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Key 
message 
 

 
• เป้าหมายของการลงนาม FTA อาจส่งผลให้เกิดการ

ประเมินประโยชน์ทางการค้าจากการลงนาม FTA 
มากเกินความเป็นจริง  

• ผลการวิเคราะห์ของ Policy Brief น าเสนออัตราการ
ขยายตัวการส่งออกของไทยและเวียดนามในตลาด
สหภาพยุโรปเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปี
ก่อนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019-2022 (6 เดือนแรก) ตาม
ระด ับความเหม ือนก ันระหว ่างส ินค ้าไทยและ
เวียดนาม (แข่งขันกันโดยตรง) ในตลาดสหภาพยุโรป 

• จากการศึกษาพบว่า EVFTA ไม่ใช ่ป ัจจัยหลักที่
ก าหนดความสามารถในการส่งออกว่าไทยจะดีกว่า
หรือแย่กว่าเวียดนาม  

• EVFTA มีส ่วนช ่วยให ้ส ินค ้าบางกล ุ ่มเว ียดนาม
ได้เปรียบเพ่ิมข้ึน แต่ไม่เสมอไป  

• การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางการค้าจ าเป็นต้องท า
ด้วยความระมัดระวัง  เพราะภาษีที่ลดผ่านกรอบ 
FTA เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นปัจจัยชี้ขาด
ความสามารถในการส่งออกเสมอไป 
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1 เป็นการเรียบเรียงต่อยอดจากวิชา EC459 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดย Policy Brief ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูง
จาก รองศาสตราจารย์ ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษาและแนะน า ตลอดจนปรับปรุงและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง และ
ขอขอบคุณ Cluster ความสามารถในการแข่งขันคณะเศรษฐศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส าหรับการช่วยให้ค าแนะน าในการจัดท า Policy Brief ฉบับนี้จนเสร็จ
สมบูรณ์ 

 
 

 

ผลกระทบของ EVFTA ต่อไทย1 
ประเด็น 

วันนี้ผลการด าเนินงานทางเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การส่งออก หรือ เม็ดเงิน
ลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ มักถูกน าไปเปรียบเทียบกับเวียดนามซึ่งดีกว่าไทยในด้านเหล่านี้ทั้งหมด หนึ่งใน
เหตุผลที่อธิบายผลการด าเนินงานที่แตกต่างกันดังกล่าว คือ ไทยลงนาม FTA ช้ากว่าและมี FTA น้อยกว่าเวียดนาม 
ค าถามจึงอยู่ที่ว่าค ากล่าวข้างต้นมีหลักฐานทางวิชาการมาสนับสนุนมากน้อยเพียงใด นั่นคือสิ่งที่ Policy Brief ฉบับนี้
ต้องการไขข้อกังขาดังกล่าวผ่านการวิเคราะห์ข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-เวียดนาม หรือ EVFTA (The EU- 
Vietnam Free Trade Agreement) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2020  หรือมีผลมามากกว่า 1 ปีเศษ จน
ปัจจุบัน (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2022) ในขณะที่ไทยยังอยู่ระหว่างการเจรจา    

การประเมินผลของ EVFTA จะพุ่งไปที่การส่งออกของไทยเมื่อเทียบกับเวียดนามในตลาดสหภาพยุโรป หาก 
EVFTA มีผลกระตุ้นให้เวียดนามส่งออกได้เหนือกว่าไทยจริง การส่งออกของไทยหลัง EVFTA มีผลบังคับใช้น่าจะด้อย
กว่าเมื่อเทียบกับเวียดนามอย่างชัดเจน และท าให้ค ากล่าวอ้างข้างต้นสมเหตุสมผล  แต่หากผลการด าเนินงานไม่แตกต่าง
กัน FTA ไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญอธิบายผลการด าเนินงานทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของทั้งสองประเทศ  

จุดเด่นของ Policy Brief ที่แตกต่างจากบทวิเคราะห์อื่น ๆ ที่ผ่านมา คือ การวิเคราะห์งานศึกษานี้ได้พยายาม
ควบคุมปัจจัยอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออก อันได้แก่ ระดับการทดแทนกันของสินค้าไทยและเวียดนามในตลาด
สหภาพยุโรป ความสามารถในการแข่งขันเดิม แต้มต่อภาษีน าเข้าที่มี การไม่ควบคุมปัจจัยเหล่านี้ให้เหมาะสมอาจท าให้
การประเมินผลกระทบของ FTA คลาดเคลื่อนได้ในที่สุด  

ใน Policy Brief ฉบับนี้ใช้อัตราการขยายตัวการส่งออกรายเดือน (เมื่อเทียบกับช่วยเวลาเดียวกันของปีก่อน) 
ช่วงระหว่าง สิงหาคม ค.ศ. 2020 เป็นเครื่องชี้วัดผลของ EVFTA หาก EVFTA มีผลกระตุ้นการส่งออกของเวียดนามไป
ยังตลาดสหภาพยุโรป เวียดนามควรจะมีอัตราการขยายตัวการส่งออกที่ดีกว่าไทย  แต่หาก EVFTA มีผลที่จ ากัด อัตรา
การขยายตัวการส่งออกจะไม่แตกต่าง หรือไทยดีกว่าเวียดนาม  

