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บทสรุปผูบริหาร 

ยุทธศาสตรการเพิ่มความสามารถในการแขงขันภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

 
สภาวะแวดลอมเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสรางและทิศทางการคาและการลงทุน

ระหวางประเทศ สินคาอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงและเขมขนมีสัดสวนในการคาโลกมากขึ้น พรอมทั้งมี
การผลิตแบบแยกสวนและเชื่อมโยงเปนเครือขายการผลิตระหวางประเทศ การคากับการลงทุนระหวาง
ประเทศมีความสัมพันธเกื้อกูลกันในบรรยากาศที่มีการลดการกีดกนัการคาการลงทุนระหวางประเทศลง
ตามลําดับ ประเทศกําลังพฒันาและประเทศสังคมนยิมไดเขารวมมีสวนสําคัญในการคาและการลงทุนระหวาง
ประเทศมากขึน้ตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิง่ประเทศในเอเชียตะวันออก ซ่ึงกลายเปนฐานการผลิตสําคัญของโลก 

ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกจิหนัมาแขงขนักนัในการทาํความตกลงเสรีการคาและการลงทนุ
ระดับทวภิาคีและภูมิภาค เมือ่เกิดความชะงักงันในการเจรจาเปดเสรีการคาพหุภาคี ประเทศไทยไดเขารวม
การเจรจาทําความตกลงการคาเสรีทวิภาคแีละภูมภิาคอยางแข็งขัน และไดบรรลุความตกลงและดาํเนินการ
ตามความตกลงกับประเทศตางๆ ที่สอดคลองกับผลการศึกษาวเิคราะหวาเปนคูคาธรรมชาติ เกื้อกูลกนัและ
จะกอใหเกิดประโยชนในลําดับสูงไดแก ญ่ีปุน จีน อินเดีย ออสเตรเลีย เวนแตสหรัฐอเมริกาซึ่งผลการศึกษา
ช้ีวาจะไดประโยชนสูงแตการเจรจาไดหยุดชะงักไป 

การทบทวนการศึกษาผลประโยชน ปญหา ขอจํากัด จากความตกลงการคาเสรีทวิภาคีและภูมิภาค 
พบวาไทยยังไดใชประโยชนและรับประโยชนจากความตกลงการคาเสรีตางๆ นอยกวาที่ควรและมีปญหา 
ขอจํากัดจากการมีโครงสรางภาษีหลายโครงสรางและกฎวาดวยแหลงกาํเนดิสินคาหลายกฎ แตกตางไปตาม 
แตละความตกลง ซ่ึงมีผลเพิ่มความยุงยากและตนทุนในการใชสิทธิประโยชน และบิดเบือนการจัดสรร
ทรัพยากร และเพิ่มความเสียเปรียบของผูประกอบการขนาดเล็ก 

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ประเทศไทยควรมียุทธศาสตรปรับโครงสรางภาษีจากหลาย
โครงสรางเปนโครงสรางเดียว จากหลายอัตราเปน 3 หรือ 2 อัตรา และเปนการคาเสรีในที่สุด  ซ่ึงจะลดการ
บิดเบือนการจดัสรรทรัพยากรและสงเสริมการมีสวนรวมในเครือขายการผลิตและการใชประโยชนจาก
ความตกลงการคาเสรี และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของไทย  พรอมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ความสะดวกดานโครงสรางพื้นฐานและบริการตางๆ ของรัฐ สรางเสริมธรรมาภิบาล นโยบายการแขงขัน 
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา การศึกษาขอมูลสารสนเทศ และการพัฒนานวตักรรม ซ่ึงลวนสงเสริม
เกื้อกูลกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 

พรอมกันนี้จะตองเตรียมมาตรการชวยเหลือในการปรับตัวรองรับการแขงขันและความเสี่ยงจากการ
เขารวมกระบวนการโลกาภวิัตน ซ่ึงมาตรการที่มีอยูยังไมเพียงพอ 
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ยุทธศาสตรการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

 

1.  บทนํา  

บทความนี้เสนอภาพแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการคาและการลงทุนระหวางประเทศและ
แนวโนมความตกลงทางการคา สถานการณการคาและการลงทุนระหวางประเทศของไทย รวมถึงความ
คืบหนาของความตกลงการคาเสรีของไทย และทบทวนผลการศึกษาผลประโยชน ปญหาและขอจํากัดจาก
ความตกลงการคาเสรีที่ประเทศไทยเขารวม พรอมทั้งเสนอยุทธศาสตรการใชนโยบายการคาและการลงทุน
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันภายใตกระแสโลกาภิวัตนในปจจบุัน  

2.   ภาวะแวดลอมเศรษฐกิจโลกภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

2.1  แนวโนมการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 
แรงขับเคลื่อนของโลกาภิวตันมาจากอยางนอยสามดานคือ  ก) นวตักรรมของเทคโนโลยี  ที่สําคัญคือ

เทคโนโลยีใหมทําใหการขนสงเร็วขึ้น การสื่อสารเร็วขึ้น และลดตนทุนการขนสงและสื่อสาร การเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีอีกดาน คือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหม ี microprocessor คอมพิวเตอรสวน
บุคคล (Personal computer) โทรศัพทและการสื่อสารไรสาย เครือขายอินเตอรเนทและ world wide web  
เทคโนโลยียังทําใหกระบวนการผลิตเปลี่ยนไป มีการผลิตแบบแยกสวนมากขึน้ ไมจําเปนตองผลิตในที่เดยีว 
ข) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหวางประเทศ  คือเมื่อหมดยุคสงครามเย็น ประเทศที่เคยคาขายกันใน
กลุมที่มีแนวคิดทางการเมืองตรงกันเปนหลัก ก็ผลิตเพือ่คาขายในตลาดโลกมากขึ้น และประเทศในกลุม
สังคมนิยมไดปรับตัวเขาสูระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม/ทุนนยิมและเปดประเทศตอการคาและการลงทนุระหวาง
ประเทศ  และ ค) ประเทศกาํลังพัฒนาสวนใหญเลือกทีจ่ะลดกฎเกณฑ (Deregulation) ในการประกอบธุรกิจ 
และลดการกดีกันทางการคา (Liberalization) เพื่อเปดโอกาสธุรกิจในการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 
รวมทั้งยกเลิกหรือลดการควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุนตางประเทศ ซ่ึงมีผลตอการขยายตัวของตลาดการเงิน
และการคาการลงทุนระหวางประเทศเปนอยางมาก  

กระบวนการโลกาภิวัตนทําใหความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศลึกขึ้น ทั้งดานการเคลื่อนยาย
สินคา การลงทุนและแรงงาน รวมทั้งความเชื่อมโยงดานขาวสาร วฒันธรรมและคานิยม กระบวนการนี้มี
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สวนสําคัญที่ทําใหประเทศกาํลังพัฒนามีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
โครงสรางการคาการลงทุนระหวางประเทศดวย รายงาน WTO (2008) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงนีใ้นระยะยาว  
ช้ีวา สัดสวนมูลคาการคาสินคาภาคเกษตรในการคาของโลกลดลงอยางตอเนื่อง โดยสัดสวนมลูคาสินคา
เกษตรรวมเกษตรแปรรูปลดจากรอยละ 40 ใน พ.ศ.2493 เหลือนอยกวารอยละ 10 ตั้งแต พ.ศ.2532  มูลคา
สินคาอุตสาหกรรมรวมในมลูคาการคารวมมีสัดสวนสูงขึ้น แตสาขาอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนลดลงในระยะ
หลังคือ  อุตสาหกรรมเหลก็และผลิตภณัฑเหล็กและอตุสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมที่มีพลวตัสูงในชวง
ทศวรรษ 2533 คืออุตสาหกรรมอุปกรณสํานักงานและโทรคมนาคมซึ่งมีสัดสวนมูลคาการคาในตลาดโลก
เพิ่มสูงขึ้นมาก จนกระทั่งวิกฤตการณดอทคอมใน พ.ศ.2544 ทําใหการเพิ่มสัดสวนนีช้ะงักไป  

ในดานของประเทศผูสงออก สัดสวนของการสงออกสินคาในตลาดโลกของประเทศพัฒนาแลว
ลดลง โดยเริ่มจากสัดสวนการสงออกสินคาที่ใชแรงงานเขมขน เชน เสื้อผา ตอมาเปนอิเล็กทรอนิกส และ
สินคาที่ใชทุนเขมขนอยางรถยนตและชิ้นสวนรถยนต ใน พ.ศ. 2498 ประเทศพัฒนาแลวมีสัดสวนมลูคาการ
สงออกสินคาอุตสาหกรรมในตลาดโลกรอยละ 85 ลดลงมาเปนประมาณรอยละ 70 ใน พ.ศ. 2549  ในขณะที่
สัดสวนการสงออกของสินคาอุตสาหกรรมของประเทศพัฒนาแลวลดลง การสงออกสินคาเกษตรของประเทศ
พัฒนาแลวกลับมีสัดสวนสูงขึ้นจากรอยละ 40 ใน พ.ศ. 2498 เปนรอยละ 60 ใน พ.ศ. 2549 

การที่สัดสวนมูลคาสงออกของประเทศอุตสาหกรรมลดลงนี้ มาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการ
สงออกของประเทศกําลังพัฒนาเขาสูตลาดโลกของจีน (ตารางที่ 1 แสดงการขยายตัวของมูลคาการสงออก
ของประเทศที่สําคัญรวมทั้งประเทศจีน) การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศสังคมนิยมในยุโรป
ตะวนัออก และในระยะหลังมาจากการที่ราคาสินคาเกษตรและน้ํามันมีราคาสูงขึ้นซึ่งมีผลใหสัดสวนของ
มูลคาการสงออกของประเทศในตะวันออกกลาง แอฟริกาและอเมริกาใตสูงขึ้น   

การแขงขันในตลาดโลกของจีน เร่ิมจากสินคาสิ่งทอและเสื้อผาเปนหลัก  จากนั้นก็เปนสินคาอื่นๆ 
ที่ใชแรงงานเขมขน และขยายเปนสินคาอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม จีนมีสัดสวนตลาดสูงมากในสินคา
เหล็กและผลิตภัณฑ ในชวง พ.ศ. 2533-2550 จีนมีสัดสวนในตลาดสงออกโลกเพิ่มขึ้น สามเทา และคาดวา
จะเปนอันดับหนึ่งในสัดสวนการสงออกสินคาใน พ.ศ. 2551 

ประเทศกําลังพัฒนาที่เขาตลาดโลกมีหลากหลายขึ้นทั้งจํานวนของประเทศและประเภทสินคาที่สงออก 
โดยมีสัดสวนการสงออกของประเทศกาํลังพัฒนาเปนสองในสามของมลูคาการสงออกเสื้อผารวมและมากกวา
รอยละหาสิบของมูลคาการสงออกสิ่งทอ เชนเดยีวกับการสงออกอุปกรณสํานักงานและโทรคมนาคม ซ่ึง
อุตสาหกรรมหลังนี้เปนสาขาอุตสาหกรรมที่มีการผลิตแบบการแบงสวนการผลิต (Fragmentation of production) 
สูง  ถารวมสินคาอุตสาหกรรมทั้งหมดสัดสวนของประเทศกําลังพฒันาก็จะเปนหนึ่งในสามของมูลคาการ
สงออกรวม ซ่ึงเพิ่มขึ้นกวาสองเทาในชวง 25 ปที่ผานมา  
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ตารางที่ 1: มูลคาและการขยายตัวของการสงออก 
หนวย: พันลานเหรียญสหรัฐฯ และรอยละ   

 มูลคา 2550 2543-2550 2548 2549 2550 
โลก 13,570 12 14 16 15 
สหรัฐฯ 1,163 6 10 15 12 
อเมริกากลางและใต 496 14 25 21 15 
European Union 5,314 12 8 13 16 
Commonwealth of Independent States 508 20 28 25 19 
แอฟริกา 422 16 30 19 15 
ตะวันออกกลาง 721 15 35 21 10 
เอเชีย 3,798 13 16 18 16 
     จีน 1,218 25 28 27 26 
     ญี่ปุน 713 6 5 9 10 
     อินเดีย 145 19 30 21 20 
     อาเซียน 863 10 15 18 12 

ที่มา: ปรับจาก WTO (2008) 

ในขณะที่สินคาอุตสาหกรรมมีสัดสวนการคาสูงขึ้น ภายในกลุมสินคาอุตสาหกรรมเองสัดสวนของ
สินคาที่ใชทักษะเขมขนมแีนวโนมสูงขึ้นตามลําดับ  และแนวโนมการคาสินคาในอุตสาหกรรมเดียวกันก็มี
สัดสวนสูง (Intra-industry trade) เพิ่มขึ้นดวย  โดยสัดสวนการคาของชิ้นสวนและอุปกรณเพิ่มขึน้ เนื่องจาก
การพัฒนากระบวนการผลิตที่มีการแยกสวนของกระบวนการผลิตมากขึ้น เปนเครือขายของการผลิต
ระหวางประเทศ การคาชิ้นสวนและอุปกรณในตลาดโลกมีการขยายตัวสูงกวาการขยายตัวของมูลคาการคา
สินคาอุตสาหกรรมรวม ทั้งนี้อุตสาหกรรมที่มีช้ินสวนมากคือ รถยนต อุปกรณคอมพวิเตอร อิเล็กทรอนิกส 
ตารางที่ 2:  สัดสวนสินคาอุตสาหกรรมขัน้กลางในการผลิต พ.ศ. 2543 

หนวย:  รอยละ   
 ภาคอุตสาหกรรม ภาคอื่นๆ 
แคนาดา 40.8 10.5 
ฝร่ังเศส 40.8 9.4 
เยอรมัน 40.8 8.5 
อังกฤษ 33.8 9.0 
อิตาลี 39.7 9.8 
ญี่ปุน 40.5 10.4 
สหรัฐฯ 34.9 8.9 
บราซิล 38.7 15.2 
จีน 48.3 28.1 

