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วิทยากร   

1. นางสาวราตรี  เม่นประเสริฐ เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 2. นางอรสา  ดสิถาพร  ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับ  

และพืชสมุนไพร สํานักส่งเสริมและจัดการสินคา้เกษตร 
 3. นางสาวเพ็ญระพี  ทองอินทร์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  

สํานักส่งเสริมและจัดการสินคา้เกษตร 
 
ความเป็นมาของ AEC  

AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South 
East Asian Nations : ASEAN) เมื่อ พ.ศ.2510 โดยมีประเทศผู้ก่อต้ังแรกเริ่ม 5 ประเทศ คอื อนิโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาได้มีประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชกิมาข้ึนจนปัจจุบนัมีจาํนวนสมาชกิทั้งหมด 10 ประเทศ 
จากนัน้ ผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันทีจ่ะจดัต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซ่ึงประกอบด้วย3 เสา
หลัก คือ 

1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:AEC) 
2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar) 
3. ประชาคมความม่ันคงอาเซียน (Political and Security Pillar) 

สําหรับเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC ) จะจัดต้ังภายใน ป ี2558 เพ่ือให้
อาเซียนมีการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทนุ แรงงานฝมีือ อย่างเสรี และเงินทนุที่เสรีข้ึน รวมไปถึงการลดกําแพงภาษีลงจน
เหลือ 0% ทาํให้ชาติสมาชิก ASEAN ต้องมีการปรับตัว รัฐบาลจงึมีนโยบายให้หนว่ยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์และจัดทาํ
แผนการบริหารจดัการรายสินค้า เพ่ือรองรับผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนหลังจากการเปิด AEC เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ในส่วนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดําเนนิการวิเคราะห์และจัดทําแผนการบริหารจัดการสินคา้
ประเภทผลไม้ที่มศัีกยภาพในการส่งออก 4 ชนดิ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลําไย และมะม่วง โดยการวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขัน
ของสินค้า ด้วยวิธีการจัดทํา Thailand Competitiveness Matrix (TCM) ซ่ึงได้เชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ส่วน
ราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด AEC ในแต่ละชนิดพืช เข้าร่วมสัมนาเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพใน
การแข่งขันของสินค้าดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร จากนั้น ไดน้ําผลการวิเคราะห์เสนอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา นาํเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
การวเิคราะห์ศกัยภาพในการแขง่ขนัของสนิคา้ โดย Thailand Competitiveness Matrix (TCM) 

Thailand Competitiveness Matrix (TCM) หมายถึง การวิเคราะห์ศักยภาพ(ความสามารถ) ในการแข่งขันของ
สินค้าใดๆ เพ่ือหาตําแหน่งหรือสถานะซ่ึงบ่งบอกถึงขีดความสามารถของสินค้าชนดินัน้ๆ ซ่ึงจะเกิดข้ึนในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งใน 
matrix ซ่ึงมี 6 quartdrant โดยการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือหาความตําแหน่งสินค้านัน้ เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 
ส่วน คือ 
 1. ปัจจัยภายนอก : Attractiveness (แกนต้ัง) หมายถึง ความต้องการของตลาดหรือความน่าสนใจของสินคา้ในตลาด 
โดยทั่วไปมักใช้ตัวเลขมูลค่าการนาํเข้าหรือการส่งออกของสินค้าเกษตรตัวนั้นๆ มาประกอบการวิเคราะห์ ซ่ึงอาจเปน็มูลค่าการ
ส่งออกหรือนําเข้าในระดบัโลกหรอืระดับอาเซียนก็ได้ พิจารณาจาก  



     1.1 เกณฑ์กลางในการแบ่ง Low และ High คือ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการนําเข้าของ AEC ในช่วง 5 ปี
ล่าสุด เนือ่งจากหากใช้ข้อมูลมากหรือน้อยกว่านี้ จะเป็นข้อมูลทีม่ีความผันแปร และจะไม่สะท้อนสถานการณ์ทีแ่ทจ้ริงเนือ่งจาก
นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
     1.2 อัตราการขยายตัวของมูลค่ากการส่งออกที่ไทยส่งออกไปยังประเทศ AEC ในช่วงส่งออก 

2. ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขัน : Competitiveness (แกนนอน) หมายถึง การวิเคราะห์ศักยภาพ
ของสินคา้ใดๆ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคูแ่ข่งในอาเซียนซ่ึงจะคัดเลือกมาเพียงประเทศเดียว ในการวิเคราะห์จะพิจารณา
ปัจจัยหรือข้อมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องในการแข่งขันของสินค้าชนิดนั้นๆ เช่น คุณภาพ ต้นทนุการผลิต ภูมิอากาศ – ภูมปิระเทศ การ
วิจัยและพัฒนา ความก้าวหนา้ดา้นเทคโนโลยี การยอมรับของตลาด นโยบายของรฐั มาตรฐาน โครงสร้างการผลิต  โลจิสติกส์ 
ชลประทาน เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้น จะนํามาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง Attractiveness และ Competitiveness จะอยู่ในช่วงใดของ 
Matrix เพ่ือจัดทําแนวทางดาํเนนิการเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเป็นรายชนิดต่อไป ซ่ึงแต่ละตําแหน่งของ Matrix 
จะแสดงให้เห็นถงึศักยภาพของสินค้านัน้ๆ ว่างเปน็ไปในทิศทางใด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ในแต่ละสินค้าให้
เหมาะสม ดังนี ้
 

Conceptual 
 

New Wave 
 

- ความต้องการสูง (High 
Demand) 
- การแข่งขันตํ่า (Low 
Competitiveness) 
 

Opportunity 
 

- ความต้องการสูง (High 
Demand) 
- การแข่งขันปานกลาง 
(Medium Competitiveness) 
 

Star 
 

- ความต้องการสูง (High 
Demand) 
- การแข่งขันสูง (High 
Competitiveness) 

 
Trouble 

 
- ความต้องการตํ่า (Low 
Demand) 
- การแข่งขันตํ่า (Low 
Competitiveness) 
 
 

Question Mark 
 

- ความต้องการตํ่า (Low 
Demand) 
- การแข่งขันปานกลาง 
(Medium Competitiveness) 
 

Falling Star 
 

- ความต้องการตํ่า (Low 
Demand) 
- การแข่งขันสูง (High 
Competitiveness) 
 

       

ตํ่า 

สูง 

ต่าํ      ปานกลาง   สูง 
 

Thai Producers’ Competitiveness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การกาํหนดกลยทุธ์ในแตล่ะสนิคา้ 
 

New Wave 
 

- เน้นส่งเสริมการลงทุน 
- ยกระดับความสามารถในการผลิต 
- สร้างองค์ความรู้โดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
- สร้างความเข้มแข็งของปัจจัยสําคัญ
ใน Value Chain 
 

Opportunity 
 

- เน้นส่งเสริมการลงทุน 
- สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมท้ังภายในและภายนอก 
- แก้ปัญหาคอขวด เช่น กฎระเบียบ 
- การร่วมทุนระหว่างประเทศ 
 

Star 
 

- รักษาส่วนแบ่งตลาด 
- สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 
- พัฒนาเพื่อรองรับความต้องการของ
ตลาดเดิมและสร้าง/แสวงหาโอกาสใน
ตลาดใหม่ 
- สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมท้ังภายในและภายนอก 

Trouble 
 

- ปรับปรุงด้านมาตรฐาน 
- สร้างความเป็น Niche 
 
 

Question Mark 
 

- สร้าง/พัฒนา Cluster อุตสาหกรรม 
- ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

Falling Star 
 

- แสวงหาตลาดใหม่ 
- สร้างคุณค่าให้อุตสหกรรมโดย
ยกระดับ Value Chain 
- สร้างความเป็น Niche 
- ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดท้ังภายในประเทศและ
ภูมิภาค 
 

       ต่าํ      ปานกลาง   สูง 
 

Thai Producers’ Competitiveness 
 

วิธกีารวเิคราะห ์Thailand Competitiveness Matrix (TCM) 
1. รวบรวมข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก : Attractiveness (แกนต้ัง) 
2. รวบรวมข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขัน : Competiveness (แกนนอน) โดยทั่วไปมี 12 

