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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นมีมาอย่างยาวนานทั้งด้านการค้าและการลงทุน โดย

ทีญ่ี่ปุ่นนับเป็นตลาดส่งออกส าคัญของไทยมาโดยตลอด มูลค่าการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมา

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และตั้งแต่ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (Japan – Thailand 

Economic Partnership Agreement: JTEPA) มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 มูลค่าการ

ส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นก็มากกว่าก่อนที่ JTEPA มีผลบังคับใช้ ส าหรับการช าระค่าสินค้าส่งออกของไทยไป

ญี่ปุ่น ผู้ส่งออกไทยรับช าระค่าสินค้าด้วย 3 สกุลเงินหลักได้แก่ สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. สกุลเงินเยน และสกุล

เงินบาท จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 การช าระค่าสินค้าส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นมี

การใช้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 56.20 (ลดลงจาก ร้อยละ 82.00 ในปี พ.ศ. 2536) สกุลเงินเยน ร้อยละ 

27.20 (เพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ 17.00 ในปี พ.ศ. 2536) และสกุลเงินบาท ร้อยละ 16.40 (เพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ 

0.60 ในปี พ.ศ. 2536) ซึ่งจะเห็นว่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. มีบทบาทน้อยลง ในขณะที่สกุลเงินเยนและสกุลเงิน

บาทมีบทบาทมากข้ึน การที่ทั้ง 3 สกุลเงินเป็นสกุลเงินหลักในการใช้ช าระค่าสินค้าส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น เป็น

การสะท้อนว่านอกจากอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. แล้ว  อัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 

เยน และเยน/ดอลลาร์ สรอ. อาจมีบทบาทต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน 

งานวิจัยนี้ศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นโดย

พิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. บาท/100 เยน และเยน/ดอลลาร์ สรอ. โดยศึกษาการ

ส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม หมวดสินค้าอุตสาหกรรม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวด

สินค้าเกษตรกรรม และงานวิจัยนี้ยังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่ส าคัญคือ

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) โดยแบ่งช่วงเวลาเป็น ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกราคม 

พ.ศ. 2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2550) และตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม พ.ศ. 

2560) 

งานวิจัยพบว่า ในช่วง มกราคม พ.ศ. 2543 – มีนาคม พ.ศ. 2560 การขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น

เป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น ทั้งการส่งออกในภาพรวม หมวดสินค้าอุตสาหกรรม 

หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าเกษตรกรรม จึงอาจกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจไทยและ
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เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตไปด้วยกัน ส าหรับบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยน งานวิจัยพบว่าอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละ

ประเภทส่งผลต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นทั้งในภาพรวมและแต่ละหมวดสินค้าแตกต่างกัน โดยที่อัตรา

แลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. มีบทบาทต่อส่งออกไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม หมวดสินค้าอุตสาหกรรม 

หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าเกษตรกรรม ผลการศึกษาชี้ว่าการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real 

depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นลดลง ค าอธิบายคือ 

ในกรณผีู้ส่งอออกไทยก าหนดราคาสินค้าในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ถึงแม้ว่าการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับ

เงินดอลลาร์ สรอ. จะท าให้ราคาสินค้าส่งออกของไทยในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ลดลง แต่ถ้าผู้น าเข้าญี่ปุ่น

ต้องจัดหาเงินดอลลาร์ สรอ. มาเพ่ือช าระค่าสินค้า โดยผู้น าเข้าญี่ปุ่นน าเงินเยนไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. 

และหากเงินเยนอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. มากกว่าเงินบาทที่อ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ผู้น า

เข้าญี่ปุ่นก็ต้องใช้เงินเยนมากขึ้นเพ่ือช าระค่าสินค้าส่งออกของไทย จึงเปรียบเสมือนว่าสินค้าส่งออกของไทยมี

ราคาในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน ซ่ึงอาจท าให้ปริมาณการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นลดลง 

ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับข้อค้นพบที่ระบุว่าการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของ

เงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นลดลง  และผลทางลบนี้มีขนาดมากจนไป

หักล้างผลทางบวกของการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ผลสุทธิต่อการส่งออกของไทยไป

ญี่ปุ่นจึงเป็นลบเมื่อเงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน 

การอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินเยน ช่วยกระตุ้นให้การส่งออกของไทยไป

ญี่ปุ่นในภาพรวมและหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

 เมื่อพิจารณาช่วงเวลาก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ งานวิจัยพบว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็น

ปัจจัยหลักในการส่งเสริมการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น ยกเว้นการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในหมวดสินค้าเกษตรกรรม

ที่มีแนวโน้มลดลงในช่วงเวลานี้ ส าหรับบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยน งานวิจัยพบว่าการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real 

depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม หมวด

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่าการ

อ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. มีผลทางลบต่อการส่งออกของ

ไทยไปญี่ปุ่นไม่มากนัก และมีผลทางลบเฉพาะหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรเท่านั้น นอกจากนี้การ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น  
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อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อ

การส่งออกไทยไปญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ โดยการอ่อนค่าที่

แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นใน

ภาพรวม หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรลดลง การลดลงของการส่งออก

ดังกล่าวเป็นผลมาจากผลทางลบที่มีต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่นจากการอ่อนค่าของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ 

สรอ. และที่ส าคัญ อัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน ก็มีบทบาทต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นหมวด

สินค้าเกษตรกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ โดยการ

อ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินเยน ท าให้การส่งออกของไทยหมวดสินค้า

เกษตรกรรมไปญี่ปุ่นเพิ่มข้ึน ซึ่งสะท้อนว่าสินค้าส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในหมวดเกษตรกรรมถูกก าหนดราคาใน

รูปสกุลเงินเยนหรือสกุลเงินบาทในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้  

โดยสรุปแล้ว (1) อัตราแลกเปลี่ยนทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ บาท/ดอลลาร์ สรอ. บาท/100 เยน และเยน/

ดอลลาร์ สรอ. มีบทบาทต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น (2) การอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงิน

บาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. อาจส่งผลสุทธิทางลบ คือท าให้การส่งออกไทยไปญี่ปุ่นลดลง หากราคาสินค้า

ส่งออกของไทยถูกก าหนดในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เพราะเงินบาทและเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าเทียบกับ

เงินดอลลาร์ สรอ. พร้อมกัน ในขณะที่การแข็งค่าที่แท้จริง (Real appreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงิน

ดอลลาร์ สรอ. อาจส่งผลสุทธิทางบวก คือท าให้การส่งออกไทยไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นได้ ถ้าเงินบาทและเงินเยนแข็ง

ค่าเทียบกับเงนดอลลาร์ สรอ. พร้อมกัน (3) การอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับ

เงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้การส่งออกไทยไปญี่ปุ่นลดลง ในขณะที่การแข็งค่าที่แท้จริง (Real appreciation) 

ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้การส่งออกไทยไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น และ (4) การอ่อนค่าที่แท้จริง 

(Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินเยนท าให้การส่งออกไทยไปญี่ปุ่นเพ่ิมข้ึน ในขณะที่การแข็งค่าที่

แท้จริง (Real appreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินเยนท าให้การส่งออกไทยไปญี่ปุ่นลดลง 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

(1) การที่สกุลเงินเยนและสกุลเงินบาทถูกน ามาใช้ในการค้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นมากขึ้น ท า

ให้อัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน มีบทบาทต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น และถ้าหากใน
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อนาคตสกุลเงินเยนและสกุลเงินบาทถูกน ามาใช้ในการค้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน 

การบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน ทั้งระดับ (Level) และความผันผวน (Volatility) ก็

ควรจะได้รับการพิจารณาเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน  

(2) การที่สกุลเงินเยนถูกน ามาใช้ในการค้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นมากข้ึน ท าให้เงินทุนส ารอง

ระหว่างประเทศของไทยในรูปสกุลเงินเยนมีมากข้ึนด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงของระดับ (Level) และความ

ผันผวน (Volatility) ของอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน หรือ เยน/ดอลลาร์ สรอ. ก็จะส่งผลต่อมูลค่า

เงินทุนส ารองระหว่างประเทศของไทยในรูปสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการ

บริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน ทั้งระดับ (Level) และความผันผวน (Volatility) ก็ควร

จะได้รับการพิจารณาเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน 

(3) ถึงแม้ว่าในทางทฤษฎี การอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. จะท าให้การส่งออก

ของไทยไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปดังกล่าวอาจไม่เป็นจริงเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้ส่งออก

ไทยก าหนดราคาสินค้าส่งออกไปญี่ปุ่นในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เมื่อเงินบาทและเงินเยนอ่อนค่าเทียบกับ

ดอลลาร์ สรอ. พร้อมกัน แต่เงินเยนอ่อนค่ามากกว่าเงินบาท ผู้น าเข้าญี่ปุ่นต้องใช้เงินเยนแลกเป็นเงินดอลลาร์ 

สรอ. มากขึ้นเพ่ือน ามาช าระค่าสินค้า ซึ่งอาจจะท าให้การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นลดลงได้ ข้อค้นพบนี้มีนัยว่า

การอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. พร้อมกับการอ่อนค่าของสกุลเงินของประเทศคู่ค้าเทียบกับ

เงินดอลลาร์ สรอ. อาจส่งผลทางลบต่อการส่งออกของไทยไปประเทศคู่ค้า และส าหรับผู้ส่งออกที่ก าหนดราคา

ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนของ

ประเทศคู่ค้าด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีสินค้าส่งออกไทยไปญี่ปุ่น ผู้ส่งออกต้องพิจารณาการเคลื่อนไหวของ

อัตราแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลาร์ สรอ. ประกอบการก าหนดราคาสินค้าส่งออกไปญี่ปุ่นด้วย 
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บทคัดย่อ 

 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นมีมาอย่างยาวนานทั้งด้านการค้าและการลงทุน โดย

ที่ญี่ปุ่นนับเป็นตลาดส่งออกส าคัญของไทยมาโดยตลอด ผู้ส่งออกไทยรับช าระค่าสินค้าด้วย 3 สกุลเงินหลัก

ได้แก่ สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. สกุลเงินเยน และสกุลเงินบาท สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. งานวิจัยนี้จึงศึกษาและ

วิเคราะห์บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นโดยพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนในรูป  

บาท/ดอลลาร์ สรอ. บาท/100 เยน และเยน/ดอลลาร์ สรอ. โดยศึกษาการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม 

หมวดสินค้าอุตสาหกรรม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าเกษตรกรรม นอกจากนี้ 

งานวิจัยยังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่ส าคัญคือความตกลงหุ้นส่วน

เศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (Japan – Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA)  

งานวิจัยพบว่า (1) อัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภทมีบทบาทต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม

และแต่ละหมวดสินค้าแตกต่างกัน (2) การอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงิน

ดอลลาร์ สรอ. อาจส่งผลทางลบต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น หากก าหนดราคาสินค้าส่งออกของไทยในรูปสกุล

เงินดอลลาร์ สรอ. เพราะเงินบาทและเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. พร้อมกัน (3) การ

อ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้การส่งออกไทยไปญี่ปุ่น

ลดลง และ (4) การอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินเยนท าให้การส่งออกไทย

ไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น บทบาทที่เพ่ิมขึ้นของสกุลเงินเยนและสกุลเงินบาทต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่นมีนัยว่าผู้ก าหนด

นโยบายควรพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100เยน ด้วยเช่นกัน 
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Abstract 

 

Thailand and Japan has a long cordial relationship in terms of trade and investment. Japan 
has been a major export market of Thailand.  Thai exporters accept payments with 3 main 
currencies: the US dollar, the Japanese yen and the Thai baht.  This research examines the 
role of foreign exchange rates in Thai exports to Japan, taking into account the exchange rates 
in Baht/USD, Baht/100 Yen and Yen/USD. This study analyzes total exports, manufactured 
product exports, agro-industrial product exports and agricultural product exports. Also, the 
study considers Japan – Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA) that has enhanced 
trade between Thailand and Japan since 2007. 

 The research found that (1) all three exchange rates play a role in Thai exports to 
Japan. (2) The real depreciation of the baht against the US dollar could negatively affect Thai 
exports to Japan.  Specifically, if Thai export prices are quoted in US dollar terms and the yen 
also depreciates (in real term) against the US dollar, the Thai export prices in US dollar terms 
may rise. Thus, Thai exports to Japan would fall. (3) The real depreciation of the yen against 
the US dollar causes the Thai exports to Japan decline. (4) The real depreciation of the baht 
against the yen causes the Thai exports to Japan increase. The increasing role of the Japanese 
yen and the Thai baht in Thai exports to Japan suggests that policymakers should consider 
the movements of the Baht/100 Yen exchange rate. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของเรื่อง 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นมีมาอย่างยาวนานทั้งด้านการค้าและการลงทุน 

ส าหรับความสัมพันธ์ทางด้านการค้านั้น ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกส าคัญของไทยมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2559  

ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกล าดับที่ 3 ของไทย (ตารางที่ 1.1)1 โดยการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นมีมูลค่า 20,563.05 

ล้านดอลลาร ์สรอ. ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.55 ของมูลค่าการส่งออกรวมทั้งหมดของไทยในป ีพ.ศ. 2559 ในขณะที่

ไทยเป็นตลาดส่งออกล าดับที่ 6 ของญี่ปุ่น โดยการส่งออกมาไทยจากญี่ปุ่นมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 4.25 ของ

มูลค่าการส่งออกรวมทั้งหมดของญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 25592 ภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่ามูลค่าการส่งออกของไทย

ไปญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 มูลค่าการส่งออกลดลงติดต่อกันเป็น

เวลา 4 ปี และเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2559 มูลค่าการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นต่ าสุดในปี พ.ศ. 2532 โดยมี

มูลค่า 3,436.30 ล้านดอลลาร์ สรอ. และมูลค่าการส่งออกไทยไปญี่ปุ่นสูงสุดในปี พ.ศ. 2554 โดยมีมูลค่า 

23,870.30 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (Japan - 

Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 นั้น 

มูลค่าการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.58 และ 10.90 ในปีพ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 

ตามล าดับ แต่มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 21.75 ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งอาจเป็นผลจากวิกฤติการณ์การเงิน

โลก อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ยังคงมากกว่ามูลค่าการส่งออกของ

ไทยไปญี่ปุ่นก่อนปี พ.ศ. 2551 ที่ JTEPA มีผลบังคับใช ้

 

 

 

 

 
                                                            

1 ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกล าดับที่ 2 ของไทยมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 
2 ข้อมูลจากกรมศุลกากร ประเทศญี่ปุ่น (www.customs.go.jp) 

http://www.customs.go.jp/
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ตำรำงที่ 1.1: มูลค่ำกำรส่งออกของไทยไปยังตลำดส่งออกส ำคัญ พ.ศ. 2559 
 

ล ำดับที่ ประเทศ 
มูลค่ำกำรส่งอก 

(ล้ำนดอลลำร์ สรอ.) 
สัดส่วนกำรส่งออกต่อ 
มูลค่ำกำรส่งออกรวม 

1  สหรัฐอเมริกา 24,494.86 11.38  
2  จีน 23,809.55 11.06  
3  ญี่ปุ่น 20,563.05 9.55  
4  ฮ่องกง 11,467.87 5.33  
5  ออสเตรเลีย 10,304.52 4.79  
6  มาเลเซีย 9,633.55 4.47  
7  เวียดนาม 8,907.30 4.14  
8  สิงคโปร์ 8,214.99 3.82  
9  อินโดนีเซีย 8,078.46 3.75  
10  ฟิลิปปินส์ 6,392.88 2.97  
11  ประเทศอื่น ๆ 83,459.59 38.76  

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 
ภำพที่ 1.1: มูลค่ำกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2559 

หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ. 

 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 

ส าหรับการช าระค่าสินค้าส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น ผู้ส่งออกไทยรับช าระค่าสินค้าด้วย 3 สกุลเงินหลัก

ได้แก่ สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. สกุลเงินเยน และสกุลเงินบาท อย่างไรก็ตาม ภาพที่ 1.2 แสดงให้เห็นว่า สกุลเงิน

ดอลลาร์ สรอ. เริ่มมีบทบาทน้อยลง ในขณะที่สกุลเงินเยนและสกุลเงินบาทเริ่มมีบทบาทมากขึ้น ในปี พ.ศ. 
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2536 การช าระค่าสินค้าส่งออกไทยไปญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 82.00 สกุลเงินเยนร้อยละ 

17.00 และสกุลเงินบาทเพียงร้อยละ 0.60 เท่านั้น ซึ่งโครงสร้างการช าระค่าสินค้าส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  โดยในปี พ.ศ. 2559 การช าระค่าสินค้าส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นมี

การใช้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 56.20 แต่การใช้สกุลเงินเยนและสกุลเงินบาทเพิ่มขึ้น

เป็นร้อยละ 27.20 และร้อยละ 16.40 ตามล าดับ3  

 
ภำพที่ 1.2: โครงสร้ำงกำรช ำระเงนิค่ำสินค้ำออกของไทยกับญี่ปุน่ จ ำแนกตำมสกลุเงนิ 
 

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

 
เป็นที่น่าสังเกตว่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ถูกน ามาใช้ในการช าระสินค้าส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นลดลง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นปีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบ

ตะกร้าเงินเป็นระบบลอยตัวแบบมีการจัดการ4 ข้อสังเกตดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดว่าประเทศที่ได้รับ

                                                            
3 ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่าสกุลเงินบาทถูกน าไปใช้ช าระค่าสินค้าที่ไทยส่งออกเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 0.90 ในปี 

พ.ศ. 2536 เป็นร้อยละ 13.20 ในปี พ.ศ. 2559 โดยการช าระค่าสินค้าออกของไทยไปกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นสกุลเงินบาทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
0.60 ในปี พ.ศ. 2536 เป็นร้อยละ 23.00 ในปี พ.ศ. 2559 การช าระค่าสินค้าออกของไทยไปสหภาพยุโรป (EU-28) เป็นสกุลเงินบาทเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 6.20 ในปี พ.ศ. 2547 เป็นร้อยละ 10.20 ในปี พ.ศ. 2559 และการช าระค่าสินค้าออกของไทยไปสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินบาทเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 0.30 ในปี พ.ศ. 2536 เป็นร้อยละ 5.10 ในปี พ.ศ. 2559 

4 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบตะกร้าเงินเป็นระบบลอยตัวแบบมีการจัดการเมื่ อวันที่ 2 
กรกฎาคม พ.ศ. 2540 
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ผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2540 พยายามหันไปใช้สกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงิน

ดอลลาร์ สรอ. ในการท าธุรกรรมระหว่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดอัตรา

แลกเปลี่ยนอ้างอิงกับสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.  

การที่ทั้ง 3 สกุลเงินเป็นสกุลเงินหลักในการใช้ช าระค่าสินค้าส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น  จึงมีนัยว่า

นอกจากอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. แล้ว อัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน และเยน/

ดอลลาร์ สรอ. อาจมีบทบาทต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน Takagi and Shi (2011) ศึกษา

บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการลงทุนทางตรงของญี่ปุ่นในประเทศเอเชีย 9 ประเทศได้แก่  จีน ฮ่องกง 

อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยใช้ panel data ในช่วงปี ค.ศ. 1987 – 

ค.ศ. 2008 และพิจารณาทั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นตัวเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงระหว่างสกุลเงินเยน

และสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศผู้รับเงินลงทุนจากญี่ปุ่น งานศึกษาพบว่าเมื่อสกุลเงินเยนอ่อนค่าเทียบกับสกุล

เงินท้องถิ่น (หรือสกุลเงินท้องถิ่นแข็งค่าเทียบกับสกุลเงินเยน) ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่แท้จริง การลงทุนทางตรง

จากญี่ปุ่นไปประเทศผู้รับทุนจะลดลง 

การที่สกุลเงินเยนถูกน ามาใช้ในการท าธุรกรรมทางการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมากขึ้นนั้น ส่วนหนึ่ง

เป็นผลมาจากนโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองของญี่ปุ่นในช่วงปี พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 1984 – 

ค.ศ. 2003) ภายใต้นโยบายดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการผลักดันสกุลเงินเยนให้เป็นสกุลเงินสากล 

(Internationalize the Yen) อย่างน้อยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รัฐบาลญี่ปุ่น

ประเมินว่านโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดผลประโยชน์ 3 ด้าน ได้แก่5  (1) ลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่

มีต่อบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น (2) เพิ่มความแข็งแกร่งด้านการแข่งขันระหว่างประเทศให้กับสถาบันการเงินสัญชาติ

ญี่ปุ่น และ (3) ช่วยสนับสนุนให้ญี่ปุ่นเป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ อย่ างไรก็ตาม นโยบาย

ดังกล่าวไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร Sato (1999) แสดงข้อมูลว่าผู้น าเข้าญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมใช้สกุลเงิน

ดอลลาร์ สรอ. มากกว่าสกุลเงินเยนของตนเอง แต่การใช้สกุลเงินเยนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี ค.ศ. 1987 

การน าเข้าของญี่ปุ่นก าหนดราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 81.7 และสกุลเงินเยนร้อยละ 10.6 แต่ใน

เดือนมีนาคม ค.ศ. 1998 การน าเข้าของญี่ปุ่นก าหนดราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ลดลงเหลือร้อยละ 71.5 

และสกุลเงินเยนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.8 ส าหรับการส่งออก ผู้ส่งออกญี่ปุ่นนิยมใช้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. 

                                                            
5 Takagi (2012) 
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มากกว่าสกุลเงินเยนของตนเองเช่นกัน ในปี ค.ศ. 1988 การส่งออกของญี่ปุ่นใช้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 

55.2 และสกุลเงินเยนร้อยละ 33.4 และในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1998 การส่งออกของญี่ปุ่นใช้สกุลเงินดอลลาร์ 

สรอ. ลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 51.2 และสกุลเงินเยนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 36.0 Ito et al. (2010) 

แสดงข้อมูลว่าการใช้สกุลเงินเยนในการส่งออกของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40.1 ในครึ่งปีแรกของปี ค.ศ. 

2004  

Sato (1999) อธิบายว่าผู้ส่งออกญี่ปุ่นมีพฤติกรรมการก าหนดราคาสินค้าส่งออกตามโครงสร้างตลาด

ของสินค้า (Pricing to Market: PTM) ในประเทศปลายทาง จึงท าให้ต้องก าหนดราคาเป็นสกุลเงินท้องถิ่น 

(Local Currency Pricing: LCP) ของประเทศปลายทางที่ส่งสินค้าไปขาย ดังนั้น ผู้ส่งออกญี่ปุ่นจึงก าหนด

ราคาสินค้าในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ส าหรับสินค้าที่ส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะ manufactured 

product ในขณะที่ผู้ส่งออกญี่ปุ่นจะก าหนดราคาสินค้าส่งออกในรูปสกุลเงินเยน ส าหรับแผงวงจรไฟฟ้ารวม 

(Integrated circuits: ICs) ที่ส่งออกไปยังประเทศเอเชียตะวันออก และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง

ท าให้ผู้น าเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นในประเทศเหล่านี้ต้องรับภาระความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน

เยนและสกุลเงินทอ้งถิ่นของตนเอง 

Ito et al. (2010) พบข้อสรุปที่สอดคล้องกันคือ ผู้ส่งออกญี่ปุ่นก าหนดราคาสินค้าส่งออกโดยใช้สกุล

เงินท้องถิ่น (LCP) ในประเทศปลายทาง ส าหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราช

อาณาจักร และกลุ่มประเทศยุโรป (Eurozone) เนื่องจากการส่งออกส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยังบริษัทย่อย

ของตนที่ตั้งอยู่ในประเทศปลายทาง (Local subsidiaries) ซึ่งการก าหนดราคาด้วยวิธี LCP จะช่วยลดความ

เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่บริษัทย่อยของตน นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ให้กับบริษัทย่อยของตนในตลาดท้องถิ่น (Local market) ด้วย ในขณะที่ผู้ส่งออกญี่ปุ่นที่มีสัดส่วนการตลาด

ของสินค้าสูงในตลาดโลกก็จะก าหนดราคาสินค้าเป็นสกุลเงินเยนทั้งที่ส่งออกไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วหรือ

ประเทศก าลังพัฒนา 

Takagi (2012) ระบุว่าผู้ส่งออกญี่ปุ่นจะเลือกใช้สกุลเงินใดในการก าหนดราคาสินค้า (Invoice 

currency) นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อ านาจทางการตลาด หรือความพึงพอใจระหว่างผู้ส่งออก

และผู้น าเข้าเอง และการที่นโยบายที่จะผลักดันให้สกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินสากลไม่ประสบความส าเร็จนั้นเป็น

ผลมาจากการขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจญี่ปุ่นและความต้องการใช้สกุลเงินเยนที่ยังอยู่ในวงจ ากัด Ogawa 

(2001) อธิบายปรากฏการณ์นี้ว่า “ความล้มเหลวในการร่วมมือ (Coordination failure)” เนื่องจากทุกคน



6 
 

ยังคงให้ความส าคัญของการใช้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ในการท าธุรกรรมระหว่างประเทศ จนกระทั่งปี พ.ศ. 

2546 รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปลี่ยนนโยบายจากการท าให้สกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินสากล ( Internationalize the 

yen) มาเป็นการท าให้ตลาดทุนของญี่ปุ่นเป็นตลาดทุนสากล (Internationalize the capital market) แทน  

จากข้อมูลโครงสร้างการช าระเงินค่าสินค้าออกของไทยกับญี่ปุ่น ผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้า 

(Invoice currency) โดยใช ้3 สกุลเงินหลัก ได้แก ่สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. สกุลเงินเยน และสกุลเงินบาท โดยมี

รายละเอียด ดังนี ้

 

1) การก าหนดราคาสินค้าส่งออกในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และรับช าระค่าสินค้าเป็นสกุลเงิน

ดอลลาร์ สรอ. ผู้ส่งออกไทยเลือกวิธีการนี้อาจเป็นเพราะว่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็น vehicle 

currency6 หรือสกุลเงินสากลในการช าระค่าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ  

2) การก าหนดราคาสินค้าส่งออกในรูปสกุลเงินเยน และรับช าระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินเยน ในกรณีนี้

ผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าตามสกุลเงินของท้องถิ่นหรือตลาดที่ส่งสินค้าไปขาย ซึ่งเรียกว่า 

Local Currency Pricing (LCP) 

3) การก าหนดราคาสินค้าส่งออกในรูปสกุลเงินบาท และรับช าระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินบาท ในกรณีนี้

ผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าตามสกุลเงินของประเทศตน ซึ่งเรียกว่า Producer Currency 

Pricing (PCP) 

ถึงแม้ว่าเหตุผลในการเลือกใช้สกุลเงินใดเป็นสกุลเงินในการท าการค้าระหว่างประเทศจะเป็นเหตุผลใน

ระดับผู้ประกอบการ แต่การตัดสินใจดังกล่าวนั้นอาจมีผลต่อการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทั้งนโยบาย

การเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนในระดับประเทศได้ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจ

ที่ส่งผ่านผลกระทบภายนอก (External shock) จากต่างประเทศเข้ามาสู่ภายในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น หาก

ผู้ส่งออกไทยรับช าระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินเยนมากขึ้น เงินทุนส ารองระหว่างประเทศของไทยก็จะประกอบด้วย

สกุลเงินเยนมากขึ้นเช่นกัน หากเงินเยนอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ก็จะท าให้มูลค่าเงินส ารองระหว่าง

ประเทศของไทยในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ลดลง นอกจากนี้ การที่สกุลเงินเยนมีสัดส่วนมากขึ้นในเงินทุน

                                                            
6 Devereux and Shi (2013) ระบุว่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. มีบทบาทเป็น vehicle currency เพราะประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศ

สหรัฐอเมริกามีการซื้อขายเงินดอลลาร์ สรอ. ทางอ้อมระหว่างกันผ่านการค้าและการลงทุน นั่นคือสองประเทศใช้ สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. แทนที่จะ
ใช้สกุลเงินของตนเองในการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เงินดอลลาร์ สรอ. จึงท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างๆ (A 
medium of exchange between currencies) 
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ส ารองระหว่างประเทศก็จะท าให้อัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน มีบทบาทมากขึ้นต่อการค้าและการ

ลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินหรือนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่น

ก็จะส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินเยนทีถ่ือครองโดยผู้ส่งออกไทยด้วยเช่นกัน7  

งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการค้าระหว่างประเทศ

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่ในรูปสกุลเงินท้องถิ่นต่อสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เช่น Bahmani-Oskooee and 

Satawatananon (2012) ศึกษาการส่งออกของไทยโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. ในขณะ

ที่ Rahmatsyah, Rajaguru and Siregar (2002) ศึกษาการส่งออกไทยไปญี่ปุ่นโดยใช้อัตราการค้า (Terms 

of trade) ที่ค านวณจากดัชนีราคาสินค้าส่งออกของไทยกับดัชนีราคาสินค้าส่งออกของญี่ปุ่น  และพบว่าเมื่อ

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกไทยเพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบกับดัชนีราคาสินค้าส่งออกญี่ปุ่นการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น

จะลดลง  

 งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น

โดยพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง 3 สกุลเงิน ได้แก่ สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. สกุลเงินเยน และสกุลเงินบาท 

นั่นคืองานวิจัยจะพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนทวิภาคี (Bilateral Exchange Rate) 3 ประเภท ได้แก่ บาท/

ดอลลาร์ สรอ. บาท/100 เยน และเยน/ดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสาม

ประเภทนั้นไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเสมอไป ภาพที่ 1.3 แสดงให้เห็นว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2547 - 

พ.ศ. 2550 สกุลเงินบาทแข็งค่าเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และสกุลเงินเยน แต่สกุลเงินเยนอ่อนค่าเทียบ

กับสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และในช่วงปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554 สกุลเงินบาทและสกุลเงินเยนแข็งค่าเทียบกับ

สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. แต่สกุลเงินบาทกลับอ่อนค่าเทียบกับสกุลเงินเยน  ซึ่งการเคลื่อนไหวของอัตรา

แลกเปลี่ยนทั้งสามประเภทที่แตกต่างกันนั้นอาจส่งผลต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นแตกต่างกันด้วย งานวิจัย

ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงซึ่งค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนทวิภาคีที่ปรับด้วยดัชนีราคาสินค้าระหว่าสอง

ประเทศ 

 

 

 

 
                                                            

7 ผู้ส่งออกไทยในบริบทนี้รวมบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่เข้ามาประกอบกิจการในไทย 
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ภำพที่ 1.3: อัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงสกุลเงินบำท สกุลเงินเยน และสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. 
 

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ FRED Economic Data 
หมายเหต:ุ แกนซ้ายส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. และ บาท/100 เยน แกนขวาส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนในรูป เยน/
ดอลลาร์ สรอ. 

 

งานวิจัยน้ีจะศึกษาการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม หมวดสินค้าอุตสาหกรรม หมวดสินค้า

เกษตรกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งมีความส าคัญเป็นล าดับที่หนึ่ง ล าดับที่สอง และล าดับ

ที่สาม (ตารางที่ 1.2) โดยใช้แบบจ าลองดุลยภาพแยกส่วน (Partial Equilibrium) ที่ใช้ในการศึกษาของ 

Huchet-Bourdon and Korinek (2011) และ Bahmani-Oskooee and Satawatananon (2012) และ

งานวิจัยนี้เลือกใช้วิธีการประมาณค่าแบบ Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) หรืออาจเรียกว่า 

Bounds Test Approach to Cointegration ที่เสนอโดย Pesaran, Shin and Smith (2001) ที่แก้ปัญหา

ทางเศรษฐมิติในการประมาณค่าข้อมูลอนกุรมเวลาที่ไม่มีเสถียรภาพ 
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ตำรำงที่ 1.2: สัดส่วนสินค้ำกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น แยกตำมหมวดสินค้ำ 
หน่วย: ร้อยละ 

หมวดสินค้ำ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม, 
ปศุสัตว์,ประมง) 

15.14 14.12 12.66 13.47 13.66 

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 10.53 10.05 9.96 9.60 8.96 
สินค้าอุตสาหกรรม 72.04 74.58 76.19 75.68 77.11 
สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 2.30 1.25 1.18 1.25 0.26 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 

นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่ส าคัญ

คือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยงานวิจัยจะศึกษา

บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกราคม พ.ศ. 2543 – 

ตุลาคม พ.ศ. 2550) และตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม พ.ศ. 2560) 

 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1) ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในงานวิจัย 

3) จัดท าและประมาณค่าแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา  

4) ศึกษาและวิเคราะหบ์ทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น 

5) วิเคราะห์เช่ือมโยงผลการศึกษาเพื่อน าไปสู่นัยเชิงนโยบาย 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมปริทัศน์ 

 

2.1 บทบำทระหว่ำงประเทศของสกุลเงินเยน 

เงินมีหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ (1) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (A medium of exchange)  (2) 

เป็นแหล่งสะสมมูลค่า (A store of value) และ (3) เป็นหน่วยวัดมูลค่า (A measure of value) หน้าที่หลัก

ดังกล่าวไม่ได้ถูกจ ากัดเพียงธุรกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมธุรกรรมทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศด้วย ที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. มีบทบาทหลักในการเป็นสื่อกลางใน

การแลกเปลี่ยนทั้งในภาคการค้าและภาคการลงทุนระหว่างประเทศ ในขณะที่เงินสกุลเยนมีบทบาทหลักในการ

เป็นแหล่งสะสมมูลค่า เนื่องจากเงินสกุลเยนมีสัดส่วนค่อนข้างมากในตลาดทุนระหว่างประเทศ (Long-term 

capital market)  นอกจากนี้หากเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. แล้ว เงินสกุลเยนนับว่ามีบทบาทในภาค

เศรษฐกิจระหว่างประเทศค่อนข้างน้อยหากเทียบกับขนาดเศรษฐกิจ (Economic size) ของญี่ปุ่น แม้ในภาค

การค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่นเอง ผู้ส่งออกญี่ปุ่นมักส่งออกสินค้าโดยก าหนดราคาสินค้าในรูปสกุลเงิน

ดอลลาร์ สรอ. เป็นหลัก ทั้งการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือแม้แต่ประเทศในภูมิภาค

เอเชีย8  

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเพิ่มบทบาทของสกุลเงินเยนในภาคเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 80 ยกตัวอย่างเช่น การประกาศใช้กฎหมายควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการค้า 

(The Foreign Exchange and Trade Control Law) ในปี ค.ศ. 1980 เพื่อเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุน

ระหว่างประเทศ (Liberalization of capital inflows) การมีข้อตกลงเยน - ดอลลาร์ สรอ. (The Yen - 

Dollar Agreement) ซึ่งมีบทบาทในการเปิดเสรีตลาดการเงิน (Financial market liberalization)  ในช่วงปี 

ค.ศ. 1984 - ค.ศ.1987 เป็นต้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1988 ธนาคารกลางของญี่ปุ่น (Bank of Japan) ได้ส่งเสริม

ให้ตลาดเงินภายในประเทศ (Domestic money market) รองรับสินทรัพย์ที่มีอายุไถ่ถอนสั้นลง และในปี ค.ศ. 

