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สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ไดเ้ผยแพร ่ “รายงานทดีอีารไ์อ” (มชีือ่เดมิวา่ “สมดุปกขาว 
ทดีอีาร์ไอ”) มาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2536 โดยคดัสรรกลัน่กรองงานวจิยัต่างๆ มานําเสนออย่างเรยีบง่ายเพื่อ 
จุดประกายใหเ้กดิการวพิากษว์จิารณ์ 

 “รายงานทดีอีารไ์อ” มโีอกาสรบัใชส้งัคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อยา่งไรกต็ามการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมในปจัจุบนัเป็นไปอยา่งรวดเรว็และซบัซอ้นขึน้ “รายงานทดีอีารไ์อ” จงึจะมาพบกบัผูอ้่าน
เป็นรายเดอืนดว้ยรูปเล่มกะทดัรดัซึง่หอ่หุม้เน้ือหาทีแ่น่นกระชบั และยงัคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรยีบง่าย
แบบเป็นมติรต่อความสนใจใครรู่ข้องผูอ้่านทัว่ไป  

นอกจากน้ี จะมกีารนํางานวจิยัจาํนวนหน่ึงซึง่มแีนวคดิเกีย่วเน่ืองกนัมาจดัทาํเป็น “รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบั
พเิศษ” เป็นครัง้คราวดว้ย  
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นโยบายการค้าระหว่างประเทศกบัการเพ่ิมขีด
ความสามารถภาคอตุสาหกรรมไทย* 

บทนํา 
กวา่ 3 ทศวรรษทีผ่า่นมา อุตสาหกรรมของไทยมกีารพฒันาในสองแนวทางหลกั คอื

การพึง่พาการสง่ออกและการผลติดว้ยแรงงานราคาถูก โดยมกีารยกระดบัเทคโนโลยไีมม่าก
นกั  ถงึกระนัน้ ภาคอุตสาหกรรมไทยกเ็ตบิโตและขยายตวัขึน้ตามลาํดบั และมบีทบาทสาํคญั
ทางเศรษฐกจิแทนทีภ่าคเกษตรกรรมตัง้แต่ปี 2527  ยิง่ไปกวา่นัน้ การสง่ออกสนิคา้อุตสาห- 
กรรมของไทยยงัมแีนวโน้มเตบิโตมากขึน้เรือ่ยๆ และสามารถผา่นวกิฤตเิศรษฐกจิมาได ้  

ทัง้น้ี การสง่ออกของไทยมคีวามหลากหลายกวา่ประเทศกาํลงัพฒันาดว้ยกนัอย่าง
มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และเวยีดนาม ทัง้ในดา้นชนิดสนิคา้และตลาดส่งออก (ขอ้มลูปี 2554)  
นอกจากนัน้ ไทยยงัเป็นผูส้ง่ออกรายใหญ่ทัง้ในภมูภิาคและระดบัโลกสาํหรบัสนิคา้หลายชนิด 
เชน่ ชิน้สว่นและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และยานยนตแ์ละชิน้สว่น  ความสาํเรจ็น้ีเป็นผลจาก
การดงึดดูการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ซึง่ในช่วง
เริม่ตน้ นกัลงทุนต่างชาตเิขา้มาลงทุนและใชป้ระโยชน์จากแรงงานราคาถูกเป็นหลกั จากนัน้
จงึขยบัขยายไปสูอุ่ตสาหกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงูขึน้ตามลาํดบั   

โครงการเพิม่ขดีความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใตน้โยบายเศรษฐกจิระหวา่ง
ประเทศของไทย (ระยะที ่3) มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดยุ้ทธศาสตรก์ารพฒันาอุตสาหกรรมที่
จะเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของภาคอุตสาหกรรมไทย ภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่
กาํลงัเปลีย่นแปลงไป โดยศกึษาประเดน็สาํคญัดงัน้ี  

(1) การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลงการค้าเสร ี(Free Trade 

Agreement: FTA)  

                                                        
*  สรปุจากรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการเพิม่ขดีความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้

นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 3) โดย ดร. สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย ์
ผูอ้าํนวยการวจิยัดา้นเศรษฐกจิยุคสารสนเทศ ดร. เชษฐา อนิทรวทิกัษ์ นกัวชิาการ คุณณฐัวุฒ ิ
ลกัษณาปญัญากุล นักวิจยัอาวุโส และคุณสุนทร ตันมนัทอง นักวิจยั เสนอต่อสํานักงาน
เศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมือ่เดอืนตุลาคม 2555 
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(2) การใชป้ระโยชน์จากโครงการความร่วมมอืและความตกลงยอมรบัร่วมภายใต ้
FTA  

(3) การใชป้ระโยชน์จากการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งและโลจสิตกิสภ์ายใน
ภมูภิาค  

(4) ผลกระทบการขึน้คา่แรงขัน้ตํ่า  
(5) กรณีศกึษาการเพิม่ขดีความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทย  
(6) ประเดน็ศกึษา 

การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA 

การประเมนิผลประโยชน์ทีผู่ป้ระกอบการภาคสง่ออกและนําเขา้ไทยไดร้บัจาก FTA 

ทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ 9 ฉบบักบัประเทศภาค ี14 ประเทศ อนัไดแ้ก่ ความตกลงเขตการคา้
เสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)  ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งอาเซยีนกบั
จนี (ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) ความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิระหวา่ง
ไทยกบัญีปุ่น่ (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA)  ความตกลง
หุน้ส่วนเศรษฐกจิระหว่างอาเซยีนกบัญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic 

Partnership Agreement: AJCEP) ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งไทยกบัออสเตรเลยี (Thailand-

Australia Free Trade Agreement: TAFTA)  ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งอาเซยีน ออสเตรเลยี 
และนิวซแีลนด ์(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) โครงการ
เร่งเกบ็เกีย่วล่วงหน้าภายใตค้วามตกลงการคา้เสรรีะหว่างไทยกบัอนิเดยี (Thailand-India 

Free Trade Agreement: TIFTA) ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งอาเซยีนกบัอนิเดยี (ASEAN-

India Free Trade Agreement: AIFTA) และความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งอาเซยีนกบัเกาหลี
ใต ้(ASEAN-Republic of Korea Free Trade Agreement: AKFTA) สามารถประเมนิไดจ้าก 
“มลูคา่ภาษศุีลกากรทีป่ระหยดัได”้ (tariff saving) เน่ืองจากภาษศุีลกากรเป็นปจัจยัเบือ้งตน้
ทีก่ดีขวางการคา้ การลดภาษศุีลกากรจงึช่วยเพิม่ปรมิาณการคา้ (trade creation) และเพิม่
สวสัดกิารของสงัคม (social welfare)1 โดยสมมตวิา่ไมเ่กดิการเบีย่งเบนทางการคา้ (trade 

diversion)2  

                                                        
1  ในทางวชิาการ ประโยชน์จากการใชส้ทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากรภายใตค้วามตกลงทางการคา้
หรอืระบบสทิธพิเิศษใด สามารถวดัไดจ้ากสวสัดกิารของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

2  การเบีย่งเบนทางการคา้ทีเ่กดิจากการทาํความตกลงการคา้เสร ีคอืการทีป่ระเทศใดประเทศหน่ึง
เปลีย่นแหล่งนําเขา้สนิคา้จากประเทศหน่ึงซึง่อยูน่อกความตกลง ไปนําเขา้จากอกีประเทศหน่ึง
ซึง่อยูใ่นความตกลงและไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษนํีาเขา้ 
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ทัง้น้ี การคํานวณมูลค่าภาษีศุลกากรที่ประหยัดได้มีนิยามคําศัพท์ สูตรการ
คาํนวณ และตวัอยา่งการคาํนวณ ดงัปรากฏในกลอ่งขอ้ความที ่1 และ 2 

กล่องข้อความท่ี 1  นิยามของคาํศพัทท์างเทคนิค  

 แต้มต่อด้านภาษีศลุกากร (tariff margin)  หมายถงึผลต่างระหวา่งอตัราภาษ ีMFN  (Most Favored Nation: การ

ปฏบิตัติ่อสนิคา้จากประเทศสมาชกิอย่างเท่าเทยีมกนั) ทีป่ระเทศในภาค ีFTA จดัเกบ็กบัสนิคา้นําเขา้ผา่นช่องทาง

ปกต ิกบัอตัราภาษทีีจ่ดัเกบ็ภายใต ้FTA  ในการศกึษาน้ี คณะผูว้จิยัใชม้ลูค่าการนําเขา้เป็นตวัถ่วงน้ําหนกัในการคดิ

แตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรโดยเฉลีย่ 

 ความครอบคลุมของมูลค่าการค้าท่ีได้รบัการลดภาษีศลุกากรภายใต้ FTA (apparent product coverage) 

หมายถงึสดัสว่นระหวา่งมลูคา่การนําเขา้ทัง้หมดของสนิคา้เฉพาะรายการทีไ่ดร้บัแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากร กบัมลูค่า

การนําเขา้ทัง้หมดของสนิคา้ทุกรายการ 

 อตัราการใช้สิทธิประโยชน์ (preference utilization rate) หมายถงึ สดัสว่นระหวา่งมลูค่าการนําเขา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์

ของสนิคา้เฉพาะรายการทีไ่ดร้บัแต้มต่อดา้นภาษศุีลกากร กบัมลูค่าการนําเขา้ทัง้หมดของสนิคา้เฉพาะรายการที่

ไดร้บัแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากร อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ทีค่ํานวณไดจ้ะแตกต่างจากสดัส่วนระหว่างมูลค่าการ

นําเขา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์ของสนิคา้ทุกรายการกบัมลูค่าการนําเขา้ทัง้หมดของสนิคา้ทุกรายการ ซึง่มกัมกีารอา้งถงึ

โดยทัว่ไป 

 มลูค่าภาษีศลุกากรท่ีประหยดัได้ (tariff saving) หมายถงึผลต่างระหวา่งมลูคา่ภาษศุีลกากรทีผู่นํ้าเขา้ตอ้งเสยีหาก

