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บทคัดย่อ

การผลิตก๊าซธรรมชาติ (shale gas) และ
น�้ำมันจากหินดินดาน (shale oil) ของโลกในปริมาณ
มากเป็นผลให้นำ�้ มันปิโตรเลียมมีราคาตกต�ำ่ จากเดิม
ประมาณร้อยละ 50 และทรงตัวต่อเนื่องนับจากปี
พ.ศ.2557 และมีความเห็นจากสือ่ หลายแหล่งจากมุม
มองทีแ่ ตกต่างว่าจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจทัง้ ด้าน
บวกและลบ บทความวิจยั นีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ รายงาน
ผลการศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทยจากมุมมองของการพยากรณ์จากแบบ
จ�ำลองดุลยภาพทั่วไป (forecasting computable
general equilibrium model) และประเมินปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการบริโภคน�้ำมัน
ปิโตรเลียม การศึกษาพบว่าราคาน�้ำมันตกต�่ำก่อให้
เกิดปัจจัยบวกส�ำหรับการเจริญเติบโตของผลผลิต
มวลรวมในประเทศที่แท้จริง (real GDP) ซึ่งเป็นผล
ให้อุปสงค์น�้ำมันปิโตรเลียมมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดย
พบว่ามีอัตราเติบโตสูงกว่าอัตราเติบโตของผลผลิต
มวลรวมในประเทศที่แท้จริง และมีความเห็นว่าการ
ควบคุมปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่ง
เป็นผลจากการเติบโตของอุปสงค์น�้ำมันปิโตรเลียม
อาจจะเกิดจากนโยบายส่งเสริมการออมเพื่อเปลี่ยน
การบริ โ ภคเป็ น การระดมทุ น ส� ำ หรั บ การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบวงนอกใน
การส่งเสริมการลงทุนของเอกชนซึ่งเป็นผลให้ระบบ
เศรษฐกิจมีศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตที่
กว้างขวางมากขึ้น

ค�ำส�ำคัญ: ราคาน�ำ้ มัน การเติบโตของเศรษฐกิจไทย

แบบจ�ำลองดุลยภาพทัว่ ไป ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Abstract

The increase of world supply of shale
gas and shale oil had sustained the low level of
oil price at about 50% of the previous level for the
extended period since 2014. There are opinions
as found in the media of different perspectives
suggesting both positive and negative sides of the
economic effects. The purpose of this research
article is to report the findings about Thailand’s
economic impacts from the perspective of the
forecasting computable general equilibrium model.
The economic impacts were further used in assessing the release of CO2 resulting from change in oil
consumption. It was found that low oil price gave
positive effects on the real GDP of Thailand. The oil
consumption has increased in greater percentage
than the real GDP. From the perspective of economic
analysis, this study concludes with an opinion that
the generation of CO2 which follows the growth of
private income can be contained by the policy that
turns the growth of private consumption into saving
which is used for public infrastructural investment.
The external effect can create opportunity for the
investment of the private sector which expands the
potential for future income generation.
Keywords : Oil price, Thailand’s economic growth,
CGE model, Carbon dioxides emission.
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บทน�ำ

