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∗ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต ∗∗และอารี  วิบูลยพงศ∗∗∗ 
 

1.  คํานํา (introduction) 

 การบริโภคกุงสดแชแข็งของสหรัฐอเมริกาไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 114.01 จาก 163,111 ตันในป 1976 มาเปน 
349,067 ตันในป 1997 ในชวงเวลา 21 ป ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉล่ียอยางงายตอป เทากับรอยละ 5.43           
การบริโภคมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมากในชวง 1981 � 1990 ซึ่งในชวงน้ีเติบโตรอยละ 90.93 ในระยะเวลา 9 ป 
ซึ่งคิดเปนอัตราการเจริญเติบโตอยางงายรอยละ 10.10 ตอป ในชวง 1990 � 1997 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 
8.79 ซึ่งคิดเปนอัตรารอยละ 1.26 ตอป ลดลงจากชวง 1981 � 1990 ในขณะท่ีในชวงป 1976 � 1981 อัตรา              
การเจริญเติบโตของการบริโภคกุงแชแข็งของสหรัฐอเมริกาแทบจะไมมีเลย (โปรดดูตาราง ท่ี 1) อยางไรก็ตามในชวง
ประมาณคร่ึงแรกของชวง 1981 � 1990 ซึ่งคือชวง 1981 � 1986 อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียปละ 11.09 สวนใน
คร่ึงหลังคือ 1986 � 1990 มีอัตราการเติบโตรอยละ 22.84 หรือรอยละ 5.71 ตอป 
 สําหรับการบริโภคตอหัวในสหรัฐอเมริกามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นโดยลําดับจาก 0.748 กิโลกรัมตอคนตอป         
ในป 1976 มาเปน 1.372 กิโลกรัมตอคนตอป ในป 1993 หลักจากน้ันก็มีแนวโนมลดลงเล็กนอย และกลับมารักษา
ระดับ 1.3 กิโลกรัมตอคนตอปอีกคร้ังในป 1997 
 ถาเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุนปรากฏวาการบริโภคกุงสดแชแข็ง ในประเทศญี่ปุนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
โดยตลอดเชนเดียวกันตั้งแตป 1976 เปนตนมา ในระดับ 0.959 กิโลกรัมตอหัวตอปในป 1976 จนกระท่ังมาถึง
ระดับสูงสุดในป 1993 (ปเดียวกันกับในสหรัฐอเมริกา) โดยมีระดับการบริโภคตอหัวเทากับ 2.33 กิโลกรัม และ         
หลังจากน้ันปริมาณการบริโภคกุงสดแชแข็งตอหัวก็ลดลงเล็กนอย และลงมาต่ําสุดอีกคร้ังในป 1997 ท่ีระดับ          
1.989 กิโลกรัมตอหัว กอนท่ีจะกระเตื้องขึ้นเล็กนอยในป 1999 (โปรดดูตารางท่ี 2) การขึ้นลงของการบริโภคกุงของ
ท้ังสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน ซึ่งเปนตลาดท่ีสําคัญสําหรับประเทศไทยทําใหเกิดคําถามวาพฤติกรรมในการบริโภค         
กุงสดแชแข็งของสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุนเปนอยางไร ท้ังน้ีเพราะวาการเขาใจพฤติกรรมการบริโภคท่ีดีขึ้น จะชวยให
ฝายผลิตทําการผลิตเพ่ือสนองตอบการบริโภคไดอยางมีความเขาใจมากขึ้น เพราะฉะน้ันวัตถุประสงคหลักของ          
การศึกษาน้ี ก็เพ่ือท่ีจะศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคกุงสดแชแข็งของสองประเทศคือ ประเทศญ่ีปุนและ                 
สหรัฐอเมริกา น่ันเอง 
 

                                                
∗ งานวิจัยนี้ไดรับทุนวิจัยภายใตโครงการ �ผลกระทบเชิงสังคมเศรษฐศาสตรของการเลี้ยงกุงกุลาดํา� จากศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

∗∗ อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ตารางที่ 1 ปริมาณการนําเขา มูลคาการนําเขา ประชากร การบริโภคตอหัว รายไดประชาชาติ รายไดประ
ชาติตอหัว ดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ป ปริมาณการนําเขา 
(ตัน) 

มูลคา        
การนําเขา 

(พันดอลลาร) 

ประชากร 
(ลานคน) 

การบริโภคตอหัว
(กิโลกรัม/หัว) 

รายไดประชาชาติ
(พันลานดอลลาร)

รายไดประชาชาตติอหัว 
(ดอลลาร/หัว) 

ดัชนีราคา   
ผูบริโภค 

1976 98,068.00 443,699.00 218.04 0.7481 1,601.30 7,344.07 43.60 
1977 96,900.00 469,660.00 220.24 0.7871 1,789.40 8,124.77 46.40 
1978 83,638.00 401,337.00 222.59 0.7310 2,019.80 9,074.08 49.90 
1979 95,075.00 682,447.00 225.06 0.7203 2,248.40 9,990.22 55.60 
1980 92,979.00 689,702.00 227.76 0.6765 2,430.20 10,670.00 63.10 
1981 93,721.00 685,439.00 229.94 0.7308 2,701.40 11,748.28 69.60 
1982 111,672.00 900,276.00 232.17 0.7928 2,708.80 11,667.31 73.90 
1983 135,401.00 1,114,480.00 234.30 0.8623 3,016.00 12,872.39 76.20 
1984 136,690.00 1,119,031.00 236.37 0.9169 3,368.30 14,250.12 79.50 
1985 140,693.00 1,039,868.00 238.49 0.9429 3,599.10 15,091.20 82.40 
1986 160,521.00 1,301,405.00 240.68 1.0853 3,799.20 15,785.28 83.90 
1987 193,584.00 1,537,755.00 242.84 1.1745 4,042.40 16,646.35 87.00 
1988 206,512.00 1,581,231.00 245.06 1.2586 4,374.30 17,849.91 90.50 
1989 214,423.00 1,681,381.00 247.34 1.2621 4,673.70 18,895.85 94.90 
1990 210,722.00 1,588,806.00 249.92 1.2839 4,929.80 19,725.51 100.00 
1991 226,883.00 1,788,873.00 252.69 1.2948 5,062.80 20,035.62 104.20 
1992 252,988.00 1,964,355.00 255.41 1.3715 5,501.30 21,539.09 107.40 
1993 252,224.00 2,079,626.00 258.12 1.3722 5,789.70 22,430.26 110.60 
1994 263,128.00 2,542,108.00 260.65 1.3568 6,113.20 23,453.67 113.40 
1995 245,186.00 2,416,006.00 261.40 1.2871 6,473.90 24,766.26 116.60 
1996 230,335.00 2,204,409.00 264.00 1.1905 6,842.00 25,916.67 120.00 
1997 259,507.00 2,630,470.00 266.40 1.3103 7,231.10 27,143.77 122.90 
1998 294,428.00 2,837,600.00  
1999 309,242.00 2,388,800.00  
แหลงที่มา : มูลคาและปริมาณการนําเขา การบริโภค ระหวางป 1976-1997 จาก FAO Fisheries Department. 1999. 
                  �Fisheries Information�. Fishstat Plus, V. 2.30. Data and Statistic.Unit.  
                   (http://www.fao.org/fi/statist/FISOFT/FISHPLUS.asp). 