ปัจจัย จัดเตรียมลงในตารางการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขัน  
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถของแต่ละปัจจยัระหว่างประเทศไทยกับประเทศคูแ่ข่งว่าใครมีความได้เปรียบหรือ

เสียเปรียบ โดยให้ทําการระบุคะแนน 1 หากประเทศไทยมีความได้เปรียบ และระบุคะแนน 0 
หากประเทศไทยมีความเสียเปรียบ  

4. คิดร้อยละ หรือการ weight (%) ของแต่ละปจัจัยที่ได้ผา่นการวิเคราะห์แล้วจากข้อ 3 โดยให้นําคะแนนที่ได้ในแต่ละ
ปัจจัยมาคํานวณเป็นร้อยละ ซ่ึงกําหนดใหค้ะแนน 1 เท่ากับ 10 ดังนั้นรวมทุกปัจจยัเท่ากับ 120 ตัวอย่างเชน่ เมือ่
วิเคราะห์ TCM ของทุเรียน พบว่า ปัจจัยด้านคณุภาพประเทศไทยมีความได้เปรียบประเทศมาเลเซีย ดังนัน้จะมี
คะแนน 1 ซ่ึงเทา่กับ 10 และเมื่อคิดเป็นรอ้ยละ หรือ weight (%) จะเทา่กับ (10 x 100)/120 = 8.33% 

5. รวมผลคะแนนของทุกปัจจัย ซ่ึงได้จากการแปลเปน็ร้อยละเรียบร้อยแล้ว  
6. นําผลคะแนนรวม (ร้อยละ) ซ่ึงมีความหมายถึง ศักยภาพการและขีดความสามารถแข่งขันในภาพรวมไป plot กราฟ

ในแกนนอน : Competiveness  
7. นําข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก : Attractiveness (แกนต้ัง) ได้แก่ 

7.1  มูลค่าการนําเข้าผลไม้ชนิดนัน้ในระดับ ASEAN (ร้อยละอัตราการเจริญเติบโต GR)  เฉล่ีย 5 ปี (2550 – 
2554) 

7.2 
 

มูลค่าการส่งออกผลไม้ชนดินั้นไปอาเซียน (ร้อยละอัตราการเจริญเติบโต GR) มา plot กราฟในแกนต้ัง 



8. หาความสัมพันธ์ระหว่างแกนนอน : Competiveness และแกนต้ัง : Attractiveness ในตาราง matrix ซ่ึงมี 6 
ลักษณะ (quartdrant)  ดังนี ้

  
ชือ่เรยีก ระดบัความสมัพนัธ ์

Attractiveness (แกนตัง้) Competiveness (แกนนอน) 
New Wave สูง 

 

ตํ่า 
 

Opportunity สูง 
 

ปานกลาง 
 

Star สูง 
 

สูง 
 

Trouble ตํ่า 
 

ตํ่า 
 

Question Mark ตํ่า 
 

ปานกลาง 
 

Falling Star ตํ่า 
 

สูง 
 

   
9. ผลการวิเคราะห์ Thailand Competitiveness Matrix (TCM) คอื ความสัมพันธ์ที่ได้จาก Attractiveness 

(แกนต้ัง) และ Competiveness (แกนนอน)   
10.  เมื่อทราบผลการวิเคราะห์ Thailand Competitiveness Matrix (TCM) แล้ว ให้วิเคราะห์หาจดุอ่อนหรือ

ประเด็นที่ต้องแก้ไข จากนั้นกําหนดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาสินค้าความสัมพันธ์ของหากลยุทธ์หรือกําหนด
แนวทางเพ่ือพัฒนาสินค้าชนดินัน้ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

 
ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ TCM ของ ทุเรียน ลําไย มังคุด และมะม่วง 

