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การค้าสินค้าและ 

การอาํนวยความสะดวกทางการค้า 

เชษฐา อินทรวิทกัษ์ 

สเุมธ องกิตติกลุ 

ณัฐวฒิุ ลกัษณาปัญญากลุ 

1. บทนํา 

 บทความน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อนําเสนอและวเิคราะหป์ระเดน็สาํคญั (issues) ในเรือ่งเกีย่วกบั

การคา้สนิคา้และการอํานวยความสะดวกทางการคา้ภายในภมูภิาคอาเซยีน โดยเราจะทาํการวเิคราะห์

ในสามประเดน็หลกัคอื เรือ่งการลดภาษศุีลกากร (tariff reduction) เรือ่งการขจดัอุปสรรคทางการคา้ที่

ไมใ่ช่ภาษ ี (elimination of non-tariff measures) และเรือ่งการอาํนวยความสะดวกทางการคา้และการ

ขนส่ง (trade and transport facilitation) โดยเรามองวา่ประเดน็เหลา่น้ีมคีวามสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อ

การคา้สนิคา้ (trade in goods) ของไทยและเราควรใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษ กลา่วอกีนยัหน่ึงคอื เราคดิ

วา่ประเดน็เหลา่น้ีเป็น “ความเป็นจรงิ (Reality)” และเป็น “ความทา้ทาย (Challenges)” ทีไ่ทยตอ้งเผชญิ

และควรมกีารเตรยีมความพรอ้มเพือ่ใหไ้ทยสามารถไดร้บัประโยชน์สงูสดุจากการเขา้รว่มประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community)  

เน้ือหาในตอนที ่2 จะเป็นการวเิคราะหเ์รื่องการลดภาษศุีลกากร โดยประเดน็หลกัทีเ่ราต้องการ

นําเสนอคอื ภาษศุีลกากรของประเทศในอาเซยีนส่วนใหญ่ไดล้ดเป็นศูนยห์มดแลว้ตัง้แต่ปี 2553 ภาษีที่

ยงัหลงเหลอือยู่ในปจัจุบนั (2555) เป็นภาษีนําเขา้ของประเทศ CLMV เป็นหลกั โดยภาษีของประเทศ

เหล่าน้ีมกีําหนดทีจ่ะลดเป็นศูนยภ์ายในปี 2558 ประโยชน์ดา้นการประหยดัภาษทีีไ่ทยควรจะไดร้บัส่วน

ใหญ่จงึน่าจะเกดิขึน้ไปแลว้ อย่างไรก็ตามในตอนน้ีเราจะนําเสนอด้วยว่าแมก้ารลดภาษขีองประเทศใน

อาเซยีนจะเกดิขึน้แลว้เป็นส่วนมากแต่ “การใชส้ทิธปิระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากร” ของผูป้ระกอบการไทย

ยงัไม่สูงนักและไทยจะสามารถประหยดัภาษีได้อีกมากหากเรากระตุ้นให้มกีารใช้สทิธปิระโยชน์อย่าง

เตม็ที ่เน้ือหาในตอนที ่3 เป็นการนําเสนอภาพความเป็นจรงิของอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของ

ประเทศในอาเซียน  ประเด็นหลักที่เราต้องการนําเสนอในส่วนน้ีคือมาตรการเหล่าน้ีถูกนํามาใช้

คอ่นขา้งมากและจะมนียัสาํคญัต่อการคา้สนิคา้เป็นอยา่งยิง่ กลา่วอกีนยัหน่ึงคอืแมว้่าภาษขีองประเทศใน

อาเซยีนจะเป็นศูนย์เกอืบหมดแล้วแต่มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเหล่าน้ียงัคงอยู่ และน่าจะเป็นอุปสรรคต่อ

การคา้สนิคา้ไมน้่อยไปกว่ามาตรการดา้นภาษ ีเน้ือหาในตอนที ่4 ซึง่เป็นประเดน็หลกัของบทความน้ีคอื

การนําเสนอแนวความคดิ สถานะ แนวโน้ม และประเดน็ทางนโยบายทีส่ําคญัเกี่ยวกบัการอํานวยความ
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สะดวกทางการคา้และการขนสง่ โดยประเดน็หลกัในสว่นน้ีคอืการเน้นใหเ้หน็ความสาํคญัของการอํานวย

ความสะดวกทางการคา้ โดยเฉพาะระบบ National Single Window ซึง่อาจมกีารยกระดบัไปสู่การเป็น 

ASEAN Single Window ในอนาคต รวมถงึความสําคญัของการเชื่อมโยงการขนส่งทางบกระหว่าง

ประเทศไทย ประเทศ CLMV และจนีตอนใต้ เน้ือหาในตอนที่ 5 จะเป็นการประมาณการผลกระทบที่

น่าจะเกดิขึน้กบัเศรษฐกจิไทย โดยเปรยีบเทยีบสามกรณีคอื กรณีแรกคอืการลดภาษนํีาเขา้ของประเทศ 

CLMV เป็นศูนยห์มดทุกรายการสนิค้า กรณีที่สองคอืการการการปรบัปรุงการขนส่งทางบกระหว่าง

ประเทศไทย ประเทศ CLMV และจนีตอนใต้ และ กรณีทีส่ามคอืการปรบัปรุงกระบวนการศุลกากรของ

ประเทศไทยและประเทศในอาเซยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปรบัให้กระบวนการศุลกากรเป็นระบบ 

National Single Window ซึง่จะส่งผลมากต่อการลดค่าขนส่งระหว่างประเทศอาเซยีนดว้ยกนัเองและ

ประเทศอาเซยีนกบัประเทศอื่นๆ นอกภูมภิาค การวเิคราห์ในส่วนน้ีจะใช้แบบจําลอง Global Trade 

Analysis Project (GTAP) เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห ์ประเดน็หลกัทีเ่ราต้องการนําเสนอในส่วนน้ีคอื

ประโยชน์ทีไ่ทยจะไดร้บัจากการการการปรบัปรุงการขนส่งทางบกและกระบวนการศุลกากรมนีัยสําคญั

ไม่ยิง่หย่อนไปกว่าประโยชน์ที่ไทยจะไดร้บัจากการลดภาษขีองประเทศ CLMV เน้ือหาในตอนที ่6 ซึง่

เป็นตอนสดุทา้ย จะเป็นการสรปุประเดน็และขอ้เสนอแนะทางนโยบาย 

 2. การลดอตัราภาษีศลุกากร 

2.1  มุ่งสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกนั: การเคล่ือนย้ายสินค้าอย่างเสรีภายในอาเซียน

ภายในปี 2558 

0อาเซยีนเป็นกลุ่มประเทศคู่คา้ทีม่คีวามสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมของไทย 

โดยมมีลูคา่การคา้ระหวา่งกนัเพิม่ขึน้มาโดยตลอด  จนในปจัจบุนั อาเซยีนไดเ้ป็นประเทศคู่คา้อนัดบัหน่ึง

ของไทย 0

เพื่อใหเ้กดิเขตการคา้เสรอีาเซยีน ในการประชุมสุดยอดผูนํ้าอาเซยีนครัง้ที ่13 ระหว่างวนัที ่19-

22 พฤศจกิายน 2550 ไดม้กีารลงนามในปฏญิญาว่าดว้ยแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(ASEAN Economic Community: AEC) โดยมเีอกสารประกอบคอืแผนการดําเนินงาน (AEC Blueprint) 

และตารางเวลาดําเนินงาน (strategic schedule)  แผนงานดงักล่าวมเีป้าหมายที่จะจดัตัง้ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนใหเ้สรจ็สิน้ภายในปี 2558 

  การเปิดเสรทีางการคา้ตามความตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade Area: 

AFTA) เป็นอกีประเดน็หน่ึงทีม่คีวามสําคญัต่อผูป้ระกอบการในประเทศไทยและคู่คา้ เน่ืองจากความตก

ลงช่วยเพิ่มโอกาสใหแ้ก่ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดไปสู่ตลาดระดบัภูมภิาคที่มปีระชากรมากถงึ 

580 ลา้นคน และสามารถจดัหาแหล่งวตัถุดบิ แหล่งพลงังาน แรงงาน และทุนที่มอียู่ภายในภูมภิาค จน

นําไปสูก่ารมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ได ้

Anderson and van Wincoop (2004) ใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐศาสตรเ์พื่อประมาณการตน้ทุน

ในการค้าสนิค้าระหว่างประเทศว่าเกิดจากต้นทุนด้านใดบ้าง  การศึกษาพบว่า กําแพงภาษีศุลกากร 

มาตรการทางการคา้ทีไ่ม่ใช่ภาษ ีค่าเสยีโอกาสระหว่างการรอนําของออกจากด่านศุลกากร และค่าขนส่ง
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สนิคา้คดิเป็นตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้จากต้นทุนการผลติสนิคา้อกีคดิเป็นอตัราเทยีบเท่ากบัอตัราภาษศุีลกากรที่

ระดบัรอ้ยละ 28
1

Duval and Utoktham (2011) ไดป้ระมาณการต้นทุนในการคา้สนิคา้ระหว่างประเทศทีอ่ยูใ่น

ภมูภิาคเดยีวกนั (intra-regional trade cost) พบวา่ (ดภูาพที ่2) ต้นทุนในการคา้สนิคา้ระหว่างกนัเองใน

อาเซยีนซึง่มอีตัราเทยีบเท่ากบัอตัราภาษศุีลกากรทีร่ะดบัรอ้ยละ 53 อยูใ่นระดบัตํ่ากว่าในหลายๆ ภมูภิาค  

อยา่งไรกต็าม ในสภาพการแข่งขนัของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป ยุทธศาสตรก์ารมุ่งไปสู่การเป็นตลาดเดยีว

และฐานการผลติร่วมภายใตแ้ผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน จะสามารถช่วยลดต้นทุนใน

การคา้สนิคา้ระหวา่งประเทศใหแ้ก่ทัง้ผูป้ระกอบการและหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้กีมาก 

 (ดภูาพที ่1) 

จากงานศึกษาที่ผ่านมาดงักล่าว จะเห็นว่าต้นทุนการค้าสนิค้าทัง้ด้านภาษีศุลกากร อุปสรรค

ทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และประสทิธภิาพในการขนส่งสนิค้ามนีัยสําคญัต่อการค้าระหว่างประเทศเป็น

อยา่งมาก เราจงึจะทาํการศกึษาในประเดน็เหลา่น้ีในรายละเอยีดในบทความฉบบัน้ี 

ภาพที ่1  ตน้ทุนเฉลีย่ในการคา้สนิคา้ระหวา่งประเทศ 

 
ทีม่า: Anderson and van Wincoop (2004) 

                                                
1 เช่น หากตน้ทุนในการผลติสนิคา้อยูท่ี ่100 บาท  ตน้ทุนดงักล่าวจะมคี่ารวม 28 บาท  ทาํใหส้นิคา้นัน้มตีน้ทนุรวม 128 บาท 

คาขนสง 11%

คาเสียโอกาสระหวางรอเคลียรของ 9%

ใชเงินตราตางสกุลกัน 14%

ภาษีและมาตรการที่ไมใชภาษี 8%

ใชภาษาตางกัน 7%

ตนทนุเฉลี่ยในการคาสินคาระหวางประเทศ (รอยละเทียบเทาภาษี)
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ภาพที ่2  ตน้ทุนในการคา้สนิคา้กนัเองภายในภมูภิาคต่างๆ (รอ้ยละเทยีบเท่าภาษ)ี 

 
หมายเหตุ: เอเซยีตะวนัออกนบัรวมมองโกเลยีดว้ย 

ทีม่า: Duval and Utoktham (2011) 

ภาพที ่3  พฒันาการของความรว่มมอืทางเศรษฐกจิภายในอาเซยีนในประเดน็การคา้สนิคา้ 

 

 

50 53 59 61

113
138

ตนทนุในการคาสนิคากันเองภายในภูมิภาคตางๆ 
(รอยละเทียบเทาภาษี)

•ลดภาษีศุลกากรลงเหลอืรอยละ 0 
หรืออยูในระดบัท่ีประเทศสมาชิก

พอใจ
•ลดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี

•ปรบัปรุงกฎวาดวยแหลงกําเนิด
สินคา
•ตรวจสินคาจุดเดียว ครั้งเดียว

(SWI + SSI)
•พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โดยเฉพาะระบบคมนาคมขนสง
และโลจิสติกส

•ทยอยลดภาษีศุลกากรลง
เหลือรอยละ 0-5

•พัฒนาโครงการความรวมมือ
ทางอุตสาหกรรม (AICO)

•ตกลง MRA
• ใชระบบพิกัดศุลกากร

เดียวกัน (AHTN) และ 

ASEAN Green Lane

•ทยอยลดภาษีศุลกากร
โดยสมัครใจ และ

แลกเปลี่ยนระหวาง
สินคากบัสินคา

• เริ่มมีโครงการความ
รวมมือทางอุตสาหกรรม 
(AIP, AIC, AIJV, BBC)

ASEAN PTA

(2520)

AFTA 

(2535)

AEC 

(2550)
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2.2  การลดอตัราภาษีศลุกากร 

2.2.1 สาระสาํคญัของความตกลงการคา้เสรอีาเซยีนเกีย่วกบัการลดอตัราภาษศุีลกากร 

ทีผ่า่นมา ประเทศสมาชกิอาเซยีนพยายามตกลงกนัในการยกเลกิหรอืลดอตัราภาษศุีลกากรผ่าน

กรอบเจรจาหลายกรอบ  ไม่ว่าจะเป็นความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้าอาเซียน (ASEAN 

Preferential Trading Arrangements: ASEAN PTA)  ความตกลงว่าด้วยอตัราภาษพีเิศษที่เท่ากนั

สําหรบัเขตการคา้เสรอีาเซยีน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme 

for the ASEAN Free Trade Area: CEPT)  โครงการความร่วมมอืดา้นอุตสาหกรรมของอาเซยีน 

(ASEAN Industrial Cooperation Scheme: AICO)  กรอบความตกลงดา้นอเิลก็ทรอนิกสข์องอาเซยีน 

(e-ASEAN Framework Agreement)  กรอบความตกลงว่าด้วยสนิค้าสําคญัซึง่จะช่วยเร่งรดัความ

ร่วมมอืดา้นสนิคา้และบรกิาร 11 สาขา (Framework Agreement for the Integration of the Priority 

Sectors)  แมว้่ากรอบเจรจาต่างๆ ดงักล่าวมเีน้ือหาสาระที่แตกต่างกนั แต่ก็มวีตัถุประสงคเ์ดยีวกนัคอื

เพือ่ตอ้งการยกเลกิหรอืลดอตัราภาษศุีลกากรของสนิคา้ทีค่า้ขายระหวา่งกนัลงใหม้ากทีส่ดุ 

ในปี 2552 ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดร้่วมกนัลงนามในความตกลงอกีฉบบัหน่ึงทีม่ชีื่อว่า ความ

ตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) ซึง่เป็นความตกลงที่

ได้นําเน้ือหาสาระจากความตกลงต่างๆ ที่เดมิเคยอยู่กนัอย่างกระจดักระจายเขา้มาอยู่รวมกนัภายใต้

บทบญัญตั ิ(article) ที่เกี่ยวขอ้งตามการจดัแบ่งโครงสร้างที่ชดัเจนขึ้น  เน่ืองจากประเทศสมาชกิบาง

ประเทศไม่สามารถใหส้ตัยาบนัได้ตามที่เคยกําหนดไว้ในเบื้องต้น ความตกลง ATIGA จงึมผีลบงัคบัใช้

ครบสมบรูณ์กบัทุกประเทศภาคเีมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2553 ซึง่ลา่ชา้กวา่กาํหนดการณ์เลก็น้อย 

ภายใต้ความตกลง ATIGA ประเทศสมาชกิอาเซยีนมขีอ้ผูกพนัในการยกเลกิหรอืลดอตัราภาษี

ศุลกากรของสนิคา้ในบญัชรีายการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

• สําหรบัสนิค้าทัว่ไป ซึง่เคยอยู่ในบญัชรีายการสนิคา้ปกต ิ(inclusion list: IL) ภายใต้ความ

ตกลง CEPT ประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิ 6 ประเทศ อนัไดแ้ก่ บรไูน อนิโดนีเซยี มาเลเซยี 

ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ และไทย ต้องยกเลกิอตัราภาษีศุลกากรภายในปี 2553  ส่วนประเทศ

สมาชกิอาเซยีนใหม ่4 ประเทศ อนัไดแ้ก่ กมัพชูา ลาว เมยีนม่าร ์และเวยีดนาม ต้องยกเลกิ

อตัราภาษศุีลกากรภายในปี 2558 โดยอาจมสีนิคา้จาํนวนหน่ึงไม่เกนิรอ้ยละ 7 ของสนิคา้

ทัง้หมด ทีผ่อ่นผนัไดจ้นถงึปี 2561 

• สําหรบัสนิค้าที่อยู่ในบญัชรีายการสนิค้าที่มคีวามอ่อนไหว (sensitive list: SL) ประเทศ

สมาชกิอาเซยีนทัง้หมดจะต้องลดอตัราภาษีศุลกากรลงเหลอืไม่เกนิรอ้ยละ 5 โดยประเทศ

สมาชกิอาเซยีนเดมิตอ้งลดใหไ้ดภ้ายในปี 2553  ในขณะทีป่ระเทศเวยีดนาม ลาว พม่า และ

กมัพชูา ตอ้งลดใหไ้ดภ้ายในปี 2556  2558  2558  และ 2560 ตามลาํดบั 

• สําหรบัสนิคา้ทีอ่ยู่ในบญัชรีายการสนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวสูง (highly sensitive list: HSL) 

ประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิจะต้องลดอตัราภาษศุีลกากรลงจนอยู่ในระดบัทีป่ระเทศสมาชกิ

อื่นพอใจใหไ้ดภ้ายในปี 2558  สว่นประเทศสมาชกิอาเซยีนใหมย่งัไมม่สีนิคา้ในบญัชน้ีี 
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จากการวเิคราะหข์อ้มลูอตัราภาษศุีลกากรในปี 2554 ซึง่เป็นขอ้มลูล่าสุดทีม่กีารเผยแพร่ พบว่า 

สถานะการลดอตัราภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรอีาเซยีนสําหรบัสนิค้าในบญัชรีายการ

สนิคา้ต่างๆ เป็นดงัต่อไปน้ี 

• สาํหรบัสนิคา้สง่ออกไปประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิ 

o สนิคา้ปกต ิ(IL): อตัราภาษศุีลกากรเหลอืรอ้ยละ 0 แลว้ 

o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว (SL): อตัราภาษศุีลกากรไมเ่กนิรอ้ยละ 5 แลว้ 

o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวสงู (HSL): อตัราภาษศุีลกากรลดลงอยู่ในระดบัทีส่มาชกิ

ยอมรบัได ้

o สนิคา้ทีอ่ยูน่อกรายการลดภาษ ี(GEL): เท่ากบัอตัรา MFN 

• สาํหรบัสนิคา้สง่ออกไปประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม ่

o สนิค้าปกต ิ(IL): อตัราภาษีศุลกากรทยอยลดลงเรื่อยๆ แต่ยงัไม่เหลอืรอ้ยละ 0 

ทัง้หมด เน่ืองจากยงัไมถ่งึกําหนด 

o สนิคา้ที่มคีวามอ่อนไหว (SL): อตัราภาษศุีลกากรยงัแทบไม่มกีารเปลี่ยนแปลง 

เน่ืองจากยงัไมถ่งึกําหนด 

o สนิคา้ทีอ่ยูน่อกรายการลดภาษ ี(GEL): เท่ากบัอตัรา MFN 

• สาํหรบัสนิคา้นําเขา้จากประเทศสมาชกิอาเซยีนทัง้ 9 ประเทศ 

o สนิคา้ปกต ิ(IL): อตัราภาษศุีลกากร 0% แลว้ 

o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว (SL): อตัราภาษศุีลกากรไมเ่กนิ 5% แลว้ 

 

โดยสรุปแล้ว ประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิทัง้ 6 ประเทศได้ทําการลดอตัราภาษีศุลกากรตาม

กําหนดการทีไ่ดผู้กพนัไวแ้ลว้ (ดภูาพที ่4 ประกอบ)  แมจ้ะยงัมสีนิคา้ที่มคีวามอ่อนไหวสูงบางรายการ 

อนัได้แก่ ขา้วและน้ําตาล ที่จะต้องมกีารตดิตามดูว่าประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิได้ดําเนินการตามข้อ

ผกูพนัไดห้รอืไม ่(ดตูารางที ่1 ประกอบ) 

ในขณะเดยีวกนัแมว้่าประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม่ 4 ประเทศได้ทยอยลดอตัราภาษีศุลกากร

สําหรบัสินค้าทัว่ไปลงตามลําดับแล้ว  แต่การดําเนินการลดอัตราภาษีศุลกากรที่ผ่านมายงัมคีวาม

คบืหน้าไมม่ากนกัเมือ่เทยีบกบัขอ้ผกูพนัทีจ่ะตอ้งแลว้เสรจ็ในปี 2558 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศกมัพูชา

และเมยีนมารท์ี่ยงัมสีนิคา้ทีม่อีตัราภาษีศุลกากรเป็นรอ้ยละ 0 คดิเป็นสดัส่วนการคา้ในระดบัตํ่ามาก (ดู

ภาพที่ 5 ประกอบ)  ตัวอย่างสินค้าที่ยงัมอีัตราภาษีศุลกากรอยู่ในระดับสูงซึ่งควรมีการติดตามว่า

ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่จะสามารถลดอัตราภาษีศุลกากรได้ทันตามข้อผูกพันหรือไม่ เช่น 

มอเตอรไ์ซคแ์ละรถยนตท์ีเ่วยีดนามเกบ็ภาษศุีลกากรทีอ่ตัรารอ้ยละ 90 และ 60 ตามลําดบั  เฟอรนิ์เจอร์

ทีก่มัพชูาเกบ็ภาษศุีลกากรทีอ่ตัรารอ้ยละ 35%  (ดตูารางที ่2 ประกอบ) 
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ภาพที ่4  สดัสว่นมลูคา่สนิคา้ทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิยกเลกิการเกบ็อตัราภาษศุีลกากรภายใต้

ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน ในช่วงปี 2544 ถงึ 2554 

 

ภาพที ่5  สดัสว่นมลูคา่สนิคา้ทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนใหมย่กเลกิการเกบ็อตัราภาษศุีลกากรภายใต้

ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน ในช่วงปี 2544 ถงึ 2554 
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ตารางที ่1  สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวและสนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวสงูของประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิ 

ประเทศ สินค้าอ่อนไหว ท่ีภาษียงัไม่เป็น 0% สินค้าอ่อนไหวสูง ท่ีภาษียงัไมเ่ป็น 0% 

มาเลเซยี สตัวม์ชีวีติ (5%) 

หม ูไก่ (5%) 

ไข ่(5%) 

พชืบางชนิด (5%) 

ผลไมบ้างชนิด (5%) 

ยาสบู (5%) 

ขา้ว (20%) 

อนิโดนีเซยี ไม่ม ี น้ําตาล (40%) 

ขา้ว (25%) 

ฟิลปิปินส ์ สตัวม์ชีวีติ (5%) 

หม ูไก่ (5%) 

มนัสาํปะหลงั (5%) 

ขา้วโพด (5%) 

ขา้ว (40%) 

น้ําตาล (38%) 

ไทย ไมต้ดัดอก (5%) 

มนัฝรัง่ (5%) 

กาแฟ (5%) 

มะพรา้วแหง้ (5%) 

ไม่ม ี

บรไูน ชา กาแฟ (5%) ไม่ม ี

สงิคโปร ์ ไม่ม ี ไม่ม ี

 

ตารางที ่2  ตวัอยา่งสนิคา้ทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนใหมย่งัเกบ็ภาษศุีลกากรอยูใ่นระดบัสงู 

ประเทศ สินค้าอ่อนไหว ท่ีภาษียงัไม่เป็น 0% 

เวยีดนาม มอเตอรไ์ซต ์(90%) 

รถยนต ์(60%) 

ขา้ว (30%) 

กมัพชูา เฟอรนิ์เจอร ์(35%) 

รถยนต ์(20%) 

เครือ่งสาํอาง (20%) 

พม่า ไฟแชก็ (20%) 

เฟอรนิ์เจอร ์(15%) 

ลาว รถยนต ์(30%) 

ผกัผลไมบ้างชนิด (13%) 

หมายเหตุ: ขอ้มลูอตัราภาษศีลุกากรปี 2554 
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2.2.2 ความเป็นจรงิ โอกาส และความทา้ทายในการใชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากร 

การลดอตัราภาษีศุลกากรลงภายใต้ความตกลงการค้าเสรทีําให้ผู้นําเขา้สนิค้าได้รบัประโยชน์

จากการทีต่นสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายดา้นภาษศุีลกากรได้ (tariff saving)  ในขณะเดยีวกนัผูส้่งออก

สนิคา้กไ็ดร้บัประโยชน์จากการทีส่นิคา้ของตนไดร้บัแต้มต่อ (margin of preference) จนมรีาคาทีต่ํ่ากว่า

สนิคา้ของคูแ่ขง่ และอาจทาํใหส้ามารถขายสนิคา้ไดใ้นปรมิาณทีส่งูขึน้ได ้

ยกตวัอย่างเช่น สมมุตวิ่ารถยนต์รุ่นหน่ึงทีผ่ลติในประเทศไทยและประเทศจนีมรีาคาเริม่ต้นที ่1 

ล้านบาทเท่ากนั  ประเทศอนิโดนีเซยีเก็บภาษีศุลกากรสําหรบัรถยนต์รุน่ดงักล่าวกบัประเทศสมาชกิ

องคก์ารการคา้โลก (most favoured nation rate: MFN rate) ทีอ่ตัรารอ้ยละ 50 แต่เกบ็กบัประเทศ

สมาชกิอาเซยีนทีอ่ตัรารอ้ยละ 0  หากผูส้่งออกในไทยใชป้ระโยชน์ภายใต้ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน

จะทําให้สนิค้าของตนไดร้บัแต้มต่อรอ้ยละ 50 และมรีาคาตํ่ากว่าสนิค้าจากจนี 5 แสนบาทต่อคนั  ด้วย

มูลค่าภาษีศุลกากรที่ประหยดัได้ถงึ 5 แสนบาทต่อคนัน้ี ผู้นําเข้าในประเทศอนิโดนีเซยีก็อาจสัง่สนิค้า

จากผูส้่งออกในไทยมากขึน้ 

สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2555) ไดท้าํการศกึษาว่า ในปี 2554 ผูส้่งออกและผูนํ้า

เข้าในไทยได้ใช้ประโยชน์จากการลดอตัราภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรฉีบบัต่างๆ ซึ่ง

รวมทัง้ความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน มากน้อยเพยีงใด
2

การศกึษาดงักลา่วยงัพบวา่ หากมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เตม็ทีร่อ้ยละ 100 ผูป้ระกอบการจะ

ได้รบัประโยชน์จากการประหยดัภาษศุีลกากรเพิม่ขึน้อกีประมาณเท่าตวั  โดยผู้ส่งออกในไทยจะได้รบั

ประโยชน์รวมจาก 75, 579 ลา้นบาทเป็น 141,004 ลา้นบาท  ในขณะทีผู่นํ้าเขา้ในไทยจะไดร้บัประโยชน์