ไมไ่ดนํ้าเขา้ภายใต ้FTA กบัมลูค่าภาษศุีลกากรทีผู่นํ้าเขา้ตอ้งเสยีภายใต ้FTA ซึง่ในทางปฏบิตั ิคาํนวณไดจ้ากผลคณู

ระหว่างแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรของสนิคา้แต่ละรายการกบัมลูค่าการนําเขา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์ของสนิคา้รายการ

นัน้  ทัง้น้ี เมื่อนํามลูค่าภาษศุีลกากรทีผู่นํ้าเขา้สามารถประหยดัไดท้ัง้หมดมาหารดว้ยมลูค่าการนําเขา้ทัง้หมดของ

สนิคา้ทุกรายการ จะมคี่าใกลเ้คยีงกบัผลคณูของค่า 3 ค่า  อนัไดแ้ก่  ความครอบคลุมของ FTA   แตม้ต่อดา้นภาษี

ศุลกากรเฉลีย่แบบถ่วงน้ําหนกัดว้ยมลูคา่การนําเขา้ และอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ ดงัต่อไปน้ี  

มลูคา่การคา้ทัง้หมด

มลูค่าภาษีท่ีประหยดัได้ (%)

มลูคา่ภาษทีีป่ระหยดัได้
มลูคา่การคา้ทัง้หมด

=
มลูคา่ภาษทีีป่ระหยดัได้
มลูคา่การคา้ทัง้หมด

=

มลูค่าการคา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์ x แตม้ต่อภาษี
มลูคา่การคา้ทัง้หมด= มลูค่าการคา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์ x แตม้ต่อภาษี
มลูคา่การคา้ทัง้หมด=

=
มลูคา่การคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษี
มลูคา่การคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษี

= มลูค่าการคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษ ีx
มลูคา่การคา้ทัง้หมด

แตม้ต่อภาษ ีx มลูคา่การคา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์
มลูคา่การคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษี= มลูค่าการคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษ ีx

มลูคา่การคา้ทัง้หมด
แตม้ต่อภาษ ีx มลูคา่การคา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์

มลูคา่การคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษี

ความครอบคลุมของความตกลง x แตม้ต่อดา้นภาษ ีx อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์= ความครอบคลุมของความตกลง x แตม้ต่อดา้นภาษ ีx อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์= ความครอบคลุมของความตกลง x แตม้ต่อดา้นภาษ ีx อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์=

มลูค่าการคา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์ x แตม้ต่อภาษ ีx

 
หมายเหตุ: กรณกีารนําเขา้ใชม้ลูคา่การนําเขา้ และกรณกีารสง่ออกใชม้ลูคา่การสง่ออก 
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กล่องข้อความท่ี 2  ตวัอย่างการคาํนวณอตัราการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศลุกากร 

สนิคา้ ประเภท อตัราภาษ ี(%) มลูคา่นําเขา้ (บาท) อตัราการใช้
สทิธฯิ (%) 

ภาษทีีป่ระหยดัได ้
MFN FTA แตม้ต่อ ทัง้หมด ภายใต ้FTA มลูคา่ (บาท) สดัสว่น (%) 

[1] [2] [3] [4] [5]=[3]-[4] [6] [7] [8]=[7]/[6] [9]=[5]*[7]/100 [10]=[9]/[6] 
ก X 60 60 0 100 - - - - 

ข S 20 20 0 200 0 0 0 0 

ค Z 0 0 0 300 0 0 0 0 

ง N 5 4 1 400 0 0 0 0 

จ N 10 5 5 500 200 40 10 2 

ฉ N 10 0 10 600 300 50 30 5 
 

 
 
 

 

1. การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกไทย 

ในปี 2554 ประเทศในภาคทีีท่าํ FTA กบัไทยนํารายการสนิคา้มาไวใ้นรายการลด
ภาษศุีลกากรคดิเป็นรอ้ยละ 97.9 ของมลูค่าการสง่ออกทัง้หมดของไทย แต่เกอืบครึง่หน่ึง
ของมูลค่าการส่งออกของไทยเป็นการส่งออกสนิคา้ที่ไม่ไดร้บัแต้มต่อดา้นภาษศุีลกากร 
ความครอบคลุมของ FTA ในการส่งออกของไทยไปยงัประเทศภาคทีัง้หมดเท่ากบัรอ้ยละ 
49.4  สว่นแตม้ต่อทีไ่ดจ้าก FTA มคีา่ 11.21 จุด และมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์รอ้ยละ 53.2  
ดงันัน้ FTA จงึทําใหส้นิคา้ไทยทีส่่งออกไปประเทศภาคไีดป้ระโยชน์จากการประหยดัภาษี
คดิเป็นมลูคา่ 1.2 แสนลา้นบาท ซึง่สงูกวา่ปี 2553 ประมาณ 1.6 หมืน่ลา้นบาท  ทัง้น้ี การ
ส่งออกไปอาเซยีนไดร้บัประโยชน์เป็นมลูค่าสงูทีสุ่ด (7.6 หมื่นลา้นบาท) รองลงมาคอืจนี 
(2.0 หมืน่ลา้นบาท)  เมือ่พจิารณารายสาขา พบวา่ผูส้ง่ออกยานยนตแ์ละอาหารเป็นกลุ่มที่
ไดร้บัประโยชน์สงูสดุ (3.4 และ 1.5 หมืน่ลา้นบาทตามลาํดบั) 

 แตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากร 
(400 + 500 + 600)

5.9% = = (1*400) + (5*500) + (10*600)

ความครอบคลุมของความตกลง  
(100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600) 

71.4% = = (400 + 500 + 600) * 100 

อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์  
(400 + 500 + 600) 

33.3% = = 
(0 + 200 + 300) * 100 
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2. การใช้ประโยชน์ภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าไทย 

ในปี 2554 ประเทศไทยนํารายการสนิคา้มาไวใ้นรายการลดภาษศุีลกากรภายใต ้FTA 
คดิเป็นรอ้ยละ 99.5 ของมลูค่าการนําเขา้ทัง้หมด  ความครอบคลุมของมลูค่าสนิคา้ทีไ่ทย
นําเขา้จากประเทศในภาคจีงึเทา่กบัรอ้ยละ 57.7 สว่นแตม้ต่อเฉลีย่แบบถ่วงน้ําหนักทีไ่ดจ้าก 
FTA มคี่า 7.9 จุด และมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เท่ากบัรอ้ยละ 41.2  ดงันัน้ FTA ช่วย
ทาํใหส้นิคา้ทีไ่ทยนําเขา้จากประเทศภาคไีดป้ระโยชน์จากการประหยดัภาษคีดิเป็นมลูคา่ 7.1 
หมืน่ลา้นบาท สงูกวา่ปี 2553 ประมาณ 1.1 หมืน่ลา้นบาท  ทัง้น้ี การนําเขา้จากอาเซยีน
ไดร้บัประโยชน์เป็นมลูค่าสงูสุด (3.4 หมืน่ลา้นบาท)  รองลงมาคอืจนี (2.2 หมืน่ลา้นบาท)  
เมือ่พจิารณารายสาขา พบวา่ผูนํ้าเขา้ยานยนตแ์ละอาหารเป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัประโยชน์สงูสุด 
(ไดร้บัประโยชน์รวม 1.1 หมืน่ลา้นบาท)  

3. ปัญหาและอปุสรรคในการใช้ประโยชน์จาก FTA 

(1)  ปญัหาการเจรจา FTA เชน่ (ก) ไมส่ามารถเจรจาใหนํ้าสนิคา้ทีอ่ยู่นอกรายการ
ลดภาษแีละสนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวเขา้ไปรวมอยู่ในรายการลดภาษศุีลกากร  (ข) มกีาร
กาํหนดโควตานําเขา้  (ค) แตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรยงัไมจ่งูใจใหผู้นํ้าเขา้หรอืผูส้ง่ออกหนัมา
ใชส้ทิธปิระโยชน์  (ง) กฎวา่ดว้ยแหล่งกําเนิดสนิคา้ไมส่อดคลอ้งกบัโครงสรา้งการผลติสนิคา้
บางรายการ และ (จ) ระเบยีบการปฏบิตัใินการจดัทาํหนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ของ
แต่ละ FTA แตกต่างกนั สรา้งความยุง่ยากแก่ผูป้ระกอบการ 

(2) ปญัหาการดําเนินการตาม FTA เช่น (ก) ผู้ประกอบการไม่ใช้สทิธปิระโยชน์ 
เพราะขาดความตระหนกัถงึประโยชน์ทีพ่งึได ้ขาดความรูค้วามเขา้ใจ เขา้ไมถ่งึแหล่งขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง ขาดบุคลากร ไมต่อ้งการเปิดเผยขอ้มลูทางการคา้บางอย่าง รวมถงึมคีวามยุ่งยาก
ในการปรบัเปลีย่นระบบบญัชใีหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดแหลง่กาํเนิดสนิคา้ และ (ข) ผูส้ง่ออก
เหน็วา่ขัน้ตอนการขอใชส้ทิธปิระโยชน์ยุง่ยาก ใชเ้วลานาน และเพิม่คา่ใชจ้า่ย 

4. ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA ท่ียงัสามารถเกบ็เก่ียวได้มากขึน้ 

หากอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ในการสง่ออกเพิม่สงูขึน้เตม็รอ้ยละ 100 ภาคสง่ออก
ไทยจะไดร้บัประโยชน์จากการประหยดัภาษศุีลกากรเพิม่ขึน้เป็น 2.2 แสนลา้นบาท  ใน
ทาํนองเดยีวกนั หากอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ในการนําเขา้เพิม่สงูขึน้เตม็รอ้ยละ 100 ภาค
นําเขา้ไทยจะไดร้บัประโยชน์จากการประหยดัภาษศุีลกากรเพิม่ขึน้เป็น 9.8 หมืน่ลา้นบาท 
(ในรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์มขีอ้มลูวา่สนิคา้สง่ออกและนําเขา้ใดบา้งทีย่งัสามารถเกบ็
เกีย่วประโยชน์ไดม้ากขึน้) 
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การใช้ประโยชน์จากโครงการความรว่มมือและความตกลง
ยอมรบัรว่มภายใต้ FTA 

