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 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและ
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อาเซียน รวมทงัศึกษาสภาพทัว่ไปของสถานการณ์การส่งออกสินคา้ รวมทงัปัญหาและอุปสรรคของ
การส่งออกสินคา้ของสปป.ลาว กมัพูชา และเวียดนาม ไปยงัตลาดอาเซียน ทั้งน้ีโดยใชค้่าดชันีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) สถานการณ์ความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเซิงพลวตัร (Dynamic Revealed Comparative Advantage) และ
แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี  (Constant Market Share Model: CMS) เพื่อช้ีให้เห็นศกัยภาพของ
สินคา้ของ สปป.ลาว กมัพูชา และเวียดนาม ท่ีส่งออกไปยงัตลาดอาเซียน โดยพิจารณาสินคา้ตามการ
จ าแนกพิกดัศุลกากรตามระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System) 

ผลการศึกษา พบว่า ประเทศสปป.ลาว กลุ่มสินค้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ท่ีมี
ศกัยภาพส่งออกได้แก่ กลุ่มสินคา้หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ ท่ีส่งออกไปตลาดไทยและเวียดนาม กลุ่ม
สินคา้หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้ท่ีส่งออกไปตลาดมาเลเชีย กลุ่มสินคา้หมวด 15 โลหะสามญัและ
ของท าด้วยโลหะสามัญ  ท่ีส่งออกไปตลาดไทยและเวียดนาม กลุ่มสินค้าหมวด 16 เคร่ืองจักร 
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เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีส่งออกไปตลาดมาเลเชีย ประเทศกมัพูชา กลุ่มสินคา้ท่ีมีมูลค่าการส่งออก
สูงสุด ท่ีมีศกัยภาพส่งออกไดแ้ก่ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง ท่ีส่งออกไปตลาดอินโดนิ
เชีย มาเลเชียและไทย กลุ่มสินคา้หมวด 10 เหยื่อไม้และกระดาษ ท่ีส่งออกไปตลาดสิงคโปร์ กลุ่ม
สินคา้หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ ท่ีส่งออกไปตลาดไทย กลุ่มหมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน 
ไฟฟ้า ท่ีส่งออกไปตลาดสปป.ลาวและเวียดนาม ประเทศเวียดนาม กลุ่มสินคา้ท่ีมีมูลค่าการส่งออก
สูงสุด ท่ีมีศกัยภาพส่งออก ได้แก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช ท่ีส่งออกไปตลาดกมัพูชา ไทย และ
สิงคโปร์ กลุ่มสินคา้หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง ท่ีส่งออกไปตลาดกัมพูชา มาเลเชีย 
สปป.ลาว อินโดนิเชีย และไทย กลุ่มสินค้าหมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั  ท่ี
ส่งออกไปตลาดสปป.ลาว อินโดนิเชีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย  
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ABSTRACT 
The objective of this study was to analysis the comparative advantages and 

competitiveness of exports of Lao PDR, Cambodia and Vietnam to the market of the ASEAN, 
including analysis of general information, exporting situation, exporting problem of Lao PDR, 
Cambodia and Vietnam in market of the ASEAN. Using Revealed Comparative Advantage Index 
(RCA), Dynamic Revealed Comparative Advantage, and Constant Market Share Model (CMS). 
This study looked at products which have a high potential when exporting to ASEAN countries by 
considering the classification of customs tariff harmonized criteria  

The research reviewed that the product groups of Lao PDR had the highest export 
value to ASEAN and the potential export commodities in Thailand and Vietnam was group of base 
metals and articles of base metal (Section 15). Group of wood and articles of wood (Section 9) had 
the potential export commodities in Malaysia. Group of mineral products (Section 5) had the 
potential export commodities in Thailand. Group of machinery and mechanical appliances; 
Electrical equipment; Parts thereof; Sound recorders and reproducers, television image and sound 
recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles (Section 16) had the potential 
export commodities in Malaysia. In case of the products group of Cambodia had the highest export 
value to ASEAN and the potential export commodities in Singapore was group of pulp of wood or 
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of other fibrous cellulosic material (Section 10). Group of plastics and articles thereof; rubber and 
articles thereof (Section 7) had the potential export commodities in Indonesia, Malaysia and 
Thailand. Group of vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment (Section 17) had 
the potential export commodities in Lao PDR and Vietnam. Group of natural or cultured pearls, 
precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles 
thereof; imitation jewelry; coin (Section 16) had the potential export commodities in Thailand. In 
case of the products group of Vietnam had the highest export value to ASEAN and the potential 
export commodities in Cambodia, Singapore and Thailand was group of vegetable products 
(Section 2). Group of base metals and articles of base metal (Section 15) had the potential export 
commodities in Indonesia, Lao PDR, Philippine, Singapore and Thailand. Group of vehicles, 
aircraft, vessels and associated transport equipment (Section 17) had the potential export 
commodities in Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia and Thailand.  



 

ซ 

 

 

สารบาญ 
                    หนา้ 
กิตติกรรมประกาศ         ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย         ง 
ABSTRACT          ฉ 
สารบาญตาราง          ญ 
บทที ่1  บทน า          1 

1.1  หลกัการและเหตุ        1 
1.2  วตัถุประสงคข์องการศึกษา      4 
1.3  ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการศึกษา      4 
1.4  นิยามศพัท ์        5 

บทที ่2  แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง     6 
2.1  แนวคิดและทฤษฎี       6 
2.2  ทบทวนวรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง    14 

บทที ่3  ระเบียบวธีิการศึกษา        17 
3.1  ขอบเขตการศึกษา       17 
3.2  วธีิการศึกษา        18 

บทที ่4  ผลการศึกษา         24 
4.1 สถานการณ์การคา้       24 

4.2  ปัญหาและอุปสรรคของการคา้ในตลาดอาเซียน    35 
4.3  การวเิคราะห์ค่า RCA ของสินคา้ของสปป.ลาว กมัพชูา เวียดนามท่ีส่งออก 

ไปยงัตลาดอาเซียน       39 

4.4  วเิคราะห์แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี     84 
บทที ่5  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะและข้อจ ากดัในการศึกษา 131 

5.1  สรุปผลการศึกษา        131 
5.2  อภิปรายผล        153 
5.3  ขอ้คน้พบ        158 
5.4  ขอ้เสนอแนะ        172 



 

ฌ 

 

สารบาญ (ต่อ) 
                       หนา้ 
บรรณานุกรม          176 
ภาคผนวก          178 
ประวตัิผู้เขียน          212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ญ 

 

สารบาญตาราง 
                    หนา้ 
 

ตารางท่ี 1.1  การส่งออกสินคา้ของสปป.ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม ไปยงัตลาดอาเซียนใน 
 ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555       3 
ตารางท่ี 2.1 นิยามสถานการณ์ทางการตลาดส่งออกโดยวธีิพลวตัรความไดเ้ปรียบโดย 
 เปรียบเทียบ         10 
ตารางท่ี 3.1 นิยามสถานการณ์การส่งออกของสปป.ลาว กมัพชูา เวยีดนาม ไปยงัตลาด 
 อาเซียน โดยวธีิความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบเชิงพลวตัร   23 
ตารางท่ี 4.1 มูลค่าการคา้ระหวา่งสปป.ลาวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ. 2546-2555  25 
ตารางท่ี 4.2 กลุ่มสินคา้ส่งออกของสปป.ลาวไปอาเซียน ปี พ.ศ. 2551-2555   27 
ตารางท่ี 4.3 มูลค่าการคา้ระหวา่งกมัพชูากบัประเทศสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ. 2546-2555  29 
ตารางท่ี 4.4 กลุ่มสินคา้ส่งออกของกมัพชูาไปอาเซียน ปี พ.ศ. 2551-2555    31 
ตารางท่ี 4.5 มูลค่าการคา้ระหวา่งกมัพชูากบัประเทศสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ. 2546-2555  32 
ตารางท่ี 4.6 กลุ่มสินคา้ส่งออกของเวยีดนามไปอาเซียน ปี พ.ศ. 2551-2555    34 
ตารางท่ี 4.7 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสปป.ลาว ในประเทศบรูไน   41 
ตารางท่ี 4.8 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของกมัพชูา ในประเทศบรูไน    42 
ตารางท่ี 4.9 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของเวยีดนาม ในประเทศบรูไน   44 
ตารางท่ี 4.10 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสปป.ลาว ในประเทศกมัพชูา   46 
ตารางท่ี 4.11 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของเวยีดนาม ในประเทศกมัพชูา   48 
ตารางท่ี 4.12 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสปป.ลาว ในประเทศอินโดนิเชีย   49 
ตารางท่ี 4.13 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของกมัพชูา ในประเทศอินโดนิเชีย    51 
ตารางท่ี 4.14 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของเวยีดนาม ในประเทศอินโดนิเชีย     53 
ตารางท่ี 4.15 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของกมัพชูา ในประเทศสปป.ลาว    55 
ตารางท่ี 4.16 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของเวยีดนาม ในประเทศสปป.ลาว     57 
ตารางท่ี 4.17 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสปป.ลาว ในประเทศมาเลเชีย   59 
ตารางท่ี 4.18 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของกมัพชูา ในประเทศมาเลเชีย    61 
ตารางท่ี 4.19 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของเวยีดนาม ในประเทศมาเลเชีย     63 
ตารางท่ี 4.20 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสปป.ลาว ในประเทศฟิลิปปินส์   64 



 

ฎ 

 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
           หนา้ 
ตารางท่ี 4.21 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของกมัพชูา ในประเทศฟิลิปปินส์ 66 
ตารางท่ี 4.22 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของเวยีดนาม ในประเทศฟิลิปปินส์     68 
ตารางท่ี 4.23 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสปป.ลาว ในประเทศสิงคโปร์   70 
ตารางท่ี 4.24 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของกมัพชูา ในประเทศสิงคโปร์ 72 
ตารางท่ี 4.25 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของเวยีดนาม ในประเทศสิงคโปร์     74 
ตารางท่ี 4.26 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสปป.ลาว ในประเทศไทย   76 
ตารางท่ี 4.27 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของกมัพชูา ในประเทศไทย  78 
ตารางท่ี 4.28 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของเวยีดนาม ในประเทศไทย    80 
ตารางท่ี 4.29 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสปป.ลาว ในประเทศเวยีดนาม   82 
ตารางท่ี 4.30 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของกมัพชูา ในประเทศเวยีดนาม 84 
ตารางท่ี 4.31 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาว ในประเทศบรูไน   86 
ตารางท่ี 4.32 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูา ในประเทศบรูไน   87 
ตารางท่ี 4.33 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนาม ในประเทศบรูไน   89 
ตารางท่ี 4.34 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาว ในประเทศกมัพชูา   90 
ตารางท่ี 4.35 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนาม ในประเทศกมัพชูา   92 
ตารางท่ี 4.36 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาว ในประเทศอินโดนิเชีย  94 
ตารางท่ี 4.37 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูา ในประเทศอินโดนิเชีย  96 
ตารางท่ี 4.38 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนาม ในประเทศอินโดนิเชีย  98 
ตารางท่ี 4.39 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูา ในประเทศสปป.ลาว   100 
ตารางท่ี 4.40 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนาม ในประเทศสปป.ลาว  102 
ตารางท่ี 4.41 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาว ในประเทศมาเลเชีย  104 
ตารางท่ี 4.42 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูา ในประเทศมาเลเชีย   106 
ตารางท่ี 4.43 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนาม ในประเทศมาเลเชีย  108 
ตารางท่ี 4.44 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาว ในประเทศฟิลิปปินส์  110 
ตารางท่ี 4.45 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูา ในประเทศฟิลิปปินส์  112 
ตารางท่ี 4.46 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนาม ในประเทศฟิลิปปินส์  114 
ตารางท่ี 4.47 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาว ในประเทศสิงคโปร์  116 



 

ฏ 

 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
           หนา้ 
ตารางท่ี 4.48 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูา ในประเทศสิงคโปร์   118 
ตารางท่ี 4.49 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนาม ในประเทศสิงคโปร์  120 
ตารางท่ี 4.50 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาว ในประเทศไทย   122 
ตารางท่ี 4.51 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูา ในประเทศไทย   124 
ตารางท่ี 4.52 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนาม ในประเทศไทย   126 
ตารางท่ี 4.53 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาว ในประเทศเวยีดนาม  128 
ตารางท่ี 4.54 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูา ในประเทศเวยีดนาม   130 
ตารางท่ี 5.1 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาวในตลาดอาเซียน    134 
ตารางท่ี 5.2 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูาในตลาดอาเซียน    140 
ตารางท่ี 5.3 แสดงของการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนามในตลาดอาเซียน    149 
ตารางท่ี 5.4 กลุ่มสินคา้ท่ีส าคญัของสปป.ลาว ท่ีมีศกัยภาพการส่งออกในตลาดอาเซียน  162 
ตารางท่ี 5.5 กลุ่มสินคา้ท่ีส าคญัของกมัพชูา ท่ีมีศกัยภาพการส่งออกในตลาดอาเซียน  166 
ตารางท่ี 5.6 กลุ่มสินคา้ท่ีส าคญัของเวยีดนาม ท่ีมีศกัยภาพการส่งออกในตลาดอาเซียน  170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

 

บทที1่ 
บทน ำ 

 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

การแข่งขันในยุคโลกาภิวตัน์ ส่งผลให้ประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศมากข้ึน เพื่อช่วยให้มีความสามารถในแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการ
ร่วมมือกลุ่มประเทศต่างๆ อาทิเช่น กลุ่มความร่วมมือการค้าเสรีและกลุ่มความร่วมมือทางภูมิภาค
ต่างๆ โดยเฉพาะการรวมตัวของ 10 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า ไทย กมัพูชา บรูไน สิงคโปร์ และสปป.ลาว) โดยได้จดัท าพิมพ์เขียวเพื่อ
จดัตั้ งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็น
ภาพรวมในการมุ่งไปสู่การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ 
AEC) พร้อมกรอบระยะเวลาท่ีชดัเจนในการด าเนินมาตรการต่างๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 ซ่ึง
ประกอบดว้ยแผนงานเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เช่น การเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงาน
ฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรีมากข้ึน การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปลายปี 2558 จะส่งผลให้
อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม (Single Market and Production Base) ซ่ึงจะกลายเป็นตลาดท่ี
มีความส าคัญและน่าจับตามองส าหรับนักธุรกิจจากต่างชาติและอาเซียนด้วยกันเอง ให้มีการ
เคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตไดอ้ยา่งเสรี สามารถด าเนินกระบวนการผลิตท่ีไหนก็ไดภ้ายในอาเซียน โดย
สามารถใช้ทรัพยากรจากแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ในการผลิตให้มีมาตรฐานและกฎเกณฑ์
กฎระเบียบเดียวกนั ซ่ึงจะท าให้เกิดการขยายตวัของการคา้และการลงทุนในอาเซียน และเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก (อา้งถึงใน บทบาทศุลกากรไทยกบัการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
อาเซียน 2556) 

อยา่งไรก็ตาม การเคล่ือนยา้ยสินคา้เสรี ตามขอ้ตกลงการคา้สินคา้ของอาเซียน (ASEAN 
Trade in Goods Agreement) หรือ ATIGA ท่ีปรับปรุงจากความตกลงฉบบัเดิม ท่ีเรียกว่า ขอ้ตกลงว่า
ด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษท่ีเท่ากันส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ (The Agreement on the 
Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area : CEPT) ซ่ึ ง มี
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วตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อสร้างกฎเกณฑ์ทางการคา้ระหว่างอาเซียนให้มีความชดัเจน โปร่งใสมากข้ึน 
และครอบคลุมเร่ืองมาตรการทางภาษี และมิใช่ภาษี ซ่ึงจะท าให้การคา้สินคา้ระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนมีอุปสรรคทางการคา้ระหวา่งกนันอ้ยท่ีสุด ในการเปิดเสรีการคา้สินคา้นั้น การลดภาษีน าเขา้ท่ี
ตกลงกันภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว สินค้าในรายการจะลดภาษีเหลือ 0% ในปี พ.ศ. 2553 ส าหรับ
อาเซียนเก่า 6 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย บรูไน สิงคโปร์) และในปี 2558 ส าหรับ
อาเซียนใหม่ 4 ประเทศ (สปป.ลาว กมัพูชา เวียดนาม พม่า) ยกเวน้สินคา้ใน Sensitive List ภาษีไม่ตอ้ง
เป็น 0% แต่ตอ้งไม่เกิน 5% (อา้งถึงใน นายฉัตรชยั เล่ือมประเสริฐ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทย) 

แมว้า่สมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีอยู่ดว้ยกนั 10 ประเทศ แต่ก็ไม่ไดห้มายความ
วา่ทุกประเทศของกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกของอาเซียนนั้นจะมีความพร้อมทางดา้นการคา้เสรีทนัทีภายหลงั
ปี พ.ศ. 2558 นอกจากกลุ่มประเทศ ASEAN ดว้ยกนัแลว้ ยงัมีการจดักลุ่มสมาชิกในกลุ่มอาเซียน อาทิ
เช่น กลุ่มประเทศ CLVโดยมีกมัพชูา สปป.ลาวและ เวยีดนาม โดยมีสามเหล่ียมเพื่อการพฒันากมัพชูา-
ลาว-เวียดนาม (Cambodia-Laos-Vietnam Development Triangle Zone) เป็นความร่วมมือของกมัพูชา 
สปป.ลาวและเวียดนาม เพื่อการพฒันาด้านเศรษฐกิจ อนัเน่ืองมาจากการเข้าเป็นสมาชิกองค์กร
อาเซียนของเวียดนาม (ปี พ.ศ. 2538) สปป.ลาว (ปี พ.ศ. 2540) และกมัพูชา (ปี พ.ศ. 2542) ตามล าดบั 
ในฐานะสมาชิกอาเซียนใหม่ ทั้งสามประเทศน้ียงัมีสถานะทางเศรษฐกิจยงัเหล่ือมล ้ าดอ้ยกว่ากลุ่ม
สมาชิกอาเซียนเก่า จึงท าให้กมัพูชา สปป.ลาว เวียดนาม ท่ีมีชายแดนติดกนั ตอ้งเกาะกลุ่มรวมกนัใน
การปรับตวัเขา้เป็นสมาชิกอาเซียน ปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ และคอยช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกัน  นอกจากน้ี กลุ่มประเทศเหล่าน้ียงัมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่น และมีภูมิหลังทาง
ประวติัศาสตร์ร่วมกันมายาวนาน (อ้างถึงใน วชัรินทร์ ยงศิริ นักวิจยัประจ าสถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

กลุ่มประเทศเหล่าน้ี ยงัเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีคงความอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม ้
ประมง แร่ธาตุ น ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ และเป็นแหล่งแรงงานราคาถูก กลุ่มประเทศเหล่าน้ีจึงเป็นทั้ง
แหล่งผลิตและตลาดใหม่ท่ีน่าสนใจของภูมิภาค เห็นได้การคา้การลงทุนกบักลุ่มประเทศเหล่าน้ี มี
อตัราการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงมูลค่าการส่งออกสินคา้ของกลุ่มประเทศเหล่าน้ี ไปยงัตลาดอาเซียน มี
มูลค่าสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่า 20,134.96 ล้านเหรียญสหรัฐ (International 
Trade Centre) อาจเป็นผลจากการบงัคบัใชม้าตรการการลดภาษีระหวา่งอาเซียน และเกิดการปรับตวั
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ลดลงเล็กนอ้ย ในปี 2552 เน่ืองจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่ิมถดถอยลงของประเทศสมาชิก
อาเซียนอนัเป็นผลมาจากวกิฤตการเงินโลก (Global Financial Crisis)  

ในปัจจุบนั อาเซียนถือเป็นตลาดท่ีส าคญัของทั้งสปป.ลาวกมัพูชา เวียดนาม และผลจาก
การลดการกีดกนัทางการคา้เพื่อสร้างเขตการคา้เสรีอาเซียน ท าใหมี้การส่งออกไปยงัตลาดอาเซียนมาก
ข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2555 มีสัดส่วนการส่งออกสินคา้คิดเป็นร้อยละ53 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
ของสปป.ลาวร้อยละ15 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเวียดนาม ร้อยละ 13 ของมูลค่าการส่งออก
ทั้งหมดของกมัพชูา (International Trade Centre)   

ตำรำงที่ 1.1 กำรส่งออกสินค้ำของสปป.ลำว กัมพูชำ และเวียดนำม ไปยังตลำดอำเซียนในช่วงปี พ.ศ. 
2546-2555 (หน่วย: ล้ำนเหรียญสหรัฐ) 

ปี 
สปป.ลาว กมัพชูา เวยีดนาม 

ทัว่โลก อาเซียน สดัส่วน ทัว่โลก อาเซียน สดัส่วน ทัว่โลก อาเซียน สดัส่วน 
2546 368.9 168.4 45.65% 2,118.22 102.23 4.83% 20,149.32 2,953.32 14.66% 
2547 442.2 190 42.97% 2,797.51 83.45 2.98% 26,485.04 4,046.46 15.28% 
2548 610.2 339 55.56% 3,018.61 142.88 4.73% 32,447.13 5,743.52 17.70% 
2549 1,085.70 717.3 66.07% 3,566.41 240.58 6.75% 39,826.22 6,409.69 16.09% 
2550 1,163.80 721.7 62.01% 3,531.24 241.54 6.84% 48,561.34 8,110.30 16.70% 
2551 1,410.50 897 63.59% 4,358.19 315.29 7.23% 62,685.13 10,337.72 16.49% 
2552 1,423.00 712.6 50.08% 4,992.01 645.44 12.93% 57,096.27 8,761.29 15.34% 
2553 2,072.00 1,048.40 50.60% 5,590.10 703.37 12.58% 72,236.67 10,364.66 14.35% 
2554 3,020.70 1,593.30 52.75% 6,704.14 835.43 12.46% 96,905.67 13,655.95 14.09% 
2555 3,209.90 1,702.60 53.04% 7,838.10 1,005.80 12.83% 114,529.17 17,426.53 15.22% 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

แมว้่ามีความร่วมมือของสปป.ลาวกมัพูชา และเวียดนาม เพื่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
ทั้งสามประเทศยงัอยู่ในฐานะคู่แข่งในการผลิตและส่งออกสินคา้ไปยงัตลาดอาเซียนโดยตรงอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้เน่ืองจากมีอาเซียนเป็นตลาดเป้าหมายหลกัเช่นเดียวกนั แมว้่ากลุ่มประเทศเหล่าน้ีมี
ขนาดเศรษฐกิจเล็ก แต่เป็นประเทศท่ีมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูงอนัดบัตน้ๆ ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยในปี 2556 อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสปป.ลาวอยูท่ี่ร้อยละ 8.2 กมัพูชาอยูท่ี่ร้อย
ละ 7.0 เวียดนามอยู่ท่ีร้อยละ 5.4 (ASEAN Finance and Marco-economic Surveillance unit database, 
2014) และยงัมีแนวโน้มเติบโตในอัตราสูงจากปัจจยัขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส าคญั รวมไปถึงการ
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ขยายตัวของภาคการส่งออกในอนาคต จากสถิติจะเห็นว่าการส่งออกมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
เศรษฐกิจทั้งสามประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียน ท่ีมีอตัราการการส่งออกไปยงัตลาดอาเซียนมากข้ึน 
ซ่ึงช่วยเพิ่มรายได้ให้ประเทศ และส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งสามประเทศขยายตวั อย่างไรก็ตาม กลุ่ม
ประเทศเหล่าน้ียงัอาศยัความได้เปรียบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่จ  านวนมากและค่าจ้าง
แรงงานต ่า จึงสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดอาเซียน ดงันั้น การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ี
ศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสินคา้ของสปป.ลาวกมัพูชา และเวียดนาม ท่ีส่งออกไปยงั
ตลาดอาเซียน ว่าทั้งสามประเทศมีแนวโน้มความสามารถในการแข่งขนัมากน้อยเพียงไร โดยใช้จะ
ศึกษาสภาพทัว่ไปของสถานการณ์การส่งออกสินคา้ของสปป.ลาวกมัพูชา และเวียดนาม และการวดั
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบระหวา่งกนั โดยใช้ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ 
(Revealed Comparative Advantage: RCA) ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัร 
(Dynamic Comparative Advantage)  และส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ช่วยในการวิเคราะห์
ความสามารถในการแข่งขนั 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของสถานการณ์การส่งออกสินค้าและความได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบของสินคา้ของสปป.ลาวกมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัตลาดอาเซียน 

1.2.2 เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขนั ปัญหาและอุปสรรคของการส่งออกสินคา้ของ

สปป.ลาวกมัพชูา และเวยีดนาม 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1 เพื่อทราบถึงสภาพทัว่ไปของสถานการณ์การส่งออกและความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ
สินคา้ของสปป.ลาวกมัพชูา และเวยีดนาม ไปยงัตลาดอาเซียน 

1.3.2 ท าให้ทราบถึงความสามารถในการแข่งขนั ปัญหาและอุปสรรคของการส่งออกสินคา้
ของสปป.ลาวกมัพชูา และเวยีดนาม 

1.3.3 ผลการศึกษายงัสามารถใช้เป็นขอ้มูลส าหรับผูส่้งออกหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในสปป.ลาว
สามารถใชเ้ป็นแนวทางช่วยตดัสินใจวางแผนการผลิตและวางนโยบายการส่งออกสินคา้
ของสปป.ลาวใหมี้ประสิทธิภาพ 
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1.4 นิยำมศัพท์ 

กำรส่งออก หมายถึง การจดัส่งสินคา้และบริการจากตน้ทางสู่ตลาดอาเซียนในทางบก 
ทางน ้าหรือทางอากาศ โดยผูส่้งออกคือประเทศสปป.ลาว กมัพชูาและเวยีดนาม  

ควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) หมายถึงประเทศจะผลิต 
สินค้าท่ีตนได้ เป รียบโดยเป รียบ เทียบ ท่ี สู งกว่าเม่ือ เป รียบ เที ยบกับ อีกประเทศหน่ึงห รือ 
ผลิตสินคา้ด้วยต้นทุน ค่าเสียโอกาส ต ่าท่ีสุด และส่งออกสินคา้ดงักล่าวไปยงัประเทศนั้น ในทาง 
ตรงกันข้ามก็จะน าเข้าสินค้า ท่ี ผลิตแล้ว  เสี ย เป รียบโดยเป รียบ เที ยบ ท่ีต ่ ากว่าห รือต้นทุน 
ค่าเสียโอกาสท่ีสูงกวา่จากประเทศนั้นการคา้ของโลกก็จะเพิ่มข้ึน 

ดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (Revealed Comparative Advantage: 
RCA) (Bela Balassa, 1965) หมายถึง วิธีวดัความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีนัก
เศรษฐศาสตร์นิยมใช้ในการวดัความได้เปรียบด้านการค้าระหว่างประเทศการ เพื่อวิเคราะห์ขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ระหว่างประเทศ โดยค านวณมาจากการเปรียบเทียบสัดส่วน
ของสินคา้ในการส่งออกของประเทศหน่ึงๆเม่ือเปรียบเทียบกบัสัดส่วนของสินคา้นั้นในตลาด 

กลุ่มประเทศ CLV หมายถึง เป็นความร่วมมือของกมัพูชา สปป.ลาวและเวียดนาม เพื่อ
การพฒันาด้านเศรษฐกิจในสามประเทศ โดยมีสามเหล่ียมเพื่อการพฒันา CLV หรือสามเหล่ียมเพื่อ
การพฒันากมัพชูา สปป.ลาวและเวยีดนาม (Cambodia-Laos-Vietnam Development Triangle Zone)  

ตลำดอำเซียน หมายถึง ตลาดภูมิภาคอาเซียน ท่ีเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ ของกลุ่ม
ความร่วมมือการคา้เสรีและกลุ่มความร่วมมือทางภูมิภาค โดยเฉพาะการการรวมตวัของ 10 ประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคอาเซียน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า ไทย กัมพูชา บรูไน 
สิงคโปร์ และสปป.ลาว) 

ระบบฮำร์โมไนซ์  (Harmonized System) หรือ “HS” หมายถึง  ระบบการจ าแนก
ประเภท และระบุชนิดสินคา้ดว้ยรหสัตวัเลข 6 หลกั (6 Digits) ซ่ึงประกาศใชโ้ดยองคก์ารศุลกากรโลก 
(World Customs Organization: WCO) ทั้งน้ี ระบบการจ าแนกชนิดสินคา้ดงักล่าวน้ีไดรั้บการยอมรับ
จากประเทศภาคีสมาชิกขององคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization: WTO) และน าไปใชเ้ป็น
สากลในทางการคา้ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา   
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


 

6 
 

 
บทที ่2 

แนวคดิ  ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฏี 
2.1.1 ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบ 

ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ โดยมีแนวคิดเก่ียวกบัหลกัการ บนพื้นฐานทฤษฎี
การค้าระหว่างประเทศ อาทิเช่น ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบรูณ์ (Absolute Advantage Theory) 
ของอาดมั สมิธ ท่ีเช่ือวา่การคา้เสรีนั้นท าให้มีการแบ่งงานกนัท าระหวา่งประเทศ และสามารถมุ่งเน้น
เฉพาะการผลิตสินค้าท่ีสามารถผลิตได้โดยต้นทุนต ่ าท่ี สุด หรือ ประสิทธิภาพในการผลิต 
(Productivities) ของปัจจยัการผลิตเป็นตวัก าหนดส าคญัของตน้ทุนการผลิตสินค้าแต่ละชนิด โดย
ประสิทธิภาพดังกล่าวตั้ งบนพื้นฐานของความได้เปรียบท่ีถูกสร้างข้ึน เช่น ความได้เปรียบทาง
ธรรมชาติ ความช านาญและเทคนิคการผลิต ท่ีจะส่งผลให้ประเทศนั้นสร้างความสามารถการแข่งขนั
ไดม้ากกว่าประเทศคู่คา้ ดงันั้น แต่ละประเทศจะส่งออกสินคา้ท่ีผลิต ณ ตน้ทุนท่ีต ่ากว่าประเทศอ่ืน 
หรือ มีความไดเ้ปรียบโดยสมบรูณ์ และน าเขา้สินคา้ท่ีผลิต ณ ตน้ทุนท่ีสูงกว่า หรือ เสียเปรียบโดย
สมบรูณ์ ตามท่ีทฤษฎีการไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ของอาดมั สมิธ ท่ีกล่าววา่การคา้ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์
นั้นตอ้งการใหแ้ต่ละประเทศมีประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้อยา่งนอ้ยหน่ึงชนิดท่ีสามารถส่งออกไป
ยงัประเทศคู่คา้ได ้ประเด็นก็คือถา้แต่ละประเทศมีประสิทธิภาพมากกวา่ประเทศคู่คา้ในสินคา้ทุกชนิด 
การคา้ยงัคงจะเกิดข้ึนไหม ซ่ึงถือเป็นขอ้บกพร่องทางทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ของอาดมั 
สมิธ (อา้งถึงใน ธชัวรรณ กนิษฐพ์งศ ์และนิสิต พนัธมิตร, 2552)  

ทฤษฎีของความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Theory of Comparative Advantage) ของ
เดวดิ ริคาร์โด ไดก้ล่าววา่การคา้เกิดข้ึนได ้แมป้ระเทศหน่ึงจะอยูใ่นฐานะมีความไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์
ในสินค้าทุกชนิดเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน แต่ทุกประเทศก็จะมีสินค้าชนิดหน่ึงท่ีมีความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัสินคา้อ่ืนท่ีผลิตได ้อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีของ
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ของริคาร์โด  ยงัมีขอ้บกพร่อง คือ ยงัหาค าตอบไม่ได้ว่าอะไรเป็น
ตวัก าหนดความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ เน่ืองจากว่าทฤษฎีของเฮคเชอร์และโอลิน กล่าวว่าความ
อุดมสมบูรณ์ของปัจจัยการผลิต (Factor Endowment) เป็นตัวท่ี ก่อให้ เกิดความได้เป รียบโดย
เปรียบเทียบ โดยทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศของ เฮคเชอร์-โอห์ลิน (Heckscher Olin Theory) ไดจ้ดั
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ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบโดยใชแ้บบจ าลอง 2 ประเทศ และ 2 ปัจจยัการผลิต โดยปัจจยัการผลิต 
2 ประเภท คือทุนกบัแรงงาน และ ทั้ง 2 ประเทศ มีลกัษณะความอุดมสมบูรณ์ในปัจจยัการผลิตท่ี
ต่างกนั ซ่ึงจะก่อให้เกิดการคา้ขายระหวา่งประเทศข้ึน กล่าวคือประเทศจะส่งออกสินคา้ท่ีเน้นการใช้
ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่มากโดยเปรียบเทียบ และประเทศจะน าเขา้สินคา้ท่ีเน้นใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่
น้อยโดยเปรียบเทียบ นั่นคือถ้าประเทศใดประเทศท่ีมีแรงงานมาก (Labor Abundant) ก็จะเน้นการ
ผลิตและส่งออกสินคา้ท่ีใชแ้รงงานเป็นหลกั (Labor Intensive Goods) และประเทศท่ีมีสินคา้ประเภท
ทุนมาก (Capital Abundant) ก็จะผลิตและส่งออกสินค้าท่ีใช้ทุนเป็นปัจจัยหลัก (Capital Intensive 
Goods) จะเห็นได้ว่าทฤษฎีของเฮคเชอร์และโอลิน ไม่ได้พิจารณาเฉพาะความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบท่ีเกิดจากประสิทธิภาพของแรงงานเท่านั้น แต่ยงัค านึงถึงความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ
ท่ีเกิดจากปัจจยัการผลิตอ่ืนๆดว้ย (อา้งถึงใน ธชัวรรณ กนิษฐพ์งศ ์และนิสิต พนัธมิตร, 2552)  

2.1.2 ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage 
Index: RCA) 
จากท่ีไดก้ล่าวทฤษฎีขา้งตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ซ่ึงเป็นทฤษฎี

ดั้งเดิมและมีขอ้บกพร่องพอสมควร นอกจากน้ี ในการวดัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบโดยเอาปัจจยั
ทุกชนิด ท่ีมีอิทธิพลต่อการได้เปรียบเทียบทางการคา้ของอุตสาหกรรมก็ท าได้ยาก โดยเฉพาะการ
เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขนัสินคา้ส่งออกระหว่างประเทศโดยใช้ขอ้มูลดา้นตน้ทุนและ
ประสิทธิภาพการผลิต ดงันั้น Balassa, 1965 กล่าววา่ ตวัช้ีวดัการไดเ้ปรียบทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
คือ ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) เป็น
การวดัความได้เปรียบทางการค้าอย่างแท้จริงของอุตสาหกรรมในการผลิต ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง
ตน้ทุนการผลิตและปัจจยัท่ีไม่ใช่ราคา ภายใตข้อ้สมมุติฐานท่ีวา่ทุกประเทศมีรสนิยมบริโภคสินคา้ท่ี
เหมือนกนั และมีการกีดกนัทางดา้นภาษีศุลกากรของแต่ละอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศเหมือนกนั 
ถา้พิจารณามูลค่าการส่งออกและน าเขา้ในสินคา้ประเภทเดียวกนั จะสะทอ้นถึงความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบทางการคา้ ดงันั้น ตามแนวคิดทางทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบทางการคา้ของ  
บาลาสซานั้น ประเทศหน่ึงจะผลิตสินคา้ชนิดหน่ึงท่ีมีตน้ทุนเปรียบเทียบต ่าสุดและจะให้อีกประเทศ
หน่ึงผลิตสินคา้ประเภทอ่ืน โดยท่ีการไดเ้ปรียบโดยเปรียบทางการคา้ จะเป็นตวัก าหนดโครงสร้างการ
ส่งออก วิธีน้ีสามารถบอกล าดับความส าคญัของอุตสาหกรรมในการประเทศว่าประเทศมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรมไหน แต่วิธีน้ีมีขอ้บกพร่องท่ีเป็นการแสดงถึงความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบทางการผลิตตามความเช่ียวชาญท่ีอาศยัเฉพาะขอ้มูลการน าเขา้ จึงไม่ไดเ้ช่ือมโยงให้ทราบ
ถึงผลทางการกีดกนัออกมาได ้ถึงแมว้า่วิธีน้ีจะมีขอ้จ ากดัในการใช ้แต่ก็เป็นเคร่ืองมือท่ีแพร่หลายและ
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เป็นท่ีนิยมใช้ในการวดัความได้เปรียบด้านการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงการค านวณมาจากการ
เปรียบเทียบสัดส่วนของสินคา้ในการส่งออกของประเทศหน่ึงๆเม่ือเปรียบเทียบกบัสัดส่วนของสินคา้
นั้นในตลาด โดยสามารถแสดงเป็นสูตรการค านวณดงัน้ี (Balassa, 1965) 

  

𝑅𝐶𝐴𝑘,𝑖 =
𝑋𝑘𝑖 ∑ 𝑋𝑖⁄

𝑋𝑘𝑤 ∑ 𝑋𝑤⁄
 

 
โดยท่ี   𝑅𝐶𝐴𝑘𝑖  คือ ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสินคา้กลุ่ม k ของประเทศ i 
           Xki      คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้กลุ่ม k ของประเทศ i 
           ∑ 𝑋𝑖            คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของประเทศ i 
            𝑋𝑘𝑤      คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้กลุ่ม k ทั้งหมดของโลก 
            ∑ 𝑋𝑤      คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของโลก 

  ถา้ค่า RCA > 1 แสดงวา่สัดส่วนของการส่งออกสินคา้กลุ่ม k ของประเทศ i ต่อการ
ส่งออกทั้งหมดของประเทศ i สูงกว่าสัดส่วนของการส่งออกสินคา้กลุ่ม k ของโลกต่อการส่งออก
ทั้งหมดของโลก หรือ หมายความวา่ สินคา้กลุ่ม k ในประเทศ i มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบเม่ือ
เทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีส่งออกสินคา้กลุ่ม k  
 ถา้ค่า RCA < 1 แสดงวา่สัดส่วนของการส่งออกสินคา้กลุ่ม k ของประเทศ i ต่อการ
ส่งออกทั้งหมดของประเทศ i ต  ่ากว่าสัดส่วนของการส่งออกสินคา้กลุ่ม k ของโลกต่อการส่งออก
ทั้งหมดของโลก หรือ หมายความวา่ สินคา้กลุ่ม k ในประเทศ i มีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบเม่ือ
เทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีส่งออกสินคา้กลุ่ม k 
 เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงค่า RCA วา่จากสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินคา้เป้าหมาย
ของแต่ละประเทศ ให้สามารถวิเคราะห์โดยการประยุกต์ใช้ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ี
ปรากฏเชิงพลวตัร (Dynamic Revealed Comparative Advantage) เน่ืองจากค่า RCA ยงัไม่สามารถ
สะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ขา้งตน้ เพื่อวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงค่า RCA วา่มาจากเปล่ียนแปลงของสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินคา้เป้าหมายของประเทศ
ผูส่้งออกและสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินคา้เป้าหมายของโลกอยา่งไร (Valentine, N & Krasnik, G, 
2000) สามารถค านวณดงัสมการดงัน้ี (อา้งถึงใน อคัรพงศ ์อน้ทองและคณะ, 2550)  
 

∆𝑅𝐶𝐴

𝑅𝐶𝐴
=

∆(𝑋𝑘𝑖 𝑋𝑖⁄ )

(𝑋𝑘𝑖 𝑋𝑖⁄ )
−

∆ (𝑋𝑘𝑤 𝑋𝑤)⁄

(𝑋𝑘𝑤 𝑋𝑤)⁄
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โดยท่ี 
 𝑋𝑘𝑖             คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้กลุ่ม k ไปยงัประเทศ n 
            𝑋𝑖               คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมด ของประเทศ n 
            𝑋𝑘𝑤            คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้กลุ่ม k ทั้งหมดจากทุกประเทศของประเทศ n 
            𝑋𝑤             คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ทั้งหมดของประเทศ n 
  

 
∆(𝑋𝑘𝑖 𝑋𝑖⁄ )

(𝑋𝑘𝑖 𝑋𝑖⁄ )
        คือ การเปล่ียนแปลงของการส่งออกสินคา้กลุ่ม k ของประเทศผูส่้งออก i 

 

 
∆(𝑋𝑘𝑤 𝑋𝑤)⁄

(𝑋𝑘𝑤 𝑋𝑤)⁄
     คือ การเปล่ียนแปลงของการส่งออกสินคา้กลุ่ม k ของโลก 

 
 จากสมการขา้งตน้ สามารถแยกนิยามของสถานกรณีทางการตลาดส่งออกท่ีคาดวา่จะ
เกิดได ้6 สถานการณ์ ดงัรายระเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที่ 2.1 นิยามสถานการณ์ทางการตลาดส่งออกโดยค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ
เชิงพลวตัร 

แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของ 
RCA 

แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของ 
นิยาม การส่งออกของ

ประเทศท่ีศึกษา 
 

การส่งออกไปยงั
ตลาดเป้าหมาย 

เพิ่มข้ึน 
 >  ดาวรุ่งพุง่แรง 

   สวนกระแส 

 <  ตั้งรับปรับตวั 

ลดลง 
 <  ควา้ไม่ทนั 

   เสียโอกาส 

 >  ถอยน า 
ท่ีมา: โครงการศึกษาศกัยภาพและโอกาสของสินคา้ส่งออกไทยไปในตลาดกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น ้ าโขง
(อคัรพงศ ์อน้ทองและม่ิงสรรพ ขาวสะอาด, 2550) 

 จากตารางขา้งบนสามารถอธิบายสถานการณ์ต่างๆ ไดโ้ดยแบ่งออกเป็น 2 กรณีดงัน้ี 
(อคัรพงศ ์อน้ทองและคณะ, 2551) 
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1) กรณีค่า RCA เพิ่มข้ึน (ความไดเ้ปรียบในการส่งออกเพิ่มข้ึน) 
ดาวรุ่งพุ่งแรง เป็นสถานการณ์ท่ีการส่งออกของประเทศท่ีศึกษา มีแนวโน้มดีข้ึน 

และสามารถส่งออกเพิ่มข้ึนไดร้วดเร็วกวา่อตัราการขยายตวัของการน าเขา้ของตลาดเป้าหมาย 
สวนกระแส เป็นสถานการณ์ท่ีการส่งออกของประเทศท่ีศึกษา มีแนวโน้มของ

ความสามารถในการส่งออกท่ีดีข้ึน แต่การน าเขา้ของตลาดเป้าหมายมีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้
ลดลง 

ตั้งรับปรับตัว เป็นสถานการณ์ท่ีการส่งออกของประเทศท่ีศึกษา มีความสามารถใน
การส่งออกลดลง โดยสามารถในการส่งออกของประเทศท่ีศึกษา ลดลงชา้กวา่การลดลงของการน าเขา้
ของตลาดเป้าหมาย 

2) กรณีค่า RCA ลดลง (ความไดเ้ปรียบในการส่งออกลดลง) 
คว้าไม่ทัน เป็นสถานการณ์ท่ีการส่งออกไปยงัตลาดเป้าหมาย มีแนวโน้มดีข้ึน และ

การส่งออกของประเทศท่ีศึกษา ก็สามารถส่งออกได้เพิ่มข้ึน แต่ความสามารถในการส่งออกของ
ประเทศท่ีศึกษา กลบัขยายตวัต ่ากวา่อตัราการขยายตวัของการน าเขา้ของตลาดเป้าหมาย 

เสียโอกาส เป็นสถานการณ์ท่ีการส่งออกไปยงัตลาดเป้าหมายมีการขยายการน าเขา้ 
แต่การส่งออกของประเทศท่ีศึกษา กลบัมีความสามารถในการส่งออกลดลง ท าให้ความได้เปรียบ
ทางการส่งออกของประเทศท่ีศึกษาลดลง    

ถอยน า เป็นสถานการณ์ท่ีการส่งออกไปยงัตลาดเป้าหมาย และการส่งออกของ
ประเทศท่ีศึกษา ต่างก็มีแนวโน้มลดลง และการส่งออกของประเทศท่ีศึกษา มีความสามารถในการ
ส่งออกลดลงรวดเร็วกวา่การลดลงของการน าเขา้ของตลาดเป้าหมาย  

 

2.1.3 แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงที ่(Constant Market Share Model: CMS) 
ในการวิเคราะห์ถึงการขยายตวัการส่งออก สามารถวิเคราะห์ไดโ้ดยใชแ้บบจ าลองส่วน

แบบตลาดคงท่ี (Constant Market Share Model: CMS) ซ่ึงแบบจ าลอง CMS มีพื้นฐานการวเิคราะห์ตั้ง
บนขอ้สมมุติทัว่ไปท่ีวา่ การส่งออกสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงจะถูกก าหนดโดยปัจจยั 2 ดา้น คือ อุปทาน
และอุปสงค์ ซ่ึงอุปทานส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ของประเทศส่งออก และอุปสงคส่์วนใหญ่
ข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ของประเทศน าเขา้ การส่งออกของประเทศใดหน่ึงอาจจะไม่สามารถขยายตวัได้
รวดเร็วเท่ากับการขยายตัวของการส่งออกเฉล่ียของโลก เน่ืองจากเหตุผล 3 ประการ ได้แก่ 
(Richardson, J.D., 1971)  

1. การส่งออกจะกระจุกตวัอยูเ่ฉพาะสินคา้ท่ีมีความตอ้งการมีอตัราการขยายตวัต ่า  
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2. การส่งออกจะมุ่งเนน้ไปยงัตลาดท่ีซบเซาหรือมีการขยายตวัต ่า  
3. ประเทศท่ีส่งออกจะไม่สามารถหรือไม่อยากท่ีจะแข่งขนักบัผูผ้ลิตหรือผูส่้งออกจาก

ประเทศอ่ืนได ้ 
ดงันั้นหลักการวิเคราะห์ภายใต้แบบจ าลอง CMS คือการพิจารณาถึงการส่งออกของ

ประเทศใดหน่ึงเม่ือเทียบกบักรณีท่ีประเทศดงักล่าวสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ใน
ตลาดโลกหรือตลาดท่ีก าหนดไวไ้ด้เท่าเดิม ความแตกต่างระหว่างขนาดของการขยายตวัของการ
ส่งออกท่ีเป็นจริงกบัขนาดการขยายตวัของการส่งออกในกรณีท่ีส่วนแบ่งตลาดของประเทศผูส่้งออก
ดงักล่าวในตลาดหรือตลาดท่ีก าหนดคงท่ี สามารถแยกได้ว่า เป็นผลมาจากการแข่งขนั ผลมาจาก
ส่วนประกอบของสินคา้ และผลมาจากการกระจายตลาด ซ่ึงแบบจ าลองน้ีถูกใชแ้พร่หลายในงานวิจยั
ต่างๆในระดบัสากล 

ในการวเิคราะห์คร้ังน้ีท าให้การวิเคราะห์เป็นรายสินคา้และรายประเทศ และศึกษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการส่งออก โดยวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดแบบคงท่ี (Constant 
Market Share Analysis of Export Growth) ประกอบด้วย 3 ปัจจัย  ได้แก่  (Ichikawa Hiroya, 1997) 
(อา้งถึงในอคัรพงศ ์อน้ทองและคณะ, 2550) 

1. การเติบโตของการน าเข้าท่ี เกิดข้ึนจากการขยายตัวโดยรวมของตลาด (Growth 
Effect) คือ ความตอ้งการของตลาดเพิ่มข้ึนสูงข้ึนแสดงว่า ส่งออกได้มากข้ึนเน่ืองจากตลาดมีความ
ตอ้งการสินคา้ต่างๆเพิ่มข้ึน แต่ส่วนแบ่งตลาดของตลาดนั้นยงัคงท่ีอยู ่ก็จะส่งผลต่อการเติบโตของการ
น าเขา้ของตลาดนั้น  

2. การเติบโตของการน าเขา้ท่ีเกิดจากการขยายตวัของตลาดสินคา้ หรือการเปล่ียนแปลง
รสนิยมการบริโภคสินคา้ (Commodity Effect) ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงการขยายตวัของการส่งออกของประเทศ 
ว่าการส่งออกมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกโดยเฉล่ียของตลาดมากน้อยเพียงใด ผลจาก
ส่วนประกอบของสินคา้ส่งออกจะเป็นบวก ถา้การส่งออกของประเทศ ประกอบดว้ยสินคา้ท่ีมีอตัรา
การขยายตวัสูงกวา่อตัราเฉล่ียของตลาดเป็นส่วนใหญ่และจะเป็นลบ ถา้สินคา้ท่ีส่งออกของประเทศมี
อตัราการขยายตวัต ่ากว่าอตัราการขยายตวัเฉล่ียของตลาด ก็จะส่งผลต่อการเติบโตของการน าเขา้ของ
ตลาดนั้น 

3. การเติบโตของการน าเข้าท่ีเกิดจากการขยายตัวของความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitiveness Effect) คือ ความแตกต่างระหว่างการขยายตัวของการส่งออกท่ีแท้จริงกับการ
ขยายตวัท่ีอาจเกิดข้ึน ถา้ประเทศนั้น ยงัคงรักษาส่วนแบ่งตลาดส่งออกของสินคา้แต่ละชนิดในแต่ละ
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ตลาดไวไ้ด ้ก็จะท าให้ส่วนแบ่งตลาดของประเทศนั้นสูงข้ึน ก็จะส่งผลต่อการเติบโตของการน าเขา้
ของตลาดนั้น 
 ค่าของปัจจยัท่ีได้จากการค านวณมีหน่วยเป็นร้อยละ ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัในด้าน
ต่างๆมีส่วนช่วยให้มูลค่าการส่งออกมีอตัราการเติบโตเท่าใด และเม่ือรวมค่าของทั้งสามปัจจยัเข้า
ดว้ยกนัแล้วจะเท่ากบัอตัราการเติบโตของการส่งออกในแต่ละปี ดงันั้นสูตรในการค านวณสามารถ
ประยกุตไ์ดด้งัน้ี (อคัรพงศ ์อน้ทองและคณะ, 2550) 

{⌊
𝑔𝑡 ∗ 𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)

𝑆𝑡𝑘(𝑡−1)

⌋ + ⌊
{𝑔𝑘𝑡 − 𝑔𝑡} ∗ 𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)

𝑆𝑡𝑘(𝑡−1)

⌋ + ⌊
{𝑆𝑖𝑘𝑡 − 𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)

− (𝑔𝑘𝑡 ∗ 𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)
}

𝑆𝑡𝑘(𝑡−1)

⌋}  𝑥 100 

โดยท่ี  
 𝑆𝑖𝑘𝑡 คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้ k ของประเทศ iไปยงัประเทศ j ในปีท่ี t 
 𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)

 คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้ k ของประเทศ iไปยงัประเทศ j ในปีท่ี t-1 
 𝑔𝑘𝑡 คือ อตัราการเจริญเติบโตของการน าเขา้สินคา้ k ของประเทศ j ในปีท่ี t 
 𝑔𝑡   คือ อตัราการเจริญเติบโตของการน าเขา้สินคา้ทั้งหมดของประเทศ j ในปีท่ี t 

จากสูตรขา้งตน้สามารถวเิคราะห์แปลความหมายไดด้งัน้ี  

(1) การเติบโตของการน าเข้าท่ีเกิดจากการขยายตัวโดยรวมของตลาด (Growth 

effect) คือพจน์ ⌊
𝑔𝑡∗𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)

𝑆𝑡𝑘(𝑡−1)

⌋   

(2) การเติบโตของการน าเข้าท่ีเกิดจากการขยายตัวของตลาดสินค้า k หรือการ

เปล่ียนแปลงรสนิยมการบริโภคสินคา้ k (Commodity effect) คือพจน์ ⌊
{𝑔𝑘𝑡−𝑔𝑡}∗𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)

𝑆𝑡𝑘(𝑡−1)

⌋  

(3) การเติบโตของการน าเขา้ท่ีเกิดจากการขยายตวัของความสามารถในการแข่งขนั

ของสปป.ลาว กมัพชูา เวยีดนาม คือพจน์ ⌊
{𝑆𝑖𝑘𝑡−𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)

−(𝑔𝑘𝑡∗𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)
}

𝑆𝑡𝑘(𝑡−1)

⌋ 

 
2.1.4 ระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System) 

 ระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System) เป็นระบบการจ าแนกประเภท และระบุชนิด
สินคา้ดว้ยรหสั ตวัเลข 6 หลกั ซ่ึงประกาศใชโ้ดยองคก์ารศุลกากรโลก (World Customs Organization: 
WCO) ทั้งน้ี ระบบการจ าแนกชนิดสินค้าดังกล่าวน้ีได้รับการยอมรับจากประเทศภาคีสมาชิกของ 
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องค์การการคา้โลก (World Trade Organization: WTO) และน าไปใช้เป็นสากลในทางการคา้ตลอด
ระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นไดป้ระกาศใช้เป็นพระราชก าหนดพิกดั
อตัราภาษี ศุลกากร พ.ศ. 2530 การจ าแนกพิกัดฯ ศุลกากรในระบบฮาร์โมไนซ์ได้จ  าแนกประเภท
ส่ิงของต่างๆ ออกเป็น 21 หมวด, 97 ตอน และกวา่ 5,000 ประเภทพิกดั โดยประเทศไทยไดป้รับมาใช้
ระบบพิกดัตวัเลข 8 หลกั (ประเภทพิกดัยอ่ย) ในปี 2550 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัระบบพิกดัฮาร์โมไนซ์
ของอาเซียน (CEPT Code) ซ่ึงองคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization: WTO) มีขอ้ผอ่นผนัให้
ประเทศภาคีสมาชิกสามารถด าเนินการได้ และมีการจ าแนกพิกดัศุลกากร (Harmonized) มี “หมวด 
(Section)” 21 หมวด ประกอบดว้ย (กรมศุลการกร) 

 หมวด 1        สัตวมี์ชีวติ ผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์(ตอนท่ี 01 - 05) 
 หมวด 2        ผลิตภณัฑจ์ากพืช (ตอนท่ี 06 -14) 

หมวด 3        ไขมนัและน ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑท่ี์แยกไดจ้าก
ไขมนัและน ้ามนัดงักล่าวฯ (ตอนท่ี 15) 

หมวด 4        อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑท่ี์
ใชแ้ทนยาสูบฯ (ตอนท่ี 16 - 24) 

หมวด 5        ผลิตภณัฑแ์ร่ (ตอนท่ี 25 - 27) 
หมวด 6        ผลิตภณัฑท์างเคมี (ตอนท่ี 28 - 38) 
หมวด 7        ผลิตภณัฑข์องพลาสติกและยาง (ตอนท่ี 39 - 40) 
หมวด 8        ผลิตภณัฑจ์ากหนงัและหนงัเฟอร์ (ตอนท่ี 41 - 43) 
หมวด 9        ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้(ตอนท่ี 44 - 46) 
หมวด 10      เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ (ตอนท่ี 47 - 49) 
หมวด 11      ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ (ตอนท่ี 50 - 63) 
หมวด 12      ของส าเร็จรูป (ตอนท่ี 64 - 67) 
หมวด 13      หิน ผลิตภณัฑเ์ซรามิค เคร่ืองแกว้ (ตอนท่ี 68 - 70) 
หมวด 14      ไข่มุก รัตนชาติ (ตอนท่ี 71) 
หมวด 15      โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั (ตอนท่ี 72 - 83) 
หมวด 16      เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ตอนท่ี 84 - 85) 
หมวด 17      ยานบก ยานน ้า อากาศยาน (ตอนท่ี 86 - 89) 
หมวด 18      อุปกรรณทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา (ตอนท่ี 90 - 

92) 



 

14 
 

หมวด 19      อาวธุและกระสุน (ตอนท่ี 93) 
หมวด 20      ผลิตภณัฑเ์บด็เตล็ด (ตอนท่ี 94 - 96) 
หมวด 21      ศิลปกรรม โบราณวตัถุ (ตอนท่ี 97) 

 หมวดสินค้าทั้ง 21 หมวดถูกแบ่งย่อยออกเป็น “ตอน (Chapter)” รวมจ านวน 97 ตอน 
นอกจากนั้น ยงัแบ่งรายการสินค้าในแต่ละตอนออกเป็น “ประเภท (Heading)” ใช้ระบบตวัเลขท่ี
ก าหนดข้ึนเป็นรหสัสากล (Coding) 4 หลกัก ากบัช่ือรายการสินคา้ ประเภทสินคา้เหล่าน้ีส่วนใหญ่จะมี
การแบ่งรายการยอ่ยต่อไปเรียกวา่ “ประเภทยอ่ย (Subheading)” ใชเ้ลขรหัสตวั 6 หลกัก ากบัช่ือสินคา้
ซ่ึงมีมากกวา่ 5,000 รายการลกัษณะการจดักลุ่มสินคา้โดยรวมนั้นจะจดัเรียงจากส่ิงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ
และเรียงไปตามล าดบัขั้นตอนการผลิต 

2.2 ทบทวนวรรณกรรม และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   
 ธีรภาพ วรรณรัตน์ (2551) ไดว้ิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออก
ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทย ไปยงัตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิเคราะห์ค่า RCA ของ
ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทย ไปยงั
ตลาดประเทศโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2550 เน่ืองจากมีค่า RCA มากกว่า 1 แต่ก็มากกว่า 1 ไม่
มาก คืออยูใ่นราวๆ 1 กวา่ๆ ไม่ถึง 2 กล่าวคือมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบแต่ก็ไม่มากนกั และเม่ือ
พิจารณาหลงัจากท่ีมีการปล่อยเสรีการคา้ส่ิงทอ คือตั้งแต่ปี 2548 ค่า RCA ของส่ิงทอไทยมีค่าลดลง แต่
ในปี 2550 ค่า RCA มีค่าเพิ่มข้ึนเล็กน้อย และเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งหลงัจากท่ีมีการคา้เสรี 
ประเทศแคนาดาและเม็กซิโก มีความไดเ้ปรียบน้อยกวา่ไทยและมีค่า RCA ลดลง ส่วนประเทศจีนมี
ความไดเ้ปรียบนอ้ยกวา่ไทยและมีค่า RCA เพิ่มข้ึน ขณะท่ีอินเดียมีความไดเ้ปรียบมากกวา่ไทยและมี
ค่า RCA  เพิ่มข้ึน ส่วนประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดส่ิงทอในตลาดสหรัฐอเมริกาน้อยเม่ือเทียบกบั
ประเทศจีน อินเดีย แคนาดา และเม็กซิโก โดยท่ีประเทศจีนมีส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐอเมริกามากท่ีสุด 
และหลงัจากท่ีมีการยกเลิกโควตาส่ิงทอ ส่วนแบ่งตลาดของไทยมีค่าลดลง แต่ได้เพิ่มข้ึนในปี 2550 
ส่วนประเทศแคนาดา และ เม็กซิโกมีค่าลดลง ขณะท่ีประเทศจีนและอินเดียมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน 
ในการพิจารณาค่า RCA ร่วมกบัส่วนแบ่งตลาด ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2550 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการคา้แบบ
เสรีเกิดข้ึน ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนัน้อย และมีแนวโน้มส่วนแบ่งตลาดส่ิงทอ
ค่อนขา้งท่ีจะทรงตวั กล่าวคืออาจจะลดลงหรือเพิ่มข้ึนเล็กน้อย โดยเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่ง
ประเทศจีนและอินเดียมีความสามารถในการแข่งขนัมากกว่าประเทศไทย และมีแนวโน้มส่วนแบ่ง
ตลาดเพิ่มข้ึน โดยท่ีจีนมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าไทยเป็นอย่างมาก ขณะท่ีประเทศ
แคนาดาและเมก็ซิโก มีความสามารถในการแข่งขนัมากกวา่ไทย แต่มีแนวโนม้ส่วนแบ่งตลาดลดลง  
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 จิราวรรณ โกช่วย (2552) ไดศึ้กษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและความสามารถใน
การแข่งขนัของสินคา้ท่ีส าคญัของไทยไปยงัตลาดกลุ่มอาเซียนบวกสาม โดยเปรียบเทียบในแต่ละ
ประเทศ มีสินคา้รายการใดของประเทศไทยมีศกัยภาพในการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศอาเซียนบวก
สาม โดยใช้ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage Index: 
RCA) และความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัร (Dynamic Revealed Comparative 
Advantage) และศึกษาสถานการณ์การส่งออกโดยใช้แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant 
Market Share Model: CMS) รวมทั้งศึกษาถึงสภาพทัว่ไปของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
บวกสาม นโยบายการคา้ สถานการณ์ส่งออก ปัญหาและอุปสรรคของการส่งออกสินคา้ของไทยไป
กลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม สินคา้ท่ีส าคญัของไทยเลือกศึกษาจากสินคา้ส่งออกท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุด 20 
อนัดบัแรกของปี พ.ศ. 2551 โดยแบ่งตามพิกดักากรในระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized) 2007 ระดบั 2 
digit และ 4 digit ตามค านิยามของสินคา้ โดยใช้ขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2551 ซ่ึงผลการวิเคราะห์
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) พบวา่สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบใน
การแข่งขนัหลกั ไดแ้ก่ ขา้ว อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น ้ าตาลทราย เน่ืองจากมีความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบในการแข่งขนัทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2543-2551 และทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกสาม 
ส่วนสถานการณ์การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่อยู่ในสถานการณ์มีการขยายตวัการน าเขา้พร้อมทั้งการ
ส่งออกของไทยก็มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนเช่นกนั ส่วนตลาดประเทศกมัพูชา พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
ส่วนใหญ่อยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีอตัราการขยายตวัการน าเขา้สูงกวา่อตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้
ไทย ส่วนตลาดประเทศบรูไนจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีการขยายตวัการน าเขา้มีแนวโน้มท่ีลดลงแต่
สินคา้ไทยมีแนวโน้มการส่งออกดีข้ึน และตลาดประเทศสิงคโปร์การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่อยู่ใน
สถานการณ์ท่ีอตัราการน าเขา้มีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนแต่อตัราการส่งออกของไทยกลบัมีแนวโนม้ท่ีลดลง 
จากการศึกษาจากแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ีในตลาดประเทศบรูไน กมัพูชา เกาหลี ลาว มาเลเชีย 
พม่า สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พบวา่ปัจจยัทางดา้นความสามารถทางการแข่งขนัของสินคา้ไทยมี
แนวโนม้ท่ีลดลง แต่ความนิยมของผูบ้ริโภคกลบัแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน แต่ตลาดในประเทศจีน ญ่ีปุ่น และ
อินโดนิเชีย ปัจจยัทางดา้นความสามารถทางการแข่งขนัของสินคา้ไทยมีแนวโน้มท่ีลดลงพร้อมกบั
ความนิยมของผูบ้ริโภคก็ลดลงดว้ยเช่นกนั 
 อิฐิรัตน์ ตาปวน  (2552) ได้วิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออก
รองเทา้และผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงัของไทย ไปยงัตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิเคราะห์ค่า RCA
ของประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกรองเทา้ไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา
ลดลงทุกๆปี โดยค่า RCA ของประเทศไทยมีค่ามากกว่า 1 แต่ไม่มากหากเปรียบเทียบกบัประเทศคู่
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แข่งขนัรายอ่ืนๆ ท่ีส าคญัช่วงปี พ.ศ. 2538-2550 มีค่า RCA โดยเฉล่ียลดลงสูงสุดเท่ากบั 1.27 และเม่ือ
เปรียบเทียบกับปีฐานพบว่าค่า RCA มีค่าลดลงเท่ากับ 1.93% อาจเป็นสาเหตุมาจากปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (Subprime Crisis) จึงท าให้ตวัเลขการส่งออกโดยรวมของไทยลดต ่าลง 
และเม่ือมีการน าค่า RCA เปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัพบวา่ ความสามรถในดา้นการแข่งขนัของประเทศ
ไทยลดลง ซ่ึงประเทศคู่แข่งท่ีส าคญั คือประเทศเวียดนาม เน่ืองจากมีค่า RCA สูงสุด รองลงมาคือ
ประเทศจีน อิตาลี บราชิล และอินโดนีเซีย แต่ขอ้สังเกตคือ ค่า RCA ของทุกประเทศมีค่าลดลงในปี 
2550 ส่วนผลการวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาดรองเท้าของประเทศไทยในตลาดประเทศ
สหรัฐอเมริกามีค่าน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญ ประเทศท่ีส่วนแบ่งทาง
การตลาดในการส่งออกรองเทา้ไปตลาดสหรัฐอเมริกาเรียงล าดบัจากมากท่ีสุดไปยงัค่าท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ 
ประเทศจีน อิตาลี เวียดนาม บราซิล และอินโดนีเซีย หากพิจารณาค่า RCA ของประเทศท่ีเป็นคู่
แข่งขนัท่ีน่าสนใจแลว้ ประเทศจีนและเวียดนาม เป็นประเทศท่ีมีค่า RCA สูงสุดและมีแนวโนม้ท่ีมีค่า 
RCA จะเพิ่มสูงข้ึนจากปีฐานทุกๆปี เน่ืองจากเหล่าน้ีมีตน้ทุนและแรงงานท่ีต ่า จึงสามารถครองส่วน
แบ่งทางการตลาดไดม้ากข้ึน 
 ธยาน์ ธนาธร จงกะสิกจิ (2554) ไดศึ้กษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออก
อรัญมณีและเคร่ืองประดบัไทย ไปยงัตลาดประเทศสวิตเชอร์แลนด์ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา
เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของตลาดและการส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย ไปยงัตลาดประเทศ 
สวิตเชอร์แลนด์ ผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของประเทศไทย 
พบว่าประเทศไทยท่ีค่า RCA โดยเฉล่ียมากกว่า 1 ในข่วงแรก คือระหว่างปี พ.ศ.2544-2550 แต่ค่า
ลดลงในช่วงปีช่วงปีถดัมาคือ ปี พ.ศ. 2551-2553 ซ่ึงสาเหตุการส่งออกท่ีมีมูลค่าลดลงจากเดิม โดยเกิด
จากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวนและจากปัญหาค่าเงินบาทท่ีเพิ่มสูงมากข้ึน จึงส่งผลกระทบต่อค่า 
RCA ดงักล่าว ทางดา้นการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด ก็เช่นเดียวกนั ค่าส่วนแบ่งการตลาดของประเทศ
ไทยเม่ือเทียบกบัประเทศคู่แข่งขนัอ่ืน ยงัคงมีค่าน้อยมาก แต่ประเทศไทยยงัสามารถครองตลาดได้
ค่อนขา้งคงท่ี เห็นไดจ้ากค่าส่วนแบ่งการตลาดท่ีค่อนขา้งทรงตวัโดยเฉล่ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.7-1.2 แต่
ในปีล่าสุดคือปี พ.ศ.2553 มีค่าลดลงเล็กนอ้ยอยูป่ระมาณร้อยละ 0.5 ทางดา้นผลการวเิคราะห์ค่า RCA 
และส่วนแบ่งการตลาดมีอตัราการขยายตวัท่ีลดลงจากช่วงปี พ.ศ.2550-2551 แสดงวา่ประเทศไทยมี
ความสามารถในการแข่งขนัท่ีน้อย สามารถส่งออกสินคา้ไดน้้อย และมีแนวโน้มท่ีจะครองตลาดได้
ลดลงในอนาคต 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาสภาพทัว่ไปของการส่งออกสินคา้ของสปป.ลาว กมัพูชา และเวียดนาม ท่ีส่งออก
ไปยงัตลาดอาเซียน รวมถึงสถานการณ์การส่งออก นโยบายการค้าระหว่างประเทศ กรอบความ
ร่วมมือทางการคา้ของประเทศสมาชิกอาเซียน ปัญหาและอุปสรรคของการคา้ระหว่างประเทศของ
สปป.ลาว กมัพชูาและเวยีดนาม 
 ศึกษาถึงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ในการส่งออกสินคา้
ของ   สปป.ลาว กมัพูชา และเวียดนาม ไปยงัตลาดอาเซียน และจะพิจารณาการเปล่ียนแปลงค่าความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) โดยใชค้่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพล
วตัร (Dynamic Revealed Comparative Advantage) เพื่อศึกษาพิจารณาศกัยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของสินคา้สปป.ลาว กมัพูชา เวียดนามและใชแ้บบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant 
Market Share Model: CMS) ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของการน าเขา้ของประเทศ
อาเซียน ซ่ึงจะใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2555 (การลดภาษีน าเขา้ท่ีตกลงกนัภายใต ้CEPT สินคา้ใน
ราการจะลดภาษีเหลือ 0% ของอาเซียน-6 คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย บรูไน สิงคโปร์ ใน
ปี 2553) โดยพิจารณาสินคา้ตามการจ าแนกพิกดัศุลกากร ตามระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System) 
ระดบัดว้ยรหสัตวัเลข 2 หลกั (2 Digit) ซ่ึงมี 21 หมวด 97 ตอน ประกอบดว้ย 
 หมวด 1        สัตวมี์ชีวติ ผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์(ตอนท่ี 01 - 05) 

