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บทคัดย่อ 
 

	 การ	วเิคราะห	์ศกัยภาพ	การ	สง่	ออก	ผล	ไม	้ของ	ไทย	และ	จนี	โดย	ใช	้คา่	ความ	ได	้เปรยีบ	โดย	เปรยีบ	เทยีบ	
ที่	ปรากฏ	ทำให้	พบ	ว่า		 	ศักยภาพ	การ	แข่งขัน	ของ	ผล	ไม้	ไทย	ที่	ส่ง	ออก	ไป	ตลาด	จีน	มี	แนว	โน้ม	ที่	สดใส	มากกว่า	
ผล	ไม้	ของ	จีน	ที่	ส่ง	ออก	มา	ไทย		 	ทั้งนี้	ผล	ไม้	ไทย	ที่	มี	ศักยภาพ	เหนือ	คู่	แข่ง	ใน	ตลาด	จีน	คือ		 	ทุเรียน	และ	มังคุด			
ใน	ขณะ	ที่	ผล	ไม้	แห้ง	และ	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ		 นั้น	ยัง	คง	เป็น	รอง	เวียดนาม	อยู่		 		สำหรับ	ผล	ไม้	ของ	จีน	ที่	มี	ศักยภาพ	
เหนือ	กว่า	คู่	แข่ง	ใน	ตลาด	ไทย	ที่	เห็น	ได้	อย่าง	เด่น	ชัด	 	คือ	 	สา	ลี่	และ	ค	วิน	ซ์		 	และ	ผล	ไม้	กลุ่ม	ส้ม	แมน	ดา	ริน		 
	ใน	ขณะ	ที่	แอปเปิล	นั้น	แม้	จีน	จะ	ไม่	ได้	มี	ศักยภาพ	การ	ส่ง	ออก	สูงสุด			แต่	กลับ	มี	เสถียรภาพ	มาก	ที่สุด		จีน	จึง	น่า	
จะ	เป็น	ประเทศ	ที่	มี	ศักยภาพ	ส่ง	ออก	แอปเปิล	มายัง	ไทย	ต่อ	ไป	ใน	ระยะ	ยาว			
 

 Abstract 

  When   analyzing   Thailand’s   competitiveness   with   other   fruit   exporters   to   China ,   Thailand   
was   most   competitive   in   durian   and   mangosteen .   For   all   other   fruits ,   both   fresh   and   dried ,  
 neighboring   countries   such   as   Vietnam   were   more   competitive .   In   turn ,   when   analyzing   
China’s   competitiveness   in   the   Thai   market ,   China   was   most   competitive   in   pear ,   quince   
and   mandarin   oranges .   Though   not   most   competitive   in   apples ,   China   is   not   far   behind   and   
historically   the   most   reliable   source .   
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1.บทนำ

	 	ประเทศไทย	และ	ประเทศ	จนี	ม	ีการ	สง่	ออก	และ	นำ	เขา้	ผล	ไม	้ระหวา่ง	กนั	เปน็	จำนวน	มาก	ทัง้	ชนดิ	และ	
ปรมิาณ			โดย	ทัว่ไป	แลว้	ไทย	จะ	นำ	เขา้	ผล	ไม	้เมอืง	หนาว	จาก	จนี	เปน็	สำคญั			และ	สง่	ออก	ผล	ไม	้เมอืง	รอ้น	ไป	ยงั	
ตลาด	จนี			บทความ	นี	้จะ	มุง่	พจิารณา	ความ	สามารถ	ใน	การ	แขง่ขนั	ใน	ตลาด	ผล	ไม	้ของ	ทัง้	สอง	ประเทศ	เพือ่	ที	่จะ	
ตอบ	คำถาม	เบื้อง	ต้น	ที่	สำคัญ	สอง	ข้อ	คือ			(	1	)			ศักยภาพ	การ	แข่งขัน	ของ	ผล	ไม้	ไทย	ใน	ตลาด	จีน	เป็น	อย่างไร	?	 
	และ			(	2	)		 	ศักยภาพ	การ	แข่งขัน	ของ	ผล	ไม้	จีน	ใน	ตลาด	ไทย	เป็น	อย่างไร	?		 	โดย	อาศัย	ข้อมูล	ครอบคลุม	ช่วง	
เวลา	ก่อน	และ	หลัง	การ	ลด	ภาษี	สินค้า	บาง	ส่วน	ทันที			(	Early			Harvest	)			ทั้งนี้	เนื้อหา	ของ	บทความ	จะ	เริ่ม	จาก	
การนำ	เสนอ	ภาพ	รวม	ของ	การ	ส่ง	ออก	และ	นำ	เข้า	ผล	ไม้	ไทย	-	จีน		 	จาก	นั้น	จึง	เป็นการ	วิเคราะห์	ศักยภาพ	
การ	แข่งขัน	ของ	การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	ไทย-จีน		 	และ	การ	วิเคราะห์	ศักยภาพ	การ	แข่งขัน	ของ	การ	ส่ง	ออก	 
ผล	ไม้	ไทย	-	จีน	เมื่อ	เทียบ	กับ	ประเทศ	คู่	แข่ง	อื่นๆ			ก่อน	ที่	จะ	นำ	ไป	สู่	บท	สรุป	ใน	ตอน	ท้าย			
 
 

2.ภาพรวมของการส่งออกและนำเข้าผลไม้ไทย-จีน

2.1 การส่งออกผลไม้ไทยไปจีน 
		 ใน	ชว่ง	ระยะ	เวลา			10			ป	ีที	่ผา่น	มา			การ	สง่	ออก	ผล	ไม	้ไทย	ไป	จนี	โดย	ภาพ	รวม	ม	ีแนว	โนม้	ที	่เพิม่	สงู	ขึน้	มา	
โดย	ตลอด			(	ตาราง	ที่			1	)			จาก	ข้อมูล			World			Trade			Atlas			มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	รวม	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2541			มี	เพียง 
	ประมาณ			0.08		 	พัน	ล้าน	บาท		 	แต่	ได้	เพิ่ม	ขึ้น	เป็น	ประมาณ			4.43		 	พัน	ล้าน	บาท		 	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2550		 	หรือ	 
เพิ่ม	ขึ้น	มากกว่า			57			เท่า	ใน	เวลา	เพียง	หนึ่ง	ทศวรรษ			แม้ว่า	เมื่อ	เทียบ	กับ	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	สินค้า	ไป	ประเทศ	
จนี	ทัง้หมด	ใน	ป	ี		พ	.	ศ	.			2550			ที	่ม	ีมาก	ถงึ	กวา่			500			พนั	ลา้น	บาท			มลูคา่	การ	สง่	ออก	ผล	ไม	้จะ	ม	ีสดัสว่น	ใน	มลูคา่	
ดัง	กล่าว	เพียง	ร้อย	ละ			0.87			ก็ตาม			แต่	เมื่อ	พิจารณา	ว่า			ปี			พ	.	ศ	.			2541			มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	ไป	จีน	มี	ค่า	
เพียง	ร้อย	ละ			0.11			ของ	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	สินค้า	ไป	จีน	ที่	มี	ทั้งหมด	กว่า			70			พัน	ล้าน	บาท	แล้ว			การ	เพิ่ม	ขึ้น	ถึง			
8			เท่า	ของ	สัดส่วน	ใน	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	รวม	ดัง	กล่าว			ก็	นับ	ได้	ว่าการ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	ของ	ไทย	ไป	จีน	ได้	เพิ่ม	สูง	
ขึน้	อยา่ง	ม	ีนยั	สำคญั			ทัง้นี	้จาก	ตาราง	ที	่		1			นี	้จะ	เหน็	ได	้วา่			สดัสว่น	ของ	มลูคา่	การ	สง่	ออก	ผล	ไม	้ไป	จนี	ตอ่	มลูคา่	
การ	ส่ง	ออก	รวม	ไป	จีน	ได้	เพิ่ม	ขึ้น	ถึง	ระดับ	ร้อย	ละ			0.8			นับ	ตั้ง			แต่	ปี			พ	.	ศ	.			2543			แล้ว			และ	บาง	ปี	นับ	จาก	นั้น			
สัดส่วน	ดัง	กล่าว	ก็	มี	มูลค่า	มาก	เกิน	กว่า	ร้อย	ละ			1			
	 	จาก	ข้อมูล	ของ			World			Trade			Atlas			(	2008	)			ผล	ไม้	ไทย	ที่	มี	การ	ส่ง	ออก	ไป	จีน	สูงสุด			5			อันดับ	แรก	
ได้แก่			(	1	)			ผล	ไม้	แห้	งอื่นๆ			(	2	)			ทุเรียน	สด			(	3	)			ผล	ไม้	สด	อื่นๆ			(	4	)			ฝรั่ง			มะม่วง			และ	มังคุด			และ			(	5	)			กล้วย	
รวม	ถึง	กล้าย	สด	หรือ	แห้ง			โดย	ล่าสุด	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2550			มูลค่า	รวม	เฉพาะ	ของ	ผล	ไม้			5			อันดับ	แรก	นี้	มี	มาก	ถึง			
4.12			พัน	ล้าน	บาท			ซึ่ง	คิด	เป็น	ร้อย	ละ			93			ของ	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	รวม	ทั้งหมด			(	ตาราง	ที่			2	)			แสดง	ให้	
เหน็	วา่	ผล	ไม	้กลุม่			5			อนัดบั	แรก	นี	้ม	ีความ	สำคญั	กบั	การ	สง่	ออก	ผล	ไม	้ไทย	คอ่น	ขา้ง	มาก			และ	เมือ่	พจิารณา	ใน 
	ราย	ละเอยีด	ของ	กลุม่	ผล	ไม	้แห	้งอืน่ๆ			และ	ผล	ไม	้สด	อืน่ๆ		โดย	อาศยั	ขอ้มลู	จาก	สำนกังาน	เศรษฐกจิ	การเกษตร	
ระหว่าง	ประเทศ			(	ตาราง	ที่			3	)		 	มา	ประกอบ	การ	พิจารณา	ร่วม	กับ	ข้อมูล	ของ			World			Trade			Atlas		 	แล้ว			 
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พบ	ว่า	ชนิด	ของ	ผล	ไม้	สำคัญ	ที่	มี	ส่วน	ทำให้	มูลค่า	ของ	ผล	ไม้	ใน	กลุ่ม	นี้	มี	ค่า	สูง			คือ			ใน	กลุ่ม	ผล	ไม้	แห้	งอื่นๆ		นั้น 
	ลำไย	แห้ง	ถือ	เป็น	ผล	ไม้	ที่	สำคัญ	ที่สุด		 	ดัง	เช่น		 	ใน	ช่วง	ปี		 	พ	.	ศ	.			2547-2549		 	สัดส่วน	ของ	ลำไย	แห้ง	ใน	กลุ่ม	
ผล	ไม้	แห้	งอื่นๆ	 	นั้น	มี	ค่า	เฉลี่ย	ที่	มาก	ถึง	ประมาณ	ร้อย	ละ		98		 	ต่อ	ปี		 	ใน	ขณะ	ที่	ใน	กลุ่ม	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ	 	นั้น			 
ผล	ไม	้ที	่สำคญั	ไดแ้ก	่		ลำไย	สด	และ	ลิน้จี	่สด			โดย	เฉพาะ	ลำไย	สด	นัน้	ม	ีสดัสว่น	ใน	กลุม่	ผล	ไม	้สด	อืน่ๆ		โดย	เฉลีย่	
ประมาณ	ร้อย	ละ			80			ต่อ	ปี			(	พ	.	ศ	.			2547	-2549	)			และ	สำหรับ	กลุ่ม	ผล	ไม้	ประเภท	ฝรั่ง			มะม่วง			และ	มังคุด	นั้น	 
ผล	ไม้	ที่	มี	มูลค่า	ส่ง	ออก	ที่	โดด	เด่น	อย่าง	แท้จริง	ใน	กลุ่ม	นี้	คือ		 	มังคุด		 	โดย	มี	สัดส่วน	ใน	กลุ่ม	ผล	ไม้	ประเภท	นี้	
โดย	เฉลี่ย	มาก	ถึง	ประมาณ	ร้อย	ละ			97			ต่อ	ปี			(	พ	.	ศ	.			2547-	2549	)

	 	ใน	กลุ่ม	ผล	ไม้	ที่	มี	การ	ส่ง	ออก	ไป	จีน	สูงสุด			5		 	อันดับ	แรก	นี้			(	รูป	ที่			1	)		 	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2550		 	มี	เพียง	 
ผล	ไม้	แห้	งอื่นๆ		 	และ	ทุเรียน	สด	ที่	มี	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	ที่	สูง	เกิน	กว่า			1		 	พัน	ล้าน	บาท		 	ซึ่ง	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	ที่	 
สูง	มาก	ของ	ผล	ไม้	แห้	งอื่นๆ		นั้น		นับ	ว่า	เป็น	อานิสงส์	มา	จาก	การ	ส่ง	ออก	ลำไย	แห้ง	เป็น	หลัก	 	โดย	มูลค่า	การ	 
สง่	ออก	ของ	ผล	ไม	้แห	้งอืน่ๆ	ที	่ม	ีมากกวา่			1			พนั	ลา้น	บาท	นี	้เกดิ	ขึน้	ตัง้แต่	ป	ี		พ	.	ศ	.			2543			และ	ทะยาน	เพิม่	สงู	ขึน้	 
สูงสุด	คือ	เกิน	กว่า			2			พัน	ล้าน	บาท	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2546			ก่อน	จะ	ลด	ระดับ	ลง	มา	ที่มา	กก	ว่า			1			พัน	ล้าน	บาท	ใน	ปี	
ถัด	มา			และ	แม้ว่า	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2549			มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	จะ	ลด	ลง	ไป	อย่าง	มาก	คือ	น้อย	กว่า			0.5			พัน	ล้าน	บาท			
แต่	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2550			มูลค่า	ดัง	กล่าว	ก็	กลับ	เพิ่ม	สูง	ขึ้น	มา	อยู่	ที่	ระดับ	เกิน	กว่า			1			พัน	ล้าน	บาท	ดัง	เดิม			สำหรับ	
ทุเรียน	สด	นั้น			มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	ที่	มาก	เกิน	กว่า			1			พัน	ล้าน	บาท	เพิ่ง	จะ	เกิด	ขึ้น	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2548			แต่	เมื่อ	เทียบ	
วา่			ใน	ป	ี		พ	.	ศ	.			2545			(	ซึง่	ม	ีการ	บนัทกึ	มลูคา่	การ	สง่	ออก	ทเุรยีน	สด	สง่	ออก	ไป	จนี	อยา่ง	เปน็	ทางการ	ใน			World			
Trade			Atlas	)			ที	่มลูคา่	การ	สง่	ออก	ม	ีเพยีง			0.001			พนั	ลา้น	บาท	แลว้			ก	็นบั	ได	้วา่	ทเุรยีน	สด	เปน็	ผล	ไม	้ที	่ม	ีอนาคต	
ที่	สดใส	ใน	ตลาด	จีน			เพราะ	ความ	นิยม	ที่	ได้	รับ	นั้น	มี	ลักษณะ	ที่	ก้าว	กระโดด	เป็น	อย่าง	มาก			

ตารางที่1การเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกและนำเข้าผลไม้ไทย-จีนพ.ศ.2541-2550
หน่วย:พันล้านบาท

ปีพ.ศ.

