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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาต้ังแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกล่ันกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกิดการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเก่ียวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

โอกาสในการแสวงหาผลประโยชนจาก 
ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป* 

บทนํา 

สหภาพยุโรปเปนกลุมประเทศคูคาที่สําคัญของไทยในอันดับตนๆ รองจากญี่ปุน 
สหรัฐอเมริกา และกลุมอาเซียน  ในปจจุบัน อาเซียนและสหภาพยุโรป ไดเริ่มเตรียมการ
เจรจาเพ่ือจัดต้ังเขตการคาเสรีระหวางสองอนุภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงคหลักในการที่จะ
ยกระดับการพัฒนาหุนสวนทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียนและสหภาพยุโรป ซึ่งมีองคประกอบ
หลักสามประการ คือการเปดเสรี (liberalization) การอํานวยความสะดวก (facilitation) และ
ความรวมมือ (co-operation) การเจรจาจะครอบคลุมประเด็นที่หลากหลาย ทั้งการคาสินคา 
การคาบริการ การลงทุน มาตรการที่ไมใชภาษี กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา การอํานวย
ความสะดวกทางการคา การจัดซื้อจัดจางโดยภาครัฐ นโยบายแขงขันทางการคา และการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา  ทั้งนี้คาดวาการเจรจาความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สหภาพ
ยุโรป (ASEAN-EU Free Trade Agreement) จะใชเวลาเจรจาอยางนอยประมาณสองป โดย
สหภาพยุโรปไดประกาศเจตนารมณเบ้ืองตนวาจะจัดทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศ
ที่ตนมีการจัดทําความตกลงวาดวยความเปนหุนสวนและความรวมมือ (Partnership 

Cooperation Agreement หรือ PCA) รวมกันเทานั้น  
การวิจัยนี้มุงศึกษาถึงผลกระทบของความตกลงการคาเสรีอาเซียนและสหภาพ

ยุโรปตอภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งโดยภาพรวม และในเชิงลึกในรายอุตสาหกรรมเปาหมาย 
เพ่ือกําหนดทาทีในการเจรจาเปดเสรีฝายไทยที่เก่ียวของกับสินคาอุตสาหกรรม และประเมิน

                                                        
*  สรุปจากรายงานการศึกษาเร่ืองเดียวกันของ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย  รองประธานสถาบัน 

ดร.เดือนเดน นิคมบริรักษ ผูอํานวยการวิจัยดานการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ คุณเทียนสวาง 
ธรรมวณิช คุณณัฐวุฒิ ลักษณาปญญากุล นักวิจัยอาวุโส คุณธราธร รัตนนฤมิตศร อดีตนักวิจัย
อาวุโส คุณอารียา มนัสบุญเพิ่มพูล และคุณภูชิทย สฤษดิชัยนันทา อดีตนักวิจัย ฝายวิจัยการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคุณณัฏฐณิชา เอนกสมบูรณผล อดีตนักวิจัย ฝายการ
วิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

  รายงานนี้เปนการศกึษาฉบับสมบูรณของโครงการแสวงหาผลประโยชนจากขอตกลงการ
เปดเสรี (ระยะที่ 4) ซ่ึงเสนอตอสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือ
เดือนกันยายน 2552 
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ถึงความคุมคาในการเจรจาเปดเสรีกับสหภาพยุโรปของอาเซียนและไทยวา ในที่สุดแลว
ควรเดินหนาการเจรจาตอไปหรือไม หรือควรผลักดันเรื่องใดเพ่ิมเติม เพ่ือใหความตกลง
ดังกลาวเปนประโยชนแกประเทศไทยและอาเซียนอยางแทจริง รวมทั้งจัดเตรียมความพรอม
ใหกับผูประกอบอุตสาหกรรมของไทยในการรองรับการเปล่ียนแปลงและผลกระทบที่คาด
วาจะเกิดข้ึนหากการเจรจาไดขอยุติในทายที่สุด 

บทความนี้นําเสนอในหาสวน ไดแก 
1. ภาพรวมการคาและการลงทุนระหวางสหภาพยุโรปกับอาเซียนและประเทศไทย 

2.  ความตกลงวาดวยความเปนหุนสวนและความรวมมือ (PCA) 

3.  การใชสิทธิประโยชนตามระบบ GSP ของสหภาพยุโรปและโอกาสจากความตกลง
อาเซียน-สหภาพยุโรป 

4.  กฎระเบียบและมาตรฐานของสหภาพยุโรป 

5.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ภาพรวมการคาและการลงทุนระหวางสหภาพยุโรปกับ 
อาเซียนและประเทศไทย 

สหภาพยุโรปเปนกลุมประเทศคูคาที่สําคัญของไทย สินคาสงออกของไทยและ
สหภาพยุโรปสวนใหญอยูในลักษณะหนุนเสริมกัน  โดยสหภาพยุโรปเปนตลาดสงออกที่
สําคัญของไทยในกลุมสินคากลุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อาหาร อัญมณีเครื่องประดับ 
ส่ิงทอและเครื่องนุงหม และเปนแหลงนําเขาที่สําคัญของสินคากลุมเคมีภัณฑ เครื่องจักร 
และสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในดานการลงทุน สหภาพยุโรปเปนกลุมประเทศที่เขา
มาลงทุนทางตรง (Foreign Direct Investment: FDI) ในประเทศไทยสูงเปนอันดับสามรอง
จากญี่ปุนและสิงคโปร และยังมีแนวโนมการลงทุนทางตรงในทิศทางที่เพ่ิมข้ึน 

