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บทที1่ 
 

บทน า 
 

ความส าคญัของปัญหา 
 
 ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานเป็นสินคา้อุตสาหกรรมการเกษตรในหมวดของสินคา้ผกักระป๋อง
แปรรูปท่ีมีแนวโน้มการส่งออกเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงประเทศไทยนั้นเป็นผูผ้ลิตและส่งออก
ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานเป็นอบัดบัท่ี 3 ของโลกในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการส่งออกเท่ากบั 178.686 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีประเทศฮังการีเป็นผูส่้งออกอันดับหน่ึง มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 
228.744 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ฝร่ังเศส เป็นอนัดบัสอง มีมูลค่าการส่งออกเท่ากบั 207.755 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกาและจีน มีมูลค่าการส่งออกเท่ากบั 129.280 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
57.414 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1.1 
 
 การส่งออกท่ีเติบโตของผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานของประเทศไทยนั้น ในระหว่างปี พ.ศ. 
2556 ตลาดส่งออกท่ีส าคญั อนัดบัหน่ึงคือญ่ีปุ่น มีมูลค่าการส่งออกเท่ากบั 940.6 ลา้นบาท จาก
มูลค่าการส่งออกรวมทั้ งหมด คิดเป็นร้อยละ 17.4 อันดับสองคือ ไต้หวนั คิดเป็นร้อยละ 7.3 
รองลงมา คือ เกาหลีใต ้รัสเซีย และสหราชอาณาจกัร คิดเป็นร้อยละ 7.2 ร้อยละ 5.8 และร้อยละ 3.6
ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1.2 
 
 เม่ือพิจารณาท่ีมูลค่าการน าเขา้ผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานของไทยจากตลาดต่างประเทศ 
พบว่าประเทศญ่ีปุ่น เป็นประเทศผูน้ าเขา้ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานท่ีส าคญัของไทย โดยมีมูลค่าการ
น าเขา้ในปี พ.ศ. 2556 เป็นมูลค่า 31,148 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 50.28 จากมูลค่าการ
น าเขา้รวมทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามญ่ีปุ่นยงัมีการน าเขา้ผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานจากประเทศอ่ืน
ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์และจีน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นคู่แข่งขนัทางการคา้ท่ีส าคญัของประเทศ
ไทย โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2556 ญ่ีปุ่นน าเข้าผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานจาก
สหรัฐอเมริกาเป็นอนัดบัท่ี 1 มีมูลค่าการน าเขา้เท่ากบั 46.469 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ
50.28 จากการสดัส่วนการน าเขา้ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานทั้งหมด รองลงมาคือประเทศไทย มีมูลค่า
การน าเขา้เท่ากับ 34.660 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 37.50 จากการสัดส่วนการน าเขา้
ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานทั้งหมด ดงัแสดงในตารางท่ี 1.3 
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ตารางที่ 1.1  มูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของทั้งโลก ปี พ.ศ. 2547 - 2556 

  
    

หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

ประเทศ 

มูลค่าการส่งออก 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
1.ฮงัการี 119.563 123.396 134.295 156.325 194.495 168.726 176.541 174.439 178.582 220.714 

 
(20.81) (20.27) (18.92) (19.30) (21.12) (20.42) (19.98) (17.70) (17.64) (21.29) 

2.ฝร่ังเศส 159.179 157.031 160.533 208.226 195.481 177.488 194.200 218.051 215.259 207.755 

 
(27.71) (25.79) (22.62) (25.71) (21.23) (21.49) (21.98) (22.13) (21.26) (20.04) 

3.ไทย 67.310 75.246 113.459 133.786 145.563 149.760 161.361 189.245 183.882 178.686 

 
(11.72) (12.36) (15.99) (16.52) (15.81) (18.13) (18.26) (19.21) (18.16) (17.24) 

4.สหรัฐอเมริกา 119.855 110.458 101.114 117.312 120.260 117.631 119.368 106.818 125.251 129.280 

 
(20.86) (18.14) (14.25) (14.49) (13.06) (14.24) (13.51) (10.84) (12.37) (12.47) 

5. จีน 1.419 2.134 5.419 11.868 30.825 31.489 36.320 48.833 42.702 57.414 

 
(0.25) (0.35) (0.76) (1.47) (3.35) (3.81) (4.11) (4.96) (4.22) (5.54) 

อ่ืนๆ 107.180 140.528 194.862 182.284 234.286 180.987 195.796 247.976 266.714 242.801 

 
(18.66) (23.08) (27.46) (22.51) (25.44) (21.91) (22.16) (25.17) (26.34) (23.42) 

รวม 574.506 608.793 709.682 809.801 920.910 826.081 883.586 985.362 1012.390 1036.650 

  (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็ (ร้อยละ) ค  านวณเทียบจากมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานทั้งหมด 

ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 2 
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ตารางที ่1.2  มูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547-2556 

         
หน่วย: ลา้นบาท 

ประเทศ 

มูลค่าการส่งออก 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
1. ญ่ีปุ่น 124.3 152.5 209.8 262.3 466.1 708.7 673.1 860.4 1,087.4 940.6 
 (4.6) (5.1) (5.5) (5.7) (9.6) (13.9) (13.2) (15.1) (19.1) (17.4) 
2. ไตห้วนั 146.4 135.0 197.8 281.2 268.8 318.5 436.7 471.2 443.2 396.0 
 (5.4) (4.5) (5.2) (6.1) (5.5) (6.2) (8.5) (8.3) (7.8) (7.3) 
3. เกาหลีใต ้ 184.9 187.4 276.3 271.3 307.8 191.3 449.3 412.6 525.7 386.6 
 (6.8) (6.2) (7.3) (5.9) (6.4) (3.7) (8.8) (7.2) (9.2) (7.2) 
4. รัสเซีย 128.1 219.2 664.1 574.2 578.8 452.1 493.8 531.2 229.3 314.5 
 (4.7) (7.3) (17.5) (12.5) (12.0) (8.9) (9.7) (9.3) (4.0) (5.8) 
5. สหราชอาณาจกัร 584.0 516.3 587.0 735.6 620.8 632.9 395.7 286.8 361.6 194.8 
 (21.6) (17.2) (15.5) (16.0) (12.8) (12.4) (7.7) (5.0) (6.4) (3.6) 
    อ่ืนๆ 1,542.1 1,790.0 1,860.7 2,487.3 2,601.1 2,801.7 2,659.9 3,139.0 3,037.2 3,167.1 
 (56.9) (49.7) (49.0) (59.9) (53.7) (54.9) (52.1) (55.1) (53.4) (58.7) 
รวม 2,709.8 3,000.3 3,795.7 4,611.8 4,843.4 5,105.2 5,108.5 5,701.2 5,684.4 5,399.7 
  (100.) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็ (ร้อยละ) ค  านวณเทียบจากมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดของประเทศไทย 

ท่ีมา: ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์(2558) 

3 

3 
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ตารางที ่1.3  มูลค่าการน าเขา้ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานทั้งหมดของญ่ีปุ่น ปี พ.ศ. 2547-2556  

       หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าการน าเข้า 

ประเทศ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

1.สหรัฐอเมริกา 49.597 51.261 50.501 46.773 47.704 41.072 43.538 46.348 48.046 46.469 

 
(76.39) (76.65) (72.77) (70.00) (65.54) (56.17) (56.65) (53.26) (48.93) (50.28) 

2. ไทย 3.310 4.163 6.293 8.248 15.289 23.265 24.798 31.678 38.542 34.660 

 
(5.10) (6.23) (9.07) (12.34) (21.01) (31.82) (32.26) (36.40) (39.25) (37.50) 

3. นิวซีแลนด ์ 6.211 5.485 5.863 5.616 6.201 5.956 5.816 5.979 8.431 8.471 

 
(9.57) (8.20) (8.45) (8.41) (8.52) (8.15) (7.57) (6.87) (8.59) (9.17) 

4. จีน 1.599 1.956 2.597 2.335 1.279 1.350 1.263 1.931 2.422 1.863 

 
(2.46) (2.92) (3.74) (3.49) (1.76) (1.85) (1.64) (2.22) (2.47) (2.02) 

อ่ืนๆ 4.208 4.008 4.143 3.845 2.313 1.473 1.444 1.087 0.762 0.957 

 
(6.48) (5.99) (5.97) (5.75) (3.18) (2.01) (1.88) (1.25) (0.78) (1.04) 

ทั้งหมด 64.925 66.873 69.397 66.817 72.786 73.116 76.859 87.023 98.203 92.420 

 
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

*ตวัเลขวงเลบ็แสดงสดัส่วนมูลค่าการน าเขา้ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของญ่ีปุ่นจากผูส่้งออกแต่ละประเทศในตลาดโลก 

ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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 แมว้่าไทยจะมีความสามารถในการส่งออกผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวาน แต่ในตลาดโลกนั้น
ยงัคงเป็นรองฮงัการีและฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นผูส่้งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานเป็นอนัดบัท่ีหน่ึงและสอง 
มีตลาดส่งออกท่ีส าคญัคือ สหภาพยโุรป ซ่ึงประเทศไทยมีอุปสรรคในการส่งออกไปยงัตลาดน้ีจาก
มาตรการตอบโตทุ่้มตลาด จากมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประเทศไทยนั้น ตลาด
ส่งออกท่ีส าคญัของไทยอยูใ่นเอเชีย ซ่ึงไทยส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานไปยงัประเทศญ่ีปุ่นมาก
ท่ีสุด ซ่ึงญ่ีปุ่นนั้นเป็นตลาดส่งออกอาหารท่ีส าคญัของประเทศไทย เน่ืองจากญ่ีปุ่นนั้นผลิตอาหารได้
นอ้ยกวา่ความตอ้งการบริโภคของประชาชนในประเทศ ในขณะท่ีประเทศไทยนั้นเป็นผูผ้ลิตอาหาร
ท่ีส าคญัของโลก (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2553) จึงถือเป็นโอกาสของอาหารไทยและของผลิตภณัฑ์
ขา้วโพดหวานใหส้ามารถขยายการส่งออกและเติบโตต่อไปในตลาดต่างประเทศไดอี้ก  
 
 จากมูลค่าการส่งผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของไทยไปตลาดญ่ีปุ่น ท่ีมีแนวโนม้การส่งออกท่ี
เพิ่มข้ึน จึงเป็นท่ีน่าสนใจศึกษาถึงความสามารถในการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของไทยไป
ยงัตลาดประเทศญ่ีปุ่น ท่ีไทยส่งออกเป็นดับหน่ึง โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันท่ีส าคัญคือ 
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงญ่ีปุ่นน าเขา้ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานมากท่ีสุด เพื่อน าผลจากการศึกษาน้ีมาใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรมผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของไทย เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดใน
ประเทศญ่ีปุ่นไว ้
 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 
 1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของตลาด การผลิตและการคา้ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน 
 
 2. เพื่อศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานของ
ประเทศไทยไปยงัประเทศญ่ีปุ่น โดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัท่ีส าคญั คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยใชใ้ช ้ค่าดชันีความไดเ้ปรียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage Index: RCA) ในการ
วิเคราะห์  
 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดของประเทศ
ไทยและสหรัฐอเมริกาไปยงัประเทศญ่ีปุ่นโดยใชแ้บบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market 
Share Model: CMS) ในการวิเคราะห์ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 สามารถน าผลท่ีไดจ้าการศึกษาเป็นขอ้มูลประกอบการด าเนินงานและการตดัสินใจ แก่
ผูป้ระกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กระทรวงพาณิชยร์วมถึงผูป้ระกอบการ น าไปใชใ้นการ
วางแผนเพื่อพฒันาธุรกิจ และการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการคา้และการส่งออกสินคา้ของ
ประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 
 1.ใชข้อ้มูลทุติยภูมิอนุกรมเวลาแบบรายปีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2556 รวม
ระยะเวลา 10 ปี เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีประเทศไทยมีแนวโนม้ของการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพด
หวานเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากมูลค่าและสัดส่วนการน าเขา้ขา้วโพดหวานของไทย
จากญ่ีปุ่น ท่ีมีมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 
 2. การศึกษาในคร้ังน้ีจะท าการศึกษาผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน รหสั Harmonized 200580 
 
 3. ประเทศคู่คา้และประเทศคู่แข่งท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีคือ 
 

ประเทศคู่คา้คือ ญ่ีปุ่น เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีไทยส่งออกผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานเป็น
อนัดบัหน่ึง 

ประเทศคู่แข่งคือ สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีญ่ีปุ่นน าเขา้ผลิตภณัฑ์ขา้วโพด
หวานเป็นอนัดบัหน่ึง 
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บทที2่ 
 

โครงร่างทฤษฎ ี
 

การตรวจเอกสาร 
 

การศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและส่วนแบ่งตลาดคงท่ีของผลิตภณัฑ์ขา้วโพด
หวานของไทยผูศึ้กษาไดต้รวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 
 ณัทธร กลิบุตร (2544) ศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน
ของไทยในตลาดส่งออกท่ีส าคญัคือ ประเทศฮ่องกง กลุ่มประเทศสหภาพยโุรป และประเทศเกาหลี
ใต ้ศึกษาโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขนัของผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวาน รวมทั้ง
การศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประเทศไทยกบัประเทศ
คู่แข่งคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา  จากการศึกษาพบว่าโครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ขา้วโพดหวานในประเทศไทยเป็นโครงสร้างตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด ผลการศึกษาการสิเคราะห์
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบโดยใชค่้าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) พบว่าค่า 
RCA ของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาค่ามากวา่ 1 คือความสามารถในการผลิตตามความ
เช่ียวชาญในการผลิตผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน และเม่ือเปรียบเทียบค่า RCA ของประเทศไทยและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในตลาดฮ่องกง ตลาดกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และประเทศเกาหลีใต ้
พบว่า ประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเหนือกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาในตลาดกลุ่ม
สหภาพยโุรป ยกเวน้ประเทศฮ่องกง แต่มีแนวโนม้อตัราการขยายตวัในการส่งออกอยา่งต่อเน่ืองทั้ง 
3 ตลาดซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ดงักล่าวจะเห็นไดว้่าการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของไประ
เทศไทยยงัคงมีความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่มาก หากรัฐบาลมีการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานอยา่งจริงจงั และผูผ้ลิตมีการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง 
 
 ปริญญา เพชรศรีเปีย (2545) ศึกษาศกัยภาพการส่งออกสินคา้ผกักระป๋องและผกัแปรรูป
ของประเทศไทย การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของประเทศไทย จีน 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2530 - 2534 และปี พ.ศ. 2535 - 2539 ผล
การศึกษาพบว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏมากกว่าประเทศจีน 
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย การวิเคราะห์แบบจ าลองส่วนแบ่งการตลาดคงท่ีของประเทศไทยในช่วง
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ระหว่าง ปี พ.ศ. 2530 - 2534 เปรียบเทียบกบัช่วง ปี พ.ศ. 2535 - 2539 ผลจากการศึกษาพบว่า ผล
ของการขยายตวัของมูลค่าการส่งออกท่ีแทจ้ริงนั้น เป็นผลมาจากการปรับตวัการส่งออกท่ีถูกหรือ
ผิดทิศทางมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผลจากการขยายตวัของการส่งออกของโลก ผลจากการแข่งขนั 
และผลจากการกระจายตลาด ตามล าดบั การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคเ์พื่อการน าเขา้
ของอุตสาหกรรมผกักระป๋องและผกัแปรรูปจากไทยของประเทศผูน้ าเจา้ส าคญั คือประเทศญ่ีปุ่น 
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ผลการศึกษาพบว่า รายได้ของประเทศผูน้ าเขา้เป็นตวัแปรท่ีมี
ความส าคญัต่ออุปสงคก์ารน าเขา้ของอุตสาหกรรมผกักระป๋องและผกัแปรรูปจากประเทศไทยมาก
ท่ีสุด เพราะมีค่าความยดืหยุน่มาก 
 
 สุธิดา แสงโสภณ (2546) ศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกสับปะรด
กระป๋องของไทยไปยงัตลาดส่งออกส าคญั ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่นและเยอรมนัและการส่งออก
น ้ าสับปะรดไปยงัตลาดส าคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และสเปน โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งขนัหลกัคือ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย พบว่าประเทศ ฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย ต่างมีความไดเ้ปรียบในสินคา้สับปะรดกระป๋องในตลาดสหรัฐอเมริกา เยอรมนั และ
ญ่ีปุ่น และมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในสินค้าน ้ าสับปะรดในตลาดสหรัฐอเมริกา 
เนเธอร์แลนด์และสเปน การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขนัพบว่า ประเทศไทยเสียเปรียบ
ประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียในการส่งออกสับปะรดกระป๋องและน ้ าสับปะรดในขอ้ก าหนด
ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัดา้นสภาวะปัจจยัการผลิตและอุตสาหกรรมสนบัสนุนและเก่ียวเน่ือง แต่
ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัในเร่ืองปริมาณของปัจจยัการผลิตสับปะรดสด กลยทุธ์ โครงสร้างและสภาพการ
แข่งขนั แต่ประเทศไทยมีแนวโนม้ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีลดลงในการส่งออกสับปะรด
กระป๋องไปในตลาดสหรัฐอเมริกา และการส่งออกน ้ าสับปะรดในตลาดสเปน เน่ืองมาจาก
เสียเปรียบคู่แข่งขนัในเร่ืองของมาตรการกีดกนัทางการคา้ของประเทศผูน้ ้ าเขา้ 
 
