คํานํา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการเพิ่มพูนองค"ความรูดานวิชาการ
โดยการส%งเสริมนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาใหเกิดการสรางและพัฒนา
ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปสู%การพัฒ นาองค"ความรูใหม%ๆ อย%างต%อเนื่อง เพื่อนําไปประยุกต"ใชทั้งใน
ระดับชุมชน และระดับประเทศ ที่ตอบสนองต%อวัตถุประสงค"การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ และ
การส%งเสริมใหเกิดการพัฒนาและเผยแพร%ความรู รวมทั้งยังเปนช%องทางที่ก%อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ"และสรางความร%วมมือในการพัฒนาสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุ รี จึ งจัดใหมี การประชุมวิช าการระดั บ ชาติ ครั้งที่ 8 และระดั บ
นานาชาติ ครั้ง 4 ผ%านระบบออนไลน" ภายใตหัวขอ “งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
ใหยั่งยืน” ขึ้น ซึ่งการประชุมดั งกล%าวนี้ ไดรับความร%วมมือทั้ งภาครัฐและเอกชน ไดแก% สํานั กงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห%งชาติ (วช.), สมาคมนักวิจัยแห%งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัต นโกสิน ทร", มหาวิทยาลัยราชภั ฎจัน ทรเกษม, วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท" ,การกีฬาแห% ง
ประเทศไทย , Kent State University, Fo Guang University, Guizhou Normal University,
Universitas Negeri Medan, Bauman Moscow State Technical University, Riga Technical
University, Western Sydney University
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมุ%งหวังว%าการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเปนโอกาสในการสราง
องค"ความรูที่เปนประโยชน"อย%างยิ่งต%อการพัฒนาสหวิทยาการหลากหลายสาขาวิชา และนําพาไปสู%
การพัฒนาวิชาการความรูที่ดีต%อไปในอนาคต

(รองศาสตราจารย" ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สารบัญ
การนําเสนอผลงานวิจัย

หนา

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรสังคมศาสตร
50 การเปลี่ยนผานดานการจัดฉายภาพยนตร=จากระบบฟmล=มไปสูระบบดิจิตอลใน
ประเทศไทย
The transition from movie screening form film system to digital
system in Thailand.
สยาม เจริญอินทรพรหม.........................................................................................

508

51 การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค=การ
บริหารสวนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี
Public participation in budget management audits of the Na Loen
Subdistrict Administration Organization Si Mueang Mai District Ubon
Ratchathani.
บุษรา มุ4ยอิ้ง, ปAณณฑัต บุญเสริม และพีรพล ไทยทอง ..........................................

516

52 การวิเคราะห=ความสัมพันธ=ระหวางอัตราเงินเฟtอและการวางงาน
An Analysis of the Relationship between the Rate of Inflation and
Unemployment.
บุษรา มุ4ยอิ้ง............................................................................................................

534

53 ปNจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณการนําเขาเพชรของประเทศไทย
Factors Influencing Thailand’s Diamond Imports.
บุษรา มุ4ยอิ้ง, ธเรศว ธนะสมบูรณ และชินภัทร พุทธชาด ......................................

552

54 การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการบริหารงานของ องค=การบริหารสวนตําบล
ลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
Participation of community leaders in the administration of administrative
organizations LatYaiSubdistrict, Mueang District, Samut Songkhram Province.

ชัยรัตน จันทนดิษฐ .................................................................................................

563

ภาคผนวก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย...

577

552

The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium
Bangkokthonburi University

ป{จจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณการนําเขาเพชรของประเทศไทย
Factors Influencing Thailand’s Diamond Imports
บุษรา มุยอิ้ง, ธเรศว ธนะสมบูรณ และชินภัทร พุทธชาด
Budsara Muiing ,Thareth Thanasomboon and Chinnaphat Phutthachat
สาขารัฐประศาสนศาสตร? คณะรัฐศาสตร? โทร.089-1688011
Branch:Public Administration Faculty of Political Science Tel 0891688011
e-mail:Bamee1977@hotmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาถึงป†จจัยที่มีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทย จากประเทศคู[คWา
สําคัญ 3 ประเทศหลัก คือ ประเทศอิสราเอล ประเทศ-เบลเยี่ยม และประเทศอินเดีย โดยใชWขWอมูล
อนุกรมเวลาแบบรายไตรมาส ระหว[างไตรมาสที่ 1 ของปm พ.ศ. 2555 - ไตรมาสที่4 ของปm พ.ศ. 2560
ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้
จากผลการศึกษาพบว[า ป†จจัยที่มีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจาก
ประเทศอิสราเอล คือ ระดับราคาเพชร สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศ-อิสราเอล ต[อรายไดW
ประชาชาติของไทย และปริมาณการส[งออกอัญมณีของประเทศไทย มีความสัมพันธ?กับปริมาณการ
นําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอิสราเอลในทิศทางเดียวกัน ส[วนตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยน
ดอลลาร?สหรัฐ มีความสัมพันธ?กับปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอิสราเอลใน
ทิศทางตรงขWาม ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไวWส[วนป†จจัยที่ มีอิทธิพลต[อปริมาณการนํ าเขWาเพชรของ
ประเทศไทยจากประเทศเบลเยี่ยม ประกอบดWวย สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเยี่ยม ต[อ
รายไดWประชาชาติของไทย ระดับราคาเพชร และระดับอัตราเงินเฟjอ โดยตัวแปรทั้ง 3 มีความสัมพันธ?
ในทิ ศ ทางเดี ยวกั นกั บปริม าณการนํ าเขWาเพชรจากประเทศเบลเยี่ ยม ซึ่ งตรงกั บ สมมติ ฐานที่ ตั้งไวW
สํ าหรั บ ป† จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต[ อ การนํ าเขW าเพชรของประเทศไทยจากประเทศอิ น เดี ย ประกอบดW ว ย
สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดียต[อรายไดWประชาชาติของไทย และระดับราคาเพชร โดยตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศ
อินเดีย ส[วนตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ มีความสัมพันธ?ในทิศทางตรงขWามกับปริมาณการ
นําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอินเดีย ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไวW
คําสําคัญ:ป†จจัยที่มีอิทธิพล,การนําเขWา,ปริมาณการนําเขWา,การนําเขWาเพชร
Abstract
To this end, relevant quarterly secondary time series data for the period
between 2555 and 2560 were analyzed. Findings are as follows:

