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ศักยภาพเชิงเปรียบเทียบการส่งออกข้าวของประเทศไทยและเวยีดนาม 
ในตลาดจนี 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบศกัยภาพทางการส่งออกขา้วและปัจจยัท่ี
ก าหนดศกัยภาพในการส่งออกขา้วของประเทศไทยและเวียดนามในตลาดจีน โดยอาศยัขอ้มูลทุติย
ภูมิอนุกรมเวลา มาท าการวิเคราะห์ดว้ยดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏและการวิเคราะห์ 
ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี ตามล าดบั ผลการศึกษาช้ีให้เห็นวา่ ศกัยภาพเชิงเปรียบเทียบในการส่งออกขา้ว
โดยรวมไปยงัตลาดจีนของประเทศไทยนั้นนอ้ยกวา่ประเทศเวียดนามในช่วงระยะเวลาห้าปีท่ีผา่นมา  
ทั้งน้ีความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลงของขา้วไทย เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพในการส่งออกขา้ว
โดยรวมของประเทศไทยในตลาดจีนช่วงท่ีผา่นมามากท่ีสุด     
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Abstract 

 The purposes of this study were to study the comparative advantage and factors 
determining the rice export of Thailand and Vietnam in the Chinese market, using time series 
data. The Revealed Comparative Advantage (RCA) and Constant Market Share Analysis (CMS) 
were applied to analyze the data, respectively. The findings revealed that Vietnam had 
comparative advantage over Thailand in overall rice exports in the Chinese market in the last five 
years. In addition, Thailand’s competitiveness factor was relatively low which was an important 
determinant of the rice export of Thailand in the Chinese market. 
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บทน า 
 ขา้วเป็นพืชอาหารหลกัส าหรับคนไทยมาเป็นระยะเวลาช้านาน การปลูกขา้วกลายเป็น

ส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตเกษตรกรไทยจนกลายเป็นแหล่งก าเนิดของความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม และ
วฒันธรรมท่ีดีงามสืบต่อเน่ืองกนัมาทุกยุคทุกสมยั นอกจากน้ี การผลิตขา้วในแต่ละปียงัมีปริมาณ
มากเพียงพอท่ีจะเหลือส่งออกจนท าใหข้า้วกลายเป็นสินคา้เกษตรส่งออกท่ีส าคญัและท าให้ประเทศ
ไทยกา้วข้ึนสู่การเป็นผูส่้งออกขา้วเป็นอนัดบัหน่ึงของโลกในช่วงเวลากว่าสองทศวรรษท่ีผ่านมา 
(สมพร   อิศวิลานนท์ และคณะ, 2552) อยา่งไรก็ตาม เม่ือปี พ.ศ.2555 ท่ีผา่นมาประเทศไทยไดเ้ร่ิม
สูญเสียต าแหน่งการเป็นผูส่้งออกขา้วอนัดบัหน่ึงของโลกให้กบัเวียดนาม เช่นน้ี ศกัยภาพทางการ
แข่งขนัในตลาดส่งออกขา้วของไทยจึงก าลงัถูกทา้ทายจากประเทศคู่แข่งขนัหลกัอย่างขา้วจาก
ประเทศเวยีดนามในปัจจุบนัและอนาคต  

 ส าหรับตลาดส่งออกขา้วจีนนั้น แมว้่าท่ีผ่านมาจีนจะมิไดเ้ป็นตลาดส่งออกขา้วท่ีส าคญั
ของไทยดงัเช่นประเทศคู่คา้หลกัซ่ึงไดแ้ก่ เบนิน อิรัก แอฟริกาใต ้หรือแคเมอรูน ก็ตาม  แต่จีนก็เป็น
ประเทศท่ีมีสัดส่วนของการขยายตวัในผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติมากและเพิ่มสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี        อนัท าใหร้ายไดเ้ฉล่ียต่อหวัของประชากรจีนสูงข้ึนมาโดยตลอด  ดงันั้น จีนจึงเป็น
ตลาดท่ีมีศกัยภาพส าหรับขา้วคุณภาพสูงของไทยในอนาคต  นอกจากน้ี จีนยงัเป็นประเทศท่ีน าเขา้
ขา้วมากท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ.2556 ท่ีผา่นมา (USDA, 2014) รวมถึงเป็นคู่คา้อนัดบัหน่ึงของไทยใน
ตลาดส่งออกสินคา้โดยรวม โดยมีมูลค่าส่งออกกว่า 824,600 ลา้นบาทในปี พ.ศ.2556 (กระทรวง
พาณิชย,์ 2557) ดว้ย 