ที่มา: WTO (2008) หนา 90 

หากพิจารณาจากตารางปจจยัการผลิต-ผลผลิต สินคาอุตสาหกรรมจะมีสัดสวนของสินคาขั้นกลาง
สูงกวาสาขาอื่นดังแสดงในตารางที่ 2    เชนที่อเมริกาสัดสวนสินคาขั้นกลางจะเปนรอยละ 35 ของมูลคา
สินคาอุตสาหกรรม เทียบกบัรอยละ 8.9 ในสาขาที่ไมใชอุตสาหกรรม ในเยอรมันรอยละ 40.8 เทียบกับ 
รอยละ 8.5 ในบราซิลและจีนเปนรอยละ 38.7 และ 48.3 เทียบกับรอยละ 15.2 และ 28.1 ตามลําดับ    
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ในดานการลงทุน ตารางที่ 3 และตารางที่ 4 แสดงวาประเทศพัฒนาแลวยังเปนหลักทั้งในดานของ
เปนประเทศผูลงทุนและรับการลงทุน โดยมีเงินลงทุนไหลออกเปนสัดสวนรอยละ 84.8 ของเงินทุนไหล
ออกทั้งหมด และเปนผูรับเงินทุนรอยละ 68 ของมูลคาเงินทุนไหลเขาทั้งหมด แตสัดสวนการลงทนุระหวาง
ประเทศของประเทศกําลังพฒันาสูงขึ้น โดยการลงทุนโดยตรงจากประเทศกําลังพฒันาเพิ่มจากรอยละ 11 
ของเงินทุนไหลออกทั้งสิ้นในป พ.ศ. 2548 เปนรอยละ 15  โดยมีการลงทุนทั้งระหวางประเทศกําลังพัฒนา
ดวยกันและกบัประเทศพัฒนาแลว จากการที่ประเทศพฒันาแลวมแีนวโนมการขาดดุลทางการคาเพิ่มขี้นและ
โดยรวมแลวประเทศกําลังพฒันามีดุลบัญชีการชําระเงินเกินดุล นั่นคอืเปนเจาหนี้สุทธิของโลก บทบาทการ
ลงทุนโดยตรงระหวางประเทศของประเทศกําลังพัฒนานาจะสูงขึ้นตอไป 

ตารางที่ 3: การลงทุนโดยตรงไหลออก (Outflow) 
หนวย: พันลานดอลลารสหรัฐ และรอยละ   

 เฉลี่ย 
2538-2543 

2545 2546 2547 2548 2549 2550 

ประเทศพัฒนาแลว 631.0 
(89.2) 

483.2 
(89.9) 

507.0 
(90.1) 

786.0 
(85.4) 

748.9 
(85.0) 

1,087.2 
(82.2) 

1,692.1 
(84.8) 

ประเทศกําลังพัฒนา 76.4 
(11.8) 

54.2 
(11.1) 

55.8 
(9.9) 

134.7 
(14.6) 

131.9 
(15.0) 

236.0 
(17.8) 

304.4 
(15.2) 

โลก 707.4 
(100) 

537.4 
(100) 

562.8 
(100) 

920.7 
(100) 

880.8 
(100) 

1,323.2 
(100) 

1,996.5 
(100) 

ที่มา:  UNCTAD(2008) 

ตารางที่ 4:  การลงทุนโดยตรงไหลเขา (Inflow) 
หนวย: พันลานดอลลารสหรัฐและรอยละ   

 เฉลี่ย 
2538-2543 

2545 2546 2547 2548 2549 2550 

ประเทศพัฒนาแลว 539.3 
(73.4) 

442.9 
(70.8) 

361.1 
(64.4) 

403.7 
(56.2) 

611.3 
(63.8) 

940.9 
(66.7) 

1,247.6 
(68.1) 

ประเทศกําลังพัฒนา 195.6 
(22.6) 

186.3 
(29.2) 

200.0 
(35.6) 

314.0 
(43.8) 

347.4 
(36.2) 

470.1 
(33.3) 

585.7 
(31.9) 

โลก 734.9 
(100) 

625.2 
(100) 

561.1 
(100) 

717.7 
(100) 

958.7 
(100) 

1,411.0 
(100) 

1,833.3 
(100) 

ที่มา:  UNCTAD (2008) 

2.2   แนวโนมการเจรจาการคาโลกและความรวมมือระหวางประเทศ 
ในขณะที่การเจรจาระดับพหภุาคีทําใหมีผลประโยชนกวางขวาง แตการเจรจาชะงักงนั การเจรจาใน

ระดับภูมิภาคและทวิภาคีจึงเพิ่มขึ้น  โดยจํานวนที่รายงานตอแกตตและองคการการคาโลก เพิ่มจาก 20 ความตกลง
ในป พ.ศ. 2533 เปน 86 ความตกลงในป พ.ศ. 2543 และ 159 ในป พ.ศ. 2550 (UNCTAD 2007)  ความตกลง
ในชวง 20 ปที่ผานมา สวนใหญเปนทวิภาคี และระหวางประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนาแลว  มแีนวโนมที่จะ
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เปนความตกลงที่ลึกขึ้นกวาการเปดเสรีทางการคา โดยครอบคลุมถึงการใหมีความเสรีในการลงทุนมากขึ้น 
การแทรกแซงของรัฐลดลง การเคลื่อนยายบุคคล การทําใหมาตรการรัฐของประเทศที่ทําความตกลงมีความ
สอดคลองกนั 

ความตกลงระหวางประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพฒันาแลว มาจากแรงจูงใจของประเทศกําลัง
พัฒนาที่ตองการการขยายตลาดสงออก แตแนวโนมความตกลงในระยะหลังจะครอบคลุมมากขึ้นดังกลาว
แลว โดยมกัครอบคลุม การลงทุนโดยตรง การเปดเสรีภาคบริการ กฎระเบยีบการจัดซื้อภาครัฐบาล การ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา นโยบายการแขงขัน รวมทัง้มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและแรงงาน กลาวไดวา
ประเทศกําลังพัฒนาจะดอยโอกาสในการใชประโยชนกวา เพราะหลักการตางตอบแทนทําใหประเทศกําลัง
พัฒนาใชประโยชนในเรื่องตางๆ นอกจากดานสิทธิประโยชนทางภาษีไดนอยกวา ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ต่ํากวาทําใหมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีแ่คบกวา บทบาทในเชิงรุกของประเทศกําลังพัฒนาในประเด็นตางๆ
จะนอย รวมทัง้ประเทศกาํลังพัฒนามีอํานาจในการตอรองนอยกวา มีความยดืหยุนในการเจรจานอยกวาอกีดวย 

อยางไรก็ตาม UNCTAD (2008) ช้ีวา การคาในภูมภิาคเดยีวกันมีสัดสวนสูงขึ้น  โดยในเอเซียตะวันออก
และตะวันออกเฉียงใต การคาในภูมภิาค (พิจารณาสัดสวนการมูลคาการนําเขาและสงออกกับประเทศใน
ภูมิภาคตอมูลคาการนําเขาและการสงออกรวม) มีประมาณรอยละ 40 ในละตินอเมริกาสัดสวนนีอ้ยูระหวาง
รอยละ 15-20 แตถาหากไมรวมประเทศเม็กซิโก ซ่ึงคาขายสวนใหญกับประเทศสหรัฐฯ สัดสวนนี้จะสูงขึ้น
เปนประมาณรอยละ 25 แมแตในกลุมประเทศแอฟริกาสดัสวนการคาภายในกลุมประเทศก็สูงขึ้นตั้งแต พ.ศ. 
2523 แมวาจะเปนอยางชาๆ  จากรอยละ 5 มาเปนรอยละ 10 ของมูลคาการคารวม 

ความสําคัญของการคาในภมูิภาคที่เพิ่มขึน้ ในกลุมประเทศกําลังพัฒนาในชวงยี่สิบปที่ผานมาแมวา
การเจรจาระดบัพหุภาคีทําใหอัตราภาษีศุลกากรลดลง การกีดกันการคาลดลงโดยทั่วไป แสดงความเปนจริง
ของการคาวาขึ้นอยูกับความใกลชิดทางภมูิประเทศ ความคุนเคยทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และ
ตนทุนทางธุรกรรมที่ต่ํากวาในการทําธุรกจิในภูมิภาค 

ความตกลงทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคระหวางประเทศกําลังพัฒนามีมากขึ้น และโดยทั่วไปนา
สนับสนุน เพราะหากมีขนาดที่ใหญพอก็จะมีลักษณะที่จะเกื้อหนุนกันได มีอํานาจในการตอรองใกลเคียงกัน 
มีผลใหการกระจายผลประโยชนเทาเทียมกันและการรวมกลุมกันชวยเพิ่มอํานาจตอรองของประเทศกําลัง
พัฒนาในกรอบการเจรจาอื่นๆ กับประเทศพัฒนาแลว 

ความรวมมือในระดับภูมิภาคในกลุมประเทศกําลังพัฒนา หากจะเนนเรื่องการลดการกีดกันทางการคา
หรือการเปดเสรีทางการคาโดยเฉพาะ อาจเปนสิ่งที่เหมาะสมหากพิจารณาความสอดคลองกับกระบวนการ
การลดอุปสรรคทางการคาและการลงทุนในระดับพหุภาคี  แตถาหากเราพิจารณาวาการรวมมือทางเศรษฐกิจ
เปนเครื่องมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทําใหมีการสะสมทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปรับโครงสราง
อุตสาหกรรมใหมีความสามารถในการแขงขันได  การเนนเฉพาะการคาที่เสรีอาจจะไมเพียงพอ  ตองวาง
ยุทธศาสตรใหความรวมมือทางการคาทําใหประเทศมีส่ิงจูงใจใหมีการลงทุนการปรับโครงสรางเพื่อไดรับ
ประโยชนจากตลาดที่ใหญขึ้น สรางความไดเปรียบจากลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกที่เกื้อหนุนกัน



6 ยุทธศาสตรการเพิ่มความสามารถในการแขงขันภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

และมีการแบงงานกันทํา และมีการเพิ่มความสามารถการผลิตในประเทศดวย  กลาวคือ ตองใหยุทธศาสตร
ดานความรวมมือระหวางประเทศเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.  สถานภาพของไทย 

3.1 แนวโนมการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 
จากสถิติการคาของประเทศไทยแสดงวา ประเทศไทยมกีารปรับโครงสรางการสงออกมาตามลําดับ

เวลา โดยสัดสวนของมูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมสูงกวาสินคาเกษตร และสัดสวนของสินคา
อุตสาหกรรมที่ใชทักษะเขมขนมีสัดสวนสูงกวาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน ซ่ึงในอดีตเปนสินคาสงออก
ที่สําคัญและมีสัดสวนสูงเพิม่ขึ้นตามลําดับ (รูปที่ 1) 

รูปท่ี 1: โครงสรางการสงออกสินคาอุตสาหกรรม 

 
 
 ตารางที่ 5 และ ตารางที่ 6 แสดงวา สหรัฐฯ  ญ่ีปุน และจีนเปนตลาดที่สําคัญสามลําดับแรก ทั้งใน
ดานการสงออกและนําเขา อาเซียนมีสัดสวนการคากับไทยสูงขึ้น โดยมีความสําคัญตอการสงออกของไทย
มากกวาการนําเขา กลาวโดยรวมไดวาประเทศในเอเซียตะวันออกเปนคูคาสําคัญของไทยและมีความสําคัญ
มากขึ้นตามลําดับ 
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ตารางที่ 5:  ตลาดสงออกที่สาํคัญของไทย 
 หนวย: พันลานเหรียญสหรัฐฯ   

 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 
สหรัฐ 14.9 13.2 13.5 13.6 15.5 17.7 19.5 
ญี่ปุน 10.2 9.9 10.0 11.4 13.5 15.1 16.4 
จีน 2.8 2.9 3.6 5.7 7.1 9.2 11.7 
สิงคโปร 6.1 5.3 5.6 5.9 7.0 7.7 8.4 
ฮองกง 3.5 3.3 3.7 4.3 4.9 6.2 7.2 
มาเลยเซีย 2.8 2.7 2.8 3.9 5.3 5.8 6.6 
ออสเตรเลีย 1.6 1.4 1.6 2.2 2.5 3.2 4.4 
อังกฤษ 2.4 2.3 2.4 2.6 3.0 2.8 3.4 
ไตหวัน 2.4 1.9 2.0 2.6 3.0 2.8 3.4 
อินโดนีเซีย 1.4 1.4 1.7 2.3 3.2 4.0 3.3 
อาเซียน 13.5 12.6 13.6 16.5 21.2 24.4 27.0 
มูลคาสงออกรวม 69.6 65.2 68.2 80.0 96.5 111.0 129.7 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

ตารางที่ 6:  แหลงนําเขาท่ีสาํคัญของไทย 
 หนวย: พันลานเหรียญสหรัฐฯ   

 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 
ญี่ปุน  15.4 13.8 14.8 18.1 22.3 26.0 25.5 
จีน 3.4 3.7 4.9 6.0 8.1 11.2 13.4 
สหรัฐฯ 7.3 7.2 6.1 7.1 7.2 8.7 8.5 
มาเลยเซีย 3.4 3.1 3.6 4.5 5.5 8.1 8.3 
 UAE 1.8 1.5 1.4 2.0 3.7 5.7 7.1 
สิงคโปร 3.4 2.8 2.9 3.2 4.1 5.4 5.6 
ไตหวัน 2.9 2.6 2.9 3.2 4.0 4.5 5.1 
เกาหลีใต 2.2 2.1 2.5 2.9 3.6 3.9 5.0 
ซาอุดิอาระเบีย 1.2 1.3 1.2 1.7 2.3 4.0 4.2 
อินโดนีเซีย 1.3 1.4 1.5 1.8 2.3 3.1 3.4 
อาเซียน 10.3 10.0 10.8 12.5 15.8 21.6 23.4 
มูลคานําเขารวม 62.2 61.7 64.2 75.0 94.0 118.2 126.8 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

ในดานการลงทุน  การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิของไทยในชวงกอน พ.ศ. 2540 พบวา
ประเทศที่เขามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด คือ ประเทศญี่ปุน ซ่ึงมีสัดสวนมูลคาการลงทุนเฉลี่ยรอยละ 
30 รองลงมา คือ ประเทศสหรัฐฯ ยุโรป และอาเซียน โดยมีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 21.11   12.41 และ 10.34 
ตามลําดับ สวนในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกจิ ประเทศญีปุ่นก็ยังคงเปนประเทศที่เขามาลงทุนในประเทศไทย
มากที่สุด โดยมีสัดสวนเฉลี่ยอยูที่รอยละ 32.03 รองลงมาคือ ประเทศในกลุมอาเซียน โดยมีสัดสวนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจากในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจอยูที่รอยละ 30.2 ซ่ึงจะเห็นไดวามีสัดสวนใกลเคียงกับประเทศญี่ปุน 
สวนยุโรปมีสัดสวนเฉลี่ยเพิม่ขึ้นจากในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจเปนรอยละ 13.53 ประเทศที่เขามาลงทุนใน
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ประเทศไทยทีม่ีสัดสวนลดลง คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดสวนเฉลี่ยลดลงเหลือเพียงรอยละ 6.87 
ในชวงหลังวกิฤตเศรษฐกิจ  