เริ่มต้นจากปี พ.ศ.2555 น�้ำมันปิโตรเลียมในตลาดโลกมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงในปี พ.ศ.
2557 มีระดับต�่ำกว่าเดิมประมาณร้อย 50 ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุปทานน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ที่สกัดจากชั้นหินดินดาน (shale gas and shale oil) มีปริมาณเพิ่มขึ้น ท�ำให้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้บริโภค
น�้ำมันรายใหญ่ ลดปริมาณน�ำเข้าน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมาก จากข้อมูลของธนาคารโลกแม้ว่า
มูลค่าผลผลิตมวลรวมในประเทศรวมของทุกประเทศในโลกตามราคาปัจจุบันส�ำหรับปี พ.ศ.2558 -2559 มี
ค่าลดลง ร้อยละ -5.53 และ -4.22 ตามล�ำดับ เทียบกับปี พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นผลจากน�้ำมันมีราคาถูก แต่พบ
ว่ามูลค่าผลผลิตมวลรวมในประเทศรวมของทุกประเทศในโลกราคาคงที่ ณ ปี พ.ศ.2554 มีค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
โดยมีอัตราเติบโตร้อยละ 3.31 ในปี พ.ศ.2558 และร้อยละ 3.13 ในปี พ.ศ.2559 ซึ่งแสดงให้เห็นการยกระดับ
ความเป็นอยู่โดยทั่วไปในบริบทน�้ำมันราคาต�่ำ
ภาพที่ 1 แสดงการเคลือ่ นไหวของราคาน�ำ้ มันจากปี พ.ศ.2503 ถึง พ.ศ.2559 ซึง่ แสดงให้เห็นภาวะ
ผันผวนในช่วงเวลาต่างๆ ราคาน�้ำมันมีระดับสูงสุดในปี พ.ศ.2555 ซึ่งมีราคา 105.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ
ลดลงเป็น 39.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในปี พ.ศ.2559 นับว่าเป็นภาวะตกต�่ำของราคาน�้ำมันในระดับรุนแรง
มากที่สุดตั้งแต่ พ.ศ.2503 และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็ว บทความเรื่อง “เศรษฐกิจของราคาน�้ำมันที่ลด
ต�่ำลง (The Economics of Lower Oil Prices) ของ Moody’s Analytics (Lafakis et al., 2015) มีความเห็น
ว่าจะเกิดผลบวกสุทธิทวั่ ไปในโลกจากราคาน�ำ้ มันทีล่ ดต�ำ่ ลง แก่หลายประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้
จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ท�ำให้มีระดับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงเพิ่มสูงขึ้น บทความอื่นๆ เช่น
“ใครกลัวราคาน�้ำมันถูก” (Who’s afraid of cheap oil?) (The Economist, 2016) มีความเห็นว่า ยังมองไม่
เห็นผลสุทธิที่ชัดเจน โดยเห็นว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวมีผลต่อเนื่องไปยังตลาดหุ้นซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดการสูญ
เสียความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภค เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงมีความรุนแรงมากและเกิดขึน้ รวดเร็ว ส�ำหรับในอดีต
เหตุการณ์การรวมตัวของผู้ผลิตน�้ำมันประเทศอาหรับเพื่อลดอุปทานน�้ำมัน (Arab oil embargo) ในปี พ.ศ.
2516 เป็นผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำทั่วโลก (Amadeo, 2017) และเหตุการณ์ตรงกันข้าม ได้แก่ ภาวะ
น�้ำมันราคาต�่ำในช่วงปี พ.ศ.2529 เป็นปัจจัยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีข้อสังเกตว่าน�้ำมันลด
ราคาร้อยละ 10 จะเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.1-0.5
หน่วยงานพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency -IEA) คาดการณ์ว่าน�้ำมัน
จากหินดินดานจะมีพัฒนาการส่วนแบ่งอุปทานได้ถึงร้อยละ 50 (Thailand Investment Forum: TIF, 2015)
ในรายงานเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาก๊าซจากชั้นหิน (The Economics of Shale Gas Development) ของ
Resources for the Future (Mason et al., 2015) การผลิตน�้ำมันและก๊าซในสหรัฐขยายตัวอย่างรวดเร็วจาก
ประมาณ 1 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต (Trillion cubic feet: Tcf) ในปี พ.ศ.2549 เป็นประมาณ 9.7 ล้านล้าน
ลูกบาศก์ฟุต ในปี พ.ศ.2555 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 19.8 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ในราวปี พ.ศ.2583 และ
จากรายงานของหน่วยการบริหารข้อมูลด้านพลังงานของสหรัฐฯ (US Energy Information Administration)
(US EIA, 2014) คาดว่าก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน ในปี พ.ศ.2557 จะมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 ของ
อุปทานก๊าซธรรมชาติของสหรัฐ สอดคล้องกับบทความชื่อการปฏิวัติของพลังงานจากหินดินดาน โอกาสใน
การติดเครื่องยนต์การเติบโตทางเศรษฐกิจและนิตยสาร Forbes (Nyquist and Lund, 2016) ซึ่งมีความเห็น
ว่าพลังงานจากหินดินดาน เป็นปรากฏการณ์ที่ท�ำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยคาด
ว่าต�ำแหน่งงานในระดับค่าจ้างสูงจะมีมากถึง 135,000 ต�ำแหน่ง จากปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.2555 และหาก
รวมผลต่อเนื่องทางอ้อมคาดว่าต�ำแหน่งงานจะสามารถเพิ่มขึ้นรวม 1.7 ล้านต�ำแหน่ง และสามารถกระตุ้นให้
มีการลงทุนผลิตพลังงานจากหินดินดานในประเทศอื่นๆอย่างกว้างขวาง
ผลกระทบของราคาน�้ำมันตกต�่ำต่อเศรษฐกิจและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการบริโภคน�้ำมันของประเทศไทย
จากการพยากรณ์ด้วยแบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไป
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ภาพที่ 1: ราคาน�้ำมัน พ.ศ.2503 - พ.ศ.2559 หน่วย ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
ที่มา: ดัดแปลงจากสถิติราคาน�้ำมันในตลาดโลก Statista (2016)
ในปี พ.ศ.2555 อุปสงค์น�้ำมันปิโตรเลียมของประเทศไทยมีปริมาณ 1,981 เทียบเท่าพันบาร์เรล
น�้ำมันดิบต่อวัน โดยมีการน�ำเข้าน�้ำมันดิบปริมาณ 860 พันบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นมูลค่า 1,119,338 ล้านบาท
ตามราคาเฉลี่ยน�้ำมันดิบน�ำเข้า 114 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อุปสงค์น�้ำมันเบนซินมีปริมาณ 21.1 ล้านลิตร
ต่อวัน อุปสงค์น�้ำมันดีเซลมีปริมาณ 56.1 ล้านลิตรต่อวัน และในปี 2557 อุปสงค์น�้ำมันเบนซินและอุปสงค์
น�้ำมันดีเซลเพิ่มเป็นมีปริมาณ 23.30 ล้านลิตรต่อวันและปริมาณ 57.75 ล้านลิตรต่อวัน ตามล�ำดับ (Department of Energy Business, Ministry of Energy, 2018)

วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลกระทบของราคาน�้ำมันปิโตรเลียมตกต�่ำต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย จากมุมมองของการพยากรณ์จากแบบจ�ำลองดุลยภาพทัว่ ไปแบบพยากรณ์ และประเมินปริมาณ
การเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์น�้ำมันปิโตรเลียม ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การศึกษา ได้แก่ ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เป็นผลสุทธิ ของการเปลี่ยนแปลงทางบวกและ
ทางลบ ที่เกิดกับตลาดต่างๆของระบบเศรษฐกิจไทย และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงน�้ำมัน
ปิโตรเลียม เพื่อแสวงหาแนวทางส�ำหรับนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ตามกรอบแนวคิดแสดงในภาพที่ 2

