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บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกสินคา้เกษตรของไทยไปในกลุ่ม
อาเซียนบวกสามคร้ังน้ี ได้แบ่งทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องออกเป็น 2 หัวข้อ ประกอบด้วย (1) 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษาและ(2) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีใ่ช้ในการศึกษา 

2.1.1 ทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 

การคา้ระหว่างประเทศ หมายถึง การแลกเปล่ียนสินคา้และบริการระหวา่งประเทศ ประเทศท่ีท าการ
ซ้ือขายสินค้าระหว่างกันเรียกว่า "ประเทศคู่ค้า" และสินค้าท่ีประเทศนั้นซ้ือเรียกว่า สินค้าน าเข้า 
(Imports) และสินค้าท่ีประเทศนั้ นขายเรียกว่า สินค้าส่งออก (Exports) ประเทศท่ีซ้ือสินค้าจาก
ต่างประเทศเรียกว่า "ประเทศผูน้ าเขา้" ส่วนประเทศท่ีขายสินคา้ให้ต่างประเทศเรียกว่า "ประเทศผู ้
ส่งออกสินค้า"โดยส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศจะมีฐานะทั้ งประเทศผูน้ าเข้าสินค้าและประเทศผู ้
ส่งออกสินคา้ในเวลาเดียวกนัเน่ืองจากแต่ละประเทศมีทรัพยากรและความช านาญแตกต่างกนั 

1) สาเหตุทีส่ าคัญที่ท าให้เกดิการค้าระหว่างประเทศ 

1.1) ความแตกต่างของปัจจยัการผลิต ทรัพยากรในการผลิต เม่ือประเทศใดมี
ปัจจยัการผลิตคา้นั้นๆมาก จะท าใหร้าคาปัจจยัการผลิตนั้นต ่าและส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตสินคา้นั้น
ต ่าลงไปดว้ย 

1.2) ความเหมาะสมของปัจจัยการผลิต ปัจจัยการผลิตไม่ได้มีคุณสมบัติ
เหมือนกนัทั้งหมด เช่นประเทศท่ีมีแรงงานมาก ไม่ไดห้มายถึงตอ้งสามารถผลิตและส่งออกสินคา้ทุก
ชนิดท่ีเนน้แรงงานเน่ืองจากสินคา้บางชนิดตอ้งการแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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1.3) การผลิตสินคา้ในปริมาณมากจะท าใหต้น้ทุนในการผลิตลดลง แต่ในการ
ผลิตในปริมาณมากๆนั้นจ าเป็นตอ้งมีตลาดเพื่อรองรับผลผลิต ตลาดภายในประเทศอาจจะมีขนาดไม่
ใหญ่ไม่เพียงพอต่อการรองรับผลผลิตท่ีเกิดข้ึน จึงตอ้งมีตลาดระหวา่งประเทศไวเ้พื่อรองรับผลผลิต
ส่วนเกิน 

1.4) ความแตกต่างในดา้นตน้ทุนการขนส่ง ค่าขนส่งวตัถุดิบและค่าขนส่งสินคา้ 
จะท าใหเ้กิดความแตกต่างของราคาสินคา้ ซ่ึงท าใหเ้กิดการคา้ระหวา่งประเทศ 

2)  ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ 

2.1) การคา้ระหวา่งประเทศจะกระตุน้ให้ประเทศมีการผลิตสินคา้มากข้ึนและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากถา้ประเทศหน่ึงมีความสามารถในการผลิตสินคา้ชนิดหน่ึงเกินความ
ตอ้งการของประเทศตนเองแล้ว ก็จะผลิตสินค้านั้นเพื่อการส่งออก ในการจะขยายขนาดการผลิต
สินคา้นั้นท าใหต้อ้งมีการปรับปรุงวธีิการผลิต โดยเฉพาะการแบ่งงานกนัท า (division of labor) คือเม่ือ
มีการผลิตมีขนาดใหญ่ข้ึน ก็จะมีการหมอบหมายหนา้ท่ีให้คนงานท าหน้าท่ีเฉพาะดา้น ท าให้คนงาน
ในแต่ละฝ่ายมีความช านาญในงานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายมากข้ึน และจะส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน
ขณะท่ีใช้ปัจจยัการผลิตเท่าเดิม นอกจากนั้นแลว้การคา้ระหว่างประเทศจะกระตุน้ให้มีการผลิตเพื่อ
การส่งออกยงัท าให้ประเทศผูผ้ลิตได้ประโยชน์การจากประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) 
หมายถึงเม่ือการผลิตเพิ่มข้ึนท าใหต้น้ทุนเฉล่ียลดลง 

2.2) การค้าระหว่างประเทศท าให้เกิดการแข่งขนัทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศมากข้ึน เน่ืองจากตอ้งพยายามแข่งขนักนัเพื่อใหต้นเองมีส่วนในการส่งออกมากข้ึน โดยเฉพาะ
บรรดาผูผ้ลิตสินคา้ส่งออกชนิดเดียวกนั ซ่ึงปัจจยัส าคญัคือราคาและคุณภาพของสินคา้ โดยผูผ้ลิตแต่
ละรายจะพยายามหาวิธีการผลิต การจดัการกระบวนการผลิต การบริหารวตั ถุดิบและสินคา้ ฯลฯ ซ่ึง
จะท าใหต้น้ทุนการผลิตลดลง ท าใหมี้ความสามารถในการแข่งขนักบัผูผ้ลิตสินคา้ชนิดเดียวหรือสินคา้
ทดแทนกนัไดม้ากข้ึน 

2.3) การคา้ระหวา่งประเทศจะท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจสูงข้ึน เพราะได้
บริโภคสินคา้มากข้ึนในราคาท่ีถูกลง  ในกรณีท่ีไม่มีการคา้ระหว่างประเทศ ท าให้ประเทศตอ้งผลิต
สินคา้บางชนิดท่ีตนเองไม่ถนดัและไม่มีความช านาญ ท าให้ผลผลิตไม่มีประสิทธิภาพและมีราคาท่ีสูง
กวา่ประเทศท่ีมีความช านาญเน่ืองจากตอ้งลงทุนและพฒันาในการผลิตสินคา้ชนิดนั้นๆทฤษฎีการคา้
ระหวา่งประเทศเร่ิมตน้ข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16แนวคิดทฤษฎีในยคุต่างๆไดรั้บอิทธิพลมาจากสภาพ 
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เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ดงันั้นจึงแบ่งการเปล่ียนแปลงลกัษณะของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ออกเป็น 4 ช่วงเวลาคือ 

1. ช่วงแนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจหรือลัทธิพาณิชย์นิยม (Economic Nationalism 
หรือ Mercantilism) ยุคน้ีอยูร่ะหวา่งศตวรรษท่ี 16 ถึงศตวรรษท่ี 18 เป็นช่วงท่ีการคา้ระหวา่งประเทศ
ขยายตวัยา่งรวดเร็วแต่ละประเทศแข่งขนัทางการคา้โดยการกีดกนัทางการคา้ 

2. ช่วงแนวคิดเสรีนิคมทางเศรษฐกิจ (Economic Liberalism) ยุคน้ีเร่ิมตั้งแต่ช่วงปลาย
ศตวรรษท่ี 18 จนถึงปี 1914 ซ่ึงเร่ิมตน้ของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เป็นช่วงท่ีระบบเศรษฐกิจเติบโตอยา่ง
รวดเร็วภายใตก้ารคา้เอยา่งเสรี 

3. ช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต ่า (Great Depression) ยุคน้ีอยู่หลงัปี 1923 เป็นปีส้ินสุดของ
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ประเทศต่างๆเพิ่งส้ินสุดสงครามส่งผลต่อเศรษฐกิจและการเมือง การคา้ระหวา่ง
ประเทศไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง จนถึงการเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ข้ึน 

4. ช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงปัจจุบนั เป็นช่วงเวลาท่ีมีการฟ้ืนฟูและปรับปรุง
ระบบเศรษฐกิจของโลก มีการจดัตั้งองคก์ารคา้ระหวา่งประเทศข้ึนหลายองคก์ร เช่น ธนาคารเพื่อการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนา (Internation Bank for Reconstraction and Development: IBRD) คือธนาคารโลก 
(World Bank) ในปัจจุบนั กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และ 
International Trade Organization (ITO) ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็น GATT และ WTO ในปัจจุบนั 

3) แนวคิดและทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศสรุปได้ดังนี ้

3.1) แนวความคิดพาณชิย์นิยม (Mercantilism) เกิดข้ึนปลายศตวรรษท่ี 16 เป็น
ตน้มา การคา้ระหวา่งประเทศในยคุน้ียดึหลกัปรัชญาทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเรียกวา่ พาณิชยนิ์คม 
(Mercantilism) คือการส่งออกท่ีมีมากกวา่การน าเขา้จะท าใหป้ะเทศไปสู่ความร ่ ารวยและมีอ านาจ 
ดงันั้นผูมี้อ  านาจในประเทศจึงพยายามท าทุกวธีิทางใหมี้การส่งออกมากข้ึนและควบคุมการน าเขา้อยา่ง
เคร่งครัดโดยเฉพาะสินคา้ฟุ่มเฟือย แต่ปริมาณแร่เงินและแร่ทองมีจ านวนจ ากดัซ่ึงเป็นไปไม่ไดท่ี้ทุก
ประเทศจะมีดุลการคา้เกินดุลพร้อมๆกนั การท่ีประเทศหน่ึงมีดุลการคา้เกิดดุลและมีเงินไหลเขา้
ประเทศซ่ึงอีกประเทศหน่ึงจะขาดดุลการคา้และเงินไหลออกนอกประเทศแนวความพาณิชยนิ์ยมน้ี
เกิดข้ึนเพื่อสนบัสนุนชนชั้นปกครองในการสร้างอ านาจมากข้ึนและแขง็แกร่งมากข้ึน ช่วยท าใหช้น
ชั้นปกครองสามารถแสวงหาอาณานิคมไดม้ากข้ึนอีกดว้ย นอกจากน้ีเมือมีปริมาณเงินในประเทศเพื่อ 
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หมุนเวยีนในการท ากิจกรรต่างๆในประเทศมากข้ึนและท าใหมี้การส่งเสริมการส่งออกไดม้ากข้ึนแต่
จ ากดัการน าเขา้เท่ากบัเป็นการกระตุน้ใหป้ระเทศสร้างผลผลิตมากข้ึนและท าใหเ้กิดจาการจา้งงาน
เพิม่ข้ึน 