การลงทุนโดยตรงระหวางประเทศสุทธิของไทยในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ ใน พ.ศ. 2538-2541  พบวา
มีการลงทุนในภาคการผลิตมากที่สุด โดยมีมูลคาถึง 5,300.25 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนเฉลี่ย 
รอยละ 40.64 โดยภาคการผลิตที่มีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมากที่สุด คือ เครื่องใชและอุปกรณไฟฟา
และเครื่องจักรและอปุกรณขนสง ซ่ึงมีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 25.29 และ 24.73  ตามลําดับ สวนภาคที่มีการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรองจากภาคการผลิตคือ ภาคการคา โดยมีมูลคา 3,077.53 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 23.59  และภาคอสังหาริมทรัพยมีมูลคาการลงทุน 1,746.24 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิด
เปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 13.39  

สวนการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศสุทธิของไทยในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2542-2548 
พบวา   ภาคการผลิตยังเปนภาคที่มีการลงทุนมากที่สุด โดยมีมูลคาเพิ่มขึ้นเปน 7,841.83 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
และมีสัดสวนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 45.69 โดยภาคการผลิตที่มีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมากที่สุด 
ยังคงเปนเครื่องใชและอุปกรณไฟฟาและเครื่องจักรและอุปกรณขนสง โดยเครื่องใชและอุปกรณไฟฟามีมูลคา 
1,185.85 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตมีสัดสวนเฉลี่ยลดลงเปนรอยละ 15.12  ในขณะที่เครื่องจักรและอุปกรณ
ขนสงมีมูลคาและสวนแบงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 2,469.98 ลานเหรียญสหรัฐฯ และรอยละ 31.50 ตามลําดับ ซ่ึง
จะเห็นไดวาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิของไทยในภาคการผลิตจะกระจุกตัวอยูที่ภาคการผลิต
เครื่องจักรและอุปกรณขนสงในสัดสวนสูง 

ภาคที่มีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรองจากภาคการผลิตยังคงเปนภาคการคา แตมีมูลคาลดลง
เปน 2,649.27 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีสัดสวนเฉลี่ยลดลงอยูที่รอยละ 15.43 ทั้งนี้อาจเปนเพราะภาคบริการ
เขามามีบทบาทคอนขางมากในชวงหลังวกิฤติเศรษฐกิจ  ประเทศตางๆ ใหความสําคัญกับภาคการลงทุนนี้
มากขึ้น โดยมกีารลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมูลคาถึง 2,048.10 ลานเหรียญสหรฐัฯ และมีสวนแบงเฉลี่ย
รอยละ 11.93  สวนภาคอสังหาริมทรัพยมีมูลคาการลงทุนลดลงเปน 1,602.15 ลานเหรียญสหรฐัฯ และมี
สัดสวนเฉลี่ยลดลงเปนรอยละ 9.33  

การคาและการลงทุนระหวางประเทศมีความสัมพันธกัน จะเห็นวาประเทศในเอเชียตะวันออกมี
ความสําคัญทั้งดานการคาและการลงทุน  และสินคาที่มพีลวัตสูงที่ใชทักษะเขมขนที่ไทยสงออกไดมากขึ้น ก็
มาจากการลงทุนจากตางประเทศ  ที่ทําใหการผลิตเขาสูเครือขายการผลิตของบริษัทขามชาติ 

3.2 สถานภาพความตกลงเขตการคาเสรีของไทย 
ประเทศไทยมสีวนรวมอยางแข็งขันในการเจรจาการคาเสรีระดับพหภุาคี แตเมื่อการเจรจาระดับ 

หพภุาคชีะงกังนัและประเทศตางๆ หนัมาเจรจาเปดการคาเสรีระดับทวภิาคีและระดับภูมภิาคกนัอยางแพรหลาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางประเทศที่เปนคูคาและคูแขงสําคัญของไทย ประเทศไทยก็ไดเพิ่มความสนใจและ
เขารวมการเจรจาการคาเสรีระดับทวภิาคีและภูมภิาคอยางแข็งขันขึ้น เพื่อมิใหเสยีเปรียบในการเขาถึงตลาด
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และการแขงขนัในตลาดที่เปดการคาเสรีระดับทวภิาคีและภูมภิาคกันแลว และสรางความไดเปรยีบ (อยาง
นอยก็ช่ัวคราว) ในการแขงขันในตลาดที่ประเทศไทยทําความตกลงดวย และเพื่อขยายและกระจายโอกาสใน
ตลาดใหมๆ  

ความตกลงเปดเสรีการคาระดับทวภิาคีที่ประเทศไทยดําเนินการแลว ไดแก  
• ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ดําเนนิการตั้งแตมกราคม พ.ศ. 2548 
• ความตกลงหุนสวนเศรษฐกจิที่ใกลชิดขึ้นไทย-นิวซีแลนด (TNZECEP) ดําเนินการตั้งแต 

กรกฎาคม พ.ศ. 2548 
• ความตกลงหุนสวนเศรษฐกจิญี่ปุน-ไทย (JTEPA) ดําเนนิการตั้งแตพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
• ความตกลงเรงรัดการยกเลิกการเก็บภาษีศลุกากรภายใตโครงการเก็บเกี่ยวกอน (Early 

Harvest) ในกรอบความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน โดยครอบคลุมเฉพาะ
สินคาผักและผลไม (HS 07-08) ดําเนนิการตั้งแตตุลาคม พ.ศ. 2546 

• ความตกลงเกบ็เกี่ยวกอน (Early Harvest) ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-อินเดีย โดย
ครอบคลุมเฉพาะสินคา 82 รายการ ดําเนนิการตั้งแตกันยายน พ.ศ. 2547   

นอกจากนี้ ประเทศไทยไดเจรจาความตกลงการคาเสรีทวิภาคีกับเปรู และบาหเรน คางอยู และไดยตุิ
การเจรจาการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา (TUSFTA) ตั้งแตกันยายน พ.ศ. 2549 

ในระดับภูมภิาคประเทศไทยในฐานะที่เปนสมาชิกของอาเซียน (ASEAN) ไดรวมการทําความตกลง
การคาเสรีกับประเทศตางๆ หลายความตกลงไดแก 

• ความตกลงหุนสวนเศรษฐกจิอาเซียน-ญ่ีปุน (ASEAN-Japan CEP) บรรลุความตกลงแลว 
รอการใหสัตยาบันจากรัฐสภาของไทย 

• ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea FTA) บรรลุความตกลงแลว รอการ
ใหสัตยาบนัจากรัฐสภาของไทย 

• ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (AANZFTA) คาดวาจะลงนามความ
ตกลงในปลายป พ.ศ. 2551 นี้ 

นอกจากนี้ยังอยูในระหวางการเจรจาความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน  อาเซียน-อินเดยี และ
อาเซียน-สหภาพยุโรป 

ประเทศไทยไดดําเนนิการภายใตความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) มาตั้งแต พ.ศ.2536 และ
ยังอยูในระหวางการเจรจาเขตการคาเสรีกับประเทศในอาเชียใตและอนิโดจีน (BIMSTEC FTA)  นอกจากนี้
ประเทศไทยไดเจรจาการคาเสรีกับเขตการคาเสรียุโรป (EFTA) แตไมมีความคืบหนา 
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3.3  โครงสรางการคุมครองอุตสาหกรรมในประเทศ 
ประเทศไทยไดมีการปรับลดภาษีศุลกากร ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญในการคุมครองและสงเสริม

อุตสาหกรรมในประเทศตามลําดับเวลาตามแนวนโยบายการคาระหวางประเทศและพัฒนาอุตสาหกรรม และ
ความตกลงเปดเสรีการคาระดับพหุภาคี และในระยะหลังตามความตกลงการคาเสรีระดับทวิภาคีและภูมิภาค 

การศึกษาของ สมชัย ฤชุพันธ และคณะ (2545) คํานวณอัตราการคุมครองที่แทจริงของอุตสาหกรรม 
โดยแยกประเภทสินคาเปน 3 ประเภทคอื สินคาขั้นตน (Primary goods) สินคาขั้นกลาง (Intermediate 
goods) และสินคาสําเร็จรูป (Finished goods)  พบวา อัตราการคุมครองที่แทจริงตั้งแต พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 
2545 มีโครงสรางที่มีอัตราการคุมครองแทจริงสูดสุด ไดแก สินคาสําเร็จรูป และมีอัตราการคุมครองแทจริง
ต่ําที่สุดแกสินคาขั้นตน แตอัตราการคุมครองที่แทจริงและอัตราการบิดเบือนในโครงสรางการคุมครองลดลง
อยางมากจาก พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2540 โดยอัตราการคุมครองที่แทจริงของสินคาขั้นตนลดลงจากรอยละ 
33.69 เปนรอยละ 4.18 สินคาขั้นกลางลดลงจากรอยละ 79.67 เปนรอยละ 21.86  และสินคาสําเร็จรูปลดลง
จากรอยละ 1,062.32  เปนรอยละ 109.05   

ในขณะที่อัตราการคุมครองที่แทจริงสําหรับสินคาสําเร็จรูปยังคงลดลงอยางตอเนื่องในชวง พ.ศ. 
2540-2545   สินคาขั้นตน และสินคาขั้นกลางกลับมีอัตราการคุมครองแทจริงสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคา
ขั้นตนมีอัตราการคุมครองแทจริงสูงขึ้นจากรอยละ 4.18 ใน พ.ศ. 2540 เปนรอยละ 16.03 ใน พ.ศ.2545 
โครงสรางภาษีศุลกากรมีอัตราการคุมครองแทจริงโดยเฉลี่ยลดลง และมีอัตราการบิดเบือนในโครงสรางการ
คุมครองลดลง  โดยสินคาขั้นปลายตองเผชิญการแขงขันมากขึ้น พรอมกับมีตนทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจาก
การเพิ่มการคุมครองแกสินคาขั้นตนและขั้นกลาง (ดูตารางที่ 7) 

ตารางที่ 7: อัตราการคุมครองท่ีแทจริงจําแนกตามประเภทของสินคา 
 2533 2540 2545 

สินคาขั้นตน  
(Primary goods) 

33.69% 
(1.08) 

4.18% 
(0.28) 

16.03% 
(0.21) 

สินคาขั้นกลาง 
(Intermediate goods) 

79.67% 
(2.30) 

21.86% 
(0.46) 

27.49% 
(0.43) 

สินคาสําเร็จรูป 
(Finished goods) 

1062.32% 
(54.86) 

109.05% 
(3.64) 

48.41% 
(0.46) 

หมายเหตุ:  คาในวงเล็บคือคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ที่มา: สมชัย ฤชุพันธ และคณะ (2545)  

หากวเิคราะหในลักษณะของการผลิต ซ่ึงแบงเปน การเกษตร (I/O 001-017) การเลี้ยงสัตว (I/O 018-
023) การประมง (I/O 028-029) การทําเหมืองแร (I/O 030-041) และภาคอุตสาหกรรม (I/O 042-134) ซ่ึงใน
ภาคนี้แบงยอยเปน อุตสาหกรรมตนน้ํา  อุตสาหกรรมขั้นกลาง และอตุสาหกรรมปลายน้ํา พบวา ตั้งแต พ.ศ. 
2533 ภาคอุตสาหกรรมไดรับอัตราการคุมครองที่แทจริงลดลงตามลําดับ จนกระทั่งอัตราการคุมครองที่แทจริง
ใน พ.ศ. 2545 ต่ํากวาภาคเกษตรซึ่งมีอัตราการคุมครองที่แทจริงสูงขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับอัตราการคุมครอง
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ใน พ.ศ. 2540   ทั้งนี้อาจเนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีศุลกากรของสินคาอุตสาหกรรมในขณะที่ไมมีการ
ปรับลดอัตราภาษีศุลกากรสําหรับกลุมสินคาเกษตร  

สําหรับโครงสรางอัตราการคุมครองในภาคอุตสาหกรรมที่มีการแยกเปนอุตสาหกรรมตนน้ํา 
อุตสาหกรรมขั้นกลาง และอุตสาหกรรมปลายน้ํา พบวา มีโครงสรางที่เปนขั้นบันได คือ อุตสาหกรรมตนน้ํา
มีอัตราการคุมครองต่ํากวา และอุตสาหกรรมปลายน้าํมีอัตราการคุมครองที่สูงกวา อัตราการคุมครองที่แทจริง
ปรับลดลงอยางมากในชวง พ.ศ. 2533-2540 อัตราการคุมครองที่แทจริงของอุตสาหกรรมตนน้ําปรับลดลง
มากจากรอยละ 64.76  ใน พ.ศ. 2533 เปนรอยละ 9.42  ใน พ.ศ. 2540 และกลับเพิ่มเปนรอยละ 16.21 ใน 
พ.ศ. 2545    อัตราการคุมครองของอุตสาหกรรมขั้นกลางลดลงจากรอยละ 101.87 ใน พ.ศ.2533  เปนรอยละ
24.16  ใน พ.ศ.2540 และกลับเพิ่มเปนรอยละ30.55 ใน พ.ศ. 2545 อุตสาหกรรมปลายน้ํามีอัตราการคุมครอง
แทจริงลดลงจากรอยละ 1,231.62 ใน พ.ศ.2533 เปนรอยละ 124.16  และรอยละ 46.68 ใน พ.ศ.2540 และ 
พ.ศ. 2545 ตามลําดับ 

 โครงสรางอัตราการคุมครองดังกลาวแสดงวาในขณะที่ลดการบิดเบือนในโครงสรางการคุมครอง
แทจริงระหวางภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตางๆ และลดอัตราการคุมครองแทจริงโดยเฉลี่ยลง ซ่ึงเปน
แนวนโยบายที่ถูกตอง แตก็ไดเพิ่มอัตราการคุมครองแกภาคเกษตรและอุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ํา 
ในขณะที่ลดอัตราการคุมครองแทจริงอุตสาหกรรมปลายน้ําลงมาก เปนผลใหอุตสาหกรรมปลายน้ําตอง
เผชิญการแขงขันที่รุนแรงขึ้น พรอมๆ กับมีภาระตนทุนเพิ่มขึ้น จึงมีขีดความสามารถในการแขงขันลดลงมาก 

ตารางที่ 8:  อัตราการคุมครองท่ีแทจริงจําแนกตามกลุมธุรกิจ 
 2533 2540 2545 
สินคาเกษตร 20.53%  

(0.38) 
14.53% 
(0.29) 

35.36% 
(0.27) 