: มูลคาและปริมาณการนําเขาระหวางป 1998-1999 จาก National Marine Fisheries Service (NMFS)1999. 
         (http://www.st.nmfs.gov/st1/index.html).  
 : ประชากร, รายไดประชาชาติ และดัชนีราคาผูบริโภค จาก International Monetary Fund 1977 � 1998. 
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ตารางที่ 2 ปริมาณการนําเขา มูลคาการนําเขา ประชากร การบริโภคตอหัว รายไดประชาชาติ รายไดประ
ชาติตอหัว ดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศญ่ีปุน 

ป ปริมาณการนําเขา 
(ตัน) 

มูลคา        
การนําเขา 

(พันดอลลาร) 

ประชากร
(ลานคน)

การบริโภค/หัว
(กิโลกรัม/คน)

รายไดประชาชาติ
(พันลานเยน) 

รายไดประชาชาติ/หวั 
(เยน/หัว) 

ดัชนีราคา     
ผูบริโภค 

1976 123,885.00 738,793.00 112.77 0.9588 166,417.00 1,475,720.49 64.80 
1977 125,456.00 797,136.00 113.86 0.9985 185,530.00 1,629,457.23 70.10 
1978 145,146.00 1,008,682.00 114.90 1.1477 204,475.00 1,779,590.95 73.00 
1979 159,236.00 1,380,788.00 115.87 1.2078 221,825.00 1,914,429.96 75.70 
1980 144,331.00 1,067,752.00 116.81 1.1658 240,098.00 2,055,457.58 81.60 
1981 163,013.00 1,228,174.00 117.66 1.3613 257,417.00 2,187,803.84 85.60 
1982 151,873.00 1,317,074.00 118.48 1.2481 270,669.00 2,284,512.15 88.00 
1983 149,036.00 1,268,910.00 119.31 1.2456 282,078.00 2,364,244.41 89.70 
1984 169,329.00 1,272,172.00 120.08 1.3734 301,048.00 2,507,061.96 91.70 
1985 183,468.00 1,330,416.00 120.84 1.4884 321,556.00 2,661,006.29 93.50 
1986 213,842.00 1,835,690.00 121.49 1.7175 335,838.00 2,764,326.28 94.10 
1987 246,638.00 2,324,817.00 122.07 1.9635 350,479.00 2,871,131.32 94.20 
1988 258,711.00 2,559,286.00 122.58 2.0446 373,731.00 3,048,874.20 94.90 
1989 263,731.00 2,259,498.00 123.09 2.0621 399,046.00 3,241,904.30 97.00 
1990 283,780.00 2,490,637.00 123.48 2.2161 427,469.00 3,461,848.07 100.00 
1991 284,913.00 2,633,435.00 123.92 2.2035 454,487.00 3,667,583.93 103.30 
1992 273,320.00 2,487,657.00 124.32 2.1125 467,413.00 3,759,757.08 105.10 
1993 301,068.00 2,946,250.00 124.67 2.3378 470,353.00 3,772,784.15 106.40 
1994 303,507.00 3,324,954.00 124.96 2.3337 473,177.00 3,786,627.72 107.10 
1995 293,131.00 3,538,869.00 125.20 2.2312 482,930.20 3,857,270.00 107.00 
1996 288,953.00 3,130,267.00 125.76 2.1807 509,074.00 4,047,980.28 107.20 
1997 267,570.00 2,957,732.00 126.17 1.9893 510,526.00 4,046,334.31 109.00 
1998 238,906.00 2,572,522.86  
1999 247,314.00 2,463,815.40  
แหลงที่มา : มูลคาและปริมาณการนําเขา การบริโภค ระหวางป 1976-1997 จาก FAO Fisheries Department. 1999.  
                  �Fisheries Information�. Fishstat Plus, V. 2.30. Data and Statistic.Unit. 
                   (http://www.fao.org/fi/statist/FISOFT/FISHPLUS.asp). 

: มูลคาและปริมาณการนําเขาระหวางป 1998-1999 จาก National Marine Fisheries Service (NMFS) 1999.  
  (http://www.st.nmfs.gov/st1/index.html). 

 : ประชากร, รายไดประชาชาติ และดัชนีราคาผูบริโภค จาก International Monetary Fund 1977 � 1998. 
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2.  ขอมูล (data) 

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาน้ีเปนขอมูลรายป เร่ิมตั้งแตป 1976 ถึง 1997 โดยเปนขอมูลการบริโภคกุงสดแช
แข็งตอหัว รายไดประชาชาติ (national income) ตอหัวท่ีเปนรายไดท่ีเปนตัวเงิน ดัชนีราคาผูบริโภค และราคาเฉลี่ย
ของ    กุงสดแชแข็งตอกิโลกรัม โดยไดมาจากการนําเอามูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งหารดวยปริมาณนําเขากุงสดแช
แข็ง          ซึ่งจะไดราคาเฉล่ียของกุงสดแชแข็ง รายละเอียดและแหลงท่ีมาของขอมูลดูไดจากตารางท่ี 1 และ 2 

3. ระเบียบวิธีวิจัย (methodology) 

 ระเบียบวิธีวิจัยจะเร่ิมจากความจําเปนและแนวความคิดเกี่ยวกับ cointegration ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ 
stationarity ของตัวแปรทําใหตองมีการทดสอบ unit root และในท่ีสุดตองมีการทดสอบ cointegration           
เพราะฉะน้ันในระเบียบวิธีวิจัยจึงเร่ิมจากแนวคิด cointegration การทดสอบ unit root และการทดสอบ 
cointegration ตามลําดับ 

