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บทคัดยอ 

การเปดเขตการคาเสรีระหวางไทยและอินเดีย ถือเปนความรวมมือทางเศรษฐกิจที่ชวยสงเสริมการขยาย

ตลาดทางการคาของประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศอินเดียเปนตลาดที่มีขนาดใหญ อัญมณีและเครื่องประดับ

ถือเปนสินคาที่สรางรายไดใหกับประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณ

การนําเขาและปริมาณการสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทย รวมถึงวิเคราะหผลกระทบจากการ

เปดการคาเสรีระหวางไทยและอินเดีย โดยอาศัยเทคนิควิธีกําลังสองนอยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least 

Square : OLS) ใชขอมูลรายไตรมาสตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2544 ถึงไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 2553 จาก

การศึกษาพบวา ปจจัยที่กําหนดปริมาณการนําเขารัตนชาติที่ไมไดตกแตงของประเทศไทยจากประเทศอินเดียคือ 

ราคานําเขา (c.i.f.) รายไดประชาชาติของไทย และอัตราเงินเฟอของไทย สวนปจจัยที่กําหนดปริมาณการสงออก

รัตนชาติที่ไมไดตกแตงของไทยไปอินเดีย คือ ราคาสงออก (f.o.b.) และอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับปจจัยที่กําหนด

ปริมาณการนําเขาเครื่องประดับเพชรพลอยทําดวยโลหะมีคาของไทยคือ ราคานําเขา (c.i.f.) และรายไดประชาติ

ของประเทศไทย และปจจัยที่กําหนดปริมาณการสงออกเครื่องประดับเพชรพลอยทําดวยโลหะมีคาของไทยไป

อินเดีย คือ ราคาสงออก (f.o.b.) และอัตราแลกเปลี่ยน(บาทตอรูป) โดยที่การเปดเสรีการคาระหวางไทยและ

อินเดียสงผลกระทบตอปริมาณการสงออกสินคาเครื่องประดับเพชรพลอยทําดวยโลหะมีคาเพียงสมการเดียว 

 

ABSTRACT 
The Free Trade Agreement between Thailand and India (TIFTA) is an economic cooperation 

thatpromotes the expansion of trade in Thailand.India, the larger market for revenue generating 

goods like Gems and Jewelry particularly benefits from the agreement. The study of the impact of 

liberalization should be considered. The objective of this study was to consider factors affecting the 

import and export quantity ofGems and Jewelry goods along with analyzing the impact TIFTA hason 

the volume of imports and exports. Data collected duringquarter 1st, 2001 to quarter 4th, 2010 will 

beused for estimatingfuture numbersand to analyze the impact TIFTA hason Gems and Jewelry 

product Ordinary Least Square technique. The results of the study indicated the factors affecting the 
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import quantity ofpreciousstones and semi-precious stones were import price (c.i.f.), Thailand'sGDP 

and inflation rate.  The factors affecting the export quantityofprecious stones and semi-precious 

stones were export prices (f.o.b.) and exchange rate. 

The factors affecting to the import quantity article of jewelry and other precious metals (gold, 

gold alloy, platinum) were import price (c.i.f.) and Thailand'sGDP.  The factors affecting to the export 

quantity of jewelry and other precious metals (gold, gold alloy, platinum) were export price (f.o.b.) 

and exchange rate (Baht/Rupee) and  (TIFTA). 