การส่งออกสินค้าไทยไปจีน การนำเข้าสินค้าจากจีนของไทย
มูลค่า

การส่งออก
รวม

มูลค่า
การส่งออกผลไม้

รวม

สัดส่วนต่อมูลค่า
การส่งออกรวมไป

จีน(ร้อยละ)

มูลค่า
การนำเข้า

รวม

มูลค่า
การนำเข้าผลไม้

รวม

สัดส่วนต่อมูลค่า
การนำเข้ารวม
จากจีน(ร้อยละ)

	2541	 	72.72	 	0.08	 	0.11	 	74.81	 	0.43	 	0.58	
	2542	 	67.22	 	0.37	 	0.54	 	94.42	 	0.84	 	0.89	
	2543	 	113.14	 	0.90	 	0.80	 	135.70	 	0.95	 	0.70	
	2544	 	126.88	 	1.38	 	1.09	 	165.06	 	1.04	 	0.63	
	2545	 	152.49	 	1.49	 	0.97	 	211.71	 	1.18	 	0.56	
	2546	 	235.87	 	2.82	 	1.20	 	251.07	 	2.48	 	0.99	
	2547	 	285.64	 	2.94	 	1.03	 	329.77	 	2.70	 	0.82	
	2548	 	367.61	 	4.02	 	1.09	 	448.99	 	2.94	 	0.65	
	2549	 	445.47	 	3.76	 	0.84	 	515.77	 	3.54	 	0.69	
	2550	 	510.51	 	4.43	 	0.87	 	564.59	 	4.22	 	0.75	

ที่มา:WorldTradeAtlas(2008)
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		 ความ	จริง	แล้ว		 	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ	 	ก็	เป็น	อีก	กลุ่ม	ผล	ไม้	ที่	อาจ	จัด	ได้	ว่า	มี	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	เกิน	กว่า			1		 
	พัน	ล้าน	บาท			เพราะ	มี	แนว	โน้ม	ที่	เพิ่ม	สูง	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	จน	มี	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	เกิน	ว่า			1			พัน	ล้าน	บาท	ใน	ปี			
พ	.	ศ	.			2548			และ			2549			แต่	ใน	ปี			ค	.	ศ	.		2550			มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	กลับ	ลด	ลง	เหลือ	ประมาณ			0.94			พัน	ล้าน	บาท	 
	ส่วน	ผล	ไม้	ที่	ติด	อันดับ	การ	ส่ง	ออก	ที่	เหลือ	อีก	สอง	กลุ่ม	คือ		 	กลุ่ม		 	ฝรั่ง		 	มะม่วง		 	และ	มังคุด		 	และ	กลุ่ม	กล้วย	
และ	กล้าย		 	นั้น		 	แม้ว่า	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	จะ	อยู่	ใน	ระดับ	ที่	ต่ำ	กว่า			0.5		 	พัน	ล้าน	บาท		 	แต่	โดย	ภาพ	รวม	ก็	มี	 
แนว	โนม้	ที	่เพิม่	สงู	ขึน้	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง			ลา่สดุ	ใน	ป	ี		พ	.	ศ	.			2550			ผล	ไม	้สอง	กลุม่	นี	้ม	ีมลูคา่	การ	สง่	ออก	รวม	ประมาณ			
0.33			พัน	ล้าน	บาท			และ			0.10			พัน	ล้าน	บาท			ตาม	ลำดับ

รูปที่1ผลไม้ที่ไทยส่งออกไปยังประเทศจีน5อันดับแรกตั้งแต่ปีพ.ศ.2541-2550 

ที่มา:WorldTradeAtlas(2008)
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ตารางที่3สินค้าส่งออกสำคัญจากไทยไปจีน:ตอนที่08(ผลไม้)
หน่วย:ล้านบาท

รายการสินค้า
2547 2548 2549 2550*

มูลค่า  % มูลค่า  % มูลค่า  % มูลค่า  % 
	ทุเรียน	สด	 	560	 	19	 	1,018	 	25	 	1,356	 	36	 	900	 	43	
	ลำไย	สด	 	804	 	27	 	1,051	 	26	 	925	 	25	 	558	 	26	
	ลำไย	แห้ง	 	1,039	 	35	 	1,073	 	27	 	440	 	12	 	48	 	2	
	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ	 	41	 	1	 	197	 	5	 	285	 	8	 	28	 	1	
	มังคุด	สด	หรือ	แห้ง	 	253	 	9	 	356	 	9	 	180	 	5	 	239	 	11	
	ลิ้นจี่	สด	 	53	 	2	 	85	 	2	 	122	 	3	 	40	 	2	
	ทุเรียน	แช่	เย็น	จน	แข็ง	 	1	 	0	 	0	 	0	 	92	 	2	 	29	 	1	
	กล้วย	ไข่	สด	 	48	 	2	 	79	 	2	 	90	 	2	 	42	 	2	
	ส้ม	เปลือก	บา	งอื่นๆ			สด	หรือ	แห้ง	 	0	 	0	 	5	 	0	 	40	 	1	 	7	 	0	
	มะพร้าว	 	27	 	1	 	40	 	1	 	37	 	1	 	20	 	1	
รวม10อันดับแรก 2,825 96 3,905 97 3,567 95 1,911 90
รวมตอนที่08ทั้งหมด 2,941 100 4,016 100 3,748 100 2,112 100
หมายเหตุ:*ปีพ.ศ.2550เป็นมูลค่าเฉพาะแค่ม.ค.-ก.ค.เท่านั้น
ที่มา:ปรับปรุงจากตารางข้อมูลของสนง.เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ(กันยายน2550)

ตารางที่2ผลไม้ที่ไทยส่งออกไปจีนและนำเข้าจากจีนสูงสุด5อันดับแรก

 HS รายการสินค้า
2547 2548 2549 2550

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ
ผลไม้ที่ไทยส่งออกไปจีน(มูลค่า=พันล้านบาท)
081340	 	ผล	ไม้	แห้	งอื่นๆ	 	1.05	 	36	 	1.08	 	27	 	0.46	 	12	 	1.40	 	32	
	081060	 	ทุเรียน	สด	 	0.56	 	19	 	1.02	 	25	 	1.36	 	36	 	1.34	 	30	
	081090	 	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ	 	0.90	 	31	 	1.33	 	33	 	1.34	 	36	 	0.94	 	21	
	080450	 	ฝรั่ง			มะม่วง			และ	มังคุด	 	0.26	 	9	 	0.37	 	9	 	0.18	 	5	 	0.33	 	7	
080300	 	กล้วย	รวม	ถึง	กล้าย	 	0.07	 	2	 	0.09	 	2	 	0.11	 	3	 	0.10	 	2	

รวม5อันดับสูงสุด 2.84 96 3.89 97 3.45 92 4.12 93
รวมตอนที่08ทั้งหมด 2.94 100 4.02 100 3.76 100 4.43 100

ผลไม้ที่ไทยนำเข้าจากจีน(มูลค่า=พันล้านบาท)
080810	 	แอปเปิล	 	1.55	 	57	 	1.48	 	50	 	1.61	 	45	 	1.77	 	42	
	080820	 	สา	ลี่	และ	ค	วิน	ซ์	 	0.69	 	25	 	0.84	 	28	 	0.94	 	26	 	0.79	 	19	
	080610	 	องุ่น	สด	 	0.05	 	2	 	0.06	 	2	 	0.27	 	8	 	0.53	 	13	
	080520	 	ส้ม	แมน	ดา	ริน	 	0.02	 	1	 	0.07	 	2	 	0.15	 	4	 	0.34	 	8	
	081090	 	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ	 	0.01	 	0	 	0.03	 	1	 	0.09	 	2	 	0.22	 	5	

รวม5อันดับสูงสุด 2.32 86 2.47 84 3.06 86 3.64 86
รวมตอนที่08ทั้งหมด 2.70 100 2.94 100 3.54 100 4.22 100

ที่มา:WorldTradeAtlas(2008)
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ตารางที่4สินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากจีน:ตอนที่08(ผลไม้)
หน่วย:ล้านบาท

รายการสินค้า
2547 2548 2549 2550*

มูลค่า  % มูลค่า  % มูลค่า  % มูลค่า  % 
แอปเปิล	 	1,551	 	57	 	1,477	 	50	 	1,608	 	46	 	847	 	50	
	แพร์	และ	ค	วิน	ซ์	 	686	 	25	 	835	 	28	 	936	 	27	 	326	 	19	
องุ่น	 	50	 	2	 	63	 	2	 	272	 	8	 	51	 	3	
ลูก	นัต	อื่นๆ	 	114	 	4	 	125	 	4	 	123	 	3	 	60	 	4	
	ส้ม	แมน	ดา	ริ	นอื่นๆ	 	17	 	1	 	46	 	2	 	123	 	3	 	175	 	10	
	สต	รอ	เบอร์	รี่	 	15	 	1	 	38	 	1	 	85	 	2	 	28	 	2	
	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ	 	9	 	0	 	17	 	1	 	79	 	2	 	4	 	0	
	เซ	ลนัต			(	ชนิด	คาส	ตา	เนีย	)	 	98	 	4	 	71	 	2	 	64	 	2	 	46	 	3	
	ผล	ไม้	อื่นๆ	แห้ง	 	36	 	1	 	36	 	1	 	36	 	1	 	21	 	1	
ผล	ไม้	และ	ลูก	นัต	อื่นๆ		แช่	เย็น	จน	แข็ง	 	10	 	0	 	21	 	1	 	29	 	1	 	14	 	1	
รวม10อันดับแรก 2,586 96 2,729 93 3,354 95 1,572 92
รวมตอนที่08ทั้งหมด 2,700 100 2,931 100 3,531 100 1,700 100
หมายเหตุ:*ปีพ.ศ.2550เป็นมูลค่าเฉพาะแค่ม.ค.-ก.ค.เท่านั้น
ที่มา:ปรับปรุงจากตารางข้อมูลของสนง.เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ(กันยายน2550)

