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รายละเอียดของข้อเสนอโครงการ 
 
1. บทสรุปย่อส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
  
 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีมาอย่างยาวนานทั้งด้านการค้าและ
การลงทุน ส าหรับความสัมพันธ์ทางด้านการค้านั้น ญี่ปุ่นนับเป็นตลาดส่งออกส าคัญของไทยมาโดยตลอด โดยที่
สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ช าระค่าสินค้าและบริการส าหรับการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น 
อย่างไรก็ตาม สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เริ่มมีบทบาทน้อยลง ในขณะที่สกุลเงินเยนและสกุลเงินบาทเริ่มมีบทบาท
มากขึ้น การที่สกุลเงินเยนถูกใช้ในการท าการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาล
ญี่ปุ่นต้องการผลักดันสกุลเงินเยนให้เป็นสกุลเงินสากล (Internationalize the Yen) ถึงแม้ว่าการเลือกใช้สกุล
เงินใดเป็นสกุลเงินในการท าการค้าระหว่างประเทศนั้นจะเป็นไปด้วยเหตุผลในระดับผู้ประกอบการ แต่การ
ตัดสินใจดังกล่าวนั้นอาจมีผลต่อการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทั้งนโยบายการเงินและนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ส่งผ่านผลกระทบภายนอก (External Shock) 
เข้ามาสู่ภายในประเทศ 

งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาและวิเคราะห์ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นโดย

พิจารณา 3 สกุลเงิน ได้แก่ สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. สกุลเงินเยน และสกุลเงินบาท นั่นคืองานวิจัยจะพิจารณา

อัตราแลกเปลี่ยนทวิภาคีที่เป็นตัวเงิน (Bilateral Nominal Exchange Rate) ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนในรูป

บาท/ดอลลาร์ สรอ. อัตราแลกเปลี่ยนในรูปบาท/เยน และอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเยน/ดอลลาร์ สรอ. โดยจะ

ศึกษาการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม หมวดสินค้าอุตสาหกรรม หมวดสินค้าเกษตรกรรม และหมวด

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และใช้แบบจ าลองดุลยภาพแยกส่วน (Partial Equilibrium) นอกจากนี้ งานวิจัย

นี้จะพิจารณาปัจจัยทางนโยบายทางเศรษฐกิจและนโยบายทางการค้าอาจมีผลต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น

ด้วยเช่นกัน งานวิจัยนี้เลือกใช้วิธีการประมาณค่าแบบ Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) หรืออาจ

เรียกว่า Bounds Test Approach to Cointegration ที่แก้ปัญหาทางเศรษฐมิติในการประมาณค่าข้อมูล

อนุกรมเวลาที่ไม่มีเสถียรภาพ เช่นข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน 

 
 

2. ความเป็นมาและความส าคัญของเรื่อง 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีมาอย่างยาวนานทั้งด้านการค้าและ

การลงทุน ส าหรับความสัมพันธ์ทางด้านการค้านั้น ญี่ปุ่นนับเป็นตลาดส่งออกส าคัญของไทยมาโดยตลอด ซึ่งในปี 
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พ.ศ. 2557 ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกล าดับที่ 3 ของไทย (ตารางที่ 1)1 โดยที่การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นมี

มูลค่า 698,951.8 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 และคิดเป็นร้อยละ 9.6 ของมูลค่าการส่งออกรวมทั้งหมดของไทย

ในปีนั้น ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่ามูลค่าการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 การส่งออกเริ่มลดลงติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี มูลค่าการส่งออกต่ าสุดในปี พ.ศ. 2532 

โดยมีมูลค่า 3,436.30 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. และมูลค่าการส่งออกสูงสุดในปี พ.ศ. 2554 โดยมีมูลค่า 

23,870.30 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. เป็นที่น่าสังเกตุว่าเมื่อความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-

Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 

นั้น การส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.58 และ 10.90 ในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 ตามล าดับ แต่การส่งออก

กลับลดลงร้อยละ 21.75 ในปี พ.ศ. 2552 และเพ่ิมข้ึนอีกเพียง 2 ปี ก็เริ่มลดลงอีกครั้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 

โดยทั่วไปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (สรอ.) เป็นเงินสกุลหลัก (Key Currency) ที่ใช้ช าระค่าสินค้า

และบริการในการท าค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการท าธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ ส าหรับการส่งออก

สินค้าและบริการของไทยไปญี่ปุ่นนั้น สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ก็เป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ช าระค่าสินค้าและบริการ

เช่นกัน (ภาพท่ี 2) อย่างไรก็ตาม สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เริ่มมีบทบาทน้อยลง ในขณะที่สกุลเงินเยนและสกุลเงิน

