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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การส่งออกคือปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกท่ีสูงมากและ
นับเป็นประเทศท่ีต้องพึ่ งพาการส่งออกประเทศหน่ึง ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศในเร่ืองการค้า และการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจจะมีผลต่อรายได้
ประชาชาติและการเจริญเติบโตของประเทศไทยโดยตรง   

ความส าคญัของการส่งออกสามารถแบ่งไดด้งัน้ี ประการแรก การส่งออกขยายดา้นการลงทุนและ
สร้างความตอ้งการดา้นแรงงาน การส่งออกท่ีเติบโตข้ึนท าใหผู้ผ้ลิตขยายการผลิตหรือมีการลงทุน
เพิ่มข้ึน และระบบการผลิตของไทยเป็นระบบใชแ้รงงานมากกวา่เคร่ืองจกัร จึงก่อให้เกิดความตอ้งการ
ดา้นแรงงานมากข้ึน นอกจากน้ียงัช่วยยกระดบัรายไดแ้ละความเป็นอยูข่องแรงงานอีกดว้ย ประการท่ี
สอง การส่งออกช่วยน าเขา้เงินตราต่างประเทศ การส่งออกจะใชส้กุลเงินตราต่างประเทศ เช่น 
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเยนของประเทศญ่ีปุ่นในการช าระสินคา้ เม่ือมีการส่งออกสินคา้จะท าใหไ้ด้
เงินตราต่างประเทศเขา้มา และเม่ือประเทศไทยตอ้งน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศก็จะท าใหมี้เงินตรา
ต่างประเทศน าไปช าระสินคา้นั้น และเงินตราต่างประเทศน้ีช่วยในดา้นการลดการขาดดุลการคา้ 
ดุลการช าระเงินและมีส่วนต่อปริมาณเงินส ารองของประเทศ นอกจากน้ีรายไดจ้ากการส่งออกช่วย
ป้องกนัการเกิดวกิฤตการณ์หน้ีสินระหวา่งประเทศไดอี้กดว้ย ประการท่ีสาม การส่งออกก่อใหเ้กิดการ
ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามหลกัของทฤษฎีการไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative 
Advantage) โดยRicardo (1976) ประเทศควรส่งออกสินคา้ท่ีตนไดเ้ปรียบโดยใชต้น้ทุนการผลิตโดย
เปรียบเทียบนอ้ยกวา่และน าเขา้สินคา้ท่ีตนเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ เม่ือประเทศใดสามารถผลิต
สินคา้ดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ประเทศอ่ืน ยอ่มแสดงวา่ทรัพยากรท่ีถูกน ามาผลิตนั้นไดถู้กน ามาใชอ้ยา่ง
คุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ หรือถา้สินคา้ท่ีผลิตไดมี้ระดบัราคาท่ีสูงกวา่การน าเขา้จากต่างประเทศแลว้ก็
ควรน าเขา้สินคา้นั้นมากกวา่ แลว้น าทรัพยากรท่ีผลิตสินคา้นั้นไปผลิตสินคา้อ่ืนท่ีสามารถผลิตไดโ้ดย
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ตน้ทุนท่ีต ่ากวา่แทน ประการท่ีส่ี การส่งออกก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added)  การน าเขา้วตัถุดิบ
เพื่อมาแปรรูปก่อนการส่งออก ท าใหสิ้นคา้ส่งออกนั้นมีมูลค่าสูงข้ึน อนัส่งผลใหไ้ดก้ าไรเพิ่มข้ึนตาม
ไปดว้ย จากบทบาทและความส าคญัของการส่งออกเหล่าน้ี ท าใหก้ารส่งออกของไทยควรจะตอ้ง
สามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (PPR Global Express, 2550) 

 
ทีม่ำ: ธนาคารโลก 

ภำพที ่1.1 รายไดป้ระชาชาติและมูลค่าการส่งออกของไทย (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยคิดเป็นประมาณร้อยละ 60-65 ของรายไดป้ระชาชาติ จากภาพท่ี1.1
รายไดป้ระชาชาติและมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย จะเห็นวา่มูลค่าการส่งออกของไทยและ
รายไดป้ระชาชาติมีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั โดยมูลค่าการส่งออกของไทยมีแนวโนม้เพิ่มมาก
ข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 จนถึงปี ค.ศ. 1995 และการส่งออกเร่ิมมีการชะลอตวัลงในปี ค.ศ. 1995 จนถึงปี 
ค.ศ. 2000 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 มูลค่าการส่งออกของไทยมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจนถึงปี ค.ศ. 2008      
อยา่งไรก็ตาม การส่งออกของไทยในปี ค.ศ. 2009 ไดมี้มูลค่าลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั มูลค่าการส่งออก
ของไทยในปี ค.ศ. 2008 มีมูลค่าประมาณ 177,777 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ส่วนในปี ค.ศ. 2009 การ
ส่งออกมีมูลค่าประมาณ 152,422 ลา้นเหรียญสหรัฐ ฯ    