1990 ข้อจ ากัดต่างๆ ในการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศถูกยกเลิกทั้งหมด การด าเนินนโยบายและ

มาตรการต่างๆ ข้างต้นท าให้อุปสรรคของสกุลเงินเยนในภาคการค้าระหว่างประเทศลดลง และท าให้สกุลเงิน

                                                            
8 ยกตัวอย่างเช่น Sato (1999) Ogawa (2001) และ Ito et al. (2010) เป็นต้น 
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เยนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศได้อย่างเสรีมากขึ้น และที่ส าคัญท าให้ภาคการเงินของญี่ปุ่นเชื่อมต่อกับภาค

การเงินโลกมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้พยายามสนับสนุนบทบาทของสกุลเงินเยนในการท าหน้าที่เป็น

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ผ่านการรวมกลุ่มทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย  เช่น ข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยน

เงินตราแบบทวิภาคี (Bilateral currency swap agreements) ชื่อ the Chiang Mai Initiative (CMI) ในปี 

ค.ศ. 2000 และการจัดต้ังกองทุนพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Funds: ABFs) เป็นต้น 

ถึงแม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นพยายามผลักดันให้สกุลเงินเยนมีบทบาทมากขึ้นในภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

บทบาทดังกล่าวกลับมีแนวโน้มลดลงหากพิจารณาหนี้ระยะยาวของภาครัฐและที่ภาครัฐการันตี (ภาพที่ 2.1) 

สัดส่วนหนี้ประเภทดังกล่าวในรูปสกุลเงินเยนลดลงจากร้อยละ 11.16 ในปี ค.ศ. 2001 เหลือเพียงร้อยละ 5.49 

ในปี ค.ศ. 2014 ในขณะที่สัดส่วนหนี้ประเภทดังกล่าวในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 

61.54 ในปี ค.ศ. 2001 เป็นร้อยละ 64.01 ในปี ค.ศ. 2014 นอกจากนี้ ตารางที่ 2.1 แสดงสถานภาพระหว่าง

ประเทศของสกุลเงินเยนก่อนมีนโยบายหรือมาตรการต่างๆ สัดส่วนของ claims และ liabilities ใน global 

cross-border bank positions เพิ่มขึ้นจากเพียงไม่ถึงร้อยละ 1.00 ในช่วงทศวรรษ 70 จนสัดส่วนของ 

claims สูงสุดเป็นร้อยละ 21.80 ในปี ค.ศ.1995 และสัดส่วนของ liabilities สูงสุดเป็นร้อยละ 14.73 ในปี 

ค.ศ.1988 และหลังจากนั้นสัดส่วนทั้งสองก็ลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง ในปี ค.ศ. 2015 สัดส่วนของ claims 

เหลือเพียงร้อยละ 3.90 และสัดส่วนของ liabilities เหลือเพียงร้อยละ 3.32 และเมื่อพิจารณาบทบาทของสกุล

เงินเยนในการเป็นเงินส ารองระหว่างประเทศ พบว่าบทบาทดังกล่าวมีไม่มากนักและมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน

จากร้อยละ 6.77 ในปี ค.ศ. 1995 เป็นเพียงร้อยละ 4.03 ในปี ค.ศ. 2015 
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ภำพที่ 2.1 โครงสร้ำงหนี้ระยะยำวของภำครัฐและที่ภำครัฐกำรันตีของโลก จ ำแนกตำมสกุลเงิน 
หน่วย: ร้อยละของทั้งหมด 

 
ที่มา: The World Bank, International Debt Statistic 

 

ตำรำงที่ 2.1 สถำนภำพระหว่ำงประเทศของสกุลเงินเยน ปี ค.ศ. 1995 – ค.ศ. 2015 
 หน่วย: ร้อยละของทั้งหมด 

ปี ค .ศ.  Global cross-border bank positions1 Global official forex 
reserves2 Claims Liabilities 

1977 0.56 0.72 - 
1978 0.97 1.27 - 
1979 0.96 0.74 - 
1980 1.44 1.40 - 
1981 1.53 1.56 - 
1982 1.59 1.56 - 
1983 2.25 2.23 - 
1984 3.20 2.94 - 
1985 5.93 5.55 - 
1986 9.24 8.27 - 
1987 15.81 13.39 - 
1988 17.30 14.73 - 
1989 15.91 13.61 - 
1990 15.40 12.27 - 
1991 19.81 13.49 - 
1992 18.25 11.02 - 
1993 19.53 12.58 - 
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ตำรำงที่ 2.1 (ต่อ) 
หน่วย: ร้อยละของทั้งหมด 

ปี ค .ศ.  Global cross-border bank positions1 Global official forex 
reserves2 

1994 20.92 13.82 - 
1995 21.80 14.40 6.77 
1996 18.68  12.03 6.71 
1997 17.80  11.11 5.77 
1998 17.28  11.30 6.24 
1999 15.91  10.36 6.37 
2000 13.21  9.17 6.06 
2001 8.94  5.93 5.04 
2002 8.08  5.44 4.94 
2003 6.21  4.49 4.42 
2004 5.31  4.30 4.28 
2005 5.19  3.89 3.96 
2006 3.44  2.92 3.46 
2007 4.71  3.82 3.18 
2008 5.36  4.83 3.47 
2009 4.38  3.71 2.90 
2010 5.12  4.36 3.66 
2011 5.12  4.06 3.61 
2012 5.31  3.85 4.09 
2013 4.18  3.19 3.82 
2014 3.70  3.40 3.90 
2015 3.90  3.32 4.03 

ที่มา: 1Bank of International Settlements (BIS)  2International Monetary Fund (IMF) 

 

งานศึกษาเชิงประจักษ์หลายงาน เช่น Dominguez (1999) Ogawa (2001) Oi et al. (2004) Ito et 

al. (2010) Kenen (2012) และ Takagi (2012) มีผลการศึกษาที่สอดคล้องกันว่า สกุลเงินเยนยังคงมีบทบาท

ในภาคการเงินและการค้าระหว่างประเทศน้อย เนื่องจากอุปสรรคส าคัญสี่ประการ ได้แก่ (1) พฤติกรรมของผู้

ส่งออกญี่ปุ่นในการก าหนดราคาสินค้าส่งออกตามโครงสร้างตลาดของสินค้า (Pricing to Market: PTM) ที่ของ

ประเทศปลายทางที่ส่งสินค้าไปขาย และท าให้ต้องก าหนดราคาเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (Local Currency 

Pricing: LCP) ของประเทศปลายทางที่ส่งสินค้าไปขาย (2) ลักษณะของสินค้าส่งออกที่มักแลกเปลี่ยนกัน

ภายใต้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (3) ความผันผวนของสกุลเงินเยนที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์  

สรอ. และ (4) การเป็นสกุลเงินหลักของโลก (Vehicle currency) ของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. 
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อุปสรรคประการแรกของสกุลเงินเยนในการมีบทบาทด้านการค้าระหว่างประเทศมาจาก พฤติกรรม

ของผู้ส่งออกญี่ปุ่นในการก าหนดราคาส่งออกสินค้าส่งออกตามโครงสร้างตลาดของสินค้า (PTM) ที่ส่งไปขายใน

ประเทศปลายทาง และท าให้ผู้ส่งออกญี่ปุ่นต้องก าหนดราคาเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (LCP) เพื่อเพิ่มหรือคง

ความสามารถในการแข่งขันในตลาดนั้นๆ และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

นอกจากนี้ การค้าภายในบริษัทเดียวกัน ( Intra-firm trade) โดยส่งออกจากส านักงานใหญ่ (Japanese 

headquarters) ที่ตั้งในญี่ปุ่น ไปบริษัทย่อย (Subsidiaries) ในสหรัฐอเมริกา และไปบริษัทย่อย (subsidiaries) 

ในภูมิภาคเอเชียซึ่งจะส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกาอีกต่อหนึ่ง มักจะก าหนดสกุลเงินส าหรับสินค้าส่งออกในรูป

สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เช่นกัน โดยส านักงานใหญ่จะเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

(Exchange rate risk) ทั้งหมดไว้เอง  

อุปสรรคประการที่สองคือ ลักษณะของสินค้าที่ส่งออก  โดยสินค้าขั้นต้น (Primary goods) และสินค้า

ทุน (Capital goods) มักซื้อขายกันภายใต้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็นหลัก เนื่องจากสินค้าเหล่านี้มีค่าความ

ยืดหยุ่นต่อราคาสูง (High price elasticity) หรือสามารถทดแทนกันง่าย เช่น เคมีภัณฑ์ (Chemical 

products) และวัสดุโลหะ (Metals and metallic products) เป็นต้น การซื้อขายภายใต้สกุลเงินหลักเพียง

สกุลเดียว (Numeraire currency) จะสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าประเภทข้างต้นได้ดี

ที่สุด โดย Sato (1999) พบว่าผู้ส่งออกญี่ปุ่นก าหนดราคาสินค้าส่งออกประเภทแผงวงจรไฟฟ้ารวม 

(Integrated circuits) ไปสหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (East Asia) และประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. Oi et al. (2004) แนะน าให้

รัฐบาลญี่ปุ่นส่งเสริมการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกญี่ปุ่น โดยเพิ่มความแตกต่างของสินค้า 

(Degree of differentiated product) และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของสินค้า (Market share) เพื่อให้ผู้ส่งออก

ญี่ปุ่นสามารถก าหนดราคาส่งออกเป็นสกุลเงินเยนได้มากขึ้น 

อุปสรรคประการที่สามคือ ความผันผวนของสกุลเงินเยนที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ 

สรอ.  ภาพที่ 2.2 แสดงดัชนีค่าเงินที่แท้จริง (Real Effective Exchange Rate: REER) รายเดือน ช่วงมกราคม 

พ.ศ.2537 – กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ของสกุลเงินเยนและสกุลดอลลาร์ สรอ. จากภาพที่ 2.2 สกุลเงินเยนผัน

ผวนมากในช่วงเวลาดังกล่าวเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์  สรอ. โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีค่าเงินที่

แท้จริงของสกุลเงินเยนมีค่า 17.78 ในขณะที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีค่าเงินที่แท้จริงของสกุลเงิน

ดอลลาร์ สรอ. มีค่าเพียง 9.24 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (East Asia) 



15 
 

หลายประเทศใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ผูกค่าเงินกับสกุลเงินดอลลาร์  สรอ. (A de facto dollar peg 

regime) มากกว่าใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตะกราเงิน (A currency-basket regime) อย่างไรก็ตาม การ

ผูกค่าเงินไว้กับสกุลเงินดอลลาร์สรอ. เป็นการสะท้อนว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกน าเข้าความผันผวน

ของนโยบายการเงินและความผันผวนของสกุลเงินดอลลาร ์สรอ. ด้วยเช่นกัน 

 

ภำพที่ 2.2 ดัชนีค่ำเงินที่แท้จริง (Real Effective Exchange Rate) ของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกำ (ปีฐำน 
ค.ศ. 2010) ช่วงมกรำคม พ.ศ. 2537 – กรกฎำคม พ.ศ. 2559 
 

 
ที่มา: Bank of International Settlements (BIS) 

 

อุปสรรคประการที่สี่ คือ การที่สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็นสกุลเงินสากลในการช าระค่าสินค้าและ

บริการระหว่างประเทศ (Vehicle currency)  เมื่อตัวแทนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic agents) จ านวน

มากเต็มใจเลือกสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็นสกุลเงินหลักเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน จะท าให้เกิดผล

กระทบภายนอกเชิงเครือข่าย (Network externality) คือหน่วยเศรษฐกิจอื่นจะเลือกสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. 

เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนด้วย ผลกระทบภายนอกเชิงเครือข่าย น้ีส่งผลให้ต้นทุนธุรกรรม 

(Transaction cost) ของการใช้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ลดลง ซึ่งก็จะยิ่งท าให้การใช้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. 

เป็นทีน่ิยมอย่างกว้างขวางมากขึ้น การเปลี่ยนจากใชส้กุลเงินดอลลาร ์สรอ. ไปเป็นสกุลเงินอ่ืนก็จะยากมากขึ้น 
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2.2 บทบำทของอตัรำแลกเปลี่ยนต่อกำรส่งออก 

อัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สะท้อนราคาของสินค้าที่มีการซื้อขายระหว่างประเทศ 

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนย่อมส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศทั้งการน าเข้าและการส่งออก 

ในทางทฤษฎี ปริมาณการส่งออกตอบสนองต่อค่าเงินภายในประเทศในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือสกุลเงินใน

ประเทศที่อ่อนค่าลง (อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น) ท าให้ปริมาณการส่งออกของประเทศนั้นสูงขึ้น เพราะสินค้า

ส่งออกของประเทศนั้นมีราคาถูกลงโดยเปรียบเทียบในสายตาชาวต่างประเทศ ในทางกลับกัน เมื่อสกุลเงินใน

ประเทศแข็งค่าขึ้น (อัตราแลกเปลี่ยนลดลง) ปริมาณการส่งออกจะลดลง เพราะสินค้าส่งออกของประเทศนั้นมี

ราคาแพงขึ้นในสายตาชาวต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ภายใต้รูปแบบการค้าของโลกยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง

ไป บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

งานศึกษาเชิงประจักษ์ที่ผ่านมาศึกษาบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศทั้งใน

ระดับภาพรวม (Aggregate Level) ระดับประเทศคู่ค้า (Bilateral Trade Level) ระดับภาคอุตสาหกรรม 

(Sectoral Industrial Level) หรือแม้กระทั่งระดับประเภทสินค้า (Product Level) ผลการศึกษาที่พบ

แตกต่างกันไปตาม แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา วิธีการทางเศรษฐมิติที่ใช้ในการศึกษา หรือแม้กระทั่งช่วงเวลา

ที่ใช้ในการศึกษา  

Mitsuyo and Fukunari (2013) ศึกษาบริษัทที่อยู่ในภาคการผลิต (Manufacturing firms) ของ

ญี่ปุ่นที่เป็น Multinational Enterprises (MNEs) ที่ส่งออกและน าเข้าสินค้า โดยงานศึกษาใช้ดัชนีค่าเงินที่

แท้จริง (Real Effective Exchange Rate: REER) งานศึกษาพบว่าบริษัทเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะส่งออกได้

เพิ่มขึ้น (ลดลง) เมื่อสกุลเงินเยนอ่อนค่า (แข็งค่า) เทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ ในขณะที่การน าเข้าของบริษัท

ในภาคการผลิตที่เป็น MNEs กลับลดลง (เพิ่มขึ้น) เมื่อสกุลเงินเยนแข็งค่า (อ่อนค่า) เทียบกับสกุลเงิน

ต่างประเทศ Mitsuyo and Fukunari (2013) อธิบายว่าบริษัทเหล่านี้ต้องลดการน าเข้าสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ 

(Raw materials) รวมทั้งชิ้นส่วนและส่วนประกอบ (Parts and components) ที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้า

ส่งออก เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ส่งออกได้ลดลงจากการแข็งค่าของสกุลเงินเยนเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ 

ในขณะที่ Fang et al. (2006) พบว่าเมื่อสกุลเงินท้องถิ่นอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) การส่งออก

ของอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย ไปสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ งานศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกหลายงานพบข้อสรุปที่

สอดคล้องกันว่า การส่งออกตอบสนองต่ออัตราแลกเปลี่ยนน้อยลง โดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือ การผลิตภายใต้ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global supply chain) ซึ่งสินค้าถูกผลิตขึ้นจาก

ฐานการผลิตในหลายประเทศก่อนที่จะถูกน ามาผลิตเป็นสินค้าขั้นสุดท้าย Ahmed et al. (2015) พบว่าการ

ผลิตภายใต้ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global supply chain) สามารถอธิบายการลดลงของบทบาทของอัตรา

แลกเปลี่ยนต่อการส่งออกภาคการผลิต (Manufacturing export) ได้ถึงร้อยละ 22 โดยประเทศที่มีส่วนร่วม

สูงในการผลิตภายใต้ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global supply chain) บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออก

ภาคการผลิต (Manufacturing export) ลดลงประมาณร้อยละ 28 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เข้าร่วมการ

ผลิตภายใต้ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global supply chain) ในลักษณะที่เป็น backward linkage  กล่าวคือ เป็น

การเข้าร่วมโดยผู้ผลิตในประเทศน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศในสัดส่วนสูงเพื่อมาผลิตสินค้าขั้นกลาง แล้ว

ส่งออกไปผลิตสินค้าขั้นสุดท้ายต่อในฐานการผลิตอื่นๆ การผลิตในลักษณะนี้ส่วนเพิ่มการผลิตที่เกิดใหม่

ภายในประเทศ (Domestic value added) จึงมีมูลค่าน้อย ประเทศที่มีลักษณะการผลิตดังกล่าวบทบาทของ

อัตราแลกเปลี่ยนก็จะยิ่งลดน้อยลง นอกจากนี้การที่สกุลเงินของตนเองอ่อนค่าไม่สามารถเพิ่มความสามารถใน

การแข่งขันได้เนื่องจากต้นทุนของวัตถุดิบที่น าเข้ามาก็สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ในขณะที่ประเทศที่เข้าร่วมการผลิต

ภายใต้ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global supply chain) ในลักษณะ forward linkage  จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ

ผลิตในประเทศเพื่อส่งออกได้มากกว่า และบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกจะไม่ได้ลดลงมาก 

ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ Riad et al. (2012) งานศึกษานี้พบว่าจีนเข้าร่วมการผลิตภายใต้

ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global supply chain) ในลักษณะ backward linkage โดยเป็นการผลิตในอุตสาหกรรม

ปลายน้ า (Downstream production) จีนจึงต้องน าเข้าสินค้าจากประเทศอื่นมาผลิตสินค้าส่งออก การ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกของจีนน้อย ในขณะที่การส่งออกของประเทศ

ญี่ปุ่นตอบสนองต่ออัตราแลกเปลี่ยนมากกว่าเนื่องจากญี่ปุ่นเข้าร่วมการผลิตภายใต้ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global 

supply chain) ในลักษณะ forward linkage โดย เป็นการผลิต ในอุตสาหกรรมต้นน้ า  (Upstream 

production) และน าเข้าสินค้าจากประเทศอื่นมาผลติสินค้าส่งออกของตนน้อย 

Amiti et al. (2014) สนับสนุนว่า เมื่อมีการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาผลิตเพื่อส่งออกมากขึ้น 

บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกจะลดน้อยลง งานศึกษานี้พบว่า ผู้ผลิตเพื่อส่งออกที่สินค้าของตน

ครองส่วนแบ่งการตลาด (Market share) สูง มักน าเข้าวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตในสัดส่วนสูงด้วย ผู้ผลิตเหล่านี้

จึงไม่ปรับเปลี่ยนราคาสินค้าส่งออกตามการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนมากนัก ดังนั้นการส่งผ่านของอัตรา

แลกเปลี่ยนไปสู่ราคาสินค้าส่งออกจึงต่ า (Low exchange rate pass-through) ในทางตรงข้าม ผู้ผลิตเพื่อ



18 
 

ส่งออกขนาดเล็กที่สินค้าของตนครอบครองส่วนแบ่งการตลาด (Market share) ต่ า และไม่ได้น าเข้าสินค้ามา

ผลิตเพื่อส่งออกในสัดส่วนที่สูง จะส่งผ่านการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไปสู่ราคาสินค้าส่งออกอย่าง

สมบรูณ์ (Complete exchange rate pass-through) 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าภาคบริการจะมีการน าเข้าสินค้ามาผลิตเพื่อการส่งออกในสัดส่วนที่ต่ า อัตรา

แลกเปลี่ยนยังคงมีบทบาทส าคัญต่อการส่งออกในภาคบริการ Eichengreen and Gupta (2013) พบว่าการ

ส่งออกภาคบริการ (Exports of services) ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่าการ

ส่งออกสินค้า (Export of goods) นอกจากนี้ การส่งออกภาคบริการแบบสมัยใหม่ (Modern services) ที่เน้น

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะแรงงานขั้นสูง เช่น  การบริการด้านการสื่อสาร (Communications) 

การบริการด้านคอมพิวเตอร์ (Computer) และการบริการสารสนเทศ (Information) ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่าการส่งออกในภาคบริการแบบดั้งเดิม (Traditional services) เช่น 

การบริการด้านการค้าและการขนส่ง (Trade and transport) การท่องเที่ยว (Tourism) การบริการทาง

การเงิน (Financial services) และการประกันภัย (Insurance) 

นอกจากการผลิตภายใต้ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global supply chain) และการน าเข้าสินค้าเพื่อผลิต

สินค้าส่งออกแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถอธิบายบทบาทที่ลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกได้อีก 

เช่น ผลิตภาพการผลิต (Productivity) และพฤติกรรมการก าหนดราคาสินค้าส่งออกตามโครงสร้างตลาดของ

สินค้า (PTM) ที่ส่งไปขายในประเทศปลายทาง Berman et al. (2012) ศึกษาการตอบสนองของผู้ผลิตเพื่อ

ส่งออกต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งในด้านราคาสินค้าส่งออกในสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศคู่

ค้าตามแนวคิด LCP ด้านปริมาณการส่งออก และด้านการตัดสินใจเข้า-ออกจากตลาด งานศึกษานี้พบว่า ผู้

ส่งออกฝรั่งเศสที่มีผลิตภาพการผลิตสูงจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในด้านราคา

มากกว่าผู้ส่งออกที่มีผลิตภาพการผลิตต่ า นั่นคือเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนในรูปยูโร (Euro) อ่อนค่าเทียบกับสกุล

เงินของประเทศคู่ค้าร้อยละ 10 ผู้ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงจะเลือกปรับขึ้นราคาสินค้าส่งออกในรูปสกุลเงิน

ยูโร (Euro) ร้อยละ 1.3 ในขณะที่ผู้ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตต่ าจะเลือกปรับขึ้นราคาสินค้าส่งออกในรูปสกุล

เงินยูโร (Euro) เพียงร้อยละ 0.8 ซึ่งทั้งสองกรณีราคาสินค้าส่งออกในรูปสกุลเงินท้องถิ่น (LCP) ของประเทศคู่

ค้าก็ยังคงลดลง ปริมาณการส่งออกของผู้ผลิตที่มีผลิตภาพสูงจึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนน้อยกว่าปริมาณการส่งออกของผู้ผลิตที่มีผลิตภาพต่ า  
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บทที่ 3 

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ แบบจ ำลองที่ใช้ในกำรศึกษำ และวิธีกำรศึกษำ 

 

3.1 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

งานวิจัยนี้พิจารณาให้ผู้ส่งออกไทยที่ส่งสินค้าไปญี่ปุ่นมีทางเลือกในก าหนดราคาสินค้าส่งออกได้ 3 

สกุลเงิน ได้แก่ 1) สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. 2) สกุลเงินเยน และ 3) สกุลเงินบาท การก าหนดราคาสินค้าแต่ละ

สกุลเงินเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนแตกต่างกัน ซึ่งการก าหนดราคาสินค้าแต่ละสกุลเงินมีรายละเอียดดังนี ้

1) การก าหนดราคาสินค้าส่งออกในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และรับช าระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์

สรอ. 

กรณีนี้ผู้ส่งออกไทย (ผู้ขายสินค้า) ก าหนดราคาสินค้าในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และรับช าระค่า

สินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เมื่อผู้ส่งออกไทยได้รับเงินดอลลาร์ สรอ. มา ก็จะต้องน าไปแลกเป็นสกุลเงิน

บาท ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดราคาสินค้าในกรณีนี้คือ บาท/ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเงิน

บาทอ่อนค่า (Depreciate) เทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ผู้ส่งออกไทยสามารถลดราคาสินค้าในรูปสกุลเงิน

ดอลลาร์ สรอ. ได้ และท าให้ปริมาณการส่งออกสินค้าไทยไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ในทางตรงข้าม เมื่อเงินบาทแข็งค่า 

(Appreciate) เทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ผู้ส่งออกไทยสามารถเพิ่มราคาสินค้าในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. 

แต่จะท าให้ปริมาณการส่งออกสินค้าไทยไปญี่ปุ่นลดลง 

ในกรณีนี้ ผู้น าเข้าญี่ปุ่น (ผู้ซื้อสินค้า) ช าระค่าสินค้าเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. หากผู้น าเข้าญี่ปุ่นไม่มีเงิน

ดอลลาร์ สรอ. อยู่ในมือ ผู้น าเข้าญี่ปุ่นน าเงินเยนไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนที่

เกี่ยวข้องกับการช าระค่าสินค้าของผู้น าเข้าญี่ปุ่นในกรณีนี้คือ เยน/ดอลลาร์สรอ. เมื่อเงินเยนอ่อนค่า 

(Depreciate) เทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ผู้น าเข้าญี่ปุ่นต้องใช้เงินเยนมากขึ้นเพื่อซื้อเงินดอลลาร์ สรอ. นั่นคือ

ผู้น าเข้าญี่ปุ่นต้องใช้เงินเยนมากขึ้นในการช าระสินค้าส่งออกของไทยที่ก าหนดราคาในรูปสกุลเงินดอลลาร์ 

สรอ. จึงมีนัยว่าราคาสินค้าส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น และท าให้ปริมาณการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นลดลง ในทาง

ตรงข้าม เมื่อเงินเยนแข็งค่า (Appreciate) เทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ผู้น าเข้าญี่ปุ่นจะใช้เงินเยนลดลงเพื่อซื้อ

เงินดอลลาร์ สรอ. นั่นคือผู้น าเข้าญี่ปุ่นใช้เงินเยนน้อยลงในการช าระสินค้าส่งออกของไทยที่ก าหนดราคาในรูป
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สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จึงมีนัยว่าราคาสินค้าส่งออกของไทยลดลง และท าให้ปริมาณการส่งออกของไทยไป

ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 

ยกตัวอย่างเช่น สินค้าส่งออกของไทยมีราคา 70 บาท อัตราแลกเปลี่ยนเป็น 35 บาท/ดอลลาร์ สรอ. 

และ 100 เยน/ดอลลาร์ สรอ. ผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าเป็น 2 ดอลลาร์ สรอ. ดังนั้น ผู้น าเข้าญี่ปุ่นต้อง

ใช้เงินเยน 200 เยนเพื่อแลกเป็น 2 ดอลลาร์ สรอ. หากเงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. และท าให้

อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเป็น 40 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ผู้ส่งออกไทยสามารถลดราคาสินค้าลงได้เป็น 1.75 

ดอลลาร์ สรอ. แต่หากเงินเยนอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. เป็น 120 เยน/ดอลลาร์ สรอ.และเป็นการ

อ่อนค่าพร้อมการการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ผู้น าเข้าญี่ปุ่นต้องใช้เงินเยน 210 เยนเพื่อ

แลกเป็น 1.75 ดอลลาร์ สรอ. นั่นคือ ถึงแม้ว่าผู้ส่งออกไทยลดราคาสินค้าลงจาก 2 ดอลลาร์ สรอ. เป็น 1.75 

ดอลลาร์ สรอ. หากผู้น าเข้าญี่ปุ่นช าระสินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ก็ต้องใช้เงินเยนเพิ่มขึ้นจาก 200 เยน 

เป็น 210 เยน ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนว่าสินค้าส่งออกของไทยมีราคาเพ่ิมขึ้น  

โดยสรุปแล้ว ในกรณีนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องคือ บาท/ดอลลาร์ สรอ. และเยน/ดอลลาร์ สรอ. 

และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสองประเภทส่งผลต่อปริมาณการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นแตกต่าง

กัน โดยการออ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ส่งผลทางบวก แต่การอ่อนค่าของเงินเยนเทียบเงิน

ดอลลาร์ สรอ. ส่งผลทางลบ กล่าวคือเมื่อเงินบาทอ่อนค่า (แข็งค่า) เทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ปริมาณการ

ส่งออกสินค้าไทยไปญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้น (ลดลง) อย่างไรก็ตาม เมื่อเงินเยนอ่อนค่า (แข็งค่า) เทียบกับเงินดอลลาร์ 

สรอ. ปริมาณการส่งออกสินค้าไทยไปญี่ปุ่นจะลดลง (เพิ่มขึ้น) ดังนั้นหากเงินบาทและเงินเยนอ่อนค่าพร้อมกัน

เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ปริมาณการส่งออกสินค้าไทยไปญี่ปุ่นอาจเพิ่มขึ้น ลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลทางบวกและผลทางลบ หากผลทางบวกที่ท าให้การส่งออกเพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินบาท

เทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. มากกว่าผลทางลบที่ท าให้การส่งออกลดลงจากการอ่อนค่าของเงินเยนเทียบกับเงิน

ดอลลาร์ สรอ. ปริมาณการส่งออกสินค้าไทยไปญี่ปุ่นก็จะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าหากผลทางบวกที่ท าให้การส่งออก

เพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ถูกหักล้างจากผลทางลบที่ท าให้การส่งออก

ลดลงจากการอ่อนค่าของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ปริมาณการส่งออกสินค้าไทยไปญีปุ่่นก็จะลดลง 

 

 

 



21 
 

2) การก าหนดราคาสินค้าส่งออกในรูปสกุลเงินเยน และรับช าระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินเยน 

กรณีนี้ผู้ส่งออกไทย (ผู้ขายสินค้า) ก าหนดราคาสินค้าตามสกุลเงินของท้องถิ่นหรือตลาดที่ส่งสินค้าไป

ขาย ที่เรียกว่า Local Currency Pricing (LCP) ซึ่งในบริบทของงานวิจัยน้ีตลาดที่ผู้ส่งออกไทยส่งสินค้าไปขาย

คือญี่ปุ่น ผู้ส่งออกไทย (ผู้ขายสินค้า) จึงก าหนดราคาสินค้าเป็นสกุลเงินเยน และรับช าระค่าสินค้าเป็นสกุลเงิน

เยน เมื่อผู้ส่งออกไทยได้รับเงินเยนมาก็จะต้องน าไปแลกเป็นเงินบาท ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการ

ก าหนดราคาสินค้าในกรณีนี้คือ บาท/100 เยน เมื่อเงินบาทอ่อนค่า (Depreciate) เทียบกับเงินเยน ผู้ส่งออก

ไทยสามารถลดราคาสินค้าในรูปสกุลเงินเยนได้ และท าให้ปริมาณการส่งออกสินค้าไทยไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ในทาง

ตรงข้าม เมื่อเงินบาทแข็งค่า (Appreciate) เทียบกับเงินเยน ผู้ส่งออกไทยสามารถเพิ่มราคาสินค้าในรูปสกุล

เงินเยน แต่จะท าให้ปริมาณการส่งออกสินค้าไทยไปญี่ปุ่นลดลง 

ยกตัวอย่างเช่น สินค้าส่งออกของไทยมีราคา 70 บาท อัตราแลกเปลี่ยนเป็น 35 บาท/100 เยน ผู้

ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าเป็น 200 เยน หากเงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินเยน และท าให้อัตราแลกเปลี่ยน

เพิ่มขึ้นเป็น 40 บาท/100 เยน ผู้ส่งออกไทยสามารถลดราคาสินค้าลงได้เป็น 175 เยน 

ในกรณีนี้ ผู้น าเข้าญี่ปุ่น (ผู้ซื้อสินค้า) ไม่มีภาระในการจัดหาเงินตราต่างประเทศมาเพื่อใช้ช าระสินค้า 

เนื่องจากผู้น าเข้าญี่ปุ่นช าระค่าสินค้าด้วยสกุลเงินเยนซึ่งเป็นสกุลเงินตราของประเทศตนเอง ดังนั้นจึงไม่มีอัตรา

แลกเปลี่ยนใดเข้ามาเก่ียวข้องในด้านผู้น าเข้าญี่ปุ่น (ผู้ซื้อสินค้า)   

 

3) การก าหนดราคาสินค้าส่งออกในรูปสกุลเงินบาท และรับช าระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินบาท 

กรณีนี้ผู้ส่งออกไทย (ผู้ขายสินค้า) ก าหนดราคาตามสกุลเงินของประเทศตน ที่เรียกว่า Producer 

Currency Pricing (PCP)  ซึ่งในบริบทของงานวิจัยนี้ประเทศผู้ส่งออกคือประเทศไทย ผู้ส่งออกไทย (ผู้ขาย

สินค้า) จึงก าหนดราคาสินค้าเป็นสกุลเงินบาท และรับช าระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินบาท  

ในกรณีนี้ ผู้น าเข้าญี่ปุ่น (ผู้ซื้อสินค้า) ช าระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินบาท หากผูน้ าเข้าญี่ปุ่นไม่มีเงินบาทอยู่

ในมือ ผู้น าเข้าญี่ปุ่นก็ต้องน าเงินเยน หรือเงินดอลลาร์ สรอ. ไปแลกเป็นเงินบาท ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนที่

เกี่ยวข้องกับการช าระค่าสินค้าในกรณีนี้คือ บาท/100 เยน หรือ บาท/ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเงินบาทอ่อนค่า 

(Depreciate) เทียบกับเงินเยน หรือเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ.  ผู้น าเข้าญี่ปุ่นจะใช้เงินเยนหรือเงินดอลลาร์ 

สรอ. น้อยลงเพื่อซื้อเงินบาท ซึ่งมีนัยว่าราคาสินค้าส่งออกของไทยลดลง และท าให้ปริมาณการส่งออกของไทย

ไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ในทางตรงข้าม เมื่อเงินบาทแข็งค่า (Appreciate) เทียบกับเงินเยน หรือเทียบกับเงินดอลลาร์ 
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สรอ. ผู้น าเข้าญี่ปุ่นจะใช้เงินเยนหรือเงินดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นเพื่อซื้อเงินบาท ซึ่งมีนัยว่าราคาสินค้าส่งออก

ของไทยเพิ่มขึ้น และท าให้ปริมาณการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นลดลง อย่างไรก็ตาม หากผู้น าเข้าญี่ปุ่นมีเงินบาท

อยู่ในมือก็จะไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนใดเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ยกตัวอย่างเช่น สินค้าส่งออกของไทยมีราคา 70 บาท อัตราแลกเปลี่ยนเป็น 35 บาท/100 เยน และ 

35 บาท/ดอลลาร์ สรอ. หากผู้น าเข้าญี่ปุ่นไม่มีเงินบาทอยู่ในมือและต้องน าเงินเยนไปแลกเป็นเงินบาท ผู้น าเข้า

ญี่ปุ่นต้องใช้เงิน 200 เยน เพื่อแลกเป็น 70 บาท หากเงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินเยน และท าให้อัตรา

แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเป็น 40 บาท/100 เยน ผู้น าเข้าญี่ปุ่นจะใช้เงินเยนเพียง 175 เยน เพื่อแลกเป็น 70 บาท แต่

หากผู้น าเข้าญี่ปุ่นไม่มีเงินบาทอยู่ในมือและต้องน าเงินดอลลาร์ สรอ. ไปแลกเป็นเงินบาท ผู้น าเข้าญี่ปุ่นต้องใช้

เงิน 2 ดอลลาร์ สรอ. เพื่อแลกเป็น 70 บาท หากสกุลเงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. และท าให้

อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเป็น 40 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ผู้น าเข้าญี่ปุ่นก็จะใช้เพียง 1.75 ดอลลาร์ สรอ. เท่านั้น 

ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนว่าสินค้าส่งออกของไทยมีราคาลดลง เมื่อเงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินเยน หรือเทียบกับ

เงินดอลลาร์ สรอ.   

 

ตารางที่ 3.1 สรุปการอภิปรายข้างต้นเกี่ยวกับทางเลือกของสกุลเงินที่ใช้การก าหนดราคาสินค้าส่งออก

ของไทยไปญี่ปุ่น โดยจ าแนกเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกไทย (ผู้ขายสินค้า) และอัตรา

แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับผู้น าเข้าญี่ปุ่น (ผู้ซื้อสินค้า) ในขณะที่ตารางที่ 3.2 สรุปผลของการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยนแต่ละประเภทซึ่งได้แก่ บาท/ดอลลาร์ สรอ. บาท/100 เยน และ เยน/ดอลลาร์ สรอ. ที่มีต่อ

ปริมาณการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น (มูลค่าการส่งออกที่แท้จริงของไทยไปญี่ปุ่น) ในแต่ละกรณีของสกุลเงินที่ใช้

การก าหนดราคาสินค้าส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น ซึ่งแยกอภิปรายได้ดังนี ้

1) การอ่อนค่า (แข็งค่า) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 

(ลดลง) ในกรณีผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าส่งออกในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. หรือสกุลเงิน

บาท 

2) การอ่อนค่า (แข็งค่า) ของเงินบาทเทียบกับเงินเยน ท าให้ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น (ลดลง) ใน

กรณีผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าส่งออกในรูปสกุลเงินเยน หรือสกุลเงินบาท 

3) การอ่อนค่า (แข็งค่า) ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้ปริมาณการส่งออกลดลง 

(เพิ่มขึ้น) ในกรณีผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าส่งออกในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. 
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เป็นที่น่าสังเกตว่า หากเงินบาทและเงินเยนอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. พร้อมกัน และผู้ส่งออก

ไทยก าหนดราคาสินค้าส่งออกในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ปริมาณการส่งออกอาจจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงก็ได้ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลสุทธิของผลทางบวกจากการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. และผลทางลบจาก

การอ่อนค่าของเงินเยนเทียบกับดอลลาร์ สรอ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

ตำรำงที่ 3.1: สกุลเงินที่ใช้ก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นและอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง 
 

สกุลเงินที่ใช้
ก ำหนดรำคำ
สินค้ำส่งออก 

สกุลเงินที่ใช้
ในกำรช ำระคำ่
สินค้ำส่งออก 

อัตรำแลกเปลี่ยนที่
เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ส่งออกไทย 
(ผู้ขำยสินค้ำ) 

 

อัตรำแลกเปลี่ยนที่
เกี่ยวข้องกับ 
ผู้น ำเขำ้ญี่ปุ่น 
(ผู้ซื้อสินค้ำ) 

หมำยเหต ุ

 
 
 
 

ดอลลาร์ สรอ. 
(USD) 

 
 
 
 

ดอลลาร์ สรอ. 
(USD) 

 
 
 
 
 
 
 

THB/USD (+) 

 
 

JPY/USD ( - )  

- หากผู้น าเข้าญี่ปุ่นไม่มี
เงินดอลลาร์ สรอ. 
(USD) ผู้น าเขา้ญี่ปุ่นจะ
ใชเ้งินเยน (JPY) เพื่อ
แลกเป็นเงินดอลลาร์ 
สรอ. (USD) 
 

- ผู้ส่งออกไทยแลกเงิน 
ดอลลาร์ สรอ. (USD) 
ที่ได้รับช าระค่าสินค้า
เป็นเงินบาท (THB) 

 

 
 

เยน 
(JPY) 

 

 
 

เยน 
(JPY) 

 
 

THB/100 JPY (+) 

 
 

- ผู้น าเข้าญี่ปุ่นช าระค่า
สินค้าด้วยเงินเยน 
(JPY) 
 

- ผู้ส่งออกไทยแลกเงิน
เยน (JPY) ที่ได้รับ
ช าระค่าสินค้าเป็นเงิน
บาท (THB) 
 

 
 
 
 

บาท 
(THB) 

 
 
 
 

บาท 
(THB) 

  
THB/USD (+) 

 
 

 
หรือ 

 

 
THB/100 JPY (+) 

 
 

- หากผู้น าเข้าญี่ปุ่นไม่มี
เงินบาท (THB) ผู้น า
เข้าญี่ปุ่นจะใชเ้งิน
ดอลลาร์ สรอ. (USD) 
หรือเงินเยน (JPY) เพื่อ
แลกเป็นเงินบาท 
(THB) 
 

- ผู้ส่งออกไทยรบัช าระ
ค่าสินค้าเป็นเงินบาท 
(THB) 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย + หรือ – ในวงเล็บแสดงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนนั้นๆ กับปริมาณการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น 
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ตำรำงที่ 3.2: ผลของกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนแตล่ะประเภทที่มีต่อปริมำณกำรส่งออกของ
ไทยไปญี่ปุ่น  

 บำท/ดอลลำร์ 
สรอ. 