จากแนวความคิดพาณิชยนิ์ยมน้ีค่อยๆเส่ือมลงไปเน่ืองจากอิทธิพลของชนชั้นนายทุยเพิ่มสูงข้ึนจึง
ตอ้งการเสรีภาพทางการคา้มากข้ึน รวมทั้งรัฐให้บุคคลบางกลุ่มผูกขาดในการผลิตและการคา้สินคา้
ต่างๆ สร้างความเดือดร้อยและไม่พอใจต่อผูบ้ริโภคมากข้ึน  

นอกจากน้ีในปี 1975 David Hume ไดเ้สนอแนวความคิดท่ีขดัแยง้กบัทฤษฎีดุลการคา้ของลทัธิพาณิชย์
นิยม โดยเสนอแนวคิด price-species-flow-machanism โดย ฮูมอธิบายวา่เม่ือประเทศมีดุลการคา้และมี
เงินในประเทศเพิ่มข้ึน ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจยอ่มเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ระดบัราคาสินคา้
และค่าจา้งสูงข้ึน และเม่ือค่าจา้งและราคาสินคา้สูงข้ึนความสามารถในการส่งออกยอ่มลดลง จึงท าให้
เกิดการปฏิวติัเพื่อประชาธิปไตย เสรีภาพส่วนบุคคลและเสรีนิยมทางเศรษฐกิจข้ึนในหลายประเทศ 

3.2) การค้าระหว่างประเทศตามแนวคิดของส านักคลาสสิก ตั้งแต่ยุคคลาสสิก
เป็นตน้มา นกัเศรษฐศาสตร์ใหค้วามสนใจกบัค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ระหวา่งประเทศสามขอ้คือ 

3.2.1) ทิ ศท างก ารค้ า  (Direction of Trade) ห รือ โค รงส ร้ างก ารค้ า 
(Structure of trade) ของแต่ละประเทศในโลกควรเป็นอย่างไร คือประเทศหน่ึงๆควรจะส่งออกและ
น าเขา้สินคา้และบริการใด 

3.2.2) อตัราการคา้ (Term of Trade) เป็นเท่าใด คือราคาสินคา้ส่งออกและ
น าเขา้จะเป็นตวัก าหนดอตัราการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งประเทศจะเป็นเท่าใด 

3.2.3) การคา้ระหวา่งประเทศจะให้ประโยชน์ (Gain from Trade) อย่างไร
ต่อประเทศคู่คา้และต่อโลกโดยรวม 

Adam Smith (1937) ได้ใช้ความคิดเก่ียวกบั การแบ่งงานกนัท า (Division of labor) และมือท่ีมองไม่
เห็น (Invisible hand) สนบัสนุนระบบเสรีนิยมทางการคา้ระหว่างประเทศ โดยอธิบายแนวความคิด
ของตนเองว่า การท่ีสองประเทศจะเกิดการคา้ขายนั้น ทั้ งสองประเทศจะต้องได้รับประโยชน์จาก
การค้านั้น ถ้าประเทศหน่ึงไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากการค้า ประเทศนั้นย่อมปฏิเสธท่ีจะคา้ขาย 
การคา้ระหวา่งสองประเทศยอ่มไม่เกิดข้ึน โดยผลประโยชน์จากการคา้ท่ีทุกประเทศไดรั้บนั้นเป็นผล
ท่ีเกิดจากการแบ่งงานกนัท าระหวา่งประเทศตามความไดเ้ปรียบสัมบูรณ์ โดยเปรียบเทียบวา่หวัหน้า



 

16 

ครอบครัวท่ีฉลาดจะไม่ผลิตสินคา้ท่ีมีตน้ทุนสูงกวา่ราคาท่ีซ้ือหาไดด้งันั้นประเทศต่างๆจึงไม่ควรกีด
กนัการคา้ระหวา่งประเทศ 

3.3) ทฤษฎี ความ ได้ เป รียบ โดย สัม บู รณ์  (Absolute Advantage)  ค วาม
ไดเ้ปรียบโดยสัมบูรณ์ของนกัเศรษฐศาสตร์คลาสสิกตั้งอยูบ่นขอ้สมมติฐานดงัน้ี 

1. มีเพียง 2 ประเทศ และมีสินคา้เพียง 2 ชนิด 
2. แรงงานเป็นปัจจยัเพียงชนิดเดียวในการผลิต โดยแต่ละประเทศมีแรงงานจ านวนคงท่ี และไม่มีการ
วา่งงาน 
3. ในแต่ละประเทศ คนงานแต่ละมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานเหมือนกนั 
4. ในการผลิตสินคา้อย่างใดอย่างหน่ึงจ านวนแรงงานท่ีใช้ต่อหน่วยของสินคา้คงท่ีเสมอหรือตน้ทุน
การผลิตต่อหน่วยคงท่ี 
5. ราคาและตน้ทุนของสินคา้ข้ึนอยูก่บัจ  านวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้นั้นๆ 
6. ไม่มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่งประเทศแต่สามารถเคล่ือนยา้ยแรงงานภายในประเทศไดอ้ยา่ง
เสรี 
7. การคา้ขายเป็นไปในระบบสินคา้แลกสินคา้ (barter) โดยไม่มีเงินเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
8. ตลาดสินคา้เป็นตลาดแข่งขยัสมบูรณ์และการคา้ระหวา่งประเทศเป็นการคา้เสรี 
9. ไม่มีค่าขนส่งทั้งภายในและระหวา่งประเทศ 
10. เทคโนโลยีในการผลิตของแต่ละประเทศไม่มีการเปล่ียนแปลง แต่อาจจะแตกต่างกันระหว่าง
ประเทศ 

ตารางที ่2.1 ชัว่โมงแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตขา้วและผา้ของประเทศไทยและญ่ีปุ่น 

ประเทศ ช่ัวโมงแรงงานทีใ่ช้ผลติข้าว 
( 1 ตัน ) 

ช่ัวโมงแรงงานทีใ่ช้ผลติผ้า 
( 1000 หลา) 

ไทย 
ญีปุ่่น 

100 
150 

120 
110 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่ในการผลิตขา้ว 1 ตนั ประเทศไทยใชแ้รงงาน 100 ชัว่โมง ในขณะท่ีประเทศ
ญ่ีปุ่นใช้แรงงาน 150 ชัว่โมง แสดงวา่ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบในการผลิตขา้ว ส่วนการผลิตผา้ 
1,000 หลา ประเทศไทยใชแ้รงงาน 120 ชัว่โมง ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นใชแ้รงงานเพียง 110 ชัว่โมง  
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แสดงวา่ประเทศญ่ีปุ่นมีความไดเ้ปรียบในการผลิตผา้ เม่ือประเทศไทยผลิตขา้วซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีประเทศ
ไทยมีความไดเ้ปรียบในการผลิตเพียงอยา่งเดียว ขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นผลิตผา้เพียงอยา่งเดียว แลว้น ามา
แลกเปล่ียนกนั ท าให้เกิดกาคา้ระหว่างประเทศข้ึน เน่ืองจากเกิดการแบ่งงานกนัท าระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศญ่ีปุ่นตามแรงงานท่ีแต่ละประเทศถนัด ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตของทั้ง
สองประเทศ 

ตามแนวคิดของ อดมั สมิธ การคา้ระหว่างประเทศจะได้เปรียบเชิงสมบูรณ์ โดยเม่ือประเทศสอง
ประเทศมีประสิทธิภาพการผลิตท่ีแตกต่างกนั ทั้งสองประเทศจะมีการคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้กนัโดย
แต่ละประเทศจะผลิตสินคา้ท่ีตนเองมีความช านาญและมีประสิทธิภาพมากกวา่และส่งออกสินคา้นั้นๆ 
เพื่อแลกเปล่ียนกบัสินคา้ท่ีตนเองไม่มีความช านาญหรือประสิทธิภาพในการผลิต ดงันั้นทุกประเทศจะ
ได้ประโยชน์จากการคา้ภายใตน้โยบายการคา้เสรี แต่ถา้เกิดกรณีท่ีประเทศใดประเทศหน่ึงไม่มีการ
ไดเ้ปรียบโดยสัมบูรณ์ในการผลิตสินคา้สองสินคา้ ส่วนอีกประเทศหน่ึงมีความไดเ้ปรียบโดยสัมบูรณ์
ในการผลิตสินคา้ทั้งสองชนิด จะไม่ท าใหเ้กิดการคา้ภายใตแ้นวคิดน้ี 