รวมจาก 33,709 ล้านบาทเป็น 45,294 ล้านบาท  ตารางที่ 3 และ 4 สรุปตวัอย่างสินค้าส่งออกและ

นําเขา้ทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์จากการประหยดัภาษศุีลกากรไดอ้กี 

  การศกึษาดงักล่าวพบว่า ผู้ส่งออกในไทยมี

อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ภายใต้ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีนรอ้ยละ 42.8  ทําใหผู้นํ้าเขา้สนิคา้ไทยที่

อยูใ่นประเทศสมาชกิอาเซยีนประหยดัภาษศุีลกากรไดเ้ป็นมลูค่ารวม 75, 579 ลา้นบาท  โดยสนิคา้กลุ่ม

ยานยนต์เป็นสินค้าที่ได้รบัประโยชน์มากที่สุด (29,617 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นสินค้ากลุ่มอาหาร 

(7,342 ล้านบาท) (ดูภาพที่ 6 ประกอบ)  ในขณะที่ผู้นําเขา้ในไทยมอีตัราการใช้สทิธปิระโยชน์ภายใต้

ความตกลงการค้าเสรอีาเซียนร้อยละ 44.7  ทําให้ผู้นําเข้าประหยดัภาษีศุลกากรได้เป็นมูลค่ารวม 

33,709 ลา้นบาท  โดยสนิคา้ทีไ่ดร้บัประโยชน์มากทีสุ่ดยงัคงเป็นสนิคา้กลุ่มอาหาร (6,735 ลา้นบาท) 

และกลุม่ยานยนต ์(6,298 ลา้นบาท) ตามลาํดบั (ดภูาพที ่7 ประกอบ) 

อยา่งไรกต็าม อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ภายใต้ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีนในอนาคตอาจจะ

เพิม่สงูขึน้ไดไ้มง่า่ยนกั (ดภูาพที ่9 ประกอบ)  ส่วนหน่ึงเน่ืองจากแต้มต่อดา้นภาษศุีลกากรสําหรบัสนิคา้

หลกั 3 กลุ่มทีม่อีตัราภาษศุีลกากรภายใต้ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีนเป็นรอ้ยละ 0 อยู่แล้ว อนัไดแ้ก่ 

สนิค้าส่งออกไปยงัประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิ สนิค้านําเขา้มาจากประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิ และ

                                                
2 ในทางวชิาการ ประโยชน์ทีผู่ป้ระกอบการไดร้บัจากการลดอตัราภาษศีลุกากรควรวดัจากสวสัดกิาร (welfare) ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  แต่

เนื่องจากการขาดขอ้มลูทีท่นัสมยั เชน่ โครงสรา้งอุตสาหกรรมของประเทศ ทาํใหก้ารศกึษาดงักล่าวใช ้ “มลูคา่การประหยดัภาษศีลุกากร” 

เป็นตวัชีว้ดัแทน 
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สนิคา้นําเขา้มาจากประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม่ จะไม่เพิม่ขึน้อกีหากอตัราภาษ ี MFN ไม่เพิม่ขึน้  เมื่อ

แต้มต่อที่ได้รบัไม่คุ้มกบัต้นทุนในการปฏบิตัติามขัน้ตอนการขอใช้สทิธปิระโยชน์ (compliance cost) 

ผูป้ระกอบการกอ็าจเลอืกทีจ่ะไมข่อใชส้ทิธปิระโยชน์ในทีส่ดุ 

นอกจากประเด็นแต้มต่อด้านภาษีศุลกากรที่อาจจะไม่จูงใจผู้ประกอบการมากพอแล้ว 

ผู้ประกอบการในไทย ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรอืขนาดย่อม ยงัเผชิญกับปญัหาและ

อุปสรรคทีข่ดัขวางการใช้ประโยชน์ต่างๆ สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2554) ได้ทําการ

สํารวจว่าปญัหาและอุปสรรคใดมคีวามรุนแรงมากที่สุด โดยให้ผู้ส่งออกในไทยให้ระดบัความรุนแรง

ตัง้แต่ 0 (ไมเ่ป็นปญัหาเลย) ถงึ 4 (เป็นปญัหามากทีส่ดุ) พบวา่ (ดภูาพที ่9 ประกอบ) 

• ปญัหาทีม่รีะดบัความรุนแรงสูงทีสุ่ดคอืปญัหาเจา้หน้าทีม่ดีุลยพนิิจในการตรวจสอบเอกสาร

แตกต่างกนั ทําให้ในบางครัง้ถูกปฏเิสธการออกใบรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ (C/O) (ระดบั

ความรุนแรง 3.09)  รองลงมาเป็นปญัหากระบวนการพจิารณาตรวจโครงสร้างต้นทุนใช้

เวลานาน (ระดบัความรุนแรง 2.55)  และปญัหาการรอใบตราส่งสนิค้าทางเรอื (bill of 

lading: B/L) หรอืใบตราส่งสนิคา้ทางอากาศ (air waybill: AWB) อย่างเป็นทางการเพื่อใช้

เป็นเอกสารประกอบในการยื่นขอใบ C/O ทําใหใ้บ C/O ถงึลกูคา้ชา้ (ระดบัความรุนแรง 

2.45) ตามลาํดบั 

• ผูส้่งออกที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ค่อยมปีญัหามากนักในการปรบัระบบการบรหิาร

จดัการภายในองคก์ร เช่น ไมค่อ่ยมปีญัหาในการปรบัเปลีย่นแหลง่วตัถุดบิ/กระบวนการผลติ 

และระบบบญัช ี(ทัง้ 2 ปญัหามรีะดบัความรุนแรงเท่ากนัที่ 1.45)  และยงัไม่ค่อยมคีวาม

ยุง่ยากในการจดัสรรพนกังานมารบัผดิชอบ (ระดบัความรุนแรง 1.64)  นอกจากน้ี ผูส้่งออก

กลุม่น้ียงัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขัน้ตอนการขอใชป้ระโยชน์ และไมค่่อยมปีญัหาในการ

เข้าถึงข้อมูล (ทัง้ 2 ปญัหามรีะดบัความรุนแรงเท่ากันที่ 1.36)  อย่างไรก็ตาม จากการ

สมัภาษณ์ผู้ประกอบการที่ปฏิเสธที่จะตอบแบบสอบถามกลบัมา พบว่า ผู้ประกอบการ

เหลา่น้ีซึง่สว่นใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดเลก็ลว้นมปีญัหาในการเขา้ถงึขอ้มลูและการขาด

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขัน้ตอนการขอใชป้ระโยชน์ 

• ปญัหาที่มรีะดบัความรุนแรงสูงทีสุ่ด 3 ปญัหาแรกสะทอ้นใหเ้หน็ว่า ในมุมมองของผู้ส่งออก 

กระบวนการขอใชส้ทิธปิระโยชน์ทียุ่ง่ยากและการไม่ไดร้บัการอํานวยความสะดวกเท่าทีค่วร

เป็นปญัหาทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษ 
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ภาพที ่6  มลูคา่ภาษศุีลกากรทีผู่นํ้าเขา้ในประเทศอาเซยีนประหยดัไดจ้ากการนําเขา้สนิคา้ไทย 

ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรอีาเซยีนในปี 2554 

 
ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2555) 

 

ภาพที ่7  มลูคา่ภาษศุีลกากรทีผู่นํ้าเขา้ในไทยประหยดัไดจ้ากการนําเขา้สนิคา้จากประเทศอาเซยีน 

ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรอีาเซยีนในปี 2554 

 
ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2555) 

การใชสิทธิประโยชนภาษปีจจบุัน
หากใชสิทธ์ิฯ เต็มที่
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หนวย: พันลานบาท 

การใชสิทธิประโยชนภาษปีจจบุัน
หากใชสิทธ์ิฯ เต็มที่
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ภาพที ่8  อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ของผูส้ง่ออกและผูนํ้าเขา้ในไทย ในช่วงปี 2548 ถงึ 2554 

 
ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2555) 

 

ภาพที ่9  ระดบัความรนุแรงของปญัหาและอุปสรรคทีข่ดัขวางการใชป้ระโยชน์จากความตกลงการคา้เสร ี

 
ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2554) 
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ตารางที ่3  สนิคา้สง่ออกทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจากความตกลงการคา้เสรอีาเซยีนไดอ้กีสงูสุด 5 อนัดบัแรกในปี 2554 

อนัดบั HS2007 สินค้า ประเทศ

คู่ค้า 

มูลค่าการส่งออก

ทัง้หมด (ลบ.) 

มูลค่าภาษีท่ี

ประหยดัได้ (ลบ.) 

อตัราการใช้

สิทธ์ิฯ (%) 

แต้มต่อ

ภาษี(%) 

มูลค่าภาษีท่ีสามารถ

ประหยดัได้อีก(ลบ.) 

1 271019 น้ํามนัปิโตรเลยีมอืน่ๆ LAO 16,123.2 0.0 0.0 15.0 2,418.5 

2 870899 ชิน้สว่นยานยนตอ์ืน่ๆ MYS 8,973.5 313.6 11.6 30.0 2,378.5 

3 271019 น้ํามนัปิโตรเลยีมอืน่ๆ MYS 32,951.9 13.1 0.8 5.0 1,634.5 

4 871120 มอเตอรไ์ซค ์ความจกุระบอกสบู 50-250 ซซี ี VIE 1,607.4 0.0 0.0 85.0 1,366.3 

5 400599 ยางคอมพาวด ์ MYS 4,931.8 0.0 0.0 25.0 1,232.9 

ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2555) 

ตารางที ่4  สนิคา้นําเขา้ทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจากความตกลงการคา้เสรอีาเซยีนไดอ้กีสงูสุด 5 อนัดบัแรกในปี 2554 

อนัดบั HS2007 สินค้า ประเทศ

คู่ค้า 

มูลค่าการนําเข้า

ทัง้หมด (ลบ.) 

มูลค่าภาษีท่ี

ประหยดัได้ (ลบ.) 

อตัราการใช้

สิทธ์ิฯ (%) 

แต้มต่อ

ภาษี(%) 

มูลค่าภาษีท่ีสามารถ

ประหยดัได้อีก(ลบ.) 

1 94060094 อาคารสาํเรจ็รปู INA 3,333.3 0.0 0.0 20 666.7 

2 87084029* กระปกุเกยีรท์ีป่ระกอบแลว้ PHI 5,661.1 1,348.9 79.4 30 349.4 

3 48115920* กระดาษและกระดาษแขง็หุม้ทัง้สองดา้นดว้ยแผน่

พลาสตกิใส และบภุายในดว้ยฟอยลอ์ลมูเินียม ใช้

สาํหรบัทาํภาชนะบรรจผุลติภณัฑอ์าหารทีเ่ป็น

ของเหลว 

SGP 6,724.8 0.0 0.0 5 336.2 

4 71131990* เครื่องเพชรพลอยและรปูพรรณและสว่นประกอบ 

ทาํดว้ยโลหะมคี่าอื่นๆ 

MYS 1,551.4 0.7 0.2 20 309.6 

5 89052000* แทน่เจาะหรอืแทน่ผลติแบบลอยน้ําหรอืแบบใตน้ํ้า INA 24,847.9 0.0 0.0 1 248.5 

ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2555) 

หมายเหตุ: INA คอื อนิโดนีเซยี LAO คอื ลาว MYS คอื มาเลเซยี PHI คอื ฟิลปิปินส ์SGP คอื สงิคโปร ์ VIE คอื เวยีดนาม 
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3.  การขจดัอปุสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี (non-tariff barriers) 

3.1 สาระสาํคญัของความตกลงการค้าเสรีอาเซียนเก่ียวกบัการขจดัอปุสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี 

นอกจากภาษศุีลกากรแลว้ มาตรการทางการคา้ทีไ่ม่ใช่ภาษ ี(non-tariff measures: NTMs) กม็ี

ส่วนสําคญัที่เพิ่มต้นทุนในการค้าสินค้าระหว่างประเทศให้แก่ทัง้ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครฐั  

เพื่อให้การเจรจาเพื่อแก้ไขปญัหาที่เกิดจากการบงัคบัใชม้าตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเป็นที่เขา้ใจ

ตรงกนั การประชุมสหประชาชาตวิ่าด้วยการค้าและการพฒันา (United Nations Conferences on 

Trade and Development: UNCTAD) ไดแ้บ่งมาตรการทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษเีป็น 7 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

• มาตรการกึ่งภาษี (para-tariff measure) เป็นมาตรการที่ส่งผลให้ต้นทุนการนําเขา้สูงขึน้ 

โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารปฏบิตัคิลา้ยกบัมาตรการภาษ ีไดแ้ก่ ค าธรรมเนียมพเิศษดา้นศุลกากร 

(customs surcharge) ค าธรรมเนียมอื่นๆ (additional charges) ภาษภีายในสําหรบัสนิคา้

นําเขา้ (internal taxes and charges levied on imports) และกฎระเบยีบเกยีวกบัการ

ประเมนิราคาทางศุลกากร (decreed customs valuation) 

• มาตรการควบคมุราคา (price control measure) เป็นมาตรการควบคุมการนําเขา้ เพื่อรกัษา

ระดบัราคาสนิคา้ในประเทศใหม้เีสถยีรภาพ เน่ืองจากสนิคา้นําเขา้มรีาคาตํ่ากว่า หรอืการผนั

ผวนของราคาสนิค้าในประเทศหรอืราคาตลาดที่ขาดเสถยีรภาพ รวมทัง้แก้ไขปญัหาความ

สญูเสยีอนัเกดิจากการคา้ทีไ่มเ่ป็นธรรม เช่น การทุ่มตลาดของสนิคา้นําเขา้ เป็นตน้ 

• มาตรการทางการเงนิ (finance control measure) เป็นมาตรการทีใ่ชก้ําหนดระเบยีบทาง

การเงนิ เพื่อควบคุมการนําเข้าสู่ตลาดภายในประเทศ ซึ่งมผีลต่อต้นทุนการนําเข้าสนิค้า

คลา้ยกบัมาตรการภาษ ีเช่น การกําหนดใหจ้่ายเงนิล่วงหน้าตามมลูค่าสนิคา้นําเขา้ กําหนด

เงนิคํา้ประกนั กาํหนดใหช้าํระคา่ภาษลีว่งหน้า เป็นตน้ 

• มาตรการจดทะเบยีน (automatic licensing measure) เป็นมาตรการทีเ่ป็นระเบยีบปฏบิตัิ

ซึง่ใช้ในการตดิตามสนิคา้นําเขา้ โดยไม่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้หา้มต่างๆ และอาจนํามาปรบัใชก้บั

มาตรการสิง่แวดลอ้ม หรอืความเสยีหายจากการคา้ทีไ่มเ่ป็นธรรม 

• มาตรการควบคุมปรมิาณ (quantity control measure) เป็นมาตรการทีต่้องการลดปรมิาณ

นําเข้าของสินค้าบางชนิด จากแหล่งนําเข้าทัง้หมดหรือเฉพาะแห่ง โดยการงดออก

ใบอนุญาตกาํหนดโควตานําเขา้ หรอืกาํหนดขอ้หา้มต่างๆ เป็นตน้ 

• มาตรการผูกขาด (monopolistic measure) เป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดสถานการณ์การ

ผูกขาด โดยกําหนดให้สทิธนํิาเขา้เฉพาะราย หรอืเฉพาะกลุม่เศรษฐกจิหรอืกลุ่มสงัคม หรอื

ดว้ยเหตุผลทางดา้นเศรษฐกจิ 

• มาตรการทางเทคนิค (technical measure) เป็นมาตรการควบคุมลกัษณะของสนิค้า เช่น 

คุณภาพ ความปลอดภยั หรอืขนาดของสนิค้า รวมทัง้การอนุมตัจิากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

เช่น ฉลาก การทดสอบและวธิกีารทดสอบ บรรจุภณัฑ ์เครื่องหมายการคา้ และกฎระเบยีบ
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เกี่ยวกับเทคนิคสําหรบัสินค้าพิเศษ เช่น สินค้าที่อ่อนไหวง่าย หรอืสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ

สขุอนามยัของคนและสตัว ์เป็นตน้ 

 

แมว้่ามาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีจะเพิม่ต้นทุนในการค้าสนิค้าระหว่างประเทศ แต่บาง

มาตรการยงัมคีวามจาํเป็นต้องบงัคบัใชด้ว้ยเหตุผลหลายประการหรอืมหีลกัฐานทางวทิยาศาสตรร์บัรอง

อย่างแน่ชดั เช่น เพื่อป้องกนัไม่ให้ผูบ้รโิภคได้รบัอนัตรายจากสนิค้านัน้ๆ  ในกรณีน้ีประเทศที่บงัคบัใช้

มาตรการนัน้มีสิทธิชอบธรรมเต็มที่ในการบังคับใช้  หากมาตรการใดมีลักษณะที่ไม่โปร่งใส (non-

transparent) และเลอืกปฏบิตั ิ(discriminatory) มาตรการนัน้จะถูกจดัเป็นมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่

ภาษหีลกั (core NTMs) ทีเ่ป็นอุปสรรคทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษ ี(non-tariff barriers: NTBs)  

นอกจากการเจรจาระดบัพหุภาคแีลว้ ประเทศสมาชกิอาเซยีนยงัไดพ้ยายามทีจ่ะลดการบงัคบัใช้

อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีในการเจรจาระดบัภูมภิาคด้วย  โดยในความตกลง CEPT ที่ประเทศ

สมาชกิอาเซยีนได้ร่วมกนัลงนามเมื่อปี 2535 มกีารระบุให้ประเทศสมาชกิจะต้องขจดัมาตรการควบคุม

ปรมิาณ (ในความตกลงใชค้ําว่า quantitative restrictions) ทัง้หมดทนัททีีส่นิคา้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบงัคบั

ใชม้าตรการนัน้ไดร้บัการลดภาษศุีลกากรลงภายใต้ความตกลง CEPT  และต้องขจดัอุปสรรคทางการคา้

ทีไ่ม่ใช่ภาษีลกัษณะอื่นๆ ภายใน 5 ปี หลงัจากการลดภาษตีามความตกลง CEPT  อย่างไรกต็าม การ

ดําเนินการดังกล่าวยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายนัก  ดังนัน้เมื่อมีการจดัทําแผนงานดําเนินการไปสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC Blueprint) ประเทศภาคจีงึไดเ้พิม่ความชดัเจนในการขจดัอุปสรรค

ทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษตีามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

• ยดึตามขอ้ผกูพนัทีจ่ะไมเ่พิม่รวมทัง้ลดจาํนวนเอน็ทบี ีและใหม้ผีลทนัท ี

• ยกเลกิ NTBs ทัง้หมดภายในปี 2553 สําหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิ 5 ประเทศ ปี 

2555 สําหรบัฟิลปิปินส์ และปี 2558 (โดยให้ยดืหยุ่นได้ถึงปี 2561 สําหรบัสนิค้าทีม่คีวาม

อ่อนไหว) สาํหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม ่

• เพิ่มความโปร่งใส โดยการปฏบิตัติามพธิสีารว่าด้วยกระบวนการจดแจง้ และใหจ้ดัตัง้กลไก

การเฝ้าระวงัทีม่ปีระสทิธภิาพ 

• เพิ่มความโปรง่ใสของการบงัคบัใช ้NTMs อื่นๆ ทีย่งัไมถ่อืเป็น NTBs 

• ดําเนินงานในส่วนที่เป็นไปได้เพื่อให้มหีลกัเกณฑแ์ละกฎระเบยีบระดบัภูมภิาคทีส่อดคล้อง

กบัหลกัปฏบิตัทิีด่ใีนระดบัสากล 

3.2  ความเป็นจริง โอกาส และความท้าทายในการขจดัอปุสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี 

ในการดําเนินงานตามแนวทางดงักล่าว ประเทศสมาชกิอาเซยีนทัง้หมดมแีผนทีจ่ะร่วมกนัสรา้ง

ฐานขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูของแต่ละประเทศเกีย่วกบัมาตรการทางการคา้ทีไ่ม่ใช่ภาษทีัง้หมดทีบ่งัคบั

ใช้กบัสนิค้าทุกรายการให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที่ 30 มถุินายน 2547  และกําหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน

สาํหรบัใชใ้นการพจิารณาวา่มาตรการใดเขา้ขา่ยวา่เป็นอุปสรรคทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษใีหแ้ลว้เสรจ็ภายใน

วนัที ่30 มถุินายน 2548  นอกจากจะล่าช้ากว่าแผนแล้ว การดําเนินการดงักล่าวยงัไม่สามารถนําไปสู่
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การขจดัอุปสรรคทางการคา้ทีไ่ม่ใช่ภาษ ีรวมทัง้ไม่มกีารปรบัปรุงมาตรการทีถ่งึแมจ้ะโปร่งใสและไม่เลอืก

ปฏบิตัใิหม้มีาตรฐานเดยีวกนั  ทัง้น้ีเน่ืองจากพบปญัหาและอุปสรรคต่างๆ เช่น (ดภูาพที ่10 ประกอบ) 

• หน่วยงานในประเทศทีบ่งัคบัใชม้าตรการไมท่าํการจดแจง้ 

• ผูส้่งออกทีไ่ดร้บัผลกระทบจากมาตรการไมแ่จง้ และ/หรอื ไมรู่ว้า่จะแจง้ทีห่น่วยงานใด 

• หลกัเกณฑท์ี่ใช้ในการพจิารณามาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีสําหรบัสนิค้ากลุ่มต่างๆ มี

ความแตกต่างกนั 

• คณะกรรมการประสานงานด านการคา้สนิคา้ภายในอาเซยีน (Coordinating Committee on 

ASEAN Trade in Goods Agreement: CCA) ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัทีม่หีน้าทีร่ะบุว่า

มาตรการใดเป็นอุปสรรคทางการค้า มทีรพัยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญไม่

เพยีงพอ 

• หน่วยงานทีบ่งัคบัใชม้าตรการไมป่ฏบิตัติามความเหน็ของ CCA 

• ยงัไม่มกีารกําหนดมาตรฐานที่เป็นสากลร่วมกนั ทําให้มาตรการที่ถึงแมจ้ะโปร่งใสและไม่

เลอืกปฏบิตัเิพิม่ตน้ทุนใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีมากเกนิความจาํเป็น 

• ขาดกลไกการเฝ้าระวงัทีม่ปีระสทิธภิาพ 

• ไมม่กีารเผยแพรข่อ้มลูทีท่นัสมยัว่าในปจัจบุนัมมีาตรการใดทีถู่กขจดัแลว้ หรอืยงัคงบงัคบัใช้

อยู ่หรอืเพิ่งมกีารบงัคบัใช ้

 

สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2551) ได้ทําการวิเคราะห์ฐานข้อมูลมาตรการทาง

การคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษขีองอาเซยีนทีร่วบรวมเสรจ็ในปี 2547 โดยไดร้บัความอนุเคราะหข์อ้มลูจากสํานักงาน

เศรษฐกจิอุตสาหกรรม
3

• ประเทศสมาชิกอาเซียนบังคับใช้มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีรวมทัง้หมด 1,925 

มาตรการ โดยเป็นมาตรการที่อยู่ในกล่องเขยีว ซึ่งมคีวามโปร่งใสและไม่เลอืกปฏบิตัิจงึ

สามารถบงัคบัใชต่้อไปได ้996 มาตรการ (รอ้ยละ 51.7)  กล่องแดง ซึง่มคีวามไม่โปร่งใสและ

เลือกปฏิบตัิจงึต้องถูกขจดัให้หมดไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 502 มาตรการ (ร้อยละ 

26.1)  และกล่องเหลอืง ทีย่งัไม่ชดัเจนรอการชีแ้จงเพิม่เตมิจากประเทศผูบ้งัคบัใชม้าตรการ 

427 มาตรการ (รอ้ยละ 22.2)  หากสมมตวิ่าในทีสุ่ดแลว้มาตรการทีอ่ยูใ่นกล่องเหลอืงถูกจดั

ให้อยู่ในกล่องแดงทัง้หมด อาจสรุปได้ว่า มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่บงัคบัใช้โดย

ประเทศสมาชกิอาเซยีนโดยภาพรวมเป็นอุปสรรคทางการคา้ถงึเกอืบครึง่หน่ึง 

 และพบว่า 

• มาตรการที่อยู่ในกล่องแดงส่วนใหญ่เป็นมาตรการควบคุม (ร้อยละ 67.1 ของจํานวน

มาตรการทีอ่ยูใ่นกล่องแดงทัง้หมด)  รองลงมาเป็นมาตรการทางเทคนิค (รอ้ยละ 28.9)  ส่วน

มาตรการประเภทอื่นๆ มใีชไ้มม่ากนกั 

                                                
3 แมว้่าจะเป็นขอ้มลูในเบือ้งตน้เนื่องจากในขณะนัน้ฐานขอ้มลูดงักล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งเหมาะสม

โดยประเทศสมาชกิอาเซยีน  แต่การวเิคราะหฐ์านขอ้มลูดงักลา่วทาํใหเ้หน็ภาพของการใชม้าตรการทางการคา้ทีไ่มใ่ชภ่าษใีนประเทศ

สมาชกิอาเซยีนเมือ่ปี 2546-2547 ไดด้พีอสมควร 
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• สาขาการผลติที่ถูกกระทบจากมาตรการที่อยู่ในกล่องแดงมากคอืกลุ่มเครื่องจกัรกล สนิค้า

เกษตร ยานยนต์ เคมภีณัฑ์ และเหล็ก  และสนิค้าบางรายการได้รบัผลกระทบจากหลาย

มาตรการ 

• ประเทศที่บงัคบัใช้มาตรการที่อยู่ในกล่องแดงที่กระทบจํานวนสินค้านําเข้ามากที่สุด คือ

อินโดนีเซยี (3,136 รายการที่รหสัพกิดัศุลกากร 6 หลกั)  รองลงมาคอืบรูไน (1,948 

รายการ) มาเลเซยี (1,091 รายการ) และลาว (406 รายการ)  ในขณะที่ไทยใช้มาตรการ

เหลา่น้ีกระทบสนิคา้นําเขา้จากต่างประเทศเพยีง 140 รายการ 

• อนิโดนีเซยีใช้มาตรการทีอ่ยู่ในกล่องแดงมากที่สุดในกลุม่สนิค้าเครื่องจกัรกล (ใบอนุญาต

นําเขา้) และคอมพวิเตอร ์(การจาํกดัการนําเขา้)  สาํหรบับรไูนใชก้บัสนิคา้เกษตร (มาตรการ

ทางเทคนิคและใบอนุญาตนําเขา้) และเครื่องจกัรกล (การจาํกดัการนําเขา้) เป็นส่วนใหญ่  

มาเลเซยีใชก้บัสนิคา้กลุ่มเครื่องจกัรกล ยานยนต์และเหลก็ (ใบอนุญาตนําเขา้)  ในขณะที่

ไทยใชก้บัสนิคา้เกษตร 

 

ต่อมา Ando and Obashi (2010) ไดท้ําการวเิคราะหฐ์านขอ้มลูมาตรการทางการคา้ทีไ่ม่ใช่ภาษี

ของอาเซยีนทีร่วบรวมเสรจ็ในปี 2552 และไดข้อ้สรปุทีค่ลา้ยกบัการศกึษาของสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา

ประเทศไทย (2551) โดยพบว่า 

• ประเทศที่บงัคบัใช้มาตรการควบคุมปรมิาณ
4

• สาขาการผลิตที่ถู กกระทบจากมาตรการควบคุมปริมาณมากคือกลุ ่ม เคมีภัณฑ ์ 

เครือ่งจกัรกล และอาหาร  และสนิคา้บางรายการไดร้บัผลกระทบจากหลายมาตรการ 

ที่กระทบจํานวนสินค้านําเข้ามากที่สุด คือ 

เมยีนมาร์ (ร้อยละ 100 ของจํานวนสนิค้าที่รหสัพกิดัศุลกากร 6 หลกั)  รองลงมาคอื

อนิโดนีเซยี (ร้อยละ 45) มาเลเซยี (รอ้ยละ 36) และบรูไน (ร้อยละ 29)  ในขณะที่ไทยใช้

มาตรการเหลา่น้ีกระทบสนิคา้นําเขา้จากต่างประเทศเพยีงรอ้ยละ 4 (ดภูาพที ่11 ประกอบ) 

จากการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบฐานขอ้มลูมาตรการทางการค้าทีไ่ม่ใช่ภาษขีองอาเซยีนทีร่วบรวม

เสรจ็ในปี 2547 กบัในปี 2552 คณะผูว้จิยัพบวา่ (ดตูารางที ่5 ประกอบ) 

• ในช่วงปี 2547 ถงึปี 2552 มาเลเซยีและไทยไม่มกีารขจดัอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี

ใดๆ เลย  ในขณะที่อนิโดนีเซยีมกีารยกเลกิกฎระเบยีบที่อนุญาตใหม้กีารนําเขา้ได้เฉพาะผู้

นําเขา้ทีล่งทะเบยีน สาํหรบันม (HS 04) ผกั (HS 07) ผลไม ้(HS 08) เครื่องมอืช่าง (HS 

8202, 8203, 8204, 8205, 8206)  และยกเลกิกฎระเบยีบทีอ่นุญาตใหม้กีารนําเขา้ไดเ้ฉพาะ

ผูผ้ลติในประเทศทีล่งทะเบยีน สาํหรบัเหลก็และเหลก็กลา้ (HS 72) 

• อนิโดนีเซยีออกกฎระเบยีบเพิม่เตมิ เช่น กฎระเบยีบทีบ่งัคบัใหผู้ส้่งออกสนิคา้ทีต่่างประเทศ

จะต้องใชต้ราสารเครดติ(letter of credit: L/C) ทีอ่อกโดยธนาคารอนิโดนีเซยี สาํหรบักาแฟ 

(HS 0901) น้ํามนัปาลม์ (HS 1511) โกโก ้(HS 1801, 1802, 1803, 1804, 1805) สนิแร่บาง

ชนิด (HS 2601, 2603, 2604, 2606) ถ่านหนิ (HS 2701) ยางธรรมชาต ิ(HS 4001)  

                                                
4 ซึง่เป็นความหมายทีแ่คบกวา่การศกึษาโดยสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2551) 
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มาตรการใหเ้งนิช่วยเหลอืแก่ผู้ประกอบการในประเทศทีผ่ลติน้ําตาล (HS 17, 2940) และ

รองเทา้ (HS 64) 

• มาเลเซยีออกกฎระเบยีบเพิม่เติม เช่น กฎระเบยีบที่ห้ามการนําเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว (HS 

8703, 8708, 8711)  และมาตรการใหเ้งนิช่วยเหลอืแก่ผูป้ระกอบการภาคบรกิารในประเทศ 

• ไทยออกกฎระเบยีบเพิม่เตมิ เช่น กฎระเบยีบทีอ่นุญาตใหนํ้าเขา้ได้โดยผูป้ระกอบการบาง

ราย สาํหรบัน้ํามนัปาลม์ (HS 1511)  น้ํามนัมะพรา้ว (HS 151321, 151329)  กฎระเบยีบที่

บงัคบัใหต้อ้งมกีารขออนุญาตแบบไมอ่ตัโนมตั ิสาํหรบัหนิอ่อน หนิแกรนิต (HS 6802) 

 

นอกจากประเดน็ที่อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษจีะมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในช่วงทีเ่กดิภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิกระจายไปทัว่โลกแลว้ อุปสรรคเดมิที่มอียู่ยงัไม่ไดถู้กขจดัไป

เน่ืองจากหน่วยงานทีบ่งัคบัใชม้าตรการนัน้ยงัไม่ยอมปฏบิตัติามความเหน็ของ CCA เช่น (ดูตารางที ่ 6 

ประกอบ) 

• มาตรการทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศอนิโดนีเซยี: 

o กฎระเบยีบทีท่ําให้เกดิการผูกขาดการนําเขา้โดยรฐัวสิาหกจิ สําหรบัเบยีรแ์ละสุรา 

(2203, 2204, 2205, 2207, 2208) น้ํามนัปิโตรเลยีม (2710) 

o กฎระเบยีบทีอ่นุญาตใหม้กีารนําเขา้ไดเ้ฉพาะผูนํ้าเขา้ทีล่งทะเบยีน และไม่ไดร้บัการ

คดัค้านจากผู้ผลิตในประเทศกรณีที่รถรุ ่นนัน้ผลิตได้ในประเทศ สําหรบัรถยนต ์

(8702, 8703, 8704) 

o กฎระเบยีบทีอ่นุญาตใหม้กีารนําเขา้ไดเ้ฉพาะผูผ้ลติในประเทศทีล่งทะเบยีน สาํหรบั

เกลอื (2501) พลาสตกิ (39) 

o กฎระเบยีบทีบ่งัคบัให้ต้องลงทะเบยีนสนิคา้กบั อย. ซึง่ใชเ้วลาในการพจิารณานาน

กวา่ 3 เดอืน สาํหรบัน้ําตาลดบิทีไ่ดจ้ากออ้ย (170111) 

o กฎระเบยีบทีบ่งัคบัใหต้อ้งมกีารตรวจสอบสนิคา้ก่อนโหลด สาํหรบัเครื่องจกัรกลทีใ่ช้

แลว้ (85) 

• มาตรการทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศมาเลเซยี 

o กฎระเบยีบทีท่าํใหเ้กดิการผกูขาดการนําเขา้โดยรฐัวสิาหกจิ สาํหรบัขา้ว (1006) 

o กฎระเบียบที่บังคับให้ต้องมีการขออนุญาตแบบไม่อัตโนมัติ สําหรบัเหล็กและ

เหลก็กล้า (72) เคมภีณัฑห์ลายรายการ (29) ชิน้ส่วนเครื่องจกัรกลหลายรายการ 

(84) อเิลก็ทรอนิกสห์ลายรายการ (85) มอเตอรไ์ซค ์(8711) 

o กฎระเบยีบทีบ่งัคบัให้นําเขา้ได้เฉพาะสนิค้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องปฏบิตัิการ

ทดสอบในมาเลเซยีเท่านัน้ สาํหรบัหมวกกนัน็อค (650610) 

o กฎระเบยีบทีจ่าํกดัโควตานําเขา้ สาํหรบัน้ําตาลดบิ (1701) 
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• มาตรการทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศไทย 

o อนุญาตใหนํ้าเขา้ไดโ้ดยผูป้ระกอบการบางราย สาํหรบัน้ํามนัปาลม์ (1511)  น้ํามนั

มะพรา้ว (151321, 151329)  

o กฎระเบียบที่บังคับให้ต้องมีการขออนุญาตแบบไม่อัตโนมัติ สําหรับน้ํามัน

ปิโตรเลยีม (271011, 271019) ยา (300420, 300440, 300490)  

o กฎระเบียบที่ไม่ชดัเจนว่าต้องมกีารขออนุญาตแบบอัตโนมตัิหรือไม่ สําหรบัน้ํา

สบัปะรด (200941) ปลาปน่ (230120) 

o กฎระเบยีบทีห่า้มการนําเขา้จากฟิลปิปินส ์สาํหรบัขา้วกลอ้ง (100620) เน้ือมะพรา้ว

แหง้ (120300) 

 

ภาพที ่10  แนวทางการขจดัมาตรการทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษขีองอาเซยีนและปญัหาทีพ่บ 

 
 

1. รวบรวม NTMs ท้ังหมด
• หนวยงานฝงนําเขาที่บังคับใช NTMs ไมทาํการจดแจง
• ผูสงออกไมแจง/ไมรูวาจะแจงหนวยงานใด

2. ระบุวา NTMs ใดเปนอปุสรรค (NTBs)
• CCA ซึ่งมีหนาที่ระบุวา NTMs ใดเปน NTBs มีทรัพยากร ความรูความ

เช่ียวชาญไมเพียงพอ

3. ยกเลิก NTBs / ปรับปรุงให NTMs มีมาตรฐานเดยีวกนั
• หนวยงานที่บังคับใช NTMs ไมปฏิบัติตามความเห็นของ CCA
• ขาดกลไกการเฝาระวังที่มีประสทิธภิาพ
• ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานกลางรวมกัน
• ไมมีการเผยแพรขอมูลที่ทนัสมัย
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ภาพที ่11  สดัสว่นจาํนวนสนิคา้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรการทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษจีาก

ฐานขอ้มลูของสาํนกังานเลขาธกิารอาเซยีนปี 2552 

 
ทีม่า: Ando and Obashi (2010) 

ตารางที ่5  อุปสรรคทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษทีีถ่กูขจดัไปและทีเ่พิง่มกีารบงัคบัใชใ้นช่วงปี 2547 ถงึปี 2552 

ประเทศ อปุสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีท่ีถกูขจดัไป อปุสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีท่ีเพ่ิงบงัคบัใช้ 

อินโดนีเซีย • ยกเลิก การนําเข้าได้เฉพาะผู้นําเข้าที่

ลงทะเบยีน: นม (04) ผกั (07) ผลไม้ (08) 

เครื่องมอืช่าง (8202, 8203, 8204, 8205, 

8206) 

• ยกเลกิ นําเขา้ไดเ้ฉพาะผูผ้ลติในประเทศที่

ลงทะเบยีน: เหลก็/เหลก็กลา้ (72)  

• ผู้ส่งออกต้องใช้ L/C ที่ออกโดยธนาคาร

อนิโดนีเซยี: กาแฟ (0901) น้ํามนัปาลม์ (1511) 

โกโก ้(1801, 1802, 1803, 1804, 1805) สนิแร่

บางชนิด (2601, 2603, 2604, 2606) ถ่านหนิ 

(2701) ยางธรรมชาต ิ(4001)  

• ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในประเทศ: 

น้ําตาล (17, 2940) รองเทา้ (64)  

มาเลเซีย • ไม่มี NTBs ที่ถูกยกเลิกในช่วงปี 2547-

2552  

• ห้ามนําเข้า: รถยนต์ใช้แล้ว (8703, 8708, 

8711) 

• ใหเ้งนิชว่ยเหลอืแก่ผูป้ระกอบการภาคบรกิารใน

ประเทศ  

ไทย • ไม่มี NTBs ที่ถูกยกเลิกในช่วงปี 2547-

2552  

• อนุญาตใหนํ้าเขา้ไดโ้ดยผูป้ระกอบการบางราย: 

น้ํามนัปาลม์ (1511)  น้ํามนัมะพรา้ว (151321, 

151329)  

• ขออนุญาตแบบไม่อัตโนมัติ: หินอ่อน 

หนิแกรนิต (6802)  

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คอืรหสัพกิดัศลุกากร 

ทีม่า: วเิคราะหจ์ากฐานขอ้มลูทีร่วบรวมโดยสาํนกังานเลขาธกิารอาเซยีน และ Global Trade Alert 
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ตารางที ่6  ตวัอยา่งอุปสรรคทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษทีีย่งัมกีารบงัคบัใชอ้ยู ่ทัง้ทีค่วรไดร้บัการขจดัไป 

ประเทศ มาตรการ 

อินโดนีเซีย • ผูกขาดการนําเขา้โดยรฐัวสิาหกจิ: เบยีรแ์ละสุรา (2203, 2204, 2205, 2207, 2208) น้ํามนั

ปิโตรเลยีม (2710) 

• นําเขา้ไดเ้ฉพาะผูนํ้าเขา้ทีล่งทะเบยีน และไมไ่ดร้บัการคดัคา้นจากผูผ้ลติในประเทศกรณีทีร่ถรุ่น

นัน้ผลติไดใ้นประเทศ: รถยนต ์(8702, 8703, 8704) 

• นําเขา้ไดเ้ฉพาะผูผ้ลติในประเทศทีล่งทะเบยีน: เกลอื (2501) พลาสตกิ (39) 

• รอลงทะเบยีนสนิคา้กบั อย. นานกวา่ 3 เดอืน: น้ําตาลดบิทีไ่ดจ้ากออ้ย (170111) 

• ตรวจสอบสนิคา้ก่อนโหลด: เครือ่งจกัรกลทีใ่ชแ้ลว้ (85) 

มาเลเซีย • ผกูขาดการนําเขา้โดยรฐัวสิาหกจิ: ขา้ว (1006) 

• ขออนุญาตแบบไม่อตัโนมตัิ: เหลก็/เหลก็กลา้ (72) เคมีภณัฑ์หลายรายการ (29) ชิน้ส่วน

เครือ่งจกัรกลหลายรายการ (84) อเิลก็ทรอนิกสห์ลายรายการ (85) มอเตอรไ์ซค ์(8711) 

• นําเขา้ไดเ้ฉพาะสนิคา้ทีผ่่านการทดสอบจากแลบ็ในมาเลเซยี: หมวกกนัน็อค (650610) 

• จาํกดัโควตานําเขา้: น้ําตาลดบิ (1701)  

ไทย • อนุญาตใหนํ้าเขา้ไดโ้ดยผูป้ระกอบการบางราย: น้ํามนัปาลม์ (1511)  น้ํามนัมะพรา้ว (151321, 

151329)  

• ขออนุญาตแบบไม่อตัโนมตั:ิ น้ํามนัปิโตรเลยีม (271011, 271019) ยา (300420, 300440, 

300490)  

• ไมช่ดัเจนวา่เป็นการขออนุญาตแบบอตัโนมตัหิรอืไม่: น้ําสบัปะรด (200941) ปลาปน่ (230120) 

• หา้มนําเขา้จากฟิลปิปินส:์ ขา้วกลอ้ง (100620) เน้ือมะพรา้วแหง้ (120300)  

หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คอืรหสัพกิดัศลุกากร 

ทีม่า: วเิคราะหจ์ากฐานขอ้มลูทีร่วบรวมโดยสาํนกังานเลขาธกิารอาเซยีน และ Global Trade Alert 

4.  การอาํนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง (trade and transport 

facitlitation) 

4.1 แนวคิดการอาํนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง 

การเชือ่มโยงระบบเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ สรา้งประโยชน์ทางเศรษฐกจิหลายดา้น โดยเฉพาะ

การทีท่าํใหป้ระสทิธภิาพในการผลติเพิม่สงูขึน้ ในอดตี การคา้ระหวา่งประเทศ มขีอ้จาํกดัเรือ่งภาษนํีาเขา้

และระเบยีบพธิกีารศุลกากรต่างๆ ทําให้การค้าระหว่างประเทศ จํากดัอยู่ที่การขนส่งทางทะเล ซึ่งมคี่า

ขนส่งที่ต่ํา และการขนส่งในแต่ละเที่ยวมปีรมิาณมาก ผู้นําเขา้และส่งออกอาศยัการประหยดัจากขนาด

ของการผ่านพธิีการศุลกากรของสินค้าในแต่ละครัง้ เน่ืองจากการนําเข้าสนิค้าปรมิาณน้อย จะทําให้

ค่าใช้จ่ายด้านพิธกีารศุลกากรไม่คุ้มกับเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ภาพการค้าระหว่าง

ประเทศไดเ้ปลีย่นไปในช่วงทศวรรษทีผ่า่นมา รฐับาลของประเทศต่างๆ มกีารเจรจากรอบทวภิาคหีรอืพหุ

ภาคขีองการค้าและบรกิาร ทําให้อุปสรรคดา้นอตัราภาษีเริม่ลดลง และได้มแีรงผลกัดนัด้านการอํานวย

ความสะดวกทางการคา้ ทาํใหก้ารนําเขา้และสง่ออก ลดระยะเวลาและคา่ใชจ้า่ยลงมาก  
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การเชื่อมโยงด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งในระบบเศรษฐกิจยุค

โลกาภวิฒัน์ไดท้วคีวามสาํคญัต่อการสรา้งศกัยภาพการแขง่ขนัและการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะในยคุที่

ราคาน้ํามนัทีส่งูขึน้มาอยา่งต่อเน่ือง  การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จงึเป็นจุดเริม่ต้นของ

ความจาํเป็นในการสรา้งความสามารถในการเคลื่อนยา้ยสนิคา้ขา้มพรมแดนใหม้คีวามรวดเรว็ เชื่อถอืได ้

และมตี้นทุนทีป่ระหยดั ทีผ่่านมา ลกัษณะการพฒันาในเสน้ทางการขนส่งโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศไทย

กบัประเทศเพื่อนบ้านเป็นการพฒันาที่มุง่เน้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพโดยมไิด้ให้

ความสําคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่เท่าที่ควร   เน่ืองจากการพัฒนาที่ผ่านมายังขาดการแบ่งปนั

ผลประโยชน์รว่มกนั (Sharing the Benefits) ระหว่างประเทศต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสม  จงึส่งผล

ให้การพฒันาที่ผ่านมายงัไม่ได้นําไปสู่ความสําเร็จในการผลกัดนันโยบายตามเป้าหมายที่กําหนดไว ้ 

ฉะนัน้มติขิองการพฒันาการขนส่งและโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศต่อไปจงึจาํเป็นต้องพจิารณาในลกัษณะ

การรวมกลุม่เศรษฐกจิ (Regional Economic Integration) มากขึน้ โดยเน้นการผลกัดนัยุทธศาสตร์

เชื่อมโยงโครงขา่ยคมนาคมทีร่องรบัการพฒันาดา้นการผลติ อุตสาหกรรม การท่องเทีย่ว การคา้และการ

ลงทุน โดยยุทธศาสตรด์งักล่าวจะช่วยผลกัดนัให้มกีารพฒันาระบบขนส่งและโลจสิตกิส์ได้อย่างด ี ใน

ขณะเดยีวกนั ภาครฐัและภาคเอกชนจะต้องคํานึงถงึการบรหิารห่วงโซ่อุปทาน  (Supply Chain) อย่างมี

ประสทิธภิาพ ลดต้นทุน และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตลอดเสน้ทางเศรษฐกจิ 

(Economic corridor) พรอ้มกบัสรา้งความร่วมมอืกบัประเทศเพื่อนบา้นในการพฒันาฐานการผลติ การ

พฒันาอุตสาหกรรมหรอืการพฒันาเชิงพื้นที่ในลกัษณะที่มีการแบ่งปนัผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง

ประเทศเพือ่นบา้น 

การผลกัดนัใหม้กีารพฒันารว่มกนัใหป้ระสบความสาํเรจ็จงึมใิช่เพยีงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

เท่านัน้  หากแต่ต้องผลกัดนัการพฒันาโดยมุ่งเน้นการพฒันาในลกัษณะการสรา้งเครอืข่ายพนัธมติรทาง

ธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการบรหิารจดัการธุรกิจตัง้แต่ต้นน้ําจนปลายน้ําอย่างมี

ประสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิสรา้งมูลค่าเพิม่ ตามหลกัการบรหิารห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า อนัจะ

เป็นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดแนวเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน ซึง่จะช่วยลดการขนส่งเที่ยวเปล่า  รวมถงึลดต้นทุนการขนส่งและโลจสิตกิส ์ อนัจะ

เป็นส่วนหน่ึงของการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้อกี

ทางหน่ึงด้วย  นอกจากน้ีทัง้ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านยงัจะได้ประโยชน์ร่วมกันจากการ

ขยายตวัของการคา้ขา้มพรมแดนทีข่ยายตวัสงูขึน้ การกระจายความเจรญิจากการพฒันาไปสู่ภมูภิาคและ

พืน้ทีช่ายแดน สรา้งความยัง่ยนืในการพฒันา   

แนวคดิของการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกจิของภูมภิาคทีน่่าสนใจคอืงานศกึษาของ ERIA (2009) 

ไดนํ้าเสนอแนวคดิ โดยใชห้ลกัทฤษฎดีา้นการวางแผนภาค (Regional Planning Theory) ทําการศกึษา

การพฒันาเสน้ทางเศรษฐกจิแม่โขง-อนิเดยี (Mekong-India Economic Corridor) ซึง่วางกรอบแนวการ

พฒันาระเบยีงเศรษฐกจิ ไวเ้ป็น 4 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 

• ธญัพขือื่นๆ wth Pole คอื ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิหลกั ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มกีจิกรรมทาง

เศรษฐกจิหลกัของประเทศ 
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• ธญัพขือื่นๆwth Node คอื ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิในส่วนภูมภิาค ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ

สงู ทีม่กีารพฒันาในระดบัภาค และพรอ้มทีจ่ะพฒันาเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิหลกัต่อไป 

• Transport Linkages คอื ระบบขนส่งทีเ่ชื่อมต่อระหว่างเมอืงหลกั ซึง่จะลดต้นทุนการขนส่ง

ระหวา่งเมอืงและดงึดดูการลงทุนโรงงานและหน่วยการผลติต่างๆ ในเสน้ทางเศรษฐกจิ 

• Support Infrastructure คอื โครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่พิม่ศกัยภาพของทรพัยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ 

โครงสรา้งพืน้ฐานด้านสงัคม เช่น โรงเรยีนหรอืสถานฝึกอาชพี โรงพยาบาล ฯลฯ ซึง่จะลด

ตน้ทุนการผลติและทาํใหพ้ืน้ทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาในระยะยาว 

พฒันาการของเมอืงสว่นใหญ่ เป็นการพฒันาทีเ่มอืงศนูยก์ลางเศรษฐกจิหลกั ทีม่คีวามพรอ้มดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ และจะเชื่อมโยงกบัเมอืงศูนยก์ลางเศรษฐกจิหลกัในภูมภิาค

อื่นผ่านทางระบบขนส่งเชื่อมต่อ ซึ่งเมอืงศูนยก์ลางเศรษฐกจิหลกัมกัจะเป็นเมอืงท่าทีม่คีวามสําคญั และ

การพฒันาส่วนใหญ่มกัละเลยความสําคญัของเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิในส่วนภูมภิาค และถ้าเป็น

เส้นทางการขนส่งขา้มแดนทางบกนัน้ เมอืงศูนยก์ลางเศรษฐกจิชายแดนมกัไม่ได้รบัความสนใจในการ

พฒันาเท่าที่ควร อย่างไรก็ด ีงานวจิยัของ ERIA (2009) น้ี ให้แนวคดิที่สําคญั คอืทฤษฎกีารแบ่งแยก

หน่วยผลติ (Fragmentation theory) ซึ่งกล่าวไว้ว่า กระบวนการผลติในอดตี มกีารรวมตวัอยู่ในที่

เดยีวกนั แต่มกัประสบปญัหาเรือ่งความแออดัของหน่วยการผลติ และการขาดแคลนทรพัยากรต่างๆ เช่น 

ทรพัยากรมนุษย์ ทําให้บรษิัทต่างๆ เริม่มกีารแบ่งแยกหน่วยการผลิตไปตามจุดต่างๆ ที่มโีครงสร้า

พื้นฐานด้านการขนส่งที่การเชื่อมต่อกันด ีซึ่งแนวคดิน้ีเป็นส่วนสําคญัในการพฒันาเส้นทางขนส่งใน

ปจัจบุนัใหเ้ป็นเสน้ทางเศรษฐกจิทีส่มบรูณ์ได ้

ในส่วนของการเคลื่อนย้ายสินค้านัน้ จําเป็นต้องพจิารณาถึงการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน 

(Physical Connectivity) และการเชื่อมโยงดา้นกฎระเบยีบ (Institutional Connectivity) โดยพจิารณา

การเคลื่อนยา้ยสนิค้าขา้มพรมแดน จะพบว่าการเคลื่อนยา้ยสนิค้าขา้มพรมแดนด้วยการขนส่งทางบกมี

ลกัษณะที่แตกต่างจากการเคลื่อนยา้ยสนิคา้ทางอากาศและทางทะเลอย่างเหน็ไดช้ดั ซึง่การเคลื่อนยา้ย

สนิค้าทางบก มกัจะมดี่านผ่านแดนตัง้อยู่ที่พรมแดนของประเทศทัง้สอง โดยที่จะมยีานพาหนะ (เช่น 

รถบรรทุก) บรรทุกสนิค้าขา้มแดนไปมา และอาจจะมกีารขนถ่ายสนิค้าในกรณีทีย่านพาหนะไม่สามารถ

ดําเนินการขนส่งในประเทศอื่นได้ ซึง่ขอ้ตกลงดา้นการขนส่งทางบก จะเน้นมากในเรื่องของการอํานวย

ความสะดวกใหย้านพาหนะวิง่ผา่นพรมแดนได ้โดยไมต่อ้งมกีารขนถ่ายสนิคา้ ซึง่จะช่วยใหล้ดตน้ทุนดา้น

การขนส่งไดม้ากขึน้ ในขณะที่การขนส่งระหว่างประเทศโดยทางน้ํา และทางอากาศ จะเป็นการขนส่งที่

ต้องอาศัยท่าเรอืหรอืท่าอากาศยาน ในการขนถ่ายสินค้าอยู่แล้ว ทําให้ประสิทธิภาพของการขนส่ง

ระหวา่งประเทศ อยูท่ีป่ระสทิธภิาพของท่าเรอืหรอืท่าอากาศยาน และพธิกีารศุลการกรทีท่่านัน้ๆ  

ความสําคญัของการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง เป็นสิง่จําเป็นทีต่้องพจิารณา

ควบคู่กัน โดยที่การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต้องพิจารณา

รปูแบบการขนส่งทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อปรบัปรุงและพฒันาใหต้รงกบัเป้าหมายในการลดต้นทุนดา้นการนําเขา้

และส่งออก เพื่อใหก้ารเคลื่อนยา้ยของสนิคา้เป็นไปอย่างสะดวก คล่องตวั และเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั

ของประเทศไทย และภมูภิาคอาเซยีน 
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4.2 การอาํนวยความสะดวกทางการค้า 

4.2.1 การอาํนวยความสะดวกทางการคา้ของอาเซยีน 

การอํานวยความสะดวกทางการคา้ถูกระบุว่าเป็นปจัจยัสําคญัในการพฒันาประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน โดยที่การเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรภีายใต้ฐานการผลติเดียวของอาซียน จําเป็นต้องมกีาร

พฒันาการอํานวยความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้น ภายใต้แม่แบบการจดัการ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC Blueprint ซึง่มรีายละเอยีดเกี่ยวกบัการอํานวยความสะดวกทาง

การคา้ดงัน้ี 

• การอาํนวยความสะดวกทางการคา้ – การพฒันากระบวนการและพธิกีารศุลกากรและการส่งผ่าน

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ทีเ่ขา้ใจงา่ย มกีารประสานกนัและมมีาตรฐานเดยีวกนั  

• การเชื่อมโยงระบบศุลกากร – มกีารเชื่อมโยงระบบศุลกากร ทัง้ในเชงิโครงสรา้งระบบศุลกากร 

พกิดัศุลกากร มลูค่าสนิค้าและการพสิูจน์ถิน่กําเนิดสนิคา้ ระบบ ASEAN e-Customs พฒันา

