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บทคัดย่อ
ในการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูปของไทยสูก่ ลุม่
ประเทศเอเชียใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการส่งออก รวมถึงความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้า อาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูปของไทยไปสูก่ ลุม่ ประเทศเอเชียใต้ โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage: RCA) ในช่วงปี 2551-2560
และแบบจ�ำลอง Autoregressive ส�ำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกุ้งแปรรูป
ผลการศึกษาพบว่า การส่งออกกุ้งของไทยมีส่วนแบ่งตลาดในการส่งออกอยู่เป็นอันดับที่ 5
ของโลก และมีประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม ตามล�ำดับ ส�ำหรับตลาดส่งออก
ทีส่ ำ� คัญในกลุม่ ประเทศเอเชียใต้ คือ เมียนมา ปากีสถาน ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูป
ที่ส�ำคัญ ได้ กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งแปรรูป กุ้งสดอื่นๆ ที่แช่เย็นแช่แข็ง
จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ของไทยเทียบกับประเทศอินเดียและ
เวียดนาม พบว่า ประเทศไทยยังมีความเสียเปรียบในการส่งออกกุ้งให้กับประเทศอินเดียและเวียดนาม
เนื่องจากค่า RCA ที่ได้ในช่วงปี 2551-2560 มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามความเสียเปรียบดังกล่าวมี
การปรับตัวดีขึ้นเป็นล�ำดับ ส�ำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและ
อาหารแปรรูป พบว่า มูลค่าการส่งออกในเดือนก่อนหน้า (Export t-1) ระดับดัชนีราคาสินค้าออกของภาคการ
ผลิตประมง (PriceIND) และอัตราแลกเปลี่ยน (FX) มีผลต่อมูลค่าการส่งออกในทิศทางเดียวกัน ส่วนดัชนี
ราคาสินค้าออกในรูปเงินบาท (FX*PriceIND) มีผลต่อมูลค่าการส่งออกในทิศทางตรงกันข้าม ที่ความเชื่อ
มั่นร้อยละ 95 ดังนั้นรัฐบาลจึงควรหาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการส่งเสริมการส่งออกกุ้งให้ขยาย