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Factors influencing Thailand’s importing of diamonds from Israel were the
price level of diamonds, the ratio of the price of diamonds imported from Israel to
Thailand’s national income, and the volume of gems exported. These three factors
were found to be positively correlated with the volume of diamonds imported by
Thailand from Israel. However, the variable of the exchange rate of the Thai baht to
the US dollar was found to be inversely correlated with the volume of diamonds
imported by Thailand from Israel. This finding was congruent with the set hypothesis
posited for this investigation.
Furthermore, factors influencing Thailand’s importing of diamonds from
Belgium were the ratio of the price of diamonds imported from Belgium to
Thailand’s national income, the price level of diamonds, and the rate of inflation.
These three variables were found to be positively correlated with the volume of
diamonds imported from Belgium. This finding was also congruent with the set
hypothesis posited for this investigation.Factors influencing Thailand’s importing of
diamonds from India were the ratio of the price of diamonds imported from India to
Thailand’s national income and the price level of diamonds. These two variables
were determined to be positively correlated with the volume of diamonds imported
by Thailand from India. However, it was further ascertained that HHthe variable of
the exchange rate of the Thai baht to the US dollar was inversely correlated with the
volume of diamonds imported by Thailand from India. This last finding was
additionally found to be congruent with the set hypothesis posited for this
investigation.
Keyword: Influence factors, importing , Influencing Diamond Imports,importing of
diamonds
บทนํา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป_นอุตสาหกรรมศักยภาพที่มีความสําคัญอย[างยิ่งต[อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ก[อใหWเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกือบ 30,000
ลW านเหรียญสหรัฐ ฯ และมี ก ารจW างงานตลอดห[ วงโซ[ อุป ทานถึ ง 800,000 คน ดW วยภู มิ ป† ญ ญาการ
ปรับปรุงคุณภาพพลอยสีใหWมีความสวยงามเพิ่มขึ้น อีกทั้งช[างฝmมือเจียระไนอัญมณี รวมถึงช[างฝmมือ
ผลิ ต เครื่ อ งประดั บ มี ทั ก ษะความชํ านาญเป_ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล ส[ งผลใหW ไทยเป_ น ผูW ส[ งออก
สินคWาอัญมณีและเครื่องประดับใน 10 อันดับแรกของโลก ส[วนการคWาในประเทศเองก็คึกคักจากแรง
ซื้อของคนในประเทศและนักท[องเที่ยวที่เดินทางเขWาประเทศไทยปmละกว[า 30 ลWานคน รวมถึงนักธุรกิจ
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ต[างชาติจํานวนไม[นWอยที่เดินทางเขWามาซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในไทย คาดว[าจะมีมูลค[าการคWาใน
ประเทศสูงเกือบเท[ากับมูลค[าการส[งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยโดยรวม รัฐบาลไทยไดWตระหนัก
ถึงความสําคัญดังกล[าว จึงไดWกําหนดวิสัยทัศน?โดยวางเปjาหมายใหWไทยเป_นศูนย?กลางการคWาอัญมณี
และเครื่องประดับโลกภายในอีก 5 ปmขWางหนWา สินคWาอัญมณีและเครื่องประดับไทยเป_นที่ยอมรับอย[าง
สูงในตลาดโลก และสินคWาส[วนใหญ[ที่ผลิตไดWจะถูกส[งออกไปจําหน[ายในตลาดต[างประเทศ ทั้งนี้ เนื่อง
ดWวยทักษะฝmมือแรงงานของไทยมีความชํานาญสูงทั้งการเจียระไนอัญมณีและผลิตเครื่องประดับ อีกทั้ง
ผูWประกอบการไทยเองมีการพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด ตลอดจนไดWรับการส[งเสริมจากภาครัฐ
มาอย[างต[อเนื่อง ส[งผลใหWไทยกWาวขึ้นมาเป_นผูWส[งออกใน 10 อันดับแรกของโลกเป_นครั้งแรกในปm 2559