อัตราภาษีศุลกากรของกลุมประเทศในสหภาพยุโรปอยูในระดับที่คอนขางตํ่า (อัตรา
ภาษีศุลกากรแบบถวงน้ําหนักดวยมูลคาการคาของสหภาพยุโรปเทากับรอยละ 6.71) 
นอกจากนี้ สหภาพยุโรปถือเปนกลุมประเทศที่มีกฎระเบียบและมาตรฐานสําหรับสินคาตางๆ 
อยูในระดับที่สูง ทั้งในดานความปลอดภัยของสินคา มาตรฐานทางเทคนิคและมาตรการ
ส่ิงแวดลอม ซึ่งมีทั้งมาตรฐานบังคับ มาตรฐานโดยสมัครใจ ตลอดจนมีเง่ือนไขที่กําหนด
โดยผูประกอบการเอกชนของสหภาพยุโรปเอง  ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยจึงใหความสําคัญ
ทั้งในเรื่องมาตรการทางภาษี และมาตรการที่ไมใชภาษีตางๆ ดวย 
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ความตกลงวาดวยความเปนหุนสวนและความรวมมือ (PCA) 

ความตกลงวาดวยความเปนหุนสวนและความรวมมือ เปนความตกลงสมทบซึ่งมี
สาระสําคัญเก่ียวกับประเด็นเรื่องประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ หลักสิทธิมนุษยชนและประเด็น
ตางๆ ดานสังคม  สหภาพยุโรปมักกําหนดใหประเทศที่มีความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับ
ตน เชน ประเทศที่ตองการเจรจาความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) 

กับสหภาพยุโรป ตองทําความตกลง PCA ควบคูไปดวย โดยใหเหตุผลวาเพ่ือใหทั้งสองฝาย
มีกรอบความรวมมือระหวางกันที่เหมาะสมในการทําความตกลงดานเศรษฐกิจ ความตกลง 
PCA และความตกลง FTA เปนความตกลงที่มีความเก่ียวเนื่องกัน กลาวคือ ความตกลง PCA 

จะเปนการประสานกันในรูปแบบความรวมมือในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิทธิ
มนุษยชน  จากนั้นความรวมมือทางดานเศรษฐกิจจะมีผลเปนรูปธรรมและชัดเจนมากข้ึน
ในความตกลง FTA ซึ่งครอบคลุมต้ังแตการเปดเสรีการคาสินคา และการคาบริการ การ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ การสงเสริมการลงทุน การอํานวยความสะดวกทางการคา การคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา นโยบายการแขงขัน และความรวมมือในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง  ในปจจุบัน ประเทศไทยและสหภาพยุโรปไดเจรจาความตกลง PCA กันมาได
คืบหนาพอสมควร แตยังติดในบางประเด็นที่ประเทศไทยเห็นวามีความออนไหว เชน  
การรับผูยายถิ่นฐานที่ผิดกฎหมายเขาประเทศ หรือการใหสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรม 
วาดวยศาลอาญาระหวางประเทศ ทําใหการเจรจายังไมสามารถหาขอสรุปข้ันสุดทายได 
อยางไรก็ตาม แมวาการเจรจา PCA ยังไมไดขอสรุปอันนําไปสูการลงนามของทั้งสองฝาย 
แตสหภาพยุโรปและไทยก็ไดเริ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นเบื้องตนเพ่ือกําหนดกรอบการ
เจรจา FTA กันอยางไมเปนทางการแลว  และในที่สุดคงตองกลับมาพิจารณาประเด็นตางๆ 
ที่อยูในความตกลง PCA กันอีกครั้งหนึ่งกอนที่จะสามารถลงนามในความตกลง FTA ระหวาง
กันได  หากสามารถบรรลุความเห็นพองกันในการเจรจา FTA  

สําหรับผลกระทบของความตกลง PCA ตออุตสาหกรรมไทยนั้น คณะผูวิจัยเห็น
วาผลกระทบโดยตรงจากความตกลง PCA ระหวางประชาคมยุโรปกับประเทศไทยตอ
ภาคอุตสาหกรรมไทยนาจะเก่ียวของกับบทบัญญัติที่กําหนดใหไทยจะตองยอมรับมาตรฐาน
แรงงานหลัก (core standards) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) แปดฉบับ  ปจจุบัน
ประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาสามฉบับซึ่งจัดอยูในมาตรฐานแรงงานในสวน
ที่เก่ียวกับกระบวนการ (process-related standard) เชน การไมเลือกปฏิบัติในการจางงาน
และอาชีพ เสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัวกันเปนสหภาพแรงงาน 
และสิทธิในการรวมตัวกันและการรวมเจรจาตอรอง ซึ่งโดยแนวคิดทางทฤษฎีช้ีวาเรา
สามารถยกระดับมาตรฐานแรงงานในสวนที่เก่ียวของกับกระบวนการดังกลาวแลวไดโดยไม
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ตองคํานึงถึงระดับการพัฒนาประเทศ อันแตกตางจากมาตรฐานแรงงานสวนที่เก่ียวกับ
ผลลัพธ (outcome-related standard) เชน มาตรฐานจํานวนชั่วโมงทํางาน มาตรฐานคาจาง
ข้ันตํ่า การหามใชแรงงานเด็ก ซึ่งระดับมาตรฐานแรงงานที่เหมาะสมข้ึนอยูกับระดับการ
พัฒนาประเทศ  ดังนั้น คณะผูวิจัยเห็นวาประเทศไทยนาจะสามารถใหสัตยาบันอนุสัญญา
มาตรฐานแรงงานของ ILO สามฉบับที่เหลือนี้ได โดยไมกอใหเกิดผลเสียทางเศรษฐกิจ แต
กลับจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน ซึ่งนาจะมีผลในการยกระดับผลิตภาพใน
ระยะยาว  อยางไรก็ตาม คงตองพิจารณาถึงประเด็นปญหาในทางปฏิบัติดวย 