ความสามารถในการแข่งขันเดิมในสินค้านั้น การศึกษานี้สะท้อนจากอัตราการขยายตัวการส่งออกในปี ค.ศ. 
2019 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ EVFTA มีผลบังคับใช้  ดังนั้นหากการส่งออกไทยแย่กว่าเวียดนามตั้งแต่ก่อนEVFTA จะมีผล
บังคับใช้  ผลการด าเนินงานของไทยที่ด้อยกว่าอาจไม่ได้เป็นผลทางตรงจาก EVFTA    

เพื่อเพิ่มความแม่นย าการศึกษาจะให้ความส าคัญกับสินค้าที่ไทยและเวียดนามมีความคล้ายกัน และแข่งขันกัน
โดยตรง มิเช่นนั ้นการเปรียบเทียบจะเหมือนเราก าลังพูดถึงสินค้าคนละประเภทและท าให้การเปรียบเทียบไม่มี
ความหมายมากนัก โดยจะท าการวัดจากดัชนีความคล้ายคลึงกันทางการส่งออก (Export Similarity Index) พัฒนาโดย 
Finger และ Kreinin (1979)  ดัชนีดังกล่าวตั้งบนหลักการที่ว่าในอุตสาหกรรมหนึ่ง/กลุ่มสินค้าหนึ่ง ๆ  หากรายการ
สินค้าส่งออกย่อยส าคัญของไทยเหมือนกับรายการสินค้าส่งออกของเวียดนามในตลาดยุโรป นั่นหมายถึงทั้งสินค้าที่ทั้ง
ไทยและเวียดนามแข่งขันกันโดยตรง และรายการสินค้านั้น EVFTA น่าจะมีผลช่วยเวียดนามให้มีการส่งออกขยายตัว
มากกว่าไทย (ดูรายละเอียดทางเทคนิคใน BOX เครื่องมือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์)   
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FTA กับผลการเปิดตลาดที่จะเกิดขึ้น 
 

ตั้งแต่สหัสวรรษใหม่ ประเทศจ านวนมากลงนามความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA2 กับประเทศต่าง ๆ เพ่ือเปิดตลาดสินค้า
ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ จ านวน FTA ที่มีการลงนามเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 51 ความตกลงในปี ค.ศ. 2000 เพ่ิมเป็น 276 ความ
ตกลงในปี ค.ศ. 2022 โดย 181 ความตกลงมีผลบังคับใช้แล้ว3  แม้ในทางทฤษฎี FTA มีนัยทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย  แต่วันนี้
เป้าหมายของการลงนาม FTA ของประเทศจ านวนมากเพ่ือเป็นแต้มต่อภาษีให้กับผู้ประกอบการของประเทศตนในการเข้าสู่ตลาด
ของประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ  และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านราคา  

ในความเป็นจริงการเปิดเสรีตามกรอบ FTA มีรายละเอียดที่ท าให้การเปิดเสรีอาจไม่มีผลในทางปฏิบัติ หรือมีผลน้อยกว่าที่
คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดที่เป็นเกณฑ์พิสูจน์การใช้สิทธิ และข้อยกเว้นต่าง ๆ ที่อาจมีในความตกลง เรื่องดังกล่าว
ชี้ให้เห็นถึงการเจาะลึกลงในรายละเอียดของ FTA เป็นเรื่องจ าเป็นก่อนที่จะได้ข้อสรุปผลกระทบของ FTA แต่เรื่องดังกล่าวมักเป็น
สิ่งที่ถูกมองข้ามในบทวิเคราะห์ทั่วไป และท าให้ประเมินประโยชน์ทางการค้าจากการลงนาม FTA มากเกินความเป็นจริง  
 

EVFTA 
EVFTA เป็นความตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ หรือ EU274 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศ

ที่เป็นตลาดที่ส าคัญของโลกแห่งหนึ่ง ประชากรโดยรวมของ EU 27 มีมากถึง 447.7 ล้านคน (ณ 1 มกราคม ค.ศ. 2020) ผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ หรือ GDP ของ EU 27 มีมูลค่าสูงถึง 17.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของ GDP 
โลก  

การเปิดการค้าเสรีตามกรอบ EVFTA นั้น ครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน แต่กรอบการเปิดเสรี
มีระยะเวลาการเปิดเสรีที่แตกต่างกันในแต่ละสินค้าและท าให้การลดภาษีให้บรรลุตามเป้าหมายใช้เวลายาวนานไปจนถึง 16 ปี โดย
แบ่งสินค้าออกเป็น 4 กลุ่ม  

กลุ่มแรก คือกลุ่ม A ที่มีการลดภาษีเป็นศูนย์ทันที กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดครอบคลุมสัดส่วนการส่งออกสินค้าร้อยละ 
83.66 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเวียดนามไปสหภาพยุโรป (ตารางที่ 1)  กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ กลุ่ม B3 B5 และ B7 เป็นกลุ่ม
สินค้าท่ีมีการลดภาษีน าเข้าภายใน 4 6 และ 8 ปี ที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.7  4.19 และ 4.28 ตามล าดับ  และมีอีกกลุ่ม TRQ ที่
คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.81 ที่ยังมีมาตรการโควตาก ากับอยู ่