หมวด 2        ผลิตภณัฑจ์ากพืช (ตอนท่ี 06 -14) 
หมวด 3        ไขมนัและน ้ ามนัท่ีได้จากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนั

และน ้ามนัดงักล่าวฯ (ตอนท่ี 15) 
หมวด 4        อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้

แทนยาสูบฯ (ตอนท่ี 16 - 24) 
หมวด 5        ผลิตภณัฑแ์ร่ (ตอนท่ี 25 - 27) 
หมวด 6        ผลิตภณัฑท์างเคมี (ตอนท่ี 28 - 38) 
หมวด 7        ผลิตภณัฑข์องพลาสติกและยาง (ตอนท่ี 39 - 40) 
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หมวด 8        ผลิตภณัฑจ์ากหนงัและหนงัเฟอร์ (ตอนท่ี 41 - 43) 
หมวด 9        ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้(ตอนท่ี 44 - 46) 
หมวด 10      เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ (ตอนท่ี 47 - 49) 
หมวด 11      ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ (ตอนท่ี 50 - 63) 
หมวด 12      ของส าเร็จรูป (ตอนท่ี 64 - 67) 
หมวด 13      หิน ผลิตภณัฑเ์ซรามิค เคร่ืองแกว้ (ตอนท่ี 68 - 70) 
หมวด 14      ไข่มุก รัตนชาติ (ตอนท่ี 71) 
หมวด 15      โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั (ตอนท่ี 72 - 83) 
หมวด 16      เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ตอนท่ี 84 - 85) 
หมวด 17      ยานบก ยานน ้า อากาศยาน (ตอนท่ี 86 - 89) 
หมวด 18      อุปกรรณทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา (ตอนท่ี 90 - 92) 
หมวด 19      อาวธุและกระสุน (ตอนท่ี 93) 
หมวด 20      ผลิตภณัฑเ์บด็เตล็ด (ตอนท่ี 94 - 96) 
หมวด 21      ศิลปกรรม โบราณวตัถุ (ตอนท่ี 97) 

3.2 วธีิการศึกษา 
3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูล
ยอ้นหลงั และการรวบรวมขอ้มูลแหล่งต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 
 ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของการส่งออกสินคา้ของสปป.ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออก
ไปยงัตลาดอาเซียน รวมถึงสถานการณ์การส่งออก กรอบความร่วมมือทางการคา้ของประเทศสมาชิก
อาเซียน ปัญหาและอุปสรรคของการคา้ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซีย โดยใชข้อ้มูลจากสถาบนัและ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก็บรวบรวมไว ้เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์กรมศุลกากร เป็น
ตน้ 
 ขอ้มูลมูลค่าการคา้ของสปป.ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัตลาดอาเซียนเป็น
รายสินคา้ท่ีระดบัรหสัฮาร์โมไนซ์ (Harmonized) ท่ีระดบั 2 Digit ใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2555 
จากเวบ็ไซต ์Trade Map – International Trade Statistics 
 
 
 



 
 

19 

 

3.2.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ประเด็นแรก ศึกษาสภาพทัว่ไปของการส่งออกสินคา้ของสปป.ลาว กมัพูชา เวียดนาม 

ไปยงัตลาดอาเซียน ซ่ึงเป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยเก็บขอ้มูลจากบทความ เอกสารทางวิชาการ 
และงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อดูสถานการณ์การส่งออก กรอบความร่วมมือทางการคา้ ปัญหาและ
อุปสรรคของการคา้ของประเทศสมาชิกอาเซียน  

ประเด็นท่ีสอง ท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ 
(Revealed Comparative Advantage: RCA) เพื่อวดัความไดเ้ปรียบเทียบของการส่งออกสินคา้ใดของ
สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ไปยงัตลาดอาเซียน ซ่ึงจะแบ่งสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ 
(Harmonized) ระดบั 2 Digit และใชค้่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัร (Dynamic 
Revealed Comparative Advantage) เพื่อศึกษาพิจารณาศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของสินคา้สปป.ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และใชแ้บบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Share 
Model: CMS) ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ของประเทศอาเซียน วา่เกิดจากปัจจยัใด ซ่ึงจะ
ใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2555 และสรุปตีความผลการวิเคราะห์ประกอบกบัการน าเสนอขอ้มูลใน
รูปแบบของตาราง 

3.2.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
3.2.3.1 ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed   Comparative 

Advantage)  
 วิธีวดัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ เพื่อการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของสินคา้ของสปป.ลาว กมัพูชา เวียดนาม โดยใช้ค่าดชันีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ 
(Revealed Comparative Advantage Index: RCA) เพื่อเปรียบเทียบสินคา้แต่ละรายการของสปป.ลาว 
กมัพชูา เวยีดนาม ซ่ึงสามารถค านวณดว้ยรูปแบบสมการดงัน้ี 

𝑅𝐶𝐴𝑘,𝐶𝐿𝑉 =
𝑋𝑘,𝐶𝐿𝑉 ∑ 𝑋𝐶𝐿𝑉⁄

𝑀𝑘,𝐴𝑆𝐸𝐴𝑁 ∑ 𝑀𝐴𝑆𝐸𝐴𝑁⁄
 

โดยท่ี   𝑅𝐶𝐴𝑘,𝐶𝐿𝑉       คือ ดชันีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกสินค้ากลุ่ม k ของ
ประเทศกมัพชูา สปป.ลาว เวยีดนาม 

           Xk,𝐶𝐿𝑉             คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้กลุ่ม k ของประเทศกมัพชูา สปป.ลาว เวยีดนาม ไป 
                                  ยงัตลาดอาเซียน 
           ∑ 𝑋𝐶𝐿𝑉            คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของประเทศกมัพชูา สปป.ลาว เวยีดนาม ไป 
                                 ยงัตลาดอาเซียน 
            𝑀𝑘,𝐴𝑆𝐸𝐴𝑁     คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้กลุ่ม k ทั้งหมดของตลาดอาเซียน 
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            ∑ 𝑀𝐴𝑆𝐸𝐴𝑁       คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ทั้งหมดของตลาดอาเซียน  
 ถ้าค่า RCA > 1 แสดงว่าสัดส่วนของการส่งออกสินค้ากลุ่ม k ของประเทศกัมพูชา   
สปป.ลาว เวยีดนาม ไปยงัตลาดอาเซียน มากกวา่สัดส่วนของการน าเขา้สินคา้กลุ่ม k ของตลาดอาเซียน 
หรือ หมายความว่า สินค้ากลุ่ม k ของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม มีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีส่งออกสินคา้กลุ่ม k มายงัตลาดอาเซียน 

ถ้าค่า RCA < 1 แสดงว่าสัดส่วนของการส่งออกสินค้ากลุ่ม k ของประเทศกัมพูชา   
สปป.ลาว เวียดนาม ไปยงัตลาดอาเซียน  น้อยกว่าสัดส่วนของการน าเข้าสินค้ากลุ่ม k ของตลาด
อาเซียน หรือ หมายความวา่ สินคา้กลุ่ม k ของประเทศกมัพูชา สปป.ลาว เวียดนาม มีความเสียเปรียบ
โดยเปรียบเทียบเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีส่งออกสินคา้กลุ่ม k มายงัตลาดอาเซียน 

3.2.3.2  ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏเชิงพลวัตร (Dynamic Revealed 
Comparative Advantage)  

เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ว่า
จากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าของสปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และการ
เปล่ียนแปลงสัดส่วนมูลค่าการน าเขา้สินคา้เหล่านั้นของตลาดอาเซียนอยา่งไร ซ่ึงสามารถวเิคราะห์เชิง
พลวตัร โดยใชค้่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัร (Dynamic RCA) ดงัสมการดงัน้ี 

∆𝑅𝐶𝐴

𝑅𝐶𝐴
=

∆(𝑋𝑘,𝐶𝐿𝑉 𝑋𝐶𝐿𝑉⁄ )

(𝑋𝑘,𝐶𝐿𝑉 𝑋𝐶𝐿𝑉⁄ )
−

∆ (𝑀𝑘,𝐴𝑆𝐸𝐴𝑁 𝑀𝐴𝑆𝐸𝐴𝑁)⁄

(𝑀𝑘,𝐴𝑆𝐸𝐴𝑁 𝑀𝐴𝑆𝐸𝐴𝑁)⁄
 

โดยท่ี 
𝑋𝑘,𝐶𝐿𝑉                คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้กลุ่ม k ของกมัพูชา สปป.ลาว เวียดนามไปยงั

ประเทศตลาดอาเซียน 
                𝑋𝐶𝐿𝑉                  คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศกมัพชูา สปป.ลาว เวยีดนาม 
                𝑀𝑘,𝐴𝑆𝐸𝐴𝑁           คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ k ทั้งหมดจากทุกประเทศของประเทศอาเซียน 
            𝑀𝐴𝑆𝐸𝐴𝑁               คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ทั้งหมดของประเทศอาเซียน 
 k                คือ สินคา้ส่งออกของสปป.ลาว กมัพชูา เวยีดนาม 
 

∆(𝑋𝑘,𝐶𝐿𝑉 𝑋𝐶𝐿𝑉⁄ )

(𝑋𝑘,𝐶𝐿𝑉 𝑋𝐶𝐿𝑉⁄ )
         คือ การเปล่ียนแปลงของการส่งออกสินค้ากลุ่ม k ของ

ประเทศกมัพชูา สปป.ลาว เวยีดนาม 
 

 
∆(𝑀𝑘,𝐴𝑆𝐸𝐴𝑁 𝑀𝐴𝑆𝐸𝐴𝑁)⁄

(𝑀𝑘,𝐴𝑆𝐸𝐴𝑁 𝑀𝐴𝑆𝐸𝐴𝑁)⁄
      คือ การเปล่ียนแปลงของการน าเขา้สินคา้กลุ่ม k ของอาเซียน 
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 จากสมการขา้งตน้ สามารถแยกนิยามของสถานกรณีทางการตลาดส่งออกของสปป.ลาว 
กมัพชูา เวยีดนาม ท่ีคาดวา่จะเกิดได ้6 สถานการณ์ ดงัรายระเอียดดงัน้ี 

1) กรณีค่า RCA เพิ่มข้ึน (ความไดเ้ปรียบในการส่งออกเพิ่มข้ึน) 
ดาวรุ่งพุ่งแรง เป็นสถานการณ์ท่ีการส่งออกของสปป.ลาว กมัพูชา เวยีดนาม มีแนวโนม้

ดีข้ึน และสามารถส่งออกเพิ่มข้ึนไดร้วดเร็วกวา่อตัราการขยายตวัของการน าเขา้ของตลาดอาเซียน 
สวนกระแส เป็นสถานการณ์ท่ีการส่งออกของสปป.ลาว กมัพูชา เวียดนาม มีแนวโน้ม

ของความสามารถในการส่งออกท่ีดีข้ึน แต่การน าเขา้ของตลาดอาเซียนมีอตัราการขยายตวัของการ
น าเขา้ลดลง 

ตั้ งรับปรับตัว เป็นสถานการณ์ ท่ีการส่งออกของสปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม มี
ความสามารถในการส่งออกลดลง โดยความสามารถในการส่งออกลดลงช้ากว่าการลดลงของการ
น าเขา้ของตลาดอาเซียน 

2) กรณีค่า RCA ลดลง (ความไดเ้ปรียบในการส่งออกลดลง) 
คว้าไม่ทัน เป็นสถานการณ์ท่ีการส่งออกของประเทศสปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม ก็

สามารถส่งออกไดเ้พิ่มข้ึน แต่ความสามารถในการส่งออกกลบัขยายตวัต ่ากว่าอตัราการขยายตวัของ
การน าเขา้ของตลาดอาเซียน 

เสียโอกาส เป็นสถานการณ์ท่ีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้ของตลาดอาเซียนมีการ
ขยายตวั แต่การส่งออกของสปป.ลาว กมัพูชา เวียดนาม กลบัมีความสามารถในการส่งออกลดลง ท า
ใหค้วามไดเ้ปรียบทางการส่งออกของของสปป.ลาว กมัพชูา เวยีดนาม ลดลง    

ถอยน า เป็นสถานการณ์ท่ีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้ของตลาดอาเซียนและการ
ส่งออกของสปป.ลาว กมัพูชา เวียดนาม ต่างก็มีแนวโน้มลดลง แต่การส่งออกของสปป.ลาว กมัพูชา 
เวียดนาม ไปยงัตลาดอาเซียนมีความสามารถในการส่งออกลดลงรวดเร็วกวา่การลดลงของการน าเขา้
ของตลาดอาเซียน 
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ตารางที่ 3.1 นิยามสถานการณ์การส่งออกของสปป.ลาว กมัพูชา เวยีดนาม ไปยงัตลาดอาเซียน โดยวิธี
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัร 

แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของ 
RCA 

แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของ 
นิยาม การส่งออกของ

ประเทศ CLV 
 

การน าเขา้ของ
ตลาดอาเซียน 

เพิ่มข้ึน 
 >  ดาวรุ่งพุง่แรง 

   สวนกระแส 

 <  ตั้งรับปรับตวั 

ลดลง 
 <  ควา้ไม่ทนั 

   เสียโอกาส 

 >  ถอยน า 

3.2.3.3 แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงที ่(Constant Market Share Model: CMS) 
ในการวิจัยคร้ังน้ีท าการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงส่วนแบ่งตลาดของสินค้าของ       

สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม ท่ีส่งออกไปยงัตลาดอาเซียน โดยวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดแบบคงท่ี 
(Constant Market Share Analysis of Export Growth)โดยพิจารณาปัจจยัในดา้นต่างๆมีผลกระทบต่อ
อตัราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกสินคา้ของสปป.ลาว กมัพูชา เวียดนาม และรวมค่าของทั้งสาม
ปัจจยัเขา้ดว้ยกนัแลว้จะเท่ากบัอตัราการเติบโตของการส่งออกในแต่ละปี ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการค านวณ 
จะมีหน่วยเป็นร้อยละ และสามารถอธิบายว่าการเติบโตในการส่งออกสินคา้ใดหน่ึงของสปป.ลาว 
กมัพูชา เวียดนาม ไปยงัตลาดอาเซียน ไดรั้บผลจากปัจจยัตวัใดบา้ง และมากนอ้ยแตกต่างกนัอยา่งไร
ในแต่ละปี ซ่ึงประกอบด้วย 3 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัการขยายตัวโดยรวมของตลาด (Growth Effect) 
ปัจจยัการขยายตวัของการบริโภคสินคา้ของตลาด  (Commodity effect) และปัจจยัการขยายตวัของ
ความสามารถในการแข่งขนั ดงันั้น สูตรในการค านวณดงัน้ี 
 

{⌊
𝑔𝑡 ∗ 𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)

𝑆𝑡𝑘(𝑡−1)

⌋ + ⌊
{𝑔𝑘𝑡 − 𝑔𝑡} ∗ 𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)

𝑆𝑡𝑘(𝑡−1)

⌋ + ⌊
{𝑆𝑖𝑘𝑡 − 𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)

− (𝑔𝑘𝑡 ∗ 𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)
}

𝑆𝑡𝑘(𝑡−1)

⌋}  𝑥 100 

โดยท่ี  
 𝑆𝑖𝑘𝑡 คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้กลุ่ม k ของประเทศ iไปยงัประเทศ j ในปีท่ี t 
 𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)

 คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้กลุ่ม k ของประเทศ iไปยงัประเทศ j ในปีท่ี t-1 
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 𝑔𝑘𝑡 คือ อตัราการเจริญเติบโตของการน าเขา้สินคา้กลุ่ม k ของประเทศ j ในปีท่ี t 
 𝑔𝑡   คือ อตัราการเจริญเติบโตของการน าเขา้สินคา้ทั้งหมดของประเทศ j ในปีท่ี t 

ก าหนดให ้ k  คือ สินคา้ส่งออกของสปป.ลาว กมัพชูา เวยีดนาม 
 j   คือ กลุ่มประเทศอาเซียน 
 t   คือ ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา 
 t-1  คือ ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาลบไป 1 หว้งเวลา  

จากสูตรขา้งตน้สามารถวเิคราะห์แปลความหมายไดด้งัน้ี  
(1) การเติบโตของการน าเขา้สินคา้กลุ่ม k จากสปป.ลาว กมัพูชา เวียดนาม ของตลาด

อาเซี ยน  ท่ี เกิดจาก ปัจจัยก ารขยายตัวโดยรวมของตลาดอาเซี ยน  (Growth effect) คือพจน์ 

⌊
𝑔𝑡∗𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)

𝑆𝑡𝑘(𝑡−1)

⌋ 

(2) การเติบโตของการน าเขา้สินคา้กลุ่ม k จากสปป.ลาว กมัพูชา เวียดนาม ของตลาด
อาเซียน ท่ีเกิดจากปัจจยัการขยายตวัของการบริโภคสินค้ากลุ่ม k ของตลาดอาเซียน (Commodity 

effect) คือพจน์ ⌊
{𝑔𝑘𝑡−𝑔𝑡}∗𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)

𝑆𝑡𝑘(𝑡−1)

⌋  

(3) การเติบโตของการน าเขา้สินคา้กลุ่ม k จากสปป.ลาว กมัพูชา เวียดนาม ของตลาด
อาเซียน ท่ีเกิดจากปัจจยัการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนัของสปป.ลาว กมัพูชา เวียดนาม 

(Competitiveness Effect) คือพจน์ ⌊
{𝑆𝑖𝑘𝑡−𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)

−(𝑔𝑘𝑡∗𝑆𝑖𝑘(𝑡−1)
}

𝑆𝑡𝑘(𝑡−1)

⌋ 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาสภาพทัว่ไปของการส่งออกสินคา้ของสปป.ลาว กมัพูชา และ
เวียดนาม ท่ีส่งออกไปยงัตลาดอาเซียน และใช้การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) เพื่อวดัความไดเ้ปรียบเทียบของการ
ส่งออกสินคา้ใดของสปป.ลาว กมัพูชา และเวียดนาม ไปยงัตลาดอาเซียน และใช้ค่าพลวตัรความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Dynamic Revealed Comparative Advantage) เพื่อศึกษาพิจารณาศกัยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขนัของสินค้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และใช้แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Share Model: CMS) ในการศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ของประเทศอาเซียน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.1  สถานการณ์การค้า 
 

4.1.1 การค้าระหว่างสปป.ลาวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
จากขอ้มูลการคา้ระหว่างสปป.ลาวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า ในช่วงปี ปี พ.ศ.

2546-2555 การคา้ระหว่างสปป.ลาวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน มีแนวโน้มของการคา้เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยปี พ.ศ. 2555 มูลค่าการค้าระหว่างสปป.ลาวกับประเทศสมาชิกอาเซียน มีประมาณ 
5,814.39 ลา้นเหรียญ โดยเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2554 ประมาณร้อยละ 23 และในปี พ.ศ. 2555 สปป.ลาว
ท าการคา้กบัไทยมากท่ีสุด โดยมีมูลค่าการคา้ประมาณ 4,848.08 ลา้นเหรียญ หรือประมาณร้อยละ 83 
ของมูลค่าการคา้ระหว่าง   สปป.ลาวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสปป.ลาว เสียดุลการคา้ให้กบั
ไทยมาโดยตลอด นอกจากไทยแลว้สปป.ลาว ยงัขาดดุลการคา้กบัมาเลเซีย ฟีลิปปินส์ สิงคโปร์ ทุกปี
อีกด้วย ส าหรับประเทศท่ีสปป.ลาวท าการค้าระหว่างประเทศในล าดับรองลงมาได้แก่ ประเทศ
เวียดนาม โดยปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่าการคา้ประมาณ 883.48 ลา้นเหรียญ หรือประมาณร้อยละ 15 ของ
มูลค่าการคา้ระหวา่งสปป.ลาวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน (ดูรายละเอียดไดใ้นตารางท่ี 4.1)  
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ตารางที ่4.1 มูลค่าการคา้ระหวา่งสปป.ลาวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ. 2546-2555                       

ประเทศ รายการ 
มูลค่า (ล้านเหรียญ) 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

บรูไน 

มูลค่าการค้า 0.00 0.04 0.00 0.13 0.00 0.00 0.04 0.05 0.10 0.00 

ส่งออก 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 
น าเขา้ 0.00 0.03 0.00 0.12 0.00 0.00 0.04 0.01 0.10 0.00 
ดุลการคา้ 0.00 -0.03 0.00 -0.11 0.00 0.00 -0.04 0.03 -0.10 0.00 

กมัพูชา 

มูลค่าการค้า 1.00 0.74 0.41 1.24 1.22 0.96 0.89 2.38 2.16 6.33 
ส่งออก 0.12 0.33 0.20 0.96 0.60 0.11 0.53 1.50 0.93 4.26 
น าเขา้ 0.88 0.41 0.21 0.28 0.62 0.85 0.36 0.88 1.23 2.07 
ดุลการคา้ -0.76 -0.08 -0.01 0.68 -0.02 -0.73 0.16 0.61 -0.31 2.19 

อนิโดน ี
เซีย 

มูลค่าการค้า 3.79 1.57 1.82 4.51 6.65 4.20 5.10 6.12 9.90 27.08 

ส่งออก 3.32 0.00 0.06 0.17 2.94 0.21 0.44 0.62 1.29 3.30 
น าเขา้ 0.47 1.57 1.75 4.35 3.71 3.99 4.66 5.50 8.61 23.78 
ดุลการคา้ 2.85 -1.57 -1.69 -4.18 -0.78 -3.78 -4.22 -4.89 -7.32 -20.48 

มาเลเซีย 

มูลค่าการค้า 2.42 2.63 19.16 54.81 44.84 11.59 6.96 17.36 14.50 13.34 
ส่งออก 0.12 0.15 12.91 49.14 35.54 2.94 0.11 2.27 0.75 0.44 
น าเขา้ 2.30 2.48 6.25 5.67 9.30 8.65 6.85 15.09 13.75 12.90 
ดุลการคา้ -2.18 -2.33 6.67 43.47 26.24 -5.70 -6.74 -12.83 -13.00 -12.46 

ฟิลปิปินส์ 

มูลค่าการค้า 0.18 0.24 0.72 0.45 0.45 0.72 1.61 0.31 0.71 0.59 

ส่งออก 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.01 0.10 0.05 
น าเขา้ 0.13 0.24 0.72 0.45 0.44 0.72 1.57 0.30 0.61 0.54 
ดุลการคา้ -0.08 -0.24 -0.72 -0.45 -0.44 -0.71 -1.53 -0.29 -0.51 -0.49 

สิงคโปร์ 

มูลค่าการค้า 20.62 39.00 41.43 41.67 40.53 26.35 36.73 25.80 35.19 35.49 

ส่งออก 0.26 0.65 1.46 0.57 1.27 0.92 0.25 2.82 0.47 5.41 
น าเขา้ 20.37 38.35 39.97 41.09 39.26 25.43 36.48 22.97 34.72 30.08 
ดุลการคา้ -20.11 -37.70 -38.50 -40.52 -37.99 -24.51 -36.22 -20.15 -34.25 -24.67 

ไทย 

มูลค่าการค้า 560.67 695.33 995.68 1,521 1,783 2,368 2,105 2,885 3,919 4,848 
ส่งออก 103.80 114.52 226.80 499.81 470.07 614.1 462.7 749.4 1,129 1,238 
น าเขา้ 456.87 580.81 768.88 1,022 1,313 1,754 1,642 2,135 2,789 3,609 
ดุลการคา้ -353.0 -466.2 -542.0 -522.2 -843.6 -1,140 -1,179 -1,386 -1,659 -2,371 
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ตารางที ่4.1 มูลค่าการคา้ระหวา่งสปป.ลาวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ. 2546-2555 (ต่อ)                       

ประเทศ รายการ 
มูลค่า (ล้านเหรียญ) 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

เวยีดนาม 

มูลค่าการค้า 112.52 142.76 166.75 261.58 320.93 439.03 420.72 491.74 746.59 883.48 

ส่งออก 60.74 74.34 97.54 166.62 211.25 278.69 248.51 291.75 460.02 450.9 

น าเขา้ 51.78 68.43 69.2 94.96 109.68 160.34 172.21 199.99 286.57 432.58 

ดุลการคา้ 8.97 5.91 28.34 71.66 101.57 118.35 76.3 91.76 173.44 18.31 

อาเซียน 

มูลค่าการค้า 701.2 882.31 1,225 1,886 2,198 2,851 2,577 3,429 4,728 5,814 

ส่งออก 168.41 189.99 338.99 717.27 721.67 897.01 712.59 1,048 1,593 1,702 

น าเข้า 532.79 692.31 886.98 1,168 1,476 1,954 1,864 2,380 3,135 4,111 

ดุลการค้า -364.38 -502.32 -547.99 -451.72 -755.0 -1,057 -1,152 -1,332 -1,541 -2,409 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

สินคา้ส่งออกของสปป.ลาว ไปยงัอาเซียนสามารถจ าแนกกลุ่มสินคา้ตามพิกดัศุลกากร 
(Harmonized) จากมูลค่าการส่งออกรวมในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มสินคา้ท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ไดแ้ก่ 
หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั มี 590.3 ลา้นเหรียญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.7 
ของมูลค่าการส่งออกรวม หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ มี 533 ลา้นเหรียญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.3 ของ
มูลค่าการส่งออกรวม หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้มี 346.5 ลา้นเหรียญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.4 
ของมูลค่าการส่งออกรวม หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช มี 99.16 ลา้นเหรียญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.8 
ของมูลค่าการส่งออกรวม หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรรณไฟฟ้า มี 27.51 ลา้นเหรียญ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1.6 ของมูลค่าการส่งออกรวม มูลค่าการส่งออกรวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนในปี พ.ศ. 
2555 มูลค่าการส่งออกรวมเพิ่มข้ึนร้อยระ 6.9 จากปี พ.ศ. 2554 กลุ่มสินคา้ท่ีมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึน 
ได้แก่ หมวด 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช  หมวด 5 ผลิตภัณฑ์แร่ หมวด 6 ผลิตภัณฑ์ทางเคมี   หมวด 7 
ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนังและหนังเฟอร์ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละ
กระดาษ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ หมวด 12 ของส าเร็จรูปหมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์
เซรามิคเคร่ืองแก้ว หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามัญ 
หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 18 อุป
กรรณทางทศันะศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ส่วนกลุ่มสินคา้ท่ีมีมูลค่าการส่งออกลดลง 
ได้แก่  หมวด 1 สัตว์มีชีวิต  ผลิตภัณฑ์จากสัตว์  หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และ
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น ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม้ (ดูรายละเอียดใน
ตารางท่ี 4.2) 

ตารางที ่4.2 กลุ่มสินคา้ส่งออกของสปป.ลาวไปอาเซียน ปี พ.ศ.2551-2555 

รายการ 
มูลค่า ลา้นเหรียญ สดัส่วน ร้อยละ 

2551 2552 2553 2554 2555 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05) 3.89 3.05 3.88 2.30 1.24 0.43 0.43 0.37 0.14 0.07 
หมวด 2 (HS 06 -14) 38.68 59.60 51.48 83.25 99.17 4.31 8.36 4.91 5.23 5.82 
หมวด 3 (HS 15) 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 3.99 5.06 9.89 9.26 9.25 0.45 0.71 0.94 0.58 0.54 
หมวด 5 (HS 25 -27) 134.25 118.06 303.23 489.79 533.03 14.97 16.57 28.92 30.74 31.31 
หมวด 6 (HS 28 -38) 1.01 1.04 3.54 14.12 47.33 0.11 0.15 0.34 0.89 2.78 
หมวด 7 (HS 39 -40) 0.93 0.76 1.51 4.98 13.89 0.10 0.11 0.14 0.31 0.82 
หมวด 8 (HS 41 -43) 0.77 0.31 0.67 0.72 0.78 0.09 0.04 0.06 0.05 0.05 
หมวด 9 (HS 44 -46) 195.42 153.32 214.38 364.51 346.57 21.79 21.52 20.45 22.88 20.35 
หมวด 10 (HS 47 -49) 1.56 1.64 5.89 3.28 4.46 0.17 0.23 0.56 0.21 0.26 
หมวด 11 (HS 50 -63) 4.81 2.95 6.37 5.47 5.52 0.54 0.41 0.61 0.34 0.32 
หมวด 12 (HS 64 -67) 0.33 0.34 0.06 0.10 0.25 0.04 0.05 0.01 0.01 0.01 
หมวด 13 (HS 68 -70) 0.04 0.04 0.06 0.10 0.14 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 
หมวด 14 (HS 71) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
หมวด 15 (HS 72 -83) 460.20 337.38 401.85 582.99 590.34 51.30 47.35 38.33 36.59 34.67 
หมวด 16 (HS 84 -85) 23.69 20.43 34.58 22.26 27.51 2.64 2.87 3.30 1.40 1.62 
หมวด 17 (HS 86 -89) 18.69 6.52 8.02 7.70 11.87 2.08 0.91 0.77 0.48 0.70 
หมวด 18 (HS 90 -92) 2.30 1.65 1.94 1.89 4.54 0.26 0.23 0.18 0.12 0.27 
หมวด 19 (HS 93) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 0.78 0.40 0.91 0.38 0.22 0.09 0.06 0.09 0.02 0.01 
หมวด 21 (HS 97) 0.00 0.00 0.08 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 
สินคา้อ่ืนๆ 5.68 0.05 0.11 0.08 6.31 0.63 0.01 0.01 0.00 0.37 
รวมทั้งหมด 897.0 712.6 1048.4 1593.3 1702.6 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

4.1.2 การค้าระหว่างกมัพูชากบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
จากขอ้มูลการค้าระหว่างกัมพูชากบัประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า ในช่วงปี ปี พ.ศ.

2546-2555 การค้าระหว่างกัมพูชากับประเทศสมาชิกอาเซียน มีแนวโน้มของการค้าเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยปี พ.ศ. 2555 มูลค่าการค้าระหว่างกัมพูชากับประเทศสมาชิกอาเซียน มีประมาณ 
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3,512.14 ลา้นเหรียญ โดยเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2554 ประมาณร้อยละ 14 และในปี พ.ศ. 2555 กมัพชูาท า
การคา้กบัเวียดนามมากท่ีสุด โดยมีมูลค่าการคา้ประมาณ 1,053.31 ลา้นเหรียญ หรือประมาณร้อยละ 
30 ของมูลค่าการค้าระหว่างกัมพูชากับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกัมพูชา เสียดุลการค้าให้กับ
เวียดนามมาโดยตลอด นอกจากเวียดนามแลว้กมัพูชา ยงัขาดดุลการคา้กบัไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ทุกปีอีกดว้ย ส าหรับประเทศท่ีกมัพูชาท าการคา้ระหวา่งประเทศในล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ ประเทศไทย 
โดยปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่าการคา้ ประมาณ 1,004.58 ลา้นเหรียญ หรือประมาณร้อยละ 29 ของมูลค่า
การคา้ระหวา่งกมัพูชากบัประเทศสมาชิกอาเซียน ต่อมาประเทศสิงคโปร์ โดยปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่า
การค้าประมาณ 943.40 ล้านเหรียญ หรือประมาณร้อยละ 27 ของมูลค่าการคา้ระหว่างกัมพูชากับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (ดูรายละเอียดไดใ้นตารางท่ี 4.3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

29 
 

ตารางที ่4.3 มูลค่าการคา้ระหวา่งกมัพชูากบัประเทศสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ.2546-2555 

ประเทศ รายการ 
มูลค่า (ล้านเหรียญ) 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

บรูไน 

มูลค่าการค้า 0.32 0.07 0.40 0.12 0.35 0.03 0.99 0.56 0.45 0.03 

ส่งออก 0.03 0.03 0.08 0.10 0.00 0.01 0.03 0.03 0.01 0.02 
น าเขา้ 0.30 0.04 0.32 0.03 0.35 0.02 0.96 0.53 0.44 0.01 
ดุลการคา้ -0.27 -0.01 -0.24 0.07 -0.35 0.00 -0.93 -0.51 -0.44 0.01 

อนิโดนีเซีย 

มูลค่าการค้า 84.79 80.13 83.96 87.08 91.26 101.09 149.89 179.47 175.60 223.77 
ส่งออก 2.04 1.53 1.20 1.62 1.63 4.69 4.16 4.17 6.31 8.10 
น าเขา้ 82.75 78.59 82.76 85.46 89.63 96.40 145.73 175.30 169.28 215.67 
ดุลการคา้ -80.71 -77.06 -81.57 -83.84 -88.01 -91.71 -141.57 -171.14 -162.97 -207.57 

สปป.ลาว 

มูลค่าการค้า 1.00 0.74 0.41 1.24 1.22 0.96 0.89 2.38 2.16 6.33 

ส่งออก 0.88 0.41 0.21 0.28 0.62 0.85 0.36 0.88 1.23 2.07 
น าเขา้ 0.12 0.33 0.20 0.96 0.60 0.11 0.53 1.50 0.93 4.26 
ดุลการคา้ 0.76 0.08 0.01 -0.68 0.02 0.73 -0.16 -0.61 0.31 -2.19 

มาเลเซีย 

มูลค่าการค้า 94.7 86.3 101.1 96.7 115.3 131.4 146.2 184.9 254.9 265.2 
ส่งออก 16.4 9.0 8.5 7.2 7.8 8.9 14.0 19.4 45.2 89.8 
น าเขา้ 78.2 77.2 92.6 89.4 107.5 122.4 132.2 165.55 209.72 175.42 
ดุลการคา้ -61.8 -68.2 -84.0 -82.2 -99.6 -113.4 -118.2 -146.1 -164.5 -85.57 

ฟิลปิปินส์ 

มูลค่าการคา้ 7.9 6.4 7.8 9.2 7.6 6.2 14.2 10.0 9.5 15.7 
ส่งออก 2.3 2.0 1.7 1.9 1.1 1.5 7.2 2.6 1.4 2.4 
น าเขา้ 5.6 4.4 6.0 7.2 6.4 4.7 7.0 7.3 8.1 13.3 
ดุลการคา้ -3.2 -2.3 -4.2 -5.2 -5.2 -3.2 0.1 -4.7 -6.7 -10.9 

สิงคโปร์ 

มูลค่าการคา้ 156.1 152.8 206 296.0 312.0 417.2 691.4 585.6 679.9 943.1 
ส่งออก 29.3 10.4 69.6 139.0 132.4 113.5 482.4 429.9 441.8 684.6 
น าเขา้ 126.8 142.4 136.3 157.0 179.5 303.6 209.0 155.71 238.06 258.4 
ดุลการคา้ -97.4 -131.9 -66.7 -18.0 -47.1 -190.0 273.4 274.2 203.8 426.2 

ไทย 

มูลค่าการคา้ 235.4 248.0 306.2 430.7 531.5 710.1 486.9 840.8 916.9 1,004 
ส่งออก 11.7 17.1 15.2 15.1 18.3 13.5 21.7 150.0 190.4 102.3 
น าเขา้ 223.6 230.8 291.0 415.5 513.1 696.6 465.23 690.72 726.48 902.26 
ดุลการคา้ -211.8 -213.7 -275.7 -400.4 -494.8 -683.0 -443.5 -540.6 -536.0 -799.9 

เวยีดนาม 

มูลค่าการคา้ 168.9 211.0 228 345.4 427.6 642.3 609.2 583.4 1,031 1,053 
ส่งออก 39.3 42.4 46.1 75.1 79.4 170.7 115.4 96.1 148.8 116.3 
น าเขา้ 129.5 168.6 181.8 270.2 348.2 471.5 493.8 487.2 882.9 937.0 
ดุลการคา้ -90.2 -126.2 -135.7 -195.1 -268.8 -300.8 -378.3 -391.1 -734.1 -820.7 
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ตารางที ่4.3 มูลค่าการคา้ระหวา่งกมัพชูากบัประเทศสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ.2546-2555 (ต่อ) 

ประเทศ รายการ 
มูลค่า (ล้านเหรียญ) 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

อาเซียน 

มูลค่าการคา้ 749.2 785.7 934.0 1,266 1,487 2,009 2,099 2,387 3,071 3,512 

ส่งออก 102.2 83.1 142.8 240.5 241.5 313.9 645.4 703.3 835.3 1,005 

น าเขา้ 647.0 702.6 791.2 1,026 1,245 1,695 1,454 1,683 2,235 2,506 

ดุลการคา้ -544.8 -619.4 -648.3 -785.5 -1,003 -1,381 -809.1 -980.6 -1,400 -1,500 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

สินคา้ส่งออกของกมัพูชา ไปยงัอาเซียนสามารถจ าแนกกลุ่มสินคา้ตามพิกัดศุลกากร 
(Harmonized) จากมูลค่าการส่งออกรวมในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มสินคา้ท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ไดแ้ก่ 
หมวด 10 เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ มี 647.2 ลา้นเหรียญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.3 ของมูลค่าการส่งออก
รวม หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง มี 122 ลา้นเหรียญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.1 ของ
มูลค่าการส่งออกรวม หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน มี 40.69 ลา้นเหรียญ คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 8.9 ของมูลค่าการส่งออกรวม หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรรณไฟฟ้า มี 30.0 ลา้นเหรียญ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.1 ของมูลค่าการส่งออกรวม มูลค่าการส่งออกรวมมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนในปี 
พ.ศ. 2555 มูลค่าการส่งออกรวมเพิ่มข้ึนร้อยระ 20.4 จากปี พ.ศ. 2554 กลุ่มสินคา้ท่ีมีมูลค่าการส่งออก
เพิ่มข้ึน ไดแ้ก่    หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว  ์หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 3 ไขมนั
และน ้ ามันท่ีได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ท่ีแยกได้จากไขมันและน ้ ามันดังกล่าวฯ หมวด 
4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 
5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 11 
ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ  หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 13 หิน ผลิตภัณฑ์ เซรามิคเคร่ือง
แก้ว หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 15 โลหะสามัญและของท าด้วยโลหะสามัญ  หมวด 16 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 18 อุปกรรณทางทศันะศาสตร์ การแพทย์ เคร่ืองดนตรี 
นาฬิกา หมวด 20 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด ส่วนกลุ่มสินค้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกลดลง ได้แก่ หมวด 
6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้หมวด 
17 ยานบก ยานน ้า อากาศยาน (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.4) 
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ตารางที ่4.4 กลุ่มสินคา้ส่งออกของกมัพชูาไปอาเซียน ปี พ.ศ.2551-2555 

รายการ 
มูลค่า ลา้นเหรียญ สดัส่วน ร้อยละ 

2551 2552 2553 2554 2555 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05) 0.23 0.32 0.29 0.66 0.78 0.07 0.05 0.04 0.08 0.08 
หมวด 2 (HS 06 -14) 7.96 10.59 8.74 23.79 32.64 2.52 1.64 1.24 2.85 3.25 
หมวด 3 (HS 15) 1.84 0.00 0.86 5.25 10.95 0.58 0.00 0.12 0.63 1.09 
หมวด 4 (HS 16 -24) 8.64 15.30 15.53 20.30 23.81 2.74 2.37 2.21 2.43 2.37 
หมวด 5 (HS 25 -27) 117.65 34.83 0.62 0.73 1.32 37.32 5.40 0.09 0.09 0.13 
หมวด 6 (HS 28 -38) 0.36 0.40 0.58 1.15 0.14 0.11 0.06 0.08 0.14 0.01 
หมวด 7 (HS 39 -40) 33.55 45.95 76.19 141.53 122.04 10.64 7.12 10.83 16.94 12.13 
หมวด 8 (HS 41 -43) 0.2 0.2 0.39 0.51 1.24 0.06 0.03 0.06 0.06 0.12 
หมวด 9 (HS 44 -46) 2.49 2.61 4.82 3.47 2.95 0.79 0.4 0.69 0.41 0.29 
หมวด 10 (HS 47 -49) 67.99 368.03 407 415.73 647.27 21.56 57.02 57.86 49.76 64.35 
หมวด 11 (HS 50 -63) 8.22 8.74 10.05 15.43 41.06 2.61 1.35 1.43 1.85 4.08 
หมวด 12 (HS 64 -67) 0.5 1.24 2.87 6.92 7 0.16 0.19 0.41 0.83 0.7 
หมวด 13 (HS 68 -70) 0.43 0.65 1 1.61 1.74 0.14 0.1 0.14 0.19 0.17 
หมวด 14 (HS 71) 11.17 73.5 1.53 1.51 28.57 3.54 11.39 0.22 0.18 2.84 
หมวด 15 (HS 72 -83) 4.01 6.4 6.19 1.38 7.54 1.27 0.99 0.88 0.16 0.75 
หมวด 16 (HS 84 -85) 3.96 11.98 137.35 6.03 30 1.26 1.86 19.53 0.72 2.98 
หมวด 17 (HS 86 -89) 42.81 50.89 26.68 187.67 40.69 13.58 7.88 3.79 22.46 4.05 
หมวด 18 (HS 90 -92) 1.47 2.23 0.32 0.95 3.77 0.46 0.34 0.05 0.11 0.37 
หมวด 19 (HS 93) 0 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 
หมวด 20 (HS 94 -96) 1.06 1.95 1.69 0.1 0.51 0.34 0.3 0.24 0.01 0.05 
หมวด 21 (HS 97) 0.03 0.03 0.05 0.03 0.1 0.01 0 0.01 0 0.01 
สินคา้อ่ืนๆ 0.76 9.61 0.64 0.71 1.65 0.24 1.49 0.09 0.09 0.16 
รวมทั้งหมด 315.29 645.44 703.37 835.43 1005.8 100 100 100 100 100 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

4.1.3 การค้าระหว่างเวยีดนามกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
จากขอ้มูลการคา้ระหว่างเวียดนามกบัประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า ในช่วงปี ปี พ.ศ.

2546-2555 การคา้ระหว่างเวียดนามกบัประเทศสมาชิกอาเซียน มีแนวโน้มของการคา้เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยปี พ.ศ. 2555 มูลค่าการค้าระหว่างเวียดนามกับประเทศสมาชิกอาเซียน มีประมาณ 
38,019.58 ลา้นเหรียญ โดยเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2554 ประมาณร้อยละ 15 และในปี พ.ศ. 2555 เวยีดนาม
ท าการคา้กบัสิงคโปร์มากท่ีสุด โดยมีมูลค่าการคา้ประมาณ 9,058.67 ลา้นเหรียญ หรือประมาณร้อยละ 
24 ของมูลค่าการคา้ระหว่างเวียดนามกบัประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเวียดนามเสียดุลการคา้ให้กบั
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สิงคโปร์มาโดยตลอด นอกจากสิงคโปร์แลว้เวยีดนาม ยงัขาดดุลการคา้กบัสปป.ลาว ไทย ทุกปีอีกดว้ย 
ส าหรับประเทศท่ีเวียดนามท าการคา้ระหว่างประเทศในล าดบัรองลงมาได้แก่ ประเทศไทย โดยปี 
พ.ศ. 2555 มีมูลค่าการคา้ ประมาณ 8,624.08 ลา้นเหรียญ หรือประมาณร้อยละ 23 ของมูลค่าการคา้
ระหวา่งเวียดนามกบัประเทศสมาชิกอาเซียน ต่อมาประเทศมาเลเซีย โดยปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่าการคา้
ประมาณ 7,912.31 ลา้นเหรียญ หรือประมาณร้อยละ 21 ของมูลค่าการคา้ระหวา่งเวียดนามกบัประเทศ
สมาชิกอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย โดยปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่าการคา้ประมาณ 4,605.15 ลา้นเหรียญ 
หรือประมาณร้อยละ12 ของมูลค่าการคา้ระหวา่งเวียดนามกบัประเทศสมาชิกอาเซียน (ดูรายละเอียด
ไดใ้นตารางท่ี 4.5)  

ตารางที ่4.5 มูลค่าการคา้ระหวา่งเวยีดนามกบัประเทศสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ.2546-2555 

ประเทศ รายการ 
มูลค่า (ล้านเหรียญ) 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

บรูไน 

มูลค่าการค้า 0.6 1.2 0.6 4.1 0.0 6.0 7.7 24.2 204.5 627.4 
ส่งออก 0.5 1.0 0.6 3.9 0.0 4.5 7.7 14.2 15.4 16.9 
น าเขา้ 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 1.5 0.0 10.0 189.2 610.6 
ดุลการคา้ 0.5 0.8 0.6 3.7 0.0 3.0 7.7 4.2 -173.8 -593.7 

กมัพูชา 

มูลค่าการค้า 362 515 716 950 1,247 1,746 1,353 1,840 2,949 3,473 

ส่งออก 267 384 556 781 1,041 1,532 1,167 1,564 2,519 2,930 
น าเขา้ 95 131 160 169 205 214 186 277 430 543 
ดุลการคา้ 173 253 395 611 836 1,317 980 1,287 2,089 2,387 

อนิโดนีเซีย 

มูลค่าการค้า 1,019 1,116 1,169 1,971 2,507 2,480 2,300 3,343 4,606 4,605 
ส่งออก 467 453 469 958 1,153 751 754 1,433 2,359 2,358 
น าเขา้ 551 663 700 1,013 1,354 1,729 1,546 1,909 2,248 2,247 
ดุลการคา้ -84 -210 -231 -55 -201 -978 -792 -476 111 110 

สปป.ลาว 

มูลค่าการค้า 113 143 167 262 321 439 421 492 747 883 

ส่งออก 52 68 69 95 110 160 172 200 287 433 
น าเขา้ 61 74 98 167 211 279 249 292 460 451 
ดุลการคา้ -9 -6 -28 -72 -102 -118 -76 -92 -173 -18 

มาเลเซีย 

มูลค่าการค้า 1,379 1,840 2,285 2,699 3,845 4,626 4,280 5,507 6,691 7,912 

ส่งออก 454 624 1,028 1,217 1,555 2,030 1,775 2,093 2,771 4,500 
น าเขา้ 925 1,215 1,256 1,482 2,290 2,596 2,505 3,413 3,920 3,412 
ดุลการคา้ -471 -591 -228 -265 -735 -566 -730 -1,320 -1,149 1,088 
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ตารางที ่4.5 มูลค่าการคา้ระหวา่งเวยีดนามกบัประเทศสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ.2546-2555 (ต่อ) 

ประเทศ รายการ 
มูลค่า (ล้านเหรียญ) 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ฟิลปิปินส์ 

มูลค่าการค้า 481 687 1,039 1,125 1,379 2,214 1,960 2,407 2,340 2,836 

ส่งออก 340 499 829 783 965 1,825 1,462 1,706 1,535 1,871 

น าเขา้ 141 188 210 343 414 389 498 700 805 964 

ดุลการคา้ 199 310 619 440 551 1,436 963 1,006 730 907 

สิงคโปร์ 

มูลค่าการค้า 3,901 5,104 6,399 7,933 9,848 12,092 6,324 6,222 8,540 9,059 

ส่งออก 1,025 1,485 1,917 1,659 2,234 2,714 2,076 2,121 2,149 2,368 

น าเขา้ 2,876 3,618 4,482 6,274 7,614 9,378 4,248 4,101 6,391 6,691 

ดุลการคา้ -1,851 -2,133 -2,565 -4,615 -5,379 -6,664 -2,173 -1,980 -4,241 -4,323 

ไทย 

มูลค่าการค้า 1,618 2,377 3,237 3,932 4,774 6,194 5,828 6,785 8,322 8,624 

ส่งออก 335 518 863 898 1,030 1,289 1,314 1,183 1,938 2,832 

น าเขา้ 1,282 1,859 2,374 3,034 3,744 4,906 4,514 5,602 6,384 5,792 

ดุลการคา้ -947 -1,341 -1,511 -2,137 -2,714 -3,617 -3,200 -4,419 -4,445 -2,960 

อาเซียน 

มูลค่าการค้า 8,872 11,782 15,012 18,875 23,921 29,797 22,474 26,620 34,399 38,020 

ส่งออก 2,941 4,032 5,732 6,393 8,088 10,305 8,727 10,315 13,573 17,309 

น าเขา้ 5,931 7,749 9,281 12,482 15,833 19,492 13,746 16,305 20,825 20,711 

ดุลการคา้ -2,990 -3,717 -3,549 -6,089 -7,744 -9,187 -5,019 -5,990 -7,252 -3,402 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

สินคา้ส่งออกของเวียดนาม ไปยงัอาเซียนสามารถจ าแนกกลุ่มสินคา้ตามพิกดัศุลกากร 
(Harmonized) จากมูลค่าการส่งออกรวมในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มสินคา้ท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ไดแ้ก่ 
หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรรณไฟฟ้า มี 4,135.8 ลา้นเหรียญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.7 ของ
มูลค่าการส่งออกรวม หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ มี 3,289.7 ลา้นเหรียญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.8 ของ
มูลค่าการส่งออกรวม หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช ไฟฟ้า มี 2,161.1 ลา้นเหรียญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
12.4 ของมูลค่าการส่งออกรวม หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั ไฟฟ้า มี 1,797.8 
ลา้นเหรียญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.3 ของมูลค่าการส่งออกรวม หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติก
และยาง มี 1,258.1 ลา้นเหรียญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.2 ของมูลค่าการส่งออกรวม มูลค่าการส่งออก
รวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนในปี พ.ศ. 2555 มูลค่าการส่งออกรวมเพิ่มข้ึนร้อยระ 20.4 จากปี พ.ศ. 2554 
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กลุ่มสินคา้ท่ีมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ หมวด 3 ไขมนั
และน ้ ามันท่ีได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ท่ีแยกได้จากไขมันและน ้ ามันดังกล่าวฯ หมวด 
4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 
5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 9 ไมแ้ละ
ของท าดว้ยไม ้หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 12 ของ
ส าเร็จรูปหมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 15 โลหะสามญั
และของท าดว้ยโลหะสามญั หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า 
อากาศยาน หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา หมวด 20 ผลิตภณัฑ์
เบ็ดเตล็ด ส่วนกลุ่มสินค้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกลดลง ได้แก่ หมวด 6 ผลิตภัณฑ์ทางเคมี หมวด 2 
ผลิตภณัฑจ์ากพืช และหมวด 8 ผลิตภณัฑจ์ากหนงัและหนงัเฟอร์ (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.6) 

ตารางที ่4.6 กลุ่มสินคา้ส่งออกของเวยีดนามไปอาเซียน ปี พ.ศ.2551-2555 

รายการ 
มูลค่า ลา้นเหรียญ สดัส่วน ร้อยละ 

2551 2552 2553 2554 2555 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05) 204.5 207.3 217.2 290.7 354.0 2.0 2.4 2.1 2.1 2.0 
หมวด 2 (HS 06 -14) 1850.5 1614.4 2070.1 2477.7 2161.2 17.9 18.4 20.0 18.1 12.4 
หมวด 3 (HS 15) 28.3 27.5 41.4 84.1 142.4 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8 

หมวด 4 (HS 16 -24) 223.6 248.3 343.6 518.9 713.4 2.2 2.8 3.3 3.8 4.1 
หมวด 5 (HS 25 -27) 3834.8 3242.7 2593.8 2783.5 3289.7 37.1 37.0 25.0 20.4 18.9 
หมวด 6 (HS 28 -38) 380.0 291.1 410.6 669.1 884.9 3.7 3.3 4.0 4.9 5.1 
หมวด 7 (HS 39 -40) 278.5 273.5 533.9 739.3 1258.2 2.7 3.1 5.2 5.4 7.2 
หมวด 8 (HS 41 -43) 81.5 82.7 89.1 91.5 84.3 0.8 0.9 0.9 0.7 0.5 
หมวด 9 (HS 44 -46) 21.3 14.0 36.5 55.1 64.9 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 
หมวด 10 (HS 47 -49) 61.3 64.1 77.6 103.7 132.2 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 
หมวด 11 (HS 50 -63) 361.6 380.0 534.7 668.2 676.6 3.5 4.3 5.2 4.9 3.9 
หมวด 12 (HS 64 -67) 72.0 73.0 98.7 154.8 180.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.0 
หมวด 13 (HS 68 -70) 71.1 149.4 231.0 283.7 508.9 0.7 1.7 2.2 2.1 2.9 
หมวด 14 (HS 71) 56.5 2.4 2.5 1.8 2.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
หมวด 15 (HS 72 -83) 1156.7 501.3 1021.0 1501.6 1797.8 11.2 5.7 9.9 11.0 10.3 
หมวด 16 (HS 84 -85) 1194.6 1232.2 1520.5 2294.6 4135.9 11.6 14.1 14.7 16.8 23.7 
หมวด 17 (HS 86 -89) 241.2 169.9 306.8 487.5 569.1 2.3 1.9 3.0 3.6 3.3 
หมวด 18 (HS 90 -92) 58.0 101.1 116.3 164.0 177.7 0.6 1.2 1.1 1.2 1.0 
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ตารางที ่4.6 กลุ่มสินคา้ส่งออกของเวยีดนามไปอาเซียน ปี พ.ศ.2551-2555 (ต่อ) 

รายการ 
มูลค่า ลา้นเหรียญ สดัส่วน ร้อยละ 

2551 2552 2553 2554 2555 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 19 (HS 93) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
หมวด 20 (HS 94 -96) 79.0 85.9 117.9 158.2 213.5 0.8 1.0 1.1 1.2 1.2 
หมวด 21 (HS 97) 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
สินคา้อ่ืนๆ 82.6 0.6 1.5 128.1 79.3 0.8 0.0 0.0 0.9 0.5 
รวมทั้งหมด 10337.7 8761.2 10364.6 13655.9 17426.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

4.2  ปัญหาและอุปสรรคของการค้าในตลาดอาเซียน  
4.2.1 ปัญหาทางด้านภาษีอากร  

ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2555 ประเทศสมาชิกอาเซียนยงัใช้มาตรการด้านเก็บภาษีอากร
เพื่อควบคุมการน าเขา้ อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกอาเซียนยืนยนัการลดภาษีสินคา้ในบญัชีลดภาษี 
(IL) ยกเวน้สินค้าอ่อนไหว (SL) และสินค้าอ่อนไหวสูง (HSL) โดยเฉพาะอาเซียนเดิม 6 ประเทศ 
ทยอยลดภาษีเหลือ 0-5% ให้มากรายการท่ีสุด ในปี พ.ศ. 2553  และอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ (CLMV) 
ในปี พ.ศ. 2558  (กรมการคา้ต่างประเทศ, 2552)  

4.2.2 ปัญหาทีม่ิใช่ภาษีอากร  

ประเทศบรูไนมีขอ้บงัคบัในการน าเขา้สินคา้ประเภทอาหารท่ีเคร่งครัดมาก ซ่ึงจะตอ้ง
เป็นอาหารฮาลาลเท่านั้น โดยเฉพาะเน้ือสัตว ์ซ่ึงเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของบรูไน คือ 
กระทรวงศาสนา (Ministry of Religious Affairs) และกรมเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of 
Industry and Primary Resources) จะต้องไปตรวจโรงงาน เพื่อตรวจสอบกรรมวิธีการผลิต การเก็บ
รักษา เม่ือผา่นการตรวจสอบและไดรั้บการรับรองแลว้ จึงจะสามารถส่งสินคา้ไปจ าหน่ายในบรูไนได ้
ซ่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีท าให้เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตวัในการน าเขา้สินคา้อาหารไปยงับรูไน (กรม
ส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ, 2552)  

ประเทศกมัพชูาใชม้าตรการท่ีไม่ใช่ภาษี อาทิ การตรวจสอบสินคา้ก่อนการน าเขา้ สินคา้
ท่ีไดก้  าหนดตอ้งขอใบอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี กมัพูชายงัมีการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ กฎระเบียบการคา้ไม่แน่นอน มีการเปล่ียนแปลงบ่อย เน่ืองจากอยู่ในระยะการ
พฒันาประเทศ มีการลอกเลียนและปลอมแปลงเคร่ืองหมายการคา้และผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ี สินคา้ท่ี

http://www.dft.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=zXRPooasl2I%3d&tabid=161
http://www.dft.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=8S2cmB68BNg%3d&tabid=161
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ส่งออกท่ีผ่านด่านชายแดน จะมีการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้กับด่านต่างๆ ในลักษณะท่ีผิด
กฎหมายจ านวนมาก ท าให้ตน้ทุนสินคา้เพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ระบบธนาคารพาณิชยย์งัไม่เป็นท่ีนิยม มี
การใชเ้งินสดในการคา้ทัว่ไปค่อนขา้งมาก (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2558) 

ประเทศอินโดนีเซียน าระบบใบอนุญาตน าเขา้และการตรวจสอบก่อนการขนส่งมาบงัคบั
ใชก้บัสินคา้ครอบคลุม 5 สาขา จ านวน 529 รายการ (Certain Products) นอกจากนั้น การก าหนดการ
รับรองการน าเขา้ (Import Recommendation of Horticulture Products: RIPH) สินคา้เกษตร โดยยื่นขอ
ค ารับรองการน าเขา้จากกระทรวงเกษตร แล้วตอ้งขออนุญาตน าเขา้ สินคา้พืชสวนดงักล่าว (Import 
Approval) จากกระทรวงการค้าด้วย  มีการก าหนดมาตรฐานสินค้าบังคับ (Indonesian National 
Standards : SNI) ครอบคลุมสินค้าหลายประเภท พร้อมทั้ งการบังคับให้มีการติดฉลากภาษา
อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) บนตวัสินค้า และบรรจุภณัฑ์  สินคา้ท่ีน าเขา้เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ความปลอดภัย สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม การใช้งาน และค าเตือน นอกจากน้ี การก าหนดราคากลาง 
(Reference Price) ในการขอค ารับรองการน าเข้าและใบอนุญาตน าเข้า โดยถ้าหากราคาสินค้าใน
ประเทศต ่ากว่าราคากลางดงักล่าว รัฐบาลอินโดนีเซียจะชะลอการน าเขา้สินคา้นั้น จนกว่าราคาใน
ประเทศจะกลบัมายงัราคากลางท่ีก าหนดไว ้(กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2558) 

การน าเขา้สินคา้ของสปป.ลาวตอ้งด าเนินการผ่านหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงก ากบัดูแลโดย
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ของสปป.ลาว โดยจะมีการน าเขา้และส่งออกสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นอกจากน้ี ห้ามน าเขา้-ส่งออกสินคา้ท่ีมีผลกระทบร้ายแรง เป็น
อันตรายต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และจารีตประเพณี 
วฒันธรรมอนัดีงามของชาติ นอกจากน้ี ยงัมีการด าเนินการผ่านบริษทัเอกชน ท่ีได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ ในฐานะผูน้ าเขา้-ส่งออกสินคา้ตามประเภท/หมวด ท่ีไดรั้บอนุญาต
เท่านั้น ดังนั้น ผูน้  าเข้ารายย่อยท่ีไม่มีใบอนุญาต จึงจ าเป็นต้องอาศยัการน าเข้า-ส่งออกผ่านบริษัท
ดงักล่าว โดยเสียค่านายหนา้ นอกจากนั้น ระบบการคา้ระหวา่งประเทศของ สปป.ลาวยงัไม่เป็นสากล
และไม่มีความแน่นอน ขั้นตอนการน าเขา้ และการออกเอกสารของ สปป.ลาว มีความยุง่ยาก ซบัซ้อน 
และล่าช้า ทั้ งยงัต้องยื่นขอใบอนุญาตน าเข้าหลังจากท่ีสินค้ามาถึงด่านแล้วเท่านั้น และตอ้งยื่นขอ
อนุญาตจากหลายหน่วยงาน มีการเปล่ียนแปลงนโยบายและกฎระเบียบต่างๆบ่อย (กรมเจรจาการคา้
ระหวา่งประเทศ, 2558) 

ประเทศมาเลเซียให้องค์การค้าข้าวเปลือกและข้าวสารแห่งชาติ (BERNAS) ซ่ึงเป็น
รัฐวสิาหกิจผกูขาดการน าเขา้ขา้วแห่งมาเลเซียและการกระจายแหล่งน าเขา้ขา้วจากต่างประเทศ และใช้
มาตรการห้ามน าเขา้ขา้ว ชัว่คราวในช่วงท่ีผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดค่อนขา้งมากเพื่อรักษาระดบั
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ราคาขา้วในประเทศ และการน าเขา้ขา้วของมาเลเซียข้ึนอยูก่บัราคาของขา้ว เน่ืองจากมาเลเซียจะน าเขา้
ขา้วมาผสมกบัขา้วของมาเลเซียเพื่อจ าหน่ายให้ประชาชน นอกจากน้ี ก าหนดให้มีการขอใบอนุญาต
น าเขา้สินคา้ยานยนต ์แร่ธาตุและสินคา้เกษตร ก าหนดสิทธิประโยชน์ในการเขา้ถึงระบบการกระจาย
สินค้าและภาคบริการต่างๆ ท่ีเอ้ือกับชาวมาเลเซียเองมากกว่าชาวต่างชาติ สินค้าอาหารแปรรูป
บางอย่าง เช่น ขนมปัง ธัญพืช อาหารประป๋อง ต้องติดฉลากบอกข้อมูลโภชนาการ และห้ามการ
โฆษณาชวนเช่ือทางโภชนาการ (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2558) 

ประเทศฟิ ลิปปินส์ มีการใช้มาตรการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศใน
อุตสาหกรรมเซรามิค กระเบ้ืองเซรามิค และกระจก มีการก าหนดโควตาการน าเขา้สินคา้เกษตร เช่น 
ขา้ว ขา้วโพด ส้ม มะนาว หัวหอม ปศุสัตว ์เน้ือววั น ้ าตาล กาแฟ มนัฝร่ังแปรรูป เป็นตน้ แมว้่าจะน า
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการพิธีการศุลกากร แต่กระบวนการก็ยงัมีความล่าช้าและมี
ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดให้สินค้าส่ิงทอ เส้นใยและลินินตอ้งติดฉลาก 
นอกจากน้ี ฟิลิปปินส์มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบบ่อย กฎระเบียบเขม้งวด การเรียกเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม ซ ้ าซ้อน และไม่เป็นธรรม และระบบขั้นตอนทางราชการท่ีล่าช้า (กรมเจรจาการค้า
ระหวา่งประเทศ, 2549) 

สิงคโปร์มีมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ท่ีเข้มงวดเพื่อคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคในประเทศซ่ึงตอ้งพึ่งพาการน าเขา้อาหารเกือบทั้งหมด ท าให้ผูส่้งออกบางรายไม่สามารถ
ปฏิบติัตาม ขอ้ก าหนดดา้น SPS ของสิงคโปร์ ในสินคา้บางประเภท ในประเทศผู ้ ส่งออกตอ้งไดรั้บ
การตรวจสอบและอนุญาตจาก Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) ของสิ งคโป ร์ก่อน 
นอกจากน้ี ในกรณีสุกร ตอ้งไดรั้บการรับรองจากองค์การโรคระบาดสัตวโ์ลก (OIE) ว่า ประเทศผู ้
ส่งออกเป็นเขตปลอดภยัจากโรคปากและเทา้เป่ือย (Foot and Mouth Disease: FMD) นอกจากน้ี การ
น าเขา้เคมีภณัฑ์อนัตราย ฟิล์ม วิดีโอ อาวุธ เคร่ืองส าอาง ยาท่ีมีปริมาณวิตามินสูงและสินคา้เกษตร
ชีวภาพ ตอ้งมีการขออนุญาตน าเขา้พิเศษ (ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์, 2555) 

ประเทศไทยมีการใชม้าตรการท่ีมิใช่ภาษีในการคุม้ครองภาคเกษตรกรรมภายในประเทศ 
เช่น จ ากัดปริมาณการน าเข้าสินค้าเกษตรบางชนิด เช่น ถั่วเหลือง และข้าวโพด  และการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการน าเขา้สินคา้ประเภทเน้ือววั เป็นตน้ ไทยยงัก าหนดให้ผูน้  าเขา้ตอ้งขอใบอนุญาต
น าเข้าสินค้าว ัตถุดิบ ปิ โตรเลียม ส่ิ งทอ เคมีภัณฑ์  ยา และสินค้าเกษตร และห้ามการน าเข้า
รถจกัรยานยนตใ์ช้แลว้และช้ินส่วน ดว้ยเหตุผลดา้นความมัน่คงของชาติ สุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
ไทยมีมาตรการปกป้องจากการน าเขา้สินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศของตน 
ไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจากปริมาณการน าเขา้ท่ีเพิ่มข้ึนมากกว่าปกติ เพื่อเปิดโอกาสให้
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อุตสาหกรรมภายในดงักล่าวสามารถปรับตวัไดท้นักบัสถานการณ์แข่งขนัในตลาดโลก ซ่ึงมาตรการ
ปกป้องฯ อาจมีหลายรูปแบบ เช่น การเรียกเก็บอากร การจ ากดัปริมาณน าเข้า การจดัสรรปริมาณ
น าเขา้ เป็นตน้ (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ และกรมการคา้ต่างประเทศ, 2551) 

มาตรการท่ีมิใช่ภาษีถือเป็นเคร่ืองมือหลกัของนโยบายการคา้ของเวียดนาม โดยมีการ
ก าหนดโควตาน าเขา้น ้ าตาล ฝ้าย ใบยาสูบ เกลือ นมขา้วโพด ไข่ไก่ และยา มีการห้ามการจดทะเบียน
ในสินคา้ยาบางชนิดของต่างชาติ และยาหรือวคัซีนท่ีจะน ามาใช้ในประเทศตอ้งผ่านการทดลองท่ี
ด าเนินการภายในประเทศ ก าหนดราคากลางส าหรับสินคา้น าเขา้ เพื่อใชเ้ป็นฐานในการค านวณจดัเก็บ
อากรศุลกากรขาเข้าก าหนดไวสู้ง และไม่มีมาตรฐานท่ีแน่นอน มีการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา
ค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย นอกจากน้ี กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ 
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2549)  

4.2.3 ปัญหาและอุปสรรค์อืน่ๆ  

ถึงแมบ้รูไนจะมีก าลงัซ้ือสูง แต่กระบวนการสั่งซ้ือและขนส่งสินคา้ของบรูไนมีความ
ล าบาก การน าเข้ามักจะข้ึนอยู่กับนักธุรกิจสิงคโปร์ การขนส่งสินค้าทางเรือเป็นอุปสรรคมาก 
โดยเฉพาะสินคา้ท่ีส่งออกไปยงับรูไนท่ีมีจ านวนไม่มาก ท าให้การขนส่งส่วนใหญ่ตอ้งผา่นการขนถ่าย
สินคา้ท่ีสิงคโปร์ก่อน เป็นเหตุใหเ้สียเวลาและค่าใชจ่้ายสูง (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2552) 

ค่าขนส่งสินคา้ของกมัพูชามีราคาสูงเพราะระบบการคมนาคมยงัไม่มีประสิทธิภาพ ท า
ให้การขนส่งสินค้าใช้เวลานานและเกิดการช ารุดเสียหายของสินค้าในหลายประเภทได้ ระบบ
สาธารณูปโภคและการส่ือสารมวลชนยงัไม่สามารถรองรับต่อการบริโภคได ้ส่งผลให้ค่าบริการไฟฟ้า 
ประปา การส่ือสารโทรคมนาคมพื้นฐานต่างๆ มีราคาค่อนขา้งสูง เส้นทางการขนส่งภายในประเทศยงั
ไม่ได้รับการพฒันาอย่างเต็มท่ีตอ้งใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายสูง โดยระยะเวลาท่ีตอ้งใช้ในการ
ขนส่งอาจท าให้สินคา้ไดรั้บความเสียหาย นอกจากน้ี ปัญหาเขตแดนไม่ชดัเจน ท าให้เกิดความขดัแยง้
ระหวา่งประเทศ ปัญหาเร่ืองค่าเงินเรียลซ่ึงเป็นสกุลเงินหลกัท่ีใช้ในกมัพูชาขาดเสถียรภาพท าให้การ
ซ้ือขายสินคา้ไม่สามารถช าระค่าสินคา้เป็นสกุลเงินดงักล่าวได ้ส่วนใหญ่จะรับช าระค่าสินคา้เป็นเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือบางคร้ังตอ้งช าระเป็นทองค าแทน (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2558) 

อินโดนีเซียยงัมีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การคมนาคม
เช่ือมโยงระหว่างประเทศ รวมถึงท่าเรือ ซ่ึงยงัขาดมาตรฐานในระดบัสากล แมว้า่รัฐบาลจะตระหนกั
ถึงความส าคญั และก าลงัเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวอยูก่็ตาม สภาพภูมิประเทศท่ีเป็นหมู่
เกาะใหญ่น้อยห่างกนัค่อนขา้งมาก ท าให้การท าการตลาดและการขนส่ง/กระจายสินคา้ท าไดล้ าบาก 
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และมีต้นทุนค่อนข้างสูง และประเทศตั้ งอยู่ในเขตท่ีมักจะประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ 
นอกจากน้ี ระบบราชการมีกระบวนการซบัซอ้น และมีปัญหาเร่ืองการ คอร์รัปชัน่ ไม่โปร่งใส จนเป็น
ตน้ทุนทางการคา้ (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2557) 