บำท/100 เยน เยน/ดอลลำร์ 
สรอ. 

ผลสุทธ ิ

สก
ุลเ

งิน
ที่ใ

ช้
ก ำ

หน
ดร

ำค
ำ

สิน
ค้ำ

ส่ง
ออ

ก ดอลลำร์ สรอ. +  - + / - 

เยน  +  + 

บำท + +  + 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย + หรือ – ในวงเล็บแสดงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนนั้นๆ กับปริมาณการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น 

 

3.2 แบบจ ำลองที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางการค้าระหว่างประเทศที่น าเสนอโดย Huchet-Bourdon and 

Korinek (2011) สมการหลักที่ใช้คือ 
  

ln 𝑋𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1ln 𝑌 𝑡 + 𝛽2ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 + 𝛽3ln 𝑉 𝑡 + 휀𝑥,𝑡   --- (1) 
 

โดยที่  𝑋𝑖,𝑡 คือ มูลค่าการส่งออกที่แท้จริงหมวดสินค้า i ที่ไทยส่งออกไปญี่ปุ่น ณ เวลา t 

 𝑌 𝑡 คือ รายได้ที่แท้จริงของประเทศญี่ปุ่น ณ เวลา t 

𝑅𝐸𝑅 𝑡 คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ณ เวลา t 

𝑉 𝑡  คือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ณ เวลา t 

  휀𝑥,𝑡 คือ ตัวรบกวน (Errors) ณ เวลา t 
 

Bahmani-Oskooee and Ardalani (2006) และ Huchet-Bourdon and Korinek (2011) ระบุว่า

สมการที่ (1) เป็นสมการลดรูป (Reduced-form Equation) ที่ได้มาจากสมการอุปสงค์และอุปทานส าหรับ

สินค้าส่งออก แบบจ าลองนี้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานที่มีบทบาทต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น นั่นคือปัจจัยด้าน

รายได้ของญี่ปุ่น (ผู้ซื้อสินค้า) และปัจจัยด้านราคาของสินค้า จากสมการที่ (1) มูลค่าการส่งออกที่แท้จริงของ

หมวดสินค้า i ที่ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นนั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ 3 ตัวแปร ได้แก่ รายได้ที่แท้จริงของ

ญี่ปุ่น อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ในทางทฤษฎี  การเพิ่มขึ้น

ของรายได้ที่แท้จริงท าให้อ านาจซื้อที่แท้จริงของประชาชนในประเทศนั้นๆ สูงขึ้น จึงท าให้ประชาชนต้องการ



26 
 

บริโภคสินค้าทั้งสินค้าที่ผลิตในประเทศและสินค้าน าเข้าเพิ่มขึ้น นั่นคือเมื่อรายได้ที่แท้จริงของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นการ

ส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นก็จะเพิ่มขึ้น (𝛽1> 0) ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงจะช่วยกระตุ้น

การส่งออกที่แท้จริงของหมวดสินค้า i เนื่องจากราคาเปรียบเทียบของสินค้าส่งออกที่แท้จริงของหมวดสินค้า i 

ลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าประมาณการของ 𝛽2 จะมากกว่าหรือน้อยกว่าศูนย์นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของอัตรา

แลกเปลี่ยนตามที่อภิปรายไว้ในส่วนที่ 3.1  

งานวิจัยนี้ศึกษาโดยใช้ข้อมูลรายเดือน โดยใช้ผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production Index: 

IPI) เป็นตัวแปรในการประมาณการรายได้ที่แท้จริงของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นตัวแปรที่สะท้อนกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ9 งานวิจัยนี้พิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของ

อัตราแลกเปลี่ยนทวิภาคีที่เป็นตัวเงิน (Bilateral Nominal Exchange Rate) ในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. 

บาท/100 เยน และ เยน/ดอลลาร์ สรอ. โดยใช้ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) ในการ

ค านวณอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงจากค านิยามดังนี ้
 

𝑅𝐸𝑅𝑡
𝑇𝐻,𝑈𝑆 = 𝐸𝑅𝑡

𝑇𝐻,𝑈𝑆 × (𝑃𝑈𝑆 𝑃𝑇𝐻⁄ ) 

𝑅𝐸𝑅𝑡
𝑇𝐻,𝐽𝑃 = 𝐸𝑅𝑡

𝑇𝐻,𝐽𝑃 × (𝑃𝐽𝑃 𝑃𝑇𝐻⁄ ) 

𝑅𝐸𝑅𝑡
𝐽𝑃,𝑈𝑆 = 𝐸𝑅𝑡

𝐽𝑃,𝑈𝑆 × (𝑃𝑈𝑆 𝑃𝐽𝑃⁄ ) 
 

โดยที่ 𝑅𝐸𝑅𝑡
𝑇𝐻,𝑈𝑆 คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. ณ เวลา t 

 𝑅𝐸𝑅𝑡
𝑇𝐻,𝐽𝑃 คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงในรูป บาท/100 เยน ณ เวลา t 

 𝑅𝐸𝑅𝑡
𝐽𝑃,𝑈𝑆 คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงในรูป เยน/ดอลลาร์ สรอ. ณ เวลา t 

 𝐸𝑅𝑡
𝑇𝐻,𝑈𝑆 คือ อัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. ณ เวลา t 

𝐸𝑅𝑡
𝑇𝐻,𝐽𝑃 คือ อัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน ณ เวลา t 

 𝐸𝑅𝑡
𝐽𝑃,𝑈𝑆 คือ อัตราแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลาร์ สรอ. ณ เวลา t 

𝑃𝑇𝐻  คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย ณ เวลา t 

𝑃𝑈𝑆  คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา ณ เวลา t 

𝑃𝐽𝑃  คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคของญี่ปุ่น ณ เวลา t 

                                                            
9 งานวิจัยด้านนี้ส่วนใหญ่ใช้ผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production Index: IPI) เป็นตัวแปรในการประมาณการรายได้ที่แท้จริง 

นอกจากนี้ตัวแปรนี้ยังมีข้อดีคือเป็นข้อมูลที่มีความถี่เป็นรายเดือน 
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ส าหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง งานวิจัยเลือกใช้แบบจ าลอง Generalized 

AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่นิยมใช้ในงานวิจัยกลุ่มนี้ 

ตัวอย่างเช่น Rahmatsyah et al. (2002) และ Huchet-Bourdon and Korinek (2011) 

แบบจ าลอง GARCH ก าหนดให้อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงถูกอธิบายโดยสมการ Autoregressive 

ล าดับที่ 1 [AR(1)] ดังนี ้
 

 𝑅𝐸𝑅 𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑅𝐸𝑅 𝑡−1 + 𝜖𝑡,  𝜖𝑡~𝑁(0, ℎ𝑡
2)  

 

𝜖𝑡 คือตัวรบกวนแบบ white noise  (White noise errors) โดย 𝐸(𝜖𝑡) = 0 และ 𝑉(𝜖𝑡) = ℎ𝑡
2 

แบบจ าลอง GARCH (p, q) มีรูปแบบคือ 
  

ℎ𝑡
2 = 𝛾0 + 𝛾1𝜖𝑡−1

2 + 𝛾2𝜖𝑡−2
2 + ⋯ + 𝛾𝑝𝜖𝑡−𝑝

2 + 𝜃1ℎ𝑡−1
2 + 𝜃2ℎ𝑡−2

2 + ⋯ + 𝜃𝑞ℎ𝑡−𝑞
2  

 

โดยที่ p คือเลขล าดับของ ARCH (Lagged residual squared terms) และ q คือเลขล าดับของ GARCH 

(Lagged variance)  การศกึษานี้พิจารณาแบบจ าลอง GARCH (1, 1) ซึ่งมีรูปแบบคอื 
  

ℎ𝑡
2 = 𝛾0 + 𝛾1𝜖𝑡−1

2 + 𝜃1ℎ𝑡−1
2  

 

3.3 วิธีกำรศึกษำ 

3.3.1 การประมาณค่าแบบจ าลอง 

วิธีการทางเศรษฐมิติที่ใช้ในการประมาณค่าสมการการส่งออก สมการที่ (1) คือ วิธีการ Auto-

Regressive Distributed Lag (ARDL) หรือ Bounds Test Approach to Cointegration เป็นวิธีที่เสนอโดย 

Pesaran et al. (2001) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระยะยาว โดยใช้การทดสอบค่าสถิติ F 

(F-tests) โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องทดสอบคุณลักษณะ Unit-root ของตัวแปรในแบบจ าลอง การประมาณค่า

ด้วยวิธี ARDL จะเขียนสมการการส่งออก สมการที่ (1) ให้อยู่ในรูปแบบจ าลอง Conditional ARDL-Error 

Correction ดังนี ้
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∆ln 𝑋𝑖,𝑡  =  𝑑0 + ∑ 𝑑1𝑘∆ln 𝑋𝑖,𝑡−𝑘
𝑛1
𝑘=1 + ∑ 𝑑2𝑘∆ln 𝑌 𝑡−𝑘

𝑛2
𝑘=0 + ∑ 𝑑3𝑘∆ln𝑅𝐸𝑅 𝑡−𝑘

𝑛3
𝑘=0   

   + ∑ 𝑑4𝑘∆ln 𝑉 𝑡−𝑘
𝑛4
𝑘=0 + 𝛿0ln 𝑋𝑖,𝑡−1 + 𝛿1ln 𝑌 𝑡−1 + 𝛿2ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡−1 + 𝛿3ln 𝑉 𝑡−1 + 𝜗𝑡 

--- (2) 
 

สมการที่ (2) ใช้ประมาณค่าผลกระทบของรายได้ที่แท้จริงของประเทศญี่ปุ่น อัตราแลกเปลี่ยนที่

แท้จริง และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม และการ

ส่งออกแยกตามหมวดสินค้าได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวด

สินค้าเกษตรกรรม ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ผลกระทบในระยะสั้นนั้นวิเคราะห์ได้จากค่าสัมประสิทธิ์ 

𝑑1𝑘 , 𝑑2𝑘, 𝑑3𝑘 และ 𝑑4𝑘 ส่วนผลกระทบในระยะยาวนั้น เราวิเคราะห์ได้จากค่าสัมประสิทธิ์ 𝛿1, 𝛿2 และ 𝛿3 

ที่หารด้วยค่าสัมประสิทธิ ์𝛿0 ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า normalization  

ค่าสัมประสิทธิ์ 𝑑2𝑘 และ 𝛿1/𝛿0 แสดงบทบาทของเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่มีต่อการส่งออกของไทยไป

ญี่ปุ่นในระยะสั้นและในระยะยาว ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์ 𝑑3𝑘 และ 𝛿2/𝛿0 แสดงบทบาทของอัตรา

แลกเปลี่ยนที่แท้จริงต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในระยะสั้นและในระยะยาว ตามล าดับ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ 

𝑑4𝑘 และ 𝛿3/𝛿0 แสดงบทบาทของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น

ในระยะสั้นและในระยะยาว ตามล าดับ  

เนื่องจากข้อมูลการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นทั้งในภาพรวมและแต่ละหมวดสินค้ามีแนวโน้ม (Trend) 

เพิ่มขึ้น งานวิจัยจึงเพิ่มตัวแปรแนวโน้ม (Trend) ในสมการที่ (2) จึงได้เป็นสมการที่ (3) ที่จะน าไปใช้ในการ

ประมาณค่า ดังนี ้
 

∆ln 𝑋𝑖,𝑡  =  𝑑0 + ∑ 𝑑1𝑘∆ln 𝑋𝑖,𝑡−𝑘
𝑛1
𝑘=1 + ∑ 𝑑2𝑘∆ln 𝑌 𝑡−𝑘

𝑛2
𝑘=0 + ∑ 𝑑3𝑘∆ln𝑅𝐸𝑅 𝑡−𝑘

𝑛3
𝑘=0   

   + ∑ 𝑑4𝑘∆ln 𝑉 𝑡−𝑘
𝑛4
𝑘=0 + 𝑑5𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑𝑡 + 𝛿0ln 𝑋𝑖,𝑡−1 + 𝛿1ln 𝑌 𝑡−1 + 𝛿2ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡−1 

  +𝛿3ln 𝑉 𝑡−1 + 𝜗𝑡        --- (3) 
 

โดยที่ 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑𝑡 คือตัวแปรแนวโน้ม (Trend) 
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3.3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลมูลค่าการส่งออก (Export value) ของไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวมและรายหมวดสินค้ามาจาก

กระทรวงพาณิชย์ เป็นข้อมูลในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. มูลค่าการส่งออกที่แท้จริงที่ใช้ประมาณการปริมาณ

การส่งออก (Export volume) ค านวณโดยใช้มูลค่าการส่งออก (Export value) หารด้วยดัชนีราคาสินค้าออก 

(Export Price Index) และคูณด้วย 100 ดัชนีราคาสินค้าออกที่น ามาใช้คือ ดัชนีราคาสินค้าออกรวม ดัชนี

ราคาสินค้าออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรม และดัชนีราคาสินค้าออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม ข้อมูลดัชนีราคา

สินค้าออกมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย  (ธปท.) อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ ากัดของข้อมูลการค านวณมูลค่า

การส่งออกที่แท้จริงหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรจึงใช้ดัชนีราคาสินค้าออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

แทน 

ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) ของไทย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา มาจาก

ฐานข้อมูล International Financial Statistics (IFS) ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. และ 

บาท/100เยน มาจากฐานข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลาร์ 

สรอ. มาจากฐานข้อมูล International Financial Statistics (IFS) ข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial 

Production Index: IPI) ของญี่ปุ่นมาจากฐานข้อมูล CEIC 
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บทที่ 4 

ผลกำรศึกษำ 

 

 บทนี้อภิปรายผลการศึกษาซึ่งประกอบด้วยสองส่วน ส่วนที่ 4.1 อภิปรายผลการศึกษาทั้งกลุ่มตัวอย่าง

ที่ครอบคลุมช่วงเวลา มกราคม พ.ศ. 2543 – มีนาคม พ.ศ. 2560 และส่วนที่ 4.2 อภิปรายผลการศึกษาที่

พิจารณาการบังคับใช้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

กลุ่มตัวอย่างถูกแบ่งเป็นสองช่วงเวลาคือ ช่วงก่อนการบังคับใช้ JTEPA ที่ครอบคลุมช่วงเวลา มกราคม พ.ศ. 

2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2550 และตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ที่ครอบคลุมช่วงเวลา พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – 

มีนาคม พ.ศ. 2560 และส่วนที่ 4.3 เป็นบทวิเคราะห์บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภทได้แก่ บาท/

ดอลลาร์ สรอ. บาท/100เยน และเยน/ดอลลาร์ สรอ. ต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น 

 

4.1 ผลกำรศึกษำทั้งกลุ่มตัวอยำ่ง 

 ส่วนนี้อภิปรายผลการศึกษาบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภทได้แก่ บาท/ดอลลาร์ สรอ. 

บาท/100 เยน และเยน/ดอลลาร์ สรอ. ที่มีต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น โดยพิจารณา การส่งออกใน

ภาพรวม การส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรม การส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และการส่งออก

หมวดสินค้าเกษตรกรรม ช่วงเวลาที่ท าการศึกษาครอบคลุม มกราคม พ.ศ. 2543 – มีนาคม พ.ศ. 2560 

ตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภทมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับการส่งออก

ของไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม ผลการประมาณค่าแบบจ าลองในตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น กล่าวคือการเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม (IPI) ของญี่ปุ่นท าให้การส่งออกของไทยในภาพรวมไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.9319 – 

1.2582 นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงก็มีผลต่อการส่งออกของไทยในภาพรวมไป

ญี่ปุ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน โดยการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับ

เงินเยนร้อยละ 1 ท าให้การส่งออกของไทยในภาพรวมไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4693 ซึ่งอธิบายได้จากกรณี

สินค้าส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นถูกก าหนดราคาในรูปสกุลเงินเยนหรือสกุลเงินบาท (ตารางที่ 3.2) ในขณะที่การ

อ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 1 ท าให้การส่งออกของ
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ไทยในภาพรวมไปญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 0.3355 ซึ่งสอดคล้องกับกรณีผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าที่ส่งออกไป

ญี่ปุ่นในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (ตารางที่ 3.2) 

อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. 

ร้อยละ 1 กลับท าให้การส่งออกของไทยในภาพรวมไปญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 0.3657 ผลการศึกษานี้อธิบายได้จาก

กรณีผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ถึงแม้ว่าการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับ

ดอลลาร์ สรอ. จะท าให้ราคาสินค้าส่งออกของไทยลดลงในรูปดอลลาร์ สรอ. แต่ถ้าผู้น าเข้าญี่ปุ่นต้องจัดหาเงิน

ดอลลาร์ สรอ. มาเพื่อช าระค่าสินค้า โดยผู้น าเข้าญี่ปุ่นน าเงินเยนไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. และหากเงิน

เยนอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ผู้น าเข้าญี่ปุ่นก็ต้องใช้เงินเยนมากขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนว่าสินค้าส่งออก

ของไทยมีราคาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ 

สรอ. และ เยน/ดอลลาร์ สรอ. ในช่วงเวลาที่ท าการศึกษา มีค่าเป็น 0.7092 (ตารางที่ 4.3) ซึ่งแสดงว่าเงินบาท

และเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. พร้อมๆ กัน ดังนั้นการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบ

กับเงินดอลลาร์ สรอ. ก็อาจท าให้สินค้าส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นที่ก าหนดราคาในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. มี

ราคาเพิ่มขึ้น จึงท าให้ปริมาณการส่งออกในภาพรวมของไทยไปญี่ปุ่นลดลง 

 

ตำรำงที่ 4.1: ผลกำรทดสอบค่ำสถิติ F เพื่อหำควำมสัมพันธร์ะยะยำวของแบบจ ำลองกรณีกำรส่งออกรวม
ของไทยไปญีปุ่่น 
 

อัตรำแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

จ ำนวน Lag ที่

เหมำะสมของตัวแปร1) 

ค่ำสถิติ F ควำมสัมพันธ์ระยะยำว 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 4, 1, 5, 0 5.8540* มี 

บาท/100 เยน 4, 4, 5, 0 4.6445** มี 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 4, 4, 0, 0 4.6267** มี 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิต ิF มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ 
1) จ านวน Lag ที่เหมาะสมของตัวแปรถูกก าหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่า n1 n2 n3 และ n4 ตามล าดับ ในสมการที่ (3) ที่

แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  
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ตำรำงที่ 4.2: ผลกำรประมำณค่ำสัมประสทิธิ์ในระยะยำวของแบบจ ำลองกรณีกำรส่งออกรวมของไทยไป
ญี่ปุ่น 
 

อัตรำแลกเปลี่ยน

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

0.9319* 
(0.1806) 

-0.3657*** 
(0.1912) 

-0.0102 
(0.0999) 

0.0007 
(0.0009) 

บาท/100 เยน 
 
 

1.2582* 
(0.2580) 

0.4693** 
(0.2204) 

-0.0412 
(0.0359) 

0.0029* 
(0.0007) 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

1.1603* 
(0.1918) 

-0.3355* 
(0.1145) 

-0.0263 
(0.0230) 

0.0018* 
(0.0002) 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า Standard error ของค่าสัมประสิทธิ์จากการประมาณค่าสมการที่ (3) 

 

ตำรำงที่ 4.3 ค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำแลกเปลี่ยนทัง้สำมประเภท ช่วงมกรำคม พ.ศ. 2543 – มีนำคม 
พ.ศ. 2560  

 บาท/ดอลลาร์ สรอ. บาท/100 เยน เยน/ดอลลาร์ สรอ. 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 1.0000 0.2354 0.7092 

บาท/100 เยน - 1.0000 -0.5133 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. - - 1.0000 

 

ตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภทมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับการส่งออก

ของไทยหมวดสินค้าอุตสาหกรรมไปญี่ปุ่น ผลการประมาณค่าแบบจ าลองในตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนการส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรมของไทย

ไปญี่ปุ่น กล่าวคือการเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (IPI) ของญี่ปุ่นท าให้การส่งออกหมวดสินค้า

อุตสาหกรรมของไทยไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.0024 – 1.3381 ซึ่งใกล้เคียงกับผลการประมาณค่า

กรณีการส่งออกในภาพรวมของไทยไปญี่ปุ่น ทั้งนี้เนื่องจากสินค้าอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนสูงของการส่งออก

ไทยไปญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ของการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 
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การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภทมีผลต่อการส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรมของ

ไทยไปญี่ปุ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน โดยการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบ

กับเงินดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 1 ท าให้การส่งออกของไทยหมวดสินค้าอุตสาหกรรมไปญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 

0.3573 ซึ่งสอดคล้องกับกรณีผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าที่ส่งออกไปญี่ปุ่นในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. 

(ตารางที่ 3.2) และการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 

1 ท าให้การส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรมของไทยไปญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 0.5323 ซึ่งสอดคล้องกับกรณีผู้

ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าที่ส่งออกไปญี่ปุ่นในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (ตารางที่ 3.2) แต่การอ่อนค่าที่

แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินเยนร้อยละ 1 ท าให้การส่งออกของไทยหมวดสินค้า

อุตสาหกรรมไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4945 ซึ่งสอดคล้องกับกรณีผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าที่ส่งออกไป

ญี่ปุ่นในรูปสกุลเงินเยนหรือสกุลเงินบาท (ตารางที่ 3.2) ผลการประมาณค่าผลของอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละ

ประเภทต่อการส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรมมีทิศทางสอดคล้องกับการส่งออกในภาพรวม เราจึงสามารถ

อภิปรายผลดังกล่าวโดยใชค้ าอธิบายเดียวกันกับการส่งออกในภาพรวม 

 
ตำรำงที่ 4.4: ผลกำรทดสอบค่ำสถิติ F เพื่อหำควำมสัมพันธ์ระยะยำวกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรมของไทยไปญี่ปุ่น  
 

อัตรำแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

จ ำนวน Lag ที่

เหมำะสมของตัวแปร1) 

ค่ำสถิติ F ควำมสัมพันธ์ระยะยำว 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 6, 1, 0, 0 7.0018* มี 

บาท/100 เยน 3, 1, 5, 0 4.1646*** มี 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 4, 1, 0, 0 5.2047** มี 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ 
1) จ านวน Lag ที่เหมาะสมของตัวแปรถูกก าหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่า n1 n2 n3 และ n4 ตามล าดับ ในสมการที่ (3) ที่

แสดงไว้ในส่วนที ่3.3.1  
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ตำรำงที่ 4.5: ผลกำรประมำณค่ำสัมประสทิธิ์ในระยะยำวของแบบจ ำลองกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรมของไทยไปญีปุ่่น 
 

อัตรำแลกเปลี่ยน

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

1.0024* 
(0.1690) 

-0.5323* 
(0.1653) 

0.0393 
(0.0908) 

0.0016*** 
(0.0008) 

บาท/100 เยน 
 
 

1.3381* 
(0.3134) 

0.4945*** 
(0.2859) 

-0.0423 
(0.0449) 

0.0039* 
(0.0009) 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

1.3012* 
(0.2081) 

-0.3573* 
(0.1297) 

-0.0209 
(0.0256) 

0.0028* 
(0.0003) 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า Standard error ของค่าสัมประสิทธิ์จากการประมาณค่าสมการที่ (3) 

 

ผลการศึกษากรณีสินค้าหมวดอุตสาหกรรมการเกษตรแสดงไว้ในตารางที่ 4.6 – 4.7 ตารางที่ 4.6 

แสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. และ เยน/ ดอลลาร์ สรอ. มีความสัมพันธ์ระยะยาว

กับการส่งออกของไทยหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรไปญี่ปุ่น ผลการประมาณค่าแบบจ าลองในตารางที่ 

4.7 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อการส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยไปญี่ปุ่นคือ

อัตราแลกเปลี่ยน โดยการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ร้อย

ละ 1 ท าให้การส่งออกของไทยหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรไปญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 0.7699 ซึ่งสอดคล้อง

กับกรณีผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าที่ส่งออกไปญี่ปุ่นในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (ตารางที่ 3.2) และการ

อ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 1 ท าให้การส่งออก

หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยไปญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 1.0648 ซึ่งสอดคล้องกับกรณีผู้ส่งออกไทย

ก าหนดราคาสินค้าที่ส่งออกไปญี่ปุ่นในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (ตารางที่ 3.2) เช่นกัน ผลการประมาณค่าผล

ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสองประเภทต่อการส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรมีทิศทางสอดคล้องกับ

การส่งออกในภาพรวม เราจึงสามารถอภิปรายผลดังกล่าวโดยใช้ค าอธิบายเดียวกันกับการส่งออกในภาพรวม 
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ตำรำงที่ 4.6: ผลกำรทดสอบค่ำสถิติ F เพื่อหำควำมสัมพันธร์ะยะยำวกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรมกำรเกษตรของไทยไปญี่ปุ่น  
 

อัตรำแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

จ ำนวน Lag ที่

เหมำะสมของตัวแปร1) 

ค่ำสถิติ F ควำมสัมพันธ์ระยะยำว 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 6, 4, 3, 0 6.0100* มี 

บาท/100 เยน 6, 4, 5, 0 2.7704 ไม่ม ี

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 4, 4, 5, 0 9.7042* มี 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ 
1) จ านวน Lag ที่เหมาะสมของตัวแปรถูกก าหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่า n1 n2 n3 และ n4 ตามล าดับ ในสมการที่ (3) ที่

แสดงไว้ในส่วนที ่3.3.1  

 

ตำรำงที่ 4.7: ผลกำรประมำณค่ำสัมประสทิธิ์ในระยะยำวของแบบจ ำลองกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรมกำรเกษตรของไทยไปญี่ปุ่น 
 

อัตรำแลกเปลี่ยน

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

-0.1909 
(0.2524) 

-1.0648* 
(0.2665) 

-0.0287 
(0.1330) 

-0.0008 
(0.0013) 

บาท/100 เยน 
 
 

0.5853* 
(0.5391) 

0.9092** 
(0.4393) 

-0.0150 
(0.0694) 

0.0044* 
(0.0014) 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

0.2420* 
(0.2092) 

-0.7699* 
(0.1305) 

-0.0018 
(0.0240) 

0.0025* 
(0.0003) 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า Standard error ของค่าสัมประสิทธิ์จากการประมาณค่าสมการที่ (3) 

 

ตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภทมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับการส่งออก

ของไทยหมวดสินค้าเกษตรกรรมไปญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ผลการประมาณค่าแบบจ าลองในตารางที่ 4.9 แสดง

ให้เห็นว่าเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. ที่มีผลต่อการส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรมของ

ไทยไปญี่ปุ่น โดยการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 1 



36 
 

ท าให้การส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4713 ซึ่งสอดคล้องกับกรณีผู้

ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าที่ส่งออกไปญี่ปุ่นในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. หรือสกุลเงินบาท (ตารางที่ 3.2) 

  

ตำรำงที่ 4.8: ผลกำรทดสอบค่ำสถิติ F เพื่อหำควำมสัมพันธร์ะยะยำวกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
เกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุน่  
 

อัตรำแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

จ ำนวน Lag ที่

เหมำะสมของตัวแปร1) 

ค่ำสถิติ F ควำมสัมพันธ์ระยะยำว 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 2, 2, 6, 0 6.4032* มี 

บาท/100 เยน 2, 2, 1, 0 4.5767** มี 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 2, 2, 2, 0 4.1189*** มี 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ 
1) จ านวน Lag ที่เหมาะสมของตัวแปรถูกก าหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่า n1 n2 n3 และ n4 ตามล าดับ ในสมการที่ (3) ที่

แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  

 

ตำรำงที่ 4.9: ผลกำรประมำณค่ำสัมประสิทธิ์ในระยะยำวของแบบจ ำลองกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
เกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุน่ 
 

อัตรำแลกเปลี่ยน

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

0.2286 
(0.2633) 

0.4713** 
(0.2699) 

-0.1195 
(0.1414) 

-0.0030** 
(0.0013) 

บาท/100 เยน 
 
 

0.1664 
(0.3661) 

0.4483 
(0.2885) 

-0.0172 
(0.0502) 

-0.0020** 
(0.0010) 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

-0.0736* 
(0.3542) 

0.1195 
(0.2195) 

-0.0908** 
(0.0449) 

0.0035* 
(0.0005) 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า Standard error ของค่าสัมประสิทธิ์จากการประมาณค่าสมการที่ (3) 
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4.2 ผลกำรศึกษำกรณีบังคับใช้ควำมตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) 

ส่วนนี้อภิปรายผลการศึกษาบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภทได้แก่ บาท/ดอลลาร์ สรอ. 

บาท/100 เยน และเยน/ดอลลาร์ สรอ. ต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น โดยแยกศึกษาเป็นก่อนและหลังการ

บังคับใช้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 4.2.1 

อภิปรายผลการศึกษาก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ ในช่วง มกราคม พ.ศ. 2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2550 และส่วน

ที่ 4.2.2 อภิปรายผลการศึกษาตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ ในช่วง พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม พ.ศ. 

2560 นอกจากนี้ทั้งส่วนที่ 4.2.1 และ 4.2.2 ยังศึกษาครอบคลุมทั้งการส่งออกในภาพรวม การส่งออกหมวด

สินค้าอุตสาหกรรม การส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และการส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม 

 

4.2.1 ผลกำรศึกษำก่อนกำรบังคบัใช้ควำมตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) 

ตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ 

สรอ. และเยน/ดอลลาร์ สรอ. กับการส่งออกของไทยในภาพรวมไปญี่ปุ่นก่อนการบังคับใช้ JTEPA และผลการ

ประมาณค่าแบบจ าลองในตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นปัจจัยหลักในการ

สนับสนุนการส่งออกไทยในภาพรวมไปญี่ปุ่นก่อนการบังคับใช้ JTEPA กล่าวคือการเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม (IPI) ของญี่ปุ่นท าให้การส่งออกของไทยในภาพรวมไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.9263 – 

0.9577 

เมื่อพิจารณาบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยน การศึกษาพบว่าการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่

แท้จริงในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. เพียงกรณีเดียวทีม่ีผลต่อการส่งออกไทยในภาพรวมไปญี่ปุ่นกอ่นการบังคับใช้ 

JTEPA อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงิน

ดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 1 ท าให้การส่งออกของไทยในภาพรวมไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5156 ในช่วงก่อน 

JTEPA มีผลบังคับใช้ ซึ่งสอดคล้องกับกรณีที่ผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. หรือ

สกุลเงินบาท (ตารางที่ 3.2) ผลการประมาณค่าที่เป็นบวกน้ีแตกต่างจากผลการประมาณค่าที่เป็นลบ

กรณีศึกษาทั้งกลุ่มตัวอย่างในส่วนที่ 4.1 (ตารางที่ 4.2) และสามารถอธิบายได้ว่าในช่วงก่อนการบังคับใช้ 

JTEPA อัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. และ เยน/ดอลลาร์ สรอ. มีค่าสหสัมพันธ์เพียง 0.3296 

(ตารางที่ 4.12) ซึ่งแสดงว่าสกุลเงินเยนและสกุลเงินบาทอาจไม่ได้อ่อนค่าหรือแข็งค่าเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ 

สรอ. ไปพร้อมกัน ในช่วงก่อนการบังคับใช้ JTEPA ภาพที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าเทียบ
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กับเงินดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่เงินเยนมีทั้งแนวโน้มแข็งค่าและอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ในช่วงก่อนการ

บังคับใช้ JTEPA ยกตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ 

สรอ. ในขณะที่เงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ดังนั้นการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับ

ดอลลาร์ สรอ. ในช่วงเวลานี้ จะท าให้ราคาสินค้าส่งออกของไทยในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ลดลง และถ้าผู้

น าเข้าญี่ปุ่นต้องจัดหาเงินดอลลาร์ สรอ. มาเพื่อช าระค่าสินค้าโดยผู้น าเข้าญี่ปุ่นน าเงินเยนไปแลกเป็นเงิน

ดอลลาร์ สรอ. แต่เงินเยนไม่ได้อ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. พร้อมกับเงินบาทด้วย ผู้น าเข้าญี่ปุ่นก็ไม่ต้อง

ใช้เงินเยนมากขึ้น นั่นคือสินค้าส่งออกไทยก็จะมีราคาลดลงในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และท าให้ปริมาณการ

ส่งออกในภาพรวมของไทยไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็

ตาม การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงในรูป เยน/ดอลลาร์ สรอ. ไม่มีผลต่อการส่งออกไทยใน

ภาพรวมไปญี่ปุ่นก่อนการบังคับใช้ JTEPA อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

 
ตำรำงที่ 4.10: ผลกำรทดสอบค่ำสถิติ F เพื่อหำควำมสัมพันธร์ะยะยำวของแบบจ ำลองกรณีกำรส่งออก
รวมของไทยไปญี่ปุ่น ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกรำคม พ.ศ. 2543 – ตุลำคม พ.ศ. 2550) 
 

อัตรำแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

จ ำนวน Lag ที่

เหมำะสมของตัวแปร1) 

ค่ำสถิติ F ควำมสัมพันธ์ระยะยำว 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 3, 0, 3, 0 5.6973* มี 

บาท/100 เยน 3, 0, 1, 0 3.4228*** ไม่สามารถสรปุได้ 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 3, 0, 0, 0 4.6633** มี 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ 
1) จ านวน Lag ที่เหมาะสมของตัวแปรถูกก าหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่า n1 n2 n3 และ n4 ตามล าดับ ในสมการที่ (3) ที่

แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  
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ตำรำงที่ 4.11: ผลกำรประมำณค่ำสัมประสิทธิ์ในระยะยำวของแบบจ ำลองกรณีกำรส่งออกรวมของไทยไป
ญี่ปุ่น ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกรำคม พ.ศ. 2543 – ตุลำคม พ.ศ. 2550) 
 

อัตรำแลกเปลี่ยน

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

0.9263* 
(0.1924) 

0.5156* 
(0.1576) 

0.0056 
(0.0396) 

0.0047* 
(0.0007) 

บาท/100 เยน 
 
 

0.8894* 
(0.2121) 

0.3836* 
(0.1002) 

-0.0072 
(0.0148) 

0.0048* 
(0.0006) 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

0.9577* 
(0.2623) 

-0.1377 
(0.1535) 

-0.0131 
(0.0145) 

0.0032* 
(0.0007) 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า Standard error ของค่าสัมประสิทธิ์จากการประมาณค่าสมการที่ (3) 

 

ตำรำงที่ 4.12 ค่ำสหสัมพันธ์ระหวำ่งอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งสำมประเภท ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ 
(มกรำคม พ.ศ. 2543 – ตุลำคม พ.ศ. 2550) 
  

 บำท/ดอลลำร์ สรอ. บำท/100 เยน เยน/ดอลลำร์ สรอ. 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 1.0000 0.6761 0.3296 

บำท/100 เยน - 1.0000 -0.4714 

เยน/ดอลลำร์ สรอ. - - 1.0000 

ที่มา: ค านวณโดยนักวิจัย 
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ภำพที่ 4.1: อัตรำแลกเปลี่ยนในรูปบำท/ดอลลำร์ สรอ. และ เยน/ดอลลำร์ สรอ. ก่อน JTEPA มีผลบังคับ
ใช้ (มกรำคม พ.ศ. 2543 – ตุลำคม พ.ศ. 2550) 
 

 
ที่มา: International Financial Statistics (IFS) 

 