การเลี้ยงสัตว  -7.70% 
(0.12) 

-4.92% 
(0.11) 

29.20% 
(0.28) 

การประมง  -6.16% 
(0.03) 

-2.40% 
(0.001) 

14.68% 
(0.06) 

การทําเหมืองแร  -7.31% 
(0.10) 

-6.37% 
(0.07) 

1.99% 
(0.03) 

ภาคอุตสาหกรรม  493.76% 
(35.38) 

57.47% 
(2.43) 

32.59% 
(0.44) 

อุตสาหกรรมตนน้ํา 64.76% 
(1.47) 

9.42% 
(0.36) 

16.21% 
(0.20) 

อุตสาหกรรมขั้นกลาง 101.87% 
(2.58) 

24.16% 
(0.49) 

30.55% 
(0.47) 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา          1,231.62% 
(59.10) 

124.16% 
(3.88) 

46.68% 
(0.49) 

หมายเหตุ:  คาในวงเล็บคือคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ที่มา: สมชัย ฤชุพันธ และคณะ (2545)  
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สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (2549)  คํานวณอัตราการคุมครองที่แทจริงโดยการใชตาราง
ปจจัยการผลิตผลผลิต พ.ศ.2543 และโครงสรางภาษีศุลกากร พ.ศ.2548 โดยเปนอัตราภาษีทัว่ไป (MFN) ที่
เรียกเก็บจากสมาชิกองคการการคาโลกเชนเดียวกับการศึกษาขางตน 

การศึกษาพบวาอุตสาหกรรมที่ไดรับการคุมครองสูงสุดคือ อุตสาหกรรมสุรา (รอยละ 100.02) 
ผลิตภัณฑกระดาษ (รอยละ 77.6)  ผลิตภณัฑใบยาสูบ (รอยละ 66.99)  การผลิตรถจักรยานยนต (รอยละ  
62.32) การผลิตยานยนต (รอยละ 60.34) การผลิตแปง (รอยละ 60.31) การผลิตสีทาและน้ํามันชักเงา (รอยละ 
52.10) การผลิตเบียร (รอยละ 47.4) การผลิตเครื่องแตงกาย (รอยละ 46.46) การผลิตน้ําตาล (รอยละ 42.2) 

อุตสาหกรรมที่มีอัตราการคุมครองเปนลบ (ถูกลงโทษ) คือ การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูปและปลาปน 
(ลบรอยละ 46.03) การฆาสัตว (ลบรอยละ 10.8)  การผลิตน้ํามนัจากสัตวและพืช (ลบรอยละ 7.88)  การผลิตยา 
(ลบรอยละ 6.33)  อุปกรณเกี่ยวกับงานวทิยาศาสตร (ลบรอยละ 4.42)  การผลิตเครื่องจักรที่ใชประดษิฐ
เครื่องไมและโลหะ (ลบรอยละ 3.09)  อุตสาหกรรมเหล็กและเหลก็กลา (ลบรอยละ 1.59)  โรงฟอกหนัง  
(ลบรอยละ 1.43)  การบรรจุกระปอง การเก็บรักษาอาหารประเภทปลา (ลบรอยละ 1.35) การผลิตอุปกรณ
รถไฟ (ลบรอยละ 1.11) 

ผลการศึกษาอัตราการคุมครองอุตสาหกรรมแสดงวา อัตราภาษีศุลกากรยังสรางการบิดเบือนที่ไม
พึงปรารถนาโดยมีการคุมครองที่สูง  สําหรับอุตสาหกรรมหลายชนิดทีไ่มมีเหตุผลที่ดีที่จะไดรับการคุมครอง
สูงเชนนั้น แตกลับลงโทษอตุสาหกรรมอกีหลายชนิดที่มเีหตุผลที่ควรไดรับการคุมครองมากกวาหรืออยางนอย
ไมควรถูกลงโทษ 

3.4  ความสะดวกในการทําการคา 
ประเทศไทยไดมีมาตรการทีจ่ะใหการคาการลงทุนมีความสะดวก ความตกลงทางการคาก็ครอบคลมุ

เร่ืองการอํานวยความสะดวกทางการคา เพื่อลดคาใชจายในการคา World Economic Forum  (2008) ไดทํา
การสํารวจนักลงทุนและจัดทําดัชนีความสะดวกในการคาระหวางประเทศ เรียกวา Trade Enabling Index 
โดยวดัปจจยั นโยบาย และบริการทีจ่ะทําใหมกีารอาํนวยความสะดวกในการเคลื่อนยายสนิคาระหวางประเทศ
ไปจนถึงจุดหมาย  โดยมดีัชนียอยคือ  ก) การเขาถึงตลาด (Market access)  ข) การจัดการศุลกากร (Border 
Administration)   ค) โครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและโทรคมนาคม (Transport and communication 
infrastructure)  ง) สภาพแวดลอมทางธุรกิจ (Business environment) จัดลําดับ 118 ประเทศ  โดยประเทศที่มี
ความสะดวกสูงสุดจะไดเปนลําดับที่ 1  ดงัที่แสดงในตาราง 9  
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ตาราง ท่ี 9:  Enabling Trade Index 2008 
ประเทศ ลําดับรวม Market Access Border 

Administration 
Infrastructure Business 

Environment 
Hong Kong 1 1 7 4 2 
Singapore 2 27 1 7 3 
Sweden 3 14 2 1 14 
Norway 4 2 6 20 10 
Canada 5 3 9 11 16 
Denmark 6 15 5 10 5 
Finland 7 19 4 18 1 
Japan 13 4 17 13 35 
United States 14 6 21 3 25 
Taiwan China 21 38 22 15 22 
Korea 24 72 18 19 30 
Malaysia 29 38 24 27 27 
Indonesia 47 22 63 74 32 
China 48 71 43 36 77 
Thailand 52 62 56 41 61 
India 71 105 55 52 58 

ที่มา: World Economic Forum (2008) 

ถึงแมวาเราจะมีการพยายามใหมีการคาที่เสรีขึ้น แตในสายตาของนักลงทุนตางประเทศ ความสะดวก
ในดานการคาของไทยยังอยูในระดับทีไ่มดีนัก  โดยใน 118 ประเทศทีม่ีการจัดลําดับประเทศไทยอยูในลําดับ
ที่ 52 ซ่ึงเทียบในกลุมอาเซียนดั้งเดิม 5 ประเทศ ไทยอยูลําดับที่ดีกวาประเทศฟลิปปนสซ่ึงอยูในลําดับที่ 82 
ประเทศเดยีว โดยสิงคโปรไดลําดับที่ดีมากคือลําดับที่สอง 

3.5   การใชประโยชนจากความตกลงทางการคา 
เปาหมายการเจรจาการคาภมิูภาคและทวภิาคที่สําคัญคือ  การเขาถึงตลาดโดยการมีสิทธิประโยชน

ทางภาษีที่ต่ํากวาภาษีทั่วไป (MFN)  แตการจะไดภาษใีนอัตราที่ต่ําผูสงออกจะตองจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอ
สิทธินี้ และสินคาตองมีโครงสรางการผลิตสอดคลองกับความตกลงดานเกณฑแหลงกําเนิดสินคา  ประโยชน
จากความตกลงการคาเสรีจึงควรพิจารณาจากความเปนจริงวา ผูสงออกไดใชสิทธิพิเศษตามขอตกลงหรือไม 
มากนอยเพียงใด  

การศึกษาการใชประโยชนจากความตกลงทางการคาพบวายังมีปญหาอยู Taratorn, Tasanee and 
Nuttawut (2008) ศึกษาการใชสิทธิพิเศษทางภาษจีากความตกลงสนิคาเกษตร ระหวางประเทศไทยกับ
อาฟตา  อาเซียน-จีน  ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-อินเดยี (Early Harvest)  พบวา แมวาความครอบคลุมของ
สินคามีมากในทุกความตกลง ยกเวนกรณีของไทย-อินเดีย และความตกลงทําใหผูคาไดประโยชน เพราะ
อัตราภาษีตามความตกลงมีความตางจากอตัราภาษีทัว่ไป (MFN) สูง  แตการใชสิทธิประโยชนทางภาษ ี
(พจิารณาจากมลูคาสินคาสงออกที่ขอใบรับรองถิ่นกาํเนิดกบัมูลคาสินคาสงออกที่มีสิทธิ) ใน พ.ศ. 2549 พบวา 
ผูสงออกไทยมีการใชสิทธิรอยละ 39.90 ในอาฟตา รอยละ 14.8 ในกรณีของไทย-อินเดีย แมวาความแตกตาง
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ของอัตราภาษศีุลกากรในกรณีขอใชสิทธิกบัไมขอใชสิทธิมีถึงรอยละ 16 กับรอยละ 14  ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม
อัตราการใชประโยชนจะมีสูงในกรณีของอาเซียน-จีน (รอยละ 91.65) และไทย-ออสเตรเลีย (รอยละ 82.02) 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2549) ศึกษาในกรณีสินคาอุตสาหกรรมในความตกลง 
ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-จีน และไทย-อินเดีย  พบวา ผูสงออกไทยไดใชประโยชนจากความตกลงการคาไทย-
ออสเตรเลีย และไทย-อินเดียสูง คือรอยละ 88.15 และรอยละ 80.60 ตามลําดับ  แตใชสิทธิประโยชนของการ
สงออกไปจีนนอย คือรอยละ 37.28  โดยในหลายอุตสาหกรรมยังมีการใชประโยชนนอย ที่ใชมากเปน
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนในกรณีของความตกลงไทย-ออสเตรเลีย 

3.6  ประโยชน ปญหาและขอจํากัดจากความตกลงการคาเสรีทวิภาคีและภูมิภาค 
ความตกลงการคาเสรีที่ไทยดําเนินการแลว แมวาจะมปีระโยชนในการขยายการคา ทั้งการสงออก

และนําเขาของไทยไดมากพอสมควร แตกม็ีปญหาและขอจํากัดอยูหลายประการ 
เนื่องจากการดาํเนินการตามความตกลงการคาเสรียังมีระยะเวลาสั้น จึงยังไมมขีอมูลเชิงประจักษ

มากพอที่จะใชประเมินผลไดอยางเหมาะสม ความพยายามติดตามประเมินผลที่ทําไปแลว จึงประเมินไดใน
บางดาน และการประเมินผลบางรายก็จับประเด็นประเมินผลตามความสนใจของคนทั่วไปทีไ่มถูกตอง เชน
ประเมินวามีผลตอดุลการคากับประเทศคูคาอยางไร และมีผลตอดุลการคารายสินคาที่สนใจอยางไร  ที่
ถูกตองแลวดุลการคากับประเทศคูความตกลงและดุลการคารายสินคาไมใชตัวช้ีวัดประโยชน หรือความ
สูญเสียจากความตกลงการคาเสรี  ทั้งนี้เพราะการเกินดุลการคากับประเทศคูคามิไดหมายความวาเปนการ
ไดเปรียบหรือไดประโยชนจากประเทศคูคา และการขาดดุลเปนการเสยีเปรียบหรือเสียประโยชนแกประเทศ
คูคา  การเกินดุลการคามคีวามหมายที่ถูกตองวาไดใหทรัพยากรแกประเทศคูคานาํไปใชกอน ประเทศที่
เกินดุลการคาจึงมีฐานะเปนเจาหนี้ประเทศคูคา การจะไดประโยชนจากการเกนิดุลหรือไม มากนอยเพยีงใด
ยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขวาจะไดรับการชําระหนี้หรือไม และไดรับการชาํระหนี้คืนเปนจํานวนคุมคาเสียโอกาส
ของการใชทรัพยากรที่เกินดลุนั้นหรือไม  ในทํานองเดียวกันการขาดดุลการคาเทากับการเปนหนี้โดยนํา
ทรัพยากรของประเทศคูคามาใชประโยชนกอน หากใชประโยชนไปในการเพิ่มผลผลิตคุมคาก็มีผลประโยชน
ในการสรางความเจริญเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  นอกจากนี้อาจมีการเกินดุลการคากับ
ประเทศหนึ่งโดยขาดดุลการคากับประเทศอื่น โดยไมมีปญหาดุลการคาโดยรวม การขาดดุลการคากับ
ประเทศหนึ่งเพิ่มขึ้น พรอมกับการเกนิดุลการคากับประเทศอื่นเพิ่มขึ้น อาจแสดงวามีการผลิตและคามากขึ้น
ตามความถนัดหรือความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ซ่ึงหมายถึงวามีการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ซ่ึงเปนประโยชนตอประเทศคูคาทุกประเทศ   สุดทาย การเกนิดุลหรือขาดดุลการคามักเกิดจากการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ไมสมดุลหรือการบิดเบือนกลไกตลาดหรือกลไกราคา รวมท้ังอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราเปนสวนใหญ การเปดเสรีการคามิไดเปนเหตุแหงการเกินดุลหรือขาดดุลการคาแตอยางไร  
หากมีการเกินดุลหรือขาดดลุการคาเกิดขึน้ก็เปนเพียงระยะสั้นชั่วคราว และจะมีการปรับเขาสูดุลในระยะยาว  
สวนการเกนิดลุหรือขาดดุลการคารายสินคานั้น ไมวาจะเกินดุล ขาดดลุ หรือสมดุล หากมีการเพิ่มการคายอม
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

แสดงวาเปนประโยชนทั้งสิ้น การเพิ่มการคาโดยมีการเกินดุลหรือขาดดุลรายสินคามากขึ้นแสดงวามีการผลิต
และคาตามความถนัดของประเทศคูคามากขึ้น สวนการเพิ่มการคาโดยมีความสมดุลรายสินคาแสดงวามี
การคาในสินคาชนิดเดยีวกัน (intra industry trade) มากขึ้น ซ่ึงเปนประโยชนเชนกนั 

สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประทศไทย (2551 ก) ศึกษาพบวาผูประกอบการสงออกของไทยไดรับ
ประโยชนจากความตกลง FTA เพิ่มขึ้นเรือ่ยๆ โดยในป พ.ศ. 2549 สินคาสงออกของไทยไปอาเซียนไดรับ
สวนลดภาษีศลุกากรรอยละ 4.06 จากความตกลงซึ่งครอบคลุมรอยละ 32.23 ของมูลคาการคา  และไดรับ
สวนลดภาษีศลุกากรรอยละ 0.86 จากความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ซ่ึงครอบคลุมรอยละ 
31.05 ของมูลคาการคา 

