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บทสรุปผูบ้ ริ หาร
ในทศวรรษทีผ่ ่านมา เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยได้เผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงินมา
นับครัง้ ไม่ถว้ น โดยเฉพาะในปลายปี 2551 ทีเ่ ศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงและเรือ้ รัง
จากวิกฤติในภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯ ทีไ่ ด้ลุกลามไปสู่วกิ ฤติ เศรษฐกิจและการเงินโลก ซึ่งได้ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจต่างๆ รวมทัง้ เศรษฐกิจไทยอย่างมีนยั สาคัญ
ความเกีย่ วเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชดิ เชิงเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศต่างๆ เป็ นบริบทของ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศทีส่ าคัญทีส่ ่งผลให้วกิ ฤติเศรษฐกิจทีป่ ระเทศใดประเทศหนึ่งเผชิญ มีความเสีย่ งทีจ่ ะ
ลุกลามเป็นวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศอื่นๆ และวิกฤติเศรษฐกิจโลกในทีส่ ุด
จึงเป็ นที่มาของโครงการวิจยั เรื่อง “ระบบติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกและ
ประเมินนัยต่อเศรษฐกิจไทย” ฉบับนี้ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมิน
อัตราการขยายตัวและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกภายใต้บริบทของเศรษฐกิจโลกใหม่ทเ่ี หมาะสมสาหรับ
ประเทศไทยในการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ ของประเทศไทย เพื่อ ให้ผู้กาหนด
นโยบายด้า นเศรษฐกิจ และผู้ท่ีส นใจสามารถใช้ เ ป็ น เครื่อ งมือ ในการวางแผนนโยบายเพื่อ ตัง้ รับ กับ
สถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตของงานวิจยั ชิน้ นี้ครอบคลุมการจัดทาแบบจาลองของประเทศคู่คา้ ทีส่ าคัญของไทยจานวน
13 ประเทศและ 1 กลุ่ ม ประเทศ ได้ แ ก่ 1) สหรัฐ อเมริ ก า 2) กลุ่ ม ประเทศยู โ รโซน 3) ญี่ ปุ่ น
4) สาธารณรัฐประชาชนจีน 5) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 6) สาธารณรัฐเกาหลี
7) สาธารณรัฐจีน (ใต้หวัน) 8) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 9) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 10) สหพันธรัฐมาเลเซีย
11) สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ 12) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 13) เครือรัฐออสเตรเลีย และ 14) สาธารณรัฐ
อินเดีย ซึง่ การส่งออกสินค้าของประเทศไทยไปยัง 13 ประเทศและ 1 กลุ่มประเทศดังกล่าว มีนัยสาคัญต่อ
การส่งออกของไทย โดยการส่งออกไทยไปยัง ประเทศและกลุ่มประเทศดังกล่าว ครอบคลุมกว่าร้อยละ 78
ของการส่งออกสินค้าของไทยทัง้ หมด ทัง้ นี้ การประมาณการแบบจาลองจะใช้ขอ้ มูลในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่
ไตรมาสที่ 1 ปี 2543 จนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2555
โครงการวิจยั นี้ แบ่งการดาเนินการวิจยั เป็น 4 ช่วง ได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์
ภาพรวมของเศรษฐกิจและการเงินโลกในปจั จุบนั รวมถึงสถานการณ์และโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ แต่ละ
ประเทศคู่ค้าที่สาคัญ 2) การพัฒนาแบบจาลองทางเศรษฐมิตริ ายประเทศด้วยวิธ ี Three Stage Least
Square ซึง่ จะส่งผลให้แบบจาลองคลาดเคลื่อนน้อยลง (Less bias) มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ (More efficienct)
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และแนบนัยยิง่ ขึน้ (More consistent) 3) การเชื่อมโยงแบบจาลองทางเศรษฐกิจของ 13 ประเทศและ 1 กลุ่ม
ประเทศ กับแบบจาลองของเศรษฐกิจไทย ด้วยสัดส่วนการค้าสินค้าระหว่างประเทศ (Trade Matrix of
Goods) และ 4) การศึกษาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศคู่คา้ ทีส่ าคัญของไทยที่
อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตต่อเศรษฐกิจไทย
แบบจาลองเศรษฐกิจโลกที่ทมี วิจยั ได้พฒ
ั นามีพฒ
ั นาการเพิม่ เติมจากแบบจาลองเศรษฐกิจโลกที่
สานักงานเศรษฐกิจการคลังใช้อยูเ่ ดิมใน 4 มิตทิ ส่ี าคัญ ดังนี้
1) ปรับเพิม่ เติมประเทศและกลุ่มประเทศคู่คา้ ทีส่ าคัญของไทยให้เหมาะสมกับโครงสร้างทาง
การค้าของไทยในปจั จุบนั โดยเฉพาะการเพิม่ เติมกลุ่มประเทศคู่คา้ ในภูมภิ าคเอเชีย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
อาเซียน และอาเซียน+3 ทีเ่ ริม่ มีบทบาทสาคัญมากยิง่ ขึน้ ต่อเศรษฐกิจไทย
2) ปรับสัดส่วนมูลค่าการค้าโลก (Trade Matrix) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของการค้า
ระหว่างประเทศในปจั จุบนั
3) ปรับปรุงสมการทางเศรษฐมิตขิ องแบบจาลองด้วยข้อมูลที่ทนั สมัย และ
4) ประยุกต์ใช้เครือ่ งชีท้ างเศรษฐกิจ (Economic Indicators) ในสมการทางเศรษฐมิตเิ พื่อให้
แบบจาลองยืดหยุ่นและตอบสนองต่อพลวัตของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
นอกจากนี้ การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยด้วยแบบจาลองเศรษฐกิจโลกทีไ่ ด้พฒ
ั นานี้จะช่วยเติมเต็ม
การประเมินผลกระทบจากแบบจาลองเศรษฐกิจไทยที่มอี ยู่ โดยเฉพาะในเรื่องการส่งผ่านผลกระทบผ่าน
ความเชื่อมทางการค้าระหว่างประเทศ
แบบจาลองที่ทีมวิจยั ได้พ ัฒนาสามารถตอบโจทย์ใ นการประเมินผลกระทบของเหตุ การณ์ ทาง
เศรษฐกิจโลกต่ อ เศรษฐกิจไทยได้ใ นระดับหนึ่ง โดยทีมวิจยั ได้ยกตัว อย่างกรณีศึกษา 2 กรณี ได้แก่
1) การชะลอการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน และ 2) การปรับแข็งค่าขึน้ ของค่าเงินบาท พบว่าผลจาก
แบบจาลองมีความเป็นไปได้ กล่าวคือ ทัง้ ทิศทาง (Sign) สอดคล้องกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และปริมาณ
(Magnitude) ของผลกระทบอยูใ่ นเกณฑ์ทย่ี อมรับได้ โดยในกรณีแรก ในปี 2556 ถ้าเศรษฐกิจจีนขยายตัวใน
อัตราทีล่ ดลงร้อยละ 1 จากกรณีฐาน จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราทีล่ ดลงร้อยละ 0.15 จากกรณี
ฐาน โดยมีสาเหตุสาคัญจากผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยที่ชะลอตัว ลงร้อยละ 0.14 ขณะที่การ
นาเข้าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้ อยจากกรณีฐาน สาหรับการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนของไทย จะ
ได้รบั ผลกระทบทีร่ อ้ ยละ 0.04 และร้อยละ 0.05 ตามลาดับ ในกรณีทส่ี อง หากในปี 2556 ดัชนีค่าเงินบาท
(NEER) แข็งค่าขึน้ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ลดลงร้อยละ 0.02
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จากกรณีฐาน โดยมีสาเหตุสาคัญจากผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยทีช่ ะลอตัวลงร้อยละ 0.02 ขณะที่
การนาเข้าเปลีย่ นแปลงเพียงเล็กน้อยจากกรณีฐาน สาหรับการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนของไทย จะ
ได้รบั ผลกระทบทีร่ อ้ ยละ 0.005 และร้อยละ 0.01 ตามลาดับ
ทัง้ นี้ ด้วยขอบเขตของงานและข้อจากัดอื่นๆ แบบจาลองที่ได้พฒ
ั นาในโครงการวิจยั นี้เน้ นความ
เชื่อมโยงระหว่างประเทศด้านการค้าเป็ นหลัก ดังนัน้ สาหรับงานวิจยั ในอนาคต ทีมวิจยั เห็นว่าสามารถ
พัฒนาแบบจาลองนี้ให้ครอบคลุมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศด้านการลงทุนจริง (Direct Investment)
และความเชื่อมโยงระหว่างประเทศด้านการเงินด้วย โดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจจริงและตัว
แปรทางการเงิน อาทิ อัต ราแลกเปลี่ยน อัต ราดอกเบี้ย และเงินทุนเคลื่อ นย้าย ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ใ ห้
สามารถประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินโลกทีห่ ลากหลายมาก
ยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ แนวทางความคิดในการใช้มลู ค่าเพิม่ แทนมูลค่าส่งออกก็น่าจะเป็ นผลดีต่อการวิเคราะห์ใน
ภายภาคหน้ า รวมทัง้ การศึก ษาความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจไทยกับ เศรษฐกิจเพื่อ นบ้าน CLMV ที่ม ี
ความสาคัญเพิม่ มากขึน้ ต่อเศรษฐกิจไทย
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Executive Summary
During the past decade, the global economy and the Thai economy have coped with
countless episodes of economic and financial crises. Specifically, since the end of 2008, the global
economy has faced severe and prolonged volatilities stemming from the subprime crisis in the
United States which transformed into the full-fledged global economic and financial crisis of 20092010. This round of crisis significantly impacted economies around the world, Thailand included.
The close economic and financial linkages of economies around the world are the major
international economic milieu that causes the manifestation of crisis in one country onto others and
eventually to the global economy.
This calls for this research on the global economic and financial model and the impact on
the Thai economy. The main purpose is to build an economic tool in order to track and assess the
global economic growth and situations under the new global economic context suitable for
Thailand. Specifically, this paper monitors the economic situation of Thailand’s major trading
partners. This enables economic policy makers and the public to be equipped with tools to suitably
set economic policies given the prospect of global economic volatilities.
This research models 13 countries and 1 region that are important trading partners for
Thailand which accounts for about 78 percent of Thai exports: 1) the United States, 2) Eurozone,
3) Japan, 4) People’s Republic of China, 5) Hong Kong Special Administrative Region of the
People’s Republic of China, 6) Republic of Korea, 7) Republic of China (Taiwan), 8) Republic of
Singapore, 9) Republic of Indonesia, 10) Malaysia, 11) Republic of the Philippines, 12) Socialist
Republic of Vietnam, 13) Commonwealth of Australia, and 14) Republic of India. The research
covers the period from the first quarter of 2000 to the second quarter of 2012.
The research divides into 4 phrases: 1) compilation of data and analysis of the current
global economic and financial conditions as well as analyses of the economic structures of each of
the trading partner countries; 2) development of econometric model for each of the trading partner
countries using Three Stage Least Square technique, which helps making the model less bias,
more efficient, and more consistent; 3) explicitly model trade linkages between the trading partners
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and Thai economy through Trade Matrix of Goods, and 4) analysis of the impact of changing
trading partner’s economic condition on the Thai economy.
The Global Economic Model developed in this paper is an extension from the previous one
utilized by the Fiscal Policy Office. The major improvements lie in 4 dimensions as follows:
1) Adding more countries and group of countries into Thailand’s major trading
partners to better reflect Thailand’s international trade situation. Specifically, this paper adds more
Asian trading partners, namely ASEAN and ASEAN+3, that have gained its prominence in
impacting the Thai economy.
2) Updating the Trade Matrix consistently with the international trade structure
3) Improving econometric equations within the model with more up-to-date data,
and
4) Applying economic indicators in estimating econometric equations for the model
to be more flexible and better respond to the ever-changing dynamics of the global economy. In
addition, the assessment of impact on the Thai economy would enhance the estimation from the
current Thai Economic Model, particularly in terms of impact through the trade channel.
The Model developed by researchers in this project gives a satisfactory result in estimating
the global economic impact on the Thai economy in the 2 scenarios, i.e. 1) China’s soft-landing,
and 2) Thai baht appreciation. The result from the model is highly consistent with the theory in
terms of both sign and magnitude.
Nonetheless, due to the scope of research and other limitations, the Model developed in
this paper focuses on the trade linkage. For future research, the authors suggest including direct
investment and financial channels. More specifically, adding the relationship between real sector
and financial sector variables such as exchange rate, interest rate, and capital flows would be
beneficial in estimating the impact from different global economic and financial conditions on the
Thai economy.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความสําคัญและที่มาของปัญหา

ในทศวรรษทีผ่ ่านมา เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยได้เผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงิน
มานั บ ครัง้ ไม่ ถ้ ว น ทั ง้ วิ ก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น เอง (Man-Made Crisis) และวิ ก ฤติ
ทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ (Natural Disasters) อาทิ ภาวะฟองสบู่แตกในกลุม่ ธุรกิจ
เทคโนโลยี หรือ “Dot Com Crisis” ในปี 2543 ที่แม้จะไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจไทยโดยรวม แต่กไ็ ด้ก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินโลกในช่วงเวลานัน้ พอสมควร
อี ก ทัง้ เป็ น สาเหตุ ใ ห้ ป ระเทศมหาอํ า นาจทางเศรษฐกิ จ อย่ า งสหรัฐ ฯ ต้ อ งเผชิ ญ กับ ภาวะอ่ อ นแอ
ทางเศรษฐกิจ และจําเป็ นต้องดําเนิ นนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในระดับตํ่าต่อเนื่องยาวนาน ซึง่ เป็ นหนึ่งในสาเหตุของวิกฤติภาคอสังหาริมทรัพย์ในเวลาต่อมา
จากนัน้ ในปลายปี 2551 เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงและเรือ้ รังจากวิกฤติ
เศรษฐกิ จ และการเงิ น โลกที่มี ต้ น สายปลายเหตุ จ ากหลากหลายป จั จัย ประกอบกัน อาทิ วิ ก ฤติ
ในภาคอสัง หาริม ทรัพ ย์ ข องสหรัฐ ฯ การปล่ อ ยสิ นเชื่อ อย่า งหละหลวมของสถาบั นการเงิ น การสร้า ง
เครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ที่ซับซ้อนจนทําให้นักลงทุนไม่สามารถแยกแยะประเภทการลงทุน
ที่มีความเสี่ยงกับไม่มคี วามเสี่ยงออกจากกันได้อย่างชัดเจน ซึ่งวิกฤติปี 2551 นี้ ได้ส่งผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจโลกในวงกว้าง รุนแรงและเรือ้ รัง และเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าํ ให้ประเทศในภูมภิ าคยุโรป ต้องประสบ
กับปญั หาวิกฤติเศรษฐกิจและการคลังในปจั จุบนั
นอกจากวิ กฤติเ ศรษฐกิจที่ม ี ต้น เหตุ จากการกระทํา ของมนุ ษ ย์แ ล้ว ในช่ว งทศวรรษที่ผ่านมา
เศรษฐกิจ โลกยัง ต้ อ งเผชิญ กั บวิก ฤติ ท างเศรษฐกิจ จากเหตุ ก ารณ์ ภ ัย พิบ ัติ ท างธรรมชาติ กล่ า วคือ
เหตุการณ์คลื่นยักษ์สนึ ามิในญี่ปุ่นในต้นปี 2553 และมหาอุทกภัยในไทยเมื่อปลายปี 2554 ซึ่งได้ทาํ ให้
ภาคอุ ต สาหกรรมทัว่ โลกต้ อ งประสบกับ ภาวะขาดแคลนอุ ป ทานอย่ า งรุ น แรง (Supply Shortage)
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์และอิเล็คทรอนิคส์
ความเกี่ยวเนื่ องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชดิ เชิงเศรษฐกิจและการเงินของประเทศต่างๆ เป็ น บริบท
ทีส่ ่งผลให้วกิ ฤติเศรษฐกิจที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเผชิญ สามารถลุกลามเป็ นวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศ
อื่นๆ และวิกฤติเศรษฐกิจโลกในทีส่ ดุ ทัง้ นี้ ความเกีย่ วเนื่องเชื่อมโยงเชิงเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ

2

ต่างๆ ยังได้พสิ จู น์ให้เห็นว่าบริบทของเศรษฐกิจโลกได้เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมอย่างมาก กล่าวคือ ภูมภิ าค
เอเชียได้แสดงให้เห็นถึงความมีศกั ยภาพทางการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสําคัญในการเป็ นแกนนํ า
หลักเพื่อขับเคลื่อนและพยุงเศรษฐกิจโลกจากภาวะถดถอย ท่ามกลางสถานการณ์ท่เี ศรษฐกิจของประเทศ
แกนนํ า หลั กเดิม (สหรัฐ ฯ สหภาพยุ โ รป และญี่ปุ่ น ) ยัง เผชิญ กับ วิก ฤติเ ศรษฐกิจ ภายในประเทศอยู่
ดังนัน้ ความเคลื่อนไหวและแนวโน้ มของเศรษฐกิจและการเงินของโลกภายใต้บริบทเศรษฐกิจโลกใหม่
(New Global Landscape) จึงเป็ นสิง่ ทีป่ ระเทศขนาดเล็กและมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด (Small-Opened
Economy) อย่างประเทศไทย ซึ่งพึ่งพาเศรษฐกิจโลกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจําเป็ นต้องให้ความสําคัญ
เพือ่ ให้เศรษฐกิจไทยสามารถเตรียมการและรับมือกับความผันผวนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตได้
โครงการวิจยั เรื่อ ง “ระบบติดตามความผัน ผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกและประเมินนัย
ต่ อ เศรษฐกิ จไทย” มีเ ป้ า หมายหลัก เพื่อ สร้างเครื่อ งมือ ในการติดตามและประเมิน อั ตราการขยายตัว
และสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจโลกภายใต้บริบทของเศรษฐกิจโลกใหม่ ท่เี หมาะสมสําหรับประเทศไทย
ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สําคัญ ของประเทศไทย และเพื่อ ประเมิน ผลกระทบ
ของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ (Economic Shock) ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตกับประเทศคู่คา้ สําคัญของไทย
ต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม เพื่อให้ผกู้ าํ หนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและผูท้ ่สี นใจสามารถใช้เป็ นเครื่องมือ
ในการวางแผนนโยบายเพื่อตัง้ รับกับสถานการณ์ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ได้อย่างเหมาะสม

1.2

วัตถุประสงค์

1.2.1 เพือ่ สร้างระบบติดตามการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินของโลก
1.2.2 เพือ่ ประเมินอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ ทีส่ าํ คัญของไทย
1.2.3 เพื่อวิเคราะห์ผ ลกระทบของเศรษฐกิจและการเงินของโลกต่ อ เศรษฐกิจของไทยผ่ า น
ความต้องการสินค้าและบริการของประเทศคู่ค้าที่สําคัญไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออก
การนําเข้า และการผลิตของไทย

1.3

ทฤษฎีและกรอบแนวคิ ด

ในการสร้า งระบบติด ตามและประเมิน ผลกระทบของเศรษฐกิจ โลกที่ม ีต่ อเศรษฐกิจ ไทยนั ้น
โครงการวิจยั นี้จะประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทส่ี าํ คัญ ดังนี้
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1.3.1 ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth Theory) ด้วยวิธี Growth Accounting
ซึ่งกําหนดให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Y) ถูกกําหนดจากปจั จัยการผลิต ได้แก่ แรงงาน (L) และทุน
(K) กล่าวคือ
Yt = Af (Kt, Lt)
และกําหนดสมการการผลิต (Production Function) ดังนี้
Yt = AKαt Lβt
โดย Yt คือ ผลผลิตของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสมการการผลิตดังกล่าวจะ
ถูกนํามาใช้ในการกําหนดอุปทานของระบบเศรษฐกิจ
ณ เวลาหนึ่ง (Aggregate Supply : ASt)
Kt คือ ทุนทีใ่ ช้ในการผลิต (Capital Stock)
Lt คือ แรงงานทีใ่ ช้ในการผลิต
A คือ ค่าคงที่ หรือ Solow Residual
α

และ β คือ ผลตอบแทนของปจั จัยการผลิต

1.3.2 หลักการดุลยภาพทั ่วไปทางเศรษฐกิจ (General Equilibrium) โดยมีสมมติฐานหลักว่า
ระบบเศรษฐกิจทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลกจะปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง (Economic Adjustment)
จนกลับสูส่ มดุลทีร่ ะดับอุปสงค์ของประเทศและของโลก (Aggregate Demand : AD) เท่ากับอุปทานของ
ประเทศและของโลก (Aggregate Supply : AS) ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์เริ่มต้นทีเ่ ศรษฐกิจอยูภ่ ายใต้
ภาวะสมดุล (AD = AS) จากนัน้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของปจั จัยทางเศรษฐกิจ อาทิ อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ปรับ เพิ่ม ขึ้น ซึ่ง จะส่ง ผลให้ก ารลงทุ น และการบริโ ภคภาคเอกชนที่แ ท้จ ริ งลดลง และส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ ง
ให้อุปสงค์โดยรวม (AD) ลดลง และเป็ นเหตุให้เศรษฐกิจเปลีย่ นแปลงไปจากดุลยภาพเดิม โดยระดับราคา
และผลผลิตมวลรวมจะปรับลดลงเมื่อเทียบกับดุลยภาพเดิม ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน
ระบบเศรษฐกิจอาจเกิดขึน้ จากปจั จัยภายในประเทศ อาทิ เหตุการณ์อุทกภัยที่ทาํ ให้อุปทานรวมของระบบ
เศรษฐกิจลดลง และจากปจั จัยภายนอก อาทิ การเพิม่ ปริมาณเงินโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ผ่านการเข้าซื้อ
สินทรัพย์ทางการเงินในตลาดรอง เพื่อให้อตั ราดอกเบี้ยระยะยาวปรับลดลง ซึ่งจะช่วยให้อุปสงค์ของระบบ
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เศรษฐกิจสูงขึ้น ผ่านช่องทางเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศและการปรับสูงขึ้น ของราคาสินทรัพ ย์
ในประเทศ

1.4

ขอบเขตการศึกษา

โครงการวิจยั นี้จะศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ ทีส่ าํ คัญของไทยทัง้ หมด 13 ประเทศและ
1 กลุ ม่ ประเทศ ประกอบด้ว ย (1) สหรั ฐอเมริก า (2) กลุ ม่ ประเทศยู โ รโซน (3) ประเทศญี่ปุ่ น (4)
สาธารณรัฐประชาชนจีน (5) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (6) สาธารณรัฐเกาหลี
(7) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (8) สาธารณรัฐสิงคโปร์ (9) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (10) สหพันธรัฐมาเลเซีย
(11) สาธารณรัฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ (12) สาธารณรัฐ สัง คมนิ ย มเวีย ดนาม (13) เครือ รัฐ ออสเตรเลี ย และ
(14) สาธารณรัฐอินเดีย โดยประเทศไทยส่งออกสินค้าและบริการไปยังประเทศดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการทัง้ หมดของไทย
โครงการวิจยั นี้ เ ป็ น การวิจ ยั แบบเอกสาร (Documentary Reseach) โดยรวบรวมข้อ มู ล
ทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศและกลุ่มประเทศทีท่ ําการศึกษาจากฐานข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary
Data) ที่รวบรวมโดย CEIC Data Manager ฐานข้อมูล Reuters และฐานข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ
ฐาน ข้อมูลวิชาการของสถาบันการศึกษา เป็ นต้น โดยเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเงินเป็ นรายไตร
มาส (Quarterly Data) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product : GDP) ของแต่ละประเทศ ซึง่ โดยปกติจะรายงานเป็ นรายไตรมาส สําหรับช่วงเวลาในการศึกษา
ครอบคลุมตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2543 จนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2555

1.5

วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั

โครงการวิจยั นี้ แบ่ ง การดําเนิ น การออกเป็ น 4 ช่วง โดยมีรายละเอียดวิธีการดําเนิ น การวิจ ัย
ในแต่ละช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 รวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ภ าพรวมของเศรษฐกิจและการเงิน โลก
ในป ัจ จุ บั น รวมถึ ง สถานการณ์ แ ละโครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ของ 13 ประเทศคู่ ค้ า ของไทย
และ 1 กลุม่ ประเทศโดยศึกษาจากฐานข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ที่รวบรวมโดย CEIC Data
Manager ฐานข้อมูล Reuters และฐานข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็ นฐานข้อมูลในการสร้างระบบติดตาม
ความผันผวนของเศรษฐกิจรายประเทศ และการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
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ช่วงที่ 2 พัฒนาระบบติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจรายประเทศของทัง้ 13 ประเทศ
และ 1 กลุม่ ประเทศ ด้วยการสร้างแบบจําลองทางเศรษฐมิติ (Econometric Model) เป็ นรายประเทศ
โดยวิธี Three Stage Least Square (3SLS) เพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สง่ ผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ (อุปสงค์และอุปทาน) ของทัง้ 13 ประเทศและ 1 กลุ่มประเทศ
ทีศ่ กึ ษา
ช่วงที่ 3 พัฒนาระบบติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก และประเมิน
อัต ราการขยายตัว ของเศรษฐกิจ ของประเทศคู่ค้ า ที่สํ า คัญ ของไทย โดยการเชื่อ มโยงแบบจํ า ลอง
ทางเศรษฐกิจของ 13 ประเทศและ 1 กลุม่ ประเทศ ด้วยสัดส่วนการค้าสินค้าระหว่างประเทศ (Trade
Metrix of Goods)
ช่วงที่ 4 ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าที่สําคัญ
ของไทยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อเศรษฐกิจไทย โดยวิธศี กึ ษาความอ่อนไหวทางตัวแปร (Sensitivity
Analysis)

1.6

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั

1.6.1 มีระบบติดตามการเปลีย่ นแปลงของโครงสร้างและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
คูค่ า้ ทีส่ าํ คัญของไทย
1.6.2 สามารถคาดการณ์การอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้
ทีส่ าํ คัญของไทยได้อย่างแม่นยํา
1.6.3 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากความต้องการสินค้าและบริการของประเทศคูค่ า้ ที่สาํ คัญ
ของไทยต่อการส่งออกและการผลิตของไทย
1.6.4 สามารถวิเคราะห์ผ ลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของต่ างประเทศต่อ เศรษฐกิจ ไทย
เพือ่ ประโยชน์ ในการนําเสนอนโยบายเศรษฐกิจ
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บทที่ 2
วรรณกรรมวิทศั น์
แบบจําลองเศรษฐกิจโลกได้มกี ารพัฒนามาอย่างต่ อเนื่ องตัง้ แต่ปี 2513 (ค.ศ. 1970) ภายใต้
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 2 แนวคิดหลัก ได้แก่ ทฤษฏีนักคิดนีโอคลาสสิค (Neoclassical Model) หรือ
จากเศรษฐศาสตร์จุลภาค ด้วยวิธหี าค่าอรรถประโยชน์ และกําไรสูงสุด (Maximize Utility and Profit)
ของผูบ้ ริโภคและและผูผ้ ลิตภายใต้ขอ้ จํากัดต่างๆ แนวคิดที่สองมาจากแนวคิดของเคนส์ (Keynes, 1936)
จากทฤษฏีเศรษฐศาสตร์มหภาคและการเงิน ดังนัน้ แบบจําลองเศรษฐกิจโลกที่มอี ยู่ปจั จุบนั จึงสามารถ
แยกออกเป็ นสองแบบ ได้แก่ แบบจําลอง Multi Country Computable General Equilibrium (CGE)1
และ แบบจําลอง Macro-Econometric Models2
โครงการฯ นี้ มีกรอบแนวคิดหลักว่า ภาคเศรษฐกิจและภาคการเงินของโลกมีความเชื่อมโยงกัน
อย่างใกล้ชดิ ผ่านช่องทางการค้าสินค้าและบริการ ซึ่งทําให้ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศหนึ่ง ส่งผ่านมายังประเทศอื่นๆ (Contagion Effect) ได้โดยง่าย นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง
ของขัว้ อํานาจที่สําคัญทางเศรษฐกิจ จากประเทศพัฒนาแล้วเดิม ได้แก่ สหรัฐฯ ยูโรโซน และญี่ปุ่น มาสู่
ขัว้ อํานาจใหม่ ได้แก่ จีน อาเซียน และอินเดีย ประกอบกับความไม่สมดุลด้านการค้าระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจ
ทัง้ สองยัง เป็ น ปจั จัยสํา คัญที่ส่ง ผลกระทบให้เ กิดความผั นผวนของภาคการเงิ นของโลก และส่ง ต่ อไป
เป็ นความผันผวนของภาคเศรษฐกิจจริงในโลกอีกด้วย
จากความเชือ่ มโยงของภาคเศรษฐกิจจริงและภาคการเงินของโลกดังกล่าว เราสามารถสร้างระบบ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการเงินของโลกได้ โดยอาศัยแนวคิดทฤษฏีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (Growth Theory) ดังต่อไปนี้

2.1

ทฤษฎีการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ (Growth Theory)

โดยทั ่วไปการวิ เคราะห์ก ารเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ จะกล่า วถึง แนวคิ ดพื้น ฐานทางทฤษฎี
ของสํานักนีโอคลาสสิค (Neoclassic) ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์คนสําคัญ ได้แก่ Robert Solow ได้คดิ ค้นทฤษฎี
แบบจําลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว (Solow, 1957) โดยกําหนดว่าเศรษฐกิจระดับ
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ดู Melo (1988), Robinson (1989) and Shoven and Whalley (1984)
ดู Bryant et al (1988)
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ศักยภาพโดยรวมของประเทศ (Y) จะถูกกําหนดจากการใช้ปจั จัยการผลิต ได้แก่ แรงงาน (L) และทุน (K)
หรือวิธี Growth Accounting ซึ่งสามารถพิจารณาจากสมการการผลิตโดยรวม (Production Function)
ดังนี้
Yt = F ( K t , Lt )

…………. (1)

จากสมการที่ (1) สามารถแสดงในรูปแบบสมการการผลิต ได้ดงั นี้
Yt = AK tα Lβt

................ (2)

โดย Yt คือ ผลผลิต
Kt คือ ทุนทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการผลิต
Lt คือ แรงงานทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการผลิต
A คือ ค่าคงที่ หรือ Solow Residual
α และ β คือ ผลตอบแทนของปจั จัยการผลิต
โดยกําหนดให้การผลิตโดยรวมมีผลตอบแทนปจั จัยการผลิตต่อขนาดคงที่ (Constant Return to
Scale) และผลตอบแทนต่อทุนและแรงงานคงที่ จะส่งผลให้ตอบแทนของปจั จัยแรงงาน (β) เท่ากับ (1-α)
และ α + β = 1 โดยทีก่ ารพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต (Technical Progress) จะส่งผลทําให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและทําให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีขน้ึ
จากทฤษฏีขา้ งต้นพบว่ามีขอ้ ดีดงั นี้ (1) สามารถอธิบายถึงรายละเอียดของกลไกการส่งผ่านปจั จัย
การผลิตไปสูก่ ารขยายตัวทางเศรษฐกิจผ่านปจั จัยการผลิต ได้แก่ จํานวนชัวโมงแรงงาน
่
ปริมาณทุน และ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต ทัง้ นี้ เพื่อนํ าไปสู่การวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางตัวแปรและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายด้านอุปทานเพื่อเพิม่ ศักยภาพการผลิตของประเทศ และ (2) สามารถนํ าไปเป็ นเครื่องมือ
ในการประเมินกําลัง การผลิต ของประเทศ ซึ่ง ขึ้น อยู่กบั ปจั จัยการผลิต เป็ น สําคัญ ดัง นัน้ จึง สามารถ
ให้คําตอบในเชิง เศรษฐกิจด้านอุปทานได้ เช่น หากแรงงานและทุนขยายตัวเพิม่ ขึ้นจะส่ง ผลให้ระดับ
ศักยภาพการผลิตของประเทศเพิม่ ขึ้นมากน้ อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังสามารถอธิบายได้ว่าแหล่งที่มา
ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาจากปจั จัยใด เนื่ องจากเป็ นการแจกแจงสัดส่วนปจั จัยการผลิตแต่ ละ
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ชนิ ด ได้ แก่ แรงงาน ทุ น และเทคโนโลยีท่ีใ ช้ใ นการผลิต ที่ส่ง ผลกระทบต่ อ การขยายตัว ของระดับ
ศักยภาพการผลิตของประเทศ
ขณะที่ทฤษฏีขา้ งต้นมีขอ้ จํากัดดังนี้ (1) สมมติฐานอัตราการขยายตัวของรายได้ประชาชาติต่อหัว
(Per Capita Income) ในแบบจําลองของ Solow มีลกั ษณะคงที่และถูกกําหนดจากภายนอก
(Exogeneous Variable) ส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั การพัฒนาเทคโนโลยี
(Technical Progress) และการขยายตัวของประชากรเพียงอย่างเดียว และ (2) แบบจําลองไม่สามารถ
อธิบายค่า A (ค่าคงที่ หรือ Solow Residual) ได้ชดั เจน
จากข้อจํากัดดังกล่าว ในการศึกษาทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อมาจึงให้ความสําคัญ
กับปจั จัยอื่นๆ ทีน่ อกเหนือไปจากปจั จัยแรงงานและปจั จัยทุน มากขึน้ เช่น Endogenous Growth Theory
ซึ่งนํ าเสนอโดย Romer (1986) Lucas (1988) และนักเศรษฐศาสตร์อ่นื ๆ โดยรวมผลจากการสะสมทุน
(Externality from Capital Accumulation หรือ Capital Accumulation Spill-Over) และการสะสมความรู้
และทุนทรัพยากรมนุ ษย์ (Knowledge and Human Capital Accumulation) มาใช้ในการอธิบาย
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ผ่านการอธิบายค่า A หรือ Solow Residual
Jovanovic (2000) ได้กล่าวถึงปจั จัยต่ างๆ ที่มีส่วนในการกําหนดอัตราการปรับปรุงคุณภาพ
ของปจั จัยการผลิตทัง้ ปจั จัยแรงงานและปจั จัยทุน ซึ่งปจั จัยเหล่านี้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) ความเจริญก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี และความรูท้ ่เี ป็ นประโยชน์ (The Progress of Science and
Productive Knowledge) 2) การเพิม่ พูนทางด้านทักษะของแรงงาน (The Growth of Individual Skills)
และ 3) แรงจูงใจในการทํางาน (Incentives)
ความเจริญ ก้าวหน้ า ทางเทคโนโลยีนั น้ เกิดขึ้น ได้ จากการสะสมองค์ค วามรู้ซ่ึงทํา ให้แรงงาน
สามารถสร้างสรรค์การผลิต บนรากฐานของความรู้เก่ าที่มีอยู่เ ดิม ซึ่ง ถ้าองค์ความรู้นั น้ มีอยู่ใ นจํานวน
แรงงานมากเท่าไร การสร้างสรรค์ผลงาน ก็ย่งิ มากขึน้ เท่านัน้ และ Andrew (1962) ก็กล่าวไว้ว่า การที่
เรายิง่ ฝึ ก ยิ่งทําสิ่งหนึ่ง สิง่ ใดมากเท่ าไร เราก็จะเชี่ยวชาญในการทําสิง่ นัน้ มากยิง่ ขึ้น ไป (Learning-bydoing) อย่างไรก็ตาม ความถนัดที่เกิดจากการทํางานอย่างหนึ่ งบ่ อยๆ ก็ยงั ไม่เพียงพอต่ อการสร้าง
เทคโนโลยีใหม่ๆ เรายังต้องการการวิจยั และพัฒนา (Resecrch of Devebpmet R&D) อย่างจริงจังอีกด้วย
การเพิ่มพูนทักษะของแรงงานก็เป็ นสิง่ ที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะที่จะจําเป็ น
ในการที่นํ า เทคโนโลยีใ หม่ ๆ มาใช้ใ ห้เ กิดประโยชน์ ใ นวงกว้า ง ซึ่งต้น ทุน ในการเรีย นรู้ (Cost of
Technology Adoption) ขึน้ อยูก่ บั จํานวนของผูท้ ต่ี อ้ งการใช้เทคโนโลยีใหม่สาํ หรับแรงจูงใจทีเ่ อือ้ อํานวย
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ต่อการประดิษฐ์คดิ ค้น ได้แก่ การมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุ นให้เกิดการทํา R&D และการมีระเบียบ
เพื่อปกป้องทรัพย์สนิ ทางปญั ญาที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และทําให้การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจมากขึน้
ดัง นั ้น ป จั จัย ที่มี ผ ลต่ อ การผลิ ต นั ้ นไม่ ไ ด้จํ า กัด เพี ย งแค่ แ รงงานและทุ น เท่ า นั ้ น ยัง รวมถึ ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทักษะและความรูข้ องแรงงาน ความสามารถในการบริหารจัดการรูปแบบ
ขององค์กรอีกด้วย การศึกษาส่วนใหญ่เ ท่าที่ผ่านมานี้ ยงั คงอธิบายการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยปจั จัย
แรงงาน และปจั จัยทุน ขณะทีใ่ ช้คา่ A หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า Solow Residual เป็ นตัวแทนของการอธิบาย
การเพิม่ ขึน้ ของประสิทธิภาพการผลิต (Total Factor Productivity)
การศึกษาเรือ่ งผลิตภาพการผลิตในช่วงหลังๆ ได้นําเอาคุณภาพของปจั จัยการผลิตเข้ามารวมอยู่
ในสมการการผลิต หรือ มีก ารยอมรับ ว่ า ป จั จัย การผลิต นั น้ มีคุณ ลั กษณะที่แ ตกต่ า งกัน เช่ น การนํ า
เทคโนโลยี IT มาวัดคุณภาพของทุน หรือการนํ าเอาระดับการศึกษา เพศ อาชีพ และอายุมาเป็ นตัววัด
คุณภาพของแรงงาน ซึ่งวิธหี นึ่งทีใ่ ช้ในการรวมเอาคุณภาพของปจั จัยแรงงาน และปจั จัยทุนเข้ามาอธิบาย
สมการการผลิต ได้แก่ Factor Augmentation ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
Yt = At ( K t Z t ) α ( Lt H t )1−α

…………… (3)

โดย Zt คือ คุณภาพทุน
Ht คือ คุณภาพแรงงาน
ในสมการ (3) Yt K t และ Lt แทน ผลผลิต ทุน และเเรงงานที่ใช้ในเวลา t ตามลําดับ ในขณะที่
ี ่วยให้ marginal productivity ของทัง้ ทุนและแรงงาน
Z t และ H t แทนความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีท่ช
มีค่าเพิม่ ขึ้น บางครัง้ เราเรียก Z t และ H t ว่า augmentation parameter ซึ่งเราสามารถหาค่าของ
Solow Residual ได้จากค่าของตัวแปรดังกล่าว
ั หาเรื่องการ
ดังนั น้ การนํ าเอาคุณ ภาพของเครื่อ งจักรและแรงงานมาใช้ ทําให้สามารถแก้ปญ
ตีความหมายของ Solow Residual เนื่องจากสมการการผลิตทีใ่ ช้นัน้ สามารถทีจ่ ะครอบคลุมปจั จัยการผลิต
ทีน่ อกเหนื อจากสมการข้างต้นได้มากกว่า ทําให้ค่า Solow Residual ทีไ่ ม่สามารถอธิบายได้ดว้ ยปจั จัย
การผลิตนัน้ ลดลง (Jorgenson และ Griliches,1967)
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2.2

ดุลยภาพทั ่วไปทางเศรษฐกิ จ (General Equilibrium)

นอกจากทฤษฏีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว การศึกษานี้ ยงั นํ าเอาทฤษฏีดุลยภาพทัวไป
่
ทางเศรษฐกิจ (General Equilibrium) มาปรับใช้ ผ่านการสร้างแบบจําลองจากทัง้ ด้านอุปสงค์และอุปทาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจทีอ่ ยู่ในภาวะสมดุล อุปสงค์ของระบบเศรษฐกิจจะเท่ากับอุปทานของระบบ
เศรษฐกิจ ณ จุด E0 อย่างไรก็ตาม หากมีก ารเปลี่ยนแปลงในป จั จัยทางเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนทางการเงิน ส่งผลให้อุปสงค์รวม (Aggregate Demand) ลดลงเนื่องจากการลงทุนภาคเอกชน
ทีแ่ ท้จริงลดลง อุปสงค์รวมและ GDP ด้านอุปสงค์ลดลง ในขณะเดียวกัน อัตราการใช้กําลังผลิตและ GDP
ด้านอุปทานลดลงมากกว่า GDP ด้านอุปสงค์เนื่องมาจากต้นทุนของปจั จัยทุนเพิม่ สูงขึน้ ทําให้เกิดอุปสงค์
ส่วนเกิน (Excess Demand) ณ ราคา P0 (ใต้จุดตัด E1) ระบบเศรษฐกิจจะปรับเข้าสู่ภาวะดุลยภาพ
โดยการเพิม่ ปจั จัยการผลิตด้านแรงงาน (L) เพื่อทดแทนปจั จัยการผลิตด้านทุน (K) ซึ่งชัวโมงการทํ
่
างาน
และการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ทําให้ GDP ด้านอุปทานเพิม่ ขึน้ มากกว่า GDP ด้านอุปสงค์ ส่งผลให้เกิดจุดสมดุล
ใหม่เกิดขึน้ ทีจ่ ดุ E2 ดังนัน้ ณ ดุลยภาพใหม่ GDP จะลดลงเนื่องมาจากผลทางลบมากกว่าผลทางบวก และ
ราคาปรับเพิม่ ขึน้ มาอยูท่ จ่ี ดุ P2
ภาพที่ 2-1 : กลไกการกลับสู่สมดุลของภาคเศรษฐกิ จจริง

ภาพที่ 2-1 แสดงกลไกการกลับสู่สมดุลของแบบจําลอง โดยการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์
และอุปทาน ณ จุดดุลยภาพดังกล่าว GDP ทัง้ ทางด้านการผลิตและด้านรายจ่ายจะเท่ากัน ณ ราคาเดียว
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จากทฤษฏีขา้ งต้นพบว่ามีขอ้ ดีดงั นี้ (1) แบบจําลองนํ าไปสูก่ ารใช้ทรัพยากรแรงงานและทุนให้เกิด
ประโยชน์ สงู สุด ด้วยการวิเคราะห์ถงึ ระดับสมดุลของระบบเศรษฐกิจ โดยจุดดุลยภาพดังกล่าวเป็ นเกณฑ์
อุตมภาพ (Pareto Optimality) ซึ่งมีตน้ คิดมาจาก Pareto หมายความว่า จุดสมดุลเป็ นจุดที่สงั คมส่วนใหญ่
ได้ ร ับ อรรถประโยชน์ เ พิ ม่ ขึ้ น โดยไม่ มี ส มาชิ ก ในสัง คมคนใดต้ อ งเสี ย อรรถประโยชน์ จ ากการนี้
และ (2) แบบจํ า ลองสามารถวิเ คราะห์ถึง ผลกระทบของตัว แปรทางเศรษฐกิจ ที่สําคัญ ต่ อ GDP เช่ น
อัตราดอกเบี้ย ประสิทธิภาพการผลิตด้านแรงงานและทุน เป็ นต้น นอกจากนี้ สามารถนํ ามาวิเคราะห์
ผลกระทบของนโยบายรัฐบาลต่อการเปลีย่ นแปลงของ GDP และระบบเศรษฐกิจ
ขณะที่ทฤษฏีขา้ งต้นพบว่ามีขอ้ จํากัดดังนี้ (1) แบบจําลองดังกล่าวมีสมมติฐานทีส่ ําคัญคือ ตลาด
จะต้องมีการแข่งขันแบบสมบูรณ์ และราคาสินค้ามีความยืดหยุ่น (Price Flexibility) ซึ่งในความเป็ นจริง
หน่ วยเศรษฐกิจรับรูข้ อ้ มูลไม่เท่าเทียมกันและราคาสินค้าปรับตัวช้า (Price Rigidity) จึงทําให้การเข้าไปสู่
จุ ด สมดุ ล ต้ อ งใช้ เ วลานาน และ (2) แบบจํ า ลองไม่ส ามารถวิเ คราะห์ ก รณี ท่ีม ีก ารผู ก ขาดของตลาด
(Monopolistic Market) และตลาดทีม่ ผี ู้ขายน้อยราย (Oligopolistic Market) ซึ่งการกําหนดราคาไม่ได้
เป็ นไปตามกลไกตลาด แต่ถกู กําหนดโดยผูผ้ ลิต

2.3

วิ ธีกาํ ลังสองน้ อยที่สดุ แบบสามขัน้ (Three Stage Least Square: 3SLS)