ชัศมี ชณิชนันช์ และ สมพจน์ กรรณนุช
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ภาพที่ 2: การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนแปลงราคาน�้ำมัน และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจด้วยแบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไปช่วยให้มีความเข้าใจ
การเชื่อมโยงระหว่างตลาดต่างๆในระบบเศรษฐกิจ โดยรวมทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบเป็นผลกระทบ
สุทธิ เป็นประโยชน์ในการให้สารสนเทศด้านประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐกิจส�ำหรับการออกแบบนโยบาย
ที่ให้ประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจและสาธารณะ
ในกรณีการศึกษาผลกระทบของราคาน�้ำมัน ซึ่งใช้แบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไปเป็นเครื่องมือ มี
การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบของราคาน�้ำมันปิโตรเลียมต่อระบบเศรษฐกิจของฮาวาย (Analysis
of the Impact of Petroleum Prices on the State of Hawaii’s Economy) (Coffman et al., 2007) การ
พยากรณ์ระยะเวลา 20 ปี พบว่าราคาน�้ำมันเพิ่มขึ้นมีผลเป็นปัจจัยลบต่อระบบเศรษฐกิจของรัฐฮาวาย โดย
ท�ำให้มีศักยภาพของการบริโภคลดลงร้อยละ 2.5 ต่อปี
การศึกษาเรื่องผลของราคาน�้ำมันต่อระบบเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเช็ก (The Effect of oil price
shocks on the Czech economy) ในช่วงปี พ.ศ.2545 – 2550 (Dybczak et al., 2008) จากการทดสอบ
ผลกระทบที่เกิดจากราคาน�้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 พบว่า GDP ลดลงร้อยละ 1.5 ในระยะสั้น และร้อยละ
0.8 ในระยะยาว
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ศึกษาเรือ่ งผลกระทบของราคาน�ำ้ มันลดต�ำ่ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศแคนาดา (The Impact
of Falling Oil Prices on the Canadian Economy) (Carbone and McKenzie, 2016) จากการทดสอบผลก
ระทบที่เกิดจากราคาน�้ำมันลดลงร้อยละ 10 พบว่าผลผลิตลดลงร้อยละ 1 และสวัสดิการลดลงร้อยละ 0.9
การศึกษาเรื่องต้นทุนดุลยภาพทั่วไป และผลกระทบของราคาน�้ำมันดิบในนิวฟาวแลนด์และ
ลาบราดอร์ (The general equilibrium costs and impacts of oil price shocks in Newfoundland and
Labrador) (Millard et al., 2017) พบว่าราคาน�้ำมันตกต�่ำเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจของนิวฟาวแลนด์ และ
ประเทศแคนาดา ท�ำให้ GDP ลดลงร้อยละ 2.1

แบบจ�ำลองดุลภาพทั่วไปแบบพยากรณ์

แบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไปส�ำหรับการพยากรณ์ในการศึกษานี้มีสาขาการผลิตสินค้า จ�ำนวน
180 สาขาเพื่อให้สอดคล้องกับจ�ำนวนสาขาของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table)
ของประเทศไทย ซึ่งจ�ำแนกเป็นสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐมจ�ำนวน 41 สาขา สินค้าอุตสาหกรรมจ�ำนวน
93 สาขา และสินค้าบริการ 46 สาขา
ทฤษฎีที่ใช้ออกแบบได้มาจาก หลักการของแบบจ�ำลอง ORANI (Dixon et al., 1982) และแบบ
จ�ำลอง ORANI-F (Horridge et al., 1993) ซึ่งมีคุณสมบัติส�ำหรับการพยากรณ์ โดยใช้ทฤษฎีส�ำหรับอุปสงค์
ขั้นสุดท้าย (Final demand) แสดงในภาพที่ 3 ทฤษฎีส�ำหรับอุปสงค์ปัจจัยการผลิตแสดงในภาพที่ 4 ทฤษฎี
ส�ำหรับอุปสงค์ปัจจัยทุน และการผลิตสินค้าทุนแสดงในภาพที่ 5 เนื่องจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
ของประเทศไทยไม่มีเมตริกซ์การผลิตสินค้าทุน ผู้วิจัยจึงสร้างเมตริกซ์การผลิตสินค้าทุนจากข้อมูลของตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยตามวิธีการแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 3: ทฤษฎีส�ำหรับอุปสงค์ขั้นสุดท้าย (Final demand)
หมายเหตุ: CES= Constant Elasticity of Substitution form of production function; CD = Cobb-Douglas
form of production function
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ภาพที่ 4: ทฤษฎีส�ำหรับอุปสงค์ปัจจัยการผลิต
หมายเหตุ: Leontief = Leontief form of production function

