีผลมากในกลุมสิน คาวัตถุดิบและ
สินคาขั้นกลาง สินคาอุปโภคบริโภค และสินคาทุน ตามลําดับ ทั้งนี้ เนื่องจากสิน คาทุนสวนใหญไม
สามารถทดแทนโดยการผลิตในประเทศ จึงไมสามารถลดการนําเขาได นอกจากนี้ เนื่องจากชวงที่
ศึก ษาฯ เปนชวงที่มีก ารเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนและคาเงินบาทออนคาลงอยางมาก
ปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลคอนขางมากการนําเขาในทุกกลุมสินคา ทั้งนี้ หากพิจารณาเปน
รายกลุมสินคา จะพบวา การนําเขาสินคาที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของรายไดมาก ไดแก
เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ คอมพิวเตอร เคมีภัณฑ เชื้อเพลิง แผงวงจรไฟฟา และเครื่องจัก ร
ตามลําดับ ในขณะที่ก ารนําเขาสินคาที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคามาก ไดแก
เคมีภัณฑ เชื้อเพลิง คอมพิวเตอร เหล็ก เหล็ก กลาและผลิตภัณฑ เครื่องจักร และแผงวงจรไฟฟา
ตามลําดับ
2.2.2 ศรพล ตุลยะเสถียร และคณะ (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบติดตาม
ความผั นผวนของเศรษฐกิ จ และการเงิ น โลก และประเมิ นนั ย ต อ เศรษฐกิจ ไทย โดยการสร า ง
แบบจําลองทางเศรษฐมิติ (Econometric Model) โดยวิธี Three Stage Least Square (3SLS)
ของเศรษฐกิจ ทั้ ง 13 ประเทศและอี ก 1 กลุม ประเทศที่ เ ป นคู ค าสํ าคั ญ ของไทย ประกอบด ว ย
สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศยูโรโซน ประเทศญี่ปุน จีน เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม เครือรัฐออสเตรเลีย และ
อินเดีย เพื่อวิเคราะหปจจัยดานเศรษฐกิจและการเงินที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
เศรษฐกิจ (อุปสงคและอุปทาน) รวมทั้ง ประเมินอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่
สําคัญของไทย โดยการเชื่อมโยงแบบจําลองทางเศรษฐกิจของ 13 ประเทศและ 1 กลุมประเทศ ดวย
สัดสวนการคาสินคาระหวางประเทศ (Trade Metrix of Goods) เพื่อศึกษาผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศคูคาที่สําคัญของไทยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตอเศรษฐกิจไทย
โดยใชขอมูลตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2543 จนถึงไตรมาสที่ 2 ป 2555
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จากการศึกษาพบวาแตละประเทศจะมีโครงสรางเศรษฐกิจที่แตกตางกันซึง่ สงผลให
มีปจจัยที่กําหนดอุปสงคและอุปทานที่แตกตางกัน โดยปจจัยที่กําหนดอุปสงคของของแตละประเทศ
สรุปได ดังนี้
ตารางที่ 1 ปจจัยที่สงผลกระทบตอตัวแปรดานอุปสงค
ประเทศ /
อุปสงค
ไทย
– การบริโภค
ภาคเอกชนที่
แทจริง
– การลงทุน
ภาคเอกชนที่
แทจริง
– การสงออก
สินคาและ
บริการที่แทจริง

ปจจัยที่กําหนด

รายไดหลังหักภาษี (+) และดัชนีตลาดหลักทรัพยของ 2 ไตรมาสกอนหนา (+) โดยหากรายได
หลังหักภาษีและดัชนีตลาดหลักทรัพยใน 2 ไตรมาสที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการ
บริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.52 และ 0.13 ตามลําดับ
อุปสงคมวลรวมที่แทจริง (+) และดัชนีตลาดหลักทรัพย ในไตรมาสกอนหนา (+) โดยหากอุป
สงคมวลรวมที่แทจริงและดัชนีตลาดหลักทรัพยในไตรมาสกอนหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผล
ใหการลงทุนภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.62 และ 0.22 ตามลําดับ
การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก (+) ดัชนีผลผลิตสินคาอุตสาหกรรม (+) การสงออกที่แทจริง
ไตรมาสกอนหนา (+) ดัชนีคาเงินบาท (–) โดยหากดัชนีผลผลิตสินคาอุตสาหกรรม การสงออกที่
แทจริงของโลก และการสงออกที่แทจริงในไตรมาสกอนหนาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลให
การสงออกที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.39 0.21 และ 0.37 ตามลําดับ ขณะที่หากดัชนีคาเงินบาท
แข็งคาขึ้นรอยละ 1.0 จะทําใหการสงออกลดลงรอยละ 0.006
– การนําเขาสินคา อัตราการใชกําลังการผลิต (+) อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารสหรัฐ (–) และอุปสงคมวลรวม
และบริการที่ ที่แทจริง (+) โดยหากอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารสหรัฐออนคาลงรอยละ 1.0 จะสงผลให
แทจริง
การนําเขาที่แทจริงลดลงรอยละ 0.84 ขณะที่หากอัตราการใชกําลังการผลิตและอุปสงคมวลรวม
ที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาแทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.52 และรอยละ 0.55
ตามลําดับ
สหรัฐอเมริกา
– การบริโภค
รายไดสุทธิของผูบริโภคที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) การนําเขาสินคาและบริการที่แทจริง (+)
ภาคเอกชนที่ และยอดคาปลีก (+) โดยการเปลี่ยนแปลงของรายไดสุทธิของผูบริโภคที่แทจริงจะสงผลตอการ
แทจริง
บริโภคภาคเอกชนที่แทจริงมากที่สุด กลาวคือ หากรายไดสุทธิของผูบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0
จะสงผลใหการบริโภคที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.79
– การลงทุน
การลงทุนที่แทจริงในชวงเวลากอนหนา (+) และดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (+) โดยการ
ภาคเอกชนที่ เปลี่ยนแปลงของการลงทุนที่แทจริงในชวงเวลากอนหนาจะสงผลตอการลงทุนที่แทจริงมากที่สุด
แทจริง
กลาวคือ หากการลงทุนที่แทจริงในชวงเวลากอนหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.92
– การสงออก
การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก (+) การสงออกสินคาและบริการในชวงเวลากอนหนา (+)
สินคาและ
และดัชนีคาเงินที่แทจริง (+) โดยหากการสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก การสงออกสินคาและ
บริการที่แทจริง บริการในชวงเวลากอนหนา และดัชนีคาเงินที่แทจริง เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออก
สินคาและบริการที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.07 รอยละ 0.79 และรอยละ 0.26 ตามลําดับ
– การนําเขาสินคา การนําเขาสินคาและบริการในชวงเวลากอนหนา (+) และดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ
และบริการที่ ภาคอุตสาหกรรม (+) โดยหากการนําเขาสินคาและบริการในชวงเวลากอนหนา และดัชนี
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แทจริง
กลุมประเทศยูโร
โซน
– การบริโภค
ภาคเอกชนที่
แทจริง
– การลงทุน
ภาคเอกชนที่
แทจริง

ปจจัยที่กําหนด
ผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและบริการ
ที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 และรอยละ 0.1 ตามลําดับ

รายไดสุทธิของผูบริโภค (+) และยอดคาปลีก (+) โดยหากรายไดสุทธิของผูบริโภคและยอดคา
ปลีกเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.19 และ
รอยละ 0.57 ตามลําดับ
ดัชนีผลผลิตภาคกอสราง (+) ปริมาณเงินอยางกวาง (M3) (+) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในไตร
มาสกอน (+) ดัชนีความเชื่อมั่นดานเศรษฐกิจ (+) และดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) โดยการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิตกอสรางจะสงผลตอการลงทุนที่แทจริงมากที่สุด กลาวคือ หากดัชนี
ผลผลิตกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.61
– การสงออก
การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก (+) การสงออกในไตรมาสกอนของกลุมประเทศยูโรโซน (+)
สินคาและ
ดัชนีเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ (+) และดัชนีแรงงานตอประสิทธิผลซึ่งเปนเครื่องชี้ที่บงบอกถึง
บริการที่แทจริง ความสามารถในการแขงขันตอประเทศอื่นๆ (–)
– การนําเขาสินคา ราคาสินคานําเขา (–) ดัชนีเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ (+) และการนําเขาในไตรมาสกอนของกลุม
และบริการที่ ประเทศยูโรโซน (+)
แทจริง
ประเทศญี่ปนุ
– การบริโภค
รายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจริง (+) อัตราเงินเฟอ (–) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (–) โดยการ
ภาคเอกชนที่ เปลี่ยนแปลงของรายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจริงสงผลตอการบริโภคที่แทจริงมากที่สุด
แทจริง
กลาวคือ หากรายไดฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.64
– การลงทุน
คําสั่งซื้อภาคการกอสราง (+) โดยหากคําสั่งซื้อฯ ดังกลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการ
ภาคเอกชนที่ ลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.38
แทจริง
– การสงออก
การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก (+) การขยายตัวของเศรษฐกิจจีน (+) อัตราการใชกําลังการ
สินคาและ
ผลิตไตรมาสกอน (–) และการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก (+) โดยการเปลี่ยนแปลงการสงออกที่
บริการที่แทจริง แทจริงรวมของทั้งโลกจะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่แทจริงมากที่สุด กลาวคือ เมื่อ
การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลกเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะทําใหการสงออกสินคาและบริการที่
แทจริงเพิ่มขึ้น รอยละ 0.56
– การนําเขาสินคา อัตราสวนของดัชนีราคาสินคานําเขาตอดัชนีราคาภายในประเทศ (–) และมูลคาการสงออกใน
และบริการที่ ไตรมาสกอน (+) โดยดัชนีราคาสินคานําเขาตอดัชนีราคาภายในประเทศมีผลตอการนําเขามาก
แทจริง
ที่สุด กลาวคือ เมื่อตัวแปรดังกลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาที่แทจริงลดลง
รอยละ –0.59
จีน
– การบริโภค
คาจางเฉลี่ย (+) โดยหากคาจางเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่
ภาคเอกชนที่ แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.37
แทจริง
– การลงทุน
มูลคาการผลิตภาคอุตสาหกรรม (+) โดยหากมูลคาการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ1.0
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ภาคเอกชนที่
แทจริง
– การสงออก
สินคาและ
บริการที่แทจริง

ปจจัยที่กําหนด
จะสงผลใหมูลคาการลงทุนภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.4

การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก (+) มูลคาการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสกอน (+)
ดัชนีคาเงินที่แทจริง (–) โดยหากการสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก และมูลคาการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสกอน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.60 และรอยละ 0.54 ตามลําดับ ในขณะที่หากดัชนีคาเงินที่แทจริง
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่แทจริงลดลงรอยละ –1.42
– การนําเขาสินคา มูลคาการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสกอน (+) และการสงออกสินคาและบริการที่แทจริงใน
และบริการที่ ไตรมาสกอน (+) โดยหากมูลคาการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสกอนและการสงออกสินคา
แทจริง
และบริการที่แทจริงในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและบริการที่
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.27 และรอยละ 0.50 ตามลําดับ
เขตบริหารพิเศษ
ฮองกง
– การบริโภค
รายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจริงของผูบริโภค (+) ยอดคาปลีกในไตรมาสกอน (+) โดยหาก
ภาคเอกชนที่ รายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจริงของผูบริโภคและยอดคาปลีกในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ
แทจริง
1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.43 และรอยละ 0.27 ตามลําดับ
– การลงทุน
ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) และการลงทุนที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) โดยหากดัชนีตลาด
ภาคเอกชนที่ หลักทรัพยและการลงทุนที่แทจริงในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่
แทจริง
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.73 และ 0.10 ตามลําดับ
– การสงออก
การนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (+)
สินคาและ
และดัชนีคาเงินที่แทจริง (–) โดยหากการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอนและ
บริการที่แทจริง ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.52 และ 0.51 ตามลําดับ ขณะที่ดัชนีคาเงินที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0
จะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่แทจริงลดลงรอยละ –1.19
– การนําเขาสินคา การนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) และดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (+)
และบริการที่ โดยหากการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอนและดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม
แทจริง
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.94 และ
รอยละ 0.17 ตามลําดับ
เกาหลี
– การบริโภค
ยอดคาปลีก (+) และการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) โดยหากยอดคาปลีก
ภาคเอกชนที่ และการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภค
แทจริง
ภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.24 และรอยละ 0.71 ตามลําดับ
– การลงทุน
ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (+) การลงทุนที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) และอัตราดอกเบี้ย
ภาคเอกชนที่ ลูกหนี้รายใหญชั้นดีในไตรมาสกอน (–) โดยหากดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนที่
แทจริง
แทจริงในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.42
และ 0.50 ตามลําดับ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยลูกหนี้รายใหญชั้นดีในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ
1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงลดลงรอยละ –6.27
– การสงออก
การนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงของเกาหลีใตในไตรมาสกอน (+) และดัชนีการผลิต
สินคาและ
ภาคอุตสาหกรรม (+) โดยหากการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงของเกาหลีใตในไตรมาสกอน
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บริการที่แทจริง และดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.54 และ 0.78 ตามลําดับ
– การนําเขาสินคา การนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) และอัตราสวนของดัชนีราคาสินคา
และบริการที่ นําเขาตอดัชนีราคา GDP (–) โดยหากการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอน
แทจริง
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.02 ขณะที่
อัตราสวนของดัชนีราคาสินคานําเขาตอดัชนีราคา GDP เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการ
นําเขาสินคาและบริการที่แทจริงลดลง รอยละ –0.17
สาธารณรัฐจีน
(ไตหวัน)
– การบริโภค
รายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจริง (+) ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (–)
ภาคเอกชนที่ โดยหากรายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจริงและดัชนีตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะ
แทจริง
สงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.18 และ 0.05 ตามลําดับ ขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงลดลง
รอยละ –0.01
– การลงทุน
ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (+) อัตราการใชกําลังการผลิต (+) พื้นที่กอสราง (+) การลงทุนที่
ภาคเอกชนที่ แทจริงในไตรมาสกอน (+) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (–) และตนทุนแรงงานตอหนึ่งหนวยการผลิต
แทจริง
(+) โดยหากดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต พื้นที่กอสราง การลงทุน
ที่แทจริงในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.35
1.17 1.33 และ 0.52 ตามลําดับ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และตนทุนแรงงานตอหนึ่งหนวย
การผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนฯ ลดลงรอยละ –0.02 และรอยละ –0.31
ตามลําดับ
– การสงออก
การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก (+) การสงออกสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอน (+)
สินคาและ
และตนทุนแรงงานตอหนึ่งหนวยการผลิต (–) โดยหากการสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก การ
บริการที่แทจริง สงออกสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกสินคา
และบริการที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.21 และ 0.47 ตามลําดับ ขณะที่ตนทุนแรงงานตอหนึ่ง
หนวยการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่แทจริงลดลง
รอยละ –0.20
– การนําเขาสินคา ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) คําสั่งซื้อสินคาสงออก (+) และดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในไตรมาสกอน
และบริการที่ (+) โดยหากดัชนีตลาดหลักทรัพย คําสั่งซื้อสินคาสงออก และดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นรอย
แทจริง
ละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.15 0.31 และ 0.84
ตามลําดับ
สิงคโปร
– การบริโภค
รายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจริง (+) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (–) โดยหากรายไดที่สามารถ
ภาคเอกชนที่ ใชจายไดที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ
แทจริง
0.65 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริง
ลดลงรอยละ –0.03
– การลงทุน
ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสกอน (+) การลงทุนสุทธิ (+) และการลงทุนที่แทจริงใน
ภาคเอกชนที่ ไตรมาสกอน (+) โดยหากดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสกอน การลงทุนสุทธิ และ
แทจริง
การลงทุนที่แทจริงในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้น
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รอยละ 0.21 0.06 และ 0.71 ตามลําดับ
– การสงออก
การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก (+) การสงออกสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอน (+)
สินคาและ
และดัชนีคาเงินที่แทจริง (–) โดยหากการสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก การสงออกสินคาและ
บริการที่แทจริง บริการที่แทจริงในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.31 และ 0.41 ตามลําดับ ขณะที่ดัชนีคาเงินที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0
จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงลดลงรอยละ –0.48
– การนําเขาสินคา ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) การนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) และดัชนี
และบริการที่ คาเงินที่แทจริง (–) โดยหากดวยดัชนีตลาดหลักทรัพย การนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงใน
แทจริง
ไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ
0.12 และ 0.63 ตามลําดับ ขณะที่ดัชนีคาเงินที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขา
สินคาและบริการที่แทจริงลดลงรอยละ –0.39
อินโดนีเซีย
– การบริโภค
รายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจริง (+) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (–) และดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค
ภาคเอกชนที่ ในไตรมาสกอน (+) โดยหากรายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจริงและดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค
แทจริง
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.27 และ 0.12
ตามลําดับ
– การลงทุน
ยอดขายปูนซีเมนต (+) ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) และการลงทุนที่แทจริงไตรมาสกอน (+) โดย
ภาคเอกชนที่ หากตัวแปรทั้ง 3 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.18 0.05
แทจริง
และ 0.70 ตามลําดับ
– การสงออก
การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก (+) และการสงออกไตรมาสกอน (+) โดยหากตัวแปรทั้งสอง
สินคาและ
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกทีแ่ ทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.37 และ 0.67 ตามลําดับ
บริการที่แทจริง
– การนําเขาสินคา ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) และการนําเขาไตรมาสกอน (+) โดยหากตัวแปรทั้งสองเพิ่มขึ้นรอยละ
และบริการที่ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.15 และ 0.59 ตามลําดับ
แทจริง
มาเลเซีย
– การบริโภค
รายไดสุทธิของผูบริโภค (+) โดยหากรายไดสุทธิของผูบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการ
ภาคเอกชนที่ บริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.67
แทจริง
– การลงทุน
ดัชนีสะทอนภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน (Composite Coincident Index) (+) มูลคาผลิตภัณฑ
ภาคเอกชนที่ มวลรวมของประเทศในไตรมาสกอนหนา และตัวแปรการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แทจริง
ดอกเบี้ยระหวางอัตราปจจุบันและอัตราของไตรมาสกอนหนา (–) โดยหากดัชนีสะทอนภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศในไตรมาสกอนหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0
จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.45 และ 0.31 ตามลําดับ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จากไตรมาสกอน จะสงผลใหการลงทุนฯ ลดลงรอยละ 0.14
– การสงออก
มูลคาการสงออกของโลก (+) ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (+) และการนําเขาในไตรมาสกอน
สินคาและ
หนา (+) โดยหากมูลคาการสงออกของโลก ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการนําเขาใน
บริการที่แทจริง ไตรมาสกอนหนา เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ
0.17 0.88 และ 0.11 ตามลําดับ
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– การนําเขาสินคา อุปสงคมวลรวมของประเทศ (+) ดัชนีสะทอนภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน (+) และดัชนีการผลิต
และบริการที่ ภาคอุตสาหกรรม (+) โดยหากอุปสงคมวลรวมของประเทศ ดัชนีสะทอนภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
แทจริง
และดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและ
บริการแทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.44 0.50 และ 0.76 ตามลําดับ
ฟลิปปนส
– การบริโภค
รายไดสุทธิของผูบริโภค โดยหากรายไดสุทธิของผูบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการ
ภาคเอกชนที่ บริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.89
แทจริง
– การลงทุน
อัตราการใชกําลังการผลิตของประเทศในไตรมาสกอน (+) อุปสงครวมของเศรษฐกิจใน
ภาคเอกชนที่ ไตรมาสกอนหนา (+) และอัตราดอกเบี้ยกูยืม (–) โดยหากอัตราการใชกําลังการผลิตของ
แทจริง
ประเทศไตรมาสกอนหนา อุปสงครวมของเศรษฐกิจในไตรมาสกอนหนา และอัตราดอกเบี้ย
กูยืม เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.02 0.41 และลดลง
รอยละ 0.03
– การสงออก
มูลคาการสงออกของโลก (+) โดยหากมูลคาการสงออกของโลกเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลให
สินคาและ
การบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.49
บริการที่แทจริง
– การนําเขาสินคา อุปสงครวมของประเทศ (+) โดยหากอุปสงครวมของประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการ
และบริการที่ บริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.77
แทจริง
เวียดนาม
– การบริโภค
ยอดคาปลีก (+) การบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงในสองไตรมาสกอน (+) ดัชนีตลาดหลักทรัพย
ภาคเอกชนที่ (+) โดยหากยอดคาปลีกเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้น
แทจริง
รอยละ 0.23
– การลงทุน
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่แทจริง (+) อุปสงครวมที่แทจริงในไตรมาสกอนหนา (+)
ภาคเอกชนที่ โดยหากอุปสงคมวลรวมที่แทจริงในไตรมาสที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่
แทจริง
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.91
– การสงออก
การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก (+) การนําเขาที่แทจริงในสองไตรมาสกอนหนา (+) โดยหาก
สินคาและ
การนําเขาที่แทจริงในสองไตรมาสกอนหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกที่แทจริง
บริการที่แทจริง เพิ่มขึ้นรอยละ 0.71
– การนําเขาสินคา อุปสงครวมที่แทจริง (+) และการนําเขาที่แทจริงในชวงสองไตรมาสกอนหนา (+) โดยหากอุป
และบริการที่ สงครวมที่แทจริงเพิ่มขึ้น รอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.90
แทจริง
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
– การบริโภค
ยอดขายรถยนต (+) รายไดสุทธิของผูบริโภค (+) ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) และอัตราดอกเบี้ย
ภาคเอกชนที่ เงินฝาก (–) โดยหากรายไดสุทธิของผูบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริง
แทจริง
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.45
– การลงทุน
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (+) และดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) โดยหากดัชนีผลผลิต
ภาคเอกชนที่ ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.75

18
ประเทศ /
ปจจัยที่กําหนด
อุปสงค
แทจริง
– การสงออก
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (+) และมูลคาการสงออกสินคาและบริการที่แทจริงในชวงเวลา
สินคาและ
กอนหนา (+) โดยหากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และมูลคาการสงออกสินคาและบริการที่
บริการที่แทจริง แทจริงในชวงเวลากอนหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่แทจริง
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.09 และรอยละ 0.26 ตามลําดับ
– การนําเขาสินคา อัตราสวนของดัชนีราคาสินคานําเขาตอดัชนีราคา GDP (–) ยอดขายรถยนต (+) และการนําเขา
และบริการที่ สินคาและบริการในชวงเวลากอนหนา (+) โดยหากยอดขายรถยนต และการนําเขาสินคาและ
แทจริง
บริการในชวงเวลากอนหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริง
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.16 และรอยละ 0.82 ตามลําดับ ขณะที่หากดัชนีราคาสินคานําเขาตอดัชนี
ราคา GDP เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงลดลงรอยละ
0.20
อินเดีย
– การบริโภค
ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) และคาจางแรงงาน (+) โดยหากดัชนีตลาดหลักทรัพยและคาจาง
ภาคเอกชนที่ แรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้น รอยละ 0.14 และ
แทจริง
0.42 ตามลําดับ
– การลงทุน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (+) ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) และการลงทุนที่แทจริงในไตรมาสกอน
ภาคเอกชนที่ หนา (+) โดยหากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริง
แทจริง
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.74
– การสงออก
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (+) การนําเขาที่แทจริงในไตรมาสกอนหนา (+) และการสงออกที่
สินคาและ
แทจริงรวมของทั้งโลก (+) โดยหากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการ
บริการที่แทจริง สงออกที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.58
– การนําเขาสินคา อัตราสวนของดัชนีราคาสินคานําเขาตอดัชนีราคา GDP (–) และการนําเขาที่แทจริงในไตรมาส
และบริการที่ กอนหนา (+) โดยหากการนําเขาที่แทจริงในไตรมาสกอนหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการ
แทจริง
นําเขาแทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.82 ในขณะที่ดัชนีราคาสินคานําเขาตอดัชนีราคา GDP เพิ่มขึ้น
รอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาแทจริงลดลงรอยละ 0.76
หมายเหตุ: (+) หมายถึงแปรผันตาม และ (–) หมายถึงแปรผกผัน