3.1 Cointegration 

 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต และอารี วิบูลยพงศ (2543) กลาววาขอสมมุติ (assumptions) เบ้ืองหลังการ
ประมาณคาทางเศรษฐมิติโดยใชขอมูลอนุกรมเวลาน้ัน คือ ขอสมมุติเกี่ยวกับความน่ิง (stationarity) ของขอมูล 
สมมุติวาเรามีแบบจําลอง 

    t1tt uxy +β+α=       (1) 

และ    ),0(iid~u;uxx 2
2ut2t21tt σ+= −      (2) 

โดยท่ี t2u  เปนอนุกรมของ random variables ท่ีมีการแจกแจงแบบปกติท่ีเหมือนกันและเปนอิสระตอกัน โดยมีคา 
mean เทากับศูนย และคา variance คงท่ี ซึ่งตัวแปร x น้ัน ก็จะเปน random walk และเปน integrated of order 
one, )1(I  เพราะฉะน้ันตัวแปร y ก็จะเปน )1(I  ดวย ซึ่งโดยทฤษฎีเศรษฐมิติแลวการถดถอยดวยตัวแปรท่ีเปน 
nonstationary คาสถิติ t ท่ีใชกันตามปกติจะมีลักษณะ nonstandard distribution เพราะฉะน้ันการใช                 
ตารางมาตรฐานท่ีเราใชกันโดยท่ัวไปสําหรับการทดสอบคาสถิติตางๆ ก็อาจนําไปสูการลงความเห็นหรือขอสรุปท่ี
ผิดพลาดได ซึ่งนําไปสูความเปนไปไดของการมี spurious regressions (Johnston และ Dinardo, 1997,                
pp 259-260) เวนแตวาความสัมพันธดังกลาวจะมีลักษณะเปน cointegrating relationship ซึ่งจะทําใหคาสถิติ               
t และ F ท่ีเราใชกันตามปกติสามารถใชทดสอบได (Gujarati, 1995, p 725) โดยมีคําจํากัดความของ cointegration 
ของตัวแปร 2 ตัว ซึ่งพัฒนาโดย Engle และ Granger (1987) ดังนี้   
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คํานิยาม : อนุกรมเวลา tx   และ ty  จะถูกเรียกวา เปน cointegrated of order d , b โดยที่ 0bd ≥≥  ซึ่งเขียน
เปนสัญลักษณดังนี้ 

   ( )b,dCI~y,x tt     

ถา 
1. อนุกรมเวลาทั้งสองมีลักษณะ integrated of order d 
2. มี linear combination ของตัวแปรทั้งสอง เชน t2t1 yx α+α  ซึ่งมีลักษณะ integrated of order 

d � b เวกเตอร ),( 21 αα  จะถูกเรียกวา cointegrating vector สําหรับกรณีทั่วไปที่มีตัวแปร          
n ตัวนั้น ให tx  เปนเวกเตอรของอนุกรม ntt2t1 x,...,x,x และ  แตละตัวแปรเปน )d(I  และมี  α                

ซึ่งเปน nx1 เวกเตอร ที่ทําให ( )bdI~x t −α′  ดังน้ัน ( )bdCI~x t −α′  (Charemza และ 
Deadman , 1992 , p 144) 

  อยางไรก็ตาม Charemza และ Deadman (1992, p 147) ไดพิจารณาความเปนไปไดในกรณีตางๆ 
ของ integration และ cointegration ของสมการ 

   ttt uxy +β=  

ดังน้ี 
1. ถา )1(I~yt  และ )0(I~x t  ,ดังน้ัน )1(I~ut  และตัวแปร tx  , ty  จะไม cointegrated 
2. ถา )1(I~yt และ )0(I~x t ,ดังน้ัน อาจเปนไปไดวา )1(I~ut  และตัวแปร tx , ty  จะ cointegrated 
ถาหากวา [ ]1,−β  เปน cointegrating vector 

3. ถา )0(I~yt  และ )0(I~x t  , ดังน้ัน )1(I~ut  และไมมีความจําเปนท่ีจะตรวจสอบ cointegration 
4. ถา )0(I~yt  และ )1(I~x t , ดังน้ัน )1(I~ut  และตัวแปร tx  , ty  จะไม cointegrated 

 Charemza และ Deadman (1992; p 147) ไดสรุปวา ในความสัมพันธระยะยาวระหวางสองตัวแปร          
ตัวแปรทั้งสองจะตอง integrated ในอันดับเดียวกัน (the same order) ถาหากวาจะใหเทอมความคลาดเคล่ือนเปน 

)0(I สวนในกรณีท่ีมีตัวแปรสามตัวแปร  เชน 

   tt22t11t uxxy +β+β=  

Charemza และ Deadman (1992, pp 147�148) กลาววาเปนไปไดท่ีตัวแปรท้ังสามน้ีจะ integrated ท่ีอันดับ
ตางกัน (different orders) และเทอมความคลาดเคล่ือนจะน่ิง (stationary) สมมุติวา )0(I~yt , และ )1(I~x t1  
และ )1(I~x t2  โดยการวิเคราะหในทํานองเดียวกัน เราอาจจะคาดวาในกรณีน้ี )1(I~ut  แตอยางไรก็ตามก็อาจ              
เปนไปไดวา [ ]21,ββ  จะสราง cointegrating vector สําหรับ  t1x  และ t2x เพ่ือวา ~)xx( t22t11 β+β )0(I          
เน่ืองจาก t1x และ t2x integrated ท่ีอันดับเดียวกัน ถาเปนเชนน้ี tu อาจจะน่ิง (stationary) เน่ืองจาก ~yt )0(I
และ ~)xx( t22t11 β+β )0(I  
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 Charemza และ Deadman (1992, p 148) กลาวเพ่ิมเติมวา ในทางเศรษฐศาสตรแลว สถานการณท่ีเปน
ปกติมากก็จะเปนกรณี ~yt )1(I , ~x t1 )2(I  และ ~x t2 )2(I  ซึ่งจะเห็นไดวาในกรณีน้ี อันดับ (order) ของ 
integration น้ันแตกตางกัน แตวาเทอมความคลาดเคล่ือนสามารถน่ิง (stationary) ไดถา ( ~)xx t22t11 β+β )1(I  
น่ันคือถา t1x  และ ~x t2 ( )1,2CI  ดวย cointegrating vector [ ]21,ββ  น่ันเอง ถาตัวแปรในความสัมพันธ    
ระยะยาวมีอันดับ (order) ของ integration ของตัวแปรตาม (dependent variable) น้ันต่ํากวาอันดับ (order) ของ 
integration ท่ีสูงสุดของตัวแปรอธิบาย (explanatory variables) ก็จะตองมีตัวแปรอธิบาย (explanatory variables) 
อยางนอยสองตัวแปรที่ integrated ดวยอันดับ (order) ท่ีสูงสุดน้ี ถาตองการใหเงื่อนไขท่ีจําเปน (necessary 
condition) สําหรับความน่ิง (stationarity) ของเทอมความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้น 