ภาพที่ 5: ทฤษฎีส�ำหรับอุปสงค์ปัจจัยทุน และการผลิตสินค้าทุน
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ภาพที่ 6: วิธีการสร้างเมตริกซ์การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนจากข้อมูลของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
ขัน้ ตอนการสร้างเมตริกซ์การใช้จา่ ยเพือ่ การลงทุนจากข้อมูลของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
ตามภาพที่ 6 มีดังนี้
ค�ำนวณน�้ำหนักของผลผลิตสินค้าทุน ( ) จากค่าเสื่อมราคา ( )
ในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
ค�ำนวณมูลค่ารวมการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน(C1)
ค�ำนวณน�้ำหนักของผลผลิตสินค้าทุน(z1)
ค�ำนวณน�้ำหนักของสินค้าผลิตในประเทศใช้เป็นปัจจัยการผลิตสินค้าทุนจากตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลิต
ค�ำนวณน�้ำหนักของสินค้าน�ำเข้าใช้เป็นปัจจัยการผลิตสินค้าทุนจากตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต
ค�ำนวณปริมาณอุปสงค์สินค้าผลิตในประเทศใช้เป็นปัจจัยการผลิตสินค้าทุน
ค�ำนวณปริมาณอุปสงค์สินค้าน�ำเข้าใช้เป็นปัจจัยการผลิตสินค้าทุน
ได้ เมตริกซ์
ขนาด 180 x 180 ของ
และเมตริกซ์ขนาด 180 x 180 ของ
จากหลักการดังกล่าวข้างต้นท�ำให้แบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไปส�ำหรับการพยากรณ์ที่ใช้ในการ
ศึกษานี้มีโครงสร้าง ประกอบด้วย 135,390 ตัวแปร และ 134,128 สมการ ซึ่งท�ำให้ มีจ�ำนวนตัวแปรอิสระ
(Exogenous variables) จ�ำนวน 1,262 ตัวแปร แสดงในตารางที่ 1 โดยจ�ำนวนตัวแปรอิสระเป็นผลต่างของ
จ�ำนวนตัวแปร กับ จ�ำนวนสมการ
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การประมวลผลใช้โปรแกรม GEMPACK (Harrison et al, 2014) ลิขสิทธิ์ของคณะบริหารการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การจ�ำลองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ส�ำหรับระยะเวลา 5 ปี ระหว่าง พ.ศ.2557-2562 แบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี เพื่อเปรียบเทียบ (1) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากปัจจัยทุน
มีปริมาณเพิ่มขึ้นสุทธิจากการสะสมทุนซึ่งเกิดจากการลงทุนประจ�ำปีของการผลิตสาขาต่างๆ กับ (2) การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากปัจจัยทุนมีปริมาณเพิ่มขึ้นสุทธิจากการสะสมทุนซึ่ง
เกิดจากการลงทุนประจ�ำปีของการผลิตสาขาต่าง บวกกับ ปัจจัยราคาน�้ำมันลดลงร้อยละ 50 ซึ่งเป็นระดับที่
ปรากฏผลให้เห็นเริ่มจากในปี พ.ศ.2557
ในตารางที่ 1
การจ�ำลองในกรณีที่ 1 เกิดจากการป้อนค่า=1 ให้แก่ตัวแปร
ในตารางที่ 1 และจาก
การจ�ำลองในกรณีที่ 2 เกิดจากการป้อนค่า=1 ให้แก่ตัวแปร
การป้อนค่า = -50 ให้แก่ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับราคาน�้ำมัน ได้แก่ ราคาสินค้าน�ำเข้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
ส�ำหรับสินค้าน�้ำมันดิบ และน�้ำมันส�ำเร็จรูป และ
ส�ำหรับสินค้าน�้ำมันดิบ และน�้ำมันส�ำเร็จรูป
โครงสร้างของตัวแปรอิสระ (Exogenous variables) แสดงให้เห็นทฤษฎีหรือข้อสมมุติทาง
เศรษฐกิจที่ให้กับของแบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไปส�ำหรับการพยากรณ์ ได้แก่ (1) ค่าจ้างแรงงานปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า แสดงให้เห็นว่าแรงงานซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริโภคมีสวัสดิการความเป็นอยู่ไม่
ด้อยลงกว่าเดิมหากราคาสินค้าเพิ่มขึ้น แต่จะมีสวัสดิการเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต
มวลรวมในประเทศที่แท้จริง (2) ข้อสมมุติเชิงนโยบายคงที่ ได้แก่ อัตราภาษีทางอ้อม อัตราการอุดหนุนส่ง
ออก (ถ้ามี) อัตราภาษีน�ำเข้า สินค้า แต่การเปลี่ยนแปลงของรายได้รัฐบาลจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจทั่วไป ได้แก่ ผลผลิต และผลผลิตมวลรวมในประเทศ (3) อุปสงค์สินค้าส่งออกแปรผกผันกับ
ราคาสินค้า เช่น มีปริมาณเพิ่มขึ้นหากสินค้าส่งออกมีราคาต�่ำลงซึ่งอาจจะเกิดจากการผลิตมีความสามารถ
ในการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากการผลิตที่มีต้นทุนต�่ำลง และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่า และ มีปริมาณลดลง
หากสินค้าส่งออกมีราคาสูงขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดจากการผลิตมีความสามารถในการแข่งขันลดลงจากการผลิต
ที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่า (4) อุปสงค์สินค้าน�ำเข้าแปรผกผันกับราคาสินค้าน�ำ
เข้า เช่น มีปริมาณเพิ่มขึ้นหากสินค้าน�ำเข้ามีราคาต�่ำลง ซึ่งเกิดจาก อัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่า หรือ มีปริมาณ
ลดลงหากสินค้าน�ำเข้ามีราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจาก อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่า และ(5) ข้อสมมุติการใช้จ่ายและ
การลงทุนของรัฐเปลี่ยนแปลงตามกรอบของรายได้ของรัฐที่เปลี่ยนแปลงตามผลผลิตมวลรวมในประเทศ (6)
ข้อสมมุติปริมาณดุลการค้า (ขาดดุล หรือ เกินดุล) เคลื่อนไหวตามการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตมวลรวมใน
ประเทศ ท�ำให้ตัวแปร Debt-GDP Ratio ได้รับการก�ำหนดให้คงที่ ซึ่งเป็นผลให้ระบบเศรษฐกิจไทยมีปริมาณ
หนี้ต่างประเทศในกรณีขาดดุลการค้าที่ไม่เพิ่มขึ้นเกินขีดความสามารถช�ำระหนี้ และเช่นเดียวกัน เป็นผลให้
ระบบเศรษฐกิจไทยมีปริมาณเงินไหลเข้าจากกรณีเกินดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันกับผลผลิตมวล
รวมในประเทศ ซึ่งเป็นผลให้เกิดความเสถียรของอัตราแลกเปลี่ยน
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ตารางที่ 1: โครงสร้างของตัวแปรอิสระ (exogenous variables) ของแบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไปส�ำหรับการพยากรณ์
ตัวแปร

รายการใช้งาน

จ�ำนวน

อัตราค่าจ้างปัจจัยแรงงานมนุษย์ที่แท้จริง

180

อัตราภาษีทางอ้อม

180

อัตราอุดหนุนส่งออก

180

อัตราภาษีสินค้าน�ำเข้า

180

ปัจจัยอิสระส่งเสริมการส่งออก เช่น รายได้ของคู่ค้า

180

ราคาสินค้าน�ำเข้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

180

ตัวแปรอิสระของระบบพยากรณ์

1

ตัวแปรอิสระส�ำหรับการสะสมทุน

180

อัตราส่วนระหว่างดุลการค้ากับผลผลิตมวลรวมในประเทศ (Debt_GDP Ratio)
รวมจ�ำนวนตัวแปรอิสระ

1
1,262

แบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไปแบบพยากรณ์ที่ใช้ในการศึกษานี้ออกแบบโดยใช้ระบบพยากรณ์
ตามแบบ ORANI-F (Horridge et al., 1993) ซึ่งใช้การสะสมทุนสุทธิประจ�ำปีเป็นกลไกของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจตามแบบทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบนีโอคลาสสิค (Growth theory) ของ Solow (1956)
และ Swan (1956) ข้อจ�ำกัดของแบบจ�ำลองในการศึกษานี้ที่ส�ำคัญเกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นปฐม
เพียง 2 ชนิด ได้แก่ ปัจจัยแรงงานและปัจจัยทุน ทั้งนี้ปัจจัยที่ดินนับเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลส�ำคัญต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ทฤษฎีและข้อสมมุติค่าคงที่ส�ำหรับตลาดต่างๆอาจจะเป็นตัวแทนความเป็นจริงได้
เพียงบางส่วน