สําหรับการวิเคราะหความออนไหวจากผลกระทบใน 2 กรณี คือ (1) กรณีการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน พบวาหากในป 2556 เศรษฐกิจจีนขยายตัวในอัตราที่ลดลงรอยละ 1 จะ
สงผลใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ลดลงรอยละ 0.15 จากกรณีฐาน โดยจะสงผลกระทบใหภาค
การสงออกของไทยชะลอตัวลงรอยละ 0.14 ขณะที่การนําเขาเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยจากกรณีฐาน
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนของไทย จะไดรับผลกระทบที่รอยละ 0.04 และรอยละ 0.05
ตามลําดับ และ (2) ในกรณีการแข็งคาขึ้นของคาเงินบาท พบวาหากในป 2556 ดัชนีคาเงินบาท
(NEER) แข็งคาขึ้นหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ลดลงรอยละ
0.02 จากกรณีฐาน โดยจะสงผลกระทบทําใหภาคการสงออกของไทยชะลอตัวลงรอยละ 0.02 ขณะที่
การนําเขาเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยจากกรณีฐาน สําหรับการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนของ
ไทย จะไดรับผลกระทบที่รอยละ 0.005 และรอยละ 0.01 ตามลําดับ
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2.2.3 Yi (2005) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคาความยืดหยุนของรายไดตอการนําเขา
กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อพิสูจนวา คาความยืดหยุนของรายไดตอการนําเขาและสงออก
เปนผลจากโครงสรางทางเศรษฐกิจหรือไม โดยการสรางแบบจําลองในลักษณะของ Intertemporal
Current Account Model พบวาคาความยืดหยุนของรายไดตอการนําเขาไมใชเปนเรื่องของ
โครงสรางทางเศรษฐกิจ แตเปนเพราะประเทศที่มีการเจริญเติบโตที่เร็วกวาสามารถใชประโยชนจาก
ตลาดโลกในการผลิตสินคาไดเร็วกวาประเทศอื่นๆ ทําใหประเทศอื่นมีคาความยืดหยุนของรายไดตอ
การนําเขาที่สูงกวา และประเทศที่เจริญเติบโตเร็วกวามีคาความยืดหยุนของรายไดตอการนําเขาที่ต่ํากวา
ทั้งนี้คาความยืดหยุนดังกลาวขึ้นอยูกับความสามารถในการทดแทนระหวางสินคาที่ผลิตในประเทศกับ
สินคานําเขาดวย
2.2.4 Escaith and others (2010) ไดศึกษาบทบาทของหวงโซอุปทานทั่วโลกในการ
อธิบ ายการลดลงของมูลคาการคาระหวางประเทศป ค.ศ. 2008–2009 ผานคาความยืดหยุนของ
การคาระหวางประเทศ โดยการวิเคราะหตัวอยางของประเทศตางๆ ที่มีความแตกตางกันทั้งในดาน
รายไดและระดับการพัฒนาภูมิภาคและแหลงทรัพยากร โดยใช Input–Output Model และ Error–
Correction Model ในการวิเคราะหคาความยืดหยุนของการคาระหวางประเทศซึ่งมีความผันผวน
คอนขางมาก พบวา หวงโซอุปทานมีผลตอความผันผวนของคาความยืดหยุนทางการคาในสองสาเหตุ
โดยสาเหตุแรกจากการหดตัวของสินเชื่อทําใหอุปสงคตอสินคาคงทน และสินคาทุนลดลง ซึ่งสินคา
คงทนและสินคาทุนเปนสินคาที่มีความเชื่อมโยงทางการผลิตในแนวตั้งคอนขางสูง และสาเหตุที่สอง
เกิดจากการที่สินคาคงคลังเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากอุปสงคล ดลงทําใหผูผ ลิตลดการผลิตลง และนํา
สินคาคงคลังที่มีอยูไปจําหนายกอนเพื่อลดความเสี่ยงจากการถือครองสินคาคงคลัง สงผลใหไมมีการ
ซื้อสินคาจากผูผลิตตนน้ําลดลง อยางไรก็ดี หวงโซอุปทานมิไดเปนปจจัยหลักเพียงอยางเดียวที่ทําให
คาความยืดหยุนทางการคาเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจมีปจจัยอื่นๆ เชน การลดลงของอุปสรรคทาง
การคาตางๆ การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบริโภคเมื่อมีรายไดเพิ่มขึ้น เปนตน
2.2.5 Joong and Wei (2016) ไดศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหการนําเขาของจีนชะลอตัวลง
อยางมากในชวงป 2014–2015 โดยการสรางแบบจําลองเพื่อหาความสัมพันธระหวางการนําเขากับ
ตัวแปรตางๆ เชน รายได การบริโภค การลงทุน ดัชนีคาเงินที่แทจริง และการผลิตเพื่อทดแทนการ
นําเขา เปนตน พบวา ปจจัยที่ทําใหการนําเขาของจีนชะลอตัวลงมาก ไดแก 1) อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจจีนที่ลดลงซึ่งไดรับผลกระทบจากวิกฤติการเงินในสหรัฐอเมริกา 2) โครงสรางทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มุงเนนการสงออกและการลงทุนไปเปนการบริโภคและ
ภาคบริการ และ 3) มีการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขามากขึ้นซึ่งเปนผลจากการแข็งคาขึ้นของคาเงิน
จีน นอกจากนี้ ยังพบวา 1) การลงทุนภายในประเทศที่ชะลอลงเปนสาเหตุหลักของการนําเขาที่ลดลง
(มีน้ําหนักรอยละ 40–50) 2) การสงออกที่ชะลอลงสงผลใหการนําเขาชะลอลง (มีน้ําหนักรอยละ 40)
ซึ่งมีสาเหตุหลักจากคาเงินที่แข็งคาขึ้น 3) แมวาการผลิตสินคาขั้นกลางเพื่อทดแทนการนําเขาจะไมได
เปนสาเหตุสําคัญ แตก็เปนสาเหตุที่ทําใหการนําเขามีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบเปด (Open Economy) โดยมีอัตราการเปด
ของเศรษฐกิจ (Degree of Openness) สูงถึงรอยละ 126.6 ของขนาดเศรษฐกิจในป 255812 การที่
เศรษฐกิจ ไทยพึ่งพาภาคการคาตางประเทศเปนอยางมากนี้เ อง ทําใหป ระเทศไทยตองเผชิญ กับ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไป โดยการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่สําคัญของไทย จะสงผลตอปริมาณความตองการนําเขาสินคาจาก
ไทยและประเทศคูคาอื่นๆ ดวย ดังนั้น ในการวิเ คราะหผลกระทบในกรณีดังกลาวจึง ตองวิเคราะห
การสงออกและนําเขาเพื่อเปนตัวเชื่อมผลกระทบทางเศรษฐกิจระหวางเศรษฐกิจของแตละประเทศ
แลวจึง วิเ คราะหความเชื่อมโยงของผลกระทบจากการสงออกที่มีตอเศรษฐกิจ ของแตล ะประเทศ
เพื่อใหทราบถึงผลกระทบรวมที่เกิดขึ้น
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คํานวณจาก ((มูลคาการสงออกสินคาและบริการ + มูลคาการนําเขาสินคาและบริการ) / ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ) x 100

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 โครงสรางเศรษฐกิจไทย
โครงสรางเศรษฐกิจไทยดานอุปทานหรือดานการผลิต มีภาคบริการเปนภาคที่มีขนาดใหญทสี่ ดุ
โดยมีสัดสวนถึงรอยละ 62.7 ของขนาดเศรษฐกิจในชวงป 2555–2559 ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมี
สัดสวนรอยละ 31.2 ซึ่งคอนขางทรงตัวในชวง 15 ปที่ผานมา อยางไรก็ดี ภาคการเกษตรมีสัดสวน
ลดลงตอเนื่องจากรอยละ 8.5 ในชวงป 2545–2549 เหลือเพียงรอยละ 6.9 ในชวงป 2555–2559
สําหรับโครงสรางเศรษฐกิจไทยดานอุปสงคหรือดานการใชจาย พบวาในชวง 15 ปที่ผานมา
เศรษฐกิจไทยพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศและการสงออกเปนสําคัญ โดยการบริโภคในประเทศมี
สัดสวนรอยละ 53.5 ของขนาดเศรษฐกิจ ซึ่งคอนขางทรงตัวในชวง 15 ปที่ผานมา สําหรับการสงออกสุทธิ
(มูลคาการสงออกสินคาและบริก ารลบดวยมูลคาการนําเขาสินคาและบริการ) มีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่องจากสัดสวนรอยละ 3.1 ในชวงป 2545–2549 เปนรอยละ 6.3 ในชวงป 2555–2559
โดยสัดสวนของการสงออกสินคาและบริการอยูที่รอยละ 77.1 ของ GDP (การสงออกสินคามีสัดสวน
รอยละ 60.7 และการสงออกบริการมีสัดสวนรอยละ 16.4) ในขณะที่การนําเขาสินคาและบริการอยูที่
รอยละ 70.8 ของ GDP ทําใหการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยชวงที่ผานมาขึ้นอยูกับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกคอนขางมาก สําหรับการลงทุนภาคเอกชนในระหวางป 2555–2559 มีสัดสวนรอยละ
19.3 คอนขางทรงตัวเมื่อเทียบกับ ชวงที่ผานมา ในขณะที่ก ารใชจายภาครัฐมีสัดสวนเพิ่ม ขึ้นอยาง
ตอเนื่องในชวง 15 ปที่ผานมา โดยในชวงป 2555–2559 การใชจายและการลงทุนภาครัฐมีสัดสวน
รอยละ 15.7 และ 5.7 ของ GDP ตามลําดับ
ตารางที่ 2 โครงสรางเศรษฐกิจของไทยระหวางป พ.ศ. 2545–2559
โครงสรางเศรษฐกิจ
(รอยละของ GDP)
ดานอุปทาน
– ภาคเกษตร
– ภาคอุตสาหกรรม
– ภาคบริการ
ดานอุปสงค
– การบริโภคภาคเอกชน
– การลงทุนภาคเอกชน
– การบริโภคภาครัฐ

