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บทคัดย่อ

	 	บทความ	นี้	มี	วัตถุประสงค์	หลัก	เพื่อ	ศึกษา	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ของ	สินค้า	เกษตร	ที่	สำคัญ 
ของ	ไทย	ใน	ตลาด	จีน	ซึ่ง	ประเทศไทย	มี	โอกาส	ที่	จะ	ได้	รับ	ประโยชน์	จาก	การ	เติบโต	ทาง	เศรษฐกิจ	ของ	จีน			
สินค้า	เกษตร	ที่	ใช้	ศึกษา	ประกอบ	ด้วย			ข้าว			มัน	สำปะหลัง			น้ำตาล			ยางพารา			และ	ผล	ไม้			
	 โดย	พิจารณา	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	จาก	ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด		 	ดัชนี	อัตราส่วน	การก	ระ	จุก	ตัว			
แนว	โน้ม	การ	ส่ง	ออก			ค่า			RCA			ค่า			Dynamic			RCA			และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ที่	ได้	จาก	แบบ	จำลอง			
CMS			
	 	ผล	การ	ศึกษา		 	พบ	ว่า		 	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ของ	ไทย	ลด	ลง	สำหรับ	ข้าว		 	ผลิตภัณฑ์		 	มัน	
สำปะหลัง		 	น้ำตาล		 	และ	ยาง	ธรรมชาติ		 	แต่	มี	แนว	โน้ม	เพิ่ม	ขึ้น	ใน	ยาง	คอม	พา	วนด์		 	ยาง	วัล	คา	ไนซ์		 	แป้ง	มัน	
สำปะหลงั			และ	ผล	ไม	้		โดย	ขา้ว	ไทย	ตอ้ง	เผชญิ	กบั	การ	แขง่ขนั	กบัขา้ว	ของ	จนี	และ	ปญัหา	การ	ผสม	ขา้ว	ที	่ทำให	้
ผู	้บรโิภค	ขาด	ความ	เชือ่	ถอื	ขา้ว	ไทย			สำหรบั	ความ	สามารถ	ใน	การ	แขง่ขนั	ที	่ลด	ลง	ของ	ผลติภณัฑ	์มนั	สำปะหลงั	
ไทย	เกดิ	จาก	ปญัหา	การ	ระบาด	อยา่ง	รนุแรง	ของ	เพลีย้	แปง้			(	Mealy			Bug	)			สว่น	การ	หด	ตวั	ของ	ตลาด	นำ้ตาล	
ใน	จนี	เปน็	ผล	มา	จาก	การ	ที	่จนี	สามารถ	ผลติ	ออ้ย	ได	้เพิม่	ขึน้			รวม	ทัง้	การ	ขยาย	การ	ผลติ	ของ	ผู	้ประกอบ	การ	ไทย	
ไป	ยงั	ประเทศ	จนี			ยาง	ธรรมชาต	ิไทย	ตอ้ง	เผชญิ	กบั	การ	เปลีย่นแปลง	โครงสรา้ง	นำ	เขา้	จาก	ยาง	แผน่	รม	ควนั	
ไป	เปน็	ยาง	แทง่			ใน	ขณะ	ที	่ยาง	คอม	พา	วนด	์ของ	ไทย	ยงั	คง	ได	้รบั	อานสิงส	์จาก	การ	ขยาย	ตวั	ของ	ตลาด	จนี	อยา่ง	
ต่อ	เนื่อง			ส่วน	ยาง	วัล	คา	ไนซ์	ของ	ไทย	กลับ	มี	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ลด	ลง	ใน	ช่วง			2	-	3			ปี	ที่	ผ่าน	มา	
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Abstract  
 
	 	The			aim			of			this			article			is			to			study			the			competitiveness			of			Thai			agricultural			commodities			
in			the			Chinese			market			the			growth			of			which			may			benefit			Thai			agriculture	.			
	 	The			commodities			studied			cover			rice	,			tapioca	,			sugar	,			fruits			and			rubber	.			Competitiveness			
is			measured			by			market			share	,			Concentration			Ratio			Index	,			Trend			of			Export	,			RCA	,			Dynamic			RCA			
and			Competitiveness			effect			from			CMS			model	.					
	 	The			results			show			declining			competitiveness			in			rice	,			tapioca	,			sugar			and			natural			rubber			
but			increasing			in			compound			rubber	,			vulcanized			rubber	,			tapioca			starch			and			fruits	.			Thai			rice			
is			found			to			be			less			competitive			because			of			competition			with			local			Chinese				long	-	grain			rice	. 
	Thailand			competitiveness			also			suffered			from			the			malpractice			of			mixing			Thai			Hommali			rice			
with			other			varieties			leading			to			loss			of			consumers	’			confidence	.			
	 	The			competitiveness			of			Thai			tapioca			was			lessened			by			the			outbreak			of			“	Mealy			Bug	”	.				
The			shrinkage			of			export			market			of			sugar			was			due			to			increase			of			the			capacity			production			of			
sugarcane			in			China			including			investment			from			Thailand	.			For			Thai			natural			rubber			a			structural			
change			in			China’s			imports	.			A			shift			in			demand			for			rubber			smoked			sheets			to			rubber			block			had			
reduced			competitiveness			in			natural			rubber			sheets	.			Compound			rubber			appeared			to			be			the			
only			bright			spot			for			rubber			market			in			China	.			Vulcanized			rubber			was			less			competitive			in			the			
last			2	-	3			years	.	
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1.บทนำ

 
	 	จาก	ความ	ได้	เปรียบ	ทาง	ด้าน	สภาพ	ภูมิประเทศ	และ	ภูมิ	อากาศ	ที่	เอื้อ	อำนวย	ใน	การ	ผลิต	ทาง	ด้าน	
การเกษตร			ทำให้	ประเทศไทย	เป็น	หนึ่ง	ใน	ประเทศ	ที่	มี	ความ	ได้	เปรียบ	ใน	การ	ผลิต	สินค้า	เกษตร			และ	เป็น	
หนึ่ง	ใน	ผู้	ส่ง	ออก	สินค้า	เกษตร	ที่	สำคัญ	ของ	โลก	 	แม้ว่า	ใน	ปัจจุบัน	ภาค	การเกษตร		จะ	เป็น	ภาค	เศรษฐกิจ	 
ที	่ม	ีความ	สำคญั	ลด	ลง	เมือ่	เทยีบ	กบั	ภาค	อตุสาหกรรม	และ	ภาค	บรกิาร			(	พจิารณา	จาก	สดัสว่น	ของ	ผลติภณัฑ	์
มวล	รวม	ประชาชาติ	)		 	แต่	อย่างไร	ก็ตาม	ใน	ช่วง			5		 	ทศวรรษ		ที่	ผ่าน	มา	การ	พัฒนา	ประเทศ	ตาม	แผน	พัฒนา	
เศรษฐกจิ	และ	สงัคม	แหง่	ชาต	ิ		ภาค	การเกษตร	ยงั	คง	เปน็	รากฐาน	สำคญั	ของ	การ	พฒันา	ประเทศ			และ	ยงั	คง	 
เป็น	ภาค	เศรษฐกิจ	สำคัญ	ใน	การนำ	ราย	ได้	เข้า	สู่	ประเทศ		 	แต่	อย่างไร	ก็ตาม	บทบาท	ความ	สำคัญ	ของ	ภาค	
เกษตร	เริ่ม	ถดถอย	ลง	ใน	ช่วง			4	-	5			ปี	ที่	ผ่าน	มา			สาเหตุ	หนึ่ง	อาจ	มา	จาก	การ	ที่	ภาค	การเกษตร	ไทย	ต้อง	เผชิญ	
กับ	การ	แข่งขัน	ที่	รุนแรง	มาก	ขึ้น	ใน	ตลาด	โลก					
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	 	ภาค	การเกษตร	ของ	ไทย	ได้	ลด	บทบาท	ลง	ทั้ง	ทาง	ด้าน	การ	ผลิต	และ	การ	ส่ง	ออก		 	โดย	เมื่อ	ประมาณ	
ปี			พ	.	ศ	.			2505			ภาค	การเกษตร	มี	สัดส่วน	ประมาณ			1			ใน			3			ของ	การ	ผลิต	ทั้ง	ประเทศ			ก่อน	ที่	จะ	ลด	ลง	เหลือ	
ร้อย	ละ			12			ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2549			ใน	ขณะ	ที่	การ	ส่ง	ออก	สินค้า	เกษตร	ของ	ไทย	ที่	เคย	มี	สัดส่วน	สูง	ถึง	ร้อย	ละ			80			
ของ	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	ทั้งหมด		 	เหลือ	ไม่	เกิน	ร้อย	ละ			20		 	ใน	ปี	เดียวกัน		 	ใน	ขณะ	ที่	แรงงาน	กว่า	ร้อย	ละ		53			
ของ	แรงงาน	ทั้งหมด		 	ยัง	คง	ทำงาน	ใน	ภาค	เกษตร	ของ	ไทย		 	จะ	เห็น	ได้	ว่า	ใน	ช่วง	กว่า			3		 	ทศวรรษ	ที่	ผ่าน	มา			
ภาค	การเกษตร	ของ	ไทย	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	อย่าง	รวดเร็ว		 	เนื่องจาก	ปัจจัย	ภายใน		 	ได้แก่			(	1	)		 	พื้นที่	ใหม่ 
	ที่	มี	ศักยภาพ	พอที่	จะ	สามารถ	นำ	มา	ใช้	ทำการ	เกษตร	ไม่มี	อีก	ต่อ	ไป			(	2	)		 	กำลัง	แรงงาน	ใน	ภาค	เกษตร 
	โดย	เฉพาะ	คน	หนุ่ม	สาว	ได้	เริ่ม	ลด	ลง	ตั้งแต่		 	ปี		 	พ	.	ศ	.			2532			เป็นต้น	มา			(	อัม	มาร			สยาม	วา	ลา	,			2547	)			(	3	)			 
การ	พัฒนา	เทคโนโลยี		 	เช่น		 	การ	พัฒนา	เทคโนโลยี	ที่	ทำให้	การ	ผลิต	ข้าว	ไม่	ลด	ลง	แต่	มี	จำนวน	เหลือ	ส่ง	ออก	
มาก	ขึ้น		(	4	)		 	การ	เพิ่ม	ขึ้น	ของ	ราย	ได้	ทำให้	คน	ไทย	มี	แนว	โน้ม	ที่	จะ	บริโภค	สินค้า	เกษตร	ที่	มี	มูลค่า	สูง		 	เช่น			 
ผัก	และ	ผล	ไม้		 	เป็นต้น		 	แต่	อย่างไร	ก็ตาม	ภาค	การเกษตร	ยัง	คง	เป็น	ภาค	เศรษฐกิจ	ที่	มี	คน	ยากจน	อยู่	 
เป็น	จำนวน	มาก			
	 	สำหรบั	ปจัจยั	ภายนอก	ที	่สำคญั	ที	่มี	ผลก	ระ	ทบ	ตอ่	ภาค	การเกษตร	ไทย	ใน	อนาคต	ไดแ้ก่			การ	ขยาย	ตวั 
	ทาง	เศรษฐกิจ	ของ	จีน		 	เนื่องจาก	เศรษฐกิจ	จีน	มี	ขนาด	ใหญ่	เป็น	อันดับ			3		 	ของ	โลก				(	4.22		 	ล้าน	ล้าน	
ดอลลาร์	สหรัฐฯ			ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2551			รอง	จาก	สหรัฐฯ			และ	ญี่ปุ่น	)			และ	มี	เงิน	ทุนสำรองเงินตรา	ต่าง	ประเทศ	 
มาก	เป็น	อันดับ	ที่			1			ของ	โลก			(	ประมาณ			2.03			ล้าน	ล้าน	ดอลลาร์	สหรัฐฯ				ณ			เดือน	มิถุนายน			พ	.	ศ	.			2552	)		 
	(	กอง	เอเซยี	ตะวนั	ออก			3			กระทรวง	การ	ตา่ง	ประเทศ	,			2552	)			นอกจาก	นี	้จนี	ยงั	ม	ีการ	ลงทนุ	จาก	ตา่ง	ประเทศ	
มาก	เป็น	อันดับ			1			ของ	โลก	มา	ตั้งแต่	ปี			พ	.	ศ	.			2547			(	อักษร	ศรี			พา	นิช	สาส์น	,			2548	)			ใน	ขณะ	ที่	การ	เข้า	เป็น	
สมาชิก			WTO		 	ของ	จีน		 	ทำให้	จีน	ต้อง	เปิด	เสรี	การ	ค้า	ระหว่าง	ประเทศ	มาก	ขึ้น		 	จึง	มี	ผล	ให้	ปริมาณ	การ	ค้า	 
ของ	จีน	ใน	ปัจจุบัน	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง			
	 	จน	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2552			มี	ปริมาณ	การ	ค้า	มาก	ที่สุด	ใน	โลก			การ	เปลี่ยนแปลง	สิ่ง	ต่างๆ			เหล่า	นี้	ของ	จีน				
ได้	ส่ง	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ไทย	อย่าง	หลีก	เลี่ยง	ไม่	ได้			ไม่	ว่า	จะ	เป็น	เรื่อง	ของ	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	อุปสงค์	และ	อุปทาน	ของ	
สินค้า	อุปโภค	บริโภค		 	รวม	ทั้ง	การนำ	เข้า	และ	ส่ง	ออก	ตลาด	ทุน		 	ตลาด	แรงงาน		 	ตลาด	ปัจจัย	การ	ผลิ	ตอื่นๆ			
รวม	ถึง	การ	จัดสรร	ทรัพยากรธรรมชาติ			การ	ใช้	พลังงาน			การ	ใช้	ที่ดิน			และ	สิ่ง	แวดล้อม	ต่างๆ			ของ	ไทย	
	 	นอกจาก	นี้	ใน	การ	ศึกษา	การ	เปลี่ยนแปลง	รูป	แบบ	การ	เพาะ	ปลูก	ตั้งแต่	พื้นที่	สูง	จนถึง	พื้นที่	ราบ 
	ใน	ประเทศ	จีน	และ	ประเทศ	ใน	กลุ่ม	อนุ	ภูมิภาค	แม่น้ำ	โขง	โดย			Mingsarn			Kaosa	-	ard			and			Benjavan			
Rerkasem			(	2000	)			และ			Benjavan			Rerkasem			(	2009	)		ได้	แสดง	ให้	เห็น	ว่า			นา	ข้าว	ใน	บริเวณ	ชาย	ขอบ	
ปริมณฑล	เมือง	จะ	ถูก	แทน	ด้วย	พืช	สวน		 	ซึ่ง	มี	มูลค่า	เพิ่ม	ที่	สูง	กว่า		 	ใน	ขณะ	ที่	ภาค	ตะวัน	ออก	เฉียง	เหนือ	ของ	
ไทย	ซึง่	เปน็	แหลง่	ผลติ	ขา้ว	หอม	มะล	ิคณุภาพ	สงู			นา	ขา้ว			และ	ปา่	บุง่	ปา่	ทาม	จะ	กลาย	เปน็	พืน้ที	่ปลกู		ย	ูคา	ลปิตสั	
สำหรบั	ผลติ	เยือ่	กระดาษ			สว่น	พืน้ที	่ชายฝัง่	ที	่เปน็	นา	ขา้ว	ใน	พร	ุและ	พืน้ที	่ชุม่	นำ้	จะ	ถกู	แทนที	่ดว้ย	นา	กุง้			และ	ยงั	
ก่อ	ให้	เกิด	การ	บุกรุก	พื้นที่	ป่า	ชาย	เลน	ที่	เป็น	แหล่ง	อนุบาล	สัตว์	ทะเล	ที่	สำคัญ			นอกจาก	นี้	พื้นที่	สูง	และ	ที่	ดอน	
ที	่เปน็	พืน้ที	่ปลกู	ขา้ว	พนัธุ	์พืน้	เมอืง	ที	่หลาก	หลาย	ชนดิ	จะ	ถกู	แปร	สภาพ	เปน็	พืน้ที	่เพาะ	ปลกู	ขา้วโพด	พนัธุ	์ผสม			
(	Hybrid			corn	)			ชา			และ	สวน	ผล	ไม้			ส่วน	การ	อุดหนุน	ยางพารา	ของ	ไทย	ได้	มี	ส่วน	ทำให้	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	
พื้นที่	นา	ข้าว	ไป	เป็น	สวน	ยาง			และ	มี	การ	ปลูก	ยาง	ใน	พื้นที่	ที่	ไม่	เหมาะ	สม	เพิ่ม	ขึ้น	อีก	หลาย	แห่ง	
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	 	การ	เปลี่ยนแปลง	ระบบ	การ	เพาะ	ปลูก	ดัง	กล่าว	ไม่	ได้	เป็น	ไป	เพราะ	ต้องการ	เพียง	ราย	ได้ที่	เพิ่ม	ขึ้น	
เท่านั้น		 	แต่	การ	เปิด	พรมแดน	ของ	ประเทศ	ใน	กลุ่ม	อนุ	ภูมิภาค	แม่น้ำ	โขง	ก็	เป็น	อีก	หนึ่ง	ปัจจัย	ที่	ช่วย	ขยาย	
โอกาส	ทางการ	ค้า	ให้	เพิ่ม	ขึ้น		 	ทำให้	การ	ขน	ย้าย	พืช	ผล	ทางการ	เกษตร	จาก	พื้นที่	ห่าง	ไกล	ใน	ประ	เทศ	หนึ่งๆ			
ไป	ยัง	ศูนย์กลาง	ใน	เมือง	หรือ	อีก	ประเทศ	กลาย	เป็น	เรื่อง	ง่าย	มากกว่า	การ	ขน	ย้าย	ไป	ยัง	เมือง	ต่างๆ		 	ภายใน	
ประเทศ	เดียวกัน			(	Benjavan			Rerkasem	,			2009	)			เช่น			กรณี	ของ	กระเทียม	ที่	ชายแดน	พม่า	มัก	ถูก	ส่ง	มายัง	
เชียงใหม่	แทนที่	จะ	ส่ง	ไป	ยัง	ย่างกุ้ง		 	หรือ	การ	ปรับปรุง	การ	ขนส่ง	ใน	แม่น้ำ	โขง	มี	ผล	ทำให้	การ	ขนส่ง	ผล	ไม้	 
เมือง	หนาว	บาง	ประเภท			เช่น			แอปเปิ้ล			สาลี่			เป็นต้น			เข้า	มา	ขาย	ใน	ราคา	ที่	ถูก	กว่า	ผล	ไม้	พื้น	เมือง	บาง	ชนิด	
ที่	ขาย	ใน	เมือง	หลวง	ของ	ทุก	ประเทศ	ใน	กลุ่ม	อนุ	ภูมิภาค	แม่น้ำ	โขง	
	 	ใน	ขณะ	เดยีวกนั	นโยบาย	ของ	รฐับาล	จนี	ยงั	ม	ีสว่น	ชว่ย	ให	้เกดิ	การ	เปลีย่นแปลง	รปู	แบบ	การ	เพาะ	ปลกู 
	เช่น		 	นโยบาย	ใน	การ	ยกเลิก	การ	อุดหนุน	ข้าว	เบา	ของ	จีน	ที่	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	จำนวน	พื้นที่	เพาะ	ปลูก	และ	 
การ	ผลิต	ข้าว	ของ	จีน			หรือ	นโยบาย	ของ	จีน	ที่	มุ่ง	ไป	สู่	การ	ผลิต	ข้าว	คุณภาพ	สูง			ทำให้		ผลผลิต	ข้าว	คุณภาพ	สูง	
ของ	มณฑล	หู	หนาน		 	และ	เจียง	สู	เข้า	มา	แข่งขัน	กับข้าว	หอม	มะลิ	ไทย	ที่	นำ	เข้าไป	ขาย	ใน	มณฑล	ยูน	นาน	และ	
เสฉวน		 	นอกจาก	นี้	ความ	สำเร็จ	อย่าง	มาก	ใน	การ	พัฒนา	ปรับปรุง	ข้าว	พันธุ์	ผสม	หรือ	พันธุ์	พิเศษ			(	Hybrid			 
or			super			rice			program	)		 	ได้	ทำให้	จีน	มุ่ง	ให้	ความ	สนใจ	เพิ่ม	ขึ้น		ใน	ข้าว	ตัด	แต่ง	พันธุกรรม			(	GMO			rice	)		 
	โดย	จีน	ได้	ตั้ง	เป้า	หมาย	ของ	ผลผลิต	ข้าว	พันธุ์	ผสม	ให้	ได้			2.5			ตัน	ต่อ	ไร่			ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2558			(	ข้อมูล	จาก	บรรยาย	
ของ	นาย	หยวน		 	หลง		 	ผิง		 	ใน	งาน			China			Seed			Expo			2009		 	ระหว่าง	วัน	ที่			25	-	27		 	พฤศจิกายน			2552		 
	ณ			นคร	กวาง	โจว	)	
	 	จะ	เห็น	ได้	ว่า			ภาค	การเกษตร	ของ	ไทย	กำลัง	เผชิญ	กับ	การ	เปลี่ยนแปลง	ที่	สำคัญ	อีก	ครั้ง	หนึ่ง			ดัง	นั้น	
ภาค	การเกษตร	ของ	ไทย	จำเป็น	ต้อง	ปรับ	ตัว	และ	เตรียม	พร้อม	ที่	จะ	เผชิญ	กับ	โอกาส	และ	อุปสรรค	อัน	เนื่อง 
	มา	จาก	การ	เปลีย่นแปลง	ทาง	เศรษฐกจิ	ของ	จนี	ที	่จะ	นำ	มา	สู	่การ	เปลีย่นแปลง		ความ	ตอ้งการ	สนิคา้	เกษตร	ของ	
จนี			จงึ	เปน็	ที	่สนใจ	ที	่จะ	วเิคราะห	์ถงึ	ความ	ตอ้งการ	สนิคา้	เกษตร	ของ	จนี			เพือ่	ให	้ไทย	สามารถ	เตรยีม	รบัมอื	กบั	
การ	เปลีย่นแปลง	ที	่จะ	เกดิ	ขึน้	ใน	เศรษฐกจิ	ของ	จนี	ได	้อยา่ง	ทนั	ทว่งที			รวม	ทัง้	การ	วเิคราะห์	ถงึ	ความ	สามารถ	
ใน	การ	สง่	ออก	สนิคา้	เกษตร	ที	่สำคญั	ของ	ไทย	ไป	ยงั	ประเทศ	จนี			ซึง่	ผล	การ	ศกึษา	ที่	ได	้ม	ีความ	สำคญั	อยา่ง	ยิง่	
ตอ่	หนว่ย	งาน	ที	่เกีย่วขอ้ง	ใน	การเต	ร	ียม	รบัมอื	และ	เตรยีม	ตวั	กบั	การ	เปลีย่นแปลง	ที	่จะ	เกดิ	ขึน้			โดย	เฉพาะ	ใน	
การ	รักษา	ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	สินค้า	เกษตร	ที่	สำคัญ	ของ	ไทย	ไป	ยัง	ตลาด	จีน	ใน	อนาคต	
 

