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อดีต
ท่ีผ ่ำนมำหลำยๆ ประเทศในโลกมีกำรก�ำหนด

มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำต่ำงๆ ท้ังมำตรกำรทำง

ภำษี และมิใช่ภำษีเพื่อปกป้องสินค้ำภำยในประเทศของตนเอง ซึ่ง

มำตรกำรเหล่ำน้ีเป็นอุปสรรคส�ำคัญท�ำให้กำรเติบโตของกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศเป็นไปอย่ำงจ�ำกดั ดงันัน้หลำยๆ ประเทศจงึพยำยำม

ปรับลดมำตรกำรกีดกันดังกล่ำว โดยผ่ำนสิทธิพิเศษทำงกำรค้ำ และ

กำรรวมกลุม่เศรษฐกจิ เช่น ระบบสทิธพิเิศษทำงภำษศีลุกำกรเป็นกำร

ทัว่ไป (GSP) ระบบสทิธพิเิศษทำงภำษศีลุกำกรเป็นกำรทัว่ไปภำยใต้

เขตกำรค้ำเสรีอำเซยีน (CEPT/AFTA) และควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรี

ต่ำงๆ เป็นต้น 

ส�ำหรับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีกำรรวมกลุ่มทำง

เศรษฐกิจ และท�ำเขตกำรค้ำเสรีกับประเทศคู่ค้ำ ต่ำงๆ โดยเฉพำะ 

เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน ที่วันที่ 1 มกรำคม 2553 ที่ผ่ำนมำ ไทยและ

ประเทศสมำชิกอำเซียนได้มีกำรลดภำษีน�ำเข้ำเหลือร้อยละ 0 ซึ่ง 

ส่งผลให้ประเทศไทยได้รบัสทิธปิระโยชน์มำกมำยจำกกำรท�ำเขตกำร

ค้ำเสรีอำเซียน (AFTA) เช่น ประเทศไทยจะสำมำรถน�ำเข้ำวัตถุดิบ 

และสนิค้ำจำกประเทศในอำเซยีนได้ในรำคำทีต่�ำ่ และสำมำรถส่งออก

ไปยังประเทศในอำเซียนโดยปรำศจำกมำตรกำรทำงภำษี ซ่ึงเห็นได้

ว่ำภำยหลังจำกเปิดตลำดเสรีตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2553 นั้นกำรค้ำ

ของไทยกบักลุม่อำเซยีน (AFTA) มกีำรขยำยตวัมำกขึน้ โดยในปี 2553 

และ 2554 มูลค่ำกำรส่งออกขยำยตัวถึงร้อยละ 28.85 และ 16.61 

ตำมล�ำดบั และกำรน�ำเข้ำในปี 2553 และ 2554 เพิม่ขึน้ร้อยละ 14.30 

และ 15.84 ตำมล�ำดับ อย่ำงไรก็ตำมการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน

แม้จะส่งผลดต่ีอเศรษฐกจิไทยในหลายๆ ด้าน แต่กอ็าจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภายใน

ประเทศทีม่คีวามอ่อนแอ ไม่สามารถแข่งขนัได้ หรอือตุสาหกรรมทียั่ง

ปรับตัวไม่ทัน 

ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย

หลังปรับลดภาษีศุลกากรภายใต้ AEC

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท�ำกำรศึกษำ และประเมินศักยภำพ หรือ

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมต่ำงๆ ของไทยเพื่อ

พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงของศักยภำพในกำรแข่งขันหลังปรับลด

ภำษ ีรวมถึงอตุสำหกรรมทีม่ปัีญหำหลงัมกีำรปรบัลดภำษภีำยใต้เขต

กำรค้ำเสรีอำเซียน ใน 4 ตลำดที่เป็นประเทศคู่ค้ำที่ส�ำคัญของไทย 

ได้แก่ สิงคโปร์ มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ส�ำหรับแนวคิด 

เงื่อนไขและข้อมูลที่น�ำมำชี้วัดกำรเปลี่ยนแปลงศักยภำพในกำร

แข่งขันของอุตสำหกรรมไทยหลังปรับลดภำษี ผู้ศึกษำได้ใช้ แนวคิด

เมตริกซ์ควำมเจริญเติบโต-ส่วนครองตลำด (Boston Consulting 

Group Matrix: BCG Matrix) กำรศึกษำดัชนีควำมได้เปรียบ โดย

เปรียบเทียบที่ปรำกฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) 
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ส�ำหรับรำยละเอียดกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของ

ศักยภำพอุตสำหกรรมไทยในตลำดอำเซียน และตลำดส่งออกที่

ส�ำคัญ ได้แก่ มำเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ หลังกำร

ปรับลดภำษีศุลกำกรเป็น 0% มีรำยละเอียดดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงของศักยภาพในการแข่งขัน

สินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน 

 จำกเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ถูกน�ำมำใช้คัดเลือกสินค้ำอุตสำห-

กรรมไทยในตลำดอำเซียนที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันเพิ่มขึ้นหลังมี