 
 

 
 

2 FTA เป็นความตกลงระหว่าง 2 ประเทศขึ้นไป เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุด จุดเริ่มต้น FTA ให้ความส าคัญกับการเปิดเสรีการค้า
สินค้า แต่ปัจจุบัน FTA จ านวนมากขยายขอบเขตไปครอบคลุมด้านอื่น ๆ เช่น การเปิดเสรีภาคบริการ ความร่วมมือทางด้านการลงทุน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และ
การอ านวยความสะดวกทางการค้าด้วย FTA 

3 ผู้เขียนใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ Asian Development Bank (ADB) ที่ https://aric.adb.org/fta เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2022 
4 EU 27 ประกอบด้วยออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน 

สหราชอาณาจักร ไซปรัส เช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวีเนีย สโลวะเกีย โรมาเนียและบัลแกเรีย  
5 มาตรการโควตาอัตราภาษี (Tariff Rate Quota: TRQ) เป็นการก าหนดอัตราภาษีน าเข้าไว้ 2 อัตรา คือ “อัตราในโควตา” (อัตราตราส าหรับการน าเข้าที่ไม่เกิน

โควตาที่ผูกพันไว้กับ WTO) และ “อัตรานอกโควตา” (อัตราสูงส าหรับการน าเข้าที่เกินจากโควตา)  

https://aric.adb.org/fta%20เข้าถึง
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ตารางที ่1 
การยกเว้นภาษีภายใต้กรอบ EVFTA ที่ให้กับเวียดนาม 

สินค้า การเปิดเสรี สัดส่วนการส่งออกของ
เวียดนามไปสหภาพยุโรป 

(ปี ค.ศ. 2019) 

A ลดภาษีทันที 83.66% 
B3 ลดภาษีภายใน 4 ปี 6.70% 

B5 ลดภาษีภายใน 6 ปี 4.19% 

B7 ลดภาษีภายใน 8 ปี 4.28% 
TRQ มาตราการโควตาภาษี5 0.81% 

 
หากดูเผิน ๆ สหภาพยุโรปลดภาษีน าเข้าให้กับเวียดนามทันทีเป็นจ านวนมากตามกรอบ EVFTA อย่างไรก็ตามหาก

พิจารณาโครงสร้างภาษีน าเข้าของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน พบว่านัยต่อการเปิดเสรีดังกล่าวน่าจะมีจ ากัด เพราะสินค้าส่วนใหญ่มี
ภาษีเป็นศูนย์ มีเพียงอาหารแปรรูป (HS 03, 11, 16, 19, และ 20) เครื่องนุ่งห่มและเคหะสิ่งทอ (HS 61, 62, 63, 64) เท่านั้นที่มี
ภาษีอยู่ระหว่างร้อยละ 10-20 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (HS 24) ที่ภาษีน าเข้ายังอยู่ในช่วงร้อยละ 40-50 เท่านั้น  และท าให้อัตรา
ภาษีน าเข้าเฉลี่ย (แบบไม่ถ่วงน ้าหนัก) ต ่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.35  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ แต้มต่อภาษีน าเข้าที่ผู้ส่งออก
เวียดนามได้เหนือประเทศอ่ืน ๆ ที่ยังไม่มี FTA กับสหภาพยุโรปประมาณร้อยละ 4.3    

อย่างไรก็ตามสินค้าที่การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงอย่างอาหารแปรรูป และเครื่องนุ่งห่มและเคหะสิ่งทอที่แต้มต่อภาษียัง
มีสูง อย่างไรก็ตามสินค้าเหล่านี้หลาย ๆ รายการไม่ได้อยู่ในกลุ่ม A ที่มีการลดภาษีทันที แต่กระจายกลุ่ม B3 B5 และ B7  

