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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ ประเภทอนุกรมเวลา (secondary data) ระหว่างปี พ.ศ. 2541- พ.ศ. 2559  รวม
ระยะเวลา 18 ปี เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจ าลอง ด้วยวิธีประมาณค่าสัมประสิทธิด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด 
(Ordinary Least squares--OLS) จากการใช้โปรแกรม Eviews ผลการศึกษาพบว่า ราคาส่งออกทุเรียนสดไปยงั
สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
ผลิตภณัฑม์วลรวมในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมาตรฐานสินคา้และอาหารเกษตรแห่งชาติ: ทุเรียน ส่งผลต่อปริมาณ
การส่งออกทุเรียนสดของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในทิศทางเดียวกนั      
 

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. 
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บทน า 
 ทุเรียนเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย ก่อให้เกิดรายไดแ้ละการจา้งงานให้กบัเกษตรกร ผูผ้ลิต 
และผูส่้งออกดว้ยมูลค่ามหาศาล เน่ืองจากเป็นผลไมท่ี้ไดรั้บความนิยมในการบริโภคสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ    
มีศกัยภาพทางการตลาด ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกทุเรียนรายใหญ่ของโลก ตลาดหลกัท่ีส าคญัของประเทศไทย 
คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงส่งออกในรูปทุเรียนสดมากกวา่ร้อยละ 90 ของการส่งออกทั้งหมด (สถานการณ์สินคา้
เกษตรท่ีส าคญัและแนวโนม้ปี 2561, 2561) โดยปริมาณการส่งออกทุเรียนสด จากประเทศไทยไปยงัต่างประเทศ ในช่วงปี 
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 พิจารณาจากปริมาณการส่งออกไปยงัต่างประเทศ 4 ประเทศ พบวา่ ประเทศไทยส่งออกไปยงั
ประเทศเวียดนามมากถึงร้อย 52.56 ซ่ึงเป็นการเติบโตของปริมาณการส่งออกไปยงัประเทศเวียดนามอยา่งมีนยัส าคญั
และเป็นการเพ่ิมปริมาณอย่างกา้วกระโดด ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากสิทธิพิเศษทางภาษีท าให้ประเทศไทยจ าเป็นตอ้ง
ส่งออกทุเรียนสดผา่นไปยงัประเทศเวียดนามเพ่ือส่งออกไปตลาดจีน ขณะท่ีปีท่ีผา่นมาประเทศไทยส่งออกไปยงัประเทศจีน
ร้อยละ 39.12 และส่งออกไปประเทศเวียดนามร้อยละ 21.07 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของการส่งออกในปี พ.ศ. 2559   
จะเห็นวา่ประเทศจีนยงัคงเป็นตลาดหลกัในการส่งออกทุเรียนสดของประเทศไทย ส าหรับเสน้ทางการส่งออกทุเรียนไป
ยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนแยกตามเขตการดูแลศุลกากรจีน พบวา่ในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 มีการน าเขา้ทุเรียนสด
ผ่านเขตดูแลของศุลกากรเซินเจ้ินมากท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.67 ของปริมาณการน าเขา้ทุเรียนสดของจีน 
รองลงมาคือ เขตการดูแลของศุลกากรหนานหนิง (สถานการณ์ผลไมไ้ทยในตลาดจีน ปี 2560 และแนวโนม้, 2561) ในปี 
พ.ศ. 2560 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีมูลค่าการน าเขา้ทุเรียนสดประมาณ 7,348.14 ลา้นบาท เน่ืองจากผูบ้ริโภคชาวจีน
นิยมบริโภคทุเรียนสดเพ่ิมสูงข้ึน จากการเปิดเสรีการคา้ผกัและผลไมร้ะหวา่งไทยจีน โดยการลดภาษีน าเขา้ผลไมต้าม
ขอ้ตกลงเหลือร้อยละศูนย ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ท าให้ตลาดสินคา้ผกัและผลไมส้ามารถขยายตวัเพ่ิมข้ึน และในปัจจุบนั
ประเทศท่ีเป็นคู่แข่งทางการคา้ของไทย เช่น ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงรัฐบาลมาเลเซียมีความพยายามท่ีจะขอเปิดตลาดทุเรียนสด
กบัประเทศจีน โดยใชช่้องทางการน าเขา้และด่านตรวจพืชในจีนเช่นเดียวกบัประเทศไทย ประเทศเวียดนามมีพนัธ์ุ
ทุเรียนพ้ืนบา้นเหมือนกบัประเทศไทย มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก และมีจุดมุ่งหมาย
ท่ีจะเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ของโลก (กรมศุลกากร, 2561) จากขอ้มูลดงักล่าวจึงมีความน่าสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการส่งออกทุเรียนสดของประเทศไทยไปยงั
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีส าคญัต่อการส่งออก 
 

วธีิการวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) เพ่ือหาค่าสมัประสิทธิของแบบจ าลองจาก
สมการถดถอยเชิงซ้อน ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares--OLS) โดยใช้โปรแกรม Eviews เป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ใช้ขอ้มูลในช่วงปี พ.ศ. 2541- พ.ศ. 2559 ด้วยการสร้างแบบจ าลองเพื่อหาความสัมพนัธ์
ระหว่างตัวแปรท่ีมีผลต่อการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยใช้ข้อมูลรายปี ระหว่างปี              
พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2559 รวม 18 ปี ซ่ึงแบบจ าลอง มีดงัน้ี  
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 Qd = β1 + β2Pd + β3GDPc + β4EXc + β5D1+ β6D2 
  