 
1. ทเุรยีน 
 ประเทศไทยส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่สุด มูลคา่ส่งออกในโลก 155.581 ล้านเหรียญสหรัฐ ในอาเซียน 22.471 ล้าน
เหรียญสหรัฐ สําหรับคู่แข่งประเทศมาเลเซียซ่ึงผลิตเพ่ือการบริโภคภายใน และมีบางส่วนนําเข้าจากประเทศไทย 
 1. วิเคราะหด์า้น Attractiveness 
     1.1 มูลคา่การนําเข้าทุเรียนของ ASEAN 68.72 (อัตราการเจรญิเติบโต GR) เฉล่ีย 5 ปี (2550 – 2554)  
     1.2 มูลค่าการส่งออกทุเรียนไทยไปอาเซียน 15.60 (อัตราการเจริญเติบโต GR)  
  (ค่านีจ้ะนาํไปหาความสัมพันธ์กับ Competitiveness) 
 2. วเิคราะหด์า้น Competitiveness จากการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 12 ด้าน 
     2.1 คุณภาพ โดดเดน่เป็นที่ยอมรับ รปูร่าง ขนาดเหมาะสม พลูเต็ม รสชาติ มคีวามปลอดภัย ความสุกแก่ สมํ่าเสมอ เนือ้หนา 
     2.2 ต้นทนุการผลิต ด้านทนุการผลิตของไทยยังสูงกว่าประเทศมาเลเซีย 
     2.3 ภูมิอากาศ – ภูมิประเทศ มีอุณหภูมิความชื้นและปริมาณน้ําฝน ที่เหมาะสมต่อการปลูกทุเรยีน 
                    ได้หลายพ้ืนที่ทั้งตะวันออก – ใต้ เหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้มีผลผลิตกระจายตลอดปี 
     2.4 การวิจยัและพัฒนา มีงานวิจัยเก่ียวกับทเุรียนทั้งสายพันธ์ุ Post Harvest เครื่องวัดความแก่ และเรื่องโรคแมลง 
     2.5 ความก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยี การผลิตนอกฤดู การแปรรูป การเก็บเก่ียวความสุกแก่ที่ตลาดต้องการ 



     2.6 การยอมรับของตลาด ตลาดในและนอกเอเซียต่างยอมรับในคุณภาพของทุเรียนเป็นอย่างดีในนามของ “ทุเรยีน
บางกอก” (Bangkok durian) พันธ์ุที่ติดปากคือ หมอนทอง ส่วนพันธุ์ที่สองรองลงมา ได้แก่ กระดมุ ชะน ีพวงมณี 
     2.7 ส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 60-70 ในเอเซีย 
     2.8 นโยบายของรัฐ  
           1) มคีณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ มียุทธศาสตร์รองรับ  
           2) ส่งเสริมการผลิตนอกฤดู เพ่ือขยายช่วงเวลาการส่งออก 
           3) ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หลากหลาย 
     2.9 มาตรฐาน มีมาตรฐานการผลิต GAP GMP HACCP และระบบตรวจสอบย้อนกลับ Traceability 
     2.10 โครงสร้างการผลิต  
             1) ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่ของโลก  
             2) มีแหล่งผลิตที่กระจายอยู่หลายแหล่ง ทําให้มีผลผลิตกระจายออกเกือบตลอดปี 
             3) เกษตรกรมีทักษะการผลิตและมีการรวมกลุ่มการผลิตที่เข้มแข็ง 
     2.11 โลจิสติกส์ 
             1) มีระบบโลจิสติกส์ และการให้บรกิารที่สะดวกทนัสมัยเพ่ิมมากข้ึน ได้แก่ ภาคเอกชน บริษทัไปรษณีย์ไทย 
             2) มีช่องทางการส่งออกทางอากาศ ทางน้าํ และทางบก ไปยังประเทศในอาเซียน 
     2.12 ชลประทาน การชลประทานยังจาํกัดในเฉพาะพ้ืนที่ ทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนช่วงฤดูการผลิต 
 3. คา่ความสมัพนัธ ์ด้าน Attractiveness และ Competitiveness คือ 15.60 , 83.33 คะแนน ซ่ึงตกในช่วง Falling Star 
 4. แนวทางการดาํเนนิการเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 
     1) โครงการลดต้นทุนการผลิต (ควรมีจุดบริการในระดับเขต (ภาค) เพ่ือวิเคราะห์ดินและใบพืช, การควบคุม/ผลิต/จําหน่าย
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่มคีุณภาพเพ่ือลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ, ส่งเสริมการปลูกตามเขตกรรมที่เหมาะสม, บริหารจัดการระบบการผลิตทุเรียนให้มี
ความเหมาะสมทุกด้าน เช่น ดิน น้ํา ปุ๋ย โรค แมลง ฯลฯ) 
     2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทุเรียน 
     3) โครงการพัฒนาระบบชลประทาน (ควรสร้างการใช้ระบบน้ําในแหล่งผลิต เช่น ให้เกษตรกรขุดบ่อน้าํลึก บ่อโพง สระน้ํา, 
ให้เกษตรกู้ไปวางระบบน้าํในแปลง และสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า Soft loan) 
     4) โครงการศึกษาการตลาดผลไม้ไทยใน Asean 
2. ลําไย 