ในการสร้างแบบจําลองในงานวิจยั นี้ จะเริม่ ต้น ด้วยการหาความสัม พัน ธ์ร ะหว่างเครื่อ งชี้ทาง
เศรษฐกิจและตัวแปรทางเศรษฐกิจด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยวิธกี ําลังสองน้ อยทีส่ ุดแบบสามขัน้ (Three
Stage Least Square: 3SLS) ซึ่งเป็ นการประมาณค่าพารามิเตอร์ทงั ้ ระบบพร้อมกัน (Simultaneous
Equation) เนื่องจากนอกจากตัวแปรตามจะแปรผันตามตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระแล้ว ในทางกลับกัน
ตัวแปรต้นบางตัวอาจถูกกําหนดได้โดยตัวแปรตามด้วยในเวลาเดียวกัน ตัวอย่ างเช่น การใช้จ่ายรวม
ในระบบเศรษฐกิจซึง่ มีคา่ เท่ากับรายได้รวมของทัง้ ระบบเศรษฐกิจจะถูกกําหนดโดยการบริโภคภาคเอกชน
การลงทุน ภาคเอกชน การใช้จ่ า ยภาครัฐ และการส่ ง ออกสุท ธิ แต่ ก ารบริโภคภาคเอกชนนัน้ แปรผัน
ตามรายได้ท่สี ามารถใช้จ่ายได้ (Disposable Income) ซึ่งมีค่าเท่ากับรายได้รวมหักภาษีท่ภี าครัฐจัดเก็บ
จึง เห็น ได้ ว่ า นอกจากการบริโ ภคภาคเอกชนจะกํ า หนดรายได้ร วมแล้ว ในทางกลั บกั นการบริโ ภค
ภาคเอกชนยังถู กกําหนดโดยรายได้รวมด้วยเช่น เดียวกัน นอกจากนี้ ม ีค วามเป็ น ไปได้สูง ว่า เครื่อ งชี้
ทางเศรษฐกิจที่เ ป็ น ตัวแปรต้น นั น้ จะมีความสัม พัน ธ์กนั เองในระดับสูง (Multicollinearity) ดัง นั น้ หาก
ประเมินสมการถดถอยแต่ละสมการด้วยวิธสี มการเดีย่ วกําลังสองน้ อยที่สุด (Single-Equation Ordinary
Least Square) ค่าพารามิเตอร์ทไ่ี ด้จะมีคา่ ทีเ่ อนเอียง (Bias) และไม่แนบนัย (Inconsistent) กล่าวคือ
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เมื่อกลุม่ ตัวอย่างมีขนาดทีใ่ หญ่ขน้ึ ใกล้เคียงกับขนาดจริง (Population) ค่าพารามิเตอร์ทไ่ี ด้จะไม่เข้าใกล้ค่า
จริง
ดังนัน้ เพื่อป้องกันปญั หาการประเมินค่าดังกล่าว อีกทัง้ การประเมินสมการความสัมพันธ์ของตัว
แปรด้านอุปสงค์แต่ละตัว มักใช้ตวั แปรต้นที่อาจซํ้ากันในแต่ละสมการ การประเมินสมการถดถอยด้วยวิธี
3SLS ซึ่งเป็ นการประมาณค่าพารามิเ ตอร์ทงั ้ ระบบพร้อมกัน (Simultaneous Equation) จะทําให้ได้
ค่าพารามิเ ตอร์ท่ถี ูกต้องและแนบนัยกว่าวิธีสมการเดี่ยวกําลังสองน้ อยที่สุด เนื่ องจากมีประสิทธิภ าพ
เชิงเส้นกํากับ (Asymptotically Efficient) กว่าการประเมินค่าแบบสมการเดีย่ ว
จากทฤษฏี ข้า งต้น พบว่ า มีข้อ ดี ดั งนี้ (1) สามารถประมาณค่า พารามิเ ตอร์ท ัง้ ระบบพร้อ มกัน
(Simultaneous Equation) (2) ค่าพารามิเตอร์ทไ่ี ด้จะมีคา่ ทีไ่ ม่เอนเอียง (Bias) และแนบนัย (Inconsistent)
ขณะที่ทฤษฏีข้างต้น พบว่ า มีความซับซ้ อ นในการประมาณค่า เนื่ องจากต้องจั ดสมการให้อยู่ใ นระบบ
ทีส่ ามารถประมาณค่าได้ (Identifiable)

2.4

แบบจําลองเศรษฐกิ จโลก

Pesenti (2008) ได้อธิบายแบบจําลองเศรษฐกิจโลก (Global Economic Model : GEM) 3 ซึ่งเป็ น
แบบจําลองประเภท Stochastic Dynamic General Equilibrium Model ที่ใช้ขอ้ มูลจากทัง้ อุปสงค์
(Aggregated Demand) และอุปทาน (Aggregated Supply) โดยกล่าวว่า แบบจําลองเศรษฐกิจโลกเป็ น
การสร้างแบบ จําลองทีม่ ภี าคผูผ้ ลิตทําหน้าทีผ่ ลิตสินค้าและภาคประชาชนเป็ นผูบ้ ริโภคสินค้า เป็ นแรงงาน
และเป็ นแหล่งเงินทุนให้แก่ภาคผู้ผลิต แบบจําลอง GEM ได้รบั การพัฒนามาจากเศรษฐศาสตร์จุลภาค
(Microfoundation) และเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macrofoundation) ทําให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของ
ตัวแปรต่างๆ ได้อย่างแม่นยํา ซึ่งแตกต่างจากแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคโดยทั ่วไปที่สร้างมาจากข้อมูล
มหภาคเพียงอย่างเดียว
แบบจําลอง GEM พัฒนามาจากแบบจําลอง MULTIMOD โดยแบบจําลอง GEM ได้ถูกพัฒนามา
อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2003 นอกจากนี้แบบจําลองดังกล่าวยังได้ประยุกต์ทฤษฏีดา้ นการเงินระหว่าง
ประเทศและเศรษฐศาสตร์การเงิน (International Finance and Monetary Economics) โดยเฉพาะจาก
ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์แบบเปิ ดแนวใหม่ (New Open-Economy Macroeconomics) ซึ่งเป็ นการผสมผสาน
ระหว่างหลัก Business Cycle และแนวคิดของ Keynes ทัง้ นี้ โครงสร้างแบบจําลอง GEM โดยสังเขปสรุป
ได้ดงั ต่อไปนี้
3

แบบจําลอง GEM ได้รเิ ริ่มโดย Obtfeld and Rogoff (1995 and 1996)
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สถาบันเศรษฐกิจ (Economic Institutions) ประกอบด้วย 4 สถาบัน คือ (1) ภาคครัวเรือน
(Household) ภาคการผลิต (Firms) ภาคการผลิต สิน ค้า ขัน้ กลาง (Intermediate) และภาครัฐ (Gorver
Ment) โดยภาคครัวเรือน (Household) จะบริโภคสินค้าขัน้ สุดท้าย (Final Goods) และเป็ นปจั จัยการผลิต
ขัน้ ต้นด้านแรงงาน (Labor) นอกจากนี้ บางครอบครัวยังเป็ นเจ้าของหุน้ ส่วนของบริษทั (Firms) ซึ่งถือว่า
เป็ นแหล่งสนับสนุ นด้านปจั จัยทุนที่สาํ คัญ (Capital) โดยมีสมมุติฐานว่าปจั จัยการผลิตแรงงานและทุน
ไม่ มีก ารเคลื่อ นย้า ยอย่ า งสมบู ร ณ์ ร ะหว่ า งประเทศ นอกจากนี้ การปรับ ค่า จ้า งแรงงานมีค วามหนื ด
(Nominal Rigidities) (2) ภาคการผลิต (Firms) จะผลิตสินค้าขัน้ สุดท้าย โดยแต่ละประเทศจะมีสนิ ค้าสอง
ชนิ ด ได้แก่ สินค้าเพื่อการบริโภค (A) และสินค้าเพื่อการลงทุน (E) ภายใต้สมมุติฐานการแข่งขัน ที่
สมบูรณ์ (Perfectly Competitive Firms) สินค้าบริโภคขัน้ สุดท้ายจะถูกบริโภคทัง้ จากครัวเรือนภายใน
ประเทศและภาครัฐ ซึ่งการผลิตสินค้าขัน้ สุดท้ายจะมาจากการผลิตสินค้าขัน้ กลาง (3) ภาคการผลิตขัน้
กลาง (Intermediate) ผลิตโดยบริษทั เดียวภายใต้สมมุติฐานตลาดที่ผกู ขาด (Monopolistic Competition)
ด้วยการผลิตที่ใ ช้ปจั จัยด้านแรงงานและทุน ของตลาดในประเทศ สิน ค้าขัน้ กลางแยกออกเป็ นสินค้าที่
ค้าขายได้ 4 (Traded Intermediate Goods) และสินค้าที่ไม่ใช่เพื่อการค้า (Non-Traded Intermediate
Goods) โดยสินค้าที่ไม่ใช่เพื่อการค้าขายจะรับซื้อโดยภาครัฐและภาคการผลิตสินค้าขัน้ สุดท้าย ขณะที่
สิน ค้าขัน้ กลางเพื่อการค้าขายจะนํ าไปใช้ใ นการผลิตเพื่อการส่ง ออกไปยังต่ างประเทศหรือการนํ าเข้า
ภาครัฐบาล (Government) จะบริโภคสินค้าขัน้ สุดท้ายที่ผลิตภายในประเทศ รวมไปถึงการบริการทีไ่ ม่ใช่
การค้า (Non-Tradable Services) โดยภาครัฐใช้จา่ ยด้วยเงินภาษีทจ่ี ดั เก็บได้จากภาคเอกชน
3

ทัง้ นี้ แบบจํ าลอง GEM ได้นํ า ไปใช้อย่ างแพร่ห ลาย โดยเฉพาะแบบจําลองเศรษฐกิจโลก
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 5 ทัง้ นี้ แบบจําลอง GEM สองประเทศได้รบั การพัฒนาในปี
ค.ศ. 2001 และตีพมิ พ์ในวารสาร The Journal of Monetary Economics และต่อมาแบบจําลอง
ยังได้พฒ
ั นาไปสูแ่ บบจําลองด้านการคลังโลก (The Global Fiscal Model: GFM) 6
Van Der Mensbrugghe (2011) อธิบายถึงแบบจําลอง Global Linkage Model ซึ่งเป็ น
แบบจําลองทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในและนอกประเทศ โดยเป็ นแบบจําลองที่พฒ
ั นาจาก
4

สินค้าขัน้ กลางทีไ่ ม่ใช่เพือ่ การค้า (Non-Traded Intermediate Goods) คือ สินค้าทีม่ กี ารผลิตและบริโภคในประเทศ
ที่ไม่สามารถนํ าไปทดแทนสินค้าที่นําเข้าหรือส่งออก ขณะที่ส ินค้าขัน้ กลางที่ค้า ขายได้ (Traded Intermediate
Goods) คือ สินค้าขัน้ กลางทีม่ กี ารผลิตเพือ่ การนําเข้าหรือส่งออก
5
ดู Botman et al (2007) โดยแบบจําลองได้นํามาใช้โดยธนาคารกลางของประเทศแคนาดา อิตาลี ญีป่ ุน่ และนอร์เวย์ (ดู
Laxton, 2003)
6
ดู Botman etal (2007)
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Computable General Equilibrium (CGE) Model และใช้ฐานข้อมูลจาก Global Trade Analysis Project
(GTAP) ของมหาวิทยาลัย Purdue โดยแบบจําลองดังกล่าวเป็ นต้นแบบทีท่ าง World Bank ใช้ในการ
ประมาณเศรษฐกิจในรายงาน World Bank’s Global Economic Prospects โดย Global Linkage Model
เป็ นแบบจําลอง Global, Multi-Region, Multi-Sector, Dynamic Applied Equilibrium Model
Herve (2010) อธิบายถึงแบบจําลอง New Global Macro-Econometric Model ของ OECD
ทีเ่ น้นให้ความสําคัญกับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ ต่อภาคการค้าและภาคการเงินระหว่าง
ประเทศ ซึ่ง แตกต่ า งจากแบบจํ าลองทางเศรษฐกิจ ทัว่ ไปที่ร วมเอา Short-Term Keynesian-Type
Dynamics มาประกอบกับ Long-Run Neo-Classical Supply Side กล่าวคือ ค่าแรงและราคาปรับเข้าสู่
ระดับสมดุลอย่างช้าๆ เพื่อทําให้อุปทานของสินค้าและแรงงานเข้าสู่จุดสมดุล นอกจากนี้ การเปลีย่ นแปลง
ด้านอุปสงค์ (Demand Shock) เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของกลไกรายได้และรายจ่าย แต่จะมี
ผลกระทบต่ อเศรษฐกิจเฉพาะในระยะสัน้ และระยะปานกลางเท่ านั น้ (Short-term Keynesian-Type
Dynamics) อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว เศรษฐกิจจะถูกกระทบด้วยการเปลี่ยนแปลงของค่าแรงและราคา
รวมถึงปจั จัยอืน่ ๆ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความมั ่งคั ่งและนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งจะทําให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงของ Output และ Potential Output
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น โครงการวิจยั นี้จะได้ประยุกต์ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทฏษฎีดุลยภาพทั ่วไปทางเศรษฐกิจ และแนวคิดแบบจําลองเศรษฐกิจโลก เพื่อสร้างระบบติดตามและ
ประเมินอัตราการขยายตัวและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก โดยพิจารณาถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการระหว่างประเทศ เป็ นปจั จัยหลักในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศ
เข้าดัวยกัน
ภาพที่ 2-2 : การเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิ จของประเทศต่างๆ
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ภาพที่ 2-2 แสดงการเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ภายใต้กรอบแนวคิดของ
โครงการวิจยั ซึ่ง ดุลยภาพของแบบจํ าลองอยู่บนพื้น ฐานของดุลยภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศ
(Domestic Equilibrium) และดุลยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ (International Equilibrium) กล่าวคือ
ในส่วนของดุลยภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศ อุปทาน (Demand) ซึ่งขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยการผลิต ได้แก่
ปริมาณแรงงานและปริมาณทุน และเทคโนโลยีการผลิต ต้องเท่ากับอุปทาน (Supply) ได้แก่ การบริโภค
ภายในประเทศ (Real Private Consumption: RCP) การลงทุนภาคเอกชน (Real Private Investment:
RIP) การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ (Real Government Expenditure: RG) การส่งออก (Real Export:
RXGS) และการนํ าเข้า (Real Import: RMGS)
ในส่ ว นของดุ ล ยภาพทางการค้า ระหว่ า งประเทศ การนํ า เข้า ของทุก ประเทศรวมกั น (World
Import) ต้องเท่ากับการส่งออกของทุกประเทศรวมกัน (World Export) โดยแบบจําลองเศรษฐกิจโลกนี้
จะนําความต้องการการส่งออกของทุกประเทศรวมกัน มาแจกจ่ายไปเป็ นการนําเข้าของแต่ละประเทศผ่าน
เมตริกความเชือ่ มโยงทางการค้า (Trade Matrix) เพือ่ ให้ดลุ ยภาพทางการค้าระหว่างประเทศสมดุล
ในบทต่ อไป จะเป็ น การวิเ คราะห์สถานการณ์ เ ศรษฐกิจโลกและประมาณการสมการดุลยภาพ
ของแบบจําลอง โดยบทที่ 3 จะวิเคราะห์ทศิ ทางและแนวโน้ มของเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่คา้ ที่สําคัญ
ของไทย บทที่ 4 จะประมาณการสมการดุลภาพภายในประเทศของแต่ละประเทศคู่คา้ ที่สําคัญ บทที่ 5
จะประมาณการสมการดุลยภาพของเศรษฐกิจ ไทย และบทที่ 6 จะประเมิน ผลกระทบของเศรษฐกิจ
และการเงินโลกต่อเศรษฐกิจไทย
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บทที่ 3
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่สาํ คัญของไทย
3.1

ภาพรวมเศรษฐกิ จและการเงิ นโลก

นับจากการล้มละลายของ Lehman Brothers วาณิชธนกิจขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ เมื่อเดือนกันยายน
2551 เป็ นต้นมา เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงและเรือ้ รังจากวิกฤติเศรษฐกิจและ
การเงินโลกทีม่ ตี น้ สายปลายเหตุจากหลากหลายปจั จัยประกอบกัน อาทิ วิกฤติในภาคอสังหาริมทรัพย์ของ
สหรัฐฯ การปล่อยสินเชื่ออย่างหละหลวมของสถาบันการเงิน การสร้างเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ
ที่ซบั ซ้อนจนทําให้นักลงทุนไม่สามารถแยกแยะประเภทการลงทุนที่มคี วามเสี่ยงกับไม่มคี วามเสี่ยงออก
จากกันได้อย่างชัดเจน เป็ นต้น ซึ่งวิกฤติในปี 2551 นี้ ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างรุนแรง
และเรือ้ รัง จากตารางที่ 3-1 แสดงผลผลิตของโลก ณ ราคาคงที่ (World Output at Constant Price) ในปี
2551 หดตัวทีร่ อ้ ยละ -0.6 จากการหดตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Advance Economies)
โดยเฉพาะสหรัฐฯ และยุโรป ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจใหม่และประเทศกําลังพัฒนากลับ
ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 2.7
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลกทําให้รฐั บาลโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว ต้อง
ดําเนินมาตรการการคลังและการเงินเพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านการใช้นโยบายการคลังแบบ
ขยายตัว (Expansionary Fiscal Policy) เช่น การเพิม่ รายจ่าย การลดอัตราภาษี Payroll Tax และภาษี
เงินได้ในสหรัฐฯ ควบคู่ไปกับการดําเนินนโยบายด้านการเงินแบบผ่อนคลาย (Quantitative Easing) ของ
บรรดาธนาคารกลางของประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ ยูโรโซน และญีป่ ุ่น ด้วยวิธกี ารเข้าซื้อสินทรัพย์
ในภาคอสังหาริมทรัพย์ (Mortgage-Backed Security) การเพิ่มทุนให้แก่ภ าคการเงินทีป่ ระสบปญั หา ซึ่ง
ส่งผลให้ฐานเงิน (Money Base) และปริมาณเงิน (Money Supply) ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึน้ และเมื่อ
หลายประเทศดําเนินมาตรการ QE ในปริมาณมากๆ พร้อมๆ กัน ผลลัพธ์คอื ปริมาณเงินหมุนเวียนในโลก
(Global Liquidity) เพิม่ สูงขึน้ อย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนปี 2551
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ตารางที่ 3-1 : อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิ จโลกและเศรษฐกิ จประเทศคู่ค้าที่สาํ คัญของไทย
ประเทศ/กลุ่มประเทศ

โลก
ประเทศพัฒนา
สหรัฐอเมริกา
ยูโรโซน
ญีป่ นุ่
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เกาหลีใต้
ประเทศเกิ ดใหม่และประเทศ
กําลังพัฒนา
จีน
มณฑลไต้หวัน
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิลปิ ปินส์
เวียดนาม
ออสเตรเลีย
อินเดีย

2548
4.6
2.6
3.1
1.7
1.3
7.1
4.0

2549
5.3
3.0
2.7
3.2
1.7
7.0
5.2

2550
5.4
2.8
1.9
3.0
2.2
6.4
5.1

2551
2.8
0.1
-0.3
0.4
-1.0
2.3
2.3

2552
-0.6
-3.5
-3.1
-4.4
-5.5
-2.6
0.3

7.3
8.2
8.7
6.1
2.7
11.3
12.7
14.2
9.6
9.2
4.7
5.4
6.0
0.7
-1.8
7.4
8.8
8.9
1.7
-1.0
5.7
5.5
6.3
6.0
4.6
5.0
5.6
6.3
4.8
-1.5
4.8
5.2
6.6
4.2
1.1
8.4
8.2
8.5
6.3
5.3
3.1
2.7
4.7
2.5
1.4
9.0
9.5
10.0
6.9
5.9
ทีม่ า : World Economic Outlook database, International Monetary Fund (IMF) (October 2012)

หน่วย : ร้อยละ
2553
2554
5.1
3.8
3.0
1.6
2.4
1.8
2.0
1.4
4.5
-0.8
7.1
5.0
6.3
3.6
7.4
10.4
10.7
14.8
6.2
7.2
7.6
6.8
2.5
10.1

6.2
9.2
4.0
4.9
6.5
5.1
3.9
5.9
2.1
6.8

ท่ามกลางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วที่กาํ ลังเปราะบาง ปริมาณเงินทีเ่ พิ่มขึน้ ในโลกจากผล
ของมาตรการ QE ต่างไหลเข้าสู่ประเทศเศรษฐกิจใหม่ท่เี ศรษฐกิจยังคงเติบโตได้ต่อเนื่อง ดังแสดงไว้ใน
ภาพที่ 3.1 โดยเฉพาะประเทศในภูมภิ าคเอเชีย ส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อระดับเงินเฟ้อภายในประเทศที่มี
เงินทุนไหลเข้า ผ่านการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินทรัพย์จากทัง้ ปจั จัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Economic
Fundamental) และปจั จัยด้านการเก็งกําไร (Speculative Motive) อีกทัง้ ยังส่งผลให้เกิดแรงกดดันให้
ค่ า เงิน ของประเทศที่ มี เ งิ น ทุ น ไหลเข้ า แข็ง ค่ า ขึ้น เมื่ อ เที ย บกับ ดอลลาร์ ส หรัฐ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของผูส้ ง่ ออกในประเทศดังกล่าว
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ภาพที่ 3-1 : เงิ นทุนเคลือ่ นย้ายสุทธิ มายังประเทศเศรษฐกิ จใหม่

ทีม่ า : IMF (October, 2012)

สําหรับสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนัน้ เมื่อเดือนตุลาคม 2555 กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ได้ประเมินว่าในปี 2555 และ 2556 ผลผลิตของโลกจะ
ขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.3 และร้อยละ 3.6 จากปีกอ่ นหน้าตามลําดับ 7 โดยระบุว่า “วิกฤติเศรษฐกิจในยูโร
โซน การดําเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซนจะเป็ นปจั จัยสําคัญทีจ่ ะส่งผลกระทบ
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไป” (IMF (2012) หน้า XVII) และประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจ
ของโลกในระยะต่อไปว่าจะขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจใหม่ (Emerging Economies)
และประเทศกําลังพัฒนา (Developing Economies) ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.2 โดยประเมินว่าเศรษฐกิจ
ในภูมภิ าคเอเชียจะขยายตัวเฉลี่ยที่รอ้ ยละ 6.7 และร้อยละ 7.2 ในปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ ในขณะที่
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Economies) จะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดังแสดง
ไว้ในภาพที่ 3.2
6

7

IMF, World Economic Outlook: Coping with High Debt and Sluggish Growth (October, 2012)
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ตารางที่ 3-2 : แนวโน้ มการขยายตัวของเศรษฐกิ จโลก

ทีม่ า : IMF (October, 2012)

นอกจากนี้ IMF คาดว่า มีโอกาสสูงถึงร้อยละ 17 ที่เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวตํ่ากว่าร้อยละ 2.0
โดยมีปจั จัยจากการหดตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ยูโรโซน และญี่ป่นุ เป็ นสําคัญ และคาดว่ามีโอกาสสูง
ถึงร้อยละ 15.0 ร้อยละ 25.0 และร้อยละ 80.0 ทีเ่ ศรษฐกิจสหรัฐฯ ญีป่ ่นุ และยูโรโซน ตามลําดับ จะเข้าสู่
ภาวะถดถอยในปี 2556
ภาพที่ 3-2 : โอกาสที่เศรษฐกิ จโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย

ทีม่ า : IMF (October, 2012)

21

3.2

ประเทศสหรัฐอเมริ กา
3.2.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ด้ านภูมิประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) มีพ้นื ที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร

(อันดับที่ 3 ของโลก) ด้านประชากร มีจํานวนประชากร 312.9 ล้านคน (อันดับที่ 3 ของโลก) โดยในปี
2554 ประชากรมีรายได้เฉลีย่ ต่อหัวตามอํานาจซื้อ (PPP Adjusted) จํานวน 40,847 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ
เป็ น อัน ดับที่ 16 ของโลก ด้ านศาสนา พบว่าร้อยละ 78.5 ของชาวอเมริกนั นั บถือศาสนาคริสต์ ด้ าน
การเมืองการปกครอง สหรัฐฯ มีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ (Federal Republic) แบ่งอํานาจ
ออกเป็ น 3 ฝ่าย ภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนู ญ โดยประกอบด้วยพรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรค คือ
พรรครีพบั ลิกนั (Republican) และพรรคเดโมแครต (Democrat) สกุลเงิ นทีใ่ ช้คอื ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
3.2.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
ตารางที่ 3-3 : โครงสร้างเศรษฐกิ จของสหรัฐฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2554
โครงสร้างเศรษฐกิ จ
2543 - 2547
(ร้อยละของ GDP)
ด้านอุปสงค์
การบริโภค
68.9
การลงทุน
16.5
ภาครัฐบาล
19.3
การส่งออกสุทธิ
-4.5
ด้านอุปทาน
เกษตร
1.0
อุตสาหกรรม
14.9
บริการ
84.1
ทีม่ า : Bureau of Economic Analysis

2548 - 2551

2552 - 2554

69.8
16.6
18.6
-5.0

70.9
12.3
19.8
-3.0

1.0
14.8
84.2

1.1
14.1
84.7

จากตารางที่ 3-3 พบว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้ านอุปสงค์ ในช่วง 10 ปี ท่ผี ่านมา
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีอุปสงค์ในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนเป็ นปจั จัยหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ขณะทีส่ ดั ส่วนการลงทุนภาคเอกชนลดลงจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลกทีไ่ ด้
ส่งผลลบต่ อความเชื่อมั ่นของนักลงทุน ทําให้ภาคการลงทุน ชะลอลงชัดเจน สําหรับ ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ สหรัฐฯ ยังคงเป็ น ผูน้ ํ าเข้าสุทธิ ทัง้ นี้ วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลกทําให้สหรัฐฯ นําเข้าลดลง
ตามการชะลอลงของเศรษฐกิจ
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โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้ านอุปทาน ในระยะ 10 ปี ท่ผี ่านมา ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสําคัญ ทัง้ นี้ ภาคบริการของสหรัฐฯ มีบทบาทสําคัญที่สุดในระบบเศรษฐกิจ โดยในระหว่างปี
2552-2554 ภาคบริการมีสดั ส่วนเฉลีย่ ร้อยละ 84.7 ของ GDP โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคบริการ
ธุรกิจ และภาคการค้าส่งค้าปลีก ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิตทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดคือ
อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์และชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
3.2.3 สถานการณ์ เศรษฐกิ จและแนวโน้ ม
ในระหว่างปี 2543 -2554 เศรษฐกิ จสหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 ต่อปี แม้ว่าจะ
เผชิญกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเมืองหลายครัง้ อย่างไรก็ตาม วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลก
ในระหว่างปี 2551-2552 ซึ่งมีต้นตอมาจากภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างมีนัยสําคัญ โดยในปี 2551 และปี 2552 เศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ
-0.3 และร้อยละ -3.1 ตามลําดับ นอกจากนี้ วิกฤติดงั กล่า วได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการจ้างงาน
โดยอัตราการว่างงานเพิม่ ขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 10.4 ของกําลังแรงงานรวมในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ทางการสหรัฐฯ ได้ดาํ เนินมาตรการด้านการเงินและการคลังอย่างต่อเนื่ องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลัง
วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลก ส่งผลให้นับตัง้ แต่ปี 2553 เศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาฟื้ นตัวอย่างเปราะบาง
อย่างไรก็ดี อัตราการว่างงานยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง
ในช่ วงครึ่ งปี แรกของปี 2555 เศรษฐกิ จสหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.3 เมื่อ
เที ยบกับช่ วงเดี ยวกันปี ก่อนหน้ า โดยได้รบั ปจั จัยสนับสนุ นหลักจากอุปสงค์ในประเทศทัง้ การบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนทีข่ ยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.8 และร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
หน้า ตามลําดับ นอกจากนี้ การส่งออกในช่วง 2 ไตรมาสแรกขยายตัวได้ดที ร่ี อ้ ยละ 4.1 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกัน ปี ก่อนหน้ า จากการส่งออกไปยังคู่ค้าหลัก อาทิ แคนาดาและเม็กซิโกที่ขยายตัวดีต่อเนื่ อง ดัง
แสดงในภาพด้านล่างนี้
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ภาพที่ 3-3 : อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ
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ภาพที่ 3-4 : แหล่งที่มาของการขยายตัว
Inventories
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GDP Growth (%yoy)
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4.0
2.0
0.0
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ทีม่ า : Bureau of Economic Analysis
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ทีม่ า : Bureau of Economic Analysis

ด้ านเสถีย รภาพเศรษฐกิ จ สหรัฐ ฯ ยัง คงมี ค วามเปราะบาง สะท้อ นจากอัต ราการ
ว่างงานที่ยงั คงทรงตัวอยู่ในระดับสูง แม้ว่าจะมีทศิ ทางลดลงต่อเนื่ อง โดย ณ สิ้นเดือนมิถุน ายน 2555
อัตราการว่างงานอยู่ท่ีร้อยละ 8.2 ของกําลังแรงงานรวม อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่
บริหารจัดการได้และสนับสนุ นการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2555 อัตราเงิน
เฟ้อเฉลีย่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน ในส่วนของเสถียรภาพด้านการคลัง ณ สิน้ ปี
2554 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยูใ่ นระดับสูงทีร่ อ้ ยละ 102.9 สะท้อนภาวะตึงตัวในการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐในการกระตุน้ เศรษฐกิจในระยะต่อไป ขณะที่เงินทุนสํารองระหว่างประเทศอยู่ท่ี 152.7
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพียงพอทีจ่ ะรองรับความผันผวนของเงินทุนเคลือ่ นย้ายได้
ด้านภาคการเงิ นพบว่าค่าเงิ นดอลลาร์สหรัฐมีความผันผวน ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
และการเงินโลก ดัชนีคา่ เงินดอลลาร์สหรัฐมีความผันผวนมากขึน้ โดยมีทศิ ทางอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุล
เงินอื่นๆ ในตะกร้าเงิน (Currencies Basket) สะท้อนความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐทีล่ ดลงตามความ
เปราะบางของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีม่ สี ญ
ั ญาณฟื้ นตัวต่อเนื่ องนับตัง้ แต่ปี 2554
ผนวกกับวิกฤติหนี้สาธารณะในยูโรโซนที่เรือ้ รัง ส่งผลให้ความเชื่อมันภาคเอกชนต่
่
อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
เพิม่ ขึน้ และความต้องการถือครองสกุลเงินดังกล่าวกลับมาปรับตัวเพิม่ ขึน้ ดังแสดงไว้ในภาพที่ 3.5
ภาพที่ 3-5 : ดัชนี ค่าเงิ นดอลลาร์สหรัฐ (USD Index)
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ปั จจัยเสี่ยงของเศรษฐกิ จสหรัฐฯ หนึ่ งในความท้าทายสําคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ใน
ระยะต่อไปคือประเด็นเรื่องหน้ าผาทางการคลัง (Fiscal Cliff) ซึ่งยังคงมีความไม่ชดั เจนเกีย่ วกับรูปแบบ
และรายละเอียดของการต่ออายุมาตรการลดภาษี รวมถึงการลดรายจ่ายของรัฐบาลสหรัฐฯ นอกจากนี้
แม้ว่าภาครัฐจะมีความพยายามดําเนินมาตรการกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
อัตราการว่างงานทีย่ งั คงทรงตัวอยูใ่ นระดับสูงส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวไม่เต็มที่
เศรษฐกิ จสหรัฐฯ มีแนวโน้ มขยายตัวดีต่อเนื่ อง โดย ณ เดือนตุลาคม 2555 IMF ได้
คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2555 จะขยายตัวร้อยละ 2.2 เร่งขึน้ จากปี 2554 ทีข่ ยายตัวร้อยละ 1.8
จากอุปสงค์ในประเทศทีฟ่ ้ื นตัวดีต่อเนื่อง ขณะที่ในปี 2556 IMF คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะขยายตัวต่อ
เนื่องจากปี 2555 ทีร่ อ้ ยละ 2.1
ตารางที่ 3-4 : เครื่องชี้ทางเศรษฐกิ จของสหรัฐฯ
เครือ่ งชี้เศรษฐกิ จ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ณ ราคาคงที่ (Real GDP)
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
นําเข้าสินค้าและบริการ
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ส่งออกนําเข้าสินค้าและบริการ
อัตราการว่างงาน
รายได้รฐั บาล (General
Government Revenue)
รายจ่ายรัฐบาล (General
Government Expenditure)
หนี้สาธารณะสุทธิ (General
Government Net Debt)
หนี้สาธารณะ (General
Government Gross Debt)
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ทีม่ า : IMF

หน่ วย
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ร้อยละ

1.91

-0.34

-3.07

2.39

1.81

ร้อยละ
ร้อยละ

2.87
3.06

3.82
0.14

-0.32
0.05

1.64
0.13

3.14
0.04

ร้อยละ

2.41

-2.69

-13.53

12.48

4.78

ร้อยละ

9.30

6.10

-9.13

11.14

6.68

ร้อยละของ
แรงงาน

4.62

5.80

9.28

9.63

8.95

ร้อยละของ GDP

33.93

32.51

30.87

31.71

31.40

ร้อยละของ GDP

36.67

39.20

44.21

42.87

41.45

ร้อยละของ GDP

48.19

53.77

65.76

73.20

80.28

ร้อยละของ GDP

67.16

76.14

89.66

98.62

102.93

ร้อยละของ GDP

-5.06

-4.74

-2.73

-3.05

-3.09
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3.3

กลุ่มประเทศยูโรโซน
3.3.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ด้านภูมิประเทศ ยูโรโซน (Eurozone) หรือพืน้ ทีย่ โู ร (Euro Area) เป็ นสหภาพเศรษฐกิจ
และการเงิน ประกอบด้วยรัฐสมาชิกยูโรโซน 17 รัฐ ประกอบด้วยออสเตรีย เบลเยียม ไซปรัส เอสโตเนีย
ฟิ นแลนด์ ฝรั ่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สโลวา
เกีย สโลวีเนีย และสเปน โดย 4 ประเทศหลักได้แก่เยอรมนี ฝรั ่งเศส อิตาลี และสเปน ซึ่งมีสดั ส่วนร้อยละ
26.7 21.3 17.0 และ 11.7 ของเศรษฐกิจยูโรโซน ตามลําดับ ทัง้ นี้ ยูโรโซนมีพน้ื ที่รวม 2.8 ล้านตาราง
กิโลเมตร ด้ านประชากร ยูโรโซนมีจํานวนประชากร 332.8 ล้านคน โดยในปี 2554 ประชากรมีรายได้
เฉลีย่ ต่อ หัวตามอํานาจซื้อ (PPP Adjusted) จํานวน 35,392 ดอลลาร์สหรัฐ ด้านศาสนา ประชาชนในยูโร
โซนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิค นอกจากนัน้ ยังมีนิกายโปรเตสแตนท์ ยิว และมุสลิม
นโยบายการเงิ นของยูโรโซนกําหนดโดยธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank : ECB) โดย
หน้าทีห่ ลักของ ECB คือ รักษาระดับเงินเฟ้อให้อยู่ภายใต้การควบคุมแม้ไม่มกี ารเป็ นผูแ้ ทนร่วม นโยบาย
การคลัง มีก ารร่วมมือเกิดขึ้น ผ่ านกลุ ่ม ยูโ รซึ่ง ประกอบด้วยรัฐมนตรีคลังของรัฐ สมาชิกยูโ รโซน เพื่อ
ตัดสินใจทางการเมืองในประเด็นที่เ กี่ยวข้องกับยูโ รโซนและสกุลเงิน ยูโ ร สกุล เงิ นที่ใ ช้ค ือยูโ ร (EUR)
นอกจากนี้ แต่ละประเทศมีความแตกต่างกันทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้การตัดสินใจที่ผ่านมาของธนาคาร
กลางยุโรป ได้มุง่ เน้นไปยังประเทศทีใ่ หญ่กว่า เช่น เยอรมนีและฝรั ่งเศส ซึ่งมีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับ
ประเทศอืน่ ๆ
3.3.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
ตารางที่ 3-5.: โครงสร้างเศรษฐกิ จของยูโรโซนระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2554
โครงสร้างเศรษฐกิ จ
(ร้อยละ ของ GDP)
ด้านอุปสงค์
การบริโภค
การลงทุน
ภาครัฐบาล
การส่งออกสุทธิ
ด้านอุปทาน
เกษตร
อุตสาหกรรม
บริการ
ทีม่ า : Eurostat, ECB

2543 - 2547

2548 - 2551

2552 - 2554

57.3
20.5
20.3
1.4

56.3
21.1
20.3
1.7

57.2
19.0
21.7
1.9

1.9
20.3
77.8

1.8
20.3
77.9

1.9
19.1
79.1
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โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้ านอุปสงค์ จากตารางที่ 3-5 พบว่าในช่วง 10 ปี ท่ผี ่านมา
เศรษฐกิจยูโรโซนมีอุปสงค์ในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนเป็ นปจั จัยหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจมากขึน้ โดยตัง้ แต่ปี 2543 สัดส่วน
การส่งออกได้ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 33.8 มาอยู่รอ้ ยละ 43.8 ในปี 2554 บ่งชี้ความสามารถในการ
แข่งขันของกลุม่ ประเทศยูโรโซน อย่างไรก็ตาม มูลค่าส่งออกที่สูงขึ้นอาจจะมีท่มี าจากเพียงบางประเทศ
โดยเฉพาะ เยอรมนี ทีม่ ภี าคการส่งออกขยายตัวสูง และเป็นผูส้ ง่ ออกอันดับ 2 ของโลกในปี 2554
โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้ านอุปทาน จากตารางที่ 3-5 พบว่าในระยะ 10 ปี ท่ผี ่านมา
โครงสร้างทางเศรษฐกิจด้านอุปทานของยูโรโซนไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ทัง้ นี้ ภาคบริการ
ของยูโรโซนมีบทบาทสําคัญทีส่ ุดในระบบเศรษฐกิจ ในระหว่างปี 2552-2554 ภาคบริการมีสดั ส่วนเฉลี่ย
ร้อยละ 79.1 ของ GDP โดยหมวดการค้า การคมนาคม ทีพ่ กั และสาธารณูปโภค มีความสําคัญเป็ นอันดับ
หนึ่ง (สัดส่วนประมาณร้อยละ 25.0 ของ GDP) รองลงมาคือ การบริการภาครัฐและการศึกษามีสดั ส่วนสูง
เป็ นอันดับสอง ตามมาด้วยภาคอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมมีสดั ส่วนไม่
สูงมากนักทีร่ อ้ ยละ 19.1 และร้อยละ 1.9 ของ GDP ตามลําดับ
3.3.3 สถานการณ์ เศรษฐกิ จและแนวโน้ ม
เศรษฐกิ จยูโรโซนในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 หดตัวร้อยละ -0.5 จากช่วงเดียวกันปี
ก่อนหรือหดตัวร้อยละ -0.2 จากไตรมาสก่อน (%qoq_sa) จากวิกฤติหนี้สาธารณะในกลุ่มยูโรโซน ทํา
ให้ยูโรโซนเข้าสู่สภาวะถดถอย (Recession) โดยได้รบั ปจั จัยลบมาจากอุปสงค์ในประเทศทัง้ การบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนทีห่ ดตัวเฉลีย่ ร้อยละ -0.9 และร้อยละ -3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนหน้ า
ตามลําดับ นอกจากนี้ การส่งออกในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2555 ขยายตัวได้ดที ร่ี อ้ ยละ 3.3 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปี ก่อนหน้า
ด้ านเสถียรภาพเศรษฐกิ จของกลุ่มประเทศยูโรโซนยัง คงมีค วามเปราะบาง โดย
อัตราการว่างงานโดยเฉลี่ยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 อยูใ่ นระดับสูงถึงร้อยละ 11.2 ของกําลังแรงงาน
รวมนับ เป็ นอัตราสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่อตั ราเงินเฟ้อทั ่วไปอยู่ท่รี อ้ ยละ 2.5 ลดลงจากไตรมาส
ก่อนหน้าที่รอ้ ยละ 2.7 จากราคานํ้ ามันในตลาดโลกที่เริม่ ปรับตัวลดลง หนี้สาธารณะอยู่ท่รี อ้ ยละ 90.0 ต่อ
GDP ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 สําหรับเงินทุนสํารองระหว่างประเทศอยู่ท่ี 701 พันล้านยูโร ณ สิน้ เดือน
มิถุนายน 2555
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ด้ านภาคการเงิ น พบว่าค่าเงินยูโรมีแนวโน้มอ่อนตัวลงมากตัง้ แต่ปี 2553 เป็ นต้นมา
จากวิกฤติหนี้สาธารณะทีส่ ่งผลต่อความเชื่อมั ่นต่อสกุลเงินยูโรและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยูโรโซนอย่าง
มาก ทัง้ นี้ ยูโรโซนประกอบด้วยประเทศที่เป็ นผู้ส่งออกสุทธิ เช่น เยอรมนี และผู้นําเข้าสุทธิ เช่น กรีซ
ฝรั ่งเศส ซึง่ มีความต้องการต่อนโยบายค่าเงินทีแ่ ตกต่างกัน ดังแสดงในภาพด้านล่างนี้
ภาพที่ 3-6 : อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ
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ภาพที่ 3-7 : แหล่งที่มาของการขยายตัว
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ทีม่ า : Eurostat, ECB
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ทีม่ า : Eurostat, ECB

ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิ จยูโรโซน ได้แก่ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมจากปญั หา
หนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูงและอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูง รวมทัง้ การเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่เ ท่าเทียมกัน ระหว่างยูโ รโซนเหนือและยูโรโซนใต้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและการเมือง
แนวโน้ มเศรษฐกิ จยูโรโซน ความแตกต่างของแต่ละประเทศในกลุ่มอาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของยูโรโซน ทัง้ นี้ จากการคาดการณ์ ในเดือนตุลาคม 2555 ของ IMF เศรษฐกิจยูโรโซนในปี
2555 คาดว่าจะหดตัวทีร่ อ้ ยละ -0.4 และกลับมาขยายตัวร้อยละ 0.2 ในปี 2556
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ตารางที่ 3-6 : เครื่องชี้ทางเศรษฐกิ จของยูโรโซน
เครือ่ งชี้เศรษฐกิ จ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ณ ราคาคงที่ (Real GDP)
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
นําเข้าสินค้าและบริการ
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ส่งออกเข้าสินค้าและบริการ

หน่ วย

2550

2551

2552

2553

2554

ร้อยละ

3.00

0.38

-4.39

2.01

1.45

ร้อยละ
ร้อยละ

2.14
3.85

3.31
3.85

0.30
1.23

1.61
1.00

2.71
1.25

ร้อยละ

6.24

0.93

-11.07

9.64

4.18

ร้อยละ

6.63

1.11

-12.42

11.19

6.32

ร้อยละของ
แรงงาน

7.61

7.64

9.60

10.14

10.13

ร้อยละของ GDP

45.30

44.99

44.84

44.73

45.29

ร้อยละของ GDP

45.99

47.12

51.22

50.95

49.40

ร้อยละของ GDP

68.10

68.25

77.56

83.22

86.88

ร้อยละของ GDP

0.20

-1.44

-0.15

0.02

0.13

อัตราการว่างงาน
รายได้รฐั บาล (General
Government Revenue)
รายจ่ายรัฐบาล (General
Government Expenditure)
หนี้สาธารณะสุทธิ (General
Government Net Debt)
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ทีม่ า : IMF

3.4

ประเทศญี่ ปุ่ น
3.4.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ด้านภูมิประเทศ ประเทศญี่ปุ่นมีพน้ื ที่ 3.8 แสนตารางกิโลเมตร ด้านประชากร มีจํานวน
ประชากร 126 ล้านคน (อันดับที่ 10 ของโลก) โดยประชาชนส่วนใหญ่มเี ชือ้ ชาติญป่ี ุ่น (ร้อยละ 99.0) ทัง้ นี้
ในปี 2554 ประชากรมีรายได้เฉลีย่ ต่อหัวตามอํานาจซื้อ (PPP Adjusted) จํานวน 34,748 ดอลลาร์สหรัฐ
ด้านศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายชินโต (ร้อยละ 84.0) รองลงมานับถือศาสนา
คริสต์ (ร้อยละ 4.3) และศาสนาอื่นๆ (ร้อยละ 11.7) ด้านการเมืองการปกครอง ปกครองโดยระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระจักรพรรดิเป็ นประมุขภายใต้รฐั ธรรมนู ญ และมีนายกรัฐมนตรีเป็ นหัวหน้า
ฝา่ ยบริหาร สกุลเงิ นทีใ่ ช้คอื เยน (JPY)
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3.4.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
ตารางที่ 3-7 : โครงสร้างเศรษฐกิ จของญี่ปนระหว่
ุ่
างปี พ.ศ. 2543 - 2554
โครงสร้างเศรษฐกิ จ
(ร้อยละ ของ GDP)
ด้านอุปสงค์
การบริโภค
การลงทุน
ภาครัฐบาล
การส่งออกสุทธิ
ด้านอุปทาน
เกษตร
อุตสาหกรรม
บริการ
ทีม่ า : CEIC