ศกัยภาพ และลดช่องว่างของการพฒันาระบบศุลกากรในประเทศสมาชิก รวมถึงการนําวิธี

บรหิารจดัการความเสีย่งในการตรวจสอบสนิคา้มาใช ้

•  ASEAN Single Window – พฒันาระบบ Single Window ในแต่ละประเทศ ใหม้กีารนําส่งขอ้มลู

และการอนุมตัิการนําเข้าหรอืการส่งออกเพยีงที่เดียวในพธิีการศุลกากร และเชื่อมโยงระบบ 

Single Window น้ีใหเ้ป็น ASEAN Single Window (ASW) 

จากรายงานของ ERIA (2012) ระบุถงึความก้าวหน้าของการเชื่อมโยงระบบศุลกากร และการ

พฒันาระบบ National Single Window (NSW) ในแต่ละประเทศ โดยประเทศ อนิโดนีเซยี มาเลเซยี 

ฟิลปิปินส์ และไทย ได้มกีารทดลองใช้จรงิในทุกประเทศ และคาดว่าจะใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 

2558 ในขณะทีป่ระเทศบรไูน และเวยีดนามอยูใ่นขัน้การพฒันาระบบ แต่คาดว่าจะสามารถทดลองใชจ้รงิ

ไดภ้ายในปี 2558 โดยที่ประเทศกมัพูชา ลาว และพม่า ยงัอยู่ในขัน้เริม่ต้นของการพฒันาระบบ NSW 

และคาดว่าจะไม่สามารถดําเนินการแล้วเสรจ็ภายในปี 2558 ส่วนระบบ ASW นัน้ก็อยู่ในขัน้ตอนการ

ทดลองใน 7 ประเทศ และคาดวา่จะมกีารใชง้านไดบ้างสว่นภายในปี 2558 

4.2.2 แนวโน้มของการอํานวยความสะดวกทางการคา้ของประเทศของไทย 

ในอดีต ประเทศไทยยงัใช้ระบบเอกสารในการนําเข้าส่งออก ซึ่งการประมวลผลเอกสารนัน้

ค่อนข้างสิ้นเปลอืงเวลาและมคี่าใช้จ่ายสูง แต่ด้วยพฒันาการของเทคโนโลยขีอ้มูลข่าวสาร จงึมกีารนํา

ระบบ อเิลก็ทรอนิกสc์tronic Data Interchange (EDI) มาใชใ้นการเปลีย่นแปลงขอ้มลูธุรกรรมใหอ้ยูใ่นรปู

ของขอ้มลูเชงิอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ม่ใชก้ระดาษ นอกจากน้ี EDI ยงัมปีระโยชน์ในกระบวนการดา้นภาษดีว้ย 

โดยกรมศุลกากรได้นําระบบ EDI เขา้มาใช้ในปี 2540 ซึ่งรฐับาลไทยได้จดัตัง้บรษิทั เทรดสยาม จํากดั 

(TradeSiam Company Limited) ในปีเดยีวกนั ซึง่เป็นบรษิทัทีม่เีจา้ของร่วมกนัระหว่างหน่วยงานรฐัและ

เอกชน บรษิทัเทรดสยามจะเป็น gateway ในการใหบ้รกิารดา้น EDI แก่หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 

และต่อมากรมศุลกากรได้เริม่นําระบบการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-customs) เข้ามาใช้ในเดือน
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มกราคม ปี 2548 และนํามาใชอ้ยา่งเตม็รปูแบบในปี 2550 ส่งผลใหเ้กดิการลดการใชเ้อกสารกระดาษลง

ทัง้ทีท่่าอากาศยานและท่าเรอื ซึง่จากรายงาน Doing Business ของ World Bank พบว่าการทําธุรกจิ

ของการค้าขา้มพรมแดนในตารางที ่7 แสดงให้เหน็ว่า มกีารพฒันาดา้นกระบวนการศุลกากร ทัง้ในดา้น

เอกสารและเวลาในการนําเขา้และสง่ออก รวมถงึมตี้นทุนในการนําเขา้และส่งออกทีล่ดลงอย่างเหน็ไดช้ดั

ระหวา่งปี 2550-2552 ส่งผลใหอ้นัดบัของการคา้ขา้มพรมแดนของไทยดขีึน้จากอนัดบัที ่103 ในปี 2550 

มาอยูท่ี ่10 ในปี 2552 และรกัษาอนัดบัทีด่น้ีีไดม้าโดยตลอดนับแต่นัน้ ยกเวน้ในปี 2555 ทีม่อีนัดบัลดลง

มาเลก็น้อย 

ตารางที ่7 ขอ้มลูการคา้ขา้มพรมแดน 

 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

เอกสารดา้นการสง่ออก (จาํนวน) 9 9 7 4 4 4 5 

เวลาทีใ่ชใ้นการสง่ออก (วนั) 23 24 17 14 14 14 14 

ตน้ทนุดา้นการสง่ออก (US$ / ตูค้อนเทนเนอร)์ n.a. 848 615 625 625 625 625 

เอกสารดา้นการนําเขา้ (จาํนวน) 14 12 9 3 3 3 5 

เวลาทีใ่ชใ้นการนําเขา้ (วนั) 25 22 14 13 13 13 13 

ตน้ทนุดา้นการนําเขา้ (US$ /ตูค้อนเทนเนอร)์ n.a. 1,042 786 795 795 795 750 

อนัดบัของการคา้ขา้มพรมแดน n.a. 103 50 10 12 12 17 

ทีม่า: World Bank Doing Business 

 

ตน้ทุนดา้นการนําเขา้และสง่ออก สะทอ้นใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพของพธิกีารศุลกากรของประเทศ

ไทย การพฒันาระบบศุลกากรให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น จะส่งผลให้ต้นทุนในการนําเขา้และส่งออก

สนิคา้ตํ่าลง รวมถงึระยะเวลาในการนําเขา้และส่งออกน้อยลง ซึง่จะทําใหข้ดีความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศสงูขึน้  การพฒันาระบบศุลกากรของประเทศไทยในช่วงปี 2551-2552 จากการพฒันาระบบ 

E-Customs ทําใหต้้นทุนการนําเขา้และส่งออกสนิคา้ของประเทศไทยลดลงอย่างชดัเจน ซึง่การพฒันา

ระบบศุลกากรในอนาคต นัน่คอื NSW และ ASW จะทําใหต้้นทุนการนําเขา้และส่งออกสนิคา้ลดลงไดอ้กี 

ซึง่จะทาํใหก้ารคา้ระหวา่งประเทศมคีวามสะดวกมากยิง่ขึน้ 

4.2.3 การพฒันา National Single Window ของไทย 

การพฒันา National Single Window (NSW) นัน้ จาํเป็นต้องมหีน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

นําเขา้และส่งออกสนิคา้ เขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาระบบเป็นจาํนวนมาก ซึง่ปจัจบุนัมหีน่วยงานกว่า 

30 แห่งที่เกี่ยวข้องกบั NSW ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สงักัดของกระทรวงการคลงั, กระทรวง

คมนาคม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, และกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ได้จดัทําแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

ระบบโลจสิตกิสข์องประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 ซึง่กาํหนดใหห้น่วยงานทีม่สี่วนรว่มใน NSW เพิม่เตมิ

ได้แก่ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดย

กาํหนดใหก้ระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํโครงการ NSW 
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การขบัเคลือ่นนโยบายการพฒันาระบบ NSW มกีารผลกัดนัผ่านทาง คณะกรรมการพฒันาระบบ

การบรหิารจดัการขนส่งสนิคา้และบรกิารของประเทศ (กบส.) ซึง่มนีายกรฐัมนตร ีเป็นประธานกรรมการ 

เพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกบัการพฒันาระบบการ

บริหารจดัการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ ให้สามารถบูรณาการได้อย่างเป็นระบบ และมี

ประสทิธภิาพอย่างต่อเน่ือง โดยทีค่ณะกรรมการ กบส. ไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงขอ้มูล

แบบบูรณาการสําหรบัการนําเข้า การส่งออกและโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 โดยมี

เลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีเป็นทีป่รกึษา และปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานอนุกรรมการ  เพื่อทาํหน้าที ่

1) จดัทําแผนปฏบิตักิารและบูรณาการแผนงาน โครงการ และกรอบแผนงบประมาณ เพื่อการพฒันา

ระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศ 2) พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะหรอืดําเนินการ

ปรบัแก้กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาระบบ NSW ตามที่เหมาะสม  

3) กํากบั ดแูล ตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงาน และรายงานความกา้วหน้าต่อคณะกรรมการพฒันาระบบ

การบรหิารจดัการขนส่งสนิคา้และบรกิารของประเทศทุก 6 เดอืน 4) แต่งตัง้คณะทํางาน เพื่อช่วยเหลอื

หรอืปฏบิตังิานไดต้ามความเหมาะสม และ 5) ปฏบิตังิานอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการ กบส. มอบหมาย 

แม้ว่าโครงการดงักล่าวจะได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐัอย่างเต็มที่ แต่การนําไปใช้และการ

รว่มมอืระหวา่งกระทรวงนัน้ยงัเป็นไดไ้มด่เีท่าทีค่วร ถงึแมว้่ามกีรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลกัและเป็นผู้

ประสานงาน แต่มีข้อจํากัดในการนําไปใช้กับเครือข่ายข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล  (Government 

Information Network: GIN) ทีม่อียู่ เน่ืองจากเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งนัน้ไม่ไดม้คีวามเชื่อมโยงกบั GIN 

ดงันัน้ การเชื่อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้กบักรมศุลกากรต้องกระทําทัง้ดา้นของเทคโนโลยสีารสนเทศ

ขัน้พืน้ฐาน และการวางระเบยีบทางด้านกฎหมาย ทัง้น้ี คณะอนุกรรมการทางด้านการบูรณาการขอ้มูล

ทางดา้นการนําเขา้และส่งออกและการขนส่งทีต่ระหนักถงึขอ้จาํกดัในการนําโครงการ NSW ไปใช ้จงึได้

แต่งตัง้คณะทํางานเพื่อศกึษาขอ้จํากดัทางดา้นกฎหมายและแนวทางการแก้ไขในการนําโครงการ NSW 

ไปใปฏบิตัิจรงิ ในปี 2553 โดยมสีํานักงานคณะกรรมการอัยการเป็นแกนนําในคณะทํางานดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการได้จดัตัง้คณะทํางานอีก 1 ชุดที่มกีรมศุลกากรเป็นแกนนําในปี 2554 

เพื่อพจิารณาขอ้จาํกดัทางดา้นกฎหมายและกําหนดแนวทางแก้ไข จะเหน็ไดว้่าโครงการ NSW นัน้ ต้อง

เผชญิกบัปญัหาความยุง่ยากในการประสานงานระหวา่งหน่วยงานทีห่ลากหลายในการนําระบบไปปรบัใช้

ใหส้อดคลอ้งกนั 

นอกจากน้ี ทางด้านงบประมาณของโครงการ NSW ยงัคงมปีญัหา ถงึแมว้่ากรมศุลกากรมกีาร

จดัสรรงบประมาณให้กับบางหน่วยงานที่นําระบบ NSW ไปใช้ เน่ืองจากมีบางหน่วยงานที่จดัสรร

งบประมาณดว้ยตวัเอง จงึไม่ไดม้แีผนดา้นงบประมาณทีส่อดคลอ้งกนั เพราะต้องขึน้อยู่กบันโยบายของ

แต่ละหน่วยงาน ทัง้น้ีบางหน่วยงานคดิว่าโครงการ NSW ไม่ใช่งานหลกัของหน่วยงาน จงึมอบหน้าทีใ่ห้

กรมศุลกากรเป็นเป็นผูนํ้าไปใช ้ดงันัน้ จงึเกดิปญัหาทางดา้นการประสานงานกนัระหวา่งหน่วยงานรฐับาล  

4.2.4 ประเดน็เชงินโยบายของการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ 

การอํานวยความสะดวกทางการค้า เป็นปจัจยัสําคญัที่ทําให้การเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น ประเด็นสําคญัของการยกพฒันาการอํานวยความสะดวกทางการค้า คอืการ
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พฒันาระบบศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ โดยที่การพัฒนาของประเทศไทย ได้มีการพัฒนาระบบ E-

Customs และการเริม่ทดลองระบบ NSW มาใชง้าน ทําใหต้้นทุนในการนําเขา้ส่งออกของประเทศไทย

ตํ่าลงอยา่งเหน็ไดช้ดั 

การยกระดบัการพฒันา NSW และ ASW ในอนาคต จะหมายถงึการลดต้นทุนในการเคลื่อนยา้ย

สนิคา้ระหวา่งประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การขนสง่ทีต่อ้งมกีารผา่นท่าเรอื หรอืท่าอากาศ

ยาน ซึ่งเดมิมตี้นทุนในการนําเขา้และส่งออกสูง รวมถงึเวลาที่ใชใ้นพธิกีารศุลกากรที่ใช้เวลามาก ทําให้

การสร้างฐานการผลติในประเทศสมาชกิอาเซยีนไม่เป็นที่ดงึดูดในการลงทุน แต่ถ้ามกีารพฒันาระบบ 

NSW และ ASW ในอนาคต การเคลื่อนยา้ยสนิคา้ทําไดส้ะดวกขึน้ ต้นทุนตํ่าลง ทําใหเ้กดิการไหลเวยีน

ของสนิคา้ไดส้ะดวกขึน้ ซึง่จะกระตุน้การคา้และการลงทุนในภมูภิาคได ้

4.3 การอาํนวยความสะดวกทางการขนส่ง 

4.3.1 กรอบความตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขนส่ง 

การเชื่อมโยงระบบเศรษฐกจิของภูมภิาคอาเซยีน ได้มขีอ้ตกลงเกี่ยวกบัการเชื่อมโยงระบบการ

คมนาคมและขนส่งของอาเซยีน ประกอบไปด้วยขอ้ตกลงที่เกี่ยวกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และ

ขอ้ตกลงทีเ่กี่ยวกบัดา้นกฎระเบยีบและกฎหมายเพื่อใหเ้กดิการเชื่อมโยงกนัในภาคการขนส่ง ดงัสรุปใน

ตารางที ่8 

ตารางที ่8  กรอบการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน กฎระเบยีบและกฎหมายดา้นการขนสง่ของประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน 

กรอบการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน กรอบข้อตกลงเก่ียวกบักฎระเบียบและกฎหมาย 

• Singapore-Kunming Rail Link 

• ASEAN Highway Network 

• Road Safety 

• ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit 
(AFAFGIT) 

• ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT) 

• ASEAN Framework Agreement on the Facilitation on Interstate 
Transport (AFAFIST) 

• Roadmap for Integrated and Competitive Maritime Transport in ASEAN  

• Roadmap for Integration of the Air Travel Sector 

• ASEAN Single Aviation Market 

ทีม่า: Pupphavesa et al. (2009) based on ASEAN Secretariat Information. 

บทบาทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน้นบทบาทด้านการพฒันาด้านการเชื่อมโยงด้าน

กฎหมายและกฎระเบยีบ ซึ่งจะทําให้เกิดการขยายตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยการลด

ข้อจํากดัและกีดกนัทางการค้าระหว่างกนั เพื่อเสรมิสร้างประสทิธภิาพของกระบวนการผลติในแต่ละ

ประเทศให้เข้มแขง็ จะเห็นได้ว่า กรอบความตกลงด้านการขนส่ง เน้นด้านการพฒันากฎระเบยีบและ

กฎหมาย เพือ่เอือ้อาํนวยใหเ้กดิการแขง่ขนัมากยิง่ขึน้ โดยกรอบความตกลงทีจ่ะส่งผลกระทบต่อประเทศ

ไทย ในการขนส่งทางบก มอียู่สามกรอบหลกั ได้แก่ 1) กรอบความตกลงอาเซยีนว่าด้วยการอํานวย

ความสะดวกในการขนส่งสนิคา้ผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of 
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Goods in Transit: AFAFGIT) 2) กรอบความตกลงว่าดว้ยการขนส่งต่อเน่ืองหลายรปูแบบ (ASEAN 

Framework Agreement on Multimodal Transport: AFAMT) และ 3) กรอบความตกลงอาเซยีนว่าดว้ย

การอํานวยความสะดวกในการขนส่งสนิค้าข้ามแดน (ASEAN Framework Agreement on the 

Facilitation of Inter-State Transport: AFAFIST)  

นอกจากน้ี ในกรอบการตกลงอนุภูมภิาคลุ่มน้ําโขง ซึ่งมปีระเทศไทย ลาว เวยีดนาม กมัพูชา 

พม่า และจนีร่วมอยู่ในข้อตกลงดงักล่าว ได้มขี้อตกลงด้านการขนส่งขา้มแดน ซึ่งเป็นแนวคดิรเิริม่ของ

ธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB) ทีจ่ะสรา้งเสน้ทางเศรษฐกจิ (Economic Corridor) ระหว่างประเทศลุ่มน้ํา

โขง โดยรเิริม่ขอ้ตกลงการขนส่งขา้มแดน (Cการบนัเทงิและบรกิารสนัทนาการs Border Transport 

Agreement หรอื CBTA) ซึง่ทําใหก้ารขนส่งสนิคา้ขา้มแดนมคีวามสะดวก ลดทัง้ระยะเวลาและค่าใชจ้่าย

ในการขนสง่สนิคา้ขา้มแดน โดยรายละเอยีดเกีย่วกบักรอบการตกลงน้ี จะกลา่วในหวัขอ้ต่อไป 

ประเดน็สําคญัอกีส่วนหน่ึงคอืรูปแบบการขนส่งของการค้าระหว่างประเทศ จากข้อมูลปรมิาณ

การขนสง่สสนิคา้นําเขา้และส่งออก ดงัแสดงในตารางที ่9 พบว่าการขนส่งทางบกเป็นการขนส่งสนิคา้ทีม่ ี

ปรมิาณและน้ําหนักมากกว่าการขนส่งทางอากาศแต่กลบัพบว่ามูลค่าการขนส่งสนิค้าทางถนนกลบัตํ่า

กว่าการขนส่งทางอากาศ แสดงใหเ้หน็ว่าแมล้กัษณะภูมปิระเทศของประเทศคู่คา้จะมอีาณาเขตตดิต่อกนั

ทางบก แต่หากชนิดสนิค้าดงักล่าวมมีูลค่าสูง หรอืเป็นสนิค้าเกษตรที่เน่าเสยีได้ซึ่งต้องใช้เวลาในการ

ขนส่งอยา่งรวดเรว็จะทําใหผู้ป้ระกอบการเลอืกรปูแบบการขนส่งทางอากาศมากกว่าทางบก แต่หากเป็น

สนิคา้ทีม่น้ํีาหนกัมากสว่นใหญ่มกัใชก้ารขนสง่ทางทะเล 

ตารางที ่9  ปรมิาณและมลูค่าสนิคา้นําเขา้และส่งออกแบ่งตามรปูแบบการขนส่งตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2547-2552 

ปี พ.ศ. 
มลูค่านําเข้า (ล้านบาท) ปริมาณนําเข้า (พนัตนั) 

ทางทะเล ทางบก ทางอากาศ อ่ืนๆ ทางทะเล ทางบก ทางอากาศ อ่ืนๆ 

2547 2,547,825 102,379 1,107,574 2,476 89,476  3,261  490   1  

2548 3,201,678 130,920 1,359,192 2,580 107,905  3,428  914  1  

2549 3,306,484 151,331 1,395,707 2,209 100,136  3,218  744  1  

2550 3,285,716 186,529 1,323,611 76,270 101,822  3,548  253  8,481  

2551 4,194,744 262,966 1,436,110 62,739 99,370 7,737 241 6,200 

2552 3,085,635 283,230 1,222,787 6,943 90,720 12,142 206 0 

ปี พ.ศ. 
มลูค่าส่งออก (ล้านบาท) ปริมาณส่งออก (พนัตนั) 

ทางทะเล ทางบก ทางอากาศ อ่ืนๆ ทางทะเล ทางบก ทางอากาศ อ่ืนๆ 

2547 2,555,664 241,969 1,076,479 700 78,422 7,096 401 0 

2548 2,919,223 264,424 1,252,057 595 75,622 8,608 444 0 

2549 3,230,003 320,213 1,385,537 498 80,959 8,170 963 0 

2550 3,477,441 318,847 1,450,737 451 109,238 8,877 460 1 

2551 3,950,855 384,157 1,485,887 13,291 93,970 8,372 418 2 

2552 3,370,534 346,760 1,459,151 9,100 91,717 9,122 397 0 

หมายเหตุ:  มลูค่าและปรมิาณการนําเขา้ในรปูแบบอืน่ๆของปี พ.ศ. 2551-2552 เป็นมูลค่าจากการขนส่งทางไปรษณีย์

รวมกบัการขนสง่โดยวธิอีืน่ๆ 
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จากข้อมูลขา้งต้นแสดงให้เหน็ว่ามูลค่าและปรมิาณการนําเขา้และส่งออกแบ่งตามรูปแบบการ

ขนส่ง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547-2552 มกีารขนส่งทัง้ 3 รูปแบบมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อยๆ มกีารขนส่งทางบก

เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ โดยการขนส่งหลกัยงัคงเป็นการขนส่งทางทะเล เน่ืองจากสามารถขนส่งสนิคา้ทีม่น้ํีาหนัก

มากได ้แต่ใชร้ะยะเวลานานในการขนสง่ และไมส่ามารถขนสง่ไปยงัประเทศทีไ่มม่ภีมูปิระเทศตดิทะเลได ้ 

สาํหรบัการขนส่งทางบกพบว่ามแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ อาจเน่ืองมาจากการมกีรอบความตกลงใน

การขนสง่ต่างๆ กบัประเทศเพือ่นบา้น ดงันัน้อนุมานไดว้า่มลูคา่และปรมิาณการนําเขา้และส่งออกทางบก

ทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่มาจากการคา้ขายกบัประเทศเพือ่นบา้นทีม่อีาณาเขตทางบกตดิต่อกบัไทย 

4.3.2 กรอบความตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขนสง่ทางบก 

กรอบความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่ง ที่สําคญัประกอบไปด้วยข้อตกลง 3 ส่วน 

ได้แก่ขอ้ตกลงว่าด้วยการขนส่งภายในภูมภิาคอาเซยีน ซึ่งมสี่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการขนส่งทางบกได้แก่ 

กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN 

Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT) กรอบความตกลง

อาเซยีนว่าดว้ยการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (ASEAN Framework Agreement on Multimodal 

Transport: AFAMT) และ กรอบความตกลงอาเซยีนว่าดว้ยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสนิคา้

ขา้มแดน ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport: AFAFIST) 

และขอ้ตกลงที่สําคญัอกีส่วนหน่ึง ซึง่อยู่นอกเหนือจากขอ้ตกลงของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ได้แก่ 

ความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง (Cการบนัเทงิและบรกิารสนัทนาการs 

Border Transport Agreement: CBTA) 

อยา่งไรกด็ ีความก้าวหน้าของปฏบิตัติามขอ้ตกลง AFAFGIT และ AFAFIST ยงัมคีวามคบืหน้า

ไปได้ไม่มากนัก ซึ่งในส่วนของ AFAFGIT นัน้อยู่ในขัน้การจดัทําพธิสีารแนบท้ายกรอบความตกลง 

ในขณะที ่AFAFIST ยงัอยูใ่นขัน้ตอนการใหส้ตัยาบนัของประเทศสมาชกิ 

ส่วนที่มคีวามก้าวหน้าไปมากกว่าคอืกรอบความตกลง CBTA ซึ่งเป็นกรอบความตกลงที่รเิริม่

โดยธนาคารเพื่อการพฒันาเอเชยี (Asian Development Bank: ADB) ซึง่ใหค้วามสําคญักบัการพฒันา

ระเบยีงเศรษฐกจิ ในอนุภมูภิาคลุม่แมน้ํ่าโขง ซึง่แนวระเบยีงเศรษฐกจิทีส่าํคญั คอืระเบยีงเศรษฐกจิเหนือ

ใต้ จากมลฑลยูนนาน ประเทศจนี มายงัประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสูงสงิคโปร ์และระเบยีงเศรฐษกจิ

ตะวนัออกตะวนัตก จากซึง่เป็นการเชื่อมโยงพืน้ทีด่า้นตะวนัออกจากเวยีดนาม ผ่านลาว เขา้สู่ไทย และ

ไปสูพ่มา่ หรอือาจเรยีกไดว้า่เป็นเสน้ทางเชือ่มโยงระหวา่งทะเลจนีใตก้บัทะเลอนัดามนั  

ถา้พจิารณาเชงิเปรยีบเทยีบ ถงึแมว้่ากรอบความตกลงอาเซยีนว่าดว้ยการขนส่งทัง้สามฉบบั จะ

มกีารพฒันามาควบคู่กบั AEC Blueprint แต่กรอบความตกลง CBTA ทีไ่ด ้ADB เป็นผูผ้ลกัดนัหลกั ทํา

ให้ความก้าวหน้าของ CBTA มมีากกว่ากรอบความตกลงอาเซยีนว่าด้วยการขนส่งทัง้สามฉบบั และ

เน้ือหาของขอ้ตกลงทัง้สองชุด กม็ปีระเดน็ส่วนใหญ่คลา้ยคลงืกนั ซึง่อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 หวัขอ้หลกัไดแ้ก่ 
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1. ประเดน็ว่าด้วยโครงสรา้งพื้นฐาน – เป็นการกําหนดการใช้งานโครงสรา้งพื้นฐาน เส้นทาง 

และจดุผ่านพรมแดน 

2. ประเด็นว่าด้วยยานพาหนะ – เป็นการกําหนดมาตรฐานของยานพาหนะ รวมถึงการ

กฎเกณฑก์ารนําเขา้ยานพาหนะชัว่คราว 

3. ประเดน็ว่าดว้ยการประกอบการขนส่ง – เป็นการกําหนดหลกัเกณฑข์องผู้ประกอบการที่

สามารถรบัจา้งขนสง่ผา่นแดน รวมถงึจาํนวนรถบรรทุกทีอ่นุญาตใหใ้ชไ้ด ้

4. ประเดน็ว่าด้วยพธิกีารศุลกากร – เป็นการกําหนดกฎเกณฑใ์นการผ่านพธิกีารศุลกากร

สาํหรบัสนิคา้ผา่นแดน 

ถงึแมว้่าปจัจบุนั มกีารทดลองใชข้อ้ตกลง CBTA ในการขนส่งขา้มแดนบา้งแลว้ แต่ในทางปฏบิตั ิ

ยงัพบวา่มปีญัหาและอุปสรรคอยูพ่อสมควร โดยประเดน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก่ 

• ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการใช้ข้อตกลงยงัไม่ชัดเจน โดยเฉพาะประเทศที่เป็น

ทางผ่าน เน่ืองจากประเทศที่เป็นทางผ่านของการขนส่งสนิค้า ยงัไม่ระบบการจดัเก็บค่าใช้

โครงสรา้งพื้นฐาน (ถนน) อย่างชดัเจน ทําใหป้ระเทศดงักล่าว อาจจะไม่ให้ความร่วมมอืใน

การพฒันาเสน้ทางมากนกั เน่ืองจากผลกระทบทางลบทีม่ากบัการขนสง่มมีาก 

• นโยบายและการปฏบิตัยิงัไม่ชดัเจน นโยบายจากส่วนกลางที่สัง่การมายงัหน่วยงานปฏบิตั ิ