บาทเริ่มมีบทบาทมากขึ้น โดยที่ในปี พ.ศ. 2536 การช าระสินค้าและบริการของสินค้าส่งออกไทยไปญี่ปุ่นนั้นเป็น

สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 82.0 สกุลเงินเยนร้อยละ 17.0 และสกุลเงินบาทเพียงร้อยละ 0.6 เท่านั้น ซึ่ง

สัดส่วนดังกล่าวเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2557 การช าระค่าสินค้าและบริการโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ลดลง

เหลือเพียงร้อยละ 57.5 แต่การใช้สกุลเงินเยนและสกุลเงินบาทเพ่ิมขึ้น โดยที่สกุลเงินเยนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 

29.6 และสกุลเงินบาทเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 12.8 นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตุว่าสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ถูก

น ามาใช้ในการช าระสินค้าและบริการลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นปีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

เปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบตะกร้าเงินเป็นระบบลอยตัวแบบมีการจัดการ 2 ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าวพยายามใช้สกุลเงินอ่ืนนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์ 

สรอ. ในการท าธุรกรรมระหว่างประเทศ เพ่ือกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงกับ

สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. 

การที่สกุลเงินเยนถูกใช้ในการท าการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายทาง

เศรษฐกิจและการเมืองของญี่ปุ่นช่วงปี พ.ศ. 2527 – 2546 (ค.ศ.1984 – 2003) กล่าวคือรัฐบาลญี่ปุ่นต้องการ

ผลักดันสกุลเงินเยนให้เป็นสกุลเงินสากล (Internationalize the Yen) อย่างน้อยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นใน

                                                           
1 ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกล าดับที ่2 ของไทยมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 
2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปลีย่นนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบตะกร้าเงินเป็นระบบลอยตวัแบบมกีารจัดการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2540 
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออก รัฐบาลญี่ปุ่นมองว่าผลประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวได้แก่ 3  (1) ลดความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น (2) เพ่ิมความแข็งแกร่งด้านการแข่งขันระหว่างประเทศให้กับสถาบัน

การเงินสัญชาติญี่ปุ่น และ (3) ช่วยสนับสนุนให้ญี่ปุ่นเป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม 

นโยบายดังกล่าวไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร Sato (1999) พบว่าผู้ส่งออกญี่ปุ่นเองมีพฤติกรรมในการ

ก าหนดราคาสินค้าส่งออกโดยใช้สกุลเงินของตลาดเป้าหมาย (Pricing to Market: PTM) แทนที่จะก าหนดราคา

เป็นสกุลเงินเยน Ito (2010) พบข้อสรุปเช่นเดียวกันคือ ผู้ส่งออกญี่ปุ่นการก าหนดราคาสินค้าส่งออกโดยใช้สกุล

เงินของตลาดเป้าหมายส าหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ในขณะที่ผู้ส่งออกสินค้าที่มีสัดส่วนสูงในตลาดโลกก็จะ

ก าหนดราคาสินค้าเป็นสกุลเงินเยนทั้งที่ส่งออกไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศก าลังพัฒนา Takagi 

(2012) ระบุว่าผู้ส่งออกญี่ปุ่นจะเลือกใช้สกุลเงินใดในการก าหนดราคาสินค้า (Invoice Currency) นั้นขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยหลายประการ เช่น อ านาจทางการตลาด หรือความพึงพอใจระหว่างผู้ส่งออกและน าเข้าเอง และระบุว่า

การไม่ประสบความส าเร็จดังกล่าวนี้ เป็นผลมาจากการขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจญี่ปุ่นและความต้องการใช้

สกุลเงินเยนที่ยังอยู่ในวงจ ากัด Ogawa (2000) อธิบายปรากฏการณ์นี้ว่า “ความล้มเหลวในการร่วมมือ 

(Coordination Failure)” เนื่องจากทุกคนยังคงให้ความส าคัญของการใช้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ในการท า

ธุรกรรมระหว่างประเทศ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปลี่ยนนโยบายจากการท าสกุลเงินเยนให้เป็น

สกุลเงินสากล (Internationalize the yen) มาเป็นการท าตลาดทุนของญี่ปุ่นให้เป็นสากล (Internationalize 

the capital market) แทน  

ดังนั้น ผู้ส่งออกของไทยที่ส่งสินค้าไปญี่ปุ่นมีทางเลือกในก าหนดราคาสินค้า (Invoice Currency) โดยใช้ 

3 สกุลเงินหลัก ดังนี้ 

1) การก าหนดราคาสินค้าในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และใช้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ในการช าระค่า