การใชสิทธิประโยชนตามระบบ GSP ของสหภาพยุโรปและ 
โอกาสจากความตกลงอาเซียน-สหภาพยุโรป 

ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไปของสหภาพยุโรป (Generalised 

System of Preferences: GSP) เปนระบบที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใหสิทธิพิเศษงดเวน
หรือลดหยอนการเก็บภาษีศุลกากรแบบฝายเดียวแกสินคานําเขาที่มีแหลงกําเนิดในประเทศ
กําลังพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยลดปญหาความยากจน ตลอดจนสงเสริมใหเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในประเทศกําลังพัฒนาเหลานั้น 
ในปจจุบัน ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไดใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกประเทศกําลัง
พัฒนาและประเทศที่มีการพัฒนานอยที่สุดรวม 176 ประเทศและเขตแดน  ซึ่งรวมทั้ง
ประเทศไทยดวย 

ที่ผานมา ผูประกอบการภาคสงออกไทยพ่ึงพาการใชประโยชนจากระบบ GSP ของ
สหภาพยุโรปในระดับที่คอนขางสูงคือที่ประมาณรอยละ 26 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด 
ในขณะที่การสงออกสินคาอีกรอยละ 36 และ 19 เปนการสงออกสินคาที่มีอัตราภาษีรอยละ 0 
อยูแลวและสินคาที่อยูนอกรายการลดภาษี ตามลําดับ 

การวัดประโยชนที่ผูประกอบการไทยไดรับจากระบบ GSP นั้น คณะผูวิจัยไดใช 
“มูลคาภาษีศุลกากรท่ีประหยัดได” (tariff saving) มาเปนตัวชี้วัด เนื่องจากภาษีศุลกากรเปน
อุปสรรคทางการคาที่สําคัญ  การลดภาษีศุลกากรลงจากระบบ GSP จึงมีผลในการชวยเพ่ิม
ปริมาณการคา (trade creation)  และเพ่ิมสวัสดิการของสังคม  หากไมเกิดปรากฏการณที่
เรียกวา การเบ่ียงเบนทางการคา (trade diversion) จากการวิเคราะหพบวา ในป 2550 ระบบ 
GSP ของสหภาพยุโรปชวยทําใหสินคาสงออกไทยไดประโยชนจากการประหยัดภาษีคิด
เปนมูลคาประมาณ 6,779 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.89 เมื่อเทียบกับมูลคาการสงออก
ทั้งหมดของไทยไปสหภาพยุโรป ทั้งนี้ เนื่องจากผูประกอบการไทยในภาพรวมสามารถใช
สิทธิพิเศษจากระบบ GSP ของสหภาพยุโรป (ซึ่งมีความครอบคลุมของมูลคาการคาที่ไดรับ
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การลดภาษีศุลกากรรอยละ 45 และใหแตมตอ1ดานภาษีศุลกากรแกผูประกอบการไทยเมื่อ
เทียบกับภาษี MFN เทากับรอยละ 3.26 จุด) ในระดับที่คอนขางสูงคือที่อัตรารอยละ 58 
เมื่อพิจารณาในแงมูลคาภาษีที่ประหยัดไดจากระบบ GSP สินคาสงออกของไทยในกลุม
เคมีภัณฑและกลุมอาหารแปรรูปไดประโยชนจากราคาที่ลดลงโดยเปรียบเทียบสูงสุด  
สวนสินคาในกลุมยานยนตและกลุมอิเล็กทรอนิกสแทบจะไมไดรับประโยชนจากระบบ 
GSP ของสหภาพยุโรปเลย (ภาพที่ 1) 

ภาพที่ 1  สัดสวนมูลคาภาษีท่ีสินคาสงออกไทยประหยัดไดจากระบบ GSP ของสหภาพยุโรปในป 2550 

 
ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูลที่เกี่ยวของ 

แมวาในภาพรวม ภาคสงออกไทยจะใชประโยชนจากระบบ GSP ของสหภาพยุโรป
ไดในระดับที่นาพอใจ  แตยังมีผูสงออกอีกสวนหนึ่งที่ยังไมสามารถใชประโยชนได เนื่องจาก
สาเหตุหลายประการ ไดแก ขาดความเขาใจเก่ียวกับความตกลง (เชน ไมรูข้ันตอนและ
กระบวนการขอใชสิทธิประโยชน เนื่องจากกฎระเบียบเปนภาษากฎหมายท่ีเขาใจไดยาก) 
มีสินคาอยูนอกรายการลดภาษี (โดยเฉพาะสินคาในกลุมเกษตร) มีสินคาที่ถูกตัดสิทธิพิเศษ 
(ไดแก สินคาในกลุมยานยนต ช้ินสวนยานยนต และกลุมอัญมณี) อัตราภาษีภายใตระบบ 
GSP ของสินคาบางรายการไมจูงใจพอ (ไดแก สินคาในกลุมอาหารแปรรูป ส่ิงทอ เครื่องนุงหม 

                                                        
1  แตมตอดานภาษีศุลกากร (tariff margin) หมายถึง ผลตางระหวางอัตราภาษี MFN ที่ประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรปจัดเก็บกับสินคานําเขาผานทางชองทางปกติ กับอัตราภาษีที่จัดเก็บภายใต
ระบบ GSP  ในการศึกษา คณะผูวิจัยใชมูลคาการนําเขาเปนตัวถวงนํ้าหนักในการคิดแตมตอ
ดานภาษีศุลกากรโดยเฉลี่ย 
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และเครื่องหนัง) มีสินคาไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา2 (RoOs) เนื่องจากกฎมีความ
เขมงวดมากเกินไป หรือไมสอดคลองกับกระบวนการผลิตของตน เปนตน  

