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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

4.1 ผลการศึกษาโดยแยกองค์ประกอบของการส่งออกของไทยโดยแบบจ าลอง CMS ระหว่างปี ค.ศ. 
2002 - 2013 

4.1.1 ผลการศึกษาตลาดสหรัฐอเมริกา 

แบบจ าลอง CMS แสดงผลการศึกษาในรายสินคา้ท่ีประเทศไทยส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหวา่งปี ค.ศ. 2001 ถึงปี ค.ศ. 2013 พบวา่ในปี ค.ศ. 2002-2006 การเจริญเติบโตของการส่งออกของ
ไทยไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา (Export  Growth) โตข้ึนเท่ากบั 2.56%  1.22%  13.39%  9.82%  และ 
15.40% ตามล าดับ  ในปี  ค .ศ . 2007 การเจริญ เติบโตของการส่งออกของไทยไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Export  Growth) ลดลงเท่ากับ 1.40% และปี ค.ศ. 2008 การเจริญเติบโตของการ
ส่งออกของไทยไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา (Export  Growth) เพิ่มข้ึนเท่ากับ 3.75% ตามล าดับ 
ส าหรับปี ค.ศ. 2009 การเจริญเติบโตของการส่งออกของไทยไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา (Export  
Growth) ลดลงเป็นจ านวนมากท่ีสุดเท่ากบั 16.98% และในปี ค.ศ. 2010-2013 การเจริญเติบโตของการ
ส่งออกของไทยไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มข้ึน (Export  Growth) เท่ากับ 21.25% 8.22% 
4.22% และ 0.88% ตามล าดบั 

ในปี ค.ศ. 2002 การเจริญเติบโตของการส่งออกของไทย (Export  Growth) เท่ากบั 2.56% เป็นผลมา
จากตลาดอเมริกาเติบโตข้ึน (Growth Effect) โดยรวม  1.88% และความสามารถในการแข่งขัน 
(Competiveness Effect) ในการส่ งออก สินค้ารวมโต ข้ึน จ าน วน  0.67% เน่ื องม าจากไทย มี
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) เพิ่มข้ึน เพราะไทยมีความสามารถในการแข่งขนั
ในตลาดเหล็กและเหล็กกลา้ในสหรัฐอเมริกามากกว่าตลาดบริโภคอ่ืนๆในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเท่ากบั 
319.44% ของตลาดเหล็กและเหล็กกลา้ในสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ อุปกรณ์ยานพาหนะเท่ากบั ผกั 
ผลไมแ้ละถัว่  อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามล าดบั นอกจากน้ียงัมีผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินคา้ (Commodity Effect) ในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ การบริโภคท่ีลดลง
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ของตลาดเช้ือเพลิงแร่ น ้ ามนั และธัญพืช และการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึนของตลาดสินคา้เบ็ดเตล็ด น ้ าตาล 
น ้ามนัหอมระเหย ยางและผลิตภณัฑท่ี์ท าจากยางตามล าดบั  

ในปี ค.ศ. 2003 การเจริญเติบโตของการส่งออกของไทย (Export  Growth) เท่ากบั 1.22% เป็นผลมา
จากตลาดรวมในอเมริกาเติบโตข้ึน (Growth Effect) เท่ากบั  8.55% และความสามารถในการแข่งขนั 
(Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้รวมลดลงจ านวน 7.33% เน่ืองมาจากไทยมีความสามารถ
ในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ลดลงเป็นส่วนใหญ่ ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนั
ในเกือบทุกตลาดท่ีมีการส่งออกเป็นอนัดบัตน้ๆ เช่น เคร่ืองกล หมอ้น ้ า อุปกรณ์ไฟฟ้า เช้ือเพลิงแร่ 
น ้ามนั น ้ าตาล เหล็กและเหล็กกลา้ แต่ไทยยงัมีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดน ้ ามนัหอมระเหย
ในสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ียงัมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินคา้ (Commodity Effect) 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ การบริโภคท่ีลดลงของตลาดธัญพืช เหล็กและเหล็กกลา้ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช้ินส่วนยานพาหะนะ และไข่มุก และอญัมณีตามล าดบั 

ในปี ค.ศ. 2004 การเจริญเติบโตของการส่งออกของไทย (Export  Growth) เท่ากบั 13.39% เป็นผลมา
จากตลาดรวมในอเมริกาเติบโตข้ึน (Growth Effect) เท่ากบั  16.87% และความสามารถในการแข่งขนั 
(Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้รวมลดลงจ านวน 3.48% แต่ไทยยงัมีการเจริญเติบโตของ
การส่งออกท่ีสูงข้ึน เน่ืองมาจากไทยมีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดท่ีมีการส่งออกเป็นอนัดบั
ตน้ๆในอตัราท่ีสูงข้ึน เช่น เหล็กและเหล็กกล้า สารอินทรีย์ อุปกรณ์ยานพาหนะ เคร่ืองกล หมอ้น ้ า 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าตามล าดบั โดยเฉพาะในตลาดเหล็กและเหล็กกลา้ ไทยมีการเจริญเติบโตของการ
ส่งออกในตลาดน้ีเท่ากับ 572.91% และมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดเหล็กกล้าเท่ากับ 
454.04% เช่นเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินคา้ (Commodity Effect) ของตลาดเหล็กและ
เหล็กกล้าในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเพิ่มข้ึนเท่ากับ 102.00%  นอกจากน้ียงัมีผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินคา้ (Commodity Effect) ในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ การบริโภคท่ีลดลง
ของตลาดปลา กุง้ หอย สัตวน์ ้า น ้าตาล ธญัพืช และสารอินทรียต์ามล าดบั 

ในปี ค.ศ. 2005 การเจริญเติบโตของการส่งออกของไทย (Export  Growth) เท่ากบั 9.82% เป็นผลมา
จากตลาดรวมในอเมริกาเติบโตข้ึน (Growth Effect) เท่ากบั 13.57% และความสามารถในการแข่งขนั 
(Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้รวมลดลงจ านวน 3.06% เน่ืองมาจากไทยมีความสามารถ
ในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ลดลงเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะตลาดเหล็กและเหล็กกลา้ โดย
ในปี ค.ศ. 2005 ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัในตลาดน้ีเท่ากบั 31.56% เม่ือเทียบกบัปี ค.ศ. 
2004 ท่ีไทยมีความสามารถในการแข่งขนัของตลาดเหล็กกล้าในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเพิ่มข้ึน
เท่ากับ 454.04% และความสามารถในการแข่งขนัในตลาดน ้ ามนัหอมระเหย อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
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อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีลดลง    นอกจากน้ียงัมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินค้า 
(Commodity Effect) ในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ การบริโภคท่ีลดลงของสินคา้ส่วนใหญ่จ านวน 14 
ตลาดสินคา้ในตลาดทั้งหมด 20 ตลาดสินคา้ แต่การบริโภคของตลาดเช้ือเพลิง ยาง และผลิตภณัฑจ์าก
เหล็กยงัมีอตัราท่ีสูงข้ึน  