สินค้า ผู้ส่งออกเลือกวิธีการนี้เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็น Vehicle Currency หรือสกุล

เงินสากลในการช าระสินค้าและบริการระหว่างประเทศ  

2) การก าหนดราคาสินค้าในรูปสกุลเงินเยน และใช้สกุลเงินเยน ในการช าระค่าสินค้า นั่นคือกรณีนี้ผู้

ส่งออกก าหนดราคาสินค้าตามสกุลเงินของท้องถิ่นหรือตลาดที่ส่งสินค้าไปขาย กรณีนี้จึงถูกเรียกว่า 

Local Currency Pricing (LCP) หรือ Pricing to Market (PTM) 

3) การก าหนดราคาสินค้ารูปสกุลเงินบาท และใช้สกุลเงินบาท ในการช าระค่าสินค้า นั่นคือกรณีนี้ผู้

ส่งออกก าหนดราคาตามสกุลเงินของประเทศตน กรณีนี้จึงถูกเรียกว่า Producer Currency 

Pricing (PCP) 

                                                           
3 Takagi (2012) 
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ถึงแม้ว่าการเลือกใช้สกุลเงินใดเป็นสกุลเงินในการท าการค้าระหว่างประเทศจะเป็นไปด้วยเหตุผลใน

ระดับผู้ประกอบการ แต่การตัดสินใจดังกล่าวนั้นอาจมีผลต่อการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทั้งนโยบาย

การเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน เนี่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ส่งผ่านผลกระทบ

ภายนอก (External Shock) เข้ามาสู่ภายในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ส่งออกไทยใช้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. 

เป็นหลักในการท าการค้า เงินทุนส ารองระหว่างประเทศของไทยก็จะประกอบด้วยเงินสกุลดอลลาร์  สรอ. เป็น

หลักเช่นกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ สรอ. 

และส่งผลต่อมายังมูลค่าเงินทุนส ารองระหว่างประเทศของไทยเช่นกัน 

งานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาและวิเคราะห์ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการค้าระหว่างประเทศโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยนที่อยู่ในรูปสกุลเงินท้องถิ่นต่อสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เช่น กรณีการส่งออกของไทยงานศึกษาก็จะใช้

อัตราแลกเปลี่ยนในรูปบาท/ดอลลาร์ สรอ. เช่น Bahmani-Oskooee and Satawatananon (2012) อย่างไรก็

ตาม การที่สกุลเงินเยนและสกุลเงินบาทเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการใช้ช าระสินค้าส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นนั้น 

อาจท าให้การเคลื่อนไหวของทั้งสองสกุลเงินส่งผลต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน งานวิจัยนี้จึง

ต้องการศึกษาและวิเคราะห์ผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นโดยพิจารณา 3 สกุลเงิน 

ได้แก่ สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. สกุลเงินเยน และสกุลเงินบาท นั่นคืองานวิจัยจะพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนทวิภาคี

ที่เป็นตัวเงิน (Bilateral Nominal Exchange Rate) ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนในรูปบาท/ดอลลาร์ สรอ. อัตรา

แลกเปลี่ยนในรูปบาท/เยน และอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเยน/ดอลลาร์ สรอ. ภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการ

เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสามประเภทนั้นไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเสมอไป ยกตัวอย่างเช่นในช่วง

ปี พ.ศ. 2547-2550 สกุลเงินบาทแข็งค่าเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. และสกุลเงินเยน แต่สกุลเงินเยนอ่อนค่า

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

สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. แต่สกุลเงินเยนกลับอ่อนค่าเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.  

งานวิจัยนี้จะศึกษาการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม หมวดสินค้าอุตสาหกรรม หมวดสินค้า

เกษตรกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งมคีวามส าคัญเป็นล าดับที่หนึ่ง ล าดับที่สอง และล าดับที่

สาม (ตารางที่ 2)4 5 โดยใช้แบบจ าลองดุลยภาพแยกส่วน (Partial Equilibrium) ซึ่งใช้ในการศึกษาของ 

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

งานวิจัยนี้ เลือกใช้วิธีการประมาณค่าแบบ Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) หรืออาจเรียกว่า 