เน่ืองจากขอมูลในแบบจําลองน้ีเปนขอมูลอนุกรมเวลา (time series) จึงมีความจาํเปนตองทําการทดสอบ
วาตวัแปรแตละตวัมีลักษณะน่ิง (stationary) หรือไม ซึ่งเปนการทดสอบวามี unit root หรือไมน่ันเอง 

3.2  การทดสอบ unit root  

 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต และอารี วิบูลยพงศ (2543) ไดอธิบายวา Dickey และ Fuller (1979) ไดพิจารณา
สมการถดถอย 3 รูปแบบท่ีแตกตางกันในการทดสอบวามี unit root หรือไม ซึ่ง 3 สมการดังกลาวไดแก 

t1tt xx ε+θ=∆ −   (random walk process)  (3) 

t1tt xx ε+θ+α=∆ −   (random walk with drift)  (4) 

t1tt xtx ε+θ+β+α=∆ −  (random walk with drift และม ี
                                                          linear time trend)  (5) 

โดยตัวพารามิเตอร ท่ีอยูในความสนใจในทุกสมการ คือ θ  น่ันคือ ถา tx,0=θ จะมี unit root โดยการ               
เปรียบเทียบ t � statistic ท่ีคํานวณไดกับคาท่ีเหมาะสมท่ีอยูใน Dickey - Fuller tables (Enders, 1995) หรือ           
กับ MacKinnon critical values (Gujarati, 1995, p 719) โดยมี 0:H0 =θ และ 0:Ha ≠θ  และถาเราไม
สามารถปฏิเสธ 0H ไดก็หมายความวา tx  เปน nonstationary   

อยางไรก็ตาม critical values จะไมเปล่ียนแปลง ถาสมการ (3),(4),(5) ถูกแทนท่ีโดย autoregressive 
processes 

  ∑
=

−− ε+∆φ+θ=∆
p

1i
titi1tt xxx      (6) 

  ∑
=

−− ε+∆φ+θ+α=∆
p

1i
titi1tt xxx     (7) 

  ∑
=

−− ε+∆φ+θ+β+α=∆
p

1i
titi1tt xxtx    (8) 

(Enders,1995, p 222 และ Gujarati, 1995, p 720) จํานวนของ lagged difference terms ท่ีจะนําเขามารวม          
ในสมการน้ันจะตองมีมากพอท่ีจะทําให error terms มีลักษณะเปน serially independent และเมื่อนําเอา                
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Dickey � Fuller (DF) test มาใชกับสมการ (6) � (8) เราจะเรียกวา augmented Dickey � Fuller (ADF) test.     
ADF test statistic มีการแจกแจงแบบ asymptotic distribution เหมือนกับ DF statistic ดังน้ัน ก็สามารถใช 
critical values แบบเดียวกัน (Gujarati, 1995, p 720) 
 ในกรณีของการหา lag length ท่ีเหมาะสมน้ัน Enders (1995, p 227) ไดเสนอแนะวาวิธีหน่ึงในการหา 
lag length ก็คือ เร่ิมตนดวยการใหมี lag length ท่ียาวมากพอและก็ลดขนาดของ lag length ลงโดยใช t-test     
และ/หรือ F-test สมมุติวาเราใช lag length เทากับ n* ถา t � statistic ของ lag n* ไมมีนัยสําคัญ ณ critical value    
ท่ีกําหนดให เราก็จะตองทําการประมาณคาการถดถอยใหม โดยใช lag length n*-1 ทําอยางน้ี  เร่ือยไปจนกระท่ัง 
lag น้ันมีคาแตกตางไปจากศูนย อยางมีนัยสําคัญ 

3.3  การทดสอบ cointegration 

 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต และอารี วิบูลยพงศ (2543) กลาววา ถา tx  คือ 1n×  vector ของอนุกรม 
ntt2t1 x,...,x,x  และถาแตละ itx  เปน )d(I  โดยท่ี n,...,1i=  และมี α  ซึ่งคือ 1n×  vector ท่ีทําให 

( )bdI~x t −α′  ดังน้ัน ( )b,dCI~x t′  
 สําหรับในทางเศรษฐมิติเชิงประจักษแลวกรณีท่ีนาสนใจท่ีสุด คือ กรณีท่ีอนุกรม (series) ท่ีถูก 
transformed ดวย cointegrating vector มีลักษณะ stationary น่ันคือ กรณีท่ี d = b และ cointegrating 
coefficients สามารถท่ีจะหาออกมาไดดวยพารามิเตอรท่ีอยูในสมการความสัมพันธระยะยาวระหวางตัวแปรตางๆ 
ในแบบจําลอง (Charemza และDeadman,1992, p 144) 
 สําหรับการทดสอบ cointegration น้ันใหใช residuals จากสมการถดถอย (regression equation) ท่ีเรา
ตองการทดสอบ cointegration ซึ่งก็คือ te�  มาทําการถดถอยดังสมการดังตอไปน้ี 

   t1tt ve�e� +γ=∆ −       (9) 

(Gujarati,1995, p 727) และนําคา t � statistic ซึ่งไดมาจากเรโชของ γγ �E.S/�  ไปเปรียบเทียบกับ MacKinnon 
critical values โดยท่ี null hypothesis of no cointegration คือ 0:H0 =γ คาลบของ t � statistic ท่ีมีนัยสําคัญ    
ก็จะเปนการปฏิเสธ 0H  ซึ่งก็จะนําไปสูขอสรุปวาตัวแปรท่ีมีลักษณะเปน nonstationary ในสมการดังกลาว 
cointegrated กัน (Johnston และ Dinardo, 1997, pp 264-265) 
 อยางไรก็ตาม ถา residuals ของสมการ (9) ไมเปน white noise เราก็จะใช augmented Dickey � Fuller 
(ADF) test แทนท่ีจะใชสมการ (9) สมมุติวา tv ของสมการท่ี (9) มี serial correlation เราก็จะใชสมการดังน้ี 

tit
p

1i
i1tt ve�ae�e� +∆+γ=∆ −

=
− ∑      (10)  

