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บทคัดยอ 

ดุษฎีนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) สรางแบบจําลองดุลยภาพท่ัวไปสําหรับประมวลผล

ประโยชน และผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีเกิดจากผลของการเขารวมเจรจาการคาสินคาเกษตรรอบ

ใหมของ WTO และ (2) ศึกษาโครงสรางภาคการเกษตรของประเทศไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปจากผลของการ

เจรจาการคาสินคาเกษตรรอบใหมของ WTO   

 แบบจําลองดุลยภาพท่ัวไปทีใ่ชในการศึกษาคร้ังนี้ ออกแบบเพิ่มเติมจากโครงสรางพื้นฐานของ

แบบจําลองดุลยภาพท่ัวไปของ Orani (Dixon P.B., 1982) จํานวน 50 สาขาการผลิต เพื่อแสดงใหเห็นวาการ

ปรับลดอัตราภาษีนําเขาตามพันธกรณกีารเจรจาสินคาเกษตรรอบใหมของ WTO ทําใหโครงสรางของระบบ

เศรษฐกิจและภาคการเกษตรของไทยมีการปรับตัวอยางไร โดยใชขอมูลจากตารางปจจัยการผลิตและ

ผลผลิต ปพ.ศ. 2543 เปนฐานขอมูลหลักของการศึกษา และใชโปรแกรม GEMPACK ในการประมวลผล  

  ผลการวิจัยสรุปไดวาหากประเทศไทยดําเนนินโยบายท่ีกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนสามารถ

เปล่ียนแปลงได เม่ือปรับลดอัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตร ประเทศไทยตองยอมใหอัตราแลกเปล่ียนปรับตัว

เพิ่มข้ึนท้ังในระยะส้ันและระยะยาวในอัตรารอยละ 14.91   และ 15.16 ตามลําดับ จึงจะมีผลทําใหดลุการคา

ขาดดุลเปนสัดสวนคงท่ีกับ GDP โดยนโยบายน้ีจะทําใหเกิดการขาดดลุการคาท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

เทากับ 381,898.29 และ 379,379.00 ลานบาท ตามลําดับ ขณะท่ี GDP มีการปรับตัวเพิม่ข้ึนท้ังในระยะส้ัน

และระยะยาวในอัตรารอยละ 2.02 และ 1.37 ตามลําดับ  และเม่ือพิจารณาผลกระทบรายสาขาการผลิต พบวา 

GDP ในแตละสาขาการผลิตของภาคเกษตร  สวนใหญปรับตัวเพิ่มข้ึนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ยกเวน 

สาขาพืชเสนใย และสาขานมและผลิตภัณฑจากนม แตหากประเทศไทยดําเนนินโยบายอัตราแลกเปล่ียน
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 อนึ่งผลการวิจยัไดช้ีใหเห็นวา อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจข้ึนอยูกับนโยบายอัตราแลกเปล่ียน 

โดยหากตองการรักษาดุลการคาก็จะตองลดคาเงินบาท แตหากกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนคงท่ี ก็จะสงผลให

ประเทศไทยขาดดุลการคา เพ่ือบรรเทาผลกระทบดังกลาว ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการใชนโยบายอ่ืนๆ 

ท่ีมีประสิทธิภาพ เชน นโยบายอัตราดอกเบี้ย ควบคูไปกบัการสรางสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานและปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการผลิตเพือ่รักษาความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงผลของการศึกษาคร้ังนี้สะทอนใหเห็นวา

ในทายท่ีสุดแลว ผลการเจรจาสินคาเกษตรรอบใหมของ WTO จะสงผลกระทบทางลบตอระบบเศรษฐกิจ

และภาคการเกษตรของไทย  
 

ABSTRACT 
The objectives of this dissertation are (1) to assess the impacts of import tariff adjustment under the WTO 

New Round negotiation on Thai economy based on general equilibrium framework (2) to identify needs for 
adjustment of major economic variables at macro and sectoral levels.  
 In this study, a fifty sectors Orani (Dixon P.B., 1982) Type computable general equilibrium 
(CGE) model was designed for an assessment of impacts of tariff adjustment program resulting from 
WTO New Round negotiation on Thai agriculture in particular and major macro economic variables in 
general. The CGE model was run using Gempack based on Thai Input-Output Table year 2000.  
 For flexible exchange scenario, Thai Baht is required to depreciate 14.91 percent in the short run 
and 15.16 percent in the long run to maintain a constant ratio of trade deficit to GDP . In these 
case, deficit rose to 381,898.29 and 379,3797.00 million baht respectively. GDP grew 2.02 percent in short 
run and 1.37 percent in the long run. Sectoral value added in all sectors increased except textile, and 
dairy products. With fixed exchange scenario, trade deficit in short run and long run rose to 409,766.37 and 
402,178.01 million baht respectively. GDP grew 6.51 percent in the short run and 4.84 percent in the long run.  
Value added in all sectors increased except textile, other agriculture products, and other livestock. 
 Results of this study showed that continued economic growth can be expected based on four 
scenarios provided that relevant exchange policy is applied. That is the baht needs to depreciate. If 
exchange rate is fixed, then increase in trade deficit will be expected except we have a competitive policy 
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that emphasize Thailand export capacity or controlled by other restrictive measures such as interest rate, 
strengthen infrastructure and improve efficiency and productivity to stay competitively. Results of this 
study suggests that there are netdisturbances resulting form WTO New Round Negotiation, which requires 
adjustment both in policies and structure of Thai economy. 
 
คําสําคัญ : ผลกระทบทางเศรษฐกิจ, การคาระหวางประเทศ, แบบจําลองดุลยภาพท่ัวไป 
Keyword : Economic Impacts, International Trade, CGE Model 
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม และเปนประเทศผูสงออกสินคาเกษตรที่สําคัญรายหน่ึงของ
โลก อีกทั้งยังเปนประเทศสมาชิก WTO ท่ีจะตองเปดตลาดสินคาเกษตรตามพันธะกรณีการเจรจาสินคา
เกษตรรอบใหมของ WTO ท่ีคาดวาจะส้ินสุดภายในป พ.ศ.2550  ดวยเหตุนี้เราจึงควรใหความสําคัญตอการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในภาคเกษตร  ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาถึงผลกระทบของการเจรจาสินคา
เกษตรรอบใหมของ WTO ท่ีมีตอภาคเกษตรของไทย   

โดยขอยุติของผลการเจรจาองคการการคาโลกรอบใหมท่ีคาดหวังผลไวนี้ ยอมสงผลกระทบตอภาค
เกษตรของไทย ซ่ึงมีท้ังผลดีและผลเสียอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงของโครงสรางการผลิต การใชปจจัยการ
ผลิต  การบริโภค และมูลคาการคา โดยประเด็นการศึกษาคร้ังนี้คือ ผลกระทบที่จะเกดิข้ึนในอนาคตจะมี
ความรุนแรงในเชิงขนาดและขอบเขตมากนอยเพยีงใด ประเทศไทยควรมีทาทีในการเจรจาตอรองกบั
ประเทศสมาชิกท่ีมีจุดยืนแตกตางกันตามผลประโยชนท่ีแตละประเทศตองการหรือคาดวาจะไดรับจากการ
เจรจา (Rules of Game) อยางไร  ส่ิงเหลานี้เปนประเด็นท่ีนักวิชาการผูกําหนดนโยบายการเจรจาใชเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ และเปนประเดน็ท่ีเกษตรกรจะตองทราบเพ่ือเตรียมความพรอมใน
ฐานะผูรับผลกระทบจากการเจรจาคร้ังนี้โดยตรง  จึงทําใหเกิดความจําเปนท่ีจะตองทําการศึกษาในประเด็น
นี้ เพื่อใหมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ และเตรียมความพรอมในการแสวงหาลูทางและโอกาสทาง
เศรษฐกิจ เพื่อเปนการสงเสริมการคา และการกําหนดแนวทางในการชดเชยความสูญเสียสําหรับสาขาการ
ผลิตท่ีไดรับผลกระทบ (สาขาการผลิตท่ีอยูในภาวะออนแอและเส่ียงกบัความพายแพในการแขงขัน) และ
เพื่อใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากขอตกลงดังกลาวมากท่ีสุด 
 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.  สรางแบบจําลองดุลยภาพท่ัวไป เพื่อประมวลผลประโยชน และผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาค 
ท่ีเกิดจากผลของการเขารวมเจรจาการคาสินคาเกษตรรอบใหมขององคการการคาโลก (WTO) 
 2.  ศึกษาโครงสรางภาคเกษตรของประเทศไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปจากผลกระทบของการเจรจา
การคาสินคาเกษตรรอบใหมขององคการการคาโลก 
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3. ขอบเขตของการศึกษา 
1. การศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาถึงผลกระทบจากการเจรจาสินคาเกษตรรอบใหมของ WTO ท่ีมีตอภาค

