
ปัจจยัทีส่่งผลต่อดุลยภาพการส่งออกมันสําปะหลงัไทยไปประเทศจนี 

Factors affecting the equilibrium of Thai cassava exported to China 

กฤษณะ อติเปรมานนท์ 1 

บทคดัย่อ 

 งานช้ินน้ีศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อดุลยภาพการส่งออกมนัสําปะหลงัไทยไปประเทศจีน  

โดยขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอนุกรมเวลารายไตรมาสตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 4 ของปีพ.ศ. 2554 ถึง 

ไตรมาสท่ี 4 ของปีพ.ศ. 2561 ทั้งน้ีในการศึกษาจะใชแ้บบจาํลองระบบสมการเก่ียวเน่ือง (Simultaneous 

Equations) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดแบบสองขั้น 

(Two-Stage Least Squares: 2SLS) จากการศึกษาพบวา่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเฉล่ียต่อหวัของจีน 

ราคากากถัว่เหลืองต่างประเทศ และราคานํ้ ามนัดิบ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่ออุปสงคผ์ลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัของจีน 

อุปทานผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัของไทยท่ีส่งออกไปยงัประเทศจีนถูกกาํหนดจากปัจจยัพื้นท่ีเพาะปลูก 

มนัสาํปะหลงัทั้งหมดในไทย และราคาเฉล่ียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัมีผลทั้งดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานของการ

ส่งออกผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คาํสําคญั: มนัสาํปะหลงั , ดุลยภาพ , จีน 

Abstract 

This research studies the factors affecting the equilibrium of Thai cassava exports to China. The 

data in this study are a quarterly time series from the 4th quarter of the year 2011 to the 4th quarter of the 

year 2018 .  In this study analyzed by the systematic model of related equations (Simultaneous Equations) 

and the two-stage Least Squares (2SLS)  

The results of the analysis are China’s average gross domestic product per capita, foreign soybean 

meal prices, Crude oil price are a factor that affect the demand for Chinese cassava products. The supply of 

Thai cassava products exported to China determined by the factor of all cassava plantations in Thailand And 

the factor of average price of cassava products has effect both demand and supply of cassava product exports 

significantly statistically. 
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บทนํา 

มนัสําปะหลงั (Cassava) เป็นพืชหัวท่ีมีถ่ินกาํเนิดในอเมริกาใต ้มีการปลูกมนัสําปะหลงัประมาณ 

7000 ปีแล้ว ต่อมาได้ขยายไปสู่แหล่งอ่ืนๆของโลก เน่ืองจากเป็นพืชท่ีปลูกง่ายและต้องการนํ้ าน้อย  

นบัเป็นพืชอาหารท่ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 5 ของโลก รองจากขา้วสาลี ขา้วโพด ขา้ว และมนัฝร่ัง สามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ไดทุ้กๆส่วนตั้งแต่ยอดจนถึงราก โดยส่วนของหวัมนัสาํปะหลงัสามารถนาํมาบริโภคเป็น

อาหารสําหรับคนและสัตวไ์ด ้รวมทั้งใชแ้ปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนใชใ้นอุตสาหกรรมแป้งแปรรูป 

(Modified Starch) เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆได้หลากหลาย (สุวลักษณ์ อะมะวลัย์,2560)  

ในปีพ.ศ. 2560 มีผลผลิตมนัสําปะหลงัทัว่โลกประมาณ 291 ลา้นตนั ส่วนใหญ่เพาะปลูกท่ีทวีปแอฟริกา  

โดยปลูกมากท่ีสุดท่ีประเทศไนจีเรีย (FAO,2019) 

 ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตมนัสาํปะหลงัอนัดบั 3 ของโลก และยงัเป็นผูส่้งออกผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั

รายใหญ่ท่ีสุดของโลก ซ่ึงในปีพ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัเป็นอนัดบัท่ี 2 

ของสินคา้ประเภทเกษตรและอาหาร รองจากขา้ว และมีการส่งออกไปประเทศจีนมากท่ีสุดร้อยละ 57.12 