ในทํานองเดียวกัน ผูประกอบการและผูบริโภคก็ไดรับประโยชนจากการลดภาษีศลุกากรของไทย 
รอยละ 1.93  จากความตกลง AFTA ซ่ึงครอบคลุมรอยละ 47.3 ของมูลคาการคา และรอยละ 0.06 จากความ
ตกลง ACFTA ซ่ึงครอบคลุมรอยละ 20.35 ของมูลคาการคา 

ในกรณีความตกลง JTEPA สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2551 ข) สรุปวาในชวงเวลา 
พฤศจิกายน 2550 – มีนาคม 2551 ประเทศไทยไดรับประโยชนจากการประหยัดคาภาษีศุลกากรในการสงออก
และนําเขา รอยละ 0.95 และ 0.37 ของมูลคาการสงออกและนําเขาโดยเกิดจากความตกลงที่ครอบคลุม รอยละ 
29.77 และ  38.61 ของมูลคาการสงออกและนําเขาตามลําดับ 

ประโยชนดังกลาวจะเพิ่มขึ้นไดอีกหากมีการลดภาษีศุลกากรมากขึ้น เร็วข้ึน และครอบคลุมรายการ
สินคาไดครบถวนกวาที่ดําเนินการอยู 

Wisarn (2008) รายงานวา ความตกลงเกบ็เกี่ยวกอนภายใตกรอบความตกลงการคาเสรี ACFTA มี
ผลเพิ่มความสามารถในการแขงขันของสินคาออกของไทยในจีน และความสนใจนําเขาสินคาจากจนีเพิ่มขึ้น 
และเพิ่มความเขมขนในการคา (Trade investment) ระหวางไทย-จีน มากขึ้นหลายรายงาน  ทั้งยังมีผลลด
ราคาสินคานําเขาหลายรายการ  ทั้งจากจีนและจากประเทศอื่นที่เปนคูแขงของจีน เชน แอปเปล แพร องุน 
กระเทียม หอม และชวยฟนฟูสินคาสงออกบางรายการที่กําลังมีแนวโนมตกต่ําลง เชน ทุเรียน ใน
ขณะเดียวกัน มีสินคาหลายรายการที่สงออกไปจีนไดมากขึ้น แตราคาต่ํากวาที่สงออกไปตลาดอื่น เชน มังคุด 
ล้ินจี่ สม สินคาประมง นอกจากนี้มีขอสังเกตวาสินคานําเขาจากจนีหลายรายการขยายตัวข้ึน พรอมกับมี
แนวโนมราคาสูงขึ้นดวย  เนือ่งจากไมมีคูแขง เชน สมแมนดาริน เหด็ ดอกกะหล่ํา บรอคลี่ เห็ดหูหน ูถ่ัวและ
ผักแหง หรือราคาเพิ่มสูงขึ้นตามราคาของคูแขง เชน แครอท สวนกรณีลําไยแหงนั้นมกีารสงออกไปจีน
แทนที่ฮองกง  โดยมีแนวโนมการสงออกลดลง ทั้งปริมาณและราคา 

การเพิ่มความสามารถในการแขงขันของสินคาออกของไทย และเพิ่มความเขมขนในการคาระหวาง
ประเทศไทย-จีน นับวาเปนประโยชนของความตกลง  การขยายการนําเขาจากจีน  โดยมีแนวโนมราคาต่ําลง
และกดดันราคาสินคาจากคูแขงใหต่ําลงดวย  ยอมเปนประโยชนอยางชัดเจนตอประเทศไทย  แตผูผลิตใน
ประเทศที่ถูกกระทบกระเทือนจากการแขงขันจากสินคาจีนจะเปนผูเสียประโยชนในขณะที่ผูบริโภคเปน 
ผูไดรับประโยชน  สวนการขยายการนําเขาสินคาจากจีนพรอมกับราคาสูงขึ้นแมจะยังนับวาเปนประโยชน



16 ยุทธศาสตรการเพิ่มความสามารถในการแขงขันภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ตอประเทศไทยเพราะเปนทางเลือกซึ่งเพิ่มสวัสดิการของผูบริโภคแตก็ควรศึกษาเพิ่มเติมวามีการโอนยาย
ประโยชนสวนเกินของผูบริโภค (Consumer surplus) ออกไปเกินความจําเปนหรือไม ในทํานองเดียวกันการ
ขยายการสงออกโดยมีแนวโนมราคาลดลงก็ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมวามีการโอนยายประโยชนสวนเกินของ
ผูผลิต (Producer surplus) ออกไปเกินความจําเปนหรือไม 

นอกจากนี้มีการขยายตัวในการสงออกสินคาบางชนิด เชน ยางและมันสําปะหลัง อันเนื่องมาจาก
การขยายตวัของอุปสงคตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกจิจีน และปจจัยอ่ืน เชน ราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น
มากกวาทีเ่ปนผลมาจากความตกลงการคาเสรี 

ในทางตรงขามมีความเขาใจวาเกษตรกรโคนม ประสบปญหาเดือดรอนอันเปนผลกระทบจากการ
เปดการคาเสรีกับออสเตรเลีย  และเกษตรกรผูปลูกกระเทียมและหอมไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีเก็บ
เกี่ยวลวงหนากับจีน  ทั้งๆ ที่ความตกลงที่เกี่ยวของดังกลาวยังมิไดดําเนินการเปดตลาดสําหรับ นม กระเทียม 
และหอม ปญหาเดือดรอนของเกษตรกรดังกลาวเกิดจากสาเหตุอ่ืน ในกรณีโคนม ปญหาเกิดจากกระบวนการ
ผลิตและจําหนายที่ไมมีประสิทธิภาพและตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2550)  ในกรณี กระเทียมและหอม ปญหาเกิดจากการ
นําเขากระเทียบและหอมปริมาณมากราคาถูกที่มีมากอนการดําเนินการตามความตกลงเก็บเกี่ยวลวงหนา 
โดยมิไดมีการแกไขปญหาอยางถูกตองเหมาะสม (ธราธร และสมเกียรติ, 2548) 

ความตกลงการคาเสรีที่ดําเนินการแลวมกีารใชประโยชนแตกตางกนั สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (2551ก และ 2551ข) พบวา มีการใชสิทธิประโยชนตามความตกลงการคาเสรีในอัตราสูง หาก
อัตราภาษีทั่วไป (MFN) กับอัตราภาษีภายใตความตกลงการคาเสรีมีความแตกตางกนัมาก และเหตทุี่มีการใช
สิทธิประโยชนตามความตกลงการคาเสรีตางๆ และรายสินคาตางๆ นอย เนื่องจากมคีวามแตกตางของอัตรา
ภาษีทัว่ไปกับอัตราภาษีภายใตความตกลงการคาเสรีนอย  สินคานัน้ไดรับสิทธิ GSP อยูแลว  อัตราภาษีทัว่ไป 
ต่ํามากอยูแลว มีระเบียบขั้นตอนในการขอใชสิทธิยุงยาก และ/หรือสินคานั้นไมผานเกณฑแหลงกาํเนิดสินคา 

เมื่อเปรียบเทียบอัตราภาษีภายใตความตกลงการคาเสรีตางๆ เชนตัวอยางสินคาบางรายการดังแสดง
ในตารางที่ 10 ประเทศไทยจะมีอัตราและโครงสรางภาษีศุลกากรแตกตางกันไปตามแตละความตกลง  โดย
ยังคงอัตราคุมครองสูงในความตกลงการคาเสรีที่คูความตกลงมีความสามารถในการแขงขันสูงในสินคาแตละ
ชนิด เชน เนื้อวัวและผลิตภัณฑนมวัว ยังคงไดรับการคุมครองสูงและใชเวลายาวนานในการลดการคุมครอง
ภายใตความตกลงการคาเสรีกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด  ในทํานองเดียวกัน ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต
ไดรับการคุมครองสูงและใชเวลายาวนานในการลดการคุมครองภายใตความตกลงการคาเสรีกับญี่ปุนและจีน   
ตารางที่ 11 แสดงภาพรวมของการลดภาษีศุลกากรภายใตความตกลงการคาเสรีตางๆ  โดยสรุป ประเทศไทย
ลดการคุมครองชาและครอบคลุมสินคาจํานวนนอยรายการกวาภายใตความตกลงการคาเสรีกับญี่ปุนและจีน 
เมื่อเปรียบเทียบกับความตกลงการคาเสรีกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด  แผนการลดภาษีศุลกากรที่แตกตาง
กันภายใตความตกลงการคาเสรีตางๆ เชนนี้มีผลให ณ เวลาหนึ่งๆ มีภาษีศุลกากรหลายอัตราสําหรับสินคา 
แตละชนิดขึ้นอยูกับแหลงที่มาของการนําเขา (Spaghetti or Noodle Effect) เพิ่มความยุงยากในการผาน 
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พิธีการศุลกากร ความไมสะดวกในการคาและเพิ่มโอกาสการทุจริต เพิ่มตนทุนการบริหารจัดการทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจ เกิดความไมเทาเทียมในการแขงขัน บิดเบือนแหลงที่มาของการนําเขา เกิดการสูญเสีย
ประโยชนของประเทศจากการเบี่ยงเบนการคา (นําเขาจากประเทศที่มีความสามารถในการแขงขันต่ํากวา แต
ไดรับสิทธิอัตราภาษีศุลกากรต่ําแทนที่จะนําเขาจากประเทศที่มีความสามารถในการแขงขันสูง แตตองเผชิญ
อัตราภาษีศุลกากรสูงกวา) และเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมและไดรับประโยชนจากกระบวนการโลกาภวิตัน
และเครือขายการผลิต (Production Network) ในภูมิภาค 

นอกจากความตกลงการคาเสรึตางๆ มีความแตกตางในแผนการลดอัตราภาษีศุลกากรแลว ยังมี
ความแตกตางในกฎเกณฑวาดวยแหลงกําเนินสินคาที่สินคาแตละชนิดสามารถไดใชสิทธิประโยชน
ลดหยอนอัตราภาษีศุลกากรภายใตความตกลงการคาเสรีหนึ่งๆ ซ่ึงมีผลเพิ่มความยุงยากในการผานพิธีการ
ศุลกากรความไมสะดวกในการคาและเพิ่มโอกาสทุจริต เพิ่มตนทุนการบริหารจัดการทั้งในภาภาครัฐและ
ภาคธุรกิจ เกิดความไมเทาเทียมในการแขงขัน บิดเบือนแหลงที่มาของการนําเขา (กฎเกณฑวาดวยแหลงกํา
เนินสินคามีลักษณะเปนเครื่องมือกีดกันการคาแฝง) และเกิดการสูญเสียประโยชนของประเทศจากการ
เบี่ยงเบนการคา และเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมและไดรับประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวัฒนและ
เครือขายการผลิตในภูมิภาค เชนเดยีวกับการมีความแตกตางในโครงสรางภาษีศุลกากรดังกลาวแลว 

การมีความแตกตางในอัตราภาษีศุลกากรและกฎเกณฑวาดวยแหลงกําเนิดสินคาดังกลาวมีผล
ลําเอียงตอขนาดของผูประกอบการ ผูประกอบการรายใหญ บรรษัทขามชาติ มีขีดความสามารถและมีตนทุน
ตอหนวยต่ําในการเขาถึงและใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรีตางๆ ในขณะที่ผูประกอบการขนาดเล็ก
ไมสามารถเขาถึงหรือเขาถึงและใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรีตางๆ ไดดวยตนทุนตอหนวยที่สูง 
ตารางที่ 10:  เปรยีบเทียบอัตราภาษีศุลกากรของไทย ตามความตกลงการคาเสรตีางๆ 
HS code Description MFN

2005
TAFTA TNZFTA ACFTA JTEPA TAFTA TNZFTA ACFTA JTEPA TAFTA TNZFTA ACFTA JTEPA

Automobiles and Parts

870321 Motor cars - Of a cylinder capacity not exceeding 
1,000 cc 80 18 12 80 80 0 0 80 80 0 0 50 *

870710 Bodies (including cabs), for the motor vehicles 80 0 12 12 73.64 0 0 0 54.55 0 0 0 22.73

870850 Parts and accessories of the motor vehicles - 
Drive-axles with differential 30 12 12 12 20 0 0 0 20 0 0 0 20

870510 Crane lorries 40 12 12 12 36.36 0 0 0 25.45 0 0 0 7.27
Electronic Equipment and Parts

851821 Single loudspeakers, mounted in their enclosures 30 12 12 12 26.67 0 0 0 16.67 0 0 0 0

851910 Coin-or dise-operated record-players 30 12 12 12 26.67 0 0 0 16.67 0 0 0 0
852210 Pick-up cartridges 30 12 12 12 26.67 0 0 0 16.67 0 0 0 0
852712 Pocket-size radio cassette-players 20 8 8 12 16.67 0 0 0 6.67 0 0 0 0

Meat and Dairy Products

020110 Meat of bovine animals, fresh or chilled.  - 
Carcasses and half-carcasses 50 34.67 35 0 43.75 26.67 27 0 25 13.33 13 0 0

020210 Meat of bovine animals, frozen. - Carcasses and 
half-carcasses

50 34.67 35 0 43.75 26.67 27 0 25 13.33 13 0 0

020311 Meat of swine, fresh, chilled or frozen. - 
Carcasses and half-carcasses 40 26 26 0 3 20 20 0 0 10 10 0 0

040291
Milk and cream, concentrated- Not containing 
added sugar or other sweetening matter 30 24 24 0 26.67 15 15 0 16.67 0 0 0 0

040510 Butter 30 26 26 0 26.67 20 20 0 16.67 10 10 0 0
Ceramic Products

690810 Glazed ceramic flags and paving -Tiles, cubes 
and similar articles 30 0 0 30 20 0 0 30 0 0 0 30 0

691110 Tableware and kitchenware 30 0 12 30 20 0 0 30 0 0 0 30 0
691200 Ceramic tableware, other household articles 30 0 12 30 20 0 0 30 0 0 0 30 0

Remark * tariff item shall be subject to negotiation in the sixth year (2012)
Source: MFN Tariff data from WTO
            Tariff data under FTA negotiations from Department of Trade Negotiation, Ministry of Commerce Thailand

Y 2007 Y 2010 Y 2015
Tariff Rate (%)
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ตารางที่ 11: การลดภาษีศุลกากรของไทยภายใตความตกลงการคาเสรตีางๆ

Year Agreement
0% 0 < T ≤ 5% 5 < T ≤ 10% 10 < T ≤ 15% 15 < T ≤ 20% T > 20% Specific Rate total

MFN 196         2,270           730                26                   350                  601           1,332               5,505        
TAFTA 3,036      466              557                81                   1,643               416           -                   6,199        