นอกจากการเจรจาดา้นการคา้และการลงทุน  FTA ยงัมกีารเจรจาความร่วมมอืใน
รปูแบบอื่น ทีส่าํคญัไดแ้ก่  

1.  โครงการความร่วมมือภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA)  

(1) โครงการสง่เสรมิการคา้และการลงทุน ‘ครวัไทยสูค่รวัโลก’ เริม่ในปี 2553 โดย
มวีตัถุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิการสง่ออกผลติภณัฑอ์าหารของไทยไปตลาดญีปุ่น่และตลาดโลก 

กจิกรรมประกอบดว้ยการจดัอบรมและถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานความปลอดภยั
ดา้นอาหารและกฎระเบยีบเรื่องสนิคา้อาหารของญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิง่การเยีย่มชม
โรงงานเพือ่พฒันาระบบการผลติใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและกฎระเบยีบดา้นอาหารของ
ญีปุ่น่ รวมถงึลกัษณะตลาดของญีปุ่น่ ซึง่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
สว่นใหญ่ยงัขาดขอ้มลูดงักลา่ว  นอกจากน้ี ควรสนับสนุนใหม้กีารเพิม่จาํนวนหอ้งปฏบิตักิาร
วเิคราะห์ของไทยที่หน่วยงานภาครฐัของญี่ปุ่นใหก้ารยอมรบั เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบ
ความปลอดภยัของอาหารไดอ้ยา่งรวดเรว็และมตีน้ทุนตํ่า 

(2) โครงการความร่วมมอือุตสาหกรรมเหลก็ไทย-ญีปุ่น่  ทีผ่่านมา โครงการความ
ร่วมมอือุตสาหกรรมเหลก็ไทย-ญี่ปุ่นเป็นหน่ึงในโครงการทีม่คีวามคบืหน้าและมแีผนการ
ดําเนินงานทีค่่อนขา้งชดัเจน  กจิกรรมส่วนใหญ่เป็นการเดนิทางไปศกึษาดูงาน  การส่ง
ผูเ้ชีย่วชาญมาใหก้ารฝึกอบรมซึง่จดัโดยสถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แหง่ประเทศไทย  การ
ฝึกอบรมผูเ้ชีย่วชาญภาคสนามของบรษิทัลงทุนรว่มไทย-ญีปุ่น่ และการประเมนิความคุม้ค่า
ทางเศรษฐกจิของการก่อสรา้งโดยผูเ้ชีย่วชาญจากญีปุ่น่ อย่างไรกต็าม ความร่วมมอืต่างๆ 
ยงัจํากดัเฉพาะบรษิทัร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น และทางญี่ปุ่นก็ไม่อนุญาตให้แปลเอกสารการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยเีชงิลกึทีไ่ดจ้ากการดงูานเป็นภาษาไทย 

(3) โครงการสถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องอุตสาหกรรมยานยนต ์มจีุดประสงค์
เพือ่จดัตัง้สถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย ซึง่เป็น
สว่นหน่ึงของนโยบายทีจ่ะใหไ้ทยเป็นฐานการผลติยานยนตร์ะดบัภมูภิาค โดยใหค้วามสาํคญั
กบัการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พือ่เพิม่ขดีความสามารถของอุตสาหกรรมยานยนตข์องไทย
ในตลาดโลก  ในปี 2554 ไดจ้ดัใหม้กีารศกึษาความเป็นไปไดส้าํหรบัการพฒันาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมยานยนต ์3 ดา้น คอืการผลติ การทดสอบ และการวจิยัและพฒันา  ต่อมา
ในปี 2555 ญีปุ่น่ไดเ้สนอโครงการความร่วมมอืทีเ่ป็นรปูธรรมมากขึน้  ทัง้น้ี โครงการสว่น
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ใหญ่ยงัไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากรอดูท่าทกีารลดภาษีศุลกากรของไทยสําหรบั
อุตสาหกรรมยานยนตภ์ายใตค้วามตกลง JTEPA  

(4) โครงการความร่วมมอืดา้นอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ มวีตัถุประสงค์
เพือ่ขยายตลาดผลติภณัฑส์ิง่ทอไทยในตลาดญีปุ่น่ โดยการปรบัปรุงการผลติ การวจิยัดา้น
ตลาด การฝึกอบรม และการปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ  กจิกรรมสาํคญัไดแ้ก่ โครงการ
พฒันาผา้ผนืและเสือ้ผา้ การนําผลงานไปแสดงในงานแสดงสนิคา้ การเยีย่มชมโรงงานทอผา้  
อยา่งไรกต็าม ญีปุ่น่ยงัคงรกัษาแนวทางทีย่ดึถอืมาตลอด นัน่คอืการสงวนเทคโนโลยทีีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการญี่ปุ่น และไม่ยนิยอมใหม้กีารถ่ายทอดเทคโนโลยสีําคญัและ
ทนัสมยัแก่ผูป้ระกอบการชาตอิื่น  

2. ความตกลงการยอมรบัรว่มของอาเซียนสาํหรบับริภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์

ความตกลงการยอมรบัร่วม (Mutual Recognition Arrangement: MRA) เป็นวธิกีาร
หน่ึงในการขจดัอุปสรรคทางการคา้ทีเ่กดิจากมาตรฐานทางเทคนิค ในปี 2535 อาเซยีนได้
จดัตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาของอาเซยีนดา้นมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อศกึษาประเดน็
มาตรฐานทางเทคนิคและกฎระเบยีบ คณะกรรมการดงักล่าวประกอบด้วยผู้แทนด้าน
มาตรฐานและกฎระเบยีบดา้นเทคนิคทีเ่กี่ยวขอ้งจากประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยผูแ้ทน
ของไทยคอืเลขาธกิารสาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม  ในปี 2541 มกีารจดัทาํ
กรอบความตกลงอาเซยีนวา่ดว้ยการยอมรบัร่วม (ASEAN Framework Agreement on Mutual 

Recognition Arrangement: ASEAN MRA) ซึง่ปจัจุบนัอาเซยีนสามารถบรรลุความตกลงการ
ยอมรบัร่วมใน 3 สาขาสนิค้า นัน่คอื สนิค้าไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ เครื่องสําอาง และ
ผลติภณัฑย์า  

ต่อมาในปี 2545 มกีารลงนามความตกลงการยอมรบัร่วมสาํหรบัผลติภณัฑไ์ฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนิกส ์(ASEAN Sectoral MRA for Electrical and Electronic Equipment: 

ASEAN EE MRA) ซึง่สง่ผลใหผู้ส้ง่ออกไมจ่าํเป็นตอ้งสง่สนิคา้ไปรบัใบรบัรองทีห่อ้งปฏบิตักิาร
ของผูนํ้าเขา้ หากสามารถสง่ตวัอย่างสนิคา้ไปทดสอบและรบัใบรบัรองจากหอ้งปฏบิตักิารที่
ไดร้บัการรบัรองจาก ASEAN EE MRA ทีต่ัง้อยูใ่นประเทศผูส้ง่ออก  นอกจากน้ี ในปี 2554 
ยงัมกีารบงัคบัใช้ความตกลงว่าด้วยการปรบักฎระเบยีบการควบคุมบรภิณัฑ์ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกสข์องอาเซยีน (Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic 

Equipment  Regulatory Regime: AHEEER) โดยประเทศภาคตีอ้งแกไ้ขกฎระเบยีบทางเทคนิค
หรอืมาตรฐานบงัคบั รวมทัง้กระบวนการของตน ใหส้อดคลอ้งกบัความตกลงฯ เรื่องความ
ปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม และการรบกวนทางคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า 
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3. ความตกลงการรบัรองร่วมภายใต้ JTEPA 

JTEPA มกีารลงนามความตกลงยอมรบัรว่มเกีย่วกบัการตรวจสอบและรบัรองร่วมกนั
ในสนิค้าประเภทผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ โดยทัง้สองฝ่ายจะต้องอนุญาตให้
หน่วยงานประเมนิความสอดคลอ้ง (Conformity Assessment Body: CAB) ของภาคอีกีฝา่ย
เขา้รว่มในระบบการตรวจสอบสนิคา้ของอกีฝา่ย และยอมรบัผลการประเมนิตามขัน้ตอนที่
กาํหนดในกฎหมาย ขอ้บงัคบั และบทบญัญตัขิองฝา่ยบรหิารทีใ่ชบ้งัคบั 

ในกรณีของญี่ปุ่น ระบบการตรวจสอบสนิค้า รวมถึงขอ้กําหนดเกี่ยวกบัสนิค้า
อุตสาหกรรมต่างๆ ภายใตก้ฎหมาย Electrical Appliance and Material Safety Law (Denan 

Law) มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบดแูลคอืกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอุตสาหกรรม (METI)  
ในกรณีของไทย ระบบการตรวจสอบสนิคา้ รวมถงึขอ้กําหนดเกีย่วกบัสนิคา้อุตสาหกรรม
ต่างๆ เป็นไปตามพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม ซึง่ดแูลโดยสาํนักงาน
มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.)  

