
I

ชื่อเร่ือง การวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ
และสวนแบงตลาดของลําไยในตลาดฮองกง

นักศึกษา นางสาวปณิชา ศิลปรัศมี
รหัสประจําตัว 52641319
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
พ.ศ. 2554
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ ผศ.ดร.โอปอล สุวรรณเมฆ

บทคัดยอ
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ

(Revealed Comparative Advantage: RCA) โดยเปรียบเทียบกับการสงออกลําไยของประเทศไทย
และประเทศคูแขงที่สําคัญ คือ ประเทศจีนและเวียดนาม และศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
สงออกลําไยของไทยไปยังตลาดฮองกง นอกจากน้ียังทําการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง
การตลาดของการสงออกลําไยของไทยโดยใชแบบจําลองสวนแบงการตลาดคงที่ (Constant Market
Share Model: CMS) โดยในการวิเคราะหจะใชเปนขอมูลในระบบ Harmonized System (HS) ที่มี
ระยะเวลาครอบคลุมต้ังแตป พ.ศ. 2544-2552

การวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในลําไยของประเทศไทย
ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม โดยแบงขอมูลเปน 3 ชวงเวลา พบวาประเทศไทยและประเทศ
เวียดนามมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ RCA>1 ทั้ง 3 ชวงเวลา แสดงถึงระดับการ
แขงขันยังสามารถสงออกไดดี เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของคา RCA ในแตละชวงเวลา พบวา
ประเทศเวียดนามมีคา RCA มากกวาประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2544-2546 ประเทศเวียดนามและ
ประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ 82.61 และ 39.32 ตามลําดับ และกลับลดลงอยาง
มากในชวงป พ.ศ. 2547-2549 ประเทศไทยมีคา RCA ลดลงเหลือ 39.18 ประเทศเวียดนามลดลง
เหลือเพียง 48.94 ซึ่งลดลงมากกวาประเทศไทย อยางไรก็ตาม ประเทศเวียดนามเร่ิมมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏเพิ่มขึ้นเปน 49.77 ในขณะที่ประเทศไทยกลับลดลงเหลือ 34.27
ในชวงป พ.ศ. 2550-2552 จึงกลาวไดวาประเทศไทยมีแนวโนมความไดปรียบโดยเปรียบเทียบ
ลดลงคา เมื่อเทียบกับ RCA ของประเทศเวียดนาม สําหรับความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ
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ของประเทศจีนมีคา RCA<1 ทั้ง 3 ชวงเวลา คือ 0.12, 0.16 และ 0.12 ตามลําดับ จึงกลาวไดวา
ประเทศจีนมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกลําไยในระดับโลก

จากการศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage
Index: RCA) พบวาลําไยเปนผลไมที่มีความสามารถในการแขงขันสูง แตคา RCA ลดลงอยาง
ตอเน่ืองเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนามซึ่งเปนสัญญาณเตือนประเทศไทยวาอาจสูญเสียความ
ไดปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ ดังน้ันประเทศไทยควรมีการพัฒนาการตลาด ปรับปรุงวิธีการ
ผลิต รูปแบบการบรรจุหีบหอและคุณภาพของลําไยใหมีมาตรฐานสากล และควรหากลยุทธุการ
สงออกเพื่อสามารถรักษาสวนแบงตลาดและความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในลําไยไวได

สําหรับผลการวิเคราะหแบบจําลองสวนแบงการตลาดคงที่ของประเทศ ไทยแบงการ
เปรียบเทียบเปน 2 ชวงไดผลดังน้ี ชวงป พ.ศ. 2544-2546 เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2547-2549 พบวา
มูลคาการสงออกลําไยในตลาดฮองกงของประเทศไทยมีมูลคาการเปลี่ยนแปลงการสงออก
เน่ืองมาจากผลจากการแขงขันมากที่สุด รองลงมาคือผลจากการขยายตัวของการสงออกของ
ตลาดโลกและผลจากการกระจายตลาด สําหรับในชวงป พ.ศ. 2547-2549 เปรียบเทียบกับป พ.ศ.
2550-2552 พบวามูลคาการสงออกลําไยในตลาดฮองกงของประเทศไทยมีมูลคาการเปลี่ยนแปลง
การสงออก เน่ืองมาจากผลกระทบรวมจากการปรับตัวของการสงออกถูกทิศทางซึ่งเปนผลกระทบ
ที่มีตอการเพิ่มของมูลคาการสงออกมากที่สุดรองลงมาคือ ผลจากการแขงขัน และผลจากการ
กระจายตลาด

