การเปดเสรีการคาและนัยตอยุทธศาสตรการคาการลงทุนไทย

ในการจัดสัมมนาเวทีสาธารณะของกรมเจราจาการคาระหวางประเทศเรื่อง “ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน: เสียงจากประชาชน” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 และเวทีสาธารณะ
“ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-เกาหลี: เสียงจากประชาชน” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ที่ผานมา
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิทานหนึ่งไดใหขอสังเกตวา การศึกษาผลกระทบจากการเปดเสรีการคาในกรอบ
ตา งๆ ทั้ง ระดับ พหุภ าคี ภูมิภ าค และทวิภ าคี (FTA) มีม ากเพีย งพอแลว แตสิ่ง ที่ยัง ขาดอยูคือ การ
ประมวลผลประโยชนและผลกระทบทั้งหมด เพื่อนํามาเชื่อมตอและจัดทํายุทธศาสตรการคาการลงทุน
ระดับประเทศทั้งในเชิงรับและเชิงรุก บทความนี้จึงขอกลาวถึงระเบียบวิธีวิเคราะหที่เหมาะสมกับการ
จัดทํานโยบายดังกลาวอยางคราวๆ
ในการจัด ทํ า ยุท ธศาสตรก ารคา การลงทุน นั ้น จํ า เปน ตอ งมีก ารศึก ษาสิน คา /บริก ารที ่มี
ศักยภาพหรือที่มีนัยสํ าคัญของไทย หรือกลาวไดวา การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของ
เศรษฐกิจมหภาคจะไมสมบูรณนัก หากไมไดเจาะลึกถึงศักยภาพรายอุตสาหกรรมในระดับจุลภาค นโยบาย
สําหรับกลุมสินคาที่เปน “ดาวเดน” และ “อาทิตยอัสดง” จึงตองมีความแตกตางกันไป แตจะทราบได
อยางไรวาอุตสาหกรรมใดเดน/ดอยศักยภาพการแขงขัน?
คําตอบดังกลาวเชื่อมโยงกับการเปดเสรีการคาโดยตรง เพราะเมื่อ ระบบเศรษฐกิจโลกถูกจัด
ระเบียบโดยกฎ/กติกาขององคกรระหวางประเทศ (WTO) มากขึ้น ประกอบกับไทยไดลงนาม FTA กับทั้ง
ประเทศที่มีความกาวหนาทางอุตสาหกรรมมากกวา เชน ออสเตรเลียและญี่ปุน และมหาอํานาจเศรษฐกิจ
ในเอเชียที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวาไทยมาก ไดแก จีน อินเดีย หรืออาจรวมไปถึงประเทศเพื่อนบานในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) ดวย ดังนั้น ตําแหนงของไทยในเวทีการคาโลกจึงอาจเรียกไดวาอยูกึ่งกลาง
ระหว า งเศรษฐกิ จ ฐานความรู ที่ มี ค วามก า วหน า ทางเทคโนโลยี สู ง (Technology/ Knowledge-based
Economies) กับประเทศที่ยังใชแรงงานเปนปจจัยการผลิตหลัก (Labor-intensive Economies) ทามกลาง
พลวั ต รในระบบการค า โลก อุ ต สาหกรรมไทยจึ ง ไม ส ามารถอยู กั บ ที่ ต อ งมี ก ารประเมิ น สถานการณ
ตลอดเวลาวาไทยมีความไดเปรียบ-เสียเปรียบคูคาหลักๆ อยางไรบาง และตําแหนงของไทยในหวงโซมูลคา
เปนอยางไร เพื่อใหสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม
ทั้งนี้ ในการศึกษา/คัดเลือกสินคาและบริการที่มีศักยภาพของไทยสามารถใชหลักเกณฑตางๆ
ประกอบกัน ดังตอไปนี้
1