3.4) ทฤษฎีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ทฤษฎี
น้ีถูกเสนอโดย David Ricardo (1817) โดยเผยแพร่เร่ือง Principle of Political Economy and Taxation 
กล่าวไวว้า่ แมว้า่ประเทศหน่ึงจะมีประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้ทั้ง  2 ชนิดนอ้ยกวา่อีกประเทศหน่ึง 
ประเทศทั้ ง  2 ประเทศก็ยงัสามารถท าได้ประโยชน์จากการท าการค้าร่วมกัน โดยท่ีประเทศท่ี
ได้เปรียบในการผลิตสินค้าทุกชนิดควรมุ่งผลิตสินค้าท่ีตนเองได้เปรียบมากท่ีสุด และประเทศท่ี
เสียเปรียบในการผลิตสินคา้ทุกชนิดควรมุ่งผลิตสินคา้ท่ีตนเองเสียเปรียบนอ้ยท่ีสุด เพื่อส่งออกไปขาย
แลว้น าเขา้สินคา้ท่ีตนเองเสียเปรียบมากท่ีสุด เดวิด ริคาโดเช่ือว่าแรงงานเป็นปัจจยัในการผลิตเพียง
อยา่งเดียวท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต และแรงงานจะถูกน าไปใชใ้นสัดส่วนท่ีคงท่ีในการผลิตสินคา้ทุกชนิด 
ข้อสมมติฐานของทฤษฎีน้ีคือมีประเทศ 2 ประเทศและมีสินค้า 2 ชนิด ภายใต้การค้าเสรี โดยท่ีมี
ตน้ทุนการผลิตคงท่ี ไม่มีตน้ทุนขนส่งและเทคโนโลยขีองประเทศทั้งสองเหมือนกนั มีการเคล่ือนยา้ย
แรงงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ภายในประเทศ แต่ไม่สามารถเคล่ือนยา้ยระหว่างประเทศไดแ้ละแรงงานใน
แต่ละประเทศมีประสิทธิภาพต่างกนั โดยประเทศผูผ้ลิตจะเลือกผลิตสินคา้ท่ีตนเองผลิตไดใ้นตน้ทุน
การผลิตท่ีต ่ากวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัสินคา้ชนิดเดียวกนักบัอีกประเทศหน่ึงและน าเขา้สินคา้อีกชนิดท่ี
ตนเองมีความไดเ้ปรียบนอ้ยกวา่อีกประเทศหน่ึง ซ่ึงหมายความวา่อีกประเทศหน่ึงสามารถผลิตสินคา้
ชนิดนั้นโดยใชแ้รงงานนอ้ยกวา่อีกประเทศหน่ึง การเลือกผลิตสินคา้ท่ีประเทศตนเองมีความไดเ้ปรียบ
เชิงเปรียบเทียบสูงสุด แสดงถึงการใชปั้จจยัการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการผลิตสินคา้นั้น ท า
ใหเ้กิดการโยกยา้ยแรงงานในการผลิตท าใหมี้ประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรมาก 
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ตารางที ่2.2 ตน้ทุนเปรียบเทียบระหวา่งการผลิตขา้วและผา้ของประเทศไทยและญ่ีปุ่น 
ประเทศ ต้นทุนเปรียบเทยีบในการผลิตข้าว ต้นทุนเปรียบเทยีบในการผลิตผ้า 

ไทย 
 

ญีปุ่่น 

83.0
120

100
  

 

364.1
110

150
  

2.1
100

120
  

 

73.0
150

110
  

จากตารางท่ี 2.2 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีตน้ทุนเปรียบเทียบในการผลิตขา้ว 0.83 เท่าของการ
ผลิตผา้ และตน้ทุนเปรียบเทียบในการผลิตผา้คิดเป็น 1.2 เท่าของการผลิตขา้วดงันั้นประเทศไทยจึงมี
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตขา้ว ขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นมีตน้ทุนเปรียบเทียบในการผลิต
ขา้วเป็น 1.364 เท่าของการผลิตผา้และตน้ทุนเปรียบเทียบในการผลิตผา้คิดเป็น 0.73 เท่าของการผลิต
ขา้วแสดงวา่ประเทศญ่ีปุ่นมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตผา้ ดงันั้นประเทศไทยจะผลิต
ขา้วในขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นจะผลิตผา้เพียงอย่างเดียวแล้วน ามาแลกเปล่ียนท าให้เกิดการคา้ระหว่าง
ประเทศข้ึน 

3.5) ทฤษฎีเฮกเชอร์-โอห์ลิน (Heckscher-Ohlin Theory) Eli-Hecksher (1919) 
ไดตี้พิมพบ์ทความเร่ือง The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income แนวความคิดของ
เขาในบทความน้ีกลายมาเป็นพื้นฐานของทฤษฎีการคา้สมยัใหม่พฒันาโดย Bertil Ohlin โดยไดน้ า
แนวคิดมาปรับปรุงใหช้ดัเจนแลว้จดัพิมพเ์ป็นหนงัสือเร่ือง Interregional and International Trade ในปี 
1933 กล่าวไวว้า่ ความแตกต่างของปริมาณปัจจยัและทรัพยากรการผลิตท่ีแต่ละประเทศมีอยู ่(Factor 
Endowments) เป็นสาเหตุให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ ประเทศต่างๆจึงมีแนวโน้มได้ประโยชน์
เปรียบเทียบจากการผลิตสินคา้ท่ีใชปั้จจยัและทรัพยากรการผลิตท่ีประเทศมีอยูอ่ยา่งหนาแน่น (Factor 
Abundant) 

ทฤษฎีน้ีแสดงให้เห็นวา่ แต่ละประเทศมีจ านวนปัจจยัการผลิตท่ีแตกต่างกนั โดยประเทศท่ีมีปัจจยัทุน
มากเม่ือเทียบกบัปัจจยัแรงงาน ก็จะส่งออกสินคา้ท่ีเน้นการใช้ปัจจยัทุน ในขณะท่ีประเทศท่ีมีปัจจยั
แรงงานมากเม่ือเทียบกบัปัจจยัทุน ก็จะส่งออกสินคา้ท่ีเน้นกาใชปั้จจยัแรงงาน เน่ืองจากประเทศท่ีมี
ทุนมากนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ของทุนดีกว่าประเทศอ่ืนโดยเปรียบเทียบ ท าให้ประเทศนั้นมี
แนวโนม้ท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีใชทุ้นมากในกระบวนการผลิต 

ถา้หากทั้ง 2 ประเทศยงัไม่ไดมี้การคา้ ก็คือ ก่อนการคา้ ราคาสินคา้ท่ีเนน้การใชทุ้นในประเทศท่ีมีทุน
มากจะต ่ากว่า เม่ือเทียบกบัราคาของสินคา้ในอีกประเทศ และในประเทศท่ีมีแรงงานมากราคาของ
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สินคา้ท่ีเน้นการใช้แรงงานจะต ่ากว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศท่ีมีทุนมาก การส่งออกสินคา้ของ
ประเทศใดก็ตามจะเป็นการสินค้าท่ีใช้ปัจจัยการผลิตท่ีประเทศมีอยู่มากเม่ือเทียบกับปัจจยัเป็น
ส่วนประกอบส าคญัในการผลิต 

ทฤษฎีน้ียงักล่าวถึงผลของการคา้ระหว่างประเทศท่ีมีผลมาจากปัจจยัการผลิตโดยใช้แบบจ าลอง 2 
ประเทศท าการคา้ระหวา่งกนั ผลิตสินคา้ 2 ชนิด โดยใชปั้จจยัการผลิต 2 ชนิด คือ ทุนและแรงงาน โดย
มีการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตในประเทศไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แต่ไม่สามารถเคล่ือนยา้ยระหวา่งประเทศ
ได ้จึงไม่มีตน้ทุนค่าขนส่ง ภาษี และอุปสรรคต่างๆในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งประเทศ นอกจากน้ี
ผูบ้ริโภคในแต่ละประเทศมีรสนิยมในการบริโภคสินคา้เหมือนกนั 

ตามทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ Heckscher-Ohlin การค้าระหว่างประเทศเกิดข้ึนได้
เน่ืองจากสินคา้แต่ละชนิดใช้ปัจจยัแตกต่างกนั และปัจจยัการผลิตนั้นๆก็มีจ  านวนไม่เท่ากนัในแต่ละ
ประเทศ ดงันั้นประเทศท่ีมีปัจจยัทุนมากจะเลือกผลิตสินคา้และส่งออกสินคา้ท่ีใชปั้จจยัทุนในการผลิต
เป็นหลกั และประเทศท่ีมีปัจจยัแรงงานมากจะเลือกผลิตสินคา้และส่งออกสินคา้ท่ีใช้ปัจจยัแรงงาน
เป็นหลัก ซ่ึงอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานว่า Production Function ในการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันย่อม
เหมือนกนัในทุกประเทศ แต่แต่ละประเทศจะมีความอุดมสมบูรณ์ของปัจจยัการผลิตแตกต่างกนั 

3.6) ทฤษฎีการเปิดเสรีทางการค้า ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง มี
ความต้องการแก้ไขปัญหาการค้า จึงได้มีพยายามการจัดตั้ งองค์การการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trade Organization: ITO) เพื่อจดัระเบียบการคา้ระหวา่งประเทศ โดยเร่ิมรวมตวัเม่ือ 30 
ตุลาคม พ.ศ. 2490 มีประเทศภาคีเร่ิมแรก 23 ประเทศ เพื่อร่วมจัดท าข้อตกลงข้ึนมาใช้ เรียกว่า 
ขอ้ตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยภาษีศุลกากรและการคา้ (General Agreement on Tariff and Trade :GATT) มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2491แต่เกิดปัญหาในเร่ืองการให้สัตยาบนัจากรัฐบาลประเทศท่ี
ลงท าให้ไม่สามารถจดัตั้งองค์การการค้าโลก (ITO) ดงันั้นขอ้ตกลงทัว่ไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและ
การค้า (GATT) จึงเป็นเคร่ืองมือเก่ียวกับการค้าโลก ในช่วงปี พ.ศ. 2490-2536 GATT ได้มีการ
ปรับปรุงกฎเกณฑ์ ให้กระชบั ทนัสมยั สอดคลอ้งต่อภาวะการคา้โลก โดยขยายขอบเขตครอบคลุมถึง
การคา้บริการ ทรัพยสิ์นทางปัญญา และมาตรการลงทุนท่ีเก่ียวกบัการคา้และไดเ้ปล่ียนสถานะไปเป็น 
WTO และประเทศสมาชิกก็ไดมี้การปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
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3.6.1) ประเภทของการเปิดเสรีทางการค้า กระบวนการเปิดเสรีการคา้ดว้ย
การลดภาษีศุลกากรมี 4 ระดบั 

1. การเปิดเสรีฝ่ายเดียว (Unilateral Trade Liberalization) 

เป็นการเปิดเสรีทางการค้าโดยไม่มีเง่ือนไขต่อรองกับประเทศอ่ืนๆ การเปิดเสรีประเภทน้ีมกัเกิด
ข้ึนกบัสินคา้ต่างๆ ตามสถานการณ์ของประเทศ และมกัเกิดจากความจ าเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจภายใจประเทศ ไม่ให้เสียความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะท าให้
ผูป้ระกอบการไดรั้บแรงกดดนัจากกลไกตลาดเพื่อน าไปปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินคา้และการใช้
ทรัพยากรการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มากกวา่พึ่งพาก าแพงภาษีหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆของรัฐ 

2. การเปิดการคา้เสรีระดบัทวภิาคี (Bilateral Trade Liberalization) 

