
  

การเก็บเก่ียวผลประโยชนของธุรกิจไทย 
จากความตกลง JTEPA*  

รัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุนไดลงนามในความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA) 
ซึ่งมีผลบังคับใชแลวต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2550 และไดบรรลุความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP) รวมกับประเทศอ่ืนในอาเซียนเมื่อเดือนเมษายน 2551 
การวิจัยนี้มุงศึกษาวา ผูประกอบการไทยสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชนจาก JTEPA ได
มากนอยเพียงใดในชวงที่ผานมา ประสบอุปสรรคหรือไม อยางไร และควรดําเนินการ
อยางไรเพ่ือใหผูประกอบการไทยสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชนไดมากข้ึนจากความตกลง
ดังกลาว 

ในทางวิชาการ เราสามารถวัดประโยชนของความตกลงการคาเสรีไดจาก
สวัสดิการสังคม (social welfare) ที่เปล่ียนแปลงไป  อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การวัด
สวัสดิการสังคมที่เปล่ียนแปลงไปไมสามารถกระทําไดงายนัก โดยเฉพาะความตกลงที่เพ่ิง
มีผลบังคับใชไปไมนาน เชน JTEPA ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยเสนอใหวัดประโยชนของ
ความตกลงการคาเสรีจากมูลคาภาษีศุลกากรท่ีประหยัดได (tariff saving) แทน  เนื่องจาก
ภาษีศุลกากรเปนอุปสรรคทางการคาที่สําคัญ การลดภาษีศุลกากรจากความตกลงการคาเสรี
จึงนาจะชวยเพ่ิมปริมาณการคา (trade creation)  และเพ่ิมสวัสดิการสังคม หากไมเกิดการ
เบ่ียงเบนทางการคา (trade diversion)1 

                                                        
*  สรุปจากหนังสือเร่ืองเดียวกันของ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ผูอํานวยการวิจัยดานเศรษฐกิจยุค
สารสนเทศ ฝายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดร. เดือนเดน นิคมบริรักษ 
ผูอํานวยการวิจัยดานการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ฝายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจ 
รายสาขา  คุณธราธร รัตนนฤมิตศร  คุณเทียนสวาง ธรรมวณิช นักวิจัยอาวุโส คุณณัฐวุฒิ 
ลักษณาปญญากุล คุณภูชิทย สฤษดิชัยนันทา คุณวรพงษ สงวนจิตร คุณเอกภพ นาคพงษ 
นักวิจัย คุณอารียา มนัสบุญเพิ่มพูล และคุณวรดุลย ตุลารักษ อดีตนักวิจัย ฝายวิจัยการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

  หนังสือน้ีจัดพิมพจากรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณของโครงการแสวงหาผลประโยชน
จากขอตกลงการเปดเสรี (Free Trade Agreement: FTAs) (ระยะที่ 3) ซ่ึงเสนอตอสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือเดือนกันยายน 2551 

1  การเบ่ียงเบนทางการคา หมายถึง การท่ีประเทศสมาชิกของกลุมเศรษฐกิจเปลี่ยนแหลงนําเขา
ของสินคาจากประเทศท่ีไมใชสมาชิกท่ีผลิตสินคาน้ันดวยตนทุนต่ําไปยังประเทศสมาชิกท่ีผลิต
สินคาดังกลาวดวยตนทุนที่สูงกวา   
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นอกจากการวัดมูลคาภาษีศุลกากรที่ประหยัดไดแลว คณะผูวิจัยยังไดวิเคราะห
ปจจัยสามประการที่มีผลตอมูลคาภาษีศุลกากรที่ประหยัดไดคือ 1) ความครอบคลุมของ
มูลคาการคาที่ไดรับการลดภาษีศุลกากรในความตกลง  2) แตมตอทางภาษีที่ไดรับจาก
การลดภาษีศุลกากรใหตํ่ากวาอัตราภาษีปกติ (MFN rate)  และ 3) อัตราการใชสิทธิประโยชนที่
เกิดข้ึนจริงเมื่อความตกลงมีผลบังคับใช   

