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บทคัดย่ อ
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่เป็ นผู้สง่ ออกกล้ วยไม้ มากที่สดุ ของโลก ทําให้ มีประเทศคูแ่ ข่งขันต้ องการที่เข้ า
มามีสว่ นแบ่งตลาดกล้ วยไม้ ของโลก ส่งผลต่อประเทศไทยต้ องมีการพัฒนาการผลิตและการส่งออกให้ มีศกั ยภาพ
มากกว่าคูแ่ ข่งขันดังนั้นจึงได้ ทําการวิเคราะห์ศกั ยภาพตลาดกล้ วยไม้ สง่ ออกที่สําคัญของไทย โดยมีวตั ถุประสงค์
คือ วิเคราะห์ความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบของประเทศไทยกับประเทศคูแ่ ข่งขัน และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ส่วนแบ่งตลาดกล้ วยไม้ ในตลาดนําเข้ าที่สําคัญ ด้ วยการวิเคราะห์ทฤษฎีความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฎ
และแบบจําลองส่วนแบ่งตลาดคงที่ ใช้ ข้อมูลรายปี เฉลี่ยใน 2 ช่วงเวลา คือ ในช่วงปี เฉลี่ย 2542-2548
เปรี ยบเทียบกับช่วงปี เฉลี่ย 2549-2551 ประเทศที่ศึกษา คือ ญี่ ปน,
ุ่ สหรัฐอเมริ กา, อิตาลี, จีน และไต้ หวัน ผล
การวิเคราะห์ความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบ พบว่า ประเทศไทยได้ เปรี ยบในการส่งออกกล้ วยไม้ ในตลาดญี่ปน,
ุ่
สหรัฐอเมริ กา, จีน และไต้ หวัน ส่วนในตลาดอิตาลี พบว่า ประเทศไทยเสียเปรี ยบในการส่งออกกล้ วยไม้ และผล
การวิเคราะห์สว่ นแบ่งตลาด พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการส่งออก คือ ผลจากการแข่งขัน รองลงมา
คือ ผลจากการขยายตัวของการส่งออกโลก, ผลกระทบร่วม และผลจากการกระจายตลาด