2.2 การนำเข้าผลไม้จากจีนของไทย 
	 	แนว	โน้ม	การนำ	เข้า	ผล	ไม้	จาก	จีน	ของ	ไทย	ก็	มี	ลักษณะ	เพิ่ม	สูง	ขึ้น	เช่น	เดียว	กับ	การ	ส่ง	ออก		 	กล่าว	
คือ		 	จาก	เดิม	ที่	มูลค่า	การนำ	เข้า	มี	อยู่	เพียง	ประมาณ			0.43		 	พัน	ล้าน	บาท	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2541		 	แล้ว	มี	ทิศทาง	ที่	 
เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	จน	มี	มูลค่า	มาก	ถึง			4.22		 	พัน	ล้าน	บาท	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2550		 	อย่างไร	ก็ตาม	สัดส่วน	ของ	
มูลค่า	การนำ	เข้า	ผล	ไม้	จาก	จีน	ต่อ	มูลค่า	การนำ	เข้า	รวม	จาก	จีน	ใน	ช่วง	ระยะ			10			ปี	ที่	ผ่าน	มาก	ลับ	อยู่	ใน	ระดับ	
ที่	ค่อน	ข้าง	คงที่	คือ			เฉลี่ย	ประมาณ	ร้อย	ละ			0.7			ต่อ	ปี			(	ตาราง	ที่			1	)	
		 จาก	ข้อมูล	ของ			World			Trade			Atlast			(	2008	)			ผล	ไม้	นำ	เข้า	จาก	จีน	มา	ไทย	ที่	สำคัญ			5			อันดับ	แรก		 
	(	ตาราง	ที่			2			และ	รูป	ที่			2	)			ได้แก่			(	1	)			แอปเปิล			(	2	)			แพร์	และ	ค	วิน	ซ์			(	3	)			องุ่น	สด			(	4	)			ส้ม	แมน	ดา	ริน			(	5	)	 
ผล	ไม้	สด	อื่นๆ		 	ใน	จำนวน	ผล	ไม้	สำคัญ	ทั้งหมด	นี้		 	แอปเปิล	เป็น	ผล	ไม้	นำ	เข้า	ที่	มี	มูลค่า	โดด	เด่น	มาก	ที่สุด			 
กล่าว	คือ	ก่อน	หน้า	ปี		 	พ	.	ศ	.			2546		 	แอปเปิล	จาก	จีน	มี	มูลค่า	นำ	เข้า	มากกว่า	ร้อย	ละ			70		 	ของ	มูลค่า	นำ	เข้า 
	ผล	ไม้	รวม	ทั้งหมด	จาก	จีน			แมว้่า	ภาย	หลัง	จาก	ปี	นี้	สัดส่วน	มูลคา่	ดัง	กล่าว	จะ	ลด	ลง	เนื่องจาก	การ	เพิ่ม	ปริมาณ	
และ	ชนดิ	ผล	ไม	้นำ	เขา้	ชนดิ	อืน่			แต	่ลา่สดุ	คอื	ป	ี		พ	.	ศ	.			2550			มลูคา่	แอปเปลิ	นำ	เขา้	จาก	จนี	ก	็ยงั	ม	ีมาก	ถงึ	กวา่			1.77			
พัน	ล้าน	บาท			หรือ	คิด	เป็น	สัดส่วน	ร้อย	ละ			40			ของ	มูลค่า	การนำ	เข้า	ผล	ไม้	รวม	ทั้งหมด	จาก	จีน			นอกจาก	นั้น 
	แอปเปิล	ยัง	เป็น	ผล	ไม้	นำ	เข้า	จาก	จีน	เพียง	ชนิด	เดียว	ที่	มี	มูลค่า	สูง	เกิน	กว่า			1		 	พัน	ล้าน	บาท	นับ	ตั้งแต่	ปี			 
พ	.	ศ	.			2546		 	เป็นต้น	มา		 	ผล	ไม้	อีก	กลุ่ม	หนึ่ง	ที่	มี	ความ	โดด	เด่น	รอง	ลง	มา	คือ	แพร์	และ	ค	วิน	ซ์		 	ซึ่ง	มี	มูลค่า	การ 
นำ	เข้า	โดย	รวม	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่องจาก	มูลค่า	นำ	เข้า	ที่	อยู่	ระหว่าง			0.03-	0.06		 	พัน	ล้าน	บาท		 	หรือ	คิด	
เป็น	สัดส่วน	ที่	น้อย	กว่า	ร้อย	ละ			10			ของ	มูลค่า	นำ	เข้า	ผล	ไม้	รวม	ทั้งหมด	จาก	จีน	ใน	ช่วง	ปี			พ	.	ศ	.			2541-	2544			 
จน	กระทั่ง	มูลค่า	ดัง	กล่าว	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	เป็น	ประมาณ			0.79	 พัน	ล้าน	บาท		 หรือ	คิด	เป็น	สัดส่วน	ประมาณ 
	ร้อย	ละ			20			ของ	มูลค่า	นำ	เข้า	ผล	ไม้	รวม	ทั้งหมด	จาก	จีน	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2550			
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	 	สำหรับ	องุ่น	สด	และ	ส้ม	แมน	ดา	ริน	ซึ่ง	มี	มูลค่า	การนำ	เข้า	อยู่	ใน	ลำดับ	ที่			3			และ			4			ก็	มี	มูลค่า	การนำ	เข้า	 
ที่	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ก้าว	กระโดด		 	จาก	มูลค่า	นำ	เข้า	ของ	ผล	ไม้	ทั้ง	สอง	ประเภท	ที่	ค่อน	ข้าง	น้อยห	รือ	ไม่	ถึง	 
ร้อย	ละ			1		 	ของ	มูลค่า	การนำ	เข้า	ผล	ไม้	รวม	ทั้งหมด	จาก	จีน	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2546		 	แล้ว	เพิ่ม	สูง	ขึ้น	เป็น	ประมาณ			 
0.53		พัน	ล้าน	บาท	หรือ	ร้อย	ละ			13			ของ	มูลค่า	การนำ	เข้า	ผล	ไม้	รวม	ทั้งหมด	จาก	จีน	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2550			ใน	กรณี	
ของ	องุ่น	สด	 และ	กรณี	ของ	ส้ม	แมน	ดา	ริน	นั้น	มูลค่า	การนำ	เข้า	ได้	เพิ่ม	สูง	ขึ้น	ประมาณ			0.33	 	พัน	ล้าน	บาท		
หรือ	ร้อย	ละ			8			ของ	มูลค่า	การนำ	เข้า	ผล	ไม้	รวม	ทั้งหมด	จาก	จีน	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2550			
	 	ทั้งนี้	เมื่อ	พิจารณา	รวม	เอา	ผล	ไม้	ลำดับ	ที่			5			คือ	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ		ที่	นำ	เข้า	จาก	จีน	แล้ว			การนำ	เข้า	ผล	ไม้	
จาก	จีน	มา	ไทย	ที่	มี	มูลค่า	สูงสุด			5			อันดับ	แรก	ตั้งแต่	ปี			พ	.	ศ	.			2541-	2550			นี้			จะ	มี	มูลค่า	รวม	ค่อน	ข้าง	คงที่	คือ	
โดย	เฉลี่ย	ต่อ	ปี	ประมาณ	ร้อย	ละ			85		 	ของ	มูลค่า	การนำ	เข้า	ผล	ไม้	รวม	ทั้งหมด		 	โดย	ล่าสุด	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.		2550			
มูลค่า	รวม	การนำ	เข้า	ของ	ผล	ไม้			5			อันดับ	แรก	มี	ค่า	ประมาณ			3.64			พัน	ล้าน	บาท			ใน	ขณะ	ที่	มูลค่า	การนำ	เข้า	
ผล	ไม้	จาก	จีน	ของ	ไทย	โดย	รวม	มี	ค่า	ประมาณ			4.22			พัน	ล้าน	บาท					
		 เมื่อ	เปรียบ	เทียบ	มูลค่า	ระหว่าง	การ	ส่ง	ออก	และ	การนำ	เข้า	ผล	ไม้	ระหว่าง	ไทย	-	จีน	แล้ว			(	ตาราง	ที่			1	)	 
	จะ	พบ	ว่า	ก่อน	หน้า	ปี			พ	.	ศ	.			2544			นั้น	ไทย	มี	การนำ	เข้า	ผล	ไม้	จาก	จีน	มากกว่า	ที่	ส่ง	ออก	ไป	จีน			แต่	การ	ขาด	ดุล 
การค้า	สำหรับ	สินค้า	ประเภท	ผล	ไม้	ดัง	กล่าว	ก็	มี	แนว	โน้ม	ที่	ลด	ลง	ทุก	ปีๆ			นับ	ตั้งแต่	ปี			พ	.	ศ	.			2541			ที่	ขาด	ดุล	
มากกว่า			0.3			พัน	ล้าน	บาท			ลด	เหลือ	เพียง			0.05			พัน	ล้าน	บาท	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2543			และ	นับ	ตั้งแต่	ปี			พ	.	ศ	.			2544			
เปน็ตน้	มา	มลูคา่	การ	สง่	ออก	ผล	ไม	้ของ	ไทย	ก	็มากกวา่	มลูคา่	การนำ	เขา้	ผล	ไม	้จาก	จนี	ตลอด	มา			โดย	เฉลีย่	แลว้			
(	พ	.	ศ	.			2544-2550	)			ไทย	ได้	ดุลการค้า	ผล	ไม้	กับ	จีน	ประมาณ	ปี	ละ			0.4			พัน	ล้าน	บาท	

รูปที่2ผลไม้ที่ไทยนำเข้าจากจีน5อันดับแรกตั้งแต่ปีพ.ศ.2541-2550

ที่มา:WorldTradeAtlas(2008)
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3.วิธีวัดศักยภาพการแข่งขันของการส่งออก 

		 ใน	การ	วัด	ความ	ได้	เปรียบ	ด้าน	การ	ค้า	ระหว่าง	ประเทศ	มัก	ใช้	วิธี	การ	วัด	โดย	ใช้	ค่า	ความ	ได้	เปรียบ	
โดย	เปรียบ	เทียบ	ที่	ปรากฏ			(	Revealed			Comparative			Advantage	:			RCA	)			(	Balassa	,			1965	)			ซึ่ง	เป็นการ	
พิจารณา	สัดส่วน	ของ	สินค้า	ส่ง	ออก	ของ	ประ	เทศ	หนึ่งๆ	 เปรียบ	เทียบ	กับ	สัดส่วน	ของ	สินค้า	นั้น	ใน	ตลาด			 
ค่า			RCA		 	ที่	คำนวณ	ออก	มา	ได้	นี้		 	หาก	มี	ค่า	มากกว่า			1		 	แสดง	ว่า	สินค้า	นั้น	ของ	ประ	เทศ	หนึ่งๆ		 มี	ความ 
	ได	้เปรยีบ	โดย	เปรยีบ	เทยีบ	ใน	ตลาด	โลก			การ	คำนวณ	คา่	ความ	ได	้เปรยีบ	โดย	เปรยีบ	เทยีบ	ที	่ปรากฏ	สามารถ	
คำนวณ	ได้	จาก	สูตร	ดังนี้	

RCAij   =

Xij

Xiw

Xtj

Xtw

	 	การ	พิจารณา	ศักยภาพ	การ	แข่งขัน	ของ	การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	ไทย	-	จีน	ใน	การ	ศึกษา	ครั้ง	นี้	จะ	วัด	 
ทั้ง	ศักยภาพ	ของ	ผล	ไม้	ไทย	ที่	ส่ง	ออก	ไป	ขาย	ใน	ตลาด	จีน		 	และ	ศักยภาพ	ของ	ผล	ไม้	จีน	ที่	ส่ง	ออก	มา	ขาย	ใน 
	ตลาด	ไทย			(	หรือ	ที่	ไทย	นำ	เข้า	มา	จาก	จีน	)	
 

4.ศักยภาพการแข่งขันของการส่งออกผลไม้ไทย-จีน 

	 	เมื่อ	พิจารณา	ศักยภาพ	การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	ไทย	-	จีน	โดย	ภาพ	รวม	จาก	ค่า			RCA			ดัง	แสดง	ใน	ตาราง	ที่			5			
จะ	พบ	วา่			ผล	ไม	้ของ	ไทย	ม	ีศกัยภาพ	การ	สง่	ออก	ใน	ตลาด	จนี			และ	ใน	ขณะ	เดยีวกนั	ผล	ไม	้ของ	จนี	ก	็ม	ีศกัยภาพ	
การ	ส่ง	ออก	มา	ตลาด	ไทย	เช่น	กัน			ดัง	จะ	เห็น	ได้	ว่า	ค่า			RCA			ของ	การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	ของ	ทั้ง	สอง	ประเทศ	ล้วน	
มี	ค่า	มากกว่า			1		 	แต่	เมื่อ	พิจารณา	เทียบ	กัน	ปี	ต่อ	ปี		 	โดย	ยกเว้น	เฉพาะ	ปี		 	พ	.	ศ	.			2542		 	แล้ว		 	ค่า			RCA		 	ของ 
	ผล	ไม้	ไทย	ที่	ส่ง	ออก	ไป	จีน	มี	ค่า	มากกว่า	ค่า			RCA			ของ	ผล	ไม้	จีน	ที่	ส่ง	ออก	มา	ไทย			นอกจาก	นี้	แนว	โน้ม	ค่า			RCA			 
การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	ของ	ไทย	ตลอด	ช่วง	ระยะ	เวลา	สิบ	ปี	ที่	ผ่าน	มา	ก็	ยัง	มี	ทิศทาง	ที่	ค่อน	ข้าง	ดี	กว่า	ของ	จีน	 
อย่าง	เห็น	ได้	ชัด			ดัง	จะ	เห็น	ได้	ว่า	ใน	ช่วง	ระหว่าง	ปี			พ	.	ศ	.			2541-	2546			ค่า			RCA			ของ	การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	ไทย	

โดยที่	 RCAij		 =		 	ความ	ได้	เปรียบ	โดย	เปรียบ	เทียบ	ที่	ปรากฏ	ของ	ประเทศ			j			ใน	สินค้า			i  
   Xij	 		=		 	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	สินค้า		 i			ของ	ประเทศ			j 
   Xtj	 		=		 	มูลค่า	ส่ง	ออก	สินค้า	ทั้งหมด	ของ	ประเทศ		j 
  Xiw		 	=		 	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	สินค้า		i			ทั้งหมด	ของ	โลก	
 Xtw			 =		 	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	สินค้า	ทั้งหมด	ของ	โลก	
    i		 	=					สินค้า	เป้า	หมาย	ที่	กำลัง	พิจารณา	
    j		 	=		 	ประเทศ	ที่	กำลัง	พิจารณา
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ตารางที่5ค่าRCAของ5อันดับผลไม้ที่ไทยส่งออกไปจีนและจีนส่งออกมาไทย

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550
	ไทย	ส่ง	ออก	ไป	จีน	 	8.17	 	7.10	 	8.60	 	10.26	 	9.85	 	7.85	 	14.26	 	12.98	 	10.32	 	11.63	
	จีน	ส่ง	ออก	มา	ไทย	 	6.43	 	8.41	 	7.35	 	6.28	 	5.87	 	7.28	 	6.86	 	5.82	 	5.32	 	4.90	
ที่มา:จากการคำนวณโดยใช้ข้อมูลของWorldTradeAtlas(2008)

ไป	จีน	จะ	อยู่	ใน	ช่วง	ไม่	เกิน			10			(	ยกเว้น	ปี			พ	.	ศ	.			2544			เพียง	ปี	เดียว	)			แต่	ภาย	หลัง	จาก	ปี			พ	.	ศ	.			2546			แล้ว	
ค่า			RCA			ก็	มากกว่า			10			มา	โดย	ตลอด			แม้	จะ	มี	ลด	ลง	บ้าง	แต่	ก็	ไม่	ได้	มี	ค่า	ต่ำ	กว่า			10		ใน	ขณะ	ที่	การ	ส่ง	ออก	 
ผล	ไม้	ของ	จีน	มา	ไทย	นั้น		 	ก่อน	หน้า		 	ปี		 	พ	.	ศ	.			2546		 	นั้น	ค่า			RCA		 	มี	ค่า	ขึ้น	ลง	อยู่	ใน	ช่วง	ประมาณ			6-	8			 
แต่	ภาย	หลัง	จาก	ปี		 	พ	.	ศ	.			2546		 	เป็นต้น	มา		 	ค่า			RCA		 	ดัง	กล่าว	ก็	ค่อยๆ	ลด	ลง	อย่าง	เห็น	ได้	ชัด		 	จาก			7.28	 
	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2546			เหลือ	เพียง			4.90			ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2550			อาจ	กล่าว	โดย	สรุป	ได้	ว่า		 	โดย	ภาพ	รวม			แม้	ผล	ไม้	 
ส่ง	ออก	จาก	ทั้ง	สอง	ประเทศ	จะ	มี	ศักยภาพ	การ	แข่งขัน	ใน	ตลาด	ของ	กัน	และ	กัน	อยู่			แต่	ศักยภาพ	การ	แข่งขัน	
ของ	ผล	ไม้	ไทย	ที่	ส่ง	ออก	ไป	ตลาด	จีน	ดู	จะ	มี	แนว	โน้ม	ที่	สดใส	กว่า	ผล	ไม้	ของ	จีน	ที่	ส่ง	ออก	มา	ไทย