(อันดับ 1 ของเอเชีย) และมีมูลค[าส[งออกกว[า 14,200 ลWานเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดส[งออกสําคัญ
ไดWแก[ ฮ[องกง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา กลุ[มประเทศตะวันออกกลาง ญี่ปุ~น และอาเซียน เป_นตWน
สินคWาส[งออกสําคัญ อันดับแรกคือ ทองคําฯ รองลงมาไดWแก[ เครื่องประดับแทWทั้งเครื่องประดับเงิน
(อันดับ 2 ของโลก) และเครื่องประดับทอง (อันดับ 13 ของโลก) พลอยสีทั้งพลอยเนื้อแข็งเจียระไน
(อันดับ 4 ของโลก) และพลอยเนื้ออ[อนเจียระไน (อันดับ 2 ของโลก) ตามลําดับ
ส[วนการนําเขWานั้น เนื่องจากไทยขาดแคลนวัตถุดิบอัญมณีและโลหะมีค[า จึงจําเป_นตWองนําเขWา
สินคWาวัตถุดิบ กึ่งวัตถุดิบ และโลหะมีค[าจากต[างประเทศ โดยสินคWานําเขWาหลัก ไดWแก[ เพชร พลอยสี
ทองคํา โลหะเงิน และแพลทินัม แหล[งนําเขWาสําคัญของไทย อาทิ สวิตเซอร?แลนด? ฮ[องกง ออสเตรเลีย
ญี่ปุ~น และประเทศในแถบแอฟริกา เป_นตWน ดWานการคWาอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย[างต[อเนื่อง คาดว[ามีมูลค[าสูงไล[เลี่ยกับมูลค[าการส[งออก โดยมีผูWประกอบการคWา
ปลีกและคWาส[งเครื่องประดับที่อยู[ในระบบกว[า 8,000 ราย และนอกระบบอีกหลายพันราย ซึ่งรWานคWา
ส[วนใหญ[กระจุกตัวอยู[ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ[ที่เป_นแหล[งท[องเที่ยวสําคัญ อาทิ เชียงใหม[ ภูเก็ต
เป_นตWน ส[วนกลุ[มผูWซื้อสินคWาอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศ แบ[งเป_น 1) ชาวไทยที่มีรายไดWระดับ
ปานกลางขึ้นไป ซึ่งส[วนใหญ[นิยมซื้อทองรูปพรรณ 96.5% และบางส[วนซึ่งเป_นผูWมีฐานะมั่งคั่งมักจะซื้อ
เพชร เครื่อ งประดั บ เพชร และทองคํ าแท[ ง สํ าหรั บ เก็ บ สะสมเป_ น สิ น ทรัพ ย? แ ละเก็ งกํ าไรดW วย 2)
ชาวต[างชาติที่มาทํางานและอาศัยอยู[ในเมืองไทย 3) นักท[องเที่ยวต[างชาติที่เดินทางมาท[องเที่ยวใน
ไทยปmละกว[า 30 ลWานคน รวมถึงพ[อคWาชาวต[างชาติที่เดินทางมาซื้อสินคWาและหิ้วกลับไปจําหน[ายใน
ประเทศตน และ 4) ชาวต[ า งชาติ ที่ อ าศั ย อยู[ ใ นเมื อ งติ ด ชายแดนไทยเดิ น ขW า มพรมแดนมาซื้ อ
เครื่ องประดั บ ในฝ†ª งไทยโดยเฉพาะทองรูป พรรณอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่อ งประดั บ ไทยเป_ น
อุตสาหกรรมครบวงจรตั้งแต[ตWนน้ําถึงปลายน้ํา1 เป_นการผลิตเพื่อส[งออกรWอยละ 80 ส[วนอีกรWอยละ
20 เป_นการจําหน[ายภายในประเทศ ป†จจุบันมีผูWผลิตอัญมณี และเครื่องประดับที่จดทะเบียนอยู[ใน
ระบบราว 2,200 ราย และอีกนับพันรายเป_นธุรกิจในครัวเรือน สําหรับโครงสรWางอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับไทย จําแนกเป_น
1) อุ ต สาหกรรมเจี ย ระไนพลอยสี ส[ ว นใหญ[ เป_ น อุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อ น ใชW เครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรผลิตอย[างง[ายไม[ซับซWอน จึงใชWเงินลงทุนไม[สูงนัก และช[างฝmมือไทยมีทักษะและความชํานาญ
ในการเจียระไนพลอยสีเป_ นที่ ยอมรับในตลาดโลก รวมถึงผูWประกอบการมี เทคนิ คในการปรับปรุง
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คุณภาพพลอยสีดWวยการหุงหรือเผาพลอยดWวยความรWอน ซึ่งเป_นภูมิป†ญญาของไทยที่ยังไม[มีประเทศใด
สามารถทําไดWทัดเทียม ทั้งนี้ คาดว[ามีการจWางงานในอุตสาหกรรมเจียระไนพลอยสีเกือบ 20,000 คน
โดยผูWประกอบการเจียระไนพลอยสีและช[างฝmมือส[วนมากจะกระจุกตัวอยู[ในจังหวัดที่เป_นศูนย?กลาง
การผลิตและการคWาพลอยสีอย[างกรุงเทพฯ จันทบุรี และตาก
2) อุตสาหกรรมเจียระไนเพชร เป_นธุรกิจที่ตWองใชWเงินลงทุนสูงมาก เนื่องจากเครื่องมือที่ใชWใน
การเจียระไนเพชรค[อนขWางซับซWอน และใชWเทคโนโลยีสูง จึงตWองนําเขWาจากต[างประเทศ ประกอบกับมี
ตWนทุนฝ‘กช[างเจียระไนใหม[ที่ค[อนขWางสูง จึงทําใหWอุตสาหกรรมเพชรเจียระไนไทยส[วนใหญ[เป_นของ
บริษัทต[างชาติที่ยWายฐานการผลิตมาตั้งโรงงานในไทย อาทิ เบลเยียม อิสราเอล เป_นตWน เพื่ออาศัย
แรงงานมีฝmมือของไทยแต[มีค[าจWางแรงงานที่ต่ํากว[าในประเทศของตนมาก รวมถึงใชWสิทธิประโยชน?จาก