ในปี ค.ศ. 2006 การเจริญเติบโตของการส่งออกของไทย (Export  Growth) เท่ากบั 15.04% เป็นผลมา
จากตลาดรวมในอเมริกาเติบโตข้ึน (Growth Effect) เท่ากบั 10.78% และความสามารถในการแข่งขนั 
(Competiveness Effect) ในการส่งออกสินค้ารวมท่ี เพิ่ ม ข้ึนจ านวน  4.63% เน่ืองมาจากไทยมี
ความสามารถในการแข่งขัน (Competiveness Effect) ท่ี เพิ่มข้ึนในตลาดเช้ือเพลิงแร่ น ้ ามันและ
ผลิตภณัฑ์กลัน่ และตลาดเหล็กและเหล็กกลา้เท่ากบั 143.14% และ 279% ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ตลาด
สินคา้อ่ืนท่ีไทยมีคความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลง เช่น สารอินทรีย ์น ้ ามนัหอมระเหย นอกจากน้ี
ยงัมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินคา้ (Commodity Effect) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
คือ การบริโภคท่ีลดลงของสินคา้ส่วนใหญ่จ านวน 12 ตลาดสินคา้จากตลาดทั้งหมด 20 ตลาดสินคา้ 
และการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึนของอีก 8 ตลาดสินคา้ท่ีเหลือ แต่สัดส่วนโดยรวมของการบริโภคท่ีลดลงนั้น
ยงันอ้ยกวา่สัดส่วนโดยรวมของการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน 

ในปี ค.ศ. 2007 การเจริญเติบโตของการส่งออกของไทย (Export  Growth) ได้ลดลงเท่ากับ 1.40% 
เป็นผลมาจากตลาดรวมในอเมริกาเติบโตข้ึน (Growth Effect) เท่ากบั 5.11% แต่ความสามารถในการ
แข่งขัน  (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินค้ารวมของไทยกลับลดลงจ านวน 6.51% 
เน่ืองมาจากไทยมีความสามารถในการแข่งขัน (Competiveness Effect) ท่ีลดลงในตลาดธัญพืช 
พลาสติกและผลิตภณัฑ์จากพลาสติก อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผกัผลไม้  และ
เพิ่มข้ึนในตลาดน ้ ามนัหอมระเหย แต่ถึงแมว้า่ไทยมีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดน ้ ามนัหอม
ระเหยท่ีมากกว่าสินคา้อ่ืน การเจริญเติบโตของการส่งออกของไทย (Export  Growth) ยงัมีผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินคา้ (Commodity Effect) ในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ การบริโภคท่ี
ลดลงของหลายตลาดสินคา้ เช่น ไมแ้ละถ่านไม ้น ้ าตาล เหล็กและเหล็กกลา้ ซ่ึงลดลงเป็นจ านวนมาก
เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้น้ี 

ในปี ค.ศ. 2008 การเจริญเติบโตของการส่งออกของไทย (Export  Growth) ได้เพิ่มข้ึนเป็นจ านวน
เท่ากับ 3.75% เป็นผลมาจากตลาดรวมในอเมริกาเติบโตข้ึน (Growth Effect) เท่ากับ 7.32 % และ
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้รวมท่ีเพิ่มข้ึนลดลง 3.58 % 
ทั้งน้ีเกิดจากการท่ีไทยมีความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้ใน
การส่งออกสารอินทรีย ์และการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึนของเช้ือเพลิงแร่ (Commodity Effect) ท่ีพอๆกบัการท่ี
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ไทยมีความสามารถในการส่งออกสินคา้ชนิดน้ี แต่อยา่งไรก็ตามการท่ีไทยยงัสูญเสียความสามารถใน
การแข่งขนัอาจเป็นเพราะว่า จ  านวนรายการสินคา้ท่ีไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนันั้นมี
มากกวา่จ านวนสินคา้ท่ีไทยมีความสามารถในการแข่งขนัก็เป็นได ้

ในปี ค.ศ. 2009 การเจริญเติบโตของการส่งออกของไทย (Export  Growth) ไดล้ดลงเป็นจ านวนมาก
เท่ากบั 16.98% เป็นผลมาจากตลาดรวมในอเมริกาเติบโตลดลง (Growth Effect) เท่ากบั 26.00% และ
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้รวมท่ีเพิ่มข้ึนจ านวน 9.02% 
เน่ืองมาจากไทยมีความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ท่ีเพิ่มข้ึนในตลาดเช้ือเพลิงแร่ 
น ้ ามันและผลิตภัณฑ์กลั่น น ้ าตาล ไม้และไม้ถ่าน ตามล าดับ นอกจากน้ียงัมีผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินคา้ (Commodity Effect) ในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ การบริโภคท่ีลดลง
ของตลาดสินค้าเหล็กและเหล็กกล้า แต่อย่างไรก็ตามตลาดรวมในอเมริกาเติบโตลดลง (Growth 
Effect) เป็นจ านวนท่ีสูง ท าให้การเจริญเติบโตของการส่งออกของไทย (Export  Growth) ไดล้ดลงใน
สินคา้ส่งออกหลกัจ านวน 16  สินคา้ โดยเฉพาะการส่งออกเหล็กและเหล็กกลา้ท่ีลดลงถึง 91.31% และ
ผลิตภณัฑ์จากเหล็กและเหล็กกลา้ลดลงจ านวน 52.31% และสินคา้อ่ืนๆท่ีลดลงเป็นจ านวนมากกว่า 
10% 

ในปี ค.ศ. 2010 การส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปสหรัฐอเมริกาเติบโตข้ึน 21.25% 
เป็นผลมาจากตลาดอเมริกาเติบโตข้ึน (Growth Effect) โดยรวม  22.76% และความสามารถในการ
แข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้รวมลงลงจ านวน 1.51% เน่ืองมาจากไทยสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) การส่งออกเช้ือเพลิงแร่ น ้ ามนั ผลิตภณัฑ์กลัน่ 
ช้ินส่วนยานพาหนะ ไมห้รือถ่านไม ้น ้ ามนัหอมระเหย ไข่มุกและอญัมณี สินคา้เบ็ดเตล็ด เคร่ืองแต่ง
กาย และเคร่ืองกลตามส าดับ นอกจากน้ียงัมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินค้า 
(Commodity Effect) ในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ ตลาดเหล็กกล้า  ไข่ มุกและอัญมณี  ยางและ
ผลิตภณัฑ์จากยาง มีการบริโภคมากข้ึน ส่วนตลาดเน้ือ ปลา อาหารทะเล ธญัพืช สัตวน์ ้ า ผกั ผลไม ้มี
การบริโภคลดลงตามล าดบั 

ในปี ค.ศ. 2011 การส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปสหรัฐอเมริกาเติบโตข้ึน 8.22 % 
เป็นผลมาจากตลาดอเมริกาเติบโตข้ึน (Growth Effect) โดยรวม  15.06% แต่ไทยมีความสามารถใน
การแข่งขัน (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินค้ารวมลดลงจ านวน 6.84% เน่ืองมาจาก
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) การส่งออกเหล็กและเหล็กกลา้ และน ้ าตาลยงัมี
สัดส่วนลดลงต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้าน้ี นอกจากน้ียงัมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงรสนิยมต่อ
สินคา้ (Commodity Effect) ในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ การบริโภคท่ีลดลงของไมแ้ละถ่านไมท่ี้ยงัคง
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ลดลง แต่ส าหรับการบริโภคเหล็กและเหล็กกลา้ ยางและผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากยาง เช้ือเพลิงแร่ น ้ ามนั 
ผลิตภณัฑก์ลัน่ และน ้าตาล มีสัดส่วนการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน 