	 ลำดับ	ต่อ	ไป		 	จะ	เป็นการ	แยก	พิจารณา	ศักยภาพ	การ	ส่ง	ออก	เป็น	ราย	ชนิด	ผล	ไม้		 	โดย	การ	วิเคราะห์	
ใน	ส่วน	นี้	จะ	เลือก	พิจารณา	เฉพาะ	ผล	ไม้	ส่ง	ออก	ที่	มี	มูลค่า	สูงสุด			5		 	อันดับ	แรก	เพราะ	มี	มูลค่า	ที่	สูง	ถึง 
	ร้อย	ละ			80-90			ของ	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	รวม	ทั้งหมด	
 
4.1 ศักยภาพของผลไม้ไทยที่ส่งออกไปขายในตลาดจีน

		 จาก	ผล	ไม้	ไทย			5		 	ประเภท	ที่	มี	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	ไป	จีน	สูง	ที่สุด	นั้น		 	ทุเรียน	เป็น	ผล	ไม้	ที่	มี	ค่า			RCA			 
สูง	ที่สุด			และ	เป็น	เช่น	นี้	นับ	ตั้งแต่	ปี	แรก	ที่	ไทย	มี	การ	ส่ง	ออก	ทุเรียน	ไป	จีน	คือ			ปี			พ	.	ศ	.			2545			ค่า			RCA			ของ	
ทุเรียน	นี้	แม้ว่า	จะ	มี	แนว	โน้ม	ที่	ค่อยๆ	 ลด	ลง	ไป	บ้าง		 	แต่	ก็	ยัง	มากกว่า			40		 	ศักยภาพ	การ	ส่ง	ออก	ทุเรียน	สด	 
ของ	ไทย	ดัง	กล่าว	นี้			น่า	จะ	เป็น	ผล	สืบ	เนื่อง	มา	จาก	ทั้ง	การ	ที่	ไทย	ไม่มี	คู่	แข่ง	เลย	ใน	ตลาด	จีน			และ	ผล	การ	ตอบ	
รับ	ผล	ไม้	ชนิด	นี้	ใน	ตลาด	จีน	ที่	เป็น	ไป	ค่อน	ข้าง	ดี	
	 	ผล	ไม้	ส่ง	ออก	ที่	มี	ค่า			RCA		 	สูง	ใน	ลำดับ	รอง	ลง	มา	คือ		 	ผล	ไม้	แห้	งอื่นๆ		 	และ	ผล	ไม้	กลุ่ม	ฝรั่ง		 	มะม่วง			
และ	มังคุด			โดยที่	ผล	ไม้	แห้	งอื่นๆ		นั้น	มี	ค่า			RCA			ที่	ค่อน	ข้าง	ผกผัน			นั่น	คือ	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2541			ค่า			RCA			ก็	ยัง	
อยู่	ใน	ระดับ	ที่	สูง	คือ			25.57		 	แต่	แล้ว	ก็	ลด	ลง	อย่าง	มาก	ใน	ปี	ต่อๆ	มา	จน	กระทั่ง	เหลือ	เพียง			1.42		 	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			
2544			ซึ่ง	ต่ำ	สุด	ใน	รอบ			10			จาก	นั้น			RCA			ก็	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	รวดเร็ว	จน	มา	อยู่	ใน	ระดับ	ที่มา	กก	ว่า			30			นับ	ตั้งแต่	 
ปี		พ	.	ศ	.			2547			เป็นต้น	มา			ศักยภาพ	การ	ส่ง	ออก	ที่	ผกผัน	รุนแรง	ดัง	กล่าว	ของ	ผล	ไม้	แห้ง	นั้น			เป็น	ผล	สืบ	เนื่อง	 
มา	จาก	ผล	ไม	้แหง้	สำคญั	ที่	ไทย	สง่	ออก	ไป	จนี	คอื			ลำไย	แหง้			ซึง่	ใน	ชว่ง	ป	ีที	่ศกัยภาพ	การ	สง่	ออก	ตกตำ่	ดงั	กลา่ว	นัน้	 
ไทย	เผชิญ	กับ	ปัญหา	สาร	ตกค้าง	ใน	ลำไย	อบ	แห้ง	ซึ่ง	ทำให้	การ	ส่ง	ออก	มี	การ	ชะลอ	ตัว	ลง	ไป		 	อย่างไร	ก็ตาม			
สถานการณ์	ของ	ผล	ไม้	กลุ่ม	ฝรั่ง			มะม่วง			และ	มังคุด	กลับ	ตรง	กัน	ข้าม	กับ	กรณี	ผล	ไม้	แห้ง			เพราะ	ตลอด	ช่วง	
ระยะ	เวลา			10			ปี	ที่	ผ่าน	มา	นั้น			ค่า			RCA			ของ	การ	ส่ง	ออก	ฝรั่ง			มะม่วง			และ	มังคุด			กลับ	มี	แนว	โน้ม	ค่อน	ข้าง	
จะ	มี	เสถียรภาพ	มากกว่า			โดย	เฉลี่ย	แล้ว	ค่า			RCA			มี	ค่า	ประมาณ			35			ผล	ไม้	ส่ง	ออก	สำคัญ	ที่สุด	ใน	กลุ่ม	นี้	คือ			
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มังคุด		 	ที่	นับ	ได้	ว่า	เป็น	ผล	ไม้	ที่	มี	ราคา	แพง		 	และ	รสชาติ	เป็น	ที่	นิยม	มาก	ใน	หมู่	คน	จีน	เช่น	เดียวกัน	กับ	ทุเรียน					
(	ตาราง	ที่			6	)	
	 	ใน	กลุ่ม	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ			แม้ว่า	ค่า			RCA			จะ	อยู่	ใน	ระดับ	สูง	เช่น	เดียวกัน	กับ	ผล	ไม้	กลุ่ม	ฝรั่ง			มะม่วง			และ	
มังคุด		 	และ	ความ	จริง	แล้ว	ก่อน	หน้า	ปี		 	พ	.	ศ	.			2544		 	ค่า			RCA		 	ของ	กลุ่ม	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ		 	ก็	มากกว่า	ค่า			RCA		 
	ของ	กลุ่ม	ฝรั่ง		 	มะม่วง		 	และ	มังคุด		 	ใน	ทุก	ปี		 	บาง	ปี	เช่น	ช่วง	ปี		 	พ	.	ศ	.			2542-2543		 	นั้น	ค่า			RCA		 	ของ	ผล	ไม้	 
กลุ่ม	แรก	มี	ค่า	สูง	กว่า			50		 	ใน	ขณะ	ที่	ค่า			RCA		 	ของ	ผล	ไม้	กลุ่ม	หลัง	นั้น	อยู่	ใน	ระดับ			20	-	30		 	เท่านั้น		 แต่	นับ	
ตั้งแต่	ปี		 	พ	.	ศ	.			2544		 	เป็นต้น	มา		 	ค่า			RCA		 	ของ	ผล	ไม้	สด	มี	ความ	ผกผัน	มาก	ขึ้น	และ	เป็น	ไป	ใน	ทิศทาง	ที่	 
ค่า			RCA			ลด	ลง	เรื่อยๆ			จน	มี	ค่า	เหลือ	เพียง	ประมาณ			20			กว่าๆ	เท่านั้น			ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2549-2550			ใน	ขณะ	ที่			
ค่า			RCA			ของ	กลุ่ม	ฝรั่ง			มะม่วง			และ	มังคุด			กลับ	ยัง	คง	ทรงตัว	อยู่	ใน	ระดับ	เดิม			(	ตาราง	ที่			6	)	
	 	สำหรับ	ผล	ไม้	กลุ่ม	กล้วย	และ	กล้าย	นั้น		 	แม้ว่า	จะ	เริ่ม	มี	ศักยภาพ	ใน	การ	ส่ง	ออก	บ้าง	แล้ว	นับ	ตั้งแต่	ปี			
พ	.	ศ	.			2547			เป็นต้น	มา			(	ก่อน	หน้า	นั้น	ค่า			RCA			ต่ำ	กว่า			0			มา	โดย	ตลอด	)			แต่	ก็	นับ	ว่า	ยัง	ไม่มี	ศักยภาพ	ที่	สูง	
มาก	นัก			ดัง	จะ	เห็น	ได้	ว่า	ค่า			RCA			มี	ค่า	เกิน	กว่า			1			เพียง	เล็ก	น้อย	เท่านั้น			กล้วย	และ	กล้าย	จึง	มี	ศักยภาพ	การ	
ส่ง	ออก	ที่	ยัง	ห่าง	ไกล	กับ	ผล	ไม้	สี่	กลุ่ม	ที่	ได้	กล่าว	มา	แล้ว	ข้าง	ต้น	ค่อน	ข้าง	มาก			อย่างไร	ก็ตาม	แนว	โน้ม	ที่	ค่อยๆ	
เพิ่ม	ขึ้น	ของ	ค่า			RCA			จาก	เพียง	ประมาณ			1.01			ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2547			เป็น			1.88			ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2550			ก็	อาจ	นับ	เป็น	
สัญญาณ	ที่	ดี	ของ	การ	ส่ง	ออก			(	ตาราง	ที่			6	)

ตารางที่6ค่าRCAของผลไม้5อันดับแรกที่ไทยส่งออกไปจีน

HS ประเภท 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550
081340	 	ผล	ไม้	แห้	งอื่นๆ	 	25.57	 	8.31	 	7.88	 	1.42	 	3.20	 	11.53	 	45.53	 	39.03	 	36.36	 	34.90	
	081060	 	ทุเรียน	สด	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	52.68	 	46.78	 	48.61	 	47.18	 	44.08	 	42.21	
	081090	 	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ	 	38.01	 	54.01	 	50.19	 	40.07	 	29.94	 	15.14	 	40.29	 	33.73	 	22.85	 	23.75	
	080450	 	ฝรั่ง			มะม่วง			&			มังคุด	 	30.53	 	26.90	 	27.98	 	41.64	 	30.83	 	34.27	 	38.44	 	37.93	 	26.37	 	32.07	
	080300	 	กล้วย			&			กล้าย	 	0.11	 	0.07	 	0.05	 	0.08	 	0.16	 	0.28	 	1.01	 	1.51	 	1.85	 	1.88	
 ที่มา:จากการคำนวณโดยใช้ข้อมูลของWorldTradeAtlas(2008)

