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KEY TAKEAWAYS: 

 

• KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร ประเมินว่าประเทศไทย
ก าลังเผชิญความท้าทายด้านความสามารถในการแข่งขันใน
หลายมิติโดยเฉพาะด้านการส่งออก มีสัญญาณเตือนจากการ
ส่งออกของไทยที่ฟื้นตัวช้ากว่าภูมิภาค การลงทุนทางตรงใน
ไทยจากต่างชาติที่ลดลง และคนไทยเองเริ่มออกไปลงทุน
ต่างประเทศเพิ่มข้ึน ทั้งหมดก าลังสะท้อนความน่าสนใจของ
ไทยที่ลดน้อยลง 

• ปัญหาความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของไทยเกิด
จากหลายสาเหตุ คือ 1) สินค้าส่งออกไทยไม่มีการเติบโตใน
กลุ่มเทคโนโลยีข้ันสูง ต่างจากแนวโน้มของประเทศคู่แข่งและ
ภูมิภาค 2) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่พร้อม 3) 
ค่าแรงที่เริ่มปรับตัวสูงข้ึน ความน่าสนใจในการเป็นฐานการ
ผลิตลดลง 4) ค่าเงินบาทที่แข็งค่าข้ึนต่อเนื่อง 5) เศรษฐกิจ
ไทยที่ชะลอตัวจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

 

 

 

  

 

    

   

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

จดุเปลีย่นการสง่ออก เมือ่โลกเริม่ไมส่นใจไทย

อกีตอ่ไป 

 

• สินค้าส่งออกหลักของไทยเติบโตได้ไม่ดีเหมือนในอดีต คือ 1) 
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลักอย่าง Hard disk drive อาจถูกแทนที่
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เช่น SSD 2) เครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มมีการย้าย
ฐานการผลิตของญี่ปุ่นออกจากไทย 3) การส่งออกรถยนต์อาจ
ก าลังถูกแทนที่ด้วยรถยนต์ไฟฟ้า 4) ภาคเกษตรไทยยังมีผลิต
ภาพที่ต่ ากว่าคู่แข่ง 5) ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยลดลงท าให้
ต้องพึ่งพาการน าเข้ามากข้ึน 

• ปัญหาความสามารถในการแข่งขันอาจท าให้เศรษฐกิจไทยถึง
จุดเปลี่ยนทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวลง และใน
กรณีเลวร้ายดุลการค้าอาจถูกกระทบรุนแรง ภาครัฐต้องเร่ง
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ คุณภาพแรงงาน 
รวมถึงด าเนินโยบายเชิงรุกเพื่อท าความเข้าใจความต้องการ
ของนักลงทุน และออกนโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุน ใน
อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ให้ไทยสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
ห่วงโซ่อุปทาน ได้ 
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จุดเปลี่ยนการส่งออก เมื่อโลกเริ่มไม่สนใจไทยอีกต่อไป  

จับสัญญาณไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 

ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยถูกกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 ตัวเลขเศรษฐกิจที่หดตัวแรงและผลกระทบ
เฉพาะหน้าอาจบดบังภาพความอ่อนแอระยะยาวของเศรษฐกิจไทยไป KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร เคยตั้งค าถามว่า
ท าไมต่างชาติเริ่มขายหุ้นไทยมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งสะท้อนความสนใจที่ลดลงต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในระยะยาว 
สาเหตุส าคัญเกิดจากผลตอบแทนที่ต่ ากว่าประเทศอ่ืน ๆ ตามทิศทางเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง ในวันนี้ประเมินว่า
นอกเหนือจากการเทขายหุ้นยังมีสัญญาณอ่ืน ๆ ที่สะท้อนปัญหาเศรษฐกิจและความน่าสนใจของไทยในตลาดโลกที่ลดลง ไม่ว่า
จะเป็นการย้ายฐานการผลิตออกจากไทย การเข้ามาลงทุนที่ลดลง และความต้องการสินค้าส่งออกของไทยที่ชะลอลง ทั้ง 3 
สัญญาณสะท้อนว่าต่างชาติก าลังเมินประเทศไทยและอาจจะเป็นตัวบ่งช้ีส าคัญที่บอกว่าไทยก าลังสูญเสีย “ความสามารถในการ
แข่งขัน” ซึ่งจะเป็นอีกประเด็นที่ส าคัญมากที่สุดส าหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 

ไม่ใช่แค่หุ้น . . . แต่ไทยก าลังเสียความน่าสนใจทั้งในการเป็นฐานการผลิตและ 

สินค้าส่งออก 

KKP Research พบว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่แค่เพียงการขายหุ้นออก
จากตลาดหุ้นไทยแต่สัดส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลง
ต่อเนื่องเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค (รูปที่ 1) โดยสัดส่วนการ
เข้ามาลงทุนในไทยเมื่อเทียบกับมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และ
ฟิลิปปินส์ ลดลงเหลือเพียงประมาณ 10% เท่านั้นในช่วงปี 2016-2019 
จากที่เคยสูงเกินกว่า 30% ในช่วงปี 2004-2007 สิ่งที่น่าสนใจ คือ 
โครงสร้างการลงทุนทางตรงในไทยตามประเภทธุรกิจก็เปลี่ยนแปลง
ไปมากเช่นกัน การลงทุนในภาคการผลิตซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
เติบโตระยะยาวมากที่สุดเพราะเอ้ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ทาง
เทคโนโลยีและความสามารถในการผลิตมาสู่ไทยมีสัดส่วนลดลง
ค่อนข้างมาก ในขณะที่การลงทุนในภาคบริการทางการเงิน และการ
ก่อสร้างปรับตัวสูงข้ึน ในระยะหลังและเริ่มมีการย้ายฐานการผลิต
ออกจากไทย 

ยิ่งไปกว่านั้น KKP Research พบว่าแม้การส่งออกไทยในปี 2021 จะ
เติบโตได้ดีเนื่องจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวแรง แต่ตัวเลขการส่งออก
ของไทยในช่วงที่ผ่านมาเติบโตช้ากว่าหลายประเทศทั่วโลกมาก (รูปที่ 
2) การฟื้นตัวที่ช้าเป็นสัญญาณว่าเราก าลังสูญเสียส่วนแบ่งตลาด
ให้กับประเทศอ่ืนซึ่งอาจเกิดจากความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง 
หรือเป็นสัญญาณว่าสินค้าที่ เราส่งออกในวันนี้อาจเริ่มจะเป็นที่
ต้องการน้อยลงส าหรับตลาดโลก  

 

รปูที ่1: สดัสว่นการลงทนุทางตรงจากต่างประเทศในไทย

ลดลงตอ่เนือ่งและเหลอืเพียงประมาณ 10%  

 
ท่ีมา: World Bank, KKP Research 
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รปูที ่2: การฟื้ นตวัของการสง่ออกไทยในปี 2021 ชา้กวา่