                                                           
4 งานวิจยันี้แตกตา่งจากงานศึกษาของ Rahmatsyah, Rajaguru and Siregar (2002) ที่ถึงแม้ว่าจะศึกษาโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในรูปบาท/เยน แต่
เป็นการศึกษาการส่งออกรวมของไทยไปญี่ปุ่น ไม่ได้แยกตามหมวดสินค้า 
5 งานวิจยันี้ไม่ศึกษาการส่งออกหมวดสินค้าอุตสาหกรรม เนื่องจากหมวดสินค้านีส้่วนใหญ่เป็นการท าการค้าระหว่างกันภายในบริษัท (Intra-firm) 
หรือในลักษณะบริษัทแม ่(Parent Firm) กับบริษัทย่อย (Subsidiaries)   
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Bounds Test Approach to Cointegration ที่เสนอโดย Pesaran, Shin and Smith (2001) ที่แก้ปัญหาทาง

เศรษฐมิติในการประมาณค่าข้อมูลอนุกรมเวลาที่ไม่มีเสถียรภาพ 

นอกจากนี้ ปัจจัยทางนโยบายทางเศรษฐกิจและนโยบายทางการค้าอาจมีผลต่อการส่งออกของประเทศ

ไทยไปประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน งานวิจัยนี้จึงพิจารณาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งท า

ให้ ธปท. เปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบตะกร้าเงินเป็นระบบลอยตัวแบบมีการจัดการ และความตก

ลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยงานวิจัยจะศึกษาบทบาทของ

อัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นก่อนและหลังสองเหตุการณ์ข้างต้น   
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ภาพที่ 1: มูลค่าการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2557 
หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ. 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 
 

ภาพที่ 2: โครงสร้างการช าระเงินค่าสินค้าออกของไทยกับประเทศญี่ปุ่น จ าแนกตามสกุลเงิน 
 

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
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ภาพที่ 3: อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาท สกุลเงินเยน และสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. 
 

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ FRED Economic Data 
หมายเหตุ: แกนซ้ายส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนในรูปบาท/ดอลลาร ์สรอ. และบาท/100 เยน แกนขวาส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนในรูป เยน/ดอลลาร ์สรอ. 
 

ตารางท่ี 1: มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยังตลาดส่งออกส าคัญ พ.ศ. 2557 
 

ล าดับที่ ประเทศ 
มูลค่าการส่งอก 

(ล้านบาท) 
สัดส่วนการส่งออกต่อ 
มูลค่าการส่งออกรวม 

1  จีน 806,437.6  11.0  
2  สหรัฐอเมริกา 767,856.3  10.5  
3  ญี่ปุ่น 698,951.8  9.6  
4  มาเลเซีย 410,287.3  5.6  
5  ฮ่องกง 405,266.4  5.5  
6  สิงคโปร์ 335,520.3  4.6  
7  อินโดนีเซีย 305,610.9  4.2  
8  ออสเตรเลีย 298,894.3  4.1  
9  เวียดนาม 253,260.6  3.5  
10  ฟิลิปปินส์ 188,509.1  2.6  
11  ประเทศอ่ืน ๆ 2,842,471.8  38.9  

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 
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ตารางท่ี 2: โครงสร้างสินค้าการส่งออกของประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น 
 

หมวดสินค้า พ .ศ . 2554 พ .ศ . 2555 พ .ศ . 2556 พ .ศ . 2557 

สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม, 
ปศุสัตว์,ประมง) 

17.88 15.14 14.12 12.66 

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 10.21 10.53 10.05 9.96 

สินค้าอุตสาหกรรม 70.10 72.04 74.58 76.19 

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 1.81 2.30 1.25 1.18 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

 
 

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

3.1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
3.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในงานวิจัย 
3.3 จัดท าและประมาณค่าแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา  
3.4 ศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น 
3.5 วิเคราะห์เชื่อมโยงผลการศึกษาเพ่ือน าไปสู่นัยเชิงนโยบาย 
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4. กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อ 
 
แผนกิจกรรมหลักท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งผลลัพธ์ (Output) ที่คาดว่าจะได้รับ  

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลกั ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวน
วันที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.1 ศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

ม.ีค. – เม.ย. 59  30 ผศ.ดร. พิสุทธ์ิ  กุลธนวิทย ์
 

2. ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลของตัวแปรที่
ใช้ในแบบจ าลอง 

2.1 รวบรวมและจัดท า
ข้อมูล 

พ.ค. 59 10 ผศ.ดร. พิสุทธ์ิ  กุลธนวิทย ์
 

2.2 ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น และ
จัดท าการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา 

พ.ค. 59 10 ผศ.ดร. พิสุทธ์ิ  กุลธนวิทย ์
 

3. จัดท าและประมาณ
ค่าแบบจ าลองที่ใช้
ในการศึกษา
เบื้องต้น ส าหรับการ
ส่งออกในภาพรวม 
และการส่งออก
หมวดสินคา้
อุตสาหกรรม 