สปป.ลาว ยงัไม่มีความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ท า
ให้การติดต่อส่ือสารและคมนาคมล่าชา้ มีตน้ทุนค่าขนส่งและค่าบริการในการน าเขา้-ส่งออกค่อนขา้ง
สูง การขนส่งสินคา้ทางบกของ สปป.ลาว ส่วนใหญ่พึ่งพาการขนส่งทางถนน ยงัไม่มีระบบการขนส่ง
ทางรถไฟ และยงัเป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกทะเล (Land Lock) เส้นทางคมนาคมยงัทุรกนัดาร ตอ้งใช้
เวลานาน และท าให้สินค้าได้รับความเสียหายได้ง่าย การขนถ่ายสินค้าของสปป.ลาว เน้นการใช้
แรงงานคนมากกวา่เคร่ืองจกัร ท าให้เสียเวลาและสินคา้เสียหาย นอกจากน้ี โครงสร้างเศรษฐกิจของ
สปป.ลาวมีขนาดเล็ก และมีก าลงัซ้ือต ่า ค่าเงินกีบของสปป.ลาวขาดเสถียรภาพ พร้อมทงัขอ้กฎหมาย
ต่างๆของสปป.ลาวเป็นกฎหมายเชิงคุม้ครองมากกวา่เชิงส่งเสริม และขาดประสิทธิภาพในการบงัคบั
ใชก้ฎหมาย (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2558) 

ฟิลิปปินส์ยงัไม่มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ งเส้นทางคมนาคม ท่าเรือ 
สนามบิน และไฟฟ้า การขาดแคลนอุตสาหกรรมสนับสนุน ปัญหาการตกค้างของส่ิงปฏิกูล และ
มลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะในเขตเมืองหลวง เน่ืองจากประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติรุนแรงและ
บ่อยคร้ัง เช่น พายุไต้ฝุ่ น ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม นอกจากน้ี ฟิลิปปินส์ยงัขาดความต่อเน่ืองเชิง
นโยบายและเสถียรภาพทางการเมือง และปัญหาการทุจริตฉ้อราษฎร์บงัหลวงแมรั้ฐบาลจะมีนโยบาย
ปราบปรามเขม้งวดข้ึน (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2557)  

สภาพเส้นทางระหวา่งประเทศสปป.ลาวและเวียดนามมีขอ้จ ากดัและมีความไม่สะดวก 
ถนนค่อนข้างคดเค้ียวผ่านพู สูง มีค่ าขนส่งค่อนข้างสูง และระบบโครงสร้างพื้ นฐานและ
สาธารณูปโภคของเวียดนามยงัไม่มีความพร้อมเท่าท่ีควร นอกจากน้ี ก าลงัซ้ือของประชากรส่วนใหญ่
ในเวียดนามอยูใ่นระดบัต ่า ยกเวน้ในเมืองใหญ่ เช่น นครโฮจิมินห์ และกรุงฮานอย (กรมเจรจาการคา้
ระหวา่งประเทศ, 2557) 

4.3  การวเิคราะห์ค่า RCA ของสินค้าของสปป.ลาว กมัพูชา เวยีดนามทีส่่งออกไปยงัตลาดอาเซียน 
การศึกษาในคร้ังน้ี ได้ใช้ข้อมูลการข้อมูลมูลค่าการค้าของสปป.ลาว กัมพูชา และ

เวียดนาม ท่ีส่งออกไปยงัตลาดอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 จากการพิจารณาสินค้าตามการ
จ าแนกพิกดัศุลกากร (Harmonized) มี 21 หมวด 97 หมวดยอ่ย (2 Digit) โดยใชค้่าดชันีความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) และค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัร 
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(Dynamic Revealed Comparative Advantage) เพื่อศึกษาพิจารณาขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
สปป.ลาว กมัพชูา เวยีดนาม ท่ีส่งออกสินคา้ไปยงัตลาดอาเซียน 

4.3.1. ประเทศบรูไน  

จากการค านวณค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 
พ.ศ. 2555 พบวา่ ในประเทศบรูไน จากการพิจารณาสินคา้ตามการจ าแนกพิกดัศุลกากร (Harmonized) 
มี 21 หมวด 97 หมวดยอ่ย (2 Digit) พบวา่ สปป.ลาว มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ในกลุ่มสินคา้ 
4 หมวด ไดแ้ก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 10 เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ หมวด 11 ส่ิงทอและของท า
ดว้ยส่ิงทอ หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา มีความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบในบางปี 

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของสปป.ลาว 
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ถอยน า  มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 11 ส่ิง
ทอและของท าดว้ยส่ิงทอ เพราะอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของสปป.ลาวมีอตัราลดลง 
และมากกว่าการลดลงอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศบรูไน (ดูรายละเอียดใน
ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางที่ 4.7 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสปป.ลาว ในประเทศบรูไน (ปี พ.ศ.2546-
2555) 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 2 (HS 06 -14) - - - - - - - 24.02 - - n.a. 
หมวด 3 (HS 15) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 4 (HS 16 -24) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 5 (HS 25 -27) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 6 (HS 28 -38) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 7 (HS 39 -40) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 8 (HS 41 -43) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 9 (HS 44 -46) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 10 (HS 47 -49) - 19.05 - - - - - - - - n.a. 
หมวด 11 (HS 50 -63) 8.63 1.13 - 12.33 - - - - - - ถอยน า 
หมวด 12 (HS 64 -67) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 13 (HS 68 -70) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 14 (HS 71) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 15 (HS 72 -83) - - - 0.93 - - - - - - n.a. 
หมวด 16 (HS 84 -85) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 17 (HS 86 -89) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 18 (HS 90 -92) - - - - - - - - - 37.28 n.a. 
หมวด 19 (HS 93) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 20 (HS 94 -96) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 21 (HS 97) - - - - - - - - - - n.a. 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

ขณะกมัพูชามีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ในกลุ่มสินคา้ 4 หมวด ไดแ้ก่ หมวด 11 
ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ หมวด 12  ของส าเร็จรูป หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์
เคร่ืองดนตรี นาฬิกา หมวด 20 ผลิตภณัฑเ์บด็เตล็ด มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในบางปี  

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของกมัพูชา 
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่า สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์เสียโอกาส มี 1 หมวดสินคา้ ได้แก่ หมวด 
20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของกมัพูชา มีแนวโน้ม
ลดลง แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของบรูไนกลบัมีแนวโนม้สูงข้ึน ดงันั้น กมัพูชาจึงมี
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ความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ถอยน า  มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 11 
ส่ิงทอและของท าดว้ย ส่ิงทอ เพราะอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของกมัพูชาลดลง และ
มากกวา่การลดลงอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศบรูไน (ดูรายละเอียดในตาราง
ท่ี 4.8) 

ตารางที ่4.8 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของกมัพชูา ในประเทศบรูไน 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
 หมวด 1 (HS 01 - 05)  - - - - - - - - - - n.a. 
 หมวด 2 (HS 06 -14)  - - - - - - - - - - n.a. 
 หมวด 3 (HS 15)  - - - - - - - - - - n.a. 
 หมวด 4 (HS 16 -24)  - - - - - - - - - - n.a. 
 หมวด 5 (HS 25 -27)  - - - - - - - - - - n.a. 
 หมวด 6 (HS 28 -38)  - - - - - - - - - - n.a. 
 หมวด 7 (HS 39 -40)  - - - - - - - - - - n.a. 
 หมวด 8 (HS 41 -43)  - - - - - - - - - - n.a. 
 หมวด 9 (HS 44 -46)  - - - - - - - - - - n.a. 
 หมวด 10 (HS 47 -49)  - - - - - - - - - - n.a. 
 หมวด 11 (HS 50 -63)  7.44 8.36 - 11.30 - - - 25.2 - - ถอยน า 
 หมวด 12 (HS 64 -67)  - - - - - - - - - 214 n.a. 
 หมวด 13 (HS 68 -70)  - - - - - - - - - - n.a. 
 หมวด 14 (HS 71)  - - - - - - - - - - n.a. 
 หมวด 15 (HS 72 -83)  - - - - - - - - - - n.a. 
 หมวด 16 (HS 84 -85)  - - - 0.60 - - - 0.82 0.76 - n.a. 
 หมวด 17 (HS 86 -89)  - - - - - - - - - - n.a. 
 หมวด 18 (HS 90 -92)  - - - - - - - 4.88 - - n.a. 
 หมวด 19 (HS 93)  - - - - - - - - - - n.a. 
 หมวด 20 (HS 94 -96)  2.74 - - 0.44 - - - - - - เสียโอกาส 
 หมวด 21 (HS 97)  - - - - - - - - - - n.a. 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

ขณะเวียดนาม มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ในกลุ่มสินคา้ 11 หมวด ไดแ้ก่ หมวด 1 
สัตวมี์ชีวติ ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือ
พืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 7  ผลิตภณัฑ์
ของพลาสติกและยาง หมวด 9 ไม้และของท าด้วยไม้ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิง หมวด 



 
 

43 
 

12 ของส าเร็จรูป หมวด 13  หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้  หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ย
โลหะสามญั หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในบางปี 

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของเวียดนาม 
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์สวนกระแส มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 13 
หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคถึงแมว้า่เวียดนาม ยงัคงมีอตัราการขยายตวัของการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีเพิ่มข้ึน 
แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศบรูไนกลบัมีแนวโนม้การลดลง สินคา้ท่ีอยูใ่น
สถานการณ์เสียโอกาส มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั 
เน่ืองจากอัตราการขยายตัวการส่งออกสินค้าเหล่าน้ีของเวียดนามมีแนวโน้มลดลง แต่อตัราการ
ขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของบรูไนกลบัมีแนวโน้มสูงข้ึน ดงันั้น เวียดนามจึงมีความเสียเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ สินค้าท่ีอยู่ในสถานการณ์ถอยน า  มี 5 หมวดสินค้า ได้แก่หมวด 1 สัตว์มีชีวิต 
ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช หมวด 9 ไมแ้ละของท าด้วยไม ้
หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า เพราะอตัราการ
ขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของเวียดนามมีอตัราลดลง และมากกวา่การลดลงอตัราการขยายตวั
การน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศบรูไน (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.9) 
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ตารางที ่4.9 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของเวยีดนาม ในประเทศบรูไน 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05) 10.63   4.29   -     3.89   -     -     -     2.71   4.04   3.40   ถอยน า  
หมวด 2 (HS 06 -14)  -     8.72   -    17.57   -     -     -     3.57   6.40  13.78   n.a.  
หมวด 3 (HS 15)  2.98   -     -     -     -     -     -     -     -     -     ถอยน า  
หมวด 4 (HS 16 -24)  0.97   0.99   -     0.05   -     -     -     0.15   0.32   0.32   ถอยน า  
หมวด 5 (HS 25 -27)  -     -     -     -     -     -     -     0.62   0.40   1.46   n.a.  
หมวด 6 (HS 28 -38)  0.90   0.30   -     0.03   -     -     -     0.30   0.40   0.21   ถอยน า  
หมวด 7 (HS 39 -40)  -     0.32   -     1.29   -     -     -     1.31   1.70   1.65   n.a.  
หมวด 8 (HS 41 -43)  -     -     -     -     -     -     -     0.32   0.18   0.36   n.a.  
หมวด 9 (HS 44 -46)  4.54   1.57   -     0.81   -     -     -     0.10   0.32   0.67   ถอยน า  
หมวด 10 (HS 47 -49)  -     0.46   -     -     -     -     -     0.01   0.13   0.09   n.a.  
หมวด 11 (HS 50 -63)  0.18   2.15   -     0.21   -     -     -     0.15   0.14   0.12   ถอยน า  
หมวด 12 (HS 64 -67)  -     1.31   -     0.93   -     -     -     0.41   0.20   0.10   n.a.  
หมวด 13 (HS 68 -70)  0.10   -     -     0.92   -     -     -     0.69   1.69   1.06   สวน

กระแส  
หมวด 14 (HS 71)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     n.a.  
หมวด 15 (HS 72 -83)  1.03   0.05   -     0.05   -     -     -     1.09   0.09   0.14   เสียโอกาส  
หมวด 16 (HS 84 -85)  1.19   0.27   -     0.20   -     -     -     0.16   0.21   0.22   ถอยน า  
หมวด 17 (HS 86 -89)  0.01   0.02   -     -     -     -     -     -     -     0.04   สวน

กระแส  
หมวด 18 (HS 90 -92)  -     -     -     -     -     -     -     0.19   -     0.01   n.a.  
หมวด 19 (HS 93)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     n.a.  
หมวด 20 (HS 94 -96)  0.22   0.30   -     0.12   -     -     -     0.35   0.40   0.14   คว้าไม่ทนั  
หมวด 21 (HS 97)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     n.a.  

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

4.3.2 ประเทศกมัพูชา 
จากการค านวณดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2555 

พบว่า ในประเทศกมัพูชา จากการพิจารณาสินคา้ตามการจ าแนกพิกดัศุลกากร (Harmonized) มี 21 
หมวด 97 หมวดย่อย (2 Digit) พบว่า สปป.ลาว มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ในกลุ่มสินคา้ 11 
หมวด ไดแ้ก่ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทน
ยาสูบฯ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง 
หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 15 โลหะสามญัและของ



 
 

45 
 

ท าดว้ยโลหะสามญั หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศ
ยาน หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด 
มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในบางปี 

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของสปป.ลาว 
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์เสียโอกาส มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 16 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า นาฬิกา เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของ
สปป.ลาว มีแนวโน้มลดลง แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของกมัพูชากลบัมีแนวโน้ม
สูงข้ึน ดงันั้น สปป.ลาวจึงมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ ถอยน า มี 3 
หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม้ หมวด 20 ผลิตภณัฑ์
เบด็เตล็ด เพราะอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของสปป.ลาวมีอตัราลดลง และมากกวา่การ
ลดลงอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศกมัพชูา (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.10) 
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ตารางที ่4.10 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสปป.ลาว ในประเทศกมัพชูา 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 2 (HS 06 -14)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 3 (HS 15)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 4 (HS 16 -24)  -     0.36   -     -     2.06   -     0.81   5.46   3.54   1.32  n.a. 
หมวด 5 (HS 25 -27)  -     0.28   8.55   9.67   6.16   -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 6 (HS 28 -38)  0.17   -     -     -     -     1.93   1.24   1.76   -     -    ถอยน า 
หมวด 7 (HS 39 -40)  -     -     -     -     -     -     -     3.59   0.08   -    n.a. 
หมวด 8 (HS 41 -43)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 9 (HS 44 -46)  51.16  1,673  -     -     -     -     733   191   -     -    ถอยน า 
หมวด 10 (HS 47 -49)  -     0.41   -     -     -     0.55   -     0.02   -     0.01  n.a. 
หมวด 11 (HS 50 -63)  -     -     -     -     -     1.03   0.02   0.01   0.26   0.00  n.a. 
หมวด 12 (HS 64 -67)  -     -     -     -     -     -     -     0.31   -     -    n.a. 
หมวด 13 (HS 68 -70)  -     -     0.80   -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 14 (HS 71)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 15 (HS 72 -83)  -     -     -     -     1.73   -     -     -     0.21   0.04  n.a. 
หมวด 16 (HS 84 -85)  0.92   -     -     -     -     -     -     1.53   2.94   0.01  เสียโอกาส 
หมวด 17 (HS 86 -89)  -     -     -     -     -     2.77   0.16   0.15   4.94   9.79  n.a. 
หมวด 18 (HS 90 -92)  -     -     -     -     1.46   -     1.21   -     -     0.43  n.a. 
หมวด 19 (HS 93)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 20 (HS 94 -96)  34.63   1.96   -     -     -     -     -     -     -     0.05  ถอยน า 
หมวด 21 (HS 97)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

ขณะเวียดนาม มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ในกลุ่มสินคา้ 11 หมวด ไดแ้ก่ หมวด 1 
สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 8 ผลิตภณัฑ์
จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั มี
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี หมวด 2 ผลิตภณัฑจ์ากพืช หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้าก
สัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 9 ไมแ้ละของท าด้วยไม ้
หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้  หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด18 อุปกรณ์
ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกาหมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด มีความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบในบางปี  
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สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของเวียดนาม  
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี 7 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
2 ผลิตภัณฑ์จากพืช  หมวด 7 ผลิตภัณฑ์ของพลาสติกและยาง  หมวด 8 ผลิตภัณฑ์จากหนังและ
หนงัเฟอร์ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 16 เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออก
ของเวียดนาม มีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน และมากกว่าการเพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้
สินค้าเหล่าน้ีของประเทศกัมพูชา ดังนั้ น สินค้าเหล่าน้ีของเวียดนามจึงมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในประเทศกมัพูชา สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ สวนกระแส มี 7 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
1 สัตวมี์ชีวติ ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์ หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยก
ไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และ
ผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้หมวด 10 เหยื่อ
ไมแ้ละกระดาษ หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด ถึงแมว้่าเวียดนาม ยงัคงมีอตัราการขยายตวัของการ
ส่งออกสินคา้เหล่าน้ีเพิ่มข้ึน แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศกมัพูชากลบัมี
แนวโนม้การลดลง สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ตั้งรับปรับตวั  มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 11 ส่ิงทอ
และของท าด้วยส่ิงทอ เน่ืองจากทั้งอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้ของเวียดนามและอตัราการ
ขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของกมัพชูามีแนวโนม้ลดลง สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ เสียโอกาส มี 1 
หมวดสินคา้ ได้แก่ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของ
เวียดนาม มีแนวโน้มลดลง แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของกมัพูชากลบัมีแนวโน้ม
สูงข้ึน ดงันั้น เวียดนามจึงมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ ถอยน า  มี 1 
หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา เพราะอตัราการ
ขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของเวียดนามมีอตัราลดลง และมากกวา่การลดลงอตัราการขยายตวั
การน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศกมัพชูา (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.11) 
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ตารางที ่4.11 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของเวยีดนาม ในประเทศกมัพชูา 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05)  0.01   1.49   2.48   2.25   4.23   2.13   3.90   2.46   0.96  0.75 สวนกระแส 
หมวด 2 (HS 06 -14)  1.07   0.79   1.80   1.31   1.17   1.11   1.09   1.66   1.33  2.22 ดาวรุ่งพุ่งแรง 
หมวด 3 (HS 15)  0.02   0.28   0.64   1.01   0.78   0.74   0.94   1.69   1.56  2.90 สวนกระแส 
หมวด 4 (HS 16 -24)  0.35   0.27   0.17   0.16   0.32   0.91   0.43   0.81   0.87  0.86 สวนกระแส 
หมวด 5 (HS 25 -27)  5.16   5.67   6.17   5.05   4.41   3.82   3.90   4.79   3.68  3.43 เสียโอกาส 
หมวด 6 (HS 28 -38)  0.88   1.11   1.45   1.18   1.21   1.24   1.30   1.58   1.51  1.61 สวนกระแส 
หมวด 7 (HS 39 -40)  0.29   0.26   0.81   0.79   0.78   0.61   0.48   0.68   0.61  0.85 ดาวรุ่งพุ่งแรง 
หมวด 8 (HS 41 -43)  0.16   0.19   0.04   0.33   0.40   0.55   0.52   0.74   1.07  1.07 ดาวรุ่งพุ่งแรง 
หมวด 9 (HS 44 -46)  0.49   0.33   1.18   1.59   1.05   1.45   0.51   1.19   1.09  1.21 สวนกระแส 
หมวด 10 (HS 47 -49)  0.31   0.34   0.60   0.90   0.55   0.34   0.48   0.67   0.68  0.83 สวนกระแส 
หมวด 11 (HS 50 -63)  0.25   0.24   0.18   0.17   0.24   0.22   0.23   0.41   0.30  0.25 ตั้งรับปรับตวั 
หมวด 12 (HS 64 -67)  1.83   2.03   2.32   3.26   4.20   4.61   3.70   2.74   4.37  4.60 ดาวรุ่งพุ่งแรง 
หมวด 13 (HS 68 -70)  0.49   0.45   0.79   1.03   0.78   0.95   1.72   1.31   0.93  0.87 ดาวรุ่งพุ่งแรง 
หมวด 14 (HS 71)  -     -     0.01   -     -     0.04   0.01   0.00   0.00  0.01 n.a. 
หมวด 15 (HS 72 -83)  1.53   1.88   3.06   2.93   3.03   2.39   1.69   1.80   1.27  1.33 n.a. 
หมวด 16 (HS 84 -85)  0.26   0.12   0.33   0.45   0.37   0.65   0.50   0.56   0.30  0.38 ดาวรุ่งพุ่งแรง 
หมวด 17 (HS 86 -89)  0.03   0.04   0.20   0.81   0.97   0.99   1.42   0.33   0.22  0.24 ดาวรุ่งพุ่งแรง 
หมวด 18 (HS 90 -92)  0.29   0.37   0.04   1.58   0.27   0.87   0.79   0.47   0.18  0.26 ถอยน า 
หมวด 19 (HS 93)  -     -     -     -     -     -     0.00   0.10   -    0.21 n.a. 
หมวด 20 (HS 94 -96)  0.59   0.32   0.57   0.92   0.90   0.77   0.83   1.20   0.97  1.13 สวนกระแส 
หมวด 21 (HS 97)  0.11   0.24   0.27   0.00   0.62   0.26   0.54   0.45   0.56  0.13 n.a. 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

4.3.3 ประเทศอนิโดนีเซีย   
จากการค านวณดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2555 

พบว่า ในประเทศอินโดนีเซีย  จากการพิจารณาสินคา้ตามการจ าแนกพิกดัศุลกากร (Harmonized) มี 
21 หมวด 97 หมวดยอ่ย (2 Digit) พบวา่ สปป.ลาว มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ในกลุ่มสินคา้ 7 
หมวด ได้แก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู 
ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติก
และยาง หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั 
หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในบางปี 
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สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของสปป.ลาว  
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์เสียโอกาส มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 15 
โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า เน่ืองจากอตัรา
การขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของสปป.ลาว มีแนวโน้มลดลง แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้
สินค้าเหล่าน้ีของอินโดนีเซียกลับมีแนวโน้มสูงข้ึน ดังนั้ น สปป.ลาวจึงมีความเสียเปรียบโดย
เปรียบเทียบ (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.12) 

ตารางที ่4.12 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสปป.ลาว ในประเทศอินโดนีเซีย   

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถาน 

การณ์การ
ส่งออก 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

หมวด 1 (HS 01 - 05) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 2 (HS 06 -14) - - 30.75 - 20.87 3.97 14.55 8.24 13.37 1.89 n.a. 
หมวด 3 (HS 15) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 4 (HS 16 -24) - - - - - - - - - 21.07 n.a. 
หมวด 5 (HS 25 -27) - - - 0.04 0.00 0.02 0.01 - - - n.a. 
หมวด 6 (HS 28 -38) - - - - - - 2.31 1.33 - - n.a. 
หมวด 7 (HS 39 -40) - - - - - - 1.52 - 1.84 - n.a. 
หมวด 8 (HS 41 -43) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 9 (HS 44 -46) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 10 (HS 47 -49) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 11 (HS 50 -63) - - 0.56 1.71 0.05 20.40 1.37 10.18 4.77 3.81 n.a. 
หมวด 12 (HS 64 -67) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 13 (HS 68 -70) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 14 (HS 71) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 15 (HS 72 -83) 11.87 - - 0.51 - - - 0.58 0.06 0.10 เสียโอกาส 
หมวด 16 (HS 84 -85) 0.01 5.12 - 5.22 0.06 0.25 0.36 0.17 - - เสียโอกาส 
หมวด 17 (HS 86 -89) - - - - - - - - - 0.08 n.a. 
หมวด 18 (HS 90 -92) - - - - - - - 0.12 - 0.34 n.a. 
หมวด 19 (HS 93) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 20 (HS 94 -96) - - - - - - - 0.54 - - n.a. 
หมวด 21 (HS 97) - - - - - - - - - - n.a. 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
ขณะกมัพูชา มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินคา้ 9 หมวด ไดแ้ก่ หมวด 11 

ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช 
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หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 
7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง  หมวด 9 ไม้และของท าด้วยไม้ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 
17 ยานบก ยานน ้า อากาศยาน หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบด็เตล็ด หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ มีความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในบางปี  

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของกมัพูชา 
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 12 ของส าเร็จรูป เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกของ
กมัพูชา มีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน และมากกวา่การเพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้
เหล่าน้ีของประเทศอินโดนีเซีย ดงันั้น สินคา้เหล่าน้ีของกมัพชูาจึงมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบใน
ประเทศอินโดนีเซีย สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ สวนกระแส มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 10 เหยื่อไม้
และกระดาษ หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ ถึงแมว้่ากมัพูชา ยงัคงมีอตัราการขยายตวัการส่งออก
สินค้าเหล่าน้ีเพิ่มข้ึน แต่อตัราการขยายตวัการน าเข้าสินค้าเหล่าน้ีของประเทศอินโดนีเซียกลับมี
แนวโนม้การลดลง สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ตั้งรับปรับตวั  มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 11 ส่ิงทอ
และของท าด้วยส่ิงทอ เน่ืองจากทั้ งอตัราการขยายตวัการส่งออกสินค้าของกัมพูชาและอตัราการ
ขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของอินโดนีเซียมีแนวโนม้ของการอตัราการขยายตวัลดลง สินคา้ท่ีอยู่
ในสถานการณ์เสียโอกาส มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 17 ยานบก ยานน ้า อากาศยาน เน่ืองจากอตัรา
การขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของกมัพูชา มีแนวโน้มลดลง แต่อตัราการขยายตวัการน าเข้า
สินค้าเหล่าน้ีของอินโดนีเซียกลับมีแนวโน้มสูงข้ึน ดังนั้ น กัมพูชาจึงมีความเสียเปรียบโดย
เปรียบเทียบ สินค้าท่ีอยู่ในสถานการณ์ ควา้ไม่ทัน  มี 2 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 16 เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด เน่ืองจาก กมัพูชามีแนวโนม้อตัราการขยายตวั
การส่งออกสินค้าเหล่าน้ีเพิ่มสูงข้ึน แต่น้อยกว่าการเพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินค้า
เหล่าน้ีของอินโดนีเซีย ท าใหก้มัพชูามีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ถอย
น า  มี 3 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวติ ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 
13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ เพราะอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของกมัพูชามี
อตัราลดลง และมากกวา่การลดลงอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศอินโดนีเซีย (ดู
รายละเอียดในตารางท่ี 4.13) 
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ตารางที ่4.13 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของกมัพชูา ในประเทศอินโดนีเซีย   

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถาน 

การณ์การ
ส่งออก 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 0.04 0.04 - 0.05 0.03 - - - - - ถอยน า 
หมวด 2 (HS 06 -14) 10.37 11.12 7.87 9.54 - - - - - - ถอยน า 
หมวด 3 (HS 15) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 4 (HS 16 -24) - - 0.02 3.28 15.04 30.00 20.29 16.92 18.12 15.83 n.a. 
หมวด 5 (HS 25 -27) - - 0.02 - - - - - - - n.a. 
หมวด 6 (HS 28 -38) - - 0.19 0.85 0.68 - 0.07 0.22 - - n.a. 
หมวด 7 (HS 39 -40) 1.55 0.45 0.98 0.31 0.15 0.09 0.91 3.30 1.15 2.50 ดาวรุ่งพุ่ง

แรง 
หมวด 8 (HS 41 -43) - - - - - - 0.16 - 0.27 - n.a. 
หมวด 9 (HS 44 -46) - - - 6.01 3.17 - - - - - n.a. 
หมวด 10 (HS 47 -49) 0.03 0.68 0.71 0.14 0.22 0.01 0.11 - 0.05 0.09 สวน

กระแส 
หมวด 11 (HS 50 -63) 4.86 11.48 10.38 5.40 6.42 1.82 3.53 2.25 4.90 5.26 ตั้งรับ

ปรับตวั 
หมวด 12 (HS 64 -67) 4.50 - - 8.33 7.86 5.10 5.47 17.87 37.13 32.10 ดาวรุ่งพุ่ง

แรง 
หมวด 13 (HS 68 -70) 0.51 - - - - - - - 0.03 - ถอยน า 
หมวด 14 (HS 71) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 15 (HS 72 -83) - 0.13 - 0.02 - 0.00 - - 0.00 0.01 n.a. 
หมวด 16 (HS 84 -85) 0.00 - 0.04 0.31 0.20 0.38 0.17 0.31 - 0.00 ควา้ไม่

ทนั 
หมวด 17 (HS 86 -89) 0.52 0.07 1.18 1.26 0.06 - - 0.06 0.17 - เสีย

โอกาส 
หมวด 18 (HS 90 -92) - 0.12 - - - 0.12 0.16 - - - n.a. 
หมวด 19 (HS 93) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 20 (HS 94 -96) 1.52 4.94 56.05 4.03 1.84 0.16 1.41 3.65 0.52 1.48 คว้าไม่

ทนั 
หมวด 21 (HS 97) 46.86 26.30 115.5 - 17.08 - 12.24 - 20.76 278.6 สวน

กระแส 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

ขณะเวียดนาม มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินคา้ 11 หมวด ไดแ้ก่ หมวด 2 
ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 12 ของส าเร็จรูป มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี หมวด 3 ไขมนั
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และน ้ ามนัท่ีได้จากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกได้จากไขมนัและน ้ ามนัดังกล่าวฯ หมวด 7 
ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 11 ส่ิงทอและของ
ท าด้วยส่ิงทอ หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ือง หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะ 
หมวด 20 ผลิตภณัฑเ์บด็เตล็ด หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 19 อาวุธและกระสุน มีความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบในบางปี  

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของเวียดนาม  
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี 6 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วย
โลหะสามญั หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน 
หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบด็เตล็ด เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกของเวยีดนาม มีแนวโนม้ขยายตวั
เพิ่มสูงข้ึน และมากกว่าการเพิ่มข้ึนของอัตราการขยายตัวการน าเข้าสินค้าเหล่าน้ีของประเทศ
อินโดนีเซีย ดังนั้ น สินค้าเหล่าน้ีของเวียดนามจึงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในประเทศ
อินโดนีเซีย สินค้าท่ีอยู่ในสถานการณ์ สวนกระแส มี 9 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 1 สัตว์มีชีวิต 
ผลิตภณัฑ์จากสัตว  ์หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีแยกได้จากไขมันและน ้ ามันดังกล่าวฯ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และ
น ้าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑท์างเคมี  หมวด 8 ผลิตภณัฑจ์าก
หนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม้ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 11 ส่ิงทอ
และของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ ถึงแมว้า่เวียดนาม ยงัคงมีอตัราการ
ขยายตวัของการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีเพิ่มข้ึน แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศ
อินโดนีเซียกลบัมีแนวโนม้การลดลง สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ตั้งรับปรับตวั  มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ 
หมวด 2 ผลิตภณัฑจ์ากพืช เน่ืองจากทั้งอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้ของเวียดนามและอตัราการ
ขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของอินโดนีเซียมีแนวโนม้ของการอตัราการขยายตวัลดลง สินคา้ท่ีอยู่
ในสถานการณ์ เสียโอกาส มี 1 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ เน่ืองจากอตัราการ
ขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของเวยีดนาม มีแนวโนม้ลดลง แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้
เหล่าน้ีของอินโดนีเซียกลบัมีแนวโน้มสูงข้ึน ดงันั้น เวียดนามจึงมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ 
สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ ควา้ไม่ทนั  มี 1 หมวดสินคา้ ได้แก่   หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ 
การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา เน่ืองจาก เวียดนามมีแนวโน้มอตัราการขยายตัวการส่งออกสินค้า
เหล่าน้ีเพิ่มข้ึน แต่นอ้ยกวา่การเพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของอินโดนีเซีย ท า
ให้เวียดนามมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ถอยน า  มี 1 หมวดสินคา้ 
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ไดแ้ก่ หมวด 5 ผลิตภณัฑแ์ร่ เพราะอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของกมัพชูามีอตัราลดลง 
และมากกวา่การลดลงอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศอินโดนีเซีย (ดูรายละเอียด
ในตารางท่ี 4.14) 

ตารางที ่4.14 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของเวยีดนาม ในประเทศอินโดนีเซีย   

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05) 0.25 0.21 0.30 0.15 0.11 0.46 0.98 0.73 0.54 0.43  สวนกระแส  
หมวด 2 (HS 06 -14) 6.68 1.49 2.85 3.09 8.36 2.37 2.11 7.47 9.43 6.70  ตั้งรับ

ปรับตวั  
หมวด 3 (HS 15) 0.17 0.01 0.09 0.01 0.04 0.16 0.21 0.44 0.23 2.48  สวนกระแส  
หมวด 4 (HS 16 -24) 0.38 0.07 0.26 0.33 0.38 0.83 0.87 0.88 0.51 0.49  สวนกระแส  
หมวด 5 (HS 25 -27) 1.91 2.96 2.16 2.17 1.26 0.87 1.63 0.60 0.18 0.40  ถอยน า  
หมวด 6 (HS 28 -38) 0.09 0.07 0.16 0.17 0.15 0.60 0.37 0.46 0.24 0.36  สวนกระแส  
หมวด 7 (HS 39 -40) 0.24 0.40 0.56 0.36 0.41 0.88 1.07 1.12 1.10 1.63  ดาวรุ่งพุง่

แรง  
หมวด 8 (HS 41 -43) 0.84 3.52 17.69 11.13 12.50 18.99 17.84 10.71 6.63 6.61  สวนกระแส  
หมวด 9 (HS 44 -46) 0.11 0.37 0.15 0.23 0.33 0.70 0.67 0.74 0.59 0.97  สวนกระแส  
หมวด 10 (HS 47 -49) 0.07 0.31 0.52 0.12 0.13 0.52 0.29 0.18 0.20 0.42  สวนกระแส  
หมวด 11 (HS 50 -63) 0.42 0.46 0.68 0.85 1.13 1.91 2.21 1.93 1.40 1.72  สวนกระแส  
หมวด 12 (HS 64 -67) 3.28 2.84 6.30 7.29 7.55 15.70 13.37 8.68 7.07 8.92  ดาวรุ่งพุง่

แรง  
หมวด 13 (HS 68 -70) 0.01 0.08 0.13 0.16 0.27 0.08 0.88 1.29 1.26 1.17  สวนกระแส  
หมวด 14 (HS 71) 0.13 0.23 - - - - - - - 0.02  เสียโอกาส  
หมวด 15 (HS 72 -83) 0.23 0.14 0.21 0.24 0.60 2.59 0.98 1.02 1.06 1.29  ดาวรุ่งพุง่

แรง  
หมวด 16 (HS 84 -85) 0.21 0.23 0.31 0.17 0.13 0.27 0.49 0.52 0.54 0.80  ดาวรุ่งพุง่

แรง  
หมวด 17 (HS 86 -89) 0.03 0.19 0.21 0.09 0.16 0.34 0.32 0.64 0.31 0.28  ดาวรุ่งพุง่

แรง  
หมวด 18 (HS 90 -92) 0.17 0.32 0.05 0.03 0.01 0.11 0.12 0.08 0.12 0.16  คว้าไม่ทนั  
หมวด 19 (HS 93) - 0.30 2.45 - - - - - - -  n.a.  
หมวด 20 (HS 94 -96) 0.81 1.19 0.88 0.80 0.61 1.63 1.54 1.15 0.79 1.60  ดาวรุ่งพุง่

แรง  
หมวด 21 (HS 97) - - 0.44 0.45 0.05 - - - - 0.86  n.a.  

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
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4.3.4 ประเทศสปป.ลาว   
จากการค านวณดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2555 

พบวา่ ในประเทศสปป.ลาว  จากการพิจารณาสินคา้ตามการจ าแนกพิกดัศุลกากร (Harmonized) มี 21 
หมวด 97 หมวดยอ่ย (2 Digit) พบวา่ กมัพูชามีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินคา้ 14 หมวด 
ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์  หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง 
เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ 
หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ือง
แก้ว หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 15 โลหะสามัญและของท าด้วยโลหะสามัญ  หมวด 16 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ 
การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ มี
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในบางปี  

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของกมัพูชา  
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี 3 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์  หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด 
เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกของกมัพูชา มีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน และมากกว่าการ
เพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศสปป.ลาว ดงันั้น สินคา้เหล่าน้ีของ
กมัพชูาจึงมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในประเทศสปป.ลาว สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ เสียโอกาส 
มี 3 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั 
หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของ
กมัพูชา มีแนวโน้มลดลง แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของสปป.ลาวกลบัมีแนวโน้ม
สูงข้ึน ดงันั้น กมัพูชาจึงมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ ถอยน า  มี 2 
หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑท่ี์ใช้
แทนยาสูบฯ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ เพราะอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของ
กมัพูชามีอตัราลดลง และมากกว่าการลดลงอตัราการขยายตวัการน าเข้าสินค้าเหล่าน้ีของประเทศ
สปป.ลาว (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.15) 
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ตารางที ่4.15 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของกมัพชูา ในประเทศสปป.ลาว   

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถาน 

การณ์การ
ส่งออก  

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 3.37 0.45 - - - - - - 7.44 4.09 
ดาวรุ่งพุง่
แรง 

หมวด 2 (HS 06 -14) - - - - - - - 13.38 - - n.a. 
หมวด 3 (HS 15) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 4 (HS 16 -24) 2.56 0.09 1.32 2.43 1.87 0.32 2.18 2.87 0.92 0.36 ถอยน า 
หมวด 5 (HS 25 -27) - - - - - 0.01 0.01 0.04 0.02 - n.a. 
หมวด 6 (HS 28 -38) - - - - - - 0.39 - - 0.10 n.a. 
หมวด 7 (HS 39 -40) - - - - 0.39 0.06 - - - 0.10 n.a. 
หมวด 8 (HS 41 -43) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 9 (HS 44 -46) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 10 (HS 47 -49) 1.72 - 1.28 - - - - - - - ถอยน า 
หมวด 11 (HS 50 -63) - 0.32 - - - - - 0.26 3.28 0.15 n.a. 
หมวด 12 (HS 64 -67) 0.29 0.72 5.20 - - - - - - 0.23 เสียโอกาส 
หมวด 13 (HS 68 -70) - - - - - - 3.54 0.62 - - n.a. 
หมวด 14 (HS 71) - - - - 49.60 - - - - - n.a. 
หมวด 15 (HS 72 -83) 1.28 - - - - 0.03 - - - 0.09 เสียโอกาส 
หมวด 16 (HS 84 -85) 2.37 2.35 0.03 1.98 0.01 1.75 0.19 2.89 0.00 0.13 เสียโอกาส 
หมวด 17 (HS 86 -89) 0.48 2.79 - 2.57 0.22 3.74 3.05 - 2.64 3.84 ดาวรุ่งพุง่

แรง 
หมวด 18 (HS 90 -92) - 3.23 67.50 - - - - - - - n.a. 
หมวด 19 (HS 93) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 20 (HS 94 -96) 0.15 10.49 - - 3.85 1.00 15.27 - 1.57 0.25 ดาวรุ่งพุง่

แรง 
หมวด 21 (HS 97) - - - - - 190 - - 828 42.71 n.a. 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

ขณะเวียดนาม มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินคา้ 15 หมวด ไดแ้ก่ หมวด 2 
ผลิตภัณฑ์จากพืช  หมวด 5 ผลิตภัณฑ์แร่ หมวด 10 เหยื่อไม้และกระดาษ  มีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในทุกปี หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หมวด 6 ผลิตภัณฑ์ทาง หมวด 7 
ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ 
หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑเ์ซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 15  โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั หมวด  
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8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศัน
ศาสตร์  การแพทย์ เค ร่ืองดนตรี  นาฬิกา หมวด 20 ผลิตภัณฑ์ เบ็ดเตล็ด  หมวด 21 ศิลปกรรม 
โบราณวตัถุ มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในบางปี  

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของเวียดนาม 
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี 3 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วย
โลหะสามญั เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกของเวียดนาม มีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน และ
มากกวา่การเพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศสปป.ลาว ดงันั้น สินคา้
เหล่าน้ีของเวียดนามจึงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในประเทศสปป.ลาว สินค้าท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ สวนกระแส มี 6 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 
18 อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ การแพทย์ เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ถึงแม้ว่าเวียดนาม ยงัคงมีอัตราการ
ขยายตวัของการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีเพิ่มข้ึน แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศ
สปป.ลาวกลบัมีแนวโน้มการลดลง สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ตั้งรับปรับตวั  มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ 
หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ เน่ืองจากทั้งอตัราการขยายตวัการส่งออก
สินคา้ของเวยีดนามและอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของสปป.ลาวมีแนวโนม้ลดลง สินคา้
ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ เสียโอกาส มี 3 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว  ์หมวด 
8 ผลิตภณัฑ์จากหนังและหนังเฟอร์ หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม้ เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการ
ส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของเวียดนาม มีแนวโน้มลดลง แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของ
สปป.ลาวกลบัมีแนวโน้มสูงข้ึน ดงันั้น เวียดนามจึงมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยูใ่น
สถานการณ์ ควา้ไม่ทนั  มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด 
เน่ืองจาก เวียดนามมีแนวโน้มอตัราการขยายตวัการส่งออกสินค้าเหล่าน้ีเพิ่มข้ึน แต่น้อยกว่าการ
เพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของสปป.ลาว ท าให้เวียดนามมีความเสียเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ถอยน า  มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑจ์ากพืช 
หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ เพราะอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของเวยีดนามมี
อตัราลดลง และมากกวา่การลดลงอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศสปป.ลาว (ดู
รายละเอียดในตารางท่ี 4.16) 

 
 
 



 
 

57 
 

ตารางที ่4.16 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของเวยีดนาม ในประเทศสปป.ลาว   

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05)  2.10   1.23   1.12   1.22   0.32   0.45   0.28   0.11   0.01   0.01   เสียโอกาส  
หมวด 2 (HS 06 -14)  7.11   2.18   0.69   0.99   0.70   2.39   2.76   4.17   3.45   3.01   ถอยน า  
หมวด 3 (HS 15)  0.60   0.11   -     0.14   0.07   0.01   0.00   0.01   0.04   0.43   ควา้ไม่ทนั  
หมวด 4 (HS 16 -24) 0.36 0.14 0.13 0.19 0.19 0.21 0.29 0.39 0.50 0.34 ตั้งรับ

ปรับตวั 
หมวด 5 (HS 25 -27)  1.63   1.62   1.55   1.52   1.43   1.37   1.43   1.40   1.38   1.48   ดาวรุ่งพุง่

แรง  
หมวด 6 (HS 28 -38)  1.02   0.95   0.78   0.85   0.68   0.62   1.03   0.91   0.74   1.05   เสียโอกาส  
หมวด 7 (HS 39 -40)  0.36   0.64   1.05   0.84   0.93   1.02   1.04   1.08   1.05   1.36   เสียโอกาส  
หมวด 8 (HS 41 -43)  0.70   0.05   2.87   0.74   0.41   0.12   0.40   0.22   0.08   0.27   ตั้งรับ

ปรับตวั  
หมวด 9 (HS 44 -46)  5.56   4.52   0.55   1.10   0.69   0.35   2.23   1.80   2.78   2.05   ถอยน า  
หมวด 10 (HS 47 -49)  1.09   1.32   1.84   1.06   2.21   2.57   1.62   1.44   1.45   1.37   ดาวรุ่งพุง่

แรง  
หมวด 11 (HS 50 -63)  2.70   2.98   2.59   2.24   2.49   1.72   1.44   0.89   1.47   1.23   สวนกระแส  
หมวด 12 (HS 64 -67)  0.71   2.12   3.22   2.54   2.54   2.95   3.00   0.96   2.57   0.84   ดาวรุ่งพุง่

แรง  
หมวด 13 (HS 68 -70)  0.22   1.06   0.84   0.52   0.61   0.64   1.09   0.63   0.66   1.16   สวนกระแส  
หมวด 14 (HS 71)  0.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -     ควา้ไม่ทนั  
หมวด 15 (HS 72 -83)  0.68   0.88   1.59   2.27   2.17   1.75   2.74   2.63   2.93   3.07  n.a. 
หมวด 16 (HS 84 -85)  0.16   0.41   0.36   0.52   0.51   0.60   0.43   0.37   0.41   0.34   เสียโอกาส  
หมวด 17 (HS 86 -89)  0.01   0.30   0.27   0.25   0.20   0.20   0.30   0.39   0.31   0.37   ถอยน า  
หมวด 18 (HS 90 -92)  0.25   1.99   1.52   2.93   1.35   2.16   0.89   1.62   1.00   0.62   ควา้ไม่ทนั  
หมวด 19 (HS 93)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     ตั้งรับ

ปรับตวั  
หมวด 20 (HS 94 -96)  1.48   2.05   1.22   1.47   2.23   1.94   1.28   1.38   0.89   0.98   ดาวรุ่งพุง่

แรง  
หมวด 21 (HS 97)  -     -     -     -     -     4.21   -     -     -     -     เสียโอกาส  

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

4.3.5 ประเทศมาเลเซีย 
จากการค านวณดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2555 

พบว่า ในประเทศมาเลเซีย จากการพิจารณาสินคา้ตามการจ าแนกพิกดัศุลกากร (Harmonized) มี 21 
หมวด 97 หมวดย่อย (2 Digit) พบว่า สปป.ลาว มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินคา้ 13 



 
 

58 
 

หมวด ได้แก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และ
น ้าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 7 ผลิตภณัฑข์อง
พลาสติกและยาง หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้หมวด 10 
เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วย
โลหะสามญั หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน 
หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย์ เคร่ืองดนตรี นาฬิกา หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด 
หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในบางปี  

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของสปป.ลาว  
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่  หมวด 
9 ไม้และของท าด้วยไม้ หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกของ
สปป.ลาว มีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน และมากกวา่การเพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้
เหล่าน้ีของประเทศมาเลเซีย ดงันั้น สินคา้เหล่าน้ีของสปป.ลาวจึงมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบใน
ประเทศมาเลเซีย สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ สวนกระแส มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 16 เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ถึงแมว้า่สปป.ลาว ยงัคงมีอตัราการขยายตวัการขยายตวัของการส่งออกสินคา้
เหล่าน้ีเพิ่มข้ึน แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศมาเลเซียกลบัมีแนวโน้มการ
ลดลง สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ เสียโอกาส มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 6 ผลิตภณัฑท์างเคมี หมวด 
15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของ
สปป.ลาว มีแนวโน้มลดลง แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของมาเลเซียกลบัมีแนวโน้ม
สูงข้ึน ดงันั้น สปป.ลาวจึงมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ถอยน า  มี 1 
หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา เพราะอตัราการ
ขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของสปป.ลาวมมีอตัราลดลง และมากกวา่การลดลงอตัราการขยายตวั
การน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศมาเลเซีย (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.17) 
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ตารางที ่4.17 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสปป.ลาว ในประเทศมาเลเซีย 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถาน 

การณ์การ
ส่งออก 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

หมวด 1 (HS 01 - 05) - 1.20 - - - - 5.15 0.49 - - n.a. 
หมวด 2 (HS 06 -14) - - - - - - - 0.04 - - n.a. 
หมวด 3 (HS 15) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 4 (HS 16 -24) - 3.84 - - - - - - - - n.a. 
หมวด 5 (HS 25 -27) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 6 (HS 28 -38) 6.55 - - - - - - - 0.77 - เสียโอกาส 
หมวด 7 (HS 39 -40) - 13.16 - - - - - - - - n.a. 
หมวด 8 (HS 41 -43) - - - - - - - 8.40 11.75 16.35 n.a. 
หมวด 9 (HS 44 -46) 59.37 35.52 4.07 0.08 - 15.11 11.78 4.30 26.56 84.72 ดาวรุ่งพุง่

แรง 
หมวด 10 (HS 47 -49) - - - - 0.01 0.34 5.91 0.39 2.99 1.63 n.a. 
หมวด 11 (HS 50 -63) - 3.06 0.04 0.01 - - - 0.41 4.02 4.81 n.a. 
หมวด 12 (HS 64 -67) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 13 (HS 68 -70) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 14 (HS 71) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 15 (HS 72 -83) 0.86 - 11.65 10.81 9.53 8.51 0.20 9.94 6.42 - เสียโอกาส 
หมวด 16 (HS 84 -85) 0.03 0.10 0.00 0.00 0.00 0.04 1.13 0.01 0.05 1.29 สวน

กระแส 
หมวด 17 (HS 86 -89) - - - - - - 1.55 0.03 - - n.a. 
หมวด 18 (HS 90 -92) 7.90 - - - - - - 0.17 1.63 - ถอยน า 
หมวด 19 (HS 93) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 20 (HS 94 -96) 2.82 - - 0.05 - 1.51 - 0.30 0.45 8.79 ดาวรุ่งพุง่

แรง 
หมวด 21 (HS 97) - - - - - - - - 156.42 - n.a. 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

ขณะกมัพูชา มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินคา้ 13 หมวด ไดแ้ก่ หมวด 11 
ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิง มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต หมวด 2 
ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนั
และน ้ามนัดงักล่าวฯ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง  เคร่ืองด่ืม สุรา  และน ้าส้มสายชู  ยาสูบ และผลิตภณัฑท่ี์ 
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ใช้แทนยาสูบฯ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 9 ไมแ้ละของท าด้วยไม้ หมวด 10 
เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 12 ของส าเร็จรูป ผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์ หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 15 
โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั  หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 20 ผลิตภณัฑ์
เบด็เตล็ด หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในบางปี  

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของกมัพูชา 
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี 5 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนั
และน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ 
เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกของกมัพูชา มีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน และมากกว่าการ
เพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศมาเลเซีย ดงันั้น สินคา้เหล่าน้ีของ
กมัพูชาจึงมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในประเทศมาเลเซีย สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ เสียโอกาส 
มี 8 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวติ ผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา 
และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 9 ไมแ้ละ
ของท าดว้ยไม  ้หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศ
ยาน หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุเน่ืองจากอตัราการขยายตวัการ
ส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของกมัพูชา มีแนวโน้มลดลง แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของ
มาเลเซียกลบัมีแนวโน้มสูงข้ึน ดังนั้น กัมพูชาจึงมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ ถอยน า  มี 3 หมวดสินคา้ ได้แก่ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 16 เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา เพราะ
อตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของกมัพูชามีอตัราลดลง และมากกว่าการลดลงอตัราการ
ขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศมาเลเซีย (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.18) 
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ตารางที ่4.18 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของกมัพชูา ในประเทศมาเลเซีย 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถาน 

การณ์การ
ส่งออก  

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 5.66 11.33 0.03 0.00 0.00 0.05 0.21 0.14 0.05 0.03 เสียโอกาส 
หมวด 2 (HS 06 -14) 1.06 1.37 17.79 4.26 6.38 4.69 3.07 2.18 11.5

0 
10.80 ดาวรุ่งพุง่

แรง 
หมวด 3 (HS 15) 5.53 11.68 16.03 19.65 6.71 20.31 0.00 1.94 3.59 8.14 ดาวรุ่งพุง่

แรง 
หมวด 4 (HS 16 -24) 0.73 5.10 1.99 3.19 1.28 6.78 4.84 3.40 0.50 0.17 เสียโอกาส 
หมวด 5 (HS 25 -27) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a. 
หมวด 6 (HS 28 -38) 0.03 0.02 0.03 0.10 0.20 0.00 0.04 0.07 0.04 0.00 เสียโอกาส 
หมวด 7 (HS 39 -40) 6.02 6.69 8.06 8.94 6.32 5.90 3.07 8.51 9.43 8.21 ดาวรุ่งพุง่

แรง 
หมวด 8 (HS 41 -43) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a. 
หมวด 9 (HS 44 -46) 0.58 7.21 0.00 12.48 47.72 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 เสียโอกาส 
หมวด 10 (HS 47 -49) 0.03 0.00 0.71 2.13 0.04 0.00 0.05 0.06 0.02 0.01 ถอยน า 
หมวด 11 (HS 50 -63) 7.65 12.54 16.29 14.46 16.52 14.72 13.88 9.61 3.70 8.64 ดาวรุ่งพุง่

แรง 
หมวด 12 (HS 64 -67) 0.00 0.06 1.78 0.92 0.13 2.42 1.85 5.36 9.00 16.44 n.a. 
หมวด 13 (HS 68 -70) 0.00 0.00 0.00 0.02 0.14 0.00 0.13 0.44 0.00 0.00 n.a. 
หมวด 14 (HS 71) 0.00 0.00 0.14 0.00 0.12 0.16 0.00 1.15 0.07 0.01 n.a. 
หมวด 15 (HS 72 -83) 1.17 1.91 0.31 0.83 0.29 0.13 0.13 0.57 0.08 0.03 เสียโอกาส 
หมวด 16 (HS 84 -85) 0.43 0.03 0.01 0.02 0.07 0.08 0.27 0.18 0.04 0.01 ถอยน า 
หมวด 17 (HS 86 -89) 5.55 0.77 0.02 0.06 2.16 0.04 3.06 0.71 0.24 0.11 เสียโอกาส 
หมวด 18 (HS 90 -92) 0.55 0.00 0.00 0.06 0.01 0.13 0.04 0.04 0.01 0.43 ถอยน า 
หมวด 19 (HS 93) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a. 
หมวด 20 (HS 94 -96) 0.10 0.05 0.10 0.22 0.52 0.00 20.07 11.15 0.00 0.00 เสียโอกาส 
หมวด 21 (HS 97) 9.50 9.69 8.86 3.27 8.68 3.01 2.86 0.00 0.87 0.00 เสียโอกาส 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

ขณะเวียดนาม มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินคา้ 11 หมวด ไดแ้ก่ หมวด 2 
ผลิตภัณฑ์จากพืช  หมวด 5 ผลิตภัณฑ์แร่ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ หมวด 12 ของ
ส าเร็จรูป หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต 
ผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑท่ี์ใช้
แทนยาสูบฯ หมวด 7 ผลิตภัณฑ์ของพลาสติกและยาง  หมวด 9 ไม้และของท าด้วยไม้ หมวด 8 
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ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ มีความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบในบางปี  

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของเวียดนาม 
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี 4 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 14 ไข่มุก รัตน
ชาติ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกของ
เวยีดนาม มีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน และมากกวา่การเพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้
เหล่าน้ีของประเทศมาเลเซีย ดงันั้น สินคา้เหล่าน้ีของเวียดนามจึงมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบใน
ประเทศมาเลเซีย สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ สวนกระแส มี 3 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 10 เหยื่อไม้
และกระดาษ  หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 18 อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ 
การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกาถึงแม้ว่าเวียดนาม ยงัคงมีอตัราการขยายตวัของการส่งออกสินค้า
เหล่าน้ีเพิ่มข้ึน แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศมาเลเซียกลบัมีแนวโน้มการ
ลดลง สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ เสียโอกาส มี 9 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวติ ผลิตภณัฑจ์าก
สัตว ์หมวด 2 ผลิตภณัฑจ์ากพืช หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 8 ผลิตภณัฑ์
จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 
12 ของส าเร็จรูป หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ี
ของเวียดนาม มีแนวโน้มลดลง แต่อตัราการขยายตัวการน าเข้าสินค้าเหล่าน้ีของมาเลเซียกลับมี
แนวโนม้สูงข้ึน ดงันั้น เวียดนามจึงมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ควา้
ไม่ทนั  มี 3 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยก
ไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และ
ผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน เน่ืองจาก เวียดนามมีแนวโนม้อตัรา
การขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีเพิ่มสูงข้ึน แต่นอ้ยกวา่การเพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้
สินคา้เหล่าน้ีของมาเลเซีย ท าให้เวียดนามมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 
4.19) 
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ตารางที ่4.19 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของเวยีดนาม ในประเทศมาเลเซีย 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05) 2.54 5.91 3.00 3.85 3.25 2.10 1.62 1.33 1.37 0.97 เสียโอกาส 
หมวด 2 (HS 06 -14) 17.81 11.07 7.83 8.45 5.67 6.94 6.94 4.92 5.47 4.65 เสียโอกาส 
หมวด 3 (HS 15) 0.74 0.07 0.41 0.00 0.01 0.33 0.00 0.01 0.21 0.45 ควา้ไม่ทนั 
หมวด 4 (HS 16 -24) 1.12 1.07 0.65 0.59 0.57 0.64 0.75 0.89 0.85 0.68 ควา้ไม่ทนั 
หมวด 5 (HS 25 -27) 5.86 6.51 6.95 5.88 5.67 4.06 5.62 3.79 2.90 1.69 เสียโอกาส 
หมวด 6 (HS 28 -38) 0.54 0.38 0.39 0.43 0.37 0.75 0.40 0.50 0.49 0.38 เสียโอกาส 
หมวด 7 (HS 39 -40) 0.89 0.67 0.67 0.93 1.80 1.01 1.06 2.24 2.00 2.70 ดาวรุ่งพุ่งแรง 
หมวด 8 (HS 41 -43) 1.31 0.78 0.84 1.09 2.24 3.35 4.18 2.29 0.78 0.30 เสียโอกาส 
หมวด 9 (HS 44 -46) 2.56 2.03 1.08 1.47 1.37 1.45 0.98 3.03 2.39 1.42 เสียโอกาส 
หมวด 10 (HS 47 -49) 0.23 0.18 0.27 0.48 0.48 0.43 0.49 0.54 0.57 0.35 สวนกระแส 
หมวด 11 (HS 50 -63) 6.34 5.22 3.51 4.19 3.85 3.06 2.81 3.74 2.47 1.30 เสียโอกาส 
หมวด 12 (HS 64 -67) 10.87 6.65 10.31 15.90 13.74 8.82 7.62 7.10 6.46 3.92 เสียโอกาส 
หมวด 13 (HS 68 -70) 0.63 0.75 0.74 0.83 0.68 0.79 3.03 4.13 2.14 3.45 ดาวรุ่งพุ่งแรง 
หมวด 14 (HS 71) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ดาวรุ่งพุ่งแรง 
หมวด 15 (HS 72 -83) 0.44 0.56 0.54 0.41 0.50 0.59 0.35 0.90 0.75 0.49 ดาวรุ่งพุ่งแรง 
หมวด 16 (HS 84 -85) 0.08 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.12 0.15 0.30 0.79 สวนกระแส 
หมวด 17 (HS 86 -89) 0.20 0.17 0.14 0.18 0.45 0.97 0.09 0.17 0.18 0.16 ควา้ไม่ทนั 
หมวด 18 (HS 90 -92) 0.01 0.02 0.10 0.31 0.31 0.21 0.25 0.33 0.34 0.17 สวนกระแส 
หมวด 19 (HS 93) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a. 
หมวด 20 (HS 94 -96) 3.73 3.58 1.91 2.31 2.00 1.69 1.93 1.98 1.70 1.10 เสียโอกาส 
หมวด 21 (HS 97) 0.00 0.09 0.01 0.02 0.00 0.00 0.08 0.02 0.07 0.01 n.a. 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

4.3.6 ประเทศฟิลปิปินส์ 
จากการค านวณดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2555 

พบวา่ ในประเทศฟิลิปปินส์ จากการพิจารณาสินคา้ตามการจ าแนกพิกดัศุลกากร (Harmonized) มี 21 
หมวด 97 หมวดย่อย (2 Digit) พบว่า สปป.ลาว มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินคา้ 6 
หมวด ไดแ้ก่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 15 โลหะ
สามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก 
ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 18 อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ การแพทย์ เคร่ืองดนตรี นาฬิกา มีความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในบางปี  
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สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของสปป.ลาว 
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ถอยน า  มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 11 ส่ิง
ทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั เพราะอตัราการขยายตวั
การส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของสปป.ลาวมีอตัราลดลง และมากกวา่การลดลงอตัราการขยายตวัการน าเขา้
สินคา้เหล่าน้ีของประเทศฟิลิปปินส์ (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.20) 

ตารางที ่4.20 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสปป.ลาว ในประเทศฟิลิปปินส์ 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถาน 

การณ์การ
ส่งออก  

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

หมวด 1 (HS 01 - 05)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 2 (HS 06 -14)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 3 (HS 15)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 4 (HS 16 -24)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 5 (HS 25 -27)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 6 (HS 28 -38)  -     -     -     -     -     -     -     -    10.94   8.67  n.a. 
หมวด 7 (HS 39 -40)  -     -     -     -     -     -     0.97   -     0.27   -    n.a. 
หมวด 8 (HS 41 -43)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     9.34  n.a. 
หมวด 9 (HS 44 -46)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 10 (HS 47 -49)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 11 (HS 50 -63)  0.68   -     -     -     -     -     -     -     -     -    ถอยน า 
หมวด 12 (HS 64 -67)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 13 (HS 68 -70)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 14 (HS 71)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 15 (HS 72 -83) 21.26   -     -     -     7.67   -     -     -     -     -    ถอยน า 
หมวด 16 (HS 84 -85)  -     -     -     -     1.33   2.42   2.02   0.82   0.13   0.61  n.a. 
หมวด 17 (HS 86 -89)  -     -     -     -     -     -     2.50   9.22   -     -    n.a. 
หมวด 18 (HS 90 -92)  -     -     -     -     -     -     -     -     0.88   9.37  n.a. 
หมวด 19 (HS 93)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 20 (HS 94 -96)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 21 (HS 97)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

ขณะกัมพูชา มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินค้า 8 หมวด ได้แก่ หมวด 
4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 11 ส่ิง
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ทอและของท าดว้ยส่ิงทอ มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 
12 ของส าเร็จรูปหมวด หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศ
ยาน หมวด 19 อาวุธและกระสุน หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ มี
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในบางปี  

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของกมัพูชา 
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด  เน่ืองจากอตัราการขยายตัวการ
ส่งออกของกมัพูชา มีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน และมากกว่าการเพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการ
น าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศฟิลิปปินส์ ดงันั้น สินคา้เหล่าน้ีของกมัพูชาจึงมีความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบในประเทศฟิลิปปินส์ สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ สวนกระแส มี 1 หมวดสินคา้ ได้แก่ 
หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้าถึงแมว้า่กมัพูชา ยงัคงมีอตัราการขยายตวัของการส่งออก
สินค้าเหล่าน้ีเพิ่มข้ึน แต่อัตราการขยายตัวการน าเข้าสินค้าเหล่าน้ีของประเทศฟิลิปปินส์กลับมี
แนวโนม้การลดลง สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ตั้งรับปรับตวั  มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 11 ส่ิงทอ
และของท าด้วยส่ิงทอ เน่ืองจากทั้งอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้ของเวียดนามและอตัราการ
ขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของสปป.ลาวมีแนวโนม้ของการอตัราการขยายตวัลดลง สินคา้ท่ีอยูใ่น
สถานการณ์ เสียโอกาส มี 4 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และ
น ้าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละ
กระดาษ หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแก้ว  เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้
เหล่าน้ีของกมัพูชา มีแนวโนม้ลดลง แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของฟิลิปปินส์กลบัมี
แนวโนม้สูงข้ึน ดงันั้น กมัพูชาจึงมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ถอยน า  
มี 1 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 9 ไม้และของท าด้วยไม้ เพราะอตัราการขยายตวัการส่งออกสินค้า
เหล่าน้ีของกมัพูชา มีอตัราลดลง และมากกวา่การลดลงอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของ
ประเทศฟิลิปปินส์ (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.21) 
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ตารางที ่4.21 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของกมัพชูา ในประเทศฟิลิปปินส์ 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05) - - - - - - 0.33 - - - n.a. 
หมวด 2 (HS 06 -14) - 0.22 2.60 - - - 1.30 0.05 - 0.49 n.a. 
หมวด 3 (HS 15) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 4 (HS 16 -24) 6.06 2.80 3.00 2.48 11.67 6.64 18.63 11.95 6.99 2.16 เสียโอกาส 
หมวด 5 (HS 25 -27) - - - - - - 0.00 - - - n.a. 
หมวด 6 (HS 28 -38) 0.01 - - - - - 0.05 - - - เสียโอกาส 
หมวด 7 (HS 39 -40) 0.28 - 0.94 0.22 0.19 - 0.01 0.41 0.46 0.35 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 8 (HS 41 -43) - - - - - - - - 0.35 0.94 n.a. 
หมวด 9 (HS 44 -46) 0.08 - - - - - - - - - ถอยน า 
หมวด 10 (HS 47-49) 0.56 0.17 - 0.04 0.14 - 0.06 0.05 - 0.08 เสียโอกาส 
หมวด 11 (HS 50-63) 26.58 27.87 27.73 22.22 26.50 40.87 6.71 25.82 29.49 42.43 ตั้งรับปรับตวั 
หมวด 12 (HS 64-67) - - - - - 0.61 1.37 10.73 16.35 17.07 n.a. 
หมวด 13 (HS 68-70) 1.40 - - - - - - - - - เสียโอกาส 
หมวด 14 (HS 71) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 15 (HS 72 -83) - 0.01 - 0.10 - - - 0.01 0.07 - n.a. 
หมวด 16 (HS 84 -85) 0.03 0.22 0.11 0.38 0.01 - - 0.14 0.19 0.11 สวนกระแส 
หมวด 17 (HS 86 -89) - 0.30 0.22 1.91 0.02 0.89 0.38 - 0.26 0.03 n.a. 
หมวด 18 (HS 90 -92) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 19 (HS 93) - - - - - - - - - 12.93 n.a. 
หมวด 20 (HS 94 -96) 0.84 0.53 0.99 9.02 0.16 - 0.94 0.20 0.19 0.84 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 21 (HS 97) - - 67.27 - - 133.38 9.76 62.99 - - n.a. 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

ขณะเวียดนาม มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินคา้ 14 หมวด ไดแ้ก่ หมวด 2 
ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 12 ของส าเร็จรูป มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี หมวด 1 สัตวมี์
ชีวติ ผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์
ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 6 ผลิตภัณฑ์ทางเคมี   หมวด 7 ผลิตภัณฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 8 
ผลิตภณัฑ์จากหนังและหนังเฟอร์ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์
เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล 
อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์
เคร่ืองดนตรี นาฬิกา หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบด็เตล็ด หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ มีความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบในบางปี  
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สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของเวียดนาม 
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี 5 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หมวด 6 ผลิตภัณฑ์ทางเคมี  หมวด 8 ผลิตภัณฑ์จากหนังและ
หนงัเฟอร์ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด เน่ืองจากอตัราการขยายตวั
การส่งออกของเวียดนาม มีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน และมากกวา่การเพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวั
การน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศฟิลิปปินส์ ดงันั้น สินคา้เหล่าน้ีของเวียดนามจึงมีความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบในประเทศฟิลิปปินส์ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ สวนกระแส มี 4 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ 
หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 15 โลหะสามญัและของ
ท าด้วยโลหะสามัญ หมวด 18 อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ การแพทย์ เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ถึงแม้ว่า
เวยีดนาม ยงัคงมีอตัราการขยายตวัของการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีเพิ่มข้ึน แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้
สินคา้เหล่าน้ีของประเทศฟิลิปปินส์กลบัมีแนวโนม้การลดลง สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ เสียโอกาส มี 
5 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และ
น ้าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 7 ผลิตภณัฑข์องพลาสติกและยาง หมวด 13 
หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการ
ส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของเวียดนาม มีแนวโน้มลดลง แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของ
ฟิลิปปินส์กลบัมีแนวโน้มสูงข้ึน ดงันั้น เวียดนามจึงมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยูใ่น
สถานการณ์ ควา้ไม่ทัน  มี 2 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 5 ผลิตภัณฑ์แร่ หมวด 12 ของส าเร็จรูป 
เน่ืองจาก เวียดนามมีแนวโน้มอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีเพิ่มสูงข้ึน แต่น้อยกว่าการ
เพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของฟิลิปปินส์ ท าให้เวียดนามมีความเสียเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ ถอยน า  มี 1 หมวดสินคา้ ได้แก่ หมวด 16 เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า เพราะอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของเวียดนามมีอตัราลดลง 
และมากกวา่การลดลงอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศฟิลิปปินส์ (ดูรายละเอียด
ในตารางท่ี 4.22) 
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ตารางที ่4.22 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของเวยีดนาม ในประเทศฟิลิปปินส์ 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05) 0.20 0.17 0.14 0.36 0.62 0.48 0.87 0.64 0.85 1.01  ดาวรุ่งพุง่