เป็นการเปิดเสรีท่ีเป็นขอ้ตกลงร่วมกนักบัประเทศคู่สัญญา โดยทั้งสองประเทศยินยอมผอ่นขอ้จ ากดั
ทางการคา้ เช่นในรูปของภาษีศุลกากรและไม่ใช่ภาษีศุลกากร ภายใตก้รอบเดียวกนั 

3. การเปิดเสรีระดบัภูมิภาค (Regional Trade Liberalization) 

เป็นการเปิดเสรีภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนัของกลุ่มประเทศท่ีอยูใ่นภูมิภาคเดียวกนั ในปัจจุบนัการเปิดเสรี
ระดบัภูมิภาคน้ีเป็นท่ีแพร่หลายมาก การเปิดเสรีระดบัภูมิภาคน้ีอาจส่งผลเสียต่อประเทศนอกกลุ่ม 
รวมทั้ งอาจถูกน ามาใช้เพื่อกีดกันประเทศคู่แข่ง ไม่ให้เข้าสู่ตลาดของประเทศตนเองได้ง่าย โดย
หลกัการแลว้ถือว่าการเปิดเสรีระดบัภูมิภาคน้ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการของ GATT แต่เน่ืองจากการ
การเปิดเสรีน้ีไดมี้มาก่อนการจดัตั้ง GATT และไม่ไดเ้ป็นอุปสรรค์ต่อการด าเนินงาน จึงก าหนดให้
เป็นขอ้ยกเวน้ 

4. การเปิดเสรีระดบัพหุภาคี (Multilateral Trade Liberalization) 

เป็นการเปิดเสรีท่ีเปิดให้ประเทศเกือบทัว่โลกเขา้ร่วม การเปิดเสรีน้ีต่อมาพฒันาเป็นองค์การการคา้
โลก และเป็นการเปิดเสรีท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากทุกประเทศไดรั้บผลประโยชน์ โดยไม่ก่อให้เกิดการกีดกนั
ทางการค้า แต่อย่างไรก็ตามการเปิดเสรีระดับพหุภาคียงัมีอุปสรรคอย่างมากเน่ืองจาก ต้องอาศัย
ประเทศจ านวนมากท าใหก้ารด าเนินการเป็นไปอยา่งเช่ืองชา้ ผลประโยชน์จากขอ้ตกลงบางส่วนยงัไม่
ชดัเจนส าหรับประเทศดอ้ยพฒันาและประเทศมหาอ านาจไม่ยึดมัน่ในแนวทางการเปิดเสรีระดบัพหุ
ภาคีอยา่งแทจ้ริงการเปิดเสรีการคา้ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งดา้นการบริโภคการออมการผลิต 
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และการจา้งงาน หรือต่อราคาสินคา้และราคาปัจจยัการผลิต มีการศึกษาจ านวนมากท่ีสรุปชดัเจนว่า 
การคา้เสรีใหป้ระโยชน์มากกวา่เสียประโยชน์ โดยเฉพาะการเปิดเสรีระดบัพหุภาคี 

3.6.2) ผลประโยชน์สุทธิจากการเปิดเสรีทางการค้า ในทางทฤษฎีการคา้
ระหวา่งประเทศ มีขอ้สรุปเบ้ืองตน้วา่การคา้เสรีให้ประโยชน์มากกวา่การกีดกนัทางการคา้ เม่ือสมมติ
ให้มีตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และประเทศท่ีมีนโยบายการคา้เสรีเป็นประเทศเล็ก ซ่ึงไม่สามารถต่อราคา
ตลาดโลกได ้สินคา้ท่ีพิจารณาเป็นสินคา้ชนิดเดียวโดยเป็นสินคา้ท่ีไม่มีการประหยดัต่อขนาด 

2.1.2 นโยบายการค้าระหว่างประเทศและผลกระทบจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 

1) นโยบายการค้าระหว่างประเทศ  จากทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ เห็นได้ว่า
การคา้เสรีจะท าให้เกิดผลผลิตมวลรวมและผลประโยชน์แก่ประเทศ ท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความพอใจ
สูงสุดเน่ืองจากสามารถเลือกสินคา้ได้หลายประเภทในราคาต ่า แมว้่าการคา้เสรีไม่สามารถจดัสรร
ผลประโยชน์ในแก่ประชากรทุกคนในประเทศได้อย่างเท่าเทียม แต่หลักการท่ีว่าด้วยการชดเชย 
(Compensation Principle) แสดงให้เห็นวา่การคา้เสรีก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มผูไ้ดรั้บผลประโยชน์
มากกว่าผลเสียท่ีอาจเกิดแก่อีกกลุ่มหน่ึง ดงันั้น หากสามารถถ่ายเทผลไดบ้างส่วนไปชดเชยแก่ผูเ้สีย
ประโยชน์ ทุกฝ่ายก็ไดรั้บผลประโยชน์  

1.1) เหตุผลของการกดีกนัทางการค้ามีดังต่อไปนี ้

1.1.1) เพื่อเพิ่มผลและการจ้างงาน เม่ือมีการกีดกนัทางการคา้ของสินคา้
น าเขา้ การผลิตในอุตสาหกรรมทดแทนการน าเขา้ในประเทศจะเพิ่มมากข้ึน ท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)และรายไดป้ระชาติ (Gross National Product: GNP) 
เพิ่มข้ึน และเม่ือมีการขยายการผลิตในสินคา้ทดแทนกนัจะส่งผลการกระตุน้การใช้จ่ายและหารผลิต
ในรอบต่อๆไป ท่ีเรียกวา่ Multiplier effect 

1.1.2) เพื่อแก้ปัญหาดุลการค้าขาดดุล เม่ือประเทศท่ีก าลังพฒันาเจอกับ
ปัญหาการขาดดุลการคา้ จึงตอ้งท าการลดการน าเขา้เพื่อท่ีจะท าใหข้นาดของการขาดดุลลดลง 

1.1.3) เพื่อแก้ปัญหาแรงงานราคาถูก (The Cheap Labor หรือ Pauper 
Labor Argument) ในประเทศท่ีก าลงัพฒันามกัถูกกีดกนัไม่ให้ส่งสินคา้ไปขายยงัประเทศท่ีพฒันา
แลว้ ดว้ยขอ้อา้งท่ีวา่ ผูผ้ลิตสินคา้ในประเทศก าลงัพฒันาเอาเปรียบคนงานโดยจ่ายค่าจา้งราคาถูก  และ
การจ่ายจา้งค่าราคาถูกนั้นท าใหต้น้ทุนในการผลิตต ่าและสามารถส่งออกมาขายในตลาดโลกไดถู้กกวา่
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ซ่ึงประเทศท่ีพฒันาแล้วตอ้งจ่ายค่าจา้งในราคาท่ีสูงกว่าตน้ทุนในการผลิตจึงสูงกว่าจึงไม่สามารถ
แข่งขนัได ้

1.1.4) เพื่อคุ้มครองผู้ที่เสียผลประโยชน์จากการค้า ในประเทศท่ีพฒันา
แลว้ซ่ึงมีปัจจยัทุนท่ีอุดมสมบูรณ์ แรงงานมกัเป็นกลุ่มเรียกร้องให้รัฐบาลของตนใชม้าตรากีดกนัทาง
การคา้ เพราะคนกลุ่มน้ีเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ ในขณะท่ีเขา้ของปัจจยัทุนในประเทศก าลงัพฒันามกัจะ
เรียกร้องใหรั้ฐคุม้ครองการลงทุนของตนจากสินคา้น าเขา้ 

1.1.5) เพื่ออัตราการค้าที่ดีขึ้น (The Term of trade Argument) ในกรณี
ประเทศใหญ่ ซ่ึงขนาดของการซ้ือขายในตลาดโลกมีผลต่อราคาสินคา้ในตลาดโลด ดังนั้นถ้าการ
น าเขา้ของสินคา้ของประเทศใหญ่ลดลง ราคาสินคา้นั้นในตลาดโลกยอ่มลดลง 

1.1.6) เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมทารก (The Infant Industry Argument) 
อุตสาหกรรมทารก หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีเพิ่งเกิดข้ึนในประเทศหน่ึงแต่เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการ
ผลิตมานานแลว้ในประเทศอ่ืน ผูผ้ลิตท่ีเร่ิมผลิตยอ่มขาดความช านาญและวตัถุดิบ จึงมีตน้ทุนการผลิต
สูงและคุณภาพต ่า จึงไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าน าเข้าท่ีมีราคาถูกและคุณภาพดีกว่า จึงมีการ
เรียกร้องใหรั้ฐบาลคุม้ครอง เพื่อใหเ้วลากบัผูผ้ลิตในการเพิ่มประสิทธิภาพและความช านาญ 

1.1.7) การค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Trade) มีแนวคิดมาจากทฤษฎีวฏัจกัร
สิ น ค้ า  (The Product Cycle Theory) ของ  เวอ ร์น อน  (Vernon)  และข้ออ้ างใน ก าร คุ้ม ค รอง
อุตสาหกรรมทารก (The Infant Industry Argument) แต่ในกรณีน้ีอุตสาหกรรมท่ีควรได้รับการ
คุม้ครอง คืออุตสาหกรรมท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ในโลก โดยมีการเรียกร้องวา่อุตสาหกรรมประเภทน้ีตอ้งมี
ค่าใช้จ่ายในการท าวิจยัคิดคน้ท่ีสูงมาก รัฐบาลจึงควรเขา้มาปกป้องในช่วงตน้ๆของ วฏัจกัรสินค้า 
จนกวา่การผลิตสินคา้ดงักล่าวขยายใหญ่จนสามารถไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัจากขนาด 

1.1.8) ข้ออ้างอื่นๆ ขอ้อา้งเก่ียวกบัการป้องกนัประเทศ จ าเป็นตอ้งคุม้ครอง
อุตสาหกรรมผลิตอาวุธภายในประเทศ ขอ้อา้งเพื่อคุม้ครองอุตสาหกรรมบางอย่างภายในประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม เป็นตน้ 
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1.2) มาตรการกดีกนัทางการค้าแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ 