มาตรการส[งเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการส[งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ ป†จจุบันมีการ
จWางงานช[างฝmมือเจียระไนเพชรกว[า 4,000 คน
3) อุ ต สาหกรรมผลิ ต เครื่ อ งประดั บ ไทยมี ชื่ อ เสี ย งในการผลิ ต เครื่ อ งประดั บ ทองและ
เครื่องประดับเงิน โดยช[างฝmมือไทยมีความสามารถผลิตสินคWาดWวยความประณีตและสวยงามเป_นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ส[งผลใหWไทยเป_นผูWส[งออกเครื่องประดับเงินใน 2 อันดับแรกของโลกมานาน
นับทศวรรษ ทั้ งนี้ ผูWประกอบการส[วนใหญ[ เป_นขนาดกลางและขนาดย[อมที่ ผลิตสินคWาเพื่ อส[งออก
ต[างประเทศและบางส[วนจําหน[ายในประเทศ จึงมีการผสมผสานระหว[างการผลิตสินคWาดWวยมือและใชW
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีค[อนขWางสูง โดยทั่วไปมักผลิตสินคWาแบบรับช[วงผลิต (Sub-Contract) หรือก็
คือ การรับจWางผลิตสินคWาตามคําสั่งของผูWว[าจWาง มีเพียงไม[กี่รายที่ผลิตสินคWาและจําหน[ายในแบรนด?
ของตนเอง ขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กมีจํานวนมากที่สุดในกลุ[มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับซึ่งมักจะ
ผลิตสินคWาโดยใชWแรงงานมีฝmมือและใชWเครื่องมือเครื่องจักรอย[างง[าย เนWนจําหน[ายสินคWาในประเทศเป_น
อุตสาหกรรมที่ยังคงตWองพึ่งพิงการนําเขWาทั้งในส[วนของโลหะมีค[าต[างๆ เช[น ทองคํา และเงิน รวมไป
ถึงอัญมณีบางประเภท โดยเฉพาะเพชร เนื่องจากไม[มีวัตถุดิบภายในประเทศ ประกอบกับวัตถุดิบ
พลอยที่ขุดพบภายในประเทศเริ่มมีจํานวนลดนWอยลง รวมถึงค[าจWางแรงงานฝmมือที่สูงขึ้น ส[งผลใหWความ
ไดWเปรียบทางดWานตWนทุนการผลิตของไทยลดลง ดังนั้นอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยจึง
จําเป_นตWองเร[งพัฒนาฝmมือแรงงงาน และเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อก[อใหWเกิดการสรWางมูลค[าเพิ่มใหWกับ
ผลิตภัณฑ?อัญมณีและเครื่องประดับไดWมากขึ้น และสรWางเชื่อมโยงไปสู[อุตสาหกรรมต[อเนื่องต[างๆ รวม
ไปถึ งการขยายช[ องทางการตลาด เพื่ อเสริม สรWางอุ ตสาหกรรมอัญ มณี แ ละเครื่องประดั บไทยใหW มี
ศักยภาพในการแข[งขันในตลาดระดับโลกไดWต[อไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาป†จจัยที่มีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทย จากประเทศคู[คWาหลัก
3 ประเทศ คือ ประเทศอิสราเอล ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศอินเดีย
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ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศของ Heckscher and Ohlin
ทฤษฎีนี้เป_นทฤษฎีตWนทุนเปรียบเทียบภายใตWขWอสมมุติที่มีป†จจัยการผลิตเพียงป†จจัยเดียว
และสาเหตุที่ทําใหWเกิดการคWาระหว[างประเทศ คือ ความแตกต[างกันของประสิทธิภาพการผลิตของ
แรงงาน ซึ่งการคWาระหว[างประเทศจะเกิดขึ้นจากความแตก ต[างของทรัพยากรพื้นฐาน ดังนั้นประเทศ
ที่มีทุนมากจะส[งออกสินคWาที่ใชWทุนในการผลิตเป_นสินคWาส[งออกที่สําคัญของประเทศ ส[วนประเทศที่มี
แรงงานมาก ก็จะส[งออกสินคWาที่ใชWแรงงานเป_นป†จจัยหลักในการผลิตเป_นสินคWาออก แต[คําว[าแรงงาน
มากหรือทุนมากนั้น อาจจะใหWคําจํากัดความไดW 2 ลักษณะ ตามทฤษฎีของ Heckscher and Ohlin
(อWางถึงใน ศรีวงศ? สุมิตร และสาลินี วรบัณฑูร, 2546, หนWา 112) ดังต[อไปนี้
1. ทฤษฎีของ Heckscher and Ohlin เมื่อใชWคําจํากัดความตามป†จจัยตามที่กล[าวขWางตWน
การคWาระหว[างประเทศตามทฤษฎีของ Heckscher and Ohlin นั้น เกิดขึ้นจากการสะสมป†จจัยการ
ผลิตที่แตกต[างกันระหว[างประเทศ โดยประเทศที่มีป†จจัยการผลิตชนิดใดมาก ก็จะผลิตสินคWาที่ตWองใชW
ป†จจัยการผลิตชนิดนั้นมาก เพื่อส[งออก ตามทฤษฎีของ Heckscher and Ohlin ซึ่งมีขWอสมมุติอยู[ว[า
(1) มีประเทศอยู[ 2 ประเทศ คือประเทศ A และ B และมีป†จจัยการผลิตอยู[ 2 ชนิด คือ แรงงานและ
ทุน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศทําการผลิตสินคWา 2 ชนิด คือ สินคWา X และสินคWา Y (2) การผลิตอยู[ภายใตW