เกษตรของไทย  โดยจะพิจารณาผลกระทบเฉพาะกรณี การลดมาตรการภาษีนําเขา    (Import Tariff Cut) 
2. เนื่องจากชวงเวลาในการศึกษาคร้ังนี้เกิดข้ึนในปพ.ศ. 2545-2549 ซ่ึงเปนชวงท่ีการเจรจาการคา

รอบใหมของ WTO (รอบโดฮา) ยังไมส้ินสุด  ดังนั้นเนื้อหาสาระของขอตกลงจึงเปนการคาดหวังวา ขอยุติ
ของการเจรจานาจะมาจากรางรูปแบบขอผูกพัน (Modalities)  ของกลุมประเทศ G-20   มาใชเปนโจทยใน
การศึกษา (ดูตาราง 1) 
 3. การสรางแบบจําลองดุลยภาพท่ัวไปสําหรับการศึกษานี้ ไดดดัแปลงมาจากแบบจําลอง Orani 
(Dixon P.B., 1982, P.200-206) ซ่ึงเปนตนแบบของการสรางแบบจําลองดุลยภาพท่ัวไปรุนหลังๆ ท่ีสามารถ
นําทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชในระบบปฏิบัตกิารได โดยอาศัยโปรแกรม JEMPACK ในการ
ประมวลผล 

 4. แบบจําลองดุลยภาพท่ัวไปท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ จะใชตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของ
ประเทศไทย (Input-Output Table) เปนฐานขอมูลหลัก จัดทําโดยสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ซ่ึงจัดทําทุกๆ 5 ป โดยในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดเลือกใชตารางปจจัยการผลิตและ
ผลผลิตของประเทศไทย ปพ.ศ. 2543 เปนฐานขอมูลหลักในการวิเคราะห  

5. การศึกษานีไ้มไดศึกษาถึงคาความยืดหยุนของการทดแทนกันของการใชปจจัยการผลิตในแตละ
สาขาการผลิต ดังนั้น การศึกษาน้ีจึงเลือกใชคาความยืดหยุนมาตรฐานท่ีมีคาเทากับหนึง่ ซ่ึงมีความหมายวา
การทดแทนกนัระหวางปจจยัการผลิตตางๆ สามารถทดแทนกันไดอยางสมบูรณ 

 
ตาราง  1 
รูปแบบขอผูกพัน (Modalities) ของกลุมประเทศ G-20   

Modality_G-20 
ประเทศ
พัฒนาแลว 

ประเทศกําลัง
พัฒนา 

 Four Band Tariff Cut  

Band 1 ( 0 % - <=20 % ) 1/ และ ( 0 % - 30 % ) 2/ 
Band 2 ( >20 % - <=50 % ) 1/ และ (> 30 % - <=80 % ) 2/ 
Band 3 (>50 % - <=75 % ) 1/ และ (>80 % - <=130 % ) 2/ 
Band 4 ( > 75 % ) 1/ และ ( > 130 % ) 2/ 

 
- 45 % 
- 55 % 
- 65 % 
- 75 % 

 
- 25 % 
- 30 % 
- 35 % 
- 40 % 

From. “Chairperson’s questions for post-Hong Kong talks,” by  World Trade Organization: WTO, 2005, Retrieved 
September 28, 2007, from http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ag_questions_e.htm 
หมายเหตุ :  

1/   เปนชวงของอัตราภาษีของประเทศท่ีพัฒนาแลว 
2/   เปนชวงของอัตราภาษีของประเทศท่ีกําลังพัฒนา 

http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ag_questions_e.htm
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4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. แบบจําลองท่ีเหมาะสมในการใชประเมินนโยบายการคา 
2. ทราบถึงผลกระทบเชิงปริมาณจากการเจรจาสินคาเกษตรรอบใหมของ WTO ท่ีมีตอภาคเกษตร

ของไทย และผลกระทบท่ีพบในตัวแปรและตัวช้ีวัดของระบบเศรษฐกจิ ประกอบดวย  การผลิต  การใช
ปจจัยการผลิต  การบริโภค การลงทุน การจางงาน  มูลคาการคา และการสะสมทุน ไวใน CGE Model 

3. แนวทางการเจรจารอบใหมของ WTO ท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
4. ขอมูลในการวางแผนการปรับตัวของประเทศและการกําหนดนโยบายการเกษตรและนโยบาย

การคาระหวางประเทศ 
 
5. การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ปจจุบันการศึกษาดานเศรษฐกิจในหลายประเทศ นิยมใชแบบจําลองดุลยภาพท่ัวไป (General 
Equilibrium Model)  เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห  ซ่ึงแบบจําลองดังกลาว Walras ไดพัฒนามาจากทฤษฎี
ดุลยภาพท่ัวไป (General Equilibrium Theory) Toruno, Mayo Cesar (1983, pp.55-64) โดยเขาไดเขียน
หนังสือทฤษฎีดุลยภาพท่ัวไปช่ือ “สวนประกอบของเศรษฐกิจแทจริง” (Element of Pure Economics) ในป 
ค.ศ 1874 และไดกลายมาเปนกฎของวาลลาส (Walrasian Law) ซ่ึงกฎของวาลลาส กลาววา “อุปสงคและ
อุปทานสินคาทุกตลาดจะไดดุลยภาพเสมอ ท้ังนี้หากระบบเศรษฐกิจในสวนใดสวนหนึ่งเกิดการ
เปล่ียนแปลงโดยถูกผลกระทบทางเศรษฐกิจ ตลาดนั้นจะมีการปรับตัวเขาสูดุลยภาพใหม” 

จากแนวความคิดพื้นฐานทฤษฎีดุลยภาพท่ัวไป (General Equilibrium Theory)  Wassily  Leontief 
(1936, pp.105-116)  ไดนําตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output  Table)  เขามาใชในการวางแผน
และพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตามการนําตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตก็ไมใชแนวคิดดุลยภาพทั่วไป
ท้ังหมดของแบบจําลองดุลยภาพท่ัวไป  เนื่องจากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตอยูบนพื้นฐานของราคา
คงท่ี ณ ปใดปหนึ่ง 