Key Words : Free Trade, Gems and Jewelry 
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คํานํา 
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ดวยความเชื่อท่ีวาการคาเสรีเปนการสรางโอกาสในการขยายตลาด และเปน

กลไกในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลอินเดียไดลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการ

จัดตั้งเขตการคาเสรีไทยอินเดีย เมื่อปพ.ศ. 2546 โดยไดมีการยกเลิกภาษีศุลกากรของสินคาบางสวนจํานวน 82 

รายการภายใตโครงการเก็บเกี่ยวลวงหนา (Early Harvest Scheme) ซึ่งรวมถึงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ 

การเปดการคาเสรีที่มีการลดระดับภาษีลงทั้งทางดานการนําเขาและสงออกยอมสงผลตอความสามารถในการ

แขงขันของไทยเมื่อเทียบกับประเทศคูแขง โดยวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปด

เขตการคาเสรีไทย-อินเดีย ที่มีผลตอการนําเขาและการสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย 

โดยขอบเขตของการศึกษาอัญมณีและเครื่องประดับ 2 รายการ ไดแก รัตนชาติที่ไมไดตกแตง (HS 710310) และ 

เครื่องประดับเพชรพลอยทําดวยโลหะมีคา (HS 711319) โดยใชขอมูลทุติยภูมิ รายไตรมาส ในชวงไตรมาสแรก

ของปพ.ศ. 2544 จนถึงไตรมาสสุดทายของป พ.ศ. 2553 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลกระทบจากการเปดการคาเสรี

ไทย-อินเดียตอสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย ไดแก Balassa (1967) ไดศึกษาในเรื่อง Trade 

Creation and Trade Diversion in The European Common Market โดยที่ Balassa มีความเชื่อวาความ

ยืดหยุนของอุปสงคการนําเขาสินคาตอรายไดประชาชาติ (Income Elasticities of Import Demand) จะตองมี

คาคงที่ ถาไมมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ และคาดังกลาวจะตองมีคาที่เปล่ียนแปลงไปถามีการรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจเกิดขึ้น จากแนวคิดขางตน Balassa จึงไดสรุปวาการสรางปริมาณการคาสามารถพิจารณาไดจาก

ความยืดหยุนของอุปสงคการนําเขาสินคาของประเทศสมาชิกของกลุมทางเศรษฐกิจเดียวกันตอรายได

ประชาชาติ โดยการสรางปริมาณการคาจะเกิดขึ้นถาภายหลังจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจแลว ความยืดหยุน

ดังกลาวมีคาเพิ่มสูงขึ้น Andres G. Victori และ Montita Rungswang (2008) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของ

ขอตกลงการเปดการคาเสรีที่มีตอการนําเขาสินคาเกษตร ใชวิธีการศึกษา Autoregressive estimate and error-

correction model พบวาการเปดการคาเสรีชวยเพิ่มปริมาณการนําเขาสินคาเกษตรของไทยจากประเทศ

นิวซีแลนด โดยการคาดประมาณสมการ พบวาปจจัยที่สงผลตอปริมาณการนําเขา คือ ราคานําเขาโดยที่ ปจจัย

ทางดานรายไดประชาชาติไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเครื่องหมายถูกตองตามทฤษฎี ซึ่งพบวา จะมีดุลยภาพใน

ระยะยาว และการเปดการคาเสรีสงผลกระทบตอปริมาณการนําเขา นลินทิพย นิลเภตรา (2550) ทําการศึกษา
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เร่ือง ผลกระทบของขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยและอินเดียที่มีตออุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของไทย  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณการสงออกของอื่นๆ ทําดวยลวดเหล็ก หรือลวดเหล็กกลา 

ไดแก ราคาสงออก มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเบื้องตน ณ ราคาคงที่ของประเทศอินเดีย และอัตรา

ภาษีนําเขาของประเทศอินเดีย  

 

อุปกรณและวิธีการ 
ในการศึกษาผลกระทบจากการเปดเสรีการคาเสรีไทย-อินเดียตอสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของ

ประเทศไทย จําเปนตองมีกรอบทฤษฎี (Theoretical Framework) และแนวคิดทางเศรษฐศาสตรเพื่อใชในการ

วิเคราะหดังนี้คือ  

1. ทฤษฎีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ (Economic integration theory) ซึ่งจะอธิบายถึง ผลกระทบของ