Abstract
Thailand is the major exporter of orchids in the world. This facts make Thailand have
competitors that want to share orchids market. Therefore Thailand have to develop production and
exportation in order to enhance the potential more than the competitors. The objectives of this study
aim to analyze the comparative advantages of export and to analyze factors effecting on the change
of Thai orchids market share with respect to the essential import market. This study employs the
Revealed Comparative Advantages (RCA) and Constant Market Share Analysis (CMS) by using
yearly data shares in the second time during the period 2542-2548 compare with the period 25492551 Japan, United States of America, Italy, China and Taiwan are the study cases. The results from
RCA analysis found that Thai orchids exporting have more advantage than Japan, United States of
America, China and Taiwan. On the other hand, Thailand is disadvantage compared to Italy. With
respect to CMS analysis, factors effecting on the change of Thai orchids market share are
competitiveness effect, world growth effect, interaction effect and directional effect, respectively.
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บทนํา
ประเทศไทยเป็ นแหล่งเพาะปลูกไม้ ดอกไม้ ประดับเป็ นอันดับต้ นๆ ของโลก (สมาคมผู้ส่งออกกล้ วยไม้
ไทย) ทํารายได้ ให้ กบั ประเทศปี ละหลายพันล้ านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้ วยไม้ ซึ่งเป็ นดอกไม้ ที่เป็ นเอกลักษณ์
ของไทยและได้ รับความนิยมจากต่างประเทศ ทําให้ สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศมีมูลค่าการส่งออกปี ละ
ประมาณ 2,000 - 3,000 ล้ านบาท(กรมส่งเสริ มการส่งออก,2551) เนื่องจากกล้ วยไม้ มีสีสนั สวยงาม สีของดอกมี
เกือบทุกสี มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ หลากหลายแตกต่างกันไปตามลักษณะประจําพันธุ์ ทําให้ ผ้ บู ริ โภคมีโอกาส
เลือกใช้ ได้ มากตามความต้ องการ และที่สําคัญกล้ วยไม้ เป็ นไม้ ตดั ดอกที่มีอายุการใช้ งานนาน สําหรับแหล่งปลูก
กล้ วยไม้ ที่สําคัญของไทยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ได้ แก่ จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร
ปทุมธานี และสุพรรณบุรี เป็ นต้ น ทั้งนี ้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเหมาะกับการเจริ ญเติบโตของกล้ วยไม้ มีการ
คมนาคมขนส่งที่สะดวกและใกล้ แหล่งนํ ้าโดยในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา (2542-2551) พบว่า เนื ้อที่ปลูก
กล้ วยไม้ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2542 มีเนื ้อที่ปลูก14,139 ไร่ และเพิ่มขึ ้นเป็ น 21,215 ไร่ ในปี พ.ศ.
2551 และผลผลิตเพิ่มขึ ้นจาก 14,139 ตัน ในปี พ.ศ. 2542 และเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเป็ น
50,683 ตัน ในปี พ.ศ. 2551 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2551)
แนวโน้ มมูลค่าการส่งออกกล้ วยไม้ เมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ไทยส่งออก
กล้ วยไม้ มากที่สดุ 5 อันดับ คือ ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ เป็ นตลาดหลักในการส่งออกของไทยในปี พ.ศ. 2549 มีมลู ค่า
การส่งออกเท่ากับ 834.74 ล้ านบาท รองลงมา คือ สหรัฐอเมริ กา, อิตาลี, จีน และไต้ หวัน มีมลู ค่าการส่งออก
558.42, 265.17, 184.86 และ 83.61 ล้ านบาท ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2551) แต่ในช่วงปี
พ.ศ. 2549-2551 การส่งออกกล้ วยไม้ เริ่ มลดลงอย่างเห็นได้ ชดั โดยประเทศที่ไทยส่งออกลดลงส่วนใหญ่จะเป็ น
ตลาดหลักที่สําคัญ คือ ญี่ ปน,
ุ่ สหรัฐอเมริ กา, อิตาลี และไต้ หวัน อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่ มหดตัวลง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 แต่ก็พบว่าการส่งออกไปประเทศจีนมีมลู ค่าการส่งออกที่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยมีมลู ค่าการ
ส่งออกมากที่สดุ ในช่วงปี พ.ศ. 2550
สําหรับประเทศผู้สง่ ออกกล้ วยไม้ ที่เป็ นคูแ่ ข่งที่สําคัญของไทย ได้ แก่ มาเลเซีย, นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์
ซึ่งเป็ นคู่แข่งเดิมของไทย และสําหรับประเทศที่เริ่ มมีการขยายการปลูกกล้ วยไม้ ชนิดเดียวกันกับไทย ได้ แก่
อินเดีย, เม็กซิโก, เนเธอร์ แลนด์ และเวียดนาม แต่ประเทศไทยก็มีข้อได้ เปรี ยบในเรื่ องมีภมู ิอากาศที่เหมาะสม และ
มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกโดยคนไทยสามารถใช้ เทคโนโลยีที่ไม่สงู นักในการผลิตส่งผลให้ ต้นทุนตํ่า
และเร่ งสร้ างภาพลักษณ์คณ
ุ ภาพกล้ วยไม้ อย่างต่อเนื่องทังในตลาดเดิ
้
มและตลาดใหม่ เช่น จีน, ยุโรปตะวันออก
และตะวันออกกลาง เป็ นต้ น
การศึกษาวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับกล้ วยไม้ ที่ผ่านมาจะมุ่งเน้ นศึกษาประเทศนําเข้ าที่สําคัญประเทศเดียว
เท่านั้น โดยไม่ม่งุ เน้ นศึกษาการค้ ากล้ วยไม้ ที่ครอบคลุมประเทศนําเข้ าที่สําคัญในตลาดโลก ส่วนงานวิจยั ที่ศกึ ษา
เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฎและการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงที่มีผ้ ศู กึ ษา
เป็ นจํานวนมาก โดยผู้วิจยั ส่วนมากจะศึกษาการวิเคราะห์ด้วยความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฎควบคูก่ บั
การวิเคราะห์สว่ นแบ่งตลาดคงที่ เนื่องจากการวิเคราะห์คา่ ความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฏนั้นมีข้อจํากัด
ในการศึกษาจึงต้ องนํามาศึกษาร่ วมกับแบบจําลองส่วนแบ่งตลาดคงที่ เพื่อทําการศึกษาต่อไปว่าปั จจัยใดที่มี
ผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทย
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ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะทําการศึกษาความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฎเพื่อดูศักยภาพการ
แข่งขันการส่งออกกล้ วยไม้ ของไทย รวมถึงวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดกล้ วยไม้ ของประเทศไทยในตลาดนําเข้ าที่
สําคัญ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการผลิตกล้ วยไม้ เพื่อการส่งออกในการที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดใน
ตลาดส่งออกที่สําคัญไว้ รวมทั้งยังเป็ นการเพิ่มลู่ทางและโอกาสในการขยายตลาดส่งออกให้ กับกล้ วยไม้ ของ
ประเทศไทยไปยังตลาดอื่นๆ ให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น และช่วยในการกําหนดนโยบายของภาครัฐต่อไป