TNZCEP 2,997      530              535                273                 849                  371           5,555        
ACFTA 484         2,219           849                105                 2,169               127           73                    6,026        
JTEPA * 2,573      1,078           708                442                 405                  649           50                    5,905        

Thai-India EHS 5             69                10                  -                  -                   -           2                      86            
TAFTA 5,837      276              35                  8                     36                    7               -                   6,199        

TNZCEP 4,994      244              267                14                   29                    7               -                   5,555        
ACFTA 5,522      169              61                  37                   109                  127           1                      6,026        
JTEPA 3,475      1,250           378                265                 399                  97             41                    5,905        
TAFTA 6,164      3                  25                  7                     -                   -           -                   6,199        

TNZCEP 5,522      2                  24                  7                     -                   -           5,555        
ACFTA 5,671      20                61                  37                   170                  66             1                      6,026        
JTEPA 5,176      416              193                44                   14                    28             34                    5,905        

2017 JTEPA 5,788      10                26                  11                   18                    19             33                    5,905        
2018 ACFTA 5,671      277              3                    -                  8                      66             1                      6,026        

TAFTA 6,199      -               -                 -                  -                   -           -                   6,199        
TNZCEP 5,555      -               -                 -                  -                   -           -                   5,555        

Remark: * tariff data under JTEPA in 2007
Source: MFN Tariff data from WTO
            Tariff data under FTA negotiations from Department of Trade Negotiation, Ministry of Commerce Thailand

No. of Tariff Lines by Tariff rate (T)

2005

2010

2015

2020

 
ในขณะที่ความตกลงการคาเสรีตางๆ มีความชัดเจนในแผนการลดภาษีกดีกนัการคาดวยมาตรการ

ภาษีศุลกากร แมจะมีความลาชาบางในหลายรายการสินคา แตก็มกีรอบเวลาชัดเจน  แตการกีดกันดวย
มาตรการอื่นๆ นอกเหนือจากมาตรการภาษีศุลกากร (NTBs) ยังมีอยูมาก ไมโปรงใส ไมมีแผนดําเนินการที่
ชัดเจน ซํ้ารายยังอาจเพิ่มขึน้ในลักษณะแอบแฝงในกฎเกณฑวาดวยแหลงกําเนิดสนิคาและกฎระเบียบมาตรการ
ภายในประเทศ  ซ่ึงกลายเปนขอจํากัดการคาที่สําคัญแทนมาตรการภาษีศุลกากร และเปนขอจํากัดทําให
การคาภายใตความตกลงการคาเสรีขยายตัวไมมากนัก  และอาจมีผลกดีกันการคาสูงกวาภาษีศุลกากรหรือสูง
กวาการกีดกนัการคาเดิมไดดวยซํ้า 

ในทางกลับกัน ในขณะที่สินคาออกของไทยเผชิญมาตรการกีดกันนอกเหนือจากภาษีศุลกากรรวมทั้ง
มาตรการดานสุขอนามัย (SPS) จากประเทศคูความตกลง ประเทศไทยยังเผชิญปญหาสินคาดวยมาตรฐาน
ดานสุขอนามัยจากประเทศคูความตกลงบางประเทศ เชน จีน โดยประเทศไทยยังไมมีความเขมงวดในการ
ตรวจผานเทาที่ควร และยังมีขีดความสามารถจํากัดในการตรวจผานมาตรฐานคุณภาพสินคา รวมทั้ง
มาตรฐานสุขอนามัยทั้งเพื่อการสงออกและเพื่อการคุมครองสวัสดิภาพผูบริโภคภายในประเทศจากสินคา
ดอยคุณภาพที่ผลิตในประเทศและที่นําเขาจากตางประเทศ 

ผูประกอบการไทยสวนใหญทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเปนผูประกอบการขนาดเล็ก มีขอจํากัด
ในการเขาถึงและใชประโยชนปจจยัการผลิต เทคโนโลยี เงินทุน โอกาสทางการตลาด สิทธิประโยชน 
ทางการคา ตลอดจนบริการตางๆ ของรัฐ  และเสียเปรียบผูประกอบการขนาดใหญทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ และสวนใหญยังมีประสิทธิภาพและผลิตภาพต่ํา  ทั้งยงัเสียเปรียบผูประกอบการรายใหญมาก
ขึ้นภายใตการเปดการคาเสรี ผูประกอบการรายเล็กทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเหลานี้จําเปนตอง
ปรับตัวรับกับการแขงขันทีสู่งขึ้น  ในขณะที่ตองเผชญิภาวะตนทุนวัตถุดิบ แรงงาน พลังงานและขนสงที่
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ทุนกายภาพ TFP(นวัตกรรม) ทุนมนุษย 

สภาพแวดลอมที่สงเสริมการลงทุน 
• เศรษฐกิจมหภาค 
• ความเสรีของการคาการลงทุนระหวางประเทศ 
• กฎหมายและนโยบายการแขงขัน 
• ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 

สูงขึ้น แมวาภาครัฐจะไดพยายามดําเนินมาตรการชวยเหลือบางแลว เชน กองทนุเพื่อการปรับตัวของภาค
การผลิต และบริการที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรทีางการคา (กองทุน FTAs) และกองทุนปรับ
โครงสรางการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ แตยังมีวงเงินจํากดัมี
เงื่อนไขและขัน้ตอนยุงยาก ผูประกอบการขนาดเลก็เขาถึงไดยากและมาตรการใหความชวยเหลือปรับตัว
ของยังไมสมบูรณครบวงจร 

4.  ยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทย 

4.1 กรอบความคิดการคาระหวางประเทศกับความสามารถในการแขงขัน  
 

 
การขยายตัวของเศรษฐกิจ 

ยั่งยนืและสมดุล 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในที่นี้ควรเริ่มจากมองภาพรวมวา การคาระหวางประเทศจะมีสวนสรางความสามารถในการแขงขัน
ไดอยางไร โดยรูปขางบนซึ่งปรับมาจาก The World Bank (2008) ซ่ึงชี้ใหเห็นวา การพัฒนาที่ยั่งยืนมีพื้นฐาน
คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและสมดุล ซ่ึงการขยายตัวนี้จะไดมาจากการใชปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 
คือทรัพยากรมนุษย  ทรัพยากรทุน และการขยายตัวของผลิตภาพการผลิต (Total Factor Productivity) ซ่ึง 
มิติสุดทายคือ การที่เราพัฒนาและมีนวัตกรรมที่สามารถใชปจจัยการผลิตเทาเดิมแตสามารถสรางผลผลิตได
ปริมาณมากขึน้และมีคณุภาพดีขึ้น 
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การเจริญเติบโตและพัฒนาทีย่ั่งยืนจําเปนตองมีบรรยากาศที่สงเสริมระบบตลาดและการลงทุนให
ทํางานไดดวยดี  ทําใหมีการขยายตัวตามศักยภาพอยางมีเสถียรภาพ มีปจจัยการผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพ
ที่เหมาะสมมบีรรยากาศในการสรางนวัตกรรม  ซ่ึงขึ้นอยูกับเงื่อนไขและนโยบายที่ครอบคลุมดานอื่นๆ 
นอกเหนือจากนโยบายการคาระหวางประเทศดวย ที่สําคญัคือ นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีเสถียรภาพ  การ
มีระบบธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล การมีกฎระเบียบที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจโดยการขจดัขอจาํกัดอัน
เปนเหตใุหเกดิตนทุนโดยไมจําเปนตอธุรกิจ ขณะเดยีวกันมีนโยบายการแขงขัน  มีมาตรการสงเสริมการวิจยั
และพัฒนา สรางระบบการศึกษาที่ดี และมีระบบความสัมพันธระหวางประเทศที่เอือ้อํานวยการเขาถึงตลาด
และปจจยัการผลิตที่มีคุณภาพ 

นโยบายระหวางประเทศมีสวนสําคัญเพราะมีผลตอการเขาถึงตลาดปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพตนทนุ
ต่ําและเทคโนโลยี การจัดสรรทรัพยากรในประเทศอยางมีประสิทธิภาพ แรงจูงใจในการวิจัยพัฒนาและ
สรางนวัตกรรม และการปรับโครงสรางของอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับพลวัตของความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบระหวางประเทศ การเปดประเทศเขาสูกระบวนการโลกาภิวัตนยังมีสวนที่ทําใหโครงสรางสถาบัน
ในประเทศปรับตัวใหมีมาตรฐาน สงเสริมระบบตลาด   มีงานศึกษาจํานวนมากที่ช้ีวา การเปดประเทศมีผล
ตอการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลดจํานวนคนจน  อยางไรก็ดี การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศตางๆ 
ภายใตกระบวนการโลกาภิวัตนก็มีผลทําใหเศรษฐกิจของประเทศตองอยูในภาวะเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบ
จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกสูงขึ้นดวย 

ประเทศตางๆ เขาสูตลาดโลก  โดยใชความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของแตละประเทศ ในกรณี
ของประเทศไทยซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดระดับกลาง ไมสามารถใชแรงงานราคาถูกมาเปน
ความไดเปรียบในการแขงขัน ดังเชนประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดในระดับต่ํา จึงตองสรางนวัตกรรมหรือ
ความสามารถทางเทคโนโลยี  สรางสังคมแหงการเรียนรู เพื่อความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน แตใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีความสามารถทางเทคโนโลยีไมสูงและยังไมมีทุนมากพอที่จะผลิตสินคาที่มี
ทุนและเทคโนโลยีเขมขนในลักษณะเดียวกับประเทศพัฒนาแลว  การสรางนวัตกรรมคือการที่จะพยายามหา
และปรับเทคโนโลยีที่เหมาะสมและใหมในการผลิตหรือใหมในตลาดโดยไมจําเปนตองเปนเทคโนโลยีที่
พรมแดนของความรู 

การคาและการลงทุนระหวางประเทศจึงมคีวามสําคัญ  ที่จะสรางความสามารถในการแขงขันและ
การขยายตวัทีย่ั่งยืน  โดยทําใหประเทศไทยสามารถพัฒนานวัตกรรมและเขาเครือขายการผลิตที่จะทําใหมี
การคาและการลงทุนไดอยางตอเนื่อง 

4.2  ยุทธศาสตรทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
 การกําหนดยุทธศาสตรการคาและการลงทนุระหวางประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน  ควรคํานึงถึง
การสรางโอกาสในการสรางรายไดของประเทศและบุคคล  และการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตการจัดการ
และการพัฒนานวัตกรรม   
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 การเจรจาการคาเพื่อพัฒนาตลาดและสินคาท่ีเปนโอกาสของไทย 
การศึกษาในทางทฤษฎีและในเชิงประจกัษโดยทั่วไปจะพบวา การคาที่เสรีในระดับพหภุาคีที่ทกุ

ประเทศเขารวมจะใหประโยชนในการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการเพิม่ขึ้นของสวัสดิการมากกวาการเปดเสรี
ดานการคาระหวางประเทศในระดับภูมภิาคและระดับทวิภาคีตามลําดบั เพราะเกิดการจัดสรรทรัพยากรตาม
ความชํานาญของการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  การเปดเสรีในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคีจะยังมีการบิดเบือน
การคาและการจัดสรรทรัพยากรมากกวา และเกิดประสิทธิภาพนอยกวาการเปดเสรีพหุภาคี จึงควรให
ความสําคัญในการเจรจากรอบพหุภาคภีายใตองคการการคาโลกเปนอันดับแรก และการเจรจาระดับภูมภิาค
และทวภิาคีเปนลําดับรองลงไป 

เนื่องจากการเจรจาการคาในระดับพหุภาคีชะงักงัน และถึงแมการกีดกันการคาที่ใชภาษีศุลกากรจะลดลง 
แตสินคาบางชนิดทีเ่ปนสนิคาออกสําคัญของไทยก็ยังเผชญิภาษีศุลกากรในประเทศคูคาในอัตราสูง  นอกจากนี ้
การกีดกันการคาดวยมาตรการที่ไมใชภาษกีม็ีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นดวย  ประเทศไทยจงึจาํเปนตองมยีุทธศาสตร
ในการเจรจาการคาและการลงทุนในระดบัทวิภาคแีละภูมิภาคเพื่อขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน   

อยางไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งทรพัยากรที่ตองใชในการเตรยีม 
การเจรจาและดําเนินการเจรจา  การเจรจาการคาและการลงทุนควรจะเนนที่ประเทศไทยจะไดรับประโยชนสูงสุด  

ศูนยศึกษาเศรษฐกิจระหวางประเทศและการพัฒนา (2548)  ใช Gravity Model ศึกษาคูคาที่เปน
ธรรมชาตขิองไทยและยังมโีอกาสทีจ่ะขยายการคาใหเต็มตามศกัยภาพ โดยการทําความตกลงการคาเสรีทวภิาค ี
ซ่ึงจะทําใหการเปดเสรีของไทยเปนไปตามธรรมชาตขิองคูคา มีการบดิเบือนทางการคานอย ผลการศึกษาชี้วา
ประเทศที่มีความสําคัญสูงที่ประเทศไทยควรเจรจาทวิภาคีดวยคือ ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา อินเดีย และจนี 
ตามลําดับ 

การศกึษาเดยีวกันนีไ้ดวเิคราะหผลตอสวัสดิการและรายไดของประเทศไทย โดยใชแบบจําลอง GTAP 
พบวา ประเทศคูคาที่การลดภาษจีะทําใหมีผลประโยชนตอประเทศไทยสูงคือ ญ่ีปุน จีน สหรัฐอเมริกา 
ตามลําดับ  และหากประเทศไทยจดัทําเขตการคาเสรีกับแตละประเทศดังกลาวโดยรวมกับประเทศในกลุม
อาเซียน ผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสวัสดกิารของประเทศไทยจะสูงขึ้นกวาที่ประเทศไทยจดัทํา
เขตการคาเสรีกับแตละประเทศดังกลาวตามลําพัง  

การศึกษาของสถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (2549) ศึกษาผลกระทบของการลดภาษีตาม
ความตกลงการคาเสรี 5 ความตกลง คือความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด ไทย-ญ่ีปุน 
ไทย-อินเดยี และอาเซียน-จนี โดยพจิารณาในหลายสถานการณ 

ผลที่ไดสอดคลองกับการศึกษาที่กลาวมาแลว คือ ผลกระทบของความตกลงที่มีผลตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของไทยสูงสุดคือ ไทย-ญ่ีปุน  รองลงมาคืออาเซียน-จีน ไทย-อินเดีย และ 
ไทย-ออสเตรเลีย  โดยยงัมกีารคํานวณดวยวา หากมีการเปดเสรใีนระดบัพหภุาคี ซ่ึงทุกประเทศในโลกลดภาษี
เหลือรอยละ 0 จะทําใหสวัสดกิารของไทยเพิม่สูงสุด สูงกวากรณกีารเปดเสรี 5 ความตกลงดังกลาวถึงสองเทา  