และถา 02 <γ<−  เราสามารถจะสรุปไดวา residuals เปน stationary และ ty และ tx จะเปน )1,1(CI          
โปรดสังเกตวาสมการ (9) และ (10) ไมมี intercept term เน่ืองจาก te�  เปน residuals จาก regression equation 
(Enders, 1995, p 375) 
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3.4  แบบจําลองการบริโภคกุงสดแชแข็งตอคน 

 ในการประมาณคาแบบจําลองการบริโภคแบบหน่ึงน้ัน เราสามารถจะประมาณคาไดจากการบริโภคตอคน 
ซึ่งมีรูปแบบจําลองได ดังน้ี 

  ttt3tt21t u)CPI/F.I.Cln()CPI/PNIln(Cln +β+β+β=    (11) 

โดยท่ี  tC  = การบริโภคกุงสดแชแข็งตอคนในปท่ี t  
  tPNI  = รายไดประชาชาติท่ีเปนตัวเงินตอคน ในปท่ี t 
  tF.I.C  = ราคา C.I.F. ของกุงสดแชแข็งนําเขา ซึ่งคํานวณมาจากมูลคากุง (ตามราคา C.I.F.) 
       สดแชแข็งนําเขาท้ังหมดหารดวยปริมาณนําเขาท้ังหมด ในปท่ี t 
  tCPI  = ดัชนีราคาผูบริโภค ในปท่ี t 
  iβ  = คาพารามิเตอร  3,2,1i=  
  tu  = เทอมความคลาดเคล่ือน ในปท่ี t 
  ln  = natural logarithm 

4.  ผลการวิเคราะห 

 สําหรับผลการวิเคราะหน้ันจะเปนการเสนอผลการวิเคราะหความน่ิง (stationarity) ของตัวแปรตางๆ           
ในแบบจําลอง (11) น่ันคือผลการทดสอบ unit root ของตัวแปรตางๆ น่ันเอง หลังจากน้ันก็จะเปนการเสนอผล   
การทดสอบ cointegration 

4.1  ผลการทดสอบ unit root 

 ผลการทดสอบ unit root ของตัวแปร tCln , )CPI/PNIln( tt และ )CPI/F.I.Cln( tt  ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปรากฏวาตัวท้ังสามตัวมี integration เปน )1(I นัยสําคัญ ณ ระดับ 10%, 5% และ 1% ตามลําดับ 
(โปรดดูตารางท่ี 3)  โดยท่ีตัวแปรแตละตัวมีลักษณะเปน random walk process 

ตารางที่  3  การทดสอบ unit root แบบวิธี Augmented Dickey � Fuller test สําหรับตัวแปร tCln , 
)CPI/PNIln( tt และ )CPI/F.I.Cln( tt  ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

No intercept Intercept Trend and intercept 
Variable 

Level 1 st dif. level 1 st dif. level 1 st dif. 
tCln  -0.5727 -1.7213* -0.6912 -2.2388 -2.1937 -2.2891 

)CPI/PNIln( tt  1.2141 -2.6222** -0.2923 -2.8079* -2.5112 -3.0365 
)CPI/F.I.Cln( tt  -0.7719 -4.1926*** -1.0522 -4.1751*** -2.0862 -4.0484** 

*** Statistical significance at the 1% level, ** at the 5% level and * at the 10% level. 
แหลงที่มา : การคํานวณ 



พฤติกรรมการบริโภคกุงสดแชแข็งของตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน     9 

 สําหรับประเทศญ่ีปุนน้ันใหผลการทดสอบในทํานองเดียวกัน กลาวคือ tCln , )CPI/PNIln( tt และ 
)CPI/F.I.Cln( tt  มี integration เปน )1(I นัยสําคัญ ณ ระดับ 5%, 1% และ 1% ตามลําดับ (โปรดดูตารางท่ี 4)       

โดยท่ีตัวแปรแตละตัวมีลักษณะเปน random walk process 

ตารางที่ 4 การทดสอบ unit root แบบวิธี Augmented Dickey - Fuller test สําหรับตัวแปร tCln , 
)CPI/PNIln( tt และ )CPI/F.I.Cln( tt  ของประเทศญ่ีปุน 

No intercept Intercept Trend and intercept Variable 
level 1 st dif. level 1 st dif. level 1 st dif. 

tCln   0.3337 -2.2861** -1.9365 -2.3592 -0.3125 -2.7805 
)CPI/PNIln( tt   1.1901 -2.7497*** -1.0941 -2.8562* -2.0903 -2.7684 
)CPI/F.I.Cln( tt   0.1393 -5.0875*** -3.3539** -4.9706*** -3.3553* -4.9310*** 

*** Statistical significance at the 1% level, ** at the 5% level and * at the 10% level. 
แหลงที่มา : การคํานวณ 

4.2  ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของฟงกชั่นการบริโภคกุงสดแชแข็ง 
 ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของฟงกชั่นการบริโภคกุงสดแชแข็งของสหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน แสดงไว
ดังตารางท่ี 5 และ 6 

ตารางที่ 5 ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของฟงกชั่นการบริโภคกุงสดแชแข็งของประเทศสหรัฐอเมริกา 
Variable Coefficient t-Statistic 

Constant -9.1342 -2.2438* 
)CPI/PNIln( tt  1.1420 3.0482*** 
)CPI/F.I.Cln( tt  -0.9396 -4.3949*** 

 87.0R 2 =      86.0R 2 =             49.1.W.D =       ***71.64statisticF =−  
*** Statistical significance at the 1% level, ** at the 5% level and  * at the 10% level. 
แหลงที่มา : การคํานวณ 

ตารางที่ 6 ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของฟงกชั่นการบริโภคกุงสดแชแข็งของประเทศญ่ีปุน 
Variable Coefficient t-Statistic 

Constant -4.4692 -10.1060*** 
)CPI/PNIln( tt  0.5914 17.8595*** 
)CPI/F.I.Cln( tt  -0.3782 -2.1194** 

 95.0R 2 =      94.0R 2 =             72.1.W.D =       ***50.163statisticF =−  
*** Statistical significance at the 1% level, ** at the 5% level and * at the 10% level. 
แหลงที่มา : การคํานวณ 
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4.3  ผลการทดสอบ cointegration 

 ผลการทดสอบ cointegration ซึ่งก็คือ ผลการทดสอบ Augmented Dickey - Fuller test ของเทอมความ
คลาดเคล่ือนของแบบจําลองการบริโภคกุงสดแชแข็งของสหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน พบวา ฟงกชั่นการบริโภคท้ังสอง
ท่ีประมาณคาได ดังตารางท่ี 5 และ 6 น้ัน cointegrated กัน นัยสําคัญท่ีระดับ 5% ท้ังสองสมการ (โปรดดูตารางท่ี 
7) 

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบ Augmented Dickey � Fuller test ของ error terms ของฟงกชั่นการบริโภคของ
สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน โดยที่ t1t11tt eaee ε+∆+γ=∆ −−  
ประเทศ γ�  t-statistic D.W. 