60

ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.8 No.1 January-June 2019

ฐานเศรษฐกิจมากขึ้น ควรมีส่งเสริมการผลิตโดยการพัฒนาเครื่องมือและเครื่องจักรที่สามารถเพิ่มปริมาณ
การผลิตทั้งกุ้งสดและเครื่องมือส�ำหรับการแปรรูป
ค�ำส�ำคัญ: อาหารกระป๋องและอาหารแปรรูป, กุ้ง, ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ABSTRACT
To study the potential development of Thai canned seafood and processed food exports
to South Asian countries. The purpose is to study the export trend. It is also capable of competing
in trade of canned seafood and processed foods in South Asian countries, by using the Comparative
Advantage Analysis (RCA) concept in the years 2008-2017. The result of the study is Thailand’s
shrimp export market share is ranked 5th in the world. There are major export markets are USA,
Japan, Vietnam. For major export markets in South Asian countries are Myanmar, Pakistan, canned
food and processed foods, that canned seafood products and processed foods include fresh,
chilled, frozen, shrimps, prawns, other fresh chilled. Based on comparative advantage analysis
(RCA) of Thailand compared with India and Vietnam, Thailand has a disadvantage in exporting
shrimp to India and Vietnam due to RCA values obtained during 2008-2060 less than one. However,
this disadvantage has improved in sequence. For the analysis of the factors affecting the export
value of canned and processed seafood, the export t-1, the level of the export price index of the
fishery sector (PriceIND) and the exchange rate (FX) affects the export value in the same direction.
Price Index in Baht (FX*PriceIND) affects the export value in the opposite direction. Therefore,
the government should seek international cooperation to promote shrimp exports to expand the
economy. Production should be promoted by developing tools and machinery that can increase
the production of fresh shrimp and processing equipment.
Keywords: canned food and processed foods, shrimp, comparative advantage
บทน�ำ
อุ ต สาหกรรมอาหารเป็ น อุ ต สาหกรรม
ล� ำ ดั บ แรกที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น มาตั้ ง แต่
ประเทศไทยเริ่มประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนน้อยใช้
วัตถุดิบภายในประเทศมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
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และสามารถน�ำเอาทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของ
ประเทศไปพัฒนาเพือ่ ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม
ได้ ม าก ท� ำ ให้ ง ่ า ยต่ อ การพั ฒ นาเพื่ อ การลงทุ น
นอกจากนีอ้ ตุ สาหกรรมอาหารยังก่อให้เกิดผลเชือ่ ม
โยงไปสู่กิจกรรมการผลิตอื่นๆ ที่เป็นอุตสาหกรรม
สนับสนุน ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ เช่น กระป๋อง และน�ำ
ไปสู ่ ก ารจ้ า งงานและรายได้ป ระชาชาติที่สูง ขึ้น
(ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร, 2553)
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็น
อุตสาหกรรม มีศักยภาพสูงในการผลิตเพื่อบริโภค
ในประเทศและเพือ่ การส่งออก เนือ่ งจากประเทศไทย
มีพื้นฐานด้านการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคงและ
มัง่ คัง่ ท�ำให้มผี ลผลิตทีส่ ามารถน�ำมาใช้เป็นวัตถุดบิ
ในการแปรรูปได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยแต่ยังขาด
แรงงานที่มีคุณภาพ (Money Hub, 2016) มีการ
พั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น โดยผู้ประกอบการ
แต่ละประเภทอุตสาหกรรมยังมีความช�ำนาญใน
การผลิตและการใช้เทคโนโลยีทดี่ กี ว่าประเทศคูแ่ ข่ง
อืน่ ๆ อีกหลายประเทศในภูมภิ าคเดียวกัน สามารถ
ผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของผูซ้ อื้ ได้รวดเร็ว
และสามารถน�ำวัตถุดบิ จากต่างประเทศมาแปรรูป
ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการยังมีความ
พร้อมในด้านการจัดการกระบวนการผลิตและการ
ควบคุมคุณภาพ มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2560) นอกจากนี้ยังได้รับ
การยอมรับจากลูกค้าในต่างประเทศในเรื่องของ
การส่งมอบสินค้า และความรับผิดชอบต่อสินค้า
รวมถึงชนิดของผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและ
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ
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โดยเอเชียใต้เป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่นและขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ด้ ว ยอั ต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของภู มิ ภ าค
ถึงร้อยละ 8.7 ในปี 2554 มีประชากรรวมกันกว่า
1,500 ล้ า นบาท โดยเป็ น ผู ้ บ ริ โ ภคที่ มี ก� ำ ลั ง ซื้ อ
ปานกลาง-สูง รวมถึงกว่า 370 ล้านคนส�ำหรับ
ภูมภิ าคเอเชียใต้ ส�ำนักงานฯ มองอินเดียเป็นประตู
สูก่ ารค้าเอเชียใต้ โดยจัดอินเดียอยูใ่ นกลุม่ ประเทศ
ทีม่ กี ารพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (BRICS)
มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ
7.4 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ 1.8
แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หากพิจารณาสัดส่วนมูลค่า
การค้ารวม การส่งออก และการน�ำเข้าระหว่าง
ประเทศไทยกับตลาดเอเชียใต้แล้ว อินเดียมีสดั ส่วน
ถึงร้อยละ 72.90, 65.31 และ 91.10 ตามล�ำดับ
และมี มู ล ค่ า ถึ ง 8,194.03 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
(กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2559)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกมากน้อย
เพียงใด ตลาดการส่งออกของไทยอยู่ในระดับใด
เมื่อเทียบกับคู่แข่งส�ำคัญ การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการส่งออกกุง้ แปรรูปของไทยไปสูก่ ลุม่
ประเทศเอเชียใต้จะมีทิศทางเป็นเช่นไร เพื่อเป็น
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและ
การส่งออกของอุตสาหกรรมต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาแนวโน้มการส่งออก การส่งออก
กุ้งแปรรูปของไทยไปสู่กลุ่มประเทศเอเชียใต้
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าและการส่งออกของกุ้งแปรรูป
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สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1. ตลาดส่งออกของไทยใน
กลุ่มประเทศเอเชียใต้มีแนวโน้มมากขึ้น
สมมติฐานที่ 2. ปัจจัยมีผลในเชิงบวกต่อ
ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกกุ้งแปรรูป
ของไทยในเอเชียใต้
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
ทฤษฎีนี้เกิดจากแนวคิดของ Dominick
Salvatore (2013) ได้อธิบายว่าการด�ำเนินธุรกิจการ
ค้ า ต่ า งๆ นั้ น มี พื้ น ฐานมาจากการแลกเปลี่ ย น
สิ่งต่างๆ ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ถ้าพิจารณา
แล้วพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นนอกเหนือ
จากเวลา (Timing) แล้ว ได้แก่ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการ และปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวบุคคล
ดังนั้น การค้าจะขยายวงกว้างเท่าใดนั้นนอกเหนือ
จกตั ว สิ น ค้ า และบริ ก ารต่ า ง ๆ แล้ ว ตั ว บุ ค คล
อันได้แก่ ผูบ้ ริโภคจะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการ
เสริมสร้างปริมาณการค้า เมื่อพิจารณาในท้องถิ่น
แคบ ๆ เช่น ในประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นกิจการ
การค้าจะถูกด�ำเนินขึ้นภายใต้ปัจจัยที่เหมือนกัน
เป็นส่วนใหญ่ไม่วา่ จะเป็นกฎหมาย วัฒนธรรมและ
ประเพณี ความแตกต่างอาจมีขนึ้ ได้จากความแตกต่าง
ทางกายภาพของภูมิภาคต่าง ๆ ส�ำหรับการค้า
ระหว่างประเทศนั้น จะมีความแตกต่างทั้งในด้าน
กฎหมายของแต่ละประเทศ ลักษณะพื้นฐานของ
ประชากรแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดีในทางตรงกัน
ข้าม นักธุรกิจตั้งแต่ยุคโบราณยังสามารถใช้ความ
แตกต่างเหล่านั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของ
ตนได้ ไม่ว่าจะในแง่ของการเป็นแหล่งทรัพยากร
แหล่งตลาด แหล่งแรงงาน และอืน่ ๆ ทีแ่ นวคิดและ

ทฤษฎีหลายชนิดได้อธิบายถึงความเป็นไปต่าง ๆ
ของการค้าระหว่างประเทศ
ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในการส่งออกกุง้ แปรรูปของไทย กับประเทศคูแ่ ข่งขัน
จะใช้ ค ่ า ดั ช นี ค วามได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บ
ที่ปรากฏ ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ทีป่ รากฏ อาศัยหลักการทีว่ า่ ถ้าประเทศใดสามารถ
ผลิตสินค้าชนิดในชนิดหนึ่งได้ในต้นทุนที่ต�่ำกว่า
ประเทศ อื่นๆ ประเทศนั้นจะส่งออก สินค้านั้นๆ
ในสัดส่วนที่สูงกว่าการส่งออกเฉลี่ยของโลก ดัชนี
RCA ค�ำนวณจากสูตร ดังนี้ (Balassa, 1965)
RCA =