4.2 ศักยภาพของผลไม้จีนที่ส่งออกมาขายในตลาดไทย  
	 	แอปเปลิ	คอื	ผล	ไม	้สง่	ออก	จาก	จนี	มา	ไทย	ที	่ม	ีศกัยภาพ	การ	สง่	ออก	อยู่	ใน	ระดบั	สงู			แม	้จะ	ไม	่ได	้สงู	ทีส่ดุ	
ใน	กลุ่ม	ผล	ไม้	ที่	มี	มูลค่า	ส่ง	ออก	มา	ไทย	สูงสุด			5			อันดับ			แต่	ศักยภาพ	การ	ส่ง	ออก	ของ	แอปเปิล	จะ	มี	ลักษณะ	
คล้าย	กับ	ผล	ไม้	กลุ่ม	ฝรั่ง			มะม่วง			และ	มังคุด	ของ	ไทย	คือ			ค่อน	ข้าง	มี	เสถียรภาพ	ตลอด	ช่วง	ระยะ	เวลา			10			ปี	 
ที่	ผ่าน	มา	 	โดย	ค่า			RCA		 	จะ	อยู่	ใน	ช่วง	ระหว่าง			6-	9		 	หรือ	เฉลี่ย	ประมาณ			7.45		 	สภาพ	การณ์	ดัง	กล่าว	ของ	
แอปเปิล	นับ	ว่า	ตรง	กัน	ข้าม	กับ	แพร์	และ	ค	วิน	ซ์	ที่	ใน	ช่วง	เมื่อ			10			ปี	ก่อน	นั้น			(	พ	.	ศ	.			2541	)			ค่า			RCA			จะ	อยู่	ใน 
	ระดับ	ที่	สูง	เกิน	กว่า			17		 	ก่อน	จะ	ค่อยๆ		 ลด	ลง	อย่าง	ช้าๆ		 ใน	ทุกๆ	 	ปี	จน	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2550		 	มี	ค่า	เหลือ	เพียง			 
8.40			แมว้า่	คา่			RCA			ดงั	กลา่ว	นี	้จะ	สงู	กวา่	คา่			RCA			ของ	แอปเปลิ			แต	่แนว	โนม้	การ	ลด	ลง	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง	ที	่เหน็	ได	้ 
อย่าง	ชัดเจน	ดัง	กล่าว	ก็	ทำให้	คาด	การณ์	ได้	ว่า	โอกาส	ที่	แพร์	และ	ค	วิน	ซ์	จะ	มี	ศักยภาพ	การ	ส่ง	ออก	ที่	ลด	ลง	 
ต่อ	ไป	อีก	จน	กระทั่ง	น้อย	กว่า	ศักยภาพ	การ	ส่ง	ออก	ของ	แอปเปิล	นั้น	คงจะ	เกิด	ขึ้น	ใน	ไม่	ช้า			(	ตาราง	ที่			7	)	
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		 แอปเปลิ	จงึ	นบั	เปน็	ผล	ไม	้สง่	ออก	ของ	จนี	ที	่ม	ีอนาคต	ทางการ	ตลาด	ที	่สดใส	และ	คอ่น	ขา้ง	มัน่คง	ใน	ตลาด	
ผล	ไม้	ไทย		 	ทั้งนี้	สำนักงาน	เกษตร	ของ	รัฐบาล	อเมริกัน			(	United			States			Department			of			Agriculture	)	 
ได้	มี	รายงาน	เกี่ยว	กับ	เรื่อง	ผัก	ผล	ไม้	ส่ง	ออก	ของ	จีน		 	และ	ใน	ส่วน	ที่	เกี่ยว	กับ	การ	ส่ง	ออก	แอปเปิล	นั้น			 
พบ	วา่			ประเทศ	ที	่กำลงั	เตบิโต	อยา่ง	รวดเรว็	ใน	ภมูภิาค	อาเซยีน	ซึง่	อยู่	ใน	แถบ	ภมู	ิอากาศ	เมอืง	รอ้น			โดย	เฉพาะ	 
อย่าง	ยิ่ง	อินโดนีเซีย		 	มาเลเซีย		 	ฟิลิปปินส์		 	สิงคโปร์		 	และ	ไทย		 	นั้น	นับ	ว่า	เป็น	ตลาด	สำคัญ	ของ	ผล	ไม้	 
เมอืง	หนาว	เชน่	แอปเปลิ			โดย	แอปเปลิ	สง่	ออก	จาก	อเมรกิา	ไป	อาเซยีน	ม	ีการ	เพิม่	ขึน้	อยา่ง	รวดเรว็	เพือ่	สนอง	
ต่อ	ความ	ต้องการ	ที่	เพิ่ม	สูง	ขึ้น	ใน	ช่วง	ต้น	ปี			1990		 	แต่	ใน	ช่วง	ไม่	กี่	ปี	ที่	ผ่าน	มา	การ	ส่ง	ออก	แอปเปิล	ของ	จีน	 
ก็	เติบโต	อยา่ง	รวดเร็ว	เนือ่งจาก	จีน	มี	ผลผลิต	เพิม่	สูง	ขึ้น			มี	การ	ปรับปรุง	คุณภาพ	มาตรฐาน	เพิม่	ขึ้น			และ	บาง	
บรษิทั	ของ	ประเทศ	ใน	เอเชยี	ก	็เริม่	เขา้ไป	ปลกู	แอปเปลิ	ใน	จนี	เพือ่	การ	สง่	ออก	ดว้ย			นอกจาก	นัน้	การ	คา้	ระหวา่ง	
จีน	-	อาเซียน		 	ยัง	ได้	รับ	การก	ระ	ตุ้	นมาก	ขึ้น	ไป	อีก	จาก	โครงการ	เออ	รี่	ฮา	เวียส			(	Early	-	Harvest			Program	)			 
ใน	ข้อ	ตกลง	การ	ค้า	เสรี	จีน	-	อาเซียน			(	China-	ASEAN			Free			Trade			Agreement	)		 	ซึ่ง	มี	การ	เซ็น	สัญญา	
ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2545		 	ทำให้	พิกัด	อัตรา	ภาษี	ศุลกากร	ถูก	กำจัด	ให้	ลด	ลง	ใน	สินค้า	หลาย	ประเภท	รวม	ทั้ง	ผล	ไม้		 
	(	USDA	,			กันยายน			2004	)	
		 อย่างไร	ก็ตาม			ผล	ไม้	ของ	จีน	ที่	มี	ศักยภาพ	การ	ส่ง	ออก	มา	ไทย	สูง	ที่สุด	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2550			คือ			ส้ม	แมน	
ดา	รนิ			ซึง่	ม	ีคา่			RCA			เทา่กบั			8.49			ซึง่	เปน็	คา่ที่	ลด	ลง	เลก็	นอ้ย	จาก	ป	ีกอ่น	หนา้	นัน้	ซึง่	เคย	อยู่	ใน	ระดบั	ประมาณ			
9	-10		 	ทั้งนี้		 	ส้ม	แมน	ดา	ริน	นับ	เป็น	ผล	ไม้	ส่ง	ออก	จาก	จีน	อีก	ชนิด	หนึ่ง	นอกจาก	แอปเปิล	ที่	มี	ความ	โดด	เด่น 
	เป็น	อย่าง	มาก		 	ถ้า	สังเกต	ค่า			RCA		 	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2545		 	ซึ่ง	เป็น	ปี	ก่อน	ที่	ข้อ	ตกลง	การ	ค้า	เสรี	จีน-อาเซียน	 
ใน	ส่วน	ของ	ความ	ตกลง	ลด	ภาษี	สินค้า	บาง	ส่วน	ทันที	จะ	มี	ผล	บังคับ	ใช้	นั้น		 	ค่า			RCA		 	ของ	ส้ม	แมน	ดา	ริน	มี	ค่า	
เพียง			2.61			เท่านั้น			แต่	ครั้น	ปี	ถัด	มา			(	พ	.	ศ	.			2546	)			เมื่อ	ข้อ	ตกลง	ดัง	กล่าว	เริ่ม	มี	ผล	บังคับ	ใช้	ค่า			RCA			ของ	
ส้ม	แมน	ดา	ริน	ก็	เพิ่ม	สูง	ขึ้น	อย่าง	รวดเร็ว	เป็น			9.46		 	และ	ทรงตัว	อยู่	ใน	ช่วง	ประมาณ			9-10		 	นับ	ตั้งแต่	นั้น	 
เป็นต้น	มา		 	แสดง	ว่า	ข้อ	ตกลง	ลด	ภาษี	ดัง	กล่าว		 	มี	ส่วน	ช่วย	ทำให้	การ	ส่ง	ออก	ส้ม	ของ	จีน	มา	ไทย	มี	ศักยภาพ	
เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	มี	นัย	สำคัญ			(	ตาราง	ที่			7	)	
	 	รายงาน	เรือ่ง	สม้	จนี	-	สม้	ไทย			ของ	ศนูยว์จิยั	กสกิร	ไทย	ใน	ป	ี		พ	.	ศ	.			2548			ชว่ย	สนบัสนนุ	ตวัเลข	ศกัยภาพ	
ของ	ส้ม	จีน	ที่	ส่ง	ออก	มายัง	ประเทศไทย	ที่	กล่าว	ถึง	ข้าง	ต้น	ได้	เป็น	อย่าง	ดี		 	จาก	รายงาน	เรื่อง	ดัง	กล่าว		 	พบ	ว่า	
ปัจจุบัน	จีน	คือ	แหล่ง	นำ	เข้า	ส้ม	อันดับ	หนึ่ง	ของ	ไทย	แทนที่	ออสเตรเลีย	และ	สหรัฐอเมริกา		 	ส้ม	ที่	ไทย	นำ	เข้า	
มา	จาก	จีน	นั้น	มี	การ	ขยาย	ตัวอย่าง	ต่อ	เนื่อง	และ	มี	ความ	ชัดเจน	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	นับ	ตั้งแต่	ปี			พ	.	ศ	.			2546			ที่	มี	การ 
นำ	เข้า			37.27			ล้าน	บาท			ต่อ	มา	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2547			มูลค่า	การนำ	เข้า	ได้	เพิ่ม	ขึ้น	เป็น			44			ล้าน	บาท			หรือ	มี	มูลค่า	
เพิม่	ขึน้	มาก	ถงึ	รอ้ย	ละ			18.1			โดย	ประเภท	ของ	สม้	ที	่นำ	เขา้	รอ้ย	ละ			70			เปน็การ	นำ	เขา้	สม้	เปลอืก	บาง					สว่น	อกี 
	ร้อย	ละ			30		 	เป็นการ	นำ	เข้า	ส้ม	เขียว	หวาน		 	ทั้งนี้	ส้ม	ของ	จีน	บาง	ส่วน	นั้น	มี	การ	ลักลอบ	นำ	เข้า	มา	ผ่าน	ทาง	
ชายแดน	ด้วย		 	ประเด็น	สำคัญ	อัน	หนึ่ง	ใน	รายงาน	ฉบับ	นี้	คือ	อุปทาน	ส้ม	ทั้ง	จาก	การนำ	เข้า	โดยตรง	และ	การ 
นำ	เข้า	โดย	ทาง	อ้อม	จาก	จีน	นี้	จะ	มี	ผลอ	ย่าง	สำคัญ	ต่อ	อุปทาน	ส้ม	ทั้งหมด	ใน	ประเทศไทย		 	เพราะ	ปริมาณ 
	ส้ม	ที่	ผลิต	ใน	ประเทศไทย	เอง	นั้น	ก็	แนว	โน้ม	ที่	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	ด้วย	เช่น	กัน4			ทำให้	ราคา	ส้ม	ใน	ประเทศ	มี	แนว	โน้ม	

4  กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ว่า ปัจจุบันไทยมีเนื้อที่ปลูกส้มประมาณ500,000ไร่ มีปริมาณผลผลิตในแต่ละปี 
ประมาณ4ล้านตันโดยแหล่งเพาะปลูกสำคัญอยู่ทางภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงรายแพร่สุโขทัยและน่านซึ่งประเภทของส้มนั้นแยกเป็นส้มบางมด 
ประมาณร้อยละ70และส้มสายน้ำผึ้งหรือส้มโชกุนประมาณร้อยละ30โดยต้นทุนเฉลี่ยของการผลิตส้มคือประมาณกิโลกรัมละ18บาท
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ตารางที่7ค่าRCAของผลไม้5อันดับแรกที่จีนส่งออกมาไทย

HS ชื่อผลไม้ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
	080810	 	แอปเปิล	 	6.18	 	9.04	 	8.19	 	6.82	 	6.41	 	8.27	 	8.90	 	7.68	 	6.73	 	6.26	
	080820	 	แพร์			&	ค	วิน	ซ์	 	17.18	 	17.17	 	16.04	 	14.30	 	11.98	 	12.33	 	11.40	 	10.51	 	9.35	 	8.40	
	080610	 	องุ่น	สด	 	0.32	 	0.18	 	0.00	 	0.04	 	0.04	 	0.65	 	0.81	 	0.93	 	2.59	 	3.69	
	080520	 	ส้ม	แมน	ดา	ริน	 	0.00	 	0.00	 	0.01	 	0.00	 	2.61	 	9.46	 	10.19	 	10.17	 	9.04	 	8.49	
	081090	 	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ	 	0.22	 	3.78	 	1.06	 	0.12	 	0.49	 	1.88	 	0.99	 	1.42	 	1.91	 	3.21	
ที่มา:จากการคำนวณโดยใช้ข้อมูลของWorldTradeAtlas(2008)

ที่	จะ	ลด	ต่ำ	ลง	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	จน	อาจ	ทำให้	ผู้	ผลิต	ใน	ประเทศไทย	โดย	เฉพาะ	ผู้	ผลิต	ราย	ย่อย	ไม่	สามารถ	ที่	จะ	
แข่งขัน	กับ	ส้ม	จาก	เมือง	จีน	ได้		 	หรือ	แม้แต่	ผู้	ผลิต	ส้ม	ราย	ใหญ่	เอง	ที่	เริ่ม	หัน	ไป	สู่	ช่อง	ทางการ	ส่ง	ออก	ก็	อาจ	
ต้อง	เผชิญ	กับ	การ	แข่งขัน	ที่	รุนแรง	จาก	จีน	เช่น	กัน			เพราะ	รัฐบาล	จีน	ได้	วาง	เป้า	หมาย	ไว้	ว่า	ใน	ปี					พ	.	ศ	.			2555			
จีน	จะ	เป็น	แหล่ง	ผลิต	ส้ม	ที่	สำคัญ	ที่สุด	ใน	เอเชีย	และ	จะ	มี	การ	ขยาย	ตลาด	ส่ง	ออก	ส้ม		 	โดย	มี	เป้า	หมาย	การ	 
สง่	ออก	คอื	ประเทศ	ใน	เอเชยี	ตะวนั	ออก	เฉยีง	ใต	้และ	ประเทศ	ที	่ชาว	เอเชยี	ไป	ตัง้	ถิน่ฐาน	อยู	่ทัง้	ที	่สหรฐัอเมรกิา	
และ	แคนาดา			
	 	ส่วน	ผล	ไม้	อีก	สอง	กลุ่ม	ที่	เหลือ	คือ	องุ่น	สด		 	และ	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ		นั้น	มี	แนว	โน้ม	ค่า			RCA		 	คล้ายๆ		กัน			 
กลา่ว	คอื			เดมิ	กอ่น	หนา้	ป	ี		พ	.	ศ	.			2549			องุน่	สด			ไม	่ได	้ม	ีศกัยภาพ	การ	สง่	ออก	เลย			(	RCA			นอ้ย	กวา่			0			มา	โดย	ตลอด	)	 
	จน	กระทั่ง	มา	ถึง	ปี			พ	.	ศ	.			2549			ที่			ค่า			RCA			เริ่ม	มี	ค่า	มากกว่า			0			คือ	เท่ากับ			2.59			ก่อน	ที่	ใน	ปี	ถัด	มา	คือ			พ	.	ศ	.	 
2550			จะ	เพิ่ม	ขึ้น	เป็น			3.69			ส่วน	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ		นั้น	ก่อน	หน้า	ปี			พ	.	ศ	.			2548			ศักยภาพ	การ	ส่ง	ออก	ก็	มี	ความ	
ผกผัน	ค่อน	ข้าง	มาก	และ	มัก	จะ	ไม่	ค่อย	มี	ศักยภาพ	ใน	การ	ส่ง	ออก	เป็น	ส่วน	ใหญ่		 	แต่	นับ	ตั้งแต่	ปี		 	พ	.	ศ	.			2548			
เปน็ตน้	มา	ศกัยภาพ	การ	สง่	ออก	ผล	ไม	้สด	อืน่ๆ		ของ	จนี	ก	็คอ่ยๆ		เพิม่	สงู	ขึน้	จน	ใน	ป	ีลา่สดุ	คอื			พ	.	ศ	.			2550			ก	็ม	ีคา่			 
RCA			เท่ากับ			3.21			(	ตาราง	ที่			7	)

5.ศักยภาพการแข่งขันของการส่งออกผลไม้ไทย-จีนเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ

		 	ที่	กล่าว	มา	ใน	หัวข้อ	ข้าง	ต้น	นั้น	เป็น	เพียง	การ	พิจารณา	เฉพาะ	ศักยภาพ	ของ	การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	ไทย	 
สง่	ไป	ยงั	ตลาด	จนี			และ	การ	สง่	ออก	ผล	ไม	้ของ	จนี	เขา้	มา	ขาย	ใน	ตลาด	ไทย	เทา่นัน้			โดยที	่ยงั	ไม	่ได	้ม	ีการ	พจิารณา	
ถงึ	ศกัยภาพ	ของ	ประเทศ	ผู	้สง่	ออก	รา	ยอืน่ๆ	ใน	ตลาด	ผล	ไม้	ของ	ไทย	และ	จนี			ดงั	นัน้			เพือ่	ให้	เหน็	ภาพ	รวม	ของ	
ศักยภาพ	แข่งขัน	จึง	จำเป็น	จะ	ต้อง	มี	การ	พิจารณา	ประเด็น	ดัง	กล่าว	ด้วย		 	ทั้งนี้	การ	พิจารณา	เปรียบ	เทียบ	
ศกัยภาพ	ของ	แตล่ะ	ประเทศ	ใน	การ	สง่	ออก	ผล	ไม	้ก	็จะ	ใช	้คา่	ความ	ได	้เปรยีบ	โดย	เปรยีบ	เทยีบ	ที	่ปรากฏ			(	RCA	)	 
เช่น	เดียวกัน	