หากพิจารณากฎว่าด้วยแหล่งก าเนิด หรือ Rules of origin ของ EVFTA6  ซ่ึงเป็นอีกอุปสรรคที่ส าคัญที่อาจบั่นทอนผล
การลดภาษีน าเข้าข้างต้นได้ พบว่า สินค้าขั ้นปฐม (Primary products) (พิกัด HS 01-11) มักจะใช้หลักเกณฑ์ที ่ก าหนดให้
ขบวนการผลิตทั้งหมดต้องเกิดขึ้นในประเทศสมาชิก (ที่ในทางเทคนิคเรียกว่าเป็น Wholly obtained)  สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ  
มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนพิกัดภาษีน าเข้า (เช่น วัตถุดิบและสินค้าขั้นสุดท้ายต้องไม่อยู่ในพิกัดภาษีน าเข้าเดียวกัน) ที่ส่วนใหญ่
ก าหนดที่ระดับพิกัด 4 หลัก หรือ Heading จุดเด่นที่ส าคัญประการหนึ่งของกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดภายใต้กรอบ EVFTA คือ การ
ยินยอมให้เกิดการสะสมแหล่งก าเนิดสินค้าจากประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน หากประเทศอาเซียนนั้นลงนาม FTA กับสหภาพยุโรป 
(Article 3(2))    
           แต่ข้อพึงระวัง คือ กฎในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏใน Annex 1 ใน Protocol 1 ตามกรอบ EVFTA มักมีข้อยกเว้น เช่น 
ในกลุ่มสินค้าประมง กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดมีการระบุสัญชาติของเรือประมงว่าต้องเป็นสัญชาติของประเทศสมาชิกเป็นต้น สินค้า
อ่อนไหวส าหรับประเทศพัฒนาแล้วอย่างเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม (HS 61-62) ที่มีลักษณะเป็น Fabric Forward ที่การผลิตต้องเริ่มจาก
การท าผ้า ซึ่งไม่แตกต่างจากกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดของประเทศพัฒนาแล้วอ่ืน ๆ มากนัก ที่ส าคัญสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ยังมีภาษี

 
5 การค านวณภาษีเฉลี่ยในหมวดนี้ โดยไม่รวมรายการที่เป็นภาษีตามสภาพที่จ าเป็นต้องข้อมูลทางด้านราคามาประกอบการค านวณซึ่ง

แตกต่างกันไปในแต่ละปี  
6 ปรากฏใน Protocol 1 Concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative 

cooperation 
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น าเข้าที่สูง (อยู่ระหว่างร้อยละ 10-20)  งานศึกษาในอดีตพบว่า ข้อยกเว้นเหล่านี้ท าให้การใช้สิทธิท าได้ยาก และหลายครั้ง
ผู้ประกอบการตัดสินใจไม่ใช่สิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 

การศึกษานี้ใช้ดัชนีความเหมือนกันของการส่งออก หรือ ESI (Export Similarity Index) พัฒนาโดย 
Finger และ Kreinin (1979) ดัชนีนี้พิจารณาจากส่วนแบ่งของแต่ละสินค้าต่อการส่งออกรวม ของแต่ละ
ประเทศ และค านวณเป็นผลรวมของมูลค่าขั้นต ่าส าหรับแต่ละสินค้า เพื่อบอกว่าสินค้าที่ไทยและเวียดนาม
ส่งออกไปสหภาพยุโรปนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดดังสูตรในสมการที่ 1  ESI จะมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 และ 1 โดยค่าดัชนีที่สูง หมายถึงโครงสร้างสินค้าส่งออกของทั้งสองประเทศ (เวียดนามและไทย) ไป
ยังสหภาพยุโรปที่คล้ายกันมาก และดัชนีมีค่าใกล้ศูนย์ หมายถึงโครงสร้างสินค้าส่งออกไม่เหมือนกัน  

โดยข้อมูลในการค านวณนั้น จะใช้ข้อมูลมูลค่าการส่งของไทยและเวียดนามในปี 2017-2020 ในความ
ละเอียด 2 digits  

ในกลุ่มสินค้าที่ไทยและเวียดนามมีความคล้ายคลึงกัน การแข่งขันระหว่างไทยและเวียดนามมีแนวโน้ม
จะรุนแรง การที่เวียดนามลงนาม EVFTA จึงน่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยมากกว่าเมื่อเทียบกับ
สินค้าท่ีแตกต่างกัน  

𝐸𝑆𝐼𝑖൫ሺ𝑉𝑁,𝑇𝐻ሻ,𝐸𝑈൯ =minሺ
𝑋𝑖ሺ𝑉𝑁,𝐸𝑈ሻ

𝑋𝑉𝑁,𝐸𝑈
 ,
𝑋𝑖ሺ𝑇𝐻,𝐸𝑈ሻ

𝑋𝑇𝐻,𝐸𝑈
ሻ

𝑛

𝑖=0

 

โดย 𝑋𝑖ሺ𝑉𝑁,𝐸𝑈ሻ  คือ มูลค่าการส่งออกสินค้า i จากประเทศเวียดนาม ไป สหภาพยุโรป 

𝑋𝑖ሺ𝑇𝐻,𝐸𝑈ሻ  คือ มูลค่าการส่งออกสินค้า i จากประเทศไทย ไป สหภาพยุโรป 

𝑋𝑉𝑁,𝐸𝑈 คือ มูลค่าการส่งออกสุทธิของประเทศเวียดนาม ไป สหภาพยุโรป 

𝑋𝑇𝐻,𝐸𝑈  คือ มูลค่าการส่งออกสุทธิของประเทศไทย ไป สหภาพยุโรป 
 

Reference 

Finger and Krenin. (1979). A Measure of ‘Export Similarity’ and Its Possible Uses. Economics 
Journal, vol. 89, issue 356, 905-12. 
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ผลการวิเคราะห ์
 