โดย

X ik X i
X ck X c

คือ ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบ
เทียบในการส่งออกสินค้า k ของประเทศ i
X ik คือ มูลค่าการส่งออกสินค้า k ของ
ประเทศ i
X i คื อ มู ล ค่ า การส่ ง ออกของสิ น ค้ า
ทุกประเภทโดยประเทศ i
X ck คือ มูลค่าการส่งออกสินค้า k ของ
โลก
X c คื อ มู ล ค่ า การส่ ง ออกของสิ น ค้ า
ทุกประเภทของโลก
จากแนวความคิ ด และวิ ธี ก ารค� ำ นวณ
ดังกล่าวสรุปได้ว่า
ค่า RCA > 1 แสดงว่าสัดส่วนการส่งออก
สินค้า k โดยประเทศ i ต่อการส่งออกทั้งหมดของ
ประเทศ i ต่อการส่งออกทั้งหมดของประเทศ i
สูงกว่าสัดส่วนส่งออกสินค้า k ของโลกต่อการ
ส่งออกทั้งหมดของโลก หมายความว่า ประเทศ i
RCA

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

อยูใ่ นฐานะได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก
สินค้า k
ค่า RCA > 1 แสดงว่าสัดส่วนการส่งออก
สินค้า k โดยประเทศ I ต่อการส่งออก ทั้งหมดของ
ประเทศ ต�่ำกว่าสัดส่วนการส่งออกสินค้า โดย
ประเทศต่อการส่งออกทัง้ หมดของประเทศ i ต�ำ่ กว่า
สัดส่วนส่งออกสินค้า k ของโลกต่อการส่งออก
ทั้งหมดของโลกหมายถึงว่าประเทศ i อยู่ในฐานะ
เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้า k
การศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
Balassa (1965) ได้ศึกษาการได้เปรียบ
โดยเปรี ย บเที ย บเพื่ อ ศึ ก ษาสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม
ได้ แ ก่ สิ น ค้ า หมวดที่ 5-8 ที่ แ บ่ ง ตามรหั ส ของ
Standard International Trade Classification
(SITC) ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลหะบางชนิดที่ถือ
เป็ น สิ น ค้ า ขั้ น ปฐมจากประเทศผู ้ ส ่ ง ออกสิ น ค้ า
อุตสาหกรรมรายใหญ่ของโลก ได้แก่ สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สวีเดน
และญีป่ นุ่ โดยใช้คา่ ดัชนีบทบาทการส่งออก (export
performance indices) และอัตราส่วนของการ
ส่งออกต่อการน�ำเข้า (export-import ratio) ในช่วง
เวลาสั้นๆ 2 ช่วง คือ ปี 1953-1955 และปี 19601962 จากการศึกษาพบว่า สหรัฐอเมริกามีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกวัตถุดิบ
เคมีภณ
ั ฑ์เบ็ดเตล็ด อากาศยานทุกชนิด นิเกิล และ
ดีบุก และเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิต
รองเท้า และเครื่องเผาต่างๆ สหภาพยุโรปมีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตผลิตภัณฑ์
รถโดยสาร รองเท้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์
เครือ่ งดนตรี และเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
ผลิ ต กระดาษ อุ ต สาหกรรมยาง รถแทรกเตอร์
รถไฟและอุปกรณ์ และอากาศยานทุกชนิด สวีเดน
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มี ค วามได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์รถไฟ และวัสดุอปุ กรณ์กระดาษ เครือ่ งท่อ
และเครื่องสุขภัณฑ์ ทองแดง และผลิตภัณฑ์จาก
ยาง และเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เส้นใยจากท่อ ปุ๋ย เครื่องถ่ายภาพและ
อุปกรณ์ สหราชอาณาจักรมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการผลิตผลิตภัณฑ์รถแทรกเตอร์
รถโดยสารและรถบรรทุ ก สี ผ ล สี ท า ขนสั ต ว์
จักรยาน ดีบุก และทองแดง และเสียเปรียบโดย
เปรียบเทียบในการผลิตปุ๋ย เครื่องอัญมณี อุปกรณ์
เดิ น ทาง กระดาษ เส้ น ใย และเครื่ อ งแต่ ง กาย
ส่ ว นญี่ ปุ ่ น มี ค วามได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บใน
การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร องเท้ า เครื่ อ งแต่ ง กาย
เครื่องปั้นดินเผา รถโดยสารและรถบรรทุก และ
เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตผลิตภัณฑ์
อากาศยานทุกชนิด รถแทรกเตอร์ นิเกิล และสังกะสี
น�้ำมัน และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์
Keld (1998) ศึกษาเรื่องความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบและเครือ่ งมือวัดความช�ำนาญของ
แต่ละประเทศ ซึ่งจะแสดงการใช้ค่า RCA เพื่อ
ปรับใช้ในการวัดความช�ำนาญทางการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ ค วามได้ เ ปรี ย บ
โดยเปรียบเทียบของบาลาสซา ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
การทดสอบข้อผิดพลาดจากค่าถดถอยของ JarqueBera ทัง้ ค่า RCA และความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ที่เท่ากัน (ค่า RSCA) ระหว่างช่วงเวลา (t และ t-1)
ผลปรากฏว่าในขณะที่การใช้ค่า RCA ยังไม่แพร่
หลาย เมือ่ ความช�ำนาญลดลงในช่วงปี 1971-1997
จะได้ให้ผลบิดเบือนความจริง แต่เมื่อทฤษฎีของ
บาลาสซาถู ก น� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ อ ผิ ด พลาดมี
น้อยมาก ค่าถดถอยหายไป 2 ค่าใน 19 ค่า (คิดเป็น
ร้ อ ยละ 10) ส� ำ หรั บ การวิ เ คราะห์ ค ่ า RSCA
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เปรี ย บเที ย บกั บ เครื่ อ งมื อ การวั ด ความช� ำ นาญ
ทางการค่าระหว่างประเทศ ได้แก่ ค่าดัชนี Michaely
และค่ า ไคว์ ส แควร์ โดยวิ เ คราะห์ ทั้ ง ค่ า ดั ช นี
Michaely และ ค่าไคว์สแควร์ เปรียบเทียบใน 22
ส่วนในระยะเวลา 24 ปี (ปี 1970-1993) จากการ
วิเคราะห์สรุปได้ว่า ค่า RSCA เป็นเครื่องมือวัด
ที่ดีที่สุดในการวัดความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดอื่นๆ
Bender, Siegfried and Li, Kui-Wai
(2002) ศึกษาเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงทางการค้าและ
ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของ
ทวี ป เอเชี ย และละติ น อเมริ ก าเพื่ อ ศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบต่อ
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น และ
ศึกษาการเปลีย่ นแปลงนโยบายการค้าทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการค้าในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะใช้พื้นฐานทาง
ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของบาลาสซา
ในการวิเคราะห์ โดยพิจารณาปริมาณการส่งออก
ในทวีปเอเชียและละตินอเมริกา (EANIEs) ในช่วง
ปี 1981-1997 และหาค่าความได้เปรียบที่ปรากฏ
(RCA) ในแถบเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และละตินอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า ความได้
เปรียบโดยเปรียบเทียบทีเ่ พิม่ ขึน้ จะแสดงถึงการค่า
เสรีทเี่ พิม่ ขึน้ แต่ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วยังคงมีการ
กีดกันทางการค้ามาก ซึง่ ผลจากการกีดกันทางการ
ค้ า เหล่ า นั้ น จะไม่ ส ามารถวั ด ได้ ด ้ ว ยค่ า RCA
ท�ำให้การวัดค่า RCA จะไม่แบ่งแยกผลกระทบ
จากปัจจัยการผลิตออกจากผลกระทบจากนโยบาย
การค้าได้ แต่การวัดค่า RCA จะบ่งบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบใน
แต่ ล ะภู มิ ภ าคได้ จากการเปลี่ ย นแปลงของค่ า
RCA ของทั้ง 3 ESNIEs ปรากฏว่า เสียเปรียบโดย