 อย่างไรก็ตาม ผลการทบทวนงานวิจยัส าคญัในอดีตพบว่า การศึกษาศกัยภาพในการ
ส่งออกขา้วของประเทศไทยในตลาดจีน โดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัหลกัในตลาดคือ ประเทศ
เวียดนาม ยงัไม่ปรากฏว่ามีผูศึ้กษามาก่อน โดยส่วนมากเป็นการศึกษาในตลาดส่งออกขา้วส าคญั
ของไทยในปัจจุบนั เช่น งานวจิยัของอทัธ์ พิศาลวานิช และคณะ (2554) ท่ีไดศึ้กษาความอยูร่อดของ
ขา้วไทยภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการเปรียบเทียบศกัยภาพการผลิต การคา้ และ
นโยบายของขา้วไทยกบัเวียดนามคู่แข่งหลกัในตลาดอาเซียน หรืองานวิจยัของอรวรรณ ศรีโสม
พนัธ์ และคณะ (2556) ซ่ึงไดศึ้กษาขา้วเหนียวไทยภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเชิงมหภาค
ดา้นสถานการณ์การผลิต การเปล่ียนแปลงอุปทาน และการส่งออกขา้วเหนียวในภูมิภาคอาเซียน 
เป็นตน้  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาศกัยภาพเชิงเปรียบเทียบการส่งออก
ขา้วของประเทศไทยและเวยีดนามในตลาดจีนในคร้ังน้ี 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบศกัยภาพทางการส่งออกขา้วของประเทศไทยและเวียดนามใน        

ตลาดจีน 
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2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดศกัยภาพในการส่งออกขา้วของประเทศไทยและเวียดนามใน 
ตลาดจีน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบศกัยภาพทางการส่งออกขา้ว

ของประเทศไทยและเวียดนามในตลาดจีนคร้ังน้ี ผูว้ิจยัอาศยัแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 
อนัได้แก่ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ประกอบด้วย ดชันี
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) และการ
วิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Share Analysis: CMS) ตลอดจนงานวิจยัต่างๆใน
อดีตท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
ทฤษฎคีวามได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบ (Comparative Advantage)  

เป็นแนวความคิดของเดวิด  ริคาร์โด ซ่ึงไดอ้ธิบายวา่ ประเทศท่ีไม่มีความไดเ้ปรียบโดย
สมบูรณ์ในการผลิตสินคา้ทุกอยา่งกบัประเทศอ่ืน ยงัคงสามารถท าการคา้ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทุกฝ่ายได้ ประเทศท่ีด้อยประสิทธิภาพควรผลิตและส่งออกเฉพาะสินคา้ท่ีประเทศตนมีความ
เสียเปรียบโดยสมบูรณ์นอ้ยกวา่ถือไดว้า่สินคา้น้ีเป็นสินคา้ท่ีประเทศผลิตดว้ยความไดเ้ปรียบ โดย
ทฤษฎีน้ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางและใชอ้ธิบายสาเหตุของธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศจนทุกวนัน้ี 
สาระส าคญัของกฎการไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (the law of comparative advantage) อธิบายวา่ 
ถึงแมว้า่ประเทศหน่ึงจะมีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์ (absolute disadvantage) กวา่อีกประเทศหน่ึง
ในสินคา้ 2 ชนิดก็ตามการคา้ระหว่างประเทศจะเกิดข้ึนไดโ้ดยประเทศนั้นเลือกผลิตสินคา้ท่ีตน
เสียเปรียบน้อยท่ีสุด เม่ือเทียบกบัสินคา้อีกชนิดหน่ึง และประเทศท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์
ของสินคา้ทั้ง 2 ชนิด ก็จะเลือกผลิตท่ีตนไดเ้ปรียบมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัอีกชนิดหน่ึง ส าหรับ
ประเทศท่ีมีความสามารถในการผลิตต ่าไม่ควรหยดุผลิตสินคา้ทุกชนิดเพราะแรงงานมีประสิทธิภาพ
ในการท างานต ่ามากในทุก ๆ ทาง แต่ควรหยุดผลิตส่ิงท่ีแรงงานมีความสามารถในการผลิตต ่าท่ีสุด 
(Paul A. Samuelson, 1983) 

ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

 1) ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: 
RCA) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาศกัยภาพการแข่งขนัดา้นการส่งออกในตลาดโลกของสินคา้แต่ละ
ชนิด โดยการเปรียบเทียบค่า RCA ของสินคา้ในแต่ละชนิดประเภทเดียวกนักบักลุ่มประเทศท่ีศึกษา 
ทั้งน้ีในการค านวณค่า RCA จะใหค้วามส าคญักบัการส่งออกสินคา้ของประเทศเปรียบเทียบกบัการ
ส่งออกสินค้าเดียวกันในประเทศท่ีต้องการศึกษาแทนการศึกษาต้นทุนการผลิตสินค้าโดย
เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ เน่ืองจากการวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตโดยเปรียบเทียบระหวา่งประเทศ
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นั้นเป็นเร่ืองยาก เพราะวา่ปัจจยัการผลิตและการบวนการผลิตท่ีซบัซ้อนของแต่ละประเทศ ซ่ึงหาก
ว่าในแต่ละประเทศไม่มีการจดัเก็บไวอ้ย่างเป็นระบบและมีความเป็นมาตรฐานเดียวกนัแล้วก็มิ
อาจจะน าขอ้มูลดงักล่าวมาท าการเปรียบเทียบตน้ทุนของสินคา้แต่ละประเทศในแต่ละประเทศได ้
การท่ีสัดส่วนการส่งออกสินคา้ชนิดหน่ึงของประเทศสูงกว่าเม่ือเทียบกบัสัดส่วนการส่งออกของ
สินค้าชนิดเดียวกนัในกลุ่มประเทศท่ีศึกษา แสดงให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาโดยรวมแล้วประเทศ
ดังกล่าวมีความสามารถในการแข่งขนัในสินค้าชนิดนั้นในกลุ่มประเทศท่ีศึกษาถึงแม้ว่ากลุ่ม
ประเทศท่ีศึกษาจะมีมาตรการดา้นภาษีส าหรับป้องกนัสินคา้ภายในประเทศหรือไม่ก็ตาม ดงันั้น 
การท่ีสัดส่วนการส่งออกสูง แสดงให้เห็นวา่ประเทศดงักล่าวมีตน้ทุนการผลิตท่ีสามารถแข่งขนัใน
ตลาดต่างประเทศได ้ท าใหส้ามารถส่งออกไดใ้นสัดส่วนท่ีค่อนขา้งมาก  

