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เชื่อมโยงให้เข้มแข็งต่อไป

Abstract
This paper examines the effect of quota abolishment under the Agreement on Textiles and Clothing (ATC) on Global Value
Chain (GVC) in apparel industry and the adjustment of Thai's producers during the ATC and after the quota-free regime. Based on
textile and clothing export statistics between 1995 and 2004, we
calculate Revealed Comparative Advantage (RCA) index in order
to compare the competitiveness of Thailand's textile and garment
industries with other major exporting countries. The authors adopt
GVC framework to examine the effect of the quota-free on the Thai
garment producers. Twelve companies were surveyed and research
findings suggested that small and medium size producers faced
more difficulty in their business after the quota abolishment. Big
apparel manufacturers that have been investing in new technologies, e.g., automatic machines, information technology, computeraided-design, and design, and undergoing strategic partnership
with upstream firms in the supply chain can realize benefit after the
quota abolishment. Government and private sector need to consolidate their effort to develop a more effective and closer relationship among industries in the supply chain.

Executive Summary
บทสรุปผู้บริหาร
ปัญหาทีท่ ำการวิจยั ความสำคัญของปัญหา และ
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นมา การค้าสิ่งทอและ
เครือ่ งแต่งกายระหว่างประเทศได้กลับเข้าสูก่ รอบการค้าเสรีตามเจตนารมณ์
ของการเจรจาแกตต์รอบอุรกุ วัยเมือ่ ปีพ.ศ. 2536 การเจรจาครัง้ นัน้ ประเทศ
กำลังพัฒนาประสบความสำเร็จในการจัดทำข้อตกลงการค้าสิ่งทอและ
เครือ่ งนุง่ ห่ม (Agreement on Textiles and Clothing: ATC) เพือ่ ทีจ่ ะขจัด
อุปสรรคการค้าสิ่งทอภายใต้กรอบข้อตกลงว่าด้วยการค้าสิ่งทอระหว่าง
ประเทศ (Multi-Fibre Arrangement: MFA) การค้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
ในยุคนีจ้ งึ เป็นไปอย่างเสรีมากขึน้ รัฐบาลของประเทศผูส้ ง่ ออกสิง่ ทอหลาย
ประเทศมีความกังวลถึงผลเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ แก่อตุ สาหกรรมและการจ้าง
งานของประเทศตัวเอง เพราะเกรงว่าจะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศทีม่ ี
ความได้เปรียบในการผลิตสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มเช่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน
เกาหลีใต้ได้ (ITC 2005) การค้าสิง่ ทอในยุคหลังระบบโควตานี้ บริษทั ผูซ้ อ้ื
สามารถเลือกซือ้ สินค้าจากประเทศใดก็ได้ทส่ี ามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ต้นทุนการผลิตทีถ่ กู ทีส่ ดุ และ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูซ้ อ้ื
ได้รวดเร็วที่สุด การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นนี้ ผู้ผลิตและกลุ่มผู้ผลิตที่
สามารถปรับตัวได้เท่านัน้ จึงจะสามารถรักษาตลาดหรือขยายตลาดได้ตอ่ ไป
โครงสร้างผลิตและโครงสร้างตลาดของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลกจะ
มีการเปลีย่ นโฉมหน้าอย่าง การค้าสิง่ ทอในยุคหลังโควตานีจ้ ะส่งผลกระทบ

อย่ า งกว้ า งขวางและถื อ เป็ น การเปิ ด พรมแดนการแข่ ง ขั น ของผู ้ ผ ลิ ต
ทุกประเทศในโลก
มีงานวิจัยจำนวนหนึ่งได้ให้มุมมองเกี่ยวกับผลกระทบของการ
เปิดเสรีว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในห่วงโซ่อุปทานของ
การค้าปลีก - เครือ่ งนุง่ ห่ม - สิง่ ทอ (retail-apparel-textile supply chain)
ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาทีเ่ ป็นผูส้ ง่ ออกเครือ่ งนุง่ ห่ม เช่น
งานของ Nordas (2004) Abernathy et. al. (2005) Palpacuer et. al.
(2005) และ Risen (2005) โดยมีการกล่าวว่าการยกเลิกระบบโควตาจะเร่ง
ให้เกิดการปรับตัวขนานใหญ่ในการค้าปลีกและห่วงโซ่อุปทาน และ "จะ
เปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด" 1 เนื่องจากผู้ซื้อ
ไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องข้อจำกัดเชิงปริมาณอีกต่อไป การจัดซื้อและ
การเลือกผู้ผลิตเพื่อดำเนินการตัด เย็บ ในขั้นตอนต่างๆ สามารถทำได้
อย่างอิสระมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการกระจายคำสั่งผลิตไปยังสถานที่ที่มี
ความได้เปรียบด้านต้นทุนและการส่งมอบมากที่สุด สำหรับประเทศไทย
ซึ่งจัดเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มประเทศหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าของโลกภายหลังการยกเลิกโควตาสิ่งทอ
และเครือ่ งนุง่ ห่มนีย้ อ่ มส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนีอ้ ย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
แต่เนือ่ งจากเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งใหม่ รูปแบบการค้าจะเปลีย่ นไปอย่างไร กลยุทธ์
ของผู้ซื้อสิ่งทอรายใหญ่จะเปลี่ยนไปทิศทางใด และ การเปลี่ยนแปลงนี้
จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศไทยอย่างไร คำตอบที่ชัดเจนใน
ประเด็นเหล่านี้ยังคงต้องใช้เวลาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งโครงการวิจัยนี้
จะพยายามค้นหาคำตอบในบริบทของประเทศไทย
เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ
ไทยส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการกีดกันเชิงปริมาณภายใต้ MFA และ ATC
ประเทศไทยจึงไม่อาจหลีกเลีย่ งผลกระทบทีจ่ ะตามมาหลังการเปิดเสรีสง่ิ ทอได้

ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทบทวนสถานะทางการค้า
สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มและความสามารถในการแข่งขันของไทยในช่วงทีม่ ี
การทยอยยกเลิกโควตา (ATC Integration) และภายหลังการยกเลิกโควตา
โดยอาศัยข้อมูลการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยและของโลกเพื่อ
พิจารณาแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงและเพือ่ คำนวณดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบทีป่ รากฏ (Revealed Comparative Advantage Index: RCA)
นอกจากนี้การนำเสนอจะอาศัยข้อมูลสถิติการส่งออกของประเทศไทย
และส่วนแบ่งตลาดและเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆในเอเชียทีเ่ ป็นผูส้ ง่ ออก
สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มด้วย2 กรอบเวลาการวิเคราะห์คอื ตัง้ แต่ชว่ งข้อตกลง
ATC จนถึงปีพ.ศ. 2548 เพือ่ จะทำการเชือ่ มโยงกับประวัตกิ ารใช้โควตาเพือ่
การกีดกันทางการค้าในอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มของโลกตลอดจน
รวบรวมบทวิเคราะห์ผลกระทบของการบังคับใช้และการยกเลิกโควตาตาม
ข้อตกลง ATC และนำเสนอถึงสภาพการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงใน
ความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อปุ ทานในอุตสาหกรรมนีใ้ นระดับโลกความเข้าใจ
ในประเด็นเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม
สิ่งทอไทยและต่อภาครัฐในการกำหนดนโยบายต่อไปในอนาคต
จุดประสงค์การวิจยั
1.

เพื่อที่จะศึกษาผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มต่อผู้ผลิตในประเทศไทย

2.

เพื่อสำรวจสถานะและความพร้อมของผู้ผลิตไทยใน
การปรับตัวเพื่อแข่งขันในตลาดโลก

3.

เพื ่ อ จั ด ทำข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื ่ อ พั ฒ นา
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมในการ
รองรับการเปิดเสรีการค้าต่อไป

ระเบียบวิธีวิจัยและแหล่งข้อมูล
เพื่อที่จะตอบวัตถุประสงค์การศึกษาข้างต้น เกี่ยวกับผลกระทบ
ของการยกเลิกโควตาว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดและอุตสาหกรรม
สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มของไทยควรจะมีการปรับตัวอย่างไรหลังจากทีข่ อ้ ตกลง
ATC สิน้ สุดลงนัน้ คณะวิจยั จะอาศัยข้อมูลทัง้ ในระดับปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ
การวิจยั ชิน้ นีจ้ ะเน้นการวิจยั ภาคสนามเนือ่ งจากข้อมูลทีจ่ ำเป็นสำหรับตอบ
คำถามว่าผู้ประกอบการมีการปรับตัวอย่างไรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดย
วิธีการการสัมภาษณ์สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม และ การเยี่ยมชมโรงงานและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโดย
เน้นผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่และมีการส่งออกเพราะจะเป็น
กลุ ่ ม ที ่ จ ะประสบปั ญ หาจากการเปิ ด เสรี โ ดยตรง แต่ ก ารศึ ก ษานี ้ ไ ด้
ครอบคลุมผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มที่ไม่ได้ส่งออกด้วยและได้ศึกษาว่า ได้รับ
ผลกระทบอย่างไรจากการเปิดเสรีดังกล่าว ประกอบกับการใช้ข้อมูล
ทุตยิ ภูมิ เช่น งานวิจยั อืน่ หรือ บทความในวารสารธุรกิจ หนังสือพิมพ์ หรือ
ในเว็บไซท์ต่างๆ มาประกอบการวิเคราะห์ด้วย
นอกจากจะศึกษาถึงการปรับตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มของไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2538 - 2547) หรือช่วงที่มี
การใช้ข้อตกลง ATC ซึ่งกำหนดให้การจำกัดปริมาณโควตานำเข้าของ
ประเทศในกลุ่มข้อตกลงลดลงแบบค่อยเป็นค่อยไป คณะวิจัยจะอาศัย
ข้อมูลสถิติการค้า เช่น มูลค่าสินค้าที่ไทยสามารถส่งออกได้ในตลาดโลก
เพือ่ นำมาประกอบการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มของไทยในช่วง 10 ปี ของข้อตกลง ATC โครงการ
วิจัยนี้เน้นที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากสองตัวแปรหลัก
คือ สัดส่วนการส่งออกของผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย
เปรียบเทียบกับสัดส่วนการส่งออกของประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกัน

และ ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทีป่ รากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) ของไทยในตลาดโลก และในตลาดส่งออกหลัก
ของไทย ทั้งนี้ สัดส่วนการส่งออกของผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ของไทยสามารถให้ทำให้เห็นภาพรวมของรูปแบบการค้า (Pattern of
Trade) ของไทย ส่วนดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทีป่ รากฏ (RCA)
จะเป็นตัวบ่งชีค้ วามได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกสินค้าสิง่ ทอและ
เครื่องนุ่งห่มซึ่งดัชนี RCA ที่ใช้ในที่นี้จะเป็นดัชนีที่ชี้ถึงความสามารถ
ในการแข่งขันในรายผลิตภัณฑ์สินค้าของไทยในตลาดโลก3 โดยข้อมูล
การส่งออกสินค้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มทัง้ ของประเทศไทยและต่างประเทศ
ได้มาจาก Comtrade database ของ United Nations ซึ่งมีข้อมูลการ
ส่งออกสินค้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มรายผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 1989 - 2003
(พ.ศ. 2532 - 2546) และจาก International Trade Statistics ของ WTO
ซึ่งมีข้อมูลการจัดอันดับการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในช่วงปี
1999 - 2003 (พ.ศ. 2542 - 2546)
การนำเสนอผลการวิจัย
รายงานวิจยั ฉบับนีแ้ บ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยในส่วนที่ 1 เป็นการ
นำเสนอความสำคัญของปัญหาและทบทวนวรรณกรรมในอดีตทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเปิดเสรีการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มวัตถุประสงค์ของการศึกษา
และโครงร่างเนื้อหารายงาน
ในส่วนที่ 2 เป็นการทบทวนประวัตคิ วามเป็นมาข้อตกลงการค้า
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และ ผลกระทบต่อแบบแผนการผลิตและการค้า
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยนำเสนอถึงความเป็นมาของการกีดกันทาง
การค้าโดยใช้โควตาตัง้ แต่ยคุ แรกในช่วงทศวรรษ 1950s จนถึงความตกลง
ว่าด้วยสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม (Agreement on Textiles and Clothing:
ATC) ผู้วิจัยอาศัยการศึกษาในอดีตเพื่อประกอบการนำเสนอว่า เหตุใด

การเปิดเสรีการค้าในปี พ.ศ. 2548 จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อประเทศ
ผู้ส่งออกต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย เพราะการค้าหลังระบบโควตา
สิ้นสุดลงแล้ว ผู้ซื้อเสื้อผ้ารายใหญ่ของโลกจะสามารถสั่งซื้อจากที่ใดก็ได้
และผู้ค้าปลีกจะพิจารณาปัจจัยอื่นนอกเหนือจากราคาค่าจ้างด้วย เช่น
เวลาในการจัดซือ้ และส่งสินค้า (Timeliness in apparel sourcing and
supply) ความยืดหยุน่ ของผูผ้ ลิต (Flexibility) ความหลากหลายของสินค้า
(Product diversity) ความเสี่ยงของการกักเก็บสินค้า (Inventory risk)
ตลอดจนความต้องการต่อการเติมเต็มสินค้าและการค้าปลีกแบบลีน (Demand for replenishment and lean retailing) ของผูค้ า้ ปลีกรายใหญ่
ในส่วนที่ 3 เป็นการนำเสนอสถานภาพการผลิตและการค้าของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในตลาดโลกในช่วงก่อนและหลัง
เปิ ด เสรี ก ารค้ า ผู ้ ว ิ จ ั ย นำเสนอภาพรวมของอุ ต สาหกรรมสิ ่ ง ทอและ
เครื่องนุ่งห่มไทยในช่วงก่อนและหลังเปิดเสรีการค้าเพื่อดูแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าวการส่งออกของไทยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง
มากนัก แต่ในช่วงท้ายของการเปิดเสรีก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเพื่อ
วิเคราะห์ถงึ การเตรียมความพร้อมของผูผ้ ลิตในไทยเพือ่ เผชิญกับการแข่งขัน
ทางการค้าภายหลังการยกเลิกโควตา ผูว้ จิ ยั ได้คำนวณดัชนีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบทีป่ รากฏ (Revealed Comparative Advantage Index:
RCA) โดยใช้มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจำแนก
ตามระบบฮาร์โมไนซ์ 2 หลัก ตั้งแต่ HS 50 - HS 63 โดยที่สินค้าสิ่งทอ
จะครอบคลุมหมวด HS50-60 ในขณะที่สินค้าเครื่องนุ่งห่มจะครอบคลุม
หมวด HS61-63 โดยข้อมูลการค้าใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade) เพือ่ สามารถเปรียบเทียบ
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าประเภทเดียวกันของ
ประเทศไทยและของประเทศอืน่ ได้ โดยมีสมมุตฐิ านว่า ถ้าผูป้ ระกอบการ
ไทยมีการปรับตัวและได้รบั ประโยชน์จากทยอยยกเลิกโควตาในแต่ละช่วง

อย่างเต็มที่ ค่า RCA ควรจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และถ้าค่า RCA เพิ่มขึ้น
จริงในช่วงเวลาดังกล่าว ก็แสดงว่า ไทยมีความพร้อมที่จะแข่งขันกับ
ประเทศผูส้ ง่ ออกรายอืน่ ภายใต้รปู แบบการค้าทีไ่ ม่มรี ะบบโควตาอีกต่อไป
ผลการคำนวณชี้ว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในบางกลุม่ สินค้า สินค้าในรหัส HS54 (เส้นใยยาวสังเคราะห์)
HS55 (เส้นใยสัน้ สังเคราะห์) HS56 (ผ้าบุนม่ิ ผ้าสักหลาด) HS58 (ผ้าปัก
หรือทอพิเศษ ผ้าลูกไม้) HS61 (เสือ้ ผ้าเครือ่ งนุง่ ห่มประเภทถัก) และ HS62
(เสื ้ อ ผ้ า เครื ่ อ งนุ ่ ง ห่ ม ประเภททอ) ที ่ ม ี ค ่ า ดั ช นี RCA มากกว่ า 1
แต่แนวโน้มของค่าดัชนี RCA ในหมวดเครื่องแต่งกายมีแนวโน้มลดลง
ซึ ่ ง สะท้ อ นว่ า ประเทศไทยกำลั ง สู ญ เสี ย ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ในการผลิตเสื้อผ้า
หลั ง จากที ่ ม ี ก ารยกเลิ ก ระบบโควตาสิ ่ ง ทอและเครื ่ อ งนุ ่ ง ห่ ม
ทั้งหมดมาเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี ทำให้มีข้อมูลการค้าที่ชัดเจนมากขึ้น
และเพียงพอสำหรับศึกษาผลกระทบในระยะสัน้ ของการเปิดเสรีการค้าสิง่ ทอ
ผู้วิจัยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาประกอบกับข้อมูลที่มีการเผยแพร่
เช่นงานของ Whalley (2006) เพือ่ ศึกษาสถานะของประเทศกำลังพัฒนา
ในยุ ค หลั ง MFA และเปรี ย บเที ย บส่ ว นแบ่ ง ตลาดสิ น ค้ า สิ ่ ง ทอและ
เครือ่ งนุง่ ห่มของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปในปี 2548 เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลในปี 2547 ข้อค้นพบที่สำคัญที่นำเสนอในส่วนนี้คือ กลุ่มประเทศ
ในเอเชีย (ในภาพรวม) มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในตลาด
สหรัฐอเมริกา (เพิม่ จากร้อยละ 53.76 ในปี 2547 เป็น ร้อยละ 59.65 ในปี
2548) และสหภาพยุโรป (เพิม่ จากร้อยละ 53.8 ในปี 2547 เป็น ร้อยละ
57.9 ในปี 2548) แต่เมือ่ ดูในรายละเอียดจะพบว่า มีเพียงจีนและอินเดีย
เท่านั้นที่มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนประเทศอื่นๆ มีส่วน
แบ่งตลาดลดลง รวมถึงประเทศไทยด้วยที่มีส่วนแบ่งตลาดลดลงในทั้ง
สองตลาด ข้อมูลในส่วนนี้สอดคล้องกับคำนายที่ว่าจีนและอินเดียจะได้

ประโยชน์ จากการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดของประเทศผู้ส่งออกอื่น แม้ว่า
ระบบโควตาเพิ่งจะสิ้นสุดลง แต่จากข้อมูลการส่งออกหนึ่งปีภายหลัง
การยกเลิกโควตา อาจกล่าวได้ว่า แนวโน้มการผลิตและการส่งออกของ
ไทยจะเปลี่ยนแปลงไป แม้ไทยจะเสียเปรียบประเทศจีนและอินเดีย
ในการส่งออกสินค้าประเภทที่เน้นการผลิตจำนวนมาก (Mass production) เช่น เสือ้ เชิต้ และเสือ้ แจ็กเก็ต แต่ไทยก็สามารถส่งออกสินค้าในกลุม่
ทีต่ อ้ งอาศัยความประณีตในการผลิตได้มากขึน้ เช่น เสือ้ ผ้าสตรี เสือ้ ผ้าเด็ก
เป็นต้น ทัง้ นี้ สถานะการค้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มของไทยจะเปลีย่ นแปลง
อย่างไรในระยะยาว ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวของผู้ผลิต
และนโยบายของภาครัฐอีกด้วย
ในส่วนที่ 4 นำเสนอผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าต่อความ
สัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม โดยในส่วนแรก
เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานเครื่องนุ่งห่มระดับโลก
(GVC) และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพราะการค้าเครื่องแต่งกายใน
ตลาดโลกนัน้ พัฒนามาจากรูปแบบการค้าทีม่ กี ารกีดกันเชิงปริมาณมาเป็น
เวลานาน ผู้ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในแต่ละประเทศเกือบทั้งหมด
จะอยู ่ ใ นห่ ว งโซ่ แ ห่ ง มู ล ค่ า ระดั บ โลก (Global Value Chain) ของ
อุตสาหกรรม ซึง่ การศึกษานีอ้ าศัยแนวคิดของ Gereffi (1999) และ Gereffi
and Memedovic (2003) ในการวิ เ คราะห์ ในห่ ว งโซ่ อ ุ ป ทานนี ้
ผูซ้ อ้ื เสือ้ ผ้ารายใหญ่เป็นผูท้ ม่ี บี ทบาทสำคัญและมีอำนาจต่อรองสูง (Buyerdriven GVC) สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการพัฒนาทางเทคโนโลยีในช่วง
ทศวรรษ 1980 เทคโนโลยีพน้ื ฐานทีส่ ำคัญคือ ระบบ bar codes และ ระบบ
คอมพิวเตอร์แลกเปลีย่ นข้อมูล (Electronic Data Interchange: EDI) และ
ระบบฐานข้อมูลทีส่ ามารถวิเคราะห์การขาย ณ จุดขายได้ (Point of Sale:
PoS) ทำให้ผู้ค้าปลีกสามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
และแม่นยำ นอกจากผู้ซื้อเหล่านี้จะควบคุมด้านการตลาดแล้ว ยังเน้น

กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเช่นการออกแบบอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ อำนาจการ
ต่อรองทางธุรกิจจึงถูกถ่ายโอนจากผูผ้ ลิตสินค้า ไปยังผูซ้ อ้ื รายใหญ่เหล่านี้
หลั ง จากนำเสนอแนวคิ ด เกี ่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ใ นห่ ว งโซ่
อุปทานและแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นำเสนอข้อค้นพบจาก
การสำรวจภาคสนามเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่า ผู้ประกอบการไทยได้รับผล
กระทบอย่างไรจากเปิดเสรีและได้เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเสรี
ผูว้ จิ ยั ทำการสำรวจภาคสนามระหว่างปี 2548 จนถึงเดือนมีนาคม 2550
โดยได้สมั ภาษณ์ผปู้ ระกอบการจำนวน 12 ราย ทัง้ หมดเป็นบริษทั คนไทย
ประกอบด้วยผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมทอผ้าเป็นหลัก 4 ราย ผูผ้ ลิตทีท่ ำเฉพาะ
การตัดเย็บเสือ้ ผ้า 7 ราย และ ผูผ้ ลิตทีท่ ำทัง้ ขัน้ ตอนการถักผ้า และตัดเย็บ
เสือ้ ผ้าอีก 1 รายผลการวิจยั บ่งชีว้ า่ ผูซ้ อ้ื พยายามลดจำนวนผูผ้ ลิตในเครือ
ข่ายลง และจะเรียกร้องให้ผู้ผลิตเสื้อผ้าจะต้องสามารถนำเสนอบริการ
ด้านต่างๆ แก่ลูกค้ามากขึ้น เช่น การออกแบบเพื่อเสนอทางเลือกให้แก่
ลูกค้า การจัดหาผ้าและอุปกรณ์ประกอบ และ ความสามารถในการผลิต
แบบยืดหยุน่ และรวดเร็วเพือ่ ตอบสนองต่อคำสัง่ ซือ้ ได้อย่างรวดเร็ว (quick
response) ซึง่ เป็นไปตามแนวโน้มทีม่ กี ารคาดการณ์ไว้ ซึง่ เป็นการยังยืนยัน
ถึงลักษณะความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมนี้ว่าเป็นแบบ
Buyer-driven GVC ตามแนวคิดทีเ่ สนอโดย Gereffi (1999)
ในส่วนที่ 5 เป็นการสรุปผลการศึกษา ข้อค้นพบที่สำคัญของ
โครงการวิจัยนี้คือ หลังจากเปิดเสรีแล้ว ผู้ผลิตในประเทศไทยจำเป็นต้อง
ปรับตัว โดยเฉพาะการพัฒนาความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยง
การผลิตแต่ละขัน้ ตอนเข้าด้วยกันมากขึน้ ตัง้ แต่การผลิตขัน้ ต้น คือ วัตถุดบิ
และเส้นใย ขั้นกลางคือการทอผ้า ฟอกย้อม แต่งสำเร็จ ขั้นปลายคือ
การตัดเย็บ จนกระทั่งส่งมอบแก่ผู้สั่งซื้อและถึงผู้บริโภค ดังนั้นในขณะที่
ภาคธุรกิจกำลังพยายามรวมกลุม่ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันเพือ่ เพิม่ ความ
เชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำเข้าด้วยกัน

ทางภาครัฐควรให้ความสนใจและพยายามส่งเสริมให้เกิดการเชื่อม
ประสานของห่วงโซ่อปุ ทานในประเทศให้มคี วามเข้มแข็งขึน้ หากสามารถ
ทำได้ก็จะช่วยให้ผู้ผลิตไทยสามารถหาช่องว่างทางการตลาดเพื่อได้รับ
คำสั่งซื้อในอนาคตต่อไป
เชิงอรรถ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้เขียน
ขอขอบคุณ ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ทีก่ รุณาให้คำแนะนำเกีย่ วกับการทำวิจยั ในหัวข้อนี้ ผูว้ จิ ยั
ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทุกท่าน และเจ้าหน้าทีข่ องสถาบันพัฒนาสิง่ ทอ และสมาคม
ต่างๆ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการ
เขียนบทความนี้ ขอขอบคุณผู้ช่วยวิจัย น.ส.ทัศนีย์ หอมกลิ่น น.ส.เหมวรรณ คงทอง และ
นายภาคิณ จิตโภคเกษม ทีไ่ ด้ชว่ ยติดต่อประสานการนัดหมายสัมภาษณ์ตา่ งๆ และ รวบรวม
จัดเตรียมข้อมูลสถิตกิ ารค้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มเพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ความเห็นในรายงานนี้
เป็นของผูเ้ ขียน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป
*

เป็นคำกล่าวจากประสบการณ์เกือบสามสิบปีในการทำงานของ Laura Jones
ผู้อำนวยการสมาคมผู้นำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (United States Association of Importers of Textiles and Apparel: USAITA) อ้างถึงใน Risen (2005, p.
28)
1)

ในการศึกษานีจ้ ะให้ความสนใจประเทศในแถบเอเชียทีเ่ ป็นผูส้ ง่ ออกสิง่ ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เกาหลีใต้
2)

ในอดีตได้มีการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสินค้า
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยโดยใช้ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏซึ่งอยู่ใน
รายงานโครงการจั ดทำข้อมู ลแผนแม่บทอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอโดยสถาบั นพั ฒ นาสิ ่ ง ทอ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในรายงานฉบับดังกล่าวครอบคลุมข้อมูลการส่งออกในช่วงปีพ.ศ.2540
- 2544 และใช้การจำแนกผลิตภัณฑ์ตามระบบ SITC (Standard Industrial Trade Classification) ดังนั้น ในโครงการวิจัยนี้ จึงมีความมุ่งหมายที่จะขยายขอบเขตเวลาของข้อมูล
เป็นการส่งออกในช่วงปีพ.ศ. 2538 - 2546 และใช้การจำแนกผลิตภัณฑ์ตามระบบHS 1992
ซึง่ มีความสอดคล้องกับข้อมูลในระบบอืน่ ๆมากกว่า
3)

บทที่ 1

บทนำ

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นมา การค้าสิ่งทอและ
เครือ่ งแต่งกายระหว่างประเทศได้กลับเข้าสูก่ รอบการค้าเสรีตามเจตนารมณ์
ของการเจรจาแกตต์รอบอุรกุ วัยเมือ่ ปี พ.ศ. 2536 การเจรจาครัง้ นัน้ ประเทศ
กำลังพัฒนาประสบความสำเร็จในการจัดทำ "ความตกลงว่าด้วยการค้า
สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม" (Agreement on Textiles and Clothing: ATC)
เพือ่ ทีจ่ ะขจัดอุปสรรคการค้าสิง่ ทอภายใต้กรอบข้อตกลงว่าด้วยการค้าสิง่ ทอ
ระหว่างประเทศ (Multi-Fibre Arrangement: MFA)1 การค้าสิ่งทอและ
เครือ่ งนุง่ ห่มในยุคนีจ้ งึ เป็นไปอย่างเสรีมากขึน้ รัฐบาลของประเทศผูส้ ง่ ออก
สิง่ ทอหลายประเทศมีความกังวลถึงผลเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ แก่อตุ สาหกรรม
และการจ้างงานของประเทศตัวเอง เพราะเกรงว่าจะไม่สามารถแข่งขันกับ
ประเทศที่มีความได้เปรียบในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเช่น จีน
ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ได้ (ITC 2005) การค้าสิ่งทอในยุคหลังระบบ
โควตานี้ บริษัทผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าจากประเทศใดก็ได้ที่สามารถ
ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ต้นทุนการผลิตทีถ่ กู ทีส่ ดุ และ สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูซ้ อ้ื ได้รวดเร็วทีส่ ดุ การแข่งขันทีท่ วีความรุนแรงขึน้ นี้
ผูผ้ ลิตทีส่ ามารถปรับตัวได้เท่านัน้ จึงจะสามารถรักษาตลาดหรือขยายตลาด
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ได้ต่อไป โครงสร้างตลาดและโครงสร้างการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ของโลกจะมีการเปลี่ยนโฉมหน้าอย่างไร การค้าสิ่งทอในยุคหลังโควตา
นีจ้ ะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและถือเป็นการเปิดพรมแดนการแข่งขัน
ของผู้ผลิตทุกประเทศในโลก
ประเด็นเรื่องผลกระทบจากการยกเลิกระบบโควตานี้เป็นที่
สนใจในวงวิชาการและธุรกิจค่อนข้างมากและมีงานวิจัยจำนวนมากที่
พยายามศึกษาผลกระทบนี้ต่อสวัสดิการสังคม แบบแผนการค้าและการ
ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในหลายประเทศ เนื่องจากโครงสร้างของ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอในประเทศต่างๆ ได้พฒ
ั นามาในช่วงทีก่ ารค้าสิง่ ทอและ
เครือ่ งนุง่ ห่มถูกจำกัดด้วยระบบโควตา ดังนัน้ โครงสร้างการผลิต การส่งออก
และ โครงสร้างอุตสาหกรรมจึงไม่ได้พฒ
ั นาไปตามกลไกตลาดทีผ่ ทู้ ม่ี คี วาม
ได้เปรียบในการส่งออกจะสามารถส่งออกได้ แต่ระบบโควตาได้ให้การ
คุม้ ครองทำให้บางประเทศทีไ่ ม่มคี วามสามารถในการผลิตก็ยงั คงสามารถ
ส่งออกได้ มีงานวิชาการจำนวนไม่น้อยที่พยายามพยากรณ์ผลกระทบ
ของการเปิดเสรีการค้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มโดยอาศัยแบบจำลองดุลยภาพ
ทั่วไปในการพยากรณ์ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น งานของ Diao and
Somwaru (2001), Nordas (2004) และ Whalley (2006) ซึ่งผลการ
คาดการณ์ออกมาคล้ายกันคือ ประเทศจีนและอินเดียจะเป็นผู้ที่ได้
ประโยชน์จากการเปิดเสรี ในขณะทีป่ ระเทศอืน่ ๆ จะสูญเสียส่วนแบ่งตลาด
อย่างมาก2 และ งานอีกกลุม่ หนึง่ ทีว่ เิ คราะห์ถงึ การเปลีย่ นแปลงของรูปแบบ
การค้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มในยุคการค้าเสรี โดยศึกษาข้อมูลสถิตกิ ารค้า
สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มในช่วงทีย่ งั ถูกจำกัดด้วยระบบโควตา (ในช่วง ATC)
เช่น งานของ Gereffi (1999), Gereffi and Memedovic (2003), USITC
(2004), Abernathy et. al. (2005), OECD (2004), Tewari (2005) และ
UN (2005) ได้พิจารณาถึงการส่งออกและส่วนแบ่งตลาดของประเทศ
ผู้ส่งออกในตลาดสำคัญ ร่วมกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น ต้นทุนแรงงาน
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โครงสร้างพื้นฐาน ทำเลที่ตั้ง บรรยากาศในการลงทุน ความพร้อมของ
วัตถุดิบ และ นโยบายของบรรษัทข้ามชาติ (โดยเฉพาะบริษัทผู้ค้าปลีก
ขนาดใหญ่ของโลกที่จัดซื้อเครื่องแต่งกายจากประเทศอื่นๆ) ซึ่งผลการ
ศึกษามีความแตกต่างจากงานกลุ่มแรกเล็กน้อย กล่าวคือ นักวิจัยกลุ่มนี้
เชื่อว่าปัจจัยที่จะกำหนดความสามารถในการแข่งขันและการรักษาตลาด
ส่งออกนั้นไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยด้านต้นทุนเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นกับปัจจัย
ด้านอื่นด้วย เช่นความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ
ได้อย่างรวดเร็ว การตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิคและคุณภาพ
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ได้ เป็นต้น ซึง่ โดยนัยแล้วหมายความว่ากลุม่ ประเทศอเมริกาใต้
และประเทศยุโรปตะวันออกที่อยู่ใกล้ตลาดใหญ่ทั้งสองนี้จะยังคงมีความ
ได้เปรียบอยู่ กระนั้นก็ตามงานทั้งสองกลุ่มนี้ก็มิได้ปฏิเสธถึงความสำคัญ
ของปัจจัยความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงาน เพราะอุตสาหกรรมตัดเย็บ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นอยู่
ในช่วงปี 2547 - 2548 งานวิจยั จำนวนหนึง่ ได้ให้มมุ มองเกีย่ วกับ
ผลกระทบของการเปิดเสรีวา่ จะเกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ภายในห่วงโซ่
อุปทานของ การค้าปลีก - เครื่องนุ่งห่ม - สิ่งทอ (retail-apparel-textile
supply chain)3 ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาทีเ่ ป็นผูส้ ง่ ออก
เครือ่ งนุง่ ห่ม เช่น งานของ Nordas (2004) Abernathy et. al. (2005)
Palpacuer et. al. (2005) และ Risen (2005) โดยมีการกล่าวว่า การยกเลิก
ระบบโควตาจะเร่งให้เกิดการปรับตัวขนานใหญ่ในการค้าปลีกและห่วงโซ่
อุปทาน และ "จะเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด" 4
เนื่องจากผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องข้อจำกัดเชิงปริมาณอีกต่อไป
การจัดซื้อและการเลือกผู้ผลิตเพื่อดำเนินการตัด เย็บ ในขั้นตอนต่างๆ
สามารถทำได้อย่างอิสระมากขึน้ ซึง่ จะส่งผลต่อการกระจายคำสัง่ ผลิตไป
ยังสถานทีท่ ม่ี คี วามได้เปรียบด้านต้นทุนและการส่งมอบมากทีส่ ดุ สำหรับ
ประเทศไทยซึง่ จัดเป็นประเทศผูส้ ง่ ออกสินค้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มประเทศหนึง่
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การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าของโลกภายหลังการยกเลิกโควตาสิ่งทอ
และเครือ่ งนุง่ ห่มนีย้ อ่ มส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนีอ้ ย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
แต่เนือ่ งจากเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งใหม่ รูปแบบการค้าจะเปลีย่ นไปอย่างไร กลยุทธ์
ของผู้ซื้อสิ่งทอรายใหญ่จะเปลี่ยนไปทิศทางใด และ การเปลี่ยนแปลงนี้
จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศไทยอย่างไร คำตอบที่ชัดเจนใน
ประเด็นเหล่านีย้ งั คงต้องใช้เวลาค้นคว้าเพิม่ เติมต่อไป 5
เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ
ไทยส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการกีดกันเชิงปริมาณภายใต้ MFA และ ATC
ประเทศไทยจึงไม่อาจหลีกเลีย่ งผลกระทบทีจ่ ะตามมาหลังการเปิดเสรีสง่ิ ทอได้
ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทบทวนสถานะทางการค้า
สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มและความสามารถในการแข่งขันของไทยในช่วงทีม่ ี
การทยอยยกเลิกโควตา (ATC Integration) และภายหลังการยกเลิกโควตา
โดยอาศัยข้อมูลการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยและของโลกเพื่อ
พิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเพื่อคำนวณดัชนีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบทีป่ รากฏ (Revealed Comparative Advantage Index:
RCA) นอกจากนี้การนำเสนอจะอาศัยข้อมูลสถิติการส่งออกของประเทศ
ไทยและส่วนแบ่งตลาดและเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ในเอเชียที่เป็น
ผู้ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มด้วย6 กรอบเวลาการวิเคราะห์คือตั้งแต่
ช่วงข้อตกลง ATC จนถึงปีพ.ศ. 2548 เพื่อจะทำการเชื่อมโยงกับประวัติ
การใช้โควตาเพือ่ การกีดกันทางการค้าในอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
ของโลก ตลอดจนรวบรวมบทวิเคราะห์ผลกระทบของการบังคับใช้และ
การยกเลิกโควตาตามข้อตกลง ATC และนำเสนอถึงสภาพการแข่งขันและ
การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม
นี้ในระดับโลก ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการ
ปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมสิง่ ทอไทยและต่อภาครัฐในการกำหนดนโยบาย
ต่อไปในอนาคต
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บทความนีแ้ บ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยส่วนแรกคือ บทนำ และส่วนที่
สองจะทำการทบทวนประวั ต ิ ค วามเป็ น มาของข้ อ ตกลงการค้ า และ
ผลกระทบต่อแบบแผนการผลิตและการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยจะ
เน้นทีข่ อ้ ตกลงการค้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม (Agreement on Textiles and
Clothing: ATC) ส่วนทีส่ ามจะนำเสนอข้อมูลสถิตกิ ารค้าและการคำนวณ
ค่าดัชนีความได้เปรียบของอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มของประเทศไทย
ส่วนที่สี่ อภิปรายถึงผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าสิ่งทอต่อประเทศ
ผูส้ ง่ ออกและการเปลีย่ นแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ อ้ื และผูผ้ ลิตสิง่ ทอ
และเครือ่ งนุง่ ห่มของโลก และ การปรับตัวของผูผ้ ลิตไทยและ ส่วนสุดท้าย
คือการสรุป
เชิงอรรถ
ผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบของ MFA ต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
กรุณาดู สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย (2530) และ สำหรับประเด็นเรือ่ งพัฒนาการของ MFA ฉบับต่างๆ
และ ข้อตกลงสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม (Agreement on Textiles and Clothing: ATC) กรุณาดู
Suphat Suphachalasai (1989), Spinanger (1998), Thongpakde and Pupphavesa
(1999), Nordas (2004) และ ศิรพิ ร บุญสิน (2542) เป็นต้น
1)

สำหรับผู้ที่สนใจในประเด็นนี้ กรุณาดู OECD (2003), Liberalising Trade in
Textiles and Clothing: A Survey on Quantitative Studies, OECD Working Paper
ทีไ่ ด้ทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับการศึกษาผลกระทบของการยกเลิก MFA ในเชิงปริมาณอย่าง
ละเอียดและค่อนข้างสมบูรณ์
2)

แนวคิดนี้มีการพูดถึงในช่วงที่ ATC ยังมีผลอยู่ เช่น งานของ Gereffi (1999)
และ Geriffi and Memedovic (2003) ทีเ่ สนอแนวคิดว่าด้วย ห่วงโซ่มลู ค่าระดับโลก (Global Value Chain GVC) ซึ่งพยายามอธิบายว่าการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนั้นมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะเครือข่ายการผลิตที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
การผลิต จนถึงการทำตลาดของสินค้าเครือ่ งนุง่ ห่ม โดยผูท้ ม่ี บี ทบาทสูงในห่วงโซ่นค้ี อื ผูซ้ อ้ื ที่
เป็นเจ้าของตราสินค้าหรือผู้ค้าปลีกรายใหญ่ (Brand marketers หรือ Large retailers)
ไม่ใช่การค้าสิง่ ทอทีเ่ จ้าของโรงงานหรือผูผ้ ลิตเครือ่ งแต่งกายเป็นผูก้ ำหนด
3)
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เป็นคำกล่าวจากประสบการณ์เกือบสามสิบปีในการทำงานของ Laura Jones
ผู้อำนวยการสมาคมผู้นำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา (United States Association of Importers of Textiles and Apparel: USAITA) อ้างถึงใน Risen (2005, p.
28)
4)

การค้นคว้าประเด็นนี้จำเป็นต้องทำการวิจัยภาคสนาม เช่น การสัมภาษณ์
และการใช้แบบสอบถาม สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ
และผูผ้ ลิตภายในห่วงโซ่อปุ ทาน หรือ สายโซ่แห่งมูลค่า (Global Value Chain) ในอุตสาหกรรม
เครือ่ งนุง่ ห่ม สามารถอ่านเพิม่ เติมได้จาก Gereffi (1999), Gereffi and Memedovic (2003),
Abernathy et. al. (2004), Palpacuer et. al. (2005) เป็นต้น
5)

ในการศึกษานี้จะให้ความสนใจประเทศในแถบเอเชียที่เป็นผู้ส่งออกสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เกาหลีใต้
6)
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บทที่ 2

ประวัติความเป็นมาของข้อตกลง
การค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
และผลกระทบต่อแบบแผนการผลิต
และการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ข้อตกลงการค้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม (Agreement on Textiles
and Clothing: ATC) เป็นข้อกำหนดเพือ่ ยกเลิกระบบโควตาทีถ่ กู ใช้มาเป็น
ระยะเวลานานในการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก โดยกำหนดให้มี
การทยอย 'ผนวก' (Integrate) รายการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เคยถูก
จำกัดโดยโควตากลับเข้าสู่กรอบการค้าเสรี โดยให้เวลาเตรียมการในช่วง
เปลีย่ นผ่านนีร้ วม 10 ปี ระหว่าง 1 มกราคม 2538 ถึง 31 ธันวาคม 2547
อย่างไรก็ดี การที่ระบบโควตาถูกใช้เพื่อการกีดกันการค้าสิ่งทอ และ
เครือ่ งนุง่ ห่มของโลกมาเป็นเวลานานนัน้ ได้สง่ ผลกระทบต่อรูปแบบการค้า
และสวัสดิการทางสังคมของทัง้ ประเทศผูน้ ำเข้าและประเทศผูส้ ง่ ออก ดังนัน้
การทยอยยกเลิกโควตาตามข้อตกลง ATC จึงเป็นจุดเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญ
ของประวัติศาสตร์การค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก และในการที่
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จะวิเคราะห์ผลกระทบของการยกเลิกโควตาสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มทัง้ หมดในปี
2548 นี้ เราจำเป็นทีจ่ ะต้องเข้าใจถึงการใช้โควตาในอดีตทีผ่ า่ นมาสาเหตุ
ทีม่ คี วามพยายามผลักดันให้มกี ารยกเลิกโควตานี้ และผลกระทบทีค่ าดว่า
จะได้เกิดขึ้นจากการยกเลิกโควตา