2543 - 2547

2548 - 2551

2552 - 2554

58.1
23.6
18.2
0.1

57.2
22.2
18.1
2.5

59.2
19.0
19.4
2.4

1.6
20.7
77.7

1.2
20.9
77.9

1.2
20.4
78.4

โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้ านอุปสงค์ จากตารางที่ 3-7 พบว่าในช่วง 10 ปี ท่ผี ่านมา
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงมากนัก โดยการบริโภคภาคเอกชนยังคงเป็ นปจั จัย
หลักในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ ขณะทีภ่ าคการส่งออกมีสดั ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ เล็กน้อย
โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้ านอุปทาน จากตารางที่ 3-7 พบว่า ในระยะ 10 ปี ท่ผี า่ นมา
โครงสร้างเศรษฐกิจด้านอุปทานของญี่ปุ่น ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ทัง้ นี้ ภาคบริการมี
บทบาทสําคัญที่สุดในระบบเศรษฐกิจ โดยมีสดั ส่วนเฉลี่ยร้อยละ 78.4 ของ GDP (การค้าปลีกและค้าส่ง
และภาคอสังหาริมทรัพย์เป็ นสัดส่ว นที่สาํ คัญร้อยละ 12.4 และร้อยละ 11.4 ของ GDP) รองลงมาคือ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการ เกษตรมีสดั ส่วนร้อยละ 20.8 และร้อยละ 1.4 ของ GDP ตามลําดับ
3.4.3 สถานการณ์ เศรษฐกิ จและแนวโน้ ม
การขยายตัวทางเศรษฐกิ จญี่ปุ่นในช่ วง 10 ปี ที่ผ่านมาค่ อนข้างอ่อนแอ โดยอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับตํ่า หรือที่เรียกกันว่า “ทศวรรษที่สาบสูญ” (The Lost Decade)
สาเหตุจากปญั หาฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์แตกในปี 2530 ทัง้ นี้ เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มกลับฟื้ นตัวหลัง
ปี 2548 อย่างไรก็ดี นับจากปี 2551 เป็ นต้นมา เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้กลับมาหดตัวอีกครัง้ สาเหตุจากวิกฤติ
การเงินโลก และภัยพิบัติแผ่น ดิน ไหวและสึน ามิท่ีส่งผลให้การฟื้ น ตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น เป็ น ไปอย่า ง
เปราะบาง ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 เศรษฐกิ จญี่ปนกลั
ุ่
บมาขยายตัวร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับช่วง
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เดี ยวกันปี ก่อน หรือขยายตัวร้อยละ 0.1 จากไตรมาสก่อน (ขจัดผลทางฤดูก าลแล้ว) เนื่ องจากการ
ขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนทีข่ ยายตัวเร่งขึน้ เป็นสําคัญ ดังแสดงในภาพด้านล่างนี้
ภาพที่ 3-8 : การขยายตัวของเศรษฐกิ จ

ทีม่ า : CEIC

ภาพที่ 3-9 : แหล่งที่มาของการขยายตัว

ทีม่ า : CEIC

ด้ านเสถีย รภาพเศรษฐกิ จญี่ปุ่นยัง คงเปราะบาง โดยอัต ราเงินเฟ้ อในไตรมาสที่ 2
ของปี 2555 ยังคงอยู่ทร่ี ะดับตํ่าทีร่ อ้ ยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน ในขณะทีอ่ ตั ราการว่างงาน
ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ทร่ี ะดับ 4.2 ของกําลังแรงงานรวม ขณะทีห่ นี้สาธารณะญี่ปุ่นในปี 2554 อยู่
ในระดับทีส่ งู ถึงร้อยละ 229.7 ของ GDP อย่างไรก็ตาม หนี้ดงั กล่าวเกิดจากการระดมทุนจากประชาชนใน
ประเทศเป็ นหลักเนื่องจากชาวญีป่ นุ่ มีการออมในระดับสูง
ด้ านภาคการเงิ นพบว่าญี่ปุ่นประสบกับปั ญหาค่าเงิ นเยนที่ แข็งตัวต่ อเนื่ องซึ่งเป็ น
อุปสรรคสําคัญต่อการส่งออก ทัง้ นี้ ที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นมีความพยายามในการเข้าแทรกแซงค่าเงินอยู่
เป็ นระยะ โดยล่าสุดรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชนิ โซ อาเบะแถลงว่าจะดําเนิ นมาตรการค่าเงินเยนอ่อนเพื่อ
กระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศ
ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิ จญี่ปนุ่ อยูท่ ่กี ารชะลอตัวของเศรษฐกิจประกอบกับค่าเงินเยนที่
มีแนวโน้ มแข็งค่าส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก ด้านสังคมญี่ปุ่นเผชิญกับปญั หาสังคมผูส้ ูงอายุท่ที ําให้
รัฐบาลมีรายจ่ายสวัสดิการสาธารณะสูง ด้านความสัม พัน ธ์ระหว่างประเทศ ล่า สุดญี่ปุ่ น มีกรณีพ ิ พาท
ประเด็นกรรมสิทธิหมู
์ เ่ กาะเซนกากุ/เตียวหยู กับประเทศจีน
แนวโน้ มเศรษฐกิ จญี่ปนจะยั
ุ่
งคงขยายตัวอย่างเปราะบาง IMF คาดการณ์ ณ เดือน
ตุลาคม 2555 ว่า ในปี 2555 เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 2.2 และในปี 2556 จะขยายตัวชะลอลงที่
ร้อยละ 1.2 ซึง่ เป็ นการปรับลดจากประมาณการณ์ครัง้ ก่อนหน้าทีร่ อ้ ยละ 0.2 และ 0.3 ตามลําดับ
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ตารางที่ 3-8 : เครื่องชี้ทางเศรษฐกิ จของญี่ ปุ่ น
เครือ่ งชี้เศรษฐกิ จ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ณ ราคาคงที่ (Real GDP)
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
นําเข้าสินค้าและบริการ
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ส่งออกเข้าสินค้าและบริการ
อัตราการว่างงาน
รายได้รฐั บาล (General
Government Revenue)
รายจ่ายรัฐบาล (General
Government Expenditure)
หนี้สาธารณะสุทธิ (General
Government Net Debt)
หนี้สาธารณะ (General
Government Gross Debt)
ดุลบัญชีเดินสะพัด

หน่ วย

2550

2551

2552

2553

2554

ร้อยละ

2.19

-1.04

-5.53

4.53

-0.76

ร้อยละ
ร้อยละ

0.06
0.50

1.38
0.10

-1.34
0.10

-0.72
0.05

-0.29
0.05

ร้อยละ

2.32

0.35

-15.71

11.18

6.29

ร้อยละ

8.70

1.42

-24.20

24.32

-0.08

3.83

3.97

5.05

5.03

4.57

31.22

31.62

29.59

29.64

30.56

33.31

35.73

39.98

39.00

40.35

80.49

95.28

106.19

112.78

126.41

183.01

191.81

210.25

215.29

229.61

4.87

3.30

2.91

3.72

2.03

ร้อยละของ
แรงงาน
ร้อยละของ
GDP
ร้อยละของ
GDP
ร้อยละของ
GDP
ร้อยละของ
GDP
ร้อยละของ
GDP

ทีม่ า : IMF

3.5

สาธารณรัฐประชาชนจีน
3.5.1 ข้อมูลพืน้ ฐาน
ด้านภูมิประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเทศจีน) มีพน้ื ที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร

มีขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในเอเชียและที่ 2 ของโลก ด้านประชากร ประเทศจีนมีจํานวนประชากร 1,347 ล้านคน
มากทีส่ ดุ ในโลก หรือคิดเป็ น 1 ใน 5 ของประชากรโลก ทัง้ นี้ ในปี 2554 ประชากรมีรายได้เฉลีย่ ต่อหัวตาม
อํานาจซื้อ (PPP Adjusted) จํานวน 8,387 ดอลลาร์สหรัฐ ด้านศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ลัทธิขงจือ๊ และลัทธิเต๋า ด้านการเมืองการปกครอง มีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ (Federal
Republic) แบบรัฐพรรคการเมืองเดียว (พรรคคอมมิวนิ สต์) มีประธานาธิบดีเป็ นประมุข สกุลเงินทีใ่ ช้คอื
สกุลเหรินหมินปี้ โดยหน่ วยเงินพืน้ ฐานคือหยวน (RMB หรือ CNY)
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3.5.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
ตารางที่ 3-9 : โครงสร้างเศรษฐกิ จของจีนระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2554
โครงสร้างเศรษฐกิ จ
(ร้อยละ ของ GDP)
ด้านอุปสงค์
การบริโภค
การลงทุน
ภาครัฐบาล
การส่งออกสุทธิ
ด้านอุปทาน
เกษตร
อุตสาหกรรม
บริการ
ทีม่ า : World Bank

2543 - 2547

2548 - 2551

2552 - 2554

43.4
37.7
15.1
3.9

36.0
38.6
13.4
12.0

33.9
43.0
12.8
10.3

13.4
46.8
39.8

10.2
48.7
41.1

8.4
50.1
41.5

โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้ านอุปสงค์ จากตารางที่ 3-9 พบว่าในช่วง 10 ปี ท่ผี ่านมา
เศรษฐกิจจีนมีอปุ สงค์ภายในประเทศทัง้ การบริโภคและการลงทุนเป็ นปจั จัยสําคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดย
ในช่วงปี 2543-2547 การบริโภคภาคเอกชนมีสดั ส่วนมากที่สดุ หลังจากปี 2547 เป็ นต้น มา การลงทุน ทัง้
จากรัฐบาลกลางและท้องถิน่ ได้เพิม่ มากขึน้ ทําให้การลงทุนมีสดั ส่วนในระบบเศรษฐกิจมากกว่าการบริโภค
โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้ านอุปทาน จากตารางที่ 3-9 พบว่าในระยะ 10 ปี ท่ผี ่านมา
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีบทบาทมากขึน้ ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านอุปทาน โดยมีสดั ส่วน
รวมเฉลี่ยร้อยละ 90 ของ GDP ส่วนหนึ่ งมาจากการเพิม่ ขึน้ ของอุปสงค์ต่อสินค้าอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศตามการเพิม่ ขึ้น ของรายได้ป ระชากร ประกอบกับ ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งภาคส่ ง ออกกับ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
3.5.3 สถานการณ์ เศรษฐกิ จและแนวโน้ ม
เศรษฐกิ จจี น ขยายตัวเร่ ง ขึ้ นอย่ างมากในช่ ว งปี 2543-2550 โดยไตรมาสที่ 2
ของปี 2550 เศรษฐกิจขยายตัวสูงสุดถึงร้อยละ 14.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน เนื่องจากการส่งออก
และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ขยายตัวในระดับสูง ทําให้อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
ตลอดจนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อสังหาริมทรัพย์ และตลาดทุนของจีนขยายตัวอย่างมาก ทัง้ นี้ ความ
เสีย่ งต่อภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ทําให้รฐั บาลต้องชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจลง
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ผ่านการควบคุมปริมาณสินเชื่อในระบบ ทําให้เศรษฐกิจในช่วงเวลาต่อมาขยายตัวชะลอลง ประกอบกับ
ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลก ทําให้เศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่ 1 ของปี 2553 ขยายตัว
ตํ่าสุดทีร่ อ้ ยละ 6.6 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น
ในช่ วงครึ่งแรกของปี 2555 เศรษฐกิ จจีนขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 7.6 จากช่ วง
เดียวกันปี ก่อน จากวิกฤติหนี้สาธารณะยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของจีนไปยังกลุ่มประเทศยูโร
โซนซึ่งเป็ นตลาดส่งออกอันดับ 2 ของจีน โดยการส่งออกของจีนไปยังยูโรโซนหดตัวต่อในไตรมาสที่ 2
ของปี 2555 ทีร่ อ้ ยละ -2.8 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการลงทุนภาคเอกชนและภาค
อุตสาหกรรมการผลิตซึ่งเป็ นอีกปจั จัยสําคัญของเศรษฐกิจจีนให้ขยายตัวชะลอลง ดังแสดงในภาพด้านล่าง
นี้
ภาพที่ 3-10 : การขยายตัวของเศรษฐกิ จ

ภาพที่ 3-11 : แหล่งที่มาของการขยายตัว

China's GDP Growth
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ทีม่ า : สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติจนี
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ทีม่ า : World Bank

ด้ า นเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ ยัง คงแข็ง แกร่ ง โดยอัตราเงินเฟ้ อทั ่วไปในไตรมาสที่ 2
ของปี 2555 ลดลงต่อเนื่องอยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน เนื่องจากมาตรการภาครัฐ
ที่ต้องการลดความเสี่ยงจากภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ทําให้ราคาที่อยู่อาศัยชะลอลงต่อเนื่ อง
สําหรับหนี้สาธารณะของรัฐบาลอยู่ในระดับที่มเี สถียรภาพทีร่ อ้ ยละ 25.8 ของ GDP ในปี 2554 (ข้อมูล
จาก IMF) โดยร้อยละ 98.6 เป็ นหนี้ ภายในประเทศ ขณะที่อตั ราการว่างงานในไตรมาสเดียวกันคงที่
ที่ร้อยละ 4.1 ของกําลังแรงงานรวม สําหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศยังคงแข็งแกร่ง สะท้อนจาก
ปริมาณเงินสํารองระหว่างประเทศเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 อยู่ท่ี 3.24 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากเป็ นอันดับ 1 ของโลก ขณะทีค่ ่าเงินหยวนมีแนวโน้ มแข็งค่า โดยอัตราแลกเปลี่ยน
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 อยูท่ ่ี 6.331 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ
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ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิ จจีนทีส่ าํ คัญ ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความเสีย่ ง
ด้านเงินเฟ้อที่อาจปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างเร็วในระยะต่อไปจากราคาอาหารสดและราคาอสังหาริมทรัพย์ และ
ความเหลือ่ มลํา้ ของรายได้ประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
แนวโน้ มเศรษฐกิ จจี น คาดว่าจะขยายตัวในอัตราชะลอลงจากการส่งออก การลงทุน
ภาคเอกชน ทัง้ นี้ IMF คาดการณ์ ณ เดือนตุลาคม 2555 ว่าในปี 2555 และในปี 2556 เศรษฐกิจจีน
จะขยายตัวร้อยละ 8.0 และร้อยละ 8.2 ตามลําดับ เนื่องจากคาดว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของยูโรโซน
จะปรับตัวดีขน้ึ และการเลือกตัง้ ของจีนทีจ่ ะเกิดขึน้ ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 – เดือนกุมภาพันธ์ 2556
จะทําให้รฐั บาลออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติม ซึ่งจะเป็ นปจั จัยบวกต่อเศรษฐกิจจีน
ตารางที่ 3-10 : เครื่องชี้ทางเศรษฐกิ จของจีน
เครือ่ งชี้เศรษฐกิ จ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ณ ราคาคงที่ (Real GDP)
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย (Time
Deposits Rate: 1 Year)
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
นําเข้าสินค้าและบริการ
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ส่งออกนําเข้าสินค้าและบริการ
อัตราการว่างงาน
รายได้รฐั บาล (General
Government Revenue)
รายจ่ายรัฐบาล (General
Government Expenditure)
หนี้สาธารณะ (General
Government Gross Debt)
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ทีม่ า : IMF

หน่ วย

2550

2551

2552

2553

2554

ร้อยละ

14.16

9.64

9.21

10.45

9.24

ร้อยละ

4.77

5.90

-0.68

3.33

5.42

ร้อยละ

4.14

2.25

2.25

2.75

3.50

ร้อยละ

13.90

3.75

4.20

20.09

9.54

ร้อยละ

19.82

8.45

-10.33

27.77

8.77

4.00

4.20

4.30

4.10

4.10

19.77

19.65

20.19

21.31

22.66

18.90

20.39

23.25

22.83

23.90

19.59

16.96

17.67

33.54

25.84

10.13

9.12

5.23

4.01

2.76

ร้อยละของ
แรงงาน
ร้อยละของ
GDP
ร้อยละของ
GDP
ร้อยละของ
GDP
ร้อยละของ
GDP
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3.6

เขตบริ หารพิ เศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
3.6.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ด้านภูมิประเทศ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเทศฮ่องกง)
ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีพ้นื ที่ 1,096.63 ตารางกิโลเมตร ด้านประชากร ฮ่องกงมี
จํานวนประชากรกว่า 7.0 ล้านคน โดยประชากรส่วนมากเป็ น ชาวฮ่องกง มีเพียงร้อยละ 3 เป็ นชาว
ต่างชาติ ทัง้ นี้ ในปี 2554 ประชากรมีรายได้เฉลีย่ ต่อหัวตามอํานาจซื้อ (PPP Adjusted) จํานวน 49,417
ดอลลาร์สหรัฐ ด้ านศาสนา ร้อยละ 90 ของชาวฮ่องกงนับถือศาสนาพุทธลัทธิมหายาน และเทพเจ้าใน
ลัทธิเต๋า ด้านการเมืองการปกครอง ฮ่องกงเป็ นเขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้
นโยบาย ‘หนึ่งประเทศ สองระบบ’ ตามกฎหมายทีส่ ภาประชาชนจีนได้อนุ มตั เิ มื่อวันที่ 4 เมษายน 2533
โดยให้สทิ ธิฮ่องกงในการปกครองตนเองอย่างอิสระ สามารถดําเนิ นนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ การค้า
การเงินและการพาณิชย์ได้ตามระบบเสรี รัฐบาลจีนได้กาํ หนดให้ฮอ่ งกงสามารถดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
เสรีต่อไปได้อกี เป็ นเวลา 50 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2540 ซึ่งเป็ นวันทีร่ ฐั บาลจีนได้รบั ฮ่องกงคืน
จากรัฐบาลอังกฤษ สกุลเงินทีใ่ ช้คอื ดอลลาร์ฮอ่ งกง (HKD)
3.6.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
ตารางที่ 3-11 : โครงสร้างเศรษฐกิ จของฮ่องกงระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2554
โครงสร้างเศรษฐกิ จ
(ร้อยละ ของ GDP)
ด้านอุปสงค์
การบริโภค
การลงทุน
ภาครัฐบาล
การส่งออกสุทธิ
ด้านอุปทาน
เกษตร
อุตสาหกรรม
บริการ
ทีม่ า : CEIC

2543 - 2547

2548 - 2551

2552 - 2554

63.8
25.4
10.8
0.0

59.4
22.4
8.9
9.3

62.5
23.4
8.9
5.2

0.1
11.0
88.9

0.1
7.6
92.3

0.1
6.9
93.0
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โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้ านอุปสงค์ จากตารางที่ 3-11 พบว่าในช่วง 10 ปี ท่ผี ่านมา
เศรษฐกิจของฮ่องกงขับเคลื่อนด้วยการบริโภคและการลงทุ นภาคเอกชนเป็ นสําคัญ โดยการบริโภคและ
การลงทุนมีสดั ส่วนร้อยละ 61.9 และร้อยละ 23.7 ของ GDP ตามลําดับ สําหรับภาคการค้าระหว่างประเทศ
หากพิจารณาการส่งออกสุทธิ พบว่ามูลค่าการส่งออกและนํ าเข้าสินค้าและบริการเฉลี่ยคิดเป็ น 3.8 เท่าของ
GDP ทัง้ นี้ ประเทศคูค่ า้ สําคัญของฮ่องกง ได้แก่ จีน สหรัฐฯ และยูโรโซน
โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้านอุปทาน จากตารางที่ 3-11 พบว่าในระยะ 10 ปี ทผ่ี า่ นมา ภาค
บริการเป็ นเครือ่ งยนต์หลักของเศรษฐกิจฮ่องกง โดยมีสดั ส่วนเฉลีย่ ร้อยละ 90.0 ของ GDP โดยเฉพาะภาคค้า
ปลีกค้าส่ง และบริการสาธารณะ สําหรับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมีบทบาทค่อนข้างน้อย โดยสัดส่วน
ของภาคเกษตรเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละ 0.1 และร้อยละ 7.0 ของ GDP ตามลําดับ
3.6.3 สถานการณ์ เศรษฐกิ จและแนวโน้ ม
เศรษฐกิ จ ฮ่ อ งกงขยายตัว อย่ า งมี เ สถี ย รภาพต่ อ เนื ่ อ ง โดยในช่ว งปี 2543-2554
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 เศรษฐกิจฮ่องกงหดตัวสูงสุด
ถึงร้อยละ -7.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลก
ทําให้อปุ สงค์จากต่างประเทศชะลอลง ทําให้การส่งออกสุทธิ การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนหดตัวถึง
ร้อยละ -10.0 ร้อยละ -5.6 และร้อยละ -12.0 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ขณะทีก่ ารใช้จ่ายของภาครัฐที่
ขยายตัวเร่งขึน้ ที่รอ้ ยละ 1.4 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นหนึ่ งในปจั จัยสําคัญที่ลดผลกระทบจาก
วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลกในช่วงดังกล่าว ในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2555 เศรษฐกิจฮ่องกงขยายตัว
ชะลอลงจากการบริโภคภาคเอกชนและภาครัฐที่ชะลอตัว ในขณะที่การนํ าเข้าสุทธิขยายตัวเร่งขึ้น โดย
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 เศรษฐกิจฮ่องกงขยายตัวเพียงร้อยละ 2.3 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน ดังแสดงใน
ภาพด้านล่างนี้
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ภาพที่ 3-12: การขยายตัวของเศรษฐกิ จ

ภาพที่ 3-13 : แหล่งที่มาของการขยายตัว
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-10.00

RGDP % qoq_sa

ทีม่ า : CEIC

RGDP %YoY

Private Consumption

Government Consumption

Investment

Net Export

Change in Stocks

RGDP %YoY

ทีม่ า : CEIC

ด้ า นเสถีย รภาพเศรษฐกิ จ ยัง คงแข็ง แกร่ง โดยเสถีย รภาพภายในประเทศมี
เสถียรภาพ สะท้อนจากอัต ราเงิน เฟ้ อทั ่วไปในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 อยู่ใ นระดับที่ไ ม่สูงมากนักที่
ร้อยละ 3.7 ขณะทีอ่ ตั ราการว่างงานอยูท่ ่ีระดับปกติท่รี ้อยละ 3.3 ของกําลัง แรงงานรวม นอกจากนี้
หนี้ สาธารณะในปี 2554 ยัง คงอยูใ่ นระดับตํ่าที่ร้อยละ 36.2 ของ GDP ขณะที่เ สถียรภาพภายนอก
ประเทศยัง คงแข็ง แกร่ง โดยปริม าณเงิน สํา รองระหว่า งประเทศอยู่ใ นระดับ ที่ม ี เสถี ยรภาพและ
ค่อนข้างคงที่ โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 อยู่ท่ี 301.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ด้านภาคการเงิ นพบว่าค่ าเงิ นดอลลาร์ฮ่ องกงมีแนวโน้ มแข็ง ค่ าขึ้น ส่วนหนึ่ งจาก
ปจั จัยการเก็ง กําไรในภาคอสังหาริม ทรัพ ย์ สะท้อนจากปริม าณเงิน ทุน ไหลเข้าจํ านวนมาก โดยบัญชี
การเงิน (Financial Account) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 เกินดุลถึง 46.7 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง
และเป็ น การเกิน ดุล ครัง้ แรกในรอบ 10 ปี ทัง้ นี้ จากป ญั หาข้ างต้น ทางการฮ่อ งกงได้ ออกมาตรการ
ป้ อ งกัน เงิน ทุน ไหลเข้ าร่ว มกับการเข้า บริห ารจัดการค่า เงิน อย่างต่อเนื่ อง โดยกําหนดกรอบไว้ท่ี 7.75
ดอลลาร์ฮอ่ งกงต่อดอลลาร์สหรัฐ
แนวโน้ มเศรษฐกิ จ IMF คาดการณ์ ณ เดื อนตุ ล าคม 2555 ว่า เศรษฐกิจ ฮ่อ งกงในปี
2555 และปี 2556 จะขยายตัว ร้อ ยละ 1.8 และร้อ ยละ 3.5 ตามลําดับ จากการฟื้ น ตัวของเศรษฐกิจ
โลกทีส่ ง่ ผลดีตอ่ ภาคการส่งออกและอุปสงค์ภายในประเทศทีข่ ยายตัวเร่งขึน้
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ตารางที่ 3-12 : เครื่องชี้ทางเศรษฐกิ จของฮ่องกง
เครือ่ งชี้เศรษฐกิ จ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ณ ราคาคงที่ (Real GDP)
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
อัตราการขยายตัวของมูลค่านําเข้า
สินค้าและบริการ
อัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออก
สินค้าและบริการ
อัตราการว่างงาน
รายได้รฐั บาล (General
Government Revenue)
รายจ่ายรัฐบาล (General
Government Expenditure)
หนี้สาธารณะ (General
Government Gross Debt)
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ทีม่ า : IMF

3.7

หน่ วย

2550

2551

2552

2553

2554

ร้อยละ

6.39

2.31

-2.65

7.09

5.03

ร้อยละ
ร้อยละ

2.02
5.75

4.27
0.50

0.59
0.50

2.31
0.50

5.28
0.50

ร้อยละ

9.15

2.29

-8.97

17.28

4.66

ร้อยละ

8.26

2.54

-10.27

16.73

4.23

ร้อยละของ
แรงงาน

4.02

3.52

5.25

4.32

3.40

ร้อยละของ GDP

23.67

18.99

19.16

22.52

24.38

ร้อยละของ GDP

15.51

18.90

17.60

18.02

20.27

ร้อยละของ GDP

32.82

30.61

33.17

34.62

33.84

ร้อยละของ GDP

12.34

13.69

8.58

5.53

5.30

สาธารณรัฐเกาหลี
3.7.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ด้านภูมิประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ตัง้ อยู่ตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลีโดย
มีเส้นขนานที่ 38 แบ่งกัน้ ระหว่างเกาหลีใต้และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)
โดยประเทศเกาหลีใต้มีพ้นื ที่ประมาณ 99,392 ตารางกิโลเมตร ด้ านประชากร ประเทศเกาหลีใต้ม ี
ประชากร 49.6 ล้านคน โดยในปี 2554 รายได้ต่อหัวประชากรตามอํานาจซื้อ (PPP Adjusted) อยู่ท่ี
31,220 ดอลลาร์สหรัฐ ด้านศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 52) และศาสนาพุทธ
(ร้อยละ 46) ด้านการเมืองการปกครอง มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีซ่งึ
ได้รบั การเลือกตัง้ จากประชาชนเป็ นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีซ่งึ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยประธานาธิบดีเป็ น
หัวหน้าฝา่ ยบริหาร สกุลเงินทีใ่ ช้คอื วอนเกาหลี (KRW)
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3.7.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
ตารางที่ 3-13 : โครงสร้างเศรษฐกิ จของเกาหลีใต้ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2554
โครงสร้างเศรษฐกิ จ
(ร้อยละ ของ GDP)
ด้านอุปสงค์
การบริโภค
การลงทุน
ภาครัฐบาล
การส่งออกสุทธิ
ด้านอุปทาน
เกษตร
อุตสาหกรรม
บริการ
ทีม่ า : CEIC

2543 - 2547

2548 - 2551

2552 - 2554

55.6
30.4
13.8
0.2

53.4
29.1
14.1
3.4

52.0
25.7
14.7
7.6

3.6
25.8
70.6

3.2
28.6
68.2

3.1
30.4
66.5

โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้านอุปสงค์ จากตารางที่ 3-13 พบว่า ในช่วง 10 ปี ทผ่ี า่ นมา การ
บริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนเป็ นปจั จัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะที่การค้า
ระหว่างประเทศได้มบี ทบาทเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสําคัญตามเศรษฐกิจทีเ่ ปิ ดเพิม่ ขึ้น โดยมูลค่าการส่งออกสินค้า
และบริการเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ประเทศคูค่ า้ สําคัญของเกาหลีใต้ ได้แก่ จีน ญีป่ ุ่น และยูโรโซน
โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้ านอุปทาน จากตารางที่ 3-13 พบว่า ในระยะ 10 ปี ท่ผี ่านมา
เศรษฐกิจเกาหลีใต้มภี าคบริการเป็ นเครือ่ งยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คิดเป็ นร้อยละ 68.4 ของ GDP
โดยเฉพาะในหมวดการค้าปลีกค้าส่ง บริการทางการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ เป็ นสําคัญ อย่างไรก็ตาม
ภาคอุตสาหกรรมได้มบี ทบาทเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพือ่ การส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของภาค
การค้าระหว่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้
3.7.3 สถานการณ์ เศรษฐกิ จและแนวโน้ ม
เศรษฐกิ จเกาหลีใต้ ขยายตัวต่ อเนื่ องอย่างมีเสถียรภาพ โดยอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจระหว่างปี 2543- 2554 เฉลี่ยร้อ ยละ 4.4 ต่อ ปี อย่า งไรก็ต าม ในไตรมาสที ่ 1 ของปี 2552
เศรษฐกิ จเกาหลี ใต้ห ดตัว สูง สุด ทีร่ อ้ ยละ -4.2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากผลกระทบของวิกฤติ
การเงินโลกทําให้อุปสงค์จากต่างประเทศชะลอลงโดยเฉพาะอุปสงค์จากสหรัฐฯ ซึ่งเป็ นคู่คา้ สําคัญ ส่งผลให้
การส่งออกหดตัวถึงร้อยละ -11.3 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และกระทบต่ออุปสงค์ภายในประเทศ โดย
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การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนหดตัวร้อยละ -4.7 และ -7.5 จากช่วงเดียวกันของปี กอ่ น คงมีแต่การใช้
จ่ายของภาครัฐ ทีข่ ยายตัว ร้ อยละ 7.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐซึ่งมาช่วยบรรเทาผลกระทบจากปจั จัยดังกล่าว
ในช่ วงครึ่งปี แรกของปี 2555 เศรษฐกิ จเกาหลีใต้ ขยายตัวชะลอลง เนื่ องจากการ
บริโ ภคภาคเอกชนและการใช้จ่า ยภาครัฐ ชะลอตัว ในขณะที่ภาคการค้าระหว่างประเทศกลับมีบทบาท
เพิม่ ขึน้ ในการสนับสนุ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามการฟื้ น ตัวของเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้าสําคัญ
โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 เศรษฐกิจเกาหลีใต้ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 2.3 จากช่วงเดียวกันปี กอ่ น โดยการ
ลงทุน หดตัว ร้ อยละ -2.1 จากช่ว งเดีย วกัน ของปี ก ่อ น ขณะที่ก ารบริโ ภคภาคเอกชนและภาครัฐ
ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 1.1 และร้อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ตามลําดับ ด้านการส่งออกขยายตัวร้อย
ละ 17.4 จากช่วงเดียวกันของปี กอ่ น ดังแสดงในภาพด้านล่างนี้
ภาพที่ 3-14 : การขยายตัวของเศรษฐกิ จ
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ทีม่ า : CEIC
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ทีม่ า : CEIC

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิ จยังคงแข็งแกร่ง โดยอัต ราเงิน เฟ้ อทั ่วไปที่อยู่ใ นระดับไม่สูง
มากนัก โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 อยู่ท่ีรอ้ ยละ 2.4 จากช่วงเดียวกัน ปี ก่อน ขณะที่อตั ราการ
ว่างงานลดลงจากไตรมาสก่อ นมาอยู่ท่ีร้อ ยละ 3.3 ของกํา ลัง แรงงานรวม สํา หรับ หนี้ ส าธารณะของ
รัฐ บาลกลางในปี 2554 อยู่ในระดับตํ่าทีร่ ้อ ยละ 33.8 ของ GDP โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น หนี ้ภ ายใน
ประเทศและหนี ้ร ะยะยาวกว่ า ร้อ ยละ 95.0 ด้า นเสถียรภาพภายนอกประเทศยังคงแข็งแกร่ง สะท้อน
จากปริมาณเงินสํารองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงที่ 312.4 พั นล้า นดอลลาร์ส หรัฐ สํา หรับ ค่ า
เงิ น วอนมี ค วามผัน ผวนในช่ ว งครึ่ ง แรกของปี 2555 โดยอัต ราแลกเปลี่ยนของเกาหลีใ ต้ใ นครึ่ง
แรกของปี 2555 เฉลี่ยที่ 1,141.5 วอนต่ อ ดอลลาร์ส หรัฐ ซึ่ง แข็ง ค่า จากต้น ปี 2555 ที่ร ้อ ยละ 1.0
จากการเกินดุลของบัญชีเดินสะพัดและเงินทุน ไหลเข้า
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แนวโน้ มเศรษฐกิ จ IMF คาดการณ์ ณ เดือนตุ ลาคม 2555 ว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้ใ นปี
2555 และปี 2556 จะขยายตัวที่รอ้ ยละ 2.7 และ ร้อยละ 3.6 ตามลําดับ จากการฟื้ น ตัวของเศรษฐกิจ
โลกทีส่ ง่ ผลดีตอ่ ภาคการส่งออกและอุปสงค์ภายในประเทศทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้
ตารางที่ 3-14 : เครื่องชี้ทางเศรษฐกิ จของเกาหลีใต้
เครือ่ งชี้เศรษฐกิ จ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ณ ราคาคงที่ (Real GDP)
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
อัตราการขยายตัวของมูลค่านําเข้า
สินค้าและบริการ
อัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออก
เข้าสินค้าและบริการ
อัตราการว่างงาน
รายได้รฐั บาล (General
Government Revenue)
รายจ่ายรัฐบาล (General
Government Expenditure)
หนี้สาธารณะสุทธิ (General
Government Net Debt)
หนี้สาธารณะ (General
Government Gross Debt)
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ทีม่ า : IMF
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34.18

ร้อยละของ GDP

2.08

0.34

3.93

2.90

2.38

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
3.8.1 ข้อมูลพืน้ ฐาน
ด้านภูมิประเทศ สาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้ห วัน) เป็ นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ใกล้

กับจีนแผ่นดินใหญ่ เดิมชื่อเกาะฟอร์โมซา มีพน้ื ที่ 36,193 ตารางกิโลเมตร (อันดับที่ 136 ของโลก) ด้าน
ประชากร ไต้หวันมีประชากร 23.2 ล้านคน (อันดับที่ 50 ของโลก) โดยร้อยละ 98 ของประชากรเป็ นชาว
ฮั ่น และอีก ร้อยละ 2 เป็ นชาวไต้หวัน โดยในปี 2554 รายได้ต่อหัวประชากรตามอํานาจซื้อ (PPP) อยูท่ ่ี
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37,716 ดอลลาร์สหรัฐ ด้ านศาสนา ประชากรร้อยละ 35.1 และ 33.0 นับถือศาสนาพุทธและลัทธิเต๋ า
ตามลําดับ ด้านการเมืองการปกครอง ไต้หวันมีประธานาธิบดีเป็ นผูป้ กครองประเทศ อย่างไรก็ตาม จีน
และองค์กรระหว่างประเทศบางองค์กรไม่ยอมรับในอธิปไตยของไต้หวัน โดยผนวกไต้หวันเข้ากับจีนใน
ฐานะจังหวัดหนึ่งเท่านัน้ สกุลเงิ นทีใ่ ช้คอื ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)
3.8.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
ตารางที่ 3-15 : โครงสร้างเศรษฐกิ จของไต้หวันระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2554
โครงสร้างเศรษฐกิ จ
(ร้อยละ ของ GDP)
ด้านอุปสงค์
การบริโภค
การลงทุน
ภาครัฐบาล
การส่งออกสุทธิ
ด้านอุปทาน
เกษตร
อุตสาหกรรม
บริการ
ทีม่ า : CEIC

2543 - 2547

2548 - 2551

2552 - 2554

63.5
24.5
14.4
-2.4

58.3
21.8
11.9
8.0

54.8
17.6
11.4
16.2

1.9
24.4
73.7

1.5
27.9
70.6

1.4
30.7
67.9

โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้ านอุปสงค์ จากตารางที่ 3-15 พบว่าในช่วง 10 ปี ท่ผี ่านมา
อุปสงค์ในประเทศทัง้ การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนมีบทบาทต่อเศรษฐกิจน้อยลง ขณะที่การส่งออก
มีบทบาทมากขึน้ ต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2543-2547 ไต้หวันเคยเป็ นประเทศผูน้ ํ าเข้าสุทธิ โดยมีสดั ส่วนการ
ส่งออกสุทธิ (Net Exports) ร้อยละ -2.4 ของ GDP จากการนํ าเข้าเครื่องจักรและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
เป็ นหลัก ต่อมารัฐบาลเริม่ ดําเนินมาตรการส่งเสริมการส่งออกด้วยการเน้ นนํ าเข้าสินค้าวัตถุดบิ เพื่อผลิต
และส่งออก และมีการควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทําให้ในที่สดุ ไต้หวันกลายเป็ นประเทศผู้
ส่งออกสุทธิรอ้ ยละ 16.2 ของ GDP ในช่วงปี 2552-2554
โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้านอุปทาน จากตารางที่ 3-15 พบว่าในระยะ 10 ปี ท่ผี ่านมา
ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจด้านอุปทานอย่างมีนัยสําคัญ ทัง้ นี้ ภาคบริการของไต้หวัน
ยังคงมีบทบาทสําคัญทีส่ ดุ ในระบบเศรษฐกิจ โดยในระหว่างปี 2552-2554 ภาคบริการมีสดั ส่วนเฉลีย่ ร้อย
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ละ 66.2 ของ GDP โดย เฉพาะหมวดค้าปลีกและส่ง ภาคอสังหาริมทรัพย์ และภาคการเงินและการประกัน
เป็ นสําคัญ
3.8.3 สถานการณ์ เศรษฐกิ จและแนวโน้ ม
เศรษฐกิ จไต้ หวันขยายตัวอย่ างมีเสถียรภาพ โดยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ระหว่างปี 2543-2554 อยู่ท่เี ฉลี่ยร้อยละ 3.9 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ไตรมาสที่ 1 ของปี 2553 เศรษฐกิจหด
ตัวสูงถึงร้อยละ -8.1 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน เนื่องจากผลกระทบของวิกฤติการเงินโลกทีท่ าํ ให้อุปสงค์จาก
ต่างประเทศชะลอลงโดยเฉพาะอุปสงค์จากสหรัฐฯ ซึง่ เป็ นคูค่ า้ สําคัญอันดับที่ 3 ของไต้หวัน ส่งผลให้มูลค่า
การส่งออกของไต้หวันในไตรมาสดังกล่าวหดตัวในระดับสูงทีร่ อ้ ยละ -36.7 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน ต่อมา
ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2553 เศรษฐกิจไต้หวันขยายตัวเร่งขึน้ ที่รอ้ ยละ 13.0 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว
โดยจะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออกทีข่ ยายตัวสูงถึงร้อยละ 49.3 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
ในช่ วงครึง่ ปี แรกของปี 2555 เศรษฐกิ จไต้ หวันขยายตัวชะลอลงต่ อเนื่ องจากการ
ลงทุ น ที่ห ดตั วและการบริโ ภคภาคเอกชนและภาครัฐ ที่ชะลอลง ในขณะที่ภ าคการส่ ง ออกยัง คงเป็ น
เครื่องจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 เศรษฐกิจไต้หวันหดตัวเป็ น
ครัง้ แรกในรอบ 3 ปี ทร่ี อ้ ยละ -0.1 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น ดังแสดงในภาพด้านล่างนี้
ภาพที่ 3-16 : การขยายตัวของเศรษฐกิ จ
Percent
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ทีม่ า : Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics
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ด้ านเสถียรภาพเศรษฐกิ จยังคงแข็งแกร่ง สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับตํ่า
โดยไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 อยู่ท่รี อ้ ยละ 1.1 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน สอดคล้องกับอัตราการว่างงานใน
ไตรมาสเดียวกันทีอ่ ยูร่ ะดับค่อนข้างคงทีท่ ร่ี อ้ ยละ 4.1 ของกําลังแรงงานรวม ในขณะเดียวกัน หนี้สาธารณะ
ของรัฐบาลกลางในปี 2554 ยังคงอยู่ในระดับตํ่าที่รอ้ ยละ 35.5 ของ GDP แต่มแี นวโน้ มเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง
จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการไต้หวัน สําหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศยังคงแข็งแกร่ง
สะท้อนจากปริมาณเงินสํารองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับมีเสถียรภาพและค่อนข้างคงที่ โดยในไตรมาส
ที่ 2 ของปี 2555 อยู่ท่ี 391.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านภาคการเงิ นพบว่าค่าเงิ นดอลลาร์ไต้หวัน
ใหม่แข็งค่าขึน้ โดย ณ สิน้ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 อยูท่ ่ี 29.61 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ตอ่ ดอลลาร์สหรัฐ
ปั จจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิ จที่สําคัญคือการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ เนื่องจาก
ไต้หวันเป็ นประเทศทีพ่ ่งึ พาการส่งออกสูงด้วยสัดส่วนการส่งออกถึงร้อยละ 74.6 ของ GDP (ปี 2554) อีก
ทัง้ มีตลาดส่งออกที่กระจุกตัว โดยมูลค่าส่งออกไปยังจีน ฮ่องกง และสหรัฐฯ มีสดั ส่วนรวมถึงร้อยละ 52.0
ของการส่งออกรวม
แนวโน้ มเศรษฐกิ จในปี 2555 IMF คาดการณ์ ณ เดือนตุลาคม 2555 ว่า เศรษฐกิจ
ใต้ห วันใน ปี 2555 และปี 2556 จะขยายตัวร้อยละ 1.3 และร้อยละ 3.9 ตามลําดับ จากการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลกทีส่ ง่ ผลดีตอ่ ภาคการส่งออก
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ตารางที่ 3-16 : เครื่องชี้ทางเศรษฐกิ จของไต้หวัน
เครือ่ งชี้เศรษฐกิ จ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ณ ราคาคงที่ (Real GDP)
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
อัตราการขยายตัวของมูลค่านําเข้า
สินค้าและบริการ
อัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออก
เข้าสินค้าและบริการ
อัตราการว่างงาน
รายได้รฐั บาล (General
Government Revenue)
รายจ่ายรัฐบาล (General
Government Expenditure)
หนี้สาธารณะ (General
Government Gross Debt)
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ทีม่ า : IMF

3.9

หน่ วย

2550

2551

2552

2553

2554

ร้อยละ

5.98

0.73

-1.81

10.72

4.03

ร้อยละ
ร้อยละ

1.80
3.375

3.53
2.000

-0.87
1.250

0.96
1.625

1.43
1.875

ร้อยละ

2.78

-3.65

-13.08

28.33

-0.53

ร้อยละ

9.41

2.03

-8.88

25.12

5.17

ร้อยละของ
แรงงาน

3.91

4.14

5.85

5.21

4.39

ร้อยละของ GDP

19.89

20.11

19.13

17.98

18.83

ร้อยละของ GDP

21.30

22.30

24.36

22.03

22.46

ร้อยละของ GDP

33.31

34.67

38.01

38.14

40.49

ร้อยละของ GDP

8.94

6.87

11.37

9.27

8.92

สาธารณรัฐสิ งคโปร์
3.9.1 ข้อมูลพืน้ ฐาน

ด้ า นภูมิ ป ระเทศ สาธารณรัฐ สิง คโปร์ (ประเทศสิง คโปร์) มีล ัก ษณะเป็ น หมู่เ กาะใน
ภู มิภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ตัง้ อยู่ ท างตอนใต้ ข องมาเลเซี ย และตอนเหนื อ ของอิน โดนี เ ซี ย
ประกอบด้วยหมู่เกาะทัง้ หมด 63 เกาะ โดยมีพน้ื ที่ 710 ตารางกิโลเมตร ด้านประชากร ประเทศสิงคโปร์
มีประชากร 5.3 ล้านคน (อันดับที่ 114 ของโลก) อย่างไรก็ตาม สัดส่วนความหนาแน่ นของประชากรอยู่ท่ี
7.1 พันคนต่อตารางกิโลเมตร หรืออันดับ 2 ของโลก โดยประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวจีน (ร้อยละ 74.1)
รองลงมาคือชาวมาเลเซีย (ร้อยละ 13.4) ชาวอินเดีย (ร้อยละ 9.3) และอื่นๆ (ร้อยละ 3.3) (ข้อมูล ปี 2553)
ทัง้ นี้ ในปี 2554 รายได้ต่อหัวประชากรตามอํานาจซื้อ (PPP adjusted) อยูท่ ่ี 61,103 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องเฉลีย่ ร้อยละ 6.1 ต่อปี ในช่วงปี 2543–2554 ด้ านศาสนา ประชากร 1 ใน 3 นับถือ
ศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 18.3) ไม่มศี าสนา (ร้อยละ 17.0) ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ
14.7) และลัทธิเต๋า (ร้อยละ 10.9) (ข้อมูลปี 2553) ด้านการเมืองการปกครอง ประเทศสิงคโปร์เป็ นอิสระ
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จากมาเลเซี ย และอัง กฤษในวัน ที่ 9 สิง หาคม 2508 โดยในป จั จุ บัน ปกครองในระบอบสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข สกุลเงิ นทีใ่ ช้คอื ดอลลาร์สงิ คโปร์ (SGD)
3.9.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
ตารางที่ 3-17 โครงสร้างเศรษฐกิ จของสิ งคโปร์ระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2554
โครงสร้างเศรษฐกิ จ
2543 - 2547
2548 - 2551
(ร้อยละ ของ GDP)
ด้านอุปสงค์
การบริโภค
43.0
38.7
การลงทุน
23.8
23.5
ภาครัฐบาล
11.5
10.0
การส่งออกสุทธิ
21.8
27.8
ด้านอุปทาน
เกษตร
อุตสาหกรรม
33.5
32.4
บริการ
66.5
67.6
ทีม่ า : กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมประเทศสิงคโปร์