อยางไรก็ตาม ประโยชนที่ผูประกอบการไทยไดรับจากระบบ GSP มีความไม
แนนอนสูง เนื่องจากระบบ GSP เปนการเปดเสรีแตฝายเดียวของสหภาพยุโรป (unilateral 

concession) รวมทั้งมีการทบทวนการใหและตัดสิทธิทุกสามป การทํา FTA ระหวางอาเซียน
กับสหภาพยุโรป หรือระหวางไทยกับสหภาพยุโรปจะทําใหผูประกอบการไทยไดรับสิทธิ
ประโยชนดานภาษีศุลกากรเปนการถาวร และมีโอกาสไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนหาก FTA นั้นมี
ความครอบคลุมและใหแตมตอดานภาษีศุลกากรมากกวาระบบ GSP จากการประมาณการ
โดยคณะผูวิจัย พบวา การทํา FTA จะทําใหภาคสงออกไทยไดรับประโยชนจากการประหยัด
ภาษีเพ่ิมข้ึนจากระบบ GSP อีก 19,999 ลานบาทตอป เปน 26,778 ลานบาทตอป หรือคิด
เปนรอยละ 3.5 ของมูลคาสงออกของไทยไปสหภาพยุโรป (ดูภาพสถานการณที่ 5 เทียบ
กับภาพสถานการณที่ 1 ในภาพที่ 2)  โดยสินคาที่จะมีมูลคาประหยัดจากภาษีสูงสุดไดแก
กลุมอาหาร ส่ิงทอเครื่องนุงหมและเครื่องหนัง ยานยนตและช้ินสวน เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ตามลําดับ 

นอกจากนี้ การวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาตามระบบ GSP ของสหภาพ
ยุโรป โดยใชขอมูลการใชวัตถุดิบภายในประเทศของผูประกอบการจากสํามะโนอุตสาหกรรม
ไทยป 2550 พบวามีบางอุตสาหกรรมของไทยที่ผูประกอบการสวนหนึ่งมีมูลคาเพ่ิม
ภายในประเทศไมสูงพอที่จะผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา เชน อุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมยานยนต
และช้ินสวน และอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุงหมและเครื่องหนัง  ดังนั้น การเจรจาใหกฎ
วาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใตความตกลง FTA อนุญาตใหผูประกอบการไทยสามารถ
สะสมมูลคาเพ่ิมภายในภูมิภาคอาเซียน (regional cumulation) จะชวยใหสินคาไทยไดรับ
แหลงกําเนิดสินคาและใชสิทธิประโยชนจากการสงออกไปสหภาพยุโรปไดมากข้ึน 

                                                        
2   กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin: RoO) คือ หลักเกณฑ ระเบียบ เคร่ืองมือ กติกา 

เคร่ืองพิสูจนถ่ินกําเนิดหรือความเปนเจาของหรือสัญชาติของสินคา เปนบรรทัดฐานในการ
กําหนดประเทศท่ีเปนแหลงที่มาของสินคา สาเหตุที่ตองมี ก็เพื่อใหแนใจวา ผลประโยชนที่ไดรับ
จากการใหสิทธิพิเศษจะตกแกสินคาที่เปนผลผลิตที่แทจริงของประเทศที่ไดรับสิทธิ ประเทศ
ตางๆ ใชกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาเปนเคร่ืองมือทางภาษีศุลกากรในรูปแบบตางๆ อาทิ 
การให GSP แกประเทศกําลังพัฒนา การกําหนดภาษีศุลกากรสําหรับสินคานําเขา และการให
สิทธิพิเศษแกสมาชิกในเขตการคาเสรีเดียวกัน เปนตน นอกจากน้ี กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
ยังเปนเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมสถิติทางการคาระหวางประเทศ และการกําหนดแหลงผลิตของ
สินคา เปนการสงเสริมการใชวัตถุดิบในประเทศ และเปนการปกปองทางการคาไดพรอมๆ กัน 
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ภาพที่ 2  โอกาสจากความตกลง FTA เมื่อพิจารณาจากมูลคาภาษีท่ีประหยัดไดสูงสุด 
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มูลคา 6,778.59 11,208.77 9,210.52 14,638.70 26,777.67 41,817.04

สัดสวน 0.89 1.47 1.21 1.92 3.51 5.48

ปจจุบัน
สินคาถูกตัดสิทธ์ิ
เหมือนเดิม แตอัตรา
การใชสิทธิ์ 100%

สินคาไมถูกตัดสิทธิ์ 
และอัตราการใชสิทธิ์

ปจจุบัน

สินคาไมถูกตัดสิทธิ์ 
และอัตราการใชสิทธิ์ 

100%

ความครอบคลุม 100%
 และอัตราการใชสิทธ์ิ

ปจจุบัน

ความครอบคลุม 100%
 และอัตราการใชสิทธ์ิ 

100%

สถานการณ

 
หมายเหตุ: ภาพสถานการณที่ 1  คือประโยชนที่ไดรับจากระบบ GSP ในปจจุบัน 
 ภาพสถานการณที่ 2  คือประโยชนสูงสุดที่จะไดรับจากระบบ GSP  หากมีการสนับสนุนใหมีการใชสิทธิ

ประโยชนอยางเต็มที่ 
 ภาพสถานการณที่ 3  คือประโยชนสูงสุดท่ีจะไดรับจาก FTA ที่มีความครอบคลุมเทากับระบบ GSP   โดย

สมมติวาสินคาที่เดิมไดรับสิทธิประโยชนตามระบบ GSP จะมีการใชสิทธิประโยชน
ภายใต FTA เทาเดิม   สวนสินคาที่เดิมถูกตัดสิทธิประโยชนหรืออยูนอกรายการลด
ภาษีเปนการถาวรภายใตระบบ GSP จะมีอัตราการใชสิทธิประโยชนภายใต FTA 
เทากับคาเฉลี่ยอัตราการใชสิทธิประโยชนภายใตระบบ GSP ของสินคาในกลุมเดียวกัน 