หลายประเทศในภมูภิาค 

2021 Export Growth (%YoY) 

 
ท่ีมา: CEIC, KKP Research 
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คนไทยออกไปลงทุนต่างประเทศในปี 2021 แล้วกว่า 3 แสนล้านบาท  

ไม่ใช่แค่ต่างชาติที่เริ่มหนีออกจากไทยแต่การออกไปลงทุนในต่างประเทศของทั้งธุรกิจและนักลงทุนไทยเองก็มีแนวโน้มสูงข้ึน
อย่างต่อเนื่องเช่นกัน  (รูปที่ 3)  การออกไปลงทุนต่างประเทศส่วนหนึ่งสะท้อนภาพตลาดการเงินระหว่างไทยกับต่างประเทศที่
มีการเปิดเสรีมากข้ึน แต่การออกไปลงทุนที่เร่งตัวข้ึนในระยะหลังก็เป็นภาพสะท้อนความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยที่ท าให้นัก
ลงทุนในไทยเองหันไปลงทุนในสินทรัพย์ตางประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า โดยเฉพาะตัวเลขในปี 2021 ที่นักลงทุนไทยออกไป
ลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศสูงที่สุดในรอบ 10 ปีมูลค่ากว่า 300,000 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี ยิ่งไปกว่านั้นการลงทุนทางตรง
ในต่างชาติจากบริษัทไทยก็เพิ่มสูงข้ึนต่อเนื่องเช่นกัน (รูปที่ 4) โดยตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นจาก 4 % ของ GDP ในปี 2006 เป็น 34% 
ของ GDP ในปี 2020 ในขณะที่การลงทุนในตลาดการเงินที่สูงขึ้นจาก 2% ในปี 2006 เป็น 16% ในปี 2020 

ท าไมต่างชาติถึงเมินไทยในทุกมิติ ?  

5 ประเด็นปัญหาความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของไทย  

KKP Research ประเมินว่าสัญญาณการหนีออกจากไทยในหลายมิติทั้งตลาดหุ้น การลงทุนทางตรง และตลาดสินค้าส่งออก 
เป็นผลมาจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยที่ยังไม่มีการปรับตัวและพัฒนา และถือเป็นเครื่องตอกย้ าให้เห็นถึงความน่า
กังวลของปัญหาความสามารถในการแข่งขันที่ยากที่จะเปลี่ยนแปลงในเร็ววัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายต่อภาคการส่งออก
ที่เป็นเครื่องยนต์ส าคัญของเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด และมีมูลค่าถึงประมาณ 60% ของเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  

ปัญหาความสามารถในการแข่งขันส่วนหนึ่งเกิดจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ยังเป็นเศรษฐกิจแบบเก่า  เม่ือพิจารณาจากโครงสร้าง
การส่งออกย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996-2019 จะพบว่าไทยมีโครงสร้างการส่งออกที่ไม่สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกยุคใหม่ การ
พัฒนาการส่งออกของไทยย้อนหลังไปกว่า 25 ปีในภาพรวมจะพบการพัฒนาที่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม resource-based 
manufacture รวมถึงกลุ่มอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร และสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีระดับกลางเฉพาะการส่งออกรถยนต์ 
ในขณะที่การพัฒนาการส่งออกในกลุ่มที่เป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีระดับสูง (high technology) มีสัดส่วนน้อยและไม่ปรับตัว
ดีข้ึนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนชัดเจนผ่านตัวเลขสัดส่วนการส่งออกของไทยเม่ือเทียบกับโลกในสินค้ากลุ่มนี้ที่คงที่มาตลอด 25 
ปี (รูปที่ 5) ในขณะที่ความต้องการสินค้าเทคโนโลยีเพิ่มสูงข้ึนอย่างก้าวกระโดด เป็นอีกหนึ่งประเด็นส าคัญที่อาจท าให้ไทย
สูญเสียความสามารถในการแข่งขันโดยไม่รู้ตัว 

รปูที ่3: คนไทยออกไปลงทนุตา่งประเทศตอ่เนือ่ง และเริม่เหน็

สญัญาณเรง่ตวัขึน้ชดัเจนในปี 2016 

 
ท่ีมา: BoT, KKP Research 
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รปูที ่4: การลงทนุทางตรงจากบรษัิทไทยในตา่งประเทศ และ

การลงทนุในสนิทรพัยต์า่งประเทศเพ่ิมสงูขึน้ตอ่เนือ่ง 

 
ท่ีมา: BoT, NESDC, KKP Research 
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จากข้อมูลความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (revealed comparative advantage) ที่สะท้อนความสามารถการแข่งขันของไทย 
พบว่าเม่ือเปรียบเทียบกับต่างประเทศล าดับของความได้เปรียบในการส่งออกของสินค้าไทยก าลังสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับ
ตลาดโลกมากถึง 37% ของมูลค่าการส่งออกสินค้า โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละอุตสาหกรรมพบว่ากลุ่มสินค้าที่เราสูญเสียส่วนแบ่ง
ตลาดไปมากที่สุดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่เรามีความถนัดสูง คือ ภาคเกษตรได้แก่ ข้าว ยาง และประมง (รูปที่  6) เป็นสัญญาณว่า
กลุ่มสินค้าเดิมที่เคยส่งออกได้ดีของไทยก็เผชิญกับความท้าทายจากคู่แข่งที่มีความสามารถมากข้ึนเช่นกัน .ในขณะที่สินค้ าใน
กลุ่มรถยนต์และส่วนประกอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีข้ึน 

รปูที ่5: โครงสรา้งการสง่ออกสนิคา้ไทยในชว่ง 25 ปีทีผ่า่นมามีการเตบิโตในกลุม่เทคโนโลยขีัน้กลางโดยเฉพาะรถยนต ์แตย่งัไม่มกีารเตบิโตใน

กลุม่สนิค้าเทคโนโลยขีัน้สงู (high technology) สง่ผลตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัของไทยในระยะยาว 

 
ท่ีมา: UNCTAD, KKP Research 
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รปูที ่6:  ในชว่ง 20 ปีไทยสญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนักลุม่สนิคา้เกษตร คอื ยาง ขา้ว ประมง และผลไม ้ในขณะทีอ่ตุสาหกรรมที่

ไทยมคีวามแปรยีบมากขึน้ทีส่ าคญั คอื เนือ้สตัว ์น ้าตาล คอมพิวเตอร ์และสนิค้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัรถยนต ์

 

 

 
 

หมายเหตุ: ขนาดของวงกลมสะท้อนสัดส่วนการส่งออกสินค้าน้ัน ๆ ของประเทศไทยเม่ือเทียบกับการส่งออกท้ังหมด 