2552 - 2554
36.4
22.1
9.9
31.6
33.2
66.8

โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้านอุปสงค์ จากตารางที่ 3-17 พบว่าในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมา
ภาคการส่งออกของสิงคโปร์เป็ นกลจักรหลักและทวีความสําคัญต่อเศรษฐกิจสิงคโปร์มากขึน้ โดยสิงคโปร์มี
เศรษฐกิจแบบเปิ ดเป็ นพิเศษ (Ultra-Open Economy) มีระดับการเปิ ดประเทศอยู่ทร่ี อ้ ยละ 422.61 ของ
GDP ในปี 2554 ทัง้ นี้ ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย และจีน ขณะทีก่ าร
บริโภคภาคเอกชน การลงทุนและการใช้จา่ ยภาครัฐมีความสําคัญรองลงมาตามลําดับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้านอุปทาน จากตารางที่ 3-17 พบว่าในระยะ 10 ปี ท่ผี ่านมา
เศรษฐกิจสิงคโปร์ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างด้านอุปทานอย่างมีนัยสําคัญ โดยภาคบริการยังคงมี
บทบาทสําคัญที่สดุ ของเศรษฐกิจ โดยมีสดั ส่วนเฉลี่ยร้อยละ 62.2 ของ GDP โดยเฉพาะหมวดค้าปลีกและ
ส่ง ภาคการเงินและ การบริการภาคธุรกิจ เป็ นสําคัญ สําหรับภาคอุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรมการผลิตคิด
เป็ นร้อยละ 84.18 ของภาคอุตสาหกรรมรวม ทัง้ นี้ สิงคโปร์ไม่มภี าคเกษตรกรรมเนื่องจากปจั จัยด้านพื้นที่
ทีม่ จี าํ กัดและประชากรทีห่ นาแน่ น
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3.9.3 สถานการณ์ เศรษฐกิ จและแนวโน้ ม
เศรษฐกิ จ สิ ง คโปร์ข ยายตัว อย่ างผัน ผวนในช่ ว งปี 2543-2554 โดยในปี 2552
เศรษฐกิจขยายตัวเพียงร้อยละ 1.7 เนื่องจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลกทําให้มูลค่าการ
ส่งออกลดลง ต่อมาในปี 2554 เศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 14.8 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว
ทําให้มกี ารเร่งส่งออกสินค้าหลังวิกฤติและอีกส่วนหนึ่งจากปจั จัยฐานตํ่าในปีกอ่ น
ในช่ วงครึ่งปี แรกของปี 2555 เศรษฐกิ จสิ งคโปร์ขยายตัวชะลอลงตามการส่งออกที่
ชะลอตัว แม้วา่ การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมซึ่งมีขนาดเล็กยังคงขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ
โดยล่าสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 เศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัวในระดับตํ่าทีร่ อ้ ยละ 2.5 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปี ก่อน หรือหดตัวร้อยละ -0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (ขจัดผลทางฤดูกาลแล้ว) เนื่องจาก
มูลค่าการส่งออกขยายตัวตํ่าสุดในรอบ 11 ไตรมาสที่รอ้ ยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน ดังแสดง
ในภาพด้านล่างนี้
ภาพที่ 3-18 : การขยายตัวของเศรษฐกิ จ

ภาพที่ 3-19 : แหล่งที่มาของการขยายตัว

ทีม่ า : กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์

เสถียรภาพเศรษฐกิ จภายในน่ าจับตามองและเสถียรภาพเศรษฐกิ จต่ างประเทศ
ยังคงแข็งแกร่ง โดยอัตราเงินเฟ้อในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 อยู่ท่รี อ้ ยละ 5.3 ซึ่งสูงทีส่ ุดตัง้ แต่ปลายปี
2553 จากค่าขนส่งและค่าทีอ่ ยู่อาศัยทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็ นหลัก อีกทัง้ หนี้สาธารณะของรัฐบาลอยู่ในระดับสูงทีร่ อ้ ย
ละ 108.3 ของ GDP ในปี 2554 อย่างไรก็ดี หนี้สาธารณะเป็ นหนี้ภายในประเทศทัง้ หมด จึงไม่มผี ลกระทบ
ต่อความเชื่อมั ่นของนักลงทุนมากนัก สําหรับอัตราการว่างงานในไตรมาสเดียวกันอยู่ท่รี ะดับคงทีท่ ร่ี อ้ ยละ
2.0 ของกําลังแรงงานรวม ด้านเสถียรภาพภายนอกประเทศ ปริมาณเงินสํารองระหว่างประเทศเพิม่ ขึ้น
ต่อเนื่องเฉลีย่ ไตรมาสละ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 อยูท่ ่ี 2.43 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ สําหรับค่าเงิ นดอลลาร์สิงคโปร์มแี นวโน้ มแข็งค่าขึน้ เล็กน้ อยอย่างต่อเนื่ อง โดย ณ สิน้
ไตรมาส 2 ของปี 2555 ค่าเงินแข็งค่าขึน้ เล็กน้อยจากต้นปี อยูท่ ่ี 1.274 ดอลลาร์สงิ คโปร์ต่อดอลลาร์สหรัฐ
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ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิ จ ได้แก่ (1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากสิงคโปร์เป็ น
ประเทศที่พ่ึง พาการส่ ง ออกสู ง มาก ด้ว ยสัด ส่ ว นการส่ ง ออกถึง ร้อ ยละ 228.1 ของ GDP (ปี 2554)
นอกจากนี้ ตลาดส่งออกของสิงคโปร์ยงั ค่อนข้างกระจุกตัวทีภ่ ูมภิ าคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยมูลค่าส่งออกไปยัง 4 ตลาดหลักสําคัญมีสดั ส่วนรวมถึงร้อยละ 44.1 ของการส่งออกรวม (2)
ความเหลื่อมลํ้าของประชากรที่เพิม่ ขึ้นอย่างต่ อเนื่ อง ทําให้รฐั บาลอาจจําเป็ นต้องมีมาตรการในการลด
ช่องว่างของการกระจายรายได้ลง (3) ระดับหนี้สาธารณะทีอ่ ยู่ในระดับสูงมาก ทําให้รฐั บาลจําเป็ นต้องลด
ปริมาณการใช้จ่ายภาครัฐลงเพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่อง แม้ว่าหนี้สาธารณะจะเป็ นหนี้ภายในประเทศ
ทัง้ หมดก็ตาม และ (4) อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชากรที่
เพิ่มขึน้
แนวโน้ มเศรษฐกิ จ IMF คาดการณ์ ณ เดือนตุลาคม 2555 ว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์ในปี
2555 และปี 2556 จะขยายตัวเท่ากันทีร่ อ้ ยละ 2.9 โดยเศรษฐกิจจะขยายตัวในอัตราชะลอลงจากการ
ส่ ง ออกและการบริ โ ภคภายในประเทศที่ ช ะลอลงตามการชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกส่ ง ผลให้
ภาคอุต สาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็ น อุต สาหกรรมเพื่อการส่ง ออกหดตัวลงตามไปด้วย สะท้อนจากดัชนี
ผูจ้ ดั การฝา่ ยจัดซือ้ ภาคอุตสาหกรรมอยูท่ ร่ี ะดับ 49.97 จุด ตํ่ากว่าระดับ 50.0 จุด
ตารางที่ 3-18 : เครื่องชี้ทางเศรษฐกิ จของสิ งคโปร์
เครือ่ งชี้เศรษฐกิ จ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ณ ราคาคงที่ (Real GDP)
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการขยายตัวของมูลค่านําเข้า
สินค้าและบริการ
อัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออก
เข้าสินค้าและบริการ
อัตราการว่างงาน
รายได้รฐั บาล (General
Government Revenue)
รายจ่ายรัฐบาล (General
Government Expenditure)
หนี้สาธารณะ (General
Government Gross Debt)
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ทีม่ า : IMF

หน่ วย

2550

2551

2552

2553

2554

ร้อยละ

8.76

8.86

1.70

-0.98

14.76

ดัชนี

0.97

2.10

6.61

0.59

2.82

ร้อยละ

11.30

8.07

9.51

-11.06

16.15

ร้อยละ

10.90

8.98

4.71

-7.79

19.09

ร้อยละของ
แรงงาน

2.65

2.13

2.23

3.03

2.18

ร้อยละของ GDP

20.05

24.09

24.40

18.01

22.00

ร้อยละของ GDP

12.94

12.10

17.85

18.74

14.71

ร้อยละของ GDP

86.38

85.77

96.92

103.35

101.23

ร้อยละของ GDP

24.46

25.81

13.87

16.24

24.41
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3.10 สาธารณรัฐอิ นโดนี เซีย
3.10.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ด้ านภูมิประเทศ สาธารณรัฐอินโดนี เซีย (ประเทศอินโดนีเซีย) เป็ นประเทศหมู่เกาะที่
ใหญ่ท่สี ุดในโลก โดยมีพ้ืนที่ 1.9 ล้านตารางกิโลเมตร ด้ านประชากร ประเทศอิน โดนี เซียมีประชากร
จํานวน 243 ล้านคน (อันดับที่ 5 ของโลก) โดยประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวชวา (ร้อยละ 41.7 ของ
ประชากรรวม) รองลงมาเป็ นชาวซุนด ชาวมาเลย์ และชาวมาดูรสี ร้อยละ 15.4 3.4 และ 3.3 ของ
ประชากร ตามลําดับ ทัง้ นี้ ในปี 2554 รายได้ต่อหัวประชากรตามอํานาจซื้อ (PPP Adjusted) อยู่ท่ี 4,666
ดอลลาร์สหรัฐ ด้านศาสนา ประเทศอินโดนีเซียมีศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาประจําชาติ โดยประชากรส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 87.0) รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 9.5) ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู (ร้อยละ 1.8) และศาสนาพุทธ (ร้อยละ 1.3) ด้านการเมืองการปกครอง ประเทศอินโดนีเซียมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบ ดีเ ป็ น ประมุ ขและทําหน้ าที่ปกครอง
ประเทศ สกุลเงิ นทีใ่ ช้คอื รูเปี ยห์ (IDR)
3.10.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
ตารางที่ 3-19 : โครงสร้างเศรษฐกิ จของอิ นโดนี เซียระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2554
โครงสร้างเศรษฐกิ จ
(ร้อยละ ของ GDP)
ด้านอุปสงค์
การบริโภค
การลงทุน
ภาครัฐบาล
การส่งออกสุทธิ
ด้านอุปทาน
เกษตร
อุตสาหกรรม
บริการ
ทีม่ า : CEIC

2543 - 2547

2548 - 2551

2552 - 2554

60.9
21.4
7.1
9.6

58.8
23.8
8.0
9.4

56.4
24.3
8.5
10.7

15.3
39.0
45.7

14.0
36.4
49.6

13.1
33.9
53.0
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โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้านอุปสงค์ จากตารางที่ 3-19 พบว่าในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมา
ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจอินโดนีเซียด้านอุปสงค์อย่างมีนัยสําคัญ โดยการบริโภค
ภาคเอกชนยังคงมีบทบาทมากที่สุดในการขยายตัวของเศรษฐกิจอินโดนี เซีย ขณะที่ภาคการส่งออกมี
สัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ นับตัง้ แต่ปี 2551 เป็ นต้นมา ทัง้ นี้ อินโดนีเซียเป็ นประเทศเศรษฐกิจแบบปิ ด โดยมีระดับ
การเปิ ดประเทศเพียงร้อยละ 87.8 ของ GDP ในปี 2554 และเป็ นผูส้ ง่ ออกสุทธิ
โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้านอุปทาน จากตารางที่ 3-19 พบว่าในระยะ 10 ปี ท่ผี ่านมา
โครงสร้างทางเศรษฐกิจอินโดนีเซียด้านอุปทานโดยรวมไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง โดยภาคบริการยังคงเป็ น
หัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคธุรกิจการค้าการโรงแรมและร้านอาหาร และการ
คมนาคมและการสือ่ สาร โดยมีสดั ส่วนร้อยละ 17.8 และร้อยละ 9.8 ของ GDP ในปี 2554 ตามลําดับ
3.10.3 สถานการณ์ เศรษฐกิ จและแนวโน้ ม
เศรษฐกิ จอิ นโดนี เซี ยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างต่ อเนื่ องแม้วา่ จะเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลกในระหว่างปี 2551–2552 แต่เศรษฐกิจอินโดนีเซียกลับได้รบั ผลกระทบ
น้อย เห็นได้จาก GDP ทีข่ ยายตัวในอัตราที่เกินกว่าร้อยละ 4.0 ในช่วงดังกล่าว โดยมาตรการของรัฐเป็ น
ปจั จัยหลักในการกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนให้เติบโตอย่างต่อเนื่ อง และนับตัง้ แต่ไตรมาสที่ 4 ของปี
2553 เศรษฐกิจ อิน โดนี เ ซีย ขยายตัว เกิน กว่า ร้อ ยละ 6.0 จากผลของป จั จั ยภายในประเทศเป็ น หลัก
โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนทีย่ งั คงขยายตัวได้ดตี ่อเนื่อง (สัดส่วนเฉลีย่ ร้อยละ 58.6 ของ GDP) ใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัวร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน หรือ
ขยายตัวร้อยละ 1.6 จากไตรมาสก่อน (ขจัดผลทางฤดูกาลแล้ว) ท่ามกลางความเสีย่ งจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกและวิกฤติหนี้สาธารณะยูโรโซน ดังแสดงในภาพด้านล่างนี้
ภาพที่ 3-20 : การขยายตัวของเศรษฐกิ จ

ภาพที่ 3-21 : แหล่งที่มาของการขยายตัว

ทีม่ า : CEIC

ทีม่ า : CEIC
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เศรษฐกิ จโดยรวมมีเสถียรภาพแข็งแกร่ง แม้วา่ อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับทีค่ ่อนข้าง
สูง โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 อยู่ท่รี อ้ ยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน แต่การว่างงานปรับ
ลดลงอย่างต่อเนื่องนับตัง้ แต่ปี 2548 เป็ นต้นมา โดยอัตราการว่างงานเฉลีย่ ปี 2554 อยู่ท่รี อ้ ยละ 6.6 ของ
กําลังแรงงานรวม ประกอบกับหนี้สาธารณะอินโดนีเซียอยูใ่ นระดับทีค่ อ่ นข้างตํ่าทีร่ อ้ ยละ 24.5 ของ GDP
ปั จ จัย เสี ่ย งสํ า คัญ ของเศรษฐกิ จ อิ น โดนี เซี ย คื อ ความไม่ ม นั ่ คงด้ า นพลัง งาน
เนื่องจากอินโดนีเซียมีความต้องการพลังงานทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ขณะทีผ่ ลผลิตนํ้ ามันของประเทศกลับมี
ปริมาณทีล่ ดลง ทําให้อนิ โดนีเซียกลายเป็ นประเทศผูน้ ํ าเข้านํ้ ามันสุทธินับตัง้ แต่ปี 2547 และเป็ นสาเหตุให้
อิน โดนี เ ซียตัดสิน ใจถอนตัวจากการเป็ น สมาชิกกลุ่ม โอเปคเมื่อสิ้น ปี 2551 อย่างไรก็ตาม รัฐบาล
อินโดนีเซียยังคงเข้าแทรกแซงราคาสินค้าพลังงานในประเทศเพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ ทัง้ นี้ ราคา
นํ้ามันตลาดโลกที่มแี นวโน้ มปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนื่องอาจส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อของอินโดนีเซียเพิ่ม
สูงขึน้ และส่งผลต่องบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลอินโดนีเซียในการควบคุมราคาสินค้าพลังงาน
แนวโน้ มเศรษฐกิ จอิ นโดนี เซี ย IMF คาดการณ์ ณ เดือนตุลาคม 2555 ว่า เศรษฐกิจ
อินโดนีเซียในปี 2555 และปี 2556 จะขยายตัวร้อยละ 6.0 และ 6.3 ตามลําดับ โดยการใช้จ่ายภายใน
ประเทศจะยังคงมีบทบาทสําคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจอินโดนีเซีย
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ตารางที่ 3-20 : เครื่องชี้ทางเศรษฐกิ จของอิ นโดนี เซีย
เครือ่ งชี้เศรษฐกิ จ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ณ ราคาคงที่ (Real GDP)
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการขยายตัวของมูลค่านําเข้า
สินค้าและบริการ
อัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออก
เข้าสินค้าและบริการ
อัตราการว่างงาน
รายได้รฐั บาล (General
Government Revenue)
รายจ่ายรัฐบาล (General
Government Expenditure)
หนี้สาธารณะสุทธิ (General
Government Net Debt)
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ทีม่ า : IMF

หน่ วย

2550

2551

2552

2553

2554

ร้อยละ

6.35

6.01

4.63

6.20

6.46

ดัชนี

6.66

9.78

4.81

5.13

5.36

ร้อยละ

8.00

9.25

6.50

6.50

6.00

ร้อยละ

5.82

19.49

-14.91

28.58

14.55

ร้อยละของ
แรงงาน

0.44

0.08

5.38

10.04

6.06

ร้อยละของ GDP

9.11

8.39

7.87

7.14

6.56

ร้อยละของ GDP

19.29

21.28

16.50

17.02

17.82

ร้อยละของ GDP

20.33

21.28

18.26

18.27

18.58

ร้อยละของ GDP

35.05

33.24

28.64

26.88

24.45

3.11 สหพันธรัฐมาเลเซีย
3.11.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ด้ า นภูมิ ป ระเทศ สหพัน ธรั ฐมาเลเซี ย (ประเทศมาเลเซีย ) มีพ้ืน ที่ 3.3 แสนตาราง
กิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 67 ของโลก ด้านประชากร ประเทศมาเลเซียมีประชากรจํานวน 28.3
ล้านคน (อันดับที่ 42 ของโลก) โดยส่วนใหญ่เป็ นชาวมาเลย์ (ร้อยละ 50.4) รองลงมาเป็ นชาวจีน (ร้อยละ
23.7) ชนพืน้ เมือง (ร้อยละ 11.0) ชาวอินเดีย (ร้อยละ 7.1) และชนชาติอ่นื ๆ (ร้อยละ 7.8) ทัง้ นี้ ในปี 2554
รายได้ต่ อหัวประชากรตามอํานาจซื้อ (PPP Adjusted) อยู่ท่ี 15,568 ดอลลาร์ส หรัฐ ด้ า นศาสนา
ประชากรชาวมาเลเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (ประมาณร้อยละ 61.3) รองลงมาคือศาสนาพุทธ
(ร้อยละ 19.8) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 6.3) และศาสนาฮินดู (ร้อยละ 1.3) ด้ านการเมืองการปกครอง
ปกครองแบบสหพันธรัฐโดยมีกษัตริยท์ ่มี าจากการเลือกตัง้ และมีรฐั สภาในระบอบประชาธิปไตย สกุลเงิ น
ทีใ่ ช้คอื ริงกิตมาเลเซีย (MYR)
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3.11.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
ตารางที่ 3-21 : โครงสร้างเศรษฐกิ จของมาเลเซียระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2554
โครงสร้างเศรษฐกิ จ
(ร้อยละ ของ GDP)
ด้านอุปสงค์
การบริโภค
การลงทุน
ภาครัฐบาล
การส่งออกสุทธิ
ด้านอุปทาน
เกษตร
อุตสาหกรรม
บริการ
ทีม่ า : CEIC

2543 - 2547

2548 - 2551

2552 - 2554

45.2
23.9
12.0
18.9

49.6
22.4
13.0
15.0

53.7
21.8
14.2
10.3

8.4
40.3
51.3

7.7
38.8
53.5

7.4
34.2
58.4

โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้ านอุปสงค์ จากตารางที่ 3-21 พบว่าในช่วง 10 ปี ท่ผี ่านมา
อุปสงค์ ในประเทศมีบทบาทสําคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจมาเลเซีย สะท้อนจากสัดส่วนการบริโภค
ภาคเอกชนและภาครัฐมีการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สัดส่วนภาคการส่งออกของมาเลเซียเพิม่ ขึน้
ต่อเนื่ องเช่นกัน อย่างไรก็ตาม พบว่าสัดส่วนของการส่งออกสุทธิลดลง เนื่ องจากสัดส่วนการนํ าเข้าที่
เพิ ่ มขึ้น ต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะการนํ าเข้ าสิน ค้าอิเ ล็กทรอนิ กส์ สิน ค้าเครื่องจักร พลาสติก และยานยนต์
สะท้อนถึงการพึง่ พาอุปสงค์ภายในประเทศมากขึน้
โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้านอุปทาน จากตารางที่ 3-21 พบว่าในระยะ 10 ปี ท่ผี ่านมา
โครงสร้างเศรษฐกิจด้านอุปทานของประเทศมาเลเซียมีการเปลี่ยนแปลงโดยหันไปพึ่งพาภาคบริการมาก
ขึน้ สังเกตได้จากสัดส่วนภาคบริการในปี 2543-2547 อยู่ท่รี อ้ ยละ 51.3 ของ GDP และเพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ
58.4 ของ GDP ในช่วงปี 2552-2554 ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมมีสดั ส่วนลดลงอย่าง
เห็นได้ชดั จากร้อยละ 40.3 และ 8.4 ของ GDP ในช่วงปี 2543-2547 เหลือเพียงร้อยละ 34.2 และ 7.4 ของ
GDP ในช่วงปี 2552-2554 ตามลําดับ
3.11.3 สถานการณ์ เศรษฐกิ จและแนวโน้ ม
ั หาวิกฤติ
ในช่ วงปี 2543-2554 เศรษฐกิจมาเลเซียหดตัว ในช่วงปี 2544 เนื่ องจากปญ
Y2K ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ซ่งึ เป็ นสินค้าส่งออกหลักของมาเลเซีย โดยหลังจากนัน้

54

เศรษฐกิจของมาเลเซียสามารถขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพที่ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี จนกระทั ่งวิกฤติ
การเงินโลกในปี 2551 ส่ง ผลให้เศรษฐกิจทั ่วโลกซบเซา ทําให้เศรษฐกิจมาเลเซียหดตัวที่จุดตํ่า สุดใน
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 ทีร่ อ้ ยละ -6.2 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปีกอ่ น
ในช่ ว งครึ่ งปี แรกของปี 2555

เศรษฐกิ จของมาเลเซี ย ยัง คงขยายตัว ได้ อย่ า ง

ต่ อเนื่ องทีร่ อ้ ยละ 5.1 และร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน ตามลําดับ โดยมีแรงขับเคลื่อน
หลักจากอุปสงค์ในประเทศเป็ นสําคัญ ส่วนภาคการส่งออกสุทธิเป็ นตัวฉุ ดหลักของเศรษฐกิจ เนื่องมาจาก
ปญั หาวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรปที่สง่ ผลกระทบต่อภาคส่งออกของมาเลเซียเป็ นสําคัญ ดังแสดงในภาพ
ด้านล่างนี้
ภาพที่ 3-22 : การขยายตัวของเศรษฐกิ จ

ภาพที่ 3-23 : แหล่งที่มาของการขยายตัว

ทีม่ า ข้อมูลจาก CEIC ภาพจาก สศค.

ทีม่ า : CEIC

ทีม่ า : CEIC

เสถียรภาพเศรษฐกิ จยังคงแข็งแกร่ง โดยอัตราเงินเฟ้อยังคงตัวอยู่ในระดับตํ่าทีร่ อ้ ยละ
2.0 ในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2555 ส่วนอัตราการว่างงานเฉลีย่ ยังคงตัวในระดับปกติทร่ี อ้ ยละ 3.0 ของกําลัง
แรงงานรวม ส่ ว นหนี้ สาธารณะยั งอยู่ ใ นระดับ ที่บ ริ หารจัด การได้ท่ีร้อ ยละ 52.6 ในปี 2554 สํา หรั บ
เสถียรภาพภายนอกยังคงมี ความแข็ง แกร่ง สะท้อนได้จากระดับเงินทุนสํารองระหว่างประเทศ ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 อยูท่ ร่ี ะดับ 134.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจัยเสี่ยง ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมาเลเซียเป็ น
ปจั จัยเสีย่ งทีส่ าํ คัญอันดับหนึ่ง เนื่องจากภาคการค้าระหว่างประเทศของมาเลเซียมีขนาดใหญ่และมีสดั ส่วน
สูง อย่ างไรก็ต าม มาเลเซีย ได้หนั มาพึ่ง พาอุปสงค์ใ นประเทศมากขึ้น โดยผ่ านนโยบายกระตุ้น อุปสงค์
ภายในประเทศของภาครัฐ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
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แนวโน้ มเศรษฐกิ จ IMF คาดการณ์ ณ เดือนตุลาคม 2555 ว่าเศรษฐกิจมาเลเซียในปี
2555 และ 2556 จะสามารถขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 4.4 และ 4.7 ตามลําดับ โดยมีปจั จัยสนับสนุ นจากทัง้ อุปสงค์
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ตารางที่ 3-22 : เครื่องชี้ทางเศรษฐกิ จของมาเลเซีย
เครือ่ งชี้เศรษฐกิ จ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ณ ราคาคงที่ (Real GDP)
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
อัตราการขยายตัวของมูลค่านําเข้า
สินค้าและบริการ
อัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออก
เข้าสินค้าและบริการ
อัตราการว่างงาน
รายได้รฐั บาล (General
Government Revenue)
รายจ่ายรัฐบาล (General
Government Expenditure)
หนี้สาธารณะ (General
Government Gross Debt)
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ทีม่ า : IMF

หน่ วย

2550

2551

2552

2553

2554

ร้อยละ

6.30

4.83

-1.51

7.15

5.08

ร้อยละ
ร้อยละ

2.03
3.50

5.43
3.25

0.60
2.00

1.72
2.75

3.17
3.00

ร้อยละ

3.32

-3.90

-21.90

16.60

6.07

ร้อยละ

-3.85

-7.30

-10.47

7.92

5.64

ร้อยละของ
แรงงาน

3.23

3.33

3.68

3.30

3.05

ร้อยละของ GDP

24.42

24.63

25.82

23.88

21.88

ร้อยละของ GDP

26.91

27.75

30.91

27.49

28.77

ร้อยละของ GDP

41.22

41.23

52.80

50.95

52.87

ร้อยละของ GDP

15.36

17.07

15.53

11.08

11.02

3.12 สาธารณรัฐฟิ ลิ ปปิ นส์
3.12.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ด้ านภูมิประเทศ สาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์ (ประเทศฟิ ลิปปิ นส์) ประกอบด้วยเกาะจํานวน
7,107 เกาะ โดยมีพน้ื ที่ 3.0 แสนตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 72 ของโลก ด้ านประชากร
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์มปี ระชากรจํานวน 97.7 ล้านคน (อันดับที่ 13 ของโลก) โดยส่วนใหญ่มีเชื้อ ชาติต า
กาล็อก (ร้อยละ 28.1) ซีบูเอโน (ร้อยละ 13.1) อิลโลคาโน (ร้อยละ 9.0) บินิซายาและชาวพืน้ เมืองอื่นๆ
ทัง้ นี้ ในปี 2554 รายได้ต่อหัวประชากรตามอํานาจซื้อ (PPP Adjusted) อยู่ท่ี 4,073 ดอลลาร์สหรัฐ ด้าน
ศาสนาประชากรฟิ ลปิ ปิ นส์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ (ประมาณร้อยละ 92)

ด้ านการเมืองการ
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ปกครอง ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์มรี ะบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ สกุลเงิ นที่ใช้คอื เป
โซฟิ ลปิ ปินส์ (PHP)
3.12.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
ตารางที่ 3-23 : โครงสร้างเศรษฐกิ จของฟิ ลิ ปปิ นส์ระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2554
โครงสร้างเศรษฐกิ จ
(ร้อยละ ของ GDP)
ด้านอุปสงค์
การบริโภค
การลงทุน
ภาครัฐบาล
การส่งออกสุทธิ
ด้านอุปทาน
เกษตร
อุตสาหกรรม
บริการ
ทีม่ า : CEIC

2543 - 2547

2548 - 2551

2552 - 2554

74.3
21.3
10.6
-6.1

71.3
19.3
9.5
-0.1

70.5
19.8
10.0
-0.3

13.8
34.2
52.0

13.5
32.9
53.7

12.7
32.0
55.3

โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้านอุปสงค์ จากตารางที่ 3-23 พบว่าในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมา
โครงสร้างเศรษฐกิจฟิ ลปิ ปิ นส์มกี ารเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยการบริโภคภาคเอกชนเป็ นแรงขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจหลัก รองลงมาคือการลงทุนและการบริโภคภาครัฐ ในขณะที่ดา้ นการค้าระหว่างประเทศ
พบว่าฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นผูน้ ํ าเข้าสุทธิเฉลีย่ ที่รอ้ ยละ -2.1 โดยมีสดั ส่วนการนํ าเข้าเฉลี่ยอยู่ท่รี อ้ ยละ 51.3 ของ
GDP ซึง่ สูงกว่าภาคการส่งออกเล็กน้อยทีม่ สี ดั ส่วนทีร่ อ้ ยละ 49.2 ของ GDP
โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้านอุปทาน จากตารางที่ 3-23 พบว่าในระยะ 10 ปี ท่ผี ่านมา
โครงสร้างเศรษฐกิจฟิ ลปิ ปิ นส์มกี ารเปลีย่ นแปลงไม่มากนัก โดยภาคบริการโดยเฉพาะภาคการค้ามีบทบาท
สําคัญทีส่ ดุ ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฟิ ลปิ ปิ นส์
3.12.3 สถานการณ์ เศรษฐกิ จและแนวโน้ ม
เศรษฐกิ จฟิ ลิ ปปิ นส์ระหว่างปี 2543-2554 ขยายตัวดีต่อเนื่ อง โดยอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจก่อนวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลกอยู่ทเ่ี ฉลีย่ ร้อยละ 4.0 ถึงร้อยละ 5.0 อย่างไรก็ดี ในช่วง
ปี 2552 เศรษฐกิจฟิ ลปิ ปิ นส์มกี ารชะลอตัวอย่า งเห็นได้ชดั ตามปญั หาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลก ทัง้ นี้
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ในช่วงปี 2552 เศรษฐกิจฟิ ลปิ ปิ นส์ไม่มกี ารหดตัวเหมือนกับประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าคเดียวกันเนื่องจาก
ฟิลปิ ปิ นส์พง่ึ พาอุปสงค์ภายนอกประเทศน้อยกว่าประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าค
เศรษฐกิ จของฟิ ลิ ปปิ นส์ในช่ วงครึ่ งปี แรกของปี 2555 ขยายตัวในระดับสูง โดยใน
ไตรมาสที่ 1 และ 2 เศรษฐกิจฟิ ลิปปิ นส์ขยายตัวที่รอ้ ยละ 6.3 และร้อยละ 6.0 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน
ตามลําดับ เนื่องจากยังคงมีแรงขับเคลือ่ นหลักจากอุปสงค์ภายในประเทศเป็ นสําคัญ โดยเฉพาะการบริโภค
ภาคเอกชนซึ่งขยายตัวร้อยละ 5.1 และร้อยละ 5.9 ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2555 ตามลําดับ ดัง
แสดงในภาพด้านล่างนี้
ภาพที่ 3-24 : การขยายตัวของเศรษฐกิ จ
Real GDP Growth

10.00
9.00

8.41

8.91

Contribution to %yoy growth

15.00

RGDP %yoy

RGDP %qoq_sa

8.00

10.00

7.00

7.27

6.32

6.00

6.03

6.11

5.00

5.00

4.87
3.55

4.00
3.00

ภาพที่ 3-25 : แหล่งที่มาของการขยายตัว

4.02
3.24

3.08
1.94

0.45

0.86 1.27

0.70

2Q2553

3Q2553

4Q2553

1Q2554

2Q2553

2Q2554

3Q2554

4Q2554

1Q2555

4Q2553

1Q2554

2Q2554

3Q2554

4Q2554

1Q2555

Net export

stat dis

2Q2555

0.53

2Q2555

-10.00

Private consumption

ทีม่ า : CEIC

3Q2553

-5.00

0.60

0.00

1Q2553

1Q2553

1.53

2.00
1.00

0.00

3.20

Public consumption

Investment

change in stock

RGDP %yoy

ทีม่ า : CEIC

เสถียรภาพเศรษฐกิ จยังคงแข็งแกร่ง โดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วงครึง่ ปี แรกของปี
2555 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 3.0 ส่วนอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับคงที่ทร่ี อ้ ยละ 7.0 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555
ขณะที่หนี้สาธารณะต่อ GDP ในปี 2554 ยังอยู่ในระดับปานกลางที่รอ้ ยละ 40.5 ด้านเสถียรภาพภายนอก
ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดย ณ สิน้ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 ระดับเงินทุนสํารองระหว่างประเทศอยู่ท่ี 66.5
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ั หาการว่ า งงานที่อ ยู่ ใ น
ปั จ จัย เสี ่ย ง ป จั จั ยเสี่ย งหลัก ของเศรษฐกิจ ฟิ ลิป ปิ น ส์ค ื อ ป ญ
ระดับสูง และปญั หาด้านความไม่สงบในเขตพืน้ ทีม่ นิ ดาเนาทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยเฉพาะการใช้จา่ ยภาคครัวเรือนในอนาคต
แนวโน้ มเศรษฐกิ จ สําหรับแนวโน้มของเศรษฐกิจฟิ ลปิ ปิ นส์ในปี 2555 และปี 2556 IMF
คาดว่าเศรษฐกิจฟิ ลปิ ปิ นส์จะขยายตัวได้ดตี ่อเนื่ องที่รอ้ ยละ 4.8 เนื่ องจากเศรษฐกิจของประเทศพึ่งพา
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อุปสงค์ภายในเป็ นหลัก จึงได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในระดับตํ่าโดยเฉพาะปญั หา
วิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรป โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะสามารถเติบโตได้จากการบริโภคภาคเอกชน และการ
ใช้จา่ ยภาครัฐเป็ นหลัก
ตารางที่ 3-24 : เครื่องชี้ทางเศรษฐกิ จของฟิ ลิ ปปิ นส์
เครือ่ งชีเ้ ศรษฐกิ จ
หน่ วย
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ร้อยละ
ณ ราคาคงที่ (Real GDP)
อัตราเงินเฟ้อ
ดัชนี
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ร้อยละ
อัตราการขยายตัวของมูลค่านําเข้า
ร้อยละ
สินค้าและบริการ
อัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออก
ร้อยละ
เข้าสินค้าและบริการ
อัตราการว่างงาน
ร้อยละของแรงงาน
รายได้รฐั บาล (General Government
ร้อยละของ GDP
Revenue)
รายจ่ายรัฐบาล (General
ร้อยละของ GDP
Government Expenditure)
หนี้สาธารณะ (General Government
ร้อยละของ GDP
Gross Debt)
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ร้อยละของ GDP

2550

2551

2552

2553

2554

6.62

4.15

1.15

7.63

3.91

2.94
7.25

8.18
7.50

4.21
6.00

3.80
6.00

4.72
6.50

2.46

-5.20

-9.86

22.46

-7.99

7.99

-8.41

-8.44

26.73

-9.24

7.33

7.40

7.48

7.33

7.03

18.69

18.66

17.41

17.00

17.29

18.99

18.65

20.14

19.24

18.09

44.64

44.17

44.34

43.46

41.90

4.76

2.09

5.55

4.47

3.15

ทีม่ า : IMF

3.13 สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม
3.13.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ด้านภูมิประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ประเทศเวียดนาม) มีพ้นื ทีป่ ระมาณ
331,690 ตารางกิโลเมตร โดยมีกรุงฮานอย (Hanoi) เป็ นเมืองหลวง ด้านประชากร ประเทศเวียดนามมี
ประชากรจํานวน 90.6 ล้านคน (อันดับที่ 13 ของโลก) โดยประชากรส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 85 ของ
ประชากรทัง้ หมด) มีเชือ้ ชาติเวียดนาม และเป็ นชนกลุม่ น้ อยประมาณร้อยละ 14.0 ทัง้ นี้ ในปี 2554 รายได้
ต่อหัวประชากรตามอํานาจซื้อ (PPP adjusted) อยู่ท่ี 3,359 ดอลลาร์สหรัฐ ด้ านศาสนา ประชากร
เวียดนามประมาณร้อยละ 50.0 นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน นับถือศาสนาคริสต์ประมาณร้อยละ 9.0
ด้านการเมืองการปกครอง ประเทศเวียดนามปกครองโดยระบอบสังคมนิ ยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์
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เวียดนาม (Communist Party of Vietnam) เป็ นพรรคการเมืองเดียวและมีอํานาจสูงสุด สกุลเงิ นทีใ่ ช้คอื
เวียดนามด่อง (VND)
3.13.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
ตารางที่ 3-25 : โครงสร้างเศรษฐกิ จของเวียดนามระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2554
โครงสร้างเศรษฐกิ จ
2543 - 2547
2548 - 2551
(ร้อยละ ของ GDP)
ด้านอุปสงค์
การบริโภค
66.3
65.8
การลงทุน
33.4
40.4
ภาครัฐบาล
6.6
6.5
การส่งออกสุทธิ
-6.4
12.8
ด้านอุปทาน
เกษตร
21.8
18.5
อุตสาหกรรม
26.7
29.2
บริการ
51.5
52.3
ทีม่ า : World Bank และ Vietnam General Statistical Office

2552 - 2554
67.7
44.3
7.0
-19.0
16.6
29.3
54.1

โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้านอุปสงค์ จากตารางที่ 3-25 พบว่าในช่วง 10 ปี ท่ผี ่านมา มี
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างมีนัยสําคัญโดยเฉพาะด้านการลงทุนรวมและการค้าระหว่างประเทศ
โดยในระหว่างปี 2552–2554 การลงทุน การส่งออก และการนํ าเข้าสินค้ามีสดั ส่วนสูงขึน้ เฉลี่ยที่รอ้ ยละ
40.6 ร้อยละ 79.0 และร้อยละ 98.4 ของ GDP ตามลําดับ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากทางการเวียดนาม
ต้องการพัฒนาประเทศให้มกี ารขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออก รวมทัง้ มีการ
เร่ง พัฒนาโครงการสาธารณู ปโภคพื้น ฐานเพื่อรองรับการลงทุน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทัง้ นี้ โครงสร้าง
เศรษฐกิจเวียดนามค่อนข้างมีความสมดุล กล่าวคือเศรษฐกิจมีการพึง่ พาทัง้ อุปสงค์ในประเทศและอุปสงค์
จากต่างประเทศในสัดส่วนสูงใกล้เคียงกัน แม้วา่ อุปสงค์จากต่างประเทศจะมีสดั ส่วนมากกว่าก็ตาม
โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้านอุปทาน จากตารางที่ 3-25 พบว่าในระยะ 10 ปี ท่ผี ่านมา
ภาคบริการยังคงมีบทบาทในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะภาคการค้าปลีกค้าส่งซึ่งมีสดั ส่วน
ร้อยละ 17.5 ของ GDP ในปี 2554 รองลงมาคือ สาขาการก่อสร้างและการสื่อสาร โทรคมนาคม สัดส่วน
ร้อยละ 8.9 และร้อยละ 4.6 ของ GDP ตามลําดับ อย่างไรก็ดี พบว่าภาคเกษตรกรรมมีขนาดเล็กลง
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ในขณะที่ภาค อุตสาหกรรมมีสดั ส่วนเพิม่ ขึ้นเล็กน้ อย โดยอุตสาหกรรมที่ใหญ่ท่ีสุด ได้แก่ สิง่ ทอและ
เครือ่ งนุ่ งห่ม
3.13.3 สถานการณ์ เศรษฐกิ จและแนวโน้ ม
เศรษฐกิ จเวียดนามในช่ วงหลังวิ กฤติ เศรษฐกิ จและการเงิ นโลกขยายตัวในอัตรา
ชะลอลง โดยในปี 2543-2554 เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวเฉลี่ยในระดับสูงทีร่ อ้ ยละ 7.1 ตามแนวทาง
การพัฒ นาของทางการเวี ย ดนามที่ ต้ อ งการพัฒ นาประเทศให้ มี ก ารขยายตัว ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อง
โดยมุง่ เน้นการปรับเปลีย่ นโครงสร้างการผลิตจากการผลิตภาคเกษตรกรรม เป็ นการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ทีเ่ น้นการส่งออกมากขึน้ ทําให้เศรษฐกิจมีอตั ราการขยายตัวที่คอ่ นข้างร้อนแรง อย่างไรก็ดี ในช่วง 2551
เป็ นต้นมา เศรษฐกิจเวียดนามต้องเผชิญกับปจั จัยเสีย่ งในหลายๆ ด้าน อาทิ ระดับราคาสินค้าทีข่ ยายตัวใน
ระดับสูง เนื่องจากผลของการเติบโตของเศรษฐกิจที่รอ้ นแรงเกินไป และปญั หาวิกฤติเศรษฐกิจโลกในช่วง
ปลายปี 2551 ซึง่ ส่งผลให้เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวในอัตราชะลอลงทีร่ อ้ ยละ 5.9 ในช่วงปี 2552-2554
ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2555 เศรษฐกิ จเวียดนามขยายตัวร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดี ยวกันปี ก่อน ชะลอลงจากปี 2554 ที่ขยายตัวร้อยละ 5.9 ตามการลดลงของการก่อสร้างและภาค
อสังหาริมทรัพย์ทห่ี ดตัวร้อยละ -5.4 และร้อยละ -1.7 ตามลําดับ จากในปี 2554 ทีข่ ยายตัวร้อยละ 1.4 และ
ร้อยละ 1.8 ตามลําดับ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับรัฐบาลเวียดนาม
ดําเนินนโยบายการเงินการคลังอย่างเข้มงวด ผ่านการควบคุมการเติบโตของสินเชื่อและลดรายจ่ายภาครัฐ
เพือ่ ควบคุมอัตราเงินเฟ้อทีท่ รงตัวในระดับสูงถึงร้อยละ 18.6 ในปี 2554 ดังแสดงในภาพด้านล่างนี้
ภาพที่ 3-26 : การขยายตัวของเศรษฐกิ จ
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0

ภาพที่ 3-27 : แหล่งที่มาของการขยายตัว
14.0
12.0

Statistic Discrepancy
TI
GDP Change

Changes in Inventories
Cg

NX
Cp

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
% YoY
Q1

Q2

Q3

2553

Q4

0.0

% MoM_SA
Q1

Q2

-2.0
Q3

2554

Q4

Q1

Q2

2555

-4.0
-6.0

ทีม่ า : World Bank และ Vietnam General Statistical Office

2551

2552

2553

2554

61

ั หาอัตราเงินเฟ้อที่
ด้ านเสถียรภาพเศรษฐกิ จยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าจะประสบปญ
ยังคงทรงตัวในระดับสูงทีร่ อ้ ยละ 12.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน ในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2555 แต่มี
แนวโน้มปรับตัวลดลงมากหากเทียบกับปี 2554 ทีอ่ ยู่ทร่ี อ้ ยละ 18.6 นอกจากนี้ อัตราการว่างงานยังอยู่ใน
ระดับตํ่าที่รอ้ ยละ 2.3 ของกําลังแรงงานรวม ในส่วนของสถานะภาคการคลัง ณ สิ้นปี 2554 สัดส่วนหนี้
สาธารณะต่ อ GDP อยู่ในระดับตํ่ าที่ร้อยละ 30.5 บ่ ง ชี้ถึง ความพร้อมของภาครัฐบาลในการกระตุ้น
เศรษฐกิจหากเวียดนามต้องประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจในอนาคต ด้านเสถียรภาพต่างประเทศพบว่าทุน
สํารองระหว่างประเทศอยู่ท่ี 16,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ด้ านภาคเงิ นพบว่ าค่ าเงิ นด่ องเวียดนามมีทิศทางอ่ อนค่ าลงนับตัง้ แต่ ต้นปี 2554
โดยล่าสุด ณ เดือนมิถุนายน 2555 ค่าเงินด่องเวียดนามอยู่ท่ี 20,828.0 ด่องต่อดอลลาร์สหรัฐ ภายหลัง
จากทีท่ างการเวียดนามประกาศลดค่าเงินตัง้ แต่เดือนมกราคม 2555
ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิ จเวียดนามในระยะต่อไป ได้แก่ 1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก เนื่ องจากภาคการค้าระหว่างประเทศของเวียดนามกว่าร้อยละ 40.0 ยังคงพึ่งพิงตลาดส่งออกหลัก
อย่างสหรัฐฯ และยูโรโซน 2) ปญั หาเงินเฟ้อที่ยงั คงทรงตัวในระดับสูง ทําให้ทางการเวียดนามจําเป็ นต้อง
ใช้นโยบายการเงินและการคลังที่เข้มงวดในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทําให้ความสามารถในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลลดลง และ 3) ความเสีย่ งเรื่องภัยธรรมชาติ เนื่องจากเศรษฐกิจเวียดนามร้อย
ละ 17.0 ของ GDP ขึน้ อยูก่ บั การผลิตภาคเกษตรกรรม
แนวโน้ มเศรษฐกิ จเวียดนาม IMF ประมาณการ ณ เดือนตุลาคม 2555 ว่าในปี 2555
เศรษฐกิจเวียดนามจะขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 5.1 ชะลอลงจากปี 2554 ทีข่ ยายตัวร้อยละ 5.9 ส่วนหนึ่ งเป็ นผล
มาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการดําเนินนโยบายการเงินการคลังอย่างเข้มงวดในการควบคุม
อัตราเงินเฟ้อ ในขณะทืป่ ี 2556 คาดว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะกลับขยายตัวเร่งขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 5.9
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ตารางที่ 3-26 : เครื่องชี้ทางเศรษฐกิ จของเวียดนาม
เครือ่ งชี้เศรษฐกิ จ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ณ ราคาคงที่ (Real GDP)
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
นําเข้าสินค้าและบริการ
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ส่งออกเข้าสินค้าและบริการ
อัตราการว่างงาน
รายได้รฐั บาล (General
Government Revenue)
รายจ่ายรัฐบาล (General
Government Expenditure)
หนี้สาธารณะสุทธิ (General
Government Net Debt)
หนี้สาธารณะ (General
Government Gross Debt)
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ทีม่ า : IMF