 ภาพสถานการณที่ 4  คือประโยชนสูงสุดท่ีจะไดรับจาก FTA ที่มีความครอบคลุมเทากับระบบ GSP  หาก
มีการสนับสนุนใหมีการใชสิทธิประโยชนอยางเต็มที่ 

 ภาพสถานการณที่ 5  คือประโยชนสูงสุดท่ีจะไดรับจาก FTA ที่มีความครอบคลุมสินคาทุกรายการ  โดย
สมมติวาสินคาที่เดิมไดรับสิทธิประโยชนตามระบบ GSP จะมีการใชสิทธิประโยชน
ภายใต FTA เทาเดิม  สวนสินคาที่เดิมถูกตัดสิทธิประโยชนหรืออยูนอกรายการลด
ภาษีเปนการถาวรภายใตระบบ GSP จะมีอัตราการใชสิทธิประโยชนภายใต FTA 
เทากับคาเฉลี่ยอัตราการใชสิทธิประโยชนภายใตระบบ GSP ของสินคาในกลุมเดียวกัน 

 ภาพสถานการณที่ 6  คือประโยชนสูงสุดท่ีจะไดรับจาก FTA ที่มีความครอบคลุมสินคาทุกรายการ  หากมี
การสนับสนุนใหมีการใชสิทธิประโยชนอยางเต็มที่ 

ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูลที่เกี่ยวของ 
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กฎระเบียบและมาตรฐานของสหภาพยุโรป 

กฎระเบียบและมาตรการที่ไมใชภาษีของสหภาพยุโรปมีเปนจํานวนมาก สวนใหญ
เปนมาตรการดานความปลอดภัยของสินคาและมาตรการทางสิ่งแวดลอม โดยสามารถ
จําแนกออกเปนมาตรฐานภาคบังคับ มาตรฐานโดยสมัครใจ และมาตรการที่กําหนดโดย
ความตองการของลูกคา งานวิจัยไดศึกษาผลกระทบจากมาตรการตางๆ โดยใชแบบสอบถาม
ผูประกอบการ และจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นถึงผลกระทบจากมาตรฐานความปลอดภัย
อาหารและผลกระทบจากนโยบายความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจตอสังคม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) และมาตรการดานแรงงานของสหภาพยุโรปและบริษัทใน
สหภาพยุโรป  

การวิเคราะหผลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามผูประกอบการไทยพบวา
กฎระเบียบ REACH3 สงผลกระทบรุนแรงตอภาคอุตสาหกรรมไทยมากที่สุด รองลงมาเปน
ระเบียบ RoHS4 และเครื่องหมาย CE Mark5  นอกจากนี้ ยังพบวามีมาตรการที่สงผลกระทบ
ตอภาคอุตสาหกรรมไทยเฉพาะสาขาที่สําคัญอีกหลายมาตรการ เชน หลักปฏิบัติทางดาน
การเกษตรที่ดีของยุโรป (EUREPGAP) สงผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหาร การหามใช
สารฟอกยอมบางประเภท (dye standard) และฉลาก Öko-Tex standard 1006 สงผลกระทบ
ตออุตสาหกรรมส่ิงทอเครื่องนุงหมและเครื่องหนัง ใบอนุญาตที่ออกใหโดยองคกร Forest 

                                                        
3  กฎระเบียบ REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) เปนมาตรการ

ภาคบังคับ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อคุมครองสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอม โดยเปนกฎหมาย
ที่ควบคุมสารเคมีที่ผลิตและนําเขาสูสหภาพยุโรป มีผลบังคับใหมีการจดทะเบียนสารเคมี การ
ประเมินความเส่ียงจากการใชสารเคมีและการสงผานขอมูลที่เกี่ยวกับการใชสารเคมีตลอด 
หวงโซอุปทาน 

4  ระเบียบ RoHS (Directive on Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance) เปน
มาตรการภาคบังคับ มีวัตถุประสงคเพื่อจํากัดการใชสารอันตราย 6 ชนิด เชน ตะกั่ว (Pb) 
ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) โครเมียม-6 (Hexavalent Chromium: Cr-VI) สารโพลิโบรมิเนท- 
ไบฟนิล (PolyBrominated Biphynyles: PBB) สารโพลิโบรมิเนท-ไดฟนิล-อีเทอร (PolyBrominated 
Diphynyl Ethers: PBDE) ในผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

5  การแสดงเคร่ืองหมาย CE Mark (Conformite European Mark: CE Marking) เปนมาตรการภาค
บังคับ มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงวาสินคาอุตสาหกรรมที่จําหนายในสหภาพยุโรปทั้งสินคานําเขา
และสินคาท่ีผลิตในสหภาพยุโรปมีการออกแบบและการผลิตที่ไดมาตรฐานความปลอดภัยตาม
ขอกําหนดในระเบียบดานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป  เพื่อสรางความ
ม่ันใจใหแกผูบริโภคถึงความปลอดภัยในการใชสินคาและลดผลกระทบที่อาจมีตอส่ิงแวดลอม  

6  ฉลากรับรอง Öko-Tex standard 100 เปนฉลากรับรองของประเทศเยอรมนี มีวัตถุประสงคเพื่อให
ผลิตภัณฑส่ิงทอเปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและไมทําลายผิวหนัง  
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Stewardship Council (FSC) สงผลกระทบตออุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร การออกแบบสินคา
ที่ใชพลังงานในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Energy-using Products: EuP) สงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ใบอนุญาตขายสินคายานยนต (European Community 

Whole Vehicle Type Approval for Commercial Vehicles: ECWVTA) สงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน (ดูภาพที่ 3) 