ท่ีมา: UNCTAD, Trademap, KKP Research 
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อย่างไรก็ตามแม้ว่าการส่งออกไทยมีการขยายตัวในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีข้ันกลาง แต่ส่วนใหญ่ไทยเป็นเพียง”ผู้รับจ้างผลิต”และ
ไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยี ความน่ากังวล คือ โดยส่วนใหญ่ในการส่งออกสินค้าทั้งกลุ่มเทคโนโลยีข้ันกลาง โดยฉพาะรถยนต์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ไทยไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองและรับหน้าที่เป็นเพียงผู้ประกอบสินค้าเท่านั้น และนโยบายไม่เอ้ือให้เกิด
กระบวนการถ่ายโอนเทคโนโลยีมาสู่บริษัทไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในช่วงที่ผ่านมาอย่างชัดเจน สะท้อนจากสัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ
มูลค่าส่งออกในสินค้ากลุ่มนี้ที่ค่อนข้างคงที่มาตั้งแต่ปี 2005 (รูปที่ 7)  

เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง KKP Research ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยก าลังเผชิญกับ 5 ปัญหาเชิง

โครงสร้างที่ท าให้ความสามารถในการแข่งขันอ่อนแอลง 

1. ถึงแม้ว่าความสามารถในการแข่งขันของไทยในภาพรวมไม่ได้แย่มากนักแต่ยังน่ากังวลในมิติสถาบันเศรษฐกิจ โครงสร้าง
พื้นฐาน และคุณภาพแรงงาน แม้ในภาพรวมความสามารถในการแข่งขันของไทยจะอยู่ในล าดับที่ 40 จาก 137 ประเทศ ในปี 
2019  ตามรายงานของ World Economic Forum แต่สิ่งที่น่ากังวล คือ ไทยยังมีปัญหาบางอย่างที่เกิดข้ึนต่อเนื่องและยังไม่มี
นโยบายแก้ไขที่ชัดเจน เช่น การผูกขาดของตลาดสินค้าในประเทศ ภาษีการค้าระหว่างประเทศที่ยังสูง บทบาทของสถาบัน 
โครงสร้างพื้นฐาน ทักษะแรงงาน ยิ่งไปกว่านั้นในระยะหลังประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามมีการพัฒนาในหลายหัวข้อแต่ไทยยังไม่
มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน (รูปที่ 8) 

รปูที ่8: แม้ในภาพรวมความสามารถในการแขง่ขนัของไทยอยูใ่นระดบัพอใช ้แตย่งัมปัีญหาในบางดา้นโดยเฉพาะ การผกูขาด ภาษี 

บทบาทของสถาบนั และโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

 
ท่ีมา: World bank, KKP Research 
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รปูที ่7: สัดสว่นมลูคา่เพ่ิม (Value added) ทีไ่ทยสรา้งไดจ้ากสนิคา้สง่ออกในกลุม่เทคโนโลยขีัน้กลางคอ่นขา้งคงทีต่ัง้แตปี่ 2005 

สะทอ้นวา่กระบวนการถา่ยทอดเทคโนโลยยีงัมาสูผู่ป้ระกอบการไทยยงัไมเ่กดิขึน้ 

 
ท่ีมา: TIVA database, KKP Research 
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2. โครงสร้างการผลิตสินค้าของไทยยังมีสัดส่วนของสินค้า 
High-tech ที่ต่ าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง และมีการพัฒนาที่
ล่ า ช้า ไทยยั ง มีสัดส่ วนการส่ งออกสินค้ า ในกลุ่ ม high 
technology เม่ือเทียบกับการส่งออกทั้งหมดต่ ากว่าภูมิภาค
และประเทศในระดับรายได้ใกล้เคียงกัน (รูปที่ 9) ซึ่งเป็นกลุ่ม
สินค้าที่ มีความต้องการสูงจากตลาดโลกในช่วงที่ผ่านมา 
โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยในปัจจุบันยังขาดสินค้าใน
กลุ่มเทคโนโลยีข้ันสูง หากเปรียบเทียบสินค้าส่งออกกับประเทศ
คู่ แ ข่งอย่ าง เวียดนามจะเห็นภาพชัดว่า เวียดนามมีการ
พัฒนาการผลิตสินค้าไปในกลุ่มเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากข้ึน
โดยเฉพาะโทรศัพท์แบบเครื่องและพกพา ที่เป็นที่ต้องการใน
ตลาดโลกและไทยยังแทบไม่มีการผลิตสินค้ากลุ่มนี้  (รูปที่ 10) 

ยิ่งไปกว่านั้นการเติบโตของการส่งออกไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมายังเน้นการโตในสินค้ากลุ่ม medium technology ท าให้สินค้า
ส่วนใหญ่ยังพึ่งพาแรงงานทักษะต่ า และการพัฒนาสินค้ากลุ่ม High technology ช้ากว่าประเทศคู่แข่ง เม่ือเทียบกับภูมิภาค
หรือประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางด้วยกันจะพบว่ามีการเน้นการเติบโตการส่งออกในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีระดับสูงมากกว่า
ไทยซึ่งอาจท าให้ไทยโดนทิ้งห่างด้านความสามารถในการแข่งขันในอนาคต (รูปที่ 11)    

รปูที ่9: สดัสว่นสนิคา้สง่ออกของไทยในกลุม่ high technology 

ต า่กวา่ประเทศในเอเชยีและประเทศก าลงัพัฒนา  

% share of Total Export 

 
ท่ีมา: UNCTAD, KKP Research 
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รปูที ่11: ทศิทางพัฒนาการของการสง่ออกไทยในชว่งทีผ่า่นมา ยงัมีการเตบิโตของสนิคา้ในกลุม่เทคโนโลยขีัน้สงูทีต่ ่าเมือ่เทยีบกบั

ภมูภิาค และอาจเป็นปัจจยัที่ท าใหไ้ทยถกูทิง้หา่งดา้นความสามารถในการแขง่ขนั 

Average export growth (%YoY) 2010-2019  

 
ท่ีมา: UNCTAD, KKP Research 
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รปูที ่10: โครงสรา้งการสง่ออกไทยยงัไม่มกีารเตบิโตไปสูอ่ตุสาหกรรมใหมท่ีช่ดัเจน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเวยีดนามในชว่ง 20 ปีทีผ่า่น

มามกีารเตบิโตในสนิค้ากลุม่โทรศัพทแ์บบเครือ่งและพกพาอยา่งกา้วกระโดด และมสีดัสว่นกวา่ 20% ของการสง่ออกในปัจจบุนั 

Thailand Share of 2019 
export 

 

Automatic data-processing machines  4.8% 
Motor cars and other motor vehicles  4.2% 
Parts and accessories for tractors, motor 
vehicles  

3.3% 

Gold 3.1% 
Electronic integrated circuits 3.1% 
Motor vehicles for the transport of goods 3.1% 
Petroleum oils  2.7% 
New pneumatic tyres, of rubber 2.3% 
Air conditioning machines  2.2% 
Rice 1.7% 

 

ท่ีมา: Trademap, KKP Research 
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3. ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องส่งผลส าคัญต่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ในช่วงที่ผ่านมาไทยมีอัตราเงินเฟ้อที่ต่ า
มากจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และท าให้ไทยมีช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนที่สูง เป็นเหตุผลส าคัญที่อธิบายค่าเงิน
บาทที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันมากว่า 5 ปีหรือแข็งขึ้นกว่า 20% และส่งผลกระทบต่ออัตราก าไร (margin) ของธุรกิจส่งออก  

รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มข้ึนอย่างมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แม้จะเป็นเครื่องจักรส าคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจ
ไทย แต่ก็บดบังปัญหาความสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และส่งผลท าให้เกิดการเกินดุลบัญชี
เดินสะพัดกดดันค่าเงินบาทที่แข็งค่าข้ึนอีก ซึ่งเป็นปรากฏการณ์คล้ายกับภาวะ Dutch disease ที่รายได้ต่างประเทศจากการ
ค้นพบก๊าซธรรมชาติในเนเธอร์แลนด์ท าให้ค่าเงินแข็งข้ึน และทรัพยากรไหลเข้าไปในภาคปิโตรเลียม จนกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว 

4. ไทยเคยได้ประโยชน์จากค่าแรงราคาถูก ที่ดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทย ความน่ากังวลในวันนี้คือ หากดู
ตัวเลขค่าแรงของไทยจะพบว่าค่าแรงเริ่มปรับตัวสูงข้ึน (รูปที่ 12) ในขณะที่ผลิตภาพยังไม่ถูกพัฒนาไปมากท าให้ไม่สามารถ
ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนสูงได้  

5. เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ าก าลังจะเข้าสู่สังคมสูงอายุ และยังไม่มีแผนการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชัดเจน ศักยภาพการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทยก าลังจะเผชิญความท้าทายจากโครงสร้างประชากรที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปเป็นสังคมสูงอายุเต็มตัวในอีก
ไม่ก่ีปีข้างหน้า จะส่งผลให้แรงงานของประเทศลดลง ขนาดของตลาดในประเทศเล็กลง ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจ 
(potential growth) ต่ าลง เมื่อตลาดขยายตัวได้ช้าความน่าสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทยก็ลดน้อยลงไป ที่น่ากังวลไปกว่านั้น
คือการลงทุนและการพัฒนาด้าน R&D ของไทยที่จะช่วยเพิ่มผลิตภาพยังอยู่ในระดับต่ าเม่ือเทียบกับประเทศอื่น (รูปที่ 13) 

 

สินค้าส่งออกหลักของไทยก าลังเผชิญความท้าทายอย่างหนัก… ? 

ปัญหาโครงสร้างการส่งออกที่ขาดการพัฒนาสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีใหม่ ประกอบกับปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยก าลัง
สร้างความเสี่ยงต่อการเติบโตของสินค้าส่งออกหลักของไทยในอนาคต ประเทศไทยส่งออกสินค้าส าคัญ 5 กลุ่มคือ สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์และส่วนประกอบ สินค้าเกษตร และปิโตรเคมี ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 65% ของการส่งออก
ทั้งหมด และการส่งออกกลุ่มนี้ส่งสัญญาณชะลอตัวมาอย่างต่อเนื่องโดยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกที่ค่อนข้างคงที่และไม่สามารถ
เติบโตได้ดีเหมือนในอดีต ยกเว้นสินค้ากลุ่มรถยนต์ที่ไทยเป็นฐานการผลิตอันดับต้น ๆ ของโลก เม่ือเปรียบเทียบกันแล้วการ

รปูที ่12: Unit labor cost ของไทยเพ่ิมสงูขึน้ใกลเ้คยีงกบั

ญีปุ่่นและเกาหลใีนชว่งปี 2005-2021  

 
ท่ีมา: OECD, BoT, KKP Research 
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รปูที ่13: การลงทนุดา้น R&D ของไทยยงัอยูใ่นระดบัต า่เมือ่

เทยีบกบัตา่งประเทศ ในขณะทีเ่ศรษฐกิจก าลงัชะลอตวั  

 
ท่ีมา: World bank, KKP Research 
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ส่งออกของประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามสามารถเติบโตได้ดีและมีส่วนแบ่งตลาดแซงไทยในสินค้ากลุ่มอิเลกทริกนิกส์ ในขณะที่
ภาคเกษตรมีการพัฒนาที่เร็วและมีส่วนแบ่งตลาดใกล้เคียงกับไทย (รูปที่ 14)    

KKP Research ประเมินว่าในช่วงหลังจากนี้ไปสินค้าส่งออกหลักของไทยก าลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจากปัจจัย

ในประเทศ เทคโนโลยีใหม่ โครงสร้างการบริโภคที่เปลี่ยนไป และการแข่งขันจากต่างประเทศ ซ่ึงจะท าให้เศรษฐกิจไทย

เติบโตได้ช้าลง โดยประเมินความท้าทายใน 5 กลุ่มสินค้าส าคัญ ดังนี้ 

1. การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไทยส่วนใหญ่เป็น Hard disk 
drive ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ 
นอกเหนือจากสัดส่วนการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีข้ันสูงของ
ไทยที่อยู่ในระดับต่ าแล้ว เม่ือดูในรายละเอียดจะพบว่าสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไทยส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่ม storage 
ที่ใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูล เช่น hard disk drive ซึ่งไทยส่งออก
มากเป็นอันดับที่สองของโลกรองจากจีน (รูปที่ 15) ในขณะที่
ไทยไม่มีการพัฒนาการผลิตไปสู่สินค้ากลุ่มเทคโนโลยีใหม่ เช่น 
semiconductor ที่เติบโตได้มากและใช้ประโยชน์ในการผลิต
สมาร์ทโฟนและเทคโนโลยี 5G และ solid-state drive (SSD)  
ซึ่งอาจก าลังเข้ามาแทนที่การใช้ hard disk drive ในการเก็บ
ข้อมูลเพราะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า (รูปที่ 15) และไทยยังไม่มี
แผนปรับโครงสร้างการส่งออกไปสู่สินค้ากลุ่มเหล่านี้ที่ชัดเจน  

 

รปูที ่14: มลูคา่การสง่ออกสินคา้ไทยเมือ่เทยีบกบัโลก (market share) ในกลุม่สนิค้าสง่ออกหลกัคอ่นขา้งคงทีใ่นระยะหลงั ในขณะที่

เวยีดนามเตบิโตไดต้อ่เนือ่งและแซงไทยในกลุม่สนิคา้อเิลคทรอนกิส์ 

Export market share by product group (% of world export) 

 
ท่ีมา: ATLAS of economic complexity, KKP Research 
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รปูที ่15: สดัสว่นการสง่ออกสนิคา้อเิลกทรอนกิสข์องไทยเป็น