 ศกัด์ิสุริยา ไตรยราช (2549) ศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและส่วนแบ่งตลาดคงท่ี
ของการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมท่ีส าคญัของประเทศไทยคือ สินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ส่วนประกอบรถยนต ์และแผงวงจรไฟฟ้า ไปยงัประเทศอาเซียน คือมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
และอินโดนีเซีย โดยเปรียบเทียบกบัประเทศจีน ผลการศึกษาพบว่า ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาคือ ช่วง
ปี พ.ศ. 2542 – 2547 ผลการวิจยัพบว่าในประเทศมาเลเซีย ไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบใน
สินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และส่วนประกอบรถยนต ์รวมทั้งสามารถขยายการส่งออกได ้
ในประเทศฟิลิปปินส์ ไทยมีความได้เปรียบโยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้ส่วนประกอบ
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รถยนต ์และมีแนวโนม้ในการขยายตวัของแผงวงจรไฟฟ้าเพิ่มข้ึน เป็นผลจากความสามารถในการ
แข่งขนัท่ีแทจ้ริง ในประเทศอินโดนีเซียนั้นไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก
สินคา้แผงวงจรไฟฟ้า และมีแนวโน้มในการขยายตวัของการส่งออกเพิ่มข้ึน รัฐบาลควรมีการ
สนับสนุนนโยบายดา้นการส่งออก ให้ค  าปรึกษาและสนับสนุนขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งออกและภาวะตลาดของประเทศผูน้ าเขา้ และผูส่้งออกควรมีการวางแผนการตลาดส าหรับสินคา้
แต่ละชนิด พฒันาคุณภาพสินคา้เพิ่มสร้างความไดเ้ปรียบให้มากข้ึนและเพื่อให้การส่งออกสินคา้
เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 
ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและการวเิคราะห์ส่วน
ตลาดคงท่ี มีดงัน้ี 
 
 1.ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage Theory) 
 

2. แนวคิดความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage:  
RCA) 

 
 3. แนวคิดแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี  (Constant Market Share Model: CMS) 
 
ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage Theory) 
 
 ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของ David Ricardo อธิบายถึงการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติภายใตร้ะบบเศรษฐกิจจะเป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือการผลิตและ
การคา้ระหว่างประเทศตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไดเ้ปรียบเทียบของระบบเศรษฐกิจนั้นๆ (เกสร, 
2540) 
 
 ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถของประเทศใดประเทศหน่ึงในการ
ผลิตสินคา้และบริการชนิดนิดหน่ึงด้วยตน้ทุนท่ีต ่ากว่าประเทศอ่ืนๆ และประเทศทั้งสองจะท า
การคา้ขายกนัเม่ือประเทศหน่ึงสามารถผลิตสินคา้ชนิดนั้นอยา่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า เม่ือเทียบกบั
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การผลิตสินคา้ชนิดนั้นในอีกประเทศหน่ึง ซ่ึงลกัษณะของความไดเ้ปรียบน้ีสามารถอธิบายเก่ียวกบั
การผลิตและการคา้ระหวา่งประเทศต่างๆได ้  
 
 แนวคิดทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยสัมบูรณ์ (Absolute Advantage Theory) ของอดมัสมิทธ 
(Adam Smith) ซ่ึงอธิบายการคา้ท่ีเกิดข้ึนจากการไดเ้ปรียบอยา่งสมบูรณ์นั้น คือ ประเทศใดประเทศ
หน่ึงจะผลิตสินคา้ท่ีมีความช านาญ แลว้น ามาแลกเปล่ียนกับสินคา้ของอีกประเทศหน่ึงท าให้
ประเทศทั้ง 2 มีสินคา้บริโภคมากข้ึน เดวิด ริคาร์โด ไดใ้ห้แนวความคิดว่า ประเทศ 2 ประเทศจะท า
การคา้ขายกนัเม่ือประเทศหน่ึงสามารถผลิตสินคา้ชนิดนั้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าเม่ือเทียบ
กบัการผลิตสินคา้ชนิดนั้นในอีกประเทศนั้นในอีกประเทศหน่ึง โดยเนน้การคา้ภายใตร้ะบบเสรี แต่
ละประเทศจะมีความช านาญเฉพาะอยา่งในการผลิตสินคา้ท่ีตนสามารถผลิตไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีต ่ากว่า 
โดยประเทศนั้นจะส่งออกสินคา้ท่ีผลิตดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ และน าเขา้สินคา้ท่ีมีการผลิตดว้ยตน้ทุนท่ี
สูงกว่าประเทศอ่ืน ต่อมาแนวคิดทฤษฎีการคา้ดงักล่าวไดพ้ฒันาโดย เฮคเชอร์-โอลิน (Heckscher-
Ohlin) ซ่ึงอธิบายวา่ประเทศท่ีไดรั้บประโยชน์จาการผลิตและการคา้สินคา้ท่ีใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีอยู่
มากในประเทศ ภายใตแ้บบจ าลองท่ีมีปัจจยัการผลิต 2 ประเภท คือ แรงงานและทุน โดยมีขอ้สมมุติ
ว่าปัจจยัการผลิตสามารถเคล่ือนยา้ยไดอ้ยา่งเสรีภายในประเทศแต่เคล่ือนยา้ยระหว่างประเทศไม่ได ้
จากแนวความคิดน้ี ประเทศท่ีมีปัจจัยแรงงานมากกว่าปัจจัยทุนเม่ือเทียบกับประเทศคู่คา้แล้ว 
ประเทศดังกล่าวจะท าการส่งออกสินค้า ท่ีใช้แรงงานมากในการผลิต (Labor - Intensive 
Commodities) ทฤษฎีของเฮคเชอร์-โอลิน ท าให้การวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบมี
ความเหมาะสมในการใชเ้ป็นนโยบายการคา้และอุตสาหกรรมของประเทศมากยิง่ข้ึน ต่อมาพอล เอ 
แซมมวลสัน (Paul A Samuelson) ไดป้รับปรุงแนวคิดของเฮคเชอร์-โอลิน จนเป็นแนวคิกท่ีเรียกว่า 
เฮคเชอร์-โอลิน-แซมมวัสัน โมเดล (Heckscher - Ohlin - Samuelson Model) ซ่ึงอธิบายว่า ประเทศ
ต่างๆ มีปัจจยัการผลิตแต่ละชนิดมากนอ้ยต่างกนั (Factor Endowment) และประเทศหน่ึงจะมีความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตและจะส่งออกสินคา้ท่ีมีการผลิตเหมาะสมกบัปัจจยัการผลิตท่ี
มีมากในประเทศนั้น ซ่ึงในทางทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศนั้น เป็นการวิเคราะห์ภายใตร้ะบบ
การคา้เสรี (Free Trade) แต่ในความเป็นจริงประเทศต่างๆ พยายามท่ีจะก าหนดมาตรการต่างๆ ท่ี
เป็นการส่งเสริมและคุม้ครองอุตสาหกรรมการผลิภายในประเทศ แก่ มาตรการกีดกนัทางการคา้เช่น 
การก าหนดอตัราภาษีศุลกากรน าเขา้ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และโควตา เป็นตน้ ซ่ึงนโยบายต่างเหล่าน้ี
ทีผลต่อความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีแทจ้ริงของแต่ละประเทศตามแนวคิดทฤษฎีการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 
 



11 

 

 

 เน่ืองจากแต่ละประเทศมีสภาพทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน ทั้ งทรัพยากรธรรมชาติ ทุน 
แรงงานฝีมือ และความเช่ียวชาญของแรงงาน จึงท าใหก้ารผลิตสินคา้ท่ีไดมี้ความแตกต่างกนัทั้งดา้น
ราคาและคุณภาพ โดยท่ีประเทศหน่ึงจะผลิตสินคา้ท่ีไดทุ้กอย่างนั้นเป็นไปไดย้าก ซ่ึงเป็นผลจาก
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั หรือแมก้ระทัง่แรงงานท่ีมีอยูภ่ายในประเทศ ดงันั้นการผลิต
สินคา้จึงควรผลิตตามความเช่ียวชาญเฉพาะอยา่งหรือในสินคา้ท่ีตนเองมีความไดเ้ปรียบในการผลิต
ซ่ึงจะเป็นไปตามหลกัของความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ 
 
แนวคดิความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทีป่รากฏ (Revealed Comparative Advantage) 
 
 แต่ละประเทศมีสภาพทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทุน และแรงงาน จึง
ท าให้ผลิตสินคา้ข้ึนไดแ้ตกต่างกนัทั้งราคาและคุณภาพ ประเทศหน่ึงจะผลิตสินคา้ไดทุ้กอย่างนั้น
เป็นไปได้ยาก ดังนั้ นควรผลิตสินคา้ตามความเช่ียวชาญเฉพาะอย่าง ซ่ึงเป็นไปตามหลกัความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ว ัดความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ เรียกว่าดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) ภายใตข้อ้สมมติท่ีว่าความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบจะเป็นตัวก าหนดรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ กล่าวคือ การ
เปรียบเทียบส่วนแบ่งของการส่งออกสินคา้ชนิดหน่ึงในการส่งออกทั้งหมดของประเทศนั้นกบัส่วน
แบ่งของการส่งออกสินคา้ชนิดดงักล่าวในการส่งออกรวมของโลก (Balassa, 1989) ซ่ึงมีสูตรในการ
ค านวณดงัน้ี 
 

RCA = (Xij / Xi) / (Xwj / Xw) 
 
โดยท่ี RCA คือ ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสินคา้ j ของประเทศ i 
   ในประเทศ w 
 Xij คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้ j ของประเทศ iไปยงัประเทศ w 
 Xi คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศ iไปยงัประเทศ w 
 Xwj คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ j ของประเทศ w 
 Xw คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ทั้งหมดของประเทศ w 
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ในท่ีน้ี j คือ ประเภทสินคา้ท่ีส่งออก 
 i คือ ประเทศผูส่้งออกสินคา้แต่ละชนิด 
 w คือ ประเทศผูน้ าเขา้สินคา้แต่ละชนิด 
 
 จากแนวคิด RCA อาศยัหลกัการท่ีว่า ถา้ประเทศใดผลิตสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงไดใ้น
ตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ประเทศอ่ืนๆ ประเทศนั้นกค็วรจะส่งออกสินคา้นั้นๆในสดัส่วนท่ีสูงกวา่สดัส่วนการ
ส่งออกเฉล่ียของโลก ซ่ึงค่า RCA ท่ีไดจ้ะน ามาเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของโลกซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1 
ดงันั้นหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา RCA คือ 
 
 ถา้ RCA > 1 แสดงว่าประเทศ i มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้ j ไป
ยงัตลาด w 
 
 ถา้ RCA < 1 แสดงว่า ประเทศ i ไม่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้ j
ไปยงัตลาด w 
 
 โดยทัว่ไปนอกจากพิจารณาค่า RCA ท่ีมากกว่า1 แลว้ยงัตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่า 
RCA กบัประเทศคู่แข่งขนัท่ีส่งออกไปในตลาดเดียวกนัดว้ย กล่าวคือถา้ค่า RCA ของประเทศผู ้
ส่งออกเปรียบเทียบกบัอีกประเทศหน่ึงแลว้มีค่าสูงกว่าแสดงว่ามีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบใน
สินคา้ชนิดนั้นๆในตลาดน าเขา้ท่ีก าลงัพิจารณา และควรพิจารณาค่า RCA ร่วมกบัส่วนแบ่งตลาด 
(Market Share) เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศผูส่้งออกรายอ่ืนๆจะช่วยใหท้ราบถึงความสามารถใน
การแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งขนัในการส่งออกไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
 ดงันั้นจึงสามารถท่ีจะใชแ้นวคิดวิธีการวดัค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ
เพื่อใชว้ดัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสินคา้ส่งออกของประเทศไทยกบัประเทศคู่แข่งขนั 
ซ่ึงจะบ่งบอกถึงความสามารถในการผลิตและการส่งออกสินคา้ของประเทศไทยในแต่ละสินคา้ว่า
เป็นอย่างไรในช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษา หากค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ
ของสินคา้ชนิดใดมีค่าสูงข้ึนเป็นล าดบั ยอ่มช้ีใหเ้ห็นถึงความสามารถในการผลิตและการส่งออกใน
สินคา้นั้นๆของประเทศไทยจะมีอนาคตท่ีดีและมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบกบัประเทศคู่
แข่งขนัในอนาคต ในทางตรงขา้มหากค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของสินคา้ใด
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มีค่าลดลงเป็นล าดับ ย่อมช้ีให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตและการส่งออกสินคา้นั้นๆของ
ประเทศไทยจะเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งในอนาคต 
 
แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงที่ (Constant Market Share Model) 
 
 แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Share Model: CMS) เร่ิมจากกล่าวว่า 
ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกของประเทศหน่ึงเป็นความสัมพนัธ์ของความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศนั้น (Laemer and Stem, 1970) 
 
 ท่ีมาของแบบจ าลองโดยทัว่ไป ส่วนแบ่งตลาดของประเทศผูส่้งออกจะก าหนดไดด้งัน้ี 

 S = Q

q

 
 

  =  wp

pf )(

        (1) 
 
โดยท่ี S คือ ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
 q คือ มูลค่าการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
 Q คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของโลก 
 p คือ ราคาสินคา้ส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
 pw คือ ราคาสินคา้ส่งออกของประเทศอ่ืนๆในโลก นอกเหนือจากประเทศท่ี 
   ก าลงัพิจารณา 
 
 จากความสมัพนัธ์น้ีจะพบวา่ ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา ข้ึนอยู่
กบัราคาเปรียบเทียบ กล่าวคือถา้หากสัดส่วน p / pw เปล่ียนแปลง ก็จะท าให้ส่วนแบ่งตลาด
เปล่ียนแปลงไปดว้ย 
จากสมการ (1) จดัรูปไดเ้ป็น 
 

q = SQ 
 

น าสมการ (2) มาท าอนุพนัธ์ทั้งหมด (Total Differentiation) เท่ากบั 
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 dq = SdQ + QdS      (2) 
 
 สมการ (2) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการส่งออกสินคา้ของประเทศใด
ประเทศหน่ึง เป็นผลมาจากปัจจยั 2 ประการ คือ 
 
 ประการแรก ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงในอุปสงคข์องโลก (SdQ) โดยก าหนดให้ส่วนแบ่ง
ตลาดของประเทศท่ีก าลงัพิจารณาในการส่งออกน้ีมีค่าคงท่ี เรียกปัจจยัน้ีว่าเป็นผลจากการขยายตวั
ของการส่งออกรวมของโลก (World Growth Effect) ส่วนใหญ่เป็นผลเน่ืองมาจากอิทธิพลภายนอก 
 
 ประการท่ีสอง ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
(QdS) ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ความตอ้งการหรืออุปสงคร์วมของโลกต่อสินคา้ท่ีก าลงัพิจารณามีปริมาณ
หรือมูลค่าคงท่ี เรียกปัจจัยน้ีว่าเป็นผลจากความสามารถในการแข่งขันอย่างแท้จริง (Pure 
Competitive Effect) ส่วนใหญ่เป็นผลเน่ืองมาจากสภาพการณ์ภายในประเทศผูส่้งออก เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆในตลาดโลก 
 
 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นแบบจ าลอง CMS อย่างง่าย ซ่ึงในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
จ าเป็นตอ้งท าการเปรียบเทียบการส่งออกของ 2 ช่วงเวลาซ่ึงเรียกว่าปีฐาน (Base year: 0) และปี
สุดทา้ย (Final year: 1)  
 
 ในการค านวณการเปล่ียนแปลงการส่งออกของประเทศ (dqI) อาจใชโ้ครงสร้างส่วนแบ่ง
ตลาดส่งออกของประเทศในปีฐาน (S0) และใชก้ารส่งออกทั้งหมดของโลกในปีสุดทา้ย (Q1) 
จากสมการ (3) จดัรูปไดเ้ป็น 
 
 dqI = S0dQ  +  Q1dS       (3) 
 
 หรืออาจใชโ้ครงสร้างส่วนแบ่งตลาดส่งออกของประเทศในปีสุดทา้ยและใชก้ารส่งออก
ทั้งหมดของโลกในปีฐาน สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี 
 

 dqII = SIdQ + Q0dS       (4) 
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 จาก  S1 =  S0  +  dS  น ามาแทนในสมการท่ี (4) จะได ้
 
 dqIII = (S0dQ+dS) dQ  +  Q0dS  
  
 หรือเขียนไดเ้ป็น 
 
 dqIII = S0dQ  +  Q0dS  +  dSdQ      (5) 
 
 ทั้งการส่งออกทั้งหมดของโลกและโครงสร้างส่วนแบ่งตลาดของประเทศส่งออกเป็นปีฐาน
ทั้งคู่ และ dSdQ แสดงถึงการส่งออกทั้งหมดของโลกในช่วงเวลาเดียวกนั เรียกว่า ผลกระทบร่วม 
(Interaction Effect) ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับตวัส่งออกหรือผดิทิศทาง 
 
 การวิเคราะห์แบบชั้นเดียว (One Level Analysis) ของแบบจ าลอง CMS ซ่ึงจะแบ่งการ
ขยายตวัของการส่งออกของประเทศ เป็นผลมาจากการขยายตวัของการส่งออกรวมของโลก และ
ส่วนท่ีเหลือเป็นผลมาจากการแข่งขนั จาดสมการท่ี (2) สามารถเขียนเป็น 
 

 dqi  =                   (6) 
 
 โดยก าหนดให ้
 i = ประเทศผูส่้งออก 
 d = การเปล่ียนแปลงของตวัแปรท่ีอยูห่ลงัเคร่ืองหมายน้ี 
 qi = การส่งออกของประเทศ i 
 Si = ส่วนแบ่งตลาดของประเทศ i 
 