ตอมา  Herbert  Scarf (1969, pp.669-676) ไดทําการศึกษาเร่ือง “An  Example of An Algorithm for 
Calculating  Equilibrium” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการหาดุลยภาพของราคาคงท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไป  แต
งานช้ินนี้กลับไมคอยไดรับความนยิมมากนัก แตก็เปนงานวิจยัช้ินแรกท่ีมีการคํานวณดุลยภาพท่ัวไปของ
ระบบเศรษฐกจิ  ตอมา Shoven และ Whalley (1972 pp.1261-1262)  ไดทําการศึกษาผลกระทบของการใช
นโยบายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยงานช้ินนี้ถือวาเปนงานท่ีใชการวิเคราะหแบบจําลองดุลยภาพ
ท่ัวไปอยางสมบูรณ หลังจากนั้น Hudson และ Jorgenson (1978, pp.118-122)  ไดสรางแบบจําลองดาน
พลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการกําหนดนโยบายใหมีความหลากหลาย (Scenario) ซ่ึงแตกตาง
จากงานของ Shoven และ Whalley (1972, pp.1261-1262) 

นอกจากนี ้Oliveros, Gumersindo (1984, pp.210-225) ไดสรางแบบจําลองดุลยภาพท่ัวไป เพื่อทํา
การวิเคราะหถึงผลกระทบของการเปดเสรีพิกัดอัตราภาษศุีลกากรตอการผลิต การจางงาน และสวัสดิการ
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ในระยะเวลาตอมาแบบจําลองดุลยภาพท่ัวไปจึงกลายเปนแบบจําลองท่ีไดรับความนยิมเปนอยาง
มาก โดยงานวจิัยท่ีไดรับการกลาวถึงและอางอิงกันมากในงานวจิัยตางๆ คือ งานวจิัยท่ีช่ือวา “ORANI : 
Multisectoral Model of the Australian Model”  โดย Dixon, P.B., Parmenter  B.R., Sutton J และ Vincent 
D.P., (1982, อางแลวในหนา 4) 

จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดตางๆ ท่ีเกี่ยวของ พบวา แบบจําลองดุลยภาพทั่วไป  
(Computable General Equilibrium Model : CGE Model) ไดรับความนยิมนํามาใชเปนเคร่ืองมือสําหรับการ
วิเคราะหและพยากรณพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ (Economics Behavior) ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดของการ
เปล่ียนแปลงในสาขาการผลิตและการบริโภคได นอกจากนั้นยังสามารถแสดงใหเห็นถึงทิศทางการปรับตัว
ในแตละสาขาการผลิตได โดยการศึกษาคร้ังนี้จะแสดงใหเห็นวา เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทาง
เศรษฐกิจในเร่ืองของการเปดเสรีทางการคาสินคาเกษตรแลวจะมีผลทําใหโครงสรางของระบบเศรษฐกิจใน
แตละสาขาการผลิตเปล่ียนแปลงไปจากเดมิอยางไรบาง เชน การใชปจจัยการผลิต  การจางงาน  การลงทุน 
การเปล่ียนแปลงในโครงสรางของท่ีดิน หรือการเคล่ือนยายแรงงาน    
 
6. ระเบียบวิธีวิจัย 
6.1 โครงสรางแบบจําลองดุลยภาพทั่วไป 

การสรางแบบจําลองดุลยภาพท่ัวไป กระทําไดหลากหลายแบบข้ึนอยูกบัวัตถุประสงคของผูศึกษาวา
ตองการศึกษาในประเด็นใด โดยการกําหนดตัวแปรท่ีเหมาะสมกับการศึกษานัน้ๆ โดยทั่วไปแบบจําลอง
ดุลยภาพท่ัวไปมีตัวแปรจํานวนหลายหม่ืนตัวแปร ท้ังนีข้ึ้นอยูกับจํานวนสาขาการผลิตและประเดน็พิเศษท่ี
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1. นิยามการผลิต     
2. นิยามอุปสงคของสินคาและบริการข้ันสุดทาย 
3. นิยามราคา  
4. นิยามของดลุยภาพ  
5. จุดอางอิง  
สวนการกําหนดตัวแปรอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 5 ชุดสมการดังกลาว เปนการกําหนดตัวแปรสําหรับ

ประเด็นท่ีตองการศึกษา  เพือ่เปนตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ 
การสรางแบบจําลองดุลยภาพท่ัวไปสําหรับการศึกษานี้ ดัดแปลงจากแบบจําลอง Orani (Dixon 

P.B., 1982, อางแลวในหนา 4)  ซ่ึงเปนตนแบบของการสรางแบบจําลองดุลยภาพท่ัวไปในรุนหลังๆ โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสรางแบบจําลองและประมวลผลชื่อ GEMPACK (Pearson & Jill 
Harision,2002, 1) ซ่ึง Monash University โดย The Centre of Policy Studies (COPS) โดยความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรหลักกับฐานขอมูลท่ีออกแบบมาใชกับการศึกษานี้ ไดแสดงไวในภาพท่ี 1 ซ่ึงจะแสดงใหเห็น
ถึงโครงสรางและองคประกอบทางดานอุปทานและอุปสงคของตลาดตางๆ (ไดแก  ตลาดสินคา  
ตลาดแรงงาน  ตลาดทุน  ตลาดท่ีดิน  ตลาดการสงออกและนําเขา) 
 

6.1.1  ดานอุปทาน (Supply side)  
โครงสรางของแบบจําลองทางดานอุปทานจะประกอบไปดวย กลุมของตัวแปรท่ีสําคัญ 3 กลุม คือ  
1.  ปจจัยการผลิตข้ันกลาง (Intermediate Input) ซ่ึงประกอบดวยสาขาการผลิตจํานวน 50 สาขาการ

ผลิต (ตัวแปร x0 ในภาพ 1) 
2.  ปจจัยการผลิตข้ันพื้นฐาน (Primary Input) ซ่ึงประกอบดวย 

2.1  แรงงานภาคเกษตร (Agricultural labor) 
แรงงานภาคเกษตร หมายถึง แรงงานท่ีมีทักษะและฝมือแรงงานพื้นฐาน และไดรับคาจาง

ในอัตราตํ่า โดยในแบบจําลองของการศึกษาคร้ังนี้ กําหนดใหแรงงานภาคเกษตรสามารถเคล่ือนยายแรงงาน
ไดอยางอิสระ  ท้ังในและนอกภาคเกษตร (ตัวแปร x01  ในภาพ 1) 

2.2  แรงงานนอกภาคเกษตร (Non-Agricultural labor) 
  แรงงานนอกภาคเกษตร หมายถึง แรงงานท่ีมีทักษะฝมือแรงงานสูง และไดรับคาจางใน

อัตราสูง โดยแรงงานนอกภาคเกษตรไมสามารถเคล่ือนยายไปสูภาคเกษตรได  ซ่ึงประกอบดวย 
2.2.1  แรงงานมีฝมือ 1 (Skilled labor I) คือแรงงานท่ีมีทักษะและฝมือปานกลาง และ

ไดรับคาจางในอัตราไมสูงมากนัก (ตัวแปร x02  ในภาพ 1) 
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2.2.2  แรงงานมีฝมือ 2 (Skilled labor II) คือแรงงานท่ีมีทักษะ  ฝมือความชํานาญสูง  
และไดรับคาจางในอัตราสูง (ตัวแปร x03  ในภาพ 1) 

2.3  ท่ีดิน (Land) 
  ท่ีดิน เปนปจจัยการผลิตท่ีใชในการตอบสนองการผลิตสินคาและบริการของสาขาการ

ผลิตตางๆ (ตัวแปร x04 ในภาพ 1) โดยเฉพาะสาขาการผลิตทางการเกษตร เชน พืช ปศุสัตว  ประมง และปา
ไม เปนตน โดยในการศึกษาคร้ังน้ีไดใชขอมูลพื้นฐานจากสถิติการเกษตรของประเทศไทย ปการเพาะปลูก 
2543/44  สวนคาเชาท่ีดิน (Land rent) อาศัยขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ จากการสํารวจสํามะโน
อุตสาหกรรมป พ.ศ. 2542 เปนฐานขอมูลและเกณฑในการคํานวณมูลคาของท่ีดิน (คาเชาท่ีดินทางเศรษฐกิจ) 