ชิน้สว่นคอมพิวเตอรโ์ดยเฉพาะ hard disk drive ซึง่มคีวาม

เสีย่งถกูแทนทีด่ว้ยเทคโนโลยใีหม ่

Breakdown of Thailand Electronic Exports 

 
ท่ีมา: BoT, KKP Research 
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2. ประเทศไทยได้รับอานิสงส์จากการเข้ามาลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่เริ่มมีสัญญาณชะลอตัวลง 
ประเด็นที่น่ากังวลคือเราเริ่มเห็นสัญญาณทั้งการลงทุนทางตรงจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในภาคการผลิตที่ชะลอตัวลง (รุปที่ 16) และ
การย้ายฐานการผลิตออกจากไทยของบางบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เช่น พานาโซนิก ข้อมูลที่น่าสนใจจาก Jetro survey สะท้อน
ภาพว่านักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นมีแผนขยายกิจการในไทยลดลง และน้อยกว่าทั้งเวียดนามและค่าเฉลี่ยในภูมิภาคอาเซียน (รูป
ที่ 17) โดยมีเหตุผลส าคัญที่เป็นอุปสรรคในการท าธุรกิจในไทย คือ ยอดสั่งซื้อที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ ค่าแรงที่เพิ่มสูงข้ึน 
คุณภาพของแรงงาน และการเจรจาข้อตกลงการค้าใหม่ ๆ ที่ล่าช้า เช่นข้อตกลง CPTPP หรือข้อตกลการค้าเสรีกับกลุ่ม EU ที่
เวียดนามสามารถเจรจาได้ส าเร็จแล้วแต่ไทยยังไม่สามารถท าได้จะเป็นอีกแรงผลักให้เกิดการย้ายฐานการผลิตเร็วข้ึน ยิ่งไปกว่า
นั้นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าในญี่ปุ่นก าลังเผชิญหน้ากับการแข่งขันและแรงกดดันอย่างมากจากคู่แข่ง เช่น เกาหลี ท าให้รายได้และ
ก าไรลดลงไป ท าให้บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งจะเติบโตได้ไม่ดีเท่าในอดีต 

 

3. การส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบที่เป็นเครื่องยนต์สันดาป
ภายในก าลังจะถูกแทนที่ด้วยรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV อุตสาหกรรม
การผลิตยานยนต์และส่วนประกอบไทยมีความส าคัญเป็นล าดับต้น
ต่อเศรษฐกิจไทย หล่อเลี้ยงการจ้างงานถึงกว่า 8 แสนต าแหน่งบน
โซ่การผลิตที่แข็งแกร่ง และมีมูลค่าส่งออกสูงมากกว่า 17% ของ
มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย ความเข้มข้นดังกล่าวสะท้อนถึง
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยบนการ
แข่งขันของโลก โดยในปัจจุบันไทยถือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดราย
หนึ่งของโลก (รูปที่ 18) 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นสัญญาณการเปลี่ยนผ่านสู่ EV ที่ชัดเจนข้ึนท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก าลังเผชิญ
ความเสี่ยงใหญ่ ยอดจ าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั่วโลกที่เพิ่มข้ึนอย่างก้าวกระโดดในช่วงปลายทศวรรษที่ผ่านมา และยัง
เติบโตได้ถึง 43% ในปี 2020 ประเด็นที่น่ากังวลคือ ในขณะที่การผลิตรถยนต์แบบเก่าของไทยก าลังถูกท้าทายจาก EV การ
น าเข้ารถยนต์ EV ทั้งคันจากจีนยังไม่ต้องเสียภาษีน าเข้าจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน -จีน ในทางกลับกันการน าเข้า
ช้ินส่วนมาผลิต EV ในประเทศมีต้นทุนภาษีที่สูงกว่าท าให้หากผู้ผลิตต้องการผลิตเองจะต้องเผชิญการแข่งขันด้านราคาที่อาจ
เสียเปรียบกว่าตั้งแต่เริ่มต้น และการพัฒนาไปเป็นฐานการผลิต EV แทนที่รถยนต์แบบเก่าจะท าได้ยาก เป็นความเสี่ยงว่าเรา
อาจกลายเป็นผู้น าเข้ารถยนต์ EV ในอนาคต 

รปูที ่16 การลงทนุทางตรงจากประเทศญีปุ่่นมแีนวโนม้

ลดลงตอ่เนือ่งโดยเฉพาะในภาคการผลติ 

FDI Flow from Japan (Selected Sectors) 

 
ท่ีมา: BoT, KKP Research 
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รปูที ่17: บรษัิทญีปุ่่นวางแผนขยายกจิการในไทยลดลง

ตอ่เนือ่งและอยูใ่นระดบัต า่กวา่ ASEAN ในปัจจบุนั 

 
 

ท่ีมา: 2019 JETRO Survey  

รปูที ่18: ประเทศไทยเป็นผูผ้ลติรถยนตอ์นัดบัที ่11 ของโลกและ

สดัสวนการผลติเพ่ิมขึน้ 7 เทา่ในชว่ง 2 ทศวรรษทีผ่า่นมา 

Thailand share of global auto production and ranking 

 
ท่ีมา: CEIC, KKP Research 
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4. สินค้าเกษตรก าลังเผชิญการแข่งขันที่สูงข้ึนจากต่างประเทศ 
สินค้าเกษตรถือเป็นสินค้าส่งออกหลักส าคัญของไทยโดยเม่ือดู
ในรายละเอียดจะพบว่าไทยส่งออกข้าว ยาง มันส าปะหลัง 
ผลไม้เป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามสินค้าเหล่านี้ก าลังเผชิญความ
ท้าทายจากการแข่งขันที่เพิ่มสูงข้ึน เม่ือดูส่วนแบ่งตลาดของ
สินค้าเกษตรส าคัญของไทยโดยเฉพาะข้าวจะพบว่ามีส่วนแบ่ง
ตลาดลดลงอย่างมีนัยส าคัญ สะท้อนความสามารถในการ
แข่งขันที่ลดลงอย่างมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากผลิตภาพของ
เกษตรกรที่ยังอยู่ในระดับต่ าเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (รูปที่ 19 
) และการขาดแผนพัฒนาผลิตภาพจากภาครัฐอาจท าให้เราต้อง
สูญเสียส่วนแบ่งตลาดเพิ่มเติมอีกในอนาคต 

5. ปิ โตรเคมีและผลิตภัณฑ์เ ก่ียวเนื่ องกับน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ เคยมีข้อได้เปรียบจากต้นทุนที่ต่ าอาจไม่เหมือนเดิม 
ในอดีตเรามีต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ต่ าเพราะมีการค้นพบจาก
แหล่งผลิตในอ่าวไทย อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเราก าลังจะเจอ
อีกความท้าทายที่ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมีปริมาณลดลง  
หากไม่มีการพบก๊าซธรรมชาติแหล่งอ่ืน ๆ จะท าให้ไทยต้อง
พึ่งพาการน าเข้ามากข้ึน (รูปที่ 20) สิ่งที่เกิดตามมา คือ ไทยจะ
มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดโลกมากข้ึน
หากราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงข้ึนจะท าให้มูลค่าการน าเข้าและ
ต้นทุนการผลิตของไทยเพิ่มสูงข้ึนได้มากกว่าเดิม ยิ่งไปกว่านั้น
จะกระทบต่อการส่งออกสินค้าที่เก่ียวเนื่อง รวมถึงดุลการค้าที่
จะเกินดุลน้อยลง 