 การส่งออกท่ีแทจ้ริงประกอบดว้ยกลุ่มสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นหากพิจารณาเฉพาะสินคา้
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง สมมุติใหเ้ป็นสินคา้ k จะสามารถเขียนเป็นสมการไดเ้ป็น 
 

d ik =         +              (7) 

 
 โดยก าหนดให ้k คือ ชนิดสินคา้ 



16 

 

 

 สามารถเขียนผลรวมของสินคา้ต่างๆโดยใชเ้คร่ืองหมาย Summation ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะ
แสดงเป็นสมการ CMS ของการส่งออกรวมของประเทศ i ดงัแสดงในสมการท่ี (6) 
 
 ∑   ik = ∑           ∑         

 
 
 สามารถขยายสมการไดเ้ป็น 
 

   i =          ∑           -            ∑          
    (8) 

 
 สมการ (8) คือการวิเคราะห์แบบสองชั้น (Two level analysis) ของแบบจ าลอง CMS โดย
การขยายตวัของการส่งออกของประเทศ i เป็นผลมาจากสามส่วนคือ 
 
 1. เทอมแรก        เป็นผลมาจากการขยายตวัของการส่งออกรวมของโลก (Word Growth 
Effect) หมายถึง ในตลาดโลกมีความตอ้งการสินคา้ส่งออกท่ีก าลงัศึกษาเพิ่มข้ึน โดยท่ีส่วนแบ่งการ
ส่งออกของประเทศ i ในตลาดโลกยงัคงท่ีอยู ่
 

 2. เทอมท่ีสอง ∑          -         
 เป็นผลมาจากส่วนประกอบของสินคา้ส่งออกของ

ประเทศ i (Commodity Compositional Effect)หมายถึงการขยายตวัของการส่งออกของประเทศ i วา่
มีอัตราการขยายตัวของการส่งออกโดยเฉล่ียมากน้อยเพียงใด เม่ือเทียบกับของโลกผลจาก
ส่วนประกอบของสินคา้ส่งออกจะเป็นบวกถา้การส่งออกของประเทศ iประกอบดว้ยสินคา้ท่ีมีอตัรา
การขยายตวัสูงกว่าอตัราเฉล่ียของการส่งออกรวมของโลกเป็นส่วนใหญ่ และจะเป็นลบถา้สินคา้
ส่วนใหญ่ท่ีประเทศ i ส่งออกมีอตัราการขยายตวัต ่ากวา่อตัราเฉล่ียของการส่งออกรวมของโลก 
 
 3. เทอมท่ีสาม∑          เป็นผลจากการแข่งขนั (Competitiveness or Share Effect) 
หมายถึงประเทศผูส่้งออก i สามารถท่ีจะขยายการส่งออกสินคา้ท่ีก าลงัพิจารณาได้รวดเร็ว
เช่นเดียวกบัประเทศคู่แข่งอ่ืนๆหรือไม่ 
 
 การส่งออกไปประเทศต่างๆ ท่ีมีอตัราการขยายตวัต่างกนั ดงันั้นการมุ่งเนน้การส่งออกไป
ยงัประเทศหรือตลาดท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงหรือต ่า ย่อมมีผลต่อการขยายตวัของการส่งออกรวม
ของประเทศ i ท่ีก าลงัพิจารณา ดว้ยเหตุน้ีจึงควรรวมเอาปัจจยัดา้นการกระจายตลาดเขา้มาพิจาณาใน
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สมการ CMSดว้ย โดยขยายสมการ (6) ซ่ึงพิจารณาทั้งกรณีสินคา้ (k) และตลาด (j) สามารถเขียน
เป็นสมการไดด้งัน้ี 
 
   ijk =                            (9) 
 
 จากสมการ (9) สามารถแสดงผลรวมหรือการส่งออกรวมท่ีเพิ่มข้ึนของประเทศ i ไดเ้ป็น 
 
 dqijk = ∑ ∑              ∑ ∑               
 

  =        ∑          -          
 

 
+ ∑ ∑               ∑ ∑             ∑ ∑              (10) 

 
 การวิเคราะห์แบบสามชั้น (Three Level Analysis) ตามสมการ (10) ซ่ึงต่างจากผลการ
วิเคราะห์แบบสองชั้นในสมการ (8) นั้นคือ การวิเคราะห์น้ีมีเทอมใหม่คือ ผลจาการกระจายตลาด
∑ ∑              ∑ ∑            ซ่ึงอาจอธิบายไดเ้ช่นเดียวกบัผลจากส่วนประกอบของสินคา้
ส่งออกคือ จะมีค่าเป็นบวก ถา้ประเทศ i ส่งออกสินคา้ของตนส่วนใหญ่ไปยงัตลาดท่ีมีอตัราการ
ขยายตวัสูง และจะเป็นลบถา้ส่งออกไปยงัตลาดท่ีมีอตัราการขยายตวัต ่า 
 
 การวิเคราะห์แบบส่ีชั้น (Four Level Analysis) โดยใชโ้ครงสร้างส่วนแบ่งตลาดส่งออกและ
การส่งออกในปีฐาน ในแบบจ าลอง CMS และเพิ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งออกอีกชนิดหน่ึงคือ 
ผลกระทบร่วมหรือผลจากการปรับการส่งออกหรือผดิทิศทางซ่ึงสามารถแสดงเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 

 dqik =        ∑   
         -  

 
        

   ∑ ∑   
          -  ∑   

          
 

    ∑ ∑   
          -  ∑ ∑                (11) 

 

 สมการ (11) แสดงถึงการส่งออกของประเทศ i ท่ีเพิ่มข้ึน เป็นผลมาจากปัจจยัดา้นต่างๆ 
สามารถแยกออกไดเ้ป็น 
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 1. ผลจากการขยายตวัทางการคา้รวมโดยทัว่ไปของโลก (General World Trade Expansion) 
คือ     ความตอ้งการของโลกเพิ่มสูงข้ึน แสดงว่าส่งออกไดม้ากข้ึน เน่ืองจากโลกมีความตอ้งการ
สินคา้ส่งออกต่างๆเพิ่มข้ึน แต่ส่วนแบ่งตลาดของโลกยงัคงท่ีอยู ่
 
 2. ผลจากส่วนประกอบของสินคา้ส่งออก (Commodity Compositional Effect) คือ

∑   
       -   

 
      

 แสดงถึงการขยายตวัของการส่งออกของประเทศ i ผลจากส่วนประกอบของ
สินคา้ส่งออกจะเป็นบวกถา้การส่งออกของประเทศi ประกอบดว้ยสินคา้ท่ีมีอตัราการขยายตวัสูง
กว่าอตัราเฉล่ียของการส่งออกรวมของโลกเป็นส่วนใหญ่ และจะเป็นลบถา้สินคา้ส่วนใหญ่ท่ี
ประเทศ i ส่งออกมีอตัราการขยายตวัต ่ากวา่อตัราเฉล่ียของการส่งออกรวมของโลก 
 
 3.ผลจากการกระจายตลาด (Market Distribution Effect) คือผลน้ีจะมีค่าเป็นบวกถา้ประเทศ 

i [∑ ∑   
          -  ∑   

          ส่งออกสินคา้ส่วนใหญ่ของตนไปยงัตลาดท่ีมีอตัราการขยายตวั
สูง และจะเป็นลบถา้ส่งออกไปยงัตลาดท่ีมีอตัราขยายตวัต ่า 
 
 4. ผลจาการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง (Pure Competitiveness or Share Effect) คือ ∑ ∑   

            
แสดงถึงความแตกต่างระหว่างการขยายตวัของการส่งออกท่ีแทจ้ริงกบัการขยายตวัท่ีอาจเกิดข้ึน ถา้
ประเทศ i ยงัคงรักษาส่วนแบ่งตลาดส่งออกของสินคา้แต่ละชนิดในแต่ละตลาดไวไ้ด ้
 
 5. ผลกระทบร่วม (Interaction Effect) คือ ∑ ∑             เป็นผลเน่ืองมาจากากรปรับการ
ส่งออกถูกหรือผิดทิศทาง โดยจะแสดงให้เห็นว่า ถา้ประเทศ i ขยายการส่งออกในตลาดท่ีถูกตอ้ง
หรือไม่ ผลน้ีจะมีค่าเป็นบวกถา้ประเทศi เพิ่มการส่งออกไปยงัตลาดท่ีมีการขยายตวัหรือลดการ
ส่งออกไปยงัตลาดท่ีหดตวั และจะมีค่าเป็นลบ ถา้ประเทศ i เพิ่มการส่งออกไปยงัตลาดท่ีหดตวัหรือ
ลดการส่งออกไปยงัตลาดท่ีขยายตวั 
 
 แบบจ าลอง CMS ท่ีประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์ (Pongpisanupichit, 1974: 13-28) จะมีขอ้
สมมติพื้นฐานดงัน้ี 
 
 1. ก าหนดให้ลกัษณะอุปสงคข์องประเทศผูน้ าเขา้เป็นตวัแปรภายนอก และไม่สามารถ
ควบคุมไดโ้ดยประเทศส่งออก 
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 2. ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกของประเทศผูส่้งออกท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นตลาดใดตลาดหน่ึงจะ
ก าหนดใหมี้ค่าคงท่ี ตราบเท่าท่ีประเทศส่งออกดงักล่าวสามารถปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงของอุป
สงคใ์นตลาดน้ี หมายความว่าการเปล่ียนแปลงส่วนแบ่งตลาดของประเทศดงักล่าวในตลาดใดตลาด
หน่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความสามารถในการแข่งขนัของประเทศนั้น เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศ
คู่แข่งอ่ืนๆ ซ่ึงในทางออ้มหมายถึงความสามารถในการแข่งขนัจะข้ึนอยู่กบัความสามารถในการ
ปรับตวัดา้นอุปทานภายในประเทศผูส่้งออกดงักล่าว 
 
 3.ความยืดหยุ่นของอุปทานการส่งออกมีค่าอนันต์ (Infinite) นั่นคือประเทศผูส่้งออก
สามารถขยายการผลิตสินคา้ เพื่อตอบสนองตลาดโลกท่ีขยายตวัไดเ้สมอ 
 
 4. สินคา้ท่ีผลิตโดยผูผ้ลิตจากประเทศต่างๆ มีลกัษณะและคุณภาพเหมือนกนัหรือใกลเ้คียง
กนัจนไม่ก่อใหเ้กิดความแตกต่างในแง่ของผูบ้ริโภค 
 
 5. ไม่มีการร่วมมือกนัระหวา่งประเทศผูส่้งออกในตลาดโลก 
 

จากสมการ (5) 
 
 dqIII  = S0dQ  +  Q0dS  +  dSdQ   
 
 การเปล่ียนแปลงการส่งออกท่ีเกิดข้ึนจริงสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 aq  = (W + C + D) + P* + (P - P*) 
 

โดยก าหนดให ้
 W + C + D = S0dQ 
 P*  = Q0dS 
 P  = Q1dS 
 P – P*  = (Q1 – Q0)ds หรือ dSdQ 
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กรณีของประเทศ i สามารถเขียนไดด้งัน้ี 
 

 Ai  = dqi 
   = (Wi + Ci + Di) + Pi* + (Pi - Pi*) 
 

โดยก าหนดให ้
 Ai  = ผลจากการเปล่ียนแปลงท่ีแทจ้ริงของการส่งออก 
 Wi  = ผลจากการขยายตวัของอุปสงคข์องโลกหรือการส่งออก 
    ทั้งหมดของโลก 
 Ci  = ผลจากส่วนประกอบของสินคา้ส่งออก 
 Di  = ผลจากการกระจายตลาด 
 Pi  = ผลจากการแข่งขนัรวม 
 Pi

*  = ผลจากการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง 
 Pi - Pi

*  = ผลกระทบร่วมจากากรปรับตวัการส่งออกถูกหรือผดิทิศทาง 
 i  = ประเทศส่งออกหรือกลุ่มประเทศส่งออก 
 
 ซ่ึงสามารถแสดงในรูปพีชคณิตไดด้งัน้ี 
 

 Ai  = ∑ ∑   
   - ∑ ∑   

        
 
 Wi  =   ∑ ∑ ∑    

       
        

 

   =  ∑ ∑   
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 โดยก าหนดให ้
 X  = มูลค่าการส่งออก 
 j  = ประเทศน าเขา้ 
 k  = ชนิดสินคา้ 
 0  =  ปีฐาน 
 1  = ปีสุดทา้ย 
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โดยก าหนดให ้

 Si  = 
j


kXijk /  i


j


kXijk 
   = ส่วนแบ่งตลาดส่งออกของประเทศ i ในตลาดโลก 
 

 Sik  = 
jXijk /  j


kXijk 

   = ส่วนแบ่งตลาดส่งออกของประเทศ i ในตลาดโลกของสินคา้ k 
 

 Sijk  = Xijk /  iXijk 

   =  ส่วนแบ่งตลาดส่งออกของประเทศ i ในตลาดโลกของสินคา้ k 
    ในตลาด j 
 
 g   = G – 1 

   = [ i


j


kX
1
ijk /  i


j


kX
0
ijk] -1 

   = อตัราการขยายตวัของการส่งออกรวมของตลาดโลก 
 
 gk  = Gk -1  

   = [ i


jX
1
ijk /  i


jX

0
ijk] -1 

   = อตัราการขยายตวัของการส่งออกของโลกของสินคา้  
 
 gjk  = Gjk -1 

   = [ iX
1
ijk /  iX

0
ijk] -1 

   = อตัราการขยายตวัของการส่งออกของโลกของสินคา้ k ในตลาด j 
 
 g*

jk  = 1- Gjk 

   = 1- [1/ ( iX
1
ijk /  iX

0
ijk) ] 

   = 1 ( iX
0
ijk /  iX

1
ijk) 

   = ส่วนกลบัของอตัราการขยายตวัของการส่งอกของโลกของสินคา้  
    k ในตลาด j 
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 สมการท่ีประยุกต์ข้ึนมาใหม่น้ีสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี 
ประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการส่งออก สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 
 1. การขยายตวัของการส่งออกท่ีแทจ้ริง (Actual Growth Effect: Ai) เป็นการเปล่ียนแปลง
ทั้งหมดของการส่งออกจากปีฐานถึงปีสุดทา้ย หมายถึงความแตกต่างของผลรวมการส่งออกของ
ประเทศ i ไปสู่ประเทศท่ีก าลงัพิจารณาอยูใ่นระหวา่งสองจุดเวลา 
 
 2. ผลรวมการขยายตวัของตลาดโลก (World Growth Effect: Wi) เป็นการแสดงถึงแนวโนม้
การคา้ของโลก ซ่ึงวดัโดยการขยายตวัของการส่งออกรวมของตลาดโลก ถา้ส่วนแบ่งตลาดของ
ประเทศ i ขยายตวัในอตัราเดียวกบัอตัราการขยายตวัการส่งออกรวมของตลาดโลก ส่วนแบ่งตลาด
ส่งออกของประเทศ i ในตลาดโลกจะคงท่ี ค่า Wi สามารถค านวณไดห้ลายระดบัตามความแตกต่าง
ของจุดประสงคเ์ก่ียวกบัระดบัสินคา้หรือประเทศท่ีตอ้งการศึกษา อาจกล่าวอา้งถึงการคา้ของโลกใน
ทุกชนิดสินคา้ซ่ึงเป็นความแตกต่างระหวา่งผลรวมของการคา้โลกท่ีเกิดข้ึนในสองจุดเวลา 
 
 3. ผลจากส่วนประกอบของสินคา้ (Commodity Composition Effect: Ci) ส าหรับประเทศผู ้
ส่งออกสินคา้หลายชนิด ซ่ึงปกติแลว้การขยายตวัการส่งออกของประเทศส่วนหน่ึงจะข้ึนอยู่กบัว่า
ประเทศนั้นมุ่งเนน้การส่งออกสินคา้ท่ีมีการขยายตวัสูงหรือต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการขยายตวัการ
ส่งออกรวมของตลาดโลก จะอธิบายไดว้่าประเทศ i มีส่วนประกอบของสินคา้ส่งออกของประเทศ  
i ในทิศทางใด มากหรือนอ้ยเพียงใด ซ่ึงกคื็อ ผลจากส่วนประกอบของสินคา้ส่งออกนัน่เอง 
 
 4. ผลจากการกระจายตลาด (Directional Effect: Di) เช่นเดียวกบัส่วนประกอบของสินคา้
การค านวณการขยายตวัจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของขอ้สมมติท่ีว่า ส าหรับสินคา้ชนิดท่ีมีการส่งออก
โดยตรงในประเทศท่ีก าหนดให้ภายใตอ้ตัราท่ีคาดการณ์ไว ้ (Project Rate) ส่วนแบ่งตลาดส่งออก
สินคา้แต่ละชนิดในตลาดท่ีก าหนดให้ภายใตอ้ตัราท่ีก าหนดให้คงท่ี โดยช้ีให้เห็นว่าประเทศ i ส่ง
สินคา้แต่ละชนิดส่วนใหญ่ไปยงัประเทศท่ีมีการขยายตวัของตลาดสูงหรือต ่า ซ่ึงจะมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงการส่งออกทั้งหมดของประเทศ เช่น ถา้ส่งออกสินคา้เป็นสัดส่วนท่ีมากไปยงัตลาดท่ีมี
อตัราการขยายตวัสูงกว่าอตัราเฉล่ียของโลก ก็จะมีผลให้อตัราการขยายตวัของการส่งออกของ
ประเทศสูงกวา่อตัราเฉล่ียของโลก  
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 5. ผลการแข่งขนั (Competitiveness Effect: Pi) เป็นผลจากความแตกต่างระหว่างการ
ขยายตวัของการส่งออกท่ีแทจ้ริงกบัการขยายตวัตามท่ีวางแผนไว ้จะแสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศส่งออก 
i โดยเฉล่ียแลว้สามารถท่ีจะขยายการส่งออกสินคา้ไดร้วดเร็วเช่นเดียวกบัประเทศคู่แข่งขนัอ่ืนๆ
หรือไม่ ซ่ึงหมายความว่า ถา้การขยายตวัของการส่งออกท่ีแทจ้ริงมากกว่าการขยายตวัของการ
ส่งออกตามท่ีวางแผนไว ้จะมีผลให้ส่วนแบ่งตลาดส่งออกของประเทศ i สูงข้ึน ผลจากการแข่งขนั
สามารถอธิบายไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ 
 