สาํหรบัการปฏบิตัติามพนัธกรณีภายใตค้วามตกลงยอมรบัร่วมน้ี ทัง้สองประเทศได้
จดัตัง้คณะอนุกรรมการวา่ดว้ยการยอมรบัร่วมกนั (Sub-Committee on Mutual Recognition) 
เพื่อเป็นเวทหีารอืและทบทวนการปฏบิตัติามพนัธกรณีของทัง้สองฝ่าย รวมทัง้รายงาน
ความคบืหน้าต่อคณะกรรมการรว่ม  

ความตกลงการยอมรบัร่วมใน JTEPA ครอบคลุมสนิคา้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
โดยฝ่ายญี่ปุ่นมจีํานวน 112 รายการ และฝ่ายไทยม ี19 รายการ  เมื่อ CAB ของไทยขอ
ขึน้ทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบการทาํและผูต้รวจสอบสนิคา้ (Registered CAB) กบัหน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบของญี่ปุ่น กจ็ะเป็นการขึน้ทะเบยีนสาํหรบัสนิคา้จํานวน 112 รายการเท่านัน้  
ในทํานองเดยีวกนั  เมื่อ CAB ของญี่ปุ่นทีม่าขอขึน้ทะเบยีนเป็น Registered CAB กบั
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบของไทย กจ็ะเป็นการขึน้ทะเบยีนสาํหรบัสนิคา้จาํนวน 19 รายการ
เท่านัน้  หน้าทีส่าํคญัของ Registered CAB ในทัง้สองประเทศคอืการรบัคํารอ้งขอ การ
ตรวจสอบโรงงาน การตรวจสอบสนิคา้ทีอ่ยูใ่นความครอบคลุม การออกใบอนุญาต รวมทัง้
ตดิตามผลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของแต่ละฝา่ย   

อย่างไรกต็าม ขณะน้ีการปฏบิตัติามความตกลงยอมรบัร่วมยงัไม่คบืหน้า เน่ืองจาก
สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องไทยยงัไมส่ามารถขึน้ทะเบยีนเป็น Registered CAB 

ได ้เพราะมสีถานภาพเป็นมลูนิธ ิ ทัง้น้ี หลกัเกณฑก์ารประเมนิคุณสมบตัติามหลกัสากล 
(ISO/IEC Guide 65) ระบุวา่หน่วยงานทีม่าขอขึน้ทะเบยีนจะตอ้งมสีถานภาพทีแ่น่ชดั เช่น 
เป็นองคก์รนิตบุิคคลหรอืเป็นหน่วยงานของรฐับาล 
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การใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงระบบคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกสภ์ายในภมิูภาค 

1. สถานะการเช่ือมโยงระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกสภ์ายในภมิูภาค 

กรอบความรว่มมอื 

กรอบความรว่มมอืระหวา่งประเทศในภมูภิาคมอียูห่ลายกรอบ สาํหรบักรอบความ
รว่มมอืระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเกีย่วขอ้งโดยตรงมสีามกรอบ ไดแ้ก่  

(ก)  กรอบความรว่มมอืทางเศรษฐกจิอนุภมูภิาคลุม่แมน้ํ่าโขง (Greater Mekong 

Subregion: GMS)   

(ข) กรอบความรว่มมอืเขตเศรษฐกจิสามฝา่ย อนิโดนีเซยี-มาเลเซยี-ไทย (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)   

(ค)  กรอบความร่วมมอืเขตเศรษฐกจิอนุภูมภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขงกบัอนิเดยี (Mekong-

India Economic Corridor: MIEC) ซึง่ยงัไมม่คีวามคบืหน้า  
สาํหรบัสองกรอบแรก มคีวามคบืหน้าดงัน้ี 
ก. ความคบืหน้ากรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง มกีาร

สรา้งถนนตามแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิหลกั 3 แนว ไดแ้ก่ 

เสน้ทางแนวเหนือ-ใต ้(North-South Economic Corridor: NSEC) เชื่อมโยงไทย-
เมยีนมาร/์ลาว-จนี โดยทัง้เสน้ทางถนนไทย-เมยีนมาร-์จนี (R3W) และไทย-ลาว-จนี (R3E) 
ก่อสรา้งเสรจ็แลว้  สว่นสะพานขา้มแมน้ํ่าโขงแหง่ที ่4 ระหวา่งเชยีงของ-หว้ยทรายทีไ่ดร้บั
การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายจากรฐับาลไทยและรฐับาลจีนฝ่ายละครึ่ง เริม่ก่อสร้างในปี 
2553 และคาดวา่จะแลว้เสรจ็ชว่งปลายปี 2555 

เสน้ทางแนวตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เชื่อมโยง
เมยีนมาร์-ไทย-ลาว-เวยีดนาม โดยเสน้ทางถนนฝ ัง่ตะวนัออกมกีารเปิดใชส้ะพานขา้ม
แมน้ํ่าโขงแหง่ที ่2 ระหวา่งจงัหวดัมกุดาหาร-สะหวนันะเขตตัง้แต่ปี 2549  สว่นเสน้ทางฝ ัง่
ตะวนัตกทีเ่ชื่อมต่อกบัประเทศเมยีนมาร ์อยู่ระหวา่งการใหค้วามช่วยเหลอืพฒันาเสน้ทาง
โดยรฐับาลไทย 

เสน้ทางตอนใต ้(Southern Economic Corridor: SEC) เชือ่มโยงไทย-กมัพชูา-เวยีดนาม 
โดยทัง้เสน้ทางถนนตอนในชว่งอรญัประเทศ-พนมเปญ-โฮจมินิห-์วงัเตา และเสน้ทางถนน
เลยีบชายทะเลช่วงตราด-เกาะกง-สแรแอมปึล-กาม-ูนําเชา ก่อสรา้งและปรบัปรุงเสรจ็แลว้ 
โดยรฐับาลไทยมบีทบาทสาํคญัในการใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ประเทศเพือ่นบา้น ทัง้ทางดา้น
วชิาการ (การสาํรวจ/ออกแบบ/ศกึษาความเหมาะสม) และทางดา้นการเงนิในรปูเงนิใหเ้ปล่า
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ผ่านสํานักงบประมาณ และเงนิกู้เงื่อนไขผ่อนปรนผ่านสํานักงานความร่วมมอืพฒันา
เศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น (สพพ. หรอื NEDA) 

สาํหรบัการพฒันาเสน้ทางรถไฟเชื่อมโยง ธนาคารเพื่อการพฒันาเอเชยีไดร้ะบุ
เสน้ทางรถไฟทีม่คีวามสาํคญัสงู 4 เสน้ทางคอื  

(ก)  เสน้ทางเชือ่มโยงกรุงเทพฯ-พนมเปญ-โฮจมินิห-์คุนหมงิ-หนานหนิง   
(ข)  เสน้ทางเชือ่มโยงกรงุเทพฯ-เวยีงจนัทน์-คุนหมงิ (ผา่นบอ่เตน้-โมฮัน่)-หนานหนิง-

ฮานอย-โฮจมินิห ์  

(ค)  เสน้ทางเชือ่มโยงกรุงเทพฯ-เวยีงจนัทน์-ฮานอย-โฮจมินิห ์(ผา่นท่าแขก-มเูกยี-
วงุองั)-คุนหมงิ-หนานหนิง   

(ง)  เสน้ทางเชื่อมโยงกรุงเทพฯ-คุนหมงิ (ผ่านเชยีงราย-บ่อเตน้-โมฮัน่)-หนานหนิง-
ฮานอย-โฮจมินิห ์

นอกจากน้ียงัมกีารพฒันาและปรบัปรุงร่องน้ําในลุ่มแม่น้ําโขงตอนบนทีเ่ชื่อมโยง
ไทย-เมยีนมาร-์ลาว-จนี ใหส้ามารถเดนิเรอืพาณิชยท์ีม่รีะวางน้ําปกต ิ150 ตนัได ้

ข.  ความคบืหน้ากรอบความรว่มมอืเขตเศรษฐกจิอนิโดนีเซยี-มาเลเซยี-ไทย  
 มกีารปรบัสถานะรายการโครงการทีม่คีวามสาํคญัสงูในดา้นการเชื่อมโยง

อนุภมูภิาค (Fast Track Priority Connectivity Projects: PCP) 

 มแีผนก่อสร้างสะพานขา้มแม่น้ําโกลกแห่งแรกที่ตากใบ-เปิงกาลงักูโบร ์
และแห่งทีส่องทีสุ่ไหงโก-ลก-รนัเตาปนัยงัถนนทางหลวงสายนาทว-ีบา้น
ประกอบในจงัหวดัสงขลา ทางพเิศษหาดใหญ่-สะเดา ท่าเรอืนาเกลอื กนัตงั 
และภเูกต็   

 มแีผนพฒันาด่านบูเก๊ะตาใหเ้ป็นศูนย์โลจสิตกิส ์และรองรบัการคมนาคม
ขนสง่ระหวา่งไทย มาเลเซยี และสงิคโปร ์

 จดัตัง้ตลาดค้าส่งและศูนย์กลางการกระจายสนิค้าบรเิวณชายแดน หรอื 
IMT-GT Plaza โดยฝา่ยไทยจดัตัง้แลว้ 2 แหง่ทีจ่งัหวดัตรงัและจงัหวดัสงขลา  
อย่างไรกต็าม IMT-GT Plaza ทัง้สองแหง่ยงัมผีูใ้ชบ้รกิารน้อย และมสีนิคา้
ไทยเป็นสว่นใหญ่ 

ความตกลงเกีย่วกบัการอาํนวยความสะดวกในการขนสง่ขา้มพรมแดนภายในภมูภิาค 

นอกจากกรอบความร่วมมอืดงักล่าว ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านยงัทํา
ความตกลงเกีย่วกบัการอํานวยความสะดวกดา้นการขนสง่ขา้มพรมแดนภายในภูมภิาค 4 
ความตกลง ไดแ้ก่  
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(ก)  ความตกลงวา่ดว้ยการขนสง่ขา้มพรมแดนในอนุภูมภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขง (Greater 

Mekong Subregion Cross-Border Transport Agreement: GMS CBTA)   
(ข)  ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit 

(AFAFGIT)  

(ค)  ASEAN Framework. Agreement on Multimodal Transport (AFAMT)  

(ง)  ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport 

(AFAFIST)   

โดยความตกลง GMS CBTA เป็นความตกลงในระดบัอนุภูมภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขงทีม่ ี
สมาชกิ 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย เมยีนมาร ์ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และจนี  สว่นความตกลงอกี 
3 ฉบบัเป็นกรอบความตกลงในระดบัภมูภิาคทีม่ปีระเทศสมาชกิอาเซยีนครบทัง้ 10 ประเทศ 