 2) การวเิคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงที่ (Constant Market Share Analysis: CMS) เป็นการ
วิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึง ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อศกัยภาพในการส่งออกของประเทศในสินค้า
ส่งออกรายการหน่ึงๆ ซ่ึงจะแยกพิจารณาเป็นปัจจยัใน 3 ส่วน ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นตลาด (Growth 
or Market effects) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Commodity effects) และปัจจยัดา้นความสามารถในการ
แข่งขนั (Competitiveness effects) ดงันั้น การท่ีประเทศจะสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนใน
ตลาดโลกได้ (ให้มีส่วนแบ่งตลาดคงท่ี) จะข้ึนอยู่กบัปัจจยัทั้งสามน้ี โดยปัจจยัทางด้านตลาด 
หมายถึง การขยายตวัของการส่งออกสินคา้อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของตลาดน าเขา้สินคา้ เช่น 
การท่ีเศรษฐกิจจีนมีการขยายตวัย่อมท าให้เกิดการขยายตวัของตลาดน าเขา้สินคา้รายการนั้นๆดว้ย 
เป็นตน้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นการขยายตวัของการส่งออกสินคา้ท่ีมีสาเหตุมาจากความตอ้งการ
ผลิตภณัฑ์นั้นเพิ่มข้ึน (นอกเหนือจากการท่ีตลาดโดยรวมมีการขยายตวั) เช่น การท่ีผูบ้ริโภคใน
ตลาดหนัมาใหค้วามส าคญักบัขา้วคุณภาพสูงมากข้ึน ท าให้ความตอ้งการขา้วคุณภาพ เช่น ขา้วหอม
มะลิมีการขยายตวัตามไปดว้ย เป็นตน้ และปัจจยัดา้นความสามารถในการแข่งขนั หมายถึง การ
ขยายตวัของการส่งออกอนัเน่ืองจากการท่ีประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึนซ่ึงอาจจะ
มาจากปัจจยัภายใน เช่น การเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพในการผลิต (Efficiency improvement) ท าให้
ตน้ทุนการผลิตต ่าลง ผูป้ระกอบการสามารถขายสินคา้ไดใ้นราคาท่ีต ่าลง ท าให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัสูงข้ึน หรืออาจจะมาจากปัจจยัภายนอก เช่น การอ่อนค่าของเงินสกุลภายในประเทศ 
ท าใหผู้ป้ระกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 
 

การทบทวนงานวจัิยในอดีต 
ส าหรับงานวิจยัในอดีตท่ีส าคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัศกัยภาพในการแข่งขนัของขา้วไทยและ

