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การพยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน 

Forecasting Import Demand for Fresh Grapes from China 
ณัฐพล  เลิศศิวนนท์ 1 รศ. ดร.ประสาร  บุญเสริม 2 

------------------------------------------------  
             บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ พยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนในช่วง
ปี พ.ศ. 2556-2558 โดยใช้แบบจ าลอง Vector Autoregression (VAR) และใช้ข้อมูลรายไตรมาสตั้งแต่
ไตรมาสที่สี่ ปี พ.ศ. 2546 ถึงไตรมาสที่สี่ ปี พ.ศ. 2555 ตัวแปรที่ใช้ ประกอบด้วย ปริมาณน าเข้าองุ่นสด
จากประเทศจีน ราคาองุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีน ราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศต่อหัว โดยท าการพยากรณ์ในสองกรณี คือ (1) การพยากรณ์โดยก าหนดให้ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศต่อหัวคงที่เท่ากับไตรมาสสุดท้ายของข้อมูล คือ เท่ากับ 43,353 บาท  และ (2) การ
พยากรณ์โดยก าหนดให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวมีอัตราการเติบโตเท่ากับอัตราการเติบโต
เฉลี่ยของแต่ละไตรมาส ช่วงปี พ.ศ. 2547-2555  

 ผลการศึกษา พบว่า ค่าพยากรณ์ในกรณีที่ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวคงที่
นั้นปริมาณน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เพียงปีเดียวหลังจากนั้นจะลดลง แต่
ผลพยากรณ์ในกรณีที่สองนั้นพบว่าปริมาณน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นตลอดทั้ง 3 ปี 
สอดคล้องกับปริมาณน าเข้าที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเปิดเสรีการค้ากับประเทศจีน และการศึกษาคร้ังนี้ได้
วิเคราะห์ปฏิกิริยาการตอบสนองของปริมาณอุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน พบว่า ปริมาณอุป
สงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศใช้เวลา 10 ไตรมาส ในการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ หากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของราคาองุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีน และใช้เวลา 6 ไตรมาส ในการปรับตัว
เข้าสู่ภาวะปกติ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน  และจาก
ผลการวิเคราะห์จ าแนกความแปรปรวน พบว่า การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์น้ ามันปาล์มดิบใน
ประเทศมีผลมาจากตัวมันเองมากถึงร้อยละ 90 ในขณะที่มีผลมาจากราคาองุ่นสดและราคาแอปเปิลน าเข้า
จากประเทศจีนอีกประมาณร้อยละ 10 
ค าส าคัญ: พยากรณ์ ปฏิกิริยาการตอบสนอง การวิเคราะห์จ าแนกความแปรปรวน 

 
-------------------------------------------------  

 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ABSTRACT 
 In this thesis, the researcher forecasts the demand for imports of fresh grapes from the 
People’s Republic of China (PRC) for the period between 2013 and 2015.  

In order to make forecasts, the researcher utilized the Vector Autoregressive Model (VAR).    
As such, quarterly data from the fourth quarter of 2003 to the fourth quarter of 2012 were 

analyzed so as to be able to make forecasts in two cases:  
(1) On the basis of stable gross domestic product (GDP) per capita with the demand for the 

last quarter being estimated at 43,353 baht; and  
(2) On the basis of GDP per capita varying in accordance with an average growth rate per 

quarter in the period between 2004 and 2012. 
 As for the forecast in the case of stable GDP per capita, the researcher found that the quantity 
of fresh grape imports from the PRC will increase only in 2013.  After that it will decrease in 2014 and 
2015.   
 Findings are as follows: 
 Regarding the forecast in the case of varying GDP per capita, the researcher determined that 
the quantity of fresh grape imports from the PRC will increase in all three years. This finding is 
congruent with the actual quantity of imports in the period of the post-free trade agreement with the 
PRC.  

In analyzing the impulse response, the researcher found the following:  In restoring normal 
equilibrium over ten quarters, the quantity of demand for the import of fresh grapes from the PRC will 
be shown to change immediately. If six quarters are used the period in which normal equilibrium is 
restored, there will be an immediate change in the price of apples imported from the PRC. 

In applying variance decomposition analysis, the researcher found that changes in the quantity 
of demand for the import of fresh grapes from the PRC accounted for 90 percent of the changes. The 
results from the price of fresh grapes and the price of apples imported from China accounted for 10 
percent of the changes. Therefore, importers must plan the importing of fresh grapes from the PRC in 
accordance with the fluctuations of demand. 
 
Keyword: forecast, impulse response, variance decomposition 
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บทน า  
  ในอดีตประเทศไทยไม่ได้น าเข้าผลไม้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากนัก เพราะผลไม้น าเข้า

ต้องเสียภาษีรวมทั้งค่าขนส่งท าให้มีราคาสูงไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ต่อมาเมื่อ  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2544 ผู้น าของกลุ่มประเทศอาเซียนและผู้น าของประเทศจีนเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง ASEAN - China Free 
Trade Agreement (AC-FTA) และให้มีการลดภาษีขั้นต้นก่อน (Early Harvest) และเจรจาเปิดเสรีเต็ม
รูปแบบต่อไป โดยมีเป้าหมายให้เป็นเขตการค้าเสรีที่สมบูรณ์ภายใน 10 ปี แต่ไทยและจีนได้ลงนามใน
ความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ณ กรุงปักกิ่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยลดภาษีสินค้าผัก พิกัดตอนที่ 07 และผลไม้ พิกัดตอนที่ 08 เหลือ 0% ตั้งแต่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยมีระยะเวลา 2 ปี หรือ ภายใน 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ยกเว้นสินค้า 4 รายการ 
ได้แก่ มันฝร่ัง หอมหัวใหญ่ กระเทียมสด และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ โดยก าหนดโควตาที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีหรือมีอัตราภาษีเป็น 0% และก าหนดภาษีส าหรับสินค้าประเภทเดียวกันอยู่นอกโควตา 