1. การเติบโตและขีดความสามารถการแขงขัน
ตัวชี้วัดความนาสนใจในอนาคตของอุตสาหกรรมที่พิจารณา (Industry Attractiveness) อาจ
จําแนกไดเปน 3 ระดับ ไดแก
1.1 แนวโนมการเติบโต โดยพิจารณาผานการเติบโตในชวงที่ผานมา เชน การขยายตัวของ
การบริโภคและการผลิตในประเทศ เปนตน การวิเคราะหปจจัยนี้ถือเปนจุดเริ่มตน เพราะ
จะทําใหเห็นภาพวาทิศทางการผลิต/สงออกของสินคา/อุตสาหกรรมนั้นๆ เปนอยางไร
1.2 ความเสี่ยงแวดลอม โดยเฉพาะปญหา/อุปสรรคตางๆ ทั้งในเชิงอุปสงคและอุปทาน เชน
ความตองการของผูบริโภค สภาวะการแขงขันระหวางผูประกอบการ ขอจํากัดในการเขาสูต ลาด
ของผูผลิตรายใหม ความผันผวนของราคาของสินคา เปนตน การวิเคราะหในระดับนี้จะทํา
ใหเ ห็นภาพของสถานการณ ก ารคา วา สิน คา นั้นๆ มี ความล มเหลวของตลาด (Market
Failures) อยางไรบาง
1.3 แบบจําลอง International Trade Center (ITC Model) โดยจัดสินคาเปน 4 กลุม ตาม
ความสามารถในการแขงขันของสินคาในตลาดโลก ไดแก รายการสินคาที่แขงขันไดดี
(Product Champion) รายการสินคาที่แขงขันไดแตยังสงออกนอยและสัดสวนตลาดต่ํา
มาก (Underachievers) รายการสินคาที่ความสามารถในการแขงขันลดลง (Losers in
Declining Markets) และรายการสินคาที่มีความสามารถในการแขงขันขณะที่ตลาดหด
ตัว (Achievers in Adversity)
2. เครือขายและหวงโซการผลิต
การวิเคราะหในขอ 1 เปนการวิเคราะหรายสินคา/อุตสาหกรรมที่ยังขาดการเชื่อมโยงกันของ
อุตสาหกรรมตางๆ จึงจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติมใน 2 ระดับ ดังนี้
2.1 เครื อ ข า ยการผลิ ต โดยวิ เ คราะห ค วามเชื่ อ มโยงกั น ของอุ ต สาหกรรมในแนวนอน
(Horizontal Integration) แนวตั้ง (Vertical Integration) หรือลักษณะของคลัสเตอร เมื่อ
ทราบการเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมแลว ก็จะสามารถวิเคราะหในสวน 2.2 ตอไป
2.2 หวงโซมูลคาโลก (Global Value Chain) โดยวิเคราะหสินคา/บริการที่มีศักยภาพในแตละ
ขั้นตอนของหวงโซมูลคาตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ ทั้งนี้
พัฒนาการในหวงโซมูลคา (GVC Upgrading) แบงไดเปน 4 สวน คือ 1) กระบวนการผลิต
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(Process) ซึ่งทําใหตนทุนการผลิตลดลงและผลผลิตเพิ่มขึ้นแตผลิตภัณฑยังเหมือนเดิม 2)
ผลิตภัณฑ (Product) ซึ่งจะสงผลใหคุณภาพของผลิตภัณฑดีขึ้นและ/หรือตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภคมากขึ้น 3) ฟงกชัน (Function) ซึ่งหมายถึงการปรับเปลี่ยน
ตําแหนงในหวงโซการผลิตเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับอุตสาหกรรมไทยดวยการวิจัยและพัฒนา
(R&D) เปนตน และ 4) หวงโซ (Chain) ซึ่งมีเปาหมายคือการเปลี่ยนแปลงไปผลิตสินคา
ประเภทอื่นที่ตอบสนองตอความตองการที่แตกตางไปจากสินคาในกลุมเดิมอยางสิ้นเชิง
3. ผลการวิเคราะหสินคา/บริการที่มีนัยสําคัญ
จากการวิเคราะหโดยใชแนวทางที่ 1 และ 2 รวมกัน (ตารางที่ 1) พบวา กลุมสินคาและบริการที่ไทยมี
ศักยภาพ จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจไดดังนี้ 1) ภาคเกษตรกรรม ไดแก ขาว กุง ไก และพืชสมุนไพร 2)
ภาคอุตสาหกรรม ไดแก กลุมสินคาอาหารแปรรูป สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ ปโตรเคมี ชิ้นสวนยานยนต
และอิเล็กทรอนิกสและฮารดแวรอื่นๆ และ 3) ภาคบริการ ไดแก การทองเที่ยว บริการทางดานสุขภาพ สปา
โรงแรม ภัตตาคาร ซอฟทแวร
ตารางที่ 1: สรุปผลการประเมินการเลือกสินคาและบริการ
สินคา/อุตสาหกรรม
ขาว
กุง/ไก
พืชสมุนไพร
อาหารแปรรูป
สิ่งทอ

1. ITC

2. GVC

√
?
√
√
√

√
√
√
√
√

อัญมณีและเครื่องประดับ
ปโตรเคมี
ชิ้นสวนยานยนต

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
?
?