3.1 จัดท าแบบจ าลองและ
วิธีการศึกษา  

มิ.ย. 59 10 ผศ.ดร. พิสุทธ์ิ  กุลธนวิทย ์
 

3.2 ประมาณค่า
แบบจ าลองที่ใช้ใน
การศึกษาเบื้องต้น
ส าหรับการส่งออกใน
ภาพรวม และการ
ส่งออกหมวดสินคา้
อุตสาหกรรม 

ก.ค. 59 10 ผศ.ดร. พิสุทธ์ิ  กุลธนวิทย ์
 

4. ศึกษาและวิเคราะห์
บทบาทของอัตรา
แลกเปลีย่นต่อการ
ส่งออกของไทยไป
ญี่ปุ่นเบื้องต้น 
ส าหรับการส่งออก
ในภาพรวม และการ
ส่งออกหมวดสินคา้
อุตสาหกรรม 

4.1 วิเคราะห์และเขียนผล
การศึกษาเบื้องต้น 
ส าหรับการส่งออกใน
ภาพรวม และการ
ส่งออกหมวดสินคา้
อุตสาหกรรม 

ก.ค. – ส.ค. 59 20 ผศ.ดร. พิสุทธ์ิ  กุลธนวิทย ์
 

5. ปรับปรุงผล
การศึกษา 
 

5.1 ปรับปรุงผลการศึกษา
หลังจากน าเสนอ
รายงาน
ความก้าวหน้า 

ก.ย. 59 20 ผศ.ดร. พิสุทธ์ิ  กุลธนวิทย ์
 

 



12 

 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลกั ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวน
วันที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. ประมาณค่า
แบบจ าลองที่ใช้ใน
การศึกษาส าหรับ
การส่งออกหมวด
สินค้าเกษตรกรรม 
และหมวดสินคา้
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

6.1 ประมาณค่า
แบบจ าลองที่ใช้ใน
การศึกษาส าหรับการ
ส่งออกหมวดสินคา้
เกษตรกรรม และ
หมวดสินคา้
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

ต.ค. – พ.ย. 59 20 ผศ.ดร. พิสุทธ์ิ  กุลธนวิทย ์
 

7. ศึกษาและวิเคราะห์
บทบาทของอัตรา
แลกเปลีย่นต่อการ
ส่งออกของไทยไป
ญี่ปุ่นส าหรับการ
ส่งออกหมวดสินคา้
เกษตรกรรม และ
หมวดสินคา้
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

7.1 วิเคราะห์และเขียนผล
การศึกษาส าหรับการ
ส่งออกหมวดสินคา้
เกษตรกรรม และ
หมวดสินคา้
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

ธ.ค. 59 – ม.ค. 60 20 ผศ.ดร. พิสุทธ์ิ  กุลธนวิทย ์
 

8. สรุปผลการศึกษา 
และวิเคราะห์
เชื่อมโยงผล
การศึกษาเพื่อ
น าไปสู่นยัเชิง
นโยบาย 

8.1 สรุปผลการศึกษา 
และจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย  

ม.ค. – ก.พ. 60 20 ผศ.ดร. พิสุทธ์ิ  กุลธนวิทย ์
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงเวลา 
 

 ผลผลิตของโครงการนี้ประกอบด้วย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และบทความวิจัยส าหรับตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ซึ่งแบ่งพิจารณาตามช่วงเวลาดังนี้ 
 

เดือนที ่ กิจกรรม (Activities) ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ (Outputs) 

6 เดือนที่ 1 1. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

1. ทราบกรอบแนวคิด ทฤษฎี และวธิีการ
ศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับแบบจ าลองที่ใช้ใน
การศึกษา  

2. รวบรวมและจดัท าข้อมูล 2. ชุดข้อมูลของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่จะใช้
ในการศึกษา 

3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และจัดท า
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา 

3. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนาของตัว
แปรทางเศรษฐกิจท่ีจะใช้ในการศกึษา 

4. จัดท าแบบจ าลองและวิธีการศึกษา 4. แบบจ าลองและวิธีการศึกษา 
5. ประมาณค่าแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา

เบื้องต้นส าหรับการส่งออกในภาพรวม และการ
ส่งออกหมวดสินคา้อุตสาหกรรม  

5. ผลการประมาณค่าเบื้องต้นส าหรบัการ
ส่งออกในภาพรวม และการส่งออกหมวด
สินค้าอุตสาหกรรม 

6. วิเคราะห์และเขียนผลการศึกษาเบื้องต้น 
ส าหรับการส่งออกในภาพรวม และการส่งออก
หมวดสินคา้อุตสาหกรรม 