2.1 การกีดกันทางการค้าโดยใช้โควตาก่อน
ถึงการเปิดเสรีทางการค้าตามข้อตกลง
ATC
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่มีประวัติ
การกีดกันทางการค้ามายาวนาน โดยในระยะเริ่มแรก สิ่งทอจากญี่ปุ่น
ถูกจำกัดการนำเข้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ข้อตกลงควบคุมการ
ส่งออกแบบสมัครใจ (Voluntary Export Restraints: VERs) ซึ่งถูกใช้
แพร่หลายในช่วงปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) และได้มีการพัฒนาเป็น
ข้อตกลงสิง่ ทออีกหลายฉบับ เริม่ จากในปี พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) ได้มี
การเจรจาข้อตกลงระยะสัน้ เกีย่ วกับสิง่ ทอฝ้าย (Short-term Arrangement
on Cotton Textiles: STA) ซึง่ ต่อมาได้แก้ไขเป็นข้อตกลงระยะยาวว่าด้วย
การค้าสิง่ ทอฝ้ายระหว่างประเทศ (Long-term Arrangement regarding
International Trade: LTA) จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) ข้อตกลง
LTA ได้กลายมาเป็นข้อตกลงว่าด้วยการค้าสิง่ ทอระหว่างประเทศ (MultiFibre Arrangement: MFA) ซึง่ กำหนดโควตาการนำเข้าสิง่ ทอทัง้ ประเภท
เส้นใยฝ้าย ขนสัตว์ รวมไปถึงเส้นใยประดิษฐ์
MFA เป็นข้อตกลงแบบทวิภาคีภายใต้ขอ้ ตกลงทัว่ ไปว่าด้วยภาษี
ศุลกากร (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ซึง่ เป็น
ข้อตกลงแบบพหุภาคี โดยประเทศที่เข้าร่วมใช้ข้อตกลงนี้ ได้แก่ ประเทศ
ผู้ส่งออกสิ่งทอซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนา และประเทศผู้นำเข้าซึ่งเป็น
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ประเทศพัฒนาแล้ว 18 ประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป (15 ประเทศ)
สหรัฐอเมริกา นอรเวย์ และแคนาดา และนับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2517 จนถึงปี
พ.ศ. 2537 กลุม่ ประเทศในข้อตกลงได้มกี ารเจรจาบังคับใช้ขอ้ ตกลง MFA
รวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ ได้แก่ MFA I - MFA IV ซึ่งสาระสำคัญของข้อตกลง
MFA คือ การกำหนดให้มีการจำกัดการนำเข้า ซึ่งอาจแตกต่างกันตาม
ประเภทสินค้าและประเทศคู่ค้า แต่มีหลักการสำคัญเหมือนกันสาม
ประการ ได้แก่ การกำหนดอัตราการเติบโตขั้นต่ำให้แก่โควตาสิ่งทอและ
เครือ่ งนุง่ ห่มในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี หลักการไม่เลือกปฏิบตั ิ (Non-discrimination) ระหว่างผูส้ ง่ ออก และการกำหนดข้อยืดหยุน่ ในการส่งออก (Flexibility Provision) ข้อตกลงนีม้ เี ป้าหมายสำคัญเพือ่ ปกป้องผูผ้ ลิตในประเทศ
ผู้นำเข้า (ที่ใช้ข้อตกลง) แต่ในขณะเดียวกันการกำหนดโควตาการนำเข้า
จากแต่ละประเทศเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถส่งออก
สินค้าได้
อย่างไรก็ตาม ข้อตกลง MFA นี้มีความขัดแย้งกับหลักการของ
GATT ทีพ่ ยายามผลักดันให้มกี ารค้าเสรีเกิดขึน้ อีกทัง้ MFA ยังถูกใช้เป็น
มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศที่พัฒนาแล้วมากกว่าที่จะถูกใช้
ในการป้องกันสถานการณ์ทส่ี นิ ค้านำเข้าก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูผ้ ลิต
ในประเทศ (market disruptions) ดังนั้น ในการเจรจาแกตต์รอบอุรุกวัย
(Uruguay Round) ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) จึงได้มีการพิจารณา
ทบทวนข้อตกลง MFA เพื่อหามาตรการที่จะทำให้การค้าสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มเป็นไปอย่างเสรี ผลจากการเจรจาในครั้งนั้นประเทศสมาชิก
ได้บรรลุถงึ ข้อตกลงทีจ่ ะนำสิง่ ทอกลับเข้ามาอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ของแกตต์
โดยยกเลิกข้อตกลง MFA และ กำหนดข้อตกลงใหม่ทเ่ี รียกว่า "ความตกลง
ว่าด้วยสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม" (Agreement on Textiles and Clothing:
ATC) ซึ่งกำหนดให้ยกเลิกระบบโควตาแบบค่อยเป็นค่อยไปภายใน
ระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2547 และมีการเพิ่มอัตราปริมาณ
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การนำเข้า (Quota Growth) ทีแ่ น่นอน ทัง้ นี้ ATC ทำหน้าทีเ่ ป็นข้อตกลง
สำหรับช่วงเปลีย่ นผ่านจากการค้าสิง่ ทอภายใต้ระบบโควตา (MFA) มาสู่
การค้าเสรีสิ่งทอแบบพหุภาคีภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก
(GATT/WTO) ระบบโควตาทั้งหมดได้ถูกยกเลิกและการค้าสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มจะไม่มีการจำกัดทางด้านปริมาณนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2548
การดำเนินการเพื่อเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ข้อตกลง ATC
มีหลักการที่สำคัญสองประการ คือ 1) การรวมผลิตภัณฑ์ (Integration)
เข้าสูร่ ะบบการค้าเสรีของ GATT/WTO แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยพิจารณา
จากปริมาณการนำเข้าเป็นหลัก และ 2) การเพิม่ ปริมาณโควตาการนำเข้า
โดยเพิม่ อัตราการขยายโควตานำเข้าทีเ่ หลือ1 กระบวนการปล่อยเสรีสง่ิ ทอ
ตามข้อตกลง ATC ในช่วงระยะเวลาทั้งหมด 10 ปี แบ่งได้เป็น 4 ระยะ
ได้แก่ ระยะทีห่ นึง่ ระหว่าง 1 ม.ค. 38 - 31 ธ.ค. 40 ระยะทีส่ อง ระหว่าง 1
ม.ค. 41 - 31 ธ.ค. 44 และระยะทีส่ าม ระหว่าง 1 ม.ค.45 - 31 ธ.ค. 47
โดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีการเพิม่ ปริมาณขัน้ ต่ำของสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
ที่เปิดเสรีทางการค้า โดยในช่วงแรกจะยกเลิกโควตาร้อยละ 16 ช่วงที่ 2
ผนวกรายการที่เคยถูกจำกัดด้วยโควตาอีกร้อยละ 17 และ ในช่วงที่ 3
อีกร้อยละ 18 และ ระยะสุดท้าย คือจากวันที่ 1 มกราคม 2548 ก็จะเปิด
เสรีทง้ั หมด (ดูตารางที่ 1)
พัฒนาการของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลกเป็น
ผลมาจากการกีดกันการค้า โดยเฉพาะการควบคุมเชิงปริมาณมาเป็นเวลา
นาน ดังนัน้ การยุตริ ะบบโควตาอย่างสิน้ เชิงนับได้วา่ เป็นจุดเปลีย่ นทีส่ ำคัญ
ในประวัติศาสตร์การค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ จากการทบทวน
วรรณกรรมในประเด็ น เหล่ า นี ้ พ บว่ า ในช่ ว งปลายของข้ อ ตกลง ATC
ได้มีบทความทางวิชาการและงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาถึงผลของการ
กีดกันการค้าต่อโครงสร้างการผลิตและการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
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ในประเทศต่างๆ และพยายามทำนายผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศ
ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มด้วย โดยรายละเอียดจะ
กล่าวถึงในส่วนต่อไป

2.2 ผลกระทบของระบบโควตาต่อ
โครงสร้างการผลิตและการค้าสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม
การกำหนดโควตาในการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นการ
จำกัดปริมาณการนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆ เป็นการบิดเบือนทาง
การค้าระหว่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ผลิตที่มีศักยภาพไม่สามารถส่งออก
สินค้าของตนได้เท่ากับปริมาณทีผ่ บู้ ริโภคต้องการทัง้ ทีส่ ามารถผลิตสินค้า
มีคุณภาพดีและราคาถูกกว่าสินค้าในประเทศผู้นำเข้า แม้โควตาจะมี
การบังคับใช้ในสินค้าที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ โควตาทำให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
สำหรับประเทศผู้ส่งออก การได้รับสิทธิในการบริหารจัดการ
โควตาเองส่งผลให้ประเทศผู้ส่งออกได้รับประโยชน์จากค่าเช่าโควตา
(Quota rents) โดยผู้จัดสรรโควตาจะได้รับใบอนุญาตส่งออกซึ่งสะท้อน
ถึงมูลค่าของค่าเช่าโควตาที่จะได้รับจากการส่งออก อย่างไรก็ดี การที่
ผู้จัดสรรโควตามีอำนาจในการกำหนดโควตาในการส่งออกของผู้ผลิต
แต่ละราย สามารถก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสวงหาผลประโยชน์จาก
ค่าเช่า (Rent seeking) ของผู้จัดสรรโควตา หรือเกิดการซื้อขายโควตา
ส่งออกทำให้ตน้ ทุนสูงขึน้ ผลของการมีโควตาการส่งออกจึงเปรียบเสมือน
กับมีการเก็บภาษีการส่งออก (Tariff) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ผลิตมีต้นทุนสูงขึ้น
ทำให้สินค้าส่งออกราคาสูงขึ้น (Nordas, 2004; UN, 2005) ซึ่งราคา
สินค้าทีส่ งู ขึน้ นีย้ งั เป็นผลให้ผผู้ ลิตในประเทศผูน้ ำเข้าได้รบั ประโยชน์ผบู้ ริโภค
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เสียประโยชน์เนือ่ งจากต้องซือ้ สินค้าในราคาทีแ่ พงขึน้ และมีตวั เลือกน้อยกว่า
ทีค่ วรจะเป็น นอกจากนี้ การใช้โควตาจะทำให้รฐั บาลของประเทศผูน้ ำเข้า
ไม่มีรายได้จากการเก็บภาษีนำเข้าอีกด้วย
ระบบโควตาก่อให้เกิดการบิดเบือนในการค้าและการลงทุน ทำให้
มีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศทีใ่ ช้โควตาเต็ม (Quota constrained)
ไปยังประเทศที่ไม่ถูกจำกัดโควตาชั่วคราว (temporary unconstrained)
ทำให้ ก ารผลิ ต สิ ่ ง ทอและเครื ่ อ งนุ ่ ง ห่ ม กระจายตั ว อยู ่ ห ลายประเทศ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาต่ำหรือเพิ่งเริ่มต้นพัฒนา
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นกิจกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น ไม่จำเป็นต้องลงทุนในเครือ่ งจักรมากนัก จึงมีอปุ สรรคในการเข้าสู่
ตลาดต่ำ ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
อุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้ ระบบโควตามีสว่ นช่วยรับประกันว่าจะสามารถ
ส่งออกและนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปได้
ซึ่งประวัติศาสตร์การพัฒนาของประเทศพัฒนาแล้ว เช่นญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ไต้หวัน ฮ่องกง ล้วนแล้วแต่เริม่ ต้นด้วยอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
(Palpacuer et. al. 2005)
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในเชิงพลวัตแล้วเรามิอาจปฏิเสธได้ว่า
การจำกัดโควตาก่อให้เกิดการยกระดับของอุตสาหกรรมอันเป็นประโยชน์
ต่อประเทศที่ได้รับคำสั่งซื้อ โดยเฉพาะประเทศที่ใช้โควตาส่งออกเต็ม
จำนวนแล้ว (เช่นประเทศในเอเชียตะวันออก) เพราะการจำกัดโควตาเป็น
การจำกัดเชิงปริมาณและใช้เฉพาะกับสินค้าบางประเภท ดังนั้นผู้ผลิต
ในประเทศเหล่านีจ้ ำเป็นต้องปรับเปลีย่ นไปผลิตสินค้าทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูงขึน้
เพื่อไม่ต้องเผชิญกับปัญหาโควตา ในขณะเดียวกัน การผลิตสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มประเภททั่วไป (mass production) ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ
ทีใ่ ช้โควตาเต็มแล้วก็ยา้ ยไปยังประเทศอืน่ ทีเ่ พิง่ เริม่ ต้นกระบวนการพัฒนา
อุตสาหกรรม ซึ่งยังไม่ถูกจำกัดหรือถูกจำกัดภายใต้ระบบโควตาน้อย
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(UNCTAD, 2005:13) เราอาจกล่ า วได้ ว ่ า โควตานำเข้ า สิ ่ ง ทอและ
เครื่องนุ่งห่มตามข้อตกลง MFA นี้มีข้อดีคือสามารถส่งเสริมให้มีการ
ยกระดับคุณภาพของสินค้าที่ผลิตในบางประเทศได้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง
ก็อาจส่งผลเสียเพราะเป็นการปกป้องประเทศผู้ผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการผลิต
สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม ซึง่ ประเทศเหล่านีอ้ าจจะประสบปัญหาเมือ่ การค้า
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มกลับเข้าสู่การค้าเสรี แม้ว่าจะมีการให้เวลา 10 ปี
ในการปรับตัวภายใต้ขอ้ ตกลง ATC ก็ตาม
แม้ว่าข้อตกลง ATC ได้กำหนดกรอบเวลาและขยายปริมาณ
โควตาการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยรวมให้เพิ่มสูงขึ้น แต่มีผู้ตั้ง
ข้อสังเกตว่าการเปิดเสรีการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยังคงเป็นไปอย่าง
จำกัด (Nordas, 2004) และ มีลกั ษณะ "ถ่วงหลัง" (Tewari, 2005) กล่าวคือ
การดำเนินการยกเลิกโควตาการนำเข้าในช่วงระยะที่หนึ่งและระยะที่สอง
ของ ATC Integration ประเทศผูน้ ำเข้าขยายปริมาณการนำเข้าหรือผนวก
รายการสินค้าสิ่งทอที่ไม่เคยอยู่ภายใต้ข้อตกลง MFA เป็นอันดับแรก
นอกจากนี้ ยังเลือกยกเลิกโควตาสิ่งทอในผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้โควตาการ
นำเข้าต่ำ ประเทศผูส้ ง่ ออกจึงไม่ได้ประโยชน์มากนักจากการทยอยยกเลิก
โควตาทัง้ สามระยะ สำหรับรายการสิง่ ทอทีม่ คี วามอ่อนไหวต่อการกำหนด
โควตาและสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนั้น ผู้นำเข้าก็เลือกที่จะเปิดเสรีการค้า
ในระยะสุดท้ายของ ATC (คือการเปิดเสรีทง้ั หมด) การเปิดเสรีทางการค้า
ข้างต้นเป็นผลให้ข้อตกลง ATC มีลักษณะ "ถ่วงหลัง" (back loaded)
คือการทยอยยกเลิกโควตาสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มทีม่ คี วามสำคัญจะอยูใ่ น
ช่วงสุดท้ายของ ATC Integration (Tewari, 2005) ลักษณะ "ถ่วงหลัง" นี้
เห็ น ได้ ช ั ด เจนจากข้ อ มู ล ปริ ม าณโควตาการนำเข้ า ในสหรั ฐ อเมริ ก า
แคนาดา และสหภาพยุโรปที่ยกเลิกไปในช่วงระยะที่หนึ่งถึงระยะที่สาม
มีเพียง 164 โควตาจากทัง้ หมด 1,271 โควตา หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของ
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โควตาทีเ่ หลือมาจากข้อตกลง MFA (ดูตารางที่ 2) นอกจากนี้ กระบวนการ
ATC Integration ยังยึดปริมาณการนำเข้าสินค้าเป็นเกณฑ์ในการยกเลิก
โควตา แทนที่จะพิจารณาด้านมูลค่า ผู้นำเข้าจึงเลือกสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ
ผนวกกลับสู่ระบบของแกตต์ในระยะที่หนึ่งถึงระยะที่สาม ในขณะที่กลุ่ม
สินค้าที่มีมูลค่าสูงซึ่งส่วนใหญ่ เช่น เครื่องแต่งกายต่างๆ มาอยู่ในช่วง
สุดท้าย ทำให้มกี ารคาดว่าการเปิดเสรีอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการปรับตัว
ของทั้งประเทศผู้นำเข้าและประเทศผู้ส่งออกเมื่อโควตาทั้งหมดถูกยกเลิก
ภายหลังปีพ.ศ. 2547 (Mayer, 2004)
ก่อนทีข่ อ้ ตกลง ATC จะสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2547 นัน้
มีงานวิจัยจำนวนหนึ่งพยายามศึกษาถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในยุคไร้โควตาที่แนวโน้มการแข่งขัน
จะรุนแรงขึ้นโดยใช้แบบจำลองดุลยภาพทั่วไป ผลการคาดการณ์บ่งชี้ว่า
ผูผ้ ลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากหรือมีตน้ ทุนต่ำกว่ามีกำลังการผลิตมากกว่าและ
มีอัตราการใช้โควตาเต็มที่จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น2 (Nordas, 2004;
USITC, 2004; Tewari, 2005; Whalley, 2006) และ จีนจะกลายเป็น
ผู้ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ที่สุดในตลาดสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรป (Nordas, 2004) งานวิจัยหลายชิ้นได้ข้อสรุปคล้ายกันคือ
การยกเลิกโควตาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของ
ผูส้ ง่ ออกรายสำคัญเปลีย่ นแปลงไป โดยส่วนแบ่งตลาดของจีนและอินเดีย
จะเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา สำหรับ
ประเทศกำลังพัฒนาอืน่ จะสูญเสียส่วนแบ่งตลาดอย่างเห็นได้ชดั ส่วนกลุม่
ประเทศซึ่งเคยได้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าในภูมิภาค (Preferential
Trade Agreements: PTAs) เช่น เม็กซิโก ซึง่ ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศแอฟริกาเหนือ ตุรกี และกลุ่มประเทศในยุโรปกลางและยุโรป
ตะวันออก ซึ่งส่งออกไปยังสหภาพยุโรปจะสูญเสียส่วนแบ่งตลาดเช่นกัน
(เช่น Diao and Somwaru, 2001; และ Nordas, 2004 เป็นต้น)3
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อย่างไรก็ดี การคาดการณ์โดยแบบจำลองเหล่านี้ก็มีข้อจำกัด
เช่นกัน การพิจารณาเฉพาะความสามารถในการแข่งขันทางด้านต้นทุน
เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องทั้งหมด
การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาดของผู้ส่งออกแต่ละประเทศที่ได้จากการ
ทำนายโดยใช้แบบจำลองไม่ได้พิจารณาถึงโครงสร้างการผลิตสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม การจัดซื้อ และรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่ปีที่
ผ่านมา (Nordas, 2004; OECD, 2003; USITC, 2004) ในการวิเคราะห์
ผลกระทบของการยกเลิกโควตาต่อรูปแบบการค้า Tewari (2005) ชีใ้ ห้เห็น
ว่า การตัดสินใจในการจัดซือ้ (Sourcing decision) ยังเป็นอีกประเด็นหนึง่
ทีต่ อ้ งพิจารณานอกเหนือไปจากความสามารถในการแข่งขันทางด้านต้นทุน
ซึง่ การตัดสินใจในการจัดซือ้ ยังขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ห่วงโซ่อปุ ทาน
ในอุตสาหกรรมเสือ้ ผ้าของโลก (Global clothing chains) เวลาในการจัดซือ้
และส่ ง สิ น ค้ า (Timeliness in apparel sourcing and supply)
ความยืดหยุน่ ของผูผ้ ลิต (Flexibility) ความหลากหลายของสินค้า (Product diversity) ความเสีย่ งของการกักเก็บสินค้า (Inventory risk) ตลอดจน
ความต้องการต่อการเติมเต็มสินค้าและการค้าปลีกแบบลีน (Demand for
replenishment and lean retailing) ของผูค้ า้ ปลีกรายใหญ่
นอกจากนี้ การพิจารณารูปแบบการค้าที่จะเปลี่ยนแปลงไป
ภายหลังข้อตกลง ATC สิ้นสุดลง ยังต้องคำนึงถึงประเด็นที่สำคัญอื่นๆ
อาทิเช่น ข้อตกลงการค้าพิเศษในภูมภิ าคและระยะทางจากประเทศผูผ้ ลิต
ไปยังตลาดยังคงมีความสำคัญอยู่ การตัดสินใจในการจัดซือ้ ในระดับบริษทั
หรือแม้กระทัง่ การทีส่ หรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนำเอามาตรการปกป้อง
มาใช้กบั สินค้าจากจีนเป็นการชัว่ คราว (OECD, 2004; Abernathy et. al,
2005; Whalley, 2006) ปัจจัยเหล่านีอ้ าจทำให้การเปลีย่ นแปลงไม่รนุ แรง
อย่างที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าระบบโควตาในการค้าสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มจะถูกยกเลิกไป แต่การค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มระหว่าง
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ประเทศก็ยังคงเผชิญกับภาษีนำเข้า (Tariffs) หรือการใช้มาตรการกีดกัน
ทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี (Non-tariff measures) ได้
อย่างไรก็ดี การยกเลิกโควตาสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มตามข้อตกลง
ATC นี้จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย
มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานะทางการค้าของไทยในตลาดโลก
ตลอดจนการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยและประเทศคู่แข่งในช่วงก่อน
ข้อตกลง ATC สิ้นสุดลง ดังนั้น เพื่อแสดงรูปแบบการค้าสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มของไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ส่วนต่อไปของบทความจะพิจารณาโครงสร้างการค้าสิ่งทอและ
เครือ่ งนุง่ ห่มของโลกในภาพรวม รวมทัง้ การส่งออกสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
ของไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะแสดงถึง
สถานะทางการค้าของไทยในช่วงก่อนระบบโควตาสิน้ สุดลงแล้ว ยังช่วยใน
การวิเคราะห์ผลกระทบของการยกเลิกโควตาต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย
และการเตรียมความพร้อมกับรูปแบบทางการค้าทีค่ าดว่าจะเปลีย่ นแปลงไป
อีกด้วย
เชิงอรรถ
กำหนดโดยประเทศทีอ่ ยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลง MFA อันได้แก่ ประเทศในกลุม่
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา และนอร์เวย์
1)

จากการศึกษาของ Tewari (2005) จีน เอเชียใต้ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย
จะสามารถเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ง่ายกว่าประเทศที่มีต้นทุน
การผลิตสูง เช่น ประเทศในละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และยุโรป
ตะวันออก
2)

สำหรับผู้ที่สนใจในประเด็นนี้ กรุณาดู ภัททา เกิดเรือง (2548) ที่ได้
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าสิ่งทอ
ค่อนข้างละเอียด
3)
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บทที่ 3

สถานภาพการผลิตและการค้าของ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มไทย
ในตลาดโลก(ก่อนและหลังเปิดเสรีการค้า)