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

2. แนวคิดในการวัดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ โดยจะใชวิธีการวัดความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage : RCA)  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาผลกระทบของการเปดเขตการคาเสรีไทย-อินเดียที่มีตอสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของ

ไทย โดยการทําการวิเคราะหถึงแบบจําลองทางเศรษฐมิติที่ทําการศึกษาดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
วิธีการวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาผลกระทบของการเปดเสรีการคาไทย-อินเดียตอสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 

โดยการวิเคราะหผลกระทบของการเปดเสรีการคาไทย-อินเดียจากการประมาณคาสมการปจจัยกําหนดการ

นําเขาและการสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยไปประเทศอินเดีย โดยอาศัยแบบจําลอง

ทางเศรษฐมิติ ในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อที่จะทราบวาปจจัยใดบางที่

กําหนดปริมาณการนําเขาและปริมาณการสงออกสินคา 2 กลุมคือ 1. รัตนชาติที่ไมไดตกแตง (HS 710310) 2.

เครื่องประดับเพชรพลอยทําดวยโลหะมีคา (HS 711319) ของไทยที่นําเขาและสงออกไปประเทศอินเดีย ซึ่งมี

แบบจําลองทั้งสิ้น 4 แบบจําลอง 

1. แบบจําลองปจจัยกําหนดปริมาณนําเขาสินคารัตนชาติที่ไมไดตกแตง (HS 710310) ของไทยจาก

ประเทศอินเดีย 

Log(Import Quantity) = β0+β1log(GDPTHAI)+β2log(Import Price)+β3exchange rate+ 

β4Inflation rate+   

2.แบบจําลองปจจัยกําหนดปริมาณสงออกสินคารัตนชาติที่ไมไดตกแตง (HS 711319) ของไทยไป

ประเทศอินเดีย 

Log(Export Quantity) = α0+α1 log(GDPINDIA)+α2log(Export Price)+α3exchange rate+ 

α4Tax rate+  
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3.แบบจําลองในการศึกษาผลกระทบของการเปดการคาเสรีไทย-อินเดียที่มีตอการนําเขาสินคา 

เครื่องประดับเพชรพลอยทําดวยโลหะมีคา (HS 711319) 

Log(Import Quantity) = + log(GDPTHAI)+ log(Import Price)+ exchange rate + Tax 

rate+ Inflation rate +  log(Population) +  

4.แบบจําลองในการศึกษาผลกระทบของการเปดเสรีการคาไทย-อินเดียที่มีตอการสงออกสินคา

เครื่องประดับเพรชพลอยทําดวยโลหะมีคา (HS 711319)  

Log(Export Quantity ) =  +  log(GDPINDIA)+ log(Export Price)+ 

exchange rate + Tax rate+  

โดยกําหนดให  

Import Quantity คือ ปริมาณการนําเขาสินคารัตนชาติที่ไมไดตกแตง(HS 710310)ของไทยจากประเทศอินเดีย 

Export Quantity คือ ปริมาณการสงออกสินคารัตนชาติที่ไมไดตกแตง (HS 710310) ของไทยไปประเทศอินเดีย 

GDPTHAI คือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของประเทศไทย ณ ราคาปฐาน (บาท) 

GDPINDIA คือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของประเทศอินเดีย ณ ราคาปฐาน (ป 2005) (รูป) 

Exchange rate คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (บาทตอรูป) 

Inflation rate คือ อัตราเงินเฟอของประเทศไทย (หนวย) 

Tax rate คือ อัตราภาษีนําเขาปกติและ อัตราภาษีนําเขาภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยและ

อินเดีย 

Population คือ จํานวนประชากรผูมีรายไดและอายุเกิน 15 ปบริบูรณของประเทศไทย แทน จํานวน

ประชากรที่มีกําลังซื้อในสินคาเครื่องประดับเพชรพลอยทําดวยโลหะมีคา 

 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
1. การวิเคราะหปจจัยที่กําหนดปริมาณการนําเขารัตนชาติที่ไมไดตกแตง (HS 710310) และการ