2.วิธีการศึกษา

 
	 	บทความ	นี	้ม	ีวตัถปุระสงค	์หลกั	เพือ่	ศกึษา	วเิคราะห	์ระดบั	ของ	ความ	สามารถ	ใน	การ	แขง่ขนั	ของ	สนิคา้	
เกษตร	ที่	สำคัญ	ของ	ไทย	และ	คู่	แข่ง	ที่	สำคัญ	ใน	ตลาด	จีน	ระหว่าง	ปี		 	พ	.	ศ	.			2546	-	2550		 	สินค้า	เกษตร	ที่	ใช้	 
ใน	การ	พิจารณา	ประกอบ	ด้วย		 	ข้าว			(	HS	:			100630	)		 	ผลิตภัณฑ์	มัน	สำปะหลัง				(	HS	:			071410	)		 	แป้ง	มัน	
สำปะหลงั			(	HS	:			110814	)			นำ้ตาล			(	HS	:			170111	)			ยาง	ธรรมชาติ			(	HS	:			4001	)			ยาง	คอม	พา	วนด์			(	HS	:			4005	)	 
	ยาง	วัล	คา	ไนซ์			(	HS	:			4007	)		 	และ	ผล	ไม้			(	HS	:			08	)		 	สำหรับ	การ	พิจารณา	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	 
จะ	พิจารณา	จาก	ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด			(	Market			Share	)			
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		 สภาพ	การ	แข่งขัน	ของ	ตลาด	โดย	การ	พิจารณา	ผ่าน	ดัชนี	อัตราส่วน	การก	ระ	จุก	ตัว			(	Concentration			
Ratio			Index	:			CR	)		 	แนว	โน้ม	การ	ส่ง	ออก			(	Trend			of			Exports	)		 	ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ที่	พิจารณา	
ผ่าน	ค่า	ความ	ได้	เปรียบ	โดย	เปรียบ	เทียบ	ที่	ปราก	ฎ			(	Revealed			Comparative			Advantage	:			RCA	)			พลวัต	
ของ	ตลาด	โดย	การ	พิจารณา	จาก	พลวัต	ความ	ได้	เปรียบ	โดย	เปรียบ	เทียบ	ที่	ปรากฏ			(	Dynamic			Revealed			
Comparative			Advantage	:			Dynamic			RCA	)			และ	ที่มา	ของ	ความ	เจริญ	เติบโต	ของ	การ	ส่ง	ออก	ที่	พิจารณา	
จาก	แบบ	จำลอง	ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	คงที่			(	Constant			Market			Share			model	:			CMS	)		 	ใน	ที่	นี้	จะ	ขอ	กล่าว	
ถึง	วิธี	การ	ดัง	กล่าว	พอ	สังเขป	ดังนี้			(	อัคร	พงศ์			อั้น	ทอง	,			2551	)		(	สำหรับ	สูตร	การ	คำนวณ	ของ	วิธี	การ	ต่างๆ			
สามารถ	ดู	ได้	ใน	ภาค	ผนวก	)	
 
2.1 วิธีการวัดสัดส่วนการกระจุกตัว(ConcentrationRatio:CR)

	 	หนึ่ง	ใน	วิธี	การ	เชิง	ประจักษ์	ที่	ใช้	พิจารณา	ความ	รุนแรง	ของ	การ	แข่งขัน	ใน	ตลาด			คือ			การ	วัด	สัดส่วน	
การก	ระ	จุก	ตัว			(	Concentration			Ratio	:			CR	)		 	หรือ	ที่	เรียก	ว่า		 	“วิธีการวัดการกระจุกตัวเพียงบางส่วน
(PartialConcentration)”		 	เนื่องจาก	วิธี	การ	นี้	เป็นการ	วัด	การก	ระ	จุก	ตัว	ที่	พิจารณา	ถึง	หน่วย	ผลิต	เพียง	
บาง	ส่วน	ใน	ตลาด		 	กล่าว	คือ		 	จะ	นำ	ข้อมูล	ของ	หน่วย	ผลิต	เฉพาะ	ที่	มี	ขนาด	ใหญ่		มา	คำนวณ		 	เพราะ	ให้	ความ	
สำคัญ	กับ	หน่วย	ผลิต	ที่	มี	ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	สูง		 	ซึ่ง	ค่าที่	ได้	สามารถ		สะท้อน	ให้	เห็น	ถึง	ความ	รุนแรง	ใน	การ	
แข่งขัน	ระหว่าง	หน่วย	ผลิต	ใน	ตลาด	นั้นๆ			ใน	บทความ	นี้	ประยุกต์	ใช้	วิธี	การ	นี้	ใน	การ	พิจารณา	การก	ระ	จุก	ตัว	
ของ	การนำ	เข้า	สินค้า	เกษตร	ที่	สำคัญ	ของ	จีน				เพื่อ	สะท้อน	ให้	เห็น	ถึง	ความ	รุนแรง	ใน	การ	แข่งขัน	ของ	การนำ	
เข้า	สินค้า	เกษตร	ที่	สำคัญ	ของ	จีน	จาก	ประเทศ	ต่างๆ			
 
2.2 ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ(RevealedComparativeAdvantage:RCA)

	 	ความ	ได้	เปรียบ	โดย	เปรียบ	เทียบ	ที่	ปรากฏ			(	Revealed			Comparative			Advantage	)			(	Balassa	,			B	.			
1965	)			เปน็	เครือ่ง	มอื	ที	่นกั	เศรษฐศาสตร	์นยิม	ใช	้ใน	การ	วดั	ความ	ได	้เปรยีบ	ดา้น	การ	คา้	ระหวา่ง	ประเทศ			หรอื	
บาง	ครั้ง	เรียก	ว่า			ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก			วิธี	การ	นี้	คำนวณ	จาก	การ	เปรียบ	เทียบ	สัดส่วน	ของ	สินค้า	ใน	
การ	ส่ง	ออก	ของ	ประ	เทศ	หนึ่งๆ			เมื่อ	เปรียบ	เทียบ	กับ	สัดส่วน	ของ	สินค้า	นั้น	ใน	ตลาด	โลก			โดย	การ	พิจารณา	
ความ	ได้	เปรียบ	โดย	เปรียบ	เทียบ	จาก	ค่า			RCA			จะ	พิจารณา	ว่า			ถ้า	ค่า			RCA			มากกว่า			1			แสดง	ว่า			มี	ความ	 
ได้	เปรียบ	โดย	เปรียบ	เทียบ	ใน	การ	แข่งขัน			ใน	ทาง	กลับ	กัน	ถ้า	ค่า			RCA			มี	ค่า	น้อย	กว่า			1			แสดง	ว่า			ไม่มี	ความ	
ได้	เปรียบ	โดย	เปรียบ	เทียบ	ใน	การ	แข่งขัน	
	 	การ	วเิคราะห	์ความ	ได	้เปรยีบ	โดย	เปรยีบ	เทยีบ	ใน	กรณ	ีขา้ง	ตน้	เปน็การ	วเิคราะห	์ใน	เชงิ	สถติ			(	Static	)	 
	ดัง	นั้น	จึง	มี	การ	พัฒนาการ	วิเคราะห์	ใน	เชิง	พลวัต			(	Dynamic	)		 	เพื่อ	ให้	สามารถ	อธิบาย	ใน	กรณี	ที่	เวลา 
	มี	การ	เปลี่ยนแปลง		 	ซึ่ง	จาก	การ			Total			Difference		 	สูตร			RCA		 	แล้ว	แยก	องค์	ประกอบ	ออก	มา		 	พบ	ว่า			 
การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	ค่า			RCA		 	ที่	เกิด	ขึ้น	จะ	ได้	รับ	อิทธิพล	มา	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	สัดส่วน	มูลค่า	 
การ	สง่	ออก	สนิคา้	เปา้	หมาย	ของ	ไทย	และ	สดัสว่น	มลูคา่	การ	สง่	ออก	สนิคา้	เปา้	หมาย	ของ	โลก					วธิ	ีการ	นี	้เรยีก	
วา่		“พลวตัความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบที่ปรากฏ(DynamicRevealedComparativeAdvantage)”
	(	Tshikata	,			Y	.	,			1999	;			Valentine	,			N	.			and			Krasnik	,			G	.			2000	;			and			Edwards	,			L	.			and			Schoer	,			 
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V	.	,			2001	)			จาก	วธิ	ีการ	ของ			Dynamic			RCA			สามารถ	แบง่	พลวตั	ทางการ	ตลาด	สง่	ออก	ได	้เปน็			6			สถานการณ	์		
คือ		 	ดาว	รุ่ง	พุ่ง	แรง		 	สวน	กระแส		 	ตั้ง	รับ	ปรับ	ตัว		 	คว้า	ไม่ทัน		 	เสีย	โอกาส		 	และ	ถอย	นำ			(	ดู	ราย	ละเอียด	ของ	
นิยาม	ได้	ใน	ตาราง	ภาค	ผนวก	)			
 
2.3 แบบจำลองส่วนแบ่งการตลาดคงที่(ConstantMarketShareModel:CMS)

	 	การ	พจิารณา	หรอื	วเิคราะห	์ถงึที	่มา	ของ	ความ	เจรญิ	เตบิโต	ของ	การ	สง่	ออก			สว่น	ใหญ	่	นกั	เศรษฐศาสตร	์ 
นิยม	ใช้		 	“แบบจำลองส่วนแบ่งการตลาดคงที่”	 	หรือ		 “ConstantMarketSharemodel(CMS)”
	เปน็	เครือ่ง	มอื	ที	่สำคญั	ใน	การ	ศกึษา	ดงั	กลา่ว			โดย	แบบ	จำลอง	นี	้จะ	ทำให	้ทราบ	ถงึ	สาเหต	ุที	่ทำให	้การ	สง่	ออก	
มี	มูลค่า	เพิ่ม	ขึ้น			หรือ	ทราบ	ถึง	สาเหตุ	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	มูลค่า		การ	ส่ง	ออก			โดย	วิธี	การ	นี้	จะ	แยก	องค์	
ประกอบ	ของ	อัตรา	การ	เติบโต	ของ	การ	ส่ง	ออก	ออก	เป็น			3			ส่วน			คือ			การ	เติบโต	ของ	การ	ส่ง	ออก	ที่	เกิด	จาก	
การ	ขยาย	ตัว	ของ	ตลาด	โดย	รวม			(	Growth			effect	)			การ	เติบโต	ของ	การ	ส่ง	ออก	ที่	เกิด	จาก	การ	ขยาย	ตัว	ของ	
ตลาด	สินค้า	ที่	กำลัง	ศึกษา		 	หรือ	การ	เปลี่ยนแปลง	รสนิยม	การ	บริโภค	สินค้า			(	Commodity			effect	)	 	และ	
การ	เติบโต	ของ	การ	ส่ง	ออก	ที่	เกิด	จาก	การ	ขยาย	ตัว	ของ	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ของ	ประเทศ	ผู้	ส่ง	ออก			
(	Competitiveness			effect	)	
		 ค่าที่	คำนวณ	ได้	มี	หน่วย	เป็น	ร้อย	ละ			(	%	)			และ	หมายความ	ว่า			องค์	ประกอบ	ใน	ด้าน	นั้นๆ			มี	ส่วน	ช่วย 
	ให้	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	มี	อัตรา	การ	เติบโต	เท่าใด		 	และ	ผล	รวม	ของ	ทั้ง	สาม	องค์	ประกอบ	จะ	เท่ากับ	อัตรา	การ	
เติบโต	ของ	การ	ส่ง	ออก	ใน	แต่ละ	ปี		 	โดย	ใน	บทความ	นี้	จะ	ประยุกต์	ใช้	วิธี	การ	ข้าง	ต้น	ใน	การ	คำนวณ	หา	ที่มา	
ของ	การ	เจริญ	เติบโต	ของ	การนำ	เข้า	สินค้า	เกษตร	ที่	สำคัญ	ของ	ไทย	และ	คู่	แข่ง	ที่	สำคัญ	ของ	ประเทศ	จีน			 
(	หรือ	ตลาด	จีน	)	
 

3.ความต้องการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจีนและแนวโน้มในอนาคต