ความตกลงทัง้หมดมจีุดมุ่งหมายเพื่อปรบักฎระเบียบเกี่ยวกบัพธิกีารศุลกากร 
(customs procedure) การตรวจคนเขา้เมอืง (immigration) และการกกักนัโรคพชืและสตัว ์
(quarantine) หรอืเรยีกยอ่ๆ วา่ CIQ ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั  และในระหวา่งทีร่อใหป้ระเทศ
ภาคทีุกประเทศใหส้ตัยาบนัและออกกฎหมายรองรบัความตกลงดา้นการขนสง่ขา้มพรมแดน
ครบทุกฉบบั มภีาคบีางประเทศเร่งรดัใหม้กีารปฏบิตับิางสว่นเป็นการเฉพาะหน้าไปก่อน 
เช่น การทําบนัทกึความเขา้ใจการแลกเปลีย่นสทิธจิราจร ณ จุดผ่านแดนอรญัประเทศ-
ปอยเปตในปี 2555 ซึง่ทาํใหร้ถขนส่งจากไทยและกมัพชูาเดนิทางขา้มพรมแดนผ่านด่าน
อรญัประเทศ-ปอยเปตไดโ้ดยไมต่อ้งเปลีย่นถ่ายสนิคา้และคน 

2. การใช้ประโยชน์และอปุสรรคของการเช่ือมโยงระบบคมนาคมขนส่งภายในภมิูภาค 

การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งและโลจสิตกิสภ์ายในภูมภิาคช่วยลดตน้ทุนใน
การคา้ขายใหก้บัทัง้ผูส้ง่ออกและผูนํ้าเขา้สนิคา้ และอาจช่วยเพิม่มลูค่าการคา้ระหวา่งกนัได ้
ตวัอยา่งประโยชน์ทีผู่ป้ระกอบการจะไดร้บั เชน่  

ก)  การพฒันาเส้นทางถนนจากคุนหมงิในจีนไปยงัเมอืงบ่อหานในลาว (เมอืง
ชายแดนระหว่างจนีกบัลาว) ระยะทาง 688 กโิลเมตร ช่วยลดเวลาการขนส่งสนิคา้จาก 2-3 
วนัเหลอืประมาณ 8 ชัว่โมง ทาํใหต้น้ทุนดา้นโลจสิตกิสล์ดลงประมาณรอ้ยละ 50-70   

ข)  สะพานขา้มแมน้ํ่าโขงแหง่ที ่4   
ค)  การอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนโดยการตรวจจุดเดียว 

(Single Window Inspection: SWI) และครัง้เดยีว (Single Stop Inspection: SSI) สาํหรบัการ
ขนสง่สนิคา้ทางถนนจากกรงุเทพฯ ไปฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยผา่นทางดา่นมกุดาหาร-
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สะหวนันะเขตและด่านสะหวนั-ลาดยาว ลดเวลาทีใ่ชใ้นการขนส่งสนิคา้ลงไดอ้กีอย่างน้อย
รอ้ยละ 33 จากเดมิทีใ่ชเ้วลารวม 49 ชัว่โมงครึง่3  

อยา่งไรกต็าม ในทางปฏบิตั ิการใชป้ระโยชน์จากการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนสง่
และโลจสิตกิสภ์ายในภมูภิาคยงัทาํไดไ้มเ่ตม็ที ่เน่ืองจากมอุีปสรรคต่างๆ เชน่ 

  ระบบคมนาคมขนส่งภายในภูมภิาคยงัเชื่อมโยงกนัไม่สมบรูณ์ เน่ืองจากยงัมี
เสน้ทางบางช่วงทีย่งัไม่มกีารก่อสรา้ง (missing link) หรอือยู่ในสภาพทีค่วร
ปรบัปรุง 

  ระบบโลจิสติกส์ภายในภูมภิาคที่มอียู่ยงัไม่เพยีงพอ ทัง้ในด้านจํานวนและ
คุณภาพ เช่น ยงัขาดแคลนจุดพกัรถ สถานทีแ่ละสิง่อํานวยความสะดวก
สาํหรบัพนกังานขบัรถขนสง่สนิคา้ 

  แต่ละประเทศในภมูภิาคมกีฎระเบยีบเกีย่วกบั CIQ แตกต่างกนั จงึอาจตอ้งใช้
เวลาในการปรบัใหก้ฎระเบยีบและเอกสารทีต่อ้งใชม้มีาตรฐานเดยีวกนั 

  เจา้หน้าทีท่ีท่ําหน้าทีเ่กีย่วกบั CIQ ในแต่ละด่านมมีาตรฐานและดุลยพนิิจใน
การตรวจสอบเอกสารตามกฎระเบยีบแตกต่างกนั 

  สําหรบัการขนส่งสนิค้าขา้มพรมแดน พนักงานขบัรถขนส่งสนิค้าต้องตดิต่อ
เจา้หน้าทีจ่ากหลายหน่วยงาน เพื่อยื่นเอกสารและปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ 
ทาํใหต้อ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการนานเกนิความจาํเป็น 

ผลกระทบของการขึน้ค่าแรงขัน้ตํา่ 

การประเมนิผลกระทบการเพิม่คา่แรงขัน้ตํ่าเป็น 300 บาทต่อวนัทัว่ประเทศโดยใช้
แบบจาํลอง Global Trade Analysis Project (GTAP) พบวา่ในเบือ้งแรกจะช่วยเพิม่รายไดท้ี่
แทจ้รงิใหแ้ก่แรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มแรงงานทกัษะตํ่า ถงึรอ้ยละ 11.24 แต่หาก
ไมม่กีารเพิม่ผลติภาพในการผลติ ตน้ทุนในการผลติสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้จะสง่ผลใหเ้ศรษฐกจิไทย
มผีลผลติมวลรวมในประเทศ (GDP) หดตวัลงรอ้ยละ 2.55 (จากฐานในกรณีไม่มกีารขึน้
ค่าแรง) การบรโิภคลดลงรอ้ยละ 2.47 การลงทุนลดลงรอ้ยละ 2.79 และการส่งออกลดลง
ร้อยละ 2.35  อุตสาหกรรมที่ได้รบัผลกระทบมากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเขม้ขน้ 
เช่น สิง่ทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง ซึง่สง่ผลใหก้ารจา้งแรงงานทกัษะตํ่าลดลงรอ้ยละ 14 
หรอืประมาณ 1 ลา้นคน  อย่างไรกต็าม การขึน้ค่าจา้งแรงงานจะไม่ส่งผลกระทบดา้นลบ
ดงักล่าว หากแรงงานสามารถเพิม่ผลติภาพของตวัเองได้ร้อยละ 8.4  นโยบายการขึ้น

                                                        
3  องคก์ารสง่เสรมิการคา้ต่างประเทศของญีปุ่่น (JETRO), 2009, ASEAN logistics network map 

2nd edition. 
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คา่แรงขัน้ตํ่าทัว่ประเทศทีไ่มส่อดคลอ้งกบัผลติภาพทีแ่ทจ้รงิจงึอาจสง่ผลกระทบดา้นลบทัง้
ต่อนายจา้งและลกูจา้ง 

กรณีศึกษาการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอตุสาหกรรมไทย 

สภาพแวดลอ้มใหมท่ัง้ระบบเศรษฐกจิภายในประเทศและระหวา่งประเทศทีก่ําลงั
เปลีย่นแปลงอยา่งมาก เชน่ 

ขอ้จาํกดัเรือ่งตลาดสง่ออก ตลาดสง่ออกหลกัของไทย อนัไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา ยุโรป 
และญีปุ่น่ ต่างกาํลงัเผชญิปญัหาเศรษฐกจิตกตํ่าอยา่งต่อเน่ืองจนถงึปจัจุบนั และมแีนวโน้มที่
ปญัหาดงักลา่วจะทอดยาวต่อไปในอนาคต ผูส้ง่ออกไทยจงึควรขยายตลาดไปในกลุม่ประเทศ
กาํลงัพฒันาหรอืเศรษฐกจิเกดิใหม ่(emerging economies) ซึง่มแีนวโน้มทีเ่ศรษฐกจิจะเตบิโต
ในระดบัสงูในอนาคต 

การแขง่ขนัดว้ยแรงงานราคาถูก ไทยถูกกดดนัจากประเทศทีไ่ดเ้ปรยีบเรื่องแรงงาน
อยา่งต่อเน่ือง ทัง้จากจนีในปจัจุบนั และต่อไปในอนาคตจากอนิเดยี ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะแขง่ขนั
ดว้ยแรงงานราคาถูกต่อจากจนี เน่ืองจากมแีรงงานจาํนวนมาก  นอกจากน้ี นโยบายการขึน้
ค่าจา้งแรงงานขัน้ตํ่าเป็น 300 บาทต่อวนัทัว่ประเทศของรฐับาลในปจัจุบนั ยงัทําใหก้าร
พฒันาอุตสาหกรรมของไทยดว้ยแรงงานราคาถูกอยา่งทีด่าํเนินมาในอดตี อาจไมใ่ชท่างเลอืก
ทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีก่าํลงัเปลีย่นแปลง 

ขอ้จํากดัเรือ่งภาวะโลกรอ้น การพฒันาอุตสาหกรรมกําลงัเผชญิกบัขอ้จํากดัเรื่อง
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ อนัเป็นผลจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (greenhouse 

gas) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ทาํใหอุ้ตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งคน้หา
เทคโนโลยใีหมท่ีต่อบสนองปญัหาสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้อุตสาหกรรมยานยนตซ์ึง่ประเทศไทย
เป็นฐานการผลติรถยนตร์ายใหญ่ในภมูภิาค และกาํลงักา้วขึน้เป็นฐานการผลติสาํคญัของโลก 

ภายใต้ข้อจํากัดเหล่าน้ี อุตสาหกรรมไทยควรใช้ยุทธศาสตร์ในการเพิ่มขีด
ความสามารถ 3 ยุทธศาสตร ์(ภาพที ่1) คอื  

(ก) การใชป้ระโยชน์จากการเชื่อมโยงในภูมภิาค (utilizing connectivity) ซึง่รวมถงึ
การอาํนวยความสะดวกเรือ่งการขา้มพรมแดนโดยการตรวจจุดเดยีวและครัง้เดยีว  