ภาพรวมของการใชสิทธิประโยชนตาม JTEPA 

การศึกษาโดยใชขอมูลการใชสิทธิประโยชนในชวงหาเดือนแรกหลังจาก JTEPA 
มีผลบังคับใช (พฤศจิกายน 2550 - มีนาคม 2551) พบวา ในภาพรวมภาคสงออกของไทย
สามารถประหยัดภาษีศุลกากรไดถึง 75 ลานเหรียญสหรัฐ โดยอุตสาหกรรมอาหารไดรับ
ประโยชนมากที่สุด ตามดวยอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม และอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ  ทั้งนี้ ภาคสงออกของไทยมีอัตราการใชสิทธิประโยชนจาก JTEPA 

โดยเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 55.9 โดยอุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชสิทธิประโยชนสูงสุดสามอันดับ
แรกคือ  อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (รอยละ 96)  อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม (รอยละ 71) และอุตสาหกรรมอาหาร (รอยละ 66) 

สวนภาคการนําเขาของไทยนั้น โดยรวมแลว ผูนําเขาไทยมีอัตราการใช 
สิทธิประโยชนจาก JTEPA เพียงรอยละ 6.5 เทานั้น ซึ่งทําใหประหยัดภาษีศุลกากรได
ประมาณ 50 ลานเหรียญสหรัฐ โดยอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนไดรับประโยชนจาก
การประหยัดภาษีศุลกากรมากที่สุด  ตามดวยอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่มีอัตราการใชสิทธิประโยชนดาน
การนําเขาสูงสุดสามอันดับแรกคือ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม (รอยละ 20) 
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน (รอยละ 14)  และอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา  
(รอยละ 12)     

การสัมภาษณผูสงออกสินคาไปยังประเทศญี่ปุนพบวา ยังมีอุปสรรคบางประการใน
การใชสิทธิประโยชน เชน ความยุงยากของข้ันตอนการขอใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา การ
ที่สินคาสงออกไมไดรับการลดหยอนอัตราภาษีศุลกากรหรือไดรับลดหยอนนอยเกินไป 
และปญหาลักษณะเฉพาะของการผลิตที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามกฎวาดวยแหลงกําเนิด
สินคาได  

สวนปญหาของผูนําเขาสินคาจากญี่ ปุน ไดแก ตนทุนในการขอใบรับรอง
แหลงกําเนิดสินคาตอครั้งสูงมากสําหรับสินคาที่ตองสงมาอยางตอเนื่องแบบทันเวลาพอดี 

(just-in-time) เชน ช้ินสวนยานยนต ความกังวลในการแจงโครงสรางตนทุนใหแกหนวยงาน
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ออกใบรับรองแหลงกําเนิดสินคาซึ่งเปนภาคเอกชนดวยกัน และปญหาในการตรวจสอบ
ใบรับรองแหลงกําเนิดสินคาในกรณีที่ประเทศที่ออกใบรับรองไมใชประเทศที่ออกใบสง
สินคา (invoice) หรือที่เรียกวาปญหารีอินวอยส (reinvoicing) 

กลาวโดยสรุป ภาพรวมของการใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรของ
ผูประกอบการไทยทั้งในดานการสงออกและการนําเขา (พฤศจิกายน 2550 - มีนาคม 
2551) เปนไปดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  การใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรของผูประกอบการไทยทั้งในดานการสงออกและการนําเขา 
(พฤศจิกายน 2550 - มีนาคม 2551)  

รายการ ภาคการสงออก  ภาคการนําเขา  

ความครอบคลุมของมูลคาการคาท่ีไดรับการลดภาษีศุลกากร (รอยละ)  29.77  38.61 
แตมตอทางภาษีศลุกากรที่ไดรับโดยเฉลี่ย (รอยละ)  7.82  4.84 
อัตราการใชสิทธิประโยชนโดยเฉลีย่ (รอยละ)  55.85  6.57 
มูลคาภาษีศุลกากรที่ประหยัดได (ลานเหรียญสหรัฐ)  75.18  49.46 
มูลคาการคาท้ังหมด (ลานเหรียญสหรัฐ)  7,938.93  13,189.84 
สัดสวนมูลคาภาษีศุลกากรที่ประหยดัได (รอยละ)  0.95  0.37 