3.1 ความสำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม
อุ ต สาหกรรมสิ ่ ง ทอและเครื ่ อ งนุ ่ ง ห่ ม เป็ น อุ ต สาหกรรมที ่ ม ี
บทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และการจ้างงานอย่างมาก โดยในปี
2547 อุตสาหกรรมสิ่งทอมีการจ้างงานถึง 1.076 ล้านคน หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 20.3 ของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 4.5 ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญอีกด้วย เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในภาคการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในปี 2547
ซึ่งมีมูลค่าทั้งหมด 293,568 ล้านบาท จะพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติของภาคการผลิตนี้ ร้อยละ 41.5 มาจากการผลิตสิ่งทอและ
ร้อยละ 58.5 มาจากการผลิตเครือ่ งนุง่ ห่ม แม้สดั ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
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ประชาชาติในประเทศของการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่า
มากกว่าการผลิตสิ่งทอเล็กน้อย แต่การจ้างงานในทั้งสองอุตสาหกรรมมี
ความแตกต่ า งกั น ค่ อ นข้ า งมาก ข้ อ มู ล การจ้ า งงานทั ้ ง หมดภายใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปี 2547 มีทั้งสิ้น 1.07 ล้านคน
ร้อยละ 22.2 อยูใ่ นอุตสาหกรรมสิง่ ทอ และร้อยละ 77.8 อยูใ่ นอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม (ดูตารางที่ 3) แสดงว่า การผลิตเครื่องนุ่งห่มเป็นการผลิต
แบบใช้แรงงานเข้มข้น (labor-intensive production) ในขณะทีก่ ารผลิต
สิง่ ทอเป็นการผลิตทีเ่ น้นการแปรรูปวัตถุดบิ โดยใช้เทคโนโลยีและเครือ่ งจักร
มากกว่า
เนื่องจากการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีความเกี่ยวข้องกับ
การจ้างงานภายในประเทศมาก โดยเฉพาะในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ความสามารถในการผลิตและการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย
ย่อมมีความสำคัญในการกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรม ดังนั้น เมื่อ
การค้าในอุตสาหกรรมนี้ได้กลับเข้าสู่กรอบการค้าเสรี ในช่วง 10 ปีของ
การทยอยยกเลิกโควตาภายใต้ขอ้ ตกลง ATC จึงเกิดคำถามว่า ทีผ่ า่ นมา
ภาคอุตสาหกรรมไทยได้มีการปรับตัวหรือไม่ และ เมื่อเปิดเสรีแล้วจะได้
รับผลกระทบอย่างไร จะสามารถขยายตลาดการส่งออกได้หรือไม่ และ
ควรปรับตัวอย่างไร ซึ่งประเด็นคำถามเหล่านี้เป็นคำถามสำคัญที่งาน
วิจัยชิ้นนี้พยายามวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบ ผู้วิจัยเห็นว่าการวิเคราะห์
การปรับตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในช่วงการทยอย
ยกเลิกโควตา (ATC Integration) รวมถึงผลกระทบของการยกเลิกโควตาต่อ
สินค้าส่งออกของไทยในช่วงที่ผ่านมา เราควรที่จะพิจารณาสถานะทาง
การค้าของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในช่วงก่อนและหลังการสิ้นสุด
ของข้อตกลง ATC โดยอาศัยข้อมูลการส่งออกของไทยไปยังตลาดคู่ค้า
ทีส่ ำคัญในช่วงทีม่ กี ารทยอยยกเลิกโควตา และข้อมูลการส่งออกในปี 2548
ซึ่งเป็นปีแรกที่โควตาทั้งหมดได้ถูกยกเลิกไป
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3.2 สถานะทางการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ของไทยในช่วงข้อตกลง ATC และช่วง
หนึ่งปีแรกหลังการยกเลิกโควตา
(พ.ศ. 2538 - 2548)
เนื้อหาในส่วนนี้จะวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการยกเลิกโควตา
ต่อการค้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มของไทย โดยพิจารณาสถานะทางการค้า
ของสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มจากไทยก่อนและหลังข้อตกลง ATC สิน้ สุดลง
ข้อมูลทีใ่ ช้ประกอบการวิเคราะห์มดี ว้ ยกันสามส่วนคือ 1) มูลค่าการส่งออก
ของไทยไปยังตลาดโลกและตลาดส่งออกทีส่ ำคัญในช่วงทีม่ กี ารทยอยยกเลิก
โควตา (ATC Integration) 2) การคำนวณดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบ
ทีป่ รากฏของสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มของไทยในช่วงปี 2538-2547 เพือ่ บ่งชี้
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าสิง่ ทอทีส่ ง่ ออกจากไทยเมือ่ เปรียบเทียบ
กับสินค้าประเภทอืน่ และสินค้าส่งออกจากประเทศอืน่ และ 3) ผลของการ
ยกเลิกโควตาต่อแบบแผนการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก

3.2.1 ข้อมูลการค้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
ของไทย
จากข้อมูลที่เผยแพร่ในหนังสือสถิติสิ่งทอไทยพบว่า การส่งออก
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในปี 2547 มีมูลค่า 254,705 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 6.5 ของมูลค่าการส่งออกทัง้ หมดของไทย และในมูลค่าการ
ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนี้ ร้อยละ 47.7 มาจากการส่งออกสิ่งทอ
และร้อยละ 52.3 มาจากการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม (ดูตารางที่ 4) แม้ว่า
ประเทศไทยจะมีอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจร แต่ข้อมูล
การนำเข้าสินค้าในแต่ละกลุม่ สะท้อนให้เห็นว่าการผลิตในประเทศนัน้ ยังไม่
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สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ผลิตในแต่ละขั้นตอนได้ ดังจะ
เห็นได้จากสัดส่วนของมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอที่สูงถึงร้อยละ 94.5 จาก
มูลค่านำเข้า 100,313 ล้านบาท
หากพิจารณาในรายกลุ่มสินค้าซึ่งประกอบไปด้วย เส้นด้าย
เส้นใย ผ้าผืน เสือ้ ผ้า สิง่ ทอทีใ่ ช้ในบ้าน และสิง่ ทออืน่ ๆ จะพบว่า ในปี 2547
กลุ่มที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดและมีดุลการค้าเกินดุลมากที่สุดคือ
กลุ่มเสื้อผ้า ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกรองลงมา ได้แก่ ผ้าผืน
เส้นด้าย เส้นใย สิง่ ทอทีใ่ ช้ในบ้าน และ สิง่ ทออืน่ ๆ ในทางกลับกัน สิง่ ทอ
ทีม่ มี ลู ค่าการนำเข้ามากทีส่ ดุ คือ เส้นใย และรองลงมา คือ ผ้าผืน สิง่ ทอ
อืน่ ๆ เส้นด้าย และสิง่ ทอทีใ่ ช้ในบ้านตามลำดับ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า แม้การ
ผลิตเส้นใยจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นมาก
ในช่วง 5 ปีทผ่ี า่ นมา แต่ยงั ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ทำให้
ต้องนำเข้าและเป็นผลให้ดุลการค้าขาดดุล ในขณะที่สิ่งทอกลุ่มอื่นๆ มี
ดุลการค้าเกินดุล เป็นที่น่าสังเกตว่าผ้าผืนมีการนำเข้าลดลงเมื่อเทียบกับ
ห้าปีก่อน และ เริ่มมีดุลการค้าเกินดุล ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การผลิต
ผ้าผืนในประเทศเริม่ มีการปรับตัวและตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ
ได้ดขี น้ึ (ดูตารางที่ 5)
จากข้อมูลข้างต้น เราอาจกล่าวได้ว่า ความเชื่อมโยงระหว่าง
อุตสาหกรรมในประเทศยังไม่เข้มแข็งเท่าทีค่ วร เนือ่ งจากมูลค่าการนำเข้า
เส้นใย เส้นด้าย และ ผ้าผืนยังคงค่อนข้างสูง ในขณะที่การส่งออก
เครื่องแต่งกายมีมูลค่ามาก แสดงว่าผู้ผลิตในประเทศจำเป็นต้องนำเข้า
วัตถุดิบเหล่านี้มาเพื่อใช้ในการตัดเย็บเครื่องแต่งกายเพื่อการส่งออก
โดยเฉพาะผ้าผืนที่ประเทศไทยมีการส่งออกมากแต่ในขณะเดียวกันก็มี
การนำเข้ามากด้วย ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากลักษณะการดำเนินธุรกิจใน
อดีตทีผ่ ผู้ ลิตในไทยส่วนใหญ่เป็นผูร้ บั จ้างผลิต โดยทำการผลิตตามคำสัง่ ซือ้
ของลูกค้าที่จะระบุว่าต้องใช้ผ้าจากแหล่งใด และ ในหลายกรณีผู้ซื้อมี
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การจัดหาให้ด้วย จึงทำให้ต้องนำเข้าผ้าผืน และเป็นเหตุผลที่ดุลการค้า
สิ่งทอของไทยขาดดุล
ในช่วงปี 2538-2547 มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังตลาดโลก
มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตลอด (ดูแผนภาพที่ 1)
โดยในช่วงปี 2538 - 2540 มูลค่าการส่งออกลดลงและค่อนข้างคงทีใ่ นปี
2541-2544 สาเหตุหนึง่ ทีม่ ลู ค่าการส่งออกลดต่ำลงในช่วงปี 2540-2541
อาจเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2540-2541 ทีค่ า่ เงินบาทอ่อน
ค่าลงมากเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ดี แนวโน้มการ
ส่ ง ออกสิ ่ ง ทอและเครื ่ อ งนุ ่ ง ห่ ม ของไทยมี แ นวโน้ ม ขยายตั ว เพิ ่ ม ขึ ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสิ่งทอที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี
2545 เป็นต้นมา ตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีความสำคัญที่
สุดสองอันดับแรกของไทย ได้แก่ สหรัฐเมริกา และ สหภาพยุโรป ในปี 2548
ไทยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่า 2,120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือคิดเป็นร้อยละ 31.54 ของมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ทั้งหมด ส่วนในตลาดสหภาพยุโรป ไทยส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เป็นมูลค่า 1,213 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.05 ของมูลค่า
การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทั้งหมด ส่วนตลาดส่งออกที่สำคัญ
ของไทยลำดับรองลงมา ได้แก่ ประเทศญีป่ นุ่ และจีน ตามลำดับ (ดูตารางที่
6)
เนื ่ อ งจากสหรั ฐ อเมริ ก าและสหภาพยุ โ รปเป็ น ตลาดหลั ก
ของไทย และในอดีตการที่เราส่งออกได้มากอาจเป็นเพราะมีการปกป้อง
จากโควตา ดังนัน้ ภายหลังทีข่ อ้ ตกลง ATC สิน้ สุดลง ผูซ้ อ้ื เครือ่ งนุง่ ห่มจาก
ประเทศทั้งสองสามารถเลือกซื้อจากที่ใดก็ได้ ประเทศไทยจึงมีโอกาส
ที่จะสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งอื่นได้ ในขณะเดียวกันก็
อาจจะเป็นไปได้ที่ผู้ผลิตจากไทยก็มีโอกาสที่จะการขยายการส่งออก
ไปยังทัง้ สองตลาดได้เพราะไม่มโี ควตามาจำกัดแล้ว ดังนัน้ ในประเด็นทีจ่ ะ

23

ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าและการปรับตัวในห่วงโซ่อปุ ทาน
ในภาคอุตสาหกรรมสิง่ ทอของไทย

วิเคราะห์ตอ่ ไปคือการพิจารณาสถานะทางการค้าของไทยในอดีตและปัจจุบนั
โดยพิจารณาทัง้ ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทีป่ รากฏประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาดในทั้งสองประเทศในช่วงที่ผ่านมาเพื่อ
พิจารณาว่า อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มของไทยมีการเตรียมพร้อม
และปรับตัวอย่างไร โดยอาศัยข้อมูลทุตยิ ภูมปิ ระกอบการพิจารณา

3.2.2 การปรับตัวของผูส้ ง่ ออกสิง่ ทอและ
เครือ่ งนุง่ ห่มในช่วงข้อตกลง ATC
(ปี 2538 - 2547)
กรอบข้อตกลง ATC เป็นแนวการปรับตัวที่ผู้ประกอบการทุก
ประเทศทราบดีถงึ ระยะเวลาและสินค้าทีจ่ ะเปิดเสรีตามขัน้ ตอน ดังนัน้ ใน
ช่วงระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2538 ถึง 31 ธันวาคม 2547
ผู้ประกอบการของไทยและภาครัฐจึงควรที่จะมีการเตรียมพร้อมรับมือ
ได้อย่างทันท่วงที จากเอกสารของคณะทำงานเตรียมความพร้อมของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในปี 2544 ชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่คาดว่า จะเกิดกับ
การส่งออกสิง่ ทอของไทยคือ การเผชิญกับการแข่งขันทีร่ นุ แรงมากขึน้ จาก
ประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเช่น จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม และ การแข่งขัน
จะทวี ค วามรุ น แรงขึ ้ น ในด้ า น ต้ น ทุ น คุ ณ ภาพ ความสะดวก และ
ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าที่ผู้ซื้อจากตลาดส่งออกสำคัญเช่น
สหรัฐอเมริกาจะให้ความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการตอบสนองอย่าง
รวดเร็วต่อคำสั่งซื้อ (Quick response) ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูง
ที่ธุรกิจขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดในด้านเทคนิคการผลิตและการบริหาร
จัดการจะประสบปัญหามากที่สุด การนำเสนอเรื่องการปรับตัวของ
ผูป้ ระกอบการไทยในส่วนนีจ้ ะวิเคราะห์จากข้อมูลสถิตกิ ารส่งออกของไทย
เพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและนำมาคำนวณค่าดัชนีความได้เปรียบ
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โดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย
ในช่วง 10 ปี ภายใต้ข้อตกลง ATC นอกจากนี้ ยังรวบรวมสถิติการค้า
เพือ่ ดูการเปลีย่ นแปลงของส่วนแบ่งตลาดในตลาดส่งออกสำคัญคือตลาด
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปด้วย
การคำนวณดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage Index: RCA) เป็นแนวคิดของ Balassa
(1977) ทีเ่ ปรียบเทียบข้อมูลส่วนแบ่งในการส่งออกสินค้าของประเทศหนึง่ ๆ
เพือ่ หาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกสินค้าแต่ละประเภท
ของประเทศนั้นเปรียบเทียบกับความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของ
ประเทศอื่น ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่
ปรากฏ (RCA) เป็นแนวทางศึกษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
ไทยในตลาดโลก ดัชนี RCA สามารถหาได้จากการเปรียบเทียบสัดส่วน
การส่งออกสินค้าชนิดหนึ่งของไทยในตลาดโลกต่อการส่งออกสินค้านั้น
ของตลาดโลก กับ สัดส่วนการส่งออกสินค้าทัง้ หมดของไทยในตลาดโลกต่อ
การส่งออกสินค้าทั้งหมดของโลก ตัวอย่างเช่น ดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบทีป่ รากฏของสินค้า X สามารถหาได้จากสูตรต่อไปนี้

