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ชโยดม สรรพศรี 

เศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย




ต้องการวิเคราะห์ในสามประเดน็หลักที่มผีลต่อการค้าสนิค้า 

 การลดภาษีศุลกากร (tariff reduction) 

 การขจัดอปุสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (elimination of non-tariff 
measures) และ

 การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง (trade and transport 

facilitation)

2

อยากรู้อะไร





พบว่า…
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 แม้การลดภาษีของประเทศใน อาเซียนจะเกดิขึ้นแล้วเป็นส่วนมาก แต่ “การใช้สทิธิ

ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากร” ของผู้ประกอบการไทย ยังไม่สงูนักและไทยจะสามารถ

ประหยัดภาษีได้อกีมากหากเรากระตุ้นให้มีการใช้สทิธปิระโยชน์อย่างเตม็ที่

 มีอกีหลายรายการสนิคาที่อยู่ในรายการอ่อนไหว และอ่อนไหวสงู โดยเฉพาะข้าว (MY, 
IN, PH, และ VN) และน า้ตาล (IN และ PH)
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การลดภาษีศุลกากร 
(tariff reduction) 




 ข้อสงัเกตเพิ่มเติม

 ตารางที่ 3 อตัราการใช้สทิธปิระโยชน์  หากอตัราเป็นร้อยละ 0 หมายถงึสนิค้านั้นสามารถ
ใช้สทิธปิระโยชน์ได้แต่ไม่ใช้เลย เช่น น า้มันปิโตรเลียมส่งไปลาว ใช่หรือไม่ ในตาราง

เดียวกนั มอเตอร์ไซค์ส่งออกไปเวียดนาม มีแต้มต่อภาษีร้อยละ 85 แต่อตัราการใช้สทิธิ
ประโยชน์เป็น 0 แต่ที่จริงมอเตอร์ไซค์เป็นสนิค้าอ่อนไหว (หน้า8) สทิธปิระโยชน์จึงไม่
ควรน ามาคิดได้เพราะยังไม่ลดภาษี   

 น่าจะมีการวิเคราะห์ในรายละเอยีดของปัญหา ROO หรือปัญหาอปุสรรคอื่นๆ ที่อาจจะ
ท าให้ต้นทุนการจัดการของ “รายการสินค้าที่อยู่ในตารางที่ 3 และ 4” สงูเกนิที่จะคุ้มต่อ
การใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีศลุกากร (นอกเหนือจากการส ารวจกว้างๆในภาพที่ 4 )

5

การลดภาษีศุลกากร 
(tariff reduction) 





ตารางท่ี 3
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 แม้ว่าภาษีของประเทศใน อาเซียนจะเป็นศูนย์เกอืบหมดแล้วแต่มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี

เหล่านี้ยังคงอยู่ และน่าจะเป็นอปุสรรคต่อการค้าสนิค้าไม่น้อยไปกว่ามาตรการด้านภาษี

 NTMs และ NTBs ไม่โปร่งใส และเลือกปฏบิัติ สร้างปัญหาทางการค้า ปัญหาการ
ขจัด NTBs ของอาเซียนล่าช้ากว่าแผน ไม่ปรับปรงุมาตรการ ไม่มีมาตรฐานเดียวกนั 
ยังคงมีมาตรการที่ควบคุมปริมาณ 

 มาตรการเดมิยังคงอยู่ และมาตรการใหม่เพ่ิมมากขึ้น 
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การขจดัอุปสรรคทางการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษี 
(elimination of non-tariff measures)




 ข้อสงัเกตเพิ่มเติม

 MRA in Electrical and Electronic Equipment (2002), 
MRA in Cosmetics (2003), MRA in Medicine Products 
(2009).  MRAs in Foodstuffs and Vehicles อยู่ระหว่างการเจรจา 

 งานศกึษาวิจัยเพ่ิมเตมิของ MRA 

 ASEAN’s Dispute Settlement System ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ และ 
ชาติสมาชิกอาศยั DSU จาก WTO เป็นหลัก 

 ปัจจัยทางด้านสถาบันของอาเซียนไม่เดด็ขาดพอต่อ NTBs ความยืดหยุ่นนั้นคุ้มค่า

เพียงใด?
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การขจดัอุปสรรคทางการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษี 
(elimination of non-tariff measures)




 โครงการศกึษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการท าความตกลงยอมรับร่วมส าหรับผลิตภัณฑอ์าหาร