ส าหรับกรอบการลดภาษีของอาเซียน 6 ประเทศกับประเทศจีน ได้ก าหนดระยะเวลาไว้เป็น 3 
ช่วง คือ (1) ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 แต่ละประเทศจะต้องลดภาษีเหลือ 0-5% และมีจ านวน
รายการสินค้าไม่น้อยกว่า 40% อยู่ในรายการสินค้าปกติ (2) ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 แต่ละ
ประเทศจะต้องลดภาษีเหลือ 0-5% และมีจ านวนรายการสินค้าไม่น้อยกว่า 60% อยู่ในรายการสินค้าปกติ 
(3) ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 แต่ละประเทศจะต้องยกเลิกภาษีระหว่างกันทุกรายการ โดยมีสินค้า
ไม่เกิน 150 รายการ ที่สามารถยืดเวลาการลดภาษีไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และส าหรับกรณี
ของประเทศที่ เป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มอาเซียน ได้รับความยืดหยุ่นให้เปิดเสรีล่าช้าออกไป 5 ปี 
(สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2547)  

ประเทศไทยมีการน าเข้าผลไม้จากต่างประเทศอยู่หลายชนิด เช่น แอปเปิล องุ่น สาลี่ และแพร์ 
เป็นต้น แต่พบว่าการน าเข้าองุ่นสดมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ .ศ. 2544 มีการน าเข้าองุ่น
สด 3,679 ตัน มูลค่า 279.9 ล้านบาท ส าหรับในปี พ.ศ. 2546 มีการน าเข้าองุ่นสด 8,993 ตัน มูลค่า 605.8 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2545 ถึง 100.13% ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากช่วงไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2546 
ความตกลงเร่งลดภาษีระหว่างไทยกับจีนได้มีผลบังคับใช้  ผลของความตกลงนี้ท าให้ไตรมาส 4 ของปี 
พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีการน าเข้าผักและผลไม้เป็นมูลค่าถึง 1,976.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา
เดียวกันของปี พ.ศ. 2545 ถึง 222% (กรมการค้าต่างประเทศ, 2547) 

ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมานั้นพบว่า สินค้าเกษตรที่ไทยน าเข้าจากประเทศจีน 10 ล าดับแรกนั้นมี
มูลค่าสูงถึง 26,254.6 ล้านบาท โดยใน 10 ล าดับแรกประกอบด้วยผลไม้ถึง 4 ชนิด ประกอบด้วย 1.ส้ม มี
มูลค่าน าเข้าสูงถึง 3,355 ล้านบาท 2.แอปเปิล มีมูลค่าน าเข้าอยู่ที่ 3,092.1 ล้านบาท 3.องุ่น มีมูลค่าน าเข้าอยู่
ที่ 1,748.2 ล้านบาท และอันดับ 7.แพร์ที่มีมูลค่าน าเข้า 934.4 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่ามูลค่าน าเข้าผลไม้
จากประเทศจีสูงขึ้น นอกจากมูลค่าที่สูงขึ้นแล้วประเทศจีนยังได้ส่วนแบ่งตลาดผลไม้เพิ่มนับตั้งแต่มีการ
เปิดเสรีการค้าระหว่างกัน (ตารางที่ 1) 
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การที่ประเทศจีนมีส่วนแบ่งตลาดในการน าเข้าองุ่นสดของไทยเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงอย่าง
ต่อเน่ือง จึงน่าสนใจศึกษาถึงปริมาณและมูลค่าการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนในอีกสามปีข้างหน้า และ
การที่ประเทศไทยต้องเสียเงินตราต่างประเทศเพื่อการน าเข้าองุ่นสด จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนด้าน
การค้าระหว่างประเทศ และการผลิตองุ่นของประเทศไทยต่อไป 

 
ตารางท่ี 1 แสดงสินค้าเกษตร 10 ล าดับแรกที่มีการน าเข้าจากประเทศจีนสูงสุดปี พ.ศ. 2555 

ล าดับ รายการสินค้า มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

1 ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มชัตสุมา) และส้ม
พันธุ์ผสมที่คล้ายกัน 

3,355.0 8.0 

2 แอปเปิลสด 3,092.1 7.4 
3 องุ่นสด 1,748.2 4.2 
4 ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดินาพิลคาร์ดัส ชนิดซาร์ดิน

อบ) ปลาบริสลิ่งหรือปลาสแปรต 
(สแปรตทัสส) 

 
 

1,406.7 

 
 

3.4 
5 แครอท สดหรือแช่เย็น 1,283.4 3.1 
6 ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ ไม่รวมถึง

ตับและไข่ แช่เย็นจนแข็ง 
 

993.9 
 

2.4 
7 ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนีโต 

ทั้งตัวหรือเป็นชิ้น 
 

984.8 
 

2.4 
8 แพร์ 934.4 2.2 
9 ครีมเทียม 933.3 2.2 

10 เห็ดชนิดอ่ืน 873.1 2.1 
11 สินค้าเกษตรกรรมอ่ืนๆ 26,254.6 62.6 

 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณการน าเข้าองุ่นสดที่ประเทศไทยน าเข้าจากต่างประเทศ 
และวิเคราะห์ผลกระทบของการลดอัตราภาษีน าเข้าภายใต้ข้อตกลง AC-FTA ที่มีต่อปริมาณการน าเข้า
องุ่นสดจากประเทศจีน 