2.4  ทุน (Capital) 
 ทุน หมายถึง เงินลงทุน  ส่ิงกอสรางและอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการผลิตสินคาและบริการ  

โดยในแบบจําลองนี้ กําหนดใหทุนสามารถเคล่ือนยายไดอยางเสรีในทุกสาขาการผลิตท้ังในภาคเกษตรและ
นอกภาคเกษตร ท้ังนี้การเคล่ือนยายทุนของสาขาการผลิตตางๆ จะมากหรือนอยเพยีงใดข้ึนอยูกับความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ของแตละสาขาการผลิต (ตัวแปร x05  ในภาพ 1) 

3.  ภาษีทางออม (Indirect Tax) ซ่ึงประกอบไปดวย ภาษกีารคา ภาษีสงออกภาษีทองถ่ิน  และภาษี
การขายพิเศษอ่ืนๆ  (ตัวแปร x08  ในภาพ 1) 

รูปแบบของฟงกช่ันอุปสงคของปจจัยการผลิต (Functional Form of Input Demand)สามารถแบง
ออกเปน 2 รูปแบบ คือ  

1)  ฟงกช่ันการผลิตของภาคเกษตร (Agricultural Production Function) 
ฟงกช่ันการผลิตของภาคเกษตร สามารถแสดงความสัมพันธไดเปน 3 ระดับ  
1.1)  การใชปจจัยการผลิตข้ันกลางรวมกับการใชปจจยัการผลิตข้ันปฐม จะมีสัดสวนคงท่ีเม่ือ

เทียบกับผลผลิต (Leontief Production Function) ในขณะที่ภาษีทางออม เปนตนทุนการผลิตท่ีมีสัดสวนคงท่ี
กับผลผลิต 

1.2)  การใชปจจัยการผลิตข้ันกลางในการผลิตผลผลิตภาคเกษตร สามารถทดแทนกันไดใน
ลักษณะคงท่ี (Constant Elasticity of Substitution : CES) ระหวางปจจยัการผลิตข้ันกลางท่ีผลิต
ภายในประเทศ และปจจยัการผลิตข้ันกลางท่ีนําเขาจากตางประเทศ เชนเดียวกนักับปจจัยการผลิตข้ันปฐม
ในการผลิตผลผลิตภาคเกษตร ท่ีสามารถทดแทนกันไดในลักษณะคงท่ี (CES) ระหวางแรงงานภาคเกษตร  
ท่ีดินภาคเกษตร  และ ทุน   

2)  ฟงกช่ันการผลิตนอกภาคเกษตร (Non-Agricultural Production Function) 
ฟงกช่ันการผลิตนอกภาคเกษตร  สามารถแสดงความสัมพันธไดเปน 2 ระดับ คือ 
2.1)  การใชปจจัยการผลิตข้ันกลางรวมกับการใชปจจยัการผลิตข้ันปฐม จะมีสัดสวนคงท่ีเม่ือ

เทียบกับผลผลิต (Leontief  Production Function) ในขณะที่ภาษีทางออม เปนตนทุนการผลิตท่ีมีสัดสวน
คงท่ีกับผลผลิต 
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ภาพ  1  แผนผังตัวแปรและฐานขอมูล  

x0(i,j,1) 
i,j = 1..50 
Domestic 

x1(i,j,1) 
i,j = 1..50 
Domestic 

x2(i,1) 
i = 1..50 

Domestic 

x3(i,1) 
i = 1..50 

Domestic 

x4i 
i = 1..50 

Domestic 

z01i 
i = 1..50 

Domestic 

x0(i,j,2) 
i,j = 1..50 
Import 

x1(i,j,2) 
i,j = 1..50 
Import 

x2(i,2) 
i = 1..50 
Import 

z02i 
i = 1..50 
Import 

x01j 
j = 1..50 

x02j 
j = 23..50 

x03j 
j = 23..50 

x04j 
j = 1..50 

x05j 

j = 1..50 

z01j 
j = 1..50 

ตัวแปรหลัก :  
x0    =  ปจจัยการผลิตข้ันกลาง 
x1    =  ความตองการการลงทุน 
x2    =  การบริโภคภาคครัวเรือน 
x3    =  การบริโภคภาครัฐบาล 
x4    =  การสงออก 
x01  =  แรงงานภาคเกษตร 
x02  =  แรงงานมีฝมือ 1 
x03  =  แรงงานมีฝมือ 2 
x04  =  ท่ีดิน/ทรัพยากรธรรมชาติ 
x05  =  ทุน 
x08  =  ภาษีทางออม 
z01  =  ผลผลิตรวม 
z02  =  การนําเขาสินคาท้ังหมด 
z1    =  ผลผลิตจากการใชทุนในการผลิต 
 

x3(i,2) 
i = 1..50 
Import 

z1j 
j = 1..50 

x08j 
j = 1..50 

 
ท่ีมา: จากการศึกษา 
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2.2) การใชปจจัยการผลิตข้ันกลางในการผลิตผลผลิตนอกภาคเกษตร สามารถทดแทนกันไดใน
ลักษณะคงท่ี (Constant Elasticity of Substitution : CES) ระหวางปจจยัการผลิตข้ันกลางท่ีผลิต
ภายในประเทศ และปจจยัการผลิตข้ันกลางท่ีนําเขาจากตางประเทศ  เชนเดียวกนักับปจจัยการผลิตข้ันปฐม
ในการผลิตผลผลิตนอกภาคเกษตร ท่ีสามารถทดแทนกันไดในลักษณะคงท่ี (CES) ระหวางแรงงานภาค
เกษตร (ท่ีถูกจางงานจากนอกภาคเกษตร)   แรงงานมีฝมือ 1  แรงงานมีฝมือ 2  ท่ีดิน  และทุน 
 

6.1.2  ดานอุปสงค (Demand side) 
อุปสงคข้ันสุดทาย (Final Demand) ของแบบจําลองนี้ ประกอบดวย  การบริโภคของภาคครัวเรือน 

(x2)  อุปสงคของการลงทุน (x1)  การบริโภคของภาครัฐบาล (x3) การสงออก (x4)  การนําเขาจาก
ตางประเทศ (z02) ซ่ึงจะมีลักษณะท่ีสอดคลองกับโครงสรางของระบบเศรษฐกิจมหภาค (C + I + G + X – 
M)  

รูปแบบฟงกช่ันอุปสงคของสินคาและบริการ (Functional form of commodity demand) ของ
การศึกษานี้สามารถแบงออกเปน 5 รูปแบบ  คือ 

1)  การบริโภคของภาคครัวเรือน (Household consumption) 
ในแบบจําลองนี้สมมติให พฤติกรรมการบริโภคของภาคครัวเรือน มีรูปแบบสมการ Utility 

Maximization แบบ Cobb-Dauglas ทําใหงบประมาณในการบริโภคสินคาในแตละสาขาการผลิตมีสัดสวน
คงท่ี (Homogenerity of  Degree One)  กับรายไดของภาคครัวเรือนหลังจากหักภาษีแลว (Disposible 
Income)  ดังนั้น หากรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 10  งบประมาณหรือมูลคาการบริโภคสินคาในแตละสาขาการ
ผลิตของภาคครัวเรือนจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 เชนกัน ท้ังนี้ ผูบริโภคจะปรับสัดสวนของปริมาณการบริโภค
สินคาในแตละสาขาการผลิตใหผกผันกับราคาสินคา เพื่อรักษาสัดสวนของงบประมาณท่ีใชในการบริโภค
สินคาในแตละสาขาการผลิตเดิมไว และสอดคลองกับรสนิยมของผูบริโภค (Utility Indifference Map)  