ยงัขาดแนวทางการปฏบิตั ิและทรพัยากรทีเ่พยีงพอในการดาํเนินงาน 

• กฎระเบยีบดา้นการขนสง่ทีแ่ตกต่างกนั 

ประเดน็หลกัที่จาํเป็นต้องมกีารพจิารณา คอืรปูแบบของการอนุญาตให้มกีารขนส่งขา้มแดน ซึ่ง

ปจัจุบนัใชร้ะบบโควต้า ซึ่งไม่สะทอ้นถงึการใช้งานจรงิ และขาดการแบ่งปนัผลประโยชน์ทีช่ดัเจน ทําให้

ประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่กระตือลือล้นในการดําเนินงานเท่าที่ควร รูปแบบการช่วยเหลือด้าน

งบประมาณเพื่อบํารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐาน เป็นสิง่จําเป็นที่ต้องพจิารณา เพื่อให้การใช้ประโยชน์จาก

ขอ้ตกลงดงักลา่วมคีวามเป็นธรรมมากยิง่ขึน้ 

4.3.3 กรอบความตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขนสง่ทางอากาศ 

นโยบายของ ASEAN ในด้านการขนส่งทางอากาศ อยู่ภายใต้กรอบนโยบายความร่วมมือ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community หรอื AEC) และแผนแม่บทว่าดว้ยความ

เชื่อมโยงระหว่างกนัในอาเซยีน (Master Plan on ASEAN Connectivity) โดยทีแ่ผนงานการรวมกลุ่ม

สาขาการบนิ (Roadmap for Integration of Air Travel Sector: RIATS) ไดแ้ก่ 

1)  ความตกลงพหภุาคอีาเซยีนวา่ดว้ยการเปิดเสรบีรกิารขนสง่สนิคา้ทางอากาศ – ASEAN 

Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services (MAFLAFS) 

2)  ความตกลงพหภุาคอีาเซยีนวา่ดว้ยบรกิารเดนิอากาศ – ASEAN Multilateral Agreement 

on Air Services (MAAS) 

3)  ความตกลงพหภุาคอีาเซยีนวา่ดว้ยการเปิดเสรอีย่างเตม็ทีข่องบรกิารขนส่งผูโ้ดยสารทาง

อากาศ – ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Passenger Air 

Services (MAFLPAS) 
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ทัง้น้ี แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกนัในอาเซยีน (Master Plan on ASEAN 

Connectivity) เป็นเครือ่งบ่งชีว้่าประชาคมอาเซยีนควรสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอุตสาหกรรมการบนิดว้ย

การจดัตัง้ตลาดการบนิร่วมอาเซยีน (ASEAN Single Aviation Market: ASAM) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

ความสาํคญัของการขนสง่ทางอากาศทีข่ยายตวัอยา่งรวดเรว็และการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งของตลาดการ

บนิทัว่โลกที่กําลงัเพิม่ขึน้ นอกจากน้ี การขยายตวัอย่างรวดเรว็ของสายการบนิต้นทุนตํ่า (Low Cost 

Carriers: LCCs) เป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัภาคการท่องเทีย่วภายในภมูภิาคอาเซยีนซึง่จะส่งผล

ให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้คนในภูมภิาค (People-to-People Connectivity) 

แผนงานการรวมกลุ่มสาขาการบนิ (Roadmap for Integration of Air Travel Sector : RIATS) ไดร้ะบุ

ลาํดบัเวลาในการจดัตัง้ ASAM ไวด้งัน้ี 

1. ตรวจสอบและดาํเนินงานตาม MAFLAFS และขอ้ตกลงที ่1 และ 2 ใน MAFLAFS โดยทนัท ี

เพื่อสนับสนุนการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ภายในปี 2558 (กําหนดการของ

คณะรฐัมนตรดีา้นการขนสง่ของอาเซยีน ระบุใหเ้ป็นวนัที ่28 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 

2. ตรวจสอบและดําเนินงานตาม MAAS และขอ้ตกลงที่ 1 ถงึ 6 ใน MAAS โดยทนัท ี เพื่อ

สนับสนุนการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ภายในปี 2558 (คณะรฐัมนตรดี้านการ

ขนสง่ของอาเซยีน ระบุให ้กาํหนดการของในการตรวจสอบและดาํเนินงานตามขอ้ตกลงที ่5 

และ 6 ใน MAAS เป็นวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

ตามลาํดบั) 

3.  ลงนามใน MAFLPAS ภายในปีพ.ศ. 2553 และตรวจสอบและดําเนินงานตาม MAFLPAS 

และขอ้ตกลงใน MAFLPAS โดยทนัท ีเพื่อสนับสนุนการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ภายในปีพ.ศ. 2558 (กําหนดการในการดําเนินงานตามขอ้ตกลงที ่1 และ 2 คอืวนัที ่30 

มถุินายน พ.ศ. 2553 และ 31 มถุินายน พ.ศ. 2556 ตามลาํดบั) 

4. จดัทําขอ้ตกลงทางดา้นการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Agreement (ATA)) รว่มกบั

ประเทศจนี ภายในปี 2553, อนิเดยี และสาธารณรฐัเกาหล,ี และประเทศอื่นทีม่คีวามเป็นไป

ได ้ภายในปี 2558 และพจิารณาโอกาสในการขยายตวัไปยงัประเทศอื่นภายหลงัจากนัน้ 

5. จดัทําแผนงานตลาดการบนิร่วมอาเซยีน (ASEAN Single Aviation Market (ASAM) 

Roadmap) และดําเนินงานตามแผนการที่วางไว้ภายในปี 2554 และนํามาพฒันาเป็น 

ASAM ภายในปี 2558 

โดยที่ความคบืหน้าในการดําเนินงานตามแผนการจดัทําความตกลงในกรอบความร่วมมอื AEC 

(AEC Blueprint) ตามแผนงานการรวมกลุ่มสาขาการบนิ (Roadmap for Integration of Air Travel 

Sector: RIATS) ซึง่ประกอบไปดว้ยขอ้ตกลง 3 ขอ้ตกลงขา้งต้น หน่วยงานทีร่บัผดิชอบของประเทศไทย

คอืกรมการบนิพลเรอืน และกระทรวงคมนาคม โดยในประเทศไทยทุกขอ้ตกลงผ่านการใหส้ตัยาบนัแล้ว 

ยกเวน้ขอ้ตกลง MAFLPAS ซึง่ยงัไมม่กีารใหส้ตัยาบนั แต่ไดร้บัการอนุมตัจิากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 
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4.4 สรปุประเดน็เชิงนโยบายของการการอาํนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง 

ประเด็นเชิงนโยบายของการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง แบ่งออกเป็น 3 

ประเด็นหลกั โดยที่ประเด็นแรกเกี่ยวข้องกบัการอํานวยความสะดวกทางการค้า และอีก 2 ประเด็น

เกีย่วขอ้งกบัการอาํนวยความสะดวกทางการขนสง่ โดยมปีระเดน็ดงัน้ี 

ในส่วนของการอํานวยความสะดวกทางการคา้ ภาครฐัควรเร่งใหม้กีารพฒันาระบบ NSW และ 

ASW ภายใตแ้ผนงานของ AEC อยา่งชดัเจน โดยเฉพาะการพฒันาบุคคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั NSW และมกีารบรูณาการงบประมาณในการพฒันาระบบ NSW ใหช้ดัเจน 

ในส่วนของการอํานวยความสะดวกทางการขนส่งนั ้น ควรกําหนดแนวทางการแบ่งปนั

ผลประโยชน์อยา่งชดัเจน เพือ่ผลกัดนัการเชือ่มโยงการขนสง่ทางบก รปูแบบการแบ่งปนัผลประโยชน์ ใน

ระยะแรก อาจจะอยู่ในรูปของการช่วยเหลอืด้านงบประมาณเพื่อบํารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐาน และใน

ระยะยาว ควรมีการพัฒนารูปแบบการเก็บค่าใช้โครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ โดยการเก็บค่า

โครงสรา้งพืน้ฐานน้ี ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการใชง้านเป็นหลกั (User Pay Principle) ซึง่อาจจะอยูใ่นรปู

ของภาษรีถยนต์ประจาํปี (เฉพาะยานพาหนะทีใ่ชข้นส่งขา้มแดน) หรอืการเกบ็ค่าผ่านทางยานพาหนะที่

ใชท้าง เป็นตน้  

นอกจากน้ี การขนส่งทางบก เป็นรูปแบบการขนส่งทีม่ตี้นทุนทางสงัคมสูง การทีม่กีารเชื่อมโยง

ระบบเศรษฐกจิและมกีารขนส่งสนิค้าทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ เกดิเป็นโครงข่ายการผลติใน

ระดบัภูมภิาค ซึง่ถ้าต้นทุนการขนส่งทางบกในปจัจุบนัทีต่ํ่ากว่าความเป็นจรงิ รวมถงึการใหเ้งนิอุดหนุน

น้ํามนัเชือ้เพลงิในรปูแบบต่างๆ นัน่หมายถงึการให้เงนิอุดหนุนแก่การขนส่งสนิคา้ของต่างประเทศ ซึง่

ประเดน็น้ี จาํเป็นตอ้งมกีารพจิารณาเชงินโยบายต่อไป 

5.  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากการลดภาษีของประเทศ CLV5

5.1 วตัถปุระสงคแ์ละแนวทางในการวิเคราะห ์

 และ 

การปรบัปรงุการอาํนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง  

 การวเิคราะหใ์นตอนน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อประมาณการและเปรยีบเทยีบผลกระทบทีน่่าจะเกดิขึน้

ต่อเศรษฐกจิไทยในสามสถาณการณ์จําลอง (ในตอนต่อไปบางครัง้จะเรยีกว่า simulation) สถานการณ์

แรกคอืการลดภาษนํีาเขา้ของประเทศ CLV เป็นศูนยห์มดทุกรายการสนิคา้ (ต่อไปจะเรยีกว่า “การลด

ภาษี CLV เป็นศนูย”์) สถานการณ์ทีส่องคอืการปรบัปรุงการขนส่งทางบกระหว่างประเทศไทย ประเทศ 

CLV และจนีตอนใต้ (ต่อไปจะเรยีกว่า “การปรบัปรงุขนส่งทางบก”) และสถานการณ์ที่สามคอืการ

ปรบัปรุงกระบวนการศุลกากรของประเทศไทยและประเทศในอาเซยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่การปรบัให้

                                                
5 เนื่องจากฐานขอ้มลู GTAP ไมม่ขีอ้มลูประเทศพมา่ จงึไมส่ามารถ shock การลดภาษขีองประเทศนี้ได ้ในฐานขอ้มลู GTAP ปี 2007 ทีใ่ช ้

มแีต่ “Rest of South-East Asia” ซึง่ไมม่คีวามชดัเจนวา่หมายถงึประเทศใด ในทีน่ี้จงึใช ้CLV แทนประเทศกมัพชูา ลาว เวยีดนาม โดยไมม่ี

พมา่ 
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กระบวนการศุลกากรเป็นระบบ National Single Window ซึง่จะส่งผลมากต่อการลดค่าขนส่งระหว่าง

ประเทศอาเซยีนดว้ยกนัเองและประเทศอาเซยีนกบัประเทศอื่นๆ นอกภูมภิาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลด

ค่าขนส่งทางเรอื (ดูเหตุผลด้านล่าง และต่อไปจะเรยีกสถาณการณ์น้ีว่า “National Single Window” 

หรอื NSW) การวเิคราหใ์นส่วนน้ีจะใชแ้บบจาํลอง Global Trade Analysis Project (GTAP) ฐานขอ้มลูปี 

2007 (ปีล่าสุดของฐานข้อมูล GTAP) เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห์ โดยเราจะนําเสนอผลกระทบใน

ภาพรวมและผลกระทบต่อภาคการผลติอย่างคร่าวๆ แล้วจะทําการวเิคราะห์เชงิลกึในแง่ของโอกาสใน

การส่งออกและการนําเข้าของไทย เราคดิว่าการวเิคราะห์ในประเด็นหลงัน้ีน่าจะเป็นมติิใหม่ของการ

นําเสนอผลการวเิคราะหด์ว้ยแบบจาํลองลกัษณะ Computable General Equilibrium (CGE) อย่างเช่น 

GTAP กล่าวคอืเราจะไม่เน้นการวเิคราะหผ์ลกระทบรายสาขาการผลติ (sector) มากนัก แต่จะเน้นการ

วเิคราะหเ์ป็นราย “ประเดน็” ซึง่น่าจะทําใหเ้ราเขา้ใจกลไกการส่งผ่าน (transmission mechanism) ของ

ผลกระทบจาก simulation ทัง้สามกรณไีดด้กีว่า 

 สําหรบัแนวทางในการวิเคราะห์สถานการณ์ “การลดภาษี CLV เป็นศูนย์” จะเป็นการ 

“shock”
6

ในสถานการณ์ “การปรบัปรงุขนส่งทางบก” เราไดท้ําการ shock ค่าขนส่งทางบกระหว่าง

ประเทศไทย CLV และจนี6

7
 โดยค่าที ่shock จะเป็นคา่คาดการณ์วา่การปรบัปรุงการขนส่งทางบกระหว่าง

ประเทศเหล่าน้ีอย่างเช่นการปรบัปรุงการขนส่งทางบกภายใต้กรอบ Greater Mekong Subregion 

(GMS)/Cross Border Transport Agreement (CBTA) จะทําใหค้่าใชจ้่ายในการขนส่งทางบกลดลงกี่ % 

ของคา่ใชจ้า่ยเดมิ โดยใชข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่สนิคา้ของแบบจาํลอง GTAP ปี 2007 เป็นฐานก่อน

การ shock ตารางที ่10 แสดงค่า shock การขนสง่ทางบกทีใ่ช ้

 อตัราภาษนํีาเขา้ของประเทศ CLV จากอตัราปจัจบุนัใหเ้ป็นศนูยแ์ลว้ดผูลกระทบต่อตวัแปรทาง

เศรษฐกจิทีส่ําคญัต่างๆ ใน simulation น้ี เราไดท้ําการวเิคราะหเ์พิม่เตมิว่าประโยชน์ทีไ่ทยน่าจะไดร้บั

จากการลดภาษีของประเทศอาเซยีนเดมิ (ไทย มาเลเซยี อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์ฟิลปิปินส)์ ตัง้แต่เริ่มตัง้

เขตการคา้เสร ีASEAN Free Trade Agreement (AFTA) มมีากน้อยเพยีงใด เพื่อเปรยีบเทยีบกบักรณี

การลดภาษีของประเทศ CLV ทีก่ําลงัจะเกดิขึน้ในปี 2558 (ต่อไปจะเรยีกว่า simulation “การลดภาษี

อาเซยีนเดมิ”) แนวคดิในการทํา simulation แรกน้ีจะเป็นเช่นเดยีวกบัการวเิคราะห์ผลจากการลดภาษี

นําเขา้ทัว่ไปกล่าวคอื ทําใหผู้ส้่งออกสามารถส่งสนิคา้ไปขายไดใ้นราคาทีถู่กลงคอืมคีวามสามารถในการ

แขง่ขนัดา้นราคาทีด่ขี ึน้ 

 

 

 

                                                
6 การ “shock” คอืการเปลีย่นคา่ตวัแปรภายนอก (exogenous variables) ในแบบจาํลองแลว้ดผูลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัตวัแปรภายใน 

(endogenous variables) ในกรณนีี้เราเปลีย่นค่าตวัแปรอตัราภาษขีองประเทศ CLV จากอตัราปจัจุบนั (2555) ใหเ้ป็นศนูย ์ (สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้

ในปี 2558) 
7 ความเป็นจรงิควรเป็นจนีตอนใต ้ แต่เนื่องจากฐานขอ้มลู GTAP ทีใ่ชย้งัไมส่ามารถแยกจนีออกเป็นภมูภิาคต่างๆ จงึตอ้งใช ้ ประเทศจนี

โดยรวมเป็นตวัแทน 
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ตารางที ่10 คา่ shock ของการขนสง่ทางบกทีใ่ชส้าํหรบัสถานการณ์ “การปรบัปรงุขนสง่ทางบก” 

 

Shocks 

 

(% การเปลีย่นแปลงของคา่ใชจ้า่ยการขนสง่ทางบก) 

การปรบัปรุงการขนสง่ทางบกระหวา่งไทยกบัจนี -49.9 

การปรบัปรุงการขนสง่ทางบกระหวา่งไทยกบั CLV -39.4 

การปรบัปรุงการขนสง่ทางบกระหวา่งจนีกบั CLV -58.6 

 

ค่า shock ทีใ่ชนํ้ามาจาก Banonyong (2007) ซึ่งไดท้ําการประมาณการค่าขนส่งที่น่าจะลดลง

หากมกีารดําเนินการตามกรอบ GMS ทัง้น้ีหากการขนส่งทางบกระหว่างประเทศทัง้สามมหีลายเสน้ทาง

เช่นการขนส่งระหว่างจนีกบัไทยอาจใชเ้สน้ทาง R3E R3W หรอืทางเรอืโดยแม่น้ําโขง  (ตามฐานขอ้มลู 

GTAP นบัเป็นทางบก) จะใชค้่าขนส่งทีน่่าจะลดลงเฉลีย่ของทัง้สามเสน้ทาง แนวคดิในการทํา simulation 

ในกรณีน้ีคอืค่าขนส่งทางบกทีล่ดลงน่าจะเป็นเสมอืนการทีผู่ส้่งออกสามารถส่งสนิค้าไปขายไดใ้นราคาที่

ถูกลง 

สําหรบัสถานการณ์ “National Single Window”  เรามองว่าการปรบัปรุงกระบวนการศุลกากร

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชร้ะบบ National Single Window (NSW) น่าจะส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่ง

ทางเรอืเป็นหลกั 7

8
 จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ เราพบว่าค่าขนส่งทางเรอืในปจัจุบนัมรีาคาค่อนขา้ง

ตํ่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกระบวนการศุลกากรในฝ ัง่ส่งออกและนําเขา้ของประเทศคู่คา้เป็น

หลกั แต่เน่ืองจากขอ้มลูตน้ทุนการขนสง่ทางเรอืทีแ่บ่งเป็นตอนๆ (คา่ใชจ้า่ยตอนผา่นด่านศุลกากรส่งออก

ค่า shippingค่าใช้จ่ายตอนผ่านด่านศุลกากรนําเขา้) มจีํากดัมาก เราจงึอาศยัข้อมูลจากฐานขอ้มูล 

Doing business ของ World bank ซึง่ไดป้ระมาณค่าใชจ้่ายตอนผ่านด่านศุลกากรขาส่งออกและนําเขา้

ของแต่ละประเทศในปีต่างๆ (ไม่รวมค่า shipping) เราพบว่าค่าใช้จ่ายของประเทศไทยและฟิลปิปินส์

ลดลงอย่างชดัเจนระหว่างปี 2007 กบัปี 2008 ซึง่น่าจะเกดิจากการประยุกต์ใชร้ะบบ e-customs เราจงึ

ใชส้ดัสว่นการลดลงของคา่ใชจ้า่ยระหวา่งสองปีน้ีเป็นตวัแทน (proxy) ของค่าใชจ้่ายทีน่่าจะลดลงจากการ

ใชร้ะบบ NSW ตารางที ่11 แสดง % การลดลงของค่าขนส่งทางเรอืระหว่างประเทศต่างๆ ทีเ่ราใชใ้นการ 

shock แบบจําลอง เราสามารถอ่านค่าได้อย่างเช่น “ค่า shock ของการขนส่งทางเรอืจากไทยไป

ฟิลปิปินสค์อื ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางเรอืลดลง 20.8%” จากตารางจะเหน็ว่าการขนส่งกบัประเทศที่มี

กระบวนการศุลกากรทีค่่อนขา้งดอียู่แลว้เช่นสงิคโปรจ์ะไม่สามารถลดค่าใชจ้่ายลงไดอ้กีมากนัก และการ

ขนส่งกบัประเทศอื่นๆ นอกภูมภิาคอาเซยีน ค่าใช้จ่ายจะลดลงไม่มากเท่ากบัค่าขนส่งระหว่างประเทศ

อาเซยีนด้วยกนัเอง เน่ืองจากในกรณีเหล่าน้ี สดัส่วนของค่า shipping ทางเรอืจะค่อนขา้งสูงทําใหก้าร

ปรบัปรงุกระบวนการศุลกากรช่วยลดต้นทุนการขนส่งทางเรอืไดไ้ม่มากนัก แนวคดิในการทํา simulation 

ในกรณน้ีีจะคลา้ยกบักรณ ี“การปรบัปรงุขนส่งทางบก”  คอืค่าขนส่งทางเรอืทีล่ดลงเป็นเสมอืนการทีผู่้

สง่ออกสามารถสง่สนิคา้ไปขายไดใ้นราคาทีถ่กูลง 

                                                
8 โปรดสงัเกตวา่การใชร้ะบบ NSW จะส่งผลต่อการขนส่งทางบกดว้ย ซึง่ในเรือ่งนี้ ในรายงานของ Banonyong (2007) ทีเ่ราใชใ้นการ

ประมาณการคา่ใชจ่้ายในการขนสง่ทางบก ไดเ้ผือ่คา่ใชจ่้ายทีต่อนผา่นด่านต่างๆ ทีน่่าจะลดลงไวแ้ลว้ 
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ตารางที ่11 คา่ shock ของคา่ขนสง่ทางเรอืทีใ่ชส้าํหรบัสถานการณ์ “National Single Window”   
สง่ออก   

นําเขา้--> กมัพชูา ลาว เวยีดนาม ไทย มาเลเซยี อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์ ฟิลปิปินส ์

ประเทศอื่นๆ  

นอก ASEAN 

กมัพชูา 0.0 -15.0 -15.0 -14.7 -10.0 -9.2 -8.3 -18.3 -6.7 

ลาว -18.3 0.0 -18.3 -18.1 -13.3 -12.6 -11.7 -21.6 -10.0 

เวยีดนาม -15.0 -15.0 0.0 -14.7 -10.0 -9.2 -8.3 -18.3 -6.7 

ไทย -17.5 -17.5 -17.5 0.0 -12.5 -11.7 -10.8 -20.8 -9.1 

มาเลเซยี -11.7 -11.7 -11.7 -11.5 0.0 -6.0 -5.1 -15.0 -3.4 

อนิโดนีเซยี -11.7 -11.7 -11.7 -11.4 -6.7 0.0 -5.0 -15.0 -3.3 

สงิคโปร ์ -10.0 -10.0 -10.0 -9.8 -5.0 -4.2 0.0 -13.3 -1.7 

ฟิลปิปินส ์ -18.3 -18.3 -18.3 -18.1 -13.3 -12.6 -11.7 0.0 -10.0 

ประเทศอื่นๆ 

นอก ASEAN -8.3 -8.3 -8.3 -8.1 -3.3 -2.6 -1.7 -11.7 0.0 

5.2 ผลกระทบในภาพรวม 

 ตารางที ่ 12 แสดงผลของการ simulation ทัง้สามกรณ ี ในภาพรวมผลของการทีป่ระเทศ CLV 

ลดภาษนํีาเขา้ การปรบัปรงุการขนสง่ทางบก และ NSW จะทาํใหเ้ศรษฐกจิของประเทศไทย ประเทศใน

อาเซยีนและประเทศคูค่า้ทีส่าํคญัของไทยเกดิการขยายตวั โดยประเทศไทยจะไดป้ระโยชน์ในแงข่อง 

welfare เพิม่ขึน้มากทีส่ดุ (4,418 ลา้นดอลลารส์หรฐั) รองลงมาเป็น CLV (2,963 ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

โดยประเทศ CLV จะมกีารขยายตวัของ GDP มากทีสุ่ด ประมาณ 3.5% ประเทศไทยรองลองมาทีร่ะดบั 

1.6% ประเทศมาเลยเ์ซยี สงิคโปร ์ฟิลปิปินส ์จะไดป้ระโยชน์พอควรจาก NSW เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ี

มกีารคา้ขายทางทะเลคอ่นขา้งมาก ประเทศคูค่า้ทีส่าํคญัของไทย เช่น จนี ญีปุ่น่ สหรฐัฯ อยี ู จะได้

ประโยชน์บา้งจากการคา้ขายกบัประเทศในเอเซยีทีเ่พิม่สงูขึน้ ทุกประเทศจะมกีารคา้ขายระหว่างกนัมาก

ขึน้ โดยการนําเขา้จะเพิม่สงูกวา่การสง่ออก   

ตารางที ่12  ผลของการการลดภาษ ีCLV เป็นศนูย,์ การปรบัปรงุการขนสง่ทางบก และ NSW ต่อไทย 

ประเทศในอาเซยีนและประเทศคูค่า้ทีส่าํคญัของไทย (% เปลีย่นแปลงจากกรณฐีาน)   
 Welfare 

(million $US change) 

Real GDP Real export Real import 

ไทย 4,418 1.612 2.199 3.044 

CLV 2,963 3.453 8.606 10.204 

มาเลยเซยี 977 0.373 0.585 0.844 

อนิโดนีเซยี 635 0.089 0.117 0.372 

สงิคโปร ์ 419 0.182 0.330 0.437 

ฟิลปิปินส ์ 268 0.146 0.109 0.221 

จนี 989 0.019 0.064 0.120 

ญีป่ ุน่ 499 0.012 0.010 0.038 

สหรฐัอเมรกิา 550 0.004 0.020 0.024 

อยี ู 32 0.003 -0.006 -0.009 
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 ตารางที ่13 แสดงผลกระทบต่อประเทศไทย ผลจากการ simulation พบว่า NSW จะส่งผลต่อ

การเพิม่ GDP มากทีส่ดุ รองลงมาเป็นการลดภาษ ีCLV เป็นศนูยแ์ละการปรบัปรุงการขนส่งทางบก ทัง้น้ี

เน่ืองจากไทยยงัใชก้ารขนส่งสนิคา้ทางเรอืเป็นหลกั การปรบัปรุงประสทิธภิาพการขนส่งทางเรอืโดยการ

ใช้ระบบ NSW จงึส่งผลต่อเศรษฐกจิไทยมากเป็นพเิศษ การบรโิภค การลงทุน การส่งออกและนําเขา้ 

และสวสัดกิาร (welfare) มกีารเปลี่ยนแปลงในลกัษณะเดยีวกัน ผลต่อระดบัราคาผู้บรโิภค และราคา

สนิคา้ขัน้กลาง (สนิคา้ทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิ) มไีม่สูงนัก (อยา่งไรกต็าม เราพบว่าสนิคา้ขัน้กลางหลายๆ รายการ 

ที่นําเข้าจากประเทศคู่ค้าของไทย มรีาคาถูกลง ดูการวเิคราะห์ในระดบัภาคการผลติด้านล่าง) ผลต่อ

ดุลการค้าเป็นบวกแมว้่าสดัส่วนการส่งออกจะเพิม่ขึน้น้อยกว่าการนําเขา้เน่ืองจากไทยส่งออกมากกว่า

นําเข้า อตัราค่าจ้างแรงงานเพิม่ขึ้นประมาณ 2% โดยอตัราผลตอบแทนของทุนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก

เน่ืองจาก capital stock ในประเทศเพิม่ขึน้ เป็นทีน่่าสงัเกตว่าประโยชน์ทีไ่ทยน่าจะไดร้บัจากการลดภาษ ี

CLV เป็นศูนย,์ การปรบัปรุงการขนส่งทางบก และ NSW เมื่อเทยีบกบัประโยชน์ทีไ่ทยไดร้บัจากการลด