2. พยากรณ์ปริมาณอุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน เป็นรายไตรมาสในปี พ.ศ. 2556-
2558 
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ขอบเขตการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการพยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน โดยจะใช้ข้อมูล

ทุติยภูมิรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ ปี พ.ศ. 2546 ถึง ไตรมาสที่สี่ ปี พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น 37 ไตรมาส 
ประกอบด้วย 

1. ปริมาณน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน (Q)  ใช้ปริมาณน าเข้าองุ่นจาก กรมศุลกากร 
 2. ราคาองุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีน (Pg) ในการศึกษาคร้ังนี้ใช้ราคาองุ่นสดจากประเทศจีนโดย
การค านวณจากมูลค่าน าเข้าหารปริมาณน าเข้า 
 3. ราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน (Pa) ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ราคาแอปเปิลจากประเทศจีน
โดยการค านวณจากมูลค่าน าเข้าหารปริมาณน าเข้า 

4. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP per capita) โดยจะใช้เป็นตัวแทนรายได้ของ
ผู้บริโภคในการศึกษา ซึ่งจะใช้ข้อมูลจาก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การน าเข้าองุ่น
สดจากประเทศจีนหลังจากที่มีการเปิดเสรีการค้าระหว่างกัน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative analysis) เป็นพยากรณ์ปริมาณน าเข้าองุ่นสดจาก
ประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2556-2558 โดยใช้แบบจ าลอง Vector Autoregressive Model (VAR) 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ท าให้ทราบถึงสถานการณ์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน และปริมาณการน าเข้าที่อาจเกิดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2556-2558 เพื่อเป็นข้อมูลส าคัญประกอบการพิจารณาวางแผนการน าเข้าส าหรับผู้น าเข้าองุ่น
สดจากประเทศจีน และเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นในประเทศไทยที่อาจใช้เพื่อวาง
แผนการผลิต และเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับประกอบการวางแผนเศรษฐกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ
ของไทยต่อไป 
แนวคิดทางทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการศึกษาคร้ังนีไ้ด้อาศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เร่ืองอุปสงค์ ดังนี้ (Reynolds 2011, pp. 149-157) 

 อุปสงค์ (demand) หมายถึง ปริมาณการเสนอซื้อสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นขึ้นอยู่ความพอใจรวมทั้งความเต็มใจจ่ายของ
ผู้บริโภคเป็นส าคัญ  
 ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดปริมาณอุปสงค์ มีดังต่อไปนี้ 

  ในการพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณอุปสงค์ที่มีต่อสินค้าและบริการชนิดหนึ่ง 
จะพบว่ามีปัจจัยอยู่หลายอย่างที่เป็นตัวก าหนดอุปสงค์ที่มีต่อสินค้าและบริการนั้นๆ คือ 
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1. ราคาสินค้าชนิดนั้น (Price--P) 
การตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการนั้น ผู้บริโภคอาจจะตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้า

หรือบริการชนิดน้ันจากราคาของสินค้าหรือบริการชนิดนั้น ซึ่งหากราคาสินค้าหรือบริการมีการ
เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

2. รายได้ของผู้บริโภค (Income--Y) 
การตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น ผู้บริโภคอาจจะตัดสินใจ

จากรายได้เป็นปัจจัยที่ส าคัญ ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็เป็นได้ หากรายได้
ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป 

3. ราคาสินค้าชนิดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งราคาสินค้าที่ใช้ทดแทนกันและราคาของสินค้าที่ใช้ประกอบ
กัน (Price of other good--Po) 

การตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น ผู้บริโภคอาจจะตัดสินใจ
จากราคาของสินค้าที่ใช้ทดแทนกันหรือราคาสินค้าที่ใช้ประกอบกัน เช่น ผู้บริโภคอาจจะสินใจเลือกซื้อ
เน้ือไก่ทดแทนหากเนื้อหมูมีราคาสูงขึ้น หรือผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟพร้อมน้ าตาลทรายซึ่งเป็น
สินค้าประกอบกัน เป็นต้น 

4. รสนิยม (Taste--T) 
การตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น ผู้บริโภคอาจจะตัดสินใจ

จากรสนิยมส่วนตัวของผู้บริโภคเอง เช่น ผู้บริโภคอาจตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อที่เป็นผ้าฝ้ายเพราะผู้บริโภค
ชื่นชอบมากกว่าเนื้อผ้าชนิดอ่ืน เป็นต้น 

5. การคาดคะเน (Expectation--E) 
ผู้บริโภคอาจจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจากการคาดคะเน เช่น ผู้บริโภคคาดคะเนว่าราคา

น้ าตาลทรายจะมีการปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ จึงมีการซื้อกักตุนไว้ล่วงหน้า เป็นต้น 
6. ข้อมูลข่าวสาร (Information--I) 
ผู้บริโภคอาจจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร เช่น ผู้บริโภค

ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือจากการได้รับชมโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ เป็นต้น 
7. ปัจจัยอื่นๆ (Other) 
ปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจาก 6 ปัจจัย ในข้างต้นที่กล่าวมาก็อาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

ที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ  
ซึ่งจากปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวก าหนดอุปสงค์ของสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง สามารถเขียน

เป็นฟังก์ชันได้ดังนี้ 
                       …(1) 
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จากฟังก์ชันอุปสงค์ในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปริมาณอุปสงค์ของสินค้าชนิดหนึ่งนั้นขึ้นกับปัจจัย
หลายๆอย่าง แต่ไม่ได้หมายความว่าสินค้าทุกชนิดจะมีปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดอุปสงค์เหมือนกันทุกชนิด 
ซึ่งสินค้าบางอย่างอาจจะมีปัจจัยก าหนดอุปสงค์เพียง 2-3 ปัจจัยก็เป็นได้ 

ในการศกึษาการพยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนในคร้ังนี้ การก าหนดฟังก์ชัน
อุปสงค์ ได้ก าหนดขึ้นโดยอาศัยทฤษฏีผู้บริโภค ซึ่งก าหนดให้ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ (Utility function) 
ของผู้บริโภคประกอบด้วยสินค้าสองชนิด คือ ปริมาณการบริโภคองุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีน (G) และ
ปริมาณการบริโภคแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน (A) สามารถเขียนได้ดังนี้ 

                  …(2) 
เน่ืองจากผู้บริโภคมีรายได้จ ากัด ผู้บริโภคจึงเลือกบริโภคสินค้าเพื่อได้รับความพอใจสูงสุด 

ภายใต้ราคาองุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีน      ราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน      และรายได้ของ
ผู้บริโภค     

             

                           …(3) 
เขียนในรูป Lagrangian function     ได้ดังนี้    

                        …(4) 
เงื่อนไขอันดับที่หนึ่ง (First order condition) แสดงความพอใจของผู้บริโภคที่มีเพิ่มขึ้นจากการบริโภค
เพิ่มขึ้น โดยการหาอนุพันธ์บางส่วนจากสมการที่ (4) และที่ระดับความพอใจสูงสุด ค่าของอนุพันธ์
บางส่วนเหล่านี้ต้องเท่ากับศูนย์ 

  

  
              …(5) 

 
     

  
              …(6) 

 
      

  
                …(7) 

 
จากสมการที่ (5) ถึง (7) สามารถหาอุปสงค์ขององุ่นสดจากประเทศจีน และอุปสงค์ของแอปเปิลจาก
ประเทศจีน ได้ดังนี้ 

                      ...(8) 
                      …(9) 

 
เงื่อนไขอันดับสอง (Second order condition) แสดงถึงความพอใจที่บริโภคได้รับสูงสุด ซึ่งจะพิจารณาจาก
ค่า bordered Hessian determinant        ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 จากสมการที่ (5) ถึง (7) ได้ดังนี้ 
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จากสมการที่ (8) สามารถแสดงฟังก์ชั่นอุปสงค์องุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีน 
                       

โดยที่ G = ปริมาณน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน 
                 = ราคาองุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีน 

             = ราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน 
 Y = รายได้ของผู้บริโภค 
 

แบบจ าลอง Vector Autoregressive Model (VAR)  
แบบจ าลอง Vector Autoregressive Model (VAR) ถูกน าเสนอขึ้นโดย Christopher A. Sims ในปี 

ค.ศ. 1980 เพื่อแก้ปัญหาการใช้แบบจ าลองสมการเกี่ยวเนื่อง (Simultaneous-Equation Model) ซึ่งใน
แบบจ าลองสมการเกี่ยวเนื่องนั้นเราต้องทราบถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริงของตัวแปรที่น ามาใช้ในการศึกษา 
แต่แบบจ าลอง VAR นั้น ไม่จ าเป็นต้องทราบความสัมพันธ์ที่แท้จริงของตัวแปรที่น ามาใช้ในการศึกษา
ทั้งหมดและสามารถพิจารณาตัวแปรตามหรือตัวแปรภายในพร้อมกันหลายๆตัวได้ แต่ตัวแปรที่น ามาใช้
ในการศึกษานั้นต้องมีคุณสมบัติเป็น Stationary โดยแบบจ าลอง VAR มีอยู่ 2 แบบ คือ Standard VAR 
และ Structural VAR ในที่นี้เราจะพิจารณาแบบจ าลอง VAR ในแบบของ Standard VAR จากสมการลด
รูป โดยตัวแปรภายในช่วงเวลาปัจจุบันทุกตัวจะอยู่ทางซ้ายมือของสมการ ส่วนทางขวามือจะเป็นค่าของ
ตัวแปรล่าช้า รูปแบบ Standard VAR จึงเป็นสมการที่ตัวแปรทางขวามือจะอยู่ในรูปของตัวแปรภายใน
ล่าช้า เขียนในรูปสมการได้ดังนี้ 

                                 …(10) 
โดยที่     = เวคเตอร์ของตัวแปรภายใน n ตัว ขนาด nx1 
                 = เวคเตอร์ของตัวแปรภายในล่าช้า ขนาด nx1 
     = เมทริกซ์ของสัมประสิทธิ์ของตัวแปรภายในล่าช้า ขนาด nxn 
     = เวคเตอร์ของตัวรบกวน (Disturbance terms) ขนาด nx1 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 ดารินทร์ ก าแพงเพชร (2547) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์การส่งผ่านราคาและการพยากรณ์ราคาของ
กล้วยหอมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาถึงลักษณะการส่งผ่านราคากล้วยหอมที่ตลาดระดับฟาร์ม ตลาด
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ขายส่ง และตลาดขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ และพยากรณ์ราคาทั้งสามตลาด โดยใช้ข้อมูลรายเดือน
ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2536 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2547 และในการศึกษาใช้แบบจ าลอง Vector Autoregressive 
Model (VAR) รวมทั้งพยากรณ์ด้วยแบบจ าลอง ARIMA 

ผลการศึกษาพบว่ามีเพียงราคาตลาดระดับขายปลีกที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาในระดับขาย
ส่ง เนื่องจากกล้วยหอมเป็นสินค้าที่มีอุปสงค์เฉพาะช่วงฤดูเทศกาล ดังนั้นการท าให้อุปสงค์มีความ
ต่อเน่ืองไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากนักในหน่ึงปี สามารถท าได้โดยการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภค
กล้วยหอมมากขึ้น ซึ่งจะท าให้สามารถแก้ปัญหากรณีอุปทานผลผลิตออกมามาก หรือส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตเพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงที่ผลผลิตมีน้อย ก็จะช่วยแก้ปัญหาใน
กรณีที่มีผลผลิตกล้วยหอมไม่พอกับความต้องการได้ 