ตารางที่ 4.13 แสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลาร์ สรอ. เป็นเพียงกรณีเดียวที่มี

ความสัมพันธ์ระยะยาวกับการส่งออกของไทยหมวดสินค้าอุตสาหกรรมไปญี่ปุ่นก่อนการบังคับใช้ JTEPA ผล

การประมาณค่าแบบจ าลองในตารางที่ 4.14 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นปัจจัยหลักที่

สนับสนุนการส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรมของไทยไปญี่ปุ่นก่อนการบังคับใช้ JTEPA กล่าวคือการเพิ่มขึ้น

ของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (IPI) ของญี่ปุ่นท าให้การส่งออกของไทยในภาพรวมไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นประมาณร้อย

ละ 1.2165 แต่การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภทไม่มีนัยส าคัญทางสถิติต่อการส่งออก

หมวดสนิค้าอุตสาหกรรมของไทยไปญี่ปุ่นก่อน JTEPA มีผลบังคับใช ้
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ตำรำงที่ 4.13: ผลกำรทดสอบค่ำสถิติ F เพื่อหำควำมสัมพันธร์ะยะยำวกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรมของไทยไปญีปุ่่น ก่อน JTEPA มีผลบังคบัใช้ (มกรำคม พ.ศ. 2543 – ตุลำคม พ.ศ. 2550)  
 

อัตรำแลกเปลี่ยน 

ทีใ่ช้ในแบบจ ำลอง 

จ ำนวน Lag ที่

เหมำะสมของตัวแปร1) 

ค่ำสถิติ F ควำมสัมพันธ์ระยะยำว 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 3, 6, 1, 0 1.9426 ไม่ม ี

บาท/100 เยน 3, 0, 1, 0 2.4017 ไม่ม ี

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 3, 1, 0, 4 3.7821*** มี 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ 
1) จ านวน Lag ที่เหมาะสมของตัวแปรถูกก าหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่า n1 n2 n3 และ n4 ตามล าดับ ในสมการที่ (3) ที่

แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  

 

ตำรำงที่ 4.14: ผลกำรประมำณค่ำสัมประสิทธิ์ในระยะยำวของแบบจ ำลองกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรมของไทยไปญีปุ่่น ก่อน JTEPA มีผลบังคบัใช้ (มกรำคม พ.ศ. 2543 – ตุลำคม พ.ศ. 2550) 
 

อัตรำแลกเปลี่ยน

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

1.4237* 
(0.3911) 

0.2444 
(0.3999) 

0.0243 
(0.0764) 

0.0044* 
(0.0016) 

บาท/100 เยน 
 
 

1.2762* 
(0.2243) 

0.4219* 
(0.1174) 

-0.0118 
(0.0185) 

0.0061* 
(0.0007) 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

1.2165* 
(0.2599) 

-0.2135 
(0.1609) 

-0.0115 
(0.0149) 

0.0047* 
(0.0007) 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า Standard error ของค่าสัมประสิทธิ์จากการประมาณค่าสมการที่ (3) 

 

ตารางที่ 4.15 แสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภทมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับการส่งออก

ของไทยหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรไปญี่ปุ่นก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง

ในตารางที่ 4.16 แสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการส่งออกหมวด

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยไปญี่ปุ่น และอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. มีผลต่อการ

ส่งออกหมวดสินค้านี้ โดยการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. 
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ร้อยละ 1 ท าให้การส่งออกของไทยหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7170 ซึ่ง

สอดคล้องกับกรณีที่ผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. หรือสกุลเงินบาท (ตารางที่ 

3.2) แต่การอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 1 ท าให้

การส่งออกของไทยหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรไปญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 0.1712 ซึ่งสอดคล้องกับกรณีผู้

ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าที่ส่งออกไปญี่ปุ่นในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (ตารางที่ 3.2) ผลการประมาณค่า

ผลของอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. และในรูป เยน/ดอลลาร์ สรอ. ต่อการส่งออกหมวดสินค้า

อุตสาหกรรมการเกษตรมีทิศทางสอดคล้องกับการส่งออกในภาพรวม เราจึงสามารถอภิปรายผลดังกล่าวโดยใช้

ค าอธิบายเดียวกันกับการส่งออกในภาพรวมก่อน JTEPA มีผลบังคับใช ้

 
ตำรำงที่ 4.15: ผลกำรทดสอบค่ำสถิติ F เพื่อหำควำมสัมพันธร์ะยะยำวกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรมกำรเกษตรของไทยไปญี่ปุ่น ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกรำคม พ.ศ. 2543 – ตุลำคม พ.ศ. 
2550) 
 

อัตรำแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

จ ำนวน Lag ที่

เหมำะสมของตัวแปร1) 

ค่ำสถิติ F ควำมสัมพันธ์ระยะยำว 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 5, 4, 0, 0 7.8495* มี 

บาท/100 เยน 1, 4, 2, 0 4.9326* มี 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 5, 4, 0, 1 6.5468* มี 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ 
1) จ านวน Lag ที่เหมาะสมของตัวแปรถูกก าหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่า n1 n2 n3 และ n4 ตามล าดับ ในสมการที่ 

(3) ที่แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  
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ตำรำงที่ 4.16: ผลกำรประมำณค่ำสัมประสิทธิ์ในระยะยำวของแบบจ ำลองกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรมกำรเกษตรของไทยไปญี่ปุ่น ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกรำคม พ.ศ. 2543 – ตุลำคม พ.ศ. 
2550) 
 

อัตรำแลกเปลี่ยน

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

1.0501* 
(0.2849) 

0.7170* 
(0.2425) 

-0.0888*** 
(0.2533) 

-0.0003 
(0.0009) 

บาท/100 เยน 
 
 

0.4885 
(0.4757) 

0.2073 
(0.2223) 

0.0210 
(0.0353) 

0.0010 
(0.0014) 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

0.3458 
(0.3314) 

-0.1712* 
(0.2192) 

0.0326 
(0.0215) 

0.0003 
(0.0010) 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า Standard error ของค่าสัมประสิทธิ์ 

 

ตารางที่ 4.17 – 4.18 แสดงผลการศึกษากรณีหมวดสินค้าเกษตรกรรมก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ 

ตารางที่ 4.17 แสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภทมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับการส่งออกของไทย

หมวดสินค้าเกษตรกรรมไปญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ตารางที่ 4.18 แสดงให้เห็นว่าเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนในรูป 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. เท่านั้นที่มีผลต่อการส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุ่นอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตใินช่วงเวลาน้ี โดยการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ร้อย

ละ 1 ท าให้การส่งออกของไทยหมวดสินค้าเกษตรกรรมไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5055 ซึ่งอธิบายได้จากกรณีผู้

ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าที่ส่งออกไปญี่ปุ่นในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (ตารางที่ 3.2) ประเด็นที่น่าสนใจ

คือ ช่วงเวลาก่อนที่ JTEPA มีผลบังคับใช้นั้น มูลค่าการส่งออกที่แท้จริงหมวดสินค้าเกษตรกรรมของไทยไป

ญี่ปุ่นมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (IPI) ของญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 

4.2 ดังนั้นผลการประมาณค่าจึงพบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นส่งผลทางลบต่อการส่งออกหมวด

สินค้าเกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุ่น 
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ตำรำงที่ 4.17: ผลกำรทดสอบค่ำสถิติ F เพื่อหำควำมสัมพันธร์ะยะยำวกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
เกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุน่ ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกรำคม พ.ศ. 2543 – ตุลำคม พ.ศ. 2550)  
 

อัตรำแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

จ ำนวน Lag ที่

เหมำะสมของตัวแปร1) 

ค่ำสถิติ F ควำมสัมพันธ์ระยะยำว 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 6, 6, 6, 0 6.4667* มี 

บาท/100 เยน 1, 2, 3, 0 9.1976** มี 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 1, 2, 2, 3 12.3170* มี 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ 
1) จ านวน Lag ที่เหมาะสมของตัวแปรถูกก าหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่า n1 n2 n3 และ n4 ตามล าดับ ในสมการที่ (3) ที่

แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  

 

ตำรำงที่ 4.18: ผลกำรประมำณค่ำสัมประสิทธิ์ในระยะยำวของแบบจ ำลองกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
เกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุน่ ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกรำคม พ.ศ. 2543 – ตุลำคม พ.ศ. 2550) 
 

อัตรำแลกเปลี่ยน

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

-0.8689** 
(0.3953) 

0.5055*** 
(0.2974) 

-0.0519 
(0.0570) 

-0.0028* 
(0.0009) 

บาท/100 เยน 
 
 

-0.8557*** 
(0.4757) 

0.2724 
(0.2459) 

-0.0179 
(0.0377) 

-0.0024 
(0.0014) 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

-0.8328** 
(0.3925) 

0.1606 
(0.3109) 

-0.0529 
(0.0339) 

-0.0046* 
(0.0013) 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า Standard error ของค่าสัมประสิทธิ์จากการประมาณค่าสมการที่ (3) 
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ภำพที่ 4.2: มูลค่ำกำรส่งออกที่แท้จริงหมวดสินค้ำเกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุ่น และดัชนีผลผลิต
อุตสำหกรรม (IPI) ของญี่ปุ่น ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกรำคม พ.ศ. 2543 – ตุลำคม พ.ศ. 2550) 
 

 
ที่มา: มูลค่าการส่งออกที่แท้จริงหมวดสินค้าเกษตรกรรมมาจากการค านวณของนักวิจัย และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (IPI) เป็นข้อมูลจาก 
International Financial Statistics (IFS) 

 

4.2.2 ผลกำรศึกษำตั้งแตบ่ังคับใช้ควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกจิไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) 

ตารางที่ 4.19 แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ 

สรอ. และเยน/ดอลลาร์ สรอ. กับการส่งออกของไทยในภาพรวมไปญี่ปุ่นหลังการบังคับใช้ JTEPA ตั้งแต่เดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองในตารางที่ 4.20 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของญี่ปุ่นเป็นแรงผลักดันส าคัญของการส่งออกไทยในภาพรวมไปญี่ปุ่น กล่าวคือการเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นร้อยละ 1 ท าให้การส่งออกของไทยในภาพรวมไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.7335 

– 1.0523 ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช ้

เมื่อพิจารณาบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยน การศึกษาพบว่าการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีผล

ต่อการส่งออกอย่างมีนัยส าคัญเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลาร์ สรอ. และบาท/ดอลลาร์ สรอ. โดย

การอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 1 ท าให้การส่งออก

ของไทยในภาพรวมไปญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 0.3601 ซึ่งสอดคล้องกับกรณีผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าเป็น



46 
 

สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (ตารางที่ 3.2) อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาท

เทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 1 กลับท าให้การส่งออกของไทยในภาพรวมไปญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 0.6916 

ผลการศึกษานี้อธิบายได้จากกรณีผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ถึงแม้ว่าการอ่อน

ค่าของเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. จะท าให้ราคาสินค้าส่งออกของไทยในรูปดอลลาร์ สรอ. ลดลง แต่ถ้าผู้

น าเข้าญี่ปุ่นต้องจัดหาเงินดอลลาร์ สรอ. มาเพื่อช าระค่าสินค้า โดยผู้น าเข้าญี่ปุ่นน าเงินเยนไปแลกเป็นเงิน

ดอลลาร์ สรอ. และหากเงินเยนอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. พร้อมกับเงินบาทด้วย ผู้น าเข้าญี่ปุ่นก็ต้องใช้

เงินเยนมากขึ้นเพื่อช าระสินค้าที่น าเข้าจากไทย ซึ่งมีนัยว่าสินค้าส่งออกของไทยมีราคาเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาค่า

สหสัมพันธ์ (correlation) พบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ สรอ. และ เยน/

ดอลลาร์ สรอ. อยู่ที่ 0.6627 ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (ตารางที่ 4.21) ซึ่งแสดงว่าเงินบาทและเงินเยนมี

แนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. พร้อมๆ กัน แต่ไม่จ าเป็นต้องมีขนาดของการอ่อนค่าเท่ากัน 

ภาพที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าหรืออ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ไปพร้อมๆ กับการ

อ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินเยนเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ ดังนั้น ในช่วงเวลานี้เมื่อผู้

ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. และเงินบาทและเงินเยนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ 

สรอ. พร้อมกัน ราคาสินค้าส่งออกไทยในรูป ดอลลาร์ สรอ. ก็อาจจะมีราคาเพิ่มขึ้น และท าให้ปริมาณการ

ส่งออกในภาพรวมของไทยไปญี่ปุ่นจึงลดลง 

 

ตำรำงที่ 4.19: ผลกำรทดสอบค่ำสถิติ F เพื่อหำควำมสัมพันธ์ระยะยำวของแบบจ ำลองกรณีกำรส่งออก
รวมของไทยไปญี่ปุ่น ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 – มีนำคม พ.ศ. 2560) 
 

อัตรำแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

จ ำนวน Lag ที่

เหมำะสมของตัวแปร1) 

ค่ำสถิติ F ควำมสัมพันธ์ระยะยำว 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 4, 1, 0, 0 5.1755** มี 

บาท/100 เยน 3, 1, 6, 0 2.7735 ไม่ม ี

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 4, 4, 5, 0 5.1414** มี 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ 
1) จ านวน Lag ที่เหมาะสมของตัวแปรถูกก าหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่า n1 n2 n3 และ n4 ตามล าดับ ในสมการที่ (3) ที่

แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  
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ตำรำงที่ 4.20: ผลกำรประมำณคำ่สัมประสิทธิใ์นระยะยำวของแบบจ ำลองกรณีกำรส่งออกรวมของไทยไป
ญี่ปุ่น ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 – มีนำคม พ.ศ. 2560) 
 

อัตรำแลกเปลี่ยน

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

0.7335* 
(0.1852) 

-0.6916* 
(0.2097) 

-0.0128 
(0.0416) 

0.0005 
(0.0004) 

บาท/100 เยน 
 
 

0.9535* 
(0.3180) 

0.4097 
(0.2735) 

-0.0514 
(0.0404) 

0.0012 
(0.0010) 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

1.0523* 
(0.1751) 

-0.3601* 
(0.1182) 

-0.0452 
(0.0351) 

0.0014* 
(0.0005) 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า Standard error ของค่าสัมประสิทธิ์จากการประมาณค่าสมการที่ (3) 

 

ตำรำงที่ 4.21: ค่ำสหสัมพันธ์ระหวำ่งอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งสำมประเภท ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ 
(พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 – มีนำคม พ.ศ. 2560)  

 บำท/ดอลลำร์ สรอ. บำท/100 เยน เยน/ดอลลำร์ สรอ. 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 1.0000 -0.3350 0.6627 

บำท/100 เยน - 1.0000 -0.9211 

เยน/ดอลลำร์ สรอ. - - 1.0000 

ที่มา: ค านวณโดยนักวิจัย 
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ภำพที่ 4.3: อัตรำแลกเปลี่ยนในรูปบำท/ดอลลำร์ สรอ. และ เยน/ดอลลำร์ สรอ. ตั้งแต ่JTEPA มีผลบังคับ
ใช้ (พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 – มีนำคม พ.ศ. 2560) 
 

 
ที่มา: International Financial Statistics (IFS) 

 

ตารางที่ 4.22 แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ 

สรอ. และ เยน/ดอลลาร์ สรอ. กับการส่งออกของไทยหมวดสินค้าอุตสาหกรรมไปญี่ปุ่นตั้งแต่ JTEPA มีผล

บังคับใช้ ผลการประมาณค่าแบบจ าลองในตารางที่ 4.23 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็น

ปัจจัยหลักที่สนับสนุนการส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรมของไทยไปญี่ปุ่นหลังการบังคับใช้ JTEPA กล่าวคือ

การเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (IPI) ของญี่ปุ่นร้อยละ 1 ท าให้การส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

ของไทยไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 0.8508 – 1.0905 

ส าหรับการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ผลการศึกษาระบุว่าอัตราแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลาร์ 

สรอ. และบาท/ดอลลาร์ สรอ. มีผลต่อการส่งออกของไทยหมวดสินค้าอุตสาหกรรมไปญี่ปุ่นอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ โดยการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงิน

ดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 1 ท าให้การส่งออกของไทยหมวดสินค้าอุตสาหกรรมไปญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 0.3368 ซึ่ง

สอดคล้องกับกรณีผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (ตารางที่ 3.2) อย่างไรก็ตาม การ

อ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 1 ท าให้การส่งออก
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ของไทยหมวดสินค้าอุตสาหกรรมไปญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 0.8068 ผลของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสองประเภทต่อการ

ส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรมมีทิศทางสอดคล้องกับการส่งออกในภาพรวมตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ เรา

จึงสามารถอภิปรายผลดังกล่าวโดยใชค้ าอธิบายเช่นเดียวกันกับการส่งออกในภาพรวม 

 

ตำรำงที่ 4.22: ผลกำรทดสอบค่ำสถิติ F เพื่อหำควำมสัมพันธร์ะยะยำวกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรมของไทยไปญีปุ่่น ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 – มีนำคม พ.ศ. 
2560)  
 

อัตรำแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

จ ำนวน Lag ที่

เหมำะสมของตัวแปร1) 

ค่ำสถิติ F ควำมสัมพันธ์ระยะยำว 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 1, 2, 0, 4 12.8317* มี 

บาท/100 เยน 3, 1, 5, 0 3.4972*** ไม่สามารถสรปุได้ 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 4, 4, 5, 0 4.8631** มี 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ 
1) จ านวน Lag ที่เหมาะสมของตัวแปรถูกก าหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่า n1 n2 n3 และ n4 ตามล าดับ ในสมการที่ (3) ที่

แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  

 

ตำรำงที่ 4.23: ผลกำรประมำณค่ำสัมประสิทธิ์ในระยะยำวของแบบจ ำลองกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรมของไทยไปญีปุ่่น ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 – มีนำคม พ.ศ. 
2560) 
 

อัตรำแลกเปลี่ยน

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

0.8508* 
(0.1472) 

-0.8068* 
(0.1554) 

0.0496 
(0.0406) 

0.0014* 
(0.0003) 

บาท/100 เยน 
 
 

0.8811* 
(0.2864) 

0.3831 
(0.2485) 

-0.0438 
(0.0347) 

0.0019** 
(0.0009) 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

1.0905* 
(0.1704) 

-0.3368* 
(0.1151) 

-0.0482 
(0.0338) 

0.0021* 
(0.0006) 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า Standard error ของค่าสัมประสิทธิ์จากการประมาณค่าสมการที่ (3) 
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ตารางที่ 4.24 แสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. มีความสัมพันธ์ระยะยาวกับ

การส่งออกของไทยหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรไปญี่ปุ่นตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ และผลการ

ประมาณค่าแบบจ าลองในตารางที่ 4.25 แสดงให้เห็นว่าการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงิน

บาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 1 ท าให้การส่งออกของไทยหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรไป

ญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 1.6034 ซึ่งสอดคล้องกับกรณีผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าที่ส่งออกไปญี่ปุ่นในรูปสกุล

เงินดอลลาร์ สรอ. (ตารางที่ 3.2)  ผลการประมาณค่าที่เป็นลบสอดคล้องกับการส่งออกในภาพรวมตั้งแต่ 

JTEPA มีผลบังคับใช้ เราจึงสามารถอภิปรายผลดังกล่าวโดยใช้ค าอธิบายเช่นเดียวกันกับการส่งออกในภาพรวม 

 

ตำรำงที่ 4.24: ผลกำรทดสอบค่ำสถิติ F เพื่อหำควำมสัมพันธร์ะยะยำวกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรมกำรเกษตรของไทยไปญี่ปุน่ ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 – มีนำคม 
พ.ศ. 2560) 
 

อัตรำแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

จ ำนวน Lag ที่

เหมำะสมของตัวแปร1) 

ค่ำสถิติ F ควำมสัมพันธ์ระยะยำว 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 4, 6, 3, 0 5.8315* มี 

บาท/100 เยน 2, 4, 0, 4 2.8161 ไม่ม ี

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 2, 1, 0, 0 3.5182* ไม่สามารถสรปุได้ 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ 
1) จ านวน Lag ที่เหมาะสมของตัวแปรถูกก าหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่า n1 n2 n3 และ n4 ตามล าดับ ในสมการที่ 

(3) ที่แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  
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ตำรำงที่ 4.25: ผลกำรประมำณค่ำสัมประสิทธิ์ในระยะยำวของแบบจ ำลองกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรมกำรเกษตรของไทยไปญี่ปุ่น ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 – มีนำคม 
พ.ศ. 2560) 
 

อัตรำแลกเปลี่ยน

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

0.1223 
(0.2581) 

-1.6034* 
(0.2542) 

-0.0927*** 
(0.0538) 

0.0003 
(0.0005) 

บาท/100 เยน 
 
 

0.5142 
(0.7081) 

0.1052 
(0.4757) 

0.0897 
(0.1290) 

-0.0006 
(0.0022) 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

0.3186 
(0.3940) 

-0.6972** 
(0.3024) 

-0.0196 
(0.0814) 

0.0025*** 
(0.0013) 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า Standard error ของค่าสัมประสิทธิ์จากการประมาณค่าสมการที่ (3) 

 

ตารางที่ 4.26 – 4.27 แสดงผลการศึกษากรณีหมวดสินค้าเกษตรกรรมตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ 

ตารางที่ 4.26 แสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภทมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับการส่งออกของไทย

หมวดสินค้าเกษตรไปญี่ปุ่นตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ ตารางที่ 4.27 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของญี่ปุ่นเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนการส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุ่นหลังการบังคับใช้ 

JTEPA กล่าวคือการเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (IPI) ของญี่ปุ่นร้อยละ 1 ท าให้การส่งออกหมวด

สินค้าเกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.7647 – 0.8713 อย่างไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยน

ในรูป บาท/100 เยน เพียงประเภทเดียวที่มีผลต่อการส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุ่นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ โดยการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาท

เทียบกับเงินเยนร้อยละ 1 ท าให้การส่งออกของไทยหมวดสินค้าเกษตรกรรมไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6608 ซึ่ง

สอดคล้องกับกรณีผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าเป็นสกุลเงินเยนหรือสกุลเงินบาท (ตารางที่ 3.2) 
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ตำรำงที่ 4.26: ผลกำรทดสอบค่ำสถิติ F เพื่อหำควำมสัมพันธร์ะยะยำวกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
เกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุน่ ต้ังแต่ JTEPA มีผลบังคบัใช้ (พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 – มีนำคม พ.ศ. 
2560)  
 

อัตรำแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

จ ำนวน Lag ที่

เหมำะสมของตัวแปร1) 

ค่ำสถิติ F ควำมสัมพันธ์ระยะยำว 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 2, 0, 0, 0 3.9022*** มี 

บาท/100 เยน 2, 6, 4, 2 4.8821** มี 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 2, 1, 1, 0 4.2583* มี 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ 
1) จ านวน Lag ที่เหมาะสมของตัวแปรถูกก าหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่า n1 n2 n3 และ n4 ตามล าดับ ในสมการที่ (3) ที่

แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  

 

ตำรำงที่ 4.27: ผลกำรประมำณค่ำสัมประสิทธิ์ในระยะยำวของแบบจ ำลองกรณีกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
เกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุน่ ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคบัใช้ (พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 – มีนำคม พ.ศ. 
2560) 
 

อัตรำแลกเปลี่ยน

ที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

0.8713** 
(0.3812) 

0.3569 
(0.3803) 

-0.0158 
(0.0740) 

-0.0007 
(0.0008) 

บาท/100 เยน 
 
 

0.7647** 
(0.3200) 

0.6608* 
(0.2262) 

-0.0229 
(0.0448) 

0.0014 
(0.0009) 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. 
 
 

0.5782 
(0.3552) 

-0.1741 
(0.2483) 

-0.0770 
(0.0778) 

0.0003 
(0.0011) 

หมายเหตุ: *, **, *** แสดงว่าค่าสถิติ F มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตามล าดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่า Standard error ของค่าสัมประสิทธิ์จากการประมาณค่าสมการที่ (3) 
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4.3 บทวิเครำะหบ์ทบำทของอัตรำแลกเปลี่ยนต่อกำรส่งออกของไทยไปญีปุ่่น 

ส่วนนี้วิเคราะห์บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภท ได้แก่ บาท/ดอลลาร์ สรอ. บาท/100 

เยน และ เยน/ดอลลาร์ สรอ. ที่มีต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม หมวดสินค้าอุตสาหกรรม หมวดสินค้า

อุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าเกษตรกรรม การส่งออกในบริบทนี้คือปริมาณการส่งออกที่ประมาณ

การโดยใช้มูลค่าการส่งออกที่แท้จริง 

ตารางที่ 4.28 รวบรวมผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ในส่วนที่ 4.1 มาแสดงเพื่อการวิเคราะห์ในส่วน

นี้ อัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. มีความสัมพันธ์ระยะยาวกับการส่งออกไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม 

หมวดสินค้าอุตสาหกรรม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าเกษตรกรรม โดยการอ่อนค่าที่

แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นลดลง 

ผลกระทบที่เป็นลบนี้มีนัยว่าผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (ตารางที่ 3.2) และ

เมื่อเงินบาทและเงินเยนอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. พร้อมกัน นอกจากนี้ ค าอธิบายข้างต้นสามารถ

สนับสนุนด้วยการพิจารณาบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลาร์ สรอ. ซึ่งในทางทฤษฎีอัตรา

แลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลาร์ สรอ. ไม่มีผลต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยและญี่ปุ่น เพราะไทยมีสกุลเงิน

บาทและญี่ปุ่นมีสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินประจ าชาติของตนเอง อย่างไรก็ตาม หากราคาสินค้าส่งออกถูก

ก าหนดในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และเงินเยนอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ผู้น าเข้าญี่ปุ่น (ผู้ซื้อสินค้า) 

ก็ต้องใช้เงินเยนมากขึ้นในการแลกเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. เพื่อมาช าระค่าสินค้า ดังนั้นการอ่อนค่าของเงินเยน

เทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. อาจส่งผลให้การส่งออกไทยไปญี่ปุ่นลดลงได้ ผลการประมาณค่าของอัตรา

แลกเปลี่ยนจึงมีค่าเป็นลบดังแสดงไว้ในแถวสุดท้ายของตารางที่ 4.28 นั่นคือการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real 

depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นลดลง และผลทางลบ

ดังกล่าวอาจมีขนาดมากจนไปหักล้างผลทางบวกของการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. จึงท า

ให้ผลสุทธิต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นเป็นลบ เนื่องจากการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงิน

เยนเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติต่อการส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม ผลทางลบจึงไม่

สามารถหักล้างผลทางบวกจากการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ 

สรอ. ดังนั้น การส่งออกของไทยหมวดสินค้าเกษตรกรรมไปญี่ปุ่นจึงเพิ่มขึ้นเมื่อเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับ

ดอลลาร์ สรอ.  
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ส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน นั้น อัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับการ

ส่งออกไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าเกษตรกรรม แต่มีนัยส าคัญทางสถิติ

เพียงกรณีการส่งออกไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวมและหมวดสินค้าอุตสาหกรรม โดยการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real 

depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินเยน ท าให้การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวมและหมวดสินค้า

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

 

ตำรำงที่ 4.28: ผลของอัตรำแลกเปลี่ยนทัง้สำมประเภททีม่ีต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น 

 ภำพรวม หมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

หมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรม
กำรเกษตร 

หมวดสินค้ำ
เกษตรกรรม 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. -0.3657*** 

มี 

-0.5323* 

มี 

-1.0648* 

ม ี

0.4713** 

มี 

บำท/100 เยน 0.4693*** 

มี 

0.4945*** 

มี 

0.9092** 

ไม่ม ี

0.4483 

มี 

เยน/ดอลลำร์ สรอ. -0.3355* 

มี 

-0.3573* 

มี 

-0.7699* 

ม ี

0.1195 

มี 

หมายเหตุ: “มี” คืออัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับการส่งออก “ไม่มี” คืออัตราแลกเปลี่ยนไม่มีความสมัพันธ์ระยะยาวกับการส่งออก 
และ “ไม่สามารถสรุปได้” คือไม่สามารถสรุปได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับการส่งออก 

 

ตารางที ่4.29 รวบรวมผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของอัตราแลกเปลี่ยนก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ 

(มกราคม พ.ศ. 2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2550) ในส่วนที่ 4.2.1 มาแสดงเพื่อการวิเคราะห์ในส่วนนี้ ผลการศึกษา

พบว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. มีผลทางบวกต่อการส่งออกของไทยไป

ญี่ปุ่น กล่าวคือการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้การ

ส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น  

ถึงแม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลาร์ สรอ. จะมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น

ในภาพรวมและทุกหมวดสินค้า แต่การอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงิน

ดอลลาร์ สรอ. มีผลทางลบต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นไม่มากนักและมีผลเฉพาะเพียงหมวดสินค้า
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อุตสาหกรรมการเกษตรเท่านั้น นอกจากนี้ ผลทางลบของการอ่อนค่าของเงินเยนเทียบเงินกับดอลลาร์ สรอ. ที่

มีต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่นก็มีน้อยมาก จนไม่สามารถไปหักล้างผลทางบวกของการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบ

กับเงินดอลลาร์ สรอ. ที่มีต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น ผลการศึกษาจึงพบว่าการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real 

depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ส าหรับอัตรา

แลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน อัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับการส่งออกไทยไปญี่ปุ่นเฉพาะ

หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าเกษตรกรรม แต่ก็ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 

ตำรำงที่ 4.29: ผลของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งสำมประเภททีม่ีต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นก่อน JTEPA มี
ผลบังคับใช้ (มกรำคม พ.ศ. 2543 – ตุลำคม พ.ศ. 2550) 

 ภำพรวม หมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

หมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรม
กำรเกษตร 

หมวดสินค้ำ
เกษตรกรรม 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 0.5156* 

มี 

0.2444 

ไม่ม ี

0.7170* 

ม ี

0.5055* 

มี 

บำท/100 เยน 0.3836* 

ไม่สามารถสรปุได้ 

0.4219* 

ไม่ม ี

0.2073 

ม ี

0.2724 

มี 

เยน/ดอลลำร์ สรอ. -0.1377 

มี 

-0.2135 

มี 

-0.1712* 

ม ี

0.1606 

มี 

หมายเหตุ: “มี” คืออัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับการส่งออก “ไม่มี” คืออัตราแลกเปลี่ยนไม่มีความสมัพันธ์ระยะยาวกับการส่งออก 
และ “ไม่สามารถสรุปได้” คือไม่สามารถสรุปได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับการส่งออก 

 

ตารางที่ 4.30 รวบรวมผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับ

ใช้ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม พ.ศ. 2560) ในส่วนที่ 4.2.2 มาแสดงเพื่อการวิเคราะห์ในส่วนนี้ ผล

การศึกษาพบว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. มีผลทางลบต่อการส่งออกของไทย

ไปญี่ปุ่น กล่าวคือการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้

การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 

ลดลง ซึ่งผลการประมาณค่านี้เป็นบวกในช่วงก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (ตารางที่ 4.29) ค าอธิบายผลทางลบนี้

คือตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลาร์ สรอ. มีผลทางลบ
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ต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งการส่งออกในภาพรวม หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวด

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งแสดงไว้ในแถวสุดท้ายของตารางที่ 4.30 ผลทางลบดังกล่าวหักล้างผล

ทางบวกของการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ที่มีต่อการส่งออก 

นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน มีความสัมพันธ์ระยะยาวกับการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น

เฉพาะหมวดสินค้าเกษตรกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของ

เงินบาทเทียบกับเงินเยน ท าให้การส่งออกของไทยหมวดสินค้าเกษตรกรรมไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ JTEPA มี

ผลบังคับใช้ ซึ่งมีนัยว่าผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าในรูปสกุลเงินเยนหรือสกุลเงินบาท (ตารางที่ 3.2) ใน

สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนในรูปบาท/100 เยน ไม่มีผลต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในช่วงก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ ตาราง

ที่ 4.31 แสดงให้เห็นว่าการช าระค่าสินค้าส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินเยนร้อยละ 26.83 และสกุลเงิน

บาทร้อยละ 7.48 รวมเป็นร้อยละ 34.31 ในช่วงปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2550 และสัดส่วนการช าระค่าสินค้า

ส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินเยนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31.38 และสกุลเงินบาทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.58 

รวมเป็นร้อยละ 41.96 ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2559 กล่าวได้ว่า การก าหนดราคาสินค้าส่งออกไทยไป

ญี่ปุ่นในรูปสกุลเงินเยนหรือสกุลเงินบาทที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ มีส่วนท าให้อัตรา

แลกเปลี่ยนในรูป บาท/ 100 เยนมีบทบาทต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น 

โดยสรุปแล้ว (1) อัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภทมีบทบาทต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น และสะท้อนว่า

ผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าส่งออกทั้งในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. สกุลเงินเยน และสกุลเงินบาท ซึ่ง

สอดคล้องกับข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) (2) การอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของ

เงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. อาจส่งผล (สุทธิ) ทางลบต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น  หากก าหนดราคา

สินค้าส่งออกของไทยในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เพราะเงินบาทและเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าหรือแข็งค่า

เทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. พร้อมกัน (3) การอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงิน

ดอลลาร์ สรอ. ส่งผลทางลบต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น และ (4) การอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) 

ของเงินบาทเทียบกับเงินเยนส่งผลทางบวกต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น 
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ตำรำงที่ 4.30: ผลของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งสำมประเภททีม่ีต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น ตั้งแต่ JTEPA มี
ผลบังคับใช้ (พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 – มีนำคม พ.ศ. 2560) 

 ภำพรวม หมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

หมวดสินค้ำ
อุตสำหกรรม
กำรเกษตร 

หมวดสินค้ำ
เกษตรกรรม 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. -0.6916* 

มี 

-0.8068* 

มี 

-1.6034* 

ม ี

0.3569 

มี 

บำท/100 เยน 0.4097 

ไม่ม ี

0.3831 

ไม่สามารถสรปุได้ 

0.1052 

ไม่ม ี

0.6608* 

มี 

เยน/ดอลลำร์ สรอ. -0.3601* 

มี 

-0.3368* 

มี 

-0.6972** 

ไม่สามารถสรปุได้ 

-0.1741 

มี 

หมายเหตุ: “มี” คืออัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับการส่งออก “ไม่มี” คืออัตราแลกเปลี่ยนไม่มีความสมัพันธ์ระยะยาวกับการส่งออก 
และ “ไม่สามารถสรุปได้” คือไม่สามารถสรุปได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับการส่งออก 

 

ตำรำงที่ 4.31: สัดส่วนกำรช ำระเงินค่ำสนิค้ำออกของไทยกับญี่ปุน่ จ ำแนกตำมสกลุเงนิ 

สกุลเงินที่ใช้ในกำรก ำหนดรำคำ

สินค้ำส่งออก 

ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช ้

(พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2550) 

ตั้งแต ่JTEPA มีผลบังคับใช ้

(พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2559) 

ดอลลำร์ สรอ. 65.20 57.81 

เยน 26.83 31.38 

บำท 7.48 10.58 

ที่มา: ค านวณเป็นคา่เฉลี่ยจากข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

 

5.1 บทสรปุ 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นมีมาอย่างยาวนานทั้งด้านการค้าและการลงทุน โดย

ญี่ปุ่นนับเป็นตลาดส่งออกส าคัญของไทยมาโดยตลอด มูลค่าการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้มูลค่าการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นก็มากกว่าก่อน JTEPA มี

ผลบังคับใช้ ส าหรับการช าระค่าสินค้าส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เริ่มมีบทบาทน้อยลง 

ในขณะที่สกุลเงินเยนและสกุลเงินบาทเริ่มมีบทบาทมากขึ้น การช าระสินค้าด้วยสกุลเงินหลัก ได้แก่ สกุลเงิน

ดอลลาร์ สรอ. สกุลเงินเยน หรือสกุลเงินบาท มีนัยว่าผู้ส่งออกไทยที่ส่งสินค้าไปญี่ปุ่นก าหนดราคาสินค้า 

(Invoice currency) โดยใช้ 3 สกุลเงินหลักดังกล่าวดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนทั้ง 3 ประเภทได้แก่ บาท/ดอลลาร์ 

สรอ. บาท/100 เยน และเยน/ดอลลาร์ สรอ. ก็จะมีบทบาทในการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น  

งานวิจัยนี้ศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นโดย

พิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. บาท/100 เยน และเยน/ดอลลาร์ สรอ. โดยศึกษาการ

ส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม หมวดสินค้าอุตสาหกรรม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวด

สินค้าเกษตรกรรม งานวิจัยใช้แบบจ าลองดุลยภาพแยกส่วน (Partial Equilibrium) ที่ใช้ในงานศึกษาของ 

Huchet-Bourdon and Korinek (2011) และ Bahmani-Oskooee and Satawatananon (2012) งานวิจัย

นี้เลือกใช้วิธีการประมาณค่าแบบ Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) หรืออาจเรียกว่า Bounds 

Test Approach to Cointegration ที่เสนอโดย Pesaran, Shin and Smith (2001) ที่แก้ปัญหาทางเศรษฐ

มิติในการประมาณค่าข้อมูลอนุกรมเวลาที่ไม่มีเสถียรภาพ งานวิจัยนี้ยังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ทางการค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่ส าคัญคือความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (Japan - Thailand 

Economic Partnership Agreement: JTEPA) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยงานวิจัย

ศึกษาบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกราคม พ.ศ. 