วิเคราะหผลกระทบของการเปดการคาเสรีไทย-อินเดียที่มีตอปริมาณการนําเขารัตนชาติที่ไมไดตกแตง ปรากฏผล

ดังตอไปน้ี 

จากผลการประมาณแบบจําลองพบวาคาสหสัมพันธพหุคูณ(R2) เทากับ 0.849532 หมายถึงตัวแปร

อิสระทั้งหมดในแบบจําลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามไดประมาณรอยละ 84.95 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (คาF-Statistic มีคาเทากับ 49.40188) เมื่อทดสอบทางสถิติ

ของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่กําหนดดวย t-statistic พบวาปจจัยที่กําหนดปริมาณการนําเขาสินคารัตนชาติที่

ไมไดตกแตง คือ ราคานําเขา รายไดประชาชาติของไทย อัตราเงินเฟอของไทย โดยที่การเปดการคาเสรีระหวาง

ประเทศไทยและประเทศอินเดียไมสงผลกระทบตอปริมาณการนําเขารัตนชาติที่ไมไดตกแตงของไทย โดยราคา

นําเขารัตนชาติที่ไมไดตกแตงมีความสัมพันธกับปริมาณการนําเขารัตนชาติที่ไมไดตกแตงอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 ในทิศทางตรงกันขาม คาความยืดหยุนของปริมาณนําเขารัตนชาติที่ไมได

ตกแตงตอราคานําเขารัตนชาติที่ไมไดตกแตงเทากับ 1.125690 นั่นคือเมื่อราคานําเขาเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

  1133 

จะทําใหปริมาณการนําเขารัตนชาติที่ไมไดตกแตงเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1.125690 โดยประมาณโดยที่ปจจัย

อื่นๆคงที่ รายไดประชาชาติของไทย มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการนําเขารัตนชาติที่ไมได

ตกแตงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 2.965666 ซึ่ง

หมายความวา เมื่อรายไดประชาชาติของไทยเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะทําใหปริมาณการนําเขารัตนชาติที่

ไมไดตกแตงเปล่ียนแปลงไปรอยละ 2.965666 เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่ อัตราเงินเฟอของประเทศไทย มี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณนําเขาสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 21.42724 โดยไดมีการทดสอบปญหาทางสถิติ(Diagnostic Test) เกี่ยวกับ

สมมติฐานพื้นฐานของแบบจําลองถดถอยเชิงเสนตรง  คือปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันสูง

(Multicollinearity) และทดสอบปญหาความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนไมคงที่(Heteroscedasticity) และ

ปญหาสหสัมพันธ (Autocorrelation) และแกไขเรียบรอยแลว 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยกําหนดปริมาณการนําเขารัตนชาติที่ไมไดตกแตง(HS 710310)ของไทยจาก

ประเทศอินเดีย  

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธ์ิ คาt-test ระดับนัยสําคญั 

Constant -24.57618 -1.368774 0.1798 

Log(GDPTHAI) 2.965666 2.239992 0.0315** 

Log(Import price) -1.125690 -13.90735 0.0000*** 

Inflation rate 21.42724 2.069416 0.0460** 

Dummy             -0.012576 -0.037946 0.9699 

R-square =  0.849532                     Adjust R-squared = 0.832336 

White Test= 0.431808                        LM Test = 0.516189 

หมายเหตุ  

 *      หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90  

 **     หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 ***    หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

2. ศึกษาปจจัยที่กําหนดปริมาณการสงออกสินคารัตนชาติที่ไมไดตกแตง(HS 710310)  และการ

วิเคราะหผลกระทบของการเปดการคาเสรีไทย-อินเดียที่มีตอปริมาณการสงออกสินคารัตนชาติที่ไมไดตกแตง