 1.) ผลจากการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง (Pure Competitiveness Effect: Pi

*) เป็นผลต่างระหว่างการ
ขยายตวัการส่งออกของการส่งออกจริงกับอตัราการขยายตวัของการส่งออกท่ีพอเพียงเพื่อให้
ประเทศสามารถรักษาส่วนแบ่งในตลาดโลกไวเ้ท่าเดิมในแต่ละสินคา้ และในแต่ละตลาด ผลต่างน้ี
จะมีผลให้ส่วนแบ่งในตลาดโลกของประเทศผูส่้งออกจากประเทศอ่ืนในตลาดโลก เช่น ถา้ผลการ
แข่งขนัท่ีแทจ้ริงเป็นบวก จะแสดงให้เห็นว่าผูผ้ลิต ผูส่้งออกมีความได้เปรียบดา้นตน้ทุนค่าจา้ง
แรงงานต ่า และไดรั้บการสนับสนุนส่งเสริม ซ่ึงพยายามในการช่วยตนเองต่างๆมากกว่าท่ีจะพึ่ง
ตลาดโลกทีเปล่ียนแปลง 

 2.) ผลกระทบร่วมจากกการส่งเสริมการส่งออกหรือปรับตวัการส่งออกท่ีถูกหรือผดิทิศทาง 
(Interaction Effect: Pi - Pi

*) ผลน้ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นว่าถา้ประเทศผูส่้งออกใชค้วามพยายามขยายการ
ส่งออกไปยงัตลาดท่ีขยายตวั หรือลดการส่งออกไปยงัตลาดท่ีหดตวัผลกระทบร่วมจะมีค่าเป็นบวก 
ในทางตรงกนัขา้ม ประเทศผูส่้งออกพยายามขยายการส่งออกไปยงัตลาดท่ีหดตวัและลดการส่งออก
ไปยงัตลาดท่ีขยายตวั ผลกระทบร่วมจะมีค่าเป็นลบ 

 ผลดา้นต่างๆน้ี สามารถค านวณไดใ้นระดบัของแต่ละประเทศหรือกลุ่มประเทศ นอกจากน้ี
ยงัสามารถใชค้  านวณผลของการส่งออกเฉพากลุ่มต่างๆ ของประเทศผูน้ าเขา้หรือเฉพาะกลุ่มสินคา้
ได ้และจะเห็นไดว้่าผลจากการขยายตวัของการส่งออกทั้งหมดของโลกและผลจากการกระจายตวั
ของตลาดเป็นผลกระทบภายนอกท่ีประเทศผูส่้งออกไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจัยท่ีก าหนด
ผลกระทบทั้งสองน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากอุปสงคภ์ายนอกหรืออุปสงคข์องประเทศผูน้ าเขา้เป็นส าคญั 
ส่วนผลจากความสามารถในการแข่งขนั และผลกระทบร่วมจากกการส่งเสริมการส่งออกหรือ
ปรับตวัการส่งออกท่ีถูกหรือผิดทิศทางทั้งสองน้ีมาจากปัจจยัทางดา้นอุปทาน เช่น ความไดเ้ปรียบ
ในดา้นตน้ทุนการผลิต เทคโนโลยีในการผลิตและปัจจยัจากการสนบัสนุนของรัฐท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การส่งออก 
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บทที3่ 
 

วธีิการศึกษา 
 

วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาจะใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อ
ศึกษาสภาพการผลิต การตลาด ตลอดจนมาตรการและนโยบายต่างๆ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสารรายงานการศึกษา บทความต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสถิติท่ีเก็บโดยหน่วยงานราชการต่างๆ 
เช่น กระทรวงพาณิชย ์กรมส่งเสริมการส่งออก ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นตน้ 
 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 จะท าการศึกษาสภาพทัว่ไปของตลาด การคา้และการผลิต
ของผลิตภัณฑ์ขา้วโพดหวานของประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของ
ขา้วโพดหวาน สภาพทัว่ไปของตลาด การคา้ การผลิต มาตรการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางการ
พฒันาท่ีมีต่อการส่งออกผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานของประเทศไทย ทั้งน้ีจะท าการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบการอธิบาย 
 
 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 จะท าการวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกขา้วโพด
หวานของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาไปยงัประเทศญ่ีปุ่น โดยพิจารณาจากดชันีความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage: RCA) เพื่อจะไดท้ราบว่าประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกามีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคา้ท่ีท าการศึกษาหรือไม่ส าหรับการแข่งขนั
ในตลาดประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีสูตรในการค านวณ ดงัน้ี 
 

RCA = (Xij / Xi) / (Xwj / Xw) 
 
โดยท่ี RCA คือ ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของขา้วโพดหวานของ 
    ประเทศไทย (i) ในประเทศญ่ีปุ่น (w) 
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 Xij คือ มูลค่าการส่งออกขา้วโพดหวาน (j) ของประเทศไทย (i) 
    ไปประเทศญ่ีปุ่น (w) 
 Xi คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย (i) ไปประเทศ 
    ญ่ีปุ่น (w) 
 Xwj คือ มูลค่าการน าเขา้ขา้วโพดหวาน (j) ของประเทศญ่ีปุ่น (w) 
 Xw คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ทั้งหมดของประเทศญ่ีปุ่น (w) 
 
 ค่า RCA ท่ีไดจ้ะน ามาเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของโลกซ่ึงเท่ากบั 1 ดงันั้นหลกัเกณฑใ์นการ
พิจารณา RCA คือ 
 
 ถา้ RCA มากกว่า 1 แสดงว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตตามความเช่ียวชาญ
เฉพาะ (Specialization) หรือมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพด
หวาน 
 
 ถา้ RCA นอ้ยกว่า 1 แสดงว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตตามความเช่ียวชาญ
เฉพาะ (Specialization) หรือสูญเสียความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกผลิตภณัฑ์
ขา้วโพดหวาน 
 
 โดยทัว่ไปนอกจากจะพิจารณาค่า RCA มากกว่า 1 แลว้ยงัตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่า 
RCA ของประเทศคู่แข่งขนัท่ีส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานในตลาดประเทศญ่ีปุ่นดว้ย ประเทศคู่
แข่งขนัท่ีท าการศึกษา คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ถา้หากประเทศสหรัฐอเมริกามีค่า RCA มากกว่า 1 
แสดงว่าประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตและส่งออกผลิตภณัฑ์
ขา้วโพดหวานไปในตลาดประเทศญ่ีปุ่นเช่นเดียวกบัประเทศไทย และจะพิจารณาค่า RCA ร่วมกบั
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) โดยจะใชก้ารวดัค่า CMS มาพิจารณาความสามารถในการแข่งขนั
เพื่อเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งขนั ซ่ึงจะช่วยใหท้ราบถึงความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
ไทยกบัประเทศคู่แข่งขนัในการส่งออกไดดี้ยิง่ข้ึน 
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 เพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นขอ้ท่ี 3 จะศึกษาโดยใชแ้บบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant 
Market Share Model: CMS) น ามาประยุกตใ์ชใ้นการในการศึกษาวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด
ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของไทย จะช่วยอธิบายถึงสาเหตุและการเปล่ียนแปลงของการขยายตวัของ
การส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประเทศไทย ว่าเป็นผลเน่ืองมาจากผลจากการขยายตวัของ
โลก หรือผลจากการกระจายตลาดได ้หรือผลจากการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง หรือผลจากการปรับทิศ
ทางการส่งออกท่ีท่ีถูกหรือผดิทิศทาง 
 
ท่ีมาของแบบจ าลองโดยทัว่ไป ส่วนแบ่งตลาดของประเทศผูส่้งออกจะก าหนดไดด้งัน้ี 
 

  S = 
Q

q  

   = 
wp

pf )(         (1) 

 
โดยท่ี S คือ ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
 q คือ มูลค่าการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
 Q คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของโลก 
 p คือ ราคาสินคา้ส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
 pw คือ ราคาสินคา้ส่งออกของประเทศอ่ืนๆในโลก นอกเหนือจากประเทศท่ี 
   ก าลงัพิจารณา 
 
 จากความสมัพนัธ์น้ีจะพบว่า ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา ข้ึนอยู่
กบัราคาเปรียบเทียบ กล่าวคือถา้หากสัดส่วน p / pwเปล่ียนแปลง ก็จะท าให้ส่วนแบ่งตลาด
เปล่ียนแปลงไปดว้ย 
 
จากสมการ (1) จดัรูปไดเ้ป็น 
 
 q = SQ        (2) 
 
น าสมการ (2) มาท าอนุพนัธ์ทั้งหมด (Total Differentiation) เท่ากบั 
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 dq = SdQ + QdS      (3) 
 
 สมการ (3) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการส่งออกสินคา้ของประเทศใด
ประเทศหน่ึง เป็นผลมาจากปัจจยั 2 ประการ คือ 
 
 ประการแรก ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงในอุปสงคข์องโลก (SdQ) โดยก าหนดให้ส่วนแบ่ง
ตลาดของประเทศท่ีก าลงัพิจารณาในการส่งออกน้ีมีค่าคงท่ี เรียกปัจจยัน้ีว่าเป็นผลจากการขยายตวั
ของการส่งออกรวมของโลก (World Growth Effect) ส่วนใหญ่เป็นผลเน่ืองมาจากอิทธิพลภายนอก 
 
 ประการท่ีสอง ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
(QdS) ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ความตอ้งการหรืออุปสงคร์วมของโลกต่อสินคา้ท่ีก าลงัพิจารณามีปริมาณ
หรือมูลค่าคงท่ี เรียกปัจจัยน้ีว่าเป็นผลจากความสามารถในการแข่งขันอย่างแท้จริง (Pure 
Competitive Effect) ส่วนใหญ่เป็นผลเน่ืองมาจากสภาพการณ์ภายในประเทศผูส่้งออก เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆในตลาดโลก 
 
 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นแบบจ าลอง CMS อย่างง่าย ซ่ึงในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
จ าเป็นตอ้งท าการเปรียบเทียบการส่งออกของ 2 ช่วงเวลา ซ่ึงเรียกว่าปีฐาน (Base year : 0) และปี
สุดทา้ย(Final year : 1)  
 
 ในการค านวณการเปล่ียนแปลงการส่งออกของประเทศ (dq1) อาจใชโ้ครงสร้างส่วนแบ่ง
ตลาดส่งออกของประเทศในปีฐาน (S0) และใชก้ารส่งออกทั้งหมดของโลกในปีสุดทา้ย (Q1) 
จากสมการ (3) จดัรูปไดเ้ป็น 
 
 dqi = SidQi +     QidSi      (4) 
 
และเม่ือหาผลรวมของการเจริญเติบโตของการส่งออกรวม จะไดเ้ท่ากบั 
 dq =  SidQi +  QidSi    (5) 
 
น าสมการ (5) มาขยายใหเ้ห็นถึงผลต่างๆ จะไดเ้ท่ากบั 
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 dq = SdQi +     [ SidQi     -     SdQi ] +      QidSi  (6) 
 

 เม่ือ 0 และ 1 แทนช่วงเวลาปีฐานและปีสุดทา้ยท่ีเก็บขอ้มูลตามล าดบั ท าให้สามารถเขียน
สมการ (6) ใหม่ไดเ้ป็น 

 
dq = S0dQi +     [ S0

idQi     -     S
0dQi ] +      Q1

idS1  (7) 
 

โดยท่ี S0 คือ ส่วนแบ่งการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประเทศไทยใน 
    ตลาดโลก ในช่วงเวลาท่ีเร่ิมตน้พิจารณา ( period 0) (q0 / Q0) 
 S0

i คือ ส่วนแบ่งการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประเทศไทยไปประเทศ 
    ญ่ีปุ่น ในช่วงเวลาท่ีเร่ิมตน้พิจารณา ( period 0) (q0

i / Q
0
i) 

 S1
i คือ ส่วนแบ่งการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประเทศไทยไปประเทศ 

    ญ่ีปุ่น ในช่วงเวลาต่อมา ( period 1) (q1
i / Q

1
i) 

 q0
i คือ การส่งออกขา้วผลิตภณัฑโ์พดหวานของประเทศไทยไปประเทศญ่ีปุ่น 

    ในช่วงเวลาท่ีเร่ิมตน้พิจารณา ( period 0) 
 q1

i คือ การส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประเทศไทยไปประเทศญ่ีปุ่น 
    ในช่วงเวลาต่อมา ( period 1) 
 Q0

i คือ การส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของทุกประเทศไปประเทศญ่ีปุ่น 
    ในช่วงเวลาท่ีเร่ิมตน้พิจารณา ( period 0) 
 Q1

i คือ การส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของทุกประเทศไปประเทศญ่ีปุ่น 
    ในช่วงเวลาต่อมา ( period 1) 
 
 แบบจ าลอง CMS ท่ีประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์ จะมีขอ้สมมติพื้นฐานดงัน้ี 
 
 1.ก าหนดให้ลกัษณะอุปสงค์ของประเทศผูน้ าเขา้เป็นตวัแปรภายนอก และไม่สามารถ
ควบคุมไดโ้ดยประเทศส่งออก 
 
 2. ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกของประเทศผูส่้งออกท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นตลาดใดตลาดหน่ึงจะ
ก าหนดใหมี้ค่าคงท่ี ตราบเท่าท่ีประเทศส่งออกดงักล่าวสามารถปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงของอุป
สงคใ์นตลาดน้ี หมายความว่าการเปล่ียนแปลงส่วนแบ่งตลาดของประเทศดงักล่าวในตลาดใดตลาด
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หน่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความสามารถในการแข่งขนัของประเทศนั้น เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศ
คู่แข่งอ่ืนๆ ซ่ึงในทางออ้มหมายถึงความสามารถในการแข่งขนัจะข้ึนอยู่กบัความสามารถในการ
ปรับตวัดา้นอุปทานภายในประเทศผูส่้งออกดงักล่าว 
 
 3.ความยืดหยุ่นของอุปทานการส่งออกมีค่าอนันต์ (Infinite) นั่นคือประเทศผูส่้งออก
สามารถขยายการผลิตสินคา้ เพื่อตอบสนองตลาดโลกท่ีขยายตวัไดเ้สมอ 
 
 4.สินคา้ท่ีผลิตโดยผูผ้ลิตจากประเทศต่างๆ มีลกัษณะและคุณภาพเหมือนกนัหรือใกลเ้คียง
กนั จนไม่ก่อใหเ้กิดความแตกต่างในแง่ของผูบ้ริโภค 
 
 5.ไม่มีการร่วมมือกนัระหวา่งประเทศผูส่้งออกในตลาดโลก 
 
จากสมการท่ี (7) สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 
 Dq คือ การขยายตวัของการส่งออกท่ีแทจ้ริง เป็นการเปล่ียนแปลงทั้งหมดของการส่งออก
จากช่วงเวลาปีฐานถึงปีสุดทา้ย หมายถึงความแตกต่างระหว่างผลรวมของการส่งออกผลิตภณัฑ์
ขา้วโพดหวานของประเทศไทยไปประเทศญ่ีปุ่นในระหวา่งสองช่วงเวลา 
 
  S0dQi คือ ผลจากอตัราการขยายตวัของตลาดโลก (World Growth Effect) แสดงถึง
แนวโนม้การคา้โลก ซ่ึงวดัการขยายตวัในการส่งออกรวมของโลก ถา้การส่งออกขา้วโพดหวานของ
ประเทศไทยขยายตวัในอตัราเดียวกนักบัอตัราการขยายตวัของการส่งออกรวมของโลก ส่วนแบ่ง
ตลาดของประเทศไทยในตลาดโลกจะคงท่ี 
 
  S0

idQi - S0dQi คือ ผลจากการกระจายตวัของตลาด (Market Distribution Effect) จะ
ช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยส่งออกสินคา้แต่ละชนิดส่วนใหญ่ไปยงัประเทศท่ีมีการขยายตวัของตลาด
สูงหรือต ่ากว่าอตัราเฉล่ียของโลก ถา้ผลจากการกระจายตวัของตลาดมีค่าเป็นบวก ก็แสดงว่า
ประเทศไทยมีการส่งออกสินคา้ส่วนใหญ่ไปยงัตลาดท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงกว่าอตัราเฉล่ียของ
โลก ซ่ึงจะมีผลท าให้อตัราการขยายตวัของการส่งออกของประเทศสูงกว่าอตัราเฉล่ียของโลก
เช่นเดียวกนั และถา้ผลจากการกระจายตวัของตลาดมีค่าเป็นลบกจ็ะใหผ้ลตรงกนัขา้ม 
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  Q1
idS1 คือ ผลจากความสามารถในการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง (Pure Competitiveness 

Effect) เป็นผลต่างระหวา่งการขยายตวัของการส่งออกจริงกบัการขยายตวัของการส่งออกท่ีเพียงพอ
เพื่อให้ประเทศสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดในตลาดโลกไวเ้ท่าเดิมในแต่ละสินคา้แต่ละตลาด 
ผลต่างน้ีมีผลท าให้ส่วนแบ่งในตลาดโลกของประเทศผูส่้งออกเพิ่มข้ึนหรือลดลง ซ่ึงสะทอ้นถึง
ความสามารถในการแข่งขนักบัผูส่้งออกจากประเทศอ่ืนๆ ในตลาดโลก 
 