การชะลอตวัการส่งออกของไทยในปี ค.ศ. 2009 ลดลงต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปี การส่งออกระยะ 11 เดือน
แรกของปี ค.ศ. 2009 มีมูลค่า 137.953 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 17 เม่ือเทียบกบัระยะเดียวกนั
ของปี ค.ศ. 2551 ส่วนในรูปของเงินบาท การส่งออกมีมูลค่า 4,717,750 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 13.4 
ในปี ค.ศ. 2007 อตัราการส่งออกขยายตวัร้อยละ 17.3 ปี ค.ศ. 2008 อตัราการส่งออกขยายตวัร้อยละ 
16.5 และในปี ค.ศ. 2009 การส่งออกขยายตวัเพียงร้อยละ 0-0.5 
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ปัจจุบนับริบทของประเทศไทยพึ่งพิงกบัเศรษฐกิจโลกประมาณร้อยละ 125 ของผลิตภณัฑม์วลรวม 
ดงันั้นเม่ือเศรษฐกิจโลกถดถอยโดยเฉพาะประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป
ตะวนัตก ญ่ีปุ่นและจีน เศรษฐกิจถดถอยเฉล่ียติดลบร้อยละ 0.42 และการเติบโตของผลิตภณัฑม์วล
รวมของประเทศในกลุ่มอาเซียนเฉล่ียเหลือเพียงร้อยละ 3.46 ตลาดใหม่เติบโตเฉล่ียร้อยละ 5.7 ทั้งน้ี
การเติบโตท่ีลดลงของประเทศเหล่าน้ีส่งผลใหก้ารส่งออกของไทยลดลงจากอตัราร้อยละ 16.5-17.0 
ในปี ค.ศ. 2008 เหลือเพียงอตัราร้อยละ 0.3-0 ในปี ค.ศ. 2009 (ธนิต โสรัตน์, 2551) 

ตำรำงที่ 1.1 มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทยต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมเบ้ืองตน้ภายในประเทศ 
(GDP) 

ปี ค.ศ. มูลค่ำกำรส่งออกคิดเป็นสัดส่วนต่อผลติภัณฑ์มวลรวมฯ 
1995 ร้อยละ 75.72 
1996 ร้อยละ 70.38 
1997 ร้อยละ 79.68 
1998 ร้อยละ 87.10 
1999 ร้อยละ 88.71 
2000 ร้อยละ 106.73 
2001 ร้อยละ 109.86 
2002 ร้อยละ 104.63 
2003 ร้อยละ 109.47 
2004 ร้อยละ 118.17 
2005 ร้อยละ 129.92 
2006 ร้อยละ 124.82 
2007 ร้อยละ 118.97 
2008 ร้อยละ 130.97 
2009 ร้อยละ 108.50 
2010 ร้อยละ 117.97 
2011 ร้อยละ 130.58 
2012 ร้อยละ 130.51 

ทีม่ำ: ธนาคารโลก 
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จากตารางท่ี 1.1 จะเห็นวา่ในปี ค.ศ. 1995 จนถึงปี ค.ศ. 2001 อตัราส่วนการส่งออกมีแนวโนม้เพิ่ม
สูงข้ึน จากนั้นในปี ค.ศ. 2001-2012 พบวา่ในบางปีไทยมีอตัราส่วนการส่งออกท่ีชะลอตวัลง เห็นได้
ชดัวา่ปี ค.ศ. 2007 และปี ค.ศ. 2007 ไทยมีอตัราการส่งออกลดลงอยา่งมาก ในปี ค.ศ. 2006 ไทยมีอตัรา
การส่งออกอยูท่ี่ร้อยละ 124.17 ของผลิตภณัฑม์วลรวม ต่อมาในปี ค.ศ. 2007 ไทยไดมี้อตัราการ
ส่งออกลดลงอยูท่ี่ร้อยละ 118.97 ของผลิตภณัฑม์วลรวม ในปี ค.ศ. 2008 ประเทศไทยมีอตัราการ
ส่งออกคิดเป็นร้อยละ 130.97 ของผลิตภณัฑม์วลรวม แต่ปี ค.ศ. 2009 สัดส่วนการส่งออกของประเทศ
ไทยไดห้ดตวัลงอยา่งมากโดยท่ีอตัราการส่งออกของไทยไดล้ดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 108.50 ของ
ผลิตภณัฑม์วลรวม 

ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ารส่งออกของไทยลดลงในปี ค.ศ. 2009 เกิดจากปัญหาสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีต ่ากวา่
มาตรฐานหรือวกิฤติแฮมเบอร์เกอร์ ซ่ึงเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่กลางปี ค.ศ. 2007-2008 เม่ือ
เศรษฐกิจของสหรัฐฯมีปัญหา ยอ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย 
เน่ืองจากสหรัฐฯเป็นประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัของไทย เม่ือเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ถดถอย ยอ่มส่งผล
ใหก้ารน าเขา้ผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศลดลง ส่งผลใหก้ารส่งออกของไทยชะลอตวัลง การส่งออก
ของไทยไม่เพียงแต่ชะลอตวัในตลาดประเทศสหรัฐฯเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการส่งออกไปยงัสหภาพ
ยโุรป ญ่ีปุ่นและจีนดว้ย เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีเป็นผูส่้งออกและลงทุนรายใหญ่ในสหรัฐฯ การ
ขาดทุนหรืออตัราผลตอบแทนท่ีลดลงและการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเก่ียวกบัสินเช่ือซบัไพร์มนั้นจะ
ท าใหก้ารบริโภคและการลงทุนในประเทศเหล่าน้ีชะลอตวัดว้ย ส่งผลใหก้ารส่งออกของประเทศไทย
ไปยงัสหภาพยโุรป ญ่ีปุ่นและจีนชะลอตวัลงดว้ย (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2551)                                                                                                                                                             

แมว้า่การวกิฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลใหมู้ลค่าการส่งออกของไทยไปยงัประเทศ
คู่คา้เหล่าน้ีลดลง นอกจากน้ีกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ (2550) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีท าใหส่้งผล
กระทบต่อการส่งออก หรือการท่ีมูลค่าการส่งออกลดลงยงัมีปัจจยัอ่ืนร่วมดว้ย ไดแ้ก่ การบริโภคและ
การลงทุนภายในประเทศไทยท่ียงัคงไม่ฟ้ืนตวั เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน ความผนัผวนของค่าเงิน
บาท ความผนัผวนจากการด าเนินมาตรการทางการเงินในต่างประเทศ เช่น กรณีเงินเหรียญสหรัฐฯ
อ่อนตวัลงเน่ืองจากมาตรการทางการคลงัเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ (Fiscal Cliff)  และการขยายมาตรการ
การเขา้ซ้ือตราสารทางการเงินของเอกชน (Quantitative Easing; QE3) นโยบายทางการเงินของรัฐบาล
ญ่ีปุ่นเพื่อท าใหค้่าเงินเยนอ่อนค่า ความผนัผวนของราคาน ้ามนัในตลาดโลกซ่ึงส่งผลกระทบต่อตน้ทุน
การขนส่งระหวา่งประเทศ การโยกยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศอ่ืน เพื่อลดตน้ทุนการผลิตโดยใช้
ทรัพยากรแรงงาน วตัถุดิบและสิทธิประโยชน์ทางภาษี และกรณีความกงัวลเก่ียวกบัเสถียรภาพของ
รัฐบาลใหม่ 
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อีกปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งออก คือปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ปัญหาภยัธรรมชาติ  ซ่ึงส่งผล
ต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และยงัก่อใหเ้กิดปัญหาทางดา้นการคมนาคม เส้นทางการคมนาคม
ถูกตดัขาด หรือปัญหาจากโรคระบาดในพืชและสัตว ์ ซ่ึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกผลผลิตภาคการเกษตรและปศุสัตว ์ ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองในไทยและต่างประเทศท่ี
ส่งผลกระทบต่อการคา้และความไม่มัน่ใจในการลงทุน เช่น การปิดด่านชายแดน และสุดทา้ยคือ
มาตรการกีดกนัทางการคา้จากประเทศคู่คา้ส าคญั (กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ, 2550) 

เม่ือกล่าวถึงปัญหาภยัธรรมชาติ ในปี ค.ศ. 2011 ประเทศไทยไดเ้ผชิญกบัปัญหาอุทกภยัคร้ังใหญ่ 
ส่งผลใหเ้กือบทุกพื้นท่ีของประเทศ มีปริมาณน ้าฝนมาก สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งใน
ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม และยงักระทบต่อภาคการส่งออกและการใชจ่้ายในประเทศอีก
ดว้ย ศิริวฒัน์ ขจรประศาสตร์ (2554) กล่าววา่ ปัญหาอุทกภยัท าใหก้ารส่งออกในไตรมาส 4 หดตวัลง 
การส่งออกของไทยในเดือนตุลาคม มีมูลค่า 17,192 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.3 
เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัเม่ือปี ค.ศ. 2010 ซ่ึงถือวา่เป็นการส่งออกท่ีขยายตวัต ่าสุดในรอบ 2 ปี ตั้งแต่
เดือนตุลาคม ในปี ค.ศ. 2009 ท่ีการส่งออกติดลบร้อยละ 2.98 เน่ืองจากผูป้ระกอบการผลิตสินคา้    
เพื่อการส่งออกของไทยไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วม ท าใหไ้ม่สามารถผลิตสินคา้เพื่อส่งออกได ้
โดยเฉพาะสินคา้หลกัประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและยานยนต ์ จึงท าใหย้อดการส่งออก
ลดลงอยา่งมากและส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปจนถึงไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2012 จากปัญหาอุทกภยัท า
ใหโ้รงงานหยดุการผลิต อุปสงคจ์ากประเทศคู่คา้ลดลงเน่ืองจากตอ้งการกระจายความเส่ียงไปยงั
ประเทศอ่ืนท่ีไม่มีปัญหาในการผลิตและการส่งมอบ      

