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พาณิชย์จัดท าดัชนีวัดศักยภาพการน าเข้าของ 168 ประเทศ  

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.)  เปิดเผยถึง
ผลกำรศึกษำกำรจัดท ำ “ดัชนีวัดศักยภาพการน าเข้าของ 168 ประเทศ Import Potential Index (IPI)” โดย 
สนค. ซึ่งเป็นกำรรวบรวมข้อมูลจ ำนวน 30 ตัวชี้วัดที่สะท้อนควำมสำมำรถในกำรน ำเข้ำของประเทศต่ำงๆ 
ประกอบด้วย 3 ด้ำนหลัก ได้แก่ ด้ำนกำรค้ำ ด้ำนเศรษฐกิจมหภำค และด้ำนปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ โดยค่ำดัชนีที่ได้จะ
สะท้อนควำมสำมำรถในกำรน ำเข้ำของประเทศต่ำงๆ เชิงเปรียบเทียบ (Relative potential for import) โดยเรียง
อันดับประเทศที่มีศักยภำพในกำรน ำเข้ำสูงสุด (อันดับ 1) ไปน้อยที่สุด (อันดับ 168)  

ผลการจัดล าดับดัชนีชี้วัดศักยภาพการน าเข้า พบว่ำประเทศที่มีศักยภำพในกำรน ำเข้ำสูงที่สุด  3 
อันดับแรก ได้แก่ จีน  สหรัฐฯ และ อินเดีย ตำมล ำดับ โดยเมื่อแบ่งตำมภูมิภำค พบว่ำ ในจ ำนวนประเทศที่มี
ศักยภำพสูงสุด 30 อันดับแรก เป็นประเทศในทวีปเอเชียถึง 10 ประเทศ และเป็นประเทศจำกอำเซียนถึง 5 ประเทศ 
สะท้อนถึงศักยภำพในกำรน ำเข้ำที่สูงของกลุ่มประเทศในภูมิภำคเดียวกับไทย 

ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรศึกษำของ สนค. ครั้งนี้ 
สำมำรถเปรียบเทียบมูลค่ำกำรน ำเข้ำจำกไทยและศักยภำพกำรน ำเข้ำของประเทศเหล่ำนั้นว่ำสอดคล้องกันหรือไม่ 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างศักยภาพและมูลค่าการน าเข้าจากไทย โดยเฉพำะประเทศที่มี
ศักยภำพในกำรน ำเข้ำสูงแต่มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำจำกไทยไม่มำกนัก อันจะน าไปสู่การวางนโยบายและใช้เป็นแนว
ทางการเจรจาเปิดเสรีการค้ากับตลาดศักยภาพ  ปรับกลยุทธ์และมาตรการในการส่งเสริมการส่งออก 
เพื่อขยายตลาดให้สอดคล้องกับศักยภาพการน าเข้าที่แท้จริงเป็นรายประเทศได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการส่งออกยังสามารถใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาในการแสวงหาโอกาสการส่งออกสินค้าในตลาด
ศักยภาพอีกด้วย 

โดยเมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบจำกประเทศที่มีศักยภำพกำรน ำเข้ำสูงสุด 120 อันดับแรกกับอันดับกำร
ส่งออกของไทยไปยังประเทศดังกล่ำว พบว่ำ มีจ ำนวน 24 ประเทศที่มีควำมสอดคล้องกัน และ 96 ประเทศที่ไม่
สอดคล้องกัน ดังนี้  

ประเทศที่มีศักยภาพน าเข้าและอันดับการส่งออกไทยสอดคล้องกัน (จ ำนวน 24 ประเทศ) มีประเทศ
ส ำคัญที่อยู่ใน 50 อันดับแรกที่มีดัชนีศักยภำพกำรน ำเข้ำสูงถึง 13 ประเทศ อำทิ จีน สหรัฐฯ ฮ่องกง สิงคโปร์ และ
ญี่ปุ่น เป็นต้น ขณะที่ประเทศที่มีศักยภาพน าเข้าและอันดับการส่งออกไทยไม่สอดคล้องกัน (จ ำนวน 96 ประเทศ)
แบ่งเป็น (1) ประเทศที่ไทยส่งออกได้สูงกว่าศักยภาพ มี 45 ประเทศ และเป็นประเทศใน Top 50 ของดัชนี IPI 
จ ำนวน 9 ประเทศ อำทิ มำเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ ออสเตรเลีย และ (2) ประเทศที่ไทยส่งออกได้ต่ ากว่า
ศักยภาพ มี 51 ประเทศ และเป็นประเทศใน Top 50 จ ำนวน 21 ประเทศ อำทิ อินเดีย เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส 
และ UAE  ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภำพในอันดับต้นๆ ของโลก แต่สัดส่วนกำรส่งออกของไทยไปประเทศเหล่ำนี้ยังไม่
สูงมำกนักและยังไม่ติด Top 10 ของไทย  
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จำกข้อมูลดังกล่ำวหำกมีกำรด ำเนินนโยบำยกำรค้ำอย่ำงเหมำะสมจะท ำให้มูลค่ำกำรส่งออกของ
ไทยเพ่ิมข้ึนมำก ซึ่งทาง สนค. เห็นว่าควรมีแนวทางการด าเนินนโยบายในแต่ละตลาดดังนี้ 