ก าหนดให ้
Qd หมายถึง ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (หน่วย: ตนั) 
Pd  หมายถึง ราคาส่งออกทุเรียนสดไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน (หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม) 
GDPc หมายถึง ผลิตภณัฑม์วลรวมในสาธารณรัฐประชาชนจีน (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ)    
EXc  หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (หน่วย: บาทต่อหยวน) 
D1 หมายถึง ความตกลงการคา้เสรีอาเซียน-จีน ปี พ.ศ. 2546 
     0 แทนปี พ.ศ. ท่ีไม่มีการท าความตกลงการคา้เสรีอาเซียน-จีน 
    1 แทนปี พ.ศ. ท่ีมีการท าความตกลงการคา้เสรีอาเซียน-จีน 
D2 หมายถึง มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ: ทุเรียน  
                0 แทน 
 
ปี พ.ศ. ท่ีมีการใชม้าตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ: ทุเรียน (ฉบบัเดิม) 
  1 แทนปี พ.ศ. ท่ีมีการใชม้าตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ: ทุเรียน (ฉบบัใหม่) 
 
ผลการวจิยั 
 ผลการศึกษาแบบจ าลองท่ีใชแ้สดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดของไทย
ไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ราคาส่งออกทุเรียนสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (Pd) ผลิตภณัฑ์
มวลรวมในสาธารณรัฐประชาชนจีน (GDPc) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (EXc) การท าความตกลงการคา้เสรี
อาเซียน-จีน (D1) และมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ: ทุเรียน (D2) สามารถแสดงสมการได ้ดงัน้ี 
  
 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   Adjusted R-squared = 0.9551 
 F statistic = 77.6938   Durbin-Watson (D.W.) = 1.8526 
  
 หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็หมายถึง ค่า t statistic ของสมัประสิทธ์ิ 
 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
 **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  
 จากการตรวจสอบค่านยัส าคญัทางสถิติพบวา่  
 ค่าสัมประสิทธ์ิของราคาการส่งออกทุเรียนสดไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน (Pd) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณ
การส่งออกทุเรียนสดของประเทศไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน (Qd) ในทิศทางตรงกันขา้ม ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 เม่ือก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี กล่าวคือ ถา้ราคาส่งออก
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ทุเรียนสดของไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ิมข้ึน 1 บาทต่อกิโลกรัม จะท าให้ปริมาณการส่งออกทุเรียนสด     
ของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลง 1,638.00 ตนั 
 ค่าสัมประสิทธ์ิของผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาธารณรัฐประชาชนจีน (GDPc) มีความสัมพนัธ์กับปริมาณ          
การส่งออกทุเรียนสดของไทยในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
เม่ือก าหนดให้ปัจจยัอ่ืน ๆ คงท่ี กล่าวคือ ถา้ผลิตภณัฑม์วลรวมในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ิมข้ึน 1 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ    
จะท าใหป้ริมาณการส่งออกทุเรียนสดของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 20.62 ตนั 
 มาตรฐานสินคา้และอาหารเกษตรแห่งชาติ: ทุเรียน (D2) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณ         การ
ส่งออกทุเรียนสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (Qd) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ก าหนดให้ปัจจยัอ่ืน ๆ คงท่ี กล่าวคือ เม่ือมีการใชม้าตรฐานสินคา้และอาหารเกษตรแห่งชาติ: ทุเรียน (D2) จะท าให้
ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ิมข้ึน 39,959.89 ตนั ดงันั้นการใชม้าตรฐานสินคา้เกษตร     
จึงเป็นนโยบายท่ีมีประโยชน์ต่อการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยงัประเทศจีน 
 ความตกลงการคา้เสรีอาเซียน-จีนและอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อหยวนไม่มีนัยส าคญัต่อปริมาณการส่งออก
ทุเรียนสดของประเทศไทยไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบและเป็นตวัก าหนดปริมาณการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ 
ราคาส่งออกทุเรียนสดไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน (Pd) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อุทยัวรรณ (2550) ไดท้ าการศึกษา
เร่ือง การส่งออกล าไยสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน และของปกรณ์ และคณะ (2553) ซ่ึงท าการศึกษาเร่ือง การวเิคราะห์
การส่งออกมนัเส้นของประเทศไทยไปยงัประเทศจีน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาธารณรัฐประชาชนจีน (GDPc) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศศิธร สวา่งวงศ์ ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการส่งออกยางพาราของประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศจีน และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: ทุเรียน (D2) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
อุทยัวรรณ (2550) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง การส่งออกล าไยสดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งน้ี เม่ือราคาส่งออกทุเรียน
สดไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนปรับตวัสูงข้ึน จะท าให้ปริมาณการส่งออกทุเรียนสดของไทยลดลง หากราคาทุเรียน
ปรับตวัสูงข้ึนอีก อาจท าใหร้ายไดเ้ขา้สู่ประเทศลดลงได ้ถึงแมผ้ลของการใชม้าตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ: 
ทุเรียน จะท าใหส้าธารณรัฐประชาชนจีนน าเขา้ทุเรียนจากประเทศไทย มากข้ึนก็ตาม แต่การแข่งขนัจากประเทศคู่แข่งก็
เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีผูผ้ลิตภายในประเทศควรค านึงถึงและควรมุ่งพฒันาด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนให้มีความ
หลากหลาย มีเอกลกัษณ์ และโดดเด่นมากข้ึน เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในอนาคต 
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