เศรษฐกิจไทยถึงจุดเปลี่ยน . . . ถา้นโยบายไม่เปลี่ยนแปลง 

ประเทศไทยมีการเกินดุลทั้งในฝั่งการค้าและบริการส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอยู่ในระดับสูง และท าให้ค่าเงินบาทแข็งค่า
ข้ึนต่อเนื่องในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ในอีกมุมหนึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ก าลังสะท้อนปัญหาว่าเรามีการออมที่สูงกว่าการการลงทุน
ในประเทศมากเพราะการลงทุนต่ าเกินไป หรือหมายความว่าการน าเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคและการลงทุนอยู่ในระดับต่ า
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม KKP Research มองว่า “เศรษฐกิจไทยในวันนี้อาจก าลังถึงจุดเปลี่ยนที่ส าคัญที่สุดจากปัญหา
ความสามารถในการแข่งขันที่จะท าให้การส่งออกของไทยชะลอลงอย่างมีนัยส าคัญ เศรษฐกิจชะลอตัวลง ดุลการค้าจะเกินดุล
ลดลง และมีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนทิศเป็นขาดดุลหากปัญหารุนแรงกว่าที่คาด” 

รปูที ่19: ผลผลติตอ่เฮกตารข์องไทยอยูใ่นระดบัต า่ สง่ผลให้

ไทยแขง่ขนัในภาคเกษตรไดย้ากขึน้ 

 
ท่ีมา: Our World in Data, KKP Research 
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รปูที ่20: กา๊ซธรรมชาตใินอา่วไทยทีล่ดลงจะท าใหไ้ทยตอ้งพ่ึงพาการ

น าเขา้มากขึน้จาก 16% ในปัจจบุนัเป็น 58% ในปี 2030 

 
ท่ีมา: Ministry of Energy, KKP Research 
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การส่งออกใน 5 กลุ่มสินค้าส าคัญที่อาจชะลอตัวลงจะส่งผล
ส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และขนาดดุลการค้าของไทย 
KKP Research ประเมินว่าปัญหาความสามารถในการแข่งขัน
จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่กระทบต่อความสามารถการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยส าคัญทีท าให้คนเริ่มสนใจลงทุนในไทยน้อยลงเรื่อย ๆ 
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ผลกระทบต่อดุลการค้าในกรณีที่การ
ส่งออกในสินค้าหลักของไทยค่อย ๆ ลดหายไป จะท าให้
ดุลการค้ามีแนวโน้มเกินดุลลดลง อย่างไรก็ตามการส่งออกที่
ลดลงจะท าให้การน าเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้านั้น ๆ 
ลดลงไปด้วย (รูปที่ 21) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อดุลการค้าลง
บางส่วน 

KKP research มองว่าในระยะข้างหน้าดุลบัญชีเดินสะพัดจะ
ยังคงเกินดุลอยู่จากนักท่องเที่ยวที่กลับมาและเศรษฐกิจใน
ประเทศที่ยังคงชะลอตัว แม้ว่าการส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างช้า 
ๆ จะส่งผลให้ดุลการค้าของไทยค่อย ๆ ปรับตัวลดลง อย่างไร
ก็ตามยังมีความเสี่ยงที่ปัญหาความสามารถในการแข่งขันอาจ
รุนแรงและเร็วกว่าคาด เช่น การเปลี่ยนแปลงของความต้องการ
ซื้ออย่างรวดเร็วไปสู่รถยนต์ EV ซึ่งจะท าให้การส่งออกหดตัวลง
รุนแรง ในขณะที่ไทยอาจต้องน าเข้าสินค้าหลายชนิดเพื่อ
ทดแทนการผลิตในประเทศ KKP Research ประเมินว่าหาก
สมมติให้มูลค่าการน าเข้าและท่องเที่ยวเท่ากับก่อนการระบาด
ของโควิด -19 การลดลงของการส่งออกใน 5 กลุ่มสินค้าหลักที่
ระดับ 15% จากมูลค่าปี 2019 จะเริ่มท าให้ดุลการค้ากลับทิศทางเป็นขาดดุล และการลดลงที่ระดับ 25% จะท าให้ดุลบัญชี
เดินสะพัดเปลี่ยนทิศทางเป็นขาดดุลได้ (รูปที่ 22)  ซึ่งเหตุการณ์ที่การส่งออกลดลงรุนแรง ยังถือเป็นกรณีเลวร้ายที่มีโอกาส
เกิดข้ึนน้อยแต่ยังต้องจับตามอง เพราะ จะสร้างผลกระทบรุนแรงต่อทั้งรายได้ของคนในประเทศ และอาจสร้างแรงกดดันให้
ค่าเงินบาทเปลี่ยนทิศจากแข็งค่าเป็นเป็นอ่อนค่าลงได้ 

ข้อควรระวังส าหรับทั้งนักธุรกิจและภาครัฐ คือ ความคุ้นชินกับการแข็งค่าของเงินบาทที่อาจท าให้มองข้ามประเด็นการสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันที่อาจเกิดข้ึนเร็วและรุนแรง ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจส่งออก นักลงทุน หรือ ผู้ด าเนินนโยบาย
ภาครัฐอาจคุ้นชินกับบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่ามาโดยตลอด และอาจท าให้เกิดความชะล่าใจ อย่างไรก็ตามปัญหาความสามารถใน
การแข่งขันและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอาจท าให้ค่าเงินบาททกลับเป็นทิศเป็นอ่อนค่าในระยะยาวได้ ภาคธุรกิจจ าเป็นต้อง
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตรวจสอบสถานะสกุลเงินต่างประเทศ และมีการปิดความเสี่ยงผ่านตราสารทางการเงินที่
เหมาะสมก่อนการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง 

ภาคส่งออกไทยควรพัฒนาอย่างไร ? 

ค าถามส าคัญ คือ โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยต้องมีการพัฒนาไปสู่สินค้าที่มีโอกาสในการเติบโตสูงข้ึนและสร้างมูลค่าเพิ่มได้
สูงข้ึนกว่าเดิมได้หรือไม่ ? งานศึกษาของ Growth lab : Center for International Development at Harvard University 

รปูที ่21: สนิคา้สง่ออกหลกัของไทยพ่ึงพาการน าเขา้เป็น

มลูคา่ประมาณครึง่หนึง่ของมลูคา่ทัง้หมด 

Estimated Import Content (% of export value) 

 
ท่ีมา: TIVA database, MoC, KKP Research 
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รปูที ่22 การสง่ออกทีช่ะลอตวัจากปัญหาความสามารถใน

การแขง่ขนั จะสง่ผลกระทบทางลบตอ่ดลุการคา้และดลุบญัชี

เดนิสะพัด 

Export Shock and Impact on TB and CA 

 
ท่ีมา: TIVA database, MoC, BoT, TaT, KKP Research 
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แสดงให้เห็นว่าประเทศที่จะมีการเติบโตรายได้ต่อหัวสูงมักจะมีค่าดัชนีความซับซ้อนของสินค้าที่สูง สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นสินค้า
เหล่านั้นใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงตามมาท าให้รายได้ของคนสูงขึ้นตามไปด้วย 

เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความซับซ้อนของเศรษฐกิจ (Economic Complexity Index) ไทยอยู่ในล าดับที่ 22 ของโลกในปี 2018 ( 
รูปที่ 23) ซึ่งสะท้อนว่าสินค้าเดิมของไทยในหลายหมวดมีการใช้เทคโนโลยีบ้างแล้วบางส่วนและน่าจะมีโอกาสที่จะขยายตัวและ
ต่อยอดได้เพิ่มเติม ข้อมูลโครงสร้างการส่งออกเปรียบเทียบกับดัชนีความซับซ้อนของสินค้าสะท้อนว่าสินค้าส่งออกหลั กของไทย
มีค่าดัชนีความซับซ้อนที่สูงอยู่แล้วและมีสัดส่วนการส่งออกต่ ากว่าในกลุ่มสินค้าที่ความซับซ้อนต่ า หรือการพัฒนา อุตสาหกรรม
ในไทยอยู่ในระดับที่พอใช้ได้ (รูปที่ 24) โดยส่วนใหญ่สินค้าในกลุ่มยานยนต์และอุปกรณ์ขนส่ง เครื่องจักร และเคมีภัณฑ์ 

 

อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าแม้ไทยจะมีการส่งออกสินค้ากลุ่มที่มีความซับซ้อนสูงในสัดส่วนมาก แต่ในหลายกรณีไทยเป็นเพียง
ฐานการผลิตให้กับบริษัทข้ามชาติและโครงสร้างการผลิตสินค้าเป็นลักษณะที่เน้นการประกอบ หรือเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ า  
ตัวอย่างเช่น การผลิต hard disk drive ที่ต้องอาศัยการออกโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีข้ันสูงแต่ไทยยังไม่มี
เทคโนโลยีเป็นของตนเองและท าหน้าที่หลักเป็นเพียงผู้ประกอบช้ินส่วนเท่านั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องพยายามให้ไทย
พัฒนาไปสู่การผลิตในทั้งห่วงโซ่อุปทานที่จะท าให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีข้ันสูงได้ นอกจากนี้การอาศัยความรู้ หรือ
เทคโนโลยีการผลิตที่ไทยมีอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนให้มีการเติบโตในปัจจุบันต่อยอดสู่สินค้าใหม่ ๆ จะช่วยเป็นตัวเร่ง

รปูที ่23 ไทยมลี าดบัของ Economic Complexity Index 

คอ่นขา้งดหีรอืสนิค้าสง่ออกของไทยมคีวามซบัซอ้นสงูอยูแ่ลว้

ในระดบัหนึง่ 
Economic Complexity Index (Ranking) 

 
ท่ีมา: ATLAS of economic complexity, KKP Research 
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รปูที ่24: เมื่อเปรยีบเทยีบสดัสว่นการสง่ออกและคา่ดชันี

ความซบัซอ้นของสนิคา้ พบวา่ไทยสง่ออกสนิค้าทีม่คีวาม

ซบัซอ้นสงูมากกวา่ 

 

 
ท่ีมา: ATLAS of economic complexity, Tredemap, world bank, KKP 

Research 

รปูที ่25: ประเทศไทยมสีนิคา้ทีม่คีวามซบัซอ้นสงูอยูบ่า้งแลว้ซึง่สามารถขยายตวัเพ่ิมเตมิ ผา่นกระบวนการถา่ยทอดเทคโนโลยจีาก

ตา่งชาตมิาสุบ่รษัิทไทย หรอืตอ่ยอดสูส่นิคา้ใหม ่ๆ เป็นโอกาสส าคญัตอ่การเตบิโตเศรษฐกจิในอนาคต 

 
ท่ีมา: ATLAS of economic complexity, Tredemap, KKP Research 
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ให้เกิดการปรับโครงสร้างการส่งออกให้มีน้ าหนักสินค้าที่มีความซับซ้อนสูงมากข้ึนได้ จากการที่ ไทยมีการผลิตสินค้าที่มีความ
ซับซ้อนสูงอยู่บ้างแล้ว (รูปที่ 25) โดยเฉพาะสินค้าในหมวด chemicals, machinery และ manufactures 

ในระยะต่อไป ไทยจ าเป็นต้องมองหาสินค้าอ่ืนที่มีความซับซ้อนสูงข้ึนเพื่อพัฒนาไปเป็นการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีข้ันสูง 
และที่เป็นความต้องการของตลาดโลก การพัฒนาอุตสาหกรรมต้องอาศัยการพัฒนาแบบเป็นข้ันตอน คือ ต้องมีการต่อยอดจาก
อุตสาหกรรมเดิม โดยจ าเป็นต้องพิจารณาใน 3 เรื่องในการเลือกอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเติบโตในระยะข้างหน้า คือ  

1) สินค้าใหม่ที่สามารถอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู่ปัจจุบัน หรือเป็นสินค้าที่ อาศัยวัตถุดิบกลุ่มเดียวกันเพื่อพัฒนาต่อยอดจาก
อุตสาหกรรมเดิมของไทยไปสู่อุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากข้ึน  
2) สินค้าที่ผลิตใหม่ควรเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนสูงซึ่งจะสร้างรายได้ที่สูงกว่าให้กับแรงงาน และ  
3) สินค้ากลุ่มใหม่มีโอกาสการเติบโตในอนาคตจากการเปิดโอกาสให้สามารถต่อยอดไปสู่สินค้าที่ความซับซ้อนสูงได้ 

ข้อมูลจาก Center for international Development มีการสรุปกลุ่มสินค้าที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ หรือสามารถ
พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมใหม่ให้กับไทยได้ซึ่งจะเป็นทางออกหนึ่งที่จะน าประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นในระยะยาว 

ตาราง รายการสินคา้ทีไ่ทยมโีอกาสพัฒนาตอ่ยอดเพ่ือการเตบิโตของการสง่ออกในอนาคต  

ความถนัดและการต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิม โอกาสเติบโตในอนาคตจากความเชื่อมโยงกับสินค้าที่
มีความซับซ้อนสูง 

โอกาสจากความซับซ้อนของสินค้า 

Products Global growth  
5YR 

Products Global growth 
5YR 

Products Global growth 
5YR 

Instrument for measuring 
electricity (9030) 

16.9% Machine n.e.c. (8479) 69.1% Chemical elements for 
electronics (3818) 

48.4% 

Sound storage media 
(8523) 

75.3% Interchangeable tools for 
hand tools (8207) 

7.1% Chemical preparations for 
photographic uses (3707) 

-1.3% 

Chemical element for 
electronics (3818) 

48.4% Articles for utensils, of 
cermet (8209) 

-2.3% Halides of nonmetals 
(2812) 