ภาษขีองประเทศอาเซยีนเดมิ (simulation เพิ่มเตมิ) แมจ้ะน้อยกว่าแต่กม็นีัยสําคญัมาก โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่เมือ่พจิารณาวา่ การลดภาษขีองประเทศอาเซยีนเดมิไดถ้กูดาํเนินการมาเป็นระยะเวลาเกอืบ 20 ปี แต่

ประโยชน์จาก การลดภาษ ีCLV เป็นศูนย,์ การปรบัปรงุการขนส่งทางบก และ NSW น่าจะเกดิกบัประเทศ

ไทยได้ในเวลาที่ไม่นานนัก หากเราสามารถขจดัอุปสรรคต่างๆ อย่างที่ได้กล่าวมาในรายงานฉบบัน้ีได ้

(โปรดสงัเกตว่า การเตบิโตของ GDP ภายใต ้simulation เพิม่เตมินัน้สงูกว่า การเตบิโตของ GDP ภายใต ้

simulation ของ การลดภาษ ีCLV เป็นศูนย,์ การปรบัปรุงการขนส่งทางบก, NSW แต่ welfare กลบัตํ่า

กวา่ ทัง้น้ีเกดิจากขนาดเศรษฐกจิไทยช่วงเริม่ตน้ของการลดภาษขีองประเทศอาเซยีนเดมิ ยงัมขีนาดเลก็)   

ตารางที ่13 ผลกระทบต่อตวัแปรเศรษฐกจิมหภาคบางตวัสาํหรบัประเทศไทย (% เปลีย่นแปลงจากกรณฐีาน) 

 ผลรวม 

การลดภาษ ี

CLV เป็นศนูย ์

(Simulation 1) 

การปรบัปรงุ 

การขนส่ง 

ทางบก  

(Simulation 2) 

การปรบัปรงุ

กระบวนการ

ศุลกากร (National 

Single Window) 

(Simulation 3) 

การลดภาษขีอง

อาเซยีนเดมิ 

(simulation 

เพิม่เตมิ) 

GDP (มลูคา่แทจ้รงิ) 1.61 0.49 0.29 0.83 2.29 

การบรโิภค (มลูคา่แทจ้รงิ) 2.06 0.63 0.34 1.09 1.63 

การลงทุน (มลูคา่แทจ้รงิ) 2.53 0.73 0.46 1.33 3.87 

คา่ใชจ่้ายภาครบํ (มลูคา่แทจ้รงิ) 1.17 0.36 0.19 0.62 0.29 

การส่งออก (มลูคา่แทจ้รงิ) 2.2 0.85 0.4 0.95 6.83 

การนําเขา้ (มลูคา่แทจ้รงิ) 3.04 1.13 0.52 1.39 6.96 

ดชันเีงนิเฟ้อผูบ้รโิภค 0.51 0.21 -0.05 0.35 -0.57 

ราคาสนิคา้ข ัน้กลาง 0.35 0.16 -0.06 0.24 -0.50 

Terms of trade  0.83 0.24 0.11 0.48 -0.77 

ดุลการคา้ (ลา้น ดอลลาร ์สหรฐั) 799.29 264.49 88.35 446.45 -494.90 

คา่จา้งปจัจยัการผลติ      

แรงงานไรฝี้มอื 2.27 0.72 0.25 1.29 2.00 

แรงงานมฝีีมอื 2.35 0.76 0.29 1.30 1.76 

ทุน 0.33 0.19 -0.09 0.23 -1.17 

สวสัดกิาร (ลา้น ดอลลารส์หรฐั) 4,418.26  1,339.51  736.38  2,342.32  2,274.73  
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 ตารางที ่ 14 ไดท้ําการแยกแยะ (decompose) ผลทีเ่กดิขึน้กบั GDP ว่าเกดิจากอทิธพิลของการ

บรโิภค การลงทุน การใชจ้า่ยภาครฐั การสง่ออก และการนําเขา้ จะเหน็ว่าการสง่ออกและนําเขา้สง่ผลต่อการ

เปลีย่นแปลงของ GDP มากทีสุ่ด การวเิคราะหใ์นตอนต่อไปจะเป็นการเจาะลกึในสองประเดน็น้ี โดยจะ

นําเสนอผลกระทบต่อภาคการผลติโดยรวมก่อน 

ตารางที ่14 อทิธพิล (contribution) ต่อการเปลีย่นแปลง GDP  

 

อทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลง GDP (%) 

การบรโิภค 68.2 

การลงทุน 40.2 

คา่ใชจ้า่ยภาครฐั 9.0 

การสง่ออก 101.3 

การนําเขา้ -118.6 

รวม 100.0 

5.3 ผลกระทบต่อภาคการผลิตโดยรวม8

9 

ตารางที ่ 15 แสดงผลกระทบต่อผลผลติและราคาของภาคการผลติต่างๆ จะเหน็วา่ในภาพรวม 

ผลของการลดภาษ ีCLV เป็นศนูย,์ การปรบัปรงุการขนส่งทางบก, และ NSW ส่งผลใหก้ารผลติขยายตวั

ในอุตสาหกรรมสว่นใหญ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผลติภณัฑจ์ากแรธ่าตุอื่นๆ, แรธ่าตุอื่นๆ, อุปกรณ์ขนสง่

อื่นๆ, นมและผลติภณัฑจ์ากนม, ผลติภณัฑจ์ากไม,้ น้ํามนัทีไ่ดจ้ากพชื สตัว,์ ปิโตรเลยีม, ฯลฯ ทัง้น้ีมี

เพยีงบางอุตสาหกรรมทีม่กีารหดตวัเลก็น้อยเช่น พชือื่นๆ, เสน้ใยทีไ่ดจ้ากพชื, อเิลก็ทรอนิกส,์ ขา้วสาล ี

เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ภาคบรกิารบางภาคมกีารขยายตวัเช่นการผลติและขนสง่ก๊าซ, การผลติไฟฟ้า, การ

ก่อสรา้ง, ทีอ่ยูอ่าศยั ตารางที ่ 15 ยงัไดแ้สดงดว้ยวา่ผลผลติทีข่ยายตวัของภาคการผลติต่าง ๆ นัน้เกดิ

จากผลของการลดภาษ ีCLV เป็นศนูย,์ การปรบัปรงุการขนสง่ทางบก, หรอื NSW มากกวา่กนั จะเหน็ว่า

ในภาพรวม NSW ส่งผลต่อการเพิม่ผลผลติมากทีสุ่ด เมือ่เราพจิารณาเฉพาะภาคการผลติทีม่ผีลผลติใน 

25 อนัดบัแรกของไทย (ผลผลติมากกว่า 6,500 ลา้นดอลลารต่์อปี) จะเหลอืเพยีง 5 ภาคคอื ผลติภณัฑ์

จากแรธ่าตุอื่นๆ, ปิโตรเลยีม, ยานยนตแ์ละชิน้สว่น, การผลติและขนสง่ก๊าซ, ผลติภณัฑจ์ากโลหะ โดย

ภาคการผลติทีม่กีารคา้ระหวา่งประเทศ (tradable sectors) คอืจะมเีพยีง 4 ภาคคอื ผลติภณัฑจ์ากแร่

ธาตุอื่นๆ, ปิโตรเลยีม, ยานยนตแ์ละชิน้สว่น, ผลติภณัฑจ์ากโลหะ ภาคการผลติเหลา่น้ีจะเกดิการ

ขยายตวัเน่ืองจากการส่งออกเป็นหลกั  

เมือ่เราดผูลต่อราคาสนิคา้ในตารางที ่ 15 จะเหน็วา่ราคาสนิคา้สว่นใหญ่จะสงูขึน้เน่ืองจากมกีาร

ขยายตวัของเศรษฐกจิโดยรวม ซึง่น่าจะมผีลทาํใหก้ารส่งออกของไทยลดลง แต่ผลปรากฏว่าการส่งออก

ในหลายภาคเพิม่ขึน้ทัง้น้ีเน่ืองจากการลดภาษ ี CLV เป็นศนูย,์ การปรบัปรุงการขนส่งทางบกและ NSW 

ลว้นสง่ผลใหส้นิคา้จากไทยมรีาคาถกูลงในตลาดต่างประเทศและมคีวามสามารถในการแขง่ขนัสงูขึน้ 

                                                
9
 การแบ่งภาคการผลติของ GTAP และคาํแปลเป็นภาษาไทยทีใ่ชใ้นบทความน้ี ดใูนภาคผนวก 
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เมือ่เราเลอืกเฉพาะภาคการผลติทีม่กีารขยายตวัมากกวา่ 2% มาวเิคราะหต่์อดงัแสดงในตารางที ่

16 จะเหน็วา่การขยายตวัของผลผลติของภาคเหลา่น้ีเกดิจากอทิธพิล (contribution) จากการขยายตวั

ของการสง่ออกมากกวา่อทิธพิลจากการขยายตวัของเศรษฐกจิในประเทศ (ซึง่กส็อดคลอ้งกบัตารางที ่ 15 

ทีแ่สดงว่าภาคการผลติเหลา่น้ีมกีารสง่ออกเพิม่ขึน้คอ่นขา้งมาก) ทัง้น้ียกเวน้ภาค แรธ่าตุอื่นๆ, ออ้ย บตี, 

การป่าไม,้ น้ํานมดบิ, และภาคบรกิารเช่นการผลติและขนส่งก๊าซ, การผลติไฟฟ้า, การก่อสรา้ง, ทีอ่ยู่

อาศยั (ซึง่มกีารส่งออกน้อยมากหรอืไม่มเีลยอยูแ่ลว้) ซึง่การขยายตวัถกูขบัดนั (driven) จากการ

ขยายตวัของเศรษฐกจิในประเทศเป็นหลกั  

ตารางที ่15 ผลกระทบต่อผลผลติ ราคา และการสง่ออกรายสาขาการผลติไทย (% เปลีย่นแปลงจากกรณฐีาน) 
 ผลผลิต ภาษีนําเข้า 

CLV  

เป็นศนูย ์

การปรบัปรงุ

การขนส่ง 

ทางบก 

การปรบัปรงุ

กระบวนการ

ศลุกากร 

ราคา การส่งออก 

ขา้วเปลอืก -0.27 -0.39 0.41 -0.29 1.60 -11.11 

ขา้วสาล ี -2.55 -1.09 0.16 -1.61 0.89 -3.07 

ธญัพชือืน่ๆ 0.26 -0.20 0.41 0.05 1.74 -0.25 

ผกั ผลไม ้ -0.07 0.07 -0.72 0.58 1.58 -1.17 

เมลด็พชืทีม่น้ํีามนั 1.50 0.58 1.05 -0.13 1.77 6.37 

ออ้ย บตี 4.28 5.16 0.21 -1.09 2.76 -13.70 

เสน้ใยทีไ่ดจ้ากพชื -1.72 -0.50 0.29 -1.52 1.11 -2.57 

พชือืน่ๆ -1.12 -0.69 0.06 -0.50 1.43 -2.56 

ปศสุตัว ์ 0.96 0.34 0.32 0.30 2.53 -5.46 

ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ จากสตัว ์ 0.39 -1.23 0.31 1.30 1.49 -1.36 

น้ํานมดบิ 2.81 1.61 0.53 0.91 2.91 -18.91 

ขนแกะ ไหม 0.09 -0.09 0.27 -0.09 1.91 -69.25 

การปา่ไม ้ 2.99 0.01 0.64 2.34 2.65 -9.30 

การประมง 0.58 0.02 0.21 0.35 1.67 -2.47 

เนื้อววั ควาย แกะ แพะ มา้ 0.97 0.35 0.31 0.31 1.90 -1.27 

เนื้อสตัวอ์ืน่ๆ 0.03 -2.21 0.34 2.52 1.26 -2.48 

นมและผลติภณัฑจ์ากนม 5.18 4.64 0.70 -0.15 0.93 37.71 

เครือ่งดืม่และยาสบู 1.57 0.60 0.32 0.66 0.62 4.91 

น้ํามนัทีไ่ดจ้ากพชื สตัว ์ 5.10 0.97 1.77 2.36 0.43 20.51 

ขา้วสาร -0.09 -0.37 0.42 -0.14 1.44 -1.13 

น้ําตาล 4.29 5.18 0.21 -1.10 1.30 6.23 

อาหารอืน่ๆ 0.55 -0.16 0.45 0.25 0.67 0.70 

สิง่ทอ 0.72 0.04 0.29 0.40 0.49 3.35 

เครือ่งนุ่งหม่ -0.12 -0.54 0.37 0.06 0.55 -2.97 

เครอืงหนงั 0.69 0.25 0.34 0.09 0.53 0.31 

ผลติภณัฑจ์ากไม ้ 5.14 -0.42 1.40 4.17 0.67 9.32 

กระดาษและสิง่พมิพ ์ 1.52 -0.20 0.56 1.16 0.39 3.58 

เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ 1.67 -0.33 0.31 1.69 0.43 2.83 

อเิลก็ทรอนิกส ์ -1.97 -1.19 0.36 -1.15 0.31 -2.05 

เครือ่งจกัรกลอื่นๆ 0.44 -0.19 0.57 0.06 0.33 0.40 

สนิคา้อุตสาหกรรมอืน่ๆ -0.55 -0.59 0.42 -0.39 0.44 -2.17 
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 ผลผลิต ภาษีนําเข้า 

CLV  

เป็นศนูย ์

การปรบัปรงุ

การขนส่ง 

ทางบก 

การปรบัปรงุ

กระบวนการ

ศลุกากร 

ราคา การส่งออก 

ขา้วเปลอืก -0.27 -0.39 0.41 -0.29 1.60 -11.11 

ยานยนต์และชิน้ส่วน 2.62 1.43 0.37 0.82 0.29 3.26 

อุปกรณ์ขนส่งอืน่ๆ 6.27 6.04 0.28 -0.05 0.51 14.19 

ปิโตรเลยีม  5.04 3.76 0.08 1.20 -0.11 18.60 

ถ่านหนิ -0.55 -0.19 0.09 -0.45 -0.36 26.62 

น้ํามนัดบิ -0.05 0.09 0.01 -0.15 0.78 -5.91 

ก๊าซธรรมชาต ิ 0.14 0.09 0.04 0.01 1.17 -59.67 

แร่ธาตุอื่นๆ  7.74 3.30 0.04 4.40 4.01 -1.83 

ผลติภณัฑจ์ากแร่ธาตุอืน่ๆ 25.95 13.25 -0.65 13.34 0.70 92.48 

เหลก็และเหลก็กลา้ -0.06 -0.23 -0.12 0.29 0.42 1.64 

โลหะอื่นๆ 2.65 -1.78 0.25 4.18 -0.19 2.72 

ผลติภณัฑจ์ากโลหะ 2.13 0.63 0.12 1.38 0.33 4.22 

การก่อสรา้ง 2.34 0.66 0.46 1.22 0.69 -2.58 

การคา้ปลกี/คา้สง่ 1.40 0.32 0.36 0.72 0.81 -3.02 

บรกิารขนส่งทางบก 0.71 0.14 0.19 0.39 0.36 -1.36 

บรกิารขนส่งทางน้ํา 0.35 0.17 0.10 0.09 0.36 -1.36 

บรกิารขนสง่ทางอากาศ -0.75 -0.43 0.03 -0.36 0.53 -1.88 

การผลติและขนส่งก๊าซ 2.45 0.81 0.27 1.38 0.82 -4.45 

การสือ่สาร 1.18 0.35 0.26 0.57 0.85 -3.19 

บรกิารดา้นการเงนิอื่นๆ 1.80 0.57 0.28 0.95 0.93 -3.49 

บรกิารประกนัภยั 0.27 0.00 0.20 0.06 1.03 -3.86 

การบนัเทงิและบรกิารสนัทนา

การ 

0.72 0.19 0.24 0.29 0.79 -2.98 

บรกิารธุรกจิอื่นๆ -0.17 -0.10 0.15 -0.22 0.88 -3.29 

การผลติไฟฟ้า 2.43 0.82 0.27 1.33 0.57 -0.08 

การผลติน้ํา 1.45 0.41 0.29 0.75 0.93 -5.05 

บรกิารชมุชน/การแพทย/์

การศกึษา 

0.87 0.27 0.15 0.45 1.71 -6.24 

ทีอ่ยูอ่าศยั 2.33 0.70 0.39 1.24 0.36 2.33 

       

 

ตารางที ่16 ภาคการผลติทีม่กีารขยายตวัคอ่นขา้งสงูไทย (% เปลีย่นแปลงจากกรณฐีาน)  
 ผลผลิต อิทธิพลจากการขยายตวัของเศรษฐกิจภายใน (%) อิทธิพลจากการส่งออก (%) 

ผลติภณัฑจ์ากแร่ธาตุอืน่ๆ 25.95 10.0 90.0 

แร่ธาตุอื่นๆ  7.74 103.0 -3.0 

อุปกรณ์ขนส่งอืน่ๆ 6.27 15.8 84.2 

นมและผลติภณัฑจ์ากนม 5.18 13.1 86.9 

ผลติภณัฑจ์ากไม ้ 5.14 12.8 87.2 

น้ํามนัทีไ่ดจ้ากพชื สตัว ์ 5.10 26.1 73.9 

ปิโตรเลยีม  5.04 23.2 76.8 

น้ําตาล 4.29 21.2 78.8 
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 ผลผลิต อิทธิพลจากการขยายตวัของเศรษฐกิจภายใน (%) อิทธิพลจากการส่งออก (%) 

ออ้ย บตี 4.28 100.0 0.0 

การปา่ไม ้ 2.99 120.4 -20.4 

น้ํานมดบิ 2.81 100.0 0.0 

โลหะอื่นๆ 2.65 2.4 97.6 

ยานยนต์และชิน้ส่วน 2.62 46.1 53.9 

การผลติและขนส่งก๊าซ 2.45 839.0 -739.0 

การผลติไฟฟ้า 2.43 100.0 0.0 

การก่อสรา้ง 2.34 102.6 -2.6 

ทีอ่ยูอ่าศยั 2.33 100.0 0.0 

ผลติภณัฑจ์ากโลหะ 2.13 21.9 78.1 

5.4 การวิเคราหเ์ชิงลึกเร่ืองผลกระทบต่อการส่งออก 

 ตารางที ่ 17 แสดงผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไปยงัประเทศอาเซยีนและประเทศคู่คา้ที่

สาํคญัของไทย ในภาพรวมหลงัจากมกีารลดภาษ ี CLV เป็นศนูย,์ การปรบัปรงุการขนสง่ทางบก, NSW 

มลูค่าการส่งออกของไทยไปประเทศ CLV จะเพิ่มขึน้มาก ประมาณ 77.5% มลูค่าการส่งออกไปมาเลเซยี

เพิม่ประมาณ 2% โดยการส่งออกไปประเทศอื่นๆ ในอาเซยีนไมเ่ปลีย่นแปลงมากนกั9

10
 การส่งออกไปจนี

และญีปุ่น่เพิม่ขึน้เลก็น้อย เน่ืองจากการลดค่าขนสง่ทางเรอื (จาก NSW) และทางบก (จากการปรบัปรงุ

การขนสง่ทางบก) ทีน่่าสนใจคอื หลงัจากการลดภาษ ีCLV เป็นศนูย,์ การปรบัปรงุการขนสง่ทางบกและ 

NSW ไทยจะส่งออกไปยงัประเทศในภูมภิาคอาเซยีนมากขึน้และส่งออกไปอเมรกิาและยโุรปลดลง ทัง้น้ี

สาเหตุเกดิจากราคาสนิคา้ไทยทีส่ง่ไปขายในตลาดอาเซยีนลดลงคอ่นขา้งมาก (เน่ืองจากการลดค่าขนส่ง

ทางบก, การลดคา่ขนสง่ทางเรอืและการปรบัภาษนํีาเขา้ของ CLV เป็นศนูย)์ ในขณะทีร่าคาสนิคา้ทีส่ง่ไป

ขายในอเมรกิาและยโุรปมรีาคาสงูขึน้ แมว้า่จะมกีารลดคา่ขนสง่ทางเรอื (จาก NSW) บา้ง (ดคูา่ shock 

ในตารางที ่ 11) แต่กไ็มเ่พยีงพอทีจ่ะทดแทนกบัราคาสนิคา้ในประเทศไทยทีป่รบัตวัสงูขึน้เน่ืองจากการ

ขยายตวัทางเศรษฐกจิภายใน (ดรูาคาสนิคา้ในประเทศจากตารางที ่15)   

  

                                                
10 การสง่ออกไปประเทศ “เอเชยี ตอ.เฉยีงใตท้ีเ่หลอื” เพิม่ขึน้แต่เนื่องจากฐานขอ้มลู GTAP ทีใ่ชไ้มไ่ดร้ะบุชดัวา่เป็นประเทศอะไรจงึจะไม่

วเิคราะหใ์นทีน่ี้ 
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ตารางที ่17 การเปลีย่นแปลงของมลูค่าการส่งออกของไทยไปยงัประเทศต่างๆ ก่อนและหลงัสถานการณ์

สมมตุ ิ(ลา้น $US) 
 มลูค่าการส่งออกก่อน 

simulation  

มลูค่าการส่งออกหลงั 

simulation 

การเปล่ียนแปลง  

(%) 

CLV 6,960 12,353 77.5 

มาเลเซยี 8,338 8,501 2.0 

อนิโนนีเซยี 5,218 5,209 -0.2 

สงิคโปร ์ 4,097 4,062 -0.9 

ฟิลปิปินส ์ 2,790 2,757 -1.2 

เอเชยี ตอ.เฉียงใตท้ีเ่หลอื 1,121 1,235 10.2 

รวมประเทศอาเซยีนเดมิ 27,403 32,883 20.0 

จนี 22,678 22,880 0.9 

ญีป่ ุน่ 18,682 18,701 0.1 

สหรฐัอเมรกิา 24,868 24,700 -0.7 

สหภาพยโุรป 32,171 31,584 -1.8 

 จากตารางที ่17 จะเหน็ว่าการส่งออกของไทยไปประเทศอาเซยีนเดมิ (จะใชค้ําน้ีแทน มาเลเซยี 

อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์ฟิลปิปินส์) และ CLV น่าจะเพิม่ขึน้มากเป็นพเิศษ เราจงึได้ทําการวเิคราะห์การ

ส่งออกของไทยไปยงัตลาดเหล่าน้ีเพื่อใหเ้ราสามารถเขา้ใจมากขึน้ถงึอทิธพิลของ การลดภาษ ีCLV เป็น

ศนูย,์ การปรบัปรงุการขนสง่ทางบก และ NSW ทีม่ต่ีอการส่งออก  

5.4.1 กรณกีารส่งออกไทยไปยงัประเทศอาเซยีนเดมิ 

 ในกรณกีารสง่ออกไทยไปยงัประเทศอาเซยีนเดมิ ตารางที ่ 18 แสดงสนิคา้ส่งออกหลกัๆ (สนิคา้

ทีม่มีลูคา่การสง่ออกมากกว่า 100 ลา้น ดอลลารต่์อปี) จากประเทศไทยไปยงัประเทศอาเซยีนเดมิ โดย

เลอืกสนิคา้ทีน่่าจะมกีารสง่ออกเพิม่ขึน้มากทีสุ่ดจากการลดภาษ ี CLV เป็นศนูย,์ การปรบัปรงุการขนส่ง

ทางบกและ NSW ตารางที ่18 ยงัไดแ้สดง % การส่งออกทีเ่พิม่ขึน้โดยไดท้ําการแยกแยะ (decompose) 

วา่การสง่ออกทีเ่พิม่ขึน้นัน้เกดิจากการลดภาษ ี CLV เป็นศนูย,์ การปรบัปรงุการขนส่งทางบกหรอื NSW 

อะไรเป็นปจัจยัหลกัมากกว่ากนั จะเหน็วา่การสง่ออกโดยรวมทีเ่พิม่ขึน้นัน้สว่นใหญ่เกดิจาก NSW 

มากกว่าการปรบัปรงุการขนสง่ทางบก และ การลดภาษ ี CLV เป็นศนูย ์ ซึง่กน่็าจะเป็นเช่นนัน้เน่ืองจาก

ไทยใชก้ารขนสง่ทางทะเลเป็นหลกัในการสง่ออกสนิคา้เหลา่น้ีไปประเทศอาเซยีนเดมิ  
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ตารางที ่18  ผลกระทบต่อการส่งออกสนิคา้หลกัๆ จากประเทศไทยไปประเทศอาเซยีนเดมิ 

จากการจาํลองสถานการณ์ทัง้สาม (% เปลีย่นแปลงจากกรณฐีาน)  

 การส่งออก

รวม 

การลดภาษี 

CLV เป็นศนูย ์

การปรบัปรงุการ

ขนส่งทางบก 

National Single 

Window 

น้ํามนัทีไ่ดจ้ากพชื สตัว ์ 9.8 -1.6 0.7 10.7 

ผลติภณัฑจ์ากไม ้ 8.4 -2.7 1.8 9.3 

โลหะอื่นๆ 4.2 -1.5 0.1 5.6 

กระดาษและสิง่พมิพ ์ 3.9 -0.7 0.6 4.0 

ผลติภณัฑจ์ากโลหะ 2.5 -1.1 0.5 3.1 

ขา้วสาร 2.0 -0.3 2.2 0.1 

เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ 1.9 -1.3 0.3 2.8 

เหลก็และเหลก็กลา้ 1.3 -1.1 0.2 2.2 

ผลติภณัฑจ์ากแร่ธาตุอืน่ๆ 1.3 -1.5 0.1 2.6 

อาหารอืน่ๆ 0.9 -0.6 0.5 0.9 

ผกั ผลไม ้ 0.7 -1.0 1.2 0.5 

น้ําตาล 0.2 -1.4 0.0 1.5 

สิง่ทอ 0.2 -1.5 0.7 1.0 

ยานยนตแ์ละชิน้สว่น 0.1 -0.3 0.2 0.2 

 

ตารางที่ 19 เป็นการวิเคราะห์ว่า สนิค้าเหล่าน้ีส่วนใหญ่ที่ส่งออกได้มากขึ้นนัน้เกิดจากความ

ได้เปรยีบด้านราคา (สนิค้าส่งออกจากไทยถูกลง: Price effect) หรอืการขยายตวัทางเศรษฐกจิของ 

ประเทศอาเซยีนเดมิ (ซึง่ทําใหม้กีารนําเขา้มากขึน้: Income effect) จะเหน็ว่าสนิคา้ส่วนใหญ่ส่งออก

ไดม้ากขึน้เน่ืองจากราคาของไทยถูกลงมากกว่าการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศอาเซยีนเดมิ ทัง้น้ี

ยกเวน้ ผลติภณัฑจ์ากแรธ่าตุอื่นๆ, อาหารอื่นๆ, ผกั ผลไม,้ น้ําตาล, สิ่งทอ, และ ยานยนต์และชิน้ส่วน ที่

การขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศอาเซยีนเดมิกระตุ้นให้เกิดการนําเขา้จากไทยมากกว่าผลด้าน

ราคา  
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ตารางที ่19  การแยกแยะ (decompose) ปจัจยัทีส่่งผลต่อการส่งออกสนิคา้หลกัๆ ทีไ่ทยส่งไปประเทศ