เปรียบเทียบ โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้ ซึง่ สาเหตุ
ส� ำ คั ญ มาจากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ทางการเงิ น ในปี
1997 ท�ำให้ค่า RCA ลดลง ซึ่งสะท้อนถึงระบบ
เศรษฐกิจที่อ่อนแอ
Chang et al (2018) ศึกษาการร้องเรียน
นโยบายการตอบโต้การทุม่ ตลาดและการได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบด้วย RCA ของประเทศส่งออกกุ้ง
พบว่า ประเทศผู้ส่งออกมีการแข่งขันที่เหนือกว่า
เมื่อเทียบกับตลาดกุ้งในสหรัฐฯ โดยดัชนี RCA
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ราคากุ ้ ง ในทางตรงกั น ข้ า ม
แต่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ รายได้ ต ่ อ หั ว ของสหรั ฐ ฯ
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ฉรัฐดา ไชยดี และคณะ (2560) ท�ำการ
วิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกกุ้งแช่เย้แช่แข็งของ
ไทยโดยเปรียบเทียบช่วงก่อนและหลังเกิดวิกฤต
โรคกุ้งตายด้วย ด้วย RCA พบว่า ประเทศไทย
มี ค วามได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บที่ ป รากฏทั้ ง
2 ช่วง ซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย เนือ่ งจาก
ไทยประสบปั ญ หาถู ก ตั ด สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี
ศุลกากรจากสหภาพยุโรป การประมงผิดกฎหมาย
และปัญหาการค้ามนุษย์
Sriboonchitta S. et al (2000) ศึกษาการ
ส่งออกกุ้งของไทย โดยให้ความสนใจกับกุ้งแช่แข็ง
พบว่ า ประเทศไทยมี ค วามได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บ
เทียบใกล้เคียงกับเอกวาดอ อินเดีย อินโดนีเซีย และ
แม็กซิโก เมื่อเทียบกับประเทศไต้หวันที่ยังมีความ
เสียเปรียบแก่ทุกประเทศ
วิธีการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
ของการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
เชิงปริมาณ ประกอบด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิง
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พรรณนา (ธีรวัฒน์ จันทึก และวสันต์ พรพุทธพงศ์,
2557) การวิเคราะห์ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบ
เทียบ (RCA) ส�ำหรับการแข่งขันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ และใช้แบบจ�ำลองถดถอย Autoregressive
Model เพือ่ ขจัดปัญหาอัตสหสัมพันธ์ (Autocorrelation)
ในการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ มู ล ค่ า การส่ ง ออก
อาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูปของไทย
โดยแบบจ�ำลองเป็นดังนี้
Export t =f (Export t-1 , Export t-2 , ValueIND,
QuanIND, PriceIND, FX,
PriceIND*FX)

PriceIND*FX== มูดัลชค่นีารการส่
าคาสิงนออกกุ
ค้ า ้ง
Export
โดยที่					
t
แปรรูออก
ป ณประเภทสิ
เดือนปัจนจุค้บาประมง
ัน (หน่วยเงิน THB)
					
= มูลค่าการส่งออกกุ้ง
Export t-1
ผลการศึ
ก
ษา
แปรรูปย้อนหลัง 1 เดือน
1. ตลาดส่ งออกหลักของไทย
Export
					
= มูลค่าการส่งออกกุ้ง
t-2
ตลาดหลัก สํ า หรั บ การส่งออกกุ้ง
แปรรูปย้อนหลัง 2 เดือน
แปรรูValueIND
ปรวมของประเทศไทย 5 อันดับแรก ในปี
					
= ดัชนีมลู ค่าสินค้าออก
พ.ศ.
2560
ได้
แ
ก่
ประเทศสหรั
ฐอเมริ ก า คิด
ประเภทสินค้าประมง
เป็ นร้QuanIND
อยละ 40.92 ประเทศญี
นร้ อนยค้า
					
= ดัช่ ปนีุ่ นปคิริดมเป็าณสิ
20.03 ประเทศเวี
ย ดนาม คิด เป็ นร้ อยละ
ออกละประเภทสิ
นค้าประมง

8.11 ประเทศแคนนาดา คิดเป็ นร้ อยละ 5.03

					
= ดัชนีราคาสินค้าออก
PriceIND
ประเภทสินค้าประมง (หน่วยเงิน USD)
					