หากดั ช นี ค วามได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บที ่ ป รากฏของ
ผลิตภัณฑ์สง่ิ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มแต่ละประเภทเปรียบเทียบกับการส่งออก
ทั้งหมดมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า ในกลุ่มสินค้าส่งออกทั้งหมดของไทย
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทนั้นของไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบใน
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การส่งออกเมือ่ เทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันของประเทศอืน่ แต่หาก
ดัชนีมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า ผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ
เนื่องจากสิ่งที่เราสนใจในที่นี้ คือ การเตรียมความพร้อมของ
ผู้ผลิตในไทยเพื่อเผชิญกับการแข่งขันทางการค้าภายหลังการยกเลิก
โควตา ดังนัน้ ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทีป่ รากฏ (RCA) ของ
สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย จะคำนวณจากมูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์สง่ิ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มจำแนกตามระบบฮาร์โมไนซ์ 2 หลักตัง้ แต่
HS 50 - HS 63 โดยทีส่ นิ ค้าสิง่ ทอจะครอบคลุมหมวด HS50-60 ในขณะที่
สินค้าเครือ่ งนุง่ ห่มจะครอบคลุมหมวด HS61-63 โดยข้อมูลการค้าใช้ขอ้ มูล
จากฐานข้อมูล UN Commodity Trade Statistics Database (UN
Comtrade) ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลตามระบบฮาร์โมไนซ์มีจุดประสงค์เพื่อให้
สามารถเปรียบเทียบความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้า
ประเภทเดียวกันของประเทศไทยและของประเทศอื่น เช่น จีน อินเดีย
บังคลาเทศ เกาหลีใต้ เวียดนาม 1 เป็นต้น และการเปลีย่ นแปลงของค่า
RCA อาจบอกเราได้วา่ ในช่วง 10 ปีทผ่ี า่ นมา ความสามารถในการแข่งขัน
ของสินค้าไทยในตลาดโลกเปลีย่ นแปลงอย่างไร ซึง่ เราอาจตัง้ สมมุตฐิ านว่า
ถ้าผู้ประกอบการไทยมีการปรับตัวและได้รับประโยชน์จากทยอยยกเลิก
โควตาในแต่ละช่วงอย่างเต็มที่ ค่า RCA ควรจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ และถ้า
ค่า RCA เพิ่มขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าว ก็แสดงว่า ไทยมีความพร้อม
ที่จะแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกรายอื่น ภายใต้รูปแบบการค้าที่ไม่มี
ระบบโควตาอีกต่อไป
ผลการคำนวณดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ
ของการส่งออกเครือ่ งนุง่ ห่มทัง้ หมดของไทยในช่วงเวลา 10 ปี ภายใต้กรอบ
ข้อตกลง ATC พบว่ามีคา่ มากกว่า 1 แต่มแี นวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ งค่า
ดัชนีมคี า่ ลดลงจาก 1.79 ในปี 2538 เหลือ 1.24ในปี 2547 (ดูตารางที่ 7)
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แสดงว่าไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสิ่งทอและ
เครือ่ งนุง่ ห่มตลอด 10 ปีทผ่ี า่ นมา แต่ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนีม้ ี
แนวโน้มลดลง และเมือ่ พิจารณาแยกกลุม่ ผลิตภัณฑ์สง่ิ ทอและผลิตภัณฑ์
เครื่องนุ่งห่ม จะเห็นได้ว่า ทั้งสองกลุ่มมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในการส่งออกเมือ่ เปรียบเทียบกับสินค้าส่งออกทัง้ หมดของไทย อย่างไรก็ดี
เป็นที่น่าสังเกตว่า ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของการ
ส่งออกสิง่ ทอมีคา่ ค่อนข้างคงทีใ่ นระหว่างปี 2538 - 2547 ในขณะทีด่ ชั นี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของการส่งออกเครื่องนุ่งห่มมีค่า
ลดลงจาก 2.5 ในปี 2538 เหลือเพียง 1.7 1.5 และ 1.2 ในปี 2541 2544
และ 2547 ตามลำดับ (ดูรปู ที่ 2)
การทีค่ า่ RCA ของเครือ่ งนุง่ ห่มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง (ยกเว้นปี 2547
ทีป่ รับตัวดีขน้ึ เล็กน้อย) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันทีล่ ดลง
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ทำให้
สามารถส่งออกได้มากกว่าไทยโดยเปรียบเทียบ และอาจเกิดจากปัจจัยอืน่
เช่นการที่ผลิตภัณฑ์ส่งออกของไทยมีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้
สัดส่วนของการส่งออกเครือ่ งนุง่ ห่มของไทยเมือ่ เทียบกับผลิตภัณฑ์สง่ ออก
อืน่ ๆ มีคา่ ลดน้อยลง
แม้วา่ ในปี 2547 ค่าดัชนี RCA ของสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มทัง้ หมด
ของไทยมีคา่ มากกว่า 1 (RCA = 1.24) แสดงว่าประเทศไทยยังคงมีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มในตลาดโลก
แต่เมือ่ พิจารณารายสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ พบว่า มีเพียงสินค้าในรหัส
HS54 (เส้นใยยาวสังเคราะห์) HS55 (เส้นใยสัน้ สังเคราะห์) HS56 (ผ้าบุนม่ิ
ผ้าสักหลาด) HS58 (ผ้าปักหรือทอพิเศษ ผ้าลูกไม้) HS61 (เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่มประเภทถัก) และ HS62 (เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มประเภททอ)
ทีม่ คี า่ ดัชนี RCA มากกว่า 1 (ดูตารางที่ 7) โดยสินค้าในกลุม่ สิง่ ทอมีเพียง
HS54 HS55 HS56 ทีค่ า่ RCA เพิม่ สูงขึน้ ในปี 2544-2547 ในขณะทีค่ า่
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RCA ของ HS58 ลดลงในช่วงดังกล่าว (ดูรปู ที่ 3) นอกจากนี้ สินค้า HS52
(สินค้าที่ทำด้วยฝ้าย) ซึ่งเคยมีค่า RCA มากกว่า 1 ในปี 2538 - 2543
กลับมีคา่ RCA ลดลงจนเหลือน้อยกว่า 1 ในปี 2545-2547 (ดูตารางที่ 7)
ส่วนในกลุม่ ของเครือ่ งนุง่ ห่ม ค่า RCA ของสินค้าทุกกลุม่ มีคา่ ลดลงในช่วงปี
2538 - 2547 โดยเฉพาะ HS63 ที่มีค่าน้อยกว่า 1 ในปี 2545 - 2547
(ดูแผนภาพที่ 4)
ผลการคำนวณดัชนี RCA ของสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ
ไทยรายสินค้าในช่วงปี 2538-2547 แสดงให้เห็นว่า มีเพียงเส้นใยสั้น
สังเคราะห์ที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า การที่ค่าดัชนี RCA ของเส้นใยสั้นสังเคราะห์เพิ่มขึ้น
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ผลิตของไทย ในขณะที่กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม
ทีท่ ำจากผ้าถัก (HS61) และเครือ่ งนุง่ ห่มทีท่ ำจากผ้าทอ (HS62) ยังคงมี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบอยูแ่ ต่มแี นวโน้มลดลงในช่วงกระบวนการ
ทยอยยกเลิกโควตา
เมือ่ เปรียบเทียบแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงค่าดัชนี RCA ในหมวด
สิง่ ทอของประเทศไทยกับประเทศอืน่ ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ในช่วงปี 2540
- 2547 พบว่าบังคลาเทศมีคา่ ดัชนี RCA สูงทีส่ ดุ (RCA = 4.09) รองลงมา
คือตุรกี (RCA = 3.29) อันดับสามคืออินเดีย (RCA = 2.84) ในขณะทีค่ า่
RCA ของจีน อินโดนีเซีย และ เกาหลีใต้มคี า่ ใกล้เคียงกัน และค่าดัชนี RCA
ของสิง่ ทอไทยต่ำทีส่ ดุ ในกลุม่ นี้ และ มีคา่ ค่อนข้างคงทีค่ ล้ายกับดัชนี RCA
ของสิง่ ทอของจีน ส่วนดัชนี RCA ของสิง่ ทอจากอินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ ในช่วงปี
2540 - 2542 แต่เริม่ ลดลงในปี 2544-2546 ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีด่ ชั นี RCA
ของสิง่ ทอจากบังคลาเทศเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ส่วนดัชนี RCA ของสิง่ ทอ
จากอินเดียกลับมีคา่ ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2538 - 2547 (แผนภาพ
ที่ 5)
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สำหรับดัชนี RCA ของเครื่องนุ่งห่มจากประเทศต่างๆ มีการ
เปลีย่ นแปลงไม่มากนัก และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในช่วงปี 2538 - 2547
โดยประเทศทีม่ คี า่ RCA ของเครือ่ งนุง่ ห่มทีน่ า่ จับตามอง ได้แก่ ตุรกีซง่ึ มีคา่
RCA สูงกว่าประเทศอืน่ แต่กม็ แี นวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ อาจเป็น
เพราะเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญสำหรับตุรกี และตุรกีมีข้อ
ได้ เ ปรี ย บด้ า นทำเลที ่ ต ั ้ ง ที ่ อ ยู ่ ใ กล้ ก ั บ ตลาดสำคั ญ คื อ สหภาพยุ โ รป
เมือ่ พิจารณากลุม่ ประเทศแถบเอเชียจะพบว่าจีนและอินเดียมีคา่ RCA สูง
ทีส่ ดุ (ประมาณ 3.3-3.5) อินโดนีเซียก็มคี า่ RCA สูงกว่าไทยและมีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้นด้วย แสดงว่าอินโดนีเซียอาจจะมีความได้เปรียบในการผลิต
เครือ่ งนุง่ ห่มมากกว่าไทย อย่างไรก็ดี เกาหลีใต้ทเ่ี คยมีคา่ RCA มากกว่า
1 ในช่วงต้นของ ATC กลายมามีค่าต่ำกว่า 1 ในปี 2546 และ 2547
(แผนภาพที่ 6) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกาหลีใต้ไม่มีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการส่งออกเครื่องนุ่งห่มอีกต่อไป
อย่างไรก็ดี การใช้ดัชนี RCA ในการวิเคราะห์ความสามารถใน
การแข่งขันนั้นยังมีข้อจำกัดอย่างน้อยสี่ประการ ประการแรก ดัชนี RCA
เป็นการคำนวณโดยใช้มูลค่าการส่งออกแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งการที่
มูลค่าส่งออกเพิม่ ขึน้ อาจเป็นเพราะมูลค่าของสินค้าเพิม่ ขึน้ ในขณะทีป่ ริมาณ
สินค้ามีเท่าเดิม ประการทีส่ อง การคำนวณข้างต้นเป็นการมองในภาพรวม
และไม่ ส ามารถสะท้ อ นการเปลี ่ ย นแปลงในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ส ่ ง ออก ซึ ่ ง
ผลิตภัณฑ์ที่ไทยส่งออกได้เพิ่มขึ้นอาจไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ดัชนี RCA ในที่นี้เป็นการคำนวณโดยใช้มูลค่าการ
ส่งออกไปยังตลาดโลก จึงไม่สามารถบอกได้วา่ ความได้เปรียบโดยเปรียบ
เทียบเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการส่งออกไปยังตลาดภายใต้ข้อตกลง ATC
หรือตลาดอืน่ มีการเปลีย่ นแปลง ประการทีส่ าม การแบ่งประเภทตามรหัส
ฮาร์โมไนซ์ (2 digits) เป็นการแบ่งประเภทสินค้าที่ไม่สามารถสะท้อน
การใช้โควตาของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ การกำหนดโควตาตามข้อตกลง
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ATC แบ่งประเภทสินค้าเป็นประเภท (Category) ตามทีป่ ระเทศผูน้ ำเข้า
กำหนดเอง2 ประการสุดท้าย การเปรียบเทียบดัชนี RCA ในการส่งออก
สินค้าประเภทเดียวกันของประเทศต่างๆ ไม่สามารถบอกได้ว่าใครมี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากกว่าเพราะโครงสร้างการผลิตและ
ส่งออกของแต่ละประเทศมีลักษณะไม่เหมือนกัน ดังนั้นการพิจารณาการ
ปรับตัวของผู้ส่งออกและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยอาจจะต้องพิจารณาจากสถิติอื่นเพิ่มเติม เช่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนแบ่งตลาดในตลาดที่สำคัญในช่วงข้อตกลง ATC
และ ช่วงหลังจากการเปิดเสรีการค้าแล้วในปี 2548
ข้ อ มู ล การส่ ง ออกที ่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง แล้ ว ก่ อ นหน้ า นี ้ ช ี ้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
ตลาดส่งออกทีส่ ำคัญของไทย คือ ตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป3
ดังแสดงในตารางที่ 6 การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบระหว่างปี 2538
ซึง่ เป็นปีแรกของข้อตกลง ATC ทีม่ มี ลู ค่าการส่งออกประมาณ 1,400 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และ ในปี 2547 มีมลู ค่าประมาณ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ซึ่งโครงสร้างการส่งออกของไทยที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะเป็น
เครือ่ งนุง่ ห่มและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ในขณะทีก่ ารส่งออกสิง่ ทอ
ค่อนข้างคงที่ การทีผ่ ปู้ ระกอบการของไทยสามารถขยายการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกาได้ตลอดข้อตกลง ATC มีเพียงในช่วงที่สามเท่านั้นคือในปี
2545 และ 2546 ทีย่ อดการส่งออกลดลง แต่กก็ ลับมาเพิม่ ขึน้ ในปี 2547
ซึ่งมูลค่าส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.48 (สถิติสิ่งทอไทย 2548)
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถปรับตัวได้ดีพอสมควรกับการทยอย
ยกเลิกโควตานำเข้าของสหรัฐอเมริกา (ดูแผนภาพที่ 7)
มูลค่าการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
เมื่อพิจารณาเฉพาะปีแรกและปีสุดท้ายของข้อตกลง ATC คือมีมูลค่า
ประมาณ 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โครงสร้างการส่งออกก็คล้ายกับ
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การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา คือ การส่งออกส่วนใหญ่เป็นเครื่องนุ่งห่ม
เมือ่ พิจารณาในแต่ละช่วงเวลาของข้อตกลง ATC พบว่ามูลค่าการส่งออก
สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มไปยังสหภาพยุโรปซึง่ มีมลู ค่าลดลงในช่วงปี 2541 2544 ซึ ่ ง เป็ น ช่ ว งที ่ ส องและปี แ รกของช่ ว งที ่ ส ามของข้ อ ตกลง ATC
และค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นในปี 2546 และ 2547 โดยการส่งออกกลับมี
การขยายตัวเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 10.73 และ 17.53 ตามลำดับ (สถิตสิ ง่ิ ทอไทย
2548) (ดูแผนภาพที่ 8) ดังนั้นเมื่อเทียบกับตลาดสหรัฐอเมริกาแล้ว
ประเทศไทยจะเผชิญกับอุปสรรคจากการเปิดเสรีการค้าสิ่งทอในสหภาพ
ยุโรปมากกว่า แต่ในที่สุดแล้วก็สามารถขยายการส่งออกได้ในปีสุดท้าย
อย่างไรก็ดี การที่ไทยสามารถส่งออกไปยังตลาดทั้งสองนี้ได้
เพิ่มขึ้น อาจเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น การขยายตัวของตลาดนำเข้า หรือ
การเปลี่ยนแปลงประเภทสินค้าที่ส่งออก ซึ่งมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของ
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปต่างก็มกี ารขยายตัว โดย มูลค่าการนำเข้า
สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มของสหรัฐอเมริกาในปี 2547 เพิม่ ขึน้ จากมูลค่าในปี
2546 ร้อยละ 8.45 และร้อยละ 5.9 ตามลำดับ (Whalley, 2006: 15-22)
ส่วนมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นจาก
66.7 ล้านยูโรในปี 2546 เป็น 69.9 ล้านยูโรในปี 2547 หรือเติบโตร้อยละ
4.8 (Whalley, 2006: 27) ดังนั้น เมื่อตลาดมีการขยายตัว ย่อมทำให้
ประเทศไทยสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นด้วย แต่ในด้านหนึ่ง สังเกตได้ว่า
การเติบโตของการส่งออกไปยังตลาดทัง้ สองสูงกว่าการขยายตัวของตลาด
ดั ง นั ้ น จึ ง อาจกล่ า วได้ ว ่ า ผู ้ ป ระกอบการไทยสามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
กระบวนการเปิดเสรีได้ดีในระดับหนึ่ง
เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่ผลิตสินค้าสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม ดังนั้นเราจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับประเทศอื่นด้วย
เมือ่ พิจารณาข้อมูลส่วนแบ่งตลาดสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มของประเทศไทย
กั บ ประเทศต่ า งๆ ที ่ ส ่ ง ออกไปยั ง ในตลาดสหรั ฐ อเมริ ก าและตลาด
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สหภาพยุโรป (ข้อมูลจากองค์การการค้าโลก) พบว่า ส่วนแบ่งตลาดของไทย
ในทัง้ สองตลาดลดลง โดยส่วนแบ่งตลาดของสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มไทยใน
สหรัฐอเมริกาลดลงจากร้อยละ 2.2 และร้อยละ 3.2 ตามลำดับ ในปี 2542
เป็นร้อยละ 1.8 และร้อยละ 3.1 ตามลำดับ ในปี 2547 ในทำนองเดียวกัน
ส่วนแบ่งตลาดของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในสหภาพยุโรปลดลงจาก
ร้อยละ 0.6 และร้อยละ1.3 ในปี 2542 เหลือเพียงร้อยละ 0.5 และร้อยละ
1.1 ตามลำดับ ในปี 2547 ในขณะที่จีน อินเดีย และปากีสถานมีส่วน
แบ่งตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจีนมีส่วนแบ่งตลาดสิ่งทอในสหรัฐอเมริกา
เพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าของส่วนแบ่งตลาดเดิม ข้อมูลแสดงส่วนแบ่ง
ตลาดนำเข้าชี้ให้เห็นว่า การที่มูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ของไทยเพิม่ ขึน้ ในช่วงการทยอยยกเลิกโควตา อาจมีประเทศอืน่ ทีส่ ามารถ
ปรับตัวได้ดีกว่า ดังนั้นโดยเปรียบเทียบแล้ว ความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยอาจจะน้อยลงก็เป็นได้ เมือ่ พิจารณาข้อมูลส่วนแบ่งตลาดประกอบ
แล้วจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับค่าดัชนี RCA ที่นำเสนอในส่วนก่อนหน้านี้

3.3 ผลของการยกเลิกโควตาต่อแบบแผน
การค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก
หลั ง จากที ่ ม ี ก ารยกเลิ ก ระบบโควตาสิ ่ ง ทอและเครื ่ อ งนุ ่ ง ห่ ม
ทั้งหมดมาเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี ทำให้มีข้อมูลการค้าที่ชัดเจนมากขึ้น
และเพียงพอสำหรับศึกษาผลกระทบในระยะสั้นของการเปิดเสรีการค้า
สิ ่ ง ทอ จึ ง สามารถนำมาเปรี ย บเที ย บกั บ งานวิ จ ั ย ที ่ พ ยายามทำนาย
ผลกระทบเมื่อยกเลิกโควตาแล้วต่อประเทศต่างๆ ได้ ดังนั้น ในส่วนนี้จะ
รวบรวมบทวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงส่วนแบ่งตลาดของประเทศผูส้ ง่ ออก
ในตลาดนำเข้าที่สำคัญ และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาด
ของสิ น ค้ า ส่ ง ออกจากไทยโดยอาศั ย ข้ อ มู ล สถิ ต ิ ก ารค้ า สิ ่ ง ทอและ
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เครื่องนุ่งห่มปี 2548 (ค.ศ.2005) ซึ่งเป็นหนึ่งปีหลังจากข้อตกลง ATC
ได้สิ้นสุดลง ส่วนผลวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลกที่มี
ผลกระทบต่อผูผ้ ลิตในประเทศไทยจะนำเสนอในส่วนที่ 4 ต่อไป

3.3.1 การเปลีย่ นแปลงมูลค่าการนำเข้าจาก
ประเทศผูส้ ง่ ออกต่างๆในตลาด
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
งานวิจัยที่รวบรวมสถิติการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐ
อเมริกาและสหภาพยุโรปภายหลังการสิ้นสุดข้อตกลง ATC ที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์และครอบคลุมประเทศส่งออกหลายประเทศซึง่ รวมถึงประเทศไทย
ด้วย คือ งานของ Whalley (2006) ซึง่ ศึกษาสถานะของประเทศกำลังพัฒนา
ในยุคหลัง MFA และแสดงข้อมูลการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจาก
ประเทศต่างๆของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปในปี 2548 เปรียบเทียบ
กับข้อมูลการนำเข้าในช่วงทีส่ ามของ ATC แต่เนือ่ งจากในส่วนนีต้ อ้ งการ
พิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงหลังการยกเลิกโควตาจึงจะพิจารณาเทียบ
กับปี 2548 กับ 2547
สำหรับตลาดสิ่งทอของสหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีมูลค่าการ
ส่งออกขยายตัวเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบปี 2548 กับ ปี 2547 ได้แก่ จีน อินเดีย
อินโดนีเซีย และเม็กซิโก ในขณะที่ประเทศในเอเชีย เช่น เวียดนาม ไทย
ฟิลิปปินส์มีมูลค่าการส่งออกลดลง (ดูแผนภาพที่ 9) ส่วนในตลาด
เครื่องนุ่งห่ม ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน อินเดีย
อินโดนีเซีย เวียดนาม บังคลาเทศ ไทย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา กัมพูชา
และ ปากีสถาน ส่วนประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกลดลง ได้แก่ เม็กซิโก
ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน และ มาเลเซีย (ดูแผนภาพที่ 10) ในขณะที่
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บังคลาเทศและกัมพูชาสามารถเพิ่มการส่งออกในตลาดสหรัฐอเมริกา
ได้ ภ ายหลั ง การยกเลิ ก โควตาค่ อ นข้ า งมาก ซึ ่ ง อาจเป็ น เพราะฐาน
การส่งออกเดิมมีค่าไม่สูงนัก Tewari (2005) ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า อาจ
เป็นเพราะภาษีการค้า (Tariffs) และข้อตกลงพิเศษทางการค้า (Preferential Trade Agreements) ยังคงมีความสำคัญอยู่ ส่วนเม็กซิโกยังคงสามารถ
ส่งออกสิ่งทอได้มากขึ้น เนื่องจากสหรัฐอเมริกายกเว้นภาษีการค้าให้กับ
ประเทศเม็กซิโก ประเทศในแถบแคริบเบียน รวมถึงกลุ่มประเทศอื่นๆ ที่
สหรัฐอเมริกามีขอ้ ตกลงพิเศษทางการค้าด้วย (Abernathy et. al., 2005)4
จากตารางที่ 8 จะเห็นได้วา่ กลุม่ ประเทศในเอเชีย (ในภาพรวม)
มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในตลาดสหรัฐอเมริกา (เพิ่มจาก
ร้อยละ 53.76 ในปี 2547 เป็น ร้อยละ 59.65 ในปี 2548) และสหภาพยุโรป
(เพิม่ จากร้อยละ 53.8 ในปี 2547 เป็น ร้อยละ 57.9 ในปี 2548) แต่เมือ่ ดู
ในรายละเอียดจะพบว่ามีเพียงจีนและอินเดียเท่านั้นที่มีส่วนแบ่งตลาด
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนประเทศอื่นๆ มีส่วนแบ่งตลาดลดลง รวมถึง
ประเทศไทยด้วยที่มีส่วนแบ่งตลาดลดลงในทั้งสองตลาด ข้อมูลในส่วนนี้
สอดคล้องกับการคาดการณ์ที่ว่าจีนและอินเดียจะได้ประโยชน์ จากการ
สูญเสียส่วนแบ่งตลาดของประเทศผู้ส่งออกอื่น อย่างไรก็ดี Whalley
พบว่ากลุ่มประเทศแถบเอเชียจะสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้แก่จีนและ
อินเดียน้อยกว่าประเทศในทวีปอื่น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการค้าของจีน
ในช่วงนี้จึงมีความผันผวนพอสมควร ดังจะเห็นได้ว่ามูลค่าการส่งออก
ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีที่ข้อตกลง ATC สิ้นสุดลง ทำให้สหรัฐ
อเมริกาและสหภาพยุโรปอาจนำมาตรการอื่นๆ ในการจำกัดการนำเข้า
มาใช้กบั สินค้าจากจีน เช่น กรณีทส่ี หรัฐอเมริกาใช้มาตรการปกป้อง (Safeguard measures) กับจีนเป็นต้น จึงแสดงให้เห็นว่า นโยบายของรัฐ
และกฎระเบียบต่างๆ ยังคงมีความสำคัญต่อการกำหนดรูปแบบใน
การผลิตและการค้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มของโลก (Whalley, 2006)
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3.3.2 การเปลีย่ นแปลงมูลค่าส่งออกสิง่ ทอ
และเครือ่ งนุง่ ห่มจากไทยในสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรป
มูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังตลาด
สหรั ฐ อเมริ ก าและสหภาพยุ โ รปในปี 2548 สามารถรวบรวมได้ จ าก
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อนำมาเทียบย้อนหลังกลับไป 5 ปี คือในช่วงกลาง
ของข้อตกลง ATC ซึ่งสินค้ากลุ่มใดที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตของ
การส่งออกอาจบ่งชี้ได้ว่า ผู้ผลิตประเภทนั้นของไทยสามารถปรับตัวได้
จากข้อมูลในตารางที่ 9 และ ตารางที่ 10 จะเห็นได้ว่า ในภาพรวม
การส่งออกสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มเติบโตขึน้ ประมาณร้อยละ 1 ในทัง้ สอง
ตลาด เป็นที่น่าสังเกตว่าการส่งออกส่วนใหญ่เป็นเครื่องนุ่งห่มซึ่งมีมูลค่า
การส่งออกเติบโตขึ้น แต่มูลค่าส่งออกสิ่งทอมีการเติบโตติดลบในทั้ง
สองตลาด
การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยไปสหรัฐอเมริกา
ภายหลังการยกเลิกโควตามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คือ มีอัตราเติบโต
ในปี 2548เทียบกับปี 2547 เพียงร้อยละ 1.41 เท่านั้น โดยเครื่องนุ่งห่ม
ทุกประเภทยกเว้นถุงมือผ้ามีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ในส่วนของสิ่งทอ
(ผ้าผืนและด้าย) การส่งออกผ้าผืนและด้ายมีมลู ค่าลดลงร้อยละ 2.05 ในปี
2548 แต่สามารถส่งออกด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ได้เพิม่ ขึน้
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกของกลุ่มตัวอย่างสินค้าที่เคยถูก
จำกัดปริมาณในช่วงที่สามของข้อตกลง ATC ประกอบด้วย ผ้าทอใย
สังเคราะห์ (Category 611 = HS 54, 55) เสือ้ ผ้าบุรษุ และสตรีทท่ี ำด้วยฝ้าย
(Category 338/339) และ เสือ้ ผ้าบุรษุ และสตรีทท่ี ำด้วยใยสังเคราะห์ (Category 638/639) โดยเปรียบเทียบประเภทสินค้า (Category) กับรหัส
สินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ (HS Code) ในปี 2548 จะพบว่า ในกลุม่ ผ้าทอ
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ใยสังเคราะห์ ผ้าทอที่ทำด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์มีมูลค่าการส่งออก
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผ้าทอที่ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์มีมูลค่าการส่งออก
ลดลง สำหรับเสื้อผ้าบุรุษและสตรี การส่งออกของเครื่องแต่งตัวเป็นชุด
ทำด้วยฝ้าย กางเกงทุกประเภท สูททำด้วยใยสังเคราะห์ และเสือ้ กระโปรง
ชุดทำด้วยใยสังเคราะห์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์
และเครื่องแต่งตัวเป็นชุดทำด้วยใยสังเคราะห์มีมูลค่าลดลง ข้อมูลเหล่านี้
แสดงให้เห็นว่า ภายหลังทีร่ ะบบโควตาสิน้ สุดลงไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะส่งออก
สินค้าในกลุ่มที่ต้องใช้ฝีมือในการผลิต และสินค้ากลุ่มแฟชั่นได้มากขึ้น
และในขณะเดียวกันก็อาจสูญเสียตลาดในกลุ่ม mass production เช่น
แจ็กเก็ต ได้เช่นกัน
สำหรั บ การส่ ง ออกสิ ่ ง ทอและเครื ่ อ งนุ ่ ง ห่ ม จากไทยไปยั ง
สหภาพยุโรป ข้อมูลการค้าจากกระทรวงพาณิชย์พบว่า ไทยมีมูลค่า
การส่งออกทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ จากมูลค่าการส่งออกทัง้ หมดในปี 2547 ร้อยละ
1.25 โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ชุดชั้นใน เคหะ
สิ่งทอ เส้นใยประดิษฐ์ ผ้าปักและผ้าลูกไม้ ตาข่ายจับปลา และผ้าแบบ
สำหรับตัดเสื้อและผ้าที่จัดทำแล้ว ในขณะที่สินค้าในกลุ่มถุงเท้า ถุงน่อง
ถุงมือผ้า ผ้าผืน ผ้าคลุมไหล่และผ้าพันคอมีมูลค่าการส่งออกลดลง
(ดูตารางที่ 10) เป็นที่น่าสังเกตว่า กลุ่มสินค้าจำนวนหนึ่งที่มีมูลค่า
การส่งออกเพิม่ ขึน้ ในสหภาพยุโรปในปี 2548 ได้แก่ เส้นใยประดิษฐ์ ตาข่าย
จับปลา และผ้าแบบสำหรับตัดเสื้อและผ้าที่จัดทำแล้ว นอกไปจากนั้น
จากข้อมูลการส่งออกของกลุ่มตัวอย่างสินค้าที่เคยถูกจำกัดปริมาณ
การนำเข้าในตลาดสหภาพยุโรป พบว่า การส่งออกเส้นด้ายฝ้าย และ
กางเกงผ้าทอที่ทำด้วยด้ายฝ้ายมีมูลค่าการส่งออกลดลง ในขณะที่ผ้าทอ
ที่ทำด้วยฝ้าย เสื้อผ้าบุรุษและสตรี และเสื้อกันหนาวมีมูลค่าการส่งออก
เพิ่มขึ้น
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ข้อมูลดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า ภายหลังการยกเลิกโควตา
รูปแบบการค้าจะเปลีย่ นแปลงไปตามกลไกตลาดและหลักความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบมากขึน้ อาทิเช่น การส่งออกเส้นด้ายฝ้ายหรือผลิตภัณฑ์
ที่ทำด้วยฝ้ายของไทยมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากไทยต้องนำเข้าฝ้ายจาก
ต่างประเทศ ในขณะเดียวกันสินค้าที่ต้องอาศัยทักษะและฝีมือในการ
ตัดเย็บ เช่น เครือ่ งแต่งกายเป็นชุด สูท กางเกง เสือ้ กันหนาว และผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตด้วยไหม จะกลายเป็นสินค้าที่ไทยสามารถส่งออกได้มากขึ้น ทั้งนี้
เป็นเพราะไทยมีจุดแข็งทางด้านแรงงานที่มีฝีมือและค่าจ้างแรงงานไม่สูง
มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับค่าจ้างแรงงานในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
ถึงแม้วา่ ระบบโควตาเพิง่ จะสิน้ สุดลงในเวลาไม่นานมานี้ แต่จาก
ข้อมูลการส่งออกหนึง่ ปีภายหลังการยกเลิกโควตา อาจกล่าวได้วา่ แนวโน้ม
การผลิตและการส่งออกของไทยจะเปลีย่ นแปลงไป โดยไทยอาจเสียเปรียบ
ประเทศจีนและอินเดียในการส่งออกสินค้าประเภททีเ่ น้นการผลิตจำนวนมาก
(Mass production) เช่น เสื้อเชิ้ต และเสื้อแจ็กเก็ต แต่ไทยก็สามารถ
ส่งออกสินค้าในกลุ่มที่ต้องอาศัยความประณีตในการผลิตได้มากขึ้น เช่น
เสือ้ ผ้าสตรี เสือ้ ผ้าเด็ก เป็นต้น ทัง้ นี้ สถานะการค้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
ของไทยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรในระยะยาว ยังขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการปรับตัวของผู้ผลิตและนโยบายของภาครัฐอีกด้วย
เชิงอรรถ
การคำนวณค่า RCA นั้นขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของข้อมูลในบางประเทศ
ไม่สามารถหาข้อมูลได้ครบถ้วนก็ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ ดังนั้นจะใช้ข้อมูลสถิติ
การค้ามาพิจารณาส่วนแบ่งตลาดแทน หรือ อาจใช้ข้อมูลจากงานวิจัยอื่นมาประกอบ
การวิเคราะห์ในส่วนนี้
1)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรโควตาของไทยอยู่ในเอกสารวิจัย
"การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมสิง่ ทอไทยต่อการเปิดตลาดเสรีสง่ิ ทอในปี 2548" โดย
2)
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กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ จากข้อมูล Textile and Apparel Agreements ของ
OTEXA สำหรับโควตาของสหรัฐอเมริกา และจาก Official Journal of the European Union
สำหรับโควตาของสหภาพยุโรป
อั น ดั บ สามคื อ ญี ่ ป ุ ่ น แต่ เ นื ่ อ งจากญี ่ ป ุ ่ น ไม่ ไ ด้ ม ี โ ควตานำเข้ า เช่ น ตลาด
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ดังนั้นในส่วนนี้จะเน้นเฉพาะสองตลาดที่เคยมีโควตาเพื่อ
ดูการเปลีย่ นแปลง
3)