ในปี ค.ศ. 2012 การส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปสหรัฐอเมริกาเติบโตข้ึน 4.22% เป็น
ผลมาจากตลาดอเมริกาเติบโตข้ึน (Growth Effect) โดยรวม  3.15% และความสามารถในการแข่งขนั 
(Competiveness Effect) ในการส่งออกสินค้ารวมเพิ่มข้ึนจ านวน 1.07% เน่ืองมาจากไทยสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) การส่งออกธัญพืช ปลา กุ้ง หอย และสัตวน์ ้ า
อ่ืนๆ ยางและผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากยาง และน ้ ามนัหอมระเหย แต่ไทยยงัมีความสามารถในการแข่งขนัท่ี
เพิ่มข้ึนในสินค้า เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและเหล็กกล้า และ
สารอินทรีย ์นอกจากน้ียงัมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินคา้ (Commodity Effect) ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาคือ ช้ินส่วนยานพาหนะ ธญัพืช และผลิตภณัฑ์จากเหล็กและเหล็กกลา้นั้นมีการ
บริโภคมากข้ึน ส่วนน ้ าตาล เช้ือเพลิงแร่ น ้ ามนั และผลิตภณัฑ์กลัน่ ไข่มุกและอญัมณีมีการบริโภค
ลดลง 

สุดท้ายในปี ค.ศ. 2013 การส่งออกทั้ งหมดของไทย (Export  Growth) ไปสหรัฐอเมริกาเติบโตข้ึน 
0.88 % เป็นผลมาจากตลาดอเมริกาเติบโตลดลง (Growth Effect) โดยรวม  0.23% และความสามารถ
ในการแข่งขัน (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินค้ารวมของไทยเพิ่มข้ึนจ านวน 1.11% 
เน่ืองมาจากไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) การส่งออกเช้ือเพลิงแร่ 
น ้ าตาล เหล็กและเหล็กกล้า ปลา กุ้ง หอยและสัตว์น ้ า และเหล็กและเหล็กกล้า แต่ไทยย ังมี
ความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนในสินคา้ น ้ ามนัหอมระเหย และสารอินทรีย ์ นอกจากน้ียงัมี
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินคา้ (Commodity Effect) ในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ 
การบริโภคท่ีลดลงในเช้ือเพลิงแร่ น ้ ามนั และผลิตภณัฑ์กลัน่ ยางและผลิตภณัฑ์จากยาง น ้ าตาล และ
เหล็กและเหล็กกลา้ 

4.1.2 ผลการศึกษาตลาดอาเซียน 

แบบจ าลอง CMS แสดงผลการศึกษาในรายสินคา้ท่ีประเทศไทยส่งออกไปยงัตลาดอาเซียนนั้น มีเพียง 
ปี ค.ศ. 2011-2013 ท่ีมีผลการศึกษาจากแบบจ าลอง CMS เน่ืองจากเขตการค้าเสรีอาเซียนได้เร่ิม
ประกาศใชต้ั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ดงันั้นการเจริญเติบโตของการส่งออกของไทยไปตลาดอาเซียน (Export  
Growth) ในปี ค.ศ. 2011-2013 โตข้ึนเท่ากบั 49.20% 4.47% และ 4.56% ตามล าดบั 
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ในปี ค.ศ. 2011 การส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัตลาดอาเซียนเติบโตข้ึน 49.20 % 
เป็นผลมาจากตลาดอาเซียนเติบโตข้ึน(Growth Effect) โดยรวม  21.51% และความสามารถในการ
แข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้รวมของไทยเพิ่มข้ึนจ านวน 21.71% เน่ืองมาจาก
ไทยสูญ เสียความสามารถในการแข่งขัน  (Competiveness Effect) การส่งออกไข่ มุก  อัญมณี 
สารอินทรีย ์เช้ือเพลิงแร่ น ้ ามนั ผลิตภณัฑ์กลัน่ ยางและผลิตภณัฑจ์ากยาง พลาสติกและผลิตภณัฑ์จาก
พลาสติก น ้ าตาล และธัญพืช นอกจากน้ียงัมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินค้า 
(Commodity Effect) ในประเทศตลาดอาเซียนคือ การบริโภคท่ีเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมากของไข่มุก    
อญัมณี เช้ือเพลงแร่ น ้ ามนั และผลิตภณัฑ์กลัน่ ส่วนการบริโภคท่ีลดลงคือ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และน ้ามนัหอมระเหย เป็นตน้ 

ในปี ค.ศ. 2012 การส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัตลาดอาเซียนเติบโตข้ึน 4.47 % 
เป็นผลมาจากตลาดอาเซียนเติบโตข้ึน(Growth Effect) โดยรวม  6.05 % และความสามารถในการ
แข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้รวมของไทยลดลงจ านวน 1.58% เน่ืองมาจาก
ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) การส่งออกธญัพืช พลาสติก อุปกรณ์
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยางและผลิตภณัฑ์จากยาง ส่วนความสามารถในการแข่งขนัของไทย
สูงข้ึนในสินค้าจ าพวก ปลา กุ้ง หอยและสัตวน์ ้ า นอกจากน้ียงัมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
รสนิยมต่อสินคา้ (Commodity Effect) ในประเทศตลาดอาเซียนคือ การบริโภคท่ีลดลงเป็นจ านวนมาก
ของไข่มุก อญัมณี เม่ือเทียบจากปีก่อนหนา้  

และสุดทา้ยในปี ค.ศ. 2013 การส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัตลาดอาเซียนเติบโต
ข้ึน 4.56 % เป็นผลมาจากตลาดอาเซียนเติบโตข้ึน(Growth Effect) โดยรวม  3.22% และความสามารถ
ในการแข่งขัน (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินค้ารวมของไทยเพิ่มข้ึนจ านวน 1.33% 
เน่ืองมาจากตลาดอาเซียนเติบโตข้ึน(Growth Effect) น้อยกว่าปีก่อนหน้า แต่ความสามารถในการ
แข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกไข่มุกและอญัมณีของไทยไดสู้งข้ึนเป็นจ านวนมาก คือ 
351.84% อยา่งไรก็ตามความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกเคร่ืองแต่ง
กายและเคร่ืองประดบัของไทยไดล้ดลงเป็นจ านวนมาก คือ225.76% ทั้งท่ีการบริโภคสินคา้ชนิดน้ีใน
ตลาดอาเซียนเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีย ังมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินค้า 
(Commodity Effect) ในประเทศตลาดอาเซียนคือ การบริโภคท่ีเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมากของปลา กุ้ง 
หอยและสัตวน์ ้าอ่ืนๆ ไข่มุกและอญัมณี ผกัและผลไม ้และสินคา้เบด็เตล็ด เป็นตน้ 
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4.1.3 ผลการศึกษาตลาดจีน 

แบบจ าลอง CMS แสดงผลการศึกษาในรายสินคา้ท่ีประเทศไทยส่งออกไปยงัประเทศจีนระหว่างปี 
ค.ศ. 2001-2013 พบว่าการเจริญเติบโตของการส่งออกของไทยไปจีน (Export  Growth) ในปี ค.ศ. 
2002-2011 โต ข้ึน เท่ ากับ  24.16% 60.41% 24.49% 28.69% 28.90% 26.31% 7.57% 0.79% 33.18% 
และ 27.61% ตามล าดบั ส่วนในปี ค.ศ. 2012 การเจริญเติบโตของการส่งออกของไทยไปจีน (Export  
Growth) ไดล้ดลงเท่ากบั 1.83% และสุดทา้ยปี ค.ศ. 2013 การเจริญเติบโตของการส่งออกของไทยไป
จีน (Export  Growth) เพิ่มข้ึน 1.26% 

ในปี ค.ศ. 2002 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัจีนเติบโตข้ึน 
24.16 % เป็นผลมาจากตลาดจีนเติบโตข้ึน(Growth Effect) โดยรวม  21.19% และความสามารถในการ
แข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้รวมของไทยเพิ่มข้ึนจ านวน 2.97% เน่ืองจากการ
ส่งออกของไทย (Export  Growth) ไปยงัจีนไดเ้พิ่มข้ึนในการส่งออกของสารอินทรีย ์ไมแ้ละถ่านไม ้
เป็นจ านวนมาก อยา่งไรก็ตามความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกอีก
หลายสินคา้ของไทยไดล้ดลง เช่น น ้าตาล ไข่มุกและอญัมณี และปลา กุง้ หอยและสัตวน์ ้าอ่ืนๆ ทั้งน้ียงั
มีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินคา้ (Commodity Effect) ในจีน คือการบริโภคสินคา้
ของจีนลดลงในสินคา้น ้าตาล ธญัพืช และสินคา้เบด็เตล็ด  