= อัตราแลกเปลี่ยน
FX
PriceIND*FX = ดัชนีราคาสินค้าออก
				
ประเภทสินค้าประมง (หน่วยเงิน THB)
ผลการศึกษา
1. ตลาดส่งออกหลักของไทย
ตลาดหลักส�ำหรับการส่งออกกุ้งแปรรูป
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 79
รวมของประเทศไทย
5 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2560
ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
ได้ แ ก่ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
ประเทศจี
น คิ ด เป็ป่ นร้นุ่ อยละ
(ภาพที
40.92 ประเทศญี
คิดเป็น4.91
ร้อยละ
20.03่ 1)ประเทศ
เมืเวี่อยพิดนาม
จารณาถึ
การส่8.11
งออกกุประเทศแคนนาดา
้ งแปรรูปไป
คิดงเป็อันนดัร้บอยละ
ยัคิงดประเทศกลุ
เป้ าหมายของการศึ
เป็นร้อยละ่ม5.03
ประเทศจีน คิดเป็กนษาใน
ร้อยละ 4.91
ครั
ง้ นี ค้ ื อ่ 1)
กลุเมื
่ ม ประเทศในเอเชี
พบว่งาออกกุ้ง
(ภาพที
่อพิจารณาถึงอันยดัใต้บการส่
ประเทศไทยส่
งออกกุ้งแปรรู
งประเทศ กษา
แปรรูปไปยังประเทศกลุ
่มเป้ปาไปยั
หมายของการศึ
เมี
ย นมามากที
่ สุด่ มซึประเทศในเอเชี
่ง อยู่ในอัน ดับ ที่ 13ย ใต้
ของ พบว่ า
ในครั
้ ง นี้ คื อ กลุ
ประเทศที
่ ไทยส่งออกกุ
งออกกุ
้ งแปรรู
ป ทัง้ หมดจาก
ประเทศไทยส่
ง้ แปรรู
ปไปยั
ประเทศเมียนมา
121
ป ่สร ะุดซึเท่งอยู
ศ ่ใรนอั
อ งนลดังบมทีา่ 13
คื อของประเทศที
ป ร ะ เท ศ ่ไทย
มากที
ปากี
สถานอยู
่ในอัปทันง้ดัหมดจาก
บที่ 52 ถัด121
มาคืประเทศ
อประเทศ
ส่งออกกุ
ง้ แปรรู
รองลงมา
อิคืนอเดีประเทศปากี
ยอยูใ่ นอันดับสทีถานอยู
่ 57 ่ในอันดับที่ 52 ถัดมาคือ
ประเทศอินเดียอยู่ในอันดับที่ 57

ภาพที่ 1 สัดส่วนการส่งออกกุ้งไปยังประเทศคู่ค้าของไทยปี 2560
ภาพที่ 1 สัดส่วนการส่งออกกุ้งไปยังประเทศคูค่ ้ าของไทยปี 2560

2. ส่ วนแบ่ ง ตลาดการส่ งออกกุ้ ง
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2. ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกกุง้ ของไทย
ประเทศไทยเป็ น ผู ้ ส ่ ง ออกกุ ้ ง แปรรู ป
อันดับ 5 ของโลกรองจากประเทศอินเดีย เวียดนาม
เอกวาดอร์ และอินโดนีเซีย โดยไทยมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละประเภทสินค้า
ได้แก่ กุง้ แช่แข็งมีสว่ นแบ่งทางการตลาดประมาณ
ร้อยละ 4.6 กุ้งแช่เย็นมีส่วนแบ่งทางการตลาด
ประมาณร้อยละ 10 กุ้งแปรรูปมีส่วนแบ่งทางการ
ตลาดประมาณร้อยละ 21 ซึ่งมีมูลค่าของส่วนแบ่ง
ตลาดรวม 1,715.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้ว่าโดย
ภาพรวมประเทศไทยจะมีส่วนแบ่งทางการตลาด
อยูใ่ นอันดับที่ 5 แต่เมือ่ พิจารณาถึงการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์จากกุง้ ไม่รวมแช่เย็นแช่แข็งท�ำให้ไทยอยู่
ในอันดับที่ 2 รองจากประเทศเวียดนามด้วยมูลค่า
932 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

3. สถานการณ์ส่งออกกุ้งแปรรูปโดย
รวม (เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกทั้งหมด)
การส่ ง ออกกุ ้ ง แปรรู ป ของไทยปี 2560
มีมูลค่ารวม 100,403.07 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559 ร้อยละ 0.21 และเพิ่มขึ้นจากปี 2556
ร้อยละ 5.11 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ
100,197.65 และ 95,517.46 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยสินค้าแปรรูปจากกุ้งที่มีการส่งออกมากที่สุด
คือ กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง คิดเป็นร้อยละ 31.57
รองลงมาคือ กุ้งแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 30.73 และ
กุ้งอื่นๆ สด แช่เย็นแช่แข็ง คิดเป็นร้อยละ 29.36
ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 สถานการณ์ส่งออกกุ้งแปรรูปจ�ำแนกตามสินค้าแปรรูป (หน่วย : ล้านบาท)
2556

2557

2558

2558

2560

มูลค่าเฉลี่ย

สัดส่วน

%
growth
rate

102010100 กุ้งสด แช่เย็น
แช่แข็ง

28,520.75

27,529.98

22,764.79

34,061.33

33,446.79

29,264.73

31.57

6.76

201020100 กุ้งแปรรูป

35,035.60

31,866.96

26,440.48

25,638.02

23,448.75

28,485.96

30.73

-9.41

102010103 กุ้งอื่นๆ สด แช่เย็น 26,369.07
แช่แข็ง

25,017.37

20,925.56

31,795.13

31,981.95

27,217.81

29.36

7.76

201010400 กุ้งกระป๋อง

4,377.68

3,381.16

5,678.72

6,315.03

8,821.19

5,714.76

6.17

24.02

102010400 กุ้งอื่นๆ

1,214.36

1,550.47

2,202.65

2,388.13

2,704.39

2,012.00

2.17

22.85

95,517.46

89,345.93

78,012.20 100,197.65 100,403.07

92,695.26

100.00

2.37

รหัสสินค้า

สินค้า

รวมมูลค่าส่งออก

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ (2561)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