แรง  
หมวด 2 (HS 06 -14) 15.06 17.86 23.51 21.52 19.72 12.48 12.40 12.15 11.15 9.31  เสียโอกาส  
หมวด 3 (HS 15) - 0.00 0.00 0.07 0.40 0.03 0.08 0.07 0.08 0.32  n.a.  
หมวด 4 (HS 16 -24) 1.06 0.43 0.13 1.28 0.75 0.47 0.44 0.38 0.68 0.61  เสียโอกาส  
หมวด 5 (HS 25 -27) 0.22 0.08 0.14 0.10 0.15 0.15 0.04 0.14 0.09 0.19  คว้าไม่ทนั  
หมวด 6 (HS 28 -38) 0.36 0.36 0.28 0.27 0.31 0.36 0.28 0.49 1.04 1.08  ดาวรุ่งพุง่

แรง  
หมวด 7 (HS 39 -40) 1.13 1.15 0.65 0.87 1.05 0.59 0.63 0.81 0.87 0.79  เสียโอกาส  
หมวด 8 (HS 41 -43) 0.33 0.46 0.35 0.24 0.32 0.32 0.83 1.24 1.38 1.70  ดาวรุ่งพุง่

แรง  
หมวด 9 (HS 44 -46) 0.22 0.10 0.05 0.11 0.10 0.09 0.14 0.12 0.23 0.36  สวนกระแส  
หมวด 10 (HS 47 -49) 0.20 0.25 0.15 0.19 0.19 0.19 0.17 0.21 0.41 0.41  ดาวรุ่งพุง่

แรง  
หมวด 11 (HS 50 -63) 0.76 1.01 0.93 1.64 2.08 1.52 2.32 2.37 2.25 1.73  สวนกระแส  
หมวด 12 (HS 64 -67) 6.79 6.02 3.77 4.92 3.75 3.02 2.62 2.94 4.38 4.46  คว้าไม่ทนั  
หมวด 13 (HS 68 -70) 6.74 1.93 1.05 1.13 1.79 0.56 0.57 0.73 1.01 1.65  เสียโอกาส  
หมวด 14 (HS 71) - - - - - - - - 0.00 -  n.a.  
หมวด 15 (HS 72 -83) 0.08 0.06 0.03 0.12 0.21 0.83 0.33 0.36 1.57 2.47  สวนกระแส  
หมวด 16 (HS 84 -85) 0.73 0.74 0.47 0.43 0.48 0.29 0.35 0.40 1.08 0.69  ถอยน า  
หมวด 17 (HS 86 -89) 1.39 1.91 1.15 0.66 0.67 0.38 0.45 0.61 0.64 0.36  เสียโอกาส  
หมวด 18 (HS 90 -92) 0.50 0.46 0.45 0.64 0.72 0.63 0.87 1.18 1.66 1.59  สวนกระแส  
หมวด 19 (HS 93) - - - - - - - - - -  n.a.  
หมวด 20 (HS 94 -96) 0.45 0.40 0.17 0.52 0.30 0.56 0.63 0.96 1.29 1.04  ดาวรุ่งพุง่

แรง  
หมวด 21 (HS 97) - 0.97 0.43 1.96 - - 0.14 - - 0.09 n.a. 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

4.3.7 ประเทศสิงคโปร์ 
จากการค านวณดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2555 

พบว่า ในประเทศสิงคโปร์ จากการพิจารณาสินคา้ตามการจ าแนกพิกดัศุลกากร (Harmonized) มี 21 
หมวด 97 หมวดย่อย (2 Digit) พบว่า สปป.ลาว มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินคา้ 11 
หมวด ไดแ้ก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ มีความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบในทุกปี หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ี
ใช้แทนยาสูบฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 9 ไม้
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และของท าด้วยไม้ หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั 
หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 18 อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ การแพทย์ เคร่ืองดนตรี 
นาฬิกา หมวด 20 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ  มีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในบางปี  

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของสปป.ลาว 
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่า สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์สวนกระแส มี 1 หมวดสินคา้ ได้แก่ หมวด 
17 ยานบก ยานน ้า อากาศยาน ถึงแมว้า่สปป.ลาว ยงัคงมีอตัราการขยายตวัของการส่งออกสินคา้เหล่าน้ี
เพิ่มข้ึน แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศสิงคโปร์กลบัมีแนวโน้มการลดลง 
สินค้าท่ีอยู่ในสถานการณ์  เสียโอกาส มี  2 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 5 ผลิตภัณฑ์แร่ หมวด 
21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ เน่ืองจากอตัราการขยายตัวการส่งออกสินค้าเหล่าน้ีของสปป.ลาว มี
แนวโนม้ลดลง แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของสิงคโปร์กลบัมีแนวโนม้สูงข้ึน ดงันั้น 
สปป.ลาวจึงมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ ถอยน า  มี 3 หมวดสินคา้ 
ได้แก่ หมวด 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช  หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ หมวด 16 เคร่ืองจักร 
เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา เพราะ
อตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของสปป.ลาวมีอตัราลดลง และมากกวา่การลดลงอตัราการ
ขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศสิงคโปร์ (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.23) 
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ตารางที ่4.23 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสปป.ลาว ในประเทศสิงคโปร์ 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 2 (HS 06 -14) 47.84 70.53 30.67 49.42 28.96 65.79 37.31 19.33 24.94 2.40 ถอยน า 
หมวด 3 (HS 15) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 4 (HS 16 -24) - - - - 2.13 2.13 4.96 0.16 0.52 0.10 n.a. 
หมวด 5 (HS 25 -27) 0.29 - - - - - - - - - เสียโอกาส 
หมวด 6 (HS 28 -38) - - - 1.33 0.02 1.49 - 12.34 - 0.00 n.a. 
หมวด 7 (HS 39 -40) - - - - 0.15 - - - 0.96 0.01 n.a. 
หมวด 8 (HS 41 -43) - - - - - - 51.52 13.16 45.90 5.75 n.a. 
หมวด 9 (HS 44 -46) - 0.74 63.87 168 333 184.24 - - - 13.38 n.a. 
หมวด 10 (HS 47 -49) - - - - - - - - - 0.03 n.a. 
หมวด 11 (HS 50 -63) 7.16 2.46 7.83 11.26 4.99 17.68 34.67 6.27 8.48 3.32 ถอยน า 
หมวด 12 (HS 64 -67) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 13 (HS 68 -70) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 14 (HS 71) - 2.03 - - - - - - - - n.a. 
หมวด 15 (HS 72 -83) - 0.07 12.29 - 2.89 0.65 0.16 0.75 0.23 18.17 n.a. 
หมวด 16 (HS 84 -85) 0.60 0.74 0.01 - 0.03 0.04 0.05 0.15 0.90 0.10 ถอยน า 
หมวด 17 (HS 86 -89) 0.22 0.54 - - - 0.66 - - 0.45 3.35 สวนกระแส 
หมวด 18 (HS 90 -92) 0.11 0.22 0.22 - 0.16 0.04 1.12 - 5.20 0.02 ถอยน า 
หมวด 19 (HS 93) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 20 (HS 94 -96) - - 4.38 37.26 - - 4.07 0.05 - 0.26 n.a. 
หมวด 21 (HS 97) 36.81 48.14 - - - - - 47.03 8.94 2.23 เสียโอกาส 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

ขณะกมัพูชา มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินคา้ 10 หมวด ไดแ้ก่  หมวด 1 
สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกได้
จากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และ
ผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้
หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 12 ของส าเร็จรูป  หมวด 
14 ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ มีความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในบางปี  

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของกมัพูชา 
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
8 ผลิตภณัฑ์จากหนังและหนังเฟอร์ เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกของกมัพูชา มีแนวโน้ม
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ขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน และมากกวา่การเพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศ
สิงคโปร์ ดังนั้น สินคา้เหล่าน้ีของกมัพูชาจึงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในประเทศสิงคโปร์ 
สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์สวนกระแส มี 3 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑจ์ากพืช หมวด 11 ส่ิง
ทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 12 ของส าเร็จรูป ถึงแมว้่ากมัพูชา ยงัคงมีอตัราการขยายตวัของการ
ส่งออกสินคา้เหล่าน้ีเพิ่มข้ึน แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศสิงคโปร์กลบัมี
แนวโน้มการลดลง สินค้าท่ีอยู่ในสถานการณ์ เสียโอกาส มี 2 หมวดสินค้า ได้แก่ เคมี หมวด 7 
ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วย
โลหะสามญั หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของ
กมัพูชา มีแนวโน้มลดลง แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของสิงคโปร์กลบัมีแนวโน้ม
สูงข้ึน ดงันั้น กมัพูชาจึงมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ ควา้ไม่ทนั  มี 1 
หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ เน่ืองจาก กมัพูชามีแนวโน้มอตัราการขยายตวัการส่งออก
สินค้าเหล่าน้ีเพิ่มสูงข้ึน แต่น้อยกว่าการเพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของ
สิงคโปร์ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ถอยน า มี 10 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์
จากสัตว ์หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ทนยาสูบ
ฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 9 ไม้และของท าด้วยไม้ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิง 
หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแก้ว หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 
17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา 
หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด เพราะอตัราการขยายตวัการส่งออกสินค้าเหล่าน้ีของกมัพูชามีอตัรา
ลดลง และมากกว่าการลดลงอัตราการขยายตัวการน าเข้าสินค้าเหล่าน้ีของประเทศสิงคโปร์ (ดู
รายละเอียดในตารางท่ี 4.24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

72 
 

ตารางที ่4.24 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของกมัพชูา ในประเทศสิงคโปร์ 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05) 1.32 1.26 0.09 0.05 0.04 0.08 0.01 0.04 0.02 0.01 ถอยน า 
หมวด 2 (HS 06 -14) 0.02 0.25 0.47 0.05 0.09 0.27 0.02 0.14 0.21 0.80 สวนกระแส 
หมวด 3 (HS 15) - 1.83 0.60 0.35 - - - - - - n.a. 
หมวด 4 (HS 16 -24) 0.83 13.76 5.56 3.58 3.07 0.61 0.30 0.46 0.87 0.49 ถอยน า 
หมวด 5 (HS 25 -27) 0.00 0.02 - - 0.01 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 คว้าไม่ทนั 
หมวด 6 (HS 28 -38) 0.15 0.40 0.03 0.03 0.03 0.04 0.00 - 0.01 - ถอยน า 
หมวด 7 (HS 39 -40) 3.89 18.10 2.58 2.16 1.55 1.08 0.20 0.22 0.50 0.24 เสียโอกาส 
หมวด 8 (HS 41 -43) 0.03 0.43 0.03 0.06 0.08 0.02 - 0.00 0.10 0.27 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 9 (HS 44 -46) 2.18 9.95 0.33 0.47 0.08 0.12 0.65 0.79 0.17 0.48 ถอยน า 
หมวด 10 (HS 47 -49) 0.01 0.01 84.68 114 114 95.63 108 147 96.81 130 สวนกระแส 
หมวด 11 (HS 50 -63) 3.34 8.39 1.95 1.73 1.42 2.22 0.63 0.98 1.43 2.28 ถอยน า 
หมวด 12 (HS 64 -67) 0.05 0.15 0.06 0.08 0.01 1.93 1.16 2.46 5.74 2.55 สวนกระแส 
หมวด 13 (HS 68 -70) 0.14 0.04 0.06 - - 0.00 - - - 0.00 ถอยน า 
หมวด 14 (HS 71) 40.28 - 9.27 6.75 8.07 5.49 6.12 0.01 0.01 0.00 เสียโอกาส 
หมวด 15 (HS 72 -83) 0.65 0.87 0.14 - 0.00 0.00 0.03 0.05 0.02 0.06 เสียโอกาส 
หมวด 16 (HS 84 -85) 0.08 0.19 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 ถอยน า 
หมวด 17 (HS 86 -89) 0.04 0.00 0.02 0.01 0.00 4.13 1.23 0.61 0.06 0.02 ถอยน า 
หมวด 18 (HS 90 -92) 0.67 0.06 0.02 0.00 0.05 0.02 0.03 0.01 0.05 0.11 ถอยน า 
หมวด 19 (HS 93) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 20 (HS 94 -96) 0.20 - - 0.02 0.23 0.06 0.01 0.01 0.00 0.02 ถอยน า 
หมวด 21 (HS 97) 1.92 2.24 0.14 0.06 0.10 0.03 0.05 0.05 0.03 0.06 เสียโอกาส 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

ขณะเวียดนาม มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินคา้ 19 หมวด ไดแ้ก่ หมวด 1 
สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี 
หมวด 3 ไขมนัและน ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ 
หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 
8 ผลิตภณัฑ์จากหนังและหนังเฟอร์ หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม้ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ 
หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 12 ของส าเร็จรูปหมวด หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิค
เคร่ืองแกว้ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน 
หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 
14 ไข่มุก รัตนชาติ มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในบางปี  
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สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของเวียดนาม  
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี 3 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
3 ไขมนัและน ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 
8 ผลิตภณัฑจ์ากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั เน่ืองจากอตัรา
การขยายตวัการส่งออกของเวียดนาม มีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน และมากกวา่การเพิ่มข้ึนของอตัรา
การขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศสิงคโปร์ ดงันั้น สินคา้เหล่าน้ีของเวียดนามจึงมีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในประเทศสิงคโปร์ สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ สวนกระแส มี 13 หมวด
สินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 4 อาหารปรุง
แต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑท์างเคมี  
หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ 
หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล 
อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์
เคร่ืองดนตรี นาฬิกา หมวด 20 ผลิตภณัฑเ์บ็ดเตล็ด ถึงแมว้า่เวยีดนาม ยงัคงมีอตัราการขยายตวัของการ
ส่งออกสินคา้เหล่าน้ีเพิ่มข้ึน แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศสิงคโปร์กลบัมี
แนวโน้มการลดลง สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ เสียโอกาส มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์
แร่ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของ
เวียดนาม มีแนวโนม้ลดลง แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของสิงคโปร์กลบัมีแนวโน้ม
สูงข้ึน ดงันั้น เวยีดนามจึงมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

74 
 

ตารางที ่4.25 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของเวยีดนาม ในประเทศสิงคโปร์ 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05)  2.97   5.75   2.60   3.71   2.80   2.64   2.98   3.68   4.78   4.19   สวนกระแส  
หมวด 2 (HS 06 -14)  6.85   5.31   3.29   6.98   5.75   8.84  14.14  23.73  20.00  15.19   สวนกระแส  
หมวด 3 (HS 15)  0.79   0.25   -     0.33   0.00   0.04   0.00   -     0.01   2.79   ดาวรุ่งพุง่แรง  
หมวด 4 (HS 16 -24)  0.60   0.72   0.57   1.21   0.99   0.79   0.95   1.47   2.28   2.45   สวนกระแส  
หมวด 5 (HS 25 -27)  5.38   5.03   4.71   3.87   3.67   2.38   2.18   1.24   0.48   0.41   เสียโอกาส  
หมวด 6 (HS 28 -38)  0.12   0.12   0.10   0.17   0.13   0.29   0.20   0.26   0.41   0.27   สวนกระแส  
หมวด 7 (HS 39 -40)  1.37   0.45   0.30   0.43   0.44   0.43   0.62   0.64   0.59   0.64   เสียโอกาส  
หมวด 8 (HS 41 -43)  0.85   0.60   0.52   0.61   0.67   0.72   0.74   0.73   1.18   1.01   ดาวรุ่งพุง่แรง  
หมวด 9 (HS 44 -46)  1.91   2.79   2.03   2.54   1.76   1.31   1.08   3.26   8.02   8.15   สวนกระแส  
หมวด 10 (HS 47 -49)  1.16   1.66   0.89   1.19   1.11   0.68   0.87   1.64   1.23   2.01   สวนกระแส  
หมวด 11 (HS 50 -63)  0.72   0.59   0.52   1.04   0.96   1.12   2.26   1.71   1.99   2.02   สวนกระแส  
หมวด 12 (HS 64 -67)  2.95   3.22   3.01   3.94   2.70   2.99   3.66   4.15   6.18   6.39   สวนกระแส  
หมวด 13 (HS 68 -70)  0.33   0.17   0.39   6.69   4.53   2.55   6.28   9.70  13.03  22.16   สวนกระแส  
หมวด 14 (HS 71)  -     0.01   0.00   0.01   0.00   1.09   0.00   0.00   0.00   0.00   n.a.  
หมวด 15 (HS 72 -83)  0.32   0.36   0.19   0.22   0.24   1.17   0.61   2.72   1.36   1.29   ดาวรุ่งพุง่แรง  
หมวด 16 (HS 84 -85)  0.11   0.12   0.10   0.16   0.19   0.25   0.41   0.47   0.75   0.93   สวนกระแส  
หมวด 17 (HS 86 -89)  0.06   0.02   0.04   0.07   0.14   0.20   0.29   0.73   2.80   1.65   สวนกระแส  
หมวด 18 (HS 90 -92)  0.13   0.06   0.01   0.06   0.06   0.07   0.19   0.25   0.34   0.37   สวนกระแส  
หมวด 19 (HS 93)  -     1.03   -     -     -     -     -     -     -     -     n.a.  
หมวด 20 (HS 94 -96)  0.88   0.93   0.96   1.58   1.25   0.99   1.35   1.74   2.47   1.85   สวนกระแส  
หมวด 21 (HS 97)  -     0.01   0.04   0.02   0.01   0.01   0.05   0.03   0.01   0.03  n.a. 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

4.3.8 ประเทศไทย 
จากการค านวณดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2555 

พบวา่ ในประเทศไทย จากการพิจารณาสินคา้ตามการจ าแนกพิกดัศุลกากร (Harmonized) มี 21 หมวด 
97 หมวดย่อย (2 Digit) พบว่า สปป.ลาว มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินคา้ 6 หมวด 
ไดแ้ก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบใน
ทุกปี หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและ
หนงัเฟอร์ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในบาง
ปี  

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของสปป.ลาว  
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี 6 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
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4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 
5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั  หมวด 
17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา 
เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกของสปป.ลาว มีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน และมากกวา่การ
เพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศไทย ดงันั้น สินคา้เหล่าน้ีของสปป.
ลาวจึงมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในประเทศไทย สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ สวนกระแส มี 2 
หมวดสินคา้ ได้แก่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ  ถึงแมว้่าสปป.ลาว 
ยงัคงมีอตัราการขยายตวัของการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีเพิ่มข้ึน แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้
เหล่าน้ีของประเทศไทยกลบัมีแนวโน้มการลดลง สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ เสียโอกาส มี 3 หมวด
สินค้า ได้แก่ หมวด 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช  หมวด 3 ไขมันและน ้ ามันท่ีได้จากสัตว์หรือพืช และ
ผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด เน่ืองจากอตัราการ
ขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของสปป.ลาว มีแนวโนม้ลดลง แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้
เหล่าน้ีของไทยกลบัมีแนวโน้มสูงข้ึน ดงันั้น สปป.ลาวจึงมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ี
อยูใ่นสถานการณ์ ควา้ไม่ทนั มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ เน่ืองจาก สปป.ลาวมี
แนวโน้มอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีเพิ่มสูงข้ึน แต่น้อยกว่าการเพิ่มข้ึนของอตัราการ
ขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของไทย สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ถอยน า  มี 6 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ 
หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว  ์ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 8 ผลิตภณัฑ์
จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 
16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า เพราะอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของสปป.ลาว
มีอตัราลดลง และมากกว่าการลดลงอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินค้าเหล่าน้ีของประเทศไทย (ดู
รายละเอียดในตารางท่ี 4.26) 
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ตารางที ่4.26 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสปป.ลาว ในประเทศไทย 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05) 1.10 0.89 0.35 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04 0.04 ถอยน า 
หมวด 2 (HS 06 -14) 4.17 8.05 5.87 4.02 2.32 3.25 5.12 3.55 3.56 3.39 เสียโอกาส 
หมวด 3 (HS 15) 0.04 0.01 0.00 - - - - - 0.04 0.00 เสียโอกาส 
หมวด 4 (HS 16 -24) 0.05 0.16 0.07 0.04 0.07 0.13 0.38 0.56 0.36 0.23 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 5 (HS 25 -27) 0.35 0.39 1.69 1.63 0.99 0.95 1.20 2.18 2.14 2.12 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 6 (HS 28 -38) 0.05 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.14 0.30 สวนกระแส 
หมวด 7 (HS 39 -40) 0.03 0.03 0.01 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 ถอยน า 
หมวด 8 (HS 41 -43) 1.92 1.10 0.29 0.24 0.36 0.30 0.15 0.17 0.11 0.07 ถอยน า 
หมวด 9 (HS 44 -46) 117 102 57.30 32.35 29.39 27.53 32.87 20.91 15.56 16.79 ถอยน า 
หมวด 10 (HS 47 -49) 0.06 0.09 0.07 0.25 0.20 0.20 0.26 0.55 0.24 0.35 สวนกระแส 
หมวด 11 (HS 50 -63) 0.18 0.39 0.31 0.19 0.30 0.34 0.27 0.28 0.17 0.15 ถอยน า 
หมวด 12 (HS 64 -67) 0.04 0.05 0.34 0.12 0.32 0.38 0.47 0.05 0.07 0.19 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 13 (HS 68 -70) - 0.02 0.14 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 n.a. 
หมวด 14 (HS 71) 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 คว้าไม่ทนั 
หมวด 15 (HS 72 -83) 0.02 0.09 1.57 3.19 3.76 3.86 4.11 3.02 3.45 3.39 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 16 (HS 84 -85) 0.08 0.10 0.03 0.03 0.08 0.11 0.11 0.13 0.06 0.06 ถอยน า 
หมวด 17 (HS 86 -89) 0.00 0.16 0.00 0.02 0.34 0.55 0.28 0.21 0.11 0.08 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 18 (HS 90 -92) 0.01 0.05 0.05 0.00 0.01 0.17 0.14 0.10 0.06 0.12 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 19 (HS 93) - - - - - - - - 0.00 - n.a. 
หมวด 20 (HS 94 -96) 0.19 0.33 0.28 0.22 0.28 0.21 0.17 0.22 0.05 0.02 เสียโอกาส 

หมวด 21 (HS 97) - - - - - - - - 0.01 0.04 n.a. 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

ขณะกมัพูชา มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินคา้ 15 หมวด ไดแ้ก่ หมวด 1 
สัตว์มีชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์  หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และ
น ้าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 7 ผลิตภณัฑข์องพลาสติกและยาง หมวด 10 
เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 13 หิน 
ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 
หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า 18 อุปกรณ์ทางทศัน
ศาสตร์ การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา หมวด 19 อาวุธและกระสุน หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด มี
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในบางปี  

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของกมัพูชา  
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี 5 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
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2 ผลิตภณัฑจ์ากพืช หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑท่ี์ใช้
แทนยาสูบฯ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ย
โลหะสามญั เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกของกมัพูชา มีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน และ
มากกวา่การเพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศไทย ดงันั้น สินคา้เหล่าน้ี
ของกัมพูชาจึงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในประเทศไทย สินค้าท่ีอยู่ในสถานการณ์ สวน
กระแส มี 3 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ย
ไม ้หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ ถึงแมว้า่กมัพูชา ยงัคงมีอตัราการขยายตวัของการส่งออก
สินคา้เหล่าน้ีเพิ่มข้ึน แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศไทยกลบัมีแนวโนม้การ
ลดลง สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ควา้ไม่ทนั มี       1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล 
อุปกรณ์ไฟฟ้า เน่ืองจากกมัพูชามีแนวโน้มอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีเพิ่มสูงข้ึน แต่
นอ้ยกวา่การเพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของไทย สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ 
ถอยน า  มี 4 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์  หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี 
หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนังเฟอร์ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ เพราะอตัราการขยายตวั
การส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของกมัพูชามีอตัราลดลง และมากกว่าการลดลงอตัราการขยายตวัการน าเขา้
สินคา้เหล่าน้ีของประเทศไทย (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.27) 
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ตารางที ่4.27 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของกมัพชูา ในประเทศไทย 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05) 2.06 1.60 3.06 3.22 1.63 0.61 0.27 - 0.01 0.07 ถอยน า 
หมวด 2 (HS 06 -14) 0.11 34.20 17.01 16.36 35.94 21.66 6.97 1.56 1.52 2.16 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 3 (HS 15) - - - - - - - - - - n.a. 
หมวด 4 (HS 16 -24) 0.16 0.17 0.92 0.74 0.36 1.94 0.07 0.33 0.64 2.14 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 5 (HS 25 -27) - - 0.00 - 0.00 - 0.01 - 0.00 0.04 n.a. 
หมวด 6 (HS 28 -38) 0.01 0.08 0.02 0.11 0.02 0.10 0.10 0.01 0.01 0.00 ถอยน า 
หมวด 7 (HS 39 -40) 0.05 0.01 0.22 0.81 1.14 0.03 0.42 0.37 0.03 0.11 สวนกระแส 
หมวด 8 (HS 41 -43) 0.44 0.16 0.36 0.80 0.30 0.24 0.75 0.12 0.06 0.09 ถอยน า 
หมวด 9 (HS 44 -46) 0.01 0.02 0.16 0.26 - - 0.30 0.22 0.64 0.48 สวนกระแส 
หมวด 10 (HS 47 -49) 12.97 5.59 23.02 35.07 8.08 1.18 10.24 0.08 0.16 1.68 ถอยน า 
หมวด 11 (HS 50 -63) 0.80 1.59 2.27 2.29 2.21 2.08 1.58 0.32 0.59 2.81 สวนกระแส 
หมวด 12 (HS 64 -67) 0.26 0.13 - - 1.60 1.16 0.71 0.18 0.39 2.73 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 13 (HS 68 -70) - 0.06 - 8.56 7.55 4.85 3.72 0.75 1.17 2.34 n.a. 
หมวด 14 (HS 71) 0.11 0.16 0.26 0.37 0.15 0.14 0.18 0.11 0.08 4.98 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 15 (HS 72 -83) 0.13 0.26 0.34 0.07 0.37 0.07 0.27 0.02 0.01 0.32 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 16 (HS 84 -85) 0.72 0.46 0.13 0.15 0.07 0.32 0.67 2.82 0.05 0.75 ตั้งรับปรับตวั 
หมวด 17 (HS 86 -89) 5.16 4.32 5.84 3.17 5.46 8.00 6.67 0.84 15.72 3.78 เสียโอกาส 
หมวด 18 (HS 90 -92) 5.72 0.07 1.08 0.19 0.12 4.20 3.12 0.01 0.03 0.06 เสียโอกาส 
หมวด 19 (HS 93) 15.41 - - 1.41 - - - - - - เสียโอกาส 
หมวด 20 (HS 94 -96) 1.28 - 0.57 0.13 - 0.47 0.05 0.09 0.02 0.06 เสียโอกาส 
หมวด 21 (HS 97) 91.43 51.32 22.54 420.32 4.02 7.53 4.00 3.44 0.11 3.15 เสียโอกาส 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

ขณะเวียดนาม มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินคา้ 14 หมวด ไดแ้ก่ หมวด 1 
สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 12 ของส าเร็จรูปมีความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบทุกปี หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ี
ใช้แทนยาสูบฯ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 8 ผลิตภณัฑ์
จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 
13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแก้ว  หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั  หมวด 16 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา
หมวด 20 ผลิตภณัฑเ์บด็เตล็ด มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในบางปี  

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของเวียดนาม 
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี 8 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
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2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนั
และน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ี
ใช้แทนยาสูบฯ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั  หมวด 
17 ยานบก  ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย์ เคร่ืองดนตรี นาฬิกา 
หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบด็เตล็ด เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกของเวยีดนาม มีแนวโนม้ขยายตวั
เพิ่มสูงข้ึน และมากกว่าการเพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเข้าสินคา้เหล่าน้ีของประเทศไทย 
ดงันั้น สินคา้เหล่าน้ีของเวียดนามจึงมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในประเทศไทย สินคา้ท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ สวนกระแส มี 4 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 10 
เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิค เคร่ือง
แก้ว ถึงแมว้่าเวียดนาม ยงัคงมีอตัราการขยายตวัของการส่งออกสินค้าเหล่าน้ีเพิ่มข้ึน แต่อตัราการ
ขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศไทยกลบัมีแนวโน้มการลดลง สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ 
ตั้งรับปรับตวั  มี 2 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล 
อุปกรณ์ไฟฟ้า เน่ืองจากทั้งอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้ของเวยีดนามและอตัราการขยายตวัการ
น าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของไทยมีแนวโนม้ของการอตัราการขยายตวัลดลง สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ เสีย
โอกาส มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ เน่ืองจากอตัราการ
ขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของเวยีดนาม มีแนวโนม้ลดลง แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้
เหล่าน้ีของไทยกลบัมีแนวโนม้สูงข้ึน ดงันั้น เวยีดนามจึงมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยู่
ในสถานการณ์ ถอยน า  มี 2 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ หมวด 8 
ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้เพราะอตัราการขยายตวัการส่งออก
สินคา้เหล่าน้ีของเวียดนามมีอตัราลดลง และมากกว่าการลดลงอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินค้า
เหล่าน้ีของประเทศไทย (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.28) 
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ตารางที ่4.28 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของเวยีดนาม ในประเทศไทย 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05)  5.48   2.65   2.69   3.13   2.99   2.56   2.44   3.18   2.85  2.69 ถอยน า 
หมวด 2 (HS 06 -14)  2.90   2.72   2.73   3.06   2.89   3.67   1.58   4.77   3.81  3.37 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 3 (HS 15)  0.25   0.09   0.39   0.10   0.02   0.03   0.01   0.02   0.47  0.39 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 4 (HS 16 -24)  0.97   1.16   0.79   0.89   1.02   1.22   1.29   1.99   2.59  1.90 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 5 (HS 25 -27)  2.25   1.83   2.12   1.27   1.21   0.63   1.79   0.57   0.75  0.94 เสียโอกาส 
หมวด 6 (HS 28 -38)  0.55   0.50   0.30   0.38   0.49   0.55   0.39   0.59   0.61  0.56 ตั้งรับปรับตวั 
หมวด 7 (HS 39 -40)  0.28   0.37   0.27   0.41   0.58   0.56   0.52   0.85   1.06  1.04 สวนกระแส 
หมวด 8 (HS 41 -43)  1.28   0.90   0.52   0.33   1.30   2.95   3.38   2.77   1.41  0.98 ถอยน า 
หมวด 9 (HS 44 -46)  0.99   1.31   0.34   0.69   0.61   0.72   0.38   0.50   0.45  0.91 ถอยน า 
หมวด 10 (HS 47 -49)  0.17   0.26   0.32   0.40   0.28   0.35   0.31   0.49   0.48  0.60 สวนกระแส 
หมวด 11 (HS 50 -63)  0.96   0.83   1.37   2.44   3.20   3.14   2.75   4.79   3.96  2.67 สวนกระแส 
หมวด 12 (HS 64 -67)  5.09   7.07   5.98   5.33   4.00   5.15   3.68   4.41   5.98  7.03 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 13 (HS 68 -70)  0.61   1.02   1.44   1.03   1.49   1.08   1.10   2.02   2.24  2.19 สวนกระแส 
หมวด 14 (HS 71)  0.17   0.12   0.09   0.13   0.12   0.06   0.04   0.04   0.01  0.01 เสียโอกาส 
หมวด 15 (HS 72 -83)  0.33   0.27   0.20   0.24   0.25   0.98   0.30   0.62   1.07  0.77 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 16 (HS 84 -85)  0.98   1.28   1.13   1.31   1.30   1.35   0.93   1.04   0.97  1.02 ตั้งรับปรับตวั 
หมวด 17 (HS 86 -89)  0.11   0.22   0.28   0.71   0.80   0.69   0.70   0.97   0.60  0.84 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 18 (HS 90 -92)  0.30   0.24   0.37   0.64   0.53   0.59   1.34   1.23   1.55  0.92 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 19 (HS 93)  -     -     -     -     -     -     -     -     -    0.00 n.a. 
หมวด 20 (HS 94 -96)  2.22   1.10   0.93   1.09   1.20   1.19   1.07   2.74   2.50  2.65 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 21 (HS 97)  -     -     -     0.55   0.07   0.01   0.07   0.04   0.08  0.13 n.a. 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

4.3.9 ประเทศเวยีดนาม 
จากการค านวณดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2555 

พบวา่ ในประเทศไทย จากการพิจารณาสินคา้ตามการจ าแนกพิกดัศุลกากร (Harmonized) มี 21 หมวด 
97 หมวดย่อย (2 Digit) พบว่า สปป.ลาว มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินคา้ 4 หมวด 
ไดแ้ก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบใน
ทุกปี หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์  หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั มี
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในบางปี  

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของสปป.ลาว 
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั เน่ืองจากอตัรา
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การขยายตวัการส่งออกของสปป.ลาว มีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน และมากกวา่การเพิ่มข้ึนของอตัรา
การขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศเวียดนาม ดงันั้น สินคา้เหล่าน้ีของสปป.ลาวจึงมีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในประเทศเวียดนาม สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ สวนกระแส มี 3 หมวด
สินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ 
ถึงแมว้า่สปป.ลาว ยงัคงมีอตัราการขยายตวัของการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีเพิ่มข้ึน แต่อตัราการขยายตวั
การน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศเวียดนามกลบัมีแนวโนม้การลดลง สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ เสีย
โอกาส มี 3 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์  หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง 
เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล 
อุปกรณ์ไฟฟ้า เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของสปป.ลาว มีแนวโนม้ลดลง แต่
อตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของเวียดนามกลบัมีแนวโน้มสูงข้ึน ดงันั้น สปป.ลาวจึงมี
ความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ควา้ไม่ทนั มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 2 
ผลิตภณัฑ์จากพืช เน่ืองจาก      สปป.ลาว มีแนวโน้มอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีเพิ่ม
สูงข้ึน แต่น้อยกวา่การเพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของเวียดนาม สินคา้ท่ีอยู่
ในสถานการณ์ ถอยน า  มี 4 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้หมวด 17 ยานบก ยาน
น ้ า อากาศยาน เพราะอัตราการขยายตัวการส่งออกสินค้าเหล่าน้ีของสปป.ลาวมีอตัราลดลง และ
มากกว่าการลดลงอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศเวียดนาม (ดูรายละเอียดใน
ตารางท่ี 4.29) 
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ตารางที ่4.29 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสปป.ลาว ในประเทศเวยีดนาม 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05) 0.58 2.38 1.96 1.47 1.26 1.14 1.10 1.03 0.26 0.09 เสียโอกาส 
หมวด 2 (HS 06 -14) 2.55 4.38 2.87 2.58 2.14 2.59 4.08 1.90 1.89 2.24 คว้าไม่ทนั 
หมวด 3 (HS 15) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a. 
หมวด 4 (HS 16 -24) 0.61 0.70 0.32 0.42 0.29 0.29 0.13 0.13 0.12 0.06 เสียโอกาส 
หมวด 5 (HS 25 -27) 0.16 0.23 0.19 0.15 0.15 0.23 0.44 0.46 0.39 0.42 สวนกระแส 
หมวด 6 (HS 28 -38) 0.04 0.08 0.04 0.06 0.02 0.02 0.01 0.00 0.04 0.48 สวนกระแส 
หมวด 7 (HS 39 -40) 0.08 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.13 0.40 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 8 (HS 41 -43) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.07 n.a. 
หมวด 9 (HS 44 -46) 62.57 47.01 40.82 29.34 28.39 35.23 30.68 42.60 55.22 54.78 ถอยน า 
หมวด 10 (HS 47 -49) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.02 0.01 n.a. 
หมวด 11 (HS 50 -63) 0.00 0.14 0.11 0.00 0.02 0.00 0.01 0.04 0.02 0.03 สวนกระแส 
หมวด 12 (HS 64 -67) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a. 
หมวด 13 (HS 68 -70) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 n.a. 
หมวด 14 (HS 71) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a. 
หมวด 15 (HS 72 -83) 0.02 0.02 0.76 2.78 2.76 2.55 3.06 2.08 1.44 1.24 ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 16 (HS 84 -85) 0.11 0.13 0.15 0.10 0.09 0.06 0.06 0.04 0.03 0.02 เสียโอกาส 
หมวด 17 (HS 86 -89) 0.07 0.01 0.07 0.22 0.20 0.28 0.02 0.01 0.00 0.00 ถอยน า 
หมวด 18 (HS 90 -92) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 n.a. 
หมวด 19 (HS 93) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a. 
หมวด 20 (HS 94 -96) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.10 0.00 0.01 0.01 0.00 n.a. 
หมวด 21 (HS 97) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a. 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

ขณะกมัพูชา มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในกลุ่มสินคา้ 12 หมวด ไดแ้ก่ หมวด 7 
ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม้ มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบใน
ทุกปี หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยก
ไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และ
ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 12 
ของส าเร็จรูป หมวด 17 ยานบก ยานน ้า อากาศยาน หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ มีความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบในบางปี  

สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัรของสินคา้ของกมัพูชา 
ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี 4 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
2 ผลิตภณัฑจ์ากพืช หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑท่ี์ใช้
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แทนยาสูบฯ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะ
สามัญ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกของ
กมัพูชา มีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน และมากกวา่การเพิ่มข้ึนของอตัราการขยายตวัการน าเขา้สินคา้
เหล่าน้ีของประเทศเวียดนาม ดงันั้น สินคา้เหล่าน้ีของกมัพูชาจึงมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบใน
ประเทศเวียดนาม สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ สวนกระแส มี 6 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 8 ผลิตภณัฑ์
จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 17 ยาน
บก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ ถึงแม้ว่า
กมัพูชา ยงัคงมีอตัราการขยายตวัของการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีเพิ่มข้ึน แต่อตัราการขยายตวัการน าเขา้
สินคา้เหล่าน้ีของประเทศเวยีดนามกลบัมีแนวโนม้การลดลง สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ เสียโอกาส มี 4 
หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง 
หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑเ์ซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี 
นาฬิกา เน่ืองจากอตัราการขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของกมัพูชา มีแนวโนม้ลดลง แต่อตัราการ
ขยายตวัการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของเวยีดนามกลบัมีแนวโนม้สูงข้ึน ดงันั้น กมัพชูาจึงมีความเสียเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ถอยน า มี 5 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 3 ไขมนัและน ้ามนัท่ี
ได้จากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกได้จากไขมนัและน ้ ามนัดังกล่าวฯ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ 
หมวด 6 ผลิตภณัฑท์างเคมี หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ เพราะอตัรา
การขยายตวัการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีของกมัพชูามีอตัราลดลง และมากกวา่การลดลงอตัราการขยายตวั
การน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีของประเทศเวยีดนาม (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.30) 
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ตารางที ่4.30 สินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของกมัพชูา ในประเทศเวยีดนาม 

รายการ 
ค่า RCA ของปี พ.ศ. สถานการณ์

การส่งออก  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
หมวด 1 (HS 01 - 05)  0.26   0.17   0.06   0.05   0.01   0.01   0.06   0.09   0.09   0.15  เสียโอกาส 
หมวด 2 (HS 06 -14)  0.80   1.70   1.34   3.52   3.71   1.04   2.52   1.60   1.43   0.88  ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 3 (HS 15)  0.02   -     -     -     0.00   -     -     0.44   1.58   0.00  ถอยน า 
หมวด 4 (HS 16 -24)  0.21   0.53   1.46   0.72   0.86   0.26   0.46   1.41   1.28   2.15  ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 5 (HS 25 -27)  0.00   -     0.01   -     0.20   4.26   2.50   0.00   0.00   0.00  ถอยน า 
หมวด 6 (HS 28 -38)  0.03   0.01   0.00   0.00   0.01   0.00   0.00   0.02   0.05   0.01  ถอยน า 
หมวด 7 (HS 39 -40) 12.56  11.55   9.69   7.06   6.93   2.60   5.06   8.28   9.57   8.61  เสียโอกาส 
หมวด 8 (HS 41 -43)  0.10   0.02   0.07   0.82   0.16   0.08   0.11   0.27   0.20   0.54  สวนกระแส 
หมวด 9 (HS 44 -46)  2.46   8.93   8.37   5.02   4.59   1.08   1.43   3.32   1.63   1.74  ถอยน า 
หมวด 10 (HS 47 -49)  0.10   0.04   0.15   0.15   0.12   0.09   0.09   0.33   0.07   0.08  ถอยน า 
หมวด 11 (HS 50 -63)  0.22   0.24   0.56   0.91   1.09   0.14   0.11   0.16   0.16   0.58  สวนกระแส 
หมวด 12 (HS 64 -67)  0.05   0.11   -     0.20   1.51   0.18   0.47   1.85   2.59   2.08  สวนกระแส 
หมวด 13 (HS 68 -70)  0.00   0.00   0.02   0.09   0.13   -     0.02   0.01   -     0.00  เสียโอกาส 
หมวด 14 (HS 71)  -     0.07   0.00   -     -     0.00   0.07   0.01   -     0.33  n.a. 
หมวด 15 (HS 72 -83)  0.01   0.01   0.12   0.08   0.33   0.15   0.30   0.28   0.01   0.11  ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 16 (HS 84 -85)  0.09   0.02   0.04   0.66   0.09   0.02   0.15   0.06   0.05   0.09  ดาวรุ่งพุง่แรง 
หมวด 17 (HS 86 -89)  0.05   0.04   0.39   1.59   3.14   1.43   1.67   2.81   2.27   3.20  สวนกระแส 
หมวด 18 (HS 90 -92)  0.03   0.10   0.10   0.12   0.00   0.03   0.01   0.07   0.05   0.01  เสียโอกาส 
หมวด 19 (HS 93)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    n.a. 
หมวด 20 (HS 94 -96)  0.18   0.48   0.22   0.12   0.04   0.02   0.02   0.27   0.01   0.24  สวนกระแส 
หมวด 21 (HS 97)  6.23  10.62  16.27   -    311.93   -    29.20  13.66   -    291.63  สวนกระแส 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

4.4  วเิคราะห์แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงที่  
ในการศึกษาคร้ังน้ีท าการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงส่วนแบ่งตลาดของสินคา้ของสปป.

ลาว กมัพูชา เวียดนาม ท่ีส่งออกไปยงัตลาดอาเซียน โดยวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดแบบคงท่ี (Constant 
Market Share Analysis of Export Growth)โดยพิจารณาปัจจยัในด้านต่างๆมีผลกระทบต่ออตัราการ
เติบโตของมูลค่าการส่งออกสินคา้ของสปป.ลาว กมัพชูา เวยีดนาม ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยั
การขยายตวัโดยรวมของตลาด (Growth Effect) ปัจจยัการขยายตวัของการบริโภคสินค้าของตลาด 
(Commodity effect) และปัจจยัการขยายตวัของความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness Effect) 
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4.4.1 ประเทศบรูไน 
การเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาว ในประเทศบรูไนในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่า 

บรูไนมีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ยกเวน้ หมวด 11 ส่ิงทอและของ
ท าดว้ยส่ิงทอ ในขณะอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากสปป.ลาว และส่วนแบ่งการตลาดของ
สินค้าสปป.ลาวกับมีแนวโน้มลดลง ได้แก่ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ ซ่ึงการลดลง
ดงักล่าว เป็นผลมาจากอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆ ภายในตลาดบรูไนมีแนวโน้ม
ลดลง ไดแ้ก่ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ (ลดลงร้อยละ 222.04) นอกจากน้ีในกลุ่มสินคา้
หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ  (ลดลงร้อยละ 65.22) ท่ีการส่งออกของสปป.ลาวก็ มี
ความสามารถในการแข่งขนัของสปป.ลาวลดลง ถึงแมว้า้การขยายตวัของตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 187.26 (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.31) 
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ตารางที ่4.31 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาว ในประเทศบรูไน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี พ.ศ. 
2546-2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546-2555 

มูลค่าการ
น าเขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodi
ty Effect 

Competitiven
ess Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 120.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 2 (HS 06 -14) 182.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 3 (HS 15) 82.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 111.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 5 (HS 25 -27)  >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 6 (HS 28 -38) 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 7 (HS 39 -40) 184.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 8 (HS 41 -43) 127.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 9 (HS 44 -46) 118.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 10 (HS 47 -49) 34.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 11 (HS 50 -63) -34.78 -100.00 187.26 -222.04 -65.22 -100.00 
หมวด 12 (HS 64 -67) 61.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 13 (HS 68 -70) 178.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 14 (HS 71) 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 299.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 16 (HS 84 -85) 172.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 17 (HS 86 -89) 97.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 18 (HS 90 -92) 286.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 19 (HS 93) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 807.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 21 (HS 97)  >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

การเติบโตการน าเข้าจากกัมพูชาในประเทศบรูไนในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่า 
บรูไนมีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ยกเวน้ หมวด 11 ส่ิงทอและของ
ท าดว้ยส่ิงทอ ในขณะอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากกมัพูชา และส่วนแบ่งการตลาดของ
สินคา้กมัพูชากบัมีแนวโน้มลดลง ไดแ้ก่ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 20 ผลิตภณัฑ์
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เบ็ดเตล็ด ซ่ึงการลดลงดงักล่าว เป็นผลมาจากอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆ ภายใน
ตลาดบรูไนมีแนวโน้มลดลง ได้แก่ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ (ลดลงร้อยละ 222.04) 
นอกจากน้ีในสินคา้ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ (ลดลงร้อยละ 65.22) หมวด 20 ผลิตภณัฑ์
เบด็เตล็ด (ลดลงร้อยละ 907.47)  ท่ีการส่งออกของกมัพูชาก็มีความสามารถในการแข่งขนัของกมัพูชา
ลดลง ถึงแมว้า้การขยายตวัของตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 187.26 (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.32) 

ตารางที ่4.32 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูาในประเทศบรูไน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี พ.ศ. 
2546-2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการ
น าเขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 120.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 2 (HS 06 -14) 182.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 3 (HS 15) 82.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 111.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 5 (HS 25 -27)  >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 6 (HS 28 -38) 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 7 (HS 39 -40) 184.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 8 (HS 41 -43) 127.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 9 (HS 44 -46) 118.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 10 (HS 47 -49) 34.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 11 (HS 50 -63) -34.78 -100.00 187.26 -222.04 -65.22 -100.00 
หมวด 12 (HS 64 -67) 61.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 13 (HS 68 -70) 178.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 14 (HS 71) 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 299.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 16 (HS 84 -85) 172.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 17 (HS 86 -89) 97.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 18 (HS 90 -92) 286.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 19 (HS 93) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 807.47 -100.00 187.26 620.21 -907.47 -100.00 
หมวด 21 (HS 97)  >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
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การเติบโตการน าเขา้จากเวียดนามในประเทศบรูไนในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่า 
บรูไนมีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ยกเวน้ หมวด 11 ส่ิงทอและของ
ท าดว้ยส่ิงทอ ในขณะส่วนแบ่งการตลาดของสินคา้เวียดนามโดยส่วนใหญ่จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน 
มีสินคา้เพียง 1 หมวดสินคา้เท่านั้นท่ีมีส่วนแบ่งตลาดลดลง ไดแ้ก่ หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้าก
สัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ ส าหรับการน าเขา้ของบรูไน จาก
เวียดนามมีสินคา้ 10 หมวดสินคา้ ท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงการเพิ่มข้ึนดงักล่าว เป็นผลมาจากการขยายตวัของ
ตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 187.26 และมีสินค้า 9 หมวดสินค้า ท่ีอตัราการขยายตวัของการ
บริโภคสินคา้นั้นๆ ภายในตลาดบรูไนมีแนวโนม้ลดลง ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์
(ลดลงร้อยละ 66.88) หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีได้จากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกได้จาก
ไขมันและน ้ ามันดังกล่าวฯ (ลดลงร้อยละ 104.51) หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และ
น ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ (ลดลงร้อยละ 75.34) หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี 
(ลดลงร้อยละ 42.25)  หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้(ลดลงร้อยละ 68.91)  หมวด 11 ส่ิงทอและของ
ท าดว้ยส่ิงทอ (ลดลงร้อยละ 222.04) หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ (ลดลงร้อยละ 8.64) 
หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ลดลงร้อยละ 14.45) หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศ
ยาน (ลดลงร้อยละ 89.46) นอกจากน้ีในสินค้าทั้ งหมด มีสินค้า 1 หมวดสินค้าท่ีการส่งออกของ
เวียดนามมีความสามารถในการแข่งขนัของเวียดนามลดลง ไดแ้ก่ หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้าก
สัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ (ลดลงร้อยละ 182.75) ส่งผลให้
หมวดสินคา้ดงักล่าวในตลาดบรูไนมีอตัราการน าเขา้จากเวียดนามลดลง (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 
4.33) 
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ตารางที ่4.33 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนามในประเทศบรูไน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี พ.ศ. 2546 
-2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน าเขา้
ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 120.38 248.28 187.26 -66.88 547.15 667.52 
หมวด 2 (HS 06 -14) 182.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 3 (HS 15) 82.75 -100.00 187.26 -104.51 -182.75 -100.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 111.92 264.73 187.26 -75.34 561.00 672.92 
หมวด 5 (HS 25 -27)  >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 6 (HS 28 -38) 145.00 157.72 187.26 -42.25 386.43 531.43 
หมวด 7 (HS 39 -40) 184.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 8 (HS 41 -43) 127.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 9 (HS 44 -46) 118.35 60.29 187.26 -68.91 131.65 250.00 
หมวด 10 (HS 47 -49) 34.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 11 (HS 50 -63) -34.78 666.68 187.26 -222.04 434.78 400.00 
หมวด 12 (HS 64 -67) 61.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 13 (HS 68 -70) 178.62 >1,000 187.26 -8.64  >1,000  >1,000 
หมวด 14 (HS 71) 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 299.40 44.97 187.26 112.15 179.63 479.03 
หมวด 16 (HS 84 -85) 172.81 105.39 187.26 -14.45 287.52 460.33 
หมวด 17 (HS 86 -89) 97.79  >1,000 187.26 -89.46 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 286.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 19 (HS 93) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 807.47 586.89 187.26 620.21 >1,000  >1,000 
หมวด 21 (HS 97)  >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

4.4.2 ประเทศกมัพูชา 
การเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาวในประเทศกมัพูชาในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่า

กมัพูชามีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ยกเวน้ หมวด 21 ศิลปกรรม 
โบราณวตัถุ ในขณะส่วนแบ่งการตลาดของสินคา้สปป.ลาว มี 4 หมวดสินคา้ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดลดลง 
ได้แก่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  หมวด 9 ไม้และของท าด้วยไม้ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล 
อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด ขณะท่ีการขยายตวัของตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
347.35 ส าหรับสินคา้ท่ี กมัพูชาน าเขา้จาก สปป.ลาว ลดลง มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 11 ส่ิงทอ
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และของท าด้วยส่ิงทอ ซ่ึงการลดลงดงักล่าวเป็นผลมาจากท่ีอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้
นั้นๆ ภายในตลาดกมัพูชามีแนวโนม้ลดลง และในขณะเดียวกนั สปป.ลาว ก็สูญเสียความสามารถใน
การแข่งขนัของสินคา้นั้นในตลาดกมัพชูา (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.34) 

ตารางที ่4.34 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาวในประเทศกมัพชูา ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี พ.ศ. 
2546-2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการ
น าเขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 60.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 2 (HS 06 -14) 267.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 3 (HS 15) 44.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 287.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 5 (HS 25 -27) 343.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 6 (HS 28 -38) 271.76 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 7 (HS 39 -40) 411.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 8 (HS 41 -43) 281.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 9 (HS 44 -46) 584.56 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 10 (HS 47 -49) >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 11 (HS 50 -63) 209.06 0.00 187.26 -222.04 -65.22 -100.00 
หมวด 12 (HS 64 -67) 953.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 13 (HS 68 -70) 492.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 14 (HS 71) 435.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 364.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 16 (HS 84 -85) 540.11 -86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 17 (HS 86 -89) 555.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 18 (HS 90 -92) 613.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 19 (HS 93) >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 211.68 -98.75 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 21 (HS 97) -93.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
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การเติบโตการน าเขา้จากเวียดนามในประเทศกมัพูชาในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่า 
กมัพูชามีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ยกเวน้ หมวด 21 ศิลปกรรม 
โบราณวตัถุ ในขณะส่วนแบ่งการตลาดของสินคา้เวียดนามโดยส่วนใหญ่จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน 
ส าหรับการน าเขา้ของกมัพูชา จากเวียดนาม มีสินคา้ 19 หมวดสิท่ีกมัพูชาน าเขา้จากเวียดนามเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงการเพิ่มข้ึนดงักล่าว เป็นผลมาจากการขยายตวัของตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 347.35 และมี
สินคา้ 9 หมวดสินคา้ ท่ีอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆ ภายในตลาดกมัพูชามีแนวโน้ม
ลดลง ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ (ลดลงร้อยละ 2.87) หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช 
(ลดลงร้อยละ 0.79) หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนั
และน ้ ามนัดงักล่าวฯ (ลดลงร้อยละ 3.03) หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู 
ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ (ลดลงร้อยละ 0.59) หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ (ลดลงร้อยละ 0.04) 
หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  (ลดลงร้อยละ 0.76) หมวด 8 ผลิตภณัฑจ์ากหนงัและหนงัเฟอร์ (ลดลงร้อย
ละ 0.66) หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ (ลดลงร้อยละ 1.38) หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด 
(ลดลงร้อยละ 1.36) นอกจากน้ีในสินค้าทั้ งหมด มี 2 หมวดสินค้าท่ีการส่งออกของเวียดนามมี
ความสามารถในการแข่งขนัของเวียดนามลดลง ไดแ้ก่ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ (ลดลงร้อยละ 
8.29) หมวด 18 อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา (ลดลงร้อยละ 1.01) (ดู
รายละเอียดในตารางท่ี 4.35) 
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ตารางที ่4.35 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนามในประเทศกมัพชูา ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี พ.ศ. 
2546-2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการ
น าเขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 60.18 >1,000 347.35 -287.17 >1,000 >1,000 
หมวด 2 (HS 06 -14) 267.92 276.97 347.35 -79.43 >1,000 >1,000 
หมวด 3 (HS 15) 44.27 >1,000 347.35 -303.08 >1,000 >1,000 
หมวด 4 (HS 16 -24) 287.94 347.51 347.35 -59.41 >1,000 >1,000 
หมวด 5 (HS 25 -27) 343.43 20.72 347.35 -3.92 95.78 439.20 
หมวด 6 (HS 28 -38) 271.76 232.36 347.35 -75.59 871.15 >1,000 
หมวด 7 (HS 39 -40) 411.09 439.81 347.35 63.74 >1,000 >1,000 
หมวด 8 (HS 41 -43) 281.35 >1,000 347.35 -66.00 >1,000 >1,000 
หมวด 9 (HS 44 -46) 584.56 350.68 347.35 237.21 758.30 >1,000 
หมวด 10 (HS 47 -49) >1,000 381.60 347.35 >1,000 -828.94 >1,000 
หมวด 11 (HS 50 -63) 209.06 86.07 347.35 -138.28 300.07 509.13 
หมวด 12 (HS 64 -67) 953.50 355.80 347.35 606.15 >1,000 >1,000 
หมวด 13 (HS 68 -70) 492.41 220.96 347.35 145.06 >1,000 >1,000 
หมวด 14 (HS 71) 435.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 364.04 58.37 347.35 16.70 391.82 755.86 
หมวด 16 (HS 84 -85) 540.11 166.91 347.35 192.76 630.46 >1,000 
หมวด 17 (HS 86 -89) 555.90 >1,000 347.35 208.55 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 613.90 62.93 347.35 266.56 -101.35 512.55 
หมวด 19 (HS 93) >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 211.68 250.12 347.35 -135.67 518.91 730.59 
หมวด 21 (HS 97) -93.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

4.4.3 ประเทศอนิโดนีเซีย 
การเติบโตการน าเข้าจากสปป.ลาวในประเทศอินโดนีเซียในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

พบว่าอินโดนีเซียมีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ในขณะส่วนแบ่ง
การตลาดของสินคา้สปป.ลาว มี 2 หมวดสินคา้ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดลดลง ไดแ้ก่ หมวด 15 โลหะสามญั
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และของท าด้วยโลหะสามญั หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ขณะท่ีการขยายตวัของ
ตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 301.14 ส าหรับสินคา้ท่ี อินโดนีเซียน าเขา้จาก สปป.ลาว ลดลง มี 2 
หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล 
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงการลดลงดงักล่าวเป็นผลมาจาก สปป.ลาว ก็สูญเสียความสามารถในการแข่งขนัของ
หมวดสินคา้นั้นในตลาดอินโดนีเซีย ในขณะเดียวกนั อตัราการขยายตวัของการบริโภคหมวดสินคา้
นั้น ภายในตลาดอินโดนีเซียมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.36) 
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ตารางที่ 4.36 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาวในประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงปี พ.ศ. 2546-
2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี พ.ศ. 
2546-2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546-2555 

มูลค่าการ
น าเขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 227.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 2 (HS 06 -14) 236.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 3 (HS 15) 281.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 314.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 5 (HS 25 -27) 283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 6 (HS 28 -38) 170.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 7 (HS 39 -40) 375.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 8 (HS 41 -43) 430.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 9 (HS 44 -46) 165.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 10 (HS 47 -49) 145.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 11 (HS 50 -63) 393.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 12 (HS 64 -67) 536.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 13 (HS 68 -70) 251.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 14 (HS 71) >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 311.46 -99.85 301.14 10.31 -410.34 -98.88 
หมวด 16 (HS 84 -85) 400.60 -100.00 301.14 99.46 -500.60 -100.00 
หมวด 17 (HS 86 -89) 262.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 18 (HS 90 -92) 420.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 19 (HS 93) 243.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 523.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 21 (HS 97) 81.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

การเติบโตการน าเขา้จากกมัพูชาในประเทศอินโดนีเซียในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่
อินโดนีเซียมีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ในขณะส่วนแบ่งการตลาด
ของสินคา้กมัพูชามีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน และมีสินคา้ 7 หมวดสินคา้ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดลดลง ไดแ้ก่ 
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หมวด 1 สัตวมี์ชีวติ ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิง
ทอ หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 
17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด ส าหรับการน าเขา้ของอินโดนีเซีย จาก
กมัพูชา มีสินคา้ 7 หมวดสินคา้ ท่ีอินโดนีเซียน าเขา้จากกมัพูชาเพิ่มข้ึน ซ่ึงการเพิ่มข้ึนดงักล่าว เป็นผล
มาจากการขยายตวัของตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 301.14 และมีสินคา้ 6 หมวดสินคา้ ท่ีอตัราการ
ขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆ ภายในตลาดอินโดนีเซียมีแนวโน้มลดลง ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์
ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์(ลดลงร้อยละ 74.13) หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช (ลดลงร้อยละ 64.19) หมวด 
10 เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ (ลดลงร้อยละ 155.42) หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ (ลดลงร้อย
ละ 49.15) หมวด 17 ยานบก  ยานน ้ า อากาศยาน  (ลดลงร้อยละ 38.78) หมวด 21 ศิลปกรรม 
โบราณวตัถุ (ลดลงร้อยละ 219.16) นอกจากน้ีในสินคา้ทั้งหมด มี 7 หมวดสินคา้ท่ีการส่งออกของ
กมัพูชามีความสามารถในการแข่งขนัของกมัพูชาลดลง ได้แก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จาก
สัตว ์(ลดลงร้อยละ 327.01) หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช (ลดลงร้อยละ 336.95) หมวด 11 ส่ิงทอและ
ของท าด้วยส่ิงทอ (ลดลงร้อยละ 100.61) หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ (ลดลงร้อยละ 
351.99) หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ลดลงร้อยละ 100.60) หมวด 17 ยานบก ยาน
น ้ า อากาศยาน  (ลดลงร้อยละ 362.36) หมวด 20 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด  (ลดลงร้อยละ 157.20) (ดู
รายละเอียดในตารางท่ี 4.37) 
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ตารางที ่4.37 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูาในประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี พ.ศ. 
2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการ
น าเขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 227.01 -100.00 301.14 -74.13 -327.01 -100.00 
หมวด 2 (HS 06 -14) 236.95 -100.00 301.14 -64.19 -336.95 -100.00 
หมวด 3 (HS 15) 281.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 314.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 5 (HS 25 -27) 283.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 6 (HS 28 -38) 170.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 7 (HS 39 -40) 375.31 8.67 301.14 74.17 228.85 604.17 
หมวด 8 (HS 41 -43) 430.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 9 (HS 44 -46) 165.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 10 (HS 47 -49) 145.72 83.18 301.14 -155.42 304.28 450.00 
หมวด 11 (HS 50 -63) 393.02 -27.08 301.14 91.88 -100.61 292.41 
หมวด 12 (HS 64 -67) 536.82 380.50 301.14 235.68 >1,000 >1,000 
หมวด 13 (HS 68 -70) 251.99 -100.00 301.14 -49.15 -351.99 -100.00 
หมวด 14 (HS 71) >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 311.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 16 (HS 84 -85) 400.60 -48.74 301.14 99.46 -100.60 300.00 
หมวด 17 (HS 86 -89) 262.36 -100.00 301.14 -38.78 -362.36 -100.00 
หมวด 18 (HS 90 -92) 420.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 19 (HS 93) 243.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 523.86 -34.24 301.14 222.72 -157.20 366.67 
หมวด 21 (HS 97) 81.98 300.49 301.14 -219.16 232.31 314.29 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

การเติบโตการน าเข้าจากเวียดนามในประเทศอินโดนีเซียในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 
พบว่าอินโดนีเซียมีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ในขณะส่วนแบ่ง
การตลาดของสินคา้เวยีดนามโดยส่วนใหญ่จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน ในขณะมีสินคา้ 4 หมวดสินคา้
เท่านั้นท่ีมีส่วนแบ่งตลาดลดลง ได้แก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 14 
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ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ส าหรับการน าเขา้
ของอินโดนีเซีย จากเวียดนาม มีสินคา้ 20 หมวดสินคา้ ท่ีอินโดนีเซียน าเขา้จากเวียดนามเพิ่มข้ึน ซ่ึง
การเพิ่มข้ึนดังกล่าว เป็นผลมาจากการขยายตวัของตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 301.14 และมี
สินค้า 9 หมวดสินค้า ท่ีอัตราการขยายตัวของการบริโภคสินค้านั้ นๆ ภายในตลาดอินโดนีเซียมี
แนวโน้มลดลง ได้แก่ หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ลดลงร้อยละ 74.13) หมวด 2 
ผลิตภณัฑ์จากพืช (ลดลงร้อยละ 64.19) หมวด 3 ไขมนัและน ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์
ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ (ลดลงร้อยละ 19.22) หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ (ลดลงร้อยละ 
17.26) หมวด 6 ผลิตภณัฑท์างเคมี (ลดลงร้อยละ 130.43) หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้(ลดลงร้อยละ 
135.18) หมวด 10 เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ (ลดลงร้อยละ 155.42) หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ือง
แกว้ (ลดลงร้อยละ 49.15) หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน  (ลดลงร้อยละ 38.78) นอกจากน้ีใน
สินคา้ทั้งหมด มี 2 หมวดสินคา้ท่ีการส่งออกของเวียดนามมีความสามารถในการแข่งขนัของเวียดนาม
ลดลง ไดแ้ก่ หมวด 5 ผลิตภณัฑแ์ร่ (ลดลงร้อยละ 283.52) หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ (ลดลงร้อยละกวา่ 
1,000) (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.38) 
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ตารางที่ 4.38 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากเวียดนามในประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงปี พ.ศ. 2546-
2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี พ.ศ. 
2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการ
น าเขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 227.01 47.00 301.14 -74.13 287.50 514.52 
หมวด 2 (HS 06 -14) 236.95 -14.05 301.14 -64.19 8.07 245.03 
หมวด 3 (HS 15) 281.92 >1,000 301.14 -19.22 >1,000 >1,000 
หมวด 4 (HS 16 -24) 314.42 11.42 301.14 13.28 117.94 432.36 
หมวด 5 (HS 25 -27) 283.88 -81.92 301.14 -17.26 -283.52 0.36 
หมวด 6 (HS 28 -38) 170.71 243.36 301.14 -130.43 >1,000 >1,000 
หมวด 7 (HS 39 -40) 375.31 486.66 301.14 74.17 >1,000 >1,000 
หมวด 8 (HS 41 -43) 430.75 570.51 301.14 129.61 >1,000 >1,000 
หมวด 9 (HS 44 -46) 165.96 661.29 301.14 -135.18 >1,000 >1,000 
หมวด 10 (HS 47 -49) 145.72 411.45 301.14 -155.42 >1,000 >1,000 
หมวด 11 (HS 50 -63) 393.02 249.03 301.14 91.88 >1,000 >1,000 
หมวด 12 (HS 64 -67) 536.82 132.93 301.14 235.68 741.34 >1,000 
หมวด 13 (HS 68 -70) 251.99 >1,000 301.14 -49.15 >1,000 >1,000 
หมวด 14 (HS 71) >1,000 -83.79 301.14 >1,000  - >1,000 17.86 
หมวด 15 (HS 72 -83) 311.46 381.24 301.14 10.31 >1,000 >1,000 
หมวด 16 (HS 84 -85) 400.60 228.74 301.14 99.46 >1,000 >1,000 
หมวด 17 (HS 86 -89) 262.36 714.47 301.14 -38.78 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 420.22 -21.29 301.14 119.08 43.03 463.25 
หมวด 19 (HS 93) 243.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 523.86 68.54 301.14 222.72 572.18 >1,000 
หมวด 21 (HS 97) 81.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

4.4.4 ประเทศสปป.ลาว 
การเติบโตการน าเขา้จากกมัพูชาในประเทศสปป.ลาวในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่า

สปป.ลาวมีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ในขณะส่วนแบ่งการตลาด
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ของสินคา้กมัพูชาโดยส่วนใหญ่จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน และมีสินคา้ 7 หมวดสินคา้เท่านั้นท่ีมีส่วน
แบ่งตลาดลดลง ได้แก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 
4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 10 
เหยื่อไม้และกระดาษ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั 
หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด ส าหรับการน าเขา้ของ
สปป.ลาว จากกมัพูชา มีสินคา้ 4 หมวดสินคา้ ท่ีสปป.ลาวน าเขา้จากกมัพูชาเพิ่มข้ึน ซ่ึงการเพิ่มข้ึน
ดงักล่าว เป็นผลมาจากการขยายตวัของตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 536.31 และมีสินคา้ 5 หมวด
สินคา้ ท่ีอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆ ภายในตลาดสปป.ลาวมีแนวโน้มลดลง ไดแ้ก่ 
หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ทนยาสูบฯ (ลดลง
ร้อยละ 293.80) หมวด 10 เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ (ลดลงร้อยละ 327.24) หมวด 12 ของส าเร็จรูป (ลดลง
ร้อยละ 276.22) หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั  (ลดลงร้อยละ 59.19) หมวด 
20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด (ลดลงร้อยละ 8.86) นอกจากน้ีในสินคา้ทั้งหมด มี 6 หมวดสินคา้ท่ีการส่งออก
ของกมัพูชามีความสามารถในการแข่งขนัของกมัพูชาลดลง ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จาก
สัตว ์(ลดลงร้อยละกว่า 1,000) หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และ
ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ (ลดลงร้อยละ 321.92) หมวด 10 เหยื่อไม้และกระดาษ  (ลดลงร้อยละ 
309.06) หมวด 12 ของส าเร็จรูป (ลดลงร้อยละ 160.09) หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะ
สามญั (ลดลงร้อยละ 554.34) หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ลดลงร้อยละ 885.48) (ดู
รายละเอียดในตารางท่ี 4.39) 
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ตารางที ่4.39 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูาในประเทศสปป.ลาว ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี พ.ศ. 
2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการ
น าเขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitivenes
s Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) >1,000 -64.46 536.31 >1,000 - >1,000 880.56 
หมวด 2 (HS 06 -14) 72.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 3 (HS 15) 149.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 242.51 -95.88 536.31 -293.80 -321.92 -79.41 
หมวด 5 (HS 25 -27) 652.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 6 (HS 28 -38) 394.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 7 (HS 39 -40) 349.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 8 (HS 41 -43) 361.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 9 (HS 44 -46) 114.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 10 (HS 47 -49) 209.06 -100.00 536.31 -327.24 -309.06 -100.00 
หมวด 11 (HS 50 -63) 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 12 (HS 64 -67) 260.09 -77.13 536.31 -276.22 -160.09 100.00 
หมวด 13 (HS 68 -70) 301.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 14 (HS 71) 312.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 477.12 -98.00 536.31 -59.19 -554.34 -77.22 
หมวด 16 (HS 84 -85) 798.42 -98.45 536.31 262.11 -885.48 -87.06 
หมวด 17 (HS 86 -89) >1,000 134.65 536.31 641.58 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 337.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 19 (HS 93) 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 527.45 -49.99 536.31 -8.86 372.55 900.00 
หมวด 21 (HS 97) 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