ประเทศไทยส่งออกและแปรรปูรายใหญ่ของโลก มูลคา่ส่งออกรวม 204.695 ล้านเหรียญสหรัฐ ในอาเซียน 90.722 ล้าน
เหรียญสหรัฐ สําหรับคู่แข่งประเทศเวียดนามเป็นลําไยคนละสายพันธ์ุ และคุณภาพเป็นรองของไทย 
 1. วิเคราะหด์า้น Attractiveness  
     1.1 มูลคา่การนําเข้าลําไยของ Asean 33.46 (อัตราการเจริญเติบโต GR)  
     1.2 มูลค่าการส่งออกลําไยไทยไปอาเซียน 33.95 (อัตราการเจริญเติบโต GR)  
  (ค่านีจ้ะนาํไปหาความสัมพันธ์กับ Competitiveness) 
 2. วเิคราะหด์า้น Competitiveness 83.33 การวิเคราะห์นี้ใช้ประเทศเวียดนามเป็นประเทศคู่แข่งใน Asean จากการ
วิเคราะห์ปจัจัย 12 ด้าน 
     2.1 คุณภาพโดดเดน่ กล่ินหอม เนื้อหนา แห้งกรอบ เมล็ดเล็ก รสชาติด ีและหลากหลายพันธ์ุ 
     2.2 โครงสรา้งการตลาด มีโครงข่ายการตลาดครอบคลุมในตลาดอาเซียนหลายประเทศ 
     2.3 ภูมิอากาศ – ภูมิประเทศ เหมาะสมต่อการผลิตลําไยทั้งภาคเหนอื ตะวันออก และตะวันตก  
มีผลผลิตตลอดปี 
     2.4 การวิจยัและพัฒนา มีงานวิจัยเพ่ือยืดอายุด้วย SO2 พันธ์ุลําไยพันธ์ุใหม่ เช่น จัมโบ้ พวงทอง การสกัดสารจาก
เมล็ดลําไยเพ่ือใช้เป็นยา 



     2.5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ีการผลิตระยะชิด ต้นเต้ีย นอกฤดู ตลอดจนการตัดแต่งเพ่ือควบคุมทรงพุ่ม 
เทคนิคการยืดอายุเก็บรักษา 
     2.6 ส่วนแบ่งการตลาด ลําไยเป็นที่ยอมรับทั้งตลาด Asean และตลาดโลก 
     2.7 อัตราการเติบโตใน Asean ร้อยละ 98.53 ใน Asean และอัตราขยายตัวร้อยละ 33.95 
     2.8 นโยบายของรัฐ มีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ และยุทธศาสตร์ผลไม้          
     2.9 มาตรฐาน มีมาตรฐานการผลิต GAP GMP HACCP Q-Mark และระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
Traceability 
     2.10 โครงสร้างการผลิต มีการผลิตเพ่ือส่งออกผลสดและแปรรูป ทั้งภาคเหนอื และภาคตะวนัออก  
    เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญและมีการรวมกลุ่มการผลิตที่เข้มแข็ง 
     2.11 โลจิสติกส์ 
             1) มีระบบโลจิสติกส์ และการส่งออกได้ทั้งทางบก R3 R9 และ R12 แม่น้าํโขง ทางอากาศ ทางทะเล 
             2) มีการผลักดันให้มีการขนส่งตรงโดยไม่หยุดพักถ่ายสินค้าผ่านแดน 
     2.12 ชลประทาน ยังไม่เพียงพอและยังไม่เข้าถึงแหล่งผลิต 
 3. คา่ความสมัพนัธ ์ดา้น Attractiveness และ Competitiveness คือ 33.95 , 83.33 คะแนน ซ่ึงตกในช่วง Star 
 4. แนวทางการดาํเนนิการเพือ่เตรยีมความพรอ้มสู ่Asean 