ปรากฏผลดังตอไปน้ี 

จากผลการประมาณแบบจําลองพบวาคาสหสัมพันธพหุคูณ(R2) เทากับ 0.903921 หมายถึงตัวแปร

อิสระทั้งหมดในแบบจําลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามไดประมาณรอยละ90.39  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  (คาF-Statistic มีคาเทากับ ) เมื่อทดสอบทางสถิติของคา

สัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่กําหนดดวย t-statistic พบวาปจจัยที่กําหนดปริมาณการสงออกสินคารัตนชาติที่ไมได

ตกแตง คือ ราคาสงออก อัตราแลกเปลี่ยน  โดยที่การเปดการคาเสรีระหวางประเทศไทยและประเทศอินเดียไม

สงผลกระทบตอปริมาณการสงออกของรัตนชาติที่ไมไดตกแตงของไทย  
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยกําหนดปริมาณการสงออกรัตนชาติที่ไมไดตกแตง(HS 710310)ของไทยไป

ประเทศอินเดีย  

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธ์ิ t ระดับนัยสําคัญ 

Constant 15.49060 9.470227 0.0000 

Log(Export Price) -1.126767 -11.72890 0.0000*** 

Log(Exchange Rate) 4.437789 2.381526 0.0232** 

Tax rate  -0.328994 -0.158260 0.8752 

Dummy    0.131123 0.378017 0.7078 

R square =   0.903921                             Adjust R-squared = 0.889363 

White Test=  0.082060                             LM Test = 0.479774 

หมายเหตุ  

 *      หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90  

 **     หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 ***    หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

3. การศึกษาปจจัยที่กําหนดปริมาณการนําเขาเครื่องประดับเพชรพลอยทําดวยโลหะมีคา(HS 711319) 

และการวิเคราะหผลกระทบของการเปดการคาเสรีไทย-อินเดียที่มีตอปริมาณการนําเขาเครื่องประดับเพชรพลอย

ทําดวยโลหะมคีา ปรากฏผลดังตอไปน้ี 

จากผลการประมาณแบบจําลองพบวาคาสหสัมพันธพหุคูณ (R2) เทากับ 0.758472  หมายถึงตัวแปร

อิสระทั้งหมดในแบบจําลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามไดประมาณรอยละ 75.84  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  (คาF-Statistic มีคาเทากับ37.68369 ) เมื่อทดสอบทางสถิติ

ของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่กําหนดดวย t-statistic พบวาปจจัยที่กําหนดปริมาณการนําเขาสินคา

เครื่องประดับเพชรพลอยทําดวยโลหะมีคา คือ ราคานําเขาและรายไดประชาชาติของไทย  โดยที่การเปดการคา

เสรีระหวางประเทศไทยและประเทศอินเดียไมสงผลกระทบตอปริมาณการนําเขาของเครื่องประดับเพชรพลอยทํา

ดวยโลหะมีคาของไทย 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยกําหนดปริมาณการนําเขาเครื่องประดับเพชรพลอยทําดวยโลหะมีคา(HS 

711319)ของไทยไปประเทศอินเดียและผลกระทบของการเปดการคาเสรีไทย-อินเดียตอปริมาณการนําเขา

เครื่องประดับเพชรพลอยทําดวยโลหะมีคา 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธ์ิ t ระดับนัยสําคัญ 

Constant -41.90159 -1.382852 0.1752 

Log(GDP) 4.299486 1.945951 0.0595* 

Log(Import Price) -0.981104 -10.15776 0.0000*** 

Dummy -0.62743 -1.079395 0.2876 

R square =    0.758472               Adjust R-squared = 0.738345 

White Test= 0.472158                 LM Test = 0.740311 

หมายเหตุ  

 *      หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90  

 **     หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 ***    หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

4. วิธีการศึกษาปจจัยที่กําหนดปริมาณการสงออกเครื่องประดับเพชรพลอยทําดวยโลหะมีคา(HS 