ผลการศึกษา

ค่าพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงร้อยละส�ำหรับตัวแปรมหภาค ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจระยะเวลา 5 ปี ได้แก่ ระหว่าง พ.ศ. 2557-2562 แสดงในตารางที่ 2 เปรียบเทียบ 2 กรณี ได้แก่
(1) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการสะสมทุนปัจจัยทุนเพิ่มขึ้นสุทธิ ซึ่งเกิดจาก
การลงทุนประจ�ำปีของการผลิตสาขาต่างๆ กับ (2) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจาก
การสะสมทุนปัจจัยทุนเพิ่มขึ้นสุทธิ ซึ่งเกิดจากการลงทุนประจ�ำปีของการผลิตสาขาต่าง รวมกับปัจจัยราคา
น�้ำมันลดลงร้อยละ 50 ที่ปรากฏผลให้เห็นเริ่มจากในปี พ.ศ.2557 พบว่าค่าพยากรณ์อัตราเติบโตของผลผลิต
มวลรวมในประเทศที่แท้จริง (Real Gross Domestic Products: Real GDP) แสดงในตารางที่ 2 รายการที่
14 ร้อยละ 15.07 ส�ำหรับกรณีที่ 1 และร้อยละ 20.10 ส�ำหรับกรณีที่ 2 ซึ่งการเปรียบเทียบค่าพยากรณ์อัตรา
เติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศที่แท้จริงทั้ง 2 กรณี แสดงในภาพที่ 7
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ตารางที่ 2: ค่าพยากรณ์อตั ราเปลีย่ นแปลงของตัวแปรมหภาค จากแบบจ�ำลองดุลยภาพทัว่ ไปส�ำหรับพยากรณ์ระยะเวลา 5 ปี (หน่วย—ร้อยละ)
ที่

รายการ

ตัวแปรมหภาค

กรณีราคาน�้ำมันเดิม

กรณีราคาน�้ำมันลดลง
ร้อยละ 50

1

มูลค่ารวมการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
(Aggregate value of investment expenditure)

c1

20.26

20.85

2

มูลค่ารวมการใช้จ่ายของครัวเรือน
(Aggregate value of household expenditure)

c2

20.26

20.85

3

มูลค่ารวมการใช้จ่ายของภาครัฐ
(Aggregate value of government expenditure)

c3

20.26

20.85

4

ดัชนีราคาสินค้าใช้ผลิตสินค้าทุน
(Capital goods price index)

cpi1

7.50

-0.12

5

ดัชนีราคาสินค้าใช้บริโภคในภาคครัวเรือน
(Consumer price index)

cpi2

6.32

-2.33

6

ดัชนีราคาสินค้าใช้บริโภคในภาครัฐ
(Government price index)

cpi3

5.83

-2.63

delBT

-139,995,424
(หน่วย/บาท)

-147,204,432
(หน่วย/บาท)

delDT

0

0

7

ดุลการค้า (Trade balance) (change)(บาท)

8

อัตราส่วนระหว่างดุลการค้ากับผลผลิตมวลรวมในประเทศ
(Debt_GDP Ratio) (change)

9

มูลค่ารวมสินค้าน�ำเข้า (Aggregate value of import)

m

12.82

10.45

10

มูลค่ารวมสินค้าส่งออก
(Aggregate value of exports)

e

12.03

9.26

11

ดัชนีเงินเฟ้อ (GDP deflator)

gdpdf

4.51

0.62

12

มูลค่าผลผลิตมวลรวมในประเทศค�ำนวณจากอุปสงค์สินค้า
(Expenditure side GDP)

gdpe

20.26

20.85

13

มูลค่าผลผลิตมวลรวมในประเทศค�ำนวณ
จากมูลค่าเพิ่ม (รายได้) (Income side GDP)

gdpi

20.26

20.85

14

มูลค่าผลผลิตมวลรวมในประเทศที่แท้จริง (Real GDP)

gdpr

15.07

20.10

15

อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)

xr

10.18

0.81

16

อัตราค่าจ้างปัจจัยแรงงานมนุษย์เฉลี่ย (Weighted Average
Price of Labor)

p01avg

6.32

-2.33

17

อัตราค่าจ้างปัจจัยแรงงานเครื่องจักร (ทุน) เฉลี่ย (Weighted
Average Price of Labor)

p02avg

3.34

3.44

18

ปริมาณอุปสงค์ปัจจัยแรงงานมนุษย์ (Weighted Average Labor
Demand)

x01avg

13.02

24.81

19

ปริมาณอุปสงค์ปัจจัยแรงงานเครื่องจักร (ทุน)(Weighted
Average Capital Demand)

x02avg

16.26

17.74

20

อุปสงค์น�้ำมันปิโตรเลียมรวมในประเทศกับต่างประเทศ (Oil
consumption) (Quantity)

oil

12.31

25.50

21

อุปสงค์น�้ำมันปิโตรเลียมใช้บริโภคขั้นสุดท้าย (Oil consumption
for final demand) (Quantity)

oil_fd

8.35

26.50

22

อุปสงค์น�้ำมันปิโตรเลียมใช้เป็นปัจจัยขั้นกลาง (Oil consumption
for intermediate demand) (Quantity)