วิธีการศึกษาและข้ อมูล
การวิเคราะห์ศกั ยภาพตลาดกล้ วยไม้ ส่งออกที่สําคัญของไทย ได้ ใช้ วิธีการวิเคราะห์ความได้ เปรี ยบโดย
เปรี ยบเทียบที่ปรากฏของประเทศไทยและประเทศคูแ่ ข่งขันที่สําคัญ อาศัยทฤษฎีของ Balassa, B. (1989) เพื่อให้
ทราบถึงความสามารถในการส่งออกกล้ วยไม้ ของประเทศไทยและคู่แข่ง และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงส่วน
แบ่งตลาดคงที่ของกล้ วยไม้ ในตลาดหลักที่สําคัญ ซึง่ ใช้ แบบจําลองของ Leamer, E.E. and R.M. Stern. (1970)
เพื่อให้ ทราบถึงปั จจัยใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการส่งออกกล้ วยไม้ ด้ วยการใช้ ข้อมูลทุติยภูมิในระหว่างช่วงปี
เฉลี่ย 2542-2548 เปรี ยบเทียบกับช่วงปี 2549-2551 ประกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับการค้ าระหว่างประเทศทั้งของ
ไทยและประเทศคูแ่ ข่งขันของไทย รวมทั้งตลาดนําเข้ าของสินค้ าในตลาดโลก ซึง่ ได้ รวบรวมจากกรมส่งเสริ มการ
ส่งออก

ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ ความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฎ
ญี่ปุ่น
ผลการวิเคราะห์ค่าความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฎของการส่งออกกล้ วยไม้ ของประเทศไทย
พบว่ า มี ค่า มากกว่ า 1 ในทุก ๆ ช่ ว งเวลา ซึ่ง หมายความว่ า ประเทศไทยอยู่ใ นฐานะที่ มี ค วามได้ เ ปรี ย บโดย
เปรี ยบเทียบในสินค้ ากล้ วยไม้ พบว่า ทิศทางความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบของประเทศไทยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่องในช่วงปี เฉลี่ย 2542-2548 มีคา่ เท่ากับ 4.26 แต่ในช่วงปี เฉลี่ย 2549-2551 ค่าความได้ เปรี ยบโดย
เปรี ยบเทียบมีค่าลดลงเท่ากับ 3.44 ทําให้ ไทยเสียเปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบ ส่วนคู่แข่งขัน คือ ไต้ หวัน, มาเลเซีย
และนิวซีแลนด์ ค่าความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบมีค่ามากกว่า 1 โดยเฉพาะนิวซีแลนด์และมาเลเซีย ซึ่งทําให้
ประเทศคูแ่ ข่งขันได้ เปรี ยบในการส่งออกล้ วยไม้ ในตลาดญี่ปนเหมื
ุ่
อนกับประเทศไทย
ตารางที่ 1 ค่าความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฎของกล้ วยไม้ ของไทยและคูแ่ ข่งในตลาดญี่ปนุ่
ปี