สหรัฐอเมริกา -.7713 -2.5906** 1.7746 
ญ่ีปุน -.7129 -2.4043** 2.2404 

*** Statistical significance at the 1% level, ** at the 5% level and  * at the 10% level. 

หมายเหตุ : คา t � statistic = θθ �.E.S/�  
แหลงที่มา : การคํานวณ 

5.  การวิเคราะหความยืดหยุนทางดานราคาและรายได 

 ความยืดหยุนของการบริโภคเมื่อรายไดเปล่ียนไปในประเทศสหรัฐอเมริกา จะสูงกวาของประเทศญี่ปุน 
คอนขางมาก น่ันคือ ในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันความยืดหยุนทางดานรายไดน้ีจะมีคาเทากับ 1.1420 ในขณะท่ี
ประเทศญ่ีปุนจะอยูท่ีระดับ 0.5914 ท้ังน้ีอาจจะเปนเพราะวาการบริโภคกุงสดแชแข็งของญ่ีปุน อยูในระดับคอนขาง
อ่ิมตัวแลวดังท่ี Fatima Ferdouse (1999) อางไววา การบริโภคกุงตอหัวในประเทศญ่ีปุนไดอยูในระดับคงท่ี           
ในป 1995 ท้ังน้ีเพราะวาตลาดญ่ีปุนไดถึงจุดอ่ิมตัวและคอนขางน่ิง ใน 5 ป ท่ีผานมา อยางไรก็ตามมูลคานําเขาของ
ประเทศญ่ีปุนไดเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ ท้ังน้ีเหตุผลหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นในการนําเขาผลิตภัณฑท่ีมี
มูลคาเพ่ิม ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑกึ่งแปรรูปและแปรรูปเต็มท่ี เชน กุงท่ีถอดหัวและแพ็คเปนถาด PTO nobashi, IOE 
easy-peel, breaded tempure, sushi และกุงปรุงแลวสําหรับธุรกิจสงอาหาร และการขายปลีก ท้ังน้ีจากตัวเลข            
ท่ีกลาวในบทนําไดแสดงใหเห็นวาการบริโภคตอหัวของประเทศญ่ีปุนสูงกวาประเทศสหรัฐอเมริกาพอสมควรทีเดียว 
 สําหรับความยืดหยุนทางดานราคาของประเทศหรัฐเอมริกาก็สูงกวาของประเทศญ่ีปุนเชนกัน โดยท่ีความ
ยืดหยุนทางดานราคาของประเทศสหรัฐอเมริกาเทากับ -0.9396 ในขณะท่ีประเทศญี่ปุนเทากับ -0.3782 แมวา
ความยืดหยุนของท้ังสองประเทศโดยไมคิดเคร่ืองหมายจะมีคานอยกวา 1 ก็ตาม แตความยืดหยุนทางดานราคา
ของสหรัฐอเมริกามากกวาญ่ีปุน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาคนญี่ปุนเกือบจะไมเพ่ิมและลดการบริโภคกุงตอหัว ถาราคา
เปล่ียนไป ในขณะท่ีคนอเมริกันจะมีความออนไหว ตอราคามากกวา 