ผลการวิเคราะห์ของ Policy Brief สรุปในตารางที ่ 2 ที่
น าเสนออัตราการขยายตัวการส่งออกของไทยและเวียดนามในตลาด
สหภาพยุโรปเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2019-2022 (6 เดือนแรก) โดยเรียงล าดับตามระดับความเหมือนกัน
ระหว่างสินค้าไทยและเวียดนาม (แข่งขันกันโดยตรง) ในตลาดสหภาพ
ยุโรป หรือสินค้าที่มีค่า ESI ที่มากกว่า 0.5 สินค้าเหล่านี้มีทั้งสิ้น 24 
จากทั้งสิ้น 99 รายการ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 97.5 ของปริมาณการส่งออก
ไทยไปสหภาพยุโรปในปี ค.ศ. 2019 ก่อนที่ EVFTA จะมีผลบังคับใช้ 

เราแบ่งช่วงเวลาทั้งหมดเป็น  
1. อัตราการขยายตัวการส่งออกของปี ค.ศ. 2019 ซึ่งก่อนที่ EVFTA 

มีผลบังคับใช้ เพื่อสะท้อนความสามารถในการแข่งขันของแต่ละ
ประเทศท่ีมีอยู่ก่อนหน้า  

2. อัตราการขยายตัวการส่งออกระหว่างสิงหาคม -ธันวาคม ค.ศ. 
2020 ซึ่งเป็น 5 เดือนแรกที่มีการลงนาม EVFTA ช่วงนี้ถือเป็น
ช่วงแรกและผู้ประกอบการอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับ EVFTA และ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ   

3. อัตราการขยายตัวตลอดทั้งปี ค.ศ. 2021 และ 6 เดือนแรกของปี 
ค.ศ. 2022 เพ่ือสะท้อนผล EVFTA หลังจากมีผลบังคับใช้มาระยะ
หนึ่งแล้ว  

 

 

  
ในขณะที่ 4 คอลัมน์ (แถวตั้ง) สุดท้ายในตาราง 2 ท าสรุปเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ

เวียดนามเทียบกับไทย โดย ü หมายถึงรายการที่เวียดนามมีผลการด าเนินงานดีกว่าไทย และ û หมายถึงรายการที่
เวียดนามไม่ได้เหนือกว่าไทย7 นอกจากนั้นตารางที่ 2 ได้น าเสนออัตราภาษีน าเข้าของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตัวบ่งชี้
ขนาดของผลประโยชน์ทางด้านสิทธิพิเศษทางภาษีจาก EVFTA หากภาษีน าเข้ายังอยู่ในระดับที่สูง   

เราพบว่าในปี ค.ศ. 2019 มีรายการสินค้า 19 รายการที่เวียดนามมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกที่สูงกว่า
ไทยตั้งแต่ก่อนมีการลงนาม EVFTA อันประกอบด้วย  

- ต้นไม้ และพืชอ่ืน ๆ (HS 06) 
- ยาง และของท าด้วยยาง (HS 40) 
- ปุ๋ย (HS 31) 
- เครื่องแต่งกายประเภททอ (HS 62) 
- รองเท้า (HS 64) 

 

 
7 ผลการด าเนินงานที่เวียดนามไม่ได้เหนือกวา่ไทยอาจเกิดขึ้นในกรณีที่อัตราการขยายตัวการส่งออกเวยีดนามไม่แตกตา่งจากไทย หรอื อัตราการขยายตัวการ

ส่งออกของเวียดนามแยก่วา่ไทย  
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- ธัญพืช (HS 10) 
- ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมจากข้าว (HS 11) 
- โกโก้และของปรุงแต่งที่ท าจากโกโก้ (HS 18) 
- เคมีภัณฑ์อื่นๆ  (HS 38) 
- เครื่องจักรสาน (HS 46)  
- ขนสัตว์และผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ (HS 51) 
- เส้นใยประดิษฐ์สั้น และผลิตภัณฑ์ (HS 55)  
- เครื่องแต่งกายประเภทถัก (HS 61) 
- เคหะสิ่งทอ (เช่น พรม ผ้าม่าน) (HS 63) 
- ขนเทียมและผลิตภัณฑ์จากขนเทียม (HS 67) 
- เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก (HS 73) 
- เฟอร์นิเจอร์ (HS 94) 
- ผลิตภัณฑ์จากสัตว์อ่ืน ๆ (HS 05) 

 
ในช่วง 5 เดือนแรกหลัง EVFTA มีผลบังคับใช้ มีสินค้า 17 รายการที่ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ดีขึ้นกับ

เวียดนามในสหภาพยุโรป  ในขณะที่มีเพียง 2 รายการ ได้แก่ โกโก้และของปรุงแต่งที่ท าจากโกโก้ (HS 18) และ 
เคมีภัณฑ์อื่น ๆ (HS 38) ที่ไทยยังคงสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดสหภาพยุโรปต่อเวียดนามอย่าง
ต่อเนื่อง  นอกจากนั้นรายการสินค้าทั้งสองยังเป็นรายการสินค้าที่เวียดนามมีอัตราการขยายตัวการส่งออกดีกว่าไทย
ในปี ค.ศ. 2021 และ 6 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2022  ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่การลงนาม EVFTA ยิ่งท าให้ไทยยิ่ง
เสียเปรียบเวียดนามมากขึ้น  อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 2021 สินค้าทั้งสองรายการมีมูลค่าการส่งออกเพียง 0.8 ล้าน
บาทและ 25 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.04 และ 1.36 ของการส่งออกไทยไปสหภาพยุโรป 
ตามล าดับ    