(ข) การยกระดบัเทคโนโลย ี(technology upgrading)  

(ค) การเพิม่ผลติภาพแรงงาน (Enhancing labor productivity)  

ทัง้น้ี คณะผูว้จิยัได้สรุปแนวทางการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัภายใต้
ยุทธศาสตร์ดงักล่าวใหก้บัอุตสาหกรรมไทย 4 อุตสาหกรรมทีป่ระสบอุปสรรคและความ 
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ท้าทายแตกต่างกนั อนัได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ และอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ 

ภาพท่ี 1  แนวทางการยกระดบัอตุสาหกรรมภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ 

 
 

กรณีศกึษาอุตสาหกรรมยานยนต ์จากขอ้จํากดัดงักล่าวขา้งตน้ อุตสาหกรรมยาน
ยนตจ์ะตอ้งเน้นยุทธศาสตรก์ารยกระดบัเทคโนโลย ีโดยพฒันาเทคโนโลยทีีป่ระหยดัเชือ้เพลงิ
และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม แนวโน้มของรถยนตไ์ฮบรดิและรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าจงึเป็น
ทางเลอืก  ทัง้น้ี ประเทศไทยไดเ้ปรยีบทีเ่ป็นฐานการผลติรถยนตแ์บบเดมิซึง่เป็นฐานของ
รถยนต์ไฮบริดอยู่แล้ว ส่วนรถยนต์พลงังานไฟฟ้ายงัมโีอกาสน้อยสําหรบัประเทศไทย 
เน่ืองจากเทคโนโลยแีบตเตอรี ่ตลอดจนชิน้ส่วนและส่วนประกอบทีต่อ้งออกแบบและพฒันา
ใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยใีหม ่ 

กรณีศกึษาอุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ เน้นการใชป้ระโยชน์จากการเชื่อมโยง
ในภมูภิาค โดยการเชือ่มโยงการขนสง่ทางบกระหวา่งโรงเหลก็ตน้น้ําทีม่คีวามเป็นไปไดว้า่
จะตัง้อยู่ในเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายในประเทศพมา่ กบักลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็กลางน้ําและ
ปลายน้ําในประเทศไทย 

กรณีศกึษาอุตสาหกรรมสิง่ทอ ใชป้ระโยชน์จากทัง้สามยุทธศาสตร ์โดยดาํเนินการ
ใน 4 แนวทางคอื  

 แนวทางทีห่นึง่ การแสวงหาตลาดประเทศกาํลงัพฒันาในฐานะตลาดทางเลอืกทีม่ ี
แนวโน้มจะเตบิโตในอนาคต เพือ่กระจายการพึง่พาจากตลาดประเทศพฒันาแลว้ทีจ่ะเตบิโต
ชา้ลง ตวัอยา่งตลาดเกดิใหมท่ีน่่าสนใจ เชน่ ตะวนัออกกลางและประเทศอาเซยีน เป็นตน้ 

แนวทางทีส่อง การใชป้ระโยชน์จากแรงงานราคาถูกในประเทศเพือ่นบา้นและการ
เชื่อมต่อระบบการคมนาคมขนส่งและโลจสิตกิส์  ปจัจุบนั แรงงานในประเทศเพื่อนบา้น
และการตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ (special economic zone) จํานวนมากตามแนวชายแดน 



 รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบัที ่97 เดอืนพฤศจกิายน 2556  

  นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศกบัการเพิม่ขดีความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทย 
17 

แนวถนน และท่าเรอื ช่วยลดต้นทุนด้านภาษี และเอื้อต่อการขนส่งวตัถุดบิและสนิค้าที่
ผลติได ้ นอกจากน้ี เครอืขา่ยโลจสิตกิสท์ีร่องรบัการผลติทีใ่ชแ้รงงานแบบเขม้ขน้มคีวาม
พรอ้มมากขึน้ และมแีผนพฒันาเพิม่ขึน้อกีในอนาคต   

แนวทางทีส่าม การขยบัขึน้ไปสูก่ารผลติทีม่มีลูคา่เพิม่สงู นัน่คอืการสรา้งแบรนดห์รอื
การออกแบบ  

แนวทางทีส่ ี ่การเพิม่ผลติภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่การนําเครื่องจกัรทีท่นัสมยัและ
อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นกระบวนการผลติ ตลอดจนการเพิม่ทกัษะทีจ่ําเป็น
ให้แก่แรงงาน  การศึกษาโดยสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย4 พบว่าแรงงานที่
เกีย่วขอ้ง ไมว่า่จะเป็นนกัออกแบบแฟชัน่ ชา่งทาํแบบตดั ชา่งกลโรงงาน ผูค้วบคุมเครือ่งจกัร
ตดัเยบ็ และนกัจดัการสนิคา้เสือ้ผา้ มรีะดบัความสามารถตํ่ากวา่ทีผู่ป้ระกอบการคาดหวงั 

กรณีศกึษาอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ เน้นยุทธศาสตรก์ารยกระดบัเทคโนโลยแีละ
การเพิม่ผลติภาพแรงงาน โดยมแีนวทางในการยกระดบัอุตสาหกรรม 3 แนวทาง ดงัน้ี 

แนวทางทีห่นึง่ การผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการทีม่คีวามพรอ้มยกระดบัตวัเองขึน้ไป
ทาํกจิกรรมส่วนอื่นในหว่งโซ่อุปทานทีม่มีลูค่าเพิม่สงู โดยการเป็นผูใ้หบ้รกิารโซลูชัน่แบบ
ครบวงจร (integrated solution provider) เช่น บรษิทั ไลทต์ิ้ง แอนด ์อคีวปิเมนต์ จํากดั 
(มหาชน) ทีย่กระดบัตวัเองเป็นเจา้ของแบรนดผ์ูอ้อกแบบและใหค้ําแนะนําเกีย่วกบัระบบ
ไฟฟ้าและแสงสว่าง จากเดมิทีเ่ป็นเพยีงผูผ้ลติและจดัจําหน่ายโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้
ความสวา่ง 

แนวทางทีส่อง การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีผู้พัฒนาระบบสมองกลฝงัตัว 
(embedded system)5 มากขึ้น   ระบบสมองกลฝงัตวัช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัสนิค้า
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้าได ้และอาจนําไปใชใ้นการต่อยอดพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  
ไดด้ว้ย เน่ืองจากจะทาํใหส้นิคา้นัน้มฟีงักช์ัน่การใชง้านทีห่ลากหลายมากขึน้ (multi-function 

                                                        
4 สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2555, การจดัทํายุทธศาสตร์การผลิตและพฒันา

กาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม.  
5  ระบบสมองกลฝงัตวั หมายถงึระบบทีม่กีารทาํงานร่วมกนัระหว่างซอฟต์แวรแ์ละฮารด์แวร ์เพื่อ
ควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสต์่างๆ  ในปจัจบุนัมกีารประยุกตใ์ช้
ระบบสมองกลฝงัตวัอย่างกวา้งขวางในสนิคา้ใกลต้วัหลายประเภท ไมว่า่จะเป็นเครื่องใชภ้ายใน
บา้นจาํพวกเครือ่งซกัผา้ เครือ่งปรบัอากาศ ตูเ้ยน็ เตาไมโครเวฟ วทิยุ โทรทศัน์  อุปกรณ์สือ่สาร
จาํพวกสมารท์โฟน และรถยนต ์ นอกจากน้ียงัมกีารนําไปประยุกตใ์ชใ้นภาคเกตรกรรม อุตสาห- 
กรรมการผลติ และการบรกิาร เพื่อนํามาปรบัปรุงสนิค้า บรกิาร หรอืกระบวนการทํางานให้มี
คุณภาพดขีึน้ เช่น ชพิตดิทีต่วัสตัวใ์นฟารม์ (animal ID) ชพิหรอืบารโ์คด้ทีห่นงัสอืในหอ้งสมุด
หรอืสนิคา้ในคลงัสนิคา้ เครือ่งมอืวดัทางการแพทย ์สมารท์การด์ คยีก์ารด์หอ้งพกัโรงแรม  
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and converged device) ใชง้านไดง้า่ย (user friendly) ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้น
เวลาอนัสัน้ และสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติในปจัจุบนัของลกูคา้   

แนวทางทีส่าม การเพิม่ผลติภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่การนําเครื่องจกัรทีท่นัสมยั
และอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในกระบวนการผลติ ตลอดจนการเพิม่ทกัษะที่
จาํเป็นใหแ้ก่แรงงาน   

ประเดน็ศึกษา 

1. การเจรจาต่อรองด้านภาษีศลุกากร  

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ต่างๆ 
ไดอ้ยา่งเตม็ทีม่ากขึน้ หน่วยงานภาครฐัควรดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 ผลกัดนัใหป้ระเทศภาคนํีาสนิคา้ทีอ่ยูน่อกรายการลดภาษ ี หรอืสนิคา้ทีอ่ยูใ่นรายการ
สนิคา้ทีม่คีวามออ่นไหวและยงัไมล่ดภาษ ีเขา้มาอยูใ่นรายการลดภาษ ีเชน่ 

o  อนิโดนีเซยีภายใต ้AFTA: ขา้ว (HS 1006) น้ําตาลทีไ่ดจ้ากออ้ย (HS 1701) 
o  ฟิลปิปินสภ์ายใต ้AFTA: ขา้ว (HS 1006) น้ําตาลทีไ่ดจ้ากออ้ย (HS 1701) 
o  เวยีดนามภายใต ้AFTA: น้ํามนัปิโตรเลยีม (HS 2710) 
o  จนีภายใต ้ACFTA: ขา้ว (HS 1006) น้ําตาลทีไ่ดจ้ากออ้ย (HS 1701) โพลเิอธลินี 

(HS 3901) ยางธรรมชาต ิ(HS 4001) กระดาษเคลอืบ/อาบซมึ (HS 4811) 

o  ญีปุ่น่ภายใต ้JTEPA: ขา้ว (HS 1006) สตารช์ทาํจากมนัสาํปะหลงั (HS 110814) 