จุฑารัตน์ ร่ืนภาคเพ็ชร์ (2548) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อุปสงค์น าเข้าแอปเปิลจากจีน ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีไทย-จีน โดยมีวัตถุประสงค์ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้นและระยะยาว
ของปัจจัยราคาและรายได้ของสมการอุปสงค์น าเข้าแอปเปิลจากจีน ด้วยข้อมูลรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส
ที่หนึ่ง ปี พ.ศ. 2541 ถึง ไตรมาสที่สาม ปี พ.ศ. 2547 รวม 27 ไตรมาส โดยใช้แบบจ าลอง Error 
Correction Mechanism (ECM)  

ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณน าเข้า, ราคา และรายได้ มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว โดย
ราคาและรายได้ สามารถอธิบายปริมาณน าเข้าแอปเปิลจากจีน ได้ร้อยละ 81 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01 ซึ่งตัวแปรรายได้มีค่าความยืดหยุ่นมากกว่าความยืดหยุ่นของราคา แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลง
ของรายได้จะมีผลต่อการน าเข้าแอปเปิลจากจีนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาแอปเปิลน าเข้าจาก
ประเทศจีน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

พัชรี ภักดีนุฤทธิ์ (2551) เร่ือง อุปสงค์การน าเข้าสับปะรดกระป๋องของประเทศรัสเซียจาก
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซีย และ
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การน าเข้าสับปะรดกระป๋องของประเทศรัสเซียจากประเทศไทย 
โดยใช้ข้อมูลรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2542 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2549 

ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัสเซียนั้นไทยส่งออก
รถยนต์และส่วนประกอบมากที่สุด รองลงมา คือ ผลไม้กระป๋องและผลไม้แปรรูป เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
ข้าว เป็นต้น ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลกระทบต่ออุปสงค์การน าเข้าสับปะรดกระป๋องของประเทศ
รัสเซียจากประเทศไทย พบว่า ค่าความยืดหยุ่น อุปสงค์การน าเข้าสับปะรดกระป๋องของประเทศรัสเซีย
จากประเทศไทย เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของประเทศรัสเซียมีความยืดหยุ่นสูง โดยมีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 6.97 และ 3.31 
ตามล าดบั ส่วนความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาส่งออกสับปะรดกระป๋องจะมีค่าต่ าแต่เข้าใกล้หนึ่ง คือ -
.098 สรุปได้ว่า อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดในการก าหนด
อุปสงค์การน าเข้าสับปะรดกระป๋องของประเทศรัสเซีย 
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สหชล บุญจิตร์ (2552) เร่ือง การวิเคราะห์อุปสงค์การน าเข้าน  าตาลทรายในประเทศญ่ีปุ่น  มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางการตลาดในการส่งออกน้ าตาลทรายของประเทศไทยไปประเทศ
ญ่ีปุ่น วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การน าเข้าน้ าตาลทรายจากประเทศไทยและประเทศผู้
ส่งออกอ่ืนๆในประเทศญ่ีปุ่น และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกน้ าตาลทรายของประเทศ
ไทยไปประเทศญ่ีปุ่น ศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ าตาลทราย ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2543 ถึง เดือนธันวาคม 
ปี 2550 รวม 93 เดือน 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การน าเข้าน้ าตาลทรายของประเทศญ่ีปุ่นจาก
ประเทศไทย คือ ราคาน าเข้าจากประเทศไทย ราคาน าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
ประเทศญ่ีปุ่นใช้ในการน าเข้าน้ าตาลทรายจากประเทศไทย โดยที่ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของ
ประเทศไทยมีค่าน้อยจัดเป็นสินค้าจ าเป็น น้ าตาลทรายจากประเทศจีนเป็นสินค้าทดแทนกับน้ าตาลทราย
จากประเทศไทยและความยืดหยุ่นต่อค่าใช้จ่ายในการน าเข้าน้ าตาลทรายจากประเทศไทยของประเทศ
ญ่ีปุ่นมีความยืดหยุ่นน้อย แสดงว่าน้ าตาลทรายจากประเทศไทยเป็นสินค้าขั้นพื้นฐาน ซึ่งเหมือนกับ
ประเทศคู่แข่งแต่สินค้าจากประเทศไทยมีคุณภาพเป็นที่ต้องการมากที่สุดเมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศ
คู่แข่ง 

ศรัญญา พึ่งผลงาม (2552) เร่ือง การพยากรณ์อุปสงค์แก๊สโซฮอล์ของประเทศไทย  มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การแก๊สโซฮอล์ของประเทศไทย โดย
ใช้ข้อมูลรายเดือน ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2551 รวมสิ้น 48 เดือน และพยากรณ์อุปสงค์แก๊สโซฮอล์ของ
ประเทศไทยในอีก 2 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2552-2553) 

ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์แก๊สโซฮอล์ของประเทศไทยที่เป็นฐาน
ของปริมาณความต้องการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์รวม สามารถอธิบายการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตามไดถ้ึงร้อยละ 95.01 โดยปริมาณความต้องการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์รวมที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณความต้องการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์รวมในเดือนปัจจุบัน อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และราคาขายปลีกน้ ามันเบนซิน 91 จ านวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณความต้องการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์รวมในทิศทางเดียวกันทั้ง 2 ประเภทแต่ไม่มี
นัยส าคัญในกาอธิบาย ส่วนราคาขายปลีกน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ปริมาณความต้องการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์รวม อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 และผล
การพยากรณ์อุปสงค์แก๊สโซฮอล์ของประเทศไทยในอีก 2 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2552-2553) ผลที่ได้ คือ ปี 
พ.ศ. 2552 จะมีปริมาณความต้องการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์รวมเท่ากับ 5,644.669 ล้านลิตร และ ปี พ.ศ. 
2553 จะมีปริมาณความต้องการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์รวมเท่ากับ 6,533.337 ล้านลิตร ซึ่งมีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ 0.14 