2545–2549

2550–2554

2555–2559

8.5
32.0
59.5

7.7
33.0
59.4

6.9
31.2
62.7

55.9
18.4
12.9

53.0
18.9
14.5

51.7
19.3
15.7
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โครงสรางเศรษฐกิจ
2545–2549 2550–2554 2555–2559
(รอยละของ GDP)
– การลงทุนภาครัฐ
6.5
6.1
5.7
– การสงออกสุทธิ
3.1
5.3
6.3
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคํานวณโดยผูเขียน
อยางไรก็ดี แมวาโครงสรางเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโนมพึ่งพิงการสงออกมากยิ่งขึ้น แตหาก
พิจารณาจากการสงออกสินคาไปประเทศตางๆ พบวามีการกระจายตัวไปในหลายประเทศ ซึ่งเปนการ
กระจายความเสี่ยงในการสงออกของไทย โดยจากภาพที่ 3 แสดงใหเห็นสัดสวนการสงออกของไทย
ไปยัง ประเทศคูคาสําคัญ ในกลุมประเทศพัฒ นาแลว ไดแก สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศยูโรโซนใน
สหภาพยุโรป และญี่ปุน ลดลงอยางตอเนื่อง กลาวคือ สัดสวนการสงออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา
ในชวงระยะเวลา 15 ปลดลงจากรอยละ 19.8 ของมูลคาการสงออกรวมในป 2545 เหลือเพียงรอยละ
11.4 ในป 2559 สอดคลองกับ สัดสวนการสง ออกของประเทศไทยไปยังกลุม ประเทศยูโรโซนใน
สหภาพยุโรป ลดลงจากรอยละ 15.0 ในป 2545 เหลือเพียงรอยละ 9.3 ในป 2559 และการสงออก
ไปญี่ปุนก็มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 14.6 เหลือรอยละ 9.5 ในชวงเวลาเดียวกัน ในขณะที่สัดสวน
การสงออกสินคาไทยไปยังประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม (Emerging Economies) และประเทศสมาชิก
อาเซียน มีสัดสวนเพิ่ม ขึ้นอยางชัดเจน สะทอนจากสัดสวนการสงออกไปประเทศจีนเพิ่ม ขึ้นจาก
สัดสวนรอยละ 5.2 ในป 2545 เปนรอยละ 11.0 ในป 2559 การสงออกไปประเทศสมาชิกอาเซียน 9
ประเทศ ทั้งที่เปนสมาชิกเดิม 5 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และบรูไน) และ
ประเทศสมาชิกใหม 4 ประเทศ (กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม) จากรอยละ 19.9 เปนรอยละ
25.4 ในชวงเดียวกัน
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ภาพที่ 3 สัดสวนการสงออกสินคาไทยไปประเทศคูคาสําคัญ
3.2 ผลการวิเคราะหผลกระทบจากการชะลอตัวของจีนที่มีตอเศรษฐกิจไทย
3.2.1 การวิเคราะหความเชื่อมโยงทางการคาผาน Trade Metrics
โดยการวิเ คราะหความเชื่อมโยงทางการคาจะใชขอมูล การสง ออกสินคาเฉลี่ย
ยอนหลัง 3 ปในการสราง Trade Matrix เพื่อการวิเคราะห (ป 2556–2558) ทั้งนี้เพื่อลดความผันผวน
ที่เกิดขึ้น ณ ปใดปหนึ่ง และใหสอดคลองกับโครงสรางทางการคาปจจุบันมากที่สุด โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 3
การวิเคราะหความเชื่อมโยงทางการคาดวย Trade Matrix สามารถอธิบายไดจาก
ความสัมพันธระหวางแนวนอนและแนวตั้งของตาราง โดยตัวเลขในแตละชองจะหมายถึงสัดสวน รอยละ
ของมูลคาการสงออกไปประเทศแนวตั้ง ของมูลคาการสงออกรวมของประเทศแนวนอน ตัวอยางเชน
ประเทศจีนมีมูลคาการสงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง ประเทศในกลุมยูโรโซน13 และญีป่ นุ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.2 15.8 11.2 และ 6.4 ของมูลคาการสงออกทั้งหมดตามลําดับ เปนตน ซึ่ง
ในการคัดเลือกประเทศที่จะมาทํา Trade Matrix นั้น คัดเลือกจาก 15 ประเทศคูคาหลักของไทย โดย
จะครอบคลุมถึงกวารอยละ 77 ของการสงออกสินคารวมของไทย

13

ประกอบดวยประเทศออสเตรีย เบลเยียม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอรแลนด อิตาลี
ลิทัวเนีย ลักเซมเบิรก ลัตเวีย มอลตา เนเธอรแลนด โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสเปน
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ตารางที่ 3 Trade Matrix ของประเทศคูคาสําคัญของไทย
CN
JP
US
EZ19
HK
SG
AU
MY
ID
VN
PH
IN
KR
UK
TW
TH

CN
0.0%
17.9%
7.7%
6.6%
54.1%
12.8%
34.0%
12.8%
10.8%
11.1%
11.8%
4.1%
25.8%
4.8%
25.6%
11.3%

JP
6.4%
0.0%
4.1%
2.3%
3.6%
4.3%
17.3%
10.5%
13.3%
9.5%
21.2%
1.9%
5.6%
1.4%
6.5%
9.5%

US
EZ19
17.2% 11.2%
19.3% 7.8%
0.0% 13.0%
12.7% 0.0%
9.4% 6.7%
6.3% 6.7%
4.4% 3.0%
8.7% 7.8%
9.6% 8.0%
19.5% 14.2%
14.3% 9.5%
13.5% 12.0%
12.3% 6.1%
12.9% 39.6%
11.2% 6.0%
10.6% 7.1%

HK
SG
15.8% 2.2%
5.4% 3.1%
2.6% 1.9%
1.2% 1.1%
0.0% 1.6%
11.3% 0.0%
1.1% 2.7%
4.6% 14.0%
1.5% 9.0%
3.4% 2.0%
9.1% 6.8%
4.3% 3.4%
5.2% 3.7%
2.4% 1.2%
13.5% 6.3%
5.6% 4.5%

AU
MY
1.7% 2.0%
2.2% 2.0%
1.7% 0.8%
1.2% 0.6%
1.0% 0.8%
3.7% 11.7%
0.0% 2.0%
4.0% 0.0%
2.6% 5.5%
2.5% 3.0%
1.2% 2.1%
0.9% 1.6%
1.9% 1.4%
1.2% 0.5%
1.2% 2.6%
4.4% 5.4%

ID
1.6%
2.1%
0.5%
0.4%
0.6%
9.3%
1.9%
4.2%
0.0%
1.9%
1.2%
1.4%
1.8%
0.2%
1.3%
4.2%

VN
2.6%
1.7%
0.4%
0.3%
1.9%
3.2%
1.1%
2.0%
1.5%
0.0%
0.9%
1.9%
4.3%
0.1%
3.2%
3.6%

PH
1.0%
1.4%
0.5%
0.3%
0.7%
1.7%
0.6%
1.5%
2.3%
1.2%
0.0%
0.5%
1.6%
0.1%
2.9%
2.5%

IN
2.4%
1.2%
1.4%
1.5%
2.6%
2.9%
3.7%
3.9%
7.3%
1.7%
0.5%
0.0%
2.2%
1.3%
1.1%
2.4%

KR
UK
TW
4.3% 2.5% 1.9%
7.5% 1.6% 5.8%
2.8% 3.4% 1.7%
1.8% 13.0% 0.8%
1.7% 1.5% 2.0%
4.1% 1.0% 4.0%
7.3% 1.4% 2.6%
3.5% 1.1% 3.1%
5.8% 1.0% 3.4%
5.1% 3.0% 1.5%
4.6% 0.8% 3.6%
1.4% 3.1% 0.7%
0.0% 1.1% 2.6%
1.4% 0.0% 0.4%
4.2% 1.4% 0.0%
2.0% 1.7% 1.6%