 แบบจ าลอง CMS ท่ีใชใ้นการค านวณหาผลดา้นต่างๆดงักล่าว เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลง
การส่งออกผลผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประทศไทย ดงัน้ี 
 
∑j X

1
ijk - ∑j X

0
ijk = [Gk∑jX

0
ijk -∑jX

0
ijk] + [∑j(GjkX

0
ijk) - Gk∑jX

0
ijk] 

   + [∑j(G*jkX
1
ijk) - ∑j X

0
ijk] 

   + [{∑j X
1
ijk - ∑j(GjkX

0
ijk)}–{∑j(G*jkX

1
ijk) - ∑j X

0
ijk}] 

โดยท่ี  

∑j X
1

ijk - ∑j X
0
ijk = การเปล่ียนแปลงการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน 

 
Gk∑jX

0
ijk -∑jX

0
ijk =  ผลจากการขยายตวัของการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน 

ทั้งหมด 
 
∑j(GjkX

0
ijk) - Gk∑jX

0
ijk =  ผลจากการกระจายตลาดของประเทศผูส่้งออก 

ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน 
 
∑j(G*jkX

1
ijk) - ∑j X

0
ijk = ผลจากการแข่งขนัของประเทศผูส่้งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน 

 
{∑j X

1
ijk - ∑j(GjkX

0
ijk)}–{∑j(G*jkX

1
ijk) - ∑j X

0
ijk} 

   =  ผลจากการปรับทิศทางการส่งออกของประเทศผูส่้งออก 
ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน 
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โดยท่ี  

  Gk =  ∑i ∑j X
1
ijk  / ∑i∑j X

0
ijk   

    = อตัราการขยายตวัของการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของ 

     โลก 

   Gjk =  ∑i X
1
ijk  / ∑iX

0
ijk   

    =   อตัราการขยายตวัของการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานใน 

     ตลาดญ่ีปุ่น 

 

   G*jk =   1 / Gjk  

    =  ส่วนกลบัของGjk  

 

โดยก าหนดให ้
 
X = มูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน 
i =  ประเทศผูส่้งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานคือไทย 
j = ประเทศผูน้ าเขา้ผติภณัฑข์า้วโพดหวาน คือ ญ่ีปุ่น 
k = ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน 
1 =  ปีท่ีก าลงัพิจารณา 
0 = ปีท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ 
 
ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการส่งออก สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 

∑j X
1

ijk - ∑j X
0
ijk  คือผลจากการขยายตวัท่ีแทจ้ริง เป็นการเปล่ียนแปลงทั้งหมดของการ

ส่งออกจากปีฐานถึงปีสุดทา้ย ซ่ึงหมายถึง ความแตกต่างระหว่างผลรวมการส่งออกของประเทศผู ้
ส่งออก ไปสู่ประเทศท่ีก าลงัพิจารณาในระหวา่งสองจุดเวลา 
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Gk∑jX
0
ijk -∑jX

0
ijk  คือผลจากการขยายตวัของโลก การส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน

ทั้งหมด ถา้การส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประเทศไทยขยายตวัในอตัราเดียวกนักบัอตัรา
การขยายตวัของการส่งออกรวมของโลก ส่วนแบ่งตลาดขอประเทศไทยในตลาดโลกจะคงท่ี 

 
∑j(GjkX

0
ijk) - Gk∑jX

0
ijk  คือผลจากการกระจายตลาด จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย

ส่งออกสินคา้แต่ละชนิดไปยงัประเทศท่ีมีการขยายตวัของตลาดสูงหรือต ่ากวา่อตัราเฉล่ียของโลกถา้
ผลจากการกระจายตวัของตลาดมีค่าเป็นบวกกแ็สดงวา่ประเทศไทยมีการส่งออกสินคา้ส่วนใหญ่ไป
ยงัตลาดท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงกว่าอตัราเฉล่ียของโลก ซ่ึงจะมีผลท าให้อตัราการขยายตวัของการ
ส่งออกของประเทศสูงกวา่อตัราเฉล่ียของโลกเช่นเดียวกนั และถา้ผลจากการกระจายตวัของตลาดมี
ค่าเป็นลบกจ็ะใหผ้ลตรงกนัขา้ม 

 
∑j(G*jkX

1
ijk) - ∑j X0

ijk   คือผลจากความสามารถในการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง เป็นผลต่าง
ระหว่างการขยายตวัของการส่งออกจริงกบัการขยายตวัของการส่งออกท่ีเพียงพอเพื่อให้ประเทศ
สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดในตลาดโลกไวเ้ท่าเดิมในแต่ละสินคา้แต่ละตลาด ผลต่างน้ีมีผลท าให้
ส่วนแบ่งในตลาดโลกของประเทศผูส่้งออกเพิ่มข้ึนหรือลดลง ซ่ึงสะทอ้นถึงความสามารถในการ
แข่งขนักบัผูส่้งออกจากประเทศอ่ืนๆ ในตลาดโลก 

 
{∑j X

1
ijk - ∑j(GjkX

0
ijk)}–{∑j(G*jkX

1
ijk) - ∑j X

0
ijk} คือผลกระทบร่วม เป็นผลจากการปรับ

ทิศทางการส่งออกท่ีถูกหรือผิดทิศทางผลน้ีจะสะทอ้นให้เห็นว่าประเทศผูส่้งออกอาจใช้ความ
พยายามขยายการส่งออกไปในตลาดท่ีหดตวั หรือปรับลดการส่งออกไปในตลาดท่ีมีการขยายตวั ถา้
เป็นกรณีน้ีผลกระทบร่วมจะมีค่าเป็นลบ และถา้ผลกระทบร่วมมีค่าเป็นบวกกจ็ะใหผ้ลตรงกนัขา้ม 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
  
 ในบทน้ีจะท าการวิเคราะห์ผลการศึกษา 3 ส่วนเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษาทั้ง 3
ขอ้ ดงัน้ี  
 
 1. สภาพทัว่ไปของตลาด การผลิตและการคา้ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน 
 
 2.ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกาไปยงัประเทศญ่ีปุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2556 โดยใช้ ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage Index: RCA) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์  
 
 3. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน
ของประเทศไทยโดยใชแ้บบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Share: CMS) เป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์โดยใชค่้าเฉล่ียเปรียบเทียบระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2551 กบัช่วงปี พ.ศ. 2552 
– 2556 ของไทย 
 

สภาพทั่วไปของตลาด การผลติและการค้าผลติภัณฑ์ข้าวโพดหวาน 
 

ลกัษณะทัว่ไปของข้าวโพดหวาน 
 
 ขา้วโพดหวาน จดัอยู่ในตระกูล Gramineae ซ่ึงเป็นตระกูลเดียวกบัหญา้หรือขา้วมีช่ือ
วิทยาศาสตร์ว่า Zeamays Line var. Rugasa หรือ Saccharata ขา้วโพดหวานเป็นพืชอาหารเศรษฐกิจ
ท่ีมีความส าคญัของประเทศขา้วโพดหวานเป็นพืชอายุสั้ นให้ผลตอบแทนค่อนขา้งสูง สามารถ
จ าหน่ายได้ทั้ งตลาดบริโภคสดและส่งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ซ่ึง
ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีสามารถส่งไปจ าหน่ายยงัตลาดต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลี จีน และกลุ่มประเทศ
ในประเทศในแถบยโุรป 
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ชนิดของข้าวโพดหวาน 
 

สามารถแบ่งตามหน่วยพนัธุกรรมท่ีควบคุม (กรมวิชาการเกษตร, 2556) ไดคื้อ 
 
 1.กลุ่มท่ีควบคุมดว้ยยนีชูการ่ี (Sugary) ขา้วโพดกลุ่มน้ีปลูกในประเทศไทยมานาน มีความ
หวานเล็กน้อย มีน ้ าตาลซูโคสประมาณ 10.2 เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีขา้วโพดเล่ียงสัตว์จะมีซูโคส
ประมาณ 3.2 เปอร์เซ็นตเ์มลด็มีสีเหลืองอ่อน มีเปลือกหุม้เมลด็ท่ีค่อนขา้งเหนียว เมลด็แก่จะเห่ียวยน่ 
เน่ืองจากมีแป้งในเมลด็เพียง 28 เปอร์เซ็นต ์ท าให้เมลด็เกิดการยบุตวัมาก พนัธ์ขา้วโพดหวานท่ีอยู่
ในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ พนัธ์ุ อีเห่ียว 
 
 2. กลุ่มท่ีควบคุมดว้ยยนีชรังเคน (Shrunken) ขา้วโพดหวานกลุ่มน้ีมีความหวานสูงกว่ากลุ่ม
ทีควบคุมดว้ยยีนชูการ่ี มีน ้ าตาลซูโคสประมาณ 30 เปอร์เซ็นตเ์ม่ือตม้และท้ิงไวจ้นเยน็จะเห่ียวเร็ว
กว่ากลุ่มแรก เมล็ดมีสีเหลืองส้มเปลือกหุ้มเมลด็เหนียวนอ้ยกว่ากลุ่มแรกเมลด็แก่จะยุบตวัมากกว่า
เพราะมีแป้งเพียง18เปอร์เซ็นตพ์นัธ์ุขา้วโพดหวานท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีเช่นพนัธ์ุอินทรี2 ชูการ์73 ไฮบริกซ์
5 และไฮบริกซ์10 เป็นตน้ 
 
 3. กลุ่มท่ีควบคุมดว้ยยนีบริทเทิล (Brittle) ขา้วโพดหวานในกลุ่มน้ีจะมีความหวานใกลเ้คียง
กบักลุ่มท่ีสอง เมลด็มีสีเหลืองนวลเปลือกหุม้เมลด็บาง เวลารับประทานกดัหลุดจากซงัง่าย จึงไม่ติด
ฟันและจะมีความหวานกรอบมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ พนัธ์ุท่ีมียนีบริทเทิลควบคุมความหวานเช่น พนัธ์ุเอ
ทีเอส-2 หรือซูการ์ 74 
 
 4. กลุ่มท่ีมียีนเสริมขา้วโพดหวานชนิดน้ีจะมียีนท่ีเป็นHomozygous Recessiveอยู่หน่ึง
ต าแหน่งแต่อีกต าแหน่งหน่ึง จะเป็น Heterozygous เม่ือน าเมล็ดไปปลูกเพื่อผลิตฝักสดยีนท่ีเป็น 
Heterozygous จะแยกตวัตามกฎของ Mendel มีผลท าให ้25 เปอร์เซ็นต ์ของเมลด็ท่ีเรารับประทาน
นั้นเป็น Double Recessive ท าใหผู้รั้บประทานมีความรู้สึกว่าขา้วโพดนั้นหวานข้ึนตวัอยา่งขา้วโพด
หวานชนิดน้ีคือพนัธ์ุ Sugar Loaf, Honey Comb และ Sugar Time เป็นตน้ในประเทศไทยขา้วโพด
ขา้วเหนียวหนาวขอนแก่นอาจจะจดัอยูใ่นประเภทน้ีได ้
 
 5. กลุ่มท่ีเกิดจากยนีร่วมเน่ืองดว้ยขา้วโพดหวานธรรมดามีความหวานนอ้ยและปัญหาเร่ือง
อตัราความงอกต ่าในขา้วโพดหวานพิเศษนกัปรับปรุงพนัธ์ุขา้วโพดหวานจึงไดพ้ยายามน ายีนต่างๆ 
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มาอยูร่่วมกนัในสภาพ Homozygous Recessive ท่ีทุกๆ ต าแหน่งเพื่อใหไ้ดข้า้วโพดหวานท่ีมีคุณภาพ
ดีข้ึนคือปริมาณน ้ าตาลสูงข้ึนและแกปั้ญหาในเร่ืองอตัราความงอกต ่า อยา่งไรก็ตามพนัธ์ุขา้วโพดท่ี
นิยมปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นพนัธ์ุท่ีควบคุมความหวานดว้ยยนี 2 ชนิดคือ ยีนชรังเค่น
และยนืบริทเทิล ซ่ึงพนัธ์ุทั้ง 2 ชนิดดงักล่าวมีอตัราส่วนทางการตลาดใกลเ้คียงกนั 
 
พนัธ์ุข้าวโพดหวาน 
 
 1.  พนัธ์ุผสมเปิด เป็นขา้วโพดหวานท่ีเกษตรกรทัว่ไปรู้จกักนัดีเพราะเป็นขา้วโพดหวานท่ี
ปลุกกนัมานาน พนัธ์ุขา้วโพดหวานน้ีราคาถูกมากอาจมีราคาเพียง 13 – 20 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึง
สามารถปลูกไดเ้กือบทั้งไร่ แต่มีขอ้เสียหลายอยา่งเช่น ไม่สม ่าเสมอ คุณภาพไม่ดี ผลผลิตต ่า ระบบ
รากไม่ดี ในประเทศท่ีเจริญแลว้ เกษตรกรจะไม่ปลูกขา้วโพดหวานประเภทพนัธ์ุผสมเปิดเพราะ
ปัญหาดังกล่าว ส าหรับในดา้นผูบ้ริโภคแลว้คุณภาพเป็นปัญหามาก เพราะรสชาติของขา้วโพด
หวานแต่ละฝักไม่สม ่าเสมอ ตวัอย่างของขา้วโพดหวานพนัธ์ุผสมเปิดน้ี ไดแ้ก่ พนัธ์ุฮาวายเอ้ียนชู
การ์ พนัธ์ุซุเปอร์สวีทดีเอม็อาร์ พนัธ์ุซุเปอร์อาร์โก ้เป็นตน้ 
 
 2.  พนัธ์ุลูกผสม เป็นพนัธ์ุหรับประเทศไทย แต่ในต่างประเทศนั้นสหรัฐอเมริกาปลูก
ขา้วโพดหวานพนัธ์ุน้ีมากว่า 80 ปี ขา้วโพดหวานท่ีปลูกในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นพนัธ์ุลูกผสมน้ีคิด
เป็นร้อยละ 99 ของพื้นท่ีทั้งหมด ขา้วโพดหวานพนัธ์ุลูกผสมน้ีมีหลายสิบพนัธ์ุดว้ยกนั ทั้งน้ีเพื่อให้
เกษตรกรสามารถเลือกปลูกไดต้ามความเหมาะสมและสภาพของการเพาะปลูก สาเหตุท่ีขา้วโพด
หวานพนัธ์ุลูกผสมน้ีไดรับความนิยมมากแมจ้ะมีเมลด็พนัธ์ุจะมีราคาสูง เพราะมีขอ้ดีคือ ความวอกดี 
ล าตน้แข็งแรง ตา้นทานโรคได้ดี ตวัอย่างของขา้วโพดหวานพนัธ์ุลูกสมน้ี ได้แก่ พนัธ์ุลูกผสม 
27127, อินทรี 2, หวาน 11, สวีท50, สวีท 45,ฮนัน่ียนี, เอ ที เอส 2 เป็นตน้   
 
แหล่งปลูกข้าวโพดหวานทีส่ าคญัของไทย 
 
 ขา้วโพดหวานเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถปลูกไดต้ลอดทั้งปี และปลูกไดท้ัว่ไปทุกภาคของ
ประเทศ ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 – 2556 นั้นประเทศไทยมีพื้นท่ีเพาะปลูกรวมทั้งประเทศ 233,760 
ไร่ 227,449 ไร่ และ 214,727 ไร่ ตามล าดบั มีผลผลิตขา้วโพดหวานทั้งหมด 446,918 ตนั 420,862 
ตนั และ 385,691 ตนั ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1  พื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตขา้วโพดหวานแต่ละภาคของประเทศไทยระหวา่ง ปี  
        พ.ศ. 2554 – 2556 
 

ภาค 
เนือ้ทีเ่พาะปลูก (ไร่) ผลผลติ (ตนั) 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 
ภาคเหนือ 84,596 87,047 84,419 172,768 179,116 169,846 
ภาคกลาง 80,288 78,903 70,813 150,308 134,760 116,966 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 47,530 41,274 40,432 86,884 73,845 69,530 
ภาคใต ้ 21,346 20,225 19,063 36,958 33,141 29,349 
รวมทั้งประเทศ 233,760 227,449 214,727 446,918 420,862 385,691 
ท่ีมา: ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร ส านกัเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
 

เม่ือจ าแนกตามแต่ละภูมิภาคของประเทศแลว้พบวา่ ภาคเหนือเป็นภูมิภาคท่ีมีเน้ือเพาะปลูก
และผลผลิตเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้ตามล าดบั 
และมีจงัหวดัตามแต่ละภูมิภาคท่ีเป็นแหล่งเพาะปลูกขา้วโพดหวานท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
 
 1. ภาคเหนือ คือ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย ล าพนู และล าปาง 
 
 2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ จงัหวดันครราชสีมา หนองคาย และนครพนม 
 
 3. ภาคกลาง คือ จงัหวดักาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี 
 
 4. ภาคใต ้คือ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี 
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ภาพรวมการผลติและการค้าข้าวโพดหวานของประเทศไทย 
 
 ตลาดขา้วโพดหวานของประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะขายผลผลิตขา้วโพดหวานไปยงัตลาด
ท่ีส าคญั 2 แห่ง (สมาคมผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูป, 2558) คือ 
 
 1. ตลาดบริโภค เกษตรกรจะปลูก เพื่อขายเองในทอ้งถ่ินหรือขายให้กับพ่อคา้คนกลาง
น าไปขายในตลาดอ่ืนๆอีกต่อหน่ึง ซ่ึงในตลาดบริโภคน้ีเกษตรกรมีความเส่ียงกบัการข้ึนลงของ
ราคามาก เน่ืองจากราคาขา้วโพดหวานจะข้ึนอยูก่บัปริมาณผลผลิตท่ีเขา้สู่ตลาด 
 