สุภาวดี โพธิยะราช และคณะ (2553) เร่ือง ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย: 
กรณีน าเข้าผักและผลไม้จากประเทศจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน าเข้า ระบบการตลาด สัดส่วนการ
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ครองตลาดช่องทางการกระจายสินค้า ความสามารถในการแข่งขันของผักและผลไม้จากจีน รวมทั้ง
พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในตลาดสด 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผักและผลไม้ที่น าเข้าจากจีนเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากมีราคา
ถูกกว่าผักและผลไม้ของไทย แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังนิยมบริโภคผักและผลไม้ของไทยที่ออกตาม
ฤดูกาล ผักไทยที่ผู้บริโภคนิยมซื้อมากที่สุด คือ กะหล่ าปลี ผักกาดขาว กระเทียม คะน้า และหอมหัวใหญ่ 
ผักจีนที่ผู้บริโภคนิยมซื้อมาก คือ แครอท บล็อกเคอร่ี หอมหัวใหญ่ ผลไม้ไทยที่ผู้บริโภคนิยมซื้อมากที่สุด 
คือ มะม่วง เงาะ มังคุด ทุเรียน ส้ม และฝร่ัง ส่วนผลไม้จีนที่ผู้บริโภคนิยมซื้อมาก คือ แอปเปิล สาลี่ ส้ม 
และองุ่น  
 
แบบจ าลองที่ใช้วิเคราะห์ 

แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้อาศัยแนวคิดทฤษฎีอุปสงค์ของสินค้าและบริการ แนวคิดการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธี Vector Autoregression และความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
สามารถก าหนดแบบจ าลอง Vector Autoregressive Model (VAR) ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ คือ 
ก าหนดให้แบบจ าลองประกอบด้วยตัวแปรภายใน 3 ตัวแปร คือ ปริมาณการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน 
(Q), ราคาน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน (Pg) และราคาน าเข้าแอปเปิลจากประเทศจีน (Pa) และตัวแปร
ภายนอก 1 ตัวแปร คือ รายได้ต่อหัว (Y) ฉะนั้น จึงสามารถเขียนแบบจ าลอง VAR ในรูป Standard VAR 
ได้ดังนี ้

 
                                    

 
โดยที่       = เวคเตอร์ของตัวแปรภายในขนาด 3 X 1 คือ ปริมาณการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศ 

จีน (Q), ราคาน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน (Pg) และราคาน าเข้าแอปเปิลจาก
ประเทศจีน (Pa) 

        = เวคเตอร์ของตัวแปรภายในล่าช้าขนาด 3 X 1 
     = เวคเตอร์ของค่าคงที่ขนาด 3 X 1 
     = เมทริกซ์ของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรภายในล่าช้าขนาด 3 X 3 
     = เมทริกซ์ของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรภายนอกขนาด 3 X 1 
                  = ตัวแปรภายนอก คือ รายได้ต่อหัว (Y) 
      = เวคเตอร์ของค่าคลาดเคลื่อนขนาด 3 X 1 
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และสามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้ 
 

 
  

   

   

   

   

   

   

  
         

   

   

      

      

  
    

     

     

   
   
   

   

       
   
   

   

  

 

โดยที่         
  

   

   

  = เวคเตอร์ของตัวแปรภายใน ซึ่งประกอบด้วย ปริมาณการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน 

(Q), ราคาน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน (Pg) และราคาน าเข้าแอปเปิลจากประเทศจีน 
(Pa) ตามล าดับ 

 

   

   

   

  = เวคเตอร์ของค่าคงที่ 

 

  
         

   

   

      

      

  = เมทริกซ์สัมประสิทธิ์ของตัวแปรภายในล่าช้า i ช่วงเวลา 

 

                  
    

     

     

  = ตัวแปรภายในที่มีความล่าช้า i ช่วงเวลา 

    
    = ตัวแปรภายนอก คือ รายได้ต่อหัว 

 

   
   
   

   

   = เวคเตอร์ของค่าความคลาดเคลื่อน 

 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ (1) วิเคราะห์ผลกระทบของการลดอัตรา
ภาษีน าเข้าภายใต้ข้อตกลง AC-FTA ที่มีต่อปริมาณการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน (2) พยากรณ์
ปริมาณการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนในปี พ.ศ. 2556-2558 ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้ใช้แบบจ าลอง Vector 
Autoregressive Model (VAR) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค าตอบในวัตถุประสงค์ข้อสอง ทั้งนี้ข้อมูลที่
ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ปี พ.ศ. 2546 ถึงไตรมาสที่สี่ปี พ.ศ. 
2555    