ภาพที่ 3   ความรุนแรงของผลกระทบจากมาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษีของสหภาพยุโรปท่ีมีตอ
ภาคอุตสาหกรรมไทย 
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eco label  2  -    -    -    -    -    -    2  -   

PPW  8  -    -    -    -    3  -    -    5 

GPSD  9  -    1  2  4  2  -    -    -   

WEEE  11  -    1  -    8  2  -    -    -   

HACCP/GMP  12  -    -    -    -    1  -    -    11 

sector-specific  22  1  3  4  2  -    7  -    5 

CE Mark  31  3  -    6  10  3  6  3  -   

RoHS  31  5  4  2  15  5  -    -    -   

REACH  37  15  8  7  6  1  -    -    -   

รวม เคมีภัณฑ
ยานยนต ช้ินสวน

ยานยนต

สิ่งทอ 
เครื่องนุงหม 
เครื่องหนัง

อิเล็กทรอนิกส 
เครื่องใชไฟฟา เครื่องจักรกล ไม เฟอรนิเจอรไม เหล็ก อาหาร

 
หมายเหตุ:  ความรุนแรงของผลกระทบไดจากการรวมคะแนนที่ผูตอบแบบสอบถามทุกรายจัดอันดับความรุนแรงไว  

โดยมาตรการที่สงผลกระทบสูงที่สุดอันดับที่หน่ึง สอง และสาม จะไดคะแนนความรุนแรง 3, 2 และ 1 
คะแนน ตามลําดับ 
คํานิยามตัวยอในตาราง 
1)  eco label หรือ EU Flower เปนฉลากหรือเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของสหภาพ

ยุโรป มีสัญลักษณเปนรูปดอกไม เพื่อสงเสริมการออกแบบ การผลิต การทําการตลาด การบริโภค
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ 

2)  PPW (Packaging and Packaging Waste) มีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณของเสีย โดยการนําซากบรรจุ
ภัณฑที่เรียกคืนมาอยางต่ํารอยละ 50-65 มาแปรสภาพใหไดอยางนอยรอยละ 25-45 ของนํ้าหนักบรรจุ
ภัณฑแตละประเทศ โดยผูผลิตหรือผูนําเขาตองรับผิดชอบคาใชจายในการกําจัดขยะบรรจุภัณฑหรือ
ดําเนินการเอง 

3)  GPSD (General Product Safety Directive) หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยโดยทั่วไปของสินคา 
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4)  WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment Directive) หมายถึง การจัดการเศษซาก
เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชแลว 

5)  HACCP/GMP  
- Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System คือ ระบบการควบคุมการผลิตที่

ประกอบดวยการวิเคราะหและการประเมินอันตรายของอาหารที่อาจเกิดข้ึนกับผูบริโภค ตั้งแต
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสง จนกระท่ังถึงมือผูบริโภค 

- Good Manufacturing Practice (GMP) คือ หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต 
6)  sector-specific มาตรการที่มีผลบังคับใชกับบางอุตสาหกรรม 
7)  CE Mark ดูเชิงอรรถ 5 
8)  RoHS ดูเชิงอรรถ 4 
9)  REACH ดูเชิงอรรถ 3 

ที่มา: คณะผูวิจัยวิเคราะหจากผลจากการตอบแบบสอบถาม 

ทั้งนี้ มาตรการของสหภาพยุโรปที่ผูประกอบการไทยสามารถปรับตัวไดสูงสุด 
ไดแก การหามใชสารฟอกยอมบางประเภท ฉลาก Öko-Tex standard 100 และมาตรการ 
ELV7  อยางไรก็ตาม มาตรการที่ภาครัฐจะตองใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ เนื่องจาก
ผูประกอบการไทยยังอยูในระหวางการปรับตัว ไดแก ใบอนุญาตที่ออกใหโดยองคกร FSC 
หลักปฏิบัติทางดานการเกษตรที่ดีของยุโรป ฉลากพลังงาน (energy labeling)  การจัดการ
เศษซากเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชแลว (WEEE) และมาตรฐานความปลอดภัย
โดยท่ัวไปของสินคา (GPSD) 

การเดินทางไปสัมภาษณหนวยงานที่มีหนาที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลการบังคับ
ใชกฎระเบียบและมาตรฐานสินคาตางๆ ในสหภาพยุโรป รวมทั้งภาคเอกชนบางราย ทําให
ทราบวา หนวยงานที่มีหนาที่ดังกลาวมีแนวโนมที่จะผลักภาระในการตรวจสอบและพิสูจน
ไปที่ภาคเอกชนผูนําเขาสินคา ไมวาจะเปนการตรวจสอบมาตรฐานสินคา การตรวจสอบ
แหลงกําเนิดสินคา และการตรวจสอบวาสินคาเปนไมที่ถูกกฎหมายหรือไม  ดวยเหตุนี้ 
ภาคเอกชนผูนําเขาฝงสหภาพยุโรปจึงจําเปนตองลดความเสี่ยงโดยการลดจํานวน 

