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ดวยโครงสรางของเศรษฐกิจไทยในปจจุบันที่ยังตองพึ่งพาอุปสงคจากภายนอกประเทศ

คอนขางมาก ในขณะที่การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบางและมีความไมแนนอนสูง 
ประกอบกับความเช่ือมโยงในการผลิตสินคาของประเทศตางๆ ยังมีอยูมาก จึงทําใหการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจของประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศที่เปนคูคาหลักของไทยสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได 

การศึกษาเรื่องการวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกจิของประเทศคูคาทีม่ี
ตอเศรษฐกิจไทยผานชองทางการสงออกสินคา (กรณีศึกษาประเทศจีน) จึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึง
ความเช่ือมโยงทางการคาสินคาของประเทศที่เปนคูคาหลักสําคัญของไทย และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เปนคูคาหลักของไทยกับเศรษฐกิจไทยผานชองทางการ
สงออกสินคา โดยศึกษาในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจจีนมีการเปลี่ยนแปลง จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย
อยางไรและมากนอยเพียงใด ดวยการสรางแบบจําลองอยางงายเพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษา
วิเคราะหและอธิบายผลกระทบดังกลาว  

จากการศึกษาพบวา ผลกระทบของเศรษฐกิจจีนที่มีตอเศรษฐกิจไทยผานชองทางการ
สงออกสินคาของไทยมีความสัมพันธในเชิงบวก กลาวคือ ในกรณีที่ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของจีน
ลดลงรอยละ 1 จากกรณีฐาน จะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยลดลงรอยละ 0.07 
จากกรณีฐาน โดยเปนผลกระทบจากการที่ไทยสงออกสินคาไปจีนลดลงรอยละ 0.03 (ผลกระทบ
ทางตรง) และผลกระทบจากการที่ไทยสงออกไปประเทศคูคาหลักอื่นๆ ซึ่งไดรับผลกระทบจากการ
สงออกสินคาไปจีนไดลดลงเชนเดียวกัน และเมื่อประเทศเหลาน้ันสงออกไปจีนไดลดลง ก็จะมีผลให
เศรษฐกิจขยายตัวลดลง และนําเขาสินคาจากไทยลดลงเชนเดียวกัน โดยผลกระทบจากการที่ไทย
สงออกไปประเทศเหลาน้ีลดลง สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยลดลงอีกรอยละ 0.04 
จากกรณีฐาน (ผลกระทบทางออม)  

สําหรับขอเสนอแนะเพื่อเปนการลดผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศคูคาสําคัญของไทย ควรมีการดําเนินการใน 3 มิติ คือ 1) เพิ่มศักยภาพในการสงออกสินคา
ไทย โดยการกระจายตลาดการสงออกสินคาใหมีความหลากหลายมากข้ึนในตลาดประเทศที่ไมไชคูคา
หลักของไทยในปจจุบัน และการสรางมูลคาเพิ่มของสินคาในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมแหงอนาคต เพื่อใหการสงออกสินคามีมูลคาสูงข้ึน 2) เพิ่มรายไดจากนักทองเที่ยว
ตางชาติ โดยสงเสริมใหมีนักทองเที่ยวจากกลุมประเทศตะวันตกเขามาเพิ่มมากข้ึน ควบคูไปกับการ
สงเสริมตลาดทองเที่ยวที่สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวหลายระดับ และในรูปแบบการ
ทองเที่ยวที่แตกตางกันตามความตองการในแตละกลุม และ 3) สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจใน
ประเทศ โดยเฉพาะในสวนของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสรางอุปสงคภายในประเทศใหเขมแข็ง และ
สรางสมดุลระหวางอุปสงคภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเปนภูมิคุมกันใหแกเศรษฐกิจไทยภายใต
สถานการณเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน และปริมาณการคาโลกมีแนวโนมของการชะลอตัวอยาง
ชัดเจน โดยการสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจในประเทศน้ัน ควรประกอบไปดวย การเพิ่มขีด



จ 

ความสามารถของแรงงานในภาคเกษตร การเพิ่มทักษะใหแกแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และการ
สนับสนุนกลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน 
(Startups) นอกจากน้ัน ภาครัฐจะตองบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคใหมีเสถียรภาพ รวมทั้งดูแลให
ประเทศมีความมั่นคง ซึ่งจะเปนการเสริมสรางบรรยากาศใหมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่ม
มากข้ึน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

แมวาในภาพรวมของสถานการณเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศคูคาหลักของไทย
ในป 2560 จะมีแนวโนมปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ึนจากป 2559 โดยเปนการปรับตัวดีข้ึนอยางตอเน่ือง
ตามการปรับตัวดีข้ึนของปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศสําคัญๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป 
ญี่ปุน รวมทั้งการเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ึนของเสถียรภาพภาคตางประเทศของจีนและการปรับตัว 
ดีข้ึนของเงื่อนไขทางการเมืองในยุโรปหลังการเลือกต้ังฝรั่งเศส ในขณะที่การปรับตัวดีข้ึนของปริมาณ
การคาและราคาสินคาในตลาดโลกยังมีแนวโนมที่จะเปนปจจัยสนับสนุนการฟนตัวและขยายตัวของ
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยในป 2560 คาดวาเศรษฐกิจโลกจะ
ขยายตัวรอยละ 3.3 เรงข้ึนจากรอยละ 3.1 ในป 2559 จากการที่ประเทศสําคัญๆ เขาสูชวงการฟนตัว
ของวัฏจักรเศรษฐกิจและเงินเฟออยางชัดเจนมากข้ึน โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปรับตัว เขาสู
ภาวะการจางงานเต็มที่และแรงกดดันจากเงินเฟอเพิ่มข้ึน เงื่อนไขดังกลาว ทําใหธนาคารกลางสหรัฐฯ 
มีแนวโนมปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายในชวงที่เหลือของปอยางตอเน่ือง ในขณะที่ธนาคารกลาง
ยุโรปและประเทศสมาชิก มีแนวโนมคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสรางความมั่นใจวาการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจจะมีความตอเน่ืองและอัตราเงินเฟอสามารถกลับสูเปาหมายของนโยบายการเงิน และมี
ความเปนไปไดที่บางประเทศจะเริ่มปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินอยางชัดเจนมากข้ึนในชวง
ปลายปแนวโนมดังกลาว ทําใหอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกเริ่มปรับตัวเขาสูชวงขาข้ึนอยางชาๆ ตาม
การคาดการณของหนวยงานตางๆ1 

แมกระน้ันก็ตาม แนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกดังกลาวยังอยูในสภาวะที่มีความเสี่ยง
หลายประการ อาทิ การเขารับตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของนายโดนัลด ทรัมป ที่ทําใหมี
การปรับเปลี่ยนและความไมแนนอนทางนโยบายตางๆ เกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงนโยบายทางดาน
เศรษฐกิจ ในอีกดานหน่ึงจีนก็ไดมีการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจโดยเนนใหมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่มีคุณภาพมากข้ึน สําหรับสหภาพยุโรปก็ยังมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากกรณีการลง
ประชามติใหออกจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรและการเลือกต้ังที่จะมีข้ึนใน
หลายประเทศ เชน เยอรมนี เปนตน ซึ่งอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจในมิติตางๆ 
ไดเชนเดียวกัน นอกจากน้ี ความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศ ในกรณีของคาบสมุทรเกาหลี 
และความไมสงบในประเทศซีเรีย ลวนเปนความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก  

                                                
1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 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 ดวยโครงสรางของเศรษฐกิจไทยที่มีความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจภายนอก
ประเทศคอนขางมาก กลาวคือ มีสัดสวนของการสงออกสินคาและบริการมากกวารอยละ ๗๐ ของ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (สงออกสินคารอยละ ๕๗ และสงออกบริการรอยละ ๑๙) ทําใหมี
ความสัมพันธและเช่ือมโยงกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เปนคูคาหลักๆ มากดวยเชนกัน  
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาจึงมีผลคอนขางมากตอการสงออกและการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทย ประกอบกับปจจุบันประเทศตางๆ มีความเช่ือมโยงทางการคาและการลงทุน
ระหวางกันที่ลึกข้ึน และมีการผลิตในลักษณะที่เปนหวงโซอุปทานมากข้ึน ดังน้ัน การที่ประเทศใด
ประเทศหน่ึงมีสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึนหรือชะลอตัวลง จะไมเพียงสงผลกระทบตอประเทศคูคาที่
คาขายกันโดยตรงเทาน้ัน แตจะสงผลกระทบตอประเทศอื่นที่เปนคูคากับประเทศน้ันๆ ทางออมดวย 
เชน ในกรณีที่เศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลง ประเทศไทยจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการสงออกไป
จีนลดลง และในขณะเดียวกันจะไดรับผลกระทบจากการสงออกไปประเทศอื่นที่เปนคูคาของจีนลดลง
ดวย เน่ืองจากเมื่อเศรษฐกิจของจีนชะลอลงก็จะนําเขาจากทุกประเทศลดลง ซึ่งรวมถึงประเทศไทย
และประเทศอื่นๆ ดวย ในการวิเคราะหผลกระทบดังกลาว จึงตองหาความสัมพันธทางการคาของ
ประเทศตางๆ ที่เช่ือมโยงกัน เพื่อใหทราบถึงผลกระทบรวมที่จะเกิดข้ึน 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาถึงสัดสวนการสงออกสินคาของไทยไปประเทศตางๆ จะเห็นวาในชวงป 
2556–2558 ไทยสงออกสินคาไปจีนมากที่สุด ประกอบกับเศรษฐกิจจีนมีแนวโนมวาจะอยูในชวงขาลง
หลังจากที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวในอัตราที่สูงอยางตอเน่ืองในชวงที่ผานมา โดยต้ังแตป 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) การหาจุดสมดุลระหวางการปฏิรูปเศรษฐกิจใหมีความย่ังยืนข้ึนในระยะยาว
กับการพยุงเศรษฐกิจไมใหลดความรอนแรงหรือชะลอตัวลงอยางรวดเร็วจนเกินไปในระยะสั้น  
ซึ่งรวมถึงการบรรเทาปญหาการผลิตสวนเกินในภาคอุตสาหกรรม อุปทานสวนเกินในภาค
อสังหาริมทรัพย หน้ีระดับสูงในหลายภาคสวน และความเหลื่อมล้ําในสังคม (2) การเปดเสรีทางการ
เงินและการลงทุนกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะความผันผวนในตลาด
เงิน ตลาดทุน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ และภาวะเงินทุนไหลออก และ (3) การ
กําจัดทุจริตและการขาดธรรมาภิบาลในแวดวงราชการ ทั้งสวนกลาง สวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ  
ซึ่งหย่ังรากลึกจนกอใหเกิดความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจมูลคามหาศาลมายาวนาน3 ซึ่งที่ผานมา
รัฐบาลไดมีมาตรการตางๆ เพื่อบริหารจัดการเศรษฐกิจใหกลับสูสมดุลมากข้ึน เชน (1) นโยบายเพิ่ม
ความเขมงวดในการซื้ออสังหาริมทรัพยของทางการจีน ที่เดิมเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสําคัญในป 
2559 แตในชวงกลางปของปเดียวกันน้ัน เริ่มมีสัญญาณความเสี่ยงจากฟองสบูและการเก็งกําไร 

                                                
2 ศรพล  ตุลยะเสถียร และอรกันยา  เตชะไพบูลย, “เศรษฐกิจจีนปน้ี โตดีตามเปา,” ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน (10 
มิถุนายน 2560). 
3 ศรพล  ลยะเสถียร และอรกันยา  เตชะไพบูลย, “เศรษฐกิจจีนตอนน้ี (2559) กับเศรษฐกิจไทยตอนน้ัน (2540),” 
ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน (26 กุมภาพันธ 2559). 
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เพราะราคาอสังหาริมทรัพยขยายตัวสูงมากกวาปกติ ทําใหทางการจีนตองออกมาตรการลดความ
รอนแรงลง เชน เพิ่มสัดสวน เงินดาวน 2) ความพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจดานอุปทาน เชน  
ในอุตสาหกรรมเหล็กและถานหินเพื่อ ลดกําลังการผลิตสวนเกินที่เขมขนข้ึน สงผลใหเกิดการเลิกจางงาน 
และการลดการใหเงินอุดหนุนชวยเหลือบริษัทที่ผลประกอบการแย และ 3) นโยบายการเงินที่เขมงวด
เพื่อลดความเสี่ยงในภาคการเงินจากการเปนหน้ีจํานวนมาก โดยการเขาควบคุมธุรกรรม Shadow 
Banking และ Wealth Management Products4 

นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผานมา Moody’s Investors Service ปรับ
ลดอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหน้ีจีนประเภทระยะยาวในสกุลเงินหยวนและสกุลเงิน
ตางประเทศ จาก Aa3 ลงสู A1 ซึ่งเปนการปรับลดครั้งแรกในรอบ 3 ทศวรรษ โดย Moody’s ไดให
สาเหตุของการปรับลดอันดับความนาเช่ือถือในครั้งน้ี วามาจากความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพใน
ระบบการเงินจีน และความสามารถของทางการจีนที่จะควบคุมความเสี่ยงจากปญหาหน้ีควบคูกับ
รักษาเสถียรภาพของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจวาจะทําไดมากนอยเพียงใด เพราะการกระตุน
เศรษฐกิจอาจทําใหปญหาหน้ีทวีความรุนแรง และในทางกลับกัน การลดปริมาณหน้ีอาจสงผลลบตอ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยจากการคํานวณของ Bloomberg พบวา สัดสวนหน้ีตอ GDP 
ของจีน ณ สิ้นป 2559 อยูที่รอยละ 260 เพิ่มข้ึนอยางมาก จากรอยละ 160 ในป 2551 และถึงแมวา
นักลงทุนสวนใหญไมไดมีความกังวลเพิ่มข้ึนมากนักกับการปรับลดอันดับความหนาเช่ือถือดังกลาว 
โดยเงินหยวนออนคาลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐประมาณรอยละ 0.1 และดัชนี Shanghai 
Shenzhen CSI 300 ปรับตัวลดลงเชนกันประมาณรอยละ 1 แตก็กลับมาปดตลาดเปนบวกไดเมื่อสิ้นวัน
และ เปนบวกตอเน่ืองในวันถัดมา แตอยางไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจีนระยะ 10 ป 
อยูที่รอยละ 3.7 ปรับเพิ่มสูงข้ึนที่สุดในรอบ 2 ป สะทอนตนทุนการกูยืมที่เพิ่มสูงข้ึน ซึ่งอาจสงผลตอ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนได5 