น้ําตาล (HS 1701) ไก่แปรรปู (HS 160232) 

o  อนิเดยีภายใต ้ AIFTA: น้ําตาลอื่นๆ (HS 170199) กรดและเกลอืของกรด
เทเรฟทาลกิ (HS 291736) ยางธรรมชาต ิ (HS 4001) เครือ่งยนตด์เีซล (HS 

840820) ถงัเชือ้เพลงิ (HS 870899) 
 ผลกัดนัใหม้กีารขยายโควตาการสง่ออกสนิคา้ เชน่ โมลาสส ์ (HS 170310) ทีส่ง่ออก

ไปญีปุ่น่ 

 ผลกัดนัใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนใหม ่ อนัไดแ้ก่ กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์ และ
เวยีดนาม ลดภาษศุีลกากรภายใต ้AFTA ใหไ้ดต้ามกาํหนดเวลา 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและความชดัเจนในกระบวนการพิจารณาการใช้สิทธิประโยชน์ 

กรมการคา้ต่างประเทศและกรมศุลกากร ในฐานะหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้
ประโยชน์ดา้นสง่ออกและนําเขา้ ควรดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
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 พฒันาและปรบัปรุงคู่มอืปฏบิตักิารสําหรบัเจา้หน้าที ่ตลอดจนเพิม่การฝึกอบรม
ใหแ้ก่เจา้หน้าทีเ่ป็นระยะๆ เพือ่ลดปญัหาดุลยพนิิจของเจา้หน้าที ่

 กาํหนดตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการดาํเนินงานตามระยะเวลาทีใ่ชใ้นการพจิารณาและ
จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนจากผูป้ระกอบการ 

3. การให้ข้อมลู คาํปรึกษา และจดัทาํคู่มือการใช้สิทธิประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ 

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ต่างๆ 
ไดอ้ยา่งเตม็ทีม่ากขึน้ หน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งควรดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรเพิม่การประชาสมัพนัธ์
การใชส้ทิธปิระโยชน์จาก FTA แก่ผูป้ระกอบการ ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 
โดยเน้นสาขาอุตสาหกรรมทีย่งัใชป้ระโยชน์ค่อนขา้งตํ่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูส้ง่ออก
ยาและผลติภณัฑท์างเภสชักรรม เครื่องหนังและรองเทา้ ซเิมนต์ ชิน้สว่นยานยนต ์

อเิลก็ทรอนิกส ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และเครือ่งจกัรกล 

 กรมศุลกากรควรประสานกับหน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีต่างๆ ในการ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลอตัราภาษีและขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ภายใต้ความตกลงต่างๆ 
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทีถู่กตอ้งและทนัสมยั 

 กรมศุลกากรควรใหข้อ้มลู คาํปรกึษา และจดัทาํคู่มอืเกีย่วกบัการใชร้ะบบการขอให้
หน่วยงานศุลกากรพจิารณาล่วงหน้า (advanced ruling) สาํหรบัการตรวจสอบพกิดั
ศุลกากร อตัราศุลกากร และกฎวา่ดว้ยแหล่งกําเนิดสนิคา้ เพือ่ลดปญัหาการตคีวาม
พกิดัศุลกากรไมต่รงกนัระหวา่งผูป้ระกอบการกบัหน่วยงานศุลกากร 

 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กรมการคา้ต่างประเทศ และกรมศุลกากร ควร
รว่มกนัจดัทาํเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการแบบจุดเดยีว (one-stop service) ทีส่ามารถ
ใชไ้ดง้า่ย และมขีอ้มลูอตัราภาษแีละกฎวา่ดว้ยแหล่งกําเนิดสนิคา้ภายใตค้วามตกลง
ต่างๆ แยกตามรายประเทศ เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการมขีอ้มลูอย่างเป็นทางการทีถู่กตอ้ง
และทนัสมยั สาํหรบัการตดัสนิใจวา่จะเลอืกใชป้ระโยชน์จาก FTA ฉบบัใด 

 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กรมการคา้ต่างประเทศ และกรมศุลกากร ควร
ร่วมกนัปรบัปรุงตารางการลดภาษแีละกฎว่าดว้ยแหล่งกําเนิดสนิคา้ทัง้ของประเทศ
ไทยและประเทศภาคตีามรหสัพกิดัศุลกากร HS 2007 และ HS 2012 ใหท้นัต่อ
สถานการณ์ เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการมขีอ้มลูทีถู่กตอ้งสาํหรบัใชอ้า้งองิการทาํเอกสาร
ทีเ่กีย่วขอ้ง  ทัง้น้ี ตารางการลดภาษแีละกฎวา่ดว้ยแหลง่กาํเนิดสนิคา้ทีเ่ผยแพรใ่น
ปจัจุบนั (ปี 2554) ยงัคงเป็นรหสัพกิดัศุลกากร HS 2002 
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 กรมการคา้ต่างประเทศควรใหข้อ้มลู คาํปรกึษา และจดัทาํคู่มอืเกีย่วกบักระบวนการ
ขอใบรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ (C/O) ผ่านช่องทางปกตแิละอนิเทอร์เน็ต เพื่อให้
ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ทราบ  ทัง้น้ี เน่ืองจากผูป้ระกอบการหลายรายเหน็วา่กระบวนการขอใบ C/O มคีวาม
ยุง่ยากซบัซอ้น  นอกจากน้ี กรมการคา้ต่างประเทศควรพฒันาและประชาสมัพนัธ์
ระบบการขอใบรบัรองแหล่งกําเนิดสนิค้าด้วยลายมอืชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital 

signature) ซึง่ชว่ยลดเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการขอใบ C/O  

 กรมการคา้ต่างประเทศควรเพิม่การประชาสมัพนัธว์่า การเปิดเผยโครงสรา้งตน้ทุน
การผลติเพื่อขอใบ C/O จะไม่ทําใหก้รมสรรพากรเรยีกเก็บภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล
เพิม่เตมิ เน่ืองจากทัง้สองหน่วยงานไมม่กีารแลกเปลีย่นขอ้มลูดงักลา่ว 

4. การใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือภายใต้ JTEPA และความตกลงยอมรบั
ร่วมภายใต้ JTEPA และ ASEAN 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 ควรเรง่ผลกัดนัโครงการทีร่ะบุไวใ้นกรอบความตกลง แต่ยงัไมค่บืหน้าตามแผนทีว่าง
ไว้ เช่น โครงการสถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ การ
ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารทดสอบของสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ  

 สําหรบักิจกรรมที่มวีตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีของเกือบทุกโครงการ 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบควรใหผู้ป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็มสีว่นร่วมมาก
ขึน้  

 ในกรณีของความตกลงยอมรบัร่วม สาํนักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ควรประชาสมัพนัธข์อ้มลูการบงัคบัใชค้วามตกลงวา่ดว้ย
การปรบัปรุงระบบดา้นกฎระเบยีบและการควบคุมบรภิณัฑไ์ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์
ของอาเซยีน  

 สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสค์วรพจิารณาแกไ้ขปญัหาสถานภาพองคก์ร เพื่อให้
ไดร้บัการรบัรองเป็น CAB จาก METI ของญีปุ่น่ 

5. การพฒันาการเช่ือมโยงระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกสภ์ายในภมิูภาค 

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการสามารถใชป้ระโยชน์จากการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนสง่
และโลจสิตกิสภ์ายในภมูภิาคไดม้ากขึน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 กระทรวงพาณิชย์ควรส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการขยายการส่งออกไปตลาดส่งออก
ใหม่ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตลาดเกดิใหม ่เชน่ ประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม ่



 รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบัที ่97 เดอืนพฤศจกิายน 2556  

  นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศกบัการเพิม่ขดีความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทย 
21 

 กระทรวงคมนาคมควรพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพของระบบคมนาคมขนส่งและ 
โลจสิตกิสท์างบกในประเทศ ทัง้เสน้ทางถนนและรางรถไฟ ตามกรอบความร่วมมอื
ต่างๆ เพือ่ลดตน้ทุนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทีข่นสง่สนิคา้ทางบก 

 กระทรวงคมนาคมควรผลกัดนัร่วมกบัประเทศเพื่อนบ้านใหม้กีารเชื่อมต่อถนนใน
โครงขา่ย ASEAN Highway Network (AHN) ทีย่งัขาดอยูใ่หเ้สรจ็ และปรบัปรุงคุณภาพ
ถนน โดยเฉพาะชว่งไทย-เมยีนมาร ์เมยีนมาร-์จนี และจนี-ลาว 

 กระทรวงคมนาคมควรผลกัดนัร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้นใหม้กีารเชื่อมต่อรางรถไฟ
แนวสงิคโปร-์คุนหมงิทีย่งัขาดอยู่ใหเ้สรจ็ และปรบัปรุงคุณภาพรางรถไฟ โดยเฉพาะ
ชว่งกาญจนบุร-ีดา่นเจดยีส์ามองค ์

 กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การท่าเรอืแห่งประเทศไทย ควร
ขยาย/ปรบัปรุงทา่เรอืขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรผลกัดนัให ้GMS CBTA มผีลบงัคบั
ใช้อย่างเต็มที่ในทางปฏิบตัิ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขนส่งสินค้าข้าม
พรมแดนโดยไมต่อ้งเปลีย่นยานพาหนะ  

 กรมศุลกากรและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรเรง่พฒันาระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ณ จุดเดยีว
ของประเทศ (National Single Window) เพือ่ลดตน้ทุนการนําเขา้และสง่ออกสนิคา้ของ
ผู้ประกอบการในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ขนส่งทางเรือ  และเร่ง
ประสานงานกับหน่วยงานของประเทศสมาชิกอาเซียนในการพฒันาไปสู่ระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์ณ จุดเดยีวของอาเซยีน (ASEAN Single Window) เพือ่ลดตน้ทุนใน
การคา้ขายสนิคา้ระหวา่งกนัในภมูภิาคอาเซยีน 