oil_int

14.81

24.82

ผลกระทบของราคาน�้ำมันตกต�่ำต่อเศรษฐกิจและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการบริโภคน�้ำมันของประเทศไทย
จากการพยากรณ์ด้วยแบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไป
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ภาพที่ 7: ค่าพยากรณ์มลู ค่าผลผลิตมวลรวมในประเทศ (Real GDP) ระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2562) เปรียบเทียบกรณีปกติกบั กรณีราคาน�ำ้ มันลดลงร้อยละ 50
การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากราคาน�้ำมันลดลงร้อยละ 50 ส่งผลให้การผลิตสินค้า
มีต้นทุนต�่ำลง ชะลออัตราเงินเฟ้อจากร้อยละ 4.51 ส�ำหรับกรณีที่ 1 เป็นร้อยละ 0.62 ส�ำหรับกรณีที่ 2 จึง
ท�ำให้ผลผลิตมวลรวมในประเทศที่แท้จริงมีค่าเพิม่ ขึ้น (เนื่องจากค่าพยากรณ์จากแบบจ�ำลองมีหน่วยเป็นการ
เปลี่ยนแปลงร้อยละ จึงอ่านค่าพยากรณ์ %D Real GDP = %D Nominal GDP – %D GDP deflator) และ
เป็นผลให้อัตราแลกเปลี่ยนมีอัตราเสื่อมค่าต�่ำลงจากร้อยละ 10.18 เป็นร้อยละ 0.81 ส�ำหรับกรณีที่ 1 ส�ำหรับ
กรณีที่ 2 การขยายตัวของการส่งออกสินค้าเกิดจากต้นทุนต�่ำลงทั้งจากราคาน�้ำมันที่ลดลงและอัตราแลก
เปลี่ยนที่มีอัตราเสื่อมค่าต�่ำ แสดงในภาพที่ 8
ค่าพยากรณ์แสดงให้เห็นว่า ปริมาณอุปสงค์น�้ำมันมีอัตราขยายตัวสูงกว่าอัตราการขยายตัวของ
ผลผลิตมวลรวมในประเทศที่แท้จริง โดยค�ำนวณค่าความยืดหยุ่นของการใช้น�้ำมัน ดังนี้
ค่าความยืดหยุ่นของการใช้น�้ำมัน
จากการใช้ขอ้ มูลค่าพยากรณ์ในตารางที่ 2 พบว่าค่าความยืดหยุน่ ของการใช้นำ�้ มัน ในกรณีที่ 1 มีคา่
และในกรณีที่ 2 มีค่า
อัตราส่วนของการขยายตัวของอุปสงค์น�้ำมันเปรียบเทียบกับการขยายตัวของผลผลิตมวลรวมใน
ประเทศที่แท้จริง มีค่าเพิ่มขึ้น เกิดจากอิทธิพล 2 ส่วน ได้แก่ (1) การขยายตัวของอุปสงค์น�้ำมันส�ำหรับการ
บริโภคขั้นสุดท้าย (final demand) (2) การขยายตัวของอุปสงค์น�้ำมันส�ำหรับใช้เป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลาง
(intermediate demand) โดยกรณีที่ 1 น�้ำมันมีราคาสูงท�ำให้มีปริมาณอุปสงค์ต�่ำ ส�ำหรับกรณีที่ 2 น�้ำมันมี
ราคาต�่ำท�ำให้มีปริมาณอุปสงค์สูง
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ภาพที่ 8: การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากราคาน�้ำมันลดลงร้อยละ 50
จากมุมมองของแบบจ�ำลองดุลยภาพทัว่ ไปแบบพยากรณ์ ราคาน�ำ้ มันตกต�ำ่ เป็นปัจจัยบวกทีท่ ำ� ให้
ผลผลิตมวลรวมในประเทศที่แท้จริง มีอัตราเติบโตสูงขึ้น จากกรณีปกติ ร้อยละ 15.07 เป็นร้อยละ 20.10
ส�ำหรับระยะเวลา 5 ปี หรือ คิดเป็นอัตราเติบโตที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.85 ต่อปี เป็น ร้อยละ 3.73 ต่อปี ซึ่ง
ท�ำให้อุปสงค์น�้ำมันมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 12.31 เป็นร้อยละ 25.50 ส�ำหรับระยะเวลา 5 ปี
หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2.35 ต่อปี เป็นร้อยละ 4.64 ต่อปี ซึ่งท�ำให้ค�ำนวณค่า
ความยืดหยุ่นระหว่างอุปสงค์น�้ำมันกับผลผลิตมวลรวมในประเทศที่แท้จริง (oil-real GDP elasticity) มีค่า
เพิ่มขึ้นจาก 0.82 เป็น 1.27 แสดงให้เห็นว่าอุปสงค์น�้ำมันมีอัตราขยายตัวสูงกว่าผลผลิตมวลรวมในประเทศ
ที่แท้จริง และเป็นผลให้มีการปลดปล่อยก๊าซ CO2 เพิ่มขึ้นในอัตราสูงตามอัตราขยายตัวของอุปสงค์น�้ำมัน
การขยายตัวของอุปสงค์น�้ำมันในอัตราสูงเกิดจากปัจจัยบวกเสริมกัน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1
ผลผลิตมวลรวมในประเทศทีแ่ ท้จริงมีอตั ราเติบโตสูงขึน้ (Income effect) เปิดโอกาสให้อปุ สงค์นำ�้ มันมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันกับการขยายตัวของรายได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อสมมุติสัดส่วนคงที่ระหว่างมูลค่าการ
บริโภคสินค้าต่างๆกับรายได้ ส�ำหรับด้านที่ 2 ราคาน�้ำมันลดลง (Price effect) เปิดโอกาสให้อุปสงค์น�้ำมัน
มีปริมาณเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่ารายได้ เนื่องจาก ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ กับราคา และปริมาณ
ท�ำให้ มีค่าสูงขึ้นเมื่อ มีค่าลดลง
อุปสงค์น�้ำมัน ได้แก่
ผลกระทบของราคาน�้ำมันตกต�่ำต่อเศรษฐกิจและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการบริโภคน�้ำมันของประเทศไทย
จากการพยากรณ์ด้วยแบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไป
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ค่าพยากรณ์จากแบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไป มีความแตกต่างกับรายงานสภาวะเศรษฐกิจที่เป็น
ทางการ (Office of The National Economic and Social Development Board, 2018, Bank of Thai, 2018).
เพียงเล็กน้อย ได้แก่ อัตราเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศ ในปี พ.ศ.2558 และ 2559 ร้อยละ 3.0 และ
3.3 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ได้แก่ พ.ศ.2556 และ 2557 ร้อยละ 2.7 และ
1.0 ตามล�ำดับ อัตราเติบโตของ GDP ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนับว่าสอดคล้องกับภาวะราคาน�้ำมันต�่ำซึ่งเริ่มต้นในปี
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 ซึ่งส่งผลในช่วง พ.ศ.2558 และ 2559 และคาดว่าจะส่งผลดีต่อเนื่องต่อไปในระยะยาว
ดัชนีราคาผู้บริโภค (Ministry of Commerce, 2018) ในปี พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 มีอัตราเพิ่มร้อย
ละ -0.008 และ 1.12 ตามล�ำดับ เป็นเกณฑ์ที่ต�่ำกว่าปีก่อนหน้า ได้แก่ ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.08 ร้อยละ 3..53
และ ร้อยละ 3.62 ในปี พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2555 ตามล�ำดับ ส�ำหรับปี พ.ศ.2556 และ
2557 เป็นปีที่น้�ำมันเริ่มมีราคาลดลง เป็นผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคมีอัตราเพิ่มต�่ำลงเป็นร้อยละ 1.67 และร้อย
ละ 0.6 ตามล�ำดับ ซึ่งคาดว่าส่งผลให้ GDP อัตราเติบโตสูงขึ้นในช่วงเวลาต่อมา
รายงานปริมาณอุปสงค์น�้ำมันโดยกรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน ส�ำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี
พ.ศ.2558 พบว่ามีอัตราขยายตัวสูง เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากทิศทางน�้ำมันที่มีราคาถูก
ลง ทั้งนี้การใช้น�้ำมันในกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.04 และการใช้น�้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.69 จากรายงานปริมาณอุปสงค์น�้ำมันตลอดปี 2560 พบว่ามีอัตราขยายตัวของน�้ำมันเบนซินร้อยละ 3.7
น�้ำมันดีเซล มีอัตราขยายตัวร้อยละ 2.7 ( Department of Energy Business, Ministry of Energy, 2018)
ตารางที่ 3: ปริมาณน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ค้าน�้ำมันจ�ำหน่ายให้ลูกค้า พ.ศ.2550 - 2559 (หน่วย : พันลิตร)
อัตราเติบโต
น�้ำมันเบนซิน