ดังน้ัน ในการศึกษาน้ี จึงไดใชมุงเนนที่จะศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจจีน ซึ่งมีแนวโนมวาจะชะลอตัวลง เพื่อเปนกรณีเทียบเคียงในการวิเคราะหผลกระทบจาก
การชะลอตัวของประเทศคูคาสําคัญอื่นๆ ของไทย 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อใหทราบถึงความเช่ือมโยงทางการคาสินคาของประเทศที่เปนคูคาหลักสําคัญ
ของไทย 

1.2.2  เพื่อสรางความเช่ือมโยงของผลกระทบระหวางการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกจิของ
ประเทศที่เปนคูคาหลักของไทยกับเศรษฐกิจไทยผานชองทางการสงออกสินคา 

1.2.3  เพื่อใหทราบถึงขนาดของผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทยในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจจีน 
มีการเปลี่ยนแปลง 

                                                
4 ศรพล ตุลยะเสถียร และอรกันยา เตชะไพบูลย, “เศรษฐกิจจีนปน้ี โตดีตามเปา,” ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน (10 
มิถุนายน 2560) 
5 ศรพล ตุลยะเสถียร และอรกันยา เตชะไพบูลย, “จีนโดนลดเรตติ้งครั้งแรกรอบ 30 ป ตองตกใจไหม ?,” 
ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน (9 มิถุนายน 2560) 



4 

1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 

1)  ศึกษาความความเช่ือมโยงทางการคาสินคาระหวางประเทศคูคาหลักของไทย 
15 ประเทศ 

2)  สรางแบบจําลองเพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศกับการนําเขาสินคาของประเทศคูคาหลักของไทย 15 ประเทศ 

3)  ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของจีนที่มีตอเศรษฐกิจไทย
ผานชองทางการคาสินคา 

1.3.2  วิธีการดําเนินการศึกษา 
1)  การวิเคราะหความเช่ือมโยงทางการคาของประเทศคูคาหลักของไทย 15 

ประเทศ 
2)  การวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาหลกั

ของไทยที่สงผลกระทบตอการนําเขาสินคา 
3)  การวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการสงออกสินคาของไทยไป

จีนที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยในฐานะผูสงออก (ผลกระทบทางตรง) 
4)  การวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการสงออกสินคาของ

ประเทศ คูคาหลัก 14 ประเทศที่มีตอเศรษฐกิจไทย (ผลกระทบทางออม) 
5)  การวิเคราะหผลกระทบรวมจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจจีนที่มีตอ

เศรษฐกิจไทย 
1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาน้ีเปนการวิเคราะหจากเอกสารที่เกี่ยวของควบคูกับการใชการวิเคราะห
เชิงปริมาณโดยการหาความสัมพันธของตัวแปรที่เกี่ยวของเพื่อสรางเปนแบบจําลองทางเศรษฐมิติ
สําหรับประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของจีนที่มีตอเศรษฐกิจไทยผานชอง
ทางการสงออกสินคาของไทย 

1)  แหลงขอมูล 
รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ ขอมูลทุติยภูมิดานการสงออกสินคาของไทย 

และการนําเขาสินคาของประเทศคูคาหลักของไทย รวมถึงขอมูลดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ ขอมูล
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราแลกเปลี่ยน และการสงออก นําเขา เปนตน โดยใชขอมูล
จากฐานขอมูล CEIC และ Global Economic Monitor ของธนาคารโลก (World Bank) 

2)  การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในเชิงปริมาณโดยการหาความสัมพันธของตัวแปรที่

เกี่ยวของเพื่อสรางเปนแบบจําลองทางเศรษฐมิติที่สอดคลองกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร สําหรับ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของจีนที่มีตอเศรษฐกิจไทยผานชองทางการ
สงออกสินคาของไทยเพื่อใหไดการวิเคราะหที่ครอบคลุม และใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดข้ึนจริงมากที่สุด 
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1.4 สมมติฐานการศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจไทยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลง

ของสภาวะเศรษฐกิจจีน โดยหากเศรษฐกิจจีนมีการชะลอตัวลง เศรษฐกิจไทยก็จะชะลอตัวลงดวย 
เน่ืองจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจะทําใหความตองการนําเขาสินคาจากประเทศไทยลดลงหรือ
อีกนัยหน่ึงคือการสงออกของไทยลดลง ซึ่งจะสงผลใหอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยลดลง 
นอกจากน้ี การที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงจะสงผลใหการสงออกของประเทศคูคาหลักของไทยลดลงดวย 
ซึ่งก็จะสงผลตอเน่ืองใหเศรษฐกิจไทยลดลงไดอีก และในทางตรงกันขาม หากเศรษฐกิจจีนขยายตัวได
มากข้ึน เศรษฐกิจไทยก็จะขยายตัวมากข้ึนดวยเชนเดียวกัน 

 
1.5 ประโยชนของการศึกษา 

1.5.1  ทําใหทราบถึงความเช่ือมโยงทางการคาระหวางกันของไทยและประเทศคูคาหลัก
ของไทย 

1.5.2  ทําใหทราบถึงรูปแบบการวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจในกรณีที่เศรษฐกิจของ
ประเทศคูคาหลักของไทยชะลอตัวลงหรือเรงตัวข้ึน 

1.5.3  ทําใหทราบถึงขนาดของผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจไทยในกรณีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของจีนมีการเปลี่ยนแปลงไป 

 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  การวัดสถิติรายไดประชาชาติ 
บัญชีประชาชาติ (National Income) เปนการบันทึกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

ประเทศที่ไหลเวียนในหน่ึงรอบระยะเวลาที่กําหนดระหวางหนวยเศรษฐกิจตางๆ ของประเทศ 
ประกอบดวย การผลิตสินคาและบริการ การเกิดข้ึนหรือไดมาของรายได ซึ่งก็คือผลตอบแทนปจจัย
การผลิตที่เกิดข้ึนจากการผลิตสินคาและบริการดังกลาว และการใชจายซื้อสินคาและบริการของ
ครัวเรือนและรัฐบาล รวมทั้งการใชจายลงทุนที่เกิดข้ึนและการประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวาง
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 ที่มีรูปแบบสมการดังน้ี  

อุปทานมวลรวม (Aggregate Supply) = อุปสงคมวลรวม (Aggregate Demand) 
หรือ   

Y(GDP) = C+I+G+(X–M) 
โดยที่  Y(GDP) =  ผลผลิตข้ันสุดทาย (Final Output) มีคาเทากับมูลคาเพิ่ม 

(Value Added) จากกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการใน
ระบบเศรษฐกิจ  

C  =  รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคสินคาและบริการข้ันสุดทาย
ของครัวเรือน 

I  =  การลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐ 
G  =  รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคสินคาและบริการข้ันสุดทาย

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  ปจจัยท่ีกําหนดการสงออก (X) นําเขา (M) และการเชื่อมโยงระหวางประเทศ
ของเศรษฐกิจแบบเปด 

2.1.2.1  การสงออก (X) 
การสงออกสินคาของเราคือความตองการสินคาของไทยจากประเทศอื่น 

จึงข้ึนอยูกับราคาสินคาของเรา (P) อัตราแลกเปลี่ยน (e) และรายไดของประเทศอื่น (Yf) สมการ
สงออกมีลักษณะเปน Demand Function ที่ข้ึนอยูกับรายไดและราคา โดยที่ราคาแบงไดเปน 2 สวน 
คือ ราคาสินคาทั่วไป และอัตราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยนกระทบตอราคาสินคาระหวาง
ประเทศ ดังน้ัน X = X (P, e, Yf) 

ผลกระทบของราคา (P) ตอการสงออก : 

–  ถาราคาสินคาของเราสูงข้ึน (P) จะทําใหการสงออกลดลง (X) 

–  ถาราคาสินคาของเราลดลง (P) ทําใหการสงออกมากข้ึน (X) 
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนตอการสงออก : 

–  ถาเงินบาทออนคาลง (e) เราจะสงออกไดมากข้ึน (X) 

–  ถาเงินบาทแข็งคาข้ึน (e) การสงออกก็จะลดลง (X) 
2.1.2.2 การนําเขา (M) 

ความตองการนําเขาสินคาของประเทศไทยจะข้ึนอยูกับราคา (P) อัตรา
แลกเปลี่ยน (e) และรายไดของประเทศเรา (Y)  

ผลกระทบของราคาตอการนําเขา : 

– ถาราคาสินคาในประเทศสูงข้ึน (P) ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนคงเดิม

ทําใหการนําเขาจะเพิ่มข้ึน (M) เพราะถาอัตราแลกเปลี่ยนคงเดิม ราคานําเขาก็คงเดิม เมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาสินคาภายในที่ปรับตัวสูงข้ึน ประชาชนก็จะหันไปบริโภคสินคานําเขาเพิ่มข้ึน 

–  ถาราคาสินคาในประเทศลดลง (P) การนําเขาก็จะลดลง (M) 
เพราะราคาสินคาภายในประเทศจะถูกกวาโดยเปรียบเทียบกับราคาสินคานําเขาจากตางประเทศ ทําให
ประชาชนหันมาใชสินคาภายในประเทศเพิ่มข้ึน และลดการบริโภคสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ 

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน (e) ตอการนําเขา : 

–  ถาอัตราแลกเปลี่ยนสูงข้ึน (e) แสดงวาคาเงินของเราลดคาลง น่ันก็
คือ เงินของเราจํานวนเทาเดิมไปซื้อสินคาไดในปริมาณนอยลง ทําใหสินคาตางประเทศแพงข้ึนกวาเดิม 

ทําใหการนําเขาลดลง (M)  

–  ถาอัตราแลกเปลี่ยนลดลง (e) แสดงวาเงินบาทเพิ่มคา ทําใหราคา

สินคานําเขาในรูปของเงินบาทลดลง ก็ยอมจะทําใหการนําเขามากข้ึน (M)  
ผลกระทบของรายได (Y) ตอการนําเขา : 

ถารายไดของเราเพิ่มข้ึน (Y) ความตองการสินคาของเราก็จะเพิ่มข้ึน 

ทําใหการนําเขาเพิ่มข้ึน (M) แตถารายไดของเราลดลง (Y) ความตองการสินคาและบริการของ

เราก็จะลดลง ทําใหการนําเขาลดลงดวย (M)  
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2.1.2.3 การเช่ือมโยงของเศรษฐกิจแบบเปด 
ในการวิเคราะหระบบเศรษฐกิจเปด มักมีการสมมติใหประเทศเราเปน

ประเทศเล็ก เพื่อใหงายในการวิเคราะหในเบื้องตน โดยความหมายของประเทศเล็ก (small country) 
อธิบายไดดังน้ี 

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  
 

 
 

ภาพท่ี 1  ความเช่ือมโยงการคาระหวางประเทศ 
  

จากแผนภาพแสดงใหเห็นความเช่ือมโยงของการคาระหวางประเทศ A 
และ B โดยในกรณี A เปนประเทศเล็กการนําเขาของประเทศ A (ซึ่งเทากับการสงออกของประเทศ B)  
จะมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดของประเทศ B หรือ YB ดังน้ันถามีการเปลี่ยนแปลงใน YA ทํา
ให MA เพิ่มข้ึน ซึ่งมีผลทําให XB เพิ่มข้ึนจะเกิดผลกระทบตอ YB นอย ดังน้ันจึงมีผลยอนกลับมาที่ 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 ทําใหการวิเคราะหจะซับซอนข้ึน7 
  

                                                
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 ดังน้ี 

1)  ทุนหรือสินทรัพยทางการเงินมีการเคลื่อนยายเปนไปโดยเสรี (Perfect 
Capital Mobility) 

2)  ราคาสินคาคงที่ (Fixed Price Model) 
3)  อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศเทากับอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก เน่ืองจากเปน

ประเทศเล็ก (Small Open Economy) ดังน้ัน เสนดุลการชําระเงิน (Balance of Payment: BP10) 
จึงเปนเสนที่มีความยืดหยุนสมบูรณ 

โดยมีแนวคิดพื้นฐานของการใชนโยบายการเงินภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
ลอยตัวสามารถสรุปไดวา 

1)  ในกรณีที่ธนาคารกลางดําเนินนโยบายการเงินแบบขยายตัว (LM0>>LM1) จะ
สงผลใหปริมาณทางการเงินและสภาพคลองในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนและทําใหอัตราดอกเบี้ยลดลง
โดยดุลยภาพจะไปอยู ณ จุดใหม (E0>>E1) ซึ่งจะทําใหเงินทุนไหลออกอยางรวดเร็วโดยเงินทุนทีไ่หลออก
ภายใตอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวน้ียอมทําใหเกิดอุปสงคสวนเกินที่มีตอเงินตราตางประเทศทําใหอัตรา
แลกเปลี่ยนดุลยภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทําใหคาเงินออนลง (Depreciation) สงผลใหการสงออก
เพิ่มข้ึนในขณะที่การนําเขาลดลง (IS0>>IS1) โดยผลที่เกิดข้ึนทําใหรายไดประชาชาติหรือผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศที่แทจริงเพิ่มสูงข้ึน ขณะที่อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพปรับตัวมาที่ระดับเดิมและดุลยภาพ
จะยายไปอยู ณ จุด E2 ซึ่งแสดงใหเห็นวานโยบายการเงินมีประสิทธิภาพภายใตอัตราแลกเปลี่ยน
ลอยตัว 

2)  ในกรณีที่รัฐบาลดําเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัว (IS0>> IS1) ดุลยภาพที่
ถูกกระทบจากการใชจายของรัฐที่เพิ่มข้ึนทําใหอัตราดอกเบี้ย (รายไดประชาชาติและอัตราดอกเบี้ย
เพิ่มข้ึน โดยดุลยภาพจะไปอยู ณ จุดใหม (E0>> E1) ทั้งน้ี ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มข้ึนใน