4. สถานการณ์สง่ ออกกุง้ แปรรูปจ�ำแนก
ตามผลิตภัณฑ์
		 4.1 สถานการณ์การส่งออกกุ้งสด
แช่เย็น แช่แข็ง (รหัส 102010100)
				 กุง้ สดแช่เย็น แช่แข็ง เป็นผลิตภัณฑ์
จากกุ ้ ง ของไทยมี สั ด ส่ ว นของมู ล ค่ า การส่ ง ออก
สูงที่สุดในบรรดาสินค้าผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปชนิด
ต่างๆ โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีมูลค่าการ
ส่งออกกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง เท่ากับ 33,446.79
ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 1.80 โดย
ในปี 2559 มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดในช่วงปี
2556-2560 ทัง้ นีต้ ลาดส่งออกกุง้ สดแช่เย็น แช่แข็ง
หลักของไทย ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกไปยั ง สอง
ประเทศดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 39.79 และ 18.41
ตามล� ำ ดั บ รองลงมาคื อ ประเทศเวี ย ดนาม จี น
และแคนนาดา โดยมู ล ค่ า การค้ า ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและเวียดนามมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่ม
สูงขึน้ ขณะทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ มีแนวโน้มปรับตัวลดลง
ในช่วงปี 2557-2558 แต่อย่างไรก็ตามีการฟื้นตัว
ในช่วงปี 2559-2560
		 4.2 สถานการณ์การส่งออกกุง้ แปรรูป
(รหัส 201020100)
กุ้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากกุ้งของไทยที่
มีสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับสอง
ของผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปชนิดต่างๆ โดยในปี 2560
ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกกุ้งแปรรูป เท่ากับ
23,448.75 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 ร้อยละ
8.54 โดยในปี 2560 มีมูลค่าการส่งออกต�่ำที่สุดใน
ช่วงปี 2556-2560 ทัง้ นีต้ ลาดส่งออกกุง้ แปรรูปหลัก
ของไทย ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
ญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกไปยั ง สองประเทศ
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ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 46.62 และ 28.70 ตาม
ล�ำดับ รองลงมาคือประเทศออสเตรเลีย เกาหลีใต้
และสหราชอาณาจั ก ร โดยมู ล ค่ า การค้ า ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ และออสเตรเลีย มีแนว
โน้มปรับตัวลดลง
		 4.3 สถานการณ์การส่งออกกุง้ อืน่ ๆ
สด แช่เย็น แช่แข็ง (รหัส 102010103)
				 กุ้งอื่นๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง เป็น
ผลิตภัณฑ์จากกุง้ ของไทยทีม่ สี ดั ส่วนของมูลค่าการ
ส่งออกสูงเป็นอันดับสามของผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูป
ชนิดต่างๆ โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีมูลค่า
การส่งออกกุ้งอื่นๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง เท่ากับ
31,981.95 ล้ า นบาท ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2559
ร้อยละ 0.59 และปี 2559 มีมูลค่าการส่งออก
เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 ถึงร้อยละ 51.94 โดยในปี
2560 มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดในช่วงปี 25562560 ทั้งนี้ตลาดส่งออกกุ้งแปรรูปหลักของไทย
ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น
ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกไปยังสองประเทศดังกล่าวคิด
เป็นร้อยละ 42.01 และ 19.37 ตามล�ำดับ รองลงมา
คือประเทศเวียดนาม แคนาดา และจีน โดยมูลค่า
การค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
เวี ย ดนามมี แ นวโน้ ม ปรั บ ตั ว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ขณะที่
ประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
		 4.4 สถานการณ์ ก ารส่ ง ออกกุ ้ ง
กระป๋อง (รหัส 201010400)
				 กุ้งกระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์จากกุ้ง
ของไทยทีม่ สี ดั ส่วนของมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ
สีข่ องผลิตภัณฑ์กงุ้ แปรรูปชนิดต่างๆ โดยในปี 2560
ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกกุ้งกระป๋อง เท่ากับ
8,821.19 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ
39.69 และปี 2558 มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น
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จากปี 2557 ถึงร้อยละ 67.95 โดยในปี 2560
มีมูลค่าการส่งออกต�่ำที่สุดในช่วงปี 2556-2560
ทั้งนี้ตลาดส่งออกกุ้งแปรรูปหลักของไทย ได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ มีมลู ค่า
การส่ ง ออกไปยั ง สองประเทศดั ง กล่ า วคิ ด เป็ น
ร้อยละ 41.07 และ 34.08 ตามล�ำดับ รองลงมาคือ
ประเทศแคนาดา เกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยมูลค่า
การค้ า ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ญี่ ปุ ่ น และ
แคนนาดามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
		 4.5 สถานการณ์การส่งออกกุง้ อืน่ ๆ
(รหัส 102010400)
				 กุง้ อืน่ ๆ เป็นผลิตภัณฑ์จากกุง้ ของ
ไทยที่มีสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับห้า
ของผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปชนิดต่างๆ โดยในปี 2560
ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกกุ้งแปรรูป เท่ากับ
2,704.39 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ
13.24 โดยในปี 2560 มีมลู ค่าการส่งออกสูงทีส่ ดุ ใน
ช่ ว งปี 2556-2560 ทั้ ง นี้ ต ลาดส่ ง ออกกุ ้ ง อื่ น ๆ
หลักของไทย ได้แก่ ประเทศฮ่องกง และประเทศจีน
ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกไปยังสองประเทศดังกล่าวคิด
เป็นร้อยละ 44.34 และ 41.78 ตามล�ำดับ รองลงมา
คือประเทศเวียดนาม สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย
โดยมู ล ค่ า การค้ า ของประเทศฮ่ อ งกงและจี น มี
แนวโน้มปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ขณะทีป่ ระเทศเวียดนาม
มีแนวปรับตัวลดลงตั้งแต่ปี 2557

5. ผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ (RCA)
		 การวิ เ คราะห์ ค วามได้ เ ปรี ย บโดย
เปรียบเทียบทางการค้าด้วย RCA ของการส่งออก
กุ้งแปรรูปชนิดต่างๆ ในช่วงปี 2556-2560 ของ
ประเทศไทย เทียบกับประเทศอินเดียและเวียดนาม
พบว่า ไทยมีความเสียเปรียบทางการค้าในการ
ส่งออกกุง้ แปรรูปและกุง้ กระป๋องไปยังกลุม่ ประเทศ
ในเอเชียใต้ เนื่องจากค้าดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ (RCA) ของไทยมีค่าต�่ำกว่า 1 ทุกปี
ตั้งแต่ปี 2551-2560 ขณะที่ประเทศเวียดนามมี
ค่าดัชนี RCA ต�่ำกว่า 1 แต่ยังคงสูงกว่าไทยในช่วง
ปี 2551-2556 ยกเว้นปี 2555 และช่วงปี 25572560 ที่เวียดนามมีค่าดัชนี RCA สูงกว่า 1 แสดง
ให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศเวียดนามมี
ความได้เปรียบทางการค้ามากกว่าประเทศไทย
อย่ า งไรก็ ดี จากการวิ เ คราะห์ ดั ช นี RCA ของ
ประเทศอินเดียในการส่งออกกุ้งแปรรูป พบว่า
ดัชนี RCA มีค่าสูงกว่า 1 ในทุกปี และสูงกว่า
ประเทศเวียดนามอีกด้วย แสดงว่าประเทศอินเดีย
มีความได้เปรียบทางการค้ามากที่สุดเมื่อเทียบกับ
ประเทศเวียดนามและประเทศไทย (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA)
ปี

ไทย

เวียดนาม

อินเดีย

2551
2552
2553
2554

0.021
0.020
0.038
0.024

0.163
0.505
0.577
0.661

6.309
6.305
6.332
7.045
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ปี

ไทย

เวียดนาม

อินเดีย

2555
2556
2557
2558
2559
2560

0.019
0.028
0.017
0.041
0.061
0.120

1.293
0.813
1.271
1.630
2.652
2.166

5.448
6.238
6.076
5.805
5.215
4.755
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ที่มา: จากการค�ำนวณ
แม้ว่าค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
(RCA) ในการส่งออกอาหารทะเลแปรรูปประเภท
กุ้งของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศในเอเชียใต้
จะต�่ำกว่า 1 แต่เมื่อพิจารณาแนวโน้มจะเห็นได้ว่า
ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับประเทศเวียดนามใน
ปี 2551 มีคา่ ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบต�ำ่ กว่า
1 แต่กม็ แี นวโน้มปรับตัวดีขนึ้ เช่นกันจนกระทัง่ ในปี
2557 สามารถปรับตัวและมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบต่อเนื่องจนถึงปี 2560 ขณะที่ประเทศ
อินเดียมีความได้เปรียบในการส่งออกมาตั้งแต่ปี
2551 และยังคงมีความได้เปรียบอย่างต่อเนื่อง
ตลอดช่ ว งเวลาที่ พิ จ ารณา แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาถึ ง
แนวโน้มจะเห็นได้ว่าประเทศอินเดียมีแนวโน้ม
ในความได้เปรียบที่ลดลง
6. ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อมูลค่าการส่งออกกุง้
แปรรูป
		 จากการวิ เ คราะห์ แ บบจ� ำ ลองทาง
เศรษฐมิติเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการ
ส่ ง ออกกุ ้ ง แปรรู ป ของไทยไปยั ง กลุ ่ ม ประเทศ
เอเชียใต้ ในช่วงปี 2555-2560 ด้วยแบบจ�ำลอง

Autoregressive Model พบว่า มูลค่าการส่งออก
ในเดือนก่อนหน้า (Export t-1) ระดับดัชนีราคาสินค้า
ออกของภาคการผลิตประมง (PriceIND) และ
อัตราแลกเปลีย่ น (FX) มีผลต่อมูลค่าการส่งออกใน
ทิศทางเดียวกัน ส่วนดัชนีราคาสินค้าออกในรูป
เงินบาท (FX*PriceIND) มีผลต่อมูลค่าการส่งออก
ในทิศทางตรงกันข้าม ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
โดยปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาได้ท�ำการขจัดความ
ผั น ผวนตามฤดู ก าล (Seasonal Adjusted)
เรียบร้อยแล้วท�ำให้ไม่มีปัญหา Unit root หรือ
กล่าวได้ว่าข้อมูลมีความนิ่งที่ระดับ I(0) และปัจจัย
แต่ละตัวสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ ดังนี้
(ตารางที่ 3)
ค่าสัมประสิทธิ์ของมูลค่าการส่งออกกุ้ง
แปรรูปในเดือนก่อนหน้า (Export t-1) มีค่าเท่ากับ
0.2767 หมายความว่า ถ้ามูลค่าการส่งออกในเดือน
ก่อนหน้าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 จะท�ำให้มลู ค่าการส่งออก
กุ้งแปรรูป ณ เดือนปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.28
ค่าสัมประสิทธิข์ องดัชนีราคาสินค้าประมง
ขาออกในหน่วย USD (PriceIND) มีค่าเท่ากับ
0.4209 หมายความว่า ถ้าดัชนีราคาสินค้าประมง
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ขาออกในหน่วย USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะท�ำให้
มูลค่าการส่งออกกุง้ แปรรูป ณ เดือนปัจจุบนั เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 0.42
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องอั ต ราแลกเปลี่ ย น
THB/USD (FX) มีค่าเท่ากับ 1.4381 หมายความ
ว่ า ถ้ า อั ต ราแลกเปลี่ ย นเพิ่ ม ขึ้ น 1 บาท/USD
จะท� ำ ให้ มู ล ค่ า การส่ ง ออกกุ ้ ง แปรรู ป ณ เดื อ น
ปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.44
ค่าสัมประสิทธิข์ องดัชนีราคาสินค้าประมง
ขาออกในหน่วย THB (FX*PriceIND) มีค่าเท่ากับ