2)  อุปสงคของการลงทุน (Investment)  
ในแบบจําลองนี้กําหนดใหอุปสงคของการลงทุน มีรูปแบบสมการ Cost  Minimization โดย

แบงความสัมพันธออกเปน 2 ระดับ คือ 
(1)  การผลิตสินคาทุน เกดิข้ึนจากการเลือกใชปจจัยการผลิตสินคาทุนในสัดสวนท่ีคงท่ี 

(Leontief  Production Function)   
(2)  ปจจยัการผลิตสินคาทุน สามารถทดแทนกันไดในลักษณะคงท่ี (CES) ระหวางปจจัยการ

ผลิตสินคาทุนท่ีผลิตภายในประเทศ และปจจัยการผลิตสินคาทุนท่ีนําเขาจากตางประเทศ 
3)  การบริโภคของภาครัฐบาล  (Government  Consumption)   

การศึกษานีก้ําหนดใหการบริโภคของภาครัฐบาล มีรูปแบบสมการ Utility Maximization แบบ  
Cobb – Douglas โดยรายไดของภาครัฐบาลประกอบดวย รายไดจากภาษีทางออม รายไดจากอากรนําเขา 
ภาษีนําเขา ภาษีรายได และเงินกูยืมจากรัฐบาล   
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4)  การสงออก (Export)   
ในแบบจําลองนี้กําหนดใหอุปสงคของการสงออก (Export Demand)  ข้ึนอยูกับราคาสินคา

สงออก อํานาจซ้ือของประเทศผูนําเขา โดยอํานาจซ้ือของประเทศผูนําเขาข้ึนอยูกับ อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศผูนําเขา 

5)  การนําเขา (Import) 
ในแบบจําลองนี้กําหนดใหมูลคาการนําเขารวม มีคาเทากบั ผลรวมของมูลคาการนําเขาปจจัย

การผลิตข้ันกลาง มูลคาการนําเขาสินคาของภาคครัวเรือน และมูลคาการนําเขาสินคาของภาครัฐบาล  
 

6.2 ฐานขอมูลของแบบจําลองดุลยภาพท่ัวไป 
แบบจําลองดุลยภาพท่ัวไปมกัจะใชตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table : I-O 

Table)  เปนฐานขอมูลหลัก ซ่ึงจัดทําข้ึนทุกๆ 5 ป โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ จึงถือเปนฐานขอมูลตามมาตรฐานระบบบัญชีรายไดประชาชาติ และตามมาตรฐานของ
สหประชาชาติ โดยประกอบดวย 180 สาขาการผลิต และเพื่อใหผลการศกึษาคร้ังนี้สะทอนถึงผลกระทบของ
การลดอัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตรของไทย ตามพันธกรณีขององคการการคาโลก  ผูวิจัยจึงไดนําตาราง
ปจจัยการผลิตและผลผลิต ป พ.ศ. 2543 (สศช., 2546) มายอสวนระบบเศรษฐกิจจาก 180 สาขาการผลิต 
เหลือเพียง 50 สาขาการผลิต (ดูตาราง 2)  และใชเปนฐานขอมูลหลักของการศึกษา 
 
6.3 จํานวนตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีใชในการศึกษา 

เนื่องจากสมการในแบบจําลองดุลยภาพท่ัวไปท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนสมการท่ีแสดง
ความสัมพันธเชิงเสนตรง (Linear Relationship) ของตัวแปรท่ีอยูในรูปของอัตราการเปล่ียนแปลง 
(Percentage Change) โดยแบบจําลองนี้ ประกอบดวยสมการตางๆ จํานวน 11,655  สมการ  และตัวแปร
จํานวน 12,267 ตัวแปร ดังนั้นการหาคําตอบของแบบจําลองนี้จึงตองกําหนดตัวแปรจํานวน 612 ตัวแปร  ให
เปนตัวแปรภายนอก (Exogenous Variable) ซ่ึงกลุมตัวแปรภายนอกท่ีกําหนดข้ึน เพื่อใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
เรียกวา Model Closure โดยตัวแปรภายนอกที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแสดงไวในตาราง 3 
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ตาราง  2 
การจัดกลุมสาขาการผลิต จํานวน 50 สาขา 
รหัส กลุมสาขาการผลิต หมวดตาม I/O 180 รหัส กลุมสาขาการผลิต หมวดตาม I/O 180 
001 ขาว 001, 049 026 การผลิตอาหารสัตว 061 
002 ขาวโพด 002, 051 027 อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 062-064 
003 ขาวฟาง และธัญพืชอื่นๆ 003 028 อุตสาหกรรมเครื่องหนังและสิ่งทอ 067-077 
004 มันสําปะหลัง และพืชไรอื่นๆ 004-005, 050, 052 029 อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ 081-083 
005 พืชตระกูลถ่ัว 006 030 อุตสาหกรรมปโตรเคมี และ 

พลาสติก 
086, 098 

006 ผักและผลไม 007-008, 045 031 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 084, 087-092 
007 ออยและน้ําตาล 009, 055 032 ปุย 085 
008 มะพราว และปาลมนํ้ามัน 010-011, 047-048 033 อุตสาหกรรมนํ้ามันปโตรเลียม 093-094 
009 พืชเสนใย 012-013 034 อุตสาหกรรมอโลหะ 099-104 
010 ยาสูบ 014, 065-066 035 อุตสาหกรรมโลหะ 105-111 
011 กาแฟ โกโก และชา 015, 059 036 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 112-115 
012 ยางพารา 016, 095-097 037 อุตสาหกรรมเครื่องมือและ

อุปกรณไฟฟา 
116-122 

013 ผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ 017 038 อุตสาหกรรมยานยนต 125-127 
014 โคและกระบือ 018, 043 039 อุตสาหกรรมการขนสงอยางอื่นๆ 123-124, 128 
015 นม และผลิตภัณฑจากนม 044 040 อุตสาหกรรมอื่นๆ 129-134 
016 สุกร 019 041 สาธารณูปโภค 135-137 
017 ปศุสัตวอื่น ๆ 020 042 การกอสราง 138-144 
018 สัตวปก 021, 022 043 การคาสง 145 
019 การเล้ียงไหม 023 044 การคาปลีก 146 
020 การบริการทางการเกษตร 024 045 ภัตตาคารและโรงแรม 147-148 
021 ปาไม 025-027, 078-080 046 การขนสงและการสื่อสาร 149-152, 153-159 
022 ประมง 028-029, 046 047 สถาบันการเงินและการ

ประกันภัย 
160-162 

023 อุตสาหกรรมแรและถานหิน 030-041 048 การบริหารราชการ และการ
บริการสาธารณะ 

165-169 

024 การฆาสัตว 042 049 การบริการดานธุรกิจ 163-164, 170-178 
025 อุตสาหกรรมอาหาร 053-054, 056-058, 060 050 สาขาอื่นๆ 180 

ท่ีมา : ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต ป พ.ศ. 2543, สศช., 2546. 
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ตาราง 3   
ตัวแปรภายนอก 