1) โครงการพัฒนาระบบชลประทาน (ควรสร้างการใช้ระบบน้ําในแหล่งผลิต เช่น ให้เกษตรกรขุดบ่อน้าํลึก บ่อโพง สระน้าํ, 
ให้เกษตรกู้ไปวางระบบน้าํในแปลง และสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า Sorf loan) 
     2) โครงการสร้าง Brand name 
     3) โครงการสร้างความเชื่อม่ันคงดา้นการตลาด (สร้างหุ้นส่วน Partnership จดทะเบียน GI) 
     4) ศึกษาวิจยั Post Harvest , การแปรรูป 
  
3. มังคดุ 
 เป็นผลไม้ที่ประเทศไทยมีความโดดเด่นในคุณภาพ รสชาติเป็นที่ยอมรับ มีผลผลิตตลอดปี 
 1. วิเคราะหด์า้น Attractiveness 
     1.1 มูลคา่การนําเข้ามังคดุของ Asean 3.78 (อัตราการเจริญเติบโต GR)  
     1.2 มูลค่าการส่งออกมังคดุไทยไปอาเซียน 37.53 (อัตราการเจริญเติบโต GR)  
  (ค่านีจ้ะนาํไปหาความสัมพันธ์กับ Competitiveness) 
 2. วเิคราะหด์า้น Competitiveness 83.33 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ประเทศคูแ่ข่งคืออินโดนีเซีย จากการ
วิเคราะห์ปจัจัย 12 ด้าน ดังนี ้
     2.1 คุณภาพ มังคุดไทยมคีุณภาพทั้งภายนอกและภายใน รสชาติเหนือคู่แข่ง มคีุณภาพหลากหลายระดับตามความ
ต้องการของลูกคา้ 
     2.2 ต้นทนุการผลิต ต้นทนุคอ่นข้างสูง 21.47 ซ่ึงอาจสูงกว่าของประเทศอืน่ 
     2.3 ภูมิอากาศ – ภูมิประเทศ เหมาะสมต่อการออกดอกติดผลและสร้างคุณภาพได้เป็นอย่างด ี 
มีแหล่งผลิตทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ ซ่ึงมีผลผลิตทะวายแถบนครศรีธรรมราช 
     2.4 การวิจยัและพัฒนา มีงานวิจัยด้านพัฒนาคุณภาพ หลักการเก็บเก่ียว การยืดอายุเก็บรักษา การแปรรูป การทํา
เครื่องสําอาง ยา น้ําสกัดเพ่ือสุขภาพ และงานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาเนื้อแก้วยางไหล 
     2.5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ี 
  1) การให้ปุ๋ยร่วมกับน้ํา Fertigation 
  2) ใช้ IT ในการผลิตและจัดการหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือคัดแยก มีการอบไอน้าํเพ่ือการส่งออก  
มีการปลูกมังคุดยกร่องเพ่ือแก้ปัญหามังคุดยางไหล 
     2.6 ส่วนแบ่งการตลาด มังคุดเป็นที่ยอมรับของตลาดในและนอกอาเซียน 
     2.7 อัตราการเติบโตใน Asean ประมาณรอ้ยละ 70 – 80 ของตลาดใน Asean 