อาเซยีนเดมิ 

 การส่งออกท่ีเปล่ียนไป Income effect price effect 

น้ํามนัทีไ่ดจ้ากพชื สตัว ์ 9.3 1.4 7.9 

ผลติภณัฑจ์ากไม ้ 8.1 2.1 5.9 

โลหะอื่นๆ 4.1 0.2 3.9 

กระดาษและสิง่พมิพ ์ 3.8 1.2 2.6 

ผลติภณัฑจ์ากโลหะ 2.4 0.8 1.7 

ขา้วสาร 2.0 -0.9 2.9 

เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ 1.9 0.6 1.3 

เหลก็และเหลก็กลา้ 1.3 0.5 0.8 

ผลติภณัฑจ์ากแร่ธาตุอืน่ๆ 1.3 1.0 0.2 

อาหารอืน่ๆ 0.9 0.7 0.2 

ผกั ผลไม ้ 0.7 1.7 -0.9 

น้ําตาล 0.3 1.2 -0.9 

สิง่ทอ 0.2 1.0 -0.9 

ยานยนตแ์ละชิน้สว่น 0.1 0.6 -0.5 

 

เมือ่เราวเิคราะหร์าคาสนิคา้ไทยทีส่ง่ไปขายในตลาดเหล่าน้ี ตารางที ่ 20 แสดงวา่ราคาสนิคา้ไทย

ทีล่ดลงนัน้สว่นใหญ่เกดิจาก NSW เป็นหลกั เน่ืองจากเราใชก้ารขนสง่ทางทะเลเป็นหลกัในการสง่สนิคา้

เหลา่น้ีไปประเทศอาเซยีนเดมิอยา่งทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ ทีน่่าสนใจคอื การปรบัปรงุการขนสง่ทางบกส่งผล

ใหส้นิคา้ทีส่ง่ไปขายในประเทศอาเซยีนเดมิมรีาคาถกูลง ซึง่โดยตรรกะพืน้ฐานไมน่่าจะเกีย่วขอ้งกนั 

ประเดน็น้ีเกดิขึน้เน่ืองจากไทยสามารถนําเขา้สนิคา้ทีเ่ป็นวตัถุดบิไดถ้กูลงจากประเทศจนีและ CLV จาก

การปรบัปรงุการขนสง่ทางบก ซึง่ทาํใหอุ้ตสาหกรรมปลายน้ําทีใ่ชว้ตัถุดบิเหลา่น้ีสามารถสง่ออกไปขายที่

อื่น (รวมทัง้ทีป่ระเทศอาเซยีนเดมิ) ไดใ้นราคาทีถ่กูลง ตารางที ่ 21 แสดงสนิคา้ตน้น้ําทีต่อ้งนําเขา้ของ

อุตสาหกรรมเหลา่น้ี (เลอืกเฉพาะตวัทีต่อ้งนําเขา้มากเป็นพเิศษ) ซึง่เมือ่เราไปดวูา่อุตสาหกรรมตน้น้ํา

เหลา่น้ีเราสามารถนําเขา้มาดว้ยราคาทีถ่กูลงมากน้อยเพยีงใดและปจัจยัอะไรเป็นตวัผลกัดนัใหร้าคา

นําเขา้ถกูลง จะเหน็วา่การปรบัปรงุการขนสง่ทางบกเป็นปจัจยัสาํคญัประการหน่ึงทีท่าํใหร้าคานําเขา้

สนิคา้เหลา่น้ีถกูลง (ดตูารางที ่30 และการวเิคราะหด์า้นลา่ง) 
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ตารางที ่20 ผลกระทบต่อราคาสนิคา้สง่ออกหลกัๆ จากประเทศไทยไปประเทศอาเซยีนเดมิจากการ

จาํลองสถานการณ์ทัง้สาม (% เปลีย่นแปลงจากกรณฐีาน) 

 ผลต่อราคารวม 

(% เปล่ียนแปลงจากฐาน) 

การลดภาษี 

CLV เป็นศนูย ์

การปรบัปรงุการ

ขนส่งทางบก 

National Single 

Window 

น้ํามนัทีไ่ดจ้ากพชื สตัว ์ -1.3 0.3 -0.1 -1.5 

ผลติภณัฑจ์ากไม ้ -1.2 0.4 -0.3 -1.3 

โลหะอื่นๆ -0.6 0.2 0.0 -0.7 

กระดาษและสิง่พมิพ ์ -0.6 0.2 -0.1 -0.7 

ผลติภณัฑจ์ากโลหะ -0.4 0.2 -0.1 -0.5 

ขา้วสาร 0.5 0.2 -0.1 0.3 

เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ -0.3 0.2 -0.1 -0.5 

เหลก็และเหลก็กลา้ -0.4 0.2 0.0 -0.5 

ผลติภณัฑจ์ากแร่ธาตุอืน่ๆ -0.3 0.3 0.0 -0.5 

อาหารอืน่ๆ -0.1 0.2 -0.1 -0.2 

ผกั ผลไม ้ -0.3 0.3 -0.3 -0.4 

น้ําตาล -0.1 0.4 0.0 -0.5 

สิง่ทอ 0.0 0.2 -0.1 -0.2 

ยานยนตแ์ละชิน้สว่น 0.0 0.1 -0.1 0.0 

 

ตารางที ่21 อุตสาหกรรมตน้น้ําของภาคการผลติทีก่ารสง่ออกจากไทยไปประเทศอาเซยีนเดมิเพิม่ขึน้มาก 

ภาคการผลิต สินค้าวตัถดิุบ (อตุสาหกรรมต้นน้ํา) ท่ีต้องนําเข้าเป็นมูลคา่สูง 

ยานยนตแ์ละชิน้สว่น ยานยนตแ์ละชิน้สว่น, เครือ่งจกัรกลอืน่ๆ, เหลก็และเหลก็กลา้, เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ, 

โลหะอื่นๆ 

เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ, สิง่ทอ, ปิโตรเลยีม  

อาหารอืน่ๆ อาหารอืน่ๆ, น้ํามนัทีไ่ดจ้ากพชื สตัว ์

ผลติภณัฑจ์ากโลหะ เหลก็และเหลก็กลา้, โลหะอื่นๆ, เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ 

สิง่ทอ สิง่ทอ, เสน้ใยทีไ่ดจ้ากพชื, เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ 

กระดาษและสิง่พมิพ ์ กระดาษและสิง่พมิพ,์ เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ 

โลหะอื่นๆ แร่ธาตุอืน่ๆ , โลหะอื่นๆ 

เหลก็และเหลก็กลา้ เหลก็และเหลก็กลา้, เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ 

ผลติภณัฑจ์ากแร่ธาตุอืน่ๆ เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ, ถ่านหนิ 

 

หากเราทาํการวเิคราะหเ์รือ่งราคาใหล้กึขึน้ โดยศกึษาวา่ราคาสนิคา้ไทยทีส่ง่ไปขายในประเทศ

อาเซยีนเดมิ มรีาคาเปลีย่นแปลงเน่ืองจากขัน้ตอนไหนของ “ห่วงโช่ราคา” ภาพที ่ 12 แสดงตวัอยา่งของ 

“ห่วงโซ่ราคา” เริม่ตัง้แต่สนิคา้ส่งออกจากไทยซึง่ส่งออกทีร่าคา FOB ต่อมาตอ้งมกีารขนสง่ไปยงัประเทศ

นําเขา้ คา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ีจะตอ้งถกูนําไปคดิเป็นราคาทีส่งูขึน้จากราคา FOB (ขอเรยีกราคาทีส่งูขึน้

เน่ืองจากค่าใชจ้า่ยในการขนสง่น้ีวา่ p_transport) ซึง่เมือ่นําไปรวมกบั ราคา FOB จะได ้ราคา CIF ของ
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ประเทศผูนํ้าเขา้ หากประเทศผูนํ้าเขา้มภีาษขีาเขา้ (ขอเรยีกราคาสว่นเพิม่น้ีวา่ p_tariff) ตอ้งนําราคาที่

เพิม่ขึน้เน่ืองจากภาษขีาเขา้ไปรวมกบัราคา CIF  เพือ่ใหไ้ดร้าคาทีจ่ะขายในประเทศผูนํ้าเขา้จรงิๆ 

(เรยีกวา่ราคา p_import)  

ภาพที ่12 ”หว่งโซ่ราคา” ของสนิคา้สง่ออกจากไทย 

 
 

 

 

 

ตารางที ่ 22 ทาํการวเิคราะห ์ “ห่วงโซ่ราคา” ดงักลา่ว โดยทาํการแยกแยะวา่ราคาสนิคา้จากไทย

ทีส่ง่ไปขายทีป่ระเทศอาเซยีนเดมินัน้ถกูลงเน่ืองจากราคา fob ในประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเกดิ

จากราคาคา่ขนสง่ทีถ่กูลงมากกวา่กนั (p_tariff เป็นศนูยอ์ยูแ่ลว้เน่ืองจากภาษนํีาเขา้ของประเทศ 

ประเทศอาเซยีนเดมิเป็นศนูยอ์ยูแ่ลว้) เราจะเหน็ว่าราคาทีถ่กูลงนัน้เกดิจากผลของตน้ทุนการขนสง่ทีถ่กู

ลงเป็นหลกั ซึง่กส็อดคลอ้งกบัการวเิคราะหผ์ลในยอ่หน้าก่อนทีร่ะบุวา่ผลจาก NSW ส่งผลมากทีสุ่ดต่อ

การลดราคาสนิคา้สง่ออกจากไทยไปประเทศอาเซยีนเดมิ (NSW ส่งผลโดยตรงต่อการลดค่าขนส่งสนิคา้

ทางเรอืไปประเทศอาเซยีนเดมิ) 

ตารางที ่22  การวเิคราะห ์“หว่งโซ่ราคา” ของบางอุตสาหกรรมทีก่ารส่งออกจากไทยไปประเทศอาเซยีน

เดมิเพิม่ขึน้มาก 

 ผลต่อราคารวม 

(% เปล่ียนแปลงจากกรณีฐาน) 

อิทธิพล 

จากราคา FOB 

อิทธิพลจาก 

ค่าขนส่ง 

น้ํามนัทีไ่ดจ้ากพชื สตัว ์ -1.3 0.3 -1.7 

ผลติภณัฑจ์ากไม ้ -1.2 0.5 -1.7 

โลหะอื่นๆ -0.6 -0.3 -0.3 

กระดาษและสิง่พมิพ ์ -0.6 0.3 -0.9 

ปิโตรเลยีม  -0.9 -0.1 -0.8 

ผลติภณัฑจ์ากโลหะ -0.4 0.2 -0.6 

ขา้วสาร 0.5 1.2 -0.7 

เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ -0.3 0.3 -0.7 

เหลก็และเหลก็กลา้ -0.4 0.3 -0.7 

ผลติภณัฑจ์ากแร่ธาตุอืน่ๆ -0.3 0.5 -0.7 

อาหารอืน่ๆ -0.1 0.5 -0.7 

ผกั ผลไม ้ -0.3 1.1 -1.4 

น้ําตาล -0.1 0.9 -1.1 

สิง่ทอ 0.0 0.4 -0.4 

ยานยนตแ์ละชิน้สว่น 0.0 0.2 -0.2 

 

p_transp

 p_CIF = p_fob + p_trans 

 

p_tariff 

p_import = p_CIF + p_tariff 

 

ราคาสนิคา้ 

FOB จากไทย 
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5.4.2 กรณกีารส่งออกไทยไปยงัประเทศ CLV 

หากเราทาํการวเิคราะหใ์นทาํนองเดยีวกนัในกรณขีองการสง่ออกจากไทยไป CLV ตารางที ่ 23 

แสดงสนิคา้ส่งออกหลกัๆ (มมีลูคา่การสง่ออกมากกวา่ปีละ 100 ลา้น $US) ของไทยไป CLV จะเหน็วา่ 

การลดภาษ ี CLV เป็นศนูย ์ เป็นปจัจยัหลกัทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิการเพิม่การส่งออกสนิคา้เหล่าน้ี โดยการ

ปรบัปรงุการขนส่งทางบกและ NSW สง่ผลบา้งเลก็น้อย ซึง่กส็อดคลอ้งกบัตรรกะทีว่า่ ภาษนํีาเขา้ของ 

CLV ในสนิคา้หลายๆ รายการยงัสงูอยู ่ (อยา่งเช่นภาษขีองยานยนตแ์ละชิน้สว่น 16%, เครื่องดื่มและยาสบู 

24%, อุปกรณ์ขนสง่อืน่ๆ 9%) การลดภาษจีงึสง่ผลต่อการเพิม่การสง่ออกมากกวา่การปรบัปรงุดา้นการ

ขนส่ง (ผา่นการปรบัปรงุการขนสง่ทางบกและ NSW)  

ตารางที ่23 ผลกระทบต่อการสง่ออกสนิคา้หลกัๆ จากประเทศไทยไปประเทศ CLV จากการจาํลอง

สถานการณ์ทัง้สาม (% เปลีย่นแปลงจากกรณฐีาน)  

 การส่งออกรวม การลดภาษี CLV 

เป็นศนูย ์

การปรบัปรงุ 

การขนส่งทางบก 

National Single 

Window 

เครื่องดื่มและยาสบู 43.2 36.5 3.3 3.4 

อาหารอืน่ๆ 28.4 20.2 6.2 2.0 

สิง่ทอ 47.6 38.7 4.2 4.7 

ผลติภณัฑจ์ากไม ้ 83.6 67.2 11.7 4.7 

กระดาษและสิง่พมิพ ์ 14.4 -0.9 9.7 5.6 

เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ 29.2 26.9 -0.8 3.2 

เครือ่งจกัรกลอืน่ๆ 32.1 27.8 2.4 1.9 

ยานยนตแ์ละชิน้สว่น 109.3 106.6 0.8 1.9 

อุปกรณ์ขนสง่อืน่ๆ 116.3 113.8 0.0 2.5 

ปิโตรเลยีม  63.1 59.7 -1.2 4.5 

เหลก็และเหลก็กลา้ 10.4 10.1 -4.5 4.8 

ผลติภณัฑจ์ากโลหะ 44.3 42.8 -3.1 4.6 

 

ตารางที ่ 24 แสดงวา่การสง่ออกทีม่ากขึน้นัน้เกดิจากอทิธพิลของราคาทีถ่กูลง (substitution 

effect) เป็นหลกัมากกว่าการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ CLV (Income effect) ยกเวน้สนิคา้

เครือ่งดืม่และยาสบู, กระดาษและสิ่งพมิพแ์ละเหลก็/เหลก็กลา้ ทีก่ารขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ 

CLV ส่งผลต่อการเพิม่การส่งออกของไทยมากกว่าราคาจากไทยทีถู่กลง  

  



26 พฤศจกิายน 2555 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์บ ีโรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิด ์ 47 

ตารางที ่24 การแยกแยะ (decompose) ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการสง่ออกสนิคา้หลกัๆ ทีไ่ทยส่งไปประเทศ CLV 

 การสง่ออกรวม อทิธพิลจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ อทิธพิลจากราคาทีถ่กูลง 

  (Income effect) (Substitution effect) 

เครื่องดื่มและยาสบู 33.6 17.9 15.6 

อาหารอืน่ๆ 24.4 9.1 15.3 

สิง่ทอ 38.7 13.5 25.3 

ผลติภณัฑจ์ากไม ้ 57.4 10.8 46.6 

กระดาษและสิง่พมิพ ์ 13.5 7.9 5.7 

เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ 25.2 6.6 18.5 

เครือ่งจกัรกลอืน่ๆ 27.5 6.5 21.0 

ยานยนตแ์ละชิน้สว่น 67.2 8.4 58.8 

อุปกรณ์ขนสง่อืน่ๆ 73.6 9.5 64.1 

เหลก็และเหลก็กลา้ 10.1 7.6 2.5 

ผลติภณัฑจ์ากโลหะ 35.7 8.3 27.4 

ตารางที ่ 25 แสดงราคาสนิคา้ไทยเหล่าน้ีทีส่่งไปขายใน CLV จะเหน็ว่าสอดคลอ้งกบัขอ้สงัเกตที่

กล่าวไป คอื การลดภาษ ี CLV เป็นศนูย ์ สง่ผลต่อการลดราคาสนิคา้จากไทยมากกวา่ การปรบัปรงุการ

ขนส่งทางบกและ NSW  

ตารางที ่25  ผลกระทบต่อราคาสนิคา้สง่ออกหลกัๆ จากประเทศไทยไปประเทศ CLV จากการจาํลอง

สถานการณ์ทัง้สาม (% เปลีย่นแปลงจากกรณฐีาน) 

 ผลต่อราคารวม 

(% เปล่ียนแปลงจากฐาน) 

การลดภาษี 

CLV เป็นศนูย ์

การปรบัปรงุการ

ขนส่งทางบก 

National 

Single Window 

เครื่องดื่มและยาสบู -22.8 -20.8 -1.0 -0.9 

อาหารอืน่ๆ -8.0 -6.1 -1.7 -0.2 

สิง่ทอ -5.6 -4.0 -1.1 -0.5 

ผลติภณัฑจ์ากไม ้ -11.1 -8.0 -2.7 -0.4 

กระดาษและสิง่พมิพ ์ -5.1 -1.9 -2.1 -1.1 

เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ -5.0 -3.9 -0.6 -0.5 

เครือ่งจกัรกลอืน่ๆ -3.9 -3.3 -0.5 -0.1 

ยานยนตแ์ละชิน้สว่น -15.8 -15.1 -0.6 -0.1 

อุปกรณ์ขนสง่อืน่ๆ -9.5 -9.3 -0.1 0.0 

เหลก็และเหลก็กลา้ -2.8 -1.5 -0.4 -0.9 

ผลติภณัฑจ์ากโลหะ -6.3 -5.1 -0.7 -0.5 

โดยหากเราทาํการแยกแยะ (decompose) ราคาทีส่ง่ไปขายยงั CLV ตาม “ห่วงโซ่ราคา” เพือ่ดู

วา่ราคาทีเ่ปลีย่นไปเกดิจากปจัจยัดา้นภาษ ี (CLV ปรบัภาษเีป็นศูนย)์ หรอืเกดิจากการทีร่าคาสนิคา้เหล่าน้ี

ในไทยเปลีย่นแปลง หรอืเกดิจากการเปลีย่นแปลงค่าขนส่ง ตารางที ่ 26 แสดงผลการวเิคราะหด์งักล่าว 

จะเหน็ว่าสนิคา้สว่นใหญ่มรีาคาลดลงเน่ืองจากภาษ ี CLV ลดลง โดยอทิธพิลของค่าใชจ้่ายในการขนส่งมี
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ผลรองลงมา มสีนิคา้บางประเภททีอ่ทิธพิลของคา่ขนสง่มผีลมากกวา่อทิธพิลจากภาษ ีสนิคา้เหลา่น้ีไดแ้ก่ 

ผลติภณัฑจ์ากไม,้ กระดาษและสิง่พมิพ,์ เหลก็และเหลก็กลา้ สนิคา้เหลา่น้ีจะมสีดัสว่นคา่ขนสง่คอ่นขา้ง

สงู อทิธพิลจากคา่ขนสง่จงึมมีากกวา่ผลจากการลดภาษ ี

ตารางที ่26  การวเิคราะห ์“หว่งโซ่ราคา” ของบางอุตสาหกรรมทีก่ารส่งออกจากไทยไปประเทศ CLV 

เพิม่ขึน้มาก 

 ผลต่อราคารวม ลดภาษี CLV ราคาในไทยเปล่ียนแปลง ค่าขนส่ง 

เครื่องดื่มและยาสบู -23.6 -19.3 0.6 -4.9 

อาหารอืน่ๆ -8.2 -5.4 0.6 -3.4 

สิง่ทอ -5.6 -2.7 0.5 -3.3 

ผลติภณัฑจ์ากไม ้ -11.4 -4.7 0.6 -7.3 

กระดาษและสิง่พมิพ ์ -5.2 -2.2 0.3 -3.3 

เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ -5.1 -3.1 0.4 -2.4 

เครือ่งจกัรกลอืน่ๆ -3.9 -2.9 0.3 -1.4 

ยานยนตแ์ละชิน้สว่น -16.1 -13.9 0.3 -2.5 

อุปกรณ์ขนสง่อืน่ๆ -9.6 -8.2 0.5 -1.9 

ปิโตรเลยีม  -15.7 -12.6 -0.1 -3.0 

เหลก็และเหลก็กลา้ -2.8 -1.2 0.4 -2.0 

ผลติภณัฑจ์ากโลหะ -6.4 -3.7 0.3 -2.9 

5.5 การวิเคราะหเ์ชิงลึกเร่ืองผลกระทบต่อการนําเข้า 

 จากการวเิคราะหใ์นตอนที ่ 5.2 จะเหน็วา่นอกจากการส่งออกแลว้ การนําเขา้ยงัเป็นปจัจยัสาํคญั

อกีประการหน่ึงทีผ่ลกัดนั (drive) GDP (ดตูารางที ่ 14) การนําเขา้สนิคา้นัน้นอกจากการนําเขา้เพือ่

บรโิภคแลว้ (การบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้ตามตารางที ่ 13 นัน้สว่นหน่ึงเกดิจากการนําเขา้สนิคา้เพือ่บรโิภค 

เน่ืองจากสนิคา้นําเขา้มรีาคาถกูลง) ยงัมกีารนําเขา้เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดบิ (สนิคา้ขัน้กลาง) ในการผลติใน

อุตสาหกรรมปลายน้ําดว้ย คณะผูว้จิยัพบว่า การลดภาษ ีCLV เป็นศนูย,์ การปรบัปรงุการขนสง่ทางบก 

และ NSW สง่ผลต่อราคาสนิคา้ขัน้กลางทีนํ่าเขา้เพือ่การผลติคอ่นขา้งมาก โดยหากเราเริม่วเิคราะหโ์ดยดู

จากตารางที ่ 27 จะเหน็ว่าโดยภาพรวมไทยนําเขา้เพิม่ขึน้ในเกอืบทุกรายการสนิคา้ โดยผลจาก NSW 

ส่งผลต่อการเพิม่การนําเขา้มากทีสุ่ด ผลจากการปรบัปรงุการขนสง่ทางบกและการลดภาษ ี CLV ส่งผล

รองลงมา ทัง้น้ีหากเราเลอืกเฉพาะสนิคา้ทีม่กีารนําเขา้เพิม่ขึน้มากทีส่ดุ กล่าวคอืมกีารนําเขา้เพิม่มากขึน้

ตัง้แต่ 5% ขึน้ไป ไทยตอ้งนําเขา้สนิคา้เหลา่น้ีมากกวา่ 1,000 ลา้น ดอลลารต่์อปี และภาคการผลติไทย

ตอ้งใชส้นิคา้เหลา่น้ีเป็นวตัถุดบิในการผลติในสดัสว่นมากกวา่ 20% ขึน้ไป จะเหน็ว่ามสีนิคา้สามรายการ
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คอื แรธ่าตุอื่นๆ , น้ํามนัดบิ, สิง่ทอ ทีเ่ขา้ขา่ยน้ี (แสดงเน้นโดยใชแ้ถบคาด)10

11
 การลดภาษ ี CLV, การ

ปรบัปรงุการขนส่งทางบกและ NSW จะช่วยใหผู้ผ้ลติสามารถนําเขา้สนิคา้เหลา่น้ีในราคาทีถ่กูลง  

ตารางที ่27 ผลกระทบต่อการนําเขา้สนิคา้ของประเทศไทยจากการจาํลองสถานการณ์ทัง้สาม (% 

เปลีย่นแปลงจากกรณฐีาน)  

 ผลรวม ภาษีนําเข้า CLV 

เป็นศนูย ์

การปรบัปรงุการ

ขนส่งทางบก 

การปรบัปรงุกระบวนการ

ศลุกากร 

ขา้วเปลอืก 7.15 0.71 0.29 6.15 

ขา้วสาล ี 0.73 -0.03 0.44 0.33 

ธญัพชือืน่ๆ 3.62 -0.10 2.12 1.60 

ผกั ผลไม ้ 16.35 0.93 11.39 4.03 

เมลด็พชืทีม่น้ํีามนั 6.08 1.14 1.61 3.33 

ออ้ย บตี 2.69 0.57 0.36 1.75 

เสน้ใยทีไ่ดจ้ากพชื 1.23 0.23 0.25 0.74 

พชือืน่ๆ 5.58 0.41 1.13 4.02 

ปศุสตัว ์ 5.31 0.86 0.48 3.97 

ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ จากสตัว ์ 1.74 0.40 0.39 0.90 

น้ํานมดบิ 8.90 2.63 0.63 5.65 

ขนแกะ ไหม 13.33 2.40 0.41 10.52 

การปา่ไม ้ 9.40 0.94 1.93 6.52 

การประมง 3.37 0.27 0.82 2.27 

เน้ือววั ควาย แกะ แพะ มา้ 3.40 0.87 0.42 2.11 

เน้ือสตัวอ์ืน่ๆ 3.84 0.86 0.35 2.62 

นมและผลติภณัฑจ์ากนม 4.43 1.84 0.47 2.12 

เครื่องดื่มและยาสบู 2.27 0.64 0.31 1.32 

น้ํามนัทีไ่ดจ้ากพชื สตัว ์ 1.07 0.13 0.14 0.75 

ขา้วสาร 5.49 0.79 0.92 3.78 

น้ําตาล 7.57 1.82 0.72 5.03 

อาหารอืน่ๆ 2.40 0.29 1.02 1.09 

สิง่ทอ 4.94 0.64 2.23 2.07 

เครื่องนุ่งห่ม 6.25 1.35 2.27 2.64 

เครอืงหนงั 3.97 0.94 1.28 1.76 

ผลติภณัฑจ์ากไม ้ 8.11 0.82 3.90 3.39 

กระดาษและสิง่พมิพ ์ 2.98 0.38 0.87 1.72 

เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ 3.14 0.59 0.53 2.02 

อเิลก็ทรอนิกส ์ -0.43 -0.48 0.38 -0.33 

                                                
11

 ในบทความน้ีจะไม่วิเคราะห์การนาํเขา้นํ้ามนัดิบ เน่ืองจากกลไกการซ้ือขายนํ้ ามนัดิบในตลาดโลกน่าจะไม่สามารถอธิบายโดยใชแ้บบจาํลอง

ทัว่ไปอยา่ง GTAP ไดดี้พอ 
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 ผลรวม ภาษีนําเข้า CLV 

เป็นศนูย ์

การปรบัปรงุการ

ขนส่งทางบก 

การปรบัปรงุกระบวนการ

ศลุกากร 

เครือ่งจกัรกลอืน่ๆ 2.39 0.65 0.58 1.16 

สนิคา้อุตสาหกรรมอืน่ๆ 2.32 0.46 0.60 1.26 

ยานยนตแ์ละชิน้สว่น 3.03 1.49 0.39 1.15 

อุปกรณ์ขนสง่อืน่ๆ 3.84 1.85 0.48 1.52 

ปิโตรเลยีม  1.86 0.63 0.15 1.07 

ถ่านหนิ 9.38 4.08 0.28 5.03 

น้ํามนัดบิ 5.72 4.07 0.11 1.53 

ก๊าซธรรมชาต ิ 4.30 2.29 0.32 1.69 

แร่ธาตุอืน่ๆ  5.97 -0.01 0.26 5.71 

ผลติภณัฑจ์ากแร่ธาตุอืน่ๆ 7.80 1.55 3.51 2.75 

เหลก็และเหลก็กลา้ 2.57 0.86 0.42 1.29 

โลหะอื่นๆ 1.02 0.06 0.38 0.58 

ผลติภณัฑจ์ากโลหะ 3.58 0.90 1.17 1.50 

ตารางที ่ 28 แสดงสนิคา้นําเขา้ของไทยทีน่่าจะมกีารนําเขา้เพิม่ขึน้มาก โดยวเิคราะหว์่าการ