ตัวแปร จํานวน ความหมาย 

FX2 100 การเปล่ียนแปลงการบริโภคของภาคครัวเรือน 

FX3 100 การเปล่ียนแปลงการบริโภคของภาครัฐบาล 

FX4 50 การเปล่ียนแปลงความตองการสงออก 

AC1 1 ความโนมเอียงในการลงทุน 

AC2 1 ความโนมเอียงในการบริโภคของภาคครัวเรือน 

AC3 1 ความโนมเอียงในการบริโภคของภาครัฐบาล 

DGDP/ XR 1 สัดสวนการขาดดุลการคาตอ GDP/ อัตราแลกเปล่ียน 

T1 50 อัตราภาษีนําเขา 

T2 50 อัตราอากรนําเขา 

PW2 50 ราคาสินคาในตลาดโลก 

P01  10 คาจางแรงงานภาคเกษตร 

P02 28 คาจางแรงงานมีฝมือ 1 

P03 28 คาจางแรงงานมีฝมือ 2 

P04 AGF 10 การเปล่ียนแปลงของราคาที่ดินในสาขาพืช 

ZF04C 1 ปริมาณความตองการใชที่ดินภาคเกษตรในสาขาพืชรวม 

X04 40 ปริมาณความตองการใชที่ดินในแตละสาขาการผลิต (ยกเวนสาขาพืช) 

P05/ K0 50 ราคาสินคาทุน/ การสะสมทุนในปจจุบัน 

P08 50 อัตราภาษีทางออม 

รวม 612  

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 
7. ผลการศึกษา 
7.1 ผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจมหภาค 

การปรับลดอัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตรตามกรอบการเจรจาสินคาเกษตรรอบใหมของ WTO ใน
กรณีท่ีกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนสามารถเปล่ียนแปลงได เปนผลใหอัตราแลกเปล่ียนปรับตัวสูงข้ึนท้ังใน
ระยะส้ันและระยะยาว ในอัตรารอยละ 14.91   และ 15.16 ตามลําดับ ทําใหมูลคาการสงออกปรับตัวเพิ่มข้ึน 
และสามารถทําใหดุลการคาขาดดุลเปนสัดสวนคงท่ีกับ GDP ได โดยในระยะส้ันขาดดุลการคาเทากับ 
381,898.29 ลานบาท และในระยะยาวขาดดุลการคาเทากบั 379,579.00 ลานบาท 
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 ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกดิจากการปรับตัวของอัตราแลกเปล่ียนดังกลาว สามารถ
ทดสอบเปรียบเทียบไดจากกรณีท่ีกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนคงท่ี ซ่ึงพบวาการปรับลดอัตราภาษีนาํเขา
สินคาเกษตร ในกรณีท่ีกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนคงท่ี สงผลใหดุลการคาขาดดุลเพิ่มข้ึนท้ังในระยะส้ันและ
ระยะยาว โดยในระยะส้ันขาดดุลการคาเทากับ 409,766.37 ลานบาท และในระยะยาวขาดดุลการคาเทากับ 
402,175.01 ลานบาท เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลกระทบระหวางการกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนสามารถ
เปล่ียนแปลงได และการกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนคงที่ พบวา ในระยะส้ันหากยอมใหอัตราแลกเปล่ียน
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.91  สงผลใหดุลการคาขาดดุลลดลง 27,868.08 ลานบาท  และในระยะยาวหากยอม
ใหอัตราแลกเปล่ียนปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 15.16  จะสงผลใหดุลการคาขาดดุลลดลง 22,799.01 ลานบาท  (ดู
ตาราง 4)  และเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ พบวา กรณีท่ีกาํหนดให
อัตราแลกเปล่ียนสามารถเปล่ียนแปลงได สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศปรับตัวเพิ่มข้ึนท้ังใน
ระยะส้ันและระยะยาวในอัตรารอยละ 2.02 และ 1.37 ตามลําดับ ขณะที่การกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนคงท่ี 
สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศปรับตัวเพิ่มข้ึนท้ังในระยะส้ันและระยะยาวเชนกัน ในอัตรารอย
ละ 6.51 และ 4.84 ตามลําดับ 

จากผลกระทบดังกลาวขางตน แสดงใหเหน็วาอัตราแลกเปล่ียนเปนเง่ือนไขหนึ่งท่ีสําคัญในการท่ีจะ
ชวยลดระดับความรุนแรงของการขาดดุลการคา อันเนื่องมาจากผลกระทบของการลดภาษีนําเขาตามกรอบ
การเจรจาสินคาเกษตรรอบใหมของ WTO 

 
ตาราง 4 
สรุปผลกระทบท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม 

รายการ ดุลการคา 
(ลานบาท) 

อัตราแลกเปลี่ยน 
(รอยละ) 

GDP 
(รอยละ) 

ผลกระทบในระยะสั้น    
การกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนสามารถเปล่ียนแปลงได -381,898.29 14.91 2.02 
การกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนคงที่ -409,766.37 - 6.51 
ผลจากการปรับตัวของอัตราแลกเปล่ียน -27,868.08   
ผลกระทบในระยะยาว    
การกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนสามารถเปล่ียนแปลงได -379,379.00 15.16 1.37 
การกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนคงที่ -402,178.01 - 4.84 
ผลจากการปรับตัวของอัตราแลกเปล่ียน -22,799.01   

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
  

 
 



 15 

7.2  ผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวท่ีเกิดขึ้นในแตละสาขาการผลิตของภาคเกษตร  
 การศึกษาคร้ังนี้ไดแบงการวเิคราะหผลกระทบท่ีเกดิในแตละสาขาการผลิตของภาคเกษตร ออกเปน 
5 ดาน คือ 

7.2.1 ดานการผลิตสินคาเกษตรเพ่ือใชภายในประเทศ 
การลดอัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตรของไทย จะมีผลทําใหตนทุนในการนําเขาสินคาเกษตรมี

การปรับตัวลดลง ดังนั้นถาสินคาเกษตรของไทยในสาขาการผลิตใดท่ีมีตนทุนในการผลิตท่ีสูงกวาตนทุนใน
การนําเขาสินคาจากตางประเทศ ผูผลิตก็จะลดปริมาณการผลิตสินคาเกษตรในสาขาดังกลาวลง  โดยจะ
เปล่ียนไปนําเขาสินคาเกษตรในสาขาน้ันๆ เพิ่มข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาน้ีพบวา การปรับลดอัตราภาษนีําเขา
สินคาเกษตร กรณีท่ีกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนสามารถเปล่ียนแปลงได จะมีผลทําใหปริมาณการผลิตสินคา
เกษตรเพื่อใชภายในประเทศสวนใหญมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน ท้ังนี้มีเพยีงสาขาพืชเสนใย สาขาปศุสัตวอ่ืนๆ 
สาขากาแฟ โกโก และชา สาขาผักและผลไม สาขานมและผลิตภัณฑจากนม และสาขาปาไม เทานั้น ท่ี
ปริมาณการผลิตสินคาเพื่อใชภายในประเทศ มีการปรับตัวลดลง เชนเดียวกับกรณีการใชนโยบายอัตรา
แลกเปล่ียนแบบคงท่ี ท่ีมีเพียงสาขาพืชเสนใยสาขาขาวฟางและธัญพืชอ่ืนๆ สาขาพืชตระกูลถ่ัว สาขาปศุสัตว 
และสาขาผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ เทานั้นท่ีปริมาณการผลิตสินคาเพื่อใชภายในประเทศมีการปรับตัว
ลดลง  