เวียดนามในช่วงท่ีผ่านมา ก็เช่น งานวิจยัของ มาฆะสิริ เชาวกุล และคณะ (2554) ท่ีได้ศึกษาการ
ทบทวนโครงสร้างตลาดขา้วของประเทศไทย โดยอาศยัแบบจ าลองโครงสร้างตลาด พฤติกรรม
ตลาด และผลการด าเนินงานของตลาด (Market Structure , Conduct and Performance: SCP Model) 
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เป็นเคร่ืองมือหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี นอกจากน้ี ยงัไดท้  าวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงศกัยภาพการ
แข่งขนัส่งออกขา้วของประเทศไทย โดยใช้แบบจ าลองส่วนแบ่งการตลาดคงท่ี (Constant Market 
Share: CMS Model) และศึกษาประสิทธิภาพดา้นราคาของตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ของ
ประเทศไทยดว้ย  โดยผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า โครงสร้างตลาดในประเทศระดบัส่งออกยงัคงเป็น
โครงสร้างตลาดแบบผูข้ายน้อยราย (Oligopoly) ท่ีมีอ านาจในการช้ีน าดา้นราคาขา้วในประเทศ  
ส่วนการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงในศกัยภาพการส่งออกขา้วของประเทศไทยดว้ยแบบจ าลองส่วน
แบ่งการตลาดคงท่ีนั้น พบวา่ ความสามารถในการแข่งขนัท่ีแทจ้ริงของขา้วส่งออกของประเทศไทย
ลดลงอย่างมาก มูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศไทยเพิ่มข้ึนไม่มากพอท่ีจะรักษาส่วนแบ่ง
การตลาดให้เท่าเดิมในช่วงปี พ.ศ. 2537-2552 ทั้งข้าวขาวและปลายข้าว เพราะระดับราคาข้าว
ส่งออกท่ีสูงข้ึนจากการด าเนินนโยบายราคาภายใตโ้ครงการจ าน าของภาครัฐ และจากความสามารถ
ในการแข่งขนัท่ีลดลงเน่ืองจากตน้ทุนการผลิตรวมสูงข้ึนมากทั้งตน้ทุนปุ๋ยเคมี สารเคมีเกษตร และ
ค่าเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ดงันั้น คณะผูว้ิจยัจึงให้ขอ้เสนอแนะในการเพิ่มศกัยภาพในการส่งออก ดว้ยการ
ยกเลิกโครงการจ าน าขา้วแบบเขม้ขน้ และการลดตน้ทุนการผลิต โดยเฉพาะใน 3 รายการของปัจจยั
การผลิต คือ ปุ๋ย สารเคมีเกษตร และเมล็ดพนัธ์ุขา้วอย่างจริงจงั การสนับสนุนงบประมาณและ
เคร่ืองมืออุปกรณ์การผลิตปุ๋ยอินทรียท่ี์ให้กบัชุมชน การลดการใชป้ริมาณเมล็ดพนัธ์ุขา้วต่อไร่ ดว้ย
การเพิ่มปริมาณเมล็ดพนัธ์ุขา้วคุณภาพดีและเพิ่มงบประมาณการวจิยัและพฒันาดา้นเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

นอกจากน้ี งานวจิยัในช่วงเวลาเดียวกนัของของ อทัธ์ พิศาลวานิช และคณะ (2554) ก็ได้
ศึกษาความอยูร่อดของขา้วไทยภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการเปรียบเทียบศกัยภาพการ
ผลิต การคา้ และนโยบายของขา้วไทยกบัเวียดนามคู่แข่งหลกัในตลาดอาเซียน รวมถึงการศึกษา
ผลกระทบท่ีมีต่อรายได้ การใช้ปัจจัยการผลิต การใช้ท่ีดินของชาวนาไทย และการน าเสนอ
ขอ้เท็จจริงจากผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อความอยูร่อดของขา้วไทย  ซ่ึงในส่วน
ของการศึกษาสถานะตลาดในปัจจุบนัของขา้วไทยเปรียบเทียบกบัคู่แข่งหลกัคือ เวียดนามไดอ้าศยั
แบบจ าลอง BCG Model (The Boston Consulting Group Model) ในการวิเคราะห์ ซ่ีงผลการศึกษา
พบวา่ ประเทศไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในขา้วขาวให้แก่เวียดนาม ยกเวน้ขา้วหอมท่ียงัครองส่วน
แบ่งตลาดไวไ้ดเ้น่ืองจากเวียดนามยงัผลิตไดน้้อย  ส าหรับสาเหตุของการสูญเสียศกัยภาพในการ
แข่งขนัของขา้วไทยนั้น คณะผูว้ิจยัอาศยัแบบจ าลอง Diamond Model มาท าการวิเคราะห์ศกัยภาพ
ขา้วไทยกบัเวียดนามในภาพรวมและพบว่า ส่วนหน่ึงมาจากนโยบายการคา้ขา้วของเวียดนามนั้น
ด าเนินการโดยรัฐบาลเป็นหลกั กล่าวคือ รัฐบาลเวียดนามมอบหมายให้สมาคมอาหารเวียดนาม 
(Vietnam Food Association: VFA) เป็นผูก้  าหนดราคาส่งออกขั้นต ่า (Minimum Export Price: 
MEP) ท่ีผูส่้งออกจะท าสัญญาซ้ือขายกบัต่างประเทศ ท าให้ราคาส่งออกขา้วของเวียดนามมีราคาถูก 
และผูส่้งออกขา้วเกือบทั้งหมดจะเป็นสมาชิกของ VFA  นอกจากน้ี ยงัมีการท าตลาดขา้วแบบทีม
เดียว โดยรัฐบาลเป็นผูน้ าในการหาตลาด การส่งออกขา้วของเวียดนามจึงมีปริมาณและมูลค่าการคา้
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สูง อีกทั้งรัฐบาลเวยีดนามยงัจดัสรรเงินงบประมาณจ านวนมากในการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุขา้ว การ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณแหล่งเพาะปลูกข้าวท่ีส าคญัให้เป็นแหล่งปลูกข้าวเพื่อการ
ส่งออก อนัไดแ้ก่ บริเวณสามเหล่ียมปากแม่น ้ าโขงและปากแม่น ้ าแดงดว้ย แมว้่าปัจจุบนัไทยจะมี
ศักยภาพมากกว่าทั้ งด้านพันธ์ุข้าว คุณภาพข้าว ความช านาญของชาวนา โครงสร้างพื้นฐาน 
เทคโนโลยีการสีขา้ว และการขนส่งก็ตาม ดงันั้น คณะผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะให้รัฐบาลด าเนินการ
เสริมศกัยภาพขา้วไทยทั้งระบบทั้งดา้นการลดตน้ทุนผลิตดว้ยการใชปุ๋้ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีท่ีมีราคา
แพง การพฒันาพนัธ์ุขา้วให้เพาะปลูกไดผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน การบริหารจดัการรายไดช้าวนาอยา่งย ัง่ยืน 
และส่งเสริมการตลาดดว้ยการเพิ่มช่องทางเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นขา้วของประเทศในอาเซียน 
การท าตลาดเพื่อการส่งออกทั้งในตลาดเดิมและหาตลาดใหม่ ส่งเสริมพนัธ์ุขา้วให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาด ชูจุดเด่นเอกลกัษณ์ขา้วไทย รวมถึงตั้งศูนย์แสดงสินคา้ถาวรของขา้วไทยใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นตน้ นอกจากน้ี ควรส่งเสริมการรวมตวัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งระบบตั้งแต่
ชาวนา โรงสีข้าว จนถึงผูส่้งออก โดยจดัตั้ งองค์กรอิสระข้ึนดูแลข้าวไทยทั้งระบบเพื่อให้การ
ด าเนินงานในทุกส่วนสอดคลอ้งกนั   
 