     2.8 นโยบายของรัฐ มีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ และยุทธศาสตร์ผลไม้          
     2.9 มาตรฐาน มีมาตรฐานการผลิต GAP GMP HACCP และระบบตรวจสอบย้อนกลับ Traceability 
     2.10 โครงสร้างการผลิต เกษตรกรมีการรวมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ ระดบัวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และเครือข่าย
เกษตรกรมีความรู้และประสบการณ์สูง สามารถปลูกมังคุดในพ้ืนทีร่าบ ที่สูง เชิงเขา และยกร่อง 
     2.11 โลจิสติกส์ มีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ช่วยกระจายผลผลิตถึงปลายทางได้รวดเร็ว  
การส่งออกได้ทั้งทางบก ทางอากาศ ทะเล และชายแดน 
     2.12 ชลประทาน ยังเข้าไม่ถงึแหล่งผลิต ทําให้ขาดแคลนน้าํในช่วงการผลิต จึงยากต่อการควบคมุคุณภาพเนื้อแก้ว 
ยางไหล ได้ 
 3. คา่ความสมัพนัธ ์ดา้น Attractiveness และ Competitiveness คือ 37.53 , 83.33 คะแนน ซ่ึงตกในช่วง Star 
 4. แนวทางการดาํเนนิการเพือ่เตรยีมความพรอ้มสู ่Asean 
     1) โครงการพัฒนาชลประทาน (วิเคราะห์ศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือทําแผนพัฒนาลุ่มน้ํา เช่น ให้เกษตรกรขุดบ่อน้าํลึก บ่อโพง 
สระน้ํา, ให้เกษตรกู้ไปวางระบบน้าํในแปลง และสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า Sorf loan) 
     2) โครงการศึกษาวิจัย Post Harvest management การเก็บเก่ียว การแก้ปัญหาเนื้อแก้ว ยางไหล 
     3) โครงการลดต้นทุนการผลิต (ควรมีจุดบริการในระดับเขต (ภาค) เพ่ือวิเคราะห์ดินและใบพืช, การควบคุม/ผลิต/จําหน่าย
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่มคีุณภาพเพ่ือลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ, ส่งเสริมการปลูกตามเขตกรรมที่เหมาะสม) 
     4) โครงการสร้าง Brand name (ระบบรับรองคุณภาพ, ระบบตรวจสอบย้อนกลับ) 
4. มะม่วง 
 มะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่โดดเด่นอีกชนดิหนึ่ง ผลผลิตมีคุณภาพดี/เป็นที่ยอมรบัของตลอดภายใน และนอก Asean 
ผลผลิตมีทั้งรับประทานผลดิบ ไดแ้ก่ พันธ์ุฟา้ล่ัน และพันธ์ุเขียวเสวย ผลสุก ได้แก่ พันธ์ุน้ําดอกไม ้
 1. วิเคราะหด์า้น Attractiveness  
     1.1 มูลคา่การนําเข้ามะม่วงของ Asean 16.14 (อัตราการเจริญเติบโต GR) 
     1.2 มูลค่าการส่งออกทุเรียนไทยไปอาเซียน 24.90 (อัตราการเจริญเติบโต GR) เป็นค่า Attractiveness 
                   (ค่านีจ้ะนาํไปหาความสัมพันธ์กับ Competitiveness) 
 2. วเิคราะหด์า้น Competitiveness 

ในการวิเคราะห์ข้อนี้คูแ่ข่งใน Asean คือ ฟิลิปปินส์ ภายในปัจจัย 12 ข้อ ดังนี ้
2.1 คุณภาพ ทั้งชนดิรับประทานดิบ – สุก มีคุณภาพดี จัดตามเกรดตามชั้นคุณภาพที่ตลาดต้องการ 
2.2 ต้นทุนการผลิต ต้นทนุปกติ ประมาณ 4.99 บาท/กิโลกรัม 
2.3 ภูมิอากาศ – ภูมิประเทศ มคีวามเหมาะสม และทําให้พ้ืนที่การผลิตกระจายทั่วทั้งประเทศ  

ยกเว้นภาคใต้ตอนล่าง 
2.4 การวิจัยและพัฒนา มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพก่อน และหลังเก็บเก่ียว พันธ์ุใหม่เพ่ือการค้า การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
2.5 ความก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยี มีเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดู ระบบการจดัการผลิตทีท่ันสมัย ระบบการให้น้ํา 