อยา่งไรก็ตามการชะลอตวัของการส่งออกของไทยในช่วงตน้ทศวรรษ 2000 รวมทั้งปี ค.ศ. 2007 และ
ปี ค.ศ. 2009 ท าให้ประเทศไทยตอ้งให้ความสนใจในการทบทวนความสามารถในการส่งออกสินคา้
ของไทย การหาสาเหตุการชะลอตวัของการส่งออกเพื่อป้องกนัผลกระทบจากการชะลอตวัของอุป
สงค์ของประเทศคู่คา้ท่ีส าคญั ทั้งน้ีเพื่อรักษาอตัราการขยายตวัของการส่งออกและการขยายตวัของ
เศรษฐกิจ และรักษาการยกระดบัความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของคนไทยโดยส่วนรวมใหมี้เสถียรภาพต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1) ศึกษาสถานการณ์การส่งออกของไทยไปยงัประเทศคู่คา้ส าคญัระหวา่งปี ค.ศ. 2002-2013 

2) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อของการส่งออกชะลอตวัของไทยระหวา่งปี ค.ศ. 2000-2013 
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1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1) เขา้ใจถึงสถานการณ์การส่งออกของไทยระหวา่งปี ค.ศ. 2002-2013  

2) ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งออกชะลอตวัของไทยระหวา่งปี ค.ศ. 2000-2013 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
1) ขอบเขตของตลาดท่ีใชใ้นการศึกษา 

ประเทศผูน้ าเขา้ท่ีน ามาศึกษาคือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น จีน ตลาดสหภาพยุโรป และตลาดอาเซียน  รวม
ทั้งหมดเป็น 5 ตลาด 

2) ขอบเขตของประเทศคู่แข่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
ประเทศคู่แข่งท่ีน ามาศึกษามีคือ ประเทศเวยีดนาม 

3) ในการศึกษาดว้ยแบบจ าลองส่วนแบ่งการตลาดคงท่ี (Constant Market Share Model, CMS) 
จะไดศึ้กษาเป็นรายสินคา้ โดยสินคา้ท่ีใชใ้นการศึกษาคือ รายการส่งออกสินคา้ท่ีส าคญั 20 อนัดบัแรก
ของไทยจาก Trade Map ของศูนยพ์าณิชยกรรมระหวา่งประเทศ (International Trade Centre, ITC) 
ภายใตอ้งัคถ์ดั (UNCTAD) และองคก์ารการคา้โลก (WTO) อยา่งไรก็ตามรายการสินคา้ทั้ง 20 รายการ
เป็นเพียงกรอบรายการสินคา้อยา่งมากท่ีจะศึกษา บางประเทศหรือบางตลาดอาจจะไม่ไดศึ้กษาครบทุก
สินคา้เพราะไม่มีขอ้มูลเพียงพอ ส่วนการศึกษาดว้ยวธีิการทางเศรษฐมิติจะไดศึ้กษาเฉพาะมูลค่าการ
ส่งออกของสินคา้รวมเท่านั้น (Total product) 

1.5 นิยำมศัพท์ 

กำรส่งออกชะลอตัว หมายถึง แนวโน้มท่ีการส่งออกได้ขยายตวัในอตัราท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองใน
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง 
 

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน หมายถึง ประเทศมีมาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ซ่ึงมกัช้ีวดัดว้ยระดบั
และการเติบโตของรายไดแ้ละผลผลิตโดยรวม ตลอดจนความสามารถของประเทศท่ีจะเพิ่มส่วนแบ่ง
ในตลาดโลกผ่านการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศซ่ึงสะทอ้นศกัยภาพในการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน
จากการเขา้ถึงตลาดใหม่ในโลกเพื่อทดแทนตลาดในประเทศท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
 

เศรษฐกิจที่มีเสถียรภำพ หมายถึง เศรษฐกิจท่ีมีความสมดุลทั้งดา้นในประเทศและดา้นต่างประเทศ 
สะท้อนได้จากตวัแปรทางเศรษฐกิจ เช่น อตัราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน ดุลการคลัง ระดับหน้ี
สาธารณะ อตัราแลกเปล่ียน และดุลการช าระเงิน เป็นตน้ 