TH
1.5%
4.7%
0.7%
0.5%
1.3%
3.8%
1.9%
5.5%
3.4%
2.3%
3.7%
1.2%
1.3%
0.5%
2.0%
0.0%

ROW
25.8%
16.1%
56.9%
56.0%
10.5%
13.3%
15.0%
12.9%
15.1%
18.1%
8.5%
48.2%
23.1%
32.0%
11.0%
23.5%

ที่มา: CEIC
3.2.2 การวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคา
หลักของไทยที่สงผลกระทบตอการนําเขาสินคา
ในการวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของประทศคูคาหลัก
ของไทยที่สง ผลกระทบตอการนําเขาสินคาจะใชแบบจําลองในการวิเ คราะห กลาวคือ การนําเขา
สินคาของประเทศใดประเทศหนึ่งขึ้นอยูกับรายไดของประเทศนั้นๆ ซึ่งในที่นี้จะใชผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ ณ ราคาคงที่ (Real GDP) เปนตัวแทน และดัชนีคาเงินที่แทจ ริง (Real Effective
Exchange Rate: REER) เพื่อใหไดดัชนีที่เปนตัววัดความสามารถในการแขงขันดานราคาไดถูกตอง
ตามหลักการมากกวา เนื่องจากสามารถสะทอนอํานาจซื้อที่แทจริง และความสามารถในการผลิต
สินคาของประเทศดวยตนทุนที่แตกตางกัน ดังนี้
RMG = f (RGDP, REER)
โดยที่ RMG = การนําเขา ณ ราคาคงที่
RGDP = ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่
REER = ดัชนีคาเงินที่แทจริง (คาสูงขึ้น คือแข็งคา)
สําหรับผลการประมาณการความสัมพันธระหวางการนําเขที่แทจริง (RMG_) กับ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศหรือรายได ณ ราคาคงที่ (RGDP_) และดัชนีคาเงินทีแ่ ทจริง (REER_) มี
ดังสมการของแตละประเทศ ดังนี้
3.2.2.1 จีน (CN)
Long Run
LOG(RMG_CN) = 17.00 + 1.16*LOG(RGDP_CN) – 2.00*LOG(REER_CN) – 0.09*(YEAR<2012)
(26.34)*** (39.33)***
(–14.25)***
(0.04)**
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Short Run
DLOG(RMG_CN) = 0.01 + 0.65*DLOG(RGDP_CN) – 1.01*DLOG(REER_CN) – 0.28*ECM
(0.95) (1.65)*
(–1.01)***
(–0.28)***
2
Adjusted R Long Run = 0.97 Short Run = 0.23 Data Period 2000Q1 – 2017Q1
3.2.2.2 ญี่ปุน (JP)
Long Run
LOG(RMG_JP) =–16.11 + 4.06*LOG(RGDP_JP) + 0.44*LOG(REER_JP)
(–14.49)*** (21.91)***
(7.09)***
Short Run
DLOG(RMG_JP) = 0.004 + 1.61*DLOG(RGDP_JP) + 0.13*DLOG(REER_JP) – 0.15*ECM
(1.67)* (6.26)***
(2.49)**
(–2.83)***
2
Adjusted R Long Run = 0.93 Short Run = 0.23 Data Period 1993Q1 – 2017Q1
3.2.2.3 สหรัฐอเมริกา (US)
Long Run
LOG(RMG_US) =–5.62 + 1.90*LOG(RGDP_US) + 0.33*LOG(REER_US)
(–19.06)*** (65.88)***
(5.88)***
Short Run
DLOG(RMG_US) =–0.002 + 2.32*DLOG(RGDP_US) + 0.02*DLOG(REER_US) – 0.13*ECM
(–0.65) (6.28)***
(0.16)
(–2.62)**
2
Adjusted R Long Run = 0.98 Short Run = 0.32 Data Period 1993Q1 – 2017Q1
3.2.2.4 ยูโรโซน (EA)
Long Run
LOG(RMG_EA) =–8.10 + 2.90*LOG(RGDP_EA) – 0.15*LOG(REER_EA)
(–36.79)*** (107.94)***
(–4.27)***
Short Run
DLOG(RMG_EA) = 2.82*DLOG(RGDP_EA) – 0.16*DLOG(REER_EA) – 0.10*ECM
(14.14)***
(–3.32)***
(–2.02)**
2
Adjusted R Long Run = 0.99 Short Run = 0.72Data Period 1995Q1 – 2017Q1
3.2.2.5 ฮองกง (HK)
Long Run
LOG(RMG_HK) =–0.15 + 1.35*LOG(RGDP_HK) – 0.33*LOG(REER_HK)
(–0.33) (36.14)***
(–5.10)***
Short Run
DLOG(RMG_HK) =–0.001 + 1.64*DLOG(RGDP_HK) – 0.30*DLOG(REER_HK) – 0.18*ECM
(–0.33) (7.39)***
(–2.37)**
(–3.50)***
2
Adjusted R Long Run = 0.97 Short Run = 0.48 Data Period 1994Q1– 2017Q1
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3.2.2.6 สิงคโปร (SG)
Long Run
LOG(RMG_SG) = 0.06 + 0.98*LOG(RGDP_SG)
(0.78) (57.78)***
Short Run
DLOG(RMG_SG) =–0.005 + 1.36*DLOG(RGDP_SG) + 0.58*DLOG(REER_SG) – 0.16*ECM
(–1.27) (7.51)***
(2.01)**
(–2.96)***
2
Adjusted R Long Run = 0.97 Short Run = 0.43 Data Period 1993Q1 – 2017Q1
3.2.2.7 ออสเตรเลีย (AU)
LOG(RMG_AU) =–5.25 + 2.03*LOG(RGDP_AU) + 0.11*LOG(REER_AU)
(–26.18)*** (44.56)***
(1.57)
DLOG(RMG_AU) = 0.01 + 0.60*DLOG(RGDP_AU) – 0.35*DLOG(REER_AU) – 0.26*ECM
(2.28)** (1.06) (–4.40)*** (–4.81)***
2
Adjusted R Long Run = 0.98 Short Run = 0.26 Data Period 1994Q1 – 2017Q1
3.2.2.8 มาเลเซีย (MY)
Long Run
LOG(RMG_MY) = 4.85 + 0.96*LOG(RGDP_MY) + 0.28*LOG(REER_MY)
(7.05)*** (27.00)***
(2.21)**
Short Run
DLOG(RMG_MY) =–0.005 + 1.40*DLOG(RGDP_MY) + 0.36*DLOG(REER_MY) – 0.17*ECM
(–0.79) (3.82)***
(1.96)*
(–2.52)**
2
Adjusted R Long Run = 0.91 Short Run = 0.27 Data Period 1996Q1 – 2017Q1
3.2.2.9 อินโดนีเซีย (ID)
Long Run
LOG(RMG_ID) = 1.00 + 1.88*LOG(RGDP_ID) + 0.11*LOG(REER_ID)
(2.11)** (23.03)***
(0.89)
Short Run
DLOG(RMG_ID) =–0.002 + 1.68*DLOG(RGDP_ID) – 0.05*DLOG(REER_ID) – 0.14*ECM
(–0.19) (2.74)***
(–0.51)
(–2.29)**
2
Adjusted R Long Run = 0.91 Short Run = 0.12 Data Period 1997Q1 – 2017Q1
3.2.2.10 เวียดนาม (VN)
Long Run
LOG(RMG_VN) =–21.77 + 2.40*LOG(RGDP_VN)
(–49.75)*** (71.59)***
Short Run
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DLOG(RMG_VN) =–0.02 + 2.78*DLOG(RGDP_VN) – 1.12*DLOG(FX_VN/CPI_VN) – 0.50*ECM
(–0.89) (3.01)***
(–2.49)**
(–5.06)***
2
Adjusted R Long Run = 0.99 Short Run = 0.31 Data Period 2000Q1 – 2017Q1
3.2.2.11 ฟลิปปนส (PH)
Long Run
LOG(RMG_PH) = 9.21 + 0.52*LOG(RGDP_PH) – 0.42*LOG(REER_PH)
(20.69)*** (11.44)***
(–4.16)***
Short Run
DLOG(RMG_PH) =–0.008 + 1.57*DLOG(RGDP_PH) – 0.12*DLOG(REER_PH) – 0.10*ECM
(–0.75) (2.16)**
(–0.68)
(–1.61)
2
Adjusted R Long Run = 0.61 Short Run = 0.06 Data Period 1996Q1 – 2017Q1
3.2.2.12 อินเดีย (IN)
Long Run
LOG(RMG_IN) = 6.90 + 0.99*LOG(RGDP_IN) – 0.04*LOG(REER_IN)
(3.15)*** (9.99)***
(–0.08)
Short Run
DLOG(RMG_IN) = 0.007 + 0.50*DLOG(RGDP_IN) + 0.58*DLOG(REER_IN) – 0.16*ECM
(0.29) (0.40)
(1.31)
(–190)**
2
Adjusted R Long Run = 0.78 Short Run = 0.07 Data Period 2004Q2 – 2017Q1
3.2.2.13 เกาหลีใต (KR)
Long Run
LOG(RMG_KR) =–2.75 + 1.26*LOG(RGDP_KR) + 0.35*LOG(REER_KR)
(–11.21)*** (69.99)***
(7.14)***
Short Run
DLOG(RMG_KR) =–0.008 + 2.10*DLOG(RGDP_KR) + 0.14*DLOG(REER_KR) – 0.31*ECM
(–1.63) (6.13)***
(1.68)*
(–3.91)***
2
Adjusted R Long Run = 0.98 Short Run = 0.58 Data Period 1994Q1 – 2017Q1
3.42.2.1 สหราชอาณาจักร (UK)
Long Run
LOG(RMG_UK) =–6.05 + 2.06*LOG(RGDP_UK) + 0.25*LOG(REER_UK)
(–24.13)*** (71.35)***
(6.53)***
Short Run
DLOG(RMG_UK_SA) = 0.0004 +2.00*DLOG(RGDP_UK) + 0.10*DLOG(REER_UK) – 0.32*ECM
(0.11) (3.93)***
(0.86)
(–3.85)***
2
Adjusted R Long Run = 0.98 Short Run = 0.26 Data Period 1994Q1 – 2017Q1
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3.2.2.15 ไตหวัน (TW)
Long Run
LOG(RMG_TW) = 0.99 + 0.77*LOG(RGDP_TW) + 0.01*LOG(REER_TW)
(0.73) (8.28)***
(0.04)
Short Run
DLOG(RMG_TW) =–0.005 + 1.46*DLOG(RGDP_TW) + 0.40*DLOG(REER_TW) – 0.17*ECM
(–1.08) (5.73)***
(1.64)
(–2.93)***
2
Adjusted R Long Run = 0.89 Short Run = 0.32 Data Period 1994Q1 – 2017Q1
อยางไรก็ดี จากการประมาณการสมการความสัมพันธดัง กลาวขางตน พบวามี
หลายสมการที่แมวาในภาพรวมผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่และดัชนีคาเงินที่แทจริงจะ
สามารถอธิบ ายมูล คาการนําเขาที่แทจริงของประเทศสวนใหญไดถึง กวารอยละ 9014 และตัวแปร
ดานขวามือ (ผลิตภัณ ฑม วลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ และดั ชนีค าเงิน ที่แทจ ริง ) สวนใหญ มี
ความสัมพันธกับมูลคาการนําเขาที่แทจริงได15 แตหากพิจารณาในรายละเอียดของแตละสมการจะ
พบวา มีบางสมการที่แสดงเครื่องหมายไมสอดคลองกับทฤษฏีเศรษฐศาสตร เชน ในกรณีสมการ
นําเขาสินคาของ ยูโ รโซน ฮองกง ฟลิป ปนส และอินเดีย เครื่องหมายที่หนาตัวแปรดัชนีคาเงินที่
แทจ ริง เปนลบ ซึ่งแปรความไดวาเมื่อคาเงินของประเทศดัง กลาวแข็ง คาขึ้น จะมีการนําเขาลดลง
แทนที่จะมีการนําเขาเพิ่มขึ้น เปนตน ทั้งนี้ สาเหตุที่อาจเปนไปไดสามารถอธิบายไดใน 2 มิติ กลาวคือ
ในมิติดา นพฤติก รรมของตั วแปรอัต ราแลกเปลี่ยน เนื่องจากหลายประเทศไม ไดป ลอยใหอัตรา
แลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวตามกลไกตลาดอยางแทจ ริง แตไดมีก ารแทรกแซงคาเงินดวย นอกจากนั้น
การเปลี่ยนแปลงค าเงินไมไดเกิดจากปจจัยดานการสงออกนําเขาแตเ พียงอยางเดียว แตจ ะมีการ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ ซึ่งขึ้นอยูกับการคาดการณของนักลงทุนดวย และในมิติดาน
เทคนิคในการประมาณการ เนื่องจากการประมาณการในการศึกษานี้ใชการประมาณการนําเขาใน
ภาพรวม โดยไมไดแยกการประมาณการเปนรายสินคา ซึ่งสินคาแตละประเภทจะมีความยืดหยุนตอ
รายไดและราคาที่แตกตางกัน จึงอาจสงผลใหเ ครื่องหมายหนาตัวแปรมีลักษณะที่ไมสอดคลองกับ
ทฤษฏีดังกลาว อยางไรก็ดี ในกรณีของประเทศจีนอาจถือเปนขอยกเวน เนื่องจากงานวิจัยหลายชิ้นได
ใหผ ลการประมาณการในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ การนําเขาสินคาไมไดเ คลื่อนไหวในทิศทาง
เดียวกันกับการแข็งคาขึ้นของคาเงินหยวน หรือการแข็งคาขึ้นของคาเงินหยวนไมมีความสัมพันธกับ
การนําเขาสินคาอยางมีนัยสําคัญ โดยเหตุผลสวนหนึ่งเนื่องจากจีนเปนประเทศที่เปนผูผลิตสินคาหลัก
ของโลก ซึ่งตองมีการนําเขาวัตถุดิบและ/หรือสินคา ขั้นกลางเพื่อนําไปผลิตเพื่อสงออกจํานวนมาก
การนํ า เข า เหลา นี้ จึง ไมมี ก ารตอบสนองต อ การเปลี่ย นแปลงของอั ตราแลกเปลี่ย นเท า ที่ค วร 16
14

พิจารณาจากคา Adjust R2 ที่สวนใหญมีคามากกวา 0.9
15
พิจารณาจากคา t ซึ่งเปนตัวเลขในวงเล็บภายใตตัวแปรดานขวา ถามีดอกจัน * ** และ *** แสดงวาตัวแปรนั้นมี
นัยสําคัญที่รอยละ 10 5 และ 1 ตามลําดับ
16
Joong S and Wei L, Chinese Import: What Behind the Slowdown?, IMF Working Paper,
International Monetary Fund (May 2016) : 5–6, 16
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นอกจากนี้ ในกรณีสมการนําเขาของประเทศญี่ปุนพบวาความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศกับการนําเขามีคามากเกินไป ซึ่งไมสอดคลองกับการประมาณการของหนวยงานอื่นๆ ที่ศึกษา
ในประเด็นเดียวกัน
ดังนั้น เพื่อใหการประมาณเปนไปตามทฤษฏีและมีความใกลเคียงกับสถานการณจริง
มากที่สุด ในกรณีที่สมการของบางประเทศมีความสัมพันธที่ไมสอดคลองกับหลักทฤษฏี หรือมีคาสูง
เกินจริง ก็จะเลือกใชสัมประสิทธิ์ (coefficient) ที่ไดจากงานศึกษาวิจัยขององคกรระหวางประเทศ
ตางๆ เชน IMF และ WTO เปนตน เพื่อมาประมาณผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ ณ ราคาคงที่ที่มีตอการนําเขาสินคาที่แทจริงในภาพรวม โดยมีร ายละเอียดในภาพรวม
ดังนี้
ตารางที่ 4 รอยละการนําเขา สินคาที่ลดลงในกรณีที่ผ ลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลงรอยละ 1
จากกรณีฐาน 17
ประเทศ
จีน
ญี่ปุน

1.16
4.06

1.722/
1.06

WTO
Working
Paper19
–
1.50

สหรัฐฯ
ยูโรโซน
ฮองกง
สิงคโปร
ออสเตรเลีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ฟลิปปนส
อินเดีย
เกาหลีใต

1.90
2.90
1.35
0.99
2.03
0.96
1.88
2.40
0.52
0.99
1.26

2.21
1.973/
1.15
–
1.10
–
–
–
1.54
1.25
1.68

1.99
–
–
–
1.77
–
–
–
–
–
1.56
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จากสมการในขอ IMF Working
3.2.2
Paper18