 
	 	เนื้อหา	ใน	ส่วน	นี้	สรุป	มา	จาก	งานการ	ศึกษา	ของ			Jun			Yang			and			Jikun			Huang			(	2009	)			ที่	เสนอ	ต่อ 
	สถาบนัวจิยั	สงัคม			มหาวทิยาลยั	เชยีงใหม	่		ภาย	ใต	้โครงการ	ศกึษา	ศกัยภาพ	และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	แขง่ขนั	
ของ	สินค้า	เกษตร	ที่	สำคัญ	ของ	ไทย	ใน	ตลาด	จีน		 	ใน	งาน	ศึกษา	ดัง	กล่าว	ได้	วิเคราะห์	และ	พยากรณ์	ความ	
ตอ้งการ	สนิคา้	เกษตร	ที	่สำคญั	ของ	จนี	โดย	ใช	้แบบ	จำลอง			Global			Trade			Analysis			Project			(	GTAP	)			สำหรบั	
การ	วเิคราะห	์ภาพ	รวม	ของ	โครงสรา้ง	การ	เปลีย่นแปลง	เพือ่	ประเมนิ	แนว	โนม้	ใน	อนาคต			และ	ความ	มัน่คง	ทาง	
ดา้น	อาหาร	ภายใน	ประเทศ	จนี			รวม	ทัง้	ประเมนิ	ถงึ	ผลก	ระ	ทบ	จาก	การ	เตบิโต	ทาง	เศรษฐกจิ	ที	่รวดเรว็	ของ	จนี	
ที่	มี	ต่อ	ความ	มั่นคง	ทาง	ด้าน	อาหาร			การ	ค้า	สินค้า	เกษตร			และ	การ	ค้า	ทวิภาคี	ระหว่าง	ประเทศไทย	และ	จีน					
	 	ใน	ช่วง	สาม	ทศวรรษ	ที่	ผ่าน	มา	จีน	ประสบ	ความ	สำเร็จ	อย่าง	งดงาม	ใน	การ	เติบโต		ทาง	เศรษฐกิจ		 
	จน	กลาย	เป็น	หนึ่ง	ใน	ประเทศ	ที่	มี	การ	เติบโต	ทาง	เศรษฐกิจ	สูง	ที่สุด	ใน	โลก	ใน	ช่วง	ปี			พ	.	ศ	.			2523	-	2550			ด้วย	
อตัรา	การ	เตบิโต	ของ			GDP			ประมาณ	รอ้ย	ละ			10			ตอ่	ป	ี		ใน	ขณะ	เดยีวกนั		ก	็ม	ีการ	เปลีย่นแปลง	เชงิ	โครงสรา้ง	
ภายใน	ประเทศ	ไป	พร้อมๆ			กัน	อีก	ด้วย			โดย	สัดส่วน			GDP			ของ	ภาค	การเกษตร	ของ	จีน	ได้	ลด	ลง	จาก	ร้อย	ละ			
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30			ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2523			เป็น	น้อย	กว่า	ร้อย	ละ			11			ใน	ช่วง	ไม่	กี่	ปี	ที่	ผ่าน	มา			และ	คาด	ว่า	จะ	ลด	ลง	เหลือ	ร้อย	ละ			7			
ใน	ป	ี		พ	.	ศ	.			2563		(	จาก	การ	คาด	การณ	์ของ	การ	ศกึษา	ดงั	กลา่ว	)			ทัง้นี	้การ	เปลีย่นแปลง	เชงิ	โครงสรา้ง	จะ	ทำให	้
ภาค	การเกษตร	ของ	จีน	หัน	มา		ผลิต	สินค้า	ที่	มี	ความ	ได้	เปรียบ	โดย	เปรียบ	เทียบ	มาก	ขึ้น	โดย	เฉพาะ	สินค้า	ที่	ใช้	
แรงงาน	อย่าง	เข้ม	ข้น			และ	การ	เติบโต	ทาง	เศรษฐกิจ	ใน	ระดับ	ที่	สูง	จะ	มี	ส่วน	ช่วย	กระตุ้น	ให้	เกิด	การ	ปรับปรุง	
คณุภาพ	ของ	ความ	มัน่คง	ทาง	ดา้น	อาหาร			รวม	ทัง้	การ	บรรเทา	ภาวะ	ความ	ยากจน	ภายใน	ประเทศ			ใน	ขณะ	ที	่ 
การ	ค้า	สินค้า	เกษตร	ของ	จีน	จะ	ปรับ	ตัว	ไป	สู่	การ	ส่ง	ออก	สินค้า	เกษตร	ที่	มี	การ	ใช้	แรงงาน	อย่าง	เข้ม	ข้น	 
มาก	ขึ้น			และ	นำ	เข้า	สินค้า	เกษตร	ที่	มี	การ	ใช้	ปัจจัย	ที่ดิน	อย่าง	เข้ม	ข้น	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	รวดเร็ว			ดัง	นั้น	การ	เติบโต	
ทาง	เศรษฐกิจ	ที่	รวดเร็ว	ของ	ประเทศ	จีน	มี	ผล	สะท้อน	ต่อ	ความ	มั่นคง	ทางการ	เกษตร	และ	อาหาร		 	และ	ยัง	มี	
ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	เนื่อง	มายัง	ภาค	การเกษตร	ของ	ไทย			ซึ่ง	จาก	การ	คำนวณ	ด้วย	แบบ	จำลอง			GTAP			ที่	ได้	สมมติ	
ให้	เศรษฐกิจ	ของ	จีน	เติบโต	ใน	อัตรา	ร้อย	ละ			8			และ			8.8			ตลอด	จนถึง	ปี			พ	.	ศ	.			2563			สามารถ	สรุป	ประเด็น	
สำคัญ	ที่	น่า	สนใจ	ได้	ดังนี้			(	ดู	ราย	ละเอียด	ของ	ผล	การ	พยากรณ์	ได้	ใน	ตาราง	ที่			1	)	
 1)	 	การ	เติบโต	ทาง	เศรษฐกิจ	ที่	รวดเร็ว	ของ	จีน	จะ	กระตุ้น	ให้	เกิด	ความ	เสี่ยง	ต่อ	ความ	มั่นคง	ทาง	ด้าน	
อาหาร	ของ	จีน		 	และ	ประเทศ	ต่างๆ		 	ใน	โลก		 	จีน	ยัง	คง	พึ่งพา	สินค้า	เกษตร	ของ	ตนเอง		ใน	ระดับ	สูง		 	ยกเว้น			
เมล็ด	พืช	ประเภท	น้ำมัน		 	น้ำตาล		 	และ	ฝ้าย	ที่	ต้อง	พึ่งพา	การนำ	เข้า	จาก	ต่าง	ประเทศ		 	พืช	ประเภท	ข้าว	เจ้า			 
ข้าว	สาลี		 	และ	ข้าวโพด		 	จะ	เป็น	สินค้า	สำคัญ	สำหรับ	ความ	มั่นคง	ทาง	ด้าน	อาหาร	และ	คน	ยากจน	ภายใน	จีน			
ดงั	นัน้	จนี	จะ	พึง่พา	สนิคา้	ประเภท	นี	้ของ	ตนเอง	มากกวา่	นำ	เขา้	จาก	ตา่ง	ประเทศ			ใน	ขณะ	ที่	เมลด็	พชื	ประเภท	
นำ้มนั			นำ้ตาล			ฝา้ย			อาหาร	สตัว	์		และ	ผลติภณัฑ	์ทางการ	เกษตร	ชนดิ	อืน่ๆ			จะ	เปน็	สนิคา้	ที	่จนี	ตอ้ง	พึง่พา	การนำ	
เข้า	จาก	ต่าง	ประเทศ			จึง	เป็น	โอกาส	ให้	กับ	ประเทศ	ต่างๆ			ใน	การ	เพิ่ม	การ	ผลิต	สินค้า	เกษตร	ดัง	กล่าว					
  2)	 กระแส	โลกาภิวัฒน์	ทำให้	จีน	จำเป็น	ต้อง	ปรับ	โครงสร้าง	ภาค	การเกษตร	 โดย	จีน	จะ	มี	ความ	ได้	
เปรียบ	โดย	เปรียบ	เทียบ	ใน	การ	ผลิต	พืช			เนื้อ	หมู			เนื้อ	สัตว์	ปีก			เนื้อ	ปลา			และ	อาหาร	เกษตร	แปรรูป			และ	จะ	
ส่ง	ออก	สินค้า	เหล่า	นี้	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	เมื่อ	เศรษฐกิจ	โลก	มี	การ	เปิด	เสรี	มาก	ขึ้น			ดัง	นั้น	จีน	จึง	จำเป็น	ต้อง	ปรับปรุง	
สภาพ	แวดล้อม	ภายใน	ประเทศ	ให้	เอื้อ	ต่อ	กระแส	ดัง	กล่าว		 	เช่น		 	การ	เปิด	เสรี	การ	ค้า	มาก	ขึ้น		 	การ	พัฒนา 
	ด้าน	โครงสร้าง	ภาค	เกษตร	และ	ภาค	ชนบท			การ	มี	การ	ศึกษา	วิจัย	ที่	ดี	ขึ้น				การ	มี	ระบบ	การ	พัฒนา	นวัตกรรม	
ทาง	เทคโนโลย	ี		และ	สถาบนั	ที	่เอือ้	อำนวย	ตอ่	เกษตรกร	ทัง้	ทาง	ดา้น	การ	รวม	กลุม่	และ	ดา้น	การ	ตลาด			เปน็ตน้			
เพื่อ	ช่วย	เหลือ	เกษตรกร	ให้	สามารถ	เข้า	สู่	กระแส	โลกาภิวัฒน์			และ	ได้	รับ	ประโยชน์	จาก	กระแส	ดัง	กล่าว	
 3)	 	แม้ว่า	จีน	จะ	เปิด	เสรี	ทางการ	เกษตร	มาก	ขึ้น		 	แต่	จีน	ยัง	คง	มี	การ	ใช้	มาตรการ	กีดกัน	ที่	ไม่ใช่	ภาษี	
อย่าง	เข้ม	ข้น			ดัง	นั้น	ประเทศ	จีน	จึง	ควร	มี	การ	ปรับปรุง	และ	สร้าง	ระบบ	การ	ตรวจ	สอบ	ต่างๆ			ที่	ได้	มาตรฐาน	
และ	โปร่งใส		 	เพื่อ	ลด	การ	กีดกัน	ทางการ	ค้า	ที่	ไม่ใช่	ภาษี	ของ	จีน		 	รวม	ทั้ง	ควร	มี	การ	ปรับปรุง	คุณภาพ	ต่างๆ			
ตาม	มาตรฐาน	โลก	
 4)	 	การ	เติบโต	ทาง	เศรษฐกิจ	อย่าง	รวดเร็ว	ภาย	ใต้	การ	เปิด	เสรี	ทางการ	ค้า	ทำให้	การ	ผลิต	ของ 
	ภาค	เกษตร	ของ	จีน	เปลี่ยน	ไป	ยัง	สาขา	การ	ผลิต	ที่	มี	ความ	ได้	เปรียบ	โดย	เปรียบ	เทียบ	ที่	สูง	กว่า		 	ซึ่ง	อาจ	จะ	มี	 
ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ความ	ยากจน	และ	การก	ระ	จาย	ราย	ได้	ภายใน	ประเทศ	จีน		 	เนื่องจาก	เกษตรกร	แต่ละ	กลุ่ม	 
มี	การ	ปรับ	ตัว	ไม่	เท่า	กัน			และ	มี	ความ	แตก	ต่าง	กัน	ระหว่าง	ภูมิภาค	
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 5)	 	การ	เติบโต	ทาง	เศรษฐกิจ	อย่าง	รวดเร็ว	ของ	จีน	ภาย	ใต้	กระแส	โลกาภิวัฒน์	ยัง	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ 
	นอก	ภาค	การเกษตร			โดย	อุตสาหกรรม	ที่	ได้	รับ	ประโยชน์			ได้แก่			สิ่ง	ทอ			เครื่อง	ประดับ			และ	อุตสาหกรรม	
ที่	ใช้	แรงงาน	เข้ม	ข้น		 	ซึ่ง	จะ	มี	การ	ส่ง	ออก	สินค้า	เหล่า	นี้	เพิ่ม	ขึ้น		 	และ	อาจ	มี	ผล	ต่อ	เนื่อง	ไป	ยัง	ตลาด	โลก		 
	ใน	ขณะ	เดียวกัน	จีน	จะ	ต้อง	พึ่งพา	การนำ	เข้า	วัตถุดิบ	บาง	ชนิด	เพิ่ม	ขึ้น			เช่น			ยางพารา				ป่า	ไม้			พลังงาน	และ	
แร่	ธาตุ		 	ดัง	นั้น	จีน	อาจ	ต้อง	มี	การ	ปรับ	โครงสร้าง	การ	ผลิต		 	การ	ลงทุน		 	การ	สร้าง	เทคโนโลยี	ใหม่		 	และ	การ	
ขยาย	ฐาน	ทรัพยากร	ให้	สอดคล้อง	กับ	การ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	ขึ้น	
 

ตารางที่1อัตราการพึ่งพาตนเองด้านสินค้าเกษตรและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของจีนในปีพ.ศ.2563

สินค้า


เศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตราร้อยละ8ต่อปี เศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตราร้อยละ8.8ต่อปี
อัตราการพึ่งพา
ตนเอง(%)

การส่งออก
(พันล้านUS$)

การนำเข้า
(พันล้านUS$)

อัตราการพึ่งพา
ตนเอง(%)

การส่งออก
(พันล้านUS$)

การนำเข้า
(พันล้านUS$)

	ข้าว	เจ้า	 	1.014	 	1.091	 	0.248	 	1.013	 	1.067	 	0.279	
	ข้าว	สาลี	 	0.934	 	0.454	 	1.150	 	0.915	 	0.352	 	1.386	
	ธัญ	พืช	อื่นๆ	 	0.967	 	0.019	 	0.519	 	0.964	 	0.013	 	0.647	
	ผัก	และ	ผล	ไม้	 	1.046	 	14.731	 	0.924	 	1.037	 	13.043	 	1.099	
	เมล็ด	พืช	น้ำมัน	 	0.516	 	0.363	 	19.730	 	0.500	 	0.315	 	22.286	
	น้ำตาล	 	0.844	 	0.013	 	0.451	 	0.832	 	0.011	 	0.545	
	ฝ้าย	 	0.680	 	0.009	 	6.969	 	0.663	 	0.008	 	7.857	
	พืช	ผล	อื่นๆ	 	1.655	 	2.164	 	0.577	 	1.438	 	1.836	 	0.671	
	เนื้อ	วัว	และ	เนื้อ	แกะ	 	0.847	 	0.065	 	5.151	 	0.837	 	0.048	 	6.047	
	เนื้อ	หมู	และ	สัตว์	ปีก	 	1.022	 	10.961	 	3.913	 	1.009	 	8.066	 	4.774	
	นม	 	0.838	 	0.025	 	1.726	 	0.826	 	0.018	 	2.124	
ปลา	 	1.011	 	2.283	 	0.657	 	1.007	 	1.971	 	0.754	
	อาหาร	แปรรูป	 	1.118	 	57.286	 	7.355	 	1.105	 	58.904	 	8.185	
ที่มา:JunYangandJikunHuang,2009.

	 สำหรับ	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ประเทศไทย		 	โดย	เฉพาะ	ผลก	ระ	ทบ	ที่	มี	ต่อ	ความ	สัมพันธ์	ทางการ	ค้า	ระหว่าง	
ประเทศไทย	กบั	ประเทศ	จนี	ทัง้	ใน	ปจัจบุนั	และ	ใน	อนาคต	ประกอบ	ดว้ย			(	ด	ูราย	ละเอยีด	ของ	ผล	การ	พยากรณ	์
ได้	ใน	ตาราง	ที่			2	)																	
 1)	 	การ	ค้า	ทวิภาค	ีระหว่าง	ไทย	และ	จีน	มี	แนว	โน้ม	สูง	ขึ้น	ใน	อนาคต		 	และ	คาด	ว่า	จีน	จะ	ส่ง	ออก	สินค้า	
ประเภท	ผัก	และ	ผล	ไม้		 	รวม	ทั้ง	อาหาร	แปรรูป	มายัง	ประเทศไทย	มาก	ขึ้น		 	และ	จะ	นำ	เข้า	ข้าว	เจ้า		 	ผัก	และ 
	ผล	ไม้	เมือง	ร้อน			น้ำตาล			และ	อาหาร	แปรรูป	จาก	ประเทศไทย	เพิ่ม	ขึ้น	
 2)	 	การ	ขยาย	ตัว	ทาง	เศรษฐกิจ	ของ	ประเทศ	จีน	ถือ	ได้	ว่า	เป็น	โอกาส	และ	ความ	ท้าทาย	ที่	สำคัญ	
สำหรับ	ประเทศไทย	ใน	การ	ได้	รับ	ประโยชน์	จาก	สถานการณ์	ดัง	กล่าว		 	โดย	การ	ค้า	ทางการ	เกษตร	ที่	ขยาย	
ตัว	เพิ่ม	ขึ้น	ทำให้	จีน	ลด	การ	ส่ง	ออก	สินค้า	เกษตร	สู่	ประเทศไทย		 	และ	เพิ่ม	การนำ	เข้า	เป็น	จำนวน	มาก		 
	ซึง่	ภาค	การเกษตร	ของ	ไทย			นา่	จะ	ได	้รบั	ประโยชน	์ใน	การ	สง่	ออก	ไป	ยงั	ประเทศ	จนี	เพิม่	ขึน้			ใน	ทีส่ดุ	คา่	เชา่	ทีด่นิ	
ภายใน	ประเทศไทย	ก็	จะ	สูง	ขึ้น	ตาม	ไป	ด้วย			และ	จะ	สูง	ขึ้น	มากกว่า	ค่า	ตอบแทน	ปัจจัย	การ	ผลิต	ชนิด	อื่นๆ			
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ตารางที่2มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับจีนในปีพ.ศ.2563

สินค้า
เศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตราร้อยละ8ต่อปี เศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตราร้อยละ8.8ต่อปี
ไทยส่งออกไปจีน จีนส่งออกมาไทย ไทยส่งออกไปจีน จีนส่งออกมาไทย

	ข้าว	เจ้า	 	0.1796	 	0.0029	 	0.2024	 	0.0029	
	ข้าว	สาลี	 	-	 	0.0037	 	-	 	0.0028	
	ธัญ	พืช	อื่นๆ	 	0.0001	 	-	 	0.0001	 	-	
	ผัก	และ	ผล	ไม้	 	0.6511	 	0.1659	 	0.7721	 	0.1560	
	เมล็ด	พืช	น้ำมัน	 	0.0183	 	0.0109	 	0.0207	 	0.0093	
	น้ำตาล	 	0.1109	 	-	 	0.1332	 	-	
	ฝ้าย	 	0.0217	 	0.0002	 	0.0244	 	0.0002	
	พืช	ผล	อื่นๆ	 	0.0499	 	0.0121	 	0.0572	 	0.0103	
	เนื้อ	วัว	และ	เนื้อ	แกะ	 	0.0002	 	0.0001	 	0.0002	 	0.0001	
	เนื้อ	หมู	และ	สัตว์	ปีก	 	0.0621	 	0.0557	 	0.0748	 	0.0416	
	นม	 	0.0082	 	0.0001	 	0.0101	 	0.0001	
	ปลา	 	0.0348	 	0.0085	 	0.0399	 	0.0070	
	อาหาร	แปรรูป	 	0.2845	 	0.5891	 	0.3160	 	0.6070	
ที่มา:JunYangandJikunHuang,2009.