5.1 ศักยภาพของคู่แข่งไทยในการส่งออกผลไม้ไปจีน

	 	นอกจาก	ทเุรยีน	ซึง่	เปน็	ผล	ไม	้ที	่ม	ีเพยีง	ประเทศไทย	ประเทศ	เดยีว	สง่	ออก	ไป	จนี	และ	กำลงั	ได	้รบั	ความ	
นยิม	คอ่น	ขา้ง	มาก			จงึ	ทำให	้ม	ีความ	ได	้เปรยีบ	โดย	เปรยีบ	เทยีบ	ที	่ปรากฏ	ใน	ระดบั	สงู	แลว้			ผล	ไม	้ไทย	อกี	กลุม่	หนึง่	 
ที่	มี	ศักยภาพ	การ	แข่งขัน	เป็น	อันดับ	หนึ่ง	ใน	ตลาด	ผล	ไม้	จีน		 	และ	อยู่	ใน	ระดับ	ที่	สูง	กว่า	คู่	แข่ง	เป็น	อย่าง	มาก	
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คือ		 	กลุ่ม		 	ฝรั่ง		 	มะม่วง		 	และ	มังคุด		 	ทั้งนี้	ค่อน	ข้าง	ชัดเจน	ว่าการ	ที่	ค่า			RCA		 	ของ	ผล	ไม้	กลุ่ม	นี้	มี	ค่า	สูง	มาก 
	ดงั	กลา่ว			(	ป	ี		พ	.	ศ	.			2550			ม	ีคา่	เทา่กบั			32.07	)			เปน็	ผล	มา	จาก	มงัคดุ	ดงั	ได	้วเิคราะห	์มา	แลว้	กอ่น	หนา้	นี	้		สำหรบั	 
คู่	แข่ง	ที่	มี	ศักยภาพ	ใน	ระดับ	รอง	ลง	ไป	ของ	ผล	ไม้	กลุ่ม	นี้	คือ	อินโดนีเซีย	นั้น	ก็	ใช่	ว่า	ผู้	ส่ง	ออก	ไทย	จะ	มอง	ข้าม 
	ไป	ได้		เพราะ	เมื่อ	พิจารณา	ค่า			RCA			ใน	ช่วง	ปี	ย้อน	หลัง	จะ	พบ	ว่า	ใน	ระยะ			2-3			ปี	มา	นี้			ศักยภาพ	การ	ส่ง	ออก	
ผล	ไม้	กลุ่ม	นี้	ของ	อินโดนีเซีย	ได้	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	รวดเร็ว			จาก	ที่	มี	ค่า	น้อย	กว่า			1			พอ	มา	ถึง	ปี			พ	.	ศ	.			2548			ค่า			RCA	 
	ได้	เพิ่ม	ขึ้น	เป็น			7.85		 	จาก	นั้น	ก็	เพิ่ม	ขึ้น	มากกว่า			2		 	เท่า	คือ			21.24		 	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2549		 	ก่อน	จะ	ลด	ระดับ	
ลง	เล็ก	น้อย	มา	เป็น			16.80		 	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2550		 	ทั้งนี้	จาก	การ	สัมภาษณ์	ผู้	เกี่ยวข้อง	และ	การ	สำรวจ	ตลาด	 
นำ	เขา้	ผล	ไม	้เจยีง	หนาน			ใน	มลฑล	กวาง	โจว			ซึง่	ถอื	เปน็	ตลาด	นำ	เขา้	ผล	ไม	้จาก	ไทย	ที่	ใหญ	่ทีส่ดุ	ของ	จนี			ทำให	้
คณะ	นัก	วิจัย			ได้	ทราบ	ข้อมูล	ใน	เบื้อง	ต้น	ว่า	ใน	ขณะ	นี้	อินโดนีเซีย	มี	การ	ส่ง	ออก	มังคุด	ไป	จีน	เช่น	เดียว	กับ	ไทย			 
แต่	เนื่องจาก	ผล	ไม้	ไทย	เป็น	ผล	ไม้	ที่	ได้	รับ	ความ	นิยม	มากกว่า		 	เพราะ	ใน	สายตา	คน	จีน	นั้น	ผล	ไม้	ไทย	มี	ภาพ	
ลักษณ์	ของ	สินค้า	ที่	มี	คุณภาพ	สูง			(	premium			goods	)		 	และ	ราคา	ค่อน	ข้าง	แพง	จึง	นิยม	นำ	ไป	มอบ	เป็น	ของ	
ฝาก	ของ	กำนัล			ทำให้	ผู้นำ	เข้า	มังคุด	จาก	อินโดนีเซีย	นำ	ป้าย	ที่	ระบุ	ว่า	เป็น	ผลผลิต	จาก	ไทย			(	Thai			products	)	 
	ไป	ติด	ที่	มังคุด	นำ	เข้า	จาก	อินโดนีเซีย	เพื่อ	ให้	ขาย	ได้	ใน	ราคา	ดี	เช่น	เดียว	กับ	มังคุด	ของ	ไทย		 	ประเด็น	ปัญหา 
	ดัง	กล่าว	นี้	หาก	ไม่	รีบ	ดำเนิน	การ	อย่าง	ใด	อย่าง	หนึ่ง	ก็	เป็น	ไป	ได้	ว่า	ใน	ท้าย	ที่สุด	อาจ	ส่ง	ผล	ให้	ศักยภาพ	การ	
แข่งขัน	ของ	มังคุด	จาก	ไทย	ลด	ลง	หรือ	หมด	ไป	ได้			
	 	สำหรับ	กลุ่ม	ผล	ไม้	แห้	งอื่นๆ		 	และ	กลุ่ม	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ		 นั้น		 	จะ	เห็น	ได้	อย่าง	ชัดเจน	ว่า	ศักยภาพ	การ	 
ส่ง	ออก	ของ	ไทย	ไม่	สามารถ	ที่	จะ	สู้	กับ	ประเทศ	เพื่อน	บ้าน	ที่	มี	ชายแดน	ติดต่อ	กับ	ประเทศ	จีน	โดยตรง	ได้			 
โดย	กลุ่ม	ผล	ไม้	แห้	งอื่นๆ	 	นั้น	ประเทศ	ที่	มี	ศักยภาพ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ไป	จีน	มาก	ที่สุด	คือ	พม่า			(	RCA		 	ปี		 	พ	.	ศ	.			
2550			เท่ากับ			202.64	)			รอง	ลง	ไป	คือ	ลาว			(	RCA			ปี			พ	.	ศ	.			2550			เท่ากับ			72.16	)			ใน	ขณะ	ที่	ไทย	อยู่	ใน	ลำดับ	
ที่	สาม			(	RCA			ปี			พ	.	ศ	.			2550			เท่ากับ			34.90	)			ส่วน	กลุ่ม	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ	นั้น	เวียดนาม	มี	ค่า			RCA			สูง	ที่สุด			(	RCA			
ปี			พ	.	ศ	.			2550			เท่ากับ			127.56	)			ไทย	อยู่	ใน	ลำดับ	ถัด	มา			(	RCA			ปี			พ	.	ศ	.			2550			เท่ากับ			23.75	)			จะ	เห็น	ได้	ว่า	
ไทย	มี	ความ	เสีย	เปรียบ	ใน	ด้าน	ที่	ตั้ง	ทาง	ภูมิศาสตร์		 	โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	เมื่อ	พิจารณา	ใน	ประเด็น	การ	ขนส่ง	
สินค้า		 	เมื่อ	เปรียบ	เทียบ	กับ	ประเทศ	เพื่อน	บ้าน	ทาง	ใต้	ของ	จีน		 	นอกจาก	นั้น	แล้ว	สิทธิ	พิเศษ	ที่	จีน	มอบ	ให้	กับ	
การ	ส่ง	ออก	สินค้า	ผ่าน	ทาง	ชายแดน	ของ	ประเทศ	เหล่า	นี้	ก็	น่า	จะ	เป็น	อีก	หนึ่ง	ข้อ	ได้	เปรียบ	ที่	ประเทศ	เหล่า	นี้	 
ม	ีมากกวา่	ไทย	ใน	การ	สง่	ออก	ผล	ไม	้ไป	จนี			อยา่งไร	กต็าม	เปน็	ที	่สงัเกต	วา่			การ	ที	่พมา่	และ	สปป	.	ลาว	ม	ีศกัยภาพ	
ใน	การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	มากกว่า	ไทย	ใน	ที่	นี้	นั้น		 	อาจ	เนื่อง	มา	จาก	ผู้	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	ของ	ไทย	บาง	ส่วน	ต้องการ	 
หลีก	เลี่ยง	ความ	ยุ่ง	ยาก	ใน	การ	ตรวจ	สอบ	สุข	อนามัย	ของ	จีน	จึง	อาศัย	ช่อง	ทาง	ส่ง	ออก	ของ			2			ประเทศ	นี้	เป็น	
ทาง	ผ่าน	ใน	การ	ส่ง	ออก	สินค้า			(	ตาราง	ที่			8	)	
		 สำหรับ	ผล	ไม้	กลุ่ม	กล้วย	และ	กล้าย	นั้น		 	ประเทศไทย	มี	ศักยภาพ	การ	ส่ง	ออก	อยู่	บ้าง		 	แต่	ไม่	อาจ	
แข่งขัน	กับ	ประเทศ	ผู้	ส่ง	ออก	กล้วย	ราย	สำคัญ	ใน	ตลาด	จีน	โดย	เฉพาะ	เวียดนาม	ซึ่ง	เป็น	ประเทศ	ที่	มี	ข้อ	ได้	
เปรียบ	มากกว่า	ไทย	ใน	การ	ส่ง	ออก	อัน	เนื่อง	มา	จาก	มี	ชายแดน	ที่	ติด	กับ	จีน		 	และ	ผู้	ส่ง	ออก	ใน	ตลาด	โลก		 	เช่น			
เอกวาดอร์		 	และ	ฟิลิปปินส์		 	ดัง	จะ	เห็น	ได้	ว่า	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2550		 	นั้น		 	ค่า			RCA		 	ของ	ทั้ง	สอง	ประเทศ	นี้	สูง	ถึง			
90.53			และ			38.65			ใน	ขณะ	ที่	ค่า			RCA			ของ	ประเทศไทย	นั้น	มี	อยู่	เพียง			1.88			เท่านั้น			แต่	จาก	การ	สำรวจ	
ตลาด	เจยีง	หนาน	และ	สมัภาษณ	์ผู	้เกีย่วขอ้ง	ทำให	้ทราบ	วา่			ถงึ	แม	้ไทย	จะ	ไม	่สามารถ	แขง่ขนั	สง่	ออก	กลว้ย	หอม	 
กบั	สอง	ประเทศ	ผู	้สง่	ออก	หลกั	ได	้		แต	่กลว้ย	ไข	่ของ	ไทย	กำลงั	ได	้รบั	ความ	นยิม	จาก	ผู	้บรโิภค	ชาว	จนี	และ	ยงั	ไมม่	ี
คู่	แข่งขัน	มาก	นัก			กล้วย	ไข่	จึง	น่า	จะ	เป็น	ผล	ไม้	ของ	ไทย	ที่	มี	อนาคต	ที่	ดี	ใน	การ	ส่ง	ออก			(	ตาราง	ที่			8	)
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ตารางที่8ค่าRCAของประเทศคู่แข่งของไทย5อันดับแรกในแต่ละกลุ่มผลไม้ส่งออกไปยังตลาดจีน

อันดับ ประเทศ 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550
ผลไม้แห้งอื่นๆ(HS081340)
1	 	พม่า	 	68.70	 	579.39	 	695.14	 	606.67	 	604.99	 	1106.01	 	128.80	 	404.13	 	537.61	 	202.64	
	2	 	สปป	.			ลาว	 	354.21	 	742.83	 	2287.91	 	41.83	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	72.16	
	3	 	ไทย	 	25.57	 	8.31	 	7.88	 	1.42	 	3.20	 	11.53	 	45.53	 	39.03	 	36.36	 	34.90	
	4	 	เวียดนาม	 	240.13	 	159.29	 	93.09	 	151.19	 	173.56	 	84.58	 	1.28	 	0.15	 	0.13	 	24.72	
	5	 	ออสเตรีย	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	1.22	
ทุเรียนสด(HS081060)
1	 	ไทย	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	52.68	 	46.78	 	48.61	 	47.18	 	44.08	 	42.21	
ผลไม้สดอื่นๆ(HS081090)
	1	 	เวียดนาม	 	38.96	 	18.21	 	0.63	 	51.76	 	111.58	 	187.57	 	36.46	 	71.84	 	149.33	 	127.56	
2	 	ไทย	 	38.01	 	54.10	 	50.19	 	40.07	 	29.94	 	15.14	 	40.29	 	33.73	 	22.85	 	23.75	
3	 	เกาหลีเหนือ	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.44	 	1.37	
	4	 	ไต้หวัน	 	2.15	 	0.37	 	0.09	 	0.08	 	0.08	 	0.13	 	0.09	 	0.07	 	0.11	 	0.07	
5	 	อินโดนีเซีย	 	0.07	 	0.02	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.01	
ฝรั่งมะม่วงและมังคุด(HS080450)
1	 	ไทย	 	30.53	 	26.90	 	27.98	 	41.64	 	30.83	 	34.27	 	38.44	 	37.93	 	26.37	 	32.07	
	2	 	อินโดนีเซีย	 	0.18	 	1.22	 	7.36	 	0.06	 	0.04	 	0.01	 	0.09	 	7.85	 	21.24	 	16.80	
3	 	ฟิลิปปินส์	 	104.25	 	80.55	 	33.79	 	12.82	 	18.59	 	9.23	 	7.78	 	2.65	 	3.49	 	0.41	
4	 	มาเลเซีย	 	0.24	 	0.02	 	0.02	 	0.01	 	0.00	 	0.00	 	0.25	 	0.45	 	0.52	 	0.17	
5	 	ไต้หวัน	 	0.03	 	0.18	 	0.10	 	0.12	 	0.12	 	0.35	 	0.14	 	0.17	 	0.12	 	0.06	
กล้วยและกล้าย(HS080300)
1	 	เอกวาดอร์	 	775.96	 	968.98	 	1232.54	 	2174.67	 	2419.79	 	1047.14	 	535.92	 	756.26	 	0.82	 	90.53	
2	 	ฟิลิปปินส์	 	104.26	 	58.19	 	57.19	 	80.21	 	75.46	 	55.81	 	52.71	 	46.14	 	41.85	 	38.65	
	3	 	เวียดนาม	 	2.77	 	3.87	 	0.37	 	6.10	 	7.28	 	11.83	 	8.86	 	5.04	 	5.99	 	2.10	
4	 	ไทย	 	0.11	 	0.07	 	0.05	 	0.08	 	0.16	 	0.28	 	1.01	 	1.51	 	1.85	 	1.88	
5	 	สปป	.			ลาว	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	1.01	
หมายเหตุ:ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ส่งออกทุเรียนไปจีนทุเรียนจึงเป็นผลไม้ที่ยังไม่มีคู่แข่งในตลาดนี้
ที่มา:จากการคำนวณโดยใช้ข้อมูลของWorldTradeAtlas(2551)