ผลการศึกษาในวัตถุประสงค์ประการที่หนึ่งพบว่าหลังจากที่ประเทศไทยเปิดเสรีการค้ากับ
ประเทศจีนแล้วนั้น ไทยหันมาน าเข้าองุ่นสดจากจีนเป็นตลาดหลักแทนการน าเข้าจากสหรัฐอเมริกาและ
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ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตลาดหลักก่อนที่ไทยจะเปิดเสรีการค้ากับจีน ผลของการเปิดเสรีการค้ามีส่วนอย่าง
มากที่ท าให้ปริมาณน าเข้าจากจีนสูงขึ้น จากเดิมในปี พ .ศ. 2545 ปีก่อนหน้าที่มีการเปิดเสรีค้านั้นไทย
น าเข้าองุ่นสดจากจีนเพียง 0.81% แต่หลังจากมีการเปิดการค้าตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ปี พ .ศ. 2546 ปริมาณ
น าเข้าองุ่นสดจากจีนก็เพิ่มขึ้นต่อเน่ืองทุกปี โดยปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาพบว่าไทยน าเข้าองุ่นสดจากจีนถึง 
70% ของปริมาณน าเข้าทั้งหมด 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปฏิกิริยาการตอบสนองของปริมาณน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน 

Period Q_log -> Q_log Pg_log -> Q_log Pa_log -> Q_log 

1 0.1466 0.0816 -0.0559 

2 -0.2378 0.1805 0.1167 

3 0.0041 0.0334 0.1145 

4 0.0937 -0.0422 -0.0741 

5 -0.0684 0.0082 -0.0851 

6 -0.0630 0.0285 0.0078 

7 0.0410 -0.0033 0.0116 

8 0.0278 -0.0062 -0.0224 

9 -0.0240 0.0108 -0.0083 

10 -0.0092 0.0076 0.0105 

11 0.0138 -0.0029 0.0000 

12 0.0012 -0.0008 -0.0081 

 
ส าหรับผลการศึกษาในส่วนของการวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองของปริมาณน าเข้าองุ่นสดจาก

ประเทศจีน (Impulse Response) ในตารางที่ 2 พบว่า หากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของราคา
องุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีน มีผลท าให้ปริมาณน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงไปถึง 10 
ไตรมาส ก่อนที่จะปรับตัวเข้าสู่ภาวะผลน้อยมาก และใช้เวลา 6 ไตรมาสในการปรับตัวเข้าสู่ภาวะที่มีผล
น้อยมากหากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แยกส่วนความแปรปรวนของปริมาณการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน 

Period Q_log Pg_log Pa_log 

1 1.00 0.00 0.00 

2 0.99 0.01 0.00 

3 0.93 0.05 0.02 

4 0.92 0.05 0.04 

5 0.91 0.05 0.04 

6 0.90 0.05 0.05 

7 0.90 0.05 0.05 

8 0.90 0.05 0.05 

9 0.90 0.05 0.05 

10 0.90 0.05 0.05 

11 0.90 0.05 0.05 

12 0.90 0.05 0.05 

 
ส าหรับผลการวิเคราะห์แยกส่วนความแปรปรวน Variance Decomposition ในตารางที่ 3 พบว่า 

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนในช่วงไตรมาสแรกมีผลมาจากตัวมันเอง
ทั้งหมด ซึ่งในไตรมาสที่สามการเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากตัวมันเองเร่ิมลดลงเหลือร้อยละ 93 ในขณะที่
การเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากราคาองุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีนร้อยละ 5 และเป็นผลมาจากราคา
แอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีนอีกร้อยละ 2 ตั้งแต่ไตรมาสที่หกเป็นต้นไป พบว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นผล
มาจากตัวมันเองร้อยละ 90 และเป็นผลมาจากราคาองุ่นสดน าเข้าจากประเทศจีนร้อยละ 5 และเป็นผลมา
จากราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีนอีกร้อยละ 5 

ผลการพยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประจีนในปี พ.ศ. 2556-2558 มีอยู่สองกรณี คือ (1) 
พยากรณ์โดยก าหนดให้รายได้ต่อหัวคงที่เท่ากับไตรมาสสุดท้ายของข้อมูลที่ท าการพยากรณ์ คือ 43,353 
บาท (2) พยากรณ์โดยก าหนดให้รายได้ต่อหัวมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราเติบโตเฉลี่ยของแต่ละไตรมาส
ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2555 โดยผลการพยากรณ์เป็นดังนี้ 

1. ผลการพยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนในปี พ .ศ. 2556-2558 ในกรณี
ก าหนดให้รายได้ต่อหัวคงที่ พบว่าปริมาณการน าเข้าจะเพิ่มขึ้นในปีแรกเพียงปีเดียวหลังจากนั้นจะลดลง 
โดยที่ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของทั้งสามปีมีปริมาณน าเข้าน้อย แต่ปริมาณน าเข้าสูงขึ้นใน
ไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ของทั้งสามปี โดยที่ปี พ .ศ. 2556 ปริมาณน าเข้าตลอดทั้งปีอยู่ที่ 58,466 
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ตัน  เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 เพียง 4.07% และในปี พ.ศ. 2557 ปริมาณน าเข้าตลอดทั้งปีอยู่ที่ 51,570 ตัน 
ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ถึง 11.80% และในปี พ.ศ. 2558 ปริมาณน าเข้าตลอดทั้งปีอยู่ที่ 45,641 ตัน ลดลง
จากปี พ.ศ. 2557 ถึง 11.50%  

 
ตารางผลการพยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนปี พ.ศ. 2556-2558 กรณีก าหนดรายได้

ต่อหัวคงท่ี 

(หน่วย: กิโลกรัม) 

ปี/ไตรมาส ค่าพยากรณ์ ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน 

2556/1 392,150 76,168 2,018,772 
2556/2 849,242 159,086 4,533,931 
2556/3 36,715,149 6,110,994 221,005,910 
2556/4 20,509,526 3,359,155 125,222,160 
2557/1 346,348 55,770 2,150,907 
2557/2 618,035 98,273 3,886,424 
2557/3 30,162,199 4,772,114 190,640,497 
2557/4 20,444,000 3,228,409 129,462,264 
2558/1 330,612 52,141 2,096,542 
2558/2 535,095 84,322 3,395,970 
2558/3 26,442,946 4,165,721 167,853,142 
2558/4 18,332,757 2,887,495 116,394,984 