4.ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน

  
	 การ	พิจารณา	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ใน	บทความ	นี้	พิจารณา	จาก	ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	เฉลี่ย			 
ดชัน	ีอตัราสว่น	การก	ระ	จกุ	ตวั			แนว	โนม้	การ	สง่	ออก			ความ	สามารถ	ใน	การ	สง่	ออก			(	คา่			RCA	)			พลวตั	ทางการ	
ตลาด			(	ค่า			Dynamic			RCA	)		 	และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน			(	เป็น	หนึ่ง	ใน	องค์	ประกอบ	ของ	ที่มา	ของ	
การ	เจริญ	เติบโต	ของ	การ	ส่ง	ออก	ที่	วิเคราะห์	จาก	แบบ	จำลอง	ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	คงที่		 	หรือ			CMS	)		 	โดย	
ใน	บทความ	นี้	พิจารณา	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ของ	ไทย	กับ	คู่	แข่ง	ที่	สำคัญ	ใน	ตลาด	จีน	ของ	สินค้า	ข้าว			 
มัน	สำปะหลัง			น้ำตาล			ผล	ไม้			และ	ยางพารา			ดัง	มี	ราย	ละเอียด	พอ	สังเขป	ของ	ผล	การ	ศึกษา	ดังนี้	
 
4.1 ความสามารถในการแข่งขันของข้าว(HS:100630)ของไทยในตลาดจีน   
		 	แม้ว่า	ประเทศไทย	มี	ศักยภาพ	และ	ความ	ได้	เปรียบ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ข้าว	ไป	ยัง	ตลาด	โลก	ค่อน	ข้าง	มาก			
แต่	ชาวนา	ไทย	มัก	ประสบ	กับ	ปัญหา	การ	ขาดทุน	อยู่	เป็น	ประจำ			เนื่องจาก	ความ	ไม่	แน่นอน	ของ	สภาพ	ดิน	ฟ้า	
อากาศ			ความ	ผันผวน	ของ	ราคา	ข้าว		 	และ	การ	เพิ่ม	ขึ้น	ของ	ราคา	ปัจจัย	การ	ผลิต		 	นอกจาก	นี้	ใน	ปัจจุบัน	การ	

 3)	 	การ	เติบโต	อย่าง	รวดเร็ว	ของ	ระบบ	เศรษฐกิจ	จีน	ไม่	น่า	จะ	มี	ผล	ลบ	ต่อ	ความ	มั่นคง	ด้าน	อาหาร			 
แต่	จะ	ช่วย	ให้	ประเทศ	ต่างๆ		 	ที่	มี	ความ	ถนัด	ใน	การ	ผลิต	สินค้า	ที่	ใช้	ที่ดิน	อย่าง	เข้ม	ข้น	สามารถ	เพิ่ม	การ	ผลิต	
และ	ขยาย	การ	ส่ง	ออก	มายัง	ประเทศ	จีน	ได้	เพิ่ม	ขึ้น			โดย	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	ต่างๆ			สามารถ	ส่ง	ออก	สินค้า	
เกษตร	มายัง	ประเทศ	จีน	ได้	เพิ่ม	ขึ้น		 	โดย	เฉพาะ		 	ถั่ว	เหลือง		 	และ	เมล็ด	พืช	ประเภท	น้ำมัน		 	ฝ้าย		 	น้ำตาล		 
	ผล	ไม	้เมอืง	รอ้น			และ	ผลติภณัฑ	์จาก	เนือ้	สตัว	์		เชน่			นม			เนือ้	ววั			เนือ้	แกะ			และ	อืน่ๆ			ซึง่	ตอ้ง	แขง่ขนั	กบั	ผู	้สง่	ออก 
	รา	ยอื่นๆ			ใน	กลุ่ม	ประเทศ	ที่	พัฒนา	แล้ว			เช่น			สหรัฐฯ			แคนาดา			ออสเตรเลีย			เป็นต้น
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ส่ง	ออก	ข้าว	ของ	ไทย	ยัง	เผชิญ	กับ	สภาพ	การ	แข่งขัน	ที่	รุนแรง	จาก	ประเทศ	ผู้	ผลิต	ข้าว	รา	ยอื่นๆ		 	และ	นับ	วัน	
จะ	ยิ่ง	ทวี	ความ	รุนแรง	มาก	ขึ้น		 	อีก	ทั้ง	ใน	การ	ผลิต	ข้าว	ของ	ไทย	ยัง	มี	ผลผลิต	ต่อ	พื้นที่	ใน	ปริมาณ	ค่อน	ข้าง	ต่ำ	 
เมือ่	เทยีบ	กบั	ประเทศ	ผู	้ผลติ	และ	ผู	้สง่	ออก	ที	่สำคญั	อยา่ง	จนี			และ	อนิเดยี			สิง่	ตา่งๆ			เหลา่	นี	้ยอ่ม	ม	ีผล	ตอ่	ความ	
สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ของ	การ	ส่ง	ออก	ข้าว	ไทย	
		 	ประเทศ	จีน	ถือ	ได้	ว่า	เป็น	ประเทศ	ที่	มี	การ	บริโภค	ข้าว	มาก	ที่สุด	ใน	โลก		 	แม้ว่า	จีน	จะ	มีน	โย	บาย	ความ	
มัน่คง	ทาง	ดา้น	อาหาร	ใน	การ	ผลติ	ขา้ว			แต	่จนี	ยงั	คง	นำ	เขา้	ขา้ว	คณุภาพ	สงู	จาก	ตา่ง	ประเทศ			ใน	แตล่ะ	ป	ีจนี	นำ	
เข้า	ข้าว	ไม่	น้อย	กว่า			2.5	-	3.0			ล้าน	ตัน			โดย	การนำ	เข้า	กว่า	ร้อย	ละ			95			ของ	ปริมาณ	การนำ	เข้า	ข้าว	ทั้งหมด			
เป็นการ	นำ	เข้า	ข้าว	จาก	ไทย		 	โดย	เฉพาะ	ข้าว	หอม	มะลิ	ซึ่ง	ใน	แต่ละ	ปี	มี	การนำ	เข้า	ข้าว	หอม	มะลิ	จาก	ไทย	 
ไม่	น้อย	กว่า			0.20	-	0.25			ล้าน	ตัน			แม้ว่า	ใน	ช่วง	ระหว่าง	ปี			พ	.	ศ	.			2546	-	2550			จีน	มี	แนว	โน้ม	ของ	การนำ	เข้า	
ข้าว	เพิ่ม	ขึ้น	จาก	ทุก	ตลาด			แต่	การ	เพิ่ม	ขึ้น	ดัง	กล่าว	เป็นการ	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ก้าว	กระโดด	ใน	ช่วง	ปี		 	พ	.	ศ	.			2547			 
(	มี	อัตรา	การ	เติบโต	ร้อย	ละ			193.90	)		 	แต่	หลัง	ปี		 	พ	.	ศ	.			2547		 	ถึง	ปัจจุบัน	แนว	โน้ม	การนำ	เข้า	ข้าว	ของ	จีน	 
ลด	ลง	ประมาณ	ร้อย	ละ			17.54			ต่อ	ปี			(	ระหว่าง	ปี				พ	.	ศ	.			2548	-	2551	)	โดย	ลด	ลง	จาก			5	-	6			แสน	กว่า	ตัน	ใน	ปี			
พ	.	ศ	.			2548			เหลือ	ประมาณ			2			แสน	กว่า	ตัน	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2551			ใน	ขณะ	เดียวกัน	จีน	ก็	ลด	การนำ	เข้า	ข้าว	หอม	
มะล	ิจาก	ไทย	ลง	เชน่	เดยีวกนั			เนือ่งจาก	ราคา	ขา้ว	หอม	มะล	ิของ	ไทย	เพิม่	ขึน้	อยา่ง	รวดเรว็		จาก	ประมาณ	ตนั	ละ			
15,000	-	16,000			บาท			ใน	ช่วง	ปี			พ	.	ศ	.			2547	-	2550			เป็น			23,000	-	24,000			บาท	ใน	ปี	พ	.	ศ	.			2551			นอกจาก	นี้	
จีน	ยัง	สามารถ	ผลิต	ข้าว	ได้	เพียง	พอ	ต่อ	ความ	ต้องการ	ภายใน	ประเทศ			(	มี	การ	ส่ง	ออก	ข้าว	เม็ด	เล็ก	)			จึง	ทำให้	
ไทย	ต้อง	เผชิญ	กับ	การ	แข่งขัน	ที่	รุนแรง	จาก	ข้าว	จีน	ไม่ใช่	เป็นการ	แข่งขัน	จาก	คู่	แข่ง	จาก	ภายนอก			
		 เมือ่	พจิารณา	ความ	สามารถ	ใน	การ	แขง่ขนั	ของ	ขา้ว	ไทย	และ	คู	่แขง่	ใน	ตลาด	จนี			พบ	วา่					ความ	สามารถ	
ใน	การ	แข่งขัน	ของ	ข้าว	ไทย	ใน	ตลาด	จีน	มี	แนว	โน้ม	ลด	ลง	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	ตลอด			5		 	ปี	ที่	ผ่าน	มา		 	และ	อยู่	ใน	
สถานการณ์	ที่	เรียก	ว่า		 	“	ถอย	นำ	”		 	หมายความ	ว่า		 	การ	ส่ง	ออก	ข้าว	ไทย	ไป	ยัง	ตลาด	จีน	หด	ตัว	เร็ว	กว่า	การ 
	ลด	การนำ	เข้า	ข้าว	ของ	จีน			(	ดู	ราย	ละเอียด	ใน	ตาราง	ที่			3	)			สาเหตุ	หนึ่ง	มา	จาก	การ	ที่	ข้าว	ไทย	ต้อง	แข่งขัน	กับ 
ข้าว	คุณภาพ	สูง	ของ	จีน	ทั้ง	ใน	เรื่อง	ราคา	และ	คุณภาพ		 	ใน	ขณะ	เดียวกัน	ใน	ปัจจุบัน	ข้าว	ไทย	กำลัง	เผชิญ	กับ	
ปัญหา	การ	ผสม	ข้าว			อัน	เกิด	จาก	การ	ทำ	แพค	เกจ	ใหม่	ใน	จีน			จึง	มี	การ	ผสม	ระหว่าง	ข้าว	คุณภาพ	สูง	ของ	ไทย			
(	ข้าว	หอม	มะลิ	)		 	กับข้าว	พันธุ์	อื่นๆ		 	ที่	มี	ลักษณะ	ใกล้	เคียง		 	เพื่อ	ลด	ต้นทุน		 	จึง	ทำให้	คุณภาพ	ข้าว	ของ	ไทย 
	ลด	ลง	จน	ทำให้	ผู้	บริโภค	ขาด	ความ	เชื่อ	ถือ	ใน	ข้าว	ไทย		 	สำหรับ	คู่	แข่ง	อย่าง	เวียดนาม	และ	ปากีสถาน	แม้ว่า	
จะ	มี	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	เพิ่ม	ขึ้น		 	แต่	เมื่อ	พิจารณา	ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด		 	พบ	ว่า		 	ประเทศ	ทั้ง	สอง	มี	
ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	ที่	ต่ำ	มาก	เมื่อ	เทียบ	กับ	ประเทศไทย			ดัง	นั้น	คู่	แข่ง	ที่	สำคัญ	ของ	ไทย	ใน	ตลาด	จีน			คือ			ข้าว	 
ของ	ประเทศ	จีน
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ตารางที่3ความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยและคู่แข่งในตลาดจีน(HS:100630)

การวิเคราะห์ในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2546-2550 ไทย เวียดนาม ปากีสถาน
	1	.			ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	เฉลี่ย			(	ร้อย	ละ	)	 	97.22	 	2.70	 	0.03	
	2	.			ดัชนี	อัตราส่วน	การก	ระ	จุก	ตัว			ปี			พ	.	ศ	.			2550			(	CR	)			(	ร้อย	ละ	)	 	96.39	 	99.76	 	99.87	
	3	.			แนว	โน้ม	การ	ส่ง	ออก			(	ร้อย	ละ	)	 	33.99	 	>	1,000	 	151.79	
	4	.			ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ใน			ปี			พ	.	ศ	.			2550			(	ค่า			RCA	)	 	40.69	 	10.03	 	0.96	
	5	.			พลวัต	ทางการ	ตลาด	 	ถอย	นำ	 	สวน	กระแส	 	สวน	กระแส	
	6	.			ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน			(	Competitiveness			Effect	)	 	-	7.75	 	>	1,000	 	453.93	
ที่มา:คำนวณจากข้อมูลของWorldTradeAtlas,2008.

4.2 ความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง(HS:071410)

 และแป้งมันสำปะหลัง(HS:110814)ของไทยในตลาดจีน

	 	ตลาด	โลก	ม	ีความ	ตอ้งการ	มนั	สำปะหลงั	เพิม่	ขึน้	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง	ตลอด			5			ป	ีที	่ผา่น	มา			โดย	เฉพาะ	ความ	
ตอ้งการ	เพือ่	ใช	้ใน	การ	ผลติ	เปน็	พลงังาน	ทดแทน			ทำให	้ม	ีการ	ขยาย	พืน้ที	่เพาะ	ปลกู			ปรมิาณ	ผลผลติ	เฉลีย่	ตอ่	
พืน้ที	่เพิม่	ขึน้	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง	เชน่	เดยีวกนั			ทัง้นี	้ภาค	รฐั	ของ	ประเทศ	ตา่งๆ			ไม	่วา่	จะ	เปน็			ไนจเีรยี			บราซลิ			คองโก			
อินโดนีเซีย		 	รวม	ทั้ง	เวียดนาม	ต่าง	ก็	มีน	โย	บาย	ใน	การ	ส่ง	เสริม	ให้	มี	การ	ปลูก	มัน	สำปะหลัง	ใน	เชิง	พาณิชย์	 
เพิ่ม	ขึ้น		 	สิ่ง	ต่างๆ		 	เหล่า	นี้	ย่อม	ส่ง	ผล	ต่อ	การ	ผลิต		มัน	สำปะหลัง	ของ	ไทย		 	แม้ว่า	ไทย	จะ	เป็น	ผู้	ส่ง	ออก	มัน	
สำปะหลัง	เป็น	อันดับ	หนึ่ง	ของ	โลก			แต่	ปัจจุบัน	การ	ทำ	ไร่	มัน	สำปะหลัง	ของ	ไทย	กำลัง	เผชิญ	กับ	ปัญหา	เพลี้ย	
แป้ง			(	Mealy			Bug	)			ซึ่ง	ไม่	เคย	เกิด	ขึ้น	มา	ก่อน	ใน	ประเทศไทย			ปัญหา	ดัง	กล่าว	ทำให้	ผลผลิต	มัน	สำปะหลัง	
ของ	ไทย	ลด	ลง	คอ่น	ขา้ง	มาก			(	จาก	การ	ประเมนิ	ของ	สำนกังาน	เศรษฐกจิ	การเกษตร			พบ	วา่			การ	ระบาด	ของ	
เพลีย้	แปง้	อาจ	ทำให	้ผลผลติ	มนั	สำปะหลงั	ของ	ไทย	ใน	ป	ี		พ	.	ศ	.			2553			ลด	ลง	ประมาณ			2.73			ลา้น	ตนั	)			และ	ยงั	
สร้าง	ปัญหา	ต่อ	การ	ผลิต	มัน	สำปะหลัง	ใน	ภาพ	รวม	ของ	ไทย	อีก	ด้วย			ซึ่ง	ใน	อนาคต	อาจ	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	เนื่อง	
ไป	ยัง	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ของ	มัน	สำปะหลัง	ไทย			
	 	นับ	ตั้งแต่	ปี			พ	.	ศ	.			2545			เป็นต้น	มา			จีน	กลาย	มา	เป็น	ประเทศ	ที่	มี	การนำ	เข้า	ผลิตภัณฑ์		มัน	สำปะหลัง			
(	รวม	ทั้ง	มัน	อัด	เม็ด			และ	มัน	เส้น	)			จาก	ไทย	มาก	ที่สุด			(	มากกว่า	ร้อย	ละ			50			ของ	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	ผลิตภัณฑ์	
มนั	สำปะหลงั	ทัง้หมด	ของ	ไทย	)			โดย	ใน	ชว่ง	ป	ี		พ	.	ศ	.			2546	-	2550			แนว	โนม้	การนำ	เขา้	ผลติภณัฑ	์มนั	สำปะหลงั	
ของ	จนี	เตบิโต	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง	ใน	อตัรา	รอ้ย	ละ			37.80			ตอ่	ปี			และ	การนำ	เขา้	กวา่	รอ้ย	ละ			70			ของ	มลูคา่	การนำ	
เขา้	ผลติภณัฑ	์มนั	สำปะหลงั	ทัง้หมด	ของ	จนี			เปน็การ	นำ	เขา้	จาก	ไทย			(	ม	ีอตัรา	การ	เตบิโต	เฉลีย่	รอ้ย	ละ			34.95			
ตอ่	ป	ี)			ใน	ขณะ	ที	่คู	่แขง่	อยา่ง	เวยีดนาม		ซึง่	ม	ีสดัสว่น	การนำ	เขา้	ประมาณ	รอ้ย	ละ			20	-	25			ของ	มลูคา่	การนำ	เขา้	
ผลิตภัณฑ์	มัน	สำปะหลัง	ทั้งหมด	ของ	จีน			กลับ	มี	อัตรา	การ	เติบโต	เฉลี่ย	ร้อย	ละ			66.13			ต่อ	ปี			(	ดู	ราย	ละเอียด	
ใน	ตาราง	ที่			4	)			
	 	การ	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	ใน	การนำ	เข้า	ผลิตภัณฑ์	มัน	สำปะหลัง	ของ	จีน		 	สาเหตุ	หนึ่ง	มา	จาก	การ	ที่	
จีน	มี	ความ	ต้องการ	มัน	สำปะหลัง	สำหรับ	ใช้	ใน	การ	ผลิต	พลังงาน	ทดแทน			(	เอ	ทา	นอล	)			(	สำนักงาน	พาณิชย์	
ใน	ต่าง	ประเทศ			ณ			กรุง	ปักกิ่ง			กระทรวง	พาณิชย์	,			2552	)			ไม่ใช่	เพื่อ	การ	ผลิต	อาหาร	สัตว์			(	จีน	ไม่มี	นโยบาย	
ใน	การนำ	พชื	อาหาร	มา	ผลติ	เปน็	พลงังาน			จงึ	ม	ีการนำ	มนั	สำปะหลงั	มา	ผลติ	เปน็	พลงังาน	แทน	การ	ใช	้ขา้วโพด			
(	Funing			Zhong	,			2009	)		 	และ	จีน	ยัง	มีน	โย	บาย	ห้าม	ผลิต	เอ	ทา	นอล	จาก	ข้าวโพด			(	สำนักงาน	พาณิชย์	ใน 
	ต่าง	ประเทศ			ณ			กรุง	ปักกิ่ง			กระทรวง	พาณิชย์	,			2552	)	)			
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ตารางที่4ความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยและคู่แข่งในตลาดจีน(HS:071410)

การวิเคราะห์ในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2546-2550 ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย
	1	.			ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	เฉลี่ย			(	ร้อย	ละ	)	 	76.83	 	18.78	 	4.38	
	2	.			ดัชนี	อัตราส่วน	การก	ระ	จุก	ตัว			ปี			พ	.	ศ	.			2550			(	CR	)			(	ร้อย	ละ	)	 	69.06	 	96.34	 	99.94	
	3	.			แนว	โน้ม	การ	ส่ง	ออก			(	ร้อย	ละ	)	 	34.95	 	66.13	 	83.65	
4	.			ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ใน			ปี			พ	.	ศ	.			2550			(	ค่า			RCA	)	 	29.16	 	81.14	 	2.78	
	5	.			พลวัต	ทางการ	ตลาด	 	คว้า	ไม่ทัน	 	ดาว	รุ่ง	พุ่ง	แรง	 	ดาว	รุ่ง	พุ่ง	แรง	
6	.			ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน			(	Competitiveness			Effect	)	 	-	0.36	 	1.04	 	2.87	
ที่มา:คำนวณจากข้อมูลของWorldTradeAtlas,2008.