ในปี ค.ศ. 2003 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัจีนเติบโตข้ึน
สูงมาก คือ 60.41 % เป็นผลมาจากตลาดจีนเติบโตข้ึน (Growth Effect) โดยรวม  39.84 % และ
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้รวมของไทยเพิ่มข้ึนจ านวน 
20.57% เน่ืองจากการส่งออกของไทย (Export  Growth) ไปยงัจีนและตลาดจีนเติบโตข้ึน (Growth 
Effect) ในสัดส่วนท่ีสูงมาก เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ไทยส่งออกเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ สินคา้เหล็กและเหล็กกลา้ และสุดทา้ยคือ ยางและผลิตภณัฑ์จากยาง แต่ส าหรับ
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกโดยรวมของไทยยงัไม่เพิ่มข้ึนมาก
นกัจากปีก่อนหนา้ อาจมีสาเหตุจากการเปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินคา้ (Commodity Effect) ในจีน คือ
การบริโภคสินคา้ของจีนในหลายสินคา้ยงัคงลดลง เช่น น ้าตาล ธญัพืช เช่นเดียวกบัปีก่อนหนา้ และยงั
พบวา่มีการเพิ่มข้ึนของการบริโภคอุปกรณ์ยานพาหนะ เหล็กและเหล็กกลา้ ในจีนอีกดว้ย 

ในปี ค.ศ. 2004 – 2007 และปี ค.ศ. 2010 – 2011  การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้ งหมดของไทย 
(Export  Growth) ไปยงัจีนเติบโตมีสัดส่วนท่ีเกือบเท่ากนั ในปี ค.ศ. 2004 – 2007 การเจริญเติบโตของ
การส่งออกทั้ งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัจีนเติบโตข้ึนเท่ากับ 24.49% 28.69% 28.90%  
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และ26.31% ตามล าดบั  และในปี ค.ศ. 2010 – 2011  การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย 
(Export  Growth) ไปยงัจีนเติบโตข้ึนเท่ากับ 33.18% และ 27.61% ส่วนปี ค .ศ . 2008 – 2009 การ
เจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัจีนเติบโตในสัดส่วนท่ีน้อยเม่ือ
เทียบกับปีทั้ งหมด คือ 7.57% และ 0.79% ส าหรับปี ค .ศ. 2004 การเจริญเติบโตของการส่งออก
ทั้ งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัจีนเติบโตข้ึนเป็นผลมาจากตลาดรวมของจีนเติบโตข้ึน
(Growth Effect) 35.97% และความสามารถในการแข่งขัน (Competiveness Effect) ในการส่งออก
โดยรวมของไทยลดลง 11.48% เน่ืองจากไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัในตลาดธญัพืชเป็น
จ านวนมากท่ีสุด ขณะท่ีการบริโภคของตลาดธญัพืชในจีนมีจ านวนสูงท่ีสุด และไทยมีความสามารถ
ในการแข่งขนัในตลาดเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัมากท่ีสุด ขณะท่ีการบริโภคของจีนในตลาดน้ี
มาสัดส่วนลดลงมาก ในปี ค.ศ. 2005 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้ งหมดของไทย (Export  
Growth) ไปยงัจีนเติบโตข้ึนเป็นผลมาจากตลาดรวมของจีนเติบโตข้ึน(Growth Effect) 17.59 % และ
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกโดยรวมของไทยเพิ่มข้ึน 11.10% 
และจากการศึกษาพบว่า ไทยมีความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในสินคา้เหล็ก
และเหล็กกลา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบั ส่วนการเปล่ียนแปลงรสนิยม
ต่อสินคา้ (Commodity Effect) ในจีน คือการบริโภคท่ีลดลงของธญัพืช สินคา้เบ็ดเตล็ด และช้ินส่วน
ยานพาหนะ เป็นต้น ในปี ค .ศ. 2006 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้ งหมดของไทย (Export  
Growth) ไปยงัจีนเติบโตข้ึนเป็นผลมาจากตลาดรวมของจีนเติบโตข้ึน(Growth Effect) 19.93 % และ
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกโดยรวมของไทยเพิ่มข้ึน 8.98% 
และพบว่าไทยมีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดสารอินทรียใ์นจีนมากท่ีสุด และมีการส่งออก
สารอินทรีย์มากท่ีสุดอีกด้วย รองลงมาคือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามไทยยงัสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขนัในสินคา้เหล็กและเหล็กกลา้เป็นจ านวนมาก อาจเน่ืองมาจากการบริโภคท่ี
ลดลงของตลาดเหล็กและเหล็กกลา้ในจีน และในปี ค.ศ. 2007 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมด
ของไทย (Export  Growth) ไปยงัจีนเติบโตข้ึนเป็นผลมาจากตลาดรวมของจีนเติบโตข้ึน(Growth 
Effect) 20.80 % และความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกโดยรวมของ
ไทยเพิ่มข้ึน 5.51% อาจจะเน่ืองมาจากไทยมีการส่งออกเหล็กและเหล็กกลา้สูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัปีก่อน
หน้า แต่ไทยก็ยงัสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัในตลาดสินคา้อ่ืน เช่น เน้ือ ปลา อาหารทะเล 
และสารอินทรีย ์เป็นตน้ ส าหรับการเปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินคา้ (Commodity Effect) พบว่ามีการ
บริโภคท่ีลดลงของสินคา้ธัญพืช และน ้ าตาล เป็นจ านวนมาก อีกทั้งการท่ีจีนบริโภคเน้ือ ปลา อาหาร
ทะเลเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด ขณะท่ีไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนั  
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ในปี ค.ศ. 2008 – 2009 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัจีน
เติบโตในสัดส่วนท่ีน้อย ในปี ค.ศ. 2008 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  
Growth) ไปยงัจีนเติบโตข้ึน 7.57% เป็นผลมาจากตลาดรวมของจีนเติบโตข้ึน(Growth Effect) 18.45 
% และความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกโดยรวมของไทยท่ีลดลง 
10.89 % ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัใน 13 สินคา้จากสินคา้ทั้งหมด 20 สินคา้ อีกทั้งการ
เปล่ียนแปลงรสนิยมต่อสินคา้ (Commodity Effect) ในจีนพบวา่ สินคา้ส่วนใหญ่มีการลดการบริโภค
ลง เช่น น ้าตาล สารอินทรีย ์พลาสติก อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แต่สินคา้ท่ีการบริโภคของจีน
มีเพิ่มข้ึนคือ เช้ือเพลิงแร่ น ้ ามนั และผลิตภณัฑ์กลัน่ ธัญพืช ขณะน้ีไทยสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขนัในตลาดสินคา้น้ี เช่นเดียวกนักบัปี ค.ศ. 2009 ท่ีการเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของ
ไทย (Export  Growth) ไปยงัจีนเติบโตข้ึนเพียง 0.79 % เป็นผลมาจากตลาดรวมของจีนเติบโตลดลง 
(Growth Effect) 11.21 % แต่ความสามารถในการแข่งขัน (Competiveness Effect) ในการส่งออก
โดยรวมของไทยท่ีเพิ่มข้ึนเท่ากบั 12% และพบวา่ไทยมีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดเน้ือ ปลา 
อาหารทะเลท่ีสูงท่ีสุด แต่จีนกลบัมีการบริโภคท่ีลดลงมากท่ีสุด และไทยมีการเจริญเติบโตของการ
ส่งออกของน ้ าตาลมากท่ีสุด เน่ืองจากความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการ
ส่งออกน ้ าตาลของไทยและการบริโภคน ้ าตาล (Competiveness Effect) มีสัดส่วนท่ีมากข้ึนเป็นอนัดบั
ตน้ๆ รองลงมาคือ ผกัและผลไม ้และ น ้ามนัหอมระเหย 