หากพิจารณาจากกลุ่มที่ไทยเสียเปรียบเวียดนามตั้งแต่ก่อน EVFTA มีผลบังคับใช้ (19 รายการ)  มี 6 รายการ 
ที่ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอยู่ก่อนหน้า และเป็นสินค้าที่เวียดนามมีอัตราการขยายตัวการส่งออกดีกว่า
ไทยทุกช่วงเวลาที่ครอบคลุมในการศึกษานี้  โดย 6 รายการนี้ประกอบด้วย 

- ธัญพืช (HS 10) 
- เฟอร์นิเจอร์ (HS 94) 
- ขนเทียมและผลิตภัณฑ์จากขนเทียม (HS 67) 
- เครื่องนุ่งห่มประเภทถัก (HS 61) 
- เครื่องนุ่งห่มประเภททอ (HS 62) 
- ขนสัตว์และผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ (HS 51) 
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ในขณะที่มีอีก 6 รายการที่สินค้าท่ีเวียดนามมีอัตราการขยายตัวการส่งออกดีกว่าไทยเกือบตลอดช่วงเวลาที่
ท าการศึกษา (3 จาก 4 ช่วงเวลา) อันได้แก่  

- ผลิตภัณฑ์จากสัตว์อ่ืน ๆ (HS 05) 
- ทองแดงและผลิตภัณฑ์จากทองแดง (HS 74) 
- เส้นใยประดิษฐ์สั้น และผลิตภัณฑ์ (HS 55) 
- ต้นไม้ และพืชอ่ืน ๆ (HS 06) 
- เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก (HS 73) 
- เครื่องจักรสาน (HS 46) 

 

หากเราเจาะลึกต่อใน 12 รายการสินค้าที่ไทยสู้เวียดนามไม่ได้ตั้งแต่ก่อนลงนาม EVFTA   เราพบว่า 3 จาก
ทั้งหมด 6 รายการที่เวียดนามมีอัตราการขยายตัวการส่งออกที่สูงกว่าไทยโดยตลอดในช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ. 2019-
2022 (มกราคม - มิถุนายน)  ที่เป็นรายการที่เวียดนามทิ้งห่างไทยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ธัญพืช (HS 10), เฟอร์นิเจอร์ 
(HS 94)  และ เครื่องนุ่งห่มประเภททอ (HS 62) ในขณะที่อีก 3 รายการ ขนเทียมและผลิตภัณฑ์จากขนเทียม (HS 
67) เครื่องนุ่งห่มประเภทถัก (HS 61) และ ขนสัตว์และผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ (HS 51) ที่ช่องว่างของอัตราการ
ขยายตัวการส่งออกของเวียดนามและไทยแคบลง 

เราพบหลักฐานในท านองเดียวกันกับกลุ่มสินค้าที่เวียดนามมีอัตราการขยายตัวการส่งออกสูงกว่าไทยเกือบ
ตลอด  โดยมีเพียง 2 จากทั้งสิ้น 6 รายการ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่น ๆ (HS 05) และ ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ (HS 06) ที่
ความแตกต่างระหว่างอัตราการขยายตัวการส่งออกเวียดนามเหนือไทยอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อีก 4 รายการความ
แตกต่างของอัตราการขยายตัวการส่งออกแคบลง แนวโน้มที่พบดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า EVFTA ที่ให้แต้มต่อภาษีกับ
เวียดนามที่เหนือกว่าไทยอาจไม่ได้เป็นปัจจัยชี้ขาดถึงความสามารถในการส่งออกระหว่างไทยและเวียดนามในตลาด
สหภาพยุโรป มิเช่นนั้นไทยน่าจะยิ่งเสียเปรียบเวียดนามในสินค้าท้ัง 12 รายการข้างต้นอย่างต่อเนื่อง 
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Policy Implication 

Policy Brief ฉบับนี้เริ ่มต้นจากประเด็นสนใจในวงกว้างว่าประเทศที่ลงนาม FTA มากกว่า
ประเทศอื่น ๆ จะท าให้การส่งออกของประเทศนั้น ๆ ได้เปรียบประเทศอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร เราตอบ
ค าถามนี้โดยการวิเคราะห์อัตราการขยายตัวการส่งออกของไทยและเวียดนามระหว่าง  ค.ศ. 2019–
2022 (มกราคม-มิถุนายน) และประเมินผลของการลงนาม FTA ระหว่างสหภาพยุโรปกับเวียดนาม 
หรือที่รู้จักกันในนาม EVFTA ที่มีผลการเปิดเสรีตั้งแต่สิงหาคม ค.ศ. 2020 เป็นต้นมา ในขณะที่ไทยยัง
ไม่ได้ลงนาม FTA กับสหภาพยุโรป  โดยเราควบคุมท้ังปัญหาความสามารถในการแข่งขันเดิม และความ
คล้ายคลึงกันของสินค้าส่งออกของไทยและเวียดนาม  