	 	การนำ	เข้า	แป้ง	มัน	สำปะหลัง			(	ส	ตาร์ช	ที่	ทำ	จาก	มัน	สำปะหลัง	)		 	ของ	จีน	ยัง	คง	มี	แนว	โน้ม	เพิ่ม	ขึ้น		 
	โดย	ใน	ช่วง	ปี		 	พ	.	ศ	.			2546	-	2550		 	จีน	นำ	เข้า	แป้ง	มัน	สำปะหลัง	เพิ่ม	ขึ้น	เฉลี่ย	ร้อย	ละ			28.23		 	ต่อ	ปี		 		โดย	ปี			 
พ	.	ศ	.			2548			เป็น	ปี	ที่	มี	การนำ	เข้า	มัน	สำปะหลัง	ลด	ลง	มาก	ถึง	ร้อย	ละ			25.04			เนื่องจาก		ใน	ปี	ดัง	กล่าว	จีน	หัน	ไป	
ใช้	แป้ง	ข้าวโพด	ที่	มี	ราคา	ต่ำ	กว่า	แทน	แป้ง	มัน	สำปะหลัง			การนำ	เข้า		แป้ง	มัน	สำปะหลัง	กว่า	ครึ่ง	หนึ่ง	เป็นการ	
นำ	เข้า	จาก	ไทย			และ	อีก	กว่า	ร้อย	ละ			35	-	40			ของ	มูลค่า	การนำ	เข้า	แป้ง	มัน	สำปะหลัง	ทั้งหมด	เป็นการ	นำ	เข้า	
จาก	เวียดนาม			และ	จีน	มี	แนว	โน้ม	การนำ	เข้า	จาก	เวียดนาม	เพิ่ม	ขึ้น	มากกว่า	ไทย			(	ดู	ราย	ละเอียด	ใน	ตาราง	ที่			
5	)			เนือ่งจาก	ราคา	แปง้	มนั	สำปะหลงั	ของ	เวยีดนาม	ม	ีราคา	ตำ่	กวา่			และ	เวยีดนาม	ยงั	ได้	เปรยีบ	จาก	ขอ้	ตกลง	
การ	ค้า	ชายแดน	กับ	จีน	ที่	ทำให้		แป้ง	มัน	สำปะหลัง	จาก	เวียดนาม	ถูก	เรียก	เก็บ	ภาษี	มูลค่า	เพิ่ม	เพียง	ครึ่ง	หนึ่ง			 
(	ร้อย	ละ			6.5	)			ใน	ขณะ	ที่		แป้ง	มัน	สำปะหลัง	ไทย	ถูก	เรียก	เก็บ	ภาษี	มูลค่า	เพิ่ม	ใน	อัตรา	ร้อย	ละ			13			กอปร	กับ	
เวียดนาม	ยัง	มี		ความ	ได้	เปรียบ	ใน	เรื่อง	ทำเล	ที่	ตั้ง	ทาง	โล	จิ	สติ	กส์	ที่	ดี	กว่า	ไทย	และ	ยัง	ได้	รับ	การ	พัฒนา	ให้	ดี	ขึ้น	
	โดย	ลำดับ		 	แต่	อย่างไร	ก็ตาม		 	ไทย	ยัง	คง	เป็น	แหล่ง	นำ	เข้า	แป้ง	มัน	สำปะหลัง	ที่	สำคัญ	ของ	จีน		 	และ		ยัง	คง	มี	
ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	เพิ่ม	ขึ้น		 	แต่	น้อย	กว่า	ประเทศ	เวียดนาม	ซึ่ง	เป็น	คู่	แข่ง	ที่	สำคัญ		ของ	ไทย		 	และ	
กำลัง	กลาย	มา	เป็น	ประเทศ	ที่	มี	ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	สูงสุด	ใน	ตลาด	จีน		 	เนื่องจาก	เวียดนาม	มี	ความ	สามารถ	
ใน	การ	แข่งขัน	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	ตลอด			5		 	ปี	ที่	ผ่าน	มา		 	ซึ่ง	สวน	กระแส	การ	หด	ตัว	ของ	ตลาด	นำ	เข้า 
	แปง้	มน้	สำปะหลงั	ของ	จนี			(	หรอื	เรยีก	วา่			สถานการณ	์สวน	กระแส	)			ใน	ขณะ	ที่	ไทย	กลบั	ตก	อยู่	ใน	สถานการณ	์

		 แม้ว่า	ไทย	จะ	มี	ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ใน	ตลาด	จีน	เหนือ	กว่า	คู่	แข่ง	ที่	
สำคญั	อยา่ง	เวยีดนาม	และ	อนิโดนเีซยี			แต	่กลบั	ม	ีแนว	โนม้	ของ	ความ	สามารถ	ใน	การ	สง่	ออก	และ	แขง่ขนั	ลด	ลง	
ใน	ชว่ง			5			ป	ีที	่ผา่น	มา			ซึง่	สวน	ทาง	กบั	ตลาด	จนี	ที	่ม	ีการ	ขยาย	ตวั	เพิม่	ขึน้			(	สถานการณ์	ควา้	ไมท่นั	)			สาเหต	ุหนึง่	
มา	จาก	การ	ที	่จนี	เขา้ไป	สง่	เสรมิ	การ	ปลกู	มนั	สำปะหลงั	ใน	ประเทศ	ทัง้	สอง			(	โดย	เฉพาะ	ใน	เวยีดนาม	)			และ	ใน	
ขณะ	เดยีวกนั	การ	ผลติ	มนั	สำปะหลงั	ของ	ไทย	ใน	ชว่ง	ที	่ผา่น	มา	ตอ้ง	เผชญิ	กบั	ปญัหา	การ	ระบาด	อยา่ง	รนุแรง	
ของ	เพลี้ย	แป้ง			(	ปัจจุบัน	ยัง	คง	เผชิญ	กับ	ปัญหา	ดัง	กล่าว	อยู่		 	และ	มี	แนว	โน้ม	ที่	รุนแรง	มาก	ขึ้น	)		 	จาก	ข้อมูล	 
ข้าง	ต้น	จะ	เห็น	ได้	ว่า		 	ใน	อนาคต	เวียดนาม	จะ	กลาย	มา	เป็น	คู่	แข่ง	ที่	สำคัญ	ของ	ไทย	ใน	ตลาด	จีน		 	เนื่องจาก	ใน	
ช่วง			5	-	10		 	ปี	ที่	ผ่าน	มา		 	การ	ส่ง	ออก	ผลิตภัณฑ์	มัน	สำปะหลัง	ของ	เวียดนาม	ไป	ยัง	จีน	มี	การ	ขยาย	ตัวอย่าง 
	ต่อ	เนื่อง		 	และ	มี	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	อีก	ด้วย		 	รวม	ทั้ง	ยัง	มี	ความ	ได้	เปรียบ 
	ใน	เรื่อง	โล	จิ	สติ	กส์	ที่	เกื้อ	หนุน	ต่อ	การ	ส่ง	ออก	ไป	ยัง	จีน	
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ตารางที่5ความสามารถในการแข่งขันของแป้งมันสำปะหลังไทยและคู่แข่งในตลาดจีน(HS:110814)

การวิเคราะห์ในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2546-2550 ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย
	1	.			ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	เฉลี่ย			(	ร้อย	ละ	)	 	51.60	 	37.12	 	3.88	
	2	.			ดัชนี	อัตราส่วน	การก	ระ	จุก	ตัว			ปี			พ	.	ศ	.			2550			(	CR	)			(	ร้อย	ละ	)	 	59.89	 	98.57	 	99.38	
	3	.			แนว	โน้ม	การ	ส่ง	ออก			(	ร้อย	ละ	)	 	29.78	 	48.59	 	>	1,000	
4	.			ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ใน			ปี			พ	.	ศ	.			2550			(	ค่า			RCA	)	 	25.28	 	115.07	 	0.63	
	5	.			พลวัต	ทางการ	ตลาด	 	ตั้ง	รับ	ปรับ	ตัว	 	สวน	กระแส	 	สวน	กระแส	
	6	.			ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน			(	Competitiveness			Effect	)	 	50.74	 	52.18	 	>	1,000	
ที่มา:คำนวณจากข้อมูลของWorldTradeAtlas,2008.

4.3 ความสามารถในการแข่งขันของน้ำตาล(HS:170111)ของไทยในตลาดจีน

	 	อตุสาหกรรม	ออ้ย	และ	นำ้ตาล	ถอื	ได	้วา่	เปน็	หนึง่	ใน	อตุสาหกรรม	เกษตร	ที	่ม	ีความ	สำคญั	ตอ่	เศรษฐกจิ	
ไทย			ใน	แต่ละ	ปี	อุตสาหกรรม	นี้	สามารถ	สร้าง	ราย	ได้	ให้	กับ	ประเทศ	ไม่	ต่ำ	กว่า			7			หมื่น	ล้าน	บาท	ต่อ	ปี			และ	
ก่อ	ให้	เกิด	การ	จ้าง	งาน	ไม่	น้อย	กว่า			1			ล้าน	คน	ต่อ	ปี			(	โดย	เฉพาะ	แรงงาน	ที่	ใช้		ใน	การ	ตัด	อ้อย	)			นอกจาก	นี้	ใน	
ปจัจบุนั	ออ้ย	ยงั	เปน็	หนึง่	ใน	พชื	ที	่สามารถ	นำ	มา	ใช	้ใน	การ	ผลติ	พลงังาน	ทดแทน	ได้	อกี	ดว้ย			และ	ประเทศไทย	
ยงั	เปน็	ผู	้สง่	ออก	นำ้ตาล	อนัดบั			3			ของ	โลก			รอง	จาก			บราซลิ			และ	ออสเตรเลยี			(	โดย	ผลผลติ	นำ้ตาล	ของ	ไทย	
กวา่	รอ้ย	ละ			70			ของ	ทัง้หมด	จะ	ถกู	สง่	ออก	ไป	ยงั	ตลาด	โลก	)			รวม	ทัง้	ยงั	เปน็	หนึง่	ใน	ประเทศ	ที	่ม	ีความ	กา้วหนา้	
ทาง	เทคโนโลยี	ใน	การ	ผลิต	อ้อย	และ	น้ำตาล	ที่	สำคัญ	ของ	โลก	อีก	ด้วย	
		 	แม้ว่า	จีน	จะ	ไม่ใช่	ตลาด	ส่ง	ออก	น้ำตาล	ที่	สำคัญ	ของ	ไทย		 	โดย	ไทย	ส่ง	ออก	น้ำตาล	ไป	ยัง	ประเทศ	จีน	
ประมาณ	ร้อย	ละ			7			ของ	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	น้ำตาล	ทั้งหมด	ของ	ไทย					ตลาด	ส่ง	ออก	น้ำตาล	ที่	สำคัญ	ของ	ไทย			
คือ			อินโดนีเซีย			และ	ญี่ปุ่น	แต่	หลัง	จาก	ปี			พ	.	ศ	.			2546			การนำ	เข้า	น้ำตาล	ของ	จีน	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	ก่อน	
ที่	จะ	ลด	ลง	ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2550			การนำ	เข้า	ที่	เพิ่ม	ขึ้น	ดัง	กล่าว	เป็นการ	นำ	เข้า	เพื่อ	ตอบ	สนอง	ความ	ต้องการ	ของ	
อุตสาหกรรม	ต่อ	เนื่อง	และ	การ	บริโภค	ที่	เพิ่ม	ขึ้น	ของ	คน	จีน		 	โดย	การนำ	เข้า	น้ำตาล	ของ	จีน	กว่า	ร้อย	ละ			50			
ของ	มูลค่า	นำ	เข้า	น้ำตาล	ทั้งหมด	ของ	จีน	เป็นการ	นำ	เข้า	จาก	คิวบา		 	และ	มี	การนำ	เข้า	จาก	ไทย	เพียง	ร้อย	ละ			
18	-	20			ของ	มูลค่า	การนำ	เข้า	น้ำตาล	ทั้งหมด	ของ	จีน			
	 	แต่	อย่างไร	ก็ตาม	ไทย	ยัง	คง	มี	ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	และ	แข่งขัน	ใน	การ	ส่ง	ออก	น้ำตาล	ไป	ยัง	
จนี		และ	ยงั	ม	ีการ	ขยาย	ตวั	ของ	การ	สง่	ออก	เพิม่	ขึน้	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง	มากกวา่	ควิบา			(	ด	ูราย	ละเอยีด	ใน		ตาราง	ที	่		6	)			
จน	กระทัง่	ใน	ป	ี		พ	.	ศ	.			2550			จนี	จงึ	ลด	การนำ	เขา้	นำ้ตาล	จาก	ไทย	และ	ตลาด	โลก	ลง		อยา่ง	เหน็	ได	้ชดั			เนือ่งจาก	
ใน	ปี	ดัง	กล่าว	จีน	สามารถ	ผลิต	อ้อย	ได้	มาก	ขึ้น			(	แหล่ง	ผลิต	อ้อย	ที่	สำคัญ	ของ	จีน	อยู่	ที่	กวาง	สี		 	และ	กวางตุ้ง			
โดย	จีน	สามารถ	ผลิต	อ้อย	ได้	ประมาณ			10			ตัน	ต่อ	ไร่			ใน	ขณะ	ที่	ไทย	ผลิต	ได้	ประมาณ			8			ตัน	ต่อ	ไร่			แต่	อ้อย			

ตั้ง	รับ	ปรับ	ตัว		 	หมายความ	ว่า		 	ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ของ	ไทย	ลด	ลง	แต่	ยัง	คง	ช้า	กว่า	การ	หด	ตัว	ของ	
ตลาด	จีน		 	ดัง	นั้น	อาจ	กล่าว	ได้	ว่า	ใน	ตลาด	แป้ง	มัน	สำปะหลัง	ของ	จีน		 	เวียดนาม	กำลัง	กลาย	มา	เป็น	คู่	แข่ง	ที่	
สำคัญ	ของ	ไทย		 	และ	มี	แนว	โน้ม	ของ	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง		 	ใน	ขณะ	ที่	ไทย	ซึ่ง	
เป็น	ผู้	ส่ง	ออก	ราย	ใหญ่	ใน	แป้ง	มัน	สำปะหลัง	กลับ	มี	แนว	โน้ม	ของ	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	เพิ่ม	ขึ้น	ใน	
อัตรา	ที่	ลด	ลง	อย่าง	ต่อ	เนื่อง
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ตารางที่6ความสามารถในการแข่งขันของน้ำตาลไทยและคู่แข่งในตลาดจีน(HS:170111)

การวิเคราะห์ในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2546-2550 ไทย คิวบา ออสเตรเลีย
	1	.			ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	เฉลี่ย			(	ร้อย	ละ	)	 	18.02	 	49.24	 	11.17	
	2	.			ดัชนี	อัตราส่วน	การก	ระ	จุก	ตัว			ปี			พ	.	ศ	.			2550			(	CR	)			(	ร้อย	ละ	)	 	17.04	 	68.23	 	76.98	
	3	.			แนว	โน้ม	การ	ส่ง	ออก			(	ร้อย	ละ	)	 	16.49	 	10.85	 	13.40	
	4	.			ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ใน			ปี			พ	.	ศ	.			2550			(	ค่า			RCA	)	 	7.19	 	442.83	 	3.25	
	5	.			พลวัต	ทางการ	ตลาด	 	ถอย	นำ	 	ถอย	นำ	 	ถอย	นำ	
	6	.			ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน			(	Competitiveness			Effect	)	 	-	41.41	 	-	37.84	 	-	21.65	
ที่มา:คำนวณจากข้อมูลของWorldTradeAtlas,2008.

4.4 ความสามารถในการแขง่ขนัของยางธรรมชาติ(HS:4001)ยางคอมพาวนด์(HS:4005)

และยางวัลคาไนซ์(HS:4007)ของไทยในตลาดจีน

	 	ปัจจุบัน	ยางพารา	เป็น	สินค้า	เกษตร	เพียง	ชนิด	เดียว	ที่	มี	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	ติด	อันดับ			1		 	ใน			10		 	ของ	
สินค้า	ส่ง	ออก	ที่	สำคัญ	ของ	ไทย			โดย	ไทย	เป็น	ผู้	ผลิต	และ	ผู้	ส่ง	ออก	ยางพารา	มาก	เป็น	อันดับ	หนึ่ง	ของ	โลก	นับ	
ตั้งแต่	ปี			พ	.	ศ	.			2534			จนถึง	ปัจจุบัน			ใน	ปี			พ	.	ศ	.			2545	-	2549			ประเทศไทย	มี	ปริมาณ	ผลผลิต	ยาง	ธรรมชาติ	
เฉลีย่	ประมาณ	รอ้ย	ละ			34			ของ	ปรมิาณ	การ	ผลติ	ทัง้หมด	ของ	โลก			และ	ม	ีปรมิาณ	การ	สง่	ออก	เฉลีย่	ประมาณ	
ร้อย	ละ			43		 	ของ	ปริมาณ	การ	ส่ง	ออก	ทั้งหมด	ของ	โลก		 	แม้ว่า	ไทย	จะ	เป็น	ผู้	ผลิต	และ	ผู้	ส่ง	ออก	ที่	สำคัญ			 
แต่	อัตรา	การ	ขยาย	ตัว	ของ	ปริมาณ	ผลผลิต	และ	ปริมาณ	การ	ส่ง	ออก	ของ	ไทย	กลับ	มี	แนว	โน้ม	เพิ่ม	ขึ้น	ใน 
	อัตรา	ที่	ลด	ลง	 	ใน	ขณะ	ที่	ประเทศ	คู่	แข่ง	อย่าง	อินโดนีเซีย	และ	มาเลเซีย		 	ซึ่ง	มี	ปริมาณ	การ	ผลิต	และ	การ	 
ส่ง	ออก	เป็น	อันดับ			2			และ			3			ของ	โลก			ตาม	ลำดับ			กลับ	มี	อัตรา	การ	ขยาย	ตัว	เพิ่ม	ขึ้น			และ	มี	แนว	โน้ม	เพิ่ม	ขึ้น	
อย่าง	ต่อ	เนื่อง	ใน	อนาคต

1		 	ตัน	ของ	ไทย	สามารถ	ผลิต	น้ำตาล	ได้	ประมาณ			14	-	15		 	กิโลกรัม		 	ใน	ขณะ	ที่	อ้อย	ของ	จีน			1		 	ตัน	สามารถ	
ผลิต	น้ำตาล	ได้	ประมาณ			10		 	กิโลกรัม	)		 	จึง	ทำให้	สามารถ	ผลิต	น้ำตาล	ได้	เพิ่ม	ขึ้น		 	ใน	ขณะ	เดียวกัน	จีน	ได้	
เชญิ	ให	้ผู	้ผลติ	นำ้ตาล	ที	่สำคญั	ของ	ไทย	ไป	ลงทนุ	ตัง้	โรงงาน	ผลติ	นำ้ตาล	ภายใน	จนี	เพิม่	ขึน้	อกี			5			แหง่	ที	่กวาง	ส	ี	 
	ซึ่ง	มี	กำลัง	การ	ผลิต	อ้อย	ประมาณ			80			กว่า	ล้าน	ตัน			(	จาก	การ	สัมภาษณ์	ผู้	ประกอบ	การ	)			ทั้งนี้	จีน	ยัง	ให้	ความ	
สำคัญ	กับ	เทคโนโลยี	และ	องค์	ความ	รู้	ใน	การ	ผลิต	อ้อย	และ	น้ำตาล	ภายใน	ประเทศ	เพิ่ม	ขึ้น		 	โดย	การ	เชิญ	 
ผู้	เชี่ยวชาญ	จาก	นานาชาติ	มา	ถ่ายทอด	ความ	รู้	ให้	กับ	นัก	วิชาการ	ของ	จีน		 	แต่	อย่างไร	ก็ตาม	การ	ผลิต	อ้อย	ใน	
ประเทศ	จีน	ยัง	คง	เผชิญ	กับ	ปัญหา	เรื่อง	โรค	และ	แมลง		 	โดย	เฉพาะ	เมื่อ	อากาศ	หนาว		 	ดัง	นั้น	โอกาส	ใน	การ	 
สง่	ออก	นำ้ตาล	ของ	ไทย	ไป	ยงั	ตลาด	จนี	ยงั	คง	ม	ีแนว	โนม้	ที	่สดใส			เนือ่งจาก	จนี	ยงั	คง	ม	ีความ	ตอ้งการ	นำ้ตาล	เพือ่	
การ	บรโิภค	และ	ใช	้ใน	อตุสาหกรรม	ตอ่	เนือ่ง	เพิม่	ขึน้	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง	แต	่ไทย	ยงั	คง	ตอ้ง	เผชญิ	กบั	คู	่แขง่	ที	่สำคญั	
อยา่ง	ประเทศ	ควิบา			และ	ออสเตรเลยี			นอกจาก	นี	้โอกาส	หนึง่	ของ	การ	ผลติ	ออ้ย	นอกจาก	จะ	ใช	้เปน็	วตัถดุบิ	ที	่
สำคัญ	ใน	การ	ผลิต	น้ำตาล	แล้ว			ปัจจุบัน	อ้อย	กำลัง	กลาย	มา	เป็น	หนึ่ง	ใน	พืช	ที่	มี	ความ	สำคัญ	ใน	ฐานะ	ของ	การ	
ผลติ	พลงังาน	ทดแทน			ซึง่	ใน	อนาคต	อาจ	เกดิ	การ	แขง่ขนั	แยง่	ชงิ	ออ้ย	เพือ่	ใช	้ใน	การ	ผลติ	นำ้ตาล	และ	พลงังาน	
ทดแทน			และ	ส่ง	ผล	ต่อ	ราคา	ของ	น้ำตาล	และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ของ	การ	ส่ง	ออก	น้ำตาล	ของ	ไทย
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ตารางที่7ความสามารถในการแข่งขันของยางธรรมชาติไทยและคู่แข่งในตลาดจีน(HS:4001)

การวิเคราะห์ในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2546-2550 ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม
	1	.			ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	เฉลี่ย			(	ร้อย	ละ	)	 	46.70	 	25.97	 	18.16	 	4.83	
2	.			ดัชนี	อัตราส่วน	การก	ระ	จุก	ตัว			ปี			พ	.	ศ	.			2550			(	CR	)			(	ร้อย	ละ	)	 	43.94	 	72.68	 	92.66	 	97.71	
3	.			แนว	โน้ม	การ	ส่ง	ออก			(	ร้อย	ละ	)	 	28.82	 	52.19	 	85.28	 	31.77	
4	.			ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ใน			ปี			พ	.	ศ	.			2550			(	ค่า			RCA	)	 	18.55	 	9.56	 	15.43	 	15.05	
	5	.			พลวัต	ทางการ	ตลาด	 	เสีย	โอกาส	 	ดาว	รุ่ง	พุ่ง	แรง	 	ดาว	รุ่ง	พุ่ง	แรง	 	คว้า	ไม่ทัน	
6	.			ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน			(	Competitiveness			Effect	)	 	-	69.21	 	158.18	 	209.00	 	-	56.07	
ที่มา:คำนวณจากข้อมูลของWorldTradeAtlas,2008.