1.2.1) มาตรด้านภาษีศุลกากร ภาษีท่ีจดัเก็บจากสินคา้ท่ีผ่านเส้นเขตแดน
ของประเทศใดประเทศหน่ึง โดยเก็บจากสินคา้ท่ีผ่านเขา้ประเทศ(สินคา้น าเขา้) เรียกว่าภาษีน าเขา้ 
(Import Tariff) หรือเรียกเก็บจากสินค้าออก เรียกว่า ภาษีส่งออก (Export Tariff) การจัดเก็บภาษี
ศุลกากรมีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ เพื่อหารายไดใ้หก้บัรัฐบาล (Revenue Tariff) และ เพื่อคุม้ครอง
ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมทดแทนการน าเขา้ภายในประเทศ (Protective Tariff) 

1.2.2) มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barrier: NTB) มาตรการท่ีมิใช่
ภาษี หมายถึง มาตรการใดๆของรัฐท่ีมีผลให้การน าเขา้สินคา้ต่างๆลดลงแต่ไม่มีผลให้การผลิตสินคา้
ทดแทนการน าเขา้ภายในประเทศลดลง โดยมีมาตรการท่ีจะแสดงใหเ้ห็นดงัต่อไปน้ี 

(1) การก าหนดปริมาณน าเขา้สูงสุด (Quotas) และการก าหนดปริมาณส่งออกโดยสมคัรใจ (Voluntary 
Export Restraints; VER) การก าหนดปริมาณน าเขา้สูงสุด เป็นมาตรการจ ากดัการน าเขา้ชนิดหน่ึงท่ีมี
ผลต่อการควบคุมปริมาณโดยตรง ถึงแมว้่าว่าขอ้ตกลงของท่ีประชุม GATT ไดห้้ามใชม้าตรการน้ีกบั
การคา้สินคา้หตัถกรรมอุตสาหกรรมมาหลายปีแลว้ แต่ประเทศผูน้ าเขา้ท่ีมีอ านาจทางเศรษฐกิจสูงก็ยงั
นิยมใชแ้ต่เพื่อไม่ให้ขดัแยง้กบัขอ้หา้มของ GATT ประเทศเหล่านั้นจึงใชม้าตรการจ ากดัปริมาณน าเขา้
รูปแบบใหม่จากท่ีประเทศผูน้ าเขา้เหล่านั้นจะประกาศโควตาน าเขา้สินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงดว้ยตนเอง 
กลบับีบใหป้ระเทศผูส่้งออกสินคา้นั้นๆเป็นผูก้  าหนดโควตาส่งออกสินคา้ของตนเองตามท่ีมีการตกลง
กนั เรียกวา่ มาตรการจ ากดัการส่งออกโดยสมคัรใจ 

(2) กฎหมายด้านการจดัซ้ือจดัจ้างของรัฐ (Government Procurement Provisions) รัฐบาลส่วนใหญ่
ของทุกประเทศมกัจะมีขอ้ก าหนดบางอยา่งในการจดัซ้ือจดัจา้งของรัฐบาล เช่น รัฐบาลอเมริกนัมี Buy 
American Act ท่ีก าหนดว่า หน่วยงานของรัฐตอ้งพิจารณาซ้ือสินคา้ขาดผูผ้ลิตภายในประเทศก่อน 
นอกจากว่าราคาสินคา้ของผูผ้ลิตภายในประเทศสูงกว่าสินคา้น าเขา้มากกวา่ร้อยละ 6-50 ขอ้ก าหนด
เช่นน้ีส่งผลใหมี้ผลคุม้ครองผูผ้ลิตภายในประเทศ 

(3) ข้อก าหนดเก่ียวกับส่วนประกอบภายในประเทศ (Domestic Content Provisions) เป็นการ
ก าหนดใหก้ารผลิตสินคา้บางชนิดตอ้งใชว้ตัถุดิบหรือแรงงานภายในประเทศในสัดส่วนท่ีรัฐก าหนด 

(4) มาตรการทางการเงิน มีการควบคุมการใช้เงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะเง่ือนไขต่างๆในการ
น าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ ท าใหผู้น้  าเขา้มีตน้ทุนน าเขา้สูงข้ึนจึงน าเขา้นอ้ยลง 
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(5) นโยบายต่างประเทศ เช่น นโยบายคุ้มครองผู ้บริโภคภายในประเทศทางด้านสุขภาพ ความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงบางประเทศก าหนดนั้นสูงเกินความเป็นจริง ซ่ึงเง่ือนไขเหล่าน้ีเป็นการ
เพิ่มตน้ทุนในกบัผูผ้ลิตในประเทศผูส่้งออก 

(6) นโยบายอุดหนุนสินคา้ทดแทนการน าเขา้และสินคา้ออก มาตรการน้ีใช้ไดท้ั้งในกรณีท่ีตอ้งการ
ช่วยเหลือผูผ้ลิตภายในประเทศท่ีผลิตสินคา้ทดแทนการน าเขา้ หรือช่วยผูผ้ลิตสินคา้เพื่อการส่งออก 
การอุดหนุนมีทั้งในรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ในรูปแบบของการคน้ควา้วิจยัเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

2) ผลกระทบจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 

เน่ืองจากการนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศท่ีกล่าวมานั้นมีทั้งผูท่ี้ไดท้ั้งประโยชน์และเสียประโยชน์
จากนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ 

2.1) ผลกระทบของมาตรการการภาษีศุลกากร การเก็บภาษีศุลกากรท าให้สินคา้
น าเขา้มีราคาในประเทศสูงกวา่ตลาดโลกและส่งผลกระทบต่อสวสัดิการทางเศรษฐกิจของประชากร
ทั้งประเทศ 

ในกรณีประเทศเล็ก ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคมีสัดส่วนการผลิตและการบริโภคท่ีต ่า เม่ือเทียบกบัปริมาณ
การผลิตและการบริโภคโดยรวมของทัว่โลก ท าให้ประเทศเล็กไม่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงราคา
สินคา้น าเขา้และสินคา้ส่งออกในตลาดโลกและตอ้งน าเขา้และส่งออกสินคา้ตามอตัราการคา้ท่ีปรากฏ
เป็นค่าคงท่ี 

การเก็บภาษีน าเข้าท าให้สินค้ามีราคาสูงข้ึน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคลดการบริโภคและท าให้ส่วนเกิน
ผูบ้ริโภคลดลง ผูผ้ลิตในประเทศสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าทดแทนการน าเข้าได้ท าให้
ส่วนเกินผูผ้ลิตเพิ่มข้ึน ส่วนในดา้นของรัฐบาลจะไดรั้บผลประโยชน์จากการเก็บภาษี แต่ผลประโยชน์
จากการเก็บภาษีไม่สามารถชดเชยผลเสียท่ีเกิดจากผูบ้ริโภค ท าให้สวสัดิการทางเศรษฐกิจสุทธิของ
ประเทศลดลงเม่ือเทียบกบัการใชน้โยบายการคา้เสรี นอกจากน้ีการเก็บภาษียงัส่งผลกระทบทางออ้ม
ต่อการส่งออกและผูผ้ลิตเพื่อการส่งออกอีกดว้ยโดยผูผ้ลิตเพื่อการส่งออกจะมีปริมาณการผลิตท่ีลดลง 

ในกรณีประเทศใหญ่ท าให้ราคาสินคา้น าเขา้ในประเทศสูงข้ึนและปริมาณการน าเขา้ลดลง หากผลท่ี
ไดจ้ากอตัราการคา้ท่ีดีมีมากกวา่ผลเสียจากความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีมาจากการเก็บภาษี สวสัดิการ
ทางเศรษฐกิจสุทธิก็จะเพิ่มข้ึนแต่หากเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม สวสัดิการทางเศรษฐกิจก็จะลดลง 
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2.2) ผลการะทบมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร จากมาตรการต่างๆท่ีไม่ใช่ภาษี
ศุลกากรกรท่ีรัฐบาลให้เพื่อก่อให้เกิดอุปสรรคทางการคา้หลายๆประเภทนั้น ล้านส่งผลต่อให้ราคา
สินคา้ในประเทศสูงกวา่ราคาในตลาดโลก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสวสัดิการทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศ
ผูน้ าเขา้และประเทศผูส่้งออก ท าให้การคา้ของโลกมาสามารถขยายตวัเต็มศกัยภาพ แต่มาตรการท่ี
ไม่ใช่ศุลกากรก็ยงัคงมีการใช้อย่างกวา้งขวางโดยดัดแปลงวิธีการในหลายรูปแบบ หรือคิดค้น
มาตรการใหม่ๆท่ีหลีกเล่ียงการผิดกฎกติกาโดยตรง การเจรจาการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษีศุลกากรในปัจจุบนัก็
ยงัคงเป็นประเด็นส าคญัในทุกกรอบขอ้ตกลงท่ีมีเป้าหมายในการขยายการคา้ของทุกประเทศ 

2.1.3 แนวคิดและทฤษฎี แบบจ าลองค านวณ ดุลยภาพทั่ วไป  (Computable General 
Equilibrium; CGE) 

ทฤษฎีดุลยภาพทัว่ไปของระบบเศรษฐกิจหมายถึงตลาด ทุกตลาดจะตอ้งอยูใ่นภาวะท่ีปริมาณซ้ือและ
ปริมาณขายเท่ากนั หน่วยท่ีท าการตดัสินใจ ทุกหน่วยจะตอ้งเลือกท่ีจะอยู่ในภาวะท่ีดีท่ีสุด (Market 
Optimal Choices) โดยแนวคิดและทฤษฎีน้ีแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ส าคญั (อา้งใน Quirk & Saposnik, 
1968หนา้ 65-68) แต่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง 3 ส่วนส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัช้ินน้ี  

1) ทฤษฎดุีลยภาพทัว่ไปของ Walras' Law 

แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปของ Leon Walras จะก าหนดเป็น กลุ่มระบบสมการเชิงซอ้น(Simultaneous 
Equation System) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตลาด 

1.1) ตลาดผลผลติ (The Product Market) ภายใตท้ฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคเส้น
อุปสงคม์าจากทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) โดยผูบ้ริโภค จะบริโภคสินคา้และบริการ
ภายใตข้อบเขตของราได ้เพื่อใหไ้ดรั้บความพอใจสูงสุด (Maximize utility) โดยข้ึนอยูก่บั 

1.1.1) ฟังก์ช่ันอรรถประโยชน์ (utility function) 