                                                
8 IS เปนเสนแสดงความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ย และระดับรายไดประชาชาติในตลาดผลผลิต โดยอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะสงผลใหการลงทุนลดลง และสงผลตอเน่ืองใหรายไดประชาชาติลดลง 
9 LM เปนเสนที่แสดงความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ย และระดับรายไดประชาชาติในตลาดเงิน โดยการเพิ่มขึ้น
ของรายไดประชาชาติ ทําใหมีความตองการถือเงินเพิ่มขึ้น และสงผลใหอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น  
10 BP เปนเสนที่แสดงความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ย และระดับรายไดประชาชาติ ที่กอใหเกิดภาวะสมดุลใน
ดุลการชําระเงิน โดย BP ที่เปนเสนตั้งฉากกับแกนรายไดประชาขาติ แสดงวาการไหลของเงินทุนไมมีความคลอง 
(Perfectly immobile capital flow) คือ เม่ืออัตราดอกเบี้ยเปล่ียนแปลงไป ไมเกิดผลทําใหรายไดประชาชาติ
เปล่ียนแปลง ในขณะที่ถาเสน BP ที่เปนเสนขนานกับแกนรายไดประชาชาติ แสดงวาเงินทุนระหวางประเทศ
สามารถเคล่ือนยายอยางสมบูรณ (Perfect Capital Mobility) กลาวคือ หากอัตราดอกเบี้ยในประเทศอยูต่ํา (หรือ
สูง) กวาอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก จะทําใหเกิดเงินทุนไหลออก (หรือเขา) อยางมากมาย จนทําใหไมมีความแตกตาง
ระหวางอัตราดอกเบี้ยในและตางประเทศ ทั้งน้ี โดยทั่วไปแลวความชันของเสน BP จะเปนบวก เน่ืองจากเม่ืออัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแลว จะทําใหมีเงินทุนไหลเขา และรายไดจะตองเพิ่มขึ้นเพื่อทําใหการนําเขาเพิ่มขึ้น จนกระทั่ง BP 
หรือดุลการชําระเงินสมดุล 
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ระยะสั้นจะทําใหเงินทุนไหลเขาอยางรวดเร็ว กอใหเกิดอุปทานสวนเกินในตลาดเงินตราตางประเทศ
ภายในประเทศ สงผลใหคาเงินแข็งข้ึน (Appreciation) และฐานะการแขงขันทางดานราคาสินคาและ
บริการในประเทศตํ่าลง การสงออกจึงลดลงและการนําเขาเพิ่มข้ึนสงผลใหเสน IS ลดลง (IS1>>IS0) 
ผลกระทบดังกลาวทําใหอัตราดอกเบี้ยลดลงและรายไดประชาชาติลดลงมาสูระดับดุลยภาพเดิม 
(E1>> E0) ซึ่งแสดงใหเห็นวานโยบายการคลังไมมีประสิทธิภาพภายใตอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว11 
 

การใชนโยบายการเงิน การใชนโยบายการคลัง 

  
 
ภาพท่ี 2   การใชนโยบายการเงินและการคลงัภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวการใช

นโยบายการเงินการใชนโยบายการคลงั 
 

2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
2.2.1  ทิชา  ขจรเกียรติอุดม (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการนําเขาและ

สงออกของประเทศไทย โดยประยุกตเทคนิค Cointegration และ Error Correction Method ใน
การประมาณความสัมพันธในระยะสั้นและระยะยาว ของปจจัยดานราคา รายได การสงเสริมการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงคาเงินในภาพรวมและในรายสินคา
สําคัญ โดยใชขอมูลรายไตรมาสต้ังแตป พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ.2548 

จากผลการศึกษาในดานอุปทานการสงออก พบวา ราคาสินคาสงออก (เมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาสินคาในประเทศ) ไมมีผลตอการสงออก เน่ืองจากสินคาสวนใหญที่สงออก 
ไมเหมือนกันกับที่ใชในการบริโภคในประเทศ และประเทศไทยถือเปนประเทศเล็ก ดังน้ัน ราคาของ
สินคาสงออกจึงถูกกําหนดจากดานอุปสงคมากกวาอุปทาน อยางไรก็ดี ปจจัยที่กําหนดอุปทานการ
สงออกที่สําคัญ ไดแก การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และผลผลิตในประเทศ โดยการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศสงผลตอการสงออกอยางมีนัยสําคัญในขนาดที่สูงในสินคาสงออกรวม สินคา
อุตสาหกรรม อาหารทะเลกระปองและแปรรูป คอมพิวเตอรและสวนประกอบ ยานยนตและช้ินสวน 
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 หากพิจารณาเปนรายสินคาพบวา ปจจัยดานราคามีผลตออุปสงคการสงออกในกลุมสินคา
คอมพิวเตอรและช้ินสวนประกอบ สินคาเกษตร สินคาประมง ยางพารา อัญมณีและเครื่องประดับ 
ยานยนตและช้ินสวน สวนสินคาที่ราคาไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสงออก แตอุปสงคสงออกถูก
กําหนดจากรายไดตางประเทศเปนหลักนอกจากสินคาสงออกรวมแลว ไดแก สินคาอุตสาหกรรม 
ในขณะที่สินคาเกษตร และอัญมณีและเครื่องประดับ ปจจัยดานราคาและรายไดตางประเทศมีสวน
สําคัญในขนาดที่เทาๆ กันตอการเพิ่มการสงออก สวนการสงออกสินคากลุม อุตสาหกรรม ปจจัยดาน
รายไดตางประเทศมีผลมากกวาปจจัยดานราคา นอกจากน้ัน ยังพบวาอัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอการ
สงออกสินคาสงออกรวม และสินคาอุตสาหกรรม 

สําหรับการนําเขาสินคา พบวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (รายได) สงผลใหมี
การนําเขาเพิ่มข้ึน โดยปจจัยดานรายไดมีผลมากในกลุมสินคาอุปโภคบริโภค สินคาทุน และ สินคา
วัตถุดิบและสินคาข้ันกลาง ตามลําดับ ในขณะที่ปจจัยดานราคามีผลมากในกลุมสินคาวัตถุดิบและ
สินคาข้ันกลาง สินคาอุปโภคบริโภค และสินคาทุน ตามลําดับ ทั้งน้ี เน่ืองจากสินคาทุนสวนใหญไม
สามารถทดแทนโดยการผลิตในประเทศ จึงไมสามารถลดการนําเขาได นอกจากน้ี เน่ืองจากชวงที่
ศึกษาฯ เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนและคาเงินบาทออนคาลงอยางมาก 
ปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลคอนขางมากการนําเขาในทุกกลุมสินคา ทั้งน้ี หากพิจารณาเปน
รายกลุมสินคา จะพบวา การนําเขาสินคาที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของรายไดมาก ไดแก 
เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ คอมพิวเตอร เคมีภัณฑ เช้ือเพลิง แผงวงจรไฟฟา และเครื่องจักร
ตามลําดับ ในขณะที่การนําเขาสินคาที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคามาก ไดแก 
เคมีภัณฑ เช้ือเพลิง คอมพิวเตอร เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เครื่องจักร และแผงวงจรไฟฟา 
ตามลําดับ  

2.2.2  ศรพล  ตุลยะเสถียร และคณะ (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบติดตาม
ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก และประเมินนัยตอเศรษฐกิจไทย โดยการสราง
แบบจําลองทางเศรษฐมิติ (Econometric Model) โดยวิธี Three Stage Least Square (3SLS) 
ของเศรษฐกิจทั้ง 13 ประเทศและอีก 1 กลุมประเทศที่เปนคูคาสําคัญของไทย ประกอบดวย 
สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศยูโรโซน ประเทศญี่ปุน จีน เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐเกาหลี 
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม เครือรัฐออสเตรเลีย และ
อินเดีย เพื่อวิเคราะหปจจัยดานเศรษฐกิจและการเงินที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
เศรษฐกิจ (อุปสงคและอุปทาน) รวมทั้ง ประเมินอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่
สําคัญของไทย โดยการเช่ือมโยงแบบจําลองทางเศรษฐกิจของ 13 ประเทศและ 1 กลุมประเทศ ดวย
สัดสวนการคาสินคาระหวางประเทศ (Trade Metrix of Goods) เพื่อศึกษาผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศคูคาที่สําคัญของไทยที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตตอเศรษฐกิจไทย 
โดยใชขอมูลต้ังแตไตรมาสที่ 1 ป 2543 จนถึงไตรมาสที่ 2 ป 2555 
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จากการศึกษาพบวาแตละประเทศจะมีโครงสรางเศรษฐกิจที่แตกตางกันซึง่สงผลให
มีปจจัยที่กําหนดอุปสงคและอุปทานที่แตกตางกัน โดยปจจัยที่กําหนดอุปสงคของของแตละประเทศ
สรุปได ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1  ปจจัยที่สงผลกระทบตอตัวแปรดานอุปสงค 
 

ประเทศ /  
อุปสงค 

ปจจัยที่กําหนด 

ไทย  
– การบริโภค

ภาคเอกชนที่
แทจริง 

รายไดหลังหักภาษี (+) และดัชนีตลาดหลักทรัพยของ 2 ไตรมาสกอนหนา (+) โดยหากรายได
หลังหักภาษีและดัชนีตลาดหลักทรัพยใน 2 ไตรมาสที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการ
บริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.52 และ 0.13 ตามลําดับ 

– การลงทุน
ภาคเอกชนที่
แทจริง 

อุปสงคมวลรวมที่แทจริง (+) และดัชนีตลาดหลักทรัพย ในไตรมาสกอนหนา (+) โดยหากอุป
สงคมวลรวมที่แทจริงและดัชนีตลาดหลักทรัพยในไตรมาสกอนหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผล
ใหการลงทุนภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.62 และ 0.22 ตามลําดับ 

– การสงออก
สินคาและ
บริการที่แทจริง 

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
และบริการที่
แทจริง 

อัตราการใชกําลังการผลิต (+) อัตราแลกเปล่ียนบาทตอดอลลารสหรัฐ (–) และอุปสงคมวลรวม
ที่แทจริง (+) โดยหากอัตราแลกเปล่ียนบาทตอดอลลารสหรัฐออนคาลงรอยละ 1.0 จะสงผลให
การนําเขาที่แทจริงลดลงรอยละ 0.84 ขณะที่หากอัตราการใชกําลังการผลิตและอุปสงคมวลรวม
ที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาแทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.52 และรอยละ 0.55 
ตามลําดับ 

สหรัฐอเมริกา  
– การบริโภค

ภาคเอกชนที่
แทจริง 

รายไดสุทธิของผูบริโภคที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) การนําเขาสินคาและบริการที่แทจริง (+) 
และยอดคาปลีก (+) โดยการเปล่ียนแปลงของรายไดสุทธิของผูบริโภคที่แทจริงจะสงผลตอการ
บริโภคภาคเอกชนที่แทจริงมากที่สุด กลาวคือ หากรายไดสุทธิของผูบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 
จะสงผลใหการบริโภคที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.79 

– การลงทุน
ภาคเอกชนที่
แทจริง 

การลงทุนที่แทจริงในชวงเวลากอนหนา (+) และดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (+) โดยการ
เปล่ียนแปลงของการลงทุนที่แทจริงในชวงเวลากอนหนาจะสงผลตอการลงทุนที่แทจริงมากที่สุด 
กลาวคือ หากการลงทุนที่แทจริงในชวงเวลากอนหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.92 

– การสงออก
สินคาและ
บริการที่แทจริง 

การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก (+) การสงออกสินคาและบริการในชวงเวลากอนหนา (+) 
และดัชนีคาเงินที่แทจริง (+) โดยหากการสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก การสงออกสินคาและ
บริการในชวงเวลากอนหนา และดัชนีคาเงินที่แทจริง เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออก
สินคาและบริการที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.07 รอยละ 0.79 และรอยละ 0.26 ตามลําดับ 

– การนําเขาสินคา
และบริการที่

การนําเขาสินคาและบริการในชวงเวลากอนหนา (+) และดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือ
ภาคอุตสาหกรรม (+) โดยหากการนําเขาสินคาและบริการในชวงเวลากอนหนา และดัชนี
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แทจริง ผูจัดการฝายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและบริการ
ที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 และรอยละ 0.1 ตามลําดับ 

กลุมประเทศยูโร
โซน 

 

– การบริโภค
ภาคเอกชนที่
แทจริง 

รายไดสุทธิของผูบริโภค (+) และยอดคาปลีก (+) โดยหากรายไดสุทธิของผูบริโภคและยอดคา
ปลีกเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.19 และ 
รอยละ 0.57 ตามลําดับ 

– การลงทุน
ภาคเอกชนที่
แทจริง 

ดัชนีผลผลิตภาคกอสราง (+) ปริมาณเงินอยางกวาง (M3) (+) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในไตร
มาสกอน (+) ดัชนีความเชื่อม่ันดานเศรษฐกิจ (+) และดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) โดยการ
เปล่ียนแปลงของดัชนีผลผลิตกอสรางจะสงผลตอการลงทุนที่แทจริงมากที่สุด กลาวคือ หากดัชนี
ผลผลิตกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.61 

– การสงออก
สินคาและ
บริการที่แทจริง 

การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก (+) การสงออกในไตรมาสกอนของกลุมประเทศยูโรโซน (+) 
ดัชนีเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ (+) และดัชนีแรงงานตอประสิทธิผลซ่ึงเปนเครื่องชี้ที่บงบอกถึง
ความสามารถในการแขงขันตอประเทศอ่ืนๆ (–)  

– การนําเขาสินคา
และบริการที่
แทจริง 

ราคาสินคานําเขา (–) ดัชนีเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ (+) และการนําเขาในไตรมาสกอนของกลุม
ประเทศยูโรโซน (+) 

ประเทศญี่ปุน  
– การบริโภค

ภาคเอกชนที่
แทจริง 

รายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจริง (+) อัตราเงินเฟอ (–) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (–) โดยการ
เปล่ียนแปลงของรายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจริงสงผลตอการบริโภคที่แทจริงมากที่สุด 
กลาวคือ หากรายไดฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้น 
รอยละ 0.64 

– การลงทุน
ภาคเอกชนที่
แทจริง 

คําส่ังซ้ือภาคการกอสราง (+) โดยหากคําส่ังซ้ือฯ ดังกลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการ
ลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.38 