6.  ขอเสนอแนะทางดานนโยบาย 

 ในขณะน้ีตลาดอเมริกาเปนตลาดใหญท่ีสุดของประเทศไทย ประกอบกับอัตราการเจริญเติบโต             
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ เปนไปในอัตราท่ีสูงอยางตอเน่ือง อันเปนผลมาจากความกาวหนาใน       
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) ดังท่ีกระทรวงพาณิชยสหรัฐอเมริกาไดชี้วาเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกาอาจกําลังกาวขามเขาสูยุคใหมของความรุงเรือง (ซึ่งการเปล่ียนแปลงน้ีคลายคลึงกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นหลัง
การพัฒนาเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและเคร่ืองจักรท่ีมีกระบวนการเผาไหมภายใน) อันเน่ืองมาจากอุตสาหกรรม           
โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร ซึ่งมีสัดสวนเกือบ 1 ใน 3 ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐเมื่อป 2542 และ          
มีบทบาทหลักในการสงเสริมกําลังการผลิต รวมถึงฉุดร้ังเงินเฟอ (ไมใหสูงขึ้น) จนอาจกลาวไดวาอุตสาหกรรมไอที
เปนแรงขับเคล่ือนอันดับแรกในเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา สภาพการดังกลาวทําใหเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาขยายตัวได
ตอไป ในระดับท่ีสูงขึ้นและยั่งยืนกวาในอดีต โดยรายไดจะเพ่ิมขึ้นขณะท่ีอัตราเงินเฟอและการวางงานจะต่ําลง            
แมวาวัฎจักรทางเศรษฐกิจในปจจุบันจะปรับตัวลง แตแนวโนมดานกําลังการผลิตท่ีสูงขึ้น ผลจากอินเทอรเนตและ
ไอทีจะดําเนินตอไปในระยะยาว (กรุงเทพธุรกิจ วันพุธท่ี 7 มิถุนายน 2543, หนา 29) ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของ      
สหรัฐอเมริกาเติบโตอยางแข็งแกรงตอเน่ืองในระยะยาว อันจะทําใหรายไดของผูบริโภคในสหรัฐอเมริกาเตบิโตอยาง
แข็งแกรงตอไปเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเทียบกับญ่ีปุน และถาสถานการณเปนเชนน้ีจริง ตลาดสหรัฐอเมริกา
ก็จะเปนตลาดท่ีมีอนาคตสําหรับกุงกุลาดําของไทย ท้ังน้ีเพราะนอกจากรายไดของผูบริโภคสหรัฐอเมริกาจะมีอัตรา
การเติบโตท่ีสูงกวาญ่ีปุนอยางแข็งแกรงแลว ความยืดหยุนทางดานรายไดของสหรัฐอเมริกาก็ยังมีคามากกวา          
ซึ่งจะทําใหอัตราการขยายตัวของการบริโภคกุง เพ่ิมขึ้นรวดเร็วกวาของประเทศญ่ีปุน ประกอบกับปริมาณการ
บริโภคกุงตอหัวของสหรัฐอเมริกายังอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับญ่ีปุน ถาเทียบการบริโภคตอหัว ในระดับสูงสุด        
(ในป 1993) ดวยกันแลวจะพบวาการบริโภคตอหัวของสหรัฐอเมริกาน้ันเทากับรอยละ 58.70 ของการบริโภคตอหัวของ
ญ่ีปุนเทาน้ัน ซึ่งถาใหระดับการบริโภคตอหัวของญ่ีปุนเปนเปาหมาย ก็หมายความวา ยังมีชองวางของการขยายตัว
ของการบริโภคตอหัวของตลาดสหรัฐอเมริกาอยูอีกรอยละ 41.3 ดวยเหตุน้ีทิศทางของนโยบายจึงควรใหนํ้าหนักกับ
ตลาดสหรัฐอเมริกาใหมากขึ้น 
 อยางไรก็ตามการท่ีตลาดสหรัฐอเมริกามีความยืดหยุนทางดานราคา (โดยไมคิดเคร่ืองหมาย) มากกวา
ตลาดประเทศญี่ปุนน้ัน มีความหมายในทางเศรษฐศาสตรวาถาประเทศผูสงออกกุงไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา
ประเทศใดสงออกไปขายในราคาท่ีต่ํากวาก็สามารถจะครองสวนแบงตลาดไดงายกวา ในรูปของสวนแบงปริมาณที่
สงออกมากขึ้น (ภายใตส่ิงตางๆ คงท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพคงเดิม) โดยเฉพาะอยางยิ่งถาสหรัฐอเมริกามี   
แนวโนมอัตราเงินเฟอท่ีต่ําแลว อัตราการเพ่ิมของราคากุงเมื่อเทียบกับภาวะเงินเฟอก็จะสูงกวาอัตราเงินเฟอของ
สหรัฐอเมริกาไมได (มิฉะน้ันก็เทากับวาราคาท่ีแทจริงของกุงไทยจะสูงขึ้น) ถาหากตองการขยายตลาดการบริโภคกุง
ในสหรัฐอเมริกาใหกวางขวางตอไป เพราะฉะนั้นการลดตนทุนจะเปนยุทธศาสตรท่ีทําใหประเทศไทยสามารถคง
อํานาจในการแขงขันทางดานราคาในตลาดสหรัฐอเมริกาไวได และไทยสามารถใชยุทธศาสตรการลดราคาไดใน
กรณีท่ีจําเปน  

เราทราบแลววาในการเล้ียงกุงกุลาดําของประเทศไทยนั้น สัดสวนของตนทุนการผลิตท่ีมากท่ีสุด คือ 
อาหารกุงซึ่งมีอยูรอยละ 45.31 ของตนทุนการผลิต (Ling, 1996) และสัดสวนท่ีสําคัญในอาหารกุงก็คือ                  
โปรตีน คิดเปนรอยละ 51 ของอาหารกุง ซึ่งในขณะน้ีมาจากปลาปน รอยละ 36 กากถั่วเหลืองรอยละ 15                 
(บุญชัย กิจสัมฤทธิ์โรจน อางใน ศุภัช  ศุภชลาศัย และคณะ, 2540) ประเด็นวิจัยท่ีจําเปนสําหรับนักวิทยาศาสตร         
ในการคงอํานาจในการแขงขันในดานราคาก็คือ ทําอยางไรจึงจะผลิตอาหารกุงใหมีราคาถูก คุณภาพคงเดิม หรือ
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เพ่ิมขึ้น หรือคุณภาพลดลงในอัตราสวนท่ีนอยกวาราคาอาหารท่ีถูกลง โดยเฉพาะอยางยิ่งทําอยางไรจึงจะหา       
แหลงโปรตีนท่ีถูกคุณภาพดีไปแทนปลาปนได นอกจากน้ีเรายังทราบอีกวาการท่ีกุงเปนโรคน้ันมีผลกระทบอยาง
สําคัญตอเกษตรกรเล้ียงกุง สามารถทําใหเกษตรกรเกิดความเสียหาย ผลผลิตลดลงอยางมีนัยสําคัญ รอยละ            
90 ของจํานวนฟารมท่ีเล้ียงกุงในประเทศไทยเปนแบบพัฒนา (intensive) สวนท่ีเหลือรอยละ 10 เปนแบบธรรมชาติ 
(ADB/NACA, 1998, p 392) และในการเล้ียงกุงแบบพัฒนารอยละ 64.0 ของฟารมท่ีเล้ียงกุงแบบพัฒนาจะประสบ
ปญหาโรคกุงซึ่งเฉล่ีย 1.4 คร้ังตอปในการเล้ียงกุง 1.9 คร้ังตอป โดยท่ีรอยละ 26 ของฟารมกุงท่ีเปนโรคเกิด            
ความเสียหายท้ังหมด และทําใหฟารมกุงท่ีเปนโรครอยละ 43 ไดรับผลกระทบทางดานผลผลิตลดลง รอยละ 24        
ไดรับผลกระทบทางดานราคาลดลง ความเสียหายตอฟารมเทากับ 10,336 ดอลลารตอป หรือ 6,196 ดอลลารตอ
เฮกตารตอป (ADB/NACA 1998 , pp 419 and 422) และเน่ืองจากประเทศไทยมีจํานวนฟารมแบบพัฒนาเทากับ 
18,025 ฟารม (ADB/NACA 1998, p 392) เพราะฉะน้ันประเทศจะประสบกับความเสียหายจากโรคกุงเทากับปละ 
107.31 ลานดอลลาร โดยคิดโอกาสท่ีจะเกิดโรครอยละ 64 (ADB/NACA 1998, p 419) หรือ 4,185.18 ลานบาท
ตอป โดยคิดอัตราแลกเปล่ียน 39 บาทตอดอลลาร (เฉพาะฟารมท่ีเล้ียงกุงแบบพัฒนาเทาน้ัน) ซึ่งจะเห็นไดวาเปน
ตนทุนท่ีสูงอยางมีนัยสําคัญ ประกอบกับสาเหตุสําคัญของโรคกุงยังไมกระจางชัด การแกปญหาโรคกุงยังอยูใน
ระดับต่ํามาก (ADB/NACA, 1998 : p 419) เพราะฉะน้ันประเด็นวิจัยสําหรับนักวิทยาศาสตรประเด็นท่ีสองท่ีจะชวย
ลดตนทุนการผลิตกุงไดก็คือทําอยางไรจึงจะปองกันโรคกุงแตละชนิด และถาเกิดโรคกุงแตละชนิดทําอยางไรจึงจะ
รักษาใหไดผลอยางมีประสิทธิภาพ และตนทุนต่ํา ซึ่งขณะน้ีก็มีการทําวิจัยเร่ืองดังกลาวอยูแลว แตควรสนับสนุน   
การวิจัยดังกลาวใหมากขึ้น อยางชนิดคาดหวังความสําเร็จ ปจจัย ท่ีสามท่ีจะชวยลดตนทุนไดอยางมีนัยสําคัญ           
ก็คือทําอยางไรท่ีจะทําใหอัตราการแลกเน้ือ (feed conversion ratio, FCR) อยูในระดับต่ํา ซึ่งจะชวยลดตนทุน          
ไดมากท้ังน้ีเพราะ FCR ของประเทศไทยแมวาจะต่ํากวาคาเฉล่ียของประเทศคูแขงในเอเชีย แตก็ยังนับวาสูงกวา
อินเดีย อินโดนีเซีย กัมพูชา และโดยเฉพาะอยางยิ่งไตหวัน (ซึ่งไมใชคูแขงแลว) (ADB/NACA, 1998 ; p 410)        
ถา FCR ลดลงไดมากเทาใดตนทุนก็จะถูกลงมากเทาน้ัน ถาทําได ดังน้ี ตนทุนการผลิตกุงกุลาดําก็จะต่ําลง            
ความสามารถในการแขงขันก็จะสูงขึ้น อนาคตของกุงกุลาดําของประเทศไทยก็ยังคงสดใสตอไป (ภายใตการรักษา
ส่ิงแวดลอมท่ีเขมงวด) 
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ตารางที่ 1A  การพยากรณการบริโภคกุงของตลาดสหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน 

