
การประเมินความสามารถในการแข่งขันของไทย 
โดยอาศัยการวิเคราะห์ดัชนีความสามารถในการ
แข่งขันเชิงเปรียบเทียบที่ปรากฎ 
(Revealed Comparative Advantage: RCA) 
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การวิเคราะห์ในส่วนน้ีมีวัตถุประสงค์ส าคัญอยู่ 2 ประการ 
ประการแรก เพื่อฉายภาพพลวัตการเปลี่ยนแปลงในความสามารถในการ
แข่งขันของไทยในรายสินค้าที่มีความลึกในระดับ 6 รหัสพิกัด (6 Digits) เพื่อให้
เข้าใจถึงภาพการส่งออกของไทย รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันของไทยใน
เชิงลึก
ประการที่สอง เพื่อวิเคราะห์คัดเลือกกลุ่มสินค้าที่ควรได้รับการศึกษาในเชิงลึก
โดยอาศัยวิธีการอื่นๆประกอบ
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วัตถุประสงค์
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ดัชนีความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบ (RCA) เป็นดัชนีที่ใช้วัด
ความสามารถในการแข่งขันโดยพิจารณาจากข้อมูลการส่งออกเชิงประจักษ์เป็น
หลัก โดยค่าดัชนีจะประเมินความสามารถในการแข่งขันรายสินค้า/กลุ่มสินค้า 
โดยจะพิจารณาสัดส่วนของมูลค่าสินค้า/กลุ่มสินค้าส่งออกที่ประเทศที่เป็น
เป้าหมายในการวิเคราะห์เทียบกับมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด เทียบกับสัดส่วน
เดียวกันของประเทศอื่นๆทุกประเทศรวมกันในโลก

ดัชนีความสามารถในการแขง่ขนัเชงิเปรยีบเทียบทีป่รากฎ

โดยหากประเทศเป้าหมายในการวิเคราะห์มีสัดส่วนการส่งออกสินค้า/กลุ่มสินค้าใน
สัดส่วนต่อมูลค่าส่งออกทั้งหมดมากกว่าสัดส่วนเดียวกันของประเทศอื่นๆทุก
ประเทศรวมกันก็จะให้ผลการวิเคราะห์ว่าประเทศเป้าหมายมีความสามารถในการ
แข่งขันในสินค้า/กลุ่มสินค้าดังกล่าว 



แนวทางการวิเคราะห์เชิงลึก

• ประเมินความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในภาพรวมที่ระดับ
พิกัดสินค้า 6 digits

• แยกสินค้าออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ มูลค่าส่งออกสูง (มากกว่า 1,000 ล้าน
บาท) มูลค่าส่งออกปานกลาง (ระหว่าง 100 ถึง 1,000 ล้านบาท) และมูลค่า
ส่งออกต่ า (น้อยกว่า 100 ล้านบาท)

• เปรียบเทียบใน 3 มิติ 
1. มีความสามารถในการแข่งขันหรือไม?่ (RCA>1)
2. มีแนวโน้มความสามารถในการแข่งขันอย่างไร? (พลวัติของ RCA)
3. ความสามารถเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอาเซียน (RCA vs RCA)
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ผลการศึกษา
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แนวทางการวิเคราะห์เชิงลึก (2)

• ประเมินความน่าสนใจของสินค้าเกษตรของไทยในภาพรวมที่ระดับพิกัดสินค้า 
6 digits

• ค่า RCA ไม่ได้สะท้อนถึงขนาดของการส่งออก ผลการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการแข่งขันอาจจะไม่ใช่สินค้าที่น่าสนใจ (เพราะว่ามูลค่าการส่งออกอาจจะต่ า
มาก)

• วิเคราะห์ปรับมาตรฐานค่าดัชนี RCA เพื่อที่จะท าให้สามารถเปรียบเทียบได้ว่า
สินค้าใดที่ไทยมีความน่าสนใจ ตามแนวคิดของ Yu et.al (2009)
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นิยาม
สินค้าท่ีเคยมีความน่าสนใจในระหว่างปี 2555-57 กลับมาเป็นสินค้าท่ีไม่มีความ
น่าสนใจในปี 2558 (หรือก็คือกลุ่มสินค้าหลุดโผ) 
กลุ่มสินค้าดาวรุ่งที่ผลการวิเคราะห์พบว่าไม่มีความน่าสนใจในอดีตแต่กลับมา
เป็นสินค้าที่น่าสนใจในปี 2558 (หรือก็คือ กลุ่มสินค้าดาวรุ่ง) 
กลุ่มสินค้าที่มีความคงเส้นคงวาและเป็นที่น่าสนใจมาโดยตลอดระหว่างปี 2555-
58 (หรือ กลุ่มสินค้าดาวค้างฟ้า)
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ผลการวิเคราะห์