 2. ตลาดโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป เกษตรกรจ าเป็นจะตอ้งรู้ว่าปลูกขา้วโพดหวานพนัธ์ุ
ใด โรงงานจึงจะรับซ้ือผลผลิต และก่อนท่ีจะตดัสินใจปลูกก็จะตอ้งติดต่อโรงงานเร่ืองการรับซ้ือ
ผลผลิตเป็นการล่วงหนา้ 
 
 วิถีการตลาดขา้วโพดหวานในประเทศไทย ขา้วโพดหวานจาเกษตรกรท่ีผลิตไดก้ว่าจะถึง
ผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์แปรรูปแลว้นั้นสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 4.1  
 

 

ภาพที ่4.1  วิถีการตลาดของขา้วโพดหวาน 
ท่ีมา: สถาบนัอาหาร (2558) 
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วิถีการตลาดขา้วโพดหวานในประเทศไทย จากภาพท่ี 4.1 อธิบายไดด้งัน้ี 
 
1. เกษตรกรจะขายผลผลิตขา้วโพดหวานใหก้บัพอ่คา้หรือตวัแทน 

 
2. ตวัคา้หรือตวัแทนจะส่งผลผลิตขา้วไปยงัพ่อคา้ขายส่ง หรือส่งต่อให้กบัโรงงานโดยตรง

อุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปและส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ 
 
3. พ่อคา้ขายส่งจะส่งผลผลิตต่อไปยงัผูข้ายรายย่อซุปเปอร์มาร์เก็ตและบริษทัโรงงาน

อุตสาหกรรม 
 

ประเภทของผลติภัณฑ์ 
 
 ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 
 
 1. ขา้วโพดหวานในน ้ าเกลือบรรจุกระป๋อง ชนิดบรรจุกระป๋องธรรมดาและแบบกระป๋อง
สุญญากาศ ประกอบดว้ยเมล็ดขา้วโพดหวานและน ้ า (อาจมีส่วนผสมของเกลือหรือน ้ าตาลบา้ง
เลก็นอ้ย) 
 
 2. ครีมข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ประกอบด้วยเมล็ดข้าวโพดหวานสับเป็นหลัก 
นอกจากนั้นจะประกอบดว้ยน ้า เกลือ น ้ าตาล แป้งขา้วโพด และกล่ินปรุงรสต่างๆ 
 
 3. ซุปขา้วโพดหวานกระป๋อง ประกอบดว้ยเมลด็ขา้วโพดหวานสบั น ้ า น ้ าตาล เกลือ นมขน้
หวาน กระเทียม แป้งขา้วโพด และกล่ินปรุงรสต่างๆ 
 
 4. ขา้วโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ ใช้ขา้วโพดหวานต้มสุกทั้ งฝัก แล้วน าไปบรรจุ
ถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ 
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กระบวนการผลติและแปรรูปข้าวโพดหวาน 
 
 กระบวนการผลิตและแปรรูปขา้วโพดหวานชนิดเมลด็บรรจุกระป๋อง 

 

 

ภาพที ่4.2  กระบวนการผลิตขา้วโพดหวานเมลด็บรรจุกระป๋อง 
ท่ีมา: สถาบนัอาหาร (2558) 
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กระบวนการผลิตและแปรรูปขา้วโพดหวานชนิดครีมขา้วโพดหวานกระป๋อง 
 

 

ภาพที ่4.3 กระบวนการผลิตครีมขา้วโพดหวานกระป๋อง 
ท่ีมา: สถาบนัอาหาร (2558) 
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โครงสร้างต้นทุนและปัจจัยการผลติ 
 

ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานมีตน้ทุนและปัจจยัการผลิต ดงัต่อไปน้ี 
 
 1. วตัถุดิบ คือเมล็ดขา้วโพดหวานดิบ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของตน้ทุนการ
ผลิตทั้งหมด เมลด็ขา้วโพดหวานฝักดิบส่วนใหญ่นั้นรับซ้ือมาจากเกษตร คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 97 ของวตัถุดิบทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือไดจ้ากการปลูกของบริษทัหรือทางโรงงานเอง ในส่วน
ของผูป้ระกอบการรายใหญ่ไดมี้การจดัตั้งบริษทัส าหรับผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วโพดหวานเพื่อจ าหน่าย
ให้แก่เกษตรกรท่ีในใจในราคากิโลกรัมละ 450 บาท และรับซ้ือขา้วโพดหวานฝักสดในราคา
ประกนัขั้นต ่ากิโลกรัมละ 3-4 บาท ส าหรับในส่วนท่ีผูป้ระกอบการหรือทางโรงงานตอ้งเพาะปลูก
เอง คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 3 เน่ืองจากเป็นเมลด็พนัธ์ุจากต่างประเทศ ซ่ึงมีราคาค่อนขา้งสูง 
 
 2. บรรจุภณัฑ ์แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ตวักระป๋อง และพลาสติก ส าหรับบรรจุขา้วโพดหวาน 
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของต้นทุนการผลิตทั้ งหมด ซ่ึงทั้ งสองชนิดน้ีน าเข้าจาก
ต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยน าเขา้ Tin Plates เพื่อท าเป็นตวักระป๋องและพลาสติกส าหรับบรรจุ
ขา้วโพดหวานพนัธ์ุตม้สุกระบบสุญญากาศ ซ่ึงตอ้งน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจาก
เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง 
  

3. เคร่ืองจักร ส่วนใหญ่เป็นค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมเคร่ืองจักร คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 10 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมดการผลิตผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานจะใชเ้คร่ืองจกัรใน
กระบวนการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่การน าขา้วโพดหวานฝักสดสู่สายพานการผลิต การลวกน ้ า 
การคดัแยกเปลือก การคดัแยกเมล็ด การบรรจุกระป๋อง การอบไอน ้ าฆ่าเช่ือ และการปิดสลาก ซ่ึง
เคร่ืองจกัรเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะน าเขา้จากต่างประเทศ 

 
4. การบริหาร การจดัการ การจดัจ าหน่ายและค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ 17 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด และเงินทุนส่วนใหญ่จะใชเ้งินทุนภายในประเทศ ซ่ึงปริมาณ
เงินทุนของแต่ละบริษทัหรือโรงงานข้ึนอยูก่บัปริมาณการผลิตและขนาดของโรงงานเป็นหลกั 

 
5. แรงงาน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด การใชแ้รงงาน

ส่วนใหญ่ การใชแ้รงงานในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานมีจ านวนไม่มากนัก ส่วน
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ใหญ่จะใชเ้คร่ืองจกัรเป็นหลกั โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคจึงใช้
แรงงานท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัโรงงานหรือภายในจงัหวดันั้นๆ 
 
สภาวะปัจจัยการผลติภายในประเทศ 
 
 1.วตัถุดิบในการผลิต อุตสาหกรรมผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน มีการขยายตวัและการส่งออก
อย่างต่อเน่ือง เพราะมีความตอ้งการสินคา้จากตลาดโลกท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน แต่ใน
ปัจจุบนัพบว่าผูป้ระกอบการประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิต คือขา้วโพดหวาน อนั
เน่ืองมาจากเกษตรกรนั้นหันไปปลูกพืชทดแทนประเภทอ่ืน เช่น มนัส าปะหลงั ออ้ย เป็นตน้ และ
พืชท่ีอยู่ในโครงการประกันราคาของรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตและตน้ทุนการผลิต
สูงข้ึนและต่อโรงงานแปรรูป ซ่ึงจะตอ้งหาวิธีการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงข้ึนเพื่อทดแทนพื้นท่ี
เพาะปลูกท่ีลดลงแมว้่าจะมีปัญหาและอุปสรรคจาการขาดแคลนวตัถุดิบส าคญัท่ีใช้การผลิต แต่
ประเทศไทยยงัมีความไดเ้ปรียบเทียบจากลกัษณะทางภูมิประเทศท่ีสามารถปลูกขา้วโพดหวานได้
เกือบทั่วทุกภาคของประเทศและสามารถปลูกได้ตลอดทั้ งปี แตกต่างจากประเทศคู่แข่ง เช่น 
สหรัฐอเมริกา และยโุรปท่ีปลูกไดเ้พียงบางฤดูเท่านั้น(สมาคมผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูป,2558) 
 
 2. เกษตรกร ปัญหาดา้นการขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการบริหารจดัการในการผลิตของ
เกษตรกร และเทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลิต เป็นองคป์ระกอบส าคญัของอุตสาหกรรมและการพฒันา
ผลผลิต ซ่ึงหากเกษตรกรไม่มีความรู้ของการบริหารจดัการวตัถุดิบ จะมีผลต่อคุณภาพ เช่น เกิด
ความเสียหายในระหว่างการผลิตและการขนส่งหลงัเก็บเก่ียว การแกไ้ขปัญหาน้ีตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือกนัระหว่างผูป้ระกอบโรงงานอุตสาหกรรมและส่วนเก่ียวขอ้งในภาคอุตสาหกรรม ในการ
ถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองการเพิ่มผลผลิต การบริหารจดัการในการผลิต และอ่ืนๆ ตลอดจนการลด
ตน้ทุนการผลิตใหแ้ก่เกษตร 
 
 3. การผลิต ประเทศไทยสามารถท างานวิจยัและปรับปรุงพนัธ์ุขา้วโพดหวานไดต้ลอดทั้งปี 
เพราะสามารถท าการเพาะปลูกได้ตลอดทั้ งปี เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้มีความเทียบเท่ากับ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งขา้วโพดหวานจากไทยยงัมีขอ้ไดเ้ปรียบในรสชาติและคุณภาพท่ีไดรั้บการ
ยอมรับจากตลาดโลก เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และองักฤษ เป็นตน้ 
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 4. การตลาด ตลาดผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานของไทยสามารถเติบโตในตลาดโลกไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง จากความตอ้งการท่ีเพิ่มมากข้ึน และในตลาดเอเชียนั้นไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบคู่แข่งดา้นตน้ทุน
การขนส่งท่ีต ่ากวา่คู่แข่งและมีแนวโนม้ของการส่งออกไปยงัตลาดรัสเซียและตลาดในกลุ่มประเทศ
ตะวนัออกกลางเพิ่มข้ึน เช่น อิหร่าน ซาอุดิอาระเบีย ตุรกี และคูเวต เป็นตน้ เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมี
ก าลงัซ้ือและความตอ้งการบริโภค 
 
 แมว้่าประเทศไทยจะมีศกัยภาพการผลิตภัณฑ์ขา้วโพดหวานท่ีสูง แต่ยงัมีปัจจัยท่ีควร
ระมดัระวงั เช่น ความผนัผวนของปริมาณและราคาวตัถุดิบ เพราะขา้วโพดหวานมีลกัษณะเหมือน
สินคา้เกษตรทัว่ไปท่ีราคาตลาดมีความผนัผวนข้ึนลงตามช่วงเวลาการรับซ้ือ คุณภาพ ปริมาณ 
รวมถึงความตอ้งการพืชพลงังานหรือพืชอาหารสัตวท่ี์มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน เช่น ออ้ย ถัว่เหลือง มนั
ส าปะหลงั ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ซ่ึงความไม่แน่นอนเหล่าน้ีจะกระทบต่อปริมาณผลผลิต และ/หรือ
ระดบัราคา และความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกไดใ้นท่ีสุด (สุนิษฐาเศรษฐีธร,แผนกวิจยั
และนโยบาย สถาบนัอาหาร) 
 
ภาพรวมการผลติและการค้าผลติภัณฑ์ข้าวโพดหวานของโลก 
 
 ขา้วโพดหวานเป็นพืชท่ีนิยมบริโภค เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคทัว่โลก หรือกล่าวไดว้่า
เป็นพืชเพื่อการส่งออก ซ่ึงมีการส่งออกในหลายรูปแบบเช่น แปรรูปบรรจุกระป๋อง บรรจุทั้งเมล็ด
และฝัก ขา้วโพดครีม บรรจุฝักในถุงพลาสติกสุญญากาศ แช่แขง็ทั้งเมลด็และทั้งฝัก นอกจากน้ียงัมี
การน าตน้ ใบ เปลือก และฝักเสียของขา้วโพดฝักสดไปใช้ในอุตสาหกรรมเล้ียงโคนมกนัอย่าง
แพร่หลาย หรือไถ่กลบเป็นปุ๋ยพืชสด ในบรรดาขา้วโพดฝักสด ขา้วโพดหวานจดัเป็นพืชท่ีส าคญั
ท่ีสุด เพราะมีการปลูกกนัทัว่ไป ผูป้ลูกรายใหญ่ของโลกคือ สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส ฮงัการี และ
แคนาดา ส าหรับในเขตเอเชียแปซิฟิกท่ีส าคญัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่น ไตห้วนั และไทย (สถาบนัอาหาร, 
2557) 
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ภาพรวมการผลติและการค้าผลติภัณฑ์ข้าวโพดหวานของผู้ส่งออกส าคญั 
 
 1. สหรัฐอเมริกา  
 

สหรัฐอเมริกา เป็นผูผ้ลิตและส่งออกขา้วโพดรายใหญ่อนัดบัท่ี 4 ของโลก ในปี พ.ศ. 2556 
มีการผลิตทั้ง ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ขา้วโพดหวานและผลิตภณัฑจ์ากขา้วโพดหวาน มีสดัส่วนการ
เพราะปลูกขา้วโพดของสหรัฐอเมริกาคิดเป็นร้อยละ 42 ของพื้นท่ีเพราะปลูกขา้วโพดทั้งหมดของ
โลก และมีสดัส่วนพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วโพดหวานคิดเป็นร้อยละ 46 ของพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วโพด
หวานทั้งหมดของโลก ขา้วโพดหวานนั้นเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตท่ีส าคญัของผูบ้ริโภคใน
สหรัฐอเมริกา และเป็นแหล่งวตัถุดิบส าคญัในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมผกัแปรรูปเพื่อ
การส่งออกและบริโภคในประเทศ ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชข้า้วโพดหวานในสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง 
 
 การผลิตแหล่งผลิตขา้วโพดท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาอยูใ่นมลรัฐไอโอวา อิลินอยเนบรา
สกา และมินิโซดา้ ขา้วโพดพนัธ์ุท่ีนิยมปลูก คือ Dent Corn เน่ืองจากเม่ือแก่จดั เมลด็จะมีลกัษณะ
เป็นร้อยเวา้ นิยมปลูกกนัอย่างแพร่หลายเน่ืองจากเป็นวตัถุดิบส าคญัในอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์
สารให้ความหวาน น ้ าเช่ือมจากขา้วโพด เอทานอล และอุตสาหกรรมอ่ืนๆขา้วโพดหวานนั้นก็เป็น
อีกชนิดท่ีนิยมปลูกในสหรัฐอเมริกา โดยส่วนใหญ่ปลูกเพื่อการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารเป็นหลกั ขา้วโพดหวานพนัธ์ุท่ีนิยมปลูกไดแ้ก่ Normal sugar Sugar-enhanced และ 
Supersweet ขา้วโพดหวานฝักสดกระมีการกระจายไปยงัตลาด 3 ตลาดคือ ตลาดแปรรูปขา้วโพด
หวานกระป๋อง ตลาดแปรรูปขา้วโพดหวานแช่แขง็ และตลาดขา้วโพดหวานฝักสด โดยแต่ละตลาด
จะมีลกัษณะเฉพาะ มีโครงสร้างและการบริหารจดัการท่ีเป็นอิสระต่อกนั ทั้งในดา้นการผลิต การคา้ 
การบริโภค การกระจายสินคา้ และราคา  
 

2. ฮงัการี  
 
ฮังการี เป็นผูผ้ลิตขา้วโพดหวานส่งออกรายส าคญัของสหภาพยุโรปและเป็นผูส่้งออก

ส าคญัอนัดบัดบัหน่ึงของโลกในปี พ.ศ. 2556 และยงัเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีปลูกขา้วโพดหวานมาก
สุดในสหภาพยโุรป การบริโภคขา้วโพดหวานในฮงัการีมีปริมาณไม่มากนกั ผลผลิตโดยส่วนใหญ่
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จะส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ส าหรับผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานนั้น ตลาดส่งออกส าคญัของฮงัการี 
ไดแ้ก่ รัสเซีย โปแลนด ์และยเูครน 
 
 3. ฝร่ังเศส  

 
ฝร่ังเศส เป็นผูผ้ลิตและส่งออกขา้วโพดหวานเป็นอนัดบั 2 ในปี พ.ศ. 2556 ขา้วโพดหวาน

เป็นผลิตภัณฑ์ส าคัญในฝร่ังเศส โดยเป็นผกัท่ีปลูกกันมาช้านานทั้ งนานทั้ งเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศและเพื่อการส่งออก และมีพื้นท่ีส าหรับการปลูกขา้วโพดหวานเป็นอนัดบัสองใน
สหภาพยุโรปรองจากฮงัการี ขา้วโพดหวานในฝร่ังเศสโดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก 
โดยมีตลาดส่งออกหลกั ไดแ้ก่ เยอรมนี องักฤษ สเปน อิตาลี และเบลเยี่ยม ส่วนการบริโภคใน
ประเทศจะนิยมบริโภคขา้วโพดหวานในลกัษณะกระป๋อง โดยจะน าไปเป็นส่วนผสมในสลดั 
 