สภาวะที่มีตWนทุนในการผลิตคงที่ (3) รูปแบบในการผลิตสินคWาของทั้ง 2 ประเทศเหมือนกัน และ (4)
ประเทศ A มีแรงงานมากกว[าประเทศ B
2. ทฤษฎีของ Heckscher and Ohlin เมื่อใชWคําจํากัดความตามราคาของป†จจัย ซึ่งถWาทฤษฎี
ของ Heckscher and Ohlin เป_นจริงแลWว ประเทศที่ผลิตสินคWา X ซึ่งใชWแรงงานมากในการผลิตและ
ผลิตไดWในราคาที่ถูก จะตWองเป_นประเทศที่มีแรงงานมากนั้น หมายถึง ประเทศ ที่มีสัดส[วนราคาของ
สินคWาPx/Pyต่ํา จะเป^นประเทศที่มีสัดส[วนราคาของป†จจัยการผลิตต่ํา ดังนั้นสัดส[วนราคาของสินคWา
Px/Pyต่ํา สัดส[วนราคาของป†จจัยจะต่ําดWวย และเมื่อการคWาระหว[างประเทศเกิดขึ้น ก็จะส[งสินคWา X
เป_นสินคWาออก
ทฤษฎีตนทุนคาเสียโอกาส
Harberler (อWางถึงใน ศรีวงศ? สุมิตร และสาลินี วรบัณฑูร, 2546, หนWา 31-32) กล[าวไวWว[า
ตWนทุนของสินคWาชนิดหนึ่ง จะเท[ากับจํานวนของสินคWาชนิดอื่นที่ตWองเสียสละไป เพื่อใหWไดWรับป†จจัยการ
ผลิตหรือทรัพยากรที่เพียงพอที่จะผลิตสินคWาชนิดแรกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน[วย ทั้งนี้แรงงานไม[ใช[ป†จจัย
เพี ยงอย[างเดียวที่ นํามาใชWในการผลิต ดังนั้นตWนทุนของสินคWาจึงเกิดขึ้นจากจํานวนป† จจัยการผลิต
ทั้งหมดที่ใชWในการผลิตสินคWานั้น ประเทศที่มีตWนทุนค[าเสียโอกาสสําหรับสินคWาหนึ่งต่ํากว[า ถือว[ามี
ความไดW เปรียบโดยเปรียบเที ยบในสิ น คW านั้ น และมี ค วามเสี ยเปรียบโดยเปรียบเที ยบในสิ น คW าอื่ น
HarberlerพยายามศึกษาถึงขWอบกพร[องและแกWไขปรับปรุงทฤษฎีการคWาระหว[างประเทศของสมัย
คลาสสิคโดยไดWเพิ่มขWอสมมติฐานในการพิจารณา คือ ป†จจัยการผลิตมีหลายชนิดมิไดWมีเพียงแรงงาน
เพียงป†จจัยเดียว และป†จจัยบางชนิดนั้นไม[สามารถใชWทดแทนกันไดWอย[างสมบูรณ? การโยกยWายป†จจัย
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การผลิตจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งทําใหWเกิดตWนทุนเพิ่ม คือ ค[าขนส[ง นอกจากนี้ ยังมีตWนทุนค[าเสีย
โอกาสเกิดขึ้นดWวย
ทฤษฎีอุปสงค
Nicholson (1983, p. 386-388) ไดWใหWความหมายของกฎของอุปสงค?ไวWว[า ปริมาณสินคWา
และบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผูWบริโภคตWองการซื้อย[อมแปรผกผัน (inverse relation) กับระดับราคา
ของสินคWาและบริการนั้น
จากกฎของอุปสงค?ดังกล[าว หมายความว[า เมื่อราคาสินคWาสูงขึ้น ผูWบริโภคก็จะซื้อสินคWาและ
บริการที่ลดลง และเมื่อราคาลดลงผูWบริโภคจะซื้อสินคWาในปริมาณมากขึ้น อาจจะเขียนเป_นฟ†งก?ชันอุป
สงค?ไดWดังนี้ (Nicholson, 1983, p. 387)
Qi = f(Px)
การที่ปริมาณซื้อแปรผกผันกับราคาสินคWานั้น เกิดจากสาเหตุ 2 ดWาน คือ เป_น
ผลทางดWานรายไดW (income effect) และผลทางดWานการทดแทนกัน (substitution effect) (วันชัย
ริมวิทยากร และอสัมภินพงศ? ฉัตราคม, 2548, หนWา 44-47)
1. ผลทางดWานรายไดW (income effect) ราคาสินคWาที่ลดลงทําใหWผูWบริโภคมีอํานาจซื้อ (รายไดW
แทWจริง) สูงขึ้น จึงซื้อสินคWาทุกชนิด (ที่เป_นสินคWาปกติ) เพิ่มขึ้น แต[ถWาเป_นสินคWาดWอยคุณภาพก็จะซื้อ
ลดลง
2. ผลทางดW านการทดแทน (substitution effect) ราคาสิ น คW าหนึ่ งลดลงทํ าใหW ผูW บ ริโภค
เปลี่ยนจากสินคWาที่ใชWทดแทนกันไดWมาบริโภคสินคWาที่ราคาลดลงมากขึ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แบบจําลองในการศึกษา
การศึกษาถึงป†จจัยที่มีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทย จากประเทศคู[คWา
ทั้ง 3 ประเทศ เขียนเป_นสมการไดWดังนี้
logIMi =α + b1logEXJ + b2logPD + b3logMIi + b4logEX + b5 logCPI
โดยกําหนดใหW
IMi = ปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศi
EXJ = ปริมาณการส[งออกอัญมณีของประเทศไทย
PD = ระดับราคาเพชร
MIi = สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศiต[อ รายไดWประชาชาติของไทย
EX = อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ
CPI = อัตราเงินเฟjอ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ขWอมูลที่ใชWในการศึกษาเป_นขWอมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลาไตรมาส นับตั้งแต[ไตรมาสที่ 1