6. ผลการศึกษาเบื้องต้นส าหรับการสง่ออกใน
ภาพรวม และการส่งออกหมวดสนิค้า
อุตสาหกรรม 

6 เดือนที่ 2 1. ปรับปรุงผลการศึกษาหลังจากน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้า 

1. ผลการศึกษาหลังจากน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้า 

2. ประมาณค่าแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา
ส าหรับการส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม 
และหมวดสินคา้อุตสาหกรรมการเกษตร 

2. ผลการประมาณค่าส าหรับการส่งออก
หมวดสินคา้เกษตรกรรม และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร 

3. วิเคราะห์และเขียนผลการศึกษาส าหรับการ
ส่งออกหมวดสินคา้เกษตรกรรม และหมวด
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 

3. ผลการศึกษาส าหรับการส่งออกหมวด
สินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินคา้
อุตสาหกรรมการเกษตร 

4. สรุปผลการศึกษา และจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย โดยบูรณาการข้อค้นพบท่ีได้จาก
การศึกษาเชิงพรรณนา และการศกึษาเชิง
ประจักษ ์

4. รายงานฉบับสมบูรณ์ ท่ีมีข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อเสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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6. แนวทางการด าเนินงาน 
 

6.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่เป็นงานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดท า
แบบจ าลองและวิธีการศึกษา โดยจะกล่าวถึงในหัวข้อที่ 7 

6.2 รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในงานวิจัย  
6.3 จัดท าและประมาณค่าแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
6.4 วิเคราะห์บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น 
6.5 วิเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
6.6 สรุปผลการศึกษา 

 
 
7. แบบจ าลองและวิธีการศึกษา (เบื้องต้น) 
          

7.1 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
 งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางการค้าระหว่างประเทศที่น าเสนอโดย Huchet-Bourdon and 
Korinek (2011) สมการหลักที่ใช้คือ 

  

,ln i tX = 0 1 2 3 ,ln ln ln       t t t x tY RER V    --- (1) 
 
โดยที่  ,i tX   คือ มูลค่าการส่งออกที่แท้จริงหมวดสินค้า i  

 
tY  คือ รายได้ที่แท้จริงของประเทศญี่ปุ่น 

tRER   คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง 

tV    คือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง 
  ,x t  คือ ตัวรบกวน (Errors) 
 

Bahmani-Oskooee and Ardalani (2006) และ Huchet-Bourdon and Korinek (2011) ระบุ ว่ า
สมการที่ (1) เป็นสมการลดรูป (Reduced-form Equation) ที่ได้มาจากสมการอุปสงค์และอุปทานส าหรับ
สินค้าส่งออก จากสมการที่ (1) มูลค่าการส่งออกที่แท้จริงของหมวดสินค้า i ที่ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นนั้นขึ้นอยู่กับตัว
แปรทางเศรษฐศาสตร์ 3 ตัวแปร ได้แก่ รายได้ที่แท้จริงของประเทศญี่ปุ่น อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง และความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ในทางทฤษฎีการเพ่ิมขึ้นของรายได้ที่แท้จริงท าให้อ านาจซื้อที่แท้จริงของ
ประชาชนในประเทศนั้นๆ สูงขึ้น จึงท าให้ประชาชนต้องการบริโภคสินค้าทั้งสินค้าที่ผลิตในประเทศและสินค้า
น าเข้าเพ่ิมขึ้น นั่นคือการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นเมื่อรายได้ที่แท้จริงของประเทศญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น ในขณะที่
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การเพ่ิมขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงจะช่วยกระตุ้นการส่งออกที่แท้จริงของหมวดสินค้า i เนื่องจากราคา
เปรียบเทียบของสินค้าส่งออกที่แท้จริงของหมวดสินค้า i ลดลง 

งานวิจัยนี้ศึกษาโดยใช้ข้อมูลรายเดือน โดยใช้ผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production Index: IPI) 
เป็นตัวแปรในการประมาณการรายได้ที่แท้จริงของประเทศญี่ปุ่น งานวิจัยนี้พิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง
ของอัตราแลกเปลี่ยนทวิภาคีที่เป็นตัวเงิน (Bilateral Nominal Exchange Rate) ในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. 
บาท/100เยน และ เยน/ดอลลาร์ สรอ. โดยใช้ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) ในการ
ค านวณอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ส าหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง งานวิจัยเลือกใช้
แบบจ าลอง Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) ซึ่งเป็นแบบจ าลอง
ที่นิยมใช้ในงานวิจัยกลุ่มนี้ ตัวอย่างเช่น Rahmatsyah, Rajaguru, and Siregar (2002) และ Huchet-Bourdon 
and Korinek (2011) 