ผลการศึกษาพบว่า EVFTA มีผลท าให้การส่งเวียดนามเหนือไทยในบางสินค้าเท่านั้น และไม่ใช่
ปัจจัยหลักที่ก าหนดความสามารถในการส่งออกว่าไทยจะดีกว่าหรือแย่กว่าเวียดนาม ปัจจัยพื้นฐานที่
ก าหนดความสามารถในการส่งออก เช่น ประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิต และ ความสามารถใน
การปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่มีบทบาทส าคัญกว่า การได้แต้มต่อภาษีจาก FTA 
อาจจะช่วย หรือไม่ช่วยกระตุ้นการส่งออกก็ได้      บทวิเคราะห์ใน Policy Brief ฉบับนี้เราไม่พบ
หลักฐานอย่างเป็นระบบว่า FTA กระตุ้นการส่งออกอย่างเป็นรูปธรรม   

อนึ่งเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า EVFTA  มีส่วนช่วยให้สินค้าบางกลุ่มเวียดนามได้เปรียบเพิ่มขึ้น แต่
ผลดังกล่าวไม่เสมอไป   แม้การศึกษานี้จะไม่สามารถวิเคราะห์ลงลึกถึงสาเหตุว่าเหตุใด EVFTA ไม่
สามารถกระตุ้นการส่งออก  เช่น ขนาดแต้มต่อภาษี กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิด หรือมาตรการทางการค้า
อื่น ๆ ที่มิใช่ภาษีที่มีบทบาทส าคัญกว่าภาษีในการก าหนดการส่งออก แต่ข้อค้นใน Policy Brief เตือน
ให้เราไม่ควรใช้จ านวนFTA ที่ลงนามมาตัดสินว่าเมื่อลงนามแล้วจะเกิดผลทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรม
เสมอ  
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เรื่องดังกล่าวส าคัญส าหรับ FTA ในสหัสวรรษใหม่ที่เนื้อหาการเจรจามักมีประเด็นอ่ืน ๆ ที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างได้  ผลประโยชน์ทางการค้าเป็นเหตุผลหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาเพื่อให้ไทย
ต้องลงนามและแลกกับผลเสียที่เกิดขึ้นจากด้านอ่ืน ๆ  ข้อค้นพบในการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการวิเคราะห์
ผลประโยชน์ทางการค้าจ าเป็นต้องท าด้วยความระมัดระวัง  เพราะภาษีท่ีลดผ่านกรอบ FTA เป็นปัจจัย
หนึ่งแต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการส่งออกเสมอไป   
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ตารางท่ี 2 แสดงสินค้าที่ไทยและเวียดนามแข่งขันกันโดยตรงในตลาดสหภาพยุโรป 

 

Product 
code 

 EU’s 
tariff 
(%) 

Average 
ESI 

(2017-
2020)  

RCA(TH) 
/RCA(VN) 

2019 

Thailand’s Growth Vietnam’s Growth  วิเคราะห ์

2019 
2020 
(Aug-
Dec) 

2021 
2022 
(Jan-
Jun) 

2019 
2020 
(Aug-
Dec) 

2021 
2022 
(Jan-
Jun) 

2019 
2020 
(Aug-
Dec) 

2021 
2022 
(Jan-
Jun) 