วธีิการวจัิย 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัอาศยัขอ้มูลประเภททุติยภูมิอนุกรมเวลาในเร่ืองการส่งออกขา้ว
ไทยและเวียดนาม ซ่ึงไดจ้ากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการคา้
ระหวา่งประเทศ  สมาคมผูส่้งออกขา้วไทย  General Statistics Office of Vietnam  National Bureau 
of Statistics of China  และ U.S. Department of Agriculture 
การวเิคราะห์ข้อมูล   

ผูว้ิจยัอาศยัการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ศกัยภาพเชิงเปรียบเทียบ
ในการส่งออกข้าวของประเทศไทยและเวียดนามในตลาดจีน โดยใช้ดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) และการศึกษาปัจจยัท่ีก าหนด
ศกัยภาพในการส่งออกขา้วของไทยและเวียดนามในตลาดจีน ใช้การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี 
(Constant Market Share Analysis: CMS) กบัขอ้มูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมได ้ ดงัมีรายละเอียดของ
วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล        แต่ละส่วน ดงัน้ี 

1) การเปรียบเทียบค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ หรือ  RCA มี
สูตรค านวณ ดงัน้ี (Balassa, 1989) 

ijkRCA  = 
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โดยท่ี  

ijkRCA  =    ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้ k ของประเทศ i ไปประเทศ j 

ijkX     =     มูลค่าการส่งออกสินคา้ k ของประเทศ i ไปประเทศ j (หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 
         ijX      =     มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของประเทศ i ไปประเทศ j (หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 
         wjkX   =     มูลค่าการส่งออกสินคา้ k ของโลก (w) ไปประเทศ j (หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 

 wjX    =     มูลค่าการส่งออกสินคา้ของโลก (w) ทั้งหมดไปประเทศ j (หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 
 

วธีิการสรุปผลการวเิคราะห์ 

ijkRCA
 
> 1 แสดงวา่ประเทศ i อยูใ่นฐานะท่ีไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการ

ส่งออกสินคา้ k ในตลาด j  

ijkRCA
 
< 1 แสดงวา่ประเทศ i อยู่ในฐานะท่ีเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการ

ส่งออกสินคา้ k ในตลาด j  

ijkRCA
 
= 1 แสดงวา่ประเทศ i อยูใ่นฐานะท่ีไม่ไดเ้ปรียบและไม่เสียเปรียบในการ

ส่งออกสินคา้ k ในตลาด j 
2) การวเิคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงที่ สามารถค านวณได ้ดงัน้ี (Ichikawa, 1996) 

Xt-X0 = mX0 + SUM [(mi -m)Xi0] + SUM [Xit - Xi0 - miXi0] 
โดยท่ี 
Xt คือ มูลค่าการน าเขา้รวมของจีนจากประเทศไทย / เวยีดนาม ในปี t 
X0 คือ มูลค่าการน าเขา้รวมของจีนจากประเทศไทย / เวยีดนาม ในปี 0 
m คือ อตัราการเจริญเติบโตของการน าเขา้ทั้งหมดของจีนระหวา่งปีท่ี 0 ถึงปีท่ี t 
mi คือ อตัราการเจริญเติบโตของการน าเขา้สินคา้ i ของจีนระหวา่งปีท่ี 0 ถึงปีท่ี t 
Xit คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ i ของจีนจากประเทศไทย/เวยีดนาม ในปีท่ี t 
Xi0 คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ i ของจีนจากประเทศไทย/เวยีดนาม ในปีท่ี 0 
ดงันั้น 
mX0  หมายถึง Growth Effect 
SUM [(mi -m)Xi0] หมายถึง Commodity Effect 
SUM [Xit - Xi0- miXi0] หมายถึง Competitiveness Effect 
 