	 	นับ	ตั้งแต่	ปี			พ	.	ศ	.			2542			เป็นต้น	มา			จีน	เป็น	ผู้	ใช้	ยาง	ธรรมชาติ	มาก	ที่สุด	ของ	โลก			และ		ใน	ปัจจุบัน	จีน	
ยงั	เปน็	ตลาด	นำ	เขา้	ยาง	ธรรมชาต	ิที่	ใหญ	่ทีส่ดุ	ของ	โลก	และ	ยงั	คง	ม	ีการ	ขยาย	ตวั	ของ		การนำ	เขา้	ยาง	ธรรมชาต	ิ
เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง		 	ใน	อดีต	การนำ	เข้า	ยาง	ธรรมชาติ	กว่า	กึ่ง	หนึ่ง	เป็น		การนำ	เข้า	จาก	ไทย		 	เนื่องจาก	
การ	ผลิต	ยาง	ธรรมชาติ	ของ	ไทย	โดย	ส่วน	ใหญ่	เป็นการ	ผลิต	ยาง	แผ่น	รม	ควัน	ซึ่ง	ตรง	กับ	ความ	ต้องการ	
ของ	อุตสาหกรรม	ภายใน	ประเทศ	จีน		 	แต่	อย่างไร	ก็ตาม	แม้ว่า	ไทย	จะ	มี	ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	และ 
	ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	เหนือ	คู่	แข่ง	อย่าง	อินโดนีเซีย	และ	มาเลเซีย			(	มี	ค่า			RCA			สูง	กว่า	)			แต่	ช่วง			5			ปี	ที่	ผ่าน	มา		 
	(	พ	.	ศ	.			2546	-	2550	)			แนว	โนม้	ของ	ความ	สามารถ	ใน	การ	แขง่ขนั	ของ	ไทย	กลบั	ม	ีแนว	โนม้	ลด	ลง	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง			 
(	สถานการณ์	เสีย	โอกาส	)		 	ใน	ขณะ	ที่	อินโดนีเซีย	และ	มาเลเซีย	กลับ	มี	แนว	โน้ม	ของ	ความ	สามารถ	ใน	การ	
แข่งขัน	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง			(	สถานการณ์	ดาว	รุ่ง	พุ่ง	แรง	)		 	และ	จีน	หัน	ไป	นำ	เข้า	ยาง	ธรรมชาติ	จาก	
อินโดนีเซีย	และ	มาเลเซีย	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	เช่น	เดียวกัน			(	เพิ่ม	ใน	อัตรา	ร้อย	ละ			85.28		 	และ			52.19		 
	ต่อ	ปี		 	ตาม	ลำดับ			ใน	ขณะ	ที่	นำ	เข้า	จาก	ไทย	เพิ่ม	ขึ้น	เพียง	ร้อย	ละ			28.82			ต่อ	ปี	)			(	ดู	ราย	ละเอียด	ใน	ตาราง	ที่			
7	)		 	เนื่องจาก	ใน	ช่วง	ที่	ผ่าน	มา	อุตสาหกรรม	การ	ผลิต	ของ	จีน	ที่	ใช้	วัตถุดิบ	ยาง	ธรรมชาติ	มี	การ	ปรับ	เปลี่ยน	
เทคโนโลยี			โดย	หัน	มา	ใช้	ยาง	ธรรมชาติ	ที่	มี	คุณภาพ	มาก	ขึ้น			คือ			ยาง	แท่ง			(	จีน	หัน	ไป	นำ	เข้า	ยาง	แท่ง	เพิ่ม	ขึ้น	 
นับ	ตั้งแต่	ปี		 	พ	.	ศ	.		2547		 	และ	ลด	การนำ	เข้า	ยาง	แผ่น	รม	ควัน		 	โดย	มี	สัดส่วน	การนำ	เข้า	ยาง	แท่ง	มากกว่า	 
ร้อย	ละ		60			ของ	การนำ	เข้า	ยาง	ธรรมชาติ	ทั้งหมด	ของ	จีน	)			แทน	การ	ใช้	ยาง	แผ่น	รม	ควัน	ที่	มี	คุณภาพ	ต่ำ	กว่า				
(	ไทย	เป็น	ผู้	ผลิต	ยาง	แผ่น	รม	ควัน	ที่	สำคัญ	ของ	โลก		 	ใน	ขณะ	ที่	คู่	แข่ง	ของ	ไทย	อย่าง	อินโดนีเซีย	และ	มาเลเซีย	
เป็น	ผู้	ผลิต	ยาง	แท่ง	ที่	สำคัญ	ของ	โลก	)		 	จึง	ทำให้	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ของ		ยาง	ธรรมชาติ	ของ	ไทย	
ลด	ลง	ใน	ตลาด	จีน			และ	กำลัง	สูญ	เสีย	ตลาด	ให้	กับ	อินโดนีเซีย	และ	มาเลเซีย			(	Mingsarn			Kaosa	-	ard			and			
Akarapong			Untong	,			2009	)	
		 	ดงั	นัน้	เพือ่	รกัษา	สว่น	แบง่	การ	ตลาด	และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	แขง่ขนั	ของ	ยาง	ธรรมชาต	ิไทย	ใน	ตลาด	
จีน		 	ไทย	ควร	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	โครงสร้าง	การ	ผลิต	ยาง	ธรรมชาต	ิจาก	ยาง	แผ่น	รม	ควัน	ไป	เป็น	ยาง	แท่ง	ให้	
มาก	ขึ้น	เพื่อ	ตอบ	สนอง	ความ	ต้องการ	ที่	เพิ่ม	ขึ้น	ของ	ตลาด	จีน			รวม	ทั้ง	ตลาด	อื่นๆ			อย่าง	สหรัฐฯ			ญี่ปุ่น			และ	
อินเดีย			นอกจาก	นี้	ไทย	ควร	เตรียม	รับมือ	กับ	การ	แข่งขัน	ที่	รุนแรง	จาก	ประเทศ	เพื่อน	บ้าน			เนื่องจาก	จีน	และ	
เวียดนาม	รวม	ทั้ง	มาเลเซีย	ได้	เข้าไป	ลงทุน	ทำ	สวน	ยาง	ใน	พม่า		 	สปป	.		 	ลาว		 	และ	อินโดนีเซีย		 	เพื่อ	ผลิต	ยาง	
ธรรมชาติ	ให้	เพียง	พอ	กับ	ความ	ต้องการ	ที่	เพิ่ม	ขึ้น	
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ตารางที่8ความสามารถในการแข่งขันของยางคอมพาวนด์ไทยและคู่แข่งในตลาดจีน(HS:4005)

การวิเคราะห์ในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2546-2550 ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
1	.			ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	เฉลี่ย			(	ร้อย	ละ	)	 	28.82	 	21.26	 	3.72	
	2	.			ดัชนี	อัตราส่วน	การก	ระ	จุก	ตัว			ปี			พ	.	ศ	.			2550			(	CR	)			(	ร้อย	ละ	)	 	32.57	 	64.69	 	73.45	
	3	.			แนว	โน้ม	การ	ส่ง	ออก			(	ร้อย	ละ	)	 	172.11	 	200.17	 	196.08	
	4	.			ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ใน			ปี			พ	.	ศ	.			2550			(	ค่า			RCA	)	 	13.75	 	10.69	 	6.75	
	5	.			พลวัต	ทางการ	ตลาด	 	ดาว	รุ่ง	พุ่ง	แรง	 	ดาว	รุ่ง	พุ่ง	แรง	 	ดาว	รุ่ง	พุ่ง	แรง	
6	.			ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน			(	Competitiveness			Effect	)	 	74.34	 	481.69	 	>	1,000	
ที่มา:คำนวณจากข้อมูลของWorldTradeAtlas,2008.

	 	ส่วน	ยาง	วัล	คา	ไนซ์	ซึ่ง	มี	ขนาด	ของ	การนำ	เข้า	น้อย	กว่า	ยาง	ธรรมชาติ	และ	ยาง	คอม	พา	วนด์	มาก		 
	(	มี	มูลค่า	การนำ	เข้า	เพียง			50			กว่า	ล้าน	ดอลลาร์	สหรัฐฯ	)			จีน	นำ	เข้า	ยาง	ประเภท	นี้	เพิ่ม	ขึ้น	เพียง	ร้อย	ละ			8.43			
ตอ่	ปี			ตลอด	ชว่ง	ปี			พ	.	ศ	.			2546	-	2550			โดย	เปน็การ	นำ	เข้า	จาก	อนิโดนเีซยี	เพิ่ม	ขึน้	มาก	ทีสุ่ด	ถงึ	รอ้ย	ละ			57.49			
ต่อ	ปี		 	แต่	ไทย	และ	มาเลเซีย	กลับ	มี	ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	สูง	ที่สุด		 	โดย	มี	ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	รวม	กัน	มากกว่า 
	ร้อย	ละ			80		 	ของ	มูลค่า	การนำ	เข้า	ยาง	วัล	คา	ไนซ์	ทั้งหมด	ของ	จีน		 	และ	ไทย	กับ	มาเลเซีย	มี	ความ	สามารถ 
	ใน	การ	ส่ง	ออก	สูง	กว่า	อินโดนีเซีย	ประมาณ			2	-	3			เท่า			แต่	เป็น	ที่	น่า	สังเกต	ว่าการ	วิเคราะห์	ด้วย	แบบ	จำลอง	
ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	คงที่	ได้	สะท้อน	ให้	เห็น	ว่า		 	ตลาด	นำ	เข้า	ยาง	วัล	คา	ไนซ์	ของ	จีน	มี	การ	หด	ตัว	ตลอด			10		 	ปี	
ที่	ผ่าน	มา			(	พ	.	ศ	.			2541	-	2550	)		 	และ	มี	การ	หด	ตัว	ค่อน	ข้าง	มาก	ใน	ช่วง			5		 	ปี	ที่	ผ่าน	มา			(	พ	.	ศ	.			2546	-	2550	)			 
แต่	ประเทศไทย	กับ	อินโดนีเซีย	ยัง	คง	สามารถ	ขยาย	การ	ส่ง	ออก	ไป	ยัง	ตลาด	จีน	ได้	เพิ่ม	ขึ้น		 	เนื่องจาก	ไทย 
	และ	อินโดนีเซีย	มี	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง			(	ใน	ขณะ	ที่	มาเลเซีย	กลับ	มี	ความ	
สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ลด	ลง	)			แต่	อย่างไร	ก็ตาม	ใน	ช่วง			2	-	3			ปี	ที่	ผ่าน	มา			ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ของ	
ยาง	วัล	คา	ไนซ์	ของ	ไทย	เริ่ม	มี	แนว	โน้ม	ลด	ลง			(	ดู	ราย	ละเอียด	ใน	ตาราง	ที่			9	)

		 	สำหรับ	การนำ	เข้า	ยาง	คอม	พา	วนด์	หรือ	ยาง	ผสม	สาร	เคมี	ของ	จีน	ขยาย	ตัว	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	
เช่น	เดียวกัน			(	ระหว่าง	ปี			พ	.	ศ	.			2546	-	2550			จีน	นำ	เข้า	ยาง	คอม	พา	วนด์	เพิ่ม	ขึ้น	เฉลี่ย	ร้อย	ละ			72.52			ต่อ	ปี	)		 
	เพื่อ	นำ	ไป	ใช้	ตอบ	สนอง	การ	ขยาย	ตัว	ของ	อุตสาหกรรม	การ	ผลิต	ผลิตภัณฑ์	ยาง	ภายใน	ประเทศ	จีน			(	60	%			 
ใช	้ใน	การ	ผลติ	ยาง	รถยนต	์		และ		40	%			ใช	้ใน	การ	ผลติ	ทอ่	ยาง	และ	อืน่ๆ	)			จงึ	ทำให	้ไทย			มาเลเซยี	และ	อนิโดนเีซยี	
ซึ่ง	เป็น	ผู้	ผลิต	ยาง	ที่	สำคัญ	ของ	โลก	ได้	รับ	อานิสงส์	จาก	การ	ขยาย	ตัว	ของ	ตลาด	จีน		 	โดย	จีน	นำ	เข้า	ยาง 
	คอม	พา	วนด์	จาก	ประเทศ	ทั้ง	สาม	เพิ่ม	ขึ้น	มากกว่า	ร้อย	ละ			100		 	ตลอด	ช่วง	ปี		 	พ	.	ศ	.			2546	-	2550		 	ใน	ขณะ	
เดียวกัน	ประเทศ	ผู้	ผลิต	ทั้ง			3		 	แห่ง		 	ยัง	คง	มี	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	เพิ่ม	ขึ้น	เช่น	เดียวกัน		 	จึง	ทำให้	
สถานการณ์	ทางการ	ตลาด	ของ	การ	ส่ง	ออก	ยาง	คอม	พา	วนด์	ของ	ไทย	และ	คู่	แข่งขัน	อยู่	ใน	สถานการณ์	 
ที่	เรียก	ว่า			“ดาวรุ่งพุ่งแรง”				(	ดู	ราย	ละเอียด	ใน	ตาราง	ที่			8	)
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ตารางที่9ความสามารถในการแข่งขันของยางวัลคาไนซ์ไทยและคู่แข่งในตลาดจีน(HS:4007)

การวิเคราะห์ในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2546-2550 ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
1	.			ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	เฉลี่ย			(	ร้อย	ละ	)	 	39.91	 	41.93	 	4.17	
2	.			ดัชนี	อัตราส่วน	การก	ระ	จุก	ตัว			ปี			พ	.	ศ	.			2550			(	CR	)			(	ร้อย	ละ	)	 	39.60	 	79.90	 	87.13	
3	.			แนว	โน้ม	การ	ส่ง	ออก			(	ร้อย	ละ	)	 	12.35	 	8.84	 	57.49	
4	.			ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ใน			ปี			พ	.	ศ	.			2550			(	ค่า			RCA	)	 	16.72	 	13.41	 	5.58	
5	.			พลวัต	ทางการ	ตลาด	 	ถอย	นำ	 	ถอย	นำ	 	ตั้ง	รับ	ปรับ	ตัว	
6	.			ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน			(	Competitiveness			Effect	)	 	4.59	 	-	15.88	 	91.26	
ที่มา:คำนวณจากข้อมูลของWorldTradeAtlas,2008.