 
2. ผลการพยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนในปี พ .ศ. 2556-2558 ในกรณีที่

รายได้ต่อหัวมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราเติบโตเฉลี่ยของแต่ละไตรมาสในช่วงปี พ .ศ. 2547-2555 พบว่า
ปริมาณน าเข้าในไตรมาสที่หนึ่งและไตรมาสที่สองมีปริมาณน าเข้าน้อย แต่ปริมาณน าเข้าจะสูงขึ้นไตร
มาสที่สามและไตรมาสที่สี่ของทั้งสามปี โดยปี พ.ศ. 2556 ปริมาณน าเข้ารวมตลอดทั้งปีอยู่ที่ 75,445 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 ถึง 34.29% และในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการน าเข้าอยู่ที่ 116,160 ตัน เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2556 ถึง 53.96% และในปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณการน าเข้าอยู่ที่ 180,162 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2557 ถึง 55.09% ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนมีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 46.71% 
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ตารางผลการพยากรณ์อุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนปี พ.ศ. 2556-2558 กรณีก าหนดรายได้

ต่อหัวมีการเปลี่ยนแปลง 

(หน่วย: กิโลกรัม) 

ปี/ไตรมาส ค่าพยากรณ์ ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
  ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน 

2556/1 439,987 85,460 2,266,393 
2556/2 1,026,946 192,375 5,482,107 
2556/3 41,437,632 6,890,126 249,183,467 
2556/4 32,540,629 5,329,671 198,678,798 
2557/1 724,256 116,634 4,497,805 
2557/2 1,339,759 213,054 8,425,724 
2557/3 58,049,114 9,184,244 366,900,041 
2557/4 56,046,934 8,850,637 354,918,946 
2558/1 1,234,899 194,736 7,830,211 
2558/2 2,087,964 328,996 13,249,893 
2558/3 89,719,617 14,134,088 569,517,461 
2558/4 87,120,258 13,721,850 553,128,001 

 
จากผลการพยากรณ์ทั้งสองกรณี พบว่าผลพยากรณ์แตกต่างกันมากหากก าหนดให้รายได้ต่อหัว

คงที่นั้นอุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนมีแนวโน้มลดลง แต่หากก าหนดให้รายได้ต่อหัวมีการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งผลพยากรณ์ใน
กรณีรายได้ต่อหัวมีการเปลี่ยนแปลงจะสอดคล้องกับความเป็นจริงมากกว่า เพราะว่าตั้งแต่ที่ประเทศไทย
เปิดเสรีการค้ากับประเทศจีนมานั้นพบว่าปริมาณน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
จากผลการพยากรณ์นั้นอุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนที่ยังคงเพิ่มขึ้นนั้น ซึ่งผู้ประกอบการ
สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ คือ ใช้ในการวางแผนหรือประกอบการตัดสินใจในการน าเข้า
องุ่นสดจากประเทศจีน 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. จากผลการศึกษาพบว่า ปริมาณอุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนใช้เวลา 10 ไตรมาส 
ในการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของราคาองุ่นสดน าเข้าจากประเทศ
จีน และใช้เวลา 6 ไตรมาส ในการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉลับพลันของ
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ราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน ซึ่งเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน
มีอิทธิพลไม่นานนักเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาองุ่นสด ฉะนั้น ผู้ประกอบการน าเข้าองุ่นสด
จากประเทศจีนต้องระมัดระวังในการวางแผนน าเข้าองุ่นสดให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เป็นผลมาจาก
สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของราคาองุ่นสดและราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีน 

 2. จากผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน
มีผลมาจากตัวมันเองมากถึงประมาณร้อยละ 90 ในขณะที่มีผลมาจากราคาองุ่นสดน าเข้าจาประเทศจีน
และราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีนอีกประมาณร้อยละ 10 ซึ่งเห็นได้ว่าราคาองุ่นสดน าเข้าจาก
ประเทศจีนและราคาแอปเปิลน าเข้าจากประเทศจีนมีผลน้อยมากต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์
การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน แต่จะมีผลมาจากตัวมันเองสูงมาก ดังนั้นผู้ประกอบการน าเข้าองุ่นสด
จากประเทศจีนควรพิจารณาวางแผนในการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อลดความผันผวนของปริมาณอุปสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 3. จากผลการพยากรณ์พบว่าอุปสงค์การน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนในกรณีที่รายได้ต่อหัว
คงที่การน าเข้าเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เพียงปีเดียว จากนั้นลดลงในสองปีถัดไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณน าเข้าจริง เพราะตั้งแต่มีการเปิดเสรีการค้าเป็นต้นมาการน าเข้าองุ่นสดจากประเทศจีนนั้นเพิ่มขึ้น
ทุกปี แต่ผลพยากรณ์ในกรณีที่รายได้ต่อหัวมีการเปลี่ยนแปลงนั้น พบว่าปริมาณน าเข้าองุ่นสดจาก
ประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณน าเข้าจริง โดยมีอัตราเติบโต
เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 46.71% ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน าเข้าจริงหลังจากที่เปิดเสรีการค้าในช่วงปี พ .ศ. 2547-
2555 ที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 24.98% ซึ่งจากผลพยากรณ์แสดงให้เห็นแนวโน้มในการน าเข้าองุ่น
สดจากประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นภาครัฐควรหันมาส่งเสริมเกษตรกรภายในประเทศให้มี
การผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการน าเข้าปริมาณสูงและยังเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้เกษตรกรภายในประเทศอีกด้วย 
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( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 ) 
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