สาเหตุที่ไมใชผลตาม
สมการขอ 3.2.2
เครื่องหมาย REER ผิด
คาที่ไดจากสมการในขอ
3.2.2 สูงเกินจริง
/
เครื่องหมาย REER ผิด
เครื่องหมาย REER ผิด
/
/
/
/
/
เครื่องหมาย REER ผิด
เครื่องหมาย REER ผิด
/

แสดงใหเห็นวาการนําเขาสินคาและผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน โดยหาก
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นก็จะทําใหมีการนําเขาสินคาเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน
18
Yi W, Growth, Expansion of Market, and Income Elasticity in World Trade, IMF Working Paper,
International Monetary Fund (January 2005) : 25
19
Escaith, H., and others, International Supply Chains and Trade Elasticity in Times of Global
Crisis, Staff Working Paper ERSD–2010–08, World Trade Organization (February 2010) : 25
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ประเทศ

จากสมการในขอ IMF Working
3.2.2
Paper18

WTO
สาเหตุที่ไมใชผลตาม
Working
สมการขอ 3.2.2
19
Paper
สหราชอาณาจักร
2.06
1.78
2.05
/
ไตหวัน
0.77
–
–
/
หมายเหตุ: 1/ ตัวเลขที่เปนตัวหนาและขีดเสนใตเปนคาที่จะเลือกใชสําหรับการวิเคราะหผลกระทบฯ
2/ อางอิงจากตัวเลขใน Working Paper ของ IMF20
3/ เนื่อ งจากไม มีง านที่ ศึก ษากลุ ม ประเทศยู โ รโชน จึง ใชป ระเทศเยอรมนีซึ่ ง มีข นาด
เศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในกลุมยูโรเปนตัวแทน
3.2.3 การวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการสงออกสินคาของไทยไป
จีนที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยในฐานะผูสงออก (ผลกระทบทางตรง)
ในการวิเคราะหผลกระทบนี้อยูภายใตขอสมมติฐานที่วาโครงสรางในการนําเขา
สินคาของจีนจากประเทศตางๆ ไมเปลี่ยนแปลง และเพื่อใหเขาใจไดงายขึ้น จึงวิเคราะหในกรณีที่
เศรษฐกิจชะลอตัวลง ซึ่งจะสงผลใหจีนนําเขาลดลง โดยการนําเขาที่ลดลงของจีน จะสงผลใหการ
สงออกของทุกประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยลดลงในสัดสวนเดียวกัน และการลดลงของการสงออก
ของไทยจะสง ผลใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวลดลง โดยการวิเคราะหในขั้นตอนนี้ จะเปนการอางอิง
ขอมูลการวิเคราะหผลกระทบจากแบบจําลองวิเ คราะหเศรษฐกิจ ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โดยจากการประมาณการขอมูลของแบบจําลองฯ ดังกลาวพบวา ในกรณีที่การสงออกหากการสงออก
สินคาของไทยลดลงรอยละ 1 จากกรณีฐาน จะสงผลใหเศรษฐกิจไทยลดลงรอยละ 0.3 อยางไรก็ดี
เนื่องจากในกรณีที่ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ของจีนลดลงรอยละ 1 จากกรณีฐาน
จะมีผลใหการนําเขาที่แทจริงของจีนลดลงรอยละ 1.72 และการสงออกที่แทจริงของไทยลดลงรอยละ
1.72 เชนเดียวกัน ซึ่งการนําเขาที่ลดลงดังกลาวสงผลใหการสงออกที่แทจริงของไทยลดลงรอยละ 0.1
และสงผลตอเนื่องใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยลดลงรอยละ 0.03 จากกรณีฐาน
สําหรับ ในกรณีที่เ ศรษฐกิจ จีนขยายตัวเพิ่ม ขึ้น ผลการวิ เ คราะหก็จ ะเปนไปใน
ทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ การที่ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ของจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 1
จากกรณีฐาน จะมีผลใหการนําเขาที่แทจริงของจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.72 และการสงออกที่แทจริงของไทย
เพิ่มขึ้น รอยละ 1.72 เชนเดียวกัน ซึ่งการนําเขาที่เพิ่มขึ้นดังกลาวสงผลใหการสงออกที่แทจริงของไทย
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 และสงผลตอเนื่องใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยเพิ่มขึ้นรอ ยละ 0.03
จากกรณีฐาน
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Joong S and Wei L, Chinese Import: What Behind the Slowdown?, IMF Working Paper,
International Monetary Fund (May 2016) : 17
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3.2.4 การวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการสงออกสินคาของประเทศ
คูคาหลัก 14 ประเทศที่มีตอเศรษฐกิจไทย (ผลกระทบทางออม)
โดยการวิเคราะหจะวิเคราะหในกรณีที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงซึ่งจะสงผลใหมีการนําเขา
ลดลง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการสงออกของประเทศตางๆ ไปจีนก็จะลดลงในสัดสวนเดียวกัน กลาวคือ
3.2.4.1 การที่ประเทศคูคาหลักของไทยสงออกไปจีนลดลงก็จะสงผลกระทบตอ
GDP ของแตละประเทศ กลาวคือ
GDP ที่ลดลงของแตละประเทศ = สัดสวนรอยละของการสงออกสินคา
ของประเทศนั้นเมื่อเทียบกับ GDP X รอยละของการสงออกที่ลดลง
โดยรอยละการสง ออกที่ลดลงจะมีคาเทากับการลดลงของการนําเขา
สินคาของประเทศจีน ภายใตขอสมมติฐานที่วา โครงสรางการนําเขาสิ นคาของประเทศจีนไม มี
การเปลี่ยนแปลง สงผลใหทุกประเทศจะมีรอยละการสงออกที่ลดลงเทากันหมด กลาวคือ
การนําเขารวมที่แทจ ริง ของจีนลดลงรอยละ 1 จะสงผลใหการนําเขา
สินคาที่แทจริงของจีนจากญี่ปุนลดลงรอยละ 1 ซึ่งเทากับการสงออกที่แทจริงของญี่ปุนไปจีนลดลง
รอยละ 1 เชนเดียวกัน ดังนั้น ทั้ง 15 ประเทศจะสงออกไปจีนลดลงรอยละ 1 เทากัน โดย GDP ที่
ลดลงของแตละประเทศก็จ ะขึ้นอยูกับ สัดสวนของภาคการสงออกตอเศรษฐกิจ (GDP) ซึ่งสัดสวน
ดั ง กล า วสามารถแสดงได ดั ง ตารางที่ 5 และผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมในประเทศที่ แ ท จ ริ ง ที่ ล ดลง
อันเนื่องจากการสงออกที่ลดลงไดผล ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 5 สัดสวนภาคการสงออกสินคาตอภาคเศรษฐกิจโดยรวม (คาเฉลี่ยป 2556–2558)
ประเทศ
จีน
ญี่ปุน
สหรัฐฯ
ยูโรโซน
ฮองกง
สิงคโปร
ออสเตรเลีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ฟลิปปนส
อินเดีย
เกาหลีใต
สหราชอาณาจักร
ไตหวัน
ที่มา: CEIC และคํานวณโดยผูศึกษา

สัดสวน (รอยละ)
23.32
14.91
9.07
19.32
159.71
129.11
15.61
69.11
19.09
80.47
20.91
15.20
40.56
16.77
53.94
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ตารางที่ 6 รอยละของ GDP ที่ลดลงของประเทศคูคาหลักของไทย
ประเทศ
ญี่ปุน
สหรัฐฯ
ยูโรโซน
ฮองกง
สิงคโปร
ออสเตรเลีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ฟลิปปนส
อินเดีย
เกาหลีใต
สหราชอาณาจักร
ไตหวัน
ที่มา: คํานวณโดยผูศึกษา

รอยละ GDP ที่ลดลงเทียบกับกรณีฐาน
–0.04
–0.02
–0.05
–0.41
–0.33
–0.04
–0.18
–0.05
–0.21
–0.05
–0.04
–0.10
–0.04
–0.14

3.2.4.2 การที่ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของคูคาสําคัญของไทย 14 ประเทศ
(ไมรวมจีน) ลดลงยอมสงผลใหการนําเขาสินคาจากไทยลดลงดวย โดยการนําเขาสินคาที่แทจริงจะ
ลดลงมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับคาความยืดหยุนของรายไดตอการนําเขาสินคาที่แทจริง ของแตล ะ
ประเทศ (ตามคาความยืดหยุนของรายได ฯ ในตารางที่ 4) ทั้งนี้ การนําเขาที่ลดลงนี้ยอมสงผลใหการ
สงออกของประเทศไทยลดลงในจํานวนเดียวกัน โดยจากการวิเคราะหดวยแบบจําลองเศรษฐกิจของ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง พบวา การที่ประเทศคูคาทั้ง 14 ประเทศมีการนําเขาลดลงสงผลใหการ
สงออกสินคาที่แทจริงของไทยลดลงรอยละ 0.14 และสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริง
ลดลงรอยละ 0.04 จากกรณีฐาน
สําหรับในกรณีที่เศรษฐกิจจีนขยายตัวเพิ่มขึ้น ผลกระทบก็จะเปนไปใน
ทิศทางที่ตรงกันขาม
3.2.5 การวิเคราะหผลกระทบรวม
ดังนั้น ผลกระทบรวมจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่มีตอเศรษฐกิจไทยจะ
ประกอบดวยผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางออม โดยในกรณีที่ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ของจีนลดลงรอยละ 1 จะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยลดลงรอยละ 0.07 และ
ในทางตรงกันขาม หากผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จากกรณีฐาน ก็จ ะ
สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.07 จากกรณีฐานเชนเดียวกัน
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จีน

การนําเขาทีล่ ดลง
เทียบกับกรณีฐาน
1.72%

ผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางออม
ตอเศรษฐกิจไทย
ตอเศรษฐกิจไทย
0.03%
0.04%

ผลกระทบรวมตอ
เศรษฐกิจไทย
0.07%

ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยดังกลาวอาจจะมีคานอยกวางาน
ศึกษาตางๆ ที่ทําการศึกษาในชวงกอนหนา โดยสาเหตุหลักมาจากปริมาณการคาขายในโลกลดนอยลง
ทํ า ให ผ ลเชื่ อ มโยงจากประเทศคู ค า ต า งมี น อ ยลง โดยหากพิ จ ารณาจากภาพที่ 4 จะพบว า
การขยายตัวของปริมาณการคาโลกเมื่อเทียบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในชวงกอนเกิดวิกฤติ
การเงิ น โลกในป 2551 กั บ ช ว งหลั ง วิ ก ฤติ แ ตกต า งกั น อย า งชั ด เจน โดยในช ว งก อ นเกิ ด วิ ก ฤติ
การขยายตัวของปริมาณการคาโลกสูงกวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกือบ 1 เทา แตสัดสวนดังกลาว
ไดลดลงมาเหลืออยูในระดับที่ใกลเคียงกันในชวง 4–5 ปที่ผานมา21 นอกจากนั้น หากพิจารณาในภาพที่ 5
จะพบวาสัดสวนการนําเขาสินคาเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศคูคา 4 ลําดับแรกของไทยมีแนวโนม
ชะลอลง โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีสัดสวนการนําเขาที่ลดลงอยางชัดเจน ทั้งนี้เปนผลตอเนื่องจาก
การเกิดวิกฤติการเงินโลก แตละประเทศมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ และลดสัดสวน
การสง ออก นําเขาสินคา เพื่อลดความผันผวนที่อาจเกิดจากเศรษฐกิจภายนอก ผลจากนโยบาย
ดังกลาว จึงทําใหความเชื่อมโยงเศรษฐกิจของแตละประเทศลดลงดวย และเมื่อความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจลดลงแลวผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจจึงลงตามไปดวย

ภาพที่ 4 การขยายตัวของปริมาณการคาสินคาโลกเทียบกับการขยายตัวของ GDP
ที่มา: World Trade Statistical Review 2016