– การสงออก
สินคาและ
บริการที่แทจริง 

การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก (+) การขยายตัวของเศรษฐกิจจีน (+) อัตราการใชกําลังการ
ผลิตไตรมาสกอน (–) และการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก (+) โดยการเปล่ียนแปลงการสงออกที่
แทจริงรวมของทั้งโลกจะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่แทจริงมากที่สุด กลาวคือ เม่ือ
การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลกเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะทําใหการสงออกสินคาและบริการที่
แทจริงเพิ่มขึ้น รอยละ 0.56 

– การนําเขาสินคา
และบริการที่
แทจริง 

อัตราสวนของดัชนีราคาสินคานําเขาตอดัชนีราคาภายในประเทศ (–) และมูลคาการสงออกใน
ไตรมาสกอน (+) โดยดัชนีราคาสินคานําเขาตอดัชนีราคาภายในประเทศมีผลตอการนําเขามาก
ที่สุด กลาวคือ เม่ือตัวแปรดังกลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาที่แทจริงลดลง 
รอยละ –0.59 

จีน  
– การบริโภค

ภาคเอกชนที่
แทจริง 

คาจางเฉล่ีย (+) โดยหากคาจางเฉล่ียเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.37 

– การลงทุน มูลคาการผลิตภาคอุตสาหกรรม (+) โดยหากมูลคาการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ1.0 
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ภาคเอกชนที่
แทจริง 

จะสงผลใหมูลคาการลงทุนภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.4 

– การสงออก
สินคาและ
บริการที่แทจริง 

การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก (+) มูลคาการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสกอน (+) 
ดัชนีคาเงินที่แทจริง (–) โดยหากการสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก และมูลคาการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสกอน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.60 และรอยละ 0.54 ตามลําดบั ในขณะที่หากดัชนีคาเงินที่แทจริง
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่แทจริงลดลงรอยละ –1.42 

– การนําเขาสินคา
และบริการที่
แทจริง 

มูลคาการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสกอน (+) และการสงออกสินคาและบริการที่แทจริงใน
ไตรมาสกอน (+) โดยหากมูลคาการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสกอนและการสงออกสินคา
และบริการที่แทจริงในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและบริการที่
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.27 และรอยละ 0.50 ตามลําดับ 

เขตบริหารพิเศษ
ฮองกง 

 

– การบริโภค
ภาคเอกชนที่
แทจริง 

รายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจริงของผูบริโภค (+) ยอดคาปลีกในไตรมาสกอน (+) โดยหาก
รายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจริงของผูบริโภคและยอดคาปลีกในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 
1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.43 และรอยละ 0.27 ตามลําดับ 

– การลงทุน
ภาคเอกชนที่
แทจริง 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) และการลงทุนที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) โดยหากดัชนีตลาด
หลักทรัพยและการลงทุนที่แทจริงในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.73 และ 0.10 ตามลําดับ 

– การสงออก
สินคาและ
บริการที่แทจริง 

การนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (+) 
และดัชนีคาเงินที่แทจริง (–) โดยหากการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอนและ
ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.52 และ 0.51 ตามลําดับ ขณะที่ดัชนีคาเงินที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 
จะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่แทจริงลดลงรอยละ –1.19 

– การนําเขาสินคา
และบริการที่
แทจริง 

การนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) และดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (+) 
โดยหากการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอนและดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.94 และ
รอยละ 0.17 ตามลําดับ 

เกาหลี  
– การบริโภค

ภาคเอกชนที่
แทจริง 

ยอดคาปลีก (+) และการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) โดยหากยอดคาปลีก
และการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภค
ภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.24 และรอยละ 0.71 ตามลําดับ 

– การลงทุน
ภาคเอกชนที่
แทจริง 

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (+) การลงทุนที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) และอัตราดอกเบี้ย
ลูกหน้ีรายใหญชั้นดีในไตรมาสกอน (–) โดยหากดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนที่
แทจริงในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.42 
และ 0.50 ตามลําดับ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยลูกหน้ีรายใหญชั้นดีในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 
1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงลดลงรอยละ –6.27 

– การสงออก
สินคาและ

การนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงของเกาหลีใตในไตรมาสกอน (+) และดัชนีการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม (+) โดยหากการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงของเกาหลีใตในไตรมาสกอน
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บริการที่แทจริง และดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.54 และ 0.78 ตามลําดับ 

– การนําเขาสินคา
และบริการที่
แทจริง 

การนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) และอัตราสวนของดัชนีราคาสินคา
นําเขาตอดัชนีราคา GDP (–) โดยหากการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอน
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.02 ขณะที่
อัตราสวนของดัชนีราคาสินคานําเขาตอดัชนีราคา GDP เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการ
นําเขาสินคาและบริการที่แทจริงลดลง รอยละ –0.17 

สาธารณรัฐจีน 
(ไตหวนั) 

 

– การบริโภค
ภาคเอกชนที่
แทจริง 

รายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจริง (+) ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (–) 
โดยหากรายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจริงและดัชนีตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะ
สงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.18 และ 0.05 ตามลําดับ ขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงลดลง 
รอยละ –0.01 

– การลงทุน
ภาคเอกชนที่
แทจริง 

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (+) อัตราการใชกําลังการผลิต (+) พื้นที่กอสราง (+) การลงทุนที่
แทจริงในไตรมาสกอน (+) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (–) และตนทุนแรงงานตอหน่ึงหนวยการผลิต 
(+) โดยหากดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิต พื้นที่กอสราง การลงทุน
ที่แทจริงในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.35 
1.17 1.33 และ 0.52 ตามลําดับ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และตนทุนแรงงานตอหน่ึงหนวย
การผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนฯ ลดลงรอยละ –0.02 และรอยละ –0.31 
ตามลําดับ 

– การสงออก
สินคาและ
บริการที่แทจริง 

การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก (+) การสงออกสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) 
และตนทุนแรงงานตอหน่ึงหนวยการผลิต (–) โดยหากการสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก การ
สงออกสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกสินคา
และบริการที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.21 และ 0.47 ตามลําดับ ขณะที่ตนทุนแรงงานตอหน่ึง
หนวยการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่แทจริงลดลง 
รอยละ –0.20 

– การนําเขาสินคา
และบริการที่
แทจริง 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) คําส่ังซ้ือสินคาสงออก (+) และดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจในไตรมาสกอน 
(+) โดยหากดัชนีตลาดหลักทรัพย คําส่ังซ้ือสินคาสงออก และดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นรอย
ละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.15 0.31 และ 0.84 
ตามลําดับ 

สิงคโปร  
– การบริโภค

ภาคเอกชนที่
แทจริง 

รายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจริง (+) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (–) โดยหากรายไดที่สามารถ
ใชจายไดที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 
0.65 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริง
ลดลงรอยละ –0.03 

– การลงทุน
ภาคเอกชนที่
แทจริง 

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสกอน (+) การลงทุนสุทธิ (+) และการลงทุนที่แทจริงใน
ไตรมาสกอน (+) โดยหากดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสกอน การลงทุนสุทธิ และ
การลงทุนที่แทจริงในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้น 
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รอยละ 0.21 0.06 และ 0.71 ตามลําดับ 
– การสงออก

สินคาและ
บริการที่แทจริง 

การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก (+) การสงออกสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) 
และดัชนีคาเงินที่แทจริง (–) โดยหากการสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก การสงออกสินคาและ
บริการที่แทจริงในไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.31 และ 0.41 ตามลําดับ ขณะที่ดัชนีคาเงินที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 
จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงลดลงรอยละ –0.48 

– การนําเขาสินคา
และบริการที่
แทจริง 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) การนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงในไตรมาสกอน (+) และดัชนี
คาเงินที่แทจริง (–) โดยหากดวยดัชนีตลาดหลักทรัพย การนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงใน
ไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 
0.12 และ 0.63 ตามลําดับ ขณะที่ดัชนีคาเงินที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขา
สินคาและบริการที่แทจริงลดลงรอยละ –0.39 

อินโดนีเซีย  
– การบริโภค

ภาคเอกชนที่
แทจริง 

รายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจริง (+) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (–) และดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค
ในไตรมาสกอน (+) โดยหากรายไดที่สามารถใชจายไดที่แทจรงิและดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.27 และ 0.12 
ตามลําดับ  

– การลงทุน
ภาคเอกชนที่
แทจริง 

ยอดขายปูนซีเมนต (+) ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) และการลงทุนที่แทจริงไตรมาสกอน (+) โดย
หากตัวแปรทั้ง 3 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.18 0.05 
และ 0.70 ตามลําดับ 

– การสงออก
สินคาและ
บริการที่แทจริง 

การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก (+) และการสงออกไตรมาสกอน (+) โดยหากตัวแปรทั้งสอง
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกทีแ่ทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.37 และ 0.67 ตามลําดับ 

– การนําเขาสินคา
และบริการที่
แทจริง 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) และการนําเขาไตรมาสกอน (+) โดยหากตัวแปรทั้งสองเพิ่มขึ้นรอยละ 
1.0 จะสงผลใหการนําเขาที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.15 และ 0.59 ตามลําดับ 

มาเลเซีย  
– การบริโภค

ภาคเอกชนที่
แทจริง 

รายไดสุทธิของผูบริโภค (+) โดยหากรายไดสุทธิของผูบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการ
บริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.67 

– การลงทุน
ภาคเอกชนที่
แทจริง 

ดัชนีสะทอนภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน (Composite Coincident Index) (+) มูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศในไตรมาสกอนหนา และตัวแปรการเปล่ียนแปลงของอัตรา 
ดอกเบี้ยระหวางอัตราปจจุบันและอัตราของไตรมาสกอนหนา (–) โดยหากดัชนีสะทอนภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศในไตรมาสกอนหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 
จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.45 และ 0.31 ตามลําดับ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จากไตรมาสกอน จะสงผลใหการลงทุนฯ ลดลงรอยละ 0.14 

– การสงออก
สินคาและ
บริการที่แทจริง 

มูลคาการสงออกของโลก (+) ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (+) และการนําเขาในไตรมาสกอน
หนา (+) โดยหากมูลคาการสงออกของโลก ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการนําเขาใน
ไตรมาสกอนหนา เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 
0.17 0.88 และ 0.11 ตามลําดับ 
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– การนําเขาสินคา
และบริการที่
แทจริง 

อุปสงคมวลรวมของประเทศ (+) ดัชนีสะทอนภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน (+) และดัชนีการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม (+) โดยหากอุปสงคมวลรวมของประเทศ ดัชนีสะทอนภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 
และดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและ
บริการแทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.44 0.50 และ 0.76 ตามลําดับ 

ฟลิปปนส  
– การบริโภค

ภาคเอกชนที่
แทจริง 

รายไดสุทธิของผูบริโภค โดยหากรายไดสุทธิของผูบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการ
บริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.89 

– การลงทุน
ภาคเอกชนที่
แทจริง 

อัตราการใชกําลังการผลิตของประเทศในไตรมาสกอน (+) อุปสงครวมของเศรษฐกิจใน 
ไตรมาสกอนหนา (+) และอัตราดอกเบี้ยกูยืม (–) โดยหากอัตราการใชกําลังการผลิตของ
ประเทศไตรมาสกอนหนา อุปสงครวมของเศรษฐกิจในไตรมาสกอนหนา และอัตราดอกเบี้ย 
กูยืม เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.02 0.41 และลดลง 
รอยละ 0.03 

– การสงออก
สินคาและ
บริการที่แทจริง 

มูลคาการสงออกของโลก (+) โดยหากมูลคาการสงออกของโลกเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลให
การบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.49 

– การนําเขาสินคา
และบริการที่
แทจริง 

อุปสงครวมของประเทศ (+) โดยหากอุปสงครวมของประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการ
บริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.77 
 

เวียดนาม  
– การบริโภค

ภาคเอกชนที่
แทจริง 

ยอดคาปลีก (+) การบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงในสองไตรมาสกอน (+) ดัชนีตลาดหลักทรัพย 
(+) โดยหากยอดคาปลีกเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.23 

– การลงทุน
ภาคเอกชนที่
แทจริง 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่แทจริง (+) อุปสงครวมที่แทจริงในไตรมาสกอนหนา (+) 
โดยหากอุปสงคมวลรวมที่แทจริงในไตรมาสที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.91 

– การสงออก
สินคาและ
บริการที่แทจริง 

การสงออกที่แทจริงรวมของทั้งโลก (+) การนําเขาที่แทจริงในสองไตรมาสกอนหนา (+) โดยหาก
การนําเขาที่แทจริงในสองไตรมาสกอนหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกที่แทจริง
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.71 

– การนําเขาสินคา
และบริการที่
แทจริง 

อุปสงครวมที่แทจริง (+) และการนําเขาที่แทจริงในชวงสองไตรมาสกอนหนา (+) โดยหากอุป
สงครวมที่แทจริงเพิ่มขึ้น รอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.90 

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย 

 

– การบริโภค
ภาคเอกชนที่
แทจริง 

ยอดขายรถยนต (+) รายไดสุทธิของผูบริโภค (+) ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) และอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก (–) โดยหากรายไดสุทธิของผูบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริง
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.45 

– การลงทุน
ภาคเอกชนที่

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (+) และดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) โดยหากดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.75 
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ประเทศ /  
อุปสงค 

ปจจัยที่กําหนด 

แทจริง 
– การสงออก

สินคาและ
บริการที่แทจริง 

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (+) และมูลคาการสงออกสินคาและบริการที่แทจริงในชวงเวลา
กอนหนา (+) โดยหากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และมูลคาการสงออกสินคาและบริการที่
แทจริงในชวงเวลากอนหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการสงออกสินคาและบริการที่แทจริง
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.09 และรอยละ 0.26 ตามลําดับ 

– การนําเขาสินคา
และบริการที่
แทจริง 

อัตราสวนของดัชนีราคาสินคานําเขาตอดัชนีราคา GDP (–) ยอดขายรถยนต (+) และการนําเขา
สินคาและบริการในชวงเวลากอนหนา (+) โดยหากยอดขายรถยนต และการนําเขาสินคาและ
บริการในชวงเวลากอนหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริง
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.16 และรอยละ 0.82 ตามลําดับ ขณะที่หากดัชนีราคาสินคานําเขาตอดัชนี
ราคา GDP เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการนําเขาสินคาและบริการที่แทจริงลดลงรอยละ 
0.20 