หน่ วย

2550

2551

2552

2553

2554

ร้อยละ

8.46

6.31

5.32

6.78

5.89

ร้อยละ
ร้อยละ

8.35
6.50

23.12
9.50

6.72
8.00

9.21
9.00

18.68
15.00

ร้อยละ

26.45

5.42

-1.45

5.85

-3.87

ร้อยละ

10.27

2.91

2.63

6.70

3.84

ร้อยละของแรงงาน

4.64

4.65

4.60

4.29

4.51

ร้อยละของ GDP

28.45

28.92

27.31

29.59

27.69

ร้อยละของ GDP

30.63

29.45

34.48

32.70

30.93

ร้อยละของ GDP

36.73

36.11

47.66

51.13

47.71

ร้อยละของ GDP

44.58

42.90

51.16

54.04

50.39

ร้อยละของ GDP

-9.83

-11.95

-6.56

-4.14

0.16

3.14 เครือรัฐออสเตรเลีย
3.14.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ด้ านภูมิประเทศ เครื อรัฐออสเตรเลีย (ประเทศออสเตรเลี ย) มีพ้ืน ที่ 7.7 ล้านตาราง
กิโลเมตร โดยมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 6 ของโลก ด้านประชากร ประเทศออสเตรเลียมีจํานวนประชากร
20.9 ล้านคน (อันดับที่ 53 ของโลก) โดยในปี 2554 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวตามอํานาจซื้อ (PPP
adjusted) จํา นวน 40,847 ดอลลาร์ส หรัฐ หรือ เป็ น อัน ดับ ที่ 16 ของโลก ด้ า นศาสนา ประชากร
ออสเตรเลียร้อยละ 64.0 นับถือศาสนาคริสต์ ด้ านการ เมืองการปกครอง ประเทศออสเตรเลียมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิป ไตยแบบรั ฐสภา มีรูป แบบรัฐ บาลเป็ น สหพัน ธรั ฐ แต่ ย ั งคงอยู่ ภ ายใต้
เครือจักรภพสหราชอาณาจักร สกุลเงิ นทีใ่ ช้คอื ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
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3.14.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
ตารางที่ 3-27 : โครงสร้างเศรษฐกิ จของออสเตรเลียระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2554
โครงสร้างเศรษฐกิ จ
(ร้อยละ ของ GDP)
ด้านอุปสงค์
การบริโภค
การลงทุน
ภาครัฐบาล
การส่งออกสุทธิ

2543 - 2547

2548 - 2551

2552 - 2554

53.9
21.8
18.2
5.6

55.1
26.5
18.0
0.3

55.4
27.9
18.1
-1.4

ด้านอุปทาน
เกษตร
2.6
อุตสาหกรรม
18.9
บริการ
78.8
ทีม่ า : Australian Bureau of Statistics

2.5
18.5
79.2

2.4
18.1
79.6

โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้ านอุปสงค์ จากตารางที่ 3-27 พบว่าในช่วง 10 ปี ท่ผี ่านมา
เศรษฐกิจออสเตรเลียมีอปุ สงค์ในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนเป็ นปจั จัยหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ขณะที่การส่งออกสุทธิมบี ทบาทลดลงอย่างเห็นได้ชดั โดยในระหว่างปี 2552-2554 การบริโภค
ภาคเอกชนมีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 79.5 ของ GDP ขณะที่ภาคการส่งออกมีสดั ส่วนไม่สงู มากนักทีร่ อ้ ยละ
19.4 ของ GDP ทัง้ นี้ ออสเตรเลียได้เปลีย่ นโครงสร้างเศรษฐกิจจากผูส้ ง่ ออกสุทธิทร่ี อ้ ยละ 5.4 ของ GDP
ในระหว่างปี 2543-2547 เป็ นผู้นําเข้าสุทธิท่รี อ้ ยละ 1.4 เนื่ องจากการนํ าเข้านํ้ ามันที่เพิม่ ขึ้นมากทัง้ จาก
ความต้องการในประเทศทีย่ งั คงสูงต่อเนื่อง สําหรับสินค้าส่งออกหลักของออสเตรเลีย ได้แก่ สินแร่และถ่าน
หิน ด้านคูค่ า้ หลัก ได้แก่ จีน ญี่ป่นุ และเกาหลีใต้ ซึ่งมีสดั ส่วนการส่งออกรวมกันประมาณร้อยละ 56 ของ
มูลค่าการส่งออกทัง้ หมดของออสเตรเลียใน 2554
โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้านอุปทาน จากตารางที่ 3-27 พบว่าในระยะ 10 ปี ท่ผี ่านมา
โครงสร้างทางเศรษฐกิจด้านอุปทานของประเทศออสเตรเลียไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ทัง้ นี้
ภาคบริการของออสเตรเลียมีบทบาทสําคัญที่สุดในระบบเศรษฐกิจ โดยในระหว่างปี 2552-2554 ภาค
บริการมีสดั ส่วนเฉลีย่ ร้อยละ 79.5 ของ GDP โดยเฉพาะภาคการเงินการธนาคารซึ่งมีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ
9.7 ของ GDP รองลงมาคือภาคค้าส่งค้าปลีกและภาคการก่อสร้าง ซึ่งมีสดั ส่วนร้อยละ 8.7 และร้อยละ 7.6
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ของ GDP ตามลําดับ สํา หรับภาคอุต สาหกรรม ประเภทอุ ต สาหกรรมการผลิต ขนาดใหญ่ ท่ีสุดคือ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และถ่านหินซึ่งมีสดั ส่วนร้อยละ 8.1 ของ GDP
3.14.3 สถานการณ์ เศรษฐกิ จและแนวโน้ ม
ในช่ วง 10 ปี ที่ ผ่านมาเศรษฐกิ จออสเตรเลียขยายตัวดีต่อเนื่ อง โดยระหว่างปี 25432554 เศรษฐกิจออสเตรเลียขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 ต่อปี ทัง้ นี้ แม้ว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียต้องเผชิญกับ
ความเสีย่ งจากความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงภัยธรรมชาติในประเทศในช่วงดังกล่าว เศรษฐกิจ
ออสเตรเลียยังคงสามารถขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง โดยหากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้ า หลังขจัดปจั จัยทางฤดูกาลแล้วพบว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียหดตัวเพี ยง 2 ครัง้ ในไตรมาสที่ 4
ของปี 2551 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 จากผลกระทบของวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ และวิกฤติอุทกภัยใน
รัฐ Queensland ตามลําดับ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจออสเตรเลียทีพ่ ง่ึ พาอุปสงค์ในประเทศ
เป็ นสําคัญ
ในช่ ว งครึ่ งปี แรกของปี 2555 เศรษฐกิ จออสเตรเลี ย ขยายตัว ได้ ดี ต่ อเนื ่ อ ง โดย
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนหน้ า โดยได้รบั ปจั จัยสนับสนุ นหลักจากอุปสงค์
ในประเทศทัง้ ในส่วนของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนทีข่ ยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 4.2 และร้อยละ 10.6
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนหน้ า ตามลําดับ นอกจากนี้ การส่งออกในช่วงครึ่งปี แรกขยายตัวได้ดที ่ี
ร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนหน้ า โดยส่วนหนึ่งได้รบั อานิสงส์จากปจั จัยฐานตํ่าจากการ
ส่งออกสินแร่และถ่านหินที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติอุทกภัยในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 ดังแสดงใน
ภาพด้านล่างนี้
ภาพที่ 3-28 : การขยายตัวของเศรษฐกิ จ
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ภาพที่ 3-29 : แหล่งที่มาของการขยายตัว
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ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิ จยังคงแข็งแกร่ง สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่บริหาร
จัดการได้และสนับสนุ นการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2555 อัตราเงินเฟ้ออยู่ท่ี
เฉลีย่ ร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน นอกจากนี้ อัตราการว่างงานทรงตัวอยู่ในระดับที่ไม่สูง
มากนักและมีทศิ ทางลดลงต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2555 อัตราการว่างงานอยู่ทร่ี อ้ ยละ 5.1 ของ
กําลังแรงงานรวม ในส่วนของสถานะภาคการคลัง ณ สิน้ ปี 2554 สัดส่วนหนี้ สาธารณะต่อ GDP อยู่ใน
ระดับตํ่าที่รอ้ ยละ 22.9 บ่งชี้ความพร้อมของภาครัฐในการกระตุน้ เศรษฐกิจหากออสเตรเลียต้องประสบ
วิกฤติในอนาคต ขณะที่เงินทุนสํารองระหว่างประเทศอยู่ท่ี 44.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพียงพอที่จะ
รองรับความผันผวนของเงินทุนเคลือ่ นย้ายได้
ด้านภาคการเงิ นพบว่าค่าเงิ นดอลลาร์ออสเตรเลียมีทิศทางแข็งค่าขึ้นนับตัง้ แต่ช่วง
หลังวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลก โดยในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2555 ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ท่ี
เฉลีย่ 0.97 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์สหรัฐ จากความต้องการถือเงินดอลลาร์ออสเตรเลียทีเ่ พิม่ ขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจทีข่ ยายตัวอย่างแข็งแกร่ง
ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิ จออสเตรเลียในระยะต่อไปคือ สังคมผูส้ งู อายุจากอัตราการเกิด
ทีค่ อ่ นข้างตํ่าขณะทีอ่ ายุเฉลีย่ ประชากรเพิม่ ขึน้ โดยในปจั จุบนั รัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชากรมีบุตรต่อ
ครัวเรือนเพิม่ ขึ้นผ่านการใช้มาตรทางภาษี นอกจากนี้ จากการที่ออสเตรเลียจําเป็ นต้องนํ าเข้านํ้ ามันเป็ น
จํานวนมาก ดังนัน้ ราคานํ้ามันทีผ่ นั ผวนอาจกระทบต่อระดับราคาในประเทศได้
เศรษฐกิ จออสเตรเลีย มีแนวโน้ มขยายตัวดี ต่อเนื่ อง โดย IMF ได้คาดการณ์ ว่า
เศรษฐกิจออสเตรเลียในปี 2555 จะขยายตัวร้อยละ 3.3 เร่งขึน้ จากปี 2554 ทีข่ ยายตัวร้อยละ 2.3 ส่วน
หนึ่ ง จากป จั จัย ฐานตํ่ า ในปี ก่ อ นหน้ า เนื่ อ งจากออสเตรเลีย ต้ อ งประสบกับ อุ ท กภัย ครัง้ ใหญ่ ใ นรัฐ
Queensland ผนวกกับอุปสงค์ใ นประเทศที่ขยายตัวได้ดตี ่อเนื่ อง ขณะที่ในปี 2556 คาดว่าเศรษฐกิจ
ออสเตรเลียจะขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2555 ทีร่ อ้ ยละ 3.0
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ตารางที่ 3-28 : เครื่องชี้ทางเศรษฐกิ จของออสเตรเลีย
เครือ่ งชี้เศรษฐกิ จ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ณ ราคาคงที่ (Real GDP)
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
อัตราการขยายตัวของมูลค่านําเข้า
สินค้าและบริการ
อัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออก
เข้าสินค้าและบริการ
อัตราการว่างงาน
รายได้รฐั บาล (General
Government Revenue)
รายจ่ายรัฐบาล (General
Government Expenditure)
หนี้สาธารณะสุทธิ (General
Government Net Debt)
หนี้สาธารณะ (General
Government Gross Debt)
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ทีม่ า : IMF

หน่ วย

2550

2551

2552

2553

2554

ร้อยละ

4.69

2.49

1.37

2.51

2.14

ร้อยละ
ร้อยละ

2.33
6.74

4.35
4.25

1.82
3.75

2.85
4.75

3.39
4.25

ร้อยละ

12.60

11.08

-8.58

14.23

11.43

ร้อยละ

3.20

3.77

2.02

5.46

-1.22

ร้อยละของ
แรงงาน

4.37

4.28

5.59

5.23

5.08

ร้อยละของ GDP

35.51

33.70

33.43

31.85

31.95

ร้อยละของ GDP

34.23

34.48

37.53

36.61

36.37

ร้อยละของ GDP

-7.29

-5.29

-0.57

3.97

8.16

ร้อยละของ GDP

9.71

11.79

16.85

20.52

24.20

ร้อยละของ GDP

-6.19

-4.40

-4.18

-2.87

-2.25

3.15 สาธารณรัฐอิ นเดีย
3.15.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ด้านภูมิประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย (ประเทศอินเดีย) มีพน้ื ที่ 3.3 ล้านตารางกิโลเมตร
ซึ่งใหญ่กว่าประเทศไทย 6 เท่า ด้ านประชากร ประเทศอินเดียมีจํานวนประชากร 1,218.6 ล้านคนในปี
2554 (อันดับที่ 2 ของประชากรโลก หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 17.3 ของประชากรโลก) โดยประชากร
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชนเชื้อ ชาติอิน โด-อารยั น (ร้อ ยละ 72) และดราวิเ ดีย น (ร้อ ยละ 25) ทัง้ นี้ ในปี 2554
ประชากรมีรายได้เฉลีย่ ต่อหัวตามอํานาจซื้อ (PPP adjusted) จํานวน 3,662 ดอลลาร์สหรัฐ ด้านศาสนา
ประมาณร้อยละ 79.0 ของประชากรนับถือศาสนาฮินดู ร้อยละ 15.0 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 2.5 นับ
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ถือศาสนาคริสต์ ด้ านการเมืองการปกครอง ประเทศอินเดียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบ
รัฐสภา สกุลเงิ นทีใ่ ช้คอื รูปีอนิ เดีย (INR)
3.15.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
ตารางที่ 3-29 : โครงสร้างเศรษฐกิ จของอิ นเดียระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2554
โครงสร้างเศรษฐกิ จ
2543 - 2547
(ร้อยละ ของ GDP)
ด้านอุปสงค์
การบริโภค
64.4
การลงทุน
25.5
ภาครัฐบาล
12.8
การส่งออกสุทธิ
-2.7
ด้านอุปทาน
เกษตร
21.7
อุตสาหกรรม
18.2
บริการ
60.1
ทีม่ า : Central Statistical Organization, India

2548 - 2551

2552 - 2554

60.4
32.1
10.9
-3.4

60.9
34.7
11.5
-7.1

17.9
18.3
63.8

15.0
18.4
66.7

โครงสร้างเศรษฐกิ จด้ านอุปสงค์ จากตารางที่ 3-29 พบว่าในช่วง 10 ปี ท่ผี ่านมา ใน
ภาพรวมไม่คอ่ ยมีการเปลีย่ น แปลงมากนัก โดยเศรษฐกิจอินเดียยังคงถูกขับเคลื่อนจากอุปสงค์ในประเทศ
โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนเป็ นหลัก แต่หากพิจารณาในรายละเอียดพบว่าการค้าระหว่างประเทศ
และการลงทุนจะมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจมากขึน้ ส่วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากประเทศอินเดียเป็ นหนึ่งใน
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ทําให้ม ีการเร่ง การลงทุน โดยเฉพาะการลงทุน ในโครงสร้างสาธารณู ปโภค
พืน้ ฐานเพือ่ รองรับการค้าและการลงทุนภาคเอกชนทีเ่ พิม่ ขึน้
โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้านอุปทาน จากตารางที่ 3-29 พบว่าในระยะ 10 ปี ท่ผี ่านมา
ไม่มีก ารเปลี่ย นแปลงโครงสร้า งเศรษฐกิจ มากนั ก โดยภาคบริก ารยั งคงมีบ ทบาทสํา คัญ ที่สุดในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและมีสดั ส่วนต่อ GDP เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะภาคการค้าปลีก ค้าส่ง และ
ภาคขนส่งและสือ่ สาร นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมมีสดั ส่วนค่อนข้างคงที่ โดยอุตสาหกรรมที่สาํ คัญ ได้แก่
อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ พลาสติก รถยนต์ เป็นต้น ในขณะทีภ่ าคเกษตรกรรมมีขนาดเล็กลง
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3.15.3 สถานการณ์ เศรษฐกิ จและแนวโน้ ม
เศรษฐกิ จอิ นเดี ยขยายตัวในระดับสูง โดยระหว่างปี 2543-2554 เศรษฐกิจอินเดีย
ขยายตัวเฉลีย่ ทีร่ อ้ ยละ 7.3 ต่อปี อย่างไรก็ดี จากปญั หาวิกฤติเศรษฐกิจโลกในช่วงปลายปี 2551–2552
ทําให้เศรษฐกิจอินเดียขยายตัวในอัตราชะลอลง โดยขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 6.4 ในปี 2552 ทําให้รฐั บาลอินเดีย
มีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านการผ่อนคลายของนโยบายการเงินและการคลัง ส่งผลให้
เศรษฐกิจอินเดียกลับมาขยายตัวเพิม่ ขึน้ เฉลี่ยที่ร้อยละ 8.2 ในปี 2553-2554 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจ
อิน เดียในปี 2555 ส่ง สัญญาณชะลอลงอย่างชัดเจนจากอุ ปสงค์ใ นประเทศที่เริม่ ชะลอตัว เนื่ องจาก
เศรษฐกิจอินเดียยังคงประสบปญั หาอัตราเงินเฟ้อและหนี้ สาธารณะในระดับสูง ทําให้ภาครัฐไม่สามารถ
กระตุน้ เศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ ในขณะทีก่ ารส่งออกยังคงหดตัวตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ในช่ วงครึ่ งปี แรกของปี 2555 เศรษฐกิ จอิ นเดี ยชะลอลงชัดเจน โดยขยายตัวเฉลี่ยที่
ร้อยละ 5.4 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนหน้ า จากอุปสงค์ในประเทศและการส่งออกทีช่ ะลอลง โดยการ
ลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนในช่วงครึง่ ปี แรกขยายตัวชะลอลงมากทีร่ อ้ ยละ 2.2 และ ร้อยละ 5.0 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปี กอ่ น ตามลําดับ ประกอบกับการส่งออกสุทธิในช่วงครึง่ ปี แรกทีห่ ดตัวเร่งขึน้ อย่างมี
นัยสําคัญที่ร้อยละ -34.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน จากการส่งออกไปยังคู่คา้ หลักโดยเฉพาะยูโร
โซนทีห่ ดตัวต่อเนื่อง ดังแสดงในภาพด้านล่างนี้
ภาพที่ 3-30 : การขยายตัวของเศรษฐกิ จ
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เสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ ยัง คงเปราะบาง สะท้อ นจากแรงกดดั นด้า นเงิน เฟ้ อที่อ ยู่ใ น
ระดับสูงต่อเนื่อง โดยในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2555 อัตราเงินเฟ้ออยู่ทเ่ี ฉลี่ยร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปี ก่อน นอกจากนี้ อัตราการว่างงานทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2554 อัตราการว่างงานอยู่ท่ี
ร้อยละ 9.8 ของกําลังแรงงานรวม ในส่วนของเสถียรภาพภาคการคลังพบว่า ณ สิ้นปี 2554 สัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับที่รอ้ ยละ 67.0 ซึ่งถือว่าเป็ นระดับสูงสุดในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
บ่งชี้ฐานะทางการคลังทีเ่ ริม่ เข้าสู่ภาวะตึงตัว และอาจส่งผลให้ทางการอินเดียไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ
ได้อย่ างเต็มที่ห ากต้องประสบวิกฤติในอนาคต ด้านเสถียรภาพภายนอกประเทศพบว่าเงินทุนสํารอง
ระหว่างประเทศอยูท่ ่ี 295.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ด้ านภาคการเงิ นพบว่าค่ าเงิ นรูปีมีความผันผวนมากขึ้น และมีทิศทางอ่อนค่ าลง
นับตัง้ แต่ช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลก ค่าเงินรูปีมที ศิ ทางอ่อนค่าลงต่อเนื่อง และนับตัง้ แต่ต้นปี
2554 ได้อ่อนค่าอย่างมากจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่เพิม่ มากขึน้ ทัง้ จากการชะลอลงของภาคการ
ส่งออก และการนํ าเข้าที่เร่งขึน้ จากการนํ าเข้าสินค้าพลังงานและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยงั คงเร่งขึน้ โดย
ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2555 ค่าเงินรูปีอยู่ท่เี ฉลี่ย 52.27 รูปีต่ อดอลลาร์สหรัฐ สอดคล้องกับเศรษฐกิจ
อินเดียทีม่ คี วามเปราะบางมากขึน้ ในช่วงทีผ่ า่ นมา
ปั จจัยเสี่ยงของเศรษฐกิ จอิ นเดีย หนึ่ งในความท้าทายสําคัญของเศรษฐกิจอินเดีย คือ
ความเปราะบางของเศรษฐกิจคู่คา้ โดยเฉพาะยูโรโซนซึ่งเป็ นคู่คา้ สําคัญอันดับ 1 ทีย่ งั คงประสบกับวิกฤติ
หนี้สาธารณะต่อเนื่อง นอกจากนี้ การพึ่งพาการนํ าเข้าในระดับสูงของอินเดียส่งผลต่อการขาดดุลการค้า
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปจั จัยสําคัญทีส่ ่งผลให้ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง และกระทบต่อเสถียรภาพ
ด้านราคาตามราคาของสินค้านํ าเข้า (Imported Inflation) ทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกทัง้ หนี้สาธารณะทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง
เป็ นอีกประเด็นสําคัญที่อาจส่งผลลบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ เนื่ องจากรัฐบาลอาจไม่สามารถสนับสนุ น
การขยายตัวของเศรษฐกิจได้อย่างเต็มทีใ่ นกรณีทอ่ี นิ เดียประสบปญั หาเศรษฐกิจในอนาคต
เศรษฐกิ จอิ นเดี ยมีแนวโน้ มชะลอลง โดย IMF ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอินเดียในปี
2555 จะขยายตัวร้อยละ 4.9 ชะลอลงจากปี 2554 ทีข่ ยายตัวร้อยละ 7.5 ตามการชะลอลงของอุปสงค์จาก
ในและนอกประเทศทีม่ ที ศิ ทางชะลอลงชัดเจน ขณะที่ในปี 2556 IMF คาดว่าเศรษฐกิจอินเดียจะขยายตัวดี
ขึน้ จากปี 2555 ทีร่ อ้ ยละ 6.0 จากปจั จัยฐานตํ่า รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทีค่ าดว่าจะคลีค่ ลายลง
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ตารางที่ 3-30 : เครื่องชี้ทางเศรษฐกิ จของอิ นเดีย
เครือ่ งชี้เศรษฐกิ จ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ณ ราคาคงที่ (Real GDP)
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
อัตราการขยายตัวของมูลค่านําเข้า
สินค้าและบริการ
อัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออก
สินค้าและบริการ
รายได้รฐั บาล (General
Government Revenue)
รายจ่ายรัฐบาล (General
Government Expenditure)
หนี้สาธารณะ (General
Government Gross Debt)
ดุลบัญชีเดินสะพัด
ทีม่ า : IMF

หน่ วย
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10.00
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10.09

6.84

ร้อยละ
ร้อยละ

6.37
7.75

8.35
6.50

10.88
4.75

11.99
6.25

8.86
8.50

ร้อยละ

18.24

11.03

7.28

13.97

11.00

ร้อยละ

18.00

9.76

-0.35

19.53

12.92

ร้อยละของ GDP

21.81

20.13

19.20

18.67

18.52

ร้อยละของ GDP

26.66

28.78

29.21

28.08

27.52

ร้อยละของ GDP

75.46

74.06

74.25

68.04

67.00

ร้อยละของ GDP

-0.70

-2.45

-2.05

-3.20

-3.44

จากข้อมูลข้างต้น เราจะเห็นได้วา่ เศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ หลักของประเทศไทยมีความ
แตกต่างกันมากอย่างมีนยั สําคัญ ทัง้ ข้อมูลพืน้ ฐาน โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สถานการณ์และแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจ จึงทําให้การวิเคราะห์แบบจําลองทางเศรษฐกิจอย่างละเอียดของแต่ละประเทศมีความสําคัญ ดัง
ปรากฏในบทต่อไป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานของระบบเศรษฐกิจ
จําแนกตามประเทศ
4.1

วิ ธีการวิ เคราะห์

การวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานของระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ จะเริม่ ต้น
ด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจและตัวแปรทางเศรษฐกิจด้านอุปสงค์และอุปทาน
โดยงานวิจยั นี้จะใช้วธิ กี ําลังสองน้อยทีส่ ุดแบบสามขัน้ (Three Stage Least Square: 3SLS) ซึ่งเป็ นการ
ประเมินค่าของระบบสมการทัง้ ระบบพร้อมกัน โดยเป็ นการประยุกต์ใช้วธิ กี ําลังสองน้ อยที่สุดแบบสองขัน้
(Two Stage Least Square: 2SLS) ควบคูก่ บั วิธี Seemingly Unrelated Regression Estimation
(SURE) โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
4.1.1 ประมาณค่าตัวแปรตามในสมการโครงสร้างด้วยวิธี Ordinary Least Squce (OLS) พร้อม
กันทุกสมการ โดยอาศัยตัวแปรเครื่องมือ (Instrumental Variable) ซึ่งต้องเป็ นตัวแปรที่กาํ หนดนอกระบบ
(Exogenous หรือ Predetermined Variables)
4.1.2 ใช้คา่ ตัวแปรตามทีป่ ระมาณได้ เป็ นตัวแปรอิสระเพือ่ ประมาณค่าสัมประสิทธ์ของระบบ
4.1.3 ใช้คา่ คาดเคลือ่ น (Error Terms) ของสมการทัง้ ระบบทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 4.1.2 มาสร้างเมท
ริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม (Variance-Covariance Matrix) แล้วจึงนํ าเมทริกซ์ ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมดังกล่าวมาใช้ในการประมาณค่าระบบด้วยวิธีกําลังสองน้ อยที่สุดทั ่วไปที่
เป็ นไปได้ (Feasible Generalized Least Square: FGLS)
การใช้วธิ ี 3SLS นี้ เป็ นการประมาณค่าแบบใช้ขอ้ มูลสมบูรณ์ (Full Information Estimation) โดย
ใช้ขอ้ มูลจากทัง้ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และค่าคลาดเคลื่อน ดังนัน้ ค่าสัมประสิทธิ ์ทีไ่ ด้จงึ มีความแม่นยําสูง
ตลอดจนปราศจากปญั หาตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั สูงเกินไป (Multicollinearity) โดยมีผลการวิเคราะห์
ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่ออุปสงค์และอุปทานของระบบเศรษฐกิจจําแนกตามประเทศ ดังต่อไปนี้

4.2

ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ผลการวิเคราะห์และติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) โดยวิธี
Three-Stage Least Square ทัง้ ด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
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4.2.1 ด้านอุปสงค์
4.2.1.1 การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริง (Real Private Consumption: RCP)
Log (RCP) =
(ค่า Standard Error)
(ค่า Standard Error)

0.79***log(RDI(-1))+ 0.08***log(RMGS) + 0.08***log(RETAIL)
(0.03)
(0.02)
(0.01)
- 0.02*** DUMMY_CRISIS
(0.00)

Adjusted R-squared=0.9791 Durbin-Watson=1.75
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงของสหรัฐฯ สามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 97.91 ด้วยตัวแปรรายได้สทุ ธิของผูบ้ ริโภคทีแ่ ท้จริงในไตรมาสก่อน (Real Disposable
Income: RDI (-1)) การนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริง (RMGS) ยอดค้าปลีก (RETAIL) และตัวแปรหุ่น
แทนค่าช่วงเวลาวิกฤติ (DUMMY_CRISIS) โดยสมการดังกล่าวไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน
(Autocorrelation) ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงของรายได้สุทธิของผู้บริโภคที่แ ท้จริงจะส่ง ผลต่ อการบริโ ภค
ภาคเอกชนที่แท้จริงมากที่สุด กล่าวคือ หากรายได้สุทธิของผู้บริโภคเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การ
ลงทุนทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.79
4.2.1.2 การลงทุนทีแ่ ท้จริง (Real Investment)
Log (RI) =
0.92***log(RI(-1)) +0.11**log(IPI) - 0.04*** DUMMY_CRISIS
(ค่า Standard Error) (0.03)
(0.05)
(0.01)
Adjusted R-squared=0.9569 Durbin-Watson=1.55
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการลงทุนทีแ่ ท้จริงของสหรัฐฯ สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ
95.69 ด้วยตัวแปรการลงทุนที่แท้จริงในช่วงเวลาก่อนหน้ า (RI(-1)) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI)
และตัวแปรหุน่ แทนค่าช่วงเวลาวิกฤติ (DUMMY_CRISIS) โดยสมการดังกล่าว ไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของ
ตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงของการลงทุนที่แท้จริงในช่วงเวลาก่อนหน้ าจะ
ส่งผลต่อการลงทุนที่แท้จริงมากทีส่ ุด กล่าวคือ หากการลงทุนทีแ่ ท้จริงในช่วงเวลาก่อนหน้ าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1.0 จะส่งผลให้การลงทุนทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.92
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4.2.1.3 การส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริง (Real Exports of Goods and Services)
Log (RXGS) =
0.07** log(RWX) + 0.79***log(RXGS(-1)) + 0.26**log(REER)
(ค่า Standard Error) (0.04)
(0.04)
(0.04)
Adjusted R-squared=0.9864 Durbin-Watson=1.27
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการส่งออกสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงของสหรัฐฯ สามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 98.64 ด้วยตัวแปรการส่งออกที่แท้จริงรวมของทัง้ โลก (Real World Exports: RWX)
การส่งออกสินค้าและบริการในช่วงเวลาก่อนหน้ า (RXGS(-1)) และดัชนี คา่ เงินทีแ่ ท้จริง (Real Effective
ั หาสหสัม พัน ธ์ ข องตัว คลาดเคลื่อ น
Exchange
Rate: REER)
โดยสมการดัง กล่ า วไม่ ม ีป ญ
(Autocorrelation) ทัง้ นี้ การส่งออกที่แท้จริงรวมของทัง้ โลก การส่งออกสินค้าและบริการในช่วงเวลาก่อน
หน้ า (RXGS(-1)) และดัชนีคา่ เงินที่แท้จริง เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการที่
แท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.07 ร้อยละ 0.79 และร้อยละ 0.26 ตามลําดับ
4.2.1.4 การนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริง (Real Imports of Goods and Services)
Log (RMGS) =
0.92***log(RMGS(-1)) + 0.13***log(MPMI)
(ค่า Standard Error) (0.01)
(0.02)
Adjusted R-squared=0.9715 Durbin-Watson=1.88
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงของสหรัฐฯ สามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 97.15 ด้วยตัวแปรการนํ าเข้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาก่อนหน้า (RMGS (-1)) และ
ดัชนีผูจ้ ดั การฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Purchasing Manager Index: MPMI) โดย
สมการดังกล่าวไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ การนํ าเข้าสินค้าและ
บริการในช่วงเวลาก่อนหน้า (RMGS(-1)) และดัชนีผจู้ ดั การฝา่ ยจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0
จะส่งผลให้การนําเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 0.1 ตามลําดับ
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4.2.2 ด้านอุปทาน
4.2.2.1 ปจั จัยทุน สะสม (Capital Stock: K)
Log (K) =
(ค่า Standard Error)

3.70*** + 2.65***log(ULC) + 0.24***log(MPMI)
(0.52) (0.10)
(0.03)
- 0.16**log(PM/PGDP) - 0.01***LR
(ค่า Standard Error) (0.06)
(0.00)
Adjusted R-squared=0.9772 Durbin-Watson=1.66
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าปจั จัยทุนของสหรัฐฯ สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 97.7 ด้วย
ตัวแปรต้นทุนแรงงานต่อหนึ่งหน่ วยการผลิต (Unit labor Cost) ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม
(Manufacturing Purchasing Manager Index: MPMI) ดัชนี ราคาสินค้านํ าเข้าต่อดัชนี ราคา GDP
(PM/PGDP) และอัตราดอกเบี้ยลูกหนี้รายใหญ่ชนั ้ ดี (Prime Lending Rate: LR) โดยสมการดังกล่าวไม่ม ี
ปญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงต้นทุนแรงงานต่อหนึ่ ง
หน่ วยการผลิตจะส่งผลต่อปจั จัยทุนสะสมมากที่สุด กล่าวคือ หากต้นทุนแรงงานต่อหนึ่งหน่ วยการผลิต
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้ปจั จัยทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.65
4.2.2.2 ปจั จัยแรงงาน (Labor: L)
Log (L) =
0.70***- 0.16***log(WAGE) + 0.73***log(L(-1)) + 0.35***log(RAD)
(ค่า Standard Error) (0.20) (0.02)
(0.03)
(0.03)
Adjusted R-squared=0.9775 Durbin-Watson=1.49
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้วา่ กําลังแรงงานของสหรัฐฯ สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 97.75
ด้วยค่าจ้างเฉลีย่ (WAGE) และกําลังแรงงานในช่วงเวลาก่อนหน้ า และอุปสงค์รวม โดยสมการดังกล่าวไม่
มีปญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ กําลังแรงงานในช่วงเวลาก่อนหน้ าจะ
ส่งผลต่อกําลังแรงงานมากที่สุด กล่าวคือ หากกําลังแรงงานในช่วงเวลาก่อนหน้ าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะ
ส่งผลให้กาํ ลังแรงงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.73
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4.2.2.3 สมการการผลิตของคอบบ์-ดักลาส (Cobb-Douglas Production Function)
Log (RAD_L) =
-1.34*** + 0.10***log(K_L) + 0.69***log(RAD_L(-1)) – 0.01*D2
(ค่า Standard Error)
(0.39) (0.03)
(0.08)
(0.00)
Adjusted R-squared=0.9062 Durbin-Watson=1.85
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการผลิตของสหรัฐฯ สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 90.62
ทัง้ นี้ สมการการผลิตเป็ น สมการที่แสดงความสัม พัน ธ์ระหว่างปจั จัยการผลิต ซึ่ง ได้แก่ ป จั จัยทุ น และ
แรงงาน ซึ่งสามารถทีจ่ ะลดรูปแบบให้อยู่ในรูปต่อแรงงาน (Per Capita) ได้ โดยการนํ าปจั จัยแรงงานมา
หารทัง้ สมการด้านซ้ายและขวาเพื่อความสมบูรณ์ ของสมการการผลิต โดยอุปสงค์รวมต่อแรงงานแปรผัน
ตรงกับปจั จัยทุนต่อแรงงานและอุปสงค์รวมต่อแรงงานในไตรมาสก่อน แต่แปรผกผันกับตัวแปรหุ่นฤดูกาล
ไตรมาสที่ 2 (D2) โดยสมการดังกล่าวไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation)

4.3

กลุ่มประเทศยูโรโซน

ผลการวิเคราะห์และติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจในกลุม่ ประเทศยูโรโซนโดยวิธี ThreeStage Least Square ทัง้ ด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
4.3.1 ด้านอุปสงค์
4.3.1.1 การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริง (Real Private Consumption: RCP)
Log (RCP) =
(ค่า Standard Error)

1.69*** + 0.19***log(GDI) + 0.57***log(RETAIL)
(0.12) (0.02)
(0.05)

Adjusted R-squared = 0.9733 Durbin-Watson = 2.11
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการบริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงของกลุ่มประเทศยูโรโซน
สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 97.33 ด้วยตัวแปรรายได้สทุ ธิของผูบ้ ริโภค (GDI) และยอดค้าปลีก (RETAIL)
โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากรายได้สุทธิของผูบ้ ริโภคและ
ยอดค้าปลีกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.19 และร้อยละ
0.57 ตามลําดับ
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4.3.1.2 การลงทุนที่แท้จริง (Real Investment: RI)
Log (RI) =
0.39***log(CSTPI) + 0.08***log (M3) + 0.61***log(IPI(-1))
(ค่า Standard Error) (0.03)
(0.01)
(0.05)
+ 0.06***log(ECOSENT) + 0.06***log(STOCK)
(ค่า Standard Error) (0.02)
(0.01)
Adjusted R-squared = 0.9675 Durbin-Watson = 1.85
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการลงทุ นที่แท้จริงของกลุ่ม ประเทศยูโรโซนสามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 96.75 ด้วยตัวแปรดัชนีผลผลิตก่อสร้าง (CSTPI) ปริมาณเงินอย่างกว้าง (M3) ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมในไตรมาสก่อน (IPI(-1)) ดัชนีความเชื่อมันด้
่ านเศรษฐกิจ (ECOSENT) 8 และดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ (STOCK) ทัง้ นี้ การลงทุนที่แท้จริงจะแปรผันตรงกับตัวแปรดังกล่าวโดยไม่มปี ญั หา
สหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงของดัชนีผลผลิตก่อสร้างจะส่งผล
ต่อการลงทุนทีแ่ ท้จริงมากทีส่ ดุ กล่าวคือ หากดัชนีผลผลิตก่อสร้างเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การลงทุน
ทีแ่ ท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.61
4.3.1.3 การส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริง (Real Export of Goods and Services:
RXGS)
Log(RXGS)
(ค่า Standard Error)

= 3.20*** - 0.46**log(ULC) + 0.06**log(RWX)
(1.23) (0.23)
(0.02)
+ 0.77***log(RXGS(-1)) + 0.03***LI + 0.003***Trend
(ค่า Standard Error)
(0.05)
(0.01)
(0.001)
Adjusted R-squared = 0.9940 Durbin-Watson = 1.81
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จะเห็นได้ว่าสมการด้านบนสามารถอธิบายการส่งออกสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงของกลุ่ม
ประเทศยูโรโซนได้รอ้ ยละ 99.40 โดยมูลค่าส่งออกของกลุม่ ประเทศยูโรโซนแปรผันตรงกับการส่งออกที่
แท้จริงรวมของทัง้ โลก (RWX) การส่งออกในไตรมาสก่อนของกลุ่มประเทศยูโรโซน (RXGS(-1)) ดัชนีเครือ่ งชี้
8

ดัชนีความเชือ่ มันด้
่ านเศรษฐกิจเป็ นดัชนีรวมของ 5 ดัชนี ได้แก่ (1) ดัชนีความเชื่อมันด้
่ านอุตสาหกรรม (2) ดัชนีความ
เชือ่ มันด้
่ านบริการ (3) ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค (4) ดัชนีความเชือ่ มันด้
่ านก่อสร้าง และ (5) ดัชนีความเชื่อมันด้
่ านยอด
ค้าปลีก
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ทางเศรษฐกิจ (LI) และ แนวโน้มเวลา (TREND) แต่การส่งออกของยูโรโซนแปรผกผันกับดัชนีแรงงานต่อ
ประสิทธิผล (ULC) ซึ่งเป็ นเครื่องชี้ทบ่ี ่งบอกถึงความสามารถในการแข่งขันต่อประเทศอื่นๆ ทัง้ นี้ สมการ
ดังกล่าวไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation)
4.3.1.4 การนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริง (Real Import of Goods and Services:
RMGS)
Log(RMGS)
= 0.37*** - 0.06log(PM_PGDP) + 0.98***log(RMGS(-1)) +0.04***LI
(ค่า Standard Error)
(0.22) (0.04)
(0.01)
(0.004)
Adjusted R-squared = 0.9914 Durbin-Watson = 1.99
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จะเห็นได้วา่ สมการด้านบนสามารถอธิบายการนํ าเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริงของกลุ่ม
ประเทศยูโรโซนได้รอ้ ยละ 99.14 โดยมูลค่านําเข้าของกลุม่ ประเทศยูโรโซนแปรผันตรงกับดัชนีเครือ่ งชีท้ าง
เศรษฐกิจ (LI) และการนํ าเข้าในไตรมาสก่อนของกลุ่มประเทศยูโรโซน (RMGS(-1)) ทัง้ นี้ สมการดังกล่าว
ไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation)
4.3.2 ด้านอุปทาน
ส่วนสมการทางด้านอุปทาน เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สมการย่อยๆ ดังนี้
4.3.2.1 ปจั จัยทุน สะสม (Capital Stock: K)
Log(K)
(ค่า Standard Error)

= 2.43*** - 0.22***log(CAPU) - 0.01***REPO
(0.22) (0.02)
(0.001)
- 0.31***log(RI(-1)) + 1.31***log(RAD(-1))
(ค่า Standard Error)
(0.03)
(0.02)
Adjusted R-squared = 0.9966 Durbin-Watson = 1.79
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จะเห็นได้ว่าสมการด้านบนสามารถอธิบายปจั จัยทุนสะสมของกลุ่มประเทศยูโรโซนได้
ร้อยละ 99.66 โดยปจั จัยทุนสะสมของยูโรโซนแปรผันตรงกับอุปสงค์รวมในไตรมาสก่อน (RAD(-1)) และ
แปรผกผันกับดัชนีการใช้กําลังการผลิต (CAPU) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (REPO) รวมทัง้ การลงทุนใน
ไตรมาสก่อนหน้า (RI(-1)) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation)
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4.3.2.2 ปจั จัยแรงงาน (Labor: L)
log(L)
(ค่า Standard Error)

= 5.49*** + 1.15***log(EMP) - 0.001***TREND
(0.23) (0.03)
(0.00)
+ 0.001***LI - 0.17**log(LPI)
(ค่า Standard Error)
(0.00)
(0.07)
Adjusted R-squared = 0.9977 Durbin-Watson = 1.57
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จะเห็ นได้ว่าสมการด้านบนสามารถอธิบายป จั จัยแรงงานของกลุม่ ประเทศยูโ รโซนได้
ร้อยละ 99.77 โดยป จั จัยแรงงานแปรผันตรงกับจํานวนแรงงานที่แท้จริง (EMP) และดัชนี ช้ีนํ าทาง
เศรษฐกิจ (LI) แต่แปรผกผันกับแนวโน้มเวลา (TREND) และดัชนีประสิทธิผลของแรงงาน (LPI) โดยหาก
แรงงานมีประสิทธิผลมากทําให้ความต้องการทางปจั จัยแรงงานน้อยลง ทัง้ นี้ อาจมีปญั หาสหสัมพันธ์ข อง
ตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation)
4.3.2.3 สมการการผลิต ของคอบบ์-ดักลาส (Cobb-Douglas Production Function)
Log(RAD_L)
= 0.14 + 0.43***log(K_L) - 0.96***log(RAD_L(-1)) - 0.002**Trend
(ค่า Standard Error)
(0.22) (0.15)
(0.07)
(0.00)
Adjusted R-squared = 0.9082
Durbin-Watson = 1.31
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าสมการการผลิตของกลุม่ ประเทศยูโรโซนสามารถอธิบาย
ได้รอ้ ยละ 90.82 ด้วยปจั จัยการผลิต ได้แก่ ปจั จัยทุนและแรงงาน ซึ่งสามารถที่จะลดรูปแบบให้อยู่ในรูปต่อ
แรงงาน (Per capita) ได้ โดยการนํ าปจั จัยแรงงานมาหารทัง้ สมการด้านซ้ายและขวาเพื่อความสมบูรณ์
ของสมการการผลิต โดยอุปสงค์รวมต่อแรงงาน (RAD_L) แปรผันตรงกับปจั จัยทุนต่อแรงงาน และอุปสงค์
รวมต่ อแรงงานในไตรมาสก่อน (RAD_L(-1)) แต่แปรผกผันกับแนวโน้ มเวลา (TREND) ทัง้ นี้ สมการมี
ปญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation)

4.4

ประเทศญี่ ปุ่ น

ผลการวิเคราะห์และติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจญีป่ ุ่นโดยวิธี Three-Stage Least Square
ทัง้ ด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
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4.4.1 ด้านอุปสงค์
4.4.1.1 การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริง (Real Private Consumption: RCP)
Log (RCP) =
(ค่า Standard Error)
(ค่า Standard Error)

3.71*** + 0.64***log(RDI) – 0.01***P + 0.003***TREND
(0.44) (0.04)
(0.001) (0.000)
- 0.06***DR
(0.01)