ของปm พ.ศ. 2555 ถึ ง ไตรมาสที่ 4 ของปm พ.ศ. 2560 จํ านวน 24 ไตรมาส ซึ่ งเก็ บ รวบรวมจาก
ธนาคารแห[งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย? สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห[งชาติ วารสารเอกสารงานวิจัย และเอกสารต[าง ๆ ที่เกี่ยวขWอง
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิ เคราะห? เชิ งพรรณนา (descriptive analysis) เนW น วิ เคราะห? ถึ ง รูป แบบของการ
นําเขWาเพชรของประเทศไทย จากประเทศคู[คWาหลักสําคัญ 3 ประเทศ คือ ประเทศ-อิสราเอล ประเทศ
เบลเยี่ยม และประเทศอินเดีย
2. การวิเคราะห?เชิงปริมาณ (quantitative analysis) ศึกษาโดยนําขWอมูลที่รวบรวมไดWจาก
แหล[งต[าง ๆ มาประมวลผลโดยใชWวิธีกําลังสองนWอยที่สุด (Ordinary Least Squares--OLS) สําหรับ
การศึกษาป†จจัยที่มีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทย
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป_นการศึกษาถึงป†จจัยที่มีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทย
จากประเทศคู[คWาสําคัญ 3 ประเทศหลัก คือ ประเทศอิสราเอล ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศอินเดีย
โดยใชWขWอมูลอนุกรมเวลาแบบรายไตรมาส ระหว[างไตรมาสที่ 1 ของปm พ.ศ. 2555 - ไตรมาสที่4 ของปm
พ.ศ. 2560
ผลการวิจัย
กรณีประเทศอิสราเอล
Log IMi = 219703.81+0.103EXJ + 0.012log PD - 0.105log MIi
(5.6743)**
(1.8982)*
(-2.2249)**
- 0.010log EX - 0.014log CPI
(4.4622)**
(-2.7676)**
R2 = 0.9498
DW. = 1.3869
โดยที่ ค[าใน () คือ ค[า t-Statistic
*แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรWอยละ 95
**แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรWอยละ 99
กรณีประเทศเบลเยี่ยม
Log IMi =224500.72+0.432EXJ + 0.025log PD +0.923log MIi
(5.5634)**
(1.9893)*
(-2.1359)**
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+ 0.020log EX + 0.875log CPI
(4.5733)**
(-2.8787)**
R2 = 0.9598
DW. = 1.4979
โดยที่ ค[าใน () คือ ค[า t-Statistic
*แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรWอยละ 95
**แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรWอยละ 99
กรณีประเทศอินเดีย
Log IMi =236600.72+0.372EXJ + 0.022log PD - 0.977log MIi
(5.3645)**
(1.9984)*
(-2.2358)**
+ 0.021log EX + 0.024log CPI
(4.584)**
(-2.9867)**
R2 = 0.9597
DW. = 1.5879
โดยที่ ค[าใน () คือ ค[า t-Statistic
*แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรWอยละ 95
**แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรWอยละ 99
จากการประมาณค[าความสัมพันธ?สามารถอธิบายผลของตัวแปรต[างๆที่มีความสัมพันธ?กับ
ประมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศอิสราเอล ประเทศเบลเยี่ยมและประเทศอินเดียโดยจะเห็นว[าใน
กรณีประเทศอิสราเอลปริมาณการส[งออกอัญมณีของประเทศไทย ระดับราคาเพชร สัดส[วนการนําเขWา
เพชรจากประเทศอิสราเอลต[อรายไดWประชาชาติของไทยกับปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศ
อิ ส ราเอลมี ค วามสั ม พั น ธ?ในทิ ศ ทางเดี ยวกั น เช[ น ระดั บ ราคาเพชร มี ค[ าสั ม ประสิ ท ธิ เท[ ากั บ 0.012
หมายความว[า ถWาราคาเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศ
อิสราเอลเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.012 นั่นคือ หากราคาเพชรเพิ่มสูงขึ้นจะส[งผลใหW
ปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศอิสราเอลสูงขึ้นไปดWวยเท[ากับรWอยละ 0.012 และจะเห็นว[าใน
กรณีประเทศอิสราเอล อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐและอัตราเงินเฟjอ มีความสัมพันธ?กับปริมาณ
การนําเขWาเพชรจากประเทศอิสราเอลในทิศทางตรงกันขWาม ซึ่งหมายความว[า หากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอลลาร?สหรัฐและอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWปริมาณการนําเขWาเพชรจาก
ประเทศอิสราเอลเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขWามรWอยละ 0.010 และ0.014
ส[วนกรณีประเทศเบลเยี่ยมจะเห็นว[าหากพิจารณาจากตัวแปรปริมาณการส[งออกอัญมณีของ
ประเทศไทยระดับราคาเพชร สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเยี่ยมต[อรายไดWประชาชาติของ
ไทย อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ อัตราเงินเฟjอ กับปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเยี่ยมมี
ความสัมพันธ?กันในทิศทางเดียวกัน หมายความว[า หาตัวแปรดังกล[าวเปลี่ยนแปลงไปก็จะส[งผลใหW
ปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทาเบลเยี่ยมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันเท[ากับค[าสัมประสิทธิ
ของแต[ละตัวแปรนั่นเอง
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ในกรณีประเทศอินเดียปริมาณการส[งออกอัญมณีของประเทศไทย ระดับราคาเพชร สัดส[วน
การนําเขWาเพชรจากประเทศอิ นเดียต[ อรายไดWประชาชาติของไทยกับปริมาณการนํ าเขWาเพชรจาก
ประเทศอินเดียมีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันเช[น ระดับราคาเพชร มีค[าสัมประสิทธิเท[ากับ0.022
หมายความว[า ถWาราคาเพชรเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศ
อินเดียเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.022 นั่นคือ หากราคาเพชรเพิ่มสูงขึ้นจะส[งผลใหW
ปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดียสูงขึ้นไปดWวยเท[ากับรWอยละ 0.022 และจะเห็นว[าในกรณี
ประเทศอินเดีย อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐและอัตราเงินเฟjอ มีความสัมพันธ?กับปริมาณการ
นําเขWาเพชรจากประเทศอินเดียในทิศทางตรงกันขWาม ซึ่งหมายความว[า หากอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?
สหรัฐและอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศ
อินเดียเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขWามรWอยละ 0.021 และ0.024
อภิปรายผล
1. ป†จจัยที่มีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศ-อิสราเอล จาก
การศึกษาพบว[า ป†จจัยที่มีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอิสราเอล
ประกอบดWวย ระดับราคาเพชร สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศอิสราเอล ต[อรายไดWประชาชาติ
ของไทย อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ และ ปริมาณการส[งออกอัญมณีของประเทศไทย โดยพบว[า
ตัวแปรระดับราคาเพชร สัดส[วนกานําเขWาเพชรจากประเทศอิสราเอล ต[อรายไดWประชาชาติของไทย
และปริม าณการส[ งออกอั ญ มณี ข องประเทศไทย มี ค วามสั ม พั น ธ?กั บ ปริ ม าณการนํ าเขW าเพชรของ
ประเทศไทยจากประเทศอิสราเอลในทิศทางเดียวกัน ส[วนตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ มี
ความสัมพันธ?กับปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอิสราเอลในทิศทางตรงขWาม
2. ป†จจัยที่มีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศเบลเยี่ยม จาก
การศึกษาพบว[า ป†จจัยที่มีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศ-ไทยจากประเทศเบลเยี่ยม
ประกอบดWวย สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเยี่ยม ต[อรายไดWประชาชาติของไทย ระดับ
ราคาเพชร และระดับอัตราเงินเฟjอ โดยตัวแปรทั้ง 3 มีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการ
นําเขWาเพชรจากประเทศเบลเยี่ยม นอกจากนี้ยังพบว[า ความยืดหยุ[นของปริมาณการนําเขWาเพชรของ
ประเทศไทยจากประเทศเบลเยี่ยม ต[ อสั ดส[ วนการนํ าเขW าเพชรจากประเทศเบลเยี่ ยม ต[ อรายไดW
ประชาชาติของไทย และความยืดหยุ[นของปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศเบล
เยี่ยม ต[อระดับอัตราเงินเฟjอ มีค[าใกลW 1 แสดงว[าการเปลี่ยนแปลงของป†จจัยดังกล[าวจะส[งผลใหW
ปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเยี่ยมเปลี่ยนแปลงไปในสัดส[วนที่ใกลWเคียงกัน