2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2550) และตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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ผลการศึกษาทั้งกลุ่มตัวอย่างระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมการ

ส่งออกไทยไปญี่ปุ่น กล่าวคือเมื่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีการขยายตัวการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นทั้งในภาพรวม 

หมวดสินค้าอุตสาหกรรม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าเกษตรกรรมก็จะเพิ่มขึ้นตาม

ด้วย ส าหรับบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยน งานวิจัยพบว่าอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละประเภทส่งผลต่อการส่งออก

ของไทยไปญี่ปุ่นทั้งในภาพรวมและแต่ละหมวดสินค้าแตกต่างกัน  

อัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. มีบทบาทต่อส่งออกไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม หมวดสินค้า

อุตสาหกรรม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าเกษตรกรรม โดยการอ่อนค่าที่แท้จริง 

(Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นลดลง ซึ่ง

อธิบายได้จากการที่ผู้ส่งอออกไทยก าหนดราคาสินค้าในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ถึงแม้ว่าการอ่อนค่าของเงิน

บาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. จะท าให้ราคาสินค้าส่งออกของไทยลดลงในรูปดอลลาร์ สรอ. แต่ถ้าผู้น าเข้าญี่ปุ่น

ต้องจัดหาเงินดอลลาร์ สรอ. มาเพื่อช าระค่าสินค้า และหากเงินเยนอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. พร้อม

กับเงินบาทที่อ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ด้วย ผู้น าเข้าญี่ปุ่นก็ต้องใช้เงินเยนมากขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนว่า

สินค้าส่งออกของไทยมีราคาเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงท าให้ปริมาณการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นลดลง 

นอกจากนี้ ค าอธิบายข้างต้นสามารถสนับสนุนด้วยการพิจารณาบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนในรูป

เยน/ดอลลาร์ สรอ. หากราคาสินค้าส่งออกถูกก าหนดในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. การที่เงินเยนอ่อนค่าเทียบ

กับเงินดอลลาร์ สรอ. ผู้น าเข้าญี่ปุ่นก็ต้องใช้เงินเยนมากขึ้นในการแลกเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. เพื่อมาช าระค่า

สินค้า ดังนั้นการอ่อนค่าของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. อาจส่งผลให้การส่งออกไทยไปญี่ปุ่นลดลงได้ 

งานวิจัยพบว่าการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้การ

ส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นลดลง และผลทางลบดังกล่าวอาจมีขนาดมากจนไปหักล้างผลทางบวกของการอ่อนค่า

ของเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. จึงท าให้ผลสุทธิต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นเป็นลบเมื่อเงินบาทอ่อนค่า

เทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. 

เนื่องจากการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติต่อการส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม ผลทางลบจึงไม่สามารถหักล้างผลทางบวกจากการ

อ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ดังนั้น การส่งออกของไทย

หมวดสินค้าเกษตรกรรมไปญี่ปุ่นจึงเพิ่มขึ้นเมื่อเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. อัตราแลกเปลี่ยนใน

รูป บาท/100 เยน มีผลต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวมและหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเท่านั้น โดยการ
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อ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินเยน ท าให้การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นใน

ภาพรวมและหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

 ผลการศึกษาก่อนบังคับใช้ JTEPA ระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นปัจจัยหลักในการ

ส่งเสริมการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น ยกเว้นหมวดสินค้าเกษตรกรรมที่มีแนวโน้มลดลงช่วงก่อน JTEPA มีผลบังคับ

ใช้ และการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้การส่งออก

ของไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสินค้าเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ระบุว่าการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงิน

ดอลลาร์ สรอ. มีผลทางลบต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นไม่มากนัก และมีผลเฉพาะหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

การเกษตรเท่านั้น แตอ่ัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น  

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บทบาทของอัตรา

แลกเปลี่ยนต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวมและแต่ละหมวดสินค้าเปลี่ยนแปลงไป โดยการอ่อนค่าที่

แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นใน

ภาพรวม หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ลดลง ค าอธิบายผลทางลบนี้คือ

ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลาร์ สรอ. มีผลทางลบต่อ

การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งการส่งออกในภาพรวม หมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวด

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ผลทางลบดังกล่าวหักล้างผลทางบวกของการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับเงิน

ดอลลาร์ สรอ. ที่มีต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น 

นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน มีบทบาทต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นหมวด

สินค้าเกษตรกรรม โดยการอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินเยน ท าให้การ

ส่งออกของไทยหมวดสนิค้าเกษตรกรรมไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนว่าผู้ส่งออกไทยก าหนดราคาสินค้าในรูปสกุล

เงินเยนหรือสกุลเงินบาทในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้  

โดยสรุปแล้ว (1) อัตราแลกเปลี่ยนทั้ง 3 ประเภท ได้แก ่บาท/ดอลลาร์ สรอ. บาท/100 เยน และเยน/

ดอลลาร์ สรอ. มีบทบาทต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น (2) การอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงิน

บาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. อาจส่งผลสุทธิทางลบ คือท าให้การส่งออกไทยไปญี่ปุ่นลดลง หากราคาสินค้า

ส่งออกของไทยถูกก าหนดในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เพราะเงินบาทและเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าเทียบกับ

เงินดอลลาร์ สรอ. พร้อมกัน ในขณะที่การแข็งค่าที่แท้จริง (Real appreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงิน
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ดอลลาร์ สรอ. อาจส่งผลสุทธิทางบวก คือท าให้การส่งออกไทยไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นได้ (3) การอ่อนค่าที่แท้จริง 

(Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้การส่งออกไทยไปญี่ปุ่นลดลง ในขณะที่

การแข็งค่าที่แท้จริง (Real appreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ท าให้การส่งออกไทยไป

ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น และ (4) การอ่อนค่าที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินเยนท าให้การ

ส่งออกไทยไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ในขณะที่การแข็งค่าที่แท้จริง (Real appreciation) ของเงินบาทเทียบกับเงินเยน

ท าให้การส่งออกไทยไปญี่ปุ่นลดลง 

 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

(1) จากข้อมูลสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สกุลเงินเยนถูกน ามาใช้เพิ่มขึ้นเพื่อช าระค่า

สินค้าออกของไทยไปญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2559 สัดส่วนของสกุลเงินเยนอยู่ที่ร้อยละ 27.20 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 

17.00 ในปี พ.ศ. 2536) ในขณะเดียวกัน สกุลเงินเยนถูกน ามาใช้เพ่ือช าระค่าสินค้าน าเข้าจากญี่ปุ่นมาไทยด้วย

เช่นกัน โดยสัดส่วนค่อนข้างคงที่ สัดส่วนของสกุลเงินเยนอยู่ที่ร้อยละ 41.60 ในปี พ.ศ. 2536 และร้อยละ 

39.90 ในปี พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ สกุลเงินบาทก็ถูกน ามาใช้เพิ่มขึ้นเพื่อช าระค่าสินค้าออกของไทยไปญี่ปุ่น

ด้วยเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2559 สัดส่วนของสกุลเงินบาทอยู่ที่ร้อยละ 16.40 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.60 ในปี พ.ศ. 

2536) ในขณะเดียวกัน สกุลเงินบาทก็ถูกน ามาใช้เพื่อช าระค่าสินค้าน าเข้าจากญี่ปุ่นมาไทยเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในปี 

พ.ศ. 2559 สัดส่วนของสกุลเงินบาทอยู่ที่ร้อยละ 6.40 (สัดส่วนนี้เป็นร้อยละ 0.40 ในปี พ.ศ. 2536) 

จากข้อมูลข้างต้น การที่สกุลเงินเยนและสกุลเงินบาทถูกน ามาใช้ในการค้าระหว่างประเทศไทยและ

ญี่ปุ่นมากขึ้นสอดคล้องกับข้อค้นพบในงาวิจัยนี้ที่ระบุว่าอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน มีบทบาทต่อ

การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น และถ้าหากในอนาคตสกุลเงินเยนและสกุลเงินบาทถูกน ามาใช้ในการค้าระหว่าง

ประเทศไทยและญี่ปุ่นมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน การบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน ทั้ง

ระดับ (Level) และความผันผวน (Volatility) ก็ควรจะได้รับการพิจารณานอกเหนือจากอัตราแลกเปลี่ยนใน

รูป บาท/ดอลลาร์ สรอ.  

เมื่อพิจารณาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาที่ท าการศึกษา (มกราคม พ.ศ. 2543 – 

มีนาคม พ.ศ. 2560) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/

ดอลลาร์ สรอ. มีค่าเป็น 4.54 ในขณะที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของอัตราแลกเปลี่ยน

ในรูปบาท/100 เยน มีค่าเป็น 3.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของอัตราแลกเปลี่ยน
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ในรูปเยน/ดอลลาร์ สรอ. มีค่าเป็น 14.10 นอกจากนี้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของดัชนี

ค่าเงินที่แท้จริง (Real Effective Exchange Rate: REER) ของสกุลเงินบาท สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และ สกุล

เงินเยน มีค่าเป็น 7.52 10.00 และ 14.64 ตามล าดับ10 ซึ่งสะท้อนว่าสกุลเงินเยนมีความผันผวนสูงเมื่อเทียบ

กับสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน ที่มีความผัน

ผวนต่ าเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนในรูปอื่น ซึ่งอาจมีนัยว่าการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนของไทยได้

พิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน ด้วยอยูแ่ลว้ 

(2) จากการที่สกุลเงินเยนถูกน ามาใช้ในการค้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นมากขึ้นนั้น เงินทุน

ส ารองระหว่างประเทศของไทยก็จะอยู่ในรูปสกุลเงินเยนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของระดับ (Level) และ

ความผันผวน (Volatility) ของอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน หรือ เยน/ดอลลาร์ สรอ. ก็จะส่งผลต่อ

มูลค่าเงินทุนส ารองระหว่างประเทศของไทยในรูปสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ด้วยเช่นกัน ดังนั้น

การบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/100 เยน ทั้งระดับ (Level) และความผันผวน (Volatility) ก็

ควรจะได้รับการพิจารณานอกเหนือจากอัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. 

(3) ถึงแม้ว่าในทางทฤษฎี การอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. จะท าให้การส่งออก

ของไทยไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปดังกล่าวอาจไม่เป็นจริงเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้ส่งออก

ไทยก าหนดราคาสินค้าส่งออกไปญี่ปุ่นในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เมื่อเงินบาทและเงินเยนอ่อนค่าเทียบกับ

ดอลลาร์ สรอ. พร้อมกัน แต่เงินเยนอ่อนค่ามากกว่าเงินบาท ผู้น าเข้าญี่ปุ่นต้องช าระค่าสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

ต้องใช้เงินเยนมากขึ้นเพื่อแลกเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ซึ่งอาจจะท าให้การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นลดลงได้ ข้อ

ค้นพบนี้มีนัยว่าการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. พร้อมกับการอ่อนค่าของสกุลเงินของ

ประเทศคู่ค้าเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. อาจส่งผลทางลบต่อการส่งออกของไทยไปประเทศคู่ค้า และส าหรับผู้

ส่งออกที่ก าหนดราคาในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาการเคลื่อนไหวของอัตรา

แลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้าด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีสินค้าส่งออกไทยไปญี่ปุ่น ผู้ส่งออกต้องพิจารณาการ

เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลาร ์สรอ. ประกอบการก าหนดราคาสินค้าส่งออกไปญี่ปุ่นด้วย 

 

 

                                                            
10 ค านวณจากข้อมูล Bank of International Settlements (BIS) 
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ภาคผนวก ก 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์ 

 

น ำเสนอบทควำมที่พัฒนำจำกงำนวิจัย เพ่ือน ำเสนอในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติญี่ปุ่นศึกษำแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 11 วันที่ 23-24 พฤศจิกำยน 2560 
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บทความส าหรับการเผยแพร่ 

 

บทควำมที่พัฒนำจำกงำนวิจัย เพ่ือน ำเสนอในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติญี่ปุ่นศึกษำแห่งประเทศ

ไทย ครั้งที่ 11 วันที่ 23-24 พฤศจิกำยน 2560 
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บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทยไปญ่ีปุ่น 

ผศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ 

คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 

บทคัดย่อ 

 

ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงไทยและญี่ปุ่นมีมำอย่ำงยำวนำนทั้งด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน โดย

ญี่ปุ่นนับเป็นตลำดส่งออกส ำคัญของไทยมำโดยตลอด ส ำหรับกำรช ำระค่ำสินค้ำที่ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นนั้น ผู้

ส่งออกไทยรับช ำระค่ำสินค้ำทั้ง 3 สกุลเงิน คือ สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. สกุลเงินเยน และสกุลเงินบำท อย่ำงไรก็

ตำม สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. เริ่มมีบทบำทน้อยลง ในขณะที่สกุลเงินเยนและสกุลเงินบำทเริ่มมีบทบำทมำกขึ้น 

กำรที่ทั้ง 3 สกุลเงินมีบทบำทในกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นท ำให้อัตรำแลกเปลี่ยนทั้งในรู ป บำท/ดอลลำร์ 

สรอ. บำท/100 เยน และเยน/ดอลลำร์ สรอ. มีบทบำทต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น งำนวิจัยนี้ศึกษำและ

วิเครำะห์บทบำทของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้ง 3 ประเภทข้ำงต้นต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นทั้งกำรส่งออกใน

ภำพรวม หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม หมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร และหมวดสินค้ำเกษตรกรรม และ

งำนวิจัยนี้ยังพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงกำรค้ำระหว่ำงไทยและญี่ปุ่นที่ส ำคัญ คือควำมตกลง

หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) 

งำนวิจัยพบว่ำ (1) อัตรำแลกเปลี่ยนทั้ง 3 ประเภทมีบทบำทต่อกำรส่งออกไทยไปญี่ปุ่น (2) กำรอ่อน

ค่ำที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. อำจส่งผล (สุทธิ) ทำงลบต่อกำร

ส่งออกไทยไปญี่ปุ่น หำกผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. เพรำะเงินบำทและเงิน

เยนมีแนวโน้มอ่อนค่ำเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. พร้อมกัน (3) กำรอ่อนค่ำที่แท้จริง (Real depreciation) 

ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ส่งผลทำงลบต่อกำรส่งออกไทยไปญี่ปุ่น และ (4) กำรอ่อนค่ำที่แท้จริง 

(Real depreciation) ของเงินบำทเทียบกับเงินเยนส่งผลทำงบวกต่อกำรส่งออกไทยไปญี่ปุ่น 
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1. บทน า 

ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงไทยและญี่ปุ่นมีมำอย่ำงยำวนำนทั้งด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 

ส ำหรับควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนกำรค้ำนั้น ญี่ปุ่นเป็นตลำดส่งออกส ำคัญของไทยมำโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2559 

ญี่ปุ่นเป็นตลำดส่งออกล ำดับที่ 3 ของไทย (ตำรำงที่ 1)1 โดยกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นมีมูลค่ำ 20,563.05 

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ (ดอลลำร์ สรอ.) ในขณะที่ไทยเป็นตลำดส่งออกส ำคัญล ำดับที่ 6 ของญี่ปุ่นในปี 

พ.ศ. 25592 ภำพที่ 1 แสดงให้เห็นว่ำมูลค่ำกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 มูลค่ำกำรส่งออกลดลงติดต่อกันเป็นเวลำ 4 ปี และเพ่ิมขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2559 

เป็นที่น่ำสังเกตว่ำเมื่อควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Economic Partnership 

Agreement: JTEPA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2550 นั้น มูลค่ำกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.58 และ 10.90 ในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 ตำมล ำดับ แต่มูลค่ำกำรส่งออกลดลงร้อย

ละ 21.75 ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งอำจเป็นผลจำกวิกฤติกำรณ์กำรเงินโลก อย่ำงไรก็ตำม มูลค่ำกำรส่งออกของไทย

ไปญี่ปุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ยังคงมำกกว่ำมูลค่ำกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นก่อนปี พ.ศ. 2551 ที่ JTEPA มีผล

บังคับใช้ 

 

ตารางท่ี 1: มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังตลาดส่งออกส าคัญ พ.ศ. 2559 
 

ล าดับที ่ ประเทศ 
มูลค่าการส่งอก 

(ล้านดอลลาร์ สรอ.) 
สัดส่วนการส่งออกต่อ 
มูลค่าการส่งออกรวม 

1  สหรัฐอเมริกำ 24,494.86 11.38  
2  จีน 23,809.55 11.06  
3  ญี่ปุ่น 20,563.05 9.55  
4  ฮ่องกง 11,467.87 5.33  
5  ออสเตรเลีย 10,304.52 4.79  
6  มำเลเซีย 9,633.55 4.47  
7  เวียดนำม 8,907.30 4.14  
8  สิงคโปร ์ 8,214.99 3.82  
9  อินโดนีเซีย 8,078.46 3.75  
10  ฟิลิปปินส ์ 6,392.88 2.97  
11  ประเทศอื่น ๆ 83,459.59 38.76  

ที่มำ: ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ โดยควำมร่วมมอืจำกกรมศุลกำกร 
 

                                                           
1 ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลำดส่งออกล ำดับที ่2 ของไทยมำจนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 
2 ข้อมูลจำกกรมศุลกำกร ประเทศญี่ปุ่น (www.customs.go.jp) 

http://www.customs.go.jp/
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ภาพที่ 1: มูลค่าการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2559 
      หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ. 

 
   ที่มำ: ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร 

 

กำรช ำระสินค้ำที่ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นซึ่งมีทั้งในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. สกุลเงินเยน และสกุลเงิน

บำท (ภำพที่ 2) อย่ำงไรก็ตำม สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. เริ่มมีบทบำทน้อยลง ในขณะที่สกุลเงินเยนและสกุลเงิน

บำทเริ่มมีบทบำทมำกขึ้น ในปี พ.ศ. 2536 กำรช ำระค่ำสินค้ำส่งออกไทยไปญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. 

ร้อยละ 82.00 สกุลเงินเยนร้อยละ 17.00 และสกุลเงินบำทเพียงร้อยละ 0.60 เท่ำนั้น ซึ่งโครงสร้ำงกำรช ำระ

ค่ำสินค้ำส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยในปี พ.ศ. 2559 กำรช ำระ

ค่ำสินค้ำส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นมีกำรใช้สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 56.20 แต่กำรใช้สกุล

เงินเยนและสกุลเงินบำทเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 27.20 และร้อยละ 16.40 ตำมล ำดับ3  

 

 

 

 

                                                           
3 ข้อมูลจำก ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่ำสกุลเงินบำทถูกน ำไปใช้ช ำระค่ำสินค้ำที่ไทยส่งออกเพิ่มมำกขึ้นจำกร้อยละ 0.90 ในปี 

พ.ศ. 2536 เป็นร้อยละ 13.20 ในปี พ.ศ. 2559 โดยกำรช ำระค่ำสินค้ำออกของไทยไปกลุ่มประเทศอำเซียนเป็นสกุลเงินบำทเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 
0.60 ในปี พ.ศ. 2536 เป็นร้อยละ 23.00 ในปี พ.ศ. 2559 กำรช ำระค่ำสินค้ำออกของไทยไปสหภำพยุโรป (EU-28) เป็นสกุลเงินบำทเพิ่มขึ้นจำก
ร้อยละ 6.20 ในปี พ.ศ. 2547 เป็นร้อยละ 10.20 ในปี พ.ศ. 2559 และกำรช ำระค่ำสินค้ำออกของไทยไปสหรัฐอเมริกำเป็นสกุลเงินบำทเพิ่มขึ้นจำก
ร้อยละ 0.30 ในปี พ.ศ. 2536 เป็นร้อยละ 5.10 ในปี พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 2: โครงสร้างการช าระเงินค่าสินค้าออกของไทยกับญี่ปุ่น จ าแนกตามสกุลเงิน 
 

 
   ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

 

เป็นที่น่ำสังเกตว่ำสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ถูกน ำมำใช้ในกำรช ำระสินค้ำส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นลดลง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นปีที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปลี่ยนนโยบำยอัตรำแลกเปลี่ยนจำกระบบ

ตะกร้ำเงินเป็นระบบลอยตัวแบบมีกำรจัดกำร4 ข้อสังเกตดังกล่ำวสอดคล้องกับแนวคิดว่ำประเทศที่ได้รับ

ผลกระทบจำกวิกฤติกำรณ์ทำงกำรเงินในปี พ.ศ. 2540 พยำยำมหันไปใช้สกุลเงินอ่ืนนอกเหนือจำกสกุลเงิน

ดอลลำร์ สรอ. ในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงประเทศ เพ่ือกระจำยควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรก ำหนดอัตรำ

แลกเปลี่ยนอ้ำงอิงกับสกุลเงินดอลลำร์ สรอ.  

กำรที่ทั้ง 3 สกุลเงินได้แก่ สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. สกุลเงินเยน และสกุลเงินบำทถูกน ำมำใช้เพ่ือช ำระ

ค่ำสินค้ำส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น จึงมีนัยว่ำ นอกจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/ดอลลำร์ สรอ. แล้ว อัตรำ

แลกเปลี่ยนในรูป บำท/ดอลลำร์ สรอ. บำท/100 เยน และเยน/ดอลลำร์ สรอ.  ก็มีบทบำทต่อกำรส่งออกของ

ไทยไปญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน Takagi and Shi (2011) ศึกษำบทบำทของอัตรำแลกเปลี่ยนต่อกำรลงทุนทำงตรงของ

ญี่ปุ่นในประเทศเอเชีย 9 ประเทศได้แก่ จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกำหลี มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

และไทย โดยใช้ panel data ในช่วงปี ค.ศ. 1987 – ค.ศ. 2008 และพิจำรณำท้ังอัตรำแลกเปลี่ยนที่เป็นตัวเงิน

และอัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริงระหว่ำงสกุลเงินเยนและสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศผู้รับเงินลงทุนจำกญี่ปุ่น 

                                                           
4 ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปลี่ยนนโยบำยอัตรำแลกเปลี่ยนจำกระบบตะกร้ำเงินเป็นระบบลอยตัวแบบมีกำรจัดกำรเมื่อวันที่ 2 

กรกฎำคม พ.ศ. 2540 
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งำนศึกษำพบว่ำเมื่อสกุลเงินเยนอ่อนค่ำเทียบกับสกุลเงินท้องถิ่น (หรือสกุลเงินท้องถิ่นแข็งค่ำเทียบกับสกุลเงิน

เยน) ทั้งที่เป็นตัวเงินและท่ีแท้จริง กำรลงทุนทำงตรงจำกญี่ปุ่นไปประเทศผู้รับทุนจะลดลง 

กำรที่สกุลเงินเยนถูกน ำมำใช้ในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรค้ำระหว่ำงไทยกับญี่ปุ่นมำกขึ้นนั้น ส่วนหนึ่ง

เป็นผลมำจำกนโยบำยทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองของญี่ปุ่นในช่วงปี พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 1984 - 

ค.ศ. 2003) ภำยใต้นโยบำยดังกล่ำวรัฐบำลญี่ปุ่นต้องกำรผลักดันสกุลเงินเยนให้เป็นสกุลเงินสำกล 

(Internationalize the Yen) อย่ำงน้อยให้เป็นที่ยอมรับมำกขึ้นในภูมิภำคเอเชียตะวันออก รัฐบำลญี่ปุ่น

ประเมินว่ำนโยบำยดังกล่ำวก่อให้เกิดผลประโยชน์ 3 ด้ำน ได้แก่5  (1) ลดควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่

มีต่อบริษัทสัญชำติญี่ปุ่น (2) เพ่ิมควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรแข่งขันระหว่ำงประเทศให้กับสถำบันกำรเงินสัญชำติ

ญี่ปุ่น และ (3) ช่วยสนับสนุนให้ญี่ปุ่นเป็นศูนย์กลำงทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม  นโยบำย

ดังกล่ำวไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร Sato (1999) แสดงข้อมูลว่ำผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมใช้สกุลเงิน

ดอลลำร์ สรอ. มำกกว่ำสกุลเงินเยนของตนเอง แต่กำรใช้สกุลเงินเยนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี ค.ศ. 1987 

กำรน ำเข้ำของญี่ปุ่นก ำหนดรำคำเป็นสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ร้อยละ 81.7 และสกุลเงินเยนร้อยละ 10.6 แต่ใน

เดือนมีนำคม ค.ศ. 1998 กำรน ำเข้ำของญี่ปุ่นก ำหนดรำคำเป็นสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ลดลงเหลือร้อยละ 71.5 

และสกุลเงินเยนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 21.8 ส ำหรับกำรส่งออก ผู้ส่งออกญี่ปุ่นนิยมใช้สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. 

มำกกว่ำสกุลเงินเยนของตนเองเช่นกัน ในปี ค.ศ. 1988 กำรส่งออกของญี่ปุ่นใช้สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ร้อยละ 

55.2 และสกุลเงินเยนร้อยละ 33.4 และในเดือนมีนำคม ค.ศ. 1998 กำรส่งออกของญี่ปุ่นใช้สกุลเงินดอลลำร์ 

สรอ. ลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 51.2 และสกุลเงินเยนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 36.0 Ito et al. (2010) 

แสดงข้อมูลว่ำกำรใช้สกุลเงินเยนในกำรส่งออกของญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 40.1 ในครึ่งปีแรกของปี ค.ศ. 

2004  

Sato (1999) อธิบำยว่ำผู้ส่งออกญี่ปุ่นมีพฤติกรรมกำรก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกตำมโครงสร้ำงตลำด

ของสินค้ำ (Pricing to Market: PTM) ในประเทศปลำยทำง จึงท ำให้ต้องก ำหนดรำคำเป็นสกุลเงินท้องถิ่น 

(Local Currency Pricing: LCP) ของประเทศปลำยทำงที่ส่งสินค้ำไปขำย ดังนั้น ผู้ส่งออกญี่ปุ่นจึงก ำหนด

รำคำสินค้ำในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ส ำหรับสินค้ำที่ส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกำ ในขณะที่ผู้ส่งออกญี่ปุ่นจะ

ก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกในรูปสกุลเงินเยน ส ำหรับสินค้ำท่ีส่งออกไปยังประเทศเอเชียตะวันออก และประเทศ

                                                           
5 Takagi (2012) 
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งท ำให้ผู้น ำเข้ำสินค้ำจำกญี่ปุ่นในประเทศเหล่ำนี้ต้องรับภำระควำมเสี่ยงของอัตรำ

แลกเปลี่ยนระหว่ำงสกุลเงินเยนและสกุลเงินท้องถิ่นของตนเอง 

Ito et al. (2010) พบข้อสรุปที่สอดคล้องกันคือ ผู้ส่งออกญี่ปุ่นก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกโดยใช้สกุล

เงินท้องถิ่น (LCP) ของประเทศปลำยทำงที่ส่งสินค้ำไปขำย ส ำหรับประเทศที่พัฒนำแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ 

แคนำดำ สหรำชอำณำจักร และกลุ่มประเทศยุโรป (Eurozone) เนื่องจำกกำรส่งออกส่วนใหญ่เป็นกำรส่งออก

ไปยังบริษัทย่อยของตนที่ตั้งอยู่ในประเทศปลำยทำง (Local subsidiaries) ซึ่งกำรก ำหนดรำคำด้วยวิธี LCP 

จะช่วยลดควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนให้แก่บริษัทย่อยของตน นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรเพ่ิมควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขันให้กับบริษัทย่อยในตลำดท้องถิ่น (Local market) ด้วย ในขณะที่ผู้ส่งออกญี่ปุ่นที่มีสัดส่วน

กำรตลำดของสินค้ำสูงในตลำดโลกก็จะก ำหนดรำคำสินค้ำเป็นสกุลเงินเยนทั้งที่ส่งออกไปยังประเทศที่พัฒนำ

แล้วหรือประเทศก ำลังพัฒนำ 

Takagi (2012) ระบุว่ำผู้ส่งออกญี่ปุ่นจะเลือกก ำหนดรำคำสินค้ำเป็นสกุลเงินใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย

หลำยประกำร เช่น อ ำนำจทำงกำรตลำด หรือควำมพึงพอใจระหว่ำงผู้ส่งออกและผู้น ำเข้ำเอง และกำรที่

นโยบำยที่จะผลักดันให้สกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินสำกลไม่ประสบควำมส ำเร็จนั้นเป็นผลมำจำกกำรขำดควำม

เชื่อมั่นในเศรษฐกิจญี่ปุ่น และควำมต้องกำรใช้สกุลเงินเยนที่ยังอยู่ในวงจ ำกัด Ogawa (2001) อธิบำย

ปรำกฏกำรณ์นี้ว่ำ “ควำมล้มเหลวในกำรร่วมมือ (Coordination failure)” เนื่องจำกทุกคนยังคงให้

ควำมส ำคัญของกำรใช้สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงประเทศ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2546 

รัฐบำลญี่ปุ่นได้เปลี่ยนนโยบำยจำกกำรท ำให้สกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินสำกล (Internationalize the yen) มำ

เป็นกำรท ำให้ตลำดทุนของญี่ปุ่นเป็นตลำดทุนสำกล (Internationalize the capital market) แทน  

จำกข้อมูลโครงสร้ำงกำรช ำระเงินค่ำสินค้ำออกของไทยกับญี่ปุ่น ผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำ 

(Invoice currency) โดยใช้ 3 สกุลเงินหลัก ได้แก่ สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. สกุลเงินเยน และสกุลเงินบำท โดยมี

รำยละเอียด ดังนี้ 

1) กำรก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. และรับช ำระค่ำสินค้ำเป็นสกุลเงิน

ดอลลำร์ สรอ. ผู้ส่งออกไทยเลือกวิธีกำรนี้อำจเป็นเพรำะว่ำสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. เป็น vehicle currency6 

หรือสกุลเงินสำกลในกำรช ำระค่ำสินค้ำและบริกำรระหว่ำงประเทศ  

                                                           
6 Devereux and Shi (2013) ระบุว่ำสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. มีบทบำทเป็น vehicle currency เพรำะประเทศอื่นๆ นอกจำกประเทศ

สหรัฐอเมริกำมีกำรซ้ือขำยเงินดอลลำร์ สรอ. ทำงอ้อมระหว่ำงกันผ่ำนกำรค้ำและกำรลงทุน นั่นคือสองประเทศใช้สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. แทนที่จะ
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2) กำรก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกในรูปสกุลเงินเยน และรับช ำระค่ำสินค้ำเป็นสกุลเงินเยน ในกรณีนี้

ผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำตำมสกุลเงินของท้องถิ่นหรือตลำดที่ส่งสินค้ำไปขำย ซึ่งเรียกว่ำ Local 

Currency Pricing (LCP) 

3) กำรก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกในรูปสกุลเงินบำท และรับช ำระค่ำสินค้ำเป็นสกุลเงินบำท ในกรณีนี้

ผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำตำมสกุลเงินของประเทศตน ซ่ึงเรียกว่ำ Producer Currency Pricing (PCP) 

ถึงแม้ว่ำเหตุผลในกำรเลือกใช้สกุลเงินใดเป็นสกุลเงินในกำรท ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศจะเป็นเหตุผลใน

ระดับผู้ประกอบกำร แต่กำรตัดสินใจดังกล่ำวนั้นอำจมีผลต่อกำรด ำเนินนโยบำยเศรษฐกิจมหภำคทั้งนโยบำย

กำรเงินและนโยบำยอัตรำแลกเปลี่ยนในระดับประเทศได้ เนื่องจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเป็นตัวแปรทำงเศรษฐกิจ

ที่ส่งผ่ำนผลกระทบภำยนอก (External shock) จำกต่ำงประเทศเข้ำมำสู่ภำยในประเทศ ยกตัวอย่ำงเช่น หำก

ผู้ส่งออกไทยรับช ำระค่ำสินค้ำเป็นสกุลเงินเยนมำกข้ึน เงินทุนส ำรองระหว่ำงประเทศของไทยก็จะประกอบด้วย

สกุลเงินเยนมำกขึ้นเช่นกัน หำกเงินเยนอ่อนค่ำเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ก็จะท ำให้มูลค่ำเงินส ำรองระหว่ำง

ประเทศของไทยในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ลดลง นอกจำกนี้ กำรที่สกุลเงินเยนมีสัดส่วนมำกขึ้นในเงินทุน

ส ำรองระหว่ำงประเทศก็จะท ำให้อัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/100 เยน มีบทบำทมำกขึ้นต่อกำรค้ำและกำร

ลงทุนระหว่ำงไทยและญี่ปุ่น ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรเงินหรือนโยบำยอัตรำแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่น

ก็จะส่งผลต่อมูลค่ำของสกุลเงินเยนที่ถือครองโดยผู้ส่งออกไทยด้วยเช่นกัน7  

งำนวิจัยที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่ศึกษำและวิเครำะห์บทบำทของอัตรำแลกเปลี่ยนต่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนที่อยู่ในรูปสกุลเงินท้องถิ่นต่อสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. เช่น Bahmani-Oskooee and 

Satawatananon (2012) ศึกษำกำรส่งออกของไทยโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/ดอลลำร์ สรอ. ในขณะ

ที่ Rahmatsyah, Rajaguru and Siregar (2002) ศึกษำกำรส่งออกไทยไปญี่ปุ่นโดยใช้อัตรำกำรค้ำ (Terms 

of trade) ที่ค ำนวณจำกดัชนีรำคำสินค้ำส่งออกของไทยกับดัชนีรำคำสินค้ำส่งออกของญี่ปุ่น และพบว่ำเมื่อ

ดัชนีรำคำสินค้ำส่งออกไทยเพ่ิมขึ้นโดยเปรียบเทียบกับดัชนีรำคำสินค้ำส่งออกญี่ปุ่นกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น

จะลดลง 

                                                           
ใช้สกุลเงินของตนเองในกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงกัน เงินดอลลำร์ สรอ. จึงท ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงสกุลเงินต่ำงๆ (A 
medium of exchange between currencies) 

7 ผู้ส่งออกไทยในบริบทนี้รวมบริษัทสัญชำติญี่ปุ่นที่เข้ำมำประกอบกิจกำรในไทย 
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 งำนวิจัยนี้ต้องกำรศึกษำและวิเครำะห์บทบำทของอัตรำแลกเปลี่ยนต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น

โดยพิจำรณำอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำง 3 สกุลเงิน ได้แก่ สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. สกุลเงินเยน และสกุลเงินบำท 

นั่นคืองำนวิจัยจะพิจำรณำอัตรำแลกเปลี่ยนทวิภำคี (Bilateral Exchange Rate) 3 ประเภท ได้แก่ บำท/

ดอลลำร์ สรอ. บำท/100 เยน และเยน/ดอลลำร์ สรอ. เนื่องจำกกำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งสำม

ประเภทนั้นไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทำงเดียวกันเสมอไป ภำพที่ 3 แสดงให้เห็นว่ำ ในช่วงปี พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 

2550 สกุลเงินบำทแข็งค่ำเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. และสกุลเงินเยน แต่สกุลเงินเยนอ่อนค่ำเทียบกับ

สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. และในช่วงปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554 สกุลเงินบำทและสกุลเงินเยนแข็งค่ำเทียบกับ

สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. แต่สกุลเงินบำทกลับอ่อนค่ำเทียบกับสกุลเ งินเยน ซึ่งกำรเคลื่อนไหวของอัตรำ

แลกเปลี่ยนทั้งสำมประเภทที่แตกต่ำงกันนั้นอำจส่งผลต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นแตกต่ำงกันด้วย งำนวิจัย

ใช้อัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริงซึ่งค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทวิภำคีที่ปรับด้วยดัชนีรำคำสินค้ำระหว่ำสอง

ประเทศ 

 

ภาพที่ 3: อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาท สกุลเงินเยน และสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. 
 