                                                        
7  ระเบียบ ELV (End-of-Life Vehicles) หรือ Directive 2000/53/EC มีวัตถุประสงคเพื่อลดผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอมเม่ือรถยนตหมดอายุการใชงาน โดยใหผูผลิตมีความรับผิดชอบในการจัดเก็บคืน
ซากรถยนตของตนเองและใหนําชิ้นสวนและวัสดุกลับมาใชประโยชนใหไดตามสัดสวนที่กําหนด 
และเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางสิ่งแวดลอมในทุกธุรกิจและตลอดวัฏจักรชีวิตของยานยนต
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบําบัดซากรถยนต  ใชบังคับกับรถยนตน่ังสวนบุคคลตั้งแต 4 ลอข้ึนไป มี
ที่น่ังไมเกิน 8 ที่ รถยนตตั้งแต 4 ลอข้ึนไป ใชสําหรับบรรทุกสัมภาระที่มีนํ้าหนักไมเกิน 3.5 ตัน 
รถยนตสามลอ แตไมรวมรถจักรยานยนตสามลอ และรถใชในกิจพิเศษ เชน รถคาราวาน และ
รถพยาบาล  
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ซัพพลายเออร8ลงใหเหลือแตรายท่ีมีความสามารถในการบริหารหวงโซอุปทานของตนได
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดสหภาพยุโรปได ในกรณีของ
ผูประกอบการไทย ควรจะพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารหวงโซอุปทาน รวมทั้ง
ปรับกระบวนการผลิตของตนใหสอดคลองตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง เชนอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป ผูประกอบการควรทําฟารมเกษตรตามสัญญา (contract farming) เพ่ือให
สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและลดการปนเปอนได ในสวนของภาครัฐ ควรยกระดับ
มาตรฐานสินคาในประเทศใหสูงข้ึน พัฒนาระบบการทดสอบและรับรองมาตรฐานสินคาให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานสินคานี้ใหนานาชาติ
รับรูเพ่ือเปนการสรางภาพลักษณและเพ่ิมความเช่ือมั่นในคุณภาพของสินคาไทย 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการเจรจา FTA  

 ภาครัฐควรสนับสนุนการเจรจาเพ่ือจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป 
หรือความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป เพราะภาคอุตสาหกรรมของไทยจะได
ประโยชนจากการลดภาษีศุลกากรเปนการถาวรแทนอัตราภาษีจากโครงการ GSP ของ
สหภาพยุโรปซึ่งมีลักษณะชั่วคราว  ทั้งนี้ อัตราภาษีศุลกากรตาม FTA จะอยูในระดับ
ตํ่ากวาระบบ GSP   การประมาณการโดยคณะผูวิจัยพบวามูลคาภาษีศุลกากรของ
สินคาสงออกไทยไปสหภาพยุโรปที่อาจประหยัดไดจากการทําความตกลง FTA มีคา 
26,778 ลานบาทตอป (รอยละ 3.5 ของมูลคาสงออกของไทยไปสหภาพยุโรป) ในทาง
ตรงกันขาม ภาคอุตสาหกรรมจะมีความเส่ียงจากการแขงขันกับสินคานําเขาจาก
สหภาพยุโรปไมมากนัก  เพราะสินคาระหวางไทยและสหภาพยุโรปอยูในลักษณะที่
หนุนเสริมกัน  

 ประเด็นหลักในการทํา FTA กับสหภาพยุโรปในสวนของสินคาอุตสาหกรรมไมนาจะเปน
การลดภาษีศุลกากรเทานั้น แตตองครอบคลุมถึงมาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากรดวย 
โดยเฉพาะกฎที่วาดวยแหลงกําเนิดสินคา มาตรการทางเทคนิค และมาตรฐานสขุอนามยั
และสุขอนามัยพืชตางๆ ตลอดจนมาตรการเชิงบังคับและเชิงสมัครใจที่เก่ียวของกับ
ส่ิงแวดลอม แรงงาน และความรับผิดชอบธุรกิจตอสังคม   

 คณะเจรจาฝายไทยควรเจรจาตอรองใหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาสามารถใชการสะสม
มูลคาเพ่ิมภายในภูมิภาคอาเซียนในการทําความตกลง FTA เพ่ือใหสินคาสงออกของ

                                                        
8  ซัพพลายเออร (Supplier) คือ คนหรือองคกรที่จัดหาสินคาและบริการใหกับธุรกิจอื่น 
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ไทยในหลายอุตสาหกรรม เชน อาหารแปรรูป ส่ิงทอและเครื่องนุงหม ซึ่งมีฐานการผลิต
ทั่วภูมิภาคอาเซียนไดรับแหลงกําเนิดในการสงออก  

2.  ขอเสนอแนะสําหรับนโยบายอตุสาหกรรม 

 กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณควรกําหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑและอาหารที่ผลิตและจําหนายในประเทศไทยใหสูงข้ึน โดย
อางอิงมาตรฐานของตลาดที่สําคัญ   ในระยะยาว ภาครัฐควรมุงสนับสนุนใหมีการ
รวมกลุมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการสรางมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
และอาหารอาเซียนใหสูงกวามาตรฐานของประเทศคูแขงนอกภูมิภาค  

 กระทรวงอุตสาหกรรม หนวยงานรัฐที่เก่ียวของ และธุรกิจสงออก ควรรวมมือกันใน
การสงเสริมใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมีความสามารถในการบริหาร
หวงโซอุปทานของตนใหเช่ือมโยงกับหวงโซอุปทานของธุรกิจสงออก โดยมุงสรางให
เกิดความสามารถในการทําการตรวจสอบยอนกลับ (traceability)  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณควรมุงปรับสินคาในกลุมประมงของประเทศไทยเขาสู
มาตรฐาน IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) เพ่ือลดตนทุนและเวลา
ในการสงออก  การปรับตัวเขาสูมาตรฐาน IUU ไดกอนประเทศคูแขงจะทําใหผูสงออก
ของประเทศไทยไดเปรียบในการแขงขันกับประเทศคูแขงเหลานั้น   