อินเดีย  
– การบริโภค

ภาคเอกชนที่
แทจริง 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) และคาจางแรงงาน (+) โดยหากดัชนีตลาดหลักทรัพยและคาจาง
แรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้น รอยละ 0.14 และ 
0.42 ตามลําดับ 

– การลงทุน
ภาคเอกชนที่
แทจริง 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (+) ดัชนีตลาดหลักทรัพย (+) และการลงทุนที่แทจริงในไตรมาสกอน
หนา (+) โดยหากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการลงทุนที่แทจริง
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.74 

– การสงออก
สินคาและ
บริการที่แทจริง 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (+) การนําเขาที่แทจริงในไตรมาสกอนหนา (+) และการสงออกที่
แทจริงรวมของทั้งโลก (+) โดยหากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการ
สงออกที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.58 

– การนําเขาสินคา
และบริการที่
แทจริง 

อัตราสวนของดัชนีราคาสินคานําเขาตอดัชนีราคา GDP (–) และการนําเขาที่แทจริงในไตรมาส
กอนหนา (+) โดยหากการนําเขาที่แทจริงในไตรมาสกอนหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 จะสงผลใหการ
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) ในกรณีการแข็งคาข้ึนของคาเงินบาท พบวาหากในป 2556 ดัชนีคาเงินบาท 
(NEER) แข็งคาข้ึนหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 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 และประเทศที่เจริญเติบโตเร็วกวามีคาความยืดหยุนของรายไดตอการนําเขาที่ตํ่ากวา 
ทั้งน้ีคาความยืดหยุนดังกลาวข้ึนอยูกับความสามารถในการทดแทนระหวางสินคาที่ผลิตในประเทศกับ
สินคานําเขาดวย 

2.2.4  Escaith and others (2010) ไดศึกษาบทบาทของหวงโซอุปทานทั่วโลกในการ
อธิบายการลดลงของมูลคาการคาระหวางประเทศป ค.ศ. 2008–2009 ผานคาความยืดหยุนของ
การคาระหวางประเทศ โดยการวิเคราะหตัวอยางของประเทศตางๆ ที่มีความแตกตางกันทั้งในดาน
รายไดและระดับการพัฒนาภูมิภาคและแหลงทรัพยากร โดยใช Input–Output Model และ Error–
Correction Model ในการวิเคราะหคาความยืดหยุนของการคาระหวางประเทศซึ่งมีความผันผวน
คอนขางมาก พบวา หวงโซอุปทานมีผลตอความผันผวนของคาความยืดหยุนทางการคาในสองสาเหตุ 
โดยสาเหตุแรกจากการหดตัวของสินเช่ือทําใหอุปสงคตอสินคาคงทน และสินคาทุนลดลง ซึ่งสินคา
คงทนและสินคาทุนเปนสินคาที่มีความเช่ือมโยงทางการผลิตในแนวต้ังคอนขางสูง และสาเหตุที่สอง
เกิดจากการที่สินคาคงคลังเพิ่มข้ึนอันเน่ืองมาจากอุปสงคลดลงทําใหผูผลิตลดการผลิตลง และนํา
สินคาคงคลังที่มีอยูไปจําหนายกอนเพื่อลดความเสี่ยงจากการถือครองสินคาคงคลัง สงผลใหไมมีการ
ซื้อสินคาจากผูผลิตตนนํ้าลดลง อยางไรก็ดี หวงโซอุปทานมิไดเปนปจจัยหลักเพียงอยางเดียวที่ทําให
คาความยืดหยุนทางการคาเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจมีปจจัยอื่นๆ เชน การลดลงของอุปสรรคทาง
การคาตางๆ การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบริโภคเมื่อมีรายไดเพิ่มข้ึน 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) มีการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขามากข้ึนซึ่งเปนผลจากการแข็งคาข้ึนของคาเงิน
จีน นอกจากน้ี ยังพบวา 1) การลงทุนภายในประเทศที่ชะลอลงเปนสาเหตุหลักของการนําเขาที่ลดลง 
(มีนํ้าหนักรอยละ 40–50) 2) การสงออกที่ชะลอลงสงผลใหการนําเขาชะลอลง (มีนํ้าหนักรอยละ 40) 
ซึ่งมีสาเหตุหลักจากคาเงินที่แข็งคาข้ึน 3) แมวาการผลิตสินคาข้ันกลางเพื่อทดแทนการนําเขาจะไมได
เปนสาเหตุสําคัญ แตก็เปนสาเหตุที่ทําใหการนําเขามีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ  
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบเปด (Open Economy) โดยมีอัตราการเปด

ของเศรษฐกิจ (Degree of Openness) สูงถึงรอยละ 126.6 ของขนาดเศรษฐกิจในป 255812 การที่
เศรษฐกิจไทยพึ่งพาภาคการคาตางประเทศเปนอยางมากน้ีเอง ทําใหประเทศไทยตองเผชิญกับ 
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไป โดยการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่สําคัญของไทย จะสงผลตอปริมาณความตองการนําเขาสินคาจาก
ไทยและประเทศคูคาอื่นๆ ดวย ดังน้ัน ในการวิเคราะหผลกระทบในกรณีดังกลาวจึงตองวิเคราะห 
การสงออกและนําเขาเพื่อเปนตัวเช่ือมผลกระทบทางเศรษฐกิจระหวางเศรษฐกิจของแตละประเทศ 
แลวจึงวิเคราะหความเช่ือมโยงของผลกระทบจากการสงออกที่มีตอเศรษฐกิจของแตละประเทศ 
เพื่อใหทราบถึงผลกระทบรวมที่เกิดข้ึน 
 
 

                                                
12

 คํานวณจาก ((มูลคาการสงออกสินคาและบริการ + มูลคาการนําเขาสินคาและบริการ) / ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ) x 100 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  โครงสรางเศรษฐกิจไทย 

โครงสรางเศรษฐกิจไทยดานอุปทานหรือดานการผลิต มีภาคบริการเปนภาคที่มีขนาดใหญทีส่ดุ 
โดยมีสัดสวนถึงรอยละ 62.7 ของขนาดเศรษฐกิจในชวงป 2555–2559 ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมี
สัดสวนรอยละ 31.2 ซึ่งคอนขางทรงตัวในชวง 15 ปที่ผานมา อยางไรก็ดี ภาคการเกษตรมีสัดสวน
ลดลงตอเน่ืองจากรอยละ 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 
(มูลคาการสงออกสินคาและบริการลบดวยมูลคาการนําเขาสินคาและบริการ) มีสัดสวนเพิ่มสูงข้ึน
อยางตอเน่ืองจากสัดสวนรอยละ 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 ทําใหการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยชวงที่ผานมาข้ึนอยูกับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกคอนขางมาก สําหรับการลงทุนภาคเอกชนในระหวางป 2555–2559 มีสัดสวนรอยละ 
19.3 คอนขางทรงตัวเมื่อเทียบกับชวงที่ผานมา ในขณะที่การใชจายภาครัฐมีสัดสวนเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเน่ืองในชวง 15 ปที่ผานมา โดยในชวงป 2555–2559 การใชจายและการลงทุนภาครัฐมีสัดสวน
รอยละ 15.7 และ 5.7 ของ GDP ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2  โครงสรางเศรษฐกิจของไทยระหวางป พ.ศ. 2545–2559 
 

โครงสรางเศรษฐกิจ 
(รอยละของ GDP) 

2545–2549 2550–2554 2555–2559 

ดานอุปทาน    
– ภาคเกษตร 8.5 7.7 6.9 
– ภาคอุตสาหกรรม 32.0 33.0 31.2 
– ภาคบริการ 59.5 59.4 62.7 
ดานอุปสงค    
– การบรโิภคภาคเอกชน 55.9 53.0 51.7 
– การลงทุนภาคเอกชน 18.4 18.9 19.3 
– การบรโิภคภาครัฐ 12.9 14.5 15.7 
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โครงสรางเศรษฐกิจ 
(รอยละของ GDP) 

2545–2549 2550–2554 2555–2559 

– การลงทุนภาครัฐ 6.5 6.1 5.7 
– การสงออกสุทธิ 3.1 5.3 6.3 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ และคํานวณโดยผูเขียน 
 

อยางไรก็ดี แมวาโครงสรางเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโนมพึ่งพิงการสงออกมากย่ิงข้ึน แตหาก
พิจารณาจากการสงออกสินคาไปประเทศตางๆ พบวามีการกระจายตัวไปในหลายประเทศ ซึ่งเปนการ
กระจายความเสี่ยงในการสงออกของไทย โดยจากภาพที่ 3 แสดงใหเห็นสัดสวนการสงออกของไทย 
ไปยังประเทศคูคาสําคัญในกลุมประเทศพัฒนาแลว ไดแก สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศยูโรโซนใน
สหภาพยุโรป และญี่ปุน ลดลงอยางตอเน่ือง กลาวคือ สัดสวนการสงออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
ในชวงระยะเวลา 15 ปลดลงจากรอยละ 19.8 ของมูลคาการสงออกรวมในป 2545 เหลือเพียงรอยละ 
11.4 ในป 2559 สอดคลองกับสัดสวนการสงออกของประเทศไทยไปยังกลุมประเทศยูโรโซนใน
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 มีสัดสวนเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน สะทอนจากสัดสวนการสงออกไปประเทศจีนเพิ่มข้ึนจาก
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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ภาพท่ี 3  สัดสวนการสงออกสินคาไทยไปประเทศคูคาสําคัญ 
 

3.2  ผลการวิเคราะหผลกระทบจากการชะลอตัวของจีนท่ีมีตอเศรษฐกิจไทย 
3.2.1  การวิเคราะหความเชื่อมโยงทางการคาผาน Trade Metrics 

โดยการวิเคราะหความเช่ือมโยงทางการคาจะใชขอมูลการสงออกสินคาเฉลี่ย
ยอนหลัง 3 ปในการสราง Trade Matrix เพื่อการวิเคราะห (ป 2556–2558) ทั้งน้ีเพื่อลดความผันผวน 
ที่เกิดข้ึน ณ ปใดปหน่ึง และใหสอดคลองกับโครงสรางทางการคาปจจุบันมากที่สุด โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 3  

การวิเคราะหความเช่ือมโยงทางการคาดวย Trade Matrix สามารถอธิบายไดจาก
ความสัมพันธระหวางแนวนอนและแนวต้ังของตาราง โดยตัวเลขในแตละชองจะหมายถึงสัดสวน รอยละ
ของมูลคาการสงออกไปประเทศแนวต้ัง ของมูลคาการสงออกรวมของประเทศแนวนอน ตัวอยางเชน 
ประเทศจีนมีมูลคาการสงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง ประเทศในกลุมยูโรโซน13 และญีปุ่น
คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.2 15.8 11.2 และ 6.4 ของมูลคาการสงออกทั้งหมดตามลําดับ เปนตน ซึ่ง
ในการคัดเลือกประเทศที่จะมาทํา Trade Matrix น้ัน 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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ตารางท่ี 3  Trade Matrix ของประเทศคูคาสําคัญของไทย 
 

 
ที่มา: CEIC 

 
3.2.2  การวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคา

หลักของไทยท่ีสงผลกระทบตอการนําเขาสินคา 
ในการวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจของประทศคูคาหลัก

ของไทยที่สงผลกระทบตอการนําเขาสินคาจะใชแบบจําลองในการวิเคราะห กลาวคือ การนําเขา
สินคาของประเทศใดประเทศหน่ึงข้ึนอยูกับรายไดของประเทศน้ันๆ ซึ่งในที่น้ีจะใชผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ ณ ราคาคงที่ (Real GDP) เปนตัวแทน และดัชนีคาเงินที่แทจริง (Real Effective 
Exchange Rate: REER) เพื่อใหไดดัชนีที่เปนตัววัดความสามารถในการแขงขันดานราคาไดถูกตอง
ตามหลักการมากกวา เน่ืองจากสามารถสะทอนอํานาจซื้อที่แทจริงและความสามารถในการผลิต
สินคาของประเทศดวยตนทุนที่แตกตางกัน ดังน้ี  

RMG = f (RGDP, REER) 
โดยที่  RMG  =  การนําเขา ณ ราคาคงที ่

RGDP  =  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ 
REER  =  ดัชนีคาเงินที่แทจริง (คาสูงข้ึน คือแข็งคา) 

 
สําหรับผลการประมาณการความสัมพันธระหวางการนําเขที่แทจริง (RMG_) กับ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศหรือรายได ณ ราคาคงที่ (RGDP_) และดัชนีคาเงินทีแ่ทจริง (REER_) มี
ดังสมการของแตละประเทศ ดังน้ี 