 
   ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ FRED Economic Data 
   หมำยเหตุ: แกนซ้ำยส ำหรับอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/ดอลลำร์ สรอ. และ บำท/100 เยน แกนขวำส ำหรับอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป 

เยน/ดอลลำร์ สรอ. 
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งำนวิจัยนี้จะศึกษำกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภำพรวม หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม หมวดสินค้ำ

เกษตรกรรม และหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร ซึ่งมีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่หนึ่ง ล ำดับที่สอง และล ำดับ

ที่สำม (ตำรำงท่ี 2) โดยใช้แบบจ ำลองดุลยภำพแยกส่วน (Partial Equilibrium) ทีใ่ช้ในกำรศึกษำของ Huchet-

Bourdon and Korinek (2011) และ Bahmani-Oskooee and Satawatananon (2012) และงำนวิจัยนี้

เลือกใช้วิธีกำรประมำณค่ำแบบ Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) หรืออำจเรียกว่ำ Bounds Test 

Approach to Cointegration ที่เสนอโดย Pesaran, Shin and Smith (2001) ที่แก้ปัญหำทำงเศรษฐมิติใน

กำรประมำณค่ำข้อมูลอนุกรมเวลำที่ไม่มีเสถียรภำพ 

งำนวิจัยนี้พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงกำรค้ำระหว่ำงไทยและญี่ปุ่นที่ส ำคัญคือ ควำมตกลง

หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยงำนวิจัยจะศึกษำบทบำทของ

อัตรำแลกเปลี่ยนต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกรำคม พ.ศ. 2543 - ตุลำคม 

พ.ศ. 2550) และตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 - มีนำคม พ.ศ. 2560) 

 

ตารางท่ี 2: สัดส่วนสินค้าการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น แยกตามหมวดสินค้า 
หน่วย: ร้อยละ 

หมวดสินค้า พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
สินค้ำเกษตรกรรม (กสิกรรม, 
ปศุสัตว,์ประมง) 

15.14 14.12 12.66 13.47 13.66 

สินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร 10.53 10.05 9.96 9.60 8.96 
สินค้ำอุตสำหกรรม 72.04 74.58 76.19 75.68 77.11 
สินค้ำแร่และเช้ือเพลิง 2.30 1.25 1.18 1.25 0.26 

ที่มำ: ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ โดยควำมร่วมมอืจำกกรมศุลกำกร 

 

2. บทบาทระหว่างประเทศของสกุลเงินเยน 

เงินมีหน้ำที่หลัก 3 ประกำร คือ (1) เป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยน (A medium of exchange)  (2) 

เป็นแหล่งสะสมมูลค่ำ (A store of value) และ (3) เป็นหน่วยวัดมูลค่ำ (A measure of value) หน้ำที่หลัก

ดังกล่ำวไม่ได้ถูกจ ำกัดเพียงธุรกรรมทำงเศรษฐกิจในประเทศเท่ำนั้น แต่ยังครอบคลุมธุรกรรมทำงเศรษฐกิจ

ระหว่ำงประเทศด้วย ที่ผ่ำนมำในอดีตจนถึงปัจจุบันเงินสกุลดอลลำร์ สรอ. มีบทบำทหลักในกำรเป็นสื่อกลำงใน

กำรแลกเปลี่ยนทั้งในภำคกำรค้ำและภำคกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ ในขณะที่เงินสกุลเยนมีบทบำทหลักในกำร

เป็นแหล่งสะสมมูลค่ำ เนื่องจำกเงินสกุลเยนมีสัดส่วนค่อนข้ำงมำกในตลำดทุนระหว่ำงประเทศ (Long-term 

capital market)  นอกจำกนี้หำกเทียบกับเงินสกุลดอลลำร์ สรอ. แล้ว เงินสกุลเยนนับว่ำมีบทบำทในภำค
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เศรษฐกิจระหว่ำงประเทศค่อนข้ำงน้อยหำกเทียบกับขนำดเศรษฐกิจ (Economic size) ของญี่ปุ่น แม้ในภำค

กำรค้ำระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่นเอง ผู้ส่งออกญี่ปุ่นมักส่งออกสินค้ำโดยก ำหนดรำคำสินค้ำในรูปสกุลเงิน

ดอลลำร์ สรอ. เป็นหลัก ทั้งกำรส่งออกไปสหรัฐอเมริกำ ประเทศในภูมิภำคยุโรป หรือแม้แต่ประเทศในภูมิภำค

เอเชีย8  

รัฐบำลญี่ปุ่นได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเพ่ิมบทบำทของเงินเยนในภำคเศรษฐกิจระหว่ำง

ประเทศมำตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 80 ยกตัวอย่ำงเช่น กำรประกำศใช้กฎหมำยควบคุมอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรค้ำ 

(The Foreign Exchange and Trade Control Law) ในปี ค.ศ. 1980 เพ่ือเปิดเสรีกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุน

ระหว่ำงประเทศ (Liberalization of capital inflows) กำรมีข้อตกลงเยน-ดอลลำร์ สรอ. (The Yen-Dollar 

Agreement) ซึ่งมีบทบำทในกำรเปิดเสรีตลำดกำรเงิน (Financial market liberalization) ช่วงปี ค.ศ. 1984 

- ค.ศ.1987 เป็นต้น ต่อมำในปี ค.ศ. 1988 ธนำคำรกลำงของญี่ปุ่น (Bank of Japan) ได้ส่งเสริมให้ตลำดเงิน

ภำยในประเทศ (Domestic money market) รองรับสินทรัพย์ที่มีอำยุไถ่ถอนระยะสั้น และในปี ค.ศ. 1990 

ข้อจ ำกัดต่ำงๆ ในกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนระหว่ำงประเทศถูกยกเลิกทั้งหมด กำรด ำเนินนโยบำยและมำตรกำร

ต่ำงๆ ข้ำงต้นท ำให้อุปสรรคของสกุลเงินเยนในภำคกำรค้ำระหว่ำงประเทศลดลง และท ำให้สกุลเงินเยน

เคลื่อนย้ำยระหว่ำงประเทศได้อย่ำงเสรีมำกข้ึน และท่ีส ำคัญท ำให้ภำคกำรเงินของญี่ปุ่นเชื่อมต่อกับภำคกำรเงิน

โลกมำกขึ้น นอกจำกนี้ รัฐบำลญี่ปุ่นได้พยำยำมสนับสนุนบทบำทของสกุลเงินเยนในกำรท ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำง

ในกำรแลกเปลี่ยน ผ่ำนกำรรวมกลุ่มทำงกำรเงินในภูมิภำคเอเชีย  เช่น ข้อตกลงว่ำด้วยกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ

แบบทวิภำคี (Bilateral currency swap agreements) ชื่อ the Chiang Mai Initiative (CMI) ในปี ค.ศ. 

2000 และกำรจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Funds: ABFs) เป็นต้น 

ถึงแม้ว่ำรัฐบำลญี่ปุ่นพยำยำมผลักดันให้สกุลเงินเยนมีบทบำทมำกขึ้นในภำคเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 

บทบำทดังกล่ำวกลับมีแนวโน้มลดลงหำกพิจำรณำหนี้ระยะยำวของภำครัฐและที่ภำครัฐกำรันตี (ภำพที่ 4) 

สัดส่วนหนี้ประเภทดังกล่ำวในสกุลเงินเยนลดลงจำกร้อยละ 11.16 ในปี ค.ศ. 2001 เหลือเพียงร้อยละ 5.49 

ในปี ค.ศ. 2014 ในขณะที่สัดส่วนหนี้ประเภทดังกล่ำวในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจำกร้อยละ 

61.54 ในปี ค.ศ. 2001 เป็นร้อยละ 64.01 ในปี ค.ศ. 2014 นอกจำกนี้ ตำรำงที่ 3 แสดงสถำนภำพระหว่ำง

ประเทศของสกุลเงินเยนก่อนมีนโยบำยหรือมำตรกำรต่ำงๆ สัดส่วนของ claims และ liabilities ใน global 

                                                           
8 ยกตวัอยำ่งเช่น Sato (1999) Ogawa (2001) และ Ito et al. (2010) เป็นต้น 
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cross-border bank positions เพ่ิมขึ้นจำกเพียงไม่ถึงร้อยละ 1.00 ในช่วงทศวรรษ 70 จนสัดส่วนของ 

claims สูงสุดเป็นร้อยละ 21.80 ในปี ค.ศ.1995 และสัดส่วนของ liabilities สูงสุดเป็นร้อยละ 14.73 ในปี 

ค.ศ.1988 และหลังจำกนั้นสัดส่วนทั้งสองก็ลดลงอย่ำงต่อเนื่องจนกระทั่งปี ค.ศ. 2015 สัดส่วนของ claims 

เหลือเพียงร้อยละ 3.90 และสัดส่วนของ liabilities เหลือเพียงร้อยละ 3.32 และเม่ือพิจำรณำบทบำทของสกุล

เงินเยนในกำรเป็นเงินส ำรองระหว่ำงประเทศ พบว่ำบทบำทดังกล่ำวมีไม่มำกนักและมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน

จำกร้อยละ 6.77 ในปี ค.ศ. 1995 เป็นเพยีงร้อยละ 4.03 ในปี ค.ศ. 2015 

 

ภาพที่ 4 โครงสร้างหนี้ระยะยาวของภาครัฐและที่ภาครัฐการันตีของโลก จ าแนกตามสกุลเงิน 
        หน่วย: ร้อยละของทั้งหมด 

 
    ที่มำ: The World Bank, International Debt Statistic 
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ตารางท่ี 3 สถานภาพระหว่างประเทศของสกุลเงินเยน ปี ค.ศ. 1995 - ค.ศ. 2015 
 หน่วย: ร้อยละของทั้งหมด 

ปี ค .ศ.  Global cross-border bank positions1 Global official forex 
reserves2 Claims Liabilities 

1977 0.56 0.72 - 
1978 0.97 1.27 - 
1979 0.96 0.74 - 
1980 1.44 1.40 - 
1981 1.53 1.56 - 
1982 1.59 1.56 - 
1983 2.25 2.23 - 
1984 3.20 2.94 - 
1985 5.93 5.55 - 
1986 9.24 8.27 - 
1987 15.81 13.39 - 
1988 17.30 14.73 - 
1989 15.91 13.61 - 
1990 15.40 12.27 - 
1991 19.81 13.49 - 
1992 18.25 11.02 - 
1993 19.53 12.58 - 
1994 20.92 13.82 - 
1995 21.80 14.40 6.77 
1996 18.68  12.03 6.71 
1997 17.80  11.11 5.77 
1998 17.28  11.30 6.24 
1999 15.91  10.36 6.37 
2000 13.21  9.17 6.06 
2001 8.94  5.93 5.04 
2002 8.08  5.44 4.94 
2003 6.21  4.49 4.42 
2004 5.31  4.30 4.28 
2005 5.19  3.89 3.96 
2006 3.44  2.92 3.46 
2007 4.71  3.82 3.18 
2008 5.36  4.83 3.47 
2009 4.38  3.71 2.90 
2010 5.12  4.36 3.66 
2011 5.12  4.06 3.61 
2012 5.31  3.85 4.09 
2013 4.18  3.19 3.82 
2014 3.70  3.40 3.90 
2015 3.90  3.32 4.03 

ที่มำ: 1Bank of International Settlements (BIS)  2International Monetary Fund (IMF) 
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งำนศึกษำเชิงประจักษ์หลำยงำน เช่น Dominguez (1999) Ogawa (2001) Oi et al. (2004) Ito et 

al. (2010) Kenen (2012) และ Takagi (2012) มีผลกำรศึกษำที่สอดคล้องกันว่ำ สกุลเงินเยนยังคงมีบทบำท

ในภำคกำรเงินและกำรค้ำระหว่ำงประเทศน้อย เนื่องจำกอุปสรรคส ำคัญสี่ประกำร ได้แก่ (1) พฤติกรรมของผู้

ส่งออกญี่ปุ่นในกำรก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกตำมโครงสร้ำงตลำดของสินค้ำ (Pricing to Market: PTM) ของ

ประเทศปลำยทำงที่ส่งสินค้ำไปขำย และท ำให้ต้องก ำหนดรำคำเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (Local Currency 

Pricing: LCP) ของประเทศปลำยทำงที่ส่งสินค้ำไปขำย (2) ลักษณะของสินค้ำส่งออกที่มักแลกเปลี่ยนกัน

ภำยใต้สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. (3) ควำมผันผวนของสกุลเงินเยนที่สูงกว่ำโดยเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์  

สรอ. และ (4) กำรเป็นสกุลเงินหลักของโลก (Vehicle currency) ของสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. 

อุปสรรคประกำรแรกของสกุลเงินเยนในกำรมีบทบำทด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศมำจำกพฤติกรรม

ของผู้ส่งออกญี่ปุ่นในกำรก ำหนดรำคำส่งออกสินค้ำส่งออกตำมโครงสร้ำงตลำดของสินค้ำ (PTM) ของประเทศ

ปลำยทำงที่ส่งสินค้ำไปขำย และท ำให้ผู้ส่งออกญี่ปุ่นต้องก ำหนดรำคำเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (LCP) เพ่ือเพ่ิมหรือ

คงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดนั้นๆ และเพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน 

นอกจำกนี้ กำรค้ำภำยในบริษัทเดียวกัน ( Intra-firm trade) โดยส่งออกจำกส ำนักงำนใหญ่ที่ตั้งในประเทศ

ญี่ปุ่น (Japanese headquarters) ไปบริษัทย่อย (Subsidiaries) ในสหรัฐอเมริกำ และไปบริษัทย่อย 

(Subsidiaries) ในภูมิภำคเอเชียซึ่งจะส่งออกไปตลำดสหรัฐอเมริกำอีกต่อหนึ่ง มักจะก ำหนดสกุลเงินส ำหรับ

สินค้ำส่งออกในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. เช่นกัน โดยส ำนักงำนใหญ่จะเป็นผู้รับภำระควำมเสี่ยงจำกอัตรำ

แลกเปลี่ยน (Exchange rate risk) ทั้งหมดไว้เอง  

อุปสรรคประกำรที่สองคือ ลักษณะของสินค้ำที่ส่งออก สินค้ำขั้นต้น (Primary goods) และสินค้ำทุน 

(Capital goods) มักซื้อขำยกันภำยใต้สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. เป็นหลัก เนื่องจำกสินค้ำเหล่ำนี้มีค่ำควำม

ยืดหยุ่นต่อรำคำสูง (High price elasticity) หรือสำมำรถทดแทนกันง่ำย เช่น เคมีภัณฑ์ (Chemical 

products) และวัสดุโลหะ (Metals and metallic products) เป็นต้น กำรซื้อขำยภำยใต้สกุลเงินหลักเพียง

สกุลเดียว (Numeraire currency) จะสำมำรถสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของสินค้ำประเภทข้ำงต้นได้ดี

ที่สุด โดย Sato (1999) พบว่ำผู้ส่งออกญี่ปุ่นก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกประเภทแผงวงจรไฟฟ้ำรวม 

(Integrated circuits) ไปสหรัฐอเมริกำ ประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออก (East Asia) และประเทศใน

ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. Oi et al. (2004) แนะน ำให้

รัฐบำลญี่ปุ่นส่งเสริมกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ส่งออกญี่ปุ่น โดยเพ่ิมควำมแตกต่ำงของสินค้ำ 
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(Degree of differentiated product) และเพ่ิมส่วนแบ่งตลำดของสินค้ำ (Market share) เพ่ือให้ผู้ส่งออก

ญี่ปุ่นสำมำรถก ำหนดรำคำส่งออกเป็นสกุลเงินเยนได้มำกข้ึน 

อุปสรรคประกำรที่สำมคือ ควำมผันผวนของสกุลเงินเยนที่สูงกว่ำโดยเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์ 

สรอ.  ภำพที่ 5 แสดงดัชนีค่ำเงินที่แท้จริง (Real Effective Exchange Rate: REER) รำยเดือน ช่วงมกรำคม 

พ.ศ.2537 – กรกฎำคม พ.ศ. 2559 ของสกุลเงินเยนและสกุลดอลลำร์ สรอ. จำกภำพที่ 5 สกุลเงินเยนผันผวน

มำกในช่วงเวลำดังกล่ำวเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์  สรอ. โดยส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของดัชนีค่ำเงินที่แท้จริง

ของสกุลเงินเยนมีค่ำ 17.78 ในขณะที่ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของดัชนีค่ำเงินที่แท้จริงของสกุลเงินดอลลำร์  

สรอ. มีค่ำเพียง 9.24 ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดเจนคือประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออก (East Asia) หลำย

ประเทศใช้ระบบอัตรำแลกเปลี่ยนที่ผูกค่ำเงินกับสกุลเงินดอลลำร์  สรอ. (A de facto dollar peg regime) 

มำกกว่ำใช้ระบบอัตรำแลกเปลี่ยนแบบตะกรำเงิน (A currency-basket regime) อย่ำงไรก็ตำม กำรผูกค่ำเงิน

ไว้กับสกุลเงินดอลลำร์สรอ. เป็นกำรสะท้อนว่ำประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกน ำเข้ำควำมผันผวนของ

นโยบำยกำรเงินและควำมผันผวนของสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ด้วยเช่นกัน 

 

ภาพที่ 5 ดัชนีค่าเงินที่แท้จริง (Real Effective Exchange Rate) ของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา (ปีฐาน 
ค.ศ. 2010) ช่วงมกราคม พ.ศ. 2537 – กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 

 
   ที่มำ: Bank of International Settlements (BIS) 
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อุปสรรคประกำรที่สี่ คือ กำรที่สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. เป็นสกุลเงินสำกลในกำรช ำระค่ำสินค้ำและ

บริกำรระหว่ำงประเทศ (Vehicle currency)  เมื่อตัวแทนทำงเศรษฐศำสตร์ (Economic agents) จ ำนวน

มำกเต็มใจเลือกสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. เป็นสกุลเงินหลักเพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยน จะท ำให้เกิดผล

กระทบภำยนอกเชิงเครือข่ำย (Network externality) คือหน่วยเศรษฐกิจอ่ืนจะเลือกสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. 

เพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนด้วย ผลกระทบภำยนอกเชิงเครือข่ำยนี้ส่งผลให้ต้นทุนธุรกรรม 

(Transaction cost) ของกำรใช้สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ลดลง ซึ่งก็จะยิ่งท ำให้กำรใช้สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. 

เป็นที่นิยมอย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึ้น กำรเปลี่ยนจำกใช้สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ไปเป็นสกุลเงินอ่ืนก็จะยำกมำกข้ึน 

 

3. กรอบแนวคิดในการศึกษา แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา และวิธีการศึกษา 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

งำนวิจัยนี้พิจำรณำให้ผู้ส่งออกไทยที่ส่งสินค้ำไปญี่ปุ่นมีทำงเลือกในก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกได้ 3 

สกุลเงิน ได้แก่ 1) สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. 2) สกุลเงินเยน และ 3) สกุลเงินบำท กำรก ำหนดรำคำสินค้ำแต่ละ

สกุลเงินเกี่ยวข้องกับอัตรำแลกเปลี่ยนแตกต่ำงกัน ซึ่งกำรก ำหนดรำคำสินค้ำแต่ละสกุลเงินมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

1) กำรก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. และรับช ำระค่ำสินค้ำเป็นสกุลเงินดอลลำร์

สรอ. 

กรณีนี้ผู้ส่งออกไทย (ผู้ขำยสินค้ำ) ก ำหนดรำคำสินค้ำในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. และรับช ำระค่ำ

สินค้ำเป็นเงินดอลลำร์ สรอ. เมื่อผู้ส่งออกไทยได้รับเงินดอลลำร์ สรอ. มำ ก็จะต้องน ำไปแลกเป็นเงินบำท 

ดังนั้นอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดรำคำสินค้ำในกรณีนี้คือ บำท/ดอลลำร์ สรอ. เมื่ อเงินบำท

อ่อนค่ำ (Depreciate) เทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ผู้ส่งออกไทยสำมำรถลดรำคำสินค้ำในรูปสกุลเงินดอลลำร์ 

สรอ. ได้ และท ำให้ปริมำณกำรส่งออกสินค้ำไทยไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น ในทำงตรงข้ำม เมื่อเงินบำทแข็งค่ำ 

(Appreciate) เทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ผู้ส่งออกไทยสำมำรถเพ่ิมรำคำสินค้ำในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. 

แต่จะท ำให้ปริมำณกำรส่งออกสินค้ำไทยไปญี่ปุ่นลดลง 

ในกรณีนี้ ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่น (ผู้ซื้อสินค้ำ) ช ำระค่ำสินค้ำเป็นเงินดอลลำร์ สรอ. หำกผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นไม่มีเงิน

ดอลลำร์ สรอ. อยู่ในมือ ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นน ำเงินเยนไปแลกเป็นเงินดอลลำร์ สรอ. ดังนั้นอัตรำแลกเปลี่ยนที่

เกี่ยวข้องกับกำรช ำระค่ำสินค้ำของผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นในกรณีนี้คือ เยน/ดอลลำร์สรอ. เมื่อเงินเยนอ่อนค่ำ 
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(Depreciate) เทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นต้องใช้เงินเยนมำกขึ้นเพ่ือซื้อเงินดอลลำร์ สรอ. นั่นคือ

ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นต้องใช้เงินเยนมำกขึ้นในกำรช ำระสินค้ำส่งออกของไทยที่ก ำหนดรำคำในรูปสกุลเงินดอลลำร์ 

สรอ. จึงมีนัยว่ำรำคำสินค้ำส่งออกของไทยเพ่ิมขึ้น และท ำให้ปริมำณกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นลดลง ในทำง

ตรงข้ำม เมื่อเงินเยนแข็งค่ำ (Appreciate) เทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นจะใช้เงินเยนลดลงเพ่ือซื้อ

เงินดอลลำร์ สรอ. นั่นคือผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นใช้เงินเยนน้อยลงในกำรช ำระสินค้ำส่งออกของไทยที่ก ำหนดรำคำในรูป

สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. จึงมีนัยว่ำรำคำสินค้ำส่งออกของไทยลดลง และท ำให้ปริมำณกำรส่งออกของไทยไป

ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 

ยกตัวอย่ำงเช่น สินค้ำส่งออกของไทยมีรำคำ 70 บำท อัตรำแลกเปลี่ยนเป็น 35 บำท/ดอลลำร์ สรอ. 

และ 100 เยน/ดอลลำร์ สรอ. ผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำเป็น 2 ดอลลำร์ สรอ. ดังนั้น ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นต้อง

ใช้เงินเยน 200 เยนเพ่ือแลกเป็น 2 ดอลลำร์ สรอ. หำกเงินบำทอ่อนค่ำเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. และท ำให้

อัตรำแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้นเป็น 40 บำท/ดอลลำร์ สรอ. ผู้ส่งออกไทยสำมำรถลดรำคำสินค้ำลงได้เป็น 1.75 

ดอลลำร์ สรอ. แต่หำกเงินเยนอ่อนค่ำเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. เป็น 120 เยน/ดอลลำร์ สรอ.และเป็นกำร

อ่อนค่ำพร้อมกำรกำรอ่อนค่ำของเงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นต้องใช้เงินเยน 210 เยนเพื่อ

แลกเป็น 1.75 ดอลลำร์ สรอ. นั่นคือ ถึงแม้ว่ำผู้ส่งออกไทยลดรำคำสินค้ำลงจำก 2 ดอลลำร์ สรอ. เป็น 1.75 

ดอลลำร์ สรอ. หำกผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นช ำระสินค้ำเป็นสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ก็ต้องใช้เงินเยนเพ่ิมขึ้นจำก 200 เยน 

เป็น 210 เยน ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนว่ำสินค้ำส่งออกของไทยมีรำคำเพ่ิมข้ึน  

โดยสรุปแล้ว ในกรณีนี้ อัตรำแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องคือ บำท/ดอลลำร์ สรอ. และเยน/ดอลลำร์ สรอ. 

และกำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งสองประเภทส่งผลต่อปริมำณกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นแตกต่ำง

กัน โดยกำรออ่อนค่ำของเงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์ส่งผลทำงบวก แต่กำรอ่อนค่ำของเงินเยนเทียบเงิน

ดอลลำร์ สรอ. ส่งผลทำงลบ กล่ำวคือเมื่อเงินบำทอ่อนค่ำ  (แข็งค่ำ) เทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ปริมำณกำร

ส่งออกสินค้ำไทยไปญี่ปุ่นจะเพ่ิมขึ้น (ลดลง) อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเงินเยนอ่อนค่ำ (แข็งค่ำ) เทียบกับเงินดอลลำร์ 

สรอ. ปริมำณกำรส่งออกสินค้ำไทยไปญี่ปุ่นจะลดลง (เพ่ิมขึ้น) ดังนั้นหำกเงินบำทและเงินเยนอ่อนค่ำพร้อมกัน

เมื่อเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ปริมำณกำรส่งออกสินค้ำไทยไปญี่ปุ่นอำจเพ่ิมขึ้น ลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับผลทำงบวกและผลทำงลบ หำกผลทำงบวกท่ีท ำให้กำรส่งออกเพ่ิมข้ึนจำกกำรอ่อนค่ำของเงินบำท

เทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. มำกกว่ำผลทำงลบที่ท ำให้กำรส่งออกลดลงจำกกำรอ่อนค่ำของเงินเยนเทียบกับเงิน

ดอลลำร์ สรอ. ปริมำณกำรส่งออกสินค้ำไทยไปญี่ปุ่นก็จะเพ่ิมขึ้น แต่ถ้ำหำกผลทำงบวกที่ท ำให้กำรส่งออก
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เพ่ิมขึ้นจำกกำรอ่อนค่ำของเงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ถูกหักล้ำงจำกผลทำงลบที่ท ำให้กำรส่งออก

ลดลงจำกกำรอ่อนค่ำของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ปริมำณกำรส่งออกสินค้ำไทยไปญี่ปุ่นก็จะลดลง 

 

2) กำรก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกในรูปสกุลเงินเยน และรับช ำระค่ำสินค้ำเป็นสกุลเงินเยน 

กรณีนี้ผู้ส่งออกไทย (ผู้ขำยสินค้ำ) ก ำหนดรำคำสินค้ำตำมสกุลเงินของท้องถิ่นหรือตลำดที่ส่งสินค้ำไป

ขำย ที่เรียกว่ำ Local Currency Pricing (LCP) ซึ่งในบริบทของงำนวิจัยนี้ตลำดที่ผู้ส่งออกไทยส่งสินค้ำไปขำย

คือญี่ปุ่น ผู้ส่งออกไทย (ผู้ขำยสินค้ำ) จึงก ำหนดรำคำสินค้ำเป็นสกุลเงินเยน และรับช ำระค่ำสินค้ำเป็นสกุลเงิน

เยน เมื่อผู้ส่งออกไทยได้รับเงินเยนมำก็จะต้องน ำไปแลกเป็นเงินบำท ดังนั้นอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับกำร

ก ำหนดรำคำสินค้ำในกรณีนี้คือ บำท/100 เยน เมื่อเงินบำทอ่อนค่ำ (Depreciate) เทียบกับเงินเยน ผู้ส่งออก

ไทยสำมำรถลดรำคำสินค้ำในรูปสกุลเงินเยนได้ และท ำให้ปริมำณกำรส่งออกสินค้ำไทยไปญี่ปุ่นเพ่ิมข้ึน ในทำง

ตรงข้ำม เมื่อเงินบำทแข็งค่ำ (Appreciate) เทียบกับเงินเยน ผู้ส่งออกไทยสำมำรถเพ่ิมรำคำสินค้ำในรูปสกุล

เงินเยน แต่จะท ำให้ปริมำณกำรส่งออกสินค้ำไทยไปญี่ปุ่นลดลง 

ยกตัวอย่ำงเช่น สินค้ำส่งออกของไทยมีรำคำ 70 บำท อัตรำแลกเปลี่ยนเป็น 35 บำท/100 เยน ผู้

ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำเป็น 200 เยน หำกเงินบำทอ่อนค่ำเทียบกับเงินเยน และท ำให้อัตรำแลกเปลี่ยน

เพ่ิมข้ึนเป็น 40 บำท/100 เยน ผู้ส่งออกไทยสำมำรถลดรำคำสินค้ำลงได้เป็น 175 เยน 

ในกรณีนี้ ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่น (ผู้ซื้อสินค้ำ) ไม่มีภำระในกำรจัดหำเงินตรำต่ำงประเทศมำเพ่ือใช้ช ำระสินค้ำ 

เนื่องจำกผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นช ำระค่ำสินค้ำด้วยเงินเยนซึ่งเป็นสกุลเงินตรำของประเทศตนเอง  ดังนั้นจึงไม่มีอัตรำ

แลกเปลี่ยนใดเข้ำมำเก่ียวข้องในด้ำนผู้น ำเข้ำญี่ปุ่น (ผู้ซื้อสินค้ำ)   

 

3) กำรก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกในรูปสกุลเงินบำท และรับช ำระค่ำสินค้ำเป็นสกุลเงินบำท 

กรณีนี้ผู้ส่งออกไทย (ผู้ขำยสินค้ำ) ก ำหนดรำคำตำมสกุลเงินของประเทศตน ที่เรียกว่ำ Producer 

Currency Pricing (PCP)  ซึ่งในบริบทของงำนวิจัยนี้ประเทศผู้ส่งออกคือประเทศไทย ผู้ส่งออกไทย (ผู้ขำย

สินค้ำ) จึงก ำหนดรำคำสินค้ำเป็นสกุลเงินบำท และรับช ำระค่ำสินค้ำเป็นสกุลเงินบำท  

ในกรณีนี้ ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่น (ผู้ซื้อสินค้ำ) ช ำระค่ำสินค้ำเป็นสกุลเงินบำท หำกผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นไม่มีเงินบำทอยู่

ในมือ ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นก็ต้องน ำเงินเยน หรือเงินดอลลำร์ สรอ. ไปแลกเป็นเงินบำท ดังนั้นอัตรำแลกเปลี่ยนที่

เกี่ยวข้องกับกำรช ำระค่ำสินค้ำในกรณีนี้คือ บำท/100 เยน หรือ บำท/ดอลลำร์ สรอ. เมื่อเงินบำทอ่อนค่ำ 
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(Depreciate) เทียบกับเงินเยน หรือเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ.  ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นจะใช้เงินเยนหรือเงินดอลลำร์ 

สรอ. น้อยลงเพ่ือซื้อเงินบำท ซึ่งมีนัยว่ำรำคำสินค้ำส่งออกของไทยลดลง และท ำให้ปริมำณกำรส่งออกของไทย

ไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น ในทำงตรงข้ำม เมื่อเงินบำทแข็งค่ำ (Appreciate) เทียบกับเงินเยน หรือเทียบกับเงินดอลลำร์ 

สรอ. ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นจะใช้เงินเยนหรือเงินดอลลำร์ สรอ. เพ่ิมขึ้นเพ่ือซื้อเงินบำท ซึ่งมีนัยว่ำรำคำสินค้ำส่งออก

ของไทยเพ่ิมข้ึน และท ำให้ปริมำณกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นลดลง อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นมีเงินบำท

อยู่ในมือก็จะไม่มีอัตรำแลกเปลี่ยนใดเข้ำมำเก่ียวข้อง 

ยกตัวอย่ำงเช่น สินค้ำส่งออกของไทยมีรำคำ 70 บำท อัตรำแลกเปลี่ยนเป็น 35 บำท/100 เยน และ 

35 บำท/ดอลลำร์ สรอ. หำกผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นไม่มีเงินบำทอยู่ในมือและต้องน ำเงินเยนไปแลกเป็นเงินบำท ผู้น ำเข้ำ

ญี่ปุ่นต้องใช้เงิน 200 เยน เพ่ือแลกเป็น 70 บำท หำกเงินบำทอ่อนค่ำเทียบกับเงินเยน และท ำให้อัตรำ

แลกเปลี่ยนเพ่ิมข้ึนเป็น 40 บำท/100 เยน ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นจะใช้เงินเยนเพียง 175 เยน เพ่ือแลกเป็น 70 บำท แต่

หำกผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นไม่มีเงินบำทอยู่ในมือและต้องน ำเงินดอลลำร์ สรอ. ไปแลกเป็นเงินบำท ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นต้องใช้

เงิน 2 ดอลลำร์ สรอ. เพ่ือแลกเป็น 70 บำท หำกสกุลเงินบำทอ่อนค่ำเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. และท ำให้

อัตรำแลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้นเป็น 40 บำท/ดอลลำร์ สรอ. ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นก็จะใช้เพียง 1.75 ดอลลำร์ สรอ. เท่ำนั้น 

ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนว่ำสินค้ำส่งออกของไทยมีรำคำลดลง เมื่อเงินบำทอ่อนค่ำเทียบกับเงินเยน หรือเทียบกับ

เงินดอลลำร์ สรอ.   

 

ตำรำงที่ 4 สรุปกำรอภิปรำยข้ำงต้นเกี่ยวกับทำงเลือกของสกุลเงินที่ใช้กำรก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออก

ของไทยไปญี่ปุ่น โดยจ ำแนกเป็นอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกไทย (ผู้ขำยสินค้ำ) และอัตรำ

แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับผู้น ำเข้ำญี่ปุ่น (ผู้ซื้อสินค้ำ) ในขณะที่ตำรำงที่ 5 สรุปผลของกำรเปลี่ยนแปลงของ

อัตรำแลกเปลี่ยนแต่ละประเภทซึ่งได้แก่ บำท/ดอลลำร์ สรอ. บำท/100 เยน และ เยน/ดอลลำร์ สรอ. ที่มีต่อ

ปริมำณกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น (มูลค่ำกำรส่งออกท่ีแท้จริงของไทยไปญี่ปุ่น) ในแต่ละกรณีของสกุลเงินที่ใช้

กำรก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น ซึ่งแยกอภิปรำยได้ดังนี้ 

1) กำรอ่อนค่ำ (แข็งค่ำ) ของเงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ท ำให้ปริมำณกำรส่งออกเพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) ในกรณีผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. หรือสกุลเงิน

บำท 
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2) กำรอ่อนค่ำ (แข็งค่ำ) ของเงินบำทเทียบกับเงินเยน ท ำให้ปริมำณกำรส่งออกเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ใน

กรณีผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกในรูปสกุลเงินเยน หรือสกุลเงินบำท 

3) กำรอ่อนค่ำ (แข็งค่ำ) ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ท ำให้ปริมำณกำรส่งออกลดลง 

(เพ่ิมข้ึน) ในกรณีผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. 

เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ หำกเงินบำทและเงินเยนอ่อนค่ำเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. พร้อมกัน และผู้ส่งออก

ไทยก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ปริมำณกำรส่งออกอำจจะเพ่ิมขึ้น หรือลดลงก็ได้ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลสุทธิของผลทำงบวกจำกกำรอ่อนค่ำของเงินบำทเทียบกับดอลลำร์ สรอ. และผลทำงลบจำก

กำรอ่อนค่ำของเงินเยนเทียบกับดอลลำร์ สรอ. 
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ตารางท่ี 4: สกุลเงินที่ใช้ก าหนดราคาสินค้าส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นและอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง 
 

สกุลเงินที่ใช้
ก าหนดราคา
สินค้าส่งออก 

สกุลเงินที่ใช้ใน
การช าระค่า
สินค้าส่งออก 

อัตราแลกเปลี่ยนที่
เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ส่งออกไทย 
(ผู้ขายสนิค้า) 

 

อัตราแลกเปลี่ยนที่
เกี่ยวข้องกับ 
ผู้น าเข้าญี่ปุ่น 
(ผู้ซ้ือสินค้า) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 

ดอลลำร์ สรอ. 
(USD) 

 
 
 
 

ดอลลำร์ สรอ. 
(USD) 

 
 
 
 
 
 
 

THB/USD (+) 

 
 

JPY/USD ( - )  

- หำกผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นไม่มีเงิน
ดอลลำร์ สรอ. (USD) ผู้น ำ
เข้ำญี่ปุ่นจะใช้เงินเยน 
(JPY) เพื่อแลกเป็นเงิน
ดอลลำร์ สรอ. (USD) 
 

- ผู้ส่งออกไทยแลก เงิน
ดอลลำร์ สรอ. (USD) ที่
ได้รับช ำระค่ำสินค้ำเป็น
เงินบำท (THB) 

 
 
 

เยน 
(JPY) 

 

 
 

เยน 
(JPY) 

 
 

THB/100 JPY (+) 

 
 

- ผู้น ำเข้ำญีปุ่่นช ำระค่ำ
สินค้ำด้วยเงินเยน (JPY) 
 

- ผู้ส่งออกไทยแลกเงินเยน 
(JPY) ที่ได้รับช ำระค่ำ
สินค้ำเป็นเงินบำท (THB) 
 

 
 
 
 

บำท 
(THB) 

 
 
 
 

บำท 
(THB) 

  
THB/USD (+) 

 
 

 
หรือ 

 
 

THB/100 JPY (+) 
 

 

- หำกผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นไม่มีเงิน
บำท (THB) ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่น
จะใช้เงินดอลลำร์ สรอ. 
(USD) หรือเยน (JPY) 
เพื่อแลกเป็นเงินบำท 
(THB) 
 

- ผู้ส่งออกไทยรบัช ำระค่ำ
สินค้ำเป็นเงินบำท (THB) 

หมำยเหต:ุ เครื่องหมำย + หรือ – ในวงเล็บแสดงทิศทำงควำมสัมพันธ์ระหวำ่งอตัรำแลกเปลี่ยนนั้นๆ กับปริมำณกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น 
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ตารางท่ี 5: ผลของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละประเภทท่ีมีต่อปริมาณการส่งออกของไทย
ไปญี่ปุ่น  

 บาท/ดอลลาร์ สรอ. บาท/100 เยน เยน/ดอลลาร์ สรอ. ผลสุทธ ิ

สก
ุลเ

งิน
ทีใ่

ช้

ก า
หน

ดร
าค

า

สิน
ค้า

ส่ง
ออ

ก ดอลลาร์ สรอ. +  - + / - 

เยน  +  + 

บาท + +  + 

หมำยเหต:ุ เครื่องหมำย + หรือ – ในวงเล็บแสดงทิศทำงควำมสัมพันธ์ระหวำ่งอตัรำแลกเปลี่ยนนั้นๆ กับปริมำณกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น 

 

3.2 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 

 งำนวิจัยนี้ประยุกต์ใช้แบบจ ำลองทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่น ำเสนอโดย Huchet-Bourdon and 

Korinek (2011) สมกำรหลักที่ใช้คือ 
  

ln 𝑋𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1ln 𝑌 𝑡 + 𝛽2ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 + 𝛽3ln 𝑉 𝑡 + 휀𝑥,𝑡   --- (1) 
 

โดยที่  𝑋𝑖,𝑡 คือ มูลค่ำกำรส่งออกที่แท้จริงหมวดสินค้ำ i ที่ไทยส่งออกไปญี่ปุ่น ณ เวลำ t 

 𝑌 𝑡 คือ รำยได้ที่แท้จริงของประเทศญี่ปุ่น ณ เวลำ t 

𝑅𝐸𝑅 𝑡 คือ อัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ณ เวลำ t 

𝑉 𝑡  คือ ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ณ เวลำ t 

  휀𝑥,𝑡 คือ ตัวรบกวน (Errors) ณ เวลำ t 
 

Bahmani-Oskooee and Ardalani (2006) และ Huchet-Bourdon and Korinek (2011) ระบุว่ำ

สมกำรที่ (1) เป็นสมกำรลดรูป (Reduced-form Equation) ที่ได้มำจำกสมกำรอุปสงค์และอุปทำนส ำหรับ

สินค้ำส่งออก แบบจ ำลองนี้พิจำรณำปัจจัยพ้ืนฐำนที่มีบทบำทต่อกำรส่งออกไทยไปญี่ปุ่น นั่นคือปัจจัยด้ำน

รำยได้ของญี่ปุ่น (ผู้ซื้อสินค้ำ) และปัจจัยด้ำนรำคำของสินค้ำ จำกสมกำรที่ (1) มูลค่ำกำรส่งออกที่แท้จริงของ

หมวดสินค้ำ i ที่ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นนั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรทำงเศรษฐศำสตร์ 3 ตัวแปร ได้แก่ รำยได้ที่แท้จริงของ

ญี่ปุ่น อัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริง และควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ในทำงทฤษฎี  กำรเพ่ิมขึ้น

ของรำยได้ที่แท้จริงท ำให้อ ำนำจซื้อที่แท้จริงของประชำชนในประเทศนั้นๆ สูงขึ้น จึงท ำให้ประชำชนต้องกำร

บริโภคสินค้ำทั้งสินค้ำที่ผลิตในประเทศและสินค้ำน ำเข้ำเพ่ิมขึ้น นั่นคือเมื่อรำยได้ที่แท้จริงของญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นกำร

ส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นก็จะเพ่ิมขึ้น (𝛽1> 0) ในขณะที่กำรเพ่ิมข้ึนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริงจะช่วยกระตุ้น
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กำรส่งออกที่แท้จริงของหมวดสินค้ำ i เนื่องจำกรำคำเปรียบเทียบของสินค้ำส่งออกที่แท้จริงของหมวดสินค้ำ i 

ลดลง อย่ำงไรก็ตำม ค่ำประมำณกำรของ 𝛽2 จะมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำศูนย์นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของอัตรำ

แลกเปลี่ยนตำมท่ีอภิปรำยไว้ในส่วนที่ 3.1  

งำนวิจัยนี้ศึกษำโดยใช้ข้อมูลรำยเดือน โดยใช้ผลผลิตอุตสำหกรรม (Industrial Production Index: 

IPI) เป็นตัวแปรในกำรประมำณกำรรำยได้ที่แท้จริงของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจำกเป็นตัวแปรที่สะท้อนกิจกรรม

ทำงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นหรือกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ9 งำนวิจัยนี้พิจำรณำอัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของ

อัตรำแลกเปลี่ยนทวิภำคีที่เป็นตัวเงิน (Bilateral Nominal Exchange Rate) ในรูป บำท/ดอลลำร์ สรอ. 

บำท/100 เยน และ เยน/ดอลลำร์ สรอ. โดยใช้ดัชนีรำคำผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) ในกำร

ค ำนวณอัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริงจำกค ำนิยำมดังนี้ 
 

𝑅𝐸𝑅𝑡
𝑇𝐻,𝑈𝑆 = 𝐸𝑅𝑡

𝑇𝐻,𝑈𝑆 × (𝑃𝑈𝑆 𝑃𝑇𝐻⁄ ) 

𝑅𝐸𝑅𝑡
𝑇𝐻,𝐽𝑃 = 𝐸𝑅𝑡

𝑇𝐻,𝐽𝑃 × (𝑃𝐽𝑃 𝑃𝑇𝐻⁄ ) 

𝑅𝐸𝑅𝑡
𝐽𝑃,𝑈𝑆 = 𝐸𝑅𝑡

𝐽𝑃,𝑈𝑆 × (𝑃𝑈𝑆 𝑃𝐽𝑃⁄ ) 
 

โดยที่ 𝑅𝐸𝑅𝑡
𝑇𝐻,𝑈𝑆 คือ อัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริงในรูป บำท/ดอลลำร์ สรอ. ณ เวลำ t 

 𝑅𝐸𝑅𝑡
𝑇𝐻,𝐽𝑃 คือ อัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริงในรูป บำท/100 เยน ณ เวลำ t 

 𝑅𝐸𝑅𝑡
𝐽𝑃,𝑈𝑆 คือ อัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริงในรูป เยน/ดอลลำร์ สรอ. ณ เวลำ t 

𝐸𝑅𝑡
𝑇𝐻,𝑈𝑆 คือ อัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/ดอลลำร์ สรอ. ณ เวลำ t 

𝐸𝑅𝑡
𝑇𝐻,𝐽𝑃 คือ อัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/100 เยน ณ เวลำ t 

 𝐸𝑅𝑡
𝐽𝑃,𝑈𝑆 คือ อัตรำแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลำร์ สรอ. ณ เวลำ t 

𝑃𝑇𝐻  คือ ดัชนีรำคำผู้บริโภคของไทย ณ เวลำ t 

𝑃𝑈𝑆  คือ ดัชนีรำคำผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกำ ณ เวลำ t 

𝑃𝐽𝑃  คือ ดัชนีรำคำผู้บริโภคของญี่ปุ่น ณ เวลำ t 

                                                           
9 งำนวิจยัด้ำนนี้ส่วนใหญ่ใช้ผลผลิตอุตสำหกรรม (Industrial Production Index: IPI) เป็นตัวแปรในกำรประมำณกำรรำยได้ที่แท้จริง 

นอกจำกนี้ตัวแปรนี้ยังมีข้อดีคือเป็นข้อมลูที่มีควำมถี่เป็นรำยเดือน 
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ส ำหรับควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริง งำนวิจัยเลือกใช้แบบจ ำลอง Generalized 

AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) ซึ่งเป็นแบบจ ำลองที่นิยมใช้ในงำนวิจัยกลุ่มนี้ 

ตัวอย่ำงเช่น Rahmatsyah et al. (2002) และ Huchet-Bourdon and Korinek (2011) 

แบบจ ำลอง GARCH ก ำหนดให้อัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริงถูกอธิบำยโดยสมกำร Autoregressive 

ล ำดับที่ 1 [AR(1)] ดังนี้ 
 

 𝑅𝐸𝑅 𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑅𝐸𝑅 𝑡−1 + 𝜖𝑡,  𝜖𝑡~𝑁(0, ℎ𝑡
2)  

 

𝜖𝑡 คือตัวรบกวนแบบ white noise  (White noise errors) โดย 𝐸(𝜖𝑡) = 0 และ 𝑉(𝜖𝑡) = ℎ𝑡
2 

แบบจ ำลอง GARCH (p, q) มีรูปแบบคือ 
  

ℎ𝑡
2 = 𝛾0 + 𝛾1𝜖𝑡−1

2 + 𝛾2𝜖𝑡−2
2 + ⋯ + 𝛾𝑝𝜖𝑡−𝑝

2 + 𝜃1ℎ𝑡−1
2 + 𝜃2ℎ𝑡−2

2 + ⋯ + 𝜃𝑞ℎ𝑡−𝑞
2  

 

โดยที่ p คือเลขล ำดับของ ARCH (Lagged residual squared terms) และ q คือเลขล ำดับของ GARCH 

(Lagged variance)  กำรศึกษำนี้พิจำรณำแบบจ ำลอง GARCH (1, 1) ซึ่งมีรูปแบบคือ 
  

ℎ𝑡
2 = 𝛾0 + 𝛾1𝜖𝑡−1

2 + 𝜃1ℎ𝑡−1
2  

 

3.3 วิธีการศึกษา 

3.3.1 กำรประมำณค่ำแบบจ ำลอง 

วิธีกำรทำงเศรษฐมิติที่ใช้ในกำรประมำณค่ำสมกำรกำรส่งออก สมกำรที่ (1) คือ วิธีกำร Auto-

Regressive Distributed Lag (ARDL) หรือ Bounds Test Approach to Cointegration เป็นวิธีที่เสนอโดย 

Pesaran et al. (2001) เพ่ือวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรในระยะยำว โดยใช้กำรทดสอบค่ำสถิติ F 

(F-tests) โดยไม่จ ำเป็นที่จะต้องทดสอบคุณลักษณะ Unit-root ของตัวแปรในแบบจ ำลอง กำรประมำณค่ำ

ด้วยวิธี ARDL จะเขียนสมกำรกำรส่งออก สมกำรที่ (1) ให้อยู่ในรูปแบบจ ำลอง Conditional ARDL-Error 

Correction ดังนี้ 
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∆ln 𝑋𝑖,𝑡  =  𝑑0 + ∑ 𝑑1𝑘∆ln 𝑋𝑖,𝑡−𝑘
𝑛1
𝑘=1 + ∑ 𝑑2𝑘∆ln 𝑌 𝑡−𝑘

𝑛2
𝑘=0 + ∑ 𝑑3𝑘∆ln𝑅𝐸𝑅 𝑡−𝑘

𝑛3
𝑘=0   

   + ∑ 𝑑4𝑘∆ln 𝑉 𝑡−𝑘
𝑛4
𝑘=0 + 𝛿0ln 𝑋𝑖,𝑡−1 + 𝛿1ln 𝑌 𝑡−1 + 𝛿2ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡−1 + 𝛿3ln 𝑉 𝑡−1 + 𝜗𝑡 

--- (2) 
 

สมกำรที่ (2) ใช้ประมำณค่ำผลกระทบของรำยได้ที่แท้จริงของประเทศญี่ปุ่น อัตรำแลกเปลี่ยนที่

แท้จริง และควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภำพรวม และกำร

ส่งออกแยกตำมหมวดสินค้ำได้แก่ หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม หมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร และหมวด

สินค้ำเกษตรกรรม ทั้งในระยะสั้นและในระยะยำว ผลกระทบในระยะสั้นนั้นวิเครำะห์ได้จำกค่ำสัมประสิทธิ์ 

𝑑1𝑘, 𝑑2𝑘, 𝑑3𝑘 และ 𝑑4𝑘 ส่วนผลกระทบในระยะยำวนั้น เรำวิเครำะห์ได้จำกค่ำสัมประสิทธิ์ 𝛿1, 𝛿2 และ 𝛿3 

ทีห่ำรด้วยค่ำสัมประสิทธิ์ 𝛿0 ซึ่งเรียกวิธีกำรนี้ว่ำ normalization  

ค่ำสัมประสิทธิ์ 𝑑2𝑘 และ 𝛿1/𝛿0 แสดงบทบำทของเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่มีต่อกำรส่งออกของไทยไป

ญี่ปุ่นในระยะสั้นและในระยะยำว ตำมล ำดับ ค่ำสัมประสิทธิ์ 𝑑3𝑘 และ 𝛿2/𝛿0 แสดงบทบำทของอัตรำ

แลกเปลี่ยนที่แท้จริงต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในระยะสั้นและในระยะยำว ตำมล ำดับ ส่วนค่ำสัมประสิทธิ์ 

𝑑4𝑘 และ 𝛿3/𝛿0 แสดงบทบำทของควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริงต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น

ในระยะสั้นและในระยะยำว ตำมล ำดับ  

เนื่องจำกข้อมูลกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นทั้งในภำพรวมและแต่ละหมวดสินค้ำมีแนวโน้ม (Trend) 

เพ่ิมขึ้น งำนวิจัยจึงเพ่ิมตัวแปรแนวโน้ม (Trend) ในสมกำรที่ (2) จึงได้เป็นสมกำรที่ (3) ที่จะน ำไปใช้ในกำร

ประมำณค่ำ ดังนี้ 
 

∆ln 𝑋𝑖,𝑡  =  𝑑0 + ∑ 𝑑1𝑘∆ln 𝑋𝑖,𝑡−𝑘
𝑛1
𝑘=1 + ∑ 𝑑2𝑘∆ln 𝑌 𝑡−𝑘

𝑛2
𝑘=0 + ∑ 𝑑3𝑘∆ln𝑅𝐸𝑅 𝑡−𝑘

𝑛3
𝑘=0   

   + ∑ 𝑑4𝑘∆ln 𝑉 𝑡−𝑘
𝑛4
𝑘=0 + 𝑑5𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑𝑡 + 𝛿0ln 𝑋𝑖,𝑡−1 + 𝛿1ln 𝑌 𝑡−1 + 𝛿2ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡−1 

  +𝛿3ln 𝑉 𝑡−1 + 𝜗𝑡        --- (3) 
 

โดยที่ 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑𝑡 คือตัวแปรแนวโน้ม (Trend) 
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3.3.2 ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 

ข้อมูลมูลค่ำกำรส่งออก (Export value) ของไทยไปญี่ปุ่นในภำพรวมและรำยหมวดสินค้ำมำจำก

กระทรวงพำณิชย์ เป็นข้อมูลในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. มูลค่ำกำรส่งออกที่แท้จริงที่ใช้ประมำณกำรปริมำณ

กำรส่งออก (Export volume) ค ำนวณโดยใช้มูลค่ำกำรส่งออก (Export value) หำรด้วยดัชนีรำคำสินค้ำออก 

(Export Price Index) และคูณด้วย 100 ดัชนีรำคำสินค้ำออกที่น ำมำใช้คือ ดัชนีรำคำสินค้ำออกรวม ดัชนี

รำคำสินค้ำออกหมวดสินค้ำอุตสำหกรรม และดัชนีรำคำสินค้ำออกหมวดสินค้ำเกษตรกรรม ข้อมูลดัชนีรำคำ

สินค้ำออกมำจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย  (ธปท.) อย่ำงไรก็ตำม ด้วยข้อจ ำกัดของข้อมูลกำรค ำนวณมูลค่ำ

กำรส่งออกที่แท้จริงหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตรจึงใช้ดัชนีรำคำสินค้ำออกหมวดสินค้ำอุตสำหกรรม

แทน 

ข้อมูลดัชนีรำคำผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) ของไทย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกำ มำจำก

ฐำนข้อมูล International Financial Statistics (IFS) ข้อมูลอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/ดอลลำร์ สรอ. และ 

บำท/100เยน มำจำกฐำนข้อมูล ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่วนอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลำร์ 

สรอ. มำจำกฐำนข้อมูล International Financial Statistics (IFS) ข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม (Industrial 

Production Index: IPI) ของญี่ปุ่นมำจำกฐำนข้อมูล CEIC 

 

4. ผลการศึกษา 

ส่วนนี้อภิปรำยผลกำรศึกษำบทบำทของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งสำมประเภทได้แก่ บำท/ดอลลำร์ สรอ. 

บำท/100 เยน และเยน/ดอลลำร์ สรอ. ต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น โดยแยกศึกษำเป็นก่อนและหลังกำร

บังคับใช้ควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 4.1 

อภิปรำยผลกำรศึกษำก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ ในช่วง มกรำคม พ.ศ. 2543 - ตุลำคม พ.ศ. 2550 และส่วนที่ 

4.2 อภิปรำยผลกำรศึกษำตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ ในช่วง พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 - มีนำคม พ.ศ. 2560  

 

4.1 ผลการศึกษาก่อนการบังคับใช้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) 

ตำรำงที่ 6 แสดงให้เห็นว่ำมีควำมสัมพันธ์ระยะยำวระหว่ำงอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/ดอลลำร์ 

สรอ. และ เยน/ดอลลำร์ สรอ. กับกำรส่งออกของไทยในภำพรวมไปญี่ปุ่นก่อนกำรบังคับใช้ JTEPA และผลกำร

ประมำณค่ำแบบจ ำลองในตำรำงที่ 7 แสดงให้เห็นว่ำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นปัจจัยหลักในกำร
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สนับสนุนกำรส่งออกไทยในภำพรวมไปญี่ปุ่นก่อนกำรบังคับใช้ JTEPA กล่ำวคือกำรเพ่ิมขึ้นของดัชนีผลผลิต

อุตสำหกรรม (IPI) ของญี่ปุ่นท ำให้กำรส่งออกของไทยในภำพรวมไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นประมำณร้อยละ 0.9263 – 

0.9577 ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้   

เมื่อพิจำรณำบทบำทของอัตรำแลกเปลี่ยน กำรศึกษำพบว่ำกำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนที่

แท้จริงในรูป บำท/ดอลลำร์ สรอ. เพียงกรณีเดียวที่มีผลต่อกำรส่งออกไทยในภำพรวมไปญี่ปุ่นก่อนกำรบังคับใช้ 

JTEPA อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ โดยกำรอ่อนค่ำที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบำทเทียบกับเงิน

ดอลลำร์ สรอ. ร้อยละ 1 ท ำให้กำรส่งออกของไทยในภำพรวมไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5156 ในช่วงก่อน 

JTEPA มีผลบังคับใช้ ซึ่งสอดคล้องกับกรณีที่ผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. หรือ

สกุลเงินบำท (ตำรำงที่ 5) ผลกำรประมำณค่ำที่เป็นบวกนี้สำมำรถอธิบำยได้ว่ำในช่วงก่อนกำรบังคับใช้ JTEPA 

อัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/ดอลลำร์ สรอ. และ เยน/ดอลลำร์ สรอ. มีค่ำสหสัมพันธ์เพียง 0.3296 (ตำรำงที่ 

8) ซึ่งแสดงว่ำเงินเยนและเงินบำทอำจไม่ได้อ่อนค่ำหรือแข็งค่ำเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ไปพร้อมกัน ในช่วง

ก่อนกำรบังคับใช้ JTEPA ภำพที่ 6 แสดงให้เห็นว่ำเงินบำทมีแนวโน้มแข็งค่ำเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ในขณะ

ที่เงินเยนมีทั้งแนวโน้มแข็งค่ำและอ่อนค่ำเทียบกับดอลลำร์ สรอ. ในช่วงก่อนกำรบังคับใช้ JTEPA ยกตัวอย่ำง

เช่น ตั้งแต่ กรกฎำคม พ.ศ. 2548 เงินบำทมีแนวโน้มแข็งค่ำเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ในขณะที่เงินเยนมี

แนวโน้มอ่อนค่ำเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ดังนั้นกำรอ่อนค่ำของเงินบำทเทียบกับดอลลำร์ สรอ. จะท ำให้

รำคำสินค้ำส่งออกของไทยในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ลดลง และถ้ำผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นต้องจัดหำเงินดอลลำร์ สรอ. 

มำเพ่ือช ำระค่ำสินค้ำ โดยผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นน ำเงินเยนไปแลกเป็นเงินดอลลำร์ สรอ. แต่หำกเงินเยนไม่ได้อ่อนค่ำ

เทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นก็ไม่ต้องใช้เงินเยนมำกขึ้น ดังนั้นสินค้ำส่งออกไทยก็จะมีรำคำลดลงใน

รูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. และท ำให้ปริมำณกำรส่งออกในภำพรวมของไทยไปญี่ปุ่นเพ่ิมข้ึนจำกกำรอ่อนค่ำของ

เงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. อย่ำงไรก็ตำม กำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนที่แท้จริงในรูป เยน/

ดอลลำร์ สรอ. ไม่มีผลต่อกำรส่งออกไทยในภำพรวมไปญี่ปุ่นก่อนกำรบังคับใช้ JTEPA อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง

สถิติ 
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ตารางท่ี 6: ผลการทดสอบค่าสถิติ F เพื่อหาความสัมพันธ์ระยะยาวของแบบจ าลองกรณีการส่งออกรวม
ของไทยไปญี่ปุ่น ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกราคม พ.ศ. 2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2550) 
 

อัตราแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ าลอง 

จ านวน Lag ที่เหมาะสม

ของตัวแปร1) 

ค่าสถิติ F ความสัมพันธ์ระยะยาว 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 3, 0, 3, 0 5.6973* ม ี

บำท/100 เยน 3, 0, 1, 0 3.4228*** ไม่สำมำรถสรุปได ้

เยน/ดอลลำร์ สรอ. 3, 0, 0, 0 4.6633** ม ี

หมำยเหต:ุ *, **, *** แสดงว่ำค่ำสถิติ F มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตำมล ำดับ 
1) จ ำนวน Lag ที่เหมำะสมของตัวแปรถูกก ำหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่ำ n1 n2 n3 และ n4 ตำมล ำดับ ในสมกำรที่ (3) ที่

แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  
 

ตารางท่ี 7: ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ในระยะยาวของแบบจ าลองกรณีการส่งออกรวมของไทยไป
ญี่ปุ่น ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกราคม พ.ศ. 2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2550) 
 

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
ในแบบจ าลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 
 
 

0.9263* 
(0.1924) 

0.5156* 
(0.1576) 

0.0056 
(0.0396) 

0.0047* 
(0.0007) 

บำท/100 เยน 
 
 

0.8894* 
(0.2121) 

0.3836* 
(0.1002) 

-0.0072 
(0.0148) 

0.0048* 
(0.0006) 

เยน/ดอลลำร์ สรอ. 
 
 

0.9577* 
(0.2623) 

-0.1377 
(0.1535) 

-0.0131 
(0.0145) 

0.0032* 
(0.0007) 

หมำยเหต:ุ *, **, *** แสดงว่ำค่ำสถิติ F มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตำมล ำดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่ำ Standard error ของค่ำสัมประสิทธิ์จำกกำรประมำณค่ำสมกำรที่ (3) 

 

ตารางท่ี 8 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภท ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกราคม 
พ.ศ. 2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2550) 
 

  บาท/ดอลลาร์ สรอ. บาท/100 เยน เยน/ดอลลาร์ สรอ. 
บาท/ดอลลาร์ สรอ. 1.0000 0.6761 0.3296 

บาท/100 เยน - 1.0000 -0.4714 
เยน/ดอลลาร์ สรอ. - - 1.0000 

ที่มำ: ค ำนวณโดยนักวจิัย 
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ภาพที่ 6: อัตราแลกเปลี่ยนในรูปบาท/ดอลลาร์ สรอ. และ เยน/ดอลลาร์ สรอ. ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ 
(มกราคม พ.ศ. 2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2550) 
 

 
   ที่มำ: International Financial Statistics (IFS) 

 

ตำรำงที่ 9 แสดงให้เห็นว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลำร์ สรอ. เป็นเพียงกรณีเดียวที่มี

ควำมสัมพันธ์ระยะยำวกับกำรส่งออกของไทยหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมไปญี่ปุ่นก่อนกำรบังคับใช้ JTEPA ผล

กำรประมำณค่ำแบบจ ำลองในตำรำงที่ 10 แสดงให้เห็นว่ำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นปัจจัยหลักที่

สนับสนุนกำรส่งออกหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมของไทยไปญี่ปุ่นก่อนกำรบังคับใช้ JTEPA กล่ำวคือกำรเพ่ิมขึ้น

ของดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม (IPI) ของญี่ปุ่นท ำให้กำรส่งออกของไทยในภำพรวมไปญี่ปุ่นเพ่ิมข้ึนประมำณร้อย

ละ 1.2165 ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ แต่กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งสำมประเภทไม่มีนัยส ำคัญ

ทำงสถิติต่อกำรส่งออกหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมของไทยไปญี่ปุ่นก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ 
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ตารางท่ี 9: ผลการทดสอบค่าสถิติ F เพื่อหาความสัมพันธ์ระยะยาวกรณีการส่งออกหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมของไทยไปญี่ปุ่น ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกราคม พ.ศ. 2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2550)  
 

อัตราแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ าลอง 

จ านวน Lag ที่เหมาะสม

ของตัวแปร1) 

ค่าสถิติ F ความสัมพันธ์ระยะยาว 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 3, 6, 1, 0 1.9426 ไม่ม ี

บำท/100 เยน 3, 0, 1, 0 2.4017 ไม่ม ี

เยน/ดอลลำร์ สรอ. 3, 1, 0, 4 3.7821*** ม ี

หมำยเหต:ุ *, **, *** แสดงว่ำค่ำสถิติ F มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตำมล ำดับ 
1) จ ำนวน Lag ที่เหมำะสมของตัวแปรถูกก ำหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่ำ n1 n2 n3 และ n4 ตำมล ำดับ ในสมกำรที่ (3) ที่

แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  

 

ตารางท่ี 10: ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ในระยะยาวของแบบจ าลองกรณีการส่งออกหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมของไทยไปญี่ปุ่น ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกราคม พ.ศ. 2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2550) 
 

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
ในแบบจ าลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 
 
 

1.4237* 
(0.3911) 

0.2444 
(0.3999) 

0.0243 
(0.0764) 

0.0044* 
(0.0016) 

บำท/100 เยน 
 
 

1.2762* 
(0.2243) 

0.4219* 
(0.1174) 

-0.0118 
(0.0185) 

0.0061* 
(0.0007) 

เยน/ดอลลำร์ สรอ. 
 
 

1.2165* 
(0.2599) 

-0.2135 
(0.1609) 

-0.0115 
(0.0149) 

0.0047* 
(0.0007) 

หมำยเหต:ุ *, **, *** แสดงว่ำค่ำสถิติ F มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตำมล ำดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่ำ Standard error ของค่ำสัมประสิทธิ์จำกกำรประมำณค่ำสมกำรที่ (3) 

 

ตำรำงที่ 11 แสดงให้เห็นว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งสำมประเภทมีควำมสัมพันธ์ระยะยำวกับกำรส่งออก

ของไทยหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตรไปญี่ปุ่นก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ ผลกำรประมำณค่ำแบบจ ำลอง

ในตำรำงที่ 12 แสดงให้เห็นว่ำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อกำรส่งออกหมวด

สินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตรของไทยไปญี่ปุ่น และอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/ดอลลำร์ สรอ. มีผลต่อกำร

ส่งออกหมวดสินค้ำนี้ โดยกำรอ่อนค่ำที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. 

ร้อยละ 1 ท ำให้กำรส่งออกของไทยหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตรไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7170 ซ่ึง

สอดคล้องกับกรณีที่ผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. หรือสกุลเงินบำท (ตำรำงที่ 5) 
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แต่กำรอ่อนค่ำที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ร้อยละ 1 ท ำให้กำร

ส่งออกของไทยหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตรไปญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 0.1712 ซึ่งสอดคล้องกับกรณีผู้

ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำที่ส่งออกไปญี่ปุ่นในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. (ตำรำงที่ 5) ผลกำรประมำณค่ำผล

ของอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/ดอลลำร์ สรอ. และในรูป เยน/ดอลลำร์ สรอ. ต่อกำรส่งออกหมวดสินค้ำ

อุตสำหกรรมกำรเกษตรมีทิศทำงสอดคล้องกับกำรส่งออกในภำพรวม เรำจึงสำมำรถอภิปรำยผลดังกล่ำวโดยใช้

ค ำอธิบำยเดียวกันกับกำรส่งออกในภำพรวม 

 

ตารางท่ี 11: ผลการทดสอบค่าสถิติ F เพื่อหาความสัมพันธ์ระยะยาวกรณีการส่งออกหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตรของไทยไปญี่ปุ่น ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกราคม พ.ศ. 2543 – ตุลาคม พ.ศ. 
2550) 
 

อัตราแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ าลอง 

จ านวน Lag ที่เหมาะสม

ของตัวแปร1) 

ค่าสถิติ F ความสัมพันธ์ระยะยาว 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 5, 4, 0, 0 7.8495* ม ี

บำท/100 เยน 1, 4, 2, 0 4.9326* ม ี

เยน/ดอลลำร์ สรอ. 5, 4, 0, 1 6.5468* ม ี

หมำยเหต:ุ *, **, *** แสดงว่ำค่ำสถิติ F มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตำมล ำดับ 
1) จ ำนวน Lag ที่เหมำะสมของตัวแปรถูกก ำหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่ำ n1 n2 n3 และ n4 ตำมล ำดับ ในสมกำรที่ 

(3) ที่แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  

 

ตารางท่ี 12: ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ในระยะยาวของแบบจ าลองกรณีการส่งออกหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตรของไทยไปญี่ปุ่น ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกราคม พ.ศ. 2543 – ตุลาคม พ.ศ. 
2550) 
 

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
ในแบบจ าลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 
 
 

1.0501* 
(0.2849) 

0.7170* 
(0.2425) 

-0.0888*** 
(0.2533) 

-0.0003 
(0.0009) 

บำท/100 เยน 
 
 

0.4885 
(0.4757) 

0.2073 
(0.2223) 

0.0210 
(0.0353) 

0.0010 
(0.0014) 

เยน/ดอลลำร์ สรอ. 
 
 

0.3458 
(0.3314) 

-0.1712* 
(0.2192) 

0.0326 
(0.0215) 

0.0003 
(0.0010) 

หมำยเหต:ุ *, **, *** แสดงว่ำค่ำสถิติ F มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตำมล ำดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่ำ Standard error ของค่ำสัมประสิทธิ ์
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ตำรำงที่ 13 – 14 แสดงผลกำรศึกษำกรณีหมวดสินค้ำเกษตรกรรมก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ ตำรำง

ที่ 13 แสดงให้เห็นว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งสำมประเภทมีควำมสัมพันธ์ระยะยำวกับกำรส่งออกของไทยหมวด

สินค้ำเกษตรกรรมไปญี่ปุ่น อย่ำงไรก็ตำม ตำรำงที่ 14 แสดงให้เห็นว่ำเฉพำะอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/

ดอลลำร์ สรอ. เท่ำนั้นที่มีผลต่อกำรส่งออกหมวดสินค้ำเกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุ่นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

โดยกำรอ่อนค่ำที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ร้อยละ 1 ท ำให้กำร

ส่งออกของไทยหมวดสินค้ำเกษตรกรรมไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5055 ซึ่งอธิบำยได้จำกกรณีผู้ส่งออกไทย

ก ำหนดรำคำสินค้ำที่ส่งออกไปญี่ปุ่นในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. (ตำรำงที่ 5) ประเด็นที่น่ำสนใจคือ ช่วงเวลำ

ก่อนที่ JTEPA มีผลบังคับใช้นั้น มูลค่ำกำรส่งออกที่แท้จริงหมวดสินค้ำเกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุ่นมีแนวโน้ม

ลดลง ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม (IPI) ของญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ดังแสดงในภำพที่ 7 ดังนั้นผลกำร

ประมำณค่ำของผลของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อกำรส่งออกหมวดสินค้ำเกษตรกรรมของไทยไป

ญี่ปุ่นจึงมีค่ำเป็นลบ 

 

ตารางท่ี 13: ผลการทดสอบค่าสถิติ F เพื่อหาความสัมพันธ์ระยะยาวกรณีการส่งออกหมวดสินค้า
เกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุ่น ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกราคม พ.ศ. 2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2550)  
 

อัตราแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ าลอง 

จ านวน Lag ที่เหมาะสม

ของตัวแปร1) 

ค่าสถิติ F ความสัมพันธ์ระยะยาว 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 6, 6, 6, 0 6.4667* ม ี

บำท/100 เยน 1, 2, 3, 0 9.1976** ม ี

เยน/ดอลลำร์ สรอ. 1, 2, 2, 3 12.3170* ม ี

หมำยเหต:ุ *, **, *** แสดงว่ำค่ำสถิติ F มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตำมล ำดับ 
1) จ ำนวน Lag ที่เหมำะสมของตัวแปรถูกก ำหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่ำ n1 n2 n3 และ n4 ตำมล ำดับ ในสมกำรที่ (3) ที่

แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  
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ตารางท่ี 14: ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ในระยะยาวของแบบจ าลองกรณีการส่งออกหมวดสินค้า
เกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุ่น ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกราคม พ.ศ. 2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2550) 
 

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
ในแบบจ าลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 
 
 

-0.8689** 
(0.3953) 

0.5055*** 
(0.2974) 

-0.0519 
(0.0570) 

-0.0028* 
(0.0009) 

บำท/100 เยน 
 
 

-0.8557*** 
(0.4757) 

0.2724 
(0.2459) 

-0.0179 
(0.0377) 

-0.0024 
(0.0014) 

เยน/ดอลลำร์ สรอ. 
 