• สินค้าเกษตรไทย 989 กลุ่มสินค้า มีกลุ่มสินค้าที่ไม่น่าสนใจมากถึง 750 กลุ่ม
สินค้า

• กลุ่มสินค้าหลุดโผ (dropout) 56 กลุ่มสินค้า อาทิ เช่น ไส้กรอก ปลาสดและ
ปลาแช่แข็ง เมล็ดแตงโม เป็นต้น

• กลุ่มสินค้าดาวรุ่ง (rising star) 26 กลุ่มสินค้า อาทิ เช่น พ่อพันธุ์สุกร น้ าผึ้ง
ธรรมชาติ ซีเรียล เน้ือเป็ดแช่แข็ง น้ าแอ็ปเปิ้ล เป็นต้น

• กลุ่มสินค้าดาวค้างฟ้า (hot list) 157 กลุ่มสินค้า อาทิ เช่น ข้าวสาร ทูน่าแปร
รูป กุ้งแปรรูป แป้งมันส าปะหลัง อาหารสุนัขและแมว สับปะรดแปรรูป เป็นต้น
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• ในตาราง ค่า NRCA ที่สูงจะหมายถึงว่าสินค้ามีความน่าสนใจมากกว่า และ
ค่าที่สะท้อนว่าสินค้ามีความน่าสนใจแบบทั่วไปจะต้องมีค่า NRCA มากกว่า 0 
จึงมีการจ าแนกจ านวนสินค้าที่ค่า NRCA มากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่า 
0 ออกจากกัน นอกจากนี้ ในตารางยังจ าแนกในมิติของแนวโน้มค่า NRCA ใน
รอบ 3 ปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยแบ่งออกเป็นค่าแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้น เท่าเดิมและ
ลดลง จึงท าให้การจ าแนกสินค้าเกษตรในระดับพิกัด 6 digit ถูกแบ่งออกเป็น 
6 กลุ่ม 
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ผลการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ
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ผลการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ
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• เม่ือพิจารณาในส่วนของจ านวนสินค้าจะพบว่า สินค้าท่ีความน่าสนใจ จะแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สินค้าที่มีค่า NRCA มากกว่าหรือเท่ากับ 0 และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น มี 152 สินค้า สินค้าที่มีค่า NRCA มากกว่าหรือเท่ากับ 0 และ
มีแนวโน้มเท่าเดิมมี 36 สินค้า และสินค้าที่มีค่า NRCA มากกว่าหรือเท่ากับ 0 
และมีแนวโน้มลดลงมี 60 สินค้า ในขณะที่กลุ่มสินค้าที่ไม่มีความน่าสนใจก็จะ
แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าที่มีค่า NRCA น้อยกว่า 0 และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น มี 281 สินค้า สินค้าที่มีค่า NRCA น้อยกว่า 0 และมีแนวโน้มเท่าเดิมมี 
0 สินค้า และสินค้าที่มีค่า NRCA น้อยกว่า 0 และมีแนวโน้มลดลงมี 535 
สินค้า
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• เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง พบว่าในภาพรวมแล้วประเทศไทยจะมีสินค้า
ที่เสียเปรียบเป็นจ านวนมากกว่าประเทศคู่แข่งเกือบทุกประเทศ (ยกเว้น
สิงคโปร์) และในเกือบทุกกลุ่มสินค้า ผลการวิเคราะห์จึงฉายภาพความน่า
กังวลใจส าหรับสินค้าเกษตรไทยว่าจะสามารถรักษาความน่าสนใจเมื่อเทียบกับ
ประเทศคู่แข่งได้มากน้อยเพียงใด

16



17

การวิเคราะหก์ลุม่สนิค้าที่ควรศกึษาในเชงิลกึ
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ผลการวเิคราะหเ์ชิงปรมิาณเพื่อคดัเลอืกสนิคา้

สินค้า

มูลค่าส่งออกปี 
2558 (พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) RCA แนวโน้ม

คู่แข่งท่ีส าคัญ (พิจารณา
มูลค่าเป็นหลัก)

ศักยภาพเมื่อ
เทียบกับคู่แข่ง หมายเหตุ

ข้าว 4,544,023 15.49 คงท่ี เวียดนาม, กัมพูชา สูงกว่า, ต่ ากว่า ผลกระทบของโครงการจ าน าข้าว?