ไทย

ไต้ หวัน

มาเลเซีย

นิวซีแลนด์

เฉลี่ย 2542-2548

4.26

2.07

3.92

16.00

เฉลี่ย 2549-2551
ที่มา: จากการคํานวณ

3.44

2.01

5.81

13.03
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สหรั ฐอเมริกา
ผลการวิเคราะห์ค่าความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฎของการส่งออกกล้ วยไม้ ของประเทศไทย
พบว่า ไทยได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในสินค้ ากล้ วยไม้ แสดงถึงทิศทางของความได้ เปรี ยบมี แนวโน้ มเพิ่มขึน้
กล่าวคือ ในช่วงปี เฉลี่ย 2542-2548 มีคา่ เท่ากับ 1.73 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 2.04 ในช่วงปี เฉลี่ย 2549-2551 แสดงว่า
ไทยได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในการส่งออกกล้ วยไม้ ส่วนคูแ่ ข่ง คือ เนเธอร์ แลนด์และนิวซีแลนด์ พบว่า ค่าความ
ได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบมีค่ามากกว่าไทยทั้ง 2 ช่วงปี แต่ค่าความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบของไทยก็ถือว่า
ได้ เปรี ยบในการส่งออกกล้ วยไม้ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 2 ค่าความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฎของกล้ วยไม้ ของไทยและคูแ่ ข่งในตลาดสหรัฐอเมริ กา
ปี

ไทย

เนเธอร์ แลนด์

นิวซีแลนด์

เฉลี่ย 2542-2548

1.73

15.04

5.05

เฉลี่ย 2549-2551
ที่มา: จากการคํานวณ

2.04

10.62

6.44

อิตาลี
ผลการวิ เ คราะห์ ค่า ความได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บที่ ป รากฎมี ค่า น้ อ ยกว่ า 1 ซึ่ง ไทยอยู่ใ นฐานะที่
เสียเปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในสินค้ ากล้ วยไม้ ในตลาดอิตาลี กล่าวคือ ในช่วงปี เฉลี่ย 2542-2548 มีคา่ เท่ากับ 0.82
ทําให้ ไทยเสียเปรี ยบในการส่งออกกล้ วยไม้ และมีค่าลดลงเท่ากับ 0.77 ในช่วงปี เฉลี่ย 2549-2551 พบว่าไทย
เสี ย เปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บในการส่ ง ออกกล้ ว ยไม้ เนื่ อ งจากความต้ อ งการกล้ ว ยไม้ ในตลาดโลกมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยตลาดอิตาลีต้องการความแปลกใหม่ ปั จจุบนั การปรับปรุ งพันธุ์กล้ วยไม้ ใน
ประเทศไทยยังทํากันน้ อยมาก ส่วนคู่แข่ง ได้ แก่ ประเทศเนเธอร์ แลนด์และนิวซีแลนด์ พบว่า ได้ ความได้ เปรี ยบ
โดยเปรี ยบเทียบในการส่งออกกล้ วยไม้ ทงั ้ 2 ประเทศ เนื่องจากได้ เปรี ยบในด้ านระยะทางที่ระยะสั้นกว่าในการ
ขนส่งและการรักษาคุณภาพที่สมํ่าเสมอในการผลิตกล้ วยไม้
ตารางที่ 3 ค่าความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฎของกล้ วยไม้ ของไทยและคูแ่ ข่งในตลาดอิตาลี
ปี

ไทย

เนเธอร์ แลนด์

นิวซีแลนด์

เฉลี่ย 2542-2548

0.82

21.45

4.08

เฉลี่ย 2549-2551
ที่มา: จากการคํานวณ

0.77

21.06

4.10

จีน
ผลการวิเคราะห์ค่าความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฎของการส่งออกกล้ วยไม้ ของประเทศไทย
พบว่า ส่วนใหญ่มีคา่ ความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบมากกว่า 1 แสดงให้ เห็นว่าประเทศไทยมีความได้ เปรี ยบโดย
เปรี ยบเทียบในการส่งออกกล้ วยไม้ ในตลาดจีน และทิศทางของความได้ เปรี ยบมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น คือ ในช่วงปี
เฉลี่ย 2542-2548 เท่ากับ 69.27 ทําให้ ไทยได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในการส่งออกกล้ วยไม้ แต่ในช่วงปี 25492551 ไทยมีคา่ ความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบเท่ากับ 30.20 ทําให้ ไทยเสียเปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในการส่งออก