22 ยุทธศาสตรการเพิ่มความสามารถในการแขงขันภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

โดยท่ัวไปจึงกลาวไดวา การเจรจาการคาเสรีที่จะลดภาษรีะหวางคูคาประเทศไทยควรใหความสําคัญ
ตามลําดับคือ  ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา จนี อินเดยี และควรเจรจาการเปดเสรีกับแตละประเทศดงักลาวโดย
รวมกับกลุมอาเซียน  และหากมีการขยายการครอบคลุมใหมีการลดภาษีในกลุมสนิคาออนไหว ประโยชน
ของความตกลงทางการคาก็จะสูงยิ่งขึ้น 

มาตรการเพิ่มการใชประโยชนจากความตกลงทางการคา 
ถึงแมมีความตกลงเขตการคาเสรีทางการคา  แตหากผูประกอบการไมไดใชสิทธิประโยชนจากการ

ลดอัตราภาษีระหวางกัน ความตกลงนั้นก็ไมมีประโยชน  
สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (2549) สํารวจและสัมภาษณผูประกอบการในอุตสาหกรรม

ที่มีการใชประโยชนนอย  ซ่ึงผูประกอบการบางสวนชีว้ามาจากความแตกตางของภาษีที่ไมมากพอ  อยางไรกด็ี
มีสินคาหลายรายการที่ไดรับสิทธิประโยชน โดยมีอัตราภาษีแตกตางกับอัตราภาษทีั่วไป (MFN) มากแตมี
การใชสิทธิประโยชนไมมากและในทางกลบักัน มีสินคาที่ใชสิทธิประโยชนตามความตกลงมาก ทั้งๆ ที่
ความแตกตางของภาษีไมสูง สาเหตุนาจะมาจากความไมสมบูรณของขอมูลและตนทุนธุรกรรมที่สูงเกินไป 
โดยมีผูประกอบการเขาใจวามีความลําบากในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับพิธีการศุลกากร จึงเขาใจวามี
ความยุงยากซบัซอนในการขอใชสิทธิ จึงไมสนใจใชสิทธิ 

 นอกจากนี้ผูสงออกบางสวนไมมีขอมูลวาสินคาที่สงออกจะอยูในหมวดใด ไดรับสิทธิประโยชน
หรือไม หรือไมมีขอมูลแหลงกําเนิดสินคาวัตถุดิบและสนิคาขั้นกลางที่ใชในการผลิตเพราะไมไดทําการผลิต
เอง  นอกจากนี้ผูประกอบการที่เปนผูนําเขาก็ไมตระหนักวาตนเองสามารถใชประโยชนจากความตกลงได
เชนกัน จึงไมคิดจะดําเนินการเพื่อไดลดภาษี 

กฎเกณฑแหลงกําเนิดสินคามีผลตอตนทุนของผูประกอบการที่จะใชประโยชนจากความตกลงทาง 
การคา  ความตกลงหลายความตกลงใชกฎเกณฑทีต่างกนั เพิ่มความสบัสนและทําใหผูประกอบการไมคิดจะ
ใชประโยชนนี้ Wignaraja and others (2008)  สํารวจผูประกอบการในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส  รถยนต
และชิ้นสวน และสิ่งทอและเสื้อผา วาการมีกฎเกณฑแหลงกําเนิดสินคาหลายกฎเกณฑ (ตามความตกลง) จะ
เปนอุปสรรคของการคาหรือไม  โดยผลการสํารวจแสดงในตารางที่ 12 
ตารางที่ 12:  การรับรูถึงผลของเกณฑแหลงกําเนิดสินคา 

หนวย: รอยละของคําตอบ    
 โรงงานทั้งหมด ขนาดกลางและเล็ก ขนาดใหญ ขนาดยักษ 

เปนอุปสรรค 22.0 25.6 24.4 13.3 
เปนอุปสรรคในอนาคต 22.9 30.2 22.2 13.3 
ไมเปนอุปสรรค 47.5 32.6 51.1 63.3 
ไมทราบ 6.8 9.3 2.2 10.0 
ไมตอบ 0.8 2.3 0.0 0.0 
รวม 100 100 100 100 

ที่มา: Wignaraja and Others(2008) 
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ผลการสํารวจแสดงวาโรงงานกวาครึ่งคิดวา การมีเกณฑหลายเกณฑจะทําใหมีอุปสรรคในการคาใน
ปจจุบันหรืออนาคต  โดยทัว่ไปอุตสาหกรรมรถยนตซ่ึงมีช้ินสวนและสวนประกอบหลากหลายและซับซอน
จะคิดวาเปนปญหามากกวาโรงงานในอีกสองอุตสาหกรรม โรงงานที่มีผูประกอบการในประเทศจะคิดวามี
ปญหามากกวาโรงงานของตางประเทศ  

ความคิดเห็นนี้จะแตกตางไปตามขนาดของโรงงานดวย โดยโรงงานที่มีขนาดกลางและเล็ก (โรงงาน
ที่มีจํานวนคนงานไมเกิน 200 คน) คิดวามีปญหารอยละ 55.8 ของคําตอบทั้งหมด   โรงงานขนาดใหญ 
(คนงาน 201-1,000 คน) คิดวามีปญหารอยละ 46.6 ของคําตอบทั้งหมด ในขณะที่สัดสวนนี้ลดลงเปนรอยละ
26.6 ในกรณีโรงงานขนาดยกัษ (คนงานมากกวา 1,000  คน) 

การที่ผูประกอบการบางสวนยังไมตระหนกัถึงความตกลงทางการคาและมีความเฉยชาที่จะใชความ
ตกลงใหเปนประโยชนตอตนเอง โดยเฉพาะกรณีของอุตสาหกรรมขนาดยอม ทางราชการคงจะตองมีวิธีการ
สงเสริมใหมีการใชประโยชน  โดยการใหขอมูลโดยรวมมือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวของและการอํานวยความสะดวก   

ในขณะเดียวกันภาครัฐควรมีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่องวาผูประกอบการมีอัตราการใชประโยชน
จากความตกลงทางการคามากนอยเพียงใด เพื่อประเมินความสําเร็จและวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดขึ้น  รวมทั้ง
มีการสํารวจการรับรู และขอคิดเห็นจากผูประกอบการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวของใหความสะดวก
ในการที่จะเพิ่มอัตราการใชประโยชนจากความตกลงทางการคา 

 การปรับโครงสรางอัตราภาษีศุลกากร 
ดังกลาวแลววาอัตราภาษีศุลกากรของไทย ทําใหมีการปกปองอุตสาหกรรมที่สูงในหลายอุตสาหกรรม  

และแตละขัน้ตอนการผลิตมีอัตราภาษีลักหล่ันกันจนหลายอุตสาหกรรมมีอัตราการคุมครองติดลบ ถึงแมวา
ไทยจะมีการปรับโครงสรางภาษีตามความตกลงทางการคาระดับพหภุาคี จนอัตราภาษีทั่วไปโดยเฉลี่ยไมสูง
มาก ดังแสดงในตารางที่ 13 แตยังมีความหลากหลายและซับซอนอยู  โดยในพ.ศ. 2549 มีอัตราภาษีเก็บตาม
มูลคา 31 อัตราตั้งแต รอยละ 0  ถึงรอยละ 80 อัตราภาษีเก็บตามสภาพ 19 อัตรา และอัตราภาษีที่เลือกเก็บได 
158 อัตรา (alternative duty rates) (รังสรรค, 2551)  รวมทั้งอัตราภาษีทีม่ีหลายอัตราทาํใหมีความซับซอนใน
การจัดเก็บ  

ตารางที่ 13:  อัตราภาษีศุลกากรท่ัวไปเฉล่ียของประเทศไทย 
สาขา 2532 2534 2536 2538 2543 2544 2546 2548 
เกษตร 47.7 47.7 49.9 44.8 41.1 28.9 29.1 25.3 
อุตสาหกรรม 39.0 39.1 45.1 19.7 15.1 14.1 13.3 9.9 
 สิ่งทอ/เสื้อผา 66.4 66.4 82.0 32.6 24.4 23.7 21.9 18.8 
อิเล็คโทรนิคส 43.4 43.4 41.6 16.3 13.9 11.7 11.8 7.8 
ยานยนตและช้ินสวน 57.1 57.1 57.1 39.5 38.9 42.6 41.7 33.3 
ทุกสาขา 39.8 39.8 45.7 23.1 18.5 16.1 15.4 11.9 

ที่มา: Wignaraja and Others โดยคํานวณจาก Trade Analysis Information System (TRAINS), UNCTAD 
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 สมชัย ฤชุพันธ และคณะ (2545) ศึกษาวาหากมีการปรับอัตราภาษีใหมเีพียงสามอัตรา คือ รอยละ 1 
รอยละ 5 และรอยละ10 สําหรับสินคาขั้นตน ขั้นกลางและขั้นสุดทาย ตามลําดบั และเปนสองอัตราคือ 
รอยละ 0 สําหรับสินคาขั้นตนและขั้นกลาง และรอยละ 5 สําหรับสินคาสําเร็จรูป  อัตราการคุมครองที่แทจริง
จะเปนอยางไร 
ตารางที่ 14: อัตราการคุมครองท่ีแทจริงจําแนกตามประเภทของสนิคาภายใตกรอบการปรับโครงสรางภาษี

ศุลกากร 
 2545 2545   

(3 อัตรา) (1%, 5%, 10%) 
2545  

(2 อัตรา)  (0%, 0%, 5%) 
สินคาขั้นตน 
(Primary goods) 

16.03% 
(0.21) 

5.29% 
(0.07) 

1.40% 
(0.04) 

สินคาขั้นกลาง 
(Intermediate goods) 

27.49% 
(0.43) 

11.38% 
(0.10) 

5.52% 
(0.08) 

สินคาสําเร็จรูป 
(Finished goods) 

48.41% 
(0.46) 

14.35% 
(0.06) 

7.55% 
(0.05) 

หมายเหตุ:  คาในวงเล็บคือคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ที่มา: สมชัย ฤชุพันธ และคณะ (2545)  

การปรับโครงสรางภาษีศุลกากรนี้ทําใหอัตราการคุมครองที่แทจริงจะมลัีกษณะเปนขัน้บันได คอื 
สินคาขั้นตนมอัีตราการคุมครองต่ํากวา และสินคาสําเร็จรูปเปนสินคาที่มีอัตราการคุมครองสูงที่สุด ถามีการ
ปรับโครงสรางภาษีเปน 3 อัตรา กลุมสินคาขั้นตนจะมีอัตราการคุมครองลดลงจากรอยละ 16.03  ในปจจุบนั
เปนรอยละ 5.29  สินคาขั้นกลางลดลงจากรอยละ 27.49 เปนรอยละ 11.38  และสนิคาสําเร็จรูปลดลงจาก 
รอยละ 48.41  เปนรอยละ 14.35  และถาปรับโครงสรางภาษีศุลกากรเปน 2 อัตรา อัตราการคุมครองที่แทจริง
จะลดลงเปนรอยละ 1.40, รอยละ 5.52,  และรอยละ 7.55  ตามลําดับ  
ตารางที่ 15: อัตราการคุมครองที่แทจรงิจําแนกตามกลุมการผลิตภายใตกรอบการปรบัโครงสรางภาษศุีลกากร 

 2545 2545 (3 อัตรา) 
(1%, 5%, 10%) 

2545 (2 อัตรา) 
(0%, 0%, 5%) 

 เกษตร  35.36% 
(0.27) 

5.33% 
(0.02) 

0.33% 
(0.01) 

  การเลี้ยงสัตว  29.20% 
(0.28) 

4.00% 
(0.07) 

1.82% 
(0.04) 

   การประมง  14.68% 
(0.06) 

1.21% 
(0.02) 

0.10% 
(0.01) 

   การทําเหมืองแร  1.99% 
(0.03) 

0.68% 
(0.02) 

-0.36% 
(0.01) 

   ภาคอุตสาหกรรม  32.59% 
(0.47) 

12.74% 
(0.09) 

6.35% 
(0.07) 

อุตสาหกรรมตนน้ํา 16.21% 
(0.20) 

8.21% 
(0.08) 

2.89% 
(0.05) 

อุตสาหกรรมขั้นกลาง 30.55% 
(0.47) 

13.47% 
(0.10) 

6.91% 
(0.08) 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 46.68% 
(0.49) 

15.33% 
(0.05) 

8.34% 
(0.04) 

หมายเหตุ:  คาในวงเล็บคือคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ที่มา: สมชัย ฤชุพันธ และคณะ (2545)  
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

อัตราการคุมครองที่แทจริงจําแนกตามกลุมธุรกิจเมื่อมีการปรับโครงสรางภาษีศุลกากรเปน 2 โครงสราง 
พบวา โดยภาคอุตสาหกรรมยังคงมีอัตราการคุมครองที่แทจริงสูงกวาภาคอื่นๆ โดยอัตราการคุมครองของ
ภาคอุตสาหกรรมจะลดลงจากรอยละ 32.59  เปนรอยละ 12.74  และรอยละ 6.35  สําหรับโครงสรางที่เปน 3 อัตรา 
และ 2 อัตรา ตามลําดับ สินคาเกษตรจะมอัีตราการคุมครองแทจริงลดลงจากรอยละ35.36  ภายใตโครงสราง
ภาษีศุลกากรปจจุบันเปนรอยละ 5.33  ภายใตโครงสราง 3 อัตรา และรอยละ 0.33  ภายใตโครงสราง 2 อัตรา  

การปรับโครงสรางภาษีศุลกากรตามแนวทางดังกลาวจะมีผลลดความแตกตางของอัตราการคุมครอง
แทจริงระหวางขั้นตอนการผลิต (ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา) และระหวางประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงเปน
ผลลดการบิดเบือนการจัดสรรทรัพยากรและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย เพื่อขจัด
ปญหาการมีโครงสรางภาษีหลายโครงสราง ซับซอน และบิดเบือน การจัดสรรทรัพยากรที่เกิดจากการมี
ความตกลงการคาเสรีทวิภาคีและภูมิภาคหลายความตกลง ควรมีการปรับแผนการลดภาษีศุลกากรภายใต
ความตกลงตางๆ ดังกลาว  โดยมีเปาหมายเปนโครงสรางภาษีโครงสรางเดียว 3 อัตรา หรือ 2 อัตรา และอัตราเดียว 
(ที่อัตรา 0 ในทายที่สุด) ซ่ึงจะมีผลแปรสภาพการเปดเสรีทวิภาคีเปนภูมิภาคและหพุภาคีตามลําดับ ซ่ึงจะ
สงเสริมการเขารวมกระบวนการโลกาภิวัตนและเครือขายการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทยเต็มตามศักยภาพ 