ผลการวจัิย 
ในภาพรวมมูลค่าและส่วนแบ่งตลาดการส่งออกข้าวโดยรวมของประเทศไทยและ

เวียดนามไปยงัประเทศจีนในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาระหว่างปี พ.ศ.2553-2557 นั้นพบว่า 
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ประเทศเวียดนามมีมูลค่าและส่วนแบ่งตลาดส่งออกขา้วโดยรวมในตลาดจีนมากกวา่ประเทศไทย 
กล่าวคือ ประเทศเวียดนามมีการส่งออกขา้วไปยงัประเทศจีนคิดเป็นมูลค่าส่งออกเฉล่ีย 581.4 ลา้น
เหรียญสหรัฐ มีส่วนแบ่งตลาดเฉล่ียร้อยละ 34.98 ในขณะท่ีมูลค่าส่งออกขา้วเฉล่ียของประเทศไทย
เท่ากบั 249.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีส่วนแบ่งตลาดเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 20.79  นอกจากน้ี หาก
พิจารณาแนวโนม้ท่ีผ่านมาแลว้ก็จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า แมว้่ามูลค่าการส่งออกขา้วของประเทศ
ไทยจะเพิ่มข้ึนจาก 222.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ.2553 เป็น 384.5 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ.
2557 แต่ในดา้นส่วนแบ่งตลาดกลบัลดลงจากร้อยละ 33.06 ในปี พ.ศ.2553 เหลือร้อยละ 20.04 ในปี 
พ.ศ.2557  ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัประเทศเวียดนามท่ีเติบโตอยา่งกา้วกระโดดทั้งในแง่มูลค่าส่งออกและ
ส่วนแบ่งตลาด โดยมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนจาก 54.64 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ.2553 เป็น 
891.19 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ.2557 และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 8.11 ในปี พ.ศ.2553 
เป็นร้อยละ 46.44 ในปี พ.ศ.2557  ดงัแสดงในตารางท่ี 1    

ตารางที่ 1 มูลค่าและส่วนแบ่งตลาดการส่งออกขา้วโดยรวมของประเทศไทยและเวียดนามไปยงั
ประเทศจีน ระหวา่งปี พ.ศ.2553-2557  

ปี พ .ศ.  ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม 

มูลค่า 
 )ล้านเหรียหสหรัฐ(  

ส่วนแบ่งตลาด 
)ร้อยละ(  

มูลค่า  
)ล้านเหรียหสหรัฐ(  

ส่วนแบ่งตลาด  
)ร้อยละ(  

2553 222.8 33.06 54.64 8.11 
2554 235.7 29.25 160.69 19.94 
2555 152.6 9.97 898.43 58.70 
2556 251.1 11.61 901.86 41.71 
2557 384.5 20.04 891.19 46.44 

เฉลีย่  3.9.2 20.79 4.1.. 34.98 
ทีม่า:  ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลจากกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ (2558)  General Statistics Office of Vietnam 

(2015)  และ National Bureau of Statistics of China (2015) 

ศักยภาพเชิงเปรียบเทยีบของการส่งออกข้าวของประเทศไทยและเวียดนามในตลาดจีน 
ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative 

Advantage: RCA) ท่ีผูว้ิจยัค  านวณข้ึนในช่วงเวลาเดียวกนัระหว่างปี พ.ศ.2553-2557 ดงัภาพท่ี 1 
พบว่า ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกข้าวโดยรวมของประเทศไทยและ
เวียดนามไปยงัประเทศจีนมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าทั้ งประเทศไทยและเวียดนามอยู่ในฐานะท่ี
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกขา้วไปยงัตลาดจีน    
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 แต่อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาโดยเปรียบเทียบขอ้มูลนบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นตน้มา จะ
เห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า ประเทศเวียดนามมีค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบสูงกว่าประเทศ
ไทยมากในทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2557  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีราคาขา้ว
ส่งออกท่ีมีการแข่งขนัสูงอย่างเช่น ขา้วขาวส่งออกของไทยสูงกว่าเวียดนามมาก ก็ไดท้  าให้ดชันี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของประเทศไทยมีค่าลดลง ในขณะท่ีประเทศเวียดนามมีค่าดชันี
ดงักล่าวสูงข้ึนเป็นอย่างมาก  ดงันั้น ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกขา้วโดยรวมไป
ยงัประเทศจีนของประเทศเวยีดนามมีมากกวา่ประเทศไทยตลอดระยะเวลาส่ีปีท่ีผา่นมา 
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ดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ (RCA) ในการ
ส่งออกข้าวโดยรวมของประเทศ
ไทยไปยังประเทศจีน

ดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ (RCA) ในการ
ส่งออกข้าวโดยรวมของประเทศ
เวียดนามไปยังประเทศจีน

 

ภาพที ่1  ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ในการส่งออกขา้วโดยรวมของ                                 
          ประเทศไทยและเวยีดนามไปยงัประเทศจีน ระหวา่งปี พ.ศ.2553-2557 

