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การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการส่ งออกทุ เรี ยนสดของไทยไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น โดยใช้ขอ้ มูลทุ ติยภูมิ ประเภทอนุ กรมเวลา (secondary data) ระหว่างปี พ.ศ. 2541- พ.ศ. 2559 รวม
ระยะเวลา 18 ปี เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของแบบจาลอง ด้วยวิธีประมาณค่าสัมประสิ ทธิ ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่ สุด
(Ordinary Least squares--OLS) จากการใช้โ ปรแกรม Eviews ผลการศึ ก ษาพบว่า ราคาส่ ง ออกทุ เ รี ยนสดไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลต่อปริ มาณการส่งออกทุเรี ยนสดของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ในทิศทางตรงกันข้าม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมาตรฐานสิ นค้าและอาหารเกษตรแห่งชาติ: ทุเรี ยน ส่งผลต่อปริ มาณ
การส่งออกทุเรี ยนสดของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในทิศทางเดียวกัน
ABSTRACT
In this thesis, the researcher studies factors influencing the export of durians from the Kingdom of Thailand
(Thailand) to the People’s Republic of China (PRC; hereafter “China”).
Germane time series secondary data from the period between 1998 and 2016—a total of 18 years—were
analyzed. The analysis was carried out in order to determine the coefficient of the simple regression model constructed
by the researcher through applications of the ordinary least squares (OLS) method. The analysis was conducted by
means of utilizing the Econometric (Eviews) computer software statistical package.
Findings are as follows:
The export price of durians shipped to China inversely affected the quantity of durian exports from Thailand to China.
China’s gross domestic product and agricultural commodity and food standards for durians affected the quantity of
durians exported from Thailand to China in the same direction, thereby showing a strong positive relationship.

คาสาคัญ: การส่งออก ทุเรี ยนสด สาธารณรัฐประชาชนจีน
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บทนา
ทุเรี ยนเป็ นผลไม้เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย ก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงานให้กบั เกษตรกร ผูผ้ ลิต
และผูส้ ่ งออกด้วยมูลค่ามหาศาล เนื่ องจากเป็ นผลไม้ที่ได้รับความนิ ยมในการบริ โภคสู งทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มีศกั ยภาพทางการตลาด ประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกทุเรี ยนรายใหญ่ของโลก ตลาดหลักที่สาคัญของประเทศไทย
คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ งส่ งออกในรู ปทุเรี ยนสดมากกว่าร้อยละ 90 ของการส่ งออกทั้งหมด (สถานการณ์สินค้า
เกษตรที่สาคัญและแนวโน้มปี 2561, 2561) โดยปริ มาณการส่ งออกทุเรี ยนสด จากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ ในช่วงปี
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 พิจารณาจากปริ มาณการส่ งออกไปยังต่างประเทศ 4 ประเทศ พบว่า ประเทศไทยส่ งออกไปยัง
ประเทศเวียดนามมากถึงร้อย 52.56 ซึ่ งเป็ นการเติบโตของปริ มาณการส่ งออกไปยังประเทศเวียดนามอย่างมีนยั สาคัญ
และเป็ นการเพิ่มปริ มาณอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากสิ ทธิ พิเศษทางภาษี ทาให้ประเทศไทยจาเป็ นต้อง
ส่งออกทุเรี ยนสดผ่านไปยังประเทศเวียดนามเพื่อส่งออกไปตลาดจีน ขณะที่ปีที่ผา่ นมาประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศจีน
ร้อยละ 39.12 และส่ งออกไปประเทศเวียดนามร้อยละ 21.07 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของการส่ งออกในปี พ.ศ. 2559
จะเห็นว่าประเทศจีนยังคงเป็ นตลาดหลักในการส่งออกทุเรี ยนสดของประเทศไทย สาหรับเส้นทางการส่งออกทุเรี ยนไป
ยังสาธารณรัฐประชาชนจีนแยกตามเขตการดูแลศุลกากรจีน พบว่าในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 มีการนาเข้าทุเรี ยนสด
ผ่านเขตดู แลของศุ ลกากรเซิ นเจิ้ นมากที่ สุด คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 80.67 ของปริ มาณการนาเข้าทุ เรี ยนสดของจี น
รองลงมาคือ เขตการดูแลของศุลกากรหนานหนิง (สถานการณ์ผลไม้ไทยในตลาดจีน ปี 2560 และแนวโน้ม, 2561) ในปี
พ.ศ. 2560 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีมูลค่าการนาเข้าทุเรี ยนสดประมาณ 7,348.14 ล้านบาท เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคชาวจีน
นิ ยมบริ โภคทุเรี ยนสดเพิ่มสู งขึ้น จากการเปิ ดเสรี การค้าผักและผลไม้ระหว่างไทยจีน โดยการลดภาษีนาเข้าผลไม้ตาม
ข้อตกลงเหลือร้อยละศูนย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ทาให้ตลาดสิ นค้าผักและผลไม้สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้น และในปั จจุบนั
ประเทศที่เป็ นคู่แข่งทางการค้าของไทย เช่น ประเทศมาเลเซีย ซึ่งรัฐบาลมาเลเซี ยมีความพยายามที่จะขอเปิ ดตลาดทุเรี ยนสด
กับประเทศจี น โดยใช้ช่องทางการนาเข้าและด่านตรวจพืชในจี นเช่นเดี ยวกับประเทศไทย ประเทศเวียดนามมีพนั ธุ์
ทุเรี ยนพื้นบ้านเหมือนกับประเทศไทย มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออานวยต่อการเพาะปลูก และมีจุดมุ่งหมาย
ที่จะเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ของโลก (กรมศุลกากร, 2561) จากข้อมูลดังกล่าวจึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการส่งออกทุเรี ยนสดของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการส่ งออกทุเรี ยนสดของประเทศไทยไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สาคัญต่อการส่งออก
วิธีการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (quantitative analysis) เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิของแบบจาลองจาก
สมการถดถอยเชิ ง ซ้อน ด้วยวิธีกาลังสองน้อ ยที่ สุด (Ordinary Least Squares--OLS) โดยใช้โปรแกรม Eviews เป็ น
เครื่ องมื อในการวิเคราะห์ ใช้ขอ้ มูลในช่ วงปี พ.ศ. 2541- พ.ศ. 2559 ด้วยการสร้ างแบบจาลองเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่ มี ผลต่ อการส่ งออกทุ เรี ยนสดของไทยไปสาธารณรั ฐประชาชนจี น โดยใช้ข ้อมู ลรายปี ระหว่างปี
พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2559 รวม 18 ปี ซึ่งแบบจาลอง มีดงั นี้
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Qd = β1 + β2Pd + β3GDPc + β4EXc + β5D1+ β6D2
กาหนดให้
Qd
หมายถึง ปริ มาณการส่งออกทุเรี ยนสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (หน่วย: ตัน)
Pd
หมายถึง ราคาส่งออกทุเรี ยนสดไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน (หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม)
GDPc หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาธารณรัฐประชาชนจีน (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ)
EXc
หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หน่วย: บาทต่อหยวน)
D1
หมายถึง ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-จีน ปี พ.ศ. 2546
0 แทนปี พ.ศ. ที่ไม่มีการทาความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-จีน
1 แทนปี พ.ศ. ที่มีการทาความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-จีน
D2
หมายถึง มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: ทุเรี ยน
0 แทน
ปี พ.ศ. ที่มีการใช้มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: ทุเรี ยน (ฉบับเดิม)
1 แทนปี พ.ศ. ที่มีการใช้มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: ทุเรี ยน (ฉบับใหม่)
ผลการวิจยั
ผลการศึกษาแบบจาลองที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม ได้แก่ ปริ มาณการส่งออกทุเรี ยนสดของไทย
ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ราคาส่ งออกทุเรี ยนสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (Pd) ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในสาธารณรัฐประชาชนจีน (GDPc) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (EXc) การทาความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน (D1) และมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: ทุเรี ยน (D2) สามารถแสดงสมการได้ ดังนี้
Qd = 106,065- 1,638.00Pd + 20.62GDPc -19033.65EXc + 30,168.04D1 + 39,959.89D2
(-3.83)*** (5.49) *** (-1.16)
(1.59)
(3.37) **
R-squared (R) 2 = 0.9676
F statistic = 77.6938

Adjusted R-squared = 0.9551
Durbin-Watson (D.W.) = 1.8526

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า t statistic ของสัมประสิ ทธิ์
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 90
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99
จากการตรวจสอบค่านัยสาคัญทางสถิติพบว่า
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของราคาการส่ งออกทุเรี ยนสดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน (Pd) มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณ
การส่ ง ออกทุ เ รี ย นสดของประเทศไทยไปยัง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น (Qd) ในทิ ศ ทางตรงกัน ข้า ม ซึ่ ง เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ ได้ต้ งั ไว้ ด้วยระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 99 เมื่อกาหนดให้ปัจจัยอื่นๆ มีค่าคงที่ กล่าวคือ ถ้าราคาส่ งออก
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ทุ เรี ยนสดของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจี นเพิ่มขึ้ น 1 บาทต่อกิ โลกรั ม จะทาให้ปริ มาณการส่ งออกทุเรี ยนสด
ของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลง 1,638.00 ตัน
ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น (GDPc) มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ปริ ม าณ
การส่ งออกทุเรี ยนสดของไทยในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ด้วยระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99
เมื่อกาหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ กล่าวคือ ถ้าผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์ สหรัฐ ฯ
จะทาให้ปริ มาณการส่งออกทุเรี ยนสดของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 20.62 ตัน
มาตรฐานสิ นค้าและอาหารเกษตรแห่งชาติ: ทุเรี ยน (D2) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริ มาณ การ
ส่ งออกทุเรี ยนสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (Qd) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ ด้วยระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
กาหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ กล่าวคือ เมื่อมีการใช้มาตรฐานสิ นค้าและอาหารเกษตรแห่ งชาติ : ทุเรี ยน (D2) จะทาให้
ปริ มาณการส่ งออกทุเรี ยนสดไปสาธารณรัฐประชาชนจี นเพิ่มขึ้น 39,959.89 ตัน ดังนั้นการใช้มาตรฐานสิ นค้าเกษตร
จึงเป็ นนโยบายที่มีประโยชน์ต่อการส่งออกทุเรี ยนสดของไทยไปยังประเทศจีน
ความตกลงการค้าเสรี อาเซี ยน-จี นและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อหยวนไม่มีนัยสาคัญต่อปริ มาณการส่ งออก
ทุเรี ยนสดของประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ปั จจัยที่มีผลกระทบและเป็ นตัวกาหนดปริ มาณการส่ งออกทุเรี ยนสดของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ
ราคาส่งออกทุเรี ยนสดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน (Pd) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อุทยั วรรณ (2550) ได้ทาการศึกษา
เรื่ อง การส่งออกลาไยสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน และของปกรณ์ และคณะ (2553) ซึ่งทาการศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์
การส่ ง ออกมัน เส้นของประเทศไทยไปยังประเทศจี น ผลิ ต ภัณฑ์ม วลรวมในสาธารณรั ฐประชาชนจี น (GDPc) ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศศิธร สว่างวงศ์ ที่ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการส่ งออกยางพาราของประเทศ
ไทยไปสู่ ประเทศจี น และมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ : ทุ เรี ยน (D2) ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ผลการศึ กษาของ
อุทยั วรรณ (2550) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การส่ งออกลาไยสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ เมื่อราคาส่ งออกทุเรี ยน
สดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนปรับตัวสู งขึ้น จะทาให้ปริ มาณการส่ งออกทุเรี ยนสดของไทยลดลง หากราคาทุเรี ยน
ปรับตัวสูงขึ้นอีก อาจทาให้รายได้เข้าสู่ประเทศลดลงได้ ถึงแม้ผลของการใช้มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ:
ทุเรี ยน จะทาให้สาธารณรัฐประชาชนจีนนาเข้าทุเรี ยนจากประเทศไทย มากขึ้นก็ตาม แต่การแข่งขันจากประเทศคู่แข่งก็
เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ผูผ้ ลิ ต ภายในประเทศควรคานึ ง ถึ ง และควรมุ่ ง พัฒนาด้านผลิ ต ภัณฑ์แ ปรรู ปจากทุ เรี ยนให้มี ความ
หลากหลาย มีเอกลักษณ์ และโดดเด่นมากขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์อติ ไทยานันท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา ที่
เสี ยสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้คาปรึ กษา คาแนะนาในประเด็นต่างๆ ตลอดจนการตรวจ ปรับปรุ ง และแก้ไข ในการทาวิจยั
ให้สาเร็ จไปได้ดว้ ยดี
เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝ่ ายการเกษตรประจาสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครกวางโจว. สถานการณ์ผลไม้ไทย ในตลาด
จีนปี 2560 และแนวโน้ม [ออนไลน์] 2561 [อ้างเมื่อ 1ตุลาคม 2561]. จาก https://www.opsmoac.go.th/ guangzhou-newsfiles-402791791425.
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