20.4% 

Electromagnets 
(8505) 

9.4% Measuring instruments (9031) 36.2% Photographic film in rolls 
(3702) 

-30.4% 

Radar (8526) 19.9% Electric soldering machines 
(8515) 

11% Inorganic compounds, 
liquid or compressed air 

(2851) 

396.9% 

ที่มา : ATLAS of economic complexity,  Center for international development at Havard University 

อะไรคือสาเหตุที่แท้จริง…และรัฐควรท าอะไร 

สินค้าส่งออกยังไม่พัฒนาไปเป็นเทคโนโลยีข้ันสูง และเจอปัญหาความสามารถในการแข่งขัน ไม่สามารถอาศัยเฉพาะการปรับตัว
ของภาคเอกชน ประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาที่มีต้นตอมาจากปัญหาเชิงนโยบายของไทยที่ขาดการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเองไม่ว่าจะ
เป็น ปัญหาด้านกฎระเบียบ ที่ไม่เอ้ือให้เกิดการลงทุนและการถ่ายโอนเทคโนโลยีข้ันสูงมาสู่ผู้ผลิตไทย  ปัญหาด้านคุณภาพ
แรงงาน ที่แรงงานยังไม่ถูกพัฒนาไปเป็นแรงงานที่มีทักษะสูง และไม่พร้อมที่จะท างานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ และการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตด้วยคนไทยเอง ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ภาครัฐในไทยยังไม่ให้ความส าคัญในการมีโครงสร้างพื้นฐานทาง
ดิจิทัลที่พร้อมเพื่อดึงดูดการลงทุน ปัญหาด้านสถาบันเศรษฐกิจและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะประเด็นคอร์รัป
ชัน การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ท าให้ไม่คุ้มค่าที่ธุรกิจจะลงทุนใน R&D และสุดท้าย ปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จากหลาย
ปัจจัยเชิงโครงสร้างและนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่ส่งเสริมการเติบโตจากภายในท าให้บริษัทต่างชาติไม่อยากเข้ามาลงทุนในไทย 

 



 

 

จุดเปลี่ยนการส่งออก เมื่อโลกเริ่มไม่สนใจไทยอีกต่อไป 
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KKP Research ประเมินว่าเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้ ภาคเอกชนมีบทบาทส าคัญ

ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน แต่รัฐก็มีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทาง ส่งเสริม และพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญใน 4 ด้าน คือ  

1. การพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต (Endowment) ประเทศก าลังพัฒนาต้องพยายามดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
ผ่านนโยบายสนับสนุนการลงทุน ลดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจ เพิ่มการเข้าถึงตลาดการเงินโดยเฉพาะตลาดทุน
กับบริษัทขนาดกลางและเล็กมากข้ึน พัฒนาการศึกษาและคุณภาพแรงงานให้มีทักษะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ โดยเฉพาะ
การใช้และพัฒนานวัตกรรม และเปิดรับเอาทักษะใหม่ ๆ หรือแรงงานจากต่างประเทศเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพตลาดแรงงานใน
ประเทศ   

2. การเข้าถึงตลาดและเพิ่มขนาดของตลาด (Market Size) ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงทั้งในมิติของปัจจัยการผลิตผ่านการลดภาษี
การค้าระหว่างประเทศและการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี และในมิติการเข้าถึงตลาดเพื่อขายสินค้าผ่านการท าข้อตกลงการค้าเสรี 
(Trade agreement) ซึ่งหนึ่งในข้อตกลงการค้าที่ส าคัญ คือ CPTPP เพื่อเพิ่มความได้เปรียบซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเสรีการลงทุน
และภาคบริการ ท้ายที่สุดการเข้าถึงตลาดจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับกฎเกณฑ์ให้เข้ากับมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาชาติ อย่างไรก็ตามประเด็นส าคัญ คือ ไทยต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสินค้าในประเทศที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดโลกและนักลงทุนควบคู่กันไปด้วยซึ่งจะเป็นทางออกของปัญหาในระยะยาว 

3. โครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ทันสมัย ( Infrastructure) เพื่อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศจะต้องมีการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลาย ทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ เช่น การขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ เช่น การ
ปรับปรุงกฎระเบียบด้านภาษีและการใช้สิทธิทางภาษีให้ธุรกิจวางแผนและเข้าใจได้ง่าย การเตรียมความพร้อมด้าน ICT และ 
High speed broadband เพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน 

4. สถาบันเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ (Institutions) ปัจจัยเชิงสถาบันที่ดี ทั้งสถาบันการเมืองที่มีเสถียรภาพ ส่งเสริมการแข่งขันที่เสรี 
ปราศจากการคอร์รัปชัน มีทิศทางนโยบายที่ชัดเจนส าหรับนักลงทุน และที่ส าคัญที่สุดต้องมีกลไกการปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ได้มาตรฐานซึ่งจะช่วยทั้งดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใน
ประเทศ 

KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร มองว่าแม้ว่าไทยจะสามารถต่อยอดการผลิตสินค้าจากเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่แล้วได้บ้าง 
แต่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วท าให้รัฐไทยต้องมองหาโอกาสใหม่ ๆ โดยเฉพาะการออกนโยบายเพื่อดึงดูดนัก ลงทุน
ต่างชาติ  สินค้าหลายอย่างที่เป็นเทคโนโลยีใหม่และเติบโตได้ดีมากในช่วงทีผ่านมาเช่น semiconductor เป็นสินค้าที่ไทยไม่มี
เทคโนโลยีการผลิตมาก่อน และการจะเริ่มผลิตสินค้ากลุ่มนี้ได้ต้องอาศัยเทคโนโลยีจากต่างชาติ นอกเหนือจากการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานทั้ง 4 ข้อแล้วรัฐจ าเป็นต้องด าเนินโยบายเชิงรุกมากข้ึนเพื่อพูดคุยและท าความเข้าใจความต้องการของนัก
ลงทุน และออกนโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุนต่างชาติรายใหม่ ๆ ที่ตรงจุดเพื่อสร้างจุดเริ่มต้นให้ไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วง
โซ่อุปทานในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ได้ 

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอาจใช้เวลายาวนานกว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนตามมา อย่างไรก็ตามในเวลานี้ประเทศไทยก าลัง
อยู่ในภาวะวิกฤตในหลายเรื่องทั้งจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 และโลกหลังโควิด-19 ที่จะ
เปลี่ยนแปลงไป หลายประเทศทั่วโลกมีการปรับนโยบายเตรียมความพร้อมส าหรับโลกที่จะมีหน้าตาไม่เหมือนเดิม ประกอบกับ
ปัญหาความสามารถในการแข่งขันของไทยที่ก าลังจะลดลงไปเรื่อย ๆ ในอนาคต การไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจและหวัง
พึ่งพาเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจเดิม ๆ อาจไม่ใช่ค าตอบส าหรับวันนี้และถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องเร่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจก่อนที่จะสายเกินแก้ 