ในปี ค.ศ. 2010 – 2011 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัจีน
เติบโตข้ึนมาก โดยปี ค.ศ. 2010 เกิดจากตลาดรวมของจีนเติบโตข้ึน(Growth Effect) 38.83 % และ
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกโดยรวมของไทยท่ีลดลง 5.65 % 
และปี ค.ศ. 2010 เกิดจากตลาดรวมของจีนเติบโตข้ึน(Growth Effect) 24.88 % และความสามารถใน
การแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกโดยรวมของไทยท่ีเพิ่มข้ึน 2.73 % ทั้งน้ีสัดส่วน
การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ท่ีเพิ่มข้ึนในสัดส่วนท่ีมากเม่ือ
เทียบกบัปีก่อนหนา้ เน่ืองจาก การส่งออกน ้าตาลและผลิตภณัฑ์จากน ้าตาลของไทย และความสามารถ
ในการแข่งขนัในตลาดน ้ าตาลในปี 2011 มีค่ามากกวา่ 1000.00% ซ่ึงถือเป็นจ านวนมากท่ีสุดเม่ือเทียบ
กบัปีทั้งหมด จึงท าให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกสินคา้โดยรวมท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ปี
ก่อนหนา้ 

ในปี ค.ศ. 2012 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัจีนเติบโตได้
ลดลงเท่ ากับ  1.83%  เป็นผลมาจากตลาดจีนเติบโตข้ึน (Growth Effect) โดยรวม 4.29 % และ
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้รวมของไทยท่ีลดลงเท่ากบั 
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6.13 % เน่ืองจากการส่งออกของน ้ าตาลของไทย (Export  Growth) ไปยงัจีนไดเ้พิ่มข้ึนนอ้ยกวา่ปีก่อน
หน้า และความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกธัญพืชได้ลดลงเป็น
จ านวนมาก เมือเทียบกบัการบริโภคธญัพืชท่ีเพิ่มมากข้ึน (Commodity Effect) ของจีน 

และสุดทา้ยในปี ค.ศ. 2013 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงั
จีนเติบโตไดสู้งข้ึนเท่ากบั 1.26%  เป็นผลมาจากตลาดจีนเติบโตข้ึน(Growth Effect) โดยรวม 7.25 % 
และความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้รวมของไทยท่ีลดลง
เท่ากบั 5.99 % เน่ืองจากไทยมีจ านวนสินคา้ท่ีสูญเสียความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness 
Effect) น้อยกว่าจ านวนสินคา้ท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มข้ึน ในปีน้ี ไทยมีความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดสินค้าเบ็ดเตล็ดสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ธัญพืช และเช้ือเพลิงแร่ น ้ ามัน และ
ผลิตภณัฑ์กลัน่ ตามล าดบั นอกจากน้ียงัมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการบริโภคสินคา้ของจีน 
(Commodity Effect) โดยพบว่า มีการบริโภค ไข่มุก ไมแ้ละไมถ่้าน สินคา้เบ็ดเตล็ดท่ีเพิ่มข้ึน ขณะท่ี
การบริโภค เคร่ืองกล ยางและผลิตภณัฑจ์ากยาง น ้าตาล เหล็กและเหล็กกลา้ ลดลง 

4.1.4 ผลการศึกษาตลาดญ่ีปุ่น 

แบบจ าลอง CMS แสดงผลการศึกษาในรายสินคา้ท่ีประเทศไทยส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น ระหวา่งปี 
ค.ศ. 2001-2013 พบว่าการเจริญเติบโตของการส่งออกของไทยไปญ่ีปุ่น (Export Growth) ไดเ้พิ่มข้ึน
ในช่วงแรก และลดลงในช่วง 2 ปีหลงั  

ในปี ค.ศ. 2002 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัญ่ีปุ่นเติบโต
สูงข้ึนเท่ากบั 0.49 %  เป็นผลมาจากตลาดญ่ีปุ่นเติบโตลดลง (Growth Effect) โดยรวม 3.35 % และ
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินค้ารวมของไทยท่ีเพิ่มข้ึน
เท่ากบั 8.34 % เป็นผลมาจากการท่ีไทยมีความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกน ้ ามนัหอมระเหย 
และยางและผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากยาง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงการบริโภคสินค้าของญ่ีปุ่น (Commodity 
Effect) ก็มีการบริโภคน ้ ามนัหอมระเหยท่ีมากเป็นอนัดบัแรก และการบริโภคยางและผลิตภณัฑ์ท่ีท า
จากยางเป็นอนัดบัท่ีสอง  

ในปี ค.ศ. 2003 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัญ่ีปุ่นเติบโต
สูงข้ึนเท่ากบั 14.60 %  เป็นผลมาจากตลาดญ่ีปุ่นเติบโตข้ึน (Growth Effect) โดยรวม 13.58 % และ
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินค้ารวมของไทยท่ีเพิ่มข้ึน
เท่ากับ 1.02 % เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของการส่งออกน ้ ามนัหอมระเหยของไทย (Export  
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Growth) มากกว่า 100% เช่นเดียวกันกับการท่ีไทยมีความสามารถในการแข่งขัน (Competiveness 
Effect) ในตลาดน ้ าตาล นอกจากน้ียงัมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการบริโภคสินคา้ของญ่ีปุ่น 
(Commodity Effect) คือการท่ีญ่ีปุ่นมีการบริโภคท่ีสินค้าท่ีลดลงจ านวน 12 รายการจากทั้งหมด 20 
รายการสินคา้ 

ในปี ค.ศ. 2004 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัญ่ีปุ่นเติบโต
สูงข้ึนเท่ากบั 18.05 %  เป็นผลมาจากตลาดญ่ีปุ่นเติบโตข้ึน (Growth Effect) โดยรวม 18.73 % และ
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้รวมของไทยท่ีลดลงเท่ากบั 
0.76 % เป็นผลมาจากการท่ีไทยมาความสามารถในการแข่งขนัในตลาดเช้ือเพลิงแร่ น ้ ามัน และ
ผลิตภณัฑ์กลัน่มากถึง 177.52% แต่อยา่งไรก็ตามไทยยงัสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัในสินคา้
อ่ืนเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ียงัมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการบริโภคสินค้าของญ่ีปุ่น 
(Commodity Effect) ท่ีเห็นไดช้ดัคือ การบริโภคท่ีเพิ่มข้ึนของเหล็กและเหล็กกลา้ท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด 
แต่ไทยกลบัสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัในตลาดน้ี 

ในปี ค.ศ. 2005 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัญ่ีปุ่นเติบโต
สูงข้ึนเท่ากบั 11.68 %  เป็นผลมาจากตลาดญ่ีปุ่นเติบโตข้ึน (Growth Effect) โดยรวม 13.11 % และ
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้รวมของไทยท่ีลดลงเท่ากบั 
1.63% และไทยมีความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกธญัพืชมากท่ีสุด แต่ขณะท่ีการเปล่ียนแปลง
การบริโภคสินคา้ของญ่ีปุ่น (Commodity Effect) นั้นมีการบริโภคธญัพืชนอ้ยท่ีสุด นอกจากนั้นไทยยงั
มีความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกเช้ือเพลงแร่ น ้ ามนั และผลิตภณัฑ์กลัน่มากข้ึน เช่นเดียวกบั
การท่ีญ่ีปุ่นมีการบริโภคมากข้ึนอีกดว้ย 