ดงันั้นประเทศจีนจึงเป็นคู่คา้ท่ีสําคญัในการส่งออกผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั ในปีพ.ศ. 2558-2561 มูลค่า 

การส่งออกลดลง สาเหตุมาจากประเทศจีนไดมี้การระบายขา้วโพดในคลงัออกมามากอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้

ราคาขา้วโพดลดลง โรงงานในประเทศจีนเลือกใชข้า้วโพดท่ีมีตน้ทุนตํ่ากว่าในการผลิตเอทานอล แทนการ

นาํเขา้มนัสาํปะหลงัจากไทย อีกทั้งไทยเจอคู่แข่งท่ีสาํคญั เช่น เวียดนามและกมัพูชา ท่ีมีการผลิตมนัเส้นท่ีมี

คุณภาพ สะอาด ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากกว่ามนัเส้นของไทย ทาํให้ความตอ้งการซ้ือมนัเส้นจากไทย

ชะลอลง รวมทั้งปัญหาผูส่้งออกของไทยขายตดัราคากนัเอง เน่ืองจากประเทศจีนเป็นแหล่งส่งออกผลิตภณัฑ ์

มนัสําปะหลงัท่ีสําคญัของประเทศไทย ทาํให้เม่ือประเทศจีนลดการนําเขา้ผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัจาก

ประเทศไทยส่งผลกระทบต่อผูส่้งออกผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัในประเทศไทยอย่างมาก ดงันั้นผูส่้งออก

ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัตอ้งมีการปรับตวั (สาํนกังานเศรษฐกิจเกษตร,2562) 

 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อดุลยภาพการส่งออกมนัสาํปะหลงัของไทยไปประเทศจีน 

 

 



วธีิการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอนุกรมเวลารายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ของปีพ.ศ. 2554 ถึง

ไตรมาสท่ี 4 ของปีพ.ศ. 2561 รวม 29 ไตรมาส ซ่ึงเป็นข้อมูลทุติยภูมิ  ข้อมูลปริมาณผลิตภัณฑ ์

มนัสาํปะหลงัท่ีส่งออกจากไทยไปประเทศจีนจากฐานขอ้มูลของสาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ราคาของ

ผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัท่ีส่งออกจากไทยไปประเทศจีนจากฐานขอ้มูลของสถาบนัพฒันามนัสําปะหลงั 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเฉล่ียต่อหวัของประเทศจีนจากฐานขอ้มูลของ World bank ราคานํ้ ามนัดิบ

จากฐานขอ้มูลของ Federal Reserve Economic Data ราคากากถั่วเหลืองต่างประเทศจากฐานขอ้มูลของ 

สมาคมผูผ้ลิตอาหารสัตว์ไทย จาํนวนประชากรในประเทศจีนจากฐานขอ้มูลของ National Bureau of 

Statistics อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของไทยจากฐานขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทยและ

พื้นท่ีเพาะปลูกมนัสาํปะหลงัทั้งหมดในไทยจากฐานขอ้มูลของสาํนกังานเศรษฐกิจเกษตร 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อดุลยภาพการส่งออกมนัสําปะหลงัไทยไปประเทศจีนไดน้าํวิธีการ

วิเคราะห์แบบจาํลองของดุลยภาพตลาด (Market Equilibrium Model) มาใชว้ิเคราะห์โดยวางรูปแบบเป็น

ระบบสมการเก่ียวเน่ือง (Simultaneous Equations) โดยการประมาณค่ากาํลงัสองน้อยท่ีสุดแบบสองขั้น 

(Two – Stage Least Square: 2SLS) ซ่ึงระบบสมการเก่ียวเน่ืองท่ีจะใชใ้นการประมาณค่าประกอบดว้ย 

สมการอุปสงค ์ 𝑄𝑄𝑡𝑡𝐷𝐷 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝛼𝛼2𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝛼𝛼3𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝛼𝛼4𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝑡𝑡 +

𝛼𝛼5𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝜖𝜖𝑡𝑡         --------------------(1) 