ส าเรจ็รูปของอาเซียนในพิกดัศลุกากร16-23  รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี ผศ.ดร.สมประวิณ มัน

ประเสริฐ อ.ดร.กรกรัณย์ ชีวะตระกูลพงษ์ (2010)
 การค านวณต้นทุนจากสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า ท าการเกบ็แบบสอบถามทั้งหมด 606

ชุด

 ต้นทุนทางตรง: ต้นทุนจากสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าทางตรง คือต้นทุนที่เกดิขึ้นจาก

กระบวนการ หรือขั้นตอนในการด าเนินธุรกรรมทางการค้าโดยตรง

 ต้นทุนทางอ้อม: ต้นทุนที่เกดิมูลค่าของสนิค้าที่เสยีหายไปเน่ืองจากความล่าช้าอนัเกดิจากขั้นตอนใน

การด าเนินธุรกรรมทางการค้า รวมไปถึงค่าเสยีโอกาสที่เกดิขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าที่มีความ

ซับซ้อน และยุ่งยาก ท าให้ต้องใช้เวลาในการจัดการเพ่ิมสงูขึ้น

 หามูลค่าการค้าที่เพ่ิมขึ้นของไทยจาก Gravity Model  และ
 หาผลกระทบต่อเศรษฐกจิโดย GTAP และค านวนหา ความเช่ือมโยงภาคการผลิต

ภายในประเทศด้วยข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
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กรณีศึกษาของผลการจดัท าMRA




 งานศกึษาได้สรปุถึง

 Regional Planning Theory and Fragmentation Theory

 Physical and Physical Connectivity and Institutional 
Connectivity 

 ด้านการค้าที่เกยีวกบั National Single Window and ASEAN Single 
Window และด้านการขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน กฎระเบียบ และกฎหมายการขนส่ง ทางบก 
เรือ และอากาศ ขณะที่แยกแยะกรอบ ASEAN (ทางบก เรือ และอากาศ)และ GMS 
(CBTA ทางบกเป็นหลัก)

 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 เร่งรัดการให้มี NSW และ ASW

 การขนส่งทางบกจะเอื้อต่อ IPNs แต่มีต้นทุนทางสงัคมสงูหากอุดหนุนด้านน า้มันเช้ือเพลิง เทา่กบั
เป็นการอุดหนุนการขนสนิค้าต่างชาติ 
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การอ านวยความสะดวกทางการคา้และการขนส่ง 
(trade and transport facilitation)




 ข้อสงัเกตเพิ่มเติม

 น่าจะมีกรณศีกึษาเพ่ิมเตมิในอนาคต ด้านการค้าชายแดนเพราะ ไทยมีประเทศสมาชิกที่มี

พรหมแดนตดิกนั และการขนส่งทางบกจะเป็นต้นทุนที่ส าคัญ ขณะที่การขนส่งทางเรือไทยมี

ศกัยภาพไม่สงูมากเพราะขาดทั้งกองเรือ และการบริหารท่าเรือทมีีประสทิธภิาพ (โครงการ
สิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าและผลกระทบที่มีต่อไทย – R8, ท่าเรือ และ การ
อ านวยความสะดวกทางการค้าของการค้าชายแดน โดย รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี ผศ.ดร. 

จิตติชัย รจุนกนกนาฏ อ.ดร.กรกรัณย์ ชีวะตระกูลพงษ์ อ.ดร.ดนุพล อริยสจัจากร ดร. 
ภาณทุตั สชัฌะไชย, ITD 2011)
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การอ านวยความสะดวกทางการคา้และการขนส่ง 
(trade and transport facilitation)



International Production Networks

ERIA
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 “การลดภาษี CLV เป็นศูนย์” 

 จะเป็นการ “shock” อตัราภาษีน าเข้าของประเทศ CLV จากอตัราปัจจุบันให้เป็นศูนย์แล้วดู
ผลกระทบต่อตัวแปรทางเศรษฐกจิที่ส  าคัญต่างๆ

 “การปรับปรุงขนส่งทางบก” 

 shock ค่าขนส่งทางบกระหว่างประเทศไทย CLV และจีน โดยค่าที่ shock จะเป็นค่า
คาดการณว่์าการปรับปรุงการขนส่งทางบกระหว่างประเทศเหล่านี้  จะท าให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทาง

บกลดลงกี่ %ของค่าใช้จ่ายเดิม โดยใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขนส่งสนิค้าของแบบจ าลอง GTAP 
ปี 2007 เป็นฐานก่อน

 “National Single Window” 

 การปรับปรุงกระบวนการศุลกากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ระบบ National Single 
Window (NSW) น่าจะส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งทางเรือเป็นหลัก

13

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากการลดภาษีของประเทศ CLV และ
การปรับปรุงการอ านวยความสะดวกทางการคา้และการขนส่ง





พบว่า…
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 ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ในแง่ของ welfare เพ่ิมขึ้นมากที่สดุ รองลงมาเป็น CLV โดย

ประเทศ CLV จะมีการขยายตัวของ GDP มากที่สดุ ประมาณ 3.5% ประเทศไทยรองลงมา
ที่ระดบั1.6%

 NSW จะส่งผลต่อการเพ่ิม GDP ของไทยมากที่สดุทั้งน้ีเน่ืองจากไทยยังใช้การขนส่งสนิค้า
ทางเรือเป็นหลัก รองลงมาเป็นการลดภาษี CLV เป็นศนูย์และการปรับปรงุการขนส่งทางบก 

 ผลต่อภาคการผลิตรายกลุ่มสนิค้าต่างๆได้ขอสรปุเช่นกนักบั GDP ด้านบน
 มูลค่าการส่งออกของไทยไปประเทศ CLV จะเพ่ิมขึ้นมาก ประมาณ 77.5% มูลค่าการส่งออก

ไปมาเลเซีย เพ่ิมประมาณ 2% โดยการส่งออกไปประเทศอื่นๆ ในอาเซียนไม่เปล่ียนแปลงมาก

นัก 

 การส่งออกไปอาเซียนเดมิเพ่ิมขึ้นเพราะ NSW จากที่ไทยส่งออกด้วยเรือเป็นหลัก 
 การน าเข้าที่เพ่ิมขึ้นของสนิค้าส่วนใหญ่เป็นการ น าเข้าเพ่ือผลิต (Intermediate 

goods) ยกเว้น ผกัผลไม้ เคร่ืองนุ่งห่ม และข้าวสารซึ่งเป็นการน าเข้าเพ่ือบริโภคเป็นหลัก
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ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากการลดภาษีของประเทศ CLV และ
การปรับปรุงการอ านวยความสะดวกทางการคา้และการขนส่ง




 ข้อสงัเกตเพิ่มเติม การนิยาม NSW 

 The NSW should be the common, neutral, secure and 
trusted hub for business, industries and government 
to communicate, exchange and process trade- and 
logistics related information for the efficient 
clearance of goods and commodities. (Technical 
Guide for ASW and NSW, 2006) 
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ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากการลดภาษีของประเทศ CLV และ
การปรับปรุงการอ านวยความสะดวกทางการคา้และการขนส่ง
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 ข้อสงัเกตเพิ่มเติม การวิเคราะห์ TF กรณกีารค้าชายแดน CLM 

 ผลกระทบของการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าตามข้อตกลงประชาคมอาเซียน

ที่มีต่อการขนส่งสนิค้าข้ามแดนและการค้าผ่านแดน โดย ดร. กรกรัณย์ ชีวะตระ

กุลพงษ์ ผศ.ดร. จิตตชัิย รจุนกนกนาฏ ทุน สกว ปี 2555 

 ได้การจ าลองสมการ augmented gravity เพ่ือหาผลกระทบของกรอบความตกลงฯ 
โดยใช้วิธ ีpooled regression และมีการปรับเปล่ียนค่าดังน้ี

 ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการผ่านแดนทั้งหมด โดยลดเวลาในการผ่านพิธกีารศุลกากรของ

ประเทศคู่ค้าที่มีพรมแดนติดกนั ปรับให้ประเทศคู่ค้ามีการใช้ระบบ e-customs ปรับเวลา

ในการท างานเป็น 24 ชม. หลังจากน้ันจึงพิจารณาถึงผลกระทบดังกล่าวที่จะมีต่อมูลค่าการค้า

ในการส่งออกสนิค้าข้ามแดนของประเทศไทย

 ส ารวจภาคสนาม 10 ด่าน
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ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากการลดภาษีของประเทศ CLV และ
การปรับปรุงการอ านวยความสะดวกทางการคา้และการขนส่ง