• ประเทศที่ไทยยังส่งออกได้ต่ ากว่าศักยภาพการน าเข้า ในบทบำทภำคเอกชนควรพิจำรณำขยำยกำร
ส่งออกไปสู่ตลำดเหล่ำนี้มำกข้ึน ในด้ำนภำครัฐมีควำมจ ำเป็นต้องพิจำรณำจัดท ำข้อตกลงกำรค้ำเสรีหรือหุ้นส่วน
ยุทธศำสตร์เศรษฐกิจ (strategic partnership) กับประเทศที่ยังไม่มีข้อตกลง รวมทั้งต้องเร่งด ำเนินนโยบำยกำรค้ำที่
เหมำะสมในแต่ละประเทศ เช่น 

ประเทศอินเดีย มีจุดแข็งในด้ำนเศรษฐกิจขยำยตัวสูงและมีประชำกรจ ำนวนมำก แต่มีข้อจ ำกัดที่ส ำคัญ 
อำทิ อัตรำภำษีกำรน ำเข้ำสูง และมีสัดส่วนกำรเปิดประเทศต่ ำ ซึ่งกำรส่งออกไปอินเดียอำจจะมีควำมท้ำทำยสูง 
ดังนั้น กำรขยำยตลำดสินค้ำในอินเดียควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรไทยไปลงทุนประเทศอินเดียและสร้ำงพันธมิตร
ท้องถิ่น เพ่ือลดต้นทุนกำรน ำเข้ำ สร้ำงโอกำส และเพ่ิมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน  โดยสินค้ำที่มีศักยภำพใน
ตลำดอินเดีย อำทิ พืชน้ ำมัน อัญมณี อุปกรณ์สื่อสำร และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น  

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีจุดแข็งด้ำนรำยได้ต่อหัวสูงอันดับ 5 ของโลก มีกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ทำงกำรค้ำอยู่ในเกณฑ์ดี และมีอัตราการเปิดประเทศสูง ขณะที่ข้อจ ำกัดที่ส ำคัญ อำทิ มีประชากรน้อย อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง และความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ยังมีอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ดังนั้นยุทธศำสตร์
กำรขับเคลื่อนกำรส่งออกควรเน้นส่งเสริมสินค้ำคุณภำพและรำคำสูง และสินค้ำที่สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ผลิตไม่ได้ 
โดยสินค้ำที่มีศักยภำพในตลำดนี้ อำทิ อัญมณี รถยนต์ อำหำร และสินค้ำเกษตร เป็นต้น  

ประเทศอังกฤษ ซึ่งก ำลังเจรจำเพ่ือออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหภำพยุโรป ท ำให้ไทยมีโอกำสในกำรท ำกำรค้ำ
มำกขึ้น โดยสินค้ำที่มีศักยภำพในตลำดอังกฤษ อำทิ ชิ้นส่วนอำกำศยำน ยำนยนต์และชิ้นส่วน อัญมณี และ อำหำร  

• ประเทศที่ไทยส่งออกได้สูงกว่าศักยภาพการน าเข้า สำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกกำรเทคโนโลยีกำรผลิตใน
ประเทศเหล่ำนั้นยังต่ ำกว่ำของประเทศไทย รวมทั้งสินค้ำของไทยมีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับของตลำด ท ำให้มีควำม
ต้องกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกไทย ซึ่งในอนำคตควำมต้องกำรควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และทักษะกำรบริหำรด้ำนกำรผลิตและ
บริกำรที่เกี่ยวข้องจะเพ่ิมมำกขึ้น ดังนั้นนอกจำกกำรส่งออกสินค้ำแล้ว ไทยยังมีโอกำสในกำรส่งออกกำรบริกำรไปยัง
ประเทศเหล่ำนี้ ทั้งรูปแบบกำรวิจัยกำรพัฒนำ ควำมเชี่ยวชำญกำรผลิต และกำรบริหำรต่ำง  ๆเป็นต้น  

• ประเทศที่ไทยส่งออกสอดคล้องกับศักยภาพการน าเข้า ส่วนมำกเป็นตลำดส ำคัญของโลกและมีกำร
แข่งขันสูง ดังนั้น ควรเน้นกำรรักษำตลำด โดยรักษำมำตรฐำนของสินค้ำ เพ่ิมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน โดย
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต และน ำเทคโนโลยีมำปรับเปลี่ยนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรใหม่ๆ เป็นต้น 
ซึ่งในแต่ละตลำดมีสินค้ำศักยภำพที่แตกต่ำงกัน เช่น ตลาดจีน สินค้ำศักยภำพที่ส ำคัญ ประกอบ ด้วย วงจรรวม
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยจัดเก็บข้อมูล  ยำนยนต์และอุปกรณ์ ยำงพำรำ และไม้แปรรูป เป็นต้น ในขณะที่ตลาดญี่ปุ่น 
สินค้ำที่มีศักยภำพเดิม ได้แก่ ยำนยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ อัญมณี ส่วนสินค้ำอำหำรและเกษตร ประกอบด้วย 
ผลิตภณัฑ์ไก่ กุ้ง ปลำ และยำงพำรำ เป็นต้น  

รำยละเอียดผลกำรศึกษำตำมเอกสำรแนบ หรือติดต่อได้ที่ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์  

******************************************************************************* 

8 มกรำคม 2561 
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(เอกสำรแนบ) 