การเติบโตการน าเขา้จากเวียดนามในสปป.ลาวในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่าสปป.
ลาวมีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ในขณะเวียดนามมีสินคา้ 10 หมวด
สินค้าเท่านั้ นท่ีมีส่วนแบ่งตลาดลดลง ได้แก่ หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หมวด 2 
ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนั
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และน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ี
ใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 9 ไมแ้ละของ
ท าด้วยไม้ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 20 ผลิตภณัฑ์
เบ็ดเตล็ด ส าหรับการน าเขา้ของสปป.ลาว จากเวียดนาม มีสินคา้ 16 หมวดสินคา้ ท่ีสปป.ลาวน าเขา้
จากเวียดนามเพิ่มข้ึน ซ่ึงการเพิ่มข้ึนดงักล่าว เป็นผลมาจากการขยายตวัของตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 536.31 และมีสินคา้ 15 หมวดสินคา้ ท่ีอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆ ภายใน
ตลาดสปป.ลาวมีแนวโน้มลดลง ได้แก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช (ลดลงร้อยละ 463.33) หมวด 
3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑท่ี์แยกไดจ้ากไขมนัและน ้ามนัดงักล่าวฯ (ลดลง
ร้อยละ 386.49) หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้
แทนยาสูบฯ (ลดลงร้อยละ 293.80) หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี   (ลดลงร้อยละ 142.24) หมวด 7 
ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง (ลดลงร้อยละ 186.85) หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนังและหนังเฟอร์ 
(ลดลงร้อยละ 174.68) หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม้ (ลดลงร้อยละ 422.01) หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละ
กระดาษ (ลดลงร้อยละ 327.24) หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ (ลดลงร้อยละ 511.52) หมวด 
12 ของส าเร็จรูป (ลดลงร้อยละ 276.22) หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแก้ว (ลดลงร้อยละ 
234.96) หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ (ลดลงร้อยละ 224.19) หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะ
สามญั (ลดลงร้อยละ 59.19) หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา (ลดลง
ร้อยละ 198.92) หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด (ลดลงร้อยละ 8.86) นอกจากน้ีในสินคา้ทั้งหมด มี 5 
หมวดสินคา้ท่ีการส่งออกของเวียดนามมีความสามารถในการแข่งขนัของเวยีดนามลดลง ไดแ้ก่ หมวด 
1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ (ลดลงร้อยละกว่า 1,000) หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช (ลดลงร้อยละ 
60.13) หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ (ลดลงร้อยละ 129.81) หมวด 11 ส่ิงทอและของท า
ดว้ยส่ิงทอ (ลดลงร้อยละ 47.56) หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ (ลดลงร้อยละ 412.12) (ดูรายละเอียดใน
ตารางท่ี 4.40) 
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ตารางที ่4.40 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนามในประเทศสปป.ลาว ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี พ.ศ. 
2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการ
น าเขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) >1,000 -99.38 536.31 >1,000 - >1,000 -82.77 
หมวด 2 (HS 06 -14) 72.98 -55.96 536.31 -463.33 -60.13 12.85 
หมวด 3 (HS 15) 149.82 -25.88 536.31 -386.49 57.25 207.07 
หมวด 4 (HS 16 -24) 242.51 -1.66 536.31 -293.80 149.42 391.92 
หมวด 5 (HS 25 -27) 652.34 -6.08 536.31 116.04 132.55 784.89 
หมวด 6 (HS 28 -38) 394.07 6.87 536.31 -142.24 264.26 658.33 
หมวด 7 (HS 39 -40) 349.46 293.62 536.31 -186.85 >1,000 >1,000 
หมวด 8 (HS 41 -43) 361.63 -59.36 536.31 -174.68 -129.81 231.82 
หมวด 9 (HS 44 -46) 114.30 -61.70 536.31 -422.01 164.45 278.75 
หมวด 10 (HS 47 -49) 209.06 30.74 536.31 -327.24 311.16 520.23 
หมวด 11 (HS 50 -63) 24.79 -52.54 536.31 -511.52 -47.56 -22.77 
หมวด 12 (HS 64 -67) 260.09 23.94 536.31 -276.22 723.94 984.03 
หมวด 13 (HS 68 -70) 301.35 455.24 536.31 -234.96 >1,000 >1,000 
หมวด 14 (HS 71) 312.12 -100.00 536.31 -224.19 -412.12 -100.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 477.12 366.09 536.31 -59.19 >1,000 >1,000 
หมวด 16 (HS 84 -85) 798.42 117.90 536.31 262.11 916.88 1715.30 
หมวด 17 (HS 86 -89) >1,000 >1,000 536.31 641.58 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 337.39 154.55 536.31 -198.92 >1,000 >1,000 
หมวด 19 (HS 93) 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 527.45 -31.24 536.31 -8.86 747.47 1274.92 
หมวด 21 (HS 97) 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

4.4.5 ประเทศมาเลเซีย 
การเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาวในประเทศมาเลเซียในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่า   

มาเลเซียมีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ในขณะส่วนแบ่งการตลาดของ
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สินคา้สปป.ลาว มี 3 หมวดสินคา้เพิ่มข้ึน และมีสินคา้ 3 หมวดสินคา้ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดลดลง ไดแ้ก่ 
หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั หมวด 18 อุปกรณ์ทาง
ทศันศาสตร์ การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ส าหรับการน าเขา้ของมาเลเซีย จากสปป.ลาว มีสินคา้ 3 
หมวดสินคา้ ท่ีมาเลเซียน าเขา้จากสปป.ลาวเพิ่มข้ึน ซ่ึงการเพิ่มข้ึนดงักล่าว เป็นผลมาจากการขยายตวั
ของตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 137.98 และมีสินคา้ 2 หมวดสินคา้ ท่ีอตัราการขยายตวัของการ
บริโภคสินค้านั้ นๆ ภายในตลาดมาเลเซียมีแนวโน้มลดลง ได้แก่ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล 
อุปกรณ์ไฟฟ้า (ลดลงร้อยละ 84.19) หมวด 18 อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ การแพทย์ เคร่ืองดนตรี 
นาฬิกา (ลดลงร้อยละ 0.97) นอกจากน้ีในสินคา้ทั้งหมด มี 3 หมวดสินคา้ท่ีการส่งออกของสปป.ลาวมี
ความสามารถในการแข่งขนัของสปป.ลาวลดลง ได้แก่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  (ลดลงร้อยละ 
305.61) หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั (ลดลงร้อยละ 329.63) หมวด 18 อุปกรณ์
ทางทศันศาสตร์ การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา (ลดลงร้อยละ 237.01) (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 
4.41) 
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ตารางที ่4.41 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาวในประเทศมาเลเซีย ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี พ.ศ. 
2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการ
น าเขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 178.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 2 (HS 06 -14) 224.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 3 (HS 15) 738.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 308.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 5 (HS 25 -27) 492.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 6 (HS 28 -38) 205.61 -100.00 137.98 67.64 -305.61 -100.00 
หมวด 7 (HS 39 -40) 234.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 8 (HS 41 -43) 258.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 9 (HS 44 -46) 138.77 119.38 137.98 0.79 285.04 423.81 
หมวด 10 (HS 47 -49) 110.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 11 (HS 50 -63) 152.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 12 (HS 64 -67) 166.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 13 (HS 68 -70) 152.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 14 (HS 71) 335.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 229.63 -100.00 137.98 91.65 -329.63 -100.00 
หมวด 16 (HS 84 -85) 53.79 >1,000 137.98 -84.19 >1,000 >1,000 
หมวด 17 (HS 86 -89) 340.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 18 (HS 90 -92) 137.01 -100.00 137.98 -0.97 -237.01 -100.00 
หมวด 19 (HS 93) 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 150.09 379.83 137.98 12.11 949.91 >1,000 
หมวด 21 (HS 97) 349.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

การเติบโตการน าเขา้จากกมัพูชาในประเทศมาเลเซียในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่า      
มาเลเซียมีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ในขณะส่วนแบ่งการตลาดของ
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สินคา้กมัพูชา มีสินคา้ 7 หมวดสินคา้ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดลดลง ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์
จากสัตว ์หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ทนยาสูบ
ฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม้ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 
15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั  หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 
17 ยานบก ยานน ้า อากาศยาน หมวด 20 ผลิตภณัฑเ์บด็เตล็ด หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ ส าหรับ
การน าเขา้ของมาเลเซีย จากกมัพูชา มีสินคา้ 6 หมวดสินคา้ท่ีมาเลเซียน าเขา้จากกมัพูชาเพิ่มข้ึน ซ่ึงการ
เพิ่มข้ึนดงักล่าว เป็นผลมาจากการขยายตวัของตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 137.98 และมีสินคา้ 3 
หมวดสินคา้ ท่ีอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆ ภายในตลาดมาเลเซียมีแนวโน้มลดลง 
ไดแ้ก่ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ (ลดลงร้อยละ 27.01) หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์
ไฟฟ้า (ลดลงร้อยละ 84.19) หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา (ลดลง
ร้อยละ 0.97) นอกจากน้ีในสินคา้ทั้งหมด มี 10 หมวดสินคา้ท่ีการส่งออกของกมัพูชามีความสามารถ
ในการแข่งขนัของกมัพูชาลดลง ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์(ลดลงร้อยละ 274.71) 
หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ทนยาสูบฯ (ลดลง
ร้อยละ 195.76) หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี (ลดลงร้อยละ 241.98) หมวด 9 ไมแ้ละของท าด้วยไม ้
(ลดลงร้อยละ 238.77) หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ (ลดลงร้อยละ 110.97) หมวด 15 โลหะสามญั
และของท าดว้ยโลหะสามญั (ลดลงร้อยละ 307) หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ลดลง
ร้อยละ 147.27) หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน (ลดลงร้อยละ 420.11) หมวด 20 ผลิตภณัฑ์
เบ็ดเตล็ด  (ลดลงร้อยละ 250.09) หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ  (ลดลงร้อยละ 449.88) (ดู
รายละเอียดในตารางท่ี 4.42) 
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ตารางที ่4.42 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูาในประเทศมาเลเซีย ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี พ.ศ. 
2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการ
น าเขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 178.37 -98.68 137.98 40.39 -274.71 -96.34 
หมวด 2 (HS 06 -14) 224.78 >1,000 137.98 86.80 >1,000 >1,000 
หมวด 3 (HS 15) 738.46 237.46 137.98 600.49 >1,000 >1,000 
หมวด 4 (HS 16 -24) 308.00 -47.98 137.98 170.02 -195.76 112.24 
หมวด 5 (HS 25 -27) 492.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 6 (HS 28 -38) 205.61 -79.18 137.98 67.64 -241.98 -36.36 
หมวด 7 (HS 39 -40) 234.89 212.61 137.98 96.91 712.01 946.90 
หมวด 8 (HS 41 -43) 258.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 9 (HS 44 -46) 138.77 -100.00 137.98 0.79 -238.77 -100.00 
หมวด 10 (HS 47 -49) 110.97 -52.60 137.98 -27.01 -110.97 0.00 
หมวด 11 (HS 50 -63) 152.70 158.83 137.98 14.72 401.35 554.04 
หมวด 12 (HS 64 -67) 166.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 13 (HS 68 -70) 152.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 14 (HS 71) 335.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 229.63 -93.13 137.98 91.65 -307.00 -77.37 
หมวด 16 (HS 84 -85) 53.79 -95.76 137.98 -84.19 -147.27 -93.48 
หมวด 17 (HS 86 -89) 340.03 -95.47 137.98 202.05 -420.11 -80.08 
หมวด 18 (HS 90 -92) 137.01 80.28 137.98 -0.97 190.26 327.27 
หมวด 19 (HS 93) 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 150.09 -100.00 137.98 12.11 -250.09 -100.00 
หมวด 21 (HS 97) 349.89 -100.00 137.98 211.91 -449.89 -100.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

การเติบโตการน าเขา้จากเวียดนามในประเทศมาเลเซียในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่า    
มาเลเซียมีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ในขณะส่วนแบ่งการตลาดของ
สินคา้เวียดนามโดยส่วนใหญ่จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน และมีสินคา้ 2 หมวดสินคา้เท่านั้นท่ีมีส่วน
แบ่งตลาดลดลง ไดแ้ก่ หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิง
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ทอ ส าหรับการน าเข้าของมาเลเซีย จากเวียดนาม มีสินค้า 19 หมวดสินค้า ท่ีมาเลเซียน าเข้าจาก
เวียดนามเพิ่มข้ึน ซ่ึงการเพิ่มข้ึนดงักล่าว เป็นผลมาจากการขยายตวัของตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อย
ละ 137.98 และมีสินคา้ 3 หมวดสินคา้ ท่ีอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆ ภายในตลาด
มาเลเซียมีแนวโน้มลดลง ได้แก่ หมวด 10 เหยื่อไม้และกระดาษ  (ลดลงร้อยละ 27.01) หมวด 16 
เคร่ืองจักร เคร่ืองกล  อุปกรณ์ไฟฟ้า (ลดลงร้อยละ 84.19) หมวด 18 อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ 
การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา (ลดลงร้อยละ 0.97) นอกจากน้ีในสินคา้ทั้งหมด มี 2 หมวดสินคา้ท่ี
การส่งออกของเวยีดนามมีความสามารถในการแข่งขนัของเวียดนามลดลง ไดแ้ก่ หมวด 8 ผลิตภณัฑ์
จากหนังและหนังเฟอร์ (ลดลงร้อยละ 16.65) หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ (ลดลงร้อยละ 
36.36) (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.43) 
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ตารางที ่4.43 แสดงการเติบโตจากเวยีดนามการน าเขา้ในประเทศมาเลเซีย ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี 
พ.ศ. 2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 178.37 59.17 137.98 40.39 164.70 343.07 
หมวด 2 (HS 06 -14) 224.78 8.88 137.98 86.80 28.85 253.63 
หมวด 3 (HS 15) 738.46 152.51 137.98 600.49 >1,000 >1,000 
หมวด 4 (HS 16 -24) 308.00 151.19 137.98 170.02 616.87 924.87 
หมวด 5 (HS 25 -27) 492.84 20.26 137.98 354.87 120.14 612.98 
หมวด 6 (HS 28 -38) 205.61 196.42 137.98 67.64 600.30 805.91 
หมวด 7 (HS 39 -40) 234.89 >1,000 137.98 96.91 >1,000 >1,000 
หมวด 8 (HS 41 -43) 258.74 -4.64 137.98 120.76 -16.65 242.09 
หมวด 9 (HS 44 -46) 138.77 131.73 137.98 0.79 314.53 453.30 
หมวด 10 (HS 47 -49) 110.97 532.12 137.98 -27.01 >1,000 >1,000 
หมวด 11 (HS 50 -63) 152.70 -14.39 137.98 14.72 -36.36 116.34 
หมวด 12 (HS 64 -67) 166.16 50.11 137.98 28.18 133.38 299.54 
หมวด 13 (HS 68 -70) 152.45 >1,000 137.98 14.48 >1,000 >1,000 
หมวด 14 (HS 71) 335.41 >1,000 137.98 197.44 >1,000 >1,000 
หมวด 15 (HS 72 -83) 229.63 367.46 137.98 91.65 >1,000 >1,000 
หมวด 16 (HS 84 -85) 53.79 >1,000 137.98 -84.19 >1,000 >1,000 
หมวด 17 (HS 86 -89) 340.03 241.63 137.98 202.05 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 137.01 >1,000 137.98 -0.97 >1,000 >1,000 
หมวด 19 (HS 93) 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 150.09 23.08 137.98 12.11 57.72 207.81 
หมวด 21 (HS 97) 349.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

4.4.6 ประเทศฟิลปิปินส์ 
การเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาวในประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่

ฟิลิปปินส์มีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ยกเวน้ หมวด 11 ส่ิงทอและ
ของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ 
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การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ในขณะส่วนแบ่งการตลาดของสินคา้สปป.ลาว มี 2 หมวดสินคา้ท่ีมี
ส่วนแบ่งตลาดลดลง ไดแ้ก่ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 15 โลหะสามญัและของท า
ดว้ยโลหะสามญั ส าหรับสินคา้ท่ี ฟิลิปปินส์น าเขา้จาก สปป.ลาว ลดลง มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ หมวด 15 โลหะสามัญและของท าด้วยโลหะสามญั  ซ่ึงการลดลง
ดงักล่าวเป็นผลมาจากท่ีอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆ ภายในตลาดกมัพูชามีแนวโน้ม
ลดลง และในขณะเดียวกนั สปป.ลาว ก็สูญเสียความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้นั้นในตลาด
กมัพชูา (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.44) 
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ตารางที ่4.44 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาวในประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี 
พ.ศ. 2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 145.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 2 (HS 06 -14) 133.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 3 (HS 15) 547.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 154.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 5 (HS 25 -27) 247.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 6 (HS 28 -38) 102.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 7 (HS 39 -40) 83.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 8 (HS 41 -43) 126.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 9 (HS 44 -46) 37.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 10 (HS 47 -49) 73.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 11 (HS 50 -63) -10.92 -100.00 53.49 -64.41 -89.08 -100.00 
หมวด 12 (HS 64 -67) 143.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 13 (HS 68 -70) 186.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 14 (HS 71) 175.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 48.63 -100.00 53.49 -4.86 -148.63 -100.00 
หมวด 16 (HS 84 -85) -8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 17 (HS 86 -89) 241.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 18 (HS 90 -92) -9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 19 (HS 93) >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 139.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 21 (HS 97) 130.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

การเติบโตการน าเขา้จากกมัพูชาในประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่า
ฟิลิปปินส์มีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ยกเวน้ หมวด 11 ส่ิงทอและ
ของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ 
การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ในขณะส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าเวียดนามเพิ่มข้ึน มี 2 หมวด
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สินคา้ และมีสินค้า 7 หมวดสินคา้เท่านั้นท่ีมีส่วนแบ่งตลาดลดลง ได้แก่ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง 
เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี 
หมวด 7 ผลิตภัณฑ์ของพลาสติกและยาง  หมวด 9 ไม้และของท าด้วยไม้ หมวด 10 เหยื่อไม้และ
กระดาษ หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด ส าหรับการน าเขา้
ของฟิลิปปินส์ จากเวียดนาม มีสินคา้ 3 หมวดสินคา้ ท่ีฟิลิปปินส์น าเขา้จากเวียดนามเพิ่มข้ึน ซ่ึงการ
เพิ่มข้ึนดงักล่าว เป็นผลมาจากการขยายตวัของตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 53.49 และมีสินคา้ 3 
หมวดสินคา้ ท่ีอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆ ภายในตลาดฟิลิปปินส์มีแนวโน้มลดลง 
ได้แก่ หมวด 9 ไมแ้ละของท าด้วยไม้ (ลดลงร้อยละ 15.55) หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ 
(ลดลงร้อยละ 64.41) หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ลดลงร้อยละ 61.65) นอกจากน้ี
ในสินค้าทั้ งหมด มี 7 หมวดสินค้าท่ีการส่งออกของเวียดนามมีความสามารถในการแข่งขนัของ
เวยีดนามลดลง ไดแ้ก่ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ี
ใช้แทนยาสูบฯ (ลดลงร้อยละ 193.97) หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  (ลดลงร้อยละ 202.85) หมวด 7 
ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง (ลดลงร้อยละ 25.64) หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม้ (ลดลงร้อยละ 
137.94) หมวด 10 เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ (ลดลงร้อยละ 156.63) หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ือง
แก้ว (ลดลงร้อยละ 286.49) หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด (ลดลงร้อยละ 79.21) (ดูรายละเอียดใน
ตารางท่ี 4.45) 
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ตารางที ่4.45 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูาในประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี 
พ.ศ. 2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 145.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 2 (HS 06 -14) 133.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 3 (HS 15) 547.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 154.59 -76.19 53.49 101.10 -193.97 -39.38 
หมวด 5 (HS 25 -27) 247.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 6 (HS 28 -38) 102.85 -100.00 53.49 49.36 -202.85 -100.00 
หมวด 7 (HS 39 -40) 83.53 -13.97 53.49 30.04 -25.64 57.89 
หมวด 8 (HS 41 -43) 126.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 9 (HS 44 -46) 37.94 -100.00 53.49 -15.55 -137.94 -100.00 
หมวด 10 (HS 47 -49) 73.29 -90.38 53.49 19.80 -156.63 -83.33 
หมวด 11 (HS 50 -63) -10.92 6.70 53.49 -64.41 5.96 -4.95 
หมวด 12 (HS 64 -67) 143.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 13 (HS 68 -70) 186.49 -100.00 53.49 133.00 -286.49 -100.00 
หมวด 14 (HS 71) 175.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 48.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 16 (HS 84 -85) -8.16 125.19 53.49 -61.65 114.98 106.82 
หมวด 17 (HS 86 -89) 241.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 18 (HS 90 -92) -9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 19 (HS 93) >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 139.21 -33.11 53.49 85.72 -79.21 60.00 
หมวด 21 (HS 97) 130.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

การเติบโตการน าเขา้จากเวียดนามในประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่
ฟิลิปปินส์มีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ยกเวน้ หมวด 11 ส่ิงทอและ
ของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ 
การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ในขณะส่วนแบ่งการตลาดของสินคา้เวียดนามโดยส่วนใหญ่จะมีส่วน
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แบ่งตลาดเพิ่มข้ึน และมีสินคา้ 2 หมวดสินคา้เท่านั้นท่ีมีส่วนแบ่งตลาดลดลง ได้แก่ หมวด 13 หิน 
ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน ส าหรับการน าเขา้ของฟิลิปปินส์ 
จากเวียดนาม มีสินคา้ 19 หมวดสินคา้ ท่ีฟิลิปปินส์น าเขา้จากเวียดนามเพิ่มข้ึน ซ่ึงการเพิ่มข้ึนดงักล่าว 
เป็นผลมาจากการขยายตวัของตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 53.49 และมีสินคา้ 5 หมวดสินคา้ ท่ี
อตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆ ภายในตลาดฟิลิปปินส์มีแนวโนม้ลดลง ไดแ้ก่ หมวด 9 
ไมแ้ละของท าด้วยไม้ (ลดลงร้อยละ 15.55) หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ (ลดลงร้อยละ 
64.41) หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั (ลดลงร้อยละ 4.86) หมวด 16 เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ลดลงร้อยละ 61.65) หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ือง
ดนตรี นาฬิกา (ลดลงร้อยละ 62.76) นอกจากน้ีในสินคา้ทั้งหมด มี 2 หมวดสินคา้ท่ีการส่งออกของ
เวียดนามมีความสามารถในการแข่งขนัของเวียดนามลดลง ไดแ้ก่ หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิค
เคร่ืองแก้ว (ลดลงร้อยละ 34.38) หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน (ลดลงร้อยละ 24.47) (ดู
รายละเอียดในตารางท่ี 4.46) 
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ตารางที ่4.46 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนามในประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี 
พ.ศ. 2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 145.21 >1,000 53.49 91.71 >1,000 >1,000 
หมวด 2 (HS 06 -14) 133.61 121.67 53.49 80.12 284.23 417.84 
หมวด 3 (HS 15) 547.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 154.59 105.87 53.49 101.10 269.54 424.13 
หมวด 5 (HS 25 -27) 247.16 217.54 53.49 193.67 755.21 >1,000 
หมวด 6 (HS 28 -38) 102.85 975.71 53.49 49.36 >1,000 >1,000 
หมวด 7 (HS 39 -40) 83.53 151.94 53.49 30.04 278.85 362.38 
หมวด 8 (HS 41 -43) 126.88 >1,000 53.49 73.39 >1,000 >1,000 
หมวด 9 (HS 44 -46) 37.94 498.96 53.49 -15.55 688.26 726.20 
หมวด 10 (HS 47 -49) 73.29 651.94 53.49 19.80 >1,000 >1,000 
หมวด 11 (HS 50 -63) -10.92 714.01 53.49 -64.41 636.06 625.14 
หมวด 12 (HS 64 -67) 143.24 135.42 53.49 89.75 329.39 472.62 
หมวด 13 (HS 68 -70) 186.49 -12.00 53.49 133.00 -34.38 152.11 
หมวด 14 (HS 71) 175.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 48.63 >1,000 53.49 -4.86 >1,000 >1,000 
หมวด 16 (HS 84 -85) -8.16 238.40 53.49 -61.65 218.95 210.79 
หมวด 17 (HS 86 -89) 241.60 -7.16 53.49 188.11 -24.47 217.13 
หมวด 18 (HS 90 -92) -9.27 >1,000 53.49 -62.76 944.87 935.60 
หมวด 19 (HS 93) >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 139.21 729.09 53.49 85.72 >1,000 >1,000 
หมวด 21 (HS 97) 130.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

4.4.7 ประเทศสิงคโปร์ 
การเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาวในประเทศสิงคโปร์ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่า

สิงคโปร์มีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ในขณะส่วนแบ่งการตลาดของ
สินคา้สปป.ลาวโดยส่วนใหญ่จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน และมีสินคา้ 3 หมวดสินคา้เท่านั้นท่ีมีส่วน
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แบ่งตลาดลดลง ได้แก่ หมวด 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช  หมวด 5 ผลิตภัณฑ์แร่ หมวด 21 ศิลปกรรม 
โบราณวตัถุ ส าหรับการน าเขา้ของสิงคโปร์ จากสปป.ลาว มีสินคา้ 5 หมวดสินคา้ ท่ีสิงคโปร์น าเขา้
จากสปป.ลาวเพิ่มข้ึน ซ่ึงการเพิ่มข้ึนดงักล่าว เป็นผลมาจากการขยายตวัของตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 178.67 และมีสินคา้ 5 หมวดสินคา้ ท่ีอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินค้านั้นๆ ภายใน
ตลาดสิงคโปร์มีแนวโน้มลดลง ไดแ้ก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช (ลดลงร้อยละ 65.65)หมวด 11 ส่ิง
ทอและของท าดว้ยส่ิงทอ (ลดลงร้อยละ 170.64) หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ลดลง
ร้อยละ 86.99) หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน (ลดลงร้อยละ 73.45) หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศัน
ศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา (ลดลงร้อยละ 33.79) นอกจากน้ีในสินคา้ทั้งหมด มี 2 หมวด
สินคา้ท่ีการส่งออกของสปป.ลาวมีความสามารถในการแข่งขนัของสปป.ลาวลดลง ไดแ้ก่ หมวด 2 
ผลิตภัณฑ์จากพืช  (ลดลงร้อยละ 131.77) หมวด 5 ผลิตภัณฑ์แร่ (ลดลงร้อยละ 672.13)  หมวด 
21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ (ลดลงร้อยละ 351.0) (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.47) 
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ตารางที ่4.47 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาวในประเทศสิงคโปร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี 
พ.ศ. 2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 124.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 2 (HS 06 -14) 113.02 -61.86 178.67 -65.65 -131.77 -18.75 
หมวด 3 (HS 15) 361.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 177.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 5 (HS 25 -27) 572.13 -100.00 178.67 393.46 -672.13 -100.00 
หมวด 6 (HS 28 -38) 158.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 7 (HS 39 -40) 210.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 8 (HS 41 -43) 266.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 9 (HS 44 -46) 64.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 10 (HS 47 -49) 116.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 11 (HS 50 -63) 8.03 252.64 178.67 -170.64 272.92 280.95 
หมวด 12 (HS 64 -67) 119.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 13 (HS 68 -70) 159.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 14 (HS 71) 276.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 196.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 16 (HS 84 -85) 91.68 28.52 178.67 -86.99 54.66 146.34 
หมวด 17 (HS 86 -89) 105.21 >1,000 178.67 -73.45 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 144.87 63.35 178.67 -33.79 155.13 300.00 
หมวด 19 (HS 93) 68.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 142.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 21 (HS 97) 551.00 -53.92 178.67 372.34 -351.00 200.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

การเติบโตการน าเขา้จากกมัพูชาในประเทศสิงคโปร์ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่า
สิงคโปร์มีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ในขณะส่วนแบ่งการตลาดของ
สินคา้กมัพูชาโดยส่วนใหญ่จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน และมีสินคา้ 8 หมวดสินคา้เท่านั้นท่ีมีส่วนแบ่ง
ตลาดลดลง ได้แก่ หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์  หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี   หมวด 7 
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ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ 
หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั หมวด 20 ผลิตภณัฑเ์บด็เตล็ด หมวด 21 ศิลปกรรม 
โบราณวตัถุ ส าหรับการน าเขา้ของสิงคโปร์ จากกมัพูชา มีสินคา้ 15 หมวดสินคา้ ท่ีสิงคโปร์น าเขา้จาก
กมัพูชาเพิ่มข้ึน ซ่ึงการเพิ่มข้ึนดงักล่าว เป็นผลมาจากการขยายตวัของตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
178.67 และมีสินค้า 13 หมวดสินคา้ ท่ีอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินค้านั้นๆ ภายในตลาด
สิงคโปร์มีแนวโนม้ลดลง ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวติ ผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์(ลดลงร้อยละ 54.61) หมวด 2 
ผลิตภณัฑจ์ากพืช (ลดลงร้อยละ 65.65) หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้าส้มสายชู ยาสูบ 
และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ (ลดลงร้อยละ 1.26) หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี (ลดลงร้อยละ 19.72) 
หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้(ลดลงร้อยละ 114.33) หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ (ลดลงร้อยละ 
62.16) หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ (ลดลงร้อยละ 170.64) หมวด 12 ของส าเร็จรูป (ลดลง
ร้อยละ 59.13) หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ (ลดลงร้อยละ 19.29) หมวด 16 เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ลดลงร้อยละ 86.99) หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน (ลดลงร้อยละ 
73.45) หมวด 18 อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ การแพทย์ เคร่ืองดนตรี นาฬิกา (ลดลงร้อยละ 33.79)  
หมวด 20 ผลิตภณัฑเ์บด็เตล็ด (ลดลงร้อยละ 36.37) นอกจากน้ีในสินคา้ทั้งหมด มี 8 หมวดสินคา้ท่ีการ
ส่งออกของกัมพูชามีความสามารถในการแข่งขันของกัมพูชาลดลง ได้แก่ หมวด 1 สัตว์มีชีวิต 
ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์(ลดลงร้อยละ 211.59) หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี (ลดลงร้อยละ 258.94) หมวด 7 
ผลิตภัณฑ์ของพลาสติกและยาง (ลดลงร้อยละ 149.15) หมวด 13 หิน ผลิตภัณฑ์เซรามิคเคร่ือง
แกว้ (ลดลงร้อยละ 255.03) หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ (ลดลงร้อยละ 375.77) หมวด 15 โลหะสามญั
และของท าดว้ยโลหะสามญั (ลดลงร้อยละ 72.18) หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบด็เตล็ด (ลดลงร้อยละ 56.58) 
หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ (ลดลงร้อยละ 484.34) (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.48) 
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ตารางที ่4.48 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูาในประเทศสิงคโปร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี 
พ.ศ. 2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 124.06 -94.44 178.67 -54.61 -211.59 -87.53 
หมวด 2 (HS 06 -14) 113.02 >1,000 178.67 -65.65 >1,000 >1,000 
หมวด 3 (HS 15) 361.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 177.41 394.67 178.67 -1.26 >1,000 >1,000 
หมวด 5 (HS 25 -27) 572.13 354.28 178.67 393.46 >1,000 >1,000 
หมวด 6 (HS 28 -38) 158.94 -100.00 178.67 -19.72 -258.94 -100.00 
หมวด 7 (HS 39 -40) 210.70 -48.01 178.67 32.03 -149.15 61.55 
หมวด 8 (HS 41 -43) 266.52 >1,000 178.67 87.86 >1,000 >1,000 
หมวด 9 (HS 44 -46) 64.33 83.73 178.67 -114.33 137.59 201.92 
หมวด 10 (HS 47 -49) 116.50 >1,000 178.67 -62.16 >1,000 >1,000 
หมวด 11 (HS 50 -63) 8.03 471.54 178.67 -170.64 509.39 517.42 
หมวด 12 (HS 64 -67) 119.54 >1,000 178.67 -59.13 >1,000 >1,000 
หมวด 13 (HS 68 -70) 159.37 -98.32 178.67 -19.29 -255.03 -95.65 
หมวด 14 (HS 71) 276.06 -99.92 178.67 97.39 -375.77 -99.70 
หมวด 15 (HS 72 -83) 196.23 -24.37 178.67 17.56 -72.18 124.05 
หมวด 16 (HS 84 -85) 91.68 18.45 178.67 -86.99 35.37 127.05 
หมวด 17 (HS 86 -89) 105.21 372.68 178.67 -73.45 764.79 870.00 
หมวด 18 (HS 90 -92) 144.87 33.09 178.67 -33.79 81.03 225.90 
หมวด 19 (HS 93) 68.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 142.29 -23.35 178.67 -36.37 -56.58 85.71 
หมวด 21 (HS 97) 551.00 -74.40 178.67 372.34 -484.34 66.67 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

การเติบโตการน าเขา้จากเวียดนามในประเทศสิงคโปร์ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่า
สิงคโปร์มีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ในขณะส่วนแบ่งการตลาดของ
สินคา้เวียดนามโดยส่วนใหญ่จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน และมีสินคา้ 3 หมวดสินคา้เท่านั้นท่ีมีส่วน
แบ่งตลาดลดลง ได้แก่ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 7 ผลิตภัณฑ์ของพลาสติกและยาง  หมวด 8 
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ผลิตภณัฑ์จากหนังและหนังเฟอร์ ส าหรับการน าเขา้ของสิงคโปร์ จากเวียดนาม มีสินคา้ 18 หมวด
สินคา้ ท่ีสิงคโปร์น าเขา้จากเวียดนามเพิ่มข้ึน ซ่ึงการเพิ่มข้ึนดงักล่าว เป็นผลมาจากการขยายตวัของ
ตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 178.67 และมีสินค้า 13 หมวดสินค้า ท่ีอตัราการขยายตัวของการ
บริโภคสินคา้นั้นๆ ภายในตลาดสิงคโปร์มีแนวโน้มลดลง ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จาก
สัตว ์(ลดลงร้อยละ 54.61) หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช (ลดลงร้อยละ 65.65) หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง 
เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ (ลดลงร้อยละ 1.26) หมวด 
6 ผลิตภณัฑท์างเคมี (ลดลงร้อยละ 19.72) หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้(ลดลงร้อยละ 114.33) หมวด 
10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ (ลดลงร้อยละ 62.16) หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ (ลดลงร้อยละ 
170.64)หมวด 12 ของส าเร็จรูป (ลดลงร้อยละ 59.13) หมวด 13 หิน ผลิตภัณฑ์ เซรามิคเคร่ือง
แกว้ (ลดลงร้อยละ 19.29) หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ลดลงร้อยละ 86.99) หมวด 
17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน (ลดลงร้อยละ 73.45) หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์
เคร่ืองดนตรี นาฬิกา (ลดลงร้อยละ 33.79) หมวด 20 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด  (ลดลงร้อยละ 36.37) 
นอกจากน้ีในสินคา้ทั้งหมด มี 3 หมวดสินคา้ท่ีการส่งออกของเวยีดนามมีความสามารถในการแข่งขนั
ของเวียดนามลดลง ได้แก่ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ (ลดลงร้อยละ 630.11) หมวด 7 ผลิตภัณฑ์ของ
พลาสติกและยาง (ลดลงร้อยละ 189.81) หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนังและหนังเฟอร์ (ลดลงร้อยละ 
6.82) (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.49) 
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ตารางที ่4.49 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนามในประเทศสิงคโปร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี 
พ.ศ. 2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 124.06 17.17 178.67 -54.61 38.47 162.53 
หมวด 2 (HS 06 -14) 113.02 83.96 178.67 -65.65 178.84 291.86 
หมวด 3 (HS 15) 361.26 194.05 178.67 182.59 895.06 >1,000 
หมวด 4 (HS 16 -24) 177.41 236.37 178.67 -1.26 655.71 833.12 
หมวด 5 (HS 25 -27) 572.13 -93.75 178.67 393.46 -630.11 -57.99 
หมวด 6 (HS 28 -38) 158.94 82.46 178.67 -19.72 213.51 372.46 
หมวด 7 (HS 39 -40) 210.70 -61.09 178.67 32.03 -189.81 20.89 
หมวด 8 (HS 41 -43) 266.52 -1.86 178.67 87.86 -6.82 259.71 
หมวด 9 (HS 44 -46) 64.33 254.35 178.67 -114.33 417.99 482.32 
หมวด 10 (HS 47 -49) 116.50 44.23 178.67 -62.16 95.77 212.27 
หมวด 11 (HS 50 -63) 8.03 132.93 178.67 -170.64 143.60 151.63 
หมวด 12 (HS 64 -67) 119.54 79.80 178.67 -59.13 175.20 294.74 
หมวด 13 (HS 68 -70) 159.37 >1,000 178.67 -19.29 >1,000 >1,000 
หมวด 14 (HS 71) 276.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 196.23 238.25 178.67 17.56 705.75 901.98 
หมวด 16 (HS 84 -85) 91.68 575.61 178.67 -86.99 >1,000 >1,000 
หมวด 17 (HS 86 -89) 105.21 >1,000 178.67 -73.45 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 144.87 140.73 178.67 -33.79 344.61 489.48 
หมวด 19 (HS 93) 68.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 142.29 75.42 178.67 -36.37 182.73 325.03 
หมวด 21 (HS 97) 551.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

4.4.8 ประเทศไทย 
การเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาวในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ไทยมี

อตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ในขณะส่วนแบ่งการตลาดของสินคา้
สปป.ลาวโดยส่วนใหญ่จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน และมีสินคา้ 6 หมวดสินคา้เท่านั้นท่ีมีส่วนแบ่ง
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ตลาดลดลง ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์หมวด 3 ไขมนัและน ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือ
พืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง 
หมวด 8 ผลิตภัณฑ์จากหนังและหนังเฟอร์  หมวด 9 ไม้และของท าด้วยไม้ หมวด 20 ผลิตภัณฑ์
เบด็เตล็ด ส าหรับการน าเขา้ของไทย จากสปป.ลาว มีสินคา้ 14 หมวดสินคา้ ท่ีไทยน าเขา้จากสปป.ลาว
เพิ่มข้ึน ซ่ึงการเพิ่มข้ึนดงักล่าว เป็นผลมาจากการขยายตวัของตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 226.51 
และมีสินค้า 8 หมวดสินค้า ท่ีอัตราการขยายตัวของการบริโภคสินค้านั้ นๆ ภายในตลาดไทยมี
แนวโน้มลดลง ได้แก่ หมวด 1 สัตว์มี ชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ลดลงร้อยละ 55.20) หมวด 
6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  (ลดลงร้อยละ 55.04) หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง (ลดลงร้อยละ 
21.47) หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ (ลดลงร้อยละ 124.20) หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ย
ไม ้(ลดลงร้อยละ 183.72) หมวด 10 เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ (ลดลงร้อยละ 100.49) หมวด 11 ส่ิงทอและ
ของท าดว้ยส่ิงทอ (ลดลงร้อยละ 123.13) หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ลดลงร้อยละ 
68.54) นอกจากน้ีในสินคา้ทั้งหมด มี 6 หมวดสินคา้ท่ีการส่งออกของสปป.ลาวมีความสามารถในการ
แข่งขนัของสปป.ลาวลดลง ได้แก่ หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ (ลดลงร้อยละ 239.31) 
หมวด 3 ไขมนัและน ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ 
(ลดลงร้อยละ 445.41) หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง (ลดลงร้อยละ 194.55) หมวด 8 
ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ (ลดลงร้อยละ 176.44) หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้(ลดลงร้อยละ 
68.15) หมวด 20 ผลิตภณัฑเ์บด็เตล็ด (ลดลงร้อยละ 182.05) (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.50) 
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ตารางที ่4.50 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาวในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี 
พ.ศ. 2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 171.31 -88.20 226.51 -55.20 -239.31 -67.99 
หมวด 2 (HS 06 -14) 297.53 197.68 226.51 71.02 785.83 >1,000 
หมวด 3 (HS 15) 370.41 -94.69 226.51 143.90 -445.41 -75.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 246.90 >1,000 226.51 20.38 >1,000 >1,000 
หมวด 5 (HS 25 -27) 419.78 >1,000 226.51 193.26 >1,000 >1,000 
หมวด 6 (HS 28 -38) 171.47  >1,000 226.51 -55.04 >1,000 >1,000 
หมวด 7 (HS 39 -40) 205.05 -63.78 226.51 -21.47 -194.55 10.49 
หมวด 8 (HS 41 -43) 102.32 -87.21 226.51 -124.20 -176.44 -74.13 
หมวด 9 (HS 44 -46) 42.79 -47.72 226.51 -183.72 -68.15 -25.36 
หมวด 10 (HS 47 -49) 126.02 >1,000 226.51 -100.49 >1,000 >1,000 
หมวด 11 (HS 50 -63) 103.38 195.26 226.51 -123.13 397.12 500.50 
หมวด 12 (HS 64 -67) 263.33 >1,000 226.51 36.81 >1,000 >1,000 
หมวด 13 (HS 68 -70) 198.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 14 (HS 71) 525.81 100.63 226.51 299.30 629.74 >1,000 
หมวด 15 (HS 72 -83) 261.80 >1,000 226.51 35.29 >1,000 >1,000 
หมวด 16 (HS 84 -85) 157.98 191.73 226.51 -68.54 494.61 652.59 
หมวด 17 (HS 86 -89) 310.87 >1,000 226.51 84.36 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 291.18 >1,000 226.51 64.66 >1,000 >1,000 
หมวด 19 (HS 93) >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 233.33 -54.62 226.51 6.82 -182.05 51.28 
หมวด 21 (HS 97) 993.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

การเติบโตการน าเขา้จากกมัพูชาในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่าไทยมี
อตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ในขณะส่วนแบ่งการตลาดของสินคา้
กมัพูชาโดยส่วนใหญ่จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน และมีสินคา้ 7 หมวดสินคา้เท่านั้นท่ีมีส่วนแบ่งตลาด
ลดลง ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  หมวด 8 ผลิตภณัฑ์
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จากหนังและหนังเฟอร์ หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย์ เคร่ืองดนตรี นาฬิกา หมวด 
19 อาวุธและกระสุน หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด ส าหรับการน าเขา้ของไทย จากกมัพชูา มีสินคา้ 12 
หมวดสินคา้ ท่ีไทยน าเขา้จากกมัพูชาเพิ่มข้ึน ซ่ึงการเพิ่มข้ึนดงักล่าว เป็นผลมาจากการขยายตวัของ
ตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 226.51 และมีสินค้า 7 หมวดสินค้า ท่ีอัตราการขยายตวัของการ
บริโภคสินคา้นั้นๆ ภายในตลาดไทยมีแนวโน้มลดลง ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์
(ลดลงร้อยละ 55.20) หมวด 6 ผลิตภัณฑ์ทางเคมี  (ลดลงร้อยละ 55.04) หมวด 7 ผลิตภัณฑ์ของ
พลาสติกและยาง (ลดลงร้อยละ 21.47) หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนังและหนังเฟอร์ (ลดลงร้อยละ 
124.20) หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้(ลดลงร้อยละ 183.72) หมวด 10 เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ (ลดลง
ร้อยละ 100.49) หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ (ลดลงร้อยละ 123.13) หมวด 16 เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ลดลงร้อยละ 68.54) นอกจากน้ีในสินคา้ทั้งหมด มี 7 หมวดสินคา้ท่ีการ
ส่งออกของกัมพูชามีความสามารถในการแข่งขันของกัมพูชาลดลง ได้แก่ หมวด 1 สัตว์มีชีวิต 
ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์(ลดลงร้อยละ 248.37) หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี (ลดลงร้อยละ 138.14) หมวด 8 
ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ (ลดลงร้อยละ 93.98) หมวด 10 เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ (ลดลงร้อยละ 
148.29) หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา (ลดลงร้อยละ 380.22) 
หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด (ลดลงร้อยละ 294.69) หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ (ลดลงร้อยละ 
993.60) (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.51) 
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ตารางที ่4.51 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูาในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี 
พ.ศ. 2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 171.31 -91.54 226.51 -55.20 -248.37 -77.06 
หมวด 2 (HS 06 -14) 297.53 >1,000 226.51 71.02 >1,000 >1,000 
หมวด 3 (HS 15) 370.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 246.90 >1,000 226.51 20.38 >1,000 >1,000 
หมวด 5 (HS 25 -27) 419.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 6 (HS 28 -38) 171.47 -50.89 226.51 -55.04 -138.14 33.33 
หมวด 7 (HS 39 -40) 205.05 463.64 226.51 -21.47 >1,000 >1,000 
หมวด 8 (HS 41 -43) 102.32 -46.45 226.51 -124.20 -93.98 8.33 
หมวด 9 (HS 44 -46) 42.79 >1,000 226.51 -183.72 >1,000 >1,000 
หมวด 10 (HS 47 -49) 126.02 -65.61 226.51 -100.49 -148.29 -22.27 
หมวด 11 (HS 50 -63) 103.38 832.91 226.51 -123.13 >1,000 >1,000 
หมวด 12 (HS 64 -67) 263.33 >1,000 226.51 36.81 >1,000 >1,000 
หมวด 13 (HS 68 -70) 198.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 14 (HS 71) 525.81 >1,000 226.51 299.30 >1,000 >1,000 
หมวด 15 (HS 72 -83) 261.80 563.67 226.51 35.29 >1,000 >1,000 
หมวด 16 (HS 84 -85) 157.98 178.44 226.51 -68.54 460.35 618.33 
หมวด 17 (HS 86 -89) 310.87 94.96 226.51 84.36 390.15 701.02 
หมวด 18 (HS 90 -92) 291.18 -97.20 226.51 64.66 -380.22 -89.04 
หมวด 19 (HS 93) >1,000 -100.00 226.51 >1,000 - >1,000 -100.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 233.33 -88.41 226.51 6.82 -294.69 -61.36 
หมวด 21 (HS 97) 993.60 -90.86 226.51 767.09 -993.60 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

การเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนามในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่ไทยมี
อตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ในขณะส่วนแบ่งการตลาดของสินคา้
เวียดนามโดยส่วนใหญ่จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน และมีสินคา้ 1 หมวดสินคา้เท่านั้นท่ีมีส่วนแบ่ง
ตลาดลดลง ได้แก่ หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ ส าหรับการน าเขา้ของไทย จากเวียดนาม มีสินคา้ 19 
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หมวดสินคา้ ท่ีไทยน าเขา้จากเวียดนามเพิ่มข้ึน ซ่ึงการเพิ่มข้ึนดงักล่าว เป็นผลมาจากการขยายตวัของ
ตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 226.51 และมีสินค้า 9 หมวดสินค้า ท่ีอัตราการขยายตวัของการ
บริโภคสินคา้นั้นๆ ภายในตลาดไทยมีแนวโน้มลดลง ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์
(ลดลงร้อยละ 55.20) หมวด 6 ผลิตภัณฑ์ทางเคมี (ลดลงร้อยละ 55.04) หมวด 7 ผลิตภัณฑ์ของ
พลาสติกและยาง (ลดลงร้อยละ 21.47) หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนังและหนังเฟอร์ (ลดลงร้อยละ 
124.20)หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้(ลดลงร้อยละ 183.72) หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ (ลดลง
ร้อยละ 100.49) หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ (ลดลงร้อยละ 123.13) หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์
เซรามิคเคร่ืองแกว้ (ลดลงร้อยละ 28.50) หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ลดลงร้อยละ 
68.54) นอกจากน้ีในสินคา้ทั้งหมด มี 1 หมวดสินคา้ท่ีการส่งออกของเวียดนามมีความสามารถในการ
แข่งขนัของเวยีดนามลดลง ไดแ้ก่ หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ (ลดลงร้อยละ 521.45) หมวด 8 ผลิตภณัฑ์
จากหนงัและหนงัเฟอร์ (ลดลงร้อยละ 6.82) (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.52) 
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ตารางที ่4.52 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนามในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี 
พ.ศ. 2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 171.31 26.91 226.51 -55.20 73.01 244.32 
หมวด 2 (HS 06 -14) 297.53 200.00 226.51 71.02 795.08 >1,000 
หมวด 3 (HS 15) 370.41 305.35 226.51 143.90 >1,000 >1,000 
หมวด 4 (HS 16 -24) 246.90 406.07 226.51 20.38 >1,000 >1,000 
หมวด 5 (HS 25 -27) 419.78 8.26 226.51 193.26 42.91 462.69 
หมวด 6 (HS 28 -38) 171.47 162.27 226.51 -55.04 440.53 612.01 
หมวด 7 (HS 39 -40) 205.05 856.70 226.51 -21.47 >1,000 >1,000 
หมวด 8 (HS 41 -43) 102.32 98.84 226.51 -124.20 199.98 302.29 
หมวด 9 (HS 44 -46) 42.79 138.33 226.51 -183.72 197.52 240.31 
หมวด 10 (HS 47 -49) 126.02 797.81 226.51 -100.49 >1,000 >1,000 
หมวด 11 (HS 50 -63) 103.38 620.27 226.51 -123.13 >1,000 >1,000 
หมวด 12 (HS 64 -67) 263.33 256.99 226.51 36.81 933.70 >1,000 
หมวด 13 (HS 68 -70) 198.02 829.98 226.51 -28.50 >1,000 >1,000 
หมวด 14 (HS 71) 525.81 -83.32 226.51 299.30 -521.45 4.36 
หมวด 15 (HS 72 -83) 261.80 507.02 226.51 35.29 >1,000 >1,000 
หมวด 16 (HS 84 -85) 157.98 167.10 226.51 -68.54 431.09 589.07 
หมวด 17 (HS 86 -89) 310.87 1876.02 226.51 84.36 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 291.18 701.90 226.51 64.66 >1,000 >1,000 
หมวด 19 (HS 93) >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 233.33 208.84 226.51 6.82 696.13 929.46 
หมวด 21 (HS 97) 993.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

4.4.9 ประเทศเวยีดนาม 
การเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาวในประเทศเวียดนามในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบวา่

เวียดนามมีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ยกเวน้ หมวด 14 ไข่มุก รัตน
ชาติ ในขณะส่วนแบ่งการตลาดของสินคา้สปป.ลาวโดยส่วนใหญ่จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึน และมี
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สินคา้ 4 หมวดสินคา้เท่านั้นท่ีมีส่วนแบ่งตลาดลดลง ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์
หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 
16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน ส าหรับการน าเขา้ของ
เวียดนาม จากสปป.ลาว มีสินคา้ 9 หมวดสินคา้ ท่ีเวียดนามน าเขา้จากสปป.ลาวเพิ่มข้ึน ซ่ึงการเพิ่มข้ึน
ดงักล่าว เป็นผลมาจากการขยายตวัของตลาดโดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 354.40 และมีสินคา้ 6 หมวด
สินคา้ ท่ีอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆ ภายในตลาดเวียดนามมีแนวโน้มลดลง ไดแ้ก่ 
หมวด 5 ผลิตภัณฑ์แร่ (ลดลงร้อยละ 230.17) หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  (ลดลงร้อยละ 149.86)  
หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง (ลดลงร้อยละ 31.56) หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้(ลดลง
ร้อยละ 306.49)  หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั  (ลดลงร้อยละ 91.88) หมวด 
17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน (ลดลงร้อยละ 210.23) นอกจากน้ีในสินคา้ทั้งหมด มี 5 หมวดสินคา้ท่ี
การส่งออกของสปป.ลาวมีความสามารถในการแข่งขนัของสปป.ลาวลดลง ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต 
ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์(ลดลงร้อยละ กวา่ 1,000) หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช (ลดลงร้อยละ 51.15) หมวด 
4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ทนยาสูบฯ (ลดลงร้อยละ 
615.00) หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ลดลงร้อยละ 456.07) หมวด 17 ยานบก ยาน
น ้า อากาศยาน (ลดลงร้อยละ 244.17) (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.53) 
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ตารางที ่4.53 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาวในประเทศเวยีดนาม ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี 
พ.ศ. 2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) >1,000 -73.81 354.40 >1,000 - >1,000 27.95 
หมวด 2 (HS 06 -14) >1,000 45.03 354.40 771.73 -51.15 >1,000 
หมวด 3 (HS 15) 156.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 606.10 -83.70 354.40 251.70 -615.00 -8.90 
หมวด 5 (HS 25 -27) 124.23 340.89 354.40 -230.17 >1,000 >1,000 
หมวด 6 (HS 28 -38) 204.54 >1,000 354.40 -149.86 >1,000 >1,000 
หมวด 7 (HS 39 -40) 322.84 772.49 354.40 -31.56 >1,000 >1,000 
หมวด 8 (HS 41 -43) 116.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 9 (HS 44 -46) 47.91 44.25 354.40 -306.49 391.91 439.82 
หมวด 10 (HS 47 -49) 302.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 11 (HS 50 -63) 459.53 >1,000 354.40 105.13 >1,000 >1,000 
หมวด 12 (HS 64 -67) 141.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 13 (HS 68 -70) 520.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 14 (HS 71) -24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 262.52 >1,000 354.40 -91.88 >1,000 >1,000 
หมวด 16 (HS 84 -85) 562.39 -65.47 354.40 207.98 -456.07 106.32 
หมวด 17 (HS 86 -89) 144.17 -100.00 354.40 -210.23 -244.17 -100.00 
หมวด 18 (HS 90 -92) 681.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 19 (HS 93) >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 503.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 21 (HS 97) >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
 

การเติบโตการน าเขา้จากกมัพูชาในประเทศเวียดนามในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 พบว่า
เวียดนามมีอตัราการขยายตวัของการน าเขา้สินคา้จากตลาดโลกเพิ่มข้ึน ยกเวน้ หมวด 14 ไข่มุก รัตน
ชาติ ในขณะส่วนแบ่งการตลาดของสินคา้กมัพูชาโดยส่วนใหญ่จะมีส่วนแบ่งตลาดลดลง มี 12 หมวด
สินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว  ์หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 3 ไขมนัและ
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น ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์
แร่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ย
ไม ้หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 16 เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย์ เคร่ืองดนตรี นาฬิกา หมวด 
20 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด  ส าหรับการน าเข้าของเวียดนาม จากกัมพูชา มีสินค้า 13 หมวดสินค้า ท่ี
เวียดนามน าเข้าจากกัมพูชาเพิ่มข้ึน ซ่ึงการเพิ่มข้ึนดังกล่าว เป็นผลมาจากการขยายตัวของตลาด
โดยรวมจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 354.40 และมีสินคา้ 10 หมวดสินคา้ ท่ีอตัราการขยายตวัของการบริโภค
สินคา้นั้นๆ ภายในตลาดเวยีดนามมีแนวโนม้ลดลง ไดแ้ก่ หมวด 3 ไขมนัและน ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือ
พืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ (ลดลงร้อยละ 197.48) หมวด 5 ผลิตภณัฑ์
แร่ (ลดลงร้อยละ 230.17) หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี (ลดลงร้อยละ 149.86) หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของ
พลาสติกและยาง (ลดลงร้อยละ 31.56) หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนังและหนังเฟอร์ (ลดลงร้อยละ 
238.03) หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้(ลดลงร้อยละ 306.49) หมวด 10 เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ (ลดลง
ร้อยละ 52.00) หมวด 12 ของส าเร็จรูป (ลดลงร้อยละ 212.55) หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ย
โลหะสามัญ (ลดลงร้อยละ 91.88) หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน (ลดลงร้อยละ 210.23) 
นอกจากน้ีในสินคา้ทั้งหมด มี 13 หมวดสินคา้ท่ีการส่งออกของกมัพูชามีความสามารถในการแข่งขนั
ของกมัพูชาลดลง ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ (ลดลงร้อยละ กว่า 1,000) หมวด 2 
ผลิตภัณฑ์จากพืช  (ลดลงร้อยละ 640.34) หมวด 3 ไขมันและน ้ ามันท่ีได้จากสัตว์หรือพืช และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีแยกได้จากไขมนัและน ้ ามันดังกล่าวฯ (ลดลงร้อยละ 231.93) หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ 
(ลดลงร้อยละ 157.57) หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  (ลดลงร้อยละ 237.63) หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของ
พลาสติกและยาง (ลดลงร้อยละ 160.12) หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้(ลดลงร้อยละ 113.73) หมวด 
10 เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ (ลดลงร้อยละ 215.65) หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ (ลดลงร้อย
ละ 520.59) หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ลดลงร้อยละ 233.48) หมวด 18 อุปกรณ์
ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา (ลดลงร้อยละ 691.29) หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด 
(ลดลงร้อยละ 266.72) หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ (ลดลงร้อยละ 350.70) (ดูรายละเอียดใน
ตารางท่ี 4.54) 
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ตารางที ่4.54 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูาในประเทศเวยีดนาม ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

รายการ 

การเติบโตระหวา่งปี 
พ.ศ. 2546 -2555 ของ 

CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

หมวด 1 (HS 01 - 05) >1,000 -61.60 354.40 >1,000 - >1,000 87.60 
หมวด 2 (HS 06 -14) >1,000 -27.69 354.40 771.73 -640.34 485.79 
หมวด 3 (HS 15) 156.93 -94.40 354.40 -197.48 -231.93 -75.00 
หมวด 4 (HS 16 -24) 606.10 567.29 354.40 251.70 >1,000 >1,000 
หมวด 5 (HS 25 -27) 124.23 -83.75 354.40 -230.17 -157.57 -33.33 
หมวด 6 (HS 28 -38) 204.54 -82.97 354.40 -149.86 -237.63 -33.09 
หมวด 7 (HS 39 -40) 322.84 -55.03 354.40 -31.56 -160.12 162.72 
หมวด 8 (HS 41 -43) 116.37 262.06 354.40 -238.03 561.41 677.78 
หมวด 9 (HS 44 -46) 47.91 -90.87 354.40 -306.49 -113.73 -65.83 
หมวด 10 (HS 47 -49) 302.40 -43.61 354.40 -52.00 -215.65 86.75 
หมวด 11 (HS 50 -63) 459.53 68.43 354.40 105.13 50.96 510.49 
หมวด 12 (HS 64 -67) 141.85 >1,000 354.40 -212.55 >1,000 >1,000 
หมวด 13 (HS 68 -70) 520.59 -83.61 354.40 166.19 -520.59 0.00 
หมวด 14 (HS 71) -24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 15 (HS 72 -83) 262.52 377.14 354.40 -91.88 >1,000 >1,000 
หมวด 16 (HS 84 -85) 562.39 -28.21 354.40 207.98 -233.48 328.91 
หมวด 17 (HS 86 -89) 144.17 >1,000 354.40 -210.23 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 681.77 -83.95 354.40 327.37 -691.29 -9.52 
หมวด 19 (HS 93) >1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมวด 20 (HS 94 -96) 503.39 -13.65 354.40 148.99 -266.72 236.67 
หมวด 21 (HS 97) >1,000 >1,000 354.40 >1,000 -350.70 >1,000 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
อาเซียนเป็นตลาด ท่ีมีบทบาทส าคญัมากอีกตลาดหน่ึงต่อการคา้ระหว่างประเทศของ

สปป.ลาว กมัพูชา เวียดนาม เน่ืองจากมีแนวโน้มการคา้ระหว่างประเทศท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เพราะใน
อนาคต อาเซียนจะกลายเป็นตลาดท่ีมีความส าคญัและน่าจบัตามองส าหรับนกัธุรกิจจากต่างชาติและ
อาเซียนดว้ยกนัเอง ซ่ึงจะท าให้เกิดการขยายตวัของการคา้และการลงทุนในอาเซียน และเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก 

จากการศึกษาในช่วง 10 ปีผ่านมา (พ.ศ. 2546-2555) การคา้ระหว่างสปป.ลาว กมัพูชา 
เวียดนาม มีอตัราการขยายตัวในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยการค้าระหว่างสปป.ลาวกับ
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่าการคา้ประมาณ 5,814.39 ลา้นเหรียญสหรัฐ ขยายตวัร้อยละ 23 เม่ือ
เทียบกับปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงสปป.ลาว เป็นฝ่ายขาดดุลการค้าประมาณ 2,409.11 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ในขณะการคา้ระหว่างกมัพูชากับอาเซียน ในปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่าการคา้ประมาณ 3,512.14 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ขยายตวัร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงกมัพูชาเป็นฝ่ายขาดดุลการคา้ประมาณ 
1,500.71 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะการค้าระหว่างเวียดนามกับอาเซียน ในปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่า
ประมาณ 38,020 ลา้นเหรียญสหรัฐ ขยายตวัร้อยละ 24 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงเวียดนามเป็นฝ่าย
ขาดดุลการคา้ประมาณ 3,402 ลา้นเหรียญสหรัฐ แมว้า่ในช่วงท่ีเกิดวกิฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2552 ไม่ได้
ส่งผลกระทบกบัการท าการคา้ระหวา่งกนัมากนกั สาเหตุหลกัอาจเป็นเพราะการคา้เสรีร่วมกนั เพื่อลด
ก าแพงภาษีทางการคา้ของแต่ละประเทศอาเซียน  

 
5.1.1  ผลการศึกษาประเทศสปป.ลาว 

โครงสร้างสินคา้ส่งออกของสปป.ลาว ไปยงัประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี พ.ศ. 2546 – 
2555 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินคา้หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 39.3 ของมูลค่าการส่งออกรวม หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.0 ของ
มูลค่าการส่งออกรวม หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.8 ของมูลค่าการส่งออกรวม 
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หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.2 ของมูลค่าการส่งออกรวม หมวด 16 เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.1 ของมูลค่าการส่งออกรวม  

จากผลการศึกษาค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ RCA และสถานการณ์
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัร Dynamic RCA ในระหวา่งปี 2546-2555 แยกตาม
ประเทศ พบว่า สินคา้ท่ีสปป.ลาว ท่ีมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ในตลาดบรูไน สินคา้ท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ถอยน า มี  หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ ในตลาดกัมพูชา สินค้าท่ีอยู่ใน
สถานการณ์เสียโอกาส มี หมวด 16 เคร่ืองจักร เคร่ืองกล  อุปกรณ์ไฟฟ้า นาฬิกา สินค้าท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ถอยน า มี หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้หมวด 20 ผลิตภณัฑ์
เบ็ดเตล็ด ในตลาดอินโดนีเซีย สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์เสียโอกาส มี หมวด 15 โลหะสามญัและของ
ท าด้วยโลหะสามญั หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ในตลาดมาเลเซีย สินคา้ท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด สินคา้ท่ีอยู่
ในสถานการณ์ สวนกระแส มี หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ 
เสียโอกาส มี หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั สินคา้ท่ี
อยู่ในสถานการณ์ถอยน า มี หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ใน
ตลาดฟิลิปปินส์ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ถอยน า มี หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 15 
โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั ในตลาดสิงคโปร์ สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์สวนกระแส มี 
หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์เสียโอกาส มี หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ 
หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ถอยน า  มี หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช 
หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ  หมวด 16 เคร่ืองจักร  เค ร่ืองกล  อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 
18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ในตลาดไทย สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์
ดาวรุ่งพุ่งแรง มี หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้
แทนยาสูบฯ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วย
โลหะสามญั หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 18 อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ การแพทย ์
เคร่ืองดนตรี นาฬิกา สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์สวนกระแส มี หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 10 
เหยื่อไม้และกระดาษ  สินค้าท่ีอยู่ในสถานการณ์เสียโอกาส มี หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 
3 ไขมนัและน ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 
20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ ควา้ไม่ทนั มี หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ สินคา้ท่ีอยู่
ในสถานการณ์ถอยน า  มี หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์  หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติก
และยาง หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนังและหนงัเฟอร์ หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม้ หมวด 11 ส่ิงทอ
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และของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ในตลาดเวียดนาม สินคา้ท่ีอยูใ่น
สถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 15 โลหะสามญัและของ
ท าด้วยโลหะสามัญ  สินค้าท่ีอยู่ในสถานการณ์สวนกระแส มี  หมวด 5 ผลิตภัณฑ์แร่ หมวด 
6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ เสียโอกาส มี 
หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์  หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู 
ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า สินคา้ท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ ควา้ไม่ทนั มี หมวด 2 ผลิตภณัฑจ์ากพืช สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ถอยน า  มี หมวด 9 ไม้
และของท าดว้ยไม ้หมวด 17 ยานบก ยานน ้า อากาศยาน 

จากการศึกษาท่ีมาของอัตราการเติบโตของการน าเข้าจากแบบจ าลองส่วนแบ่งทาง
การตลาด (CMS) ในระหว่างปี 2546-2555 แยกตามประเทศ พบว่า ส าหรับสินคา้ของสปป.ลาว ใน
ประเทศมาเลเชีย ท่ีมีการขยายตวัของการส่งออกเพิ่มข้ึน มี 3 หมวดสินค้า มีสาเหตุมาจากผลการ
ขยายตวัของตลาดโดยรวม อตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้ และความสามารถในการแข่งขนั มี 
2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด ในกรณีสินคา้ท่ีมี
การขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และความสามารถในการแข่งขนั มี 1 
หมวดสินคา้ คือ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประเทศสิงคโปร์ สินคา้สปป.ลาว 
ท่ีมีการขยายตวัของการส่งออกเพิ่มข้ึน มี 5 หมวดสินคา้ มีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาด
โดยรวม และอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้ มี 1 หมวดสินคา้ ได้แก่ หมวด 21 ศิลปกรรม 
โบราณวตัถุ ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และ
ความสามารถในการแข่งขนั มี 4 หมวดสินคา้ คือ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ หมวด 16 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศัน
ศาสตร์ การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ส่วนประเทศไทย สินคา้สปป.ลาว ท่ีมีการขยายตวัของการ
ส่งออกเพิ่มข้ึน มี 14 หมวดสินคา้ มีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม อตัราการขยายตวั
ของการบริโภคสินคา้และความสามารถในการแข่งขนั มี 8 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑจ์าก
พืช หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ 
หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 15 โลหะสามญัและ
ของท าด้วยโลหะสามญั  หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 18 อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ 
การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาด
โดยรวม และอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้ มี 1 หมวดสินคา้ ได้แก่ หมวด 20 ผลิตภณัฑ์
เบ็ดเตล็ด  ในกรณีสินค้าท่ีมีการขยายตัวมีสาเหตุมาจากผลการขยายตัวของตลาดโดยรวม และ
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ความสามารถในการแข่งขนั มี 4 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  หมวด 10 เหยื่อไม้
และกระดาษ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ขณะมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวมเพียงอยา่งเดียว มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 7 
ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง ส่วนประเทศเวียดนาม สินค้าสปป.ลาว ท่ีมีการขยายตวัของการ
ส่งออกเพิ่มข้ึน มี 9 หมวดสินคา้ มีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม อตัราการขยายตวั
ของการบริโภคสินคา้และความสามารถในการแข่งขนั มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 11 ส่ิงทอและ
ของท าดว้ยส่ิงทอ ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และ
อตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้ มี 3 หมวดสินคา้ ได้แก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จาก
สัตว ์หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณีสินคา้ท่ีมีการ
ขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และความสามารถในการแข่งขนั มี 5 หมวด
สินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและ
ยาง หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั (ดูรายละเอียด
ตารางท่ี 5.1) 

ตารางที ่5.1 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาวในตลาดอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

ประเทศ HS - Code 
การเติบโต CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

มาเลเซีย 
หมวด 9 (HS 44 -46) 138.8 119.4 138.0 0.8 285.0 423.8 
หมวด 16 (HS 84 -85) 53.8 >1,000 138.0 -84.2 >1,000 >1,000 
หมวด 20 (HS 94 -96) 150.1 379.8 138.0 12.1 949.9 >1,000 

สิงคโปร์ 

หมวด 11 (HS 50 -63) 8.0 252.6 178.7 -170.6 272.9 281.0 
หมวด 16 (HS 84 -85) 91.7 28.5 178.7 -87.0 54.7 146.3 
หมวด 17 (HS 86 -89) 105.2 >1,000 178.7 -73.5 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 144.9 63.3 178.7 -33.8 155.1 300.0 
หมวด 21 (HS 97) 551.0 -53.9 178.7 372.3 -351.0 200.0 