21

สัดสวนระหวางอัตราการขยายตัวของปริมาณการคาโลกเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป
ค.ศ. 2015 เทากับ 1.25
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ภาพที่ 5 สัดสวนการนําเขาสินคาตอ GDP ของประเทศคูคา 4 อันดับแรกของไทย
ที่มา: World Bank Database

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาผลกระทบของเศรษฐกิจจีนที่มีตอเศรษฐกิจไทยผ านชองทางการสง ออก
สินคาของไทยพบวา มีความสัมพันธในเชิงบวก กลาวคือ ในกรณีที่ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของ
จีนลดลงรอยละ 1 จากกรณีฐานจะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยลดลงรอยละ 0.07
จากกรณีฐาน โดยเปนผลกระทบจากการที่ไทยสงออกสินคาไปจีนลดลงรอยละ 0.03 (ผลกระทบ
ทางตรง) และการที่ไทยสงออกไปประเทศคูคาหลักอื่นๆ (รวม 14 ประเทศ) ซึ่งไดรับผลกระทบจาก
การสงออกสินคาไปจีนไดลดลงเชนเดียวกัน และเมื่อประเทศเหลานั้นสงออกไปจีนไดลดลง ก็จะมีผลให
เศรษฐกิจขยายตัวลดลง และนําเขาสินคาจากไทยลดลงเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ผลกระทบจะมากหรือนอย
จะขึ้นอยูกับวาเศรษฐกิจของแตละประเทศตองพึ่งพาการสงออกมากนอยเพียงใด โดยผลกระทบจาก
การที่ไทยสงออกไปประเทศเหลานี้ลดลง สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยลดลงอีกรอยละ
0.04 จากกรณีฐาน (ผลกระทบทางออม) ดังนั้น จึงสรุปไดวาผลกระทบรวมที่เกิดจากการที่ผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศของจีนลดลงรอยละ 1 สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยลดลงรอยละ
0.07 จากกรณีฐาน และในทางตรงกันขามหากเศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ก็จะสงผลให
เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.07 เชนเดียวกัน
อยางไรก็ดี ผลกระทบจากการศึกษานี้นอยกวาการศึกษาที่ผานมา สาเหตุหลักนาจะมาจาก
การที่การขยายตัวของปริมาณการคาโลกเมื่อเทียบการขยายตัวของเศรษฐกิจมีแนวโนมชะลอตัวลง
ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากการปรับโครงสรางและนโยบายเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ เชน สหรัฐฯ
และจีน ที่ใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น และลด
การพึ่งพาภาคการคาระหวางประเทศลง
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อเปนการลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจประเทศ คูคา
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญของไทยชะลอตัวลง จึงควรมีการบริหารจัดการ
เพื่อใหเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยดําเนินการใน 3 มิติ ดังนี้
1) เพิ่มศักยภาพในการสงออกสินคาไทย โดยการ
– กระจายตลาดการสงออกสินคาใหมีความหลากหลายมากขึ้น โดยรัฐบาล
(กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย) ควรหาตลาดใหมๆ ที่นอกเหนือจากประเทศที่เปนคูคา หลัก
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15 ประเทศของไทยที่มีศักยภาพ เชน ประเทศในกลุม ประเทศ CIS22 ประเทศในกลุม แอฟริก า
ตะวันตกและใต23 บังกลาเทศ และศรีลังกา เปนตน ซึ่งถือเปนตลาดสงออกใหมๆ ที่จะชวยสนับสนุน
การสงออกของไทยในระยะตอไป และเพื่อเปนการกระจายกลุมลูกคาสําหรับสินคาสงออกของไทย
– สรา งมู ล ค าเพิ่ม ของสิน คา เพื่อ ให ก ารสง ออกสิ นค ามีมู ล ค าสู ง ขึ้ น โดย
ปจจุบันภาครัฐไดมีนโยบายที่ชัดเจนในการขับ เคลื่อนภาคการผลิตใหมๆ ใหเกิดขึ้น เชน โครงการ
พัฒ นาพื้ นที่เ ขตเศรษฐกิจ ภาคตะวัน ออก 3 จัง หวั ด ไดแ ก ฉะเชิง เทรา ชลบุรี และระยอง ให มี
ประสิทธิภาพ มีก ารบูร ณาการโครงขายโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูป โภค รวมทั้งการใหสิท ธิ
ประโยชนภ ายในเขตพื้น ที่ดัง กล าวใหเ ปน เขตสง เสริ ม การลงทุ นในอุต สาหกรรมเป าหมายที่ใ ช
เทคโนโลยีขั้นสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ S–curve เพื่อ
เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เปน New Engine of Growth ของประเทศ โดยไดใหสิทธิประโยชน
พิ เ ศษด า นภาษี แ ละด า นอื่ น ๆ สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพ 5 อุ ต สาหกรรม ได แ ก
(1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (3) อุตสาหกรรมการ
ท อ งเที่ ย วกลุ ม รายได ดี แ ละ การท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ (4) อุ ต สาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (5) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแหงอนาคต 5 อุตสาหกรรม
ไดแก (1) อุตสาหกรรมหุนยนต (2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ (4) อุตสาหกรรมดิจิตอล (5) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร เพื่อเปนการ
สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวและเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
นอกจากนั้น ภาครัฐยังไดมีก ารลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง ของประเทศหลาย
โครงการ อาทิ โครงการรถไฟรางคู โครงการรถไฟความเร็วสูง ทาเรือ และทาอากาศยาน เปนตน
อยางไรก็ดี ภาครัฐควรเปนเพียงผูใหการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการเจรจาและแกไขอุปสรรคทางการคาทั้งที่เป นดานภาษีและที่ไมใชภาษี
เชน มาตรการสุขอนามัย มาตรการดานสิ่งแวดลอม และมาตรการดานแรงงาน เปนตน แตก าร
ดําเนินการเพื่อสรางมูล คาเพิ่มใหกับสินคาสงออก รวมทั้งการสรางความไดเปรียบในดานคุณภาพ
และราคา จะตองเปนหนาที่ของภาคเอกชนในการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนภาคการสงออกของไทย
2) เพิ่มรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ โดยนอกจากการสงออกสินคาจะนํามาซึ่ง
การขยายตัวทางเศรษฐกิจแลว การสงออกบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขามาทองเที่ยวในประเทศ
ไทยของนักทองเที่ยวตางชาติ โดยหากพิจารณาจากจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศที่เดินทางเขามา
ประเทศไทยในชวงที่ผานมาจะพบวามีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมากทั้งในดานจํานวนนักทองเที่ยวและ
รายไดจ ากการทองเที่ยว โดยในป 2559 มีนัก ทองเที่ยวตางประเทศเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น 32.6 ลานคน สรางรายไดใหกับประเทศไทยสูงถึง 1.64 ลานลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 11.41 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Nominal GDP) และพบวาหากจํานวน
22

The Commonwealth of Independent States: CIS ซึ่งกลุม CIS เปนการรวมตัวกันของประเทศเกิดใหมที่
แยกตัวจากอดีตสหภาพโซเวียต ปจจุบันมีสมาชิกรวมกัน 11 ประเทศ ไดแก อารเมเนีย อาเซอรไบจาน เบลารุส
คาซัคสถาน คีรกีซ มอลโดวา รัชเซีย ทาจิกิสถาน เติรกเมนิสถาน ยูเครน และอุเบกิสถาน โดยในป 2559 ประเทศไทยมีการ
สงออกไปยังกลุม CIS เพียงรอยละ 0.4 ของมูลคาการสงออกรวม
23
สัดสวนการสงออกไปยังประเทศในทวีปแอฟริกาคิดเปนรอยละ 2.9 ของมูลคาการสงออกทั้งหมดในป 2559
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นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 10 จะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 1.07 จาก
กรณีฐาน24 โดยเมื่อพิจ ารณาจากแนวโนม และสถานการณทองเที่ยวในปจ จุบัน พบวา ภาคการ
ทองเที่ยวของไทยยังมีศักยภาพอยูมากทั้งในดานโอกาสการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวและโอกาส
ในการไดรับรายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยแมวาในปจจุบันนักทองเที่ยวจากตางประเทศ สวน
ใหญจะเปนนักทองเที่ยวจากจีน มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุน ลาว อิ นเดีย รัสเซีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
และสิงคโปร25 แตยังมีประเทศที่นาจับตามองอยางยุโรปตะวันออกที่แมมีสัดสวนในป 2559 อยูเพียง
รอยละ 1.26 ของนักทองเที่ยวตางประเทศทั้งหมดที่เดินทางเขามาในประเทศไทย แตถาพิจารณาจาก
แนวโนม แลวในชวงที่ผานมากพบวามีสัดส วนเพิ่ม ขึ้นอยางตอเนื่อง จึงเปนโอกาสใหห นวยงานที่
เกี่ยวของสามารถดําเนินการเพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวในกลุมประเทศดังกลาว สําหรับรายไดจาก
นักทองเที่ยวนั้น แมวากลุมนักทองเที่ยวจากเอเชียจะมีมูลคาสูงกวานักทองเที่ยวจากตะวันตก แตเมื่อ
พิจารณาการใชจา ยตอคนตอการเดินทาง 1 ครั้ง พบวา กลุมประเทศตะวันตกมีการใชจายตอหัวสูงกวา
กลุมนักทองเที่ยวจากเอเชีย26 ดังนั้น หากมีการสนับสนุนใหมีสัดสวนของจํานวนนักทองเที่ยวจากกลุม
ประเทศตะวันตกเพิ่มขึ้นแลวจะทําใหรายไดจากนักทองเที่ยวกลุมนี้ขยายตัวมากกวากลุมนักทองเที่ยว
จากเอเชีย
ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจดังกลาว ไดแก กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬาควรสงเสริมตลาดทองเที่ยวที่สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวหลายระดับ ทั้งใน
กลุมระยะไกลและกลุมระยะใกล และในรูปแบบการทองเที่ยวที่แตกตางกันตามความตองการในแตละกลุม
เชน การทองเที่ยวเชิงประสบการณ (Experiential Tourism) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative
Tourism) การทองเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) เพื่อใหเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวเขา
สูประเทศไทย นอกจากนั้น ควรจัดทําแคมเปญสงเสริมการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน โดยนําเสนอ
แคมเปญที่สามารถสื่อถึงเอกลักษณการท องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนไดเปนอยางดี เพื่อสง เสริม การ
ทองเที่ยวในภูมิภาคเพิ่มขึ้น (Intra–regional Tourism)27 ทั้งนี้ ในสวนของสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญในตางประเทศก็ควรชวยประชาสัมพันธในเชิงรุกใหแกชาวตางชาติที่มีศักยภาพดวย
3) สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะในสวนของเศรษฐกิจ
ฐานราก เพื่อสรางอุปสงคภายในประเทศใหเขม แข็ง และสรางสมดุล ระหวางอุปสงคภายในและ
ภายนอกประเทศ เพื่อเปนภูมิคุมกันใหแกเศรษฐกิจไทยภายใตสถานการณเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน
และปริม าณการคาโลกมีแนวโนมของการชะลอตัวอยางชัดเจน โดยการสรางความเขมแข็งใหกับ
เศรษฐกิจในประเทศนั้น ควรประกอบไปดวย (1) การเพิ่มรายไดและขีดความสามารถของในภาคเกษตร
24

อางอิงจากแบบจําลองสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
จํานวนนักทองเที่ยวจาก 10 ประเทศ (จีน มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุน ลาว อินเดีย รัสเซีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
และสิงคโปร) รวมกันมีสัดสวนถึงรอยละ 67 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางเขามาประเทศไทย
26
จากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาพบวา คาเฉลี่ยการใชจายตอคนตอการเดินทาง 1 ครั้ง ในป 2559
เทากับ 50,258.29 บาท
27
คงขวัญ ศิลาและปวรุตม สติวิริยะ, “โครงสรางการทองเที่ยวจากตางประเทศในไทยชวง 2 ทศวรรษ,” ประมาณ
การเศรษฐกิจไทย 2560 (มกราคม 2560) : 87.
25
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เนื่องจากภาคเกษตรเปนภาคที่มีแรงงานอยูเปนจํานวนมาก (ประมาณ 13.12 ลานคน28) คิดเปนรอยละ
34 ของแรงงานทั้งประเทศ ในขณะที่ผลผลิตภาคการเกษตรมีไมถึงรอยละ 10 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ ซึ่งแสดงใหเห็นวามีผลิตภาพที่คอนขางต่ํา ดังนั้น หากสามารถเพิ่ม ผลิตภาพใหแกแรงงาน
ในภาคการเกษตรใหมีศักยภาพในการผลิตและจําหนายสินคาไดเพิ่ม ขึ้นดวยการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโยลีก็จะทําใหแรงงานในภาคเกษตรเหลานี้มีรายไดและอํานาจซื้อที่สูงขึ้นได (2) การเพิ่มทักษะ
ใหแกแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยแรงงานเหลานี้ควรไดรับการพัฒนาทักษะในการทํางานใน 10
อุตสาหกรรมที่รัฐบาลสนับสนุน รวมทั้งทักษะในการทํางานเพื่อใหใชเครื่องจักรใหมๆ ได เนื่องจาก
การผลิตสินคาและบริการในอนาคตจะมีก ารใชเทคโนโลยีและหุนยนตตางๆ เพิ่ม มากขึ้น เพื่อให
แรงงานสามารถทํ างานกั บ ภาคการผลิต สิน คาและบริก ารในอนาคตได (3) การสนับ สนุน กลุ ม
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และธุรกิจ Startup ซึ่งเปนรากฐานของ
เศรษฐกิจ ไทย ให ส ามารถเป น แหลง ในการสร างรายได การจา งงาน และการสง ออกที่ สํา คั ญ
โดยภาครัฐควรใหก ารสนับ สนุนในดานสินเชื่อ ดานการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ การให
ความรูในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสิทธิประโยชนทางภาษีตางๆ ดวย
นอกจากการดํา เนิ นการใน 3 มิ ติดั ง กล า วแล ว ภาครั ฐ จะต อ งบริ ห ารจัด การ
เศรษฐกิจมหภาคใหมีเสถียรภาพ โดยดูแลราคาสินคา การวางงาน และอัตราแลกเปลี่ยนใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม รวมทั้งดูแลใหประเทศมีความมั่นคง ซึ่งจะเปนการเสริมสรางความเชื่อมั่นใหแก
ผูบริโภค นักลงทุนและนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศใหมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่ม
มากขึ้น
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
แมวาการศึกษาวิเคราะหผลกระทบนี้จะพยายามจําลองสถานการณที่เกิดขึ้นเพื่อ
ใหผลการวิเคราะหใกลเ คียงกับความเปนจริงมากที่สุด แตก็มี ขอจํากัดหลายประการที่อาจทําให
ผลการวิเ คราะหคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง ดัง นั้น จึงควรมีก ารดําเนินการเพื่อพัฒ นาการ
วิเคราะหใหมีความแมนยํามากขึ้น ดังนี้
1) ปรับเปลี่ยนขอมูลที่จะใชในการวิเคราะหใหมีความทันสมัยมากขึ้น เนื่องจาก
โครงสรางเศรษฐกิจ การคาโลกมีก ารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนขอมูล ใหทันสมัย
จะชวยใหก ารวิเ คราะหผ ลกระทบมีความใกลเ คียงกับ ความเปนจริง มากที่สุด โดยขอมูล ที่ควรมี
การปรับปรุงใหทันสมัยประกอบดวย
– โครงสรางการคาของไทยและของประเทศคูคา (Trade Metrix) และ
โครงสรางเศรษฐกิจในสวนของการสงออก นําเขาสินคา ของแตละประเทศคูคาหลักของไทย
– โครงสรางความสัมพันธของตัวแปร โดยเฉพาะอยางยิ่ง สมการที่เกี่ยวของ
กับการประมาณการมูลคาการนําเขา –สงออก ของแตละประเทศ โดยควรมีการประมาณการใหม
อยางนอยทุก 5 ป รวมทั้ง ศึก ษาจากเอกสารจากหนวยงานระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เชน IMF
Working Paper และ WTO Working Paper เปนตน เพื่อประกอบการวิเคราะหดวย นอกจากนั้น
28

ขอมูลจากสรุปผลการสํารวจภาวการณทํางานของประชากรเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติ
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ในสวนของสมการที่เ กี่ยวของกับประเทศไทยเองก็ควรจะมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
สามารถจําลองโครงสรางเศรษฐกิจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย
2) เพิ่มรายละเอียดในการวิเคราะห เนื่องจากการศึกษานี้ เนนตอบคําถามในภาพกวาง
จึงไมไดแยกวิเคราะหรายละเอียดในเชิงลึก และอาจมีผลใหการวิเคราะหคลาดเคลื่อนไปจากความเปน
จริงไดบาง โดยการประมาณการสมการสําหรับการนําเขาสินคาเปนการประมาณการโดยสมการรวม
เพียงสมการเดียวเทานั้น ทําใหผลที่ไดจากการวิเคราะหเปนภาพรวมของพฤติกรรม แตในความเปนจริง
พฤติกรรมเหลานี้อาจแตกตางกันในแตละประเภทสินคา เชน คาความยืดหยุนของสินคาอุปโภคที่
จําเปนจะมีความสัมพันธกับราคาไมมากนัก ในขณะที่สินคาอุปโภคบริโภคที่เปนสินคาฟุม เฟอยจะมี
ความสัมพันธกับราคาคอนขางมาก ดังนั้น เพื่อใหการวิเคราะหมีความละเอียดมากขึ้น จึงควรจะมีการ
ประมาณการสมการนําเขา สงออก เปนรายกลุมสินคา เพื่อใหไดคาความยืดหยุนที่มีความแมนยํามาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้น การศึกษานี้เนนเฉพาะผลกระทบจากการสงออกสินคา แตจากขอมูลเชิงประจักษ
พบวา สัดสวนนัก ทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประทศไทยในชวง 2–3 ปที่ผานมามี
สัดสวนประมาณ 1 ใน 4 ของจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศทั้งหมดที่เดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทย ซึ่งหากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงยอมสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาใน
ประเทศไทยรวมทั้งมูลคาการใชจายของนักทองเที่ยวเหลานั้น ดังนั้น หากตองการประเมินผลกระทบ
ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ก็ควรจะตองศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบในดานการทองเที่ยวดวย
3) ปรับแบบจําลองใหสามารถวิเคราะหการปรับตัวของตัวแปรตางๆ ในเชิงพลวัตร
เพื่อใหการจําลองสถานการณใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับตัวของ
ประเทศตางๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา โดยการศึกษานี้ไดมีสมมติฐานวา
เมื่อการนําเขาของประเทศใดประเทศหนึ่งลดลง การสงออกของประเทศคูคาทุกประเทศจะลดลงใน
สัดสวนเดียวกัน แตในความเปนจริงทุกประเทศจะมีการแขง ขันกันปรับตัวเพื่อลดผลกระทบใหได
มากที่สุด ซึ่งการจําลองสถานการณปรับตัวดังกลาวจะตองใชแบบจําลองที่มีความซับซอนมากขึ้น
ในการจําลองสถานการณเพื่อตอบคําถามดังกลาว
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ภาคผนวก
โครงสรางแบบจําลองสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
แบบจําลองสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนแบบจําลองในรูปแบบของ Error–Correction
Model (ECM) เนื่องจากมีขอดีในการวิเคราะหพฤติกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยแนวคิดหลักของ ECM คือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจจะสอดคลองกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรใน
ระยะยาว แตในระยะสั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากทฤษฎีได ดังนั้น ในแบบจําลองฯ จะมีการ
ประมาณการความสัมพันธในระยะยาว (Cointegration) กอนแลวจึงประมาณการความสัมพันธใน
ระยะสั้น
โดยในระยะสั้น (1–2 ป) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศจะถูกกําหนดโดยอุปสงค เนื่องจาก
ผลทางดานอุปทานจะมีการเปลี่ยนคอนขางนอยในระยะสั้น ในระยะปานกลาง (3–5 ป) ปจจัยดาน
อุปทาน (จํานวนแรงงาน จํานวนทุน และผลิตภาพ) จะเปนปจจัยขับเคลื่อนผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศโดยจะเพิ่มระดับผลผลิตตามศักยภาพ (Potential Output)
ภาพรวมความสัมพันธของแบบจําลอง ฯ
ความสัมพันธของตัวแปรดานอุปสงค มีดังนี้
ตัวแปร
1. การบริโภคภาคเอกชนที่
แทจริง
1.1 การบริโภคสินคาคงทนที่
แทจริง
1.2 การบริโภคสินคาไม
คงทนที่แทจริง
1.3 การบริโภคของคนไทย
ในตางประเทศที่แทจริง
2. การลงทุนภาคเอกชนที่
แทจริง
3. การสงออกสินคาที่แทจริง
4. การสงออกบริการที่แทจริง
5. การนําเขาสินคาที่แทจริง
6. การนําเขาบริการที่แทจริง

ปจจัยที่กําหนด
รายไดหลังหักภาษีที่แทจริง (+) ความมั่งคั่งซึ่งใชมูลคาตลาดหลักทรัพยและ
ปริมาณเงินเปนตัวแทน (+) และอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (–)
รายไดหลังหักภาษีที่แทจริง (+) อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (–) และดัชนีราคา
ผูบริโภคในหมวดอาหารสด (–)
รายไดหลังหักภาษีที่แทจริง (+)
สินเชื่อภาคเอกชนที่แทจริง (+) ความแตกตางระหวางระดับผลผลิตตามศักยภาพ
กับผลผลิตที่แทจริง (+) การสงออกสินคาที่แทจริง (+) และอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริง (–)
อุปสงคสินคาโลกซึ่งคํานวณจากอุปสงคของการนําเขาสินคาของประเทศคูคา
หลักของไทย (+) และดัชนีคาเงินที่แทจริง (–)
จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศที่เดินทางเขามาประเทศไทย (+)
ราคาสินคานําเชาเปรียบเทียบกับราคาสินคาภายในประเทศ (–) และการสงออก
ที่แทจริง (+)
อุปสงคมวลรวมในประทศ (+) และดัชนีคาเงินที่แทจริง (+)

หมายเหตุ: เครื่องหมายในวงเล็บหมายถึงความสัมพันธระหวางปจจัยที่กําหนดกับตัวแปร
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ภาพที่ 6 ความสัมพันธของตัวแปรทัง้ หมดในแบบจําลอง ฯ
โดยที่
Capital
Crude Oil
Deflators
Government
Labour
Net X
NGDP
Output GAP
PGDP

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ทุนทั้งหมดที่ใชในการผลิต
ราคาน้ํามันดิบ (ดูไบ)
ดัชนีราคาตางๆ
นโยบายรัฐบาลดานรายจาย
แรงงานทัง้ หมดที่ใชในการผลิต
การสงออกสุทธิ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาด
ผลตางระหวางผลผลิตตามศักยภาพกับผลผลิตที่ผลิต
ไดจริง
หมายถึง ดัชนีราคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
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Policy Rate
Potential GDP
RCG
RCP
RIG
RIP
RGDP
TAX REV
TFP
WEALTH
World Demand

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตามศักยภาพ
การบริโภคภาครัฐที่แทจริง
การบริโภคภาคเอกชนที่แทจริง
การลงทุนภาครัฐที่แทจริง
การลงทุนภาคเอกชนที่แทจริง
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่
รายไดภาษี
ผลิตภาพของประเทศ
ความมั่งคั่ง
อุปสงคสินคาของโลก
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