5.2 ศักยภาพของคู่แข่งจีนในการส่งออกผลไม้มายังไทย

	 	ผล	ไม้	ของ	จีน	ที่	เห็น	ได้	อย่าง	ชัดเจน	ว่า	มี	ศักยภาพ	ใน	การ	แข่งขัน	ใน	ตลาด	ไทย	โดย	แทบ	จะ	เรียก	ได้	
ว่า	ปราศจาก	คู่	แข่งขัน	คือ		 	ผล	ไม้	กลุ่ม	สา	ลี่	และ	ค	วิน	ซ์		 	และ	ผล	ไม้	กลุ่ม	ส้ม	แมน	ดา	ริน		 	โดย	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2550		 
	ผล	ไม้	สอง	กลุ่ม	นี้	มี	ค่า			RCA			เท่ากับ			8.40			และ			8.49			ตาม	ลำดับ			ใน	ขณะ	ที่	ประเทศ	คู่	แข่ง	อื่นๆ		นั้น	มี	ค่า			RCA			
น้อย	กว่า			0			ทุก	ประเทศ			กล่าว	ได้	ว่า	ประ	เท	ศอื่นๆ	นั้น	ไม่มี	ความ	ได้	เปรียบ	โดย	เปรียบ	เทียบ	ที่	ปรากฏ	ใน	การ	
ส่ง	ออก	ผล	ไม้	สอง	กลุ่ม	ดัง	กล่าว	เลย			ยกเว้น	จีน	ประเทศ	เดียว	เท่านั้น			
	 	อย่างไร	ก็ตาม	เมื่อ	พิจารณา	แอปเปิล	ซึ่ง	ได้	มี	การ	วิเคราะห์	มา	แล้ว	ก่อน	หน้า	นี้	ว่า		 	เป็น	ผล	ไม้	ที่	มี	
ศักยภาพ	ใน	การ	ส่ง	ออก	มายัง	ตลาด	ไทย		 	แม้	ใน	ปี	ล่าสุด			(	พ	.	ศ	.			2550	)		 	จะ	มี	ค่า			RCA		 	ไม่	สูง	เท่ากับ	ผล	ไม้	
กลุ่ม	สา	ลี่	และ	ค	วิน	ซ์		 	แต่			RCA		 	ของ	แอปเปิล	ค่อน	ข้าง	จะ	ทรงตัว	อยู่	ใน	ระดับ	ที่	ดี	และ	ดู	จะ	มี	อนาคต	ที่	มั่นคง	
ใน	การ	ส่ง	ออก	มา	ไทย	ใน	ระยะ	ยาว	เมื่อ	เปรียบ	เทียบ	กับ	กลุ่ม	สา	ลี่	และ	ค	วิน	ซ์		 	แต่	เมื่อ	พิจารณา	ศักยภาพ	โดย	
เปรียบ	เทียบ	กับ	ประ	เท	ศอื่นๆ	ที่	ไทย	นำ	เข้า	แอปเปิล	แล้วก	ลับ	พบ	ว่า			นิวซีแลนด์			และ	แอฟริกาใต้	มี	ศักยภาพ	
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การ	ส่ง	ออก	มายัง	ประเทศไทย	สูง	กว่า	จีน			โดย	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2550			ค่า			RCA			ของ	ทั้ง	สอง	ประเทศ	นี้	มี	ค่า	เท่ากับ			
16.08			และ			9.17			ตาม	ลำดับ			ส่วน	จีน	นั้น	มี	ค่า			RCA			เท่ากับ			6.26			ซึ่ง	การ	จะ	ทราบ	ถึง	สาเหตุ	ที่	นิวซีแลนด์	
และ	แอฟรกิาใต	้ม	ีศกัยภาพ	ใน	การ	สง่	ออก	แอปเปลิ	มา	ไทย	มากกวา่	จนี	นัน้	จำเปน็	จะ	ตอ้ง	พจิารณา	การ	สง่	ออก	
ของ	ทั้ง	สอง	ประเทศ	นี้	อย่าง	ละเอียด	อีก	ครั้ง	หนึ่ง			แต่	จาก	การ	พิจารณา	เฉพาะ	ข้อมูล	ค่า			RCA			ที่	มี	อยู่	ใน	ช่วง	
ระยะ			10			ปี	ที่	ผ่าน	มา	จะ	พบ	ข้อ	สังเกต	ที่	น่า	สนใจ	อย่าง	น้อย	สอง	ประการ			(	ตาราง	ที่			9	)		คือ			
		 ประการ	แรก		 	ค่า			RCA		 	ของ	การ	ส่ง	ออก	แอปเปิล	จาก	นิวซีแลนด์	มายัง	ประเทศไทย	นั้น	อยู่	ใน	ช่วง	ที่	 
เกิน	กว่า			10			แต่	น้อย	กว่า			20			มา	โดย	ตลอด	ตั้งแต่	ปี			พ	.	ศ	.			2541			มี	เพียง	สอง	ปี	เท่านั้น	คือ			ปี			พ	.	ศ	.			2547			และ			
2548			ที่	ค่า			RCA			ต่ำ	กว่า			10			และ	เป็น	สอง	ปี	ที่	ค่า			RCA			ของ	นิวซีแลนด์	น้อย	กว่า	ค่า			RCA			ของ	จีน			เหตุการณ์	
ที่	เกิด	ขึ้น	นี้	เป็น	ไป	ได้	ค่อน	ข้าง	มากว่า			ความ	ตกลง	การ	ลด	ภาษี	บาง	ส่วน	ทันที			ซึ่ง	มี	ผล	ตั้งแต่	วัน	ที่			1			ตุลาคม			
พ	.	ศ	.			2546			นั้น	มี	ผลก	ระ	ทบ	ทาง	ลบ	ต่อ	ศักยภาพ	การ	ส่ง	ออก	ดัง	กล่าว	ของ	นิวซีแลนด์			และ	กระทบ	ค่อน	ข้าง	
มาก			เพราะ	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2545			นั้น			ค่า			RCA			ของ	นิวซีแลนด์	ยัง	อยู่	ใน	ระดับ	ที่	สูง	ถึง			19.30			พอ	มา	ถึง	ปี			พ	.	ศ	.			
2546			ค่า			RCA			ดัง	กล่าว	ได้	ลด	ลง	ไป	เล็ก	น้อย	คือ			19.19			ก่อน	ที่	ใน	อีก	สอง	ปี	ถัด	มา	จะ	ลด	ลง	อย่าง	เห็น	ได้	ชัด	
คือ	เท่ากับ			8.33			และ			7.28			ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2547			และ			2548			ตาม	ลำดับ			แต่	พอ	มา	ถึง	ปี			พ	.	ศ	.			2549			นิวซีแลนด์	
ก็	สามารถ	ฟื้นฟู	ศักยภาพ	กลับ	มา	ครอง	อันดับ	หนึ่ง	ได้	อีก	ครั้ง		 	การ	ลด	ลง	ของ	ค่า			RCA		 	ใน	ช่วง	ดัง	กล่าว	นี้	ยัง	
เห็น	ได้	ชัด	ใน	กรณี	ของ	ฝรั่งเศส	และ	สหรัฐอเมริกา			โดย	ใน	กรณี	ของ	ฝรั่งเศส	นั้น	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2545			ค่า			RCA			
มี	ค่า	เท่ากับ			4.41			แต่	พอ	มา	ถึง	ปี			พ	.	ศ	.			2546			ค่า			RCA			ได้	ลด	ลง	เหลือ	เพียง			1.77			และ	ลด	ลง	อีก	เป็น			1.27			
ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2547			ก่อน	จะ	ค่อยๆ		ฟื้น	ศักยภาพ	ใน	ปี	ต่อ	มา	แต่	กระนั้น	ค่า			RCA			ก็	อยู่	ใน	ระดับ	ที่	ต่ำ	เมื่อ	เทียบ	
กับ	ช่วง	ก่อน	หน้า	ปี			พ	.	ศ	.			2546			ส่วน	กรณี	ของ	สหรัฐอเมริกา	นั้น	ค่า			RCA			อยู่	ใน	ระดับ	เพียง	ประมาณ			2-	3			
เท่านั้น	นับ	ตั้งแต่	ปี			พ	.	ศ	.			2541			มา	แล้ว			และ	พอ	มา	ถึง	ปี			พ	.	ศ	.			2546			ค่า			RCA			ก็	ลด	ลง	ไป	เหลือ	เพียง			1.96			
และ	ลด	ลง	ไป	อีก	เป็น			1.51		 	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2547		 	แม้	จะ	ค่อยๆ	 	ฟื้น	ศักยภาพ	ขึ้น	มา	ใน	ปี	ถัด	จาก	นี้	แต่	ค่า			RCA		 
	ก็	ยัง	อยู่	ใน	ระดับ	เพียง	ประมาณ			2	-3			เท่านั้น			สำหรับ	แอฟริกาใต้	นั้น	จาก	ปี			พ	.	ศ	.			2541			ค่า			RCA			ค่อยๆ		
เพิ่ม	ขึ้น	จาก	เพียง	ประมาณ			5.47		 	จน	มา	ถึง	จุด	สูงสุด	คือ	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2545		 	ที่	ค่า			RCA		 	เท่ากับ			21.59			 
จาก	นั้น	ค่า	ดัง	กล่าว	ก็	ค่อยๆ		ลด	ลง	ก่อน	จะ	เพิ่ม	ขึ้น	อีก	ครั้ง	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2549			แต่	ก็	ลด	ลง	ต่ำ	กว่า			10			อีก	ใน	ปี			
พ	.	ศ	.			2550			ซึ่ง	จาก	ข้อมูล	ดัง	กล่าว	นี้			อาจ	พอ	คาด	การณ์	ใน	เบื้อง	ต้น	ได้	ว่า	ศักยภาพ	การ	ส่ง	ออก	แอปเปิล	ของ	
แอฟริกาใต้	มา	ไทย	อยู่	ใน	ภาวะ	ที่	น่า	จะ	เป็น			‘	ขา	ลง	’			
		 ประการ	ที่	สอง		 	เมื่อ	ย้อน	กลับ	มา	พิจารณา	ศักยภาพ	ของ	จีน	เทียบ	กับ	ประเทศ	คู่	แข่ง	ที่	ได้	กล่าว	ไป	
ใน	ประการ	แรก		 	จะ	พบ	ว่า		 	ค่า			RCA		 	ของ	การ	ส่ง	ออก	แอปเปิล	จาก	จีน	มา	ไทย	อยู่	ใน	ช่วง	ที่มา	กก	ว่า			6		 	แต่	
น้อย	กว่า			10			และ	ทรงตัว	อยู่	ใน	ระดับ	นี้	มา	โดย	ตลอด	นับ	ตั้งแต่	ปี			พ	.	ศ	.			2541			จึง	นับ	ได้	ว่า	ศักยภาพ	ของ	จีน	
มี	เสถียรภาพ	สูง	และ	น่า	จะ	เป็น	ประเทศ	ที่	สามารถ	ส่ง	แอปเปิล	มายัง	ไทย	ได้	อีก	ต่อ	ไป	ใน	ระยะ	ยาว		 	ทั้งนี้	ใน	
ปจัจบุนั	ประเทศ	จนี	ก	็สง่	ออก	แอปเปลิ	มา	ไทย	มาก	ทีส่ดุ	เปน็	อนัดบั	หนึง่	อยู	่แลว้	และ	เปน็	ประเทศ	เดยีว	ที	่มลูคา่	
การ	ส่ง	ออก	แอปเปิล	มา	ไทย	มี	ค่า	มากกว่า			1			พัน	ล้าน	บาท			(	นับ	ตั้งแต่	ปี			พ	.	ศ	.			2546			เป็นต้น	มา	)			ล่าสุด	ใน	ปี			
พ	.	ศ	.			2550			มลูคา่	การ	สง่	ออก	ดงั	กลา่ว	ก	็ม	ีมาก	ถงึ			1.77			พนั	ลา้น	บาท			ใน	ขณะ	ที	่การนำ	เขา้	จาก	สหรฐัอเมรกิา			
นวิซแีลนด	์		แอฟรกิาใต	้		และ	ฝรัง่เศส			นัน้			กลบั	ม	ีมลูคา่	การ	สง่	ออก	แอปเปลิ	มา	ไทย	เพยีง			0.35			พนั	ลา้น	บาท			
0.12			พัน	ล้าน	บาท			0.09			พัน	ล้าน	บาท			และ			0.06			พัน	ล้าน	บาท	ตาม	ลำดับ	เท่านั้น					
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		 	สำหรับ	ผล	ไม้	อีก	สอง	กลุ่ม	คือ		 	องุ่น		 	และ	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ	 	นั้น		 	จีน	ยัง	มี	ศักยภาพ	ใน	การ	ส่ง	ออก	มา	
ไทย	น้อย	กว่า	คู่	แข่ง	ค่อน	ข้าง	มาก		 	กล่าว	คือ		 	ใน	กรณี	ของ	องุ่น	นั้น		 	จีน	มี	ค่า			RCA		 	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2550		 	เพียง			
3.69			โดย	เป็น	รอง	อีก	สาม	ประเทศ	คือ			แอฟริกาใต้			ชิลี			ออสเตรเลีย			ซึ่ง	มี	ค่า			RCA			ใน	ปี	เดียวกัน	มาก	ถึง			
30.72			10.61			และ			5.49			ตาม	ลำดับ			ใน	ขณะ	ที่	กรณี	ผล	ไม้	สด	อื่นๆ	นั้น			จีน	ก็	ยัง	ไม่	สามารถ	สู้	เวียดนาม	และ	
นิวซีแลนด์			ที่	มี	ค่า			RCA			ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2550			เท่ากับ			52.97			และ			32.00			ตาม	ลำดับ	ได้			เพราะ	จีน	มี	ค่า			RCA			 
ใน	ป	ีเดยีวกนั	นี	้เพยีง			3.21			เทา่นัน้			อยา่งไร	กต็าม			กรณ	ีของ	ผล	ไม	้สอง	กลุม่	นี	้ก	็เชน่	เดยีวกนั	กบั	แอปเปลิ			นัน่	คอื	 
	แม้ว่า	ค่า			RCA			ของ	จีน	จะ	มี	ค่า	น้อย	กว่า	ประเทศ	คู่	แข่ง	อยู่			แต่	ปัจจุบัน	การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	สอง	กลุ่ม	ดัง	กล่าว	นี้	 
จาก	จนี	มายงั	ไทย	ก	็ม	ีมลูคา่	ที	่สงู	มาก			โดย	ใน	ป	ี		พ	.	ศ	.			2550			นัน้			องุน่	จาก	จนี	ม	ีมลูคา่	การ	สง่	ออก	มา	ไทย	มากกวา่	 
ทุก	ประเทศ	คู่	แข่ง	คือ	เท่ากับ			0.53		 	พัน	ล้าน	บาท		 	ส่วน	กลุ่ม	ผล	ไม้	อื่นๆ	นั้น	จีน	ก็	มี	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	มา	ไทย	
เป็น	รอง	เวียดนาม	เพียง	เล็ก	น้อย	คือ	เท่ากับ			0.22		 	พัน	ล้าน	บาท			(	มูลค่า	ส่ง	ออก	จาก	เวียดนาม	คือ			0.24		 
	พนั	ลา้น	บาท	)			ดงั	นัน้	แลว้	แมว้า่	ใน	ตอน	นี	้ศกัยภาพ	การ	แขง่ขนั	ของ	จนี	จะ	ยงั	หา่ง	ไกล	กบั	คู	่แขง่	อยู	่		แต	่แนว	โนม้	
ที่	ค่อยๆ		เพิ่ม	ขึ้น	ของ	ค่า			RCA			และ	ปริมาณ	การนำ	เข้า	ที่มา	กก	ว่า	คู่	แข่ง	และ	มี	แนว	โน้ม	สูง	ขึ้น	ทุกๆ		ปี	ของ	การ	 
ส่ง	ออก	ผล	ไม้	ทั้ง	สอง	กลุ่ม	ดัง	กล่าว		 	จึง	มี	ความ	เป็น	ไป	ได้	สูง	ที่	ใน	ที่สุด	จีน	จะ	มี	ศักยภาพ	การ	ส่ง	ออก	เหนือ	
ประเทศ	คู่	แข่ง	ใน	การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	สอง	กลุ่ม	นี้	มายัง	ไทย	ได้	เช่น	กัน
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ตารางที่9ค่าRCAของประเทศคู่แข่งของจีน5อันดับแรกในแต่ละกลุ่มผลไม้ส่งออกมายังตลาดไทย