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)**  

  CN JP US EZ19 HK SG AU MY ID VN PH IN KR UK TW TH ROW 
CN 0.0% 6.4% 17.2% 11.2% 15.8% 2.2% 1.7% 2.0% 1.6% 2.6% 1.0% 2.4% 4.3% 2.5% 1.9% 1.5% 25.8% 
JP 17.9% 0.0% 19.3% 7.8% 5.4% 3.1% 2.2% 2.0% 2.1% 1.7% 1.4% 1.2% 7.5% 1.6% 5.8% 4.7% 16.1% 
US 7.7% 4.1% 0.0% 13.0% 2.6% 1.9% 1.7% 0.8% 0.5% 0.4% 0.5% 1.4% 2.8% 3.4% 1.7% 0.7% 56.9% 
EZ19 6.6% 2.3% 12.7% 0.0% 1.2% 1.1% 1.2% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 1.5% 1.8% 13.0% 0.8% 0.5% 56.0% 
HK 54.1% 3.6% 9.4% 6.7% 0.0% 1.6% 1.0% 0.8% 0.6% 1.9% 0.7% 2.6% 1.7% 1.5% 2.0% 1.3% 10.5% 
SG 12.8% 4.3% 6.3% 6.7% 11.3% 0.0% 3.7% 11.7% 9.3% 3.2% 1.7% 2.9% 4.1% 1.0% 4.0% 3.8% 13.3% 
AU 34.0% 17.3% 4.4% 3.0% 1.1% 2.7% 0.0% 2.0% 1.9% 1.1% 0.6% 3.7% 7.3% 1.4% 2.6% 1.9% 15.0% 
MY 12.8% 10.5% 8.7% 7.8% 4.6% 14.0% 4.0% 0.0% 4.2% 2.0% 1.5% 3.9% 3.5% 1.1% 3.1% 5.5% 12.9% 
ID 10.8% 13.3% 9.6% 8.0% 1.5% 9.0% 2.6% 5.5% 0.0% 1.5% 2.3% 7.3% 5.8% 1.0% 3.4% 3.4% 15.1% 
VN 11.1% 9.5% 19.5% 14.2% 3.4% 2.0% 2.5% 3.0% 1.9% 0.0% 1.2% 1.7% 5.1% 3.0% 1.5% 2.3% 18.1% 
PH 11.8% 21.2% 14.3% 9.5% 9.1% 6.8% 1.2% 2.1% 1.2% 0.9% 0.0% 0.5% 4.6% 0.8% 3.6% 3.7% 8.5% 
IN 4.1% 1.9% 13.5% 12.0% 4.3% 3.4% 0.9% 1.6% 1.4% 1.9% 0.5% 0.0% 1.4% 3.1% 0.7% 1.2% 48.2% 
KR 25.8% 5.6% 12.3% 6.1% 5.2% 3.7% 1.9% 1.4% 1.8% 4.3% 1.6% 2.2% 0.0% 1.1% 2.6% 1.3% 23.1% 
UK 4.8% 1.4% 12.9% 39.6% 2.4% 1.2% 1.2% 0.5% 0.2% 0.1% 0.1% 1.3% 1.4% 0.0% 0.4% 0.5% 32.0% 
TW 25.6% 6.5% 11.2% 6.0% 13.5% 6.3% 1.2% 2.6% 1.3% 3.2% 2.9% 1.1% 4.2% 1.4% 0.0% 2.0% 11.0% 
TH 11.3% 9.5% 10.6% 7.1% 5.6% 4.5% 4.4% 5.4% 4.2% 3.6% 2.5% 2.4% 2.0% 1.7% 1.6% 0.0% 23.5% 
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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)***  
Adjusted R2 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)***  
Adjusted R2 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)** 
Adjusted R2 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)** 
Adjusted R2 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)*** 
Adjusted R2 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)***  
Adjusted R2 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)*** 
Adjusted R2 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)**  
Adjusted R2 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)** 
Adjusted R2 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)***  

Adjusted R2 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)  

Adjusted R2 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)** 

Adjusted R2 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)*** 

Adjusted R2 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)***  

Adjusted R2 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)***  
Adjusted R2 Long Run = 0.89  Short Run = 0.32 Data Period 1994Q1 – 2017Q1 

 
อยางไรก็ดี จากการประมาณการสมการความสัมพันธดังกลาวขางตน พบวามี

หลายสมการที่แมวาในภาพรวมผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่และดัชนีคาเงินที่แทจริงจะ
สามารถอธิบายมูลคาการนําเขาที่แทจริงของประเทศสวนใหญไดถึงกวารอยละ 9014 และตัวแปร 
ดานขวามือ (ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่และดัชนีคาเงินที่แทจริง ) สวนใหญมี
ความสัมพันธกับมูลคาการนําเขาที่แทจริงได15 แตหากพิจารณาในรายละเอียดของแตละสมการจะ
พบวา มีบางสมการที่แสดงเครื่องหมายไมสอดคลองกับทฤษฏีเศรษฐศาสตร เชน ในกรณีสมการ
นําเขาสินคาของ ยูโรโซน ฮองกง ฟลิปปนส และอินเดีย เครื่องหมายที่หนาตัวแปรดัชนีคาเงินที่
แทจริงเปนลบ ซึ่งแปรความไดวาเมื่อคาเงินของประเทศดังกลาวแข็งคาข้ึน จะมีการนําเขาลดลง 
แทนที่จะมีการนําเขาเพิ่มข้ึน เปนตน ทั้งน้ี สาเหตุที่อาจเปนไปไดสามารถอธิบายไดใน 2 มิติ กลาวคือ 
ในมิติดานพฤติกรรมของตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากหลายประเทศไมไดปลอยใหอัตรา
แลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวตามกลไกตลาดอยางแทจริง แตไดมีการแทรกแซงคาเงินดวย นอกจากน้ัน  
การเปลี่ยนแปลงคาเงินไมไดเกิดจากปจจัยดานการสงออกนําเขาแตเพียงอยางเดียว แตจะมีการ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ ซึ่งข้ึนอยูกับการคาดการณของนักลงทุนดวย และในมิติดาน
เทคนิคในการประมาณการ เน่ืองจากการประมาณการในการศึกษาน้ีใชการประมาณการนําเขาใน
ภาพรวม โดยไมไดแยกการประมาณการเปนรายสินคา ซึ่งสินคาแตละประเภทจะมีความยืดหยุนตอ
รายไดและราคาที่แตกตางกัน จึงอาจสงผลใหเครื่องหมายหนาตัวแปรมีลักษณะที่ไมสอดคลองกับ
ทฤษฏีดังกลาว อยางไรก็ดี ในกรณีของประเทศจีนอาจถือเปนขอยกเวน เน่ืองจากงานวิจัยหลายช้ินได
ใหผลการประมาณการในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ การนําเขาสินคาไมไดเคลื่อนไหวในทิศทาง
เดียวกันกับการแข็งคาข้ึนของคาเงินหยวน หรือการแข็งคาข้ึนของคาเงินหยวนไมมีความสัมพันธกับ
การนําเขาสินคาอยางมีนัยสําคัญ โดยเหตุผลสวนหน่ึงเน่ืองจากจีนเปนประเทศที่เปนผูผลิตสินคาหลัก
ของโลก ซึ่งตองมีการนําเขาวัตถุดิบและ/หรือสินคา ข้ันกลางเพื่อนําไปผลิตเพื่อสงออกจํานวนมาก 
การนําเขาเหลาน้ีจึงไมมีการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเทาที่ควร16 
                                                
14

 พิจารณาจากคา Adjust R2 ที่สวนใหญมีคามากกวา 0.9 
15

 พิจารณาจากคา t ซ่ึงเปนตัวเลขในวงเล็บภายใตตัวแปรดานขวา ถามีดอกจัน * ** และ *** แสดงวาตัวแปรน้ันมี
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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นอกจากน้ี ในกรณีสมการนําเขาของประเทศญี่ปุนพบวาความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศกับการนําเขามีคามากเกินไป ซึ่งไมสอดคลองกับการประมาณการของหนวยงานอื่นๆ ที่ศึกษา
ในประเด็นเดียวกัน 

ดังน้ัน เพื่อใหการประมาณเปนไปตามทฤษฏีและมีความใกลเคียงกับสถานการณจริง
มากที่สุด ในกรณีที่สมการของบางประเทศมีความสัมพันธที่ไมสอดคลองกับหลักทฤษฏีหรือมีคาสูง
เกินจริง ก็จะเลือกใชสัมประสิทธ์ิ (coefficient) ที่ไดจากงานศึกษาวิจัยขององคกรระหวางประเทศ
ตางๆ เชน IMF และ WTO เปนตน เพื่อมาประมาณผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑมวลรวม 
ในประเทศ ณ ราคาคงที่ที่มีตอการนําเขาสินคาที่แทจริงในภาพรวม โดยมีรายละเอียดในภาพรวม 
ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 4  รอยละการนําเขาสินคาที่ลดลงในกรณีที่ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลงรอยละ 1 

จากกรณีฐาน 17 
 

ประเทศ จากสมการในขอ 
3.2.2 

IMF Working 
Paper18 

WTO 
Working 
Paper19 

สาเหตุท่ีไมใชผลตาม
สมการขอ 3.2.2 

จีน 1.16 1.722/ – เครื่องหมาย REER ผิด 
ญี่ปุน 4.06 1.06 1.50 คาที่ไดจากสมการในขอ 

3.2.2 สูงเกินจรงิ 
สหรัฐฯ 1.90 2.21 1.99 / 
ยูโรโซน 2.90 1.973/  – เครื่องหมาย REER ผิด 
ฮองกง 1.35 1.15 – เครื่องหมาย REER ผิด 
สิงคโปร 0.99 – – / 
ออสเตรเลีย 2.03 1.10 1.77 / 
มาเลเซีย 0.96 – – / 
อินโดนีเซีย 1.88 – – / 
เวียดนาม 2.40 – – / 
ฟลิปปนส 0.52 1.54 – เครื่องหมาย REER ผิด 
อินเดีย 0.99 1.25 – เครื่องหมาย REER ผิด 
เกาหลีใต 1.26 1.68 1.56 / 
                                                
17

 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 
3.2.2 

IMF Working 
Paper18 

WTO 
Working 
Paper19 

สาเหตุท่ีไมใชผลตาม
สมการขอ 3.2.2 

สหราชอาณาจักร 2.06 1.78 2.05 / 
ไตหวัน 0.77 – – / 
หมายเหตุ: 1/ ตัวเลขที่เปนตัวหนาและขีดเสนใตเปนคาที่จะเลือกใชสําหรับการวิเคราะหผลกระทบฯ 

 2/ อางอิงจากตัวเลขใน Working Paper ของ IMF20 
 3/ เน่ืองจากไมมีงานที่ ศึกษากลุมประเทศยูโรโชน จึงใชประเทศเยอรมนีซึ่งมีขนาด

เศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในกลุมยูโรเปนตัวแทน 
 
3.2.3  การวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการสงออกสินคาของไทยไป

จีนท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยในฐานะผูสงออก (ผลกระทบทางตรง) 
ในการวิเคราะหผลกระทบน้ีอยูภายใตขอสมมติฐานที่วาโครงสรางในการนําเขา

สินคาของจีนจากประเทศตางๆ ไมเปลี่ยนแปลง และเพื่อใหเขาใจไดงายข้ึน จึงวิเคราะหในกรณีที่
เศรษฐกิจชะลอตัวลง ซึ่งจะสงผลใหจีนนําเขาลดลง โดยการนําเขาที่ลดลงของจีน จะสงผลใหการ
สงออกของทุกประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยลดลงในสัดสวนเดียวกัน และการลดลงของการสงออก
ของไทยจะสงผลใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวลดลง โดยการวิเคราะหในข้ันตอนน้ี จะเปนการอางอิง
ขอมูลการวิเคราะหผลกระทบจากแบบจําลองวิเคราะหเศรษฐกิจของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
โดยจากการประมาณการขอมูลของแบบจําลองฯ ดังกลาวพบวา ในกรณีที่การสงออกหากการสงออก
สินคาของไทยลดลงรอยละ 1 จากกรณีฐาน จะสงผลใหเศรษฐกิจไทยลดลงรอยละ 0.3 อยางไรก็ดี 
เน่ืองจากในกรณีที่ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ของจีนลดลงรอยละ 1 จากกรณีฐาน  
จะมีผลใหการนําเขาที่แทจริงของจีนลดลงรอยละ 1.72 และการสงออกที่แทจริงของไทยลดลงรอยละ 
1.72 เชนเดียวกัน ซึ่งการนําเขาที่ลดลงดังกลาวสงผลใหการสงออกที่แทจริงของไทยลดลงรอยละ 0.1 
และสงผลตอเน่ืองใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยลดลงรอยละ 0.03 จากกรณีฐาน  

สําหรับในกรณีที่เศรษฐกิจจีนขยายตัวเพิ่มข้ึน ผลการวิเคราะหก็จะเปนไปใน
ทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ การที่ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ของจีนเพิ่มข้ึนรอยละ 1 
จากกรณีฐาน จะมีผลใหการนําเขาที่แทจริงของจีนเพิ่มข้ึนรอยละ 1.72 และการสงออกที่แทจริงของไทย
เพิ่มข้ึน รอยละ 1.72 เชนเดียวกัน ซึ่งการนําเขาที่เพิ่มข้ึนดังกลาวสงผลใหการสงออกที่แทจริงของไทย
เพิ่มข้ึนรอยละ 0.1 และสงผลตอเน่ืองใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยเพิ่มข้ึนรอยละ 0.03 
จากกรณีฐาน 
  

                                                
20

 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 ประเทศท่ีมีตอเศรษฐกิจไทย (ผลกระทบทางออม) 

โดยการวิเคราะหจะวิเคราะหในกรณีที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงซึ่งจะสงผลใหมีการนําเขา
ลดลง หรืออีกนัยหน่ึงก็คือการสงออกของประเทศตางๆ ไปจีนก็จะลดลงในสัดสวนเดียวกัน กลาวคือ 

3.2.4.1 การที่ประเทศคูคาหลักของไทยสงออกไปจีนลดลงก็จะสงผลกระทบตอ 
GDP ของแตละประเทศ กลาวคือ 

GDP ที่ลดลงของแตละประเทศ = สัดสวนรอยละของการสงออกสินคา
ของประเทศน้ันเมื่อเทียบกับ GDP X รอยละของการสงออกที่ลดลง 

โดยรอยละการสงออกที่ลดลงจะมีคาเทากับการลดลงของการนําเขา
สินคาของประเทศจีน ภายใตขอสมมติฐานที่วาโครงสรางการนําเขาสินคาของประเทศจีนไมมี 
การเปลี่ยนแปลง สงผลใหทุกประเทศจะมีรอยละการสงออกที่ลดลงเทากันหมด กลาวคือ 

การนําเขารวมที่แทจริงของจีนลดลงรอยละ 1 จะสงผลใหการนําเขา
สินคาที่แทจริงของจีนจากญี่ปุนลดลงรอยละ 1 ซึ่งเทากับการสงออกที่แทจริงของญี่ปุนไปจีนลดลง
รอยละ 1 เชนเดียวกัน ดังน้ัน ทั้ง 15 ประเทศจะสงออกไปจีนลดลงรอยละ 1 เทากัน โดย GDP ที่
ลดลงของแตละประเทศก็จะข้ึนอยูกับสัดสวนของภาคการสงออกตอเศรษฐกิจ (GDP) ซึ่งสัดสวน
ดังกลาวสามารถแสดงได ดังตารางที่ 5 และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงที่ลดลง 
อันเน่ืองจากการสงออกที่ลดลงไดผล ดังตารางที่ 6 

 