อย่างไรก็ดี เมือ่ พิจารณาในด้านมูลค่าการนำเข้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มรวมกัน
Whalley (2006) พบว่าผูส้ ง่ ออกในทวีปอืน่ ทีไ่ ม่ใช่เอเชียไม่มรี ายใดทีม่ มี ลู ค่าส่งออกเพิม่ ขึน้ เลย
แม้แต่เม็กซิโก และ ประเทศกลุ่ม CAFTA รวมถึงตุรกีด้วย แสดงให้เห็นว่าในช่วงปีแรก
ของการเปิดเสรีนน้ั ปัจจัยด้านแรงงานและความพร้อมของอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
ในภาพรวมเป็นปัจจัยทีส่ ำคัญต่อการตัดสินใจสัง่ ซือ้ ในขณะทีป่ จั จัยด้านทำเลทีต่ ง้ั ทีใ่ กล้ตลาด
กลับเป็นปัจจัยรอง
4)
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(2006) Â¨³ o°¤¼¨®£µ¡¥»Ã¦µ (Whalley, 2006: 27)
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บทที่ 4

ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้า
ต่อความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อปุ ทาน
ในอุตสาหกรรมเครือ่ งนุง่ ห่ม
4.1 ความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน
เครื่องนุ่งห่มระดับโลกและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลง
การค้าเครื่องแต่งกายในตลาดโลกนั้นพัฒนามาจากรูปแบบ
การค้าที่มีการกีดกันเชิงปริมาณมาเป็นเวลานาน (ดังที่ได้กล่าวถึงแล้ว
ในส่วนที่สอง) ดังนั้นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการเปิดเสรีการค้า
ต่ออุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยนั้นเราจำเป็นที่จะ
ต้องเข้าใจถึงผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของ การค้าปลีก เครื่องแต่งกาย - สิ่งทอ (retail-apparel-textile supply chain) หรือ
อาจเรียกว่า ห่วงโซ่แห่งมูลค่าของการผลิตเครือ่ งแต่งกาย (Apparel value
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chain)1 ก็ได้ ลักษณะสำคัญประการหนึ่งในการค้าเครื่องแต่งกายใน
ตลาดโลกคือ การทีผ่ ซู้ อ้ื รายใหญ่ (Large buyers) เป็นผูท้ ม่ี บี ทบาทสำคัญ
และมี อ ิ ท ธิ พ ลสู ง ในกระบวนการเลื อ กซื ้ อ หรื อ สั ่ ง ผลิ ต จากเครื อ ข่ า ย
การผลิตและเครือข่ายการจัดซื้อทั่วโลก ผู้ซื้อเสื้อผ้ารายใหญ่ของโลก
มีอยูส่ องกลุม่ ใหญ่ๆ กลุม่ แรกคือบริษทั เจ้าของตราสินค้า ซึง่ แบ่งเป็นสอง
ประเภทย่อยๆ คือประเภททีด่ ำเนินการผลิตบางขัน้ ตอนด้วย เช่น ตัดเย็บ
หรือทอผ้า (Brand manufacturers) เช่น Sara Lee Corporation, Levi
Strauss and Co., และ Phillips-Van Heusen กับประเภทที่ไม่ได้ทำ
การผลิตแต่จะทำเพียงการออกแบบ เลือกซื้อ และ จัดจำหน่ายเท่านั้น
(Brand marketers) เช่น Liz Claiborne, Nike, Reebok, GAP และ
กลุม่ ทีส่ องคือผูค้ า้ ปลีกขนาดใหญ่ (Large retailers) เช่น Wal-Mart, Kmart,
JC Penney, Metro/Kaufhof และ Tesco เป็นต้น ผูซ้ อ้ื เหล่านีไ้ ด้กระจาย
คำสัง่ ซือ้ ไปยังประเทศต่างๆ ตามปริมาณโควตาการส่งออกทีไ่ ด้รบั การผลิต
สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มได้กระจายตัวและเกิดการย้ายฐานการผลิตและส่งออก
ไปยังหลายประเทศ กระแสการจัดซื้อจากทั่วโลกนับเป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติของอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
ผู้ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในแต่ละประเทศเกือบทั้งหมด
จะอยู ่ ใ นห่ ว งโซ่ แ ห่ ง มู ล ค่ า ระดั บ โลก (Global Value Chain) ของ
อุตสาหกรรม ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่แห่งมูลค่านี้ หมายถึง เครือข่าย
ของแรงงานและการผลิตทีค่ รอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจตัง้ แต่ขน้ั ตอน
เริ่มต้น คือ การออกแบบเสื้อผ้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดซื้อ
วัตถุดบิ เช่นผ้า (fabric) และ อุปกรณ์ (trims) การคัดเลือกผูผ้ ลิต การสัง่ ซือ้
การตรวจสอบคุณภาพ พิธกี ารศุลกากรนำเข้าและส่งออก การขนส่งไปยัง
ศูนย์กระจายสินค้า จนกระทัง่ สินค้าถูกกระจายถึงมือผูบ้ ริโภคผ่านช่องทาง
การตลาดและค้าปลีก (Tewari 2005, ITC 2005) การศึกษาหลายชิ้น
ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นนี้ เช่น งานของ Abernathy et. al,
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(1999), Gereffi (1999), Gereffi and Memedovic (2003) และ OECD
(2004) ข้อค้นพบที่สำคัญคือผู้ซื้อเครื่องแต่งกายจากประเทศพัฒนาแล้ว
มีอำนาจต่อรองมากขึ้น และ จะมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจซื้อหรือ
สัง่ ผลิตจากประเทศผูผ้ ลิตต่างๆ โดยอาศัยความสัมพันธ์แบบเครือข่ายทีไ่ ด้
พัฒนามาตั้งแต่การค้าสิ่งทอและเครื่องแต่งกายยังถูกควบคุมด้วยระบบ
โควตาอยู่
Abernathy et. al. (1999) และ Lowson et. al. (1999) ได้อธิบาย
ถึงประวัตวิ งการค้าปลีกของสหรัฐอเมริกาว่า เหตุใดผูค้ า้ ปลีกขนาดใหญ่จงึ
พัฒนามาเป็นเป็นผู้มีอิทธิพลในห่วงโซ่อุปทานเครื่องแต่งกาย2 เหตุผล
สำคัญ คือ การทีผ่ คู้ า้ ปลีกเป็นผูท้ ใ่ี กล้ชดิ กับผูบ้ ริโภคทีน่ บั วันจะมีขา่ วสาร
สมบู ร ณ์ ข ึ ้ น และ ผู ้ บ ริ โ ภคแต่ ล ะภู ม ิ ภ าค (ในประเทศเดี ย วกั น หรื อ
ต่างประเทศ) มีแบบแผนการบริโภค (รสนิยม ความถี่ในการซื้อ และ
ปริมาณการซื้อต่อครั้ง) ที่แตกต่างกัน ผู้ค้าปลีกมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค
โดยตรงจึงเป็นด่านแรกที่รับทราบความเห็นและสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้ซื้อได้ดีที่สุด แต่อำนาจการต่อรองนั้นเกิดขึ้นได้เพราะการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีในช่วงทศวรรษ 1980 เทคโนโลยีพน้ื ฐานทีส่ ำคัญคือ ระบบ bar
codes และ ระบบคอมพิวเตอร์แลกเปลีย่ นข้อมูล (Electronic Data Interchange: EDI) และ ระบบฐานข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์การขาย ณ
จุดขายได้ (Point of Sale: PoS) ทำให้ผู้ค้าปลีกสามารถจัดการและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เมือ่ มีขอ้ มูลทีค่ อ่ นข้างสมบูรณ์
ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่เหล่านี้จึงสามารถกำหนดปริมาณสินค้าที่ต้องการสั่ง
และระบุ supplier ที่จะสั่งซื้อได้ นอกจากผู้ซื้อเหล่านี้จะควบคุมด้าน
การตลาดแล้ว ยังเน้นกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเช่นการออกแบบ การคัด
เลือกผ้า และ การจัดหาผ้า (ที่มีคุณสมบัติตามแบบที่พัฒนาใหม่ ดังนั้น
มักจะเป็นผ้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง) อีกด้วย การทีผ่ คู้ า้ ปลีกรับรูถ้ งึ ความต้องการ
ของผู้บริโภคนี้และเป็นผู้คุมเรื่องการออกแบบทำให้เขาสามารถจัดหา
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ผู้รับจ้างผลิต ซึ่งทำหน้าที่เย็บประกอบเครื่องแต่งกายที่กระจายอยู่ใน
ประเทศต่างๆ เพือ่ ผลิตและส่งกลับมายังสถานทีจ่ ดั จำหน่ายของบริษทั ซึง่
กระจายอยูใ่ นหลายประเทศทัว่ โลก ด้วยเหตุน้ี อำนาจการต่อรองทางธุรกิจ
จึงถูกถ่ายโอนจากผูผ้ ลิตสินค้า (ทัง้ ทีเ่ ป็นเจ้าของตราสินค้าและผูร้ บั คำสัง่
ผลิต) มาสูผ่ คู้ า้ ปลีก
ในช่วงสิบกว่าปีทผ่ี า่ นมานี้ โครงสร้างตลาดค้าปลีกเครือ่ งแต่งกาย
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีแนวโน้มกระจุกตัวเพิม่ ขึน้ ดังที่
Gereffi and Memedovic (2003: 6) รายงานไว้วา่ ในตลาดสหรัฐอเมริกา
ยอดขายเครือ่ งแต่งกายของห้างค้าปลีกรายใหญ่ (Large retailers) 5 รายคือ
Wal-Mart, Sears, Kmart, Dayton Hudson Corporation และ JC Penney
ในปี 1995 สูงถึงร้อยละ 68 และ หากรวมห้างค้าปลีกรายใหญ่อื่นๆ อีก
24 รายเข้าด้วยกันจะมียอดขายรวมกันถึงร้อยละ 98 ของตลาดเครื่อง
แต่งกายในสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว สำหรับบทบาทห้างค้าปลีกในสหภาพ
ยุโรป เช่น เยอรมนี และ อังกฤษ แม้มีอัตราการกระจุกตัวต่ำกว่าสหรัฐ
อเมริกา แต่ก็มีแนวโน้มที่จะกระจุกตัวมากขึ้นเช่นกันส่วนแบ่งตลาด
ของห้างค้าปลีก 5 รายทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในอังกฤษและเยอรมนีคดิ เป็นประมาณ
ร้อยละ 25 เท่านัน้
นอกจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้ซื้อที่มีบทบาทสำคัญอีกกลุ่ม
คือเจ้าของตราสินค้า (ทัง้ Brand manufacturers และ Brand marketers) ก็มอี ำนาจต่อรองสูงในการจัดซือ้ เช่นกัน เพราะได้ดำเนินแนวนโยบาย
จัดซื้อจากทั่วโลก (Global sourcing) มาตั้งแต่ทศวรรษ 1970s ทำให้มี
ประสบการณ์และข้อมูลว่าสามารถจัดซื้อได้จากแหล่งใด ซึ่งในช่วงที่
มีโควตาอยูน่ น้ั การสัง่ ซือ้ จึงกระจายไปในหลายประเทศ แต่เมือ่ ระบบโควตา
สิ้นสุดลง ผู้ซื้อเหล่านี้ก็มีโอกาสเปลี่ยนแหล่งซื้อ โดยแนวโน้มจะซื้อจาก
ผู้ผลิตจำนวนน้อยรายลงเพื่อลดต้นทุนการบริหารจัดการ ประเด็นนี้ได้รับ
การยืนยันจากการศึกษาของ Palpacuer et. al. (2005) ทีเ่ ปรียบเทียบ
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นโยบายการจัดซื้อของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และเจ้าของตราสินค้า
รายใหญ่ในประเทศอังกฤษ ฝรัง่ เศสและประเทศสแกนดิเนเวีย ทีพ่ บว่าผูซ้ อ้ื
ในประเทศเหล่านีจ้ ดั ซือ้ จากผูผ้ ลิตเครือ่ งแต่งกายรายหลักประมาณ 20 ราย
แต่มสี ดั ส่วนมูลค่าการซือ้ ถึงร้อยละ 60 ของยอดซือ้ ทัง้ หมด เมือ่ ผูค้ า้ ปลีก
เหล่านีต้ อ้ งการสัง่ ซือ้ เครือ่ งนุง่ ห่มในปริมาณมากขึน้ อำนาจต่อรองของผูซ้ อ้ื
รายใหญ่เหล่านีจ้ งึ ยิง่ เพิม่ สูงขึน้ และสามารถเรียกร้องการบริการต่างๆ จาก
โรงงานตัดเย็บมากขึ้น
ด้วยเหตุน้ี ห่วงโซ่แห่งมูลค่าในอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
จึงมีลกั ษณะแบบ Buyer-driven หรือ ผูซ้ อ้ื มีอทิ ธิพลและมีอำนาจต่อรอง
มาก (Gereffi, 1999; Gereffi and Memedovic, 2003)3 การจัดหาผูร้ บั จ้าง
ผลิต ซึง่ ทำหน้าทีเ่ ย็บประกอบเครือ่ งแต่งกายทีก่ ระจายอยูใ่ นประเทศต่างๆ
เพือ่ ผลิตและส่งกลับมายังสถานทีจ่ ดั จำหน่ายของบริษทั ซึง่ กระจายอยูใ่ น
หลายประเทศทั่วโลก โดยผู้ซื้อเหล่านี้ต้องการทำธุรกิจกับผู้ผลิตเครื่อง
แต่ ง กายที ่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการในประเด็ น ต่ า งๆ ดั ง นี ้
1) สามารถจัดหาผ้าเพือ่ การตัดเย็บได้เองทัง้ หมด 2) สามารถให้บริการด้าน
การออกแบบหรือสามารถมีสว่ นร่วมในการออกแบบตามทีล่ กู ค้าต้องการได้
และ 3) ความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลังของ suppliers ได้ และ
4) มีกระบวนการผลิตที่ยืดหยุ่นได้ (Palpacuer et. al., 2005) ดังนั้น
การจัดซื้อของผู้ซื้อรายใหญ่เหล่านี้จึงมุ่งมายังทิศทางที่ผู้ซื้อรายใหญ่
ต้องการเลือกซือ้ หรือสัง่ ผลิตจากแหล่งทีส่ ามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถให้บริการทีค่ รบวงจร (Full package provider) (Abernathy
et. al. 2005) การแข่งขันจึงมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึน้ และ ผูผ้ ลิตจำเป็น
ต้องปรับตัวเพื่อรักษาสถานภาพหรือพัฒนาตัวเองขึ้นไปในห่วงโซ่อุปทาน
ระดับโลกนี้
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ภายใต้กฎกติกาการค้าเครื่องนุ่งห่มในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปและการที่ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ของโลก (ซึ่งก็คือผู้ซื้อเสื้อผ้าที่สำคัญ
ของอุตสาหกรรมนี)้ ได้พฒ
ั นามาเป็นผูค้ า้ ปลีกทีม่ คี วามยืดหยุน่ และดำเนิน
ธุรกิจแบบลีน (lean retailing) Abernathy et. al. (2005) ระบุว่า
คุณสมบัติที่ผู้ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ผู้ซื้อรายใหญ่ต้องการทำ
ธุรกิจด้วยนั้น ไม่ใช่เพียงแค่สามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนต่ำและคุณภาพ
สินค้าดีเลิศเท่านั้น แต่ต้องมีความสามารถในการตอบสนองต่อความ
ต้องการด้านอืน่ ด้วย เช่น ความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ความยืดหยุ่นในการผลิต และความ
สามารถในการเติมสินค้า (Replenishment) เพราะผู้ซื้อจะมีการสั่งผลิต
ในปริมาณมากขึ้น แต่ระยะเวลาการส่งมอบที่จะสั้นลงความถี่ของการ
สั่งซื้อและการเติมเต็มสินค้าจะเพิ่มสูงขึ้น ความสามารถตอบสนองต่อ
สิ ่ ง เหล่ า นี ้ จ ะเป็ น ปั จ จั ย ที ่ ผ ู ้ ส ั ่ ง ซื ้ อ ให้ ค วามสนใจมากขึ ้ น และจะเป็ น
ตัวกำหนดความอยู่รอดของผู้ผลิตในยุคใหม่ของการค้าสิ่งทอโลก
สำหรั บ ลั ก ษณะและความเชื ่ อ มโยงในห่ ว งโซ่ อ ุ ป ทานระดั บ
โลกนั้น Abernathy et. al. (1999), Gereffi (1999), Gereffi and
Memedovic (2003) และ ITC (2005) ได้อธิบายให้เห็นว่า ห่วงโซ่อปุ ทาน
เครื่องนุ่งห่มระดับโลกนั้นได้พัฒนามาเป็นการรวมกลุ่มของเครือข่ายการ
ผลิตต่างๆ ทัง้ จากผูผ้ ลิตในประเทศผูน้ ำเข้า (สหรัฐอเมริกา และ ประเทศใน
สหภาพยุโรป) ผู้ผลิตในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคใกล้เคียง (เช่น ประเทศ
ในอเมริกาใต้หรือแถบทะเลแคริบเบียน ประเทศในยุโรปตะวันออก)
รวมถึงผู้ผลิตในเอเชียด้วย เพราะกลุ่มประเทศในเอเชียได้กลายมาเป็น
ผูผ้ ลิตสำคัญในตลาดเครือ่ งแต่งกายของโลก โดยเฉพาะจีน ฮ่องกง ไต้หวัน
อินเดีย เกาหลีใต้ ไทย เวียดนาม และ กัมพูชา (ดังข้อมูลในส่วนที่สาม)
ภายใต้หว่ งโซ่อปุ ทานนีป้ ระกอบไปด้วยเครือข่ายมากมายและความสัมพันธ์
ค่อนข้างซับซ้อน โดยเครือข่ายที่สำคัญคือ เครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำ
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(เช่นเส้นใยธรรมชาติ) เครือข่ายผูผ้ ลิตขัน้ กลาง (เช่นเส้นด้าย และ ผ้าผืน
รวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ) เครือข่ายการผลิต (การตัดเย็บ) เครือข่าย
การส่งออก และ เครือข่ายการตลาด (ดูแผนภาพที่ 11 ประกอบ)
อย่างไรก็ดี ห่วงโซ่อปุ ทานในแผนภาพที่ 11 นัน้ เป็นการนำเสนอ
การไหลของวัตถุดิบจากต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ แต่แท้จริงแล้วกระบวนการ
ผลิตนั้นไม่ได้เป็นไปตามลำดับจากซ้ายไปขวาเช่นนี้ หากแต่มีความ
ซับซ้อนและจำเป็นต้องมีการส่งผ่านข้อมูลกลับไปกลับมาระหว่างผู้สั่งซื้อ
และผู้ทำการผลิต โดยกระบวนการทั้งหมดจะแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน
หลักคือ
ขัน้ ทีห่ นึง่ ช่วงก่อนการผลิต (pre-production) คือ กิจกรรมตัง้ แต่
ขัน้ ตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซง่ึ เป็นกิจกรรมทีผ่ ซู้ อ้ื เป็นผูร้ เิ ริม่
ในขัน้ ตอนนี้ นักออกแบบของแต่ละตราสินค้าจะเลือกผ้าและส่วนประกอบ
ทีต่ อ้ งการใช้ จากนัน้ ก็จะกำหนดมาตรฐานของผ้า ส่วนประกอบ สี รวมถึง
การเตรียมแบบ (pattern) ของชุดทีอ่ อกแบบมา และ เตรียมมาตรฐานของ
เสื้อผ้า ในขั้นนี้จึงเกี่ยวกับการออกแบบและกำหนดมาตรฐานเป็นสำคัญ
และเป็นกิจกรรมที่ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนดหรือเป็นผู้ที่ตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ขั้นที่สอง ช่วงของการผลิต ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของโรงงาน
ตัดเย็บ โดยโรงงานตัดเย็บจะรับข้อมูลเกี่ยวกับแบบและมาตรฐานต่างๆ
แล้วนำมาวางแผนการทำงานต่อไป เช่น การจัดหาผ้า หาอุปกรณ์ประกอบ
(trims) ตามที่ลูกค้าต้องการ (แต่หากลูกค้าจัดเตรียมให้ก็ไม่ต้องทำ)
ซึ่งผ้าและอุปกรณ์ประกอบเช่นซิป กระดุม เหล่านี้จำเป็นต้องผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากผู้ซื้อก่อน ในขณะเดียวกันผู้ผลิตต้อง
เตรียมข้อมูลการผลิต วัตถุดบิ ต้นทุน และ ผลิตเสือ้ ผ้าตัวอย่างเพือ่ ให้ลกู ค้า
ตรวจรับ ซึ่งถ้าลูกค้ายืนยันก็จะดำเนินการจัดซื้อผ้าและอุปกรณ์ และ
ดำเนินการผลิตตามแบบและจำนวนที่สั่งผลิต ตรวจสอบคุณภาพบรรจุ
หีบห่อ และ ส่งมอบให้ลกู ค้าตามเวลาทีร่ ะบุ 4
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ขัน้ ทีส่ าม ขัน้ ตอนการส่งออกและนำเข้า โดยสินค้าทีผ่ ลิตจะผ่าน
พิธีการศุลกากรและขนส่งไปยังปลายทางที่ลูกค้าระบุ โดยของจะถูกส่ง
ไปยังศูนย์กระจายสินค้าเพื่อเข้าสู่ช่องทางการขายปลีกต่อไป
จากกระบวนการคร่าวๆ ของการดำเนินการผลิตนี้จะเห็นได้ว่า
ข้อมูลจะถูกส่งกลับไปมาระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิตตลอดเวลาผู้สั่งซื้อและ
ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ลักษณะ
ความสัมพันธ์ขา้ งต้นยังยืนยันได้วา่ ผูซ้ อ้ื คือผูท้ ค่ี มุ กิจกรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง
ในช่วงต้นและปลายของห่วงโซ่แห่งมูลค่านี้คือการออกแบบ และ การจัด
จำหน่าย ในขณะทีผ่ ผู้ ลิตเสือ้ ผ้านัน้ จะอยูใ่ นช่วงตรงกลาง ซึง่ ผูซ้ อ้ื สามารถ
เลือกซื้อได้จากผู้ที่ยื่นข้อเสนอดีที่สุดในด้าน ราคา คุณภาพ และ บริการ
ด้านอื่นโดยรวม ดังนั้นการแข่งขันระหว่างประเทศผู้ส่งออกจึงทวีความ
รุนแรงขึน้ อย่างแน่นอน ผูผ้ ลิตจำเป็นต้องปรับตัวอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ งได้
หากยังต้องการดำเนินธุรกิจนี้ต่อไป