ข้าวโพด 86,588 0.24 คงท่ี ลาว, อินโดนิเชีย
ต่ ากว่า, 

ใกล้เคียงกัน

ปาล์มน้ ามัน 48,414 0.13 ลดลง อินโดนิเชยี, มาเลเซยี ต่ ากว่าทั้งหมด
อินโดนิเชียกับมาเลเซียครองตลาด

เกือบท้ังหมด

น้ าตาลอ้อย 2,627,922 9.08 คงท่ี
มาเลเซีย, สิงค์โปร์, 

เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา สูงกว่าทั้งหมด ไทยครองตลาดกว่าร้อยละ 90

ไก่แช่เย็น
/แช่แข็ง 410,355 2.71 เพิ่มขึ้น ฟิลิปปินส์ สูงกว่าทั้งหมด ไทยครองตลาดกว่าร้อยละ 90

ไก่ปรุงสุกแล้ว 1,950,208 22.89 ลดลง - - ไทยครองตลาดกว่าร้อยละ 90

หมายเหตุ: ตัวหนาและขีดเส้นใต้หมายถึง เป็นประเทศท่ีมีความสามารถในการแข่งขัน (RCA>1)
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ผลการวเิคราะหเ์ชิงปรมิาณเพื่อคดัเลอืกสนิคา้

สินค้า

มูลค่าส่งออกปี 
2558 (พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) RCA แนวโน้ม

คู่แข่งที่ส าคัญ (พิจารณา
มูลค่าเป็นหลัก)

ศักยภาพเมื่อ
เทียบกับคู่แข่ง หมายเหตุ

กุ้งกุลาด า กุ้งขาว 
กุ้งก้ามกราม 624,041 3.46 ลดลง เวียดนาม, อินโดนิเชยี ต่ ากว่าทั้งหมด ไทยมีความสามารถต่ ากว่าพม่า

กุ้งแช่แข็ง 87,054 15.78 เพิ่มขึ้น
มาเลเซีย, เวียดนาม, 
อินโดนิเชีย, พม่า สูงกว่าทั้งหมด ไทยครองตลาดกว่าร้อยละ 70

กุ้งปรุงแต่งไม่บรรจุ
ภาชนะ 769,077 19.69 ลดลง เวียดนาม, อินโดนิเชยี ต่ ากว่า, สูงกว่า

คู่แข่งมีทิศทางความสามารถใน
การแข่งขันท่ีสูงขึ้น

กุ้งปรุงแต่งบรรจุ
ภาชนะ 161,011 7.61 ลดลง เวียดนาม, อินโดนิเชยี ต่ ากว่า, สูงกว่า

อินโดนิเชียมีทิศทางความสามารถ
ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ทุเรียน 387,912 40.33 ลดลง เวียดนาม, มาเลเซยี สูงกว่าทั้งหมด ไทยครองตลาดกว่าร้อยละ 90

ผัก 1,813,397 2.13 เพิ่มขึ้น
พม่า, เวียดนาม, 

มาเลเซีย
ต่ ากว่า, สูงกว่า, 

สูงกว่า

หมายเหตุ: ตัวหนาและขีดเส้นใต้หมายถึง เป็นประเทศท่ีมีความสามารถในการแข่งขัน (RCA>1)
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ผลการวเิคราะหเ์ชิงปรมิาณเพื่อคดัเลอืกสนิคา้

หมายเหตุ: ตัวหนาและขีดเส้นใต้หมายถึง เป็นประเทศท่ีมีความสามารถในการแข่งขัน (RCA>1)

สินค้า

มูลค่าส่งออกปี 
2558 (พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) RCA แนวโน้ม

คู่แข่งท่ีส าคัญ (พิจารณามูลค่า
เป็นหลัก)

ศักยภาพเมื่อเทียบ
กับคู่แข่ง หมายเหตุ

ปลา ปู กุ้ง 1,737,675 1.33 ลดลง
เวียดนาม, อินโดนิเชยี, 

มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์
สูงกว่ามาเลเชีย
และฟิลิปปินส์ -

นม ไข่ น้ าผึ้ง 289,579 0.3 เพิ่มขึ้น
มาเลเชีย,สิงค์โปร์, 

อินโดนิเชีย, ฟิลิปปินส์
สูงกว่าสิงค์โปร์และ

อินโดนิเชีย -

ผลไม้ 1,338,081 1.01 คงท่ี
เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, 

อินโดนิเชีย สูงกว่าอินโดนิเชีย -

แป้ง 1,374,436 5.96 คงท่ี เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา ต่ ากว่าลาว
ลาวและกัมพูชาส่งออก

ไม่มากนัก

เมล็ดพืช 
ธัญพืช ฯลฯ 157,738 0.14 สูงขึ้น

อินโดนิเชีย, พม่า, สิงค์โปร์, 
เวียดนาม, ลาว

สูงกว่าสิงค์โปร์และ
เวียดนาม

ไขมันจากสัตว์
หรือพืช 316,648 0.28 ลดลง

อินโดนิเชยี, มาเลเชยี, 
ฟิลิปปินส์ ต่ ากว่าทั้งหมด

อินโดนิเชียกับมาเลเซียครอง
ตลาดเกือบท้ังหมด