5

กล้ วยไม้ ส่วนคู่แข่ง คือ มาเลเซียและเนเธอร์ แลนด์ พบว่า มาเลเซียค่าความได้ เปรี ยบมีค่าน้ อยกว่า1 ที่ทําให้
เสียเปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในการส่งออกกล้ วยไม้ และเนเธอร์ แลนด์ค่าความได้ เปรี ยบมีค่ามากกว่า 1 ทําให้
ได้ เปรี ยบในการส่งออกกล้ วยไม้ ในตลาดจี น แต่เมื่ อเปรี ยบเทียบกับไทยแล้ วพบว่าไทยมี ความได้ เปรี ยบโดย
เปรี ยบเทียบมากกว่าคูแ่ ข่งในการส่งออกกล้ วยไม้ ในตลาดจีนมากกว่า
ตารางที่ 4 ค่าความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฎของกล้ วยไม้ ของไทยและคูแ่ ข่งในตลาดจีน
ปี

ไทย

มาเลเซีย

เนเธอร์ แลนด์

เฉลี่ย 2542-2548

69.27

0.20

61.91

เฉลี่ย 2549-2551
ที่มา: จากการคํานวณ

30.20

0.06

20.54

ไต้ หวัน
ผลการวิเคราะห์ค่าความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฎของการส่งออกกล้ วยไม้ ของประเทศไทย
พบว่า ส่วนใหญ่ มีค่าความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบมากกว่า1 แสดงให้ เห็นว่าประเทศไทยได้ เปรี ยบโดย
เปรี ยบเทียบในการส่งออกกล้ วยไม้ ในตลาดไต้ หวัน ค่าความได้ เปรี ยบมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น กล่าวคือ ในช่วงปี เฉลี่ย
2542-2548 เท่ากับ 29.14 ทําให้ ไทยเสียเปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในการส่งออกกล้ วยไม้ และในช่วงปี เฉลี่ย 25492551 ไทยมีค่าความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบเท่ากับ 37.75 ทําให้ ไทยได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในการส่งออก
กล้ วยไม้ เพิ่มขึ ้น เนื่องจากไต้ หวันมีความต้ องการกล้ วยไม้ จากไทยเพิ่มมากขึ ้นในช่วง พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นมา ส่วน
คูแ่ ข่ง คือ มาเลเซียเสียความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในการส่งออกกล้ วยไม้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับไทย
ตารางที่ 5 ค่าความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฎของกล้ วยไม้ ของไทยและคูแ่ ข่งในตลาดไต้ หวัน
ปี