ในปี ค.ศ. 2006 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัญ่ีปุ่นเติบโต
สูงข้ึนเท่ากบั 10.07 %  เป็นผลมาจากตลาดญ่ีปุ่นเติบโตข้ึน (Growth Effect) โดยรวม 12.25 % และ
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้รวมของไทยท่ีลดลง 2.18% 
ผลการศึกษาท่ีเห็นได้ชดัคือ การเจริญเติบโตของการส่งออกเช้ือเพลิงแร่ น ้ ามนัและผลิตภณัฑ์กลัน่
ของไทย (Export  Growth) ไปยงัญ่ีปุ่นมากท่ีสุด รองลงมาคือ ยางและผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากยาง ส าหรับ
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินค้า ไทยมีความสามารถใน
ตลาดสินคา้เบ็ดเตล็ดมากท่ีสุด นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงการบริโภคสินคา้ของญ่ีปุ่น (Commodity 
Effect) ท่ีมีการบริโภคท่ีลดลงมากท่ีสุดคือ เหล็กและเหล็กกลา้ รองลงมาคือ สินคา้เบด็เตล็ด 
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ในปี ค.ศ. 2007 - 2008 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัญ่ีปุ่น
เติบโตสูงข้ึนในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกนัคือ 9.62 % และ 9.63%  ในปี ค.ศ. 2007 เกิดจากตลาดญ่ีปุ่น
เติบโตข้ึน (Growth Effect) โดยรวม 7.46 % และความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) 
ในการส่งออกสินคา้รวมของไทยท่ีเพิ่มข้ึน 2.16%  เน่ืองจากไทยมีความสามารถในการแข่งขนัใน
ตลาดสินคา้เช้ือเพลิงแร่ น ้ ามนัและผลิตภณัฑ์กลัน่ แต่ในปี ค.ศ. 2008 เกิดจากตลาดญ่ีปุ่นเติบโตข้ึน 
(Growth Effect) โดยรวม 22.55 % และความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการ
ส่งออกสินคา้รวมของไทยท่ีลดลง 12.92 % เน่ืองจากไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัในสินคา้
ท่ีญ่ีปุ่นมีการบริโภคสูงข้ึน เช่น เหล็กและเหล็กกลา้ ไมแ้ละไมถ่้าน เน้ือ ปลา และอาหารทะเล เป็นตน้ 

ในปี ค.ศ. 2009 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัญ่ีปุ่นเติบโต
ลดลงเท่ากบั 20.86 %  เป็นผลมาจากตลาดญ่ีปุ่นเติบโตลดลง (Growth Effect) โดยรวม 27.61 % และ
ความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้รวมของไทยท่ีสูงข้ึน 6.75% 
จากผลการศึกษาท่ีเห็นได้ชัดคือ การเจริญเติบโตของการส่งออกสินคา้ส่วนใหญ่ของไทย (Export  
Growth) ไปยงัญ่ีปุ่นเติบโตลดลงเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในสินคา้ 8 อนัดบัแรก แต่ส าหรับน ้ ามนั
หอมระเหยนั้ นไทยมีการเติบโตของการส่งออกมากข้ึนเป็นจ านวน 93.81% ส าหรับเหล็กและ
เหล็กกลา้ เช้ือเพลิงแร่ น ้ ามนั ผลิตภณัฑ์กลัน่ ยางและผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากยาง พบวา่ทั้งการเจริญเติบโต
ของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัญ่ีปุ่น การเติบโตของตลาดญ่ีปุ่น (Growth 
Effect) ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกของไทย (Competiveness Effect) รวมไปถึงการ
เปล่ียนแปลงการบริโภคสินคา้ของญ่ีปุ่น (Commodity Effect) มีการเติบโตท่ีลดลงทั้งหมด 

ในปี ค.ศ. 2010 - 2011 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัญ่ีปุ่น
เติบโตสูงข้ึนเท่ากับ 29.77 % และ 17.90 %  ในปี ค.ศ. 2010 เกิดจากตลาดญ่ีปุ่นเติบโตข้ึน (Growth 
Effect) โดยรวม 25.74 % และความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออก
สินคา้รวมของไทยท่ีเพิ่มข้ึน 4.03%  เน่ืองจากไทยมีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดยานพาหนะ
และช้ินส่วนประกอบ และน ้ ามนัหอมระเหยและเคร่ืองส าอางท่ีมากข้ึน แต่ในปี ค.ศ. 2011 เกิดจาก
ตลาดญ่ี ปุ่น เติบโตข้ึน  (Growth Effect) โดยรวม  22.24 % และความสามารถในการแข่งขัน 
(Competiveness Effect) ในการส่งออกสินค้ารวมของไทยท่ีลดลง 5.34 % เน่ืองจากไทยสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขนัในสินคา้ท่ีญ่ีปุ่นมีการบริโภคสูงข้ึน เช่น น ้ าตาล เหล็กและเหล็กกลา้ และ
ธญัพืช  

และสุดท้ายในปี ในปี ค.ศ. 2012 - 2013 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  
Growth) ไปยงัญ่ีปุ่นเติบโตไดล้ดลงเท่ากบั 5.36 % ตามล าดบั โดยในปี ค.ศ. 2012 เกิดจากตลาดญ่ีปุ่น
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เติบโตข้ึน (Growth Effect) โดยรวม 3.56 % และความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) 
ในการส่งออกสินคา้รวมของไทยท่ีลดลง 5.95 % แต่ในปี ค.ศ. 2013 เกิดจากตลาดญ่ีปุ่นเติบโตข้ึน 
(Growth Effect) โดยรวม 5.95 % และความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการ
ส่งออกสินคา้รวมของไทยท่ีเพิ่มข้ึน 0.95 % ทั้งน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในการเจริญเติบโตของการ
ส่ งออกของไทย (Export  Growth) ไปยัง ญ่ี ปุ่ น  ก าร เติบ โตของตลาด ญ่ี ปุ่ น  (Growth Effect) 
ความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกของไทย (Competiveness Effect) รวมไปถึงการเปล่ียนแปลง
การบริโภคสินคา้ของญ่ีปุ่น (Commodity Effect) มีการเติบโตท่ีลดลงทั้งหมด 

4.1.5 ผลการศึกษาตลาดสหภาพยโุรป 

แบบจ าลอง CMS แสดงผลการศึกษาในรายสินคา้ท่ีประเทศไทยส่งออกไปยงัสหภาพยุโรประหวา่งปี 
ค.ศ. 2001-2013 ทั้ งน้ีในการค านวณ CMS ได้ใช้ข้อมูลการส่งออกของสหภาพยุโรปท่ีมีสมาชิก
ทั้งหมด 28 ประเทศ ซ่ึงปีท่ีสหภาพยโุรปมีสมาชิกจ านวน 28 ประเทศคือปี ค.ศ. 2013 ดงันั้นจึงท าให้มี
ผลการศึกษาเพียงแค่ปี ค.ศ. 2013 