ทีม่า:  จากการค านวณของผูว้ิจยั 
 

ปัจจัยทีก่ าหนดศักยภาพในการส่งออกข้าวของประเทศไทยและเวยีดนามในตลาดจีน 
จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 2 พบว่า ในดา้นปัจจยัการขยายตวัของตลาดและความ

ตอ้งการผลิตภณัฑน์ั้นจะเห็นไดว้า่ มูลค่าส่งออกทั้งของประเทศไทยและเวียดนามในช่วง 5 ปีท่ีผา่น
มาไดรั้บอานิสงส์จากการขยายตวัของความตอ้งการผลิตภณัฑ์มากกวา่การขยายตวัของตลาดสินคา้
น าเขา้ทั้งหมด ซ่ึงมีนยัส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ความตอ้งการบริโภคขา้วของชาวจีนจากประเทศไทย
และเวียดนามท่ีผ่านมา เป็นปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการเพิ่มข้ึนของมูลค่าการส่งออกขา้วโดยรวม
ของประเทศทั้งสองมากกวา่การเติบโตของตลาด ซ่ึงผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
อตัราการขยายตัวของการน าเข้าสินค้าทั้ งหมดและการน าเข้าข้าวโดยรวมของประเทศจีนใน
ช่วงเวลาเดียวกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 2  ซ่ึงเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ อตัราการขยายตวัของการน าเขา้ขา้ว
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โดยรวมของจีนสูงกวา่การขยายตวัของตลาดน าเขา้ทั้งหมด คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 34.89 และ 
9.26 ตามล าดบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ.2555 ท่ีการน าเขา้ขา้วโดยรวมมีการขยายตวัมากท่ีสุด 
ซ่ึงสวนทางกบัการเปล่ียนแปลงของตลาดสินคา้น าเขา้ทั้งหมดท่ีปรับตวัลดลงในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว    

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพในการส่งออกขา้วโดยรวมของประเทศไทยและ
เวยีดนามไปยงัประเทศจีนระหวา่งปี พ.ศ.2553-2557  ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี 

หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐ 
 

ประเทศผู้
ส่งออก 

 

Xtijk - X0
ijk    

ปัจจัยทีม่ีผลต่อศักยภาพในการส่งออกข้าวโดยรวม 

Growth            
Effect 

Commodity  
Effect 

Competitiveness  
Effect 

ประเทศ
ไทย 

161.70 2,063.13 5,710.36 -7,611.79 

ประเทศ
เวยีดนาม 

836.55 505.97 1,400.42 -1,069.84 

Xtijk - X0ijk หมายถึง ส่วนแบ่งตลาดหรือมูลค่า (ลา้นเหรียญสหรัฐ) การส่งออกขา้วโดยรวมไปยงัประเทศจีน ของ
ประเทศ ไทย / เวยีดนามระหวา่ง ปีพ.ศ.2553-2557  

ทีม่า:  จากการค านวณของผูว้จิยั 
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อตัราการขยายตวั
ของการน าเขา้ขา้ว
โดยรวมของ
ประเทศจีน

 

ภาพที ่2   อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) ของการน าเขา้สินคา้ทั้งหมดและการน าเขา้ขา้วโดยรวม
ของ           

                   ประเทศจีน ระหวา่งปี พ.ศ.2554-2557 
ทีม่า:  จากการค านวณของผูว้ิจยั 
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 อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาโดยเปรียบเทียบพบวา่ ประเทศไทยไดรั้บประโยชน์มากกว่า
ประเทศเวยีดนามในทั้งสองดา้น กล่าวคือ ประเทศไทยไดรั้บผลประโยชน์จากการเติบโตของตลาด
น าเข้าสินค้าคิดเป็นมูลค่าเฉล่ียเท่ากับ 2,063.13 ล้านเหรียญสหรัฐ และการขยายตวัของความ
ตอ้งการขา้วจากประเทศไทยท่ีเพิ่มข้ึนมากกว่า โดยคิดเป็นมูลค่าเฉล่ียเท่ากบั 5,710.36 ลา้นเหรีญ
สหรัฐ  ในขณะท่ีประเทศเวียดนามไดรั้บประโยชน์จากการเติบโตของตลาดเฉล่ียเท่ากบั 505.97 
ลา้นเหรียญสหรัฐ และความตอ้งการขา้วท่ีเพิ่มข้ึนเท่ากบั 1,400.42 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ีมูลค่าท่ี
เพิ่มข้ึนดงักล่าว ส่วนหน่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนส่วนใหญ่มีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากผล
ของการพฒันาเศรษฐกิจในช่วงท่ีผา่นมา ไดห้นัมาให้ความส าคญักบัการบริโภคขา้วท่ีมีคุณภาพสูง
และราคาแพงมากข้ึน ท าให้ความตอ้งการขา้วคุณภาพ เช่น ขา้วหอมมะลิของไทยมีการขยายตวั
เพิ่มข้ึน มีการน าเขา้ขา้วไทยมาวางจ าหน่ายในตลาดจีนซ่ึงกว่าคร่ึงเป็นขา้วหอมมะลิท่ีมีช่ือเสียง 
(Tang Zhimin & Orrasa Rattana-amornpirom, 2015)  ดงันั้น จึงท าให้มูลค่าการส่งออกในส่วนน้ี
ของประเทศไทยมากกวา่เวยีดนาม 