4.2 การแข่งขันหลังเปิดเสรีและการปรับตัว
ของผู้ประกอบการไทย
แม้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายได้กลับเข้าสู่กรอบการค้า
เสรีแล้วก็ตาม แต่ยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะเห็นผลชัดเจนว่า
จะส่งผลอย่างไรต่อประเทศผู้ส่งออกของไทย ในช่วงสองถึงสามปีหลัง
การเปิดเสรีนี้ นักวิชาการจำนวนหนึ่งเชื่อว่าปัจจัยด้านต้นทุนและความ
พร้อมของอุตสาหกรรมในประเทศ (เช่น ความสามารถในการจัดหา
วัตถุดบิ สำคัญ หรือ ความรวดเร็วของขัน้ ตอนการส่งออก) น่าจะเป็นปัจจัย
สำคัญสำหรับการตัดสินใจสั่งซื้อ เพราะปัจจัยด้านอื่นๆ ยังไม่เปลี่ยนไป
มากนัก ดังนั้นข้อค้นพบในส่วนก่อนหน้านี้ (ส่วนที่ 3) ที่อธิบายว่าไทยมี
ส่วนแบ่งตลาดลดลงในตลาดสำคัญโดยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับจีน
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และอินเดีย จึงนำไปสู่คำถามว่า ทำไมผู้ซื้อส่วนใหญ่จึงเพิ่มการสั่งซื้อ
จากสองประเทศนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มการนำเข้าจากประเทศจีน
การส่งออกของไทยเติบโตน้อยกว่าจีนและอินเดียนั้นเป็นผล
จากปัจจัยพืน้ ฐานสองประการ ประการแรก คือ ปัจจัยด้านต้นทุนแรงงาน
เนื่องจากการผลิตสินค้าเครื่องนุ่งห่มยังจำเป็นต้องใช้แรงงานเป็นปัจจัย
การผลิตหลัก ซึง่ จีนและอินเดียมีคา่ จ้างแรงงานถูกกว่าไทย เช่น ในปี 2545
แรงงานในจีนและอินเดียได้รับค่าจ้างต่อชั่วโมง 0.88 และ 0.38 เหรียญ
สหรัฐ ตามลำดับ ในขณะที่แรงงานไทยมีค่าจ้าง 0.91 เหรียญสหรัฐ
(Abernathy, 2005: 30) ประการทีส่ อง การเข้าถึงแหล่งวัตถุดบิ ทีส่ ำคัญ
ภายในประเทศก็เป็นปัจจัยทีท่ ำให้จนี และอินเดียมีความได้เปรียบกว่าไทย
ด้วยเพราะมีวัตถุดิบภายในประเทศที่หลากหลายกว่า (USITC, 2004)
ดังนั้นผู้ผลิตไทยจำเป็นต้องพัฒนาตนเองเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
งานของ Abernathy et. al. (2005) ได้นำเสนอสถิตกิ ารส่งออก
สินค้าสองประเภททีเ่ คยมีการจำกัดโควตาของสหรัฐอเมริกาทำให้มกี ารนำ
เข้าสินค้าตัวเดียวกันจากหลายประเทศ คือ เสือ้ เชิต้ เสือ้ กัก๊ ทีท่ ำด้วยผ้าฝ้าย
ประเภทถัก (HS 610910) และ ชุดสตรีทท่ี ำด้วยผ้าฝ้ายประเภททอ (HS
620442) สินค้าสองกลุ่มนี้มีลักษณะการผลิตต่างกัน คือ เสื้อเชิ้ตจัด
เป็นสินค้าในกลุม่ สินค้าทัว่ ไปทีม่ กี ระบวนการผลิตไม่ยงุ่ ยาก เน้นการผลิต
จำนวนมาก ราคาไม่แพงและต้องมีการเติมเต็มสินค้าบ่อย ในขณะที่
ชุดผู้หญิงจัดอยู่ในกลุ่มประเภทแฟชั่น (high fashion) ที่มีราคาสูง
ปริ ม าณสั ่ ง ซื ้ อ ไม่ ส ู ง ขั ้ น ตอนการตั ด เย็ บ ซั บ ซ้ อ นและต้ อ งการความ
ประณีตสูง ทำให้มคี วามเสีย่ งในการจัดการสูงกว่า ในรายงานระบุวา่ ในปี
2548 ราคาโดยเฉลี่ยของเสื้อเชิ้ต เสื้อกั๊กที่ทำด้วยผ้าฝ้ายประเภทถัก
ที่ส่งออกจากไทยอยู่ที่ 22 เหรียญสหรัฐฯต่อโหล ซึ่งราคาต่อหน่วยของ
สินค้าจากไทยได้ปรับเพิ่มขึ้นจากราคาในปี 2546 ในขณะที่สินค้าชนิด
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เดียวกันที่ส่งออกจากจีน ปากีสถาน และบังคลาเทศซึ่งมีราคาลดลง
โดยในปี 2548 มีราคาอยูท่ ่ี 18 21 และ13 เหรียญสหรัฐฯต่อโหล ตามลำดับ
ในทำนองเดียวกัน ราคาของชุดสตรีที่ทำด้วยผ้าฝ้ายประเภททอที่ส่งออก
จากไทยในปี 2548 มีราคาอยูท่ ่ี 53 เหรียญสหรัฐฯต่อโหลซึง่ เท่ากับราคา
ในปี 2546 ในขณะทีร่ าคาต่อหน่วยของสินค้าประเภทนีจ้ ากจีนลดลงจาก
135 เหรียญสหรัฐฯต่อโหลในปี 2546 เหลือเพียง 88 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อโหลในปี 25485 ตัวอย่างของราคาต่อหน่วยของสินค้าทั้งสองประเภท
นี้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวทางด้านต้นทุนซึ่งไทยแทบจะไม่ได้มีการ
ปรับตัวเลย และ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าจีนส่งออกสินค้าทีม่ รี าคาเฉลีย่ ต่อหน่วย
สูงกว่าไทย แสดงว่าจีนผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า และนอกจากนี้
จีนยังสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ราคาสินค้าของจีนต่ำลง
การปรับตัวที่รวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นศักยภาพของจีนที่จะ
สามารถผลิตสินค้านี้ในราคาที่ต่ำลงไปอีกได้
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าไทยอาจจะแข่งขันกับจีนและอินเดียในการ
ส่งออกสินค้าที่เน้นการผลิตจำนวนมากและต้นทุนต่ำได้ยาก เนื่องจาก
ประเทศทัง้ สองมีตน้ ทุนการผลิตต่ำกว่า และ ทีส่ ำคัญคือทัง้ สองประเทศนี้
มีอตุ สาหกรรมต้นน้ำทีค่ รบถ้วน ทำให้สามารถหาวัตถุดบิ ในประเทศได้งา่ ย
ปัจจัยนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ซื้อเลือกที่จะซื้อจากประเทศจีนและอินเดีย
เพิ่มขึ้น (ITC 2005) แต่อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยยังมี
ความได้เปรียบในการผลิตเสือ้ ผ้าในกลุม่ ทีม่ มี ลู ค่าสูง โดย United States
International Trade Commission (USITC) ประเมินความสามารถ
ในการแข่งขันของไทยไว้ว่า ไทยมีจุดแข็ง คือ มีอุตสาหกรรมการผลิต
เส้นใยและผ้าผืนภายในประเทศซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาความเชื่อมโยง
กั น มากขึ ้ น ตลอดจนมี แ รงงานตั ด เย็ บ ที ่ ม ี ท ั ก ษะและโรงงานตั ด เย็ บ
ขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่นสูงจึงเหมาะกับการผลิตเอื้อประโยชน์ต่อ
การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่เน้นความประณีต เช่น เครื่องนุ่งห่มประเภท
แฟชัน่ (USITC, 2004)
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การประเมินความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยข้างต้นเป็น
การวิเคราะห์จากการส่งออกสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มของไทยในช่วงทีผ่ า่ นมา
ประกอบกับปัจจัยทางด้านต้นทุนเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศผู้ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทางด้านต้นทุนเพียงอย่างเดียว หากแต่รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นตัว
กำหนดความพร้อมและคุณภาพในการผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค อาทิเช่น การตัดสินใจในการจัดซื้อกระบวนการผลิตและ
การนำส่งทีต่ อ้ งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น การผลิตทีม่ คี วาม
ยืดหยุ่นมากขึ้น รอบการผลิตของสินค้าที่สั้นลงและการเติมเต็มสินค้า
ในระยะเวลาอันสั้น ตลอดจนการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีดว้ ย (OECD, 2004; Tewari, 2005)
การศึกษาของ International Trade Centre (UNCTAD/WTO) ในปี
2005 (ITC 2005) ได้นำเสนอการจัดซือ้ จัดหาวัตถุดบิ สำหรับอุตสาหกรรม
การผลิตเสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย รายงานฉบับนีใ้ ห้รายละเอียดเกีย่ วกับ
การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการจัดซื้อของผู้ซื้อรายใหญ่ซึ่งเปลี่ยนจาก
การจัดซือ้ แบบมาตรฐาน (Standard garment sourcing model: SGSM)
ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันมาหลายสิบปีแล้วกับระบบใหม่ที่ผู้ผลิตต่างๆ เริ่ม
หันมาใช้มากขึ้นคือระบบการจัดซื้อแบบพิจารณามูลค่าทั้งหมด (Full
value sourcing model: FVSM) การจัดซือ้ ประเภทหลังนีม้ คี วามซับซ้อน
มากกว่าเพราะจะพิจารณาต้นทุนของทุกขั้นตอนในห่วงโซ่แห่งมูลค่า
(ดังที่อธิบายในส่วนก่อนหน้านี้) และผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกเริ่มจะนำ
แนวคิดนี้ไปใช้ในการจัดซื้อเสื้อผ้ามากขึ้น6 ผลที่ตามมาคือ ผู้ซื้อจะ
พยายามลดจำนวนผูผ้ ลิตในเครือข่ายลงแต่จะมีความสัมพันธ์แนบแน่นขึน้
โดยผูผ้ ลิตจะต้องมีความสามารถตอบสนองความต้องการของผูซ้ อ้ื ได้ เช่น
ความสามารถในการออกแบบเพื่อเสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้า จัดหาผ้า
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และอุปกรณ์ประกอบได้ ตรวจสอบคุณภาพและประกันคุณภาพทุกขัน้ ตอน
และสามารถตอบสนองต่อคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว (quick response)
การศึกษานี้คาดว่า ในยุคหลังโควตานี้ บริษัท (หรือกลุ่มบริษัท) ผู้ผลิต
เสื้อผ้าขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทข้ามชาติ (Transnational suppliers)
ประมาณ 50 บริษัทจะเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าถึงร้อยละ 70 ของการส่งออก
เสื้อผ้าของโลก บริษัทเหล่านี้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติการค้า
ปลีกเครื่องแต่งกายในอนาคต โดยบริษัทข้ามชาติเหล่านี้จะมีการลงทุน
ในหลายประเทศ เพื่อหาความได้เปรียบจากแหล่งผลิตที่มีค่าแรงต่ำ
มีปัจจัยการผลิตที่จำเป็นครบ (มีการผลิตทุกขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทาน)
และ จะดำเนินการกระจายการผลิตสินค้าทีม่ คี วามหลากหลายไปยังแหล่ง
ผลิตที่ต้นทุนต่ำที่สุด ในขณะเดียวกันก็จะเชื่อมโยงกับผู้ซื้อ (ผู้ค้าปลีก
รายใหญ่หรือเจ้าของตราสินค้า) ในการออกแบบ นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
และ จะได้กำไรเพิ่มขึ้นจากการเสนอบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในห่วงโซ่
อุปทานนี้
ในการสำรวจผลกระทบจากการเปิดเสรีและการเปลี่ยนแปลง
ในห่วงโซ่อุปทานเครื่องนุ่งห่มต่อผู้ผลิตไทยนั้น ผู้วิจัยอาศัยการสำรวจ
ภาคสนามระหว่างปี 2548 จนถึงเดือนมีนาคม 2550 โดยได้สัมภาษณ์
ผู้ประกอบการจำนวน 12 ราย ทั้งหมดเป็นบริษัทคนไทย ประกอบด้วย
ผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมทอผ้าเป็นหลัก 4 ราย ผูผ้ ลิตทีท่ ำเฉพาะการตัดเย็บ
เสื้อผ้า 7 ราย และ ผู้ผลิตที่ทำทั้งขั้นตอนการถักผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าอีก
1 ราย (ดูตารางที่ 11) การสำรวจภาคสนามทำโดยการสัมภาษณ์ และ
บางบริษัทได้ให้เข้าชมการผลิตในโรงงาน บางบริษัทผู้วิจัยเข้าสัมภาษณ์
มากกว่าหนึ่งครั้ง แต่ก็มีบางบริษัทไม่ได้สัมภาษณ์แต่ยินดีที่จะตอบ
แบบสอบถาม7 โดยคำถามส่วนใหญ่เป็นคำถามเกี่ยวกับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานหลังเปิดเสรีการค้าสิ่งทอ การปรับตัว
ที่ได้ทำในช่วงที่ยังไม่เปิดเสรีและหลังเปิดเสรี แม้บริษัทที่ได้เข้าพบจะมี
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จำนวนไม่มาก แต่ก็มีการกระจายตัวตามห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ
จนถึงปลายน้ำ นอกจากนี้ ผู้ผลิตเครื่องแต่งกายที่ศึกษาก็มีขนาดต่างกัน
คือ รายหนึ่งเป็นผู้ส่งออกขนาดใหญ่ที่รับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อรายใหญ่
ในต่างประเทศ อีกรายหนึ่งเป็นผู้ผลิตขนาดเล็กที่รับคำสั่งผลิตจากผู้ผลิต
เครื่องแต่งกายในประเทศในลักษณะการจ้างช่วงผลิต (Subcontract)
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันพัฒนาสิ่งทอและ
เจ้าหน้าทีข่ องสมาคมต่างๆหลายครัง้ เพือ่ รับฟังความเห็นในประเด็นเหล่านี้
ดังนั้นผลการสำรวจนี้จึงให้ภาพการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ใน
ห่วงโซ่อุปทานได้ในระดับหนึ่ง
เนื ่ อ งจากผู ้ ว ิ จ ั ย เห็ น ว่ า การเปลี ่ ย นแปลงในห่ ว งโซ่ อ ุ ป ทาน
ระดับโลกนั้นจะส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ผลิตเสื้อผ้าของไทย ดังนั้น
ผลการศึกษาในส่วนนี้จึงเน้นที่ผู้ผลิตเสื้อผ้า (G) เป็นหลัก ผลการสำรวจ
แสดงในตารางที่ 12 ซึ่งพบว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่เห็นว่า การเปิดเสรีทำให้
ผลการดำเนินการแย่ลง เป็นการพิจารณาจากยอดขาย ราคาต่อหน่วย และ
การส่งออก8 โดยบริษทั ผลิตเสือ้ ผ้าส่งออกในกลุม่ ตัวอย่างนีม้ กี ารส่งออก
ไปยังตลาดที่เคยถูกควบคุมด้วยโควตามาก่อนทั้งสิ้น (ยกเว้นบริษัทที่ 8)
เมื่อเปิดเสรีแล้วยอดการส่งออกลดลง แต่มีสามบริษัทที่ให้ความเห็นว่า
ผลการดำเนินการดีขึ้นแม้จะเปิดเสรีแล้ว คือ บริษัทที่ 4 บริษัทที่ 8 และ
บริษทั ที่ 11 ทัง้ สามบริษทั นีม้ ยี อดขายในปี 2548 เพิม่ สูงขึน้ แม้วา่ ทัง้ สาม
บริษัทนี้จะผลิตสินค้าแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ทั้งสามบริษัทนี้มีเหมือนกัน คือ
ได้ปรับตัวทั้งในด้านเครื่องจักร และ พัฒนาบุคลากรมีการลงทุนใน
เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตเป็นแบบ
modular และ lean production system (บริษัทที่ 4) ขยายโรงงาน
เพิม่ เติมและลงทุนด้านการออกแบบ (บริษทั ที่ 4 และ 11) และ พยายาม
หันไปผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น บริษัทที่ 8 ที่ทำการตัดเย็บ
เสือ้ เชิต้ บุรษุ ได้เน้นกลุม่ ลูกค้าทีต่ อ้ งการความประณีตสูง จึงสามารถขยาย
ตลาดได้ และ ยังคงได้ประโยชน์จากการเปิดเสรี
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สำหรับประเด็นทีก่ ารศึกษาของ ITC (2005) ได้คาดการณ์ไว้วา่
ผู้ซื้อจะพยายามลดจำนวนผู้ผลิตในเครือข่ายลงแต่จะมีความสัมพันธ์
กันใกล้ชิดมากขึ้น โดยผู้ผลิตเสื้อผ้าจะต้องสามารถนำเสนอบริการ
ด้านต่างๆ แก่ลูกค้ามากขึ้น เช่น การออกแบบเพื่อเสนอทางเลือกให้แก่
ลูกค้า การจัดหาผ้าและอุปกรณ์ประกอบ และความสามารถในการผลิต
แบบยืดหยุน่ และรวดเร็วเพือ่ ตอบสนองต่อคำสัง่ ซือ้ ได้อย่างรวดเร็ว (quick
response) การศึกษานี้พบว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมานี้บริษัทผลิตเสื้อผ้า
ทัง้ หมดตอบว่า มีจำนวนลูกค้าลดลงแต่สดั ส่วนต่อลูกค้าเหล่านีเ้ พิม่ สูงขึน้
ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มที่ ITC (2005) ได้คาดการณ์ไว้ ข้อค้นพบที่
น่าสนใจคือบริษัทที่มีผลการดำเนินการโดยรวมดีขึ้นนั้นจะเป็นบริษัท
ที่เน้นกิจกรรมด้านการตลาดมากขึ้น หรือ พยายามเสนอบริการให้ลูกค้า
อย่างครบวงจรมากขึน้ และพยายามขยายตลาดให้กว้างขึน้ เช่น บริษทั ที่
8 ที่แต่เดิมขายเฉพาะตลาดญี่ปุ่น ได้ขยายไปตลาดยุโรปและอาเซียน
มากขึ้น โดยในปี 2549 มีสัดส่วนเท่ากัน เหตุผลของการขยายตลาด คือ
เพือ่ กระจายความเสีย่ ง
นอกจากนี้ ผลการสัมภาษณ์ยังยืนยันถึงลักษณะความสัมพันธ์
ในห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมนีว้ า่ เป็นแบบ Buyer-driven GVC จาก
ความเห็นของบริษทั ที่ 4 ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตเสือ้ ผ้ากีฬาส่งออกขนาดใหญ่ 9 พบว่า
บริษทั นีด้ ำเนินการผลิตตามคำสัง่ ของลูกค้าในลักษณะ OEM ตามข้อระบุ
ของลูกค้าทุกอย่าง ตัง้ แต่แบบเสือ้ ผ้า วิธกี ารผลิต การตรวจสอบคุณภาพ
จนถึงแหล่งซื้อผ้า แต่ผู้บริหารของบริษัทนี้ได้ระบุว่า ลูกค้ามีแนวโน้ม
ต้องการให้บริษัทสามารถให้บริการครบวงจรมากขึ้น โดยเริ่มมีสัญญาณ
มาตั้งแต่ปี 2545 แล้ว กล่าวคือลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้ต้องการให้บริษัท
นีจ้ ดั หาและคัดเลือกผ้าเพือ่ เสนอแก่ลกู ค้าสำหรับเครือ่ งแต่งกายแบบใหม่ๆ
ซึ่งบริษัทก็ได้ปรับตัวโดยหาพันธมิตรที่เป็นผู้ผลิตผ้าสำหรับชุดกีฬาจาก
ในประเทศได้ (โดยต้องส่งให้ผู้ซื้อรับรองก่อน) จากตัวอย่างข้างต้นแสดง
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ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานได้เริ่มดำเนินการ
มาแล้วสองถึงสามปีก่อนที่ข้อตกลง ATC จะสิ้นสุดลง โดยลูกค้าได้เพิ่ม
ระดับความเข้มงวดในการผลิต คุณภาพ และ เงือ่ นไขการส่งมอบมากขึน้
บริษัทจำเป็นต้องหาผู้ผลิตผ้าที่สามารถพัฒนาผ้าตามข้อระบุของลูกค้า
ให้ได้ เพราะลูกค้าต้องการลดขัน้ ตอนการบริหารและการนำสินค้าสูต่ ลาด
ซึ่งกระบวนการพัฒนานี้ใช้เวลาประมาณ 40 วัน หลังจากการรับรอง
โดยลูกค้า ระยะเวลาการสั่งผลิต (ในครั้งแรกที่มีการรับรองวัตถุดิบโดย
ผูซ้ อ้ื แล้ว) จนถึงการส่งมอบใช้เวลาประมาณ 90 วัน และ เมือ่ เริม่ ดำเนิน
การผลิตแล้วจำเป็นต้องผลิตเพื่อเติมเต็มสินค้าที่ลูกค้าได้จำหน่ายไปแล้ว
ภายใน 21-30 วัน10
ในอุ ต สาหกรรมต้ น น้ ำ ผลการสั ม ภาษณ์ บ ริ ษ ั ท ผู ้ ผ ลิ ต ผ้ า ใย
สังเคราะห์ (ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตผ้าใยสังเคราะห์รายหนึง่ ทีส่ ง่ มอบผ้าให้แก่บริษทั
ที่กล่าวถึงข้างต้น) ได้สะท้อนมุมมองในทำนองเดียวกันว่า จำเป็นต้อง
เชื่อมโยงกับผู้ผลิตเครื่องแต่งกายในเครือข่ายของผู้ซื้อต่างชาติให้ได้
นอกจากนีผ้ ซู้ อ้ื ต่างชาติยงั มีขอ้ กำหนดทางเทคนิคเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในด้านคุณภาพ
ของสิ น ค้ า ทำให้ ต ้ อ งลงทุ น เพิ ่ ม ในด้ า นห้ อ งทดสอบคุ ณ ภาพของผ้ า
อย่างไรก็ดี ทางลูกค้าเองก็มีส่วนสนับสนุนด้านข้อมูลเทคนิคในการสร้าง
ห้องทดสอบ เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ซื้อต่างชาติมีการให้คำแนะนำและ
การติดตามตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทไทยจะสามารถควบคุม
คุณภาพของผ้าได้ตามมาตรฐานของตน อันนำมาซึ่งการพัฒนาความ
สามารถทางการผลิตของผู้ผลิตไทย การที่ผู้ตัดเย็บเสื้อผ้าของไทยและ
ผู้ผลิตผ้าใยสังเคราะห์จำเป็นต้องปรับการดำเนินธุรกิจตามคำขอของ
ผู้ซื้อเครื่องแต่งกายต่างชาติแสดงให้เห็นชัดเจนถึง "อำนาจต่อรอง"
ของผู้ซื้อในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมนี้
ทิ ศ ทางการเปลี ่ ย นแปลงนี ้ บ ั ง คั บ ให้ ผ ู ้ ป ระกอบการไทยต้ อ ง
ปรับตัว โดยจำเป็นต้องลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ
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และ เครื่องจักรอัตโนมัติเพิ่มขึ้น สำหรับบริษัทขนาดใหญ่เรื่องเหล่านี้
อาจไม่ใช่ปัญหาเนื่องจากมีเงินทุน แต่กิจการขนาดเล็กจะประสบปัญหา
มาก ดังในกรณีบริษัทที่ 1 ซึ่งเป็นโรงงานเย็บผ้าขนาดเล็ก (มีคนงาน
ประมาณ 70 คน) กล่าวว่าการดำเนินกิจการมีความลำบากมากขึ้น
และได้ปรับการดำเนินธุรกิจมารับช่วงผลิตจากผู้ผลิตเครื่องแต่งกาย
รายใหญ่ของไทย เช่น พีนาเฮาส์เป็นต้น ข้อค้นพบนีส้ อดคล้องกับผลการ
ศึกษานีข้ อง Abernathy et. al. (2005) และ Palpacuer et. al. (2005)
ที่ว่า ในอนาคต การปรับตัวในห่วงโซ่อุปทานจะมุ่งไปในทิศทางที่ผู้ผลิต
เครื่องแต่งกายของไทยต้องสามารถบริหารจัดการเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ
มากขึน้ ในด้านหนึง่ ต้องเน้นด้านการพัฒนาหรือจัดหาวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เพื่อเสนอลูกค้า และ ในอีกด้านหนึ่งก็จำเป็นต้องมีการร่วมมือกับโรงงาน
เย็บผ้าขนาดเล็กที่มีจำนวนมากเพื่อกระจายขั้นตอนการผลิตบางส่วนให้
ก่อนที่จะนำมาเย็บประกอบขั้นสุดท้าย ดังนั้นการรวมกลุ่มพันธมิตร
ในขัน้ ตอนการผลิตต่างๆ ในห่วงโซ่อปุ ทานจึงเป็นสิง่ ทีจ่ ำเป็นต่อการรักษา
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตไทย
ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับรายงานในฐานเศรษฐกิจ (1719 กันยายน 2549) ที่ระบุว่าสองปีหลังเปิดเสรี ผู้ผลิตในประเทศเริ่มมี
การรวมกลุ่มพันธมิตรธุรกิจเพื่อรับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ ซึ่งเปรียบเสมือน
การปรับตัวในห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศให้เชื่อมโยงกันมากขึ้น11
เพราะลูกค้าจะมอบคำสัง่ ซือ้ ผูผ้ ลิตรายใหญ่ทส่ี ามารถผลิตได้ตามคุณภาพ
และมาตรฐานที่ต้องการ การรวมกลุ่มนี้จะเห็นได้ว่า เป็นความพยายาม
เชือ่ มโยงผูผ้ ลิตเสือ้ ผ้าและสิง่ ทอเข้าด้วยกัน และ นำเสนอบริการค่อนข้าง
ครบวงจรแก่ผซู้ อ้ื การดำเนินธุรกิจแบบนีจ้ ะทำให้มอี ำนาจต่อรองกับลูกค้า
เพิม่ ขึน้ และ เมือ่ ได้คำสัง่ ซือ้ ขนาดใหญ่กอ็ าจจะทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้
เพราะมี ก ารประหยั ด จากขนาด (Economies of scale) ในขณะที ่
ผูป้ ระกอบการบางรายมีการรวมกลุม่ เป็นคลัสเตอร์เพือ่ ไปลงทุนในประเทศ
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เพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา หรือ เวียดนาม12 การย้ายฐานการลงทุนไปยัง
ประเทศที่มีค่าแรงต่ำ หรือ ยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการค้ากับ
ประเทศนำเข้าทีส่ ำคัญก็เป็นทางออกหนึง่ ของอุตสาหกรรมเครือ่ งนุง่ ห่มไทย
แต่ความพยายามรวมกลุม่ และเชือ่ มโยงผูผ้ ลิตในห่วงโซ่อปุ ทานในประเทศ
นั้นยังถือได้ว่ามีความสำคัญและยังเป็นทางออกหนึ่งสำหรับผู้ผลิตใน
ประเทศไทยเพราะยังมีผู้ผลิตรายเล็กๆ อีกจำนวนมากที่ไม่สามารถย้าย
ฐานการผลิตได้ โรงงานเล็กๆ เหล่านี้ควรปรับตัวเองเป็นผู้รับช่วงผลิต
บางขัน้ ตอนแล้วส่งมอบให้กบั บริษทั ขนาดใหญ่อกี ต่อหนึง่ ซึง่ การปรับตัวนี้
ถือเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด แต่บทบาทสำคัญคือบริษัทรายใหญ่
ที่ทำการส่งออกควรจะลองหาแนวทางพัฒนาความเชื่อมโยงในประเทศ
ให้เข้มแข็งขึ้นควบคู่ไปกับการย้ายฐานการผลิต
เชิงอรรถ
1)