√
√
√
√
√
√
√

อิเล็กทรอนิกสและฮารดแวร
การทองเที่ยว
บริการทางดานสุขภาพ
สปา
โรงแรม ภัตตาคาร
ซอฟทแวร
แฟชั่น
ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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อยางไรก็ตาม เมื่อนําสินคา/บริการขางตนมาจัดระบบใหมใหสอดรับกับสภาพขอเท็จจริงในเชิง
Business Process ในเชิง Network และ (G)VC ประกอบกัน ก็จะพบวา สามารถจัดสินคา/บริการขางตน
ไดเปน 3 กลุม ที่บงชี้ Core Competencies ของไทย1 (รูปภาพที่ 7.1) ไดแก กลุมอาหาร (Food) และกลุม
ทองเที่ยว (Tourism) โดยในแตละกลุมมีสวนสนับสนุน/พึ่งพาซึ่งกันและกัน และเปนที่นาสังเกตวา กลุม
อาหารและทองเที่ยวมีเอกลักษณความเปนไทย (Thainess) อยูมาก ซึ่งสองอุตสาหกรรมนี้เปนภาคสวนที่
ไทยควรมุงสงเสริมอยางยิ่ง เพื่อเชื่อมตอเขากับความเปนโลกาภิวัตนในรูปแบบของ Global Reach-Local Link
ใหได เพราะจะนํามาซึ่งประโยชนทางการคามหาศาลใหกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เชน โรงแรมและบริการ
สุขภาพ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ไทยแขงขันไดดี โดยมีโลจิสติกสเปนแกนหลักของกิจกรรมสําคัญๆ ที่จะผลักดัน
ใหสินคาบริการเหลานี้มีความเชื่อมโยงและนําไปสูการพัฒนาการคาการลงทุนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อนึ่ง การสนับสนุนนั้นไมไดจํากัดอยูที่การยกระดับปจจัยภายในประเทศอยางเดียว แตรวมถึง
การสงเสริมใหผูประกอบการในสาขาที่ไทยมีความชํานาญ หันไปใชประโยชนจากการเปดเสรีการคาใน
ระดับภูมิภาคดวยการไปลงทุนในประเทศเพื่อนบานที่มีตนทุนต่ํากวาไทย อันจะทําใหหวงโซการผลิตมี
ความสมบูรณมากขึ้น
รูปภาพที่ 2: สินคา/บริการที่เปน Core Competencies ของไทย
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อนึ่ง รูปภาพที่ 2 ไดมีการนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการของสภาหอการคาแหงประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2549 โดยกรรมการที่เขารวมประชุมทั้งหมดเห็นดวยกับผลการวิเคราะหในชั้นตนนี้
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ทั้งนี้ เพื่อให Core Competencies ที่นําเสนอขางตนมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ หนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของ จักตองดําเนินกิจกรรมรวมกันในลักษณะที่เปนเครือขายทั้งใน โดยมี 4 รูปแบบ คือ
(1) MNCs + Local SMEs (2) Thai MNCs & SMEs (3) Thai SOEs & SMEs และ (4) การรวมตัวกันของ
Thai SMLs โดยแตละรูปแบบตองเลือกนํามาประยุกตใชใหสอดรับกับสภาพและขอจํากัดของสินคาและ
บริการนั้นๆ และทั้ง 4 รูปแบบมีความเชื่อมโยงกันเมื่อพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของ
ประเทศ (รูปภาพที่ 3)
รูปภาพที่ 3: กลไกทางเลือกการพัฒนาเครือขายธุรกิจ
กลไกทางเลื
กลไกทางเลืออกการพั
กการพัฒฒนาเครื
นาเครืออขขาายธุ
ยธุรรกิกิจจ
MNCs + local SMEs

Thai SMLs

Cluster Development

Thai SOEs + SMEs

Thai MNCs
+ SMEs
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