สมการอุปทาน 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑆𝑆 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 --------------------(2) 

หลงัจากไดส้มการอุปสงค์และอุปทานแลว้ ตอ้งแปลงให้เป็นสมการดุลยภาพเท่ากบั 𝑄𝑄𝑡𝑡𝐷𝐷 = 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑆𝑆 

ดงันั้นจึงเขียนสมการท่ี (1) และ (2) ใหอ้ยูใ่นสมการลดรูปไดด้งัน้ี  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝛾𝛾0 + 𝛾𝛾1𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝛾𝛾2𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 + 𝛾𝛾3𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝛾𝛾4𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑡𝑡+𝛾𝛾5𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝑡𝑡 +
𝛾𝛾6𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝜔𝜔𝑡𝑡        --------------------(3) 

 



 

โดยท่ี 

𝛾𝛾0 = (𝛼𝛼0−𝛽𝛽0)
(𝛼𝛼1−𝛽𝛽1)

       𝛾𝛾1 = 𝛼𝛼2
(𝛼𝛼1−𝛽𝛽1)

 

𝛾𝛾2 = 𝛽𝛽2
(𝛼𝛼1−𝛽𝛽1)

       𝛾𝛾3 = 𝛼𝛼3
(𝛼𝛼1−𝛽𝛽1)

 

𝛾𝛾4 = 𝛽𝛽3
(𝛼𝛼1−𝛽𝛽1)

       𝛾𝛾5 = 𝛼𝛼4
(𝛼𝛼1−𝛽𝛽1)

 

𝛾𝛾6 = 𝛼𝛼5
(𝛼𝛼1−𝛽𝛽1)

       

𝑄𝑄𝑡𝑡𝐷𝐷   คือ ปริมาณอุปสงคก์ารส่งออกผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัจากไทยสู่จีน (ตนั) 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝑡𝑡 คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเฉล่ียต่อหวัของจีน (USD/คน) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡  คือ ราคานํ้ามนัดิบ  (USD/Barrel) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝑡𝑡  คือ จาํนวนประชากรในประเทศจีน (ลา้นคน) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡   คือ ราคากากถัว่เหลืองต่างประเทศ (บาท/กิโลกรัม) 

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑆𝑆  คือ ปริมาณอุปทานการส่งออกผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัจากไทยสู่ประเทศจีน (ตนั) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 คือ ราคาเฉล่ียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั (USD/ตนั) 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡  คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (THB/USD) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑡𝑡  คือ พื้นท่ีเพาะปลูกมนัสาํปะหลงัทั้งหมดในไทย (ไร่) 

สําหรับขั้นตอนการศึกษา ในขั้นตอนแรกจะทําการทดสอบ Unit Root เพื่อศึกษาความน่ิง 

(Stationary) ของขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา โดยใช้วิธี Augmented Dickey-Fuller Test : ADF จากนั้ นจึงนํา

ปัจจัยต่างๆของอุปสงค์และอุปทานมาเขียนเป็นสมการโครงสร้างและสมการลดรูป แล้วประมาณค่า

สมัประสิทธ์ิดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดแบบสองขั้น (Two – Stage Least Square: 2SLS) 

  



ผลการศึกษา 

Unit root test (ADF test) 

Q PCass POPCN PSOY GDPCN ERTHB Area POIL 

-5.715*** -4.655** -5.4047*** -3.081** -4.1942** -5.361** -7.538*** -3.690** 

(0.0084) (0.0442) (0.0008) (0.0332) (0.0134) (0.0187) (0.000) (0.0409) 

หมายเหตุ : ตวัแปรท่ีใชท้ดสอบทุกตวัอยูใ่นรูป Logarithm 

จากการพิจารณาผลการทดสอบ Unit Root สามารถยอมรับได้ว่าขอ้มูลทั้งหมดมีความน่ิง หรือ

Stationary อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ดงันั้นสามารถใชข้อ้มูลในการวิเคราะห์ได ้