แมวาโดยทั่วไปแตมตอทางภาษีศุลกากรโดยเฉล่ียใน AJCEP จะตํ่ากวาใน JTEPA 
แตเมื่อ AJCEP มีผลบังคับใช คาดวา สินคาอุตสาหกรรมที่อาจไดรับประโยชนจาก AJCEP 
คือ สินคาที่ใชวัตถุดิบจากไทยและญี่ปุนรวมกันไมพอที่จะผานกฎวาดวยแหลงกําเนิด
สินคาของ JTEPA แตเปนสินคาที่ใชวัตถุดิบจากกลุมประเทศอาเซียนและญี่ปุนรวมกัน
มากพอท่ีจะผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของ AJCEP เชน สินคาในกลุมอิเล็กทรอนิกส
บางรายการ 

การใชสิทธิประโยชนตาม JTEPA: กรณีศึกษาแปดอุตสาหกรรม 

คณะผูวิจัยไดศึกษาการใชสิทธิประโยชนตาม JTEPA ของอุตสาหกรรมการผลิตที่
สําคัญแปดอุตสาหกรรม  ไดแก  1) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  2) อุตสาหกรรม
อาหาร  3) อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา  4) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม  
5) อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  6) อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  7) อุตสาหกรรม
ยานยนตและช้ินสวน และ 8) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ซึ่งสรุปไดดังนี ้
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1. อุตสาหกรรมอญัมณแีละเครื่องประดับ 

ภายใต JTEPA และ AJCEP ญี่ปุนไดลดอัตราภาษีศุลกากรของสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับเหลือรอยละ 0-10 ขึ้นอยูกับประเภทของสินคา เนื่องจากอัตราภาษีของ 
JTEPA อยูในระดับตํ่ากวาอัตราภาษี GSP2 และไมมีการกําหนดเพดานปริมาณการนําเขา
ในการใชสิทธิประโยชน ผูสงออกอัญมณีและเครื่องประดับจากไทยจึงมีอัตราการใช 
สิทธิประโยชนตาม JTEPA สูงถึงรอยละ 95.6   

สําหรับประเทศไทย JTEPA ไมไดกําหนดใหมีการปรับลดอัตราภาษีศุลกากรของ
ไทยในกลุมสินคาอุตสาหกรรมนี้มากนัก เนื่องจากภาษีศุลกากรขาเขาของสินคาสวนใหญ
อยูที่รอยละ 0 อยูแลว ยกเวนสินคาบางรายการ เชน ไขมุกธรรมชาติ ซึ่งตาม JTEPA และ 
AJCEP จะตองทยอยลดภาษีศุลกากรลงเหลือรอยละ 0 ภายในเวลาสี่ป   

กลาวโดยสรุป ผูสงออกไทยไดใชสิทธิประโยชนอยางเต็มที่จากแตมตอทางภาษีที่
ไดรับ  อยางไรก็ตาม แตมตอทางภาษีดังกลาวจะหมดความสําคัญลงไปในอนาคต 
เนื่องจากอัตราภาษีศุลกากรของสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของญี่ปุนมีแนวโนมที่จะ
ลดลงเปนรอยละ 0 ทั้งหมดตามกรอบการเจรจาเปดตลาดสินคาที่ไมใชสินคาเกษตร 
(non-agricultural market access: NAMA) ขององคการการคาโลก 

2. อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมอาหารของไทยมีอัตราการใชสิทธิประโยชนในการสงออกสูงถึงรอยละ 
65.6 เนื่องจาก JTEPA ใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรครอบคลุมสินคาหลายรายการ
มากกวากรณีของ GSP และแตมตอที่ไดรับจากการลดภาษีศุลกากรของ JTEPA โดยเฉล่ีย
สูงถึงรอยละ 12.4   

อุปสรรคสําคัญของการใชสิทธิประโยชนในการสงออกสินคาอาหารตาม JTEPA มี
สองประการคือ 1) สินคาบางรายการไมผ านกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา และ  
2) มาตรการดานความปลอดภัยของอาหารของญี่ปุนมีความเขมงวดมาก เชน กําหนดใหมี
ใบรับรองสุขอนามัย โรงงานที่ผลิตตองผานการตรวจรับรอง และสินคาที่จําหนายตองปด
ฉลากระบุรายละเอียดตางๆ ครบถวนตามกฎขอบังคับ ซึ่งทําใหสินคาไทยหลายรายการ
ไมสามารถเขาสูตลาดญี่ปุน ปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดดวยโครงการความรวมมือใน

                                                        
2  กอนที่ JTEPA จะมีผลบังคับใช ผูประกอบการภาคสงออกไทยมีประสบการณในการใชสิทธิ
ประโยชนจากระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไปของญ่ีปุน (Japan’s Generalized 
System of Preference: GSP) มากอนแลว  
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อุตสาหกรรมอาหารตามความตกลง อยางไรก็ตาม โครงการสวนใหญยังอยูในข้ันตอน
การศึกษารวมกัน ซึ่งจําเปนตองเรงรัดใหเกิดโครงการที่เปนรูปธรรมโดยเร็วที่สุด   

3. อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา 

ในปจจุบันอัตราภาษีศุลกากรของสินคาในกลุมเครื่องหนังและรองเทาของญี่ปุนยัง
อยูในระดับคอนขางสูง เนื่องจากสินคาสวนใหญไมไดลดภาษีทันที แตจะทยอยลดลงใน
เวลาแปดปในกรณีของ JTEPA และ 11 ปในกรณีของ AJCEP นอกจากนี้ สินคาบางรายการ
ที่ไทยสงออกไปญี่ปุนเปนจํานวนมาก เชน รองเทากีฬาที่ดานบนเปนหนังฟอก ก็ไมไดรับ
การลดภาษีตามกรอบ JTEPA  เนื่องจากญี่ปุนยังใหการคุมครองอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
และรองเทาในระดับสูง  

อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทามีอัตราการใชสิทธิประโยชนในการสงออกจาก
ไทยไปญี่ปุนตาม JTEPA ประมาณรอยละ 34 ในขณะที่การนําเขามีอัตราการใชสิทธิประโยชน
เพียงรอยละ 0.1 ทั้งนี้ ขอมูลจากการสัมภาษณช้ีวา ในอนาคตอุตสาหกรรมเครื่องหนังและ
รองเทาในญี่ปุนจะมีขนาดเล็กลง เนื่องจากผูประกอบการตองไปลงทุนเพ่ือผลิตสินคาใน
ตางประเทศ จึงเปนโอกาสดีของประเทศไทยที่จะดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้  

4. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับประโยชนจาก JTEPA 
มากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง เมื่อวัดจากอัตราการใชสิทธิประโยชน แตมตอทางภาษี
ศุลกากร และมูลคาภาษีศุลกากรที่ประหยัดได อยางไรก็ตาม การสัมภาษณผูสงออกไทย
พบวา สินคาบางรายการยังมีปญหาในการเขาสูตลาดญี่ปุน เชน ไมผานกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคา  

นอกจากนี้ ความรวมมือในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมตาม JTEPA ก็ยัง
ไมมีโครงการระหวางรัฐบาลที่เปนรูปธรรม หากมีแตเพียงความรวมมือของสมาคม
ผูประกอบการทั้งสองประเทศ   

5. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่มีการคาภายใน
อุตสาหกรรม (intra-industry trade) ระหวางไทยและญี่ปุนสูง โดยญี่ปุนมีอัตราภาษีศุลกากร
รอยละ 0 ทุกรายการ ในขณะที่ไทยมีอัตราภาษีศุลกากรในระดับตํ่าเกือบทุกรายการ 
ดังนั้น สิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรจาก JTEPA จึงไมเปนประเด็นสําคัญนัก    
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อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสนาจะไดรับประโยชนจาก AJCEP ใน
ดานการสงเสริมใหเกิดการจัดการหวงโซอุปทาน (supply chain management) ภายใน
อาเซียนและญี่ปุน  เนื่องจากผูประกอบการสามารถเคลื่อนยายชิ้นสวนตางๆ ภายใน
อาเซียนอยางคลองตัวมากข้ึน  นอกจากนี้ บริษัทญี่ปุนยังตองการใชประโยชนจาก AJCEP 

เพราะตองการเลือกพ้ืนที่ผลิตที่เหมาะสมที่สุดของแตละชิ้นสวนภายในอาเซียนเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขัน 

ประโยชนตาม JTEPA ที่สําคัญคือ ความตกลงเรื่องการรับรองซึ่งกันและกัน 
(mutual recognition agreement: MRA) ในสวนของผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา สําหรับ
ประเทศไทย สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electrical and Electronics Institute: EEI) 

จะเปนหนวยตรวจสอบและทดสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานสินคาที่จะสงออกไปญี่ปุน 
โดยขณะนี้อยูในขั้นตอนรอการตรวจรับรองจากหนวยงานของญี่ปุน เชนเดียวกับที่
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยังไมไดรับรองหนวยงานตรวจสอบของญี่ปุน 
เพราะยังตองศึกษากฎระเบียบที่เก่ียวของอยู 

6. อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมไดรับประโยชนจาก JTEPA มากนัก เพราะอัตราภาษี
ศุลกากรของสินคาเฟอรนิเจอรของญี่ปุนสวนใหญอยูที่ระดับรอยละ 0 อยูแลว  การศึกษา
พบวา อัตราการใชสิทธิประโยชนในการสงออกของไทยตาม JTEPA ในชวงหาเดือนแรก
หลังความตกลงมีผลบังคับใชอยูที่รอยละ 6.4 เทานั้น เนื่องจากมีแตมตอทางภาษีศุลกากร
จาก JTEPA นอยมากเมื่อเทียบกับอัตราภาษีศุลกากร MFN ในการสงออกไปญี่ปุน ซึ่งทําให
ผูสงออกไทยยังคงใชสิทธิประโยชนของ GSP ในสินคาเฟอรนิเจอรบางรายการที่มีแตมตอ
ทางภาษีศุลกากรดีกวาอัตราภาษีศุลกากรตาม JTEPA ตอไป  

7. อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

ภาคนําเขาของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนของไทยไดรับประโยชนจาก 
JTEPA มากในแงการประหยัดภาษีศุลกากร โดยในชวงหาเดือนแรกหลังความตกลงมี 
ผลบังคับใช ผูนําเขาไทยสามารถประหยัดภาษีศุลกากรไดถึงหกลานเหรียญสหรัฐ  
(สวนใหญเก่ียวของกับการลดภาษีช้ินสวนยานยนตที่ไทยยังไมสามารถผลิตไดเองจาก
อัตรารอยละ 30 เหลือรอยละ 20) ในขณะที่ภาคสงออกของไทยไมไดใชสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร เนื่องจากภาษีนําเขาช้ินสวนรถยนตของญี่ปุนอยูที่รอยละ 0 อยูแลว  

ปญหาที่พบในการใชสิทธิประโยชนทางภาษีศุลกากรในการนําเขาช้ินสวนยานยนต
คือ คาธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาตอครั้งของญี่ปุนอยูในระดับสูง 
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ซึ่งไมเอื้อตอการนําเขาช้ินสวนตอเนื่องแบบทันเวลาพอดี นอกจากนี้ ในบางกรณีปญหา
ความไมตรงกันของรายละเอียดในหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาและใบสงสินคาทําให
ผูนําเขาไมไดรับความสะดวกในการใชสิทธิประโยชน  

ในดานโครงการความรวมมือ อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนในประเทศไทย
นาจะไดประโยชนจากโครงการสถาบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานยานยนต 
(automotive human resource development institute: AHRDI) อยางไรก็ตาม ทั้งสองฝายยัง
อยูในระหวางการปรับความเขาใจของหนวยงานที่เก่ียวของ เนื่องจากมีโครงการที่
คลายคลึงกันอยูในปจจุบันคือ โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต 
(automotive human resource development project: AHRDP)   

8. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของไทยสงออกผลิตภัณฑเหล็กไปยังญี่ปุนเปน
มูลคาไมมากนัก และภาษีศุลกากรของญ่ีปุนอยูในระดับรอยละ 0 อยูแลว จึงไมมีสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรใน JTEPA และ AJCEP  ในทางกลับกัน JTEPA ทําใหไทยซึ่งเปนตลาด
สงออกที่สําคัญเปนอันดับสามของญี่ปุนตองลดภาษีศุลกากรใหแกญี่ปุน โดยไดมกีารกําหนด
โควตานําเขาไวเพ่ือใหเวลาปรับตัวแกผูประกอบการเหล็กและเหล็กกลาของไทย การศึกษา
พบวา หลังจากที่ JTEPA มีผลบังคับใช การนําเขาของไทยยังไมสูงจนเต็มโควตา ดังนั้น 
รัฐบาลไทยจึงยังไมจําเปนที่จะตองขยายโควตาตามที่ญี่ปุนเรียกรอง อยางไรก็ตาม ภาครัฐ
ควรติดตามขอมูลการนําเขาจริงอยางตอเนื่อง และจัดสรรโควตานําเขาใหสอดคลองกับ
สภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ 