 คณะผูเจรจาไทยควรโนมนาวใหสหภาพยุโรปเขาใจและยอมรับวาไมยางพาราของไทย
มาจากปาเชิงพาณิชยทั้งส้ิน  ผลิตภัณฑไมยางพาราจากประเทศไทยจึงไมเก่ียวของ
กับปญหาไมเถื่อน และไมจําเปนตองมีระบบใบอนุญาต  หรือหากจําเปนตองมีระบบ
ใบอนุญาต หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของก็ควรกําหนดใหมีระบบใบอนุญาตอัตโนมัติ
สําหรับไมยางพารา  อยางไรก็ตาม หากการเจรจาตอรองดังกลาวไมประสบความสําเร็จ 
รัฐบาลไทยก็ควรศึกษาประโยชนและตนทุนในการเขาเปนภาคีสมาชิกความตกลง 
FLEGT9 

 คณะผูเจรจาของไทยควรเจรจากับสหภาพยุโรปใหมีระบบถอนการแจงเตือนที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่สินคาสงออกของไทยสามารถแกปญหาจนผานมาตรฐาน
ที่กําหนดไดเพ่ือที่จะไมเกิดการสูญเสียโอกาสทางการตลาด 

                                                        
9  ใบอนุญาต FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) มีวัตถุประสงคเพื่อ

ปองกันรักษาทรัพยากรปาไมทั่วโลก และเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการจัดการ
ปาไมแบบยั่งยืน (Sustainable Forest Management) และมีระบบตรวจสอบควบคุมที่ถูกตอง 
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 กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานที่เก่ียวของควรศึกษา
ความตองการใชหองปฏิบัติการของสินคาสงออกรายการสําคัญไปยังสหภาพยโุรป ญีปุ่น
และสหรัฐอเมริกา ที่ประสบปญหาการไมผานมาตรฐานและกําหนดลําดับความสําคัญ
ในการลงทุนดานหองปฏิบัติการโดยอาจใชมูลคาการสงออกที่มีความเสี่ยง (export 

value at risk) เปนดัชนีช้ีวัด   
 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสภาหอการคาไทย โดยความสนับสนุนของ

รัฐบาลไทยและสํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ควรสงเสริมใหภาคเอกชน
ไทยรวมกลุมธุรกิจในอาเซียนข้ึนเปน “สภาธุรกิจสงออกอาเซียน” เพ่ือสรางความเปน
เอกภาพและมีน้ําหนักในการเสนอแนะนโยบายตอสหภาพยุโรปมากยิ่งข้ึน  นอกจากนี้ 
ภาคธุรกิจไทยและอาเซียนควรสรางแนวรวมกับกลุมผูนําเขาและผูคาปลีกในยุโรป หรือ
สมาคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสหภาพยุโรป และสถานทูตไทยตลอดจน
สถานทูตของประเทศอาเซียนในสหภาพยุโรป เพ่ือใหขอคิดเห็นและขอเสนอในประเด็น
หลักๆ  กอนมีการยกรางกฎระเบียบตางๆ ของสหภาพยุโรปที่จะมีผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมสงออกของอาเซียนไปยังสหภาพยุโรป 

3. ขอเสนอแนะสําหรับนโยบายความรับผิดชอบองคกรตอสังคมและแรงงาน 

 รัฐบาลและสมาคมผูประกอบการ โดยผานกลไกของคณะกรรมการรวมภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจ (กรอ.)  ควรสรางความต่ืนตัวใหผูประกอบการเห็น
ความสําคัญของนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบธุรกิจตอสังคม (CSR) ทั้งในระดับ
ผูบริหารไปจนถึงแรงงานทุกระดับและเผยแพรทัศนคติที่วา CSR เปนการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันและเปนการลงทุนที่มีผลตอบแทน ไมไดเปนตนทุน โดย
ประกาศเปนวาระแหงชาติในการสงเสริม CSR เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน 
จัดทําแนวทางปฏิบัติที่ดี (code of conduct) และเผยแพรกรณีตัวอยางการทํา CSR ที่
ประสบความสําเร็จ  

 ธุรกิจไทยจํานวนมากมีกิจกรรมเพ่ือสังคม แตยังไมไดรวบรวมข้ึนอยางเปนระบบ 
สมาคมธุรกิจที่เก่ียวของ เชน  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสภาหอการคาไทย
ควรเปนตัวกลางในการรวบรวมและรายงานกิจกรรมที่มีลักษณะเชิงสังคมของธุรกิจไทย
ที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบันในรูปของ “รายงานกิจกรรมที่รับผิดชอบตอสังคม” (CSR 

Report) เพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีของอุตสาหกรรมไทย  
 ผูประกอบการควรมุงผนวกกิจกรรรมที่สอดคลองกับ CSR เขาในการบริหารหวงโซ

อุปทาน เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมควบคูไปกับการยกระดับความสามารถ
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ในการแขงขัน กิจกรรมในลักษณะดังกลาว ไดแก การลดการใชพลังงาน การลดการ
สูญเสียในกระบวนการผลิต  ซึ่งมีผลดีทั้งในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและชวยลดตนทุน
การผลิต เปนตน  

 กระทรวงการคลังควรปรับมาตรการทางภาษีใหสอดคลองกับการสงเสริมการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมมากยิ่งข้ึน เชน เปล่ียนการกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตไปสูระบบที่ยึดตาม
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (environmental performance)  เชน จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
แบตเตอรี่ตามปริมาณตะก่ัวที่ใช แทนการกําหนดอัตราเดียวในปจจุบัน  

 กระทรวงตางประเทศ และกระทรวงพาณิชยควรวางกลไกสื่อสารเชิงรุกและเตรียมรับมือ
ฉุกเฉิน ในกรณีที่สินคาไทยถูกกีดกันไมใหเขาสูตลาดสหภาพยุโรปจากขอกลาวหาวา
ไมรับผิดชอบตอสังคมที่มีลักษณะคลาดเคลื่อน เชน ถูกกลาวหาวาใชแรงงานเด็กโดย
ไมสอดคลองกับขอเท็จจริง   
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