),...,,,( 321 nXXXXUU   

1.1.2) ฟังก์ช่ันงบประมาณ (budget constraints) 

nn XPXPXPXPI  ...332211  
โดยท่ี I คือรายไดท่ี้เป็นตวัเงินทั้งหมด (Money income) 
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1.1.3) ฟังก์ช่ันอุปสงค์ หรือ ความต้องการ (demand function) 

),,.....,,( 3211 IPPPPDX n  

1.1.4) ฟังก์ช่ันรายได้ (income function) 

mmWFWFWFWFI  ...332211  

รายไดข้องบุคคลในระบบเศรษฐกิจไดม้าจากการเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตในรูปแบบ ค่าเช่า ค่าจา้ง 
ดอกเบ้ียและก าไร 

1.2) ตลาดปัจจัย (The Resource Market) เน่ืองจากเฉพาะอุปสงคล์ะอุปทาน
แลว้ยงัไม่สามารถก่อใหเ้กิดดุลยภาพได ้ดงันั้นทฤษฎีจึงสร้างฟังกช์ัน่อุปสงคข์องปัจจยัการผลิตข้ึนอยู่
กบัราคาของปัจจยัการผลิตทุกชนิด ซ่ึงมีทั้งหมด m ชนิด 

1.2.1) ฟังก์ช่ันอุปสงค์ของปัจจัยการผลติ (Resource Demand Function) 
ระบบ เศรษฐกิจสามารถสร้างฟังกช์ัน่อุปสงคไ์ดด้งัน้ี 

Z1 = Z1 (W1, W2, W3, ………………. Wm ; P1, P2, P3,... Pn) 
Z2 = Z2 (W1, W2, W3, ………………. Wm ; P1, P2, P3,...Pn) 
Z3 = Z3 (W1, W2, W3, ………………. Wm ; P1, P2, P3, ...Pn) 
Zm = Zm (W1, W2, W3, ………………. Wm ; P1, P2, P3,... Pn) 

โดยท่ี Z1 , Z2 , Z3 , ... , Zn  คือปริมาณการซ้ือปัจจยัการผลิตแต่ละชนิดในตลาดและการท่ีน าเอาราคา
สินคา้ (P1, P2, P3, ….. Pn) รวมเขา้ไปดว้ย เพราะแต่ละฟังกช์ัน่เป็นตวัแทนของอุตสาหกรรมทั้งระบบ
และเป็นอุปสงคต่์อเน่ือง 

1.2.2) ฟังก์ช่ันอุปทานของปัจจัยการผลติ (Resource Supply Functions) 
ในระบบเศรษฐกิจตอ้งมีการสร้างฟังกช์ัน่อุปทานของปัจจยัการผลิตดงัน้ี 

T1 = T1(W1; P1, P2, P3,...PN)  
T2 = T2(W2; P1, P2, P3,...PN)  
T3 = T3 (W3; P1, P2, P3,...PN) 
Tm = Tm (Wm; P1, P2, P3,...PN)  

โดยท่ี T1,T2,T3, ………………..Tm คือ ปริมาณของอุปทานปัจจยัการผลิต 
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1.3) ดุลยภาพทัว่ไปทางเศรษฐกจิ การวเิคราะห์ดุลยภาพเศรษฐกิจทั้งระบบนั้น
จะประกอบไปดว้ยตวัแปรจ านวนมาก ถา้จ านวนตวัแปรเท่ากบัจ านวนสมการก็จะสามารถหาค่าได้
ดุลยภาพทั้งระบบ แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปของ Walras นั้นจะมีสมมติฐานส าคญัคือ จะตอ้งมีดุลย
ภาพของทุกตลาด 

2) ทฤษฎ ีและสมมติฐานแบบจ าลองการค านวณดุลยภาพทัว่ไปทางเศรษฐกจิ 

แนวความคิดดุลยภาพทั่วไปของระบบเศรษฐกิจนั้นอยู่ภายใต้ข้อสมมติตามทฤษฎี Warlas’s Law 
(Warlas อ้าง ถึ ง  Dixon, Bowles & Kendrick, 1980 หน้ า  87-91) ท่ี ก ล่ าวไว้ว่ า  ระบบ เศรษฐ กิ จ
โดยทัว่ไปจะอยูใ่นสภาวะสมดุลเสมอ ถา้เกิดภาวะไม่สมดุลจะมีการปรับตวัตามพฤติกรรมของระบบ
เศรษฐกิจจนกระทัง่เขา้สู่สภาวะสมดุล หรือหมายถึงการปรับตวัดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจเดิมไปสู่
ดุลยภาพใหม่ โดยการเคล่ือนยา้ยดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจข้ึนอยู่
กบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจของกิจกรรมหลัก  6 ประเภท (Dixon, Parmenter, Powell, & Wilcoxen, 
1992 หนา้95-101) คือ 

2.1) โครงสร้างการผลิต (Structure of Production) ประกอบด้วย การผลิตตาม
ขั้นตอนของการใชปั้จจยัการผลิต  ทั้งปัจจยัการผลิตขั้นกลาง ปัจจยัการผลิตขั้นตน้ และปัจจยัการผลิต
อ่ืนดว้ย 

2.2) การบริโภค และการออม (Consumption and Saving) เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงรายไดแ้ละรายจ่ายของครัวเรือน และภาครัฐบาลท่ีเป็นผลตอบแทนจากการเป็นเจา้ของปัจจยัการ
ผลิต โดยครัวเรือนจะจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนหน่ึงและเก็บออมส่วนหน่ึง 

2.3) การลงทุน  (Investment) หมายถึงการสะสมทุนของครัว เรือนและ
ภาครัฐบาลโดยให้การลงทุนของแต่ละสาขาการผลิตและภาคเศรษฐกิจข้ึนอยูก่บัผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 

2.4) การส่งออกและน าเข้า (Export and Import) แบบจ าลองของการส่งออก
และน าเขา้จะให้ข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น ราคาของตลาดโลก ราคาของสินคา้ทดแทนกนัและปัจจยั
อ่ืนๆ รวมถึงค่าสัดส่วนและความยดืหยุน่สาขาการผลิตนั้น 
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2.5) การก าหนดราคา (Price Determination) ของระบบสมการมีราคาอยู่หลาย
ประเภท เช่น ราคาท่ีแท้จริง (real price) ราคาผูผ้ลิต (Producer’s Price) และราคาอ่ืน  เป็นต้น ทั้ งน้ี
ข้ึนอยูก่บัแบบจ าลองนั้นๆ  

2.6) การเข้าสู่ดุลยภาพ  (Market Clearing) คือการก าหนดให้อุปสงค์เท่ากับ
อุปทาน ทั้งการผลิตในประเทศและการน าเขา้ในทุกตลาด ทั้งตลาดสินคา้ ตลาดปัจจยั การผลิต ใน
หลายสาขาการผลิตของหน่วยการผลิตและหน่วยบริโภค 

การใช้แบบจ าลองดุลยภาพเพื่อดูผลกระทบของการเปล่ียนแปลงจ าเป็นตอ้งมีฐานขอ้มูล ฐานขอ้มูลท่ี
นิยมใชใ้นการอธิบายความสัมพนัธ์ในแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปมี 2 ประเภท 

1. ฐานข้อมูลที่มาจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output 
Table: I-O Table) 

เป็นตารางท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของโครงสร้างตน้ทุนการผลิต  (Cost Structure) และการกระจาย
ผลผลิต (Output Distribution) ของระบบเศรษฐกิจ ส่วนประกอบเป็น 4 ประเภทคือ 

(1) ปัจจัยการผลิตขั้นกลางหรือต้นทุนการผลิตขั้นกลาง (Intermediate Cost/Input) แสดงถึง
ความสัมพนัธ์ปัจจยัการผลิตของสาขาการผลิตรวม  180 สาขาการผลิตท่ีเป็นทั้งโครงสร้างตน้ทุนผลิต
และการกระจายผลผลิต  

(2) ปัจจยัการผลิตขั้นตน้ (Primary Input/Factor) ประกอบดว้ย ค่าจา้งและแรงงาน ส่วนเกินจากการ
ด าเนินงาน  ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจักรและภาษีทางอ้อมสุทธิ แสดงถึงต้นทุนการผลิตของระบบ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  

(3) อุปสงคข์ั้นสุดทา้ย (Final Demand) ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายของภาคเอกชน การลงทุน ค่าใชจ่้าย
ของภาครัฐ และการส่งสินคา้และบริการไปต่างประเทศ (การส่งออก)  

(4) อุปสงค์รวมและอุปทานรวม (Demand and Supply) โดยท่ีอุปทานรวม  ได้จากผลรวมของ
ตารางของปัจจยัการผลิตขั้นกลางและปัจจยัการผลิตขั้นตน้ตามแนวตั้ง (Column) ส่วนอุปสงคร์วมจะ
ได้จากการรวมตารางปัจจยัการผลิตขั้นกลางและอุปสงค์ขั้นสุดท้ายตามแนวนอนหรือแถว (Row) 
ทั้งน้ีขอ้มูลของการสร้างแบบจ าลองการ ค านวนดุลยภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจมหภาคเป็นขอ้มูลแบบ
ภาคตดัขวาง (Cross Section Data ) พ.ศ. 2541    
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2. บัญชีเมตริกซ์สังคม (Social Accounting Matrices: SAM) 

เป็นตารางแสดงการหมุนเวียนของการผลิต รายได้ และรายจ่ายในระบบเศรษฐกิจโดยจะมีความ
สมบูรณ์มากกวา่ขอ้มูลท่ีแสดงอยูใ่นบญัชีรายไดป้ระชาชาติ (National Income Accounts) หรือ ตาราง
ปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีใชอ้ยูโ่ดยทัว่ไป บญัชีเมตริกซ์
สังคมน้ีจะมีลกัษณะเป็นตาราง มีจ านวนแถวเท่ากบัจ านวนสดมภโ์ดยตวัเลขท่ีแสดงอยูใ่นบญัชีของแต่
ละแถวจะแสดงถึงรายรับท่ีหน่วยเศรษฐกิจนั้นๆไดรั้บจากหน่วยเศรษฐกิจอ่ืนๆ และแต่ละสดมภ์จะ
แสดงถึงรายจ่ายท่ีหน่วยเศรษฐกิจนั้นๆไดจ่้ายใหก้บัหน่วยเศรษฐกิจอ่ืนๆ ณ เวลาหน่ึง และท่ีส าคญัคือ
รายรับของแต่ละบญัชีจะตอ้งเท่ากบัรายจ่ายของบญัชีนั้นๆ ซ่ึงแสดงถึงการไหลเวียนของเงินในระบบ
เศรษฐกิจอย่างครบถว้นโดยท่ีขนาดของบญัชีเมตริกซ์สังคมจะมีความละเอียดเท่าใดนั้นจะข้ึนอยู่กบั
จุดประสงคห์ลกัของการศึกษานั้น 