ในการศึกษานี้จะใช้สองคำนี้ในความหมายเดียวกัน

งานวิจยั สองชิน้ ข้างต้นได้วเิ คราะห์อำนาจต่อรองของผูค้ า้ ปลีกในอุตสาหกรรม
การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ซึง่ รวมถึงอุตสาหกรรมเครือ่ งแต่งกายด้วย และ นำเสนอประเด็น
ท้าทายผู้ผลิตเสื้อผ้าในแต่ละประเทศว่าจำเป็นต้องปรับปรุงตัวเองในด้านใดหากต้องการ
รักษาคำสัง่ ซือ้ เอาไว้ รายละเอียดเพิม่ เติมกรุณาศึกษาเพิม่ เติมจาก Abernathy et. al. (1999)
และ Lowson et. al. (1999)
2)

Gereffi and Memedovic (2003) ได้อธิบายความแตกต่างระหว่าง GVC
แบบทีผ่ ผู้ ลิตมีอทิ ธิพล (Producer-driven) เช่นการผลิตรถยนต์ อากาศยาน หรือ เครือ่ งใช้
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้จะมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูง
กับอีกแบบคือ การที่ผู้ซื้อมีอิทธิพล (Buyer-driven) ซึ่งอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็น
ตัวอย่างที่ดีอุตสาหกรรมหนึ่ง เนื่องจากผู้ผลิตเครื่องแต่งกายสามารถเข้าสู่ธุรกิจได้ง่ายและ
มีการแข่งขันกันระหว่างผูผ้ ลิตในประเทศต่างๆ ในขณะทีผ่ ซู้ อ้ื ดำเนินกิจกรรมทีม่ คี วามสำคัญ
และมูลค่าเพิม่ สูง เช่น การออกแบบ และ การตลาดเป็นต้น
3)
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ขั้นตอนการตัดเย็บนี้อาจมีการกระจายการผลิตไปหลายโรงงานทั้งโรงงาน
ในประเทศเดียวกันหรือในประเทศใกล้เคียงก็ได้ แต่เมือ่ งานเสร็จแล้ว ผูร้ บั คำสัง่ ผลิตจะเป็น
คนควบคุมและจัดการเรือ่ งการส่งมอบสินค้าแก่ผซู้ อ้ื ต่อไป
4)

5)

ข้อมูลจาก Abernathy et. al. 2005, Table 5a-5c และ Table 6a-6c

สำหรับผู้ที่สนใจประเด็นนี้ กรุณาดู ITC (2005) ซึง่ จะมีรายละเอียดทางเทคนิค
เกีย่ วกับการจัดหารูปแบบ FVSM นีโ้ ดยละเอียด
6)

ในปี 2549 ผูว้ จิ ยั ได้สง่ แบบสอบถามไปยังผูผ้ ลิตเครือ่ งแต่งกายประมาณ 200
บริษทั ซึง่ สุม่ จากรายชือ่ สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครือ่ งนุง่ ห่มไทย และ ได้นำแบบสอบถาม
ไปแจกในการสัมมนาของสมาคมฯ และ สถาบันพัฒนาสิง่ ทออีกสองครัง้ รวมทัง้ สิน้ มีการแจก
แบบสอบถามประมาณ 400 ชุด แต่มผี ผู้ ลิตเพียงสีร่ ายเท่านัน้ ทีต่ อบกลับมาคือบริษทั ที่ 7,
10, 11 และ 12 เนื่องจากการวิจัยนี้มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและเวลาในการวิจัย
จึงไม่สามารถติดตามเพิม่ เติมเพือ่ นำมาเขียนรายงานได้ แบบแผนการวิจยั จึงเน้นทีก่ ารเยีย่ ม
ชมโรงงานและการสัมภาษณ์มากกว่า ดังจะสังเกตได้ว่าผู้วิจัยยังเข้าสัมภาษณ์ผู้ผลิต
จำนวนหนึง่ ในช่วงต้นปี 2550 นี้
7)

แม้แต่บริษัทที่ไม่ส่งออกเช่นบริษัทที่ 1 และ 2 ก็ประสบกับปัญหาการแข่งขัน
จากสินค้านำเข้าราคาถูก เช่น จากจีน แต่ปัญหาที่สำคัญของบริษัททั้งสองนี้คือเรื่อง
การบริหารพนักงาน และการหาแรงงานมีฝีมือมาทำการตัดเย็บได้ อย่างไรก็ดี ในปี 2549
นั้นมีปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างมาก ปัจจัยนี้อาจมีส่วนทำให้ผู้ประกอบการเห็นว่า
ได้รบั ผลกระทบทางลบจากการเปิดเสรีได้เช่นกัน
8)

บริษัทนี้มีการจ้างงานรวมทั้งหมดมากว่า 8,000 คน มีโรงงานสามแห่ง
ในประเทศ และ ได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศจีนด้วยเมือ่ ต้นปี 2548 บริษทั นีม้ ลี กั ษณะ
การผลิตแบบ OEM คือผลิตตามคำสั่งซื้อของ Global brands เช่น Nike, Adidas และ
ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในต่างประเทศจึงสามารถให้ยนื ยันการเปลีย่ นแปลงนีไ้ ด้คอ่ นข้างชัดเจน
9)

ผลจากการสำรวจพบว่ า ลู ก ค้ า มี แ นวโน้ ม ที ่ จ ะลดเวลานำ (lead time)
การส่งมอบลงเรื่อยๆ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสินค้าที่ผลิตมีความแตกต่างกัน
การใช้เวลาผลิตจึงไม่เหมือนกัน ดังนั้นในเนื้อหาข้างบนจึงนำเสนอกรณีของบริษัทที่ 4
เพือ่ เป็นตัวอย่างสนับสนุนข้อค้นพบนี้
10)
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ตัวอย่างเช่นกลุ่มบริษัทไฮเทคได้ผนึกเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท
ทองไทยการทอ และหจก.ฮงเส็งการทอในการตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ภายใต้ชื่อ "ไททัน
สปอร์ตแวร์" เพือ่ ผลิตเสือ้ ผ้าส่งออกเป็นต้น (ฐานเศรษฐกิจ, 17-19 กันยายน 2549)
11)

ตัวอย่างเช่น ลิเบอร์ตก้ี รุป๊ อีเกิล้ สปีดกรุป๊ ยูนเิ วอร์แซลกรุป๊ และบริษทั ทองเสียง
ได้ร่วมทุนกันตั้งบริษัท อัลลายแอนซ์ วัน จำกัดเพื่อลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร
ในประเทศเวียดนาม (ฐานเศรษฐกิจ, 17-19 กันยายน 2549)
12)
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ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าและการปรับตัวในห่วงโซ่อปุ ทาน
ในภาคอุตสาหกรรมสิง่ ทอของไทย

บทที่ 5

สรุป

การสิน้ สุดลงของข้อตกลง ATC ในวันที่ 31 ธันวาคม 2547 นัน้
ทำให้รูปแบบการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลกเปลี่ยนแปลงไป และ
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มประเทศกำลังพัฒนา
หลายประเทศ โดยกลุ่มประเทศที่มีความได้เปรียบทางต้นทุนและมีกำลัง
ผลิตมากจะสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดได้โดยไม่ถกู จำกัดปริมาณ แต่ใน
กลุ่มประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตหรือไม่มีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการผลิตสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มอย่างแท้จริง จะสูญเสียส่วน
แบ่งตลาดเดิมที่เคยมีอยู่หากไม่มีการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป แม้มูลค่าการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในช่วงก่อนและ
หลังการยกเลิกโควตาขยายตัวขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง แต่สว่ นแบ่งตลาดของไทย
ในตลาดนำเข้ า ที ่ ส ำคั ญ เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก าและสหภาพยุ โ รปลดลง
นอกจากนี้ เมื่อเทียบดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏและ
ข้อมูลการนำเข้าสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มรายสินค้าของไทยกับประเทศต่างๆ
พบว่า ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยลดต่ำลงโดยเฉพาะใน
การผลิตเครื่องแต่งกาย ดังนั้น เพื่อที่จะปรับตัวให้ทันกับรูปแบบการค้าที่

ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าและการปรับตัวในห่วงโซ่อปุ ทาน
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เปลี่ยนไป ผู้ผลิตควรปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง
ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการเชือ่ มโยงระหว่างกลุม่ อุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ และให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อลดต้นทุนการผลิต
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการยกเลิกโควตาส่งผลให้การแข่งขัน
ในตลาดสินค้าและเครือ่ งนุง่ ห่มประเภททัว่ ไป (Mass production) มีความ
รุนแรงขึ้น และไทยยังมีข้อจำกัดทางด้านต้นทุน และไม่ได้รับสิทธิพิเศษ
ทางการค้า เช่น GSP เหมือนทีป่ ระเทศด้อยพัฒนาบางประเทศได้รบั ดังนัน้
ภาครัฐจึงควรส่งเสริมการผลิตสินค้าแฟชั่นและสินค้าทีเ่ น้นความประณีต
สำหรับตลาดเฉพาะ (Niche market) มากขึน้ ซึง่ ไทยมีแรงงานมีฝมี อื ทีจ่ ะ
รองรับการขยายการผลิตสินค้ากลุ่มนี้อยู่แล้ว นอกจากนี้ ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มควรคำนึงถึงปัจจัยอืน่ ๆ เช่น การผลิต
ทีม่ ลี กั ษณะครบวงจร ยืดหยุน่ และมีประสิทธิภาพมากขึน้ การจัดส่งสินค้า
ให้ตรงเวลา การเติมเต็มสินค้า และการปรับตัวให้ทันกับความต้องการ
ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นเป็นต้น
ดั ง นั ้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า ความสั ม พั น ธ์ ใ นห่ ว งโซ่ อ ุ ป ทานใน
ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ สิ่งที่จะ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากหลังจากระบบโควตาล้มเลิกไปคือความสัมพันธ์
ในห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงการผลิตแต่ละขั้นตอนเข้าด้วยกัน ตั้งแต่
การผลิตขั้นต้น คือ วัตถุดิบและเส้นใย ขั้นกลางคือการทอผ้า ฟอกย้อม
แต่งสำเร็จ ขั้นปลายคือการตัดเย็บจนกระทั่งส่งมอบแก่ผู้สั่งซื้อและ
ถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีบทบาทใน
การตัดสินใจที่สุดซึ่งก็คือผู้ค้าปลีกที่เป็นผู้ต้องการสินค้าเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศหรือท้องที่ของตน ซึ่งบริษัทค้าปลีก
ในตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ของโลกจะมีบทบาทมากขึ้นใน
การกำหนดว่าจะจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มจากประเทศใด ในขณะที่ภาคธุรกิจ
กำลังพยายามรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยง
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ระหว่างอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำเข้าด้วยกัน ทางภาครัฐ
ควรให้ความสนใจและพยายามส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมประสานของ
ห่วงโซ่อุปทานในประเทศให้มีความเข้มแข็งขึ้น หากสามารถทำได้ก็จะ
ช่วยให้ผู้ผลิตไทยสามารถหาช่องว่างทางการตลาดเพื่อได้รับคำสั่งซื้อ
ในอนาคตต่อไป อย่างไรก็ดี ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นนี้ สิ่งที่ผู้
ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนคือการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการผลิต ตัง้ แต่ การใช้วตั ถุดบิ ให้คมุ้ ค่า (สูญเสียน้อยทีส่ ดุ ) การวางแผน
และบริหารจัดการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และ ที่สำคัญคือการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการติดตามเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่
สามารถนำมาเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนได้ ในส่วนนี้ภาครัฐต้อง
ให้ความสนใจมากขึ้นและจำเป็นต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
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ข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐอเมริกา
โดย ทิวารัตน์ ลาภวิไล
ประภาภรณ์ ซือ่ เจริญกิจ
เอกพล จงวิลัยวรรณ
สมบูรณ์ ศิรปิ ระชัย (บรรณาธิการ)
มีนาคม 2548

หมายเลข 5

FTA ไทย - สหรัฐอเมริกา
ผลได้ ผลเสีย และข้อเสนอแนะ
โดย สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์ (ผูบ้ รรยาย)
อิสร์กลุ อุณหเกตุ (เรียบเรียง)
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ)
ตุลาคม 2549

หมายเลข 6

Trade and Competition
โดย เดือนเด่น นิคมบริรกั ษ์ (ผูบ้ รรยาย)
ประสพสุข สังข์บญ
ุ มาก (เรียบเรียง)
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (บรรณาธิการ)
มกราคม 2550

หมายเลข 7

โบอิ้งกับแอร์บัส: กรณีพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ
กับสหภาพยุโรป
โดย สุนทร ตันมันทอง
เมษายน 2550

เอกสารวิจยั หมายเลข 7 โครงการ WTO Watch

เอกสารวิจัย
หมายเลข 1

การเจรจาการค้าพหุภาคีสินค้าเกษตร: ความไม่สมดุล
ความล้มเหลว และอนาคตของรอบการพัฒนา (โดฮา)
โดย นิพนธ์ พัวพงศกร
สิรลิ กั ษณา คอมันตร์
กุมภาพันธ์ 2548

หมายเลข 2

ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพ
ต่อประเทศไทย
โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
ครรชิต สุขนาค
มีนาคม 2548

หมายเลข 3

การเปิดเสรีภาคสถาบันการเงินไทยภายใต้กรอบ WTO
และแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
โดย กอบศักดิ์ ภูตระกูล
ดอน นาครทรรพ
หฤษฏ์ รอดประเสริฐ
สิงหาคม 2548

หมายเลข 4

ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน
สาขาโทรคมนาคมต่อประเทศไทย
โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ธราธร รัตนนฤมิตศร
สิงหาคม 2548

หมายเลข 5

นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทย
ในช่วงปี 2543 - 2549
โดย ชยันต์ ตันติวสั ดาการ
ตุลาคม 2549
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ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าและการปรับตัวในห่วงโซ่อปุ ทาน
ในภาคอุตสาหกรรมสิง่ ทอของไทย
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หมายเลข 6

มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ
โดย นิรมล สุธรรมกิจ
มิถนุ ายน 2550

หมายเลข 7

ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าและการปรับตัว
ในห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย
โดย เกรียงไกร เตชกานนท์
ภัททา เกิดเรือง
กรกฎาคม 2550
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