มาตรการลดตนทุนการศุลกากรและภาคบริการ 
รายงานขององคการการคาโลกเนนนโยบายสําคัญหนึ่งคอื การลดตนทุนของการคาและขอจํากดั

ดานอุปทาน (Supply constraints) ซ่ึงประเทศกําลังพัฒนาจะมีตนทนุการคาสูงเพราะวาขาดหรือมีการจัดการ
ที่ไมดีในดานโครงสรางพื้นฐาน รัฐบาลจงึตองมีนโยบายที่ดีในการจดัหาและจัดการโครงสรางพื้นฐาน  โดย
มีนโยบายในระดับประเทศ คือการจัดการดานสินคาสาธารณะ ใหมีการแขงขันในอตุสาหกรรม การจัดการ
ดานการศุลกากร การมีความโปรงใสของการกํากับดูแลดานการคา  พยายามใชมาตรฐานสากล 

ภาคบริการโดยเฉพาะ โทรคมนาคม ไฟฟา และขนสงมีความสําคัญเพราะเปนตนทุนในการผลิต 
การลงทุนและการคา มีการศึกษาที่ช้ีวา อัตราคาบริการโทรคมนาคมมีผลตอปริมาณการคาระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะในสินคาที่มีความแตกตางกนั (Differential products) โดยหากอัตราคาบริการโทรคมนาคมสูงขึ้น
รอยละ1 จะทําใหปริมาณการคาผลิตภัณฑส่ิงทอและเครื่องนุงหมลดลงประมาณรอยละ 1.11 

Djiofack-Zebaze and Keck (2006) ศึกษาผลกระทบของการเปดเสรีภาคโทรคมนาคมในแอฟริกา
โดยพิจารณาทัง้ตอสาขาโทรคมนาคมและภาคเศรษฐกิจโดยรวม  พบวา การที่มีการแขงขันมากขึ้นและมีการ
กํากับดแูลที่ด ี ทําใหการบรกิารโทรศัพทใชสายและไรสายมีราคาถูกลง คุณภาพดีขึน้และทัว่ถึงขึ้น ซ่ึงภาค
โทรคมนาคมที่มปีระสิทธิภาพทําใหผลผลิตมวลรวมประชาชาติที่แทจริงตอหัวสูงขึ้นดวย 

การศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ช้ีวา การขาดการแขงขันในภาคบริการ
สาธารณูปโภคของไทยทําใหตนทุนอัตราคาบริการสูง เปนการคุมครองภาคบริการแตเปนการลงโทษ
ภาคอุตสาหกรรม ทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง  การเปดเสรีภาคบริการใหมีการแขงขนัมากขึ้น 
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จะทําใหสาธารณูปโภคมีราคาถูกลงและมีคุณภาพดีขึ้น นอกจากนี้ยังชวยในการพัฒนานวตักรรมอีกดวย  
เพราะการพัฒนานวัตกรรมจะตองมีการใชสาธารณูปโภคในภาคบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของโทรคมนาคมและสารสนเทศ 

การอํานวยความสะดวกดานการคาโดยเฉพาะดานการศลุกากร  จะชวยลดตนทุนในการคาไดเพราะ
ทําใหสินคาเคลื่อนยายไดงายตรงเวลา โดยเฉพาะการผลิตในปจจุบนัที่มีการแยกสวนการผลิตมาก มีการผลิต
สวนตางๆ ในตางประเทศกันหลายประเทศ หากประเทศใดประเทศหนึ่งมีความลาชาในการศุลกากรก็จะมี
ผลกระทบในกระบวนการผลิตได นักลงทนุจึงคํานึงถึงความสะดวกในดานนี้ดวย 

ดัชน ี Trade Enabling Index ช้ีวาไทยมีลําดับที่ไมดีในเรือ่งของความสะดวกในการทาํการคา  การ
ปรับปรุงดานศุลกากร ซ่ึงถึงแมจะมกีารดาํเนินการอยูก็เปนสิ่งที่ควรจะมีการพัฒนาตอไป  สถาบันวิจยัเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (2549) อางงานสํารวจขององคการสงเสริมเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน  ระบุ
ตัวอยางปญหาของการศุลกากร เชน การประเมินอัตราภาษีของเจาหนาที่แตกตางกนั การตรวจปลอยสินคา
ใชเวลามากเกนิไป การระงับขอพิพาทใชเวลานานเกินไป การประกาศเปลี่ยนมีผลใชบังคับเร็วเกินไปคือ
หนึ่งวนัหลังวนัประกาศ เปนตน 

การศึกษาดังกลาวเสนอการปรับปรุงพิธีการศุลกากรคือ  การนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการ
ตรวจปลอยสินคาและการนําระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสมาใชมากขึ้น  การสรางระบบการจําแนกพิกัด
อัตราศุลกากรลวงหนาที่ดี ใหระบุไดกอนการตรวจปลอยสินคา  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและกฎ
ขอบังคับตางๆ ลวงหนาและเขาถึงไดงาย  

 การคากับการพัฒนานวัตกรรม 
 การคาระหวางประเทศชวยการพัฒนาเทคโนโลยีได เพราะชวยเปดโอกาสใหผูประกอบการไดความรู
เพื่อพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตตางประเทศ ความรูเร่ืองเทคโนโลยจีะฝงตัวอยูในสินคา การคาระหวางประเทศ
จึงทําใหมีการขยายความรูโดย ก) มีสินคาขั้นกลางที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาใชในการผลิต ข) สามารถ
ศึกษาลักษณะของเทคโนโลยีจากสินคาขั้นกลางและขั้นสดุทาย ค) การคาทําใหมีการสื่อสารระหวางบุคคล  
แตประเทศจะมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีไดอยางไร ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมภายในประเทศและ
นโยบายรัฐดวย 
 มีความแตกตางระหวางการไดเทคโนโลยีมาใชกับการไดเทคโนโลยีที่ฝงอยูในสินคา  ในกรณแีรก 
เราจะรูจักใชสินคา รูจักใชเทคโนโลยีที่ผูผลิตเปนผูทํา R&D มา และผลิตภาพการผลิตจะเพิ่ม โดยที่เราไมมี
ความรูเร่ืองเทคโนโลยี 
 สวนการที่เราไดเทคโนโลยทีี่ฝงมาจะตองมีวิธีหาความรู เชน วิศวกรรมยอนกลับ การลอกเลียน 
(Copy) ซ่ึงความรูนี้จะไมหายไป 

การถายทอดเทคโนโลยีจะมาไดจากหลายแหลง เชน การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ การซื้อ
ใบอนุญาต การซื้อเทคโนโลยี ความชวยเหลือทางวิชาการ ความรูจากเทคโนโลยีที่ฝงในสินคาทนุหรือช้ินสวน 
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การทําวิศวกรรมยอนกลับ การดูงาน สิงตีพิมพ (โดยเฉพาะจากระบบอินเตอรเนท) การมีพันธมิตร ซ่ึง
นโยบายความสัมพันธระหวางประเทศโดยเฉพาะกับประเทศที่มีความชํานาญในเทคโนโลยี โครงการที่จะ
สรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยไทยและตางประเทศ  ภาครัฐและเอกชนไทยกับตางประเทศและการ
เปดเสรีบริการการศึกษากจ็ะชวยในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีได 
 สาเหตุทีแ่ตละประเทศที่มีการคาประสบความสําเรจ็ในการหาความรูตางกัน เพราะวามีความสามารถ
ในการดูดซึมเทคโนโลยี (absorptive capacity) ตางกัน ขึ้นอยูกับความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
ภายในประเทศซึ่งตองมีสูงถึงระดบัหนึ่งกอนจะไดประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยี  ดังนัน้จงึตองพัฒนา
การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาระบบมาตรฐานและการวัดมาตรฐานในประเทศเพื่อให
ผูประกอบการพัฒนามาตรฐานสินคาและการผลิตได  มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโดยอาจใชมาตรการ
แรงจูงใจทางภาษี 

หลักการในการใชการคาชวยสรางนวัตกรรม คือการขยายใหมกีระแสการคาที่สะดวกขึ้น การลงทุน
จากตางประเทศที่มากขึ้น  ซ่ึงจะชวยในการที่จะหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดอยางมีตนทนุต่ํา  และใหมบีรรยากาศ
ที่งายตอการถายทอดเทคโนโลยี การที่ผูประกอบการไทยสามารถเขารวมในความเชื่อมโยงในเครือขายการ
ผลิตระหวางประเทศก็จะชวยพัฒนาใหมีความรูดานเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานสากล 

ทั้งนี้ หากมองนโยบายที่ผสมผสานกันทั้งภายในประเทศและภาคตางประเทศ คือ ตองมีเศรษฐกจิ
มหภาคที่มีเสถียรภาพ บรรยากาศทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ นโยบายการคาที่เปดตอการพัฒนาเทคโนโลยี 
ความสามารถภายในประเทศที่จะพัฒนาเทคโนโลยี   แรงจูงใจของภาคเอกชน ภาคการเงินที่สนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยี และธรรมาภิบาล การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
 การคุมครองทรัพยสินทางปญญาจะชวยในการพัฒนาเทคโนโลยี เพระทําใหผูที่สามารถคิด
เทคโนโลยีใหมไดผลประโยชนจากการสรางสรรคของตนเอง หลายฝายเชื่อวาการที่บริษัทขามชาติไมทํา
การวิจัยและพัฒนาในประเทศกําลังพัฒนาเปนเพราะการคุมครองทรัพยสินทางปญญาไมเขมแข็ง  ในการเจรจา
เขตการคาเสรีประเทศอุตสาหกรรมจึงมักจะยกประเด็นนี้ในการเจรจา 
 เนื่องจากประเทศไทยจะเปนผูใชและดดัแปลงเทคโนโลยีมากกวาเปนผูพัฒนาและสงออก การคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาจึงควรจะกระทําตามภาระผกูพนัที่เปนไปตามกฎหมายตามกรอบความตกลงพหภุาค ี เพื่อ 
มิใหตนทนุสูงเกินไป และควรมีการผอนปรนในการใชในการศกึษาและใหโอกาสผูมีรายไดนอยเขาถึงยาดวย 
 การจัดตั้งเขตการคาเสรีจะชวยในการสรางโอกาสในการเขาถึงตลาดไดกวางขวางขึน้ รวมทั้งทําให
มีการลงทุนมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหมีการขยายตวัทางเศรษฐกจิได ซ่ึงเปนวัตถุประสงคหลัก แตกจ็ะมีผลใน
การสรางนวัตกรรม เพราะทําใหมีทรัพยากรมากขึ้นในการทําการวิจยัและพัฒนา มกีารถายทอดเทคโนโลยี
จากการลงทุนจากตางประเทศ  ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุน เปนตัวอยาง รูปแบบความตกลง
เขตการคาเสรีที่นาจะมีผลทั้งดานเพิ่มการเขาถึงตลาดเพื่อใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเทคโนโลยี 
เพราะนอกจากจะเปนการเจรจาในกรอบของการเปนเขตเสรีทางการคาแลว ยังมีกรอบความรวมมอืในดาน
เศรษฐกิจ  ที่จะสงเสริมความรวมมือสําหรับผลประโยชนรวมกนัในการเปดเสรีและอํานวยความสะดวกดาน
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วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

การคาการลงทุน สงเสริมความกินดีอยูดขีองประชาชน สงเสริมการพัฒนาภูมภิาค โดยจะมีความรวมมือใน
สาขาตางๆ เชน พลังงาน ทรัพยสินทางปญญา ขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม การขนสงและโลจสิติกส ส่ิงแวดลอม เปนตน (กระทรวงพาณิชย 2551)  
การที่ไทยทําความตกลงทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลวมีระดับรายไดและความสามารถทางเทคโนโลยีที่
สูงกวา ความสัมพันธที่ใกลชิดทั้งการคาและทั้งดานการพัฒนาจะเปนประโยชนยิ่งในการเสริมสรางความสามารถ
ในการแขงขนั 

มาตรการบรรเทาผลกระทบของโลกาภิวัตน 
กระทรวงพาณิชยไดตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ไดรับผลกระทบจาก

การเปดเสรีทางการคา  มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือเพื่อการปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนของผูผลิตและ
ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ใหสามารถแขงขันได เปนการให
ความชวยเหลือระยะสั้นใชเวลาไมเกิน 3 ป ในแตละโครงการ  ในรูปแบบตางๆ เชน การศึกษาวิจัยและ
พัฒนา ฝกอบรมอาชีพใหมใหกับคนงาน การฝกอบรมและสัมมนา 

การมีมาตรการนี้เปนเรื่องที่ดีเพราะการคาทําใหผูประกอบการและคนงานตองมีการปรับตัว  อาจตอง
มีการเปลี่ยนกจิการหรือเปลีย่นงาน  แตปญหาคือการปรับตัวเนื่องจากการเปดเสรีการคาจะตางจากกรณกีาร
ปรับตัวเนื่องจากการแขงขันอื่นหรือไม เชนหากมกีารปดโรงงานจะแยกไดหรือไมวามาจากการแขงขันจาก
ตางประเทศ หรือเปนผลจากการแขงขันในประเทศหรือการปรับตัวของอุตสาหกรรม ซ่ึงหากคิดวาไมสามารถ
แยกไดชัดเจน ก็อาจจะเนนที่มาตรการตาขายนิรภยัทั่วไป ซ่ึงครอบคลุมการปรับตัวของผูประกอบการหรือ
คนงานอยูแลว  และไมตองมเีงื่อนไขวาถูกกระทบจากการเปดเสรีการคาในการไดรับความชวยเหลือ 

ในดานทางสังคมที่จะชวยเหลือการวางงานมีสองแนวทางคือ การสรางความมั่นคงในการทํางาน 
ซ่ึงทําใหปลดคนงานยาก กบัการใหการชดเชยหากตองวางงาน เปนการชวยเหลือหากมีปญหาตองออกจาก
งาน ซ่ึงในแงประสิทธภิาพการชวยเหลือเพื่อการปรับตวัจะดีกวา โดยตองมีการชวยเหลือทางการเงนิผูวางงานที่
ตองยอมรับการอบรมและตําแหนงงานที่วางหากเหมาะสม 
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