การสร้างบญัชีเมตริกซ์สังคมนั้นจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลจากหลายแหล่งเพื่อเช่ือมโยงระบบของเศรษฐกิจ
เข้าด้วยกัน โดยแหล่งข้อมูลหลักท่ีจ  าเป็นต้องใช้ได้แก่ บัญชีรายได้ประชาชาติ(National Income 
Account) ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต(Input-Output Table) การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
(Socio-economic Survey) ภาษี และสิทธิประโยชน์ 

โครงสร้างหลกัของแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป สมมติให้ผูผ้ลิตท าการผลิตเพื่อให้ไปก าไรสูงสุดใน
ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ และกระบวนการผลิตนัน่จะเป็นในลกัษณะของการผลิตสินคา้หลายชนิด โดย
ใชปั้จจยัการผลิตหลายชนิดซ่ึงอตัราการเปล่ียนแปลงในการเลือกสินคา้มีค่าความยดืหยุน่คงท่ี 

ในด้านกระบวนการผลิตนั้น ในแบบจ าลองสมมติให้ผูผ้ลิตสินคา้มีตน้ทุนต ่าท่ีสุด ภายใตเ้ง่ือนไข
ผลได้ต่อขนาดคงท่ี โดยปัจจยัการผลิตพื้นฐาน ไดแ้ก่ แรงงานและทุนมีการทดแทนกนัไดใ้นระดบั
หน่ึง โดยความยดืหยุน่ของการทกแทนนั้นมีค่าคงท่ี หมายถึง สินคา้ขั้นกลางท่ีใชใ้นการผลิตจะถูกใช้
ในสัดส่วนคงท่ี นอกจากนั้นในแบบจ าลองยงัสมมติให้ความยืดหยุ่นของการทดแทนกันระหว่าง
สินคา้น าเขา้และสินคา้ทดแทนกนัไดมี้ค่าคงท่ีดงัในภาพท่ี 2.2 

จากภาพท่ี 2.3 แสดงถึงการบริโภคและรายไดข้องครัวเรือน การใชจ่้ายสินคา้จะเป็นไปตามทฤษฎีอุป
สงค์ของ Stone and Geary Demand function หรือรู้จกักันในนามของระบบการใช้จ่ายเชิงเส้นตรง 
(Linear Expenditure System: LES) โดยไดแ้บ่งอุปสงคข์องสินคา้ขั้นสุดทา้ยออกเป็น  2ส่วน คือ ส่วน
ท่ีจ าเป็น (Subsistence part) และส่วนท่ีเกินความจ าเป็นหรือฟุ่มเฟือย (Luxury part) ซ่ึงส่วนท่ีเกิน
ความจ าเป็นน้ีจะกระทบต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ผลของการไดก้ าไรสูงสุดภายใตเ้ง่ือนไขของ
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รายได ้ท าให้อุปสงคต่์อสินคา้ในส่วนท่ีเกินความจ าเป็นน้ี จะข้ึนอยูก่บัรายไดแ้ละราคาของสินคา้โดย
เปรียบเทียบ ขณะท่ีสมการส่วนท่ีเป็นอุปสงคต่์อสินคา้ส่วนท่ีจ าเป็นนั้นข้ึนอยูก่บัจ  านวนครัวเรือนหรือ
ผูบ้ริโภค 

การน าเขา้สินคา้ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกัคือ การน าเขา้เพื่อมาใช้ในกระบวนการผลิตและน าเขา้
เพื่อการบริโภค โดยปริมาณการน าเขา้นั้นจะข้ึนอยู่กับ ราคาเปรียบเทียบของสินคา้น าเขา้กับราคา
สินคา้ประเภทเดียวท่ีผลิตในประเทศ ราคาเปรียบเทียบของสินคา้น าเขา้นั้นๆกบัสินคา้น าเขา้ประเภท
อ่ืนๆ และระดบัผลผลิตโดยรวมของประเทศโดยค่าความยืดหยุน่ของปริมาณการน าเขา้ต่อราคา จาก
ขอ้สมมติท่ีว่าตลาดเป็นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์โดยเศรษฐกิจเป็นแบบเปิด ท าให้ผูผ้ลิตไม่สามารถ
ก าหนดราคาสินค้าเองได้ ราคาจะถูกก าหนดโดยจุดท่ีผูผ้ลิตทุกคนได้รับก าไรปกติโดยปัจจัยท่ี
ก าหนดการเขา้สู่ดุลยภาพ คือกลไกตลาด 
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ทีม่า: โครงการสร้างแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป เพื่อวดัผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการใชม้าตรการ

ทางอุตสาหกรรม เสนอต่อ ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย 
ศูนยบ์ริการวชิาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547 

ภาพที ่2.1 โครงสร้างหลกัของแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุน แรงงาน 

ส่งออก ภาคการผลิต ภาคต่างประเทศ 

ปัจจยัการผลิต                   ผลผลิต 
สินคา้น าเขา้ 

ตลาดสินคา้ภายในประเทศ 

รัฐบาล ครัวเรือน 
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ทีม่า: โครงการสร้างแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป เพื่อวดัผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการใชม้าตรการ
ทางอุตสาหกรรม เสนอต่อ ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย 
ศูนยบ์ริการวชิาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547 

ภาพที ่2.2 โครงสร้างการผลิต (Production Structure) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สินคา้ส่งออก สินคา้ในประเทศ 

ภาคการผลิต 

ปัจจยัการผลิตพื้นฐาน สินคา้ขั้นกลางท่ีใชเ้พื่อการผลิต 

แรงงาน ทุน สินคา้น าเขา้ สินคา้ท่ีผลิตใน

ประเทศ 
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ทีม่า: โครงการสร้างแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป เพื่อวดัผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการใชม้าตรการ
ทางอุตสาหกรรม เสนอต่อ ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย 
ศูนยบ์ริการวชิาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547 

ภาพที ่2.3 โครงสร้างการบริโภค และรายไดข้องครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดจ้ากแรงงาน รายไดจ้ากปัจจยัทุน 

ภาคครัวเรือน 

การบริโภค การออม ภาษี 

สินคา้ชนิดต่างๆ 

สินคา้น าเขา้ สินคา้ในประเทศ 
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ทีม่า: โครงการสร้างแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป เพื่อวดัผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการใช้
มาตรการทางอุตสาหกรรม เสนอต่อ ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม โดย ศูนยบ์ริการวชิาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547 

ภาพที ่2.4 โครงสร้างการบริโภค และรายไดข้องรัฐบาล 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

โครงการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการเปิดเสรีการคา้อาเซียน-จีน ของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั (2548) วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลการเปิดเสรีภายใตก้รอบ อาเซียน-จีน และเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ แนวทางการไขปัญหา เพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรี โดยใช้แบบจ าลอง 
GTAP เพื่อวิเคราะห์ปัญหาดา้นการคา้ระหว่างประเทศ และวิเคราะห์ความสามรถในการแข่งขนัของ
สินคา้ไทยในตลาดจีนโดยใช้ ค่า RCA และ BCG Model  สินคา้ท่ีท าการศึกษามี  2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม
สินคา้เกษตร ไดแ้ก่  ชา ไหมดิบ ไมต้ดัดอก ยางพารา มนัส าปะหลงั (2) กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และช้ินส่วน เฟอร์นิเจอร์ เหล็กและ
ผลิตภณัฑ์ พลาสติกขั้นปฐม ปิโตรเคมีและผลิตภณัฑ์น ้ ามนั อญัมณีและเคร่ืองประดบั กระดาษและ
ผลิตภณัฑ ์

รายไดอ่ื้นๆ รายไดจ้ากภาษีต่างๆ 

ภาครัฐบาล 

การบริโภค การออมและการลงทุน 

สินคา้ชนิดต่างๆ 

สินคา้น าเขา้ สินคา้ในประเทศ 
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จากการวิเคราะห์ โดยใชแ้บบจ าลอง GTAP พบวา่ การคา้อาเซียน-จีน จะส่งผลใหไ้ทยมีการคา้กบักลุ่ม
ประเทศอาเซียนลดลง ในขณะท่ีจะมีการคา้กบัประเทศจีนเพิ่มสูงข้ึน โดยการน าเขา้ของไทยจากจีน
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 96.11 ซ่ึงมากกว่าการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึน จึงท าให้ประเทศไทยมีการขาด
ดุลการคา้กบัประเทศจีนเพิ่มข้ึน 2,094.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการขาดทุนมาท่ีเพิ่มข้ึนมาจากการ
น าเขา้ ผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภณัฑ์โลหะ จากประเทศจีนเพิ่ม
มากข้ึน 

โครงการท่ีสอง คือ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยจากการท าความตกลงการคา้
เสรีอาเซียนกบัประเทศเกาหลี ของ เสนอ กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ (2552) วตัถุประสงคข์อง
การศึกษา เพื่อวิจยั ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ย ของความตกลงการคา้เสรีระหวา่งอาเซียนกบัประเทศเกาหลี และ
วเิคราะห์ผลกระทบของขอ้ตกลงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อประเทศไทย โดยใชแ้บบจ าลอง GTAP และใช ้ดชันี
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) มาตรวจสอบการประเมินผลขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของไทย เกาหลี และอาเซียน ในอุตสาหกรรมท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบ 