ตัดแต่งก่ิง รวมทั้งใช้ระบบ IT ควบคุมการผลิต และคัดแยกสินค้า มีการควบคุมศัตรูพืชก่อนส่งออก VHT 
2.6 การยอมรับของตลาด มะม่วงไทยเป็นที่ยอมรบัทั้งตลาดใน และนอก Asean 
2.7 อัตราการเติบโตใน Asean ประมาณร้อยละ 80 – 90  
2.8 นโยบายของรัฐ มีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจดัการผลไม้ และยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ มีการส่งเสริมให้มี

การผลิตภายใต้มาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการผลิตมะม่วงนอกฤด ู
2.9 มาตรฐาน มีการรองรับมาตรฐานพอสมควรตาม GPA, GMP และ HAACCP ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

Traceability 
2.10 โครงสร้างการผลิต เกษตรกรมีทักษะและประสบการณ์การผลิตสูง ปัจจุบันเปน็สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 

และจะรวมตัวกันเป็น Cluster 
 



2.11 โลจิสติกส์ มีระบบโลจิสติกส์ที่กระจายสู่ผู้บริโภคได้รวดเร็ว มีช่องทางส่งออกหลายทาง  
ทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบกสู่ช่องทางชายแดน มาเลเซีย เวียดนาม และจีน 

2.12 ชลประทาน ยังเข้าไม่ถงึพ้ืนที่การผลิต รวมทั้งขาดแคลนน้าํ และแหล่งน้ําในช่วงออกดอกติดผล 
3. คา่ความสมัพนัธ์ Attractiveness และ Competitiveness คอื 24.90 , 50.00 ตามลําดับ ซ่ึงตกอยู่ในช่วง New 

wave 
4. แนวทางการดาํเนนิการเพือ่เตรยีมพรอ้มสู ่AEC 
 4.1 โครงการรวบรวม และกระจายผลผลิตมะม่วง 
 4.2 โครงการลดต้นทนุการผลิต (ควรมีจดุบริการในระดับเขต (ภาค) เพ่ือวิเคราะห์ดินและใบพืช, การควบคุม/

ผลิต/จําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่มคีุณภาพเพ่ือลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ, ส่งเสริมการปลูกตามเขตกรรมที่เหมาะสม) 
  4.3 โครงการสร้างเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร 
 4.4 โครงการศึกษาและวิจัยคุณภาพ วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว (Post Harvest) การจดัการศัตรูพืช  

หลกัในการกาํหนดกลยทุธ์สาํหรบัสนิคา้แตล่ะชนดิ  
ต้องพิจารณาผลกระทบในด้านต่างๆ โดยใช้หลัก PESTEL ดังนี ้
1. P – Policy นโยบายของรัฐเป็นไปในทิศทางใด 
2. E – Economics สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ ประเทศคูค่้า และตลาดโลก 
3. S – Social ผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดข้ึน 
4. T – Technology เทคโนโลยทีีต้่องนํามาใช้ และความก้าวหน้า 
5. E – Environment ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 
6. L – Legal ผลกระทบทางกฎหมาย 
 
การเข้าร่วม AEC ของประเทศไทย มิได้ส่งผลกระทบเพียงผลไม้ 4 ชนิดข้างต้นเทา่นั้น อาจยังส่งผลไปถึงสินค้าเกษตร

อื่นที่ผลิตสําหรับบริโภคในประเทศได้ สํานักส่งเสริมและจดัการสินค้าเกษตร ไดเ้ล็งเห็นประโยชน์ของการวิเคราะห์ความสามารถใน
การแข่งขันในผลไม้ไทย โดยวิธีการจดัทาํ TCM ดังกล่าว จึงได้ให้คณะทาํงานการจัดการความรู้ นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันในพืชอืน่ๆ  สําหรับการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วม  AEC  ให้กับเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบพืช
ต่างๆ  ในกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ผลไม้ทั้ง 4 ชนดิ กรมส่งเสริมการเกษตรได้นําเสนอให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ทราบ จากนั้น กระทรวงฯ จะนาํเสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) 
พิจารณาเพ่ือจดัทําเป็นแผนพัฒนาระดับประเทศต่อไป 
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