แต่หากพิจารณาท่ีปัจจยัดา้นความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness effect) แลว้ 
จะเห็นได้ว่า มูลค่าส่งออกของประเทศไทยท่ีได้รับประโยชน์จากส่วนน้ีได้ลดลงเป็นอย่างมาก
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ี ผา่นมา โดยการขยายตวัของมูลค่าส่งออกขา้วอนัเน่ืองจากความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศไทยไดล้ดลงคิดเป็นมูลค่าเฉล่ียถึง 7,611.79 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในขณะท่ี
ประเทศเวียดนามก็ลดลงเช่นกนัแต่นอ้ยกวา่เพียง 1,069.84 ลา้นเหรียญสหรัฐเท่านั้น  ซ่ึงปัจจยัดา้น
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยท่ีลดลงน้ีเอง  ไดเ้ป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหมู้ลค่าส่วนแบ่ง
ตลาดขา้วส่งออกของไทยในตลาดจีน มีการขยายตวัต ่ากว่าประเทศเวียดนามในช่วงท่ีพิจารณา
ระหว่างปี พ.ศ.2553 และปี พ.ศ.2557 โดยมีมูลค่าเท่ากับ 161.7 และ 836.55 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ตามล าดบั ทั้งๆท่ีประเทศไทยไดรั้บประโยชน์จากการเติบโตของตลาดและการขยายตวัของความ
ตอ้งการขา้วมากกวา่ประเทศเวียดนาม  ทั้งน้ีสาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้ความสามารถในการ
แข่งขนัขา้วส่งออกโดยรวมของประเทศไทยลดลงก็คือ การท่ีราคาขา้วส่งออกส าคญัท่ีมีการแข่งขนั
สูงกับเวียดนามโดยตรงในตลาดจีน อนัได้แก่ ข้าวขาวทุกชนิดของประเทศไทยมีราคาสูงกว่า
ประเทศเวียดนามตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา (ไม่นับรวมขา้วหอมมะลิท่ีมีคุณภาพสูง บริโภค
เฉพาะกลุ่ม และมีราคาแพงอยูแ่ลว้) ดงัแสดงในภาพท่ี 3 โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2555 แมว้า่ปริมาณการ
น าเขา้ขา้วโดยรวมในตลาดจีนจะมีการขยายตวัมากท่ีสุดก็ตาม แต่ราคาขา้วขาวส่งออกทุกชนิดของ
ประเทศไทยก็ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั ซ่ึงการปรับเพิ่มของราคาส่งออกของขา้วไทย
ดังกล่าว ประกอบกับการท่ีราคาส่งออกข้าวไทยท่ีสูงกว่า เวียดนามอยู่แล้ว ก็ได้บั่นทอน
ความสามารถในการแข่งขนัของขา้วไทย ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพในการส่งออกขา้วโดยรวม
ของประเทศไทยในตลาดจีนช่วงท่ีผา่นมามากท่ีสุด     
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ภาพที ่3   ราคาขา้วขาวส่งออก (White broken rice) เปรียบเทียบระหวา่งประเทศไทยและเวยีดนาม           
                     ระหวา่งปี พ.ศ.2553-2557 (หน่วย: เหรียญสหรัฐต่อตนั, FOB) 
ทีม่า:  รวบรวมโดยสมาคมผูส่้งออกขา้วไทย )   2(  
  

สรุปผลและอภิปราย 
 ผลการวิจยัขา้งตน้สรุปไดว้่า ศกัยภาพเชิงเปรียบเทียบในการส่งออกขา้วโดยรวมไปยงั

ตลาดจีนของประเทศไทยนั้ นน้อยกว่าประเทศเวียดนามในช่วงระยะเวลาห้าปี ท่ีผ่านมา                   
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของตลาดอ่ืนๆในอดีต เช่น งานวจิยัของ อทัธ์ พิศาลวานิช และคณะ (2554) 
ท่ีพบว่า ประเทศไทยสูญเสียศกัยภาพในการแข่งขนัขา้วส่งออกให้กบัประเทศเวียดนามในตลาด
อาเซียน เป็นตน้   โดยสาเหตุส าคญัมาจากปัจจยัดา้นความสามารถในการแข่งขนัของขา้วไทยท่ีไม่
สนบัสนุนต่อการเพิ่มมูลค่าส่งออกขา้วโดยรวมของประเทศไทย โดยเฉพาะในตลาดจีนนั้นถือว่า
เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพการส่งออกในช่วงห้าปีท่ีผ่านมามากท่ีสุด  ในขณะท่ีตลาดจีนมีความ
ตอ้งการผลิตภณัฑจ์ากประเทศเวยีดนามมากข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้มูลค่าส่งออกขา้ว
ของเวยีดนามไปยงัตลาดจีนปรับตวัเพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมากในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมา       
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