ไทย 

หมวด 2 (HS 06 -14) 297.5 197.7 226.5 71 785.8 >1,000 
หมวด 4 (HS 16 -24) 246.9 >1,000 226.5 20.4 >1,000 >1,000 
หมวด 5 (HS 25 -27) 419.8 >1,000 226.5 193.3 >1,000 >1,000 
หมวด 6 (HS 28 -38) 171.5 >1,000 226.5 -55 >1,000 >1,000 
หมวด 7 (HS 39 -40) 205 -63.8 226.5 -21.5 -194.6 10.5 

 



 
 

135 

 

ตารางที ่5.1 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากสปป.ลาวในตลาดอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 (ต่อ) 

ประเทศ HS - Code 
การเติบโต CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

ไทย 

หมวด 10 (HS 47 -49) 126 >1,000 226.5 -100.5 >1,000 >1,000 

หมวด 11 (HS 50 -63) 103.4 195.3 226.5 -123.1 397.1 500.5 

หมวด 12 (HS 64 -67) 263.3 >1,000 226.5 36.8 >1,000 >1,000 

หมวด 14 (HS 71) 525.8 100.6 226.5 299.3 629.7 >1,000 

หมวด 15 (HS 72 -83) 261.8 >1,000 226.5 35.3 >1,000 >1,000 

หมวด 16 (HS 84 -85) 158 191.7 226.5 -68.5 494.6 652.6 

หมวด 17 (HS 86 -89) 310.9 >1,000 226.5 84.4 >1,000 >1,000 

หมวด 18 (HS 90 -92) 291.2 >1,000 226.5 64.7 >1,000 >1,000 

หมวด 20 (HS 94 -96) 233.3 -54.6 226.5 6.8 -182 51.3 

เวียดนาม 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 1478 -73.8 354.4 >1,000 >1,000 28 

หมวด 2 (HS 06 -14) >1,000 45 354.4 771.7 -51.2 >1,000 

หมวด 5 (HS 25 -27) 124.2 340.9 354.4 -230.2 >1,000 >1,000 

หมวด 6 (HS 28 -38) 204.5 >1,000 354.4 -149.9 >1,000 >1,000 

หมวด 7 (HS 39 -40) 322.8 772.5 354.4 -31.6 >1,000 >1,000 

หมวด 9 (HS 44 -46) 47.9 44.2 354.4 -306.5 391.9 439.8 

หมวด 11 (HS 50 -63) 459.5 >1,000 354.4 105.1 >1,000 >1,000 

หมวด 15 (HS 72 -83) 262.5 >1,000 354.4 -91.9 >1,000 >1,001 

หมวด 16 (HS 84 -85) 562.4 -65.5 354.4 208 -456.1 106.3 

ท่ีมา: ตาราง 4.31 – 4.45 

5.1.2  ผลการศึกษาประเทศกมัพูชา 
โครงสร้างสินคา้ส่งออกของกมัพูชา ไปยงัอาเซียนในปี พ.ศ. 2546 - 2555 ส่วนใหญ่เป็น

กลุ่มสินคา้หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.3 ของมูลค่าการส่งออกรวม 
หมวด 7 ผลิตภณัฑข์องพลาสติกและยาง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.5 ของมูลค่าการส่งออกรวม หมวด 
17 ยานบก  ยานน ้ า อากาศยาน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.9 ของมูลค่าการส่งออกรวม หมวด 16 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.1 ของมูลค่าการส่งออกรวม  
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จากผลการศึกษาค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ RCA และสถานการณ์
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัร Dynamic RCA ในระหวา่งปี 2546-2555 แยกตาม
ประเทศ พบว่า สินค้าท่ีกัมพูชา ท่ีมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ในตลาดบรูไน สินค้าท่ีอยู่ใน
สถานการณ์เสียโอกาส มี หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ ถอยน า  มี หมวด 
11 ส่ิงทอและของท าดว้ย ส่ิงทอ ในตลาดอินโดนีเซีย สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ดาวรุ่งพุ่งแรง มี หมวด 
7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 12 ของส าเร็จรูป สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์สวนกระแส มี 
หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ ตั้งรับ
ปรับตวั  มี หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์เสียโอกาส หมวด 17 ยาน
บก ยานน ้ า อากาศยาน  สินค้าท่ีอยู่ในสถานการณ์ ควา้ไม่ทัน  มี หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล 
อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 20 ผลิตภณัฑเ์บ็ดเตล็ด สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ถอยน า  มี หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต 
ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ ในตลาด
สปป.ลาว สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์  หมวด 
17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ เสียโอกาส มี 
หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามัญ  หมวด 16 เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ถอยน า  มี หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา 
และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 10 เหยื่อไม้และกระดาษ ในตลาด
มาเลเซีย สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 3 ไขมนัและ
น ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์
ของพลาสติกและยาง หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ เสียโอกาส มี 
หมวด 1 สัตวมี์ชีวติ ผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้าส้มสายชู ยาสูบ 
และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้หมวด 15 
โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั  หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 20 ผลิตภณัฑ์
เบด็เตล็ด หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ถอยน า  มี 3 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ 
หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 18 อุปกรณ์ทาง
ทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ในตลาดฟิลิปปินส์ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่ง
แรง มี หมวด 7 ผลิตภัณฑ์ของพลาสติกและยาง  หมวด 20 ผลิตภัณฑ์ เบ็ดเตล็ด  สินค้าท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ สวนกระแส มี หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้าถึงแมว้า่กมัพูชา สินคา้ท่ีอยู่
ในสถานการณ์ ตั้งรับปรับตวั  มี หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์เสีย
โอกาส มี หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แทน
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ยาสูบฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิค
เคร่ืองแกว้  สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ถอยน า มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้
ในตลาดสิงค์โปร สินค้าท่ีอยู่ในสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี หมวด 8 ผลิตภัณฑ์จากหนังและ
หนงัเฟอร์ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์สวนกระแส มี หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 11 ส่ิงทอและ
ของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 12 ของส าเร็จรูป สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ เสียโอกาส มี หมวด 7 ผลิตภณัฑ์
ของพลาสติกและยาง หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั 
หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ควา้ไม่ทนั มี หมวด 5 ผลิตภณัฑแ์ร่ สินคา้
ท่ีอยู่ในสถานการณ์ ถอยน า มี หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง 
เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี 
หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม้ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิง หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิค
เคร่ืองแกว้ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 
18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด ในตลาด
ไทย สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง 
เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 
14 ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ สวน
กระแส มี หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม้ หมวด 11 ส่ิงทอ
และของท าดว้ยส่ิงทอ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ควา้ไม่ทนั มี หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์
ไฟฟ้า สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ ถอยน า  มี 4 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จาก
สัตว ์ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละ
กระดาษ ในตลาดเวียดนาม สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช 
หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 
7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามัญ  หมวด 16 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ สวนกระแส มี หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จาก
หนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 17 ยานบก 
ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ สินค้าท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ เสียโอกาส มี หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติก
และยาง หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแก้ว หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์
เคร่ืองดนตรี นาฬิกา สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ถอยน า มี หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือ
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พืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์
ทางเคมี หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้หมวด 10 เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ 

การศึกษาท่ีมาของอตัราการเติบโตของการน าเขา้จากแบบจ าลองส่วนแบ่งทางการตลาด 
(CMS) ในระหวา่งปี 2546-2555 แยกตามประเทศ พบวา่ ส าหรับสินคา้กมัพชูา ในประเทศอินโดนิเชีย 
ท่ีมีการขยายตวัของการส่งออกเพิ่มข้ึน มี 7 หมวดสินคา้ มีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาด
โดยรวม อตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้และความสามารถในการแข่งขนั มี 2 หมวดสินคา้ 
ไดแ้ก่ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 12 ของส าเร็จรูป ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวั
มีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้ มี 3 
หมวดสินคา้ ได้แก่ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์
ไฟฟ้า หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของ
ตลาดโดยรวม และความสามารถในการแข่งขนั มี 2 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 10 เหยื่อไม้และ
กระดาษ หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ ส่วนประเทศสปป.ลาว สินคา้กมัพูชาท่ีมีการขยายตวัของ
การส่งออกเพิ่มข้ึน มี 4 หมวดสินค้า มีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม อตัราการ
ขยายตวัของการบริโภคสินคา้และความสามารถในการแข่งขนั มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 17 ยาน
บก ยานน ้ า อากาศยาน ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม 
และอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้ มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์
จากสัตว์ ในกรณีสินค้าท่ีมีการขยายตัวมีสาเหตุมาจากผลการขยายตัวของตลาดโดยรวม และ
ความสามารถในการแข่งขนั มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด ในกรณีสินคา้ท่ีมี
การขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวมเพียงอยา่งเดียว มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ 
หมวด 12 ของส าเร็จรูป ส่วนประเทศมาเลเชีย สินคา้กมัพูชาท่ีมีการขยายตวัของการส่งออกเพิ่มข้ึน มี 
6 หมวดสินคา้ มีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม อตัราการขยายตวัของการบริโภค
สินคา้และความสามารถในการแข่งขนั มี 4 หมวดสินคา้ ได้แก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 
3 ไขมนัและน ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 
7 ผลิตภัณฑ์ของพลาสติกและยาง  หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ ในกรณีสินค้าท่ีมีการ
ขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้ 
มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์
ท่ีใช้แทนยาสูบฯ ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และ
ความสามารถในการแข่งขนั มี 1 หมวดสินคา้ ได้แก่ หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์
เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ สินคา้กมัพูชาท่ีมีการขยายตวัของการส่งออกเพิ่มข้ึน มี 3 
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หมวดสินคา้ มีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และอตัราการขยายตวัของการบริโภค
สินคา้ มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด 
ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และความสามารถใน
การแข่งขนั มี 1 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประเทศ
สิงคโปร์ สินคา้กมัพูชาท่ีมีการขยายตวัของการส่งออกเพิ่มข้ึน มี 14 หมวดสินคา้ มีสาเหตุมาจากผล
การขยายตวัของตลาดโดยรวม อตัราการขยายตวัของการบริโภคสินค้าและความสามารถในการ
แข่งขนั มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ ใน
กรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และอตัราการขยายตวัของ
การบริโภคสินคา้ มี 3 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 15 โลหะ
สามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวตัถุ ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมี
สาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และความสามารถในการแข่งขนั มี 8 หมวดสินคา้ 
ได้แก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 9 ไม้และของท าด้วยไม้ หมวด 10 เหยื่อไม้และกระดาษ 
หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์
ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 18 อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ การแพทย์ เคร่ือง
ดนตรี นาฬิกา ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวมเพียง
อยา่งเดียว มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด ส่วนประเทศไทย สินคา้กมัพูชาท่ีมี
การขยายตัวของการส่งออกเพิ่มข้ึน มี 12 หมวดสินค้า มีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาด
โดยรวม อตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้และความสามารถในการแข่งขนั มี 6 หมวดสินคา้ 
ไดแ้ก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และ
ผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 15 โลหะสามญั
และของท าด้วยโลหะสามญั หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมี
สาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และความสามารถในการแข่งขนั มี 4 หมวดสินคา้ 
ไดแ้ก่ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม้ หมวด 16 เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณีสินค้าท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตัวของตลาด
โดยรวมเพียงอยา่งเดียว มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและ
หนังเฟอร์ ส่วนประเทศเวียดนาม สินคา้กมัพูชาท่ีมีการขยายตวัของการส่งออกเพิ่มข้ึน มี 13 หมวด
สินคา้ มีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม อตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้และ
ความสามารถในการแข่งขนั มี 2 หมวดสินคา้ ได้แก่ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และ
น ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ ในกรณี
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สินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และอตัราการขยายตวัของการ
บริโภคสินคา้ มี 5 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว  ์หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จาก
พืช หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด หมวด 21 ศิลปกรรม 
โบราณวตัถุ ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และ
ความสามารถในการแข่งขนั มี 3 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 15 โลหะสามญั
และของท าด้วยโลหะสามญั หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมี
สาเหตุมาจากผลการขยายตัวของตลาดโดยรวมเพียงอย่างเดียว มี 2 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 7 
ผลิตภณัฑข์องพลาสติกและยาง หมวด 10 เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ (ดูรายละเอียดตารางท่ี 5.2) 

ตารางที ่5.2 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูาในตลาดอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555  

ประเทศ HS - Code 
การเติบโต CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

อินโดนีเซีย 

หมวด 7 (HS 39 -40) 375.3 8.7 301.1 74.2 228.9 604.2 
หมวด 10 (HS 47 -49) 145.7 83.2 301.1 -155.4 304.3 450.0 
หมวด 11 (HS 50 -63) 393.0 -27.1 301.1 91.9 -100.6 292.4 
หมวด 12 (HS 64 -67) 536.8 380.5 301.1 235.7 >1,000 >1,000 
หมวด 16 (HS 84 -85) 400.6 -48.7 301.1 99.5 -100.6 300.0 
หมวด 20 (HS 94 -96) 523.9 -34.2 301.1 222.7 -157.2 366.7 
หมวด 21 (HS 97) 82.0 300.5 301.1 -219.2 232.3 314.3 

สปป.ลาว 

หมวด 1 (HS 01 - 05) >1,000 -64.5 536.3 >1,000 - >1,000 880.6 
หมวด 12 (HS 64 -67) 260.1 -77.1 536.3 -276.2 -160.1 100.0 
หมวด 17 (HS 86 -89) >1,000 134.6 536.3 641.6 >1,000 >1,000 
หมวด 20 (HS 94 -96) 527.5 -50.0 536.3 -8.9 372.5 900.0 

มาเลเซีย 

หมวด 2 (HS 06 -14) 224.8 >1,000 138.0 86.8 >1,000 >1,000 
หมวด 3 (HS 15) 738.5 237.5 138.0 600.5 >1,000 >1,000 
หมวด 4 (HS 16 -24) 308.0 -48.0 138.0 170.0 -195.8 112.2 
หมวด 7 (HS 39 -40) 234.9 212.6 138.0 96.9 712.0 946.9 
หมวด 11 (HS 50 -63) 152.7 158.8 138.0 14.7 401.3 554.0 
หมวด 18 (HS 90 -92) 137.0 80.3 138.0 -1.0 190.3 327.3 

ฟิลิปปินส์ 
หมวด 7 (HS 39 -40) 83.5 -14.0 53.5 30.0 -25.6 57.9 
หมวด 16 (HS 84 -85) -8.2 125.2 53.5 -61.6 115.0 106.8 
หมวด 20 (HS 94 -96) 139.2 -33.1 53.5 85.7 -79.2 60.0 
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ตารางที ่5.2 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูาในตลาดอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 (ต่อ) 

ประเทศ HS - Code 
การเติบโต CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

สิงคโปร์ 

หมวด 2 (HS 06 -14) 113.0 >1,000 178.7 -65.7 >1,000 >1,000 
หมวด 4 (HS 16 -24) 177.4 394.7 178.7 -1.3 >1,001 >1,000 
หมวด 5 (HS 25 -27) 572.1 354.3 178.7 393.5 >1,002 >1,000 
หมวด 7 (HS 39 -40) 210.7 -48.0 178.7 32.0 -149.2 61.5 
หมวด 8 (HS 41 -43) 266.5 >1,000 178.7 87.9 >1,000 >1,000 
หมวด 9 (HS 44 -46) 64.3 83.7 178.7 -114.3 137.6 201.9 
หมวด 10 (HS 47 -49) 116.5 >1,000 178.7 -62.2 >1,000 >1,000 
หมวด 11 (HS 50 -63) 8.0 471.5 178.7 -170.6 509.4 517.4 
หมวด 12 (HS 64 -67) 119.5 >1,000 178.7 -59.1 >1,000 >1,000 
หมวด 15 (HS 72 -83) 196.2 -24.4 178.7 17.6 -72.2 124.0 
หมวด 16 (HS 84 -85) 91.7 18.5 178.7 -87.0 35.4 127.0 
หมวด 17 (HS 86 -89) 105.2 372.7 178.7 -73.5 764.8 870.0 
หมวด 18 (HS 90 -92) 144.9 33.1 178.7 -33.8 81.0 225.9 
หมวด 20 (HS 94 -96) 142.3 -23.4 178.7 -36.4 -56.6 85.7 
หมวด 21 (HS 97) 551.0 -74.4 178.7 372.3 -484.3 66.7 

ไทย 

หมวด 2 (HS 06 -14) 297.5 >1,000 226.5 71.0 >1,000 >1,000 
หมวด 4 (HS 16 -24) 246.9 >1,000 226.5 20.4 >1,000 >1,000 
หมวด 6 (HS 28 -38) 171.5 -50.9 226.5 -55.0 -138.1 33.3 
หมวด 7 (HS 39 -40) 205.0 463.6 226.5 -21.5 >1,000 >1,000 
หมวด 8 (HS 41 -43) 102.3 -46.5 226.5 -124.2 -94.0 8.3 
หมวด 9 (HS 44 -46) 42.8 >1,000 226.5 -183.7 >1,000 >1,000 
หมวด 11 (HS 50 -63) 103.4 832.9 226.5 -123.1 >1,000 >1,000 
หมวด 12 (HS 64 -67) 263.3 >1,000 226.5 36.8 >1,000 >1,000 
หมวด 14 (HS 71) 525.8 >1,000 226.5 299.3 >1,000 >1,000 
หมวด 15 (HS 72 -83) 261.8 563.7 226.5 35.3 >1,000 >1,000 
หมวด 16 (HS 84 -85) 158.0 178.4 226.5 -68.5 460.3 618.3 
หมวด 17 (HS 86 -89) 310.9 95.0 226.5 84.4 390.2 701.0 

เวียดนาม 

หมวด 1 (HS 01 - 05) >1,000 -61.6 354.4 >1,000 - >1,000 87.6 
หมวด 2 (HS 06 -14) >1,000 -27.7 354.4 771.7 -640.3 485.8 
หมวด 4 (HS 16 -24) 606.1 567.3 354.4 251.7  >1,000 >1,000 
หมวด 7 (HS 39 -40) 322.8 -55.0 354.4 -31.6 -160.1 162.7 
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ตารางที ่5.2 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากกมัพชูาในตลาดอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 (ต่อ) 

ประเทศ HS - Code 
การเติบโต CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

เวียดนาม 

หมวด 8 (HS 41 -43) 116.4 262.1 354.4 -238.0 561.4 677.8 
หมวด 10 (HS 47 -49) 302.4 -43.6 354.4 -52.0 -215.7 86.7 
หมวด 11 (HS 50 -63) 459.5 68.4 354.4 105.1 51.0 510.5 
หมวด 12 (HS 64 -67) 141.9 >1,000 354.4 -212.6 >1,000 >1,000 
หมวด 15 (HS 72 -83) 262.5 377.1 354.4 -91.9 >1,000 >1,000 
หมวด 16 (HS 84 -85) 562.4 -28.2 354.4 208.0 -233.5 328.9 
หมวด 17 (HS 86 -89) 144.2 >1,000 354.4 -210.2 >1,000 >1,000 
หมวด 20 (HS 94 -96) 503.4 -13.6 354.4 149.0 -266.7 236.7 
หมวด 21 (HS 97) >1,000 >1,000 354.4 >1,000 -350.7 >1,000 

ท่ีมา: ตาราง 4.31 – 4.45 

5.1.3  ผลการศึกษาประเทศเวยีดนาม 
โครงสร้างสินคา้ส่งออกของเวียดนาม ไปยงัอาเซียนในปี พ.ศ. 2546 - 2555 ส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มสินคา้หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.1 ของมูลค่าการส่งออกรวม หมวด 2 
ผลิตภัณฑ์จากพืช  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.9 ของมูลค่าการส่งออกรวม หมวด 16 เคร่ืองจักร 
เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.8 ของมูลค่าการส่งออกรวม หมวด 15 โลหะสามญั
และของท าด้วยโลหะสามญั ไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.3 ของมูลค่าการส่งออกรวม หมวด 7 
ผลิตภณัฑข์องพลาสติกและยาง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.3 ของมูลค่าการส่งออกรวม 

จากผลการศึกษาดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ RCA และสถานการณ์
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัร Dynamic RCA ในระหวา่งปี 2546-2555 แยกตาม
ประเทศ พบว่า สินคา้ท่ีเวียดนาม ท่ีมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ในตลาดบรูไน สินคา้ท่ีอยู่ใน
สถานการณ์สวนกระแส มี หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิค สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์เสียโอกาส มี 
หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ถอยน า  มี หมวด 1 สัตว์
มีชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ย
ไม้ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ในตลาด
กมัพชูา สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 7 ผลิตภณัฑข์อง
พลาสติกและยาง หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 13 หิน 
ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า 
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อากาศยาน สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ สวนกระแส มี หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์  หมวด 
3 ไขมนัและน ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 
4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 
6 ผลิตภัณฑ์ทางเคมี  หมวด 9 ไม้และของท าด้วยไม้  หมวด 10 เหยื่อไม้และกระดาษ  หมวด 
20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ตั้งรับปรับตวั มี หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิง
ทอ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์เสียโอกาส มี หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ถอยน า  มี 
หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ในตลาดอินโดนีเซีย สินคา้ท่ีอยูใ่น
สถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 
15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั  หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 
17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ สวนกระแส มี 
หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว  ์หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้าก
สัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑท่ี์แยกไดจ้ากไขมนัและน ้ามนัดงักล่าวฯ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม 
สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  หมวด 8 
ผลิตภณัฑ์จากหนังและหนังเฟอร์ หมวด 9 ไมแ้ละของท าด้วยไม้ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ 
หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแก้ว สินค้าท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ ตั้ งรับปรับตวั มี หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช สินค้าท่ีอยู่ในสถานการณ์ เสียโอกาส มี 
หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ควา้ไม่ทนั มี หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ 
การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ถอยน า มี หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ ในตลาด
สปป.ลาว สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 
12 ของส าเร็จรูป หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์สวน
กระแส มี หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์
เคร่ืองดนตรี นาฬิกา สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ตั้งรับปรับตวั  มี หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 10 
เหยื่อไมแ้ละกระดาษ  สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ เสียโอกาส มี หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภณัฑ์จาก
สัตว์ หมวด 8 ผลิตภัณฑ์จากหนังและหนังเฟอร์  หมวด 9 ไม้และของท าด้วยไม้ สินค้าท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ คว้าไม่ทัน มี หมวด 5 ผลิตภัณฑ์แร่ หมวด 20 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด  สินค้าท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ ถอยน า  มี หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ ในตลาด
มาเลเซีย สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 
13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ย
โลหะสามญั สินค้าท่ีอยู่ในสถานการณ์ สวนกระแส มี หมวด 10 เหยื่อไม้และกระดาษ  หมวด 16 
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เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา 
สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ เสียโอกาส มี หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์
จากพืช หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ 
หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 
20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ควา้ไม่ทนั มี หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตว์
หรือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ามนัดงักล่าวฯ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา 
และน ้าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 17 ยานบก ยานน ้า อากาศยาน ในตลาด
ฟิลิปปินส์ สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ หมวด 
6 ผลิตภณัฑท์างเคมี หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 10 เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ หมวด 
20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์สวนกระแส มี หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้หมวด 
11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั หมวด 18 อุปกรณ์
ทางทศันศาสตร์ การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ เสียโอกาส มี หมวด 2 
ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้
แทนยาสูบฯ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแก้ว 
หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ควา้ไม่ทนั มี หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ 
หมวด 12 ของส าเร็จรูป สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ถอยน า มี หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์
ไฟฟ้า ในตลาดสิงคโ์ปร สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาวรุ่งพุ่งแรง มี หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้าก
สัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและ
หนงัเฟอร์ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ สวนกระแส 
มี หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หมวด 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช  หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง 
เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  
หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ 
หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล 
อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์
เคร่ืองดนตรี นาฬิกา หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ เสียโอกาส มี หมวด 
5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง ในตลาดไทย สินคา้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์ ดาว
รุ่งพุ่งแรง มี หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์
ท่ีแยกได้จากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู 
ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ย
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โลหะสามญั หมวด 17 ยานบก  ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์
เคร่ืองดนตรี นาฬิกา หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์สวนกระแส มี หมวด 7 
ผลิตภณัฑข์องพลาสติกและยาง หมวด 10 เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ 
หมวด 13 หิน ผลิตภัณฑ์เซรามิค เคร่ืองแก้ว สินค้าท่ีอยู่ในสถานการณ์ตั้ งรับปรับตัว  มี หมวด 
6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ เสีย
โอกาส มี หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ สินคา้ท่ีอยู่ในสถานการณ์ ถอยน า  มี 2 
หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ 
หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้

การศึกษาท่ีมาของอตัราการเติบโตของการน าเขา้จากแบบจ าลองส่วนแบ่งทางการตลาด 
(CMS) ในระหวา่งปี 2546-2555 แยกตามประเทศ พบวา่ ส าหรับสินคา้เวยีดนาม ในประเทศบรูไน ท่ีมี
การขยายตัวของการส่งออกเพิ่มข้ึน มี 10 หมวดสินค้า มีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาด
โดยรวม อตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้และความสามารถในการแข่งขนั มี 2 หมวดสินคา้ 
ไดแ้ก่ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบด็เตล็ด ในกรณีสินคา้
ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และความสามารถในการแข่งขนั มี 8 
หมวดสินคา้ ได้แก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา 
และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี  หมวด 9 ไมแ้ละ
ของท าด้วยไม้ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ หมวด 13 หิน ผลิตภัณฑ์ เซรามิคเคร่ือง
แกว้  หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน ส่วนประเทศ
กมัพูชา สินคา้เวียดนามท่ีมีการขยายตวัของการส่งออกเพิ่มข้ึน มี 19 หมวดสินคา้ มีสาเหตุมาจากผล
การขยายตวัของตลาดโดยรวม อตัราการขยายตวัของการบริโภคสินค้าและความสามารถในการ
แข่งขนั มี 7 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ย
ไม ้หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแก้ว หมวด 15 โลหะสามญัและ
ของท าด้วยโลหะสามัญ  หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า 
อากาศยาน ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และอตัรา
การขยายตวัของการบริโภคสินคา้ มี 2 หมวดสินคา้ ได้แก่ หมวด 10 เหยื่อไม้และกระดาษ  หมวด 
18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมา
จากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และความสามารถในการแข่งขนั มี 9 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 
1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตว์
หรือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ามนัดงักล่าวฯ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา 



 
 

146 

 

และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทาง
เคมี หมวด 8 ผลิตภัณฑ์จากหนังและหนังเฟอร์  หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ หมวด 
20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด  ส่วนประเทศอินโดนิเชีย สินค้าเวียดนามท่ีมีการขยายตัวของการส่งออก
เพิ่มข้ึน มี 19 หมวดสินคา้ มีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม อตัราการขยายตวัของการ
บริโภคสินค้าและความสามารถในการแข่งขนั มี 9 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง 
เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 7 ผลิตภัณฑ์ของ
พลาสติกและยาง หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนังและหนงัเฟอร์ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ 
หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามัญ  หมวด 16 เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย์ เคร่ืองดนตรี นาฬิกา หมวด 
20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม 
และอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้ มี 1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ ในกรณี
สินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และความสามารถในการ
แข่งขนั มี 8 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช 
หมวด 3 ไขมนัและน ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ 
หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 13 
หิน ผลิตภณัฑเ์ซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 17 ยานบก ยานน ้า อากาศยาน ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมี
สาเหตุมาจากผลการขยายตัวของตลาดโดยรวมเพียงอย่างเดียว มี 1 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 
5 ผลิตภณัฑ์แร่ ส่วนประเทศสปป.ลาว สินคา้เวียดนามท่ีมีการขยายตวัของการส่งออกเพิ่มข้ึน มี 16 
หมวดสินคา้ มีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม อตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้
และความสามารถในการแข่งขนั มี 3 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 16 เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุ
มาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และความสามารถในการแข่งขนั มี 11 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ 
หมวด 3 ไขมนัและน ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ 
หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 
6 ผลิตภณัฑท์างเคมี หมวด 7 ผลิตภณัฑข์องพลาสติกและยาง หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้หมวด 10 
เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้  หมวด 15 
โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี 
นาฬิกา หมวด 20 ผลิตภณัฑเ์บ็ดเตล็ด ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของ
ตลาดโดยรวมเพียงอยา่งเดียว มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 8 ผลิตภณัฑ์
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จากหนงัและหนงัเฟอร์ ส่วนประเทศมาเลเชีย สินคา้เวยีดนามท่ีมีการขยายตวัของการส่งออกเพิ่มข้ึน มี 
19 หมวดสินคา้ มีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม อตัราการขยายตวัของการบริโภค
สินคา้และความสามารถในการแข่งขนั มี 14 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จาก
สัตว ์หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 3 ไขมนัและน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยก
ไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และ
ผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของ
พลาสติกและยาง หมวด 9 ไมแ้ละของท าด้วยไม้ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์
เซรามิคเคร่ืองแก้ว หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามัญ 
หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมี
สาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินค้า มี 2 
หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงัและหนงัเฟอร์ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ 
ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และความสามารถใน
การแข่งขนั มี 3 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล 
อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 18 อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ การแพทย์ เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ส่วนประเทศ
ฟิลิปปินส์ สินคา้เวยีดนามท่ีมีการขยายตวัของการส่งออกเพิ่มข้ึน มี 18 หมวดสินคา้ มีสาเหตุมาจากผล
การขยายตวัของตลาดโดยรวม อตัราการขยายตวัของการบริโภคสินค้าและความสามารถในการ
แข่งขนั มี 10 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช 
หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 
5 ผลิตภัณฑ์แร่ หมวด 6 ผลิตภัณฑ์ทางเคมี หมวด 7 ผลิตภัณฑ์ของพลาสติกและยาง  หมวด 8 
ผลิตภณัฑ์จากหนังและหนังเฟอร์ หมวด 10 เหยื่อไม้และกระดาษ  หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 
20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม 
และอตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้ มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิค
เคร่ืองแกว้ หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการ
ขยายตวัของตลาดโดยรวม และความสามารถในการแข่งขนั มี 5 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 9 ไมแ้ละ
ของท าดว้ยไม้ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะ
สามญั หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย ์
เคร่ืองดนตรี นาฬิกา ส่วนประเทศสิงคโปร์ สินคา้เวียดนามท่ีมีการขยายตวัของการส่งออกเพิ่มข้ึน มี 
17 หมวดสินคา้ มีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม อตัราการขยายตวัของการบริโภค
สินคา้และความสามารถในการแข่งขนั มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 3 ไขมนัและน ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตว์
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หรือพืช และผลิตภณัฑท่ี์แยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ย
โลหะสามญั ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม และอตัรา
การขยายตวัของการบริโภคสินคา้ มี 2 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง 
หมวด 8 ผลิตภัณฑ์จากหนังและหนังเฟอร์  ในกรณีสินค้าท่ีมีการขยายตัวมีสาเหตุมาจากผลการ
ขยายตวัของตลาดโดยรวม และความสามารถในการแข่งขนั มี 13 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์
ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช  หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และ
น ้าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 9 ไมแ้ละของท า
ดว้ยไม ้หมวด 10 เหยือ่ไมแ้ละกระดาษ หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 12 ของส าเร็จรูป 
หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแก้ว หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 
17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา 
หมวด 20 ผลิตภณัฑเ์บด็เตล็ด ส่วนประเทศไทย สินคา้เวยีดนามท่ีมีการขยายตวัของการส่งออกเพิ่มข้ึน 
มี 19 หมวดสินคา้ มีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวม อตัราการขยายตวัของการบริโภค
สินคา้และความสามารถในการแข่งขนั มี 9 หมวดสินคา้ ได้แก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช หมวด 
3 ไขมนัและน ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และผลิตภณัฑ์ท่ีแยกไดจ้ากไขมนัและน ้ ามนัดงักล่าวฯ หมวด 
4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบฯ หมวด 
5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 12 ของส าเร็จรูป หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั  หมวด 
17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 18 อุปกรณ์ทางทศันศาสตร์ การแพทย  ์เคร่ืองดนตรี นาฬิกา 
หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาด
โดยรวม และความสามารถในการแข่งขนั มี 9 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จาก
สัตว ์หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ทางเคมี หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 8 ผลิตภณัฑ์จากหนงั
และหนงัเฟอร์ หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม้ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 11 ส่ิงทอและ
ของท าดว้ยส่ิงทอ หมวด 13 หิน ผลิตภณัฑ์เซรามิคเคร่ืองแกว้ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์
ไฟฟ้า ในกรณีสินคา้ท่ีมีการขยายตวัมีสาเหตุมาจากผลการขยายตวัของตลาดโดยรวมเพียงอยา่งเดียว มี 
1 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ (ดูรายละเอียดตารางท่ี 5.3) 
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ตารางที ่5.3 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนามในตลาดอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 

ประเทศ HS - Code 
การเติบโต CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

บรูไน 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 120.4 248.3 187.3 -66.9 547.1 667.5 
หมวด 4 (HS 16 -24) 111.9 264.7 187.3 -75.3 561.0 672.9 
หมวด 6 (HS 28 -38) 145.0 157.7 187.3 -42.3 386.4 531.4 
หมวด 9 (HS 44 -46) 118.3 60.3 187.3 -68.9 131.7 250.0 
หมวด 11 (HS 50 -63) -34.8 666.7 187.3 -222.0 434.8 400.0 
หมวด 13 (HS 68 -70) 178.6 >1,000 187.3 -8.6 >1,000 >1,000 
หมวด 15 (HS 72 -83) 299.4 45.0 187.3 112.1 179.6 479.0 
หมวด 16 (HS 84 -85) 172.8 105.4 187.3 -14.4 287.5 460.3 
หมวด 17 (HS 86 -89) 97.8 >1,000 187.3 -89.5 >1,000 >1,000 
หมวด 20 (HS 94 -96) 807.5 586.9 187.3 620.2 >1,000 >1,000 

กมัพชูา 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 60.2 >1,000 347.3 -287.2 >1,000 >1,000 
หมวด 2 (HS 06 -14) 267.9 277.0 347.3 -79.4 >1,000 >1,000 
หมวด 3 (HS 15) 44.3 >1,000 347.3 -303.1 >1,000 >1,000 
หมวด 4 (HS 16 -24) 287.9 347.5 347.3 -59.4 >1,000 >1,000 
หมวด 5 (HS 25 -27) 343.4 20.7 347.3 -3.9 95.8 439.2 
หมวด 6 (HS 28 -38) 271.8 232.4 347.3 -75.6 871.1 >1,000 
หมวด 7 (HS 39 -40) 411.1 439.8 347.3 63.7 >1,000 >1,000 
หมวด 8 (HS 41 -43) 281.3 >1,000 347.3 -66.0 >1,000 >1,000 
หมวด 9 (HS 44 -46) 584.6 350.7 347.3 237.2 758.3 >1,000 
หมวด 10 (HS 47 -49) >1,000 381.6 347.3 >1,000 -828.9 >1,000 
หมวด 11 (HS 50 -63) 209.1 86.1 347.3 -138.3 300.1 509.1 
หมวด 12 (HS 64 -67) 953.5 355.8 347.3 606.1 >1,000 >1,000 
หมวด 13 (HS 68 -70) 492.4 221.0 347.3 145.1 >1,000 >1,000 
หมวด 15 (HS 72 -83) 364.0 58.4 347.3 16.7 391.8 755.9 
หมวด 16 (HS 84 -85) 540.1 166.9 347.3 192.8 630.5 >1,000 
หมวด 17 (HS 86 -89) 555.9 >1,000 347.3 208.6 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 613.9 62.9 347.3 266.6 -101.4 512.6 
หมวด 20 (HS 94 -96) 211.7 250.1 347.3 -135.7 518.9 730.6 

อินโด 
นีเซีย 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 227.0 47.0 301.1 -74.1 287.5 514.5 
หมวด 2 (HS 06 -14) 237.0 -14.0 301.1 -64.2 8.1 245.0 
หมวด 3 (HS 15) 281.9 >1,000 301.1 -19.2 >1,000 >1,000 
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ตารางที ่5.3 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนามในตลาดอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 (ต่อ) 

ประเทศ HS - Code 
การเติบโต CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

อินโดนี 
เซีย 

หมวด 4 (HS 16 -24) 314.4 11.4 301.1 13.3 117.9 432.4 
หมวด 6 (HS 28 -38) 170.7 243.4 301.1 -130.4 >1,000 >1,000 
หมวด 7 (HS 39 -40) 375.3 486.7 301.1 74.2 >1,000 >1,000 
หมวด 8 (HS 41 -43) 430.8 570.5 301.1 129.6 >1,000 >1,000 
หมวด 9 (HS 44 -46) 166.0 661.3 301.1 -135.2 >1,000 >1,000 
หมวด 10 (HS 47 -49) 145.7 411.4 301.1 -155.4 >1,000 >1,000 
หมวด 11 (HS 50 -63) 393.0 249.0 301.1 91.9 >1,000 >1,000 
หมวด 12 (HS 64 -67) 536.8 132.9 301.1 235.7 741.3 >1,000 
หมวด 13 (HS 68 -70) 252.0 >1,000 301.1 -49.2 >1,000 >1,000 
หมวด 14 (HS 71) >1,000 -83.8 301.1 >1,000 - >1,000 17.9 
หมวด 15 (HS 72 -83) 311.5 381.2 301.1 10.3 >1,000 >1,000 
หมวด 16 (HS 84 -85) 400.6 228.7 301.1 99.5 >1,000 >1,000 
หมวด 17 (HS 86 -89) 262.4 714.5 301.1 -38.8 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 420.2 -21.3 301.1 119.1 43.0 463.3 
หมวด 20 (HS 94 -96) 523.9 68.5 301.1 222.7 572.2 >1,000 

สปป.ลาว 

หมวด 2 (HS 06 -14) 73.0 -56.0 536.3 -463.3 -60.1 12.8 
หมวด 3 (HS 15) 149.8 -25.9 536.3 -386.5 57.3 207.1 
หมวด 4 (HS 16 -24) 242.5 -1.7 536.3 -293.8 149.4 391.9 
หมวด 5 (HS 25 -27) 652.3 -6.1 536.3 116.0 132.5 784.9 
หมวด 6 (HS 28 -38) 394.1 6.9 536.3 -142.2 264.3 658.3 
หมวด 7 (HS 39 -40) 349.5 293.6 536.3 -186.8 >1,000 >1,000 
หมวด 8 (HS 41 -43) 361.6 -59.4 536.3 -174.7 -129.8 231.8 
หมวด 9 (HS 44 -46) 114.3 -61.7 536.3 -422.0 164.4 278.7 
หมวด 10 (HS 47 -49) 209.1 30.7 536.3 -327.2 311.2 520.2 
หมวด 12 (HS 64 -67) 260.1 23.9 536.3 -276.2 723.9 984.0 
หมวด 13 (HS 68 -70) 301.4 455.2 536.3 -235.0 >1,000 >1,000 
หมวด 15 (HS 72 -83) 477.1 366.1 536.3 -59.2 >1,000 >1,000 
หมวด 16 (HS 84 -85) 798.4 117.9 536.3 262.1 916.9 >1,000 
หมวด 17 (HS 86 -89) >1,000 >1,000 536.3 641.6 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 337.4 154.5 536.3 -198.9 >1,000 >1,000 
หมวด 20 (HS 94 -96) 527.5 -31.2 536.3 -8.9 747.5 >1,000 
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ตารางที ่5.3 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนามในตลาดอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 (ต่อ) 

ประเทศ HS - Code 
การเติบโต CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

มาเลเซีย 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 178.4 59.2 138.0 40.4 164.7 343.1 
หมวด 2 (HS 06 -14) 224.8 8.9 138.0 86.8 28.9 253.6 
หมวด 3 (HS 15) 738.5 152.5 138.0 600.5 >1,000 >1,000 
หมวด 4 (HS 16 -24) 308.0 151.2 138.0 170.0 616.9 924.9 
หมวด 5 (HS 25 -27) 492.8 20.3 138.0 354.9 120.1 613.0 
หมวด 6 (HS 28 -38) 205.6 196.4 138.0 67.6 600.3 805.9 
หมวด 7 (HS 39 -40) 234.9 >1,000 138.0 96.9 >1,000 >1,000 
หมวด 8 (HS 41 -43) 258.7 -4.6 138.0 120.8 -16.6 242.1 
หมวด 9 (HS 44 -46) 138.8 131.7 138.0 0.8 314.5 453.3 
หมวด 10 (HS 47 -49) 111.0 532.1 138.0 -27.0 >1,000 >1,000 
หมวด 11 (HS 50 -63) 152.7 -14.4 138.0 14.7 -36.4 116.3 
หมวด 12 (HS 64 -67) 166.2 50.1 138.0 28.2 133.4 299.5 
หมวด 13 (HS 68 -70) 152.5 >1,000 138.0 14.5 >1,000 >1,000 
หมวด 14 (HS 71) 335.4 >1,000 138.0 197.4 >1,000 >1,000 
หมวด 15 (HS 72 -83) 229.6 367.5 138.0 91.7 >1,000 >1,000 
หมวด 16 (HS 84 -85) 53.8 >1,000 138.0 -84.2 >1,000 >1,000 
หมวด 17 (HS 86 -89) 340.0 241.6 138.0 202.1 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 137.0 >1,000 138.0 -1.0 >1,000 >1,000 
หมวด 20 (HS 94 -96) 150.1 23.1 138.0 12.1 57.7 207.8 

ฟิลิปปินส์ 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 145.2 >1,000 53.5 91.7 >1,000 >1,000 
หมวด 2 (HS 06 -14) 133.6 121.7 53.5 80.1 284.2 417.8 
หมวด 4 (HS 16 -24) 154.6 105.9 53.5 101.1 269.5 424.1 
หมวด 5 (HS 25 -27) 247.2 217.5 53.5 193.7 755.2 >1,000 
หมวด 6 (HS 28 -38) 102.9 975.7 53.5 49.4 >1,000 >1,000 
หมวด 7 (HS 39 -40) 83.5 151.9 53.5 30.0 278.9 362.4 
หมวด 8 (HS 41 -43) 126.9 >1,000 53.5 73.4 >1,000 >1,000 
หมวด 9 (HS 44 -46) 37.9 499.0 53.5 -15.6 688.3 726.2 
หมวด 10 (HS 47 -49) 73.3 651.9 53.5 19.8 >1,000 >1,000 
หมวด 11 (HS 50 -63) -10.9 714.0 53.5 -64.4 636.1 625.1 
หมวด 12 (HS 64 -67) 143.2 135.4 53.5 89.7 329.4 472.6 

 

 



 
 

152 

 

ตารางที ่5.3 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนามในตลาดอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 (ต่อ) 

ประเทศ HS - Code 
การเติบโต  CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

ฟิลิปปินส์ 

หมวด 13 (HS 68 -70) 186.5 -12.0 53.5 133.0 -34.4 152.1 
หมวด 15 (HS 72 -83) 48.6 >1,000 53.5 -4.9 >1,000 >1,000 
หมวด 16 (HS 84 -85) -8.2 238.4 53.5 -61.6 219.0 210.8 
หมวด 17 (HS 86 -89) 241.6 -7.2 53.5 188.1 -24.5 217.1 
หมวด 18 (HS 90 -92) -9.3 >1,000 53.5 -62.8 944.9 935.6 
หมวด 20 (HS 94 -96) 139.2 729.1 53.5 85.7 >1,000 >1,000 

สิงคโปร์ 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 124.1 17.2 178.7 -54.6 38.5 162.5 
หมวด 2 (HS 06 -14) 113.0 84.0 178.7 -65.7 178.8 291.9 
หมวด 3 (HS 15) 361.3 194.0 178.7 182.6 895.1 >1,000 
หมวด 4 (HS 16 -24) 177.4 236.4 178.7 -1.3 655.7 833.1 
หมวด 6 (HS 28 -38) 158.9 82.5 178.7 -19.7 213.5 372.5 
หมวด 7 (HS 39 -40) 210.7 -61.1 178.7 32.0 -189.8 20.9 
หมวด 8 (HS 41 -43) 266.5 -1.9 178.7 87.9 -6.8 259.7 
หมวด 9 (HS 44 -46) 64.3 254.4 178.7 -114.3 418.0 482.3 
หมวด 10 (HS 47 -49) 116.5 44.2 178.7 -62.2 95.8 212.3 
หมวด 11 (HS 50 -63) 8.0 132.9 178.7 -170.6 143.6 151.6 
หมวด 12 (HS 64 -67) 119.5 79.8 178.7 -59.1 175.2 294.7 
หมวด 13 (HS 68 -70) 159.4 >1,000 178.7 -19.3 >1,000 >1,000 
หมวด 15 (HS 72 -83) 196.2 238.2 178.7 17.6 705.8 902.0 
หมวด 16 (HS 84 -85) 91.7 575.6 178.7 -87.0 >1,000 >1,000 
หมวด 17 (HS 86 -89) 105.2 >1,000 178.7 -73.5 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 144.9 140.7 178.7 -33.8 344.6 489.5 
หมวด 20 (HS 94 -96) 142.3 75.4 178.7 -36.4 182.7 325.0 

ไทย 

หมวด 1 (HS 01 - 05) 171.3 26.9 226.5 -55.2 73.0 244.3 
หมวด 2 (HS 06 -14) 297.5 200.0 226.5 71.0 795.1 >1,000 
หมวด 3 (HS 15) 370.4 305.4 226.5 143.9 >1,000 >1,000 
หมวด 4 (HS 16 -24) 246.9 406.1 226.5 20.4 >1,000 >1,000 
หมวด 5 (HS 25 -27) 419.8 8.3 226.5 193.3 42.9 462.7 
หมวด 6 (HS 28 -38) 171.5 162.3 226.5 -55.0 440.5 612.0 
หมวด 7 (HS 39 -40) 205.0 856.7 226.5 -21.5 >1,000 >1,000 
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ตารางที ่5.3 แสดงการเติบโตการน าเขา้จากเวยีดนามในตลาดอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 (ต่อ) 

ประเทศ HS - Code 
การเติบโต CMS ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 -2555 

มูลค่าการน า 
เขา้ทั้งหมด 

market 
share 

Growth 
Effect 

Commodity 
Effect 

Competitiveness 
Effect 

Growth 
Rate 

ไทย 

หมวด 8 (HS 41 -43) 102.3 98.8 226.5 -124.2 200.0 302.3 
หมวด 9 (HS 44 -46) 42.8 138.3 226.5 -183.7 197.5 240.3 
หมวด 10 (HS 47 -49) 126.0 797.8 226.5 -100.5 >1,000 >1,000 
หมวด 11 (HS 50 -63) 103.4 620.3 226.5 -123.1 >1,000 >1,000 
หมวด 12 (HS 64 -67) 263.3 257.0 226.5 36.8 933.7 >1,000 
หมวด 13 (HS 68 -70) 198.0 830.0 226.5 -28.5 >1,000 >1,000 
หมวด 14 (HS 71) 525.8 -83.3 226.5 299.3 -521.5 4.4 
หมวด 15 (HS 72 -83) 261.8 507.0 226.5 35.3 >1,000 >1,000 
หมวด 16 (HS 84 -85) 158.0 167.1 226.5 -68.5 431.1 589.1 
หมวด 17 (HS 86 -89) 310.9 >1,000 226.5 84.4 >1,000 >1,000 
หมวด 18 (HS 90 -92) 291.2 701.9 226.5 64.7 >1,000 >1,000 

หมวด 20 (HS 94 -96) 233.3 208.8 226.5 6.8 696.1 929.5 

ท่ีมา: ตาราง 4.31 – 4.45 

5.2 อภิปรายผล 

5.2.1 กลุ่มสินค้าของสปป.ลาว 
 จากผลการศึกษาค่าดชันีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ RCA ในระหว่างปี 
2546-2555 พบวา่ กลุ่มสินคา้ของสปป.ลาว ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการแข่งขนัทุกปี ใน
บางประเทศในกลุ่มอาเซียน มีเพียง 3 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑจ์ากพืช มีความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบในทุกปี ในตลาดสิงคโ์ปร ไทยและเวียดนาม หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้มีความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี ในตลาดไทยและเวยีดนาม หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ มี
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี ในตลาดสิงค์โปร ซ่ึงกลุ่มสินคา้หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช 
สอดคลอ้งกบัจิราวรรณ โกช่วย (2552) ท่ีไดศึ้กษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและความสามารถ
ในการแข่งขนัของสินคา้ท่ีส าคญัของไทยไปยงัตลาดกลุ่มอาเซียนบวกสาม โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2543-2551 ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) พบว่า ขา้ว (หมวด 2 
ผลิตภณัฑ์จากพืช) มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการแข่งขนัทุกปี ในตลาดสิงค์โปร และ
เวยีดนาม 
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 จากการศึกษาสถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัร Dynamic 
RCA ของกลุ่มสินคา้ของสปป.ลาว พบว่า สอดคล้องกบัจิราวรรณ โกช่วย (2552) ท่ีได้ศึกษาความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ท่ีส าคญัของไทยไปยงัตลาดกลุ่ม
อาเซียนบวกสาม โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2551 ซ่ึงผลการวเิคราะห์สถานการณ์ความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัร Dynamic RCA พบวา่ ในตลาดบรูไน เส้ือผา้ส าเร็จรูป (หมวด 11 
ส่ิ งทอและของท าด้วยส่ิงทอ) อยู่ในสถานการณ์ถอยน า  ในตลาดกัมพูชา แผงวงจรไฟฟ้า 
เคร่ืองปรับอากาศ (หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า นาฬิกา) อยู่ในสถานการณ์เสีย
โอกาส ในตลาดมาเลเซีย เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า (หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า นาฬิกา) อยู่
ในสถานการณ์สวนกระแส ในตลาดฟิลิปปินส์ เหล็ก เหล็กกลา้ (หมวด 15 โลหะสามญัและของท า
ดว้ยโลหะสามญั) อยู่ในสถานการณ์เสียโอกาส ในตลาดสิงค์โปร เส้ือผา้ส าเร็จรูป (หมวด 11 ส่ิงทอ
และของท าดว้ยส่ิงทอ) อยูใ่นสถานการณ์ถอยน า  
 จากการศึกษาท่ีมาของอัตราการเติบโตของการน าเข้า สินค้าจากสปป.ลาว จาก
แบบจ าลองส่วนแบ่งทางการตลาด (CMS) ในตลาดประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัย
ทางด้านความสามารถทางการแข่งขนัของสินค้าสปป.ลาวมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน พร้อมอตัราการ
ขยายตวัของการบริโภคกลบัแนวโน้มท่ีสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั แต่ในตลาดประเทศอินโดนิเชีย มาเลเชีย 
สิงคโปร์และเวียดนาม พบวา่ ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจยัทางดา้นความสามารถทางการแข่งขนัของสินคา้
สปป.ลาวมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึน แต่อตัราการขยายตวัของการบริโภคกลบัแนวโน้มท่ีลดลง แต่ตลาดใน
ประเทศบรูไน กมัพูชาและฟิลิปปินส์ พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจยัทางดา้นความสามารถทางการ
แข่งขนัของสินคา้สปป.ลาวมีแนวโนม้ท่ีลดลงพร้อมกบัอตัราการขยายตวัของการบริโภคก็ลดลงดว้ย
เช่นกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัจิราวรรณ โกช่วย (2552) ท่ีไดศึ้กษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและ
ความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ท่ีส าคญัของไทยไปยงัตลาดกลุ่มอาเซียนบวกสาม โดยใชข้อ้มูล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2551 จากการศึกษาจากแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี ในตลาดประเทศบรูไน 
กมัพูชา มาเลเชีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พบว่าเกิดจากปัจจยัทางด้านความสามารถทางการ
แข่งขนัของสินคา้ไทยมีแนวโน้มท่ีลดลง แต่อตัราการขยายตวัของการบริโภคกลบัแนวโน้มท่ีสูงข้ึน 
แต่ตลาดในประเทศอินโดนิเชีย พบว่าเกิดจากปัจจยัทางดา้นความสามารถทางการแข่งขนัของสินคา้
ไทยมีแนวโนม้ท่ีลดลงพร้อมกบัอตัราการขยายตวัของการบริโภคก็ลดลงดว้ยเช่นกนั 
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5.2.2 กลุ่มสินค้าของกมัพูชา 
จากผลการศึกษาค่าดชันีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ RCA ในระหว่างปี 

2546-2555 พบวา่ กลุ่มสินคา้ท่ีกมัพูชา ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการแข่งขนัทุกปี ในบาง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน มี 5 หมวดสินค้า ได้แก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช มีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในทุกปี ในตลาดมาเลเซีย หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ 
และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี ในตลาดฟิลิปปินส์ หมวด 7 
ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง  มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี ในตลาดมาเลเซียและ
เวียดนาม หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี ในตลาดเวียดนาม 
หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี ในตลาดอินโดนีเซีย 
มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ซ่ึงมีกลุ่มหมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช และหมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม 
สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง 
สอดคลอ้งกบัจิราวรรณ โกช่วย (2552) ท่ีไดศึ้กษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและความสามารถ
ในการแข่งขนัของสินคา้ท่ีส าคญัของไทยไปยงัตลาดกลุ่มอาเซียนบวกสาม โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2543-2551 ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) พบว่า ขา้ว (หมวด 2 
ผลิตภณัฑ์จากพืช) มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการแข่งขนัทุกปี ในตลาดมาเลเซีย อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป น ้ าตาลทราย (หมวด 4 อาหารปรุงแต่งและอ่ืนๆ) มีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการแข่งขนัทุกปี ในตลาดฟิลิปปินส์ เมด็พลาสติก ผลิตภณัฑพ์ลาสติก ยางพารา (หมวด 
7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง) มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการแข่งขนัทุกปี ในตลาด
มาเลเซียและเวยีดนาม  
 จากการศึกษาสถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัร Dynamic 
RCA พบว่า สอดคล้องกบัจิราวรรณ โกช่วย (2552) ท่ีได้ศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและ
ความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ท่ีส าคญัของไทยไปยงัตลาดกลุ่มอาเซียนบวกสาม โดยใชข้อ้มูล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2551 ซ่ึงผลการวิเคราะห์สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิง
พลวตัร Dynamic RCA พบวา่ ในตลาดบรูไน เส้ือผา้ส าเร็จรูป (หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ) 
อยูใ่นสถานการณ์ถอยน า ในตลาดอินโดนีเซีย เม็ดพลาสติก ผลิตภณัฑ์พลาสติก (หมวด 7 ผลิตภณัฑ์
ของพลาสติกและยาง) อยู่ในสถานการณ์ดาวรุ่งพุ่งแรง ในตลาดสปป.ลาว หนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์
(หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ) อยูใ่นสถานการณ์ถอยน า ในตลาดมาเลเซีย ขา้ว (หมวด 2 ผลิตภณัฑ์
จากพืช)  เม็ดพลาสติก (หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง) เส้ือผา้ส าเร็จรูป (หมวด 11 ส่ิงทอ
และของท าดว้ยส่ิงทอ) อยูใ่นสถานการณ์ดาวรุ่งพุ่งแรง ในตลาดมาเลเซีย เหล็ก เหล็กกลา้ (หมวด 15 
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โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั) อยู่ในสถานการณ์เสียโอกาส ในตลาดสิงค์โปร ยางพาลา 
(หมวด 7 ผลิตภณัฑข์องพลาสติกและยาง) อยูใ่นสถานการณ์เสียโอกาส เส้ือผา้ส าเร็จรูป (หมวด 11 ส่ิง
ทอและของท าดว้ยส่ิงทอ) อยูใ่นสถานการณ์ถอยน า อญัมณีและเคร่ืองประดบั (หมวด 14 ไข่มุก รัตน
ชาติ) อยู่ในสถานการณ์เสียโอกาส ในตลาดเวียดนาม ข้าว (หมวด 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช) น ้ ามัน
ส าเร็จรูป น ้าตาลทราย (หมวด 4 อาหารปรุงแต่งและอ่ืนๆ) อยูใ่นสถานการณ์ดาวรุ่งพุง่แรง  
 จากการศึกษาท่ีมาของอตัราการเติบโตของการน าเขา้สินคา้จากกมัพูชา จากแบบจ าลอง
ส่วนแบ่งทางการตลาด (CMS) ในตลาดประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยทางด้าน
ความสามารถทางการแข่งขนัของสินคา้กมัพูชามีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึน พร้อมอตัราการขยายตวัของการ
บริโภคกลบัแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั ในตลาดประเทศอินโดนิเชีย มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ พบวา่ ส่วน
ใหญ่เกิดจากปัจจยัทางดา้นความสามรถทางการแข่งขนัของสินคา้กมัพูชามีแนวโนม้ท่ีลดลง แต่อตัรา
การขยายตวัของการบริโภคกลับแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน แต่ตลาดในสิงคโปร์ ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจยั
ทางดา้นความสามรถทางการแข่งขนัของสินคา้กมัพูชามีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน แต่อตัราการขยายตวัของ
การบริโภคกลบัแนวโน้มท่ีลดลง แต่ตลาดในประเทศบรูไน สปป.ลาวและเวียดนาม เกิดจากปัจจยั
ทางดา้นความสามารถทางการแข่งขนัของสินคา้กมัพูชามีแนวโนม้ท่ีลดลงพร้อมกบัอตัราการขยายตวั
ของการบริโภคก็ลดลงดว้ยเช่นกนั สอดคลอ้งกบัจิราวรรณ โกช่วย (2552) ท่ีไดศึ้กษาความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบและความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ท่ีส าคญัของไทยไปยงัตลาดกลุ่มอาเซียน
บวกสาม โดยใช้ขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2551 จากการศึกษาจากแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ีใน
ตลาดมาเลเชีย ฟิลิปปินส์ (แต่ไม่สอดคล้องกบัตลาดประเทศบรูไน สปป.ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม) 
พบวา่เกิดจากปัจจยัทางดา้นความสามารถทางการแข่งขนัของสินคา้ไทยมีแนวโน้มท่ีลดลง แต่อตัรา
การขยายตวัของการบริโภคกลบัแนวโน้มท่ีสูงข้ึน แต่ไม่สอดคล้องกบัตลาดในประเทศอินโดนิเชีย 
เกิดจากปัจจยัทางดา้นความสามารถทางการแข่งขนัของสินคา้ไทยมีแนวโน้มท่ีลดลงพร้อมกบัอตัรา
การขยายตวัของการบริโภคก็ลดลงดว้ยเช่นกนั 

5.2.3 กลุ่มสินค้าของเวียดนาม 
จากผลการศึกษาค่าดชันีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ RCA ในระหว่างปี 

2546-2555 พบว่า กลุ่มสินคา้ท่ีเวียดนาม ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการแข่งขนัทุกปี ใน
บางประเทศในกลุ่มอาเซียน มี 9 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ มีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี ในตลาดสิงค์โปรและไทย หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช มีความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี ในตลาดอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโ์ปรและไทย  หมวด 
5 ผลิตภณัฑ์แร่ มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี ในตลาดกมัพูชา สปป.ลาว และมาเลเซีย 
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หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี ในตลาดสิงค์โปร หมวด 10 
เหยื่อไมแ้ละกระดาษ มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี ในตลาดสปป.ลาว หมวด 11 ส่ิงทอ
และของท าด้วยส่ิงทอ มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี ในตลาดมาเลเซีย หมวด 12 ของ
ส าเร็จรูป มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี ในตลาดกมัพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงค์โปรและไทย หมวด 15 โลหะสามัญและของท าด้วยโลหะสามัญ  มีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในทุกปี ในตลาดกมัพูชา หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบด็เตล็ด มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในทุกปี ในตลาดมาเลเซีย ซ่ึงกลุ่มสินคา้หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช สอดคลอ้งกบัจิราวรรณ โกช่วย 
(2552) ท่ีไดศึ้กษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ท่ีส าคญั
ของไทยไปยงัตลาดกลุ่มอาเซียนบวกสาม โดยใช้ขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2551 ซ่ึงผลการวิเคราะห์
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) พบว่า ข้าว (หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช) มีความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการแข่งขนัทุกปี ในตลาดอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโ์ปร  
 จากการศึกษาสถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัร Dynamic 
RCA พบว่า สอดคล้องกบัจิราวรรณ โกช่วย (2552) ท่ีได้ศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและ
ความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ท่ีส าคญัของไทยไปยงัตลาดกลุ่มอาเซียนบวกสาม โดยใชข้อ้มูล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2551 ซ่ึงผลการวิเคราะห์สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิง
พลวตัร Dynamic RCA พบวา่ ในตลาดบรูไน เส้ือผา้ส าเร็จรูป (หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ) 
เค ร่ืองจักรกล เคร่ืองใช้ไฟฟ้า (หมวด 16 เค ร่ืองจักร เคร่ืองกล  อุปกรณ์ไฟฟ้า นาฬิกา) อยู่ใน
สถานการณ์ถอยน า ในตลาดกมัพูชา ผลิตภณัฑ์พลาสติก (หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง) 
อยู่ในสถานการณ์ดาวรุ่งพุ่งแรง ในตลาดอินโดนีเซีย เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก (หมวด 7 
ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง) อยูใ่นสถานการณ์ดาวรุ่งพุ่งแรง ในตลาดสปป.ลาว เม็ดพลาสติก ยาง
พาลา (หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง) อยู่ในสถานการณ์ดาวรุ่งพุ่งแรง เส้ือผา้ส าเร็จรูป 
(หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ) อยู่ในสถานการณ์ถอยน า ในตลาดมาเลเซีย เม็ดพลาสติก 
(หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง) อยู่ในสถานการณ์ดาวรุ่งพุ่งแรง ในตลาดฟิลิปปินส์ 7 
ผลิตภณัฑพ์ลาสติก (หมวด 7 ผลิตภณัฑข์องพลาสติกและยาง) อยูใ่นสถานการณ์เสียโอกาส แผงวงจร
ไฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า (หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า นาฬิกา) อยู่ในสถานการณ์ถอย
น า ในตลาดสิงคโ์ปร น ้ าตาลทราย (หมวด 4 อาหารปรุงแต่งและอ่ืนๆ) อยูใ่นสถานการณ์สวนกระแส
ยางพาลา (หมวด 7 ผลิตภณัฑข์องพลาสติกและยาง) อยูใ่นสถานการณ์เสียโอกาส  

 จากการศึกษาท่ีมาของอตัราการเติบโตของการน าเขา้จากเวียดนาม จากแบบจ าลองส่วน
แบ่งทางการตลาด (CMS) ในตลาดประเทศอินโดนิเชีย มาเลเชีย ฟิลิปปินส์และไทย พบว่าเกิดจาก
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ปัจจยัทางดา้นความสามรถทางการแข่งขนัของสินคา้เวียดนามมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน พร้อมอตัราการ
ขยายตวัของการบริโภคกลบัแนวโน้มท่ีสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั แต่ในตลาดประเทศบรูไน กมัพูชา สปป.
ลาวและสิงคโปร์ พบว่าเกิดจาดปัจจยัทางด้านความสามรถทางการแข่งขนัของสินค้าเวียดนามมี
แนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน แต่อัตราการขยายตวัของการบริโภคกลับแนวโน้มท่ีลดลง ไม่สอดคล้องกับ           
จิราวรรณ โกช่วย (2552) ท่ีไดศึ้กษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและความสามารถในการแข่งขนั
ของสินคา้ท่ีส าคญัของไทยไปยงัตลาดกลุ่มอาเซียนบวกสาม โดยใช้ขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2551 
จากการศึกษาจากแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ีในตลาดประเทศบรูไน กมัพูชา สปป.ลาว มาเลเชีย 
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ พบวา่เกิดจากปัจจยัทางดา้นความสามรถทางการแข่งขนัของสินคา้ไทยมีแนวโนม้
ท่ีลดลง แต่อตัราการขยายตวัของการบริโภคกลบัแนวโน้มท่ีสูงข้ึน แต่ตลาดในประเทศอินโดนิเชีย 
เกิดจากปัจจยัทางดา้นความสามารถทางการแข่งขนัของสินคา้ไทยมีแนวโน้มท่ีลดลงพร้อมกบัอตัรา
การขยายตวัของการบริโภคก็ลดลงดว้ยเช่นกนั 

5.3 ข้อค้นพบ 
จากผลการศึกษาทั้งหมด สามารถคน้พบว่า โครงสร้างการส่งออกสินคา้ท่ีส าคญัของ

สปป.ลาว ท่ีส่งออกไปยงัตลาดอาเซียน ช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 ไดแ้ก่ หมวด 15 โลหะสามญัและของ
ท าดว้ยโลหะสามญั หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช 
หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า โครงสร้างการส่งออกสินคา้ท่ีส าคญัของกัมพูชา ท่ี
ส่งออกไปยงัตลาดอาเซียน มีมูลค่าสูงสุด 5 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ หมวด 7 
ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล 
อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ โครงสร้างการส่งออกสินคา้ท่ีส าคญัของเวียดนาม ท่ีส่งออก
ไปยงัตลาดอาเซียน มีมูลค่าสูงสุด 5 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ หมวด 5 ผลิตภณัฑแ์ร่ หมวด 2 ผลิตภณัฑจ์ากพืช 
หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั 
หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง นอกจากน้ี ยงัสามารถสรุปโครงสร้างการส่งออกสินคา้ท่ี
ส าคญัของสปป.ลาว กมัพูชา เวียดนาม มีศกัยภาพส่งออกสินคา้ไปตลาดอาเซียน ช่วงปี พ.ศ. 2546-
2555 ไดด้งัน้ี  
  

5.3.1  ศักยภาพส่งออกสินค้าของสปป.ลาว 
กลุ่มสินค้าของสปป.ลาว ท่ี มี มีศักยภาพการส่งออกสูง ได้แก่  กลุ่มสินค้าหมวด 

5 ผลิตภณัฑ์แร่ มีแนวโนม้ค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบอยูใ่นสถานการณ์ดาวรุ่งพุ่งแรงในตลาด
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ไทย ส่วนแบ่งตลาดน าเขา้ของสปป.ลาว มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ี
เพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มข้ึนมูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากสปป.ลาว จึงแสดงถึง
ศกัยภาพในการส่งออกของสปป.ลาว มีมากข้ึนในตลาดไทย ส่วนกลุ่มสินคา้หมวด 9 ไมแ้ละของท า
ดว้ยไม ้มีแนวโนม้ค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ อยูใ่นสถานการณ์ดาวรุ่งพุ่งแรงในตลาดมาเลเชีย 
ส่วนแบ่งตลาดน าเข้าของสปป.ลาว มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ี
เพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มข้ึนมูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากสปป.ลาว จึงแสดงถึง
ศกัยภาพในการส่งออกของสปป.ลาว มีมากข้ึนในตลาดมาเลเชีย ส่วนกลุ่มสินค้าหมวด 15 โลหะ
สามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั มีแนวโน้มค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ อยู่ในสถานการณ์
ดาวรุ่งพุ่งแรงในตลาดไทยและเวียดนาม ส่วนแบ่งตลาดน าเขา้ของสปป.ลาว มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ซ่ึง
แสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มข้ึนมูลค่าการน าเข้า
สินคา้ดงักล่าวจากสปป.ลาว จึงแสดงถึงศกัยภาพในการส่งออกของสปป.ลาว มีมากข้ึนในตลาดไทย
และเวียดนาม ถึงแมอ้ตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆภายในตลาดเวียดนามมีแนวโน้ม
ลดลง ส่วนกลุ่มสินคา้หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า มีแนวโนม้ค่าความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบ อยูใ่นสถานการณ์สวนกระแสในตลาดมาเลเชีย โดยส่วนแบ่งตลาดน าเขา้ของสปป.ลาว มี
แนวโนม้เพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มข้ึน
มูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากสปป.ลาว จึงแสดงถึงศกัยภาพในการส่งออกของสปป.ลาว มีมาก
ข้ึนในตลาดมาเลเชีย ถึงแม้อตัราการขยายตัวของการบริโภคสินค้านั้ นๆภายในตลาดมาเลเชียมี
แนวโนม้ลดลง 