แบบจ าลอง GARCH ก าหนดให้อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงถูกอธิบายโดยสมการ Autoregressive ล าดับ
ที่ 1 [AR(1)] ดังนี้ 

 
  0 1 1   t t tRER a a RER ,  2~ (0, )t tN h  

 
โดยที่ tRER  คืออัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ณ เวลา t และ t  คือตัวรบกวนแบบ white noise  โดย 

( ) 0tE    และ 2( )t tV h  แบบจ าลอง GARCH (p, q) มีรูปแบบคือ 
  

  2 2 2 2 2 2 2

0 1 1 2 2 1 1 2 2... ...t t t p t p t t q t qh h h h                         
 
โดยที่ p คือเลขล าดับของ ARCH (lagged residual squared terms) และ q คือเลขล าดับของ GARCH 
(lagged variance)  การศึกษานี้พิจารณาแบบจ าลอง GARCH (1, 1) ซึ่งมีรูปแบบคือ 

  

  2 2 2

0 1 1 1 1t t th h               
 

7.2 วิธีการศึกษา 
วิธีการทางเศรษฐมิติที่ใช้ในการประมาณค่าสมการการส่งออก สมการที่ (1) คือ วิธีการ Auto-

Regressive Distributed Lag (ARDL) หรือ Bounds Test Approach to Cointegration เป็นวิธีที่เสนอโดย 
Pesaran et al. (2001) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระยะยาว โดยใช้การทดสอบค่าสถิติ F (F-
tests) โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องทดสอบคุณลักษณะ Unit-root ของตัวแปรในแบบจ าลอง การประมาณค่าด้วยวิธี 
ARDL จะเขียนสมการการส่งออก สมการที่ (1) ให้อยู่ในรูปแบบจ าลอง Conditional ARDL-Error Correction 
ดังนี้ 
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,ln i tX   = 
1 2 3 4

0 1 , 2 3 4

1 0 0 0

ln ln ln ln   

   

          
n n n n

k i t k k t k k t k k t k

k k k k

d d X d Y d RER d V  

  
0 , 1 1 1 2 1 3 1ln ln ln ln           i t t t t tX Y RER V    --- (2) 

 
สมการที่ (2) ใช้ประมาณค่าผลกระทบของรายได้ที่แท้จริงของประเทศญี่ปุ่น อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง และ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม และการส่งออกแยกตาม
หมวดสินค้าได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม หมวดสินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 
ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยที่ผลกระทบในระยะสั้นนั้นวิเคราะห์ได้จากค่าสัมประสิทธิ์ 1kd  , 2kd  , 3kd  
และ 4kd  ส่วนผลกระทบในระยะยาวนั้นวิเคราะห์ได้จากการค่าสัมประสิทธิ์ 1 , 2  และ 3  แล้วหารด้วยค่า
สัมประสิทธิ์ 0

6 กล่าวคือค่าสัมประสิทธิ์ 3kd และ 2  แสดงบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกใน
ระยะสั้นและในระยะยาว ตามล าดับ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ 4kd และ 3  แสดงบทบาทของความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนต่อการส่งออกในระยะสั้นและในระยะยาว ตามล าดับ  ยกตัวอย่างเช่น ผลการประมาณค่าของ
สัมประสิทธิ์ 3kd  ของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. บาท/100เยน และ เยน/ดอลลาร์ 
สรอ. จะสะท้อนบทบาทของแต่ละอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นในภาพรวม และการ
ส่งออกแยกตามหมวดสินค้าได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม หมวดสินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ในระยะสั้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 การหารด้วย 0 เรียกว่าวิธีการ Normalization 
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8. แผนการท างาน 

 
กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

1. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง  

            

2. รวบรวมและจดัท าข้อมูล             
3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

และจัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา 

            

4. จัดท าแบบจ าลองและวิธีการศึกษา             
5. ประมาณค่าแบบจ าลองที่ใช้ใน

การศึกษาเบื้องต้นส าหรับการส่งออก
ในภาพรวม และการส่งออกหมวด
สินค้าอุตสาหกรรม 

            

6. วิเคราะห์และเขียนผลการศึกษา
เบื้องต้น ส าหรับการส่งออกใน
ภาพรวม และการส่งออกหมวดสนิค้า
อุตสาหกรรม 

            

น าเสนอรายงานความก้าวหน้า             
7. ปรับปรุงผลการศึกษาหลังจาก

น าเสนอรายงานความก้าวหน้า 
            

8. ประมาณค่าแบบจ าลองที่ใช้ใน
การศึกษาส าหรับการส่งออกหมวด
สินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินคา้
อุตสาหกรรมการเกษตร 