Adjusted R-squared=0.9734 Durbin-Watson=1.62
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จะเห็นได้ว่าสมการด้านบนสามารถอธิบายการบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงของญี่ปุ่นได้
ร้อยละ 97.34 โดยแปรผันตรงกับรายได้ท่สี ามารถใช้จ่ายได้ท่แี ท้จริง (RDI) และแนวโน้ มเวลา(TREND)
แต่แปรผกผันกับอัตราเงินเฟ้ อ (P) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (DR) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรายได้ท่ี
สามารถใช้จา่ ยได้ทแ่ี ท้จริงส่งผลต่อการบริโภคทีแ่ ท้จริงมากทีส่ ุด กล่าวคือ หาก RDI เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะ
ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.64 ทัง้ นี้ สมการดังกล่าวไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์
ของตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation)
4.4.1.2 การลงทุนที่แท้จริง (Real Investment)
Log (RI) =
5.88 – 0.01***TREND + 0.38***log (CONST)
(ค่า Standard Error) (1.24) (0.001)
(0.13)
Adjusted R-squared=0.7305 Durbin-Watson=1.62
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จะเห็นได้ว่าสมการด้านบนสามารถอธิบายการลงทุนที่แท้จริงของญี่ปุ่นได้รอ้ ยละ 73.05
ด้วยตัวแปรแนวโน้ มเวลาและคําสั ่งซื้อภาคก่อสร้าง (Construction Order, CONST) โดยไม่มปี ญั หา
สหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation) ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงของคําสั ่งซื้อภาคก่อสร้างจะส่งผล
ต่อการลงทุนทีแ่ ท้จริงมากที่สดุ กล่าวคือ หากคําสั ่งซื้อดังกล่าวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การลงทุนที่
แท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.38
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4.4.1.3 การส่งออกสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริง (Real Export Goods and Services:
RXGS)
Log (RXGS) =
(ค่า Standard Error)
(ค่า Standard Error)

5.57*** + 0.56***log(RWX) + 0.27***log(CNGDP)
(0.88) (0.06)
(0.04)
- 0.54***log(CAPU-1) + 0.01***WGDP
(0.19)
(0.003)

Adjusted R-squared=0.9617 Durbin-Watson=1.95
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จะเห็นได้ว่าสมการด้านบนสามารถอธิบายการส่งออกสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงของญีป่ ุ่น
ได้รอ้ ยละ 96.17 ด้วยตัวแปรการส่งออกที่แท้จริงรวมของทัง้ โลก (RWX) การขยายตัวของเศรษฐกิจจีน
(China Gross Domestic Product, CNGDP) เนื่องจากจีนเป็ นคู่คา้ สําคัญของญี่ปุ่น อัตรากําลังการผลิต
ไตรมาสก่อน (CAPU(-1)) และการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก (World GDP, WGDP) โดยสมการดังกล่าว
ไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการส่งออกที่
แท้จริ งรวมของทัง้ โลกจะส่ง ผลให้การส่ง ออกสินค้าและบริการที่แท้จริง มากที่สุด กล่ าวคือ เมื่อ RWX
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะทําให้การส่งออกสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.56
4.4.1.4 การนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริง (Real Import Goods and Services:
RMGS)
Log (RMGS) =
(ค่า Standard Error)

5.64*** – 0.59***log(PM_PGDP) + 0.41***log(RXGS(-1))
(0.32) (0.04)
(0.03)
– 0.06***DUMMY_CRISIS

(ค่า Standard Error)

(0.01)

Adjusted R-squared=0.8355 Durbin-Watson=1.45
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการนํ าเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริงของญี่ปุ่นสามารถ
อธิบ ายได้ร้อ ยละ 83.55 โดยแปรผกผั นต่ อ อัต ราส่ว นของดัช นี ร าคาสิน ค้า นํ า เข้า ต่ อ ดัช นี ร าคา GDP
(PM/PGDP) และตัวแปรหุ่นแทนค่าช่วงเวลาวิกฤติ (DUMMY_CRISIS) แต่การนํ าเข้าสินค้าและบริการที่
แท้จริงของญี่ปุ่นแปรผันตรงต่อมูลค่าการส่งออกในไตรมาสก่อน (RXGS(-1)) โดยตัวแปรอัตราส่วนของ
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ดัชนี ราคาสินค้านํ าเข้าต่อดัชนีราคา GDP มีผลต่อการนํ าเข้ามากที่สุด กล่าวคือ เมื่อตัวแปรดังกล่าว
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การนํ าเข้าทีแ่ ท้จริงลดลงร้อยละ -0.59 ทัง้ นี้ อาจมีปญั หาสหสัมพันธ์ของตัว
คลาดเคลือ่ น (Autocorrelation) ในสมการดังกล่าว
4.4.2 ด้านอุปทาน
4.4.2.1 ปจั จัยทุน สะสม (Capital Stock: K)
Log (K) =
(ค่า Standard Error)

0.35*** + 0.95***log(K(-1)) + 0.003***log(CONST)
(0.03) (0.003)
(0.000)

Adjusted R-squared=0.9996 Durbin-Watson=1.70
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จะเห็นได้ว่าสมการด้านบนสามารถอธิบายปจั จัยทุน ของญี่ปุ่นได้ร้อยละ 99.06 ด้ว ยตัว
แปรการใช้ปจั จัยทุนไตรมาสก่อน (K(-1)) และคําสั ่งซื้อภาคก่อสร้าง (CONST) ซึ่งแปรผันตรงกับปจั จัยทุน
โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) กล่าวคือ หากปจั จัยทุนไตรมาสก่อนและ
คําสั ่งซื้อภาคก่อสร้างเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้ปจั จัยทุน ญีป่ ุ่นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.95 และร้อยละ 0.003
ตามลําดับ
4.4.2.2 ปจั จัยแรงงาน (Labor: L)
Log (L) =
(ค่า Standard Error)
(ค่า Standard Error)

1.47** + 0.03***log(WAGE) + 0.85***log(L(-1)) + 0.02***D2
(0.71) (0.01)
(0.06)
(0.002)
+ 0.01***D3
(0.001)

Adjusted R-squared=0.8815 Durbin-Watson=1.98
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้วา่ ปจั จัยแรงงานของญี่ปุ่นสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 88.15
ด้วยตัวแปรค่าจ้างเฉลี่ย (WAGE) การใช้ปจั จัยแรงงานไตรมาสก่อน (L(-1)) และตัวแปรหุ่นฤดูกาล (D2,
D3) โดยไม่พบปญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากปจั จัยแรงงานไตรมาส
ก่อนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลต่อปจั จัยแรงงานญีป่ นุ่ มากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 0.85
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4.4.2.3 สมการการผลิต ของคอบบ์-ดักลาส (Cobb-Douglas Production Function)
Log (RAD_L) =
(ค่า Standard Error)

1.54** + 0.39**log(K_L) + 0.75***log(RAD_L(-1)) + 0.05***D3
(0.74) (0.19)
(0.12)
(0.01)

Adjusted R-squared=0.8694 Durbin-Watson=1.94
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าสมการการผลิตของญี่ป่นุ สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 86.94
โดยสมการดังกล่าวเป็ นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยการผลิตทัง้ ปจั จัยทุนและแรงงาน โดยอุปสงค์
รวมต่อแรงงาน (RAD_L) แปรผันตรงกับปจั จัยทุนต่อแรงงาน (K_L) อุปสงค์รวมต่อแรงงานในไตรมาส
ก่อน (RAD_L(-1)) และตัวแปรหุ่นไตรมาส 3 (D3) ทัง้ นี้ ผลการประเมินสมการบ่งชีว้ า่ ภาคการผลิตญีป่ ุ่น
ใช้ปจั จัยทุนค่อนข้างสูง ทัง้ นี้ สมการนี้ไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation)

4.5

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลการวิเคราะห์และติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจจีนโดยวิธี 3SLS ทัง้ ด้านอุปสงค์และด้าน
อุปทาน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
4.5.1 ด้านอุปสงค์
4.5.1.1 การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริง (Real Private Consumption: RCP)
Log (RETAIL)
= 3.76** + 0.37**log(WAGE) + 0.02**TREND
(ค่า Standard Error)
(1.29) (0.17)
(0.01)
Adjusted R-squared=0.9130 Durbin-Watson=2.1694
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้วา่ ยอดค้าปลีก (RETAIL) ซึ่งเป็ นตัวแทน (Proxy) ของการ
บริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงของจีนสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 91.30 ด้วยตัวแปรค่าจ้างเฉลี่ย (WAGE) และ
แนวโน้ มเวลา (TREND) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หาก
ค่าจ้างเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้ยอดค้าปลีกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.37
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4.5.1.2 การลงทุนที่แท้จริง (Real Investment: RI)
Log (FAI)
= 3.46** + 0.40**log(IP) + 0.03**TREND – 0.89***D1 – 0.22***D2
(ค่า Standard Error) (1.38) (0.18)
(0.01)
(0.05)
(0.04)
- 0.20***D3
(ค่า Standard Error) (0.04)
Adjusted R-squared=0.9835 Durbin-Watson=2.2955
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่ามูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์คงทน (FAI) ซึ่งเป็ นตัวแทน
(Proxy) ของการลงทุนที่แท้จริงของจีนสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 98.35 ด้วยตัวแปรมูลค่าการผลิตภาค
อุตสาหกรรม (IP) ตัวแปรหุ่นฤดูกาล (D1 D2 และ D3) และแนวโน้มเวลา (TREND) โดยไม่มปี ญั หา
สหสัม พันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากมูลค่าการผลิต ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้มลู ค่าการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.4
4.5.1.3 การส่งออกสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริง (Real Export Goods and Services:
RXGS)
Log (RXGS) =
(ค่าStandard Error)

4.27** + 0.60**log(RWX) + 0.54 ***log(IP(-1)) – 1.42**log(REER)
(1.40) (0.15)
(0.06)
(0.21)

Adjusted R-squared=0.9524 Durbin-Watson=2.1485
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการส่ง ออกสินค้าและบริการที่แท้จริงของจีน สามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 95.24 ด้วยการส่งออกที่แท้จริงรวมของทัง้ โลก (RWX) มูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ในไตรมาสก่อน (IP(-1)) ดัชนี ค่าเงินที่แท้จริง (REER) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน
(Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากการส่งออกทีแ่ ท้จริงรวมของทัง้ โลก และมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมใน
ไตรมาสก่อน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.60 และ
ร้อยละ 0.54 ตามลําดับ ขณะทีห่ ากดัชนีค่าเงินที่แท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การส่งออกสินค้า
และบริการทีแ่ ท้จริงลดลงร้อยละ -1.42
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4.5.1.4 การนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริง (Real Import Goods and Services:
RMGS)
Log (RMGS)
=
(ค่า Standard Error)

1.10** + 0.27** log(IP(-1)) + 0.50**log(RXGS(-1))
(0.29) (0.10)
(0.13)

Adjusted R-squared=0.8908 Durbin-Watson=1.4549
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็น ได้ว่าการนํ าเข้า สิน ค้าและบริการที่แท้จ ริงของจีน สามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 89.08 ด้วยมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสก่อน (IP(-1)) และการส่งออก
สิน ค้าและบริการที่แท้จริงในไตรมาสก่อน (RXGS(-1)) โดยอาจมีปญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน
(Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากมูล ค่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสก่อนและการส่งออกสินค้าและ
บริการที่แท้จริงในไตรมาสก่อนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 0.27 และร้อยละ 0.50 ตามลําดับ
4.5.2 ด้านอุปทาน
ส่วนสมการทางด้านอุปทาน เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สมการย่อยๆ
4.5.2.1 ปจั จัยทุน สะสม (Capital Stock: K)
Log(K)
= 1.70*** + 1.01***log(IP(-1))
(ค่า Standard Error)
(0.21) (0.02)
Adjusted R-squared = 0.9709 Durbin-Watson = 1.7016
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าปจั จัยทุน (K) ของจีนอธิบายได้รอ้ ยละ 97.09 ด้วยมูลค่า
ั หาสหสัม พัน ธ์ ของตัว คลาดเคลื่ อ น
การผลิต ภาคอุ ต สาหกรรมในไตรมาสก่ อน (IP(-1)) โดยไม่ มีป ญ
(Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสก่อนและการส่งออกสินค้าและ
บริการทีแ่ ท้จริงในไตรมาสก่อนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้ปจั จัยทุน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.01
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4.5.2.2 ปจั จัยแรงงาน (Labor: L)
log(L) =
1.84** + 0.42**log(WAGE) + 0.14**D1 + 0.25***D2 + 0.31***D3
(ค่า Standard Error) (0.99) (0.13)
(0.03)
(0.04)
(0.04)
– 0.01**TREND
(ค่า Standard Error) (0.00)
Adjusted R-squared = 0.9294 Durbin-Watson = 2.1620
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้วา่ ปจั จัยแรงงาน (L) ของจีนสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 92.94
ด้วยค่าจ้างเฉลี่ย (WAGE) ตัวแปรหุ่นฤดูกาล (D1 D2 และ D3) และแนวโน้ม (TREND) โดยไม่ม ปี ญั หา
สหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากค่าจ้างเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้
ปจั จัยแรงงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.42
4.5.2.3 สมการการผลิต ของคอบบ์-ดักลาส (Cobb-Douglas Production Function)
Log(RAD_L)
= 0.20 * + 0.63***log(K_L) – 0.11**D3
(ค่า Standard Error)
(0.12) (0.02)
(0.03)
Adjusted R-squared = 0.9411
Durbin-Watson = 2.0478
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้วา่ อุปสงค์รวมต่อแรงงาน (RAD_L) แปรผันตรงกับปจั จัยทุน
ต่อแรงงาน (K_L) แต่แปรผกผันกับตัวแปรหุ่นฤดูกาลไตรมาสที่ 3 (D3) ทัง้ นี้ สมการมีปญั หาสหสัมพันธ์
ของตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation) เล็กน้อย

4.6

เขตบริ หารพิ เศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลการวิเคราะห์และติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจของฮ่องกงโดยวิธี Three-Stage Least
Square ทัง้ ด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
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4.6.1 ด้านอุปสงค์
4.6.1.1 การบริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริง (Real Private Consumption: RCP)
Log (RCP) =
5.42*** + 0.43***log(RDI) + 0.27***log(RETAIL(-1)) + 0.02**D2
(ค่า Standard Error)
(0.49) (0.05)
(0.03)
(0.01)
Adjusted R-squared=0.9655 Durbin-Watson=2.0919
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้า นบน จะเห็น ได้ว่า การบริโ ภคภาคเอกชนที่แ ท้จ ริงของฮ่อ งกงสามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 96.55 ด้วยตัวแปรรายได้ท่สี ามารถใช้จ่ายได้ท่แี ท้จริงของผู้บริโภค (Real Disposable
Income ,RDI) ยอดค้าปลีกในไตรมาสก่อน (RETAIL(-1)) และตัวแปรหุ่นฤดูกาล (Dummy variables ,D)
โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากรายได้ท่สี ามารถใช้จ่ายได้ท่ี
แท้จ ริง ของผู บ้ ริโ ภคและยอดค้า ปลีก ในไตรมาสก่อ นเพิ ม่ ขึ้ นร้อ ยละ 1.0 จะส่ งผลให้ก ารบริโ ภค
ภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.43 และร้อยละ 0.27 ตามลําดับ
4.6.1.2 การลงทุนที่แท้จริง (Real Investment: RI)
Log (RI) =
2.10* + 0.73***log(STOCK) + 0.10*log(RI(-1))
(0.05)
(ค่า Standard Error) (1.20) (0.13)
Adjusted R-squared=0.6656 Durbin-Watson=2.1290
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการลงทุนที่แท้จริงของฮ่องกงสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ
66.56 ด้วยตัวแปรดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ (Stock Index ,STOCK) และการลงทุนที่แท้จริงในไตรมาสก่อน
(Real Investment, RI(-1)) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี ้ หาก
ดัช นี ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละการลงทุน ที่แท้จ ริง ในไตรมาสก่อนเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การลงทุนที่
แท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.73 และร้อยละ 0.10 ตามลําดับ

87

4.6.1.3 การส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริง (Real Export Goods and Services:
RXGS)
Log (RXGS) =
9.82*** + 0.52***log(RMGS(-1)) + 0.51***log(IPI) – 1.19***log(REER)
(ค่า Standard Error) (1.52) (0.07)
(0.06)
(0.14)
Adjusted R-squared=0.9629 Durbin-Watson=1.8542
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการส่งออกสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงของฮ่องกงสามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 96.29 ด้วยการนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงในไตรมาสก่อน (Real Import Goods
and Services, RMGS(-1)) ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production Index ,IPI) และดัชนี
ค่าเงินทีแ่ ท้จริง (Real Effective Exchange Rate ,REER) โดยไม่ม ปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน
(Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากการนํ า เข้า สิน ค้า และบริก ารที่แ ท้จ ริง ในไตรมาสก่ อนและดัช นี ก ารผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การส่ง ออกสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.52
และร้อยละ 0.51 ตามลําดับ ขณะทีด่ ชั นีค่าเงินที่แท้จริงเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การส่งออกสินค้า
และบริการทีแ่ ท้จริงลดลงร้อยละ -1.19
4.6.1.4 การนํ าเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริง (Real Import Goods and Services:
RMGS)
Log (RMGS) =
0.94***log(RMGS(-1)) + 0.17***log(IPI)
(ค่า Standard Error) (0.02)
(0.06)
Adjusted R-squared=0.8893 Durbin-Watson=1.9476
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการนํ าเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริงของฮ่องกงสามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 88.93 ด้วยการนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงในไตรมาสก่อน (Real Import Goods
and Services, RMGS(-1)) และดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production Index ,IPI) โดยไม่
มีปญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากการนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริง
ของฮ่องกงในไตรมาสก่อนและดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การนํ าเข้า
สินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.94 และร้อยละ 0.17 ตามลําดับ
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4.6.2 ด้านอุปทาน
ส่วนสมการทางด้านอุปทาน เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สมการย่อยๆ
4.6.2.1 ปจั จัยทุน สะสม (Capital Stock: K)
Log(K_SA)
(ค่า Standard Error)
(ค่า Standard Error)

= 9.69*** +0.29***log(RXGS)+0.09***log(LOAN)+0.13*LOG(ULC)
(0.61) (0.03)
(0.01)
(0.07)
-0.01***REPO – 0.02**D3
(0.00)
(0.01)

Adjusted R-squared=0.9721 Durbin-Watson=1.9329
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าปจั จัยทุนฮ่องกงที่ปรับผลทางฤดูกาล (K_SA) อธิบายได้
ร้อยละ 97.21 ด้วยการส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริง (Real Export Goods and Services, RXGS)
สินเชื่อรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ (LOAN) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (REPO) ต้นทุน แรงงานต่อหนึ่ ง
หน่ วยการผลิต (Unit labor cost ,ULC) และตัวแปรหุ่นฤดูกาล (Dummy variables ,D3) โดยไม่มปี ญั หา
สหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี ้ หากการส่ง ออกสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริง สินเชื่อ
รวมของระบบธนาคารพาณิชย์ และต้นทุนแรงงานต่ อหนึ่ งหน่ วยการผลิตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้
ปจั จัยทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.29 ร้อยละ 0.09 และร้อยละ 0.13 ตามลําดับ ขณะที่อตั ราดอกเบี้ยนโยบาย
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้ปจั จัยทุน ลดลงร้อยละ -0.01
4.6.2.2 ปจั จัยแรงงาน (Labor: L)
Log(L)
= 8.62*** + 0.11***log(RXGS) + 0.07**log(IPI(-1)) + 0.24**log(L(-1))
(ค่า Standard Error)
(1.15) (0.01)
(0.02)
(0.09)
+ 0.00**log(Hotel(-1))
(0.00)
Adjusted R-squared=0.7940 Durbin-Watson=2.0873
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าปจั จัยแรงงานของฮ่องกงสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 79.40
ด้วยการส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริง (Real Export Goods and Services, RXGS) ดัชนีการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสก่อน (Industrial Production Index, IPI(-1)) ปจั จัยแรงงานในไตรมาสก่อน
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(L(-1)) และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมในไตรมาสก่อน (Hotel Room Occupancy Rate, HOTEL
(-1)) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากการส่งออกสินค้าและ
บริการที่แท้จริง ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสก่อน ปจั จัยแรงงานในไตรมาสก่อน และอัตรา
การเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมในไตรมาสก่อน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้ป จั จัยแรงงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
0.11 ร้อยละ 0.07 ร้อยละ 0.24 และร้อยละ 0.00 ตามลําดับ
4.6.2.3 สมการการผลิต ของคอบบ์-ดักลาส (Cobb-Douglas Production Function)
Log(RAD)
= 72.42** + 4.55***log(K) + 0.96***log(L) + 0.04***TREND
(ค่า Standard Error) (18.06) (2.69)
(0.32)
(0.01)
+0.50***log(RAD(-1)) – 8.84***log(K(-1))
(ค่า Standard Error) (0.10)
(2.78)
Adjusted R-squared=0.9811

Durbin-Watson=2.1698

หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

สมการด้านบนจะเห็นได้ว่าสมการการผลิตของฮ่องกงสามารถอธิบายได้ร้อยละ 98.11
สมการการผลิตเป็ นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยการผลิต ซึ่งได้แก่ ปจั จัยทุนและแรงงาน
โดยอุปสงค์รวมแปรผันตรงกับปจั จัยทุน (K) ปจั จัยแรงงาน (L) และแนวโน้มเวลา (TREND) แต่แปรผกผัน
ั หาสหสัม พั น ธ์ ข องตัว คลาดเคลื่ อ น
กับ ป จั จัย ทุ น ในไตรมาสก่ อ น (K(-1)) ทัง้ นี้ สมการอาจมี ป ญ
(Autocorrelation)

4.7

สาธารณรัฐเกาหลี

ผลการวิเคราะห์และติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจของเกาหลีใต้โดยวิธี Three-Stage Least
Square ทัง้ ด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
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4.7.1 ด้านอุปสงค์
4.7.1.1 การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริง (Real Private Consumption: RCP)
Log (RCP) =
2.15*** +0.24***log(RETAIL) +0.71***log(RCP(-1))
(ค่า Standard Error)
(0.50) (0.06)
(0.07)
Adjusted R-squared=0.9770 Durbin-Watson=1.9388
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงของเกาหลีใต้สามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 97.70 ด้วยตัว แปรยอดค้าปลีก (RETAIL) และการบริโ ภคภาคเอกชนทีแ่ ท้ จริง ใน
ั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน
ไตรมาสก่อน (Real PrivateConsumption ,RCP(1- )) โดยไม่มีปญ
(Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากยอดค้าปลีกและการบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงในไตรมาสก่อนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1.0 จะส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.24 และร้อยละ 0.71 ตามลําดับ
4.7.1.2 การลงทุนที่แท้จริง (Real Investment:RI)
Log (RI) =
1.42***log(IPI) + 0.50***log(RI(-1)) – 6.27***LR(-1)
(ค่า Standard Error) (0.10)
(0.04)
(4.51)
Adjusted R-squared=0.7079 Durbin-Watson=1.6251
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการลงทุนทีแ่ ท้จริงของเกาหลีใต้สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ
70.79 ด้วยตัวแปรดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production Index,IPI) การลงทุนทีแ่ ท้จริง
ในไตรมาสก่อน (Real Investment, RI(-1)) และอัตราดอกเบี้ยลูกหนี้รายใหญ่ชนั ้ ดีในไตรมาสก่อน (Prime
lending rate, LR(-1)) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากดัชนี
การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนทีแ่ ท้จริงในไตรมาสก่อนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การลงทุนที่
แท้จริง เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 1.42 และร้อยละ 0.50 ตามลําดับ ขณะที่อตั ราดอกเบี้ยลูกหนี้ รายใหญ่ ชนั ้ ดีใน
ไตรมาสก่อนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การลงทุนทีแ่ ท้จริงลดลงร้อยละ -6.27
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4.7.1.3 การส่งออกสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริง (Real ExportGoods and Services:
RXGS)
Log (RXGS) =
0.54***log(RMGS(-1)) + 0.78***log(IPI)
(ค่า Standard Error) (0.05)
(0.02)
Adjusted R-squared=0.9794 Durbin-Watson=1.8235
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้า นบน จะเห็น ได้ว่า การส่ง ออกสิน ค้า และบริก ารที่แ ท้จ ริง ของเกาหลีใ ต้
สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 97.94 ด้วยการนํ าเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริงของเกาหลีใต้ในไตรมาสก่อน
(Real Import Goods and Services, RMGS(-1)) และดัชนี การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial
Production Index, IPI) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากการ
นําเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงของเกาหลีใต้ในไตรมาสก่อนและดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้
ร้อ ยละ 1.0 จะส่ง ผลให้ ก ารส่ง ออกสิน ค้า และบริก ารที่แ ท้จ ริง เพิม่ ขึ้น ร้อ ยละ 0.54 และร้อ ยละ 0.78
ตามลําดับ
4.7.1.4 การนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริง(Real Import Goods and Services:
RMGS)
Log (RMGS) =
0.64** + 1.02***log(RMGS(-1)) – 0.17**log(PM_PGDP)
(ค่า Standard Error) (0.28) (0.02)
(0.05)
Adjusted R-squared=0.9734 Durbin-Watson=2.2140
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้วา่ การนําเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงของเกาหลีใต้สามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 97.34 ด้วยการนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงในไตรมาสก่อน (Real Import Goods
and Services, RMGS(-1)) และอัตราส่วนของดัชนีราคาสินค้านํ าเข้าต่อดัชนีราคา GDP (PM_PGDP)
โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากการนํ าเข้าสินค้าและบริการที่
แท้จริงในไตรมาสก่อนเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การนํ าเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ
1.02 ขณะที่อตั ราส่วนของดัชนี ราคาสินค้านํ าเข้าต่อดัชนีราคา GDP เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การ
นําเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงลดลงร้อยละ -0.17
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4.7.2 ด้านอุปทาน
ส่วนสมการทางด้านอุปทาน เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สมการย่อยๆ
4.7.2.1 ปจั จัยทุน สะสม (Capital Stock: K)
Log(K)
=
(ค่า Standard Error)

12.49*** + 0.52***log(IPI(-1)) + 0.06***DUMMY2008 – 0.02***REPO
(0.08)
(0.01)
(0.01)
(0.00)

Adjusted R-squared=0.9740 Durbin-Watson=1.7526
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าปจั จัยทุน เกาหลีใ ต้อธิบายได้ร้อยละ 97.40 ด้วยดัชนี
การผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสก่อน (Industrial Production Index, IPI(-1)) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
(REPO) และตัวแปรหุ่นแทนค่าช่วงเวลาวิกฤติ (Dummy Variable, DUMMY 2008) โดยไม่มปี ญั หา
สหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาส
ก่อนเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้ปจั จัยทุนเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.52 ขณะที่อตั ราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่ม ขึ้น
ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้ปจั จัยทุนลดลงร้อยละ -0.02
4.7.2.2 ปจั จัยแรงงาน (Labor: L)
Log(L)
=
7.17*** + 0.26***log(ULC(-1)) + 0.08**log(IPI) - 0.07***DUMMY2008
(ค่า Standard Error) (0.33) (0.05)
(0.03)
(0.01)
Adjusted R-squared=0.5552 Durbin-Watson=1.8649
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าปจั จัยแรงงานของเกาหลีใต้สามารถอธิบายได้ร้อยละ
55.52 ด้วยต้นทุนแรงงานต่อหนึ่งหน่ วยการผลิตในไตรมาสก่อน (Unit labor cost, ULC(-1)) ดัชนีการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production Index, IPI) และตัวแปรหุ่นแทนค่าช่วงเวลาวิกฤติ (Dummy
variable, DUMMY2008) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หาก
ต้นทุนแรงงานต่อหนึ่งหน่ วยการผลิตในไตรมาสก่อนและดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0
จะส่งผลให้ปจั จัยทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.26 และร้อยละ 0.08 ตามลําดับ
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4.7.2.3 สมการการผลิต ของคอบบ์-ดักลาส (Cobb-Douglas Production Function)
Log(RAD_L)
= 1.68** + 0.30**log(K_L) + 0.01***lTREND
(ค่า Standard Error)
(0.74) (0.12)
(0.00)
Adjusted R-squared=0.9770
Durbin-Watson=0.8945
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าสมการการผลิตของเกาหลีใต้สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 97.70 สมการการ
ผลิตเป็ นสมการทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยการผลิต ซึ่งได้แก่ ปจั จัยทุนและแรงงาน ซึ่งสามารถที่
จะลดรูปแบบให้อยู่ในรูปต่อแรงงาน (Per Capita) ได้ โดยการนํ าปจั จัยแรงงานมาหารทัง้ สมการด้านซ้าย
และขวา เพื่อความสมบูรณ์ ของสมการการผลิต โดยอุปสงค์รวมต่อแรงงานแปรผันตรงกับปจั จัยทุนต่อ
แรงงาน ทัง้ นี้ สมการอาจมีปญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation)

4.8

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ผลการวิเคราะห์และติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจของประเทศไต้หวันโดยวิธี Three-Stage
Least Square ทัง้ ด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
4.8.1

ด้านอุปสงค์
4.8.1.1 การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริง (Real Private Consumption: RCP)
Log (RCP) =
(ค่า Standard Error)

11.25*** + 0.18** log(RDI) + 0.05**log(STOCK) + 0.00***TREND
(0.89) (0.06)
(0.02)
(0.00)
– 0.01**DR
(ค่า Standard Error)
(0.00)
Adjusted R-squared=0.9421 Durbin-Watson=2.1012
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็น ได้ว่าการบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริง ของประเทศไต้หวัน
สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 94.21 ด้วยตัวแปรรายได้ท่สี ามารถใช้จ่ายได้ท่แี ท้จริง (Real Disposable
Income, RDI) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (Stock Index) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (Deposit Rate, DR) โดย
ไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากรายได้ทส่ี ามารถใช้จ่ายได้ทแ่ี ท้จริง
และดัชนี ตลาดหลักทรัพย์เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ

94

0.18 และร้อยละ 0.05 ขณะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ เงินฝากเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนที่
แท้จริงลดลงร้อยละ -0.01
4.8.1.2 การลงทุนทีแ่ ท้จริง (Real Investment: RI)
Log (RI) =
(ค่า Standard Error)

0.35**log(IPI) + 1.17***log(CAPU) + 1.33**log(CONSTRUCT)
(0.11)
(0.17)
(0.04)
+ 0.52***log(RI(-1)) -0.02**REPO - 0.31***log(ULC) - 0.01***TREND
(ค่า Standard Error) (0.08)
(0.01)
(0.06)
(0.00)
Adjusted R-squared=0.8975 Durbin-Watson=2.0377
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้า นบน จะเห็น ได้ว่าการลงทุ น ที่แ ท้จริงของของประเทศไต้ห วัน สามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 89.75 ด้วยตัวแปรดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production Index, IPI)
อัตรากําลังการผลิต (Capacity Utilization, CAPU) พืน้ ทีก่ ่อสร้าง (Construction Area}, CONSTRUCT)
การลงทุนที่แท้จริงในไตรมาสก่อน (Real Investment, RI(-1)) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (REPO) ต้นทุน
แรงงานต่อหนึ่งหน่ วยการผลิต (Unit labor Cost, ULC) และแนวโน้มเวลา (TREND) โดยไม่มปี ญั หา
สหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม อัตรากําลัง
การผลิต พื้น ที่ก่อสร้าง การลงทุนที่แท้จริงในไตรมาสก่ อนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การลงทุน ที่
แท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.35 ร้อยละ 1.17 ร้อยละ 1.33 และร้อยละ 0.52 ตามลําดับ ขณะที่อตั ราดอกเบี้ย
นโยบาย และต้นทุนแรงงานต่อหนึ่งหน่ วยการผลิตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนที่
แท้จริงลดลงร้อยละ -0.02 และร้อยละ -0.31 ตามลําดับ
4.8.1.3 การส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริง (Real Export Goods and Services:
RXGS)
Log (RXGS) =
6.89*** + 0.21***log(RWX) + 0.47 ***log(RXGS(-1)) - 0.20***log(ULC)
(ค่า Standard Error) (0.77) (0.07)
(0.09)
(0.03)
– 0.07***DUMMYCRISIS
(0.02)
Adjusted R-squared=0.9523 Durbin-Watson=1.7493
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ
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จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริงของไต้หวันสามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 95.23 ด้วยการส่งออกที่แท้จริงรวมของทัง้ โลก (RWX) การส่งออกสินค้าและบริการที่
แท้จริงในไตรมาสก่อน (Real Export Goods and Services: RXGS(-1)) ต้นทุนแรงงานต่อหนึ่งหน่ วยการ
ผลิต (Unit labor Cost, ULC) และตัวแปรหุ่นแทนค่าช่วงเวลาวิกฤติ (Dummy Variable) โดยไม่มปี ญั หา
สหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากการส่งออกที่แท้จริงรวมของทัง้ โลก การ
ส่ง ออกสิน ค้าและบริการที่แท้จริง ในไตรมาสก่อนเพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การส่งออกสินค้าและ
บริการที่แท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.21 และร้อยละ 0.47 ตามลําดับ ขณะที่ต้นทุนแรงงานต่อหนึ่งหน่ วยการ
ผลิตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงลดลงร้อยละ -0.20
4.8.1.4 การนํ าเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริง (Real Import Goods and Services:
RMGS)
Log (RMGS)
= 7.84*** + 0.15**log(STOCK) + 0.31**log(XORDER) + 0.84***log(LI(-1))
(ค่า Standard Error) (0.51) (0.07)
(0.08)
(0.18)
Adjusted R-squared=0.9470 Durbin-Watson=1.7121
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงของไต้หวันสามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 94.70 ด้วยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (Stock Index) คําสั ่งซื้อสินค้าส่งออก (Export Order,
XORDER) และดัชนี ช้นี ํ าทางเศรษฐกิจในไตรมาสก่อน (Leading Index, LI(-1)) โดยไม่มีปญั หา
สหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ คําสั ่งซื้อสินค้าส่งออก
และดัชนี ช้นี ํ าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การนํ าเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริงเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 0.15 ร้อยละ 0.31 และร้อยละ 0.84 ตามลําดับ
4.8.2 ด้านอุปทาน
ส่วนสมการทางด้านอุปทาน เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สมการย่อยๆ
4.8.2.1 ปจั จัยทุน สะสม (Capital Stock: K)
Log(K)
= 0.19** + 0.98***log(K(-1)) + 0.01***log(RI(-1))
(ค่า Standard Error)
(0.06) (0.00)
(0.00)
Adjusted R-squared = 0.9994 Durbin-Watson = 2.2510
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ
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จากสมการด้านบน จะเห็นได้วา่ ปจั จัยทุนไต้หวันอธิบายได้รอ้ ยละ 99.94 ด้วยปจั จัยทุนใน
ไตรมาสก่อน (K(-1)) และการลงทุนทีแ่ ท้จริงในไตรมาสก่อน (Real Investment, RI(-1)) โดยไม่มปี ญั หา
สหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากปจั จัยทุนในไตรมาสก่อนและการลงทุนที่
แท้จริงในไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้ปจั จัยทุน เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 0.98 และร้อยละ 0.01
ตามลําดับ
4.8.2.2 ปจั จัยแรงงาน (Labor: L)
log(L)
= 5.93*** + 0.39***log(RETAIL) + 0.01**REPO
(ค่า Standard Error) (0.21) (0.04)
(0.00)
Adjusted R-squared = 0.6063 Durbin-Watson = 2.1824
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้วา่ ปจั จัยแรงงานของไต้หวันสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 60.63
ด้วยยอดค้าปลีก (Retail Sales, RETAIL) และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (REPO) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์
ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากยอดค้าปลีกและอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1.0 จะส่งผลให้ปจั จัยแรงงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.39 และร้อยละ 0.01 ตามลําดับ
4.8.2.3 สมการการผลิต ของคอบบ์-ดักลาส (Cobb-Douglas Production Function)
Log(RAD_L)
(ค่า Standard Error)

= 0.66 * + 0.21***log(K_L(-2)) +0.63**log(RAD_L(-1))
(0.45) (0.05)
(0.07)

Adjusted R-squared = 0.8159

Durbin-Watson = 1.5456

หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าสมการการผลิต ของไต้หวัน สามารถอธิบายได้ร้อยละ
81.59 สมการการผลิตเป็ นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยการผลิต ซึ่งได้แก่ ปจั จัยทุนและ
แรงงาน ซึ่งสามารถทีจ่ ะลดรูปแบบให้อยู่ในรูปต่อแรงงาน (Per Capita) ได้ โดยการนําปจั จัยแรงงานมา
หารทัง้ สมการด้านซ้ายและขวา เพื่อความสมบูรณ์ของสมการการผลิต โดยอุปสงค์รวมต่อแรงงานแปรผัน
(RAD_L) ตรงกับปจั จัยทุนต่อแรงงานในสองไตรมาสก่อน (K_L(-2)) และอุปสงค์รวมต่อแรงงานแปรผัน
(RAD_L) ในไตรมาสก่อน ทัง้ นี้ สมการมีปญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation)
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4.9

สาธารณรัฐสิ งคโปร์

ผลการวิเคราะห์และติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจของสิงคโปร์โดยวิธี Three-Stage Least
Square ทัง้ ด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
4.9.1 ด้านอุปสงค์
4.9.1.1 การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริง (Real Private Consumption: RCP)
Log (RCP) =
2.99*** + 0.65***logRDI + 0.02**D2 – 0.03**DR
(ค่า Standard Error)
(0.30) (0.03)
(0.01)
(0.01)
Adjusted R-squared=0.9682 Durbin-Watson=1.7743
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงของสิงคโปร์สามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 96.82 ด้วยตัว แปรรายได้ทส่ี ามารถใช้จา่ ยได้ทแ่ี ท้จริง (Real Disposable Income ,
RDI) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (Deposit Rate ,DR) โดยไม่มีปญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน
(Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากรายได้ทส่ี ามารถใช้จ่ายได้ทแ่ี ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การบริโภค
ภาคเอกชนที่แท้จริง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.65 ขณะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ เงินฝากเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การ
บริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงลดลงร้อยละ -0.03
4.9.1.2 การลงทุนที่แท้จริง (Real Investment: RI)
Log (RI)
= 1.21** + 0.21**log(IPI(-1)) + 0.06**log(NETI) + 0.71***log(RI(-1))
(ค่า Standard Error) (0.46) (0.06)
(0.02)
(0.07)
Adjusted R-squared=0.9114 Durbin-Watson=2.2848
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการลงทุนทีแ่ ท้จริงของสิงคโปร์สามารถอธิบายได้ ร้อยละ
91.14 ด้วยตัวแปรดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสก่อน (Industrial Production Index, IPI(-1))
การลงทุนสุทธิ (Net Investment, NETI) และการลงทุนทีแ่ ท้จริงในไตรมาสก่อน (Real Investment,
RI(-1)) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากดัชนีการผลิตภาค
อุตสาหกรรมในไตรมาสก่อน การลงทุนสุทธิ และการลงทุนทีแ่ ท้จริงในไตรมาสก่อนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะ
ส่งผลให้การลงทุนทีแ่ ท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.21 ร้อยละ 0.06 และร้อยละ 0.71 ตามลําดับ
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4.9.1.3 การส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริง (Real Export Goods and Services:
RXGS)
Log (RXGS) =
6.44*** + 0.31***log(RWX) + 0.41***log(RXGS(-1)) + 0.01***TREND
(ค่า Standard Error) (0.99) (0.06)
(0.08)
(0.00)
– 0.48 ***log(REER)
(0.10)
Adjusted R-squared=0.9872 Durbin-Watson=1.3110
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการส่งออกสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงของสิงคโปร์สามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 98.72 ด้วยการส่งออกที่แท้จริงรวมของทัง้ โลก (RWX) การส่งออกสินค้าและบริการที่
แท้จริงในไตรมาสก่อน (Real Export Goods and Services: RXGS(-1)) แนวโน้มเวลา (TREND) และ
ดัชนีค่าเงินที่แท้จริง (Real Effective Exchange Rate, REER) โดยอาจมีปญั หาสหสัมพันธ์ข องตัว
คลาดเคลือ่ น (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากการส่งออกทีแ่ ท้จริงรวมของทัง้ โลก การส่งออกสินค้าและบริการ
ทีแ่ ท้จริงในไตรมาสก่อนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
0.31 และร้อยละ 0.41 ตามลําดับ ขณะที่ดชั นี ค่าเงินทีแ่ ท้จริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การบริโภค
ภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงลดลงร้อยละ -0.48
4.9.1.4 การนํ าเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริง (Real Import Goods and Services:
RMGS)
Log (RMGS) = 4.97** + 0.12**log(STOCK) + 0.63***log(RMGS(-1)) +0.01**TREND
– 0.39 **log(REER)
(ค่า Standard Error) (1.02)
(0.03)
(0.07)
(0.00)
(0.12)
Adjusted R-squared=0.9825 Durbin-Watson=1.8003
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงของสิงคโปร์สามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 98.25 ด้วยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (Stock Index) การนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงใน
ไตรมาสก่อน (Real Import Goods and Services, RMGS(-1)) แนวโน้มเวลา (TREND) และดัชนีคา่ เงิน
ทีแ่ ท้จริง (Real Effective Exchange Rate, REER) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน
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(Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากด้วยดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ การนํ าเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริงในไตรมาส
ก่อนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การนํ าเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริงเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.12 และร้อยละ
0.63 ตามลําดับ ขณะทีด่ ชั นีคา่ เงินทีแ่ ท้จริง (Real Effective Exchange Rate, REER) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0
จะส่งผลให้การนําเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงลดลงร้อยละ -0.39
4.9.2 ด้านอุปทาน
ส่วนสมการทางด้านอุปทาน เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สมการย่อยๆ
4.9.2.1 ปจั จัยทุน สะสม (Capital Stock: K)
Log(K)
= 0.21** + 0.03***log(RI) + 0.96***log)K ((1-)
(ค่า Standard Error)
(0.08) (0.00)
(0.01)
Adjusted R-squared=0.9993 Durbin-Watson=2.2698
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าปจั จัยทุนสิงคโปร์อธิบายได้รอ้ ยละ 99.93 ด้วยการลงทุน
ทีแ่ ท้จริง (Real Investment) ปจั จัยทุนในไตรมาสก่อน (K(-1)) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาด
เคลือ่ น (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากการลงทุนทีแ่ ท้จริงและปจั จัยทุนในไตรมาสก่อนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะ
ส่งผลให้ปจั จัยทุนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.03 และร้อยละ 0.96 ตามลําดับ
4.9.2.2 ปจั จัยแรงงาน (Labor: L)
Log(L)
= 1.27** + 0.59***log(ULC) + 0.37***log(IPI(-1)) + 0.20***log(TAX_L)
(ค่า Standard Error) (0.41) (0.09)
(0.04)
(0.03)
Adjusted R-squared=0.8920 Durbin-Watson=1.3231
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็น ได้ว่าป จั จัยแรงงานของสิง คโปร์ส ามารถอธิบ ายได้รอ้ ยละ
90.46 ด้วยต้น ทุ นแรงงานต่อ หนึ่ ง หน่ ว ยการผลิต (Unit labor Cost, ULC) ดัชนีการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสก่อน (Industrial Production Index, IPI(-1)) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(Personal Income Tax, TAX_L) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation)
ทัง้ นี้ หากต้นทุนแรงงานต่อหนึ่งหน่ วยการผลิต ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสก่อน และภาษี
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เงินได้บุคคลธรรมดาเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้ปจั จัยทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.55 ร้อยละ 0.41 และร้อย
ละ 0.19 ตามลําดับ
4.9.2.3 สมการการผลิต ของคอบบ์-ดักลาส (Cobb-Douglas Production Function)
Log(RAD)
= 20.30** + 5.61***log(K) + 3.86***log(L) + 0.02***TREND
(ค่า Standard Error) (7.87) (2.12)
(1.64)
(0.01)
+0.14***log(RAD(-1)) – 6.27***log(K(-1)) – 4.15***log(L(-1))
(ค่า Standard Error) (0.21)
(1.85)
(1.51)
Adjusted R-squared=0.9886

Durbin-Watson=1.6771

หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าสมการการผลิตของสิงคโปร์สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ
99.24 สมการการผลิตเป็ นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยการผลิต ซึ่งได้แก่ ปจั จัยทุนและ
แรงงาน โดยอุปสงค์รวมแปรผันตรงกับปจั จัยทุน (K) ปจั จัยแรงงาน (L) อุปสงค์รวม (ในไตรมาสก่อน)
แนวโน้มเวลา (TREND) และอุปสงค์รวมของไตรมาสก่อน (RAD(-1)) แต่แปรผกผันกับปจั จัยทุนในไตร
ั หาสหสัม พัน ธ์ของตัว
มาสก่อน (K(-1)) และปจั จัยแรงงานในไตรมาสก่อน (L(-1)) ทัง้ นี้ สมการมีปญ
คลาดเคลือ่ น (Autocorrelation)

4.10 สาธารณรัฐอิ นโดนี เซีย
ผลการวิเคราะห์และติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจอินโดนีเซียโดยวิธี Three-Stage Least
Square ทัง้ ด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
4.10.1 ด้านอุปสงค์
4.10.1.1 การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริง (Real Private Consumption: RCP)
Log (RCP) =
(ค่า Standard Error)

8.33*** + 0.27***log(RDI) – 0.003***DR + 0.12***log(CSV(-1))
(0.44) (0.04)
(0.001)
(0.000)