ตลาดน าเข้าผลติภัณฑ์ข้าวโพดหวานของโลก 
 
 ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานนั้นแนวโน้มของการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง พิจารณาได้
จากมูลค่าการน าเขา้ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานรวมของโลกระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2556 ในปี พ.ศ. 
2556 มีมูลค่าการน าเขา้รวมเท่ากบั 809.801 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มข้ึนเป็น 1,036.65 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2556 มีตลาดน าเขา้ท่ีส าคญั ดงัแสดงตารางท่ี 4.2  
  

ประเทศน าเขา้ผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานของโลกในปี พ.ศ. 2556 ไดแ้ก่ อนัดบัหน่ึงคือ 
เยอรมนี มีมูลค่าการน าเขา้ 106.269 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 10.25 ของมูลค่าการน าเขา้
ทั้งหมดอนัดบัท่ีสองคือ สหราชอาณาจกัร มูลค่าการน าเขา้ 94.143 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อย
ละ 9.08 ของมูลค่าการน าเขา้ทั้งหมด อนัดบัท่ีสามคือ ญ่ีปุ่น มีมูลค่าการน าเขา้ 92.42 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 8.92 ของมูลค่าการน าเขา้ทั้งหมด และรองลงมา คือ สเปน ฝร่ังเศส และเบล
เยีย่ม ตามล าดบั มีมูลค่าการน าเขา้และสดัส่วนของการน าเขา้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2  
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ตารางที่ 4.2  มูลค่าการน าเขา้ผลิตภณัฑข์า้วโพหวานของโลก ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 - 2556 
        หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ประเทศ 

มูลค่าการน าเข้า 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
1.เยอรมนี 85.316 110.287 81.799 83.701 92.726 95.654 106.269 

 
(10.54) (11.98) (9.90) (9.47) (9.41) (9.45) (10.25) 

2.สหราชอาณาจกัร 87.254 92.213 79.17 84.98 97.186 94.85 94.143 

 
(10.77) (10.01) (9.58) (9.62) (9.86) (9.37) (9.08) 

3. ญ่ีปุ่น 66.817 72.786 73.116 76.859 87.023 98.203 92.42 

 
(8.25) (7.90) (8.85) (8.70) (8.83) (9.70) (8.92) 

4. สเปน 42.54 45.066 35.762 31.935 61.804 76.619 76.475 

 
(5.25) (4.89) (4.33) (3.61) (6.27) (7.57) (7.38) 

5. ฝร่ังเศส 37.227 53.258 45.428 42.572 44.034 49.267 53.901 

 
(4.60) (5.78) (5.50) (4.82) (4.47) (4.87) (5.20) 

6. เบลเยยีม 18.865 23.04 32.964 46.595 45.69 43.208 48.141 

 
(2.33) (2.50) (3.99) (5.27) (4.64) (4.27) (4.64) 

อ่ืนๆ 417.042 471.059 433.487 460.688 499.437 508.847 525.306 

 
(51.50) (51.15) (52.48) (52.14) (50.69) (50.26) (50.67) 

รวม 809.801 920.91 826.081 883.586 985.362 1,012.39 1,036.65 
  (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็ (ร้อยละ) ค  านวณเทียบจากมูลค่าการน าเขา้ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานทั้งหมด 

ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทีม่ิใช่ภาษี 
 
 มาตรการทางกฎหมาย 
 
 มาตรการทางกฎหมายไทยยงัท่ีเป็นกฎระเบียบบงัคบัแต่เป็นมาตรฐานสมคัรใจส าหรับการ
ผลิตสินคา้ขา้วโพดหวาน โดยขณะน้ีสินคา้ขา้วโพดหวานมีมาตรฐานท่ีรองรับจ านวน 2 มาตรฐาน 
คือ  
 
 1. มาตรฐานสินคา้เร่ืองการปฏิบติัท่ีดีทางการเกษตร (GAP) ขา้วโพดหวาน มีวตัถุประสงค์
คุณภาพคือ ผลิตขา้วโพดหวานท่ีตรงตามพนัธ์ุ มีอายฝีุกท่ีเหมาะสม ฝักตรง ยาว เมลด็สมบูรณ์ เรียง
เป็นระเบียบสีเมล็ดสม ่าเสมอทั้งฝักปราศจากต าหนิจากการเขา้ท าลายของศตัรูพืชและสาเหตุอ่ืน 
ปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งและปลอดจากศตัรูพืช 
 
 2. มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ืองขา้วโพดหวาน ซ่ึงออกโดยส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตร
และอาหารแห่งชาติ เป็นมาตรฐานท่ีครอบคลุมขา้วโพดหวานพนัธ์ุท่ีผลิตเป็นการคา้ ส าหรับบริโภค
สดหรือใชเ้ป็นวตัถุดิบส าหรับการผลิตอุตสาหกรรม 
 
 มาตรการทางทีม่ิใช่ภาษี 
 
 มาตรการตอบโตทุ่้มตลาดหรือ Anti - dumping Duties (AD) ถือเป็นมาตรการกีดกนัทาง
การคา้ท่ีไม่ใชภ้าษี (NTBs) ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของสหภาพยโุรป หรือ EU ซ่ึงเป็นมาตรการปกป้อง
ทางการคา้ท่ีสหภาพยโุรปใชม้ากท่ีสุดและเป็นไปตามความตกลงใน World Trade Organization 
(WTO) ท่ีอนุญาตใหใ้ชม้าตรการ AD ไดซ่ึ้งไทยไดรั้บผลกระทบจาการเรียกเก็บภาษีตอบโตก้ารทุ่ม
ตลาด ขา้วโพดหวานกระป๋องเป็นสินคา้ไทยท่ีโดยไต่สวนใน ปี พ.ศ. 2549 และสหภาพยุโรปได้
ประกาศใช้มาตรการตอบโตทุ่้มตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2550แต่สหภาพยุโรปนั้นได้
ยินยอมให้มีการตกลงราคาขา้วโพดหวานจากบริษทัผูผ้ลิตและส่งออกของไทยเพื่อแลกกบัการไม่
ตอ้งถูกเกบ็ AD 
 
 อุปสรรคท่ีส าคญัของสินคา้ขา้วโพดหวานไทย คือ มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดสินคา้
ขา้วโพดหวานของประเทศไทยในสหภาพยุโรป ซ่ึงมาตรการดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผูผ้ลิตใน
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อุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นมาตรการท่ีท าให้ผูส่้งออกตอ้งเสียภาษีเพิ่มข้ึนจากเดิมใน
การขายสินคา้ขา้วโพดหวาน เขา้ไปในประเทศในสหภาพยุโรป ซ่ึงท าให้ผูผ้ลิตในประเทศไทยไม่
สามารถแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งอย่างฝร่ังเศส และฮงัการีได ้จึงมีการส่งออกไปยงัสหภาพยุโรป
ลดลง และผูป้ระกอบการตอ้งหาตลาดใหม่ๆมาเพื่อขยายตลาดทดแทนตลาดเดิมท่ีเคยมีก าลงัซ้ือสูง
อยา่งสหภาพยโุรป โดยสหภาพยโุรปประกาศใชม้าตรการ AD กบัสินคา้ขา้วโพดหวานของประเทศ
ไทย ตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2550 โดยก าหนด AD duty  3.1 - 14.3% โดย All other companies 
เป็น 14.3%ซ่ึงครบก าหนดการใชม้าตรการครบ 5 ปี ไปแลว้เม่ือวนัท่ีในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2555  
และทางสหภาพยโุรป ไดป้ระกาศต่ออายมุาตรการดงักล่าวออกไปอีก 5 ปี  โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 14 กนัยายน 2556 
  
แนวทางการพฒันาผลติภัณฑ์ข้าวโพดหวานของประเทศไทย  
 
 ปัจจยัส าคญัในการสร้างศกัยภาพการผลิตและการส่งออกผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานของ
ประเทศไทยให้เติบโตและสร้างรายไดอ้ยา่งงย ัง่ยนืนั้น อยูท่ี่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐโรงงานผลิตและ
แปรรูปภาคเอกชน รวมถึงเกษตรกร ตอ้งร่วมมือกนัพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั เร่ิมจากการการ
พฒันาคุณภาพวตัถุดิบและสร้างจุดขายใหก้บัสินคา้ ไดแ้ก่ 
 
 1. สนับสนุนให้มีการผลิตตามมาตรฐานระบบเกษตรท่ีดีและเหมาะสม GAP หรือ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์เพื่อให้ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของไทยมีคุณภาพเป็นท่ีน่าเช่ือถือส าหรับ
บริโภคและเป็นวตัถุดิบในกระบวนการแปรรูปเพื่อส่งออก  
 
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุน รวมถึงการพฒันาคุณภาพและความ
ปลอดภยัให้ไดม้าตรฐานสากล โดยเฉพาะผูผ้ลิตในกลุ่ม SMEs เช่น มาตรฐาน GMP ระบบ
มาตรฐานโรงงาน HACCP เคร่ืองหมาย HALAL ส าหรับการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศอิสลาม 
มาตรฐาน IFS ส าหรับการส่งไปยงักลุ่มสหภาพยุโรป นอกจากการจะเป็นการหลีกเล่ียงสงคราม
ราคากบัคู่แข่งทั้งผูผ้ลิตไทยและคู่แข่งในตลาดโลกดว้ย 
 
 นอกจากประเดน็ดา้นการผลิตแลว้ ประเด็นดา้นการตลาดซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการควบคู่
กนัไป คือ การขยายตลาดส่งออกใหม่เพื่อลดลงความเส่ียงจากการกระจุกตวั โดยเฉพาะตลาดใน
แถบเอเชีย อย่างเช่น เกาหลีใต ้ไตห้วนั มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นตน้ ซ่ึงผูผ้ลิตไทยนั้นมีความ
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ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนการขนส่ง หรือมนตลาดรัสเซีย ตลดกลุ่มตะวนัออกกลาง ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมี
ก าลงัซ้ือสูงและมีวามตอ้งการการบริโภคท่ีขยายเพิ่มข้ึน เช่น อิหร่าน ซาอุดิอาระเบีย ตุรกี คูเวต เป็น
ตน้ และในส่วนของภาครัฐนั้นอาจเชา้มาช่วยเหลือผูผ้ลิตตามยทุธ์ศาสตร์สร้างการรับรู้ (Consumer 
Awareness) และยกระดบัภาพลกัษณ์ให้กบัผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประเทศไทย เช่น การจดั
งานประชาสัมพนัธ์ งานแสดงสินคา้ในตลาดกลุ่มใหม่ๆ หรือตลาดท่ีมีแนวโนม้ดีอยา่งตลาดรัสเซีย 
ตะวนัออกกลาง เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รู้จกัผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานของประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน 
รวมถึงการมีนโยบายท่ีชดัเจนในการสนบัสนุนงานวิจยัทางการตลาด เพื่อศึกษาความตอ้งการของ
ตลาดท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค และวางแผนโยบายการผลิตให้มีความสอดคลอ้งกบัปริมาณความ
ตอ้งการของตลาดโลก (สุนิษฐา เศรษฐีธร, แผนกวิจยัและนโยบาย สถาบนัอาหาร) 
 

การวิเคราะห์ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ 
 

 การศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของไทย
ไปยงัตลาดส่งออกส าคญัอนัดับท่ี 1 คือญ่ีปุ่น รวมทั้งศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกับ
ประเทศคู่แข่งส าคญัในการส่งออกของไทย คือสหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความ
ไดเ้ปรียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage Index: RCA) ถา้ค่า RCA มีค่ามากกว่า 1 
หมายความว่า ประเทศนั้นมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคา้ท่ีท าการศึกษา และหากค่า 
RCA มีค่านอ้ยกว่า 1 หมายความว่าประเทศนั้นมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสินคา้ท่ี
ท าการศึกษา ส าหรับผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความไดเ้ปรียบท่ีปรากฏผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของ
ไทยและสหรัฐอเมริกาไปยงัญ่ีปุ่นมีดงัน้ี 
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การวิเคราะห์ค่าดัชนี RCA ของประเทศไทย 
 
ตารางที่ 4.3  ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของประเทศไทยปี พ.ศ. 2547– 2556 

 

ปี ค่าดัชนี RCA 
2547 1.645 
2548 2.064 
2549 3.110 
2550 4.192 
2551 7.706 
2552 10.960 
2553 10.655 
2554 12.694 
2555 14.724 
2556 14.178 

ท่ีมา: จากการค านวณ  

 

 การวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของ
ประเทศไทยไปยงัตลาดส่งออกคือประเทศญ่ีปุ่น ระหว่าง ปีพ.ศ. 2547 - 2556 แสดงผลจากการ
ค านวณดังตารางท่ี 4.3 พบว่า ค่า RCA มีค่ามากกว่า 1 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมี
ความสามารถในการส่งออกและมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพด
หวานไปยงัประเทศญ่ีปุ่น 
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การวิเคราะห์ค่าดัชนี RCA ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ตารางที ่4.4  ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของของสหรัฐอเมริกา 

       ปี พ.ศ. 2547– 2556 
 

ปี ค่าดัชนี RCA 
2547 5.459 
2548 6.046 
2549 6.073 
2550 6.015 
2551 6.331 
2552 5.118 
2553 5.689 
2554 5.973 
2555 5.541 
2556 5.822 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

 

การวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไปยงัตลาดส่งออกคือประเทศญ่ีปุ่น ระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2556 แสดงผล
จากการค านวณดังตารางท่ี 4.4 พบว่าค่า RCA มีค่ามากกว่า 1 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าประเทศ
สหรัฐอเมริกา ยงัคงมีความสามารถในการส่งออกและมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
ส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานไปยงัประเทศญ่ีปุ่น 

 ผลจากการวิเคราะห์ค่าดชันี RCA แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบจากค่าดชันี RCA ท่ีค  านวณไดน้ั้น ความไดเ้ปรียบจากสินคา้คือผลิตภณัฑ์ขา้วโพด
หวานท่ีเป็นท่ียอมรับของตลาด สามารถท าการเพาะปลูกและผลิตสินคา้ไดต้ลอดทั้งปี รวมทั้งยงัมี
ความไดเ้ปรียบจากแหล่งท่ีตั้งใกลก้บัตลาดส่งออก ท าใหมี้ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ท่ีต ่ากว่าคู่แข่งขนั
รายอ่ืนๆ รวมทั้งคู่แข่งขนัส าคญัคือ สหรัฐอเมริกานั้นไดมี้การปรับเปล่ียนพื้นท่ีการปลูกขา้วโพด
หวานไปปลูกพืชพลงังานทดแทน (ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
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2557) ส าหรับสหรัฐอเมริกานั้นมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบจากค่าดชันี RCA ท่ีค  านวณไดน้ั้น 
เป็นผลมาจากการมีพื้นท่ีในการเพาะปลูกขา้วโพดหวานท่ีมาก และมีประสิทธิภาพการผลิตท่ีสูง 
 

การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงที ่
 

 การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคง (Constant Market Share: CMS) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการขยายตวัของการส่งออกสินคา้ การเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกในแต่ละช่วงเวลาท่ี
ท าการศึกษา 4 ดา้นคือ ผลของการขยายตวั (World Growth Effect) ผลจากการกระจายตลาด 
(Directional Effect) ผลจากการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง (Pure Competitiveness Effect) และผลจากการ
ส่งเสริมการส่งออก (Interaction Effect) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน่ีคือ ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของ
ประเทศไทยไปยงัตลาดส่งออกคือ ประเทศญ่ีปุ่นช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2551 กบัช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 เพื่อให้ทราบถึงความสามารถและ
แนวโน้มในการส่งออกสินคา้คือ ผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานของไทยและสหรัฐอเมริกาไปยงัญ่ีปุ่น 
ซ่ึงมีผลการการวิเคราะห์ดงัน้ี 
 
ผลการวเิคราะห์อตัราการขยายตัวการส่งออก 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่าในช่วงเวลาท่ีเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2551 และปี พ.ศ. 
2554 – 2557 อตัราขยายตวัของการส่งออกรวมของโลกนั้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.332  และมีอตัราการ
ขยายตวัของการส่งออกรวมของผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของโลกเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 0.382 แสดงวา่
มีความตอ้งการสินคา้ในตลาดโลกท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจของโลกท่ีเร่ิมมีการฟ้ืน
ตวั (สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยและแนวโน้มปี 2553 ถึง 2555 ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม) ประเทศญ่ีปุ่นนั้นมีอตัราการขยายตวัของการส่งออกรวมผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานใน
ญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.255 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากท่ีประเทศญ่ีปุ่นประสบภยัพิบติั จึงเป็นปัจจยัท่ีท า
ให้มีความตอ้งการอาหารมากข้ึน เพื่อชดเชยผลผลิตภายในประเทศท่ีเสียหาย (ภาวะอุตสาหกรรม
อาหารไทยปี 2554, สถาบนัอาหาร)  
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ตารางที่ 4.5  อตัราการขยายตวัของการส่งออก ในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2556 
        (เปรียบเทียบจาก ช่วงปีฐาน พ.ศ. 2547 - 2551) 
 

อตัราการขยายตัว (g) ร้อยละ 

การส่งออกรวมของโลก 0.332 

(g = G - 1)            ; G   =  1.322 
 การส่งออกรวมของโลกในผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน (gk) 0.309 

(gk = Gk - 1)        ; Gk  =  1.309  

การส่งออกรวมของโลกในผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานไปยงัตลาดญ่ีปุ่น (gjk) 0.255 

(gjk = Gjk - 1)      ; Gjk  =   ; G*jk  =  1.255   

ท่ีมา: จาการค านวณ 
 
ผลการวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงมูลค่าการส่งออกผลติภณัฑ์ข้าวโพดหวานของประเทศไทยใน
ประเทศญีปุ่่น 
 
