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จบ

ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย
หลังปรับลดภาษีศุลกากรภายใต้ AEC
ต่อ จากฉบับที่แล้ว

2. การเปลี่ ย นแปลงของศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น
สินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดส�ำคัญในอาเซียน

ผลการศึกษาในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดส่งออกที่
ส�ำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เพื่อ
พิจารณาว่าอุตสาหกรรมใดบ้าง ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น หรือลดลง ใน
แต่ละตลาด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ตลาดมาเลเซีย จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
ศักยภาพในการแข่งขันสินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดมาเลเซีย พบ
ว่ า สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น เพิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง พลาสติก
และผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากโลหะ เนือ่ งจากอุตสาหกรรมเหล่านีม้ คี า่ ดัชนี
RCA ที่เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลาดมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น ล�ำดับการส่งออก
เพิ่มขึ้น และต�ำแหน่งทางการตลาดอยู่ในสถานะที่ดีขึ้น ส�ำหรับ
อุ ต สาหกรรมที่ มี โ อกาสที่ ศั ก ยภาพจะสู ง ขึ้ น ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิโตรเลียม และถ่านหิน ส่วนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการแข่งขัน
ลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ และ
สุดท้ายอุตสาหกรรมที่มีโอกาสที่ศักยภาพจะลดลง ได้แก่ เคมีภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์จากโลหะ
2.2 ตลาดสิงคโปร์ จากการวิเคราะห์สินค้าอุตสาหกรรมไทย
ที่มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดสิงคโปร์ พบว่า สินค้าอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และถ่านหิน ยาง ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำ
จากโลหะ และยานยนต์และชิน้ ส่วน และอุปกรณ์ขนส่งอืน่ ๆ เนือ่ งจาก
อุตสาหกรรมเหล่านีม้ คี า่ ดัชนี RCA ทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนแบ่งตลาดมีทศิ ทาง
ที่เพิ่มขึ้น ล�ำดับการส่งออกเพิ่มขึ้น และต�ำแหน่งทางการตลาดอยู่ใน
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สถานะทีด่ ขี นึ้ ส่วนอุตสาหกรรมทีม่ โี อกาสทีศ่ กั ยภาพจะเพิม่ ขึน้ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ไม้ และผลิตภัณฑ์โลหะ ส�ำหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ในการแข่งขันทีล่ ดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารเครือ่ งดืม่ และยาสูบ
และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และสุดท้ายอุตสาหกรรมที่มีโอกาสที่
ศักยภาพจะลดลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และสิ่งพิมพ์
2.3 ตลาดอินโดนีเซีย เมื่อท�ำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอินโดนีเซีย
นัน้ ไม่พบสินค้าอุตสาหกรรมทีผ่ า่ นเงือ่ นไขอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ
การแข่งขันเพิ่มขึ้นในตลาดอินโดนีเซีย แต่กลับพบว่าอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่อยูใ่ นเงือ่ นไขอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพในการแข่งขันลดลง
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ
เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล่านี้มีค่าของ ดัชนี RCA ส่วนแบ่งตลาด
ล�ำดับการส่งออก และต�ำแหน่งทางการตลาดที่ลดลง
2.4 ตลาดฟิลิปปินส์ เมื่อท�ำการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดฟิลิปปินส์
พบว่าสินค้าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ได้แก่
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม และถ่านหิน เนือ่ งจากอุตสาหกรรม
เหล่านี้มีค่าดัชนี RCA ที่เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลาดมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น
ล�ำดับการส่งออกเพิ่มขึ้น และต�ำแหน่งทางการตลาดอยู่ในสถานะที่
ดีขึ้น ส�ำหรับอุตสาหกรรมที่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่ลดลง ได้แก่
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่
ท�ำจากโลหะ อุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล่านี้มีค่าของ
ดัชนี RCA ส่วนแบ่งตลาด ล�ำดับการส่งออก และต�ำแหน่งทางการ
ตลาดที่ลดลง สุดท้ายอุตสาหกรรมที่มีโอกาสที่จะมีศักยภาพลดลง
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ และ
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ยานยนต์และชิ้นส่วน และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ
จากการศึกษา และติดตามการเปลีย่ นแปลงศักยภาพในการ
แข่งขันสินค้าของอุตสาหกรรมต่างๆ ในตลาดอาเซียน หลังจากมีการ
ปรับลดภาษีเป็นศูนย์ พบว่า สินค้าอุตสาหกรรมของไทยไม่ได้มคี วาม
สามารถในการแข่ ง ขั น เพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ๆ อุ ต สาหกรรม โดยบาง
อุ ต สาหกรรมอาจมี ศั ก ยภาพเพิ่ ม ขึ้ น หลั ง ปรั บ ลดภาษี แต่ บ าง
อุตสาหกรรมอาจมีศักยภาพที่ลดลงหลังปรับลดภาษี รวมถึงบาง
อุตสาหกรรมอาจมีศกั ยภาพเพิม่ ขึน้ ในบางตลาด แต่กอ็ าจมีศกั ยภาพ
ทีล่ ดลงในบางตลาด ดังเห็นได้จากอุตสาหกรรมเครือ่ งหนัง ผลิตภัณฑ์
ไม้ ยาง ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์ทที ำ� จากโลหะ และยานยนต์ และ
ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น หรือมีโอกาสที่

ศักยภาพจะเพิ่มขึ้นในบางตลาด แต่ในบางตลาดกับมีศักยภาพที่
ลดลงหรือมีโอกาสที่ศักยภาพจะลดลง ดังนั้น ถ้าต้องการให้อุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันในเวทีอาเซียนได้อย่างเข็มแข็ง ภาครัฐ
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรใช้แผนงานหรือมาตรการทีต่ รงกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรม เช่น การวางแนวทางในการส่งเสริมด้าน
การตลาด และการส่งออก ส�ำหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
การวางแนวทางในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขั้นส�ำหรับ
อุตสาหกรรมที่มีโอกาสที่ศักยภาพจะเพิ่มขึ้น รวมถึงเตรียมแผน
ป้องกัน และบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดกับอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพลดลงหรือมีโอกาสที่ศักยภาพจะลดลง เป็นต้น โดยรายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สรุปการเปลี่ยนแปลงศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดต่างๆ
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หมายเหตุ :
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เพิ่มขึ้น หมายถึง เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นหลังปรับลดภาษีเป็น 0
มีโอกาสเพิ่มขึ้น หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีโอกาสที่ศักยภาพในการแข่งขันจะเพิ่มขึ้น
ลดลง หมายถึง เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันลดลงหลังปรับลดภาษีเป็น 0
มีโอกาสลดลง หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีโอกาสที่ศักยภาพในการแข่งขันจะลดลง TPA
news
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