 รฐับาลไทยควรใหค้วามชว่ยเหลอืทัง้ดา้นเทคนิคและงบประมาณตามความเหมาะสม
แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่มขีอ้จํากดัในการบํารุงรกัษาถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่
เกีย่วขอ้ง รวมไปถงึการบรหิารจดัการกระบวนการศุลกากร เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการทัง้
ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงภายใน
ภมูภิาคทีเ่สรจ็สมบรูณ์เรว็ขึน้ 

6. การยกระดบัเทคโนโลยี  

การยกระดบัเทคโนโลยจีําเป็นต้องเริม่จากการลงทุนดา้นความรูแ้ละนวตักรรมที่
สามารถสรา้งมลูคา่ในเชงิพาณิชยไ์ด ้ ทีผ่า่นมา ภาคเอกชนไทยยงัลงทุนดา้นการวจิยัและ
พฒันาตํ่าเมือ่เทยีบกบัประเทศคู่แขง่ทีส่าํคญั ผลผลติในรปูสทิธบิตัรกย็งัอยู่ในระดบัตํ่า และ
ยงัมกีารนํางานวจิยัไปใช้ในเชงิพาณิชย์ได้น้อย  ดงันัน้ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
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ยกระดบัเทคโนโลยไีดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ควรดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ควรเร่งรดักระบวนการ
พจิารณารบัรองโครงการวจิยัและพฒันาทีส่ามารถดําเนินการหกัลดหย่อนภาษตีาม
มาตรการดงักลา่วได ้

 หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยและหน่วยงานต้นสงักัดควรประเมินผลนักวิจัยใน
มหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัของรฐัจากการถ่ายทอดเทคโนโลยใีหภ้าคการผลติและ
การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์(commercialization) ประกอบ 

 กระทรวงการคลงัควรใชแ้นวทางการจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติรถยนตต์ามปรมิาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการพฒันาเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม 

7. การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

การขึน้ค่าจ้างแรงงานเป็นสิง่ที่หลกีเลี่ยงได้ยากในอนาคต เพื่อใหก้ารขึน้ค่าจ้าง
แรงงานสอดคลอ้งกบัผลติภาพแรงงานและปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งจะส่งผลดต่ีอการพฒันา
อุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ควรสง่เสรมิการเพิม่ผลติภาพแรงงาน เช่น การจดัการฝึกอบรมทกัษะแก่
แรงงานตรงตามความตอ้งการของตลาดในแต่ละพืน้ที ่

 คณะกรรมการไตรภาคีควรทยอยปรบัขึ้นค่าจ้างแรงงานขัน้ตํ่า ซึ่งไม่จําเป็นต้อง
เท่ากนัทัว่ประเทศ  โดยพจิารณาตามความพรอ้มของผูป้ระกอบการ การเตบิโตของ
ผลติภาพโดยรวม และอตัราเงนิเฟ้อในแต่ละพืน้ที ่  

 กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมควรจดัทาํ/เผยแพรแ่ผนระยะยาวในการปรบัขึน้
ค่าจ้างแรงงานขัน้ตํ่าอย่างชดัเจนและเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
วางแผนปรบัตวัได ้

 กระทรวงการคลงัควรสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการนําเครื่องจกัรสมยัใหม่มาใช้ โดย
อนุญาตใหห้กัคา่เสือ่มราคาในอตัราเรง่ (accelerated depreciation)   



 
 
รายงานทีดีอารไ์อ 

 

           

ปี 2556 

ฉบบัที ่96 เดอืนตุลาคม 2556 เรือ่ง  การใชป้ระโยชน์จากระบบรถไฟทีเ่ชือ่มโยงประเทศเพือ่นบา้น

เพือ่ใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่วของ

ภมูภิาค 

ฉบบัที ่95 เดอืนกนัยายน 2556 เรือ่ง  แผนแมบ่ทการจดัการธรณวีทิยาและทรพัยากรธรณ ี

ปี 2554 

ฉบบัที ่94 เดอืนพฤษภาคม 2554 (ฉบบัพเิศษ) เรือ่ง  การใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกสาํหรบัประเทศไทย 

ฉบบัที ่93 เดอืนเมษายน 2554 เรือ่ง  การวเิคราะหก์ฎหมายดว้ยวธิทีางเศรษฐศาสตร:์ การคดิ

คา่เสยีหายในคดลีะเมดิ 

ฉบบัที ่92 เดอืนมนีาคม 2554 (ฉบบัพเิศษ)  เรือ่ง พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542: 

ขอ้จาํกดัและการปฏริปู 

ฉบบัที ่91 เดอืนกุมภาพนัธ ์2554 เรือ่ง  การศกึษาการจดัรปูองคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นกจิการ

วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 

ฉบบัที ่90 เดอืนมกราคม 2554 เรือ่ง  การศกึษามาตรการแทรกแซงตลาดมนัสาํปะหลงัเพือ่ป้องกนั

การทุจรติ  

ปี 2553 

ฉบบัที ่89 เดอืนธนัวาคม 2553 เรือ่ง  การศกึษาผลกระทบของกฎหมาย และระเบยีบทีม่ผีลต่อขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัของ SMEs 

ฉบบัที ่88 เดอืนพฤศจกิายน 2553 เรือ่ง  การศกึษาผลกระทบของมาตรา 190 แหง่รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. 2550 วา่ดว้ยการจดัทาํหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศต่อการคา้

และการลงทุนของประเทศไทย 

ฉบบัที ่87 เดอืนตุลาคม 2553 เรือ่ง  ทางเลอืกของสวสัดกิารสงัคมสาํหรบัคนไทย 

ฉบบัที ่86 เดอืนกนัยายน 2553 เรือ่ง  ผลกระทบจากการจา้งแรงงานขา้มชาตขิองไทยภายใตย้คุพสิจูน์สญัชาต ิ

ฉบบัที ่85 เดอืนสงิหาคม 2553 เรือ่ง  การศกึษาแนวทางการสง่เสริมการพฒันาโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 



  
 

           
ฉบบัที ่84 เดอืนกรกฎาคม 2553 (ฉบบัพเิศษ)  เรือ่ง  ตน้ทุนการประกอบการรถโดยสารประจาํทาง VS รถบรรทุก

ในประเทศไทย 

ฉบบัที ่83 เดอืนมถุินายน 2553 (ฉบบัพเิศษ) เรือ่ง  การพฒันาระบบสทิธบิตัรยาของไทยและการเตรยีมการรองรบั

ผลกระทบจากการเจรจาเขตการคา้เสรใีนประเดน็สทิธบิตัรยา 

ฉบบัที ่82 เดอืนพฤษภาคม 2553  เรือ่ง  การขบัเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทีด่นิไปสูก่ารปฏบิตั ิ

ฉบบัที ่81 เดอืนเมษายน 2553  เรือ่ง  แนวทางการกาํหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการจา้งแรงงานต่างดา้ว 

ฉบบัที ่80 เดอืนมนีาคม 2553  เรือ่ง  โครงการจดัทาํยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทีด่นิ: การวางแผน 

การถอืครองทีด่นิ การสงวนและพฒันาทีด่นิ และการสงวนหรอื

หวงหา้มทีด่นิของรฐั 

ฉบบัที ่79 เดอืนกุมภาพนัธ ์2553  เรือ่ง  แนวทางการบรหิารอตัราแลกเปลีย่นทีเ่หมาะสมสาํหรบัประเทศ

ไทย 

ฉบบัที ่78 เดอืนมกราคม 2553  เรือ่ง  โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากขอ้ตกลงการคา้เสรี

อาเซยีน-สหภาพยุโรป 

ปี 2552 

ฉบบัที ่77 เดอืนธนัวาคม 2552  เรือ่ง  การสาํรวจทศันคตขิองประชาชนต่อปญัหาสิง่แวดลอ้มของ

ประเทศไทย 

ฉบบัที ่76 เดอืนพฤศจกิายน 2552  เรือ่ง  การบรหิารเศรษฐกจิเพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 

ฉบบัที ่75 เดอืนตุลาคม 2552  เรือ่ง  แนวทางใหมใ่นการแทรกแซงราคาขา้ว 

ฉบบัที ่74 เดอืนกนัยายน 2552 (ฉบบัพเิศษ)  เรือ่ง  ความพรอ้มของรถไฟไทยกบัการกา้วสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ฉบบัที ่73 เดอืนสงิหาคม 2552  เรือ่ง  แนวทางการแกป้ญัหาความยากจน: เสรนิียม ประชานิยม หรอืรฐั

สวสัดกิาร 

ฉบบัที ่72 เดอืนกรกฎาคม 2552 (ฉบบัพเิศษ) เรือ่ง  การปรบัโครงสรา้งสาขาการขนสง่ทางรถไฟของประเทศ 

ฉบบัที ่71 เดอืนมถุินายน 2552  เรือ่ง  วกิฤตแฮมเบอรเ์กอรก์บัการปรบัโครงสรา้งการพฒันาเศรษฐกจิไทย 

ฉบบัที ่70 เดอืนพฤษภาคม 2552 เรือ่ง  การจดัทาํแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารสง่เสรมิวสิาหกจิรายยอ่ย 

ฉบบัที ่69 เดอืนเมษายน 2552  เรือ่ง  การเกบ็เกีย่วผลประโยชน์ของธุรกจิไทยจากความตกลง JTEPA 

ฉบบัที ่68 เดอืนมนีาคม 2552 เรือ่ง  ธุรกจิบตัรเครดติและสนิเชือ่สว่นบุคคลของ Non-bank ในประเทศไทย 

ฉบบัที ่67 เดอืนกุมภาพนัธ ์2552 (ฉบบัพเิศษ) เรือ่ง  สูก่ารเตบิโตอยา่งมคีุณภาพและยัง่ยนื 

ฉบบัที ่66 เดอืนมกราคม 2552  เรือ่ง  คนไทยพรอ้มจะจา่ยคา่รฐัสวสัดกิารหรอื? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
565 ซอยรามคาํแหง 39 เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์02 718 5460 โทรสาร 02 718 5461-62 
Website: http://www.tdri.or.th 