ตารางท่ี 5  สัดสวนภาคการสงออกสินคาตอภาคเศรษฐกิจโดยรวม (คาเฉลี่ยป 2556–2558) 
 

ประเทศ สัดสวน (รอยละ) 
จีน 23.32 
ญี่ปุน 14.91 
สหรัฐฯ 9.07 
ยูโรโซน 19.32 
ฮองกง 159.71 
สิงคโปร 129.11 
ออสเตรเลีย 15.61 
มาเลเซีย 69.11 
อินโดนีเซีย 19.09 
เวียดนาม 80.47 
ฟลิปปนส 20.91 
อินเดีย 15.20 
เกาหลีใต 40.56 
สหราชอาณาจักร 16.77 
ไตหวัน 53.94 

ที่มา: CEIC และคํานวณโดยผูศึกษา 
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ตารางท่ี 6  รอยละของ GDP ที่ลดลงของประเทศคูคาหลักของไทย 
 

ประเทศ รอยละ GDP ท่ีลดลงเทียบกับกรณีฐาน 
ญี่ปุน –0.04 
สหรัฐฯ –0.02 
ยูโรโซน –0.05 
ฮองกง –0.41 
สิงคโปร –0.33 
ออสเตรเลีย –0.04 
มาเลเซีย –0.18 
อินโดนีเซีย –0.05 
เวียดนาม –0.21 
ฟลิปปนส –0.05 
อินเดีย –0.04 
เกาหลีใต –0.10 
สหราชอาณาจักร –0.04 
ไตหวัน –0.14 

ที่มา: คํานวณโดยผูศึกษา 
 
3.2.4.2 การที่ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของคูคาสําคัญของไทย 14 ประเทศ 

(ไมรวมจีน) ลดลงยอมสงผลใหการนําเขาสินคาจากไทยลดลงดวย โดยการนําเขาสินคาที่แทจริงจะ
ลดลงมากหรือนอยก็ข้ึนอยูกับคาความยืดหยุนของรายไดตอการนําเขาสินคาที่แทจริงของแตละ
ประเทศ (ตามคาความยืดหยุนของรายได ฯ ในตารางที่ 4) ทั้งน้ี การนําเขาที่ลดลงน้ียอมสงผลใหการ
สงออกของประเทศไทยลดลงในจํานวนเดียวกัน โดยจากการวิเคราะหดวยแบบจําลองเศรษฐกิจของ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง พบวา การที่ประเทศคูคาทั้ง 14 ประเทศมีการนําเขาลดลงสงผลใหการ
สงออกสินคาที่แทจริงของไทยลดลงรอยละ 0.14 และสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริง
ลดลงรอยละ 0.04 จากกรณีฐาน 

สําหรับในกรณีที่เศรษฐกิจจีนขยายตัวเพิ่มข้ึน ผลกระทบก็จะเปนไปใน
ทิศทางที่ตรงกันขาม 

3.2.5  การวิเคราะหผลกระทบรวม 
ดังน้ัน ผลกระทบรวมจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่มีตอเศรษฐกิจไทยจะ

ประกอบดวยผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางออม โดยในกรณีที่ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ของจีนลดลงรอยละ 1 จะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยลดลงรอยละ 0.07 และ
ในทางตรงกันขาม หากผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของจีนเพิ่มข้ึนรอยละ 1 จากกรณีฐาน ก็จะ
สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยเพิ่มข้ึนรอยละ 0.07 จากกรณีฐานเชนเดียวกัน 
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การนําเขาท่ีลดลง
เทียบกับกรณีฐาน 

ผลกระทบทางตรง
ตอเศรษฐกิจไทย 

ผลกระทบทางออม
ตอเศรษฐกิจไทย 

ผลกระทบรวมตอ
เศรษฐกิจไทย 

จีน 1.72% 0.03% 0.04% 0.07% 
 

ทั้งน้ี มีขอสังเกตวาผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยดังกลาวอาจจะมีคานอยกวางาน
ศึกษาตางๆ ที่ทําการศึกษาในชวงกอนหนา โดยสาเหตุหลักมาจากปริมาณการคาขายในโลกลดนอยลง 
ทําใหผลเ ช่ือมโยงจากประเทศคูคาตางมีนอยลง โดยหากพิจารณาจากภาพที่ 4 จะพบวา  
การขยายตัวของปริมาณการคาโลกเมื่อเทียบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในชวงกอนเกิดวิกฤติ
การเงินโลกในป 2551 กับชวงหลังวิกฤติแตกตางกันอยางชัดเจน โดยในชวงกอนเกิดวิกฤติ 
การขยายตัวของปริมาณการคาโลกสูงกวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกือบ 1 เทา แตสัดสวนดังกลาว
ไดลดลงมาเหลืออยูในระดับที่ใกลเคียงกันในชวง 4–5 ปที่ผานมา21 นอกจากน้ัน หากพิจารณาในภาพที ่5 
จะพบวาสัดสวนการนําเขาสินคาเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศคูคา 4 ลําดับแรกของไทยมีแนวโนม
ชะลอลง โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีสัดสวนการนําเขาที่ลดลงอยางชัดเจน ทั้งน้ีเปนผลตอเน่ืองจาก 
การเกิดวิกฤติการเงินโลก แตละประเทศมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ และลดสัดสวน
การสงออก นําเขาสินคา เพื่อลดความผันผวนที่อาจเกิดจากเศรษฐกิจภายนอก ผลจากนโยบาย
ดังกลาว จึงทําใหความเช่ือมโยงเศรษฐกิจของแตละประเทศลดลงดวย และเมื่อความเช่ือมโยงทาง
เศรษฐกิจลดลงแลวผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจจึงลงตามไปดวย 
 

 
 

ภาพท่ี 4  การขยายตัวของปรมิาณการคาสินคาโลกเทียบกบัการขยายตัวของ GDP 
ที่มา: World Trade Statistical Review 2016 

 

                                                
21

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาผลกระทบของเศรษฐกิจจีนที่มีตอเศรษฐกิจไทยผานชองทางการสงออก
สินคาของไทยพบวา มีความสัมพันธในเชิงบวก กลาวคือ ในกรณีที่ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของ
จีนลดลงรอยละ 1 จากกรณีฐานจะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยลดลงรอยละ 0.07 
จากกรณีฐาน โดยเปนผลกระทบจากการที่ไทยสงออกสินคาไปจีนลดลงรอยละ 0.03 (ผลกระทบ
ทางตรง) และการที่ไทยสงออกไปประเทศคูคาหลักอื่นๆ (รวม 14 ประเทศ) ซึ่งไดรับผลกระทบจาก
การสงออกสินคาไปจีนไดลดลงเชนเดียวกัน และเมื่อประเทศเหลาน้ันสงออกไปจีนไดลดลง ก็จะมีผลให
เศรษฐกิจขยายตัวลดลง และนําเขาสินคาจากไทยลดลงเชนเดียวกัน ทั้งน้ี ผลกระทบจะมากหรือนอย
จะข้ึนอยูกับวาเศรษฐกิจของแตละประเทศตองพึ่งพาการสงออกมากนอยเพียงใด โดยผลกระทบจาก
การที่ไทยสงออกไปประเทศเหลาน้ีลดลง สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยลดลงอีกรอยละ 
0.04 จากกรณีฐาน (ผลกระทบทางออม) ดังน้ัน จึงสรุปไดวาผลกระทบรวมที่เกิดจากการที่ผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศของจีนลดลงรอยละ 1 สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของไทยลดลงรอยละ 
0.07 จากกรณีฐาน และในทางตรงกันขามหากเศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 1 ก็จะสงผลให
เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 0.07 เชนเดียวกัน 

อยางไรก็ดี ผลกระทบจากการศึกษาน้ีนอยกวาการศึกษาที่ผานมา สาเหตุหลักนาจะมาจาก
การที่การขยายตัวของปริมาณการคาโลกเมื่อเทียบการขยายตัวของเศรษฐกิจมีแนวโนมชะลอตัวลง 
ซึ่งสวนหน่ึงเปนผลจากการปรับโครงสรางและนโยบายเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ เชน สหรัฐฯ
และจีน ที่ใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจภายในประเทศเพิ่มมากข้ึน และลด
การพึ่งพาภาคการคาระหวางประเทศลง 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เพื่อเปนการลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจประเทศ คูคา 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อเศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญของไทยชะลอตัวลง จึงควรมีการบริหารจัดการ
เพื่อใหเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตไดอยางย่ังยืน โดยดําเนินการใน 3 มิติ ดังน้ี 

1) เพิ่มศักยภาพในการสงออกสินคาไทย โดยการ 
–  กระจายตลาดการสงออกสินคาใหมีความหลากหลายมากข้ึน โดยรัฐบาล 

(กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย) ควรหาตลาดใหมๆ ที่นอกเหนือจากประเทศที่เปนคูคาหลกั 
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15 ประเทศของไทยที่มีศักยภาพ เชน ประเทศในกลุมประเทศ CIS22 ประเทศในกลุมแอฟริกา
ตะวันตกและใต23 บังกลาเทศ และศรีลังกา เปนตน ซึ่งถือเปนตลาดสงออกใหมๆ ที่จะชวยสนับสนุน
การสงออกของไทยในระยะตอไป และเพื่อเปนการกระจายกลุมลูกคาสําหรับสินคาสงออกของไทย 

–  สรางมูลคาเพิ่มของสินคา เพื่อใหการสงออกสินคามีมูลคาสูงข้ึน โดย
ปจจุบันภาครัฐไดมีนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนภาคการผลิตใหมๆ ใหเกิดข้ึน เชน โครงการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ใหมี
ประสิทธิภาพ มีการบูรณาการโครงขายโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมทั้งการใหสิทธิ
ประโยชนภายในเขตพื้นที่ดังกลาวใหเปนเขตสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมายที่ใช
เทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ S–curve เพื่อ
เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เปน New Engine of Growth ของประเทศ โดยไดใหสิทธิประโยชน
พิ เศษดานภาษีและดานอื่นๆ สํ าหรับอุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพ 5 อุตสาหกรรม ไดแก  
(1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (3) อุตสาหกรรมการ
ทอง เที่ ยวกลุมรายได ดีและ การทองเที่ยวเ ชิงสุขภาพ (4) อุตสาหกรรมการ เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (5) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแหงอนาคต 5 อุตสาหกรรม 
ไดแก (1) อุตสาหกรรมหุนยนต (2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (3) อุตสาหกรรมเช้ือเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ (4) อุตสาหกรรมดิจิตอล (5) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร เพื่อเปนการ
สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวและเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
นอกจากน้ัน ภาครัฐยังไดมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศหลาย
โครงการ อาทิ โครงการรถไฟรางคู โครงการรถไฟความเร็วสูง ทาเรือ และทาอากาศยาน เปนตน 
อยางไรก็ดี ภาครัฐควรเปนเพียงผูใหการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการเจรจาและแกไขอุปสรรคทางการคาทั้งที่เปนดานภาษีและที่ไมใชภาษี 
เชน มาตรการสุขอนามัย มาตรการดานสิ่งแวดลอม และมาตรการดานแรงงาน เปนตน แตการ
ดําเนินการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาสงออก รวมทั้งการสรางความไดเปรียบในดานคุณภาพ  
และราคา จะตองเปนหนาที่ของภาคเอกชนในการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนภาคการสงออกของไทย 

2)  เพิ่มรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ โดยนอกจากการสงออกสินคาจะนํามาซึ่ง
การขยายตัวทางเศรษฐกิจแลว การสงออกบริการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการเขามาทองเที่ยวในประเทศ
ไทยของนักทองเที่ยวตางชาติ โดยหากพิจารณาจากจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศที่เดินทางเขามา
ประเทศไทยในชวงที่ผานมาจะพบวามีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางมากทั้งในดานจํานวนนักทองเที่ยวและ
รายไดจากการทองเที่ยว โดยในป 2559 มีนักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น 32.6 ลานคน สรางรายไดใหกับประเทศไทยสูงถึง 1.64 ลานลานบาท หรือ 
คิดเปนรอยละ 11.41 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Nominal GDP) และพบวาหากจํานวน
                                                
22

 The Commonwealth of Independent States: CIS ซ่ึงกลุม 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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นักทองเที่ยวเพิ่มข้ึนรอยละ 10 จะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 1.07 จาก
กรณีฐาน24 โดยเมื่อพิจารณาจากแนวโนมและสถานการณทองเที่ยวในปจจุบัน พบวา ภาคการ
ทองเที่ยวของไทยยังมีศักยภาพอยูมากทั้งในดานโอกาสการเพิ่มข้ึนของจํานวนนักทองเที่ยวและโอกาส
ในการไดรับรายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึน โดยแมวาในปจจุบันนักทองเที่ยวจากตางประเทศ สวน
ใหญจะเปนนักทองเที่ยวจากจีน มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุน ลาว อินเดีย รัสเซีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
และสิงคโปร25 แตยังมีประเทศที่นาจับตามองอยางยุโรปตะวันออกที่แมมีสัดสวนในป 2559 อยูเพียง
รอยละ 1.26 ของนักทองเที่ยวตางประเทศทั้งหมดที่เดินทางเขามาในประเทศไทย แตถาพิจารณาจาก
แนวโนมแลวในชวงที่ผานมากพบวามีสัดสวนเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง จึงเปนโอกาสใหหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถดําเนินการเพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวในกลุมประเทศดังกลาว สําหรับรายไดจาก
นักทองเที่ยวน้ัน แมวากลุมนักทองเที่ยวจากเอเชียจะมีมูลคาสูงกวานักทองเที่ยวจากตะวันตก แตเมื่อ
พิจารณาการใชจายตอคนตอการเดินทาง 1 ครั้ง พบวา กลุมประเทศตะวันตกมีการใชจายตอหัวสูงกวา
กลุมนักทองเที่ยวจากเอเชีย26 ดังน้ัน หากมีการสนับสนุนใหมีสัดสวนของจํานวนนักทองเที่ยวจากกลุม
ประเทศตะวันตกเพิ่มข้ึนแลวจะทําใหรายไดจากนักทองเที่ยวกลุมน้ีขยายตัวมากกวากลุมนักทองเที่ยว
จากเอเชีย 