สําหรับผลการวิเคราะหแบบจําลองสวนแบงการตลาดคงที่ของมูลคาการสงออกลําไยของ
ประเทศจีนและประเทศเวียดนามไปยังตลาดฮองกงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในชวงป พ .ศ. 2544-
2546 เทียบกับชวงป พ.ศ. 2547-2549 ที่ลดลง เน่ืองมาจากผลจากการแขงขันมากที่สุด รองลงมาคือ
ผลจากการขยายตัวของการสงออกของตลาดโลกและผลจากการกระจายตลาด มู ลคาการสงออก
ลําไยของประเทศจีนและประเทศเวียดนามไปยังตลาดฮองกงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในชวงป พ .ศ.
2547-2549 เทียบกับชวงป พ.ศ. 2550-2552 ที่เปลี่ยนแปลงน้ัน เปนผลเน่ืองมาจากผลจากการ
กระจายตลาด ผลจากการแขงขัน และผลกระทบรวมจากการปรับตัวของการสงออกถูกหรือผิด
ทิศทาง

สําหรับการวิเคราะหสวนแบงตลาดคงที่ (CMS) ของไทยในตลาดฮองกงสามารถอธิบาย
ปจจัยที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงมูลคาสงออกลําไยของไทย ที่มีผลมาจากผลจากการแขงขัน แสดงวา
ประเทศไทยตองควบคุมคุณภาพสินคาของลําไยใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และควรมีการ
พัฒนาการปลูกผลไมนอกฤดูการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาวะพึ่งพาปจจัยดานภูมิอากาศ
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ตามธรรมชาติซึ่งมีความไมแนนอนและสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและปริมาณการผลิตลําไย
ของไทยเพื่อสรางความตอเน่ืองในการรักษาตลาดผูบริโภคและการพยายามลดตนทุนการผลิตเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูคาดานตนทุน

ผลกระทบรวมจากการปรับตัวของการสงออกถูกหรือผิดทิศทางและ ผลที่มาจากการ
กระจายตลาด จะสงผลใหการสงออกของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยควรหันมาให
ความสําคัญในการขยายตลาดสงออก และตองปรับปรุงดานการตลาด การขนสง รวมถึงสนับสนุน
ใหมีการสงเสริมการขายและประชาสัมพันธ จากหนวยงานราชการและเอกชน
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ABSTRACT
The objective of the study is to analyze the ability of Thai longan exports to Hong Kong

with competitive countries, especially China and Vietnam. Moreover, this study indicates the
possible factors which may impact Thai longan internationally. Revealed comparative advantage
(RCA) and constant market share model (CMS) were applied to indicate competitiveness and
factors that influencing the change of exports. Harmonized code 0810900102 is measured during
2001 to 2009.

This analyzed revealed comparative advantage index (RCA) in 3 periods which are the
first period (2001-2003), the second period (2004-2006) and the last period (2007-2009).
Moveover, this research used competitive advantage to analyze Thailand, China and Vietnam.

The result of this research found that Thailand and Vietnam had comparative advantage
in longan exporting. After we were comparing Thailand with Vietnam, Vietnam experienced the
highest RCA rate from 2001 to 2003, which is reckoned as 82.61; while Thailand reached only
39.32. Then, during in 2004 to 2006, The RCA value of Vietnam and Thai decreased to 48.94 and
39.18 respectively. However, during 2007 to 2009, Vietnam’s RCA was increased to 49.77
though Thai’s RCA was 34.27, therefore Vietnam had more advantage in the export of longan
than Thailand designs this period. While China had competitive disadvantage in longan exporting.

The study of comparative advantage that appears (Revealed Comparative Advantage
Index: RCA) showed that longan is a fruit that is highly competitive but the RCA has dropped
continuously comparing to Vietnam. It is a warning sign that Thailand may lose its competitive
advantage as shown. Therefore, Thailand longan should improve a marketing development,
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production methods, form of packaging and quality in order to be the international longan’s
standards. Also, it should form import strategy for maintaining its market share and competitive
advantage.

The result of the analysis in the constant market share model for this study is compared
in 2 periods. The first period (2001-2003 comparing with 2004-2006) found that the change in the
market share affected from the value of longan exporting. This value is decrease because of the
interaction effect pure share or competitive effect and market distribution effect in that order. The
second period (2004-2006 comparing with 2007-2009) shows that the value of longan exporting
is increase. This counting affects from the interaction effect, pure share or competitive effect and
market distribution effect in that order.

The result of the analysis in the constant market share model of China and Vietnam in the
first period (2001-2003 comparing with 2004-2006) was changed as a result of the pure share or
competitive effect, world growth effect and market distribution effect correspondingly. The
second period (2004-2006 comparing with 2007-2009) was counting which affect from the
market distribution effect, pure share or competitive effect and interaction effect in order.

For analysis of Thailand fixed market share (CMS) in Hong Kong market can explain the
factors that changes the value of the Thailand longan exports from the result of exporting
competition. It is meant that Thailand have to do the quality control of longan to be a standard
acceptable and develop efficiently the planting method of out of season fruit production to reduce
dependence on natural climatic factors which are uncertain and affect efficiency and production
of longan in Thailand to create continuity in the treatment of the consumer market and try to
reduce production costs to enhance competitiveness in terms of cost with trading partners. Joint
effects of adjustment of exports are right or wrong direction and the results from the distribution
market which will influence Thailand exports in positive way. Thailand should to turn to focus on
expanding export markets and to improve the transportation market as well as to encourage sales
promotion and public relations that are generated by Government agencies and private sectors.


