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2. การเปลี่ยนแปลงของศักยภาพในการแข่งขัน

สนิค้าอตุสาหกรรมไทยในตลาดสำาคัญในอาเซยีน 

ผลกำรศึกษำในส่วนนี้เป็นกำรวิเครำะห์กำรเปล่ียนแปลง

ศกัยภำพในกำรแข่งขนัของสินค้ำอตุสำหกรรมไทยในตลำดส่งออกที่

ส�ำคัญ ได้แก่ มำเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เพื่อ

พิจำรณำว่ำอุตสำหกรรมใดบ้ำง ที่มีศักยภำพเพิ่มขึ้น หรือลดลง ใน

แต่ละตลำด ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

 2.1 ตลาดมาเลเซีย จำกกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของ

ศกัยภำพในกำรแข่งขนัสินค้ำอตุสำหกรรมไทยในตลำดมำเลเซยี พบ

ว่ำสินค้ำอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

อุตสำหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง พลำสติก 

และผลติภณัฑ์ทีท่�ำจำกโลหะ เนือ่งจำกอุตสำหกรรมเหล่ำน้ีมค่ีำดชันี 

RCA ที่เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลำดมีทิศทำงท่ีเพิ่มขึ้น ล�ำดับกำรส่งออก

เพิ่มขึ้น และต�ำแหน่งทำงกำรตลำดอยู่ในสถำนะที่ดีขึ้น ส�ำหรับ

อุตสำหกรรมที่มีโอกำสที่ศักยภำพจะสูงขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม และถ่ำนหิน ส่วนอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพกำรแข่งขัน 

ลดลง ได้แก่ อุตสำหกรรมยำง อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ และ

สุดท้ำยอุตสำหกรรมที่มีโอกำสที่ศักยภำพจะลดลง ได้แก่ เคมีภัณฑ์ 

และผลิตภัณฑ์จำกโลหะ 

2.2 ตลาดสิงคโปร์ จำกกำรวิเครำะห์สินค้ำอุตสำหกรรมไทย

ที่มีศักยภำพกำรแข่งขันในตลำดสิงคโปร์ พบว่ำ สินค้ำอุตสำหกรรม

ที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันเพิ่มขึ้น ได้แก่ อุตสำหกรรมสิ่งทอ และ

เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และถ่ำนหิน ยำง ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำ

จำกโลหะ และยำนยนต์และชิน้ส่วน และอปุกรณ์ขนส่งอืน่ๆ เนือ่งจำก

อตุสำหกรรมเหล่ำนีม้ค่ีำดชัน ีRCA ทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนแบ่งตลำดมทีศิทำง

ที่เพิ่มขึ้น ล�ำดับกำรส่งออกเพิ่มขึ้น และต�ำแหน่งทำงกำรตลำดอยู่ใน

จากฉบับที่แล้วต่อ

ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย

หลังปรับลดภาษีศุลกากรภายใต้ AEC

สถำนะทีด่ขีึน้ ส่วนอตุสำหกรรมทีม่โีอกำสทีศ่กัยภำพจะเพิม่ขึน้ ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ไม้ และผลิตภัณฑ์โลหะ ส�ำหรับอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ

ในกำรแข่งขนัทีล่ดลง ได้แก่ อุตสำหกรรมอำหำรเครือ่งด่ืม และยำสบู 

และอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ และสุดท้ำยอุตสำหกรรมที่มีโอกำสที่

ศักยภำพจะลดลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระดำษ และสิ่งพิมพ์ 

2.3 ตลาดอินโดนีเซีย เมื่อท�ำกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลง

ของศักยภำพในกำรแข่งขนัของอุตสำหกรรมไทยในตลำดอนิโดนเีซยี

นัน้ ไม่พบสนิค้ำอตุสำหกรรมทีผ่่ำนเงือ่นไขอตุสำหกรรมทีม่ศีกัยภำพ

กำรแข่งขันเพิ่มขึ้นในตลำดอินโดนีเซีย แต่กลับพบว่ำอุตสำหกรรม

ส่วนใหญ่อยูใ่นเงือ่นไขอตุสำหกรรมทีม่ศีกัยภำพในกำรแข่งขนัลดลง 

โดยเฉพำะอตุสำหกรรมผลติภณัฑ์ไม้ อตุสำหกรรมผลติภณัฑ์อโลหะ 

เนื่องจำกอุตสำหกรรมเหล่ำนี้มีค่ำของ ดัชนี RCA ส่วนแบ่งตลำด 

ล�ำดับกำรส่งออก และต�ำแหน่งทำงกำรตลำดที่ลดลง 

2.4 ตลาดฟิลิปปินส์ เมื่อท�ำกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง

ศักยภำพในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมไทยในตลำดฟิลิปปินส์  

พบว่ำสินค้ำอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

อตุสำหกรรมผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม และถ่ำนหนิ เนือ่งจำกอตุสำหกรรม

เหล่ำนี้มีค่ำดัชนี RCA ที่เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งตลำดมีทิศทำงที่เพิ่มขึ้น 

ล�ำดับกำรส่งออกเพิ่มขึ้น และต�ำแหน่งทำงกำรตลำดอยู่ในสถำนะที่

ดีขึ้น ส�ำหรับอุตสำหกรรมที่ที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันที่ลดลง ได้แก่ 

อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสำหกรรมยำง อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ที่

ท�ำจำกโลหะ อุตสำหกรรมเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และอิเล็กทรอ-