ในปี ค.ศ. 2013 การเจริญเติบโตของการส่งออกทั้งหมดของไทย (Export  Growth) ไปยงัสหภาพ
ยโุรปเติบโตข้ึนเท่ากบั 2.54 %  เป็นผลมาจากตลาดยโุรปเติบโตเพิ่มข้ึน (Growth Effect) โดยรวม 1.30 
% และความสามารถในการแข่งขนั (Competiveness Effect) ในการส่งออกสินคา้รวมของไทยท่ีสูงข้ึน 
1.23 % จากผลการศึกษา ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกสินคา้ในสินคา้ ปลา กุง้ 
หอย สัตวน์ ้ าอ่ืนๆ น ้ าตาล ผลิตภณัฑ์จากเหล็กและเหล็กกล้า ไม้และไมถ่้าน เป็นจ านวนมากท่ีสุด 
ขณะท่ีไทยมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดการส่งออกไข่มุกและอัญมณีมากท่ีสุดแต่       
สหภาพยุโรปมีการบริโภคสินคา้น้ีนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัตลาดอ่ืนๆ ในปีน้ี ส่วนการเจริญเติบโตของ
การส่งออกอุปกรณ์การแพทยข์องไทยมีสัดส่วนสูงท่ีสุด ขณะท่ีไทยมีความสามารถในการแข่งขนัใน
ตลาดน้ีเป็นอนัดบัท่ีสองจากทั้งหมด 20 ตลาดสินคา้ 

4.2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกชะลอตัวของไทยระหว่างปี ค.ศ. 2001 – 2013 ด้วยวิธีการ
ทางเศรษฐมิติ 

ผลจากการศึกษาดว้ยวธีิการทางเศรษฐมิติ (Seemingly Unrelated Regression Estimator) ท่ีศึกษาถึงตวั
แปรท่ีก่อให้เกิดการชะลอตวัของการส่งออกของไทยและมีประเทศคู่แข่งคือ เวยีดนาม เพราะหลงัจาก
ท่ีเวียดนามเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจนั้น เวียดนามประสบความส าเร็จในการพฒันาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากเวียดนามมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีความได้เปรียบ เช่น มี
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ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญั ไดแ้ก่ น ้ ามนัดิบ ป่าไม ้แร่ธาตุ นอกจากน้ีสภาพภูมิประเทศของเวียดนาม
ท่ีติดต่อกบัชายฝ่ังทะเลเป็นแนวยาว ยงัเอ้ือประโยชน์ดา้นทรัพยากรทางทะเลอีกดว้ย ซ่ึงทั้งทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ และสภาพภูมิประเทศมีความคล้ายคลึงกนักบัประเทศไทย อีกทั้งสินคา้ส่งออกของ
เวียดนามมีความคล้ายคลึงกับสินค้าส่งออกของไทยในหลายรายการ จึงเป็นคู่แข่งขันในตลาด
ต่างประเทศ 

4.2.1 ผลการศึกษาตลาดสหรัฐอเมริกา 

ตารางที่  4.1 ผลการวิ เคราะห์ ถึงตัวแปรท่ี มีผลต่อการส่งออกชะลอตัวของไทยไปยังตลาด
สหรัฐอเมริกา 
ตัวแปรตาม : มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้ งหมดของไทยเม่ือเทียบกับประเทศคู่แข่งในตลาด
สหรัฐอเมริกา  
ตวัแปรตน้ Coefficient Std. Error z Prob.   

X1, อตัราแลกเปล่ียนโดยเปรียบเทียบ
เป็นดอลล่าร์สหรัฐฯ ระหวา่งไทยกบั
เวยีดนาม -983.0725 254.1499 -3.87 0.000 
X2, Export Value Index โดยเปรียบเทียบ
ระหวา่งไทยกบัเวยีดนาม 2.878396 1.19232 2.41 0.016 

X3, Industrial, value added ของไทยเทียบ
กบัเวยีดนาม 0.7340716 0.5400424 1.36 0.174 

Cons.  ค่าคงท่ี 0.2995034 0.9709486 0.31 0.758 
ทีม่า: ผลจากการศึกษา 

จากผลการศึกษาในตารางท่ี 4.1 พบว่า ณ ขอบเขตความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% ค่า Prob. ของ X1, X2 มี

ค่านอ้ยกวา่ 0.05 ส่วน X3 มีค่ามากกวา่ 0.05 ซ่ึง X1 คืออตัราแลกเปล่ียนโดยเปรียบเทียบเป็นดอลล่าร์

สหรัฐฯ ระหวา่งไทยกบัเวียดนามสามารถแสดงถึงราคาท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนได ้ X2 คือExport 

Value Index โดยเปรียบเทียบระหว่างไทยกบัเวียดนามสามารถแสดงถึงตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยได ้

และX3 มูลค่าเพิ่มในการผลิตแต่ละขั้นตอน แสดงว่าราคาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนและราคาท่ีเกิดจากตน้ทุนการผลิตนั้นส่งผลกระทบต่อมูลค่าการเปล่ียนแปลงของการ

ส่งออกของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา โดยท่ีอัตราแลกเป ล่ียนส่งผลกระทบมากกว่า 
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เคร่ืองหมายสัมประสิทธ์หน้าตวัแปร X1 จะแสดงถึงความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัหมายความว่า

หากค่าเงินของไทยอ่อนค่าลง (Depreciation) จะท าใหไ้ทยมีมูลค่าการส่งออกสินคา้ลดลง สัดส่วนของ

มูลค่าการส่งออกของไทยต่อเวียดนามจึงลดลง และเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์หนา้ตวัแปร X2 แสดงถึง

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มหมายความวา่เม่ือตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยของสินคา้ไทยสูงข้ึนท า

ให้ราคาของสินคา้ไทยสูงกว่าเวียดนาม แต่สหรัฐอเมริกาก็ยงัจะน าเขา้สินคา้จากไทย สาเหตุท่ีเป็น

เช่นน้ี เพราะการตกลงซ้ือขายสินคา้กระท าไปแลว้ในปีท่ีผา่นมา ท าใหอ้ตัราแลกเปล่ียนและตน้ทุนการ

ผลิตท่ีเพิ่มข้ึนไม่ส่งผลในทางลบต่อสินคา้ส่งออกของไทยทั้งท่ีการคา้ท่ีตอ้งตกลงกนัตั้งแต่ปีก่อนหนา้

เป็นเพราะระยะเวลาการขนส่งทางเรือท่ียาวนาน 

4.2.2 ผลการศึกษาตลาดอาเซียน 

ตารางที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ถึงตวัแปรท่ีมีผลต่อการส่งออกชะลอตวัของไทยไปยงัตลาดอาเซียน 
ตวัแปรตาม : มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของไทยเม่ือเทียบกบัประเทศคู่แข่งในตลาดอาเซียน  

ตวัแปรตน้ Coefficient Std. Error z Prob.   