‘06 6.85 0.58 1.74 -0.20 0.00 0.40 -0.10 0.22 0.10 0.40 0.10 ü ü û ü 

‘10 2.15 0.86 1.85 0.06 -0.30 -0.20 0.20 1.03 0.10 0.30 1.00 ü ü ü ü 

‘11 12.18 0.51 1.58 0.18 -0.10 0.10 0.10 0.39 0.10 0.00 -0.10 ü ü û  û  

‘17 6.84 0.77 28.25 -0.03 -0.10 0.00 0.20 0.13 -0.50 0.00 0.80 ü û  û  ü 

‘18 6.13 0.51 3.20 1.03 -0.60 -0.40 1.30 0.16 0.00 0.40 32.30 û  ü ü ü 

‘19 10.65 0.67 2.31 0.15 0.20 0.20 0.00 0.12 0.00 0.10 0.30 û  û  û  ü 

‘22 4.34 0.60 7.54 0.37 -0.10 0.30 0.50 0.08 -0.20 0.10 0.30 û  û  û  û 

‘38 5.49 0.52 1.53 0.00 -0.50 0.20 -0.40 -0.01 0.00 0.30 0.30 û  ü ü ü 

‘40 2.56 0.58 3.88 0.07 0.20 0.50 0.00 0.13 0.80 0.50 0.00 ü ü û  û  

‘51 3.46 0.52 6.72 -0.35 -0.40 0.70 0.90 14.50 10.30 0.90 1.10 ü ü ü ü 

‘55 6.17 0.59 2.04 -0.12 -0.10 0.10 0.00 0.31 1.70 -0.40 0.50 ü ü û ü 

‘73 1.71 0.55 1.43 -0.13 -0.20 0.20 0.40 0.02 0.00 0.40 0.20 ü ü ü û 

‘74 3.29 0.63 1.89 -0.04 0.20 0.40 0.10 0.21 0.00 2.60 0.20 ü û  ü ü 

‘05 0.08 0.83 0.66 -0.22 -0.60 -0.20 0.10 1.32 -0.80 0.50 1.50 ü û  ü ü 

‘24 44.70 0.73 0.76 0.14 -0.30 0.10 5.30 -0.01 -1.00 -0.50 0.00 û û  û  û  

‘31 4.80 0.56 0.84 -0.66 -1.00 275.10 103.20 1.25 -0.60 -0.50 1.00 ü ü û  û  

‘46 2.96 0.53 0.04 -0.23 -0.10 0.00 0.10 0.13 0.90 0.00 0.10 ü ü û  û  

‘49 0.00 0.52 0.92 0.05 0.00 -0.20 0.10 0.04 0.00 0.40 0.00 û û ü û 

‘61 11.67 0.54 0.13 0.06 -0.30 0.10 0.10 0.15 0.00 0.20 0.20 ü ü ü ü 

‘62 11.31 0.53 0.06 -0.03 -0.30 0.00 0.00 -0.01 -0.10 0.00 0.40 ü ü û ü 

‘63 10.15 0.62 0.26 0.03 -0.10 -0.10 0.00 0.09 0.90 -0.60 0.00 ü ü û  û  

‘64 11.05 0.58 0.04 0.04 -0.30 0.10 0.20 0.09 -0.10 0.10 0.10 ü ü û  û  

‘65 2.34 0.56 0.17 -0.24 0.10 1.20 0.40 0.12 -0.20 0.50 0.30 ü û  û  û  

‘67 2.83 0.60 0.43 -0.13 -0.30 -0.10 0.10 -0.02 0.30 0.40 0.40 ü ü ü ü 

‘94 2.43 0.61 0.16 -0.01 -0.20 0.00 -0.20 0.10 -0.10 0.20 0.10 ü ü ü ü 
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ตารางท่ี 3 ค่าสัมบูรณค์วามแตกต่างของอัตราการขยายตัวการส่งออกระหว่างเวียดนามและไทย 
 

Product 
code 

Average ESI 
(2017-2020)  

RCA(TH)/RCA(VN) 2019 
ค่าสัมบูรณ ์(Growth เวียดนาม - Growth ไทย) 

2019 2020 (Aug-Dec) 2021 2022 (Jan-Jun) 

'06 0.58 1.74 0.42 0.10 0.00 0.20 

'10 0.86 1.85 0.97 0.40 0.50 0.80 

'11 0.51 1.58 0.21 0.20 0.10 0.20 

'17 0.77 28.25 0.16 0.40 0.00 0.60 

'18 0.51 3.20 0.87 0.60 0.80 31.00 

'19 0.67 2.31 0.03 0.20 0.10 0.30 

'22 0.60 7.54 0.30 0.10 0.20 0.20 

'38 0.52 1.53 0.01 0.50 0.10 0.70 

'40 0.58 3.88 0.06 0.60 0.00 0.00 

'51 0.52 6.72 14.85 10.70 0.20 0.20 

'55 0.59 2.04 0.43 1.80 0.50 0.50 

'73 0.55 1.43 0.15 0.20 0.20 0.20 

'74 0.63 1.89 0.25 0.20 2.20 0.10 

'05 0.83 0.66 1.54 0.20 0.70 1.40 

'24 0.73 0.76 0.16 0.70 0.60 5.30 

'31 0.56 0.84 1.91 0.40 275.60 102.20 

'46 0.53 0.04 0.36 1.00 0.00 0.00 

'49 0.52 0.92 0.01 0.00 0.60 0.10 

'61 0.54 0.13 0.09 0.30 0.10 0.10 

'62 0.53 0.06 0.03 0.20 0.00 0.40 

'63 0.62 0.26 0.06 1.00 0.50 0.00 

'64 0.58 0.04 0.05 0.20 0.00 0.10 

'65 0.56 0.17 0.36 0.30 0.70 0.10 

'67 0.60 0.43 0.12 0.60 0.50 0.30 

'94 0.61 0.16 0.11 0.10 0.20 0.30 

 
หมายเหตุ: การใช้ค่าสัมบูรณ์เพื่อขจัดทศิทางของอัตราการขยายตวั เช่น ในกรณีอัตราการขยายตวัของเวียดนามและไทยเป็นลบ เช่น ร้อยละ -2 และ -5 ตามล าดับ การใช้ค่า
สัมบูรณ์จะขจัดค่าติดลบและน าเสนอเฉพาะส่วนตา่งของอัตราการขยายตัว  ในตัวอยา่งข้างต้น ค่าสัมบูรณ์จะสะท้อนวา่อัตราการขยายตัวการส่งออกของเวียดนามดีวกว่าไทย
ร้อยละ 3 เป็นต้น   
ที่มา: ผู้เขียนค านวณจากฐานข้อมูลการค้า World Trade Atlas  

 