ผลการวิเคราะห์สมการราคาผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั ณ จุลดุลยภาพ 

ln𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 = 324 . 71 + 2.88 ln𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝑡𝑡∗∗∗ − 0.27 ln𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡∗ + 0.003 ln𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡
− 0.83 ln𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑡𝑡∗∗∗ − 45.65 ln𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝑡𝑡∗∗∗ − 0.39 ln𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡∗∗∗ 

โดยท่ี *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 

 หลงัจากทราบการประมาณค่าของสมการราคาผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัแลว้ นาํไปแทนค่าในสมการ

อุปสงค์และอุปทาน และประมาณค่าเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่ออุปสงค์ต่อผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัของ

ประเทศจีน และอุปทานผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัของไทยท่ีส่งออกไปยงัประเทศจีน 

สมการอุปสงค ์

ln𝑄𝑄𝑡𝑡𝐷𝐷 = 142.68 − 0.90 ln𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡∗ + 0.75 ln𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝑡𝑡∗ − 0.27 ln𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡∗∗
− 18.27 ln𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝑡𝑡 + 1.003 ln𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡∗∗∗ 

โดยท่ี *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1  Adjusted R-squared = 0.535375 

 จากผลการศึกษาสมการอุปสงคต่์อผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัของประเทศจีน พบว่าตวัแปรอิสระทุกตวั 

ในสมการอุปสงคส์ามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอุปสงคต่์อผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัของประเทศจีนได้

ร้อยละ 53.54 ปัจจยัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเฉล่ียต่อหวัของจีน(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝑡𝑡) และราคากากถัว่เหลือง

ต่างประเทศ(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอุปสงคต่์อผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัของประเทศจีน 

ไดไ้ปในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.1 และ 0.01 ตามลาํดบั แต่ปัจจยัราคาเฉล่ียผลิตภณัฑ์

มันสําปะหลัง(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡) และราคานํ้ ามันดิบ(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ต่อ

ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังของจีนได้ไปในทิศทางตรงข้าม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 และ 0.05 

ตามลาํดบั  



สมการอุปทาน 

ln𝑄𝑄𝑡𝑡𝑆𝑆 = −11.81 + 0.61 ln𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡∗∗ − 0.14 ln𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 + 1.86 ln𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑡𝑡∗∗ 

โดยท่ี *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1  Adjusted R-squared = 0.574343 

 ดา้นสมการอุปทานผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัของไทยท่ีส่งออกไปยงัประเทศจีน พบว่าตวัแปรอิสระ

ทุกตวัในสมการอุปทานสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอุปทานผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัของไทยท่ี

ส่งออกไปยงัประเทศจีน ไดร้้อยละ 57.43 ราคาเฉล่ียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡)และ พื้นท่ีเพาะปลูก

มนัสาํปะหลงัทั้งหมดในไทย(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑡𝑡) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอุปทานผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั

ของไทยท่ีส่งออกไปยงัประเทศจีนไดไ้ปในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิท่ีประมาณได้จะพบว่าหากราคาเฉล่ียผลิตภัณฑ์มนัสําปะหลงั

เพิ่มข้ึน 1% โดยท่ีปัจจัยอ่ืนๆคงท่ี จะทาํให้ปริมาณอุปสงค์ผลิตภัณฑ์มนัสําปะหลงัของจีนลดลง 0.9%  

ในขณะเดียวกนั ก็ทาํให้ปริมาณอุปทานผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัของไทยท่ีส่งออกไปยงัประเทศจีนเพิ่มข้ึน 

0.61% หากราคากากถั่วเหลืองต่างประเทศเพิ่มข้ึน 1% โดยท่ีปัจจัยอ่ืนๆคงท่ี จะทาํให้ปริมาณอุปสงค์

ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัของจีนเพิ่มข้ึน 1.003% หากราคานํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึน 1% โดยท่ีปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี จะทาํ

ใหป้ริมาณอุปสงคผ์ลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัของจีนลดลง 0.27% หากผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเฉล่ีย

ต่อหวัของจีนเพิ่มข้ึน 1% ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเฉล่ียต่อหวัของจีนเพิ่มข้ึน 0.75% และหากพื้นท่ี