กลุ่มสินคา้ของสปป.ลาว ท่ีมีศกัยภาพการส่งออกปานกลาง ไดแ้ก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์
จากพืช มีแนวโน้มค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ แต่อยู่ในสถานการณ์เสียโอกาสในตลาดไทย
และอยู่ในสถานการณ์ค้วาไม่ทันในตลาดเวียดนาม โดยมีส่วนแบ่งตลาดน าเข้าของสปป.ลาว มี
แนวโนม้เพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มข้ึน
มูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากสปป.ลาว ถึงแมอ้ตัราการขยายตวัของความสามารถในการแข่งขนั
ในตลาดเวียดนามมีแนวโน้มลดลง จึงแสดงถึงศกัยภาพในการส่งออกของสปป.ลาว ระดบัปานกลาง
ในตลาดไทยและเวียดนาม ส่วนกลุ่มสินคา้หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ ถึงแมว้่าจะมีความเสียเปรียบโดย
เปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้ดงักล่าว แต่อยูใ่นสถานการณ์สวนกระแส โดยมีส่วนแบ่งตลาดน าเขา้
ของสปป.ลาว มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยัส าคญั
ของการเพิ่มข้ึนมูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากสปป.ลาว ถึงแมอ้ตัราการขยายตวัของการบริโภค
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สินคา้นั้นๆภายในตลาดเวียดนามมีแนวโน้มลดลง จึงแสดงถึงศกัยภาพในการส่งออกของสปป.ลาว 
ระดบัปานกลางในตลาดเวยีดนาม 

กลุ่มสินคา้ของสปป.ลาว ท่ีมีศกัยภาพการส่งออกต ่า ไดแ้ก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑจ์ากพืช ค่า
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ มีแนวโนม้ไม่แน่นอน ส่วนมากจะเสียความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ 
และอยู่ในสถานการณ์ถอยน าในตลาดสิงคโปร์ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากสปป.ลาวลดลง 
ในขณะส่วนแบ่งตลาดน าเขา้ของสปป.ลาว มีแนวโนม้ลดลง ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนั
ท่ีลดลง จึงสะทอ้นถึงศกัยภาพในการส่งออกท่ีต ่าของสปป.ลาว ในตลาดสิงคโปร์ และมีมูลค่าการ
ส่งออกน้อยมากไปยงัตลาดบูรไน กมัพูชา อินโดนิเชีย มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ ส่วนกลุ่มสินคา้หมวด 
5 ผลิตภณัฑแ์ร่ ค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ มีแนวโนม้ไม่แน่นอน อยูใ่นสถานการณ์เสียโอกาส
ในตลาดสิงคโปร์ ในขณะส่วนแบ่งตลาดน าเข้าของสปป.ลาว มีแนวโน้มลดลง ซ่ึงแสดงถึง
ความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลง จึงสะทอ้นถึงศกัยภาพในการส่งออกท่ีต ่าของสปป.ลาว ในตลาด
สิงคโปร์ และมีมูลค่าการส่งออกน้อยมากไปยงัตลาดบูรไน กมัพูชา อินโดนิเชีย มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ 
ส่วนกลุ่มสินค้าหมวด 9 ไม้และของท าด้วยไม้ ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ มีแนวโน้มไม่
แน่นอน อยูใ่นสถานการณ์ถอยน าในตลาดกมัพูชา ไทยและเวียดนาม มูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าว
จากสปป.ลาวลดลง ในขณะส่วนแบ่งตลาดน าเข้าของสปป.ลาว มีแนวโน้มลดลง ซ่ึงแสดงถึง
ความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลง จึงสะทอ้นถึงศกัยภาพในการส่งออกท่ีต ่าของสปป.ลาว ในตลาด
กัมพูชา ไทย เวียดนาม และมีมูลค่าการส่งออกน้อยมากไปยงัตลาดบูรไน กัมพูชา อินโดนิเชีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ส่วนกลุ่มสินค้าหมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั ค่าความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ มีแนวโน้มไม่แน่นอน อยู่ในสถานการณ์เสียโอกาสในตลาดอินโดนิเชีย 
มาเลเชีย และอยูใ่นสถานการณ์ถอยน าในตลาดฟิลิปปินส์ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากสปป.ลาว
ลดลง ในขณะส่วนแบ่งตลาดน าเขา้ของสปป.ลาว มีแนวโน้มลดลง ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการ
แข่งขนัท่ีลดลง จึงสะทอ้นถึงศกัยภาพในการส่งออกท่ีต ่าของสปป.ลาว ในตลาดอินโดนิเชีย มาเลเชีย 
ฟิลิปปินส์และมีมูลค่าการส่งออกน้อยมากไปยงัตลาดบูรไน กมัพูชา สิงคโปร์ ส่วนกลุ่มสินคา้หมวด 
16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ มีแนวโน้มไม่แน่นอน อยู่
ในสถานการณ์เสียโอกาสในตลาดกมัพูชา อินโดนิเชีย เวียดนาม และอยู่ในสถานการณ์ถอยน าใน
ตลาดไทย สิงคโปร์ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากสปป.ลาวลดลง ในขณะส่วนแบ่งตลาดน าเขา้
ของสปป.ลาว มีแนวโนม้ลดลง ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลง จึงสะทอ้นถึงศกัยภาพ
ในการส่งออกท่ีต ่าของสปป.ลาว ในตลาดกมัพูชา อินโดนิเชีย สิงคโปร์ ไทย เวียดนามและมีมูลค่าการ
ส่งออกนอ้ยมากไปยงัตลาดบูรไน ฟิลิปปินส์ (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 5.4) 
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5.3.2  ศักยภาพการส่งออกสินค้าของกมัพูชา 
กลุ่มสินค้าของกัมพูชา ท่ีมีศักยภาพการส่งออกสูง ได้แก่ หมวด 7 ผลิตภัณฑ์ของ

พลาสติกและยาง มีแนวโน้มค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบอยู่ในสถานการณ์ดาวรุ่งพุ่งแรงใน
ตลาดอินโดนิเชียและมาเลเชีย และอยู่ในสถานการณ์สวนกระแสในตลาดไทย โดยส่วนแบ่งตลาด
น าเขา้ของกมัพูชา มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยั
ส าคญัของการเพิ่มข้ึนมูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากกมัพูชา จึงแสดงถึงศกัยภาพในการส่งออก
ของกมัพูชา มีมากข้ึนในตลาดอินโดนิเชีย มาเลเชียและไทย ถึงแมอ้ตัราการขยายตวัของการบริโภค
สินค้านั้ นๆภายในตลาดไทยมีแนวโน้มลดลง ส่วนกลุ่มสินค้าหมวด 10 เหยื่อไม้และกระดาษ  มี
แนวโนม้ค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบอยูใ่นสถานการณ์สวนกระแสในตลาดสิงคโปร์ ส่วนแบ่ง
ตลาดน าเขา้ของกมัพูชา มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็น
ปัจจยัส าคญัของการเพิ่มข้ึนมูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากกมัพูชา จึงแสดงถึงศกัยภาพในการ
ส่งออกของกมัพูชา มีมากข้ึนในตลาดสิงคโปร์ ถึงแมอ้ตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆ
ภายในตลาดสิงคโปร์ มีแนวโนม้ลดลง ส่วนกลุ่มสินคา้หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ มีแนวโนม้ค่าความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ อยู่ในสถานการณ์ดาวรุ่งพุ่งแรงในตลาดไทย ส่วนแบ่งตลาดน าเขา้ของ
กมัพูชา มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยัส าคญัของ
การเพิ่มข้ึนมูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากกมัพชูา จึงแสดงถึงศกัยภาพในการส่งออกของกมัพชูา มี
มากข้ึนในตลาดไทย ส่วนกลุ่มหมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน มีแนวโนม้ค่าความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบ อยูใ่นสถานการณ์ดาวรางพุ่งแรงในตลาดสปป.ลาว และอยูใ่นสถานการณ์สวนกระแสใน
ตลาดเวียดนาม โดยส่วนแบ่งตลาดน าเขา้ของกมัพูชา มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถใน
การแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มข้ึนมูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากกมัพูชา จึง
แสดงถึงศกัยภาพในการส่งออกของกมัพชูา มีมากข้ึนในตลาดสปป.ลาวและเวยีดนาม ถึงแมอ้ตัราการ
ขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆภายในตลาดเวยีดนามมีแนวโนม้ลดลง  
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     ตารางที ่5.4 กลุ่มสินคา้ท่ีส าคญัของสปป.ลาว ท่ีมีศกัยภาพการส่งออกในตลาดอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 
ประเทศ HS - Code RCA Dynamic RCA อตัราการขยายตวัการน าเขา้  แนวโนม้ส่วนแบ่งตลาด  ปัจจยัส าคญัท่ีผลต่อการน าเขา้ ศกัยภาพการส่งออก 

บรูไน 

หมวด 2 (HS 06 -14) ไดเ้ปรียบบางปี n.a. - - - ต ่า 
หมวด 5 (HS 25 -27) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 9 (HS 44 -46) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 15 (HS 72 -83) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 16 (HS 84 -85) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 

กมัพชูา 

หมวด 2 (HS 06 -14) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 5 (HS 25 -27) ไดเ้ปรียบบางปี n.a. - - - ต ่า 
หมวด 9 (HS 44 -46) ไดเ้ปรียบบางปี ถอยน า - ลดลง - ต ่า 
หมวด 15 (HS 72 -83) ไดเ้ปรียบบางปี n.a. - - - ต ่า 
หมวด 16 (HS 84 -85) ไดเ้ปรียบบางปี เสียโอกาส - ลดลง - ต ่า 

อินโดนีเซีย 

หมวด 2 (HS 06 -14) ไดเ้ปรียบบางปี n.a. - - - ต ่า 
หมวด 5 (HS 25 -27) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 9 (HS 44 -46) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 15 (HS 72 -83) ไดเ้ปรียบบางปี เสียโอกาส ลดลง ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 16 (HS 84 -85) ไดเ้ปรียบบางปี เสียโอกาส ลดลง ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 

มาเลเซีย 

หมวด 2 (HS 06 -14) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 5 (HS 25 -27) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 9 (HS 44 -46) ไดเ้ปรียบบางปี ดาวรุ่งพุ่งแรง เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 15 (HS 72 -83) ไดเ้ปรียบบางปี เสียโอกาส ลดลง ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 16 (HS 84 -85) ไดเ้ปรียบบางปี สวนกระแส เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
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  ตารางที ่5.4 กลุ่มสินคา้ท่ีส าคญัของสปป.ลาว ท่ีมีศกัยภาพการส่งออกในตลาดอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 (ต่อ) 
ประเทศ HS - Code RCA Dynamic RCA อตัราการขยายตวัการน าเขา้  แนวโนม้ส่วนแบ่งตลาด  ปัจจยัส าคญัท่ีผลต่อการน าเขา้ ศกัยภาพการส่งออก 

ฟิลิปปินส์ 

หมวด 2 (HS 06 -14) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 5 (HS 25 -27) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 9 (HS 44 -46) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 15 (HS 72 -83) ไดเ้ปรียบบางปี ถอยน า ลดลง ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 16 (HS 84 -85) ไดเ้ปรียบบางปี n.a. ลดลง - - ต ่า 

สิงคโปร์ 

หมวด 2 (HS 06 -14) ไดเ้ปรียบทุกปี ถอยน า ลดลง ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 5 (HS 25 -27) เสียเปรียบ เสียโอกาส ลดลง ลดลง ผลจากการขยายตวัของการบริโภคสินคา้ ต ่า 
หมวด 9 (HS 44 -46) ไดเ้ปรียบบางปี n.a. - - - ต ่า 
หมวด 15 (HS 72 -83) ไดเ้ปรียบบางปี n.a. - - - ต ่า 
หมวด 16 (HS 84 -85) เสียเปรียบ ถอยน า  เพ่ิมข้ึน   เพ่ิมข้ึน  ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 

ไทย 

หมวด 2 (HS 06 -14) ไดเ้ปรียบทุกปี เสียโอกาส  เพ่ิมข้ึน   เพ่ิมข้ึน  ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ปานกลาง 
หมวด 5 (HS 25 -27) ไดเ้ปรียบบางปี ดาวรุ่งพุ่งแรง  เพ่ิมข้ึน   เพ่ิมข้ึน  ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 9 (HS 44 -46) ไดเ้ปรียบทุกปี ถอยน า  ลดลง   ลดลง  ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 15 (HS 72 -83) ไดเ้ปรียบบางปี ดาวรุ่งพุ่งแรง  เพ่ิมข้ึน   เพ่ิมข้ึน  ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 16 (HS 84 -85) เสียเปรียบ ถอยน า  เพ่ิมข้ึน   เพ่ิมข้ึน  ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ต ่า 

เวียดนาม 

หมวด 2 (HS 06 -14) ไดเ้ปรียบทุกปี คว้าไม่ทนั  เพ่ิมข้ึน   เพ่ิมข้ึน  ผลจากการขยายตวัของการบริโภคสินคา้ ปานกลาง 
หมวด 5 (HS 25 -27) เสียเปรียบ สวนกระแส  เพ่ิมข้ึน   เพ่ิมข้ึน  ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ปานกลาง 
หมวด 9 (HS 44 -46) ไดเ้ปรียบทุกปี ถอยน า  เพ่ิมข้ึน   เพ่ิมข้ึน  ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ต ่า 
หมวด 15 (HS 72 -83) ไดเ้ปรียบบางปี ดาวรุ่งพุ่งแรง  เพ่ิมข้ึน   เพ่ิมข้ึน  ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 16 (HS 84 -85) เสียเปรียบ เสียโอกาส  เพ่ิมข้ึน   ลดลง  ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 

ท่ีมา: ตารางท่ี 4.7 – 4.54 
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กลุ่มสินคา้ของกมัพูชา ท่ีมีศกัยภาพการส่งออกปานกลาง ไดแ้ก่ หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละ
กระดาษ  ถึงแม้ว่าจะมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าดังกล่าว แต่อยู่ใน
สถานการณ์สวนกระแสในตลาดอินโดนิเชีย โดยมีส่วนแบ่งตลาดน าเข้าของกัมพูชา มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มข้ึนมูลค่าการ
น าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากกมัพชูา ถึงแมอ้ตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆภายในตลาดอินโด
นิเชียมีแนวโนม้ลดลง จึงแสดงถึงศกัยภาพในการส่งออกของกมัพูชา ระดบัปานกลางในตลาดอินโดนิ
เชีย ส่วนกลุ่มสินคา้หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า มีแนวโน้มค่าความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ แต่อยูใ่นสถานการณ์ตั้งรับปรับตวัในตลาดไทย โดยมีส่วนแบ่งตลาดน าเขา้ของกมัพูชามี
แนวโนม้เพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มข้ึน
มูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากกมัพูชา ถึงแมอ้ตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆในตลาด
ไทยมีแนวโนม้ลดลง จึงแสดงถึงศกัยภาพในการส่งออก ระดบัปานกลางในตลาดไทย ส่วนกลุ่มสินคา้
หมวด 17 ยานบก  ยานน ้ า อากาศยาน  มีแนวโน้มค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ แต่อยู่ใน
สถานการณ์เสียโอกาสในตลาดไทย โดยมีส่วนแบ่งตลาดน าเขา้ของกมัพูชา มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ซ่ึง
แสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มข้ึนมูลค่าการน าเข้า
สินคา้ดงักล่าวจากกมัพชูา จึงแสดงถึงศกัยภาพในการส่งออก ระดบัปานกลางในตลาดไทย 

กลุ่มสินค้าของกัมพูชา ท่ีมีศักยภาพการส่งออกต ่ า ได้แก่ หมวด 7 ผลิตภัณฑ์ของ
พลาสติกและยาง ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมีแนวโน้มไม่แน่นอน และเสียเปรียบโดย
เปรียบเทียบ แต่อยูใ่นสถานการณ์ดาวรุ่งพรุ่งแรงในตลาดฟิลิปปินส์ อยูใ่นสถานการณ์เสียโอกาสใน
ตลาดสิงคโปร์ เวียดนาม ในขณะส่วนแบ่งตลาดน าเข้าของกัมพูชามีแนวโน้มลดลง ซ่ึงแสดงถึง
ความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลง จึงสะทอ้นถึงศกัยภาพในการส่งออกท่ีต ่าของกมัพูชา ในตลาด
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและมีมูลค่าการส่งออกนอ้ยมากไปยงัตลาดบูรไน สปป.ลาว ส่วนกลุ่ม
สินคา้หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ ค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ มีแนวโนม้ไม่แน่นอน อยูใ่น
สถานการณ์เสียโอกาสในตลาดฟิลิปปินส์ และอยู่ในสถานการณ์ถอยน าในตลาดสปป.ลาว มาเลเชีย 
ไทย เวียดนาม มูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากกมัพูชาลดลงในตลาดสปป.ลาว ฟิลิปปินส์ ไทย 
ในขณะส่วนแบ่งตลาดน าเขา้ของกมัพูชามีแนวโนม้ลดลง ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ี
ลดลง จึงสะทอ้นถึงศกัยภาพในการส่งออกท่ีต ่าของกมัพูชา ในตลาดสปป.ลาว มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ 
ไทย เวยีดนามและมีมูลค่าการส่งออกนอ้ยมากไปยงัตลาดบูรไน ส่วนกลุ่มสินคา้หมวด 14 ไข่มุก รัตน
ชาติ ค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ มีแนวโนม้ไม่แน่นอน อยูใ่นสถานการณ์เสียโอกาสในตลาด
สิงคโปร์ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากกมัพูชาลดลงในตลาดสิงคโปร์ ในขณะส่วนแบ่งตลาด
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น าเขา้ของกมัพูชามีแนวโน้มลดลง ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลง จึงสะท้อนถึง
ศกัยภาพในการส่งออกท่ีต ่าของกมัพชูา ในตลาดสิงคโปร์ และมีมูลค่าการส่งออกนอ้ยมากไปยงัตลาด
บูรไน อินโดนิเชีย สปป.ลาว มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ส่วนกลุ่มสินค้าหมวด 16 เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า เสียความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ อยูใ่นสถานการณ์ดาวรุ่งพรุ่งแรงในตลาด
เวียดนาม อยูใ่นสถานการณ์สวนกระแสในตลาดฟิลิปปินส์ อยูใ่นสถานการณ์ควา้ไม่ทนัในตลาดอิน
โดนิเชีย  อยูใ่นสถานการณ์เสียโอกาสในตลาดสปป.ลาว อยู่ในสถานการณ์ถอยน าในตลาดมาเลเชีย
และฟิลิปปินส์ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากกมัพูชาลดลง ในขณะส่วนแบ่งตลาดน าเขา้ของ
กมัพชูามีแนวโนม้ลดลง ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลง จึงสะทอ้นถึงศกัยภาพในการ
ส่งออกท่ีต ่าของกมัพูชา ในตลาดอินโดนิเชีย สปป.ลาว มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ และมี
มูลค่าการส่งออกน้อยมากไปยงัตลาดบูรไน ส่วนกลุ่มสินคา้หมวด 17 ยานบก ยานน ้ า อากาศยาน ค่า
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ มีแนวโนม้ไม่แน่นอน อยูใ่นสถานการณ์เสียโอกาสในตลาดอินโดนิ
เชีย มาเลเชีย ไทยและอยู่ในสถานการณ์ถอยน าในตลาดสิงคโปร์ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจาก
กัมพูชาลดลงในตลาด ในขณะส่วนแบ่งตลาดน าเข้าของกัมพูชามีแนวโน้มลดลง ซ่ึงแสดงถึง
ความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลง จึงสะทอ้นถึงศกัยภาพในการส่งออกท่ีต ่าของกมัพชูา ในตลาดอิน
โดนิเชีย มาเลเชีย สิงคโปร์ และมีมูลค่าการส่งออกน้อยมากไปยงัตลาดบูรไนและฟิลิปปินส์ (ดู
รายละเอียดในตารางท่ี 5.5) 

5.3.3  ศักยภาพการส่งออกสินค้าของเวยีดนาม 
กลุ่มสินคา้ของเวียดนาม ท่ีมีศกัยภาพการส่งออกสูง ไดแ้ก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช มี

แนวโนม้ค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ อยูใ่นสถานการณ์ดาวรุ่งพุ่งแรงในตลาดกมัพูชา ไทย และ
อยูใ่นสถานการณ์สวนกระแสในตลาดสิงคโปร์ ส่วนแบ่งตลาดน าเขา้ของเวียดนาม มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มข้ึนมูลค่าการน าเขา้
สินค้าดังกล่าวจากเวียดนาม จึงแสดงถึงศกัยภาพในการส่งออกของเวียดนาม มีมากข้ึนในตลาด
กมัพูชา ไทย สิงคโปร์ ถึงแมอ้ตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆภายในตลาดกมัพูชาและ
สิงคโปร์มีแนวโนม้ลดลง ส่วนกลุ่มสินคา้หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง มีแนวโนม้ค่าความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ อยูใ่นสถานการณ์ดาวรุ่งพุง่แรงในตลาดกมัพูชา มาเลเชีย สปป.ลาว อินโดนิ
เชีย และอยู่ในสถานการณ์สวนกระแสในตลาดไทย ส่วนแบ่งตลาดน าเขา้ของเวียดนาม มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยั ส าคญัของการเพิ่มข้ึนมูลค่าการ 
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     ตารางที ่5.5 กลุ่มสินคา้ท่ีส าคญัของกมัพชูา ท่ีมีศกัยภาพการส่งออกในตลาดอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555  
ประเทศ HS - Code RCA Dynamic RCA อตัราการขยายตวัการน าเขา้  แนวโนม้ส่วนแบ่งตลาด  ปัจจยัส าคญัท่ีผลต่อการน าเขา้ ศกัยภาพการส่งออก 

บรูไน 

หมวด 7 (HS 39 -40) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 10 (HS 47 -49) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 14 (HS 71) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 16 (HS 84 -85) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 17 (HS 86 -89) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 

อินโดนีเซีย 

หมวด 7 (HS 39 -40) ไดเ้ปรียบบางปี ดาวรุ่งพุ่งแรง เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด สูง 
หมวด 10 (HS 47 -49) เสียเปรียบ สวนกระแส เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ปานกลาง 
หมวด 14 (HS 71) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 16 (HS 84 -85) เสียเปรียบ คว้าไม่ทนั เพ่ิมข้ึน ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 17 (HS 86 -89) ไดเ้ปรียบบางปี เสียโอกาส ลดลง ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 

สปป.ลาว 

หมวด 7 (HS 39 -40) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 10 (HS 47 -49) ไดเ้ปรียบบางปี ถอยน า ลดลง ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 14 (HS 71) ไดเ้ปรียบบางปี n.a. - - - ต ่า 
หมวด 16 (HS 84 -85) ไดเ้ปรียบบางปี เสียโอกาส ลดลง ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 17 (HS 86 -89) ไดเ้ปรียบบางปี ดาวรุ่งพุ่งแรง เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 

มาเลเซีย 

หมวด 7 (HS 39 -40) ไดเ้ปรียบทุกปี ดาวรุ่งพุ่งแรง เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 10 (HS 47 -49) ไดเ้ปรียบบางปี ถอยน า - ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 14 (HS 71) ไดเ้ปรียบบางปี n.a. - - - ต ่า 
หมวด 16 (HS 84 -85) เสียเปรียบ ถอยน า ลดลง ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 17 (HS 86 -89) ไดเ้ปรียบบางปี เสียโอกาส ลดลง ลดลง ผลจากการขยายตวัของการบริโภคสินคา้ ต ่า 
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  ตารางที ่5.5 กลุ่มสินคา้ท่ีส าคญัของกมัพชูา ท่ีมีศกัยภาพการส่งออกในตลาดอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 (ต่อ) 
ประเทศ HS - Code RCA Dynamic RCA อตัราการขยายตวัการน าเขา้  แนวโนม้ส่วนแบ่งตลาด  ปัจจยัส าคญัท่ีผลต่อการน าเขา้ ศกัยภาพการส่งออก 

ฟิลิปปินส์ 

หมวด 7 (HS 39 -40) เสียเปรียบ ดาวรุ่งพุ่งแรง เพ่ิมข้ึน ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 10 (HS 47 -49) เสียเปรียบ เสียโอกาส ลดลง ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 14 (HS 71) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 16 (HS 84 -85) เสียเปรียบ สวนกระแส เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ต ่า 
หมวด 17 (HS 86 -89) ไดเ้ปรียบบางปี n.a. - - - ต ่า 

สิงคโปร์ 

หมวด 7 (HS 39 -40) ไดเ้ปรียบบางปี เสียโอกาส เพ่ิมข้ึน ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 10 (HS 47 -49) ไดเ้ปรียบบางปี สวนกระแส เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 14 (HS 71) ไดเ้ปรียบบางปี เสียโอกาส ลดลง ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 16 (HS 84 -85) เสียเปรียบ ถอยน า เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 17 (HS 86 -89) ไดเ้ปรียบบางปี ถอยน า เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ต ่า 

ไทย 

หมวด 7 (HS 39 -40) ไดเ้ปรียบบางปี สวนกระแส เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 10 (HS 47 -49) ไดเ้ปรียบบางปี ถอยน า ลดลง ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 14 (HS 71) ไดเ้ปรียบบางปี ดาวรุ่งพุ่งแรง เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 16 (HS 84 -85) ไดเ้ปรียบบางปี ตั้งรับปรับตวั เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ปานกลาง 
หมวด 17 (HS 86 -89) ไดเ้ปรียบบางปี เสียโอกาส เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ปานกลาง 

เวียดนาม 

หมวด 7 (HS 39 -40) ไดเ้ปรียบทุกปี เสียโอกาส เพ่ิมข้ึน ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 10 (HS 47 -49) เสียเปรียบ ถอยน า เพ่ิมข้ึน ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 14 (HS 71) เสียเปรียบ n.a. - - - ต ่า 
หมวด 16 (HS 84 -85) เสียเปรียบ ดาวรุ่งพุ่งแรง เพ่ิมข้ึน ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 17 (HS 86 -89) ไดเ้ปรียบบางปี สวนกระแส เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 

ท่ีมา: ตารางท่ี 4.7 – 4.54 
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น าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากเวียดนาม จึงแสดงถึงศกัยภาพในการส่งออกของเวียดนาม มีมากข้ึน
ในตลาดกมัพูชา มาเลเชีย สปป.ลาว อินโดนิเชีย ไทย ถึงแมอ้ตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้
นั้นๆภายในตลาดสปป.ลาวและไทยมีแนวโนม้ลดลง ส่วนกลุ่มสินคา้หมวด 15 โลหะสามญัและของ
ท าดว้ยโลหะสามญั มีแนวโน้มค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ อยูใ่นสถานการณ์ดาวรุ่งพุ่งแรงใน
ตลาดสปป.ลาว อินโดนิเชีย สิงคโปร์ ไทย และอยูใ่นสถานการณ์สวนกระแสในตลาดฟิลิปปินส์ ส่วน
แบ่งตลาดน าเขา้ของเวยีดนาม มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนั
เป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มข้ึนมูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากเวียดนาม จึงแสดงถึงศกัยภาพใน
การส่งออกของเวียดนาม มีมากข้ึนในตลาดสปป.ลาว อินโดนิเชีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย ถึงแม้
อตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆภายในตลาดสปป.ลาวและฟิลิปปินส์มีแนวโนม้ลดลง  

กลุ่มสินคา้ของเวียดนาม ท่ีมีศกัยภาพการส่งออกปานกลาง ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้หมวด 16 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ถึงแมว้า่จะมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้
ดังกล่าว แต่อยู่ในสถานการณ์ดาวรุ่งพุ่งแรงในตลาดกัมพูชา อินโดนิเชีย สปป.ลาว และอยู่ใน
สถานการณ์สวนกระแสในตลาดมาเลเชียและสิงคโปร์ และมีแนวโน้มค่าความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบแต่ยูใ่นสถานการณ์ตั้งรับปรับตวัในตลาดไทย โดยมีส่วนแบ่งตลาดน าเขา้ของเวยีดนาม มี
แนวโนม้เพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มข้ึน
มูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากเวยีดนาม ถึงแมอ้ตัราการขยายตวัของการบริโภคสินคา้นั้นๆภายใน
ตลาดมาเลเชีย สิงคโปร์และไทยมีแนวโน้มลดลง จึงแสดงถึงศกัยภาพในการส่งออกของเวียดนาม 
ระดบัปานกลางในตลาดกมัพูชา อินโดนิเชีย สปป.ลาว มาเลเชีย สิงคโปร์และไทย ส่วนกลุ่มสินคา้
หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ มีแนวโนม้ค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบแต่ยูใ่นสถานการณ์เสียโอกาสใน
ตลาดกมัพูชา มาเลเชียและไทย โดยมีส่วนแบ่งตลาดน าเขา้ของเวียดนาม มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดง
ถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มข้ึนมูลค่าการน าเขา้สินคา้
ดังกล่าวจากเวียดนาม ถึงแม้อตัราการขยายตัวของการบริโภคสินค้านั้ นๆภายในตลาดกัมพูชามี
แนวโนม้ลดลง จึงแสดงถึงศกัยภาพในการส่งออกของเวยีดนาม ระดบัปานกลางในตลาดกมัพูชา มาเล
เชียและไทย ส่วนกลุ่มสินคา้หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช มีแนวโนม้ค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ
แต่ยู่ในสถานการณ์เสียโอกาสในตลาดมาเลเชียและฟิลิปปินส์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดน าเข้าของ
เวยีดนาม มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยัส าคญัของ
การเพิ่มข้ึนมูลค่าการน าเข้าสินค้าดังกล่าวจากเวียดนาม จึงแสดงถึงศักยภาพในการส่งออกของ
เวียดนาม ระดบัปานกลางในตลาดมาเลเชียและฟิลิปปินส์ ส่วนกลุ่มสินคา้หมวด 15 โลหะสามญัและ
ของท าดว้ยโลหะสามญั มีแนวโน้มค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบแต่ยูใ่นสถานการณ์เสียโอกาส
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ในตลาดบรูไน และมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าดังกล่าว แต่อยู่ใน
สถานการณ์ดาวรุ่งพุ่งแรงในตลาดมาเลเชีย โดยมีส่วนแบ่งตลาดน าเข้าของเวียดนาม มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยัส าคญัของการเพิ่มข้ึนมูลค่าการ
น าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากเวยีดนาม จึงแสดงถึงศกัยภาพในการส่งออกของเวยีดนาม ระดบัปานกลางใน
ตลาดบรูไนและมาเลเชีย ส่วนกลุ่มสินคา้หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง มีแนวโนม้ค่าความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบแต่ยู่ในสถานการณ์เสียโอกาสในตลาดฟิลิปปินส์ โดยมีส่วนแบ่งตลาด
น าเขา้ของเวยีดนาม มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอนัเป็นปัจจยั
ส าคญัของการเพิ่มข้ึนมูลค่าการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวจากเวียดนาม จึงแสดงถึงศกัยภาพในการส่งออก
ของเวยีดนาม ระดบัปานกลางในตลาดฟิลิปปินส์ 

กลุ่มสินคา้ของเวียดนาม ท่ีมีศกัยภาพการส่งออกต ่า ไดแ้ก่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช ค่า
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ มีแนวโนม้ไม่แน่นอน อยูใ่นสถานการณ์ตั้งรับปรับตวัในตลาดอินโด
นิเชีย และอยู่ในสถานการณ์ถอยน าในตลาดสปป.ลาว ในขณะส่วนแบ่งตลาดน าเขา้ของเวียดนามมี
แนวโนม้ลดลง ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลง จึงสะทอ้นถึงศกัยภาพในการส่งออกท่ี
ต ่าของเวียดนาม ในตลาดอินโดนิเชีย สปป.ลาว และมีมูลค่าการส่งออกน้อยมากไปยงัตลาดบูรไน 
ส่วนกลุ่มสินคา้หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ ค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ มีแนวโนม้ไม่แน่นอน อยูใ่น
สถานการณ์คว้าไม่ทนัในตลาดสปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อยู่ในสถานการณ์เสียโอกาสในตลาดสิงคโปร์ 
และอยู่ในสถานการณ์ถอยน าในตลาดอินโดนิเชีย ในขณะส่วนแบ่งตลาดน าเข้าของเวียดนามมี
แนวโนม้ลดลง ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลง จึงสะทอ้นถึงศกัยภาพในการส่งออกท่ี
ต ่าของเวียดนาม ในตลาดอินโดนิเชีย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และมีมูลค่าการส่งออกน้อยมาก
ไปยงัตลาดบูรไน ส่วนกลุ่มสินคา้หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง ค่าความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ มีแนวโนม้ไม่แน่นอน อยูใ่นสถานการณ์เสียโอกาสในตลาดฟิลิปปินส์ ในขณะส่วนแบ่ง
ตลาดน าเขา้ของเวยีดนามมีแนวโนม้ลดลง ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลง จึงสะทอ้น
ถึงศกัยภาพในการส่งออกท่ีต ่าของเวียดนาม ในตลาดสิงคโ์ปรและมีมูลค่าการส่งออกน้อยมากไปยงั
ตลาดบูรไน ส่วนกลุ่มสินค้าหมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ มีแนวโน้มไม่แน่นอน อยู่ในสถานการณ์ถอยน าในตลาดฟิลิปปินส์ ในขณะส่วนแบ่ง
ตลาดน าเขา้ของเวยีดนามมีแนวโนม้ลดลง ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลง จึงสะทอ้น
ถึงศกัยภาพในการส่งออกท่ีต ่าของเวยีดนาม ในตลาดฟิลิปปินส์ และมีมูลค่าการส่งออกนอ้ยมากไปยงั
ตลาดบูรไน (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 5.6) 
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    ตารางที ่5.6 กลุ่มสินคา้ท่ีส าคญัของเวยีดนาม ท่ีมีศกัยภาพการส่งออกในตลาดอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555  
ประเทศ HS - Code RCA Dynamic RCA อตัราการขยายตวัการน าเขา้  แนวโนม้ส่วนแบ่งตลาด  ปัจจยัส าคญัท่ีผลต่อการน าเขา้ ศกัยภาพการส่งออก 

บรูไน 

หมวด 2 (HS 06 -14) ไดเ้ปรียบบางปี  n.a.                               -                  -                                                           -    ต ่า 
หมวด 5 (HS 25 -27) ไดเ้ปรียบบางปี  n.a.                               -                  -                                                           -    ต ่า 
หมวด 7 (HS 39 -40) ไดเ้ปรียบบางปี  n.a.                               -                  -                                                           -    ต ่า 
หมวด 15 (HS 72 -83) ไดเ้ปรียบบางปี  เสียโอกาส  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ปานกลาง 
หมวด 16 (HS 84 -85) ไดเ้ปรียบบางปี  ถอยน า  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 

กมัพชูา 

หมวด 2 (HS 06 -14) ไดเ้ปรียบบางปี ดาวรุ่งพุ่งแรง เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 5 (HS 25 -27) ไดเ้ปรียบทุกปี เสียโอกาส เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ปานกลาง 
หมวด 7 (HS 39 -40) เสียเปรียบ ดาวรุ่งพุ่งแรง เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 15 (HS 72 -83) ไดเ้ปรียบทุกปี n.a. เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน                                                        -    ต ่า 
หมวด 16 (HS 84 -85) เสียเปรียบ ดาวรุ่งพุ่งแรง เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ปานกลาง 

อินโดนีเซีย 

หมวด 2 (HS 06 -14) ไดเ้ปรียบทุกปี  ตั้งรับปรับตวั  เพ่ิมข้ึน ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 5 (HS 25 -27) ไดเ้ปรียบบางปี  ถอยน า  เพ่ิมข้ึน ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 7 (HS 39 -40) ไดเ้ปรียบบางปี  ดาวรุ่งพุง่แรง  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 15 (HS 72 -83) ไดเ้ปรียบบางปี  ดาวรุ่งพุง่แรง  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 16 (HS 84 -85) เสียเปรียบ  ดาวรุ่งพุง่แรง  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ปานกลาง 

สปป.ลาว 

หมวด 2 (HS 06 -14) ไดเ้ปรียบบางปี  ถอยน า  เพ่ิมข้ึน ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 5 (HS 25 -27) ไดเ้ปรียบทุกปี  คว้าไม่ทนั  เพ่ิมข้ึน ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 7 (HS 39 -40) ไดเ้ปรียบบางปี  ดาวรุ่งพุง่แรง  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 15 (HS 72 -83) ไดเ้ปรียบบางปี  ดาวรุ่งพุง่แรง  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 16 (HS 84 -85) เสียเปรียบ  ดาวรุ่งพุง่แรง  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ปานกลาง 
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  ตารางที ่5.6 กลุ่มสินคา้ท่ีส าคญัของเวยีดนาม ท่ีมีศกัยภาพการส่งออกในตลาดอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2555 (ต่อ) 
ประเทศ HS - Code RCA Dynamic RCA อตัราการขยายตวัการน าเขา้  แนวโนม้ส่วนแบ่งตลาด  ปัจจยัส าคญัท่ีผลต่อการน าเขา้ ศกัยภาพการส่งออก 

มาเลเซีย 

หมวด 2 (HS 06 -14) ไดเ้ปรียบทุกปี เสียโอกาส เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ปานกลาง 
หมวด 5 (HS 25 -27) ไดเ้ปรียบทุกปี เสียโอกาส เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขยายตวัของการบริโภคสินคา้ ปานกลาง 
หมวด 7 (HS 39 -40) ไดเ้ปรียบบางปี ดาวรุ่งพุ่งแรง เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 15 (HS 72 -83) เสียเปรียบ ดาวรุ่งพุ่งแรง เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ปานกลาง 
หมวด 16 (HS 84 -85) เสียเปรียบ สวนกระแส เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ปานกลาง 

ฟิลิปปินส์ 

หมวด 2 (HS 06 -14) ไดเ้ปรียบทุกปี  เสียโอกาส  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ปานกลาง 
หมวด 5 (HS 25 -27) เสียเปรียบ  คว้าไม่ทนั  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ต ่า 
หมวด 7 (HS 39 -40) ไดเ้ปรียบบางปี  เสียโอกาส  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ปานกลาง 
หมวด 15 (HS 72 -83) ไดเ้ปรียบบางปี  สวนกระแส  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 16 (HS 84 -85) ไดเ้ปรียบบางปี  ถอยน า  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ต ่า 

สิงคโปร์ 

หมวด 2 (HS 06 -14) ไดเ้ปรียบทุกปี  สวนกระแส  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 5 (HS 25 -27) ไดเ้ปรียบบางปี  เสียโอกาส  ลดลง ลดลง ผลจากการขยายตวัของการบริโภคสินคา้ ต ่า 
หมวด 7 (HS 39 -40) ไดเ้ปรียบบางปี  เสียโอกาส  เพ่ิมข้ึน ลดลง ผลจากการขยายตวัโดยรวมของตลาด ต ่า 
หมวด 15 (HS 72 -83) ไดเ้ปรียบบางปี  ดาวรุ่งพุง่แรง  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 16 (HS 84 -85) เสียเปรียบ  สวนกระแส  เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ปานกลาง 

ไทย 

หมวด 2 (HS 06 -14) ไดเ้ปรียบทุกปี ดาวรุ่งพุ่งแรง เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 5 (HS 25 -27) ไดเ้ปรียบบางปี เสียโอกาส เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ปานกลาง 
หมวด 7 (HS 39 -40) ไดเ้ปรียบบางปี สวนกระแส เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 15 (HS 72 -83) ไดเ้ปรียบบางปี ดาวรุ่งพุ่งแรง เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั สูง 
หมวด 16 (HS 84 -85) ไดเ้ปรียบบางปี ตั้งรับปรับตวั เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ผลจากการขายตวัของความสามารถในการแข่งขนั ปานกลาง 

ท่ีมา: ตารางท่ี 4.7 – 4.54 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 ประเทศสปป.ลาว 

จากผลการศึกษาค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ RCA พบว่า กลุ่ม
สินคา้ของสปป.ลาว ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี มีเพียง 3 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 2 
ผลิตภณัฑ์จากพืช ในตลาดสิงค์โปร ไทยและเวียดนาม หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม้ ในตลาดไทย
และเวยีดนาม หมวด 11 ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ ในตลาดสิงคโ์ปร เม่ือวเิคราะห์สถานการณ์ความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัร Dynamic RCA เห็นได้ว่าสินค้าเหล่านั้ น อยู่ใน
สถานการณ์การส่งออกแตกต่างกนั ดงันั้น รัฐบาลของสปป.ลาวและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรก าหนด
นโยบายการคา้ในแต่ละประเทศ หรือส่งเสริมการส่งออกให้เหมาะสมกับโครงสร้างของประเทศ
เหล่านั้น โดยมุ่งเน้นการขยายการส่งออกไปยงัตลาดอาเซียนท่ีศึกษาท่ีมีแนวโน้มขยายตวัให้มากข้ึน 
นอกจากน้ี ตลาดท่ีส าคญัในอาเซียนของสปป.ลาว ได้แก่ ไทยและเวียดนาม ซ่ึงมีชายแดนติดกับ  
สปป.ลาว นอกจากน้ี ผูส่้งออกของสปป.ลาว ควรใหค้วามส าคญัในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการ
ผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตกลุ่มสินคา้ส าคญัของสปป.ลาว ท่ียงัมีศกัยภาพการส่งออกใน
ระดบัต ่า และปานกลาง ท่ีมีอตัราการขยายตวัการน าเขา้ท่ีเพิ่มข้ึนของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีสา
เหคุเกิดจากการขยายตวัความสามารถในการแข่งขนัเป็นปัจจยัส าคญั เพื่อตรวจสอบควบคุมสินคา้ให้มี
คุณภาพและไดม้าตรฐานสากล โดยเฉพาะสินคา้หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช ท่ีส่งออกไปยงัตลาดไทย 
กลุ่มสินคา้หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม ้ท่ีส่งออกยงัตลาดเวยีดนาม เน่ืองจากประเทศสมาชิกอาเซียน
เร่ิมน ามาตรการท่ีมิใช่ภาษี  (Non-Tariff Barriers: NTB) ท่ี เป็นอุปสรรคทางการค้ามาใช้มากข้ึน 
โดยเฉพาะประเทศไทยมีการใช้มาตรการท่ีมิใช่ภาษีในการคุม้ครองภาคเกษตรกรรมภายในประเทศ 
นอกจากน้ี รัฐบาลของสปป.ลาว ควรมีการเจรจาการคา้กบัประเทศสมาชิกอาเซียน บนพื้นฐานกรอบ
การร่วมมือของการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้การสนบัสนุนและส่งเสริมการส่งออก
สินคา้ท่ีมีแนวโน้มของส่วนแบ่งตลาดท่ีขยายตวั อยา่งไรก็ตาม โครงสร้างการส่งออกสินคา้ส่วนใหญ่
เป็นทรัพยากรและแร่ธาตุต่างๆ อาทิเช่น หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั หมวด 9 
ไมแ้ละของท าดว้ยไม้ หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช และส่วนใหญ่แลว้สินคา้ท่ี
ผลิตออกมานั้นยงัไม่ไดรั้บการแปรรูป ดงันั้น รัฐบาลของสปป.ลาวและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมี
มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด และให้ความส าคัญต่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ และสามารถจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน นอกจากน้ี รัฐบาลของสปป.ลาว ควรพฒันาด้านโครงสร้าง
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พื้นฐานของสปป.ลาว เน่ืองจากยงัไม่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของ
สปป.ลาว โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างประเทศสปป.ลาวและเวียดนามยงัมีข้อจ ากดัและมีความไม่
สะดวก แมว้่ารัฐบาลสปป.ลาวจะตระหนักถึงความส าคญั และก าลงัเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ดงักล่าวอยู่ก็ตาม เพื่อเป็นประเทศท่ีมีการคมนาคมขนส่งท่ีส าคญัในการเช่ือมโยงการค้าระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากน้ี รัฐบาลของสปป.ลาว ควรมีนโยบายและกฎระเบียบการค้าท่ี
ชดัเจน และมีขั้นตอนไม่มีความซบัซอ้น เพื่ออ านวยความสะดวกการขออนุญาตการส่งออกสินคา้ของ
สปป.ลาว  และควรให้การสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการส่งออกและภาวะตลาดของประเทศผู ้
น าเขา้ต่างๆแก่ผูส่้งออกสินคา้  

5.4.2 ประเทศกมัพูชา 

จากผลการศึกษาค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ RCA พบว่า กลุ่ม
สินค้าท่ีกัมพูชา ท่ี มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี มี 5 หมวดสินค้า ได้แก่  หมวด 2 
ผลิตภณัฑ์จากพืช ในตลาดมาเลเซีย หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู ยาสูบ 
และผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยาสูบฯ ในตลาดฟิลิปปินส์ หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง ในตลาด
มาเลเซียและเวียดนาม หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้ในตลาดเวียดนาม หมวด 11 ส่ิงทอและของท า
ดว้ยส่ิงทอ ในตลาดอินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ เม่ือวิเคราะห์สถานการณ์ความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัร Dynamic RCA เห็นได้ว่าสินค้าเหล่านั้น อยู่ในสถานการณ์การ
ส่งออกแตกต่างกนั ดงันั้น รัฐบาลของกมัพูชาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรก าหนดนโยบายการคา้ใน
แต่ละประเทศ หรือส่งเสริมการส่งออกให้เหมาะสมกบัโครงสร้างของประเทศเหล่านั้น โดยมุ่งเน้น
การขยายการส่งออกไปยงัตลาดอาเซียนท่ีศึกษาท่ีมีแนวโน้มขยายตวัให้มากข้ึน ซ่ึงตลาดท่ีส าคญัใน
อาเซียนของกัมพูชา ได้แก่ สิงค์โปร เวียดนาม ไทยและมาเลเซีย นอกจากน้ี ผู ้ส่งออกควรให้
ความส าคญัในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตกลุ่มสินคา้
ส าคญัของกมัพูชา ท่ียงัมีศกัยภาพการส่งออกในระดบัต ่า และปานกลาง ท่ีมีอตัราการขยายตวัการ
น าเข้าท่ีเพิ่มข้ึนของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อตรวจสอบควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะหมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง ท่ีส่งออกไปตลาดสิงคโ์ปรและ
เวยีดนาม ซ่ึงเป็นตลาดท่ีส าคญัของกมัพชูาในอาเซียน ในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขั้นตน้ กมัพชูา
มีดินส าหรับการเพาะปลูกท่ีดี มีฤดูกาลท่ีเหมาะสม แต่กัมพูชายงัขาดองค์ความรู้ในการแปรรูป
ยางพารา พร้อมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนเร่ิมน ามาตรการท่ีมิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) ท่ี
เป็นอุปสรรคทางการคา้มาใช้มากข้ึนเพื่อควบคุมการน าเขา้ ดงันั้น รัฐบาลของกมัพูชา ควรให้การ
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สนบัสนุนและส่งเสริมการส่งออกสินคา้เหล่าน้ีท่ีมีแนวโน้มของส่วนแบ่งตลาดท่ีขยายตวั และควรมี
การเจรจาการคา้กบัประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีคาดวา่น่าจะน าเขา้เพิ่มข้ึน บนพื้นฐานกรอบการร่วมมือ
ของการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พอ้มทั้งแก้ไขปัญหาเขตชายแดน ท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ระหว่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการส่งออก นอกจากน้ี รัฐบาลของกัมพูชา ควรเร่ง
พฒันาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภคท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลานานและเสีย
ค่าใช้จ่ายสูง และควรมีศูนยข์อ้มูลข่าวสารเพื่อการบริการแก่ผูส่้งออกของกมัพูชาในตลาดอาเซียน 
โดยเฉพาะขอ้มูลศึกษาวิเคราะห์สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และภาวการณ์ตลาดการคา้ เพื่อน ามา
เป็นข้อมูลในการตดัสินใจในการส่งออกสินค้า นอกจากน้ี รัฐบาลของกัมพูชาควรส่งเสริมการค้า
บริเวณชายแดน โดยท าการคา้ผ่านระบบธนาคารให้มากข้ึน และควบคุมการลกัลอบท าการคา้บริเวณ
ชายแดนแบบผิดกฎหมาย ควรมีนโยบายและกฎระเบียบการคา้ท่ีชัดเจน และมีขั้นตอนไม่มีความ
ซบัซอ้น เพื่ออ านวยความสะดวกการขออนุญาตการส่งออกสินคา้ของกมัพชูา  

5.4.3 ประเทศเวยีดนาม 

จากผลการศึกษาค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ RCA พบว่า กลุ่ม
สินคา้ท่ีเวียดนาม ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุกปี มี 9 หมวดสินคา้ ไดแ้ก่ หมวด 1 สัตวมี์
ชีวิต ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์ในตลาดสิงค์โปรและไทย หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช ในตลาดอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโ์ปรและไทย  หมวด 5 ผลิตภณัฑแ์ร่ ในตลาดกมัพชูา สปป.ลาว และมาเลเซีย 
หมวด 9 ไมแ้ละของท าดว้ยไม  ้ในตลาดสิงคโ์ปร หมวด 10 เหยื่อไมแ้ละกระดาษ ในตลาดสปป.ลาว 
หมวด 11 ส่ิงทอและของท าด้วยส่ิงทอ ในตลาดมาเลเซีย หมวด 12 ของส าเร็จรูป ในตลาดกมัพูชา 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโ์ปรและไทย หมวด 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั 
ในตลาดกัมพูชา หมวด 20 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตล็ด ในตลาดมาเลเซีย เม่ือวิเคราะห์สถานการณ์ความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเชิงพลวตัร Dynamic RCA เห็นได้ว่าสินค้าเหล่านั้ น อยู่ใน
สถานการณ์การส่งออกแตกต่างกนั ดงันั้น รัฐบาลของกมัพูชาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรก าหนด
นโยบายการคา้ในแต่ละประเทศ หรือส่งเสริมการส่งออกให้เหมาะสมกับโครงสร้างของประเทศ
เหล่านั้น โดยมุ่งเน้นการขยายการส่งออกไปยงัตลาดอาเซียนท่ีศึกษาท่ีมีแนวโน้มขยายตวัให้มากข้ึน 
นอกจากน้ี กลุ่มสินคา้ส าคญัของเวียดนาม ท่ียงัมีศกัยภาพการส่งออกในระดบัต ่า และปานกลาง ท่ีมี
อัตราการขยายตัวการน าเข้าท่ี เพิ่มข้ึนของประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิเช่น กลุ่มสินค้าหมวด 
5 ผลิตภณัฑ์แร่ ท่ีส่งออกไปตลาดกมัพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย และไทย หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช ท่ี
ส่งออกไปตลาดอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ หมวด 16 เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ี
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ส่งออกไปตลาดไทย หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั ท่ีส่งออกไปตลาดบรูไน 
หมวด 7 ผลิตภณัฑ์ของพลาสติกและยาง ท่ีส่งออกไปตลาดฟิลิปปินส์ และสิงค์โปร ผูส่้งออกของ
เวียดนาม ควรให้ความส าคญัในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ผลิตกลุ่มสินคา้เหล่าน้ี เพื่อตรวจสอบควบคุมสินคา้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เน่ืองจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนเร่ิมน ามาตรการท่ีมิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) ท่ีเป็นอุปสรรคทาง
การค้ามาใช้มากข้ึนเพื่อควบคุมการน าเข้า ส่วนภาครัฐบาลของเวียดนาม ควรให้ความส าคญัด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์บุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้นให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
เวียดนาม นอกจากน้ี รัฐบาลของเวียดนาม ควรมีการเจรจาการคา้กบัประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีคาดว่า
น่าจะน าเขา้เพิ่มข้ึน บนพื้นฐานกรอบการร่วมมือของการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลของ
เวียดนาม ควรพฒันาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภคยงัไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากระบบ
คมนาคมขนส่งไม่สะดวกและค่าใชจ่้ายในการขนส่งค่อนขา้งสูงและควรมีศูนยข์อ้มูลข่าวสารเพื่อการ
บริการแก่ผูส่้งออกของเวียดนามในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะขอ้มูลศึกษาวิเคราะห์สภาพการเมือง 
สังคม เศรษฐกิจ และภาวการณ์ตลาดการคา้ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในการส่งออกสินคา้  

 

 



 

176 
 

 

บรรณานุกรม 

กรมศุลการกร. (2555). บทบาทศุลกากรไทยกบัการรวมกลุ่มเศรษฐกจิอาเซียน  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 9 
ตุลาคม 2557 จากช่ือเวบ็ไซต:์ 
http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/library%20cus501th/InternetTH/AEC/ 
F023B1C15DE951D8E94F3B1F3F0D40F0?id=d728e0bc-1e7b-48d4-9f28-
a377be6060cf 

กรมศุลการกร. (2555). พกิดัอัตราศุลกากร ระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized). สืบคน้เม่ือวนัท่ี 17 
ตุลาคม 2557 จากช่ือเวบ็ไซต:์ 
http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/Library+cus501th/InternetTH/3/  

กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทย. (2552). เขตการค้าเสรีอาเซียน. 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2558 จากช่ือเวบ็ไซต:์ 
http://www.thaifta.com/thaifta/Home/tabid/36/ctl/Details/mid/436/ItemID/5689/Defau
lt.aspx  

กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ประเทศไทย. (2558). ปัญหาและอุปสรรคการค้า
ใน อ า เ ซี ย น .  สื บ ค้ น เ ม่ื อ ว ัน ท่ี  10 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2558 จ า ก ช่ื อ เว็ บ ไ ซ ต์ : 
http://www.dtn.go.th/index.php/2015-01-06-12-50-50/asia-dtn.html  

จิราวรรณ โกช่วย. (2552). การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้าที่ส าคัญของไทยไปยังตลาดกลุ่มอาเซียนบวกสาม. การคน้ควา้อิสระ. 
เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ฉตัรชยั เล่ือมประเสริฐ. (2553). การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ AFTA กบัการปรับตัวสู่ AEC. สืบคน้
เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม  2557 จากช่ือเวบ็ไซต:์ 
http://www.thaifta.com/thaifta/portals/0/sem2aug_chat.pdf 

ธยาน์ ธนาธร จงกะสิกิจ (2554) วิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบของการส่งออก อรัญมณแีละ
เค ร่ืองประดับไทย ไปยังตลาดประเทศ สวิต เชอร์แลนด์ . การค้นคว้าอิสระ . 
เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ และนิสิต พนัธมิตร. (2552). เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศเบื้องต้น . 
เชียงใหม่: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/library%20cus501th/InternetTH/AEC/%20F023B1C15DE951D8E94F3B1F3F0D40F0?id=d728e0bc-1e7b-48d4-9f28-a377be6060cf
http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/library%20cus501th/InternetTH/AEC/%20F023B1C15DE951D8E94F3B1F3F0D40F0?id=d728e0bc-1e7b-48d4-9f28-a377be6060cf
http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/library%20cus501th/InternetTH/AEC/%20F023B1C15DE951D8E94F3B1F3F0D40F0?id=d728e0bc-1e7b-48d4-9f28-a377be6060cf
http://www.thaifta.com/thaifta/Home/tabid/36/ctl/Details/mid/436/ItemID/5689/Default.aspx
http://www.thaifta.com/thaifta/Home/tabid/36/ctl/Details/mid/436/ItemID/5689/Default.aspx
http://www.dtn.go.th/index.php/2015-01-06-12-50-50/asia-dtn.html


 

177 
 

ธีรภาพ วรรณรัตน์. (2551). วิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกส่ิงทอและ
เคร่ืองนุ่งห่มของไทยไปยังตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา. การคน้ควา้อิสระ. เศรษฐศาสตร์
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

วชัรินทร์ ยงศิริ. (13 พฤษภาคม 2554). สามเหล่ียมเพื่อการพัฒนา CLV. คอลัมน์กระแสทรรศน์. 
หนังสือพมิพ์มติชน  

อิฐิรัตน์ ตาปวน. (2552). วิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกรองเท้าและ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนังของไทย ไปยังตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา . การคน้ควา้อิสระ. 
เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

อคัรพงศ์ อ้นทองและคณะ. (2552). ศักยภาพสินค้าส่งออกไทยในตลาดกลุ่มอนุภาคแม่น ้ าโขง. 
วารสารเศรษฐศาสตร์. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (กนัยายน-ธนัวาคม): 48-72  

Balassa. Bela. (1965). Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. Manchester 
School of Economic and Social Studies, 33, 99-123 

Ichikawa Hiroya. (1997). Constant-Market Share Analysis and Open Regionalism. Institute of 
Developing Economics Japan External Trade Organization. . สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม  
2557 จากช่ือเวบ็ไซต:์  http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Apec/14.html  

International Trade Centre. (2555). ข้อมูลการน าเข้า-ส่งออก ของประเทศสมาชิกอาเซียน. สืบคน้เม่ือ
ว ัน ท่ี  19 กัน ยายน  2557 จาก ช่ือ เว็บ ไซต์ : http://www.intracen.org/itc/market-info-
tools/statistics-export-product-country/  

Richardson, J.D. (1972).  Constant Market Share Analysis of Export Growth. Journal of 
International Economics, 1, 227–239 

Valentine, N., & Krasnik, G. (2000). SADC trade with the rest of the world: Winning export sectors 
and revealed comparative advantage ratios. The South African Journal of Economics, 
68 (2), 266-285. 

 



 

178 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

179 

 

ตารางผนวกที่ 1 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศบรูไน รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 หมวด 1 (HS 01 - 05)  - - - - 10.63 3.40 

 '01   Live animals  - - - - - - 
 '02   Meat and edible meat offal  - - - - - - 
 '03   Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes  - - - - 43.88 10.89 
 '04   Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes  - - - - 8.87 - 
 '05   Products of animal origin, nes  - - - - - - 

 หมวด 2 (HS 06 -14)  - - - - - 13.78 
 '06   Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc  - - - - - - 
 '07   Edible vegetables and certain roots and tubers  - - - - - 0.34 
 '08   Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons  - - - - - 0.08 
 '09   Coffee, tea, mate and spices  - - - - - 0.03 
 '10   Cereals  - - - - - 29.78 
 '11   Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten  - - - - - 2.81 
 '12   Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes  - - - - - - 
 '13   Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes  - - - - - - 
 '14   Vegetable plaiting materials, vegetable products nes  - - - - - - 

 หมวด 3 (HS 15)  - - - - 2.98 - 
 '15   Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc  - - - - 2.98 - 

 หมวด 4 (HS 16 -24)  - - - - 0.97 0.32 
 '16   Meat, fish and seafood food preparations nes  - - - - - - 
 '17   Sugars and sugar confectionery  - - - - - 0.72 
 '18   Cocoa and cocoa preparations  - - - - - - 
 '19   Cereal, flour, starch, milk preparations and products  - - - - - 0.18 
 '20   Vegetable, fruit, nut, etc food preparations  - - - - - - 
 '21   Miscellaneous edible preparations  - - - - - 0.88 
 '22   Beverages, spirits and vinegar  - - - - - 0.00 
 '23   Residues, wastes of food industry, animal fodder  - - - - - 0.65 
 '24   Tobacco and manufactured tobacco substitutes  - - - - 8.43 - 

 หมวด 5 (HS 25 -27)  - - - - - 1.46 
 '25   Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement  - - - - - 8.13 
 '26   Ores, slag and ash  - - - - - - 
 '27   Mineral fuels, oils, distillation products, etc  - - - - - 0.13 
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ตารางผนวกที่ 1 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศบรูไน รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 หมวด 6 (HS 28 -38)  - - - - 0.90 0.21 

 '28   Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes  - - - - - - 
 '29   Organic chemicals  - - - - - - 
 '30   Pharmaceutical products  - - - - - - 
 '31   Fertilizers  - - - - - - 
 '32   Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc  - - - - 4.24 0.02 
 '33   Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries  - - - - 3.03 0.88 
 '34   Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes  - - - - - 0.40 
 '35   Albuminoids, modified starches, glues, enzymes  - - - - - - 
 '36   Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc  - - - - - - 
 '37   Photographic or cinematographic goods  - - - - - - 
 '38   Miscellaneous chemical products  - - - - - 0.50 

 หมวด 7 (HS 39 -40)  - - - - - 1.65 
 '39   Plastics and articles thereof  - - - - - 1.11 
 '40   Rubber and articles thereof  - - - - - 2.32 

 หมวด 8 (HS 41 -43)  - - - - - 0.36 
 '41   Raw hides and skins (other than furskins) and leather  - - - - - - 
 '42   Articles of leather, animal gut, harness, travel goods  - - - - - 0.36 
 '43   Furskins and artificial fur, manufactures thereof  - - - - - - 

 หมวด 9 (HS 44 -46)  - - - - 4.54 0.67 
 '44   Wood and articles of wood, wood charcoal  - - - - 4.75 0.46 
 '45   Cork and articles of cork  - - - - - - 
 '46   Manufactures of plaiting material, basketwork, etc.  - - - - - 10.15 

 หมวด 10 (HS 47 -49)  - - - - - 0.09 
 '47   Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc  - - - - - - 
 '48   Paper and paperboard, articles of pulp, paper and board  - - - - - 0.14 
 '49   Printed books, newspapers, pictures etc  - - - - - - 

 หมวด 11 (HS 50 -63)  8.63 - 7.44 - 0.18 0.12 
 '50   Silk  - - - - - 1.51 
 '51   Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof  - - - - - - 
 '52   Cotton  - - - - - - 
 '53   Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric  - - - - - - 
 '54   Manmade filaments  - - - - 12.39 3.95 
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ตารางผนวกที่ 1 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศบรูไน รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code 
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 '55   Manmade staple fibres  91.33 - - - - - 
 '56   Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc  - - 28.10 - - - 
 '57   Carpets and other textile floor coverings  - - - - - - 
 '58   Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc  - - 4.70 - - - 
 '59   Impregnated, coated or laminated textile fabric  - - - - - - 
 '60   Knitted or crocheted fabric  - - 30.90 - - - 
 '61   Articles of apparel, accessories, knit or crochet  - - - - 0.18 - 
 '62   Articles of apparel, accessories, not knit or crochet  - - - - - - 
 '63   Other made textile articles, sets, worn clothing etc  - - - - 2.31 0.08 

 หมวด 12 (HS 64 -67)  - - - 214.42 - 0.10 
 '64   Footwear, gaiters and the like, parts thereof  - - - 255.10 - - 
 '65   Headgear and parts thereof  - - - - - 1.08 
 '66   Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc  - - - - - - 
 '67   Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair  - - - - - - 

 หมวด 13 (HS 68 -70)  - - - - 0.10 1.06 
 '68   Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles  - - - - - - 
 '69   Ceramic products  - - - - 0.20 2.67 
 '70   Glass and glassware  - - - - - - 

 หมวด 14 (HS 71)  - - - - - - 
 '71   Pearls, precious stones, metals, coins, etc  - - - - - - 

 หมวด 15 (HS 72 -83)  - - - - 1.03 0.14 
 '72   Iron and steel  - - - - - 0.12 
 '73   Articles of iron or steel  - - - - 2.24 0.15 
 '74   Copper and articles thereof  - - - - - 0.09 
 '75   Nickel and articles thereof  - - - - - - 
 '76   Aluminium and articles thereof  - - - - - - 
 '78   Lead and articles thereof  - - - - - - 
 '79   Zinc and articles thereof  - - - - - - 
 '80   Tin and articles thereof  - - - - - - 
 '81   Other base metals, cermets, articles thereof  - - - - - - 
 '82   Tools, implements, cutlery, etc of base metal  - - - - - 0.23 
 '83   Miscellaneous articles of base metal  - - - - - - 
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ตารางผนวกที่ 1 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศบรูไน รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code 
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 หมวด 16 (HS 84 -85)  - - - - 1.19 0.22 

 '84   Machinery, nuclear reactors, boilers, etc  - - - - 0.28 0.18 
 '85   Electrical, electronic equipment  - - - - 2.42 0.30 

 หมวด 17 (HS 86 -89)  - - - - 0.01 0.04 
 '86   Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment  - - - - - - 
 '87   Vehicles other than railway, tramway  - - - - - - 
 '88   Aircraft, spacecraft, and parts thereof  - - - - 0.06 0.00 
 '89   Ships, boats and other floating structures  - - - - - 4.01 

 หมวด 18 (HS 90 -92)  - 37.28 - - - 0.01 
 '90   Optical, photo, technical, medical, etc apparatus  - 43.06 - - - 0.01 
 '91   Clocks and watches and parts thereof  - - - - - - 
 '92   Musical instruments, parts and accessories  - - - - - - 

 หมวด 19 (HS 93)  - - - - - - 
 '93   Arms and ammunition, parts and accessories thereof  - - - - - - 

 หมวด 20 (HS 94 -96)  - - 2.74 - 0.22 0.14 
 '94   Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings  - - - - 0.45 0.10 
 '95   Toys, games, sports requisites  - - - - - 0.04 
 '96   Miscellaneous manufactured articles  - - 13.24 - - 0.21 

 หมวด 21 (HS 97)  - - - - - - 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012)   

ตารางผนวกที่ 2 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศกมัพชูา รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 
 หมวด 1 (HS 01 - 05)  - - 0.01 0.75 

 '01   Live animals  - - - - 
 '02   Meat and edible meat offal  - - - - 
 '03   Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes  - - 0.86 6.10 
 '04   Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes  - - 0.01 1.08 
 '05   Products of animal origin, nes  - - - - 

 หมวด 2 (HS 06 -14)  - - 1.07 2.22 
 '06   Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc  - - - 6.87 
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ตารางผนวกที่ 2 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศกมัพชูา รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 
 '07   Edible vegetables and certain roots and tubers  - - - 2.77 
 '08   Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons  - - - 0.14 
 '09   Coffee, tea, mate and spices  - - 2.87 6.77 
 '10   Cereals  - - 1.74 4.34 
 '11   Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten  - - 0.02 0.80 
 '12   Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes  - - - 1.14 
 '13   Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes  - - - - 
 '14   Vegetable plaiting materials, vegetable products nes  - - - - 

 หมวด 3 (HS 15)  - - 0.02 2.90 
 '15   Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc  - - 0.02 2.90 

 หมวด 4 (HS 16 -24)  - 1.32 0.35 0.86 
 '16   Meat, fish and seafood food preparations nes  - - 0.11 0.00 
 '17   Sugars and sugar confectionery  - - 0.14 0.83 
 '18   Cocoa and cocoa preparations  - - - 6.61 
 '19   Cereal, flour, starch, milk preparations and products  - - 0.70 1.06 
 '20   Vegetable, fruit, nut, etc food preparations  - - 0.05 0.81 
 '21   Miscellaneous edible preparations  - - 0.02 0.24 
 '22   Beverages, spirits and vinegar  - 0.19 0.58 0.51 
 '23   Residues, wastes of food industry, animal fodder  - - 6.33 2.08 
 '24   Tobacco and manufactured tobacco substitutes  - 3.10 0.04 0.08 

 หมวด 5 (HS 25 -27)  - - 5.16 3.43 
 '25   Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement  - - 0.02 0.33 
 '26   Ores, slag and ash  - - - 2.31 
 '27   Mineral fuels, oils, distillation products, etc  - - 6.28 3.69 

 หมวด 6 (HS 28 -38)  0.17 - 0.88 1.61 
 '28   Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes  - - 0.30 0.50 
 '29   Organic chemicals  - - 0.09 0.75 
 '30   Pharmaceutical products  - - 0.20 0.26 
 '31   Fertilizers  - - 6.04 4.07 
 '32   Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc  - - 0.45 0.27 
 '33   Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries  - - 2.07 0.47 
 '34   Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes  - - 1.85 2.71 
 '35   Albuminoids, modified starches, glues, enzymes  - - 0.51 3.16 
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ตารางผนวกที่ 2 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศกมัพชูา รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 
 '36   Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc  - - 0.08 - 
 '37   Photographic or cinematographic goods  35.72 - 0.03 - 
 '38   Miscellaneous chemical products  - - 0.86 2.54 

 หมวด 7 (HS 39 -40)  - - 0.29 0.85 
 '39   Plastics and articles thereof  - - 0.40 1.10 
 '40   Rubber and articles thereof  - - 0.05 0.39 

 หมวด 8 (HS 41 -43)  - - 0.16 1.07 
 '41   Raw hides and skins (other than furskins) and leather  - - 0.19 1.07 
 '42   Articles of leather, animal gut, harness, travel goods  - - 0.02 1.21 
 '43   Furskins and artificial fur, manufactures thereof  - - - 0.02 

 หมวด 9 (HS 44 -46)  51.16 - 0.49 1.21 
 '44   Wood and articles of wood, wood charcoal  62.02 - 0.59 1.14 
 '45   Cork and articles of cork  - - - - 
 '46   Manufactures of plaiting material, basketwork, etc.  - - - 3.70 

 หมวด 10 (HS 47 -49)  - 0.01 0.31 0.83 
 '47   Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc  - - - - 
 '48   Paper and paperboard, articles of pulp, paper and board  - 0.01 0.31 0.86 
 '49   Printed books, newspapers, pictures etc  - - 0.45 0.50 