กำรปรับลดภำษี โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ สินค้ำอุตสำหกรรมที่ผ่ำน

เงื่อนไขอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันเพิ่มข้ึน ได้แก่ 

อุตสำหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ

ถ่ำนหนิ พลำสตกิ และผลติภณัฑ์ทีท่�ำจำกโลหะ เนือ่งจำกอตุสำหกรรม

เหล่ำนี้มีค่ำดัชนี RCA ที่เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลำดมีทิศทำงที่เพิ่มขึ้น 

ล�ำดับกำรส่งออกเพิ่มขึ้น และต�ำแหน่งทำงกำรตลำดอยู่ในสถำนะที่

ดีขึ้น ส�ำหรับอุตสำหกรรมที่มีโอกำสที่ศักยภำพจะเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ไม้ ส่วนอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพกำรแข่งขันลดลง ได้แก่ 

อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์กระดำษ และสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์อโลหะ 

สุดท้ำยอุตสำหกรรมที่มีโอกำสที่ศักยภำพกำรแข่งขันลดลง ได้แก่ 

เคมีภัณฑ์ และยำง ซึ่งรำยละเอียดอื่นแสดงดังตำรำงที่ 1 

  

กำรเปลีย่นแปลงของล�ำดบักำรส่งออก และกำรเปล่ียนแปลงของส่วน

แบ่งตลำด มำเป็นเกณฑ์กำรตัดสิน ทั้งนี้ผู ้ศึกษำได้แบ่งประเภท

อุตสำหกรรมเป็น 2 ส่วน คือ อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในกำรแข่งขัน

เพิ่มข้ึน และอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันลดลง ซึ่ง

อุตสำหกรรมแต่ละประเภทต้องผ่ำนเงื่อนไขกำรคัดเลือกต่ำงๆ ดังนี้ 

1) อตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพในการแข่งขนัเพิม่ขึน้ ต้องผ่าน

เงือ่นไขต่างๆ อย่างน้อย 3 เงือ่นไข จากทัง้หมด 4 เงือ่นไข และต้อง

ไม่มเีงือ่นไขไหนทีม่ศีกัยภาพลดลง โดยเงือ่นไขทัง้ 4 เงือ่นไขมดีงันี้ 

เงื่อนไขที่ 1 ดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบต้องเพิ่มขึ้น 

เงื่อนไขที่ 2 ต�ำแหน่งทำงกำรตลำดมีสถำนะดีขึ้น 

เงือ่นไขที ่3 ล�ำดบักำรส่งออกสนิค้ำอตุสำหกรรมมลี�ำดับดีขึน้ 

เงื่อนไขที่ 4 ส่วนแบ่งตลำดสินค้ำอุตสำหกรรมต้องเพิ่มขึ้น 

2) อตุสาหกรรมทีค่าดว่ามีศักยภาพในการแข่งขนัลดลง ต้อง

ผ่านเงือ่นไขต่างๆ อย่างน้อย 3 เงือ่นไข จากทัง้หมด 4 เงือ่นไข และ

ต้องไม่มีเงือนไขไหนที่ศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยเงื่อนไขทั้ง 4 เงื่อนไข

มีดังนี ้

เงื่อนไขที่ 1 ดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบต้องลดลง 

เงื่อนไขที่ 2 ต�ำแหน่งทำงกำรตลำดมีสถำนะแย่ลง 

เงือ่นไขที ่3 ล�ำดับกำรส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรมมลี�ำดับแย่ลง 

เงื่อนไขที่ 4 ส่วนแบ่งตลำดสินค้ำอุตสำหกรรมต้องลดลง 

สินค้าอุตสาหกรรม ดัชนี RCA
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนแบ่งตลาด

การเปลี่ยนแปลง
ล�าดับการส่งออก

ต�าแหน่งการตลาด

อำหำรเครื่องดื่มและยำสูบ ลดลง ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ลดลง เพิ่มขึ้น คงที่ เพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์ไม้ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น คงที่ คงที่

ผลิตภัณฑ์กระดำษ และสิ่งพิมพ์ ลดลง ลดลง ลดลง คงที่

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่ำนหิน เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

เคมีภัณฑ์ ลดลง ลดลง คงที่ คงที่

พลำสติก เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น คงที่ เพิ่มขึ้น

ยำง ลดลง ลดลง คงที่ คงที่

ผลิตภัณฑ์อโลหะ ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง

ผลิตภัณฑ์โลหะ ลดลง เพิ่มขึ้น คงที่ เพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจำกโลหะ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

ยำนยนต์และชิ้นส่วน และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ ลดลง ลดลง คงที่ เพิ่มขึ้น

เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และอิเล็กทรอนิกส์ ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง ลดลง

อุตสำหกรรมอื่นๆ ลดลง ลดลง คงที่ คงที่

 ตารางที่ 1 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงศักยภาพสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน

ที่มา: ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ต่อฉบับหน้าอ่าน