ไทย

มาเลเซีย

เฉลี่ย 2542-2548

29.14

0.97

เฉลี่ย 2549-2551
ที่มา: จากการคํานวณ

37.75

2.53

การวิเคราะห์ ส่วนแบ่ งตลาดคงที่
ญี่ปุ่น
มูลค่าเฉลี่ยของการส่งออกกล้ วยไม้ ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศไทย มีคา่ ลดลงเท่ากับ 1,004,265.02
ดอลลาร์ สหรัฐ พบว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกกล้ วยไม้ มีผลจากปั จจัยดังต่อไปนี ้
ผลจากการขยายตัวของการส่งออกของโลก มีค่าเท่ากับ 415,828.06 ดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่งค่าที่ได้ เป็ นค่า
บวก แสดงให้ เห็นว่าตลาดกล้ วยไม้ กําลังขยายการส่งออกของโลกเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลจากการกระจายตลาด มีคา่ เท่ากับ -20,845,624.21 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เนื่องจากมีอตั ราการขยายตัว
การส่งออกของโลกที่มีค่าตํ่า และไทยได้ มีการส่งออกกล้ วยไม้ ไปในตลาดที่มีการขยายตัวตํ่า เนื่องจากตลาด
ญี่ปนมี
ุ่ การกระจุกตัว ทําให้ ผลจากการกระจายตลาดมีคา่ เป็ นลบ
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ผลจากการแข่งขัน มีคา่ เท่ากับ 19,634,972.71 ดอลลาร์ สหรัฐฯ การที่ผลจากการแข่งขันมีคา่ เป็ นบวก
แสดงว่า ประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออกกล้ วยไม้ ที่ส่งออกไปตลาดญี่ปนเพิ
ุ่ ่มสูงขึ ้นประกอบกับชาวญี่ปนมี
ุ่ ความ
นิยมในกล้ วยไม้ จากประเทศไทยมากกว่าประเทศคูแ่ ข่งอื่นๆ
ผลกระทบร่ วม มีค่าเท่ากับ -209,441.58 ดอลลาร์ สหรัฐฯ จากการที่ค่าเป็ นลบ เนื่องจากไทยมีการ
ส่งเสริ มการส่งออกที่ผิดทิศทาง เนื่องจากไทยจะมุ่งเน้ นส่งเสริ มแต่ตลาดญี่ ปนเป็
ุ่ นสําคัญ และตลาดญี่ปนกํ
ุ่ าลัง
หดตัวในช่วงปี พ.ศ 2550-2551
สหรั ฐอเมริกา
มูล ค่ า เฉลี่ ย ของการส่ ง ออกกล้ ว ยไม้ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงของประเทศไทยในช่ ว งปี เฉลี่ ย 2542-2548
เปรี ยบเทียบกับช่วงปี เฉลี่ย 2549-2551 มีค่าลดลงเท่ากับ 21,525,631.43 ดอลลาร์ สหรัฐ เนื่องมาจากปั จจัย
ดังต่อไปนี ้
ผลจากการขยายตัวของการส่งออกของโลก มีค่าเท่ากับ 215,993.99 ดอลลาร์ สหรัฐ แสดงให้ เห็นว่า
ตลาดกล้ วยไม้ ในสหรัฐฯกําลังขยายตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลจากการกระจายตลาด มีค่าเท่ากับ -35,077,550.40 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เนื่องจากมีอตั ราการขยายตัว
การส่งออกของโลกที่มีค่าตํ่า และไทยได้ มีการส่งออกกล้ วยไม้ ไปในตลาดที่มีการขยายตัวตํ่าที่ให้ ตลาดมีการ
กระจุกตัว ทําให้ ผลจากการกระจายตลาดมีคา่ เป็ นลบ
ผลจากการแข่งขัน มีคา่ เท่ากับ 12,280,116.23 ดอลลาร์ สหรัฐฯ การที่ผลจากการแข่งขันมีคา่ เป็ นบวก
แสดงว่าประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออกกล้ วยไม้ ที่สง่ ออกไปตลาดสหรัฐเพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งขัน
ผลกระทบร่ วม มีคา่ เท่ากับ 1,055,808.74 ดอลลาร์ สหรัฐฯ จากการที่คา่ เป็ นค่าบวก เนื่องมาจากไทยมี
การส่งเสริ มการส่งออกที่ถกู ทิศทาง
อิตาลี
มูล ค่ า เฉลี่ ย ของการส่ ง ออกกล้ ว ยไม้ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงของประเทศไทยในช่ ว งปี เฉลี่ ย 2542-2548
เปรี ยบเทียบกับช่วงปี เฉลี่ย 2549-2551 นั้นมีคา่ ลดลงเท่ากับ 35,760,983.97 ดอลลาร์ สหรัฐ เนื่องมาจากปั จจัย
ดังต่อไปนี ้
ผลจากการขยายตัวของการส่งออกของโลก มีคา่ เท่ากับ 128,429.06 ดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่งค่าที่ได้ เป็ นค่า