ปี พ.ศ.

น�้ำมันเบนซิน

น�้ำมันดีเซล

อัตราเติบโตน�้ำมันดีเซล

2550

7,336,780

2551

7,120,390

-2.95

17,633,567

-5.54

2552

7,524,110

5.67

18,465,289

4.72

2553

7,416,755

-1.43

18,480,040

0.08

2554

7,331,138

-1.15

19,192,143

3.85

2555

7,704,945

5.10

20,564,624

7.15

2556

8,233,042

6.85

20,891,925

1.59

2557

8,567,189

4.06

21,065,212

0.83

2558

9,255,579

8.04

21,920,693

4.06

2559

10,679,298

15.38

22,651,723

3.33

18,666,792

ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560.
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ภาพที่ 9: ปริมาณน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ค้าน�้ำมันจ�ำหน่ายให้ลูกค้า พ.ศ.2550 - 2559 (หน่วย : พันลิตร)
ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560.

การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์

อุปสงค์น� ้ำมันประกอบด้ วยการใช้ เป็ นปั จจัยการผลิตขันกลาง
้
ของการผลิตสินค้ าทุกชนิดในระบบ
เศรษฐกิจ และการใช้ สำ� หรับการบริโภคขันสุ
้ ดท้ าย ได้ แก่ การใช้ จา่ ยส�ำหรับการลงทุน การบริโภคของครัวเรื อน
การบริ โภคของรัฐบาล และเป็ นสินค้ าส่งออก น� ้ำมันส�ำเร็ จรูปใช้ รหัส 093 ในฐานข้ อมูลตารางปั จจัยการผลิต
และผลผลิตของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจซึง่ เกิดจากราคาน� ้ำมันลดลงเป็ นผลให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงปริ มาณอุปสงค์น� ้ำมัน แสดงในตารางที่ 4 และปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ แสดงในตารางที่ 5
การเปลี่ยนแปลงปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ สามารถค�ำนวณได้ จากการแปลงมูลค่าน� ้ำมันเป็ น
ปริ มาณน� ้ำมัน และแปลงเป็ นปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์โดยใช้ คา่ สัมประสิทธิ์มาตรฐาน (US EPA, 2005;
IPCC, 2006; US EPA, 2013) แสดงในตารางที่ 5 โดยมีวิธีการค�ำนวณคาร์ บอนไดออกไซด์ดงั นี ้
ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ = ปริ มาณอุปสงค์น� ้ำมันปิ โตรเลียม x ค่าสัมประสิทธิ์อ้างอิง
อุปสงค์น� ้ำมันเบนซินในปี ฐานมีปริ มาณ 10,545,851,153 ลิตร และในเวลา 5 ปี เพิ่มขึ ้นเป็ น
11,844,045,430 ลิตร อุปสงค์น� ้ำมันดีเซลในปี ฐานมีปริ มาณ 30,683,505,451 ลิตร และในเวลา 5 ปี เพิ่มขึ ้น
เป็ น 34,460,644,972 ลิตร และส�ำหรับปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ ในปี ฐานปริ มาณ 106,391,334 ตัน ใน
ระยะเวลา 5 ปี เพิ่มขึ ้นเป็ น 119,488,107 ตัน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 และ ภาพที่ 10
ตารางที่ 4: ค่าพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์น�้ำมันระยะเวลา 5 ปี (หน่วย/ ร้อยละ)
ตัวแปร

การค�ำนวณ

กรณีราคาน�้ำมันเดิม

กรณีราคาน�้ำมัน
ลดลงร้อยละ 50

1

ปริมาณการบริโภคน�้ำมัน

[1]

12.31

25.47

2

ปริมาณการบริโภคน�้ำมันในอุปสงค์ขั้นกลาง

[2]

14.81

24.82

3

ปริมาณการบริโภคน�้ำมันในอุปสงค์ขั้นสุดท้าย

[3]

8.36

26.48

4

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง

[4]

15.10

20.11

5

ปิโตรเลียม- ค่าความยืดหยุ่นของผลผลิตมวล
รวมภายในประเทศ

[5] = [1]/[4]

0.82

1.27

หมายเหตุ: การค�ำนวณดู รายละเอียดในตารางที่ 5
ผลกระทบของราคาน�้ำมันตกต�่ำต่อเศรษฐกิจและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการบริโภคน�้ำมันของประเทศไทย
จากการพยากรณ์ด้วยแบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไป
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ตารางที่ 5: การเปลีย่ นแปลงของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซงึ่ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจระยะเวลา 5 ปี
พ.ศ.2557-2562 (หน่วย/ตัน)
ที่