Adjusted R-squared=0.9879 Durbin-Watson=1.86
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จะเห็นได้วา่ สมการด้านบนสามารถอธิบายการบริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงของอินโดนีเซีย
ได้รอ้ ยละ 98.79 ด้วยตัวแปรรายได้ทส่ี ามารถใช้จ่ายได้ท่แี ท้จริง (RDI) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (DR) และ
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การสํารวจความเชื่อมั ่นผูบ้ ริโภคในไตรมาสก่อน (Consumer Survey, CSV) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์
ของตัวคลาดเคลื่อ น (Autocorrelation) ทัง้ นี้ รายได้ท่ีส ามารถใช้จ่ า ยได้ท่ีแ ท้จ ริง มีผ ลต่ อ การบริโ ภค
ภาคเอกชนมากทีส่ ุด กล่าวคือหาก RDI เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริง
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.27
4.10.1.2 การลงทุนสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริง (Real Investment)
Log(RI)
= 1.46 + 0.18***log(CEMENT) + 0.05***log(STOCK) + 0.70***log(RI(-1))
(ค่า Standard Error) (0.43) (0.04)
(0.02)
(0.05)
Adjusted R-squared=0.9879 Durbin-Watson=1.96
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

สมการด้านบนสามารถอธิบายการลงทุนที่แท้จริงของอินโดนีเซียได้รอ้ ยละ 98.79 ด้วยตัว
แปรยอดขายปูนซีเมนต์ (Cement Sale, CEMENT) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (STOCK) และการลงทุนที่
แท้จริงไตรมาสก่อน (RI(-1)) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หาก
ตัวแปรทัง้ 3 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่ง ผลให้การลงทุนทีแ่ ท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.18, 0.05 และ 0.70
ตามลําดับ
4.10.1.3 การส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริง (Real Export Goods and Services :
RXGS)
Log (RXGS) =
(ค่า Standard Error)

1.10*** + 0.37***log(RWX) + 0.67***log(RXGS(-1))
(0.31) (0.07)
(0.06)

Adjusted R-squared=0.9722 Durbin-Watson=1.59
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จะเห็นได้ว่าสมการด้านบนสามารถอธิบายการส่ง ออกทีแ่ ท้จริงของอินโดนี เซียได้รอ้ ยละ
97.22 โดยแปรผัน ตรงต่ อการส่งออกที่แท้จริงรวมของทัง้ โลก (RWX) และการส่งออกไตรมาสก่อน
(RXGS(-1)) กล่าวคือ หากตัวแปรทัง้ สองเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การส่งออกทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
ั หาสหสั มพัน ธ์ ข องตัว คลาดเคลื่อ น
0.37 และร้อ ยละ 0.67 ตามลํ า ดั บ โดยสมการดัง กล่ า วอาจมีป ญ
(Autocorrelation)
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4.10.1.4 การนํ าเข้าทีแ่ ท้จริง (Real Import Goods and Services: RMGS)
Log (RMGS) =
(ค่า Standard Error)

3.84*** + 0.15***log(STOCK) + 0.59***log(RMGS(-1))
(0.67) (0.03)
(0.07)

Adjusted R-squared=0.9606 Durbin-Watson=1.94
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จะเห็นได้ว่าสมการด้านบนสามารถอธิบายการนํ าเข้าที่แท้จริงของอินโดนีเซียได้รอ้ ยละ
96.06 ด้วยตัวแปรดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (STOCK) และการนํ าเข้าไตรมาสก่อน (RMGS(-1)) ซึ่งแปรผัน
ตรงกับการนํ าเข้าที่แท้จริง โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้หากตัว
แปรทัง้ สองเพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 1.0 จะส่ง ผลให้การนํ า เข้า ที่แท้จ ริ งเพิ ่ มขึ้น ร้อยละ 0.15 และร้อ ยละ 0.59
ตามลําดับ
4.10.2 ด้านอุปทาน
4.10.2.1 ปจั จัยทุน สะสม (Capital Stock: K)
Log (K) =
(ค่า Standard Error)

0.22*** + 0.01**log(CEMENT) + 0.98***log(K(-1))
(0.02) (0.01)
(0.004)

Adjusted R-squared=0.9998 Durbin-Watson=1.90
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จะเห็นได้ว่าสมการด้านบนสามารถอธิบายปจั จัยทุนอินโดนีเซียได้รอ้ ยละ 99.98 ด้วยตัว
แปรยอดขายปูนซีเมนต์ (Cement Sale, CEMENT) และปจั จัยทุนไตรมาสก่อน (K(-1)) โดยหากตัวแปร
ทัง้ สองเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 ปจั จัยทุนจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.01 และ 0.98 ตามลําดับ ทัง้ นี้ สมการนี้ไม่มปี ญั หา
สหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation)
4.10.2.2 ปจั จัยแรงงาน (Labor: L)
Log (L) =
(ค่า Standard Error)

0.75** + 0.85***log(L(-1)) + 0.11***log(IPI)
(0.35) (0.06)
(0.04)

Adjusted R-squared=0.9628 Durbin-Watson=1.97
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ
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จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าปจั จัยแรงงานอินโดนี เซียแปรผันตรงกับปจั จัยแรงงาน
ไตรมาสก่อน (L(-1)) และดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) กล่าวคือ เมื่อตัวแปรทัง้ 2 มีการเปลีย่ น
แปลงโดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้ปจั จัยแรงงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.85 และ 0.11 ตามลําดับ
4.10.2.3 สมการการผลิต ของคอบบ์-ดักลาส (Cobb-Douglas Production Function)
Log (RAD_L) =
(ค่า Standard Error)

0.55** + 0.23**log(K_L) + 0.58***log(RAD_L(-1))
(0.27) (0.10)
(0.19)

Adjusted R-squared=0.9570 Durbin-Watson=2.05
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จะเห็นได้ว่าสมการด้านบนสามารถอธิบายการผลิตของอินโดนีเซียได้รอ้ ยละ 95.70 โดย
สมการดังกล่าวเป็ นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยการผลิตทัง้ ปจั จัยทุนและแรงงาน โดยอุปสงค์รวม
ต่ อ แรงงานแปรผัน ตรงกับ ป จั จัย ทุ น ต่ อ แรงงาน (K_L) และอุ ป สงค์ร วมต่ อ แรงงานในไตรมาสก่ อ น
(RAD_L(-1)) โดยอินโดนีเซียถือเป็ นประเทศที่ใช้ปจั จัยแรงงานในการผลิตที่เข้มข้น (Labor-intensive)
ทัง้ นี้ สมการไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation)

4.11 สหพันธรัฐมาเลเซีย
ผลการวิเคราะห์และติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียโดยวิธี Three-Stage
Least Square ทัง้ ด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
4.11.1 ด้านอุปสงค์
4.11.1.1 การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริง (Real Private Consumption: RCP)
Log (RCP) =
(ค่า Standard Error)

2.84 + 0.67***log(RDI) + 0.02**D4 + 0.01***Trend
(1.78) (0.15)
(0.00)
(0.00)

Adjusted R-squared=0.9845 Durbin-Watson=1.69
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็น ได้ว่าการบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงของมาเลเซียสามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 98.45 ด้วยตัวแปรรายได้สทุ ธิของผูบ้ ริโภค (Real Disposable Income) ตัวแปรหุ่น
ั หาสหสัม พั นธ์ข องตั วคลาดเคลื่อ น
ฤดูก าล (D4) และตัว แปรแนวโน้ ม เวลา (trend) โดยไม่ มีป ญ
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(Autocorrelation) ทัง้ นี้หากรายได้สทุ ธิของผูบ้ ริโภคเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชน
ทีแ่ ท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.67
4.11.1.2 การลงทุนที่แท้จริง (Real Investment: RI)
Log (RI) =
-0.14***(LR-LR(-1)) + 1.45***Log(CCI) + 0.31***Log(RGDP(-1))
(ค่า Standard Error) (0.05)
(0.26)
(0.10)
+ 0.15***Dummy2012
(0.03)
Adjusted R-squared=0.8997 Durbin-Watson=2.01
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการลงทุนของประเทศมาเลเซียสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ
89.97 ด้วยตัวแปรดัชนีสะท้อนภาวะเศรษฐกิจปจั จุบนั (Composite Coincident Index: CCI) มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในไตรมาสก่อนหน้า (RGDP(-1)) และตัวแปรการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างอัตราปจั จุบนั และอัตราของไตรมาสก่อนหน้า (Lending rate: LR(-1)) โดยไม่มปี ญั หา
สหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากดัชนีสะท้อนภาวะเศรษฐกิจปจั จุบนั มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จากไตรมาสก่อน จะส่งผลให้การลงทุนทีแ่ ท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.45 0.31 และลดลง
ร้อยละ 0.14 ตามลําดับ
4.11.1.3 การส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริง (Real Export of Goods and Services:
RXGS)
Log (RXGS) = 5.28*** + 0.17***Log(RWX) + 0.88***Log(IPI) + 0.11***Log(RMGS(-1))
(ค่า Standard Error)(0.23) (0.05)
(0.09)
(0.04)
+ 0.04***Dummy2000
(0.02)
Adjusted R-squared=0.9750 Durbin-Watson=1.78
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ
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จากสมการด้า นบน จะเห็น ได้ว่า การส่ง ออกสิน ค้า และบริก ารที่แ ท้จ ริง ของมาเลเซี ย
สามารถอธิ บ ายได้ ร้ อ ยละ 97.50 ด้ ว ยตัว แปรมู ล ค่ า การส่ ง ออกของโลก (RWX) ดัช นี ก ารผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม (IPI) และการนํ าเข้าในไตรมาสก่อนหน้า (RMGS(-1)) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัว
คลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากมูลค่าการส่งออกของโลก ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม และ
การนํ าเข้าในไตรมาสก่อนหน้ า เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การบริโ ภคภาคเอกชนที่แท้จริงเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 0.17 0.88 และ 0.11 ตามลําดับ
4.11.1.4 การนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริง (Real Export of Goods and Ervices :
RXGS)
Log (RMGS) =
(ค่า Standard Error)

0.42 + 0.44***Log(RAD) + 0.50***Log(CCI) + 0.76***Log(IPI)
(0.47) (0.09)
(0.16)
(0.11)
+ 0.06***Dummy2000
(0.02)

Adjusted R-squared=0.9723 Durbin-Watson=1.82
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้วา่ การนําเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงของมาเลเซียสามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 97.23 ด้วยตัวแปรอุปสงค์มวลรวมของประเทศ (RAD) ดัชนีสะท้อนภาวะเศรษฐกิจ
ปจั จุบนั (CCI) และดัชนี การผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน
(Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากอุปสงค์มวลรวมของประเทศ (RAD) ดัชนีสะท้อนภาวะเศรษฐกิจปจั จุบนั
(Composite Coincident Index) และดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้
การนําเข้าสินค้าและบริการแท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.44 0.50 และ 0.76 ตามลําดับ
4.11.2

ด้านอุปทาน
4.11.2.1 ปจั จัยทุนสะสม (Capital Stock: K)
Log (K)
=
3.05*** - 0.05***LR - 0.002***CapU + 0.43***Log(RI(-1))
(ค่า Standard Error) (0.32) (0.01)
(0.00)
(0.03)
Adjusted R-squared=0.9654 Durbin-Watson=1.70
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ
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จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าปจั จัยทุนของมาเลเซียสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 96.54
ด้วยตัวแปรดัชนี การลงทุนในไตรมาสก่อนหน้ า (RI(-1)) อัตราดอกเบีย้ กูย้ มื (LR) และอัตราการใช้กาํ ลัง
การผลิต (CAPU) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้หากการลงทุนใน
ไตรมาสก่อนหน้า อัตราดอกเบี้ยกูย้ มื และอัตราการใช้กาํ ลังการผลิต เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้ปจั จัย
ทุนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.43 -0.05 และ -0.002 ตามลําดับ
4.11.2.2 ปจั จัยแรงงาน (Labor: L)
Log (L)
=
2.13*** + 0.17***Log(Wage) - 0.03***Dummy2008 + 0.64***Log(L(-1))
(ค่า Standard Error)(0.64) (0.04)
(0.01)
(0.10)
Adjusted R-squared=0.9586 Durbin-Watson=2.29
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าปจั จัยแรงงานของมาเลเซียสามารถอธิบายได้ร้อยละ
95.86 ด้วยตัวแปรค่าจ้างแรงงาน (WAGE) และอัตราการจ้างงานในไตรมาสก่อนหน้ า (L(-1)) โดยไม่มี
ปญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากค่าจ้างแรงงาน และอัตราการจ้างงาน
ในไตรมาสก่ อ นหน้ า เพิม่ ขึ้น ร้อ ยละ 1.0 จะส่ง ผลให้ ป จั จัย แรงงานเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 0.17 และ 0.64
ตามลําดับ
4.11.2.3 สมการการผลิต ของคอบบ์-ดักลาส (Cobb-Douglas Production Unction)
Log (RAD_L) = 2.65** + 0.73*Log(K/L) + 0.69***Log(RAD_L(-1))
(ค่า Standard Error) (0.64) (0.04)
(0.01)
Adjusted R-squared=0.8177 Durbin-Watson=1.69
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าสมการการผลิตของมาเลเซียสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ
81.77 โดยสมการดังกล่าวเป็ นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยการผลิตทัง้ ปจั จัยทุนและแรงงาน โดย
อุปสงค์รวมต่ อแรงงานแปรผันตรงกับปจั จัยทุนต่อแรงงาน อุปสงค์รวมต่ อแรงงานในไตรมาสก่อน ทัง้ นี้
สมการไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation)

107

4.12 สาธารณรัฐฟิ ลิ ปปิ นส์
ผลการวิเคราะห์และติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจของประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์โดยวิธี ThreeStage Least Square ทัง้ ด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
4.12.1 ด้านอุปสงค์
4.12.1.1 การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริง (Real Private Consumption: RCP)
Log (RCP) =
(ค่า Standard Error)

1.29*** + 0.89***log(RDI) - 0.03***D1
(0.29) (0.02)
(0.00)

Adjusted R-squared=0.9735 Durbin-Watson=2.13
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงของฟิ ลปิ ปิ นส์สามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 97.35 ด้วยตัวแปรรายได้สทุ ธิของผูบ้ ริโภค (Real Disposable Income) และตัวแปรหุ่น
ฤดูกาล (D1) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากรายได้สุทธิของ
ผูบ้ ริโภคเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.89
4.12.1.2 การลงทุนที่แท้จริง (Real Investment: RI)
Log (RI) =
5.22 + 0.02***CapU(-1) – 0.03***LR + 0.41***Log(RAD(-1))
(ค่า Standard Error) (1.34) (0.00)
(0.00)
(0.12)
- 0.03**D1 – 0.05***D2 – 0.15***D3
(0.02)
(0.02)
(0.02)
Adjusted R-squared=0.9333 Durbin-Watson=1.95
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการลงทุนของประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ
93.33 ด้วยอัตราการใช้กาํ ลังการผลิตของประเทศในไตรมาสก่อน (CapU(-1)) อุปสงค์รวมของเศรษฐกิจใน
ไตรมาสก่อนหน้า (RAD(-1)) อัตราดอกเบีย้ กูย้ มื (Lending Rate: LR) และปจั จัยฤดูกาลของไตรมาสต่างๆ
(D1 D2 D3) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากอัตราการใช้กาํ ลัง
การผลิตของประเทศไตรมาสก่อนหน้ า อุปสงค์รวมของเศรษฐกิจในไตรมาสก่อนหน้า และอัตราดอกเบี้ย
กูย้ มื เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การลงทุนทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.02 0.41 และลดลงร้อยละ 0.03
ตามลําดับ

108

4.12.1.3 การส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริง (Real Export of Goods and Ervices:
RXGS)
Log (RXGS) =
9.20*** + 0.49***Log(RWX) + 0.004***Trend + 0.05**D3
(ค่า Standard Error) (0.77) (0.10)
(0.00)
(0.03)
Adjusted R-squared=0.7923 Durbin-Watson=2.02
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้า นบน จะเห็น ได้ว่า การส่ง ออกสิน ค้า และบริก ารที่แ ท้จ ริง ของฟิ ลิป ปิ น ส์
สามารถอธิบายได้ร้อยละ 79.23 ด้ว ยตั วแปรมูล ค่า การส่งออกของโลก (RWX) ตั วแปรแนวโน้ ม เวลา
(Trend) และปจั จัยฤดูกาล (D3) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้
หากมูลค่า การส่ ง ออกของโลก และตัว แปรแนวโน้ ม เวลา เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 1.0 จะส่ง ผลให้ก ารบริโ ภค
ภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.49 และ 0.004 ตามลําดับ
4.12.1.4 การนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริง (Real Export of Goods and Services:
RXGS)
Log (RMGS) =
(ค่า Standard Error)

2.14** + 0.77***Log(RAD) + 0.09***D2
(0.87) (0.06)
(0.02)

Adjusted R-squared=0.7851 Durbin-Watson=1.88
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้า นบน จะเห็น ได้ว่า การนํ า เข้า สิ นค้า และบริก ารที่แ ท้จ ริง ของฟิ ลิป ปิ น ส์
สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 78.51 ด้วยอุปสงค์รวมของประเทศ (RAD) และตัวแปรหุ่นฤดูกาล (D2) โดยไม่มี
ปญั หาสหสัม พันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากอุปสงค์รวมของประเทศ (RAD)
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.77
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4.12.2 ด้านอุปทาน
4.12.2.1 ปจั จัยทุน สะสม (Capital Stock: K)
Log (K)

=

11.68*** - 0.02***LR + 0.02***CapU + 0.25***Log(RGDP(-1))

(ค่า Standard Error) (0.45)

(0.00)

(0.00)

(0.04)

- 0.06***Dummy2000
(ค่า Standard Error) (0.01)
Adjusted R-squared=0.9661 Durbin-Watson=1.91
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าปจั จัยทุนสะสมของฟิ ลปิ ปิ นส์สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ
96.61 ด้วยตัวแปรอัตราดอกเบีย้ กูย้ มื (LR) อัตราการใช้กาํ ลังการผลิต (CapU) และผลิตภัณฑ์ม วลรวม
ั หาสหสัม พัน ธ์ ข องตั ว คลาดเคลื่ อ น
ของประเทศในไตรมาสก่ อ น
(RGDP(-1)) โดยไม่ ม ี ป ญ
(Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากอัตราดอกเบี้ยกูย้ มื (LR) อัตราการใช้กาํ ลังการผลิต (CapU) และผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศในไตรมาสก่อน เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้ปจั จัยทุน ลดลงร้อยละ 0.02 และ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.02 และ 0.25 ตามลําดับ
4.12.2.2 ปจั จัยแรงงาน (Labor: L)
Log (L)
=
5.05*** + 0.34***Log(Wage) + 0.08**Log(IPI) + 0.19*Log(L(-1))
(ค่า Standard Error) (0.73) (0.05)
(0.03)
(0.11)
Adjusted R-squared=0.9192 Durbin-Watson=2.09
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็น ได้ว่าปจั จัยแรงงานของฟิ ลิปปิ น ส์สามารถอธิบายได้ร้อยละ
91.92 ด้วยตัวแปรค่าจ้างแรงงาน (WAGE) ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) และปจั จัยแรงงานใน
ไตรมาสก่อนหน้ า (L(-1)) โดยไม่มีปญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หาก
ค่าจ้างแรงงาน (WAGE) และดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้ปจั จัย
แรงงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.34 และ 0.08 ตามลําดับ
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4.12.2.3 สมการการผลิตของคอบบ์-ดักลาส (Cobb-Douglas Production Unction)
Log (RAD_L) =
(ค่า Standard Error)

2.71 + 0.35 Log(K/L) + 0.004***Trend
(3.58) (0.71)
(4.37)

Adjusted R-squared=0.7516 Durbin-Watson=1.61
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าสมการการผลิตของฟิ ลปิ ปิ นส์สามารถอธิบายได้ร้อยละ
75.16 โดยสมการดังกล่าวเป็ นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยการผลิตทัง้ ปจั จัยทุนและแรงงาน โดย
อุปสงค์รวมต่อแรงงานแปรผันตรงกับปจั จัยทุนต่อแรงงาน และค่าแนวโน้ มเวลา ทัง้ นี้ สมการไม่มปี ญั หา
สหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation)

4.13 สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม
ผลการวิเคราะห์และติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจเวียดนามโดยวิธี Three-Stage Least
Square ทัง้ ด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
4.13.1 ด้านอุปสงค์
4.13.1.1 การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริง (Real Private Consumption: RCP)
Log (RCP) =
(ค่า Standard Error)

10.45*** + 0.23***log(RETAIL) + 0.27***log(RCP(-2))
(0.76) (0.02)
(0.05)
+0.03*log(STOCK) - 0.33***D1
(0.02)
(0.02)
Adjusted R-squared=0.9524 Durbin-Watson= 1.87
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงของเวียดนามสามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 95.24 ด้วยยอดค้าปลีก (RETAIL) การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงในสองไตรมาสก่อน
(RCP(-2)) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (STOCK) และตัวแปรหุน่ ฤดูกาล (D1) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัว
คลาดเคลือ่ น (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากไม่นบั การบริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงในสองไตรมาสที่แล้ว ยอด
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ค้าปลีกจะส่งผลต่อการบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงมากทีส่ ุด กล่าวคือ หากยอดค้าปลีกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0
จะส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.23
4.13.1.2 การลงทุนภาคเอกชนที่แท้จริง (Real Investment : RI)
Log (RI) =
-0.60** +0.09***log(RFDI) +0.91***log (RAD(-1)) – 0.49**D1
(ค่า Standard Error) (1.90) (0.03)
(0.12)
(0.06)
Adjusted R-squared=0.8084 Durbin-Watson = 2.31
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้วา่ การลงทุนทีแ่ ท้จริงของเวียดนามสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ
80.84 ด้วยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทีแ่ ท้จริง (RFDI) อุปสงค์รวมทีแ่ ท้จริงในไตรมาสก่อนหน้า
(RAD(-1)) และตัวแปรหุ่นฤดูกาล (D1) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation)
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์รวมที่แท้จริงในไตรมาสก่อนหน้ า จะส่งผลต่อการลงทุนที่แท้จริงมาก
ที่สุด กล่าวคือ หากอุปสงค์มวลรวมที่แท้จริงในไตรมาสที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การลงทุนที่
แท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.91
4.13.1.3 การส่งออกทีแ่ ท้จริง (Real Export Goods and Service :RXGS)
Log (RXGS) =
4.27***+ 0.13*log(RWX) +0.71***log (RMGS(-2)) -0.31***D1
(ค่า Standard Error) (0.74) (0.12)
(0.07)
(0.04)
Adjusted R-squared = 0.8895 Durbin-Watson = 1.78
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

สมการด้านบนบ่งชี้ว่าการส่งออกที่แท้จริงของเวียดนามสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 88.95
ด้วยการส่งออกที่แท้จริงรวมของทัง้ โลก (RWX) การนํ าเข้าทีแ่ ท้จริงในสองไตรมาสก่อนหน้ า(RMGS(-2))
และตัวแปรหุ่นฤดูกาล (D1) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ การ
นําเข้าที่แท้จริงในสองไตรมาสก่อนหน้ าจะส่งผลต่อการส่งออกทีแ่ ท้จริงมากทีส่ ุด กล่าวคือ หากการนํ าเข้า
ทีแ่ ท้จริงในสองไตรมาสก่อนหน้าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.7 จะส่งผลให้การส่งออกทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0
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4.13.1.4 การนํ าเข้าทีแ่ ท้จริง (Real Import Goods and Service :RMGS)
Log (RMGS) =
-5.31*** + 0.90***log(RAD) +0.39***log (RMGS(-2))
(ค่า Standard Error)
(0.83) (0.07)
(0.05)
Adjusted R-squared=0.9534 Durbin-Watson=1.66
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็น ได้ว่าการนํ าเข้าที่แ ท้จริง ของเวียดนามสามารถอธิบายได้
ร้อยละ 95.34 ด้วยอุปสงค์รวมที่แท้จริง (RAD) และการนํ าเข้าที่แท้จริงในช่วงสองไตรมาสก่อนหน้ า
(RMGS(-2)) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงของ
อุ ปสงค์ม วลรวมที่แ ท้จริง จะส่ง ผลต่อการนํ าเข้าที่แ ท้จริง มากที่สุด กล่ าวคือ หากอุ ปสงค์รวมที่แ ท้จริง
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การนําเข้าทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.90
4.13.2 ด้านอุปทาน
4.13.2.1 ปจั จัยทุนสะสม (Capital Stock: K)
Log (K) =
-12.46*** +1.21**log(RAD) + 0.23***log(K(-2)) + 0.52**D1
(ค่า Standard Error) (1.68) (0.10)
(0.05)
(0.06)
Adjusted R-squared=0.8446

Durbin-Watson = 2.49

หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าปจั จัยทุนสะสมของเวียดนามสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ
84.46 ด้วยอุปสงค์รวมทีแ่ ท้จริง (RAD) ปจั จัยทุนสะสมในสองไตรมาสก่อนหน้ า (K(-2)) และตัวแปรหุ่น
ฤดูกาล (D1) โดยไม่สามารถสรุปได้ว่ามีปญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้
การเปลีย่ นแปลงของอุปสงค์รวมทีแ่ ท้จริงจะส่งผลต่อการใช้ปจั จัยทุนมากทีส่ ุด กล่าวคือ หากอุปสงค์รวมที่
แท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้ปจั จัยทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.21
4.13.2.2 ปจั จัยแรงงาน (Labor: L)
Log (L) =
(ค่า Standard Error)

3.16*** + 0.23***log(RAMI(-1)) + 0.56***log(L(-1))
(0.70) (0.04)
(0.08)

Adjusted R-squared = 0.8852 Durbin-Watson = 2.21
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ
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จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการใช้ป จั จัยทางด้านแรงงานของเวีย ดนามสามารถ
อธิบายได้รอ้ ยละ 88.52 ด้วยตัวแปรรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของแรงงานในไตรมาสก่อนหน้ า (RAMI(-1)) และ
ั หาสหสัม พัน ธ์ ข องตัว คลาดเคลื่อ น
การใช้ ป จั จัย แรงงานในไตรมาสก่ อ นหน้ า (L(-1)) โดยไม่ ม ีป ญ
(Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแรงงานและการใช้ปจั จัยแรงงานสองไตรมาสก่อน
หน้าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การใช้ปจั จัยแรงงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.23 และร้อยละ 0.56 ตามลําดับ
4.13.2.3 สมการการผลิต ของคอบบ์-ดักลาส (Cobb-Douglas Production Function)
Log (RAD_L) =
4.00*** + 0.32**log(K_L) + 0.41**log(RAD_L(-2)) - 0.33**D1
(ค่า Standard Error)
(0.35) (0.03)
(0.05)
(0.02)
Adjusted R-squared=0.9082 Durbin-Watson = 1.64
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

สมการด้านบนสามารถอธิบายการผลิตของเวียดนามได้รอ้ ยละ 90.82 โดยสมการดังกล่าว
เป็ นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยการผลิตทัง้ ปจั จัยทุนและแรงงาน โดยอุปสงค์รวมต่อแรงงาน
(RAD_L) แปรผันตรงกับปจั จัยทุนสะสมต่อแรงงาน (K_L) อุปสงค์รวมต่อแรงงานในสอง ไตรมาสก่อนหน้า
(RAD_L(-2)) แต่จะแปรผกผันกับตัวแปรหุน่ ฤดูกาลไตรมาส 1 (D1) ทัง้ นี้ ไม่สามารถสรุปได้ว่าสมการมี
ปญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation)

4.14 เครือรัฐออสเตรเลีย
ผลการวิเคราะห์และติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจออสเตรเลียโดยวิธี Three-Stage Least
Square ทัง้ ด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
4.14.1 ด้านอุปสงค์
4.14.1.1 การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริง (Real Private Consumption: RCP)
Log (RCP) =
(ค่า Standard Error)

4.65*** + 0.08***log(CARSALE) + 0.45***log(GDI)
(0.27) (0.03)
(0.01)
+ 0.05***log(STOCK) - 0.01**DR
(0.01)
(0.00)

Adjusted R-squared=0.9848 Durbin-Watson=2.01
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ
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จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการบริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงของประเทศออสเตรเลีย
สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 98.45 ด้วยตัวแปรยอดขายรถยนต์ (CARSALE) รายได้สทุ ธิของผูบ้ ริโภค (GDI)
ั หา
ดัช นี ต ลาดหลักทรัพ ย์ (STOCK) และอั ตราดอกเบี้ย เงิน ฝาก (DR) โดยสมการดัง กล่าวไม่ม ีปญ
สหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงของรายได้สุทธิของผู้บริโภคจะ
ส่งผลต่อการบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงมากที่สุด กล่าวคือ หากรายได้สุทธิของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.0 จะส่งผลให้การลงทุนทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.45
4.14.1.2 การลงทุนที่แท้จริง (Real Investment)
Log (RI) =
6.17*** + 0.75***log(IPI) +0.12**log(STOCK) +0.01***TREND
(ค่า Standard Error) (1.32) (0.27)
(0.05)
(0.00)
Adjusted R-squared=0.9304 Durbin-Watson=1.83
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการลงทุ นที่แท้จริงของออสเตรเลียสามารถอธิบายได้
ร้อยละ 93.04 ด้วยตัวแปรดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production Index: IPI) ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ (STOCK) และแนวโน้ มเวลา (TREND) โดยสมการดังกล่าวไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ข องตัว
คลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะส่งผลต่อการ
ลงทุนที่แท้จ ริงมากทีส่ ุด กล่าวคือ หากดัชนี ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การ
ลงทุนทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.75
4.14.1.3 การส่งออกสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริง (Real Imports of Goods and Services)
Log (RXGS) =
2.74*** + 1.09***log(IPI) +0.26**log(RXGS(-1))
(ค่า Standard Error) (0.32) (0.07)
(0.05)
Adjusted R-squared=0.9577 Durbin-Watson=1.76
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริงของออสเตรเลีย
สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 95.77 ด้วยตัวแปรดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) และมูลค่าการส่งออก
สินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงในช่วงเวลาก่อนหน้า (RXGS(-1)) โดยสมการดังกล่าวไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของ
ตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และมูลค่าการส่งออกสินค้า
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และบริการที่แท้จริงในช่วงเวลาก่อนหน้ าเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการที่
แท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.09 และร้อยละ 0.26 ตามลําดับ
4.14.1.4 การนํ าเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริง (Real Imports of Goods and Services)
Log (RMGS) = -0.20***log(PM_PGDP) +0.16***log(CARSALE) + 0.82***log(RMGS(-1))
(ค่า Standard Error) (0.06)
(0.04)
(0.05)
Adjusted R-squared=0.9699 Durbin-Watson=1.99
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90
ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการนํ าเข้าสิน ค้าและบริการที่แท้จริงของออสเตรเลีย
สามารถอธิบายได้ร้อยละ 96.99 ด้วยตัวแปรอัต ราส่วนของดัช นี ราคาสินค้านํ าเข้าต่ อดัชนี ราคา GDP
(PM_PGDP) ยอดขายรถยนต์ (CARSALE) และการนํ าเข้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาก่อนหน้ า
(RMGS(-1)) โดยสมการดังกล่าวไม่ม ปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หาก
ยอดขายรถยนต์ และการนํ าเข้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาก่อนหน้าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การ
นํ าเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริงเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.16 และร้อยละ 0.82 ตามลําดับ ขณะที่หากดัชนีราคา
สินค้านํ าเข้าต่อดัชนีราคา GDP เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การนํ าเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริงลดลง
ร้อยละ 0.20
4.14.2 ด้านอุปทาน
4.14.2.1 ปจั จัยทุน สะสม (Capital Stock: K)
Log (K) =
16.69*** + 1.09***log(IPIMIN) – 0.29***log(PM_PGDP)
(ค่า Standard Error) (1.89) (0.09)
(0.04)
- 1.61***log(ULC) + 0.07***D1 – 0.04*** D2
(0.35)
(0.01)
(0.01)
Adjusted R-squared=0.9582 Durbin-Watson=1.67
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าปจั จัยทุนของออสเตรเลียสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 95.82
ด้วยตัวแปรดัชนีผลผลิตภาคเหมืองแร่ (IPIMIN) ดัชนีราคาสินค้านํ าเข้าต่อดัชนีราคา GDP (PM_PGDP)
ต้นทุนแรงงานต่อหนึ่งหน่ วยการผลิต (ULC) และตัวแปรหุ่นฤดูกาลไตรมาสที่ 1 และ 2 (D1 และ D2) โดย

116

สมการดังกล่าวอาจมีปญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงของ
ดัชนีผลผลิตภาคเหมืองแร่ จะส่งผลต่อปจั จัยทุนสะสมมากทีส่ ุด กล่าวคือ หากดัชนีผลผลิตภาคเหมืองแร่
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้ปจั จัยทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.09
4.14.2.2 ปจั จัยแรงงาน (Labor: L)
Log (L) =
1.94* + 0.24***log(WAGE) + 0.45***log(RFIN)
(ค่า Standard Error) (1.13) (0.06)
(0.14)
Adjusted R-squared=0.7731 Durbin-Watson=1.41
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าปจั จัยแรงงานของออสเตรเลียสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ
77.31 ด้วยค่าจ้างเฉลีย่ (WAGE) การบริการทางการเงินและการประกันทีแ่ ท้จริง (RFIN) ต้นทุนแรงงาน
ต่อหนึ่งหน่ วยการผลิต (Unit labor cost) และตัวแปรหุ่นฤดูกาลไตรมาสที่ 1 และ 2 (D1 และ D2) โดย
สมการดังกล่าวอาจมีปญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากค่าจ้างเฉลี่ย
(WAGE) และการบริการทางการเงินและการประกันทีแ่ ท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้กําลังแรงงาน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.24 และร้อยละ 0.45 ตามลําดับ
4.14.2.3 สมการการผลิต ของคอบบ์-ดักลาส (Cobb-Douglas Production Function)
Log (RAD_L) = 0.56* + 0.37***log(K_L) + 0.36*log(RAD_L(-1)) – 0.03*** D1
(ค่า Standard Error) (0.29) (0.10)
(0.19)
(0.10)
Adjusted R-squared=0.8929 Durbin-Watson=1.80
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จะเห็นได้ว่าสมการด้านบนสามารถอธิบายการผลิตของออสเตรเลียได้รอ้ ยละ 89.29 โดย
อุปสงค์รวมต่อแรงงาน (RAD_L) แปรผันตรงกับปจั จัยทุนต่อแรงงาน (K_L) และอุปสงค์รวมต่อแรงงานใน
ไตรมาสก่อน (RAD_L(-1)) แต่แปรผกผันกับตัวแปรหุ่นฤดูกาลไตรมาสที่ 1 (D1) โดยไม่มปี ญั หา
สหสัม พัน ธ์ของตัว คลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ ผลจากสมการดัง กล่าวบ่ งชี้ว่าภาคการผลิต
ออสเตรเลียใช้ปจั จัยทุนอย่างค่อนข้างเข้มข้นเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ
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4.15 สาธารณรัฐอิ นเดีย
ผลการวิเคราะห์และติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจอิน เดียโดยวิธี Three-Stage Least
Square ทัง้ ด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
4.15.1 ด้านอุปสงค์
4.15.1.1 การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริง (Real Private Consumption: RCP)
Log (RCP) =
(ค่า Standard Error)

12.51*** + 0.14***log(STOCK) + 0.42***log(WAGE)
(0.24) (0.03)
(0.04)

Adjusted R-squared=0.9129 Durbin-Watson= 1.85
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้า นบน จะเห็น ได้ว่า การบริ โภคภาคเอกชนที่แ ท้จริง ของประเทศอิน เดีย
สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 91.29 ด้วยตัวแปรดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (STOCK) และค่าจ้างแรงงาน (WAGE)
โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากดัชนีตลาดหลักทรัพย์และ
ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.14 และ
ร้อยละ 0.42 ตามลําดับ
4.15.1.2 การลงทุนที่แท้จริง (Real Investment: RI)
Log (RI) =
7.25*** +0.74***log(IPI) +0.10***log (STOCK) +0.22**log(RI(-1))
(ค่า Standard Error) (0.81) (0.12)
(0.03)
(0.09)
Adjusted R-squared=0.9634 Durbin-Watson=1.66
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการลงทุนทีแ่ ท้จริงของประเทศอินเดียสามารถอธิบายได้
ร้อยละ 96.34 ด้วยตัวแปรดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (IPI) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (STOCK) และการลงทุน
ทีแ่ ท้จริงในไตรมาสก่อนหน้ า (RI(-1)) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation)
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะส่งผลต่อการลงทุนที่แท้จริงมากทีส่ ุด กล่าวคือ หาก
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การลงทุนทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.74
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4.15.1.3 การส่งออกทีแ่ ท้จริง (Real Export Goods and Service: RXGS)
Log (RXGS)=
3.40*** +0.58***log(IPI) +0.43***log (RMGS(-1)) +0.26**log(RWX)
(ค่า Standard Error) (0.76) (0.18)
(0.10)
(0.11)
Adjusted R-squared=0.9408 Durbin-Watson=1.76
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้วา่ การส่งออกทีแ่ ท้จริงของประเทศอินเดียสามารถอธิบายได้
ร้อยละ 94.08 ด้วยตัวแปรดัชนีผ ลผลิต อุตสาหกรรม (IPI) การนํ าเข้าที่แท้จริง ในไตรมาสก่ อนหน้ า
(RMGS(-1)) และการส่งออกที่แท้จริงรวมของทัง้ โลก (RWX) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาด
เคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะส่งผลต่อการส่งออกที่
แท้จริงมากทีส่ ดุ กล่าวคือ หากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การส่งออกทีแ่ ท้จริง
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.58
4.15.1.4 การนํ าเข้าทีแ่ ท้จริง (Real Import Goods and Service: RMGS)
Log (RMGS) =
2.63** - 0.76***log(PM_PGDP) +0.82***log (RMGS(-1))
(ค่า Standard Error)
(0.34) (0.10)
(0.02)
Adjusted R-squared=0.9825 Durbin-Watson=1.80
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการนํ าเข้าทีแ่ ท้จริงของประเทศอินเดียสามารถอธิบายได้
ร้อยละ 98.25 ด้วยตัวแปรอัตราส่วนของดัชนีราคาสินค้านํ าเข้าต่อดัชนีราคา GDP (PM_PGDP) และการ
ั หาสหสัม พัน ธ์ของตั วคลาดเคลื่อ น
นํ า เข้า ที่แท้จ ริ งในไตรมาสก่ อ นหน้ า (RMGS(-1)) โดยไม่มีปญ
(Autocorrelation) ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงของการนําเข้าทีแ่ ท้จริงในไตรมาสก่อนหน้ าจะส่งผลต่อการนํ าเข้า
ทีแ่ ท้จริงมากทีส่ ดุ กล่าวคือ หากการนํ าเข้าทีแ่ ท้จริงในไตรมาสก่อนหน้ าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การ
นําเข้าแท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.82 ในขณะทีด่ ชั นีราคาสินค้านํ าเข้าต่อดัชนีราคา GDP จะแปรผกผันกับการ
นํ าเข้าที่แท้จริง โดยหากดัชนีราคาสินค้านํ าเข้าต่อดัชนี ราคา GDP เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การ
นําเข้าแท้จริงลดลงร้อยละ 0.76
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4.15.2 ด้านอุปทาน
4.15.2.1 ปจั จัยทุน สะสม (Capital Stock: K)
Log (K) =
(ค่า Standard Error)

7.43*** - 0.37**log(PPI) + 1.32***log(IPI) + 0.21**log(RI(-1))
(0.75) (0.14)
(0.14)
(0.08)

Adjusted R-squared=0.9729 Durbin-Watson=1.51
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการใช้ปจั จัยทางด้านทุนของอินเดียสามารถอธิบายได้
ร้อยละ 97.29 ด้วยดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) ตัวแปรดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (IPI) และการลงทุนทีแ่ ท้จริง
ในไตรมาสก่อนหน้า (RI(-1)) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ การ
เปลีย่ นแปลงของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะส่งผลต่อการใช้ปจั จัยทุนมากทีส่ ุด กล่าวคือ หากดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การใช้ปจั จัยทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.32
4.15.2.2 ปจั จัยแรงงาน (Labor: L)
Log (L) =
(ค่า Standard Error)

8.25** + 0.09***log(WAGE) + 0.15log(L(-2))
(1.61) (0.01)
(0.16)

Adjusted R-squared = 0.8207 Durbin-Watson = 2.18
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการใช้ป จั จัยทางด้านแรงงานของอิน เดียสามารถ
อธิบายได้ ร้อยละ 82.07 ด้วยตัวแปรค่าจ้างของแรงงาน (WAGE) และการใช้ปจั จัยแรงงานในสองไตรมาส
ก่อนหน้า (L(-2)) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากค่าจ้างของ
แรงงาน และการใช้ปจั จัยแรงงานสองไตรมาสก่อนหน้ าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การใช้ปจั จัยแรงงาน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.09 และร้อยละ 0.15 ตามลําดับ
4.15.2.3 สมการการผลิต ของคอบบ์-ดักลาส (Cobb-Douglas Production Function)
Log (RAD_L) =
2.31*** + 0.71**log(K/L)
(ค่า Standard Error)
(0.16) (0.03)
Adjusted R-squared=0.9266 Durbin-Watson=2.07
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ
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จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าสมการการผลิตของอินเดียสามารถอธิบายได้ร้อยละ
92.66 โดยสมการดังกล่าวเป็ นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยการผลิตทัง้ ปจั จัยทุนและแรงงาน โดย
อุปสงค์รวมต่อแรงงาน (RAD_L) แปรผันตรงกับปจั จัยทุนต่อแรงงาน (K/L) เป็ นสําคัญ ทัง้ นี้ สมการ
ดังกล่าวไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation)
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บทที่ 5
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและผลการวิเคราะห์และติดตามความผันผวนของ
เศรษฐกิจประเทศไทย
5.1

ข้อมูลพืน้ ฐานและโครงสร้างทางเศรษฐกิ จ

ด้านภูมิประเทศ ประเทศไทย หรือชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรไทย ตัง้ อยู่บนคาบสมุทรอินโด
จีนและมลายู ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนด้านตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศ
กัมพูช า ทิศใต้เป็ นแดนต่อแดนประเทศมาเลเซียและอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศ
พม่า และทิศเหนื อติดประเทศพม่าและลาว มีพ้นื ที่ 5.13 แสนตารางกิโลเมตร (อันดับที่ 50 ของโลกและ
เป็ นอันดับที่ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศอินโดนีเซีย และประเทศพม่า) ด้านประชากร
มีจํานวนประชากร 66 ล้านคน (อันดับที่ 20 ของโลก) โดยในปี 2555 ประชากรมีรายได้เฉลีย่ ต่อหัวตาม
อํานาจซื้อ (PPP Adjusted) จํานวน 10,849 ดอลลาร์สหรัฐ ด้านศาสนา ไทยนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ
ร้อยละ 93.4 ซึง่ ถือได้วา่ เป็ นศาสนาประจําชาติของประเทศไทย รองลงมา ได้แก่ ศาสนาอิสลาม มีผนู้ บั ถือ
ประมาณร้อยละ 5.2 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ตอนล่าง ในจังหวัดยะลา ปตั ตานี นราธิวาส บางพืน้ ที่
ของสงขลาและชุมพร นอกจากนี้ ยังมีผนู้ บั ถือศาสนาอืน่ อีก เช่น คริสต์ ซิกข์และฮินดู รวมประมาณร้อยละ
1.4 ด้ านการเมือ งการปกครอง ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบ ระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัต ริย์ท รงเป็ น ประมุ ข รัฐ ธรรรมนู ญ ฉบั บป จั จุ บัน คือ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช 2550 สกุลเงิ น ทีใ่ ช้คอื บาท (THB) ภาษา ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็ นภาษาทางการ และ
เป็ นภาษาหลักทีใ่ ช้ตดิ ต่อสือ่ สาร การศึกษาและเป็ นภาษาพูดทีใ่ ช้กนั ทั ่วประเทศ นอกเหนือจากภาษาไทย
กลางแล้ว ภาษาไทยสําเนียงอื่นยังมีการใช้งานในแต่ละภูมภิ าคเช่น ภาษาไทยถิน่ เหนือ ถิ่นใต้ และถิ่น
อีสาน
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ตารางที่ 5-1 : โครงสร้างเศรษฐกิ จของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2554
โครงสร้างเศรษฐกิ จ
(ร้อยละของ GDP)
ด้านอุปสงค์
การบริโภค
การลงทุน
ภาครัฐบาล
การส่งออกสุทธิ
ด้านอุปทาน
เกษตร
อุตสาหกรรม
บริการ