 หมวด 11 (HS 50 -63)  - 0.00 0.25 0.25 
 '50   Silk  - - 3.31 2.13 
 '51   Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof  - - - 0.00 
 '52   Cotton  - - 0.01 0.13 
 '53   Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric  - - - - 
 '54   Manmade filaments  - - 0.11 0.56 
 '55   Manmade staple fibres  - - 0.21 0.33 
 '56   Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc  - - 0.08 0.52 
 '57   Carpets and other textile floor coverings  - - 0.05 0.70 
 '58   Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc  - 0.05 0.07 0.21 
 '59   Impregnated, coated or laminated textile fabric  - - 0.02 0.13 
 '60   Knitted or crocheted fabric  - - 0.47 0.23 
 '61   Articles of apparel, accessories, knit or crochet  - - 2.42 0.97 
 '62   Articles of apparel, accessories, not knit or crochet  - - 0.02 0.18 
 '63   Other made textile articles, sets, worn clothing etc  - - 0.10 0.26 
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ตารางผนวกที่ 2 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศกมัพชูา รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 
 หมวด 12 (HS 64 -67)  - - 1.83 4.60 

 '64   Footwear, gaiters and the like, parts thereof  - - 2.15 4.75 
 '65   Headgear and parts thereof  - - 0.04 2.00 
 '66   Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc  - - - 4.40 
 '67   Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair  - - - 0.58 

 หมวด 13 (HS 68 -70)  - - 0.49 0.87 
 '68   Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles  - - 0.67 1.02 
 '69   Ceramic products  - - 0.43 0.56 
 '70   Glass and glassware  - - 0.50 1.23 

 หมวด 14 (HS 71)  - - - 0.01 
 '71   Pearls, precious stones, metals, coins, etc  - - - 0.01 

 หมวด 15 (HS 72 -83)  - 0.04 1.53 1.33 
 '72   Iron and steel  - - 3.04 2.65 
 '73   Articles of iron or steel  - 0.09 0.17 0.95 
 '74   Copper and articles thereof  - - 0.12 0.06 
 '75   Nickel and articles thereof  - - - - 
 '76   Aluminium and articles thereof  - - 0.84 0.77 
 '78   Lead and articles thereof  - - - - 
 '79   Zinc and articles thereof  - - 1.86 1.93 
 '80   Tin and articles thereof  - - - - 
 '81   Other base metals, cermets, articles thereof  - - - - 
 '82   Tools, implements, cutlery, etc of base metal  - 1.27 0.03 0.50 
 '83   Miscellaneous articles of base metal  - - 0.21 0.49 

 หมวด 16 (HS 84 -85)  0.92 0.01 0.26 0.38 
 '84   Machinery, nuclear reactors, boilers, etc  0.55 0.02 0.25 0.28 
 '85   Electrical, electronic equipment  1.40 - 0.27 0.56 

 หมวด 17 (HS 86 -89)  - 9.79 0.03 0.24 
 '86   Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment  - - 1.21 0.02 
 '87   Vehicles other than railway, tramway  - 10.00 0.01 0.20 
 '88   Aircraft, spacecraft, and parts thereof  - - - 0.03 
 '89   Ships, boats and other floating structures  - - 3.74 6.70 

 หมวด 18 (HS 90 -92)  - 0.43 0.29 0.26 
 '90   Optical, photo, technical, medical, etc apparatus  - 0.44 0.30 0.26 
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HS - Code  
 RCA Laos   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 
 '91   Clocks and watches and parts thereof  - - 0.10 0.07 
 '92   Musical instruments, parts and accessories  - - 0.18 1.24 

 หมวด 19 (HS 93)  - - - 0.21 
 '93   Arms and ammunition, parts and accessories thereof  - - - 0.21 

 หมวด 20 (HS 94 -96)  34.63 0.05 0.59 1.13 
 '94   Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings  329.00 - 1.23 2.47 
 '95   Toys, games, sports requisites  - - 0.03 2.93 
 '96   Miscellaneous manufactured articles  - 0.07 0.54 0.62 

 หมวด 21 (HS 97)  - - - 0.12 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012)  

ตารางผนวกที่ 3 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศอินโดนิเชีย รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 หมวด 1 (HS 01 - 05)  - - 0.04 - 0.25 0.43 

 '01   Live animals  - - - - - - 
 '02   Meat and edible meat offal  - - - - 0.06 - 
 '03   Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes  - - 0.53 - 3.45 3.59 
 '04   Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes  - - - - 0.00 0.05 
 '05   Products of animal origin, nes  - - - - 0.59 - 

 หมวด 2 (HS 06 -14)  - 1.89 10.37 - 6.68 6.70 
 '06   Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc  - - - - 1.45 1.96 
 '07   Edible vegetables and certain roots and tubers  - - - - 2.33 2.55 
 '08   Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons  - - - - 0.01 1.29 
 '09   Coffee, tea, mate and spices  - 44.16 - - 4.78 25.96 
 '10   Cereals  - - - - 10.49 10.03 
 '11   Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten  - - 141.29 - 0.47 4.49 
 '12   Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes  - - - - 3.39 0.00 
 '13   Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes  - - - - 0.19 - 
 '14   Vegetable plaiting materials, vegetable products nes  - - - - - 0.15 

 หมวด 3 (HS 15)  - - - - 0.17 2.48 
 '15   Animal, vegetable fats and oils, cleavage products, etc  - - - - 0.17 2.48 

 หมวด 4 (HS 16 -24)  - 21.07 - 15.83 0.38 0.49 
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ตารางผนวกที่ 3 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพูชาและเวียดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศอินโดนิเชีย รายกลุ่มสินคา้ ในปีพ.ศ. 2546 และ 2555 
(ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 '16   Meat, fish and seafood food preparations nes  - - - - 0.40 0.87 
 '17   Sugars and sugar confectionery  - - - - 1.41 0.00 
 '18   Cocoa and cocoa preparations  - - - - - - 
 '19   Cereal, flour, starch, milk preparations and products  - - - - 0.01 0.54 
 '20   Vegetable, fruit, nut, etc food preparations  - - - - 0.02 0.04 
 '21   Miscellaneous edible preparations  - - - - 0.04 0.74 
 '22   Beverages, spirits and vinegar  - - - - - 2.69 
 '23   Residues, wastes of food industry, animal fodder  - - - - 0.00 0.24 
 '24   Tobacco and manufactured tobacco substitutes  - 185.54 - 139.40 0.01 2.34 

 หมวด 5 (HS 25 -27)  - - - - 1.91 0.40 
 '25   Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement  - - - - 0.60 5.56 
 '26   Ores, slag and ash  - - - - - 0.50 
 '27   Mineral fuels, oils, distillation products, etc  - - - - 1.97 0.27 

 หมวด 6 (HS 28 -38)  - - - - 0.09 0.36 
 '28   Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes  - - - - 0.00 0.02 
 '29   Organic chemicals  - - - - 0.00 0.03 
 '30   Pharmaceutical products  - - - - - 0.14 
 '31   Fertilizers  - - - - 0.58 0.59 
 '32   Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc  - - - - 0.00 0.28 
 '33   Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries  - - - - 0.16 0.14 
 '34   Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes  - - - - 0.23 0.94 
 '35   Albuminoids, modified starches, glues, enzymes  - - - - 0.06 0.62 
 '36   Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc  - - - - 0.21 - 
 '37   Photographic or cinematographic goods  - - - - 0.04 - 
 '38   Miscellaneous chemical products  - - - - 0.36 1.79 

 หมวด 7 (HS 39 -40)  - - 1.55 2.50 0.24 1.63 
 '39   Plastics and articles thereof  - - 1.99 2.31 0.17 1.73 
 '40   Rubber and articles thereof  - - 0.09 3.00 0.46 1.36 

 หมวด 8 (HS 41 -43)  - - - - 0.84 6.61 
 '41   Raw hides and skins (other than furskins) and leather  - - - - 0.93 9.59 
 '42   Articles of leather, animal gut, harness, travel goods  - - - - 0.13 0.66 
 '43   Furskins and artificial fur, manufactures thereof  - - - - - - 
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ตารางผนวกที่ 3 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพูชาและเวียดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศอินโดนิเชีย รายกลุ่มสินคา้ ในปีพ.ศ. 2546 และ 2555 
(ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 หมวด 9 (HS 44 -46)  - - - - 0.11 0.97 

 '44   Wood and articles of wood, wood charcoal  - - - - 0.09 0.98 
 '45   Cork and articles of cork  - - - - - - 
 '46   Manufactures of plaiting material, basketwork, etc.  - - - - 2.32 1.09 

 หมวด 10 (HS 47 -49)  - - 0.03 0.09 0.07 0.42 
 '47   Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc  - - - - - 0.03 
 '48   Paper and paperboard, articles of pulp, paper and board  - - 0.10 0.19 0.16 0.87 
 '49   Printed books, newspapers, pictures etc  - - - - 0.47 0.30 

 หมวด 11 (HS 50 -63)  - 3.81 4.86 5.26 0.42 1.72 
 '50   Silk  - - - - 0.03 - 
 '51   Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof  - - - - - 0.12 
 '52   Cotton  - - 0.10 - 0.04 0.91 
 '53   Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric  - - - - - 7.13 
 '54   Manmade filaments  - - 0.43 8.08 0.91 2.64 
 '55   Manmade staple fibres  - - 16.03 4.44 0.29 1.01 
 '56   Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc  - - - - 0.69 2.21 
 '57   Carpets and other textile floor coverings  - - - - - - 
 '58   Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc  - - 0.53 1.54 0.28 1.01 
 '59   Impregnated, coated or laminated textile fabric  - - - 1.29 0.16 2.19 
 '60   Knitted or crocheted fabric  - - 10.45 4.01 2.42 2.87 
 '61   Articles of apparel, accessories, knit or crochet  - 181.00 300.24 112.13 4.90 0.75 
 '62   Articles of apparel, accessories, not knit or crochet  - 4.64 2.24 11.23 17.17 2.25 
 '63   Other made textile articles, sets, worn clothing etc  - - 58.32 - 2.77 4.12 

 หมวด 12 (HS 64 -67)  - - 4.50 32.10 3.28 8.92 
 '64   Footwear, gaiters and the like, parts thereof  - - 5.44 36.50 3.55 10.07 
 '65   Headgear and parts thereof  - - - - 0.06 1.82 
 '66   Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc  - - - - - 0.05 
 '67   Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair  - - - - 5.35 0.02 

 หมวด 13 (HS 68 -70)  - - 0.51 - 0.01 1.17 
 '68   Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles  - - - - 0.05 0.37 
 '69   Ceramic products  - - 1.13 - - 2.10 
 '70   Glass and glassware  - - - - 0.00 0.81 
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ตารางผนวกที่ 3 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูาและเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศอินโดนิเชีย ในปีพ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 หมวด 14 (HS 71)  - - - - 0.13 0.02 

 '71   Pearls, precious stones, metals, coins, etc  - - - - 0.13 0.02 
 หมวด 15 (HS 72 -83)  11.87 0.10 - 0.01 0.23 1.29 

 '72   Iron and steel  25.25 0.20 - - 0.01 2.33 
 '73   Articles of iron or steel  - 0.02 - 0.02 0.74 0.39 
 '74   Copper and articles thereof  - - - - 0.02 0.05 
 '75   Nickel and articles thereof  - - - - - - 
 '76   Aluminium and articles thereof  - - - - 0.18 0.11 
 '78   Lead and articles thereof  - - - - - 0.35 
 '79   Zinc and articles thereof  - - - - - 0.00 
 '80   Tin and articles thereof  - - - - - 0.01 
 '81   Other base metals, cermets, articles thereof  - - - - - 0.00 
 '82   Tools, implements, cutlery, etc of base metal  - - - - 0.34 0.27 
 '83   Miscellaneous articles of base metal  - - - 0.04 0.08 0.64 

 หมวด 16 (HS 84 -85)  0.01 - 0.00 0.00 0.21 0.80 
 '84   Machinery, nuclear reactors, boilers, etc  0.01 - 0.00 0.00 0.05 0.17 
 '85   Electrical, electronic equipment  - - - - 0.58 1.74 

 หมวด 17 (HS 86 -89)  - 0.08 0.52 - 0.03 0.28 
 '86   Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment  - - - - 0.06 0.00 
 '87   Vehicles other than railway, tramway  - 0.14 0.68 - 0.04 0.45 
 '88   Aircraft, spacecraft, and parts thereof  - - - - - 0.00 
 '89   Ships, boats and other floating structures  - - - - - 0.03 

 หมวด 18 (HS 90 -92)  - 0.34 - - 0.17 0.16 
 '90   Optical, photo, technical, medical, etc apparatus  - 0.37 - - 0.19 0.17 
 '91   Clocks and watches and parts thereof  - - - - 0.03 0.05 
 '92   Musical instruments, parts and accessories  - - - - - 0.04 

 หมวด 19 (HS 93)  - - - - - - 
 '93   Arms and ammunition, parts and accessories thereof  - - - - - - 

 หมวด 20 (HS 94 -96)  - - 1.52 1.48 0.81 1.60 
 '94   Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings  - - - - 1.47 2.55 
 '95   Toys, games, sports requisites  - - - - 0.19 0.37 
 '96   Miscellaneous manufactured articles  - - 3.97 3.89 1.03 1.11 

 หมวด 21 (HS 97)  - - 46.86 278.61 - 0.86 
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ตารางผนวกที ่4 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้กมัพชูา และ
เวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศสปป.ลาว รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 

HS - Code  
 RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 
 หมวด 1 (HS 01 - 05)  3.37 4.09 2.10 0.01 

 '01   Live animals  - 22.06 - 0.00 
 '02   Meat and edible meat offal  - - 12.86 0.00 
 '03   Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes  34.01 - 5.75 1.12 
 '04   Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes  - - 0.00 0.03 
 '05   Products of animal origin, nes  - - - - 

 หมวด 2 (HS 06 -14)  - - 7.11 3.01 
 '06   Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc  - - 1.55 6.91 
 '07   Edible vegetables and certain roots and tubers  - - 13.77 11.06 
 '08   Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons  - - 4.75 0.25 
 '09   Coffee, tea, mate and spices  - - 2.61 2.91 
 '10   Cereals  - - 1.84 1.91 
 '11   Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten  - - 0.55 1.15 
 '12   Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes  - - 6.90 0.66 
 '13   Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes  - - 4.24 0.13 
 '14   Vegetable plaiting materials, vegetable products nes  - - 13.20 - 

 หมวด 3 (HS 15)  - - 0.60 0.43 
 '15   Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc  - - 0.60 0.43 

 หมวด 4 (HS 16 -24)  2.56 0.36 0.36 0.34 
 '16   Meat, fish and seafood food preparations nes  - - 0.03 0.18 
 '17   Sugars and sugar confectionery  - - 0.24 0.14 
 '18   Cocoa and cocoa preparations  - - 0.38 0.22 
 '19   Cereal, flour, starch, milk preparations and products  - - 0.30 0.68 
 '20   Vegetable, fruit, nut, etc food preparations  - - 0.72 0.23 
 '21   Miscellaneous edible preparations  - - 0.11 0.13 
 '22   Beverages, spirits and vinegar  - - 0.21 0.21 
 '23   Residues, wastes of food industry, animal fodder  - - 0.04 0.33 
 '24   Tobacco and manufactured tobacco substitutes  35.75 7.72 2.19 1.33 

 หมวด 5 (HS 25 -27)  - - 1.63 1.48 
 '25   Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement  - - 0.38 2.25 
 '26   Ores, slag and ash  - - 11.15 0.18 
 '27   Mineral fuels, oils, distillation products, etc  - - 1.74 1.42 

 หมวด 6 (HS 28 -38)  - 0.10 1.02 1.05 
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ตารางผนวกที ่4 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้กมัพชูา และ
เวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศสปป.ลาว รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 
 '28   Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes  - - 0.24 0.27 
 '29   Organic chemicals  - - 0.73 0.26 
 '30   Pharmaceutical products  - 1.03 3.29 0.51 
 '31   Fertilizers  - - 1.26 3.41 
 '32   Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc  - - 0.07 0.33 
 '33   Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries  - - 0.09 0.05 
 '34   Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes  - - 0.90 0.14 
 '35   Albuminoids, modified starches, glues, enzymes  - - 0.03 0.67 
 '36   Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc  - - 0.98 - 
 '37   Photographic or cinematographic goods  - - 0.52 - 
 '38   Miscellaneous chemical products  - - 0.03 1.42 

 หมวด 7 (HS 39 -40)  - 0.10 0.36 1.36 
 '39   Plastics and articles thereof  - 0.18 0.48 1.46 
 '40   Rubber and articles thereof  - - 0.20 1.23 

 หมวด 8 (HS 41 -43)  - - 0.70 0.27 
 '41   Raw hides and skins (other than furskins) and leather  - - - - 
 '42   Articles of leather, animal gut, harness, travel goods  - - 4.26 0.30 
 '43   Furskins and artificial fur, manufactures thereof  - - - - 

 หมวด 9 (HS 44 -46)  - - 5.56 2.05 
 '44   Wood and articles of wood, wood charcoal  - - 4.20 2.77 
 '45   Cork and articles of cork  - - - - 
 '46   Manufactures of plaiting material, basketwork, etc.  - - 8.66 0.02 

 หมวด 10 (HS 47 -49)  1.72 - 1.09 1.37 
 '47   Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc  - - - - 
 '48   Paper and paperboard, articles of pulp, paper and board  2.28 - 1.42 1.45 
 '49   Printed books, newspapers, pictures etc  - - 0.05 1.00 

 หมวด 11 (HS 50 -63)  - 0.15 2.70 1.23 
 '50   Silk  - - 13.87 11.56 
 '51   Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof  - - - - 
 '52   Cotton  - - 0.25 1.31 
 '53   Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric  - - - 0.14 
 '54   Manmade filaments  - - 0.13 0.78 
 '55   Manmade staple fibres  - - 0.83 2.23 
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ตารางผนวกที ่4 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้กมัพชูา และ
เวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศสปป.ลาว รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 
 '56   Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc  - - 0.62 0.06 
 '57   Carpets and other textile floor coverings  - - - 0.01 
 '58   Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc  - - 0.10 0.66 
 '59   Impregnated, coated or laminated textile fabric  - - 0.41 0.91 
 '60   Knitted or crocheted fabric  - - - 0.83 
 '61   Articles of apparel, accessories, knit or crochet  - - 0.95 0.15 
 '62   Articles of apparel, accessories, not knit or crochet  - 1.47 9.73 0.75 
 '63   Other made textile articles, sets, worn clothing etc  - 1.06 2.94 0.91 

 หมวด 12 (HS 64 -67)  0.29 0.23 0.71 0.84 
 '64   Footwear, gaiters and the like, parts thereof  - 0.13 0.77 0.92 
 '65   Headgear and parts thereof  - 1.57 - 0.14 
 '66   Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc  12.27 - - 0.18 
 '67   Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair  - - - 0.28 

 หมวด 13 (HS 68 -70)  - - 0.22 1.16 
 '68   Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles  - - 0.18 0.82 
 '69   Ceramic products  - - 0.27 1.57 
 '70   Glass and glassware  - - 0.15 0.77 

 หมวด 14 (HS 71)  - - 0.00 - 
 '71   Pearls, precious stones, metals, coins, etc  - - 0.00 - 

 หมวด 15 (HS 72 -83)  1.28 0.09 0.68 3.07 
 '72   Iron and steel  - - 0.67 5.30 
 '73   Articles of iron or steel  - 0.25 0.41 1.02 
 '74   Copper and articles thereof  - - - 5.25 
 '75   Nickel and articles thereof  - - - - 
 '76   Aluminium and articles thereof  12.38 - 4.19 1.25 
 '78   Lead and articles thereof  - - - - 
 '79   Zinc and articles thereof  - - 1.00 0.16 
 '80   Tin and articles thereof  - - - 1.81 
 '81   Other base metals, cermets, articles thereof  - - 13.94 0.00 
 '82   Tools, implements, cutlery, etc of base metal  - - 0.44 0.14 
 '83   Miscellaneous articles of base metal  26.99 - 0.14 1.14 

 หมวด 16 (HS 84 -85)  2.37 0.13 0.16 0.34 
 '84   Machinery, nuclear reactors, boilers, etc  6.00 0.12 0.16 0.22 
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ตารางผนวกที ่4 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้กมัพชูา และ
เวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศสปป.ลาว รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 
 '85   Electrical, electronic equipment  0.07 0.15 0.17 0.64 

 หมวด 17 (HS 86 -89)  0.48 3.84 0.01 0.37 
 '86   Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment  - - - - 
 '87   Vehicles other than railway, tramway  0.51 4.56 0.01 0.43 
 '88   Aircraft, spacecraft, and parts thereof  - - - 0.01 
 '89   Ships, boats and other floating structures  - - - - 

 หมวด 18 (HS 90 -92)  - - 0.25 0.62 
 '90   Optical, photo, technical, medical, etc apparatus  - - 0.26 0.78 
 '91   Clocks and watches and parts thereof  - - 0.93 0.04 
 '92   Musical instruments, parts and accessories  - - - - 

 หมวด 19 (HS 93)  - - - - 
 '93   Arms and ammunition, parts and accessories thereof  - - - - 

 หมวด 20 (HS 94 -96)  0.15 0.25 1.48 0.98 
 '94   Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings  - - 2.89 1.11 
 '95   Toys, games, sports requisites  - 9.18 - 0.79 
 '96   Miscellaneous manufactured articles  0.28 - 0.82 0.41 

 หมวด 21 (HS 97)  - 42.71 - - 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

ตารางผนวกที่ 5 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศมาเลเชีย รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 หมวด 1 (HS 01 - 05)  - - 5.66 0.03 2.54 0.97 

 '01   Live animals  - - 79.44 - - - 
 '02   Meat and edible meat offal  - - - - 2.03 0.41 
 '03   Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes  - - 0.71 0.09 5.59 2.38 
 '04   Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes  - - - - 0.22 0.03 
 '05   Products of animal origin, nes  - - - - - 0.20 

 หมวด 2 (HS 06 -14)  - - 1.06 10.80 17.81 4.65 
 '06   Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc  - - - - - 0.02 
 '07   Edible vegetables and certain roots and tubers  - - - 0.23 0.56 0.69 
 '08   Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons  - - - - 4.10 0.41 
 '09   Coffee, tea, mate and spices  - - 0.28 - 13.74 5.35 
 '10   Cereals  - - - 24.81 37.39 9.19 
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ตารางผนวกที่ 5 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศมาเลเชีย รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 '11   Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten  - - 15.99 1.52 6.93 1.32 
 '12   Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes  - - - 1.77 7.08 0.12 
 '13   Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes  - - - - - 0.00 
 '14   Vegetable plaiting materials, vegetable products nes  - - - - 1.38 0.13 

 หมวด 3 (HS 15)  - - 5.53 8.14 0.74 0.45 
 '15   Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc  - - 5.53 8.14 0.74 0.45 

 หมวด 4 (HS 16 -24)  - - 0.73 0.17 1.12 0.68 
 '16   Meat, fish and seafood food preparations nes  - - - - 5.58 1.46 
 '17   Sugars and sugar confectionery  - - - - 1.27 0.22 
 '18   Cocoa and cocoa preparations  - - - - - 0.22 
 '19   Cereal, flour, starch, milk preparations and products  - - - - 0.73 0.16 
 '20   Vegetable, fruit, nut, etc food preparations  - - - - 0.94 0.67 
 '21   Miscellaneous edible preparations  - - - - 2.05 0.85 
 '22   Beverages, spirits and vinegar  - - 1.17 0.23 0.86 0.62 
 '23   Residues, wastes of food industry, animal fodder  - - - - 0.72 1.76 
 '24   Tobacco and manufactured tobacco substitutes  - - 5.67 1.69 2.29 0.69 

 หมวด 5 (HS 25 -27)  - - - - 5.86 1.69 
 '25   Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement  - - - - 1.06 3.32 
 '26   Ores, slag and ash  - - - - 0.28 0.15 
 '27   Mineral fuels, oils, distillation products, etc  - - - - 6.28 1.71 

 หมวด 6 (HS 28 -38)  6.55 - 0.03 0.00 0.54 0.38 
 '28   Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes  16.76 - - - 0.27 0.02 
 '29   Organic chemicals  13.98 - - - 0.52 0.08 
 '30   Pharmaceutical products  - - 0.26 - 0.18 0.13 
 '31   Fertilizers  - - - - 0.01 1.39 
 '32   Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc  - - - 0.04 0.78 0.19 
 '33   Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries  - - - - 1.30 0.30 
 '34   Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes  - - - - 1.89 1.23 
 '35   Albuminoids, modified starches, glues, enzymes  - - - - 0.18 0.20 
 '36   Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc  - - - - 2.16 0.39 
 '37   Photographic or cinematographic goods  - - - - - 0.10 
 '38   Miscellaneous chemical products  - - - - 0.56 0.47 

 หมวด 7 (HS 39 -40)  - - 6.02 8.21 0.89 2.70 
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ตารางผนวกที่ 5 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศมาเลเชีย รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 '39   Plastics and articles thereof  - - 0.07 0.06 0.26 0.42 
 '40   Rubber and articles thereof  - - 26.42 18.86 3.07 5.68 

 หมวด 8 (HS 41 -43)  - 16.35 - - 1.31 0.30 
 '41   Raw hides and skins (other than furskins) and leather  - 56.57 - - 0.04 0.14 
 '42   Articles of leather, animal gut, harness, travel goods  - - - - 4.49 0.40 
 '43   Furskins and artificial fur, manufactures thereof  - - - - - - 

 หมวด 9 (HS 44 -46)  59.37 84.72 0.58 - 2.56 1.42 
 '44   Wood and articles of wood, wood charcoal  59.96 85.84 0.58 - 2.01 1.37 
 '45   Cork and articles of cork  - - - - - - 
 '46   Manufactures of plaiting material, basketwork, etc.  - - - - 96.71 6.76 

 หมวด 10 (HS 47 -49)  - 1.63 0.03 0.01 0.23 0.35 
 '47   Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc  - - - - 0.01 0.02 
 '48   Paper and paperboard, articles of pulp, paper and board  - 2.03 0.04 - 0.28 0.43 
 '49   Printed books, newspapers, pictures etc  - - - 0.06 0.01 0.01 

 หมวด 11 (HS 50 -63)  - 4.81 7.65 8.64 6.34 1.30 
 '50   Silk  - - - - - - 
 '51   Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof  - - - - - - 
 '52   Cotton  - - - - 1.81 1.10 
 '53   Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric  - - - - - 0.34 
 '54   Manmade filaments  - - - - 2.12 1.93 
 '55   Manmade staple fibres  - - 0.03 0.03 10.35 2.62 
 '56   Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc  - - - - 2.24 0.89 
 '57   Carpets and other textile floor coverings  - - - - 0.03 0.22 
 '58   Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc  - - - - 2.78 0.16 
 '59   Impregnated, coated or laminated textile fabric  - 12.17 - 1.26 1.70 1.47 
 '60   Knitted or crocheted fabric  - - 0.10 3.13 0.80 0.73 
 '61   Articles of apparel, accessories, knit or crochet  - - 71.29 73.17 4.84 1.22 
 '62   Articles of apparel, accessories, not knit or crochet  - 31.72 1.23 2.53 46.55 1.99 
 '63   Other made textile articles, sets, worn clothing etc  - - 47.88 2.02 2.94 0.90 

 หมวด 12 (HS 64 -67)  - - - 16.44 10.87 3.92 
 '64   Footwear, gaiters and the like, parts thereof  - - - 17.66 11.08 4.17 
 '65   Headgear and parts thereof  - - - 0.96 14.05 1.09 
 '66   Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc  - - - - - - 
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ตารางผนวกที่ 5 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศมาเลเชีย รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 '67   Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair  - - - - - 0.01 

 หมวด 13 (HS 68 -70)  - - - - 0.63 3.45 
 '68   Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles  - - - - 0.13 0.75 
 '69   Ceramic products  - - - - 1.62 4.23 
 '70   Glass and glassware  - - - - 0.40 3.82 

 หมวด 14 (HS 71)  - - - 0.01 0.00 0.00 
 '71   Pearls, precious stones, metals, coins, etc  - - - 0.01 0.00 0.00 

 หมวด 15 (HS 72 -83)  0.86 - 1.17 0.03 0.44 0.49 
 '72   Iron and steel  - - - - 0.09 1.14 
 '73   Articles of iron or steel  3.35 - 4.55 0.10 0.90 0.30 
 '74   Copper and articles thereof  - - - - 0.01 0.03 
 '75   Nickel and articles thereof  - - - - - - 
 '76   Aluminium and articles thereof  - - 0.01 0.01 0.63 0.17 
 '78   Lead and articles thereof  - - - - - - 
 '79   Zinc and articles thereof  - - - - 0.01 0.03 
 '80   Tin and articles thereof  - - - - 8.36 0.54 
 '81   Other base metals, cermets, articles thereof  - - - - - 0.00 
 '82   Tools, implements, cutlery, etc of base metal  - - - - 0.25 0.05 
 '83   Miscellaneous articles of base metal  - - 0.05 0.67 0.66 0.31 

 หมวด 16 (HS 84 -85)  0.03 1.29 0.43 0.01 0.08 0.79 
 '84   Machinery, nuclear reactors, boilers, etc  - 1.58 1.68 0.02 0.15 0.20 
 '85   Electrical, electronic equipment  0.04 1.16 0.00 0.00 0.06 1.07 

 หมวด 17 (HS 86 -89)  - - 5.55 0.11 0.20 0.16 
 '86   Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment  - - - - 0.03 0.01 
 '87   Vehicles other than railway, tramway  - - 8.12 0.08 0.16 0.24 
 '88   Aircraft, spacecraft, and parts thereof  - - - - 0.00 0.00 
 '89   Ships, boats and other floating structures  - - - 1.16 0.43 0.41 

 หมวด 18 (HS 90 -92)  7.90 - 0.55 0.43 0.01 0.17 
 '90   Optical, photo, technical, medical, etc apparatus  8.77 - 0.12 0.47 0.02 0.18 
 '91   Clocks and watches and parts thereof  - - - - - 0.01 
 '92   Musical instruments, parts and accessories  - - 33.27 0.87 - 0.01 

 หมวด 19 (HS 93)  - - - - - - 
 '93   Arms and ammunition, parts and accessories thereof  - - - - - - 
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ตารางผนวกที่ 5 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศมาเลเชีย รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 หมวด 20 (HS 94 -96)  2.82 8.79 0.10 - 3.73 1.10 

 '94   Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings  5.53 17.11 0.14 - 6.40 1.18 
 '95   Toys, games, sports requisites  - - - - 1.00 0.25 
 '96   Miscellaneous manufactured articles  - - 0.12 - 0.91 2.42 

 หมวด 21 (HS 97)  - - 9.50 - - 0.01 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

ตารางผนวกที่ 6 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศฟิลิปปินส์ รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 หมวด 1 (HS 01 - 05)  - - - - 0.20 1.01 

 '01   Live animals  - - - - - - 
 '02   Meat and edible meat offal  - - - - 0.05 0.00 
 '03   Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes  - - - - 2.09 5.95 
 '04   Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes  - - - - - 0.28 
 '05   Products of animal origin, nes  - - - - 0.24 - 

 หมวด 2 (HS 06 -14)  - - - 0.49 15.06 9.31 
 '06   Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc  - - - - - 0.19 
 '07   Edible vegetables and certain roots and tubers  - - - - 0.01 0.89 
 '08   Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons  - - - - 1.52 1.11 
 '09   Coffee, tea, mate and spices  - - - - 70.93 32.84 
 '10   Cereals  - - - 0.73 17.03 11.07 
 '11   Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten  - - - - 7.37 4.70 
 '12   Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes  - - - - 4.26 0.02 
 '13   Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes  - - - - - 0.01 
 '14   Vegetable plaiting materials, vegetable products nes  - - - - 23.30 0.43 

 หมวด 3 (HS 15)  - - - - - 0.32 
 '15   Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc  - - - - - 0.32 

 หมวด 4 (HS 16 -24)  - - 6.06 2.16 1.06 0.61 
 '16   Meat, fish and seafood food preparations nes  - - - - 1.59 0.63 
 '17   Sugars and sugar confectionery  - - - - 1.17 1.60 
 '18   Cocoa and cocoa preparations  - - - - - - 
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ตารางผนวกที่ 6 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพูชา และเวียดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศฟิลิปปินส์ รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 
(ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 '19   Cereal, flour, starch, milk preparations and products  - - - - 0.46 1.15 
 '20   Vegetable, fruit, nut, etc food preparations  - - - - 0.58 0.23 
 '21   Miscellaneous edible preparations  - - - - 0.25 0.38 
 '22   Beverages, spirits and vinegar  - - - - 0.01 2.08 
 '23   Residues, wastes of food industry, animal fodder  - - - - 0.08 0.10 
 '24   Tobacco and manufactured tobacco substitutes  - - 34.17 38.54 4.66 0.82 

 หมวด 5 (HS 25 -27)  - - - - 0.22 0.19 
 '25   Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement  - - - - 0.99 5.54 
 '26   Ores, slag and ash  - - - - - - 
 '27   Mineral fuels, oils, distillation products, etc  - - - - 0.22 0.11 

 หมวด 6 (HS 28 -38)  - 8.67 0.01 - 0.36 1.08 
 '28   Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes  - - - - 1.46 0.05 
 '29   Organic chemicals  - - - - 0.08 0.59 
 '30   Pharmaceutical products  - 43.93 0.05 - 0.01 0.24 
 '31   Fertilizers  - - - - 0.03 3.94 
 '32   Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc  - - - - 0.04 0.23 
 '33   Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries  - - - - 0.23 2.13 
 '34   Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes  - - - - 3.57 3.78 
 '35   Albuminoids, modified starches, glues, enzymes  - - - - 0.01 0.44 
 '36   Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc  - - - - - - 
 '37   Photographic or cinematographic goods  - - - - - 0.07 
 '38   Miscellaneous chemical products  - - - - 0.06 0.22 

 หมวด 7 (HS 39 -40)  - - 0.28 0.35 1.13 0.79 
 '39   Plastics and articles thereof  - - 0.32 0.36 1.16 0.77 
 '40   Rubber and articles thereof  - - - 0.32 0.85 0.90 

 หมวด 8 (HS 41 -43)  - 9.34 - 0.94 0.33 1.70 
 '41   Raw hides and skins (other than furskins) and leather  - - - - 0.00 3.32 
 '42   Articles of leather, animal gut, harness, travel goods  - 15.07 - 1.51 1.43 0.72 
 '43   Furskins and artificial fur, manufactures thereof  - - - - - - 

 หมวด 9 (HS 44 -46)  - - 0.08 - 0.22 0.36 
 '44   Wood and articles of wood, wood charcoal  - - 0.08 - 0.17 0.36 
 '45   Cork and articles of cork  - - - - - - 
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ตารางผนวกที่ 6 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพูชา และเวียดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศฟิลิปปินส์ รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 
(ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 '46   Manufactures of plaiting material, basketwork, etc.  - - - - 20.72 1.50 

 หมวด 10 (HS 47 -49)  - - 0.56 0.08 0.20 0.41 
 '47   Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc  - - - - - - 
 '48   Paper and paperboard, articles of pulp, paper and board  - - 0.73 0.10 0.25 0.48 
 '49   Printed books, newspapers, pictures etc  - - 0.21 - 0.10 0.15 

 หมวด 11 (HS 50 -63)  0.68 - 26.58 42.43 0.76 1.73 
 '50   Silk  - - - - 1.36 - 
 '51   Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof  - - - - - - 
 '52   Cotton  - - - - 1.13 1.03 
 '53   Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric  - - - - - - 
 '54   Manmade filaments  - - 70.75 0.21 0.12 0.92 
 '55   Manmade staple fibres  - - 66.27 5.70 1.41 4.14 
 '56   Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc  - - - - 0.69 1.13 
 '57   Carpets and other textile floor coverings  - - - - - 0.00 
 '58   Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc  - - - - 0.11 0.88 
 '59   Impregnated, coated or laminated textile fabric  - - - - 2.10 0.95 
 '60   Knitted or crocheted fabric  - - - 9.35 0.14 1.08 
 '61   Articles of apparel, accessories, knit or crochet  - - 43.87 770.82 1.46 3.32 
 '62   Articles of apparel, accessories, not knit or crochet  19.55 - 61.99 21.08 1.35 1.13 
 '63   Other made textile articles, sets, worn clothing etc  - - 1.90 - 1.26 1.99 

 หมวด 12 (HS 64 -67)  - - - 17.07 6.79 4.46 
 '64   Footwear, gaiters and the like, parts thereof  - - - 20.24 7.68 5.20 
 '65   Headgear and parts thereof  - - - - 2.48 0.92 
 '66   Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc  - - - - - 0.11 
 '67   Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair  - - - - - - 

 หมวด 13 (HS 68 -70)  - - 1.40 - 6.74 1.65 
 '68   Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles  - - - - 1.01 0.78 
 '69   Ceramic products  - - 4.77 - 5.66 1.08 
 '70   Glass and glassware  - - 0.18 - 9.15 3.24 

 หมวด 14 (HS 71)  - - - - - - 
 '71   Pearls, precious stones, metals, coins, etc  - - - - - - 

 หมวด 15 (HS 72 -83)  21.26 - - - 0.08 2.47 
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ตารางผนวกที่ 6 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพูชา และเวียดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศฟิลิปปินส์ รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 
(ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 '72   Iron and steel  - - - - 0.01 5.29 
 '73   Articles of iron or steel  - - - - 0.13 0.36 
 '74   Copper and articles thereof  - - - - 0.00 0.00 
 '75   Nickel and articles thereof  - - - - - - 
 '76   Aluminium and articles thereof  221.78 - - - 0.28 0.13 
 '78   Lead and articles thereof  - - - - - 0.74 
 '79   Zinc and articles thereof  - - - - - - 
 '80   Tin and articles thereof  - - - - - 11.38 
 '81   Other base metals, cermets, articles thereof  - - - - - - 
 '82   Tools, implements, cutlery, etc of base metal  - - - - 0.56 0.35 
 '83   Miscellaneous articles of base metal  - - - - 0.50 0.86 

 หมวด 16 (HS 84 -85)  - 0.61 0.03 0.11 0.73 0.69 
 '84   Machinery, nuclear reactors, boilers, etc  - 1.29 0.07 0.27 2.57 0.36 
 '85   Electrical, electronic equipment  - 0.27 0.02 0.03 0.11 0.85 

 หมวด 17 (HS 86 -89)  - - - 0.03 1.39 0.36 
 '86   Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment  - - - - - - 
 '87   Vehicles other than railway, tramway  - - - 0.04 1.62 0.50 
 '88   Aircraft, spacecraft, and parts thereof  - - - - - 0.00 
 '89   Ships, boats and other floating structures  - - - - - 0.14 

 หมวด 18 (HS 90 -92)  - 9.37 - - 0.50 1.59 
 '90   Optical, photo, technical, medical, etc apparatus  - 10.47 - - 0.57 1.77 
 '91   Clocks and watches and parts thereof  - - - - - 0.00 
 '92   Musical instruments, parts and accessories  - - - - 1.51 0.28 

 หมวด 19 (HS 93)  - - - 12.93 - - 
 '93   Arms and ammunition, parts and accessories thereof  - - - 12.93 - - 

 หมวด 20 (HS 94 -96)  - - 0.84 0.84 0.45 1.04 
 '94   Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings  - - - - 1.10 1.07 
 '95   Toys, games, sports requisites  - - 2.54 2.35 0.02 0.15 
 '96   Miscellaneous manufactured articles  - - - - 0.29 2.64 

 หมวด 21 (HS 97)  - - - - - 0.09 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
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ตารางผนวกที่ 7 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศสิงคโปร์ รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 หมวด 1 (HS 01 - 05)  - - 1.32 0.01 2.97 4.19 

 '01   Live animals  - - - - - 0.24 
 '02   Meat and edible meat offal  - - - - 0.00 0.45 
 '03   Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes  - - 3.66 0.03 8.00 15.38 
 '04   Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes  - - - - 0.32 0.42 
 '05   Products of animal origin, nes  - - - - 0.01 1.52 

 หมวด 2 (HS 06 -14)  47.84 15.17 0.02 0.80 6.85 15.19 
 '06   Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc  - - 0.57 - 0.13 0.24 
 '07   Edible vegetables and certain roots and tubers  - - - - 1.67 4.70 
 '08   Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons  - - - - 2.08 2.54 
 '09   Coffee, tea, mate and spices  246.18 20.87 - 0.33 12.40 24.10 
 '10   Cereals  - 7.54 - 5.18 21.47 64.14 
 '11   Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten  - - - - 0.69 4.31 
 '12   Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes  18.65 111.99 - - 7.49 0.50 
 '13   Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes  - - - 0.08 0.19 0.08 
 '14   Vegetable plaiting materials, vegetable products nes  - - - - 2.74 0.07 

 หมวด 3 (HS 15)  - - - - 0.79 2.79 
 '15   Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc  - - - - 0.79 2.79 

 หมวด 4 (HS 16 -24)  - 42.29 0.83 0.49 0.60 2.45 
 '16   Meat, fish and seafood food preparations nes  - - - - 0.55 4.48 
 '17   Sugars and sugar confectionery  - - - - 0.13 0.74 
 '18   Cocoa and cocoa preparations  - - - - - 0.09 
 '19   Cereal, flour, starch, milk preparations and products  - - - - 0.51 2.08 
 '20   Vegetable, fruit, nut, etc food preparations  - - 0.20 0.00 0.79 0.51 
 '21   Miscellaneous edible preparations  - - - - 0.42 0.92 
 '22   Beverages, spirits and vinegar  - - - 0.03 0.55 2.59 
 '23   Residues, wastes of food industry, animal fodder  - 4.34 - - 0.66 2.96 
 '24   Tobacco and manufactured tobacco substitutes  - 352.46 4.21 3.95 1.28 5.78 

 หมวด 5 (HS 25 -27)  0.29 - 0.00 0.00 5.38 0.41 
 '25   Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement  - - - 0.26 0.25 1.21 
 '26   Ores, slag and ash  - - - - - 0.03 
 '27   Mineral fuels, oils, distillation products, etc  0.29 - 0.00 - 5.46 0.40 

 หมวด 6 (HS 28 -38)  - 0.01 0.15 - 0.12 0.27 
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ตารางผนวกที่ 7 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศสิงคโปร์ รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 '28   Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes  - - - - 0.04 0.11 
 '29   Organic chemicals  - - - - 0.00 0.02 
 '30   Pharmaceutical products  - - 2.16 - 0.01 0.10 
 '31   Fertilizers  - - - - 0.05 9.76 
 '32   Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc  - - - - 0.16 0.27 
 '33   Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries  - - - - 0.23 0.48 
 '34   Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes  - 0.21 - - 1.23 2.16 
 '35   Albuminoids, modified starches, glues, enzymes  - - - - 0.01 0.48 
 '36   Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc  - - - - 0.18 - 
 '37   Photographic or cinematographic goods  - - - - 0.35 0.04 
 '38   Miscellaneous chemical products  - - - - 0.08 0.42 

 หมวด 7 (HS 39 -40)  - 1.00 3.89 0.24 1.37 0.64 
 '39   Plastics and articles thereof  - 1.18 0.09 0.00 0.28 0.58 
 '40   Rubber and articles thereof  - 0.05 16.01 1.37 4.87 0.95 

 หมวด 8 (HS 41 -43)  - 4.40 0.03 0.27 0.85 1.01 
 '41   Raw hides and skins (other than furskins) and leather  - 35.76 - - 0.30 2.30 
 '42   Articles of leather, animal gut, harness, travel goods  - 1.81 0.04 0.29 1.03 0.90 
 '43   Furskins and artificial fur, manufactures thereof  - - - - 24.89 0.04 

 หมวด 9 (HS 44 -46)  - - 2.18 0.48 1.91 8.15 
 '44   Wood and articles of wood, wood charcoal  - - 2.21 0.48 1.80 7.89 
 '45   Cork and articles of cork  - - - - - 1.86 
 '46   Manufactures of plaiting material, basketwork, etc.  - - - 0.19 15.18 32.62 

 หมวด 10 (HS 47 -49)  - 0.10 0.01 130.73 1.16 2.01 
 '47   Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc  - - - - - 0.36 
 '48   Paper and paperboard, articles of pulp, paper and board  - - 0.01 - 1.64 2.89 
 '49   Printed books, newspapers, pictures etc  - 0.48 - 571.99 0.02 0.11 

 หมวด 11 (HS 50 -63)  7.16 5.18 3.34 2.28 0.72 2.02 
 '50   Silk  - - - - 0.72 0.21 
 '51   Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof  - - - - - - 
 '52   Cotton  - - 1.37 - 0.41 0.34 
 '53   Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric  - - - - - 0.23 
 '54   Manmade filaments  - - - 0.94 0.90 1.33 
 '55   Manmade staple fibres  - - 0.66 0.02 2.37 1.77 
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ตารางผนวกที่ 7 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศสิงคโปร์ รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 '56   Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc  - - 0.36 - 0.23 2.48 
 '57   Carpets and other textile floor coverings  - - - - - 0.04 
 '58   Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc  - - 0.39 - 0.66 0.33 
 '59   Impregnated, coated or laminated textile fabric  - - - 0.03 0.02 0.26 
 '60   Knitted or crocheted fabric  - - 8.29 0.78 0.15 2.21 
 '61   Articles of apparel, accessories, knit or crochet  4.95 7.40 4.75 4.17 0.37 1.88 
 '62   Articles of apparel, accessories, not knit or crochet  21.75 7.30 0.23 2.26 1.13 2.61 
 '63   Other made textile articles, sets, worn clothing etc  - - 15.47 0.54 1.24 3.36 

 หมวด 12 (HS 64 -67)  - 5.34 0.05 2.55 2.95 6.39 
 '64   Footwear, gaiters and the like, parts thereof  - 5.75 0.02 2.75 3.12 6.80 
 '65   Headgear and parts thereof  - - 0.74 - 1.44 1.94 
 '66   Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc  - - - - - 0.15 
 '67   Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair  - - - - - - 

 หมวด 13 (HS 68 -70)  - 0.10 0.14 0.00 0.33 22.16 
 '68   Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles  - 0.29 - 0.00 0.12 0.84 
 '69   Ceramic products  - - 0.69 - 1.41 1.19 
 '70   Glass and glassware  - - - - 0.03 42.78 

 หมวด 14 (HS 71)  - 0.05 40.28 0.00 - 0.00 
 '71   Pearls, precious stones, metals, coins, etc  - 0.05 40.28 0.00 - 0.00 

 หมวด 15 (HS 72 -83)  - 0.03 0.65 0.06 0.32 1.29 
 '72   Iron and steel  - - - 0.00 0.09 2.00 
 '73   Articles of iron or steel  - 0.08 1.38 0.03 0.75 1.31 
 '74   Copper and articles thereof  - - - - 0.00 0.94 
 '75   Nickel and articles thereof  - - - - - - 
 '76   Aluminium and articles thereof  - - - 0.43 0.25 1.21 
 '78   Lead and articles thereof  - - - - 0.12 - 
 '79   Zinc and articles thereof  - - 20.72 0.09 - 4.48 
 '80   Tin and articles thereof  - - - - 0.05 0.08 
 '81   Other base metals, cermets, articles thereof  - - - - - - 
 '82   Tools, implements, cutlery, etc of base metal  - - - 0.00 0.38 0.28 
 '83   Miscellaneous articles of base metal  - - - 0.32 0.47 3.85 

 หมวด 16 (HS 84 -85)  0.60 0.04 0.08 0.01 0.11 0.93 
 '84   Machinery, nuclear reactors, boilers, etc  1.67 0.03 0.03 0.00 0.10 1.13 
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ตารางผนวกที่ 7 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศสิงคโปร์ รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 '85   Electrical, electronic equipment  0.02 0.05 0.11 0.02 0.12 0.82 

 หมวด 17 (HS 86 -89)  0.22 0.13 0.04 0.02 0.06 1.65 
 '86   Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment  - - 0.27 - 0.54 0.66 
 '87   Vehicles other than railway, tramway  - 0.01 0.04 0.05 0.04 0.12 
 '88   Aircraft, spacecraft, and parts thereof  0.41 0.27 0.04 0.00 - 0.02 
 '89   Ships, boats and other floating structures  - - - - 0.58 6.92 

 หมวด 18 (HS 90 -92)  0.11 0.02 0.67 0.11 0.13 0.37 
 '90   Optical, photo, technical, medical, etc apparatus  0.13 0.02 0.04 0.09 0.15 0.44 
 '91   Clocks and watches and parts thereof  - - - 0.18 - 0.01 
 '92   Musical instruments, parts and accessories  - - 55.77 - 0.06 0.37 

 หมวด 19 (HS 93)  - - - - - - 
 '93   Arms and ammunition, parts and accessories thereof  - - - - - - 

 หมวด 20 (HS 94 -96)  - 0.50 0.20 0.02 0.88 1.85 
 '94   Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings  - 0.26 0.20 0.00 1.65 2.63 
 '95   Toys, games, sports requisites  - 1.14 0.08 0.06 0.08 0.52 
 '96   Miscellaneous manufactured articles  - - 0.49 - 0.34 1.65 

 หมวด 21 (HS 97)  36.81 1.01 1.92 0.06 - 0.03 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

ตารางผนวกที่ 8 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศไทย รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 หมวด 1 (HS 01 - 05)  1.10 0.04 2.06 0.07 5.48 2.69 

 '01   Live animals  62.46 0.05 64.79 - - - 
 '02   Meat and edible meat offal  - - - 0.96 - 0.16 
 '03   Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes  0.01 0.02 1.24 0.04 7.13 3.03 
 '04   Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes  - 0.00 - - 0.34 1.91 
 '05   Products of animal origin, nes  0.03 1.65 - - 2.59 2.69 

 หมวด 2 (HS 06 -14)  4.17 3.39 0.11 2.16 2.90 3.37 
 '06   Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc  - 0.04 - - - 0.27 
 '07   Edible vegetables and certain roots and tubers  13.20 14.89 - 22.58 1.79 1.15 
 '08   Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons  0.06 2.49 - - 0.67 7.03 
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ตารางผนวกที่ 8 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศไทย รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 '09   Coffee, tea, mate and spices  5.03 0.76 - - 4.22 39.45 
 '10   Cereals  7.97 4.46 - - 0.27 0.44 
 '11   Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten  - 0.33 - - 1.79 6.41 
 '12   Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes  2.57 1.39 0.22 0.24 4.87 0.20 
 '13   Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes  12.55 2.40 - - 0.33 0.03 
 '14   Vegetable plaiting materials, vegetable products nes  40.52 2.43 - - 2.75 0.79 

 หมวด 3 (HS 15)  0.04 0.00 - - 0.25 0.39 
 '15   Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc  0.04 0.00 - - 0.25 0.39 

 หมวด 4 (HS 16 -24)  0.05 0.23 0.16 2.14 0.97 1.90 
 '16   Meat, fish and seafood food preparations nes  - - - - 13.45 13.93 
 '17   Sugars and sugar confectionery  - 2.54 - - 0.16 6.53 
 '18   Cocoa and cocoa preparations  - - - - 0.11 0.04 
 '19   Cereal, flour, starch, milk preparations and products  - 0.12 - - 0.05 0.84 
 '20   Vegetable, fruit, nut, etc food preparations  0.01 0.98 - - 0.52 0.53 
 '21   Miscellaneous edible preparations  - 0.13 - 0.01 1.69 2.55 
 '22   Beverages, spirits and vinegar  - 0.09 - 10.24 1.71 3.69 
 '23   Residues, wastes of food industry, animal fodder  0.01 0.01 - - 0.53 0.51 
 '24   Tobacco and manufactured tobacco substitutes  0.70 1.44 2.50 42.26 2.55 2.52 

 หมวด 5 (HS 25 -27)  0.35 2.12 - 0.04 2.25 0.94 
 '25   Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement  1.93 1.39 - - 0.82 1.01 
 '26   Ores, slag and ash  10.69 0.05 - - 1.65 1.09 
 '27   Mineral fuels, oils, distillation products, etc  0.16 2.13 - 0.04 2.28 0.94 

 หมวด 6 (HS 28 -38)  0.05 0.30 0.01 0.00 0.55 0.56 
 '28   Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes  0.29 2.43 - - 0.08 0.10 
 '29   Organic chemicals  0.00 - - - 0.03 0.30 
 '30   Pharmaceutical products  - 0.00 - - 0.23 0.13 
 '31   Fertilizers  0.01 0.53 0.04 0.01 - 0.95 
 '32   Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc  - - - - 0.06 0.14 
 '33   Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries  - - 0.20 - 6.30 0.68 
 '34   Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes  0.01 0.00 - - 0.38 0.79 
 '35   Albuminoids, modified starches, glues, enzymes  - 0.00 - 0.03 0.00 1.32 
 '36   Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc  19.89 0.56 - - - 0.01 
 '37   Photographic or cinematographic goods  - - - - 2.50 0.16 
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ตารางผนวกที่ 8 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศไทย รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 '38   Miscellaneous chemical products  - - - 0.00 0.55 1.27 

 หมวด 7 (HS 39 -40)  0.03 0.00 0.05 0.11 0.28 1.04 
 '39   Plastics and articles thereof  0.03 0.00 0.05 0.15 0.31 1.10 
 '40   Rubber and articles thereof  0.02 0.00 0.05 0.00 0.17 0.87 

 หมวด 8 (HS 41 -43)  1.92 0.07 0.44 0.09 1.28 0.98 
 '41   Raw hides and skins (other than furskins) and leather  2.12 0.06 0.49 0.11 1.18 1.09 
 '42   Articles of leather, animal gut, harness, travel goods  0.03 0.08 - 0.06 2.11 0.82 
 '43   Furskins and artificial fur, manufactures thereof  1.16 - - - 2.63 0.03 

 หมวด 9 (HS 44 -46)  117.33 16.79 0.01 0.48 0.99 0.91 
 '44   Wood and articles of wood, wood charcoal  118.04 16.98 - 0.48 0.81 0.85 
 '45   Cork and articles of cork  - - - - - - 
 '46   Manufactures of plaiting material, basketwork, etc.  4.09 0.45 3.27 - 47.81 8.20 

 หมวด 10 (HS 47 -49)  0.06 0.35 12.97 1.68 0.17 0.60 
 '47   Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc  0.15 0.58 - 4.02 - 0.28 
 '48   Paper and paperboard, articles of pulp, paper and board  0.01 0.00 - 0.91 0.28 0.80 
 '49   Printed books, newspapers, pictures etc  0.02 2.11 169.96 0.01 0.13 0.08 

 หมวด 11 (HS 50 -63)  0.18 0.15 0.80 2.81 0.96 2.67 
 '50   Silk  13.19 0.23 - - 11.51 5.18 
 '51   Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof  - - - 2.52 - 0.12 
 '52   Cotton  0.09 0.03 - 0.00 0.39 1.05 
 '53   Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric  5.11 2.37 - - 0.22 - 
 '54   Manmade filaments  0.09 0.00 - 0.04 0.38 8.51 
 '55   Manmade staple fibres  0.01 0.01 0.03 0.14 2.00 2.79 
 '56   Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc  0.03 0.02 0.83 0.01 0.29 0.38 
 '57   Carpets and other textile floor coverings  0.12 - - 3.36 0.34 0.31 
 '58   Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc  0.01 0.08 - 1.98 0.82 0.49 
 '59   Impregnated, coated or laminated textile fabric  - 0.00 - - 0.05 1.72 
 '60   Knitted or crocheted fabric  - 0.06 0.71 2.89 0.02 1.19 
 '61   Articles of apparel, accessories, knit or crochet  0.23 0.79 0.09 35.37 0.87 2.10 
 '62   Articles of apparel, accessories, not knit or crochet  0.51 0.54 1.67 4.22 1.75 1.20 
 '63   Other made textile articles, sets, worn clothing etc  0.14 0.53 34.05 2.60 20.16 2.68 

 หมวด 12 (HS 64 -67)  0.04 0.19 0.26 2.73 5.09 7.03 
 '64   Footwear, gaiters and the like, parts thereof  - 0.16 - 3.34 5.85 8.58 
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ตารางผนวกที่ 8 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศไทย รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 '65   Headgear and parts thereof  1.20 0.04 - 0.16 0.56 0.59 
 '66   Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc  - - - - - 0.00 
 '67   Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair  - 1.06 5.05 - - - 

 หมวด 13 (HS 68 -70)  - 0.01 - 2.34 0.61 2.19 
 '68   Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles  - 0.04 - 0.05 0.63 0.30 
 '69   Ceramic products  - 0.00 - 6.01 0.43 4.62 
 '70   Glass and glassware  - 0.01 - - 0.69 0.78 

 หมวด 14 (HS 71)  0.01 0.00 0.11 4.98 0.17 0.01 
 '71   Pearls, precious stones, metals, coins, etc  0.01 0.00 0.11 4.98 0.17 0.01 

 หมวด 15 (HS 72 -83)  0.02 3.39 0.13 0.32 0.33 0.77 
 '72   Iron and steel  0.02 0.02 0.06 0.05 0.02 1.14 
 '73   Articles of iron or steel  0.02 0.02 0.38 0.05 0.81 0.34 
 '74   Copper and articles thereof  0.00 28.08 - - 0.17 0.34 
 '75   Nickel and articles thereof  - - - - - 0.00 
 '76   Aluminium and articles thereof  0.00 0.03 0.01 - 0.93 0.41 
 '78   Lead and articles thereof  0.01 0.14 - - 0.04 1.91 
 '79   Zinc and articles thereof  - - - - 0.12 0.00 
 '80   Tin and articles thereof  - - - - 7.30 0.00 
 '81   Other base metals, cermets, articles thereof  - 0.02 - - - 0.16 
 '82   Tools, implements, cutlery, etc of base metal  0.02 0.08 0.45 0.02 0.00 0.13 
 '83   Miscellaneous articles of base metal  0.01 0.02 0.11 11.10 0.16 2.63 

 หมวด 16 (HS 84 -85)  0.08 0.06 0.72 0.75 0.98 1.02 
 '84   Machinery, nuclear reactors, boilers, etc  0.00 0.03 1.27 0.05 1.79 0.42 
 '85   Electrical, electronic equipment  0.14 0.09 0.30 1.40 0.38 1.57 

 หมวด 17 (HS 86 -89)  0.00 0.08 5.16 3.78 0.11 0.84 
 '86   Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment  - 0.00 - 0.03 3.79 0.83 
 '87   Vehicles other than railway, tramway  0.00 0.11 6.12 5.31 0.12 1.18 
 '88   Aircraft, spacecraft, and parts thereof  0.00 0.00 - 0.20 0.00 0.00 
 '89   Ships, boats and other floating structures  - 0.01 10.96 0.01 - 0.06 

 หมวด 18 (HS 90 -92)  0.01 0.12 5.72 0.06 0.30 0.92 
 '90   Optical, photo, technical, medical, etc apparatus  0.01 0.07 6.86 0.07 0.29 1.01 
 '91   Clocks and watches and parts thereof  0.00 0.00 - - 0.35 0.16 
 '92   Musical instruments, parts and accessories  - 5.58 - - 0.04 0.09 
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ตารางผนวกที่ 8 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
กมัพชูา และเวยีดนาม ท่ีส่งออกไปยงัประเทศไทย รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia   RCA Vietnam  

2546 2555 2546 2555 2546 2555 
 หมวด 19 (HS 93)  - - 15.41 - - - 

 '93   Arms and ammunition, parts and accessories thereof  - - 15.41 - - - 
 หมวด 20 (HS 94 -96)  0.19 0.02 1.28 0.06 2.22 2.65 

 '94   Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings  0.61 0.04 4.17 0.06 3.60 2.76 
 '95   Toys, games, sports requisites  0.01 0.00 - 0.11 0.64 0.22 
 '96   Miscellaneous manufactured articles  0.01 0.01 0.04 0.02 2.61 4.06 

 หมวด 21 (HS 97)  - 0.04 91.43 3.15 - 0.13 

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 

ตารางผนวกที่ 9 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
และกมัพชูา ท่ีส่งออกไปยงัประเทศเวยีดนาม รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia  

2546 2555 2546 2555 
 หมวด 1 (HS 01 - 05)           0.58        0.09        0.26        0.15  

 '01   Live animals         15.79        3.88        0.45           -    
 '02   Meat and edible meat offal             -             -             -          0.43  
 '03   Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes             -             -          0.70        0.27  
 '04   Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes           0.00           -          0.01        0.00  
 '05   Products of animal origin, nes             -             -          0.07           -    

 หมวด 2 (HS 06 -14)           2.55        2.24        0.80        0.88  
 '06   Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc             -          5.01           -             -    
 '07   Edible vegetables and certain roots and tubers           0.32        1.94        1.66           -    
 '08   Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons           0.16        0.11        3.98        0.01  
 '09   Coffee, tea, mate and spices         64.22       15.77           -          2.67  
 '10   Cereals           0.70        2.19           -          0.12  
 '11   Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten             -          5.66           -         10.39  
 '12   Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes           1.70        0.04        0.06        0.10  
 '13   Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes           9.62        0.59        0.50           -    
 '14   Vegetable plaiting materials, vegetable products nes       134.01        4.38           -          6.64  

 หมวด 3 (HS 15)             -             -          0.02        0.00  
 '15   Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc             -             -          0.02        0.00  

 หมวด 4 (HS 16 -24)           0.61        0.06        0.21        2.15  
 '16   Meat, fish and seafood food preparations nes             -             -             -             -    
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ตารางผนวกที่ 9 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
และกมัพชูา ท่ีส่งออกไปยงัประเทศเวยีดนาม รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia  

2546 2555 2546 2555 
 '17   Sugars and sugar confectionery             -             -             -          0.23  
 '18   Cocoa and cocoa preparations             -             -             -             -    
 '19   Cereal, flour, starch, milk preparations and products           1.31           -             -          0.00  
 '20   Vegetable, fruit, nut, etc food preparations             -          0.24        0.49           -    
 '21   Miscellaneous edible preparations             -          0.65           -             -    
 '22   Beverages, spirits and vinegar         17.06        0.25           -         54.95  
 '23   Residues, wastes of food industry, animal fodder           0.13           -             -             -    
 '24   Tobacco and manufactured tobacco substitutes             -             -          1.10       17.64  

 หมวด 5 (HS 25 -27)           0.16        0.42        0.00        0.00  
 '25   Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement           2.71        9.60        0.08        0.04  
 '26   Ores, slag and ash           0.55        9.37           -             -    
 '27   Mineral fuels, oils, distillation products, etc           0.00        0.02           -             -    

 หมวด 6 (HS 28 -38)           0.04        0.48        0.03        0.01  
 '28   Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes             -          1.20        0.13           -    
 '29   Organic chemicals           0.14           -             -             -    
 '30   Pharmaceutical products           0.08           -          0.00        0.01  
 '31   Fertilizers             -          2.35           -             -    
 '32   Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc             -             -             -          0.01  
 '33   Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries           0.30           -          0.03           -    
 '34   Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes             -             -          0.64        0.01  
 '35   Albuminoids, modified starches, glues, enzymes             -             -          0.08        0.19  
 '36   Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc             -             -             -             -    
 '37   Photographic or cinematographic goods             -             -             -             -    
 '38   Miscellaneous chemical products             -             -          0.01        0.01  

 หมวด 7 (HS 39 -40)           0.08        0.40       12.56        8.61  
 '39   Plastics and articles thereof           0.02        0.02        0.60        0.09  
 '40   Rubber and articles thereof           0.34        2.10       71.40       47.04  

 หมวด 8 (HS 41 -43)             -          0.07        0.10        0.54  
 '41   Raw hides and skins (other than furskins) and leather             -          0.08        0.10        0.58  
 '42   Articles of leather, animal gut, harness, travel goods             -             -          0.04        0.73  
 '43   Furskins and artificial fur, manufactures thereof             -             -             -             -    

 หมวด 9 (HS 44 -46)         62.57       54.78       12.46        1.74  
 '44   Wood and articles of wood, wood charcoal         62.75       54.86       12.50        1.74  
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ตารางผนวกที่ 9 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
และกมัพชูา ท่ีส่งออกไปยงัประเทศเวยีดนาม รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia  

2546 2555 2546 2555 
 '45   Cork and articles of cork             -             -             -             -    
 '46   Manufactures of plaiting material, basketwork, etc.             -             -             -             -    

 หมวด 10 (HS 47 -49)             -          0.01        0.10        0.08  
 '47   Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc             -          0.07        0.70        0.33  
 '48   Paper and paperboard, articles of pulp, paper and board             -          0.00        0.01        0.05  
 '49   Printed books, newspapers, pictures etc             -             -          0.47        0.08  

 หมวด 11 (HS 50 -63)           0.00        0.03        0.22        0.58  
 '50   Silk             -             -             -             -    
 '51   Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof             -             -             -             -    
 '52   Cotton             -          0.01        0.20        0.01  
 '53   Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric             -             -             -             -    
 '54   Manmade filaments             -          0.00        0.01        0.02  
 '55   Manmade staple fibres             -          0.11        0.50        1.34  
 '56   Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc             -             -          0.03        0.03  
 '57   Carpets and other textile floor coverings             -             -          0.09           -    
 '58   Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc             -          0.00        0.08        0.07  
 '59   Impregnated, coated or laminated textile fabric             -             -             -          0.06  
 '60   Knitted or crocheted fabric             -             -          0.11        1.11  
 '61   Articles of apparel, accessories, knit or crochet             -          0.03        0.05        1.46  
 '62   Articles of apparel, accessories, not knit or crochet           0.00        0.00        0.05        0.78  
 '63   Other made textile articles, sets, worn clothing etc           0.34        0.02        5.52        2.47  

 หมวด 12 (HS 64 -67)             -          0.00        0.05        2.08  
 '64   Footwear, gaiters and the like, parts thereof             -          0.00        0.05        2.44  
 '65   Headgear and parts thereof             -             -          0.28           -    
 '66   Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc             -             -             -             -    
 '67   Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair             -             -             -             -    

 หมวด 13 (HS 68 -70)             -          0.01        0.00        0.00  
 '68   Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles             -          0.03           -          0.00  
 '69   Ceramic products             -             -             -             -    
 '70   Glass and glassware             -             -          0.01           -    

 หมวด 14 (HS 71)             -             -             -          0.33  
 '71   Pearls, precious stones, metals, coins, etc             -             -             -          0.33  

 หมวด 15 (HS 72 -83)           0.02        1.24        0.01        0.11  
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ตารางผนวกที่ 9 แสดงค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของสินคา้สปป.ลาว 
และกมัพชูา ท่ีส่งออกไปยงัประเทศเวยีดนาม รายกลุ่มสินคา้ ในปี พ.ศ. 2546 และ 2555 (ต่อ) 

HS - Code  
 RCA Laos   RCA Cambodia  

2546 2555 2546 2555 
 '72   Iron and steel           0.02        0.01        0.00        0.00  
 '73   Articles of iron or steel           0.01           -          0.06        0.10  
 '74   Copper and articles thereof             -         12.43           -             -    
 '75   Nickel and articles thereof             -             -             -             -    
 '76   Aluminium and articles thereof           0.09        0.03        0.00        0.08  
 '78   Lead and articles thereof             -             -             -             -    
 '79   Zinc and articles thereof             -             -             -             -    
 '80   Tin and articles thereof             -             -             -             -    
 '81   Other base metals, cermets, articles thereof             -             -             -             -    
 '82   Tools, implements, cutlery, etc of base metal             -             -          0.01        0.85  
 '83   Miscellaneous articles of base metal             -          0.04        0.11        2.06  

 หมวด 16 (HS 84 -85)           0.11        0.02        0.09        0.09  
 '84   Machinery, nuclear reactors, boilers, etc           0.11        0.01        0.13        0.18  
 '85   Electrical, electronic equipment           0.13        0.03        0.01        0.05  

 หมวด 17 (HS 86 -89)           0.07           -          0.05        3.20  
 '86   Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment             -             -             -          0.13  
 '87   Vehicles other than railway, tramway           0.10           -          0.05        5.75  
 '88   Aircraft, spacecraft, and parts thereof             -             -          0.00        0.00  
 '89   Ships, boats and other floating structures             -             -          0.29        1.97  

 หมวด 18 (HS 90 -92)             -          0.02        0.03        0.01  
 '90   Optical, photo, technical, medical, etc apparatus             -          0.02        0.03        0.00  
 '91   Clocks and watches and parts thereof             -             -             -             -    
 '92   Musical instruments, parts and accessories             -             -          0.24        0.38  

 หมวด 19 (HS 93)             -               -               -               -    
 '93   Arms and ammunition, parts and accessories thereof             -               -               -     

 หมวด 20 (HS 94 -96)             -          0.00        0.18        0.24  
 '94   Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings             -          0.00        0.23        0.02  
 '95   Toys, games, sports requisites             -             -          0.61        0.06  
 '96   Miscellaneous manufactured articles             -          0.00        0.10        0.35  

 หมวด 21 (HS 97)             -             -          6.23     291.63  

ท่ีมา: ค  านวณจากฐานขอ้มูล International Trade Centre (2012) 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ-นามสกุล  นายวไิลวงศ ์โคตรโยธา 

 

วนั เดือน ปี เกดิ 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2528 

 
ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2549 บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  
 มหาวทิยาลยัแห่งชาติลาว  

 
ประสบการณ์ ปี 2550 – ปัจจุบนั  เจา้หนา้ท่ีวชิาการอาวโุส  

   แผนกสถิติดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ  
   กรมนโยบายการเงิน  

  ธนาคารแห่ง สปป.ลาว 
   สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

 

 

 

 

  