ปัจจัย/ตัวแปร

1

มูลค่ารวมของปริมาณการใช้น�้ำมันภายในประเทศ
และน�ำเข้า (หน่วย/พันบาท) ฐานข้อมูลจากตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิต

2

การค�ำนวณ

กรณีราคาน�้ำมันเดิม

กรณีราคาน�้ำมัน
ลดลงร้อยละ 50

1,289,139,391

1,289,139,391

สัดส่วนของน�้ำมันเบนซิน (ร้อยละ)

0.29

0.29

3

สัดส่วนของน�้ำมันดีเซล (ร้อยละ)

0.71

0.71

4

ราคาน�้ำมัน (หน่วย/บาท) ข้อมูลปีฐาน

35.45

35.45

5

ราคาน�้ำมันดีเซล (หน่วย/บาท) ข้อมูลปีฐาน

29.83

29.83

6

มูลค่ารวมส�ำหรับน�้ำมันเบนซิน (หน่วย/พันบาท)

[2] x [1]

373,850,423

373,850,423

7

มูลค่ารวมส�ำหรับน�้ำมันดีเซล (หน่วย/พันบาท)

[3] x [1]

915,288,968

915,288,968

8

ปริมาณการใช้น�้ำมันเบนซินทั้งหมด (ลิตร)

[6] x 1000 / [4]

10,545,851,153

10,545,851,153

9

ปริมาณการใช้น�้ำมันดีเซลทั้งหมด (ลิตร)

[7] x 1000 / [5]

30,683,505,451

30,683,505,451

10

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้น�้ำมัน
เบนซิน (ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด/ลิตร)
(tCO2/liter)

0.00232

0.00232

11

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้น�้ำมัน
ดีเซล (ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด/ลิตร)
(tCO2/liter)

0.00267

0.00267

12

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ส�ำหรับน�้ำมันเบนซิน
จากปีฐาน (พ.ศ.2557) (หน่วย/ตัน)

[8] x [10]

24,466,375

24,466,375

13

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ส�ำหรับน�้ำมันดีเซล
จากปีฐาน (พ.ศ.2557) (หน่วย/ตัน)

[9] x [11]

81,924,960

81,924,960

14

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด(หน่วย/ตัน)

[12] + [13]

106,391,334

106,391,334

15

ค่าพยากรณ์อัตราเติบโตของปริมาณการใช้น�้ำมัน
จากแบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไปส�ำหรับการ
พยากรณ์ (หน่วย / เปอร์เซ็นต์)

12.31

25.47

16

การประมาณการใช้น�้ำมันเบนซินทั้งหมดใน 5 ปี (ปี
พ.ศ.2557-2562 (หน่วย/ลิตร)

[12] x 1+[15]/100

11,844,045,430

13,231,879,442

17

การประมาณการใช้น�้ำมันดีเซลทั้งหมดใน 5 ปี (ปี
พ.ศ.2557-2562) (หน่วย/ลิตร)

[13] x 1+[15]/100

34,460,644,972

38,498,594,290

18

การประมาณการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ จาก
น�้ำมันเบนซิน (หน่วย/ตัน)

[16] x [10]

27,478,185

30,697,960

19

การประมาณการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ จาก
น�้ำมันดีเซล (หน่วย/ตัน)

[17] x [11]

92,009,922

102,791,247

20

การประมาณการปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ทั้งหมด (หน่วย/ตัน)

[18] + [19]

119,488,107

133,489,207
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ภาพที่ 10: การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (หน่วย/ล้านตัน)
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2557-2562 เปรียบเทียบ 2 กรณี

สรุปและข้อพิจารณาเชิงนโยบาย

การศึกษานีจ้ �ำลองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระยะเวลา 5 ปี โดยใช้ แบบจ�ำลองดุลยภาพ
ทัว่ ไปแบบพยากรณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของราคาน� ้ำมันซึ่งทรงตัวในระดับต�่ำนับจากในปี พ.ศ.2557 คิด
เป็ นประมาณร้ อยละ 50 เทียบกับปี พ.ศ.2555 โดยวิธีเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 2 กรณี
ได้ แก่ (1) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการสะสมทุนสุทธิ ประจ�ำปี กับ (2)
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการสะสมทุนสุทธิ ประจ�ำปี บวกกับปั จจัยราคา
น�ำ้ มันซึ่งทรงตัวในระดับต�่ำนับจากในปี พ.ศ.2557 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 50 เทียบกับปี พ.ศ.2555 ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท�ำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์น� ้ำมันเพื่อใช้ เป็ นปั จจัยการผลิตขันกลาง
้
ในการผลิตสินค้ า และเพื่อใช้ ส�ำหรับการบริ โภคขันสุ
้ ดท้ าย ได้ แก่ การใช้ จ่ายเพื่อการลงทุน การบริ โภคของ
ครั วเรื อน การบริ โภคของรั ฐบาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์น�ำ้ มันเป็ นผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงปริ มาณ
การปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหลักของก๊ าซเรื อนกระจก ที่กระทบทาง
สิ่งแวดล้ อม จึงนับว่าเป็ นเหตุผลส�ำหรั บการใช้ นโยบายชะลออุปสงค์น�ำ้ มันเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม
การควบคุม ปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ เ กิ ด จากการบริ โ ภคน� ำ้ มัน อาจจะเกิ ด จาก
นโยบายส่งเสริ มการออม ซึ่งเปลี่ยนการเติบโตของการบริ โภคน�ำ้ มันเป็ นการเติบโตของเงินออม ซึ่งระดม
ไปให้ กิจการลงทุนของรัฐเพื่อการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน ซึ่งจะเกิดผลกระทบวงนอกในการกระตุ้นการ
ลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งเป็ นการเสริ มสร้ างศักยภาพการสร้ างรายได้ และการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในอนาคต

ผลกระทบของราคาน�้ำมันตกต�่ำต่อเศรษฐกิจและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการบริโภคน�้ำมันของประเทศไทย
จากการพยากรณ์ด้วยแบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไป
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