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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการเปิดเสรีการคา้อาเซียนบวกสามและ
วิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของไทยไปยงัตลาดกลุ่มประเทศ
อาเซียนบวกสาม โดยใช้ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage; 
RCA) และแบบจ าลองการคา้โลก (Global Trade Analysis Project; GTAP Model) รวมทั้งศึกษาสภาพ
ทัว่ไปของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม สินคา้เกษตรท่ีส าคญัเลือกศึกษาจากมูลค่า
สินค้าส่งและน าเข้าสูงท่ีสุด 9 อนัดับ ในปี 2554 โดยแบ่งตามพิกัดศุลกากรในระบบฮาร์โมไนซ์ 
(Harmonized) 2007 ระดบั 2 digit โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2554 

จากการศึกษาการส่งออกสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของไทยไปยงักลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม พบว่า
สินคา้เกษตรของไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการแข่งขนัทุกรายการสินคา้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2550-2554 โดยสินค้าท่ีมีความได้เปรียบมากท่ีสุด คือ สินค้ากลุ่มน ้ าตาลและขนมท่ีท าจากน ้ าตาล 
รองลงมาได้แก่สินค้ากลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ท่ีท าด้วยยาง ส่วนผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า
อาเซียนบวกสามนั้น ภาพรวมของผลิตภณัฑป์ระชาชาติภายในประเทศเบ้ืองตน้ ของประเทศจีน ญ่ีปุ่น
และเกาหลีใต ้มีแนวโนม้ลดลง รวมทั้งประเทศไทยดว้ย ในดา้นการของเปล่ียนแปลงดุลการคา้ กลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนยกเวน้ไทยและกลุ่มประเทศบวกสาม มีแนวโนม้ดุลการคา้เพิ่มมากข้ึน ในดา้น
ของมูลค่าการน าเขา้และมูลค่าการส่งออก มีแนวโน้มลดลงทั้งกลุ่มสมาชิกอาเซียนและกลุ่มประเทศ
บวกสาม รวมทั้งประเทศไทย ด้านดชันีราคาผูบ้ริโภคนั้นมีการแนวโน้มจะปรับตวัเพิ่มข้ึนในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศจีน และประเทศญ่ีปุ่นยกเวน้ประเทศเกาหลีใตน้ั้นมีแนวโนม้ท่ีจะลด 
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ลง จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่การเปิดเสรีการคา้อาเซียนส่งผลให้สินคา้เกษตรท่ีส าคญัของไทยมี
การขยายตวัทางดา้นดุลการคา้มากข้ึน แต่กลบัท าใหป้ระเทศไทยเสียประโยชน์มากกวา่ไดป้ระโยชน์ 
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ABSTRACT 

This study aimed at analyzing the impact of opening ASEAN+3 free trade and the advantages of 
important agricultural product of Thailand comparing to other countries in ASEAN+3 . The 
revealed comparative advantage (RCA) and Global trade analysis Project (GTAP Model) were used 
for analysis. It addition, The general condition of each country in ASEAN+3 was studied. 
Moreover, important agriculture product were select from ต most imported and exported products in 
2011. They were divided according to the customs tariff in harmonized system 2007, 2 digits by 
making use of data from 2007-20011. 

From the study on export of important Thai's agriculture products to ASEAN+3 economy, it was 
found that agriculture products of Thailand had advantages compared with the competitions with 
every product in the list from 2007-2011. The products with the most advantage were sugar 
products and sugar confectionery, then, rubber product and other articles of rubber. In term of the 
impact from opening ASEAN+3 economy. it was revealed that gross domestic products of china, 
Japan, South Korea as well as, Thailand generally decreased. In terms of changes in the trade 
balance, all ASEAN member countries tend to had increased trade balanced, except Thailand and 
countries in ASEAN+3. In terms of import and export values, all countries in ASEAN member 
Countries and ASEAN+3 includes Thailand generally decreased. For the price index of 
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consumption Expenditure, , it tends to be increased in ASEAN member's countries, China, Japan, 
except South Korea which generally decreased. From the results of the study, it was show the 
important agriculture products of Thailand expand in terms of Change in Trade balance. However, 
Thailand has slightly more disadvantages than advantage 
 