การจ าลองผลกระทบจากการจดัท าขอ้ตกลงฯ
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ดา่นพรมแดน แมส่อด ชอ่งเม็ก ระนอง ปาดงัเบซาร ์ สะเดา บงึกาฬ หนองคาย นครพนม มกุดาหาร อรญัประเทศ รวม

 มลูคา่การสง่ออก ณ 

จดุผา่นแดน
  24,291.37    6,771.20   14,531.56       14,531.56   147,429.49   6,076.24     36,542.47     4,886.71      9,824.70        28,361.36   486,488.00

 เวลาทีใ่ชใ้นการผา่น

พธิกีารศลุกากร
30.00       30.00       5.00         10.00           20.00         15.00      15.00          15.00        5.00           5.00              17.16         

 มลูคา่การสง่ออกที่

เพิม่ข ึน้เมือ่มกีารใช ้

single window 26.96       7.52        2.69        5.38             109.10       3.37       20.28         2.71         1.82          5.25              308.88      

 มลูคา่การสง่ออกที่

เพิม่ข ึน้เมือ่มกีารใช ้

single window และ 

EDI ในประเทศเพือ่น

บา้น 84.53       23.56       8.43        5.38             109.10       10.57     63.58         8.50         5.70          16.45            723.97      

 มลูคา่การสง่ออกที่

เพิม่ข ึน้เมือ่มกีารใช ้

single window ใน

กรณีที ่CLM ลดเวลา

การผา่นพธิกีาร

ศลุกากรไดอ้กี 1 ชม. 80.890252 22.548083 34.948402 5.38             109.10       16.86157 101.405358 13.560632 23.6284035 68.20906863 1029.33079

 มลูคา่การสง่ออกที่

เพิม่ข ึน้เมือ่มกีารใช ้

single window ใน

กรณีที ่CLM ลดเวลา

การผา่นพธิกีาร

ศลุกากรไดอ้กี 1 ชม.

 และมกีารใช ้EDI 253.60187 70.691286 109.56796 5.38             109.10       52.86331 317.919501 42.514414 74.078238 213.8446476 4109.92151




 ข้อสงัเกตเพ่ิมเตมิ

 การพิจารณา TF ต้องแยกแยะระหว่างสนิค้าเกษตรและสนิค้าอตุสาหกรรม เพราะ สินค้าเกษตร
มีความอ่อนไหวต่อระยะเวลาของการตรวจสอบ และการขนส่ง ดงัน้ัน การลดค่าขนส่งลงมา

เท่าๆกนัในการวิเคราะห์จะมีความคลาดเคลื่อนสงู (โครงการสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า
และผลกระทบที่มีต่อไทย: กรณีศกึษาสนิค้าส่งออก เสนอ ITD (2554) โดย ดร.กรกรัณย์ 
ชีวะตระกุลพงษ์ และ ดร.ดนุพล อริยสจัจากร)
 ท าการส ารวจผู้ประกอบการทั้งสิ้น 502 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการในสนิค้าประเภทเกษตร อาหาร 

และอาหารแปรรูป และผู้ประกอบการสนิค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยแบ่งต้นทุนจากสิ่งอ านวยความ

สะดวกทางการค้าออกเป็น

 ต้นทุนที่เกี่ยวเนื่องจากการตรวจสอบมาตรฐานสนิค้า

 ต้นทุนที่เกี่ยวเนื่องกบัพิธกีารศุลกากร

 ต้นทุนที่เกี่ยวเนื่องกบัการเคล่ือนย้ายสนิค้าจากแหล่งผลิตมายังท่าเรือ
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 ข้อสงัเกตเพิ่มเติม

 ตัวเลขจากตารางGTAP ไม่น่าจะคาดเคล่ือนเพราะการที่ลดต้นทุนต่างๆ ท าให้การผลิต 

และการส่งออกปรับตวัในทศิทางที่ด ี

 เช่นเดยีวกบัการน าเข้าที่ขยายตวัมากขึ้น ส่วนหน่ึงเพราะ IPNs แต่ควรอธบิาย IPNs 
ให้ชัดเจนว่าเช่ือมกบัประเทศสมาชิกอาเซียนอกีหลากหลายประเทศอย่างไร เพราะตารางที่ 

29 ไม่สื่อถงึ IPNs อธบิายเพียงแต่ VC ในประเทศ เท่านั้น 

 อธบิาย ตารางที่ 31 ญ่ีปุ่นและ สหภาพยุโรป มาได้อย่างไร มีนัยยะอย่างไร ต่อ TF ของ 
ASEAN
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