3. ป† จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลปริ ม าณการนํ า เขW า เพชรของประเทศไทยจากประเทศอิ น เดี ย จาก
การศึกษาพบว[า ป†จจัยที่มีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอินเดีย
ประกอบดWวย สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดีย ต[อรายไดWประชาชาติของไทย ระดับราคา
เพชร และอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ โดยที่ตัวแปรสัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดีย
ต[อรายไดWประชาชาติของไทย และระดับราคาเพชร มีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการ
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นํ าเขW าเพชรของประเทศไทยจากประเทศอิ น เดี ย ส[ วนตั วแปรอั ต ราแลกเปลี่ ยนดอลลาร?ส หรัฐ มี
ความสั ม พั น ธ?ในทิ ศ ทางตรงขW ามกั บ ปริม าณการนํ าเขW าเพชรของประเทศไทยจากประเทศอิ น เดี ย
นอกจากนี้ยังพบว[า ความยืดหยุ[นของปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอินเดีย ต[อ
สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดีย ต[อ รายไดWประชาชาติของไทย มีค[าใกลWเคียง 1 แสดงว[า
การเปลี่ ย นแปลงของป† จ จั ย ดั ง กล[ า วจะส[ ง ผลใหW ป ริ ม าณการนํ า เขW า เพชรจากประเทศอิ น เดี ย
เปลี่ยนแปลงไปในสัดส[วนที่ใกลWเคียงกัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
จากการศึกษาที่ผ[านมานั้นทําใหWทราบถึงป†จจัยที่มีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของ
ประเทศไทยจากประเทศต[าง ๆ ทั้ง 3 ประเทศ ซึ่งพบว[า ป†จจัยที่ส[งผลใหWการนําเขWาเพชรจากประเทศ
ต[าง ๆ ที่สําคัญ คือ ระดับราคาเพชร และสัดส[วนระหว[างปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศต[าง ๆ
ต[อผลิตภัณฑ?มวลรวมของประเทศไทย ซึ่งสัดส[วนดังกล[าวคือ ดัชนีการทุ[มตลาดของประเทศคู[คWาที่
ตWองการส[งออกเพชรมายังประเทศไทยนั่นเอง โดยพบว[า สัดส[วนดังกล[าวต[างมีความสัมพันธ?ในทิศทาง
เดียวกันกับปริมาณการนําเขWาเพชร ทั้งนี้อาจเป_นไปไดWว[าการที่ประเทศต[าง ๆ พากันทุ[มตลาดสินคWา
เพชรมากขึ้น ทําใหWเกิดการไดWรับประโยชน?ทั้งทางตรง และทางอWอมต[อผูWนําเขWาเพชร จึงทําใหWปริมาณ
การนําเขWาเพชรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีการทุ[มตลาดของประเทศคู[คWา อย[างไรก็ตาม
การทุ[ ม ตลาดดั งกล[าวแมW จะใหW ประโยชน? ต[อผูW นํ าเขWาก็ตาม แต[ ถW ากระทํ าโดยไม[ เหมาะสมหรือเกิ น
ขอบเขตก็ อ าจส[ งผลกระทบในทางลบไดW รัฐ บาลจึ งควรใหW ค วามสํ าคั ญ ต[ อ การเจรจาทางการคW า
โดยเฉพาะจากประเทศคู[คWาเพชรที่สําคัญทั้ง 3 ประเทศและควรสอดส[องดูแลการทุ[มตลาดดังกล[าว
เพื่อใหWเกิดประโยชน?แก[ผูWนําเขWาของประเทศใหWมากที่สุด
นอกจากนี้พบว[า ปริมาณการนําเขWาเพชรที่มีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันกับระดับราคา
เพชรนั้น แมWว[าเพชรจะเป_นสินคWาที่ไม[ปกติ คือ ปริมาณซื้อในช[วงแรก ๆ จะเพิ่มขึ้นตามราคาที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นก็ตาม แต[ถWาระดับราคาเพิ่มสูงขึ้นอย[างต[อเนื่องและยาวนาน ปริมาณความตWองการเพชรก็อาจ
ปรับตัวลดลงไดW ซึ่งอาจส[งผลกระทบต[อผูWที่นําเขWาเพชรมากักตุนเพื่อหวังกําไรส[วนต[างไดW ดังนั้นเพื่อ
ปjองกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นไดWจากสภาวการณ?ผันผวนดังกล[าว ผูWประกอบการนําเขWาเพชรควร
ติดตามสภาวการณ?ดังกล[าว และนําเขWาอย[างระมัดระวังและรอบคอบ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึ ก ษาความไดW เปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บการส[ งออกอั ญ มณี จ ากประเทศคู[ คW าทั้ ง 3
ประเทศ อันไดWแก[ประเทศอิสราเอล ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศอินเดีย
2. ควรศึกษาป†จจัยที่ส[งผลต[อการส[งออกส[งออกอัญมณีจากประเทศคู[คWาทั้ง 3 ประเทศ อัน
ไดWแก[ประเทศอิสราเอล ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศอินเดีย
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