ดังน้ัน หนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจดังกลาว ไดแก กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬาควรสงเสริมตลาดทองเที่ยวที่สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวหลายระดับ ทั้งใน 
กลุมระยะไกลและกลุมระยะใกล และในรูปแบบการทองเที่ยวที่แตกตางกนัตามความตองการในแตละกลุม 
เชน การทองเที่ยวเชิงประสบการณ (Experiential Tourism) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative 
Tourism) การทองเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) เพื่อใหเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวเขา
สูประเทศไทย นอกจากน้ัน ควรจัดทําแคมเปญสงเสริมการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน โดยนําเสนอ
แคมเปญที่สามารถสื่อถึงเอกลักษณการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนไดเปนอยางดี เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวในภูมิภาคเพิ่มข้ึน (Intra–regional Tourism)27 ทั้งน้ี ในสวนของสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญในตางประเทศก็ควรชวยประชาสัมพันธในเชิงรุกใหแกชาวตางชาติที่มีศักยภาพดวย 

3)  สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะในสวนของเศรษฐกิจ
ฐานราก เพื่อสรางอุปสงคภายในประเทศใหเขมแข็ง และสรางสมดุลระหวางอุปสงคภายในและ
ภายนอกประเทศ เพื่อเปนภูมิคุมกันใหแกเศรษฐกิจไทยภายใตสถานการณเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน 
และปริมาณการคาโลกมีแนวโนมของการชะลอตัวอยางชัดเจน โดยการสรางความเขมแข็งใหกับ
เศรษฐกิจในประเทศน้ัน ควรประกอบไปดวย (1) การเพิ่มรายไดและขีดความสามารถของในภาคเกษตร 

                                                
24

 อางอิงจากแบบจําลองสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
25

 จํานวนนักทองเที่ยวจาก 10 ประเทศ (จีน มาเลเซีย เกาหลี ญ่ีปุน ลาว อินเดีย รัสเซีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
และสิงคโปร) รวมกันมีสัดสวนถึงรอยละ 67 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางเขามาประเทศไทย 
26

 จากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาพบวา คาเฉล่ียการใชจายตอคนตอการเดินทาง 1 ครั้ง ในป 2559 
เทากับ 50,258.29 บาท  
27

 คงขวัญ  ศิลาและปวรุตม สติวิริยะ, “โครงสรางการทองเที่ยวจากตางประเทศในไทยชวง 2 ทศวรรษ,” ประมาณ
การเศรษฐกิจไทย 2560 (มกราคม 2560) : 87. 
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เน่ืองจากภาคเกษตรเปนภาคที่มีแรงงานอยูเปนจํานวนมาก (ประมาณ 13.12 ลานคน28) คิดเปนรอยละ 
34 ของแรงงานทั้งประเทศ ในขณะที่ผลผลิตภาคการเกษตรมีไมถึงรอยละ 10 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ ซึ่งแสดงใหเห็นวามีผลิตภาพที่คอนขางตํ่า ดังน้ัน หากสามารถเพิ่ม ผลิตภาพใหแกแรงงาน
ในภาคการเกษตรใหมีศักยภาพในการผลิตและจําหนายสินคาไดเพิ่มข้ึนดวยการใชนวัตกรรมและ 
เทคโนโยลีก็จะทําใหแรงงานในภาคเกษตรเหลาน้ีมีรายไดและอํานาจซื้อที่สูงข้ึนได (2) การเพิ่มทักษะ
ใหแกแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยแรงงานเหลาน้ีควรไดรับการพัฒนาทักษะในการทํางานใน 10 
อุตสาหกรรมที่รัฐบาลสนับสนุน รวมทั้งทักษะในการทํางานเพื่อใหใชเครื่องจักรใหมๆ ได เน่ืองจาก
การผลิตสินคาและบริการในอนาคตจะมีการใชเทคโนโลยีและหุนยนตตางๆ เพิ่มมากข้ึน เพื่อให
แรงงานสามารถทํางานกับภาคการผลิตสินคาและบริการในอนาคตได (3) การสนับสนุนกลุม
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และธุรกิจ Startup ซึ่งเปนรากฐานของ
เศรษฐกิจไทย ใหสามารถเปนแหลงในการสรางรายได การจางงาน และการสงออกที่สําคัญ  
โดยภาครัฐควรใหการสนับสนุนในดานสินเช่ือ ดานการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ การให
ความรูในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสิทธิประโยชนทางภาษีตางๆ ดวย 

นอกจากการดําเนินการใน 3 มิติดังกลาวแลว ภาครัฐจะตองบริหารจัดการ
เศรษฐกิจมหภาคใหมีเสถียรภาพ โดยดูแลราคาสินคา การวางงาน และอัตราแลกเปลี่ยนใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม รวมทั้งดูแลใหประเทศมีความมั่นคง ซึ่งจะเปนการเสริมสรางความเช่ือมั่นใหแก
ผูบริโภค นักลงทุนและนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศใหมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่ม
มากข้ึน 

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
แมวาการศึกษาวิเคราะหผลกระทบน้ีจะพยายามจําลองสถานการณที่เกิดข้ึนเพื่อ

ใหผลการวิเคราะหใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด แตก็มีขอจํากัดหลายประการที่อาจทําให 
ผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง ดังน้ัน จึงควรมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาการ
วิเคราะหใหมีความแมนยํามากข้ึน ดังน้ี 

1)  ปรับเปลี่ยนขอมูลที่จะใชในการวิเคราะหใหมีความทันสมัยมากข้ึน เน่ืองจาก
โครงสรางเศรษฐกิจการคาโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนขอมูลใหทันสมัย 
จะชวยใหการวิเคราะหผลกระทบมีความใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยขอมูลที่ควรมี 
การปรับปรุงใหทันสมัยประกอบดวย 

–  โครงสรางการคาของไทยและของประเทศคูคา (Trade Metrix) และ
โครงสรางเศรษฐกิจในสวนของการสงออก นําเขาสินคา ของแตละประเทศคูคาหลักของไทย 

–  โครงสรางความสัมพันธของตัวแปร โดยเฉพาะอยางย่ิง สมการที่เกี่ยวของ
กับการประมาณการมูลคาการนําเขา–สงออก ของแตละประเทศ โดยควรมีการประมาณการใหม
อยางนอยทุก 5 ป รวมทั้งศึกษาจากเอกสารจากหนวยงานระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เชน IMF 
Working Paper และ WTO Working Paper เปนตน เพื่อประกอบการวิเคราะหดวย นอกจากน้ัน 

                                                
28

 ขอมูลจากสรุปผลการสํารวจภาวการณทํางานของประชากรเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาต ิ
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ในสวนของสมการที่เกี่ยวของกับประเทศไทยเองก็ควรจะมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
สามารถจําลองโครงสรางเศรษฐกิจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย 

2)  เพิ่มรายละเอียดในการวิเคราะห เน่ืองจากการศึกษาน้ี เนนตอบคําถามในภาพกวาง 
จึงไมไดแยกวิเคราะหรายละเอียดในเชิงลึก และอาจมีผลใหการวิเคราะหคลาดเคลื่อนไปจากความเปน
จริงไดบาง โดยการประมาณการสมการสําหรับการนําเขาสินคาเปนการประมาณการโดยสมการรวม
เพียงสมการเดียวเทาน้ัน ทําใหผลที่ไดจากการวิเคราะหเปนภาพรวมของพฤติกรรม แตในความเปนจริง
พฤติกรรมเหลาน้ีอาจแตกตางกันในแตละประเภทสินคา เชน คาความยืดหยุนของสินคาอุปโภคที่
จําเปนจะมีความสัมพันธกับราคาไมมากนัก ในขณะที่สินคาอุปโภคบริโภคที่เปนสินคาฟุมเฟอยจะมี
ความสัมพันธกับราคาคอนขางมาก ดังน้ัน เพื่อใหการวิเคราะหมีความละเอียดมากข้ึน จึงควรจะมีการ
ประมาณการสมการนําเขา สงออก เปนรายกลุมสินคา เพื่อใหไดคาความยืดหยุนที่มีความแมนยํามาก
ย่ิงข้ึน นอกจากน้ัน การศึกษาน้ีเนนเฉพาะผลกระทบจากการสงออกสินคา แตจากขอมูลเชิงประจักษ 
พบวา สัดสวนนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประทศไทยในชวง 2–3 ปที่ผานมามี
สัดสวนประมาณ 1 ใน 4 ของจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศทั้งหมดที่เดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทย ซึ่งหากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงยอมสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาใน
ประเทศไทยรวมทั้งมูลคาการใชจายของนักทองเที่ยวเหลาน้ัน ดังน้ัน หากตองการประเมินผลกระทบ
ที่ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน ก็ควรจะตองศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบในดานการทองเที่ยวดวย 

3)  ปรับแบบจําลองใหสามารถวิเคราะหการปรับตัวของตัวแปรตางๆ ในเชิงพลวัตร
เพื่อใหการจําลองสถานการณใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงการปรับตัวของ
ประเทศตางๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา โดยการศึกษาน้ีไดมีสมมติฐานวา
เมื่อการนําเขาของประเทศใดประเทศหน่ึงลดลง การสงออกของประเทศคูคาทุกประเทศจะลดลงใน
สัดสวนเดียวกัน แตในความเปนจริงทุกประเทศจะมีการแขงขันกันปรับตัวเพื่อลดผลกระทบใหได 
มากที่สุด ซึ่งการจําลองสถานการณปรับตัวดังกลาวจะตองใชแบบจําลองที่มีความซับซอนมากข้ึน 
ในการจําลองสถานการณเพื่อตอบคําถามดังกลาว 
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ภาคผนวก  
โครงสรางแบบจําลองสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 
แบบจําลองสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนแบบจําลองในรูปแบบของ Error–Correction 

Model (ECM) เน่ืองจากมีขอดีในการวิเคราะหพฤติกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยแนวคิดหลักของ ECM คือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจจะสอดคลองกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรใน
ระยะยาว แตในระยะสั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากทฤษฎีได ดังน้ัน ในแบบจําลองฯ จะมีการ
ประมาณการความสัมพันธในระยะยาว (Cointegration) กอนแลวจึงประมาณการความสัมพันธใน
ระยะสั้น 

โดยในระยะสั้น (1–2 ป) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศจะถูกกําหนดโดยอุปสงค เน่ืองจาก
ผลทางดานอุปทานจะมีการเปลี่ยนคอนขางนอยในระยะสั้น ในระยะปานกลาง (3–5 ป) ปจจัยดาน
อุปทาน (จํานวนแรงงาน จํานวนทุน และผลิตภาพ) จะเปนปจจัยขับเคลื่อนผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศโดยจะเพิ่มระดับผลผลิตตามศักยภาพ (Potential Output) 

 
ภาพรวมความสัมพันธของแบบจําลอง ฯ 

ความสัมพันธของตัวแปรดานอุปสงค มีดังน้ี 
 

ตัวแปร ปจจัยที่กําหนด 
1. การบริโภคภาคเอกชนที่

แทจริง 
 

1.1 การบริโภคสินคาคงทนที่
แทจริง 

รายไดหลังหักภาษีที่แทจริง (+) ความม่ังคั่งซ่ึงใชมูลคาตลาดหลักทรัพยและ
ปริมาณเงินเปนตัวแทน (+) และอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (–) 

1.2 การบริโภคสินคาไม
คงทนที่แทจริง 

รายไดหลังหักภาษีที่แทจริง (+) อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (–) และดัชนีราคา
ผูบริโภคในหมวดอาหารสด (–) 

1.3 การบริโภคของคนไทย
ในตางประเทศที่แทจริง 

รายไดหลังหักภาษีที่แทจริง (+) 

2. การลงทุนภาคเอกชนที่
แทจริง 

สินเชื่อภาคเอกชนที่แทจริง (+) ความแตกตางระหวางระดับผลผลิตตามศักยภาพ
กับผลผลิตที่แทจริง (+) การสงออกสินคาที่แทจริง (+) และอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริง (–) 

3. การสงออกสินคาที่แทจริง อุปสงคสินคาโลกซ่ึงคํานวณจากอุปสงคของการนําเขาสินคาของประเทศคูคา
หลักของไทย (+) และดัชนีคาเงินที่แทจริง (–) 

4. การสงออกบริการที่แทจริง จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศที่เดินทางเขามาประเทศไทย (+) 
5. การนําเขาสินคาที่แทจริง ราคาสินคานําเชาเปรียบเทียบกับราคาสินคาภายในประเทศ (–) และการสงออก

ที่แทจริง (+)  
6. การนําเขาบริการที่แทจริง อุปสงคมวลรวมในประทศ (+) และดัชนีคาเงินที่แทจริง (+)  

หมายเหตุ: เครื่องหมายในวงเล็บหมายถึงความสัมพันธระหวางปจจัยที่กําหนดกับตัวแปร 
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ภาพท่ี 6  ความสัมพันธของตัวแปรทัง้หมดในแบบจําลอง ฯ 
 
โดยที่ 
 

Capital หมายถึง ทุนทั้งหมดที่ใชในการผลิต 
Crude Oil หมายถึง ราคานํ้ามันดิบ (ดูไบ) 
Deflators หมายถึง ดัชนีราคาตางๆ  
Government หมายถึง นโยบายรัฐบาลดานรายจาย 
Labour หมายถึง แรงงานทัง้หมดที่ใชในการผลิต 
Net X หมายถึง การสงออกสุทธิ 
NGDP หมายถึง ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาด 
Output GAP หมายถึง ผลตางระหวางผลผลิตตามศักยภาพกับผลผลิตที่ผลิต

ไดจริง 
PGDP หมายถึง ดัชนีราคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
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Policy Rate หมายถึง อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย 
Potential GDP หมายถึง ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตามศักยภาพ 
RCG หมายถึง การบริโภคภาครัฐที่แทจรงิ 
RCP หมายถึง การบริโภคภาคเอกชนที่แทจริง 
RIG หมายถึง การลงทุนภาครัฐที่แทจริง 
RIP หมายถึง การลงทุนภาคเอกชนที่แทจริง 
RGDP หมายถึง ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที ่
TAX REV หมายถึง รายไดภาษี 
TFP หมายถึง ผลิตภาพของประเทศ 
WEALTH หมายถึง ความมั่งค่ัง 
World Demand หมายถึง อุปสงคสินคาของโลก 
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