 
7.2.2  ความตองการใชแรงงานภาคเกษตร 

จากผลการศึกษาพบวา การปรับลดอัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตรจะมีผลทําใหปริมาณการ
ผลิตสินคาเกษตรเพื่อใชภายในประเทศ และการผลิตสินคาเพื่อการสงออกสินคาเกษตรสวนใหญมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน และในทายท่ีสุดจะผลักดนัใหปริมาณความตองการใชแรงงานภาคเกษตรสวนใหญมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน การปรับตัวในลักษณะดังกลาวยิ่งสงผลทําใหปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรมี
การขยายความรุนแรงมากข้ึน นอกจากนี้สาขาการผลิตใดท่ีประเทศไทยไมมีศักยภาพในการผลิตและสงออก 
ประเทศไทยกจ็ะเปล่ียนไปนาํเขาสินคาเกษตรในสาขาน้ันๆ แทน สงผลใหความตองการใชแรงงานเกษตร
ในสาขาการผลิตนั้นๆ มีการปรับตัวลดลง โดยกรณีท่ีกาํหนดใหอัตราแลกเปล่ียนสามารถเปล่ียนแปลงได 
พบวา สาขาการผลิตท่ีจะไดรับผลกระทบจากความตองการใชแรงงานภาคเกษตรลดลง ไดแก  สาขานมและ
ผลิตภัณฑจากนม และสาขาพืชเสนใย สวนกรณกีรณีท่ีกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนคงท่ี พบวา สาขาท่ีมี
ความตองการใชแรงงานภาคเกษตรลดลงไดแก สาขาปศุสัตวอ่ืนๆ สาขาผลิตผลทางการเกษตรอ่ืนๆ และ
สาขาพืชเสนใย ตามลําดับ  
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7.2.3  ปริมาณการคา 
1) ปริมาณการสงออกสินคาเกษตร 

การปรับลดอัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตรตามกรอบการเจรจา WTO ในรอบใหมนี้ มีผลทํา
ใหมูลคาการสงออกสินคาเกษตรหลายๆ ชนิดเร่ิมมีความสําคัญมากข้ึน เชน สาขาประมง สาขายางพารา 
สาขาปาไม และสาขาผักและผลไม ฯลฯ โดยสาขาดังกลาวมีการขยายตัวของการสงออก และสามารถสราง
รายไดใหแกประเทศเพ่ิมข้ึนเร่ือยมาและมีแนวโนมท่ีจะเปนสินคาท่ีมีอนาคตสดใสตอไป ในขณะท่ีสาขาพืช
เสนใยเปนเพยีงสาขาการผลิตเดียวท่ีการปรับลดอัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตร มีผลทําใหปริมาณการสงออก
มีการปรับตัวลดลง ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาสาขาดังกลาวเปนสาขาการผลิตท่ีอยูในภาวะออนแอ และมีความ
เส่ียงกับความพายแพในการแขงขัน ซ่ึงตรงขามกับสาขายางพาราท่ีมีความสําคัญมากข้ึน เนื่องจากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหอุตสาหกรรมตางๆ ขยายตัว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนตท่ีตองการใช
ยางธรรมชาติเปนปจจยัการผลิต  ประกอบกับในชวง 5 ปท่ีผานมา ประเทศไทยไดมีการประสานความ
รวมมือของประเทศผูผลิตยางพาราท่ีสําคัญอ่ืน ไดแก อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ทําใหประเทศไทยสามารถ
ควบคุม และจัดการทางดานปริมาณและราคายางพาราได ทําใหประเทศไทยสามารถสรางรายไดจากการ
สงออกยางพาราไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ปริมาณการนําเขาสินคาเกษตร 
การปรับลดอัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตรมผีลทําใหราคาสินคาเกษตรนาํเขาปรับตัวลดลง

ตามไปดวย ดงันั้นสินคาเกษตรในสาขาการผลิตท่ีมีระดับราคาสินคานําเขาตํ่ากวาระดับราคาสินคาเกษตรที่
ผลิตเพื่อใชภายในประเทศโดยเปรียบเทียบ การนําเขาสินคาเกษตรในสาขาน้ันก็จะปรับตัวเพิ่มข้ึน ซ่ึงผลจาก
การศึกษาพบวา การปรับลดอัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตร กรณีท่ีกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนสามารถ
เปล่ียนแปลงได จะมีผลทําใหปริมาณการนําเขาสินคาเกษตรสวนใหญมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน ท้ังนี้มีเพียงสาขา
ขาว สาขายางพารา สาขาสัตวปก สาขาการบริการทางการเกษตร สาขาปาไม และสาขาประมงเทาน้ัน ท่ี
ปริมาณการนําเขามีการปรับตัวลดลง ในขณะท่ีการปรับลดอัตราภาษีนาํเขาสินคาเกษตร กรณีท่ีกําหนดให
อัตราแลกเปล่ียนคงท่ี มีผลทําใหปริมาณการนําเขาสินคาเกษตรสวนใหญมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน ท้ังนีมี้เพียง
สาขาประมงเทานั้นท่ีปริมาณการนําเขามีการปรับตัวลดลง แมการปรับตัวเพิ่มข้ึนของอัตราแลกเปล่ียน จะมี
ผลทําใหปริมาณการสงออกมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน แตในขณะเดียวกนัการปรับตัวเพิ่มข้ึนของอัตราแลกเปล่ียน
ก็จะมีผลทําใหตนทุนในการนําเขาสินคาปรับตัวเพิ่มข้ึน ดังนั้นการปรับลดอัตราภาษนีําเขาสินคาเกษตรใน
กรณีท่ีกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนสามารถเปล่ียนแปลงได จึงมีผลทําใหปริมาณการนําเขาสินคา มีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึนมากกวาในกรณีท่ีกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนคงท่ี 

 
7.2.4 ปริมาณการลงทุนในภาคเกษตร 

จากขอสมมติของแบบจําลองท่ีกําหนดให การลงทุนในแตละสาขาการผลิตสามารถ
เคล่ือนยายไดอยางเสรี โดยจะเคล่ือนยายจากสาขาการผลิตท่ีมีผลตอบแทนในการลงทุนตํ่าไปสูสาขาการ
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สวนกรณีท่ีกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนคงที่ จะพบวาการปรับลดอัตรานําเขาสินคาเกษตรท้ังในระยะ
ส้ันและระยะยาวจะมีผลทําใหปริมาณการลงทุนในสินคาเกษตรสวนใหญมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนสูงกวากรณีท่ี
กําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนลอยตัว เนื่องจากการกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนสามารถเปล่ียนแปลงได จะมีผล
ทําใหอัตราแลกเปล่ียนมกีารปรับตัวเพิ่มข้ึน ทําใหตนทุนในการลงทุนโดยเฉพาะกับสินคาทุนท่ีไดนําเขามี
การปรับตัวเพิม่ข้ึนมากกวากรณีท่ีกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนคงท่ี  ดังนั้นผลตอบแทนการลงทุนจากกรณีท่ี
กําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนคงท่ีจะปรับตัวเพิ่มข้ึนสูงกวากรณีท่ีกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนสามารถ
เปล่ียนแปลงได โดยในระยะส้ันสาขาท่ีไดรับผลกระทบจากการกรณีท่ีกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนคงท่ี 
ไดแก สาขาพืชเสนใย สาขาปศุสัตวอ่ืนๆ สาขาขาวฟางและธัญพืชอ่ืนๆ สาขาพืชตระกูลถ่ัว สาขาผลิตผลทาง
การเกษตรอื่นๆ สาขาขาวโพด สาขาปาไม สาขายางพารา และสาขาโคและกระบือ ตามลําดับ สวนสาขาการ
ผลิตท่ีไดรับผลกระทบในระยะยาว ไดแก สาขาพืชเสนใย สาขาขาวฟางและธัญพืชอ่ืนๆ สาขาปศุสัตว สาขา
ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ สาขาพืชตระกลูถ่ัว สาขาสุกร และสาขาขาวโพด ตามลําดับ  
 

7.2.5 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของภาคเกษตรรายสาขาการผลิต 
จากการประเมินการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกจิของภาคเกษตรเปนรายสาขาการ