บวก แสดงให้ เห็นว่าตลาดกล้ วยไม้ กําลังขยายการส่งออกของโลกเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลจากการกระจายตลาด มีค่าเท่ากับ -39,732,812.91 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เนื่องจากไทยได้ มีการส่งออก
กล้ วยไม้ ไปในตลาดที่มีการขยายตัวตํ่าที่ทําให้ ตลาดมีการกระจุกตัว ทําให้ ผลจากการกระจายตลาดมีคา่ เป็ นลบ
ผลจากการแข่งขัน มีคา่ เท่ากับ 3,916,920.89 ดอลลาร์ สหรัฐฯ การที่ผลจากการแข่งขันมีคา่ เป็ นบวก
แสดงว่า ประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออกกล้ วยไม้ ที่สง่ ออกไปตลาดอิตาลีเพิ่มสูงขึ ้น
ผลกระทบร่ วม มีคา่ เท่ากับ -73,521.01 ดอลลาร์ สหรัฐฯ จากการที่คา่ เป็ นค่าลบ เนื่องมาจากไทยมีการ
ส่งเสริ มการส่งออกเฉพาะตลาดอิตาลีเป็ นจํานวนมากในกลุม่ ประเทศแถบยุโรป
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จีน
มูล ค่ า เฉลี่ ย ของการส่ ง ออกกล้ ว ยไม้ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงของประเทศไทยในช่ ว งปี เฉลี่ ย 2542-2548
เปรี ยบเทียบกับช่วงปี เฉลี่ย 2549 -2551 นั้นมีมูลค่าเท่ากับ 16,576,053.37 ดอลลาร์ สหรั ฐ มากจากปั จจัย
ดังต่อไปนี ้
ผลจากการขยายตัวของการส่งออกของโลก มีค่าเท่ากับ 27,620.93 ดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่งค่าที่ได้ เป็ นค่า
บวก แสดงให้ เห็นว่าตลาดกล้ วยไม้ กําลังขยายการส่งออกเพิ่มขึ ้น
ผลจากการกระจายตลาด มีคา่ เท่ากับ -36,465,225.53 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เนื่องจากมีอตั ราการขยายตัว
การส่งออกของโลกที่มีค่าตํ่า และไทยได้ มีการส่งออกกล้ วยไม้ ไปในตลาดมีการขยายตัวตํ่าทําให้ ตลาดมีการ
กระจุกตัว ทําให้ ผลจากการกระจายตลาดจึงเป็ นค่าลบ
ผลจากการแข่งขัน มีคา่ เท่ากับ 56,721,300.16 ดอลลาร์ สหรัฐฯ การที่ผลจากการแข่งขันมีคา่ เป็ นบวก
แสดงว่า ประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออกกล้ วยไม้ ที่สง่ ออกไปตลาดจีนเพิ่มสูง
ผลกระทบร่ วม มีคา่ เท่ากับ -3,707,642.19 ดอลลาร์ สหรัฐฯ จากการที่ค่าเป็ นค่าลบ เนื่องมาจากไทยมี
การส่งเสริ มการส่งออกที่ผิดทิศทาง เนื่องจากในช่วงปี 2550-2551 ตลาดจีนกําลังหดตัว
ไต้ หวัน
มูล ค่ า เฉลี่ ย ของการส่ ง ออกกล้ ว ยไม้ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงของประเทศไทยในช่ ว งปี เฉลี่ ย 2542-2548
เปรี ยบเทียบกับช่วงปี เฉลี่ย 2549-2551 นั้นมีค่าลดลงเท่ากับ 44,373,269.38 ดอลลาร์ สหรัฐ มาจากปั จจัย
ดังต่อไปนี ้
ผลจากการขยายตัวของการส่งออกของโลก มีคา่ เท่ากับ 37,569.15788 ดอลลาร์ สหรัฐ ซึง่ ค่าที่ได้ เป็ นค่า
บวก แสดงให้ เห็นว่าตลาดกล้ วยไม้ กําลังขยายการส่งออกของโลกเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลจากการกระจายตลาด มีคา่ เท่ากับ -45,422,574.02 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เนื่องจากมีอตั ราการขยายตัว
การส่งออกของโลกที่มีค่าตํ่า และไทยได้ มีการส่งออกกล้ วยไม้ ไปในตลาดที่มีการขยายตัวตํ่า ทําให้ ผลจากการ
กระจายตลาดจึงมีคา่ เป็ นลบ
ผลจากการแข่งขัน มีค่าเท่ากับ 978,314.78 ดอลลาร์ สหรัฐฯ การที่ผลจากการแข่งขันมีค่าเป็ นบวก
แสดงว่า ประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออกกล้ วยไม้ ที่สง่ ออกไปตลาดไต้ หวันเพิ่มขึ ้นมากว่าคูแ่ ข่ง
ผลกระทบร่ วม มีค่าเท่ากับ 33,420.69 ดอลลาร์ สหรัฐฯ จากการที่ค่าเป็ นค่าบวก เนื่องจากไทยมีการ
ส่งเสริ มการส่งออกที่ถกู ทิศทางและตลาดไต้ หวันกําลังขยายตัวได้ ดีในกลุม่ ประเทศเอเชีย