เพาะปลูกมนัสาํปะหลงัทั้งหมดในไทยเพิ่มข้ึน 1% ทาํให้ปริมาณอุปทานผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัของไทยท่ี

ส่งออกไปยงัประเทศจีนเพิ่มข้ึน 1.86% 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมินํามาวิเคราะห์ด้วยแบบจําลองระบบสมการเก่ียวเน่ือง 

(Simultaneous Equations) และวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดแบบสองขั้น (Two-Stage 

Least Squares: 2SLS) พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเฉล่ียต่อหัวของจีน ราคากากถั่วเหลือง

ต่างประเทศ ราคานํ้ ามนัดิบ และราคาเฉล่ียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่ออุปสงคผ์ลิตภณัฑ์

มนัสําปะหลงัของจีน ซ่ึงปัจจยัผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเฉล่ียต่อหัวของจีน ราคากากถัว่เหลือง

ต่างประเทศ และราคาเฉล่ียผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัท่ีเป็นไปตามทฤษฎี เช่น ประชากรในประเทศจีนท่ี

รายไดเ้พิ่มข้ึนก็ส่งผลให้เกิดการนาํเขา้ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัเพิ่มข้ึน เพื่อใชใ้นการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์

อยา่งอ่ืน หรือกากถัว่เหลืองท่ีเป็นสินคา้ทดแทนกนัของมนัสาํปะหลงั ซ่ึงสามารถนาํไปผลิตทาํอาหารสตัวไ์ด ้

เม่ือราคากากถัว่เหลืองเพิ่มข้ึนจีนก็จะนาํเขา้กากถัว่เหลืองนอ้ยลงแลว้หันไปนาํเขา้มนัสาํปะหลงัเพิ่มข้ึนเพื่อ



ทดแทนกากถัว่เหลืองท่ีราคาสูงข้ึน แต่มีปัจจยัราคานํ้ ามนัดิบท่ีไม่เป็นไปตามทฤษฎี ส่วนพื้นท่ีเพาะปลูกมนั

สาํปะหลงัทั้งหมดในไทย และราคาเฉล่ียผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัท่ีมีผลต่ออุปทานผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั

ของไทยท่ีส่งออกไปยงัประเทศจีน เกษตรกรสามารถเพิ่มพื้นท่ีการเพาะปลูก เพราะจะทาํให้เป็นการเพิ่ม

ผลผลิต ควรให้ความสาํคญัในดา้นปัจจยัการผลิตในเร่ืองของการลดตน้ทุนการผลิต เพราะปัจจยัท่ีมีผลต่อ 

อุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังของจีน ซ่ึงเกษตรกรไม่สามารถควบคุมปัจจัยท่ีมีผลเหล่านั้ นได้ 

นอกจากน้ีในเร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั รัฐบาล เกษตรกร และผูส่้งออก ควรมีการวิจยัและ

พฒันาดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั โดยรัฐตอ้งสนบัสนุนเก่ียวกบัการวิจยั พฒันา และสนบัสนุน

ผูส่้งออก รวมทั้ งหาตลาดต่างประเทศรองรับ ในส่วนของเกษตรกรก็ควรให้ความร่วมมือและเตรียม 

ความพร้อมในการพฒันา มีความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อให้ได้สินคา้ท่ีมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเพื่อท่ีจะ

ส่งออกไดม้ากข้ึน 

 สําหรับขอ้เสนอแนะด้านอ่ืนๆเก่ียวกับงานวิจยัคือ ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ได้ศึกษาในเร่ืองของ

นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั รวมทั้งเร่ืองของสงครามทางการคา้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

ส่งออกผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัหรือไม่ และการศึกษาทางดา้นคู่แข่ง ทาํใหก้ารวิเคราะห์อาจไม่ครอบคลุมถึง

ตวัแปรดา้นอ่ืนๆท่ีอาจส่งผลต่อดุลยภาพการส่งออกมนัสาํปะหลงัไทยไปประเทศจีน 
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