-0.0171 หมายความว่า ถ้าดัชนีราคาสินค้าประมง
ขาออกในหน่วย THB เพิม่ ขึน้ 1 บาท จะท�ำให้มลู ค่า
การส่งออกกุง้ แปรรูป ณ เดือนปัจจุบนั ลดลงร้อยละ
0.02
โดยแบบจ�ำลองดังกล่าวค่า R 2 เท่ากับ
0.4612 หมายความว่า ตัวแปรอิสระทัง้ 7 ชนิดทีน่ ำ�
มาอธิบายความสัมพันธ์ของแบบจ�ำลองนีส้ ามารถ
อธิบายแบบจ�ำลองได้รอ้ ยละ 46.12 และค่า Durbin
–Watson เท่ากับ 1.9788 ซึ่งผลปรากฏว่าแบบ
จ�ำลองนี้ไม่มีปัญหา Autocorrelation

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกกุ้งแปรรูป
Variable

Coefficient

Std. Error

Constant

- 21.6919

21.4100

-1.0132

0.3149

Ln(Export t-1)

0.2767 **

0.1334

2.0741

0.0422

Ln(Export t-2)

- 0.0285

0.1252

-0.2272

0.8210

VulueIND

0.0734

0.0681

1.0787

0.2849

QuanIND

- 0.0827

0.0623

-1.3274

0.1893

PriceIND

0.4209 **

0.2488

1.6921

0.0956

FX

1.4381 **

0.6274

2.2922

0.0253

FX*PriceIND

- 0.0171 **

0.0073

-2.3388

0.0226

R 2 = 0.461161				

t-Statistic

Adjusted R 2 = 0.400325
F - Statistic = 7.580328			
Significant F = 0.000001
Durbin – Watson Statistic = 1.978842		
Akaike info criterion = 2.243611
หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95

Prob.
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์การส่งออกอาหารทะเล
กระป๋องและอาหารแปรรูปพบว่าประเทศไทยมี
ประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญคือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
เวี ย ดนาม ส� ำ หรั บ ประเทศในกลุ ่ ม เอเชี ย ใต้ ที่ มี
การน�ำเข้าอย่างมีนัยส�ำคัญคือ เมียนมา ซึ่งความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ของไทยเทียบกับ
ประเทศอินเดียและเวียดนาม ซึ่งเป็นคู่แข่งส�ำคัญ
ในการส่งออกกุ้งแปรรูปนั้น พบว่า ประเทศไทย
ยังมีความเสียเปรียบในการส่งออกกุง้ ให้กบั ประเทศ
อินเดียและเวียดนาม เนื่องจากค่า RCA ที่ได้ใน
ช่วงปี 2551-2560 มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Chang et al (2018) ที่ค้นพบว่า
ค่า RCA ของไทยมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าไทย
ยังคงเสียเปรียบทางการค้ากุ้ง แต่เป็นที่น่าสังเกต
ว่าค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยมี
แนวโน้มสูงขึน้ แสดงว่าประเทศไทยเริม่ มีการฟืน้ ตัว
จากส่งออกกุง้ เป็นล�ำดับ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้
อาจแย้งกับการศึกษาของ Sriboonchitta S. et al
(2000) และ ฉรัฐดา ไชยภักดี และคณะ (2560)
ที่แสดงให้เห็นว่า RCA ในการส่งออกกุ้งของไทยมี
ค่ามากกว่า 1 หรือกล่าวคือไทยมีความได้เปรียบใน
การส่ ง ออกกุ ้ ง แปรรู ป ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการศึ ก ษา
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ดั ง กล่ า วมุ ่ ง ศึ ก ษาเฉพาะกุ ้ ง แปรรู ป ชนิ ด แช่ เ ย็ น
แช่แข็ง แต่ในการศึกษาครัง้ นีร้ วมกุง้ แปรรูปทุกชนิด
ทั้งหมด
ส�ำหรับการวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อมูลค่า
การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูป
พบว่า ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มูลค่าการ
ส่ ง ออกในเดื อ นก่ อ นหน้ า (Export t-1) ระดั บ
ดั ช นี ร าคาสิ น ค้ า ออกของภาคการผลิ ต ประมง
(PriceIND) และอัตราแลกเปลี่ยน (FX) มีผลต่อ
มูลค่าการส่งออกในทิศทางเดียวกัน เนือ่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นทีอ่ อ่ นค่าจะช่วยท�ำให้การส่งออกขยาย
ตัวได้ดีขึ้น ส่วนดัชนีราคาสินค้าออกในรูปเงินบาท
(FX*PriceIND) มีผลต่อมูลค่าการส่งออกในทิศทาง
ตรงกันข้าม
ดังนัน้ รัฐบาลควรหาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพือ่ การส่งเสริมการส่งออกกุง้ ให้ขยายฐาน
ประเทศคู่ค้ามากขึ้น และรัฐบาลควรส่งเสริมการ
ผลิ ต โดยการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และเครื่ อ งจั ก รที่
สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตทั้งกุ้งสดที่ป้อนเข้า
อุ ต สาหกรรมแปรรู ป และเครื่ อ งมื อ ส� ำ หรั บ การ
แปรรูป ส�ำหรับผู้ประกอบการควรรวมกลุ่มกันเพื่อ
สร้างอ�ำนาจในการต่อรองหรือการท�ำให้ตน้ ทุนการ
ผลิตต่อหน่วยลดลง
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