 

-0.8328** 
(0.3925) 

0.1606 
(0.3109) 

-0.0529 
(0.0339) 

-0.0046* 
(0.0013) 

หมำยเหต:ุ *, **, *** แสดงว่ำค่ำสถิติ F มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตำมล ำดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่ำ Standard error ของค่ำสัมประสิทธิ์จำกกำรประมำณค่ำสมกำรที่ (3) 

 

ภาพที่ 7: มูลค่าการส่งออกท่ีแท้จริงหมวดสินค้าเกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุ่น และดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (IPI) ของญ่ีปุ่น ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกราคม พ.ศ. 2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2550) 
 

 
ที่มำ: มูลค่ำกำรส่งออกที่แท้จริงหมวดสนิค้ำเกษตรกรรมมำจำกกำรค ำนวณของนักวิจยั และดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม (IPI) เป็น
ข้อมูลจำก International Financial Statistics (IFS) 

 

4.2 ผลการศึกษาตั้งแต่บังคับใช้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) 

ตำรำงที่ 15 แสดงให้เห็นว่ำมีควำมสัมพันธ์ระยะยำวระหว่ำงอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/ดอลลำร์ 

สรอ. และเยน/ดอลลำร์ สรอ. กับกำรส่งออกของไทยในภำพรวมไปญี่ปุ่นหลังกำรบังคับใช้ JTEPA ตั้งแต่เดือน 
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พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 ผลกำรประมำณค่ำแบบจ ำลองในตำรำงที่ 16 แสดงให้เห็นว่ำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

ของญี่ปุ่นเป็นแรงผลักดันส ำคัญของกำรส่งออกไทยในภำพรวมไปญี่ปุ่น กล่ำวคือกำรเพ่ิมขึ้นของดัชนีผลผลิต

อุตสำหกรรมของญี่ปุ่นร้อยละ 1 ท ำให้กำรส่งออกของไทยในภำพรวมไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นประมำณร้อยละ 0.7335 

– 1.0523 ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ 

เมื่อพิจำรณำบทบำทของอัตรำแลกเปลี่ยน กำรศึกษำพบว่ำกำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนมีผล

ต่อกำรส่งออกอย่ำงมีนัยส ำคัญเฉพำะอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลำร์ สรอ. และบำท/ดอลลำร์ สรอ. โดย

กำรอ่อนค่ำท่ีแท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ร้อยละ 1 ท ำให้กำรส่งออก

ของไทยในภำพรวมไปญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 0.3601 ซึ่งสอดคล้องกับกรณีผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำเป็น

สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. (ตำรำงที่ 5) อย่ำงไรก็ตำม กำรอ่อนค่ำที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบำท

เทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ร้อยละ 1 กลับท ำให้กำรส่งออกของไทยในภำพรวมไปญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 0.6916 

ผลกำรศึกษำนี้อธิบำยได้จำกกรณีผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำเป็นสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ถึงแม้ว่ำกำรอ่อน

ค่ำของเงินบำทเทียบกับดอลลำร์ สรอ. จะท ำให้รำคำสินค้ำส่งออกของไทยในรูปดอลลำร์ สรอ. ลดลง แต่ถ้ำผู้

น ำเข้ำญี่ปุ่นต้องจัดหำเงินดอลลำร์ สรอ. มำเพ่ือช ำระค่ำสินค้ำ โดยผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นน ำเงินเยนไปแลกเป็นเงิน

ดอลลำร์ สรอ. และหำกเงินเยนอ่อนค่ำเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. พร้อมกับเงินบำทด้วย ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นก็ต้องใช้

เงินเยนมำกขึ้นเพ่ือช ำระสินค้ำที่น ำเข้ำจำกไทย ซึ่งมีนัยว่ำสินค้ำส่งออกของไทยมีรำคำเพ่ิมขึ้น เมื่อพิจำรณำค่ำ

สหสัมพันธ์ (correlation) พบว่ำค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำแลกเปลี่ยน บำท/ดอลลำร์ สรอ. และ เยน/

ดอลลำร์ สรอ. อยู่ที่ 0.6627 ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (ตำรำงที่ 17) ซึ่งแสดงว่ำเงินบำทและเงินเยนมี

แนวโน้มอ่อนค่ำ (หรือแข็งค่ำ) เมื่อเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. พร้อมๆ กัน แต่ไม่จ ำเป็นต้องมีขนำดของกำร

อ่อนค่ำ (หรือแข็งค่ำ) เท่ำกัน ภำพที่ 8 แสดงให้เห็นว่ำเงินบำทมีแนวโน้มอ่อนค่ำหรือแข็งค่ำเทียบกับเงิน

ดอลลำร์ สรอ. ไปพร้อมๆ กับกำรอ่อนค่ำหรือแข็งค่ำของเงินเยนเทียบกับดอลลำร์ สรอ. ตั้งแต่ JTEPA มีผล

บังคับใช้ ดังนั้น ในช่วงเวลำนี้เมื่อผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. และเงินบำทและ

เงินเยนอ่อนค่ำเมื่อเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. พร้อมกัน รำคำสินค้ำส่งออกไทยในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ก็

อำจจะมีรำคำเพ่ิมข้ึน จนท ำให้ปริมำณกำรส่งออกในภำพรวมของไทยไปญี่ปุ่นลดลง 
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ตารางที่ 15: ผลการทดสอบค่าสถิติ F เพื่อหาความสัมพันธ์ระยะยาวของแบบจ าลองกรณีการส่งออกรวม
ของไทยไปญี่ปุ่น ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 

อัตราแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ าลอง 

จ านวน Lag ที่เหมาะสม

ของตัวแปร1) 

ค่าสถิติ F ความสัมพันธ์ระยะยาว 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 4, 1, 0, 0 5.1755** ม ี

บำท/100 เยน 3, 1, 6, 0 2.7735 ไม่ม ี

เยน/ดอลลำร์ สรอ. 4, 4, 5, 0 5.1414** ม ี

หมำยเหต:ุ *, **, *** แสดงว่ำค่ำสถิติ F มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตำมล ำดับ 
1) จ ำนวน Lag ที่เหมำะสมของตัวแปรถูกก ำหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่ำ n1 n2 n3 และ n4 ตำมล ำดับ ในสมกำรที่ (3) ที่

แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  

 

ตารางท่ี 16: ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ในระยะยาวของแบบจ าลองกรณีการส่งออกรวมของไทยไป
ญี่ปุ่น ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
ในแบบจ าลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 
 
 

0.7335* 
(0.1852) 

-0.6916* 
(0.2097) 

-0.0128 
(0.0416) 

0.0005 
(0.0004) 

บำท/100 เยน 
 
 

0.9535* 
(0.3180) 

0.4097 
(0.2735) 

-0.0514 
(0.0404) 

0.0012 
(0.0010) 

เยน/ดอลลำร์ สรอ. 
 
 

1.0523* 
(0.1751) 

-0.3601* 
(0.1182) 

-0.0452 
(0.0351) 

0.0014* 
(0.0005) 

หมำยเหต:ุ *, **, *** แสดงว่ำค่ำสถิติ F มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตำมล ำดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่ำ Standard error ของค่ำสัมประสิทธิ์จำกกำรประมำณค่ำสมกำรที่ (3) 

 

ตารางท่ี 17: ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภท ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ 
(พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม พ.ศ. 2560)  

 บาท/ดอลลาร์ สรอ. บาท/100 เยน เยน/ดอลลาร์ สรอ. 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 1.0000 -0.3350 0.6627 

บาท/100 เยน - 1.0000 -0.9211 

เยน/ดอลลาร์ สรอ. - - 1.0000 

ที่มำ: ค ำนวณโดยนักวจิัย 
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ภาพที่ 8: อัตราแลกเปลี่ยนในรูปบาท/ดอลลาร์ สรอ. และ เยน/ดอลลาร์ สรอ. ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับ
ใช้ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 

 
   ที่มำ: International Financial Statistics (IFS) 

 

ตำรำงที่ 18 แสดงให้เห็นว่ำมีควำมสัมพันธ์ระยะยำวระหว่ำงอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/ดอลลำร์ 

สรอ. และ เยน/ดอลลำร์ สรอ. กับกำรส่งออกของไทยหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมไปญี่ปุ่นตั้งแต่ JTEPA มีผล

บังคับใช้ ผลกำรประมำณค่ำแบบจ ำลองในตำรำงที่ 19 แสดงให้เห็นว่ำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็น

ปัจจัยหลักที่สนับสนุนกำรส่งออกหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมของไทยไปญี่ปุ่นหลังกำรบังคับใช้ JTEPA กล่ำวคือ

กำรเพ่ิมขึ้นของดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม (IPI) ของญี่ปุ่นร้อยละ 1 ท ำให้กำรส่งออกหมวดสินค้ำอุตสำหกรรม

ของไทยไปญี่ปุ่นเพิ่มข้ึนประมำณร้อยละ 0.8508 – 1.0905 

ส ำหรับกำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยน ผลกำรศึกษำระบุว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลำร์ 

สรอ. และบำท/ดอลลำร์ สรอ. มีผลต่อกำรส่งออกของไทยหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมไปญี่ปุ่นอย่ำงมีนัยส ำคัญ

ทำงสถิติ โดยกำรอ่อนค่ำที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ร้อยละ 1 ท ำ

ให้กำรส่งออกของไทยหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมไปญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 0.3368 ซึ่งสอดคล้องกับกรณีผู้ส่งออก

ไทยก ำหนดรำคำสินค้ำเป็นสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. (ตำรำงที่ 5) อย่ำงไรก็ตำม กำรอ่อนค่ำที่แท้จริง (Real 

depreciation) ของเงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ร้อยละ 1 ท ำให้กำรส่งออกของไทยหมวดสินค้ำ

อุตสำหกรรมไปญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 0.8068 ผลของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งสองประเภทต่อกำรส่งออกหมวดสินค้ำ
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อุตสำหกรรมมีทิศทำงสอดคล้องกับกำรส่งออกในภำพรวม เรำจึงสำมำรถอภิปรำยผลดังกล่ำวโดยใช้ค ำอธิบำย

เช่นเดียวกันกับกำรส่งออกในภำพรวม 

 

ตารางท่ี 18: ผลการทดสอบค่าสถิติ F เพื่อหาความสัมพันธ์ระยะยาวกรณีการส่งออกหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมของไทยไปญี่ปุ่น ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม พ.ศ. 
2560)  
 

อัตราแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ าลอง 

จ านวน Lag ที่เหมาะสม

ของตัวแปร1) 

ค่าสถิติ F ความสัมพันธ์ระยะยาว 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 1, 2, 0, 4 12.8317* ม ี

บำท/100 เยน 3, 1, 5, 0 3.4972*** ไม่สำมำรถสรุปได ้

เยน/ดอลลำร์ สรอ. 4, 4, 5, 0 4.8631** ม ี

หมำยเหต:ุ *, **, *** แสดงว่ำค่ำสถิติ F มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตำมล ำดับ 
1) จ ำนวน Lag ที่เหมำะสมของตัวแปรถูกก ำหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่ำ n1 n2 n3 และ n4 ตำมล ำดับ ในสมกำรที่ (3) ที่

แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  

 

ตารางท่ี 19: ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ในระยะยาวของแบบจ าลองกรณีการส่งออกหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมของไทยไปญี่ปุ่น ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม พ.ศ. 
2560) 
 

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
ในแบบจ าลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 
 
 

0.8508* 
(0.1472) 

-0.8068* 
(0.1554) 

0.0496 
(0.0406) 

0.0014* 
(0.0003) 

บำท/100 เยน 
 
 

0.8811* 
(0.2864) 

0.3831 
(0.2485) 

-0.0438 
(0.0347) 

0.0019** 
(0.0009) 

เยน/ดอลลำร์ สรอ. 
 
 

1.0905* 
(0.1704) 

-0.3368* 
(0.1151) 

-0.0482 
(0.0338) 

0.0021* 
(0.0006) 

หมำยเหต:ุ *, **, *** แสดงว่ำค่ำสถิติ F มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตำมล ำดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่ำ Standard error ของค่ำสัมประสิทธิ์จำกกำรประมำณค่ำสมกำรที่ (3) 
 

ตำรำงที่ 20 แสดงให้เห็นว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/ดอลลำร์ สรอ. มีควำมสัมพันธ์ระยะยำวกับ

กำรส่งออกของไทยหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตรไปญี่ปุ่นตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ และผลกำร

ประมำณค่ำแบบจ ำลองในตำรำงที่ 21 แสดงให้เห็นว่ำกำรอ่อนค่ำท่ีแท้จริง (Real depreciation) ของเงินบำท



104 
 

เทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ร้อยละ 1 ท ำให้กำรส่งออกของไทยหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตรไปญี่ปุ่น

ลดลงร้อยละ 1.6034 ซึ่งสอดคล้องกับกรณีผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำที่ส่งออกไปญี่ปุ่นในรูปสกุลเงิน

ดอลลำร์ สรอ. (ตำรำงที่ 5)  ผลกำรประมำณค่ำที่เป็นลบสอดคล้องกับกำรส่งออกในภำพรวม เรำจึงสำมำรถ

อภิปรำยผลดังกล่ำวโดยใช้ค ำอธิบำยเช่นเดียวกันกับกำรส่งออกในภำพรวม 

 

ตารางท่ี 20: ผลการทดสอบค่าสถิติ F เพื่อหาความสัมพันธ์ระยะยาวกรณีการส่งออกหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตรของไทยไปญี่ปุ่น ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม 
พ.ศ. 2560) 
 

อัตราแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ าลอง 

จ านวน Lag ที่เหมาะสม

ของตัวแปร1) 

ค่าสถิติ F ความสัมพันธ์ระยะยาว 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 4, 6, 3, 0 5.8315* ม ี

บำท/100 เยน 2, 4, 0, 4 2.8161 ไม่ม ี

เยน/ดอลลำร์ สรอ. 2, 1, 0, 0 3.5182* ไม่สำมำรถสรุปได ้

หมำยเหต:ุ *, **, *** แสดงว่ำค่ำสถิติ F มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตำมล ำดับ 
1) จ ำนวน Lag ที่เหมำะสมของตัวแปรถูกก ำหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่ำ n1 n2 n3 และ n4 ตำมล ำดับ ในสมกำรที่ 

(3) ที่แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  

 

ตารางท่ี 21: ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ในระยะยาวของแบบจ าลองกรณีการส่งออกหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตรของไทยไปญี่ปุ่น ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม 
พ.ศ. 2560) 
 

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
ในแบบจ าลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 
 
 

0.1223 
(0.2581) 

-1.6034* 
(0.2542) 

-0.0927*** 
(0.0538) 

0.0003 
(0.0005) 

บำท/100 เยน 
 
 

0.5142 
(0.7081) 

0.1052 
(0.4757) 

0.0897 
(0.1290) 

-0.0006 
(0.0022) 

เยน/ดอลลำร์ สรอ. 
 
 

0.3186 
(0.3940) 

-0.6972** 
(0.3024) 

-0.0196 
(0.0814) 

0.0025*** 
(0.0013) 

หมำยเหต:ุ *, **, *** แสดงว่ำค่ำสถิติ F มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตำมล ำดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่ำ Standard error ของค่ำสัมประสิทธิ์จำกกำรประมำณค่ำสมกำรที่ (3) 
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ตำรำงที่ 22 – 23 แสดงผลกำรศึกษำกรณีหมวดสินค้ำเกษตรกรรมตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ ตำรำง

ที่ 22 แสดงให้เห็นว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งสำมประเภทมีควำมสัมพันธ์ระยะยำวกับกำรส่งออกของไทยหมวด

สินค้ำเกษตรไปญี่ปุ่น ตำรำงที่ 23 แสดงให้เห็นว่ำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุน

กำรส่งออกหมวดสินค้ำเกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุ่น กล่ำวคือกำรเพ่ิมขึ้นของดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม (IPI) 

ของญี่ปุ่นร้อยละ 1 ท ำให้กำรส่งออกหมวดสินค้ำเกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุ่นเพ่ิมข้ึนประมำณร้อยละ 0.7647 

– 0.8713 อย่ำงไรก็ตำม อัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/100 เยน เพียงประเภทเดียวที่มีผลต่อกำรส่งออกหมวด

สินค้ำเกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุ่นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ โดยกำรอ่อนค่ำที่แท้จริง (Real depreciation) 

ของเงินบำทเทียบกับเงินเยนร้อยละ 1 ท ำให้กำรส่งออกของไทยหมวดสินค้ำเกษตรกรรมไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 0.6608 ซึ่งสอดคล้องกับกรณีผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำเป็นสกุลเงินเยนหรือสกุลเงินบำท (ตำรำงที่ 

5) 

 

ตารางท่ี 22: ผลการทดสอบค่าสถิติ F เพื่อหาความสัมพันธ์ระยะยาวกรณีการส่งออกหมวดสินค้า
เกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุ่น ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม พ.ศ. 
2560)  
 

อัตราแลกเปลี่ยน 

ที่ใช้ในแบบจ าลอง 

จ านวน Lag ที่เหมาะสม

ของตัวแปร1) 

ค่าสถิติ F ความสัมพันธ์ระยะยาว 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 2, 0, 0, 0 3.9022*** ม ี

บำท/100 เยน 2, 6, 4, 2 4.8821** ม ี

เยน/ดอลลำร์ สรอ. 2, 1, 1, 0 4.2583* ม ี

หมำยเหต:ุ *, **, *** แสดงว่ำค่ำสถิติ F มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตำมล ำดับ 
1) จ ำนวน Lag ที่เหมำะสมของตัวแปรถูกก ำหนดโดยใช้ AIC ตัวเลขที่แสดงคือค่ำ n1 n2 n3 และ n4 ตำมล ำดับ ในสมกำรที่ (3) ที่

แสดงไว้ในส่วนที่ 3.3.1  
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ตารางท่ี 23: ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ในระยะยาวของแบบจ าลองกรณีการส่งออกหมวดสินค้า
เกษตรกรรมของไทยไปญี่ปุ่น ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม พ.ศ. 
2560) 
 

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
ในแบบจ าลอง 

ln 𝑌 𝑡 ln 𝑅𝐸𝑅 𝑡 ln 𝑉 𝑡 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 
 
 

0.8713** 
(0.3812) 

0.3569 
(0.3803) 

-0.0158 
(0.0740) 

-0.0007 
(0.0008) 

บำท/100 เยน 
 
 

0.7647** 
(0.3200) 

0.6608* 
(0.2262) 

-0.0229 
(0.0448) 

0.0014 
(0.0009) 

เยน/ดอลลำร์ สรอ. 
 
 

0.5782 
(0.3552) 

-0.1741 
(0.2483) 

-0.0770 
(0.0778) 

0.0003 
(0.0011) 

หมำยเหต:ุ *, **, *** แสดงว่ำค่ำสถิติ F มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 1% 5% และ 10% ตำมล ำดับ  
 ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่ำ Standard error ของค่ำสัมประสิทธิ์จำกกำรประมำณค่ำสมกำรที่ (3) 

 

4.3 บทวิเคราะห์บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น 

ส่วนนี้วิเครำะห์บทบำทของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งสำมประเภท ได้แก่ บำท/ดอลลำร์ สรอ. บำท/100 

เยน และ เยน/ดอลลำร์ สรอ. ที่มีต่อกำรส่งออกไทยไปญี่ปุ่นในภำพรวม หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม หมวดสินค้ำ

อุตสำหกรรมกำรเกษตร และหมวดสินค้ำเกษตรกรรม กำรส่งออกในบริบทนี้คือปริมำณกำรส่งออกที่ประมำณ

กำรโดยใช้มูลค่ำกำรส่งออกท่ีแท้จริง 

ตำรำงที่ 24 รวบรวมผลกำรประมำณค่ำสัมประสิทธิ์ของอัตรำแลกเปลี่ยนก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ 

(มกรำคม พ.ศ. 2543 – ตุลำคม พ.ศ. 2550) ในส่วนที่ 4.1 มำแสดงเพ่ือกำรวิเครำะห์ในส่วนนี้ ผลกำรศึกษำ

พบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/ดอลลำร์ สรอ. มีผลทำงบวกต่อกำรส่งออกของไทยไป

ญี่ปุ่น กล่ำวคือกำรอ่อนค่ำที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ท ำให้กำร

ส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภำพรวม หมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร และหมวดสินค้ำเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น 

ถึงแม้ว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลำร์ สรอ. จะมีควำมสัมพันธ์ระยะยำวกับกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น

ในภำพรวมและทุกหมวดสินค้ำ แต่กำรอ่อนค่ำที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงิน

ดอลลำร์ สรอ. มีผลทำงลบต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นไม่มำกนัก และมีผลเฉพำะเพียงหมวดสินค้ำ

อุตสำหกรรมกำรเกษตรเท่ำนั้น นอกจำกนี้ ผลทำงลบของกำรอ่อนค่ำของเงินเยนเทียบเงินกับดอลลำร์ สรอ. ที่

มีต่อกำรส่งออกไทยไปญี่ปุ่นก็มีน้อยมำก จนไม่สำมำรถไปหักล้ำงผลทำงบวกของกำรอ่อนค่ำของเงินบำทเทียบ
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กับเงินดอลลำร์ สรอ. ที่มีต่อกำรส่งออกไทยไปญี่ปุ่น ดังนั้นกำรอ่อนค่ำที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงิน

บำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ท ำให้กำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น ส ำหรับอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/

100 เยน อัตรำแลกเปลี่ยนมีควำมสัมพันธ์ระยะยำวกับกำรส่งออกไทยไปญี่ปุ่นเฉพำะหมวดสินค้ำอุตสำหกรรม

กำรเกษตร และหมวดสินค้ำเกษตรกรรม แต่ก็ไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ  

 

ตารางท่ี 24: ผลของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภทท่ีมีต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นก่อน JTEPA มีผล
บังคับใช้ (มกราคม พ.ศ. 2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2550) 
 

 ภาพรวม หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม 

หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

หมวดสินค้า
เกษตรกรรม 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. 0.5156* 
มี 
 

0.2444 
ไม่ม ี

0.7170* 
มี 

0.5055* 
ม ี

บาท/100 เยน 0.3836* 
ไม่สำมำรถสรุปได ้

 

0.4219* 
ไม่ม ี

0.2073 
มี 

0.2724 
ม ี

เยน/ดอลลาร์ สรอ. -0.1377 
มี 
 

-0.2135 
ม ี

-0.1712* 
มี 

0.1606 
ม ี

หมำยเหต:ุ “มี” คืออัตรำแลกเปลี่ยนมคีวำมสัมพันธ์ระยะยำวกับกำรส่งออก “ไม่มี” คืออัตรำแลกเปลีย่นไม่มีควำมสัมพันธ์ระยะยำวกบักำรส่งออก 
และ “ไม่สำมำรถสรุปได้” คือไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำอัตรำแลกเปลีย่นมีควำมสัมพนัธ์ระยะยำวกับกำรส่งออก 

 

ตำรำงที่ 25 รวบรวมผลกำรประมำณค่ำสัมประสิทธิ์ของอัตรำแลกเปลี่ยนตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ 

(พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 – มีนำคม พ.ศ. 2560) ในส่วนที่ 4.2 มำแสดงเพ่ือกำรวิเครำะห์ในส่วนนี้ โดยกำรอ่อน

ค่ำที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ท ำให้กำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น

ในภำพรวม หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม และหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร ลดลง ซึ่งผลกำรประมำณค่ำนี้

เป็นบวกในช่วงก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (ตำรำงที่ 24) ค ำอธิบำยผลทำงลบนี้คือตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ 

กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลำร์ สรอ. มีผลทำงลบต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น

อย่ำงมีนัยส ำคัญ ทั้งกำรส่งออกในภำพรวม หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม และหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร 

ซึ่งแสดงไว้ในแถวสุดท้ำยของตำรำงที่ 25 ผลทำงลบดังกล่ำวหักล้ำงผลทำงบวกของกำรอ่อนค่ำของเงินบำท

เทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ที่มีต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น 

นอกจำกนี้ อัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/100 เยน มีควำมสัมพันธ์ระยะยำวกับกำรส่งออกไทยไปญี่ปุ่น

เฉพำะหมวดสินค้ำเกษตรกรรมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ โดยกำรอ่อนค่ำที่แท้จริง (Real depreciation) ของ
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เงินบำทเทียบกับเงินเยน ท ำให้กำรส่งออกของไทยหมวดสินค้ำเกษตรกรรมไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นมำตั้งแต่ JTEPA มี

ผลบังคับใช้ ซึ่งมีนัยว่ำผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำในรูปสกุลเงินเยนหรือสกุลเงินบำท (ตำรำงที่ 5) ใน

สัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ

แลกเปลี่ยนในรูป บำท/100 เยน ไม่มีผลต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในช่ว งก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ 

ตำรำงที่ 26 แสดงให้เห็นว่ำกำรช ำระค่ำสินค้ำส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินเยนร้อยละ 26.83 และสกุล

เงินบำทร้อยละ 7.48 รวมเป็นร้อยละ 34.31 ในช่วงปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2550 และสัดส่วนกำรช ำระค่ำสินค้ำ

ส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินเยนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 31.38 และสกุลเงินบำทเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 10.58 

รวมเป็นร้อยละ 41.96 ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2559 กล่ำวได้ว่ำ กำรก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกไทยไป

ญี่ปุ่นในรูปสกุลเงินเยนหรือสกุลเงินบำทที่มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ มีส่วนท ำให้อัตรำ

แลกเปลี่ยนในรูป บำท/100 เยน มีบทบำทต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นเพิ่มข้ึน 

 

ตารางท่ี 25: ผลของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภทท่ีมีต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น ตั้งแต่ JTEPA มี
ผลบังคับใช้ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 

 ภาพรวม หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม 

หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

หมวดสินค้า
เกษตรกรรม 

บาท/ดอลลาร์ สรอ. -0.6916* 
มี 
 

-0.8068* 
ม ี

-1.6034* 
มี 

0.3569 
ม ี

บาท/100 เยน 0.4097 
ไม่ม ี

 

0.3831 
ไม่สำมำรถสรุปได ้

0.1052 
ไม่ม ี

0.6608* 
ม ี

เยน/ดอลลาร์ สรอ. -0.3601* 
มี 
 

-0.3368* 
ม ี

-0.6972** 
ไม่สำมำรถสรุปได ้

-0.1741 
ม ี

หมำยเหต:ุ “มี” คืออัตรำแลกเปลี่ยนมคีวำมสัมพันธ์ระยะยำวกับกำรส่งออก “ไม่มี” คืออัตรำแลกเปลีย่นไม่มีควำมสัมพันธ์ระยะยำวกบักำรส่งออก 
และ “ไม่สำมำรถสรุปได้” คือไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำอัตรำแลกเปลีย่นมีควำมสัมพนัธ์ระยะยำวกับกำรส่งออก 
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ตารางท่ี 26: สัดส่วนการช าระเงินค่าสินค้าออกของไทยกับญี่ปุ่น จ าแนกตามสกุลเงิน 
 

สกุลเงินที่ใช้ในการก าหนดราคา

สินค้าส่งออก 

ก่อน JTEPA มีผลบังคับใช ้

(พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2550) 

ต้ังแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ 

(พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2559) 

ดอลลาร์ สรอ. 65.20 57.81 

เยน 26.83 31.38 

บาท 7.48 10.58 

ที่มำ: ค ำนวณเป็นค่ำเฉลี่ยจำกข้อมูลจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.)  

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.1 บทสรุป 

ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงไทยและญี่ปุ่นมีมำอย่ำงยำวนำนทั้งด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน โดย

ญี่ปุ่นเป็นตลำดส่งออกส ำคัญของไทยมำโดยตลอด มูลค่ำกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมำตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2531 และตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้มูลค่ำกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นก็มำกกว่ำก่อน JTEPA มีผล

บังคับใช้ ส ำหรับกำรช ำระค่ำสินค้ำส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. เริ่มมีบทบำทน้อยลง 

ในขณะที่สกุลเงินเยนและสกุลเงินบำทเริ่มมีบทบำทมำกขึ้น ผู้ส่งออกไทยที่ส่งสินค้ำไปญี่ปุ่นก ำหนดรำคำสินค้ำ 

(Invoice currency) โดยใช้ 3 สกุลเงินหลัก ได้แก่ สกุลเงินดอลลำร์ สรอ. สกุลเงินเยน หรือสกุลเงินบำท กำร

ที่ทั้ง 3 สกุลเงินมีบทบำทในกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น อำจท ำให้อัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/100 เยน และ

เยน/ดอลลำร์ สรอ. มีบทบำทต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นเช่นกัน นอกเหนือไปจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป 

บำท/ดอลลำร์ สรอ. 

งำนวิจัยนี้ศึกษำและวิเครำะห์บทบำทของอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/ดอลลำร์ สรอ. บำท/100 เยน 

และ เยน/ดอลลำร์ สรอ. ที่มีต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภำพรวม หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม หมวดสินค้ำ

อุตสำหกรรมกำรเกษตร และหมวดสินค้ำเกษตรกรรม งำนวิจัยใช้แบบจ ำลองดุลยภำพแยกส่วน (Partial 

Equilibrium) ที่ใช้ในงำนศึกษำของ Huchet-Bourdon and Korinek (2011) และ Bahmani-Oskooee 

and Satawatananon (2012) งำนวิจัยนี้เลือกใช้วิธีกำรประมำณค่ำแบบ Auto-Regressive Distributed 

Lag (ARDL) หรืออำจเรียกว่ำ Bounds Test Approach to Cointegration ที่เสนอโดย Pesaran, Shin and 

Smith (2001) นอกจำกนี้ งำนวิจัยนี้พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงกำรค้ำระหว่ำงไทยและญี่ปุ่นที่
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ส ำคัญคือควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 

โดยศึกษำบทบำทของอัตรำแลกเปลี่ยนต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกรำคม 

พ.ศ. 2543 – ตุลำคม พ.ศ. 2550) และตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ (พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 – มีนำคม พ.ศ. 

2560) 

 งำนวิจัยพบว่ำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นปัจจัยหลักในกำรส่งเสริมกำรส่งออกไทยไปญี่ปุ่น 

ยกเว้นหมวดสินค้ำเกษตรกรรมที่มีแนวโน้มลดลงช่วงก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้ และกำรอ่อนค่ำที่แท้จริง 

(Real depreciation) ของเงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ท ำให้กำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภำพรวม 

หมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร และหมวดสินค้ำเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำที่ระบุ

ว่ำกำรอ่อนค่ำที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินเยนเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. มีผลทำงลบต่อกำร

ส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นไม่มำกนัก และมีผลเฉพำะหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตรเท่ำนั้น แต่อัตรำ

แลกเปลี่ยนในรูป บำท/100 เยน ไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติต่อกำรส่งออกไทยไปญี่ปุ่น  

อย่ำงไรก็ตำม ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 บทบำทของอัตรำ

แลกเปลี่ยนต่อกำรส่งออกไทยไปญี่ปุ่นในภำพรวมและแต่ละหมวดสินค้ำเปลี่ยนแปลงไป โดยกำรอ่อนค่ำที่

แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. ท ำให้กำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นใน

ภำพรวม หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม และหมวดสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร ลดลง ค ำอธิบำยผลทำงลบนี้คือ

ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลำร์ สรอ. มีผลทำงลบต่อ

กำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นอย่ำงมีนัยส ำคัญ ทั้งกำรส่งออกในภำพรวม หมวดสินค้ำอุตสำหกรรม และหมวด

สินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตร ผลทำงลบดังกล่ำวหักล้ำงผลทำงบวกของกำรอ่อนค่ำของเงินบำทเทียบกับเงิน

ดอลลำร์ สรอ. ที่มีต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น 

นอกจำกนี้ อัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/100 เยน มีบทบำทต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นหมวด

สินค้ำเกษตรกรรม โดยกำรอ่อนค่ำที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบำทเทียบกับเงินเยน ท ำให้กำร

ส่งออกของไทยหมวดสินค้ำเกษตรกรรมไปญี่ปุ่นเพ่ิมข้ึน ซึ่งสะท้อนว่ำผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำในรูปสกุล

เงินเยนหรือสกุลเงินบำทในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อน JTEPA มีผลบังคับใช้  

โดยสรุปแล้ว (1) อัตรำแลกเปลี่ยนทั้งสำมประเภทมีบทบำทต่อกำรส่งออกไทยไปญี่ปุ่น และสะท้อนว่ำ

ผู้ส่งออกไทยก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกท้ังในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. สกุลเงินเยน และสกุลเงินบำท (2) กำร

อ่อนค่ำที่แท้จริง (Real depreciation) ของเงินบำทเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. อำจส่งผล (สุทธิ) ทำงลบต่อ



111 
 

กำรส่งออกไทยไปญี่ปุ่น หำกก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกของไทยในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. เพรำะเงินบำท

และเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่ำเทียบกับเงินดอลลำร์ สรอ. พร้อมกัน และ (3) กำรอ่อนค่ำที่แท้จริง (Real 

depreciation) ของเงินบำทเทียบกับเงินเยนส่งผลทำงบวกต่อกำรส่งออกไทยไปญี่ปุ่น 

 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(1) จำกกำรที่สกุลเงินเยนถูกน ำมำใช้ในกำรค้ำระหว่ำงประเทศไทยและญี่ปุ่นมำกขึ้นนั้น ท ำให้อัตรำ

แลกเปลี่ยนในรูป บำท/100 เยน มีบทบำทต่อกำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น และถ้ำหำกในอนำคตสกุลเงินเยน

และสกุลเงินบำทถูกน ำมำใช้ในกำรค้ำระหว่ำงประเทศไทยและญี่ปุ่นมำกขึ้นกว่ำในปัจจุบัน กำรบริหำรจัดกำร

อัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/100 เยน ทั้งระดับ (Level) และควำมผันผวน (Volatility) ก็ควรจะได้รับกำร

พิจำรณำนอกเหนือจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/ดอลลำร์ สรอ. 

(2) จำกกำรที่สกุลเงินเยนถูกน ำมำใช้ในกำรค้ำระหว่ำงประเทศไทยและญี่ปุ่นมำกขึ้นนั้น จะท ำให้

เงินทุนส ำรองระหว่ำงประเทศของไทยอยู่รูปสกุลเงินเยนมำกขึ้น กำรเปลี่ยนแปลงของระดับ (Level) และ

ควำมผันผวน (Volatility) ของอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/100 เยน หรือ เยน/ดอลลำร์ สรอ. ก็จะส่งผลต่อ

มูลค่ำเงินทุนส ำรองระหว่ำงประเทศของไทยในรูปสกุลเงินบำทและสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ด้วยเช่นกัน ดังนั้น

กำรบริหำรจัดกำรอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/100 เยน ทั้งระดับ (Level) และควำมผันผวน (Volatility) ก็

ควรจะได้รับกำรพิจำรณำนอกเหนือจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป บำท/ดอลลำร์ สรอ. 

(3) ถึงแม้ว่ำในทำงทฤษฎี กำรอ่อนค่ำของเงินบำทเทียบกับดอลลำร์ สรอ. จะท ำให้กำรส่งออกของ

ไทยไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ข้อสรุปดังกล่ำวอำจไม่เป็นจริงเสมอไป ยกตัวอย่ำงเช่น กรณีที่ผู้ส่งออกไทย

ก ำหนดรำคำสินค้ำส่งออกไปญี่ปุ่นในรูปดอลลำร์ สรอ. เมื่อเงินบำทและเงินเยนอ่อนค่ำเทียบกับดอลลำร์ สรอ. 

พร้อมกัน แต่เงินเยนอ่อนค่ำมำกกว่ำเงินบำท ผู้น ำเข้ำญี่ปุ่นต้องช ำระค่ำสินค้ำเพ่ิมขึ้น จำกกำรที่ต้องใช้เงินเยน

มำกขึ้นเพ่ือแลกเป็นเงินดอลลำร์ สรอ. ซึ่งผลสุทธิอำจจะท ำให้กำรส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นลดลง  ข้อค้นพบ

ดังกล่ำวจำกงำนวิจัยนี้จึงมีนัยว่ำกำรอ่อนค่ำของสกุลเงินบำทเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. พร้อมกับกำรอ่อน

ค่ำของสกุลเงินของประเทศคู่ค้ำเทียบกับสกุลเงินดอลลำร์ สรอ.  อำจส่งผลทำงลบต่อกำรส่งออกของไทยไป

ประเทศคู่ค้ำ และส ำหรับผู้ส่งออกที่ก ำหนดรำคำในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สรอ. ก็มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องพิจำรณำ

กำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้ำด้วย ยกตัวอย่ำงเช่น ในกรณีผู้ส่งออกไทยส่งสินค้ำไป
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ญี่ปุ่น ต้องพิจำรณำกำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลำร์ สรอ. ประกอบกำรก ำหนดรำคำ

สินค้ำส่งออกไปญี่ปุ่นด้วย 
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- ส่งและน าเสนอ

ร่างรายงาน
ฉบับสมบรูณ ์

2. ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่
จะใช้ในงานวิจัย   

- รวบรวมและจดัท า
ข้อมูล  

- รวบรวมข้อมลูที่จะใช้ในการศึกษา 
- จัดท าข้อมูลเพื่อประมาณค่า

แบบจ าลอง  
- จัดท าข้อมูลเพื่อประกอบผลการ

ประมาณค่าจากแบบจ าลอง 

 

3. จัดท าและ
ประมาณค่า
แบบจ าลองที่ใช้ใน
การศึกษา 

3.1  จัดท าและประมาณ
ค่าแบบจ าลอง
กรณีศึกษาทั้งกลุม่
ตัวอย่าง 

- ประมาณค่าแบบจ าลองในกรณี
การศึกษาท้ังกลุ่มตัวอยา่ง (มกราคม 
พ.ศ. 2543 – มีนาคม พ.ศ. 2560)  

 

3.2  เขียนผลการ
ประมาณค่า
แบบจ าลอง 
กรณีศึกษาทั้งกลุม่
ตัวอย่าง  

- วิเคราะห์และเขียนผลการประมาณค่า
แบบจ าลอง 
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 3.3  จัดท าและประมาณ

ค่าแบบจ าลองกรณี
การบังคับใช้ความตก
ลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) 

- ประมาณค่าแบบจ าลองในกรณีการ
บังคับใช้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) แบ่งเป็นก่อน 
JTEPA มีผลบังคับใช้ (มกราคม พ.ศ. 
2543 – ตุลาคม พ.ศ. 2550) และ
ตั้งแต่ JTEPA มีผลบังคับใช้ 
(พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 – มีนาคม 
พ.ศ. 2560) 

 

3.4  เขียนผลการ
ประมาณค่า
แบบจ าลอง กรณีการ
บังคับใช้ความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย 
- ญี่ปุ่น (JTEPA)  

- วิเคราะห์และเขียนผลการประมาณค่า
แบบจ าลอง 

 

4. ศึกษาและ
วิเคราะหบ์ทบาท
ของอัตรา
แลกเปลีย่นต่อ
การส่งออกไทย
ไปญี่ปุ่น 

- วิเคราะหบ์ทบาท
ของอัตรา
แลกเปลีย่นต่อการ
ส่งออกไทยไปญี่ปุ่น 

- วิเคราะห์และเขียนบทบาทของอัตรา
แลกเปลีย่นต่อการส่งออกไทยไปญี่ปุ่น 
 

 

5. วิเคราะห์
เชื่อมโยงผล
การศึกษาเพื่อ
น าไปสู่นยัเชิง
นโยบาย 

- สรุปผลการศึกษา 
และจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย 

- หลังจากได้รับฟังข้อคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในการน าเสนอร่าง
รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยได้
ปรับแก้ไขรายงานเพื่อให้มีความ
สมบูรณ์เพิม่ขึ้น 

- ส่งและน าเสนอ
ร่างรายงาน
ฉบับสมบรูณ ์

 

 
 
       ลงชื่อ.................................................................   
                                   (ผศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์)   
           หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน 
       วันที่................................................................. 

 