ผลิต พบวา การปรับลดอัตราภาษีนําเขาท้ังกรณีท่ีกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนสามารถแปล่ียนแปลงได และ
กรณีท่ีกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนคงท่ี  จะสงผลดีและผลเสียตอภาคการผลิต การบริโภค การลงทุน และ
มูลคาการคา ในแตละสาขาการผลิตแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระดับราคาสินคาท่ีอยูในรูปของเงินบาทในแต
ละสาขาการผลิต โดยเปรียบเทียบกนัระหวางระดับราคาสินคาภายในประเทศ ระดบัราคาสินคาสงออก และ
ระดับราคาสินคานําเขา รวมทั้งเง่ือนไขทางเศรษฐกิจตางๆ ท่ีกําหนดข้ึนในแบบจําลอง  แตในทายท่ีสุดแลว
หากพิจารณาภาพรวมของผลกระทบ โดยผานดัชนีผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในแตละสาขา
การผลิต จะพบวากรณีท่ีกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนสามารถเปล่ียนแปลงได สงผลให GDP ในแตละสาขา
การผลิตของภาคเกษตรท้ังในระยะส้ันและระยะยาวมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนเกือบทุกสาขาการผลิต ยกเวนสาขา
พืชเสนใย และสาขานมและผลิตภัณฑจากนม เทานั้น ท่ีมีการปรับตัวลดลง 
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 สวนกรณีท่ีกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนคงที่ จะมีผลทําให GDP ในแตละสาขาการผลิตของภาค
เกษตรทั้งในระยะส้ันและระยะยาว มีการปรับตัวเพิ่มข้ึนเกือบทุกสาขาการผลิตเชนกนั ยกเวน สาขาพืชเสน
ใย  สาขาผลิตผลทางการเกษตรอ่ืนๆ และสาขาปศุสัตวอ่ืนๆ เทานั้นท่ีมีการปรับตัวลดลง  ตามลําดับ   
 
8. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะนอกจากจะกอใหเกดิรายได
แลว ยังเปนแหลงนําเขาเงินตราตางประเทศ โดยประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกสินคาเกษตรที่สําคัญของ
โลก อาทิ ขาว ยางพารา กุง ไกเนื้อ รวมท้ังประชากรของประเทศประมาณคร่ึงหนึ่งมีอาชีพเกษตรกรรม 
ดังนั้น ภาคการเกษตรของไทยจึงเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของประชาชนท้ังประเทศ 
แมวาแนวโนมของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาเกษตรจะมีสัดสวนลดลง เม่ือเทียบกับภาคอุตสาหกรรม
และบริการก็ตาม แตสินคาเกษตรก็ยังเปนวตัถุดิบท่ีสําคัญในการสนับสนุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

อยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภวิัฒน รวมท้ังการรวมตัวทางการคาระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะผลของการเจรจาสินคาเกษตรรอบใหมของ WTO ยอมสงผลกระทบตอโครงสรางการ
ผลิตในภาคเกษตรของไทยทั้งดานผลดีและผลเสีย ดังนัน้การเตรียมความพรอมในการแสวงหาลูทางและ
โอกาสทางเศรษฐกิจ และการกําหนดแนวทางในการชดเชยความสูญเสียสําหรับสาขาการผลิตท่ีไดรับ
ผลกระทบ จึงกลายเปนเง่ือนไขสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตรการปรับโครงสรางภาคการเกษตรของไทย 
และเพื่อใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากการตกลงทางการคาดังกลาวมากท่ีสุด 

ท้ังนี้ผลการวิจยัไดช้ีใหเห็นวา อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจข้ึนอยูกับนโยบายอัตราแลกเปล่ียน 
โดยหากตองการรักษาดุลการคาก็จะตองลดคาเงินบาท แตหากกําหนดใหอัตราแลกเปล่ียนคงท่ี ก็จะสงผลให
ประเทศไทยขาดดุลการคา เพ่ือบรรเทาผลกระทบดังกลาว ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการใชนโยบายอ่ืนๆ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ เชน นโยบายอัตราดอกเบี้ย ควบคูไปกบัการสรางสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการผลิตเพือ่รักษาความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงผลของการศึกษาคร้ังนี้สะทอนใหเห็นวา
ในทายท่ีสุดแลว ผลการเจรจาสินคาเกษตรรอบใหมของ WTO จะสงผลกระทบทางลบตอระบบเศรษฐกิจ
และภาคการเกษตรของไทย 



 19 

บรรณานุกรม 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.). (2546). ตารางปจจัยการผลิต

ผลผลิต ปพ.ศ.2543 (Input Output Table 2000) [data file]. Retrieved 6 มีนาคม, 2547, from 
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/eco_datas/account/io/data2000%20(final).xls 

Dixon, P.B., Parmenter B.R., Sutton, J and Vincent D.P. 1982.  ORANI : A Multisectoral Model of the 
Australian Economy.  North-Holland Publishing Company. 200-206. 

Hudson, E.A. and Jorgenson. 1978. “Energy policy and US economic growth”.  American Economic 
Review 68, No.2(May), pp. 121-122. 

Leontief W. (1936) “Quantitative Input and Output Relations in the Economic System and the United 
States.” The Review of Economics and Statistics Vol. XVIII No. 3 pp.105-116. 

Olioveros, Gumersindo (1984) A Quantitative Analysis of The General Equibrium Effects Associated 
with Tariff Removal in Spain. Ph.D. dissertation, University of Minnesota, United States -- 
Minnesota. pp.210-225. Retrieved September 21, 2006, from ProQuest Digital Dissertations 
database. (Publication No. AAT 8418523). 

Pakpahan, Robert (1998) Government policy: Its effect on resource allocation and international trade. 
Ph.D. dissertation, The University of North Carolina at Chapel Hill, United States -- North 
Carolina. pp.173-182. Retrieved September 21, 2006, from ProQuest Digital Dissertations 
database. (Publication No. AAT 9902502). 

Scarf,  Herbert E. 1969. “An example of an algorithm for calculating  equilibrium  prices”, American 
Economic Review. 59 No.4(September) part 1, pp.669-676. 

Shoven,  J.B. and Whalley, J. 1976. “The incidence and efficient effects of taxes on income from capital”, 
Journal of Political Economy,  84 No.5 (October), pp. 1261-1262. 

Tokarick, Stephen Philip (1988) Endogenous tariff formation in a computable general equilibrium model. 
Ph.D. dissertation, University of Pittsburgh, United States -- Pennsylvania. pp.180-190. Retrieved 
October 22, 2006, from ProQuest Digital Dissertations database. (Publication No. AAT 8911290). 

Toruno, Mayo Cesar (1983) The Evolution of The Concept of A General Competitive Equilibrium. Ph.D. 
dissertation, University of California, Riverside, United States -- California. pp. 55-64. Retrieved 
October 22, 2006, from ProQuest Digital Dissertations database. (Publication No. AAT 8405549). 

W. J. Harrison and K. R. Pearson. 2002. An Introduction to GEMPACK. pp.1 
 



 20 

ประวัติของผูวจัิย 
ช่ือ-ช่ือสกุล  นายกฤช  เอ่ียมฐานนท 
วัน เดือน ปเกดิ  2  มีนาคม  2519 
สถานท่ีเกิด  จังหวดันครศรีธรรมราช 
วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงนิการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ป 2541 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เศรษฐศาสตรเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ป 
2544 

ตําแหนงหนาท่ี   
การทํางานปจจุบัน เศรษฐกร 5  สวนวิจัยปศุสัตวและประมง  สํานักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ผลงานทางวิชาการ การประเมินผลโครงการสงมอบกลายางพนัธุดีของ บริษัทเจริญโภคภณัฑเมล็ด

พันธุ จํากัด 
Macro- economic modeling analysis for Thailand: a macro-econometric model 
and a CGE model, Economic and Social Institute, Amsterdam The Netherlands 
การวิเคราะหทางการเงินของการเล้ียงไกเนื้อในโรงเรือนปด 

 