นิกส์ และอุตสำหกรรมอื่นๆ เนื่องจำกอุตสำหกรรมเหล่ำนี้มีค่ำของ 

ดัชนี RCA ส่วนแบ่งตลำด ล�ำดับกำรส่งออก และต�ำแหน่งทำงกำร

ตลำดที่ลดลง สุดท้ำยอุตสำหกรรมที่มีโอกำสที่จะมีศักยภำพลดลง 

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์กระดำษและสิ่งพิมพ์ และ 

จบ
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ศักยภำพจะเพิ่มขึ้นในบำงตลำด แต่ในบำงตลำดกับมีศักยภำพที่ 

ลดลงหรือมีโอกำสที่ศักยภำพจะลดลง ดังนั้น ถ้ำต้องกำรให้อุต- 

สำหกรรมไทยสำมำรถแข่งขนัในเวทอีำเซยีนได้อย่ำงเขม็แขง็ ภำครฐั

และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องควรใช้แผนงำนหรอืมำตรกำรทีต่รงกบัควำม

ต้องกำรของอุตสำหกรรม เช่น กำรวำงแนวทำงในกำรส่งเสริมด้ำน

กำรตลำด และกำรส่งออก ส�ำหรับอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพเพิ่มขึ้น 

กำรวำงแนวทำงในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขั้นส�ำหรับ

อุตสำหกรรมที่มีโอกำสที่ศักยภำพจะเพิ่มขึ้น รวมถึงเตรียมแผน

ป้องกัน และบรรเทำผลกระทบที่อำจจะเกิดกับอุตสำหกรรมที่มี

ศักยภำพลดลงหรือมีโอกำสที่ศักยภำพจะลดลง เป็นต้น โดยรำย-

ละเอียดดังตำรำงที่ 2 
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ยำนยนต์และชิ้นส่วน และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ 

จำกกำรศกึษำ และตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงศกัยภำพในกำร

แข่งขนัสนิค้ำของอตุสำหกรรมต่ำงๆ ในตลำดอำเซยีน หลงัจำกมกีำร

ปรบัลดภำษเีป็นศนูย์ พบว่ำ สนิค้ำอตุสำหกรรมของไทยไม่ได้มคีวำม

สำมำรถในกำรแข่งขันเพิ่มขึ้นในทุกๆ อุตสำหกรรม โดยบำง

อุตสำหกรรมอำจมีศักยภำพเพิ่มขึ้นหลังปรับลดภำษี แต่บำง

อุตสำหกรรมอำจมีศักยภำพที่ลดลงหลังปรับลดภำษี รวมถึงบำง

อตุสำหกรรมอำจมีศกัยภำพเพิม่ขึน้ในบำงตลำด แต่ก็อำจมศีกัยภำพ

ทีล่ดลงในบำงตลำด ดงัเห็นได้จำกอุตสำหกรรมเครือ่งหนัง ผลติภณัฑ์

ไม้ ยำง ผลติภณัฑ์โลหะ ผลติภณัฑ์ทที�ำจำกโลหะ และยำนยนต์ และ

ช้ินส่วน และอุปกรณ์ขนส่งอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภำพเพิ่มขึ้น หรือมีโอกำสที่

ตารางที่ 2 สรุปการเปลี่ยนแปลงศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดต่างๆ 

ที่มา: ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สินค้าอุตสาหกรรม อาเซียน มาเลเซีย สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

อำหำรเครื่องดื่มและยำสูบ คงที่ คงที่ ลดลง คงที่ คงที่

สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น คงที่ คงที่

ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง คงที่ เพิ่มขึ้น คงที่ ลดลง มีโอกำสลดลง

ผลิตภัณฑ์ไม้ มีโอกำสเพิ่มขึ้น คงที่ มีโอกำสเพิ่มขึ้น ลดลง คงที่

ผลิตภัณฑ์กระดำษ และสิ่งพิมพ์ ลดลง คงที่ มีโอกำสลดลง คงที่ มีโอกำสลดลง

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่ำนหิน เพิ่มขึ้น มีโอกำสเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น คงที่ เพิ่มขึ้น

เคมีภัณฑ์ มีโอกำสลดลง มีโอกำสลดลง ลดลง คงที่ ลดลง

พลำสติก เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น คงที่ คงที่ คงที่

ยำง มีโอกำสลดลง ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง ลดลง

ผลิตภัณฑ์อโลหะ ลดลง ลดลง คงที่ ลดลง คงที่

ผลิตภัณฑ์โลหะ คงที่ มีโอกำสลดลง มีโอกำสเพิ่มขึ้น คงที่ คงที่

ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจำกโลหะ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น คงที่ ลดลง

ยำนยนต์และชิ้นส่วน และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ คงที่ คงที่ เพิ่มขึ้น คงที่ มีโอกำสลดลง

เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และอิเล็กทรอนิกส์ คงที่ คงที่ คงที่ คงที่ ลดลง

อุตสำหกรรมอื่นๆ มีโอกำสลดลง ลดลง มีโอกำสลดลง คงที่ ลดลง

หมายเหตุ : 

 ●  เพิ่มขึ้น หมำยถึง เป็นอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันเพิ่มขึ้นหลังปรับลดภำษีเป็น 0 

  ●  มีโอกำสเพิ่มขึ้น หมำยถึง อุตสำหกรรมที่มีโอกำสที่ศักยภำพในกำรแข่งขันจะเพิ่มขึ้น 

  ●  ลดลง หมำยถึง เป็นอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันลดลงหลังปรับลดภำษีเป็น 0 

  ●  มีโอกำสลดลง หมำยถึง อุตสำหกรรมที่มีโอกำสที่ศักยภำพในกำรแข่งขันจะลดลง 