X1, อตัราแลกเปล่ียนโดยเปรียบเทียบ
เป็นดอลล่าร์ระหวา่งไทยกบัเวยีดนาม -389.3066 76.24618 -5.11 0.000 

X2, Export Value Index โดยเปรียบเทียบ
ระหวา่งไทยกบัเวยีดนาม 0.5672384 0.3577016 1.59 0.113 

X3, Industrial, value added ของไทยเทียบ
กบัเวยีดนาม 0.1405579 0.1620153 0.87 0.386 
Cons.  ค่าคงท่ี 1.074832 0.2912892 3.69 0 
ทีม่า: ผลจากการศึกษา 

จากผลการศึกษาในตารางท่ี 4.2 พบว่า ณ ขอบเขตความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% ค่า Prob. ของ X1 มีค่า

น้อยกว่า 0.05 ส่วน X2, X3 มีค่ามากกว่า 0.05 ซ่ึง X1 คืออัตราแลกเปล่ียนโดยเปรียบเทียบเป็น        

ดอลล่าร์สหรัฐฯ ระหวา่งไทยกบัเวยีดนามสามารถแสดงถึงราคาท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนได ้แสดงวา่

ราคาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนส่งผลกระทบต่อมูลค่าการเปล่ียนแปลงของการ

ส่งออกของไทยไปยงัตลาดอาเซียนในทิศทางตรงกนัขา้ม หมายความวา่หากค่าเงินของไทยแขง็ค่าข้ึน 
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(Appreciation) จะท าให้ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินคา้เพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเพราะว่าประเทศในอาเซียนใน

คาบสมุทรอินโดจีนส่วนใหญ่ใช้เงินบาทในการซ้ือขายสินค้ากับไทย (Baht Zone) ท าให้อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทท่ีแขง็ข้ึนไม่ส่งผลในทางลบต่อการคา้ของไทยในตลาดอาเซียน 

4.2.3 ผลจากการศึกษาตลาดจีน 

ตารางที ่4.3 ผลการวเิคราะห์ถึงตวัแปรท่ีมีผลต่อการส่งออกชะลอตวัของไทยไปยงัตลาดจีน 

ตวัแปรตาม : มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของไทยเม่ือเทียบกบัประเทศคู่แข่งในตลาดจีน 

ตวัแปรตน้ Coefficient Std. Error z Prob.   

อัต ราแลก เป ล่ี ยน เงิน ไท ย เที ยบ กับ
เวยีดนามในรูปสกุลเงินหยวน 437.1251 236.4189 1.85 0.064 
 Export Value Index ของไทยเที ยบกับ
เวยีดนาม -2.314352 1.109136 -2.09 0.037 
 Industrial, value added ของไทยเทียบกบั
เวยีดนาม -0.5199986 0.5023658 -1.04 0.301 

Cons.  ค่าคงท่ี 2.007798 0.9032094 2.22 0.026 
ทีม่า: ผลจากการศึกษา 

จากผลการศึกษาในตารางท่ี 4.3 พบว่า ณ ขอบเขตความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% ค่า Prob. ของ X2 มีค่า

นอ้ยกวา่ 0.05 ส่วน X1, X3 มีค่ามากกวา่ 0.05 ซ่ึง X1 คืออตัราแลกเปล่ียนโดยเปรียบเทียบเป็นสกุลเงิน

หยวนระหวา่งไทยกบัเวียดนามสามารถแสดงถึงราคาท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียน และ X2 คือ Export 

Value Index โดยเปรียบเทียบระหว่างไทยกบัเวียดนามสามารถแสดงถึงตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยได ้

แสดงวา่ราคาท่ีเกิดจากตน้ทุนการผลิตนั้นท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลใหมู้ลค่าการส่งออกของไทยไปยงัตลาดจีน

ลดลงส่วนราคาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนและส่งผลกระทบในทางเดียวกนัการ

ส่งออกของไทย หมายความว่าถา้เงินบาทอ่อนตวัลง (Depreciation) จะท าให้การส่งออกของไทยไป

จีนเพิ่มสูงข้ึน ผลการศึกษาในส่วนน้ีจึงแสดงให้เห็นว่าตลาดจีนเป็นตลาดท่ีตอบสนองต่อราคาเป็น

อยา่งมาก 
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4.2.4 ผลจากการศึกษาตลาดญ่ีปุ่น 

ตารางที ่4.4 ผลการวเิคราะห์ถึงตวัแปรท่ีมีผลต่อการส่งออกชะลอตวัของไทยไปยงัตลาดญ่ีปุ่น 

ตวัแปรตาม : มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของไทยเม่ือเทียบกบัประเทศคู่แข่งในตลาดญ่ีปุ่น 

ตวัแปรตน้ Coefficient Std. Error z Prob.   

อตัราแลกเปล่ียนเงินไทยเทียบกบัเวียดนาม
ในรูปสกุลเงินเยน 532.7493 259.7606 2.05 0.040 
 Export Value Index ขอ งไท ย เที ยบ กับ
เวยีดนาม -2.994741 1.218642 -2.46 0.014 
 Industrial, value added ของไทยเทียบกับ
เวยีดนาม -1.262073 0.5519646 -2.29 0.022 

Cons.  ค่าคงท่ี 3.188142 0.9923836 3.21 0.001 
ทีม่า: ผลจากการศึกษา  

จากผลการศึกษาในตารางท่ี 4.4 พบว่า ณ ขอบเขตความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% ค่า Prob. ของ X1, X2 

และ X3 มีค่าน้อยกว่า 0.05 ทั้ งหมด ซ่ึง X1 คืออัตราแลกเปล่ียนโดยเปรียบเทียบในสกุลเงินเยน

ระหวา่งไทยกบัเวียดนามสามารถแสดงถึงราคาท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียน  X2 คือExport Value Index 

โดยเปรียบเทียบระหวา่งไทยกบัเวียดนามสามารถแสดงถึงตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยได ้และX3 แสดง

ถึงมูลค่าเพิ่มในการผลิตแต่ละขั้นตอน แสดงวา่ราคาท่ีเกิดจากการเปล่ียน ตน้ทุนการผลิตส่งผลกระทบ

ต่อมูลค่าการเปล่ียนแปลงของการส่งออกของไทยไปยงัตลาดญ่ีปุ่น เคร่ืองหมายสัมประสิทธ์หน้าตวั

แปร X1 จะแสดงถึงความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันหมายความว่าหากค่าเงินของไทยอ่อนค่าลง 

(Depreciation) จะท าให้ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินคา้เพิ่มข้ึน ส่วนเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์หน้าตวั

แปร X2 จะแสดงถึงความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม หมายความว่าเม่ือตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย

ของสินคา้ไทยเพิ่มข้ึนจะท าให้ส่งออกไปญ่ีปุ่นน้อยลง ในล าดบัสุดทา้ยคือเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิ

หน้าตวัแปร X3 เป็นลบยิ่งสะทอ้นความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มระหว่างตน้ทุนแรงงานกบัการ

ส่งออก ผลการศึกษาส่วนน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ตลาดญ่ีปุ่นมีความอ่อนไหวต่อราคาเป็นอยา่งมาก 
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4.2.5 ผลจากการศึกษาตลาดสหภาพยโุรป 

ตารางที ่4.5 ผลการวเิคราะห์ถึงตวัแปรท่ีมีผลต่อการส่งออกชะลอตวัของไทยไปยงัตลาดสหภาพยโุรป 
ตวัแปรตาม : มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของไทยเม่ือเทียบกบัประเทศคู่แข่งในตลาดสหภาพ
ยโุรป 

ตวัแปรตน้ Coefficient Std. Error z Prob.   

อัต ราแลก เป ล่ี ยน เงิน ไท ย เที ยบ กับ
เวยีดนามในสกุลเงินยโุรป -155.0021 109.1914 -1.42 0.156 
 Export Value Index ของไทยเที ยบกับ
เวยีดนาม 0.2931571 0.5122608 0.57 0.567 
 Industrial, value added ของไทยเทียบกบั
เวยีดนาม 0.231333 0.2320204 1 0.319 

Cons.  ค่าคงท่ี 8631255 0.4171522 2.07 0.039 
ทีม่า: ผลจากการศึกษา 

จากผลการศึกษาในตารางท่ี 4.5 ณ ขอบเขตความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% ค่า Prob. ของ X1, X2 และ X3 

มีค่ามากกว่า 0.05 ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าปัจจยัต่างๆดา้นราคาถา้ไม่มีผลต่อการส่งออกของไทยไป

สหภาพยุโรป ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสหภาพยุโรปให้ความส าคญักบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจจะไม่ไดร้วมอยู่

ในแบบจ าลองน้ี 

 