สรุ ป
ประเทศไทยเป็ นแหล่งเพาะปลูกกล้ วยไม้ เขตร้ อนมากที่สุด โดยเฉพาะกล้ วยไม้ สกุลหวายที่ผลิตได้ มี
ศักยภาพในการเพาะปลูก เนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสม และการพัฒนาสายพันธุ์กล้ วยไม้ ที่หลากหลาย ทํา
ให้ กล้ วยไม้ จากประเทศไทยเป็ นที่นิยมจากประเทศผู้นําเข้ า ด้ วยลักษณะเด่นในด้ านเอกลักษณ์ สีสนั ความ
ทนทาน และราคากล้ วยไม้ ของไทยเมื่อเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งขันแล้ วนับว่าราคาตํ่ากว่า
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การวิเคราะห์ความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฏของการส่งออกกล้ วยไม้ ของประเทศไทยในตลาด
ญี่ปน,
ุ่ สหรัฐอเมริ กา, อิตาลี, จีน และไต้ หวัน และประเทศคูแ่ ข่งที่สําคัญ ได้ แก่ นิวซีแลนด์, เนเธอร์ แลนด์, ไต้ หวัน
และมาเลเซีย ได้ ทําการเปรี ยบเทียบ 2 ช่วงปี เฉลี่ย 2542-2548 เปรี ยบเทียบกับช่วงปี เฉลี่ย 2549-2551 พบว่าผล
การวิเคราะห์คา่ ความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฏของการส่งออกกล้ วยไม้ ของประเทศไทยมีคา่ มากกว่า 1
ในตลาดญี่ ปน,สหรั
ุ่
ฐอเมริ กา,จีน และไต้ หวัน ทําให้ ไทยได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบในการส่งออกกล้ วยไม้ ส่วนตลาด
อิตาลีผลการวิเคราะห์ค่าความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฏของการส่งออกกล้ วยไม้ ของประเทศไทยมีค่า
น้ อยกว่า 1 ทําให้ ไทยเสียเปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในการส่งออกกล้ วยไม้
การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงที่ของประเทศไทยในตลาดญี่ปน,
ุ่ สหรัฐอเมริ กา, อิตาลี, จีน และไต้ หวัน
ได้ ทําการเปรี ยบเทียบ 2 ช่วงปี เฉลี่ย 2542-2548 เปรี ยบเทียบกับช่วงปี เฉลี่ย 2549-2551 พบว่า การเปลี่ยนแปลง
การส่งออกกล้ วยไม้ ในตลาดนําเข้ าที่สําคัญมาจากปั จจัย ดังนี ้ ผลทางด้ านการแข่งขันมีผลมากที่สดุ รองลงมา
คือ ผลจากการขยายตัวของการส่งออกโลกและผลกระทบร่ วม โดยเฉพาะในตลาดจีน ผลทางด้ านการแข่งขัน มี
ค่าเท่ากับ 56,721,300.16 ดอลลาร์ สหรั ฐ เนื่องจากการตลาดจีนนําเข้ ากล้ วยไม้ จากไทยมูลค่าสูงที่สดุ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับประเทศนําเข้ าอื่นๆ

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าผู้สง่ ออกกล้ วยไม้ ภายประเทศมักจะมีการแข่งขันกันเองทางด้ านราคามากกว่าที่จะ
เน้ นการพัฒนาคุณภาพกล้ วยไม้ ให้ อยูใ่ นระดับเดียวกันเพื่อให้ สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่ง ส่วนรัฐบาลควรออก
กฎระเบียบในการส่งออกกล้ วยไม้ เพื่อการส่งออกให้ มีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ ้น
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