711319) และการวิเคราะหผลกระทบของการเปดการคาเสรีไทย-อินเดียที่มีตอปริมาณการสงออกเครื่องประดับ

เพชรพลอยทําดวยโลหะมีคา ปรากฏผลดังตอไปน้ี 

จากผลการประมาณแบบจําลองพบวาคาสหสัมพันธพหุคูณ (R2) เทากับ 0.695484 หมายถึงตัวแปร

อิสระทั้งหมดในแบบจําลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามไดประมาณรอยละ 69.54 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ95  (คาF-Statistic มีคาเทากับ 27.406) เมื่อทดสอบทางสถิติของ

คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่กําหนดดวย t-statistic พบวาปจจัยที่กําหนดปริมาณการสงออกสินคาเครื่องประดับ

เพชรพลอยทําดวยโลหะมีคา คือ ราคาสงออก อัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอรูป) แลการเปดการคาเสรีระหวาง

ประเทศไทยและประเทศอินเดียสงผลกระทบตอปริมาณการสงออกของเครื่องประดับเพชรพลอยทําดวยโลหะมี

คาของไทย 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหปจจัยกําหนดปริมาณการสงออกเครื่องประดับเพชรพลอยทําดวยโลหะมีคา     (HS 

711319) ของไทยไปประเทศอินเดียและผลกระทบของการเปดการคาเสรีไทย-อินเดียตอปริมาณการสงออก

เครื่องประดับเพชรพลอยทําดวยโลหะมีคา  

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธ์ิ       t ระดับนัยสําคัญ 

Constant 19.43692 3.567406 0.0010 

Log(GDPINDIA) -0.724508 -4.676947 0.0000*** 

Log(Export Price) -8.5929967 -1.698127 0.0981* 

Dummy 2.725407 3.109124 0.0037*** 

R square = 0.695484                Adjust R-squared = 0.670107 

White Test=  0.215889             LM Test = 0.883519 

หมายเหตุ  

 *      หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90  

 **     หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 ***    หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

 
สรุป 

ผลการศึกษาในขางตนสามารถสรุปไดวา ปจจัยที่กําหนดปริมาณการนําเขารัตนชาติที่ไมไดตกแตงของ

ประเทศไทยจากประเทศอินเดียคือ ราคานําเขา(c.i.f.) รายไดประชาชาติของไทย และอัตราเงินเฟอของไทย 

ปจจัยที่กาํหนดปริมาณการสงออกรัตนชาติทีไ่มไดตกแตงของไทยไปอินเดีย คือ ราคาสงออก(f.o.b.) และอตัรา

แลกเปลี่ยน ปจจัยที่กําหนดปริมาณการนําเขาเครื่องประดับเพชรพลอยทําดวยโลหะมีคาของไทยคือ ราคานําเขา

(c.i.f.) และรายไดประชาติของประเทศไทย ปจจัยที่กําหนดปริมาณการสงออกเครื่องประดับเพชรพลอยทาํดวย

โลหะมีคาของไทยไปอินเดีย คือ ราคาสงออก (f.o.b.) และอัตราแลกเปลี่ยและการเปดเสรีการคาระหวางไทยและ

อินเดียสงผลกระทบตปริมาณการสงออกสินคาเครื่องประดับเพชรพลอยทาํดวยโลหะมีคาเพียงสินคาเดียว 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนการผลิตสินคาอัญมณีและเครื่องประดับทางดานอื่นๆที่

นอกเหนือจากมาตรการทางดานภาษี มีการสนับสนุนทางดานการตลาดและประชาสมัพนัธสินคา กระตุนให

ผูประกอบการและผูสงออกของไทยใหเขาไปศึกษาและเจาะตลาดอินเดียเพิ่มมากขึ้น และรัฐควรดําเนินการ

เกี่ยวกับกฎการตกลงวาดวยแหลงกําเนิดสินคาใหมีความเหมาะสม ไมเปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ

ไทยและประเทศอินเดีย 
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