4.5 ความสามารถในการแข่งขันของผลไม้(HS:08)ของไทยในตลาดจีน

		 ผล	ไม้	เป็น	หนึ่ง	ใน	พืช	เศรษฐกิจ	ที่	สำคัญ	ของ	ประเทศไทย		 	โดย	เฉพาะ	ผล	ไม้	เมือง	ร้อน		 	เช่น		 	ลำไย			
มงัคดุ			ทเุรยีน			เงาะ			เปน็ตน้			ใน	แตล่ะ	ป	ีประเทศไทย	สง่	ออก	ผล	ไม	้ไป	ยงั	ตลาด	โลก	มากกวา่	หนึง่	หมืน่	ลา้น	บาท	 
	และ	ผล	ไม้	ไทย	ยัง	เป็น	ที่	นิยม	ของ	ผู้	บริโภค	ทั้ง	ภายใน	และ	ต่าง	ประเทศ		 	นอกจาก	นี้	ประเทศไทย	ยัง	มี	สภาพ	 
ภูมิ	อากาศ			ภูมิประเทศ		และ	พื้นที่	ที่	เหมาะ	สม	สำหรับ	การ	ผลิตผล	ไม้	หลาย	ชนิด			และ	ใน	แต่	ฤดูกาล	ผลผลิต	
ของ	ผล	ไม้	ไทย	ยัง	มี	ความ	แตก	ต่าง	ใน	เรื่อง	ของ	ชนิด	ของ	ผล	ไม้		ตาม	สภาพ	พื้นที่	ของ	แต่ละ	ภาค		 	ซึ่ง	ถือ	ได้	ว่า	
เป็น	ข้อ	ได้	เปรียบ	ที่	สำคัญ	อย่าง	หนึ่ง	ที่	ทำให้	ไทย	มี	ผล	ไม้	หลาก	หลาย	ชนิด	หมุนเวียน	ออก	สู่	ตลาด	ตลอด	ทั้ง	ปี			 
โดย	ใน	ป	ี		พ	.	ศ	.			2549			ไทย	เปน็	ประเทศ	ที	่ม	ี	การ	ผลติผล	ไม	้มาก	ทีส่ดุ	เปน็	อนัดบั	ที	่		15			ของ	โลก			และ	เปน็	อนัดบั	
ที่			3			ของ	เอเชีย	ตะวัน	ออก	เฉียง	ใต้			รอง	จาก	อินโดนีเซีย			และ	ฟิลิปปินส์	
	 	จนี	เปน็	ผู	้ผลติ	และ	ผู	้คา้	ผล	ไม	้ราย	ใหญ	่ทีส่ดุ	ใน	โลก			โดย	ใน	ป	ี		พ	.	ศ	.			2551			จนี	ม	ีพืน้ที	่ปลกู	ผล	ไม	้ทัง้หมด			
25.34			ล้าน	ไร่			และ	มี	ผลผลิต	ผล	ไม้	รวม	ประมาณ			96			ล้าน	ตัน			ผล	ไม้	ที่	สำคัญ	ของ	จีน	ได้แก่			แอปเปิ้ล			ส้ม			
แพร์			กล้วย					องุ่น			พีช			เป็นต้น			และ	มี	การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	และ	ผล	ไม้	แปรรูป	ประมาณ			2.85			ล้าน	ตัน			โดย	มี	 
ตลาด	กลุ่ม	ประเทศ	อาเซียน	เป็น	ตลาดหลัก		 	เนื่องจาก	การ	ส่ง	ออก	ไป	ยัง	ตลาด	สหภาพ	ยุโรป	และ	อเมริกา 
	มี	ค่า	ขนส่ง	สูง	และ	มี	กฎ	ระเบียบ	ใน	การนำ	เข้า	ที่	เข้ม	งวด	มากกว่า		 	ใน	ขณะ	เดียวกัน	จีน	ก็	นำ	เข้า	ผล	ไม้	สด	 
จาก	ประเทศ	ต่างๆ		 	ประมาณ	ปี	ละ			1		 	ล้าน	ตัน		 	เช่น		 	กล้วย				(	จาก	ฟิลิปปินส์	)		 	ลำไย			(	จาก	ไทย	)		 	และ	ส้ม			 
(	จาก	สหรัฐฯ	)		 	เป็นต้น		 	หลัง	จาก	เปิด	เสรี	การ	ค้า	ผัก	และ	ผล	ไม้	ตาม	กรอบ			FTA			ASEAN	-	China			(	ตั้งแต่			1			
ตลุาคม			พ	.	ศ	.			2546	)			ได	้สง่	ผล	ให	้จนี	กลาย	เปน็	ตลาด	สง่	ออก	ผล	ไม	้ที	่สำคญั	ของ	ไทย			และ	ม	ีแนว	โนม้	ของ	การ	
สง่	ออก	เพิม่	ขึน้	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง			(	สำนกังาน	พาณชิย	์ใน	ตา่ง	ประเทศ			ณ			กรงุ	ปกักิง่			กระทรวง	พาณชิย	์,			2552	)	.	 
	โดย	ใน	ช่วง	ระหว่าง		ปี			พ	.	ศ	.			2546	-	2550			จีน	นำ	เข้า	ผล	ไม้	จาก	ไทย	เพิ่ม	ขึ้น	ร้อย	ละ			35.43			ต่อ	ปี			และ	ยัง	คง	
มี	การนำ	เข้า	จาก	ประเทศไทย	มากกว่า	ประ	เท	ศอื่นๆ			(	สัดส่วน	ประมาณ	ร้อย	ละ			25		 	ของ	มูลค่า	การนำ	เข้า	 
ผล	ไม	้ทัง้หมด	ของ	จนี	)			ทัง้นี้	ไทย	ยงั	คง	ม	ีความ	สามารถ	ใน	การ	แขง่ขนั	เหนอื	กวา่	คู	่แขง่	รา	ยอืน่ๆ			อยา่ง	สหรฐัฯ			
เวียดนาม			และ	ฟิลิปปินส์			(	ดู	ราย	ละเอียด	ใน	ตาราง	ที่			10	)	
		 ปัจจุบัน	รัฐบาล	จีน	อนุญาต	ให้	นำ	เข้า	ผล	ไม้	ไทย	ได้	จำนวน			23		 	ชนิด		 	โดย	ผล	ไม้	ที่	เป็น	ที่	นิยม	ของ 
	ผู	้บรโิภค	ชาว	จนี			ไดแ้ก	่		ทเุรยีน			มงัคดุ			ลำไย			กลว้ย	ไข	่		ชมพู	่ทบัทมิ	จนัทร	์		มะมว่ง	นำ้	ดอกไม	้			เงาะ	โรงเรยีน			สม้	โอ	 
	มะขาม	หวาน			มะพรา้ว	นำ้หอม			เปน็ตน้			นอกจาก	ผล	ไม	้สด	เหลา่	นี	้คน	จนี	ยงั	นยิม	บรโิภค	ผล	ไม	้แปรรปู	บาง	ชนดิ	 
จาก	ไทย			เช่น			ลำไย	อบ	แห้ง			ทุเรียน	ทอด	กรอบ	/	อบ	กรอบ			กล้วย	อบ	กรอบ			ขนุน	อบ	กรอบ			เป็นต้น			
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ตารางที่10ความสามารถในการแข่งขันของผลไม้ไทยและคู่แข่งในตลาดจีน(HS:08)

การวิเคราะห์ในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2546-2550 ไทย สหรัฐ เวียดนาม ฟิลิปปินส์
1	.			ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด	เฉลี่ย			(	ร้อย	ละ	)	 	24.92	 	15.27	 	10.55	 	14.34	
2	.			ดัชนี	อัตราส่วน	การก	ระ	จุก	ตัว			ปี			พ	.	ศ	.			2550			(	CR	)			(	ร้อย	ละ	)	 	27.55	 	40.06	 	52.35	 	64.41	
3	.			แนว	โน้ม	การ	ส่ง	ออก			(	ร้อย	ละ	)	 	35.43	 	19.53	 	21.56	 	11.60	
4	.			ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ใน			ปี			พ	.	ศ	.			2550			(	ค่า			RCA	)	 	11.63	 	1.71	 	36.56	 	4.99	
	5	.			พลวัต	ทางการ	ตลาด	 สวน	กระแส	 	ถอย	นำ	 	ถอย	นำ	 	ถอย	นำ	
	6	.			ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน			(	Competitiveness			Effect	)	 	118.26	 	-	39.54	 	-	22.02	 	49.60	
ที่มา:คำนวณจากข้อมูลของWorldTradeAtlas,2008.

	 	จาก	ผล	การ	ศึกษา	ข้าง	ต้น	ทำให้	ทราบ	ว่า		 	ยาง	คอม	พา	วนด์		 	เป็น	สินค้า	เกษตร	ที่	มี	ศักยภาพ	และ	 
ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	สูง	ที่สุด		 	เนื่องจาก	เป็น	สินค้า	ที่	ไทย	มี	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	เพิ่ม	ขึ้น			 
และ	ใน	ขณะ	เดียวกัน	ตลาด	จีน	ก็	มี	การนำ	เข้า	เพิ่ม	ขึ้น	เช่น	เดียวกัน		 	ใน	ขณะ	ที่	การ	ส่ง	ออก	ผลิตภัณฑ์	 
มัน	สำปะหลัง	และ	ยาง	ธรรมชาติ	เป็นก	ลุ่ม	สินค้า	ที่	จีน	ยัง	คง	มี	ความ	ต้องการ	เพิ่ม	ขึ้น		 		แต่	ไทย	กลับ	มี	ความ	
สามารถ	ใน	การ	แขง่ขนั	ลด	ลง			โดย	ไทย	จะ	ตอ้ง	เขา้ไป	แกไ้ข	ปญัหา	การ	ระบาด	ของ	เพลีย้	แปง้	ใน	มนั	สำปะหลงั			
และ	ปรับ	โครงสร้าง	การ	ผลิต	ยาง	ธรรมชาติ	ภายใน	ประเทศ	ให้	มี	การ	ผลิต	ยาง	แท่ง	ที่	ตรง	กับ	ความ	ต้องการ	
ของ	จีน	เพิ่ม	ขึ้น		 	สำหรับ	แป้ง	มัน	สำปะหลัง		 	ยาง	วัล	คา	ไนซ์		 	และ	ผล	ไม้		 	เป็นก	ลุ่ม	สินค้า	ที่	ไทย	ยัง	คง	มี	ความ	
สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน		 	เพียง	แต่	ตลาด	จีน	มี	การ	หด	ตัว	ใน	การนำ	เข้า		 	ซึ่ง	เป็น	ไป	ได้	ว่า	เมื่อ	เศรษฐกิจ	จีน	 
มี	การ	ขยาย	ตัว	ก็	อาจ	จะ	หัน	มา	นำ	เข้า	สินค้า	เหล่า	นี้	เพิ่ม	ขึ้น	ได้			(	ยกเว้น			สินค้า	ดัง	กล่าว	เป็น			Inferior			goods			
สำหรับ	อุปสงค์	ของ	การนำ	เข้า	สินค้า	ดัง	กล่าว	ของ	จีน	)			แต่	อย่างไร	ก็ตาม	ผล	ไม้	ไทย	ควร	มี	การ	จัด	มาตรฐาน	
และ	คุณภาพ	ให้	ชัดเจน		 	รวม	ทั้ง	ความ	ปลอดภัย	และ	ความ	สะอาด	ของ	ผล	ไม้	ที่	ส่ง	ออก	ไป	ยัง	ประเทศ	จีน			 
เพื่อ	ลด	มาตรการ	และ	นโยบาย	การ	กีดกัน	ที่	ไม่ใช่	ภาษี	ของ	จีน			นอกจาก	นี้	ควร	มี	การ	เจรจา	ระหว่าง	รัฐ	ต่อ	รัฐ	
ใน	การ	ลด	มาตรการ	ตรวจ	สอบ	ผล	ไม้	ไทย		 	ส่วน	สินค้า	ข้าว	และ	น้ำตาล		 	เป็น	สินค้า	ที่	ไทย	ต้อง	เผชิญ	กับ	การ	
แข่งขัน	ที่	รุนแรง	กับ	สินค้า	ที่	ผลิต	ภายใน	ประเทศ	จีน		 	โดย	การ	แข่งขัน	ของ	ข้าว	ไทย	จะ	ต้อง	พยายาม	มุ่ง	ไป	ที่	
ตลาด	ระดับ			high	-	end		 	ของ	จีน		 	และ	จัด	ทำ	มาตรฐาน	ที่	ชัดเจน		 	รวม	ทั้ง	ให้	ความ	รู้	เกี่ยว	กับข้าว	หอม	มะลิ	

	 สำหรับ	ช่อง	ทางการ	นำ	เข้า	ผล	ไม้	ไทย	ยัง	คง	กระจุก	ตัว	อยู่	ทาง	มณฑล	ทาง	ใต้		ของ	จีน		 	โดย	เฉพาะ	
ตลาด	เจียง	หนาน	ใน	มณฑล	กวางตุ้ง		 	และ	ยัง	คง	ใช้	วิธี	การ	ฝาก	ขาย	ใน	การ		ทำการ	ค้า		 	ดัง	นั้น	แม้ว่า	ไทย	จะ	มี	
ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	สูง		 	และ	สามารถ	ขยาย	ตลาด	การ	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	เมือง	ร้อน	ไป	ยัง	จีน	ได้	เพิ่ม	ขึ้น	 
อย่าง	ต่อ	เนื่อง			แต่	อย่างไร	ก็ตาม			ไทย	ยัง	คง	เผชิญ	กับ	มาตรการ		กีดกัน	ทางการ	ค้า	ที่	ไม่ใช่	ภาษี	ของ	จีน			เช่น			
ข้อ	กำหนด	ทาง	ด้าน	สุข	อนามัย	ที่	เข้ม	งวด	ของ	จีน		 	เป็นต้น		 	นอกจาก	นี้	ระบบ	การ	ซื้อ	ขาย	ผล	ไม้	ระหว่าง	ไทย	
กับ	จีน	ยัง	คง	เป็น	ลักษณะ	ฝาก	ขาย		 	กอปร	กับ	ผล	ไม้	ไทย	ไม่	สามารถ	เก็บ	รักษา	ได้	นาน		 	จึง	มัก	ถูก	กด	ราคา			
นอกจาก	ปัญหา	ดัง	กล่าว		 	ใน	ปัจจุบัน	พ่อค้า	ไทย	ที่	ส่ง	ออก	ผล	ไม้	ผ่าน	ทาง	ภาค	เหนือ	ของ	ไทย	มัก	นิยม	ส่ง	ออก	
ผ่าน	ทาง	พม่า		 	หรือ		 	สปป	.		 	ลาว		 		เพื่อ	หลีก	เลี่ยง	ปัญหา	กฎ	ระเบียบ	การนำ	เข้า	ของ	จีน			(	โดย	เฉพาะ	ลำไย	)		 
	ดัง	นั้น	จึง	มัก	มี	การ	รายงาน	ว่า		 	ประเทศ	ทั้ง	สอง	จะ	กลาย	มา	เป็น	คู่	แข่ง	ที่	สำคัญ	ของ	ไทย		 	ทั้งๆ		 	ที่	ประเทศ	 
ทั้ง	สอง	ไม่มี	การ	ผลิต	ลำไย	แต่	เป็นการ	ส่ง	ออก	ลำไย	ไทย	ผ่าน	ทาง	ประเทศ	ทั้ง	สอง
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ตารางที่11ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน

รายการ ความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลง ความสามารถในการแข่งขันของไทยเพิ่มขึ้น
ตลาด	ส่ง	ออก	จีน	ขยาย	ตัว	 มัน	สำปะหลัง			และ	ยาง	ธรรมชาติ	 	ยาง	คอม	พา	วนด์	
ตลาด	ส่ง	ออก	จีน	หด	ตัว	 	ข้าว			และ	น้ำตาล 	แป้ง	มัน	สำปะหลัง	,			ยาง	วัล	คา	ไนซ์			และ	ผล	ไม้

กับ	ผู้	บริโภค	จีน		 	เพื่อ	สร้าง	ความ	เชื่อ	มั่น	ให้	กับ	ผู้	บริโภค	จีน	ใน	การ	บริโภค	ข้าว	หอม	มะลิ	ของ	ไทย		 	สำหรับ	ใน	
กรณ	ีของ	นำ้ตาล	จะ	ตอ้ง	แบง่	ตลาด	นำ้ตาล	ของ	จนี	ออก	ให้	ชดัเจน	วา่			ไทย	ตอ้งการ	ตอบ	สนอง	ตลาด	ใน	ระดบั	
อุตสาหกรรม	ต่อ	เนื่อง	หรือ	ตลาด	ผู้	บริโภค	โดยตรง			ซึ่ง	การ	ขยาย	ตัว	ทาง	เศรษฐกิจ	ของ	จีน			และ		การ	เพิ่ม	ขึ้น	
ของ	ราย	ได้	ต่อ	หัว	ของ	คน	จีน			ก็	มี	โอกาส	ทำให้	การ	บริโภค	น้ำตาล	ต่อ	หัว	ของ	คน	จีน	เพิ่ม	ขึ้น			
	 	ใน	ขณะ	เดียวกัน	ความ	ต้องการ	ใช้	น้ำตาล	ใน	อุตสาหกรรม	ต่อ	เนื่อง	ต่างๆ			ก็	เพิ่ม	ขึ้น	เช่น	เดียวกัน			ดัง	
นั้น	แม้ว่า	สินค้า	เกษตร	ทั้ง	สอง	ตัว	นี้	ดู	เสมือน	จะ	มี	ศักยภาพ	และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน		น้อย	กว่า	สินค้า	
เกษตร	อื่นๆ		 	ที่	ศึกษา		 	แต่	ก็	มี	โอกาส	ใน	จีน	ค่อน	ข้าง	สูง	หาก	สามารถ	สร้าง	ความ	แตก	ต่าง	ให้	เห็น	ได้	อย่าง	
ชดัเจน	ระหวา่ง	สนิคา้	จาก	ไทย	และ	สนิคา้	ที	่ผลติ	ใน	จนี			โดย	เฉพาะ	ความ	แตก	ตา่ง	ทาง	ดา้น	คณุภาพ			เนือ่งจาก	
ผู้	บริโภค	จีน	กลุ่ม	หนึ่ง	ที่	มี	ราย	ได้	เพิ่ม	ขึ้น	ยินดี	ที่	จะ	จ่าย	สำหรับ	สินค้า	ที่	มี	คุณภาพ	ที่	ดี	กว่า	อย่าง	เห็น	ได้	ชัด			 
(	ดู	ราย	ละเอียด	ใน	ตาราง	ที่			11	)