            

9. วิเคราะห์และเขียนผลการศึกษา
ส าหรับการส่งออกหมวดสินค้า
เกษตรกรรม และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร 

            

10. สรุปผลการศึกษา และจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยบรูณา
การข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาเชงิ
พรรณนา และการศึกษาเชิงประจกัษ์ 

            

น าเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์             
น าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์             

 
 

* 

* 
* 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับเม่ือการด าเนินงานเสร็จสิ้นที่เป็นรูปธรรม และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
(ผลลัพธ์ของโครงการ) 
 

 องค์ความรู้ในส่วนของบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง 3 สกุลเงิน คือสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. สกุล
เงินเยน และสกุลเงินบาท นั่นคืออัตราแลกเปลี่ยนในรูป บาท/ดอลลาร์ สรอ. บาท/100เยน และ เยน/ดอลลาร์ 
สรอ. ที่มีต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นทั้งการส่งออกในภาพรวม และการส่งออกแยกตามหมวดสินค้าได้แก่ 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม หมวดสินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น  
 
 
10. กระบวนการผลักดันผลงานดังกล่าวออกสู่การใช้ประโยชน์ 

 
10.1 น าเสนอผลการวิจัยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่

เกี่ยวข้อง 
10.2 น าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
10.3 ตีพิมพ์ผลงานจากงานวิจัยเป็นบทในหนังสือของชุดโครงการ 

 
 

11. ผลงานที่ส่งต่อ สกว. 
 

11.1 รายงานความก้าวหน้าในเดือนที่ 6 และรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
11.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
11.3 บทความในหนังสือของชุดโครงการ 

 
12. คณะนักวิจัย 

 
ผศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 
13. งบประมาณของโครงการ 

 
 งบประมาณโครงการ เป็นเงินจ านวน 503,800 บาท (ห้าแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
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หมวดค่าใช้จ่าย 

จ านวนเงิน 

หมายเหตุ (บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน 240,000   

1.1 นักวิจัย (20,000 บาท/เดือน) 240,000 1 คน x 12 เดือน 

2. หมวดค่าจ้าง 120,000  

2.1 ผู้ช่วยวิจัย (10,000 บาท/เดือน) 120,000 1 คน x 12 เดือน 

3. หมวดค่าใช้สอย 28,000   

3.1 ค่าติดต่อสื่อสาร 2,000        

3.2 ค่าหนังสือและเอกสาร 10,000   

3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงาน 10,000 - 

3.4 ค่าถ่ายเอกสาร 6,000   

4.  หมวดค่าวัสดุ 70,000  

4.1 ค่าวัสดุอุปกรณส์ านักงานและวสัดสุิ้นเปลือง 10,000  

4.2 ค่าซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในการประมาณค่าแบบจ าลอง 60,000  

5.  หมวดเงินอุดหนุน (งวดพิเศษ ก.) 45,800  

5.1 ค่าเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันต้นสังกัด 45,800  

รวมท้ังสิ้น 503,800 1 + 2 + 3 + 4 + 5 
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14. แผนการใช้งบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดค่าใช้จ่าย งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดพิเศษ รวม 

1. หมวดค่าตอบแทน 120,000 60,000 60,000 - 240,000 

1.1 นักวิจัย (20,000 บาท/เดือน) 120,000 60,000 60,000 - 240,000 

2. หมวดค่าจ้าง 60,000 60,000 - - 120,000 

2.1 ผู้ช่วยวิจัย (10,000 บาท/เดือน) 60,000 60,000 - - 120,000 

3. หมวดค่าใช้สอย 14,000 14,000   28,000 

3.1 ค่าติดต่อสื่อสาร 1,000 1,000 - - 2,000 

3.2 ค่าหนังสือและเอกสาร 5,000 5,000 - - 10,000 

3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงาน 5,000 5,000 - - 10,000 

3.4 ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 3,000 - - 6,000 

4.  หมวดค่าวัสดุ 65,000 5,000  - 70,000 

4.1 
ค่าวัสดุอุปกรณส์ านักงานและวสัดุ
สิ้นเปลือง 5,000 5,000 - - 10,000 

4.2 
ค่าซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในการ
ประมาณค่าแบบจ าลอง 60,000 - - - 60,000 

5.  หมวดเงินอุดหนุน (งวดพิเศษ ก.) - - - 45,800 45,800 

5.1 
ค่าเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
สถาบันต้นสังกัด - - - 45,800 45,800 

รวมท้ังสิ้น 259,000 139,000 60,000 45,800 503,811 
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