สําหรับโครงการความรวมมือตาม JTEPA ในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลานั้น 
คณะผูวิจัยพบวา ยังอยูในชวงเริ่มตนและมีปญหาความเขาใจที่ไมตรงกันในการฝกอบรม
และพัฒนาฝมือแรงงาน ทําใหการฝกอบรมสวนใหญจํากัดอยูกับเพียงบริษัทที่รวมทุนกับ
ญี่ปุนเทานั้น ทั้งยังพบปญหาเรื่องโครงการฝกอบรมที่ญี่ปุนเสนอมาไมอยูในระดับสูงพอท่ีจะ
ชวยใหเกิดการเรียนรูเทคโนโลยีใหม นอกจากนี้ ยังประสบปญหาการประสานงานระหวาง
หนวยงานรัฐของญี่ปุน กลาวคือ กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม (Ministry of 

Economy, Trade and Industry: METI) เปนผูเจรจาทําความตกลง แตการแลกเปล่ียนอาจารย 
นักวิจัย และการใหทุนการศึกษาตามความตกลงเปนหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ จึง
ทําใหเกิดปญหาดานการประสานงานและการจัดสรรงบประมาณ   
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เพ่ือสนับสนุนใหประเทศไทยสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชนจาก JTEPA และ 
AJCEP ไดอยางเต็มที่ คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้  

1.  รัฐบาลควรจัดต้ังสํานักงานติดตามการใชประโยชนตามความตกลง JTEPA ข้ึน 
โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการกํากับการดําเนินการตามความตกลง JTEPA ที่รัฐบาล
ไดต้ังข้ึนอยางนอยทุกไตรมาส  สํานักงานฯ ดังกลาวจัดต้ังข้ึนเพ่ือเรงรัดการใชประโยชน 
รับฟงปญหาจากภาคเอกชนอยางเปนระบบ และจัดเตรียมขอมูลใหแกคณะเจรจาฝาย
ไทยเมื่อมีการเจรจาทบทวนความตกลงภายในหาปหรือเร็วกวานั้น โดยสํานักงานฯ นี้
ควรมีบุคลากรคุณภาพสูงและมีทรัพยากรอยางเพียงพอ  

2.  กระทรวงอุตสาหกรรมควรสงเสริมใหสถาบันเฉพาะทางภายใตกระทรวงมี
ความเขมแข็งเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคเอกชนในสาขา
อุตสาหกรรมตางๆ และทําใหโครงการความรวมมือในอุตสาหกรรมตางๆ ตาม JTEPA 
สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของผูประกอบการภาคเอกชน 

3.  ภาครัฐควรสนับสนุนใหมีการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การคาและการลงทุนของญี่ปุน (โดยเฉพาะมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีศุลกากร) 
อยางตอเนื่องเพ่ือใหความรูแกผูประกอบการไทย ซึ่งจะเปนประโยชนในการเตรียมการ
ปรับตัว นอกจากนี้ ควรสงเสริมใหมีการศึกษาเชิงลึกเรื่องลักษณะเฉพาะของตลาดญี่ปุน
ในดานตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหผูประกอบการไทยสามารถเขาสูตลาดญี่ปุนไดดีข้ึน 

4.  ในการเจรจาทบทวน JTEPA ภาครัฐควรเจรจาตอรองดานภาษีศุลกากรและ
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาใหผูประกอบการสามารถใชสิทธิประโยชนไดมากข้ึน โดย 
ในสวนของภาษีศุลกากร ควรต้ังเปาหมายใหอัตราภาษีตามความตกลงอยูในระดับเดียวกับ
อัตรา GSP หรือตํ่ากวาอัตรา MFN พอสมควร  ในสวนของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 
ควรเจรจาเพ่ือผอนคลายเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาใหเอื้อตอผูผลิตสินคาสงออก
ของไทยบางรายการมากขึ้น เชน อาหารแมว พรม ผามาน และผาปูที่นอน  

5.  รัฐบาลควรเรงรัดโครงการความรวมมือตางๆ ใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว เนื่องจาก
ที่ผานมาโครงการความรวมมือในหลายอุตสาหกรรมยังไมคืบหนาเทาที่ควร  

6.  กรมศุลกากรและกรมการคาตางประเทศควรเรงสรางความเขาใจแก
ผูประกอบการในการใชสิทธิประโยชนตาม JTEPA และควรชวยอํานวยความสะดวกใน
การใชสิทธิประโยชนดวย   

 
 