การบริโภคกุงของสหรัฐอเมริกา การบริโภคกุงของญี่ปุน 
คาจริง คาพยากรณ คาจริง คาพยากรณ ป 

การบริโภคตอหัว 
(กิโลกรัม/หัว) 

การบริโภครวม 
(ตัน) 

การบริโภคตอหัว 
(กิโลกรัม/หัว) 

การบริโภครวม 
(ตัน) 

การบริโภคตอหัว 
(กิโลกรัม/หัว) 

การบริโภครวม 
(กิโลกรัม) 

การบริโภคตอหัว 
(กิโลกรัม/หัว) 

การบริโภครวม 
(กิโลกรัม) 

1976 0.7481 163,111.00 0.8036 175,209.40 0.9588 108,127.00 0.9900 111,642.97
1977 0.7871 173,350.00 0.8348 183,847.85 0.9985 113,693.00 1.1336 129,075.52
1978 0.7310 162,707.00 0.9420 209,688.06 1.1477 131,874.00 1.2957 148,875.21
1979 0.7203 162,120.00 0.7046 158,572.75 1.2078 139,944.00 1.0914 126,465.82
1980 0.6765 154,089.00 0.7179 163,501.63 1.1658 136,179.00 1.3124 153,305.68
1981 0.7308 168,049.00 0.7961 183,046.66 1.3613 160,174.00 1.2768 150,232.94
1982 0.7928 184,055.00 0.7120 165,313.67 1.2481 147,870.00 1.1872 140,659.22
1983 0.8623 202,038.00 0.7764 181,910.14 1.2456 148,613.00 1.2237 145,995.70
1984 0.9169 216,724.00 0.8689 205,392.33 1.3734 164,913.00 1.2622 151,566.30
1985 0.9429 224,880.00 1.0139 241,809.36 1.4884 179,859.00 1.5075 182,166.98
1986 1.0853 261,203.00 0.9749 234,644.37 1.7175 208,663.00 1.6563 201,225.64
1987 1.1745 285,216.00 1.0482 254,549.01 1.9635 239,685.00 1.8988 231,785.50
1988 1.2586 308,423.00 1.1658 285,681.68 2.0446 250,628.00 1.9074 233,811.25
1989 1.2621 312,159.00 1.2049 298,025.60 2.0621 253,820.00 1.9239 236,814.01
1990 1.2839 320,860.00 1.2992 324,695.26 2.2161 273,638.00 2.0464 252,694.73
1991 1.2948 327,188.00 1.2576 317,789.12 2.2035 273,057.00 2.1505 266,485.21
1992 1.3715 350,286.00 1.3773 351,781.36 2.1125 262,626.00 2.2514 279,893.49
1993 1.3722 354,204.00 1.3554 349,847.91 2.3378 291,450.00 2.2868 285,101.13
1994 1.3568 353,644.00 1.2227 318,694.33 2.3337 291,621.00 2.3007 287,498.93
1995 1.2871 336,455.00 1.2701 331,991.18 2.2312 279,344.00 2.3621 295,737.31
1996 1.1905 314,301.00 1.3668 360,846.36 2.1807 274,244.00 2.3155 291,202.36
1997 1.3103 349,067.00 1.3587 361,953.33 1.9893 250,984.00 2.1426 270,332.40
1998   1.3770 370,256.55   2.1751 275,279.77
1999   1.3956 378,750.25   2.2081 280,317.68
2000   1.4144 387,438.79   2.2415 285,447.78
2001   1.4335 396,326.65   2.2755 290,671.78
2002   1.4528 405,418.40   2.3100 295,991.37

 

หมายเหตุ : การพยากรณระหวางป 1998 � 2002 สมมติใหตัวแปรแตละตัวมีอัตราการขยายตัว เทากับ คาเฉลี่ยอยางงายของอัตราการขยายตัว 
              ระหวางป 1990 � 1997.  
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ตารางที่ 2A  อัตราการขยายตวัของรายไดประชาชาติ ประชากร ราคานําเขาเฉลี่ย และดัชนีราคา 
 ผูบริโภค ของสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน      

รายไดประชาติ ประชากร ราคานําเขาเฉลี่ย ดัชนีราคาผูบริโภค 
 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 
อัตราการ 
ขยายตัวเฉลี่ย 

5.62% 5.71% 0.93% 0.31% 3.45% 3.46% 3.29% 1.48% 

แหลงที่มา : จากการคํานวณ. 
 