 พิจารณามูลค่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประเทศใน
ประเทศญ่ีปุ่นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2551 และปี พ.ศ. 2552 – 2556 โดยเปรียบเทียบกบั
ประเทศคู่แข่งคือ สหรัฐอเมริกา พบว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยนั้น
เพิ่มข้ึนเท่ากบั 8.206 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และสหรัฐอเมริกานั้นมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออก
ลดลงเท่ากบั 102.406 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 ซ่ึงผลจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
การส่งออกดงักล่าวนั้นประกอบดว้ยผลกระทบ 4 ดา้นดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.6  การเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประเทศไทยและ 

        สหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบในช่วง ปี พ.ศ. 2547 – 2551 กบัช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเปลีย่นแปลง มูลค่าการส่งออก 

ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผลจากอตัราการขยายตวัของตลาดโลก 2.307 15.204 

ผลจากการกระจายตลาด -0.406 -2.678 

ผลจากการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง 16.917 -13.228 

ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก -10.611 -101.704 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกเฉล่ีย 8.206 -102.406 

ช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2556   

(เปรียบเทียบจากปีฐาน ปี พ.ศ. 2547 - 2551)     

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 
 1. ผลจากอตัราการขยายตวัของโลก (World Growth Effect) 
 

ผลจากอตัราการขยายตวัของโลก ส่งผลในทางบวกให้กบัประเทศไทยสามารถส่งออก
ผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานไปตลาดญ่ีปุ่นได้เพิ่มข้ึน เท่ากับ 2.307 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ี
สหรัฐอเมริกามีมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานไปยงัตลาดญ่ีปุ่นไดเ้พิ่มข้ึน เท่ากบั 15.204 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 
 2. ผลจากการกระจายตลาด (Directional Effect)  
  

ผลจาการการกระจายตลาด ส่งผลในทางลบให้กบัประเทศไทยส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพด
หวานไปยงัตลาดญ่ีปุ่นลดลงเป็นมูลค่าเท่ากบั 0.406 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในขณะเดียวกบัประเทศ
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สหรัฐอเมริกานั้น มีผลจากการกระจายตลาด ส่งผลในทางลบต่อการส่งออกผลิตภณัฑ์ขา้วโพด
หวานท่ีลดลง เป็นมูลค่าเท่ากบั 2.678 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 
 3. ผลจากการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง (Pure Competitiveness Effect)  
  

ผลจากาการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง ส่งผลในทางลบต่อประเทศไทยในการส่งออกผลิตภณัฑ์
ขา้วโพดหวานไปตลาดญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนเท่ากับ 16.917 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ีกันประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้น มีผลจากการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง ส่งผลในทางลบต่อการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพด
หวานท่ีลดลงเป็นมูลค่าเท่ากบั 13.228 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากสินคา้ของไทยนั้นไดรั้บความ
นิยมมากข้ึน และมีความไดเ้ปรียบจากตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้ท่ีต ่ากว่า เน่ืองจากอยู่ใกลก้ับตลาด
ส่งออกคือ ประเทศญ่ีปุ่น ท าให้ผลจากกการแข่งขนัท่ีแทจ้ริงส่งผลต่อการส่งออกลดลงน้อยกว่า
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 4. ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก (Interaction Effect)  
 
 ผลจากการปรับทิศทางการส่งออกส่งผลในทางลบต่อประเทศไทยในการส่งออกผลิตภณัฑ์
ขา้วโพดหวานไปยงัตลาดญ่ีปุ่นไดล้ดลงเท่ากบั 10.611 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และสหรัฐอเมริกานั้นมี
ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก ส่งผลต่อการส่งออกลดลงเป็นมูลค่าเท่ากบั 101.704 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ  
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บทที ่5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การส่งออกและการคา้ระหว่างประเทศนั้นมีความส าคญัต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และสินคา้ส่งออกท่ีไทยสามารถข้ึนมาเป็นผูส่้งออกอนัดบัสามของโลก ในปีพ.ศ. 2556 
คือ ผลิตภณัฑ์ขา้วโพดวาน โดยมีมูลค่าการส่งออกของปี พ.ศ. 2556 เท่ากบั 178.686 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ และมีตลาดส่งออกส าคญัท่ีเป็นผูน้ าเขา้ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานจากไทยคือ ญ่ีปุ่น โดยมี
มูลค่าการน าเขา้ในปี พ.ศ. 2556 เท่ากบั 34.660 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยมีคู่แข่งส าคญัในการ
ส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานทั้งในตลาดญ่ีปุ่นและตลาดโลกคือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่นมีมูลค่าการ
น าเขา้ผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานจากสหรัฐอเมริกาใน  ปี พ.ศ. 2556 เท่ากบั 46.469 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
 ในการศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและส่วนแบ่งตลาดคงท่ีในการส่งออก
ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาไปยงัประเทศญ่ีปุ่นนั้น มีวตัถุประสงค์
เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของตลาดผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานของประเทศไทย (2) เพื่อศึกษา
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานของประเทศไทยไปยงั
ประเทศญ่ีปุ่น โดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัท่ีส าคญั คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชใ้ช ้ค่าดชันี
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage Index: RCA) ในการวิเคราะห์ 
(3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดของประเทศไทยไปยงัประเทศญ่ีปุ่นโดย
ใชแ้บบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Share Model: CMS) 
 
 ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานนั้นเป็นสินคา้ส่งออกท่ีไทยมีความสามารถในการเพาะปลูก การ
ผลิต เพื่อส่งออกไปยงัตลาดโลกไดเ้ป็นอนัดบัสามของโลกรองจากประเทศฮงัการีและฝร่ังเศส มี
ตลาดคู่คา้ท่ีส าคญั ได้แก่ประเทศ ญ่ีปุ่น ไทเป เกาหลี ตามล าดับ ส าหรับคู่แข่งขนัมีส าคญัของ
ประเทศไทยในการส่งออกขา้วโพดหวานท่ีส าคญัคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมี
พื้นท่ีในการเพาะปลูกมาก รวมมีทั้งมีมูลค่าและปริมาณการส่งออกผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานท่ีสูง
เป็นอนัดบัส่ีของโลก แต่ในตลาดส่งออกส าคญัคือ ญ่ีปุ่น นั้นสหรัฐอเมริกาเป็นมูลส่งออกผลิตภณัฑ์
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ขา้วโพดหวานเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง โดยไทยเป็นอนัดบัท่ี 2 นิวซีแลนด ์และจีน เป็นผูส่้งออกอนัดบัท่ี3 
และอนัดบัท่ี 4 ตามล าดบั 
 
 ผลการวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของ
ไทยและสหรัฐอเมริกาในระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 ถึง 2556 พบว่า ประเทศไทย มีค่าดชันี RCA ท่ี
ค  านวณไดมี้ค่ามากกว่า 1 แสดงว่าประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก
ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานไปยงัประเทศญ่ีปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มีค่าดชันี RCA ท่ีค  านวณได้
มากกวา่ 1 แสดงวา่ประเทศสหรัฐอเมริกามีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกผลิตภณัฑ์
ขา้วโพดหวานไปญ่ีปุ่น เช่นกนั 
 
 ผลการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี หรือ CMS พบวา่อตัราจากการขยายตวัของโลกเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 0.332 อตัราการขยายตวัของการส่งออกรวมของผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของโลกเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 0.309 เป็นผลจากการฟ้ืนตวัของภาวะเศรษฐกิจของโลก ส าหรับประเทศญ่ีปุ่น มีอตัราการ
ขยายตวัของการส่งออกรวมผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.255 และท าให้มูลค่าการ
ส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประเทศไทยเพิ่มข้ึนเท่ากบั 8.206 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นผล
จากการแข่งขนัท่ีแทจ้ริงมากท่ีสุด มีมูลค่าเท่ากบั 16.917 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือ ผลจาก
การอตัราการขยายตวัของตลาดโลก ผลจากการกระจายตลาด และผลจากการป รับทิศทางการ
ส่งออก มีมูลค่าเท่ากับ 2.307 , - 0.406 และ - 10.611 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีอัตราการขยายตวัของการส่งออกรวมผลิตภัณฑ์ขา้วโพดหวานลดลง เท่ากับ 
102.406 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นผลจากอตัราการขยายตวัของตลาดโลกมากท่ีสุด เป็นมูลค่า
เท่ากบั 15.204 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือ ผลจากการกระจายตลาด ผลจากการแข่งขนัท่ี
แทจ้ริงและผลจากการปรับทิศทางการส่งออก เป็นมูลค่าเท่ากบั - 2.678, - 13.228 และ - 101.704 
ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามล าดบั 
 
 จากการวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและมูลค่าการเปล่ียนแปลงการส่งออกของ
ผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานของประเทศไทยนั้น สามารถสรุปไดว้่าการท่ีไทยมีความสามรถในการ
ส่งออกผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานในตลาดญ่ีปุ่น เน่ืองจากมีไดเ้ปรียบจากการมีพื้นท่ีการเพาะปลูก
ขา้วโพดหวานมากและสามารถเพาะปลูกไดต้ลอดทั้งปี จึงมีวตัถุดิบท่ีสามารถผลิตสินคา้ส่งออกได้
ต่อเน่ือง ย ังทั้ งแหล่งท่ีตั้ งของประเทศใกล้กับตลาดส่งออก ท าให้มีต้นทุนค่าขนส่งต ่ ากว่า
สหรัฐอเมริกา และความนิยมในสินคา้ไทยของประเทศผูน้ าเขา้มีมากข้ึนดว้ย โดยท่ีสหรัฐอเมริกาท่ี
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เป็นคู่แข่งส าคัญของไทยนั้ นมีความได้เปรียบจากการมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีสูงและมีพื้นท่ี
เพาะปลูกมาก แต่มีแนวโนม้ของการสูญเสียความไดเ้ปรียบใหแ้ก่ไทย เน่ืองมาจากการเป็นแปลงใน
พื้นท่ีการเพาะปลูกไปเป็นพืชพลงังานทดแทน 
 
 จากผลการศึกษา ประเทศไทยนั้นมีศกัยภาพและความไดเ้ปรียบในการส่งออกผลิตภณัฑ์
ขา้วโพดหวาน เน่ืองจากตลาดส่งออกท่ีเพิ่มการขยายตวั และสินคา้ของไทยมีความไดเ้ปรียบดา้น
ตน้ทุนต ่ากวา่คู่แข่ง อีกทั้งมีความไดเ้ปรียบจากลกัษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีสามารถปลูก
ขา้วโพดหวานท่ีเป็นวตัถุดิบส าคญัในการผลิตไดต้ลอดทั้งปี แต่ควรมีการร่วมมือกนัของทุกภาค
ส่วน ดา้นปริมาณและคุณภาพของวตัถุ เพื่อป้องกนัปัญหาจากความไม่เพียงพอของปัจจยัการผลิต 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อแข่งขนัในการส่งออกดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยนั้นมีศกัยภาพและความสามารถในการผลิตและ
ส่งผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานผลจากการท่ีตลาดการส่งมีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึน และสินคา้ของ
ประเทศไทย มีความไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุนท่ีต ่ากวา่คู่แข่งขนัแต่อยา่งใดกต็ามยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ี
ควรพฒันา ปรับปรุงเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งยงัยนื จึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
 1. เม่ือพิจารณาจากมูลค่าการน าเขา้ผลิตภณัฑ์ขา้วโพดหวานและจากการค านวณค่าดชันี
ความได้เปรียบท่ีปรากฏ แสดงให้เห็นว่าประเทศญ่ีปุ่นนั้ นเป็นตลาดส่งออกส าคญัผลิตภัณฑ์
ขา้วโพดหวาน และยงัเป็นตลาดส่งออกอาหารท่ีส าคญัของประเทศไทย เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด
และการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประเทศไทยในตลาดญ่ีปุ่น ควรมีการร่วมมือกนัมนทุก
ภาคส่วนในการพฒันาคุณภาพวตัถุดิบ คุณภาพการผลิต คุณภาพความปลอดภยัของสินคา้ตาม
มาตรฐานสากล และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตน้ทุน เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ 
 
 2. ผลจากการศึกษาส่วนแบ่งตลาดคงท่ีของประเทศไทย ปัจจยัท่ีเป็นผลจากการปรับทิศ
ทางการส่งออกมีผลในทางลบต่อการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน จากการท่ีเกษตรกรท่ีเคยปลูก
ขา้วโพดหวาน หนัมาไปปลูกพืชทดแทนซ่ึงอยูโ่ครงการของรัฐบาล ท าใหเ้กิดการขาดแคลนวตัถุดิบ
ในการผลิตสินคา้ ภาครัฐ เอกชนผูผ้ลิต และเกษตรกร ควรร่วมมือกนัในการให้ท าความเขา้ใจและ
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ขอ้มูลดา้นความตอ้งการปัจจยัการผลิต ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ เพื่อไม่ใหเ้กิดการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิต และคุณภาพสินค้าท่ีได้มาตรฐานสากล จะช่วยให้สินค้าของประเทศมี
ความสามารถในการแข่งขนัไดม้ากยิง่ข้ึน 
 
 3. การศึกษาในคร้ังน้ีศึกษาเพียงตลาดญ่ีปุ่นเพียงประเทศเดียวเท่านั้น ในการศึกษาคร้ัง
ต่อไปควรศึกษาตลาดอ่ืนๆ ท่ีประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานไป เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการพฒันาสินคา้และขยายตลาดการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของประเทศไทย 
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ภาคผนวก ก 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ 
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ตารางผนวกที ่ก 1  มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดไปประเทศญ่ีปุ่น ปี พ.ศ. 2547 – 2556 
 

  
หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

ปี ไทย สหรัฐอเมริกา โลก 
2547 14,108.888 63,702.091 455,253.850 
2548 15,557.987 65,403.969 515,866.388 
2549 16,886.634 69,384.707 579,063.945 
2550 18,323.129 72,409.978 622,243.336 
2551 20,786.411 78,937.219 762,533.921 
2552 16,025.643 60,590.109 551,984.751 
2553 21,016.679 69,114.693 694,059.160 
2554 24,528.974 76,266.742 855,380.474 
2555 23,613.090 78,212.764 885,843.335 
2556 22,038.600 71,958.767 833,166.061 
รวม 192,886.035 705,981.039 6,755,395.221 

ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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ตารางผนวกที ่ก 2  มูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดวานไปประเทศญ่ีปุ่น ปี พ.ศ. 2547 – 2556 
 

  
หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

ปี ไทย สหรัฐอเมริกา โลก 
2547 3.310 49.597 64.925 
2548 4.163 51.261 66.873 
2549 6.293 50.501 69.397 
2550 8.248 46.773 66.817 
2551 15.289 47.704 72.786 
2552 23.265 41.072 73.116 
2553 24.798 43.538 76.859 
2554 31.678 46.348 87.023 
2555 38.542 48.046 98.203 
2556 34.660 46.469 92.420 
รวม 190.246 471.309 768.419 

ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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ภาคผนวก ข 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี



68 

 

 

ตารางภาคผนวกที่ ข 1  มูลค่าการส่งออกรวมสินคา้ทั้งหมดของโลก ปี พ.ศ. 2547 - 2556 
 

 
หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

ปี มูลค่าการส่งออก 

2547 9,376,505.390 

2548 10,609,486.876 
2549 12,235,138.431 

2550 14,091,001.340 
2551 16,338,839.616 

เฉล่ียปี 2547 - 2551 12,530,194.331 

2552 12,594,638.303 
2553 15,367,698.587 

2554 18,402,854.787 
2555 18,396,443.887 

2556 18,700,757.342 

เฉล่ียปี 2552 - 2556 16,692,478.581 
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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ตารางภาคผนวกที่ ข 2  มูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานทั้งหมดของโลก 
           ปี พ.ศ. 2547 - 2556 

 

 
หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

ปี มูลค่าการส่งออก 

2547 574.571 
2548 608.627 

2549 709.671 
2550 809.801 

2551 920.910 

เฉล่ียปี 2547 - 2551 724.716 

2552 826.081 

2553 883.586 
2554 985.362 

2555 1,012.394 
2556 1,036.647 

เฉล่ียปี 2552 - 2556 948.814 
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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ตารางภาคผนวกที่ ข 3  มูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานทั้งหมดไปตลาดญ่ีปุ่น 
           ปี พ.ศ. 2547 - 2556 

 

 
หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

ปี มูลค่าการส่งออกข้าวโพดหวาน 

2547 64.925 
2548 66.873 

2549 69.397 
2550 66.817 

2551 72.786 

เฉล่ียปี 2547 - 2551 68.160 

2552 73.116 

2553 76.859 
2554 87.023 

2555 98.203 
2556 92.420 

เฉล่ียปี 2552 - 2556 85.524 
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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ตารางภาคผนวกที่ ข 4  มูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของไทยไปตลาดญ่ีปุ่น 
           ปี พ.ศ. 2547 - 2556 

 

 
หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

ปี มูลค่าการส่งออก 

2547 3.310 
2548 4.163 

2549 6.293 
2550 8.248 

2551 15.289 

เฉล่ียปี 2547 - 2551 7.461 

2552 23.265 

2553 24.798 
2554 31.678 

2555 38.542 
2556 34.660 

เฉล่ียปี 2552 - 2556 30.589 
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

 

ตารางภาคผนวกที่ ข 5  มูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานของสหรัฐอเมริกา 
           ไปตลาดญ่ีปุ่น ปี พ.ศ. 2547 - 2556 
 

 
หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

ปี มูลค่าการส่งออก 

2547 49.597 
2548 51.261 

2549 50.501 
2550     46.773 

2551 47.704 

เฉล่ียปี 2547 - 2551 49.167 

2552 41.072 

2553 43.538 
2554 46.348 

2555 48.046 
2556 46.469 

เฉล่ียปี 2552 - 2556 45.095 
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
 