นําเขา้ทีเ่พิม่ขึน้นัน้เกดิจากการนําเขา้เพื่อผลติ (ใชเ้ป็นสนิคา้ขัน้กลางหรอืวตัถุดบิในอุตสาหกรรมปลาย

น้ํา) หรอืเพือ่บรโิภคโดยประชาชน/รฐับาล จะเหน็วา่การนําเขา้ทีเ่พิม่ขึน้ของสนิคา้สว่นใหญ่เป็นการ

นําเขา้เพื่อผลติ ยกเวน้ ผกัผลไม ้เครือ่งนุ่งห่ม และขา้วสารซึง่เป็นการนําเขา้เพื่อบรโิภคเป็นหลกั  

ตารางที ่28  การวเิคราะหว์า่สนิคา้ทีม่กีารนําเขา้เพิม่ขึน้มากถูกนําไปใชเ้พื่อการบรโิภคหรอืเพื่อการผลติ 

(% เปลีย่นแปลงจากกรณฐีาน)  
 การนําเขา้ที่

เพิ่มขึน้ 
อทิธพิลจากการ
นําเขา้เพือ่ผลติ 

อทิธพิลจากการนําเขา้
เพือ่บรโิภคโดยประชาชน 

อทิธพิลจากการนําเขา้
เพือ่บรโิภคโดยรฐับาล 

ผกั ผลไม ้ 16.35 8.02 8.33 0.00 
ขนแกะ ไหม 13.33 13.32 0.01 0.00 
การปา่ไม ้ 9.40 8.89 0.51 0.00 
ถ่านหนิ 9.38 9.38 0.00 0.00 
น้ํานมดบิ 8.90 8.73 0.17 0.00 
ผลติภณัฑจ์ากไม ้ 8.11 7.54 0.57 0.00 
ผลติภณัฑจ์ากแร่ธาตุอืน่ๆ 7.80 6.97 0.83 0.00 
น้ําตาล 7.57 6.76 0.81 0.00 
ขา้วเปลอืก 7.15 6.18 0.23 0.74 
เครื่องนุ่งห่ม 6.25 0.02 6.23 0.00 
เมลด็พชืทีม่น้ํีามนั 6.08 5.85 0.23 0.00 
แร่ธาตุอืน่ๆ  5.97 5.97 0.00 0.00 
น้ํามนัดบิ 5.72 5.72 0.00 0.00 
พชือืน่ๆ 5.58 5.21 0.37 0.00 
ขา้วสาร 5.49 2.75 2.74 0.00 
ปศุสตัว ์ 5.31 5.31 0.00 0.00 
สิง่ทอ 4.94 4.43 0.51 0.00 



26 พฤศจกิายน 2555 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์บ ีโรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิด ์ 51 

 ตารางที ่ 29 เลอืกแสดงสนิคา้ทีเ่ป็นวตัถุดบินําเขา้ทีส่าํคญัของไทย (มมีลูคา่นําเขา้มากกวา่ปีละ 

1,000 ลา้น $US และใชส้นิคา้นําเขา้เหลา่น้ีเป็นวตัถุดบิในสดัสว่นมากกวา่ 20% ของมลูค่าวตัถุดบิ

ทัง้หมด) จะเหน็วา่สนิคา้หลายๆตวัมบีทบาทมากในอุตสาหกรรมปลายน้ําเช่นการนําเขา้เหลก็และ

เหลก็กลา้ถอืเป็นวตัถุดบินําเขา้ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมปลายน้ําหลายอุตสาหกรรมและใชใ้นสดัสว่นที่

ค่อนขา้งมาก เช่น ยานยนตแ์ละชิน้สว่น (ใชว้ตัถุดบิเหลก็/เหลก็กลา้ 22%), ผลติภณัฑจ์ากโลหะ (19%), 

เหลก็และเหลก็กลา้ (16%), อเิลก็ทรอนิกส ์(15%), การก่อสรา้ง (13%), เครือ่งจกัรกลอื่นๆ (11%)  

ตารางที ่29 สนิคา้นําเขา้ทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิทีส่าํคญัของไทย และการใชส้นิคา้เหลา่น้ีในอุตสาหกรรมปลายน้ํา 
 มลูค่าการนําเข้า 

(ล้านดอลลารส์หรฐั) 

ใช้เป็นวตัถดิุบนําเข้า

ในสดัส่วน (% ของ

วตัถดิุบทัง้หมด) 

อตุสาหกรรมปลายน้ํา 

ท่ีใช้วตัถดิุบนําเข้าเหล่าน้ีค่อนข้างมาก 

อาหารอื่นๆ 2,260 34.78 อาหารอื่นๆ , การคา้ปลกี/คา้สง่ 

สิ่งทอ 2,268 22.79 สิ่งทอ, เครือ่งนุ่งหม่ 

กระดาษและสิง่พมิพ ์ 1,346 25.08 กระดาษและสิง่พมิพ,์ บรกิารธรุกจิอื่นๆ 

เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ 19,268 54.74 เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ, อเิลก็ทรอนิกส ์

อเิลก็ทรอนิกส ์ 18,882 74.24 อเิลก็ทรอนิกส ์

เครือ่งจกัรกลอื่นๆ 21,990 58.67 เครือ่งจกัรกลอื่นๆ, ยานยนตแ์ละชิน้สว่น 

สนิคา้อตุสาหกรรมอื่นๆ 2,124 40.79 สนิคา้อตุสาหกรรมอื่นๆ, อเิลก็ทรอนิกส ์

ยานยนตแ์ละชิน้สว่น 6,677 31.61 ยานยนตแ์ละชิน้สว่น 

อปุกรณ์ขนสง่อื่นๆ 2,029 54.22 อปุกรณ์ขนสง่อื่นๆ, บรกิารขนสง่ทางอากาศ 

แรธ่าตอุื่นๆ  1,352 31.94 โลหะอื่นๆ, ผลติภณัฑจ์ากแรธ่าตอุื่นๆ, 

เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ 

เหลก็และเหลก็กลา้ 7,703 57.14 ยานยนตแ์ละชิน้สว่น, ผลติภณัฑจ์ากโลหะ, 

เหลก็และเหลก็กลา้, อเิลก็ทรอนิกส,์ การ

ก่อสรา้ง, เครือ่งจกัรกลอื่นๆ 

โลหะอื่นๆ 7,444 98.14 สนิคา้อตุสาหกรรมอื่นๆ, เครือ่งจกัรกลอื่นๆ, 

ผลติภณัฑจ์ากโลหะ, ยานยนตแ์ละชิน้สว่น, 

อเิลก็ทรอนิกส,์ โลหะอื่นๆ, การก่อสรา้ง 

ผลติภณัฑจ์ากโลหะ 2,505 38.38 เครือ่งจกัรกลอื่นๆ, การก่อสรา้ง, ยานยนตแ์ละ

ชิน้สว่น 

 

 ตารางที ่ 30 แสดงราคานําเขา้สนิคา้ทีส่าํคญัเหลา่น้ีของไทย โดยไดว้เิคราะหว์า่ผลของการ

เปลีย่นแปลงราคานําเขา้นัน้เกดิจาก การลดภาษ ี CLV เป็นศนูย,์ การปรบัปรงุการขนสง่ทางบก, หรอื 

NSW ในสดัสว่นเท่าใด จะเหน็วา่สนิคา้สว่นใหญ่ไดร้บัอทิธพิลจากการปรบัปรงุการขนสง่ทางบก และ 

NSW เป็นหลกัในการผลกัดนัใหร้าคาสนิคา้เหลา่น้ีถกูลง ทัง้น้ีเน่ืองจากการนําเขา้สนิคา้เหล่าน้ีของไทย

เป็นการนําเขา้จากจนี ญีปุ่น่ สหรฐั เป็นสว่นมาก การทีก่ารปรบัปรงุการขนสง่ทางบก NSW สามารถลด

คา่ขนสง่ทางบกและทางเรอืลงไดย้อ่มสง่ผลต่อการลดราคาสนิคา้นําเขา้เป็นอยา่งมาก  
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ตารางที ่30 ผลกระทบต่อราคาสนิคา้นําเขา้หลกัๆ ของประเทศไทยจากการจาํลองสถานการณ์ทัง้สาม 

(% เปลีย่นแปลงจากกรณฐีาน) และประเทศหลกัทีไ่ทยนําเขา้สนิคา้เหล่าน้ี 
 ผลรวมต่อราคา

นําเข้าของไทย 

ภาษีนําเข้า CLV 

เป็นศนูย ์

การปรบัปรงุการ

ขนส่งทางบก 

การปรบัปรงุ

กระบวนการศลุกากร 

ประเทศหลกัท่ี

ไทยนําเข้า 

อาหารอื่นๆ -0.84 -0.02 -0.71 -0.11 Chn 

สิ่งทอ -1.10 -0.05 -0.79 -0.26 Chn 

กระดาษและสิง่พมิพ ์ -0.71 -0.02 -0.41 -0.29 EU25 

เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ -0.48 -0.01 -0.22 -0.26 Jpn 

อเิลก็ทรอนิกส ์ -0.08 -0.01 -0.06 -0.02 Chn 

เครือ่งจกัรกลอื่นๆ -0.24 -0.01 -0.15 -0.09 Jpn 

สนิคา้อตุสาหกรรมอื่นๆ -0.29 -0.02 -0.16 -0.11 Ind 

ยานยนตแ์ละชิน้สว่น -0.19 -0.02 -0.08 -0.09 Jpn 

อปุกรณ์ขนสง่อื่นๆ -0.15 -0.02 -0.07 -0.06 EU25 

แรธ่าตอุื่นๆ  -2.41 -0.12 -0.05 -2.24 Restofworld 

เหลก็และเหลก็กลา้ -0.58 -0.04 -0.18 -0.36 Jpn 

โลหะอื่นๆ -0.17 -0.04 -0.06 -0.07 Aus 

ผลติภณัฑจ์ากโลหะ -0.64 -0.03 -0.42 -0.19 Jpn 

 

 ทัง้น้ีหากเราวเิคราะหร์าคานําเขา้สนิคา้จากประเทศเหลา่น้ีจะเพือ่แยกแยะว่าราคานําเขา้ทีถ่กูลง

นัน้เกดิจากปจัจยัราคาสนิคา้ในประเทศผูส้ง่ออกเหลา่นัน้เปลีย่นแปลงหรอืเกดิจากคา่ขนสง่ทีถ่กูลง 

ตารางที ่ 31 แสดงว่าค่าขนส่งทีล่ดลงส่งผลต่อราคานําเขา้จากจนี ญีปุ่น่ อยี ู และออสเตรเลยีเป็นอยา่ง

มาก ทัง้น้ีมเีพยีงบางอุตสาหกรรมทีร่าคาในประเทศผูส้่งออกเหลา่น้ีมกีารปรบัตวัลดลงอยูแ่ลว้จงึสง่ผลให้

ราคานําเขา้ของไทยถกูลง เช่น อเิลก็ทรอนิกส,์ โลหะอื่นๆ ในญีปุ่่น และ อเิลก็ทรอนิกส ์ในอยี ู

ตารางที ่31  การวเิคราะห ์“หว่งโซ่ราคา” ของสนิคา้ตน้น้ําบางตวัทีไ่ทยนําเขา้จากจนี ญีปุ่น่ อยี ูและ

ออสเตรเลยี 
การนําเข้าจากจีน 

 
ผลรวมต่อราคานําเข้า อิทธิพลจากราคาในจีน อิทธิพลจากการลดค่าขนส่ง 

อาหารอื่นๆ -5.26 0.0 -5.3 
สิ่งทอ -2.56 0.0 -2.6 
กระดาษและสิง่พมิพ ์ -4.32 0.0 -4.3 
เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ -2.46 0.0 -2.5 
อเิลก็ทรอนิกส ์ -0.24 0.0 -0.2 
เครือ่งจกัรกลอื่นๆ -1.12 0.0 -1.1 
สนิคา้อตุสาหกรรมอื่นๆ -1.61 0.0 -1.6 
ยานยนตแ์ละชิน้สว่น -1.89 0.0 -1.9 
อปุกรณ์ขนสง่อื่นๆ -1.36 0.0 -1.4 
แรธ่าตอุื่นๆ  -1.91 0.0 -1.9 
เหลก็และเหลก็กลา้ -1.88 0.0 -1.9 
โลหะอื่นๆ -0.50 0.0 -0.5 
ผลติภณัฑจ์ากโลหะ -2.80 0.0 -2.8 
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การนําเข้าจากญ่ีปุ่ น 

 
ผลรวมต่อราคานําเข้า อิทธิพลจากราคาในญ่ีปุ่ น อิทธิพลจากการลดค่าขนส่ง 

อาหารอื่นๆ -0.12 0.00 -0.11 
สิ่งทอ -0.14 -0.01 -0.13 
กระดาษและสิง่พมิพ ์ -0.27 -0.01 -0.26 
เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ -0.25 -0.01 -0.24 
อเิลก็ทรอนิกส ์ -0.03 -0.01 -0.02 
เครือ่งจกัรกลอื่นๆ -0.10 -0.02 -0.08 
สนิคา้อตุสาหกรรมอื่นๆ -0.20 -0.02 -0.18 
ยานยนตแ์ละชิน้สว่น -0.13 -0.02 -0.11 
อปุกรณ์ขนสง่อื่นๆ -0.22 -0.02 -0.20 
แรธ่าตอุื่นๆ  -1.74 -0.05 -1.69 
เหลก็และเหลก็กลา้ -0.45 -0.08 -0.37 
โลหะอื่นๆ -0.21 -0.13 -0.08 
ผลติภณัฑจ์ากโลหะ -0.17 -0.03 -0.15 

การนําเข้าจากอียู 

 
ผลรวมต่อราคานําเข้า อิทธิพลจากราคาในอียู อิทธิพลจากการลดค่าขนส่ง 

อาหารอื่นๆ -0.13 -0.01 -0.12 
สิ่งทอ -0.14 -0.02 -0.12 
กระดาษและสิง่พมิพ ์ -0.22 -0.02 -0.21 
เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ -0.20 -0.01 -0.19 
อเิลก็ทรอนิกส ์ -0.03 -0.02 -0.02 
เครือ่งจกัรกลอื่นๆ -0.10 -0.02 -0.08 
สนิคา้อตุสาหกรรมอื่นๆ -0.07 -0.02 -0.06 
ยานยนตแ์ละชิน้สว่น -0.13 -0.02 -0.11 
อปุกรณ์ขนสง่อื่นๆ -0.05 -0.02 -0.03 
แรธ่าตอุื่นๆ  -0.27 -0.03 -0.23 
เหลก็และเหลก็กลา้ -0.27 -0.02 -0.26 
โลหะอื่นๆ -0.08 -0.02 -0.06 
ผลติภณัฑจ์ากโลหะ -0.17 -0.02 -0.15 

6.บทสรปุและข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

การลดภาษศุีลกากรของประเทศในอาเซยีนส่วนใหญ่ได้เกดิขึน้ไปแลว้ กล่าวคอืภาษนํีาเขา้ของ

ประเทศอาเซยีนเดมิสําหรบัสนิค้าที่อยู่ใน inclusion list ได้ลดเป็นศูนยห์มดแล้วตัง้แต่ปี 2553 ภาษีที่

เหลอือยู่จะเป็นภาษขีองประเทศอาเซยีนใหม่ (CLMV) เป็นหลกั ซึง่มกีําหนดทีจ่ะลดภาษขีองสนิคา้ทีอ่ยู่

ใน inclusion list ใหเ้ป็นศูนยใ์นปี 2558 ผลกระทบของการลดภาษทีีเ่กดิกบัไทยจงึน่าจะเกดิขึน้แลว้เป็น

ส่วนใหญ่ อย่างไรกต็ามเราพบว่า “การใชส้ทิธปิระโยชน์ดา้นภาษ”ี ของผูป้ระกอบการไทยยงัอยู่ในระดบั

ตํ่า (40-50%) หากเราสามารถกระตุน้ใหม้กีารใชส้ทิธอิยา่งเตม็ที ่ประเทศไทยจะสามารถประหยดัภาษไีด้

เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนในไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการลดภาษี

ศุลกากรภายใตค้วามตกลงการคา้เสรอีาเซยีนไดม้ากขึน้ หน่วยงานภาครฐัควรดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

• ควรเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการพจิารณาการใชส้ทิธปิระโยชน์ 

• ควรใหข้อ้มลู คาํปรกึษา รวมทัง้จดัทาํคูม่อืการใชส้ทิธปิระโยชน์แก่ผูป้ระกอบการในประเดน็ต่างๆ 
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นอกจากน้ี จากการประมาณการโดยใช้แบบจําลอง เราพบว่าภาษีนําเข้าของประเทศกมัพูชา 

ลาว เวยีดนาม สําหรบัสนิคา้หลกัๆ ทีไ่ทยส่งออกไปประเทศเหล่าน้ียงัอยู่ในอตัราค่อนขา้งสูงและการลด

ภาษสีนิคา้เหลา่น้ีเป็นศนูยจ์ะสง่ผลอยา่งมนียัสาํคญัต่อการสง่ออกสนิคา้เหล่าน้ีไปยงัประเทศกมัพชูา ลาว 

เวยีดนามมาก หน่วยงานของรฐัจงึควรผลกัดนัใหป้ระเทศกมัพูชา ลาว เวยีดนามลดภาษศุีลกากรให้ได้

ตามกาํหนด 

สําหรบัประเดน็อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เราพบว่าอุปสรรคเหล่าน้ีถูกใชค้่อนขา้งมากใน

กลุ่มประเทศอาเซยีนและน่าจะมนีัยสําคญัต่อการจาํกดัการคา้สนิคา้ระหว่างประเทศสมาชกิ กล่าวอกีนัย

หน่ึงคอืแมว้า่อุปสรรคดา้นภาษขีองประเทศสมาชกิอาเซยีนจะถกูลดไปเกอืบหมดแลว้ แต่อุปสรรคทีไ่ม่ใช่

ภาษยีงัคงอยูแ่ละควรไดร้บัความสนใจจากทุกฝ่ายใหม้ากขึน้ โดยเรามขีอ้เสนอแนะเพื่อขจดัอุปสรรคทาง

การคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษดีงัต่อไปน้ี 

• ควรผลกัดนัใหป้ระเทศสมาชกิยกเลกิอุปสรรคทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษทีีค่ณะกรรมการ

ประสานงานด านการคา้สนิคา้ภายในอาเซยีน (Coordinating Committee on ASEAN 

Trade in Goods Agreement) เคยไดร้ะบุไว ้

• ควรสนบัสนุนใหม้กีารกําหนดมาตรฐานระดบัสากลทีจ่ะหน่วยงานในประเทศสมาชกิอาเซยีน

สามารถนํามาใชร้ว่มกนัไดใ้นการตรวจสอบสนิคา้ รวมทัง้มาตรฐานความปลอดภยัและ

สขุอนามยัของสนิคา้  

• ควรวางกลไกการเฝ้าระวงัการบงัคบัใชอุ้ปสรรคทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษ ีในกรณทีีส่นิคา้ไทย

ถกูกดีกนัการเขา้สูต่ลาด 

 

สาํหรบัประเดน็เรือ่งการอํานวยความสะดวกทางการคา้และการขนสง่ จากผลการประมาณการ

จากแบบจาํลอง เราพบว่าหากไทยสามารถปรบัปรงุในเรือ่งดงักลา่วได ้ ผลกระทบทีเ่กดิต่อเศรษฐกจิไทย

ในทางบวกจะมคีอ่นขา้งมาก (มากกวา่สองเท่าของผลเชงิบวกทีน่่าจะเกดิขึน้จากการทีป่ระเทศกมัพูชา 

ลาว เวยีดนามลดภาษจีะลดภาษเีป็นศนูย)์  โดยในฝ ัง่ส่งออกเราจะสามารถเพิม่การส่งออกไปยงัประเทศ

ต่างๆ ในอาเซยีนไดอ้ยา่งมนียัสาํคญั และในฝ ัง่นําเขา้ ไทยจะสามารถนําเขา้สนิคา้ทีเ่ป็นวตัถุดบิไดใ้น

ราคาทีถ่กูลง ซึง่จะทาํใหอุ้ตสาหกรรมปลายน้ําทีใ่ชว้ตัถุดบิเหลา่น้ีมคีวามสามารถในการแขง่ขนัสงูขึน้  

ในสว่นของการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ เราพบว่าพธิกีารศุลกากรเป็นสว่นทีม่คีวามสาํคญั

มากทีสุ่ด ตน้ทุนในการนําเขา้สง่ออกสนิคา้ ตอ้งผา่นพธิกีารศุลกากรซึง่มตีน้ทุนการนําเขา้สง่ออกทีส่งู 

การพฒันาระบบศุลกากรทีผ่่านมาของประเทศไทย ไดล้ดตน้ทุนการนําเขา้สง่ออกไดส้ว่นหน่ึงแลว้ 

อยา่งไรกด็ ีระบบ NSW ซึง่กาํลงัดาํเนินการอยูใ่นปจัจบุนั จะช่วยใหต้น้ทุนดา้นการนําเขา้สง่ออกลดลงได้

อกี ซึง่ผลของการพฒันา NSW ดงักลา่วจะทาํใหต้น้ทุนของการประกอบธุรกจิในประเทศไทยตํ่าลง และ

เป็นทีด่งึดดูใหม้กีารลงทุนภายในประเทศเพิม่มากขึน้ ดงันัน้การเรง่พฒันา NSW จงึเป็นนโยบายที่

จาํเป็นตอ้งปฏบิตัอิยา่งเร่งด่วน 
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ในสว่นของการอาํนวยความสะดวกทางการขนสง่นัน้ เราพบว่าการขนสง่ทางถนนจะเป็นปจัจยั

หลกัในการเชือ่มโยงโครงขา่ยการผลติของประเทศไทยกบัประเทศอื่นในอาเซยีน กรอบความตกลงใน

ปจัจบุนัทีม่คีวามคบืหน้ามากคอืกรอบความตกลงว่าดว้ยการขนส่งขา้มพรมแดนในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น้ํา

โขง (GMS-CBTA) โดยทีก่ารเชือ่มโยงการขนสง่ทางบกน้ี สามารถทาํไดถ้า้มกีารกาํหนดแนวทางการ

ช่วยเหลอืประเทศทีไ่มไ่ดป้ระโยชน์จากการเป็นทางผ่านของสนิคา้ ซึง่อาจจะอยูใ่นรปูของการช่วยเหลอื

ดา้นงบประมาณของประเทศไทยในการบาํรงุรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐาน หรอืใหค้วามช่วยเหลอืในดา้นอื่น 

ทัง้ความช่วยเหลอืดา้นการเงนิ และความช่วยเหลอืดา้นเทคนิค  แต่ในระยะยาว ควรมกีารพฒันารปูแบบ

การเกบ็ค่าใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งเป็นระบบ โดยการเกบ็คา่โครงสรา้งพืน้ฐานน้ี ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ

การใชง้านเป็นหลกั (User Pay Principle) ซึง่อาจจะอยูใ่นรปูของภาษรีถยนตป์ระจาํปี (เฉพาะ

ยานพาหนะทีใ่ชข้นสง่ขา้มแดน) หรอืการเกบ็คา่ผ่านทางยานพาหนะทีใ่ชท้าง เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 

การแบ่งภาคการผลติของ GTAP และคาํแปลเป็นภาษาไทยทีใ่ชใ้นบทความน้ี 

 

รหสัยอ่ (ใชใ้น GTAP) ความหมาย คาํแปลเป็นไทยทีใ่ชใ้นบทความน้ี 

1 pdr Paddy rice ขา้วเปลอืก 

2 wht Wheat ขา้วสาล ี

3 gro Other cereal grains ธญัพชือืน่ๆ 

4 v_f Vegetables, fruit, nuts ผกั ผลไม ้

5 osd Oil seeds เมลด็พชืทีม่น้ํีามนั 

6 c_b Sugar cane, sugar beet ออ้ย บตี 

7 pfb Plant-based fibers เสน้ใยทีไ่ดจ้ากพชื 

8 ocr Other crops พชือืน่ๆ 

9 ctl Cattle, sheep, goats, horses ปศุสตัว ์

10 oap Other animal products ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ จากสตัว ์

11 rmk Raw milk น้ํานมดบิ 

12 wol Wool, silk-worm cocoons ขนแกะ ไหม 

13 frs Forestry การปา่ไม ้

14 fsh Fishing การประมง 

15 cmt Meat:cattle,sheep,goats,horse เน้ือววั ควาย แกะ แพะ มา้ 

16 omt Other meat products เน้ือสตัวอ์ืน่ๆ 

17 MIL Dairy products นมและผลติภณัฑจ์ากนม 

18 B_T Beverages and tobacco products เครื่องดื่มและยาสบู 

19 vol Vegetable oils and fats น้ํามนัทีไ่ดจ้ากพชื สตัว ์

20 pcr Processed rice ขา้วสาร 

21 sgr Sugar น้ําตาล 

22 ofd Other food products อาหารอืน่ๆ 

23 TEX Textiles สิง่ทอ 

24 WAP Wearing apparel เครื่องนุ่งห่ม 

25 LEA Leather products เครอืงหนงั 

26 LUM Wood products ผลติภณัฑจ์ากไม ้

27 PPP Paper products, publishing กระดาษและสิง่พมิพ ์

28 CRP Chemical, rubber, plastic เคมภีณัฑ ์ยาง พลาสตกิ 

29 ELE Electronic equipment อเิลก็ทรอนิกส ์

30 OME Other machinery and equipment เครือ่งจกัรกลอืน่ๆ 

31 OMF Other manufactures สนิคา้อุตสาหกรรมอืน่ๆ 

32 MVH Motor vehicles and parts ยานยนตแ์ละชิน้สว่น 

33 OTN Other transport equipment อุปกรณ์ขนสง่อืน่ๆ 

34 P_C Petroleum, coal products ปิโตรเลยีม  

35 COA Coal ถ่านหนิ 

36 OIL Oil น้ํามนัดบิ 
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รหสัยอ่ (ใชใ้น GTAP) ความหมาย คาํแปลเป็นไทยทีใ่ชใ้นบทความน้ี 

37 GAS Gas ก๊าซธรรมชาต ิ

38 OMN Other minerals แร่ธาตุอื่น ๆ  

39 NMM Other mineral products ผลติภณัฑจ์ากแร่ธาตุอืน่ๆ 

40 I_S Ferrous metals เหลก็และเหลก็กลา้ 

41 NFM Other metals โลหะอื่นๆ 

42 FMP Metal products ผลติภณัฑจ์ากโลหะ 

43 CNS Construction การก่อสรา้ง 

44 TRD Trade การคา้ปลกี/คา้สง่ 

45 OTP Other transport บรกิารขนสง่ทางบก 

46 WTP Sea transport บรกิารขนสง่ทางน้ํา 

47 ATP Air transport บรกิารขนสง่ทางอากาศ 

48 GDT Gas manufactures, distribution การผลติและขนสง่ก๊าซ 

49 CMN Communication การสือ่สาร 

50 ofi Other financial services บรกิารดา้นการเงนิอืน่ๆ 

51 isr Insurance บรกิารประกนัภยั 

52 ROS Recreation and other services การบนัเทงิและบรกิารสนัทนาการ 

53 OBS Other business services บรกิารธรุกจิอืน่ๆ 

54 ELY Electricity การผลติไฟฟ้า 

55 WTR Water การผลติน้ํา 

56 OSG PubAd/Defence/Health/Educ บรกิารชมุชน/การแพทย/์การศกึษา 

57 DWE Dwellings ทีอ่ยูอ่าศยั 
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