เน่ืองจาก AKFTA ยงัไม่มีผลบงัคบั ณ ช่วงเวลาท่ีคณะผูว้ิจยัศึกษา การศึกษาโครงการน้ีจึงเป็นการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อประเทศไทย ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา คือ การปรับ
ลด/เลิกอตัราภาษีน าเข้าระหว่างอาเซียนและเกาหลี จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน
ประมาณร้อยละ 0.2 หรือคิดเป็น GDP ของไทย ไทยจะมีมูลค่าเพิ่มข้ึนประมาณ 300 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯและการขยายตวัทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนจากปัจจยัหลกั คือ การขยายตวัของการลงทุนท่ีแทจ้ริงใน
ประเทศ คาดวา่จะขยายตวัมากกวา่ร้อยละ 0.8 หรือประมาณ 250 ลา้นดอลลาร์เหรียญสหรัฐฯ 

การขยายตวัของการลงทุนท่ีแทจ้ริงขา้งตน้ประกอบดว้ยการน าเขา้สินคา้อุปโภคอ่ืนท่ีอตัราน าเขา้ลดลง
ท าให้คาดว่ามูลค่าการนเข้าของไทยจะสูงข้ึนร้อยละ 0.7 หรือประมาณ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ขณะท่ีการส่งออกของไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.4 หรือประมาณ 530 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรืออาจจะ
กล่าวไดว้า่ไทยอาจจะขาดดุลการคา้เพิ่มข้ึนประมาณ 220 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  

ธีรภาพ วรรณรัตน์ (2551) ศึกษาถึงความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและความสามารถในการแข่งขนั
ของส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มส่งออกของไทยไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกาโดยเปรียบเทียบกบัประเทศผู ้
ส่งออกอ่ืนๆท่ีมีส่วนแบ่งตลาด 4 อนัดบัแรก วตัถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของ
อุตสาหกรรม และสถานการการส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา และ
เพื่อศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยไปยงัตลาด
สหรัฐอเมริกาโดยเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งท่ีส าคญัโดยใชว้ธีิ RCAและส่วนแบ่งตลาดในการวดั 
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ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ  

จากการศึกษาพบวา่ ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกส่ิงทอไปยงัประเทศ
สหรัฐอเมริกามาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2550 แต่เม่ือมีการปล่อยเสรีการคา้ส่ิงทอ ตั้งแต่ปี 2548 
ค่า RCA ของส่ิงทอไทยมีค่าลดลง และเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งหลงัจากท่ีมีการคา้เสรี ประเทศแคน
นาดาและเม็กซิโก มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบนอ้ยกวา่ไทย ส่วนประเทศจีนความไดเ้ปรียบนอ้ย
กวา่ไทย ขณะท่ีอินเดียมีความไดเ้ปรียบมากกวา่ไทย 

จิราวรรณ โกช่วย(2552) ศึกษาการวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกสินคา้ท่ีส าคญั
ของไทยไปยงักลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม วตัถุประสงคข์องการศึกษา เพื่อศึกษาถึงความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าท่ีส าคญั 20 อนัดับแรกของประเทศไทย ไปยงักลุ่มประเทศ
อาเซียนบวกสามและศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการส่งออก สินคา้ไปยงักลุ่มประเทศอาเซียนบวก
สาม โดยใช้ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA), พลวตัรความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ 
(Dynamic Revealed Comparative Advantage; DRAC และ ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Market Share) 

จากกการศึกษาค่า RCA พบวา่ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบเฉล่ียตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2551 สินคา้ท่ี
ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกประเทศ คือ ขา้ว อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
น ้าตาลทราย 

จากการศึกษาท่ีมาของอัตราการเติบโตของการน าเข้าจากแบบจ าลองส่วนแบ่งการตลาดพบว่า
ประสิทธิภาพทางการแข่งขันของสินค้าไทย ลดลงเกือบทุกรายการ ยกเวน้ 1 รายการท่ีกลับมี
ประสิทธิภาพทางการแข่งขนัเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ เหล็กและเหล็กกลา้ 

ปัญหาทางดา้นการคา้ของประเทศไทยกบัประเทศอาเซียนอุปสรรคทางดา้นภาษีศุลกากรเร่ิมจะลดลง
ไป และมีแนวโน้มปลอดภาษีศุลกากรในไม่ช้า แต่ปัญหาการคา้ท่ีปลอดภาษาแต่ละประเทศจะน า
อุปสรรคการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษีเขา้มา เช่น การออกมาตรการควบคุมคุณภาพสินคา้ การตรวจโรค การใช้
ระบบโควตา การบงัคบัติดฉลาก การออกใบอนุญาตน าเขา้ มาตรการสุขอนสมยัและสุขอนามยัพืช
และสัตว ์มาตรการอุปสรรคทางเทคนิค เป็นตน้ 

นงนุช พันธกิจไพรบูลย์ และ วรญา ตันติอมพงษ์ (2552) ศึกษาอุปสงค์กล้วยไมแ้ละความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบของการส่งออกกลว้ยไมไ้ทยไปยงัประเทศญ่ีปุ่น วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี 
เพื่อศึกษาถึงความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกกล้วยไม้ของไทยไปยงัประเทศ ญ่ีปุ่น
เปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งไดแ้ก่สิงคโปร์ มาเลเซีย และไตห้วนัโดยใชด้ชันีความไดเ้ปรียบโดย 
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เปรียบเทียบ และใชก้ารวเิคราะห์ OLS 

ผลการศึกษาพบวา่ ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการส่งออกสินคา้กลว้ยไมไ้ปยงัตลาดประเทศ
ญ่ีปุ่น นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงคก์ลว้ยไมข้องประเทศไทยในประเทศญ่ีปุ่น คือ ราคา
ส่งออกกลว้ยไม ้และอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อเงินเยน 

พบกานต์ อาวัชนาการ และปิติ ศรีแสงนาม (2553) ศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสินคา้
ไทยและสินคา้อินโดนีเซียท่ีส่งออกไปยงัตลาดอาเซียน โดยในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษาเพื่อศึกษาถึงความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของงสินคา้ท่ีผลิตในประเทศไทยและสินคา้ท่ี
ผลิตในประเทศอินโดนีเซียท่ีส่งออกไปยงัตลาดอาเซียน โดยใช้ขอ้มูลสินคา้ในระบบ SITC REV.3 
ระดบั 2 digit ระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2552 มาค านวณหาดชันี RCA  

จากการศึกษาพบวา่ สินคา้ของไทยส่วนใหญ่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ในการส่งออกไปยงั
ตลาดอาเซียนมากกวา่สินคา้ของอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ในกลุ่มอาหารและสัตวมี์ชีวิต, กลุ่ม
วตัถุดิบท่ีกินไม่ได ้ยกเวน้เช้ือเพลิง, วตัถุเคมีและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง, เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ขนส่ง 
และกลุ่มสินคา้การผลิตอ่ืนๆ 

สุภาพร หนูชนะภัย และบุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล (2553) ศึกษาการวิเคราะห์ศกัยภาพตลาดกล้วยไม้
ส่งออกท่ีส าคญัของไทย การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ และการ
วเิคราะห์การเปล่ียนแปลงส่วนแบ่งตลาดคงท่ี โดยใชแ้บบจ าลองของ Leamer, E.E and R.m. Stern. 

การจากศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกกลว้ยไมข้องประเทศไทยในตลาด ญ่ีปุ่น, 
สหรัฐอเมริกา, อิตาลี, จีน,ไตห้วนั และประเทศคู่แข่งส าคญั ไดแ้ก่ นิวซีแลนด์, เนเธอร์แลนด์,ไตห้วนั 
และมาเลเซีย พบวา่ ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบโดเปรียบเทียบในการส่งออกกลว้ยไม ้ยกเวน้ตลาด
อิตาลีท่ีไทยเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกกลว้ยไม ้

ส่วนการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงท่ีของประเทศไทยในตลาดญ่ีปุ่น, สหรัฐอเมริกา, อิตาลี, จีนและ
ไตห้วนั พบว่า การเปล่ียนแปลงการส่งออกกลว้ยไมใ้นตลาดน าเขา้ท่ีส าคญัมาจาก ผลทางด้านการ
แข่งขันมีผลมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผลจากการขยายตัวของการส่งออกโลกและกระทบร่วม 
โดยเฉพาะในตลาดจีน 

ดวงกมล สุนทรขัณฑ์(2544) ศึกษาผลกระทบต่อไทยเม่ือจีนเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลกโดยใช้
แบบจ าลอง GTAP โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและ
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ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เม่ือจีนเขา้เป็นสมาชิก WTO และประเมินถึงภาคการผลิตท่ีไดรั้บ
ผลกระทบในดา้นบวกและดา้นลบต่อปริมาณผลผลิตเพื่อดูภาวะการคา้และแข่งขนักบัจีนในตลาดโลก 
จากการศึกษาพบวา่ ผลกระทบระดบัมหภาคนั้น การลดอตัราภาษีน าเขา้จีนจะท าให้เศรษฐกิจไทยหด
ตวัลงอย่างต่อเน่ือง ส่วนแบ่งการตลาดของไทยก็มีแนวโน้มลดลง รายได้ครัวเรือนลดลง ท าให้การ
ออมและการบริโภคลดลง ส่วนผลกระทบระดบัภาคการผลิตนั้นได้รับผลกระทบในด้านบวกต่อ
ปริมาณการผลิตมากท่ีสุด คือ ขา้วแปรรูปและน ้ าตาลซ่ึงเป็นผลมากจากอตัราภาษีในโควตาของจีน
ลดลงมาก เม่ือเทียบกบัระดบัการกีดกนัการน าเขา้ก่อนท่ีจีนจะเขา้เป็นสมาชิกท าจีนน าเขา้จากไทย
เพิ่มข้ึน ส่งผลใหไ้ทยมีการขยายปริมาณผลผลิตมากข้ึน เพื่อรองรับอุปสงคต่์อการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึน 

Philip D. Adams, Karen M. Huff, Robert McDougall, K.R. Pearson และ Alan A. Powell (1996) 
ศึกษาผลกระทบระยะกลางและระยะยาวของการเปิดการคา้เสรีเอเปคต่อเศรษฐกิจประเทศออสเตรเลีย
โดยใช้แบบจ าลอง GTAP และ Monashz จากผลการศึกษาพบว่ารายได้ประชาชาติในกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมจะเพิ่มข้ึนน้อยกวา่กลุ่มประเทศในเอเชีย ในระยะยาวการเพิ่มข้ึนของรายไดป้ระชาชาติ
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