อันดับ ประเทศ 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550
แอปเปิล(HS080810)
	1	 	นิวซีแลนด์	 	15.55	 	13.27	 	14.67	 	17.58	 	19.30	 	19.19	 	8.33	 	7.28	 	14.11	 	16.08	
2	 	แอฟริกาใต้	 	5.47	 	2.23	 	5.31	 	16.38	 	21.59	 	17.10	 	13.86	 	13.86	 	18.55	 	9.17	
	3	 	จีน	 	6.18	 	9.04	 	8.19	 	6.82	 	6.41	 	8.27	 	8.90	 	7.68	 	6.73	 	6.26	
	4	 	ฝรั่งเศส	 	3.25	 	2.23	 	6.89	 	3.57	 	4.41	 	1.77	 	1.27	 	1.34	 	2.70	 	2.60	
	5	 	สหรัฐอเมริกา	 	3.43	 	2.86	 	2.89	 	3.23	 	3.08	 	1.96	 	1.51	 	2.50	 	2.24	 	2.17	
สาลี่และควินซ์(HS080820)
1	 	จีน	 	17.18	 	17.17	 	16.04	 	14.30	 	11.98	 	12.33	 	11.40	 	10.51	 	9.35	 	8.40	
2	 	แอฟริกาใต้	 	0.00	 	0.12	 	0.00	 	2.06	 	1.13	 	0.84	 	0.43	 	0.78	 	1.00	 	0.35	
	3	 	ญี่ปุ่น	 	0.22	 	0.12	 	0.07	 	0.01	 	0.01	 	0.00	 	0.00	 	0.01	 	0.01	 	0.09	
	4	 	สหรัฐอเมริกา	 	0.18	 	0.29	 	0.01	 	0.11	 	0.00	 	0.01	 	0.00	 	0.01	 	0.03	 	0.07	
5	 	เกาหลีใต้	 	2.37	 	1.02	 	2.48	 	2.57	 	1.22	 	0.16	 	0.05	 	0.03	 	0.00	 	0.03	
องุ่นสด(HS080610)
	1	 	แอฟริกาใต้	 	24.66	 	15.16	 	9.16	 	26.40	 	39.93	 	46.69	 	34.83	 	25.37	 	37.30	 	30.72	
	2	 	ชิลี	 	125.43	 	83.19	 	139.95	 	120.27	 	46.98	 	35.47	 	22.28	 	16.14	 	16.78	 	10.61	
3	 	ออสเตรเลีย	 	3.62	 	3.47	 	8.00	 	6.36	 	10.05	 	10.17	 	8.79	 	9.68	 	7.83	 	5.49	
4	 	จีน	 	0.32	 	0.18	 	0.00	 	0.04	 	0.04	 	0.65	 	0.81	 	0.93	 	2.59	 	3.69	
5	 	สหรัฐอเมริกา	 	4.41	 	5.81	 	5.52	 	5.31	 	5.93	 	5.15	 	6.22	 	6.55	 	5.27	 	3.63	
ส้มแมนดาริน(HS080520)
	1	 	จีน	 	0.00	 	0.00	 	0.01	 	0.00	 	2.61	 	9.46	 	10.19	 	10.17	 	9.04	 	8.49	
2	 	ยูเครน	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	4.59	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.65	
	3	 	ออสเตรเลีย	 	21.94	 	38.75	 	37.94	 	34.01	 	22.76	 	0.00	 	0.21	 	0.43	 	0.14	 	0.33	
	4	 	มาเลเซีย	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.08	
	5	 	สหรัฐอเมริกา	 	3.87	 	1.94	 	2.28	 	1.97	 	2.74	 	2.33	 	1.05	 	0.12	 	0.15	 	0.02	
ผลไม้สดอื่นๆ(HS081090)
	1	 	เวียดนาม	 	0.00	 	0.00	 	1.02	 	0.00	 	0.72	 	0.82	 	97.45	 	66.39	 	80.48	 	52.97	
	2	 	นิวซีแลนด์	 	36.33	 	28.50	 	32.08	 	40.55	 	48.60	 	58.64	 	33.24	 	42.86	 	28.55	 	32.00	
	3	 	จีน	 	0.22	 	3.78	 	1.06	 	0.12	 	0.49	 	1.88	 	0.99	 	1.42	 	1.91	 	3.21	
	4	 	สหรัฐอเมริกา	 	0.19	 	0.31	 	0.04	 	0.15	 	0.15	 	0.21	 	0.19	 	0.27	 	0.34	 	0.40	
	5	 	เกาหลีใต้	 	0.04	 	9.03	 	14.37	 	16.56	 	14.69	 	8.92	 	6.02	 	4.68	 	1.75	 	0.61	
ที่มา:จากการคำนวณโดยใช้ข้อมูลของWorldTradeAtlas(2551)
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6.บทสรุป

	 	เมือ่	พจิารณา	ภาพ	รวม	การ	สง่	ออก	และ	นำ	เขา้	ผล	ไม	้ระหวา่ง	ประเทศไทย	และ	ประเทศ	จนี	ใน	ชว่ง	ระยะ	
ทศวรรษ	ที่	ผ่าน	มา	แล้ว	จะ	พบ	ว่า		 	ก่อน	หน้า	ปี		 	พ	.	ศ	.			2544		 	นั้น		 	ไทย	มี	การนำ	เข้า	ผล	ไม้	จาก	จีน	เป็น	มูลค่า	ที ่
มา	กก	ว่าที่	ส่ง	ออก	ไป	จีน			แต่	แนว	โน้ม	การ	ขาด	ดุลการค้า	ของ	สินค้า	ผล	ไม้	ก็	มี	แนว	โน้ม	ที่	ลด	ลง	อย่าง	ต่อ	เนื่อง 
จาก	ที่	ขาด	ดุล	มากกว่า			0.3		 	พัน	ล้าน	บาท	ใน	ปี		 	พ	.	ศ	.			2541		 	ก็	ลด	ลง	เหลือ	เพียง			0.05		 	พัน	ล้าน	บาท	ใน	ปี		 
	พ	.	ศ	.			2543		 	และ	เมื่อ	ถึง	ปี		 	พ	.	ศ	.			2544		 	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	ของ	ไทย	ไป	จีน	ก็	มากกว่า	มูลค่า	การ 
นำ	เข้า	ผล	ไม้	จาก	จีน	มา	ไทย		 	และ	เป็น	ดังนี้	มา	จนถึง	ปี	ล่าสุด			(	พ	.	ศ	.			2550	)		 	ซึ่ง	โดย	เฉลี่ย	แล้ว	ระหว่าง	ปี		 
	พ	.	ศ	.			2544	-2550			ไทย	ได	้ดลุการคา้	ผล	ไม	้กบั	จนี	ประมาณ	ป	ีละ			0.4			พนั	ลา้น	บาท	และ	เมือ่	วเิคราะห	์ศกัยภาพ	
การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	ของ	ไทย	และ	ศักยภาพ	ผล	ไม้	ของ	จีน	โดย	ใช้	ค่า	ความ	ได้	เปรียบ	โดย	เปรียบ	เทียบ	ที่	ปรากฏ			 
(	RCA	)			ก็	ทำให้	พบ	ว่า			แม้	ผล	ไม้	ส่ง	ออก	จาก	ทั้ง	สอง	ประเทศ	จะ	มี	ศักยภาพ	การ	แข่งขัน	ใน	ตลาด	ของ	กัน	และ	
กัน	อยู่		 	แต่	ศักยภาพ	การ	แข่งขัน	ของ	ผล	ไม้	ไทย	ที่	ส่ง	ออก	ไป	ตลาด	จีน	ดู	จะ	มี	แนว	โน้ม	ที่	สดใส	มากกว่า	ผล	ไม้	
ของ	จนี	ที	่สง่	ออก	มา	ไทย			ทัง้นี้	จาก	การ	วเิคราะห์	เพิม่	เตมิ	ถงึ	ศกัยภาพ	การ	สง่	ออก	ผล	ไม้	ของ	ไทย	ไป	ตลาด	จนี			 
และ	ผล	ไม้	ของ	จีน	ที่	ส่ง	ออ	อก	มา	ตลาด	ไทย	โดย	เปรียบ	เทียบ	กับ	ประเทศ	คู่	แข่ง	อื่นๆ	 	แล้ว		 	จะ	เห็น	ได้	อย่าง	
ชัดเจน	ว่า			ผล	ไม้	ไทย	ที่	มี	ศักยภาพ	เหนือ	คู่	แข่ง	ใน	ตลาด	จีน	คือ			ทุเรียน	และ	มังคุด			โดย	เฉพาะ	ทุเรียน	นั้น	นับ	
เป็น	ผล	ไม้	ที่	กล่าว	ได้	ว่า	ปราศจาก	คู่	แข่ง	ใน	ตลาด	จีน	เลย	ก็	ว่า	ได้		 	อย่างไร	ก็ตาม	สำหรับ	ผล	ไม้	แห้ง	และ	ผล	ไม้	
สด	อื่นๆ		นั้น	ไทย	ยัง	มี	คู่	แข่ง	เป็น	ประเทศ	เพื่อ	บ้าน	ที่	มี	ชายแดน	ติดต่อ	โดยตรง	กับ	ประเทศ	จีน			เช่น			เวียดนาม			
สำหรับ	ผล	ไม้	ของ	จีน	ที่	มี	ศักยภาพ	เหนือ	กว่า	คู่	แข่ง	ใน	ตลาด	ไทย	ที่	เห็น	ได้	อย่าง	เด่น	ชัด	คือ		 	สา	ลี่	และ	ค	วิน	ซ์			
และ	ผล	ไม	้กลุม่	สม้	แมน	ดา	รนิ			ใน	ขณะ	ที	่แอปเปลิ	นัน้	แม	้ตวัเลข	คา่	ความ	ได	้เปรยีบ	โดย	เปรยีบ	เทยีบ	ที	่ปรากฏ	
ซึ่ง	แสดง	ถึง	ศักยภาพ	การ	ส่ง	ออก	ของ	จีน	จะ	ไม่	ได้	มี	ค่า	สูงสุด	แต่	กลับ	มี	เสถียรภาพ	มาก	ที่สุด	และ	มี	ค่า	อยู่	ใน	
ระดับ	ที่	ไม่	ได้	น้อย	กว่า	ประเทศ	คู่	แข่ง	มาก	นัก		 	จีน	จึง	น่า	จะ	เป็น	ประเทศ	ที่	มี	ศักยภาพ	ส่ง	ออก	แอปเปิล	มายัง	
ไทย	ได้	อีก	ต่อ	ไป	ใน	ระยะ	ยาว
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