5.สรุปผลการศึกษา

 
		 บทความ	นี้	มี	วัตถุประสงค์	หลัก	เพื่อ	ศึกษา	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ของ	สินค้า	เกษตร	ที่	สำคัญ	
ของ	ไทย	ใน	ตลาด	จีน			ซึ่ง	ครอบคลุม	สินค้า	ข้าว			มัน	สำปะหลัง			น้ำตาล			ผล	ไม้			และ	ยางพารา	โดย	พิจารณา	
จาก	ส่วน	แบ่ง	การ	ตลาด			ดัชนี	อัตรา	การก	ระ	จุก	ตัว			(	CR	)			แนว	โน้ม	การ	ส่ง	ออก			ค่า			RCA				ค่า			Dynamic			RCA			
และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ที่	ได้	จาก	แบบ	จำลอง			CMS			ใน	การ	พยากรณ์	ความ	ต้องการ	สินค้า	เกษตร	
ที่	สำคัญ	ของ	จีน	ใน	อนาคต	โดย			Jun			Yang			and			Jikun			Huang			(	2009	)			ได้	แสดง	ให้	เห็น	ว่า			การ	เติบโต	ทาง	
เศรษฐกิจ	ที่	รวดเร็ว	ของ	จีน	จะ	เป็นการ	กระตุ้น	ให้	เกิด	ความ	เสี่ยง	ต่อ	ความ	มั่นคง	ทาง	ด้าน	อาหาร	ทั้ง	ของ	จีน	
และ	ของ	ประเทศ	ตา่งๆ			ใน	โลก			โดย	จนี	ยงั	คง	พึง่พา	ตนเอง	ใน	ระดบั	สงู	สำหรบั	สนิคา้	เกษตร	เกอืบ	ทกุ	ประเภท			
ยกเว้น			เมล็ด	พืช	ประเภท	น้ำมัน			น้ำตาล			และ	ฝ้าย	
		 ส่วน	ผลก	ระ	ทบ	ที่	มี	ต่อ	ประเทศไทย		 	คือ		 	จีน	จะ	ส่ง	ออก	สินค้า	ประเภท	ผัก	และ	ผล	ไม้		 	รวม	ทั้ง		อาหาร	
แปรรปู	มายงั	ประเทศไทย	เพิม่	ขึน้			ใน	ขณะ	เดยีวกนั	ก	็จะ	นำ	เขา้	ขา้ว	เจา้			ผกั	และ	ผล	ไม	้เมอืง	รอ้น			นำ้ตาล			และ	
อาหาร	แปรรปู	จาก	ไทย	เพิม่	ขึน้			และ	จนี	จะ	ลด	การ	สง่	ออก	สนิคา้	เกษตร	มายงั	ประเทศไทย			และ	เพิม่	การนำ	เขา้	
จาก	ไทย	มาก	ขึน้			ซึง่	ทำให	้ภาค	การเกษตร	ไทย	จะ	ได	้รบั	ประโยชน	์มาก	ขึน้		สำหรบั	ผล	การ	ศกึษา	ความ	สามารถ	
ใน	การ	แขง่ขนั	ของ	สนิคา้	เกษตร	ที	่สำคญั	ของ	ไทย		ใน	ตลาด	จนี			พบ	วา่					ขา้ว	ไทย	ม	ีความ	สามารถ	ใน	การ	แขง่ขนั	
ลด	ลง	ใน	ตลาด	จนี			แมว้า่	ไทย	จะ	ครอง	สว่น	แบง่	การ	ตลาด	ได้	มาก			แต่	ประเทศ	จนี	ถอื	เปน็	ประเทศ	ผู	้ผลติ	และ	
ผู้	บริโภค	ข้าว	ราย	ใหญ่	ของ	โลก			และ	บาง	ส่วน	ก็	มี	การ	ส่ง	ออก			ดัง	นั้น	นอกจาก	จีน	จะ	เป็น	คู่	ค้า	ของ	ไทย			ยัง	ถือ	
ได	้วา่	จนี	ยงั	เปน็	คู	่แขง่		ของ	ไทย	อกี	ดว้ย			ดงั	นัน้	ความ	สามารถ	ใน	การ	แขง่ขนั	ของ	ไทย	ที	่ลด	ลง	เปน็	ผล	มา	จาก	การ	
แขง่ขนั	กบั	ผลผลติ	ขา้ว	ของ	จนี	นัน่เอง			นอกจาก	นี	้สว่น	หนึง่	ยงั	เปน็	ผล	มา	จาก	การ	ที	่ผู	้บรโิภค	ขาด	ความ	เชือ่	ถอื 
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	ข้าว	ไทย			(	ปัญหา	การ	ผสม	ข้าว	คุณภาพ	ต่ำ	กับข้าว	หอม	มะลิ	ไทย	)		 	สำหรับ	ตลาด	ผลิตภัณฑ์		มัน	สำปะหลัง	 
ใน	จีน		 	ไทย	เป็น	ประเทศ	ผู้	ส่ง	ออก	ราย	ใหญ่	และ	มี	ส่วน	แบ่ง	ตลาด	มาก	ที่สุด		 	แต่	กลับ	มี	แนว	โน้ม	ของ	ความ	
สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ลด	ลง			แม้ว่า	จะ	ได้	ประโยชน์	จาก	การ	ยกเว้น	ภาษี			เนื่องจาก	ผลิตภัณฑ์	มัน	สำปะหลัง	
อยู่	ใน	พิกัด			07		 	ซึ่ง	เป็น	พิกัด	สำหรับ	ผัก	และ	ผล	ไม้		 	อีก	ทั้ง	ยัง	มี	การนำ	เข้า	เพื่อ	นำ	ไป	ใช้	ผลิต	เป็น	พลังงาน			 
แต่	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ที่	ลด	ลง	เกิด	จาก	การ	ที่	ไทย	ประสบ	กับ	ปัญหา	การ	ระบาด	อย่าง	รุนแรง	ของ	
เพลี้ย	แป้ง			(	ปัญหา	นี้	ไม่	เคย	เกิด	ขึ้น	ใน	ประเทศไทย	มา	ก่อน	)		 	ใน	ขณะ	ที่	การ	ส่ง	ออก	แป้ง	มัน	สำปะหลัง	ไทย	
ไป	ยัง	จีน	กลับ	เผชิญ	กับ	การ	หด	ตัว	ของ	ตลาด	จีน			กอปร	กับ	คู่	แข่ง	อย่าง	เวียดนาม	ก็	มี	ความ	ได้	เปรียบ	ใน	เรื่อง	
ระบบ	โล	จิ	สติ	กส์	ที่	เอื้อ	อำนวย	ต่อ	การ	ส่ง	ออก	ไป	ยัง	จีน		 	ส่วน	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ที่	ลด	ลง	ของ	การ 
	สง่	ออก	นำ้ตาล	ไทย	ไป	ยงั	ตลาด	จนี			เกดิ	จาก	การ	หด	ตวั	ของ	ตลาด	จนี			เนือ่งจาก	จนี	สามารถ	ผลติ	ออ้ย	ได	้เพิม่	ขึน้	 
	และ	ผู	้ประกอบ	การ	ไทย		ยงั	ม	ีการ	เขา้ไป	ลงทนุ	ผลติ	นำ้ตาล	ใน	ประเทศ	จนี	และ	เวยีดนาม			สำหรบั	ยาง	ธรรมชาต	ิ
ก็	เป็น	อีก	หนึ่ง	สินค้า	เกษตร	ที่	ไทย	มี	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ลด	ลง	อย่าง	เห็น	ได้	ชัด	ใน	ตลาด	จีน		 	แม้ว่า	
จะ	มี		ส่วน	แบ่ง	ตลาด	มากกว่า	คู่	แข่ง		 	เนื่องจาก	จีน	มี	การ	เปลี่ยน	โครงสร้าง	การนำ	เข้า	จาก	ยาง	แผ่น	รม	ควัน	
ไป	เป็น	ยาง	แท่ง			จึง	ทำให้	จีน	หัน	ไป	นำ	เข้า	จาก	คู่	แข่ง	อย่าง	อินโดนีเซีย	และ	มาเลเซีย	แทน			เนื่องจาก	ประเทศ	
ทั้ง	สอง	เป็น	ผู้นำ	ใน	การ	ผลิต	ยาง	แท่ง			ใน	ขณะ	ที่	ไทย	เป็น	ผู้นำ	ใน	การ	ผลิต	ยาง	แผ่น	รม	ควัน			ส่วน	การ	ส่ง	ออก 
	ยาง	คอม	พา	วนด์	ของ	ไทย	ยัง	คง	ได้	รับ	อานิสงส์	จาก	การ	ขยาย	ตัว	ของ	ตลาด	จีน		อย่าง	ต่อ	เนื่อง		 	ซึ่ง	ไทย	เป็น	
ประเทศ	ที	่สามารถ	ครอง	สว่น	แบง่	ตลาด	ได	้สงูสดุ	และ	ยงั	ม	ีความ	สามารถ		ใน	การ	แขง่ขนั	เพิม่	ขึน้	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง	 
อีก	ด้วย		 	ใน	ขณะ	ที่	ตลาด	นำ	เข้า	ยาง	วัล	คา	ไนซ์	ของ	จีน		 	แม้ว่า	ไทย	จะ	เป็น	ประเทศ	ที่	ครอง	ส่วน	แบ่ง	ตลาด	 
มาก	ทีส่ดุ			แต	่กลบั	ม	ีความ	สามารถ	ใน	การ	แขง่ขนั	ลด	ลง	ใน	ชว่ง			2	-	3			ป	ีที	่ผา่น	มา			สำหรบั	ผล	ไม	้ไทย	ซึง่	ถอื	ได	้วา่	
เป็น	หนึ่ง	ใน	สินค้า	เกษตร	ที่	มี	ศักยภาพ	และ		มี	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	สูง	ใน	ตลาด	จีน			รวม	ทั้ง	มี	แนว	โน้ม	
ใน	การ	ส่ง	ออก	ไป	ยัง	จีน	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	ยัง	คง	ต้อง	เผชิญ	กับ	มาตรการ	กีดกัน	ที่	มิใช่	ภาษี	ของ	จีน
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CRn   = × 100

i = 1

i = 1
t

n

Si

Si

∑

∑

โดยที่			 CRn 	=		 	อัตราส่วน	การก	ระ	จุก	ตัว	ของ	สินค้า	เกษตร	ที่	สำคัญ	ที่	นำ	เข้า	จาก			n			ประเทศ	
    Si 	=		 	ส่วน	แบ่ง	ตลาด	ของ	สินค้า	เกษตร	ที่	สำคัญ	ของ	ประเทศ	ที่			i   :   i   =   1 ,   2 ,   … . ,   n 
    t		 =		 	จำนวน	ประเทศ	ทั้งหมด	ที่	เป็น	แหล่ง	นำ	เข้า	สินค้า	เกษตร	ที่	สำคัญ	ของ	จีน	
   n		 =		 	จำนวน	ประเทศ	ที่	ใช้	ใน	การ	พิจารณา

	 สำหรบั	เกณฑ	์ใน	การ	พจิารณา	วา่			การนำ	เขา้	สนิคา้	เกษตร	ที	่สำคญั	ของ	จนี	ม	ีการก	ระ	จกุ	ตวั	หรอื	ม	ีการ	
แข่งขัน	กัน	ของ	ประเทศ	ต่างๆ			สูง	หรือ	ไม่			มี	เกณฑ์	ใน	การ	พิจารณา	ดังนี้			
		 •	ถ้า	ค่า			CR			มี	มากกว่า	ร้อย	ละ		67			แสดง	ว่า	การนำ	เข้า	สินค้า	เกษตร	ที่	สำคัญ	ของ	จีน	มี	การก	ระ	จุก	
ตัว	หรือ	มี	การ	แข่งขัน	ของ	ประเทศ	ต่างๆ			สูง	
	 •		ถ้า	ค่า			CR			มี	ค่า	ระหว่าง	ร้อย	ละ		34	-	67		แสดง	ว่า	การนำ	เข้า	สินค้า	เกษตร	ที่	สำคัญ	ของ	จีน	มี	การก	
ระ	จุก	ตัว	หรือ	มี	การ	แข่งขัน	ของ	ประเทศ	ต่างๆ			ปาน	กลาง	
		 •	ถ้า	ค่า			CR			มี	ค่า	น้อย	กว่า		34			แสดง	ว่า			การนำ	เข้า	สินค้า	เกษตร	ที่	สำคัญ	ของ	จีน	มี	การก	ระ	จุก	ตัว	
หรือ	มี	การ	แข่งขัน	ของ	ประเทศ	ต่างๆ			ต่ำ

ภาคผนวก



ก.วิธีการคำนวณหาค่าสัดส่วนการกระจุกตัว(ConcentrationRatio:CR)
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ข.วธิีการคำนวณหาคา่ความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบที่ปรากฏ(RevealedComparativeAdvantage
:RCA)

โดยที่				 	RCAj		 =		 	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	

RCAj   = or

Xij

Xiw

Xtj

Xtw

Xij

Xtj

Xiw

Xtw

สามารถ	เขียน	เป็น	สูตร	การ	คำนวณ	ทาง	คณิตศาสตร์	ได้	ดังนี้

Xij

Xtj

Xij

Xtj

Xiw

Xtw

Xiw

Xtw

∆ RCAj

RCAj

RCA   =
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเป้าหมายของไทย

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเป้าหมายของโลก

	 ส่วน	พลวัต	ความ	ได้	เปรียบ	โดย	เปรียบ	เทียบ	ที่	ปราก	ฎ			(	Dynamic			Revealed			Comparative			 
Advantage	)		มี	วิธี	การ	คำนวณ	ดังนี้
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จาก	ตาราง	ข้าง	ต้น	สามารถ	อธิบาย	สถานการณ์	ต่างๆ			ได้	ดังนี้			
 
ก. ในกรณีค่าRCAเพิ่มขึ้น(ความสามารถในการส่งออกเพิ่มขึ้น)
  1. ดาวรุ่งพุ่งแรง		 	เป็น	สถานการณ์	ที่	ตลาด	เป้า	หมาย			(	จีน	)		 	มี	แนว	โน้ม	ดี	ขึ้น		 	และ	ประเทศ	ผู้	ส่ง	ออก			 
(	ไทย	)			สามารถ	สง่	ออก	เพิม่	ขึน้	ได	้รวดเรว็	กวา่	อตัรา	การ	ขยาย	ตวั	ของ	การนำ	เขา้	ของ	ประเทศ	ผูน้ำ	เขา้			(	จนี	)	 
 2. สวนกระแส		 	เป็น	สถานการณ์	ที่	ประเทศ	ผู้	ส่ง	ออก	มี	แนว	โน้ม	ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ดี	ขึ้น			 
แต่	ประเทศ	ผู้นำ	เข้า	มี	อัตรา	การ	ขยาย	ตัว	ของ	การนำ	เข้า	ลด	ลง	
  3. ตั้งรับปรับตัว		 	เป็น	สถานการณ์	ที่	ประเทศ	ผู้	ส่ง	ออก	มี	ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ลด	ลง			 
โดย	ความสามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ของ	ประเทศ	ผู้	ส่ง	ออก	ลด	ลง	ช้า	กว่า	การนำ	เข้า	ที่	ลด	ลง	ของ	ประเทศ 
	ผู้นำ	เข้า	
 
ข. ในกรณีค่าRCAลดลง(ความได้เปรียบในการส่งออกลดลง)
 1. คว้าไม่ทัน		เป็น	สถานการณ์	ที่	ตลาด	เป้า	หมาย			(	จีน	)			มี	แนว	โน้ม	ดี	ขึ้น			และ	ประเทศ	ผู้	ส่ง	ออก			(	ไทย	)	 
	สามารถ	สง่	ออก	ได	้เพิม่	ขึน้			แต	่ความ	สามารถ	ใน	การ	สง่	ออก	ของ	ประเทศ	ผู	้สง่	ออก	กลบั	ขยาย	ตวั	ตำ่	กวา่	อตัรา	
การ	ขยาย	ตัว	ของ	การนำ	เข้า	ของ	ประเทศ	ผู้นำ	เข้า			(	จีน	)	
  2. เสียโอกาส	 	เป็น	สถานการณ์	ที่	ตลาด	เป้า	หมาย	มี	การ	ขยาย	การนำ	เข้า	แต่	ประเทศ		ผู้	ส่ง	ออก	กลับ	มี	
ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ลด	ลง			ทำให้	ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ของ	ประเทศ	ผู้	ส่ง	ออก	ลด	ลง	
 3. ถอยนำเปน็	สถานการณ	์ที	่ตลาด	เปา้	หมาย	และ	ประเทศ	ผู	้สง่	ออก	ตา่ง	ก	็ม	ีแนว	โนม้	ลด	ลง			แต	่ประเทศ	
ผู้	ส่ง	ออก	มี	ความ	สามารถ	ใน	การ	ส่ง	ออก	ลด	ลง	รวดเร็ว	กว่า	การนำ	เข้า	ที่	ลด	ลง	ของ	ประเทศ	ผู้นำ	เข้า

ตารางภาคผนวกนิยามสถานการณ์ทางการตลาดส่งออกโดยวิธีพลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของค่าRCA

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
นิยาม

การส่งออกของประเทศที่ศึกษา การส่งออกไปยังตลาดเป้าหมาย

	เพิ่ม	ขึ้น	

↑  > ↑ 	ดาว	รุ่ง	พุ่ง	แรง	

↑  ↓ 	สวน	กระแส	

↓  < ↓ 	ตั้ง	รับ	ปรับ	ตัว	

	ลด	ลง	

↑  < ↑ 	คว้า	ไม่ทัน	

↓  ↑ 	เสีย	โอกาส	

↓  > ↓ 	ถอย	นำ	

ที่มา:อัครพงศ์อั้นทองและมิ่งสรรพ์ขาวสอาด,2546.

จาก	สูตร	ข้าง	ต้น	สามารถ	แยก	นิยาม	ของ	สถานการณ์	ทางการ	ตลาด	ส่ง	ออก	ที่	เป็น	ไป	ได้	ออก	เป็น		 	6			
สถานการณ์			ดังนี้
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 ความ สามารถ ใน การ แข่งขัน ของ สินค้า เกษตร ที่ สำคัญ ของ ไทย ใน ตลาด จีน 47

ค.วิธีการคำนวณหาที่มาของการเจริญเติบโตของการส่งออก หรือแบบจำลองส่วนแบ่งการตลาดคงที่
(ConstantMarketShareModel:CMS)
	 	 สมมต	ิวา่	ตอ้งการ	พจิารณา	ทีม่า	ของ	การ	เตบิโต	ของ	การ	สง่	ออก	สนิคา้		 i 		ของ	ประเทศไทย	ไป	ยงั	ตลาด			
m			ใน	ปี	ที่			t			จะ	สามารถ	คำนวณ	ได้	ตาม	สูตร	ดังนี้	

โดยที่			 			Vimt  =		 	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	สินค้า			i			ของ	ประเทศไทย	ไป	ยัง	ตลาด			m			ใน	ปี	ที่			t 
 Vim (t-1) 	=		 	มูลค่า	การ	ส่ง	ออก	สินค้า			i			ของ	ประเทศไทย	ไป	ยัง	ตลาด				m			ใน	ปี	ที่			t - 1 
 Rmt 	=	 	อัตรา	การ	เจริญ	เติบโต	ของ	การ	ส่ง	ออก	สินค้า	ทั้งหมด	ไป	ยัง	ตลาด				m			ใน	ปี	ที่			t 
 Rimt 	=		 	อัตรา	การ	เจริญ	เติบโต	ของ	การ	ส่ง	ออก	สินค้า		i			ไป	ยัง	ตลาด				m			ใน	ปี	ที่			t 
  i 	=		 	สินค้า	เป้า	หมาย	ที่	กำลัง	พิจารณา	
   m		 	=		 ตลาด	เป้า	หมาย	ที่	กำลัง	พิจารณา	
  t		 	=		 	ปี	ที่	กำลัง	พิจารณา	

Vimt – Vim (t-1) (Rmt × Vim (t-1)) (Rimt – Rmt) × Vi(t-1))
Vimt Vim (t-1) Vi (t-1)

× 100  = +

Vimt – Vi(t-1)) – (Rimt × Vi(t-1))
Vi (t-1)

+

	 จาก	สูตร	ข้าง	ต้น	จะ	เห็น	ได้	ว่า		 	อัตรา	การ	เจริญ	เติบโต	ของ	การ	ส่ง	ออก	สินค้า		 i		 	จาก	ประเทศไทย	 
ไป	ยัง	ตลาด			m			ใน	ปี	ที่			t			เกิด	จาก	อิทธิพล	หลัก			3			ด้าน			คือ	
	 1.	ผล	ของ	การ	ขยาย	ตัว	ใน	การ	ส่ง	ออก	สินค้า	ทั้งหมด	ไป	ยัง	ประเทศ			m			(	Growth			Effect	)		
	 	คือ			พจน์							

	 2.		ผล	ของ	การ	เปลีย่นแปลง	การ	บรโิภค	สนิคา้		i			ของ	ประชาชน	ใน	ประเทศ			m			(	Commodity			effect	)	 
	 	คือ			พจน์	

(Rimt – Rmt) × Vi(t-1))
Vi (t-1)

Vimt – Vi(t-1)) – (Rimt × Vi(t-1))
Vi (t-1)

(Rmt × Vim (t-1))
Vim (t-1)

	 3.	 ผล	ของ	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	ของ	ประเทศไทย	ใน	สินค้า		 i	 	หรือ		 	ผล	ทาง	ด้าน	ส่วน	แบ่ง	 
	 การ	ตลาด			(	Competitiveness			effect	)			คือ			พจน์