2543 - 2547

2548 - 2551

2552 - 2554

54.7
15.3
15.1
14.3

53.1
17.9
14.7
13.6

52.1
15.3
15.2
16.8

10.1
39.4
50.5

8.9
41.7
49.4

8.7
41.6
49.7

ทีม่ า: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

การศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ได้ขอ้ มูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จากตารางที่ 5 -1 โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้านอุปสงค์ในช่ วง 10 ปี ที่ผ่านมาเศรษฐกิ จ
ไทยพึ่งพาการบริ โภคภายในประเทศและการส่งออกเป็ นสําคัญ โดยการบริโภคในประเทศมีสดั ส่วน
ประมาณร้อยละ 52 ของขนาดเศรษฐกิจ สําหรับการส่งออกสุทธิ (มูลค่าการส่งออกลบมูลค่าการนํ าเข้า) มี
สัดส่วนเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือในช่วงปี 2543 – 2547 การส่งออกสุทธิมสี ดั ส่วนร้อยละ 14.3
ของ GDP ขณะที่ในปี 2552 – 2554 การส่งออกสุทธิมีสดั ส่วนเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 16.8 ของ GDP
(สัดส่วนของภาคการส่งออกอยู่ท่รี อ้ ยละ 69.8 ของ GDP ส่วนการนํ าเข้าอยู่ท่รี อ้ ยละ 53.0 ของ GDP)
ทําให้อตั ราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วง 4 – 5 ปี ทีผ่ า่ นมา ขึน้ อยู่กบั การขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกทีม่ คี วามผันผวนค่อนข้างมาก ทัง้ จากปญั หาวิกฤติเศรษฐกิจโลกในช่วงปลายปี 2551 และความยืดเยื้อ
ของปญั หาวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรป สําหรับการลงทุนภาคเอกชนในระหว่า งปี 2552 – 2554 มีสดั ส่วน
ทีร่ อ้ ยละ 15.3 ของ GDP ซึ่งเป็ นสัดส่วนทีเ่ ล็กลงเมือ่ เทียบกับประมาณร้อยละ 40.0 ของ GDP ในช่วง
ก่อนเกิดปญั หาวิกฤติเศรษฐกิจไทยในปี 2540
โครงสร้างทางเศรษฐกิ จด้ านอุปทานในระยะ 10 ปี พบว่าการผลิตนอกภาคเกษตรกรรมมี
ขนาดใหญ่ขน้ึ โดยในปี 2552 – 2554 การผลิตภาคอุตสาหกรรม มีสดั ส่วนร้อยละ 41.6 ของ GDP ปรับ
เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 39.4 ของ GDP ในปี 2543 – 2547 ขณะที่การผลิตภาคการเกษตร พบว่ามีสดั ส่วน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2552 - 2554 อยู่ท่รี อ้ ยละ 8.7 ของ GDP ลดลงจากร้อยละ 10.1 ของ GDP
ในปี 2543-2547 ส่วนภาคการบริการมีสดั ส่วนเปลีย่ นแปลงไม่มากนักอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 49 – 51 ของ GDP
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ภาพที่ 5–1: สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสิ นค้าไทยไปยังประเทศคู่ค้าหลักระหว่างปี 2541-2555
ร้อยละของมูลค่าการ
ส่งออกรวม

Others

44.5

ASEAN-5
China
Japan
Eurozone

17.2
11.7
10.2

2555

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2554

6.5
9.9

US
2543

2542

2541

100.0
90.0 27.7
80.0
70.0 15.2
60.0 3.2
50.0 13.7
40.0
30.0 17.8
20.0
10.0 19.4
0.0

ทีม่ า : กระทรวงพาณิชย์ คํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

แม้ว่าโครงสร้างเศรษฐกิ จไทยจะมีแนวโน้ มพึ่งพิ งการส่งออกมากยิ่ งขึ้น แต่การส่งออกไป
ยังประเทศคู่ค้าหลักมีการกระจายตัวไปในหลายประเทศ สะท้อนถึงการกระจายความเสีย่ งทางการค้า
ระหว่างประเทศของไทยทีม่ ากขึน้ จากแผนภาพที่ 5 – 1 พบว่า สัดส่วนการส่งออกของไทยไปยังประเทศ
ั ่ นตก อาทิ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ลดลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ สัดส่วนการส่งออกของประเทศ
ฝงตะวั
ไทยไปยังสหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลา 15 ปี ลดลงจากร้อยละ 19.4 ของมูลค่าการส่ง ออกรวมในปี 2541
เหลือเพียงร้อยละ 9.9 ในปี 2555 สอดคล้องกับสัดส่วนการส่งออกของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศยูโร
โซนในสหภาพยุโรป ลดลงจากร้อยละ 17.8 ในปี 2541 เหลือเพียงร้อยละ 6.5 ในปี 2555 สะท้อนว่าการ
พึ่งพาเศรษฐกิจขนาดใหญ่มแี นวโน้ มลดลงในระยะเวลาเพียง 15 ปี ขณะเดียวกันประเทศไทยมีสดั ส่วน
การค้ากับประเทศในภูมภิ าคเอเชียมากขึน้ สะท้อนจากสัดส่วนการส่งออกไปประเทศจีน เพิ่มขึน้ เกือบ 4
เท่ า กล่ า วคือ จากร้อ ยละ 3.2 ในปี 2541 เป็ น ร้อ ยละ 11.7 ในปี 2555 และการส่ง ออกไปในประเทศ
อาเซียน 5 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ บรูไน) จากร้อยละ 15.2 ในปี 2541 เพิ่ม
เป็ นร้อยละ 17.2 ของการส่งออกรวมในปี 2555
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5.2

สถานการณ์ เศรษฐกิ จและแนวโน้ ม

ในระหว่างปี 2543 – 2554 เศรษฐกิ จไทยขยายตัวประมาณร้อยละ 4.0 ต่อปี ซึ่งถือได้วา่ เป็ น
การขยายตัวในเกณฑ์ดี แม้ว่าเศรษฐกิจจะเผชิญกับความเสีย่ งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ
หลายครัง้ อาทิ วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลกในช่วงปลายปี 2551 – 2552 ซึ่งมีตน้ ตอมาจากภาวะฟอง
สบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศสหรัฐฯ ที่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสําคัญผ่าน
มูลค่าการส่งออกที่หดตัวสูงเป็ นประวัติการณ์ ทําให้ใ นปี 2551 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 2.5
ชะลอลงจากปี 2550 ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 5.0 และหดตัวร้อยละ -2.3 ในปี 2552 ต่อมาในปี 2554
เศรษฐกิจไทยประสบปญั หาอุทกภัยในพืน้ ทีแ่ ถบภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ซึ่งเป็ นพืน้ ทีแ่ หล่งผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมตลอดจนพื้นที่เกษตรที่สําคัญของประเทศ ทําให้ภาคการผลิตชะงักงันและส่งผลต่ อ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ทีข่ ยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 จากปี 2553 ทีเ่ คยขยายตัวในระดับสูงที่
ร้อยละ 5.8 ดังแสดงในภาพด้านล่างนี้
ภาพที่ 5–2 : อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ

ภาพที่ 5–3 : แหล่งที่มาของการขยายตัว

ทีม่ า : สศช. คํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

จากภาพที่ 5–2 ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2555 เศรษฐกิ จไทยขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.4
เมื่อเทียบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อนหน้ า โดยได้รบั ปจั จัยสนับสนุ นหลักจากอุปสงค์ในประเทศทัง้ การ
บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนทีข่ ยายตัวเฉลี่ยทีร่ อ้ ยละ 4.1 และร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ปี ก่อนหน้า ตามลําดับ เนื่องจากสถานการณ์ เศรษฐกิจโดยรวมเริม่ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ประกอบกับความ
ต่ อ เนื่ อ งของมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิจ ของรั ฐบาล สํา หรั บด้า นการผลิต ส่ ง สัญ ญาณฟื้ น ตัว เช่ น กัน
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมหดตัวทีร่ อ้ ยละ -0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนหน้า ลดลงจากไตรมาสที่
4 ของปี 2554 ที่หดตัวในระดับสูง ที่รอ้ ยละ -21.6 ตามภาคการผลิตที่เริม่ ฟื้ นตัวหลังจากปญั หาอุทกภัย
คลีค่ ลายลงและมีการเร่งผลิตเพือ่ ตอบสนองความต้องการและคําสั ่งซื้อทีย่ งั ตกค้าง
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อย่ า งไรก็ดี ป จั จัย เสี่ย งที่เ ศรษฐกิจ ไทยต้ อ งเผชิญ ในระยะต่ อ ไป ได้แ ก่ 1) การฟื้ น ตัว ของ
เศรษฐกิจ โลกที่แ ม้ว่ า จะขยายตัว ต่ อ เนื่ อ ง แต่ ย งั คงมีค วามเปราะบางตามสัญ ญาณการชะลอตั วของ
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป สหรัฐฯ จีน และญีป่ ุ่น และ 2) ปญั หาภัยพิบตั ทิ ม่ี แี นวโน้มมีความถี่เพิม่ ขึน้ มาก
ในช่วง 2 – 3 ปี ต่อจากนี้ ซึ่งจะเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการผลิต
สินค้าในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ จะกระทบต่อการใช้จา่ ยของประชาชนโดยรวม
ด้ า นเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ ไทยยัง คงอยู่ใ นระดับที่ แ ข็ง แกร่ง ทัง้ เสถีย รภาพภายในและ
ภายนอกประเทศ สะท้อนจากอัตราการว่างงานที่ยงั คงทรงตัวอยู่ในระดับตํ่า โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี
2555 อยู่ท่รี ้อยละ 0.9 ของกําลังแรงงานรวม สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อที่ยงั อยู่ในระดับที่เอื้อต่อการ
บริโภคของภาคเอกชนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2555 อัตราเงินเฟ้อ
เฉลีย่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สําหรับเสถียรภาพด้านการคลัง ณ สิน้ ไตรมาส
ที่ 2 ของปี 2555 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับตํ่าทีร่ อ้ ยละ 43.5 ขณะที่เงินทุนสํารองระหว่าง
ประเทศอยูท่ ่ี 174.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพียงพอทีจ่ ะรองรับความผันผวนของเงินทุนเคลือ่ นย้ายได้
ตารางที่ 5–2 : เครื่องชี้ทางเศรษฐกิ จของไทย
เครือ่ งชี้เศรษฐกิ จ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ณ ราคาคงที่ (Real GDP growth)
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
อัตราการขยายตัวของมูลค่านําเข้า
สินค้าและบริการ
อัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออก
เข้าสินค้าและบริการ
รายได้รฐั บาล (General
Government Revenue)
รายจ่ายรัฐบาล (General
Government Expenditure)
หนี้สาธารณะ (General
Government Gross Debt)
ดุลบัญชีเดินสะพัด

หน่ วย

2550

2551

2552

2553

2554

ร้อยละ

5.04

2.48

-2.33

7.81

0.08

ร้อยละ
ร้อยละ

2.24
3.25

5.47
2.00

-0.85
1.25

3.28
2.25

3.80
3.00

ร้อยละ

0.74

21.00

-22.09

23.46

18.28

ร้อยละ

8.34

10.89

-10.97

16.56

12.59

ร้อยละของ GDP

17.85

17.71

17.49

18.22

19.15

ร้อยละของ GDP

20.13

18.83

21.93

19.71

20.69

ร้อยละของ GDP

37.6

38.1

43.8

42.4

40.8

ร้อยละของ GDP

6.33

0.74

8.35

3.10

1.71

ทีม่ า : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
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5.3

ผลการวิ เคราะห์และติ ดตามความผันผวนของเศรษฐกิ จประเทศไทย

ผลการวิเคราะห์และติดตามความผัน ผวนของเศรษฐกิจไทย โดยวิธี Three-Stage Least
Square ทัง้ ด้านอุปสงค์ และด้านอุปทาน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
5.3.1 ด้านอุปสงค์
5.3.1.1 การบริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริง (Real Private Consumption: RCP)
Log (RCP)

= 5.24*** + 0.52***log(INCOME) +0.13***log(STOCK(-2))

(ค่า Standard Error) (0.77) (0.06)
Adjusted R-squared=0.8687 Durbin-Watson= 1.70

(0.02)

หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการบริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงของประเทศไทยสามารถอธิบาย
ได้ร้อยละ 86.87 ด้วยตัวแปรรายได้หลังหักภาษีห รือรายได้ท่ีใช้จ่ายได้จริง (Disposable Income:
INCOME) และดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ของ 2 ไตรมาสก่อนหน้า (STOCK(-2)) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์
ของตัวคลาด เคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงของรายได้ทใ่ี ช้จ่ายได้จริง เพิ่มขึน้ ร้อยละ
1.0 จะส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.52 และหากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ใน 2
ไตรมาสทีแ่ ล้ว เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.13
5.3.1.2 การรลงทุนภาคเอกชนทีแ่ ท้จริง (Real Investment : RI)
Log (RI)
= 2.34** + 0.62***log(RAD) +0.22***log(STOCK(-1))
(ค่า Standard Error)
(1.09)
(0.09)
(0.03)
Adjusted R-squared=0.9105
Durbin-Watson = 1.47
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการลงทุนที่แท้จริงของประเทศไทยสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ
91.05 ด้วยตัวแปรอุปสงค์ม วลรวมที่แท้จริง (RAD) และดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ ในไตรมาสก่อนหน้ า
(STOCK(-1)) โดยไม่สามารถสรุปได้วา่ มีปญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลือ่ น (Autocorrelation) ทัง้ นี้ การ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงค์มวลรวมที่แท้จริงเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนที่แท้จริง
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.69 และหากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การ
ลงทุนภาคเอกชนทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.22
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5.3.1.3 การส่งออกทีแ่ ท้จริง (Real Export Goods and Service :RXGS)
Log (RXGS)
(ค่า Standard Error)

= 4.90*** + 0.21**log(RWX) + 0.39***log(MPI)
(0.83) (0.09)
(0.06)
-0.006*(NEER) + 0.37***log(RXGS(-1)) + 0.05*D3
(ค่า Standard Error)
(0.00)
(0.11)
(0.03)
Adjusted R-squared = 0.9666 Durbin-Watson = 1.14
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการส่งออกที่แท้จริงของประเทศไทยสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ
96.66 ด้วยตัวแปรการส่งออกทีแ่ ท้จริงรวมของทัง้ โลก (Real World Export :RWX) ดัชนีผลผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม (MPI) การส่งออกที่แท้จริงไตรมาสก่อนหน้ า (Real Export Goods and Service : RXGS)
ดัชนีค่าเงินบาท (Nominal Effective Exchange Rate : NEER) และตัวแปรหุ่นในไตรมาสที่ 3 (D3) โดย
การส่งออกที่แท้จริงจะแปรผันในทิศทางเดียวกับตัวแปรดังกล่าว ยกเว้นดัชนีคา่ เงินบาท โดยสรุปไม่ได้ว่า
มีปญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ทัง้ นี้ ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม จะส่งผล
ต่อการส่งออกทีแ่ ท้จริงมากที่สดุ กล่าวคือ หากดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผล
ให้การส่งออกทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.39 ขณะที่การส่งออกทีแ่ ท้จริงของโลก (RWX) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0
มีผลทําให้การส่งออกทีแ่ ท้จริงของไทยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.21 เช่นเดียวกันกับการส่งออกที่แท้จริงในไตรมาส
ก่อนหน้าที่มผี ลเชิงบวกต่อการส่งออกในไตรมาสปจั จุบนั ทีร่ อ้ ยละ 0.37 ขณะที่ดชั นีค่าเงินบาทจะมีผลเชิง
ลบกับการส่งออก กล่าวคือ หากดัชนี ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ ร้อยละ 1.0 จะทําให้การส่งออกลดลงร้อยละ
0.006
5.3.1.4 การนํ าเข้าทีแ่ ท้จริง (Real Import Goods and Service :RMGS)
Log (RMGS)
(ค่า Standard Error)

= 6.57* + 0.52***log(CAPU) - 0.84***log(FX)
(3.38) (0.16)
(0.22)
+ 0.55***log(RAD)
(ค่า Standard Error)
(0.21)
Adjusted R-squared=0.8439 Durbin-Watson=1.03
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ
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จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าการนํ าเข้าที่แท้จริงของประเทศไทยสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ
84.39 ด้วยตัวแปรอัตราการใช้กําลังการผลิต (CAPU) อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (FX) และ
ั หาสหสัม พัน ธ์ ข องตัว คลาดเคลื่ อ น
อุ ป สงค์ ม วลรวมที่ แ ท้ จ ริ ง (RAD)
โดยสรุ ป ไม่ ไ ด้ ว่ า มี ป ญ
(Autocorrelation) หรือไม่ ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นจะส่งผลต่อการนํ าเข้าทีแ่ ท้จริงมาก
ที่สุด กล่าวคือ หากอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การนํ าเข้า
แท้จริงลดลงร้อยละ 0.84 ขณะที่หากอัตราการใช้กําลังการผลิตและอุปสงค์มวลรวมทีแ่ ท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1.0 จะส่งผลให้การนําเข้าแท้จริงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.52 และร้อยละ 0.55 ตามลําดับ
5.3.2 ด้านอุปทาน
5.3.2.1 ปจั จัยทุนสะสม (Capital Stock: K)
Log (K)
= -0.08* +0.01***log(CAPU) +0.01***log(RI(-1)) + 1.00***log(K(-1))
(ค่า Standard Error) (0.04) (0.00)
(0.00)
(0.00)
+0.003***DUMMY2000 + 0.0009***D1
(ค่า Standard Error)
(0.00)
(0.00)
Adjusted R-squared=0.9999

Durbin-Watson = 1.55

หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าสมการการใช้ปจั จัยทางด้านทุนของไทยสามารถอธิบายได้
ร้อยละ 99.99 ด้วยตัวแปรอัตราการใช้กําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม (CAPU) การลงทุนภาคเอกชนใน
ไตรมาสก่อนหน้ า (RI(-1)) การใช้ปจั จัยทุนในไตรมาสก่อนหน้ า (K(-1)) และตัวแปรหุ่นในไตรมาสที่ 1
และ ปี 2543 (D3 และ DUMMY2000) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation)
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงของการใช้ป จั จัยทุน ในไตรมาสก่ อนหน้ า จะส่งผลต่อการใช้ป จั จัยทุน มากที่สุด
กล่าวคือ หากการใช้ปจั จัยทุนในไตรมาสก่อนหน้ าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การใช้ปจั จัยทุนเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 1.0 ขณะที่ อัตราการใช้กําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนไตรมาสทีแ่ ล้ว
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลทําให้การใช้ปจั จัยทางด้านทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.01 และ 0.01 ตามลําดับ
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5.3.2.2 ปจั จัยแรงงาน (Labor: L)
Log (L)
= 6.23*** +0.17***log(Wage) +0.19***log(RAD(-1))
(ค่า Standard Error) (0.25) (0.04)
(0.04)
+0.03***D3 + 0.02***DUMMY2009
(ค่า Standard Error)
(0.00)
(0.00)
Adjusted R-squared = 0.9156 Durbin-Watson = 1.88
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าสมการการใช้ปจั จัยแรงงานของไทย สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ
91.56 ด้วยตัวแปรค่าจ้างแรงงานขัน้ ตํ่า (Wage) อุปสงค์มวลรวมทีแ่ ท้จริงในไตรมาสก่อนหน้ า (RAD(-1))
และตัวแปรหุ่นในไตรมาสที่ 3 และ ปี 2552 (D3 และ DUMMY2009) โดยไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์ของตัว
คลาดเคลือ่ น (Autocorrelation) ทัง้ นี้ หากรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของแรงงานและอุปสงค์มวลรวมทีแ่ ท้จริงใน
ไตรมาสก่อนหน้า เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้การใช้ปจั จัยแรงงานเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.17 และร้อยละ 0.19
ตามลําดับ
5.3.2.3 สมการการผลิตของคอบบ์-ดักลาส (Cobb-Douglas Production Function)
Log (RAD_L)
(ค่า Standard Error)

= -2.51*** + 0.53***log(K_L) + 0.87***log(RAD_L(-2))
(0.55) (0.11)
(0.04)
- 0.07***DUMMY2008 - 0.14***FLOOD
(ค่า Standard Error)
(0.01)
(0.02)
Adjusted R-squared=0.9581 Durbin-Watson = 1.96
หมายเหตุ: ***, **, * หมายถึงมีนยั สําคัญทีร่ ะดับร้อยละ 99 ร้อยละ 95 และร้อยละ 90 ตามลําดับ

จากสมการด้านบน จะเห็นได้ว่าสมการการผลิตของไทย สามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 95.81 ด้วย
ตัวแปรปจั จัยทุนต่อแรงงาน (K_L) และผลผลิตต่อแรงงานใน 2 ไตรมาสก่อนหน้า (RAD_L (-2)) ซึ่งจาก
ผลการศึกษา พบว่าในการสร้างผลผลิตมวลรวมของประเทศไทย จะใช้ปจั จัยทุนร้อยละ 0.53
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บทที่ 6
ผลกระทบของเศรษฐกิจและการเงินของโลกต่อเศรษฐกิจของไทย
6.1

ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิ จไทยกับเศรษฐกิ จโลก

เศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกในระดับสูง โดยเฉพาะกับเศรษฐกิจประเทศคู่คา้
หลัก 14 ประเทศ ผ่านช่องทางการค้า เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเป็ นเศรษฐกิจแบบเปิ ด (Open Economy)
โดยมีอตั ราการเปิ ดของเศรษฐกิจ (Degree of Openness) สูงถึงร้อยละ 132.6 ของขนาดเศรษฐกิจในปี
2555 นอกจากนี้ ประเทศคู่คา้ หลักของไทยทัง้ 14 ประเทศต่ างมีการส่งออกและนํ าเข้าสินค้ากันเองใน
ระดับสูง บ่งชีถ้ งึ ความเชื่อมโยงทางการค้าทีซ่ บั ซ้อน ดังสรุปตามตาราง 6-1
ตารางที่ 6-1 : สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยกับประเทศคู่ค้าหลัก (Trade Matrix) ปี 2555
(สัดส่วนต่อการส่งออกรวม)
Export destination

Exporting country

CN
CN
JP
US
EU
HK
SG
AU
MY
ID
VN
PH
IN
KR
TW
TH

18.1
5.0
6.4
54.1
10.8
29.5
12.6
11.4
12.8
11.8
5.0
24.5
26.8
11.7

JP US EU
7.4 17.2 11.5
17.6 7.6
3.2
8.8
2.4 11.9
4.2 9.9 7.0
4.4 5.4 7.0
19.3 3.8 3.9
11.8 8.7 7.0
15.9 7.8 8.0
12.2 17.1 14.9
19.0 14.2 9.3
2.2 12.7 12.7
7.1 10.7 4.9
6.3 11.0 5.9
10.2 9.9 6.5

ทีม่ า : CEIC คํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

HK SG
15.8 2.0
5.1 2.9
1.7 1.4
1.3 1.2
1.6
11.0
1.0 2.9
4.3 13.6
1.4 9.0
3.7 1.8
9.2 9.4
4.2 4.7
6.0 4.2
12.6 6.7
5.7 4.7

AU MY ID
1.8 1.7 1.8
2.3 2.2 2.5
1.4 0.6 0.4
1.3 0.6 0.4
1.1 0.8 0.6
4.2 12.3 10.6
2.0 2.0
4.1
3.9
2.6 5.9
4.0 2.9 2.0
0.7 2.0 1.6
0.9 1.3 2.1
1.7 1.4 2.5
1.2 2.2 1.7
4.9 5.4 4.9

VN
1.7
1.5
0.2
0.2
1.5
2.5
0.7
1.7
1.2

PH
0.8
1.3
0.4
0.2
0.7
1.6
0.7
1.5
2.0
0.8

IN
2.3
1.3
1.0
1.6
2.2
2.7
4.9
4.2
6.6
1.5
0.6

KR TW TH ROW
4.3 1.8 1.5 28.5
7.7 5.8 5.5 18.6
1.9 1.1 0.5 72.3
1.6 0.7 0.6 69.5
1.7 2.4 1.2 11.0
4.1 3.5 3.8 16.3
8.0 3.2 2.0 16.1
3.6 3.1 5.4 14.5
7.9 3.3 3.5 13.6
4.6 2.0 2.4 17.2
1.1
5.5 3.7 4.7
7.1
1.3 0.4
1.4 1.0 1.2 49.0
2.9 1.5 2.2
2.7 1.5 26.3
2.8 2.9 1.1 3.9
2.2 12.7
2.9 2.1 2.4 2.1 1.5
24.9
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ตารางที่ 6-1 แสดงสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยัง 14 ประเทศคู่คา้ หลัก ซึ่งเป็ น
ตลาดส่งออกที่มสี ดั ส่วนร้อยละ 75.1 ของมูลค่าการส่งออกทัง้ หมดของไทย โดยแถวตามแนวนอนแสดง
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของประเทศคูค่ า้ ได้แก่ประเทศจีน (CN) ญีป่ ุ่น (JP) สหรัฐฯ (US) สหภาพยุโรป
(EU) ฮ่องกง(HK) สิงคโปร์(SG) ออสเตรเลีย (AU) มาเลเซีย (MY) อินโดนีเซีย (ID) เวียดนาม (VN)
ฟิ ลปิ ปิ นส์ (PH) อินเดีย (IN) เกาหลีใต้ (KR) ใต้หวัน (TW) และไทย (TH) ตามลําดับ โดยส่งออกไปยัง
ประเทศตามแนวตัง้ (Column) ทัง้ นี้ มู ล ค่า ส่ง ออกส่ว นที่ส่ง ออกไปยั งประเทศอื่น ๆ ที่ม ิไ ด้อ ยู่ ใ น 14
ประเทศข้างต้น จะถูกรวมไว้ในแนวตัง้ สุดท้าย (Rest of the World: ROW) ซึ่งจะแสดงผลรวมสัดส่วนตาม
แนวนอนของทุกประเทศทีป่ ระเทศไทยส่งออกสินค้า มีคา่ เท่ากับ 100
นอกจากนี้ ตาราง Trade Matrix ยังสามารถแสดงความเชือ่ มโยงของเศรษฐกิจโลกในด้านการค้า
ผ่านผลทางอ้อม (Indirect Effect) ได้ ตัวอย่างเช่น ไทยส่งออกสินค้าประเภทวัตถุดบิ ไปยังจีนด้วยสัดส่วน
ร้อยละ 11.7 ของมูลค่าส่งออกรวม และจีนนํ าเข้าวัตถุดบิ จากประเทศไทย มาทําการผลิตสินค้าสําเร็จรูป
และส่งออกไปสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ป่นุ ด้วยสัดส่วนร้อยละ 17.2 ร้อยละ 11.5 และร้อยละ 7.4 ของ
มูลค่าการส่งออกรวม ตามลําดับ ดังนัน้ ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป การ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ตลอดจนผลกระทบต่อเศรษฐกิจอื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อไทยผ่านอุปสงค์ขนั ้
กลางของจีนต่อสินค้าส่งออกไทยได้
ทัง้ นี้ ปริมาณการส่งออกของประเทศไทย ยังขึน้ อยู่กบั ปจั จัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ
คู่คา้ ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ กล่าวคือหากประเทศคู่คา้ มีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ ก็จะส่งผลให้อปุ สงค์ต่อความต้องการนําเข้าสินค้าของประเทศนัน้ เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็
ดี การส่ง ออกสินค้าของไทยไปยัง ประเทศดัง กล่ า ว ส่วนหนึ่ ง ขึ้น อยู่กบั ระดับ ราคาสิน ค้าของไทย เมื่อ
เปรียบเทียบประเทศอื่นๆ ทีเ่ ป็ นคู่แข่งของไทย ซึ่งส่วนหนึ่งถูกกําหนดโดยต้นทุนการผลิตสินค้าของไทย
และอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทต่อค่าเงินของประเทศคูค่ า้ และ/หรือ ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็ นสกุล
เงินทีใ่ ช้อย่างแพร่หลายในการดําเนินการค้าระหว่างประเทศ

6.2

การวิ เคราะห์ฉากทัศน์ (Scenario Analysis)

เนื่ องจากเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงอย่างเหนี ยวแน่ นกับเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผ่านช่องทางการค้าสินค้าและบริการ ทัง้ นี้ ในปี 2555 ประเทศไทยมีสดั ส่วนของภาคการค้าต่างประเทศ
(การส่งออกและการนํ าเข้า) กว่าร้อยละ 132.6 ของขนาดเศรษฐกิจ การที่เศรษฐกิจไทยพึ่งพาภาคการค้า
ต่างประเทศเป็ นอย่างมากนี้เอง ทําให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจ
ภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้
ทีส่ ําคัญของไทยชะลอตัวลง ก็จะส่งผลทําให้ปริมาณความต้องการนํ าเข้าสินค้าไทยของประเทศดังกล่าว
ลดลงตามไปด้วย
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สําหรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการเงินของโลกก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกัน
กล่าวคือ หากเกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้ามายังประเทศในภูมภิ าคเอเชียรวมทัง้ ประเทศไทย จนกระทัง่
ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลีย่ นของค่าเงินบาทให้แข็งค่าขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินของประเทศคูค่ า้ ที่
สําคัญ ของไทย ซึ่ง จะทํา ให้ร าคาสินค้า ส่ง ออกของไทยแพงขึ้น ในสายตาของประเทศคู่ค้า และทําให้
ประเทศไทยส่งออกสินค้าไปยังประเทศดังกล่าวได้ลดลง นอกจากนี้ หากเงินบาทแข็งค่าขึน้ มากกว่าค่าเงิน
ของประเทศคูแ่ ข่ง ก็จะยิ่งทําให้ความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าของไทยลดลงด้วย
ดั งนั ้ น เพื่อ วิเ คราะห์ ผ ลกระทบที่เ กิด ขึ้น จากการเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิจ โลกและภาค
การเงิน ของโลกที่มีต่ อ เศรษฐกิจ ไทย ในบทนี้ จะนํ า เสนอกรณี ศึก ษาเป็ น 2 กรณี กล่า วคื อ กรณี ท่ี 1
วิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเมื่อเศรษฐกิจจีน ซึ่งปจั จุบนั เป็ นคู่คา้ อันดับหนึ่งของไทย มีอตั ราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงร้อยละ 1 และกรณีท่ี 2 วิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเมื่อ
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศคูค่ า้ ร้อยละ 1 โดยมีขนั ้ ตอนและผลการวิเคราะห์ดงั นี้
6.2.1 ขัน้ ตอนการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจโลกและภาคการเงินโลกต่อเศรษฐกิจ
ไทยนัน้ จะเปรี ยบเที ยบอัต ราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ก่ อนมี การเปลี่ย นแปลงของ
เศรษฐกิจโลกและการเงินโลก (กรณีฐาน) กับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 หลังมีการ
เปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจโลกและการเงินโลก โดยการเชื่อมโยงแบบจําลองรายประเทศของเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้า ของไทยทัง้ 13 ประเทศและ 1 กลุ ม่ ประเทศ เข้า กับ แบบจํ า ลองเศรษฐกิจ ไทยผ่ า น
ความสัมพันธ์ทางการค้า (Trade Matrix) ทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ในตารางที่ 6-1 โดยสามารถสรุปขัน้ ตอน
การวิเคราะห์ได้ดงั นี้
6.2.1.1 ประเมินกรณีฐาน ภายหลังจากที่มกี ารเชื่อมโยงแบบจําลองรายประเทศของเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่ค้าของไทยทัง้ 13 ประเทศและ 1 กลุม่ ประเทศ เข้ากับ แบบจํ าลองเศรษฐกิจไทยแล้ว
แบบจําลองจะทําการหาดุลยภาพ (Equilibrium) ของภาคการค้าต่างประเทศ ภายใต้สมมติฐานสําคัญคือ
มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการระหว่างประเทศ จะต้องเท่ากับมูลค่าการนํ าเข้าสินค้าและบริการระหว่าง
ประเทศ โดยอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะเป็นผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการหาดุลยภาพนี้
6.2.1.2 เปลีย่ นแปลงค่าของตัวแปรทางเศรษฐกิจและหาดุลยภาพใหม่ การวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยในแต่ละกรณีศกึ ษา จะทําการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ต้องการศึกษา
เช่น หากต้องการเปลีย่ นแปลงค่าเงินบาทของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐให้ แข็งค่า ขึน้ 1 บาท
จากกรณีฐานทีม่ คี า่ ตัวแปรดังกล่าวที่ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ก็จะเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรดังกล่าวใน
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แบบจําลองของประเทศไทยเป็ น 29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรดังกล่าว
จะส่ ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จ ไทยและเศรษฐกิ จ ประเทศคู่ ค้า ของไทยเปลี่ ย นแปลงไปจากดุ ล ยภาพเดิม
ซึ่งแบบจําลองจะทําการหาดุลยภาพใหม่ (New Equilibrium) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทําให้
มูลค่าการส่งออกสินค้าและมูลค่าการนํ าเข้าของประเทศไทยไปยังประเทศคูค่ า้ เมื่อแปลงเป็ นมูลค่าในสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะเป็ นผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการหาดุลยภาพใหม่น้ี
6.2.1.3 เปรียบเทียบผลลัพธ์จากกรณีฐานกับกรณีมีการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรทางเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจะทําโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของกรณีฐานในขัน้ ตอนที่ 1 กับ
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการหาดุลยภาพใหม่ ในขัน้ ตอนที่ 2
6.2.2 ผลการวิเคราะห์
6.2.2.1 กรณีฐาน
สํา หรับปี 2556 แบบจํ า ลองได้ประเมิน กรณี ฐ านของเศรษฐกิ จไทยว่า อัต ราการขยายตั วของ
เศรษฐกิจไทย ณ ราคาคงที่ (Real Gross Domestic Product: Real GDP) อยู่ท่รี อ้ ยละ 4.49 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี ก่อนหน้า โดยทีก่ ารบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption) ขยายตัวร้อยละ 3.62
การลงทุน (Investment) ขยายตัวร้อยละ 3.38 การส่งออก (Export) ขยายตัวร้อยละ 3.49 การนํ าเข้า
(Import) ขยายตัวร้อยละ 2.16 และ การบริโภคภาครัฐ (Government Consumption) ขยายตัวร้อยละ
3.59 สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 6-2
ตารางที่ 6-2 : ผลการวิ เคราะห์ ในกรณี ฐาน
กรณี ฐาน
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิ จ ณ ราคาคงที่ (Real GDP) ปี 2556

4.49%

การบริ โภคภาคเอกชน (Private Consumption)

3.62%

การลงทุน (Investment)

3.38%

การส่งออก (Export)

3.49%

การนําเข้า (Import)

2.16%

การบริ โภคภาครัฐ (Government Consumption)

3.59%

ทีม่ า : จากแบบจําลอง (Model)
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6.2.2.2 กรณีเศรษฐกิจจีนชะลอตัวร้อยละ 1.0
การวิจยั นี้ ได้เลือกกรณีตวั อย่างเมื่อเศรษฐกิจจีนชะลอตัว เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจจีนต่อเศรษฐกิจไทย เนื่ องจากประเทศจีนเป็ นประเทศคู่คา้ ที่สําคัญอันดับหนึ่ งของไทย
โดยในปี 2555 ประเทศไทยส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนมูลค่ารวม 26,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิด
เป็ น ร้อยละ 11.7 ของมูลค่าการส่ง ออกสินค้าทัง้ หมดของไทย ผลการวิเคราะห์พ บว่า หากในปี 2556
เศรษฐกิจจีนขยายตัวในอัตราที่ลดลงร้อยละ 1 จากกรณีฐาน จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่
ลดลงร้อยละ 0.15 จากกรณีฐาน โดยมีสาเหตุสาํ คัญจากผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยที่ชะลอตัว
ลงร้อยละ 0.14 ขณะที่การนํ าเข้าไม่เปลี่ยนแปลงจากกรณีฐาน สําหรับการบริโภคภาคเอกชนและการ
ลงทุนของไทย จะได้รบั ผลกระทบที่รอ้ ยละ 0.04 และร้อยละ 0.05 ตามลําดับ เนื่องจากการชะลอตัวของ
ภาคการส่งออกจะส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตัวลดลง ซึ่งทําให้การบริโภคภาคเอกชน
และการลงทุนลดลงตามไปด้วย สรุปได้ตามตารางที่ 6-3
ตารางที่ 6-3 : ผลการวิ เคราะห์ ในกรณี เศรษฐกิ จจีนชะลอตัวร้อยละ 1.0
ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง

(%YOY)

จากกรณี ฐาน

4.49%

4.34%

-0.15%

การบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption)

3.62%

3.58%

-0.04%

การลงทุน (Investment)

3.38%

3.32%

-0.05%

การส่งออก (Export)

3.49%

3.35%

-0.14%

การนําเข้า (Import)

2.16%

2.16%

0.00%

3.59%

3.59%

0.00%

กรณี ฐาน
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิ จ ณ ราคาคงที่
(Real GDP) ปี 2556

การบริโภคภาครัฐ (Government
Consumption)*
ทีม่ า : จากแบบจําลอง (Model)

หมายเหตุ: * การบริโภคภาครัฐ เป็ นตัวแปรอิสระ จึงไม่เปลีย่ นแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรด้าน
เศรษฐกิจ
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6.2.2.3 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศคูค่ า้ ร้อยละ 1.0
การวิจยั นี้ ได้เลือกกรณีศกึ ษาการแข็งค่าขึน้ ของค่าเงินบาทเมือ่ เปรียบเทียบกับค่าเงินของประเทศ
คูค่ า้ ทีส่ าํ คัญของไทย 12 ประเทศ ผ่านตัวแปรดัชนีคา่ เงินบาท หรือ Nominal Effective Exchange Rate
(NEER) ซึ่งหากดัชนี คา่ เงินบาทดังกล่าวเพิม่ ขึ้น จะสะท้อนว่าค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่ า เงิน ของประเทศคู่ค้า ที่สํ า คัญ ของไทย ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การส่ ง ออกสิน ค้า ของประเทศไทย
ผ่านความสามารถทางการคแข่ง ขัน ด้านราคาของสินค้าส่ง ออกที่ลดลง ทัง้ นี้ ผลการวิเคราะห์พ บว่า
หากในปี 2556 ดัชนี ค่าเงิน บาท (NEER) แข็งค่าขึ้น หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวในอัตราที่ลดลงร้อยละ 0.02 จากกรณีฐาน โดยมีสาเหตุสาํ คัญจากผลกระทบต่อภาคการส่งออก
ของไทยที่ชะลอตัวลงร้อยละ 0.02 ขณะที่การนํ าเข้าไม่เปลี่ยนแปลงจากกรณี ฐาน สําหรับการบริโ ภค
ภาคเอกชนและการลงทุ น ของไทย จะได้ร บั ผลกระทบที่ร้อ ยละ 0.005 และร้อ ยละ 0.01 ตามลํา ดับ
เนื่องจากการชะลอตัวของภาคการส่งออกจะส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตัวลดลง ซึ่งทําให้
การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนลดลงตามไปด้วย
ตารางที่ 6-4 : ผลการวิ เคราะห์ ในกรณี ค่าเงิ นบาทแข็งค่าขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้า
ร้อยละ 1.0
กรณี ฐาน

ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง

(%YOY)

จากกรณี ฐาน

4.49%

4.47%

-0.02%

3.62%

3.61%

-0.005%

การลงทุน (Investment)

3.38%

3.37%

-0.01%

การส่งออก (Export)

3.49%

3.48%

-0.02%

การนําเข้า (Import)

2.16%

2.16%

0.00%

3.59%

3.59%

0.00%

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิ จ ณ ราคาคงที่
(Real GDP) ปี 2556
การบริ โภคภาคเอกชน (Private Consumption)

การบริ โภคภาครัฐ (Government
Consumption)*
ทีม่ า : จากแบบจําลอง (Model)

หมายเหตุ: * การบริโภคภาครัฐ เป็ นตัวแปรอิสระ จึงไม่เปลีย่ นแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรด้าน
เศรษฐกิจ
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บทที่ 7
บทสรุป
โครงการวิจยั เรือ่ ง “ระบบติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกและประเมินนัยต่อ
เศรษฐกิจไทย” ฉบับนี้ ได้พฒ
ั นาเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอันนื่อง
มาจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ที่สาํ คัญโดยทีมวิจยั
ได้พฒ
ั นาแบบจําลองนี้จากแบบจําลองตัง้ ต้นที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังได้มอี ยู่เดิมใน 4 มิติท่สี ําคัญ
ดังนี้ 1) ปรับเพิม่ เติมประเทศและกลุ่มประเทศคูค่ า้ ทีส่ าํ คัญของไทยให้เหมาะสมกับโครงสร้างทางการค้า
ของไทยในปจั จุบนั โดยเฉพาะการเพิม่ เติมกลุ่มประเทศคู่ค้าในภูมภิ าคเอเชียที่เริม่ มีบทบาทสําคัญมาก
ยิ่งขึน้ ต่อเศรษฐกิจไทย 2) ปรับสัดส่วนมูลค่าการค้าโลก (Trade Matrix) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของ
การค้าระหว่างประเทศในปจั จุบนั 3) ปรับปรุงสมการทางเศรษฐมิติของแบบจําลองด้วยข้อมูลทีท่ นั สมัย
และ 4) ประยุกต์ใช้เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ (Economic Indicators) ในสมการทางเศรษฐมิติเพื่อให้
แบบจําลองมีความยืดหยุน่ และตอบสนองต่ อพลวัตของเศรษฐกิจโลกที่เ ปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ องและ
สมํ่าเสมอ นอกจากนี้ การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยด้วยแบบจําลองเศรษฐกิจโลกทีไ่ ด้พฒ
ั นานี้จะ
ช่วยเติมเต็มการประเมินผลกระทบจากแบบจําลองเศรษฐกิจไทยที่มอี ยู่โดยเฉพาะในเรื่องการส่งผ่านผล
กระทบผ่านความเชือ่ มทางการค้าระหว่างประเทศ
แบบจําลองที่ทีมวิจยั ได้พฒ
ั นาสามารถตอบโจทย์ในการประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ ทาง
เศรษฐกิจโลกต่อเศรษฐกิจไทยได้ใ นระดับหนึ่ง โดยทีมวิจยั ได้ย กตัวอย่างกรณีศกึ ษา 2 กรณี ได้แก่
1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและ 2) การแข็งค่าขึน้ ของค่าเงินบาท โดยผลของแบบจําลองแสดงให้เห็น
ว่าหากในปี 2556 เศรษฐกิจจีนขยายตัวในอัตราที่ลดลงร้อยละ 1 จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวใน
อัตราที่ลดลงร้อยละ 0.15 จากกรณีฐาน โดยจะส่งผลกระทบให้ภาคการส่งออกของไทยชะลอตัวลงร้อยละ
0.14 ขณะที่การนํ าเข้าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้ อยจากกรณีฐาน สําหรับการบริโภคภาคเอกชนและการ
ลงทุนของไทย จะได้รบั ผลกระทบที่รอ้ ยละ 0.04 และร้อยละ 0.05 ตามลําดับ สําหรับการแข็งค่าขึ้นของ
ค่าเงินบาทนัน้ ผลของแบบจําลองแสดงให้เห็นว่า หากในปี 2556 ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) แข็งค่าขึน้ หรือ
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ลดลงร้อยละ 0.02 จากกรณีฐาน โดยจะ
ส่งผลกระทบทําให้ภาคการส่งออกของไทยชะลอตัวลงร้อยละ 0.02 ขณะที่การนํ าเข้าเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กน้ อยจากกรณีฐาน สําหรับการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนของไทย จะได้รบั ผลกระทบที่รอ้ ยละ
0.005 และร้อยละ 0.01 ตามลําดับ
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ทัง้ นี้ แบบจํา ลองที่ทีม วิจ ยั ได้พฒ
ั นาขึ้น นัน้ สามารถใช้เ ป็ น ระบบติด ตามการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างและสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ที่สําคัญของไทย อีก ทัง้ สามารถใช้เพื่อการ
คาดการณ์การอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ทีส่ าํ คัญของไทยได้อย่าง
แม่นยํา นอกจากนี้ แบบจําลองสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากความต้องการสินค้าและบริการของประเทศ
คูค่ า้ ทีส่ าํ คัญไทยต่อการส่งออกและภาคการผลิตของไทย รวมทัง้ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย
เศรษฐกิจของต่ างประเทศต่ อเศรษฐกิจของไทย เพื่อประโยชน์ ใ นการนํ าเสนอนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศ
เนื่องจากแบบจําลองภายใต้โครงการวิจยั นี้ มุ่งเน้นไปทีค่ วามเชื่อมโยงระหว่างประเทศด้านการค้า
เป็ นหลัก ทําให้มขี อ้ จํากัดด้านการส่งผ่านผลกระทบจากภาคการเงิน ดังนัน้ สําหรับงานวิจยั ในอนาคต ทีม
วิจยั เห็นว่าสามารถพัฒนาแบบจําลองนี้ ให้ครอบคลุมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศด้านการเงินผ่านการ
สร้างแบบจําลองการเงินโลกเพื่อกําหนดตัวแปรทางการเงิน อาทิ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และ
เงินทุนเคลื่อนย้าย ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ให้สามารถประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจและการเงินโลกทีห่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ การวิจยั ในอนาคตอาจปรับปรุงใช้มลู ค่าเพิม่
ของการส่งออก (Value-Added Exports) แทนมูลค่าส่งออก เพื่อใช้ในการกําหนด Trade-Matrix รวมทัง้
การศึกษาความสัม พัน ธ์ของเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจเพื่อนบ้าน CLMV (กัม พูชา ลาว เมียนมาร์
เวียดนาม) ในเชิงลึกมากขึน้ จะช่วยส่งเสริมให้งานวิจยั มีความสมบูรณ์มากขึน้ ได้ในอนาคต
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